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 سخن ناشر

 
شناسی شناسی اجتماعی، جامعهنسلی، از جمله مفاهیم جدیدی هستند که در رواننسل و مناسبات 

اند و از منظر برخی از جتماعی مورد توجه واقع شدها -های انسانیو برخی از دیگر رشته
 رود.ها به شمار میپژوهشگران موضوع نسل، موضوع مهمی در حد و شأن طبقه اجتماعی انسان

سال معرفی شده است، اما در  33یا  33ع، یک نسل با شاخصه زمانی های مرجاگر چه در کتاب
های اجتماعی، مدت زمان اخیر به ها بعضاً تأکید گردیده است که در اثر سرعت تحولهمین کتاب

 رسد.نیز می 53و  53
های مختلف در ایران، مدنظر قرار گیرد، مطالعات میدانی های دههبندی مرسوم نسلاگر تقسیم

های اخیر پدید آمده های دههالعاده شدیدی دارد که در نسلهای فوقشده حکایت از تحول انجام
را گودزیال توصیف کرده و  03، افراد نسل دهه 03است )تا جایی که مثالً گاهی افراد نسل دهه 

 کنند(.یاد می 03با همین عنوان از نسل دهه  03عیناً افراد نسل دهه 
، در عمل تالشی برای 03های نسل دهه جلدی حاضر در بررسی تحول 0مجموعه 

های روانی، اجتماعی، نگر از تحولهای نسلی و ارایه تصویری واقعسازی اهمیت تحولبرجسته
است که مؤلف به ارایه  03فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اخالقی، عقیدتی و خانوادگی نسل دهه 

ی در این مجموعه . مؤلف ارجمند جناب دکتر مرتضی منطقستا دورنمایی از آن اهتمام ورزیده
با استفاده از نتایج  جامع و عمیق کوشیده است ضمن بررسی مباحث نظری، ها با نگاهیکتاب

حوالت نسلی در گرایانه از شدت ت، توصیفی واقعهای ایران و جهانی میدانی پژوهشهاافتهی
ها اولیای آموزشی و خانواده ریزان اجتماعی،برنامه ،را در ذهن پژوهشگران های جدید کشورنسل

 های مؤثر و مطلوبی برداشته شود.برجسته نماید. تا با آگاهی در این راستا گام
کند تا حد یتالش م مؤسسه انتشارات بعثت با هدف کمک به رشد و توسعه فرهنگی کشور،

وی نیازهای فرهنگی جامعه باشد و پاسخگ های معتبر و باکیفیت،تابامکان با چاپ و نشر ک
 .کندخوانندگان محترم استقبال میمشتاقانه از دریافت نظرات و پیشنهادات 
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 مقدمه جلد دوم 

، پس از مقدمه و فصل نخست کتاب 01نسل دهه  اقتصادی -سیاسیهای در جلد نخست کتاب تحول
های که به برخی از مباحث نظری در باب نسل و مناسبات نسلی پرداخته بود، در جريان ارايه داده

، عناوين زير مورد بررسی قرار 01نسل دهه  اقتصادی -سیاسیهای میدانی گردآوری شده درباره تحول
 گرفتند:

ها، های اولیه در جهت شناخت برخی از حرفهدريافت آموزشآموزش رفتارهای اقتصادی مناسب، 
آشنايی نسبی با امکان کاربری اقتصادی از فضای مجازی، تشويق کارآفرينی کودکان، افزايش نقد 

پذيری متشتت کودکان، ترديد کودکان در ديگرپیروی سیاسی از اولیا، کاهش اجتماعی کودکان، جامعه
ها و ديجیتال، کارتون هایبه نظام در گذر کاربری از بازیعِرق ملی و ترديد يافتن نسبت 

های غربی، احساس حقارت ملی، ايجاد سرخوردگی در کودکان اقشار اقتصادی متوسط و پويانمايی
 تر.گرايی هر چه بیشبه سمت مصرفای، سوق يافتن کودکان ضعیف جامعه، هدايت نامناسب حرفه

رود، به شمار می 01نسل دهه  اقتصادی -سیاسیهای لدر کتاب حاضر که جلد دوم بررسی تحو
 زير مورد بررسی و بحث قرار خواهند گرفت:به شرح عناوين ادامه 

تر کاالهای تبلیغ شده در فضای مجازی، نهادينه شدن فشار دوستان در جهت مصرف هر چه بیش
آفرينی در سبک زندگی داری در ذهن کودکان، تحولای اقتصاد سرمايههای کلیشهبرخی از قالب

ها، ها و پويانمايیهای ديجیتالی، کارتونهای اقتصادی از کودکان کاربر بازیکودکان، سوءاستفاده
های غیررسمی، کم رنگ شدن و حذف فرهنگ گفتمان در روابط اجتماعی اثرپذيری از آموزش

ذيرش نسبی امکان غلبه شرّ کودکان، نهادينه شدن حل پرخاشگرانه مسايل، ترديد در انديشه منجی و پ
بر خیر، از بین بردن شناعت جاسوسی و تشويق غیرمستقیم آن، يافتن نگاه مثبت به غرب )خاصه 

 امريکا(، پذيرش خضوع در برابر قدرت، و پذيرش ابزار به مثابه منشاء قدرت. 
ه در زمینه بندی اجمالی مباحث مطرح شدبه جمع« تأملی دوباره»فصل ختام اين مجموعه با عنوان 

 پرداخته است. 01نسل دهه  سیاسی -اقتصادیهای تحول
 





 تبلیغ كاالهای تربیش چه هر مصرف جهت در دوستان فشار -2-31

 مجازی فضای در شده

کنند و حتی وقتی در کنار هم هستند، تمايلی به بازی سالگی به تنهايی بازی می 2-4کودکان تا حدود 
 دهند.م نشان نمیباه

 

 

 

 

 

 

 

 
در ادامه تحول کودک، کودکان در حالی که باز هم به تنهايی مشغول بازی با خود هستند، ممکن 

هايشان را با يکديگر عوض کنند، اما در گذر زمان، کودکان بازی با همديگر را شروع است اسباب بازی
جنس را تشکیل جنس يا غیرهماعضای همای از نفره 2-4های کوچک کنند و به اين ترتیب گروهمی
توان تری به خود گرفته، میسالگی به بعد، گروه کودکان خردسال شکل جدی 5-4دهند و از حدود می

 .تری در آنان ياد کرداز تشکیل گروه به شکل مشخص

 
 
 

 

 

 

 

 

 نويسد:( در تعريف گروه همساالن يا گروه هماآلن می0450پور )آريان
از خانواده، نفوذ عظیمی در شخصیت دارد، گروه همساالن است. شايد بتوان گفت  گروهی که پس»

گذارد، زيرا اين تر از تأثیری است که خانواده در او میتر و سالمتأثیر گروه همساالن درکودک ماليم
گروه که مرکب از جمعی همسال و همبازی است برخالف خانواده، از پس عواطف شديد به عضو خود 

کند. از اين رو، قضاوت اعضای گروه همساالن گرد و نسبت به او با محبت فراوان رفتار نمیننمی
تواند از تر است، و کودک میتر و درستغرضانهدرباره يکديگر از قضاوت پدر و مادر درباره کودک بی
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قعیت شود، واهای آنان منعکس میکنند، و در کنش و واکنشهايی که نسبت به او میروی داوری
جويی و پیشرفت را بیابد. کودک در دوره بلوغ، بیش از هر وجود خود را بشناسد و راه صحیح سبقت

گیرد، زيرا در اين دوره است که کودک از اتکای خود به زمان ديگر تحت تأثیر گروه همساالن قرار می
های ها گروهترين آنهای ديگری است که مهمگاهيافتن تکیه در صددکاهد و ناگزير خانواده می

 «.آيدهمساالنند، برمی

 نويسند: ( در همین زمینه می0420و همکاران )؟، ترجمه براهنی و همکاران،  1اتکینسون

های ها و رفتارای از باورها، نگرشهای موجود، از خانواده گرفته تا جامعه دارای مجموعهگروه»
های مزبور اگر عضوی از اعضای گروه از هنجارشوند، و تلقی می« درست»ضمنی و علنی هستند که 

ها با توسل به پاداش شود. به اين ترتیب، گروهتخطی کند، با خطر تأيید نشدن يا طرد شدن روبرو می
 کنند.وتنبیه اعضايشان، آنان را سازماندهی می

ای برای ادهکنند که ديدگاه آمارايه می« چارچوب»ها به افرادشان يک گذشته از اين مسأله، گروه
 دهد.ها و مسايل مختلف به دست میتفسیر رخداد

شد که گروه، عینکی در اختیار ها گفته شد، اين نتیجه حاصل میاز آنچه درباره عملکرد اين گروه
ها با آن به ديدن و تفسیر جهان بپردازند. هر گروهی که يکی از اين دو شیوه گذارد که آنافرادش می

های برد، يکی از گروهها را به کار میها و ارايه نحوه تفسیر رخدادسازماندهی رفتار نفوذ اجتماعی، يعنی
ها و رفتارهايمان را ارزيابی و هايی مراجعه کرده، اعتقادات، نگرشمرجع ما است. ما به چنین گروه

ها آن ها بشويم، بايد باکنیم و همان طور که اشاره شد، اگر سعی کنیم مانند اين گروهمشخص می
 «.همانندسازی کنیم

شمرد، به اين دلیل تر از خانواده برمیدارد و اثر گروه را قویپور درباره گروه بیان میآنچه آريان
ای عمودی است، در حالی که کودک در گروه همساالن خودش است که روابط اولیا و کودکشان، رابطه

داند که از بسیاری از که کودک در خانواده می ای افقی با ديگران مواجه است. به اين معنابا رابطه
های آنان باشد، اما وقتی تری قرار دارد و بايد تابع امر و نهیجهات از اولیای خويش در مرتبه پايین

پیوندد، در آنجا نه از روابط عمودی خانواده اثری هست و نه کودک به جمع دوستان و همساالنش می
شود کودک قدر عافیت را نفهمد، اما کور عاطفی( اولیا که سبب می های عاطفی )و بعضاًاز برخورد

نگر دوستانش های واقعکودک در جمع همساالن خود در روابطی هم سطح با ديگران، خود را با برخورد
بیند، به اين معنا که مثالً دوستان در جريان کشتی گرفتن باهم، نظیر اولیا خود را زمین مواجه می

نگر، به تدريج به جايی های واقعکودک خشنود شود. بالطبع کودک در گذر همین تعاملزنند تا نمی
 آورد.های خويش به دست میها و قوتنگری از ضعفرسد که ارزيابی واقعمی

( نیز به مسأله ضرورت همنوا شدن 0420اتکینسون و همکاران )؟، ترجمه براهنی و همکاران، 
 اند.هکودک و نوجوان با گروه پرداخت

                                                 
1. Atkinson  
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کودکان به سبب طبع مدنی که به طور فطری از آن برخوردارند، در جريان پیوستن به گروه 
شوند که برند تاحدی که گاهی اولیا با اين مشکل مواجه میهمساالن، از گروه و بودن در آن لذّت می

 دهد.میفرزندشان بودن نزد دوستانش را بر بودن نزد آنان يا میهمانی رفتن با آنان، ترجیح 
کودکان در گروه ضمن آن که به تدريج شناخت الزم از نقاط قوت و ضعف خويش را به دست 

پردازند، ابراز هايی که برای آينده نیازمند آن هستند، میآورند، در جمع دوستانشان به يادگیری رفتارمی
برد دوستانش در پیشکنند. کودک در گروه با وجود کرده و از ابراز وجود خويش احساس خرسندی می

کند، به دوستانش توجه و محبت امور مختلف مشارکت داشته، با همیاری آنان اهدافی را محقق می
کند، در برد گروه به عنوان آورد، با گروه بازی میکرده و از آنان توجه و محبت متقابل به دست می

)نظیر باختن در بازی فوتبال(، جديد احساس لذّت و شادمانی دارد و در جريان باخت گروه « مايی»
کند، اما نکته مهمی که در ارتباط با گروه همساالن بايد به آن توجه داشت، مسأله احساس ناکامی می

تواند از حمايت و همراهی انتظار همنوايی در گروه هست، به اين معنا که يک کودک به شرطی می
دهد و در صورتی که کودکی بخواهد بدون توجه  گروه برخوردار شود که همنوايی الزم را با گروه نشان

گرفته و طبق خواست درونی خويش عمل کند، گروه به های گروه، مسیر مستقل خود را پیشبه ارزش
منزوی کردن و احیاناً طرد وی دست خواهد زد. به عنوان مثال، پسری که در گروه از جسارت الزم 

، از سوی دوستانش مورد نقد قرار گرفته، يا بايد رفتار کاری با گروه رقیب برخوردار نباشدبرای کتک
کاری شرکت کند و يا آن که رنج تلخ تنها ماندن و انزوا را خود را اصالح کند و جسورانه در کتک

 بپذيرد.
به هر صورت اگر چه گروه با مواردی مانند حمايت به عمل آوردن از اعضايش، ايجاد فرصت الزم 

ها، به اعضای خود بخش و نظايرآنهای لذّت، فراهم آوردن شرايط تعاملبرای ابراز وجود به فرد
کند، اما گاهی ممکن است گروه و رهبری آن، امر نامناسبی را از اعضای گروه های شايانی میکمک

بخواهند که باز هم اعضاء برای برخورداری از حمايت گروه، بايد به تقاضای مطرح شده تن بدهند 
 ی را پیش گرفته، دست از گروه خويش بشويند.وگرنه راه جداي

از آنجا که در عصر جديد اهمیت رسانه بیش از پیش شده و کاربری از رسانه بعد از خواب و تحصیل 
ها، نه گیرد، مقوله مهم کاربری از فناوریهای افراد قرار می)يا گذران معیشت افراد(، در رده بعدی رفتار

های کودکان، تی در سطح کودکان نیز مطرح است و اين مقوله درگروهساالن که حتنها در سطح بزرگ
ها و میزان مطرح بوده، داشتن يا نداشتن تبلت يا تلفن همراه، کاربری داشتن يا نداشتن از فناوری

های تشکیل شده از کودکان پیش ها به عنوان مواردی تعیین کننده در سطح گروهکاربری از فناوری
ها يا پیش دبستانی ها( مطرح های مسکونی، مهدکودکهای موجود در مجتمعوهدبستانی )نظیر گر

 هستند.
ها و های ديجیتالی، کارتوندر جريان کاربری از بازی 01نسل دهه  به همین ترتیب کودکان

گردند که به دلیل عالقه يافتن های جذابی مواجه میها کاربری دارند، با الگوهايی که از آنپويانمايی
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گذارند، از اين ها در خود به نمايش میکوشند تا با خريد البسه يا وسايلی که اين الگوها، میبه آن
اند، خود را بسان وی تلقی وسايل سود ببرند و به اين ترتیب با تشابهی که به الگوی مورد نظر يافته

 کرده و معرفی کنند.

 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها وجود دارد، داللت بر آن دارد ها و پیش دبستانیهای اجتماعی که در مهد کودکبررسی جريان
های ها و خريد لوازم تبلیغ شده توسط الگوبرخورداری از فناوریهمسو شدن با الگوهای غربی، که 

ها و های مسکونی، مهدکودکهای کودکان در مجتمعترين بحثمورد عالقه کودکان، يکی از شايع
کردند و کودکانی های گروه معرفی میها است و برخورداری از اين موارد به عنوان هنجارپیش دبستانی

ها نشده و در تهیه تبلت يا گوشی همراه يا وسايل مورد استفاده که حاضر به تبعیت از اين هنجار
ها تعلل لسا، مونا و نظاير آنمن، باب اسفنجی، باربی، برتز، اتن، اسپايدرمن، بتهايی مانند بنالگو

شوند و ديگر اعضای گروه دست به نفی و انکار آنان بورزند، به نوعی ناهمنوا با گروه شمرده می
 زنند.می
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های اجتماعی های خودشان به طرح مصاديقی از اين جريانساله در مصاحبه 4سوگند و مهدی 
 اند:پرداخته

 گی برات بخرن؟ دی جديد اومده که میی سیفهمکجا میاز  -»
گن بهم، بینم، يه سريام دوستام تو کالس میهاس میعکساشون رو در و ديوار مغازه ،يه سرياشون

های سیندرال مال دخترخالمه. البته دیکنیم. مثالً سیيه سريام دخترخالم داره، با هم رد و بدل می
 .«گن، سیندرال مسخره و قديمیهکنن میبگما، دوستام مسخره می

 شناسی؟ میرو چه کارتونی تو ... خوب ديگه  -»

 يه کارتونی که قشنگ باشه، مثالً کارتون جنگ با ستارگانه!

 شه راجع به اون بهم توضیح بدی؟ خوب می -
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پدر سوپرمنو ره دونم. بعد اين که  دشمنشون میمن و سوپرمن و دوتاشو نمیتا قهرمانن. بت چهار
رن از میره. بعداً همون اونا میمن و رفیقاش. بعد اين که سوپرمن میاندازه تقصیر بتکشه، بعد میمی

تن با قدرت اندازن زمین. بعد بنهمه قدرتا تو اونه. اونو می ه،زير اون خاک، درش میارن!  يه چیزي
ه قدرت سوپرمنو از زير آب درمیاره! سوپرمن زنه با يه عالمداره، بعد انگشت میره اونو برمیتموم می

 جنگه! بینه و با اونا میبعد اونا رو شبیه زامبی می
 ؟ ترسی، نمیدهنشون می کارتون یزامبی تو وقتیببینم تو  -

 ام؟! من بترسم، مگه من بچه
 اس؟ يعنی اگر هر کی بترسه بچه -

 ترسن که! آره ديگه، آدم بزرگا نمی
 ترسن؟ها نمیگفته آدم بزرگکی بهت  -

 دونم ديگه!خودم می
 و ديدن؟ ر م جنگ ستارگان يا بتمنو هتی اهببینم مهدی دوست -

بینه! منم باهاش دوست دونم! مثالً مهیار بچه ترسوئه! اون اصن از اين کارتونا نمیهمشون که نمی
  .«نیستما! اما مثالً سعید و طاها ديدن

بیانگر جريان اجتماعی قدرتمندی هست که در مورد  هم ساله 4کیان  مصاحبه انجام شده با
 مطرح است.ها در مهدها و پیش دبستانیها برخورداری از فناوری

 کیان جان شما چند سالته؟ -»
 .سالمه 4
 ری ديگه؟پیش دبستانی می -

  .من جابله، از صبح تا ظهر همو
 عزيزم شما تبلت داری؟ -

 .اآلن ديگه داده به من ،دارم اول برای مامان لیال بودبله، 

 ؟داد و به تور چرا تبلتش -
مامانم هم اوال  ،برای همین من هی اصرار کردم ،آخه من خیلی دوست داشتم که تبلت داشته باشم

  .و داد به منر ولی ديگه بعدش تبلتش ،ذاشتنمی اصالً
 شی؟دوست داشتی تبلت داشته با رقد نيچرا ا -

 .گفتم با تبلتم بازی کنم ديگهمی هی ،رفتحوصلم اينا تو خونه سر می ،آخه خوب
 کردی؟نمی توی خونه ایخوب مگه بازی ديگه -

  .با اونا بازی کنم ديگه آخه چه قدرولی خوب  ،چراااا کلی بازی ديگه هم دارم
 ای داشتی؟های ديگهچه بازی مثالً -

  .کلییییییییییی ماشین دارم يا مثالً توپ و اين چیزا ديگهببین مثالً 
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 آره؟ ،رفتت سر میاهولی بازم حوصل -
  .رفت حوصلمخیلی سر می ،آره بابا

 گفت؟می چی بهت ،کردی به مامان لیالمی ها که اصرارخوب اون موقع -
آخر  .شی ديگهشه و زود خسته میهات ضعیف میچشم ،اآلن تبلت داشته باشیگفت نه آخه از می

کردااااا نمی الً قبولللاصولی  ،اونم قبول کرد ،نقد اصرار کردم و بهش قول دادم که کم بازی کنموا
 .ديگه قبول کرد ،نقد گريه اينا کردموا

 کرد؟نمی م قبوله اون ،بابا اکبر چی -
گريه کردم که ديگه  چه قدرآخ  شه.شمات ضعیف اينا میچپسرم  ،گفتمی اونم هی ،وااای نهههه

  .قبول کردن
 کنی؟می کار هبا تبلتت چ -

 .بازی
 ديگه چی؟ -

  .همین فقط ،امممم
 کنی؟می با تبلتت فقط بازی پسخوب  -

بر و فقط برای اين که بتونم به خود بابا اک ،کارتم بابا اکبر انداخته توشسیمها يه آره، البته تازگی
 .زنگ بزنم (مامان لیال و بابا حسن )پدربزرگ

 ره بگیری؟اشمخودت مگه بلدی  - 
 ،تونم زنگ بزنمنمی اآلن ديگهولی  ،گیرهره میاشم ،زنم رو اونمی ،ولی بابا اکبر عکس گذاشته ،نه

  .گه اعتبار کافی نیستهمش می
 انداخته؟ توی تبلتتکارت سیماصالً بابا اکبر راستی نگفتی چرا  -

منم هیییییی  ،کارت دارنسیمهمه هم  ،آخه توی کالسمون همه تبلت دارن ،من خیلی بهش گفتم
 .خوامکارت میسیمبه بابا و مامانم گفتم که 

 کارت دارن؟سیمدونی که اونا تبلت و می تو از کجا - 
  .کننمی میان تعريفآخه 

 گن؟می مديگهه چیزهايی به هچمثالً  -
روز  يا اين که اون کرد که با تبلت خودش زنگ زده به داداششمی اون روز فريد داشت تعريف مثالً

  .دارهکارتم سیم ،باباش برای تولدش تبلت خريده ،گفتمی ابوالفضل
 شون تبلت دارن؟هيعنی هم -

  .ها دارن ديگهبچه تربیشولی  ،نه همه
 کارت هم دارن؟سیم ،تبلت دارنايی که هاونهمه  -
  .فکر نکنم همه داشته باشن ،نه



 01سیاسی نسل دهه  –های اقتصادی / بررسی تحول 04

 کارت خريدن؟سیمبرات  ،تو تا به مامان و بابا گفتی -
  .هی چند روز بهشون گفتم تا قبول کردن ،اوووه نه بابا

 داشته باشی؟کارت سیمدوست داشتی که  رقد نييعنی ا -
 ا من نداشته باشم؟چر ،گم وقتی دوستام دارنمی ،آره ديگه

 يعنی به خاطر همینه فقط؟ -
  .آره، دوست ندارم از کسی عقب بمونم خوب

 ت جلوتر باشی؟ی خودهادوستيعنی توی همه چی دوست داری که از  -
  .دنمی پزُهی میان آخه هی  ،آره خوب

 دن يعنی چی؟می پزُ -
ترين وسايل مثالً از همین که باباشون جديد ،کننمی میان از همه چیزشون تعريفهی  ،همین ديگه

 .کننمی هی تعريف ،خونه رو خريده يا بهترين تبلت رو براشون خريده و اينا
 گن؟می چه چیزهايید تبلتشون ردر موهات دوستخوب عزيزم  -

 از تبلتشون اينا همش ،نیست)مربی مهد( اصالً يه وقتا که خاله فهیمه  .گنمی اووووه خیلی چیزا
  .هاکننمی هی تعريف ،گنمی

 ؟دکننمی هايیچه تعريف -
گفتن هی دوتاشون به هم می ،گفتنمی ها داشتن از مارک تبلتشونروز بچه ببین مثالً هی اون

از مال همه بهتره و  ،پد دارممن آی ،گفت نهههمی يکی ديگه ،از مال تو بهتره ،برای من سامسونگه
 کردن به هممی هی دعوا ،زدنمی های تبلتشون حرفيه بار ديگه هم داشتن از اندازه اين حرفا.

زنن با هم يا اين که می هانقد از اين حرفوه ااَ رای من بهتره و اينا.ب ،نه برای تو کوچیکه ،گفتنمی
گه که بازی نکن و نمی کسی هم بهم ،من همشششش تبلت دستمه ،دلتون بسوزه ،گفتمثالً يکی می

  .ها ديگههی از اين حرف .کنم ديگهمی همششششش دارم بازی .اينا
 گی؟می چی هااين جور موقعخوب تو  -

 .شهاتون ضعیف میهچشم ،ها زياد بازی نکنینيه بار فقط گفتم بچه ،گم آخهنمی اصالً چیزیمن 
  .دوتاشون اومدن زدن منو

 اين جوری گفتی؟ فقط به خاطر اين که -
  .گیمی اين جوری داری ،ره زياد بازی کنیاذنمی تو چون مامانت ،گفتن برو بابامی هی هم .آره
 کنن؟می يعنی به خاطر تبلت هم با هم دعوا -

علیرضا و محمد و  ،تره و بهترهگفتن تبلت ما از بقیه بزرگمی همون موقع که هی .آره بابااااااووووه 
آخه اگه خاله  ،رو تموم کردن فقط برای اين که خاله فهیمه نفهمه زود دعوا ،علی باهم دعواشون شد

اصالً چندباااار نداره، ها تبلت تازه يکی از بچه ،زد ماماناشون بیان و اينامی زنگ ،فهمیدمی فهیمه



 01/ سیاسی -های اقتصادی بررسی تحول

 

شن می تبلت يا اين که هی ازکنارش ردبی برو بابا ،همین علی و محمد اذيتش کردن و بهش گفتن
 !تبلتپوريا بیگن می

 گه بهشون؟بعد پوريا چی می -
  .کننمی اين جوری اذيتشداره، چرا آخه ولی خوب گناه  ،اصالًگه نمی هیچی

 کنی؟ای نمیخوب ديگه تو با تبلتت کار ديگه -
 ها عکساونجا از حیوون ،ريم باغ وحشهايی که میوقت مثالً ،عکس اينام بلدم بگیرم ،ااااااام چرا

ها همین .گیريممی با هم با تبلت عکس ،میای خونمونهام که تو گیرم يا اين که بعضی وقتمی
  .هادم بعضی وقتمی به اونا هم گوش ،هم آهنگ هم دارمراستی چند تا  ،ديگه
 ؟دکننمی کار هچ هاشونبا تبلت وتی هادوستراستی  -

  .کنن توی تبلتشونمی ن اينا نگاهوهای مختلف دارن يا مثالً کارتم بازیه اونا
 ؟دتعريف کنن برای شما هاشونمیان از بازی -

گه اون يکی می ،ترهگه ماشین بازی من سرعتیاين يکی می .دنهاشون رو هم میپز بازی ،آره بابا
  .ديگه از اين جور حرفا ،برای من بهتره ،نه

 هات به هم يه بازی رو ياد بدن يا بگن برو اين بازی رو بريز؟دوستتا حاال شده که  -
 رو. گفتن که برو بريز ايناها به هم میبچه ،بازی ماشین و موتور ايناآره، مثالً يه چند تا 

 فقط همین موتور و ماشین بازی؟ -
  .آره، فقط همینا

 هات رو دوست داری يا بازی با تبلت رو؟بازی با اسباب بازی تربیشخوب کیان به من بگو  -
  ... .هر کدومش يه جوريه ديگه ،نداره، من جفتشو دوست دارمامممم فرقی 

 مصاحبه با مادر کیان:
 شه که کیان تبلت داره؟چند وقت می -

  .اگر اشتباه نکنم ،شهسال می دو تقريباً
 بود يا شما؟تبلت داشتن کیان به خواست خودش  -

اما خودش از زمانی که به  ،نه پدرش ،نه من ،سالگی تبلت داشته باشه 0ما دوست نداشتیم کیان از 
  .خوادچیزی دارن میاد و با اصرار از ما می بینه که دوستاش هرره و میمهد می

 سالگی تبلت داشته باشه؟ 0از  د کیانچرا خودتون دوست نداشتی -
بازی  ،داره، ديگه بچه بايد توی اين سن فقط با اسباب بازیهر چیزی يه زمانی  ،دونی چیهمی آخه

و فقط با تبلت ر نه اين که خودش ،ش تفريح بکنهاهسن و ساالش بازی کنه يا با خانوادکنه يا با هم
  .سرگرم کنه

 اآلن کیان فقط و فقط با تبلتش مشغوله؟يعنی  -



 01سیاسی نسل دهه  –های اقتصادی / بررسی تحول 02

کنیم که کیان وابستگی شديد پیدا نکنه به تبلت و اين می ور اصالً من و پدرش تمام تالشمون ،نه
  .طور بوده اآلن همینشکر تا  رو های ديگه هم تقسیم کنه که خداکه زمانش رو برای چیز

 گفت؟چی می ، به شماکردمی کیان وقتی که اصرار به داشتن تبلت -
گفت باباش براش تبلت گرون خريده و کلی هم می مامان فالنی امروز ،گفتمی اومدمی هااول

های تبلتشون تعريف ها کلی از ماشین بازیامروز بچه ،بعد بار ديگه اومد گفت توش بازی اينا داره.
بیرون ببريمش و  تربیشل ما باهاش مخالفت کرديم و سعی کرديم ياوا .خواممنم می ،کردن

سفانه اين قضیه ادامه أاما مت ،تر بشهه و توی ذهنش کم رنگاز ياد ببراين مسأله رو سرگرمش کنیم تا 
گفت چرا همه دوستام دارن و می پیدا کرد و ديگه چند باری حالت گريه و قهر به خودش گرفت و هی

 . هامن نداشته باشم و اين حرف
 ؟يددادمی ناتون رو با تبلت داشتن کیان چه جوری نشخود مخالفتشما  -

 ،پارک بريم ترکماز اين به بعد  ،تو که دوست نداری ديگه ،گفتمی قتا پدرشاممم خوب گاهی و
کردن با گفتن اين حرف که می من هم سعی ريم پارک.می ترکمديگه  ،ولی اگه تبلت بخريم برات

تأثیر  از ما بود و البته تربیشسفانه زور کیان أاما مت ،شه و اينا قانعش کنمهات ضعیف میچشم
  .هاش هم خیلی زياد بوددوست

 ده؟چه کارهايی انجام میبا تبلتش داره، تبلت کیان اآلن که  -
 ،م آهنگ باباش براش ريختههچند تا  ،ندازهاهايی هم عکس و اينا میکنه يا يه وقتمی بازی

  .کنهمی ها رو گوشاون
 ريزه؟می هاش رو خودشبازی -

  .ن براشريزش میاهها رو باباش يا مثالً خالبعضی ،رو خودشها بعضی
 ؟بريزه ها روخودش از کجا ياد گرفته که چه جوری بازی -

  .پدرش بهش ياد داده
 ؟دهستی ،ريزهمی هايی که توی تبلتششما در جريان بازی -

باباش هم  .کنممی ها رو نگاهگیرم و دونه دونه بازیمی تبلتش رو .ش هستماهآره، در جريان هم
  .کنه تبلت روها چک میبعضی شب

 ؟یدببین ی توی تبلتششده مورد نامناسبتا حاال  -
وحشتناک بود و خود کیان يه مدت  يه بار که يه بازی شبیه زامبی داشت که وااااقعاً ،آره، دو بار

يه بارم يه  ترسم و اينا.می گفت خواب ديدم ومی پريد يا مثالًمی خواب واقعاً از ،اصالً مريض شده بود
مثالً موهاشون حالت فشن  ،ظاهر مناسبی نداشتن ،شدنمی شاهماشین بازی بود که افرادی که رانند

کنه و برای می طوری درست و اونر داره موهاشمن ديدم هی  ،ه کیان بازی کردکروز  يکی دو .بود
  .بازی رو پاک کردم ،از اين بازی تقلید نکنه تربیشکه اين 
 گه؟می اش چه چیزهايی به شماهکیان از تبلت داشتن دوست -
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چشم و هم  ،قدر توی پیش دبستانی و مهد کیان اينا نيتونم درک کنم که چرا انمی اصالًواال من 
وسايل زندگیشون به هم ديگه هستن و به ها اهل تعريف کردن از اول اينه به شدت بچه چشمی زياده.

کنن يا می ی بزرگ تبلتشون تعريفدر مورد تبلت هم همین طور يا از اندازه ،دنمی قول خودشون پز
اصالً به نظر  .کنن يا از اين که مارک تبلت کدوم بهترهمی تعريف ،هاشون که برای کی بهترهاز بازی

ن هم توی به همديگه اوروشی فمگه با فخر  ها بزنن.حرف از اين چیزها توی اين سن من نبايد بچه
  .شهچی نصیبشون می ،اين سن

 ه؟رکارت هم داسیمراستی تبلت کیان  -
البته خیلی کم شارژش  .کارت انداختسیمپدرش براش يه  ،های بیش از حدشخاطر اصرار هبله، ب

باباش تماس بگیره تا بلکه اين  بار با من و بتونه يکی دو کرد که فقط در همین حد باشه براش که
  .بشه و ديگه شارژش نکرديم ترکمدرگیری ذهنیش 

 شه؟های بیش از حدش از چه چیزی ناشی میاين اصرار -
که فالنی به داداشش با تبلت خودش زنگ زده و اين  از دوستاش شنیده بود رقد نواين هم ا

  .و بکنیمر اين کار ،شديم ما هم مجبور که کردمی ر پشت اصرارها که کیانم اصراحرف
 مشکلی پیش میاد؟ ،کارتش شارژ داشته باشهسیمحاال به نظرتون اگر که همیشه کیان  -

اصالً ره باال و اين انتظاراتشون می ،اهم کنیمخوان ما براشون فرچی که می ها اگه تا هرببین بچه
  .داره که با بقیه تماس بگیرهساله چه نیازی  4ی خوب نیست و در کل اين که آخه بچه

 شه؟نداره، پیگیر نمیکارتش شارژ سیمبینه می ديگه وقتی -
  «.شه ديگه زنگ زدنداره، نمیژ رگه شافقط می ،نه ديگه

آيد، او از خانواده خیلی خوبی برخوردار است و اولیا وی ساله برمی 4گونه که از مصاحبه کیان همان
های ارتباطی جديد، های فرهنگی الزم در جامعه برای کاربری مناسب از فناوریدر غیاب بسترسازی

ارک و بازی با اين، با بردن کیان به پاند. مضاف بر شان را جمع کردهشخصاً پیش قدم شده، ماهواره
وی در محوطه خانه، ضمن پر کردن بهینه اوقات فراغت فرزند، در عمل کاربری وی از تبلت را محدود 

های مورد استفاده فرزندشان اعمال اند، ضمن که آنان، نظارت دقیقی هم روی نوع بازیساخته
 کنند.می

های بد و برخی از جلوهدهد، از اما کیان در شرح آنچه در مهد برای وی و دوستانش رخ می
دارد. کیان با اشاره به پوريا که تبلت های ارتباطی جديد نیز پرده برمینامناسب کژکاربری از فناوری

پوريا »گويند: شوند، به او میهای مهد وقتی از کنار او رد میسازد، برخی از بچهندارد، خاطرنشان می
 «.تبلتبی

، از جريان مشابه پُز دادن به وسايل خويش در سطح دختران، ساله هم به عنوان يک دختر 4آسانای 
 به شرح زير حکايت کرده است:

 خیلی از وسايل آنا و السا رو داری؟ -»
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 همه چیزش رو دارم.  
 هات هم مثل تو وسايلش رو دارن؟دوست -

 همه داريم... هممون.
 ازش داريد؟ يیهازچیچه  -

 شرت. ی... کیف... تیمثالً دفتر... جا مدادی... مداد رنگ
 ديد؟ پُز وسايلتون رو هم به هم ديگه می -

 )با خنده( بعضی وقتا. 
 شه؟ نداشته باشه، چی می ايل السااگه کسی از وس -

 من که نديدم کسی نداشته باشه... همه دارن. 
 ؟، بدهيعنی اگه کسی چیزی ازش نداشته باشه -

 . «آره
ها در جامعه چنان زياد شده است که نه تنها فناوری جذابیت تر از آن ياد شد،گونه که پیشهمان

ها و کاربری يا عدم کاربری از مبنای داشتن يا نداشتن فناوری ها، بلکه کودکان آنان نیز برخانواده
ها برای زنند. به عنوان مثال، برخی از خانوادهها، دست به تفاخرجويی در برابر ديگران میآن

بر ديگران، با تهیه يک گوشی پیشرفته، آن را در اختیار کودک خردسال خويش قرار تفاخرجويی در برا
دهد، با فراهم کردن دهند و در حالی که کودک آنان هنوز دست چپ و راست خود را تشخیص نمیمی

ها امکان فیلترشکن برای وی، امکان دسترسی آزاد وی به بسیاری از منابع اطالعاتی )که خیلی از آن
 آورند.اسب سن کودک نیستند( را فراهم میهم من

ها و مراکز پیش های مسکونی، مهد کودکدر مجتمع 01نسل دهه بررسی عملکرد کودکان 
اين معنا که در مرحله  تری را پديد آورده است، بهها، حکايت مفصلدبستان در ارتباط با فناوری

همراه، اسباب تمسخر و استهزای آنان را  نخست، عدم برخورداری بعضی از کودکان از تبلت يا گوشی
گونه که پوريا به دلیل نداشتن تبلت، از سوی برخی از کودکان مهد به مسخره آورد، همانفراهم می
 شود.گرفته می

اندازه طرح و نقش تبلت )يا در سطح ديگر کودکان برمبنای نوع برند تبلت )يا گوشی خودشان(، 
هايی که مورد استفاده ز وسیله خودشان در طول شبانه روز، نوع بازیگوشی خودشان(، میزان کاربری ا

 تربیشدری هايی با برهنگی و پردهيا بازی -نظیر زامبی -ترهای خشندهند )که بالطبع بازیقرار می
های جديدتر، کاربری از وسايل مطرح شده و تبلیغ اين میان در اولويت هستند(، دسترسی به بازی در

مبنای داشتن يا نداشتن تبلت يا برزنند و ها، دست به تفاخرجويی در برابر يکديگر میبازیشده در 
کشی ايجاد کرده، در ادامه ممکن است بر مبنای کمیت و کیفیت گوشی بین خود و ديگران خط

 شان را ادامه دهند.هايشان، مرزبندی خويش با ديگر دوستان گروهکاربری خويش از فناوری
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های مستقیم و ها شدن از طعنه و کنايهمیان کودکانی که فاقد تبلت يا گوشی هستند، برای راين در 
گیری دوستانشان در ارتباط با آنان به غیرمستقیمی که متوجه آنان است )و اين مسأله مقدمه فاصله

به تسلیم آيد(، ممکن است با گريه و زاری )نظیر مورد کیان که شرحش رفت(، اولیای خود را شمار می
های شان، با کمک دوستان مهد يا بچهيابی به تبلت يا گوشی مورد عالقهوادارند و پس از دست

کنند و مباحث خويش را در سطح جديدتری ها را آغاز اين فناوریتر کوچه، کاربری گسترده از بزرگ
کنند و در انتها با  شان شروعتر هست را با دوستان گروههای جديدتر يا خفنکه دسترسی به بازی

گرفتند، به صف افرادی بپیوندند که تحقق استانداردهای گروه، از صف افرادی که مورد استهزا قرار می
 ها را ندارند، به تمسخر و استهزا بگیرند.فناوری های مشابه آنان ازساير اعضای گروه را که کاربری

ها ياد شد، عیناً در ها و استفاده از آنآنچه درباره فشار هنجاری گروه درباره برخورداری از فناوری
 . استهای مطرح شده برای کودکان مطرح ارتباط با کاربری از البسه و وسايل الگو

 
 

 
 
 
 

 
عمل کرده و کودکانی که از تفکری عینی برخوردارند و منطق ابتدايی آنان در برابر اشیای عینی 

های های جذاب و متنوعی که در جريان بازیدهد، برای پا گذاشتن در جای پای الگوجواب می
ها بدانان ارايه گرديده است، به دلیل عدم فهم مفاهیم انتزاعی، نظیر ها و پويانمايیديجیتال، کارتون

کنند با کاربری از تصور میضرورت فهیم بودن، شجاع بودن، عادل بودن، با فضیلت بودن و مانند آن، 
شان شباهت پیدا کرده، شبیه توانند به الگوی مورد عالقههای مطرح شده، میها و يا وسايل الگولباس

 آنان شوند.
 پردازند:های خود به ترسیم آنچه از آن ياد شد، میساله، در مصاحبه 4آرشیدا و ارغوان 

 کفشت هم که کیتیه، آره؟  -»
 چیم سِته. آره، ولی من همه

 يعنی چی سِته؟ -
 «.مثالً همشون کیتیه. کیفمم کیتیه

 هات آبیه؟گفتی لباس-»
 آره، مثل سیندرالست!

 ای هم داری که مثل سیندرال باشه؟چیز ديگه-
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 «.آره، همه اتاقمو آبی کردم، کمدم، تختم، دکوريم. آخه من دوست دارم مثل سیندرال باشم
 
  

 
 
 
 
 
 

هايشان از چشم و هم چشمی ساله، در جريان مصاحبه 4و محمدمهدی  فرشته، مانیا، مهراد

کارتونی وجود دارد،  –های عروسکیای که در جمع دوستانشان نسبت به کاربری از وسايل الگوهگسترد
 اند:به شرح زير ياد کرده

بخرم، های کوتاه زياد بخرم، الک قرمز دوستم خودشو مثل باربی کرده، منم دوست دارم دامن»
سر بخرم. جوراب شلواری صورتی بخرم و مثل دوستم بشم، چون دوستم تمام لباسای باربی رو گل

 «.داره. بعد هم برقصم
 گفتی رو تختی السا رو داری؟ -»

 .آره
 برچسب هم توی اتاقت زدی؟ -

 نه.
 ای هم از السا داری، مثالً کفشش، لباسش، جامداديش؟چیز ديگه -

 السا رو داشتم، بد بود.ولی من يه بار کفش 
 چرا بد بود؟ -

 تنگ بود.
 خواد بری کفش السا بگیری؟اآلن بازم دلت می -

 آره.
 هات هم السا رو دوست دارن؟دوست -

 «.ام و...گن منم منم السا، من السام، مال من رنگ صورتیه، منم منم رنگ آبیآره، همش می
 مهراد: من خنجر هشت شعله دارم.»

 منم خنجر واقعی دارم!محمدمهدی: 
 از کجا آوردی؟ -

 های نینجا گرفتم.پشتمحمدمهدی: از الک
 ديگه چی داری؟ -

 محمدمهدی: پشم بندشون)!( ... الکشون.



 24/ سیاسی -های اقتصادی بررسی تحول

 

 های نینجا رو هم دارم.پشتمهراد: من لباسای الک
 «.محمدمهدی: منم همین طور...

هايی ان برای آن که با موضوعدهد که کودکهايی گزارش میساله، از جشن تولد 4محمدرضای 
من و نظاير آن در جشن تولد حضور يابند، با ظواهر آنان در جشن تن، بتمانند مرد عنکبوتی، بن

 کنند:شرکت می
 اسباب بازی مرد عنکبوتی رو هم داری؟ -»

 کالهم.آره. نقابشم دارم تازه. قبلنا تولد گرفته بودم، همه چیم مرد عنکبوتی بود. کیکم، بادکنکام، 
 اِ يعنی تِم تولدت رو مرد عنکبوتی گرفتی؟ -

 آره.
 ها که تِم تولد مرد عنکبوتی باشه؟خودت گفتی به مامانت اين -

 من گرفته بود.آره. سینا، سینا تولدشو بت
 تو هم خوشت اومد؟ -

 «.)با لبخند( آره. ولی من به همه نقاب مرد عنکبوتی دادم، آخرم عکس انداختیم، هممون مرد عنکبوتی بوديم
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سازد، اش از فشار هنجاری گروه ياد کرده، خاطرنشان میمحمدرضا در قسمت ديگری از مصاحبه
 کنند: تنی را برای خودش تهیه نکند، دوستانش او را زير فشار قرار داده، وی را نفی میاگر او وسايل بن

 تن رو هم داری؟بازی بنآهان. خوب اسباب  -»
 خرم.نه، اما بعداً می

 شه؟اگه نخری، مگه چیزی می -
 شه که من نداشته باشم.همه دارن، نمی

 گن؟اگه نداشتی باشی، همه چی می -
 کنن، حتماً خسیسیم يا پول نداريم بخريم.خب فک می

 کنی؟خودت اگه کسی نداشته باشه اين طوری فکر می -
 خرن. باش خسیسن، براش نمیآره ديگه، مامان با

 مامان و بابای تو چه جوری هستن؟ -
 «.خرنخرن برام. من هر چی بخوام میمی
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های متنوعی که در جريان کاربری از اين ها و الگوها، کاربری از آنانداختن فضای فناوری سايه
های اجتماعی جديدی در سطح کودکان شود، جريانمطرح می 01نسل دهه ها برای کودکان فناوری

ها برخورداری از فناوریهمسويی با الگوهای غربی، ها، اين جريانپیش دبستانی رقم زده است که اهم 
 های کودکان است.ها و پويانمايیها، کارتونهای غربی مطرح شده در بازیو الگوبرداری از الگو

، تا حدی که مصرف به تربیشگرايی هر چه تن کودکان در مصرف و مصرفروند اخیر، در سوق ياف
 يابد.های آنان، تبديل به هدف و ايدئولوژی آنان شود، ادامه میجای رفع نیاز

 داریسرمایه اقتصاد ایكلیشه هایقالب از برخی دنش نهادینه -2-31

 كودكان ذهن در

 هايی داری؟محمدجواد تو چه بازی -»
 بازی و بازيای جنگی.موتور 
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 بازی جنگی که داری، چه جوری هستن؟تونی بگی می -
آره، يه عالمه آدم يه جايی زندانی هستن، من بايد برم نجاتشون بدم و با آدم بدا بجنگم و 

 بکشمشون و پووول به دست بیارم. 

 کنی؟ها چه کار میبعد با اون پول -
 .ساله( 0)محمدجواد، « دونم... هیچیاممم نمی

های پیش از دبستان مورد توجه اولیا، اولیای آموزش رفتار اقتصادی امر الزمی است که بايد از سال
دبستان و اولیای تربیتی کودکان در جامعه قرار بگیرد و از اوان کودکی، کودکان را با از آموزش پیش 

انداز و نظاير آن آشنا ی، پسجويبندی و مديريت مالی، صرفههايی مانند درک ارزش پول، بودجهرفتار
 کرد.
 
  

 
 
 
 
 
 
 

های صورت پذيرفته شده ، در گزارشی از تالش«بررسی اهمیت آموزش اقتصاد به کودکان»مقاله 
 نويسد:های اقتصادی به کودکان میدر غرب و ايران در باب آموزش رفتار

 deutscheاروپا مانندهای بزرگ اتحاديه بانک مرکزی اروپا با همکاری بسیاری از بانک»

Bundesbank  ،national bank of belgium ،central bank and financial services authority of 

ireland ،bank of greece ،Banco de España ،Banque de France ،Banca d’Italia ،Banque 

centrale du Luxembourg ،De Nederlandsche Bank ،Oesterreichische Nationalbank ،Banco de 

Portugal ،Banka Slovenije  و Suomen Pankki  طرحی را عملیاتی کرده است که براساس آن
هاست مدنظر انداز در بانکل مربوط به پول و لزوم پسيآموزش مفاهیم اقتصادی را که بخشی از مسا

 .قرار داده است

ريزی و اجرا اقتصادی به کودکان طرح های متعددی برای آموزش مفاهیمبانک انگلستان برنامه
 .ها را عملیاتی کرده استاين برنامه سايت و انتشار کتابکرده است که در قالب وب

بانک مونترآل نیز بخشی تخصصی برای آموزش کودکان در سايت خود ايجاد کرده است که برای 
 .سال به تولید محتوا پرداخته است 05تا  5گروه سنی 

https://www.pinterest.com/pin/526147168962510201/
https://www.pinterest.com/pin/214343263501474024/
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های آموزشی ل آموزشی به کودکان اقدام به چاپ کتابچهيرو بوستون نیز در حوزه مسارزبانک فدرال
های های علمی، داستانی و سرگرمی با تصويرسازیکرده است که در آن مفاهیم بانکی در قالب

 .کودکانه مطرح شده است

ها ين آنتربیش اند کههای متعددی انجام دادههای ديگر نیز در اين حوزه فعالیتبسیاری از بانک
 .ستا مربوط به کشور آمريکا

 .اندگذاری در حوزه کودک توجه نشان دادههای قبل به سرمايههای ايرانی نیز از سالبانک

بانک »طور جدی وارد شد و شعبی به نام بانک کشاورزی نخستین بانکی است که در اين حوزه به
 .توفیق کافی به دست نیاوردسفانه به داليل متعددی أاما مت ،سیس کردأت« کودک

اما تاکنون اقدامات اجرايی  ،ملت نیز کارگروهی برای کار روی حوزه کودک تشکیل داده است بانک
هايی را در فعالیت« بنیاد ملت»اندازی متمرکزی در اين زمینه صورت نگرفته است. اين بانک با راه

ها رسد اين فعالیتاما به نظر می ،نجام دادهای اجتماعی در حوزه کودک اراستای ايفای نقش مسوولیت
 .اکنون متوقف شده است

سفانه اين أاما مت ،اندهای مستقل کودک کردهاندازی سايتهای ملی و پاسارگاد نیز اقدام به راهبانک
 :ها به اين شرح استترين داليل آناند که مهمها نیز چندان با استقبال مواجه نشدهطرح

های اقتصاد و مفاهیم اقتصادی متناسب با گروه سنی افی مجريان از حوزهشناخت ک فقدان -
 ،کودک

 ،عدم امکان تولید محتوای متناسب با کودکان به صورت بومی و ويژه -

 ،«اقتصاد کودک»داشتن تیم تخصصی ن -

در شوراهايی که بانک کودکان گیری دلیل تصمیمنبود خالقیت و عدم درک حوزه کودک به -
 .حوزه کودک را ندارندورود در تخصص الزم برای 

هايی را با موضوع آموزش مفاهیم بورسی، پرتفوی، سازمان بورس اوراق بهادار تهران نیز کتاب

 است. جدی هایضعف دچار هاآن محتواهای اما کرده، تولید کودکان برای …سهام و

آموزش اقتصادی به کودکان تولید محتوا کرده است،  ترين نهادی که برایدر اين میان شايد مهم
ماهنامه قلک برای کودکان سه تا هفت سال است. بر اساس آنچه گفته شد، در اهمیت آموزش مفاهیم 

هنوز پختگی الزم برای تولید محتوای  ،رسداما به نظر می ،اقتصادی به کودکان ترديدی وجود ندارد
وجود ندارد که بايد در اين زمینه اقدامات جدی صورت ه ما در جامعآموزش اقتصاد برای کودکان 

 .1(0401نژاد، )فتحی« گیرد

شان، بايد به اين از اوان دوران بچگی افرادهای اقتصادی مناسب به با وجود اهمیت آموزش رفتار
امر مطلوبی نیست و بايد در عین  ،های رفتار اقتصادیمسأله مهم نیز توجه کرد که افراط در آموزش

                                                 
 .2/0/0401بررسی اهمیت آموزش اقتصاد به کودکان. تجارت فردا. (. 0401نژاد، مونا )فتحی . 1
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جو بارآوردن کودکان، با دامن زدن به نوعدوستی فطری آنان، کودکان را تشويق به اقتصادی و صرفه
بخشش قسمتی از دارايی خود کرد تا آنان در عین معقول بار آمدن به لحاظ اقتصادی، در ابعاد انسانی 

 نیز رشد و تعالی الزم را بیابند.
های تولید شده در يک سرزمین، به میزان بسیار زيادی گويای ارزش هایمحصولکه اما از آنجا 

هايی که از آن سوی آب، غالباً به صورت ها و پويانمايیهای ديجیتالی، کارتونهمان موطن است، بازی
نی يعموطن خود های گردند، در ابعاد اقتصادی نیز مبلغ ارزشرايگان برای کاربران تهیه و ارايه می

کنند، ها تصور میی تبديل شده و بسیاری از انسانگرايی به ايدئولوژغرب هستند که در آن مصرف
ی داشته باشد، در تربیشبرای اثبات هستی خويش، بايد مصرف کنند و هر که در اين میان مصرف 

دست يافته برد و به غايت هستی خويش ی از زندگی برده و میتربیشواقع به مثابه آن است که بهره 
 است.
 
 
 
 
 
 
 
 

آن دارد که برخی از  های غربی، داللت برها و پويانمايیهای ديجیتال، کارتونبررسی بازی
 کندحاکمیت اصل هدف وسیله را توجیه می ،داری مانند اصالت پولای اقتصاد سرمايههای کلیشهقالب

 شوند.یغ میها مطرح شده و تبلدر اين بازی و پذيرش روابط مبتنی بر زور،
 گفته مورد بحث قرار خواهند گرفت.در ادامه با استناد به بیانات کودکان مصاحبه شده، موارد پیش

 محوری نشان دادن پول

 
 
 
 
 
 
 

http://getandroid.ir/uploads/posts/2016-08/1470980762_Money-Tree-4.jpg
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داری است و محوری بودن آن داری مورد توجه خاصی در نظام سرمايهپول به مثابه جوهره سرمايه
گیرد. بازی و سرود زير، تالشی در باب شناخت هر چه زود میهای گوناگون مورد تأکید قرار به شکل

 تر پول توسط کودکان هستند:هنگام
 
 

 
 
 
 
 
 

 عرضه شده است.خردسال با هدف تکريم پول به کاربران  هم 1ی درخت پولباز

ده کردر مارکت اندرويد منتشر بازی درخت پول را صورت رايگان ه که ب 2سازی تپساستديوی بازی

  نويسد:در توصیف اين بازی می، است
کند؟! شما در اين بازی يک درخت جادويی چه کسی گفته است که پول باالی درختان رشد نمی

ن ياد پینوکیو و روباه شود. شايد اآلتبديل به درخت پول می پول داريد که اول يک نهال است و بعداً
کند. اين هم از آن استثناهای نظام خلقت دا میيا واقعیت پیؤمکار افتاده باشید! اما در اين بازی اين ر

عاشقش هستید! درخت پول خود را تکان دهید تا مثل دوش آب برايتان پول بريزد!  است که شما واقعاً
داری دانست. های چین باستان و آرزوهای مردم در دوران سرمايهتوان ترکیبی از افسانهاين بازی را می

تظاهر به پولدار بودن کنید و ديگران را مجذوب خود کنید! خوب وقت  توانیدحداقل در اين بازی می
آن است که چند باغبان استخدام کنید و وسايل و مواد الزم برای رشد درخت پول همچون کود را در 

يای تريلیاردر شدن خود برسید! شما با خريد تجهیزات جديد ؤاختیار آنان بگذاريد تا بتوانید به ر
خود را افزايش داده و با خريد وسايل کمکی انجام کارهای مختلف را تسريع کنید.  توانید درآمدمی

نشانی، لباس مخصوص باغبانی، ژنراتورهای عجیب و پاش، ماشین آتشوسايلی همچون شلنگ، آب
ثر واقع ؤتواند به نوبه خود در پیشرفت کار شما مای میهر وسیله غريب و خیلی چیزهای ديگر. خريد

از بین نرفته، به شما  تربیشتان به پول ايد و هنوز هم اشتیاقهمه اين وسايل را به کار برده شود. اگر
 .کنیم از کودهای مختلف استفاده کنید و باز هم درآمد خود را افزايش دهیدتوصیه می

                                                 
1. Money tree 

2. Tapps 
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http://getandroid.ir/download/game/casual/6693-Money-Tree-Free-Clicker-Game.html
http://getandroid.ir/uploads/posts/2016-08/1470980824_Money-Tree-1.jpg
http://getandroid.ir/uploads/posts/2016-08/1470980759_Money-Tree-3.jpg
http://getandroid.ir/uploads/posts/2016-08/1470980825_Money-Tree-5.jpg
http://getandroid.ir/uploads/posts/2016-08/1470980738_Money-Tree-2.jpg
http://getandroid.ir/uploads/posts/2016-08/1470980762_Money-Tree-4.jpg
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، برخی اوقات وقتی صحبت از پول به میان 01نسل دهه های انجام شده با کودکان در مصاحبه
پول به دست آورده تا ماشین شاسی بلند يا سرعتی بخرند و  ،آمد، پسران مشتاقانه مايل بودندمی

وازم آرايش پول زيادی به دست آنان برسد تا با آن البسه مورد عالقه خود و بعضاً ل ،دختران مايل بودند
شد که داد اولیا از ه میهدگو با اولیای کودکان اخیر نیز مشاوای خودشان بخرند. البته در گفت)!( بر

 داشت:يکی از مادران در همین رابطه بیان میمتنوع فرزندشان به هوا بلند است. های خواست
ها هم من رو وقت تن روش باشه، بعضی ازخره، عکس بنای که میمحسن دوست داره هر وسیله»

 تنی مورد نظرش رو پیدا کنیم.کنم تا وسیله بن روورو زيرها ها با اون خیابونکنه ساعتمجبور می
خوام وسايل تر هست، برای همین من می، قویشناسمتن از همه کسانی که میگه، بنمحسن می

 تن بشم.تن رو داشته باشم و مثل بنبن
خواد تا م. اون ظرف هر يکی دو ماه به اجبار از من میديگه من از دست محسن خسته شد

های جديد اون رو بزنیم. اين مسأله هم هزينه داره و تن اتاقش رو عوض کنیم و عکسهای بنعکس
 گیره.می رو منهم وقت زيادی از 

جهت و بیخود کنم تا اون قانع بشه که نبايد اين قدر بیمن ديگه خسته شدم، اما هر کاری هم می
 «.شه!اصالً قانع نمیاون هزينه کرد، 
ساله، هر يک به نوعی  4متین و امیرعلی  ساله و احسان، تبسم و 5مرضیه محمدرضا و اظهارات 

ند )و اين مسأله چیزی است که در نسل اولیای دارحکايت از اهمیت پول و ضرورت افزايش آن 
به  شد و يا آن کهديده نمی جیتالی نبودند،های ديکودکان پیش دبستانی مصاحبه شده که کاربر بازی

 شد(.می مالحظهندرت 
 از همه دوست داری؟ تربیشکدوم کارتون رو  -»

 فوکار. پاندای کنگ
 از همه دوست داری؟ تربیشفوکار رو چرا پاندای کنگ -

 چون جنگجو و خیلی قويه. 
 تو هم دوست داری جنگجو بشی؟ -

 م. نه، من دوست دارم رئیس بانک بش
 چرا دوست داری رئیس بانک بشی؟ -

 دار بشم. دوست دارم پوووول
 خوب بعد با اون پول چه کار کنی؟ -

 .«يه عالمه ماشین بخرم، خونه بخرم
 کنی؟هايی با تبلتت میچه بازی -»

 .پزشکی و گاهی اوقاتم آشپزی پزشکی،دندون
 دوست داری؟ تربیشو ر کدوم -
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 .ور دندون پزشکی
 دوست داری؟ تربیشو ر چرا اون -

 .شمبدارم دندون پزشک  چون دوست

 شی؟ بداری دندون پزشک  چرا دوست -

 چون پول زياد دربیارم.
 ا پول زيادی درمیارن؟هکی گفته دندون پزشک -

 .خیلی پولدارن ،دونمخب خودم می

 کنی؟کار میه چ اون با ،پول زياد داشته باشیاگر حاال  -

خیلی هم من گردش  .ريم گردشو مامانم می با بابام .دارم ن دوستخیلی ماشی خرم،ماشین می
 .«دوست دارم آخه

 معلومه کارتون خیلی دوست داری؟  -»
 بعله. دوست دارم مثل همشون باشم.

 مثالً مثل کی باشی؟  -
مثالً مثل باب اسفنجی بتونم همبرگر خوب درست کنم، مثل پاتريک بتونم به رادمهر کمک کنم، 

خرچنگ پول زياد داشته باشم، بتونم ماشین شاسی بلند بخرم. مثل سندی بتونم زير دريا و  مثل آقای
 «.روی دريا نفس بکشم

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عید هر جا رفتیم، بهم عیدی دادن، يه عالمه پول جمع کردم، گذاشتم تو بانک.»
 خواهی چه کارکنی؟میبا پولت  -

 «.کنم، همه چی برای آرايشگاه بخرمخوام بزرگ شدم، آرايشگاه درست می
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امیرعلی: بازی شروع شده! نصب شد! تفنگتو برات آماده کردم!»
آيند را نصب کرده است(.هايی که به سمت مخاطب می)بازی شلیک به زامبی

کند. بازی کامالً گرافیکی و ترسناک است(.)شروع به بازی می 
ها چه ترسناکن.اين -

ه.امیرعلی: خیلی ترسناک
دهد(.)با هیجان و به سرعت به بازی ادامه می

دهد(.کند و نوع اسلحه را تغییر میاستفاده می  Back)از دکمه
 امیرعلی: حاال کدومو بزنم؟

 متین: اين خیلی خوبه.
امیرعلی: نه، اين يکی عالیه.

ای که آرم دالر دارد(.رسد به اسلحهکند، میهای مختلف را انتخاب می)اسلحه
خواد.امیرعلی: پول می

خوب پول که نداريم. -
 کند(.)بعدی را زده و انتخاب می

ها شلیک شود. او با هیجان و با سرعت بازی کرده و به طرف زامبی)امیرعلی دوباره وارد بازی می
کند(.می

 متین: قلبشو بزن!
م تموم شد! کاشکی پول زنم تو سرشون! سه تايی اومدن! ... آخ! تیرامیرعلی: تکون نخور بچه! می

«.خريدمتیر می تربیشی داشتم و تربیش
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 كند حاكمیت اصل هدف وسیله را توجیه می

کند، فصل جديدی را در انديشه سیاسی و اجتماعی ماکیاول با طرح اصل هدف وسیله را توجیه می
تهمت،  ای حتی دروغ،توان از هر وسیلهمیغرب گشود. بر مبنای اصل اخیر برای پیشبرد اهداف 

گرا با اصل هدف وسیله را توجیه های دينی و انساناما ديدگاه ها سود برد.فريب، خدعه و مانند آن
 نويسد:( در توصیف نظر اسالم در همین باره می0440)شهید مطهری کند، موافقت ندارند. می

هايی که از آن راه بر دين از جنبه های مختلف يکی از راه .برای حق بايد از حق استفاده کرد»
ضربه وارد شده است، رعايت نکردن اين اصل است که ما همان طور که هدفمان بايد مقدس باشد، 

کنیم بايد مقدس باشد؛ مثالً ما نبايد دروغ بگويیم، که برای اين هدف مقدس استخدام میوسايلی هم 
فقط برای خودمان نبايد دروغ بگويیم، به نفع دين هم نبايد نبايد غیبت کنیم، نبايد تهمت بزنیم؛ نه 

دينی است. دين اجازه دينی کنیم، چون دروغ گفتن بیدروغ بگويیم، يعنی به نفع دين هم نبايد بی
 .اُدْعُ اِلی سَبیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ: دينی کنیمدهد ولو به نفع خودش ما بینمی

توان استفاده کرد؛ يعنی ای نمیاولین شرط رساندن يک پیام الهی اين است که از هرگونه وسیله
که هدف مقدس است، نبايد انسان اين جور خیال کند  که پیام الهی رسانده بشود و برای اين برای اين

له مشروع باشد خواهد اين وسیکه از هر وسیله که شد برای رسیدن به اين هدف بايد استفاده کنیم، می
قدر که کنند؛ همینها مقدمات را تجويز میيعنی نتیجه ،اَلْغاياتُ تُبَرِرُ الْمَبادی: گويندو يا نامشروع. می

، هدف درستی بود، ديگر به مقدمه نگاه نکن. چنین اصلی مطرود است. ما اگر بخواهیم برای يک هدف
توانیم استفاده کنیم. ز يک وسیله مشروع میهدف مقدس قدم برداريم، از يک وسیله مقدس و حداقل ا

هايی که بینیم که گاهی برای هدفاگر وسیله نامشروع بود، نبايد به طرف آن برويم. در اينجا ما می
رساند کسانی شود و خود اين میخود هدف فی حد ذاته مشروع است، از وسايل نامشروع استفاده می

 .ها هدف استها وسیله است، خود همان وسیله برای آنو اين کنند ما چنان هدفی داريمکه وانمود می

کند، در حد بررسی واقعیات جهان معاصر حکايت از آن دارد که اصل هدف وسیله را توجیه می
داری پذيرفته شده است و اين انديشه در برخی از تولیدهای فرهنگی ای در نظام سرمايهگسترده

 گردد.ت مطرح شده و میدستگاه تبلیغاتی نظام اخیر به کرا
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دارد، از آنجا که ساله که کاربر بازی دزد بزرگ اتوموبیل است، در مصاحبه خود بیان می 5/4آريای 
درآمد کارهای شرافتمندانه و قانونی کم است، وی در جريان بازی خود دست به انتخاب کارهای 

 زند:خالف قانون می
 خريدی يا با مامان و بابات خريدی؟اين بازی رو خودت  -»

 خودم خريدم.
 فروشی رفتی. دیچه طوری مغازه سی -

 .با بابام رفتم مغازه و پول ازش گرفتم و خريدم
 ای خريدی؟بعد بابا از تو نپرسید، چه بازی -

 )با خنده( چرا بهش گفتم بسکتبال خريدم.
 چرا دروغ گفتی؟ -

 گفت بازی نکن. هم میگفتم بازی جنگی خريدم، بآخه اگه می
 دن؟کنی که بابا و مامان گیر بهت نمی خوب پس اآلن توی خونه چه جوری بازی می -

 .بندم رم و در رو می تو اتاقم می
 توی اتاقت تلويزيون داری؟ -
 آره. -
کنی، دوست داری بفهمن بازی دزد اگه قرار باشه مامان و بابات بفهمن يه بازی جنگی داری می -

 اتوموبیل رو داری يا ندای وظیفه؟ بزرگ
 ندای وظیفه. -
 چرا؟ -
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 کشن، بدتره.خورن، سیگارم میالکل می GTAآخه توی  -
 چیزها چیه؟ دونی الکل و اينپس تو می -

 آره.
 دونن؟هات هم میدوست -

 آره.
 دونن؟ها از کجا میاون -

 .کنناونا هم مثل من بازی می
 خوبیه يا نه؟بعد به نظرت الکل چیز  -

 چیز بديه.
 کنی؟خوب بگو ببینم توی بازی دزد بزرگ اتوموبیل چه کارهايی می -

 .کشم، ماشین سواری دارهآدم می
 ای هست؟بازيش مرحله -

 ای هست.آره، مرحله
 شه؟آخرش چی می -

 ده.ری، بهت پول میهنوز تموم نکردم، ولی هر مرحله که می
 کشی؟ا آدم میهدونی چرا توی مرحلهمی -

 .شمزنن، متوجه نمی نه، خارجی حرف می
 شی، پس چرا دوست داری بازی کنی؟وقتی متوجه نمی -

 ماشین سواريش رو دوست دارم.
 برای اين که توی بازی دزد بزرگ اتوموبیل پول دربیاری، بايد مرحله رد کنی يا آدم بکشی؟ -

 شه.هر دوتاش می
 ل درمیاری؟کشی، پوچه طوری وقتی آدم می -

 .ريزه روی زمین، بايد برداريمکشیمشون، پوالشون میوقتی می
 ها خیلی راحته، مثالً پلیسی نیست بیاد دنبالت؟بعد کشتن آدم -

 .رمچرا هست، ولی راحت درمی
 اگر بگیرنت چی؟ -

 شم.هیچی، آزاد می
 شه؟توی واقعیتم به نظرت اين طوری می -

 چه طوری؟
 شی؟بکشی، راحت آزاد می يعنی مثالً اگرآدم -

 .شی ديگهدی، آزاد میاگر پول داشته باشی، پول می
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 توی بازی کاری هم هست که بتونی بری سر کار و بدون اين که آدم بکشی، پول دربیاری؟ -
 آره.

 مثالً چه کارهايی بوده؟ -
هست يه اسب نشان يا يه بازيايی تونم توی رستوران بازی کنم يا مثالً تاکسی بشم يا آتشمی

 گیری. کنی، اگه اسبت اول بشه، پول میانتخاب می
 دی؟انجام می تربیشکدومشون رو  -

 بازيه.
 چرا؟ -

 .دهيم میتربیشتره، تازه پول چون با حال
 تره؟چرا با حال -

 آخه هیجان داره.
 دونی هیجان يعنی چی؟تو مگه می -

 تره.آره، يعنی خفن
 ری؟ببعد هر دفعه راحت می -

 آره، بازيش راحته.
 شه؟اگه نبری چی می -

 شه.تا پول ازم کم می 51
 شه، بد نیست؟خوب پول ازت کم می -

 تا خیلی کمه، من خودم هزارتا پول دارم. 51نه بابا، 
 گیری؟اگه اسبت اول بشه، چه قدر پول می -

 .تا 051
 گیری؟اگر تاکسی بشی چه قدر پول می -

 ده.تا پول می 01هر نفر
 دونی چیه؟بندی میشرط -

 آره.
 چیه؟ -

 کنن.همینا که باکارت بازی می
 چیزهای ديگه چی شرط بندی نداره؟ -

 .فکرنکنم
 تر هم هست.پول درمیاری و تازه راحت تربیشخوب پس اگه آدم بکشی  -
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کردم جی زدم، بعد پولشونو جمع آره، مثالً اون روز يه جا بود، کلی آدم بودن، همشونو با آرپی
 تا گیرم اومد پول.0111
 کشی؟خوب کشتن کار بديه که. چرا آدم می -

 توی بازيه، اشکال نداره.
خوای که خونه بخری، به جای آدم کشتن برو راننده تاکسی بشو، برای خودت خوب تو پول می -

 پول دربیار، خونه بخر.
 کشه... .اون طوری خیلی طول می

 خوش هیکله؟تیپ و اين آدم توی بازی خوش -
 آره، خیلی الغره، تازه سیکس پک هم داره.

 کشه، پس چرا بدنش آماده هست؟خوره، تازه سیگار هم که میمگه الکل نمی -
 .کشه حتماًخوره يا میکم می

 يعنی کم اين چیزها مشکلی نداره. -
 .«نه خیلی

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 کند:کند، از کشتن پلیس هم استقبال میساله هم با پذيرش اصل هدف وسیله را توجیه می 4بهراد 
 ؟ 5ای تیگفتی جی خوب اون يکی بازيت چی هست، -»

 اس! آره خانوم، اون که معرکه
 کنی؟ خوب بازيش چه طوريه، توش چه کارهايی می -

اصالً انگار تو دنیای واقعی هست. بعدم تو ايران نیستا. تو خارجه. همه خیابوناشون خوشگله. تمییزه. 
خندد( البته من رانندگیم تونم سوار ماشین شم. رانندگی کنم. )در حالی که میبعد مثالً من فرانکلم. می
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تونم اسلحه بردارم برم آدما رو بکشم. من بلد نیستم مراحلش رو رد کنم. گیرم. میبده، همه رو زير می
 بینم تا ياد بگیرم، خودم بازی کنم. ن میکنه، مبابام بلده. وقتايی که تعطیل باشه، مثالً میاد بازی می

 ها رو بکشیم، درسته؟ ببینم اين که آدم -
کشنت. اگه پلیس رو نکشی، خب بايد بکشی بری مرحله باال ديگه، وگرنه پلیس يا آدم بدا میان می

  شه.ری بیمارستان پول ازت کم میمیری و میتو می
 کشی؟!يعنی حتی پلیس رو هم می -

 . «دزدی، میان دنبالت ديگهکنی يا ماشین میديگه، مثالً آدما رو که زير میآره 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های تام و جری است، دزدی غذای گربه توسط موش که کاربر و طرفدار کارتونهم ساله  4آرشام 
ديگری تر است، حق دارد غذای دارد، هر کسی که زرنگکوچک را با ديده پذيرش نگريسته، بیان می

 را ربوده و صرف کند:
 هست؟ جوری چه و جری تام -»

 بگیرتش. تونهنمی ولی جری، دنبال رهمی تام
 هستش؟ جری دنبال تام چی برای -

 خوره.رو می تام غذای چون
 يا جری؟ داری دوست تربیشرو  تو تام -

 جری.
 داری؟ دوست تربیشرو  چرا جری -

 هستش. و زرنگ کوچولو چون
 خوره؟رو می تام غذای که کنهنمی کار بدی جری مگه -
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چرا.
 داری؟ دوستش تو چرا پس کنه،می کار بدی جری اگه -

«.رو بخوره بقیه غذای تونهمی تر باشه،زرنگ هر کی بعدشم گرسنشه، چون

 کند:تأيید می دزدی را برای تحقق هدف مورد نظر ساله هم 4رضای محمد
 خرچنگه چه جوريه؟ -»

شه.اون قرمزه، دستاشم مثل قیچیه، پول دوست داره زياد، همش چشماش عکس پول می
تو هم دوست داری مثل خرچنگه، پولدار بشی؟ -

آره.
خوای پولدار بشی؟چه جوری می -

مثل خرچنگه.
 شه؟خرچنگه چه جوری پولدار می -

خواست پول دربیاره، يه غذای خوب درست کنه برا اونا که میان غذا بخورن، دونم. يه بار مینمی
شه ی درست میچه طوريواشکی رفته خونه باب اسفنجی کاغذی که توش نوشته بود، غذای خوشمزه 

«.رو دزدی کرد. بعد اونو درست کرد، مشترياش زياد شد
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دارد که او حتی در بازی با دوستانش دست به تقلب مصاحبه خويش بیان میساله، در  5/4فرزام 
 زند تا منويات خود را محقق کند:می

 ؟ کنیت بازی هم میی خودهافرزام با دوست -»
 آره.

 هايی؟چه بازی -

  .شه پلیسشه... يکی میکنیم... يکی دزد میتیکن بازی می تربیش

 تیکن دزد و پلیس بازيه؟ -

  .آره

 دوست داری کدوم باشی؟ تربیشتو  -

  .تر باشنهر طرف که يارهام قوی
 چرا؟ -

  .بريم اون موقعخب می
 کنی؟توی بازی تقلب هم می -

 کنم. میها واسه اين که ببريم، تقلب خندد( خب بعضی وقت)می
 اريد؟يها رو در نمیادای اسپايدرمن و اين -

  .تیکن تربیشخیلی کم... 

ل... اگه مثالً موقع بازی يه طرف اسپايدرمن باشه و يه طرف کنستانتین، تو کدوم ام... يه سوفرزا -
 کنی؟طرف بازی می

 .«باشه تربیشبازم طرفی که زورش 
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هايش، شود کودک در مسیر تحقق خواستکند، سبب میپذيرش اصل هدف وسیله را توجیه می
مانند آن سود ببرد که اين مسأله به معنای کنار نهادن خود را مجاز بداند که از دروغ، فريب، تهمت و 

 رود.اخالق متعارف انسانی و پیشه کردن سوداگری در روابط انسانی و اجتماعی فرد به شمار می

 پذیرش روابط مبتنی بر زور

های تهیه و ارايه شده در غرب، مبلغ پذيرش روابط زورمدارانه در جهان معاصر هستند. برخی از بازی
هايی از اين دست ها، نمونههايی مانند جنگ قبايل، دزدی از بانک، دزد بزرگ اتوموبیل و نظاير آنیباز

 روند.ها به شمار میبازی
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تر تری در دزدی و غارت ديگران داشته باشد، برتر و بر حقهای اخیر هر فردی توان بیشدربازی
 شود.ديده شده و پنداشته می

های )خیالی( زير دست او بايد به هر طريق ممکنی مطامع دال بر اين که آدم ،ساله 4اظهارات آرام 
و نیازهای وی را مرتفع سازند، نمونه بارزی در جهت پذيرش منطق زور است که منطق نهايی نظام 

 داری است.سرمايه
 دونی شغل السا و آنا چیه؟آرام خانم تو می -»

 .دن که گرمشون بشهمردمه، به اونايی که تو کوهستانن، پتو میکمک کردن به 

 کنن؟خونن يا دعا هم میالسا و آنا نماز می -

 زنن، ولی نماز نه.کنن، با خدا حرف میدعا می

 خونن؟چرا نماز نمی -

 چون که السا ملکه هست.

 ها نبايد نماز بخونن؟يعنی ملکه -

 .نه ديگه

 کنه؟السا آرايش هم می -

 زنه. زنه. آنا هم رژ صورتی میآره، رژ قرمز می

 کنی؟تو هم آرايش می -

 .زنهاآلن نه، ولی توی عروسیا مامانم برام رژ می

 دوست داری بزرگ شدی، مثل مامانت بشی يا شبیه السا؟ -

 مثله السا. 

 خوای مثل السا بشی؟خوب چه جوری می -

 .بگیرم خوشگل باسل کلی، بشم ملکه اون مثل شدم، بزرگ خواممی

 يعنی دوست نداری بزرگ شدی، عروس بشی؟ -

 خوام ملکه بشم. يه قصر بزرگ يخی داشته باشم.نه، می
 خوای چه کار کنی؟خوب بعد از اين که ملکه بشی، می -

 خوب از مردم هر چی بخوام، برام میارن.

