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 سخن ناشر

 
ناسی ششناسی اجتماعی، جامعهمناسبات نسلی، از جمله مفاهیم جدیدی هستند که در رواننسل و 

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

سال معرفی شده است، اما در  33یا  33های مرجع، یک نسل با شاخصه زمانی اگر 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
ی نهای مختلف در ایران، مدنظر قرار گیرد، مطالعات میداهای دههبندی مرسوم نسلاگر تقسیم

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

 کنند(.یاد می 03با همین عنوان از نسل دهه  03افراد نسل دهه 
سازی ، در عمل تالشی برای برجسته03های نسل دهه اضر در بررسی تحولجلدی ح 0مجموعه 

های روانی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، نگر از تحولهای نسلی و ارایه تصویری واقعاهمیت تحول
است که مؤلف به ارایه دورنمایی از آن اهتمام  03اقتصادی، اخالقی، عقیدتی و خانوادگی نسل دهه 

 جامع و ها با نگاهیی در این مجموعه کتابف ارجمند جناب دکتر مرتضی منطق. مؤلاست ورزیده
های هشی میدانی پژوهاافتهبا استفاده از نتایج ی عمیق کوشیده است ضمن بررسی مباحث نظری،

 را در ذهن های جدید کشورگرایانه از شدت تحوالت نسلی در نسل، توصیفی واقعایران و جهان
ها برجسته نماید. تا با آگاهی در این اولیای آموزشی و خانواده ریزان اجتماعی،برنامه پژوهشگران،

 های مؤثر و مطلوبی برداشته شود.راستا گام
ا حد کند تیتالش م مؤسسه انتشارات بعثت با هدف کمک به رشد و توسعه فرهنگی کشور،

تاقانه نیازهای فرهنگی جامعه باشد و مش پاسخگوی های معتبر و باکیفیت،تابامکان با چاپ و نشر ک
 .کنداز دریافت نظرات و پیشنهادات خوانندگان محترم استقبال می
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 جلد دومقدمه م

، پس از مقدمه و فصل 11اجتماعي نسل دهه  -هنگيهاي رواني و فردر جلد نخست کتاب تحول
نخست کتاب که به برخي از مباحث نظري در باب نسل و مناسبات نسلي پرداخته بود، در جريان ارايه 

، عناوين زير 11اجتماعي نسل دهه  -هاي رواني و فرهنگيهاي ميداني گردآوري شده درباره تحولداده
 مورد بررسي قرار گرفتند:

هاي فردي کودک، گسترش هاي ارتباطي جديد، گسترش تواناييکاربري از فناوريکاهش سن 
هاي اجتماعي کودک، افزايش اعتماد به نفس کودک، برانگيختن کنجکاوي علمي کودکان، تحقق ارتباط

يادگيري و آموزش فعال، افزايش اطالعات عمومي و مورد عالقه کودکان، ارتقاي فکري و فرهنگي 
اي ههاي غيررسمي )آموزشخالق کودکان، سرگرمي و تفريح، پر رنگ شدن آموزش کودکان، تربيت

ي بسترساز پذيري کودکان وتحول در روند جامعههاي اجتماعي کودکان، غيرمستقيم(، کاهش تعامل
 .هاي هويتي آتي کودکانجهت تحول

به شمار  11ه اجتماعي نسل ده -هاي رواني و فرهنگيدر کتاب حاضر که جلد دوم بررسي تحول
 رود، عناوين زير مورد بررسي و بحث قرار خواهند گرفت:مي

مدار، تعميق رابطه با جنس مخالف، ورود استقبال از سبک زندگي لذّت بلوغ زودرس،بيني پيش
هاي مدار با مسايل و نهادينه شدن راه حلنگاري، يادگيري برخورد هيجانزودهنگام به عرصه هرزه

هاي بزرگ شدن در فضاي مجازي، ن کودک، تهديد بهداشت رواني کودکان، آسيبپرخاشگرانه در ذه
هاي ارتباطي جديد، هاي رواني، وابستگي و اعتياد کودکان به فناوريکاهش سن در برخي از اختالل

 هاي ديجيتال.بروز کودک آزاري
اب پي گرفته ، در جلد سوم کت11اجتماعي نسل دهه  -هاي رواني و فرهنگيتحولادامه مباحث 

 خواهد شد.

 
 
 
 
 
 





 كودكان آتی هویتی هایتحول جهت بسترسازی -2-14

، نوجوانان و جوانان، مقوله قابل توجهي است که در روند تحوالت اجتماعي آنان 1تحول هويتي کودکان

 بايد مورد توجه قرار بگيرد.
هاي شناسي و ديگر رشتههشناسي اجتماعي، جامعشناسي، روانمقوله هويت، موضوع مهمي در روان

 رود.علوم انساني و اجتماعي به شمار مي

 
 
 
 
 
 
 

هويت در معناي فردي خودش به معناي اين است که من چه کسي هستم و داراي چه ابعاد و وجوهي 
هستم. هويت در معناي جمعي خودش هم به اين معنا است که ما چه کساني هستيم و داراي چه 

 هاي وجودي هستيم.دها و فراز و فروويژگي

 
 
 

 
 
 

 
اش مطرح شد و در نظريه تحولي 2شناسي معاصر با مباحث اريک اريکسونبحث هويت در روان

 ، مبحث اخير را گسترش داده، به شکل نسبي بر عمق آن افزودند.4و برزونسکي 3افرادي مانند مارسيا

                                                           
ش هاي پيدر سالبه ذکر است که عنوان تحوالت هويتي کودکان در اينجا، عنوان دقيقي نيست، به اين معنا که  . الزم9

رند(، بساالن را از کودکان خردسال داشت )که در دوران ديگرپيروي خود به سر ميدبستان، نبايد انتظار هويت در مفهوم بزرگ
 زنند.اي را فراروي کودک رقم ميعنوان اخير اشاره به بسترهايي دارد که هويت بالقوه

2. Erickson, E. 

3. Marcia, J. 

4. Berzonsky, M. D. 
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گيري هويت فردي دوران شکلسالگي را  99سالگي تا  90اريک اريکسون در نظريه خودش از حدود 
 هاييوجوي ابعاد وجودي خويش و ارزشافراد برشمرده است و بر اين باور است که فردي که در جست

هاي مختلفي که به لحاظ ها تبعيت کند، درآمده است، در مقطع سني اخير يا به سوالکه بايد از آن
واند پاسخ تراي وي پديد آمده است، ميشناسي، اخالقي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و عقيدتي بهستي

هاي مختلف خويش پاسخ الزم را بيابد، هويت مناسبي بدهد يا خير. در صورتي که جوان براي سوال
ب هاي مختلف خويش پاسخ مناسرود، اما اگر او نتواند براي سوالوي به سوي تعيّن و تشخص پيش مي

 گردد.هويت ميو مطلوب را پيدا کند، آنگاه وي دچار پراکندگي 
توان از کودکان پيش دبستاني است، نميهاي نسلي تحولکتاب حاضر موضوع بالطبع از آنجا که 

هاي گيري هويتي آنان در سنين زير دبستان سخن گفت، اما از آنجا که اثرات کاربري از فناوريشکل
الش اين قسمت ت ارتباطي جديد در کودکان پيش دبستان، بسيار گسترده، عميق و شديد است، در

خواهد شد تا ذيل عنوان بسترسازي جهت تحوالت هويتي آتي کودکان پيش دبستاني، از عواملي که 
گيري تحوالت هويتي آتي کودکان مؤثر واقع آمده، آنان را به سمت و سوي هويتي خاص سوق در شکل

 دهند، ياد شود.مي
و تعهد، از هويت ياد کرده بود. به اين اريکسون در نظريه شخصيتي خود با طرح دو مؤلفه اکتشاف 

هاي ذهني خويش يا به اکتشاف الزم در مورد وجوي سوالمعنا که از نظر اريکسون نوجوان در جست
رسد. به همين ترتيب مؤلفه تعهد از منظر اريکسون به اين معنا است که فرد پس رسد و يا نميها ميآن

 هاي اکتشاف خود مقيد هست يا خير.اماز اکتشاف يا عدم اکتشاف خويش، به استلز
مارسيا، با تالقي دادن مؤلفه اکتشاف و تعهد، در عمل به توصيف و معرفي چهار هويت محقق، در 

هاي نوجواناني که در روند پاسخ به سوالراه تحقق، زود بسته شده و مغشوش رسيد. از منظر مارسيا 
به اکتشاف خويش مقيد خواهند بود و يا خير، هاي مورد نظر خويش دست يابند يا خويش، به پاسخ

يد عملي به بيني الهي تقهاي خويش مقيد و ملزم باشند )مانند پذيرش جهانکساني که نسبت به يافته
هاي دروني خويش به و کساني که پس از دريافت سوال« هويت محقق»آن در روند زندگي(، از 

وعدوستي به عنوان اصل اساسي زندگي و عدم تحقق هاي خويش مقيد نباشند )مانند پذيرش ندريافت
ها به هويت محقق بدل )که ممکن است بعد« هويت در راه تحقق»عملي آن در جريان زندگي(، از 

 شود(، برخودار خواهند شد.
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افرادي که نه اکتشاف الزم را داشته باشند و نه در خود به چيزي و کسي تقيد و الزامي را احساس 
برخوردار خواهند شد. اما در اين ميان برخي از افراد هستند که پاسخ به « هويت مغشوش»از کنند، 
هاي مزبور از سوي اند و پاسخوجوي فعال خود به دست نياوردههاي خويش را در جريان جستسوال

راد داراي فگردد، اين دست از ااوليا، سردمداران سياسي و فرهنگي و حتي رسانه به آنان ديکته و القا مي
ي هاي اساسخواهند شد. به اين معنا که آنان بدون آن که خود به پاسخ سوال« هويت زود بسته شده»

رزند وخويش رسيده باشند، به آنچه براي آنان تعريف شده است، مقيد شده، به انجام آن مبادرت مي
ا وي بدون اکتشاف الزم، باند و )نظير اوليايي که از بدو کودکي فرزندشان، به او خانم دکتر گفته

 اند، در نهايت يک پزشک شده است(. سرسپردن به آنچه اوليا از وي خواسته
خويش  هايوجوي پاسخ به سواليابي خويش با تأمل و تدبر، در جستبالطبع کساني که در روند هويت

خودشان(  انديشهمخالفاند، از رويکردي باز و پذيرا نسبت به مسايل مختلف و چالش برانگيز )و حتي بوده
برخوردار خواهند شد و همواره در روند زندگيشان، پس از مواجه شدن با يک چالش، ضمن بررسي ابعاد و 
وجوه مختلف آن، با تأمل و تأني دست به ارزيابي آن زده، در صورت صحيح يافتن آن، نسبت به پذيرش 

 هاي اوليه ذهني آنان مغاير باشد.فرض کنند، هر چند اين نتيجه با پيشمسأله مورد نظر اقدام مي
رانگيز را بافراد زود بسته شده به دليل آن که در روند زندگيشان، تجربه برخورد فعال با مسايل چالش

اند و فاقد تجربه سبک و سنگين کردن مسايل مختلف هستند، از مواجهه با هر مسأله جديدي که نداشته
ان باشد، به شدت گريزان هستند، زيرا ظرفيت پذيرش هيچ نوع هاي اوليه خودشدر تنافر با پيش فرض

هاي مخالف، انديشهيابند و بنابراين با حالتي دفاعي و با تمسک به برچسب زدن بهاصالحي را در خود نمي
 هاي مغاير با افکار خودشان برهانند و بالطبع روند نادرستانديشه آيند تا خود را از مواجهه بادر صدد برمي

 انديشانه آنان را در پي خواهد داشت.اخير، در سراسر عمر بر زندگي آنان سايه افکنده، رفتار جزم
   
 
 

 
 
 
 

بروزونسکي با نقد مارسيا مبني بر اين که وي با ارايه يک برش، تنها به طرح چهار نوع هويت محقق، 
 ت فرايندي به مسأله هويتدر راه تحقق، زود بسته شده و مغشوش پرداخته است، کوشيد تا به صور

هاي خويش در اين ارتباط، در عمل نشان دهد، چه فرايند تربيتي، به چه هويتي توجه کند و با پژوهش
 شود.منجر مي



 11، فرهنگي و اجتماعي نسل دهه / بررسي تحول هاي رواني90

 -سردرگم»و « هنجاري»، «اطالعاتي»برزونسکي در گزارش پژوهشي خويش با طرح سه هويت 
آموزند يش، با اطالعات مختلف مواجه شده، اما مي، خاطرنشان ساخت، افرادي که در روند تربيت خو«اجتنابي

که اين اطالعات را سنگين سبک کرده، پس از بررسي الزم است به انتخاب خويش بزنند، به تدريج باز بودن 
در برابر تجربيات مختلف و تأمل و تأني در برخورد با اطالعات معارض را فراگرفته، با همين رويه با ساير 

 .1گذاري هويت اطالعاتي استکنند که اين هويت شايسته نامشان برخورد ميهاي فراروييافته

 اند و حق انتخاب چنداني در ايناما کساني که تنها در معرض القاي اطالعاتي يکسويه قرار گرفته
شوند. افراد اخير در مواجهه با افکار ميان براي آنان وجود نداشته است، از هويت هنجاري برخوردار مي

گرا، دست به نفي اي تدافعي و جزمر با انديشه خودشان، بدون تأمل و تأني الزم و با روحيهمغاي
ز اهاي اخير، صحيح و صواب باشند. زنند، هر چند که ممکن است انديشههاي مخالف خود ميانديشه

هاي گيماهنتر داراي يک تعريف از خود جمعي هستند و در برخورد با ناهنظر برزونسکي اين افراد بيش
ز ا هاي مزبور، غالباًدهند و براي حل ناهماهنگيشناختي فرارويشان، تحمل اندکي از خود نشان مي

 را با نها و باورهاي آنازنند که ارزشبرند و دست به نفي اطالعاتي ميسازوکارهاي دفاعي سود مي

 .2سازندچالش مواجه مي

 ل و مترادف سبک هويتي مغشوش مارسيا است کهاجتنابي برزونسکي نيز معاد -سيک هويت سردرگم
 در آن فرد بدون هر گونه تقيد به چيزي و کسي، تنها و تنها به دنبال منافع شخصي و لذّات خويش است.

هاي اخير توان از تحوالت صورت گرفته طي دههدر کنار اطالعات نظري موجود در باب هويت، مي
ن تواهاي اخير را مييت فردي )و جمعي( ياد کرد. تحوالت دههبه عنوان تحوالتي اثرگذار در مقوله هو

 اجتماعي داخل کشور مورد بررسي قرار داد. –هاي فرهنگيهاي جهاني و تحولدر دو سطح تحول
 
 

 
 

 

در  هاهاي ارتباطي جديد، درباره اثرات اين پيشرفت( با اشاره به پيشرفت فناوري9915منطقي )
 نويسد:تحوالت هويتي افراد مي

ظهور اشکال جديد ارتباط اين امکان را فراهم آورده است که ارايه اطالعات در بيان خود، به شيوه »
هاي توانيم با تکيه بر ظرفيت وسايل ارتباطي جديد، هويت، ويژگيتري صورت گيرد. بر اين اساس، ميانتخابي

خواهيم، نه آن گونه که را آن گونه که مياجتماعي هاي ها و تعاملشخصيتي و ديگر عناصر مهم در ارتباط
الً جديد يابد که هويت کامهاي مبتني بر رايانه، فرد اين امکان را ميهستيم، ارايه دهيم. براي مثال، در ارتباط

                                                           
 هاي محقق و در راه تحقق مارسيا است.. از منظر برزونسکي سبک هويت اطالعاتي وي مترادف هويت9

 .از نظر برزونسکي، سبک هويت هنجاري وي معادل هويت زود بسته شده مارسيا است. 0
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نت، ، محل سکواقتصادي -و گاه متعارضي از خود به نمايش گذارد و جنس، سن، عاليق، وضعيت اجتماعي
ر مبتني بهاي ظاهري خود را متفاوت از آنچه هست، ارايه کند. ارتباطهاي زمان و حتي تصوير ويژگي

اوت گوناگون به صورت متفهاي تلفن همراه نيز باعث شده است تا مفهوم خودانگاره مطلوب، در موقعيت
 و حتي متعارض، بيان يا ادراک شود.

ر گروه يا اجتماعات به افراد در جامعه سنتي، عموماً هويت از پيش محرز است و از طريق عضويت د
د. در شوخويشاوندي و ديني تعيين ميهاي از بيرون و به دست نظامشود و به اين ترتيب، داده مي
هاي رسد و به صورت جزئي از ساختارسنتي، هويت کم و بيش از همان بدو تولّد به ثبوت ميهاي فرهنگ

 آيد.کلي و به نسبت ثابت عرف، عقيده و آيين در مي
در جوامع پيش مدرن، انسان از جايگاه دقيق خود در قبيله و طايفه آگاهي داشت، اما جامعه مدرن، 

، تري از هويت را پيش روي او نهاد. يک نفرتري از قوانين اجتماعي و تعريف تازه و پردامنهگستره وسيع
شناس و يا از و هم جامعههم خويشاوند بود و هم شهروند، هم دانشمند بود  هم پدر بود و هم پسر،

و امکانات اجتماعي برخوردار بود. بنابراين، امکانات ها تر يا مختصرتري از اين نقشمجموعه مفصل
توانست در پيوند با اين امکانات، توانست باشد، فراهم بود و او مياي از آنچه يک انسان ميگسترده

اشد به دنيا آمده بها بند يکي از اين چارچوبتختههويت خود را برگزيند و ديگر محدود به آن نبود که 
انسان آغاز شد و پاي اين پرسش هاي و عمر خود را در آن به سرآورد. از همين جا هم بود که دل نگراني

ها، انديشه يک هويت شناخته شده و تواند باشد؟ همراه با اين خودآگاهيبه ميان آمد که چه کسي مي
 يا ثابت هم پا گرفت.

يرد. اين گبيروني داللت شکل ميهاي ر رويکرد پست مدرن، هويت به طور مستقيم متأثر از صورتد
هاي هاي راه دور نظير پخش برنامهمصرفي، مخابرات، ارتباطهاي صور مختلف داللت، انواع کاال

و ها هراياناطالع رساني نظير هاي کابلي و همچنين فناوريهاي راديويي و تلويزيوني و تلويزيون
شوند. در اين ديدگاه منشاء تکوين هويت دستخوش تحولي تاريخي اطالعاتي را شامل ميهاي بانک

 گيرد، هويتاجتماعي مايه نميهاي سازي و به هم آميزي نقشمنبع هويت ديگر از دروني شده است،
شود ذهني و نيز فنوني حاصل ميو تصاوير ها يک بار مصرف، انگارههاي اکنون با دخل و تصرف در کاال

گزيند. بر اين اساس، به ميزاني که هر کس به دلخواه از خزانه عظيم اطالعات فرهنگ مصرفي برمي
و ها کنند، نقشپيشين هم گروهي را پر ميهاي اطالعات و ارتباطات جاي قالبهاي که فناوري

ابزاري و عملکردي هاي ل، به منزله کارکرددهند و در عمها، کيفيت تعاملي خود را از دست ميهويت
 شوند.گوناگون فرهنگي ميهاي يا اجرايي رسانه

نوين، تغييرات اجتماعي و اقتصادي در پي داشته و هاي توان گفت که ظهور فناوريدر حقيقت مي
 حتي سبک جديدي از زندگي را بنيان نهاده است.
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ي به اد دانش غيرمحلي و انواع اطالعات نمادين رسانهجديهاي ها، با گشودن دريچهپيشرفت رسانه
جديد دانش غيرمحلي که از هاي کند. صورت، سازمان بازتابي خود را پربار و تقويت مي«خود»روي 

ند و به نحو کنيابند، دانش محلي را تکميل ميانتقال ميها شوند و از طريق رسانهنظر فني تکثير مي
گيرند. دانش تخصصي به تدريج از سير روابط قدرت ايجاد شده مبتني بر تعامل روزافزوني جاي آن را مي

يابد، جديد دانش که ديگر رو در رو انتقال نميهاي شود، زيرا افراد قادرند به شکلرو در رو جدا مي
رو در رو  تعاملهاي ديگر به الگوها شود، انديشه آنتر ميدرک افراد گستردههاي دسترسي بيابند. افق

، شکل ايهاي رسانهرو به گسترش ارتباطهاي شود، بلکه به نحو روزافزوني متأثر از شبکهمحدود نمي
 «.گيردمي

 
 
 
 
 
 

 نويسد:مي 1«بررسي تحوالت هويتي جوانان بعد از انقالب اسالمي»( در مقاله الف 9913منطقي )

ر أثير رهبري کاريزماتيک امام و فضاي پرشوجوانان ايراني با وقوع انقالب اسالمي، از سويي تحت ت»
 گفت، و از سويهاي متفاوت سخن مياي با ارزشهاي جامعه پيشين، از جامعهانقالب که با نفي ارزش
هاي جديد براي تحقق عيني نوعدوستي گرايي ذاتي خود و گشوده شدن عرصهديگر تحت تأثير آرمان

)انقالب فرهنگي(، جهادسازندگي و جنگ، تحقق  اههاي دانشگو خيرخواهي دروني خويش در عرصه
ديدند، و از اين رو، از کردند، يکي مينچه رهبران انقالب از آن ياد ميهويت مورد عالقه خويش را با آ

کردند، استقبال به عمل آوردند. هويتي که در لسان جيمز هويتي که رهبران انقالب براي وي تعريف مي
 شود. ياد مي« هويت زود بسته شده»يت(، از آن با عنوان پرداز هومارسيا )نظريه

هايي که برخي از پس از گذشت قريب يک دهه از پيروزي انقالب، جوانان با مشاهده مخالفت
هاي عميق و زياد مداران با رهبري کاريزماتيک امام داشتند، مشاهده اختالفروحانيون و سياست

تعطيل شدن نهاد جهادسازندگي )با ادغام آن در وزارت  هاي علميه با يکديگر وروحانيون حوزه
هاي کليدي نظام، در عمل وارد کشاورزي(، خاتمه جنگ و بسته شدن عرصه حضور جوانان در پست

 ياد کرد. « هويت سردرگم»توان با عنوان دومين عرصه تحول هويتي خويش شدند که از آن مي
هاي چپ در جامعه، جمع خويش شاهد تحديد جريان جوانان در اين برهه زماني از سويي در جامعه

ر هاي آزادانديشي دها به محيطي خاموش و توقف تحقق کرسيها، تبديل دانشگاهاي روزنامهشدن فله

                                                           
 .9913مقاله ارايه شده در همايش نکوداشت دکتر علي شريعتمداري. دانشگاه خوارزمي،  .1



 95/هاي رواني، فرهنگي و اجتماعيبررسي تحول

 

 
 

مطرح شد( بودند و از سوي ديگر با گسترش فضاي  9990ها )که از سوي رهبري در سال دانشگاه
 ديدند.ا با سناريوهاي رقيب مواجه ميمجازي و تحقق جريان آزاد اطالعاتي، خود ر

هاي داخلي و خارجي جامعه ايران بود، جوانان را بر آن داشت هويت سردرگمي که ماحصل تعارض
 هاي فرهنگي، اجتماعي، عقيدتي وکه به تدريج به قرائتي متفاوت از نسل پيشين خويش در زمينه

ا دهد، وي بگزارش مي «هويت متعارض هويت ايدئولوژيک تا»از سياسي برسند. منطقي در پژوهش 
ها خواسته است تا ميزان پذيرش نظري و عملي خود با اين ارايه بيانات رهبران انقالب به جوانان از آن

( را به عنوان پذيرش عملي خويش 01)در مقياس  1و  4موارد را مشخص سازندکه آنان ارقامي در حد 
 دادند. نسبت به بيانات مزبور نشان مي

« هاي سوم و چهارم انقالبرفتارشناسي جوان در دهه»در کتاب ( ب 9999)همين دوره منطقي  در
 -که در دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي منتشر شد، خاطرنشان ساخته بود، با ادامه تحوالت فرهنگي

 فت.رعقيدتي با وضع موجود، جوانان به نوعي در تقابل با مسووالن قرار خواهند گ -سياسي -اجتماعي
شود، سومين تحولي که در جريان تحوالت هويتي جوانان ايراني پس از انقالب مشاهده مي

 در آنان است.« هويت پنهان»گيري شکل
جوانان در اين مرحله از سويي خود را با تضعيف روابط خانوادگي، ضعف مفرط نهادهاي فرهنگي 

ديدند و هاي کشور مواجه ميدانشگاهجامعه، نهادهاي فرهنگي آموزش و پرورش و نهادهاي فرهنگي 
ساالن با هاي عرصه فضاي مجازي )که در آن برخالف روابط عمودي بزرگاز سوي ديگر جذابيت

ز تري اساالن در کاربري از آن در سطح نازلجوانان در جامعه، روابطي افقي است و مضاف بر آن بزرگ
 بينند.گيرند(، روبرو ميجوانان قرار مي

هاي سياسي )نظير سخنراني دکتر آقاجري آنچه از آن ياد شد، از منظر جوانان هزينه اقدامعالوه بر 
که به همين دليل از سوي برخي از روحانيون براي وي تقاضاي اعدام شد( در جامعه بسيار سنگين 

ند تا آيبرمي در صددنمايد، از اين رو جوانان با بسته ديدن نسبي عرصه سياسي جامعه به روي خود، مي
 تر است، بيان کنند.نظرات سياسي خويش را در شکل فرهنگي که بسيار کم هزينه

به تهيه آن  9999که در سال  «از هويت ايدئولوژيک تا هويت متعارض»در کتاب ( ج 9999)منطقي 
گيري پديده مقاومت فرهنگي در جامعه ياد کرده، تغيير بيان سياسي جوانان به مبادرت ورزيد، از شکل

 دهد.ان فرهنگي را مورد تأکيد قرار ميبي
 ارتباطيهاي گيري هويت پنهان در کاربران فناوريشکل»در مقاله ( الف 9919) منطقي و دين پرور

کنند که جوانان با استفاده از امکانات فضاي مجازي، در عمل از هويت دومي ، گزارش مي«پيشرفته
( 9910)قع و فضاي مجازي غالباً متفاوت از هم است. منطقي اند و هويت آنان در جهان وااستقبال کرده

ن پيشه از کاهش سريع س «بررسي تحولي چگونگي کاربري کودکان دبستاني از تلفن همراه»در مقاله 
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آموزان دختر و پسر ايراني کردن هويت پنهان در سطح کاربران فضاي مجازي که به سطح دانش
 دهند.دبستاني رسيده است، خبر مي

ها و تهديدهاي تلفن همراه در سطح نوجوانان و جوانان بررسي فرصت»در کتاب الف(  9919)نطقي م
زمان با تضعيف اثرگذاري خانواده و نهادهاي آموزشي در جريان سازد، هم، خاطرنشان مي«ايراني
، «ايههويت شبک»هاي جديدي مانند پذيري جوانان، آنان با اثرپذيري از فضاي مجازي، هويتجامعه

 اند.را از خود به معرض ديد نهاده« هويت کاذب»و « هويت اشتراکي»
 دو»، «پاره دو»توان با عنوان تحقق هويت از چهارمين مرحله تحولي در تحوالت هويتي جوانان مي

ياد کرد. به اين معنا که جوانان با مالحظه فروکش کردن جوّ انقالبي جامعه، « دو وجهي»يا « زيست
کاري افراد )خاصه جوانان دانشگاهي(، افزايش فشارهاي اقتصادي به خودشان و پاسخ خ بيافزايش نر

زيست را از خود به معرض ديد  پاره و دو جويي آنان در جامعه، در عمل هويتي دونيافتن هيجان
ه بگذارند، به اين معنا که آنان ضمن رفتار به صورت معمول در جامعه، در فضاي مجازي به نوعي با مي

گذارند )و مثالً همان گري خويش، خود متفاوتي را از خويش به معرض ديد مينمايش نهادن عصيان
ر حجاب ظاههاي اجتماعي به صورت بيبوک يا ديگر شبکهدختر دانشجوي محجبه، در فضاي فيس

 گردد(.مي
وک، باطي فيسهاي ارتببررسي نگرش دانشجويان به کاربري از فناوري»در مقاله ب(  9919)منطقي 

به گزارش استنکاف و مقابله دانشجويان با مواضع يک « هاي اجتماعي تلفن همراه و ماهوارهشبکه
 هاي ارتباطي پيشرفته پرداخته است. طرفه مسووالن فرهنگي در قبال فيلتر کردن فناوري

 هاده و از سويگرايي خويش صحّه نزيست يا دو وجهي از سويي بر لذّت پاره، دو جوانان در هويت دو
دهند که اين هويت دو وجهي با هويت ديگر رعايت اخالق اجتماعي را سرلوحه امور خود قرار مي

دست و کامالً اخالقي و ايدئولوژيک مطلوب طبع رهبران انقالب که از جوانان انتظار عملکردي يک
 انقالبي را دارند، متفاوت است.

اد ي« هويت معارض فرهنگي»توان با عنوان انان مياز آخرين مرحله تحولي از تحوالت هويتي جو
 کرد. 

، زيست پاره يا دو بررسي شواهد گردآمده از سطح نوجوانان و جوانان حکايت از آن دارد که هويت دو
هويت »توان از آن با عنوان در اواخر دهه چهارم انقالب، در حال تبديل به هويت ديگري است که مي

ک اند، در عمل سبوجوانان و جواناني که به سمت هويت اخير سوق يافتهياد کرد. ن« معارض فرهنگي
گيرند. به اين معنا که نوجوانان و جوانان با زندگي پيشنهادي مسووالن فرهنگي جامعه را به چالش مي

 هاي ارتباطي پيشرفته، رو بهمالحظه مواردي مانند: نگاه منفي اولياي امور فرهنگي جامعه به فناوري
ا و هنهادن اخالق اجتماعي، اعتماد اجتماعي و کالً سرمايه اجتماعي، فزوني گرفتن اختالسکاستي 

ها و موارد ديگري از اين دست، به تدريج هويت دوپاره خويش را به کنار نهاده، به سمت خواريرانت
ياسي س آميز فرهنگي آن در قياس با وجهيابند که وجه تعارضاي سوق يافته و ميهويت وحدت يافته
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هاي بسيار سنگيني است(، از شکل بارزتري برخوردار هست، زيرا فاقد آن )که در جامعه متضمن هزينه
 «. هاي سياسي استگيريهاي سنگين موضعهزينه

بنابراين با توجه به مباحث نظري اريکسون، مارسيا و برزونسکي از سويي و با عنايت به تحوالت 
اند، از خود در تحوالت هويتي نوجوانان و جوانان مؤثر واقع آمده داخلي و جهاني معاصر که به سهم

ان اجتماعي مهيايي که کودک -هاي فرهنگيسوي ديگر،در ادامه کوشيده خواهد شد تا با اشاره به بستر
دهند، هاي اخير سوق ميهاي ارتباطي جديد را به سمت و سوي اخذ هويتپيش دبستاني کاربر فناوري

هاي ارتباطي پيشرفته ترسيم گردد. کاربر فناوري 11نسل دهه هويتي کودکان  دورنماي تحوالت
اي، هويت کاذب، هويت زودبسته شده، هويت دورنماي تحوالت هويتي اخير ذيل عناوين هويت شبکه

 پاره شده و هويت فرهنگي معارض، مورد بحث قرار خواهند گرفت. سردرگم، هويت پنهان، هويت دو

 ایهویت شبکه

سازد: در حال حاضر تلفن همراه، نقشي را ( در گزارش پژوهشي خويش خاطرنشان مي0110) 1نتهلور

کرد و از آن پس به آنان مجوز حضور در جهان که مراسم گذر در قبايل بومي براي کودکان اجرا مي
 عمل به داد، برعهده گرفته است و کودکان و نوجوانان با دارا شدن تلفن همراه، درساالن را ميبزرگ

هاي خاص هايشان، ارزشنهند که ضمن جداسازي نسبي آنان از خانوادهاي خاصي گام ميفضاي شبکه
 سازد.و جديدي را براي آنان مطرح مي

 
 
 
 
 

زمان با تعميق روابط جوان با دوستان مجازي وي، کم رنگ شدن روابط اي اخير، همدر فضاي شبکه
 پذيرد.رت مياش، صوو تأثيرپذيري وي از خانواده

 

 
 
 
 
 

                                                           
1. Lorente, S.  
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پردازان، از وسعت يافتن ابعاد هويتي فرد، امکان بازسازي (، با استناد به برخي از نظريه0119) 1هولمه

اي پديد آمده توسط تلفن همراه، گيري هويت جمعي جديد در فضاي شبکهو باز تعريف آن و شکل
 نويسد:مي

ري از عوامل مؤثري که در اطراف و اکناف فرد گيرد و با اثرپذيهويت افراد در گذر زمان شکل مي
 کند.مجددي را تجربه ميهاي ها توجه دارد، بازسازيوجود دارد و فرد بدان

شويم که اين فناوري در حد و شأن حال اگر توجه خود را به تلفن همراه معطوف سازيم، متوجه مي
شود. به اين معنا که تلفن همراه د، ظاهر ميفراتر از يک عامل معمولي که در زندگي روزمره فرد قرار دار

شود کند و همين امر به نوعي سبب ميهاي گسترده و صميمي را براي افراد ايجاد ميامکان ايجاد ارتباط
 از پيش احساس کنند.تر کاربران تلفن همراه، هويت خويش را هويتي گسترده

ش را در ارتباط با تلفن همراه به مثابه يک پيتر الکساندر بر اين باور است که جوانان، هويت خوي
 کنند.فناوري پوياي اجتماعي، باز تعريف مي

مندي و راحتي ساله ممکن است به لحاظ بياني، احساس عالقه 91-99به زعم الکساندر، جوانان 
رخوردار ب هايي که تلفن همراه از آنموجود نداشته باشند، اما به سبب جذابيتهاي چنداني با ديگر فناوري

آيد، در ارتباط با تلفن همراه، احساس راحتي است و به نوعي يک مد فراگير اجتماعي به حساب مي
کنند و همين فناوري به مثابه يک حد واسط )کاتاليزور( روابط اجتماعي جوانان را در درون خرده مي

 دهد.فرهنگ آنان گسترش مي
لکه گيري هويت فردي جوانان، بن همراه نه تنها در شکلژان بودريالرد نيز بر اين اعتقاد بود که تلف

 در هويت جمعي آنان نيز مؤثر است.

 
 
 
 
 
 
 

دختر دبيرستاني در شهر تهران  095(، در پژوهشي که در سطح 9911ببران و اخوان طباطبايي )
ز تلفن ا آموزان دبيرستانيداشتند، در عمل به اين نتيجه رسيدند که با افزايش ميزان کاربري دانش

شود و تفاوت معناداري بين دو متغير اخير مي شان کاستههمراه، از ميزان روابط عاطفي آنان با خانواده
 وجود دارد. 

                                                           
1. Hulme, M. 
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تواند ضمن خلق فضايي خاص و صميمي براي جوانان، در ساخت هويت و بنابراين، تلفن همراه مي
اي در شکل دادن به هويت و تعيين کنندهيا بازسازي هويت آنان مؤثر واقع آمده، به مثابه عامل مهم 

 جوانان در نظر گرفته شود.

براي  ند،اهايي( را که تهيه کردهها )و کليپبا بيان اين که کاربران تلفن همراه، عکس (،0111) 1ويلي

قطه کند که ندارند، از شبکه اجتماعي جديدي در بين کاربران تلفن همراه ياد ميديگر ارسال مييک
 آيد.ها به شمار مييدي در ارتباطعطف جد

اي در دانشجويان، در معرفي اين هويت جديد گيري هويت شبکه، ب( در مقاله شکل9919منطقي )
 نويسد:مي

ي اي خاصکودکان، نوجوانان و جوانان با دارا شدن تلفن همراه اندرويدي، در عمل به فضاي شبکه»
هاي هايشان، از طريق دوستان مجازي، ارزشان از خانوادهزمان با جداسازي نسبي آننهند که همگام مي

 شود.خاص و جديدي براي آنان مطرح مي
اي اخير، اوالً امکان وسعت بخشيدن به ابعاد هويتي فرد، فراهم آمده و ثانياً امکان در فضاي شبکه

 گيرد.بازتعريف و بازسازي آن، فزوني مي
 و جوان با دوستان مجازي وي، تأثيرپذيري وي از خانوادهزمان با تعميق روابط هم در فضاي اخير،

 گيري هويتيگردد. از اين رو تحوالت اخير به مثابه عامل مهمي در شکلاولياي آموزشي او کمتر مي
 آيند.جديد جوان، مؤثر واقع مي

ينجا ا هاي ارتباطي پيشرفته )و دراي در کاربران فناوريگيري هويت شبکهبا توجه به احتمال شکل
ي در اگيري هويت شبکههاي ارتباطي جديد در شکلتلفن همراه(، بررسي مقدماتي تأثير فناوري

 دانشجويان دختر و پسر دانشگاه خوارزمي مورد توجه و بررسي قرار گرفت.
نفر از دانشجويان دختر و پسر دانشگاه خوارزمي به عمل آمد،  15در بررسي مقدماتي که در سطح 

اي، موافقت خود را با اين مسأله ن در پاسخ به سوال صحّت يا عدم صحّت هويت شبکهدانشجويا 45%
اي را از سويي امکان عمل جديدي که گيري هويت شبکهاعالن داشتند، دانشجويان داليل شکل

هاي ارتباطي پيشرفته در اختيار آنان قرار داده است و از سوي ديگر مواردي مانند: کنجکاوي، فناوري
کاري، سرگرمي و يافتن دوست جنس مخالف اعالن داشتند. در هويت ، نوگرايي، مُد بودن، بيشيطنت

اي ههاي گپ اينترنتي و يا شبکهاي ايجاد شده، دانشجويان ضمن مراوده با افراد ناشناس در اتاقشبکه
هاده و م ناجتماعي اينترنت، دست به رد و بدل کردن پيامک، عکس، آهنگ و کليپ زده يا براي هم پيا

 کنند. يا اين که چت با وي را آغاز مي

                                                           
1. Villi, M. 
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پذيرد، مبادالت هاي اجتماعي صورت ميهاي گپ و شبکهدر مبادالت اينترنتي که از طريق اتاق
جذاب،  هايمبناي گذاشتن عکس، زندگي نامه و شرح عاليق افراد آغاز شوند. انتخاب اسم توانند برمي

هاي جالب يا طرح چند پرسش مقدماتي، از اب يا ارسال عکسهاي نوشتاري احساسي و جذتهيه متن
. اين مبادالت در ادامه ارسال تصوير و کليپ يا تصاوير خود استديگر اشکال آغاز مبادالت اينترنتي 

 نگار( بينجامد.يابد و ممکن است به مبادله اطالعات مختلف )از علمي گرفته تا هرزهفرد ادامه مي
 انجامند را به دستاي مياي از رفتارهايي را که به هويت شبکهاش، نمونهبهساله در مصاح 3آريوي 
 داده است:

 آريو تو تا حاال با تلگرام کار کردي؟ -»
 آره.

 تو که تلگرام نداري، پس چه جوري با تلگرام کار کردي؟ -
 آرمين داره، من از اون بلدم و کار کردم.

 ي شما است؟خونه آرمين نزديک خونه -
 ره.آ

 شه؟آرمين همسايه شما مي -
 آره.

 خوب آرمين گذاشت که تو با تلگرامش کار کني؟ -
 آره.

 کردي؟تو توي تلگرام آرمين با کي چت مي -
 دوستاي آرمين.

 کردي؟ از دوستاي آرمين چت ميچند تا  پس تو اون جا با -
 آره.

 گذاشت تو چت کني؟ اصالً خودش کجا بود؟چرا آرمين مي -
 نويسه.ره دستشويي يا مشق ميتي ميوق
 ده تو چت کني؟تونه چت کنه، ميپس وقتي آرمين نيست و نمي -

 آره... .
 گفتن؟خوب دوستاش به همديگه چي مي -

 زدن خاله، يه بار يکي از حرفاي بد رو جلو مامانم زدم.دوستاش خيلي حرفاي بد مي
 بعدش مامانت چي کار کرد؟ -

 من رو تنبيه کرد.
 اي مامانت نکرد؟همين؟ کار ديگه -

 «.زنيگفت ديگه با آرمين حرف هم نمي
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نزد  اي درگيري هويت شبکهکند، در عمل تأييدي بر شکلاز آن ياد ميساله  3آريوي بنابراين آنچه 
ت هاي آريو با ديگران )که فرصکاربران فضاي مجازي است. به تعبير ديگر، متعاقب گسترش تعامل

ا بسياري از آنان را نيز در فضاي مجازي نيافته است(، وي مبادالت فرهنگي خويش با آنان آشنا شدن ب
را آغاز کرده و در روند بده بستان مضامين و محتويات فرهنگي، در عمل هويت جديدي را که شايسته 

 کند.اي است، تجربه ميگذاري با عنوان هويت شبکهنام

 هویت كاذب

 جويي و چند مفهوم ديگرتماعي خويش، دست به طرح مفاهيم حقارت، برتري، در نظريه رواني اج1آدلر

آيد و اين حقارت ممکن است منشأ بدني يا رواني داشته مي زند. از منظر آدلر، انسان با حقارت به دنيامي
دارد تا جهت رفع احساس حقارتي که در خود احساس مي باشد. احساس حقارت آدمي، وي را برآن

 (.9953جويي بزند و راه کمال، تعالي و پيشرفت را پيشه خويش کند )سياسي، ت به برتريکند، دسمي
برخي از افرادي که از هويت مطلوب طبع و محققي برخوردار نبوده، از هويتي سردرگم و مغشوش 

را  بيروني، به نوعي براي خودشان هويتيهاي برخوردارند، ممکن است بکوشند تا با توسل به دستاويز
د. اي را که فاقد آن هستند، براي خود رقم بزنناند، خلق کنند تا به نوعي طمانينه درونيبهرهکه از آن بي

ترين راه ممکن براي تحقق خواست اخير، تمسک به ظواهري مانند: استفاده از از اين رو، سهل الوصول
لفن همراه مستمسک برخي از . در اين ميان تها استوسايل گران قيمت و نظاير آنالبسه گرانبها، 

جوانان قرار گرفته، براي کساني که از هويت مطلوب طبعي برخوردار نيستند، هويتي هر چندکاذب به 
 آورد.همراه مي

 
 
 
 
 

 

 
 سازند:مي خاطرنشان اند،(، در گزارش پژوهشي که انجام داده9999زاده )ذکايي و ولي

دانند يم اعتبار اجتماعي را با نوع گوشي مورد استفاده مرتبطي ارسد اکثر جوانان تا اندازهمي به نظر»
 .«شناساندمي ست و او را به ديگرانا و معتقدند گوشي فرد، معرف او

                                                           
1. Adler, A. 
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ان يا با دوستانش« ارتقاي مدل گوشي خود برآمده در صدد»مالحظه جواناني که گاه با قرض کردن، 
اليک  چه کسي»، «تري عضو استاعي بيشهاي اجتمچه کسي در شبکه»در مورد اين که مثالً 

س و مانند آن، احسا« تر از سوي جنس مخالف اَد شده استچه کسي بيش»، «داردتري دريافت ميبيش
هايشان، از هويت برتر و باالتري تر بودن فِرندهايشان، يا تعداد اليککنند که در صورت بيشمي

 برخوردارند. 
، در پژوهشي که با عنوان تأثير استفاده از تلفن همراه بر (9999زاده و عقيلي )احمدي، مهدي

 نويسند:اند، در گزارش تحقيق خويش ميگيري هويت کاربران داشتهشکل
هر چند که نتايج مطالعه حاضر، ارتباط بين هويت شخصي مدرن و ميزان استفاده از تلفن همراه را 

تلفن اي هشخصي مدرن و ميزان استفاده از قابليتکند، اما بيانگر رابطه معنادار بين هويت نمي تأييد
که ويژگي مهم تلفن همراه است، مانند گوش اي چند منظوره رسانههاي همراه است. چنان که استفاده

دادن به راديو و موسيقي، تماشاي تلويزيون و ورود به جهان مجازي اينترنت از عواملي است که کانوني 
بخشد. بنابراين ظهور و گسترش اين رسانه نوين ارتباطي، هويت مي را معنا اوهاي بودن فرد و خواسته

 پردازند.يم گيري از آن به نوعي به بيان خودافراد را تحت تأثير قرار داده است. به عبارتي، افراد با بهره
   
 

 
  

 
 
 
 

 
 
 

 
ونه بارزي از افرادي ، الف(، در بحثي که با عنوان گوشي بازي مطرح کرده است، نم9919منطقي ) 
کسب هويت نداشته با اتکا به گوشي پيشرفته و گران قيمت خويش هستند را به دست داده  در صددکه 

 نويسد:است. وي در همين جهت مي
بررسي گروه پژوهش حکايت از آن دارد که در حال حاضر افرادي وجود دارند که به طور متوسط 

متضمن ضرّر و مسأله  کنند و با وجود آن که اينمي عوضطي هر يکي دو ماه، گوشي همراهشان را 
ر، با مدل جديدتهايي زيان بسياري براي آنان است، اما الزام به گوشي بازي و به دست آوردن گوشي

 مالي وارده برآنان است.هاي کارآيي باالتر و طرح و رنگي زيباتر، توجيهي بر زيان



 09/هاي رواني، فرهنگي و اجتماعيبررسي تحول

 

 
 

تني چند از فروشندگان تلفن همراه يا افراد گوشي باز به دست  زير که در مصاحبه باهاي اظهار نظر
 دهد:مي آمده است، دورنمايي از مقوله گوشي بازي را به دست

 «.کردمي اش را عوضام که در طول هفته گوشيمن حتي مشتري داشته»
عوض  هم به دو هفته رسيده است، گوشي خودم راها من خودم تقريباً هر ماه که بعضي از وقت»
 «.امکرده
 «.امتا گوشي عوض کرده 1سال گذشته، من ظرف يک»

فرد گوشي باز در مراکزي مانند پاساژ عالءالدين تهران  951گروه پژوهش در بررسي که در سطح 
هندگان در تبيين داليل گوشي بازي خويش، دپاسخ انجام داد، داليل تعويض گوشي آنان را جويا شد.

 ارتقاي پايگاه اجتماعي و باکالس»، «هويتي )و تالش در جهت کسب هويت نداشته(تزلزل »از مقوالت: 
، «نمايش به روز بودن»، «تبعيت از مد»، «گراييتجمل» ،«فخرفروشي و خودنمايي»، «گر شدنجلوه

 ،«فشار هنجاري گروه»، «مورد توجه جنس مخالف قرار گرفتن» ،«سرگرمي و تفريح»، «تنوع طلبي»
، «فسافزايش اعتماد به ن»، «رقابت جويي و چشم و هم چشمي»،«و وابستگي به تعويض گوشياعتياد »
 .ندا، ياد کرده«تبليغات قوي و اثرگذار»و « کارآيي بيشتر گوشي»، «الگوبرداري از ديگران مهم»

 
 
   
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

گيري بستري براي هويت هايي از شکلساله، نمونه 4هاي انجام شده با کيان و عليرضاي مصاحبه
 آيند:هاي بعدي زندگي آنان به شمار ميکاذب کودک، در سال

 آقا کيان، شما تبلت داري؟ -»
 اآلن ديگه داده به من.بله، دارم اول براي مامان ليال بود، 
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 چرا تبلتش رو به تو داد؟ -

رار کردم، اونقد اصرار آخه من خيلي دوست داشتم که تبلت داشته باشم، براي همين من هي اص
کردااااا، اونقد گريه اينا نمي اصللالً قبولکردم و بهش قول دادم که کم بازي کنم، اونم قبول کرد، ولي 

 کردم، ديگه قبول کرد.
 کني؟مي با تبلتت چه کار -

 بازي.
 ديگه چي؟ -

 امممم، همين فقط. 
 کني؟مي خوب پس با تبلتت فقط بازي -

کارتم بابا اکبر انداخته توش، فقط براي اين که بتونم به خود بابا اکبر و سيمها يه گيآره، البته تاز
 ( زنگ بزنم.مامان ليال و بابا حسن )پدربزرگ

 مگه بلدي خودت شماره بگيري؟ - 
، تونم زنگ بزنمنمي اآلن ديگهگيره، ولي زنم رو اون، شماره مينه، ولي بابا اکبر عکس گذاشته، مي

 گه اعتبار کافي نيست. همش مي
 کارت توي تبلتت انداخته؟سيماصالً بابا اکبر راستي نگفتي چرا  -

 کارت دارن، منم هييييييسيممن خيلي بهش گفتم، آخه توي کالسمون همه تبلت دارن، همه هم 
 خوام.کارت ميسيمبه بابا و مامانم گفتم که 

 کارت دارن؟سيمها تبلت و دوني که اونمي تو از کجا - 
 کنن. مي ميان تعريفآخه 

 گن؟مثالً چه چيزهايي به همديگه مي -
کرد که با تبلت خودش زنگ زده به داداشش يا اين که اون روز مي مثالً اون روز فريد داشت تعريف

 داره. کارتم سيمگفت، باباش براي تولدش تبلت خريده، مي ابوالفضل
 ني همشون تبلت دارن؟يع -

 ها دارن ديگه. تر بچهنه همه، ولي بيش
 کارت هم دارن؟سيمهايي که تبلت دارن، همه اون -

 نه، فکر نکنم همه داشته باشن. 
 کارت خريدن؟سيمتو تا به مامان و بابا گفتي، برات  -

 اوووه نه بابا، هي چند روز بهشون گفتم تا قبول کردن. 
 کارت داشته باشي؟سيمدوست داشتي که  يعني اين قدر -

 گم وقتي دوستام دارن، چرا من نداشته باشم؟آره ديگه، مي
 يعني به خاطر همينه فقط؟ -

 آره، دوست ندارم از کسي عقب بمونم خوب. 
 هات جلوتر باشي؟دوستيعني توي همه چي دوست داري که از  -
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   دن.ميان هي پزُ ميآره خوب، آخه هي 
 دن يعني چي؟مي پزُ -

ترين وسايل کنن، مثالً از همين که باباشون جديدمي ميان از همه چيزشون تعريفهمين ديگه، هي 
 کنن.مي خونه رو خريده يا بهترين تبلت رو براشون خريده و اينا، هي تعريف

 گن؟مي هات در مورد تبلتشون چه چيزهاييخوب عزيزم دوست -
گن، هي مي اصالً يه وقتا که خاله فهيمه نيست، اينا همش از تبلتشونگن. مي چيزا اووووه خيلي

 ها. کننمي تعريف
 کنند؟مي هاييچه تعريف -

گفتن براي ميگفتن، هي دوتاشون به هم مي ها داشتن از مارک تبلتشونببين مثالً هي اون روز بچه
پد دارم، از مال همه بهتره و اين گفت نههه، من آيمي من سامسونگه، از مال تو بهتره، يکي ديگه

گفتن، مي کردن به هممي زدن، هي دعوامي هاي تبلتشون حرفحرفا. يه بار ديگه هم داشتن از اندازه
زنن با هم يا اين که مثالً يکي مي هانه براي تو کوچيکه، براي من بهتره و اينا. اَه اونقد از اين حرف

گه که بازي نکن و اينا. نمي لتون بسوزه، من همشششش تبلت دستمه، کسي هم بهمگفت، دمي
 ها ديگه. کنم ديگه. هي از اين حرفمي همششششش دارم بازي

 گي؟مي ها چياين جور موقعخوب تو  -
 شه.هاتون ضعيف ميها زياد بازي نکنين، چشمگم آخه، يه بار فقط گفتم بچهنمي اصالً چيزيمن 

 دوتاشون اومدن زدن منو. 
 اين جوري گفتي؟فقط به خاطر اين که  -

 گي. مي اين جوري دارياره زياد بازي کني، ذنمي گفتن برو بابا، تو چون مامانتمي آره. هي هم
 کنن؟مي يعني به خاطر تبلت هم با هم دعوا -

تره و بهتره، عليرضا و محمد و علي ز بقيه بزرگگفتن تبلت ما امي آره بابااااا. همون موقع که هياووووه 
 با هم دعواشون شد، فقط براي اين که خاله فهيمه نفهمه زود دعوا رو تموم کردن، آخه اگه خاله فهيمه

اصالً چندباااار همين علي و نداره، ها تبلت زد ماماناشون بيان و اينا، تازه يکي از بچهمي فهميد، زنگمي
 «. تبلتپوريا بيگن شن، ميمي تبلت يا اين که هي ازکنارش ردبي ردن و بهش گفتن، برو بابامحمد اذيتش ک
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 کني؟کار ميدبستان که مياي خونه چهعليرضا تو از پيش -»

رم سر ماهواره، چون اون موقع کارتون پرم سر يخچال. بعد که عصرونه خوردم، ميخب اول مي
رم سر تبلت. دوباره اگه کارتون داشته باشه وسطش رو داره. تموم که شد، مي هاي نينجاپشتالک
 بينم. ديگه همين ديگه.مي

 کني؟ يعني جز کارتون و تبلت کاري نمي -

ام مياره، خوره، مامانم فيلمو رو برکنم. آها وقتاييم که کارتونا به درد نميگفتم که با تبلتم بازي مي
 بينم. رمو ميشينم چيزي که دوست دامي

 کني؟ هات بازي نميبازيبا اسباب  -

گما، کنم. اينم بباکسم بازي ميبازيا کنم. البته با ايکس م از اين مسخرهاهنه بابا، مگه من بچ
 بازي که نيست. باکس اسبابايکس

 باکس رو هم بلدي؟ هاي ايکسپس بازي -

 جاسوسي(. بازي )فوتبال( و هيتمن )آره خاله، مخصوصاً تيکن )مبارزه دو نفره(، فيفا 

 تر دوست داري ؟حاال کدومشون رو بيش -

 معلومه تيکن.