 خوای که برات بیارن؟مثالً از وسايل السا کدوم رو می -

 لباس، کفش پاشنه بلند.جواهر، 

 ها رو بیارن، اون وقت چی؟خوب شايد اونا نتونن برات همه اين -

 .«نخیر بايد بیارن
داری، حاوی سرزمین سرمايه هایمحصولتوان نتیجه گرفت، بندی اجمالی میبنابراين در يک جمع

 زدگیرف و مصرفگیری و اعتالی مصداری، با اوجهای موطن خويش هستند و در عصر سرمايهارزش
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داری و ی تمام عیار، کسب پول به عنوان جوهره نظام سرمايهو تبديل شدن مصرف به يک ايدئولوژ
يابد و برای کسب آن، هر کاری مباح است، حال گرايی، اهمیت وااليی میجوهره ايدئولوژی مصرف

های تاريخ مصرف گذشته به انديشه ديگری باشد يا فروش دارو ايده وسرمايه، تواند دزدی اين کار می
 جهان سوم و مانند آن.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كودكان زندگی سبک در آفرینیتحول -2-31

پردازان زيادی است، اين بندی کلی که مورد وفاق نظريهها تمايالت مختلفی دارند. در يک تقسمانسان
 اند.شدهمندی تقسیم طلبی و هدفتمايالت به سه دسته میل به زاد و ولد، قدرت

 

 

 

 

 

 

 

 
 مندی يا داشتن هدف در زندگی به چه معنا است؟اما هدف

ها خودساخته باشد و هايی را دارند، چه اين هدفشان هدفها در ذهن خود برای زندگیهمه انسان
ها متعالی باشند و چه ها را از منابعی دينی يا غیردينی دريافت کرده باشند، چه اين هدفخواه آن
 دنیوی.
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ای و هدف نهايی )آرمان( قابل بررسی هستند. اهداف های وسیلهاهداف زندگی در دو سطح هدف
هايی هستند که ممکن است ما را سرگرم کنند، ولی هرگز در ته دل خود ارضا نخواهیم ای هدفوسیله

نهايی يا ف گذرانی، و غیره. هدشد، مثل تفريح، ورزش، تحصیل، پیشرفت در کار، کسب ثروت، خوش
آرمان زندگی، هدفی است که آن را خداوند برای انسان تعیین و مشخص کرده است. در واقع، 

 ای برای رسیدن به آرمان زندگی هستند.های زندگی وسیلههدف
آرمان عبارت از آن حقیقت مطلوب است که اشتیاق وصول به آن، محرک انسان است و او را به 

 کند.دهد که آن حقیقت را قابل وصول میهايی سوق مییلهها و انتخاب وسانجام کار
هايی است که آگاهی از های زندگی خويش را بشناسد، به دلیل پیامداين که انسان چرا بايد هدف

 دارد:از هدف زندگی مزايای زير را دربرهای زندگی به دنبال دارد. آگاهی هدف
زندگی را برای وی آسان کرده و به  -2متمرکز کند،  های خود راکند تا نیروبه انسان کمک می -0

او را برای زندگی پس از مرگ و  -0برای زندگی انسان ايجاد انگیزه کند،  -4بخشد، اوآرامش می
های درک و توان به آرامش، امید و نشاط )شادکامی( به عنوان پیامدابديت آماده کند. به طور کلی می

های زندگی مهم است، دگی اشاره است. در مقابل اين که دانستن هدففهم اهداف و آرمان ارزشمند زن
 ای را برای فرد به همراه دارد.های ناشايستهندانستن هدف زندگی نیز پیامد

شود که نشناختن های زندگی را بشناسد، اين پرسش مطرح میبراساس اين که انسان بايد هدف
 به همراه دارد؟ هايی راهای زندگی برای فرد چه پیامدهدف

گفت اگر انسان نتواند برای زندگی خود اهدافی را تشخیص دهد، اثرات منفی آن به چهار صورت 
زندگی بدون هدف خسته کننده است. زندگی بدون هدف انسان را به سوی  -0بروز خواهد کرد: 

 کشاند.فرسودگی و از دست دادن انرژی و انگیزه می
های بیرونی و زندگی بدون هدف ارضا کننده نیاز -4ترل است. زندگی بدون هدف غیرقابل کن -2

يابی به اهداف زندگی است )کافی، آگاهی از اهداف زندگی، پیامد دست -0درونی انسان نیست. 
0404.) 

توان اظهار های متفاوت که اهداف متفاوتی را به دنبال دارند، میگیری آرماندرباره چگونگی شکل
ها و در درجه بعدی اهمیت جامعه، های متفاوت در درجه نخست اهمیت انساننداشت که منشاء آرما

توان واجد دو بعد مادی و معنوی ديد و ها را میفرهنگ و تاريخ آنان است. به اين معنا که انسان
ر شان باشد، اما دهای مادی و معنوی انسان بايد توامان در دستور کار افراد و جامعهبالطبع پاسخ به نیاز

ها و اين میان گاهی افرادی در برخورد با هر دو بعد جسمی و معنوی خويش، چنان غرق پاسخ به نیاز
های معنوی خويش را از ياد ببرند، شوند که ممکن است پاسخ به نیازهای جسمانی خويش میخواسته

ابعاد معنوی به همین ترتیب افرادی وجود دارند که در مقايسه ابعاد جسمانی و معنوی خويش، به 
های های جسمانی خويش، تالشدانند که با پاسخ دادن حداقلی به نیازاصالت داده، خود را موظف می
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های معنوی خويش کنند. بنابراين بسته به پاسخ افراد به خود را به طور عمده معطوف به پاسخ به نیاز
 خواهیم بود.های جسمانی و معنويشان، در عمل با سه طبقه از افراد مواجه نیاز

دهند، کسانی که جسم و ارضای تمینات جسمانی خويش را به عنوان آرمان نهايی خويش قرار می
های های جسمانی و معنوی خويش، دچار نوعی از سردرگمی و رفتارکسانی که در جريان پاسخ به نیاز

ا به مثابه آرمان های معنوی خويش رنوسانی بین اين دو هستند و سرانجام کسانی که پاسخ به نیاز
 کنند.نهايی خويش ديده و در اين راستا کوشش و تالش می

ها، بدون نفی جسم، اصالت را به معنويت آنان های دينی در ترکیب جسم و معنويت انسانديدگاه
گرا، بدون امعان نظر به ابعاد معنوی آدمی، همه توجه خود را های مادهدهند، حال آن که ديدگاهمی

 کنند.ابعاد جسمانی وی میمعطوف به 
 نويسد:دين به بعد معنويی آدمی می تربیش( در تشريح اصالت دادن 0404کافی )

در قرآن رفاه مادی و برخورداری از ثروت به عنوان هدف زندگی و رسالت پیامبران بیان نشده »
اين تلقی حاکی از زيستی پذيرفته شده است. است، بلکه به عنوان يک اصل برای زندگی اجتماعی و به

تر از آن نگريسته کیفیت و رسالت وجودی و سبک زندگی انسان است. انسان در اين تلقی شريف
شود که رفاه مادی و زندگی مادی مقدمه فلسفه وجودی او به شمار آيد، برخالف آنچه که می
شود. فت انسان شمرده میای برای پیشرپندارند، در اسالم رفاه و امکانات مادی وسیلهها میآلیستايده

شود. رشد ای برای پیشرفت انسان شمرده میدر اسالم خواست طبیعی انسان به امکانات مادی، وسیله
ها يکی از آثار ايمان حساب شده اخالقی و فکری او مشروع تلقی شده، تا آنجا که تأمین اين خواست

گی. بنابراين تأکید قرآن بر رفاه مادی به است، اما نه به عنوان هدف، بلکه به عنوان اصلی برای زند
کنند، اما اختالف بر سر نگرش هر يک به همان اندازه است که مکاتب مادی و غیرالهی بیان می

 «.گیرند و اسالم آن را اصلمسايل اقتصادی و رفاهی است که اين مکاتب آن را هدف می
در مجموع به سه شق آرمان شدن ( با توجه به ابعاد جسمانی و معنوی انسان که 0404کافی )

انجامد، به توصیف جسم، آرمان شدن بعد معنوی انسان و نوسان بین آرمانی ديدن جسم و معنويت می
 نويسد:گفته توسط فرد پرداخته، میهای پیشتبعات اتخاذ هر يک از آرمان

ی هستند که به توان در برابر آرمان زندگی به سه دسته تقسیم کرد: دسته اول کسانمردم را می
انديشند، اينان به تعبیر قرآن های اين جهانی زندگی، به آرمان زندگی نمیعلت سرگرم شدن به هدف

اند، و رضايت به زندگی کسانی هستند که به اهداف زندگی اين جهانی راضی شده و با آن آرام گرفته
نینديشند و در غفلت  موقت سبب شده است که به طور جدی درباره آرمان )هدف نهايی زندگی(

 ور باشند.غوطه
ها را ارضا و خشنود سازد. اين گروه به های زندگی نتوانسته آنگروه دوم کسانی هستند که هدف

وجو انديشند، ولی چون هدف نهايی زندگی را در البه الی اهداف مادی جستآرمان زندگی می
طلبی در اموال، هوسرانی و به دست آوردن قدرت را هدف پرستی، فزوناند، يا لذّت بردن، تجملکرده
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اند و سرگردان در زندگی اين جهانی کنند يا به نتیجه روشنی دست نیافتهنهايی زندگی تلقی می
بدانید زندگی دنیا تنها بازی و سرگرمی و »اند. در قرآن اين گروه چنین توصیف شده است که مانده

 «.طلبی در اموال و فرزندان استو افزون اپرستی و تفاخر در میان شمتجمل
اند. اين دسته نه مانند های زندگی گام فراتر نهاده و با آرمان زندگی آشنا شدهدسته سوم از هدف

اند و نه مانند گروه دوم به های زندگی اين جهانی دل خوش کردهگروه اول با آسودگی خاطر به هدف
شان هدف نهايی و موفقیت را به آنان نويد داده و خداوند هم ياری اند. قرآن نیز رسیدن بهپوچی رسیده
 خواهد کرد.

اند، استنباط کرد. توان سه آرمان که در واقع يکی هستند، ولی با سه تعبیر به بیان شدهاز قرآن می
 بیان شده است. در« زندگی پاکیزه»يابی و رسیدن به مورد اول آنجا که زندگی اين جهانی وسیله دست

سوره نحل، دو شرط برای رسیدن به آرمان زندگی يا زندگی پاکیزه بیان شده است. يکی ايمان  01آيه 
ای انجام دهد، به او زندگی و ديگری عمل صالح. از نظر قرآن هر مرد و يا زن مؤمنی عمل شايسته

 شود.یاند، عطا مشود و به آنان پاداشی بهتر از آنچه انجام دادهپاکیزه و نیکو داده می
نهايی زندگی را تقرب به خداوند بیان کرده است، چرا که از  مورد دوم جايی است که قرآن هدف

تر از آن وجود ندارد. قرآن اسباب تقرب و نزديک شدن به خداوند را ايمان نظر قرآن هیچ هدفی متعالی
 کند.و عمل صالح بیان می

به دست آورد. بعضی بر اين باورند که خداوند چنان توان آرمان سومی نیز برای زندگی از قرآن می
چه انسان را برای عبادت کردن خود آفريد، هدف نهايی و آرمان زندگی انسان نیز عبادت و پرستش 

 اوست.
کنند( ياد شد، به ايجاد سه مقوله آرمان پذير میها را امکانآنچه از آرمان )و اهدافی که تحقق آرمان

ی، آرمان مبتنی بر ابعاد معنوی و آرمان سردرگم بین ابعاد جسمانی و معنوی مبتنی بر ابعاد جسمان
گیری آرمان انجامد. اما اگر بحث را در ارتباط با کودکان پیش دبستانی مورد توجه قرار دهیم، شکلمی

 کلی )و به همین ترتیب اهداف و سبک زندگی( در آنان چگونه است؟
در رش سیطره خود بر جهان هستی و افزايش سود خودش، داری در تالش برای گستجهان سرمايه

را در کودکان، نوجوانان، جوانان و ديگر اقشار اجتماعی  تربیشاست تا مصرف و مصرف هر چه  صدد
ها، های ديجیتالی، کارتونبه شدت دامن بزند. اين هدف در کودکان با استفاده از مواردی نظیر بازی

کوشد تا با ارايه داری میگردد. به اين معنا که جهان سرمايهپذير میامکان ها،ها و مانند آنپويانمايی
های مختلف برای کودکان خردسالی که در دوران ديگرپیروی اخالقی خود قرار دارند، چنان الگو
های مطرح شده را در چشم و دل کودکان جذاب و دوست داشتنی پردازش کنند که کودکان الگو

 ها را پیشه خويش کنند. الگوبرداری از آن
ها و های ديجیتالی، کارتونای که بازیهای پسرانه و دخترانهکودکان در روند الگوبرداری از الگو

ها های اخیر، بدانکوشند تا با در آمدن به هیبت الگواند، در آغاز میها برای آنان مطرح ساختهپويانمايی
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و  تربیشگفته ها، علقه آنان به الگوی پیشجويین شباهتجويی داشته باشند، اما در گذر همیتشبه
 سازند.های ارزشی آنان را در ذهن خويش نهادينه میمشیشده، در نهايت خط تربیش

تن، اسپايدرمن، هايی نظیر باربی، برتز، السا، سیندرال، بنهای ارزشی که الگومشیمرور اجمالی خط
کنند، مشحون از اهداف مادی و ها به کودکان ارايه میمانند آنمن، باب اسفنجی، پاتريک و بت

 .1گرا استغیرمعنويت

                                                 
شناختی دو جنس مذکر و هايی است که برمبنای عاليق روانهای تبلیغاتی غرب از طريق الگواگر چه عمده القائات دستگاه .0

داستان پذيرند. به عنوان مثال، در اين القائات از طريق ديگری صورت میمؤنث ارايه کرده است، اما در برخی از موارد 
ابرهای سفیدی )در برابر ابر سیاه که نماينده شرّ  موجودات است(،آفرينش )که داستانی در ارتباط با پويانمايی نیمه ابری 

 دهند. ها را به زمین انتقال میها آنلکآفرينند و لکاست(، وجود دارند که انسان و موجودات مختلف را می
که  میهست یشاهد خلق نوزاد انسان توسط توده ابر آناز  يیجا درديد در وحدانیت خدا، در پويانمايی اخیر گذشته از ايجاد تر

 يیکايتوپ فوتبال آمر کي ،آرام کردن او یخالق براو کند یمکردن  هيشروع به گر ،شدن روح در کالبد آن نوزاد دهیپس از دم
در کنار به تعبیر ديگر پويانمايی نیمه ابری دهد. یقرار م ارشیدر اخت کرده،نوزاد خلق  یبرارا  یباز نيبا کاله مخصوص ا

و ل يمسا بشر و حل کننده یمنجامريکا را در مقام  یبه نوعبوده و  يیکايآمرزندگی سبک مبلغ  ساير القائات فلسفی خويش،
 کند.یم معرفی یبشرمشکالت 

 
 

شود. به عنوان مثال، عروسک بیلدلیلی مشاهده میهای عروسکی ارايه شده از سوی غرب مشابه آنچه از آن ياد شد، در الگو
های باربی تولید شدند، در اولین طراحی ها امتیاز آن توسط کمپانی ماتل خريداری شد و ذيل عنوان عروسککه بعد
 «.تونی اسم اون مرد قدبلند، پولدار و جذاب رو بهم بدیمی»اش، در حال بیان اين عبارت بود که کارتونی

 
ای هستند که خطاب به های سخنگوی ديگر )نظیر عروسک کريسی و باربی( هم واجد جمالت ضبط شدهروسکبرخی از ع

 دارند. بعضی از اين جمالت، به شرح زير هستند:کاربرانشان بیان می
 لباس پوشیدن رو دوست دارم. -
 بیا جشن بگیريم. -
 من عاشق خريد کردنم. -
 خوام به جشن پیتزا بگیرم!می -
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 نويسد:، در همین جهت می«زندگی از افق ديد باربی، برتز و السا»منطقی )منتشر نشده( در کتاب 
ساله، از آنان پرسیده شد،  4-4در مصاحبه اعضای گروه تحقیق با جمعی از کودکان پیش دبستانی »
های کاربران ا دوست داريد وقتی بزرگ شديد، کدام يک از کارهای باربی را انجام دهید، پاسخشم

مصاحبه شده، به وضوح داللت بر اخذ سبک زندگی توسط دختران پیش دبستانی از باربی دارند. 
 های جمعیت مورد بررسی به شرح زير ارايه گرديده است:پاسخ

 ساله: 4دختران 
 .مثل باربی باشه دوست دارم همه چیزم

 .زنمکنم، بهش ژِل میموهامو بلند می
 مثل باربی خوشگل باشم، برم خريد. خواممی

 بپوشم، برم تو قصر طاليی برقصم. کفشای باله
 دوست دارم مثل باربی برقصم.

 اس خوشگل بپوشم، برم اسکیت سواری.خوام مثل باربی لبمی
 ساله: 0دختران 

 .ام، شبیه باربی باشهش و شونهدوست دارم لباسام، تاج و کف
و باله  م لباسا وکفشای خوشگل داشته باشمخوادوست دارم بزرگ شدم، مثل باربی باشم، چون می

 برقصم.

 آرايش کنم. . لباسای خوشگل بپوشم.دوست دارم عین باربی باشم. خوشگل باشم
 باربی باشه. لباس پرنسسی بپوشم. دوست دارم موهام مثل

 ورزش کنم تا مثل باربی الغر باشم.دوست دارم لباساشو بپوشم، 
 ساله: 5دختران 

خرم و کنم. کفش بلند و کیفشو میکنم. رنگشون میمن بزرگ شدم، مثل باربی موهامو بلند می
 باربی و همه چیزهاش رو داشته باشم. یپوشم. دوست دارم خونهمی

 .باشم. لباساشو بپوشم. قدم بلند باشه. از الغر هم الغرتر باشمدوست دارم موهام مثل باربی باشه. الغر 
کردم. با بردز ا میپوشم. دوستای زيادی پیددادم. لباساشو میرقصیدم. آهنگ گوش میهمش می

 شدم.دوست می

                                                                                                                              
 دهد.زدگی سوق میگرايی و مصرفگذرانی، تجملت اخیر کودکان کاربر را به سمت و سوی يک زندگی مبتنی بر خوشجمال
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 تريم.گفتم بیا باهم بازی کنیم، چون از همه خوش قیافهمی

زنم. من همیشه سرمو مثل باربی میکنم. گلمی کنم. موهامو فرفریمن همه چیزمو مثل باربی می
 گم، منو مثل باربی درست کن.به مامانم می

 م لباسام مثل باربی باشه و برقصم.دوست دار
 کنم.کفش باله داشته باشم و برقصم.دوست دارم آرايش 

 ونم.رم سرم، کفششو بپوشم، آواز بخدوست دارم قیافم مثل باربی باشه، لباساشو بپوشم، تاج بزا
 ساله: 4دختران 

. برم خريد و لباسای مثل باربی کفش باله بپوشم و بال داشته باشم. برقصم ،دوست دارم بزرگ شدم
 خوشگل بپوشم.

 تره.خیلی خوشگل دوست دارم همه چیزم رو مثل باربی کنم، چون اون از من
و  . انگشترباشه سر و کفش قشنگ بپوشم، چشمام و لبم مثل اونخوام لباس قشنگ بپوشم، گلمی

 دستبند باربی رو داشته باشم.

 .الغر باشم. موهامو بلند کنم و موهام رو اتو بکشم خوام قد بلند ومی
 .دوست دارم بزرگ شدم، مثل باربی بشم، مثل اون خوشگل بشم و همه عاشقم باشن

 .من دوست دارم مثل باربی لباسای پرنسسی بپوشم
مدار، آيد، سبک زندگی اخذ شده کودکان از باربی، زندگی شهوتمی ها به دستآنچه از اين مصاحبه

 «.گرايی، برهنگی و بی قیدی استفاقد تعهد اجتماعی و ماالمال از لذّت
گردد ساله است. با مالحظه تصاوير ارايه شده، اين نتیجه حاصل می 5تصاوير زير متعلق به پوپک 

کارتونی باربی، ذائقه مصرفی جديدی برای پوپک به ارمغان آورده  –که کاربری از الگوی عروسکی
گرا و شهوی را برای او رقم خواهد زد و سرانجام اين است که اين ذائقه به تدريج اهدافی مادی، لذّت

 .1اهداف نیز، آرمانی مبتنی بر جسم را به وی ديکته خواهند کرد
 
 
 
 

                                                 
البته الزم به ذکر است، در صورت بسترسازی فرهنگی مناسب در سطح جامعه و برخورد جدی و فعال اولیا و اولیای تربیتی  1.

گرايی به تدريج در دستور کار کودکانی همچون آرمان شدن معنويت و معنويتکودکان، ممکن است به جای تحقق روند اخیر، 
 پوپک قرار گیرد.
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، شواهد ديگری از تغییر ذائقه کودکان کاربر ساله 4و باران و آالی  ساله 5های هستی مصاحبه
دهد:های غربی را به دست میها و پويانمايیها، کارتونبازی
ها داشته باشی؟خودت هم دوست داری از اون لباس -»

خرم.شبیهشون اومده، مامانم گفته برات می
 دن؟هم تبلیغ نشون می های کارتونشبکه -

ده.شه، نشون میآره، از الکايی که رنگش عوض می
دوستشون داری؟-

«.آره
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چند تا  شه يه کم در مورد خونه خودتون بهم بگی، مثالً اين که خونتون چه شکلیه،خوب می -»
 اتاق داره و... .

 خونمون کوچیکه، يه اتاق داره، يه هال هم داره.
 دوست داری؟خونه خودتون رو  -

 نه. 
 چرا؟ -

 چون خیلی کوچیکه.
 حاال فرض کن اگه يه روزی بخوای بری يه خونه جديد، دوست داری اون خونه چه شکلی باشه؟ -

دوست دارم بزرگ باشه، يه اتاق بزرگ داشته باشم، تو حمومش وان داشته باشه، دوست دارم شبیه 
 هتل باشه.

 دوست داری اتاق خودت چه شکلی باشه؟ -
تخت داشته باشه، وسايلشم آبی و دو تا  وست دارم يه اتاق خیلی بزرگ باشه، شومینه داشته باشه،د

 قرمز باشه.
 تخت داشته باشه؟دو تا  چرا دوست داری اتاقت -

 دوست دارم گاهی وقتا روی اين يکیش بخوابم، گاهی هم روی اون يکیش.
 ردی؟ی وسايلش رو خودت انتخاب کتوی اتاقی که هستی، همه -

 خیلیاش رو آره، بعضیاشم مامانم انتخاب کرده.
 مثالً چه چیزهايی رو خودت انتخاب کردی؟ -

 عروسکا و لباسام.
 چه وسايلی توی اتاقت داری؟ -

جعبه دارم، چند تا  دوتا کمد دارم، يکیشون پر از عروسکه، يکیشون هم پر از لباسه، تخت دارم،
 کالسکه دارم.

 گذاری؟میهات چی توی جعبه -
 جواهرات، موی مصنوعی، گیره.

 چه قدر جواهر داری؟ -
 زياد.

 جواهراتت چه شکلیه؟ -
 های قشنگه، انگشتر و اينا هم دارم.يه تاج دارم که پر از نگین

 همشون رو خريدی؟ -
 آره، همشون رو خريدم.

 خری؟تو زياد لباس می -
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 آره.
 چرا دوست داری تند تند لباس بخری؟ -

 شم، دوست دارم هر روز يه لباس جديد بپوشم.شه، ازش خسته میرام تکراری میآخه زود ب
 خری؟عروسک چه طور اون رو هم زياد می -

 آره.
 های زيادی داشته باشی؟چرا دوست داری عروسک -

شن، دوست دارم عروسکای زيادی داشته باشم، به دوستامم نشون چون اونا زود برام تکراری می
 .«بدم

 
 

 

 

 

 

 
 

 شناسی؟آال خانم، تو باربی رو می -»
 آره!

 گن؟باربی به چه کسی می -
 گن که الغر باشه، موهاش هم يه جورايی شل باشه. باربی به کسی می

 شل يعنی چی؟  -
ره های لَخت بود(، همیشه بخنده، کفششم وقتی راه میهای خودم )که منظورش مويعنی مثل مو

 که در حین جواب دادن، بلنديش را با دست نشان داد(. صدا بده )منظورش پاشنه کفش بود
 تو باربی رو دوست داری؟ -

 آره!
 دوستش داری؟چند تا  باربی رو -

 هزار و پونصد تا دوستش دارم.
 چرا اين قدر زياد باربی رو دوستش داری؟ -

 چون خیلی مهربونه! 
 دونی مهربونه؟ از کجا می -

کنه، کنه، اذيتمون نمیفهمیدم که مهربونه، باهامون بازی میچشماش آرومه، منم از اون جا 
 معروفه، خوشگله.
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 به نظرت باربی عروسک خوبیه؟ -
 ده.آره، خیلی خوبه، ما اونو دوست داريم، اونم به ما چیزای زيادی ياد می

 ده؟مثالً چی به تو ياد می -
یم، لباسامونو تمیز نگه داريم تا ده که موهامونو بلند کنیم تا خوشگل باشباربی به ما ياد می

 مامانمون خسته نشه.
 عروسک از باربی داری؟چند تا  -
 تا لباس و کفش و کاله خوشگل دارن. يکی شونم دوچرخه داره. 5تا. هر دوتاشونم  2
 هات باربی هست؟ديگه کدوم وسیله -

 سر، برچسب، کفش.کیف، ساک، عینک، قابلمه، مداد، حوله، لباس، گیره
 دی هم داری؟باربی سی از -

 آره!
 دی از باربی داری؟سیچند تا  -
 .«پرنسس با جادوی اسب بالدار 02ی قو، راپانزل و قلم جادويی، جنی و تا، درياچه 0

 
   
 

 

 

 

 
دختران به داليل متعدد زيستی )تفاوت نسبی عملکرد حاشیه برزخی مغز دو جنس و کالً تفاوت 

مؤنث و مذکر و تفاوت بستر هورمونی موجود در خون دو جنس و های مغزی جنس نسبی نیمکره
تری از تر از پسران عمل کرده و عاليق زيبادوستی گستردههای زيستی ديگر(، عاطفیبرخی از تفاوت
های دخترانه غربی ها و پويانمايیها، کارتوندهند از اين رو موارد اخیر مستمسک بازیخود نشان می

ف جديدی در جريان بازی و ديدن کارتون، مانند غرق شدن در تجمل و رفاه، برجسته قرار گرفته، اهدا
ورزی های آنان(، عشقهای زيبايی دختران در جريان بازیکردن زيبايی بدن )و استدالل برای جراحی

کنند، اما برخالف دختران، پسران از با جنس مخالف و مانند آن را برای کاربران دختر تعريف می
های تبلیغاتی جو برخوردارند که اين روحیات نیز مبنای القائات دستگاهای فردگرا، مبارز و سلطههروحی

های تهیه شده جهت پسران، ها و پويانمايیهای ديجیتال کارتونغرب قرار گرفته، از طريق بازی

 .1گرددايه میورزی، پرخاشگری و مانند آن برای آنان تعريف و ارطلبی، خشونتاهدافی همچون قدرت

                                                 
 دهند:های دو جنس را به خوبی در خود نشان میساله است که تفاوت 5ساله و مهسای  0تصاوير زير نقاشی دلخواه ماهان  .0
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های خود شواهدی از تغییر ذائقه مصرفی خود در ساله، در مصاحبه 4امیررضا، محمدامین و مانی 
اند:فرهنگی غرب در فضای مجازی را به شرح زير به دست داده هایمحصولجريان کاربری از 

 تن باشه؟داری که شکل بنخوب امیرجون، غیر از کیف مهدت، ديگه چه وسايلی  -»
تنه، بعد تو اتاقم يه ام شکل بنتن دارم، قمقمهتنه. ديگه ساعت بنجامداديم و دفترام شکل بن

تنه.تنه، يعنی همه وسايالم شکل بنام شکل بنتن دارم، پتو و حولهتابلوی بزرگ از بن
شه؟تنی باشه، چی میخوب وقتی وسايلت بن-

«گم من بن تنم!می اون وقت من به دوستانم
هايی رو دوست داری؟محمدامین تو چه کارتون -»

مرد عنکبوتی رو با اون هشت پا که توشه سبزه.
چرا مرد عنکبوتی رو دوست داری؟ -

http://getandroid.ir/uploads/posts/2016-09/1473590599_Plastic-Surgery-Simulator-5.jpg
http://getandroid.ir/uploads/posts/2016-09/1473590598_Plastic-Surgery-Simulator-3.jpg
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 گیره.اونا رو می ،زنهچون با دستاش به مردای بد تور می
 تونی مثل مرد عنکبوتی بشی؟ی میچه طوربه نظرت خودت تو  -

 .«بندازم روم، خودمو رنگ و وارنگ کنم، يا لباسش رو داشته باشم بپوشميه تور 
 هاشون رو خیلی دوست داری؟ها خوشت میاد و کدوممانی تو از کدوم کارتون -»

 تن خوشم میاد.از بن
 تن رو دوست داری؟بن چرا -

 هیوال داره و جنگیه.
 ی؟تونی انجام بدتونه بکنه که تو نمیتن چه کار میبن -

 تونه با ساعتش هیوال بشه و بقیه رو بکشه.می
 تن بشی؟تونی مثل بنبه نظرت تو چه کار کنی می -

 ساعتشو داشته باشم.
 خوب گفتی مرد عنکبوتی رو هم دوست داری؟ -

 آره!
 خوب مرد عنکبوتی رو چرا دوست داری؟  -

خواد همه ونی، دلش میتونه لباساشو عوض کنه، بره مهمچون تار عنکبوتی داره و جنگیه، می
 هیوالها رو بکشه، مردمو نجات بده.

 تونی مثل اون بشی؟ی میچه طورتو  -
لباساشو يا چادرشو داشته باشم. لباساشو بپوشم، روی دستمم يه سوراخ آهنی باشه، ازش تاره 

 .«عنکبوتی در بیاد
ها تحت تأثیر ها و کارتونپويانمايیهای ديجیتال، پس از آن که کودکان در جريان کاربری از بازی

گردد، ذائقه مصرفی نسبتاً متفاوتی پیدا کردند و تمايل به کاربری از ها ارايه میهايی که بدانالگو
های مطلوب طبعشان را يافتند و به کاربری از اين وسايل اقدام کردند، به وسايل مورد استفاده الگو

کوشند ظاهری آنان، تحوالتی درونی برای آنان رقم زده، آنان میرسند که تغییرات تدريج به جايی می
ها رفتار کنند، به تعبیر ديگر با پذيرش شان بگذارند و شبیه آنهای مورد عالقهپا در جای پای الگو

ها برای کودکان من و نظاير آنتن، اسپايدرمن، بتهايی نظیر باربی، برتز، السا، بناهدافی که الگو
 ها را پیشه خود کنند.کنند، رفتاری مانند آنربر مطرح میخردسال کا
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 ساله(. 5)نقاشی ريحانه 
 

ساله، شواهدی از الگوبرداری رفتاری اين کودکان از  4های بِرسین، مهتاب، آسانا و صدف مصاحبه
 دهد:شان را به دست میهای مورد عالقهالگو
 السا باشی، بايد چه شکلی باشی؟برسین خانم برای اين که شبیه  -»

 داشتم.يخ 
 کردی؟داشتی چه کار میاگر يخ  -

 ساختم.باهاش قلعه می
 ساختی! حاال چرا؟پس باهاش قصر می -

 چون من خیلی قصر دوست دارم، خیلی بزرگ و قشنگه.
 رفتی اونجا زندگی کنی؟ساختی، بعدش میاگر قصر می -

 آره.
 ی توی قصر خوشت میاد؟پس از زندگ -

 .«آره
ها آرايش کنی و لباس خودت هم دوست داری تو واقعیت مثل اونگفتی بعد مهتاب خانوم،  -»

 بپوشی؟
آره...من يه لباس دارم مشکیه خوشگله، بعد روز تولدم پوشیده بودم... بعد اين کفشمم خیلی دوس 

 س خوشگل دوست دارم.ها رو هم دوست دارم... بعد لبادارم... بعد مثالً پرنده
 خوشگل يعنی مثالً پرنسسیا؟ -

 آره... رنگ صورتی پرنسسی.
 دوست داری؟هم ها و وسايل پرنسسی رو لباس -

 «.آره، خیلی
 بینی؟ های پسرونه نمیکارتون -»

 نه.
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 چرا؟  -
 های بد ببینیم. چون ممکنه شب خواب

 چرا؟ -
 ها خشنن.آخه اون

 بینن؟خشن نمیهای تو هم کارتون دوست -
 نه. ما که پسر نیستیم.

 ها بايد کارتون خشن ببینن؟يعنی فقط پسر -
 بله.

 ها بايد چی نگاه کنن؟دختر -
 های خوشگل.السا... سفید برفی... چیز

 شن، هم نبايد خشن باشن؟بینن بزرگ میها رو میها که اين چیزخوب دختر -
 نه ديگه. 

 چی کار بايد بکنن پس؟ -
 الً... مهربون باشن... الک بزنن... آواز بخونن... برقصن... برن خريد. مث
 کنن؟هات هم مثل تو فکر میدوست -

 آره. 
 خواهید چه کاره بشید؟گید، وقتی بزرگ شديد، میمیگید مثالً به هم... يعنی به هم میها چی -

 ناخن... بريم کافی شاپ.خوايم بريم پاساژ... بريم مانیکور گیم میمیآره... مثالً 
 خواهید درس بخونید، دکتر بشید، نقاش بشید، مهندس بشید؟نمی -

 شیم. ها رو هم میاون
 دوست داری؟ تربیشحاال کدوم رو  -

 .«ها)با خنده( همون که بريم بازار و اين
     
 
 
 
 
 
 تو دوست داری شبیه باربی بشی؟ -»

 تر، اما بايد قدم بلند شه، کفش پاشنه بلندم پام کنم. ام حتی خوشگلآره، خودم شبیه باربی
 فقط همین؟ -
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نه، آدما بايد دماغشونو عمل کنن، کمرباريک بشن، الغر باشن، کم غذا بخورن، چاق نشن، مثل من 
 موهاشونو بلند کنن. 

 کنی؟اگه باربی بشی چه کار می -
 .«گیرمشم، عکس میرم مدل میمی
 
    
 
 
 
 
 
 

کارتونی غربی و اولیای آنان، شواهد  –های عروسکیهای انجام شده با پسران کاربر الگومصاحبه
ای غربی را به هها و پويانمايیهای ديجیتالی، کارتونزيادی از تحوالت رفتاری پسران کاربر بازی

ن از ارتفاع زياد ساله، در مصاحبه خود از انجام رفتار خطرناکی نظیر پريد 4رضای دهند. محمددست می
 کند:)همچون مرد عنکبوتی( را به شرح زير گزارش می

 تو اگه بخوای يه روز قهرمان بشی، بايد چه کار کنی؟ -»
 بايد يه چیزی داشته باشم تا قوی بشم.

 تونی قوی باشی؟يعنی خودت نمی -
 نه.
 باشی؟تونی قوی بشی؟ حتی اگه ساعت يا لباس نداشته خوب با تمرين کردن نمی -

 میرم که اون موقع.شه. من مینه ديگه، نمی
 خدا نکنه چرا؟ -

 چون قدرتم به لباسامه ديگه.
 شه خودت قوی باشی؟يعنی نمی -

 شه.نه. من امتحان کردم نمی
 ی؟چه طور -

 ها مثل مرد عنکبوتی پريدم، داغون شدم.از باالی پله
 چی شد؟ -

 م پاره شد.تو دستم سنگ رفت، زانومم خون اومد، شلوارم
 پله پريدی؟چند تا  از -
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 .«دهد(را نشان می 5تا )با انگشتاش  اوممم پنشش
شان، به شرح زير ياد های فرزند يا نوهساله، در توصیف رفتار 4ساله، بهروز و امیر  5اولیای ايمان 

 اند:کرده
 دهد؟از همه عالقه نشان می تربیشهايی ايمان به چه کارتون -»

 تن رو خیلی زياد دوست داره.بن کارتونايمان 
 تن هست که ايمان رو جذب خودش کرده؟بن چه چیزی در کارتون -

ده، غرق در شور و هايی که اون با ساعتش انجام میبینه، از کارتن رو میبن ايمان وقتی کارتون
های زنه و حیوونتن به ساعتش میبن شه، تا جايی که اوج هیجان اون، جايی هست کهنشاط می

 شند.مختلف در صحنه ظاهر می
تن شروع بشه، اما اآلن بن نشست تا کارتونها ساکت و آرام پای تلويزيون میقبالً ايمان ساعت

پرد و تا جايی کنه، باال و پايین میتن حرکت میبن تن، با حرکاتبن زمان با شروع کارتونايمان هم
 گذاره.ه نمايش میکه بشه، حرکات اون رو ب

بینه و با وجود اين که زبان کارتون عربی تن رو از ماهواره میبن البته بايد بگم، ايمان کارتون
ها به زبان کنه و حتی برخی از مکالمات اونتن توجه میبن هست، ايمان با عالقه به کارتون عربی

ها رو به ها اونرو بلد باشه، بعضی از وقتعربی رو هم ياد گرفته و بدون اين که معنای اين عبارات 
 پرسه!شون رو از من میزبان میاره يا معنی

 بینه؟تن رو هم میبن های خارجیايمان برنامه -
 ديد، اما از وقتی که کارتون سانسور نشدهدی میتن رو روی سیبن های فارسیايمان قبالً برنامه

تن نداره، بن های فارسیدیای به ديدن سیی عربی ديده، ديگه عالقهاهای ماهوارهتن رو در شبکهبن
تن رو ندارند، همین طور بن های کارتونهای فارسی، بعضی از قسمتدیچون فهمیده که سی

تن، خیلی آروم هست، در حالی که موسیقی متن اصلی بن موسیقی متن کارتون دوبله شده فارسی
 انگیز هست.و هیجان تن، خیلی تندبن کارتون

 زنه؟تن حرفی هم میبن ايمان با شما در مورد کارتون -
تن رو به دست بیاره. همین طور دوست بن شه ساعتمی چه طورپرسه، بله، گاهی ايمان از من می

 تن دوست بشه و به اين ترتیب ساعت اون رو بگیره و به مردم کمک کنه.بن داره که با
 تن رو نخريده؟بن وسايلايمان چیزی از  -

تن رو و خیلی با اين ساعت بن تن رو خريده، مخصوصاً ساعتبن چرا، يه سری از البسه و وسايل
 کنه!عشق و حال می

 يعنی چی؟ -
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های زنه و دست به رفتاربنده، روی اون میتن رو روی دستش میبن يعنی اين که وقتی ساعت
کنه يا پرخاش خودش شه و شروع به ضرب و شتم من میا من درگیر میزنه، مثالً يا بپرخاشگرانه می

 ده!رو روی وسايل ديگه دو دستش نشون می
 کنید؟رفتار می چه طورشما در برابر اين رفتارها، با ايمان  -

راستش ما قدری مستاصل شديم، چون وقتی اون رو به خاطر پرخاشش تنبیه کنیم و ديگه بهش 
زنه، اگر هم در کنه، و با ما حرف نمیتن رو ببینه، اون با من و مادرش قهر میبن ناجازه نديم کارتو
 ها رو روی ديگران هم اعمال کنه!ترسیم اين پرخاشگریهای اون سکوت کنیم، میبرابر پرخاشگری

 شما دنبال برنامه جايگزينی برای ايمان نبوديد؟ -
تن بن ه برنامه فیتیله داشت، اما بعد از آشنا شدن با برنامهتن، عالقه زيادی ببن ايمان قبل از ديدن

ای که ايمان به اون عالقه داره، مرد عنکبوتیه که اون هم باز توش اون رو کنار گذاشت. کارتون ديگه
 «گری در میاره!خیلی وحشی بازی وجود داره و ايمان با ديدن اون، وحشی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
های مرد عنکبوتی را به در کمدش بچه من عالقه زيادی به مرد عنکبوتی داره. اون عکس»

شويم با گريه و چسبانده و در هر بار بیرون رفتن هنگامی که از جلوی مغازه عروسک فروشی رد می
 کنه. های مرد عنکبوتی میزاری من را مجبور به خريد يکی از عروسک

کنه که مرد عنکبوتی شده، بعد از پوشه، واقعاً احساس میبوتی رو میبهروز وقتی که لباس مرد عنک
کند و از ده. بعد در خیالش تار پرت میره و تنش رو مانند مرد عنکبوتی تکان میدروديوار خونه باال می

خواهد تا دست و پايم را ببندد و من تظاهر کنم که يک گروگان هستم تا او بیايد و با دشمنای من می
آورد، از اش بجنگه و من رو نجات بده. يک بار هم که بهروز داشت ادای مرد عنکبوتی را در میلیخیا

 «.روی مبل به زمین افتاد و سرش شکست
اش به عروسکش ای را ديدم که عروسک بغلش بود. از او در مورد عالقهداخل اتوبوس بچه»

پرسیدم، اما او پاسخی به من نداد، از اين رو من از مادر بزرگش که همراه او بود، پرسیدم ارتباط نوه 
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ام که دختر است، خیلی آروم هست و با است؟ مادر بزرگ گفت: اين نوه چه طورشما با عروسکش 
ها داره، ولی چشمت ونحس مادری نسبت به ا تربیشکنه و هايش ارتباط خوبی برقرار میعروسک

تن هست. اون ديگه خیلی بد ی ديگه دارم که پسر هست. اسم عروسکش هم بنروز بد نبینه، يک نوه
کنه. خشونت زيادی ها در حال زد و خورد هست، حتی به مادرش هم حمله میهست، چون دايم با بچه

های هم بازی شه و به بچههمه میزنه و باعث اذيت داره، دايم با مشت و لگد به اطرافیان خودش می
 «.رسونهخودش هم آسیب می

 
 
 
 
 
 
 
 

در مواجهه با  01نسل دهه کودکان توان نتیجه گرفت، بندی اجمالی میبنابراين در يک جمع
گرايانه، گرايانه، مصرفی، تجملاهداف لذّتانبوهی از تولیدهايی که آنان را در عمل به سمت و سوی 

دهند، به تدريج با ديد عینی خودشان چنان جسم را مهم و پررنگ سوق می يانه،گراپرخشونت و سلطه
جوانان در جامعه، موفق به پیش از آن که اولیا، اولیای مهد و اولیای تربیتی کودکان و نوبینند که می

گرا )و سبک زندگی ملهم از آن( آرمانی معنويتگیری در آنان بشون و شاهد شکلانسانی  القای اهداف
 گرايانه، مصرفیلذّت مضامین حاوی اهداف انبوهی از در مواجهه باجوانان کودکان و نوند، شوبدر آنان 

اين آرمان معطوف به جسم، در تجلی خود  شده،آرمانی جسمانی و مادی متوجه ، به تدريج و پرخشونت
 غیرمعنوی را به نمايش خواهد گذارد. گرا وپرست، خشونتسبک زندگی مصرفی، شهوی، تجمل

 دیجیتالی، هایبازی كاربر كودكان از اقتصادی هایسوءاستفاده -2-31

 هاپویانمایی و هاكارتون

هايی ها خود به خود با فناوریها و پويانمايیهای ديجیتالی، کارتونکودکان در جريان کاربری از بازی
کنند و با ورود نسبی در فضای مجازی، امکان اهواره سروکار پیدا میمانند تبلت، تلفن همراه، رايانه و م

 آيد.های اقتصادی پديد میهای مختلف از آنان، از جمله سوءاستفادهسوءاستفاده
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ساله، در مصاحبه خويش از مورد سوءاستفاده اقتصادی قرار گرفتن در فضای مجازی به  4آرين 
 کرد:شرح زير ياد می

 گفتی عضو تلگرام هم هستی؟ -»
 آره! 

 کنی؟ تو تلگرام چه کار می -
 کنم.ها صحبت نمیبا غريبه

 دن؟ ها بهت پیام میيعنی توی تلگرام غريبه -
 دم.آره، ولی جوابشونو نمی

 کنی؟پس چه کار می -
 دم.به مامانم نشون می

 کنه؟ يا گوشیت رو ازت بگیره؟مامانت تو رو دعوا نمی -
 کنه.نه، فقط اون آقا رو بالکش می

 مگه اون آقای غريبه چی بهت گفته بود؟ -
 برام ويس فرستاد.

 چی گفته بود؟ -
 تر شدی کالسم بیای، ياد بگیری، پولدار بشی.ام، با من دوست شو تا بزرگگفت من خواننده

 چند بار مزاحمت شد؟ -
 دوباری هم پیام داد.

 ردی؟چه کار کبار اول  -
 پاکش کردم، ولی دوباره پیام داد.

 چه کار کردی؟بعدش  -
 به مامانم گفتم، بالکش کرد.

 ای هم بوده که اذيتت کرده باشه؟کس ديگه -
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تر بودم، با يه آدم آشنا شدم. اون خیلی منو دوست داشت و يه بار ازم خواست آره. وقتی من کوچیک
رستم. من هم اين کار رو کردم، اما بعد فهمیدم اشتباه کردم و اون تا با عابر بانک بابام براش پول بف

 «.اآلن هم برای گوشی خودم رمز انتخاب کردم تا کسی دوباره از من استفاده نکنه من رو گول زده.
کند، مسأله شايعی است که با گسترش فضای مجازی، فزونی گرفته ساله از آن ياد می 4آنچه آرين 

که به فرض اگر دزدی بخواهد در جهان واقعی از بانکی سرقت کند، خود را با است. به اين معنا 
بیند، اما اگر همین فرد با کمک يک متخصص، دست های آتشین نگهبان بانک و پلیس روبرو میگلوله

های پلیس در امان به دزدی )و مثالً خالی کردن حساب مردم( در فضای مجازی بزند، نه تنها از گلوله
کار، اقدام در فضای بلکه احتمال به دام افتادن وی نیز اندک است. از اين رو برای افراد بزهاست، 

 نمايد.تر از اقدام در جهان واقعی میمجازی، به صرفه
گران متوجه فضای مجازی شوند و مقاصد سوء خويش شود سوءاستفادهآنچه از آن ياد شد، سبب می

ودکان و نوجوانان کم تجربه را که به دلیل نداشتن تفکر انتزاعی را در اين فضا محقق کنند، و خاصه ک
 خورد، مورد سوءاستفاده خويش قرار دهند.و ضعف در تفکر منطقی به سادگی فريب می

های اقتصادی گسترده های اقتصادی آشکار بنامیم، سوءاستفادهاگر آنچه از آن ياد شد را سوءاستفاده
های اقتصادی پنهان ياد توان از آن با عنوان سوءاستفادهرد که میديگری در فضای مجازی وجود دا

های ديجیتالی به عنوان فرصتی برای تمرين گران از بازیکرد، به اين معنا که اگر چه برخی از پژوهش
(، اما محققان ديگری 2102کنند )پاسنیک و لورنته، و ارتقای آموزش افراد ياد می 20های قرن مهارت

ها در عین نقش آموزشی و سرگرمی که دارند، ابزاری برای متقاعد دارند که بازیبیان می به صراحت

 (.2112و همکاران،  1کردن کاربران و تغییر رفتار آنان است )کافای

ای بین میزان سازد، وی رابطه همبستگی قوی( در پژوهش خويش خاطرنشان می2104) 2سوکی

 دانش آموزان يافته است. کاربری از تلفن همراه و رفتار خريد
ماهه منعکس  1سال و  4السادات کند، در مصاحبه نیکیشاهد مثال بارز آن چه سوکی از آن ياد می

 شده است:
 ؟دیيزيون ايران کدوم رو ترجیح میبین ماهواره و تلوتو نیکی  -»

 ماهواره.
 چرا؟ -

، وقتی تلوزيون خیلی دوست دارمهاش رو تبلیغبعد ، شادتره، تر دوست دارمهاش رو بیشکارتون
 .«ای بزنهديگهکانال هیچ کس نبايد ده، تبلیغ نشون می

                                                 
1. Kafai, Y. 

2. Suki, N. M. 
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در يک بررسی مقدماتی که توسط گروه پژوهش انجام پذيرفت، از اولیا اين پرسش به عمل آمد که 
 %40کند يا خیر؟ بیند، از شما تقاضا میاش میآيا کودک شما غذايی را که در کارتون مورد عالقه

 اولیای شرکت کننده در اين نظرسنجی به سوال مطرح شده پاسخ مثبت دادند. 
دانند بازار بزرگی که در سازی میهای بزرگ انیمیشنشرکتکند که ( تأکید می2101) 0هوبارد

ها با آنچگونه ها را پیدا کنند و چگونه آن خواهند،چه کسانی هستند، چه چیزهايی می ،اختیار دارند
 .حرف بزنند

 

   

والت های سال فیلم میلیون نفر هر 211 سازد،نیز در همین راستا خاطرنشان می (2104) 2گاروفالو
های ديسنی را در برنامهوالت  میلیون نفر تولیدهای 405ور تقريبی طکنند، بهديسنی را نگاه می

 51دهند، گوش می آنموسیقیايی  هایمحصولمیلیون نفر هر هفته به  202بینند، تلويزيون می
 آنهای میلیون نفر هرسال از فروشگاه 02کنند و ديسنی بازديد میوالت میلیون نفر هرساله از پارک 

انگیزی را برای کنند. اين حجم از مخاطب با پراکندگی در سراسر دنیا بازار اقتصادی هیجانخريد می
 اين ديسنی است ووالت بازار مذکور تنها متعلق به شرکت  د.کنها فراهم میتولیدکنندگان کارتون

های اقتصادی تولید کارتون برای شرکت تنها شرکت تولیدکننده کارتون نیست. بديهی است که شرکت
از همه ابزارهای  تربیشبرخورداری از منافع اقتصادی کالن با هم رقابت کنند و برای کسب منفعت 

ها به دست ه کنند. از سوی ديگر اين آمار و آماری که از فروش کارتوناخالقی و غیراخالقی استفاد
زمان با و همکارتون . بالفاصله پس از اکران دهدرا تشکیل نمیها همه درآمد اين شرکت ،آيدمی

ارايه ای آن های رايانههای مربوط به آن کارتون، بازیبازیسرازير شدن پوشاک و لوازم و اسباب
لی در با کیفیتی تقريباً مشابه همان کارتون اصمرتبط های پورن ها و بازیند و بعد کارتونشومی

 گیرد.دسترس عموم قرار می

                                                 
1. Hubbard, C. G. 

2. Garofalo, M. 
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گذاری کمپانی والت های سیاستدر مقاله خود درباره فراز و نشیب ،(2101) و همکاران 1گريفین

اجتماعی غرب، اهداف خود را در  -رايط اقتصادیسازند، اين شرکت به تناسب شديسنی خاطرنشان می
خود را در جريان کاربری  هایمحصولگنجاند تا ذهن کاربران های خويش میها و پويانمايیکارتون
 والت ديسنی، به سمت و سوی اهداف مورد نظرش هدايت کند: هایمحصولآنان از 

شود تا انتظارات فرهنگی نی سعی میهای شرکت ديسويژه در کارتونها و بهکارتوناز در برخی »
های ها کودکان را برای پذيرش نقشدهی شود. اين کارتوناجتماعی در مورد نیروی کار جوان شکل

های سنتی ديسنی کنند. کارتونکنند، به نفع کارفرماها آماده میجنسیتی که در محیط کار انتخاب می
ياد  ،کنندضعیف که از پذيرفتن نقش شغلی اجتناب میی عنوان موجودهايعام، از دخترها به طوربه

دخترها بايد  اين مسأله را القا کنند که ،کنندها در حال حاضر سعی میکه کارتونحالی در ،کنندمی
اين است که  ،افتدهای جديد میهای درآمدزا انتخاب کنند. اتفاقی که در کارتونقوی باشند و شغل

توجه در گیرند. نکات قابلبین قوی و ضعیف بودن قرار می متضادای در چرخه خردسالکودکان 
 اند از:های ديسنی در مورد کار و جنسیت عبارتکارتون

ها اغلب والدين در اين کارتونهای اولیه ديسنی هست. جدايی از والدين فراز مهمی در کارتون -0 
های ابتدايی ديسنی ن خود هستند، برای مدتی کارتوناند و يا کودکان قربانی وضعیت والديفوت کرده

هايی مثل روی اروپا وضعیت کودکان اروپايی متمرکز بود. بر همین اساس با استفاده از کارتون
ها مخاطب شاهد دختری است که والدين او فوت و دست سرپرستی سیندرال، سفیدبرفی که در آن

کند که جامعه اروپايی داشت. بنابراين به کودک القا میدهی به شده است، سعی در جهت ير سپردهشرّ
قدرتمند وابسته باشد و در غیر اين صورت آسیب خواهند ديد. اغلب کسانی او همیشه بايد به ديگران 

های بعد صحبت از ترسی همیشگی در مورد در دهه ،های ديسنی را مشاهده کرده بودندکه اين کارتون
کارتون  50از مجموعه  اند.قدرتمند کردهيگران طورکلی عدم وجود د به تنهايی، مرگ والدين و يا

ها را داشتند هايی که اين ويژگیبرخی از کارتون .اندها را داشتهمورد اين ويژگی 45 ،کالسیک ديسنی

                                                 
1. Griffin, M. 
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و اند از: سفیدبرفی، پینوکیو، دامبو، بامبی، سیندرال، آلیس در سرزمین عجايب، پیترپن، شاهزاده عبارت
دهندگان، موش بازرس، الیور سگ خالدار، شمشیر در سنگ، کتاب جنگل، نجات 010گدا، زيبای خفته، 

و کمپانی، شیر شاه، عالءالدين، فوکوهانتس، موالن، تارزان، آتالنتیس، جوجه کوچک، شاهزاده و 
 .قورباغه، ملکه برفی و قهرمانان بزرگ

تحمل قرار داشتند.  ناک، کثیف و غیرقابلتحت تأثیر کارهای خطر به طور عمدهکودکان  -2 
که ضمن اين ،رحم استاغلب خشن و بی ،کنندهای دختر ديسنی در آن کار میمحیطی که شخصیت

قدرتمند انجام دادن کارهايی که دختر رضايت به آن ندارند و ديگران  ،های خودشديسنی در کارتون
کنند و احساس کند. اغلب اين دخترها گريه میسازی میادیکنند را عها میها را وادار به انجام آنآن

 های سفیدبرفی، پینوکیو، دامبو، سیندرال، شاهزاده و گدا،مورد سوءاستفاده قرارگرفته شدن دارند. کارتون
دهندگان، موش سربازرس، الیور و کمپانی، عالءالدين، شیر شاه، شمشیر در سنگ، کتاب جنگل، نجات

کار، ملکه پشت نوتردام، هرکول، موالن، آتالنتیس، شاهزاده و قورباغه، رالف خرابفوکوهانتس، گوژ
 گیرند.برفی، قهرمانان بزرگ در اين گروه قرار می

های ضعیف کارتون گیرند. در مقابل زنکودکانی که توسط کارفرما مورد سوءاستفاده قرار می -4
 سرنگون بايد و هستند شرارت قدرتمند خدايان هایزن ديسنی که افراد خوب و قابل توجیه هستند،

 زنانی و بگیرد قدرت نبايد زن که آوردمی ذهن به را تصور اين ديسنی کارتون در فکری خط اين. شوند
. بماند باقی جامعه عمومی سطوح در بايد زن درنهايت و هستند شیطانی ،گیرندمی قدرت جامعه در که

 جنگل، کتاب سنگ، در شمشیر گدا، و شاهزاده سیندرال، دامبو، پینوکیو، سفیدبرفی، هایکارتون
 نوتردام، گوژپشت فوکوهانتس، شاه، شیر عالءالدين، کمپانی، و الیور سربازرس، موش دهندگان،نجات

، سیاره گنج، مالقات برفی، تارزان ملکه کار،خراب رالف قورباغه، و شاهزاده آتالنتیس، موالن، هرکول،
مورد استثمار  ،ها کودک توسط کارفرماهايی هستند که در آنای در دامنه کارتونخانه با رابینسون و

 گیرد.قرار می
همچنان مثبت هستند. اين خط فکری ديسنی  ،کودکانی که برخالف مورد استثمار قرار گرفتن -0

و به مورد  بايد همچون سربازی شجاع کار کند ،کند که برخالف همه استثمارهابه دختران القا می
ها آرزوهای زندگی بهتر را در دل دختران . اين کارتونتوجه نکندسوءاستفاده قرار گرفتن توسط ديگران 

ها سختی ای از راه برسد و بهشاهزاده ،افتداتفاق می ترکمکه در زندگی واقعی درحالی ،کندايجاد می
، شاهزاده و گدا، شمشیر در سنگ، کتاب های سفیدبرفی، پینوکیو، سیندرالپايان دهد. مثل کارتون

دهندگان، عالءالدين، شیر شاه، فوکوهانتس، گوژپشت جنگل، ديگ سیاه، موش سربازرس، نجات
ورباغه، ای در دامنه، مالقات رابینسون، شاهزاده و قنوتردام، هرکول، موالن، آتالنتیس، سیاره گنج، خانه

 .قهرمانان بزرگ رالف خرابکار، ملکه برفی و
گردند که ديگر نیازی به کار کردن جايی برمی يابند و بهکودکانی که توسط ديگران نجات می -5

 .يابدوسیله يک حامی پايان می های ديسنی کار سخت و ناخواسته بهکارتون از کارتون 20ندارند. در 
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 کتاب سنگ، در شمشیر گدا، و شاهزاده دامبو، سیندرال، پینوکیو، هايی از قبیل، سفیدبرفی،کارتون
 فوکوهانتس، شاه، شیر عالءالدين، دهندگان،نجات سربازرس، موش سیاه، دهندگان، ديگنجات جنگل،

 شاهزاده رابینسون، مالقات دامنه، در ایخانه گنج، سیاره آتالنتیس، موالن، هرکول، نوتردام، گوژپشت
 گنجند.ين مقوله میبزرگ در ا قهرمانان برفی و ملکه خرابکار، رالف قورباغه، و

توانند زن ( زنان نمی0شود. های ديسنی به دو دوره تقسیم میطورکلی نگاه جنسیتی کارتونبه
توانند زن باشند، اگر خود را ( زنان نمی2 های کالسیک پیشین ديسنی( و)کارتونباشند اگر کار نکنند 

متناسب با نگاه اقتصادی  ،فکری هایمشیهای معاصر(. هردوی اين خطارتونبه نمايش نگذارند )ک
 «.بر زمان خودش است حاکم

 
 

 

 

 
 

 
 

 

های آن ها و پويانمايیهای ديجیتال، کارتونساله که خود و دوستانش از کاربران بازی 5/4کیمیای 
 داشت:سوی آب هستند، در توصیف آرزوی دوستانش در مصاحبه خودش چنین اظهار می

 سازن؟بخوان يه کارتون بسازن، چی میهات به نظرت اگه دوست -»
 .«ره مسافرتاش میاش تو بازاره و همهخندد( يه دختر که همه)غش غش می

های خود مبنی دهد، اگر در حال حاضر موفق به تحقق خواستهساله نیز به خود وعده می 4سامیار 
 آينده محقق خواهد ساخت:شود، آرزوهای خويش را در اش نمیبر تهیه وسايل الگوی مورد عالقه

 ای از کنگ داری؟اسباب بازی يا وسیلهسامیار تو  -»

داد کردم، برام خريدن. بزرگ بشم خريدن. داد و بیکوپترشو دارم. مامان و بابام برام نمیدارم، هله
 . «خرمچیش رو می رم همهپول در میارم، می

های کايت از آن دارند که اوالً همه رفتارمضاف برآنچه از آن ياد شد، برخی از شواهد پژوهشی ح

های ديجیتالی توسط های مجازی که در جريان انجام بازیو ثانیاً خريد 1اقتصادی افراد عقالنی نیست

                                                 
کنند و ها به اعتقادات افراد از قوانین و اصول منطقی پیروی میگیریها بر اين اعتقاد بودند که تصمیماقتصاددانان تا مدت . 0

کنند و از هر فرصتی برای آلی استوار کرده بودند که افراد در آن عقاليی عمل میهای خود را بر پايه جهان ايدهنظريه
 برند.تر بهره میيابی به لذّت و منفعت بیشدست
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های خانگی، پذيرد و آنان دست به خريد مواردی مانند اسلحه، مهمات، حیوانکودکان صورت می
آورند ن عمل خويش، احساس رضايت خاطر به دست میزنند، از اياسباب و اثاثیه و نظاير آن می

 (.2105، 2و گريفیتس 1)کلگورن

های بزرگ تجاری با توجه به موارد اخیر و شواهد مشابه، برای افزايش سود از اين رو کمپانی
کوشند تا از طريق القائات پنهان های ديجیتالی زده، میخودشان دست به ارايه القائات خويش در بازی

 ه جمعیت هدفشان خط بدهند.خود ب
، با تأکید بر اين که «زندگی از افق ديد باربی، برتز و السا»منطقی )منتشر نشده( در کتاب 

اند، کوشند تا از مخاطبان خردسالی که فراروی آنان قرار گرفتههای بزرگ اقتصادی در عمل میشرکت
ذائقه مصرفی کودکان که تحت تأثیر تبلیغات مشتريان بالفعلی برای خود در آينده بسازند، از تغییر 

 کند:پذيرد، چنین ياد میهای اخیر صورت میشرکت
ها در زندگی فردی و اجتماعی خودشان، ناگزير از مصرف کاالهای مختلف هستند، اما اين انسان»

ينی و های دمقوله، از ديد مکاتب مختلف، متفاوت ديده و ارزيابی شده است. به اين معنا که جريان
کنند، گرا، از مصرف به عنوان يک وسیله و مرکب ياد کرده و میگرا و انسانهای معنويتغالب جريان

های ديگر، مصرف را نه به عنوان يک وسیله که آدمی را در رسیدن به مقصد و اما برخی از ديدگاه
گرايی را یری مصرفگاند و بدين ترتیب، اوجرساند، بلکه به صورت خود هدف ديدهمقصود ياری می

 زنند.دامن زده و می
در ديدگاه اخیر، مصرف از حالت طبیعی و فیزيکی خودش خارج شده، عمدتاً شکل روانی پیدا 

کند، به اين معنا که وقتی مصرف با ديده هدف نگريسته شد، وجه تأمین نیازهای اولیه آدمی را از می
می، در خدمت ارضای نیازهای روانی وی قرار دهد و عالوه بر تأمین نیازهای فیزيکی آددست می

 گیرد.می
شوند، به نیازهای روانی آدمی برخالف نیازهای فیزيکی وی که در حد مشخصی ارضاء و اشباع می

به رخ  در صددسادگی اشباع پذير نیستند، به اين معنا که ممکن است فردی با مصرف زياد و زيادتر، 
اما همین که مشاهده کرد، فرد ديگری در حدی فراتر از وی کشیدن خويش در نزد ديگران برآيد، 

کند، وی نیز زدگی در زندگی خودش استقبال میهای جديدی از مصرفکند يا از عرصهمصرف می

                                                                                                                              
ها و گیریکنند و انطباق تصمیماقتصاددانان رفتاری نشان دادند که افراد در برخی از موارد کامالً غیرمنطقی رفتار می

صاد رفتاری ياد های عقاليی، تقريباً ناممکن است از اين معنا در نظريات اقتصادی با عنوان نظريه اقتها با مدلهای آنقضاوت
 شود.می

1. Cleghorn, J. 

2. Griffths, M. D. 
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کوشد تا همپا و يا حتی فراتر از فردی که مشاهده کرده است، مصرف تحريک و ترحیض شده، می

 .1وم يافته، حد توقفی برای آن وجود نداردخويش را افزايش دهد و اين دور باطل تدا

گردد که الگوهای عروسکی با تأمل و دقت در سبک زندگی پیشنهادی باربی و برتز مالحظه می
سازی برای کودکان، از ديد آيند و ثانیاً پس از سلیقهسازی برای کودکان برمیسلیقه در صدداخیر اوالً 

 بیشتر سوق می دهند. هر چهنان را به سمت مصرف نگر آنان سود برده، آعینی و تفکر ساده
سازی باربی، برتز و السا به اين ترتیب محقق می شود که کودکان کاربر، پس از برخورد با سلیقه

گفته، نیازهای جديدی را در خود احساس کارتونی پیش -سبک زندگی پیشنهادی الگوهای عروسکی
 روند.کرده، به دنبال ارضای آن می

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
الزم به يادآوری است، در اين میان جنس مؤنث، به دلیل عاليق مرسوم خويش، بیشتر از جنس مذکر در معرض آسیب  .0

گرايی، عرصه مصرف دارد، زن درقرار دارد. استاد مطهری در کتاب نظام حقوق زن در اسالم، با اشاره به همین معنا بیان می
گرايی داری دال بر مصرفطلب، هدف تبلیغات نظام سرمايهحاوی دو نقش متفاوت است، از سويی زن به عنوان موجودی تنوع

گیرد و از سوی ديگر به دلیل زيبايی و جذابیتی که از آن برخوردار است، به شکل ابزاری مورد هر چه بیشتر قرار می
گردد و جامعه را به سوی مصرف بیشتر و هر زدگی در جامعه خود میاری قرار گرفته، مبلغ مصرفدسوءاستفاده نظام سرمايه

 دهد.تر سوق میچه بیش
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ای در جامعه وجود دارند که با الگوپذيری از باربی، کیف آرايشی وی را تهیه ساله 5-4کودکان 
برند. به همین ترتیب احساس نیاز روند، میهايی که میها و جشناند و آن را با خود به میهمانیکرده

ها، از ديگر نیازهايی است که آنهای مختلف، تاج، قصر و مانند نسبت به برخوردار بودن از حیوان
کنند. اما در گام بعد، کاربران الگوهای ها را در خود احساس میکاربران باربی و برتز در گام نخست آن

گردند، از ها(، مواجه میهای مزبور )و وسايل جانبی آندرپی عروسکعروسکی باربی و برتز، با تغییر پی
اند، احساس ايل جانبی عروسک قبلی خود استفاده الزم را نکردهاين رو آنان در حالی که هنوز از وس

ها و وسايل جانبی جديدی که ها و وسايل قبلی خود را کنار گذاشته، از عروسککنند بايد عروسکمی
ای زدگی و ديدن زندگی به مثابه عرصهاند، استفاده کنند و اين آغاز فرايند مصرفبه بازار عرضه شده

 يی و مدپرستی است.گرابرای مصرف
کارتونی و انعکاس آن در سطح  -های الگوهای عروسکیسازیای از سلیقهتصاوير زير بیانگر نمونه

 کاربرانشان است:
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تاپ و تلفن و ساعت گرفته تا تصاوير زير نیز گستردگی وسايل جانبی الگوهای عروسکی، از لپ
 و دوچرخه و وسايل ورزشی را به نمايش می کشند:کفش 
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گرايی دخترش در جريان کاربری گیری مصرفساله، در مصاحبه خود با اشاره به اوج 0مادر ياسمن 
 داشت:کارتونی باربی بیان می -از الگوی عروسکی

ها همش ساخته که از هر نظر کامله! اون تازگیالعاده ياسمن توی ذهنش از باربی يه موجود فوق»
هاش بشه! به عالوه ياسمن های قشنگ بخريم تا مثل باربیخواد که براش لباساز من و پدرش می

های جديدش رو بپوشه. ياسمن در اين سن کم، خواد لباسکنه و میهاش رو عوض میهر روز لباس
 «.ل، کارش به کجا می کشه!دونم با اين رواطلب شده و من نمیخیلی تنوع

، در پژوهش خويش، از کودکان پیش دبستانی خواست تا وسايل مورد 1يکی از دانشجويان نگارنده

تن هستند، مشخص کنند. اين کودکان در گزارش خود از قريب استفاده خود را که دارای برچسب بن
ها استفاده ريد آن دست زده و از آنتن، به ختنی ياد کردند که پس از ديدن کارتون بنکاالی بن 41به 

 .2کردندمی

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ساله است. اين تصاوير به خوبی حجم قابل توجه مصرف  4آ تصاوير زير، متعلق به اتاق پانته
 کنند:های ديجیتال را ترسیم میهای تهیه شده تحت تأثیر کاربری از بازیکاال

                                                 
 خانم لیال صمدی. 1

تن، اسباب بازی، کیف، کفش، ماشین، جوراب، کاغذ ديواری، اين وسايل عبارت بودند از: ساعت، لباس، انواع موجودات بن . 2

شرت، هواپیما، دوربین، بالش، عکس، تن، موتور، عروسک، کمد لباس، تیدی، تیر، بازی بننقاب، سیروتختی، برچسب، 
 پاش.طناب، کاله، کمد لباس، دفتر، نقاب، آب
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تصاوير زير، متعلق به بازی باب اسفنجی است. باب اسفنجی که کارش سرخ کردن همبرگر )مک 
های مطرح در کارتون باب اسفنجی )پاتريک، اختاپوس، هشت باشد، همراه با ساير شخصیتدونالد( می

پا، خرچنگ، سندی، پالنکتون، خانم پاف، مرمیدن و پسر صدفی(، به شکل غیرمستقیم مصرف همبرگر 
 کنند:مک دونالد را تبلیغ می
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، به وضوح گويای تأثیرپذيری 01نسل دهه  های ارايه شده کودکان مصاحبه شدهبررسی اظهارنظر
های مورد کاربری آنان ها و پويانمايیهای ديجیتالی، کارتونبسیاری از کودکان از القائات پنهان بازی

های باب اسفنجی محدود کنیم، اظهارنظر کودکان در اين اگر در اين قسمت بحث را به کارتون است.
توان در سه قسمت تأثیرپذيری و شرطی شدن، آرزوی مصرف همبرگر و مصرف عملی باب را می

 بندی کرد.همبرگر، طبقه
که آنان را به  های خود با اشاره به شخصیت طنزآمیز باب اسفنجیبرخی از کودکان در مصاحبه

اندازد، به نوعی شرطی شدن خود با ساير ابعاد باب اسفنجی، از جمله تهیه همبرگر را که شغل خنده می
 گذارند:وی است، به نمايش می

 دوست داری؟ تربیشهايی رو دايانا خانم، تو چه کارتون -»
 باب اسفنجی و پاتريک.

 باب اسفنجی چه جوريه؟ -
 زرده.

 جوريه؟اخالقش چه  -
 مهربونه.

 کنه؟چه کار می -
 .ساله( 5)دايانا،  «پیتزا بازی

 بینی؟میرو  هايیکارتون چه بگی شهمی آقا ارسالن،خوب  -»
 دوو. اسکوبی دونم، اُمممممنمی اونو اسفنجی، اسم باب

 هست؟ جوری چه اسفنجی باب کارتون -
 کنه.می حل رو همه مشکالتو  خندونهرو می همه و رهمی و بامزه خوب اسفنجی باب

 کنه؟می رو حل همه مشکالت چه جوری -
 خوب گرفت، جشن براش بود، ناراحت اختاپوس مثالً کنه،می کمک همشون به و خندونتشونمی

 .ساله( 4)ارسالن،  «شد
 های ديگه دوست داری؟از کارتون تربیشمونا خانم چرا باب اسفنجی رو  -»

 .ساله( 4)مونا،  «خورهو همش همبرگر می خندهچون با همه خوبه و می
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ها منحصر به باب اسفنجی نیست و برخی از عشق ورزيدن به خوردن همبرگر، پیتزا و مانند آن
در مصاحبه  ،ساله 4پردازند. عرفان ديگر الگوهای امريکايی نیز مستقیم و غیر مستقیم به طرح آن می

 داشت:خود در همین ارتباط چنین بیان می
 تربیش کدومشون رو بگی بهم شهداری، می دوست نینجا رو هم هایپشتالک گفتی عرفان -»

  داری؟ دوست

 لئو و مايکل.

 ؟داری دوست رو لئو چرا -

 و ماهره.  شجاع خیلی لئو آخه

 کنه؟می مگه لئو چه کار -

. کنهمی استفاده ازشون گیره،می ياد جدی خیلی رو دهمی ياد بهشون استادشون که رو چیزايی اون
 . کرد گروه رهبر اون رو اين کارش برای استادشم

 ؟میاد خوشت چی برای از مايکل -

 . بامزه هست خیلی

 بامزه هست؟ گیمی که کنهمی چه کار -

  .«دونهنمی خوردن جز هیچ کاری ديگه ببینه پیتزا. پیتزاعه عاشق اون
، برمبنای شرطی شدن کالسیک، ديگر )و موارد مشابه( کودکان پس از مطلوب ديدن باب اسفنجی

بینند، از اين رو کار وی که تهیه همبرگر را نیز مطلوب می)يا الگوهای مشابه( های باب اسفنجی رفتار
ها اين همبرگر ،دارنددر رستوران آقای خرچنگ است، مورد توجه آنان قرار گرفته، بعضاً بیان می

نتیجه اخیر، عالقه به مصرف همبرگر )حتی برای کودکانی که آشنايی خوشمزه و خوب است! پس از 
 آيد:اند(، به صورت يک میل و آرزو درمیقبلی با همبرگر نداشته

 کنن؟با هم چه کار می تربیشباب اسفنجی و پاتريک  -»
 خورن. همبرگر می

 خورن؟خیلی همبرگر می -
 آره زياد. 

 تو هم همبرگر رو دوست داری؟  -
 . آره
 تو هم دوست داری زياد همبرگر بخوری؟ -

 .ساله( 5)طاها، « آره
 کنه؟باب اسفنجی ديگه چه کار می -»

کنه، همبرگراش هم خیلی کنه، همش همبرگر درست میتو رستوران آقای خرچنگ کار می
 خوشمزه هست.
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 اس؟از کجا فهمیدی که همبرگرهاش خوشمزه -
تونستم از همبرگرای باب اسفنجی دوس دارن. کاش منم میچون همه همبرگرای باب اسفنجی رو 

 ساله(. 4)ملیسا، « بخورم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 آرشام تو چه کارتونی رو خیلی دوست داری؟ -»

 باب اسفنجی.
 کنی چه شکلیه؟تعريف می -

 ساله(. 4)آرشام، « رن تو مغز باب اسفنجیها میکنه. پالنکتونهمبرگرهای خوب درست می
 بینی؟هايی رو میکارتون حديث چه-»

 بینم.از جم جونیور باب اسفنجی رو می
 از اون چی ياد گرفتی؟-

 ساله(. 5)حديث، « با دوستام بازی کنم، بستنی و همبرگر بخورم
 از باب اسفنجی چی ياد گرفتی؟ -»

 ياد گرفتم غذا درست کنم.
 چه غذايی ياد گرفتی؟ -

 .ساله( 5/4)ريحانه، « خورهره همبرگر میمیهمبرگر درست کنم. باب اسفنجی همیشه 
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دهند که اگر خانواده در برابر خواست های خود گزارش میدر برخی از مواقع کودکان در مصاحبه
خیزند تا اولیا ها به ستیز با خانواده برمیآنان مبنی بر تهیه غذاهايی مانند همبرگر مقاومت کنند، آن

 کنند:خواست آنان را اجابت 
 دوست داشتی باب اسفنجی باشی؟ -»

 نه، من دوست دارم مثل آقای خرچنگ باشم. 
 چرا؟ -

خوام زمان با دستاش درست کنه، من بعداً میتونه يه عالمه همبرگرای خوشمزه همآشپز خوبیه، می
 همبرگر بخورم.چند تا  آشپزشم، ازين همبرگرا درست کنم، بفروشم هر روز هم

 خوری؟همبرگر زياد میبرای غذا،  -
 دم، برام میاره.شه خانوم خرچنگ و من سفارش میکنه، میآره، مامانم همییشههه برام درست می

 خوری؟ای رو نمیفقط همبرگر دوست داری، يعنی غذای ديگه -
ای دوست ندارم، رستوران، همبرگر خرچنگی سفارش خورم، غذاهای ديگهنه، فقط همبرگر می

 س. ا لی خوشمزهدم، چون خیمی
 کنی؟اگه مامانت برات همبرگر درست نکنه، چه کار می -

 بندم محکم، صداش میاد.رم تو اتاقم، در رو میخورم، میکنم ديگه، غذا نمیقهر می
 کنن؟کنی، مامان و بابات دعوات نمیوقتی اين کار رو می -

 نه.
 کنن؟پس چه کار می -

 .«خورما نمیکنه يا غذيا برام همبرگر درست می
آورند و مند شدن به همبرگر، به مصرف عینی و عملی آن روی میسرانجام کودکان پس از عالقه

 گردند:های مک دونالد میبه اين ترتیب مشتری بالقوه همبرگر
 حسن تو از باب اسفنجی چی ياد گرفتی؟ -»

 همبرگر خوبه!
 ی؟چه طور -

خوام، بعد بابام برام همبرگر گرفت، ن گفتم، همبرگر میخواستیم غذا بیرون بخوريم، ميه بار که می
 ساله(. 4)حسن، « بعد فهمیدم خیلی خوبه، ديگه دوست دارم همبرگر بخورم

 از باب اسفنجی چی ياد گرفتی؟ -»
 همبرگر درست کردن. 