 بازي نکردم. تا حاال  شه راجب به اون بهم توضيح بدي؟ آخه منمي -

شه تا بري هي آدمت عوض ميبندي داره. هي ميري مسابقه، بعد مرحلهشه. ميوااااااي مگه مي
 جنگي تا برنده شي.. اونجا با رئيس برجاي ديگه ميآخر سر برسي به باالي برج

 دي باهاشون؟ اي ميچه مسابقه -

 جنگيه ديگه.

 کني؟ ها استفاده مييعني از اسلحه اين -

نه بابا. خاله هيچي بلد نيستيا. هفته پيش ايکس باکسمو پرت کردم، فعالً مامانم جمع کرده. سري 
 اينا.  کني، پتک وزني. از برق استفاده ميزني. لقد ميمشت ميدم. اسلحه نداره. بعد بيا بهت ياد مي

 چه بازي ترسناکي شد. اين که ديگه بازي نيست.  -

 «.خندد(ترسم. ولي انگار تو بچه مونديا )مينه بابا خاله، من بزرگ شدم نمي
است،  کساله هم با فخرفروشي در اين که وي کاربر محتويات پرخاشگرانه و بسيار ترسنا 4مهدي 

سن وي کاربري از اطالعات اخير را دال بر بزرگ شدن در عمل از اين جريان اجتماعي که کودکان هم
 دارد.دانند، پرده برميو اعتبار خويش مي

 شناسي؟ ... خوب ديگه چه کارتوني مي -»

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

 م توضيح بدي؟ شه راجع به اون بهخوب مي -
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و ره پدر سوپرمندونم. بعد اين که  دشمنشون ميمن و سوپرمن و دوتاشو نميچهارتا قهرمانن. بت
رن از ميره. بعداً همون اونا ميمن و رفيقاش. بعد اين که سوپرمن مياندازه تقصير بتکشه، بعد ميمي

تن با قدرت تموم اندازن زمين. بعد بنييه چيزي همه قدرتا تو اونه. اونو م ارن!زير اون خاک، درش مي
زنه با يه عالمه قدرت سوپرمنو از زير آب درمياره! سوپرمن بعد اونا داره، بعد انگشت ميره اونو برميمي

 جنگه! بينه و با اونا ميرو شبيه زامبي مي
 ده تو کارتون؟ ترسي زامبي نشون ميببينم تو نمي -

  ام؟!من بترسم، مگه من بچه
 اس؟ يعني اگر هر کي بترسه بچه -

 ترسن که! آره ديگه، آدم بزرگا نمي
 ترسن؟ها نميکي بهت گفته آدم بزرگ -

 دونم ديگه!خودم مي
 ببينم مهدي دوستاتم جنگ ستارگان يا بتمنو ديدن؟  -

وست باهاش د بينه! منمدونم! مثالً مهيار بچه ترسوئه! اون اصن از اين کارتونا نميهمشون که نمي
  .«نيستما! اما مثالً سعيد و طاها ديدن

 
 
 
 
 
 
 

 هویت زود بسته شده

رزي کودک، وانديشهبرخي از اوليا، اولياي فرهنگي، عقيدتي و سياسي جامعه، به جاي ايجاد بستري براي 
ده بسته شناپذير خويش به آنان، در عمل هويتي زود هاي ثابت و انعطافنوجوان و جوان، با القاي ارزش

ه در دهند کزنند و به اين ترتيب به لحاظ فکري آنان را به اين مسير سوق ميرا براي آنان رقم مي
دست  گرا،اي تدافعي و جزمانديشه خودشان، بدون تأمل و تأني الزم، با روحيه مواجهه با افکار مغاير با

 ها، صحيح و صواب باشند.انديشه هاي مخالف خود بزنند، هر چند که اينانديشهبه نفي افکار و 
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ها، با زود بسته شدن هويت افراد تا حدودي تغاير انديشهفضاي مجازي به دليل طرح انواع  اگر چه
 هاي آنهاي ديجيتال و کارتونتنها از بازيدارد، اما کودکان خردسالي که در مواجهه با فضاي مجازي، 

گرا و مدار، لذّتاين محصوالت فرهنگي با يک نظام ارزشي انسانگردند، در عمل در مند ميبهره
نابراين دهد، بانديشي سوق ميگردند که اين نظام ارزشي آنان را به سمت نوعي جزمپرخشونت مواجه مي

اي مواجه شود که در تغاير و انديشهکودک کاربر محصوالت فرهنگي فضاي مجازي، در عمل با هر 
گر، دست نانديش و بسته حصوالت فرهنگي اخير باشند، خود به خود با رويکردي جزمتخالف با القائات م

 هاي چالش برانگيز فرارويش خواهد زد.انديشهبه نفي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هاي خود دو نمونه از مواردي را که به هويت زودبسته ساله، در مصاحبه 4ساله و آوين  5هاي محمدطا
 اند:ست دادهانجامند را به دشده مي

 .بيا اين بازي جنگيه رو بريزيم»
 بلديش؟ -

 خوام ببينم چه جوريه. فک کنم خيلي سخت باشه. عراقيا توش نيستن.نه. مي
 دوني؟از کجا مي -
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 تره.ي تفنگشم سختشون از اونا نداره. نشونهخودت عکسش رو ببين ديگه. لباس
 و بگيرن. ا رخوان خونه منا که ديگه نميچرا باهاشون بجنگيم؟ اي ،ب اگه عراقي نيستنوخ -
 .. .اون چرا. يه ذره ساکت شو. ،گي اين چيهي مي ،دفعه مياي پيشم ه. هراَ
 کشتمش، کشتمش. باالخره اينم مرد. 
 کنه؟گناه داره خوب. دردش اومد. يعني ديگه زندگي نمي -

 !نچ. ترکيد
 که.خورن غصه مي ،شون مردهب مامان باباش ببينن بچهوخ -

 خب بايد بميرن. کجاي اينا مامان بابا دارن؟ 
 شه نداشته باشن؟ي آدما مامان بابا دارن ديگه. مگه ميهمه -
 شه. دشمنا مامان بابا ندارن. بعله که مي 
 پس حتما از تو لپ لپ در اومدن؟! -

 )خنده(. 
 کشي؟ميها رو اونم ه اگه مامان بابا داشته باشن چي؟ باز -

 خورم که ندارن. ولي قسم خوردن بده. سم خدا رو ميخب ندارن. ق
 چرا بده؟ -

 کنن.خب کار بديه ديگه. ولي به جاش حرفتو باور مي
 برن ديگه پيداشون نشه. ،بيا اين يکيا رو بترکونيمحاال 

 سوزه؟من ديگه اين بازي رو دوس ندارم طاها. داره دردشون مياد. دلت نمي -
 .نه
 چرا؟ -

 چون آدماي بدين.
 دوني؟از کجا مي -

 خوان ما رو بکشن.چون مي
 حتماً بديم. ،کشيمميها رو اونب ما هم که داريم وخ -

 کي ما رو بکشه بده. نه اين که ما اگه بکشيم همون باشيم.  نه. هر
 گه کشتن هميشه کار بديه.ولي اميرحسين مي -

 ...«.زنم تو دهنتامي ،ولش کن. اگه بازم بگي
 ژ لب دوست داري؟آوين گفتي ر -»

 آره.
 رژ لب چه رنگي دوست داري؟ -
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 قرمز.
 خودت هم رژ لب داري؟ -

 آره.
 چه رنگيه مال تو؟ -

 بنفش.
 زني؟هميشه رژ لب مي -

 دهد(.)به عالمت نفي سر تکان مي
 زني؟پس کي مي -

 موقع عروسي... جشن... .
 ديگه چي داري؟ -

 رژ گونه هم دارم.
 ات چه رنگيه؟رژ گونه -
 ون درخشانا... ولي سبزه.از
 خوب... ديگه چي؟ -

 همين دوتا.
 ريمل هم داري؟ -

 آره.
 خط چشم هم داري؟ -

 آره.
 مامانت برات خريده؟ -

 آره.
 کني؟ها رو کي استفاده مياون -

 هاي عروسي... جشن... تولد... جشن عقد.موقع
 زنه؟زني يا مامانت برات ميخودت مي -

 خودم.
 خودت هم بلدي؟ -

 «.رهآ
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 هویت سردرگم

   
 
 
 
 
 
 

اريک اريکسون معتقد است وظيفه اساسي جوان کسب هويت است. هويت از نظر اريکسون تصوير 
کوشد تا مي« بحران هويت»کلي است که يک فرد از خودش دارد. عالوه بر اين وي با طرح مفهوم 

ان هست و جوان با حل بحران اي اساسي و حياتي براي جونشان دهد، هويت و بحران هويت مسأله
ند سازد، از چاخير بايد به هويت مطلوب خود دست يابد. اريکسون با توجه به شرايطي که مطرح مي

رتر توانند در مسير رشد و تحولشان، به هويتي بکند که افراد بدانها دست يافته، ميهويت مختلف ياد مي
 و باالتر ارتقا يابند.

 
 
 
 
 
 
 

شود تر از جوامع ديگر مالحظه ميت در جوامع دموکراتيک، هويت مغشوش بيشاريکسون معتقد اس
هاي متعددي است که فراروي شهروندان اين جوامع وجود دارد. در که اين امر به سبب وجود گزينه

انديشند، چرا که شرايط استبدادي ساني ميجوامع استبدادي، معموالً افراد و جوانان به شکل واحد و هم
کند. جمعيت ها، آنان را به شکل مورد نظر قدرت حاکمه جامعه تربيت ميتن آزادي عمل آنبا گرف

، زيرا اين استميالدي در آلمان پديدار شد، نمونه بارزي در اين جهت  9191جوانان نازي که در دهه 
که مورد  دهاي واحد و مشخصي دست يافتنها، به انديشه و ارزشجوانان تحت تأثير انبوه تبليغات آلمان
 نظر سردمداران رژيم آلمان نازي بود.
هاي هاي خانوادگي بر ارزشهاي افراد محدود است، زيرا ارزشدر برخي از جوامع، ميزان انتخاب

اي هشود. در حالي که در جوامع دموکراتيک به سبب تأکيدي که بر روي انتخابشخصي ترجيح داده مي
ت. تر از جوامع سنتي اسبراي انتخاب شهروندان، بسيار بيشهاي مورد نظر شخصي افراد هست، گزينه
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يد، اند، به تردهاي متعددي روبرو شدهشرايط دموکراتيک ممکن است جواناني را که با گزينه اگر چه
اضطراب و آشفتگي بکشاند، اما در صورت گذر از اين شرايط، افراد به هويت ارزشمندتري دست خواهند 

 يافت.

در بررسي که در  1ترديد در ابتداي جواني، امري طبيعي و عادي است. شيرکپديد آمدن شک و 

 هاي اجتماعيدهد با افزايش سن، جوانان با نقشساله داشته است، نشان مي 94و 99، 91سطح جوانان 
توانند با جامعه خود رابطه برقرار کنند، در تري مياطرافشان آشناتر شده، از اين رو به شکل هماهنگ

 (.9101، 2شود )سانتروکها کاسته مياز ميزان شک و ترديد آن نتيجه

کند، از ياد مي 3«دوره مهلت خواهي جوان»اريکسون در تحليل اواخر جواني، از اين دوره با عنوان 

نظر او جوانان براي شکل دادن به هويت خويش نيازمند فرصتي هستند تا در زمان مزبور بتوانند براي 
 ها بپردازند.د پاسخ مناسب را يافته، به تحقق آنهاي اساسي خوسوال

هاي دوره مهلت خواهي در جوامع ماقبل صنعتي وجود ندارد، و برخي از محققان با توجه به ويژگي
گفته، خاص جوامع غربي است که امکان کنند که مهلت خواهي پيشجامعه صنعتي غرب، پيشنهاد مي

اي هگران ديگري با بيان اين که ارزشيد آورده است. پژوهشاي را فراروي جوانان پدهاي گستردهعمل
ند سازديگر قرار دارند، خاطرنشان ميمطرح شده در غرب، در بسياري از موارد در تضاد و تعارض با يک

 که تشتت اخير به پديدآيي دوره مهلت خواهي جوان انجاميده است.
ر شود، زيرا دوره اخي، مثبت نگريسته مياز نظر اريکسون، تمديد دوره مهلت خواهي، منفي نبوده

برخي از جوانان قادر به تحمل مواجهه  اگر چهآورد، گيري هويتي مثبت را در جوان پديد ميزمينه شکل
 .يابندبا ابهام موجود در دوره مهلت خواهي نبوده، به سمت يافتن هويتي زود بسته شده سوق مي

وانند تدر هر دو جهت ايجاد هويتي منفي يا مثبت، مي ها و تشريفات مذهبياز نظر اريکسون آيين
ايفاي نقش کنند. در صورتي که آيين مذهبي مورد نظر، رفتاري جزمي را از پيروان مذهب انتظار داشته 

هايشان امکان عمل بدهد، طرفداران ها در جهت انتخابباشد، آنان از هويتي منفي و در صورتي که بدان
 ر خواهند شد.از هويتي مثبت برخوردا

تي گرايانه، هويآلهاي ايدهگرايي و انديشهدارد، آرمانآليست بيان مياريکسون در مورد جوانان ايده
 ها و تعهدي که نسبت بهگرا با يافتن ارزشارزشمند را براي صاحبانشان رقم خواهد زد، زيرا افراد آرمان

د آورنتحقق يافته را براي خود پديد مييابي به هويت مطلوب کنند، امکان دستها احساس ميآن

 (.9111، 5و کني 4)ديسي

                                                           
1. Shirk 

2. Santrok, J. W. 

3. Period of moratorium 

4. Dacey, J.  

5. Kenny, M.  
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د بود گيرد، معتقاريکسون، برخالف فرويد که معتقد بود شخصيت آدمي در دوره کودکي شکل مي
 گيري متفاوت، برخالفتواند تغيير کند. اريکسون در يک جهتشخصيت در هر مقطع از زندگي مي

ل دانست، مساينشأت گرفته از غرايز جنسي و پرخاشگري وي مي فرويد که غالب رفتارهاي آدمي را
فرهنگي را مورد توجه قرارداد و در همين راستا، در کنار تأکيد نقش اوليا در زندگي کودک، مانند فرويد، 

 گيري شخصيتي و هويتي وي پرداخت.ساالن، دوستان و اطرافيان فرد در شکلبه تأييد نقش هم
ها، مدرسه، ران در بستر خاص خود، مانند خانواده، گروه هم سن و سالاز نظر اريکسون هر بح

ها يا محل کار بايد برطرف شود و در جريان مرتفع شدن بحران، ياري و معاضدت ديگران همسايه

 (.9111، 1)شپارد« ضرورت دارد

اضر ر عصر حپرداز نوجواني و جواني دترين نظريهشناسان، اريکسون عمدهبه اعتقاد بسيار از روان
پذيرد، ترين تحقيقات درباره مسايل هويتي جوان با توجه به نظرات وي انجام مياست و هم اکنون بيش

هاي فرهنگي جوامع، ما را از تعميم ساده نگرانه نظريات اريکسون در سطح همه هر چند که اختالف
 دارد.جوامع باز مي

گراي ايران در برابر فرهنگي ، فرهنگ جمعهاي فرهنگي موجود بين ايران و غربيکي از اختالف
فردگراي غرب است. اختالف ديگر، ديد ايدئولوژيک حاکم در تربيت کودکان، نوجوانان و جوانان در 

 ها در مجموعهاي اخير و موارد مشابه آنايران، در برابر ديد غيرايدئولوژيک در جامعه غرب است. اختالف
محيط فرهنگي نسبتاً متفاوتي با محيط فرهنگي غرب زندگي  شوند، کودکان ايراني که درسبب مي

ها هاي ديجيتالي، کارتونهاي فرهنگي غرب در قالب بازيکنند، در جريان مصرف و کاربري از توليدمي
ها، با فرهنگي نسبتاً متفاوت مواجه شده، دچار سردرگمي شوند. سردرگمي اخير بسته به و پويانمايي

 صوالت غربي از کم تا زياد در نوسان خواهد بود.ميزان کاربري از مح
هايي را که به هويت سردرگم کودک درآينده خواهد اي از تعارضساله، نمونه 5مصاحبه با فاطمه 

 گذارد:انجاميد، به معرض ديد مي
 اسمت چيه؟ -»

 . آيسا و فاطمه
 باالخره آيسا يا فاطمه؟ -

  .اسم دارمدو تا  من ،دونيمي
 ؟خوب -

  .م توي بيرونه يکيش ،شناسنامه يتو يکيش
 اسم داري؟دو تا  چرا تو -

 چون مامانم دوس داره اسمم فاطمه و اين چيزا باشه، ولي من دوست ندارم. 

                                                           
1. Shepard, J. M. 
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 آيسا رو کي انتخاب کرده؟ -
 ام گفتم بيا يه اسم جديد پيدا کنيم، با هم گشتيم، از اين خوشم اومد... .خودم به خاله

 کني؟قدر با تبلتت بازي ميحاالگفتي روزي چه  -
 «. خيلي خيلي زياد!

 
 
 
 
 
 
 
 

 هویت پنهان 

تباطي ارهاي هويتي جديد ديگري است که با ظهور فناوريمقوله  تعميق هويت غيررسمي کاربران،
پيشرفته جديد، از جمله تلفن همراه، بروز و ظهور يافته است. تلفن همراه به دليل برخورداري از امکاناتي 

 آورد.يم پنهان، سيم کارت و رَم جانبي، امکان تعميق هويت غيررسمي کاربران را فراهمهاي فايل نظير

 
 
 
 
 
 
 
 

گيري هويت بررسي شکل»(، در پژوهشي با عنوان ب 9919منطقي، موسوي و عباسي قرايي )
 نويسند:مي« غيررسمي در فضاي مجازي )مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه خوارزمي(

ها به جوامع و با توجه به تحميل فناوريها و تهديدها هستند ها، حاوي ترکيبي از فرصتوريفنا»
ها بيشتر سازد که آناخير، جوامع را با اين واقعيت روبرو ميپذير نيست. مسأله مختلف، گريز از آن، امکان

هاي جديد، مواجه ته فناوريها با انتخاب مواجه باشند، با تحميل ناخواساز آن که در برخورد با فناوري
ذاري گسوزي و از دست رفتن سرمايهها که فقط به فرصتهستند. از اين رو به جاي نفي و انکار فناوري

ا ها، تالش کرد بانجامد، بايد با پذيرش واقعيت فناوريها ميهاي فناوريالزم در جهت گسترش فرصت
 ها افزود.هاي آناست و بر ميزان فرصتها کبسترسازي فرهنگي مناسب، از ميزان تهديد آن
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، به نظر تري بيانديشيمهاي ارتباطي پيشرفته، بخواهيم به شکل بومياما اگر در ارتباط با فناوري
گفته و عدم بسترسازي فرهنگي مناسب در ايران، به دليل برخي از مسايل رسد، تعلل در زمينه پيشمي

 تر از بسياري از کشورهاي مشابه عملکاس داشته، تخريبيحل نشده اجتماعي، به شکلي دو چندان انع
پذيري معههاي تاريخي جوان، جاکند. مواردي مانند: گسست نسلي، انقطاع گفتمان بين نسلي، قطع ريشه

جويي مغشوش جوان، ضعف الگوپردازي براي جوانان، بحران هويت، عدم پاسخ مقتضي به هيجان
اعتمادي اجتماعي و مقاومت جنسي جامعه، افسردگي اجتماعي، بيجامعه، عدم ارضاي مناسب نيازهاي 

فرهنگي از سويي و موارد ديگري نظير: مسکوت ماندن مقوله جهاني شدن در جامعه، تالش در جهت 
هاي نوين ارتباطي، تجربه شهروندي جهاني، و پناه جستن به فضاي مجازي در برخورد با کسب مهارت

هاي و بستر مساعدي جهت تخريبي عمل کردن بيش از پيش فناوريمشکالت از سوي ديگر، زمينه 
 آورد.ارتباطي در ايران، فراهم مي

گيري هويت غيررسمي در فضاي مجازي موارد اخير سبب شد گروه پژوهش بررسي مقدماتي شکل
 را در دستور کار خود قرار دهد. 

داراي رم جانبي و  %43يشتر، داراي سيم کارت دوم و ب %90از مجموع دانشجويان پاسخ دهنده، 
 هاي پنهان روي گوشي خودشان بودند. داراي فايل 01%

داليل مطرح شده از سوي جمعيت مورد بررسي در زمينه برخورداري از سيم کارت دوم، عمدتاً به 
مواردي مانند: پنهان کاري از خانواده، پنهان کاري از دوست دختر يا پسر ديگر، ايجاد مزاحمت براي 

گشت. داليل مطرح شده در ارتباط با استفاده از رم ران، مردم آزاري و سرکار نهادن ديگران برميديگ
همين  گشت. به، بازمي«مطالب سياسي»يا « خفن»هاي جانبي به استفاده از آهنگ و کليپ و کليپ

اين  بههايشان روي گوشي همراهشان، عمدتاً ترتيب از نظر کاربران علت قفل يا پنهان کردن فايل
گشت که اطالعات موجود روي گوشي کاربر، جنبه شخصي و محرمانه دارد و دليلي ندارد اعتقاد برمي

 که ديگران از آن مطلع شوند.
افراد پاسخ دهنده، در پاسخ به سوال تغيير صفحه پردازشگر تلفن همراهشان، به اين سوال  04%

 شگر تلفن همراه آنان در خانه، جمع دوستان وپاسخ مثبت دادند و بيان داشتند که تصوير صفحه پرداز
نزد دوست جنس مخالفشان، متفاوت است. البته برخي نيز تنوع طلبي را علت تغيير تصوير صفحه 

 پردازشگر تلفن همراه خود قلمداد کردند.
ها، تصاوير گالري عکس و کليپ کاربران، نتايج در پاسخ به سوال امکان بازديد اطرافيان از پيامک

ها، ديدن تصاوير اجازه خواندن پيامک« خاص»صل داللت برآن دارد که در غالب موارد، تنها افراد حا
 ذخيره شده در تلفن همراه جمعيت مورد بررسي را دارند.هاي گالري عکس و ديدن کليپ
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، نفر از دانشجويان دختر و پسر، اوالً کاربري آنان از رَم جانبي 91در پژوهش مقدماتي ديگري، از 
پنهان، تغيير زمينه تصوير و استفاده از سيم کارت جانبي و ثانياً داليل کاربري آنان از موارد هاي فايل

 مزبور، مورد پرسش قرار گرفت. 
استفاده  تر ازرسد که کاربران جوان بيشآيد، به نظر ميگونه که از اطالعات کيفي پژوهش برميهمان

پنهان کاري، دور زدن خانواده و کاربري نامناسب از امکانات رَم  مثبت و بهينه از تلفن همراهشان، با
پنهان، تغيير زمينه تصوير تلفن همراه و استفاده از سيم کارت دوم، از امکانات اخير هاي جانبي، فايل

 اي ندارند.استفاده بهينه
، داليل در پژوهش مقدماتي ديگري جهت تدقيق داليل کاربري جوانان از دو يا چند سيم کارت

استفاده از سيم کارت ايرانسل به عنوان سيم کارت دوم، از جمعي از دانشجويان دختر و پسر که داراي 
دو يا چند سيم کارت بودند، در اين ارتباط پرسش به عمل آمد. اين دانشجويان که در مقاطع کارشناسي 

 ده بودند. ر دسترس انتخاب شو کارشناسي ارشد مشغول به تحصيل بودند، به شکل تصادفي و از نمونه د
نتايج تحقيق داللت بر آن دارند که سه اولويت اول دختران خدمات ايرانسل، رابطه با جنس مخالف 
و پنهان کاري )از خانواده و ديگر دوست پسرها( و سه اولويت اول پسران، خدمات ايرانسل، ايجاد 

جه موجود با توهاي اه اول است که تفاوتمزاحمت و هزينه کمتر ايرانسل در مقايسه با سيم کارت همر
 شناسي اختالفي دو جنس قابل تبيين است. به روان

موزان دختر و پسر به عمل آورد، از آنان آدر بررسي مشابهي که توسط گروه پژوهش در سطح دانش
، استفاده از رتمواردي مانند: تغيير تصوير صفحه پردازشگر تلفن همراه، استفاده از دو سيم کارت يا بيش

کاري آنان پرسش به عمل آمد. درصد قابل تأملي پنهان و داليل و چگونگي پنهانهاي رَم جانبي و فايل
 گفته، داليل خود را در اين جهت طرح کرده بودند.موارد پيشموزان ضمن تأييد آاز دانش
دند، علت کار خودشان را آموزاني که به سوال آيا شما رَم جانبي داريد، پاسخ مثبت داده بودانش

که مورد « هاييکليپ»و « تصاوير»و ذخيره « آهنگ»و « فيلم»، «عکس»مواردي مانند: ريختن 
ظهار آموزان مورد بررسي اپذيرش اوليا نيست، بيان کرده بودند. مضاف بر اين، بيش از نيمي از دانش

نند تا کار در گوشي خود ضبط ميداشته بودند که آنان اسامي مخاطبان خود را بعضاً به صورت مستع
 ، الف(.9919نشوند )منطقي، ها اولياي آنان متوجه ماهيت واقعي مخاطبان آن

در سطح دانشجويان مطرح  11سازد، هويت پنهاني که در اوايل دهه (، خاطرنشان مي9915منطقي )
 آموزان دبستاني رسيده است.بود، در حال حاضر به سطح دانش

اي از هويت پنهان ساله انجام گرفته است، نمونه 99ساله و مريم  99که با نوشين هاي زير مصاحبه
 گذارد:نوجوانان ايراني را به معرض ديد مي

 نوشين خانم موبايل داري؟ -»
 بله گوشي دو سيم کارته دارم.

 چرا دو سيم کارته؟ -
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 خصوصيه نمي تونم بگم.
 کني؟اي از موبايلت ميچه استفاده -

 دم.دهم، آهنگ رپ گوش ميمي م، اسزنزنگ مي
 شي؟از طريق موبايلت به اينترنت وصل مي -

کنم، آهنگ ياس، ساسي مانکن، زد بازي. عضو فيس بوک بله! مثالً آهنگ هاي رپ را دانلود مي
 هم هستم .

 دي؟چه کارهاي در فيس بوک انجام مي -
 خوام بگم چون خصوصيه.نمي

 ي داري؟هايدر موبايلت چه نوع کليپ -
 گيرم.هايي که از فيس بوک ميفيلم

 کني؟هايي رو با دوستات رد و بدل ميچه چيز -
 «.حال چيزهاي خصوصي و چيزهاي با

 کني؟هايي از گوشيت ميخوب مريم خانم، ديگه چه استفاده -»
رستن، ففرستم، اونا هم عکساي عاشقونه و سکسي به من ميعکساي بدحجابم رو براي پسرا مي

 فرستيم.شعراي عاشقونه و طنز هم براي هم مي
 هاي اينترنتي خودتو ديدي؟تا به حال دوست -

قرار گذاشتيم و توي يک کافي شاپ  ي کسايي که تو وايبر هم گروه شديم،بله، يک بار با همه
  ديگه رو ديديم. خيلي خوش گذشت، با هم خريد رفتيم، پسرا هم برامون انگشتر خريدن و... . هم

 شه؟کني که مامانت متوجه نميها استفاده ميچه جوري از اين شبکه -
رم تو ي همسايمون که واقعاً حسينيه دارن، بعد ميرم خونهي حسينيه، ميخب، بعضي وقتا به بهونه
ريم الين و وايبر. دوست پسرامون برامون عکساي لختي و فيلماي عاشقونه اتاق، با دختر همسايمون مي

فرستيم يا اگه توي خونه تنها باشم، فيلماي عاشقونه نگاه فرستن، ما هم عکس خودمون رو ميمي
 کنم.مي

 کني؟هاي عاشقونه مگه بد هستند که تنهايي نگاه ميفيلم -
اي زامبي کنن، تازه فيلمبله، مثالً توي يه فيلمي، چند تا پسر به دوست دختر يه پسر ديگه، ... مي

 کنم.ه ميهم قايمکي نگا
 زامبي مگه فيلم ترسناک نيست؟!  -

که پر  فرستندهاي عاشقونه هم زياد داره... . فيلماي قديمي هم برامون ميبله، ترسناکه! ولي صحنه
 هاي عاشقونه است.از صحنه

 عاشقونه يعني چي؟! -
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 يعني سکسي!
 عشق يعني سکس؟ -

 بله!
 ادامه بده! خوب، -

 .«بينمذارم ميکنم، فيلم ميدر اتاقم رو قفل ميرم توي اتاقم، من شبا مي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ساله صورت پذيرفته  4ساله و پرهام و مهتاب  5هاي انجام شده زير که با ويونا و ستاره مصاحبه
 انجامند را در کودکان پيش دبستاني به معرضهاي پنهان که به هويت پنهان مياست، مصاديقي از رفتار

 ند:گذارديد مي
 ي؟شناسدهم(، ويونا تو اين برنامه رو ميگر گوشي خودم را به ويونا نشان مي)صفحه پردازش -»

 آره، واتزآپه!
 هات، پرسيدم گفت که تلگرامه.ولي من از يکي ديگه از دوست -

 زنم به دوستام ديگه.دونه، اشتباه گفته. من با همون زنگ مينه، اون نمي
 کني؟ديگه چه کار مي -

 نم.زبينم با دوستام، بهشونم زنگ ميبينم، از صب تا شب عکس اينا ميالً کارتون نمياص
 گه زياد استفاده نکن؟مامانت نمي -

کنه رفتم اسباب بازي بازي کنم... بعد تا شب با کنم... مامانم فک مينه... يواشکي اين کارا رو مي
 کنم.تبلتم بازي مي

 نمياد بهت بگه؟ -
 5ا، )ويون« ذارم توي شلوارم که مامانم در رو باز نکنهکنم، کليدشم ميرو قفل مي نه، چون که در

 ساله(.
 هاي دخترونه داري؟تو توي گوشيت، فقط بازي -»
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 آره.
 ؟ديميشون به مامانت هم نشون -

 نه.
 چرا؟ -

 کنه.ميمامان دعوام 
 کنه؟ميبراي چي دعوات  -

 کنه.ميترسم ببينه، دعوام مين. من گه عکساي زشت نگاه نکميآخه 
 دي؟به مامان تبلت رو نشون نمي -

 بينه.کنم که نبينه. اونوخ نميمييواشکي بازيامو قايم 
 کني؟ميهات رو توي يه پوشه قايم يعني بازي -

 بينه.آره، اونوخ ديگه بازيامو نمي
 هات رو قايم کردي؟همه بازي -

 کسش لخته رو قايم کردم.نه، اون بازي که ع
 دي؟ميکني به منم ياد ميچه طوري قايم  -

 هاش، اينو انتخاب کني بري توش. آره نگاه کن بايد بري توي گزينه
 ها رو از کي ياد گرفتي ستاره جون؟اين -

 از دوستام.
 کنن؟ميهاشون رو قايم هات هم بازيدوست -

 ساله(. 5)ستاره، « کنيمميمانامون قايم هامون رو از مامون بازيآره، همه
 هات رو حذف کنه؟تا حاال شده مامانت بازي -»

 نه.
 شي؟اگه حذف کنه، ناراحت مي -

 کنم.اگه حذف کنه، دوباره نصب مي
 هات يک کم خشن هستن؟گن، بازيبابا و مامانت نمي -

 بينه.کس نمينه، چون اونا رو ريختم يه جايي، هيچ
 هات رو نبينه؟کس بازيشه هيچميچه جوري  -

 ساله(. 4)پرهام، « رهکنم، خودمم يادم ميدونم، من يه جايي قايم مينمي
 تبلتت رمز داره؟ -»

 آره رمز داره.
 ؟گذاشتيبراش خوب چرا رمز  -
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 .خواستم مامان و بابام به تبلتم دست بزننچون نمي
 چرا دوست نداشتي مامان و بابات بهش دست بزنن؟ -
 .ون چيزاي خصوصي داخلش بودچ
 مثالً چه چيزهاي خصوصي؟ -

 ترسم برن يه چيزي رو پاک کنن.آپ و تلگرام. ميمثل واتس
 آپ داشتي؟واتس -

 آره.
 خواستي مامانت ببينتش؟نمي -

 .آره، به خاطر همين رمز گذاشتم که نفهمن مامان و بابام
 ها رو داري؟اوندونه هايي داري که مامانت نميبازيتو خوب يعني  -

 .«آره، بعضياش هستن خب

 هویت دو پاره

پاره شده، هويتي است که در آن فرد در عين پنهان نگاه داشتن وجه اصلي هويت خويش،  هويت دو
دهد که شايد چندان مورد قبول خود وي نيز نباشد، اما وجه ديگر آن را به معرض ديد ديگران قرار مي

داشته،  ترياجتماعي فرد همخواني و هماهنگي بيش -تضائات فرهنگيبه هر حال هويتي است که با اق
 انجامد.به رضايت خاطر اوليا، اولياي آموزشي و اولياي فرهنگي جامعه مي

 
 
 
 
 
 

 

 دارد: زيست بيان مي وجهي يا دو پاره، دو ، ب(، در توصيف هويت دو9919منطقي )
رهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه، در عمل نوجوانان و جوانان ايراني در برخورد با مسايل ف

گردند، به بازي گرفته نشدن جوانان در روابط اجتماعي از با شرايط دشواري براي خودشان مواجه مي
ها، سويي و مشکالت عديده قشر جوان در ارتباط با اوقات فراغت، تحصيالت، ازدواج، مسکن و نظاير آن

با توجه به سوابق ممتد تاريخي در جهت برخورد دوگانه مردم )که به  شود نوجوانان و جوانانسبب مي
اي را در مواجهه با اوليا، کند(، برخورد دوگانهعنوان مثال، حافظ در اشعار خويش به کرات از آن ياد مي

اولياي آموزشي و اولياي فرهنگي نظام پيشه خويش کنند. به اين معنا که نوجوانان و جوانان در فضايي 
بينند، براي حفظ ظاهر، در برخورد با به جاي گفتمان و ديالوگ، عمدتاً خود را با مونولوگ مواجه مي که
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ساالن، هويت رسمي و مطلوب طبع اوليا، اولياي آموزشي و اولياي فرهنگي نظام را از خود به بزرگ
که در آن فارغ از  اندگذارند، اما از سوي ديگر آنان هويت ديگري براي خويش رقم زدهمعرض ديد مي

پسندند، هاي اوليا، اولياي آموزشي و اولياي فرهنگي کشور، بر نهج و منوالي که خودشان آن را ميکنترل
هاي آموزان دبستاني کاربر شبکهکنند. دور زدن اوليا و اولياي آموزشي توسط دانشعمل و رفتار مي

 پاره در سطح نوجوانان و جوانان ري هويت دوگياجتماعي موبايل بنيان، شاهد مثال بارزي در جهت شکل
 .استکشور 

 
 
 

 
 
 
 

پاره شده  ساله، مصاديق بارزي از بنيان نهادن هويت دو 4ساله و مهديس  5هاي آواي مصاحبه
 دهند.کودک در آينده را به دست مي

اربري ني کرود و در آنجا ياد گرفته است که فقط از محصوالت فرهنگي ايرامهديس که مهد قرآن مي
دارد که ايران ريشه من است، پس به همين سبب آن را بر داشته باشد و به شکلي شعارگونه بيان مي

دهد، در مصاحبه خويش مستقيم و غيرمستقيم عاليق خود به محصوالت هر جاي ديگري ترجيح مي
 گذارد:هاي زيباي آن را به معرض ديد ميفرهنگي غرب و استاندارد

 هايي داره، آوا خانم؟ازيداداشت چه ب -»
 داداشم همه نوع بازي داره، همه بازياي منو داره.

 هاي دخترونه هم داره؟يعني بازي -
 داره خب.آره، 

 تو چي بازي پسرونه داري؟ -
 نه من بازي پسرونه ندارم.

 چرا عزيزم؟ -
 کنه، بازي پسرونه بازي کنم.مامانم دعوام مي

 هستن؟ هاي پسرونه چه طوريآوا بازي -

 ماشين بازي، فوتبال، تفنگ بازي، بتمن بازي، اسپايدرمن.
 چرا ماشين بازي پسرونه هست؟ -

 گه.مامانم مي
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 ها پسرونه هستن؟به نظر تو هم اين -
 کنم اينا رو.حالن، دوسشون دارم. با تبلت داداشم بازي مي نه، به نظر من اينا با

 دي؟خوب چرا به مامانت گوش نمي -
 زني يکيو.ري يا با تير ميري ميده بازي کردنش، باسرعت ميمزه ميچون خيلي 

 هايي داري؟خودت چه بازي -
 بازيام، دکتري دارم، عروسي دارم.

 عروس بازي چه طوريه؟ -
 گيريم.پوشيم، عکس ميکنيم، لباس مييه عروسي رو آرايش مي

 دوست داري خودت هم آرايش کني؟ -
 کنم.کنه، ولي من بعضي وقتا که نيس، آرايش ميذاره، دعوام مينمي آره، خيلي زياد، ولي بابام

 فهمه؟بعد بابات نمي -
 گه آفرين که آرايش نکردي.کنم. بابام ميخواد بياد، پاک مينه، بابام که مي

 کارت بد نيست؟ -
 «.شمنه خاله، خيلي آخه دوست دارم آرايش کنم، خيلي خوشگل مي

    
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 خانومي!سالم  -»

  .سالم
 ؟خانمم اسمت چيه -
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  .مهديس
 ري؟مهد کودک ميمهديس خانم، تو  -
 .رم مهد قرآنمي ،نه
 فرق مهدکودک با مهد قرآن چيه؟ -

 گيريم... .تر ياد ميزياد فرقي ندارن، ولي ما قرآن رو يه کم بيش
 و دوست داري؟ر فوکارچرا پانداي کونگگفتي  -

 ئه.چاقالو واسه اين که چرااا؟
 خوب چرا از چاقالو بودنش خوشت مياد؟ -

 کنه، ولي ته دلش مهربونه. آخه بانمکه ديگه. خرابکاري مي
 تو هم دوست داري چاقالو باشي؟  -

 شم. نه، زشت مي
 يعني هرکس چاقه، زشته؟ -

 اس، ولي آدما نبايد چاق بشن.نه، پاندا اگه چاق باشه، بامزه
 بشن؟ها نبايد چاق چرا آدم -

 . شهشون نميشن، بعدشم ديگه لباساي خوشگل، اندازهچون مريض مي
 خوب ما بايد چه کار کنيم که چاق نشيم؟ -

 ورزش کنيم. 
 تونيم بگيريم؟رژيم هم مي -

 نه، من چون کوچيکم، بدنم به غذا نياز داره، مامانم گفته رژيم مال بزرگاس.
 تي رژيم بگيري؟خواسچرا مامانت اين رو بهت گفته، مگه مي -

 آره.
 خواستي رژيم بگيري؟چرا مي -

 که تو عروسي دخترداييم، خوشگل باشم. 
 يعني اگه الغر نشي، خوشگل نيستي؟  -

 نه ديگه. 
 دوني کساني که الغر نيستن، خوشگل نيستن؟از کجا مي -

 گيرن، معلومه چاقي بده... . شون رژيم ميچون همه
 رو دوست داري؟خوب گفتي جز باب اسفنجي چي  -

 شکرستان.
 تر دوست داري يا شکرستان؟برنامه کودک باب اسفنجي رو بيش -
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 .شکرستان رو خيلي دوست دارم
 چرا شکرستان رو خيلي دوست داري؟ -

 .تري دارههاي جالبتري توش داره، بعد قصهچون آدماي بيش
 تره؟هاش جالبمثالً کدوم قصه -

 ا.هتو باب اسفنجي فقط دو نفرن، ولي باب اسفنجي هم قشنگه هاي مختلف هست، وليتوش ماجرا
 تر ايراني باشه يا خارجي؟ها بيشدوست داري برنامه کودک -

 ! ايراااااااااااااااااني
 چرا ايراني؟ -

 .چون ساخت کشور ايرانه
سفنجي ا مثالً باب ،رو ببيني که ساخت کشور خودت باشههايي پس دوست داري برنامه ،بله ه،اووو -

 ها ساختن رو دوست نداري ببيني؟رو که آمريکايي
 .دوست ندارم ببينم ،نه
 بيني؟اما تو که باب اسفنجي رو مي -

 .وقت بينم هيچنمي ، مننه بابا من؟
 اما همين اآلن گفتي؟ -

 .بينممن گفتم کارتوني که ايراني باشه رو مي ،نخير
 راني باشه؟بيني که اييعني باب اسفنجي رو مي ،آهان -
 .رهآ

 که؟ هولي باب اسفنجي ايراني ندار -
 .. ..زنه باب اسفنجي، ايراني حرف ميهچرا دار

، مهديس بعد از ي زيادي به کشيدن نقاشي سه بعدي داردگويد که او عالقه)مادر مهديس مي
 .بفرما ببينشون (آوردکشيدن يک نقاشي آن را براي من مي

 دي مهديس!تو واقعاً يه هنرمن ،به به -
 منون.م
 و تو کشيدي؟ر مهديس اين پرچم ايران -

 .آره
 چرا کشيدي؟ -

 .چون ايران رو خيلي دوست دارم
 چرا ايران رو دوست داري؟ -

 .ي منهواسه اين که ايران ريشه
 ه؟نمه ريشايران يعني چي  -

 .يعني جايي که توش به دنيا اومدم ديگه
 و کي بهت گفته؟ر اين -

 .تم )با خنده(خودم به خودم گف
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هاي هاي سه بعدي بکشي. دوست داري کارتونمهديس تو گفتي که دوست داري نقاشي خوب -
 م ببيني؟هسه بعدي 

 ...«. ولي بايد ايراني باشه ،خيلي دوست دارم ببينم ،آره
 
 
 
 
 
 
 

 هویت فرهنگی معارض

ي که فراروي خويش هاي سياسي اجتماعبست راهکارهويت فرهنگي معارض، هويتي است که در بن
هاي خويش را به گونه اي فرهنگي ابراز گردد و نقطه نظرهاي فرهنگي متوسل ميبيند، به راهکارمي
دارد. به چالش کشيدن سبک زندگي پيشنهادي توسط اولياي فرهنگي و اجتماعي جامعه، وجه بارز مي

 آيد.هويت فرهنگي معارض به شمار مي

 
 
 
 

 
 
 

 نويسد:هويت اخير مي ( درباره9915منطقي )
ت، زيس پاره يا دو بررسي شواهد گردآمده از سطح نوجوانان و جوانان حکايت از آن دارد که هويت دو»

هويت معارض »توان از آن با عنوان در حال حاضر در حال تبديل به هويت ديگري است که مي
 ياد کرد. « فرهنگي

اي هه منفي اولياي امور فرهنگي جامعه به فناورينوجوانان و جوانان با مالحظه مواردي مانند: نگا
ها قرار است از حافظ و مولوي خوانده شود، رو هايي که در آنارتباطي پيشرفته، لغو پي در پي کنسرت

ا و هبه کاستي نهادن اخالق اجتماعي، اعتماد اجتماعي و کالً سرمايه اجتماعي، فزوني گرفتن اختالس
کند و اي که سالمت مردم را در جامعه تهديد ميهاي ماهوارهدن پارازيتها، الينحل مانرانت خواري

موارد ديگري از اين دست، به تدريج هويت دوپاره خويش را به کنار نهاده، به سمت هويت وحدت 
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آميز فرهنگي آن در قياس با وجه سياسي آن )که در يابند که وجه تعارضاي سوق يافته و مييافته
د باشد، زيرا فاقهاي بسيار سنگيني است(، از وجه بارزتري برخوردار مين هزينهجامعه حاضر متضم

 هاي سياسي است. هاي سنگين موضع گيريهزينه
آغاز بروز هويت معارض فرهنگي را شايد بتوان از مرگ مرتضي پاشايي به بعد در نظر گرفت، به اين 

در  هاي دولتيتفاوت رسانهاهد برخورد بيمعنا که جوانان با وقوع مرگ مرتضي پاشايي، زماني که ش
با بسيج خويش در فضاي مجازي، دست به واکنشي پر شکوه و قابل تأمل از خود در اين جهت شدند، 

وير وي هاي اجتماعي را به تصمراسم تشييع جنازه پاشايي زده، بعضاً تصوير پروفايل خويش در شبکه
فضاي  حجاب دختران درهاي ديگري مانند حضور بيپديده آراسته يا سياه کردند. به شکل مشابهي وقوع

در جامعه، به سخره گرفتن مسووالن در فضاي مجازي و موارد « ازدواج سفيد»مجازي، استقبال از 
 دهد. مشابه، از بروز هويت معارض فرهنگي در سطح جوانان خبر مي

آموزان دبستاني ربري دانشمصاحبه درباره چگونگي کا 911»(، در گزارش پژوهش ب 9913منطقي )
 هايي از هويت فرهنگي معارض، به ارايه نمونه«هاي ارتباطي جديد )تلفن همراه، تبلت، رايانه(از فناوري

 «.آموز دست زده استدر سطح نوجوانان دختر و پسر دانش

 
   

 
 
 
 
 

 

 گيري هويتشکلهايي که به ساله، در مصاحبه خود نمونه و مصداقي از مجموعه رفتار 4اميرضاي 
 شود را ارايه کرده است:فرهنگي معارض در زندگي آينده کودک منجر مي

 ده؟اين کارتون رو که گفتي، تلويزيون نشون مي -»
م يا کنده يا از ماهواره نگاه مينه، من کارتوناي تلويزيون رو دوست ندارم. همش تکراري نشون مي

 بينم.ديش رو ميسي
 کني؟ن خودمون رو نگاه نمييعني اصالً تلويزيو -

 گن تلويزيون خودمون خوب نيست، منم دوست ندارم.نه، بابام اينا هم مي
 گن تلويزيون خودمون خوب نيست؟خوب چرا مي -

 «.کنهگه بايد آزاد باشه تلويزيون، تلويزيون ما همش رو سانسور ميبابام مي
ري هويت گياگر چه سخن گفتن از شکل توان نتيجه گرفت،بندي اجمالي ميبنابراين در يک جمع

گي که هاي فرهنرسد بسترنمايد، اما به نظر مياي دشوار و ناشدني ميدر سنين پيش دبستان، مقوله
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فضاي مجازي در برابر کاربران خردسال گشوده است، از اين ظرفيت برخوردار هست که بسته به نوع 
يت گيري هويتي متفاوت را در آنان نهاده، اين هوشکل کاربري مثبت تا خنثي و يا منفي کاربران، بنيان

در استمرار کاربري کودکان، در نوجواني آنان به صورت هويت غالب نوجوان، خود را به معرض ديد 
 بگذارد.

 

  
 
 
 
 
 

 زودرس بلوغ بینیپیش -2-15

ر مصرف حکايت از بلوغ زودرس کودکان دارند. عوامل متعددي نظي ،برخي از شواهد علمي موجود
غذاهاي پر کالري، بهبود بهداشت، آلودگي هوا، چاق شدن کودکان )در اثر کم تحرکي آنان(، 

ان بخشند. در اين ميهاي محيطي و برخي از موارد ديگر، بلوغ زيستي کودکان را تسريع ميتحريک
ي از ضاي مجازهاي موجود در فها و پويانماييهاي ديجيتالي، کارتونکاربري نامناسب کودکان از بازي

آورند و از شده، اسباب چاق شدن آنان را فراهم مي 11نسل دهه سويي مانع از تحرک کافي کودکان 
سوي ديگر مضامين و محتواهاي نامناسب، اسباب تحريک کودکان و در نتيجه تسريع بلوغ آنان را 

 آورند.فراهم مي

 
 
 
 
 
 
 
 

بلوغ  نگار،دارد که با افزايش کاربري از ادبيات هرزهها داللت بر آن نتايج حاصل از برخي از آزمايش 
 جمعيت مورد بررسي، زودتر رخ داده است.
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هاي محيطي، يکي از عوامل جلوافتادن بلوغ زيستي تحريک دهد،( گزارش مي0115) 1سانتروک

سازند، در بررسي پژوهشي خويش خاطرنشان ميدر گزارش هم ( 0111و همکاران ) 2سکووگاست. 

ور طآموزان پسر سال هشتم سوئد انجام دادند، سن بلوغ آنان و هميننفر از دانش 11ان در سطح که آن
نگار را مورد پرسش قرار دادند. نتايج حاصل از اين آزمايش داللت بر ميزان کاربري آنان از ادبيات هرزه

 دتر رخ داده بود.نگار، بلوغ جمعيت مورد بررسي، زوآن داشت، با افزايش کاربري از ادبيات هرزه

دهند، پسراني که در فضاي مجازي از محتواي ( به شکل مشابهي گزارش مي0195و همکاران ) 3بييتز

 گردند.بالغ ميکنند، زودتر نگار استفاده ميهرزه
ها، با طرح دوست جنس مخالف در کنار قهرمان بازي يا هاي ديجيتالي و کارتونبرخي از بازي

تقيم بر ضرورت داشتن دوست جنس مخالف براي دختران و پسران کاربر تأکيد کارتون، به شکل غيرمس
 ورزند. مي

ها، بلکه حتي در سطح هاي ديگري، عشق نه تنها در سطح انسانهاي ديجيتالي و کارتوندر بازي
ها يزشود، و در ادامه، تبعات ديگر آن نظير روابط جسماني و بارداري نيز در اين باها هم مطرح ميحيوان

هاي ديگر، از روابط جسماني دو جنس به شود. در برخي از بازيبراي کودکان کاربر به نمايش نهاده مي
وسيدن آميز )نظير بشکلي معمول و متعارف )نظير رقصيدن سيندرال با شاهزاده( يا به شکلي قداست

ها نها و کارتواز بازي انجامد( ياد شده است. سرانجام در بعضيزيباي خفته که به بيدار شدن وي مي
مضامين جنسي به صراحت مطرح شده، با ترسيم روابط متعارف و غير متعارف جنسي )نظير 

گرايي( فضاي ذهني کودکان خردسال را به شدت تحت تأثير خود قرار داده، به شدت آنان را جنسهم
زايش کودکان خردسال، اف کنند. مجموعه موارد پيش گفته، به عالوه بهبود تغذيه و بهداشتتحريک مي

 آورند.ها، اسباب تسريع بلوغ زيستي آنان را فراهم ميهاي زيست محيطي و مانند آنآلودگي
 :استشود، تصاوير زير متعلق به بازي تام عاشق آنجال مي
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نساني در فضاي هاي عرضه شده معطوف به روابط اهاي ديجيتالي و کارتونموضوع اخير در بازي
شود. تصاوير ها به کرات به نمايش نهاده ميگفته در آنمجازي در اوج خودش قرار داشته، روند پيش

ند )و قابل توجه است که در بازي آنا و هستزير متعلق به عروسک باربي حامله و بازي الساي حامله 
 ماند(.السا، تنها آنا هست که ازدواج کرده، السا مجرد مي

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

قرار دارند که  11نسل دهه هاي متعدد ديگري حول محور حامله شدن در دسترس کودکان بازي
 هايي از آن مطرح شد.نمونه ترپيش

ساله، داليل واضحي مبني تحريک  5ساله و يسناي  4محيا و آيين آوين، هاي مالحظه مصاحبه
فور، تلفن همراه، اسهاي عرضه شده در تبلت، پيها و فيلمها، کارتونکودکان خردسال کاربر بازي

 دهند: اينترنت و ماهواره و بسترسازي براي بلوغ زودرس آنان را به دست مي
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 ها ديدي؟چيز بدي در کارتون -»
دي گرفته بودم و رفتم نگاه کنم، ديدم که تووي کارتون، نه. فقط يه بار که از يکي از دوستام سي

هاي هاي همو بوس کنن، لببوسيدند، به جاي اين که لپکنند، بعد که ميمي دو نفر همديگه رو بوس
 . بوسيدندهمو مي

 . خوب -
 . «ها رو اين جوري بوس کردم، خانم مربي محکم منو دعوا کردبعد که اومدم منم يکي از بچه

 تو تا حاال سريال اکيا رو ديدي؟ -»
 ، ولي بابام زد يه کانال ديگه.دادمي يه بار خونه عمم بوديم، داشت نشون

 چرا؟ -
 «. دونم چرا کانال رو عوض کردنمي خندد( رو تخت الال کرده بودن،)محيا کلي مي

 
 
 
 
 
 

 

 دارد:آيين در قسمتي از مصاحبه خودش بيان مي
 ادبي نشون بدن؟هاي بيها يا عکسهات بهت فيلمتا حاال شده دوست -»
 ر و پسر نشونم دادن. نه، فقط يه بار عکس يه دخت -

 چه جوري بود؟
 با هم نامزد بودن. -
 يعني چه جوري؟ -

 بغل هم.
 مگه نامزدا تو بغل هم هستن؟ -

 آره، دوستم از برادرش شنيده به من گف.
 ديگه تلگرام چه چيزهاي بدي داره؟ دوستت تا حاال تو تلگرام چيز بدي نديده؟ -

 شه بگم.نمي چرا، ولي
 شه بهم بگي؟مي گم،نمي من به کسي -

 «.دوستم گف تو گوشي برادرش عکس لب و باسنه 
گردد، وقتي آنان در جمع خانواده مشغول ديدن آيين در فراز ديگري از مصاحبه خويش يادآور مي

يد، آهاي نامناسبي که در فيلم به نمايش درمياي هستند، مادر او در برخورد با صحنههاي ماهوارهسريال
 زند.کانال تلويزيوني، در عمل به کنجکاوي فرزندش دامن مي با عوض کردن



 59/هاي رواني، فرهنگي و اجتماعيبررسي تحول

 

 
 

دهد که ذهن وي ماالمال از انديشه دوست پسر، ازدواج، در مصاحبه خويش نشان مي ،ساله 5يسناي 
باشد. وي در قسمت ديگري از مصاحبه خويش با اذعان به اين که حاملگي و به دنيا آوردن نوزاد مي

 کند:تين هست، از عجز و البه خويش در ارتباط با وي چنين ياد مياي به نام معاشق پسر بچه
  قورباغه کشيدي... منم نقاشي بکشم؟ -»

  عروس دوماد بکش.
  باشه. يسنا خانوم هم دوست داره عروس بشه؟ -

شه، اسمش هم متينه، من اين قدر دونه کيش ميشه؟ مامان مييکي هست يادم نيست کيه من مي
 آبادن.کنم، اونا عباسنميدوسش دارم، ولش 

  تو دوست داري اون داماد بشه؟ -
  آره. 