 کنی؟چه جوری درست می -
ذاری و خیارشور میذاری تو نون، بعد گوجه و کاهو و کنی، بعد میاول گوشتتو درست می

 .ساله( 5)زيبا،  «خوریمی
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 کنی؟چه جوری بازی میروشا تو  -»

 .برمش بیرونکنم میمی کالسکه و سوارر عروسکم
 بری؟کجا می -

 .گردونمشتو خونه می
 وسايل آشپزی چی داری؟ -

 .يخچال گاز، بشقاب، قابلمه،
 کنی؟می ایچه بازی -

 .کنمآشپزی می کنم،خاله بازی می
 کنی؟چی درست می -

 .غذا
 چه غذايی؟ -

 .همبرگر
 ديگه چی؟ -

 ساله(. 4)روشا،  «ماکارانی
آنچه از آن ياد شد، مصداق بارزی از القائات پنهانی است که در فضای مجازی به وفور وجود دارد و 

 ر معرض آن قرار دارند.ها به شدت دها و پويانمايیهای ديجیتال، کارتونکودکان خردسال کاربر بازی

 غیررسمی هایآموزش از اثرپذیری -2-31

، «کشتن برای زنان: بازی شکار و توانمندسازی زنان»ای با عنوان ( در مقاله2102) 1برتوزی

های پرطرفدار، دارای مضمون شکار و کشتن برای زنده ماندن برخی از بازی»سازد، خاطرنشان می

                                                 
1. Bertozzi, E. 
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های پرخشونت و مبتنی بر کشتار هرچند به لحاظ تاريخی انجام بازی نويسد،هستند. وی در ادامه می
هايی شوند و به بازیهای ديجیتال میمطلوب طبع مردان است، اما زنان هم به تدريج وارد دنیای بازی

آموزد که آنان در شرايط پرتنش، ها در عمل به زنان میپردازند. انجام اين بازیمانند شکار و کشتن می
شود که هايی از اين دست، سبب میی و تهاجمی، چگونه زنده بمانند و موفق شوند. انجام بازیرقابت

 «.زنان بر تناقضات جنسیتی که در جهان بیرون برای آنان وجود دارد، غلبه کنند

کند، اتخاذ مواضع صريح فمینیستی است که بر هر فردی عیان بوده، آن چه برتوزی از آن ياد می
گیری در برابر آن وادارد.ممکن است به سادگی افراد را به جبهه
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ای به ها، القائات مورد نظر را به گونهتوان با اتکا به آنهای ديگری هم وجود دارد که میاما روش 
نگیرد. يکی های مشابه آن چه از آن ياد شد، در برابر آن شکل گیریجمعیت هدف انتقال داد که جبهه

 باشد.يا پنهان می 1غیررسمی ها، آموزشاز اين روش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اصطالح آموزش غیررسمی، اصطالحی تقريباً نوپديد است و از اين رو، تعابیر و برداشت افراد 

 . 2نظر از آن، هنوز به وحدت نظر نرسیده استصاحب

غیررسمی، اين آموزش را به شرح زير، تعريف پردازان آموزش کومبز به عنوان يکی از اولین نظريه
 کند:می

آموزش غیررسمی، عبارت از هرگونه آموزش منظم و سازمان يافته، خارج از چارچوب نظام آموزش 
 آورد.رسمی است که فرصت يادگیری را برای فرد فراهم می

موزش را آموزشی از آموزش غیررسمی ارايه کرده است، اين آ 2115در تعريفی که در سال  يونیسف،
 داند. برای تمامی سنین، و رفع نیازهای پديد آمده افراد می

 
      
 
 
 
 
 

                                                 
1. Informal learning 

 Informal، Non formal ،Lifelongهايی مانند: . به همین سبب هم هست که آموزش غیررسمی با معادل2

education ،Adult education، Vocational education .و نظاير آن به کار برده شده است 
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خارج از يک برنامه »دانند که گران يادگیری غیررسمی را يادگیری خاصی میبرخی از پژوهش
 دهد.، رخ می«خارج از ديوارهای مدرسه»و « درسی مستقیم

زش غیررسمی که معموالً در بیرون از مدرسه صورت ورزند که در آمومحققان ديگری تأکید می
-پذيرد، به سبب آن که محتوای آموزشی با توجه به نیاز فراگیران تهیه و تدوين شده و از ساختمی

انگیزه درونی فراگیران را معطوف به خود کرده، آنان با عالقه بیشتری به  مندی کمتری برخوردار است،
 پردازند.اين آموزش می

 
 
 
 
 
 
 

پردازان، هايی که در آموزش غیررسمی وجود دارد، سبب شده است که برخی از نظريهمزايا و جذابیت
سازد، ادغام دو آموزش رسمی و غیررسمی را در دستور کار خود قرار دهند. ريموند، خاطرنشان می

بی، خوديادگیری، ريزی، اجرا و ارزياموزان در برنامهآشخصی، مشارکت دادن دانشهای رويکرد برنامه
های موزان و موارد مشابه، در نظام آموزش رسمی، تحت تأثیر آموزشآاجازه انتخاب موضوع به دانش

 .1(0401)منطقی، « غیررسمی، صورت پذيرفته است

                                                 
ای )يا تبلیغات نامريی( است بايد توجه داشت که مفهوم يادگیری غیررسمی يا پنهان، متفاوت از مفهوم يادگیری زيرآستانه -0

 نويسد:ای میصیف يادگیری زيرآستانهپديا در توهای اخیر مطرح شده است. دانشنامه ويکیکه در دهه

ای به هرگونه محرک حسی که های فراآستانه( در تقابل با محرکSubliminal stimuliای )های زيرآستانهمحرک»
رو شايان توجه ای از اين گردد. مفهوم ادراک زيرآستانهآگاهانه باشد، اطالق می ادراکفردی برای  آستانه مطلقتر از پايین

گردد. اين گويد، انديشه، احساسات و رفتار مردم متأثر از محرکی است که باوجود عدم آگاهی از آن، ادراک میاست که می
دستان سازان و چیره، هنگامی که آگهی«ایهای زيرآستانهپیام»جستار  0051ح شد، ولی در مطر 0201پديده ابتدا در سال 

وادی تبلیغات، ادعای کاربرد بالقوه آن را در تحريک خريداران مطرح ساختند، به گفتمانی جنجالی بدل شد. اين در حالی است 

صِرف، برای رسیدن  اثر دارونماییبی، در غیاب يک تر اين ادعاهای بازارياهای علمی متعاقب، از سنجش بیشکه پژوهش

  «.اندبه نتايجی درخور اعتماد، ناتوان بوده
 نويسد:می ایادراک زيرآستانهیف ابعاد و وجوه هم در توص« ای و استفاده از آن در تبلیغاتادراک زيرآستانه»مقاله 

توان گفت شنا شويم: آستانه عینی و آستانه ذهنی، در واقع میای الزم است با دو اصطالح آآستانهدر تعريف پديده ادراک زير»
اند( اما از آستانه ذهنی گذرد )يعنی توسط حواس تمیز داده شدهای، ادراکی است که از آستانه عینی میادراک زيرآستانه

 توان آن را به زبان آورد(. رسد و نمیگذرد )يعنی به هوشیاری نمینمی

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%94_%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%94_%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88
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تواند از طريق يک گردش علمی، بازديد، داستان، کلیپ، انیمیشن، فیلم، آموزش غیررسمی می
ب بازی و مانند آن، اطالعاتی را به کسانی که مخاطب وی هستند، آهنگ، پوستر، عروسک و اسبا

 انتقال دهد.

                                                                                                                              
تواند اطالعات ارايه شده در زير آستانه ادراک را در ادراک زير آستانه ای فرض اين است که ذهن به صورت ناهشیار می

کند، تغییر کند. اتی که به صورت ناهشیار دريافت میدريافت کند و بر اين مبنا حتی ممکن است رفتار فرد حسب اطالع
 کنند.بندی میای را به دو شکل ديداری و شنیداری طبقههای زيرآستانهمحرک
 های ديداریمحرک
کنند يا اين که به صورت نهايی های ديداری تصاويری هستند که زودتر از دريافت بیننده، از جلوی چشمش عبور میمحرک

، نشان داده 2111گذارند. مثالً در سال شود اين گونه تصاوير در ناهشیار بیننده تأثیر میاند. ادعا مینجانده شدهای گدر نگاره
ای پرچم اسـرائیل اثری تعديل کننده روی نظريات سیاسی و رفتار داوطلبان اسـرائیلی مشارکت کننده در شد نمايش زيرآستانه

ای نمايش داده ه، هنگامی که تصوير به هم ريخته همان پرچم در نمايی زير آستانهگیری داشته است، اثر اين پديديک رأی
های نمايشی گذرا در مدت زمان کوتاه های پايین گستره بینايی، شامل تشخیص ناهشیار صحنهشد، ايجاد نگرديد. حاشیه
 تواند تشخیص دهد.هم ثانیه باشد، نمیاز حدود يک دوازد ترکمها های نمايشی را که مدت زمان آناست، چشم انسان، صحنه

 های شنیداریمحرک
شوند يا اين که به صورت برگردان در تر از آستانه شنوايی فرد نجوا میهايی هستندکه با بلندايی آرامهای شنیداری پیاممحرک

گذارند. در سال اه شنونده تأثیر میها در ناخودآگشود اين پیامرسند. ادعا میفرايندی با نام )وارون نگاری( به گوش شنونده می
 "کنممن دزدی نمی"ها، صدای ضبط شده ای آمريکايی، در نوار موسیقی متداول در فروشگاه، در چند فروشگاه زنجیره0010

کرد. طبق را با شدت صوتی کم در هر چند ثانیه به موسیقی اضافه کردند، به طوری که حس شنوايی هشیار آن را دريافت نمی
 درصد کاهش يافت. 41ها ها در فروشگاها، نتیجه اين شد که در مدت نه ماه، تعداد سرقتادع

ای را اثبات کرده است، خصوصاً هنگامی که پیام مورد نظر يک پیام های زيرآستانهبرخی از مطالعات اخیر، مؤثر بودن پیام
شدند، کشف کردند که ادراک ناهشیار به نی مالی میمنفی باشد. تیمی در کالج لندن که از سوی مؤسسه تراست ولکام پشتیبا

کرد، گفت: در مورد اين کند، پرفسور نیلی الوی که تحقیقات را رهبری میخصوص در القای افکار منفی به خوبی عمل می
های زيادی ها و کلمات را به طور ناهشیار پردازش کنند، بررسیتوانند اطالعات عاطفی مانند تصاوير، چهرهکه آيا مردم می

توانند اطالعات عاطفی يک پیام ناخودآگاه را درک کنند و همچنین اثبات صورت گرفت، ما توانستیم نشان دهیم که مردم می
 کنند.به کلمات منفی توجه می تربیشکرديم به طور قطع اکثر مردم، 

شود که تماشاگران به ريع نشان داده میهای نیمه هشیار، تصاويری است که به قدری سگويند، پیاممحققان کالج لندن می
 بینند.ها را میطور آگاهانه آن

داوطلب يک دسته کلمه بر روی صفحه نمايشگر رايانه نشان داده شد، اين کلمات تنها کسری از ثانیه  51در اين مطالعه به 
ها را بخوانند، اين کلمات شامل گاهانه آنتوانستند به طور آنمی ها آن قدر کوتاه بود که افرادشد و مدت نمايش آننمايان می

کلمات مثبت )مانند: شادی، صلح و گل( و کلمات منفی )مانند: قتل، ناامیدی و رنج( و يا کلمات خنثی )مانند جعبه، کتری و 
ات را زمان با نمايش اين کلمات از افراد مورد مطالعه خواسته شد که مثبت، منفی يا خنثی بودن اين کلمگوش( بودند، هم

« ين دقت را داشتندتربیشمشخص کنند، در اين مطالعه ديده شد، که اين افراد در مشاهده کلمات منفی 

(http://MarketingArticles.ir.) 
دارند، در اين قسمت متعرض آن ای است که با وجود اهمیتی که ای مقوله مهم و گستردههای زيرآستانهبنابراين يادگیری

 .اندهای غیرمستقیم و پنهان در اين قسمت مد نظر قرار گرفتهايم و تنها يادگیرینشده

http://marketingarticles.ir/
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تواند از جهات مثبت گرفته گیری ارزشی کاربران آموزش غیررسمی میآموزش اخیر بسته به جهت

دهند که انگیزه (، گزارش می2100) 2و فورتوس 1ويز -ودر تا منفی گسترده باشد. به عنوان مثال،

يابی واقعیت تلخ گران در چارهيابد، اين پژوهشآموزان کاهش میفراگیری علوم در دوران بلوغ دانش
سازند، آموزان به مباحث علوم، روی آموزش غیررسمی تأکید کرده، خاطرنشان میکاهش تمايل دانش

توان بر های ارتباطی پیشرفته صورت پذيرد، میریبا عمده کردن يادگیری غیررسمی که از طريق فناو
 فايق آمد. مشکل اخیر

های ويديويی دارند، خاطرنشان ای که در زمینه بازی(، در مقاله2104و همکاران ) 3بارانوفسکی

ها جهت مداخله و درمان، شرايط ها و بیماریهای ويديويی در طیف وسیعی از اختاللسازند، بازیمی
د مديريت درد، پارکینسون(، شرايط روانی نامساعد )نظیر اختالل استرس پس از سانحه، پزشکی )مانن

بخشی )مانند سکته وآسیب مغزی(، مسايل بهداشتی و عمومی اضطراب، افسردگی، اوتیسم(، توان
نژادی( و )نظیر افزايش فعالیت بدنی از طريق بازی(، مسايل اجتماعی )مانند خشونت، زورگويی، تعصب

های مزبور ر رژيم غذايی و سالمت جنسی افراد مورد بررسی قرار گرفته و کارآمدی خود را در زمینهتغیی
ها در جهت ها، از آناند )هر چند ممکن است افرادی با نیات شريرانه با استفاده سوء از بازینشان داده

ها هم سود نظاير آن نژادی، عادات نامناسب غذايی وافزايش مسايلی مانند خشونت، زورگويی، تعصب
 ببرند(.

های انجام سازند که غالب پژوهش( در مقاله خود خاطرنشان می2101) 5و اوسوالد 4میرگريتی

های پرخاشگرانه است، اما های ويديويی، متمرکز بر نشان دادن اثرات منفی بازیگرفته در زمینه بازی
پسند به شکل غیرمستقیم، در صدد برآمدند تا های جامعهاين پژوهشگران با ارايه عامل آزمايشی بازی

های اخیر در تغییر رفتار آنان به سمت جامعه پسند شدن مؤثر هست يا خیر. نتايج ببینند آيا انجام بازی
میر و اوسوالد حکايت از مؤثر بودن ارايه عامل آزمايشی داشت. به تعبیر ديگر انجام پژوهش گريتی

                                                 
1. Vedder-Weiss, D 

2. Fortus, D. 

3. Baranoowski, T. 

4. Greitemeyer, T. 

5. Osswald, S. 
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عامل آزمايشی به شکل غیرمستقیم(، در کودکان کاربر مؤثر واقع آمده،  پسند )يا ارايههای جامعهبازی
 شود آنان بیش از پیش به انجام رفتارهای جامعه پسند روی بیاورند.سبب می

های ويديويی با توجه به اين که نوجوانان و جوانان به بازینیز ( 2104و همکاران ) 1لدوکس

کنند، تصمیم گرفتند از طريق يک بازی ويديويی ط صرف میمند بوده، وقت زيادی در اين ارتباعالقه
به کاربران ارايه کنند. نتايج پژوهش  2اطالعاتی درباره نوع تغذيه مناسب افراد مبتال به ديابت نوع 

انجام شده داللت بر آن داشت که اطالعات اخیر در تغییر رفتار تغذيه کاربران مؤثر بوده، سبب شده 
 تری مصرف کنند.ايی خويش میوه و سبزی بیشاست آنان در نظام غذ

 012( در بررسی که روی يک بازی حاوی دستورهای تغذيه سالم روی 2102و همکاران ) 2هرمانز

ساله هلندی انجام دادند نتیجه گرفتند، انجام بازی مبتنی بر تغذيه در کوتاه مدت دانش تغذيه  01پسر 
آن اندازه قوی نباشد که در دراز مدت به دانش و رفتارهای  دهد، اما ممکن است بهکاربران را ارتقا می

 ای کودکان جهت ببخشد.تغذيه

سری ساله داشتند، يک 2آموز دبستانی دانش 50(، در بررسی که در سطح 2100) 4و باسباکال 3اوزن

پژوهش  های ويديويی به آنان ارايه کردند. نتايج حاصل از اينای مناسب از طريق بازیاطالعات تغذيه
داد، اگر چه میزان مصرف میوه و سبزيجات در برنامه غذايی کاربران اخیر افزايش يافته بود، نشان می

 اما اين میزان به سطح معناداری نرسیده بود، ولی مصرف لبنیات در آنان افزايش قابل قبولی يافته بود.
ديجیتالی )که روشی غیررسمی در های به تعبیر ديگر ارايه اطالعات تغذيه سالم از طريق بازی

 تواند در دانش، نگرش و تغییر رفتار کاربران مؤثر واقع آيد.آيد(، میآموزش به شمار می
تواند متضمن القائاتی نامناسب و تخريبی باشد. به عنوان اما آموزش غیررسمی در موارد ديگری می

وهايی مانند باربی، برتز، السا و آنا و نظاير های الگها و پويانمايیهای ديجیتالی، کارتوننمونه، بازی
گذرانی و اندامی غیرواقعی و در اوج رفاه، تجمالت، مدگرايی، خوشها، با ارايه فردی با آن

گرايی، به سادگی احساس بدشکلی بدنی، اضطراب و افسردگی )ناشی از نداشتن امکاناتی مشابه مصرف
توانند های غیر رسمی میزنند. در سطحی فراتر، يادگیرین میهای اخیر( را در کودکان کاربر دامالگو

های اقتصادی و ها از ارزشهای مختلف در کاربران دست بزنند، طیف اين ارزشبه القای ارزش
 اند.های فرهنگی و اعتقادی گستردهسیاسی گرفته تا ارزش

 در صددتوجهی وجود داشته،  هايی است که در آن القائات پنهان قابلای از بازینمونه 5بازی پو

 ها و هنجارهای جوامع غربی است. تربیت کاربران خود به صورت يک انسان با ارزش

                                                 
1. Ledoux, T. 

2. Hermans, R. C. J. 

3. Uzsen, H. 

4. Basbakkal, Z. 

5. Pou 
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های ديجیتالی که کودکان پیش دبستانی ايرانی کاربر آن ها و بازیها، پويانمايیمالحظه کارتون
ای هستند پنهان زياد وگستردههستند، داللت بر آن دارد که اين محتويات در غالب موارد حاوی القائات 

گرا و پرهوس به مخاطبان خود و در مجموع به دنبال ارايه و القای يک نظام ارزشی دنیامدار، لذّت
های شرک، باب اسفنجی، دهکده الزلو و بازی سیمز، مروج روابط عنان . به عنوان مثال، کارتونهستند

 گرايی هستند.گسیخته دوجنس و هم جنس
هايی مانند نیمه ابری، ظهور نگهبانان، نُه، شاهزاده مصر و گربه نمايیپويايیها و کارتون

نفی دين يا ايجاد ترديد در دين و منجی و يا ستايش  در صددپوش، با القائات عقیدتی خويش چکمه
 .هستندقوم يهود 
فوکار، تام و ونگهای بد، پاندای کهايی مانند پرندگان وحشی، خوکها و بازیها، پويانمايیکارتون

ها، يا دست به نفی رقبای سیاسی غرب زده و يا به شناس و نظاير آنس، لوک خوشوماجری، میکی
هايی مانند نیمه ابری، ها و کارتونها، پويانمايیپردازند و سرانجام بازیستايش غرب و يا قوم يهود می

به کاربران خردسالشان، اهداف تجاری  ها، ضمن ارايه سبک زندگی امريکايیباربی، پُو و نظاير آن
 اند.دونالد( را در دستور کار خود قرار دادههای غربی )مانند مکشرکت

های غیررسمی خود پرداخته است. سپهر ای از آموزشاش به ارايه نمونهساله، در مصاحبه 4سپهر 
کرد، با شورش کارگران یدارد، وی به دلیل آن که در جريان بازی، حق کارگران را تضییع مبیان می

 مواجه گرديده است:خود 
خوره، ماشینا رو يه بازی ريختم خببب، تو مرحله هفتشم، يه جا آسونه خب، يه جا مثالً آدما رو می»
اآلن  ره تو جايگاه خودش، بعد واست دايناسور میاره خببب، خودمگیره خببب، بعدش میخوره... میمی

 ، تیرکس.تو چیزشم، دايناسور تیرکسشم
 اسم دايناسورها رو هم بلدی؟ -

 آره )با خنده(.
 هايی داری؟ديگه چه بازی -

کاری، بعد گاو و گوسفندم داره، بعد کاری، میکاری، میاس خبب، بعد اين طوری میيه دونه مزرعه
 برم تو بازار. خرمشون، بعد اونايی که خريدم خببب، میبا پواليی که جمع کردم، می

من خببب، اين طوری کارخونه ساختم خب، بعد خیلی اتفاق برام افتاد، اين جوری چند تا واسم 
تومن خبب، ولی  51دادم خبب، زده بود اومده بودن خب، همکارای خودم بودن، بايد بهشون پول می

 خوان شورش بکنن. دونستم اينا میدادم... نمیتومن می 21من بهشون 
 شورش کردن؟ -

 «.داری... بعد کارخونه رو خراب کردن ديگه، افتادم تو همون مزرعهآره کردن
های ديجیتال را به شرح زير به معرض ديد ساله نیز يادگیری غیررسمی خويش از بازی 5هستی 
 نهاده است:
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 هات بازی کنی يا با تبلتت؟تر با عروسکهات چی دوست داری بیشبا عروسک -»
 کنم.دست داداشمه، بازی می هام وقتايی که تبلتبا عروسک

 کنی؟يعنی اگه تبلت باشه با تبلتت بازی می -
گه کنم، میکنه، بعد وقتی من دارم تبلت بازی میره بازيای خودشو میآره، اون وقت اون می

 «.پوشیم، اونا نفهمن ما دزديمهستی بیا پلیس بازی. کاپشنم می
السا و آنا، چنان تحت تأثیر اين کارتون قرار گرفته  هایساله هم پس از کاربری از کارتون 0محیای 

کند، بلکه در صدد تهیه و پوشیدن « خوشگل»است که نه تنها دوست دارد موهايش را مانند السا 
هست تا خود را شبیه السا کند )البته محیا در قسمت ديگری از بیاناتش، خود را « قشنگ»های لباس

 کند(.کالً السا معرفی می
 هايی رو دوست داری؟چه کارتون محیا -»

 های محافظ جنگل.السا، موآنا، باب اسفنجی با خرس
 تر از همه کدومشون رو دوست داری؟بیش -

 تر دوست دارم. من السام. السا رو از همه بیش
 تو السا هستی؟ -

 آره. 
 چه جوری مثل السا هستی؟ -

 زنم. رو يخ می تونم همه رو يخ بزنم، هر کی اذيتم کنهام، میمن قوی
 زنی؟با چی يخ می -

آورد که رويش هايش را میرود از داخل کمدش جعبه مداد شمعیمیزنم، صب کن )با دستام يخ می
 عکس السا و آنا است(.

کنم، بعد باهم خواهر زنه، بعد من خوبش میاين منم. اين دوستمه، اسمش آناست. دوستم يخ می
 دم. خواد منو بکشه، ولی من شکستش میشیم. بعد يه آقاهه هست، میمی

 دی؟چه جوری شکستش می -
 کنم. يخیش می

 آنا چه طوريه؟ -
 تونم.تونه کسی رو يخی کنه، ولی من میآنا خیلی چرته. هیچ کاری بلد نیست بکنه، نمی

 يعنی اگه کسی بلد نباشه اين کارها رو بکنه، به درد نخوره؟ -
 آره ديگه. 

 از آنا هستی؟ پس يعنی تو بهتر -
 تونم اجی مجی کنم، لباسمو يخی کنم. آره، من لباسمم آبیه، خوشگله، موهامم قشنگه، بافتست. می

 اآلن که موهات کوتاهه؟ -
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 نههههه! الکی خب! من که شبیهش نیستم، الکی شبیهشم. 
 ولی دوست داری شبیه اون باشی! -

 ی تو گوشی آبجیم هست، بازی الساست. آره. لباسای قشنگ بپوشم، موهامو خوشگل کنم. يه باز
 بازيش چه جوريه؟ -

ترش کنیم، ولی بیشريم يه مرحله ديگه، موهامونو قشنگ میکنیم يه عالمه. بعدش میآرايش می
 قفله. بايد انقد بازی کنیم تا قفال باز بشن، بتونیم مو برداريم يا لباس. 

 کنی؟لباس هم براش عوض می -
تر بهت امتیاز تر بشه، بیشکنیم براش، هر چی خوشگلقشنگه. لباس عوض میآره. لباساشم خیلی 

 «.تری رو باز کنیتونی قفالی بیشده، بعد میمی

 
    

  

 

 

 

 

 

کند که ساله نیز در مصاحبه خود از پیام نهايی فیلم سريع و خشن به اين صورت ياد می 4محسن 
مخالف، ماشین المبورگینی خريده، به اين ترتیب های داستان ضمن به دست آوردن جنس قهرمان

 کنند:صحنه را ترک می
شن که اسمش رمزيه، بعد میاد به اون دو نفر ، دو نفر عاشق يکی می1آخرای سريع و خشن »
خواين جفتتون رو دوست داشته باشم، بايد اسم من رو بگین. اينام هی الکی يه چیزی گه، اگر میمی
زن دو تا  پسر شد، هر کدومدو تا  زی بود، آخر فیلم هم همه چی به نفع اونگفتن، ولی اسمش رممی

 «.گرفتن و المبورگینی خريدن و رفتن
ها و های ديجیتال، کارتونهايی از القائات پنهان اقتصادی و سیاسی بازیدر ادامه با ذکر مثال

 واهد گرفت.ها مورد بحث قرار خآنهای غیررسمی آموزشهای آن سوی آب، پويانمايی

 های غیررسمی اقتصادیآموزش

های مختلفی نظیر الگوبرداری از اولیا، توان از روشهای غیررسمی اقتصادی، میدر زمینه آموزش
ها و مانند ها، پويانمايیها، کارتونها، شعرها، بازیای در محیط اطراف، داستانهای مشاهدهيادگیری

 ها ياد کرد.آن
های اقتصادی غیرمستقیم با شعر و داستان، به شرح زير ياد توصیف آموزش ( در0401نژاد )فتحی

 کرده است:
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« اشماجراهای غول سیصدساله و میز جادويی»های منظوم مجموعه کتاب در يکی از داستان»
به خوبی اقتصادی مفاهیم برخی از ، است های زرافه منتشر شدهسروده ناصر کشاورز که از سوی کتاب

 :شودمنتقل میبه کودکان 

 تنها میان غار خود سال بود 411غولی که 

 کار شدو مشغول کسب آمد کنار روستا

 کرد و شد آنجا گرم کار خانه افتتاحيک سفره

 هايی که داشت شد کار و بارش برقراربا مشتری

 فوری غذا آماده بود گرفتتا يک سفارش می

 با میز سحرآمیز او اين کار خیلی ساده بود

 خانه داشتپستوی سفره که مثل گنج درمیزی 

 ای شاهانه داشتهم سفره نظیرپختی بیهم دست

 های فقیربا مشتری برخورد بودآن غول، خوش

 شد سیر سیرخورد و میمی هر کس که پولی هم نداشت

 اش انبار پولفروخت شد خانهبا اين که ارزان می

 تا اين که شاه ظالمی شد با خبر از کار غول

 آن غول را زندان کنید فرياد زد دستور داد

 خانه را از بیخ و بن ويران کنیددر ضمن سفره

 در اين حکومت شاخ ما آن غول با میزش شده

 .بايد بیايد میز او در مطبخ اين کاخ ما

داشتن به مال طور که مشخص است، موضوع اصلی حسادت اقتصادی و چشم، همانشعردر اين 
شود نتايج چنین رفتاری تشريح الب شعری پرمعنی و با بیان داستانی، سعی میدر ق کهديگران است 

 .شده و نکوهش شود

جويی، جلوگیری از اتالف زيست، صرفهبرخی مفاهیم اولیه و رفتاری مانند حفظ محیطکودکان 
 هادينهن کودکان در سن همین از اخیر را اقتصادی رفتارهای بايد و کنندمی درک رامانند آن  انرژی و

 :بگیريد نظر های مريم زرنشان است را درکه از سروده را زير شعر نمونه، عنوان به. کرد

 من و مامان و بابا ريم مهمونیداريم می»

 اتو نداره حاال باباجونم لباسش

 ضعیفه برق خونه گه سر شبمامان می

 قدر نگیر بهونهاين اتوکشی ممنوعه

 پیرهن صاف میاره فوری برای بابا

 «!يه بقچه پیرهن داره شکر خدا باباجون
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طور کامل در چارچوب آموزش مفاهیم شعر فوق، کامالً مفهومی آموزشی و اقتصادی دارد و به
گیرد. در اينجا مصرف بهینه برق به زبانی اقتصادی و سبک اقتصادی زندگی به خردساالن قرار می

شود، کودک به هیچ عنوان ودکان خوانده میشود. وقتی اين شعر برای کساده برای کودکان تشريح می
بلکه وزن شعر، نثر ساده و  ،کند در معرض يک آموزش مستقیم اقتصادی قرار گرفته استاحساس نمی

 .سازد که ديگر آن را فراموش نخواهد کردکودک مفهومی را منعکس می ذهنچیدمان محتوا در 

اين است که به دلیل پايین بودن دانش و موضوع مهم برای آموزش مفاهیم اقتصادی به خردساالن 
 .صورت غیرمستقیم به کودکان آموزش داده شودبه قدرت درک کودک، بايد مفاهیم اقتصادی کامالً

اينجا هدف، تغییر الگوی رفتاری است و کودک قرار است در معرض اطالعاتی قرار گیرد که خود او 
صورت لبته بسیاری از مفاهیم ساده اقتصادی نیز بهنتیجه دلخواه را درک کند و طبق آن رفتار کند. ا

اگر به يک »غیرمستقیم در اين سن به کودکان قابل فهم هستند. به اين متن که بخشی از کتاب 

 :کنید توجه شده، منتشر شرق سیمای انتشارات توسط که مژگان ترجمه «…موش شیرينی بدهی

خواهد. وقتی به او شیر بدهی، نی هم اگر به يک موش شیرينی بدهی، يک لیوان شیر هم می»
خواهد توی آينه خودش را ببیند که خواهد. بعد هم میخواهد. شیرش را که تمام کرد، دستمال میمی

فهمد که بايد موهايش را مرتب کند. پس اش شیری شده يا نه. وقتی به آينه نگاه کرد، تازه میسبیل

 .1«…خواهديک قیچی هم می

تواند در آموزش بسیاری از مفاهیم ضروری برای زندگی کودکان، رسمی میاگر چه آموزش غیر
نوجوانان و ديگر اقشار جامعه مفید و راهگشا باشد، اما بايد دانست که اين آموزش در موارد ديگری 

های ديجیتالی، تواند متضمن القائاتی نامناسب و بسیار تخريبی باشد. به عنوان نمونه، بازیمی
اندامی ها، با ارايه فردی با های الگوهايی مانند باربی، برتز، السا و آنا و نظاير آنپويانمايیها و کارتون

گرايی، به سادگی احساس بدشکلی گذرانی و مصرفغیرواقعی و در اوج رفاه، تجمالت، مدگرايی، خوش
کودکان کاربر دامن  های اخیر( را دربدنی، اضطراب و افسردگی )ناشی از نداشتن امکاناتی مشابه الگو

های مختلف در کاربران توانند به القای ارزشهای غیررسمی میزنند. در سطحی فراتر، يادگیریمی
های فرهنگی و های اقتصادی و سیاسی گرفته تا ارزشها از ارزشدست بزنند، طیف اين ارزش

 اند.اعتقادی گسترده
قائات پنهان قابل توجهی وجود داشته، در صدد هايی است که در آن الای از بازیبازی پُو نمونه

  ها و هنجارهای جوامع غربی است.تربیت کاربران خود به صورت يک انسان با ارزش
 نويسد:دانشنامه ويکی پديا در توصیف بازی پُو می

پل »است که توسط  بریبلکو  اواسآی، اندرویدهای ای محبوب برای گوشیبرنامه پوبازی »

  ت.میلیون بار در دنیا دانلود شده اس 51. اين بازی بیش از ه استطراحی و توسعه داده شد« ساالمه

                                                 
 .2/0/0401(. بررسی اهمیت آموزش اقتصادی به کودکان. تجارت فردا. 0401نژاد، مونا )فتحی .1

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%DA%A9%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C
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توانید به او غذا دهید، شستشويش کنید يا با . میاست یزمیندر ابتدا پو موجودی شبیه به يک سیب
های کوچکی هم داخل اين برنامه تعبیه او بازی کنید، درست مثل يک کودک. برای بازی با پو بازی
توان توانید سکه جمع کنید و با سکه میشده است. همچنین الزم است ذکر شود که با بازی کردن می

توان برای پو با فروشگاه تقريباً همه چیز قابل خريد است، مثالً میبه خريد در فروشگاه رفت. در 
را عوض  پو توانید کاغذ ديواری اتاقد! حتی میبخري را نظاير آن های خود لباس، عینک، غذا وسکه
 .کنید

توانید با پوهای ديگر نیز ارتباط برقرار کرده و برای پوی خودتان دوست پیدا با اتصال به اينترنت می
 .کنید

يک نسخه پشتیبان گرفته يا  ،توانند از پومی ،همچنین کاربرانی که برای خود حساب کاربری بسازند
توان با ورود به حساب کاربری، پوی خود را می نیاز صورت در. کنند ذخیره را ی خودهاامتیازها و سکه

به يک دستگاه ديگر نیز منتقل کنید. برای اين امر البته نیاز است که نسخه برنامه در هر دو دستگاه 
 «.ديکسان باش

گونه که از تصاوير زير پیداست، پو همچون ساير کودکان بايد درس بیاموزد، به تفريح برود و همان
 شت فردی خود باشد:البته مراقب بهدا
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اما با وجود آن که بازی پو عمدتاً برای کودکان خردسال طراحی و تدوين شده است، کودکان در 
 بیند:روند مراقبت از پو، با تمايالت عاشقانه او )و البته بهم خوردن اين روابط( نیز خود را مواجه می
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 گردد:به هر صورت پو، پس از بزرگ شدن و ازدواج کردن، صاحب فرزند می
  
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

گونه که از تصاوير زير پیداست، پو ضمن ترسیم جنس در کنار القائات مفید بهداشتی پو، همان
های فرهنگ غربی )نظیر جشن مؤنث در اوج آرايش، به تبلیغ روابط نزديک دو جنس يا ارزش

 پردازد:هالووين( و مانند آن می
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باشد. کمپانی مک دونالد و کوکاکوال می هایمحصولترين فراز القائات پو، طرح امريکا و اما مهم
 دهد:مک دونالد تشکیل می هایمحصولجالب اين که حتی بازی تفريحی پو را شکار 
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های آرايشی و پوششی باربی است که البته در جريان بازی تصاوير زير متعلق به برخی از بازی
 کنند:مدار را به کاربران خود القا میگرايی و سبک زندگی لذّتمصرف

 

 

 

 
 

 

 
 
   
 
 
 

 



 01سیاسی نسل دهه  –های اقتصادی / بررسی تحول 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

تکه وسیله  014های باربی است که حاوی اسباب بازیتصوير زير نیز تصوير يکی از مجموعه 
 آورد:باشد که امکان بازی کودک با باربی را فراهم میمی
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 های غیررسمی سیاسیآموزش

خاصه موارد تهیه شده توسط  –های آن سوی آب ها و پويانمايیهای ديجیتال، کارتوندر بررسی بازی
 حجم قابل توجهی از تولیدهای اخیر، حاوی شودمشخص می -داریدستگاه تبلیغاتی جهان سرمايه

 .القائات سیاسی خاصی هستند
های مورد استفاده کودکان را بايد در ها و کارتونها، پويانمايیيکی از بارزترين القائات سیاسی بازی

 از رژيم اسرائیل دانست. هایمحصولحمايت ضمنی اين 

در ، در درجه نخست 1شوند(های يهودی تهیه و تولید میط کمپانیاخیر )که غالباً توس هایمحصول

اند تا علقه درجه بعد کوشیده اند و دررفع شناعت تاريخی که متوجه يهوديان بوده است، شده صدد
 ها برای آنان فراهم آورند.ها و پويانمايیهای ديجیتالی، کارتونتی در کاربران بازیبثم

را « موش»روپای شرقی و روسیه به يهوديان به سبب پول پرستی که داشتند، لقب ها قبل، مردم ااز قرن
خطاب قرار داده بودند(. از « سگ»داده بودند )در نمايشنامه تاجر ونیزی نیز اروپايیان يهوديان را با عنوان 

داشت، کوشیدند تا سازان يهودی برای از بردن شناعتی که در موش )و به تعبیری يهودها( وجود اين رو فیلم
 ها، موش را در وجهی مثبت و مطلوب طرح کنند.ها و پويانمايیای از کارتونبا تهیه مجموعه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بیستم، بسیاری از يهوديان روسیه و اروپای شرقی به امريکا کوچ کردند و صنعت  0.

آدولف زوکر )بنیانگذار پارامونت(، برادران وارنر )چهار مؤسس کمپانی سازی را در هالیوود شکل دادند. افرادی از قبیل: فیلم
(، هری کوهن )مؤسس کلمبیا پیکچرز(، کارل لیمل متروگلدوين مايرگذار وارنر(، ساموئل گلدوين و لوئیس ماير )دو بنیان

(، چارلز چاپلین و داگالس RKOگذار يونیورسال(، ويلیام فوکس )مؤسس فوکس قرن بیستم(، ديويد سارنف )بنیانگذار )بنیان
 روند.سازان به شمار میفربنکس )دو مؤسس يونايتد آرتیستس(، لی استراسبرگ، لوئیس سلزنیک از اين جمله فیلم

توان از سینماگران يهودی نام برد که از تبار روس يا اروپای شرقی هستند. برخی از اين افراد به های بعدی میدر رتبه
مینجر، سیدنی پوالک، مل بروکس، بری لوينسون، ويلیام ادران مارکس، الیا کازان، اوتو پرهشرح زير هستند: بر

 فريدکین، پل مازورسکی، پیتر هیامز، پدی چايفسکی، وودی آلن، پل نیومن، الی واالس، داستین هافمن و آلن آرکاين.
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ای مطلوب و دوست داشتنی موس به کمک والت ديسنی توانست طی چند دهه، چهرهکارتون میکی
 از موش بپردازد.

 
   
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

تام و جری، جری موش زبلی است که با هوش و درايت خودش همواره بر گربه ابله های در کارتون
 شود.و احمق، پیروز می
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در ای ندارد و همواره شانس، يک گانگستر سفیدپوست که خانه و کاشانههای لوک خوشدر کارتون
برد، گسترش خیرخواهی درونی خويش است، در انتهای هر ماجرا، راه به سوی غروب خورشید می صدد

غروب خورشیدی که در کتاب مقدس، جايگاه سرزمین موعود يهوديان است.

ای نام نل، حنا های دامبو فیل پرنده، جوجه اردک زشت، هاچ زنبور عسل، دختر بچهدر کارتون
طرح فردی دوست داشتنی هستند که همواره در  در صدددختری در مزرعه، باخانمان، چوبین، يهوديان 

.استوجوی مادر خود جست
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ها مادری گمشده هايی که در آنها و کارتونها، پويانمايیبا ايجاد علقه مثبت در کودکان کاربر بازی
تواند روی يهوديانی که مدعی هستند در طول تاريخ مادر خود را از دست دارد، اين علقه میوجود 

اند، تعمیم يافته، عملکرد متجاوزانه آنان در اشغال وجوی وی تازه به او رسیدهاند و در جستداده
 سرزمین فلسطینیان را به نگاهی مثبت در آنان تبديل سازد.

 
 
 

 

 

 
 

کند که ممکن است بعدها با اين مسأله ای ياد میدر مصاحبه خود از مادر گم شده ،ساله 4سارينای 
المقدس است که آنان به زعم خودشان در طول تاريخ به مواجه شود که مادر گم شده يهوديان، بیت

 اند:دنبال آن بوده
 گه مامان.دختر توت فرنگی کوچیکه به دختر توت فرنگی بزرگه می... »
 نش نیست؟يعنی ماما -

 .گه ماماننه مامانش نیست، ولی بهش می

 پس مامانش کجاس؟ -

 .«دونمنمی

ساله، همگی دال بر ايجاد نگاهی  4ساله، امیرحسین و فاطمه  0ساله، عرفان  4های آريوی مصاحبه
 مثبت در کودکان ايرانی کاربر کارتون تام و جری است:

مبنای تحلیل برخی از  بیت تام و جری )که برساله، شواهد گويايی از مطلو 4آريو  مصاحبه
شد( را به می گران، جری سمبلی از اسـرائیل است که زمانی در غرب به مثابه موش ترسیمتحلیل

 گذارد:نمايش می
 بینی رو به من بگی؟هايی که با تبلتت میتونی اسم کارتونب آريو میوخ -»

 و جری.پلنگ صورتی، هلوی سبز مهربان، کلولنگ، تام 
 کنن؟ تونی بگی توکارتون پلنگ صورتی چه کارهايی میمی -
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 کنه.کنه و مرد کوچولو رو عصبی میپلنگ صورتی همش کارا رو خراب می
 کارتون هلوی سبز مهربان چه جوری هست؟ -

 کنه.يه هلوی خوبه که به همه کمک می
 دونی کارتون تام و جری چه جوری هست؟خوب، می چه قدر -

 ذاره.خواد جری )موش( رو بگیره، ولی جری زرنگه و نمی)گربه( می تام
 تو تام رو دوست داری يا جری؟ -

 جری.
 دوست داری؟ تربیشبینی کدومشون رو از همه هايی که میآريو از بین اين کارتون -

 تام و جری.
 دوست داری؟ تربیشچرا تام و جری رو  -

 «.چون کوچیکه و قوی
اش که آن را به تام و جری اختصاص داده بود، در مورد تهیه نقاشی مورد عالقهعرفان پس از 

داشت، من دوست دارم وقتی بزرگ شدم، مثل جری باشم، چون که جری نقاشی خودش بیان می
شه، منم دوست تونه زود فرار بکنه. جری چون کوچیک هم هست، زود جا به جا میخیلی زرنگه و می

 دست همه فرار کنم. دارم زرنگ باشم و از
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
حاله، موش خیلی زرنگه، همیشه گربه رو  من موش و گربه رو خیلی دوست دارم، چون خیلی با»

اندازه. من موش رو دوست دارم، چون زرنگه، اما گربه رو چون زنه و اون رو به دردسر میگول می
 «.بدجنس هست، دوستش ندارم

 از همه دوست داری؟ تربیشفاطمه خانم تو چه کارتونی رو  -»
 تام و جری!

 از همه دوست داری؟ تربیشتام و جری رو  -
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تونه اون رو هیچ وقت ره و تام نمیاش از دست تام در میگفتم چون جری خیلی زرنگه، اون همه
 «.بگیره!

د، چهره های خوها و کارتونهای ديجیتال، پويانمايیزمان با تطهیر اسرائیـل در بازینظام سلطه هم
 سازد.اعراب و مسلمان را نیز مخدوش می

 های دوقلوی امريکا است:سپتامبر و انهدام برج 00تصاوير زير به نوعی تداعی کننده ماجرای 
 
   
 
   
 
 
 

 
 
 

 زن زامبی با پوشش حجاب اسالمی تصوير شده است:روشنايی میرنده، در بازی 
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 اند. ، ارواح بد در هیبت يک زن چادری وحشتناک به تصوير کشیده شده1دور در بازی ارواح

 
 
 
 
 
  

     

       
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1. Spirited away 
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های ها، از چهرهظاهر دشمن انسانهای بهبرای نمايش شخصیتدر پويانمايی هتل ترانسیلوانیا، 
 محجبه استفاده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
گفته، الگوهای عروسکی نیز ايفای نقش کرده، های پیشها و پويانمايیدر کنار تهیه و تولید کارتون

 دهند. مضامین ضدحجاب و ضددينی را به شکل غیرمستقیم و مستقیم انتقال می

در  1های باربی است، با تهیه باربی محجبه )حجاربی(کمپانی ماتل که تهیه کننده مجموعه عروسک

 درباره آن بپردازد: عمل کوشید تا به طرح حجاب و اظهار نظر
 

 

 

 

 

 

 

 

 
کوشد تا کمپانی ماتل در يکی از جديدترين رويکردهای خويش با تهیه عروسک افراد مشهور، می

 ضمن عینیت بخشیدن به باربی، از وجهه مثبت افراد مورد توجه در جهت افزايش اعتبار خود سود ببرد:
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1. Hijarbie 



015/ سیاسی -های اقتصادی بررسی تحول

شمشیرباز المپیکی امريکايی، در ادامه مورد عروسک تهیه شده از روی ابتهاج محمدا، زن 

:1سوءاستفاده کمپانی ماتل قرار گرفته، در هیبت زنی کتک خورده تولید و به نمايش نهاده شده است

عروسک باربی شیريا، عروسکی است که در عین به نمايش نهادن حجاب، سیاه و کبود شدگی 
زمان کاربر قرآن نیز هست(، به معرض ديد نهاده هم ناشی از کتک خوردن يک زن مسلمان را )که

است:

کند:در مصاحبه خود تصوير منفی اعراب و مسلمانان را به شرح زير منتقل می ،ساله 5/4آريای 
 کنی؟در مورد بازی ندای وظیفه بگو، توی اون چه کار می -»

ای تصور کردند،لوحانهداخلی پس از تهیه عروسک ابتهاج محمدا به شکل سادههای برخی از مراکز فرهنگی و سايت -0
کند. تصاوير زير شواهدی در همین جهت هستند:کمپانی ماتل تغییر موضع داده است و اکنون با احترام با حجاب برخورد می
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کنیم.جنگ شده، حمله می
کجا هستین؟کنین، اهل شما که حمله می -

آمريکا.
 دونی؟از کجا می -

زنن و پرچم آمريکا رو هم دارن.آخه خارجی حرف می
کنن؟به کجا حمله می -

دونم، ولی فکرکنم عربن.نمی
گی؟چرا اين رو می -

 .پوشنآخه هم توی مسجدن، هم مثل عربا لباس می
شکلیه؟ها چه پوشن؟ مگه لباس عربها لباس میيعنی چی مثل عرب -

ها هم چادر دارن.ای باالی سرشون دارن و زنکاله پارچه
کنی؟چرا بهشون حمله می -

.اونا حمله کردن به ما و دوستمون روکشتن، بعد ما هم بهشون حمله کرديم
ها؟ترين يا اونبه نظرت شما قوی -

ما!
چرا؟ -

 .چاقو دارن تربیشتره. اونا های ما قویسالح
های خوبی هستن.م طرف آدمبه نظرت کدو -

ما!
چرا؟ -

.کنن آخه اونا ترسناکن و با چاقو حمله می
اگرکسی با چاقو حمله کنه، آدم بديه؟ -

 آره با تفنگ درد نداره، ولی چاقو درد داره.
کنن.ها حمله کردين که حاال بهتون حمله میخوب شما به اون -

نه، اول اونا حمله کردن.
کنن چه شکلیه؟بهتون حمله میقیافه اونا که  -

 .سیاه پوستن، بعد کمی ريش دارن
کردی؟ اگه جنگ واقعی بود، تو به کدومشون کمک می -

 آمريکايیا.
کنی؟ها کمک نمیچرا به عرب -

از اونا خوشم نمیاد، آدمای خوبی نیستن.
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 ولی مسلمونن، مثل مامان و بابات و خودت. -
 اونا با ما فرق دارن.

 فرقی؟چه  -
 .«کننکنیم، اونا حمله میما به کسی حمله نمی

هست که « های بدخوک»و « پرندگان خشمگین»، «ندای وظیفه»های تصاوير زير متعلق به بازی
 ها ياد شد.پیشتر از آن

 

 

 

 

 
 
 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

دارد که برخی از کودکان از های انجام شده با کودکان پیش دبستانی، حکايت از آن بررسی مصاحبه
 اند.های غیررسمی و برخی از القائات منفی آن برخوردار گرديدهالقائات مثبت يادگیری
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 اجتماعی روابط در گفتمان فرهنگ حذف و شدن رنگ كم -2-31

  كودكان

 هايی توش داشتی؟ قبل از اين که مامانت کامپیوتر رو جمع کنه، تو چه بازی -»
 اس. فوکار داشتم، کمبت، تیکن، پیداشتم، پاندای کونکای تیجی

 تر دوست داشتی؟ کدومش رو از همه بیش -
 کمبت و تیکن. 

 شه بهم توضیح بدی بازيش چه طوری هست؟!من تا حاال  بازی کمبت رو نديدم. می -
ه و تشنه ان تو کو ری با آدمای ديگه که همشون غولکنی. میيه آدم خفن خوف انتخاب می

تن. بعد تا يه رفیقت رو دی، مثه بنجنگی. بعد هی همه رو شکست میجنگل و دريا و کشتی و اينا می
  کشیم رئیس غوالرو.ريم میآزاد کنی. بعد دوتايی با هم می

 زنی؟ ها رو میترسی که اون آدماون وقت نمی -
 نه ترس نداره که، کلی کیف هم داره! 

اين جوری که  خودت برنده بشی، اين چه قانونیه، که بقیه رو بکشی کهاون وقت کار درستیه  -
 شه! نمی

 اس ديگه! تره برندهچرا نشه خانم. هر کی قوی
 کردی؟ هات بهم گفتی که قبالً از کامپیوتر خونه هم استفاده میعزيزم تو توی حرف...  -

 اآلن ديگه نه! بله،
 خراب شده؟  خوب چرا، -

 برد رو زدم تو سرش! کردم وسط بازی آبجیم رفت رو مخم. منم يه دفه کیمینه يه بار بازی 
 اون وقت سر خواهرت درد نگرفت و به نظرت اين کار درستی بود؟ -

 بازی در نیاره! خندد( اون قدر گريه کرد، ولی حقش بود تا اون باشه ديگه فضول)در حالی که می
 رسه اصالً کار درستی انجام ندادی! به نظر میولی اون خواهرت بوده و دردش گرفته.  -

 4)مهدی، « کنیم!تنی، آدمای مزاحم رو حذف میذاشت من بازی کنم. طبق اصل بناون نمی
 ساله(.

های آن سوی آب، حکايت از ها و پويانمايیهای ديجیتالی، کارتونبررسی فضای غالب بر بازی
با عنوان کم رنگ کردن و حذف فرهنگ گفتمان در جريان  توان از آنتحول قابل توجهی دارد که می

 های ديجیتالی ياد کرد.بازی
بررسی سوابق تاريخی در فرهنگ ايران، حکايت از آن دارد که پدران ما در برخورد با ديگران، 

های انسانی و تعامل با آنان را در دستور کار خويش قرار داده و شأن انسانی خويش را در حفظ ارزش
 دانستند.گفتمان با همه )و حتی مخالفان( می حفظ
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ها گذشت و با ديدن پلکان تاالر آپادانا، به عنوان نمونه، در ورود به تخت جمشید، بايد از دروازه ملت
ها برای دادن خراج خويش به شاه، با اسلحه در حال رفتن نزد او هستند، در شود که سُکامشخص می

هايشان نزد شاه بروند. ان سابقه نداشته و ندارد که افراد تحت سلطه، با سالححالی که هیچ کجای جه
هايی بر سنگ نقش بسته است که با نیم های پلکان آپادانا، تصوير هندیبه همین ترتیب روی ديوار

رفتند، در حالی که ايرانیان تا همین يکی دو قرن پیش، حتی مرد بدون کاله را تنه برهنه نزد شاه می
 دانستند.حجاب میبی

های نیمه برهنه نزد شاه، حکايت از تعامل ها با شمشیر به نزد شاه، يا پذيرش هندیپذيرش سُکا
مبتنی بر احترام ايرانیان با ديگر اقوام عصر خودشان )حتی اگر زير سیطره ايرانیان باشند( داشت، زيرا 

 و نیمه برهنگی در فرهنگ هنديان رايج بود. دانستندها کنار نهادن شمشیر را برای خود عار میسُکا
   
 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گردد، در شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی مالحظه مشابه آن چه در تخت جمشید مالحظه می
 شود.می

 های مختلف، بر مسأله فرهنگ گفتمان ايرانیان تأکید خاصی دارد.فردوسی در جريان طرح صحنه



 01سیاسی نسل دهه  –های اقتصادی / بررسی تحول 001

ها بر برخورد مشفقانه رستم با اسفنديار داستان رستم و اسفنديار در شاهنامه، بارفردوسی طوسی در 
 ورزد.که قصد به اسارت گرفتن وی و بردن او نزد شاه توران زمین را داشت، تأکید می

گشتاسپ با احساس اين که پسرش اسفنديار چشم به تاج و تخت او دوخته است و منتظر پادشاهی 
کوشد تا وی را از خود دور دارد و سرانجام با دل سپردن به ا ارجاع او به جنگ، میکوشد تا باست، می

 کشد.بدگويی گرزم، فرزندش اسنفديار را به بند می
رود برد، ارجاسب از سوی گشتاسپ به جنگ با ايرانیان میدر زمانی که اسفنديار در زندان به سر می

ابراز پشیمانی از به بند درآوردن فرزندش اسفنديار، دستور  خورد، از اين رو گشتاسپ باکه شکست می
خواهد تا به مقابله با سپاه ايران برخیزد تا پس از پیروزی، پدر دهد و از وی میآزادی او را از زندان می

 تاج و تخت خويش را به وی بسپارد.
که مرگ اسفنديار به فهمد اما از سوی ديگر گشتاسپ وقتی در رايزنی با وزير اخترشناسش، می

تواند از انديشد که با فرستادن اسفنديار برای به اسارت کشیدن رستم، میدست رستم است، با خود می
هايی يابد. از اين رو گشتاسپ با وجود آن که پیشتر دو سال میهمان رستم بوده دست هر دوی آنان ر

 او را با دستان بسته، به نزد وی ببرد.خواهد تا به جنگ رستم رفته و است، از پسرش اسفنديار می
خواهد که خود را تسلیم فرستد، با زبان تهديد از او میاسنفديار نخست در پیامی که برای رستم می

 کند:وی کند. رستم در برخورد با اسفنديار ضمن ستودن او، در حق او دعای خیری می
 چون روز باد همه ساله بخت تو پیروز باد          شبان سیه بر تو

اما اسفنديار که دل در گرو به دست آوردن تخت و تاج شاهی بسته است، به سخنان مشفقانه رستم 
نشانم و کمر به گويد، من تو را بر تخت شاهی میدارد و حتی به پیشنهاد او که میگوش فرانمی

 دهد:بندم، پاسخ منفی میخدمت شهرياری چون تو می
 ــومگ خیــره هـایگفت چـنـیـن     ـد چیــزی مجویجــز از رزم يــابن

خواهد که گشايد و از اسفنديار میرستم در اولین نبردی که با اسفنديار دارد، دوباره زبان نصیحت می
 تصمیم اهريمنی خود را محقق نسازد:

 امـرانـی مکنکـ بـال در چنین         مکن شهريــارا جوانــی مکـن

 گزند خود و من جان به میاور         ژنـدـدل مـا ن ن شهـريــاراـمک

 ماند.اما اسفنديار که فريب دنیا را خورده است، از درک سخان مشفقانه رستم باز می
دارد که عدالت نیست بیهوده سپاهیان را به کشتن در دومین نبرد رستم و اسنفديار، رستم بیان می

 گويد:رستم به زابل آمده است، از اين رو به برادرش زواره میبدهد، زيرا اسفنديار فقط به قصد جان 
 کرد رنجه کسی نخواهم زلشکر         به تنها من خويش جويم نبـرد

 پـرزداد دلـش همیشه بـاشـد کـه         کسی باشد از بخت پیروز شاد



 000/ سیاسی -های اقتصادی بررسی تحول

 

رگ وی را رقم نشاند و مو سرانجام رستم با مشورت سیمرغ تیر خود را بر چشمان اسفنديار می

 .1زندمی

 
 
 

 

 

 

 

 
 

اند، تنها متعلق به شخصیت ای که در شاهنامه فردوسی طوسی رقم خوردههای مشفقانهبرخورد
مند بودند. حکیم فردوسی طوسی در داستان ای رستم نبوده، ديگر سرداران ايرانی نیز از آن بهرهاسطوره

زده، در اوج خشونت جنگ و ستیز، از رحم و مروت و هايی ناب گودرز و پیران، دست به ترسیم صحنه
مدارای گودرز ياد کرده و پس از مرگ پیران نیز اوج شفقت و مهربانی گودرز و کیخسرو، شاه ايرانیان 

 گذارد:را در ارتباط با جنازه پیران )که قاتل سیاوش و فرزندان او بود(، به نمايش می
ان ايران و توران، پس از ترسیم نبرد نُه نفر از پهلوانان فردوسی در داستان نبرد تن به تن پهلوان

کند که بین گودرز، سپهدار ايران زمین و پیران، سپهدار توران ايران و توران زمین، از نبرد دهم ياد می
يابد تا آن که تیر خدنگ گودرز گیرد. نبرد گودرز و پیران با تیغ و خنجر و گرز و کمان ادامه میدر می
سازد. پیران به علت آن که از اسب فرو ان اسب پیران اصابت کرده، اسب او را سرنگون میبرگستو

شود، با درد از زير اسب برخاسته، رو به سوی کوه افتد و زير آن دستش شکسته و دو نیم میمی
ت به سرآمده ادانی که زمانهگويد، مینهد. سپهدار ايرانی با تعقیب پیران، به او رسیده، به وی میمی

پذيرد است، پس زنهار بخواه تا تو را نزد شاه ببرم، شايد شاه تو را ببخشد. اما پیران دعوت گودرز را نمی
کند که خنجر بازوی او را و در حین فرار به سوی کوه، خنجر خويش را به سوی گودرز پرتاب می

د. گودرز پس از رسیدن بر سر جنازه پیران به آوردرد. گودرز هم با پرتاب زوبین، پیران را از پا درمیمی
افتد که سر پیران را که سیاوش و هفتاد پسرش راکشته بود، از تن جدا سازد، اما اين کار اين انديشه می

ای بر باالی سر او بر پا يابد، بنابراين با بازوی خون چکان، درفش پیران را به گونهرا در شأن خود نمی
شود و از سپاهیان رفش، بر چهره او بیفتد و سپس راهی اردوگاه لشکر خويش میدارد که سايه دمی
 خواهد تا کشته پیران را به اردوگاه بیاورند.می

آيد و بعد از ستودن کیخسرو شاه ايران زمین، پس از گذشت ساعاتی از روز، به لشکر می
 رود.های نامداران ايرانی، به ديدن کشتگان میدالوری

                                                 
  سود برده شده است. در اين قسمت سايت از مهر میهن نیز .0
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دارد که من هرگز چنین مکافاتی را برای شود و بیان میو با ديدن جنازه پیران، متأسف میکیخسر
انداخت و در راه کین افراسیاب، خواستم. او پند من و گودرز را نپذيرفت تا فلک او را به اين روز او نمی

ب آمیخته به مشک و خود و پسران و برادرانش تباه شدند. سپس فرمود تا سر و تن پیران را با گال
کافور و عنبر شستند و قبای رومی تن او پوشاندند، کمر بر میانش بستند و خُود بر سرش نهادند و آن 

 پهلوان را با ديگر سران توران زمین، چنان که شايسته بزرگان بود، در دخمه نهادند.
کنند و ، تقاضای بخشش میدر ادامه، افرادی که از لشکر توران به جا مانده بودند، نزد کیخسرو آمده

ايم و اکنون زن و فرزندان ما به توران زمین در ماتم هستند دارند ما به میل خود به نبرد نیامدهبیان می
ايد، اما از اين پس در دارد: اگر چه شما تاکنون دشمن ما بودهکه شاه آنان را بخشیده، به آنان بیان می

 خواهید نزد ما بمانید.توران بازگرديد و اگر می خواهید بهپناه من هستید، اگر می
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

هايی که از آن ياد شد، از جمله مصاديق فراوانی بود که در فرهنگ تاريخی ايرانیان وجود نمونه
 شود.داشته و مالحظه می

توان رد، میها وجود داها و پويانمايیهای ديجیتالی، کارتوناما با مالحظه فضای عامی که در بازی
اخیر در تولیدات خويش با کنار نهادن فرهنگ گفتمان، از  هایمحصولنتیجه گرفت که سازندگان 

جويی کودکان هايی نظیر روحیه مبارزهمواردی مانند سن ديگرپیروی کودک و نوعدوستی وی و ويژگی
پردازش به اصطالح  خردسال و عدم درک مفهوم واقعی مرگ توسط آنان، سوءاستفاده کرده، با ارايه و

آموزند که نهند، به کودکان میهايی که اوجی از خشونت و پرخاشگری را از خود به نمايش میقهرمان
بینند، شلیک کرده يا با شمشیر، تبر ين تأمل، تدبر و ترديدی، به فردی که در برابر خود میترکمبدون 

 تکه و منهدم سازند. های مخوف لیزری و جهنمی که دارند، وی را تکهو يا سالح
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ای هست که سازندگان ساله است. اين نقاشی بیانگر سوءاستفاده 4نقاشی زير متعلق به ماهان 
های آن سوی آب از عواطف رقیق و نوعدوستانه کودکان ها و پويانمايیهای ديجیتالی، کارتونبازی

 خردسال دارند.

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

های نینجا را دوست دارد و در صحنه، پشتدارد، او الکمی ماهان در توضیح نقاشی خود بیان
خواهد برای نجات بچه کوچکی که در صحنه پشتی که دارای شمشیر، چکش و سوزن است، میالک

 ها را بکشد و به اين ترتیب بچه کوچک را نجات بدهد.هست، وارد خانه شده و آدم بد
لم به عواطف رقیق کودکان از اين عواطف زيبا و های ديجتیالی، با عبسیاری از سازندگان بازی

من، بتتن، مرد عنکبوتی، بن هايی نظیر)؟(نوعدوستانه سوءاستفاده کرده، کسانی را که در برابر قهرمان
گر ها تداعیها هستند )و اين افراد همگی سمبل نظام امريکا بوده، بعضاً پوشش آنسوپرمن، و مانند آن
کنند و کودکان با نیّت اين که های بد معرفی میقرار دارند، به عنوان آدم پرچم امريکا است(

زنند که در واقع در های بد را از صحنه حذف کرد، در عمل دست به هدم و نابودی کسانی میبايدآدم
 اند.ها و زورگويی ابر قدرتی مانند امريکا ايستادهبرابر زياده خواهی

موج تستوسترون را در مغز خود تجربه  5-1ها شدن که روزانه ر از سوی ديگر پسران به دلیل آن
ها، نیاز به تحرک شديدی دارند که با توجه به روحیه کنند، برای سوزاندن اين تستوسترونمی

 گذارند.جويی پسران به نمايش میطلبی ومبارزهاقتدارطلب مردان، تحرک اخیر خود را در جهت مبارزه
ساله، مصاديق بارزی در جهت عالقه وافر پسران به مبارزه و  4نی های محمد و مامصاحبه

 دهند.طلبی را به دست میمبارزه
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 محمد تو چرا مرد عنکبوتی رو دوست داری؟ -»
 کنه.چون جنگیه، مبارزه می

 تو چه کار بايد بکنی تا مثل اون بشی؟ -
 لباساشو بپوشم.

 تونی بجنگی و مبارزه کنی؟يعنی میشی، اگر لباساش رو بپوشی، دقیقاً مثل اون می -
 آره.

 کنی؟خوب وقتی مثل اون شدی چه کار می -
 دم.دنیا رو نجات می

 دی؟ی دنیا رو نجات میچه طور -
 کنم.جنگم، با مشت و پا مبارزه میمی
 با چه کسانی؟ -

 با آدم بدا.
 تونی اسمشون رو به من بگی؟مثالً کدوم آدم بدها، می -

 ديگه، با همشون.با آدم بدا 
 کنی؟تر از مرد عنکبوتی بشی، چه کار میمحمد اگر تو يه روزی قوی -

 زنمش.جنگم، میرم باهاش میمی
 چرا؟ -

 از اون شده ديگه. تربیشچون خب زورم 
 ها رو بزنه؟از ديگران باشه، بايد بره اون تربیشيعنی هر کس زورش  -

 رو چرا، بايد باهم مبارزه کنن. همه رو نه، ولی کسی که زورش خیلی زياد
 محمد تو از چه چیز مرد عنکبوتی خیلی خوشت میاد؟ -

 از همه چیزش! 
 مثالً؟  -

 لباسش، عالمتش، رنگ لباسش.
 تن رو چرا دوست داری؟بن -

 به خاطر ساعت فضايی.
 کنه؟تن با ساعتش چه کار میبن -

 ی.کنه به آدم چهار دست، مومیايی، آتیشخودشو تبديل می
 تونی مثل اون بشی؟ی میچه طور خوب تو -

 اگر لباسشو داشتم، ساعتشو داشتم.
 کنی؟تن بشه و مثل اون بشی، چه کار میاندازه بنمحمد اگر زورت  -
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 دم، مثل همه.دنیا رو نجات می
 ی؟چه طور يعنی -

 جنگم.با آدمای بد می
 کنن؟همه هم همین کار رو می -

 جنگن.آره با آدم بدا می
 کنی؟خوب حاال اگه آدم بدها نباشن چی، اون وقت چه کار می -

 گردم.هیچی، تو شهر می
 کنی؟گردی به کسی کمک نمیتو شهر می -

 نه، خب چون آدم بدا که نیستن.
که خیلی پیره، يه بار سنگین داشته باشه، ولی زورش نرسه ببره، و تو اون رو  حتی اگر يه خانومی -

 گردی؟ببینی، اون وقت هم فقط توی شهر می
 کنم.برم، کمکش میرم وسايلشو مینه، می

 کنی؟تن بشی چه کار میتر از بنمحمد اگر تو قوی -
 زنم !می
 چرا؟ -

 چون خب قوی شدم ديگه.
 نی، پس هر کی قوی بشه، بايد ديگران رو بزنه؟زچون قوی شدی می -

 نه!
 خوب پس کی رو بايد بزنی؟ -

 وقتی کسی بد باشه.
 خواستی بزنیش؟تن مگه بده که میپس بن -

 «.نه، خب همین طوری، مبارزه کنیم
 هاشون رو خیلی دوست داری؟ها خوشت میاد و کدوممانی تو از کدوم کارتون -»

 تن خوشم میاد.از بن
 تن رو دوست داری؟بن راچ -

 هیوال داره و جنگیه.
 تونی انجام بدی؟تونه بکنه که تو نمیتن چه کار میبن -

 تونه با ساعتش هیوال بشه و بقیه رو بکشه.می
 تن بشی؟تونی مثل بنبه نظرت تو چه کار کنی می -

 ساعتشو داشته باشم.
 تن بشه؟بن تونه مثليعنی هر کس ساعتش رو داشته باشه، می -
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 اش باشه.آره، اگه خود راستکی
 شه؟حتی اگه مربی مهدتون هم داشته باشه، مثل اون می -

 آره!
 دوست داری؟ تربیشاون  تن رو از خودپس ساعت بن -

 نه، هر دوتاشونو دوست دارم.
 تونه؟ای هم میشی، هر کس ديگهچرا تو که گفتی ساعتش رو داشته باشی، مثل اون می -

 اش قشنگه، موهاشو خیلی دوست دارم.، خودشم قیافهآخه
 شی؟پس اگه ساعتش رو داشته باشی و موهات رو هم مثل اون درست کنی، مثل اون می -

 ه.تربیششم، چون زور اون از من يه کم شبیه اون می
 شه؟ی زور تو هم اندازه اون میچه طور به نظرت -

 ساعتشو داشته باشم، برم پارک ورزش کنم.
 خوب گفتی مرد عنکبوتی رو هم دوست داری؟ -

 آره!
 خوب مرد عنکبوتی رو چرا دوست داری؟  -

خواد همه تونه لباساشو عوض کنه، بره مهمونی، دلش میچون تار عنکبوتی داره و جنگیه، می
 هیوالها رو بکشه، مردمو نجات بده.

 تونی مثل اون بشی؟ی میچه طور تو -
 يه سوراخ آهنی باشه، ازش تاره عنکبوتی در بیاد. لباساشو بپوشم، روی دستمم

 کنی؟بعد اگه مثل مرد عنکبوتی شدی، چه کار می -
پرم، اگه خواستم بیفتم، با تارم خودمو دم، از ساختمونای بلند میجنگم، مردمو نجات میرم میمی

 کنم.کمک می رم به پلیسارقصم، بعد میرم مهمونی میکنم، میدم، لباسامو عوض مینجات می
 تونی انجام بدی؟کنه که تو نمیاون چه کار می من رو چرا دوست داری،بت -

 ده.ها رو نجات میچون جنگیه، پسرا و بچه
 تونی کسی رو نجات بدی يا بهش کمک بکنی؟خوب مگه تو نمی -

 نه!
 چرا؟ -

 چون اون زورش خیلی زيادتر از منه.
 بشی؟تونی مثل اون ی میچه طور تو -

 لباساشو يا چادرشو داشته باشم.
 به نظرت اگه مثل اون بشی، همه دوستت دارن؟ -

 آره!
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 چرا؟ -
 «.کنمرم بهش تو جنگاش کمکش میکنم، میهای اونو میچون منم کار

 
 

 

 

 

 

 

 

 

تن، مرد عنکبوتی و بن هايی نظیرگونه که از مصاحبه مانی پیداست، مانی با انتخاب الگوهمان
 اش، دست به ستیز با ديگران بزند.های مورد عالقهخواهد در کنار الگومن، میبت

 
 
 

 

 

 

 
 

تن بن دهد، با وجود آن که الگوی مورد عالقه ویساله نیز در مصاحبه خود نشان می 4محمد 
 تن نیز به مبارزه و ستیز برخیزد.بن خواهد بااست، اما او حتی می

ها های ديجیتالی، کارتونعدم فهم دقیق مفهوم مرگ، مقوله مهم ديگری است که سازندگان بازی
سازند که به های آن سوی آب با سوءاستفاده از اين معنا، به راحتی کودکان را قانع میوپويانمايی

 سادگی دست به قتل طرف مقابل خويش بزنند.
توان با بردن به ب است که فرد مرده را میتصور کودکان از مرگ در آغاز چیزی شبیه خوا

دوباره به زندگی و حرکت باز گرداند، اما در گذر زمان کودکان « جان»بیمارستان يا تزريق يک آمپول 
های کنند. بنابراين سازندگان بازیسالگی به مفهوم دقیق مرگ وقوف پیدا می 00-02در حدود 

مان و حتی حذف آن در فرهنگ کودکان خردسال کم رنگ کردن مفهوم گفت در صددديجیتالی که 
ها، ها و پويانمايیهای ديجیتالی، کارتونهای وحشیانه در جريان بازیهستند، با تدارک انبوهی از قتل

ها، خشونت، آاليند و به جای عواطف رقیق آندست کودکان خردسال را به شکل مجازی به خون می
ساله صورت پذيرفته است،  4انند. مصاحبه زير که با مادر علی نشمنطق بودن را میگرايی و بیخشونت

 دهد:نمونه بارزی از همین معنا را به دست می
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 تن داره.بن شما گفتید علی عالقه زيادی به کارتون -»
تن رو از ماهواره نگاه نکنه، بن ها کارتونمند هست، اون تا ظهرهتن عالقهبن بله، علی خیلی به

 خوابه.نمی
 تن روی پسر شما چه طور بوده؟بن تأثیر ديدن کارتون -

خواد تا اش از پدرش میکشه و يا همهتن رو میبن اش نقاشیتن، يا همهبن علی با ديدن کارتون
 تن قوی بشه!بن تن رو بخره تا علی هم مثلبن پدرش برای اون ساعت

 شده؟تن روی علی در همین موارد محدود بن اثرات کارتون -
تن علی رو خیلی پرخاشگر کرده، مثالً وقتی پدر علی از سر کار میاد، علی به بن نه، ديدن کارتون
 خوام بکشمت!تن هستم، من میبن گه، بابايی منپره و میسروکول پدرش می

 خوام بکشمت؟گه میواقعاً علی به پدرش می -
 «.عبارت کشتن، به صورت يک عبارت مصطلح زندگی علی درآمده است متأسفانه بله،

 
 
 

 

 

 

 
 

ها به نوعی به مثابه يک تفريح و ساله هم در قسمتی از مصاحبه خود از کشتن انسان 4محمدجواد 
 کند:سرگرمی ياد می

 تن بشی؟محمدجواد تو دوست داری مثل بن -»
 آره، خیلی دوست دارم. 

 تونی مثل اون بشی؟می به نظرت چه کار کنی -
 تونم.ساعتشو داشته باشم، لباساشو داشته باشم، شلوارشم داشته باشم. اون وقت می

 تونم مثل اون بشم؟يعنی اگر من هم اين چیزها رو داشته باشم، می -
 آره!

 تره يا خود تو؟تن قویمحمدجواد به نظرت بن -
 تن باهم.من و بن

 ستید؟تر هقوی تربیشخوب کدومتون  -
 تره! ها قویتن از همه بچهبن
 کنی؟تر باشی چه کار میتن قویاگه تو از بن -
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 کشم.کشم، آدم آهنی رو هم میها رو میی آدم بدهمه
 تن بجنگی؟ری با بننمی -

 «.ها رو بکشیمشم، باهم بريم آدم بدرم باهاش دوست میتن واقعی باشه، میچرا اگه بن
ها، در جريان کاربری خود از ها و پويانمايیهای ديجیتال، کارتونکاربر بازی 01نسل دهه کودکان 

شوند که آنان را به حذف و هدم طرف مقابل اخیر، به صورت مدام با مواردی مواجه می هایمحصول
کند و اين مسأله خود به خود با فرهنگ گفتمان و فرهنگ تعامل حتی با دشمن و فرهنگ تشويق می

گفتمان با دشمن حتی در اوج بحران جنگ که در تاريخ فرهنگی ايران وجود داشته است، کامالً 
 ارد.مغايرت د

های خود مصاديق بارزی از تعطیل ساله، در مصاحبه 4محمدطاها، فواد و مهراد و محمدمهدی 
 اند:فرهنگ گفتمان را در خود به معرض ديد نهاده

 بینی؟های نینجا رو هم میپشتخوب، الک -»
 های نینجا جنگیه.پشتالک

 بینی؟تو می -
 آره.

 گیری؟ازشون چی ياد می -
 هیچی.

 بینی؟ا میپس چر -
 آخه خیلی جنگیه.

 جنگی دوست داری؟ -
 آره.

 کنی؟های نینجا بشی، چه کار میپشتاگه مثل الک -
 جنگم.می

 با کی؟ -
 با دشمنا.

 دشمن کیه؟ -
 يادم نمیاد.

 خوای بجنگی؟پس با کی می -
 «.بزرگ شدم يادم میاد
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 جوری بود؟سالش بود، اون موقع چه  4تن فواد فکر کن بن -»
 زد اينا.دهد(. اين شکلی دستبند میانقدی بود )با دستش قدی کوتاه را نشان می

 به نظرت با دوستاش مهربون بود؟ -
 ها نه.ها آره، بعضی موقعبعضی موقع

 کشت؟اون موقع هم کسی رو می -
 آره.

 کشت؟سالش بود، کسی رو می 4وقتی  -
 آره.

 شما بود؟سالگی يعنی وقتی همسن  4 -
 کشت ديگه.خب می

 کشت؟چه کسانی رو می -
 آدم بدا.

 زد؟کرد، دوستشم میاومد اذيتش میاگه يه وقت دوستش می -
 «.آره
 کنی؟هايی میمهراد ديگه چه بازی -»

 مهراد: اسمم عوض شده... خروس جنگی!

 بهت بگم خروس جنگی؟ -

 مهراد: آره.

 شی؟ناراحت نمی -

 مهراد: نه.

 هدی: منم اسمم عوض شده! رافائل!محمدم

 رافائل؟ -

 محمدمهدی: آره.