  شه؟خوب دوماد بشه، چي مي -
زنه ريم سر خونه زندگيمون...اين قدر باااا ادبه متين. قيافش خوشگله، تيپ خوشگل خوشگل ميمي

 کنم با اون ازدواج کنم، ولي هنوز بزرگ نشدم... .هر روز... اصالً حال مي
  بايد صبر کني. پس -

بندم، چون داره سوسک اش گفت در رو مي)بعد يسنا رفت و در ورودي به بالکن را بست و به عمه
 و برگشت و گفت: آخيش خيالم از دست عمم راحت شد(.  -درحالي که واقعاً سوسکي در کار نبود -مياد 

  يسنا ازدواج يعني چي؟ -
 م.يعني ما هر دوتامون خودمون رو دوست داري

 يعني دو نفري که همديگه رو دوست دارن، اسمش ازدواجه؟ - 
  آره. آقا ميايي تو دختر من شي، من مامانت؟

 آره.  - 
  يا تو مامانم شو.

  ات... .تو مامان شو، من بچه
  مثالً اومدم عروسي تو.

  باشه خوش اومدين، خوش اومدين.  -
  عروسيتون مبارک.

  مررررسي. -
  شوهرتون کو پس؟

  اس ديگه.اتاقه مردونه -
  از کي دوست دارين؟ بيا بگيم لي لي لي لي.  تربيشگم به نظر من شوهرتون رو مي
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  چه کفش قشنگي پوشيدي دوستم.
 ديگه گفتم عروسيه، کفش پاشنه بلند بپوشم.  -

  اي.مثالً تو حامله
ام خومثالً بگو ديگه نمي نه آدم شب عروسيش نبايد حامله باشه... . سالم عزيزم اآلن حامله؟ -

  خواستي اين قدر دورت شلوغ باشه.ببينمتون، همتون بريد. شب عروسيت بود ديگه، مثالً نمي
  چرا نباشه؟ -

  حاال همينا رو تو بگو.
  خوام اينجا باشيد.خوب ديگه بريد، نمي -

ازي عمه بره، بعد دوباره ب اش گفت، وايسا)در اين لحظه عمه يسنا به بالکن آمد و يسنا با ديدن عمه
 کنيم(.

گم، با شينم و با خجالت و گريه بهش ميگم بياد دنبالم، بعد جلو ميزنم به متين و ميمثالً زنگ مي
 کني؟ من ازدواج مي

  ؟گيريشمارش رو مي -
  «.گم متين جونم، تو رو خدا جواب بده... آره... مي

س مخالف، مسأله مشهودي است که در اکثريت قريب الزام طرح الگوهاي مختلف در کنار دوست جن
 گردد:هاي ارايه شده آن سوي آب مالحظه ميبه اتفاق بازي
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ند، اهاي مستقلي که داشته، پس از موفقيت کاراکترهاي تام و آنجال در بازي1تام عاشق آنجال در بازي

 کاربر در جريان بازي شاهد روابط تام و آنجال باشند.اند و کودکان در يک بازي در کنار هم آورده شده
 

 
 
 
 
 
 

ها، با طرح دوست جنس مخالف در کنار قهرمان بازي يا هاي ديجيتالي و کارتونبرخي از بازي
رزند. وکارتون، به شکل غيرمستقيم بر ضرورت داشتن دوست جنس مخالف براي کودکان کاربر تأکيد مي

 داشتند:هاي خويش در همين رابطه، چنين بيان ميدر مصاحبه ،ساله 4ساله و ستايش  5/5کيمياي 
 کيميا خانم مرسده دوستته؟ -»

 آره. 
 خواد وقتي بزرگ شد، باله برقصه؟ اونم مي -

 دونم ديگه. نمي
 اونم شبيه باربيه؟ -

 نه نيس، اون تپله، دوس پسرم نداره. 
 مگه تو داري؟  -

 . گويد(: آره)با صداي آرام مي
 کي هست؟  -

 . تو مهد کودکه
 اسمش چيه؟  -

 . رادين
 چند سالشه؟  -
 سالشه.  5
 رادين دوست پسرته؟  -

 آره. 
 هات چه فرقي داره؟ خوب دوست پسرت با بقيه دوست -

                                                           
1. Tom loves Angela 

http://getandroid.ir/download/game/girl-games/3238-Tom-Loves-Angela.html
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 . دونم، همه دخترا دارنخب، اَه نمي
 مثل کي؟  -

بيا، مثه ني(، مثه سيندرال، مثه بارمثه مبينا )دختر همسايه طبقه پاييني( و مثه بل )شخصيت کارتو
 همشون ديگه. 

 ها همشون دوست پسر دارن؟ اين -
 آره. 

 دوني؟ از کجا مي -
 . خودم ديدم

 تو کارتون ديدي؟  -
 . آره تو ايستا )اينستا گرام( ديدم

 چي ديدي؟   -
 . خوابنيبينن، مخرن، فيلم ميخورن، کادو ميرن شام ميرن ماشين سواري، ميديدم مي

 شه به منم نشون بدي؟ مي -
 . بيا ببين

 
 

 
 
 
 
 
 . کننيعني همه با دوست پسراشون همين کارها رو مي -

 «. آره
 ستايش خانم تو بازي هم داري؟ -»

 خرم.من اصال ً تبلت ندارم، خراب شده، بابام گفته برات مي
 هايي توش بود؟خوب قبالً که داشتي چه بازي -

 به ديوار. ذاشتي بخورهکردم، يکيش يه توپ بود که نبايد ميداشتم که بايد آرايشش مييه باربي 
 دي؟ي بودن برام توضيح ميچه طورخوب  -

برديش خريدي، بعد ميکردي، بعد براش کفش و لباس ميآوردي، بعد آرايش ميمثالً يه باربي رو مي
 کردي.يه مرد براش انتخاب مي

 کردي؟مييعني چي مرد انتخاب  -
 يعني دوست پسر.
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 شد؟خوب بعد چي مي -
 رقصيدن.رفتن توي يه تاالر و ميباهم مي

 تو هم دوست داشتي که جاش باشي؟ -
 آره.

 چرا دوست داري؟ -
 چون مثل عروسه، منم دوست دارم. 

 چرا دوست داري مثل عروس بشي؟ -
 قصه با يه مرد.رپوشه، بعد ميپوشه، لباساي خوشگل ميچون کفش پاشنه بلند مي

 تو هم دوست داري که يه مرد رو برات انتخاب کنن؟ -
 آره، دوست دارم.

 چرا دوست داري؟ -
 «.دونم اونجاشو، ولي خيلي دوست دارمنمي

دارند، آنان در جريان کاربري از بازي هاي خويش اظهار ميساله در مصاحبه 4ارسالن و سهيل 
هد بوسيدن دختران و پسران قهرمان بازي يا دوست پسر داشتن ها، شااسکوبي دوو و کارتون فوتباليست

 اند:هاي فوتباليست بودهمادر يکي از بچه
 کار کردند؟ چه بقيه رفت، روح ارسالن وقتيخوب  -»

 کردن. بوس رو همديگه و شدن حال خوش
 بوسيدن؟ رو کي -

 بوسيدن. همو اسکوبي دوستاي
 نبودن؟ مرد اسکوبي دوستاي مگه -

 مرد بودن. دوتاشون
 هستن؟ زنچند تا  -

 دوتان. اونا هم
 رو بوسيدن؟ همديگه اسکوبي هايدوستخوب  -

 آره.
 شد؟ چي رو بوسيدن همديگه بعد از اين کهخوب  -

 اومد. خوششون همه
 اومد؟ خوششون همه چي براي -

 قهر نبودن. و ديگه شدن دوستبا هم  خب
 قهر بودن؟ با هم چرا -
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 زمين. خوردش دفعه يه نگرفتش، رو زنه چون
 بود؟ قهرکرده با مرده خورد، زمين زنه چون يعني -

 آره.
 ديده بودي؟ از نزديک واقعاً کردن، کارتون تو که کارها از اين تو تا حاال -
 «.نه
   

 
 
 
 
 
 
 
 هست؟ هاچي بيني،مي توي تلويزيون که رو هاييکارتون بگي تونيمي جان سهيل -»

 بينم.مي پورنگم عمو و کمون و جري، رنگين ، تاماسفنجي صورتي، باب پلنگ
 داري؟ دوست تربيش گفتي، که رو هاييکارتون يکي از اين کدوم تو -

 کدومشون. هيچ
 کدومشون؟ هيچ چرا -

 کنن.مي ماخسته همشون چون
 کنن؟مي اتتو رو خسته چرا -

 برن.سر مي حوصلمو چون
 برن؟سر مي ت رواهحوصل چرا -

 کنن.مي مزه بي و تکراري کاراي چون
 مثالً چه کارهايي؟ -

 کنتش.مي خراب همش کنه،مي درست خونه داره صورتي پلنگ مثالً
 کنه؟مي اتخسته کارها اين -

 شم.مي عصبيم تازشم خاله، آره
 شي؟مي چراعصبي -

 احمقه. چون
 نداري؟ دوست چرا شون روهبقي -

 زنن.مي حرف ساله يه بچه ثلم بچم، من کننفکر مي بعدشم احمقن، همشون
 هستي؟ بچه تو کننفکر مي چرا -
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 .مياد بدم ازشون ولي دونم،نمي
 هستي؟ تو بچه ،کننفکر مي هااون که دونيمي از کجا تو -

 ديدي. رو فوتباليستا کارتون خاله
 هستش؟ چي کارتون اين مگه آره، -
 خب. خاله دادنشمي نشون تلويزيون تو
 خوب؟ -

 جون. الهخ يادته کنه.مي کمک سوباسا بهمياد  عموش بعدش ميره،مي سوباسا باباي ونتو تلويزي
 يادمه؟ آره -

 مامانشه... . پسر نبود، دوست عموش اون
 داري؟ دوست رو و عموپورنگ کمون هاي رنگينخوب حاال برنامه -

 نه.
 نه؟ چرا -

 زنن.مي حرف بچه با انگاردارن چون
 نن؟زمي حرف اين جوري چرا -

 فهميم.نمي ما انگار گن،مي يه جوري همش خنگن، چون
 فهمين؟نمي چي رو شماها -

 بزرگونه. حرفاي
 چي؟ يعني بزرگونه هايحرف -

 پسر. فوش )فحش(، دوست
 يادگرفتي؟ کي از رو فحش تو -

 سوباسا.
 ده؟مي فحش کي سوباسا توي کارتون -

 .(دزنلبخند مي کودک شخصيت اين اسم با آوردن)ايشي 
 ياد گرفتي؟ از چه کسي رو پسر دوست -

 سوباسا.
 چي؟ يعني پسر دوستخوب  -

 برن. بيرون هم با وقتام بعضي و کنه ماچ رو دختر يعني
 کرد؟مي کارها کي از اين سوباسا توي کارتون -

 مامانش. پسر دوست

 ... 
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 خوشگله؟ خفته زيباي تو هم نظر به -
 آره.

 خوشگله؟ چه قدر -
 خاله. خيلي

 چرا خيلي؟ -
 صورتيه. لباش چون

 خوشگله؟ صورتيه لباش چون -
 باشه. صورتي خفته زيباي مثل لباش بگيرم، زن يه خواممي جون خاله تازشم آره،

 باشه؟ صورتي خفته زيباي مثل لباش فقط -
 باشه. قرمز لپاشم نه،
 شد؟ خالص جادوگره اون جادوي از چه جوري خفته زيبايخوب  -
 «.کرد...مي شماچ بايد پسر يه

آنا  اي که قلب يخ زدهعاشقانه آميزي از بوسهساله هم در مصاحبه خويش به شکل ستايش 4ياسمن 
 کند:آورد، ياد ميرا دوباره به تپش مي

 اون پسر اولي بدجنس بود.»
 خواست چه کار کنه؟مگه مي -

هانسم  شقي اونو خوب کنه. بعدتونست بوس عخواست آنا وقتي رفته قصر هانس... بعد آنا فقط ميمي
اين کار رو نکرد. آنا مرد. يخ شد. اون آنا اومد، السا رو بکشه، اون زد، السا بش يخ زد، يهو اشتباهي 
خورد به آنا، آنا يخ زد. بعد السا بغلش کرد، يخش رفت، بعداً زنده شد. آخر سر با هانس ازدواج نکرد، با 

 «.يه پسره ديگه ازدواج کرد
دارد با مفهوم عشق در کارتون جنگي اسپايدرمن )مرد ساله در مصاحبه خود بيان مي 4آرشام 

خواستند با هم هاي کارتون ميدارد، اگر قهرمانساله هم اظهار مي 4عنکبوتي( آشنا شده است. آزيتاي 
 ند:اها پس از بوسيدن يکديگر از هم جدا شدهکردند. اما آنازدواج کنند، بايد حلقه رد و بدل مي

 ها رو نجات بدي؟بري و آدم اسپايدرمن با پس آرشام تو دوست داري -»
 آره.

 بکني؟ ايکار ديگه ها، چهدادن آدم نجات و اسپايدرمن با رفتن جاي به حاضري -
 بايد باشه. اسپايدرمن ولي کارکنم، چي دونمنمي

 اشه؟ب تو پيش اسپايدرمن اينه که بکني، مهم کاري چه کنهنمي فرقي يعني -
 آره.

 بکنين؟ کارهايي چه ديگه هم با خواينمي رفتي، حاال بيرون اسپايدرمن با کن فکرخوب  -
 بگرديم. با عشقامون بريم
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 داره؟ اسپايدرمن، عشق مگه -
 آره.

 ديدي؟ از کجا رو اسپايدرمن عشق تو -
 تو فيلمش.

 کردي؟مي نگاه اجازه بدون داشتي که فيلمي همون -
 آره.

 چي؟ يعني عشق -
 بدم. نجاتش تونممي من داره، قبول که کسي

 شنيدي؟ بار کجا اولين رو عشق -
 اسپايدرمن. تو فيلم

 عشق؟ گهمي کي تو فيلم -
 بدم. نجات رو بايد عشقم گه، منمي اسپايدرمن

 ده؟مي ها رو نجاتآدم رهمي که داره رو قبول تو فيلم، دختره، اسپايدرمن -
 آره.

 داري؟ عشق همتو  مگه آرشام خوب -
 آره.

 هستش؟ تو کي عشق -
 مريم.

 ديدي؟ رو کجا مريم -
 همسايمونه.

 بود؟ عشقت بشي، اون موقع مريم اسپايدرمن دوست از اين که قبل آرشام، تو -
 نه.
 شد؟ عشقت چه جوري مريم بگي تونيمي -

 م.داد نجاتش تمرف و سريع تار زدم منم کنه.مي و گريه ترسهميداره  از يه گربه مريم ديدم من
 کارکردي؟ چي يعني -

 و رفت. کردم رو نوازش گربه
 ترسي؟نمي تو از گربه -

 داره. ترس تام مگه نه.
 هستش؟ و جري تام تو کارتون تام منظورت -

 آره.
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 بشه؟ مريض آدم شه،مي باعث گربه که گهنمي مامانت -
 چرا.

 دي؟نمي تو گوش ولي -
 نه.
 دي؟نمي چرا گوش -

 شه.نمي مريض تام چرا صاحب پس ين جوريه،ا اگه آخه
 شيم؟نمي مريض هم ما شه،نمي مريض تام صاحب چون پس -

 «.آره
 داري؟ دوست رو ريمي که دبستاني آزيتا خانم، پيشخوب  -»

 نه.
 نداري؟ دوست چرا -

 ندارن. دوست رو هابچه ما اصالً
 ندارن؟ دوست رو هاشما بچه چرا -

 ذارن.مي کترسنا کارتوناي برامون
 گذارن؟مي شما براي هاييکارتون چه مگه -

 خود در چهره را پريشاني زند ومي نفس نفس ترس از بود )کودک1 شهراشباح اسمش ترسناکه، خيلي

 دهد(.مي نشان
 چي؟ يعني ترسناک بگي تونيمي -

 تنها و هم دهمي ازدست رو و باباش مامان هم دختر شن، اونمي خوک دختره پيش و باباش مامان
 شه.مي

 ترسناکه؟ خيلي شدن و تنها و بابا مامان دادن از دست نظرت به -
 کارکنه. چي و باباش مامان دختره بدون اون ترسناکه. خيلي آره، واي

 شدن؟ خوک و باباش مامان چرا -
 باشه. بايد بدمزه اشباح غذا چه قدر اَي خوردن، شهر اشباح از غذاي

 بود؟ دمزهب دونيمي از کجا تو -
 شدن. خوک چون

 چي ديدي؟  توي کارتون ديگه که هست آزيتا يادت -
 آره.

                                                           
 با يدختر که است دارد و ماجراي آن از اين قرار عاشقانه -ترسناک نرژا کارتون اين .است کشور ژاپن . شهر اشباح، ساخته9

 انوادهخ نجات براي دختر داستان طول در تمام شوند.مي و اسير اشباح کرده را گم راه ولي روند،مي نيک پيک براي اشخانواده
 کند.نابود مي را و سرانجام اشباح جنگدخود مي
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 بگي؟ من به تونيمي -
 بشن. آدم و باباش مامان کنه،مي کمکش سايمون شه،مي دوست سايمون با دختره

 هست؟ کي سايمون -
 .کردن شبح هم رو و خودش کشتن رو و باباش اشباح، مامان قبالً که پسر خوشگل يه
 گردن؟برمي هم دختره و باباي و مامان شهمي تموم خوب چيز همه آخر کارتونخوب  -

 نه.
 چرا نه؟ -

 کنه. ازدواج با سايمون تونهنمي دختره ولي گردن،برمي و باباش مامان
 کنه؟ ازدواج با سايمون تونهنمي چرا -

 نکرد. جازدوا دختره با نشه، شبح دختره اين که بود، براي شبح سايمون چون
 نکرد؟ ازدواج سايمون با که شدي ناراحت توخوب  -

 کردم. گريه خيلي آره،
 کردي؟ گريه چرا -

 بد بودش. خيلي جداييشون
 کارکردن؟ چي جدايي موقع مگه -

 و نابود شد. آسمون رفت هم و خودش انداخت رو و بعد دختره رو بوسيدن همديگه
 
 
 
 
 
 
 
 کردن؟ کار مي چه بايد کنن، ازدواج خواستناگر مي نظرت به آزيتاخوب  -

 کردن.مي انگشتر دست
 کردن؟ ازدواج هم با يعني بکنن، هم دست انگشتر هااگر آدم پس -

 آره.
 کردن؟ دست انگشتر يعني ازدواج که يادگرفتي کجا از تو -
 «.ديدم فيلم تو
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 5/5کند و سرانجام مهربان از ازدواج آنا و مجرد ماندن السا در کارتون فروزن ياد مي ،ساله 4هلياي 
ا يا ههاي ديجيتالي و پويانماييساله، از باربي حامله )بدون آن که بحث ازدواج باربي در جريان بازي

 گويد:هاي باربي مطرح شده باشد(، سخن ميکارتون
 هات السا و آنا بازي کردي؟تا حاال با دوست -»

ون آقا شدن، من و دوستم هم السا و آنا شديم. ولي آره، تو تولدم بازي کرديم. يکي گوزن شد، دوتام
 کرديم، چون مامانم بهم گفت، شلوغ نکنيد.  مي نبايد خيلي سر و صدا

 اون دو تا آقا کي بودن؟ -
 .«يکيش شوهر آنا بود، ولي بعدش آنا رفت با يکي ديگه عروسي کرد. السا هم شوهر نداشت

ه، کنهاش رو چه جوري بزرگ ميحاال بعد باربي بچه مهربان خانم، گفتي که باربي بچه داره، -»
 کنه؟ باهاشون خوب رفتار مي

کنيم، کوچيک کوچيک داره، اون کوچيک کوچيک داره، بعد الکي شيکمشو پاره ميچند تا  الکي اِ،
 ني شه.گيريم، مثالً نيمي

 شه؟اِ شکمش هم گنده مي -
 شه.آره، بعد پاره هم مي

 ؟ شهچه جوري پاره مي -
و ذاريم توش. اون رني( رو ميشه اونو )نيشه، ولي واقعنم پاره ميبا يه چاقوي الکي، مثالً پاره مي

ي شه، انققده يعني )با دست اندازه بزرگتاش رو بذاري، انققده چاق مي بنديم. بعد اگر سهالکي مثالً مي
 «.دهد(را نشان مي

 د: پردازني و چگونگي تولد نوزاد براي کودکان ميهاي ديجيتالي، به مقوله بارداربرخي از بازي
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ساله که به ظاهر کاربر اين بازي )يا يک بازي مشابه( بوده است، در قسمتي از مصاحبه  4پارميداي 
 دارد:خويش در همين جهت بيان مي

 اي داري؟پد خودت چه بازيخوب پارميدا تو آي -»
 .دل آدم بزرگه

 يعني چي؟ -
کني اتاق بچه رو، بعدم هر موقع عرق کرد، خشک يعني يه آدم بزرگه، بچه مياره، بعدم رنگ مي

 زني به اتاقش.خري براي بچه، ميکني، بعدش يه دونه عکسه که ميمي
 ني رو تو بازي چه جوري به دنيا ميارن؟ني -

زمين، بعدش خون مياد، بعدشم بچه رو  ذاري روخواد به دنيا بياد، اول نايلون ميببين وقتي مي
 شاهقدر شيطون بودم که همدي دست مادرش و مياد به دنيا... من خودم بچه بودم، اون گيري، ميمي

 «.کردم...گريه مي

 نفس به اعتماد كاهش و حقارت احساس -2-11

بت اوليا، ا مهر و محاگر زندگي خانوادگي کودکان، زندگي متعارفي باشد و کودک در کنار شير جسماني ب
از شير رواني الزم نيز برخوردار شده باشد، رشد وي رشدي متعادل خواهد بود و با نگاهي باز و اميدوار 

 به جهان فراروي خويش خواهد نگريست.
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اما در اين ميان برخي از عوامل مداخله کننده وجود دارند که ممکن است ديد اميدوار کودک به جهان 
د ترين عوامل موجويکي از مهم کرده، وي را فردي نامتعادل و تحقير شده بار بياورند.مخدوش آينده را 

نامناسب است، به اين معنا که کودکان اوالً به سبب نيازي که هاي در اين زمينه، تغذيه کودک از الگو
ي که اگستردهفراگير و هاي کنند و ثانياً به دليل جذابيتمي در روند تحول خويش به الگو احساس

ارتباطي جديد از آن برخوردار است، متوجه کاربري از وسايلي مانند تبلت، هاي کاربري از فناوري
اي هتوجهي و ضعف نهادشوند و در اين ميان به دليل بيمي فور، رايانه، ماهواره و تلفن همراهاسپي

 است که از آنهايي کنند، محتوامي از محتوايي که کودکان ايراني از آن کاربري 1%15فرهنگي داخلي، 

 اند. سوي آب آمده
يد داري تولتبليغاتي جهان سرمايههاي فرهنگي مردمي و دستگاههاي محتويات اخير از سوي نهاد

مردمي اي هاند که البته به لحاظ ارزشي، از تفاوتي ماهوي برخوردارند، اما به دليل ضعف مالي جريانشده
يگر، داري از سوي دتبليغاتي جهان سرمايههاي امکانات مالي گسترده دستگاه گرا از سويي وو انسان

که کودکان ايراني کاربر آن هستند، متعلق به هايي و پويانماييها ديجيتالي، کارتونهاي غالب بازي
د هاي مزبور در جريان توليداري هستند و بالطبع دستگاهزير پوشش نظام سرمايههاي توليدهاي نهاد

گذارند و محصوالت آنان در واقع در مي محصوالت اخير، اهداف ارزشي خود را در توليدهاي خويش
است که در درجه نخست شخصيت مستقلي در خود احساس نکنند )تا بعداً عليه هايي صدد تربيت انسان

به صورت اي وارد نياورند( و در درجه بعدي اهميت، مصرف براي آنان داري خدشهاهداف نظام سرمايه
هدف و ايدئولوژي درآمده باشد و در درجه آخر، انديشه شهوي القايي آنان، تحقق دو هدف قبل را 

 تضمين کند. 

                                                           
انجام دادند و طي آن  9914دهد، در پژوهشي که وي و تني چند از دانشجويانش در سال منطقي )منتشر نشده(، گزارش مي .9

اين الگوها، الگوهاي خارجي  %15ساله را مورد بررسي قرار دادند، قريب  9-1پسر  9111دختر و  9111الگوهاي مورد عالقه 
 بودند.

 9911اي مجازي دانشگاه فرهنگيان که در شهريور خوراکيان )معاون محتواي شوراي عالي فضاي مجازي( نيز در همايش فض
هاي داخلي بوده، بقيه کاربري آنان از توليدهاي از کاربري کاربران ايراني، بازي %5دهد که تنها برگزار شد، گزارش مي

 هاي غربي است.کمپاني
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 اند، خاطرنشانوالت ديسني تهيه کردههاي اي که در مورد کارتون( در مقاله0191) 2و جاکوبي 1گلدن

کاربر محصوالت ديسني در همه جاي  آنان حکايت از آن دارد که دختران کوچکهاي سازند، بررسيمي
ديسني باشند و اين امر در واقع بيانگر هاي کارتونهاي جهان آرزوي آن را دارند که شبيه شاهزاده

 فرهنگي خودش است. -فکريهاي موفقيت اهداف کمپاني والت ديسني در القاي انديشه
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ها ديجيتال، کارتونهاي ن دارد که کودکان کاربر بازيميداني گروه پژوهش داللت بر آهاي بررسي
ن، تنظير باربي، برتز، السا، آنا، مريدا، سفيد برفي، سيندرال، بنهايي در مواجهه با الگوها و پويانمايي

فردي، فرهنگي، اجتماعي، هاي ها، از ارزشمن، باب اسفنجي، هالک، ثور و مانند آناسپايدرمن، بت
 هنگيمحصوالت فرکودکان کاربر . گردندمي متأثرها تي و سياسي موجود در اين الگواقتصادي، عقيد

و ها ديجيتال، کارتونهاي نسبتاً متفاوت مطرح شده در بازيهاي ، پس از برخورد با معياراخير
هاي ردر معياتنها داري هستند(، نه مبلغ جهان سرمايههاي )که در واقع معيار آن سوي آب هايپويانمايي

مورد هاي براي پسران(، فاصله خود را با الگو)و قدرت بدني  (براي دختران)جذابيت فيزيکي فردي مانند 
قيدتي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، عهاي بينند، بلکه با تأمل و تأني در معيارمي شان بسيار زيادعالقه

الباً مادي و شهواني آثار اخير را با غهاي امريکايي، فاصله معيارهاي و سياسي مطرح شده در کارتون

                                                           
1. Golden, J. 

2. Jacoby, J. 
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هاي پيش آمده، از آنجا که در مشکالت و تعارضبينند و مي مشابه در جامعه خودشان، زيادهاي معيار
و )به سادگي دچار احساس حقارت مضاعف کنند، شان حل ميها را به نفع الگوهاي مورد عالقهغالباً آن

 گردند. مي (حقارت ملي احساساجتماعي  -البته در ابعاد سياسي
احساس حقارت اخير بر خالف حقارت ساده که ممکن است به دليل زيبا نبودن يا پولدار نبودن 

ن کند نه زيبا است، نه پولدار و چنديزمان کودک احساس ميگريبان کودک را بگيرد، به دليل آن که هم
است که تا کنون در عرف مردم  حقارت عاديتر از عميقفقدان مشابه، حقارتي چندوجهي و بسيار 

 شده است.شناخته مي

 
 

 
 
 
 
 

در ادامه پس از طرح اجمالي برخي از شواهد گردآوري شده در ابعاد فردي، فرهنگي، اجتماعي، 
در ي هايو استانداردها اقتصادي، عقيدتي و سياسي، خاطرنشان خواهد شد، شواهد اخير به تحقق معيار

فردي، بومي و ملي وي سنخيت هاي با معيارها ضمن آن که ه اين معيارانجامند کمي کودکان کاربر
گفته، اسباب حقارت مضاعف و چند ها دارند که در مجموع موارد پيشچنداني ندارند، فاصله زيادي با آن

 ماندگي جامعهبعدي وي )در ابعاد رواني، اجتماعي و فرهنگي( و حقارت ملي او )به شکل احساس عقب
 اش( را رقم خواهند زد.مورد عالقههاي مع موطن الگووي از جوا

 فردیهای ارایه برخی از معیار

 مواجههايي با الگوغربي هاي و پويانماييها کارتونغالباً در جريان کاربري از  11نسل دهه کودکان 
يا  خترانه( وآل برخوردار بوده، در اوج جذابيت فيزيکي ممکن )در الگوهاي دشوند که از حالتي ايدهمي

ده، زدر اوج قدرت فيزيکي ممکن )در الگوهاي پسرانه( قرار دارند. بالطبع در آغاز، کودک به شکلي شگفت
زند، به مي مورد نظر دستهاي گردد، اما زماني که به مقايسه خودش و الگومي اخيرهاي جذب الگو

 ماندگي و حقارت وجود وي راعقبيابد، احساس مي دليل تفاوت بارز و آشکاري که بين خود و الگو
 گيرد.فرامي
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ساله  5/4هاي ساله و حسني و ر 5انجام شده با ساره و آنيساي هاي بيانات زير قسمتي از مصاحبه  
نسته، دا تر از الگوهاي مطرح شدهها کودکان اخير آشکارا جذابيت خود را پايينهستند. در اين مصاحبه

 شان پر نشدني است:کنند که فاصله موجود بين جذابيت آنان و الگوهاي مورد عالقهاذعان مي
 پس گفتي به نظر تو سيندرال خوشگله؟  -»

 آره. لباساش خيلي قشنگن ديگه. تازه موهاشم طالييه. 
 تري يا سيندرال؟ حاال تو خوشگل -

 سيندرال!
 اشي؟ توني مثل سيندرال خوشگل بتو نمي -

 تونه مثل سيندرال باشه. نه، هيشکي نمي
 تو خوشگلي؟  -

 يه کوچولو.
 چرا يه کوچولو؟  -

 تره، ولي مثل سيندرال مهربون نيست اصالً.آخه دوستم درسا خيلي خوشگل
 يعني چي مثل سيندرال مهربون نيست؟  -

 آخه يه بار لباسم کثيف شده بود، کلي مسخرم کرد.
 ؟ پس چرا با اون دوستي -

 آخه خيلي خوشگله.
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 فقط چون خوشگله با اون دوستي؟  -
 آره. 

 هايي که مهربون نيستن دوست شد، نظر تو چيه؟ اي به من گفته بود، نبايد با آدمي ديگهيه بچه -
 «.آخه اونايي که خوشگلن، هميشه کلي دوست دارن

 
   

 
 
 
 

 
 هايي از باربي رو خريدي؟تا حاال وسيله -»

و دارم توخونمون... . مامانم برا تولدم خريد. يه جعبه هست، توش باربيه با کليييي لباس آره، عروسکش
 و آينه و کيف و کفش... .

 پوشه؟هايي ميباربي چه لباس -

تر از همه هست، دامن پوشه، هميشه هم لباساسش قشنگلباسايي که خيلي خوشگلن رو مي
 پوشه... .کيف و کفشاي سِت مي ذاره،ذاره، گوشواره ميپوشه، گردنبند ميمي

 پوشي؟تو هم مثل باربي لباس مي -

 نه، من شبيه باربي نيستم.
 آخه چرا؟ -

 باربي الغره.
 مگه تو الغر نيستي؟ -

 گن توپولو، من الغر نيستم.نه، دوستام به من مي
 از باربي چه چيزهايي ياد گرفتي؟ -

... لباس داشته باشن، يه عالمه وسيله داشته باشن شن، يه عالمهتر مييادگرفتم آدما رژ بزنن قشنگ
. 

 کردي؟تو اگر مثل باربي بودي، چه کارهايي مي -

وااييي اگه مثل اون بودم، دوست داشتم همه لباسا رو بپوشم و باهاش برم بيرون، به دوستامم 
 «.نشونشون بدم
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 حسني خانم تو باربي داري؟ -»

 آره.
 باربيت چه طوره؟ -

تره، ماشين داره، وسايل آرايش داره، دوست خب اون خوشگله، چشاش آبيه. الغره، وسايالش بيش
 پسرم داره.

 باربي چه وسايلي داره؟ -
 «.يه عالمه لباساي خوشگل خوشگل داره، کمد داره، الک داره، رژ لب داره!

 رها جان به نظر تو السا چه شکليه؟ -»
 وهاش بلنده، دماغشم قشنگه. يه دختر خوشگله که خيلي الغره و م

 دماغش قشنگه يعني چي؟ -
 يعني دماغش رو عمل کرده.

 عمل کرده يعني چي؟ -
 يعني کوچيک کرده.

 کنن؟خوب مردم براي چي دماغشون رو عمل مي -
 براي اين که قشنگ نبوده، مجبور شده قشنگش کنه.

 يعني هر کي دماغش قشنگ نيست، بايد عمل کنه؟ -
 آره ديگه.

 هم دوست داري دماغت رو عمل کني؟ تو -
 کنم.آره، بزرگ بشم، حتماً عمل مي

 خواي عمل کني؟تو که دماغت خوبه، چرا مي -
 نه، دماغ من نوکش تيزه. 

 کنن؟ هايي که داري هم دماغشون رو عمل ميبه نظرت دوست -
 دونم، ولي فکر کنم مريم نتونه عمل کنه.نمي

 چرا؟ -
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ه عمل کنن.رسه کچون پول اونا نمي
مگه براي عمل کردن پول زيادي الزمه؟ -

آره.
 اي هم کرده؟هاي ديگهبه نظرت السا عمل -

آره. فکر کنم چشماشم عمل کرده، چون خيلي قشنگه.
مگه چه شکليه؟ -

رنگش آبيه.
شه عمل کرد؟مگه چشم رو هم مي -

 آره. چون هيچ کس رو نديدم که رنگ چشماش آبي باشه.
هاشون آبي نيست، زشت هستند؟هايي که رنگ چشممگه اون -

نه زشت نيستن، ولي آبي بهتره.
هات رو هم عمل کني؟خواي چشمتو بزرگ بشي، مي -

نه. 
 چرا؟ -

مونه که چشمامم عمل کنم.چون اگه بخوام دماغمم عمل کنم، پول برام نمي
 دوست داري شبيه السا بشي؟ -

«.شمکنم و شبيه اون ميآره. عمل مي
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 فرهنگیهای ارایه برخی از معیار

 
 
 
 
 
 
 
 

در عمل با  ،هاو پويانماييها ديجيتالي، کارتونهاي بازيدر جريان استفاده از  11نسل دهه کودکان 
 ارديموها شوند. اين معيارمي آشناها و کارتونها فرهنگي مدنظر سازندگان بازيهاي برخي از معيار

ايي و گرمانند روابط باز دو جنس، استقبال از امور شهواني )نظير رقص و رقاصي(، استقبال از تجمل
بليغ شده تهاي ها، به تدريج متوجه فاصله نسبي رفتارهستند که کودک پس از پذيرش آنها نظاير آن

درک فاصله اخير براي وي شود و مي فرهنگي جامعه خودشهاي با معيارها و پويانماييها در کارتون
قه خويش مورد عالهاي ناراحت کننده است. البته غالب کودکان، به دليل علقه وافري که نسبت به الگو

 غربي مورد عالقه خودشان حلهاي کنند، تعارض پيش آمده را به نفع عاليق فرهنگي الگومي احساس
 سازد:مي مصاديقي در همين رابطه را مطرحساله،  5/4هاي ساله و حسني و ر 4کنند. اظهارات هدي مي

 کني؟خوب هدي خانم، تو بازي هم مي -»
 آره.
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 خودت تنها؟ -
 نه، با احسان دوستم، خونشون نزديک خونه ماست، مياد خونمون.

 کنيد؟هايي ميخوب با هم چه بازي -
گه من ه، ميکنشم، تو شاهزاده شو، ولي اون قبول نميگم من پرنس ميخاله من به احسان مي

 هاي دخترونه دوس ندارم.بازي
 خوب چرا شاهزاده بشه؟ -

 مثل اون کارتون سيندرال، آخه کفش سيندرال افتاد، بعدش شاهزاده اون رو پيدا کرد، رفت بهش بده.
 تو هم دوست داري مثل سيندرال باشي؟ -

 آره با يه شاهزاده.
 اري برات انجام بده؟آهان، خوب اگه شاهزاده بود، تو دوست داشتي چه ک -

 خب کفشمو بده، با هم برقصيم ديگه، از اين جور چيزا.
 خواستي باهاش برقصي؟کرد که بازي کنه، ميهان، يعني اگه احسان قبول ميآ -

 «.کردآره ديگه، تازه آخرش هم اون دست منو بوس مي
    

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 تره يا باربي؟هاي تو قشنگلباس -»

 مال باربي.
 تره؟چرا مال اون قشنگ -

 زنه، کاش منم داشتم!مال اون برق برق مي
 به مامانت گفتي برات بخره؟ -

 «.آره، ولي اون روز که رفتيم بخريم، من مثل اون رو نديدم
 پس گفتي دوست داري شبيه انيکا بشي! -»
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 آررره!
 شغل انيکا توي کارتون چي بود؟

 رقصيد.شد، مياسکيت سوار مي
 وست داري همين کارها رو بکني؟تو هم د

 آره!
 انيکا پولدار بود؟ -

 آررره، خيلي!
 تو هم دوست داري مثل اون پولدار بشي؟ -

خوام اونقدر پول داشته باشم که قصر درست کنم و مثل انيکا، صندوق طال داشته باشم آررره! مي
 وکلي لباس هم بخرم.

 ؟رها خانم تو دوست داري بزرگ شدي، چه کاره بشي -
 رم.خوام مثل انيکا رقاص بشم. من اآلن هم کالس رقص ميگفتم که، مي

 خواي رقاص بشي؟براي چي مي -
 «.رقصيمها ميخب بعداً با شوهرم توي عروسي

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 

 اجتماعیهای ارایه بعضی از معیار

حکايت از  قرار دارند، 11دهه نسل که مورد توجه و کاربري کودکان هايي و پويانماييها بررسي کارتون
اجتماعي موجود در غرب هستند. هاي به شکل ضمني حاوي برخي از معيار هاآن دارد که اين محصول

مختلف )خاصه در هاي مواردي مانند روابط عميق با دوست جنس مخالف، دست زدن به ماجراجويي
ا، از جمله هه مثبت به شکاف نسلفمينيستي و نگاهاي ورزي، استقبال از الگوجنس مؤنث(، خشونت
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با ها يو پويانمايها اجتماعي هستند که کودکان کاربر ايراني در جريان کاربري خود از کارتونهاي معيار
گونه که از آن ياد شد، تفاوت نسبي گيرند. اما همانمي قرارها مواجه شده و بالطبع تحت تأثير آنها آن

کند مي تماعي موجود در ايران، تعارضي نسبي در ذهن کاربران خويش ايجاداجهاي با معيارها اين معيار
 گردد.مي مورد عالقه کودک، حلهاي مورد پذيرش الگوهاي که اين تعارض غالباً به نفع معيار

 
 
 
 
 
 
  

ساله، حکايت از پذيرش دوست جنس مخالف توسط کودک  5/4ساله و کيمياي  4اظهارات زهراي 
 تران جوان را دارند.و ماجراجويي دخ

هاي ساله هم داللت بر آن دارد که اين کاربران با ديدي مثبت به الگو 4بيانات گلسا و فاطمه 
ساله و  4نگرند و سرانجام اظهارات پارميس اند، ميها آشنا شدهها با آنکه از طريق کارتون فمينيستي

 ر( است.تديدن نسل بزرگبها بالطبع کم  )وها ساله، بيانگر پذيرش شکاف موجود بين نسل 5/4فرزام 
اي من زن گربهخواي بتوني دشمنات رو نابود کني؟ مثالً بتخوب زهرا خانم تو خودت نمي -»

 کنارشه و مثل خودش قويه. 
 خوام مث اون يکي دوس دخترش باشم.خوام اون جوري باشم، مينه، نمي

 دوست دختر، دوست دختر چيه؟ -
 من نبود، ولي اون دوسش داشت.دختره دختر خوبي بود، خودش مث بتهمو دوس دارن يني، 

 کردن؟دوستش داشت، يعني چي، يعني با هم چه کار مي -
 من حواسش بهش بود.گشتن، بترفتن ميهيچي، مي

 دوست داري با يکي اين جوري دوست بشي؟ -
 «.آره، دوست دارم
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 خوشت مياد؟ خوب کيميا... بهم بگو چرا از باربي -»
 هاش هيجان هست... مثالً... چيز... ماجراجويي داره... .چون که... مثالً تو کارتون

 هاي باربي رو دوست داري؟ماجراجويي -
 خيلي.

 چرا؟ -
 گذره. خنده... خوش ميخوب خوبه ديگه... با حاله... آدم مي

 ديگه چي؟ -
 گذره.ميهاي جديد... خوش بينه. جاهاي جديد ميآدم چيز

 هاي باربي رو داشته باشي؟تو هم دوست داري ماجراجويي -
 دوست که دارم... .

 توني اين همه ماجراجويي داشته باشي؟به نظرت مي -
 نه. 

 چرا؟ -
رم کالس شنا... کالس نقاشي... من که مثل اون زندگي رم پيش... ميشه... من ميخب نمي

 کنم. نمي
 کنه؟يا شنا مي کشهباربي هم نقاشي مي -

 آره. 
 ره مثل تو؟کشه و هم شنا ميخوشت مياد از اين که باربي هم نقاشي مي -

 کنم، ازش خوشم مياد. مياوووم... خب راستش من چون بعضي از کارهاش رو 
 کني؟جز نقاشي و شنا، ديگه کدوم يکي از کارهاش رو مي -

 اوووم... فکر کنم همين دو تا... .
 دي؟کارهاش رو انجام نميي چرا بقيه -

 شه ديگه... .خب... خب چون نمي
 توني انجام بدي؟هايي رو نميمثالً چه کار -
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 شه فضانورد بشم... اومم... از همين چيزها.تونم برم بندبازي... نميخب... اوم نمي
 ؟هاگي ماجراجويي، همين فضانوردي و اينميکنه که تو بهش هايي ميباربي چي کار - 

ره جنگل... ره قطب... ميره مسافرت... ميبينه. ميهاي جديد رو ميخب آره ديگه... بعدشم اون شهر
 شه... .کنه. با قطار... سوار موتور ميبا کشتي سفر مي

 خوب ديگه چي؟ -
 تونه بشه... .تونه بشه... دکتر ميخب ديگه مثالً پليس مي

 تونه انجام بده، آره؟د ميخواپس يعني باربي هر کاري رو که مي -
 کنه. آره ديگه... توي هر سريش يه کاري مي

... 
ه قدر کنه و چها رو ميي اين که باربي اين کارکيميا تو تا حاال با مامان يا بابا يا داداشت، درباره -

 کارهاش با حال و هيجان انگيزه، حرف زدي؟
 آره... .

 ها چي گفتن بهت؟اون -
 ها رو باور کنه. ها فقط براي سرگرميه... آدم نبايد اين چيزچيز مامانم گفت اين

 ديگه چي گفت؟ -
 هاست. گه يه دختر واقعي زندگيش اين جوري نيست... . اين مال کارتونهميشه مي

 گه؟به نظرت، مامانت راست مي
 بله. -
 خوشت مياد، آره؟کني، ازش ها باز هم تو وقتي توي رؤيا بهش فکر ميي اينولي با همه -

 )با خنده( بله!
 ها هم باربي رو دوست دارن؟هات چي؟ اونکيميا دوست -

 بله، همشون.
 زنيد؟ها حرف ميي اين چيزبا هم درباره

 )با خنده( بله. 
 گيد؟ميبه هم  چي -

  زدن.اش حرف مياش دربارهها همهمثالً چند روز پيش که تولد شصت سالگي باربي بود، بچه
 گفتن؟چي مي -

 تره. اين که مثالً کدوم کارتونش بهتره... کدوم لباسش بهتره... کدوم رنگ موهاش خوشگل
 تر دوست داري؟تو کدوم لباس و رنگ موش رو بيش -

هاش قشنگه... ولي کالً اوني رو که توش پليسه، دوست کند( به نظرم خيليفکر ميمن... )کمي 
 دارم.
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 چرا؟ -
 ... هيجانش زياده. خب پليسه ديگه

 کرد؟هايي ميباربي وقتي پليس بود، چه کار -
 کردن. ها رو بقيه ميکرد... کار)با خنده( کاري نمي

 يعني باربي خيلي زرنگ نيست؟ -
 تيپه.نه، خوشگل و خوش

 تيپ باشه؟به نظرت يه دختر زرنگ و باهوش باشه بهتره يا خوشگل و خوش -
 جفتش خوبه. اوووم... خب... فکر کنم 

تر کدوم باشي؟ دختر زرنگ و باهوش که مثالً درسش خوبه و کلي کار بلده تو دوست داري بيش -
 تيپه؟يا يه دختر که مثل باربي فقط خوشگل و خوش

 ي بلند(.يه... يه دختر باهوش و زرنگ که خوشگل و خوش تيپ هم هست )خنده
 کنه؟هايي توي زندگيش ميکيميا باربي کالً چه کار -

 ماجراجويي... .
 اش دنبال يه چيزيه؟يعني همه -

هاش هست عاشقانه هست... من دوست ندارم... مامانم هم گفته نبينم... ولي اش... بعضينه تو همه
هاش هست که هيجان داره... مثل باربي و جادوي دلفين... ماجراجويي استاراليت... راپونزل و بعضي

 يجان دارن. ها خيلي هقلم جادويي، اين
 کنه؟ها، باربي چه کار ميتوي اين کارتون -

 ي يه جادوگر گير افتاده و بايد از اونجا فرار کنه.مثالً تو راپونزل و قلم جادويي، باربي خونه
 کنه؟فرار مي -

 آره... با يه خرگوش. 
 کنه؟باربي مشکالتي رو که براش پيش مياد، چه جوري حل مي -

 بهش فکر نکردم. )با خنده( تا حاال 
 کنه. يعني خودش مشکالتش رو حل مي -

ها هم اوني که از باربي خوشش مياد، مياد و تر شانس مياره... بعضي وقت)با خنده( نه خانم... بيش
 کنه. کمکش مي

 تو هم دوست داري مشکالتت رو اين جوري حل کني؟  -
 کنم... .مينه. من خودم حل 

 تونه مشکالتش رو حل کنه؟ش نميبه نظرت چرا باربي خود -
 اوووم... فکر کنم چون خيلي زرنگ نيست خانم. 
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 کنند؟ هات در اين باره چه طور فکر ميدوست -
ي باربي پول داشته باشن تا هيچ کاري نکنن... ها دوست دارن اندازهخندد( نه اون)غش غش مي

و راپونزل رو دوست ندارن... مثالً باربي و  ها مثالً باربياش بخرن و کيف کنن... بعد اونفقط همه
 ي رؤيايي رو دوست دارن... .خانه
 زنن؟ها حرف ميي اين چيزدرباره -

 خيلي خانم... خيلي هااااا. 
 گن؟ميچي  -

خوام برم ساحل آفتاب بگيرم... خوام انگشتر الماس داشته باشم... من ميگن... اوووم... من ميمي
 «.خوام ماشين طال داشته باشممثالً من ميخوام.... من مي

 
   

 
 
 
 
 

 يستيفمينهاي ساله، داللت بر آن دارد که اين کاربران با ديدي مثبت به الگو 4بيانات گلسا و فاطمه 
 نگرند:اند، ميها آشنا شدهها با آنکه از طريق کارتون

 تره يا السا؟من قويکني بتگلسا خانم تو فکر مي -»
 پوشه، اما السا هم قويه خب، شايد مثل هم باشن.تره، آهن مييکلش بزرگمن هبت

 ده؟اگه با هم مبارزه کنن، کي اون يکي رو شکست مي -

اگه السا بتونه اونو به يخ تبديل کنه تا نتونه هيچ کاري کنه، خب معلومه که السا اونو شکستش 
شه، سياه و گنده است، خدا کنه اون نتونه قبل پومن چه وحشيه، آهن ميدوني بتده، اما تو که نميمي

 «.از يخ شدن، السا رو بکشه

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11/هاي رواني، فرهنگي و اجتماعيبررسي تحول

 

 
 

 بيني؟هايي رو دوست داري و ميفاطمه جان تو چه کارتون -»
 موالن و مريدا. 

 چرا موالن رو دوست داري؟ -

 آخه موالن يه دختر شجاعيه. 

 گي شجاعه؟چرا بهش مي -

 يي که به کشورش حمله کردن، جنگيد. موالن به جاي پدرش رفت با دشمنا

 کردي؟اگه تو جاي موالن بودي، همچين کاري رو مي -

 آره، من خيلي دوس دارم از کشورم دفاع کنم. 

 ها بجنگي؟ري با دشمناگه يه روزي تو کشورمون جنگ بشه، تو مي -

 آره. 

 رسه؟زورت بهشون مي -

 تن که کمکم کنه. ها بفرسشايد مث موالن اژدادم )اجدادم( يه اژد

 تونن همچين کاري کنن؟به نظرت اجدادت مي -

 دونم، شايد بتونن. نمي

 کني؟اگه نتونستن چه کار مي -

 جنگم. رم باهاشون ميکنم تا مث موالن بشم، بعد ميخودمو قوي مي

 هاي تو هم موالن رو دوست دارن؟دوست -
 کنن. ميام که دوسش ندارن، ما رو مسخره فقط يکيشون، بقيه

 چرا؟ -

 گن موالن اخالق پسرونه داره. مي

 کنه؟چرا؟ مگه موالن چه کار مي -

 کنه، براي همين دوستام دوستشپوشه و آرايش نميموالن مث بقيه دخترا لباساي تنگ و باز نمي
  ندارن، ولي من خيلي دوسش دارم.

 هايي رو دوست دارن؟هات چه کارتونپس دوست -

 رال، زيباي خفته، آنا و السا رو دوس دارن. اونا باربي، سيند

 ها رو دوست نداري؟تو اين کارتون -

 بار ديدم، خوشم نيومد. نه، يک

 چرا؟ -
تونه مث موالن از خودش دفاع کنه. سيندرال هم همين باربي که خيلي الغره، ضعيف هم هس، نمي

 طور. فقط السا يه کم قويه، ولي لباساش بازه، دوسش ندارم. 
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 هاي باز بدت مياد؟تو فقط به خاطر اين که لباس موالن پوشيده هست، از لباس -

 کنيم، بايد باحجاب باشيم. آره، بعدشم اين که ما تو ايران زندگي مي

 ها بايد حجاب داشته باشيم؟چرا فقط ما ايراني -

 چون که ما مسلمونيم، بايد اون چيزي که خدا گفته رو انجام بديم. 

 دوست دارن برن کدوم کشور زندگي کنن؟دوستان تو  -
 «.گن کشور قشنگيهخواييم بريم اروپا. ميگن مياونا مي

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
بع )و بالطها ساله نيز بيانگر پذيرش شکاف موجود بين نسل 5/4ساله و فرزام  4اظهارات پارميس 

 سال( است:ديدن نسل بزرگبها کم 
 ا و آنا کار اشتباهي هم ممکنه انجام بدن؟پارميس جان، به نظر تو الس -»

 کنن. نه، اصلنم کار اشتباه نمي

 لباس پوشيدنشون هم خوبه؟ -

 آره، خوشگل و نازه. 

 گي نازه؟هاي السا چه شکليه که ميلباس -

 ي بلنده. يه پيراهن دکلته

 تو هم دوست داري مثل السا لباس بپوشي؟ -

 آره، من از لباساشم دارم. 



 99/هاي رواني، فرهنگي و اجتماعيبررسي تحول

 

 
 

 ت خريد؟کي برا -

 مامانم. 

 خودش برات خريد؟ -

 نه، من گفتم که برام بخره، آخه وقتي السا رو ديدم، خيلي از لباسش خوشم اومد. 

 کردي؟خريد چه کار مياگه برات نمي -

 کردم تا برام بخرن. باهاشون قهر مي

 قهر کردن به نظرت کار خوبيه؟ -

 شه. نه، ولي بعضي وقتا الزم مي

 گه؟هات معلومه، گردنت هم معلومه، کسي بهت چيزي نميپوشي دستکه مي لباس السا رو -
 چرا اون دفه پوشيدم، بابا بزرگم و مادر جونم با اخم نگام کردن. 

 تو بعدش چه کار کردي؟ -
 هيچي، به روي خودم نياوردم. 

 براي چي؟ -
 «. مکنن همش بايد باحجاب باشم، ولي من دوس نداران، فک ميآخه اونا قديمي

 ده، کيره اين ور و اون ور و نجاتش ميآقا فرزام به نظر تو اون دختره که اسپايدرمن با اون مي -»
 هست؟

 دونم، دوست دخترشه.گه نامزدشه... ولي من ميمامانم مي
 دوني؟اين رو تو از کجا مي -

 دونن. همه مي
 دونن؟هات هم ميدوست -

 آره! 
 از کجا فهميدن؟ -

 فهمه ديگه... .مي )با مکث( آدم
 کسي بهتون گفته يا خودتون فهميديد؟ -

 خب... اوووم... هم بهمون گفتن، هم خودمون فهميديم. 
 شه يه ذره بهم توضيح بدي؟مي -

 رن بيرون. اش ميام هم دوست پسر داره... همهخب... مثالً من عمه
 دش. چي شد که فهميدي اون دختره، دوست دختر اسپايدرمنه، نه نامز -

 کنن تو يه خونه.چون با هم زندگي نمي
 ديگه چي؟ -
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 با هم ديگه هم خيلي مهربونن. 
 ها با هم خوب نيستن؟مگه زن و شوهر -

 نه.
 هايي که با هم مهربونن، به نظرت دوست پسر، دوست دخترن؟يعني اون

 بله. 
 گي با هم مهربونن؟ميکنن که چي کار مي -

خندن... زنگ دن به هم... به هم ميرن سينما... کادو ميستوران... ميرن رخندن... ميبه هم مي
 کنن به هم... .زنن به هم... کمک ميمي

 ها اين جوري هستن؟يعني دوست پسر، دوست دختر -
 آره. 

 که دو نفر، دوست پسر و دوست دختر هستن؟فهميديگه از کجا مي -
 عروسي نکردن!

 گه؟به مامان بزرگ، بابا بزرگت اين رو ميات که دوست پسر داره، عمه -
 گه! نمي

 کنن؟ها چه کار ميمگه اون -
 دعوا! 
 کنن؟خوب به نظرت چرا دعواش مي -

 چون پيرن!
 اين کارشون درسته يا غلط؟  -

 غلط!
 چرا؟ -

 خب بد نيست ديگه... همه دارن. 
 ان؟ گن، قديميمييعني مامان بزرگ و بابا بزرگت که اين حرف رو  -

 «. آره
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 اقتصادیهای ارایه برخی از معیار

آن سوي آب، در اوج رفاه مادي و امکانات هاي و پويانماييها مطرح شده در کارتونهاي غالب الگو
شايع است که خود به خود ها و پويانماييها اند. اين مسأله به قدري در کارتوناجتماعي ترسيم شده

کنند، برخوردار بودن از اوج امکانات ممکن و مثالً زندگي در مي اخير تصور کودکان کاربر محصوالت
توانند از مي قصر و داشتن خدمتکار و مانند آن، امري شايع و طبيعي است و آنان نيز در آينده به راحتي

 امکاناتي مشابه برخوردار گردند.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 خواهدمي دارد کهمي ، در مصاحبه خويش بيانساله که از خانواده مرفهي برخوردار نيست 4پرنياي 
ساله هم پس از کاربري  5/4هاي ساله و ر 4عيدش، لباس السا را بخرد. آواي هاي با جمع کردن پول

 4اند. آرام آن سوي آب، از عالقه خود به زندگي کردن در قصر ياد کردههاي و پويانماييها از کارتون
مورد  گويد، امکاناتمي ايل است در قصر زندگي کند، با غرور و تفاخرساله هم ضمن تأکيد بر آن که م
 نظر وي بايد برايش تهيه شوند:

 پرنيا به نظرت السا چند تا لباس داره؟ -»
خيلي، يه لباس قدرت ضديخي، يه لباس جشن، لباس بيرون، کت، شنل، روسري کرم هم داره، تازه 

 موهاش هم کرمه.
 وشه؟پالسا چه جوري لباس مي -

 پوشه با لباساي قشنگ. خاله آنا رو هم بگم؟هاي قشنگ ميکفش
 آره بگو!  -

 بافه و ديگه همه جاش قشنگه السا هم همين طور.اي نارنجي داره، موهاشم ميآنا هم کفش قهوه
 ها داري؟تو لباسي عين لباس اون -

 نه، دوست دارم لباس السا رو بگيرن برام.
 گي برات بخرن؟مي -
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يدم شه، منم پوالي عکم داره تموم ميگفتم موقع تولدم برام بخرين، چون اآلن مامانم پولش کمآره، 
 «.خوام بدم مامانم برام لباس بخرهرو جمع کردم، مي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 
 
 
 
 
 
 تو دوست داري مثل السا و آنا لباس بپوشي؟ -»

ه لباس زمستوني تنشه. از اين چيزا هست آره، اصن لباسشو دارم. لباسش توريه، آبيه. آنا تو خون
 دهد(.قدر )با دست سطح کوچکي را نشان ميروسريا، فقط همين 

 کنه که کسي موهاش رو نبينه؟يعني حجاب داره و روسري سرش مي -
 کنه. نههههه. فقط از حموم مياد سرش مي

 حاال آنا حجاب نداره، خوبه يا بده؟ -
  خوبه حجاب نداره، من دوست دارم.

 دوست داشتي جاي السا و آنا بودي؟ -
آره، دوست داشتم جاي اونا باشم، قصر يخي داشته باشم، لباساي خوب بپوشم، مامان باباي پولدار 

 «. داشته باشم

 گذارن؟رها خانم، توي مهدکودک، براتون کارتون مي -»
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 آره، امروز هم برامون کارتون گذاشتن.
 چه کارتوني بود؟ -

 لوک خوش شانس.

 دوستش داشتي؟ -
 نه خيلي.

 چرا؟ -
 چون اون پسرونه بود، داخلش پرنسس نبود.

 مگه فقط کارتوني که توش پرنسس باشه، خوبه؟ -
 آره.

 پرنسس يعني چي؟ -
 کنه.يعني يه زنه که تو قصر زندگي مي

 کنه، چه طوريه؟مگه زني که توي قصر زندگي مي -
 خوشگله، پولداره، مرتبه.

 ها رو داشته باشه؟تونه اين ويژگيقصر باشه، نمي پس هر کسي بيرون -
 تونه مرتب باشه.اش رو نه، ولي مثالً ميهمه

 خودت دوست داري توي قصر زندگي کني؟ -

 «.آره، خيلي دوست دارم
 کنه؟آرام جان، به نظر تو السا آرايش هم مي -»

 زنه. زنه. آنا هم رژ صورتي ميآره، رژ قرمز مي

 کني؟ميتو هم آرايش  -

 .زنهاآلن نه، ولي توي عروسيا مامانم برام رژ مي

 دوست داري بزرگ شدي، مثل مامانت بشي يا شبيه السا بشي؟ -

 مثله السا. 

 خواي مثل السا بشي؟خوب چه جوري مي -

 .خوام بزرگ شدم، مثل اون ملکه بشم، کلي لباس خوشگل بگيرممي

 يعني دوست نداري بزرگ شدي، عروس بشي؟ -

 خوام ملکه بشم. يه قصر بزرگ يخي داشته باشم.، مينه

 خواي چه کار کني؟خوب بعد از اين که ملکه بشي، مي -
 خوب از مردم هر چي بخوام، برام ميارن.

 خواي که برات بيارن؟مثالً از وسايل السا کدوم رو مي -

 جواهر، لباس، کفش پاشنه بلند.

 و بيارن، اون وقت چي؟ها رخوب شايد اونا نتونن برات همه اين -

 «.نخير، بايد بيارن
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 عقیدتیهای ارایه برخی از معیار

در جريان کاربري از موارد ها و پويانماييها ديجيتال، کارتونهاي کاربر بازي 11نسل دهه کودکان 
سماني جبينند، نفي حجاب، پذيرش روابط مي گفته، خود را با القائات عقيدتي قابل توجهي مواجهپيش
مخالف، عدم استقبال از عبادت و به جاي آن طرح جادو و خرافاتي مانند آن، قسمتي از القائات هاي جنس

 د.گردنمي مواجهها عقيدتي است که کودکان ايراني در جريان کاربري از محصوالت آن سوي آب، با آن

 
 
 
 
 
 
 

حجاب و روابط جسماني دو جنس  ساله، شواهدي از عدم پذيرش 4ستايش و پورياي هاي اظهار نظر
هاي ساله هم حکايت از عدم ضرورت عبادت در الگو 4دهند. بيانات ارايه شده مهن و آرام مي را به دست

سازد ساله، در مصاحبه خود خاطرنشان مي 4مورد عالقه کودکان مصاحبه شده دارد. سرانجام فاطمه 
 قوله جادو و جادوگري آشنا شده است:غربي، با مهاي که وي در جريان کاربري از کارتون

ستايش خانم اآلن مادر تو يا مربي مهدت روسري دارند، اما باربي روسري نداره، تو دوست داري  -»
 مثل مادر و مربيت باشي يا مثل باربي.

من دوست ندارم روسري سرم کنم، دوست دارم بزرگ شدم، يه دکتر بشم و موهاي سرم رو مثل 
 .«باربي باز بگذارم
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 تو گفتي اسکوبي دو رو هم دوست داري؟ -»
 آره.

 توي اون کارتون چه کساني هستند؟ -
 اسکوبي دو، شگي، فرد، دافنه، ولما.

 اسکوبي دو کيه؟ -
 .سگ اوناست، دوست شگي

 دوتاشون دخترن و دوتاشون پسر؟ -
 آره، شگي و فرد پسرن.

... 
 ها موفق شدن، چه کار کردن؟وقتي اون -

 ه رو بوسيدن.هم ديگ
 ها با هم ازدواجم کردن؟اون -

 نه دوستن.
 خوب اشکال نداره دختر و پسر همين طوري با هم دوست باشن؟ -

 .«نه ديگه
هاي آن سوي آب، در عمل به نتيجه عدم ساله هم در جريان کاربري از کارتون 4مهن و آرام 

 اند:شان رسيدهمورد عالقههاي ضرورت عبادت در الگو
 خونه؟من نماز ميبه نظرت بت مهن -»

 خونه. نه، نمي
 خونه؟چرا نمي -

 دونم. اِممم نمي
 به نظرت نماز خوندن کار خوبيه يا نه؟ -

 گه کار خوبيه. بابام مي
 خوني؟اگه بابات بگه نماز بخون، نماز مي -

 آره، چون کار خوبيه.
 من بهت بگه نماز نخون چي؟حاال اگه بت -

 خونم.نمي
 ا؟چر -

 «.گه انجام بديممن آدم خوبيه، کار بد نميچون بت
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 دوني شغل السا و آنا چيه؟آرام خانم تو مي -»

 .دن که گرمشون بشهکمک کردن به مردمه، به اونايي که تو کوهستانن، پتو مي

 کنن؟خونن يا دعا هم ميالسا و آنا نماز مي -

 از نه.زنن، ولي نمکنن، با خدا حرف ميدعا مي

 خونن؟چرا نماز نمي -

 چون که السا ملکه هست.

 ها نبايد نماز بخونن؟يعني ملکه -

 «.نه ديگه

 
 

 
 
 
 

غربي، هاي سازد که وي در جريان کاربري از کارتونساله، در مصاحبه خود خاطرنشان مي 4فاطمه
  با مقوله جادو و جادوگري آشنا شده است:

 کنه؟کار مي شاخ که گفتي چهفاطمه اسب تک -»
 کنه. کيک درست مي کنه،جادو مي 
 مگه جادو واقعيت داره؟ -

 خوام جادو بکنم. آره، آره من خودم بزرگ شدم، مي
 خواي بکني؟مثالً چه جادوهايي مي -

 مثلن لباسامو عوض کنم. جارو بزنم. 
 کنه؟مامانت هم جارو مي -

 نه. 
 کنه؟چرا اون جارو نمي -
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 گيره. گه، کمرم درد ميکنه، ولي همش ميمي
 شه؟يعني اگه جادو بلد باشه، کمرش خوب مي -

 «.شهآره ديگه، اگه جادو کنه، همه چيز تميز مي

 
 
 
 
 
 

 سیاسیهای القای برخی از ارزش
تهيه شده توسط هاي ها و پويانماييديجيتال، کارتونهاي يکي از اهداف مهمي که توسط بازي

جهان هاي گردد، القاي ضعف و فتور و سستي کشورمي داري پيگيريسرمايه تبليغاتي جهانهاي دستگاه
 چون و چراي امريکا است. از اين رو محصوالت اخير تا آنجا که به ايران مربوطسوم و القاي برتري بي

ا در کوشند تا امريکا رمي کنند، اما در برابرمي شوند، ايران را کشوري عقب مانده و متزلزل ترسيممي
دن پر آب و رنگ و به نمايش کشيهاي و پويانماييها اوج اقتدار ترسيم کنند. هدف اخير با ارايه کارتون

اي که در اوج جذابيت و اغواگري خويش زنانههاي بلند مرتبه، الگوهاي پيشرفته، ساختمانهاي ماشين
 گردد.مي ستند، ميسراي که واجد يک دنيا انرژي و قدرت همردانههاي قرار دارند و طرح الگو

 
 

 
 
 
 

 

ساله، حکايت از چگونگي برتري يافتن امريکا در چشم و دل او را دارند. بيانات  4اظهارات بهرام 
ايراني )که هاي ساله هم حکايت از آن دارد که اين کودکان با مقايسه کارتون 4اميرمحمد و آساناي 

ر بسياهاي خارجي )که با صرف هزينههاي رتونويژه خاصي بوده و ساده هستند( و کاهاي فاقد جلوه

کشورشان  اجتماعي –اقتصادي  –اند(، به سادگي ضعف سياسيگزاف، به شکل بسيار مهيج پردازش شده
 اند:را نتيجه گرفته

 من براي آمريکا هست؟گفتي بت -»
 هاش. زنه تو کارتونآره، چون که انگليسي حرف مي

 دوست داري يا فارسي رو؟تر تو زبان انگليسي رو بيش -
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 انگليسي. 
 چرا؟ -

 چون بهتره.
 خوب مهن به نظرت آمريکا چه جور کشوريه؟ -

 ذاره.هاي خوب ميها کارتونکشور خوبيه، چون برا بچه
 به نظرت امريکا قويه يا ضعيفه؟ -

 نه، خيلي قويه. 
 چرا؟ -

 هاش قشنگه. من آمريکاييه و کارتونچون بت
 ت داري يا آمريکا رو؟تو ايران رو دوس -

 آمريکا رو. 
 مامان و بابات کدوم رو دوست دارن؟ -

 گه ايران خوبه. بابام ايران رو دوست داره و مي
 کني؟ري آمريکا زندگي تو بزرگ شدي، مي -

 «.رمآره مي

 

    
 

 
 
 
 
 

 مال کدوم کشور هست؟ها کني کارتون رباتمي اميرمحمد فکر -»
 غير از ايران هستند. اونا مال هر کشوري به

 کني؟مي چرا اين طوري فکر -
 «.تر هستچون ايران قوي نيست و زور اون کشورا بيش

 بيني خارجي باشن يا ايراني؟هايي که ميآسانا تو دوست داري کارتون -»
 کنه. فرقي هم نمي 
 پس فقط دوست داري فقط خوشگل باشن؟ -

 بله. 
 ني؟بيهاي ايراني هم ميپس کارتون -
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 نه. 
 چرا؟ -

 )با خنده( چون خوشگل و خوب نيستن. 
 هاي ايراني خوشگل و خوب نيستن؟به نظرت چرا کارتون -

 دونم.نمي
 تا حاال به اين فکر کردي؟ -

 اوووم... يه بار. 
 کي؟ -

 داد. وقتي شکرستان رو مي
 ي اين مسأله حرف زدي؟خوب با کسي هم درباره -

 «. ايمعرضهديديم... بعد به پندار گفتم... پندار گفت، چون بيبا پندار داشتيم با هم مي
   

 
 
 
 
 
 
 

 

چند  زمان تحت تأثيرساختند که آنان همالبته در موارد ديگري کودکان مصاحبه شده، خاطرنشان مي
ي راند. به عنوان مثال، کودکان خردسال که به دليل برخورداشان قرار گرفتههاي مورد عالقهويژگي الگو

ا قد بلند هاي درشت برتز ياز تفکر عيني، فاقد ديد تحليلي، انتزاعي و نقاد هستند، با ديدن مثالً چشم
باربي يا گيسوان پرپشت السا، پس از شيفته شدن به اين موارد، ممکن است به خودشان وعده بدهند 

مورد عالقه خويش  هايها نيز از ظواهري مانند الگوکه در آينده پس از بزرگ شدن خودشان، آن
 اي که در اختياربرخوردار خواهند شد، به همين ترتيب کودکان اخير با ديدن امکانات مادي گسترده

د ها نيز ماننبينند، ممکن است به خود وعده بدهند که به فرض آنهاي دوست داشتني خود ميالگو
ا واج خواهند کرد و به قصر وي راه پيدرسد، ازدسيندرال يا زيباي خفته، سرانجام با پرنسي که از راه مي

ن ها در نقش آناها و بارهايشان بارهايي که در بازيخواهند کرد و يا در آينده، آنان نيز نظير پرنسس
هاي پرنسسي پوشيده، با آويختن جواهرات سلطنتي به خود، در حالي که اند، روزي لباسبازي کرده
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ند، در افق به آواز خواندن خواهد پرداخت و به اين ترتيب به چندين و چند خدمتکار در خدمت وي هست
 هاي خود تحقق خواهد بخشيد.رؤيا

ند که ها تصور نکنهاي اخير چنان متعدد و زياد است که شايد کودکان کاربر بازيتکرار مکرر صحنه
 چنين شرايطي ممکن است براي آنان محقق نشود.

ها که گاهي دنيايي ها و پويانماييها، کارتونف جهان بازيگونه که از آن ياد شد، برخالاما همان
زنند، واقعيت امر جهان حاضر چيزي جز تزاحم نيست و اوضاع همچون بهشت را براي کودک رقم مي

پرورانند، محقق نخواهد ها دوست دارند و آرزوي آن را در سر ميو احوال زندگي آنان، آن گونه که آن
يابند ورد با جهان واقعي بالفاصله و يا در برخي از موارد پس از گذشت مدتي، درميشد و کودکان در برخ

شود ها، پايه در واقعيت نداشته، رؤيايي بيش نبوده است و همين مسأله سبب ميکه تصورات شيرين آن
ي خيالآلي که آرزوي آن را داشتند، اندام ايدهکه آنان دچار يأس و سرخوردگي شوند و احساس کنند 

که دوست داشتند در اختيار آنان باشد، يا امکاناتي که عالقه  امکاناتيدست نيافتني است و يا قصر و 
 مند گردند، هرگز در دسترس آنان قرار نخواهد گرفت.داشتند از آن بهره

بيانات زير حکايت از عالقه برخي از کودکان مصاحبه شده به کسب قدرت اقتصادي و در عين حال 
ها در جهان واقع، احساس فيزيکي مورد نظر کودک است که عدم تحقق آن بي به جذابيتيادست

، هاي ديجيتاليشکست، عدم اعتماد به نفس و از دست دادن باور به خود را براي کودکان کاربر بازي
 زند.ها رقم ميها و پويانماييکارتون

 ي؟مانيا خانم، به نظرت زندگي ما بهتره يا زندگي بارب -»
 زندگي باربي.

 چرا؟ -
 ساله(. 4)مانيا، « ي قشنگي داره. خيلي خودشم قشنگه، خوبهچون که خيلي خونه

 ؟ربيباترن يا اى واقعى خوشگلهدمآ -»
 .ناياباربي 

 چرا؟ -
 کنه.لباس خوشگل دارن، پولدارن، بعد يه شاهزاده باهاشون ازدواج مي

 هزاده ازدواج کنى؟ها با شايعنى تو هم دوست دارى مثل باربى -
 .خندد()مى

 ره؟ دوست دارى؟آ -
 .ساله( 4)فرشته، « آره -
 افسانه از نظر تو سيندرال خوشبخته؟  -»

 آره. 
 چرا؟ اون که مادرش رو از دست داده، تازه مثل تو هم يه خواهر مهربون نداره.  -
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شه، همه دوسش دارن، يآره، خواهر نداره، ولي دوستاي زيادي داره، تازه فرشته هم باهاش دوس م
 کنه که دوسش داره. بعدشم با يه شاهزاده ازدواج مي

 هاي تو، تو رو هم دوست دارن، مگه نه؟ خوب دوست -
آره، منم دوسشون دارم، ولي يکي از دوستام هست، موهاش طالييه، مث سيندرال، من بهش حسودي 

 کنم... . مي
 ال توي قصر بري؟ افسانه گفتي دوست داري يه روزي مثل سيندر -

 آره. 
 ولي اآلن که قصر نيست؟  -

 خب، خونه بزرگا، مثل قصرن ديگه. 
 کني؟ پوشي، آرايش هم ميري عروسي لباس آبي ميافسانه گفتي مي -

 ريم آرايشگاه، خوشگل بشيم. کنه، با هم ميآره، نامادريم منو آرايش مي
 گي چه جوري آرايشت کنن؟ خودت مي -

 گه. مي نه، نامادريم
 دوست داري شبيه سيندرال بشي؟  -

ا شم، تازه بکنم، مث سيندرال ميذارم، موهامو رنگ ميآره، ولي اآلن کوچيکم، بزرگ شدم، لنز مي
 کنم که منو ببره تو قصر. يه پسرم ازدواج مي

 ها. تر از سيندرال هستيبه نظر من، خودت خيلي خوشگل -
شگله، همه دوسش دارن، مث من چاق نيست که، الغره، لباساي نخير، سيندرال خييييييييييلي خو

 رقصه. پوشه، قشنگ ميخوشگل مي
 کني کسي دوستت نداره؟ چرا فکر مي -

 دوس داره. تربيشام آبجيمه. بابام نامادريمو همه دوسم ندارن، يکي تو دوسم داري، يکي
 افسانه دوست داري بزرگ شدي چه کار کني؟  -

 ساله(. 4)افسانه، « بره تو قصر، مث سيندرالپسره منو مي من بزرگ شم، يه
 خواي چه کاره بشي؟ تو بزرگ شدي، مي -»

 خوام برم آمريکا، تو هاوايي پليس شم. مي
 شه پليس بشي؟مگه اينجا نمي -

 خوام اونجا برم پيش کونا. نه، مي
 کونا کيه؟ -

 م اصلي فيلم مأموريت در هاوايي است(.يه دخترست اونجا، تو هاوايي پليسه، خيلي عاشقشم )اس
 واسه چي اين قدر عاشق کونا هستي؟ -
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 چون يه دختر خوشگل بود که يه سگم داشت، مثله پاپت که من داشتم. کارشم خيلي با حال بود. 
 گي خوشگل بود؟مگه چه شکلي بود که مي -

 هاش بعد دماغش کوچول موچوله، لباشم کوچولو بود.چشماش درشته، گونه
 تو هم دوست داشتي شبيه اون بشي؟ -

 آره، خيلي. 
 کني که شبيه اون بشي؟خوب چه کار مي -

 ذارم. لنز مي
 گيره بخواي لنز بگذاري؟هات درد نميچشم -

 اگه شبيه اون بشم، نه ديگه. 
 مگه اآلن زشتي اصلن؟ -

 .ساله( 4)آميتيدا، « تره خوبگه خوشگلم، ولي کونا قشنگنه، مامانم مي
رخالف مواردي که کودک ممکن است به آينده اميد بسته، به خود دلداري بدهد که در آينده ب

آرزوهاي وي محقق خواهد شد، در برخي از موارد کودکاني که داراي مشکل جسماني خاصي بوده يا 
را  بينند، شکستکارتوني غربي مي  -خود را به صراحت فاقد معيارهاي مطرح شده الگوهاي عروسکي

 آورند.عينه تجربه کرده، به همين سبب تصوير منفي از خويش به دست ميبه 
برد يبينايي رنج مبه علت ازدواج فاميلي پدر و مادرش، از بدو تولد از وجود مشکل کمساله که  5مهتاب 

اده ها استفهاي با فونت درشت و مانند آنبين، کتابو هميشه از ابزارهاي کمکي مثل عينک، لنز، ذره
 د:پنداردارد او در مقايسه خود با الگوهايي نظير السا خود را هيچ ميکند، در مصاحبه خود بيان ميمي

 ؟ داري ديگه چه کارتوني رومهتاب خانم تو ب وخ -»

 جون. همچين رمانتيک ايناس. سمانه. اينا خيلي قشنگن کارتوناي السا و آناخب 

 ن؟ هست يعني چه جوري -

کنن. السا خيلي خوشگله. من دوست دارم مثه اون موهامو بلند و طاليي يمثالً توش رقص تمرين م
ده. بعد همه السا رو دوست دارن. تازه اون مثه من عينکي نيست. بعد اما خب مامانم اجازه نمي ،کنم

 شن و اينا ديگه. عاشقش مي

 ه.داربراي خودش اما تو خودت خيلي دختر خوشگلي هستي عزيزم. هر کس يه زيبايي  -

که  قدم کوتاهه. السا اگه شکل من بود يا مثالً بينمهيچي نمي ،ام. اگه عينکم نباشهنه من عينکي
نمم شه! حتي ماماخوشگل مي ،کنههر کي موهاشو طاليي مي کالً .خندد(شد. )ميکس عاشقش نميهيچ

 خوشگل شده بود!  و موهاشو طاليي کرده بود ،برا عروسي دايي

 ردي؟ کها بشي، کدوم کارتون رو انتخاب ميتونستي شبيه قهرمان يکي از کارتونمي يه سوال! تو اگه -

از  و کنم شاهزادمکنم السا شدم. همش فکر ميمن هميشه تو خاله بازيام فکر مي ،واي سمانه جون
 خوام حتي منو السا صدا کنن. تازه کيفمم روش السا داره! مامان و بابام مي
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 دونن؟شي که همه تو رو مثل السا بپس خيلي خوشحال مي -

اهه! موهامم نه بلنده کوت مم! قدمايادم مياد که من عينکي ، چوناما بعدش نه ،خب تو اون لحظه آره
 «.نه طالييه!
ه هايي کها و پويانماييدارد که او دربرخورد با کارتوناش بيان ميساله نيز در مصاحبه 4سوگند 

ي موي صاف، لَخت و طاليي، قد بلند و اندام باريک( را در معرض ديد استانداردهاي زيبايي غرب )يعن
 کند:اند، به دليل صاف نبودن موهايش احسان خسران و شکست ميگذاردهکودکاني همچون او 

 تو چه چيزي از السا و آنا رو دوست داري؟  -»
افه. ولي بم، مامانم برام ميبافه. منم موهامو بلند کردمثالً همين که السا موهاش بلنده و خوشگل مي

ه. يا هيکلشه. چون اون موهاش بولوند و خوشگله. اينم بگم خيلي الغر و خوشبه خوشگلي اون نمي
 حاله.  مثالً قدرتش با

 بلوند يعني چي؟  -
يعني اونايي که موهاشون طالييه. منم به مامانم گفتم موهامو مثه السا رنگ کنم، اما گفت وقتي 

 گه تو بزرگشه، همش بهم ميتوني اين کارو کني، ولي وقتي با سبحان دعوام ميبزرگ شدي مي
 کنم.شدي بايد ببخشيش و اينا. نفهميدم کي بزرگم پس، ولي بزرگ شم، حتمًا موهامو مثه السا مي

 يعني اگه کسي موهاش بلند يا طاليي نباشه خوشگل نيست؟  -
شه مثه اين خارجيا. برا همينم به مامانم يگه. آدم ميتره دهست، اما خب بلند و طاليي خوشگل -

براي  رندوني الهه جون، اآلن مو اين شکلي مده. همه ميگفتم برا تولدم موي السايي خريد.! اصن مي
گن، واااي چه موي خوشگلي. پس کنن يا همه به کسي که موي بلند داره ميعيد موهاشون طاليي مي

 منم اون طوري دوست دارم.  
 يعني چي موي السايي؟  -

آورد و روي سرش گيس مصنوعي به رنگ موهاي السا را درمي)از داخل کشوي وسايلش کاله
 گذارد( يعني اين ديگه. مثالً من السام، موهامم مثه اونه! مي

 موهاي خودت به اين خوشگلي رو دوست نداري اون وقت؟!  -
 کنم! رم گِلَت مينه، خيليم فرفري و زشته و سياهه. بزرگ شم مي

 اون وقت گِلَت يعني چي؟ -
 «بافم وزوزي نشه!کنم، مييعني صافشون مي
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کارتوني  -در موارد ديگري ممکن است کودکاني که خود را از امکانات مادي الگوهاي عروسکي
ديد  پندارند، احساس خسران مشابهي را در خود تجربه کرده و به منصهمطرح شده در غرب دور مي

 اي در همين جهت است:ساله، نمونه 4بگذارند. کياناي 
 ساله: 4کياناي مصاحبه با گر در حاشيه گزارش تذکر پژوهش»

ها خواستم تا تصوير الگوي عروسکي مورد عالقه خودشان را بکشند، کيانا در نقاشي وقتي من از بچه
ت رو نکشيدي؟ او گفت: ما خود اهخودش موش و گربه را کشيد. از او سوال کردم، چرا عروسک دلخو

فقير هستيم، بابا و مامان پول ندارند، من خونه سارا اينا، السا رو ديدم و خيلي ازش خوشم اومد، اما 
بعدش خيلي حسوديم شد، چون من خوشگل نيستم، لباس خوشگل ندارم، الغر نيستم، ناخن قشنگ 

م رو بپوشم. اها هم بايد لباس آبجيبعضي وقت ندارم، دستام سفيد نيست، هر روز بايد يه لباس بپوشم،
خوام تا وقتي مثل السا خوشگل نشدم، عکسش پولي ناراحتم، مياز وقتي السا رو ديدم، از خودم و از بي

ه تو گخوام کلي وسايل بگيرم، مامانم ميگم، من مثل دوستام ميرو هم نکشم. وقتي به مامانم مي
ره ها فکرکني، ولي من ديگه دوست ندارم يه سوني، بايد به اين چيزدختر خوبي هستي، بلدي قرآن بخو

 ديگه حفظ کنم، همش دروغه.
ه علت کند و بکيانا ديد بسيار منفي نسبت به خودش پيدا کرده و دايم خودش را با السا مقايسه مي

د، چرا که ش دارکرد، خلق پاييني نسبت به دوستان خودگير بودن که مربي مهد نيز به آن اشاره ميگوشه
ي آن را هم آيد و حتي نقاشتواند مانند آن الگوي کارتوني، زيبا و پولدار باشد، بنابراين از خودش بدش مينمي
هاي زيادي کشد، چون با آگاهي به وضعيتي که در آن قرار گرفته است، بسيار خشمگين است و سوالنمي

 .«هاي معنوي را نيز از دست داده استد به زيباييها نيست و ديگر تمايل خوگوي آندارد که کسي پاسخ

 
 

 
 
 
 

ن سوي آهاي و پويانماييها ديجيتال، کارتونهاي با توجه به آنچه از آن ياد شد، کودکان کاربر بازي
 هاينسبتاً متفاوت مطرح شده در محصوالت اخير )که در واقع معيارهاي آب، پس از برخورد با معيار

فردي )جذابيت فيزيکي براي دختران و قدرت هاي در معيارتنها داري هستند(، نه مبلغ جهان سرمايه
و تأني  بينند، بلکه با تأملمي شان بسيار زيادمورد عالقههاي بدني براي پسران(، فاصله خود را با الگو

ي، يامريکاهاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، عقيدتي و سياسي مطرح شده در کارتونهاي در معيار
ينند بمي مشابه در جامعه خودشان، زيادهاي غالباً مادي و شهواني آثار اخير را با معيارهاي فاصله معيار

شان حل ها را به نفع الگوهاي مورد عالقههاي پيش آمده، غالباً آنو از آنجا که در مشکالت و تعارض
 گردند. مي کنند، به سادگي دچار احساس حقارت و عدم اعتماد به نفسمي
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برخالف گذشته که احساس حقارت کودکان در برخورد با الگوهاي معمولي در يک مورد )مثالً جذابيت 
شد، ويژگي مهم احساس حقارت مضاعف، احساس فيزيکي، قدرت اقتصادي و مانند آن( خالصه مي

ز ا اتکا به سناريوهاي امانند جذابيت، رفاه و نظاير آن است که ب ،زمان در چند مقوله مختلفحقارت هم
اربر اند و در اين ميان کودک کداري پردازش شدههاي تبليغاتي جهان سرمايهپيش تعيين شده دستگاه

فردي و هاي ها با معياراش و مقايسه آنفردي و جمعي خود و جامعههاي پس از تأمل دروني در معيار
ات اي دست نيافتني بين امکانه شده است، فاصلهاش، به وي ارايمورد عالقههاي جمعي که از طريق الگو

شود، وي در آغاز زندگي، کند و همين مسأله سبب مياش احساس ميخود و الگوهاي مورد عالقه
 کند.احساس عدم اعتماد به نفس، حقارت و ناکامي دو چنداني را در خود تجربه 

  مخالف جنس با رابطه تعمیق -2-11

ند، کنمي خوردارند، از اين رو گرد هم آمده، تعامل با يکديگر را پيشه خوداز طبعي مدني برها انسان
ها، آنان را وادار به تعامل، همکاري و مضاف بر طبع مدني آدمي، اقتضائات زندگي اجتماعي انسان

کند. اما در کنار اقتضائات ياد شده، مسأله جذابيت جنسي دو جنس هم در اين مي همياري با يکديگر
 تواند از سطح روابط مبتني بر مسايل جسماني، شهوانيمي رح هست که بسته به نوع نگاه افراد،ميان مط

مداري و ارتقاي جوامع انساني در نوسان باشد. به اين معنا که و حيواني، تا سطح روابط مبتني بر اخالق
 در پي اين امرتوان تعامل با جنس مخالف را مبتني بر جذابيت جنسي وي سامان داد و مي در ديدي

توان تعامل اخير را فارغ از مقوله جذابيت مي ساير اهداف مترتب بر آن را پي گرفت، اما در نگاه ديگري
 همين مبنا ساير برد اهداف اجتماعي ديد و بربرمبناي همکاري دو جنس در جهت پيش جنسي و تنها

 اهداف مترتب بر آن را دنبال کرد.
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توانند مي ي،بيني الهاصالت انسان و اومانيسم و ديدگاه تئيستي و جهانهاي در سطح فلسفي، ديدگاه
گفته باشند. به اين معنا که در ديدگاه اومانيستي که اصالت را به آدمي پيشهاي بيانگر و معرف جريان

آن مداري آدمي باشد، حال دهد، تعامل با ديگران نيز بايد تا حد ممکن در خدمت لذّتمي و لذّات وي
کشاندن  به تعالي در صددشود و بايد مدار در نظر گرفته ميکه در ديدگاه ديني، از آنجا که آدمي تکليف

اش باشد، هدف تعامل با جنس مخالف نيز اعتالبخشي به اهداف انساني و همکاري و خود و جامعه
تي جميع حيوانات است که جامعه بشري )و حهايي و کاستيها معاضدت در جهت رفع کمبودها، حرمان

 سازند.مي اي روبروو زيست محيط فرد( را تهديد کرده، با تبعات ناگوار و آالم عديده
اخير روابط دو جنس را تنها در صورتي هاي گردد که کتابمي آسماني مشخصهاي با بررسي کتاب

موسي،  مکاري حضرتپذيرند، به عنوان مثال، در قرآن همي گرايي آدمي باشد،که مبتني بر نگاه تکليف
عليه السالم، با دختران حضرت شعيب، عليه السالم، در جريان بيرون کشيدن آب براي سيراب کردن 

رد مسايل بگوسفندان، با نگاهي مثبت نگريسته شده است، اما آنجا که مدار روابط دو جنس از محور پيش
ور کار افراد قرار گيرد، آنگاه ديدگاه مداري در دستاقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جامعه خارج شده و لذّت

زند. در حالي که در ديدگاه اومانيستي که مبتني بر اصالت دادن مي ديني دست به نفي و انکار رابطه اخير
به انسان و بالطبع در محور قراردادن لذّات وي است، حتي اگر روابط دو جنس برمبناي تحريک شهوات، 

 زند.يم د، ديدگاه اخير آن را با نگاه مثبتي ديده و دست به پذيرش آنگردي قرار بگيرلهو و لعب و هرزه
گذشته از نوع نگاه به روابط بين دو جنس، آغاز سن روابط اخير نيز به سهم خود در اين ميان مهم هست. 

گفته، شود که منابع پيشمي و مقاالت علمي موجود، مشخصها به اين معني که با بررسي بسياري از کتاب
گيري روابط معنادار دو جنس را در محدوده سني خيزش بيداري هر دو جنس مذکر و مؤنث ديده دتاً شکلعم

 نويسد:يم اند. به عنوان مثال، دانشنامه ويکي پديا در مورد روابط دوستي دختر و پسرو به تبيين آن پرداخته
، چه به صورت عاشقانه و چه واجازدو ارتباط ايشان خارج از  )دوستي )با جنس مخالفدر گذشته »

 و به دور از پذيرفته شده و خارج از مقررات بود، اما امروزه اين رابطه عموماً نامشروعبه صورت جنسي، 
در هر فرهنگي و بنا بر آداب و فرهنگ هر قوميتي روش انتخاب فرد مورد نظر . بار معنايي منفي است

از جنس مخالف و همچنين چگونگي برقراري ارتباط با او مختلف و گاهي هم متضاد است، در کشورهايي 
درصد  91تا  51اي فراهم است، حدود دو جنس به گونه هاينيز که فضاي آزاد براي ارتباط آمريکامثل 

شرکت دارند، با اين حال  هاي جنسيفعاليتدختران و پسران نوجوان در آن پيش از ازدواج در 
نيز  کشور ايراندر . هاي اخالقي، عرفي و قانوني براي اين خواسته و غريزه انساني وجود داردمحدوديت

برانگيز ل مبتالبه و در عين حال چالشيله روابط دختران و پسران قبل از ازدواج به عنوان يکي از مساأمس
به درصد نوجوانان  11تا  91است که حدو  ايران طبق چند تحقيق به عمل آمده مشخص شده . دراست

هزار  15درگيرند، همچنين در يک پژوهش گسترده که روي  دوستي با جنس مخالفنوعي با موضوع 
ها عنوان کردند درصد از نمونه 35ساله در سراسر کشور انجام شد،  91تا  93جوانان و نوجوانان  نفر از

ل جنسي گاهي يدند که به خاطر مساکرح درصد مطر 95دهد و فکرشان را آزار مي ل جنسييمساکه 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C_(%D8%A8%D8%A7_%D8%AC%D9%86%D8%B3_%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C_(%D8%A8%D8%A7_%D8%AC%D9%86%D8%B3_%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D8%AC%D9%86%D8%B3_%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D8%AC%D9%86%D8%B3_%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C
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د هايي را در جوامع مختلف به وجونگراني ،جنس که نوع ارتباط بين دو اند. با وجود اينبه درد سر افتاده
ين حال شود، با اها و نيز نتيجه آن شناخته ميآورده و حتي به عنوان نشانه برخي معضالت و نابهنجاري

براي  .جنس وجود دارد ها براي برقراري ارتباط مناسب بين دوين راههنوز اختالف نظر در مورد بهتر
ها خواستند با هم بيرون بروند، يک نفر با آنسال پيش در آمريکا اگر دختر و پسري مي 91تا  ،مثال
ي تر است، اما هر چه به سمت زندگها کمرويم، دوستيهرچه به سمت گذشته ميبه تعبير ديگر رفت. مي

 .شودتر ميآييم، اين روابط نيز بيشيش ميمدرنيته پ

   
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 
 
 
 
 

يابي بيش از پيش فضاي مجازي از سوي ديگر، در حال فضاي اجتماعي جامعه از سويي و سيطره
 زنند.حاضر تعميق رابطه با جنس مخالف را براي اقشار مختلف جامعه دامن مي

روابط دوستي  %91آموزان شهر تهران و اعالن انشدر سطح د 9911مطالعه دکتر گلزاري در سال 
دختر و پسر در سطح آنان و هشدار گرايش روابط عاطفي دوستي دختر و پسر به سمت روابط جنسي، 

  دهد.هاي اجتماعي موجود در اين زمينه در جامعه خبر مياز تحول
جوانان وزير ورزش و جوانان  ، محمود گلزاري معاون ساماندهي امور9919به گزارش ايسنا در ارديبهشت 

سه برابر شده و زمان شروع رابطه به  ،سال گذشته 91متأسفانه ارتباط دختران و پسران نسبت به »گفت: 
   «.استزمان با چند نفر زياد شدهدوران تحصيلي راهنمايي و نوع رابطه ازعاطفي به جنسي رسيده و ارتباط هم
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مورد کاربري کودکان پيش دبستاني هاي و پويانماييها رتونديجيتالي، کاهاي با بررسي بازي
پسرانه و دخترانه در توليدات اخير، همواره داراي دوست هاي شود که تقريباً تمامي الگومي مشخص

جنس مخالف هستند. به اين معنا که بررسي شواهد ميداني در زمينه نگاه و ديد کودکان حکايت از آن 
نادار دوستي دختران و پسران تا يکي دو دهه قبل، عمدتاً متمرکز بر دوره خيزش دارد که اگر روابط مع

 هاييو پويانمايها جنسي دو جنس بوده است، در حال حاضر اين مسأله در اثر کاربري کودکان از کارتون
رسيده است و کودکان اخير  11نسل دهه داري، به سطح سني کودکان دستگاه تبليغاتي جهان سرمايه

شوند که حتي پيش از بلوغ زيستي خودشان، متوجه گفته در عمل تشويق ميوسط محصوالت پيشت
شان نيز در اين ميان به طور عمده معطوف به روابط نزديک و جسماني جنس مخالف شده، سنخ توجه

 دو جنس باشد، نه تعامل براي رقم زدن خير و رفاه براي بشر و رفع مشکالت و آالم جوامع بشري، به
ربيت داري در راستاي هدف تتعبير ديگر، توليد محصوالت فرهنگي دستگاه تبليغاتي نظام سرمايه

 داري را تأمين و تضمين کنند.  است که به بهترين شکل ممکن سود جهان سرمايههايي انسان
داري، يهاتهيه شده توسط دستگاه تبليغاتي نظام سرم هايو پويانماييها در تعقيب اهداف اخير، کارتون
گرايي کاربران خردسال و نوجوان محصوالتشان، به گرايي و مصرفاز سويي با دامن زدن به شهوت

که دست  هاييو پويانماييها دنبال افزايش فروش خويش هستند و از سوي ديگر با تهيه و ارايه کارتون
نوجوانان مخاطب خود را ، کودکان و زنندمي بي حد و حصري در جوامع انسانيهاي ترسيم خشونت به

 داري را از ذهن خويش بيرون کنند.سازند که انديشه طغيان عليه نظام فاسد سرمايهمي چنان مرعوب

 
  

 
 
 
 

آن سوي آب قابل توجه است، محو، هاي نکته مهم ديگري که در محصوالت کارتوني و پويانمايي
که به نوعي انعکاس دهنده روابط خانوادگي گم و ناپيدا بودن خانواده در اين محصوالت فرهنگي است 

اند جايگزين تومي متشتت در غرب است، بنابراين روابط دوستي دختران و پسران در اين ميان به سادگي
 روابط خانوادگي پر مهر و محبت آنان شود و جاي خالي آن را به شکل نسبي پر کند.

هاي سران پيش دبستاني ايراني از شهربررسي اطالعات ميداني گردآوري شده از سطح دختران و پ
کارتوني و پويانمايي آن هاي داري که در توليدمختلف ايران، حکايت از آن دارد که اهداف نظام سرمايه

برقراري رابطه با جنس مخالف با رنگ و  مندرج گرديده است، به مخاطبان منتقل گرديده، آنان نه تنها
اند، بلکه رابطه اخير را به جاي اوليا و کانون زان زيادي پذيرفتهصبغه جسماني را از اوان زندگي به مي

 پذيرند.مي گرم خانواده نيز کم و بيش
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دهند که در مي داري را نشانتصاير ارايه شده زير، دورنمايي از تالش دستگاه تبليغاتي نظام سرمايه
احي و تدوين کرده است، در مختلفي که براي کاربري کودکان و نوجوانان طرهاي جريان پردازش الگو

 .9اکثريت قريب به اتفاق موارد در کنار جنس مخالف خودشان قرار دارند

   
غربي، هاي و پويانماييها کاربر کارتون 11نسل دهه بررسي ميداني انجام شده در سطح کودکان 

وفق عمل حد زيادي م داري درداللت بر آن دارد که پيام ضمني توليدهاي دستگاه تبليغاتي نظام سرمايه
ري عمدتاً گيکرده است و کودکان کاربر محصوالت اخير، نسبت به ضرورت دوستي دختر و پسر )با جهت

مشي الگوي ساله، حکايت از پذيرش خط 5/4ساله و علي  4اند. اظهارات مهن جسماني( قانع شده
 مطلوب طبع مهن و علي در جهت ضرورت داشتن دوست جنس مخالف دارند:

                                                           
 رگرايي به مثابه يکي از صوهاي غربي مسأله هم جنسالب کشورالبته در اين قسمت الزم به يادآوري است که چون در غ .9

اري، اين مسأله دهاي توليد شده دستگاه تبليغاتي نظام سرمايهها و پويانماييحيات جنسي پذيرفته شده است، برخي از کارتون
هت هاي بارزي در اين جدهکده الزلو، نمونههايي مانند باب اسفنجي و ها و پويانمايياند. کارتونرا مورد توجه و تأکيد قرار داده

 ها است:هايي از اين بازي. تصاوير زير معرف نمونههستند که کتاب در اين قسمت متعرض بحث آن نشده است
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 کني؟گي تو چه جوري بازي ميمهن به من مي -»
 کنيم با دوست دخترش. زنم تو سر جوکر، بعد فرار ميمن ميبا پاي بت

 من دوست دختر داره؟مگه بت -
 کنه. آره، هميشه هم بهش کمک مي

 تو دوستش داري؟ -
 آره، خيلي زياد دوسش دارم. 

 گيري؟بزرگ شدي، دوست دختر مي -
 آره.

 چرا؟ -
 کنه بجنگم با آدم بدا.کمکم ميچون 

 تو از کجا فهميدي دوست دخترش هست؟ -
 ام بهم گفت. سينا، پسر عمه

 تره؟تره يا کوچيکسينا از تو بزرگ -
 تره، ولي من قوي ترم ازش.سينا بزرگ

 من فقط دوست دختر داره يا زن هم داره؟بت -
 نه، دوست دختر داره. 

 زني؟چه کساني حرف ميمن، با راجع به دوست دختر بت -
 با سينا. 

 با مامان و بابات چي؟ -
 نه، با اونا نه. 

 کني؟ها صحبت نميچرا با اون -
 «.آخه اونا نديدن کارتونو، ولي سينا ديده

 
 

 
 
 

 

 شد؟اون دختره که توي فيلم مرد عنکبوتي بود، چه کاره اون مي -»
 دوست دخترش بود. 

 دوست دختر يعني چي؟ -
 کنن. شن، بعد ازدواج ميهم دوست مييعني با 
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 کنن؟دوني آخرش با هم ازدواج مياز کجا مي -
 داييم گفته.

 به نظرت اشکال نداره آدم دوست دختر داشته باشه؟ -
 ذره. گرن بيرون، خيلي بهشون خوش مينه، خيلي هم خوبه، مثالً داييم دوست دختر داره، با هم مي

 تو هم دوست دختر داري؟ -
 .«من هنوز خيلي کوچيکم، وقتي بزرگ شدم، بايد دوست دختر داشته باشمنه، 

 مشي ضرورت داشتن دوست جنسنکته قابل توجهي که در اين قسمت الزم به ذکر است، پذيرش خط
است، زيرا ها و پويانماييها ديجيتالي، کارتونهاي کاربر بازي 11نسل دهه مخالف، در سطح دختران 

ف و بزه، خالهاي است، نسبت به ارتکاب رفتارها تر از پسرکه هورمون ترسشان بيش دختران به دليل آن
دهند و بر همين مبنا، در همه جوامع بشري به عنوان جنس با حياتر تري از خود نشان ميحساسيت بيش

وردار تري برخشوند. مضاف بر اين، جنس مؤنث، برخالف جنس مذکر از تمايالت جنسي کممي شناخته
 شوند، در امر دوستي دو جنس پيش قدممي ، بنابراين وقتي دختران که عفاف و حياي جامعه شناخته9ستا

شوند و روابط دو جنس )با خميرمايه جسماني آن( را مورد تأکيد قرار دهند، پذيرش معناي اخير در سطح 
 خواهد بود. ترسانتر و آتر انديشيدن هستند، به مراتب سهلپسران که به لحاظ زيستي مستعد جنسي

 
 

 
 
 

 

مورد هاي و پويانماييها ساله، در مورد پذيرش القائات کارتون 5/4ساله و نيلوي  4بيانات پارميس 
 کاربري آنان به قرار زير است:

 همه عاشقشونن.  ،السا خوشگلن آنا و... »
 کي عاشقشونه؟ -

 هانس عاشق آناعه. 

 هانس شوهرشه؟ -

                                                           
 بتر از غده هيپوتاالموس زن است. به همين ترتيدر جنس مذکر، غده هيپوتاالموس که ناظر بر مسايل جنسي است، سنگين .9

ر هستند، تاي )ليمبيک سيستم( مغز، در جنس مذکر قسمت قديمي و در جنس مؤنث قسمت جديد آن فعالدر سيستم حاشيه
قسمت قديمي ليمبيک ناظر بر مسايل جنسي و پرخاشگري و قسمت جديد آن ناظر بر مسايل عاطفي است به همين ترتيب 

مسايل جنسي و پرخاشگري و استروژن و پروژسترون به عنوان بستر تستوسترون به عنوان بستر هورموني مرد، وي را به سمت 
 (.9911دهند )منطقي، مي هورموني جنس مؤنث، زن را به سمت مسايل عاطفي سوق
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 دوس پسرشه.  ،نه

 ؟سته دوني دوست پسرشجا ميک از -

 هم عروسي نکردن.  چون با

 کجا فهميدي؟ و ازر اين -

 ،شوهر، وقتي قراره عروسي کنن شن زن ومي ،نفر عروسي کردن فيلما وقتي دو تو ...فهميدم ديگه
 دوس دختر.  ،شن دوس پسرم مياهشن نامزد، وقتاي ديگمي

 به نظرت دوست پسر داشتن کار خوبيه؟ -

 ره. آ

 يعني تو هم دوست پسر داري؟ -

 ره. آ

 دوست پسرت کيه؟ -

 . )همبازي پارميس در مهد( رمينآ

 هم آشنا شدين؟ کجا با -

 مهد.  يتو

 هم دوست شدين؟ شد که با چي -

 ،وقت ناراحت بودم کرد. هررو دعوا مي اونا ،کشيدبافت، کسي موهامو ميآرمين همش موهامو مي
  .خندوندمنو مي

 دونن با آرمين دوستي؟بابات مي مامان و -

 نه. 

 کنن؟اگه بفهمن چه کار مي -

 شن. عصباني مي

 دي؟داکار بدي انجام تو مگه ، شنچرا عصباني مي -

 بدي نيست.  کار ،نه

 شن؟پس چرا عصباني مي -

 دونم. نمي

 کار غلطي نيست؟ ،که دختري دوست پسر داشته باشه به نظرت اين -

 نه. 

 چرا؟ -

  ه پس چرا آنا با هانس دوسته؟اگه غلط

 کنن درسته؟ا ميهبه نظرت هرکاري اون -

 ... .رهآ
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 گي چرا؟بهم مي ،هم دوست داري خوب گفتي که زيباي خفته رو -
 ي بلنده. لباساشم دکلته ...موهاي بلند طاليي داره ،خوب اونم مث السا

 ؟يش دارتدوس ست،ه السالباس  للباسش مث السا موهاش طالييه و لکه مث خاطر اينه ب -
 همه عاشقشن.  ،ره. بعدشم اونم خوشگلهآ

 کي عاشقشه؟ -
 شاهزاده فيليپ. 

 داره؟ زيباي خفته شاهزاده فيليپ چه نسبتي با -
 هم عروسي کنن.  خوان بامي
 يه شاهزاده عروسي کني؟ دوست داري تو هم با -
 س. اهره، آرمين منم يه شاهزادآ

 ؟گي شاهزادهچرا بهش مي -
 کنه. مث اونم از من کلي دفاع مي ،خوشگله تيپ ومث فيليپ خوش ،چون آرمين

 کنه؟مثالً چه کار مي -
 کنه. وقتي با آرمينم کسي منو اذيت نمي

 با آرمين عروسي کني؟ ،دوست داري تو هم مثل زيباي خفته که با فيليپ عروسي کرد -
 «. ره خيليآ

 
 

 
 
 
 هاي بد؟ده يا کارانجام ميهاي خوب به نظرت باربي کار -»

 کاراي خوب!
 کنه؟مثالً چه کار مي -

کنم مثل باربي برم حموم و لباس گرده. منم هميشه سعي ميرسه و مرتب ميهمش به خودش مي
 تميز بپوشم و به خودم برسم.

 خوب باربي دوست پسر هم داره؟ -
 آره!

 خوب دوست پسر يعني چي؟ -
 خورن.رن بيرون و غذا ميبا هم مي يعني کسي که همش با باربيه و
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 تو هم دوست پسر داري؟ -
 مون رو خيلي دوس دارم، اسمش ابوالفضله.آره، يکي از پسراي توي پيش دبستاني

 چرا دوستش داري؟ -
 آخه خيلي پسر خوب و با حاليه.

 به نظرت عيب نداره آدم دوست پسر داشته باشه؟ -
 نه، همه دارن ديگه!

 رن؟يعني چي همه دا -
 مثالً دوستام دوس پسر دارن، مثل باربي.

 اسم دوست پسر باربي رو يادت هست؟ -
 ده.کنه و بهش حلقه ميآره، رادرد اسمشه. آخرش با باربي ازدواج مي

 کنن؟ها با هم ازدواج ميها و دوست دختربه نظرت همه دوست پسر -
 «.ترشونآره، بيش

 
 

 
 
 
 

 مصاحبه شده، روابط دوستي دختر و پسر را منتهي به ازدواج 11نسل دهه اگر چه برخي از دختران 
دوستي ي يمطلوب طبعشان ازدواج را ماحصل نهاهاي ديدند، اما برخي از آنان نيز با توجه به رفتار الگومي

 دانستند.نمي دختران و پسران
زدي )حتي اگر پسر در پوشش دساله، با استناد به کارتون راپونزل، روابط يک دختر و پسر را  4سارا و ليالي 

 تواند به سادگي عاطفي شده و به ازدواج با وي بينجامد:مي دانند کهمي به وي نزديک شده باشد(، روابطي
 کنه؟ مي اش رو پيداخوب آخر راپونزل خانواده -»

 آره.