 براتون خريده؟ هاتون رو کیدمپايی -
 مهراد: خودم خريدم، رفتم يه دونه زدم تو کله يارو، از مغازه برداشتم.
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 پولش چی؟ -
 خواد که، ورداشتم اومدم.مهراد: پول نمی

اش اش کشتمش... خفهزدم... زدم تو کلهمحمدمهدی: منم همین طور...رفتم ورداشتم... خودشم 
 «.هامو پام کردمکردم... رفته بیمارستان... منم دمپايی

 
 
 

 

 

 

 

کنند، چنان گستره است که حتی دامنه های ديجیتالی نمود پیدا میطلبی که در بازیشدت خشونت
هورمونی بدنشان، سراپا گیرد و دخترانی که به دلیل ساختار مغزی و آن دامن دختران کاربر را نیز می

 4کنند. ملیکای رسند که آرزوی مرگ، هدم و نابودی طرف مقابل را میاند، گاهی به جايی میعاطفه
 داشت:ساله، در قسمتی از مصاحبه خويش چنین بیان می

 بینی؟هايی میچه کارتون -»
 کارتون سیندرال، سفیدبرفی، السا و آنا، زيبای خفته.

 دوست داری؟ تربیشکدومشون رو  -
 همشون رو دوست دارم. 

 دوست داری؟ تربیشخوب کدوم رو  -
سیندرال رو دوست دارم، چون از  تربیشهمه رو دوست دارم، چون همشون قشنگن، ولی از همه 

 سوزه.تره، دلمم خیلی براش میهمه قشنگ
 چرا؟ -

 ی بدجنسه.کنه، اصالً اونو دوست نداره، خیلآخه نامادريش خیلی اذيتش می
 های بدجنس بدت میاد؟تو از آدم -

 «.آره دوست دارم بمیرن
های مورد ها و پويانمايیهای ديجیتالی، کارتونورزی چنان در بازیمنطق خشونت و خشونت

طلب، ممکن است خشونت را در زند که حتی کودکان غیرخشونتاستفاده کودکان کاربر موج می
 ساله، به قرار زير است: 4قسمتی از مصاحبه انجام شده با پارسای انديشه و عملشان نشان دهند. 

 آقا پارسا تو مرد عنکبوتی رو دوست داری؟ -»
 نه.
 چرا؟ -
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تن رو هم دوست ندارم چون که فیلمشون وحشتناکه! من هر چی بن چون که وحشتناکه، سوپرمن و
که ترسناک نباشه رو دوست دارم.

 ه به نظرت وحشتناکه؟مگه مرد عنکبوتی چه طوريه ک -
ترسم، تن که همش هیوال داره. اسپايدرمن هم خیلی عصبانیه، خیلی ازش میجنگن. بنهمش می

ترسم که يه روز بیاد منو بکشه.می
کشه، تو که پسر خوبی هستی، چرا تو رو بکشه؟گن مرد عنکبوتی فقط آدم بدها رو میآخه می -

کنه.نمینه، خیلی عصبانیه، به هیچ کس رحم 
 چرا؟ گفتی سوپرمن رو هم دوست نداری، -

جنگه، من از جنگیدن و دعوا کردن خوشم نمیاد. میکی موس خیلی خوبه، همیشه چون اونم می
 ها هم دوسته! خنده، شاده، با بچهمی

ها دوست هستن، چرا ازشون کنند، اونا هم با بچهسوپرمن و مرد عنکبوتی که به مردم کمک می -
بدت میاد؟

نه، اونا خیلی وحشتناکن.
 کشی؟ برام نقاشی مرد عنکبوتی رو می -

موس به يه اسپايدرمن حمله کنند که بکشنش.بله، ولی تو نقاشیم بايد سه تا میکی
خوای مرد عنکبوتی رو بکشی؟تو که گفتی از جنگیدن بدت میاد، پس چرا می -

 «.يگه هیچ وقت جنگ نباشهخوام يه باره اسپايدرمن بمیره که دآخه می
های ديجیتالی آن سوی طلبی است که به کودکان کاربر بازیتصاوير زير حکايت تصويری خشونت

 آب، القا شده است:
های مورد عالقه خويش، به تهیه تصاوير زير اقدام ساله، در پاسخ به معرفی الگو 0پويان و اهورای 

اند:کرده
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کرد، او اسپايدرمن را کشیده است که همه چیز را همیشه نقاشی خودش بیان می پويان در توضیح
 تواند از همه جا باال برود.کند و میداغون می

من بتمن را خیلی دوست دارد، زيرا بتگردد، او من، يادآور میبتاهورا نیز با تهیه يک نقاشی از 
 شد.کها را میها و آدم بدخیلی قوی است و همه دزد

اش را من بود، پسر خالهبتداشت، اگر او جای هايش بیان میاهورا در قسمت ديگری از صحبت
زد، زيرا پسر خاله وی اسباب بازی او را خراب کرده است.حسابی می

ساله است: 4تصاوير زير نیز متعلق به برديا و آروين 

زند و با مشت داشت، چهاردست، فقط مشت و لگد میتن، اظهار میبن برديا با ترسیم موجود چهاردست
 ها را نابود کند.برد و او نیز دوست دارد مثل چهاردست، با مشت و لگد تمام دزدو لگد همه را از بین می

هايی که داشت، او اسپايدرمن را کشیده است که با تارآروين نیز در توصیف نقاشی خودش بیان می
 کشد!انداخته و میها را گیراندازد، آدم بدمی

تن به نگارش درآورده است. ياسین در شرح آن بن نامه زير نیز متعلق به ياسین است که خطاب به
تن نوشته است که من تو را خیلی دوست دارم، بن گفت او برایچه که به اصطالح نوشته است، می

ی.کشچون تو خیلی قوی هستی و همه را می

هايی که از آن ياد شد، پس از اقناع ذهنی کودکان در ضرورت ترک گفتمان و ترجیح پرخاشگری
گردد. کشت و کشتار، در جريان عمل در زندگی فردی و روابط اجتماعی کودکان جاری و ساری می

ط خانواده های فرزند در محیساله است که به ترسیم پرخاشگری 4مصاحبه زير، مصاحبه با پدر ايمان 
پرداخته است:
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 دهد؟از همه عالقه نشان می تربیشهايی ايمان به چه کارتون -»
 تن رو خیلی زياد دوست داره.بن ايمان کارتون

 تن هست که ايمان رو جذب خودش کرده؟بن چه چیزی در کارتون -
ده، غرق در شور و هايی که اون با ساعتش انجام میبینه، از کارتن رو میبن ايمان وقتی کارتون

های زنه و حیوونتن به ساعتش میبن شه، تا جايی که اوج هیجان اون، جايی هست کهنشاط می
 .. .شند.مختلف در صحنه ظاهر می

های ست به رفتارد زنه،بنده و روی اون میتن رو روی دستش میبن ساعتايمان وقتی  
کنه يا پرخاش شه و شروع به ضرب و شتم من میزنه، مثالً يا با من درگیر میمی ایپرخاشگرانه

 !«.دهی وسايل ديگه دوستش نشون میخودش رو رو

 
 
 

 

 

 

 
 

جايی فرهنگ گفتمان با فرهنگ هدم، ترين عوامل جابهدر بررسی تحول پديد آمده، يکی از اساسی
فرهنگی آن سوی آب است. به اين  هایمحصولکشتار و نابودی ديگران، کاربری کودکان ايرانی از 

معنا که کودکان با کاربری مدام از مضامینی که تنها و تنها خشونت و پرخاشگری و حتی فوق 
به تدريج کودکان را به سمت و سوی گذارند، در عمل پرخاشگری را تبلیغ کرده و به معرض ديد می

 دهند. فرهنگ تخريب و نابودی سوق می
توان نتیجه ها وجود دارد، میها و پويانمايیهای ديجیتالی، کارتونبا مالحظه فضای عامی که در بازی

های اخیر در تولیدات خويش با کنار نهادن فرهنگ گفتمان و حل مسايل گرفت که سازندگان محصول
های انسانی و خداپسندانه، با سوءاستفاده از مواردی مانند سن ديگرپیروی کودک و ا شیوهفرارو ب

جويی کودکان خردسال و عدم درک مفهوم هايی نظیر روحیه مبارزهنوعدوستی وی و توجه به ويژگی
را  هايی که اوجی از خشونت و پرخاشگریواقعی مرگ توسط آنان، با ارايه و پردازش به اصطالح قهرمان

ترين مدار و بدون کمآموزند که آنان به شکلی کامالً هیجاننهند، به کودکان میاز خود به نمايش می
بینند، شلیک کرده يا تأمل، تدبر و ترديدی، برای حل مشکالت پديد آمده، به افرادی که در برابر خود می

 تکه و منهدم سازند.را تکههای مخوف لیزری و جهنمی که دارند، آنان با شمشیر، تبر و يا سالح
ای مبتنی بر حل مسأله و های مقابلهبا عناوين روش حل مسأله، شیوهدو شناسی از در ادبیات روان

مدار مشکالت فرارو به ياد شده است. افراد در حل مسأله مدار مسألههیجانحل مبتنی بر های روش
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آيند، اما در حل ل مشکل برمیشکل عقالنی و مستدل در پی يافتن راه حلی مناسب برای ح
 گردند. می زده، با مسايل روبرو مواجههیجانهای مدار مسايل، افراد با توسل به برخوردهیجان

که از ويژگی و خصیصه مهم  اخیرپیگیری شود، کودکان  01نسل دهه اگر بحث در سطح کودکان 
های هستند، مترصد آنند که روش بهرهبی ديگرپیروی برخوردار هستند و از غنای تجربیات اجتماعی

 مقابله با مسايل مختلف را ياد گرفته، بر همان نهج و منوال عمل کنند.
ديجیتال، های مورد کاربری کودکان پیش دبستانی داللت بر آن دارد که بازی هایمحصولبررسی 

را به مدار هیجانای مقابلههای به طور عمده در حل مسايل مختلف، روشها و پويانمايیها کارتون
 نیست.ها چندان مدنظر آنمدار های مسألهگذارند و روشمی نمايش

 استفاده ازدارد، میبیان  ( با توجه به آن چه از آن ياد شد، در گزارش تحقیقاتی خود2104) 1اکیسی

، های مختلف از جمله آسیب شناختی، عاطفیممکن است منجر به آسیبکودکی در اوايل سنین  رايانه
 .شودکودکان فیزيکی و اجتماعی 
داری، های ارايه شده توسط دستگاه تبلیغاتی جهان سرمايهها و پويانمايیها، کارتونبسیاری از بازی

مدار کوشند تا آنان از حل معقول و مسألهکودکان ياد داده، به نوعی می مدار مسايل را بهحل هیجان
، بیانگر آن است که کودکان آف کلنز هايی نظیر کلشبازی نگاهی بهمسايل فرارويشان فاصله بگیرند. 

آموزند که فقط با تهديد، تهاجم و سرقت اموال طرف مقابلشان، بايد به ها میدر جريان انجام اين بازی
 دست يابند. تربیشو  تربیشپیشرفت 

  روند:هايی در همین راستا به شمار میساله، نمونه 4مصاحبه مهرداد و پارسای  
 تونی يه کم راجع به اون بازی جنگیه، بهم بگی؟می -»

 بله، تو بازيش ما بايد بريم سربازايی که ماسک دارن رو بکشیم.
 به نظرت کشتن سربازها کار خوبیه يا بديه؟ -

 کار خوبیه.
 چرا کار خوبیه؟ -

 خوان بکشن منو.چون اونا آدمای بدين و می
 يعنی تو بايد بکشیشون؟ -

 .«زنننو میبله، وگرنه م
 
 

 

 

 

 

                                                 
1. Ekici, F. Y. 
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 کنید؟هايی رو دانلود میهايی و کارتونچه بازی -»

 تن.من، مرد عنکبوتی، بنبت
 دوستش داری؟ تربیشکدومش رو از همه  -

 تن رو.بن
 چرا دوستش داری؟ -

شه، بعد با موجودات ديگه زنه يه موجود قوی میچون يه ساعت داره، وقتی بهش دست می
 جنگه.می

 .شمبینم که موجودات حمله کردن با ترس بیدار میها شبا خوابش رو میبعضی وقتطاها: من 
 کنی؟ترسی چرا اين کارتون رو نگاه میوقتی می -

 .زوره، دوست دارم مثل اون زورم زياد باشه تا کسی نتونه بهم حمله کنه تن خیلی پرآخه بن
 کنی که قوی بشی؟خوب چه کار می -

 .تن بخرم، بعد وقتی به مچم بستم، مثل اون قوی بشمساعت بنخوام يه ساعت مثل می
 تن بشین؟خواين مثل بنوقتی بزرگ شدين، می -

تن بگیريم تا مثل اون قوی بشیم، بعد همون ساعتای بن خوايم بزرگ که شديم بريم فضا، ازما می
 .شهاز اون میتربیشتن رو بکشم، چون زور من بزنم بن

 کنید؟ه، اذيت میترکمهای ديگه روکه زورشون تن بچهها اگه شما زورتون زياد بود، مثل بنبچه -

 اذيت که نه، ولی بايد ما رئیس باشیم.
 کنه؟رئیس چه کارهايی می -

 «.گیرهنمی کنه، چون خودش قويه حتی از مامان باباشم اجازهتنهايی میهمه کاراش رو  تنبن رئیس مثل
ها و های ديجیتالی، کارتونتوان نتیجه گرفت، بازیکنون از آن ياد شد، می به آن چه تابا توجه 

های تولید شده در آن سوی آب، فضای گفتمان موجود در طول تاريخ فرهنگی ايران را کم پويانمايی
يی و جورنگ کرده، به جای آن با سوءاستفاده از سن ديگرپیروی کودکان، استفاده نادرست از مبارزه

طلبی پسران و همین طور عدم فهم و برداشت درست از مقوله مرگ در کودکان خردسال، از اين مبارزه
برد، فرهنگی که انداختن فرهنگ خشونت و ستیز سود میشرايط در جهت تعطیل فرهنگ گفتمان و جا

 .استهای غربی در جهان معاصر های خارجی ابر قدرتماحصل سیاست

 مسایل پرخاشگرانه حل نشد نهادینه -2-30

های تولید شده در آن سوی آب، در فراز مهمی از القائات ها و پويانمايیهای ديجیتالی، کارتونبازی
های قالبی موجود در سیاست غرب برآمده، انديشهنهادينه کردن بعضی از  در صددسیاسی خودشان 
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ها پذيرا بار مشیآنان را نسبت به اين خط های قالبی آشنا کرده،انديشه کوشند کودکان را با اينمی
 بیاورند.

 رسند، به قرار زير هستند:برخی از مواردی که در اين زمینه به نظر می
 پذيرش قانون جنگل، -
 های پرخاشگرانه در ذهن کودکان،نهادينه کردن راه حل -
 ترجیح خشونت و جنگ به جای گفتمان. -

گريزی اصحاب قدرت دارد. کشورهای گريزی و قانونبه گفتماناشاره « پذيرش قانون جنگل»عنوان 
رسد، رعايت حقوق بشر را به گیرند، اما به نظر میقدرتمند جهان اگر چه ژست رعايت حقوق بشر را می

کنند و حقوق ديگری برای ديگران قايل نیستند و با وجود طور نسبی در جامعه خودشان اعمال می
انديشه د، به دلیل برخورداری از زور و قدرتی که از آن برخوردارند، حق دارند المللی موجونهادهای بین

 های خود وادار سازند.انديشهخود را برای ديگران ديکته کرده و آنان را به پذيرش افکار و 
های پرخاشگرانه انديشه، از سیطره «های پرخاشگرانه در ذهن کودکانحلنهادينه کردن راه»عنوان 

سازد که مواجهه کودکان با انبوهی ها ياد کرده، خاطرنشان میها و پويانمايیها، بازیجريان کارتوندر 
آموزد که در مواجهه با هر ناهماهنگی و اشکال های شديد و فوق تصور، به آنان در عمل میاز خشونت

 قرار دهند. و اختالفی، در درجه نخست اهمیت، اتخاذ راهبردهای پرخاشگرانه را مدنظر خود
گردد که در مطرح می« ترجیح خشونت و جنگ به جای گفتمان»در راستای عنوان قبل، مسأله 

های تهیه شده در آن سوی آب، به کرات مالحظه شده، تعطیل گفتمان ها و پويانمايیها، کارتونبازی
 کند.انديش کودکان القا میگری را به ذهن سادهدر غوغای جنگ و ستیزه

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 گفته به اجمال مطرح خواهند شد.های پیشدر ادامه، عنوان

 پذیرش قانون جنگل

های پیش آمده بین المللی مختلفی برای حل مشکالت و اختالفدر جهان معاصر اگر چه نهادهای بین
کشورهای مختلف، از جمله کشورهای پیشرفته و قدرتمند و کشورهای جهان سومی وجود دارد، اما 
واقعیت امر آن هست که در بسیاری از موارد، خاصه زمانی که اختالف و درگیری بین کشورهای 
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ديد آمده را به نفع قدرتمند و ضعیف باشد، کشورهای قدرتمند با استناد و اتکا به زورشان، غايله پ
های ديجیتالی که در ها و بازیها، پويانمايیکنند. آن چه از آن ياد شد، عیناً در کارتونحل می شانخود

 شود.اند، مالحظه میآن سوی آب طراحی شده

 
 
 

 

 

 

 

ای اخیر وجود رسانه هایمحصولساله، در مصاحبه خود با اخذ اطالعات پنهانی که در  4ستايش 
ها بهتر ها عصبانی يا دزد هستند، بنابراين سفیدپوستها در غالب فیلمگیرد، سیاه پوستدارد، نتیجه می

 گوش کند. تربیشها را بهتر و هستند و خدا بايد حرف آن
 چرا دوست داری جای سیندرال باشی؟ -»

 های سیندرال قشنگه، موهاشم دوست دارم، خیلی صافه.چون لباس
 چرا موی صاف رو دوست داری؟ -

 تره. چون قشنگ
 کنه. ره فر میی تو دارم، موهاش صافه. هی میولی من يه دخترخاله اندازه -

 ترن. موی فر واسه ايرانیاس، ولی خارجیا موهاشون صافه، قشنگ
 ها. ها موهاشون فرفريهها، خیلیمن ديدم تو فیلم خارجی -

ها موهاشون صافه، کنن، مثالً آلمانیه تو کشورای خوب زندگی میی خارجیا که نه. اونايی کهمه
 ولی تو فیلمای انگلیسی، سیاه پوستا هستن که خیلی زشتن. 

 هرکس سیاهه زشته؟ -
 شون هم تو فیلما دزدن يا عصبانین.تربیشآره، 

 اگه تو سیاه پوست بودی، آدم بدی بودی؟ -
 . دونم، من که تا حاال سیاه پوست نبودمنمی

 های بهتری هستن؟ها آدمخوب پس سفید -
 آره.

 دوست داره؟ تربیشها رو به نظرت خدا همه رو يه اندازه دوست داره يا سفید پوست -
 «. شون دارهدوس تربیشگوش کنن،  تربیشاگه سفید پوستا حرف خدا رو  

هايی که بین کشورهای اختالفساله، در مصاحبه خود به نوعی به تبیین نظری  4بهراد و رضای 
 آيد، اشاره دارند.پیشرفته و ضعیف پديد می
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 هیچ ،گه من خانوممبعد می سازه...بعد يه رباتی يه خانومه می بهراد: من کارتون ايگور رو ديدم...»
 ...کنهو فعال میر بعد استخوون شیطانیش دزده...و میر اون بعد يه دزده میاد... کنم)!(...نمی کار بدی

 .کشه آدما روبعد اون می
بعد خیلی  منم ديدم...بتبعد  شن به ماشین...رباتا تبديل می .م ديدمو هر رضا: بعدش رباتا

 .بعد مرد عنکبوتی هم ديدم خطرناکه...
 .کننخوکا رو له می ،کننو پرت میر اونا يه طور خودشون و ديدم...ر بهراد: من کارتون انگری بردز

 چی؟ یبرا -
 .دزدنو میر تخم مرغاشون که اونا دشمناشونن... راد: برا اينبه
 دزدن؟و میر چی تخم مرغاشون یب براوخ -

 «.پادشاهشون دوس داره بخوره چون خیلی خوشمزه اس... بهراد:

 
 
 

 

 

 

 
 

دارند که اصوالً حق با اند، بیان میهايی که داشتهساله در مصاحبه 4ساله و پارسا و طاهای  4آرشام 
تر و زوردارتر است. افراد قوی و زرنگ حق دارند غذای ديگران را هم صرف کرده يا به دلیل افراد قوی

 شان، داعیه رهبری ديگران را داشته باشند:تربیشزور 
 هست؟ جوری چه و جری تام -»

 بگیرتش. تونهنمی ولی جری، دنبال رهمی تام
 هستش؟ جری دنبال تام چی برای -

 خوره.می رو تام غذای چون
 يا جری؟ داری دوست تربیشرو  تو تام -

 جری.
 داری؟ دوست تربیشرو  چرا جری -

 هستش. و زرنگ کوچولو چون
 خوره؟رو می تام غذای که کنهنمی کار بدی جری مگه -

 چرا.
 داری؟ دوستش تو چرا پس کنه،می کار بدی جری اگه -

 «.رو بخوره بقیه غذای تونهمی تر باشه،زرنگ هر کی بعدشم گرسنشه، چون
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 کنید؟هايی رو دانلود میهايی و کارتونچه بازی -»

 تن.من، مرد عنکبوتی، بنبت
 دوستش داری؟ تربیشکدومش رو از همه  -

 تن رو.بن
 چرا دوستش داری؟ -

شه، بعد با موجودات ديگه زنه يه موجود قوی میچون يه ساعت داره، وقتی بهش دست می
 جنگه.می

 شم.بینم که موجودات حمله کردن با ترس بیدار میها شبا خوابش رو میا: من بعضی وقتطاه
 کنی؟ترسی چرا اين کارتون رو نگاه میوقتی می -

 تن خیلی پرزوره، دوست دارم مثل اون زورم زياد باشه تا کسی نتونه بهم حمله کنه.آخه بن
 کنی که قوی بشی؟خوب چه کار می -

 تن بخرم، بعد وقتی به مچم بستم، مثل اون قوی بشم.مثل ساعت بن خوام يه ساعتمی
 تن بشین؟خواين مثل بنوقتی بزرگ شدين، می -

تن بگیريم تا مثل اون قوی بشیم، بعد خوايم بزرگ که شديم بريم فضا، ازهمون ساعتای بنما می
 شه.از اون میتربیشتن رو بکشم، چون زور من بزنم بن

 کنید؟ه، اذيت میترکمهای ديگه روکه زورشون تن بچهما زورتون زياد بود، مثل بنها اگه شبچه -

 اذيت که نه، ولی بايد ما رئیس باشیم.
 کنه؟رئیس چه کارهايی می -

 کنه، چون خودش قويه حتی از مامان باباشم اجازهتنهايی میهمه کاراش رو  تنبن رئیس مثل
 «.گیرهنمی
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ها هايی که کاربر آنهايی که در بازیمشیساله، در مصاحبه خودش برمبنای خط 4سرانجام رامتین 
دهد که برای احقاق حقوق از دست رفته )و تر میاست، اخذ کرده است، اين مجوز را به کشورهای قوی

جهان، رأساً وارد های حقوقی و قانونی موجود در يا به ظاهر از دست رفته( خودشان، فارغ از نظام
 های غیرقانونی خويش، قانون )!( را محقق سازند:صحنه شده، با اقدام

 تو دوست داری خودت واقعاً اسپايدرمن بشی يا همین جوری که هستی باشی؟  -»
 دوست دارم اسپايدرمن بشم.

 چرا؟  -
 دوست دارم قهرمان شم. 

 کنن؟می ها چی کارقهرمان -
 اندازنشون زندان. زندان يه جا هست، خونه دزداست.می کنن.می زدا رو داغونزنن دمی هاقهرمان 
 دزد بگیرن يا اسپايدرمن؟ تربیشتونن می های خودمونبه نظرت پلیس -
اندازه می گیره ومی ره و دزدا رومی زنه از ديوار باالمی ياد تارمی تونه.می تراسپايدرمن سريع 

 «.زندان
 در صددها، با درونی کردن قانون جنگل در ذهنشان، ها و پويانمايیها، کارتونکودکان کاربر بازی

ساله، مصداق بارزی در  4اعمال آن در زندگی روزمره خودشان هستند. مصاحبه مهراد و محمدمهدی 
 آيد.اين جهت به شمار می

 کنی؟هايی میمهراد ديگه چه بازی -»

 شده... خروس جنگی!مهراد: اسمم عوض 

 بهت بگم خروس جنگی؟ -
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 مهراد: آره.

 شی؟ناراحت نمی -

 مهراد: نه.

 محمدمهدی: منم اسمم عوض شده! رافائل!

 رافائل؟ -

 محمدمهدی: آره.

 براتون خريده؟ هاتون رو کیدمپايی -
 مهراد: خودم خريدم، رفتم يه دونه زدم تو کله يارو، از مغازه برداشتم.

 پولش چی؟ -
 خواد که، ورداشتم اومدم.مهراد: پول نمی

اش اش کشتمش... خفهمحمدمهدی: منم همین طور...رفتم ورداشتم... خودشم زدم... زدم تو کله
 «.هامو پام کردمبیمارستان... منم دمپايی کردم... رفته

 های پرخاشگرانه در ذهن كودكاننهادینه كردن راه حل

کنند که مرگ چیزی نظیر خواب می رگ در ذهن ندارند، آنان تصورکودکان در آغاز تصوير دقیقی از م
های تواند نظیر قبل به زندگی، حیات و فعالیتمی است و فرد پس از مرگ و کشته شدن، دوباره

کند با بردن فرد مرده به بیمارستان و تزريق می خويش ادامه دهد، در سنین باالتر، کودک تصور
سالگی است که کودک به  01-00توان او را درمان کرد و در نهايت در سنین می آمپولی از جان،

 يابد.می مفهوم مرگ وقوف کامل

 

 

 

 

 

 

 
 

 

های تهیه شده غربی، غالباً با توجه به مفهوم نبودن مرگ در اذهان کودکان خردسال، از اين بازی
آمیز و فوق خشن به کودکان، به تدريج تهای خشونمسأله سوءاستفاده کرده، با ارايه انبوهی از بازی

ها کرده، در ادامه اين کشتار را که با تمهیدات آنان را آماده کشتن موجودات فضايی يا هیوالها و زامبی
جويی وی و يا عالقه کودک به برنده شدن و بردن خاصی نظیر ارضای حس کنجکاوی کودک، هیجان

 کشاند.می هاها و حتی قتل آنارتباط با انسانجوايز بازی است، به سطح اعمال خشونت در 
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های مبتنی بر قتل افراد، عادی سازی خشونت ورزی در کودکان را به دنبال تداوم انجام بازی
ها)ی بد(، خوب است و فرد )يا افراد( قوی، حق پذيرند که کشتن آدممی داشته، به تدريج کودکان کاربر

 دارد که فرد )يا افراد( ضعیف را پايمال کند.
های تبلت، ايکس باکس، تلفن همراه و رايانه و يا کاربر انديشه اخیر در کودکان کاربر بازی

های ضعیف و پايمال شدن ه کشورها بها حمله ابر قدرتای، نهادينه شده، بعدهای ماهوارهکارتون
 حقوق آنان را با ديده تأيید و يا حداقل با ديده پذيرش نسبی خواهند نگريست. 

 کشد:می سن کیان به تصويرساله، عدم فهم مفهوم مرگ را در کودکان هم 4مصاحبه با مادر کیان 
 کنه؟پرخاشگرانه رفتار می چه قدرکیان  -»

ره پیش تبلت و به قول خودش با آدماش مبارزه کردن و جنگیدن ش میمادر کیان: واال جديداً هم
 (.)خنده

 ها روی اون تأثیر داشته باشه؟بعد احساس نکرديد اين بازی -
کوبه به هم که مثالً تصادف کردن يا مثالً ابزارمو مادر کیان: نه خیلی زياد، نه. ماشیناشو خیلی می

 کنه... . ن، ولی در حد حرفه، نسبت به ما هم پرخاش نمیبیارم، بزنم فک مک اونو بیارم پايی
 خواد خفتون کنم، يک ساعته رفتی پیش آناهیتا اينا.کیان رسید و با فرياد گفت: دلم می -

 مادر کیان: من اينجا بودم ديگه.
 «. خوام خفت کنم. خفت کنم، بعد زنده شیکیان: يک ساعته می

آمده، قتل و کشتار بهترين راه دارد که در مشکالت پیشبیان میساله، در مصاحبه خود  4آرمین 
 آمده هست:حل ممکن برای حل و فصل مسايل پیش

 کنیم؟ حل باهاش رو مشکلمون بتونیم که هست هم ایديگه راه ،هادشمن کشتن به جای -»
 نه. ديگهها الگلی با ولی شد، دوست باهاشون کرد، صحبتها زره سیاه فرمانده اون قهرمانه با

 بکشیمشون. بزنیم که اينه راهش بهترين کنیم، حل کسی با را مشکلمون نتونیم اگر يعنی -
 . «همینه راهش بهترين

کند که به می ساله، حکايت از ورود کودک به پرخاشگری شديدی 4مصاحبه انجام شده با کیارش 
 کشد:می کاربر را دنبال خودجويی و کنجکاوی کودک، کودک دلیل آمیخته شدن با هیجان
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آقا شادوفای رو داری شادوفای؟ )هنگامی که در روزی ديگر کیارش بازی را نشانم داد، ديدم اسم »
 بازی دارک لندز است(.

امیرعلی: نگا يه بازی موتور بازيه، بعداً اولش سايتیه، سی... سی ثانیس، آقا ساعتت تموم شه... 
 قطع شد(. )حرفش توسط کیارش

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 رسی به غول آخرش يا کالسکه است يا عقربه يا بوفالوئه يا اژدهاست.من يه بازی دارم بعدش می
 اسم بازيش چی هست؟ -

 شادوفای.
 يه؟چه طور بازيش -

 من تا حاال هیچ کدوم از غوالشو نکشتم، هیچ کدوووم. 
 بايد بکشیشون؟ -

شینه يه اش يه دونه پشت مینیست،کاالسکهاش يه کمی آسونه، ولی زيادم آسون آره، کاالسکه
زنی شالق، يه بره، اسبم اِ اسبم... اسب خب، اين طوری میداره اسب رو میکسی، بعدش يه کسی هم 

زنه، به جای اسب، اسکلته، اينجاهاش شاخ داره، به جاش اونو شالق داره اسبو شالق میکسی هم 
ری سراغ کاالسکه، اين طوری کنه، میمب پرتاب میزنه، وقتی اونو کشتی که اين طوری بهت بمی

ذاره زير تو، تو بايد حواست باشه بپری، هر وقت اونو کشتی، زنه، بمبا رو میداره شالق میاون که 
 بری. کنه، میدوباره بايد، چیزه، بند کاالسکشو قطع کنی، اسکلته فرار می

 بازيش سخته. چه قدر -
 ره.سخته، اژدهاش که از همه بدت

 اسمش چیه؟ -
 رم، اژدها و عقربش خیلی سخته با بوفالوش.شادوفای، اِنقده خفنه، من خودم به زور اونو می

 کی برات اين بازی رو ريخته؟ -
دونستم اين چیه، احتماالً گفتم برای بچه، بازی من خودم رفتم توی بازار، ديدمش... اول نمی

 بچگونه هس، بعدش ديدم نه، بهتر از اونه.
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 آهان پس خودت ريختیش.  -
 آره.

 چه جوری؟ -
رفتم تو اون چیزه هستش، يه اين شکلی مربعه، اينجاش باالش يه ذره سفیده، بعدش يه چیزی رو 
زدم، بعدش بازيا اومد. يه زامبی بازی هم بود، اونم نريختم، چون که خیلی چرت بود، بعدش يه بازی 

عکسیه مرده اين طوريه، بعدش اينجاهاش زرده،  هم بود، خیلی چرت و پرت بود، بعدش ديدم، يه
 يه، بعدش ريختمش، بعدش خیلی خفن بود.چه طور بعدش ببینم

 بازيش چه جوری بود؟ -
جنگید، من جنگید، يه مرد فسقلی با اژدها میاومد، با گوريل، اسکلت، اينا میيه مرده مثالً می

 بردمشون.
 برديش؟ -

زنه، . اين قده عقربش، اين قده عقربش، بعدش با نیشش میآره، آقا عقربش خیلی سخته، عقرب.
کنه، از بدن نصفت چنگوالشو میاره، میاره چنگوالشو، بعدش ديگه اگرم بیاره، از اينجا نصفت می

 کنه.می
 گفتی. خوب داشتی از عقربش می -

ذاره داره، میشه، مغزتو ور میعقربش يه نیشم داره، اگه بخوره تو اون فرق سرت، مغزت باز می
پره گی اينو بزن، میشی، يه ذره سخته، مثالً میجای کلکسیونش، بعدش تو اين مرحله رو خنگ می

شکونه، ره، کلکسیون عقرب رو میشه ديگه، مغزشو درآورده، بعدش میره، يه ذره خنگ میهوا می
سراغش يا با يه بوفالو میاد،  جنگه، با يه کالسکه میادذاره سر جاش، دوباره با يه اژدها میمغزشو می

 «. بوفالوش يه تبر داره
بیانگر آن است که مسأله برنده شدن در بازی، اين  ،ساله 5ساله و میثم  4مصاحبه با عبدالرضای 

ها را برای آنان عادی سازی کودکان را چنان محو خويش کرده است که دست زدن به انواع خشونت
 کرده است:

 کنی؟میبازی جنگی هم بازی  -»
رسد برد و به نظر میجنگی ندارم، ولی بازيه هیواليی دارم )لفظ هیوال را بسیار با هیجان به کار می

 ی او باشد(.اين بازی بسیار مورد عالقه
 طوريه؟ه بازی هیوال چ -

هیوالها ذارن راهو برا جنگجو داره، اونا بمب میچند تا  چندتا هیوال رو بايد باالی قلعه آزاد کنی، بعد
ده، بعد کنن، بعد تو بايد با اونا همه زندانیا رو آزادکنی، وقتی آزادشون کردی، کلی بهت پول میباز می

 ها رو زخمی کنی.تو راه بايد کلی
 تو زخمی کردن رو دوست داری؟ -
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 «.ببین بايد برنده شی، ديگه بايد برنده شی

 کنی؟چه بازی هايی می -»
 ماشین بازی، بکش بکش.

 کش بکش چیه؟ ب -
 .زنن، کشتی کجهمینايی که همديگه رو می

 بعد بازيش يک کم خشن نیست؟ -
 .نه خب

 سوزه؟نمی ،زنیشبعد دلت برای اونی که می ،نه -
 بايد بزنیش.

 ی بعد؟بری مرحله و که ببری -
 .«اوهوم

فضايی فرازمینی و ای است که از سطح کشتار موجودات های پرخاشگرانهای از بازیتصاوير زير نمونه
 ها تعمیم داده شده است:انسانهای تام و جری( و در ادامه به سطح ها )نظیر کارتونحیوانبه سطح 
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 ترجیح جنگ به جای گفتمان
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ها هايی که نهادهای تبلیغاتی غرب به تهیه آنها و پويانمايیهای ديجیتالی، کارتونبازی
، در جريان کاربری هایمحصولريزی است و کودکان کاربر اين پردازند، مشحون از جنگ و خونمی

را آيند که هدف هدم و نابود کرد طرف مقابل ها چنان به وجد و هیجان درمیها و کارتوناز اين بازی
دهد و بدون آن که بدانند چرا بايد به جنگ با طرف مقابل پرداخت يا دست در دستور کار خود قرار می

 دهند.به قتل وی زد، به کار خويش ادامه می

 
 
 

 

 

 

 

 

گران گروه تحقیق در يک مهدکودک صورت پذيرفته است. سه مصاحبه زير توسط يکی از پژوهش
کودکان پیش دبستانی خواسته است تا خود را در شرايط الگو و گر از ها، پژوهشدر اين مصاحبه

گونه که از بیانات اين قهرمان مورد عالقه خويش قرار دهند و دست به تکمیل صحنه بزنند. همان
کودکان مشهود است، آنان بدون آن که بدانند چرا بايد دست به از بین بردن و نابودی طرف مقابل 
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گر تحقیق در اين زمینه، به آيند. گزارش پژوهشکردن طرف مقابل خويش برمیانديشه نابود بزنند، در 
 شرح زير است:

آوری ها تعريف کنم و من فرصت را برای جمعمربی کالس از من خواست که داستانی برای بچه
 اطالعاتی اولیه مناسب ديدم.

 داستان را اين طور شروع کردم: 
تونین ادامه اون رو گم، اما اين داستان جوريه که خودتون میها من براتون يه داستان میبچه -

 بسازين.
 ها تا حاال دوست داشتن خودشون داستان بگن؟ کی -

 هايشان را بلند کردند(.ها دست)اکثر بچه
 هان پس خیلیا دوست داشتن، پس با دقت گوش بدين تا بتونین داستان خودتون رو بسازين.آ -
 کنید. همتون تصور کنین که توی خونه نشستین و کارتونی که دوست دارين رو داريد تماشا می -
 قبوله؟  -

 بله!
رين افته و شما میخوب اآلن تصور کنین که چه کارتونی رو دوست داريد. بعد يهو يه اتفاقی می -

تون دوستش دارين. همه متوجه تونین اون آدمی باشین که توی کار. حاال شما میاهبه دنیای کارتون
 شدن؟ 
 بله!

تونین جای اون آدم يا کنم که تعريف کنید وقتی میحاال من تک تک شما رو صداتون می -
 کنید؟شخصیتی که دوستش داريد باشین، چه کار می

 کودک اول:
 خوب اسم تو چیه؟ -»

 آريا.
 خوب آريا تو چه کارتونی رو دوست داری؟ -

 نینجا.
تونی جای شخصیت اون کارتون باشی، تو کدوم ها و میتو رفتی به دنیای کارتونخوب حاال  -

 شخصیتی؟
 شخصیت چیه؟

 يعنی اونی که توی کارتون هست. -
 نینجا.

 ری؟چه کار کنی؟ کجا میخوب حاال که جای نینجايی، دوست داری  -
 کنم.رم دعوا میمی
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 ها؟با کی -
 ها.با نینجا

 تو مگه نینجا نیستی؟ -
 چرا.

 ها دعوا کنی؟خوای با نینجاپس چرا می -
 کنم، من نینجای خوبم.های بد دعوا میبا نینجا

 هاشون دعوا کنی؟خوای باچه کار کردن که میهای بد نینجا -
 با من جنگیدن.

 هات جنگیدن؟چرا با -
 دونم.نمی

 خوب، ديگه دوست داری چه کار کنی؟ -
 همین.

 داستانت تموم شد؟ -
 .آره
 «.تونی بری سرجات بشینیخوب می -

 کودک دوم:
 اسمت چیه؟ -»

 آرين.
 ری؟خوب آرين برامون تعريف کن توی چه کارتونی می -

 تن.بن
 چه کار کنی؟تن باشی بن خوای وقتی جایمی -

 خوام تبديل شم به يه موجود.می
 چه موجودی؟ -

 يه موجود سريع.
 بعدش چه کار کنی؟ -

 با دشمن بجنگم.
 چرا اون دشمنته؟ من کارتونشو نديدم. -

 دونم.نمی
 چه کارهايی بکنی؟ديگه دوست داری  -

 خوام کمک کنم.می
 ؟به چه کسانی -
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کنن.که دزدا اذيتشون می یبه آدماي
تن مال کدوم کشوره؟بن به نظرت -

«.دونمنمی
کودک سوم:

ابوالفضل تو دوست داری جای کی باشی؟ -»
تن.بن
 چه کار کنی؟خوای می اون وقت -

تن بزرگ باشم، قوی باشم، شکالی قوی بشم.بن
چه کار کنی؟خوای با قدرتتت اون وقت می -

همه دشمنامو بکشم.
ها هستن؟های تو کیدشمن -

 آدم بدا.
کنن که دشمن تو هستن؟آدم بدا چه کار می -

خوان منو بگیرن.می
چه کار کنن؟که  -

انقد بزنن.
 چه کار کردی؟مگه تو  ،چرا -

خوان مردمو اذيت کنن.برای اين که می
کنی؟تو از مردم مواظبت می -

 آره.
کنی؟چه کار میديگه  -

«.جنگمبا غوال می

آمده متعلق به سازد که گفتمان در مسايل پیشساله هم در مصاحبه خود خاطرنشان می 5/4فرزام 
برد اهدافشان بايد با توسل به زور و پرخاشگری قوی برای پیش هایهای سوسول است و آدمآدم

طرف مقابل را بترسانند و او را سر جای خودش بنشانند:
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 اش بجنگه که بگه قويه؟ فرزام... به نظر تو چرا آدم بايد همه -»
 چی کار کنه پس؟

میره... نه کسی ها بهتره... اين جوری نه کسی میتونه حرف بزنه. حرف خیلی وقتخوب می -
 شه. میزخمی

 هاست خاله... .)با خنده( اين کار سوسول
 هاست؟گی کار سوسولمیچرا  -

 جنگه. زنه. اون میخب چون يه آدم قوی که حرف نمی
 ها به جای جنگ حرف زد؟شه بعضی وقتنمی زنه،اسپايدرمن با هیچ کس حرف نمیيعنی  -

 نه. 
 گی نه؟میچرا  -

ترسه آخه ببین خاله... دشمن آدم بايد... چیز باشه... يعنی از آدم بترسه ديگه... خب با حرف که نمی
 که... .
 خوب شايد بشه يه جوری حرف زد که بترسه.  -

 نه. 
 چرا بايد بترسونیمش؟اصالً  -

 چون بايد ما ببريم.
ره باهاش بجنگه عنی اآلن تو پیش دبستانی وقتی کسی از کسی بدش میاد يا باهاش لجه، میي -

 تا بترسونتش؟
 آره... ولی يه چیزم هست... .

 چی؟ -
 با هم دوستیم. تربیشما 
 جنگید؟ولی اگه دوست نباشید، با هم می -

 بله... . 
 آره؟ ،زنن سوسولنهايی هم که حرف میپس اون -

 .«ها نبايد زياد حرف بزننزنن... پسراش حرف میها همهها... دختردخترمثل 

 خیر بر شرّ غلبه امکان نسبی پذیرش و منجی اندیشه در تردید -2-29

های غیردينی نیز جريان ، به همین ترتیباندبر ظهور منجی آخرالزمان تأکید داشته همواره اديان الهی
مدارانی که مايل هستند خويش اند، اما سیاستدر غايت جهان انتظار داشته عمدتاً پیروزی خیر بر شرّ را

 در صددرا به جای خداوند هستی مطرح کرده، خود را به جای حضرت حق بگذارند و در عین حال 
های ساخت خويش، ضمن ها و پويانمايیها، کارتونهای خويش هستند، در برخی بازیتطهیر نسبی ظلم
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کوشند به اين ترتیب وضعیت ناعادالنه و زمان، از احتمال غلبه شرّ بر نیکی ياد کرده، مینفی منجی آخرال
  تر سازند.تر و قابل پذيرشاند، قابل قبولای را که بر جهان معاصر تحمیل کردهبعضاً ظالمانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

شود، های ديجیتال مالحظه میها و بازیها، پويانمايیهايی که در تهیه کارتونيکی از نوآوری
های ارزشی متفاوت مشیکه القاء کننده خط داری استمورد نیاز دنیای سرمايههای پرداختن به موضوع
 هستند. و جديدی در جهان

شود. ها مالحظه میهايی است که در پويانمايی مینیونيکی از موضوع 1طرح اَبَرشرّ )در برابر اَبَرانسان(

ها مطرح کنون بحث منجی آخر الزمان، انسان کامل، اَبَرانسان، اَبَرمرد و مانند آن ه اين معنا که اگر تاب
يابی بشر هستند، طرح اَبَرشرّ مقوله جديدی گر خیر، صالح و تعالیبوده است، که همگی به نوعی تداعی

رشرّ برای کودکان )در پويانمايی شود، طرح اَبَاست که در برابر مسیر انسان متعالی و ارزشی مطرح می
ساله تهیه شده است(، تالشی در جهت مطرح ساختن شرور در  0ها که برای کودکان زير مانند مینیون

انجامد ها است و پذيرش اين معنا )و يا حتی پذيرش نسبی آن( از سوی کودکان، به اينجا میکنار نیکی
 .ها بنگرندها داشته باشند و حتی با ديده تأيید بدانکه آنان زمینه پذيرش شرور را در کنار نیکی

هايی که برای پیشبرد اهدافشان، حتی مشی اخیر آن است که پذيرش حکومتانعکاس سیاسی خط
 زنند، به طور نسبی قابل پذيرش و قابل قبول باشند.ها میدست به ظلم و تعدی نسبت به انسان

ها، از اَبَرانسان و در ادامه مفهوم جديد اَبَرشرّ ياد ی مینیوندر ادامه، پس از طرح اجمالی پويانماي
 خواهد شد.

 
 

 

 

 

                                                 
محمدباقر هوشیار، از عبارت اَبَرمرد سود برده است، اما داريوش آشوری، عبارت اَبَرانسان را بر عبارت اخیر ترجیح داده است  .0

 و آن را برابر اصطالح انسان متعالی نیچه در نظر گرفته است.
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ّها، اين قسمت با استناد به مصاحبه تنی چند از کودکان پیش دبستانی که در جريان کاربری از اَبَرشر
طبق آن دست به اند و نگرند و در نظر و يا عمل آن را پذيرفتهبه نوعی با نگاه تأيید به اين مقوله می

 زنند، به انجام خواهد رسید.اظهارنظر يا عمل می
، مفاهیمی هستند که هم در «گريزتعالی»و انسان « معمولی»، انسان «کامل»و « متعالی»انسان 
های ديندار و هم در نگاه عارفان و فیلسوفان اعم از ديندار و غیر ديندار، مطرح و مورد توجه نگاه انسان
 بوده است.

، انسانی است که از خوديت خود فارغ شده، خود را در برابر «انسان کامل»ديدگاه دينی و عرفانی  در
تر بیند. او جهان هستی را از افقی وسیعهمگان )و حتی عوامل زيست محیطی خودش( مسوول می

الی خود بیند و البته غايت رشد و تعگیری هستی و حیات را مبتنی بر عشق مینگرد و اساساً شکلمی
 داند.را نیز در عشق ورزيدن به مبداء هستی می

هايی هستند های متعالی که دربند روح خويش هستند، انسانبرخالف انسان« معمولی»های انسان
هايی در دهند، انسانهای جامعه را تشکیل میها که غالب انسانکه در بند جسم خويشند. اين انسان

های واالتر از خور و گداری به افقد. البته آنان ممکن است گاهباشنبند خور و خواب خويش می
 خوابشان نیز بنگرند، اما آن چه در آنان فايق است، همان همّ و غمّ خور و خوابشان است.

تر از حیوانات نیز قرار دارند(، )که به تعبیر قرآن کريم در سطحی پايین« مادون»های انسان
و بهتر خوروخواب خويش  تربیشی خود را در تدارک هر چه هايی هستند که غايت هستانسان

 دانند، حتی اگر اين تدارک به بهای ظلم و تعدی به همنوعانشان باشد.می
، «اَبَرانسان»زند، نیچه در آثار خويش پس از اعالن مرگ خدا، به طرح سه نوع انسان دست می

 «.واپسین انسان»و « انسان»
هايی يافته ، انسانی است که از ترس و خرافه بشر پیشین ر«اَبَرانسان»از نظر نیچه مادی مسلک، 

های خیالی و دور از هر نوع تنگ است و به آزادی راستین دست يافته است. او باکنار نهادن جهان
 پردازد.های واالتر حیات مینظری و خودپرستی زندگی کرده و به تجربه افق

های واالتر های معمولی است که به تجربه افقترادف انساناز نظر نیچه، م« انسان»اما معنای 
گونه که بوزينه در برابر انسان، دارد، همانپردازند. او در توصیف انسان، بیان میحیات نپرداخته و نمی
رسد، به همان ترتیب انسان در مقايسه با اَبَرانسان محدود، حقیر و دار به نظر میمتفاوت و حتی خنده

 رسد.نظر می پست به
نیز با وارونه کردن مفهوم اَبَرانسان، دست به ترسیم پسین انسان « پسین انسان»نیچه در توصیف 

و هر  تربیششود که در کار ستیز با يکديگر برای کسب منافع زند. پسین انسان شامل افرادی میمی
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های ای و خوشیهای روزانهوشیها )؟( دارای برخی از خهستند. از منظر نیچه، اين انسان تربیشچه 

 . 1هستند کوچک شبانه

های دينی متفقاً با پذيرش منجی، همگی در نهايت نیکی را بر بدی و شرّ فايق، غالب و ديدگاه
 دانند.پیروز می

اند. به عنوان های عرفانی نیز به تکرار همین مضمون پرداختههای دينی، ديدگاهگذشته از ديدگاه
ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه، ضمن ترسیم درگیری دو جريان نیکی و بدی در عالم مثال، حکیم 

بیند. وی در داستان رستم واکوان ديو خاکی با يکديگر، در غايت و انجام، نیکی را بر بدی فايق می
بر شاهنامه، از اين دو به عنوان جريان و سمبل نیکی و جريان و نمود بدی ياد کرده، غلبه نهايی رستم 

 گیرد.اکوان ديو )يا نیکی بر بدی( را نتیجه می
ها را هم بانی مرزدارد که روزی چوپانی از چوپانان )که وظیفه ديدهفردوسی در داستان اخیر بیان می

غرد و چون کند که چون ديو میبر عهده داشتند(، نزد کیخسرو آمده، از موجودی شبیه گورخر ياد می
 درد. سبان را مینره شیر خشمگین، يال ا

خواهد تا اين کند، گور نیست، از اين رو از رستم میفهمد آن چه چوپان از آن ياد میکیخسرو می
بیند و با ديدن او رود و او را میموجود مهیب را چاره کند. رستم دستان در پی گور به دشت می

که وی از خردمندان شنیده است،  فهمد که اين موجود، گور نیست، بلکه همان اکوان ديو استمی
 ماوای او در اين دشت است. 

شود و اکوان ديو رستم در آغاز در پی به اسارت گرفتن اکوان ديو است که در اين جهت موفق نمی
کند که باز ديو از دست او ها میگريزد. رستم در ديدار بعد، تیری به سوی ديو راز دست رستم می

 گريزد.می
ز سپردن راه طوالنی که پشت سر نهاده و بعد از آن به جنگ پرداخته، خسته شده بود، در رستم که ا

پردازد که در همین حین، اکوان ديو از خواب بودن رستم سوءاستفاده ای به استراحت میکنار چشمه
خوار، مکند. رستم ضمن جنگ با ماهیان آدشتابد و او را به سوی دريا پرتاب میکرده، به سوی او می

رود که کنار آن خفته رساند و برای يافتن اکوان ديو به سوی محلی میشناکنان خود را به ساحل می
 بود.

شود او را هالک سازد. فردوسی طوسی در شاهنامه در ديدار بعد رستم با اکوان ديو، رستم موفق می
جه رستم )به عنوان نماينده در داستان اکوان ديو و رستم، با اشاره به غفلتی که ممکن است متو

کند، ها( بشود، اکوان را )که در معنای لغوی به معنای بدی و بد رفتاری است( بر رستم پیروز مینیکی

                                                 
است. اين مقاله در « اَبَرانسان در تفکر نیچهدکترين »دار مقاله دکتر فرح رامین با عنوان نگارنده در نگارش اين قسمت، وام .0

 المللی دکترين مهدويت ارايه شده است.رسانی همايش بینپايگاه اطالع
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دارد. فردوسی در انجام اما رستم با ترک غفلت، سرانجام بر اکوان ديو فايق آمده، او را از میان برمی
 دارد:داستان اکوان ديو بیان می

 اسـکسی کو ندارد زيزدان سپ   دشناسـردم بـو را مـدي رـو مـت

 ز ديوان شمر، مشمرش آدمی    گذشت از ره مردمی هرآن کو
 .ودـشنـنیـمگر نیک معنیش م    رودـها نگخرد گره بدين گفته

و به اين ترتیب فردوسی با ترسیم مقابله نیکی و بدی، در نهايت بر پیروزی جريان نیکی مهر تأيید 

 .1گذاردصحّه می زده و

 
 
 

 

 

 

 
 

گذشته از تأکیدی که در ديدگاه دينی و ديدگاه عرفانی درباره غلبه نیکی بر بدی وجود دارد، مسأله 
های غیردينی و سیاسی شده است که حتی جرياناخیر آن چنان در طول تاريخ بديهی شمرده می

هايی نظیر سوپرمن، اند، طرح الگودانستهمیمتعصب و تنگ نظر، باز هم نیکی را بر بدی غالب 
ها، ومن و مانند آنمن، کتبتتن، اسپايدرمن، بن سوپربوی، سوپرومن، سوپرگرل، کاپیتان امريکايی،

 ها بر شرور هستند.همگی دال بر پذيرش پیروزی ابرانسان
گرايانه با انديشه آرمانگیری متفاوت و مخالف اند در يک جهتاما در تاريخ متأخر، برخی کوشیده 

های سیاسی و اجتماعی خويش فراهم انديشهاَبَرانسان، با طرح مفهوم اَبَرشرّ، بستر مناسبی برای پذيرش
 آورند.

، دست 2104و  2101های در سال 2و  0های من شرور کمپانی ايلومنیشن انترتینمنت با تهیه فیلم
گفته، مقوله اَبَرشرّ مطرح و زده است که در تمام موارد پیش 2105ها در سال به تهیه پويانمايی مینیون

 مورد تأکید قرار گرفته است.
ساله تهیه شده است(، از سپیده دم زمان شروع  0ها )که برای کودکان زير داستان پويانمايی مینیون

اند و کامل يافتههای متمادی تها که در ابتدا موجوداتی تک سلولی بودند، در طول قرنشود. مینیونمی
 ها خدمت کنند.ترين ارباباند تا به بدذاتبوده در صدددر تمامی اين مدت 
ها در عین آن که تحول داروينی انواع را مورد توجه قرار داده و به طرح آن پويانمايی مینیون

 زنند. رقم میاند و راه تعالی خويش را پردازد که در طول تاريخ ماندهپردازد به طرح قومی میمی

                                                 
  سود برده شده است. در اين قسمت از سايت مهر میهن نیز .0



 01سیاسی نسل دهه  –های اقتصادی / بررسی تحول 004

ها و ها و در ادامه چندسلولیسلولیها، تکدر آغاز پويانمايی، دوربین با به نمايش کشیدن عمق آب
پردازد که در اين نظريه، تر، در عمل به يادآوری نظريه تکامل انواع چارلز داروين میهای بزرگماهی

 يابد.باقی مانده و تعالی میضعیف خود به خود پايمال شده و موجود قوی و زورمند، 
ها، رمزگشايی از ها، در قالب مینیونزمان با طرح تحول و تکامل انواع در پويانمايی مینیونهم

 پذيرد. حرکت تاريخی قوم يهود صورت می
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا توسل های آغازين حیات، بگیرد، از دورانها را در برنمیگاه نابودی و مرگ آنهايی که هیچمینیون
اند تا های مختلف )از هخامنشیان گرفته تا انگلیس و امريکا(، کوشیدهو تمسک جستن به حکومت

ای از اقلیت قوم يهود و چند زبانه ها، استعارهنیونکنند. کوتولگی و اقلیت جمعیت می بقای خود را حفظ
 های مختلف اشاره دارد.بودن آنان نیز به پراکندگی آنان در سرزمین

رسند، سرگردان و آواره، از شدت سرما وجوی خويش، زمانی که به قطب میها در روند جستیونمین
آورند تا اين ترتیب ضمن تداعی آوارگی و زنند و دل مخاطبان خود را به درد میلرزند و زجه میمی

ديان همراه اسـرائیل در طول تاريخ، عواطف رقیق کودکان مخاطب خود را با يهوسرگردانی قوم بنی
 سازند. 

برند، ها در جريان تطور و تحول خويش، زمانی که افسرده و غمگین در غاری به سر میمینیون
کوشند با يافتن اربابی شرور، کنند و میکوشش خود برای ايجاد شرايطی بهتر را پیشه خويش می

يابی خود تری برای تعالیهای مساعدخدمت به وی را پیشه خود کرده، ضمن تداوم حیات خويش، بستر
 فراهم آورند.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Minions_poster.jpg
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کارانه کوشند تا منويات بزهها با رسیدن به اسکارلت اورکیل که اولین زن اَبَرشرور هست، میمینیون
های مختلف )که البته همگی در شرور بودن او را محقق سازند و در ادامه داستان، با تغییر ارباب

 .1برای خود رقم بزنندی را تربیشمشترک هستند(، پیشرفت 

 
 
 

 

 

 

 

ها، در عین آن که ترحم کودکان مخاطب خود را به موجودات آواره و سرگردان پويانمايی مینیون
های ها و حکومتکنند، در عمل با طرح و اصالت بخشیدن به اَبَرشرّ، وجود انسانطول تاريخ جلب می

دهند، در حالی که ها را طبیعی جلوه میحضور آنانداخته، حیات و شرّ را به نوعی برای کودکان جا
هايی نظیر های تولید شده در خود غرب تاکنون معطوف به طرح چهرهها و پويانمايیبررسی کارتون

ها را ها بوده است که حداقل در ظاهر، حمايت از انسانتن، السا و مانند آنسوپرمن، مردعنکبوتی، بن
 ،گراست و به حدود و قواعدی هر چند مادیدر سوپرمن ابرقهرمان اخالقدر دستور کار خويش داشتند. 

نظمی  ،ل است؛ اما ابر شرور ضداخالق، مرزشکن و قانون زداست. سوپرمن در پی احیای نظم استيقا
به احیای نظم  رشرّبَاما اَ ،ی شروران جهان مورد تهديد واقع شده استبه واسطه)در ظاهر( که 
گرايی و ضد دين گرايی، ضدضداخالق، شکنداند. او نظمی کار میمی را چارهنظانديشد و بینمی

 .دارد وافرای عالقه گرايیسم و هرج و مرجگرايی است و به آنارشیقانون

 
 
 

 

 

 

 
 

های است که حکومت اسـرائیل از آن برخوردار است و با آلودن دست های اخیر همان ويژگیويژگی
گونه که پیشبرد اهداف خويش هست و البته همان در صددخويش به خون کودکان و ديگران، 

بیت هايی که در آن مادر گم شده است )های ديگر، با تهیه محتواسازی و رسانههای بزرگ فیلمکمپانی

                                                 
در باشگاه به قلم دکتر رسول خدارحمی که « هانقد پويانمايی مینیون»نگارنده در نگارش اين قسمت، ازمقاله  .0

 های جوان درج شده است، سود جسته است.استراتژيست
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گونه از آثار شود(، به نوعی عواطف کودکان و ديگر مخاطبان اينها شمرده میالمقدس که مادر يهودی
ها، هايی نظیر من شرور و مینیوناند، محتوارا نسبت به کسانی که در طول تاريخ از مادر خود دور بوده

ری رژيم اسـرائیل )و ديگر با طرح اَبَرشرّ و اصالت بخشیدن به آن، در عمل پذيرش جنايات ضدبش
 د.نکنهای غربی، نظیر امريکا( را برای مخاطبان خويش عادی سازی میکشور

 
 
 

 

 

 

 

 

ساله، مصاديقی از تأثیرپذيری کودکان  4ساله و هورداد و فواد  5های انجام شده با علی مصاحبه
 گذارند:به معرض ديد میهای آن سوی آب را ها و پويانمايیهای ديجیتال، کارتونکاربر بازی

 از همه دوست داری؟ تربیشعلی تو چه کسی رو  -»
 های نینجا!تن، زورو و الک پشتبن من،بتمن 

 ها رو که گفتی دوست داری؟چرا اين -
 دن.کنند و هیجان به آدم میچون زور دارن، کلی کتک کاری می

 ها رو انجام بدی؟تن و اينبن من وبتهايی شبیه تو هم دوست داری کار -
 تن آدم بدا رو بزنم و بکشم!بن آره، من دوست دارم مثل

 کنند، واقعی هست؟ها میها و اينپشتتن و الکبن هايی کهبه نظرت کار -
 «.کشت؟آره، اينا همش واقعیه، وگرنه کی آدم بدا رو می

 ها باشند؟کارتونهايی هم داری که شبیه افراد همین اسباب بازی -»
 کويینو دارم.آره، اصالً خود، خود، ماشین مک

 کنی؟کنی؟ تو هم باهاشون تصادف میاِ! خوب باهاشون چی بازی می -
 ترکونم.کنم، موتورشو میآره بابا، منم عین تو کارتون باش تصادف می

 گفتی سونیک رو هم دوست داری، حاال چرا اون رو دوست داری؟ -
خواد خواد دوستشو بکشه، سونیکم میکنه... . يه دکتره هست، میکه يه کارايی میبه خاطر اين 

 خواد اونو بکشه، دوستش دارم.کنه و میاونو بکشه، به خاطر اين که تند تند فرار می
 هم دوست داری مثل سونیک باشی؟ تو -

 آره ديگه، خیلیی دوستش دارم.
 خوای شبیه سونیک باشی؟چرا می -
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 زنه به اون دکتره. ره مشت میچون تند، تند، بدوم. می
 خوای مثل سونیک مشت بزنی؟خوب مگه مشت زدن کار بدی نیست، چرا می -

 کنه.آره، کار بديه، اما چون جونه خودش در خطره، اين کار رو می
 تا حاال تو هم برای دفاع از خودت به کسی مشت زدی؟ -

 دهد(.با سر جواب مثبت می)بعد از يک مکث نسبتاً طوالنی 
 مهد اين کار رو کردی؟ توی تو -

 کنه اونجا. نه، خاله دعوام می
 پس کجا مشت زدی؟ -

 تو بیرون مشت زدم.
 چرا اين کار رو کردی؟ -

 «. شد ديگه، منم مشت زدماين قدرر عصبانی شدم، اصالً مغزم داشت منفجر می
 ری بود؟سالش بود، اون موقع چه جو 4تن فکر کن بن -»

 زد اينا.دهد(. اين شکلی دستبند میانقدی بود )با دستش قدی کوتاه را نشان می
 اش مهربون بود؟هبا دوستاون به نظرت  -

 ها نه.ها آره، بعضی موقعبعضی موقع
 کشت؟اون موقع هم کسی رو می -

 آره.
 کشت؟سالش بود، کسی رو می 4وقتی  -

 آره.
 همسن شما بود؟سالگی يعنی وقتی  4 -

 کشت ديگه.خب می
 کشت؟چه کسانی رو می -

 آدم بدا.
 زد؟کرد، دوستش رو هم میاومد اذيتش میاگه يه وقت دوستش می -

 «.آره
قتل افراد برای هدف نهايی « خوب بودن»ها و تأيید از بین بردن انسان« حال بودن با»پذيرش 

ساله  5ساله و امیرعلی  5ساله، رادين  5های ايلیای ، از مواردی است که در مصاحبه«برنده شدن»
 شود:می مشاهده

 تو تبلتم خیلی بازی داشتم.»
 چی داشتی؟ -

 .مثالً يه عالمه بازی، ماشین، دايناسور، موتور، يه عالمه بازی
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 دوست داشتی؟ تربیشو ر اشونه کدوم -
 .دايناسورها

 چرا؟ -
 خوردن.تر بودن، آدم میحال خه باآ

 بودن؟با حال  ،خوردندم میآچون  -
 .«خوردندم میآهووومممم  ،گیرنپايین میاز اوهوم، 

 ا رو می کشتی؟ها آدمهتو اين بازی -»
 کنمزنم. همه رو نابود میآره همه رو آتیش می

 اين کار خوبیه؟ -
 !آره
 آدم کشتن کار خوبیه؟يعنی  -

 !آره
 بکشی کار خوبیه؟ا رو همثالً بری تفنگ بگیری دستت آدم -

 .«کشتنه ديگه ،آره
 خیلی دوست داری؟رو من بتتیکن و بازی  -»

 ه کنم.همه رو لِ ،من بزرگ که شدمبتخوام مثل می ،آره
 کنه؟ه میلِهمه رو من بتمگه  -

 .«تر باشم و همه رو ببرمکه از همه قوی يعنی اين ،ههههه نه
شیفته  جوکر، فیلمبا مشاهده  هاآن، ندداشتبیان می انشهايساله هم در مصاحبه 4محمد فريمان و 

 :انداين شخصیت ضد ارزش شده
 تن؟تر بود يا بنمن قویبتبه نظرت فريمان  -»

 تن.بن
 کرد؟چه کارهايی میمن بت -

 جنگید.کرد، با آدم بدا میپرواز می
 آدم بدها رو بکشه؟ یتونه همهمن باشه، میبتتو دنیای واقعی اگه يکی مثل  -

 آره.
 تره؟من قویبتکی از  -

 جوکر.
 جوکر مگه آدم بد نبود؟ -

 آره.
 من؟بتتر بود از جوکر قوی -
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 آره.
 شد؟يعنی آدم بده بر آدم خوبا پیروز می -

 آره.
 بعد آدم بده رو کسی نیامد بکشه؟ -

 امممم.
 جوکر پس آخر چه کار کرد؟ -

 رفت خونشون خوابید.
 من رو کشت؟بتجوکر  يعنی -

 «.   ترهآره، جوکر از همه قوی

 
 
 

 

 

 

 

 

 کنن؟هاش چه کارهای خوبی میبینی، به نظرت آدمهايی که میتوی اين کارتون -»
 دن دست پلیسا و همینا.مثالً آدم بدا رو می

 ده؟اون چه کار خوبی انجام می جوکر چه طور، -
 تونه بکشه، قدرتش فقط همینه.شروره، آدما رو فقط میده، چون که جوکر کار خوبی انجام نمی

 با اين که آدم خوبی نیست، تو دوستش داری؟ -
 آره.

 چرا دوستش داری؟ -
چون گیريمش با حاله، تتوهاش تو فیلم هارلی کويین با حاله، تتوهاش يه مار گنده داره )دستش را 

 .«لی کويین با هم زن و شوهرندهد( اين جای دستش يه نوشته داره. تو فیلم هارنشان می
توام با ضدارزش و های های انجام شده، نهادينه شدن انتخاب راه حلبا مالحظه مصاحبه

سالی در مواجهه با رسد اين کودکان در بزرگمی ، به نظرمورد بررسیپرخاشگری در کودکان کاربر 
 هو ب ، به مخالفت نپردازندخواهد پذيرفتهای جهانی صورت های مشابه که از سوی قدرتخشونت

 .روی آورندپذيرش نسبی يا کلی اين موارد، 
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 آن غیرمستقیم تشویق و جاسوسی شناعت بردن بین از -2-23

کوشد تا فرهنگی خودش می -در فراز ديگری از تولیدهای فکریداری دستگاه تبلیغاتی جهان سرمايه
اين هدف، در پی سازد، از اين رو طرح ممسأله جاسوسی را به تدريج در اذهان ساده کودکان خردسال 

يی که تهیه و در اختیار کودکان ديگر هاها و پويانمايیهای ديجیتال، کارتوناز طريق بازیکوشد تا می
ب کودکان )مانند باربی، باب در لفافه انجام اين عمل توسط الگوهای محبو دهد،نقاط جهان قرار می
ها(، شناعت جاسوسی را در اذهان آنان از بین ببرد تا در صورتی که بعدها جهان اسفنجی و نظاير آن

ای در اين جهت ذهن توجیه شده ،های ویداری نیاز به جاسوسی داشت، کاربران پیشین بازیسرمايه
ايفاگر شود تا از کاربر خواسته میدر جريان انجام بازی پیراهن جاسوسی، داشته باشند. به عنوان مثال، 

  دست به جاسوسی بزند. شده ونقش باربی جاسوس 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

هايی هست که حول محور جاسوسی باربی به بازار عرضه شده و تصاوير زير بیانگر انبوهی از بازی
 شود.مورد کاربری کودکان خردسال واقع می
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های خود از انجام جاسوس بازی به شرح زير ياد در مصاحبه ،ساله 5/4و سارای ساله  5مهراد، 
 اند:کرده
 کنه؟ تن چه کارهايی میخوب مهراد ديگه بن -»

 کنه. ديگه... جاسوسی می

 جاسوسی يعنی چی؟  -
شم. يه بارم کنم، هی قايم میکنم. هی دنبالش میمی، مثالً من جاسوسی دوستمو جاسوسی ديگه

  جاسوسی مهمونامون رو کردم.

کنه، من ساعت ندارم، بیسیم دارم. اون لباس مخصوص داره، تن ساعت داره، جاسوسی میبعد بن
 .«منم دارم. اون کاله نداره. من دارم

 کنی؟ می سارا خانم تو چه کارتونی نگاه -»
 باربی و گروه جاسوسی. 

 کنی که باربی و گروه جاسوسی چه طوريه، آخه من نديدمش؟ می خوب برايم تعريف -
گه، بیان می کنن، بعد يک خانومه )رئیس مخفی(، بهشونمی تا باربین، ورزش 4آره خاله، ببین اينا 

 اده، اما اين مو طاليیهبا آدم بدا دعوا کنن، چون يک الماس هست، مال ايناس، ولی دست آدم بدا افت
 .«کنن به آدم خوبا و اين خانومه می داره و اينا کمکره ازشون برمیمی

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

برد کارشان، دهد که آنان برای پیشهای جاسوسی خويش به کودکان ياد میباربی در بازی
 توانند از ابزارهای مختلف برای جاسوسی خويش استفاده کنند:می
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هايی از ها مطرح شده است. نمونههای متعدد ديگری سوژه جاسوسی برای کاربران بازیبازیدر 
 ها به قرار زيرند:اين بازی
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طرح وسايل مورد استفاده در جريان جاسوسی، مقوله مهم ديگری است که اسباب نهادينه شدن هر 
 آورد:جاسوسی در اذهان ساده کودکان خردسال را فراهم میچه بهتر مقوله 
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های خويش برای از بین بردن داری در فراز ديگری از تالشهای تبلیغاتی نظام سرمايهدستگاه
های فردی دختران و سازی مفهوم آن برای کودکان، با توجه به تفاوتشناعت جاسوسی و عادی

های جاسوسی خود بیفزايد. از اين رو در جريان طرح کوشیده است تا بر عمق اثرگذاری بازیپسران 
های فردی دختران و پسران کاربر را نیز های( مبتنی بر جاسوسی، تفاوتها )و بالطبع اسباب بازیبازی

های یلحاظ کرده است. به عنوان مثال، به سبب عاليق دختران به زيبايی و آرايش، برخی از باز
اند، اما برای پسران که های جاسوسی برای دختران تدارک ديده شدهجاسوسی ذيل عنوان آرايش

من، به عنوان اسباب جويی و استیالطلبی دارند، مثالً وسايل جاسوسی بتای مبتنی بر رقابتروحیه
 نهاد گرديده است.های مورد عالقه و استفاده کودکان و نوجوانان برای کاربری آنان تدارک و پیشبازی

من، نه تنها به ها و يا بازی با وسايل جاسوسی بتهای مبتنی بر آرايش مناسب جاسوسهبالطبع بازی
گفته در کنند، بلکه به سبب طرح موارد پیشتدريج مفهوم جاسوسی را در اذهان کودکان نهادينه می

ان نگاهی توام با پذيرش و استقبال از هايشارتباط با الگوهای مورد عالقه کودکان، آنان در روند بازی
 يابند.جاسوسی می

 ها است:های مبتنی بر آرايش جاسوسههايی از بازیتصاوير زير نمونه
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 هواداران وی است:من برای های عرضه شده جاسوسی بتهايی از اسباب بازیتصاوير زير نیز نمونه
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های مورد استفاده در روند جاسوسی های مبتنی بر جاسوسی و کاربری از اسباب بازیبا انجام بازی
سالی آنان، شود که اگر در بزرگآماده می خردسالذهن کاربران  ،01نسل دهه توسط کودکان 

ها درخواست ارايه اطالعات محرمانه کشورشان را کردند، آنان بدون دغدغه سردمداران غرب از آن
 ، مبادرت ورزند.(که از کودکی برايشان بسترسازی شده است)خاطر چندانی به اين امر 

  امریکا( )خاصه غرب به مثبت نگاه یافتن -2-22

 هستند؟ کشوری چه مالها خوب آدم هستند و کشوری چه ها مالبد به نظر تو آدم -»
 .ساله( 4)آرمین، « امريکا کنم فکر هستند، خارج کشور ها توخوب آدم اند،می فضا ها ازبد آدم

 های روانی، عاطفی، هیجانی و اجتماعی خاصی برخوردارند.کودکان پیش دبستان، از ويژگی
عینی هستند، يعنی منطق ابتدايی آنان  به لحاظ تحول ذهنی، دارای تفکری 01نسل دهه کودکان 

دهد و دارای تفکر انتزاعی و انتقادی نیستند تنها در برخورد با مسايل عینی و ملموس خوب جواب می
که در برخورد با مسايل انتزاعی به فهم مسايل مطرح شده نايل آيند و يا احیاناً دست به نقد مسأله 

پیش دبستانی به لحاظ اخالقی، در مرحله اخالق ديگرپیرو مطرح شده بزنند. به همین ترتیب کودکان 
ساله، به دنبال الگوی مطلوب طبعی هستند که با  2 -00 ,02قرار دارند. به اين معنا که کودکان 

 برداری از وی، به رفتار اخالقی و اجتماعی خويش شکل بدهند.کپی
مشهودی است که بايد در  عواطف پرشور و رقیق کودکان پیش دبستانی )خاصه دختران(، امر

 برخورد با تحلیل کودکان اخیر مورد توجه قرار داد.
های اصلی برخوردار هستند، اما در گذر زمان و در نیمه دوم کودکان در آغاز تولد، از برخی از هیجان

های ها با عنوان هیجانگیرند که از آنهای ديگری در کودکان شکل میسال دوم زندگی آنان، هیجان
ها که مواردی مانند احساس گناه، شرم، حسادت، غرور و خجالت شود، اين هیجاندآگاه ياد میخو

های گیرند و بالطبع کودکانی که در فرهنگهای اولیا و محیط قرار میاست، تحت تأثیر آموزش
گرا هستند و از بدو کودکی خود با مواردی مانند عدم توجه جدی به فرد و توجه جدی به جمع جمع

ای که مترادف معطوف کردن انظار ديگران به سوی خود مواجه هستند، با برتری يافتن در هر زمینه
های کنند، حال آن که کودکانی که در فرهنگاست، احساس هیجانی ناخوشايندی در خود احساس می

هايشان، برند، به دلیل مواجه شدن با تشويق اولیا و محیط در جريان برتری يافتنفردگرا به سر می
 کنند.احساس هیجانی مطلوبی را در همین ارتباط تجربه می

گردد. به اين از سوی ديگر در گذر زمان بر میزان تعامل اجتماعی کودکان پیش دبستانی افزوده می
معنا که اگر در آغاز بازی کودکان خردسال کامالً خودمدار است و کودک با اسباب بازی خودش، فارغ 

رسد که در کنار کودک ديگری، های موازی میشود، در ادامه به بازیزی مشغول میاز ديگران، به با
پردازد. بعد از مدتی، کودکان با عمق اما بدون تعامل جدی با وی، به بازی با اسباب بازی خودش می
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های ارتباطی را مدنظر قرار داده، در جريان آن دست به بخشیدن به تعامل اجتماعی خودشان، بازی
زنند و در نهايت کودکان در روند تحول خويش به های خود با دوستانشان میيض اسباب بازیتعو

های مشترک با همديگر را آغاز رسند که تعامل مثبت و مؤثر را با يکديگر شروع کرده و بازیجايی می
دختران با انجام  ها ياهايی مانند فوتبال، دزد و پلیس و نظاير آنکنند و مثالً پسران با انجام بازیمی

 پردازند.ها، به بازی مشترک با يکديگر میهايی نظیر عروسک بازی، خاله بازی و مانند آنبازی
نکته مهمی که در دوران پیش دبستان بايد بدان توجه خاصی معطوف داشت، مسأله ديگرپیروی 

و تطور خويش بعد  اخالقی کودکان در اين سن هست، به اين معنا که کودکان خردسال در روند تحول
سالگی آنان ادامه دارد، به دوره ديگرپیروی اخالقی خويش وارد  2اخالقی که تا حدود از دوره ناپیروی 

 انجامد.سالگی آنان به طور می 02، 00شوند و اين حالت تا حدود می
گوی در اين مرحله کودکان مايل هستند برای تعیین بخشیدن به ابعاد وجودی خويش، با يافتن ال

گردند(، از الگوی مورد ها مطرح میهايی که در رسانهمطلوب طبع خود از میان اطرافیانشان )و يا الگو
 برداری کنند و انعکاس رفتاری آنان را در وجود خويش به معرض ديد بگذارند.نظر خويش کپی

 

 
از درونی آنان به های داخلی و خارجی موجود با توجه به ويژگی ديگرپیروی کودکان و نیرسانه

های مورد کوشند تا با پیشی گرفتن از يکديگر، با طرح الگوشان، میهای مورد عالقهالگوبرداری از الگو
توان های مورد نظر خودشان بکنند، زيرا در اين صورت میعالقه کودکان، توجه آنان را معطوف به الگو

لگويی که الگوبرداری از وی را آغاز کرده است، در های اانتظار داشت، کودک مورد نظر با توجه به رفتار
 محیطی خويش، برهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حتی عقیدتی و زيستغالب رفتار
 های مورد عالقه خود اقدام کند. های الگومبنای رفتار

اين طريق آنان  کوشند با تولید محتوای خاص کودکان، ازهای تبلیغاتی مختلف میاز اين رو دستگاه
لگوی مثالً دينی از سوی ا يک ديگر، اخذ عبارتبه پذير کنند، جامعه شانرا به شکل مورد نظر خود

يک  های ارزشی را برای وی به ارمغان بیاورد، اما اخذهايی دينی و رفتارگیریتواند جهتکودک، می
مختلف فرهنگی، اجتماعی،  های بعدی وی را در مسايلگیریکودک، جهتی غیردينی از سوی الگو
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مداری الگوی غیردينی های مادی و فارغ از ارزش و ارزشسیاسی و عقیدتی، به سمت و سوی معیار
 دهد.سوق 

 هاها و پويانمايی، کارتونی ديجیتالهابازی تهیهاگر در اين میان تولیدهای داخل و خارج در زمینه 
در جريان کاربری از  01نسل دهه کودکان هار داشت، توان به شکل نظری اظمورد نظر قرار گیرد، می

ها، کاربری از بازیی داخلی به نگاه مثبت به داخل رسیده، در اثر هاها و پويانمايیها، کارتونبازی
 رسند.به نگاه مثبت به آن سوی آب می ،ی آن سوی آبهاها و پويانمايیکارتون

ديگرپیروی کودک و نیاز درونی وی به الگو خواهد در اين قسمت، پس از اشاره گذرايی که به سن 
های ها از الگوهای انجام شده با کودکان پیش دبستانی، تأثیرپذيری آنشد، با طرح برخی از مصاحبه

مطرح شده برای آنان، مورد بحث قرار خواهد گرفت. در اين قسمت تالش خواهد شد تا نشان داده 
های طلبی هستند( و الگوجويی و سلطهه عمدتاً مبتنی بر رقابتهای پسرانه )کشود، چگونه طرح الگو

(، هستندای مبتنی بر زيبايی دوستی جنس مؤنث و مسايل پرورشی و تغذيه تربیشدخترانه )که 
شان، گردند و در ادامه، کودکان با تعمیم دادن اطالعات اخذ شدههای اخیر میکودکان معطوف به الگو

های مورد عالقه خودشان به کنند برای ديدن الگوها را مثبت ديده و آرزو میگوهای موطن اين الکشور
های مختلف، نسبت های ارايه دهنده الگوهای مزبور بروند و اساساً با مثبت ارزيابی کردن کشورکشور

ر کنند و در نهايت، کسانی را که در برابها )خاصه امريکا( ديد و علقه مثبت پیدا میبه اين کشور
شناسند و می« های بدانسان»گیرند، به عنوان ها، قرار میهای مورد عالقه آنان يا کشور آنالگو

 کنند.ضرورت نفی و انکار آنان را در ذهن احساس می
ها و عقب بندی مباحث مطرح شده، با تأکید مجدد بر اهمیت الگودر انتهای عنوان حاضر، در جمع

های خارجی در اين زمینه، ضرورت عطف توجه جدی نهادهای سانههای داخلی از رافتادن رسانه
های گیریها مورد تأيید قرار گرفته است، زيرا الگوها به شدت جهتفرهنگی نظام نسبت به مسأله الگو

ها را تحت تأثیر ها و پويانمايیهای ديجیتال، کارتوناقتصادی تا سیاسی و عقیدتی کودکان کاربر بازی
توانند يک کودک ايرانی را در ايران تبديل به يک کودک غربی در ايران اده، به سادگی میخود قرار د

 کنند.