 چه طوري؟  -
زلم قصر راپونزل. راپون ره تومي هاي شاه،کنه از دست پليسمي يک پسره بود، دزدي کرده بود. فرار

 شه.مي هوشزنه تو سرش، بيمي با ماهيتابه

 خوب؟  -
ب کنه بره شمي پسره يک تاج داشت دست راپونزل، واسه اين که پس بگيره، به راپونزل کمک

 تولدش از قصر بيرون.

 پسره آدم خوبي بود؟  -
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 کنه.مي کمکمآره خيلي بامزه بود، مخصوصاً دعواش با اسب و اين که به راپونزل 

 جادوگره نفهميد؟  -
 اومد.نمي نه، آخه تا فردا خونه

 راپونزل با پسره رفت؟  -
 آره.

 کجا رفتن؟  -
 شهر پادشاه.

 اون پسر کي بود؟  -
 دوست پسرش.

 دوست پسر يعني چي؟  -
 کنن، دوست پسرشه.مي خوب اونا با هم آشنا شدن، بعد دوست شدن، آخرم ازدواج

 کنن؟ مي با دوست پسراشون ازدواجبه نظر تو همه  -
 «.بله

 

   
 
 
 
 
 
 گفتي به خاطر اين که موهاي راپونزل بلنده، دوستش داري؟ -»

 اوهوم.
 تو هم دوست داري موهات بلند باشه؟ -

 اوهوم.
 خواي چه کار بکني؟ها ميخوب موهات بلند باشه، بعد با اون -

 بعدش در کمدمو باهاش باز کنم.

 چه جوري؟ -

 بزنم به در کمد.گره 

 شه؟به نظرت مي -

 آره.
 ديگه چه چيز کارتون راپونزل رو دوست داري؟ -

 زنه تو سر آقاهه.همون که با مالقه مي
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 خوب چرا زد تو سر آقاهه، اومده بود دزدي کنه؟ -

نيومده بود دزدي کنه. اومده بود باهاش دوست بشه که با مالقه زد تو سرش. بعد با موهاش بستش 
 د.به کم

 خواست با راپونزل دوست بشه.آهان، يعني پسره مي -

 آره.

 خوب به نظرت کار خوبي کرد که باهاش دوست نشد؟ -

 نع!
 چرا؟ -

 چون، چون خوب بود پسره. آدم خوبي بود. 
 شد؟پسره خوب بود و بايد با اون دوست مي -

 خواست.مي آره، اگر
 خواست؟آهان اگه راپونزل مي -

 کرد که اون دزده.آره! ولي اون فک 

 به نظرت خوبه که راپونزل با پسره دوست بشه؟ -

 «.آره

 
 کند که گاهي با دوست پسرش مشغول آنمي ياد« ازدواج بازي»ساله نيز در مصاحبه خود از  5بهار 

 شوند:مي
 کنيد؟هايي ميتر چه بازيکنيد، بيشوقتي تو و دني با هم بازي مي -»

کنم... ولي خيلي دوست دارم خونه بازي مين جوري خالي ميام بازي ميمن اسباب بازي نميارم، ه
 کنيم.
 خونه بازي بازيش چه طوري هست؟ -

 يعني مثل کارتونا من موهام بلند بشه، لباس پفي بپوشم و من و دني تو خونمون با هم زندگي کنيم.
 خواي با دني زندگي کني؟يعني مي -

 «کنن ديگه!اون پرنسسا با يکي ازدواج مي چون تو همه کارتونا مثل گيسو کمند،
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 ديگر )نظير باربي که پس ازهاي و پويانماييها ساله، به استناد بسياري از کارتون 5/5اما سوگل 
ساله از توليد آن، با دوست پسرش کِن، ازدواج نکرده است، يا بازي سيمز که هر روز فرد  41گذشت 

 خود به خانه برگردد(، در -و حتي موافق –نه رفته و با يک جنس مخالف تواند بيرون از خامي بازيگر
لذّت بردن  دارد که در روابط دوستي دختران و پسران، هدف رابطه تتنهامي بندي خويش اظهارجمع

 است و در اين ميان الزامي به ازدواج نيست:
 ها بودند؟ رقصيدن، کي پرنسساون پسرها که با دوازده پرنسس مي -»

 دوستشون بودن. فکر کنم همشونم شاهزاده بودن.  

 ها آخرش با دخترها ازدواج کردن؟ اون وقت اين شاهزاده -

السکه ديگه سوار کشون با جني ازدواج کرد، با همنه، فقط باهاشون رقصيدن، ولي آخرش فقط يه دونه
 شدن، بعدش عروسيشونم نشون داد. 

 رنسساي ديگه ازدواج کنن يا نه؟ کني بقيشونم آخرش با اون پفکر مي -

ديگه دونم. ولي فکر کنم بعضياشون عاشق اون خواهرهاي جني شدن، بعدش با هماممم... نمي
 ازدواج کنن. 

 به نظرت اگه با هم ديگه ازدواج کنن، خوبه يا اين که با هم ديگه دوست بمونن؟  -

 اممم... ازدواج کنن. 

 چرا؟  -

کنن. جني و خرن. با هم زندگي ميپوشن. خونه ميلباس عروس مي اممم... اگه عروسي کنن، خب
 اون شاهزادهه هم سوار کالسکه شدن، بعدش رفتن خونشون، بعد با هم زندگي کردن. 

رقصن، کار سوگل به نظرت اين که اون دختر پسرها با هم ازدواج نکردن، ولي با هم ديگه مي -
 خوبيه يا کار بديه؟ 

 کار بدي نيستش. 

 چرا؟  -

  «.گذرهرقصن، بهشون خوش ميديگه دوستن، بعدش با هم ميچون که اونا با هم
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نکته مهمي که در اينجا بايد متذکر آن شد، صبغه جسماني روابط دختران و پسراني است که روابط 
را به ساله، شواهدي در اين جهت  5/4ساله و ميالد  5دوستي بر آنان حاکم است. اظهارات آنيساي 

 دهند:مي دست
  کرد.خواست با کِن قرار بذاره، يه عالمه آرايش مي... باربي هر وقت مي»
 کِن کيه؟ -

 خره.گيرن با هم، کِن هم براش يه دسته گل ميدوست پسر باربيه، هر سال جشن مي

 جشن چي؟ -
 سالگرد دست دادنشون بهم.

 دوني دوست پسر يعني چي؟مي -
 آره دوستي که پسره.

 چه فرقي داره با دوست دختر؟ -
 «.کنهخره و بغلش ميفکرکنم فرق کنه، چون براش گل مي

 
 

 
 
 
 
 
 تن دوستي هم داره؟گفتي بن -»

 آره.
 اسمش چيه؟ -

 جولي.
 دختره يا پسر؟جولي  -

 .هدختر
 شه؟اون هم ساعت داره و تبديل به آدم فضايي مي -
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 تنه.نه، اون فقط دوست بن
 و دوست دارن؟ها همديگر راون -

 .«کننخورن، همديگه رو بوس ميبينن، پفيال ميتن با هم فيلم ميآره، جولي مياد خونه بن

 
 

 
 
 
 
 
 

تهيه شده در آن سوي آب، خانواده نقش  نکته مهم ديگر اين که در بسياري از محصوالت فرهنگي
ا که کودکان کاربر ايراني نيز بغربي دارد هاي و پويانماييها کم رنگ، گم و محو ناپيدايي در کارتون

مورد عالقه آنان دوست جنس مخالف را جايگزين هاي گونه که الگوپذيرش نسبي همين معنا، همان
مشي، در عمل دوست جنس خانواده خود کرده است، کاربران خردسال ايراني نيز با تبعيت از همين خط

 5/4ساله و فرزام  4ساله، مريم  5/9رات دنياي اند. اظهامخالف را به مثابه جايگزين خانواده پذيرفته
 آيند:مي ساله، شواهدي در همين جهت به شمار

 بيني؟خاله توي روز چه قدر کارتون مي -»
 کم.

 بيني؟کم کارتون مي -
 بيني؟(گويد: مامان کم يعني اين قدر و زياد يعني اين قدر، تو چه قدر ميدهد و مي)مادر با دستانش نشان مي

 دهد.با دستانش حجم زياد را نشان مي دنيا
بيني؟ اسماشون رو بهم بگو ببينم چه هايي ميبيني. حاال چه کارتونخوب پس زياد کارتون مي -

 قدر يادته.
 ها، السا و آنا.سوفيا، پرنسس

 رقصن؟ها هموني هستن که باله ميپرنس -
 آره.

 بلدي داستانشون رو برام تعريف کني؟ -
 مياد.خب اصن يادم ن

 تر دوست داري؟، کدوم يکي رو بيشالسا و آناخيلي خوب، بين  -
 کند(.)دنيا خيره خيره نگاه مي
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 کنه.هاش يخ درست ميالسا اون مو بلنده هست که لباس آبي تنشه و با دست -
 خب.

 بنده و اسمش آنا هست؟تايي مي 0تر دوس داري يا اون يکي که موهاشو خوب حاال اون رو بيش -
 !گيرو مي آنا و السا! گيان فهميدم کيو ميآه

 شناسد!(.شناسد ولي آنا و السا را مي)کودک السا و آنا را نمي
 !بينيالسا آنا رو هم گفتي مي -

 السا آنا؟ 
 !آنا السا ديگه -

 بينم.آره، اونا رو مي
 د.چون اون سوفيا و پرنسس رو گفتي بيا واسم تعريف کن ببينم، درباره چي بو -

 کنم.کند(. بذار برم خونمون ببينم، ميام راست تعريف ميوايسا فکر کنم )اندکي سکوت مي
 ديدي؟ديگه چي مي -

 ها.پرنسس
 تا خواهر؟ 90همون  -

 شد(.ديدم )مختارنامه که از صدا و سيماي ملي پخش ميآره. مختارم مي
 بيني؟اآلن هم اون رو توي دستگاه مي -

 مال تلويزيون بود.نه، اون که تموم شد. 
 بيني؟ها رو ميحاال که اون تموم شده، تو پرنسس -

 ها با آنا السا.پرنسس
 ده؟کني، خونشون رو هم نشون ميوقتي نگاه مي -

 آره.
 خونشون چه شکليه؟ -

 يخيه!
 هاشون چه شکليه.خوام بدونم خونهتر بگي؟ من کارتونشو نديدم، ميتوني برام بيشمي -

 کنه.ها رو چه جوري کنه، همه چي رو خودش درست ميدونه، لوسترسا خودش ميمن فقط، ال
ها و همه چي رو دونه، چه جوري لوستردونم که السا خودش ميبندي صحيح: نه من فقط مي)جمله

 درست کنه(.
 کنه لوسترها رو.کالً بزرگ درست مي

 کنه؟خودش درست مي -
 آره ديگه.

 ونه همه چيز رو يخي درست کنه؟تمگه چه کاره هست که مي -
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 ذاره خواهرش بياد تو.دونم، ولي نمينمي
 گذاره خواهرش بياد تو؟چرا نمي -

 ي خودمون.گه بيا برگرديم خونهآنا مي
 خوب؟ -

گه که داداشش رو دوست اونم )السا( از خونه يخيه خودش مياد بيرون، پيش آنا، بعد اون )آنا( مي
 داره.
 !تا خواهر هستن 0کردم رن؟ من فکر ميمگه داداش هم دا -

 مونه. آره ديگه، اون داداششونه، آنا داداش داره، السا هم داداش داره، ولي مثل دزدا مي
 مونه؟از کجا فهميدي مثل دزدها مي -

 از لباساش.
 مگه لباساش چه جوريه؟ -

 مونه.مثه دزدا مي
 اش.ده آنا بياد تو خونهگفتي که چرا السا اجازه نميخيلي خوب، داشتي مي -

 ذاره بياد تو.اصن اون )السا( نمي
 السا بد اخالق بود؟ -

يان ذاشت بذاشت آنا و داداشش بيان تو، فقط خونه يخيش رو درست کرده بود، نميآره، اصن نمي
 تو.

 راستي السا و آنا مامان باباشون کجا بودن؟ -
 اصن مامان و بابا نداشتن.

 بدون مامان و بابا باشند؟ها شه بچهمگه مي -
 نه، فقط وقتي بچه بودن يه دونه بابا داشتن يه دونه مامان.  

 وقتي بزرگ شدن مامان و باباشون چي شدن؟ -
 «.بزرگ شدن ديگه، بعد رفتند
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 کنه؟ مي السا تنها زندگي -»
 «. نه با خواهرش و دوست پسراشون

 که تو خوشت مياد؟کنه هايي ميديگه چه کارکنستانتين  -»

  !کنهتنها زندگي مي

 خوشت مياد؟، کنهتنها زندگي مياون که  تو از اين -

 .ره... آ

 چرا؟ -
ريزه زمين... همه جا رو دم آشغال تخمه رو ميآده... دم دستور نميآخب خيلي خوبه... هيشکي به 

 کنه.اش فيلم نگاه ميکنه. همهکثيف مي

 کنه؟مياسپايدرمن هم تنها زندگي  -

 !رهآ

 شي؟ببابا و  يعني دوست نداري يه روز عروسي کني

 !نه
 شي کي مياد مراقبت باشه؟بوقت مريض  اون -

 !دوست دخترم -

 گفتي؟مسأله رو بابات اين  و هات يا مامانبه دوست -

 . گفت منم ميام پيشت... ،ولي يه بار به پارسا گفتم ،مامان بابام که نه

 تو تا با هم زندگي کنيد؟ م مياد پيشه يعني اون -

 .ميام پيش تو ،دعوام شدمامانم اگه مثل بابام با  ،گفتره ديگه... ميآ

 تونن يه روز باباي خوبي بشن؟فرزام به نظرت اسپايدرمن يا کنستانتين مي -

 .نه

 چرا؟

 .کننها اصالً هيچ وقت عروسي نمياون

 کني؟کار مي هچ ،شيبتو اگه يه روز بخواي بابا  -

 «.کنمميانگيز از پرورشگاه بچه ميارم... ولي من تنها زندگي رم مثل من نفرتيم
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ط آن سوي آب در عين تشويق روابهاي و پويانماييها بنابراين با توجه به آنچه از آن ياد شد، کارتون
اند، ي شدن رابطه سوق دادهدو جنس، نه تنها اين روابط را حتي در سنين پيش از بلوغ به سمت جسمان
سل دهه ن کنند و کودکانمي بلکه رابطه با جنس مخالف را به مثابه جايگزين خانواده نيز معرفي کرده و

نيز که در سن ديگرپيروي اخالقي خود هستند، به ميزان زيادي تحت تأثير القائات اخير قرار گرفته،  11
 پردازند.به تحقق آن مي

 نگاریهرزه عرصه به مهنگا زود ورود -2-11

نسل  هايتوان به عنوان يکي از ديگر ويژگينگاري ميورود زود هنگام کودکان کاربر به عرصه هرزهاز 
 ياد کرد. 11دهه 

فقدان بسترسازي فرهنگي جهت کاربري مناسب از فضاي مجازي در جامعه سبب شده است که تبعات 
 يد متوجه تمامي اقشار اجتماعي خاصه کودکان آن شود.هاي ارتباطي جدناخوشايند کژکاربري از فناوري

 
 
 

 

 

 

پرده از رفتار جنسي با هدف هيجان، تحريک يا ارضاي جنسي است جسم و نمايش بيت 1نگاريهرزه

، نقاشي، رسم، سازيمجسمه، عکس، کارت پستالهاي مختلف از جمله کتاب، مجله، که در قالب
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 گويندنگاري ادبي به متني ميباشد. هرزه ويييبازي ويدو  نوانما، فيلم، متن، صداي ضبط شده، پويانمايي
انات که ممکن است به برانگيختگي هيجطوريود بهشهاي جنسي بسيار تأکيد ميکه در آن بر فعاليت

 .جنسي بيانجامد
 نويسد:نگاري و تحوالت آن در جهان معاصر ميدانشنامه ويکي پديا درباره هرزه

وليد داند، صنعتي بر حول تجنسي را تابو نمي هايدر چند دهه اخير، با گسترش فرهنگي که موضوع»
رنت هاي صوتي و تصويري و اينتگسترش و بهبود رسانه. استو مصرف محتواي پورنوگرافي ايجاد شده

 است. پورنوگرافرها از هر پيشرفتي براي توليد و توزيعنيز در شکوفايي اين صنعت نقش مهمي داشته
ها از ها در صنعت چاپ از ليتوگرافي و عکاسي استفاده کردند. آناند. آنپورنوگرافي بهره گرفته

استفاده  اينترنتو  ويدئو، اشکال مختلف ايتلويزيون ماهواره، عکاسي، چاپ فشاريهايي شامل فناوري
ر حال د به صورتي متفاوت از قبل،سيم، پورنوگرافي هاي کوچک و وسايل بيکنند. با اختراع دوربينمي

  .گسترش است

دهند قوانين متفاوتي براي سامان دادن به اين صنعت دارند. آمارها نشان ميالبته کشورهاي مختلف 

 .کنندماشا ميت پورن مرتب طوربه اينترنت کاربران ٪51که 

يک مطالعه فدرال تخمين  9111در اياالت متحده مشکل است. در سال  سکستخمين درآمد صنعت 
  .نباشد تربيشميليون دالر  91متحده از  فروشي پورنوگرافي هاردکور در اياالتزد ارزش کل خرده

، حجم درآمد ساليانه صنعت پورنوگرافي را از طريق 9119گزارش مرکز تحقيقات فورستر در سال 
  «.ميليارد دالر تخمين زد 9ميليون دالر تا  151ترنت بين اين

 دارد:نگاري در امريکا بيان ميدر گزارشي درباره صنعت هرزه 1(0195ژانويه  01سي )بيانشبکه سي

 11ت شناسي در دانشگاه ايالتي نيومکزيکو، پورن يک صنعبه گفته کاسيا ويشنيک، استاديار جامعه»
ميليارد دالر آن متعلق به اياالت  90تا  91در حال حاضر، بين  جهان است و ميليارد دالري در سطح

 .2«متحده است

نگار نظير هايي که مردم امريکا براي مضامين هرزهدهد، پول(، در مقاله خود گزارش مي0111) 3لهرر

تلفن و  رهاي پورنو و سکـس مبتني بهاي اينترنتي و شبکهسايتاي، وبتلويزيون کابلي و ماهواره
از  تربيشميليارد دالر در سال است که اين رقم  91-93کنند، بين نگار ارايه ميکم و مجالت هرزهوب

 کنند.سال ميپولي است که مردم امريکا صرف خريد بليط سينما در طي يک

 نويسد:مي« نگاريپول در هرزه»( در مقاله 0199)اول دسامبر  4ويرگيليودي

                                                           
1. CNBC. Com (Jan.20.2015) Things Are Looking Up in America's Porn Industry. 

هاي زنده کسب و کارهايي مانند نمايش مدل در چند سال گذشته کاهش يافته است. درآمد حاصل از فيلم هاي سنتي پورنو .0

 اند.ساالن به اين شکاف کمک کردههاي بزرگکم و نوآورياز طريق وب
3. Lehrer, J. 

4. DiVirgilio, A. 
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 کنند ونگار را تماشا مينفر از کاربران اينترنت مضامين هرزه 09059هر ثانيه، به طور متوسط در »

به همين دليل است که  هاي اينترنتي، حاوي مطالب پورنوگرافي است.از بارگيري ٪95بيش از 
ميليون  3/0نگاري به کسب و کار پر سودي تبديل شده است، به شکلي که در اينترنت بيش از هرزه

درصد کل اينترنت را شامل مي شود  90ختصاص يافته به پورنوگرافي وجود دارد که حدود وب سايت ا
 .شوددقيقه، يک ويديو جديد پورنو در اياالت متحده ساخته مي 91و در هر 

 3/1گردد. توسط زنان تماشا مي %09الين( توسط مردان و از همه پورنوگرافي روي خط )آن 10%
زنان براي تماشاي پورنوگرافي، در حالي  %99اد پورنوگرافي دسترسي دارند و ميليون زن در هر ماه به مو

از  ٪01کنند. البته رقم اخير در مقايسه با که در محل کار خود هستند، از اين محصوالت استفاده مي
 «.مردان که اعتراف به دسترسي به پورنو در هر ساعت دارند، رقم کمي است

ز کشوري به کشور ديگر و بنا به نگاه فرهنگي هر جامعه و قوانين برآمده وضعيت قانوني پورنوگرافي، ا»
 آورند. در برخيشمار مياغلب کشورها حداقل يک نوع از انواع پورنوگرافي را قانوني به .متفاوت است ،از آن

 اردکورهمنع قانوني ندارد، در حالي که  ،کورسافتيا هاي پورنوگرافي نرم از کشورها فروش و نمايش فيلم

چنين در بسياري از کشورها براي دسترسي افراد زير سن قانوني به مواد تحت کنترل و نظارت است. هم1

  .حدوديت و ممنوعيت وجود داردکس، سفارش پستي اقالم پورنوگرافي مـهاي سهاردکور، مغازه

کنند دسترسي افراد زير سن قانوني به پورنوگرافي هاردکور را محدود کنند کشورها تالش مي تربيش
کنند. براي ورود به مغازه هاي تلويزيوني اعمال ميانالو ک هاکس شاپـسو اين محدوديت را از طريق 

                                                           
کس هستند و ـآشکار س هايشود که شامل فرمهايي گفته ميبه فيلم يا عکس سخت يا پورنوگرافي هاردکور پورنوگرافي .9

 تاينترنشود. پورنوگرافي هاردکور اغلب به صورت عکس در مجالت و در ديده مي آشکار و هنجارشکنها اعمال جنسي در آن
به طور گسترده بر روي  9111پورنوگرافي هاردکور از سال  .تواند کارتون هم باشدود و همچنين ميشها نمايش داده مييا فيلم

 .اينترنت انتشار يافت

 جنسيممکن است رابطه  مورد اخيرمجزا شود؛  کورسافت پورنوگرافي از تا شد ابداع بيستم قرن دوماين اصطالح در نيمه 
  کند. محدود را جنسي هايفعاليت دادن نشان شدت و دامنه يا باشد شده سازيشبيه

زاد تا اين که برخي از کشورها شروع به آ بود ممنوع ردهگست طور به بيستم قرن دومهاي هاردکور تا نيمه انتشار پورنوگرافي
 مستقيم وارسي و فيلم بنديدرجه سيستم يک توسط آنکور کردند. در حال حاضر عرضه هاي سافتکردن پخش پورنوگرافي

دي يوها در قالب دياجاره يا دادن اين نوع فيلم ،شود که محدوديت آن شامل ممنوعيت تقاضاي فروشکنترل مي پايانه فروش
شود. نمايش عمومي و نيز تبليغات براي پورنوگرافي هاردکور نيز هاي کامپيوتري و غيره به افراد زير سن قانوني مييا فايل
  است.اغلب ممنوع  ،خردسالوزيع ميان افراد مثل ت

در  دانمارک .اندنگين از محدوديت انتشار تصاوير جنسي کاستهس قوانين اجراي عدم با يا کلي قانونيوسيله ه اکثر کشورها ب
قانوني شمردن پورنوگرافي بر اساس  اياالت متحده، اولين کشوري بود که پورنوگرافي را قانوني اعالم کرد. در 9141سال 

پورنوگرافي هاردکور تا  بريتانياقانون آزادي حق بيان از ايالتي به ايالت ديگر و نيز از شهري به شهر ديگر متفاوت است. در 
غالباً مخالفت شديدي در برابر قانوني شدن  جنبش ضدپورنوگرافيممنوع بود و بعد از آن آزاد اعالم شد. البته  0111سال 

 .پورنوگرافي هاردکور از خود نشان داده است
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA_%D8%A8%D8%A7_%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA_%D8%A8%D8%A7_%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C
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است و فيلم يا کتاب پورنوگرافي با يک برچسب مشخص  کس يک حداقل سني قرار داده شدهـس
 .استشده

ناخواسته دريافت کند که آن را داراي محتواي پورنوگرافي  نامه تجاريدر اياالت متحده کسي که يک 
 ريکاخدمات پستي اياالت متحده آمتواند با درخواست دادن به آميز( بپندارد، مي)يا به شکلي ديگر اهانت

ه ب قرار منع ،هاي صريح جنسيمشخص، چه در برابر تمام نامه هاي يک فرستندهچه در برابر تمام نامه
 .دست بياورد

است و بسياري  منع شده پروتکل کنوانسيون حقوق کودکبه موجب  انپورنوگرافي کودکهمچنين 
  پديا(.)دانشنامه ويکي« اندبه اين پروتکل پيوسته (از جمله ايران) از کشورها

سقوط اخالق و فرهنگ از پورنوگرافي به عنوان عامل  نشنال ريويومجله آمريکايي  به هر صورت
ان زم ترين معمولِترين و رايجمخرب»به عنوان پورنوگرافي را نيز  واشينگتن تايمز کرده وآمريکايي ياد 

 .ندکميمعرفي « ما
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 نويسد:نگاري ميپديا درباره اثرات هرزهدانشنامه ويکي
هاي نادرستي فرضآن مبحثي مفصل و البته جنجالي است. کليشه و پيش هايپورنوگرافي و تأثير»

 ،ورنوگرافيپله و عليه اين پديده وجود دارد و افراد بسته به فرهنگ، عقيده، مذهب، تحصيالت و حتي نوع 
  دارند. فردي و اجتماعي مختلف ابعاد در پورنوگرافي تأثيرنظرات بسيار متفاوتي درباره 

دانشمندان مغز معتادان جنسي را »(، در گزارشي با عنوان 0193جوالي  90سي نيوز )بيشبکه بي
تاد به با مغز افراد مع هاي اولين مطالعه انجام شده دانشمندان در ارتباط، به طرح يافته«کنندبررسي مي

 پردازد.نگار ميکاربري از ادبيات هرزه
هاي قابل توجهي بين مغز افراد وابسته به کاربري سازد، دانشمندان شباهتاين گزارش خاطرنشان مي

اند. نتايج پژوهش انجام شده که در نشريه پلوس نگار و افراد معتاد به موادمخدر يافتهاز ادبيات هرزه

مرد مورد بررسي که کاربري مفرطي از محتواي  91دهد، اسکن مغز ر شده است، نشان ميمنتش 1وان

                                                           
1. Journal Plos one 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%BE%D8%B3%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%84_%D8%B1%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%84_%D8%B1%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86_%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86_%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B2
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فعاليتي باالتر از حد  3و آميگدال 2، سينگوال قدامي پشتي1نگار داشتند، در مناطق استرياتوم شکميهرزه

د مخدر دهد و اين مناطق دقيقاً همان مناطقي هستند که در معتادان به مصرف موامعمول را نشان مي
 دهند.فعاليت باالتري از خود نشان مي

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

، سي گفتبينگاري، به وب سايت بيرئيس انجمن درمان وابستگي به هرزه 4مضاف بر اين، پائوال هال

توانند حالت نعوظ خود را در روابط آميزشي خود بينم افزايش تعداد مردان جواني است که نميآنچه که من مي
 نگار، به اشتهاي جنسي آنان در روابط واقعي آسيب زده است.را کاربري آنان از مضامين هرزهحفظ کنند، زي

پورنوگرافي با اندازه مغز چه »با عنوان  (، در گزارش ديگري0193ژوئن  9سي نيوز )بيشبکه بي
 سازد:نگار پرداخته، خاطرنشان ميکژکاربري از ادبيات هرزه، به طرح «ارتباطي دارد؟

اند که تماشاي پورنوگرافي با کوچک شدن قشر خاکستري تازگي دريافتهشگران آلماني به پژوه»
 .مغزي همراه است هايمغز و تضعيف برخي ارتباط

ه آلمان به پزشکي شريتسسه تکامل انساني مکس پالنک و دانشکده روانؤکه م هايييکي از فرضيه
ر اثر تماشاي پورنوگرافي اشاره دارد؛ چون طور مشترک مطرح کردند، به آسيب بخش خاکستري مغز د

 .متفاوت با مغز معمولي است بينند، کامالًپورن مي تربيشمغز مرداني که 

طور متوسط ه ساله که گفته بودند در هفته ب 35تا  09مغز مردان  (MRI) آيآردر اين پژوهش ام
 حاصله داللت بر آن داشت،نتيجه  ،کنند، مورد مطالعه قرار گرفتمي بيش از چهار ساعت پورن تماشا

                                                           
1. Ventral striatum 

2. Dorsal anterior cingulate 

3. Amygdala 

4. Hall, P. 
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سيستم »و « انگيزه»گرفتند، در مناطقي که ي قرار ميدر معرض پورنوگراف تربيشمغز کساني که 
 .تر بودکوچک ،را در کنترل دارد «پاداش

اعتياد به پورنوگرافي يا اعتياد به سکس را  ،افرادي که در اين مطالعه شرکت داشتند زکدام اهيچ
 .بودند گزارش نکرده

رف رساني ويژه مغز همه پستانداران است که بدن را از برطسيستم پاداش )ريوارد سيستم( سيستم پيام
به اين ترتيب که پس از برطرف شدن گرسنگي، برآورده شدن ميل جنسي، . کندشدن نيازهايش آگاه مي

ايجاد  ترد احساس لذّمغز با ترشح هورموني در ف ،گوش کردن به موسيقي و بسياري از نيازهاي ديگر
 .کندمي

تواند بيانگر اين باشد نتايج اين تحقيق مي :گويددکتر سيمونه کيون، مدير اين گروه تحقيقاتي مي
 .کندکه مصرف مرتب پورنوگرافي سيستم پاداش مغز را تنبل مي

هاي سکسي محرک گران، مغز اين افراد هنگامي که در حال تماشاي صحنهبه گفته اين پژوهش
کاربري  هااين فيلماز گاهي هاگ ي که به شکلي صادر کرده است تا تماشاگرترکمبودند، پيام پاداشي 

تماشاگر  از يک ترکمها کنندگان هر روزه پورنوگرافي از تماشاي اين صحنهبه اين معني که مصرف دارد،
 .اندت بردهمعمولي لذّ

هاي بسيار بينند، به محرکاني که زياد پورن ميکنيم کساز اين رو ما تصور مي»سيمونه کيون گفت: 
سي در تواند دليل نارضايتي از زندگي جناين امر مي «.ت طبيعي برسندتر جنسي نياز دارند تا به لذّقوي

 .هاي متقاضي پورنوگرافي باشدبسياري از زوج

 ءقاان ارتهاي درمان مشکالت جنسي، پورنوگرافي به عنوست که در برخي کلينکا اين در حالي
دهد که تماشاي بيش از حد هاي اخير نشان ميشود؛ اما پژوهشدهنده زندگي جنسي توصيه مي

 .ها را به مخاطره بيندازدتواند زندگي جنسي زوجمي پورنوگرافي احتماالً

ا ه هر روز بنوجوانان پسري ک ،ددهميديگر نشان يک تحقيق »دهد: سيمونه کيون توضيح مي
ن آن در به کار برد ي به انواع غيرقانوني پورنوگرافي وتربيشعالقه  ،کار دارندسرو شهوانيموضوعات 

اند که مصرف روزمره دهند. برخي محققان نيز به اين نتيجه رسيدهزندگي روزمره خود نشان مي
 «.کندمي تربيششود، مي پورنوگرافي ميل به اجراي آنچه را که ديده

صرف ميعني چون ، مشابه مکانيزم اعتياد به مواد مخدر است دقيقاً ،ياين ميل به تکرار خود به خود
ي رتبيشکند، فرد اعتياد به محرک ت را کم مييي مغز در ايجاد حس لذّآمواد مخدر، پس از مدتي، کار

 .فعال نگه دارد ،کند تا بتواند سيستم پاداش مغز را به همان اندازه قبلپيدا مي

يستم س ه تماشاي زياد پورنوگرافي با کاهش ارتباط بخش پيشين مغز وپيش از اين ثابت شده بود ک
 طلبي را کنترلتاين دو منطقه مغز در ايجاد انگيزه نقش دارند و لذّ هايپاداش مربوط است؛ ارتباط

 .کنندمي
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توان به دو نتيجه رسيد که يا تماشاي پورنوگرافي باعث تخريب مغز به اين ترتيب از اين تحقيق مي
 .دتر است نياز به تماشاي پورنوگرافي دارنها کوچککه افرادي که بخشي از کورتکس مغز آن شود يا اينمي

هاي اي صحنهبه تماش تربيشبيني کرد که چه مرداني توان پيشگيري دوم درست باشد، مياگر نتيجه
 .عالقمندند (اروتيکشهواني )

راد مندي اين افهرنوگرافي در واقع عامل عالقبه عبارت ديگر شايد کوچکي حجم مغز تماشاگران پو
توان نتيجه گرفت افرادي که بخشي از نه محصول آن؛ يعني مي ،باشد شهوانيهاي به تماشاي صحنه

 ت معموليتري براي رسيدن به لذّو قوي تربيشدر واقع به محرک خارجي  ،تر استمغزشان کوچک
 .آورندمي نوگرافي روياحتياج دارند و به همين دليل به تماشاي پور

اينترنت به طور  کاربران ٪51دهد که آمار نشان مي دکتر سيمونه کيون معتقد است با توجه به اين
 .کنند، تحقيق در اين زمينه از اهميت خاصي برخوردار استمرتب پورن تماشا مي

سي ندارند يا جنپاسخ طبيعي به محرک  ،مي پورنوگرافييدهد که بينندگان دااين تحقيق نشان مي»
وابط ميلي جنسي و رکاهش يافته است که اين امر در واقع به بي ناکه قدرت پاسخ به محرک در آن اين

 «.انجامدضعيف جنسي مي

ش به رابطه ميان افزاي ،تحقيق ديگري که در ژورنال انجمن روانپزشکان آمريکا منتشر شده است
 .کندالکل اشاره مي آوردن به تماشاي پورنوگرافي و افسردگي و روي

اند؛ به ويژه در مناطقي که گران اين تحقيق نيز متوجه تفاوت مشابهي در اندازه مغز شدهپژوهش
در اين تحقيق نيز تماشاي زياد پورنوگرافي به  .کنداعتياد به موادي چون کوکائين و الکل را کنترل مي

 .است اعتياد به مواد مخدر و الکل ربط داده شده
کردن هاي نر وقتي درحال نگاهاند، ميمونق ديگري که دکتر کيون و دکتر گالينا انجام دادهدر تحقي

 .زدندمي هاي خوردني و نوشيدني سر بازهاي ماده بودند، از دريافت پاداشآلت تناسلي ميمون

تر ها موضوعي معادل پورن از خوردن و نوشيدن نيز مهمتوان گفت که براي ميمونبه اين ترتيب مي
 .«است

نگاري ( نيز در پژوهشي که با عنوان بررسي مروري اثرات کاربري از هرزه0190اوونز و همکاران )
هاي انجام شده در زمينه کاربري مفرط دهند، پژوهشاند، گزارش مياينترنتي بر روي جوانان انجام داده

حول گذارد، بلکه تاز خود برجاي مينگار، نه تنها بر عملکرد مغز نوجوانان اثرات سوئي از مضامين هرزه
هاي نگار روي نگرشدهد. به همين ترتيب استفاده از محتواي هرزهبدني کاربران را تحت تأثير قرار مي

جنسي، باورها، رفتارها، پرخاشگري جنسي کاربران و خودپنداره، تصوير بدني و تحول اجتماعي نوجوانان 
 گذارد.يکاربر، اثرات نامناسبي از خود برجاي م

توان بيان داشت، وقتي فردي کاربري از نگار ميدر بررسي اثرات مغزي کاربري از مضامين هرزه
کند که فرد فقط در حال تماشاي يک فيلم يا صحنه کند، مغز تصور نمينگار را شروع ميادبيات هرزه
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ر و به صورت خوکاکند فرد وارد فعاليت واقعي جنسي شده است، از اين راست، بلکه مغز تصور مي
 کند.هايي را در جهت تسهيل بخشي به اين مسأله آغاز مياقدام

 
 

 
 
 
 
 
 

 دهد:( در همين ارتباط توضيح مي0199) 1ستروثرز

هاي آشيل مغز بهره برده است و آن تصوير انسان برهنه نگاري از يکي از پاشنهرسد هرزهبه نظر مي»
کايت هاي بصري که حاي ساخته شده است که با دريافت نشانهنهرسد مغز مردانه به گواست، به نظر مي

، ها اثر هيپنوتيکي بر روي مرد داشتهاز روابط جنسي دارند )مانند ديدن بدن برهنه يک زن(، اين نشانه
 آورند.هاي عصبي، شيميايي و هورموني را در مغز فرد کاربر به وجود ميآبشاري از رويداد

يابد و سي در مغز مرد، بالفاصله توليد هورمون تستوسترون در وي افزايش ميبا شناسايي نشانه جن
 سازد.اين افزايش بدن را براي برخورد جنسي آماده مي

خش ياد بدوپامين انتقال دهنده عصبي مهم ديگري است که از آن به عنوان يک ماده شيميايي لذّت
وليد ت تربيشهاي جنسي، در مغز خورد با نشانهشود. دوپامين که مترادف پاداش در مغز است، در برمي

 .2«شودمي

 نويسد:( در توصيف اثرات آزادسازي دوپامين در مغز مي0191) 3هورتا

 وقتي که دوپامين در راه پاداش آزاد مي شود، سه چيز اتفاق مي افتد:»

                                                           
1. Struthers, W. M. 

هايي مانند کوکائين، آمفتامين و متامفتامين، مستقيماً روي هاي اعتيادآور از جمله محرکري است که انواع داروالزم به يادآو .0
کنند و با افزايش ترشح دوپامين، فرد مصرف کننده مواد اخير، لذّت زيادي را در خود تجربه خواهد سيستم دوپامين مغز عمل مي

 کند:مصرف متامفتامين در سطح مغز ايجاد ميکرد. تصوير زير بيانگر تحوالتي است که 

 
3. Huerta, D. P. 
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 . افزايش ضربان قلب،9
 تر مي شود،هاي حساس. شخص به پاداش0
از  تريابد. به عبارت ديگر، پاداش فوري مهمهاي آينده کاهش ميراي ديدن افق. توانايي فرد ب9

 شود.عواقب طوالني مدت احساس مي
ين کند، اين کار موجب افزايش دوپاموقتي کسي براي اولين بار از محتواي پورنوگرافي استفاده مي

اين فضا، فضاي کافي براي  شود.در مغز ساخته مي« پارکينگ». در آن لحظه يک نوع 1شوددر وي مي

                                                           
گار ننمايد، حاضر آماده ماندن سيستم پاداش مغز کاربران مضامين هرزهنکته مشابهي که تذکر آن در اين قسمت مفيد مي9. 

ز امه با استناد به برخي انگار است و در اداست که به سهم خود متضمن برخي از تبعات زيستي براي کاربران ادبيات هرزه
 هاي حيواني و انساني، به شرح آن پرداخته خواهد شد.پژوهش

را  آميز موش نرافتد؟ ابتدا حالت جنونکنيد. چه اتفاقي ميها ميهنگامي که يک موش نر را کنار يک موش ماده در قفس ر
داشته  گيريي به جفتتربيشوش ماده تمايل شود، حتي اگر مبينيد و سپس به تدريج موش نر از موش ماده خسته ميمي

 گردد.اعتنا ميباشد، موش نر رابطه را کافي دانسته، به ادامه رابطه بي
 گيرد و با حالت بسيار مشتاقيي جديدي جايگزين شود، موش نر بالفاصله نيرو ميبا اين حال، اگر موش ماده با موش ماده

ي ديگري نيز تکرار کرد تا زماني که موش نر هاي مادهوان اين روند را با موشتمي کند تا با او آميزش داشته باشد.تالش مي
 رود.خسته شود و حتي گاهي از حال مي

هاي جنسي جديد. جالب اينجا است که با وجود خارج شدن گويند، يعني پاسخ خودکار به جفتبه اين فرآيند اثر کوليج مي
ين شوند. اکنند، به سرعت فعال ميهنگامي که آنان يک مورد جديد را مشاهده مي هاي مردان بر اثر فعاليت جنسي،اسپرم

 کشاند.نگاري در فضاي مجازي ميپاسخ خودکار نيرومند به شهوت جديد، همان چيزي است که فرد را به سمت هرزه
 .اشت...کردي مشابه مردان خواهند دعمل دهند در شرايط مناسب، زنان نيزافتد. مطالعات نشان مياثر کوليج در زنان نيز اتفاق مي

 يابد، ولي به محض اين که يککند، ميزان دوپامين در مغزش کاهش ميموش نر بعد از اين که با موش ماده ارتباط برقرار مي
 رود.شود، سطح دوپامين موش نر دوباره باال ميموش ماده جديد جايگزين مي

کنند. به عنوان مثال، هنگامي که محققان هاي جنسي جديد، مشابه هم عمل ميکها در مورد واکنش به محرها و انسانموش
ر اين هاي ذهني آنان، بيانگها نشان دادند، تست آلت تناسلي افراد و گزارشها و بارانگيز را باراستراليايي يک فيلم شهوت

شود يتنها باعث خسته کننده شدن موجود م يابد. در حقيقت تکرار،موضوع بودند که به تدريج برانگيختگي جنسي کاهش مي
 دهد.که در پي اين امر کاهش ترشح دوپامين رخ مي

بار نمايش فيلم، هنگامي که افراد در حال چرت زدن بودند، محققان در دفعه نوزدهم و بيستم فيلم  99در پژوهش اخير، پس از 
ثير ه، تأکه مورد جديد و تازوباره تحريک شد و ثابت کرد جديدي پخش کردند، آلت تناسلي مشاهده کنندگان در شرايط جديد د

 زيادي دارد )زنان نيز نتايج مشابهي را نشان دادند(.
ن توان به اين تنوع و تازگي رسيد. اينگاري با مدار پاداش مغز انسان گره خورده است، زيرا هميشه تنها با يک کليک ميهرزه

عمول، عمل جنسي عجيب و غريب و مانند آن باشد. با باز کردن تعداد زيادي تواند يک شريک جديد، صحنه غيرمتازگي مي
هاي کاز کل شري تربيششوند که اين تعداد هاي جنسي جديدي تجربه ميها، تعداد شريکصفحه و کليک کردن بر روي آن
 اند.ها در تمام طول عمرشان تجربه کردهجنسي خواهد بود که اجداد انسان

 شود.ط شامل تنوع و تازگي جنسي نيست، بلکه باعث بيدار شدن سيستم پاداش انسان مينگاري فقهرزه
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 کند. در همين حال،ايجاد شده توسط محرک اوليه را ايجاد مي« دوپامين»هاي جايي تمام اتومبيلجابه
 کند: دوباره اين کار را انجام دهيد!اي را صادر ميدوپامين پيام فريبنده

 تريشبافتد، فاق ميدهد. اغلب اين اتافتد، مغز محل پارکينگ را گسترش ميوقتي اين اتفاق مي
ه غيرقابل کند تا زماني کهاي مکرر، اين تقاضا رشد مياست. با انگيزه« فضاهاي پارکينگ»تقاضا براي 

 تواند بافت مغز را تغيير دهد. در حالت اخير پورنوگرافيتحمل شود. اگر اين روند ادامه پيدا کند، در واقع مي
 جسمي ديده شود.تواند از نظر اعتياد، شبيه اعتيادهاي مي

 
 
 

 

 

 

ا به ما کمک هگيرند. اين نوروناي نيز توسط مشاهده پورنوگرافي تحت تأثير قرار ميهاي آيينهعصب
 «. بينيم تقليد کرده و عمل کنيمکنند که آنچه را که ميمي

 
 
 
 
 
 

                                                           
وجو کردن )که مدار پاداش اغلب مدار خواستن هاي قوي )مانند گناه، نفرت، خجالت، اضطراب و ترس(، خواستن و جستهيجان

يزي که چآن از  تربيشگيري يا خيلي غافل شود( و هر چيزي که انتظارات معمول افراد را نقض کند )نظير شوک،ناميده مي
 کنند.کنيم(، سيستم پاداش فرد را تحريک ميتصور مي

 -اند، و با ديدن موارد جديد، بالفاصله تأثير عصبيها از ديرباز در اطراف خود با کلمات و تصاوير شهواني در ارتباط بودهانسان
سريع  دهد، خيلينگار ارايه ميل، تازگي مطالبي که يک نشريه ماهانه هرزهگذارند. با اين حاها بر روي انسان ميشيميايي آن

 هاي موجود در فضاي مجازي مقايسه کرد.توان مجله پلي بوي را با تازگي موجود در سايترود. نمياز بين مي
ک امين باالي خودش را با يتواند دوپکند، اين است که آدمي مينگاري موجود در اينترنت را منحصر به فرد ميچيزي که هرزه

 کليک و يا يک صفحه اينترنتي باال نگه دارد.
اي هدهند، بلکه هر کدام هورمونهاي هيجاني )اضطراب، شرم، شوک، تعجب( نه تنها دوپامين را افزايش ميبسياري از حالت

هاي عصبي، دهند. اين استرسايش ميي عصبي مانند نوراپي نفرين، اپي نفرين و کورتيزول را نيز افزاسترس و انتقال دهنده
 دهند.تا زماني که اثرات دوپامين در حال تقويت شدن باشد، برانگيختگي جنسي را افزايش مي

نگاري، ممکن است احساس اضطراب يا ترس را به جاي احساس انگيختگي جنسي اشتباه با گذشت زمان، مغز يک کاربر هرزه
هاي نگاري هر دم به دنبال صحنهتوان توضيح داد که چرا برخي از کاربران هرزهخير ميبگيرد. بنابراين با توجه به نتايج ا

ها براي تحريک شدن و به هيجان آمدن و رسيدن به ارگاسم ي به اين هورمونتربيشي هستند، زيرا آنان نياز تربيشآور شوک
 .دارند
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يک شوند، هاي دوپامين زياد تحرسازد، وقتي گيرنده( در مقاله خود خاطرنشان مي0199ستروثرز )
ي ترمکبخش بودند، لذّت فرد در برابر تکرار اعمال قبلي خود که لذّتديگر مغز مانند سابق پاسخ نداده، 

در عمل لذّت  ،تربيشکنند تا با فعاليت يابي به لذّت مورد نظر، سعي ميکند و براي دسترا احساس مي
 نگار سودديدتري در مصرف محتواي هرزههاي شمطلوب طبع خود را فراهم آورند، بنابراين يا از محرک

بري آورند( و يا بر مدت کارکور به سمت پورنوگرافي هاردکور روي ميبرند )مثالً از پورنوگرافي سافمي
افزايند )و اين فرايند، مشابه همان فرايندي است که در افراد معتاد مشاهده نگار ميخود از مضامين هرزه

از مصرف ماده مخدر، مصرف همان ميزان ماده مخدر، لذّت قبلي را شود که پس از گذشت مدتي مي
يابي به لذّت قبلي، بر ميزان مصرف براي آنان در پي نخواهد داشت و آنان مجبور هستند براي دست

 ماده مخدر خود بيفزايند(.

 
 

 
 
 

نتقال هاي دال بر رابطه جنسي، پس از افزايش هورمون تستوسترون و امغز پس از ادراک محرک
اي نفرين نقش مهمي در ارتقافزايد. نوراپينفرين ميدهنده عصبي دوپامين، بر ميزان ترشح نوراپي

سير نفرين مسازد. عالوه بر اين، نوراپيتحريک جنسي داشته، بدن را براي فعاليت جنسي آماده مي
و کند. از اين رکمک ميسازي خاطرات اين رويداد رانندگي جنسي را براي مغز يادآوري کرده، به ذخيره

اند، اولين تصوير جنسي را که به اي خوردهدانند ديروز چه صبحانهجاي تعجب نيست، افرادي که نمي
اند، هنوز هم به ياد دارند، زيرا در حالت اخير، نوراپي نفرين به سال پيش در يک نشريه ديده 01فرض 

 سال پيش در مغز پرداخته است. 01ذخيره خاطره جنسي 
 ها، ضمن تعميق روابطاحصل نهايي رابطه جنسي، اُرگاسم است که اُرگاسم در روابط واقعي انسانم

بودن و در کنار هم بودن توام است و به نوعي آميزش با هم  دو جنس درگير در رابطه، براي آنان با لذّت
 تري بههاي وسيعافقها از انجامد و در حالت اخير انسانجسم با جسم، به آميزش روح با روح آنان مي

رسد، نگار به اُرگاسم مينگرند، در حالي که فردي که در جريان کاربري از محتواي هرزهجهان هستي مي
 يابد. چيزي جز ناکامي و حسرت را در خود نمي

سازد، با توجه به مغز نوجوانان که در اوج توليد ( در انجام مقاله خود خاطرنشان مي0199ستروثرز )

نگاري، ضمن ايجاد قرار دارد، قرار گرفتن نوجوانان و جوانان مذکر در برابر هرزه 1و نوروپالستي دوپامين

                                                           
ه در آن دادها و نيازهاي محيطي است کر در پاسخ به درونسيتي، به معناي توانايي سيستم عصبي براي تغييوروپالستين .9

 .گرددهاي جديد در مغز ميزايي اتفاق مي افتد و باعث ايجاد راهسيناپس
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شود مردان در معرض اضطراب اجتماعي، نگار، سبب ميبستري براي اعتياد آنان به محصوالت هرزه
ظاهر  لحاظ افسردگي، از دست دادن انگيزه، اختالل عملکرد نعوظ، مشکل تمرکز، خودپنداره منفي )از

، با توجه به گيري اخالقياين، ستروثرز در يک نتيجه فيزيکي و عملکرد جنسي( قرار بگيرند. مضاف بر
گردد، اگر مغز با کتاب مقدس تغذيه شده باشد، نبايد تعجب کرد که جهان آنچه از آن ياد شد، يادآور مي

د، خاطرات شونگار تغذيه ميامين هرزهرا از طريق لنز کتاب مقدس ببيند، همان طور که وقتي مغز با مض
شوند، فرد در هنگام بازنمايي اطالعات پيشين، از منظري جنسي به جهان درج شده در مغز سبب مي

 .1هستي نگاه کند

                                                           
هاي نگار موقتاً صرف نظر شود، با توجه به بحث سلولاز اثرات زيستي و رواني اجتماعي گسترده کاربري از ادبيات هرزه اگر9. 

د خواهد نگار در آينده وجوتوان نتيجه گرفت تبعات وخيمي براي کاربران مضامين هرزهتر مطرح شد، مياي مغز که پيشآيينه
 داشت.

بيند که يک جياکومو ريزوالتي و همکاران در يک اکتشاف تصادفي دريافتند، هنگامي که ميمون انسان يا ميمون ديگري را مي
 افتد.و فعاليت مي دارد، نورون مربوط وي نيز به واکنشتکه غذا برمي

 

 
ها ها يافته شدند، اما مطالعات بعدي نشان دادند که نظام مشابهي در مغز انساناي در ابتدا در ميمونهاي آيينهاگر چه سلول

ي هاداشت: سلولاي ناميده شدند، بيان ميهاي آيينههاي اخير که بعداً به نام سلولوجود دارد، ريزوالتي در توصيف سلول
قيم سازي مستدهند که ذهن ديگران را نه از طريق تفکر و استدالل، بلکه از طريق احساس و شبيهاي به ما اجازه ميآيينه

 بخوانيم )دانشنامه ويکي پديا(.
ي اي موجود در مغز وي، با بازسازهاي آيينهبه تعبير ديگر، اگر فردي انسان ديگري را در حالتي غمگين مالحظه کند، سلول

کند تا وي به شکل خودکار به دلسوزي و همدلي با فرد اندوهناکي در ذهن فرد نخست ايجاد ميواطف فرد مغموم، حالت ع
 درمانده و غمگين بپردازد.

رسد ما براي فهم، ارتباط و صميمي شدن با سازد، به نظر مياي خاطرنشان ميهاي آيينه( در توصيف سلول0199والش )
، زيرا ها را خاموش کنيمتوانيم مدار ايجاد شده بين خودمان و ديگر انسانايم و نميکشي شدهنوعي عصب هاي ديگر بهانسان

ع کنيم، مانند ديدن خنده يا اندوه فردي که ما نيز به تبها تقليد ميما با مالحظه عاليم رفتاري ديگران، به شکل ناهشيار از آن
 شويم.داشته ميه واعواطف شاد يا ناشاد وي به خنده يا اندو
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جديد  هاي ارتباطيتوان به سادگي به اين نتيجه رسيد که فناوريبا توجه به آنچه از آن ياد شد، مي
ي هايورند، داراي تهديدآکه براي رشد و اعتالي افراد و جوامع فراهم مي هاي کم نظيريدر کنار فرصت

نگار از آن ياد شد(، گاهي بسيار )نظير آنچه در زمينه کاربري از ادبيات هرزه ي اخيرهاتهديد هم هستند.
ستي يکه اين مسأله خاصه در کودکان، نوجوانان و جوانان که يا در آستانه بلوغ ز جدي و ويرانگر هستند

ساسيت اند، از حخود هستند و يا در کوران دوران بلوغ خويش هستند و يا به تازگي به تجربه آن پرداخته

تصاوير برهنه توسط نوجوانان از  %01( در مقاله خود از مبادله 0199) 1بالنک .زيادي برخوردار است

 ست.گفته اکند که به نوعي بيانگر حساسيت پيشطريق تلفن همراهشان ياد مي
هاي فضاي مجازي، داللت برآن دارد که در غرب ها و تهديدبررسي برخورد غرب با مجموعه فرصت

، به 2تالش وافري در جهت بسترسازي فرهنگي براي کاربري از فضاي مجازي صورت پذيرفته است

                                                           
يني بدارد: من پيشاي بيان ميهاي آيينهشناسان مطرح معاصر است، در توصيف اهميت کشف سلولراماچاندران که از عصب

شناسي ( براي زيستDNAاي )انشناسي همان کاري را بکند که کشف دياي براي روانهاي آيينهکنم که سيستم سلولمي
 انجام داد.