 نیاز كودكان به الگو 

های گونه که فانوسهمه اقشار، خاصه کودکان، در مسیر بودن تا شدنشان نیازمند الگو هستند و همان
های عملی، راه تحول و اعتالی فرد را به وی نمونهها با ارايه نمايانند، الگوها میدريايی راه را برکشتی

 نمايانند.می
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شناختی مسأله الگوبرداری کودکان، ذيل نظريات مختلفی نظیر شناختی و جامعههای رواندر نظريه
يابی کودکان در نظريات مختلف ای بندورا و يا الگوديگرپیروی اخالقی پیاژه، يادگیری مشاهده

شناسان مقوله شناسان قرار گرفته است )اگر چه روانشناسان و جامعهشناسی مورد توجه روانجامعه
شناسان مسأله الگوگیری را فراتر از اند و جامعهشناسان ديدهالگوبرداری را محدودتر از جامعه

یاسی گسترده و آن را در همه ابعاد اخالقی تا فرهنگی، اجتماعی، عقیدتی و س الگوبرداری اخالقی ديده
 اند(.ديده

شناختی ( در توصیف عمق وگستره الگوبرداری از منظر ديدگاه دينی و ديدگاه جامعه0414منطقی )
 نويسد:دکتر شريعتی می

گیری شخصیتی خويش، نیازمند کودکان، نوجوانان، جوانان و همه اقشار اجتماعی در روند شکل
ای به مسأله و اولیای فرهنگی جامعه بايد توجه ويژهالگو هستند. بنابراين اولیا، اولیای آموزشی 

ها را فراروی های مختلف علمی، ورزشی، اخالقی، اجتماعی، عقیدتی و مانند آنالگوپردازی داشته، الگو
اقشار مختلف )خاصه کودکان و نوجوانان( مطرح کنند، زيرا انتخاب يک الگو توسط يک کودک، 

های ارزشی که در الگوی چگونه شدن خويش را برمبنای معیار شود، وینوجوان يا جوان، سبب می
 بیند، رقم بزند.خويش می

پرستی )که توسط مستکبران جامعه ابداع و دامن زده شد( و جامعه توحیدی اولیه قرآن در تحلیل بت
سوره  از 24ها تأکید خاصی دارد. در آيه شريفه را به سمت کفر و شرک برد، بر استفاده آنان از اسوه

 فرمايد:نوح، خداوند می
 البته پرستش ودا، سواع، يغوث، يعوق و نسرا را ترک نکنید.

 نويسد:تفسیر مجمع البیان، ذيل اين آيه شريفه می
ها را السالم، آنم نوح، علیههايی بود که قوها، نام بتابن عباس و قتاده گويند: اين نام»
 «.ها را عبادت کردندپرستیدند. سپس بعد از آنان، عرب آنمی

 نويسد:پرستی در عالم، میطبرسی در ادامه بحث مزبور، در تحلیل ريشه بت
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ای بود که بین آدم و نوح، علیهما های مردم صالح و شايستهها ناممحمدبن کعب گويد: اين»
رده بودند. ها را در عبادت اتخاذ کالسالم، بودند. پس بعد از ايشان قومی زندگی کردند که روش آن

ها را بکشید و در مقابل خود قرار دهید، شما را تشويق و پس شیطان به ايشان گفت: اگر تصوير آن
 نشاط بیشتر در عبادت دهند.

ها تمثال و تصوير آنان را کشیده و خرسند بودند تا بعد از ايشان که مردم ديگر آمدند: پس آن
ها فريب خوردند و ها را می پرستیدند، پس آنند، اينها گفت: مردمی که قبل از شما بودشیطان به آن

 «.پرستیها را و اين بود ريشه و اساس بتعبادت کردن آن
شود که تفسیر وی از به انحراف رفتن جامعه از توحید به با مالحظه آرای شريعتی، مشخص می

به طرح آن پرداخته « مجمع البیان»تفسیر  سمت شرک، دقیقاً مشابه تفسیری است که طبرسی در
 است.

از مجموعه آثار  –« علی علیه السالم»، «علی حقیقتی بر گونه اساطیر»های دکتر شريعتی در کتاب

کند. دکتر شريعتی در تحلیل ها ياد میهای يونانی، هندی و مانند آن بر اسوهو ... از تأکید فرهنگ –
های طبیعت و کرده است که از پديدهانسان همواره احساس می»شود که ها متذکر میرب النوع

به اطراف خويش تر است. انسان با نگاهی که موجودات برتر بوده، حتی از آن چه که هست نیز متعالی
ديده است و همین احساس کمبود او را اند، ناقص میانداخته، همه کسانی را که در اطرافش بودهمی

ها از کرده است و ستايش رب النوعمی -نقص و کاستی استکه جهانی بی -متوجه ماورا الطبیعه
ده است، وی فضايلی را به شها سبب میشود که نیاز انسان به الهام دهندگان فضیلتهمینجا آغاز می

های کامل مهر بورزد و رفته های ساخته و پرداخته خويش نسبت دهد و سپس به اين انسانرب النوع
 «.ها توسط وی منجر شودها به پرستش آنرفته مهرورزی او به رب النوع

های لنوع( در تحلیل مذاهب بودايی که به طرح خدا يا انسان کامل )نظیر رب ا0440دکتر شريعتی )
 نويسد:پردازند، میيونانی( نمی

های مذاهب سامی اين است که انسان در اين مذاهب چشم انتظار يکی از خصوصیات و برجستگی»
ای است که بیايند و او را نجات دهند، اما در مذاهب هندی مسأله برعکس های برجستهشخصیت

راه نجات آن است که در خود فرو رفته، است. دعوت اين مذاهب اين است که منتظر بیرون نباشید، 
خود را بکاويد و با رياضت و خودسازی، به جايی برسید که شايسته نجات شويد. اما در همین مذاهبی 

گويند منتظر کسی نباش، تو نیازمند منجی نیستی و به انسان کاملی که از وی تقلید که به انسان می
پرستی پديدار شده است، از مذاهب ما شخصیت تربیشم که بینیکنی و او را بستايی نیازی نداری، می
 «.دهدای از بودا را فرا روی خويش قرار میچرا که هر بودايی در نمازش، مجسمه

 نويسد:های غربی میهای مرسوم در طرح الگو( در ادامه، در توصیف برخی از روش0414منطقی )
ای ردد که الگوهای اخیر با تمهیدات گستردهگهای غربی، مالحظه میبا بررسی روند طرح اسوه»

وری از اند. برخی از اين تمهیدات عبارتند از: استفاده بهینه از دستاوردهای علمی، بهرهمطرح گرديده
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شناختی کودکان، نوجوانان و جوانان، استفاده از ظرايف های روانشناسانه، توجه به ويژگیظرايف روان
 ها. و تکرار اسوههنری، طرح پر هیجان الگوها 

 استفاده بهینه از دستاوردهای علمی، يکی از موارد مورد توجه در طرح الگوهای غربی است.
های يادگیری(، های تبلیغاتی غرب با استفاده از روش شرطی کردن کالسیک )و ساير روشدستگاه
 اهداف فرهنگی خود را محقق سازد. ها، ها و نظاير آنها، گزارشها، کتابکوشد تا با فیلممجدانه می

يک محرک خنثی )مانند صدای زنگ(، در مرحله نخست پاسخ  1در جريان شرطی کردن کالسیک

مورد نظر )مانند ترشح بزاق يک سگ( را فراخوان نیست، اما اگر همین محرک خنثی با يک محرک 
 ،، بدون حضور محرک طبیعیطبیعی )مانند گوشت( چند بار با هم ارايه شوند، در نهايت محرک خنثی

قادر به فراخوانی پاسخ مورد نظر )ترشح بزاق سگ( خواهد شد. بنابراين الگوهای غربی با تبعیت از 
سازی، در اوج توانمندی و قدرت، يا با کوهی از عضله و يا با چهره يا صدايی زيبا، دستاوردهای شرطی

رادی که دريايی از انرژی را به منصه ظهور گردند. طبیعی است افهای جمعی مطرح میدر سطح رسانه
گذارند يا افرادی که کوهی از عضله را به معرض ديد می گذارند يا از چهره زيبايی برخوردارند يا می

و  کودکانهای طبیعی که با بدن، چهره يا صدايشان در برابر به دلیل جذابیت ،صدای زيبايی دارند
های تبلیغاتی غرب شوند، خاصه که دستگاهواقع می نمورد توجه آناکنند، بالفاصله جوانان مطرح مینو

ورزش و هنر، يا برهنگی و هنر و موارد مشابه، در عمل به  های قدرتمند با يکديگر، مثالًبا ادغام جريان
آفرين های پرهیجان، نقشاند، بلکه در فیلمپردازند که نه تنها کوهی از عضلهطرح الگوهايی می

ا نه تنها در اوج مهارت ورزشی خاصی هستند )مانند اسکیت( بلکه مهارتشان را به شکلی شوند يمی
های نمايشی، يک زوج مرد در جريان اسکیت گذارند )مثالًآمیخته با هنر و برهنگی به معرض ديد می

عالوه از ه کنند. بباز، به شکل هماهنگی با موسیقی که در حال پخش است، اسکیت میو زن اسکیت
آنجا که زن اسکیت باز نیز به مقدار زيادی برهنه است، نمايش مزبور در عمل حاوی سه عامل قدرتمند 

 بسیاری از مخاطبانسادگی موفق به جلب توجه ه ورزش، هنر و برهنگی بوده، به همین دلیل، ب
 گردد(.می

مالحظه شناسانه، تمهید ديگری است که در طرح الگوهای غربی جويی از ظرايف روانبهره
 گردد.می

کوشند تا افرادی را های مورد نظرشان، میتر اسوهجذاب هر چهدستگاه تبلیغاتی غرب، برای طرح 
به عنوان اسوه و سمبل نسل جوان مطرح سازند که در مرحله اول دارای يک ويژگی مثبت و بسیار 

های مطرح شده فراهم آيد، سوهجذاب باشند، تا پس از طرح اين ابعاد مثبت، اسباب دلبستگی جوان به ا
های ها، ويژگی بسیار منفی اسوهاما در ادامه، پس از دلبسته شدن کودکان، نوجوانان و جوانان بدان

 نمايند.اخیر، به تدريج رخ می

                                                 
1. Classical conditioning 
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های مورد نظر در طرح شناسی خاص کودکان، نوجوان و جوان، از ديگر ويژگیگیری از روانبهره
 .استالگوهای غربی 

روانی کودکان، نوجوانان و جوانان، مانند  -های عاطفیهای تبلیغاتی غرب، با توجه به ويژگیتگاهدس
طلبی، روحیه نفی و انکار، تمايل به جنس مخالف و جويی، استقاللطلبی، هويتجويی، تنوعهیجان

ها، اما در جهت هايی منطبق با اين ويژگیکند تا برای نوجوانان و جوانان برنامهمانند آن، سعی می
 ارزشی خاص خويش تدارک ببینند.

 
 
 

 

 

 

ساله در  2 - 02,00نکته مهم ديگری که در اين زمینه بايد بدان توجه داشت، قرار داشتن اقشار 
سن ديگرپیروی اخالقی است که کودکان و نوجوانان به دلیل نیازی که به پیروی از الگو در خود 

ان داده، تبعیت از افراد مورد عالقه را به شکل عمیقی پیشه خود کنند، آن را در خود نشاحساس می
 کنند.می

های مطرح شده خويش را اند تا الگوهايشان کوشیدهطراحان نظام تبلیغاتی غرب، در فرازی از اقدام
ها در روندی پرتالطم و هیجانی، های هیجانی ترسیم کنند. ترسیم الگودر اوج شور، التهاب و رفتار

های اخیر در جريان کاربری خويش، اوجی از شور و هیجان را تجربه کنند و شود کاربران الگومیسبب 
های فرارويشان شوند، بلکه به تدريج ياد بگیرند ها، بیش از پیش شیفته الگونه تنها در تالطم هیجان

انديشیده( عمل النی و مدار )و نه عقای هیجانکه در برخورد با مسايل اطراف و اکنافشان به شیوه
 کنند. 

گیری از ظرايف گیرد، بهرهتمهید ديگری که در جريان طرح الگوهای غربی مورد توجه قرار می
 .استهنری 

های انديشه مورد نظر نظامهنر همچون ورزش، همواره به مثابه ابزاری بسیار کارآمد، در القای 
ها، های ديجیتال، کارتونجهان معاصر، استفاده از بازی ها آمده است و درتبلیغاتی به کار اين دستگاه

ها، در القائات سیاسی و ارزشی سرايی مصور(، موسیقی و نظاير آنها، شعر، کامیک )داستانپويانمايی
 خاص به مخاطبان )خاصه کودکان( به شدت مورد توجه است.

 .استطرح الگوهای غربی جويی از عامل تکرار، از ديگر موارد مورد نظر در جريان بهره
تکرار عنصر مهمی در يادگیری و تثبیت مفاهیم موردنظر در ذهن آدمی است. تبلیغات گسترده و 

ها را به های متنوع، اثرگذاری آنهمپوش غرب، با تکرار الگوهای غربی، در موارد مختلف و عرصه
 . «دهدنهايت حد ممکن ارتقا می
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های یش دبستانی داللت بر آن دارد که کودکان کاربر بازیهای انجام شده با کودکان پمصاحبه
های غربی که به شوند، در درجه نخست به الگوها مواجه میهايی که با آنديجیتالی، در برخورد با الگو

های عروسکی دهند تا الگوی نشان میتربیشگردند، توجه تری به آنان ارايه میشکل پر آب و رنگ
 ها در داخل صورت پذيرفته است.ه کار کمی روی آنکارتونی داخلی ک

ها و کارتون هايی که در جريان بازیتأثیر الگو در درجه بعدی اهمیت، کودکان کاربر به شدت تحت
های آنان الگوبرداری و کنند از رفتاراند، قرار گرفته، سعی میها آشنا شدههايشان با آنديدن
 برداری کنند.کپی

ها، نه تنها متضمن سود وافر ها و کارتونهای مطرح شده در بازیيل مرتبط با الگوارايه وسا
، بلکه با کاربری کودک از اين وسايل، میزان اثرپذيری او از استهای تهیه کننده اين وسايل شرکت

 شود.کند، افزوده میالگويی که با کاربری از وسايل وی لحظه به لحظه با آن زندگی می
شود، کودکانی که در دوره ها و وسايل مصرفی آنان به کودکان کاربر سبب میتوامان الگوارايه 

هايی که برای آنان مطرح برند، با الگو قرار دادن افراد و شخصیتديگرپیروی اخالقی خود به سر می
نام الگوی  ها را پیشه خود کنند، تا حدی که در تالش باشند با تغییر نام خود،اند، تبعیت از آنشده

 مطلوب طبع خويش را روی خودشان بگذارند.
اندازه در جريان بازی های غربی وجود دارد، شرّ و شور بیش از نکته مهمی که در جريان طرح الگو

 يا کارتون مورد نظر است. 
ها و بررسی اظهارات کودکان پیش دبستانی مصاحبه شده، حکايت از آن دارد که دختران کاربر بازی

شوند، با توجه به طبع باکس، رايانه و يا با ماهواره ارايه میهايی که روی تبلت، گوشی، ايکستونکار
های تأثیر رفتار تحت تربیشتأثیر ابعاد آرايشی و پسران کاربر  تحت تربیشزيبايی دوست زنانه خود، 

 کنند.ته، طبق همان روال عمل میها قرار گرفها و کارتونحرکتی و اعمال قدرتمندانه قهرمانان بازی

 هاها و پویانماییها، كارتونهای مطرح شده در بازیتأثیرپذیری كودكان از الگو

های دينی گرفته تا ها شد، خاطرنشان گرديد که از ديدگاهدر بحث نظری که در مورد اهمیت الگو
خاصه کودکان و نوجوانان، تأکید های غیردينی، باالتفاق روی تأثیر عمیق الگو بر مخاطبان، ديدگاه
 اند.ورزيده
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تر کار های خارجی که علمیهای مختلف )خاصه رسانهها سبب شده است که رسانهاهمیت وافر الگو
های موردنظر، اوج القائات ممکن را ها شده، بکوشند تا با پردازش الگوکنند(، به شدت متوجه الگومی

جو و اقتدارگرا دارند، ای مبارزهورند. به عنوان مثال، از آنجا که پسران روحیهبرای مخاطبانشان فراهم آ
جويی را در خود های تهیه شده برای پسران، افرادی هستند که اوجی از قدرت، توان بدنی و ستیزهالگو

، به اندهای دخترانه هم با توجه به زيبايی دوستی دختران، پردازش شدهنهند. الگوبه معرض ديد می
ها، ها برای کودکان مخاطب بازیهای زيبايی مانند باربی، سیندرال، السا و مانند آناين معنا که چهره

ها را گردند و با جذب کودکان به خود، القائات ارزشی خود بدانهای ارايه میها و کارتونپويانمايی
 کنند.شروع می
اند. اين افراد ها مطرح شدهمن و نظاير آنتن، بتبنهای پسرانه، افرادی مانند مردعنکبوتی، در الگو

انگیز، از زيبايی پايان هستند )نظیر مرد عنکبوتی( و يا در عین داشتن قدرتی شگفتيا واجد قدرتی بی
دهند )مانند باب داری که انجام میهای خندهتن( و يا به دلیل کارزيادی برخوردارند )مانند بن

 گیرند.دو جنس قرار می اسفنجی(، مورد توجه هر

 
 
 

 

 

 

 

 

 

های پسرانه، غالباً با توجه به های غربی، در طرح الگوها و کارتونها، پويانمايیسازندگان بازی
های آسیب خورده و های خود را در آغاز به نوعی مدافع انسانروحیه لطیف و عاطفی کودکان، الگو

ها ظلمی رفته بال احقاق حقوق مردمی است که بدانکنند )مثالً مرد عنکبوتی دنمظلوم پردازش می
شوند که در عین نوعدوستی، واجد است(، کودکان به دلیل فطرت پاکشان، بالفاصله جذب الگويی می

های غربی، کودکان خردسال را به اين سمت و سو ، اما به تدريج سازندگان بازیاستپايان قدرتی بی
ها متنفر شوند. اما در نهايت های مطرح شده آنان، از دشمنان آنالگوکنند که ضمن ستايش هدايت می

های غربی، سمبل ها و پويانمايیها، کارتونهای پردازش شده سازندگان بازیشود که الگومشخص می
های آن قد علم کرده و ها، کسانی هستند که در برابر امريکا و تعدیامريکا هستند و دشمنان آن

 اند.ن را پیشه خود کردهمخالفت با آ
کارتونی مطرح شده، در آغاز به شدت مايل  -های عروسکیکودکان در آغاز دلبستگی به الگو

منی يا اسپايدرمنی را تنی، بتها درآيند، بنابراين خريد البسه و يا وسايل بنهستند که به هیبت آن
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مانند اين که لباس مرد عنکبوتی اساساً کنند، اما در ادامه، کودکان با دريافت شواهدی پیشه خود می
برند ها، در محیطی به سر میتن، مرد عنکبوتی، بت من و نظاير آنگر پرچم امريکا است يا بنتداعی

هايی که در ها است، با تعمیم دادنهای مدل باال و مانند آنهای متعدد، ماشینخراشکه حاوی آسمان
من و نظاير هايی نظیر سوپرمن، سوپربوی، بته خود به الگوها وجود دارد، عشق و عالقهمه انسان

تن، مرد عنکبوتی و دهند و بعد از آن که در نقش مدافع بنها تعمیم میها را به کشور سازنده آنآن
 شوند.مانند آن درآمدند، به تدريج مدافع موطن آنان می

ها، بدبین شده، نسبت به ها و کشور آنهای آخر اين فرايند، کودکان نسبت به آدم بدبالطبع در گام
کنند تا سرانجام به اين بصیرت دست يابند که کشور خودشان، موطن همان آدم ها اظهار کراهت میآن
 ها هست و آنان برای نجات خويش اساساً بايد مهاجرت کرده، به امريکا پناه ببرند.بد

لطه مبتنی بر القاء در صنعت نظام ستحلیل عملیات روانی » (، در مقاله0400) و مراثی لونی
 نويسند: ، می«سواران(مطالعه: سريال اژدها نمايی )موردپويا

ها به تغییر رويه و راهبرد نظام سلطه از جنگ سخت به جنگ جويی برملتاستعمار جهت سلطه»
اما نظام شود، روی آورده است. پويانمايی و فیلم دنبال مینرم و راهکارهای جديد که از طريق صنعت 

برد؟ سلطه از تغییر راهبرد خود از جنگ سخت به جنگ نرم در پويانمايی اژدهاسواران چه سودی می
دهد که نظام سلطه با يک طرح و فلسفه از قبل طراحی شده، در قالب نتايج اين تحقیق نشان می
سخیر درآوردن دنبال به ته دارد، بهای مشابه که به کودکان عرضه میپويانمايی مذکور و سريال

 ها ادامه دهد. جويی خود بر ملتهای کودکان است تا از اين طريق به سلطهها و ذهنقلب
غرب از ابزار سینما و پويانمايی برای تغییر باورهای نسل کودک و نوجوان ديگر کشورها برای نیل 

مردم و نوجوانان، خود با کند که های خود؛ يعنی سیطره همه جانبه استفاده کرده و کاری میبه خواسته
شوند. صنعت سینما و پويانمايی با توجه به اين که از همه عوامل پای خويش جذب فرهنگ غربی 

 کند.ترين تأثیر را در القای اين معانی دنبال میکند، بیشتصويری و بصری استفاده می
اف خود و به جهت آن جويان برای نیل به اهدهای پژوهش، حاضر حاکی از آن است که سلطهيافته

های ديگر هستند. آنان از های ملتها و ذهنکه انديشه خود را جهانی کنند، به دنبال تسخیر قلب
های کامپیوتری، شخصیت انسان طريق ابزار رسانه و صنعت سینما و پويانمايی و امروزه از طريق بازی

کنند اين آموزش را د. آنان سعی میپروراننکامل را مطابق با فرهنگ غربی تعريف کرده و آن را می
ها ثابت کنند که آمريکا نابود شدنی درسطح جهان به يک فرهنگ عمومی تبديل کنند و به بقیه ملت

نیست و قدرت برتر باقی خواهد ماند. در حقیقت، آنان از طريق ابزار هنر و صنعت پويانمايی به دنبال 
ها قشرزيادی ها و پويانمايیجا که مخاطبان اين سريالتداوم سلطه و سیطره جهانی خود هستند و از آن

 گذارد. ها مستقیماً در ذهن و فکر آنان تأثیر میاز کودکان و نوجوانان هستند، نمايش اين سريال
بايد اذعان کرد، نظام سلطه از تغییر راهبرد خود از جنگ سخت به جنگ نرم، در اين پويانمايی و 

قای مفاهیمی چون جهانی شدن، نابود نشدن کشور امريکا و ماندگاری آن، های مشابه به دنبال الفیلم



 01سیاسی نسل دهه  –های اقتصادی / بررسی تحول 011

ها تغییر باورهای ملی و مذهبی کودکان و نوجوانان که در نهايت منجر به تسخیر قلب و ذهن ملت
 .«گردد و نشان دادن کشور امريکا به عنوان ابرشهر و کشور آرزوها و آمال استمی

 سازد:ارش پژوهشی خويش به شکل مشابهی خاطرنشان میيکی از اعضای گروه پژوهش در گز
معطوف بر عقیده کودک بر برتری  ترالگوهای مورد کاربری کودکان بیشاثرات سیاسی »
خارجی های کنند کشورکودکان خیال می به اين معنا که. ايران استهای خارجی نسبت به کشور

کودک که شود باعث می ند و اين مسألهستبهتری هتر و دارای امکانات های بصری جذابدارای جلوه
  .آنجا را قبله آمال خود بداند

شاخ را دانست. فاطمه اسب تکتر از ايران میماهان مرد عنکبوتی را متعلق به آلمان و آلمان را قوی
 های رنگی در پرتغال هست و در ايرانکرد جنگل با درختدانست و فکر میمتعلق به پرتغال می

 نیست. 
های نینجا به پشتاگر الک ،گفتدانست و میهای نینجا را منجی خودش میپشتامیرمهدی الک

های نینجا را به پشتکند. او همچنین الکهای نینجا طرفداری میپشتدوستش حمله کنند، از الک
 دانست. ها، آمريکايی میدلیل شکل آن

دانست و دوست داشت های زيبايشان متعلق به آمريکا میالسا و سیندرال را به دلیل لباس ،آرمیس
 که در آمريکا زندگی کند.

ها من و مرد عنکبوتی به ايران حمله کنند، ما قادر به شکست آناگر سوپرمن و بت ،گفتبهبد می
ها را به غیر از دزدهايشان، آمريکايی دانست. او تمامها را متعلق به آمريکا مینیستیم و همچنین آن

 دانست.مانند الگوهايش قوی می
دوست  ،داشتدانست و بیان میها را به علت پیشرفته بودن ابزارهايشان آمريکايی میتايتان ،آمیتیدا

 .دانستهای باربی را جادويی و متعلق به آمريکا میدارد در آمريکا زندگی کند. او همچنین جنگل
توان نتیجه گرفت، الگوهای مختلف قادر به القای تمايالت بندی اجمالی میابراين در يک جمعبن

 .«سیاسی خاصی به کودکان کاربر الگوها هستند
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داری، الگوهای خاص پسرانه را با توجه به عاليق پسران به مواردی دستگاه تبلیغاتی نظام سرمايه
ها و الگوهای خاص مورد عالقه دختران را با عنايت به عاليق مانند آننظیر قدرت، سرعت، هیجان و 

 کند.ها ارايه میآنان، مانند جذابیت فیزيکی، آرايش، پوشش و نظاير آن
ساله، مصاديقی در جهت جذب پسران بر مبنای عاليق  5/4ساله و سهیل  4اظهارات آرمین 

 کنند:فطريشان را ارايه می
 گی برای چی؟دوست داری بزرگ شدی بری آمريکا، به من میآرمین توگفتی که  -»

 ن. هست اسپايدرمن اونجا تن وچون بن

 رفتی؟میچین  کشور چین بودن، توی اسپايدرمن تو تن ويعنی اگه بن -

 ان. اسپايدرمن امريکايی تن ودونم که بنمن می ،نه

 يکا؟خوای بری آمراسپايدرمن می تن وخاطر بنه يعنی تو فقط ب -

 نه. 

 خوای بری؟پس برای چی می -

اينجا  بازياش از پسرا با همن، ماشیناش باکالسن، شهر های اونجا دخترا وکه مدرسه چون
 تره. بزرگ

 ايران یاون ماشین باکالسا تو ازبعد هم باشن،  دخترا با هاش پسرا وايران هم مدرسهی اگه تو -
 مونی؟ايران می و ری امريکاديگه نمی تو ،بزرگ بسازنم مثل اونجا رو ه بازياش م بسازن، شهره

 خوام برم آمريکا. نه، من می

 ری؟م میه باز ،ا رو داشته باشیمهم همونه اينجا ،ايی که دوست داریههمون چیز چرا؟ -

اگه اينجا بسازن  ،رو آمريکا داشت که امريکا کشور قهرمانای منه، بعدشم اول اينا ره، اولش چونآ
 شه تقلب کردن. کارشون می و، اينر اونا

 تونن تقلب کنن ديگه؟چیز خوب رو میه ي شه؟خوب مگه چی می -

 .ها ازشون خوشمون بیادما ،چیز ديگه بسازنه تونن ياينجا اگه می ،نه

 نری آمريکا؟ و مثالً اينجا چی بسازن که تو خوشت بیاد -

 رم آمريکا. من بزرگ شدم می ،چی بسازن هر

 بیان آمريکا؟ تو مامانت هم دوست دارن با و بابا -

 گه نه. ولی مامانم می ،رهآبابام 

 گه نه؟چرا مامانت می -

  .شهم تنگ میاهمن دلم برای خانواد ،گهخه میآ

 بابات چرا دوست داره بره امريکا؟ -

اگه تو  ،اينجا درمیارمگه اين پولی که تر از پول ايرانه. بابام میارزش گه پول اونجا خیلی بابابام می
 های خوب بخريم. تونیم کلی باهاش وسیلهمی ،امريکا دربیارم
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 رين؟بابات می و اگه مامانت راضی نشه باهاتون بیاد امريکا، تو -

 کنه. بابام داره مامانمو راضی می

 اگه راضی نشد چی؟ -

  دوس نداره بیاد ايران. اصالً ،بريمش. اگه اونجا زندگی کنهبازم می

 چرا؟ -

 چون اونجا همون جوريه که مامانم دوس داره. 

 جوريه مگه؟ه چ -

که به لباس پوشیدنش گیر بدن خوشش نمیاد. تو آمريکام کسی به لباس پوشیدن آدما  اين مامانم از
 گذره. تونه لباسايی رو که دوس داره رو بپوشه. کلی هم بهمون خوش میکسی می کاری نداره. هر

 دوست داره؟رو ور لباس پوشیدنی ه جمگه مامانت چ -

 پوشن ديگه. ه خانمای خارجی میک اون لباسايی از

خوان چی میی دونی برارو می اهاون ،خوان برن آمريکام بزرگ شدن میه هاتدوستگفتی  -
 برن؟

کنن که پارسا شکالتای بزرگ درست می اين ساندويچا و م ازه جا پارسا خیلی شکموعه، اون
 عاشقشونه. 

خوام برم گه میخواد بره اونجا درس بخونه. میالدم میبرای همین می ،خواد دکتر شهامیرم می
 مث اسپايدرمن با آدمای بد بجنگم.  آمريکا درس بخونم پلیس شم و

خواد جنگ بشه ن میکه کشورمو اين گه بريم آمريکا ديگه ازی ترسوايیه. میعلی خیلی بچه
 (. دخندترسیم )مینمی

 جا؟ خواد بره اونای امريکا میهشکالت خاطر ساندويچ وه دوستت پارسا فقط ب -

جا هم غذاهای  رم اونگه میمی ،تن هم هسبعدشم عشق بن ،ره خاله، پارسا خیلی شکموعهآ
 جنگیم. ريم با دشمنا میتن میهم با بن ،خورمخوشمزه می

 شه؟بخونه که دکتر چرا اينجا درس نمیامیر  -

هاش خیلی بهتر از ايرانه، جا دانشگاه گه که اونمی ،خونهدايی امیر داره دانشگاه آمريکا درس می
 شم. می خوبجا يه دکتر  رم اونگه من میامیرم می

 دوست نداره؟رو میالد چرا اينجا  -

گه هم از کاراشون. می ه،لباساشون خوشش اومد هم از ،پلیسای آمريکا رو ديده میالد تو يه فیلمی
 جنگم. آدمای بد می بعدشم مث اسپايدرمن با ،شممث پلیسای اونجا می ،برم اونجا درس بخونم

 ترسه؟از جنگ میفقط علی هم که  -

 ،دونم کدومشونه کار پیدا کردهولی باباشم تو آمريکا يا کانادا نمی ،گهجوری که خودش می ره اينآ
 جا.  خوان برن اونمی
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 درس بخونی؟ ،میالد رفتی آمريکا تو دوست نداری مثل امیر و -

 خوام مث میالد پلیس شم. منم می ،خونمجا درسمم می چرا ديگه، وقتی رفتم اون

 شی؟بخوای پلیس تو چرا می -

 . «تنبیه کنمرو اونا  ،و دستگیر کنمر مث اسپايدرمن آدمای بدکار

 گفتی؟ات میکارتون مورد عالقه رهدرباخوب سهیل  -»
کويین يک ماشین قدرتمند و با حاله که با ماشینای خاله داستانش رو برات تعريف کنم، مک

مک به اصرار دوستش کروز،  0بره که توی قسمت ده و همیشه از همشون میای، مسابقه میمسابقه
 کنن.و همه تشويقش می دهده و اونو شکست میبا يک ماشین سیاه و بدجنس مسابقه می

 کويین قدرتمنده؟پس به نظرت مک -
ره و کالً ماشینای آمريکايی خیلی ده و با سرعت میآره خیلی ماشین قدرتمنديه، خیلی خوب گاز می

 سرعت دارن.
 کويین آمريکايیه؟آهان، يعنی مک -

 آره ديگه.
 دونی که آمريکايیه؟تو از کجا می -

 گفت.يکی از دوستام می
 های آمريکايی قدرتمند هستن؟ يعنی ماشین -

 شه.سازن اونا رو، نه مثل ماشین ما که همش خراب میآره ديگه، خوب می
 ماشین شما چیه؟ -

 )با خنده( پرايده، ايرانیه ديگه!
 های آمريکايی قدرتمند هستن؟گفت که ماشینپس دوستت می -

 گه خیلی سرعت دارن.آره، اونم می
 خوب، خودت هم دوست داری ماشین آمريکايی داشته باشی؟  -

 ای.کويین روش پر نقاشی باشه، مثل ماشین مسابقهآره، دوس دارم مثل مک
 توضیح بدی؟ تربیشتونی خوب می -

مثالً خاله بزرگ شدم، دوس دارم سريع ماشین سواری ياد بگیرم و پولدار بشم و کلی ماشین گرون 
 .«و مسابقه رالی مثل مک مسابقه بدمقیمت بخرم و برم ت
های پسرانه، به های غربی با قدری تفاوت با پردازش الگوها و کارتونها، پويانمايیسازندگان بازی

پردازند. به اين معنا که سازندگان اخیر برخالف روحیه اقتدارگرای پسران، با های دخترانه میطرح الگو
هايی در اوج زيبايی )و حتی زيبايی غیرعادی( برای دختران، الگوسوءاستفاده از روحیه زيبايی دوست 

های کنند. الگورا جذب خويش می 01نسل دهه کنند که بالفاصله کودکان خردسال دختران طرح می
ای و مراقبتی )که های پرورشی، تغذيهشان، با مبادرت ورزيدن به کاراخیر عالوه بر زيبايی خیره کننده
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آيند(، بر جذابیت خود برای دختران خردسال بیش از پیش طری دختران به شمار میهای فاز ويژگی
های مورد عالقه ها خواب الگودارند شبافزايند، تا جايی که گاهی دختران مصاحبه شده، بیان میمی

يگر دارند که مايل هستند به کشور باربی، برتز، السا، سیندرال و دبینند و بعضاً بیان میخويش را می
 های دخترانه بروند تا الگوی مورد عالقه خويش را ديدار کنند.الگو

های ها با ديدن معیارها و کارتونها، پويانمايیالزم به يادآوری است دختران خردسال کاربر بازی
های طاليی، های زيبايی غرب، يعنی موهای دخترانه پردازش شده، خود به خود معیارزيبايی در الگو

اند را به همراه پوششی نیمه برهنه، به عنوان معیار هايی که با روژلب قرمز شدهسفید و لبپوست 
 کنند.زيبايی اخذ می

 اند:های خود از مسأله اخیر چنین ياد کردهساله، در مصاحبه 4افسانه و ملیکای 
 افسانه از نظر تو سیندرال خوشبخته؟  -»
 ره. آ

 نداره.  يه خواهر مهربونهم تازه مثل تو  ،ادهو از دست در چرا؟ اون که مادرش -
 ،همه دوسش دارن ،شهتازه فرشته هم باهاش دوس می ،ولی دوستای زيادی داره ،خواهر نداره ،رهآ

 کنه که دوسش داره. بعدشم با يه شاهزاده ازدواج می
 مگه نه؟  ،هم دوست دارن ، تو روای توهدوست خوب -

بهش  ، منمث سیندرال ،موهاش طاليیه ،ولی يکی از دوستام هست ،منم دوسشون دارم ،آره
 . «کنمحسودی می

 ها هم قشنگن؟ملیکا گفتی کارتون السا و آنا رو هم ديدی، اون -»
تونستم برف بینم، دوست دارم مثل السا میآره، اونا هم خوشگلن، بعد وقتی اون کارتون رو می

 درست کنم، با دوستام بازی کنیم.
 کا تو هم مثل سیندرال و السا خوشگلی؟ملی -

 خوشگلم، ولی اونا بهترن.
 چرا؟ -

 تره.تره رنگش، لباساشون قشنگخب اونا موهاشون قشنگ
 خوب مگه تو هم لباس قشنگ نداری؟ -

 اس، خارجیه.دارم، ولی برای اونا يه جور ديگه
 دوست داری شبیه اونا باشی؟ -

 آره، خیلی.
 چرا؟ -

 قشنگی، بعد همه بخوان شبیه من بشن. چه قدربرای اين که دوستام بگن 
 ملیکا تو عروسک هم داری، مثالً باربی؟ -



 015/ سیاسی -های اقتصادی بررسی تحول

 

 آره باربی دارم، خیلی هم دوستش دارم.
 چرا؟ -

 «.زنمخب اونم مثل سیندرال خوشگله، موهاش قشنگه، تازه الک هم داره، منم مثل اون الک می

 
   

 

 

 

 

 

 
 

های زيبايی ، از معیار«زيبای خفته»هم به عنوان يک پسر، پس از ديدن کارتون ساله  4سهیل  
 اند، به قرار زير ياد کرده است:غرب که در زيبای خفته متجلی شده

 گرفتی؟ هم ایديگه کارتون از دايیت جان سهیلخوب  -»
 آره.

 گرفتی؟ چی ديگه -

 .1خفته زيبای

 چه جوريه؟ خفته زيبای کارتون بگی من به تونیخوب می -
 کنه.می جادو رو خفته زيبای جادوگره

 کنه؟جادو می رو خفته زيبای جادوگره چرا -
 تره.خوشگل ازش چون

 چه جوريه؟ خفته زيبای مگه -
 «.قرمزه لپاشم و صورتیه و لباش طاليیه موهاش

   
 

 

 

 

 

 

                                                 
بوده، حاوی برخی از مسايل  عاشقانه درام کارتون اين موضوع است. کشور آمريکا والديزنی شرکت خفته محصول زيبای .0

 نامناسب برای کودکان است.
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نکته ديگری که بايد به آن اشاره داشت، استفاده از ظرايف روانی در طرح الگوهای مورد عالقه 
 .استکودکان 

ها در هنگام انجام دارند، آنمی هايشان بیانساله، در جريان مصاحبه 4ساله و محمد  0محیای 
شود تا می ها برخورد دادهآنمن و مانند بتهای معمايی، در عمل با السا و آنا يا مرد عنکبوتی، بازی

های ديگر عیان ها )که عملکردشان در بازیمن و نظاير آنبتالگوهايی به نام السا، آنا، مرد عنکبوتی، 
 تری حک شوند:است( در ذهن آنان به شکل بهتر و عمیق

 هايی رو دوست داری؟محیا خانم تو چه کارتون -»
 محافظ جنگل.های السا، موآنا، باب اسفنجی با خرس

 از همشون کدوم رو دوست داری؟ تربیش -
 دوست دارم. من السام.  تربیشالسا رو از همه 

 تو السا هستی؟ -
 آره. 

 چه جوری مثل السا هستی؟ -
 زنم. تونم همه رو يخ بزنم، هر کی اذيتم کنه رو يخ میام، میمن قوی

 زنی؟با چی يخ می -
آورد که رويش هايش را میرود از داخل کمدش جعبه مداد شمعیمیزنم، صب کن )با دستام يخ می

 عکس السا و آناست(.
کنم، بعد باهم خواهر زنه، بعد من خوبش میاين منم. اين دوستمه، اسمش آناست. دوستم يخ می

 دم. خواد منو بکشه، ولی من شکستش می شیم. بعد يه آقاهه هست، میمی
 دی؟چه جوری شکستش می -

 کنم. يخیش می
 آنا چه طوريه؟ -

 تونم.تونه کسی رو يخی کنه، ولی من میآنا خیلی چرته. هیچ کاری بلد نیست بکنه، نمی
 يعنی اگه کسی بلد نباشه اين کارها رو بکنه، به درد نخوره؟ -

 آره ديگه. 
 پس يعنی تو بهتر از آنايی؟ -

 تونم اجی مجی کنم، لباسمو يخی کنم. آره، من لباسم آبیه، خوشگله، موهامم قشنگه، بافتست. می
 اآلن که موهات کوتاهه؟ -

 ام. نههههه! الکی خب! من که شبیهش نیستم، الکی شبیهش
 ولی دوست داری شبیه اون باشی! -

 آره. لباسای قشنگ بپوشم، موهامو خوشگل کنم. يه بازی تو گوشی آبجیم هست، بازی الساست. 
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 بازيش چه جوريه؟ -
ترش کنیم، ولی بیشريم يه مرحله ديگه، موهامونو قشنگ میيه عالمه. بعدش می کنیمآرايش می

 قفله. بايد انقد بازی کنیم تا قفال باز بشن، بتونیم مو برداريم يا لباس. 
 کنی؟لباس هم براش عوض می -

 تر بهت امتیازتر بشه، بیشکنیم براش، هر چی خوشگلآره. لباساشم خیلی قشنگه. لباس عوض می
 «. تری رو باز کنیتونی قفالی بیشده، بعد میمی

 گیری، باهاشون بازی کنی؟محمد گوشی مامان و بابا رو هم می -»
 آره.

 کنی؟هايی میها چه بازیبا اون -
 .مرد عنکبوتی... بازی هوشی

 چه طوری هست؟ بازی هوشی -
 بايد به اون جعبه باشه.شن، من چشمم رن تو يه جعبه قايم میمن و اينا میبت
 که ببینی توی کدوم جعبه رفته؟ -

 «.اوهوم
 

 

دارد که را بر آن می 01نسل دهه ها ياد شد، کودکان هايی که به اجمال از آنمجموعه جذابیت
 4امیر مند باشند که در خارج زندگی کنند. بدون آن که حتی نام يک کشور خارجی را بشناسند، عالقه

اش در پاسخ به اين سوال که آيا دوست دارد که خارج برود يا خیر، با استناد به مصاحبهساله، در 
ها، به سوال مطرح شده پاسخ مثبت ها و بازیها، پويانمايیهای ترسیم شده از خارج در کارتونقشنگی

 دهد:می
 شناسی؟ بوک رو میفیس -»

ن با روسری گذاشته، اما خاله کوچیکم چون ذارن. مامان ممامانم داره، توی اونم عکساشونو می
 روسری سرش نکرده بود، مادرم با اون دعوا کرد.

 ها بايد روسری بپوشن؟ زن -
 بله.
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 ها چیزی سرشون نیست؟های خارجی توی فیلمپس چرا زن -
 خب، اونا خارجن ما که خارجی نیستیم. 
 هامون رو دربیاريم؟تونیم روسریپس اگه بريم خارج می -
 آره.  
 ات خارج باشی يا ايران؟ تو خودت دوست داشتی با خانواده -

 خارج.
 چرا؟ -
 تره.ها، اما اونجا قشنگتره، اينجام قشنگهاونجا قشنگ 
 چرا بهتره؟  -

 تره.گفتم که قشنگ
 تر هست؟ به نظرت چیشون قشنگ -

 هاشون بزرگه، سگ دارن.خونه
 همین؟  -
شیم مثل اونا، ديگه چرا بريم ل کنیم و يه سگ بگیريم، میهامونو خوشگخوب ما هم خونه -

 خارج؟ 
 «.دونم )خنده(نمی 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
اما باز هم  ،دداناش را نمیهای مورد عالقهسازنده الگو ساله نیز با وجود آن که نام کشور 4پونه 

 آمد:به دنیا میخارج بود در د که مايل داراظهار می
 گیرن؟میبهتر از ما مهمونی ها پس گفتی خارجی -»

 بله. 
 هاشون هم بهتر از ماست؟ها و جنگلقصر -

 بله.
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 چرا؟ -
 دارن. ها همه چیزهاشون رو خوشگل نگه میخب اون

 تو دوست داشتی که خارج به دنیا بیای؟ -
 .«خیلی

تن متعلق به داند بنتن، با آن که نمیدر پرسش از کشور بن ،در مصاحبه خودهم ساله  4امیرحسین 
 کند:چه کشوری است، اما از کشور وی با عنوان کلی نجاتگر ياد می

 کنه؟خوب چرا مرد عنکبوتی خوبه؟ مگه چه کار می -»
 زنه.زنه، چیزای خطرناک رو میکنه، وقتی چیزی میاد میآدما رو مراقبت می

 هان بعد به نظرت مرد عنکبوتی مال کدوم کشور هست؟آ -
 تنای جديد که ساعت دارن، باشه.های سپردار و سپرندار با بنر مرد عنکبوتیامممم بايد کشو

 تنای جديد که ساعت دارن خوبن؟بن -
 آره.

 ها خوبن؟چرا اون -
 اونا چون که کشورشون نجاتگره ديگه.

 اين کدوم کشوره که نجات دهنده ديگران هست؟ کشورشون نجاتگره، -
 م.دونستيه کشوری که من قبلنا نمی

 دونی؟اآلن می -
 آره!

 کدوم کشور؟ -
 تنا، کشور نابودگر غوال.کشور مرد عنکبوتیا، کشور بن

 دونی؟هان بعد اسمشو نمیآ -
 نه؟
 ها باشی؟خوب تو دوست داری مثل اون -

 «.اوهوم!
ای که داشته است، امريکا را که الگوی تخیلی مرد عنکبوتی در آن شکل ساله، در مصاحبه 4آرشام 

تن را نپرداخته است، بد نامد، اما کشور خودش ايران را که الگويی مانند بنگرفته است، کشور خوب می
 داند، چون به زعم او اين کشور قهرمان )!( ندارد:می

 يا اسپايدرمن رو؟ داری دوست تربیش رو جری آرشام -»
 اسپايدرمن.

 داری؟ دوست تربیشرو  چرا اسپايدرمن -
 مانه.قهر اون يه چون
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 داريم؟ قهرمان هم ما توی ايران نظرت به -
 نه.
 هستن؟ خوب کشورها کدوم نظرت به آرشام -

 آمريکا.
 هستش؟ چرا آمريکا کشور خوبی -

 دارن. قهرمان تو کشورشون چون
 بری؟ آمريکا شدی بزرگ داری دوست -

 خیلی. آره،
 داری؟ چرا دوست -

 دارن. رو دوست قهرمانا اونا که پیش رممی چون
 ندارن؟ کشورها قهرمان بقیه -

 نه.
 داره؟ قهرمان چون آمريکا کشور خوبیه، پس -

 آره.
 دارن؟ وجود هم بد هایتوی آمريکا آدم -

 گیرن.می جلوشونو قهرمانا ولی آره،
 نابودکنن؟ رو هم بد خیلی آدمای توننمی هاقهرمان -

 آره.
 بد هستن؟ کشورها کدوم نظرت به آرشام -

 بدن. همشون
 کشورها بد هستن؟ چرا همه -

 ندارن. قهرمان چون
 بگی؟ من به تونیمی که بلدی، رو کشورهايی اسم آرشام -

 آمريکا، انگلیس، آلمان، فرانسه، ايران، برزيل.
 از کجا ياد گرفتی؟ دونی،رو می کشورها اسم خوب چه قدر -

 ديدم. تو فوتبال
 خوبن؟ گفتی کشورها که يکی از اين جزآمريکا کدوم به نظرت به -

 کدوم. هیچ
 نیستن؟ خوب کدومشون چرا هیچ -

 ديگه. ندارن قهرمان کدومشون هیچ
 دارن؟ دوست رو هاقهرمان توی آمريکا آرشام -

 «.خیلی آره،
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ساله هم کشور سازنده کارتون و الگوی مورد عالقه خودش )هالک( را خوب معرفی  4محمد 
 کند:می

 بگی؟ من به تونیمی بلدی روکه کشورهايی محمد اسمخوب  -»
 آمريکا، ايران، انگلیس، ايتالیا.

 يادگرفتی؟ رو از کجا کشورها اسمخوب  -
 گفته. بهم مامانم

 رو گفته؟ کشورها اسم بهت چی برای مامانت -
 بره. قراره کجاها با بابا)ی ناتنی( که گفتمی داشت

 خوبن؟ کدومشون کشورها از اين نظرت به -
 آمريکا و انگلیس.

 هست؟ خوب چرا آمريکا و انگلیس -
 بره.می هم پیش رو آدما که سازهمی هالک مثل آدمايی چون

 سازه؟می هالک مثل هم انگلیس مگه -
 کنه.می آمريکا کمک به نه،
 بینی؟می چی با رو هاکارتون اين محمد -

 «.ماهواره
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 کند:امريکا معرفی می وای مرد عنکبوتی راساله، مأ 4پارسای 
 کنه؟دونی مرد عنکبوتی کجا زندگی میمی -»

 آره، تو آمريکاست.
 مگه واقعیه؟ -

 آره.
 واقعاً وجود داره؟ -

 «.بینیشآره، اگه بری آمريکا، خودت می
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاها و پويانمايیها، کارتونهای مختلف برخی از کودکان کاربر بازیبا مشخص شدن سرزمین الگو
های مورد ها بروند تا الگومن و مانند آنتن، مرد عنکبوتی، بتکنند که به کشور بنابراز عالقه می

 عالقه خودشان را در آنجا ببینند.
 اشاره دارند. هافراد بد و ضرورت جنگیدن با آنهای خود به اساله، در مصاحبه 4حامد و ياسر 

آدم »جنگند، تن( میکه با الگوی مورد عالقه او )بندارد، کسانی حامد در بیانات خويش اظهار می
 «:ها دنبال خراب کردن دنیای ما هستندآدم بد»دارد که هستند و ياسر نیز اظهار می« هابد

 های خوب و بد هست، آره؟ها آدمگم تو کارتونمی -»
 تن آدم بد داره.بن آره! تو کارتون

 کنن؟چه کار میآدم بدها  -
 جنگن.یتن مبن با
 کنن؟چه کار میخوب پس آدم خوبا،  نگن،جتن میبن با -
 «.کننشن، کمکش میتن دوست میبن آدم خوبا با -
 تونی اسم فیلمی رو که گفتی ديدی، به من بگی؟آقا ياسر می -»
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 نه.
 چرا نه؟ -

 اسمش سخته، بلد نیستم.
 جوری بود؟تونی برای من بگی، فیلم چه خوب عیبی نداره، می -

 داد.تورنتو با آدم بدا مسابقه ماشین می
 کردن؟مگه آدم بدها چی کار می -

 کردن.داشتن دنیا رو خراب می
 تورنتو چه جوری جلوی آدم بدها رو گرفت؟ -

 «.1کرد تا نذاره بمب بترکهبا سرعت رانندگی می

های مدرسه بر نهج و شساله هم قبل از آن که به مدرسه وارد شده، تحت تأثیر آموز 4محمد 
کنند قرار گیرد، امريکا را در قطب خیرخواهان بشری و داعش و منوالی که سردمداران جامعه تجويز می

 داند:ها میاعراب را در قطب مقابل آن
 کنه که کارتونش برای تو جالب و جذابه؟هايی میمن چه کارخوب بت -»

 شهر رو اذيت کنن.ذاره مردم کنه و نمیتبهکارا رو دستگیر می
 کنه؟کنه يا کار بدی میبه نظرت اون کار خوبی می -

 بره.کنه که دزدا رو از بین میکار خوبی می
 من متعلق به چه کشوريه؟به نظرت بت -

 گفت. فکر کنم آمريکايیه، چون تو کارتون می
 های خوبی هستن؟ها آدميعنی به نظرت آمريکايی -

کنن تا اون جايی که من تو کارتونا و فیلما من به هم کمک میبت شون مثلتربیشآره ديگه، 
 ديدم.
 ها مال کدوم کشور هستن؟خوب به نظرت تبهکار -

 من.دونم، ولی مال آمريکا نیستن، چون مردم اونجا مهربونن، مثل بتنمی
 کنه؟کشه، به نظرت اون کار خوبی میمن که آدما رو میخوب بت -

 ده.کشه و عذابشون می، فقط دزد و تبهکارا رو میبه آدما کاری نداره
 به نظرت کشتن کار خوبیه؟ -

 آره، اگه کسی کار بدی کنه، بايد از بین بره.
 خوای اون رو بکشی؟تو هم اگه کسی کار بدی بکنه، می -

 آره، چون نبايد کار بدی بکنه.

                                                 
  اش است.سريع و خشن هست که کشور آمريکا سازندههای ای از فیلماين فیلم، سری مجموعه .0
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 من باشی؟يعنی تو هم دوست داری مثل بت -
 آره خیلی خوبه.

 خوبه خب؟چرا  -
کنن و منم دوس دارم مثل اون کنه و همه دوسش دارن و ازش تعريف میچون به مردم کمک می

 باشم تا مردم دوسم داشته باشن.
 های خوبی داره يا بدی؟من ويژگیپس به نظرت بت -

 خوب.
 های کدوم کشور هستند؟متعلق به آدم تربیشها ها و خوبیبه نظرت بدی -

 .«کشن، آدمای بدی هستنها عربن و همه مردما رو میگه داعشیبام میدونم، ولی بانمی
ای که با يکی از اعضای گروه پژوهش داشته است، در مصاحبه خودش در مصاحبه ،ساله 4هستی 

سازد، شدت عالقه وی به الگوی مورد ضمن تأکید بر عالقه به رفتن به خارج، خاطرنشان می
دهد، در صورت تقاضای السا برای ماندن نزد او، از ماندن ترجیح میاش چنان زياد است که او عالقه

 نزد مادرش هم چشم بپوشد:
 تو هم دوست داری شبیه السا بشی؟ -»

 آررره.
 چرا شبیه اون بشی؟ -

 چون خوشگله ديگه.
 يعنی اآلن تو خوشگل نیستی؟ -

 دوست دارم ديگه... . تربیشچرا خوشگلم، ولی خب من اونو 
 و داستان السا و آنا واقعیه؟به نظر ت -

اشون رفته خارج و السا رو ديدن، ولی يخی که توی دستش هست گن عمهداستانش که، دوستام می
 رو نداره، عکسشم دوستام ديدن.

 تو هم دوست داری بری خارج السا رو ببینی؟ -
 آره.

 خوب چرا ببینیش، تو که فیلم و کارتونش رو ديدی؟ -
 ن دوست دارم برم و واقعیش رو ببینم.خب آخه خیلی قشنگه، م

 گی؟خوب وقتی ببینیش، بهش چی می -
 خواد جای اون باشم. گم خیلی خوشگله و من دوسش دارم و دلم میمی
 خوب اگه السا بهت بگه با من زندگی کن، حاضری بدون مامانت با اون زندگی کنی؟ -

 «.رمآره، می
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های دارد، با وجود آن که مادرش با خواندن داستانساله هم در مصاحبه خودش بیان می 4آزيتای 
هايی نظیر گردآفريد آشنا شود، اما وی با ديدن کارتون سیندرال، شاهنامه برای او مايل است، او با الگو

 زدواج کند:است برای ديدن او به امريکا برود و در امريکا ا در صددفريفته او شده است و 
 کنی؟ سرت روسری نداری دوست هم شدی تو بزرگ آزيتا -»

 نه.
 کنی؟ سرت روسری بايد ايران، تو ولی -

 مونم.نمی ايران من ولی آره،
 ری؟کجا می -

 آمريکا.
 ری؟آمريکا می چرا -

 داره. و سايمون سیندرال مثل خوشگل خیلی چون
 داری؟ دوست دارن، خوشگل اين که برای فقط رو توآمريکا پس -

 آره.
 داره؟ زياد خوشگل دونیتو از کجا می -

 ديگه. معلومه و فیلماشون تو کارتون
 از کجا معلومه؟ -

 نیستن. زشت گردآفريد مثل رسن،می خودشون به همشون
 رسن؟می خودشون به چی يعنی -

 پوشن.می سِت و مده روی لباساشون يعنی
 داری؟ رو سیندرال فیلم گفتی آزيتاخوب  -

 آره.
 بود؟ چه جوری فیلمش بگی تونیمی -

 تر بودش.خوشگل بوسیدنشون، صحنه ولی بود، کارتونش مثل
 بوسن؟می رو همديگه هم تو کارتونش -

 آره.
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 تر بود؟خوشگل بوسیدنشون تو فیلم چرا -
 داد.می نشون واقعی چون

 بود؟ چه جوری تو کارتونش مگه -
 بکنی. کار رو بايد اين چه جوری فهمینمی دنمی نشون دور از
 بکنی؟ کار رو اين خوایمی هم تو مگه -

 ديگه. آره
 رو ببوسی؟ يکی خوایمی چی برای -

 ببوسیش. بايد بعد ازدواج چون
 ببوسیش؟ بايد کی -

 کردن. بعد انگشتردست
 بوسیش؟می جمع جلوی يعنی -

 آره.
 بوسن؟نمی جمع جلو رو کسی کنن،می انگشتر دست فقط تو ايران ولی -

 کنم.نمی ازدواج ايران که من
 کنی؟می ازدواج کجا پس -

 «.آمريکا
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

ساله، حاوی اين نکته مهم هست که الگوی امريکايی اسپايدرمن، در عین به  5/4مصاحبه فرزام 
نمايش نهادن قدرت و صالبت خود )و در واقع امريکا(، در صدد به راه آوردن افراد منحرف نیز هست. 

شوند، الگوهايی که به تعبیر ديگر، کودکان پیش دبستانی کاربر الگوهای امريکايی، در عمل قانع می
سمبلی از موطن خودشان هستند، چنان در مسیر خیرخواهی بشر قرار دارند که حتی برای دشمنان و 
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د هدايت و سوزانند و به همین سبب شايسته قرار گرفتن در مسنافراد منحرف جامعه بشری نیز دل می
 راهنمايی جامعه جهانی هستند.

 کنه؟هايی میديگه چه کاراسپايدرمن  -»

 يعنی چی خاله؟

 کنه؟نمی ایديگه کار خوب و مثالً دهعنی اين که فقط همه رو شکست میي -

  .آدم بدن ،دههايی که شکست میچرا ديگه... اون

 همشون؟ -

  .آره

 گی آدم بد؟میکنه که بهشون هايی میچه کار -

 .خب دشمن اسپايدرمنن
 يعنی آدم بدی ان؟ ،نهست يعنی همین که دشمن اسپايدرمن -

  .آره ديگه

 ولی اسپايدرمن آدم خوبیه؟ -

  .آره

 گی خوبه؟میکنه که می يیهاکار هچاسپايدرمن  -

 .خوبه ديگه... قويه

 ديگه چی؟ -
ولی دزدی هم  ، بابای دوستش قوی بودکنه. مثالًها هم نمیخب دزدی و اين (فکربا کمی)
اون شد آدم بد...  ،کرد... اسپايدرمن شکستش داد... بعد دوستش نفهمید... بعداً که دوستش فهمیدمی
ولی دوباره با اسپايدرمن دوست شد و شدش آدم خوب... بعد با هم با مرد شنی مبارزه کردن و اون  ،بعد

 .مرد... مرد شنی کشتش
 و کشت؟ر ه مرد شنی اونناراحت شدی ک -

  .زياد نه

 کشت چی؟اگه اسپايدرمن رو می -

 .تونه اسپايدرمن رو بکشه... اون خیلی قويهخاله هیشکی نمی

 ره؟میقدر قويه که نمی نويعنی ا -

  .میرهنه خاله... نمی

 اين همه قويه؟ اسپايدرمن چه جوری -

  .بعد اون قوی شده ،عنکبوت نیشش زده

وقت آدم از دستش تار بیرون بیاد و  اون ،شه که عنکبوت آدم رو نیش بزنهاين میگی میتو  -
 قوی بشه؟
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 آره.  -
 يعنی واقعاً همچین عنکبوتی وجود داره؟ -

 .... اينجا نیستهآره... ولی فقط تو نیويورک
 دونی پیتر پارکر رو عنکبوت توی نیويورک نیش زده؟از کجا می -

 گن ديگه. میتو فیلم 
 شی؟بو دوست داری يه روز بری نیويورک تا عنکبوت نیشت بزنه و مثل اسپايدرمن ت -

 آره... خیلی... ولی بايد بزرگ شم... نیويورک خیلی دوره... از بابام پرسیدم.

 ها فکر کنی واقعاً رفتی اونجا و عنکبوت نیشت زده و قوی شدی؟بعضی وقت شهمی -

بزرگم... يعنی بزرگ شدم و رفتم و اون عنکبوت رو پیدا  ،کنمیماومممم... آره... ولی با خودم فکر 
 کردم.

 ، مثالً خواب اين که اسپايدرمن شدی؟بینیمی هم خواب -

  .نه امممم...

 ها و مامان بابات رو ببری چی؟تونی دوستاما نمی ،تونی بری نیويورکاگه اآلن بهت بگن می -

  .رممی (کندفکر میکمی)

  .هاتونی مامان بابات رو ببینیت نمیيگه هیچ وقد -

  .شم خببه جاش قوی می

 دی مثل اسپايدرمن؟وی بشی دنیا رو هم نجات میق -

ولی  شم...معروف می دن...ها نشون میدهد( بعدش هم عکسم رو روزنامه)با ذوق ادامه می آره...
  .کنمنمیمن صورتم رو با ماسک قايم 

 کنی فقط؟مبارزه می هامثل اون با آدم بد -

  .آره

 دی؟م شکست میرو ه اون ،اگه کسی بهت زور بگه -

  .تونه به آدم زور بگههیشکی نمی ،وقتی آدم قوی باشه

 هايی که تو کشورشون جنگه، کمک کنه؟ره به اون بچهفرزام اسپايدرمن که اين قدر قويه، می -
 آره. 

ها کمک ره تا به بچهی کشور خودشه... هیچ جا نمیاش توی فیلم و کارتون، توولی اون که همه -
 کنه. 

 خب يه عالمه کار داره. 
 ها؟تره يا کمک کردن به اون بچهبه نظرت اين که با بقیه بجنگه و شکستشون بده مهم - 

 دونم. اوووم... نمی
 ها رو نجات بدی؟رفتی اول بچهکردی؟ میخودت بودی چی کار می -
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ها رو های اسپايدرمن مال شهر خودشن... خب اون بايد اوننی چیه... دشمندوخب آخه خاله می
 گم؟چی میفهمیشکست بده... می

 آره.  -
 .«کنهره به بقیه هم کمک میکار شد میخب همین ديگه... اگه بی

های طراحی شده برای دختران و پسران رسد، الگوبندی اجمالی به نظر میبنابراين در يک جمع
نشینند، با ها میشان، بر عمق جان کاربران رسوخ کرده، در دل آنخردسال نه تنها به دلیل ظواهر اولیه

کنند. به همین ها تصور میوای خوبیها، به نوعی غرب را به عنوان مأهای زيبايی غرب بدانارايه الگو
دهند دهند، در عمل نشان میهای مورد عالقه خود میترتیب پسران با تعمیمی که در برخورد با الگو

کنند بايد با افرادی که شان را نیز دوست دارند و در ادامه، احساس میهای مورد عالقهکه سرزمین الگو
ها را اند، به مقابله و ستیز برخیزند و حتی خون آنهای مورد عالقه آنان قد برافراشتهدر برابر الگو

 ابتهاج کنند.بريزند و از اين کار خود احساس لذّت و 
 

     
 
 
 
 
 

 

 
های غرب چنان گسترده است که برخی از کودکان ها و پويانمايیها، کارتونالقائات پنهان بازی

مانده، زشت و صلح ، تلويحاً ملیت خود را مترادف، ضعیف، متعصب، عقب01نسل دهه  مصاحبه شده
 دانند.ستیزی می

داشتند، با وجود آن که آنان ماهواره ندارند، اما حاضر های خود بیان میکودکان ديگری در مصاحبه
های فشرده کارتون السا و آنا و نظاير آن، به ديدن الگوهای به ديدن شبکه پويا نیستند و با تهیه لوح

 ورزد.پردازند که شبکه پويا از نشان دادن آن استنکاف میشان میمورد عالقه
که با  استهای تبلیغاتی داخل د، تأکید مضاعفی برای نهادها ياد شهايی که به اجمال از آنتحول

های غربی، به ها و کارتونها، پويانمايیها در ذهن و جان کودکان کاربر بازیتوجه به تأثیر عمیق الگو
گفته را تا حد ممکن مهار کرده، هايی بومی، آثار ارزشی نامناسب پیشخود آمده، بکوشند تا با ارايه الگو

 مند ساخته، در مسیری انسانی هدايت کنند.را به ملیت و فرهنگ ديرپای خود عالقه کودکان
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 قدرت برابر در خضوع پذیرش -2-21

ها در جوامع بشری مختلف، آنان در برابر نظام وجود استثمار انسان داری مايل است بانظام سرمايه
های مهمی که از اين رو يکی از عرصه سلطه خاضع بوده، در برابر رنج و استثمار خويش دم برنیاورند.

داد، آموزش از آموزش  وامع مختلفداری و نظام سلطه را به کودکان جخضوع در برابر سرمايهتوان می
است که کودک را در برابر طبقات ثروتمند جامعه  های مختلفهای ديجیتال و کارتونبازیتهیه طريق 

کند، او در نهايت بايد خادم طبقه و قشر به وی القا میو کشورهای صاحب سلطه، منفعل تربیت کرده، 
  ثروتمند باشد و خدمت به آنان را با طیب خاطر بپذيرد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هايی اشاره دارد که کودکان در جريان انجام اين ، به بازی«خضوع در برابر قدرتپذيرش »عنوان 
ها(، به شکل مستقیم و غیرمستقیم )نظیر پرنسس ها، پس از مواجه شدن با افراد قدرتمنددسته از بازی

شوند و در نهايت اين احساس در کودکان کاربر شکل کاری آنان فراخوانده میبه خدمت و خدمت
  خاضع بوده و با خشوع به خدمت برای آنان بپردازند. ،گیرد که آنان بايد در برابر منشاء قدرتمی
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 و پويانمايی مورد استفاده کودکان و نوجوانان مشخصها الی، کارتونديجیتهای با بررسی بازی
قابل توجهی در اين راستا صورت پذيرفته است که طی آن کودکان بايد نسبت به های شود که تولیدمی

افراد قدرتمند و صاحب سرمايه، احساس پذيرش، خضوع و خشوع داشته باشند و تصور کنند آنان تافته 
اند و ديگران ذاتی خود به دست آوردههای ستند که ثروت و قدرت را به دلیل شايستگیای هجدا بافته

 تکريم به آنان بنگرند. درونی و ذاتی، با ديده احترام، ستايش وهای بايد به سبب همین شايستگی
خودشان بر اين معنا مهر های در جريان اظهارنظر 01نسل دهه برخی از کودکان مصاحبه شده 

 شايسته توقیر، تکريم و احترام هستند.ها، و پرنسسها گذاشتند که پرنسمی تأيید
عالمت ها داشت که شاهزادهمی بیانها در مصاحبه خودش در بحث درباره پرنسس ،ساله 4مريم 

 خودشان دارند:مخصوصی بر روی شانه 
 ره. يه نشونه دا کند(اش میآهان راستی پرنسسه اينجاش )اشاره به شانه»
 ای؟چه نشونه -

 يه تاج پادشاهی که دختر خیاطه نداره.
 خوب اون نشونه برای چی هست؟ -

 زندگی کنه.  واس اينه که اون پرنسسه و بايد توی قصر
 کنه؟خوب پرنسس توی قصر چه کار می -

پوشه، من خیلی خوشم رقصه، لباس خوشگل خوشگل میخونه، واااای خاله انقد خوشگل میآواز می
 میاد.
 رقصه؟مگه چه طوری می -
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 رقصه.باله می
 دونی اسمش رقصش باله هست؟از کجا می -

 مامانم بهم گفته. بعد قول داده منو تابستون ببره کالس رقص باله.
 خودت دوست داری بری؟ -

 تازه رقصم بلدم.  ،آرررههه، خیلی
 ی؟هست پس رقص هم بلد -
 رقصم.، تازه توی عروسی و تولدم خیلی خوشگل میرقصمه، همش توی خونه با مامانم میرررآر
 رقصی؟کی بهت گفته خوشگل می -

 نبايد برقصم. هاگه پیش غريبهبابام بهم گفته، اما می
 چرا؟ -

اشاره به اين جاهام ) ،گه لباس پرنسسی هم نبايد زياد بپوشمشه، حتی میگه خدا ناراحت میمی
 شه.( معلوم میاش داردگردن و شانه

 شه؟معلوم بشه، چی می -
 شه.خدا ناراحت می

 شه؟خدا ناراحت بشه، چی می -
 بره جهنم.منو می

 پوشی؟يعنی تو به خاطر حرف بابات، لباس پرنسسی نمی -
آره، اما من خیلی لباس پرنسسی دوست دارم. دوست دارم لباس پرنسسی بپوشم، مثل اون پرنسسه 

 «.برقصم
که وی به آن های يکی از پونی ،ساختمی ودش خاطرنشانساله هم در مصاحبه خ 5/5زهرای 

 د:دوزمی آن لباس دارد، در خدمت پرنسس هست و برای عالقه
 دوست داری؟چند تا  تو -»

 دوتا.
 بینن؟هايی رو میها چه کارتوندونی اونمی -

 کنه.دونم کارتون پونی کوچولوی من رو نگاه میپارمیدا رو می
 کوچولوها؟همون اسب  -

 تا دوستن و هر کدومشون يه کاری بلده.کنم. اونا شیشمنم نگاه می ،آره
 تو کدومشون رو دوست داری؟ -

 رريتی.
 کنه که تو دوستش داری؟رريتی چی کار می -

 «.هادوزه برای پرنسساون لباسای قشنگ می
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توانند مانند ملکه السا نمی داشت که او )و امثال او(می ساله، در مصاحبه خودش بیان 4بِرسین 
 السا از قدرت يخ زدن برخوردار است و او اين معیار دست نیافتنی را در اختیار ندارد: باشند، زيرا ملکه

 برسین خانم برای اين که شبیه السا باشی، بايد چه شکلی باشی؟ -»
 داشتم.يخ 

 کردی؟داشتی چه کار میاگر يخ  -
 ساختم.میباهاش قلعه 

 ساختی! حاال چرا؟پس باهاش قصر می -
 چون من خیلی قصر دوست دارم، خیلی بزرگ و قشنگه.

 رفتی اونجا زندگی کنی؟ساختی، بعدش میاگر قصر می -
 آره.