هاي ديگري که فراروي ما قرار دارند، به بازسازي ابعاد حرکتي زمان با بازسازي و بازنمايي عواطف انساناي هماي آيينههسلول
 کنند.آنان نيز اقدام مي

صورت پذيرفت، مشخص شد، افرادي که شاهد عمل حرکتي فرد  9115در پژوهشي که توسط ريزوالتي و همکارانش در سال 
ز هاي همان قسمت اهاي حرکتي در ماهيچهشود، پتانسيلاي آنان فعال ميهاي آيينهبر آن که سلول ديگري هستند، عالوه

 کند، درست مانند اين که فرد ناظر خودش در حال انجام عمل در حال انجام است. بدن آنان، افزايش قابل توجهي پيدا مي
ت اي مغز آنان به شدت و با قدرهاي آيينهنگار، سلولن از ادبيات هرزهدهند، در صورت کاربري کاربرامطالعات ديگري نشان مي

توان نتيجه گرفت، کودکان و نوجوانان در صورت کاربري از ادبيات بندي اجمالي ميافتند. بنابراين در يک جمعبه فعاليت مي
رمبناي سازند که باي ميهاي بالقوهعد آسيبگردند، بلکه خود را مستهاي بالفعل مينگار، نه تنها متحمل برخي از آسيبهرزه

 رود.اي انتظار ميهاي آيينهعملکرد سلول
1. Blank, C.  

هاي ارتباطي پيشرفته به جامعه داللت بر آن دارد که با ارايه هر فناوري ارتباطي جديدي به بررسي تاريخچه ارايه فناوري 0.
اد اند، افرآمده است و در حالي که برخي از مسووالن از تهديد بودن آن ياد کرده ن پديدها و اميدها در پي آجامعه، موجي از بيم

اين ها در غرب سرانجام به هاي مخالف و موافق فناوريايدهاند. گفتمان وري مورد نظر ياد کردههاي فناديگري از فرصت
هاي ارتباطي پيشرفته، خود به خود هاي فناوريوري شهروندان از فرصتراهبرد انجاميده است که با افزايش و ارتقاي بهره

ر راستاي گردد. دها مياين فناوريها تحديد شده، در مجموع بشر قادر به استفاده مثبت از اين فناوريعرصه کاربري نامناسب از 
بت و بهينه از مث انديشه اخير، حتي کشورهايي که به فيلترينگ اعتقادي ندارند، در صدد بسترسازي فرهنگي براي کاربري

ان توليد ادبيات فاخر براي فضاي مجازي )به عنو اين راستا به انجام مواردي مانند: اند و درهاي ارتباطي پيشرفته برآمدهفناوري
تهيه محتواي آموزشي و کمک آموزشي مجازي )مانند تهيه ساله پيش دبستاني(،  9-4مثال، تهيه نشريه علمي براي کودکان 

 ارايه کنترلمجازي )براي اقشار مختلف خاصه کودکان، نوجوانان و جوانان(، هاي موزه ها وايجاد کتابخانهمي(، پوسترهاي عل
اي کاربران )تا جايي ارتقاي سواد رسانههاي اجتماعي کودکان و نوجوانان، ها به کاربران خردسال، ارتقاي مهارتشده فناوري

بندي درجه ه صورت يکي از مباحث درسي نظام آموزش عمومي درآمده است(،که در برخي از کشورهاي غربي، بحث اخير ب
ي هاي جنسي براي کاربران متقاضپاسخ مناسب به برخي از خالءهاي اجتماعي موجود )نظير تهيه انيمشيناي، محتواي رسانه
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والن سوهاي سلبي نيز در همين رابطه مدنظر مهاي اثباتي، برخي از اقدامهمين ترتيب در کنار اقدام
گردند، تا جايي که حتي در جوامعي که اعتقادي به فيلترينگ جامعه قرار گرفته، به شدت اعمال مي

ارت کشوند و مثالً جهت کاربري از تلفن همراه بايد از سيمندارند، در عمل کودکان همان جامعه فيلتر مي

ر رنت نداشته باشند، در غي، سود ببرند و دسترسي به اينت1خاص کودکان که به شدت کنترل شده هست

 اين صورت حتي ممکن است کار اولياي خاطي به سلب حضانت فرزندشان بينجامد.
هاي فضاي مجازي، جامعه ها و تهديدانجامد که در غرب از مجموعه فرصتشرايط اخير بدانجا مي

ه در ل آشفتگي کگردد، اما متأسفانه در ايران به دليمند ميهاي فضاي مجازي بهرهاز فرصت تربيش
که در مجلس شوراي اسالمي  9919امر برخورد و پذيرش فضاي مجازي وجود داشته و دارد، از سال 

اجتماعي جامعه دست به اتخاذ تصميم  -بحث ماهواره مطرح شد، مسووالن و اولياي امور فرهنگي
مشي مشخص در خاذ خطقطعي در اين زمينه نزدند و اين روند تا حال حاضر ادامه دارد. بالطبع عدم ات

هاي ارتباطي پيشرفته و فضاي مجازي، فرصت بسترسازي فرهنگي در جامعه را از بين ارتباط با فناوري
برد و در اين ميان در غياب بسترسازي فرهنگي الزم، کودکان، نوجوانان و جوانان جامعه، در حالي مي

عمومي آنان و نه اولياي فرهنگي آنان،  که نه اولياي آنان و نه اولياي آموزش پيش دبستان و آموزش
هاي فضاي مجازي ندارند، به تنهايي با فضاي مجازي ها و فراز و فروداطالعات چنداني از ابعاد، ظرفيت

 از فوايد آن است. تربيشهاي اين امر بسيار گردند که البته خسرانروبرو مي

                                                           
کاربران، تهيه ابزارهاي کنترل کننده رساني به اوليا و اطالع افزاري مورد نياز،اتخاذ راهکارهاي سخت اين دست از اطالعات(،

رساني به اوليا و کاربران، برگزاري کالس براي اوليا، تمهيد مراکز اطالع)تبلت، تلفن همراه، اينترنت و ماهواره( براي اوليا، 
کان، کود نگاريتدوين قوانين منع آسيب و ايذاي کاربران فضاي مجازي )مانند ممنوعيت هرزهراهنمايي و مداخله در بحران، 

نژادپرستي(، تدوين قوانين خاص براي حمايت از نوجوانان و جوانان کاربر فضاي مجازي، ايجاد خطوط مستقيم براي تماس 
 هايهاي گپ اينترنتي و مانند آن(، اعمال نظارت )نظارت سازمانتر )در اتاقاضطراري با مسووالن براي ايجاد محيطي امن

عال مداخله و اثرگذاري ف ،اعمال نظارت ،هاي مدني براي حضورگپ اينترنتي(، تشويق سازمان هايمدني، پليس و ناظر در اتاق
هاي نوين جهت ارايه خدمات و به اشتراک نهادن در فضاي مجازي؛ ايجاد صندوق حمايت از مراکز پژوهش در حوزه رسانه

فضاي مجازي و به کارگيري  هاي علمي جهتمحصولو گران؛ ايجاد کتابخانه، موزه دانش، منابع و امکانات مورد نياز پژوهش
 اند.دست زدههاي جهان مجازي با استاندارهاي دولتي به جامعه مؤسسات خصوصي براي ارايه محصول

هاي فرهنگي غرب در جهت بسترسازي جهت کاربري بهينه از فضاي آموزي، نمونه بارزي از اقدامکارت دانشتهيه سيم. 9
هاي اجتماعي نگار و شبکههاي هرزهآموزان به سايتعنا که در غرب جهت ممانعت از دسترسي دانشمجازي است. به اين م

ز از آموکارت اخير، ضمن مسدود کردن کاربري دانشآموزان طراحي گرديده است. سيمکارت خاص براي دانشنامناسب، سيم
هايي مانند: در دسترس قرار دادن پورتال دانلود بازي، يتنگار، با ايجاد جذابهاي اجتماعي نامناسب و هرزهها و شبکهسايت

اندازي شناختي(، راههاي درسي و کمک درسي، طراحي سامانه کمک آموزشي و مشاوره )تحصيلي و روانفيلم، موسيقي و کتاب
(، گردندمند مييا بهرهآموزان عضو آن از برخي از مزاآموزان )که دانشآموزان و ايجاد باشگاه دانششبکه اجتماعي خاص دانش
هاي ذابيتها با آن، برخي از جآموزي به صورت کيف پول الکترونيکي و تهيه انواع بليطکارت دانشايجاد امکان استفاده از سيم

طالع يابي از نحوه خرج کرد پول توجيبي فرزند، ااطالع کارت هستند. به شکل مشابهي ايجاد جذابيت براي اوليا )نظيراين سيم
موزي آکارت دانشز وضعيت ورود و خروج فرزند از مدرسه، ايجاد ارتباط با اولياي مدرسه(، از ديگر تمهيداتي است که در سيما

 در نظر گرفته شده است.
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نگار فضاي مجازي در غرب ضامين هرزهنگاهي به مقاالت تهيه شده در زمينه کاربري کودکان از م
سال بوده است  1هاي اخير باالي گران در پژوهشآن دارد که کف سني مورد بررسي پژوهش داللت بر

سال به بعد  90هاي جهان سوم نظير مصر از ( و يا در برخي از کشور0199، 2، تاساليکي0119، 1)تايلور

هاي ميداني گروه تحقيق حکايت از آن دارد (، بررسي0191، 4و لي 3در نظر گرفته شده است )مورگان

نگار به زير دبستان رسيده است و شواهد متعددي در که سن کاربري کودکان ايراني از مضامين هرزه
نگار در اين جهت وجود دارد. از اين رو در ادامه بحث، نخست از کاهش سن دسترسي به ادبيات هرزه

 فتهگد شد. در فراز بعد، مسأله دسترسي نسبتاً گسترده کودکان پيشياد خواه 11نسل دهه سطح کودکان 
 .خواهد شدنگار مطرح از ادبيات هرزه

 هايله، مقوو تشويق روابط جنسي غيرمتعارف هاي فريبندهنگار در پوششتذکر ارايه اطالعات هرزه
خواهد  ياد هاآنديگري است که در پي طرح مباحث کاهش سن کاربري و دسترسي نسبتاً گسترده از 
در  11نسل دهه شد. سرانجام در آخرين فراز بحث حاضر، شواهدي از تحقق عملي آنچه کودکان 

 اند، ارايه خواهد شد.ها بودهها شاهد آنها و کارتونهاي ديجيتالي، پويانماييبازي

 نگار كاهش سن دسترسی كودكان به مضامین هرزه

 گار دارد.نبر کاهش سن کاربري برخورد کودکان ايراني با مضامين هرزههاي اوليه گروه پژوهش داللت بررسي
هاي ديجيتالي، هاي اجتماعي يا بازيکاربر شبکه11نسل دهه اعضاي گروه پژوهش وقتي از کودکان 

هاي کرد که آيا شما با چيز بدي در شبکهها به شکل ضمني اين سوال را ميها و پويانماييکارتون
به شکل عمده يا به طرح  اخيرايد يا خير، کودکان هاي خودتان مواجه شدهها يا بازيهوارهاجتماعي، ما

کردند که اين امر در غياب کنترل جدي اوليا نگار اقدام ميآميز و يا به طرح مباحث هرزهمباحث خشونت
ا ترفته، هاي ارتباطي پيشو عدم بسترسازي فرهنگي الزم در سطح جامعه جهت کاربري از فناوري

 نمايد.ي طبيعي ميحدود
توان در دو را مي 11نسل دهه هاي ارايه شده از سوي کودکان در پاسخ به سوال اخير، شاهد مثال

 نگاري سخت )پورنوگرافي هاردکور(، تقسيم کرد.کور( و هرزهنگاري نرم )پورنوگرافي سافطبقه هرزه
گاري نرم هستند که اين کودکان شاهد يا کاربر نساله، مصاديقي از هرزه 4اظهارات محيا و رادين 

 اند:آن بوده
 بينه؟در ماهواره مي دوستت بهت نگفته که چه چيزهايي رو -»

 بينه.مي همش بامامانش فيلم

                                                           
1. Taylor, A. 

2. Tsaliki, L. 

3. Morgan, H. 

4. Lee, G. 
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 چه فيلمي؟ -
 ماهواره. فيلم 

 کنه؟مي ها برات تعريفاز فيلم -
 گه. مي 1همش درمورد اين اکيا

 اکيا کي هستش؟ -
 ، انگار سرياله. دونمنمي

 گه، فيلمش چه جوريه؟مي در موردش چي -
 گه دختره با پسره نتونست ازدواج کنه. مي
 گه؟مي ديگه از اکيا چي -

 «.کنن همومي س ديگه، بغلعاشقونه
 فرستين؟همديگه بازي ميرادين شما براي  -»

 مو ببين.بيا قلعه ،آره، کلشم دارم
 چه قلعه بزرگي، لول چندي؟ -

 ام.51اآلن لول 
 هايي داري؟ديگه چه بازي -

 ببين اينها هست به درد تو نمي خوره، ولش کن.
 خب ببينم چه شکليه. -

 ولي به درد تو نمي خوره، حاال ببينش. دختريه خيلي، يه جوريه. ،اينم جنگيه
 ببينم. -

 .«(دهدرا به من نشان مييک بازي غير اخالقي  راديننگاه کن )
زده )فروزن( نيز حاوي مضامين جنسي زيادي هايي مانند باب اسفنجي و يخپويانمايي ها وکارتون

ها مشغول هستند. در کارتون باب اسفنجي که هستند که کودکان ايراني به سادگي به کاربري از آن
ورزد، اگر چه باب اسفنجي با سمور دريايي ازدواج کرده تلويزيون ايران هم به پخش آن مبادرت مي

 جنس خود اوست!ت، اما روابط عاشقانه او با پاتريکي است که هماس
    
 

                                                           
 يت ازعشق دختر و پسري به هم دارد که به همسريال اکيا با محتوا عاشقانه محصول کشور ترکيه است. اين سريال حکا .9

 رسند.ديگر نمي
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نگاري سخت بندي هرزههاي ارايه شده برخي از کودکان مصاحبه شده ديگر، در طبقهشاهد مثال

 آيند:شمار ميساله، مواردي در همين مقوله به  4ساله، آزيتا و طناز  5گيرد. اظهارات مهربان قرار مي
 بيني؟مي بيني، حاال چه سرياليگفتي سريال هم مي -»

 اکيا، قهرمان و اليف.
 ها مناسبه؟ها براي بچهبه نظرت اين سريال -

 ادبيه، نه.بعضياش که بي
 ادبي يعني چه جوري؟بي -

 «.يعني چيزاي زن و شوهري
 نداري؟ ياديگه دبستانيت، دوست پيش هايازدوست غير به تو آزيتا -»

 چرا.
 چيه؟ دوستت اون اسم -

 سحر.
 شناسي؟مي ازکجا رو سحر -

 کنه.مي زندگي روبرومون خونه
 هستش؟ تو سن هم سحر،خوب  -

 خاله. آره
 بينه؟مي کارتوني چه سحر دونيخوب مي -

 بينه.نمي کارتون
 بينه؟نمي کارتون اصالً يعني -
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 آره.
 بينه؟نمي کارتون چرا -

 خاله. نهبيمي فيلم آخه
 بينه؟مي هاييفيلم چه دونيمي -

 گفته. من به فقط سحر نگيا، کسي به خاله ولي آره،
 بينه؟مي فيلمي چه حاال مگه نگم، کسي به دممي قول نه -

 بد. فيلماي
 بد؟ فيلم چي يعني -

 «.لختن و مرده زن گفتشمي
 رد چي بود؟اون فيلمه که مامانت ديد که اشتباهي دانلود شده بود، در مو -»

 ده.هاي بد فيلمايي که تو ماهواره نشون ميتيکه
 شما ماهواره هم داريد؟ -

 بله!
 هاي بدش رو ببيني؟تا به حال شده شبکه -

قفل شده، ولي چن بار شده ديدم... دو دفعه جلو بابام شده که اتفاقي ديدم... برا همين بابام همش 
 بينه.گه نه... سرياالشو چون ميخونه، مامانم ميگه جمع کنيم و اينا، بابام آخه نماز ميمي

 اي بوده؟چه صحنه -
 کاراي بد ديگه.

 تر برام بگو.کدوم کارهاي بد، واضح -
 «.شه!دار ميکنن که آدم بچههمون کارايي که مي

 نگارهرزهدسترسی نسبتاً گسترده به محتوای 

از سويي به سبب  11نسل دهه کودکان  هاي انجام شده گروه پژوهش حکايت از آن دارد کهبررسي
هاي داخلي و از سوي ها و رسانهعدم بسترسازي الزم در سطح جامعه، آموزش پيش دبستان، مهدکودک

هاي فضاي مجازي، در روند کاربري از ديگر به دليل عدم آشنايي کافي اولياي آنان از فراز و فرود
، از آزادي عمل بسيار زيادي برخوردارند و در اين ميان در هاها و پويانماييهاي ديجيتال، کارتونبازي

هاي خواسته و ناخواسته، با مضامين حساب و کتاب از فضاي مجازي به صورتجريان کاربري بي
 گردند.نگار مواجه ميهرزه

هاي داشتند که آنان در جريان ديدن برنامهدر مصاحبه خود بيان مي 11نسل دهه برخي از کودکان 
 داشت:در همين رابطه چنين اظهار مي ،ساله 4اند. محياي نگار مواجه شدههرزهاي با مضامين هوارهما

 سريال اکيا رو ديدي؟تا حاال  محيا خانم تو -»
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 داد، ولي بابام زد يه کانال ديگه.مي يه بار خونه عمم بوديم، داشت نشون
 چرا؟ -

 «. نم چرا عوض کرددونمي )کلي خنديد( رو تخت الال کرده بودن،
پيش  ها( از سنينساله که بدون بسترسازي فرهنگي )و احياناً براي تفاخرجويي خانواده 4ايليا و گلناز 

 هاي اجتماعي با محتواياند، از مواجهه خويش در فضاي شبکههاي اجتماعي بودهدبستان کاربر شبکه
 اند:نگار به شرح زير ياد کردههرزه
 از کارهاي بد چيه؟ ... منظورت -»

 ، عکساي بد دانلود کنه، فيلم بد ببينه از اين کارا.مثالً با غريبه چت کنه
 هاي بدي هست؟ها کاردوني اين کاراز کجا مي -

 .خب منم تلگرام دارم، عکساي بد مياد
 دوني؟هاي بد ميهايي رو عکستو چه جور عکس -

 اند ديگه.عکساي بد، بد
 تو تا حاال عکس بد يا فيلم بد ديدي؟ -

 فرستن.آره، تو تلگرام زياد مي
 فرستن؟چه کساني مي -

 .دونمنمي
 هايي بودند؟چه جور عکس -

هايي از اين قبيل را به من دختره لخت بود، پسره بغلش کرده يا کنار هم خوابيدن از اينا )عکس
 نشان داد(.

 فيلم هم ديدي؟ -
 دونم چيه ديگه.مينه، ولي 

 چه جوريه؟خوب  -
 مگه تو نديدي.

 نه به منم بگو تا من هم نبينم؟ -
 «.من نديدم، ولي مثل اين عکساست ديگه

 ها ببيني؟گلناز خانوم، تو تا حاال شده اتفاقي و يهويي چيز بد تو اين شبکه -»
 بله شده.

 چي بوده؟ -
زد... کرد، دستشو به جاهاي بد زنه ميداد، بوسشم ميزن لخت... رو تاب نشسته بود، پسره هلش مي

 «.من که پاکش کردم
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هاي )استيکرهاي( مورد استفاده در آن، عرصه حساب و کتاب از فضاي مجازي و شکلککاربري بي
نگار هرزههايي با مضامين جنسي و کاربر فضاي مجازي با شکلک 11نسل دهه ديگري است که کودکان 

 داشت:ساله، در همين رابطه در مصاحبه خود بيان مي 5اند. نويد جه گرديدهموا
 خوب گفتي استيکرهاش خوبه يا بده؟ -»

 بده!
 چرا بده؟ -

 عکس چيزاي بده.
 مثالً چي؟ -

 شورت و اينا.
 فقط همين؟ -

 «.عکس لختي پسر
گردي و ن وبداشتند که آنان در جريااظهار مي 11نسل دهه برخي از کودکان مصاحبه شده 

ساله  5اظهارات پويان  اند.هاي مورد عالقه خودشان، با مضامين بد روبرو شدهسازي )دانلود( بازيپياده
 در همين زمينه به قرار زير است: ،ساله 4و علي 

  آپ و تلگرام چيزهاي خوبيه؟آقا پويان به نظر تو، واتس -»

 .آره خب

  چيز بدي تا حاال ازشون نديدي؟ -

 .نه

  ي بدي نکرده که تو ديده باشي؟کسي استفاده -

 چرا يه بار دوستم يه فيلم بد براش اومده بود.
 يادت هست چي بود؟ -

 «.يه زنه لخت بود تو خيابون
 علي آقا، برات اتفاق افتاده خواستي عکس يا فيلم دانلود کني، اشتباهي يه چيز ديگه بزني؟ -»

 شه.اين جوري ميکنه، آره، بعضي وقتا که گوشيم هنگ مي
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 بعدش چه کار کردي؟ -
 سريع اومدم بيرون.

 چرا مگه چي ديدي؟ -
 عکساي بدي بود.

گم عکس بد، تو چه عکسي کشن، ميهايي که آدم ميمن به عکس ي،هاي بد مثل چعکس -
 ديدي؟

 «.کردندختره با پسره همديگه رو بوس مي
ها در کوچه و محله يا دوستان د که دوستان آنگرديدنبعضي از کودکان مصاحبه شده يادآور مي

 اند:دهاند که به آنان نشان دامهدکودکي آنان، روي تبلت يا گوشي همراهشان، مضامين نامناسبي داشته
 فرستن؟هايي برات ميهات ديگه چه چيزدوست -»

 عکس، آهنگ، استيکر.
 هايي؟خوب چه عکس -

 عکس خودشون يا عکس دسته جمعيمون رو.
 فرستن؟هايي ميخوب چه آهنگ -

 آهنگ رپ.
 استيکر چي؟ -

رستاد، فرستن يا بعضي وقتا يکيشون اشتباهي يه استيکر فدار ميکنيم، استيکر خندهمثالً صحبت مي
 بعد سريع پاک کرد )خخخخخ(.

 شه به منم بگي چه استيکري فرستاد؟مي -
 .استيکر آدم لختي، ولي بعدش سريع پاک کرد خاله

 نگفتن؟هات چيزي بهش دوست -
 خندن.بعضيا نه، بعضيا هم مي

 تو چيزي به دوستت نگفتي؟ -
 ساله(. 5)محمدحسين، « من هم خنديدم

 کنن؟هايي استفاده ميها براي چه کارها توي اين سن، از اين فناوريبه نظر شما بچه -»
لي يکي از کرد، وزبان انگليسي استفاده ميي دوست خودم براي يادگيري بستگي به بچه داره، بچه

 هاي بد تو تبلتش داشت، مربياي مهد فهميدن، مادرش رو خواستن.هاي مهد فيلمبچه
 بعدش، مادر اون بچه چه کار کرد؟ -

 بچه رو زد.
 مربيان مهد چه کار کردن؟ -

 ساله(. 4ادر آرميتاي )مصاحبه با م« اول با بچه خوب رفتار کردن، ولي بعدش اون رو اخراج کردن
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داشتند که آنان در جريان بازي با تبلت، رايانه يا اظهار مي 11نسل دهه سرانجام برخي از کودکان 
نگار آنان مواجه هرزهترشان، به طور تصادفي با مضامين گوشي پدر، مادر يا خواهر و برادر بزرگ

 اند. گرديده
نگار در هرزهاش بهار با مضامين ساله 3ه او و خواهر در مصاحبه خود درباره مواجه ،ساله 1هاي طا

 گويد:رايانه پدرش مي
 تا حاال شده چيزي هم ببيني که بد باشه؟ -»

 بابام ديگه پاک کرده.
 پس قبالً بوده؟ -

 بينه، پاک کرده.ره ميآره ديگه، ولي از وقتي بهار مي
 بينه؟ره ميبهار مي -

 آره.
 چند بار ديده؟ -

 بينه، فکر کنم همون يه بار بود.داره مي، ما اون سري ديديم دونمنمي
 بينه؟داره ميتو خودت ديدي بهار  -

 بابام ديد.
 بعد به بهار چي گفت؟ -

 چيزي نگفت، گوشي رو گرفت ازش.
 بهار چه کار کرد؟ -

 رفت بازي کرد.
 تو هم ديدي؟ -

 رم تو چيزاي بد، مثالًکنم و يهويي ميهاي مختلف داره، من يه وقتايي گم ميبابام اون قدر پوشه
 خواستم فيلمايي رو که پارک ژوراستيک رفته بوديم پيدا کنم، بعد اشتباهي رفتم اونجا.مي

 اون وقت چي ديدي؟ -
 چيزاي بدشو ديگه.

 ها رو ديده بود؟بهار هم اون -
 آره ديگه، همونا رو ديده بود.

 ي اونا رو ديدي؟بعد تو همه -
دم از اوناست، زدم بيرون. بعد از بابام پرسيدم فيلماي پارک ژوراستيک کجاست، بعد نه، بعدش دي

 خودش زد.
 يعني تو اصالً نديدي؟ -

 «.چرا اون قد رو ديدم که زدم بيرون ازش
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داشت، برخي از کودکان تحت نظر او، به يکي از مربيان مهدکودک نيز در مصاحبه خود بيان مي
اند. وي در تشريح يکي از همين مواردکه ارسال نگار مواجه شدههرزههاي مختلف با مضامين شکل

 داشت:ساله بود، بيان مي 4سال به اميرمهدي نگار از سوي يک فرد بزرگهرزهاشتباه اطالعات 
ها کنم منظور همين لينکمي فکرکه )اومده چيزي توي تلگرامش  اميرمهدي يک بار به من گفت،»

زدم روش، همشششش توش پر بود از عکس و فيلم مي که هرچي( شهميهست که گاهي فرستاده 
 کردن. مي هايي که هم ديگه رو بغل اينادختر و پسر

پسر خالم که بزرگه،  ،گفت، بعد گفتنمي هرچه قدر هم ازش پرسيدم، اين لينک رو از کجا آوردي، اولش
م وستش بفرسته، اشتباهي براي من فرستاده. منم رفتخواسته براي دبراي من اشتباهي فرستاده. يعني مي

ديدم که هم ديگه رو بغل کردن و يا يه فيلمي بود، پسره داشت با مي ببينم چيه که همش دختر و پسر
يا  ات هم فهميدنکرد و اين چيزا ديگه. من وقتي از اين بچه پرسيدم که آيا خانوادهمي موهاي دختره بازي

ها و اين حرفاز دونن توش چي هست و نمي کنن ونمي و نگاهر مامانم اينا تبلت من اصالًگفت، نه، مي
 . «پاک کرداون رو هه بودم تا يه روز خود پسر خالم تبلتم رو گرفت و توي اون صفحه ،گفتمي

هاي از طريق روش 11نسل دهه بندي اجمالي نتيجه گرفت، کودکان توان در يک جمعبنابراين مي
ن و شااي آنان، اوليايگردند که در صورت ارتقاي سواد رسانهنگار مواجه ميهرزهي با ادبيات مختلف

هاي نامناسب در اختيار کودکان قرار بسترسازي فرهنگي الزم در سطح جامعه، به ميزان زيادي محتوا
 نخواهد گرفت.

 های فریبنده نگار در پوششهرزهارایه اطالعات 

رزشي و گرا و اهاي انسانبندي کلي به دو دسته نهادتوان در يک تقسيمغرب را ميهاي تبليغاتي نهاد
گرا نسانهاي تبليغاتي مستقل، ارزشي و اپرست و غيرارزشي تقسيم کرد که متأسفانه نهادهاي منفعتنهاد

ندک به اهايي که به دنبال مقاصد سياسي، اقتصادي يا عقيدتي خاص خود هستند، در مقايسه با نهاد
دکان هايي که براي کوها و پويانماييهاي ديجيتالي، کارتونرسند، از اين رو فضاي غالب بازينظر مي

ي الزم و هاي فرهنگهاي تبليغاتي اخير است. البته با بسترسازيشود، عمدتاً متعلق به نهادتهيه مي
لياي فرهنگي کودکان، نوجوانان و اي آحاد اوليا، اولياي آموزش پيش دبستان و اوارتقاي سواد رسانه
توان دست به غربالگري آثار تهيه شده براي کاربران خردسال زد و با کنار نهادن جوانان جامعه، مي
ي بوده هاي غربتربيت کودکان، به عنوان مشتريان بالقوه شرکت در صدددار غربي که محصوالت جهت
ها، خاصي به کودکان و نوجوانان جامعه هستند، بازي هاي سياسي و عقيدتيانديشهيا به دنبال القاي 

هاي مناسب را در اختيار آنان قرارداد، اما متأسفانه به اين امر در جامعه توجه ها و پويانماييکارتون
 هايي که در حال حاضر به کودکانها و پويانماييها، کارتونچنداني معطوف نشده است. بنابراين بازي

 قيد و ضدارزش هستند.هاي تبليغاتي بيشود، غالباً حاوي القائات ارزشي نهاده مياراي 11نسل دهه 
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هايي که در دسترس کودکان ايراني قرار دارد، ها و پويانماييهاي ديجيتالي، کارتونبررسي بازي
ي ارنگهرزهاي، مواجهه با هاي يادگيري زير آستانهبه روش نگارهرزهاطالعات حکايت از آن دارد که 

 پذيرد.ي سخت صورت مينگارهرزهنرم و سرانجام مواجهه کودکان با 
اي به کودکان ارايه نگار از طريق يادگيري زير آستانهدر درجه نخست قسمتي از اطالعات هرزه

 گردد.مي
 نويسد:اي ميپديا در توصيف يادگيري زيرآستانهدانشنامه ويکي

تر اي به هرگونه محرک حسي که پايينهاي فراآستانهحرکدر تقابل با م 1ايهاي زيرآستانهمحرک»

رو اي از اين گردد. مفهوم ادراک زيرآستانهآگاهانه باشد، اطالق مي ادراکبراي  فردي آستانه مطلقاز 
د عدم وجو گويد، انديشه، احساسات و رفتار مردم متأثر از محرکي است که باشايان توجه است که مي

هاي پيام»جستار  9151مطرح شد، ولي در  9911گردد. اين پديده ابتدا در سال گاهي از آن، ادراک ميآ
دستان وادي تبليغات، ادعاي کاربرد بالقوه آن را در سازان و چيره، هنگامي که آگهي«ايزيرآستانه

اي هپژوهش تحريک خريداران مطرح ساختند، به گفتماني جنجالي بدل شد. اين در حالي است که

 صِرف، براي اثر دارونماییاين ادعاهاي بازاريابي، در غياب يک  تربيشعلمي متعاقب، از سنجش 

  «.اندرسيدن به نتايجي درخور اعتماد، ناتوان بوده
ادراک هم در توصيف ابعاد و وجوه « اي و استفاده از آن در تبليغاتادراک زيرآستانه» مقاله

 نويسد:مي ايزيرآستانه
شنا شويم: آستانه عيني و آستانه اي الزم است با دو اصطالح آدر تعريف پديده ادراک زيرآستانه»

توسط  گذرد )يعنيستانه عيني مياي، ادراکي است که از آتوان گفت ادراک زيرآستانهذهني، در واقع مي
را به  توان آنرسد و نميگذرد )يعني به هوشياري نمياند( اما از آستانه ذهني نميحواس تميز داده شده

 زبان آورد(. 
تواند اطالعات ارايه شده در در ادراک زير آستانه اي فرض اين است که ذهن به صورت ناهشيار مي

ند و بر اين مبنا حتي ممکن است رفتار فرد حسب اطالعاتي که به صورت زير آستانه ادراک را دريافت ک
اي را به دو شکل ديداري و شنيداري هاي زيرآستانهکند، تغيير کند. محرکناهشيار دريافت مي

 کنند.بندي ميطبقه

 های دیداریمحرک
يا اين  کنندبور ميهاي ديداري تصاويري هستند که زودتر از دريافت بيننده، از جلوي چشمش عمحرک

ر شود اين گونه تصاوير در ناهشيار بيننده تأثياند. ادعا مياي گنجانده شدهکه به صورت نهايي در نگاره
اي پرچم اسـرائيل اثري تعديل کننده ، نشان داده شد نمايش زيرآستانه0111گذارند. مثالً در سال مي

، اثر اين گيري داشته استارکت کننده در يک رأيروي نظريات سياسي و رفتار داوطلبان اسـرائيلي مش

                                                           
1. Subliminal stimuli 

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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اي نمايش داده شد، ايجاد پديده، هنگامي که تصوير به هم ريخته همان پرچم در نمايي زير آستانه
ر مدت هاي نمايشي گذرا دهاي پايين گستره بينايي، شامل تشخيص ناهشيار صحنهنگرديد. حاشيه

از حدود يک دوازدهم  ترکمها مايشي را که مدت زمان آنهاي نزمان کوتاه است، چشم انسان، صحنه
 تواند تشخيص دهد.ثانيه باشد، نمي

 هاي شنيداريمحرک
شوند يا اين هايي هستندکه با بلندايي آرامتر از آستانه شنوايي فرد نجوا ميهاي شنيداري پياممحرک

ين شود ارسند. ادعا ميونده ميکه به صورت برگردان در فرايندي با نام )وارون نگاري( به گوش شن
اي آمريکايي، در ، در چند فروشگاه زنجيره9111گذارند. در سال ها در ناخودآگاه شنونده تأثير ميپيام

را با شدت صوتي کم در  "کنممن دزدي نمي"ها، صداي ضبط شده نوار موسيقي متداول در فروشگاه
رد. طبق ککه حس شنوايي هشيار آن را دريافت نميهر چند ثانيه به موسيقي اضافه کردند، به طوري 

 درصد کاهش يافت. 91ها ها در فروشگاهادعا، نتيجه اين شد که در مدت نه ماه، تعداد سرقت
اي را اثبات کرده است، خصوصاً هنگامي که هاي زيرآستانهبرخي از مطالعات اخير، مؤثر بودن پيام

الي در کالج لندن که از سوي مؤسسه تراست ولکام پشتيباني م پيام مورد نظر يک پيام منفي باشد. تيمي
ند، کشدند، کشف کردند که ادراک ناهشيار به خصوص در القاي افکار منفي به خوبي عمل ميمي

عات توانند اطالکرد، گفت: در مورد اين که آيا مردم ميپرفسور نيلي الوي که تحقيقات را رهبري مي
هاي زيادي صورت ها و کلمات را به طور ناهشيار پردازش کنند، بررسيعاطفي مانند تصاوير، چهره

توانند اطالعات عاطفي يک پيام ناخودآگاه را درک کنند و گرفت، ما توانستيم نشان دهيم که مردم مي
 کنند.به کلمات منفي توجه مي تربيشهمچنين اثبات کرديم به طور قطع اکثر مردم، 

هاي نيمه هشيار، تصاويري است که به قدري سريع نشان داده د، پيامگوينمحققان کالج لندن مي
 بينند.ها را ميشود که تماشاگران به طور آگاهانه آنمي

داوطلب يک دسته کلمه بر روي صفحه نمايشگر رايانه نشان داده شد، اين  51در اين مطالعه به 
وانستند تآن قدر کوتاه بود که افراد نمي هاشد و مدت نمايش آنکلمات تنها کسري از ثانيه نمايان مي

ها را بخوانند، اين کلمات شامل کلمات مثبت )مانند: شادي، صلح و گل( و کلمات به طور آگاهانه آن
ان با زممنفي )مانند: قتل، نااميدي و رنج( و يا کلمات خنثي )مانند جعبه، کتري و گوش( بودند، هم

لعه خواسته شد که مثبت، منفي يا خنثي بودن اين کلمات را مشخص نمايش اين کلمات از افراد مورد مطا

 .1«ين دقت را داشتندتربيشکنند، در اين مطالعه ديده شد، که اين افراد در مشاهده کلمات منفي 

هاي ازيباي کودکان کاربر هاي زير آستانهتصاوير )کنترل و سانسور شده( زير شواهدي از يادگير
 دهند: را به دست مي هاييو پويانمايي هاديجيتالي، کارتون

                                                           
1. http://MarketingArticles.ir 

http://marketingarticles.ir/
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زان )که به ميباب اسفنجي  پويانماييتوان در اي را ميهاي زير آستانهنمونه ديگري از يادگيري
پويانمايي اخير مالحظه  در که نکاتي از يکيمالحظه کرد. هاي جنسي است( زيادي هم حاوي شوخي

 که کندمي زندگي دريا زير شهري در اسفنجي باب. است کودکان براي نسيج نکات ترويج گردد،مي
Bikini bottom لغت. دارد نام Bikini در و است زنانه ي (شنا لباس) مايو معناي به انگليسي زبان در 

هاي ايتس تمامي در. باشد مايو حد در زن پوشش آن در که شودمي گفته سکسي رابطه نوعي به اصطالح
 و لذّت يادآور شخص براي کودکي سن در لغت اين وقتي. دارد وجود Bikini نام به قسمتي سکسي

 غتل. گرددميموارد مشابه  بجذ آن ديدن با ساليبزرگ در ، بالطبع ويباشد جذابپويانمايي  يک
Bottom زا شانن که دهدميرا  مايو پايين معناياخير  کلمه دو ترکيب کهاست  پايين معناي به نيز 

به عنوان نمونه، وقتي از  .است داشته کودک گيريهدف براي جنسي ايحرفه تفکر و سازنده دقت
صحيح  کند؟ او با تلفظيدر کجا زندگي ميباب اسفنجي  اش پرسيده شد کهساله در مصاحبه 5رونيکاي 

 ياد کرد. شهر بيکيني باتم از
ي نرم در اختيار کودکان نگارهرزهصورت  نگار بهتري از اطالعات هرزهمرحله بعد، قسمت بيشدر 

 نند.کشود. اين اطالعات به صورت مرحله بندي شده کودکان را با مضامين جنسي آشنا ميقرار داده مي
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قرار  11نسل دهه هايي که در دسترس کودکان ها و پويانماييهاي ديجيتالي، کارتونبررسي بازي
د گردد. در موارنگار در لفافه مسابقه به کودکان ارايه ميمفاهيم هرزهدارد، حکايت از آن دارد که گاهي 

اسب گيرد که متنهايي )نظير انجام زايمان طبيعي(، در دسترس کودکان خردسال قرار ميديگري بازي
 کند. با سن آنان نبوده، توجه آنان را معطوف به مسايل جنسي مي

 

 
 
 
 
 
 
 

ي اهاي غربي، روابط جسماني دو جنس نامحرم در لفافها و کارتونهبه همين ترتيب در برخي از بازي
 کند.گردد که آنان را معطوف به خود ميزيبا به کودکان عرضه مي

کند که طي آن با انجام رفتاري ناپسند، امتياز اخذ کرده و به ساله، از بازي خودش ياد مي 4امير 
 شد:تر ميبرنده شدن نزديک

 کني؟ هم مي امير گفتي بلوتوث -»
 آره!

 شده تا حاال کسي چيزهاي بدي هم برات فرستاده باشه؟  -
 گيريم. مادرم گفته باهاش حرف نزنيم.آره، امير ارسالن هميشه داره، ولي ما ازش نمي

 خوب چيز بدش چي بود؟   -
 يه بازي فرستاد، پازل بود، عکس يه زن لخت لخت.

 تو چي کار کردي؟  -
 م نشون دادم!بردم خونه به مامان

 مامانت چي کار کرد؟  -
مامانم اومد مهد با خانوممون حرف زد. ديگه من نفهميدم چي گفتن. واسه دوستمم يه بازي ريخت. 

رتاي قرمز، گفت، ششد، مثالً خودش ميمي تربيشکشيدي پايين، تند تند امتيازت اگه شلوار آدما رو مي
 .«ا اصالً بازي نکرديم، گفتيم بده، رفتيم به خانوم گفتيمکشيدي پايين، ولي مفقط بايد قرمزا رو مي

هايي مبتني بر حاملگي و تولد کودک هستند که برخي از کودکان مصاحبه شده هاي زير، بازيبازي
 ها بودند:کاربرآن 11نسل دهه 
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زده، مرده يا جادو شده، کنند که طي آن دختر يخهايي ياد ميازياز ب ،ساله 4ياسمن، يسنا و سهيل 
ر ديگر گردند. به تعبيزدگي يا خواب رفتگي و جادوشدگي خويش خارج ميبا بوسه پسري نامحرم، از يخ

مقوله بوسيدن عاشقانه افراد نامحرم )که در فرهنگ ايران جايي ندارد(، در حالتي از تقدس و قداست، 
 گردد:ربر القا ميبه کودکان کا

 اون پسر اولي بدجنس بود.»... 
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 خواست چه کار کنه؟مگه مي -
م تونست بوس عشقي اونو خوب کنه. بعد هانسخواست آنا وقتي رفته قصر هانس... بعد آنا فقط ميمي

ي تباهاين کار رو نکرد. آنا مرد. يخ شد. اون آنا اومد، السا رو بکشه، اون زد، السا بش يخ زد، يهو اش
خورد به آنا، آنا يخ زد. بعد السا بغلش کرد، يخش رفت، بعداً زنده شد. آخر سر با هانس ازدواج نکرد، با 

 «.يه پسره ديگه ازدواج کرد
 هايي رو دوست داري؟يسنا تو چه کارتون -»

 سفيد برفي، همين يه دونه.
 مگه کارتونش چه جوريه؟چرا سفيد برفي رو دوست داري؟  -

 مرد پيششن.تا  چند چون
 چون مردا پيششن قشنگه؟ -

 کنم.ان. شبا هم بهشون فکر مي من خوشم ازشون مياد، با مزه
 کني؟به چي فکر مي -

 به سفيد برفي.
 چه فکرهايي؟ -

 گم چرا ديگه کارتون سفيد برفي نمياد.کنم، ميفکر مي
 چه جوري بود؟کني، داستانش خوب برام تعريف مي -

 انداخت روشون، انگار مادرشونه.هفت کوتوله بود، پتو مي سفيد برفي پيش
 کرد؟ها زندگي ميپيش اون -

 آره.
 چرا؟ مگه خانواده نداشت؟

 خواست بکشتش، فرار کرد.چرا، ولي ملکه مي
 خواست بکشتش؟چرا مي -

 خواست فقط خودش خوشگل باشه.چون خوشگل بود، اون مي
 ؟هاهان واسه اين رفت پيش کوتولهآ -

 آره.
 ها زندگي کنه؟به نظرت بد نبود رفت پيش اون غريبه -

 کردن.بازي ميبا هم  نه،
 خوب بعدش چي شد؟ -

 ده که اونو بکشه.کنه، بهش سيب ميآخرش ملکه پيداش مي
 ميره؟بعدش مي -

 کنن.شه، بعد ازدواج ميکنه، از خواب بيدار ميره، بعد شاهزاده بوسش مينه، به خواب مي
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 کنه؟ا بوسش ميچر -
 شه.دونم، ولي بعدش بيدار مينمي

 کنه؟به نظرت کار خوبي مي -
 «.آره
 خوشگله؟ خفته زيباي تو هم نظر آقا سهيل به -»

 آره.
 خوشگله؟ چه قدر -

 خاله. خيلي
 چرا خيلي؟ -

 صورتيه. لباش چون
 خوشگله؟ صورتيه لباش چون -

 باشه. صورتي خفته زيباي مثل شلبا بگيرم، زن يه خواممي جون خاله تازشم آره،
 باشه؟ صورتي خفته زيباي مثل لباش فقط -
 باشه. قرمز لپاشم نه
 شد؟ خالص جادوگره اون جادوي از چه جوري خفته زيبايخوب  -
 کرد.مي ماچش بايد پسر يه
 بعد چي شد؟خوب  -
 «.کرد ماچش پسر يه

 
 

 
 
 
 

هاي نگاري نرم در بازييه اطالعات به صورت هرزهتصاوير )کنترل و سانسور شده( زير انعکاسي از ارا
 نهد: را به معرض ديد مي 11نسل دهه هاي مورد استفاده کودکان ها و پويانماييديجيتال، کارتون

 
 



 935/هاي رواني، فرهنگي و اجتماعيبررسي تحول

 

 
 

    
 
 

 
 
 
 

 

 تشویق روابط غیرمتعارف جنسی

ه مورد ف جنسي کگرايي است، بايد انتظار داشت که روابط غيرمتعاراز آنجا که غرب زير سيطره انسان
توجه اقشاري از مردم جامعه هست، به رسميت شمره شود و دفاع از آن و تبليغ آن به عنوان صور 
متفاوتي از حيات جنسي، در دستور کار نهادهاي رسمي و تبليغاتي آن قرار گيرد. از اين رو حجم قابل 

در غرب معطوف به مسايل جنسي هاي توليد شده ها و پويانماييهاي ديجيتال، کارتونتوجهي از بازي
 ردازند.پجنس گرايي و مانند آن ميبوده و بعضاً به معرفي و دفاع از صور غيرمتعارف جنسي نظير هم

هايي که سبک زندگي شهوي را در دستور کار خود ها و پويانماييها، بازياگر در اين قسمت کارتون
ز مواردي توان اپردازند، مورد توجه قرار دهيم، مين ميقرار داده، به شکل غيرمستقيم به تبليغ و القاي آ

 مانند شرک، باب اسفنجي، دهکده الزلو و سيمز در اين زمينه ياد کرد.
اي و جذاب است که بعد از فصل اول آن که بسيار دوست داشتني جلوه پويانمايي شرک، اثري حرفه

الني در هاي طول توجه مضامين معاشقهبه شکل گسترده و قابپويانمايي هاي بعدي کند، در فصلمي
 آن مطرح شده است:
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کارتون باب اسفنجي نيز ضمن آن که حاوي القائات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خاصي است، در 
گرايي و ساير روابط نامتعارف جنسي است. به عنوان مثال، باب اسفنجي که با عمل مبلغ هم جنس

ي ازدواج کرده است، در برخي از مواقع روابط جسماني عميقي با پاتريک دارد که او نيز هم سمور درياي
 جنس باب اسفنجي بوده و مرد است.
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له بيانگر روابط کند، وال است که اين مسأفرزند خرچنگ هم که باب اسفنجي براي او کار مي
 .استغيرمتعارف خرچنگ با موجود ديگري بوده است که ماحصل آن تولد وال 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کارتون دهکده الزلو که در سيماي جمهوري اسالمي نيز به نمايش درآمده است، مبلغ هم 
سياري از گرايي بوده، ضمن به نمايش کشيدن ازدواج دو هم جنس، پرچم رسمي آنان را در بجنس
گر همان نقش و نگار پرچم نهضت هاي کارتون به صورت خود پرچم و يا حتي درختي که تداعيصحنه

 گرايي است، به نمايش نهاده است:جنسهم
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تدوين و ارايه شد، « تربيت شهروند جهاني»جهت  به عنوان بازي 0111بازي سيمز هم که در سال 
 گرايانه است:حاوي مضامين گسترده روابط آزاد دو جنس و روابط هم جنس

 
 
    

 
 
 
 
 
 
 )ساير تصاوير بازي سيمز، به دليل شناعت بيش از حد، در اين قسمت درج نشدند(. 

 توان ياد کرد:در همين راستا از بازي آرتور نيز مي
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به آنجا نرم نگار هرزهاز مضامين  11نسل دهه ماحصل و نتيجه کاهش سن کاربري کودکان 
تحقق عملي  در صدداند، قرار گرفته ي اخيرنگارهرزهانجامد که برخي از کودکاني که در معرض مي

 آيند.اند، برميآنچه که ديده
 آورد:ه ميان مياش از داشتن دوست دختر، سخن بساله، در مصاحبه 4آرش 

 آرش تو تلگرام داري؟ -»
 آره. 

 کني؟با تلگرام چه کار مي -
 گيرم. بازي هم زياد دارم، بعد دختر عمومو دارم توش. بازي مي 
 زني؟ها حرف ميتوي تلگرام با کي -

 اين يکي رو ديگه يه چيزي دارم... .
 خوب؟ -

 تونم بگم.يه چيزيه، نمي
 چرا؟ -

 «.يه دوست دارم دختره
 هايي داري؟آقا نيما تو چه بازي -»

 اي.تيجي
 اي بازيش چه طوري هست؟تيجي -

رو  تونه هر وقت خواست ماشيناعاليه! يه خالفکاره هست که بايد از دست پليس فراريش بدي... مي
زنه، سوار ماشين تازه هر وقتم بخواد، واسه دخترا بوق مي ،از بقيه بگيره. کلي خونه الکچري داره

 .ساله( 4)نيما، « شنمي
ي سخت در اختيار کودکان قرار نگارهرزهنگار به صورت سرانجام قسمت ديگري از اطالعات هرزه

در مصاحبه خود با اشاره به کاربري برخي از  ،ساله 4مادر اميرحسين به عنوان مثال،  شود.داده مي
 داشت:کودکان خردسال از مضامين نامناسب بيان مي

 ايد؟دبيري براي پر کردن اوقات فراغت پسرتون کردهشما چه ت -»
فرستم تا اونجا انرژيش تخليه بشه و اگر وقت کنم، اون رو هاي ورزشي ميمن پسرم رو به کالس

م کرد، اما متأسفانه وقتي ديدهاي مجتمع تو کوچه دوچرخه بازي ميبا بچه تربيشبرم، قبالً پارک مي
اجازه  ترمکبينن، هاي نامناسب ميشون رو ميارن و با هم فيلم و عکسهاي کوچه تبلت و گوشياکه بچه

کنه که من رو مجبور شه و شلوغ ميدادم که بره کوچه، اما بعضي وقتا اون قدر تو خونه خسته مي
 کنه، اجازه بدم بره توي کوچه بازي کنه. مي

 کرديد، در مهد نيست؟ از مهد کودک اميرحسين راضي هستيد، يعني آنچه در کوچه از آن ياد-
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ساله در مهد داشتم، ديدم مادر با اظهار ناراحتي  5 -3وگويي که با مادر يک کودک چرا. من طي گفت
گويد که کودکش دست به خودارضايي زده است و پس از تنبيه بدني کودک خود و سوال کردن از مي

هم سن و سالش در مهد کودک ديده، هاي که در گوشي بچه او، متوجه شده که اين رفتار را از فيلمي
 «. ياد گرفته است. جالبه که حتي فرزند اين خانم تبلت و گوشي هم نداشت

است، از ساله تهيه کرده 4گران تحقيق نيز در گزارشي که در مورد کوثر و شقايق يکي از پژوهش
 کند:زير ياد مي اند، به شرحگرايي که آنان در فيلمي شاهد آن بودهجنسهاي همبازسازي صحنه

يک روز که من براي ادامه پژوهش به مهد رفته بودم، يکي از مربيان مهد را مضطرب ديدم. وقتي  »
از او علت اين امر را جويا شدم، او به من گفت که دو تا از دختران کالسش، چند ساعت هست که گم 

أله را توانست اين مسدا کند. مربي نميها گشته است، نتوانسته آنان را پياند و او هرجا را دنبال آنشده
شد. از اين رو من هم تصميم گرفتم به اوکمک کنم. به مسوول مهد بگويد، زيرا که به شدت مواخذه مي

ها بگردم و طبقه دوم را خودش بگردد. من وقتي به حياط مهد رفتم، قرار شد طبقه اول را من دنبال بچه
يافتم. کودکان با ديدن من ترسيدند و در حالي که خيلي به ها و فضاي سبز دو کودک را پشت بوته

ا هها آرام برخورد کرده و آنان را از پشت بوتهيکديگر نزديک بودند، از هم دور شدند. من ابتدا با آن
ها رسيد و شروع به داد زدن سر کودکان کرد. با اين کار مسوول بيرون آوردم. در همين حين مربي آن

گر هم متوجه شده، به حياط مهد آمدند. بعد از اين که مربي ماجرا را براي مسوول مهد مهد و مربيان دي
ا هتعريف کرد، او بسيار خشمگين شد، بعد دست دو کودک را گرفت و به اتاق خودش برد و از مربي آن

خواست که مراقب دو کودک باشد. سپس پيش من آمد و از من خواست که اوالً اين مطلب را به کسي 
ي مصاحبه با اين دو کودک را ندارم، من هم هر دو خواسته او را قبول گويم و دوماً به هيچ عنوان اجازهن

ي ورود به اتاق مديريت را ندادند. اما وقتي که يکي از مربيان مهد )به نام خاله کردم. به من اجازه
از اين قرار بود که دو کودک به محبوبه( از اتاق مديريت بيرون آمد، ماجرا را براي من شرح داد. ماجرا 

ساله  91هاي کوثر و شقايق، با يکديگر دوستان صميمي بودند. شقايق از گوشي برادرش که حدوداً نام
گرايي دو زن را مشاهده کرده و در گوشي خودش ريخته و در مهد آن را به کوثر جنسباشد، فيلم هممي

بودند که خودشان حرکات داخل فيلم را به صورت واقعي  نشان داده بود و در ادامه هر دوي آنان خواسته
ردم، ها را پيدا کها به ظاهر در انجام اين کار ناکام ماندند، زيرا وقتي من آنو عيني انجام بدهند. البته آن

آنان ديگر نتوانستند خيلي از حرکات مدنظرشان را انجام دهند. مسوول مهد هم به مادران کودکان مورد 
 ها خواسته بود تا به مهد بيايند.گ زده و ازآناشاره، زن

 يوقتي مادران دو کودک به مهد آمدند، خانم مسوول مهد، عين ماجرا را براي آنان تعريف کرد. نکته
قابل توجه اين بود که مادران به جاي پيدا کردن يک راه حل و برخورد مناسب در اين زمينه، شروع به 

زدند و حتي کارشان به هاي بسيار رکيک ميه همديگر فحش و حرفدعوا کردن با يکديگر کرده و ب
ها موي ديگري را کشيده و تقريباً يک قسمت از ضرب و شتم يکديگر هم رسيد. طوري که يکي از آن
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جلوي سر مادر ديگر خالي شد و ديگر مويي در آن قسمت نبود. مادران مزبور به جاي اين که اشتباه 
جويي براي آن برآيند، تمام سعي خود را معطوف اين امر کرده بودند چاره صدددر کودک را قبول کرده، 

تقصير و کودک طرف مقابل را مقصر جلوه دهند. به عنوان مثال، مادر که کودک خود را در اين کار بي
ي اين ماجرا زير سر بچه تو هست،؟ زيرا بچه تو اين فيلم را کوثر به مادر شقايق مي گفت که همه

بچه من داده است و مادر شقايق هم در جواب مي گفت که بچه تو هم فيلم را ديده و کارهاي نشان 
نامناسب فيلم را انجام داده، پس بچه تو هم در اين ماجرا مقصر است. در نهايت مسوول مهد ديگر به 

 ي آوردن کودکانشان را به مهد نداد. آنان اجازه
گري، اين ماجرا را طوري حل به سعي داشت که با ميانجيدر بين تمام مربيان مهد، فقط خاله محبو

کند که هم به کودکان آسيب وارد نشود و هم آنان بتوانند مثل کودکان ديگر به مهد بيايند، زيرا خاله 
دانست، بلکه محبوبه راه حل اين ماجرا را اخراج کودک و طرد شدن آنان از جمع ديگر کودکان نمي

ود دانست. متأسفانه با وجراه حل اين ماجرا مي تربيشديگر، ولي با نظارت  حضور آنان در جمع کودکان
هاي بسيار زياد خاله محبوبه، باز هم صاحب مهد بر سر تصميم خود اصرار ورزيد و در نهايت کوثر تالش

 «.کودک اخراج کردو شقايق را از مهد 

ودکان کاربر رايانه به دليل سرزدن ک %91سازد، فيلد خاطرنشان مي( به نقل از گرين0111گوندوز )
نگاري، برخورد با افراد غريبه و هرزههاي نژادپرست، مبلغ خشونت و ترور، موادمخدر و به سايت

 هاي مالي، تأثيرپذيري نامطلوبي از اينترنت دارند.سوءاستفاده

اند، گزارش (، در پژوهشي که در سطح نوجوانان امريکايي انجام داده0193و همکاران ) 1منروث

نگاري که روابط جنسي را به هرزهدهند که جمعيت مورد بررسي، پس از شروع کاربري از مضامين مي
اند و با هاي شديدتر کشيده شدهکشيدند، به تدريج به سمت پورنوگرافيصورت دو نفره به نمايش مي

اند تا اند و در ادامه کوشيدهزدهگوشي يا رايانه خود در خانه و مدرسه دست به کاربري از مضامين اخير 
 اند، بزنند.برداري عملي از آنچه که شاهد آن بودهدست به کپي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
1. Rothman, E. F. 
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اي که در سطح نوجوانان آلماني صورت پذيرفته است، دهد، در مطالعه( نيز گزارش مي0191هوارتا )
مين اند. هنگار تماشا کردههرزهفيلم يا کليپ اند که حداقل يک دختران اظهار داشته %99پسران و 19%

 سازد.نگار را مطرح مينوجوانان تايواني با مضامين هرزه %19گر رقم مواجهه پژوهش

هاي سازند، با وجود بسترسازي( خاطرنشان مي0199 2، لوي0114، 1گران ديگري )دسيپژوهش

م خطر مهمي است که کودکان، نوجوانان فرهنگي انجام شده در غرب، مسأله شکارچيان جنسي، هنوز ه
 کند.و جوانان کاربر فضاي مجازي را تهديد مي

فرهنگي  هايتوان نتيجه گرفت، وقتي در شرايط بسترسازيبندي اجمالي ميبنابراين در يک جمع

نان نوجوا»کودکان، نوجوانان و اولياي آنان در غرب، باز هم  3ايرسانهگسترده و ارتقاي قابل توجه سواد 

که بدون بسترسازي « 11نسل دهه کودکان »هاي جدي فضاي مجازي برکنار نيستند، از آسيب« غربي
اي کودکان، نوجوانان و اولياي آنان و با سطح تحول ذهني فرهنگي الزم و بدون ارتقاي سواد رسانه

فضاي  ربي خود باهاي غتر )به لحاظ برخورد پيش از موعدشان با فضاي مجازي( در قياس با نمونهپايين
اي ههايي دوچندان را در نمونهها و خسرانگردند، بالطبع بايد در اين ميان انتظار آسيبمجازي مواجه مي

 ايراني داشت.