 پس از زندگی توی قصر خوشت میاد؟ -
 «.آره

 بی داشت، برايش يک قصرداشت، او اگر بارمی ساله، در مصاحبه خودش اظهار 5سرانجام کیمیای 
 هستند(:ها خريد )زيرا زيبارويان شايسته زيبايیمی

 عروسک السا و آنا رو هم ندارم، دوست داشتم اونا رو هم داشته باشم.»
 کردی؟اگر داشتی چه جوری باهاشون بازی می خوب -

 .کردملباساشونو عوض می
 باربی چه طور، باربی نداری؟ -

 تا داشتم.دارم، دوست داشتم، ده نه، فقط يه دونه باربی
 کردی؟تا داشتی، باهاشون چه کار میتا، اگر دهده -

 «.براشون، با کلی لباس خريدميه قصرم می
پرنسسی که طی های ديجیتالی مورد استفاده کودکان حکايت از آن دارد که بازیهای بررسی بازی

مختلف شاهانه وی را به نحو احسن های ازآن کودکان بايد در خدمت پرنسس بازی قرار گرفته و نی
 مورد توجه کودکان نیز قرار دارند.مرتفع کنند، زياد بوده، 

ق و موارد مشابه، همگی باالتفا 3، سالن ملکه يخی2، سالن پرنسس1های سالن زيبايی پرنسسبازی

اش را با رفتهکنند که وی يا بايد به پرنسس کمک کند تا زيبايی از دست به کودک کاربر القا می
آرايش به دست بیاورد )بازی سالن زيبايی( و يا کودک در عین حال بايد در خدمت چهار پرنسس باشد 
و به آنان در جريان خريد يا آرايششان کمک و ياری رساند )بازی سالن پرنسس( و يا آن که به عنوان 

                                                 
1. Princess Makeup Salon 

2. Princess Salon 

3. Ice Queen Salon 
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ان کردن انواع طال و جواهرات يک طراح مد، بکوشد تا ملکه يخی را با پوشاندن البسه مختلف و آويز
 آل درآورد )بازی سالن ملکه يخی(.به وی و آرايش او، به شکلی زيبا و ايده

 طراحان بازی سالن زيبايی در مورد بازی تهیه شده خود می نويسند:

 
 

 

 

 

 

 

 

شما ، مندان قرار گرفته استصورت رايگان در دسترس عالقهکه به  1در بازی سالن زيبايی پرنسس

بايد به پرنسس خود کمک کنید که زيبايی از دست رفته خود را بازيابی کرده و از شرايط بد روحی که 
 .خارج شود و دوباره به بهترين و زيباترين پرنسس تبديل شود ،در آن گرفتار است

 

 

 

 

 

ه بر عهدپرنسس در سالن زيبايی  0دخترانه آرايش و انتخاب لباس برای سالن پرنسس  بازیدر 
های ورونیکا، گريسی، لسلی و لورتا وجود دارند پرنسس با نام 0است. در اين بازی بازيگر نهاده شده 

های مناسبی برای خود انتخاب کنند. بازی چهره زيبايی داشته و لباس ،ها کمک کنیدکه بايد به آن
که در هر کدام از های مختلفی از جمله اتاق استراحت، مرکز خريد و خانه پرنسس است دارای قسمت

 .ها بايد امور خاصی را برای پرنسس خود انجام دهیدآن

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1. Princess Makeup Salon 

http://getandroid.ir/download/game/girl-games/1579-Princess-Makeup-Salon.html
http://getandroid.ir/uploads/posts/2014-10/1412617006_princess-makeup-salon-5.jpg
http://getandroid.ir/uploads/posts/2014-10/1412617022_princess-makeup-salon-4.jpg
http://getandroid.ir/uploads/posts/2014-10/1412616943_princess-makeup-salon-3.jpg
http://getandroid.ir/uploads/posts/2014-10/1412616996_princess-makeup-salon-2.jpg
http://getandroid.ir/uploads/posts/2014-10/1412617008_princess-makeup-salon-1.jpg
http://getandroid.ir/download/game/girl-games/826-Princess-Salon-2.html
http://getandroid.ir/download/game/girl-games/826-Princess-Salon-2.html
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 ، در توصیف بازی تهیه شده خود می نويسند:ملکه يخی طراحان بازی سالن
در بازی دخترانه سالن ملکه يخی که در مارکت اندرويد به صورت رايگان منتشر شده است، شما 

انتخاب کنید و با انتخاب يک مدل موی جديد و يک آرايش مناسب او  مورد عالقه خود رابايد پرنسس 
توانید از بین لباس، دامن، کاله، طال و جواهر و لوازم جانبی را به بهترين نحو بیارايید و همچنین می

 ها را انتخاب کنید و به او بپوشانید و او را به يک شاهزاده خانم زيبا تبديل کنید و بهديگر بهترين لباس
 .يک طراح مد تبديل شويد

  سالن ملکه يخی به شرح زير است: های بازیبرخی از ويژگی
 ،وجود کاراکترهای مختلف از شاهزاده خانم های زيبا - 
 ،استفاده از شامپو و سشوار برای حالت دادن مو -
 ،رفع مشکالت پوستی در سالن و استفاده از آب گرم -
 ،لوازم آرايش مختلفآرايش چهره با شاهزاده خانم با  -
 .انتخاب لباس، دامن، کاله، طال و جواهر و لوازم جانبی ديگر -

 
 
 

     

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://getandroid.ir/uploads/posts/2016-07/1469089875_ice-queen-salon-4.jpg
http://getandroid.ir/uploads/posts/2016-07/1469089842_ice-queen-salon-5.jpg
http://getandroid.ir/uploads/posts/2016-07/1469089835_ice-queen-salon-3.jpg
http://getandroid.ir/uploads/posts/2016-07/1469089920_ice-queen-salon-1.jpg
http://getandroid.ir/uploads/posts/2016-07/1469089900_ice-queen-salon-2.jpg
http://getandroid.ir/uploads/posts/2016-07/1469089842_ice-queen-salon-5.jpg
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ه، ضمن آرايش وی به در بازی سالن آرايش موی پرنسس، کودکان بايد در خدمت پرنسس در آمد
 لباسی طراحی کنند که پرنسس با آن در فشن شو شرکت کند. نحو احسن،

 
 
 

 

 

 

 

سالن آرايش ناخن پرنسس و مانیکور ناخن پرنسس، کاربر موظف است که پس از تمیز های در بازی
پرنسس را انجام های کردن دست پرنسس، بهترين طراحی الک ناخن را انجام داده، مانیکور ناخن

 دهد.
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتخاب دستبند شیک وانگشتر طال يا صورتی باربی پرنسس، کاربر بايد ضمن های در بازی ناخن
 نفره برای پرنسس، وظیفه مانیکور ناخن وی را انجام دهد:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://getandroid.ir/uploads/posts/2015-07/1435997076_princess-nail-salon-1.jpg
http://getandroid.ir/uploads/posts/2015-07/1435997123_princess-nail-salon-3.jpg
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کودکان کاربر در بازی چهار پرنسس، نخست بايد با شرکت در يک مسابقه، شايستگی خود را با 
داشته باشند برای برنده شدن در آن مسابقه به اثبات برسانند تا سپس در خدمت پرنسس درآمده، اجازه 

 چهار پرنسس کفش و لباس زيبا انتخاب کنند.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ا عالوه بر آرايش و مانیکور و طراحی لباس و جواهرات، به غذا نیز نیاز دارند، هاز آنجا که پرنسس
اند که کاربر در جريان آن بايد با تهیه و آشپزخانه سلطنتی پرنسس تهیه شده با مضمونهايی بازی

وی را به نحو احسن های ضمن خدمت در تغذيه پرنسس، میهمانی ،ممکنهای ترين غذاپختن به
 د.برگزار کن

 
 
 

 

 

 

 

 

ها تر در خدمت آنکمک کند )و به تعبیر دقیقها نیز بازيگر بايد به پرنسسها در بازی سلفی پرنسس
 اينترنت آن را به اشتراک بگذارند. بهترين سلفی ممکن را از خودشان تهیه کنند تا درها قرار بگیرد( تا آن

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://getandroid.ir/uploads/posts/2015-07/1436964376_princess-royal-kitchen-2.jpg
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آموزند که بايد همچون يک می کنند، در عملمی گفته شرکتپیشهای کودکانی که در بازی
پرستی و هرگونه هوا و هوس ديگر باشند و اسباب رفاه، آسايش، تجملها خدمتکار در خدمت پرنسس

 ممکن انجام شود.آنان را فراهم کنند تا بازی به بهترين شکل 
گذرد، ها میو پويانمايیها ديجیتالی، کارتونهای برخی از کودکان با الهام از آنچه در فضای بازی

 زنند.می مشابههای دست به انجام بازی
زنند، در عمل خلق و خوی متکبرانه می خود دست به انجام پرنسس بازیهای کودکانی که در بازی

نمايش نهاده، انتظار دارند ساير بازيگران بازی، در نهايت احترام، خضوع و خشوع در  را بهها پرنسس
 خدمت امیال و آمال پرنسس بازی قرار گرفته و به اين ترتیب ايفای نقش کنند.

 کند: ساله، در مصاحبه خود از پرنسس بازی فرزندش به شرح زير ياد می 5/4مادر دنیای 
 ای صداش کنید؟به اسم ديگه ، شما اون روخوادمی ... دنیا از شما -»

 کنیم.کالً دوست داره اول اسمش پرنسس بذاريم، ما هم صداش می
 کنید؟خالی، يعنی فقط پرنسس صداش می سپرنس -

 !گفت بهم بگین پرنسس هلگاتونست درست السا، آنا رو تلفظ کنه، مینه، اوايل که نمی
 کنه؟تنهايی بازی میدنیا خودش به  -

 بله.
 کنه؟های کارتونی خاصی رو در بازيش دخیل میکنه، آيا شخصیتوقتی دنیا بازی می -

 ده.نه، وقتی تنهاست من تا حاال نديدم، ولی با دوستاش انجام می
 کنه؟دقیقاً چه کار می -

 .«کنندبازی می ، بعد با همشه السا، يکی آناشن، يکی میخواهر همديگه می
 کردند:ياد میخود به شرح زير های پرنسسی ها خود از انجام بازیوصیف بازیساله در ت 5کیانای 

 هات چیه کیانا خانم؟بازی -»
 های پرنسسی هم دارم.های آرايشی، بازیبازی

 بازی پرنسسی چه طوری هست؟  -
 «.آدم بايد حداقل يه لباس پرنسسی داشته باشه تا بتونه بازی پرنسسی بکنه
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 ساله هم در مصاحبه خود درباره پرنسس بازی فرزندش تأکید خاصی داشت: 4مانیای مادر 
کنه و پردازانه داره، مثالً خودشو تو نقش يه پرنسس تصور میبازياش حالت داستان تربیشمانیا »... 

ده، چند بار ديدم که نقش پرنسس رو منم مادرش بودم و با دوستاش هم همین بازی رو انجام می
 .«سس باشه، چندبار با هم قهر کردنکرده و دوستش هم نقش پرنس و حتی سر اين که کی پرن بازی

 
   
 

 

دارد، او در هیبت يک پرنسس، با غرور و افتخار راه ساله، در مصاحبه خود بیان می 4ويشکای 
کوشند در جريان میها شايسته تکريم هستند، دانند تنها پرنسسرود و البته دوستان او نیز که میمی

 بازی با درآمدن به هیبت پرنسس، از امتیاز اخیر سود ببرند:
من ظهر عادت دارم پرنسس بازی کنم با دوستام. مثالً لباس بلند بپوشم اين چیزا و... ولی هر چی »

 شن.خوام بشم، بقیه هم میمن می
 دوست نداری بقیه شکل تو بشن؟ -

 نه. آخه پرنسس بازيه. 
 ر کسی بايد لباسش متفاوت باشه؟يعنی ه -

 اممم... آيسان مثالً میاره. ياسمین میاره. اما امروز پرنسس بازی نداريم. بگم چی داريم؟
 چی داريد؟ -

 باربیام رو قراره بیارم ظهر.
 شید؟پوشید، شکل پرنسسا میپرنسس بازی اينه که لباس پرنسسا رو می
يپ داره. بلنده. آستین پفیه. بعضی وقتا آستین پفیه ساده آره. اآلن فرض کن من لباس بلند تنمه. ز

 هم هست.
 پرنسس مثل کی؟ -

 مثل سیندرال. السا.
 کنید؟پوشید چه کار میها رو میبعد اين -

 اداشون رو در میاريم.
 کنن؟ی رفتار میچه طور هاپرنسس -

http://game.night-skin.com/?p=660
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 خندد(.مثالً خیلی بامزه )می
 بامزه يعنی چی؟ -

 «.رنباال، راه میگیرن سرشونو می

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ای که در انتهای بحث خضوع در برابر قدرت الزم به يادآوری است، فقدان حساسیت نسبت به نکته
های تهیه شده توسط نهادهای تبلیغاتی ها و پويانمايیهای ديجیتال، کارتونمردم معمولی در بازی

خود بر اهمیت و حساسیت عادی جامعه خودبه داری است. عدم حساسیت نسبت به مردمجهان سرمايه
 افزايد.افراد قدرتمند جامعه و در نتیجه ضرورت خضوع تام و تمام در برابر آنان می

ها، در برابر حس ها در جريان بازنمايی زندگی انسانها و پويانمايیهای ديجیتال، کارتونبازی
های ها )و در واقع سمبلادگان و پرنسسکاربران نسبت به شاهزخضوع، تکريم و احترامی که در 

آورند، نسبت به عواطف، احساسات و حتی زندگی و مرگ داری و طبقات مرفه جامعه( پديد میسرمايه
ها را در بدون حساسیت برخورد کرده، زندگی شهروندان معمولی و حیات و ممات آن ،های عادیانسان

 ساس نگرانی کند.ها احدانند که کاربر برای آنحد و شأنی نمی
شود که اين کودکان خردسال که ساله، مشخص می 4های عماد و ملیکای با مالحظه مصاحبه

هايی نظیر مرد عنکبوتی و سیندرال هستند، وقتی مقوله مردم عادی در جريان ها و کارتونکاربر بازی
 زنند.لی میشود، به سادگی دست به نفی شهروندان معموبازی يا کارتون برايشان مطرح می

 کنی؟من رو هم بازی میبازی اسپايدر -»
اندازه، ساختمون اسپايدرمن رو هم دارم، اسپايدرمن بهش چسبیده و جنگن، تار میبله، با هم می -

 کند(.داره )عماد با حرکات دست و هیجان صحبت میساختمون را رو هوا نگه می
 تن چی؟بن -
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زنه که من ره، يه چیزای قرمز میزنه، عقب و جلو میچراغ میتن رو هم دارم. اسباب بازی بن -
 خوشم میاد.

 از چه چیز اسپايدرمن خوشت میاد؟ -
 ره رو ساختمونه.پمیگويد( )با انرژی میمیرن، زنه همه میاز تار اسپايدرمن خوشم میاد، تار می -
 شی؟میرن، ناراحت میها میوقتی آدم -

 شم.نه، خوشحال می
 شی؟وشحال میچرا خ -

 «.خواستن اسپايدرمن رو بکشنکردن، میها مردم رو اذيت میچون که اون

 
 
 

 

 

 

 

 

 بینی؟هايی میملیکا خانم، تو چه کارتون -»
 کارتون سیندرال، سفیدبرفی، السا و آنا، زيبای خفته.

 دوست داری؟ تربیشکدومشون رو  -
 همشون رو دوست دارم. 

 دوست داری؟ تربیشخوب کدوم رو  -
سیندرال رو دوست دارم، چون از  تربیشهمه رو دوست دارم، چون همشون قشنگن، ولی از همه 

 سوزه.تره، دلمم خیلی براش میهمه قشنگ
 چرا؟ -

 کنه، اصالً اونو دوست نداره، خیلی بدجنسه.آخه نامادريش خیلی اذيتش می
 های بدجنس بدت میاد؟تو از آدم -

 «.رنآره دوست دارم بمی
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 قدرت منشاء مثابه به ابزار پذیرش -2-21

های عینی و ملموس، تحت تأثیر ديد کودکانی که از تفکری عینی برخوردارند، در مواجهه با پديده
های پايان الگودهند و بالطبع اگر شاهد قدرت بیها توجه خاصی نشان میعینی خودشان، به اين پديده

های دينی نارسای خانواده، مهد ها را از خدايی که در آموزشاين الگوبعضاً عینی فرارويشان باشند، 
 بینند.تر میای از عینیت به وی ارايه نشده است، قویکودک و جامعه، در جامه

 

 

 

 

 

 

 

 
 

پژوهش از آنان اين در يک بررسی میدانی که روی کودکان پیش دبستانی صورت پذيرفت، گروه 
کارتونی مورد عالقه  -های عروسکیتر هستند يا الگوها قویها را به عمل آورد که اولیای آنسوال

 های مورد توجه آنان توانمندتر هستند يا خدا؟کودکان يا الگو
کارتونی مورد عالقه  -های عروسکیها، الگودر پاسخ به سوال نخست، اکثريت قريب به اتفاق بچه

 داشت:می ساله، در همین رابطه بیان 4پنداشتند. به عنوان نمونه، پژمان می خود را برتر از اولیايشان
تونه انجام می دوست دارم، چون اون هر کاری رو که بخواد، تربیشتن رو از مامانم هم بن من»

 «.تره!م هم قویتن از بابابن ها رو نداره. تازهبده، ولی مامان من قدرت انجام همه کار
ی از تربیشديدند، تعداد می های مورد عالقه خويش قدرتمندترمعدودی از کودکان خدا را از الگو

گرفتند، می کارتونی مورد عالقه خودشان را هماورد يکديگر در نظر -های عروسکیکودکان خدا و الگو
ها تن، السا و مانند آنبن عنکبوتی، اما غالب کودکان در پاسخ به سوال طرح شده، الگوهايی نظیر مرد

 کردند.می تر و توانمندتر ترسیمرا از حضرت حق قوی
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تن، بن ساله، در توصیف برتری قدرت خدا نسبت به مرد عنکبوتی و 4مهدی، احسان و پارسای 
 داشتند:می چنین بیان

 از همه دوست داری، آره؟ تربیشآقا مهدی گفتی اسپايدرمن رو  -»
 آره!

 تره يا خدا؟خوب حاال به نظرت اسپايدرمن قوی -
 «.ه، اون همه جا رو آفريدهتربیشکنم خدا زورش می اممم، من فکر

 «.هست جا همه یتو خدا اما هستن کارتون یتو فقط اونا چون»
 تن؟بن تر هست ياپارسا، به نظر تو خدا قوی -»

 «.تره، از همه چیز. خیلی خوب هم هستگن، خدا از همه قویمی همیشهبابا و مامان من 
های عروسکی مورد عالقه خويش را برابر با قدرت حضرت حق تعداد ديگری از کودکان توان الگو

 ساله، در همین ارتباط به قرار زير است: 5کردند. اظهارات امیرحسین و رضای می تصوير
 ؟کشیمی امیرحسین چی داری -»

 ره!می کشم. ببین داره از اين ساختمون باالدارم می اسپايدرمن رو
 امیرحسین مرد عنکبوتی خیلی قوی هست؟ -

 تره!آره، خیلی قويه، حتی از بابای من هم قوی
 ه يا مرد عنکبوتی؟تربیشبه نظر تو زور خدا  -

درتشون يه اندازه باشه، ولی گويد:( شايد قمی )امیرحسین بعد از کمی فکر کردن و مِن و مِن کردن
 «.دونم که اسپايدرمن خیلی قدرت داره، خیلی!می من فقط

 
 
 

 

 

 

 
 

 گی؟می رضا اگه اسپايدرمن رو ببینی، بهش چی -»
 پرم تو بغلش!می شم ومی من از جام بلند

 کنی؟ ديروز من و اسپايدرمن... .می ی من رو کاملاين جمله -
روی اون ساختمون بلنده بوديم و مأموريت داشتیم! من با کمک اسپايدرمن ديروز من و اسپايدرمن 

 مأموريتم رو انجام دارم و شب برگشتم خونه!
 دوست نداشتی شب هم با مرد عنکبوتی بمونی؟ -
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ی آدما و رفت پیش بقیهمی شد، تازه اسپايدرمن يه عالمه کار داشت، بايدمی نه، آخه مامانم نگرانم
 کرد!می کها کمبه اون

 يعنی اسپايدرمن خیلی آدم خوبیه که اين قدر سرش شلوغه، آره؟ -
 خواد.آره، اون خیلی خوبه، هر کس وقتی کاری داشته باشه، از اون کمک می

خوام که کمکم کنه! يعنی به نظر تو از اين به بعد بايد از می ولی من وقتی کاری دارم، از خدا -
 اسپايدرمن خواهش کنم؟

خواد. فکر کنم خدا وقتی می ا هم همکار اسپايدرمنه! مامانم هم همیشه از خدا همه چیز رونه! خد
 «.فرسته به مردم کمک کنهمی سرش شلوغه، اسپايدرمن رو

 
 
 

 

 

 

 
 

 گويد:می ساله پس از ترسیم نقاشی خودش، در توصیف اين نقاشی 0آنديای 
خوان اذيتش کنن! اما می خوبه که آدم بدا من اسپايدرمن رو دوست دارم، اينجا روح يه آدم»

 ده!اسپايدرمن چون خیلی قويه، داره روح رو از دست اون آدم بدا نجات می
 خوب آنديا، پس خدا کجاست؟ -

 «.خدا به اسپايدرمن گفته، برو روح رو نجات بده! آخه خدا و اسپايدرمن با هم دوست هستن
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نیاز از خدا تن از ساعتی جادويی برخوردار است، او را بیب آن که بنساله هم به سب 4محمدحسین 
 کند:تصور می

 تن رو داشته باشی؟دوست داری ساعت بن -»
 اَلکیاش هست.

 مگه واقعیش هم هست؟  -
 نه.
 حاال دوست داری الکی يا واقعیش رو داشته باشی؟ -

 نه.
 هاش رو ندارن؟هات ساعت يا لباسدوست -

 از اين الکیاشو دارن. 
 کنه؟ کنه يا خدا هم کمکش میتن خودش تنهايی اين کارها رو میخوب بن -

 نه خودش تنهايی.
 خوب يعنی به کمک خدا نیاز نداره؟ -

 نه، ولی ساعتش بايد باشه.
 به نظرت وقتی تو بزرگ بشی، به کمک خدا نیاز داری يا نه؟ -

 )مکث طوالنی( چرا.
 خواد؟خدا کمک نمی تن ازپس چرا بن -

 چون ساعت داره ديگه. 
 تن رو داشته باشی، به کمک خدا نیازی نداری؟يعنی اگه تو هم ساعته بن -
 .«نه

دانند، می های عروسکی کارتونیگذشته از معدود کودکانی که خداوند منان را برتر يا هم عرض الگو
تر از ها را برتر و قویتن، السا و مانند آنبن ی از کودکان، افرادی نظیر مردعنکبوتی،تربیشتعداد 

 کنند.تصور می حضرت حق
های دخترانه موانا و السا، آنان را به دلیل قوی بودن و برخورداری از ساله، در توصیف الگو 0محیای 

 کرده است:قدرت جادويی، برتر و فراتر از خدا ديده و فهم 
 شی؟اگه مثل موانا بشی، چه جوری می -»

هايش را روی کند و دندانهايش را مشت میکند. دستايستد و اخم میشده میجوری )بلند  اين
 دهد(.هم فشار می

 شی؟اين طوری که خیلی عصبانی می -
 کنن. ترسن ديگه، بهم حمله نمیآره، بعدش همه ازم می

 محیا اين که تو دختر هستی خوبه يا دوست داشتی پسر باشی؟ -
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 ام. تر امیر علیه. من پسرم من مائويی )موانا(پسرم. ولی دختر بیشمن هم دخترم، هم 
 يعنی چی امیر علی دخترتره؟ -

 امیرعلی قوی نیست. 
 دخترها يعنی قوی نیستند؟ -

 نه، نیستن. فقط السا قويه.
 يعنی تو هم السايی، هم موانا؟ -

 آره ديگه.
 يعنی موانا اين قدر قويه؟ -

 دهد(.را نشان می 01عدد  آره انقد قويه )با انگشتاش
 تره يا خدا؟موانا قوی -

 تونه حمله کنه.تره. میمائويی ديگه. مائويی قوی
 تونه؟خدا يعنی نمی -

 «. تر دوست دارمتونه. ولی من مائويی رو بیشمی
   
 

 

 

 

 

 

 

 

برای کودکان تن که عامدانه ست، الگويی نظیر بنا ساله پیدا 4گونه که از مصاحبه امیرعلی همان
 در اوج قدرت و اقتدار مطرح شده است، در تصور کودک از حضرت حق اغتشاش ايجاد کرده است.

 تن رو دوست داری؟چرا بن -»

 کشه.ره توآتیش همه رو میترسه، میچون نمی
 کشه، دوستش داری؟چون همه رو می -

 کشه.نه، فقط آدمای بد رو می
 شیم؟ی آدم بدها رو بکيعنی بايد همه -

 آره.
 بری؟تن اون رو ازبین میاگه دوستت تو رو اذيت کرد، تو هم مثل بن -

 کنم.آره، من از خودم دفاع می
 کنه که تو دوستش داری؟تن چه کار میديگه بن -
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 کنه از خطر نجات پیدا کنن، چون زورش زياده. به آدما کمک می
 تن؟ه يا زور بنتربیشزورخدا  -

 تن.بن
 چرا؟ -

 «.هتربیشتن از بابام تره، حتی زور بنبزرگچون 
اند، او را از تن يافتهپايانی که در بنساله، هر دو به دلیل قدرت بی 4ساله و پويان  5امیرمحمد 

 دانند:تر میحضرت حق قوی
 تره يا خدا؟تن قویبن -»

 تن.بن

 چرا؟ -

 «.شهمی زنه پرتزنه. زورش زياده. مشت میزنه. خدا رو هم میچون می
 تره يا خدا؟تن قویبن -»

 تن!بن
 چرا عزيزم؟ -

 «.تونه به همه موجودی تبديل بشهچون می
حد و تن که به وی قدرتی بیساله، با استناد به ساعت جادويی بن 4و سرانجام امیرعباس و رادين 

 کنند:تر از حضرت حق ترسیم میتن را قویمرز بخشیده است، بن
 تن؟تره يا بنقویبه نظرت بابات  -»

 تن.بن
 تن؟تره يا بنخدا چی؟ به نظرت خدا قوی -

 خدا.
 تونه بکنه؟يعنی هرکاری می -

 تن.تونه، بناونم می
 تن يا خدا؟تره ؟ بنکدوم باالخره قوی -

 تن هم خدا هر دو قوی ان.هم بن
 تن رو بکنه؟تونه کارهای بنخدا می -

 تونه.اممممم... می
 تونه کارهای خدا رو انجام بده؟تن هم مینب -

 نه.
 تونه انجام بده؟تن نمیکنه که بنمگه خدا چه کارهايی می -



 01سیاسی نسل دهه  –های اقتصادی / بررسی تحول 212

تونه ديگه... اون ساعته.... تن نمیخدا... مثالً از اون ساعتا نداره که قدرت توش داره... بعدش بن
 خدا يه چیز ديگه هست... .

 تره؟پس باالخره کدوم قوی -
 تن.تن، بنتن، بنبن
 به خاطر اون ساعته؟ -

 آره.
 تن باشیم؟تونیم مثل بنما می -

 نه.
 تن باشیم؟شه مثل بنچرا نمی -

 .چون يه ساعتی داره که ما نداريم
 تن بشیم؟تونیم مثل بناون ساعته رو اگه داشته باشیم، می -

 دهد(.)جواب نمی
 تن بشیم؟تونیم مثل بنتن رو بخريم، میعت بنمثالً اگه بريم اسباب بازی فروشی سا -

 نه، اونا الکیه.
 تن رو داشته باشه؟تونه ساعت بنکسی نمی -

 «.تن خودش داشتهنه. فقط بن

 
 
 

 

 

 
 

 تن بشی؟خوای مثل بنچرا می -»

 تونه بزنه.شه، همه رو میبنده و تبديل به موجود میآخه اون خیلی قدرت داره، وقتی ساعتشو می
 خاله من ساعتشو بستم، بعد موجود يخی اومد بیرون، بعد همه جا يخ بست، بعد ظرفای خونه شکست.

 تن واقعیه؟کنی بنرادين تو فکر می -

 بینمش.واقعیه ديگه، من می
 تن؟ه يا بنتربیشرادين زور خدا  -

 تن چون اون ساعت داره و قويه.زور بن
 ه يا بابات؟تربیشتن زور بن -

 «.ترهتره، بزرگتن قویکه بنگفتم 
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 کرده است: تن، چنین يادبن جويی بهساله، در مصاحبه خويش از تالش خود برای تشبه 4های طا
 تن رو دوست داری؟بن خوب، گفتی -»

 تن هستم، خیلی خیلی زياد هم دوستش دارم!بن آره! من عاشق
 چرا؟ -

شه، اون شه، اقتابوس )اختاپوس( هم میشه، پشه و دايناسور میمیشه، آتیشی چون چهار دست می
 خیلی قويه!

 تن قوی هست؟چرا بن -
 چون ساعت داره، من اين قدر دوست دارم، ساعتش رو داشته باشم.

 کردی؟می تن رو داشتی، چه کارتو اگر ساعت بن -
 شه!با ساعتش آدم تبديل به يخ و آتیش می

 نويسی؟می تن بنويسی، براش چیبن ای بهنامه طاها تو اگر بخوای -
 شه ساعتت رو به من بدی!تن بیا پیش من، میبن نويسممی

کردم، شاهد بودم می ها مصاحبهگر: من در طی دو ساعتی که در مهد کودک با بچه)تذکر پژوهش
ف دوستش را ديد که گفت و وقتی کیسخن می تنبن ها مدام از عشق و عالقه وافر خود بهکه طا
 «.روی آن را محکم بوسید( تن روی آن بود، جلوی من کیف دوستش را گرفت و عکسبن عکس
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کارتونی )که متأسفانه طبق تحقیق  -های عروسکیدر بررسی داليل عاليق وافر کودکان به الگو

در شهرهای متوسط و –های مورد عالقه کودکان ايرانی موارد، الگو %05اولیه گروه پژوهش، در 
های دلیل عمده عالقه خود به الگو 01نسل دهه توان بیان داشت، کودکان خارجی هستند(، می -بزرگ

کارتونی مورد عالقه خود را برخورداری آنان از ابزارهايی که به ظاهر توانی شگرف و فوق  –عروسکی
زده تن، تارهای مرد عنکبوتی، قدرت يخدهند )نظیر موجودات فرزمینی بنمی های مزبورتصور به الگو

 ساله که الگو مورد عالقه آنان 4ساله و پارسای  5های آرش دارند. در نقاشیمی کردن السا(، اعالن
دهد. در نقاشی می تن، علت عمده عالقه کودکان به وی را تشکیلبن تن است، موجودات فرازمینیبن

  های وی، مورد توجه و عالقه طرفدارانشمند است، تاری عالقهساله نیز که به مرد عنکبوت 5پوريای 

 قرار دارد: -از جمله پوريا –

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
تن، بن های مرد عنکبوتی وهای خود با تأکید بر ابزارساله هم در جريان مصاحبه 4علی و سورنای 

اند که قدرت و توانی فوق تصور را به آنان های آنان اعالن داشتهدلیل عالقه خود به اين الگوها را ابزار
 بخشیده است:
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 علی چرا نقاشی مرد عنکبوتی رو کشیدی؟ -»
 آخه من اون رو خیلی خیلی دوست دارم.

 چرا مرد عنکبوتی رو خیلی زياد دوست داری؟ -
 «.زدن اون رو خیلی دوست دارمچون تار داره، من تار 

 تن رو دوست داری؟بن سورنا چرا -»
 تونه همه رو بزنه، اما مامی چون ساعت مچی داره و من اون ساعت رو ندارم. اون زور زيادی داره و

 تونیم.نمی
 تن بشی؟بن کنی تو بتونی يه روزی شبیهمی فکر -

 «.تونممی م و لباس غوال رو بپوشم، آره،اگه من ساعتش رو داشته باشم و لباسش رو بپوش

 
   
 

 

 

 

 

 

 

در مواجهه با  01نسل دهه توان نتیجه گرفت، کودکان می بندی اجمالیبنابراين در يک جمع
های کارتونی ارايه شده توسط غرب، چنان مبهوت و شیفته عوامل قدرتی که الگو -های عروسکیالگو

گردند که در بستر تفکر عینی خويش، آنان را هم شأن و حتی در می مزبور از آن برخوردار هستند،
يابند، زيرا خدا برخالف قهرمانان مزبور که همواره بر مشکالت می جايگاهی باالتر از خداوند هستی

آيند، ممکن است گاهی به زعم کودکان موفق عمل نکند و مثالً دعای اطرافیان می فرارويشان فايق
 .وی را استجابت نکند

، در مواجهه با 01نسل دهه کودکان توان نتیجه گرفت، با توجه به مقدماتی که از آن ياد شد، می
شود، به تدريج توجیه برای آنان مطرح می هایمحصولهای پسرانه و دخترانه فرابشری که در اين الگو
زند و کسی که دارای ابزار قوی و قدرتمندی هست، در حد و شوند که ابزار حرف نخست را میمی

 شود. شأنی فراتر از همه و حتی خدای جهانیان واقع می
خدا معرفی تر از تن را قویهای خويش، بنساله، در جريان مصاحبه 4ساله، مانیا و فرهان  5آراد 

 کنند:می
 تره يا خدا؟ تن قویآراد بن...  -»

 تن. بن
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 خدا، تو قبول نداری؟ گفتريحانه می -

 تن رو دوست داره.تن. رادينم بنتره، ولی پسرا بندخترا دوست دارن بگن خدا قوی

 تونی بگی چرا اين جوريه؟می -
 تن ساعت داره.آراد: چون بن

 «.تونه بکنهساخته. اون خیلی قدرتا داره. اون ما رو ساخته، خیلی کارا میريحانه: نه، چون خدا ما رو 
 تن؟تر بود يا بنبه نظرت السا قوی -»

 تن.بن
 تن؟چرا بن -

 تن دستبندش جادويیه.چون که بن
 تن قدرتمند باشن؟تونن مثل بندخترها می -

 نه، چون دستبند جادويی نداريم.
 تن قوی بشیم؟تونیم مثل بنداشته باشیم، میيعنی اگه دستبند جادويی  -

 آره.
 کنه؟پس اون دستبند جادويیه که ما رو قدرتمند می -

 «.آره

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 از همه دوست داری؟ تربیشتن رو بن فرهان تو گفتی -»
 آره، اون ساعتش خیلی قويه.

 تن چه چیزهايی ياد گرفتی؟بن فرهان تو از -
 دعوا کردن!

 تن رو داری؟بن از وسايلی -
تنی هست بن آره، دفترچه، کتاب، کیف، جا مدادی، برچسب، جوراب، چتر، بلوز، لباس زير و... من

تن هست، نشان زيرپوشش را که بن زند تا عکسمی )فرهاد در حین صحبت کردن پیراهنش را باال
 بدهد(.
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 تر هست يا خدا؟تن قویبن خوب فرهان، به نظر تو -
 )اما فرهان پس از چند دقیقه فکر کردن پاسخ داد( خدا!تن بن

)روز بعد که دوباره فرهان را در مهد ديدم، سوال روز قبل خودم را برايش تکرار کردم، فرهان اين 
تر تر و قدرتمندتر از خداست و خدا کوچیکتن بزرگبن بینممی کنم،می بار پاسخ داد:( من هر چی فکر

 «.تن هست!بن از
ی دخترانه السا با خدا، خدا را برابر و در برخی از ساله هم در مقايسه الگو 5ساله و نرگس  4ستی ه

 اند:تر از السا دانستهموارد پايین
 تره يا مامانت؟نرگس خانم، به نظرت السا قوی -»

 السا!
 تره يا خدا؟السا قوی -

 «السا!

 
   
 

 

 

 

 
 کنه؟هستی خانم، السا آرايش می -»

 آره.
 تو هم دوست داری مثل اون آرايش کنی؟ -

 آره.
 کنی؟اآلن آرايش می -

 نه.
 چرا؟ -

 گه وقتی بزرگ شدی اون موقع.ده، میچون که مامانم اجازه نمی
 يعنی چی وقتی بزرگ شدی؟ -

 مثالً وقتی هم قد تو شدم.
 کنی که چی بشه؟خوب وقتی بزرگ شدی، آرايش می -

 تر بشم.که قشنگ
 شه؟تر میکنه، قشنگهرکسی که آرايش میيعنی  -

 تر بشی.نه، بدون آرايشم قشنگم، ولی خب بايد آرايش کنی که قشنگ
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 کنی؟خوب اگه خدا بهت بگه آرايش نکن، باز هم آرايش می -
 اگه بزرگ باشم، آره.

 حتی اگه خدا بگه آرايش نکن؟ -
 خونم که خدا ببخشه. کنم، ولی بعدش نماز میآره، آرايش می

 خونه؟هستی جان به نظرت السا نماز هم می -
 نه.
 دونی؟چرا نه، از کجا می -

 چون که خارجیه.
 خونن؟ها نماز نمیيعنی خارجی -

 خونن.نه، نمی
 خوب تو دوست داری نماز بخونی؟ -

 سخته همیشه نماز بخونم. 
 بخشه؟خونه، میالسا رو که نماز نمیبه نظرت خدا  -

 تونه هی قصر يخی بسازه که نسوزه. آره، ولی اگرم نبخشه، السا چون قدرت يخی داره، تو جهنم می
 ه يا السا؟تربیشيعنی زور خدا  -

 سازن.زور خدا تو بعضی چیزا زياده، زور السا هم تو بعضی چیزايی که با يخ می
 ونه قصر يخی بسازه؟تيعنی خدا اگه بخواد، نمی -

 دونم، آخه خدا مثالً آدما رو آفريده، ولی قصر يخی که نیافريده. نمی
 هستی جان به نظر تو خدا خوشگله يا زشته؟ -

 خب خوشگله ديگه.
 خوب خدا برای چی خوشگله؟ -

 های روی زمین رو خدا به ما داده.چون تمام چیز
 تره يا خدا؟خوب السا خوشگل -

 تره، چون دختره. خوشگلفکر کنم السا 
 يعنی هرکس دختره خوشگله؟

 ترن.نه ولی دخترا خوشگل
 تر هستن؟چرا دختر خوشگل -

 «. تونن دامن بپوشنپوشن، موهاشون بلنده، ولی مردا نمیچون دامن می

کارتونی خود را متکی به موجودی ورای  –ساله، الگوی عروسکی 4ساله و بهروز  5محمدحسین 
 کردند:می خدا معرفی

 تن رو دوست داری؟بن قدرمحمدحسین چرا اين -
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 تن بشم.بن کوبم، شکل حیووناتمی خواد وقتی منم رو ساعتممی من دلم
 تن بشی؟منظورت اين هست که مثل هیوالهای بن -

 آره!
 چرا؟ -

کشه، منم می شه و همشونومی خواد با آدم بدا بجنگه، اين شکلیمی تن وقتیبن حاله. آخه خیلی با
 ها رو بکشم.دوست دارم آدم بد

دونی کشتن يعنی چی؟ يعنی آدمی رو که حتی اگه خیلی بد هم باشه، بکشی، محمدحسین تو می -
 شه؟می چه جوری

 تونه کسی رو اذيت کنه.نمی ره تو آسمون و ديگهمی کنم، يعنیمی فکر
تن يکی رو داره که تو بن جايش بلند شد و گفت:( تازه)محمدحسین يک مرتبه با هیجان از 

خواد يکی می کنه. منم دلممی دهد. خیلی بزرگه و ازش مواظبت هممی آسمونه! هر چی بخواد بهش
 خوام بهم بده.می خواد هر چیمی ها داشته باشم، چون دلماز اون
 محمدحسین منظورت خدا هست؟ -
 «خوام، نه خدا رو!می تن داره روبن تر هم هست. من اونی کهتره، قوینه، اون از خدا هم بزرگ -
 از همه دوست داری؟ تربیشبهروز تو کی رو  -»

 ده!می تن رو دوست دارم، هیچ کس قدرت اون رو نداره. اون همه آدمای بد رو شکستبن من
 ده؟می تن چه طوری ديگران رو شکستبن -

 ده!می تنبن تن بخواد، اون رو بهبن اره که هر چیاون يه چیزی توی آسمون د
 کنه؟می منظور تو خدا هست که همیشه مواظب ما هست و به ما کمک -

 «.ه!تربیشتره، قدرتش هم تن داره، خیلی از خدا بزرگبن نه، چیزی که

 پسر مهدکودک، به شکل 011، در پژوهش خويش در پرسش از 1يکی از دانشجويان نگارنده

های عروسکی مورد عالقه آنان را مورد پرسش قرار داد. تطبیقی توان خدا و اولیای کودکان با الگو
صحّت )کای  %00ساله در سطح  4 -4نتايج پژوهش انجام شده به اين ترتیب بود که کودکان 

 صحّت )کای %00های عروسکی مورد عالقه خويش را برتر از اولیای خود و در سطح (، الگو02/050
 های عروسکی و کارتونی مورد توجه خود را برتر و قدرتمندتر از خدا برشمرده بودند.( الگو05/44

های زندگی خويش، به جای توسل و با اوصافی که گذشت، طبیعی است که کودکان گاهی در تنگنا

کارتونی مورد عالقه خود شده، آنان را  –های عروسکیتمسک جستن به حضرت حق، متوجه الگو
 ببینند. نقاشی زير متعلق به لیال است. جاء و پناه خويشمل

                                                 
 خانم لیال صمدی .0
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لیال در توضیح نقاشی خودش بیان داشت، دختری که روی ويلچر ترسیم شده است، خواهر اوست 
زند، به می گونه که مرد عنکبوتی برای ديگران خیر را رقمکه معلول است و وی دوست دارد، همان

 کمک خواهر وی بیايد و او را خوب کند!
های ديجیتالی، های فرابشری مطرح شده در بازیساله نیز الگو 4ياسمین، آفرينش و کیانوش 

های خواهند که در تنگناها میها را به جای خدا، ملجا و پناه خويش ديده، از آنها و پويانمايیکارتون
 بشتابد يا السا برای حل مشکل وی، وارد صحنه شود:تن به نجات وی احتمالی، بن

 تن و اينا هم ديدی؟های مثل بنياسمین از اين کارتون -»
 آره، ولی من زياد دوست ندارم.

 چرا دوست نداری؟ -
 اس.چون پسرونه

 يعنی چی پسرونه هست؟ -
 دوست ندارن.خب به خاطر اين که پسرا زياد دوست دارن. ما باربی دوست داريم، پسرا باربی 

 تن رو دوست نداری؟شما چرا بن -
 تن رو بکنه.کشه با يه پسر بتونه بازی بنکشم. هر دختری خجالت میچون که خجالت می

 کارتونش رو ببینی چی؟ -
های نینجا پشتيه کارتون پسرونه رو دوست دارم که، الک تربیشبینم. اما کارتونش رو ببینم، می

 رم.دوست دا تربیشرو 
 اومد؟کرد که به نظرت پسرونه میتن چه کار میخوب بن -

کنن، درست کنه. مثالً اگه يکی منو بدزده، تونست شکاليی که وحشتناکن، اما بهمون کمک میمی
 «.تن شايد خبردار بشه بیاد، اون آدمه رو يه جوری بکشهبن
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 «.یا از مامانم اجازه بگیرخوام مثل تو موهامو رنگ کنم، السا جون بمن می»
 کشی، مال کی هست؟می کیانوش، اين ماشین که داری -»

 تنه!بن مال
 تن رو خیلی دوست داری؟تو بن -

 آره، خیلی دوستش دارم، آخه هم قويه و هم مهربونه!
 بینه، تو هم خوابمی ها خواب مرد عنکبوتی روگفت، اون بعضی از شبمی کیانوش دوستت -

 بینی؟می تن روبن
 «.تن رفته مريضی اون رو خوب کردهبن نه، من فقط يه بار که مامان بزرگم مريض بود، خواب ديدم که

ها جايی اين الگوعروسکی کودکان وجود دارد، جابه –های کارتونینکته مهمی که در زمینه الگو
 کند:می ترسیم ها راهای امريکايیاست. تصاوير زير سیر تاريخی الگوپردازی
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کارتونی، پس از اشباع نسبی جامعه از يک الگو، با پردازش الگوهايی  -های عروسکیطراحان الگو
آورند. اما نکته مهمی که در اين میان وجود دارد، می ديگر، فضای مهیج و متفاوتی برای کودکان پديد

گونه شوند، ولی همانمی های پردازش شده، بعضاً به جای همديگر جايگزينالگو اگر چهاين است که 
پايان يا ترکیب رنگ آبی و قرمز های ثابتی نظیر قدرت بیمشیهای امريکايی، خطکه در پردازش الگو

های مورد عالقه ، در تغییر و تحول الگو1گردندمی امريکا هستند، مالحظهگر رنگ پرچم که تداعی

. هستند آفرين را داراها، ويژگی برخورداری از يک ابزار قدرتمند و شگفتکودکان، اين الگو
 ساله، در همین ارتباط به شرح زير است: 4های سام و حمیدرضای اظهارنظر

 تنی داری؟بن سام تو وسايل -»
 تنی!بن اتاقم پر شده از وسايل آره،

 شناسی؟خوب اسپايدرمن رو هم می -
 آره!

 وسايل اسپايدرمنی هم داری؟ -
 نه بابا، اسپايدرمن ديگه قديمی شده!

 تن قوی هست!بن گفت، اسپايدرمن هم مثلمی ای شنیدم کهآخه من از يه بچه -
 «.ه!ترتن خیلی قویبن تن نیست.بن نه! اسپايدرمن مثل -
 تره يا اسپايدرمن؟تن قویبن حمیدرضا به نظر تو -»

تونه حتی می تونه اسپايدرمن رو شکست بده. اونمی های فضايی داره،تره! اون موجودتن قویبن
 «.خدا رو هم بکشه!
داشت، وی پس از طرح داستان مختار )ثقفی( برای می ساله، در مصاحبه خود بیان 4مادر اشکان 

شاهد عالقه وی به مختار شده بود. پس از گذشت مدتی، وی با گفتن داستان زندگی شهید  فرزندش،
های بابايی، شاهد عالقه فرزندش به او شده بود و سرانجام اشکان پس از آشنا شدن با اسپايدرمن، الگو

 مختار و شهید بابايی را کنار نهاده است و همه چیزش ديگر اسپايدرمنی شده است.
 هایمحصولها در انجام کاربری از ها و پويانمايیهای ديجیتال، کارتونکودکان کاربر بازیآنچه 

توانند گیرند، برتری صاحبان ابزار است، اگر آنان به ابزار دست يابند، میفضای مجازی اخذ کرده و می
احبان ابزار قدرت در مسند رياست قرار بگیرند وگرنه، بايد در حسرت ابزار قدرت باقی مانده، برتری ص

 را بپذيرند.

                                                 
های آن ها و پويانمايیهای ديجیتال، کارتوندر يک بررسی مقدماتی گروه پژوهش مشخص شد که کودکان کاربر بازی .0

گونه که شناسند، همانهای امريکايی، غالباً پرچم )و حتی واحد پول( اين کشور را میسوی آب، به دلیل کاربری زياد محصول
ها، به سبب کاربری از اين پويانمايی، با پرچم کشور ژاپن به عنوان کشور سازنده اين کودکان ايرانی کاربر پويانمايی فوتبالیست

 پويانمايی آشنايی داشتند.
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خواهد وقتی که بزرگ شد به فضا سازد، او میدر مصاحبه خويش خاطرنشان می ،ساله 4طاهای 
 زند، به دست بیاورد و رئیس ديگران شود:تن را که برتری او را رقم میرفته، ساعتی مشابه بن

 کنی؟هايی رو دانلود میها و کارتونچه بازی -»

 تن.عنکبوتی، بنمن، مرد بت
 دوستش داری؟ تربیشکدومش رو از همه  -

 تن رو.بن
 چرا دوستش داری؟ -

شه، بعد با موجودات ديگه زنه يه موجود قوی میچون يه ساعت داره، وقتی بهش دست می
 .شمبینم که موجودات حمله کردن با ترس بیدار میها شبا خوابش رو میجنگه. من بعضی وقتمی

 کنی؟رسی چرا اين کارتون رو نگاه میتوقتی می -

 .تن خیلی پرزوره، دوست دارم مثل اون زورم زياد باشه تا کسی نتونه بهم حمله کنهآخه بن
 کنی که قوی بشی؟خوب چه کار می -

 .تن بخرم، بعد وقتی به مچم بستم، مثل اون قوی بشمخوام يه ساعت مثل ساعت بنمی
 تن بشی؟نخوای مثل بوقتی بزرگ شدی، می -

تن بگیرم تا مثل اون قوی بشم، بعد بزنم خوام بزرگ که شدم برم فضا، ازهمون ساعتای بنمن می
 .شهاز اون می تربیشتن رو بکشم، چون زور من بن

 کنی؟ه، اذيت میترکمهای ديگه روکه زورشون تن بچهاگه تو زورت زياد بود، مثل بن -

 یم.اذيت که نه، ولی بايد ما رئیس باش
 کنه؟رئیس چه کارهايی می -

 کنه، چون خودش قويه حتی از مامان باباشم اجازهتنهايی میهمه کاراش رو  تنبن رئیس مثل
 «. گیرهنمی
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پرورانند، به سادگی خود را از ساله که امیدی همچون پارسا را در سر نمی 4مانیا، محمدرضا و سپهر 
 پذيرند:کنار کشیده، به نوعی شکست خويش را در اين عرصه میمعرکه قدرت و قدرتمند شدن 

 تن؟تر بود يا بنبه نظرت السا قوی -»
 تن.بن
 تن؟چرا بن -

 تن دستبندش جادويیه.چون که بن
 تن قدرتمند باشن؟تونن مثل بندخترها می -

 نه، چون دستبند جادويی نداريم.
 تن قوی بشیم؟تونیم مثل بنيعنی اگه دستبند جادويی داشته باشیم، می -

 آره.
 کنه؟پس اون دستبند جادويیه که ما رو قدرتمند می -

 «.آره
   
 

 

 

 

 

 

 تو اگه بخوای يه روز قهرمان بشی، بايد چه کار کنی؟ -»
 بايد يه چیزی داشته باشم تا قوی بشم.

 تونی قوی باشی؟يعنی خودت نمی -
 نه.
 بشی؟ حتی اگه ساعت يا لباس نداشته باشی؟تونی قوی خوب با تمرين کردن نمی -

 میرم که اون موقع.شه. من مینه ديگه، نمی
 خدا نکنه چرا؟ -

 چون قدرتم به لباسامه ديگه.
 شه خودت قوی باشی؟يعنی نمی -

 شه.نه. من امتحان کردم نمی
 ی؟چه طور -

 ها مثل مرد عنکبوتی پريدم، داغون شدم.از باالی پله
 چی شد؟ -
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 سنگ رفت، زانومم خون اومد، شلوارمم پاره شد. تو دستم
 پله پريدی؟چند تا  از -

 «.دهد(را نشان می 5اوممم پنششتا )با انگشتاش 
 تن چه کارهايی بلده؟سپهر، به نظر تو بن -»

 شه، مدل مارمولکی، آتیشی، يخی.دست می 0کنه، خودشو هیوال می
 تو هم دوست داشتی از اين کارها بکنی؟

 «.س دارم خاله، اما من کوچیکم، از اون ساعتام ندارمخیلی دو
های تر شدن خويش، با خرافه يافتن قدرتدر گذر زمان و بزرگ 01نسل دهه کودکان  اگر چه

ها به مثابه ملجاء و پناه ها از اين الگوتن، اسپايدرمن، السا و نظاير آنهايی نظیر بنفرابشری الگو
ممکن است، ذهن مخدوش شده خويش در ارتباط با خدای جهانیان را  پوشند، اما اوالًخويش چشم می

حفظ کنند و ثانیاً خود را کم و بیش مستعد پذيرش الگويی مشابه قرار دهند. تصاوير زير، بیانگر تبلیغات 
 گردند.های فرابشری برای نوجوانان و جوانان مطرح میمکملی است که در ادامه طرح الگو

 
   

 

 

 

 

 

من، من، بلکبتتن، اسپايدرمن، های فرازمینی و فرابشری نظیر بنی که در ادامه الگونوجوانان
ها برخورد ها با مواردی نظیر اينترنت و رباتکاپیتان امريکايی، باربی، مائويی، السا، آنا و مانند آن

ی گسترده و را که واجد قدرت های فنی يا نظامی برترفناوریکنند، مستعد آن هستند که صاحبان می
رسند، قدرت برتر و تعیین کننده ببینند و با کنار نهادن انديشه خدا، سر در برابر شگفت به نظر می

 های به ظاهر عظیمی را در اطراف خود گرد آورده است.امريکايی فرود آورند که قدرت
 

 
 
 
 
 
 





 تأملی دوباره -1

شناسی و شناسی اجتماعی، جامعهنسل و مناسبات نسلی، از جمله مفاهیم جديدی هستند که در روان
اند و از منظر برخی از پژوهشگران جتماعی مورد توجه واقع شدها -های انسانیبرخی از ديگر رشته

  رود.ها به شمار میه اجتماعی انسانموضوع نسل، موضوع مهمی در حد و شأن طبق

باب نسل و مناسبات نسلی  ای که در، در مقدمه1 01 های نسل دهه در آغاز بحث بررسی تحول

های پردازیترين نظريه، پس از تعريف نسل و تمیز آن با مناسبات نسلی، نخست از بعضی از مهمآمد
شناختی به مسأله نسل اخیر يا از منظر روان های نسلی ياد شد. نظرياتانجام شده درباره تحول

اند. البته شناختی به آن توجه معطوف داشتهاند و يا از منظر جامعهنگريسته و به تحلیل آن پرداخته
های های اجتماعی برخوردارند، با عمده کردن مقوله تحولپردازانی که از گرايشبرخی از نظريه

ها را در مجموعه مسايل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اوریهای ارتباطی جديد، مقوله فنفناوری
 اند.تر ديدهای مهمهای نسلی، مقولهفرهنگی ذی نقش در تحول

های نسلی در های انجام شده درباره تفاوتدر ادامه مقدمه در باب نسل، با اشاره به برخی از پژوهش
های اخیر به طور ، پژوهشبحث قرار گرفتها مورد شجهان و ايران، نتايج اجمالی بعضی از اين پژوه

 ند.بود ید قرار دادههای نسلی را مورد تأيعمده موضوع تحول
، در درجه نخست برای ارايه بودای که به دست آورده نگارنده با توجه به شواهد میدانی گسترده

رجه بعدی اهمیت، های جديد ايران و در دالعاده شديد نسلیهای نسلی فوقنگر از تحولتوصیفی واقع
های نسلی، با انتخاب معیار موجودی که پردازی مناسب در زمینه تحوليابی به يک نظريهجهت دست

های بعد از های مختلف، از نسلدر جامعه نیز از سوی بسیاری از مردم به کار گرفته شده و با نام دهه
ا با ترسیم مختصات روانی، اجتماعی، ت (، کوشید11، نسل دهه 41دهه  کنند )نظیر نسلانقالب ياد می

، ضمن 11و  21، 01های های دههفرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اخالقی، عقیدتی و خانوادگی نسل
های جديد کشور، اين موضوع اساسی را در های نسلی در نسلنگر از شدت تحولارايه توصیفی واقع

                                                 
گردآوری شده است، نسل مورد بررسی در مجموعه حاضر در عمل  0404-0400های از آن جا که اطالعات کتاب در سال .0

، بعضاً 01رسد )از اين رو در متن کتاب نسل دهه سال نمی 1ها به کودکان پیش دبستانی هستند که سن هیچ يک از آن
 مترادف کودکان پیش دبستانی گرفته شده است(.
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تر ساخته، های جديد، عمدهشی و اولیای نسلريزان اجتماعی و اولیای آموزاذهان پژوهشگران و برنامه

 .1االمکان از غفلت گسترده آنان در اين جهت  بکاهدحتی

بررسی »در اين میان است،  01جلدی حاضر معطوف به بررسی مختصات نسل دهه  2مجموعه 
 -های سیاسیبررسی تحول»در سه جلد، « 01اجتماعی نسل دهه  -های روانی و فرهنگیتحول

نسل  های اخالقی، عقیدتی و تربیتیبررسی تحول»و سرانجام در دو جلد « 01نسل دهه  اقتصادی
 . انددر سه جلد ارايه گرديده« 01ه ده

جلد ارايه  دودر « 01نسل دهه  اقتصادی -سیاسیهای بررسی تحول»مجموعه حاضر با عنوان 
 :بودجلد به قرار زير  دوگرديده است. عناوين مورد بحث در اين 

ها، های اولیه در جهت شناخت برخی از حرفهش رفتارهای اقتصادی مناسب، دريافت آموزشآموز
آشنايی نسبی با امکان کاربری اقتصادی از فضای مجازی، تشويق کارآفرينی کودکان، افزايش نقد 

پذيری متشتت کودکان، ترديد کودکان در ديگرپیروی سیاسی از اولیا، کاهش اجتماعی کودکان، جامعه
ها و های ديجیتال، کارتونرق ملی و ترديد يافتن نسبت به نظام در گذر کاربری از بازیعِ

های غربی، احساس حقارت ملی، ايجاد سرخوردگی در کودکان اقشار اقتصادی متوسط و پويانمايی
تر، گرايی هر چه بیشای، سوق يافتن کودکان به سمت مصرفضعیف جامعه، هدايت نامناسب حرفه

تر کاالهای تبلیغ شده در فضای مجازی، نهادينه شدن ستان در جهت مصرف هر چه بیشفشار دو
آفرينی در سبک زندگی داری در ذهن کودکان، تحولای اقتصاد سرمايههای کلیشهبرخی از قالب

ها، ها و پويانمايیهای ديجیتالی، کارتونهای اقتصادی از کودکان کاربر بازیکودکان، سوءاستفاده
های غیررسمی، کم رنگ شدن و حذف فرهنگ گفتمان در روابط اجتماعی رپذيری از آموزشاث

کودکان، نهادينه شدن حل پرخاشگرانه مسايل، ترديد در انديشه منجی و پذيرش نسبی امکان غلبه شرّ 
بر خیر، از بین بردن شناعت جاسوسی و تشويق غیرمستقیم آن، يافتن نگاه مثبت به غرب )خاصه 

 (، پذيرش خضوع در برابر قدرت، و پذيرش ابزار به مثابه منشاء قدرت. امريکا
به ضرورت عطف توجه اولیا، اولیای پیش دبستان و « آموزش رفتارهای اقتصادی مناسب»عنوان 

 اشاره دارد.به آموزش رفتارهای اقتصادی به کودکان اولیای تربیتی کودکان در جامعه 
آيد. می ای مهمی در رفتار اقتصادی بعدی کودک به شمارههای اولیه عمر کودکان، سالسال

های اولیه زندگی اند که سالها، نشان دادهمطالعات انجام شده متعددی در زمینه رفتار اقتصادی انسان
 شوند.می های اقتصادی فرد شمردهانداز و رفتارهايی مهم در روند مديريت پول، پسسال

                                                 
های مشابهی که به توصیف مختصات روانی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اخالقی، الزم به ذکر است که مجموعه .0

سازی است که ان شااهلل در پی نشر اين اثر منتشر هست، در دست آماده 21و   11های های دههعقیدتی و خانوادگی نسل
  خواهند شد.
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شود، آموزش مفاهیم پیچیده اقتصادی به کودکان مورد می اقتصادی يادالبته وقتی از آموزش رفتار 
نظر نیست، بلکه تالش در جهت ارايه عینی و ملموس مفاهیم اقتصادی به کودکان برای عطف توجه 

 آنان به مسايل اقتصادی است. تربیشبعدی و 
برای آموزش مفاهیم اقتصادی به کودکان، بايد با توجه به سطح تحول ذهنی کودکان خردسال، به 

در دوره تفکر عینی  01نسل دهه شکلی غیرانتزاعی و ملموس عمل کرد، به اين معنا که کودکان 
صحیح های فرارويشان، برند و منطق ابتدايی آنان، در برخورد عینی و ملموس با پديدمی خويش به سر

کند، اما مفاهیم انتزاعی برای آنان قابل فهم نیست. از اين رو اولیا و اولیای مهد و پیش می عمل
دبستان بايد بکوشند تا در محیط خانه يا مهد و پیش دبستان، با طرح مفاهیم اقتصادی به شکل عینی 

ها در زندگی گیری آنو ملموس برای کودکان، آنان را با اين مفاهیم آشنا ساخته، نسبت به به کار
 شان تشويق کنند.روزمره

برای آموزش کودکان پیش  آموزش رفتارهای اقتصادی، خاطرنشان شده است،در ادامه عنوان 
توان می اند،ها ثبت نام شدهها و پیش دبستانیبرند و يا در مهدمی هايشان به سردبستان که يا در خانه

اند، استفاده شايانی هايی که برای اين کودکان تهیه شدهو پويانمايیها های ديجیتالی، کارتوناز بازی
 داشت. 

به اين مسأله پرداخته شده « هاهای اولیه در جهت شناخت برخی از حرفهدريافت آموزش»در عنوان 
ها و ، به طرح بعضی از حرفهودهای موجها و کارتونپويانمايیهای ديجیتالی، برخی از بازیاست که 

ها، برای کودکان مشاغل نظیر آشپزی، خیاطی، پرستاری، کشاورزی، دامداری، فروشندگی و مانند آن
اما انبوه ديگری از  هستند،مفید  01نسل دهه ها برای کودکان اند که تعدادی از اين آموزشپرداخته

کودکان ايرانی هايی برای هستند که به طرح حرفه ی آن سوی آبهاها و پويانمايیها، کارتونبازی
پردازند که سنخیت چندانی با فرهنگ بومی ايران ندارد. بنابراين اولیا، اولیای پیش دبستان و اولیای می

تربیتی کودکان در جامعه، بايد توجه داشته باشند که در صورت اعمال مديريت آنان بر چگونگی 
های تواند از اين محصولیهای فضای مجازی، فرزند يا متربی آنان مکاربری کودکان از محصول

ای داشته باشد، اما در غیر اين صورت، ممکن است کودکانی که در سن ديگرپیروی استفاده بهینه
ها و ها، کارتونپويانمايیها، های ديجیتالی، کلیپبرند، در برخورد با بازیاخالقی خود به سر می

به های فرهنگی قرار گرفته، ن محصولهای پرآب و رنگ غربی، تحت تأثیر القائات ايخالصه فیلم
هايی نظیر خوانندگی، نوازندگی، رقاصی و مانکن های ارزشمند، به انديشه پرداختن به حرفهجای حرفه

 در تخالف با فرهنگ بومی آنان است. ،دالبته اين دست از مواربودن برای آينده خود بیفتند که 
آيد، اين برمی« کاربری اقتصادی از فضای مجازی آشنايی نسبی با امکان»گونه که از عنوان همان

در جهت کاربری اقتصادی از فضای  01نسل دهه غیرمستقیم کودکان  هایيادگیری عنوان ناظر بر
 مجازی است.
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کنند که گاهی اولیا يا در برخورد با فضای مجازی مالحظه می 01نسل دهه کودکان پیش دبستانی 
استفاده از اين فضا، دست به خريد لوازم مورد نیاز يا مورد عالقه خويش تر آنان با خواهر و برادر بزرگ

زده، در موارد ديگری ممکن است لوازم اضافی خود را با استفاده از فضای مجازی به فروش برسانند، از 
 توان از فضای مجازی به شکل خريد يا فروش، کاربری اقتصادی داشت.شوند که میاين رو متوجه می

های غیرمستقیم، های الگوبرداری از رفتار اولیا و آموزشدکان و آموزش آنان به شیوهتوجیه کو
تواند در ارتقای های اقتصادی فضای مجازی بیش از پیش آشنا ساخته، میکودکان را با ظرفیت

 های اقتصادی کودکان به شدت مؤثر واقع آيند.ها و رفتارآموزش
های تر از فضای مجازی احتمال دارد، انگیزهکاربری بیش های دبستان در جريانکودکان در سال

های دبستان ممکن ديگری برای کاربری از فضای مجازی بیابند، به عنوان مثال، کودکان در سال
ها و وجوی وسايل مورد نیاز خويش در فضای مجازی برآيند و يا مالحظه سايتاست شخصاً به جست

رسند، اين انگیزه را پیدا کنند که خودشان نیز وارد عرصه روش میيا اقالمی که در فضای مجازی به ف
 تجارت الکترونیکی شوند. 

  است. 01نسل دهه تربیت کارآفرين کودکان ناظر بر ، «تشويق کارآفرينی کودکان»عنوان 
ای ساالن جامعه به عنوان مسألهدر جهان امروز، مقوله تربیت خالق و کارآفرين کودکان تا بزرگ

 اساسی در سطح جوامع مختلف بشری مطرح شده است.
بخشد و وی را قادر به می پذير و متفاوتخالقیت از جهتی به سبب آن که به آدمی تفکری انعطاف

انديشمندان جامعه قرار دارد و گران و پژوهش سازد، مورد توجهمی چالش با شرايط مبهم و حل مسأله
 گیرد ومی بروز و نمود عینی خود پايه نوآوری و کارآفرينی قراراز جهت ديگر به دلیل آن که در 

ای را برای جامعه رقم بزند، مورد توجه سردمداران جامعه قرار گرفته تواند تحوالت اقتصادی گستردهمی
 است.

ها بر افزايش يا کاهش خالقیت کودکان کاربر مطالعات انجام شده در ارتباط با تأثیر فناوری
های انجام شده در اين زمینه، ، حکايت از نتايج متفاوتی دارد، به اين معنا که غالب پژوهشهافناوری

های ارتباطی جديد بر میزان خالقیت و خالق عمل کردن کودکان تأکید دارند که کاربری از فناوری
وی ديگر به دلیل ها از سويی با ارايه انبوهی از اطالعات به کودکان کاربر و از سافزايد، زيرا فناوریمی

های گسترده برای کودک )نظیر تولید موسیقی، تکمیل داستان و مانند آن(، شرايط ايجاد امکان عمل
آورد، اما معدودی از های ارتباطی جديد پديد میمناسبی برای خالق عمل کردن کودکان کاربر فناوری

ها فرصتی کنند، زيرا فناوریياد می هاها برخالقیت کودکان کاربر فناوریمقاالت از اثر منفی فناوری
 گذارند.برای خالق عمل کردن آنان در محیط بیرون باقی می

پذير است که اگر کودکان در حد اندکی از رسد حل تعارض اخیر به اين صورت امکاناما به نظر می
ها و فناوری ها نشوند، در جريان کاربری توامان ازها برخوردار باشند و غرق کاربری از آنفناوری

تر عمل کنند، اما اگر کودکان به شکل افراطی توانند خالقفعالیت خالق و سازنده در جهان بیرون، می
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ها با مسحور ساختن آنان به خود، امکان کاربری بهینه و ها بپردازند، فناوریبه کاربری از فناوری
د ترس، اضطراب، احساس بدشکلی مناسب را از آنان سلب کرده، با وابسته کردن کودکان و يا ايجا

تواند به منکوب بدنی و مانند آن در کودکان، در عمل در مسیر رشد و تعالی آنان مانع پديد آورده، می
 کردن خالقیت آنان بینجامند. 

 برای تربیت کودکان کارآفرين در سطح پیش دبستان، سه اصل مهم بايد مورد توجه قرار بگیرد.
ای است که وی فردی خودمدار نباشد و در تحلیل جهان هستی، گونه اصل نخست تربیت کودک به

ای باشد تنها و تنها خودش را نبیند و همه چیز را معطوف به خودش نخواهد. اگر تربیت کودک به گونه
های مدار بوده، احساس مسوولیت اجتماعی داشته باشد و خود را نه تنها در برابر انسانکه فردی جمع
ر برابر ديگر عوامل زيست محیطی نیز مسوول بداند، در آن صورت فرد کارآفرين، در ديگر، بلکه د

ها، حاضر به کسب سود سالی حتی به بهای تخريب زيست محیط و آسیب يا کشتار انسانبزرگ
ای که خود را در برابر ديگران و هستی مسوول احساس کنند، ها به گونهنخواهد بود. تربیت انسان

که اگر فردی کارآفرين نیز شد، افق کارآفرينی خود را محدود در سود و کسب سود  سبب خواهد شد
تر نداند، بلکه قله نهايی کارآفرينی خويش را رسیدن به امکاناتی بداندکه با آن خیر، رفاه و هر چه بیش

 های ديگر و حتی عوامل زيست محیطی خود را رقم بزند.سعادت انسان
ق کودک )به عنوان يکی از عوامل مؤثر در کارآفرين واقع شدن فرد( و اصل دوم و سوم، تربیت خال
 تربیت کارآفرين کودک هستند.

های افراد خالق در کودک، الگويی عملی از برای تربیت خالق کودک اولیا بايد ضمن ايجاد ويژگی
ديگر  های خالقخالق عمل کردن خود در برابر فرزندشان مطرح کنند. مضاف بر اين، معرفی الگو

 برای کودک و تشويق عملکرد خالق وی از ديگر مواردی است که توجه بدان ضرورت دارد.
تشويق مواردی نظیر متفاوت انديشدن و به چالش کشیدن افکار مرسوم توسط کودک، 

پذيری، تحمل ابهام و بارش فکری در مواجهه با مسايل مختلف و کوشش در حل مسايل به ريسک
شود. به همین ترتیب اولیا های مطلوبی است که در افراد خالق مالحظه میويژگیای عقالنی، از شیوه

بايد برای تربیت خالق کودکشان، تالش کنند، الگويی خالق از خودشان در برابر کودک ترسیم کرده، 
 به نمايش بگذارند. 

کارآفرينی را های کارآفرين در داستان و نمايش و فیلم، امر مهم ديگری است که مفهوم طرح الگو
های عینی و ملموس کند. بالطبع هر چه اولیا در ارايه الگوبه شکل عمیقی در ذهن کودک ثبت می

 تری داشته باشند، نتايج ارزشمندتری در اين میان خواهند گرفت.برای فرزند تالش بیش
رح های ديجیتالی به طاهمیت خالقیت و کارآفرينی سبب شده است که برخی از طراحان بازی

تواند ها هم میهايی با هدف خالق و کارآفرين تربیت کردن کودکان بپردازند که انجام اين بازیبازی
 تاحدودی به کمک اولیا آمده، کودک آنان را در جهت خالق و کارآفرين شدن ياری رساند.
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اين باورند  پردازان کارآفرينی بردرباره تربیت کارآفرين کودک نیز بايد بیان داشت، بعضی از نظريه
که دادن پول توجیبی مستمر به کودکان، در عمل کودکان را به صورت کارمندانی که سر هر ماه در 

کند که اين روحیه انتظار دريافت حقوق هستند درآورده، روحیه کارمندمآب بودن را در آنان نهادينه می
ی دادن پول توجیبی به فرزندشان، در تعارض با روحیه کارآفرينی است، از اين رو بهتر است اولیا به جا

های داخل يا خارج خانه يا انجام برخی از نظیر انجام برخی از کار -های مختلفی به اوبا احاله مسوولیت
ها يا هدايای مورد نظر سفارش دادن تهیه کارت پستالشويی، تعمیرات جزيی مورد نیاز خانه، ماشین
در برابر کار انجام شده  -ای مورد عالقه کودک برای خودشهاولیا برای اطرافیان، تهیه اسباب بازی

 الزحمه به فرزندشان پرداخت کنند. فرزند، دستمزد و حق
مهمی که در امر کارآفرينی فرزند بايد مورد تأکید خاص قرار گیرد، ترسیم افق نهايی  نکته

تر و ينی کسب سود بیشهای خودمدار، غايت کارآفرکارآفرينی است، به اين معنا که در عرف انسان
هايی که خود را در برابر جمع و جامعه جهانی خويش مسوول تر است، اما در عرف انسانبیش
تر فرد کارآفرين به جامعه و پندارند، غايت کارآفرينی کسب پول نبوده، غايت خدمت هر چه بیشمی

انسانی و مورد عنايت جامعه جهانی و عوامل زيست محیطی خودش است که بالطبع اين افق، افقی 
 گرا است.های دينی و معنويتديدگاه

 شناسیاز روانبه لحاظ تحولی ، خاطرنشان شد، کودکان «افزايش نقد اجتماعی کودکان»در عنوان 
  خاصی برخوردارند.

تفکری عینی برخوردارند، به اين معنا که آنان قدرت درک  ساله از 2-02,00از منظر پیاژه کودکان 
دهد. می انتزاعی را ندارند و منطق ابتدايی آنان در برخورد با مسايل عینی جوابهای استداللمفاهیم و 

به تعبیر ديگر، در اين دوره به سبب فقدان تفکر انتزاعی و ديگرپیروی اخالقی کودکان، از آنان اين 
 قرار دهند.رود که دست به نقد زده، مسايل فرارويشان را مورد بررسی انتقادی خويش نمی انتظار

 01نسل دهه نظری، کودکان های مشاهدات میدانی انجام شده داللت بر آن دارد که برخالف انتظار
ای نقادانه از خود نشان داده، ديگرپیروی رود، به شکل مقدماتی روحیهنمی که تصور روحیه نقاد در آنان

 سازد.نمی رود، به شکل تام و تمام محققمی را که از آنان انتظار
های توان اين تعارض را در پرتو برخی از تحولرسد میبه نظر می برای تبیین تعارض پديد آمده،

 اش تبیین کرد.شناختی و فرهنگی پديد آمده در سطح فرد و جامعهشناختی، جامعهروان
با جريان آزاد اطالعاتی است که  01نسل دهه جديد، برخورد کودکان های يکی از اين تحول

دست همسو و يکهای بق که کودکان، نوجوان و جوانان جامعه فقط تحت تأثیر رسانهبرخالف سا
داخلی و خارجی قرار دارند و در جريان عمل در هر های داخلی بودند، در حال حاضر تحت تأثیر رسانه

 بینند.می متعددی مواجههای زمینه، خود را با سناريو
و ها ديجیتال، کارتونهای ن کاربری خويش از بازیبه سبب آن که در جريا 01نسل دهه کودکان 

های برند، در عمل با جلوهمی های غربی در اين جهت سوداز محصول %05ها، در حد پويانمايی
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کنند، اما موارد اخیر، در غالب موارد می پیداها مختلف فرهنگ غربی مواجه شده، دلبستگی نسبی به آن
تعارض نسبی يا شديد دارند و همین شرايط ها و پويانمايیها کاربرکارتونبا فرهنگ بومی کودکان 

فرهنگی بومی يا غربی، مجبور به انتخاب شده، از های شود، کودکان در دوراهی انتخاب نمادمی سبب
 انتخاب خويش به نوعی دفاع کنند. 