 

                                                           
1. Descy, D. E. 

2. Levy, P. 

ود، شاي که به کاربران ارايه ميبا ديدي نقادانه به محتواهاي رسانه دهد کهاي، اين امکان عمل را به کاربران ميسواد رسانه 9 .
ها و يا مخاطبان آنان در فضاي مجازي، اهدافي نگاه کنند و به اين مسأله توجه داشته باشند که اهداف بسياري از رسانه

 کاربران است. خيرخواهانه نبوده، اهدافي سوءاستفاده جويانه از اموال، عواطف، احساسات و حتي انديشه
اي بايد از دوران پيش از دبستان کودکان شروع شود تا گران غربي بر اين باورند که آموزش مقوله سواد رسانهبرخي از پژوهش

 ها نشوند.ها، اسير اهداف سوء احتمالي آنآنان در مواجهه با دنياي پرزرق و برق و فريبنده رسانه
اي که ساله 1و  4، 5سازد، کودکان ره سواد کودکان پيش از دبستان دارد، خاطرنشان مياي که دربا(، در مقاله0191ووهلوند ) 

ند، ديدهايي هم که ميشدند و آموزشها هستند، در گذشته با وسايلي مانند کاغذ و مداد، مشغول و سرگرم ميدر مهد کودک
تان، ارتباطي جديد، کودکان مهد کودک و پيش از دبس هايبيشتر از طريق به کارگيري همين وسايل بود. اما با پيشرفت فناوري

رورت ها، ضشوند و با توجه به کاربري آنان از اين فناوريهاي ديجيتالي و تلفن همراه آشنا ميدر عمل با مواردي مانند بازي
فزايش داد، توجه الزم هاي کودکان پيش از دبستان را اتوان دانش و مهارتهاي جديدي که از اين رهگذر ميدارد که به سواد
 را مبذول داشت.
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 هایحل راه شدن نهادینه و مدارهیجان برخورد یادگیری -2-10

 كودک ذهن در پرخاشگرانه

ان در محيط اطراف و اکنافشان و کاربري اي کودکهاي مشاهدهترين تبعات يادگيرييکي از مهم
مدار و يادگيري برخوردهاي هيجان، هاي ارتباطي جديدحساب و کتاب آنان از فناورينامناسب و بي

 هاي پرخاشگرانه در ذهن کودک است. سازي راه حلدرون
 زبا کاهش شديد سرمايه اجتماعي در سطح کشور، در عمل ميزان صبر، متانت و تحمل بسياري ا

اي هشهروندان کاستي گرفته است و کودکاني که شاهد رفتارهاي اين قبيل از افراد هستند، با يادگيري
گيرند که با مسايل فرارويشان به شکل اي خويش در عمل به جاي حل منطقي مسايل ياد ميمشاهده

 مدار برخورد کنند.هيجاني و هيجان
هايي ها و پويانماييهاي ديجيتال، کارتونبازي با کاربري از 11نسشل دهه از سوي ديگر کودکان 

 کنند.سازي ميها را ياد گرفته، درونخود اين روشمدار هستند، خودبههاي هيجانمروج روش که غالباً

 
   
 

از آن هر دو جنس  وطبيعي است جويي امري هيجانمطالعات انجام شده داللت بر آن دارند که 
جويي، ساله، مؤيد اهميت مسأله هيجان و هيجان 5پويان و اميرعلي زير هاي نظر اظهار کنند.استقبال مي

 خاصه در سطح پسران است:
 ده؟مي آقا پويان، به نظرت بازي جنگي چرا حال -»

 ده ديگه.مي خب، حال
 از نظر تو جنگ چيز خوبيه؟ -

 کنه.مي جنگ خوب ني، ولي بازيش خوبه، سرگرم
 ؟بازيش خوبه چرا جنگ -

 هيجان داره.
شون رو انتخاب کني، کدومشون رو يکي ،اگر بخواي بين بازي خشن و جنگي با بازي آموزشي -

 کني؟مي انتخاب
 جنننگيي )خنده(.
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  کني؟مي چند ساعت در روز با تبلتت بازي -

 «.زياد، خيلي زياد
 ه؟يم جنگه هاي تبلتتبازي -»

 .کنمام دارم که باهاش بازي نميديگهيه دونه موتوري يه بازي  ،هيتاش جنگ 9آره 
 کني؟چرا بازي نمي -

 .خودهآخه بي
 جوري؟ه خود يعني چبي -

 ره.م سرمياهحوصل ،کنموقتي باهاش بازي مي مثالً
 جوريه؟ه چاين بازي مگه  -

 ده.يه بازيه که زبان ياد مي ،دونمچه مي
 يعني تو دوست نداري که زبان ياد بگيري؟ -
 «.نه

ر از تهاي هيجاني دختران است که در سطحي بسيار پايينساله، مصداقي از رقابت 4ت باران اظهارا
 رفتار هيجاني پسران هست:

هاي آنا و السا مثل مال تو رو خريدن، هات هم رفتن عروسکبيني دوستتو وقتي ميباران خانم  -»
 کني؟چه حسي پيدا مي

 شم.عصباني مي
 ر کردي؟خوب عصباني که شدي، چه کا -

 ش کنم.اهدوست داشتم خف
 با اون دعوا نکردي يا سعي نکردي، عروسکش رو خراب کني؟ -

 نه.
هاي تو رو داشته باشن، عصباني و ناراحت هايي مثل عروسکپس تو از اين که بقيه عروسک -
 شي، درسته؟مي

 آره.
ت هانه، ديگه عروسکموهاي تو ميهاشون مثل عروسکها عروسکبيني اونبعد مثالً وقتي مي -

 کني؟ها بازي نميرو دوست نداري يا مثالً ديگه با اون عروسک
 نه، دوسشون دارم.

 هات نداشته باشن؟کني بري يه عروسک جديد بخري که دوستسعي نمي -
 يه بار.

 هات نشونش دادي؟خوب بعدش به دوست -
 آره.
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 ها چه کار کردن؟اون -
 هيچي.

 چيزي نگفتن؟ -
 قشنگه، از کجا خريدي.گفتن خيلي 

 بعد تو بهشون گفتي که از کجا خريدي؟ -
 نه، گفتم آدرسشو بلد نيستم.

 بهش دروغ گفتي که آدرسش رو بلد نيستي؟ -
 آره.

 چرا؟ -
 .«خواستم اونا هم برن بخرننمي

عنا که ن مکنند. به ايمي متفاوتي با مسايل برخوردهاي افراد در برخورد با مسايل فرارويشان، به شيوه
و مشکل، به شکلي عقالني و مستدل در پي يافتن راه حلي مناسب  مسألهبرخي از افراد در مواجهه با 

هاي فرارو و يا با توسل به برخورد مسألهآيند، اما برخي ديگر يا با گريز از براي حل مشکل برمي
 گردند.مي مدار، با مسايل روبرو مواجههيجان

نگ ايران، حکايت از آن دارد که پدران ما در برخورد با ديگران، تعامل بررسي سوابق تاريخي در فره
هاي انساني و حفظ با آنان را در دستور کار خويش قرار داده و شأن انساني خويش را در حفظ ارزش

 دانستند.گفتمان با همه )و حتي مخالفان( مي
   

 
 
 
 
 
 
 

ول هاي آن سوي آب، حکايت از تحو پويانمايي هاهاي ديجيتالي، کارتونبررسي فضاي غالب بر بازي
دار متوان از آن با عنوان حذف فرهنگ گفتمان و جايگزيني برخوردهاي هيجانقابل توجهي دارد که مي
هاي ديجيتالي ياد کرد. از اين رو در ادامه، پس از گذري که بر فرهنگ گفتمان و تخريبي در جريان بازي

م داشت، تحول اين فرهنگ به فرهنگ خشونت، پرخاشگري و هدم و در تاريخ فرهنگي ايران خواهي
نابودي ديگران مورد بحث قرار گرفته، چگونگي تحقق و جايگزيني آن با فرهنگ گفتمان در کودکان 

 مورد بحث قرار خواهد گرفت. 11نسل دهه 
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 فهم ون کجسوابق تاريخي موجود در فرهنگ ايران، حکايت از آن دارد که گذشته از برخي از شاها
خونريز، برخي از حاکمان و حکماي اين مرزوبوم در برخورد با مشکالت، به جاي انديشه هدم و نابودي 
طرف مقابل، با نگاهي مشفقانه و توام با خيرخواهي و خيرانديشي با ديگران و حتي دشمنان برخورد 

عنوان نمونه، در ورود به تخت جمشيد، دادند. به کرده، تعامل سازنده با آنان را در دستور کار خود قرار مي
اج ها براي دادن خرشود که سُکاها گذشت و با ديدن پلکان تاالر آپادانا، مشخص ميبايد از دروازه ملت

خويش به شاه، با اسلحه در حال رفتن نزد او هستند، در حالي که هيچ کجاي جهان سابقه نداشته و 
آپادانا،  هاي پلکانان نزد شاه بروند. به همين ترتيب روي ديوارهايشندارد که افراد تحت سلطه، با سالح

که ايرانيان  رفتند، در حاليهايي بر سنگ نقش بسته است که با نيم تنه برهنه نزد شاه ميتصوير هندي
 دانستند.حجاب ميتا همين يکي دو قرن پيش، حتي مرد بدون کاله را بي

هاي نيمه برهنه نزد شاه، حکايت از تعامل يا پذيرش هنديها با شمشير به نزد شاه، پذيرش سُکا
مبتني بر احترام ايرانيان با ديگر اقوام عصر خودشان )حتي اگر زير سيطره ايرانيان باشند( داشت، زيرا 

 دانستند و نيمه برهنگي در فرهنگ هنديان رايج بود.ها کنار نهادن شمشير را براي خود عار ميسُکا
گردد، در شاهنامه حکيم ابوالقاسم فردوسي مالحظه تخت جمشيد مالحظه مي مشابه آن چه در

هاي مختلف، بر مسأله فرهنگ گفتمان ايرانيان تأکيد خاصي فردوسي در جريان طرح صحنه شود.مي
 دارد.

جايي فرهنگ گفتمان با فرهنگ هدم، ترين عوامل جابهدر بررسي تحول پديد آمده، يکي از اساسي
بودي ديگران، کاربري کودکان ايراني از محصوالت فرهنگي آن سوي آب است. به اين معنا کشتار و نا

که کودکان با کاربري مدام از مضاميني که تنها و تنها خشونت و پرخاشگري و حتي فوق پرخاشگري 
گذارند، در عمل به تدريج کودکان را به سمت و سوي فرهنگ تخريب را تبليغ کرده و به معرض ديد مي

 دهند. و نابودي سوق مي
توان ها وجود دارد، ميها و پويانماييهاي ديجيتالي، کارتونبا مالحظه فضاي عامي که در بازي

نتيجه گرفت که سازندگان محصوالت اخير در توليدات خويش با کنار نهادن فرهنگ گفتمان و حل 
ک از مواردي مانند سن ديگرپيروي کودهاي انساني و خداپسندانه، با سوءاستفاده مسايل فرارو با شيوه

جويي کودکان خردسال و عدم درک مفهوم هايي نظير روحيه مبارزهو نوعدوستي وي و توجه به ويژگي
هايي که اوجي از خشونت و پرخاشگري واقعي مرگ توسط آنان، با ارايه و پردازش به اصطالح قهرمان

ين ترمکمدار و بدون ند که آنان به شکلي کامالً هيجانآموزنهند، به کودکان ميرا از خود به نمايش مي
کرده  بينند، شليکتأمل، تدبر و ترديدي، براي حل مشکالت پديد آمده، به افرادي که در برابر خود مي

 هاي مخوف ليزري و جهنمي که دارند، آنان را تکه تکه و منهدم سازند.يا با شمشير، تبر و يا سالح
له و اي مبتني بر حل مسأهاي مقابلهگفته با عناوين روشهاي پيشاز شيوه شناسيدر ادبيات روان

مدار مشکالت فرارو به شکل عقالني مداري ياد شده است. افراد در حل مسألهمبتني بر هيجان و هيجان
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راد مدار مسايل، افآيند، اما در حل هيجانو مستدل در پي يافتن راه حلي مناسب براي حل مشکل برمي
 گردند. مي زده، با مسايل روبرو مواجههيجانهاي توسل به برخورد با

که از ويژگي و  اخيرپيگيري شود، کودکان  11نسل دهه اگر بحث در سطح کودکان پيش دبستاني 
ند که بهره هستند، مترصد آنبي خصيصه مهم ديگرپيروي برخوردار هستند و از غناي تجربيات اجتماعي

 ايل مختلف را ياد گرفته، بر همان نهج و منوال عمل کنند.مقابله با مسهاي روش
ديجيتال، هاي داللت بر آن دارد که بازي 11نسل دهه بررسي محصوالت مورد کاربري کودکان 

را به مدار هيجاناي مقابلههاي به طور عمده در حل مسايل مختلف، روشها و پويانماييها کارتون
 نيست.ها چندان مدنظر آنمدار ألههاي مسگذارند و روشمي نمايش

 استفاده ازدارد، ميبيان  ( با توجه به آن چه از آن ياد شد، در گزارش تحقيقاتي خود0194)اکيسي 
هاي مختلف از جمله آسيب شناختي، عاطفي، فيزيکي در اوايل سنين ممکن است منجر به آسيب رايانه

 .شودکودکان و اجتماعي 

آموزند ها مي، بيانگر آن است که کودکان در جريان انجام اين بازي1ير کلشهايي نظنگاهي به بازي

 دست يابند. تربيشو  تربيشکه فقط با تهديد، تهاجم و سرقت اموال طرف مقابلشان، بايد به پيشرفت 

                                                           
 درباره بازي کلش آف کلنز بايد بيان داشت: .9
 عالوه ت،اس شده تبديل ايراني هايخانواده و جوانان ميان در ايرايانه هايبازي ترينپرطرفدار از يکي به که «کلنز آف کلش»
 ان،نظرصاحب عقيده به .است شده شناخته مخرب و دآوراعتيا بازي يک شناسيروان حوزه در مخرب آسيب 01 حداقل ايجاد بر

 ندارد، يتيسنخ ايران سرزمين فرهنگي و ديني اخالقي، هايآموزه با تنها نه «قبايل جنگ» بازي شناسانروان و گذارانسياست
 دارهش ضمن شناسانروان. آوردمي وجودبه افراد در را استرس و قراريبي زمينه و کرده تقويت را گريتخريب روحيه بلکه

 .شمردند بر زندگي در انساني زيباي و متعالي مفاهيم تمام با جنگ را «قبايل جنگ» هاخانواده به جدي

 نفراديا صورت به و بود معمول اين از پيش تا که ايرايانه هايبازي برخالف بازي اين ارجمندنيا، اکبرعلي دکتر عقيده به
 لنزک آف کلش بازي به نيز انفرادي صورت به توانمي که اگرچه شود،مي انجام شتراکيا صورت به معموالً شد،مي انجام

 خواهد همراه به را گروهي ايرايانه هايبازي مضرات هم و فردي ايرايانه هايبازي مضرات هم بازي اين رو اين از. پرداخت
 کي دارد امکان که حالي در شوند،مي ديگريک زيهمبا مختلف سني هايگروه با در اين بازي افراد اين، از گذشته. داشت
 در يبآس بروز احتمال دليل همين به دارد او با زيادي اختالف سني لحاظ از که شده سالبزرگ فرد يک همبازي نداند کودک

 .کندمي پيدا افزايش افراد

 ايفاي نيز اجتماعي شبکه يک قالب در «کلنز آف کلش: »گفت و کرد اشاره بازي اين در پيام ارسال امکان به ادامه در ارجمندنيا
 کرده نظر تبادل بازي خصوص در کنندگانبازي تا است شده فراهم بازي اين فرآيند در پيام ارسال امکان چراکه کند،مي نقش

 وردم در نکرد صحبت براي امکانات اين از افراد شده مشاهده موارد اکثر در که است حالي در اين بپردازند. گووگفت به يا
 از ويژگي اين شودمي باعث و شده بدل و رد بازي با مرتبط غير هايپيام که ايگونه به کنندمي استفاده بازي از خارج مسايل

 .کند پيدا افزايش متعدد هايآسيب احتمال طريق، اين از و تبديل تهديد يک به بازي

 معنا اين به. هستند ايرانيان دنيا، تمام در ايرايانه هايبازي کاربران پنجم يک دارد، اين از انجام شده حکايت مطالعات و اخبار
 داده اختصاص خود به را ايرايانه هايبازي کاربران از درصد 01 دنيا، جمعيت از درصد يک داشتن وجود با ايران کشور که

 .هستند کلنز آف کلش بازي مشغول جمعيت اين از ايعمده بخش البته که است
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 توانمي که يتيخصوص آن مقابل نقطه درست باشد، داشته تربيش تخريب توانايي که است ترموفق فردي بازي اين در متأسفانه

 هب گريتخريب و جوييبرتري روحيه بازي اين در. گرفت نظر در جسمي و روحي لحاظ از سالم و موفق انسان يک براي
 ن کهاي ضمن. کندمي پيدا را خود سربازان کشتن اجازه فرد زيرا ،مي گردد ارزشبي سايرين جان که گيردمي قوت ايگونه

 باالتر سطح نپذيرفت و بازي سطح رفتن باال با مساوي موفقيت است، تربيش امتياز و غنيمت کسب با مساوي کردن تخريب
 رود،مي االترب کنندهبازي فرد موفقيت سطح هرچه که است آنجا تربيش تأسف براين، عالوه. است تربيش تخريب با مساوي

 يداپ باالتر مراحل به رسيدن و بازي ادامه براي يتربيش هيجان و ولع زيرا شود،مي افزوده او اضطراب و استرس ميزان بر
 نظر صرف بازي اين از توانمي ترراحت ترپايين مراحل در معتقدند «کلنز آف کلش» بازي فعاالن اکثر که ايگونه به کندمي

 .داد خواهند دست از را بازي ادامه از انصراف قدرت شوند،مي نزديک باالتر مراحل به هرچه اما کرد،

 مي خود اطراف هايقلعه تخريب به اين که ضمن کرده، محافظت خود قلعه از کندمي تالش فرد مخرب، بازي اين طول در
 نوعدوستي ،مجازي فضاي از دور به و انساني جامعه در که حالي در کند، پيدا دست يتربيش غنايم به تربيش تخريب با پردازد،
 که است اين «کلنز آف کلش» بازي هايويژگي از ديگر يکي. بود خواهد زندگي در آرامش کسب و پيشرفت و موفقيت شرط
 اهيکوت زمان مدت در مشخص، ايهزينه پرداخت با توانمي باالتر، مراحل به رسيدن براي زمان و وقت کردن سپري بر عالوه

 از را خود قيمت گران وقت اول انتخاب در چراکه است، بازنده فرد مورد، دو هر در که کرد پيدا راه کاربر، نظر مورد مرحله به
 ردف متأسفانه اين که ضمن. دهدمي هدر به کشيده، زحمت آن آوردن دست به براي که پولي دوم، انتخاب در و دهدمي دست
 نياز ينهم و است پيشرفت حال در که بردمي سر به توهم اين در و نيست خرد،مي جان به که يهايآسيب متوجه بازي هنگام

 .دهد ادامه را آسيب پر بازي اين شود،مي باعث که است پيشرفت به

 مانز ذرگ کاربر متوجه دليل همين به و کندمي پيدا در آن کاهش خودآگاهي سطح گير بوده،وقت و اعتيادآور شدتبه بازي اين
 مشغول هاساعت اين که با فرزندشان کنند،مي اظهار والدين از بسياري که است دليل همين به نيست، داده انجام که کاري و

 و نداشته وجود هابازي ساير در آنچه همچنين. است بازي بوده سرگرم دقيقه 91 از کمتر کندمي تصور ولي است، بوده بازي
 در بازي مجدد شروع و شروع اي،رايانه هايبازي ساير در که است اين آيد،مي حساب به «قبايل جنگ» بازي مضرات جزو

 انجام حال در سايرين سوي از بازي زيرا نيست، فرد اختيار به بازي مجدد شروع بازي اين در که حالي در است، کاربر اختيار
 يدارب مشاوره، مراکز به کنندگانمراجعه از بسياري هگالي که است دليل همين به دارد، وجود آنها حمله امکان لحظه هر و است
 نندک تخريب بايد کاربران همه «کلنز آف کلش» در. است بازي مجدد شروع براي شب هاينيمه در همسرشان ناگهاني شدن

 در هک صليا همان) گيرندمي قرار آسيب مورد زودتر ترها،ضعيف بازي اين روند در که است دليل همين به باشند، رحمبي و
 قرار رددستب مورد شانقلعه که هستند اين نگران مدام بازي، فضاي به شده وارد افراد رو اين از .(است حکمفرما جنگل قانون
 ابعاد مامت با ندارد، وجود محدوديتي هيچ آن براي که کنندهنگران و مخرب بازي اين پذيرفت تواننمي دليل همين به. نگيرد
ر خبر، عص. است شده طراحي افراد فراغت اوقات کردن پر براي شود،مي ايجاد آن به واسطه که مشکالتي و هانظميبي منفي،
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 گيرييز با جهتآمهاي هيجانهاي ديگري از القائات بازيساله، نمونه 4ها و شاهين ات پارسا و طابيان
 گذارند:نامناسب و منفي را به معرض ديد مي

 کنيد؟هايي رو دانلود ميهايي و کارتونچه بازي -»

 تن.من، مرد عنکبوتي، بنبت
 دوستش داري؟ تربيشکدومش رو از همه  -

 تن رو.بن
 چرا دوستش داري؟ -

 گه.جنعد با موجودات ديگه ميشه، بزنه يه موجود قوي ميچون يه ساعت داره، وقتي بهش دست مي
 .شمبينم که موجودات حمله کردن با ترس بيدار ميها شبا خوابش رو ميطاها: من بعضي وقت

 کني؟ترسي چرا اين کارتون رو نگاه ميوقتي مي -

 .تن خيلي پرزوره، دوست دارم مثل اون زورم زياد باشه تا کسي نتونه بهم حمله کنهآخه بن
 کني که قوي بشي؟خوب چه کار مي -

 .تن بخرم، بعد وقتي به مچم بستم، مثل اون قوي بشمخوام يه ساعت مثل ساعت بنمي
 تن بشين؟خواين مثل بنوقتي بزرگ شدين، مي -

 تن بگيريم تا مثل اون قوي بشيم، بعدخوايم بزرگ که شديم بريم فضا، ازهمون ساعتاي بنما مي
 .شهاز اون ميتربيشتن رو بکشم، چون زور من بزنم بن

 نيد؟که، اذيت ميترکمهاي ديگه روکه زورشون تن بچهها اگه شما زورتون زياد بود، مثل بنبچه -

 اذيت که نه، ولي بايد ما رئيس باشيم.
 کنه؟رئيس چه کارهايي مي -

 کنه، چون خودش قويه حتي از مامان باباشم اجازهتنهايي ميهمه کاراش رو  تنبن رئيس مثل
 «.گيرهنمي
 تون گيم بازي داري؟ه خودشاهين جان تو، توي خون -»

 نه، ندارم.
 کني؟با چي بازي مي تربيشپس تو خونه  -

 کنم.بابام تو موبايلش بازي داره، با اون بازي مي
 هايي تو موبايلش داره؟چه بازي -

 مثالً پو، زامبي... .
 زامبي بازيش چه جوريه؟ -

شن ميان. اما خيلي وحشتناکه. من دو جورشو ديدم... . بعد ريختم. يه بار زامبيا مردن، اما زنده مي
  ذاشتم زامبيا رو بکشه.، تيرانداز براش مي9بابام ريخت، زامبي 

 اين که گفتي زامبي وحشتناکه، يعني چه جوريه؟ -
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ه، شکني، چون آدمه مرده هست، اما زنده ميکني، وحشت ميزيادم وحشتناک نيستا، اما نگاش مي
 خيلي زشته.

 کنه؟شه، چه کار ميخوب... بعد اين که زنده مي -

وسه رن، بعضيا از زامبيا با کره تو يه حياطي... تو بعضي از بازياش دريا داره وسطش... با اردک ميمي
 رن... بعضياشم چمن داره، از رو چمنا ميان، با ماشينم ميان، بعد اونارم بايد بکشي. مي

 زي بايد چه کار کني؟ تو اون زامبيا هستي؟تو توي اين با -

 نه، من بايد زامبيا رو بکشم.
 کشي؟تو با چه چيزهايي زامبيا رو مي -

يشونم کنه، يکيشون خيار، يکبمب، تفنگ، تيراندازي... . يه چيزي هم هست، يکيشون بالل پرت مي
کشيم... اينقده... ما بايد بزنيم اونو بهندوانه. تو يکي از بازيش، يه دونه غوله که مياد خيلي گنده هست... 

ميادش، بعد آتيش از دهنش مياد بيرون، بعد اون غول زامبي بزرگه مياد، بايد بري بکشيش، بعد بايد 
هاي انقدي، يخي هم هست، ما بايد بريم، اونا رو خشک کنيم، بري آدماشم بکشي. بعد يه گوله

 «.بترکونيم
ميزي آهاي هيجانش دبستاني حکايت از آن دارد، کاربران بازيبررسي اظهارات مطرح شده کودکان پي

گيري انساني هستند و نظير بازي کلش آف کلنز، مروج خشونت، تهاجم، سرقت و قتل که فاقد جهت
نطقي رسند که به جاي حل مها، به جايي مي، رفته رفته در اثر برخورد مکرر با القائات بازيهستندديگران 

 ند.کنمسايل فرارويشان، با توسل و تمسک به خشونت و پرخاشگري، به حل اين مسايل اقدام مي
ارند، زا و پرتنشي که از آن برخوردالبته الزم به ذکر است که برخي از کودکان به دليل شرايط آسيب

 4د و بارب پرهام هايدهند. نمونهرانه تمايل نشان ميهاي پرخاشگخود به خود به سمت و سوي واکنش
 :روندبه شمار ميقي در همين جهت دياساله، مص

 پرهام تو تا چه ساعتي مهد هستي؟ -»
اش. تا شب بشه بريم خونه. وقتي مي خوايم بريم تا ساعت يک. بعدش بابام مياد منو مي برده اداره

 ياد.خونه، خيلي ترافيکه. من از ترافيک بدم م
 پس يه کمي پيش بابا توي اداره هستي؟ -

کنن. مامانم با بابا قهر کرده، اون ديگه طالق گرفته. بله، چون مامانم و خواهرام با هم زندگي مي
 ي ناخواستهگه، تو يه بچهمامان گفته منو دوست نداره، براي همين منو با خودش نبرده. خواهرم مي

 نداره. مجبورم برم اداره بابام تا کارش تموم بشه.بودي، براي همين کسي تو رو دوست 
 شي؟اداره بابا خسته نمي -

 خوب چي کار کنم، مجبورم برم. 
 کني؟اون جا با چي خودت رو سرگرم مي -
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 با تبلت.
 کني؟با تبلت چه کارهايي مي -

 کنم.من يه عالمه بازي دانلود مي
... 
 ايران بري؟گي پرهام؟ تصميم داري بزرگ شدي از جدي مي -

 آره! من اصالً ايران رو دوست ندارم. ازش بدم مياد.
 چرا؟ -

ها رو مسخره کردن! چرا اونا همش مردم رو اذيت چون اينجا آزادي نيست، حاال مردم يه کم مسوول
خواد آزاد باشيم، ولي اسالم برن زندان؟ من اصالً دوست ندارم اسالم باشه! ما دلمون ميکنن و ميمي
 ه آزاد نباشين. راستي خانم به نظر من خدا اصالً وجود نداره.گه نمي

 به اين نتيجه رسيدي؟ چه طور -
 که چي؟

 اين که خدا وجود نداره. -
 گم خدا نيست. چون نيستش ديگه.خوب من مي

 به نظر تو اين دنيا چه جوري به وجود اومده؟ -
 به نظر من به وجود اومدن اين دنيا مال تکامله!

 توضيح بده پرهام جان. تربيش -
 خب بيگ بنگ زمين رو به وجود آورده. يه انفجار بزرگ شده، زمين اين شکلي شده!

ببينيد خانم، ما اول از همه، گوريل بوديم، بعد شامپانزده شديم، بعدشم گوزن شديم تا رسيديم به 
 آدم. بعضي از اون حيوونا جرأت نداشتن همون جوري موندند.

 رات رسيدي؟به اين نظ چه طور -
 خوب نظر بابام اينه، نظر منم شده.

 پس به بهشت و جهنم اعتقادي نداري؟ -
ي گه آدم وقتها رو بترسونن که کار بدي نکنن. بابام ميخوان بچه نه، همه اينا الکيه. فقط مي

 شه.ميره، ديگه نابود ميمي
 نظر خودت هم همينه؟ -

خواد پاشه بره توي بهشت ميوه بخوره يا جوري ميآره. آخه يه کسي که مرده و خاکش کردن، چه 
ب کنه. من مغزم خوکنه، اينا رو باور ميمثالً خوشحالي کنه؟ به نظر من آدمي که مغزش خوب کار نمي

 گم بهشت و جهنم وجود نداره.کنه، براي همين ميکار مي
، هنمي در کار نيستپس با اين حساب کسي که کارهاي بد زيادي کرده، به جهنم نمي ره، چون ج -

 درسته؟
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 آره ديگه.
 بينه؟پس چه جوري نتيجه کارهاش رو مي -

خوب به نظر من بايد خودمون دست به کار بشيم. مجازاتش کنيم با شمشير و چاقو، يا مثل مختار، 
 خنجر رو فرو کنيم توي قلبش که بميره.

 هاي بد رو مجازات کنيم؟منظورت اينه که بايد خودمون آدم -
کنن به يه جايي که کسي نتونه اونا رو تنبيه کنه، بايد هر هاشون فرار مينظرم اينه. چون خيلي آره،

 اي بسازم که از راه دور اونا رو منفجر کنم.خوام يه وسيلهتر اين کار رو بکنيم. من که ميچه سريع
 اگه بعداً متوجه بشي که اشتباه کردي چي؟ -

کشم. کشتن آدما که چيزي نيست، هام روزي هزار تا آدم ميبرام مهم نيست. من خودم توي بازي
 «.فقط کافيه يه سالح خفن داشته باشي تموم

ساله هم که شاهد اذيت شدن مادرش توسط پدرش هست، در مصاحبه خويش از تمايل خود  4باربد 
 براي کشتن پدرش به شرح زير ياد کرده است:

 کردي؟اون چه کار مي تن رو داشتي، باباربد، اگر تو ساعت بن -»
وال ، مجدداً ساوچند لحظه فکر کرد و سعي کرد از جواب دادن طفره برود، بعد از کمي بازي با باربد )

 را به شکل ديگري پرسيدم(.
 تن بودي، دوست داشتي با ساعتش چه کار کني؟خوب باربد جونم... اآلن فرض کن تو بن -

 شه زير گوشت بگم؟امم...مي
 حتماً! -

 کشتم!ر گوشم گفت( باهاش بابامو مي)زي
 چرا؟ -

 اش سرگرم شود گفت(: دوسش)باربد در حالي که پشتش را به من کرد و سعي کرد با اسباب بازي
 .«ندارم ديگه

مدار مسايل فرارويش حل هيجان در صددگونه که الگوي مطلوب طبع باربد به تعبير ديگر همان
را دوست ندارد، تنها راه حل فرارويش در کشتن، هدم و  کند، چون پدرشهست، باربد هم فکر مي
 گردد.نابودي پدرش خالصه مي

ميز با آهاي هيجانرا کنار بگذاريم و مسأله اثرات بازيو باربد هاي نامتعادلي مانند پرهام اگر نمونه
ز بگيريم، با هاي منفي را در سطح کودکان عادي که از يک زندگي معمولي برخوردارند، در نظرارزش

انديشه کودکان کاربر آميز در ذهن و هاي پرهيجان و خشونتهم اثرات گسترده رواني کاربري از بازي
. بندي کردتوان در دو سطح نظري و عملي طبقهها به وضوح مشهود است، اثرات اخير را مياين بازي

ها، در اظهارات خويش ها پويانماييهاي ديجيتالي، کارتونکاربر بازي 11نسل دهه برخي از کودکان 
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گذارند، اما کودکان ديگري هستند مدار و پرخاشگرانه مسايل فرارويشان را به معرض ديد ميحل هيجان
شان را در عمل، در زندگي و روابط روزمره خودشان با آميز مسايل مقابلمدار و خشونتکه حل هيجان

 سازند.شان محقق مياطرافيان
مدار ساله، مصاديقي در جهت حل هيجان 4مهرداد، مهراد و محمدمهدي، مبين و آرتين  ت زيرااظهار

 اند:مسايل پيش رو است که به شکل نظري ارايه شده
 همونجا تفنگمو درآوردم... تيردار واقعي... تقققق... پوووفففف... تيرشو زدم... افتاد زمين!»
 اون رو کشتي؟ -

 با کلي تير! آره،
 وقت هيچ کس کاري باهات نداشت؟ مهرداد اون -

 نع!
 پليس دستگيرت نکرد؟ -

 نچ.
 «.ن!فک کردن کي هست اش،زني تو کلهگي سللالاام! بعد با يه دستبند گنده ميپليس مياد... مي

 بيني؟تلويزيون زياد مي -»
 بينم.محمدمهدي: آره، هر روز مي

 بيني؟قدر ميه چ -
 محمدمهدي: دهههه ساعت!

 کنم.کنم، اصن شبم نگاه مينگاه مي چه قدرگم مهراد: منم ب
 کنم!محمدمهدي: منم همين طور... شبم نگاه مي

 بينم!رم تلويزيون ميذارم زياد، ميمهراد: من صداشم مي
 خوب... . -

 کنم، همه گوششون کر بشه.مهراد: اصن انقده زياد مي
 شن؟ديگران ناراحت نمي -

 تفنگ درميارما! گم زر زر)!( نکنا،دي چيه؟ منم مياين سي گن،هامون ميان ميمهراد: همسايه
زنم، داغونشون کنم!... بعدم با خنجر ميزنم منفجرشون ميمحمدمهدي: منم تفنگ دارم... مي

 «.کنممي
 ده.بينم، تو خونمون گفته جمعه نشون ميکويين ميمن مک»... 

 گيري؟از اون چي ياد مي -
 مسابقات.

 بيني؟جا ميپشتاي نينالک -
 آره.

 چه جوريه؟ -
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، يه کننپشتا هم خودشونو يه جوري درست ميپشتاي نينجا، الکره دنبال الکمثالً شرودل مي
 کنه.رن. شرودل دنبالشون ميدن ميکنن، گاز ميموتوري براي خودشون درست مي

 کارتونشون رو دوست داري؟ -
 آره.

 گيري؟چي ازشون ياد مي -
 هم شالق دارن.دو تا  ير داره،شمشدو تا  مثالً

 دوست داري تو هم داشته باشي؟ -
 آره.

 کني؟اگه داشتي باهاشون چه کار مي -
ذارم، هر وقت يه دزدي اومد، ذارم پشتش، شالق هم ميخرم، بعداً شمشيرمو ميرم لباسشو ميمي

 «.ميرهزنمش، ميشه، ميچرخونم، طاليي ميدارم ميشالقمو برمي
 گذارن؟ها سر تبلت خودشون رمز ميرا به نظرت بعضي بچهآرتين چ -»

ره کنه، اگه آقا دزده اومدن، رمزشو پيدا نکنه، اگه بچه هم بفهمه، ميمثالً داداش عموم فکر مي
 کنه.ره همه فيلماشونو حذف ميبازيشونو، بعداً مي

 کنه؟هاشون رو حذف ميچرا فيلم -
 نه، عموم نه. 

 کنه؟کي حذف مي -
شم با کاراته ذارم. عصباني ميکنن. ولي من نميتر. همه اون رو پاک ميهاي بزرگها. بچهبچه

 «.کنمگم به دوستم، بعداً باهاش بازي ميکنم. بعداً رمزمو ميزنم داغونشون ميمي

 
 

 
 
 
 

 يمها ترسکه در حل مسايل فرارو به شکل فعال خودشان در وسط صحنه 11نسل دهه برخالف پسران 
 گردد:تر بوده، حل پرخاشگرانه مسأله فرارو به ديگران احاله ميها منفعلشوند، در دختران برخوردمي

 بيني؟هايي ميمليکا خانم، تو چه کارتون -»
 کارتون سيندرال، سفيدبرفي، السا و آنا، زيباي خفته.

 دوست داري؟ تربيشکدومشون رو  -
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 همشون رو دوست دارم. 
 دوست داري؟ تربيش خوب کدوم رو -

سيندرال رو دوست دارم، چون از  تربيشهمه رو دوست دارم، چون همشون قشنگن، ولي از همه 
 سوزه.تره، دلمم خيلي براش ميهمه قشنگ

 چرا؟ -
 کنه، اصالً اونو دوست نداره، خيلي بدجنسه.آخه نامادريش خيلي اذيتش مي

 هاي بدجنس بدت مياد؟تو از آدم -
 .ساله( 4)مليکا، « ارم بميرنآره دوست د

   

 
 
 
 
 
 
 

آميز وجود هاي هيجانکاربر بازي 11نسل دهه اما مسأله مهمي که هم در پسران و هم در دختران 
 .استمدار مسايل پيش آمده دارد، حل هيجان

الي يتهاي پرخاشگرانه ديجهاي خود از بازيگونه که از آن ياد شد، برخي از کودکان يادگيريهمان
ساله، در مصاحبه خود بيان مي داشت  4امير علي دهند. را در عمل به زندگي واقعي خويش تعميم مي

 کند:که او با جيغ و داد زدن، مشکالت خودش را در مهد حل مي
 تا حاال شده توي مهد از دست کسي عصباني بشي؟ -»

 آره.
 چرا؟ -

 خواستم رو بهم نداد.چون چيزي که مي
 کردي؟ تو چه کار -

 جيغ زدم.
 دي؟شي، اين کارها رو انجام ميتو هر وقت از کسي عصباني مي -

 آره.
کني دوباره باهاش حرف بزني تا خواي و دوستت بهت نداد، سعي نميمثالً وقتي چيزي رو مي -

 اش رو بهت بده؟راضي بشه و وسيله
 .«نه



 941/هاي رواني، فرهنگي و اجتماعيبررسي تحول

 

 
 

د که آنان با الگوبرداري از الگوهاي دارناما در سطحي فراتر برخي از کودکان به صراحت ابراز مي
هاي هنمونشوند. شان، در جريان عمل وارد برخورد با طرف مقابلشان ميکارتوني مورد عالقه -عروسکي

 دهند:ساله، مصاديقي در همين جهت را به دست مي 4ها و هورداد طاعلي، 
 کني؟چه کار ميتو اگر مامان و بابات بهت گوشي ندن، علي  -»
ور، مثالً يه بار گلدونمون رو زدم ور اونکنم اينزنمشون، بعضي وقتا هم وسايل خونه رو پرت مييم

 .«زمين شکست

 
   

 
 
 
 
 هايي رو دوست داري؟چه کارتونتو آقا طاها  -»

 تن رو.اوممم بن
 تن رو دوست داري؟چي بن -

 داره، ساعت قوي. کنه. ساعت کشه، دعوا ميتن آدم بدا رو ميتن رو. بنخود بن
 ها هستن؟آدم بدها کي -

خورد، ريختش رو زمين خورد. اونا خيلي بدن، تن داشت آبميوه ميهمون که چوب داره. يه بار بن
ه زنه ساعتشو، بعد يه موجود ميارتن خيلي قويه، يه ساعت داره. ميتن رو بکشن. ولي بنخوان بنمي

 کشم. آدم بدا رو ميتن بشم، کنه. من اگه بنباهاش دعوا مي
 ها رو مثالً؟کي -

 کنن رو.هايي که دعوا مياون
 کني!خوب تو هم که دعوا مي -

کنم يا به کنن، منم دعواشون مينه، من کاري ندارمشون که. اونا به من کار دارن، منو اذيت مي
 دن.حرفم گوش نمي

 کني؟مثالً اگه برادر کوچيکت به حرفت گوش نده، دعواش مي -
 زنمش.ره، ميآ

 چرا؟ -
داره منم ده. همش اسباب بازي منو برميکنه. اصالً به حرفم گوش نميچون اعصابمو خورد مي

 «.زنمشمي
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 ها باشند؟هايي هم داري که شبيه افراد همين کارتوناسباب بازي -»

 کويينو دارم.آره، اصالً خود، خود، ماشين مک
 کني؟تو هم باهاشون تصادف مي کني،ي مياِ! خوب باهاشون چي باز -

 ترکونم.کنم، موتورشو ميآره بابا، منم عين تو کارتون باش تصادف مي
 گفتي سونيک رو هم دوست داري، حاال چرا اون رو دوست داري؟ -

خواد اونو خواد دوستشو بکشه، سونيکم ميکنه... . يه دکتره هست، ميبه خاطر اين که يه کارايي مي
 خواد اونو بکشه، دوستش دارم.کنه و مي، به خاطر اين که تند تند فرار ميبکشه
 توهم دوست داري مثل سونيک باشي؟ -

 آره ديگه، خيليي دوستش دارم.
 خواي شبيه سونيک باشي؟چرا مي -

 زنه به اون دکتره. ره مشت ميچون تند، تند، بدوم. مي
 ي مثل سونيک مشت بزني؟خواخوب مگه مشت زدن کار بدي نيست، چرا مي -

 کنه.آره، کار بديه، اما چون جونه خودش در خطره، اين کار رو مي
 تا حاال تو هم براي دفاع از خودت به کسي مشت زدي؟ -

 دهد(.)بعد از يک مکث نسبتاً طوالني با سر جواب مثبت مي
 تو مهد اين کار رو کردي؟ -

 کنه اونجا. نه، خاله دعوام مي
 زدي؟پس کجا مشت  -

 تو بيرون مشت زدم.
 چرا اين کار رو کردي؟ -

 «. شد ديگه، منم مشت زدماين قدرر عصباني شدم، اصالً مغزم داشت منفجر مي
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ساله نيز در مصاحبه خود بر روي تسري رفتارهاي الگوهاي کارتوني مورد عالقه پسرش  5پدر ايمان 
 بر روي وي، تأکيد دارد:

 دهد؟از همه عالقه نشان مي تربيشهايي کارتونايمان به چه  -»
 تن رو خيلي زياد دوست داره.بن ايمان کارتون

 تن هست که ايمان رو جذب خودش کرده؟بن چه چيزي در کارتون -
ده، غرق در شور و هايي که اون با ساعتش انجام ميبينه، از کارتن رو ميبن ايمان وقتي کارتون

هاي زنه و حيوونتن به ساعتش ميبن ايي که اوج هيجان اون، جايي هست کهشه، تا جنشاط مي
 شند.مختلف در صحنه ظاهر مي

تن شروع بشه، اما اآلن بن نشست تا کارتونها ساکت و آرام پاي تلويزيون ميقبالً ايمان ساعت
پرد و تا جايي اال و پايين ميکنه، بتن حرکت ميبن تن، با حرکاتبن زمان با شروع کارتونايمان هم

 گذاره.که بشه، حرکات اون رو به نمايش مي
بينه و با وجود اين که زبان کارتون عربي هست، تن رو از ماهواره ميبن البته بايد بگم، ايمان کارتون
عربي رو ها به زبان کنه و حتي برخي از مکالمات اونتن توجه ميبن ايمان با عالقه به کارتون عربي

ره ها رو به زبان مياها اونهم ياد گرفته و بدون اين که معناي اين عبارات رو بلد باشه، بعضي از وقت
 پرسه!شون رو از من مييا معني

 بينه؟تن رو هم ميبن هاي خارجيايمان برنامه -
 کارتون سانسور نشده ديد، اما از وقتي کهدي ميتن رو روي سيبن هاي فارسيايمان قبالً برنامه

تن نداره، بن هاي فارسيدياي به ديدن سياي عربي ديده، ديگه عالقههاي ماهوارهتن رو در شبکهبن
تن رو ندارند، همين طور موسيقي بن هاي کارتونهاي فارسي، بعضي از قسمتديچون فهميده که سي

تن، بن ، در حالي که موسيقي متن اصلي کارتونتن، خيلي آروم هستبن متن کارتون دوبله شده فارسي
 خيلي تند و هيجان انگيز هست.

 زنه؟تن حرفي هم ميبن ايمان با شما در مورد کارتون -
تن رو به دست بياره. همين طور دوست بن شه ساعتمي چه طورپرسه، بله، گاهي ايمان از من مي

 اعت اون رو بگيره و به مردم کمک کنه.تن دوست بشه و به اين ترتيب سبن داره که با
 تن رو نخريده؟بن ايمان چيزي از وسايل -
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تن رو و خيلي با اين ساعت بن تن رو خريده، مخصوصاً ساعتبن چرا، يه سري از البسه و وسايل
 کنه!عشق و حال مي

 يعني چي؟ -
هاي زنه و دست به رفتاربنده، روي اون ميتن رو روي دستش ميبن يعني اين که وقتي ساعت

ش کنه يا پرخاش خودشه و شروع به ضرب و شتم من ميزنه، مثالً يا با من درگير ميپرخاشگرانه مي
 ده!رو روي وسايل ديگه دو دستش نشون مي

 کنيد؟رفتار مي چه طورشما در برابر اين رفتارها، با ايمان  -
ه خاطر پرخاشش تنبيه کنيم و ديگه بهش راستش ما قدري مستاصل شديم، چون وقتي اون رو ب

زنه، اگر هم در کنه، و با ما حرف نميتن رو ببينه، اون با من و مادرش قهر ميبن اجازه نديم کارتون
 ها رو روي ديگران هم اعمال کنه!ترسيم اين پرخاشگريهاي اون سکوت کنيم، ميبرابر پرخاشگري

 يمان نبوديد؟شما دنبال برنامه جايگزيني براي ا -
تن بن تن، عالقه زيادي به برنامه فيتيله داشت، اما بعد از آشنا شدن با برنامهبن ايمان قبل از ديدن

اي که ايمان به اون عالقه داره، مرد عنکبوتيه که اون هم باز توش اون رو کنار گذاشت. کارتون ديگه
 «ري در مياره!گخيلي وحشي بازي وجود داره و ايمان با ديدن اون، وحشي

ودک اي کالبته الزم به ذکر است که اثرپذيري از الگوهاي هيجاني حتي ممکن است عاليق حرفه
 را تحت تأثير خود قرار دهد:

 هايي ريختي؟بينه چه بازيخوب آرش، بعد مامانت مي -»
 آره.

 )نفر سوم(: من که بازي هاي جنگي دوست ندارم. 
 داره ولي. آرش دوست  -
 م(: اين فقط بازي مک کويين دوست داره.)نفر سو 

 
 

 
 
 
 
 

 )نفر چهارم(: من خودم بازي اژدها سواران رو دارم.
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خواد چيز بشه، راننده از اين چيزا )نفر سوم(:اون فقط ماشين دوست داره، فکر کنم بزرگ شه هم مي 

 هست تو مسابقه. 
 مسابقه رالي؟ -
 «.)نفر سوم(: آره 

 
   

 
 
 
 

آميز و پرخاشگرانه، سوق يافتن کاربران به ابتذال فکري و حل هاي به شدت هيجانماحصل بازي
هاي به شدت هيجاني در سطح زير مدار مسايل فرارويشان خواهد بود، به اين معنا که محرکهيجان

يه اخير، رويه غالب هاي هيجاني به فرد، روشوند، اما در روند استمرار ورود محرکقشر مخ پاسخ داده مي
توان با عنوان حل هاي بيروني خواهد شد که از اين مسأله ميو جاري و ساري واکنش فرد به محرک

 مدار مسايل ياد کرد.هيجان
 نويسد:( در همين زمينه مي9913منطقي )

د يها، مقوله قابل توجهي است که نباگرايي در جريان تهييج افراطي در جريان بازيکاهش منطق»
اند که اطالعات دريافتي افراد پيش از رسيدن به سطح از آن ناديده گذشت. مطالعات جديد نشان داده
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رسند. اگر اطالعات ارايه قشر مخ )که مسوول پردازش منطقي رخدادها است(، به مراکز عاطفي مغز مي
 ز به سطح کورتکس وشده، از بار هيجاني بااليي برخوردار باشند، پيش از آن که از مراکز عاطفي مغ

ردند گقشر مخ برسند، در همان سطوح پاييني مغز که تصدي مسايل عاطفي آدمي را دارند، پردازش مي
رسد، به بيان ديگر در حاالت اخير، واکنش فرد به جاي و ديگر اطالعات دريافتي فرد به قشر مخ نمي

 واکنشي منطقي، واکنشي عاطفي و هيجاني خواهد بود.
ها که نکات ها و مانند آنها، فيلمها، بازيها )استيکرها(، تصاوير، آهنگکلککاربري از ش

ها به کار گرفته شده است، از بار عاطفي و هيجاني بسيار زيادي برخوردارند اي در آنشناختي عديدهروان
نان در آ يابند که اطالعات دريافتيو کودکان و نوجوانان در مواجهه با اين محصوالت، چنان تهييج مي

توان انتظار داشت، کاربران فضاي مجازي گردند. به بيان ديگر مينهايت با پردازشي عاطفي ارايه مي
که کاربري مفرطي از اين فضا دارند، در روند زندگي آينده خويش، بيشتر از آن که بخواهند با مسايل 

ه، هيجاني را پيشه خود کردفرارويشان به شکل منطقي و عقالني برخورد کنند، برخوردهاي عاطفي و 
به اين شکل با مسايل برخورد خواهند کرد که بالطبع برخوردهاي عاطفي و هيجاني در بسياري از مواقع 

 «.با منطق و عقل سليم فاصله دارد
 
   
 

 
 
 

 

ها و کاربر کارتون 11نسل دهه تعطيل شدن گفتمان، نتيجه مهمي است که برخي از کودکان 
 نهند:خشونت و نامناسب از خود به معرض ديد ميهاي پرپويانمايي

 شه؟مبارزاتش موفق مي يتن هميشه توبن -»

 ،کستساعتش ش ،جنگيدکه وقتي داشت با مرد آتشين مي داد تا اينره همش رقيباشو شکست ميآ
 ديگه نتونست با موجودات ترسناک مبارزه کنه. 