ه در ديگرپیروی کودکان نکته ديگری که در اين میان بايد به آن دقت داشت، مسأله تزلزلی است ک
از اولیايشان پديد آمده است. به اين معنا که کودکان با مالحظه ناتوانی نسبی اولیا در  01نسل دهه 

ارتباطی های کاربری از فناوریهای ارتباطی جديد از سويی و مالحظه جذابیتهای کاربری از فناوری
گردد( از سوی ديگر، نسبت به می ولیايشان مواجهجديد )که غالباً کاربری مفرط آنان از آن با مخالفت ا

 گردند.می پیروی تام وتمام از اولیای خود، دچار ترديد
فرهنگی غرب که از طريق های مجموعه موارد مواجهه با جريان آزاد اطالعاتی، ترجیح نسبی ارزش

ی ديگرپیروی از اولیا، در يابد و تزلزل نسبمی انتقال 01نسل دهه  به کودکانها و پويانمايیها کارتون
شوند، کودکان که به دلیل فقدان تفکر انتزاعی و ديگرپیروی اخالقی کار چندانی با می مجموع سبب

 نقد اجتماعی نداشتند، در برخی از مواقع دست به نقد اجتماعی بزنند. 
و برخورد توان در مواجهه های نقد اجتماعی کودکان پیش دبستانی را میترين عرصهيکی از مهم
  های تولید داخل و خارج ديد.ها و پويانمايیآنان با کارتون

ترين عوامل مؤثر در )به عنوان يکی از مهمهای داخلی و خارجی رسانه ای تولیددر بررسی مقايسه
های های داخل در قیاس با تولیدتوان بیان داشت، تولیدمیتحول روانی، فرهنگی و اجتماعی کودکان( 

 دارای برخی از نقاط قوت و ضعف هست.خارج، 
شوند، اين تولیدها، های انسانی تهیه و تولید میهای داخل با توجه به ارزشاز نظر محتوايی، تولید

اندک هستند. مضاف براين، فرهنگ گرا و با بار خشونت گرا، غیرشهوی، غیرمصرفعموماً ارزش
گرا بار شود کودکان کاربر با روحیه جمعش میهای لحاظ شده، تالگرای ايران در اين محصولجمع

ها و مسايل انسانی ندارند، ابعاد شهوی، های خارج از نظر محتوايی توجه جدی به ارزشبیايند. اما تولید
ها قابل توجه است و در مجموع فرهنگی فردگرا را طلبی و خشونت در آنگرا، رفاهگرا، تجملمصرف

زنند. تفاوت اخیر يک امتیاز ترديدناپذير برای تولید دامن می )که همان فرهنگ غرب باشد( را
های غربی، های رسانههای غالباً خنثی محصولرود که در برابر ارزشهای داخل به شمار میرسانه

 گرا هستند. های داخلی حاوی ابعاد انسانی و ارزشهای رسانهمحصول
ای های رسانهای ايران در قیاس با محصولانههای رسالبته يکی از داليل عقب افتادن محصول

های ديجیتال طراحی شده ايرانی، در ها و بازیها و پويانمايیاندک کارتونخارجی، تنوع موضوعی 
 های خارجی است.مقايسه با محصول

های دينی، ضعف ديگری است که برخی از کودکان کاربر متذکر های ايرانی از موضوعاشباع برنامه
 اند.شدهآن 
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های ويژه و آب و رنگ های ايرانی به لحاظ گرافیکی، جلوههای رسانهضعف پردازش محصول
های ها، پويانمايی و بازیهای ويژه و آب و رنگ کارتونتولیدها، در مقايسه با قدرت گرافیکی، جلوه

ر مخاطبانش، در های تولید شده در داخل را از منظديجیتالی خارجی، امر مشهودی است که محصول
 دهد.تر قرار میسطحی پايین

موسیقی متن تولیدهای ايرانی نیز عموماً يک موسیقی ماليم است، در حالی که موسیقی متن برخی 
 کننده است.بخش و تحريکتن( به شدت هیجان انگیز، تحرکهای خارجی )نظیر بناز تولید

تر و به های خارجی بسیار بیشتولید رسانه اندک ايران،به همین ترتیب در برابر حجم تولیدهای 
 گذاری، گاهی برای تهیه يک برنامه خارجی )نظیر پويانمايی ظهور نگهبانان(، بهلحاظ میزان سرمايه

 شود.ای کودکان، هزينه صرف میهای رسانهاندازه يک سال هزينه ايران در تولید محصول
توان نتیجه کر عینی برخوردارند، به سادگی میبا توجه به اين که کودکان پیش دبستانی از تف

های غربی قرار گرفت، وقتی کودکان ايرانی در برابر گرافیک کم نظیر و صداگذاری خوب محصول
های پیشرفته خراش و ماشینهای آسمانهای اخیر دايم با ساختمانگیرند، يا وقتی آنان در محصولمی

های ديجیتالی خارجی روبرو ها و بازیها، پويانمايیرتونگردند و يا با تنوع موضوعی کامواجه می
شوند، يا با شنیدن موسیقی متن کارتون و پويانمايی که مشغول کاربری از آن است، به شدت به می

های داخلی توسط کاربر خیلی دور از ذهن های غربی بر محصولآيد، ترجیح محصولهیجان می
ها، با ها و پويانمايیهای ديجیتالی، کارتونبی مطرح شده در بازیهای غرنمايد، ضمن آن که الگونمی

های تن از موجودورزند )مانند برخورداری بنهای محیرالعقولی که به انجام آن مبادرت میانجام کار
های قدرتمند مرد عنکبوتی، قدرت يخ زنندگی السا( به سادگی کودکان را جذب خويش فرازمینی، تار

گرا نیستند، ممکن های خارجی به دلیل آن که خیلی ارزشهای رسانهاين که تولید ضاف برسازند، ممی
های خويش سود ببرند که ها و پويانمايیاست خود را مجاز بدانند که از مسايل نفسانی در کارتون

 گاه حاضر به پذيرش موارد اخیر نیست.های ايرانی، هیچگرای محصولمشی ارزشبالطبع خط
ها، با های اين رسانههای داخلی و خارجی، در برخورد با محصولکاربر رسانه 01نسل دهه کودکان 
گرای ايران، گرايی و توجه به فرهنگ بومی و جمعهای داخل نظیر ارزشهای ضمنی تولیدوجود ارزش

ند که از آب شوهای خارجی میهای تولید شده رسانهتر جذب محصولبه دلیل ديد عینی خودشان بیش
شناسی کاربران توجه ويژه تری دارند، به روانو رنگ و گرافیک بهتری برخوردارند، صداگذاری مناسب

ها، تری دارند و... و اين تفاوتاند، از تنوع موضوعی قابل توجهی برخوردارند، موسیقی محرکنشان داده
باشد که کار خود را با دريافت  01هه نسل دهای اجتماعی کودکان تواند آغازی بر نقدبه سهم خود می

های داخل و خارج شروع کرده و در ادامه به سادگی ممکن است، نقد های مشهود تولید رسانهاختالف
 ها، به کالن نظام تعمیم دهند.ها و پويانمايیاجتماعی خود را از کارتون



 244/ تأملی دوباره

 

ر گرفت که جامعه به افرادش، ، اين مسأله مورد تأکید قرا«پذيری متشتت کودکانجامعه»در عنوان 
های مورد ها و هنجارپذيری آنان، ارزشکوشد در روند جامعهنگرد و میهای خود میبه مثابه سرمايه

 نظر را به افرادش القا کند.
پذير کننده نیز از عوامل خانواده، مدرسه، گروه همساالن، فرهنگ، مذهب، در بررسی عوامل جامعه

گردد، اما به پذير کننده ياد میترين عوامل جامعهه و جنسیت، به عنوان مهمهای جمعی، طبقرسانه
ای برخوردار گرديده است، به های اخیر از حساسیت ويژهسبب وقوع جهانی شدن، بحث رسانه طی دهه

های داخلی در دسترس شهروندان يک جامعه بودند، اما به سبب اين معنا که اگر چه زمانی تنها رسانه
های خارجی نیز توانند از رسانهها و تحقق دهکده واحد جهانی، در عمل شهروندان میفت فناوریپیشر

 ها قرار گیرند.بهره جسته و بالطبع تحت تأثیر اين رسانه
ترين عوامل مؤثر در تحول روانی، فرهنگی و )به عنوان يکی از مهمهای داخلی و خارجی رسانه

ها که کوشند در اين سالبه سنین ديگرپیروی کودکان خردسال، می با عطف توجهاجتماعی کودکان( 
های مورد پذيرششان، کودکان به دلیل ويژگی ديگرپیروی خويش، عمدتاً نسبت به القائات افراد و گروه

حالت پذيرا را دارند، سود ببرند و بدون آن که با ديد نقاد مخاطب خويش مواجه گردند، به سادگی با 
طفی و روانی، وی را تحت تأثیر قرار داده، القائات خويش را در ابعاد مختلف فرهنگی، های عاترفند

 محیطی، در ذهن مخاطبشان نهادينه سازند.اجتماعی، عقیدتی، اقتصادی، سیاسی و حتی زيست
های آموزش، تفريح و سرگرمی، ها در عین داشتن ويژگیها و پويانمايیهای ديجیتال، کارتونبازی
های سیاسی، عقیدتی، فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی و يژگی مهم انتقال برخی از ارزشواجد و

ها توجه الزم را معطوف داشت. ويژگی اخیر سبب زيست محیطی به کاربرانشان هستند و بايد بدان
های مورد نظرشان، های خارجی، در صدد القای انديشههای داخلی و هم رسانهشده است تا هم رسانه

 ای متوسل گردند.ها و ديگر موارد رسانهها، فیلمها، پويانمايیها، کارتونه بازیب
ها با طرح اند. بعضی از بازیها به مسايل فرهنگی پرداختههای تولید شده، برخی از بازیدر بازی

های انسانی آنان( برای ای ايران، به معرفی آنان )و البته تاحدودی ارزشهای اسطورهشخصیت
ساله(، از  2اند. طرح وقايع تاريخی و تاريخ معاصر )خاصه جنگ ها پرداختهخاطبان و کاربران بازیم

 سازان ايرانی بوده است.های مورد نظر بازیديگر موضوع

اند و معدودی از اجتماعی روز را مدنظر قرار داده –های تهیه شده، مسايل سیاسیبعضی از بازی
اندکی به های اند. سرانجام بازیهای سیاسی غرب به ايران برآمدهجمهها، در صدد پاسخ به هبازی

 اند.نگر و تخیلی پرداختهطرح مسايل آينده
های تولید داخل را با موارد مشابه که در خارج ها و پويانمايیهای ديجیتال، کارتوناما اگر بازی

ای داخل به هیچ عنوان در میزان شود که تولیدهشوند، مقايسه کنیم، مشخص میتولید شده و می
های های تولیدی و گرافیک سطح باالی بازیهای ديجیتالی، حجم بازیگذاری در تولید بازیسرمايه
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اندازه هزينه ها نیستند و حتی گاهی در تولید يک بازی خارجی، به خارجی، قابل مقايسه با اين بازی
 دد. گرهای داخلی، هزينه صرف میيک سال تولید بازی

در درجه نخست اهمیت، حساسیت مسأله تولید بازی برای کاربران توان اظهار داشت، بنابراين می
های ديجیتالی، هنوز برای بسیاری از مسووالن فرهنگی جامعه جا نیفتاده است و تغذيه ايرانی رسانه

های فرهنگی ار نهادارزشی فرزندان اين مرز و بوم با تهیه آثار فاخر بومی، به شکل جدی در دستور ک
 مرتبط قرار نگرفته است.

های ها و محصولگذاری الزم جهت تولید بازیدر درجه بعدی اهمیت، به دلیل فقدان سرمايه
رايت در ايران، تولید آثار ارزشمند بومی به فرهنگی جهت فضای مجازی و عدم رعايت قانون کپی

ها، با های موجود در بازار بازییطره بازیبست قرار گرفته است و به همین سبب، سنوعی در بن
اند، توان مقابله و های داخلی معدودی که در اين زمینه تولید شدههای غربی است و بازیبازی

 های خارجی را ندارند.هماوردجويی با بازی
های تولید شده در داخل حاوی برخی از بازیاند، با وجود آن که موارد اخیر در مجموع سبب شده

های بالقوه مضامین سیاسی، عقیدتی، اجتماعی و فرهنگی ارزشمند با صبغه بومی هستند، اما ظرفیت
های خارجی، قابل قیاس نباشند و های بالفعل تهیه و تولید بازیها در برابر ظرفیتموجود اين بازی

اربری داشته های ساخت خارج کهای ساخت داخل، عمدتاً از بازیکاربران داخلی به دلیل قلت بازی
ای در جهت مخالفت با نظام سیاسی و منافع ملی ها نیز غالباً حاوی القائات گستردهباشند که اين بازی

 ند.هستايران 
اند، های ديجیتالی امريکايی مطرح شدههايی که در صنعت فیلم، کارتون، پويانمايی و بازیمرور الگو

من، بتهای پسرانه سوپربوی، سوپرمن، کاپیتان امريکايی، ها )نظیر الگوداللت بر آن دارند که اين الگو
ومن، باربی، برتز، السا، های زنانه سوپر گرل، سوپر ومن، واندر ومن، بلک تن و يا الگواسپايدرمن، بن

اند. به تعبیر ديگر، با آنا( يا در اوج قدرت و توانمندی جسمانی و يا در اوج زيبايی ممکن پردازش شده
های های زيبا، الگوعاليق وافر پسران به قدرت بدنی و با عنايت به عاليق دختران به چهرهتوجه به 

اند که بالفاصله مورد توجه کاربران پسر يا دختر قرار گرفته، به صورت ای پردازش شدهاخیر به گونه
قیدتی، سیاسی القائات فرهنگی، اجتماعی، عهای اخیر، دست به الگوآيند. آل آنان در میچهره ايده

هنگام نیاز سردمداران غرب، در جهت تبیین و تئوريزه کردن  زنند وای در سطح کودکان میگسترده

سیاسی غرب وارد عمل شده و ذهنیت الزم را برای کودکان  –مسايل مورد توجه رهبران اقتصادی
طرح باربی نظامی و باربی  آورند.اند، پديد میهای اخیر يافتهکاربری که علقه اولیه و وافری به الگو

يابد. به اين معنا که باربی که توسط کمپانی جاسوس از سوی کمپانی ماتل، در همین راستا معنا می
گذرانی ترسیم شده است، هنگام نیاز امريکا گرايی، رفاه، آرايش، تجمالت و خوشماتل در اوج مصرف

ش لباس نظامی پوشیده و به اين ترتیب در های جهان، ناگهان با دوست پسربه مداخله در ديگر کشور
 آيد.های مختلف برمیصدد تبیین نظری تهاجم امريکا به کشور
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توان بیان داشت، عنوان حاضر ضمن ترسیم عمق القائات با توجه به آن چه از آن ياد شد، می
سوی آب، بر  های آنها و پويانمايیهای ديجیتالی، کارتونفرهنگی، اجتماعی، عقیدتی، سیاسی بازی

های داخلی و خارجی در پیشی گرفتن از يکديگر بر سر ارايه القائات مورد مسأله جنگی که بین رسانه
نظر خودشان به کودکان وجود دارد، اشاره داشته، عطف توجه مسووالن فرهنگی را در اين باب مورد 

 دهد.تأيید قرار می
، به مقوله مهم تبعیت کودک از افراد مطلوب «یاترديد کودکان در ديگرپیروی سیاسی از اول»عنوان 

 اشاره دارد. های حاضر رخ داده است،و تحولی که در ديگرپیروی اخیر طی سال طبعش
های متعددی نشان داد که تفکر کودک ژان پیاژه، با طرح نظريه تحول ذهنی خويش، با آزمايش

سالگی عینی است، به اين معنا که  02، 00سالگی تا حدود  2حرکتی، از  -پس از گذر از دوره حسی
منطق کودک در برخورد عینی و عملی با مسايل فرارويش، قادر به قضاوت صحیح و حل مسأله 

، 00گردد و در اين دوره نبايد انتظار فهم مسايل انتزاعی و ذهنی را از کودک داشت، اما پس از سن می
تدريج تحول پیدا کرده، به تفکر انتزاعی  سالگی، تفکر عینی کودک به 04، 05سالگی تا حدود  02

 (.0412شود )منصور، تبديل می
پیاژه منطبق با سه دوره تحول ذهنی کودک، نوجوان و جوان، به طرح سه دوره تحول اخالقی با 

های ناپیروی اخالقی، ديگرپیروی اخالقی و خودپیروی اخالقی نیز مبادرت ورزيده است. کودک عنوان
سالگی،  02، 00سالگی تا حدود  2از سالگی، دارای ناپیروی اخالقی است،  2تا  در مقطع سنی تولد

سالگی، به خودپیروی  04، 05سالگی تا حدود  02، 00دارای اخالق ديگرپیرو است و سرانجام از سن 
 (.0410يابد )منصور و دادستان، اخالقی دست می

 00 -02پیش دبستان تا حدود های مهم کودکان در دوره خصوصیت ديگرپیروی که از ويژگی
شود، کودکان در در اين دوره، متوجه افراد مطلوب طبعی که در اطراف و سالگی آنان است، سبب می

های آنان را در دستور کار خود قرار بدهند. برداری از رفتاربینند، بشوند و تقلید و کپیاکنافشان می
ا منفی، گسترده باشند، اما کودک فارغ از ارزشی که های اخیر ممکن است از طیف مثبت گرفته تتقلید

در رفتار مورد نظر نهفته است، به صرف آن که فرد مطلوب طبع وی دست به انجام عمل خاصی 
 کنند.زند، مبادرت به انجام همان کار میمی

های مطرح در رسانه )خاصه با پررنگ شدن نقش رسانه در زندگی کودکان در عصر حاضر، الگو
ها هستند( نیز ممکن است، کاربر اين سنخ از برنامه تربیشهای خردسال های کودکان که بچهمهبرنا

های مورد نظر کودک قرار گرفته، به استناد فالن حرف يا رفتار او، کودک عیناً دست به تکرار جزو الگو
 همان حرف يا رفتار بزند.

های مطلوب طبعشان ياد شد، عیناً چهره از 01نسل دهه آنچه در مورد ديگرپیروی اخالقی کودکان 
در مورد ديگرپیروی آنان در ساير مسايل زندگی، نظیر مسايل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و عقیدتی 

اجتماعی يا  -نیز قابل تعمیم است. به اين معنا که کودک در مواجهه با مسايل مختلف فرهنگی
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ه از افراد مطلوب طبع خويش شنیده است، به اقتصادی و يا عقیدتی، با توجه به بیاناتی ک -سیاسی
 دهد. موارد مزبور پاسخ می

نسل دهه نکته مهمی که در اين قسمت الزم به يادآوری است، تزلزل نسبی ديگرپیروی کودکان 
آفرين واقع شدن شود. به اين معنا که با تحولهای اخیر مالحظه میاز اولیايشان است که طی سال 01

های اجتماعی، گروه همساالن، های ارتباطی جديد، تغییر و تحول ارزشمواردی مانند گسترش فناوری
های گفتاری و رفتاری اولیا و بعضی از موارد مشابه، در مجموع فشار هنجاری گروه، برخی از تعارض

روی از اولیايشان را به شکل توانند پیرسند که میبه اين نتیجه می 01نسل دهه برخی از کودکان 
ها ها القا کرده يا همساالنشان به آنها بداننسبی به حالت تعلیق درآورده، به همان روالی که رسانه

 کنند، رفتار کنند.پیشنهاد می
های ديجیتال، کاهش عِرق ملی و ترديد يافتن نسبت به نظام در گذر کاربری از بازی»عنوان 

، مقوله ديگری است که در مجموعه عناوين کتاب مورد بحث قرار «های غربیها و پويانمايیکارتون
گرفت. در ذيل عنوان اخیر خاطرنشان شد، کاهش عِرق ملی از ديگر تبعات سیاسی است که به طور 

 نسبی در سطح کاربران خردسال فضای مجازی قابل مالحظه است.
لیه سیاسی )مانند کشور خود و کشور در تبیین معنای اخیر خاطرنشان گرديد، فهم مفاهیم او

 01نسل دهه دهد. به اين معنا که ضعف منطق کودکان ديگری(، سريع و مخصوصاً دقیق رخ نمی
ها با مسايل فراروی خودشان با شیوه صفر و يک برخورد کنند، حال آن که در زندگی شود، آنسبب می

طف ديگری هم مطرح هستند. به همین های منعواقعی بین بلی و خیر يا منطق صفر و يک، گزينه
ترتیب، ضعف شناختی کودک، مورد ديگری است که فهم مفاهیم اولیه سیاسی را برای وی به تأخیر 

رسد فهم اولیه مفاهیم سیاسی، اندازد. اما با وجود ضعف منطق و ضعف شناختی کودکان، به نظر میمی
 گیرد. سالگی شکل می 0دود نظیر کشور خود و کشور ديگری، به شکل ابتدايی، از ح

در گذر تحول فهم کشور خود و کشور بیگانه، کودکان ممکن است به شکل عاطفی و حسی )و نه 
استداللی( به وجود کشوری به غیر از کشور خودشان و برتری يا عدم برتری آن کشور نسبت به کشور 

کودکان و کسب تجربیات  خودشان، قضاوت کنند. سرانجام با گذشت زمان و افزايش توان شناختی
های کشور خود و کشور ديگری جنبه شناختی و تر توسط کودکان، فهم تفاوتاجتماعی بیش

 يابد. تری در بیانات کودکان پیش دبستانی میمستدل
رسد اگر چگونگی اثرگذاری در انديشه سیاسی اولیه کودکان مورد توجه قرار گیرد، به نظر می

داخلی و بیگانه، به شکل مؤثری در ايجاد شناخت و نگرش در جهت برتر  کارتونی -الگوهای عروسکی
 دانستن کشور خود يا ديگری اثرگذار بوده، عِرق ملی را افزايش يا کاهش دهند.

کارتونی داخلی، تمرکز بحث را روی الگوهای  -اگر به دلیل ضعف مفرط الگوهای عروسکی
ها به کودکان است( مجرای عمده ارايه آنکارتونی آن سوی آب )و فضای مجازی که  -عروسکی

های خود را در بطن شود که موطن الگوهای اخیر غرب است و غرب نیز ارزشبگذاريم، مشاهده می
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های بومی ايران در فضای تولیدهای اخیر خود نهاده است. از اين رو با توجه به اين که غالب ارزش
های غرب در اين فضا با ديده تأيید و رابر غالب ارزشاند و در بمجازی مورد نقد و چالش قرار گرفته

توان انتظار داشت با توجه به ارايه ناقص، مخدوش و انتقادآمیز اند، میتکريم نگريسته شده
دستاوردهای ملی از سويی و ارايه جذاب، عینی و ملموس غرب در فضای مجازی از سوی ديگر، 

 ان خردسال و نوجوان فضای مجازی بود.های ملی کاربربالطبع بايد شاهد کاهش علقه
توان نتیجه گرفت، کاربران ايرانی به دلیل مزايای عینی و با توجه به آن چه از آن ياد شد، می

ها تمايل نشان های خارجی از آن برخوردارند، به آنها و بازیها، پويانمايیملموسی که کارتون
ماند و ای غربی، محدود نمیهای رسانهبه محصولدهند. اما اين گرايش، در حد محدود تمايل می

های اخیر وجود دارد، خود به خود به اين کودکان کاربر با اخذ القائات ضمنی و پنهانی که در محصول
های داخل ها و پويانمايیهای غربی بهتر از کارتونها و پويانمايیرسند که نه تنها کارتوننتیجه می

های پیشرفته و نظاير ها يا ماشینها بهترند، زيرا مثالً آسمان خراشها از ايرانیاست، بلکه اصوالً غربی
 تر وجود دارند. اند، در ايران وجود نداشته يا کمهای خارجی به نمايش کشیده شدهها که در محصولآن

مسأله جديدی با عنوان حقارت مضاعف يا ملی مطرح گرديد که « احساس حقارت ملی»در عنوان 
اگر زندگی آيد. در اين عنوان خاطرنشان گرديد، جه بسیار شديد و افراطی حقارت معمول به شمار میو

خانوادگی کودکان، زندگی متعارفی باشد و کودک در کنار شیر جسمانی با مهر و محبت اولیا، از شیر 
ز و امیدوار به روانی الزم نیز برخوردار شده باشد، رشد وی رشدی متعادل خواهد بود و با نگاهی با

 جهان فراروی خويش خواهد نگريست.

اما در اين میان برخی از عوامل مداخله کننده وجود دارند که ممکن است ديد امیدوار کودک به 
ترين عوامل جهان آينده را مخدوش کرده، وی را فردی نامتعادل و تحقیر شده بار بیاورند. يکی از مهم

نامناسب است، به اين معنا که کودکان اوالً به سبب های از الگوموجود در اين زمینه، تغذيه کودک 
فراگیر و های کنند و ثانیاً به دلیل جذابیتمی نیازی که در روند تحول خويش به الگو احساس

ارتباطی جديد از آن برخوردار است، متوجه کاربری از وسايلی های ای که کاربری از فناوریگسترده
توجهی و ضعف شوند و در اين میان به دلیل بیمی ر، رايانه، ماهواره و تلفن همراهفواسمانند تبلت، پی

است هايی کنند، محتوامی از محتوايی که کودکان ايرانی از آن کاربری %05فرهنگی داخلی، های نهاد
 اند. که از آن سوی آب آمده

داری تولید اتی جهان سرمايهتبلیغهای فرهنگی مردمی و دستگاههای محتويات اخیر از سوی نهاد
های اند که البته به لحاظ ارزشی، از تفاوتی ماهوی برخوردارند، اما به دلیل ضعف مالی جريانشده

داری از سوی تبلیغاتی جهان سرمايههای گرا از سويی و امکانات مالی گسترده دستگاهمردمی و انسان
کاربر آن  01نسل دهه که کودکان هايی نمايیو پوياها ديجیتالی، کارتونهای ديگر، غالب بازی

های مزبور داری هستند و بالطبع دستگاهزير پوشش نظام سرمايههای هستند، متعلق به تولیدهای نهاد
گذارند و می های اخیر، اهداف ارزشی خود را در تولیدهای خويشدر جريان تولید محصول
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است که در درجه نخست شخصیت مستقلی در ايی ههای آنان در واقع در صدد تربیت انسانمحصول
ای وارد نیاورند( و در درجه بعدی داری خدشهخود احساس نکنند )تا بعداً علیه اهداف نظام سرمايه

اهمیت، مصرف برای آنان به صورت هدف و ايدئولوژی درآمده باشد و در درجه آخر، انديشه شهوی 
 د. القايی آنان، تحقق دو هدف قبل را تضمین کن

های کاربر بازی 01نسل دهه میدانی گروه پژوهش داللت بر آن دارد که کودکان های بررسی
نظیر باربی، برتز، السا، آنا، مريدا، سفید برفی، هايی در مواجهه با الگوها و پويانمايیها ديجیتال، کارتون

فردی، های ها، از ارزشمن، باب اسفنجی، هالک، ثور و مانند آنتن، اسپايدرمن، بتسیندرال، بن
گردند. کودکان کاربر می متأثرها فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، عقیدتی و سیاسی موجود در اين الگو

های نسبتاً متفاوت مطرح شده در بازیهای آن سوی آب، پس از برخورد با معیار های فرهنگیمحصول
داری هستند(، نه مبلغ جهان سرمايههای معیاراخیر )که در واقع  هایو پويانمايیها ديجیتال، کارتون

فردی مانند جذابیت فیزيکی )برای دختران( و قدرت بدنی )برای پسران(، فاصله خود های در معیارتنها 
فرهنگی، اجتماعی، های بینند، بلکه با تأمل و تأنی در معیارمی شان بسیار زيادمورد عالقههای را با الگو

غالباً مادی و های امريکايی، فاصله معیارهای یاسی مطرح شده در کارتوناقتصادی، عقیدتی و س
بینند و از آنجا که در مشکالت و می مشابه در جامعه خودشان، زيادهای شهوانی آثار اخیر را با معیار

کنند، به سادگی دچار شان حل میها را به نفع الگوهای مورد عالقههای پیش آمده، غالباً آنتعارض
 گردند.حساس حقارت مضاعف میا

احساس حقارت اخیر، برخالف حقارت ساده که ممکن است به دلیل زيبا نبودن يا پولدار نبودن 
کند نه زيبا است، نه پولدار است و زمان کودک احساس میگريبان کودک را بگیرد، به دلیل آن که هم

تر از حقارت عادی و بسیار عمیقهای خاص ديگری برخوردار است، حقارتی چندوجهی نه از ويژگی
 شده است.است که تاکنون در عرف مردم شناخته می

به تعبیر ديگر، برخالف گذشته که احساس حقارت کودکان در برخورد با الگوهای معمولی در يک 
شد، ويژگی مهم احساس حقارت مورد )مثالً جذابیت فیزيکی، قدرت اقتصادی و مانند آن( خالصه می

مانند شرايط  ،زمان در چندين مقوله مختلفعقب افتادگی اجتماعی به شکل هم ملی، احساس
ها است که با اتکا به سناريوهای از پیش تعیین اقتصادی، اجتماعی، احساس خوشبختی و نظاير آن

پس  01نسل دهه اند و در اين میان کودک داری پردازش شدههای تبلیغاتی جهان سرمايهشده دستگاه
فردی و های ها با معیاراش و مقايسه آنفردی و جمعی خود و جامعههای ونی در معیاراز تأمل در

ای دست نیافتنی بین اش، به وی ارايه شده است، فاصلهمورد عالقههای جمعی که از طريق الگو
شود، کند و همین مسأله سبب میاش احساس میامکانات جامعه خويش و جوامع الگوهای مورد عالقه

 کند.ر آغاز زندگی، احساس حقارتی دو چندان و عمیق را در خود تجربه وی د
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، مسأله «ايجاد سرخوردگی در کودکان اقشار اقتصادی متوسط و ضعیف جامعه»در عنوان 
های غربی ها و پويانمايیهای ديجیتال، کارتونسرخوردگی اقتصادی )و روانی( کاربران خردسال بازی

 مورد بحث قرار گرفته است. 
های فرهنگی فضای مجازی با القائات متنوع و در جريان کاربری از محصول 01نسل دهه کودکان 

ای است که کودکان در جريان گردند که يکی از اين القائات نیاز به رفاه گستردهمتعددی مواجه می
 های خود به شکل مستمر با آن مواجه هستند.بازی

ها، در عمل با ها و پويانمايیهای ديجیتالی، کارتوندکان خردسال در جريان کاربری از بازیکو
ها در غالب موارد در اوج همه چیز ترسیم بینند که اين الگوهای متعددی خود را روبرو میالگو

انگیزی فتمن، از قدرت شگتن، مرد عنکبوتی و بتهايی نظیر بناند. به عنوان مثال، الگوگرديده
هايی نظیر توان سراغ گرفت. به همین ترتیب الگوبرخوردارند که مشابه آن را در هیچ انسان خاکی نمی

 توان در جهان واقع پیدا کرد.ای برخوردار هستند، نمیباربی، برتز و السا را که از زيبايی خیره کننده
های ديجیتالی، ح شده در بازیهای مطرعالوه بر آنچه درباره قدرت و جذابیت فوق تصور الگو

تر موارد در اوجی از امکانات مالی و مادی ها در بیشها از آن ياد شد، اين الگوها و پويانمايیکارتون
کنند و يا در قصری از بلور، به همین ها يا در قصر الماس زندگی میاند، به عنوان نمونه، آنترسیم شده

 01مند هستند و مانند باربی، در حالی که صاحب تنوع و رؤيايی بهرهترتیب آنان از انبوهی از وسايل م
 گردند.گونه حیوان مختلف هستند، در برابر کودکان ظاهر می

از سوی ديگر کودکان خردسال که به دلیل برخورداری از تفکر عینی، فاقد ديد تحلیلی، انتزاعی و 
بلند باربی يا گیسوان پرپشت السا، پس از شیفته  های درشت برتز يا قدنقاد هستند، با ديدن مثالً چشم

شدن به اين موارد، ممکن است به خودشان وعده بدهند که در آينده پس از بزرگ شدن خودشان، 
های مورد عالقه خويش برخوردار خواهند شد، به همین ترتیب کودکان ها نیز از ظواهری مانند الگوآن

بینند، ممکن های دوست داشتنی خود میکه در اختیار الگو ایاخیر با ديدن امکانات مادی گسترده
ها نیز مانند سیندرال يا زيبای خفته، سرانجام با پرنسی که از است به خود وعده بدهند که به فرض آن

رسد، ازدواج خواهند کرد و به قصر وی راه پیدا خواهند کرد و يا در آينده، آنان نیز نظیر راه می
های پرنسسی اند، روزی لباسها در نقش آنان بازی کردهها و بارهايشان باربازیهايی که در پرنسس

پوشیده، با آويختن جواهرات سلطنتی به خود، در حالی که چندين و چند خدمتکار در خدمت وی 
 های خود تحقق خواهد بخشید.هستند، در افق به آواز خواندن خواهد پرداخت و به اين ترتیب به رؤيا

ها تصور نکنند که های اخیر چنان متعدد و زياد است که شايد کودکان کاربر بازیمکرر صحنه تکرار
 چنین شرايطی ممکن است برای آنان محقق نشود.

ها که گاهی دنیايی ها و پويانمايیها، کارتونگونه که از آن ياد شد، برخالف جهان بازیاما همان
ند، واقعیت امر جهان حاضر چیزی جز تزاحم نیست و اوضاع زنهمچون بهشت را برای کودک رقم می

پرورانند، محقق نخواهد ها دوست دارند و آرزوی آن را در سر میو احوال زندگی آنان، آن گونه که آن
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در برخورد با جهان واقعی بالفاصله و يا در برخی از موارد پس از گذشت  01نسل دهه شد و کودکان 
ها، پايه در واقعیت نداشته، رؤيايی بیش نبوده است و همین ورات شیرين آنيابند که تصمدتی، درمی

شود که آنان به لحاظ اقتصادی )و روانی( دچار يأس و سرخوردگی شوند و احساس مسأله سبب می
آلی که آرزوی آن را داشتند، خیالی دست نیافتنی است و يا قصر و امکاناتی که دوست اندام ايدهکنند 

مند گردند، هرگز در دسترس ها بهرههايی که عالقه داشتند از آندر اختیار آنان باشد يا فرصت داشتند
 آنان قرار نخواهد گرفت.

جريان که در  های غیرمستقیمی استناظر بر راهنمايی، «ایهدايت نامناسب حرفه»عنوان 
ها ارايه بدان، 01سل دهه نهای مورد کاربری کودکان ها و کارتونهای ديجیتالی، پويانمايیبازی
، هستند ای به کودکانبخشی شغلی و حرفهدر زمینه جهت اخیر کهاطالعات گردد. بررسی مقدماتی می

 گردد.در مجموع مثبت ارزيابی نمی
های مورد عالقه کودکان پیش دبستانی، در درجه بررسی اطالعات گردآوری شده در زمینه حرفه

، متاخذ از 01نسل دهه های مطرح شده از سوی کودکان نخست گويای اين نکته است که شغل
اند. نکته قابل توجه ها بودههايی بوده است که آنان کاربر آنها و پويانمايیهای ديجیتالی، کارتونبازی

اطالعات گردآوری شده مشهود است، محدوديت طرح عناوين ديگری که در درجه بعدی اهمیت، در 
های عنوان شده های مختلف از سوی کودکان است. به همین ترتیب بررسی سنخ مشاغل و حرفهحرفه

های محدود نیز غالباً مشاغلی سطح بیانگر آن است که همین حرفه 01نسل دهه از طرف کودکان 
 آيند.پايین و بدون تخصص به شمار می

های غالباً های عنوان شده از سوی کودکان ايرانی و يا طرح حرفهالبته محدوديت حرفه
هايی که به معرفی مشاغل مختلف غیرتخصصی از سوی آنان را نبايد نشأت گرفته از محدوديت بازی

 پردازند، دانست.می
وان عدم تدر تبیین علت محدوديت و ابتذال نسبی مشاغل معرفی شده کودکان ايرانی، می

های آموزش پیش دبستان و اولیا را مسبب اين امر بسترسازی فرهنگی مناسب از سوی جامعه، نهاد
های تولید شده با هدف ايجاد ها و پويانمايیها، کارتونبسیاری از بازی اگر چهدانست. به اين معنا که 

اند، اما در اين ان طراحی شدهيک مشتری بالقوه از کودکان کاربر يا به ابتذال کشاندن فهم سیاسی آن
های ديگری هم هستند که بدون در نظر داشتن اهداف اخیر، با پیش گرفتن اهدافی میان افراد و نهاد

 ها هستند.گرايانه، در صدد ارتقای فهم، درک و بینش انسانی کودکان کاربر بازیانسان
برای کاربری اقشار مختلف  توان نتیجه گرفت، مسکوت ماندن بسترسازی فرهنگیبنابراين می

های فرهنگی عرضه شده در فضای مجازی از سوی جامعه، اولیای جامعه )به ويژه کودکان( از محصول
آموزشی پیش دبستان و بعضاً اولیای خود کودکان، سبب شده است، کودکانی که غالباً شخصاً دست به 

های ها زده يا از کانالپويانمايیها و های ديجیتالی، کارتونهای فشرده حاوی بازیخريد لوح
زنند، های مختلف در فضای مجازی میسازی بازیشوند و يا شخصاً دست به پیادهای تغذيه میهماهوار
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هايی که فاقد اهداف انسانی بوده، عمدتاً استثمار اقتصادی، فکری و های سايتدر عمل از محصول
، کاربری داشته باشند که البته حجم و میزان اين تولیدها اندسیاسی کودکان کاربر را مدنظر قرار داده

 ست.ا گراانديشه و آرمانی انسانهايی با های افراد يا جريانتر از تولیدنیز بسیار بیش
خاطرنشان گرديده است که « ترگرايی هر چه بیشسوق يافتن کودکان به سمت مصرف»در عنوان 

. برخی از اين نیازها، ناظر بر ابعاد زيستی و جسمانی آدمی يک انسان دارای نیازهای متفاوتی است
است، برخی از نیازها معطوف بر اجتماعی بودن و برخی ديگر از نیازها ناظر بر ابعاد روانی و معنوی وی 

 است و بالطبع يک انسان متعادل بايد به همه نیازهای فطری خويش پاسخ الزم را بدهد.
انقالب صنعتی و عمدتاً بعد از جنگ دوم جهانی در غرب رخ داد، اما تحوالت خاصی که پس از 

داری و بروز و نمود آثار جانبی آن در جامعه بود، به اين معنا که جهان گسترش بیش از پیش سرمايه
تر در صدد برآمد تا در عین تولید کاالهای مختلف، با تعمیق داری برای کسب سود بیشسرمايه
 تر خود را تضمین کند.ها، سود بیشانسان گرايیزدگی و مصرفمصرف

داری چنان گسترده و عمیق بود که در عمل، مسأله مصرف هر چه تالش اخیر جهان سرمايه
داشت، خوشبختی در گرو مصرف تر، به صورت يک ايدئولوژی درآمد، ايدئولوژی که اظهار میبیش
متنوع کم بهره هستند، در واقع از  تر است و کسانی که از کاالها و خدماتتر و هر چه بیشبیش

 اند.خوشبختی و نیک انجامی دور مانده
توان بیان داشت که اين ها، میها و پويانمايیها، کارتوندر بررسی اثرات اقتصادی کاربری از بازی

 توان به اثرات مستقیم و غیرمستقیم تقسیم کرد.بندی کلی میاثرات را در يک تقسیم
توان ها، میها و پويانمايیهای ديجیتالی، کارتونقتصادی مستقیم کاربری از بازیدر بررسی اثرات ا

ای برای خريد هايی که کودک کاربر را در نقش يک خريدار حرفه)نظیر بازی هااز القائات مستقیم بازی
ند ها )مان، تبلیغات همراه با برخی از بازیسازند(کاالهای برندهای مشهور به بازی مشغول می

های روی خط ديجیتالی که به معرفی کاالهای مختلف برای کودکان های ارايه شده قبل از بازیآگهی
های مطرح شده در فضای ها و بِرندآورند(، القائات مدپرداخته، نیازهای جديدی برای کودکان پديد می

ها( ياد ا و کارتونههای طرح شده در بازیهای الگوها )نظیر عروسکمجازی و وسايل جانبی بازی
ها هم القائات ها و پويانمايیها، کارتونکرد. در تحلیل اثرات اقتصادی غیرمستقیم کاربری از بازی

اند. به عنوان های ديجیتالی قرار داشتههای کودکان مورد توجه سازندگان بازیپنهان موجود در بازی
مورد استفاده کودکان، به شکل غیرمستقیم های ها، پويانمايیها، کارتوننمونه، برخی از بازی

دونالد، کوکاکوال و نظاير آن( کوشند، برند خاصی )مانند همبرگر مکزدگی را تبلیغ کرده يا میمصرف
 را در اذهان کاربران خود جای دهند.

های بازی 01نسل دهه تر کاربران زدگی هر چه بیشگرايی و مصرفمجموعه موارد اخیر به مصرف
 های مورد استفاده کاربران خردسال خواهند انجامید.ها و پويانمايیديجیتالی، کارتون
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عنوان بعدی « تر کاالهای تبلیغ شده در فضای مجازیفشار دوستان در جهت مصرف هر چه بیش»
است که در کتاب مورد بحث قرار گرفته است. در اين عنوان بیان شده است که اگر چه کودکان در 

سالگی به بعد، در سطح کودکان  5-4دهند، ولی از حدود يل چندانی به گروه نشان نمیآغاز تما
 گیرد.خردسال گروه شکل می

ای عمودی است، در حالی که کودک در گروه در کانون خانواده روابط اولیا و کودکشان، رابطه
داند که در خانواده میای افقی با ديگران مواجه است. به تعبیر ديگر کودک همساالن خودش با رابطه

های آنان باشد، تری قرار دارد و بايد تابع امر و نهیاز بسیاری از جهات از اولیای خويش در مرتبه پايین
پیوندد، در آنجا نه از روابط عمودی خانواده اثری اما وقتی کودک به جمع دوستان و همساالنش می

شود کودک قدر عافیت را فی( اولیا که سبب میهای عاطفی )و بعضاً کور عاطهست و نه از برخورد
های نفهمد، اما کودک در جمع همساالن خود در روابطی هم سطح با ديگران، خود را با برخورد

رسد که نگر، به تدريج به جايی میهای واقعبیند و در گذر همین تعاملنگر دوستانش مواجه میواقع
 آورد.خويش به دست میهای ها و قوتنگری از ضعفارزيابی واقع

از سوی ديگر، کودکان به سبب طبع مدنی که به طور فطری از آن برخوردارند، در جريان پیوستن 
برند تاحدی که گاهی اولیا با اين مشکل مواجه به گروه همساالن، از گروه و بودن در آن لذّت می

 دهد.یهمانی رفتن با آنان، ترجیح میشوند که فرزندشان بودن نزد دوستانش را بر بودن نزد آنان يا ممی
پردازند، هايی که برای آينده نیازمند آن هستند، میکودکان در جمع دوستانشان به يادگیری رفتار

کنند. کودک در گروه با دوستانش در ابراز وجود کرده و از ابراز وجود خويش احساس خرسندی می
کند، به دوستانش توجه و ان اهدافی را محقق میبرد امور مختلف مشارکت داشته، با همیاری آنپیش

کند، در برد گروه به آورد، با گروه بازی میمحبت کرده و از آنان توجه و محبت متقابل به دست می
کند، اما جديد احساس لذّت و شادمانی دارد و در جريان باخت گروه، احساس ناکامی می« مايی»عنوان 

همساالن بايد به آن توجه داشت، مسأله انتظار همنوايی در گروه  نکته مهمی که در ارتباط با گروه
تواند از حمايت و همراهی گروه برخوردار شود که هست، به اين معنا که يک کودک به شرطی می

های گروه، همنوايی الزم را با گروه نشان دهد و در صورتی که کودکی بخواهد بدون توجه به ارزش
فته و طبق خواست درونی خويش عمل کند، گروه به منزوی کردن و گرمسیر مستقل خود را پیش

 احیاناً طرد وی دست خواهد زد.
از آنجا که در عصر جديد اهمیت رسانه بیش از پیش شده و کاربری از رسانه، بعد از خواب و 

ی از گیرد، مقوله مهم کاربرهای افراد قرار میتحصیل )يا گذران معیشت افراد(، در رده بعدی رفتار
ساالن که حتی در سطح کودکان نیز مطرح است و اين مقوله ها، نه تنها در سطح بزرگفناوری
های کودکان، مطرح بوده، داشتن يا نداشتن تبلت يا تلفن همراه، کاربری داشتن يا نداشتن از درگروه
های تشکیل شده هها به عنوان مواردی تعیین کننده در سطح گروها و میزان کاربری از فناوریفناوری
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ها يا پیش های مسکونی، مهدکودکهای موجود در مجتمعاز کودکان پیش دبستانی )نظیر گروه
 دبستانی ها( مطرح هستند.

ها و های ديجیتالی، کارتوندر جريان کاربری از بازی 01نسل دهه به همین ترتیب کودکان 
گردند که به دلیل عالقه يافتن ی جذابی مواجه میهاها کاربری دارند، با الگوهايی که از آنپويانمايی

گذارند، از اين ها در خود به نمايش میکوشند تا با خريد البسه يا وسايلی که اين الگوها، میبه آن
اند، خود را بسان وی تلقی وسايل سود ببرند و به اين ترتیب با تشابهی که به الگوی مورد نظر يافته

 کرده و معرفی کنند.
ها وجود دارد، داللت بر آن دارد ها و پیش دبستانیهای اجتماعی که در مهد کودکسی جريانبرر

های مورد عالقه کودکان، يکی از ها و خريد لوازم تبلیغ شده توسط الگوکه برخورداری از فناوری
ها است و ها و پیش دبستانیهای مسکونی، مهدکودکهای کودکان در مجتمعترين بحثشايع

کردند و کودکانی که حاضر به تبعیت از های گروه معرفی میبرخورداری از اين موارد به عنوان هنجار
تن، هايی مانند بنها نشده و در تهیه تبلت يا گوشی همراه يا وسايل مورد استفاده الگواين هنجار

بورزند، به نوعی ناهمنوا با  ها تعللمن، باب اسفنجی، باربی، برتز، السا، مونا و نظاير آناسپايدرمن، بت
 زنند.شوند و ديگر اعضای گروه دست به نفی و انکار آنان میگروه شمرده می

تر، تا حدی که مصرف به گرايی هر چه بیشروند اخیر، در سوق يافتن کودکان در مصرف و مصرف
 يابد.های آنان، تبديل به هدف و ايدئولوژی آنان شود، ادامه میجای رفع نیاز

عنوان بعدی « داری در ذهن کودکانای اقتصاد سرمايههای کلیشهنهادينه شدن برخی از قالب»
است که در کتاب مورد بحث قرار گرفته است. در اين عنوان خاطرنشان شده است، آموزش رفتار 

از های پیش از دبستان مورد توجه اولیا، اولیای آموزش پیش اقتصادی امر الزمی است که بايد از سال
هايی مانند دبستان و اولیای تربیتی کودکان در جامعه قرار بگیرد و از اوان کودکی، کودکان را با رفتار

انداز و نظاير آن آشنا کرد، اما با وجود جويی، پسبندی و مديريت مالی، صرفهدرک ارزش پول، بودجه
شان، بايد به اين مسأله مهم یاز اوان دوران بچگ افرادهای اقتصادی مناسب به اهمیت آموزش رفتار

امر مطلوبی نیست و بايد در عین اقتصادی و  ،های رفتار اقتصادینیز توجه کرد که افراط در آموزش
جو بارآوردن کودکان، با دامن زدن به نوعدوستی فطری آنان، کودکان را تشويق به بخشش صرفه

به لحاظ اقتصادی، در ابعاد انسانی نیز رشد  قسمتی از دارايی خود کرد تا آنان در عین معقول بار آمدن
 و تعالی الزم را بیابند.

هايی که از آن سوی آب برای کاربران خردسال ها و پويانمايیهای ديجیتالی، کارتونبررسی بازی
های گردند، حکايت از آن دارد که محصولتهیه شده و غالباً به صورت رايگان به آنان ارايه می

های موطن خود هستند، به اين معنا ده در غرب، به میزان بسیار زيادی گويای ارزشفرهنگی تولید ش
هستند غرب های هايی در ابعاد اقتصادی نیز مبلغ ارزشها و پويانمايیهای ديجیتالی، کارتونکه بازی

بات شود که برای اثها القاء میی تبديل شده و طی آن به انسانگرايی به ايدئولوژکه در آن مصرف



 01سیاسی نسل دهه  –های اقتصادی / بررسی تحول 200

تری داشته باشد، در واقع به مثابه هستی خويش، بايد مصرف کنند و هر که در اين میان مصرف بیش
 و به غايت هستی خويش دست يافته است.تری از زندگی برده آن است که بهره بیش

آن دارد که برخی از  های غربی، داللت برها و پويانمايیهای ديجیتال، کارتونبررسی بازی
داری مانند اصالت پول و حاکمیت اصل هدف وسیله را توجیه ای اقتصاد سرمايهکلیشه هایقالب
شوند و بالطبع اثرپذيری کاربران ها تبلیغ میها مطرح شده و برای کاربران آندر اين بازی ،کندمی

 برند، از تبلیغات اخیر، چندان دور از ذهن نیست.خردسالی که در سن ديگرپیروی خود به سر می
آيد، در اين عنوان مسأله برمی« آفرينی در سبک زندگی کودکانتحول»گونه که از عنوان همان

مورد توجه قرار گرفته، بیان شده  های اجتماعی آنانها و تحولفناوریتأثیرپذيری عمیق کودکان از 
 زند.رقم می 01نسل دهه اخیر سبک زندگی جديدی را برای کودکان  هایاست که تأثیر

ها، های ارتباطی پیشرفته و تولید انبوهی از بازیهای تبلیغاتی غرب با استفاده از فناوریدستگاه
پذيری کودکان مؤثر واقع آمده، های مورد نظرشان، در عمل در جريان جامعهها و پويانمايیکارتون

، به القای اهدافی انسانی پیش از آن که اولیا، اولیای مهد و اولیای تربیتی کودکان و نوجوانان در جامعه
گرا )و سبک زندگی ملهم از آن( بینجامند، با ارايه و طرح انبوهی از که به شکل دادن آرمانی معنويت

گرايانه، به تدريج آرمانی جسمانی و مادی گرايانه، پرخشونت و سلطهگرايانه، مصرفی، تجملاهداف لذّت
ان معطوف به جسم، در تجلی خود سبک زندگی مصرفی، آورند که اين آرمرا در کودکان کاربر پديد می

 گرا و غیرمعنوی را به نمايش خواهد گذارد.پرست، خشونتشهوی، تجمل
داری در تالش برای گسترش سیطره خود بر جهان هستی و افزايش سود خودش، در جهان سرمايه

و ديگر اقشار اجتماعی  تر را در کودکان، نوجوانان، جوانانصدد است تا مصرف و مصرف هر چه بیش
ها، های ديجیتالی، کارتونبه شدت دامن بزند. اين هدف در کودکان با استفاده از مواردی نظیر بازی

کوشد تا با ارايه داری میگردد. به اين معنا که جهان سرمايهپذير میها، امکانها و مانند آنپويانمايی
دوران ديگرپیروی اخالقی خود قرار دارند، چنان های مختلف برای کودکان خردسالی که در الگو
های مطرح شده را در چشم و دل کودکان جذاب و دوست داشتنی پردازش کنند که کودکان الگو

 ها را پیشه خويش کنند. الگوبرداری از آن
 های ديجیتالی،ای که بازیهای پسرانه و دخترانهدر روند الگوبرداری از الگو 01نسل دهه کودکان 

های کوشند تا با در آمدن به هیبت الگواند، در آغاز میها برای آنان مطرح ساختهها و پويانمايیکارتون
گفته ها، علقه آنان به الگوی پیشجويیجويی داشته باشند، اما در گذر همین شباهتها تشبهاخیر، بدان

 سازند.ر ذهن خويش نهادينه میهای ارزشی آنان را دمشیتر شده، در نهايت خطتر و بیشبیش
تن، اسپايدرمن، هايی نظیر باربی، برتز، السا، سیندرال، بنهای ارزشی که الگومشیمرور اجمالی خط

کنند، مشحون از اهداف مادی و ها به کودکان ارايه میمن، باب اسفنجی، پاتريک و مانند آنبت
 گرا است.غیرمعنويت
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ها و های ديجیتال، پويانمايیدر جريان کاربری از بازی 01نسل دهه پس از آن که کودکان 
گردد، ذائقه مصرفی نسبتاً متفاوتی پیدا کردند و ها ارايه میهايی که بدانها تحت تأثیر الگوکارتون

های مطلوب طبعشان را يافتند و به کاربری از اين وسايل تمايل به کاربری از وسايل مورد استفاده الگو
رسند که تغییرات ظاهری آنان، تحوالتی درونی برای آنان رقم زده، کردند، به تدريج به جايی میاقدام 

ها رفتار کنند، به تعبیر شان بگذارند و شبیه آنهای مورد عالقهکوشند پا در جای پای الگوآنان می
ها من و نظاير آن، بتتن، اسپايدرمنهايی نظیر باربی، برتز، السا، بنديگر با پذيرش اهدافی که الگو

ها را پیشه خود کنند و به اين ترتیب با کنند، رفتاری مانند آنبرای کودکان خردسال کاربر مطرح می
الگوبرداری از سبک زندگی پیشنهادی آنان، در عمل با پشت کردن به سبک زندگی انسانی و مقید، 

 ند.سبک زندگی مصرفی و غیرمقید آنان را در خود به نمايش بگذار
« هاها و پويانمايیهای ديجیتالی، کارتونبازیهای اقتصادی از کودکان کاربر سوءاستفاده»مسأله 

 عنوان بعدی است که در کتاب مورد توجه و بحث قرار گرفته است.
ها خود به خود با ها و پويانمايیهای ديجیتالی، کارتونکودکان در جريان کاربری از بازی

کنند و با ورود نسبی در فضای تبلت، تلفن همراه، رايانه و ماهواره سروکار پیدا می هايی مانندفناوری
 آيد.های اقتصادی پديد میهای مختلف از آنان، از جمله سوءاستفادهمجازی، امکان سوءاستفاده

های اقتصادی در فضای مجازی را به دو قسمت کلی شايد بتوان از يک منظر کلی، سوءاستفاده
 های غیرمستقیم و پنهان تقسیم کرد.های مستقیم و آشکار و سوءاستفادهفادهسوءاست

های مستقیم و آشکار، مسأله شايعی است که با گسترش فضای مجازی، فزونی گرفته سوءاستفاده
است. به اين معنا که به فرض اگر دزدی بخواهد در جهان واقعی از بانکی سرقت کند، خود را با 

بیند، اما اگر همین فرد با کمک يک متخصص، دست نگهبان بانک و پلیس روبرو میهای آتشین گلوله
های پلیس در امان به دزدی )و مثالً خالی کردن حساب مردم( در فضای مجازی بزند، نه تنها از گلوله
 کار، اقدام در فضایاست، بلکه احتمال به دام افتادن وی نیز اندک است. از اين رو برای افراد بزه

 نمايد.تر از اقدام در جهان واقعی میمجازی، به صرفه
گران متوجه فضای مجازی شوند و مقاصد سوء خويش شود سوءاستفادهآنچه از آن ياد شد، سبب می

را در اين فضا محقق کنند، و خاصه کودکان و نوجوانان کم تجربه را که به دلیل نداشتن تفکر انتزاعی 
 خورد، مورد سوءاستفاده خويش قرار دهند.گی فريب میو ضعف در تفکر منطقی به ساد

های بزرگ تجاری برای افزايش های اقتصادی غیرمستقیم يا پنهان، کمپانیاما در سوءاستفاده
کوشند تا از طريق القائات پنهان های ديجیتالی زده، میسودشان، دست به ارايه القائات خود در بازی

 مشتريان بالفعلی برای خود در آينده بسازند. اين طريق خويش به جمعیت هدف خط داده، به
ها در زندگی فردی و اجتماعی خودشان، ناگزير از مصرف کاالهای مختلف هستند، اما اين انسان

های دينی و مقوله، از ديد مکاتب مختلف، متفاوت ديده و ارزيابی شده است. به اين معنا که جريان
کنند، گرا، از مصرف به عنوان يک وسیله و مرکب ياد کرده و مینسانگرا و اهای معنويتغالب جريان



 01سیاسی نسل دهه  –های اقتصادی / بررسی تحول 204

های ديگر، مصرف را نه به عنوان يک وسیله که آدمی را در رسیدن به مقصد و اما برخی از ديدگاه
گرايی را گیری مصرفاند و بدين ترتیب، اوجرساند، بلکه به صورت خود هدف ديدهمقصود ياری می

 د.زنندامن زده و می
در ديدگاه اخیر، مصرف از حالت طبیعی و فیزيکی خودش خارج شده، عمدتاً شکل روانی پیدا 

کند، به اين معنا که وقتی مصرف با ديده هدف نگريسته شد، وجه تأمین نیازهای اولیه آدمی را از می
قرار دهد و عالوه بر تأمین نیازهای فیزيکی آدمی، در خدمت ارضای نیازهای روانی وی دست می

 گیرد.می
شوند، به نیازهای روانی آدمی برخالف نیازهای فیزيکی وی که در حد مشخصی ارضاء و اشباع می

سادگی اشباع پذير نیستند، به اين معنا که ممکن است فردی با مصرف زياد و زيادتر، در صدد به رخ 
ر حدی فراتر از وی کشیدن خويش در نزد ديگران برآيد، اما همین که مشاهده کرد، فرد ديگری د

کند، وی نیز زدگی در زندگی خودش استقبال میهای جديدی از مصرفکند يا از عرصهمصرف می
کوشد تا همپا و يا حتی فراتر از فردی که مشاهده کرده است، مصرف تحريک و ترحیض شده، می

 رد.خويش را افزايش دهد و اين دور باطل تداوم يافته، حد توقفی برای آن وجود ندا
های با تأمل و دقت در سبک زندگی پیشنهادی الگوهای مطرح شده برای کودکان کاربر بازی

گردد که الگوهای اخیر اوالً در صدد های غربی، مالحظه میها و پويانمايیديجیتالی، کارتون
تفکر  سازی برای کودکان، از ديد عینی وآيند و ثانیاً پس از سلیقهسازی برای کودکان برمیسلیقه
 نگر آنان سود برده، آنان را به سمت مصرف هر چه بیشتر سوق می دهند.ساده

، پس از برخورد با سبک زندگی پیشنهادی 01نسل دهه سازی اخیر، کودکان در نتیجه سلیقه
گفته، نیازهای جديدی را در خود احساس کرده، به دنبال ارضای آن کارتونی پیش -الگوهای عروسکی

از آن ياد شد، مصداق بارزی از القائات پنهانی است که در فضای مجازی به وفور وجود  روند. آنچهمی
ها به شدت در معرض آن قرار ها و پويانمايیهای ديجیتال، کارتوندارد و کودکان خردسال کاربر بازی

 دارند.
ديجیتال، های بازی از ظرفیت مهم و قابل توجه «های غیررسمیاثرپذيری از آموزش»در عنوان 

های اخیر در آموزش غیرمستقیم ياد شده و خاطرنشان گرديده است که آموزشها پويانمايیها و کارتون
  .استای متضمن القائات اقتصادی، سیاسی و عقیدتی گسترده

برخی از های ضمنی در جامعه پرداخته است. های غیررسمی به مقوله مهم آموزشعنوان آموزش
« خارج از يک برنامه درسی مستقیم»دانند که غیررسمی را يادگیری خاصی میگران يادگیری پژوهش

 دهد.، رخ می«خارج از ديوارهای مدرسه»و 
ورزند، در آموزش غیررسمی که معموالً در بیرون از مدرسه صورت محققان ديگری تأکید می

تدوين شده و از  پذيرد، به سبب آن که محتوای آموزشی با توجه به عاليق فراگیران تهیه ومی
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انگیزه درونی فراگیران را معطوف به خود کرده، آنان با عالقه  مندی کمتری برخوردار است،ساخت
 پردازند.بیشتری به اين آموزش می
، فیلم، پويانمايیتواند از طريق يک گردش علمی، بازديد، داستان، کلیپ، آموزش غیررسمی می

انند آن، اطالعاتی را به کسانی که مخاطب وی هستند، آهنگ، پوستر، عروسک و اسباب بازی و م
 انتقال دهد.
های مثبت تا منفی باشند، اما به دلیل توانند واجد ارزشهای غیررسمی به لحاظ ارزشی میآموزش

های غیررسمی در جامعه، متأسفانه در غالب موارد اثرات منفی آن متوجه عدم شناخت کافی آموزش
ها هستند، شده است. و نوجوانان و جوانان که هدف عمده اين نوع از يادگیریجامعه ايران و کودکان 

های الگوهايی مانند باربی، برتز، السا و آنا و ها و پويانمايیهای ديجیتالی، کارتونبه عنوان نمونه، بازی
ذرانی و گاندامی غیرواقعی و در اوج رفاه، تجمالت، مدگرايی، خوشها، با ارايه فردی با نظاير آن

گرايی، به سادگی احساس بدشکلی بدنی، اضطراب و افسردگی )ناشی از نداشتن امکاناتی مشابه مصرف
های غیررسمی زنند. در سطحی فراتر، يادگیریدامن می 01نسل دهه های اخیر( را در کودکان الگو
های اقتصادی از ارزش هاهای مختلف در کاربران دست بزنند، طیف اين ارزشتوانند به القای ارزشمی

 اند.های فرهنگی و اعتقادی گستردهو سیاسی گرفته تا ارزش
کاربر آن هستند،  01نسل دهه های ديجیتالی که کودکان ها و بازیها، پويانمايیمالحظه کارتون

در ای هستند و داللت بر آن دارد که اين محتويات در غالب موارد حاوی القائات پنهان زياد و گسترده
گرا و پرهوس به مخاطبان خود هستند. مجموع به دنبال ارايه و القای يک نظام ارزشی دنیامدار، لذّت

های شرک، باب اسفنجی، دهکده الزلو و بازی سیمز، مروج روابط عنان به عنوان مثال، کارتون
 گرايی هستند.گسیخته دوجنس و هم جنس

ابری، ظهور نگهبانان، نُه، شاهزاده مصر و گربه هايی مانند نیمه نمايیها و پويايیکارتون
پوش، با القائات عقیدتی خويش در صدد نفی دين يا ايجاد ترديد در دين و منجی و يا ستايش چکمه

 قوم يهود هستند.
دست به ها، يا و نظاير آن های بدمانند پرندگان وحشی، خوک هايیها و بازیها، پويانمايیکارتون

 .پردازنديا به ستايش غرب و يا قوم يهود می ی غرب زدهنفی رقبای سیاس
هايی است که در آن القائات پنهان قابل توجهی وجود داشته، در صدد ای از بازیبازی پُو نمونه

 ها و هنجارهای جوامع غربی است. تربیت کاربران خود به صورت يک انسان با ارزش
تفريح برود و البته مراقب بهداشت فردی خود باشد، پو همچون ساير کودکان بايد درس بیاموزد، به 

اما با وجود آن که بازی پو عمدتاً برای کودکان خردسال طراحی و تدوين شده است، کودکان در روند 
 بیند.مراقبت از پو، با تمايالت عاشقانه او )و البته بهم خوردن اين روابط( نیز خود را مواجه می

ی پو، پو ضمن ترسیم جنس مؤنث در اوج آرايش، به تبلیغ روابط نزديک در کنار القائات مفید بهداشت
 پردازد.های فرهنگ غربی )نظیر جشن هالووين( و مانند آن هم میدو جنس يا ارزش
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باشد. های کمپانی مک دونالد و کوکاکوال میترين فراز القائات پو، طرح امريکا و محصولاما مهم
 دهد. های مک دونالد تشکیل میو را شکار محصولجالب اين که حتی بازی تفريحی پ
گرايی و سبک داری از پو، فراز ديگری از بازی پو است که مصرفارايه سبک زندگی در لفافه نگه

 کند.مدار را به کاربران خود القا میزندگی لذّت
دای های بد، پانهای ديگری مانند پرندگان وحشی، خوکها و بازیها، پويانمايیکارتون

تر حاوی القائات سیاسی ها، بیششناس و نظاير آنموس، لوک خوشفوکار، تام و جری، میکیکونگ
ها، پردازند و سرانجام بازیبوده، يا دست به نفی رقبای سیاسی غرب زده و يا به ستايش قوم يهود می

ضمن ارايه سبک زندگی امريکايی ها، هايی مانند نیمه ابری، باربی، پُو و نظاير آنها و کارتونپويانمايی
دونالد( را در دستور کار خود قرار های غربی )مانند مکبه کاربران خردسالشان، اهداف تجاری شرکت

 اند.داده
که با  بیان شد، «روابط اجتماعی کودکانکم رنگ شدن و حذف فرهنگ گفتمان در »در عنوان 

شود های آن سوی آب، مالحظه میا و پويانمايیههای ديجیتالی، کارتونبررسی فضای غالب بر بازی
روابط اجتماعی کم رنگ کردن و حذف فرهنگ گفتمان در اطالعات محتويات اخیر در عمل به که 

 .انجامدمی 01کودکان خردسال نسل دهه 
در برخورد با ديگران، تعامل  ايرانیانبررسی سوابق تاريخی در فرهنگ ايران، حکايت از آن دارد که 

های انسانی و حفظ آنان را در دستور کار خويش قرار داده و شأن انسانی خويش را در حفظ ارزشبا 
های ديجیتالی، دانستند، اما با مالحظه فضای عامی که در بازیگفتمان با همه )و حتی مخالفان( می

اخیر در تولیدات  هایمحصولتوان نتیجه گرفت که سازندگان ها وجود دارد، میها و پويانمايیکارتون
خويش با کنار نهادن فرهنگ گفتمان، از مواردی مانند سن ديگرپیروی کودک و نوعدوستی وی و 

جويی کودکان خردسال و عدم درک مفهوم واقعی مرگ توسط آنان، هايی نظیر روحیه مبارزهويژگی
نت و پرخاشگری را از هايی که اوجی از خشوسوءاستفاده کرده، با ارايه و پردازش به اصطالح قهرمان

ين تأمل، تدبر و ترديدی، به ترکمآموزند که بدون می 01نسل دهه نهند، به کودکان خود به نمايش می
های مخوف لیزری و جهنمی بینند، شلیک کرده يا با شمشیر، تبر و يا سالحفردی که در برابر خود می

 که دارند، وی را تکه تکه و منهدم سازند.
ها، در جريان کاربری خود از ها و پويانمايیهای ديجیتال، کارتونکاربر بازی کودکان خردسال

شوند که آنان را به حذف و هدم طرف مقابل اخیر، به صورت مدام با مواردی مواجه می هایمحصول
کند و اين مسأله خود به خود با فرهنگ گفتمان و فرهنگ تعامل حتی با دشمن و فرهنگ تشويق می
دشمن حتی در اوج بحران جنگ که در تاريخ فرهنگی ايران وجود داشته است، مغايرت  گفتمان با

های تولید شده در آن سوی ها و پويانمايیهای ديجیتالی، کارتونبسیاری دارد. به تعبیر ديگر، بازی
از  آب، فضای گفتمان موجود در طول تاريخ فرهنگی ايران را کم رنگ کرده، به جای آن با سوءاستفاده

طلبی پسران و همین طور عدم فهم جويی و مبارزهسن ديگرپیروی کودکان، استفاده نادرست از مبارزه
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و برداشت درست از مقوله مرگ در کودکان خردسال، از اين شرايط در جهت تعطیل فرهنگ گفتمان و 
ر های خارجی اببرد، فرهنگی که ماحصل سیاستانداختن فرهنگ خشونت و ستیز سود میجا

 .استهای غربی در جهان معاصر قدرت
های بازیکه  است، به طرح اين مسأله پرداخته «دن حل پرخاشگرانه مسايلادينه شنه»عنوان 

های تولید شده در آن سوی آب، در فراز مهمی از القائات سیاسی ها و پويانمايیديجیتالی، کارتون
کوشند های قالبی موجود در سیاست غرب برآمده، میانديشهنهادينه کردن بعضی از  در صددخودشان، 

 ها پذيرا بار بیاورند.مشیهای قالبی آشنا کرده، آنان را نسبت به اين خطانديشه کودکان را با اين
، های قالبی موجود در سیاست غرب، به قرار زير هستند: پذيرش قانون جنگلانديشهبرخی از 

 ترجیح خشونت و جنگ به جای گفتمان.های پرخاشگرانه در ذهن کودکان، نهادينه کردن راه حل
گريزی اصحاب قدرت دارد. گريزی و قانوناشاره به گفتمان ،«پذيرش قانون جنگل»عنوان 

رسد، رعايت گیرند، اما به نظر میکشورهای قدرتمند جهان اگر چه ژست رعايت حقوق بشر را می
برای ديگران قايل  بشر راکنند و حقوق ر را به طور نسبی در جامعه خودشان اعمال میحقوق بش

د، آن برخوردارن المللی موجود، به دلیل برخورداری از زور و قدرتی که ازنیستند و با وجود نهادهای بین
های خود وادار انديشهديگران ديکته کرده و آنان را به پذيرش افکار و  انديشه خود را بهحق دارند 

 سازند.
های پرخاشگرانه انديشه، از سیطره «های پرخاشگرانه در ذهن کودکانحلنهادينه کردن راه»عنوان 

سازد که مواجهه کودکان با انبوهی ها ياد کرده، خاطرنشان میها و پويانمايیها، بازیدر جريان کارتون
آموزد که در مواجهه با هر ناهماهنگی و اشکال میهای شديد و فوق تصور، به آنان در عمل از خشونت

 و اختالفی، در درجه نخست اهمیت، اتخاذ راهبردهای پرخاشگرانه را مدنظر خود قرار دهند.
گردد که در مطرح می ،«ترجیح خشونت و جنگ به جای گفتمان»در راستای عنوان قبل، مسأله 

آن سوی آب، به کرات مالحظه شده، تعطیل گفتمان های تهیه شده در ها و پويانمايیها، کارتونبازی
 کند.القا می 01نسل دهه انديش کودکان گری را به ذهن سادهدر غوغای جنگ و ستیزه

از يکی از حکايت  ،«ترديد در انديشه منجی و پذيرش نسبی امکان غلبه شرّ بر خیر»عنوان 
هايی يکی از نوآوریبه اين معنا که  .است های ديجیتال رخ دادهکه در بازیدارد فرازهای مهم سیاسی 

جديد  شود، پرداختن به موضوعهای ديجیتال مالحظه میها و بازیها، پويانمايیکه در تهیه کارتون
 ها به مخاطبان خود هستند.انتقال اين ارزش در صددضدارزشی بوده،  مشیخط

های غیردينی اند، به همین ترتیب جرياناديان الهی همواره بر ظهور منجی آخرالزمان تأکید داشته
مدارانی که مايل هستند اند، اما سیاستنیز عمدتاً پیروزی خیر بر شرّ را در غايت جهان انتظار داشته

خويش را به جای خداوند هستی مطرح کرده، خود را به جای حضرت حق بگذارند و در عین حال در 
های ساخت ها و پويانمايیها، کارتونبرخی بازیهای خويش هستند، در صدد تطهیر نسبی ظلم

کوشند به اين ترتیب خويش، ضمن نفی منجی آخرالزمان، از احتمال غلبه شرّ بر نیکی ياد کرده، می
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تر و قابل اند، قابل قبولای را که بر جهان معاصر تحمیل کردهوضعیت ناعادالنه و بعضاً ظالمانه
 تر سازند. پذيرش

ترين )به عنوان مهمهای ديجیتال ها و بازیها، پويانمايیهايی که در تهیه کارتونيکی از نوآوری
شود، پرداختن مالحظه میهای روانی، فرهنگی، اجتماعی کودکان جامعه معاصر( عامل مؤثر در تحول

های ارزشی متفاوت و مشیداری است که القاء کننده خطهای مورد نیاز دنیای سرمايهبه موضوع
 جديدی در جهان هستند.

ها مالحظه هايی است که در پويانمايی مینیونطرح اَبَرشرّ )در برابر اَبَرانسان( يکی از موضوع
شود. به اين معنا که اگر تا کنون بحث منجی آخر الزمان، انسان کامل، اَبَرانسان، اَبَرمرد و مانند می
يابی بشر هستند، طرح اَبَرشرّ خیر، صالح و تعالیگر ها مطرح بوده است، که همگی به نوعی تداعیآن

شود، طرح اَبَرشرّ برای کودکان مقوله جديدی است که در برابر مسیر انسان متعالی و ارزشی مطرح می
ساله تهیه شده است(، تالشی در جهت مطرح  0ها که برای کودکان زير )در پويانمايی مانند مینیون
است و پذيرش اين معنا )و يا حتی پذيرش نسبی آن( از سوی کودکان،  هاساختن شرور در کنار نیکی

ها داشته باشند و حتی با ديده تأيید انجامد که آنان زمینه پذيرش شرور را در کنار نیکیبه اينجا می
 ها بنگرند.بدان

 برد اهدافشان، حتیهايی که برای پیشمشی اخیر آن است که پذيرش حکومتانعکاس سیاسی خط
 زنند، به طور نسبی قابل پذيرش و قابل قبول باشند.ها میدست به ظلم و تعدی نسبت به انسان

، اين مسأله مهم مورد توجه «از بین بردن شناعت جاسوسی و تشويق غیرمستقیم آن»در عنوان 
های داری در پی تحقق اهداف خودش از طريق بازیقرار گرفت که دستگاه تبلیغاتی جهان سرمايه

کوشد تا فرهنگی خودش می -ها، در فراز ديگری از تولیدهای فکریها و پويانمايیديجیتال، کارتون
طرح کرده، در لفافه انجام  01نسل دهه مسأله جاسوسی را به تدريج در اذهان ساده کودکان خردسال 

اعت جاسوسی ها(، شناين عمل توسط الگوهای محبوب کودکان )مانند باربی، باب اسفنجی و نظاير آن
داری نیاز به جاسوسی داشت، کاربران را در اذهان آنان از بین ببرد تا در صورتی که بعدها جهان سرمايه

در جريان انجام ای داشته باشند. به عنوان مثال، های وی در اين جهت ذهن توجیه شدهپیشین بازی
شده و دست به بی جاسوس شود تا ايفاگر نقش باربازی پیراهن جاسوسی، از کاربر خواسته می

 جاسوسی بزند. 
های مورد استفاده در روند جاسوسی های مبتنی بر جاسوسی و کاربری از اسباب بازیبا انجام بازی

سالی آنان، شود که اگر در بزرگتوسط کودکان خردسال، ذهن کاربران پیش دبستانی آماده می
محرمانه کشورشان را کردند، آنان بدون دغدغه ها درخواست ارايه اطالعات سردمداران غرب از آن

 خاطر چندانی به اين امر که از کودکی برايشان بسترسازی شده است، مبادرت ورزند.
عنوان ديگری است که در کتاب مورد توجه و بحث ، «يافتن نگاه مثبت به غرب )خاصه امريکا(»

داخلی و خارجی موجود با توجه به ويژگی های رسانهاست که  بیان شدهقرار گرفته است. در اين عنوان 
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کوشند تا با پیشی شان، میهای مورد عالقهديگرپیروی کودکان و نیاز درونی آنان به الگوبرداری از الگو
های مورد نظر های مورد عالقه کودکان، توجه آنان را معطوف به الگوگرفتن از يکديگر، با طرح الگو

های الگويی توان انتظار داشت، کودک مورد نظر با توجه به رفتارمی خودشان بکنند، زيرا در اين صورت
های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و که الگوبرداری از وی را آغاز کرده است، در غالب رفتار

های مورد عالقه خود اقدام کند. به تعبیر های الگوش، برمبنای رفتارمحیطی خودحتی عقیدتی و زيست
های ارزشی را هايی دينی و رفتارگیریتواند جهتالگويی مثالً دينی از سوی يک کودک، میديگر، اخذ 

ممکن است هايی غیردينی از سوی يک کودک، برای وی به ارمغان بیاورد، اما اخذ الگو
های بعدی وی را در مسايل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و عقیدتی، به سمت و گیریجهت

 دهد.مداری الگوی غیردينی او سوق ادی و فارغ از ارزش و ارزشهای مسوی معیار
از تر های خارجی که علمیهای مختلف )خاصه رسانهها سبب شده است که رسانهاهمیت وافر الگو

های موردنظر، ها شده، بکوشند تا با پردازش الگوکنند(، به شدت متوجه الگوکار میهای داخلی رسانه
ای ممکن را برای مخاطبانشان فراهم آورند. به عنوان مثال، از آنجا که پسران روحیهاوج القائات 

های تهیه شده برای پسران، افرادی هستند که اوجی از قدرت، توان جو و اقتدارگرا دارند، الگومبارزه
يی دوستی های دخترانه هم با توجه به زيبانهند. الگوجويی را در خود به معرض ديد میبدنی و ستیزه

ها های زيبايی مانند باربی، سیندرال، السا و مانند آناند، به اين معنا که چهرهدختران، پردازش شده
با اين الگوها گردند و های ارايه میها و کارتونها، پويانمايیمخاطب بازی 01نسل دهه برای کودکان 

 کنند.یشروع م هارا بدانجذب کودکان به خود، القائات ارزشی خود 
اند. اين افراد ها مطرح شدهمن و نظاير آنتن، بتهای پسرانه، افرادی مانند مردعنکبوتی، بندر الگو

انگیز، از زيبايی پايان هستند )نظیر مرد عنکبوتی( و يا در عین داشتن قدرتی شگفتيا واجد قدرتی بی
دهند )مانند باب اری که انجام میدهای خندهتن( و يا به دلیل کارزيادی برخوردارند )مانند بن

 .گیرند، مورد توجه هر دو جنس قرار میاسفنجی(
های پسرانه، غالباً با توجه به های غربی، در طرح الگوها و کارتونها، پويانمايیسازندگان بازی

های آسیب مدافع انسان صورت افرادیهای خود را در آغاز به روحیه لطیف و عاطفی کودکان، الگو
ها کنند )مثالً مرد عنکبوتی دنبال احقاق حقوق مردمی است که بدانپردازش میجامعه خورده و مظلوم 

شوند که در عین ظلمی رفته است(، کودکان به دلیل فطرت پاکشان، بالفاصله جذب الگويی می
سال را به های غربی، کودکان خرد، اما به تدريج سازندگان بازیاستپايان نوعدوستی، واجد قدرتی بی

ها متنفر های مطرح شده آنان، از دشمنان آنکنند که ضمن ستايش الگواين سمت و سو هدايت می
ها و ها، کارتونهای پردازش شده سازندگان بازیشود که الگوشوند. اما در نهايت مشخص می

بر امريکا و ها، کسانی هستند که در براهای غربی، سمبل امريکا هستند و دشمنان آنپويانمايی
 اند.های آن قد علم کرده و مخالفت با آن را پیشه خود کردهتعدی
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کارتونی مطرح شده، در آغاز به  -های عروسکیدر آغاز دلبستگی به الگو 01نسل دهه کودکان 
منی يا تنی، بتآيند، بنابراين خريد البسه و يا وسايل بنها درمايل هستند که به هیبت آن شدت

کنند، اما در ادامه، کودکان با دريافت شواهدی مانند اين که لباس مرد را پیشه خود می اسپايدرمنی
ها، در محیطی تن، مرد عنکبوتی، بت من و نظاير آنگر پرچم امريکا است يا بناساساً تداعی ،عنکبوتی

است، با تعمیم ها های مدل باال و مانند آنهای متعدد، ماشینخراشبرند که حاوی آسمانبه سر می
هايی نظیر سوپرمن، سوپربوی، ها وجود دارد، عشق و عالقه خود به الگوهايی که در همه انساندادن
دهند و بعد از آن که در نقش مدافع تعمیم می اين الگوهاها را به کشور سازنده من و نظاير آنبت
 شوند.نان میتن، مرد عنکبوتی و مانند آن درآمدند، به تدريج مدافع موطن آبن

ها، بدبین و کشور آن های بدنسبت به آدم 01نسل دهه های آخر اين فرايند، کودکان بالطبع در گام
کنند تا سرانجام به اين بصیرت دست يابند که کشور خودشان، ها اظهار کراهت میشده، نسبت به آن

 جرت کرده، به امريکا پناه ببرند.ها هست و آنان برای نجات خويش اساساً بايد مهاموطن همان آدم بد
به مسأله مشابهی توجه نشان داده است. به اين معنا که  ،«پذيرش خضوع در برابر قدرت»عنوان 

ها در جوامع بشری مختلف، آنان در برابر نظام داری مايل است با وجود استثمار انساننظام سرمايه
های مهمی که رنیاورند. از اين رو يکی از عرصهسلطه خاضع بوده، در برابر رنج و استثمار خويش دم ب

داری و نظام سلطه را به کودکان جامعه آموزش داد، آموزش از طريق توان خضوع در برابر سرمايهمی
بازی است که کودک را در برابر طبقات ثروتمند جامعه و کشورهای صاحب سلطه، منفعل تربیت کرده، 

يد خادم طبقه و قشر ثروتمند باشد و خدمت به آنان را با طیب خاطر کند، او در نهايت بابه وی القا می
 بپذيرد.  

که کودکان در جريان انجام شده است هايی اشاره ، به بازیخضوع در برابر قدرتپذيرش در عنوان 
ها(، به شکل مستقیم و ها، پس از مواجه شدن با افراد قدرتمند )نظیر پرنسساين دسته از بازی

شوند و در نهايت اين احساس در کودکان کاربر کاری آنان فراخوانده میبه خدمت و خدمتغیرمستقیم 
 گیرد که آنان بايد در برابر منشاء قدرت، خاضع بوده و با خشوع به خدمت برای آنان بپردازند. شکل می

 مشخصو پويانمايی مورد استفاده کودکان و نوجوانان ها ديجیتالی، کارتونهای با بررسی بازی
قابل توجهی در اين راستا صورت پذيرفته است که طی آن کودکان بايد نسبت به های شود که تولیدمی

افراد قدرتمند و صاحب سرمايه، احساس پذيرش، خضوع و خشوع داشته باشند و تصور کنند آنان تافته 
اند و ديگران ت آوردهذاتی خود به دسهای ای هستند که ثروت و قدرت را به دلیل شايستگیجدا بافته

 درونی و ذاتی، با ديده احترام، ستايش و تکريم به آنان بنگرند.های بايد به سبب همین شايستگی
کودکانی که از تفکری عینی ، ده است، بیان گردي«پذيرش ابزار به مثابه منشاء قدرت»عنوان در 

ها ديد عینی خودشان، به اين پديده های عینی و ملموس، تحت تأثیربرخوردارند، در مواجهه با پديده
های عینی فرارويشان باشند، اين پايان الگودهند و بالطبع اگر شاهد قدرت بیتوجه خاصی نشان می
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ای از عینیت های دينی نارسای خانواده، مهد کودک و جامعه، در جامهها را از خدايی که در آموزشالگو
 بینند.می تربه وی ارايه نشده است، غالباً قوی

کارتونی ارايه شده توسط غرب، در غالب  -های عروسکیدر مواجهه با الگو 01نسل دهه کودکان 
گردند که در می های مزبور از آن برخوردار هستند،موارد چنان مبهوت و شیفته عوامل قدرتی که الگو

يابند، زيرا خدا می د هستیبستر تفکر عینی خويش، آنان را هم شأن و حتی در جايگاهی باالتر از خداون
آيند، ممکن است گاهی به زعم می برخالف قهرمانان مزبور که همواره بر مشکالت فرارويشان فايق

 موفق عمل نکند و مثالً دعای اطرافیان وی را استجابت نکند. ،کودکان
های ربر بازیکا  01نسل دهه کودکان توان نتیجه گرفت، با توجه به مقدماتی که از آن ياد شد، می

های پسرانه و دخترانه فرابشری که در اين ها، در مواجهه با الگوها و پويانمايیديجیتالی، کارتون
زند و شوند که ابزار حرف نخست را میشود، به تدريج توجیه میبرای آنان مطرح می هایمحصول

انیان واقع و حتی خدای جه کسی که دارای ابزار قوی و قدرتمندی هست، در حد و شأنی فراتر از همه
 د. گردمی

 هایمحصولها در انجام کاربری از ها و پويانمايیهای ديجیتال، کارتونآنچه کودکان کاربر بازی
توانند گیرند، برتری صاحبان ابزار است، اگر آنان به ابزار دست يابند، میفضای مجازی اخذ کرده و می

بايد در حسرت ابزار قدرت باقی مانده، برتری صاحبان ابزار قدرت در مسند رياست قرار بگیرند وگرنه، 
 را بپذيرند.
تر شدن ها در گذر زمان و بزرگها و پويانمايیهای ديجیتالی، کارتونکودکان کاربر بازی اگر چه

 ها، ازتن، اسپايدرمن، السا و نظاير آنهايی نظیر بنهای فرابشری الگوخويش، با خرافه يافتن قدرت
ذهن مخدوش شده ممکن است پوشند، اما اوالً ها به مثابه ملجاء و پناه خويش چشم میاين الگو

خويش در ارتباط با خدای جهانیان را حفظ کنند و ثانیاً خود را کم و بیش مستعد پذيرش الگويی مشابه 
  قرار دهند.

من، من، بلکبتپايدرمن، تن، اسهای فرازمینی و فرابشری نظیر بننوجوانانی که در ادامه الگو
ها برخورد ها با مواردی نظیر اينترنت و رباتکاپیتان امريکايی، باربی، مائويی، السا، آنا و مانند آن

را که واجد قدرتی گسترده و  های فنی و نظامی برترفناوریکنند، مستعد آن هستند که صاحبان می
رسند، قدرت برتر و تعیین کننده ببینند و با کنار نهادن انديشه خدا، سر در برابر به نظر می انگیزشگفت

 های به ظاهر عظیمی را در اطراف خود گرد آورده است.امريکايی فرود آورند که قدرت
های سیاسی و ای از تحولرسد مجموعه عناوين مورد بررسی، بتوانند دورنمای اولیهبه نظر می

 به دست بدهند.را  01ی کودکان پیش دبستان يا نسل دهه اقتصاد
گونه که در مقدمه اين مجموعه در باب بندی اجمالی آن چه گذشت، بايد بیان داشت، هماندر جمع

های نسلی مسأله مهمی هست که بايد به آن توجه الزم را معطوف نسل و مناسبات نسلی آمد، تحول
 داشت.
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ه در محیط ايران، حکايت از آن دارد که سرعت تحوالت نسلی های میدانی انجام شدبررسی
اند، به عنوان مثال، نگارنده وقتی حدود تر از چیزی باشد که در متون نظری مطرح شدهتواند سريعمی

آموزان دبستانی مصاحبه داشته خواست تا آنان با دانشسال پیش از دانشجويان کارشناسی خود می 5
ساله، به  02-04آموزان دبستانی وگو با دانشساله اخیر، پس از گفت 02ويان باشند، برخی از دانشج

ها دارند، ساله فاصله سنی با آن 5دادند که قادر به فهم افرادی که فقط صراحت به وی گزارش می
 نیستند.

بوس ها در اتودادند که وقتی مثالً آنسال پیش، برخی از دانشجويان نگارنده گزارش می 4قريب به 
هايی ساله حرف 00کردند که نوجوانان اند، در عمل مشاهده میساله همراه بوده 04و  00با نوجوانان 
 کردند!ساله با شنیدن مضامین مزبور، اظهار عدم فهم آنان را می 04آورند که نوجوانان بر زبان می

های را سال 4ودک ای، کساله در محله 2يک سال پیش هم نگارنده شاهد بود که وقتی کودکان 
داشتند که ما در خواهی از فرزندش برآمده بود، اظهار میزده بودند، در پاسخ به مادر وی که به حق

ها را ببیند که ما برای خواست آنبوديم، اما بچه شما هم می« خفن»های محله مشغول ديدن عکس
 ن او هنوز بچه است!جلوگیری از ديدن اين تصاوير، او را زديم تا پیش ما نیايد، چو

اند که به صرف نگارنده و دانشجويانش در موارد متعددی با کودکان پیش دبستانی برخورد کرده
يا شروع « خفن»کاربری زياد از تبلت )يا تلفن همراه( يا کاربری از ادبیات )به اصطالح خودشان ( 

گفته بودند، های پیشاربریکاربری از يک شبکه اجتماعی، دوستان پیش دبستانی خود را که فاقد ک
کردن به دلیل استفاده از موارد اخیر، دوران بچگی خود را پشت سر خطاب کرده و احساس می« بچه»

 اند.نهاده
های نسلی در ايران، نگارنده را بر آن داشت تا به تأمل در اين ارتباط بپردازد و اهمیت مسأله تحول

هستند، دست به ترسیم  11و  41های ارتباط تنها معطوف به دههبا وجود آن که ادبیات موجود در اين 
)منطبق با  21)منطبق با سن پیش دبستان در اين تحقیق(، دهه  01های دهه مختصات نسلی نسل

 )منطبق با سن دبیرستان در اين تحقیق( بزند. 11سن کودکان دبستانی در اين پژوهش( و دهه 
 پرداخته است. 01هه جلدی حاضر به بررسی نسل د 2مجموعه 

متأثر از موارد زيادی است  شناسی اجتماعی اين نسل، روان01های شديد نسل دهه در تبیین تحول
 ها ياد شده است، اما برخی از اهم اين موارد به قرار زير هستند:که در مجموعه حاضر بعضاً از آن
 تحول نسبی زيستی کودکان،

 شناختی کودکان،تحول نسبی روان
 های ارتباطی پیشرفته،اثرگذاری گسترده فناوری

های آن سوی ها و پويانمايیهای ديجیتالی، کارتونهای غربی )توسط بازیاثرگذاری عمیق الگو
 آب( بر روی کودکان،

 پذيری کودکان،تحول در روند جامعه
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 های هويتی کودکان،تحول
 کاهش تأثیر خانواده در کودکان،

 ی )گسست نسلی(،های نسلبروز تحول
 اثرات تحوالت فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، عقیدتی داخلی، 

 احساس حقارت و کاهش عِرق ملی،
 های غیررسمی،اثرپذيری از آموزش

 اثرات تحوالت فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، عقیدتی خارجی، 
 تحوالت ارزشی و هنجاری کودکان.

 بندی نهايی بحث پرداخته خواهد شد.گفته و جمعدر ادامه به اجمال به توضیح موارد پیش

 تحول نسبی زیستی كودكان

های های زيستی کودکان، يکی از موارد مهمی است که در تبیین تحولتحول نسبی برخی از ويژگی
بايد به آن توجه داشت. به اين معنا که عوامل متعددی نظیر مصرف غذاهای پر  01نسلی نسل دهه 

های محیطی هوا، چاق شدن کودکان )در اثر کم تحرکی آنان(، تحريک کالری، بهبود بهداشت، آلودگی
بخشند. در اين میان کاربری نامناسب و برخی از موارد ديگر، بلوغ زيستی کودکان را تسريع می

های موجود در فضای مجازی از سويی مانع از ها و پويانمايیهای ديجیتالی، کارتونکودکان از بازی
آورند و از سوی ديگر مضامین و ده، اسباب چاق شدن آنان را فراهم میتحرک کافی کودکان ش

 آورند.محتواهای نامناسب، اسباب تحريک کودکان و در نتیجه تسريع بلوغ آنان را فراهم می
نگار، ها داللت بر آن دارد که با افزايش کاربری از ادبیات هرزهنتايج حاصل از برخی از آزمايش 

 رسی، زودتر رخ داده است.بلوغ جمعیت مورد بر
ها، با طرح دوست جنس مخالف در کنار قهرمان بازی يا های ديجیتالی و کارتونبرخی از بازی

کارتون، به شکل غیرمستقیم بر ضرورت داشتن دوست جنس مخالف برای دختران و پسران کاربر 
 ورزند. تأکید می

ها، بلکه حتی در سطح ها در سطح انسانهای ديگری، عشق نه تنهای ديجیتالی و کارتوندر بازی
شود، و در ادامه، تبعات ديگر آن نظیر روابط جسمانی و بارداری نیز در اين ها هم مطرح میحیوان
های ديگر، از روابط جسمانی دو شود. در برخی از بازیها برای کودکان کاربر به نمايش نهاده میبازی

آمیز )نظیر یدن سیندرال با شاهزاده( يا به شکلی قداستجنس به شکلی معمول و متعارف )نظیر رقص
ها و انجامد( ياد شده است. سرانجام در بعضی از بازیبوسیدن زيبای خفته که به بیدار شدن وی می

ها مضامین جنسی به صراحت مطرح شده، با ترسیم روابط متعارف و غیر متعارف جنسی )نظیر کارتون

را به شدت تحت تأثیر خود قرار داده، به  01نسل دهه کان خردسال گرايی( فضای ذهنی کودجنسهم

کنند. مجموعه موارد پیش گفته، به عالوه بهبود تغذيه و بهداشت کودکان شدت آنان را تحريک می
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بخشیده، ها، بلوغ زيستی کودکان را تسريع های زيست محیطی و مانند آنخردسال، افزايش آلودگی
آموزان ايرانی در مقطع در هر دو جنس کاهش يافته بلوغ برخی از دانشسبب شده است سن بلوغ 

 دبستان رخ دهد.
داشت، در حال حاضر اطالعات جنسی يکی از مربیان مهد کودک در مصاحبه خودش بیان می

رسد که اين مسأله را بايد در افزايش کاربری آنان از کودکان خیلی باالتر از چند سال پیش به نظر می
 های جديد ديد.فناوری

ها طی چند سال قبل، برای آموزش مراکز خصوصی بدن کرد، مهد کودک آناين مربی بیان می
کوشید، اما در حال حاضر با توجه شناس به مهد، در اين جهت میدختران و پسران، با آوردن روان

ود که اطالعات شگردد، مشخص میگاه در سطح کودکان مهد رد و بدل میهايی که گاه و بیحرف
تر از شناخت مراکز خصوصی بدن بوده، موارد )جنسی( آنان در سن پیش دبستان بسیار وسیع

 سازند.تری را بین خودشان مطرح میپیشرفته

 شناختی كودكانتحول نسبی روان

رخ داده است، از ديگر  01شناختی که کودکان نسل دهه های روانتحول نسبی برخی از ويژگی
 نقش واقع شده است. مؤثر و ذی 01شناسی اجتماعی نسل دهه گیری روانيی است که در شکلهامؤلفه

ای در باب آن وجود دارد. هتزلزل نسبی ديگرپیروی کودک مسأله مهمی است که شواهد گسترد
شود، وی متوجه مراجع ارزشی ديگر شده، بعضاً پیروی از کاهش ديگرپیروی کودک از اولیا سبب می

 های متضاد و متعارض را پیشه خود کند.ارزش
های های روانی، کاهش سن در برخی از اختاللاحساس حقارت مضاعف، بروز برخی از اختالل

های جديد(، تهديد بهداشت روانی )مانند اضطراب، احساس بدشکلی بدنی، وابستگی و اعتیاد به فناوری
مدار مسايل، از ديگر تبعات کژکاربری و روانی کودکان و سوق يافتن کودک به سمت حل هیجان

قابل  01های ارتباطی جديد است که بعضاً در سطح کودکان نسل دهه کاربری مفرط از فناوری
 مشاهده است. 

های ارتباطی و های اجتماعی کودکان در اثر غرق شدن در کاربری از فناوریکاستی گرفتن تعامل
تر در بستر طبیعت و مواردی مانند کم 01ن نسل دهه فضای مجازی هم سبب شده است که کودکا

گران غربی مشخص نیست افرادی که در های فیزيکی و جمعی باشند و به زعم برخی از پژوهشبازی
 سالی خويش چگونه رفتار کرده و خواهند زيست. کنند، سرانجام در بزرگفضای مجازی رشد می

 رفتههای ارتباطی پیشاثرگذاری گسترده فناوری

به کاربری از  01های ارتباطی جديد، اقشار قابل تأملی از کودکان نسل دهه با گسترش فراگیر فناوری
های ارتباطی اثرگذاری فناوریاند و اين مسأله فور، رايانه و ماهواره پرداختهاستبلت، تلفن همراه، پی

وانان را افزايش داده است. مضاف پیشرفته بر روی همه اقشار اجتماعی، خاصه کودکان، نوجوانان و ج
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ها نیز کاهش ها در کودکان پیش دبستانی، سن کاربری آنان از فناوریدر عین گسترش فناوریاين که 
 يافته است.

تر فرزندان از سان نبوده، کاربری بیشها، در سطح فرزندان و اولیا يکجذابیت کاربری از فناوری
 افزايد.موجود بین کودکان و اولیا میها، بر عمق شکاف نسلی فناوری

ها برای اقشار فناوری هايی که درها و سرگرمیها و تنوع بازیفناوری های کاربری ازجذابیت
شود کودکان از آغاز زندگی متوجه مختلف از جمله کودکان خردسال تدارک ديده شده است، سبب می

های میدانی گروه پژوهش ها داشته باشند. بررسیاز آنها شده، تمايل به کاربری فناوری هایجذابیت
سالگی کودک، اولیا با پخش آهنگ يا فیلم برای کودکشان،  2حکايت از آن دارد که اگر چه تا حدود 

سالگی به شکل  2فناوری دارند، اما به تدريج کودکان از سن  نقش فعالی در کاربری فرزندشان از
دهند. در اواخر های ساده را شخصاً انجام میهمراه رابطه برقرار کرده، بازیمعنادارتری با تبلت يا تلفن 

کنند، ممکن است بتوانند با گوشی عکس بگیرند. به سالگی کودکانی که با تلفن همراه اولیا بازی می 2
به های مشاها بروند، به تلفن پاسخ داده و تماس معنادار با ديگران برقرار کنند و کاربریگالری عکس

 را از تلفن همراه و تبلت داشته باشند.
يابد و آنان با دانلود بازی آشنا تری میها عمق بیشاز سن سه سالگی ارتباط کودکان با فناوری

های بعد کودکان از کارآيی ارسال کنند. به همین ترتیب در سالشده، برای خود بازی دانلود می
های اجتماعی و برقراری ت(، رمزگذاری، ورود به شبکههايی نظیر شیر اياطالعات )از طريق برنامه

 گردند.های اجتماعی )با ارسال استیکر يا صوت( برخوردار میارتباط معنادار با دوستان در شبکه
های انجام شده داللت بر آن دارد که با وجود عدم توانايی نگارش کودکان پیش دبستان، بررسی

ها در جريان کاربری از تبلت يا گوشی همراه ی که برای آنکودکان ممکن است برای حل مشکالت فن
شات از مراحل رفع اشکال پیش آمده و ارسال آن برای يکديگر، اطالعات آيد، با تهیه اسکرينپیش می

 الزم را در اختیار دوستانشان قرار داده، به اين ترتیب مشکل فنی آنان را حل کنند.
های ارتباطی دارند، در صورت مواجهه به کاربری از فناوری کودکان پیش دبستانی که عالقه وافری

ها، ممکن است با اتکا به تک فرزند بودن و در واقع با ممانعت اولیايشان در کاربری از فناوری
فرزندساالری که از آن برخوردارند، يا با اتکا به توان فنی که از آن برخوردارند، دست به دور زدن 

 ها ادامه دهند.به کاربری گسترده خويش از فناوریاولیای خويش بزنند و 

 های غربی بر روی كودكان تأثیر عمیق الگو

های آن سوی آب( ها و پويانمايیهای ديجیتالی، کارتونهای غربی )توسط بازیاثرگذاری عمیق الگو
به آن توجه  بايد 01های عمیق نسل دهه بر روی کودکان، از ديگر مواردی است که در تبیین تحول

 داشت.
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گیری شخصیتی خويش، نیازمند کودکان، نوجوانان، جوانان و همه اقشار اجتماعی در روند شکل
ای به مسأله الگو هستند و از اين رو اولیا، اولیای آموزشی و اولیای فرهنگی جامعه بايد توجه ويژه

ها را فراروی ، عقیدتی و مانند آنهای مختلف علمی، ورزشی، اخالقی، اجتماعیالگوپردازی داشته، الگو
اقشار مختلف )خاصه کودکان و نوجوانان( مطرح کنند، زيرا انتخاب يک الگو توسط يک کودک، 

های ارزشی که در الگوی شود، وی چگونه شدن خويش را برمبنای معیارنوجوان يا جوان، سبب می
 بیند، رقم بزند.خويش می

ام شده برای کودکان ايرانی، حکايت از آن دارد که با وجود های انجبررسی میدانی الگوپردازی
سوابق درخشان در طرح الگوهای مختلف در طول تاريخ فرهنگی ايران، در حال حاضر در کنار 

توجهی توجهی زيادی که در زمینه پردازش الگوها بری کودکان، نوجوانان و جوانان وجود دارد، بیبی
گذاری جدی در اين زمینه، در شناختی الگوها از سويی و عدم سرمايهبه پردازش هنری، علمی و روان

اند که الگوهای ايرانی در مقايسه با الگوهای پردازش شده نهادهای تبلیغاتی مجموع سبب شده
 داری، به شکلی بسیار کم فروغی ظاهر گردند.سرمايه

تحوالت شديدی است که در  های میدانی پژوهش حاضر، بیانگرگفته و دادههای پیشبررسی يافته
 های مورد عالقه و پذيرش کودکان طی دو و نیم دهه گذشته پديد آمده است.الگو

های ها و پويانمايیهای ديجیتالی، کارتونبه اين معنا که با سايه گستر شدن بیش از پیش بازی
تر م که شايد بیشاندک موارد مشابه در داخل، در حال حاضر شاهد هستیغربی بر جامعه و تولید 

های ديجیتالی، های خارجی هستند که از طريق بازی، الگو01های مورد عالقه کودکان نسل دهه الگو
 ای به آنان ارايه شده است. های ماهوارهها و سريالها و فیلمها پويانمايیکارتون

یای فرهنگی جامعه در با گسترش و سیطره فضای مجازی، معادالت قبلی اولیا، اولیای آموزشی و اول
زمان با طرح و عرضه زمینه طرح الگو برای فرزندان يا متربیان خويش بهم خورده است، زيرا هم

های بومی و فرهنگی برای کودکان، نوجوانان و جوانان جامعه، فضای مجازی اقدام به عرضه الگو
ان و جوانان، برخالف های غیربومی و غیرفرهنگی کرده است و کودکان، نوجوانانبوهی از الگو

ها را راهنمای خويش های بومی و فرهنگی خويش بودند و آنهای گذشته که عمدتاً متأثر از الگوزمان
ای کردند، در غوغای برتری رسانهنمودند، رفتار میها راه میقرار داده، بر همان نهج و منوالی که آن

ها به شدت افزايش پیدا ان کاربری آنان از اين الگوو میز غرب، رو به استفاده از الگوهای خارجی آورده
 کرده است. 

گذاری و کار علمی در پیشی گرفتن الگوهای غربی در چشم و دل کودکان ايرانی به تفاوت سرمايه
 گردد.پردازش الگوها در ايران و غرب، بازمی

ملموس، تحت تأثیر ديد های عینی و کودکانی که از تفکری عینی برخوردارند، در مواجهه با پديده
های پايان الگودهند و بالطبع اگر شاهد قدرت بیها توجه خاصی نشان میعینی خودشان، به اين پديده
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آوری نظیر قدرت های شگفتانگیز را با ويژگیهای شگفتعینی )غربی( فرارويشان باشند، اين الگو
 پذيرند. پايان، جاودانگی و نامیرايی میبی

العاده الگوهای مطلوب های خارقمصاحبه شده، در کنار پذيرش ويژگی 01دهه  نسلکودکان 
داری را گرفته و الگوهای مورد عالقه های تبلیغاتی نظام سرمايهطبعشان، در غالب موارد پیام دستگاه

 طبیعی استبینند. از اين رو گر نظام امريکا هستند(، در نقش يک منجی میخود را )که در واقع تداعی
های زندگی خويش گرفتار آمدند، به جای توسل و تمسک جستن به حضرت که وقتی کودکان در تنگنا

 کارتونی مورد عالقه خود شده، بعضاً آنان را ملجاء و پناه خويش –های عروسکیحق، متوجه الگو
 ببینند. 

ارايه شده توسط کارتونی  -های عروسکیدر مواجهه با الگو 01به تعبیر ديگر، کودکان نسل دهه 
گردند که در بستر های مزبور از آن برخوردار هستند، میغرب، چنان مبهوت و شیفته قدرتی که الگو

کنند. بالطبع در تصور می تفکر عینی خويش، آنان را منجی خود، اطرافیانشان و حتی خداوند هستی
ند، سخن لغوی برای کودک اها سخن گفتههايی که اديان از آنحالت اخیر، صحبت کردن از منجی

پايان، از تر نخواهد بود، زيرا وقتی وی در عمل شاهد الگوهايی است که در عین داشتن قدرت بیبیش
های ديگری مانند نامیرايی جاودانگی برخوردارند، ديگر نیاز به توجه به منجی که دين وعده آن ويژگی

 ت، نخواهد بود. را داده است و پذيرش آن با تفکر عینی کودک دشوار اس
های که توسط بازی« های غربیالگو»توان نتیجه گرفت، با توجه به آن چه از آن ياد شد، می

گردند، اثرگذاری عمیقی بر های آن سوی آب به کودکان ارايه میها و پويانمايیديجیتالی، کارتون
فرهنگ خودشان، دست به اخذ  که کاربران خردسال با بريدگی تدريجی ازکودکان دارند. به اين معنا 

زنند و با تحقق عملی اين ها و سبک زندگی معرفی شده در فضای مجازی برای خودشان میارزش
 افزايند.شان میها در زندگی خويش، بر میزان فاصله و شکاف نسلی موجود بین خود و خانوادهارزش

ها، به طور عمده کاربر ز اين فناوریهای ارتباطی جديد در جريان کاربری اکودکان کاربر فناوری
های آن سوی آب هستند که همین کاربری رفته رفته نظام ارزشی جديدی را در ها و پويانمايیکارتون

 دهد. آنان شکل می
های ارتباطی پیشرفته، آبشخور فرهنگی و ارزشی جديدی را فراروی کودکان کاربری از فناوری

که جذب کاربری از محتوای ارايه شده در تبلت، تلفن همراه، رايانه، گشايد و کودکانی خردسال می
ها و سبک زندگی که در محتويات ارايه شده سازی کردن ارزشاند، با درونفور و ماهواره گرديدهاسپی

های يابند که با ارزشهايی سوق میگرديد، به تدريج به سمت اخذ ارزشهای اخیر تبلیغ میدر فناوری
ی( آنان را ها و اولیا )و جامعهولیا و محیط اجتماعی آنان تفاوت زيادی دارند و شکاف موجود بین آنا

 بخشند.تری میعمق بیش
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 پذیری كودكان تحول در روند جامعه

بايد  01های نسل دهه پذيری کودکان، از ديگر موارد مهمی است که در تبیین تحولتحول در جامعه
 به آن توجه داشت.

پذيری آنان، کوشد در روند جامعهنگرد و میهای خود میای، به افرادش به مثابه سرمايههر جامعه
 های مورد نظر خود را به افرادش القا کند.ها و هنجارارزش

پذير کننده نیز از عوامل خانواده، مدرسه، گروه همساالن، فرهنگ، مذهب، در بررسی عوامل جامعه
گردد، اما به پذير کننده ياد میترين عوامل جامعهقه و جنسیت، به عنوان مهمهای جمعی، طبرسانه

ای برخوردار گرديده است، به های اخیر از حساسیت ويژهسبب وقوع جهانی شدن، بحث رسانه طی دهه
های داخلی در دسترس شهروندان يک جامعه بودند، اما به سبب اين معنا که اگر چه زمانی تنها رسانه

های خارجی نیز توانند از رسانهها و تحقق دهکده واحد جهانی، در عمل شهروندان میپیشرفت فناوری
 ها قرار گیرند.بهره جسته و بالطبع تحت تأثیر اين رسانه

ترين عوامل مؤثر در تحول روانی، فرهنگی و )به عنوان يکی از مهمهای داخلی و خارجی رسانه
ها که کوشند در اين سالتوجه به سنین ديگرپیروی کودکان خردسال، میبا عطف اجتماعی کودکان( 

های مورد پذيرششان، کودکان به دلیل ويژگی ديگرپیروی خويش، عمدتاً نسبت به القائات افراد و گروه
حالت پذيرا را دارند، سود ببرند و بدون آن که با ديد نقاد مخاطب خويش مواجه گردند، به سادگی با 

ی عاطفی و روانی، وی را تحت تأثیر قرار داده، القائات خويش را در ابعاد مختلف فرهنگی، هاترفند
 محیطی، در ذهن مخاطبشان نهادينه سازند.اجتماعی، عقیدتی، اقتصادی، سیاسی و حتی زيست

های آموزش، تفريح و سرگرمی، ها در عین داشتن ويژگیها و پويانمايیهای ديجیتال، کارتونبازی
های سیاسی، عقیدتی، فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی و جد ويژگی مهم انتقال برخی از ارزشوا

ها توجه الزم را معطوف داشت. ويژگی اخیر سبب زيست محیطی به کاربرانشان هستند و بايد بدان
ن، های مورد نظرشاهای خارجی، در صدد القای انديشههای داخلی و هم رسانهشده است تا هم رسانه

 ای متوسل گردند.ها و ديگر موارد رسانهها، فیلمها، پويانمايیها، کارتونبه بازی
ها با طرح اند. بعضی از بازیها به مسايل فرهنگی پرداختههای تولید شده، برخی از بازیدر بازی

ای های انسانی آنان( برای ايران، به معرفی آنان )و البته تاحدودی ارزشهای اسطورهشخصیت
ساله(، از  2اند. طرح وقايع تاريخی و تاريخ معاصر )خاصه جنگ ها پرداختهمخاطبان و کاربران بازی

 سازان ايرانی بوده است.های مورد نظر بازیديگر موضوع

اند و معدودی از اجتماعی روز را مدنظر قرار داده –های تهیه شده، مسايل سیاسیبعضی از بازی
اندکی به های اند. سرانجام بازیهای سیاسی غرب به ايران برآمدهبه هجمهها، در صدد پاسخ بازی

 اند.نگر و تخیلی پرداختهطرح مسايل آينده
های تولید داخل را با موارد مشابه که در خارج ها و پويانمايیهای ديجیتال، کارتوناما اگر بازی

لیدهای داخل به هیچ عنوان در میزان شود که توشوند، مقايسه کنیم، مشخص میتولید شده و می
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های های تولیدی و گرافیک سطح باالی بازیهای ديجیتالی، حجم بازیگذاری در تولید بازیسرمايه
اندازه هزينه ها نیستند و حتی گاهی در تولید يک بازی خارجی، به خارجی، قابل مقايسه با اين بازی

 گردد. یهای داخلی، هزينه صرف ميک سال تولید بازی
در درجه نخست اهمیت، حساسیت مسأله تولید بازی برای کاربران توان اظهار داشت، بنابراين می

های ديجیتالی، هنوز برای بسیاری از مسووالن فرهنگی جامعه جا نیفتاده است و تغذيه ايرانی رسانه
های فرهنگی ور کار نهادارزشی فرزندان اين مرز و بوم با تهیه آثار فاخر بومی، به شکل جدی در دست

 مرتبط قرار نگرفته است.
های ها و محصولگذاری الزم جهت تولید بازیدر درجه بعدی اهمیت، به دلیل فقدان سرمايه

رايت در ايران، تولید آثار ارزشمند بومی به فرهنگی جهت فضای مجازی و عدم رعايت قانون کپی
ها، با های موجود در بازار بازیب، سیطره بازیبست قرار گرفته است و به همین سبنوعی در بن

اند، توان مقابله و های داخلی معدودی که در اين زمینه تولید شدههای غربی است و بازیبازی
 های خارجی را ندارند.هماوردجويی با بازی

از های تولید شده در داخل حاوی برخی بازیاند، با وجود آن که موارد اخیر در مجموع سبب شده
های بالقوه مضامین سیاسی، عقیدتی، اجتماعی و فرهنگی ارزشمند با صبغه بومی هستند، اما ظرفیت

های خارجی، قابل قیاس نباشند و های بالفعل تهیه و تولید بازیها در برابر ظرفیتموجود اين بازی
خارج کاربری داشته های ساخت های ساخت داخل، عمدتاً از بازیکاربران داخلی به دلیل قلت بازی

ای در جهت مخالفت با نظام سیاسی و منافع ملی ها نیز غالباً حاوی القائات گستردهباشند که اين بازی
 ايران هستند.
اند، های ديجیتالی امريکايی مطرح شدههايی که در صنعت فیلم، کارتون، پويانمايی و بازیمرور الگو

من، بتهای پسرانه سوپربوی، سوپرمن، کاپیتان امريکايی، ر الگوها )نظیداللت بر آن دارند که اين الگو
ومن، باربی، برتز، السا، های زنانه سوپر گرل، سوپر ومن، واندر ومن، بلک تن و يا الگواسپايدرمن، بن

اند. به تعبیر ديگر، با آنا( يا در اوج قدرت و توانمندی جسمانی و يا در اوج زيبايی ممکن پردازش شده
های های زيبا، الگوجه به عاليق وافر پسران به قدرت بدنی و با عنايت به عاليق دختران به چهرهتو

اند که بالفاصله مورد توجه کاربران پسر يا دختر قرار گرفته، به صورت ای پردازش شدهاخیر به گونه
اعی، عقیدتی، سیاسی القائات فرهنگی، اجتمهای اخیر، دست به الگوآيند. آل آنان در میچهره ايده

هنگام نیاز سردمداران غرب، در جهت تبیین و تئوريزه کردن  زنند وای در سطح کودکان میگسترده

سیاسی غرب وارد عمل شده و ذهنیت الزم را برای کودکان  –مسايل مورد توجه رهبران اقتصادی
آورند. طرح باربی نظامی و باربی اند، پديد میهای اخیر يافتهکاربری که علقه اولیه و وافری به الگو

يابد. به اين معنا که باربی که توسط کمپانی جاسوس از سوی کمپانی ماتل، در همین راستا معنا می
گذرانی ترسیم شده است، هنگام نیاز امريکا گرايی، رفاه، آرايش، تجمالت و خوشماتل در اوج مصرف
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ست پسرش لباس نظامی پوشیده و به اين ترتیب در های جهان، ناگهان با دوبه مداخله در ديگر کشور
 آيد.های مختلف برمیصدد تبیین نظری تهاجم امريکا به کشور
های داخلی و خارجی در پیشی توان بیان داشت، بین رسانهبا توجه به آن چه از آن ياد شد، می

رد نظر خودشان به گرفتن از يکديگر بر سر ارايه القائات فرهنگی، اجتماعی، عقیدتی، سیاسی مو
های جنگ شديدی وجود دارد و برنده اين ها و پويانمايیهای ديجیتالی، کارتونکودکان، از طريق بازی

ای است که با توجه به ذهن محدود و عینی کودکان پیش دبستانی، به شکل علمی و جنگ رسانه
 گذاری الزم دست به تولید محتوا بزند.سرمايه

 نهای هویتی كودكاتحول

گیری هويت فردی سالگی را دوران شکل 02سالگی تا  02اريک اريکسون در نظريه خودش از حدود 
هايی وجوی ابعاد وجودی خويش و ارزشافراد برشمرده است و بر اين باور است که فردی که در جست

به لحاظ های مختلفی که ها تبعیت کند، درآمده است، در مقطع سنی اخیر يا به سوالکه بايد از آن
تواند پاسخ شناسی، اخالقی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و عقیدتی برای وی پديد آمده است، میهستی

های مختلف خويش پاسخ الزم را بیابد، هويت مناسبی بدهد يا خیر. در صورتی که جوان برای سوال
خويش پاسخ  های مختلفرود، اما اگر او نتواند برای سوالوی به سوی تعیّن و تشخص پیش می

 گردد.مناسب و مطلوب را پیدا کند، آنگاه وی دچار پراکندگی هويت می
گیری توان از شکلبالطبع از آنجا که موضوع کتاب حاضر ناظر بر کودکان پیش دبستانی است، نمی

اجتماعی  -توان بیان داشت، فضای فرهنگیهويتی آنان در سنین زير دبستان سخن گفت، اما می
های بعدی گیریمعه )و همین طور جامعه جهانی(، در عمل بستر مساعدی برای شکلموجود در جا

آورد. به عنوان مثال، کودکانی که در فضای مجازی به عضويت يک يا چند هويتی کودکان را پديد می
آيند، غالباً بدون آن که نسبت به ديگر اعضای گروه شناختی داشته های اجتماعی درمیگروه در شبکه

ها قرار گرفته، طبق د، در جريان تعامل با آنان، در دوران ديگرپیروی اخالقی خويش تحت تأثیر آنباشن
های پنهان شوند يا کودکانی که برای دور زدن اولیايشان از فايلهای مورد نظر آنان تربیت میارزش

ربر الگوهايی با نهند يا کودکانی که کابرند، در عمل بنیان دو پاره شدن هويت خود را میسود می
 نهند.های متفاوت و حتی متضاد هستند، در عمل بنیان هويتی سردرگم را برای خود میارزش

گیری توان نتیجه گرفت، اگر چه سخن گفتن از شکلبندی اجمالی، با احتیاط میبنابراين در يک جمع
های فرهنگی رسد بسترر مینمايد، اما به نظای دشوار و ناشدنی میهويت در سنین پیش دبستان، مقوله

که فضای اجتماعی ايران معاصر و فضای مجازی در برابر کاربران خردسال گشوده است، از اين ظرفیت 
گیری هويتی متفاوت را در برخوردار هستند که بسته به نوع برخورد کاربران با فضاهای اخیر، بنیان شکل

فضای اجتماعی )ايران معاصر( و فضای مجازی، در آنان نهاده، اين هويت در تداوم برخورد کودکان با 
 نوجوانی آنان به صورت هويت غالب نوجوان، خود را به معرض ديد بگذارد.
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 كاهش تأثیر خانواده در كودكان 

های شديدی است کاستی گرفتن اثرگذاری خانواده در کودکان، از ديگر موارد مهم و اثرگذار در تحول
 در حال تجربه آن است.  01که نسل دهه 

زمان با طرح سه دوره تحول ذهنی کودک، نوجوان و جوان، به طرح سه دوره تحول پیاژه هم
های ناپیروی اخالقی، ديگرپیروی اخالقی و خودپیروی اخالقی نیز مبادرت ورزيده اخالقی با عنوان

، 00سالگی تا حدود  2از سالگی، دارای ناپیروی اخالقی است،  2است. کودک در مقطع سنی تولد تا 
سالگی، به  04، 05سالگی تا حدود  02، 00سالگی، دارای اخالق ديگرپیرو است و سرانجام از سن  02

 يابد.وی اخالقی دست میخودپیر
 00 -02های مهم کودکان در دوره پیش دبستان تا حدود خصوصیت ديگرپیروی که از ويژگی

شود کودکان در اين دوره، متوجه افراد مطلوب طبعی که در اطراف و سالگی آنان است، سبب می
ر دستور کار خود قرار بدهند. های آنان را دبرداری از رفتاربینند، بشوند و تقلید و کپیاکنافشان می

های اخیر ممکن است از طیف مثبت گرفته تا منفی، گسترده باشند، اما کودک فارغ از ارزشی که تقلید
در رفتار مورد نظر نهفته است، به صرف آن که فرد مطلوب طبع وی دست به انجام عمل خاصی 

 کنند.زند، مبادرت به انجام همان کار میمی
راد مورد عالقه کودکان، اولیای آنان هستند، اما در اين میان رفتار افراد ديگری مانند بالطبع غالب اف

ها هم ممکن است مورد های دوست داشتنی، مربی مهربان مهد و نظاير آنها و مادر بزرگپدر بزرگ
 برداری کودکان قرار گیرند.تقلید و کپی

های مطرح در رسانه )خاصه ضر، الگوبا پررنگ شدن نقش رسانه در زندگی کودکان در عصر حا
ها هستند( نیز ممکن است، تر کاربر اين سنخ از برنامههای خردسال بیشهای کودکان که بچهبرنامه

های مورد نظر کودک قرار گرفته، به استناد فالن حرف يا رفتار او، کودک عیناً دست به تکرار جزو الگو
 همان حرف يا رفتار بزند.

هايی که در ارتباط با فرزندشان، در عین داشتن مهر و محبت، با ايد دانست، خانوادهاز سوی ديگر ب
گیری ای با فرزندشان دارند، در عمل شکلآنان با منطق برخورد کرده، روابط مشفقانه و دوستانه

هايی که وقت الزم را برای نهند، اما خانوادهديگرپیروی عمیق فرزند از خودشان را بنیان می
زندانشان صرف نکرده يا روابط آنان با فرزند، مبتنی بر نوسان يا نفی و انکار هست، بالطبع بستر فر

 آورند.مساعدی را برای الگوبرداری و ديگرپیروی فرزند از خود را پديد نمی
های اطراف و اکناف مورد توجه کودک اگر اولیا از جذابیت الزم برای فرزند برخوردار نباشند، الگو

 ها تبعیت خواهد کرد.گرفته، کودک از آن الگوقرار 
داری های نظام سرمايهانديشهداری برای نهادينه سازی از سوی ديگر، دستگاه تبلیغاتی نظام سرمايه

هايی فرازمینی زده است که در کودکان )و البته ديگر اقشار اجتماعی(، دست به تهیه و پردازش الگو
ها که يا در اوج جذابیت و زيبايی ممکن قرار دارند و يا در اوج قدرت و کودکان در برخورد با اين الگو
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کنند، العاده چشم کودک را متوجه خودشان میتوان فیزيکی ممکن قرار دارند و با انجام اعمال خارق
های مورد های فرابشری مجرا و ممری برای انتقال ارزشگردند و از آن پس اين الگوها میجذب آن
 گردند.داری در کودکان میام سرمايهعالقه نظ

شود که حداقل ديگرپیروی با بررسی میدانی مقوله ديگرپیروی کودکان پیش دبستانی، مشخص می
اقشاری از کودکان از اولیايشان، دچار وقفه و ترديد شده است، به اين معنا که کودکان يا در برابر 

زنند و يا آن که در سطحی فراتر، دست به میهای اولیا، دست به مخالفت نسبی ها و ارزشمعیار
شوند که ضمن مخالفت . در موارد ديگری مالحظه میزنندمخالفت تام و تمام با اظهارات اولیايشان می

 گیرد.کودکان با اولیا، مخالفت آنان جنبه عملی نیز در برابر اولیا به خود می
از کودکان از اولیايشان که به سهم خود مسأله در بررسی داليل وقوع ترديد در ديگرپیروی اقشاری 

توان به برخی از عوامل خانوادگی و اجتماعی اشاره داشت. جديد و مهم و قابل توجهی هست، می
های ارزشی و هنجاری احساس ضعف پدر و مادر، بیانات متعارض اولیا، مواجه شدن کودک با تعارض

های اجتماعی مانند: تغییر هنجاری گروه و برخی از تحولای و اولیا، فشار های رسانهموجود بین الگو
های های اجتماعی، افزايش توقعات اقتصادی کودکان در پی پررنگ شدن معیارها و هنجارنسبی ارزش

پرستی در جامعه و ارتقای ديد نقادانه کودکان، از جمله عواملی هستند که در ايجاد ترديد رفاه و تجمل
 اند.کودکان از اولیايشان مؤثر واقع شده در ديگرپیروی برخی از

بنابراين اگر چه اخالق دوران کودکی، اخالقی ديگرپیرو است، اما در اخالق کودکان پیش دبستانی 
ای با فرزندشان ندارند، ترديدهايی در هايی که روابط مشفقانه، خاصه در خانواده01نسل دهه 

ت و نکته اخیر به اين معنا است که بسیاری از کودکان ديگرپیروی کودکان از اولیايشان پديد آمده اس
در  01بر خالف دوران گذشته که تنها از يک مآخذ و مرجع ارزشی برخوردار بودند، کودکان نسل دهه 

شوند که با داشتن چندين مآخذ و مرجع ارزشی که حال حاضر تدريجاً به سمت و سويی هدايت می
های جدی و شديدی را با اولیا، اولیای آموزش پیش د، تعارضديگر هم هستنبعضاً در تنافر با هم

 دبستان و اولیای فرهنگی نظام تجربه کنند.
زمان با ايجاد ترديد در ديگرپیروی کودکان های میدانی انجام شده داللت بر آن دارند که همبررسی

 از والدينشان، از اهمیت اولیا حداقل برای اقشاری از آنان کاسته شده است.
های گروه پژوهش، داللت بر آن دارد که کودکان خردسال ايرانی، از کاربری از البسه بررسی

برداری از حرکات، سکنات و افکار و شان گرفته تا کپیهای )غالباً غربی( مورد عالقهقهرمان
در  دهند و در اين میان به دلیل کم اهمیتی خانوادههای آنان را مورد توجه خود قرار میانديشه

اهمیتی با خانواده و های غربی، کودکان خردسال ايرانی نیز با بیها و فیلمهای ديجیتالی و کارتونبازی
های غربی با محو، گم و ناپیدا ترسیم ها و بازیکنند. به عبارت ديگر، کارتوناولیای خويش برخورد می

مشی دريافتیشان از به تبعیت از خطکنند تا کردن خانواده، در عمل کودکان کاربر خويش را تشويق می
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اندک اولیا را بیش از پیش اهمیتی با اولیای خويش برخورد کنند و اقتدار ها، با بیها و بازیکارتون
 مورد نفی و انکار خويش قرار دهند.

 های نسلی )گسست نسلی(بروز تحول

ايد بدان پرداخت، تعمیق ب 01های شديد نسلی نسل دهه عنوان پراهمیت ديگری که در تبیین تحول
 شکاف و گسست بین نسلی است. 

سال جامعه وجود تر و بزرگهای جواناگر چه عوامل متعددی در گسست نسلی پديد آمده بین نسل
های ارتباطی فرهنگی داخلی و خارجی و کاربری از فناوری -اجتماعی -های اقتصادیدارد، اما تحول

های های دهه)و نسل 01د و تعمیق گسست نسلی بین نسل دهه ترين علل ايجاجديد، از جمله مهم
 آيند.ساالن جامعه به شمار می( با بزرگ11و  21

را به معرض ديد  01های انجام شده زير شواهدی از احساس گسست نسلی در نسل دهه مصاحبه
 گذارند:می

 خوره؟به درد نمی های ايرانیگی کارتون... سامیار چرا می -»

 هاشون زشته، ولی مامانم اين جوری دوست داره. ديگه، خوب نیستن. بزن بزن نداره، قیافهخب 

 مامانت چه جوری دوست داره؟ -

گه بده خدا مامانم دوست داره همه روسری سرشون کنن، همه نماز بخونن، نرقصن، نخونن. می 
 دوست نداره. 

 کنه؟تر برات کارتون انتخاب میسامیار حاال کی بیش -

ذارن. کنه. ولی مامان و بابام نمیدوست دارم دايیم انتخاب کنه، چون کارتونای با حال انتخاب می
گن ببین. مامان و بابام مثل من و ی برنامه کودک رو میمامان بابام همش کارتونای زشته و مسخره

 دايیم نیستن.

 يعنی چی مثل تو و دايیت نیستن؟ -

دونن خونه دايیم اينا از ماهواره خیلی ه، اونو نبین زشته، ولی نمیگه اينو نبین زشتمامانم هی می
 بینم. چیزا رو می

 بینی؟مثالً تو ماهواره چی می -

 رقصن، خوشالن ديگه دوست دارم. خونن، میفیلمای با حالی داره. با هم می
 تو هم دوست داری بخونی و برقصی؟ -

 (.ساله 4سامیار « )ذارنآره خیلییی، ولی مامانم اينا نمی
 نسترن خانم، تو دوست داری شبیه راپونزل رفتار کنی يا مامانت؟ -»

 راپونزل.
 چرا؟ -
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کنه، من زنه، منو دعوا میآخه راپونزل شاهزاده هست و خیلی خوبه، ولی مامان من همش غُر می
 خوشم نمیاد.

کنه، تو خوشمزه درست میهای مامان که مهربونه، موهات رو اين قدر قشنگ بافته و برات غذا -
 اين کارهاش رو هم دوست نداری؟

 کنه.نه، من دوس ندارم مثل مامان آشپزی کنم، خدمتکارم اين کارا رو می
 مگه کار خونه وظیفه خدمتکاره؟ -

دونم، ولی بده، آدم گناه داره ازين کارا بکنه، مامان راپونزل هم همش اونو مجبورش من نمی
 . ساله( 5/4نسترن « )شداونم ناراحت می کرد کار خونه بکنه،می

 يه کم از داستان کارتون سیندرال برام بگو. -»
ذاره که اونا به شه، ولی نامادريش نمیتیپه، عاشق سیندرال میيه پسره هست که خیلی خوش

 همديگه برسن.
 از پسره چه قدر خوشت میاد؟ -

 شه. خیلی. به سیندرال حسوديم می
 چرا؟ -

 وقتی بزرگ شدم، دوست پسرم اون شکلی باشه.دوست دارم 
 خوای دوست پسر پیدا کنی؟پس وقتی بزرگ شدی، می -

 آره، همه بايد دوست پسر داشته باشن.
 اين رو کی بهت گفته؟ -

 آبجی بزرگم. 
 چند سالشه؟ -

 پونزده سال. 
 خودش دوست پسر داره؟ -

 آره.
 دوست پسر برای چی هست؟ -

 ارن.هیچی، همديگه رو دوست د
 فقط همديگه رو دوست دارن؟ -

 کنن.بعضی وقتا هم همديگه رو بوس می
 دونی؟تو از کجا می -

 کنه.خودش برام تعريف می
 دونن؟بابا و مامانت می -

 دمش.نه، من لو نمی
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 کنه؟کنی خواهرت کار درستی میفکر می -
 دونم. فکر نکنم اشکالی داشته باشه.نمی

 چرا پدر و مادرت مخالفن؟اگر اشکالی نداره، پس  -
  . ساله( 5/4پريسای « )گه اونا فکرشون قديمیهآبجیم می

فرهنگی داخلی و خارجی و کاربری  -اجتماعی -اقتصادیبنابراين در جريان اثرگذاری عوامل 
ها به شکل رود اثرات آنهای ارتباطی جديد، شکاف نسلی پديد آمده و انتظار میکودکان از فناوری

 منعکس گردد. 01ی در روابط خانوادگی و اجتماعی نسل دهه مشهودتر

 اثرات تحوالت فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، عقیدتی داخلی

برند و نظیر می کودکان پیش دبستانی به طور عمده در خانه و در نهايت در مهد و پیش دبستانی به سر
ه به شکل غیرمستقیم تحت تأثیر عوامل سال ارتباط تنگاتنگی با جامعه ندارند، اما با اين همافراد بزرگ

 اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه خويش قرار گرفته، اين مسأله درآنان مؤثر واقع -سیاسی، فرهنگی
 آيد.می

های داخلی )نظیر شبکه پويا  و نهال( در جريان کاربری خويش از محتواهای کودکان کاربر رسانه
گیرند، اما کودکان در می قرارها القائات موافق نظام اين رسانه اخیر تحت تأثیرهای ارايه شده شبکه

بینند با آنچه در ها میآن سوی آب، با مقايسه آنچه در اين کارتونهای جريان کاربری از کارتون
شاهد آن هستند، به لحاظ روانی، اجتماعی و اقتصادی و  زندگی روزمره و اطراف و اکناف خويش

 کنند.می شده، احساس تحقیر شدگی سیاسی دچار سرخوردگی
فرازمینی که در محصوالت های آن سوی آب در برخورد با الگوهای کودکان کاربر محصول

يابند که می شان، درمورد عالقههای الگوهای اند، با مقايسه خويش با جذابیتامريکايی پردازش شده
تن و من، اسپايدرمن، بنا، برتز، سیندرال، بتنظیر باربی، السهايی های مشابه الگوآنان فاقد جذابیت

ها هستند، از اين رو به سادگی به لحاظ روانی احساس سرخوردگی يافته، عوارضی همچون نظاير آن
کنند. کودکان کاربر می را در خود تجربهها اضطراب، افسردگی، احساس بدشکلی بدنی و مانند آن

داری با مالحظه فضای اجتماعی موجود غاتی جهان سرمايهتبلیهای تهیه شده توسط نهادهای کارتون
سرسبز  خرم، زيست محیط زيبا(، نسبت به های بلند مرتبه، شهرهای ها )نظیر ساختماندر اين کارتون

شود، می مالحظهها گرايی که در اين محصولجامعه خويش دلسرد شده، با مالحظه اوج مصرف
اند، از اين رو به سادگی دچار سرخوردگی اقتصادی محروم مانده کنند از بسیاری از مواهبمی احساس

 شوند.می اقتصادی نیز
ساله، مصداقی در همین جهت را به  4مصاحبه انجام شده يکی از اعضای گروه پژوهش با کیانای 

 نويسد:دهد. وی در حاشیه مصاحبه خويش میمی دست
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عالقه خودشان را بکشند، کیانا در نقاشی  ها خواستم تا تصوير عروسک موردمن وقتی از بچه»
خودش، فقط موش و گربه را کشید. از او سوال کردم، چرا عروسک دلخواهت رو نکشیدی؟ او گفت: ما 
فقیر هستیم، بابا و مامانم پول ندارند، من خونه سارا اينا، السا رو ديدم و خیلی ازش خوشم اومد، اما 

نیستم، لباس خوشگل ندارم، الغر نیستم، ناخن قشنگ بعدش خیلی حسوديم شد، چون من خوشگل 
ام رو بپوشم. ها هم بايد لباس آبجیندارم، دستام سفید نیست، هر روز بايد يه لباس بپوشم، بعضی وقت

خوام تا وقتی مثل السا خوشگل نشدم، پولی خودمون ناراحتم، میاز وقتی السا رو ديدم، از خودم و از بی
خوام کلی وسايل السا رو بگیرم، گم، من مثل دوستام میقتی به مامانم میعکسش رو هم نکشم. و

ها فکرکنی، ولی من ديگه گه، تو دختر خوبی هستی، بلدی قرآن بخونی، بايد به اين چیزمامانم می
 دوست ندارم، حتی يه سوره ديگه حفظ کنم، همش دروغه.

کند و به دايم خودش را با السا مقايسه می کیانا ديد بسیار منفی نسبت به خودش پیدا کرده است و
کند، خلق پايینی نسبت به دوستان خودش دارد، گیر بودن که مربی مهد نیز به آن اشاره میعلت گوشه

اش، زيبا و پولدار باشد، بنابراين از خودش بدش تواند مانند الگوی کارتونی مورد عالقهچرا که نمی
کشد، چون او با آگاهی يافتن از وضعیتی که در آن قرار گرفته آيد و حتی نقاشی آن را هم نمیمی

ها نیست و ديگر تمايل گوی آنهای زيادی دارد که کسی پاسخاست، بسیار خشمگین است و سوال
 «.های معنوی را نیز از دست داده استخود به زيبايی

ضاً پدر و مادر با ديدن اخبار که بعهايی عالوه بر آنچه از آن ياد شد، کودکان با مالحظه انتقاد
مختلف بین خودشان در مورد مسايل کالن نظام های تلويزيون يا خواندن روزنامه يا ديدن اخبار سايت

ای ديدی نسبتاً نقادانه يافته، در برخی از موارد دست کنند، در جريان يک يادگیری مشاهدهمی مطرح
 شد.می تر ديدهکمها تر مشابه آنپیشهای زنند که در نسلمی اجتماعیهای به نقد

 احساس حقارت و كاهش عِرق ملی

دهد. به فهم مفاهیم اولیه سیاسی )مانند کشور خود و کشور ديگری(، سريع و مخصوصاً دقیق رخ نمی
ها با مسايل فراروی خودشان با شود، آنسبب می 01اين معنا که ضعف منطق کودکان نسل دهه 

نند، حال آن که در زندگی واقعی بین بلی و خیر يا منطق صفر و يک، شیوه صفر و يک برخورد ک
های منعطف ديگری هم مطرح هستند. به همین ترتیب، ضعف شناختی کودک، مورد ديگری گزينه

اما با وجود ضعف منطق و ضعف  اندازد.است که فهم مفاهیم اولیه سیاسی را برای وی به تأخیر می
رسد فهم اولیه مفاهیم سیاسی، نظیر کشور خود و کشور ديگری، به شکل شناختی کودکان، به نظر می

 گیرد. سالگی شکل می 0ابتدايی، از حدود 
در گذر تحول فهم کشور خود و کشور بیگانه، کودکان ممکن است به شکل عاطفی و حسی )و نه 

ر نسبت به کشور استداللی( به وجود کشوری به غیر از کشور خودشان و برتری يا عدم برتری آن کشو
خودشان، قضاوت کنند. سرانجام با گذشت زمان و افزايش توان شناختی کودکان و کسب تجربیات 
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های کشور خود و کشور ديگری جنبه شناختی و تر توسط کودکان، فهم تفاوتاجتماعی بیش
 يابد. تری در بیانات کودکان پیش دبستانی میمستدل

رسد یاسی اولیه کودکان مورد توجه قرار گیرد، به نظر میاگر چگونگی اثرگذاری در انديشه س
کارتونی داخلی و بیگانه، به شکل مؤثری در ايجاد شناخت و نگرش در جهت برتر  -الگوهای عروسکی

 دانستن کشور خود يا ديگری اثرگذار بوده، عِرق ملی را افزايش يا کاهش دهند.
داخلی، تمرکز بحث را روی الگوهای  کارتونی -اگر به دلیل ضعف مفرط الگوهای عروسکی

ها به کودکان است( کارتونی آن سوی آب )و فضای مجازی که مجرای عمده ارايه آن -عروسکی
های خود را در بطن شود که موطن الگوهای اخیر غرب است و غرب نیز ارزشبگذاريم، مشاهده می

های بومی ايران در فضای غالب ارزشتولیدهای اخیر خود نهاده است. از اين رو با توجه به اين که 
های غرب در اين فضا با ديده تأيید و اند و در برابر غالب ارزشمجازی مورد نقد و چالش قرار گرفته

توان انتظار داشت با توجه به ارايه ناقص، مخدوش و انتقادآمیز اند، میتکريم نگريسته شده
لموس غرب در فضای مجازی از سوی ديگر، دستاوردهای ملی از سويی و ارايه جذاب، عینی و م

 های ملی کاربران خردسال و نوجوان فضای مجازی بود.بالطبع بايد شاهد کاهش علقه
هايی کنند، محتوااز محتوايی که کودکان ايرانی از آن کاربری می %05از سوی ديگر از آن جا که  
های بومی کودکان در تعارض با ارزش اند، اين محتواها در غالب موارداست که از آن سوی آب آمده

 هستند.
های کاربر بازی 01نسل دهه های میدانی گروه پژوهش داللت بر آن دارد که کودکان بررسی

هايی نظیر باربی، برتز، السا، آنا، مريدا، سفید برفی، ها در مواجهه با الگوها و پويانمايیديجیتال، کارتون
های فردی، ها، از ارزشمن، باب اسفنجی، هالک، ثور و مانند آنتن، اسپايدرمن، بتسیندرال، بن

گردند. کودکان کاربر ها متأثر میفرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، عقیدتی و سیاسی موجود در اين الگو
های های نسبتاً متفاوت مطرح شده در بازیهای فرهنگی آن سوی آب، پس از برخورد با معیارمحصول

داری هستند(، نه های مبلغ جهان سرمايههای اخیر )که در واقع معیارها و پويانمايیديجیتال، کارتون
های فردی مانند جذابیت فیزيکی )برای دختران( و قدرت بدنی )برای پسران(، فاصله خود تنها در معیار

فرهنگی، اجتماعی،  هایبینند، بلکه با تأمل و تأنی در معیارشان بسیار زياد میهای مورد عالقهرا با الگو
های غالباً مادی و های امريکايی، فاصله معیاراقتصادی، عقیدتی و سیاسی مطرح شده در کارتون

بینند و از آنجا که در مشکالت و های مشابه در جامعه خودشان، زياد میشهوانی آثار اخیر را با معیار
کنند، به سادگی دچار شان حل میعالقهها را به نفع الگوهای مورد های پیش آمده، غالباً آنتعارض

 گردند.احساس حقارت مضاعف می
احساس حقارت اخیر، برخالف حقارت ساده که ممکن است به دلیل زيبا نبودن يا پولدار نبودن 

کند نه زيبا است، نه پولدار است و زمان کودک احساس میگريبان کودک را بگیرد، به دلیل آن که هم
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تر از حقارت عادی ص ديگری برخوردار است، حقارتی چندوجهی و بسیار عمیقهای خانه از ويژگی
 شده است.است که تاکنون در عرف مردم شناخته می

به تعبیر ديگر، برخالف گذشته که احساس حقارت کودکان در برخورد با الگوهای معمولی در يک 
شد، ويژگی مهم احساس حقارت مورد )مثالً جذابیت فیزيکی، قدرت اقتصادی و مانند آن( خالصه می

زمان در چندين مقوله مختلف، مانند شرايط ملی، احساس عقب افتادگی اجتماعی به شکل هم
ها است که با اتکا به سناريوهای از پیش تعیین اقتصادی، اجتماعی، احساس خوشبختی و نظاير آن

پس  01نسل دهه ين میان کودک اند و در اداری پردازش شدههای تبلیغاتی جهان سرمايهشده دستگاه
های فردی و ها با معیاراش و مقايسه آنهای فردی و جمعی خود و جامعهاز تأمل درونی در معیار

ای دست نیافتنی بین اش، به وی ارايه شده است، فاصلههای مورد عالقهجمعی که از طريق الگو
شود، کند و همین مسأله سبب میمی اش احساسامکانات جامعه خويش و جوامع الگوهای مورد عالقه

 کند.وی در آغاز زندگی، احساس حقارتی دو چندان و عمیق را در خود تجربه 

 های غیررسمیاثرپذیری از آموزش

ای ها واجد القائات اقتصادی، سیاسی و عقیدتی گستردهها و پويانمايیهای ديجیتال، کارتونبازی
 شود.غیررسمی ياد میهای آموزش هستند که از آن با عنوان

خارج از يک برنامه »دانند که گران يادگیری غیررسمی را يادگیری خاصی میبرخی از پژوهش
ورزند، در دهد. محققان ديگری تأکید می، رخ می«خارج از ديوارهای مدرسه»و « درسی مستقیم

محتوای آموزشی با  پذيرد، به سبب آن کهآموزش غیررسمی که معموالً در بیرون از مدرسه صورت می
انگیزه درونی  تری برخوردار است،مندی کمتوجه به عاليق فراگیران تهیه و تدوين شده و از ساخت

 پردازند.تری به اين آموزش میفراگیران را معطوف به خود کرده، آنان با عالقه بیش
انمايی، فیلم، تواند از طريق يک گردش علمی، بازديد، داستان، کلیپ، پويآموزش غیررسمی می

آهنگ، پوستر، عروسک و اسباب بازی و مانند آن، اطالعاتی را به کسانی که مخاطب وی هستند، 
 انتقال دهد.
های مثبت تا منفی باشند، اما به دلیل توانند واجد ارزشهای غیررسمی به لحاظ ارزشی میآموزش

ب موارد اثرات منفی آن متوجه های غیررسمی در جامعه، متأسفانه در غالعدم شناخت کافی آموزش
ها هستند، شده است. جامعه ايران و کودکان و نوجوانان و جوانان که هدف عمده اين نوع از يادگیری

های الگوهايی مانند باربی، برتز، السا و آنا و ها و پويانمايیهای ديجیتالی، کارتونبه عنوان نمونه، بازی
گذرانی و می غیرواقعی و در اوج رفاه، تجمالت، مدگرايی، خوشانداها، با ارايه فردی با نظاير آن

گرايی، به سادگی احساس بدشکلی بدنی، اضطراب و افسردگی )ناشی از نداشتن امکاناتی مشابه مصرف
های غیررسمی زنند. در سطحی فراتر، يادگیریدامن می 01های اخیر( را در کودکان نسل دهه الگو
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های اقتصادی ها از ارزشهای مختلف در کاربران دست بزنند، طیف اين ارزششتوانند به القای ارزمی
 اند.های فرهنگی و اعتقادی گستردهو سیاسی گرفته تا ارزش

کاربر آن هستند،  01نسل دهه های ديجیتالی که کودکان ها و بازیها، پويانمايیمالحظه کارتون
ای هستند و در موارد حاوی القائات پنهان زياد و گستردهداللت بر آن دارد که اين محتويات در غالب 

گرا و پرهوس به مخاطبان خود هستند. مجموع به دنبال ارايه و القای يک نظام ارزشی دنیامدار، لذّت
های شرک، باب اسفنجی، دهکده الزلو و بازی سیمز، مروج روابط عنان به عنوان مثال، کارتون

 هستند. گرايیگسیخته دوجنس و هم جنس
هايی مانند نیمه ابری، ظهور نگهبانان، نُه، شاهزاده مصر و گربه نمايیها و پويايیکارتون

پوش، با القائات عقیدتی خويش در صدد نفی دين يا ايجاد ترديد در دين و منجی و يا ستايش چکمه
 قوم يهود هستند.

فوکار، های بد، پاندای کونگحشی، خوکهای ديگری مانند پرندگان وها و بازیها، پويانمايیکارتون
تر حاوی القائات سیاسی بوده، يا دست به ها، بیششناس و نظاير آنموس، لوک خوشتام و جری، میکی

ها و ها، پويانمايیپردازند و سرانجام بازینفی رقبای سیاسی غرب زده و يا به ستايش قوم يهود می
ها، ضمن ارايه سبک زندگی امريکايی به کاربران پُو و نظاير آنهايی مانند نیمه ابری، باربی، کارتون

 اند.دونالد( را در دستور کار خود قرار دادههای غربی )مانند مکخردسالشان، اهداف تجاری شرکت

 اثرات تحوالت فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، عقیدتی خارجی

های اندکی با سر برده، از تعاملکودکان، خاصه کودکان پیش دبستان در محیط اجتماعی محدودی به 
اجتماعی  هایتوانند با محیطمحیط جامعه خود و جامعه جهانی برخوردارند، اما با اين همه اگر کودکان نمی

کوشند با پیش دستی و تهیه های تبلیغاتی قدرتمند غرب میگسترده وارد تعامل شوند، ولی دستگاه
 هایجريان ارايه اين محصوالت به آنان، در عمل ارزشمحصوالتی که کودکان کاربر آن هستند، در 

 ها را در ذهن آنان نهادينه سازند.خود القا کرده، آن محصوالت کاربر کودکان به را خويش کلیدی
پذيرد. از گفته در غالب موارد از ممر و مسیر طرح الگوهای مختلف صورت میهای پیشالقای ارزش

تر از های خارجی که علمیهای مختلف )خاصه رسانهها، رسانهر الگواهمیت وافهمین رو، با توجه به 
های مورد کوشند تا با پردازش الگوها شده، میکنند(، به شدت متوجه الگوهای داخلی کار میرسانه

ای نظر، اوج القائات ممکن را برای مخاطبانشان فراهم آورند. به عنوان مثال، از آنجا که پسران روحیه
های تهیه شده برای پسران، افرادی هستند که اوجی از قدرت، توان جو و اقتدارگرا دارند، الگوزهمبار

های دخترانه هم با توجه به زيبايی دوستی نهند. الگوجويی را در خود به معرض ديد میبدنی و ستیزه
ها رال، السا و مانند آنهای زيبايی مانند باربی، سینداند، به اين معنا که چهرهدختران، پردازش شده

گردند و اين الگوها با های ارايه میها و کارتونها، پويانمايیمخاطب بازی 01نسل دهه برای کودکان 
 کنند.ها شروع میجذب کودکان به خود، القائات ارزشی خود را بدان
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اند. اين افراد رح شدهها مطمن و نظاير آنتن، بتهای پسرانه، افرادی مانند مردعنکبوتی، بندر الگو
انگیز، از زيبايی پايان هستند )نظیر مرد عنکبوتی( و يا در عین داشتن قدرتی شگفتيا واجد قدرتی بی

دهند )مانند باب داری که انجام میهای خندهتن( و يا به دلیل کارزيادی برخوردارند )مانند بن
 گیرند.اسفنجی(، مورد توجه هر دو جنس قرار می

های پسرانه، غالباً با توجه به های غربی، در طرح الگوها و کارتونها، پويانمايیسازندگان بازی
های آسیب های خود را در آغاز به صورت افرادی مدافع انسانروحیه لطیف و عاطفی کودکان، الگو

ها است که بدان کنند )مثالً مرد عنکبوتی دنبال احقاق حقوق مردمیخورده و مظلوم جامعه پردازش می
شوند که در عین ظلمی رفته است(، کودکان به دلیل فطرت پاکشان، بالفاصله جذب الگويی می

های غربی، کودکان خردسال را به پايان است، اما به تدريج سازندگان بازینوعدوستی، واجد قدرتی بی
ها متنفر دشمنان آن های مطرح شده آنان، ازکنند که ضمن ستايش الگواين سمت و سو هدايت می

ها و ها، کارتونهای پردازش شده سازندگان بازیشود که الگوشوند. اما در نهايت مشخص می
ها، کسانی هستند که در برابر امريکا و های غربی، سمبل امريکا هستند و دشمنان آنپويانمايی

 اند.های آن قد علم کرده و مخالفت با آن را پیشه خود کردهتعدی
کارتونی مطرح شده، در آغاز به  -های عروسکیدر آغاز دلبستگی به الگو 01نسل دهه دکان کو

منی يا تنی، بتها درآيند، بنابراين خريد البسه و يا وسايل بنشدت مايل هستند که به هیبت آن
س مرد کنند، اما در ادامه، کودکان با دريافت شواهدی مانند اين که لبااسپايدرمنی را پیشه خود می

ها، در محیطی تن، مرد عنکبوتی، بت من و نظاير آنگر پرچم امريکا است يا بنعنکبوتی، اساساً تداعی
ها است، با تعمیم های مدل باال و مانند آنهای متعدد، ماشینخراشبرند که حاوی آسمانبه سر می

ايی نظیر سوپرمن، سوپربوی، هها وجود دارد، عشق و عالقه خود به الگوهايی که در همه انساندادن
دهند و بعد از آن که در نقش مدافع ها را به کشور سازنده اين الگوها تعمیم میمن و نظاير آنبت
 شوند.تن، مرد عنکبوتی و مانند آن درآمدند، به تدريج مدافع موطن آنان میبن

ها، بدبین و کشور آن ای بدهنسبت به آدم 01نسل دهه های آخر اين فرايند، کودکان بالطبع در گام
کنند تا سرانجام به اين بصیرت دست يابند که کشور خودشان، ها اظهار کراهت میشده، نسبت به آن

 ها هست و آنان برای نجات خويش اساساً بايد مهاجرت کرده، به امريکا پناه ببرند.موطن همان آدم بد

 تحوالت ارزشی و هنجاری كودكان

در اين مجموعه، عناوين زير از جمله مواردی بودند که  01مختصات نسل دهه ترين در بررسی مهم
 اند:مورد بحث قرار گرفته

جايگزينی »، «های فرهنگی جديدهای فرهنگی سنتی با فعالیتجايگزينی تدريجی فعالیت»
بريدگی تدريجی از فرهنگ بومی و ايجاد »، «های داخلیتدريجی اينترنت و ماهواره به جای رسانه

های آشنا شدن با برخی از نحله» ،«کاهش حساسیت نسبت به اوامر و نواهی دينی»، «گسست تاريخی
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کاهش عِرق ملی کودکان و افزايش نگاه مثبت آنان »، «های دينیانحرافی و ايجاد برخی از تعارض
ها و ها، پويانمايیهای ديجیتال، کارتونريکا( در جريان بازیهای غربی )خاصه امنسبت به کشور

، «استقبال از پرخاشگری در روابط بین فردی و اجتماعی»، «تمايل به مهاجرت»، «های غربیسريال
، «ترغیب کودکان به زندگی اشرافی و تجمالتی»، «گرايیسوق يافتن کودکان به سمت مصرف»
توجه يافتن مفرط به ظواهر بدنی در هر دو »، «و تخريب آن توجهی نسبت به زيست محیطکم»

کاهش تدريجی شرم و حیای »، «گسترش و تعمیق روابط دو جنس»، «توجه به ظاهرگرايی»، «جنس
پذيرش حريم »، «های جنسیورود زودهنگام به عرصه هرزه نگاری و انجام برخی از رفتار»، «کاربران

احساس کسب اعتبار »، «های اجتماعیشکستن هنجار احساس بزرگ شدن در جريان»، «خصوصی
 «.بروز گسست نسلی و تعمیق شکاف بین نسلی ايجاد شده»، «اجتماعی در جريان هنجارشکنی

را تحت تأثیر خود قرار داده،  01ها و هنجارهای نسل دهه ها ياد شد، ارزشبالطبع مواردی که از آن
ويی متفاوت از آن چه بسیاری از اولیا، اولیای سمت و س 01ها و هنجارهای نسل دهه به ارزش

ها هستند، آموزشی )پیش دبستان( و اولیای فرهنگی کودکان در سطح جامعه خواهان و خواستار آن
های مشابه آن را در کودکان دبستانی و نوجوانان بخشند که ضرورت مطالعه اين نسل )و نسلمی

 مثال، نمايند. به عنوان دبیرستانی( را الزامی می
دهد که ، در جريان مصاحبه خويش نشان می01ای از نسل دهه ساله، به عنوان نمونه 5/4فرزام 

کودکان نسل اخیر به سبب قرار گرفتن در جريان تبادل اطالعات و آزادی اطالعات، در عمل با مسايل 
ن با مسايل فرارويش های پیشیتر از نسلاجتماعی اطراف و اکنافش زودتر آشنا شده، با ديدی انتقادی

 کنند.برخورد می
عطف توجه خاص به مسايل صوری و ظاهرگرايی ويژگی قابل تأمل ديگری است که در نسل دهه 

قابل مشاهده است. البته کودکان به سبب ديد عینی خود به مسايل ظاهری توجه خاصی دارند، اما  01
ها يپیشین به اين شدت مالحظه در نسلشود، مشاهده می 01با اين همه ظاهرگرايی که در نسل دهه 

 شد.نمی
 دارد:ساله، در قسمتی از مصاحبه خود بیان می 4سروش 

 خوبی؟، سالم گل پسر -»
 بله. ،سالم

 و بگی؟ر شه به من اسمتمی -
 سروش.

 چه اسم قشنگی. ،به به آقا سروش -
 ممنونم. ولی من اسممو زياد دوس ندارم.

 چرا؟ -
 تر از اسم منه. اسم من قديمیه.قشنگچون اسم دوستام خیلی 
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 ات چیه؟همگه اسم دوست -
 «.مثالً آرشا، طاها، ماهان و خیلی اسمای قشنگ ديگه

ساله، در جريان مصاحبه خودش به نوعی از ويژگی هنجارشکنی ياد کرده، آن را ارزش  5/4آريای 
 فروشد:ديده و به هنجارشکنی خويش فخر می

 باکست خريدی؟بازی هم برای ايکس -»
 آره، کلی بازی دارم.

 تر دوست داری ؟کدوماشون رو بیش -
 )ندای وظیفه(. call of duty (cod))دزد بزرگ اتوموبیل( و GTAفیفا، 

سالت باشه تا بتونی بازی کنی، چرا اآلن با  02ترهاست، بايد برای بزرگ CODو GTAولی  -
 کنی؟ها بازی میاون

 شکالی نداره.کنن، ادوستامم بازی می
 سال؟ 02اگر اشکالی نداره، چرا روش نوشتن برای باالی  -

 «.الکی نوشتن، اين برای بچه لوساست، من که لوس نیستم
کنند که با هنجارشکن واقع شدن، از اعتبار اجتماعی برخی از کودکان پیش دبستانی تصور می

ساله و  4پارسای ال، پس از آن که تری در نزد همگنانشان برخوردار خواهند شد. به عنوان مثبیش
ساله، شاهد بودند که دوست مشترکشان تلفن همراه مادرش را به شکل پنهانی برداشته و  5/4فرزام 

آن را برای بازی خودش پنهان کرده است، بدون آن که وی را برای کار زشتش نهی و انکار کنند، به 
 اند.نوعی کار او را با ديده تأيید نگريسته

ساله نیز پس از کاربری از محصوالت فرهنگی غرب، از عاليق  5/5ساله و کیمیای  0 فرزاد
 کردند.خودشان به مصرف سیگار و شراب ياد می

، تحت تأثیر برخی از عوامل زيستی، روانی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، 01بنابراين نسل دهه 
نمايد. از اين رو ر بوده، نسلی ناشناخته میشناسی اجتماعی متفاوتی برخوردااقتصادی و عقیدتی، از روان

بايد برای هدايت و تعامل مناسب با آن، در درجه نخست اين نسل را به درستی شناخت و در درجه بعد، 
های آن، خود به خود از تهديدهای آن ، با دامن زدن به فرصت01با شناخت فراز و فرودهای نسل دهه 

 کاست.
 

 .به انجام رسیددر شب قد ر   به حمد و كرمش     



 منابع 

 . تهران: جیبی.1شناسی. چ (. زمینه جامعه0454پور، امیرحسین )آريان
علوم انسانی و شناسی نسلی در ايران. تهران: پژوهشکده (. جامعه0424آزاد ارمکی، تقی و غفاری، غالمرضا )

 اجتماعی جهاد دانشگاهی.
 . تهران: رشد.0420ترجمه براهنی و همکاران. شناسی هیلگارد. زمینه رواناتکینسون، ريتا ال. و همکاران )؟(. 

 . تهران: کوير.0414(. تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی. ترجمه مريم وتر. 0001اينگلهارت، رونالد )
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(. ساختار ارزشی و مناسبات نسلی. جوانان و مناسبات نسلی. شماره اول. بهار و تابستان 0424دارياپور، زهرا )
0424. 

 (. توسعه و تضاد. تهران: شرکت سهامی انتشار.0410ر، فرامرز )پورفیع
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 نا. تا(. علی، علیه السالم، حقیقتی بر گونه اساطیر. تهران: بیشريعتی، علی. )بی

عه موردی بازی مطال با ديجیتال فرهنگی صنايع در آمريکا ایرسانه ديپلماسی بازنمايی(. 0401شريفی، فرزانه )
 دانشکده مديريت و علوم انسانی واحد تهران شمال. )منتشر نشده(. 2100تا  2111از سال  ندای وظیفه ديجیتال

 دانشگاه آزاد اسالمی.
 (. مطالعات تلفن همراه. تهران: سمت.0421عاملی، سعیدرضا؛ صبار، شاهو و رنجبر رمضانی، مهدی )

https://journals.ut.ac.ir/issue_4743_6981_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+2%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+3%D8%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1392%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+365-391%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+339-523.html
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 .2، شماره 4دوره 
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 .21شناسی اجتماعی نسل دهه منطقی، مرتضی )منتشر نشده(. روان
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