 کنه؟رو نسبت به اون دلسرد نمي تو ،تن وابسته به ساعتشهکه تمام قدرت بن اين -

 نه، هرکسي بايد يه سالحي داشته باشه. 

 تو چه سالحي براي مبارزه داري؟ -

 به بابام گفتم برام بخره، گفت نه.  ،کس ديدمواي پنجه ببار تو يه مغازهه ي
 چرا؟ -

 خوره. درد تو نميه گفت ب

 تو بعدش چه کار کردي؟ -
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 اما نخريد.  ه،خرم برام ميگريه کردم. فک کردم اگه گريه کن

 بخري؟ کس براي خودتوخواستي پنجه بچرا مي -

 خوشم اومد.  ،دست يکي از دوستام ديدم رو خه اونآ

  کس خريد؟وچي پنجه بي دوستت برا -
 اونم از وسايل داداشش برداشت.  ،هايي دارههمچين وسيله ،. اون داداشش خيلي قلدره... نخريد

 کني؟جاش از چي استفاده ميه ب ،نخريدپنجه بوکس ت حاال که بابات برا -

 اگه کسي اذيتم کرد؟!

 ره. آ -

 زنم. مشت مي

 گيره؟مشتت درد نمي -

 تن قويم. من مث بن ،نه

 خواستي با اون چه کار کني؟مي ،خريدنميپنجه بوکس اگه برات  -

 اون بزنم تو صورتش.  هرکسي اذيتم کرد با

 شي؟ناراحت نمي ،خون بياد کسي، به صورتکس بزني واگه با پنجه ب -

 خواست اذيتم نکنه. مي ،نه حقش بود

 و توني با حرف زدن باهاش از خودت دفاع کنيمي ،کسي اذيتت کرداگر گي نميتو به خودت  -
 همش الزم نيست بزنيشون؟

 شه چيزي رو حل کرد. با حرف زدن نمي ،نه

کسي اذيتت  اگرگرفتي  ياد ،کنهمبارزه مي جنگه واش ميرقيب تن با دشمناش وکه بن تو براي اين -
 که بزنيش؟ سته جوابش اين، کرد

 . «رهآ
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 آميز هستند:هاي خشن و غير خشونتهاي مغزي دو کاربر بازيبيانگر تفاوتنيز تصوير زير 
 

 
 
 
 
 
 

 كودكان پرخاشگری افزایش -2-29

فرد به آسيب رساندن عمدي به انسان، حيوان يا اشياي ديگر توان به عنوان تمايل پرخاشگري را مي
 تعريف کرد.

پرخاشگري در ابعاد انساني قابل تقسيم به سه طبقه پرخاشگري فيزيکي، کالمي و غيرکالمي است. 
 زند.در پرخاشگري فيزيکي، فرد پرخاشگر دست به درگيري فيزيکي با طرف مقابل خودش مي

 زند وکننده، با کالم خويش دست به آزار طرف مقابلش مياشدر پرخاشگري کالمي، فرد پرخ
ها اين نوع از پرخاشگري بسيار رايج است(، فرد سرانجام در پرخاشگري غيرکالمي )که در سطح خانم

پردازد و به اصطالح با با حرکات بدني يا ايما و اشاره و يا تُن صداي خودش، به آزار فرد مقابل مي
 زند.خود، طرف مقابل خويش را ميحرکات چشم و ابروي 

 
 
 
 
 
 

ها پردازيهاي انجام شده در باب پرخاشگري، داللت بر آن دارد که اين نظريهپردازيبررسي نظريه
 بندي کرد.توان طبقهرا در سه گروه نظريات زيستي، رواني و اجتماعي مي

 وجود هستند.تبيين پرخاشگري به عنوان يک غريزه ذاتي م در صددنظريات زيستي 

پرخاشگري، پرخاشگري )بيروني و دروني( را  –شناختي ارايه شده ذيل عنوان ناکاميروان نظريه
گونه که از نامش پيداست، با رد منشاء داند و سرانجام نظريه اجتماعي نيز همانانعکاس ناکامي فرد مي

ه، جتماعي وي منتسب کردزيستي و رواني پرخاشگري، پرخاشگري شکل گرفته در فرد را به عوامل ا
 تبيين پرخاشگري برآمده است. در صددبه اين طريق 
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 نويسند:( در توصيف نظريات اخير مي9999محسني تبريزي و رحمتي )  
هاي موجود در تبيين پرخاشگري، سه رهيافت عمده زيستي، رواني و اجتماعي در بررسي رهيافت»

 مطرح هستند.

 

 

 

 

 

 شناختیرهیافت زیست -1

مار شترين تبيين در مورد پرخاشگري و خشونت انسان بهترين و شناخته شدهشناختي کهنهيافت زيستر
ه ي براي ارتکاب بتا حدوداش آمده، معطوف به اين نگرش است که انسان به دليل طبيعت زيستي

يگر از انواع د شده است. به زعم پيروان اين ديدگاه بدبينانه، انسان مانند بسياري« ريزيبرنامه»خشونت 
حيواني، داراي سايقي فطري براي دست يازيدن به خشونت و پرخاشگري است که تنها هراس از تنبيه 

 سازد.آن را مهار مي
ها نظريه رفتار غريزي با نام زيگموند فرويد و کنراد لورنز پيوند خورده است. به زعم فرويد، کليه رويداد

ريزي هاي غتحت حاکميت و تعيين نيرو -هاها، احساسات و آرمانيشهاندها، کنش–هاي انسان و فعاليت
قدرتمند، به ويژه نيروي جنسي و پرخاشگري قرار دارند. فرويد انسان را موجودي اساساً مکانيکي در 

گيرد که قوانين طبيعي مشابه با ساير موجودهاي زنده بر رفتار او حاکم است به نظر فرويد، رفتار نظر مي

. به نظر 1شودان براساس قانون بقاي انرژي و از طريق نوع منحصر به فردي از انرژي تحريک ميانس

شوند که همان غرايزند. غرايز گر ميها جلوههاي فيزيکي به شکل آرزوهاي ذهني انگيزشوي، جلوه
ند فکر کردن، ن مانهاي انسا. کليه فعاليتهستندها نشانگر حالتي ذاتي هستند که در پي تخليه تنش

ها به شمار شوند و به تعبير فرويد، غرايز علت غايي کليه فعاليتيادآوري و خواب توسط غرايز تعيين مي
شمار، دو دسته از غرايز را تحت عنوان غريزه بقا و آيند. فرويد با اذعان به وجود احتمالي غرايز بيمي

 گيرد.بيعت بشر در نظر ميغريزه مرگ، به عنوان غرايز اصلي تشکيل دهنده ط
د و کننهاي حياتي عمل ميهايي است که در جهت حفظ و بقاي فرايندغريزه بقا دربردارنده نيرو

زه شود و اين غريضامن تکثير نوع بشر هستند. به نظر وي، انسان با يک غريزه مرگ نيز زاده مي

                                                           
 .رودگاه از بين نميبر اساس قانون بقاي انرژي، اگر چه ممکن است انرژي از حالتي به حالت ديگر درآيد، اما هيچ. 9
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گردد و در موارد افراطي منجر د ظاهر ميهنگامي که معطوف به درون گردد، به صورت تنبيه و مواخذه خو
شود. اين غريزه هنگامي که متوجه برون گردد، به صورت خصومت، خشونت، آزار و اذيت، به خودکشي مي

يابد. غريزه بقا با قرار گفتن در برابر غريزه مرگ، خصلت خود ويرانگري را متوجه تخريب و قتل تجلي مي
ها و هاي مجاز اجتماعي مانند بازيويد، انرژي ويرانگر از طريق فعاليتکند. به نظر فربيرون و ديگران مي

 شود.شود، و يا اين که از طريق پرخاشگري، معطوف به ديگران ميهاي ورزشي تخليه ميفعاليت
کنراد لورنز مانند فرويد بر اين بارو است که انسان داراي ميل طبيعي به ارتکاب خشونت است و 

گيرد و در جريان تکامل، به خاطر از يک غريزه موروثي جنگيدن سرچشمه مي پرخاشگري اساساً
يابد. مثالً جنگ سبب پراکندگي جمعيت در هاي فراواني که دارد، پرورش و توسعه ميسودمندي

 کند.برداري از منابع طبيعي موجود را ميسر ميشود و به اين ترتيب حداکثر بهرهتر مياي گستردهعرصه
آميز در جامعه، به جاي غفلت از هاي خشونتانديشي در مورد کنشلورنز، هنگام چاره به زعم

اي توجه داشت که مجال و فرصت تخليه پرخاشگري هاي مهار شدههاي طبيعي، بايد به محيطغريزه
ن است يسازند. نکته تأمل برانگيز در ديدگاه لورنز، ارا در بستر اجتماعي مناسب و سودمندي فراهم مي

که انرژي پرخاشجويانه در افراد انساني پيوسته در حال انباشت است و در نهايت بايد تخليه شود و هر 
 شود.ي تخليه ميتربيشمتراکم شود، در انجام با شدت  تربيشچه اين انرژي 

ا استناد به ب اند تااي از رفتارشناسان تالش کردهشناسان اجتماعي و نيز پارهشناسان، روانبرخي از روان
ورد، يابي خشونت و پرخاشگري در رفتار انسان بپردازند. در اين معوامل فيزيولوژيکي و بيولوژيکي به ريشه

شناسان با تأکيد بر پرخاشگرتر بودن مردان در مقايسه با زنان، به تأثير هورمون تستوسترون برخي از روان
ميزان باالي تستوسترون در خون به افزايش پرخاشگري  گراناند. به زعم اين پژوهشدر مردان اشاره کرده

 شود.انجامد و برعکس، ميزان پايين اين ماده منجر به کاهش پرخاشگري ميدر مردان مي
اند. به هاي کروموزومي در بروز پرخاشگري تأکيد کردهگران به تأثير ناهنجاريبرخي ديگر از پژوهش

، داراي يک کروموزم Yو يک کروموزم  Xيب طبيعي يک کروموزم باور آنان، برخي از مردان به جاي ترک
X  و دو کروموزمY سازد.تر متمايل ميهستند، و همين امر اين قبيل مردان را به پرخاشگري بيش 
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 رهیافت روانی -2
شناختي درباره خشونت و پرخاشگري است، اين ترين نظريه روانپرخاشگري معروف -نظريه ناکامي

 -اميگيرد. نظريه ناکريه ناکامي را به عنوان عامل به وجود آورنده تمايالت پرخاشگرايانه در نظر مينظ
هاي نظري است که پرخاشگري را به طور عمده ملهم از اي از ديدگاهپرخاشگري مبتني بر مجموعه

ه مختلف ر چند نظريگيرد. اين رهيافت ديک سايق بيروني براي آسيب وارد کردن به ديگران در نظر مي
منعکس شده است که جملگي بر اين باورند شرايط بيروني مانند ناکامي، فقدان وجهه و احساس اجحاف، 

عه، ترين نظريه در اين مجموشود. پذيرفته شدهزا محسوب ميسايقي نيرومند براي ايجاد رفتار آسيب
ته ري برآيند فرايندي در نظر گرفپرخاشگري است و در اين نظريه پرخاشگ -نظريه موسوم به ناکامي

مانند و احساس ناکامي در يابي به هدف يا اهداف خويش باز ميشود که در خالل آن افراد از دستمي
هاي گيرد. ناکامي حاصل از چنين فرايندي در نهايت سبب بروز حرکات و رفتارها شکل ميآن

رين هدف يا اهدافي که به عنوان محور آسيب تگردد. مهمآميز بين افراد ميپرخاشجويانه و خشونت
 گيرند، منبع يا منابع ناکامي هستند.مورد توجه قرار مي

هاي پرخاشجويانه و پرخاشگرايانه پرخاشگري از يک سو، ناکامي را موجد انگيزه -نظريه ناکامي
کند. وجو ميجستداند، و از ديگر سو، ريشه هرگونه پرخاشگري را در عوامل پيشين موجد ناکامي مي

گردد، کنند که ناکامي همواره به نوعي پرخاشگري منجر ميپردازان اين نظريه عنوان ميبنابراين، نظريه
 و پرخاشگري نيز به نوبه خود نتيجه و حاصل نوعي ناکامي است.

 پرخاشگري وارد اين نظريه شد، -از جمله مفاهيم حايز اهميتي که در جريان تحوالت نظريه ناکامي
جايي به مفهوم تغيير کانون توجه فرد از عامل ايجاد کننده تنيدگي جايي يا تعويض است. جابهمفهوم جابه

ناسان، شرواني و ناراحتي و متوجه ساختن خشم به موضوع ديگري به عنوان جانشين است. به زعم روان
واني و ابد، ايجاد تنيدگي رهر ميل يا خواسته غريزي که به مانعي برخورد کند و مجال ارضاء و تشفي ني

رود، اه ميشود و به ناخودآگزده ميکند. براي رفع اين تنيدگي ناراحت کنند، ميل مزبور يا پسناراحتي مي
جايي اگر با دهد. جابهيا اين که جاي خود را به خواسته ديگري که اجابت آن سهل و مجاز است مي

ا ي« پااليش»تر از هدف اجابت نشده باشد، عاليامري صورت گيرد که از نظر فرهنگي يا اخالقي 
 زدنها، يعني پسجاييشود. فرويد پيشرفت تمدن را نتيجه همين جابهخوانده مي« گراييبه»

هاي اجتماعي و فرهنگي ها به سوي هدفهاي غريزي نخستين و متوجه ساختن نيروي آنخواسته
 دانست.مي

 رهیافت اجتماعی -3

پرخاشگري در تبيين خشونت و  -هاي رفتار غريزي و ناکامياميابي نسبي نظريهپس از عدم ک
انديشمندان علوم انساني و اجتماعي معطوف به رهيافتي گرديد که در آغاز در پرخاشگري، محور توجه 
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از جانب آلبرت باندورا مطرح گرديد. مبناي اين نظريه بر « يادگيري اجتماعي»قالب نظريه موسوم به 
هاي ين اساس استوار است که پرخاشگري و خشونت رفتار و کنشي اجتماعي است که از طريق فرايندا

 شود.اجتماعي، توليد، بازتوليد، و فراگرفته مي
باندورا با نقد رفتارگرايي افراطي اسکينر، بر اين باور تأکيد دارد که عوامل رفتاري، ادراکي و محيطي 

هاي شخصيت افراد هستند. به عبارت ديگر، رفتار، عوامل فردي و نيرو در تعامل با يکديگر شکل دهنده
 پذيرند.اجتماعي، جملگي بر يکديگر تأثير گذاشته و از هم تأثير مي

باندورا، برخالف اسکينر و ساير رفتارگرايان که تقريباً به طور کامل به يادگيري از طريق تجربه 
ند. در واقع، کاي در آشنايي با رفتار ميقش يادگيري مشاهدهاي بر نمستقيم توجه داشتند، تأکيد ويژه

اهده يا هاي انساني را طريق مشرفتار تربيشمتمايزترين جنبه نظريه باندورا اين است که به باور وي، 
 شوند.هاي مثالي آموخته ميالگو

به  اعي و محيطيهاي اجتمرهيافت يادگيري اجتماعي بر اين موضوع تأکيد دارد که چگونه وضعيت
هايي آموزند تا پرخاشگرايانه رفتار کنند. در اين رهيافت، پرخاشجويي و پرخاشگري به مثابه رفتارافراد مي
ها و پاداش شوند که براساسهايي در نظر گرفته ميشوند، بلکه به عنوان رفتارناپذير تلقي نمياجتناب

ها و ادگيري اجتماعي، نه تنها به طور خاص به پاداششوند. نظريه يتنبيهات شناخته و فراگرفته مي
ها و کنند، توجه دارد، بلکه افزون بر آن به پاداشتنبيهات مستقيمي که افراد به طور مستقيم تجربه مي

به سبب رفتار  -گيرندافرادي که راهنماي عمل رفتار قرار مي-هاي نقش تنبيهاتي که الگو
ارند، توجه دارد. بر اين اساس، افراد به مشاهده و تأمل در رفتار الگوها و دشان دريافت ميپرخاشگرانه

ابه از هاي مشها مثبت باشد، رفتار مذکور در وضعيتپردازند، اگر اين پيامدپيامدهاي رفتاري آنان مي
 گيرد.طرف مشاهده کننده، مورد تقليد قرار مي

فيزيولوژيکي در بروز پرخاشگري و خشونت، به شدت هاي رغم اذعان به وجود ساز و کارباندورا علي
پرخاشگري را مورد انتقاد قرار داده، دو فرضيه زير را مطرح  -فرضيات دو نظريه رفتار غريزي و ناکامي

 کند:مي
 پرخاشگري تنها يکي از چند واکنش احتمالي در قبال تجربه ناکامي ناخواسته است. -9
 ار قرار دارد.پذير رفتبينيهاي پيشو در نتيجه تأثير پيامدپرخاشگري واکنشي غيرغريزي است  -0

 .«به اين ترتيب براساس نظريه يادگيري اجتماعي، خشونت و پرخاشگري رفتاري آموختني است
 
 
 
 
 
 



 911/هاي رواني، فرهنگي و اجتماعيبررسي تحول

 

 
 

، حکايت 11نسل دهه هاي ميداني انجام شده در سطح کودکان اطالعات گردآوري شده از مصاحبه
و  هاهاي ديجيتالي، کارتونبر رفتار پرخاشگرانه کودکان خردسال دارد. بازي هااز اثر عميق رسانه

هاي پرخاشگرانه، نخست با طرح مواردي مانند جنگ هاي آن سوي آب در جريان ارايه موضوعپويانمايي
 سازند.هاي فرازميني تشويق ميستارگان، کودکان را به کشتن موجود

 تام و جري هايها و پويانماييا طرح ضرورت کشتن حيوانات )نظير کارتونب ،ها اخير در ادامهبازي
خط  کنند و در امتداد همينها(، کودکان کاربر را تشويق به کشتن ميپرندگان خشمگين و نظاير آن و

ان اربراند را به کهايي که از قبر برخاستههاي زامبي، قتل انسانها، در جريان بازيسير، سازندگان بازي
دهند و کودکان نيز براي ها را فراروي کودکان کاربر قرار ميتجويز کرده و در نهايت قتل خود انسان

زنند. هاي فراروي موجود در بازي ميحساب و کتاب انسانکسب امتياز الزم، دست به قتل بي
 دهند.هاي زير ترسيمي از آنچه گذشت را به دست ميمصاحبه

ساله، در نخستين گام از آموزش پرخاشگري از طريق رسانه،  4بهراد و ساميار ساله و  3محمدآراد 
 گيرند که حساسيت زيادي در آنان ايجاد نکند:قتل افراد فضايي و هيوالها را بر عهده مي

 ؟کنيي بازي چه کار ميتو محمدآراد تو -»
زنه، از پنجره پرتش هش مياندازم، داداشمم يه مشتي بوقتي هيوال مياد خواهرمو ببره، من تار مي

 کنيم بيرون.مي
 خوب زدن و دعوا کردن کار خوبيه؟ -

 نچ.
 گيره؟ دردش نمي زنيدش،خوب پس چرا مي -

 .«نه، اون هيوالس، آدم نيست که
 تن باشي؟ تو دوست داري جاي بنببينم  -»

 ام، همه آدم بدا رو بکشم. بله. دوست دارم بتونم با نيروي قوي
 تن بازي هم داره؟ببينم بن -

 . دارم فکريشم بازي تازه. دارم تبلتمم. دارم کنسولم تو من
 ها آسيب برسونيم؟!به نظرت ما اجازه داريم به بقيه آدم -

 گيره.تن خوشم مياد حال همه رو مياگه بد باشن آره. اصالً از بن
 ولي من به نظرم درست نيست که به بقيه آسيب برسونيم! -

خوايم زد. بعد اصن ما که دعوا نداريم، ميتنم نميزنم! اگه کار بدي بود، بن، پس منم ميزنهتن ميبن
 بقيه رو نجات بديم! 

 کشيمشون دردشون بياد!زنيمشون يا ميولي ممکنه وقتي مي -
 بابا اينا آدم نيستن که. فضايين همشون. 

 داره؟آهان، پس اگه الکي باشند، يعني فضايي باشند، اشکال ن -
  «.معلومه نه!
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 دوست داري بجنگي؟ -»

 آره. 
 چرا دوست داري بجنگي؟ -

 کشيم. هيوال ها رو مي

 بره؟مگه نگفتي اگه جنگ باشه يا خون باشه، تو خوابت نمي -

 بره، ولي دوست دارم هيوالها رو بکشم خوابم نمي
 کنه؟کنگ کارهاي خوب هم مي -

 آره. 

 نه؟کچه کارهاي خوبي مي -

 کنه. ذاره هيوالها به آدما صدمه بزنن، به همه کمک ميکشه، نميهيوالها رو مي

 تو هم دوست داري مثل کنگ، کارهاي خوب بکني؟ -

 آره. 

 مثالً چه کارهاي خوبي دوست داري بکني؟ -

 دوست دارم هيوالها رو بکشم، به همه کمک کنم. 

 مگه ما اآلن هيوال داريم که تو بکشي؟ -

 . «و فضا، آدم فضايياآره. ت
 
 
 
 
 
 
 

 د:کننها در بازي خويش ياد ميها و زامبيهاي خويش از قتل حيوانساله، در مصاحبه 4پارسا و احمد 
 کنن؟تام و جري چه کار مي -»



 999/هاي رواني، فرهنگي و اجتماعيبررسي تحول

 

 
 

 خورن. گيرن ميها، موشا رو ميتوي تام و جري، همش گربه
 خوره؟گيره ميگربه اون موشه رو چه جوري مي -
 کنه. کنه، بعد موشه فرار ميگيرتش با يه چيزي، بعد با دستش سرخش ميه جايي ميي
 خوره؟کنه، پس گربه چه جوري اون رو مياگه موشه فرار مي -

 کنه.تونه بخورتش، فرار مينمي
 شي؟کنه، تو ناراحت نميوقتي گربه موش رو سرخش مي -

 نه. 
 کنن؟انگري بردز چه کار مي -

 کنن به ديوار. يه دونه چوب و يه دونه طناب، خودشونو پرت مي اونا همش با
 کنن؟چرا خودشون رو به طرف ديوار پرت مي -

 دونم.نمي
 شي؟زنن به ديوار، تو ناراحت نميها وقتي خودشون رو مياون -
 «.نه
 بازي زامبي چه جوريه؟ -»

 ره. زامبي همش دستش جلوه هست، راه مي
 ن؟ها وحشتناک نيستاون -

 چرا هستن.

 بينيشون؟ترسي مينمي -
 نه. 

 کني؟اگه وحشتناکن چه جوري باهاشون بازي مي -
 «.نمکگيرم، ماشينمو قوي ميکشم، امتياز ميرم زامبيا رو ميدم با ماشين، بعد ميمثالً گاز مي

 ند:اها ياد کردههاي خود از رسيدن به قتل انسانساله در مصاحبه 4سپهر، اميرعلي و آرش 
 سوزه؟کشي، دلت هم براشون ميها رو ميري آدمتو اون بازي که گفتي، وقتي مي -»

نفرشونو با چاقو کشتم، همه رو، اين  5نفريم،  3نفرن، خب ما  5نه بابا، اين جوري خيلي بهتره... اونا 
ودن، ساده بنفرشون يه جا وايساده بود، خب، بعد کشتن همه يارامو، بعد همشون اين جوري واي 5جوري 

 اين جوري رديفي وايساده بودن، بعد رفتم همشونو زدم مردن، بازي رو برديم.
 دلت براشون نسوخت؟ -

 «.داره اونو، اون بازيه روکنم... آرشم بار کشتن، فقطم يه آدم انتخاب مي 5بابا اونا... هميشه منو 
 حاله.  تو گوشي مامانم يه موتور بازي داره، خيلي با»... 

 جوريه؟ چه -



 11، فرهنگي و اجتماعي نسل دهه / بررسي تحول هاي رواني990

 
 حاله. داره... خيلي باام، گردباد من مرحله دوش

 مرحله مرحله هست؟ -
 ي اولش خيلي آسون بود، خيلي خيلي آسون بود.مرحله رفتم، يادش بخير، مرحله 9
 ي بعدي؟ري مرحلهچه جوري مي -

 ريم ديگه، بايد بري جام بگيري و اينا. مي
 ي؟گيري؟ بايد چه کار کنچه جوري جام مي -

ري يري، ممثالً هر کي اومد زدت، مثالً بايد سريع بزنيش بکشيش، اين جوري يه امتياز جلو مي
 جلو تااا جام رو بگيري.

 با موتور بايد بزني بکشيش؟ -
 داره تقققققق.آره با موتور، اينجا يه چوب 

 آهان چوب داره. -
 تفنگ هم... کُلت هم داره.  

 بازيش خشن نيست؟ اسمش چيه؟ -
 «.دونممين

 داري... .کني، خب، تفنگ برميمن يه بازي دارم، اين جوري يه مرحله انتخاب مي »...  
 .نفر رو با يه چاقو کشتم 5يه بار من  کنه.هاي کشنده کشنده ميآاا اين از اين بازي

 تو بازي خشن رو دوست داري؟ -
 آره. من يه دونه بازي خشن دارم، يه دونه.

 چيه؟ -
ي هره بقيداره. بعدش ميره تفنگاشونو برميکشه با چاقوش، ميهست، وقتي آدما رو مي يه مردي
 داره.  کشه، ماشيناشونو برميآدما رو مي

 اسمش چيه؟ -
 آيه.اسمشششش، اسمش تري

 اي نيست؟تيجي -
 «.ايتيآره، جي
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ر و کند که شر و شوها ياد مينساله هم از جذابيت امتياز گرفتن در جريان کشتن انسا 4اميرمهدي 
 گذارد:يها براي کودکان باقي نمهيجان اين مسأله، ديگر فرصتي براي انديشيدن به شناعت قتل انسان

 کني؟ي بازي ميچه طورمن خوب گفتي با بت -»

 کشيم.کنيم، همه اونا رو ميمن بدو بدو ميبا بت

 کشيدشون؟ها هستن که شما ميها کياون -

 ميرن.زنم، اونا ميآدماي بدن، بعضيا هم خوبن. من مي خوام بپرم يه دونه با پا ميآدما، 

 دردشون مياد؟ -

 آره.

 عيب نداره دردشون مياد؟ -

 خوام اونا رو بکشم.نه، تازه مي

 خواي بکشي که امتياز بگيري؟مي -
 کنه.افته همه رو لِه ميآره يه توپ مي

 اي هست؟اون چه بازي -

 «.ه ديگهمناونم بت

 

هاي دارند که آنان در جريان بازيهاي خود بيان ميساله، در مصاحبه 4آرش، پرهام و اميرحسين 
 گذارند:هاي خود به نمايش ميريزي را در رفتارخويش، اوجي از خشونت و خون

 يه بار يه فيلم ترسناک ديدم، خيلي ترسناک بود، ولي من نترسيدم.»
 چه فيلمي بود؟ -
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شه، بعدش مياد مثالً يه دونه انسانو بزنه، اون يکي هم جنگيه، بعد از اون باال  يه آدم غول ميمثالً
گن، تير دارن، با اونا بمب زدن، ديگه خرخره مرخرش همه خوني شد، افتاد رو از اين موشکا که چي مي

 زمين، منم نزديک بود غش کنم، ولي خيلي ترسناک نبود.
 من اين که خيلي ترسناکه.ترسناک نبود؟ به نظر  -

 «. شدديد، مور مور ميمامانم اينو مي
 کني؟هايي ميديگه چه بازي -»

گيرن، بعداً اون ديو سياهه زشته، ناخونشم اين جوري درازه، يه بازي هست توش خوکچه رو مي
 ريزه، مياد پايين.ماله به هرجا، اونجا ميقرمزه، مي

 ترسناک نيست؟ -
 نه.
 بيني؟کني، خوابش رو نميکه نگاه ميها رو اين -

 نه )با خنده(.
رن توي سياه چال، اونام مثالً نيزه و تبر و اينا برداشتن، کنه، ميدونه دختره رو پيدا مي بعداً پسره يه

ره تو خشکي. اونام اندازن تو آب، بعداً ميرن خوکه رو هم ميرن سرشونو قطع کنن اينا، در ميمي
 «. رن، تا اينجاشو ديدمپرن تو آب ميمي

 ؟سته چه طوري ،جديدترهکه  3 اميرحسين، مورتال کمبتخوب  -»
 .شندماش بهتر ميآ شه،مي لباساش جديدتر هاش جديدتره.خب اسلحه

 خوب بازيش چه جوري هست؟ -
 .انتخاب کني ،و خواستير توني خودت هرکدوممي ،دم هستآمثالً کلي 

 چه خصوصياتي دارن؟ گفتي، که اهدمآهر کدوم از اين  -
کنه، يکي ش زبون و مغزشو تيکه پاره مياهيکي ديگ کنه،شکمو پاره پاره مي ،مثالً يکيشون هست

همه جاش  ،يکي ديگه هس .خورهبعدش روده مرده رو مي ،روده اون مرده رو در مياره ،هم هس زنه
 «.ازنه به سر آدمبا شمشير مي ،يخيه
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هاي ها و پويانماييهاي ديجيتالي، کارتوندر جريان کاربري از بازي 11نسل دهه کودکان 
گيرند که در برخورد با مسايل مختلف زندگي، با کشتن طرف مقابل، مسأله پديد آميز، ياد ميخشونت

هاي خود از يادگيري حل مسأله ساله، در مصاحبه 4و رادين  ، مهديآمده را فيصله دهند. معراج، ايليا
 اند:ويش، به شرح زير ياد کردهخ

 هايي توي ايکس باکس خودت داري؟چه بازي -»
 مثالً يکي دزده، من پليسم، پليسه بايد بره دزده رو بگيره.

 قدر جالب. اين بازي رو دوست داري؟ه چ -
 «.کشه دزد روتونه با ماشين بگيره، ميآره، بعداً پليسه هم نمي

 هاي نينجا، به نظرت خيلي قشنگ بود؟پشتايليا کجاي کارتون الک -»
 کشه.اونجاش که آدما رو مي

 کشه، برات جالب بود؟ها رو ميچرا اين که آدم -
 دزدا.

 کردن؟کشتن، کار خوبي مييعني آدم بدا رو مي -
 آره.

 چرا کار خوبي بود؟ -
 کشتنشون.کردن، ميکردن. اونا دزدي ميکار خوبي مي

 بدي کرد، بايد بکشيمش؟ي کار سک يعني هر -

 «.آره
 هاي نگهبان رو نديدين؟... يعني شما کارتون سگ»
 کردم زياد کارتون ببينم!خوندم وقت نمينه! مگه اين هم کارتون داره؟! من چون درس مي -

شن. کنن. اولشم متوجه گريه يه  بچه گربه ميرن به مردم کمک ميسگ مهربونن. ميچند تا  آره.
 دن. تش ميرن نجامي

 دن؟رن نجاتش ميخوب چرا مي -
 ره.ده مردمو. با قايقشم ميره نجاتشون ميان ديگه. زوما ميفشاني چون لباس آتيش

 نشاني هستند؟!ها مأمور آتشپس اين سگ -
نشان شم. البته شايدم مثل مهندس فيليکس خونه ساختم. البته بله! منم دوست دارم بزرگ شم آتش

 . «زنم تو سرشي مثله رالف بياد خرابش کنم با چکشم مياگه يه احمق
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 ه، بايد ديگران رو اذيت کنه؟تربيشبه نظرت هر کس زورش  -»

 آره، اگه به حرفش گوش نکنه و عصبانيش کنه.
 کنه؟تن کارهاي بد هم ميبن -

ه کم کنه، يت ميشه، يه سوراخايي کف دستش داره که آتيش پرها مينه، اون خوبه، فقط وقتي اژد
 کنن.شه، فقط يه کم، چون عصبانيش ميبد مي
 دوست داري بزرگ بشي چه کاره بشي؟ -

 «.تن بشم، برم به جنگ همه رو بکشم تا کسي منو نتونه اذيت کنهخوام بنمي
ها هاي او را پاک کنند، آنکرد که اگر پدر و مادرش بازيساله، در مصاحبه خود بيان مي 5احسان 

 کند:زند و حتي آنان را نصف ميميرا 
 کني؟پاک کنه چه کار ميرو تو ي اهاگه مامانت بازي -»

  !کنمزنم نصفش ميمي
  !شه که، گناه دارهمامانته نمي -

 !«.زنمششه، بابامم خواست بزنه ميمي
 به اًالبته الزم به يادآوري است که پرخاشگري موجود در دختران برخالف پرخاشگري پسران، عمدت

ساله، مصاديقي در اين جهت را به دست  5/4ساله و آرميتاي  4صورت غيرفيزيکي است. اظهارات باران 
 دهند:مي

 داري؟هات رو کجا نگه ميديسي -»
 تو جعبه.

 هات رو برداره؟ديتا حاال نگران نبودي وقتي نيستي، يکي سي -
 بودم.

و مثالً مياي مهد، به اين فکر کني که نکنه کسي  ري بيرونتا حاال شده مثالً وقتي از خونه مي -
 هام رو برداره؟ديسي

 آره.
 کني؟زياد بهش فکر مي -
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 آره.
 کني؟هات رو برداره چه کار ميدياگه يکي سي
 .«شم، دوست دارم خفش کنمعصباني مي

 ي؟درست کنيخ  لساتو هم دوست داري مثل ا -»
 .دوست دارم ،آره
 ني؟کمي ياگه بتوني کسي رو يخ -

 .ندازمامنم يخ مي ،اگه کسي منو بزنه
 ؟ه طورات باشن چهاگه دوست -

 .زنمشونولي نمي ،زنمبا اونا ديگه حرف نمي
 کني؟قهر مي يعني باهاشون -

 .آره ،اگه خيلي اذيتم کنن
 خوب قهر کردن کار خوبيه؟ -
 .نيست ،نه
 کني؟خوب پس چرا قهر مي -

 .کنمر ميديگه منم قه ،وقتي اذيتم کنن
 کنن؟به نظرت السا و آنا هم قهر مي -

 .«آره يه جا با خواهرش قهر کرد
هاي ديجيتالي چنان گسترده است که حتي گاهي دختران که از ها در بازيسازي قتل انسانعادي

بت از قتل صحگاهي تر از پسران برخوردارند، تحت تأثير القائات اخير، تر و لطيفعواطفي بسيار رقيق
 کند:ساله، در مصاحبه خود از مسأله اخير به شرح زير ياد مي 3کنند. محياي ديگران مي

 اي هم دوست داري؟محيا به جز کارتون السا، کارتون ديگه -»
 ام. اومممم آره، کارتون موآنا. من مائويي

 مائويي چه شکليه؟ -
 شم.بزرگه، قويه. من دوست دارم مائويي بشم، پرواز کنم. مثل کالغ ب

 پرواز کني کجا بري؟ -
 خوام مثل موآنا قايق بگيرم. پرواز کنم برم جاهاي دور. مي

 خواي هم مثل مائويي باشي، هم مثل موآنا؟مي -
خوان برن سنگ مائويي رو بردارن، باهاش خونشونو آره من هر دوتاشون هستم. نگا کن، اينا مي

 نجات بدن. 
 کنم(.س مورد نظر را دانلود ميشه از رو عکس بهم نشون بدي؟ )عکمي -

 ها(.خوام با اينا بجنگم، چون خيلي بدن )اشاره به نارگيلنگا، اينا آدم بدان. مي
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 ها چه کار کردن که بدن؟مگه اين -
تا قايق دارن )خيلي با هيجان حرف  5کنن. خيلي زيادن. دو تا قايق دارن. نه، نه، همش حمله مي

 «.مائويي بشم، بهشون حمله کنم، همشونو بکشمخوام مثل زند(، بعدش ميمي
 
 
 
 
 
 
 
 

 

کنند ها احساس ميساختند که اولياي آن، خاطرنشان مي11نسل دهه  برخي از کودکان مصاحبه شده
گري کنند. کودکان ديهاي خشن ديجيتالي، وحشي شده، وحشيانه رفتار ميکه آنان با کاربري از بازي

 بردند.ودشان، اعتراف وحشي شدن را درباره خويش به کار ميهاي خهم در جريان مصاحبه
 ها خوب نيست، بازي نکن؟گه اين بازيکني، مامانت نميبعد تو بازي جنگي مي -»

 ه من،گوشي رو بده ب گفت پاشو، کردم،يه بار که مامان با گوشيش کار داشت و من داشتم بازي مي
 !زني ديگهردم رو ميبچه م کني که وحشي شدي،همينا رو بازي مي

 زني؟!تو کسي رو ميمگه  -
 ساله(. 4)شايان، « ، اونو زدمهمون پسره که دوچرخه مو برداشت ديگه

 تو که اين قدر اهل دعوا هستي، کسي مياد خونتون؟ -»
 نه.

 کنن خونه شما بيان؟جرأت نمي -
شته پام... يه بار يه الکالهام بزرگه... عين مال پسرخکنه... من دوچرخهنه! هيچ کس اصن جرأت نمي

ناک هاي ترسهاي نينجا... پريد کنار! اصن انقده کارتونپشترو ديدم... زدم با سرعت بهش... عين الک
 شم ديگه!بينم که وحشي ميمي

 شي؟بيني، وحشي ميهاي ترسناک ميکارتون -
 آره.

 خوب نبين. -
 برا چي نبينم؟

 شي؟چون که وحشي مي -
 ساله(. 4)محمدمهدي، « ره!وحشي که بهت
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 ؟امير مهدي به نظرت گوشي بازي کار بديه يا خوبه -»
 .خوبه ،اما اگه کم بازي کني ،بده
 بده؟ ،اگر زياد بازي کنيچرا  -

 .سوزهمي مچشماشون ،شهاعصابشون داغون مي
  ؟شه يعني چياعصابت داغون مي -

 ساله(. 4)اميرمهدي، « بزنم روه يعني دوست دارم هم
     
 
 
 
 
 
 

هاي پرخشونت، گذشته از احساس ها و پويانماييها، کارتونکاربر بازي 11نسل دهه برخي از کودکان 
اند، در جهان واقعي خويش هاي پرخاشگرانه خود تجربه کردهوحشي شدن، در عمل آنچه را که در بازي

 داشت:هاي پسرش بيان ميه درباره رفتارسال 3کنند. مادر محمدسعيد شان پياده ميدر ارتباط با اطرافيان
محمدسعيد از آغاز کودکي خودش شيطنت زيادي داشت و ما براي ساکت کردن و کاهش »

شست تون نهاي پرشينهاي محمدسعيد، او را به ديدن تلويزيون عادت داديم و او پاي کارتونخرابکاري
ه هاي تام و جري عالقيد در ابتدا به کارتونمند شد. محمدسعسالگي به تماشاي کارتون عالقه 0و از 

ت توانستن شد و در حالي که هنوز نميداد، اما بعد از مدتي، توجه او معطوف به کارتون بننشان مي
 خواهد. تن را ميفهماند که ساعت بنحرف بزند، با اشاره به ما مي

کند و در برابر سوال نميساله شده است، هنوز هم روان صحبت  3در حال حاضر که محمدسعيد 
برد، اما با اين وجود محمدسعيد در خانه اي داده يا از عبارات کوتاه سود ميهاي يک کلمهاطرافيان پاسخ

خورمت يا دارد، ميشود و با دست کوبيدن روي اجسام صاف بيان ميور ميبه اعضاي خانه حمله
کرديم، اما بعد از شروع کابوس ي تحمل ميدستگيرت کردم. اگر چه ما اين شرايط را هم با دشوار

 پزشکهاي محمدسعيد، ما احساس کرديم مسأله او خيلي وخيم است، براي همين او را نزد روانديدن
 ماه ريتالين را تجويز کرد. 4برديم و دکتر براي محمدسعيد 

جمع اطرافيان خودش، ايم و دختر ما که در ما در ارتباط با کارتون ديدن مهديس هم دچار مشکل شده
اي هاي باربي، اآلن از ما تقاضتنها دختري بودکه به وسايل آرايشي توجه نداشت، بعد از ديدن کارتون

 «.ايم که با اين تقاضاي او چه کنيمکند و ما ماندهتهيه لوازم آرايشي را مي
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ورد پرخاشگرانه با کودکان اند که برخهاي خود بيان داشتهساله، در مصاحبه 4و آرياي  ، محسنپارسا
ايي هتر يا دختران مهدکودک، در دستور کارآنان و دوستانشان قرار دارد و آنان تحت تأثير کارتونکوچک
 کنند:اند، به ايذا و زدن ديگر کودکان اطرافشان اقدام ميکه ديده

 گيري؟هاي جنگي چي ياد مياز اين کارتون -»
 گيرم بجنگم.ياد مي

 ي؟با کي بجنگ -
 با آدم بدا.

 جنگي؟چه جوري باهاشون مي -
 جنگم ديگه.حاال يه جوري مي

 بيني؟ها رو هم ميفيلم بزرگ -
 آره.

 چه جوريه؟ -
 جنگيه، زامبي داره.

 بيني؟ترسي مينمي -
 نه.

 چرا جنگي دوست داري؟ -
 آخه بزن بزنيه.

 کسي رو زدي؟تا حاال  -
 آره.

 کي؟ -
 اميرعلي.

 اميرعلي کيه؟ -
 عمه معصوم. پسر

 چند سالشه؟ -
 سالشه. 9
 چه جوري زديش؟ -

 کلشو گرفتم، پرتش کردم.
 بعد چه کار کرد؟ -

 گريه کرد.
 ناراحت شدي؟ -

 «.نه خير، گفتم به جهنم
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 تو توي کنسولت بازي هم داري؟  -»
 . 5آتيبله. خوباشو گفتم. اما تيکنم دارم. با جي

 چه طوريه؟ شه بگي بازي تيکن من کنسول ندارم. مي -
 تيکن بزن بزنه. 

 زنن؟ يعني با چي هم ديگه رو مي -
 با مشتاشون. اين جوري اين جوري )با حرکات خودش سعي دارد بازي را توضيح دهد(. 

 کني؟ تو حرکاتشون رو تکرار مي -
 «.کالديو زدمش تا ادب شه! ره رو مخم، يکي دو بار مثلهوقتايي که پسر عمه مريم مي

 
 
 
 
 
 
 
 دوست داري؟چند تا  توآريا  -»

 کنم.ها بازي نميمن با بچه
 چرا؟ -

 پسراي بدي هستن. ،چون مسيحا و حميد
 کنن؟مگه چه کار مي ،چرا -

 زنن توي دلشون.ندازن و ميچون دخترا رو گوشه ديوار گير مي
 شي؟اون وقت تو ناراحت مي !بد چه قدر -

 جنگيم تا کاري به کار دخترا نداشته باشن.خدا رو شکر من و مامان باهاشون مي ،آره
 گي؟چرا به مربيتون نمي . حاال توآفرين عزيزم -

 .«کنناونا حرف ما و خانم مربي ها رو گوش نمي
برخي از کودکان پيش دبستاني مصاحبه شده پس از اذعان به اين که قادر به تحقق پرخاشگري خود 

 دادند:ينده احاله ميدر حال حاضر نيستند، پرخاشگري خود را به آ
 کني؟مي چه کار کنه، اذيتت يا تو رو بزنه هاتدوست از غير نفر يه اگه -»

  زنمش.مي منم

 چي؟ نرسه بهش زورت اگه -

 . رسممي حسابشو شدم، که ترقوي کنم،مي صبر
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 ؟خوبيه کار بزني کسي رو اين که -

 نکنه.  تکرار ارشوک ديگه که زنمشمي بزنه، و منو کرد اذيتم کسي اگه آره،

 شي؟مي ناراحت اومد، خون دماغش از و مثالً زدي کسي رو اگر -

 . «نکنه اذيتم خواستمي بود، حقش نه،
 دوست داري؟ تربيشچرا زورو رو از همه  -»

 نخورده تا حاال از دشمن.جنگه، هيچ وقت شکست اون قويه و خوب مي
 اون شمشير دستت هم عالمت زورو روش داره؟ -
 ره شمشير زوروِ.آ

 ديگه از وسايل زورو چي داري؟ -
 شم.پوشمش، زورو ميلباس بزرگونه زورو مينقابشو دارم، شنل سياه، 

 کني؟با شمشيرت چه کار مي -
 .کشمبا شمشيرم آدم مي

 تا حاال کسي رو هم کشتي؟ -
 کشم.کي، اما بزرگ شم مي هيچ

 خواي بکشي؟چه کساني رو مي -
زورو  کي نفهمه منرم، هيچزنم، شب بشه منو نبينن، رو پشت بوم ميشم، نقاب ميکآدم بدا رو مي

 .«امتاريکي
ده هاي ميداني انجام شبا توجه به مباحث نظري که در آغاز بحث مطرح شدند و با عنايت به مصاحبه

ا، اولياي جه اوليتوان نتيجه گرفت که مرکز ثقل توبا کودکان خردسال که شواهدي از آن ارايه شدند، مي
آموزشي پيش دبستان و اولياي تربيتي کودکان و نوجوانان در جامعه، بايد تبيين اجتماعي پرخاشگري 

قابل توجه است که يکي از  باشد و بسترسازي فرهنگي در اين زمينه بسيار حياتي و مهم است.
رتون معمولي )کارتون (، حکايت از آن دارد که در يک کا9919هاي انجام شده )پورنوروز، پژوهش

 آميز هستند.هاي کارتون حاوي مضامين خشونتصحنه %41کوتالس( 
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آشکاري به خود گرفت. بسياري از  جنبه 9101هاي جمعي از دهه توجه به تأثير اجتماعي رسانه
طالعات مهاي سينمايي را به داشتن تأثير منفي بر کودکان متهم کردند و منتقدان طي اين دهه، فيلم

  ت.هاي سينمايي تاکنون انجام شده اسفراوان در زمينه تأثيرهاي ضداجتماعي تماشاي تلويزيون و فيلم

اي، مناقشه ميان طرفداران مفهوم يکي از نخستين مالحظات نظري در بحث تأثير خشونت رسانه
ي يا شگري ذاترخاپ، بود. رويکرد پااليش پرخاشگري اجتماعيدر مقابل  رخاشگري ذاتي و زيستيپ

خاشگري آميز پرها، بيان تخيلي اعمال خصومتهاي خشن در رسانهبر آن است که تماشاي برنامه زيستي
از تمايالت  ،کنددهد، زيرا شخصي که خشونت را در سينما يا تلويزيون تماشا ميرا کاهش مي

مني است، زيرا به طور ض شود. اين نظريه براي مديران صنعت رسانه آشکارا جالباش کاسته ميتهاجمي
آميز اقدام اجتماعي مثبتي است. هاي تلويزيوني خشونتاين مفهوم را با خود دارد که عرضه نمايش

دهد: تماشاي خشونت ه ميياستداللي مخالف آن را ارا پرخاشگري اجتماعي، يا نظريه انگيزش
ز مواضع ين عرصه چندان حمايتي اهاي پژوهشي ادر بيننده است. يافته تربيشبرانگيزاننده پرخاشگري 

 اند. پااليش نشان نداده
ست در درجه نخگران به اين نتيجه رسيدند که پژوهش هاي متعدد در اين زمينه،بعد از انجام پژوهش

و افزايش گرايش به سوي پرخاشگري، ناسازگاري و خشونت بين  فيلمبين نمايش خشونت در اهميت، 
ف معرو همطالع برمبناي و در درجه بعدي اهميت وجود داردرابطه مثبت  ،اهگونه برنامهتماشاگران اين

د، کودکاني که اعمال زرا کتک مي فيلم، يک عروسک به نام ببوو همکارانش که در آن، قهرمان  بندورا
ارهاي رفت ،بعداً همان اعمال را تقليد کردندضمن آن که هاي ببو را ديده بودند، پرخاشگرانه با عروسک

  .1را از خود به معرض ديد نهادند اي از خشونتع و تازهبدي

 
   

 
 
 
 

 نمايد.بعد از تأکيد مسأله اهميت زياد رسانه در پرخاشگري کودکان، ذکر چند نکته مهم ضروري مي
يش بيني کودکان است. پياژه در نظريه تحولي خونکته نخستي که بايد از آن ياد کرد، مسأله خودميان

ي بينسالگي خود از ويژگي رواني خاصي به نام خودميان 0نا پرداخته است که کودکان از به طرح اين مع
گردد. سالگي کودک ادامه داشته و پس از آن مرتفع مي 99-90برخوردارند که اين حالت رواني تا حدود 

بين چنان متوجه عواطف و احساسات خود هست که از عطف توجه به اطرافيان خود کودک خودميان

                                                           
 السالم.. کاتارسيس. سايت پژوهشکده باقرالعلوم، عليه)بي تا(مصطفي ، همداني. 9
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افل است و همين امر مانع فهم درد و رنج انسان يا موجودي که کودک نسبت به وي پرخاشي انجام غ
 گردد.دهد، ميمي

نکته ديگري که ذکر آن ضرورت دارد، عدم فهم دقيق مفهوم مرگ در سطح کودکان پيش دبستاني 
به  وي دربردارد،آفريني که پرخاشگري گردد، کودک بدون فهم عمق فاجعهاست. اين مسأله سبب مي

 ها، حيوانات و ديگر عوامل زيست محيطي خود بزند.سادگي دست به پرخاشگري نسبت به انسان
اي مغز هاي آيينهسرانجام نکته مهم ديگري که يادآوري آن ضرورت دارد، نقش پراهميت سلول

 اند.تهها پرداخگران به بررسي آثار آن در انساناز دو دهه است پژوهش ترکماست که 
هاي خاصي هستند که قادر به بازسازي آنچه کودک تنها شاهد و ناظر آن اي سلولهاي آيينهسلول

هاي انماييها و پويهاي ديجيتالي، کارتونبوده است، هستند و بنابراين کاربري کودکان خردسال از بازي
نين اين کودکان پس از رسيدن به سشود پرخاشگرانه که کاربر آن هستند، سبب ميپرخاشگرانه و فوق

بيني که از آن برخوردار بودند و فهم عواطف ديگران را براي سالي، حتي با از دست دادن خودميانبزرگ
هاي ساخت و با دريافت دقيق مفهوم مرگ، به سادگي دست به بازنمايي آنچه که در سلولوي مسير نمي

سال امروز، اوجي از خشونت و پرخاشگري ديروز و فرد بزرگاي آنان درج شده است، بزنند و کودک آيينه
 را در زندگي خود به نمايش بگذارد.

 بندي بحث پرداخته خواهد شد.در ادامه، پس از طرح موارد اخير، به جمع
هاي تحولي که از آن برخوردارند، آزار و اذيت و حتي به دليل برخي از ويژگي 11نسل دهه کودکان 
 کنند.سال، درک نمييگر را مانند افراد بزرگهاي دقتل انسان

از نظر پياژه، کودکان در آغاز و انتهاي هر دوره از تحول ذهني که دارند، داراي يک حالت ادراکي 
دهند. به عنوان مثال، خاص هستند که در انتهاي دوره با کسب تحول ذهني نسبي، آن را از دست مي

بين سالگي به بعد(، خودميان 0يني خودشان )يعني از حدود کودکان خردسال در آغاز دوره عمليات ع
بيني خويش را از دست سالگي( خودميان 90، 99هستند و در اواخر دوره عمليات عيني )يعني حدود 

بين با مرکز قرار دادن خويش، انديشه، احساسات و عواطف دهند، به عنوان مثال، کودک خودميانمي
دهد و قادر به درک انديشه، عواطف و احساسات ديگران نيست. نگارنده خود را به ديگران تعميم مي

نيک به ياد دارد که وقتي کودکي در سنين پيش دبستان، با يافتن يک هزارپا، روي آن آزمايش انجام 
رش تدهد، برادر بزرگکرد تا ببيند چه رخ ميهاي هزارپا ميور را نزديک پاداد و وقتي کبريت شعلهمي

رحمي متهم کرده بود، در حالي که کودک کوچک علت اين برچسب سنگين را او، وي را به بي با ديدن
راين اطالع بود. بنابفهميد، زيرا به راستي از درد موجود اسيري که مشغول آزمايش روي آن بود، بينمي

ها يواند و رنج حبيني که از آن برخوردارند، غالباً درهاي ديجيتال به سبب خودميانکودکان کاربر بازي
ساله، مصاديقي در همين  4هاي ايليا و ساميار اظهار نظرتوانند درک کنند. هاي آزار ديده را نميو انسان
 :استجهت 
 بيني؟تن رو ميايليا گفتي بن -»
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 حاله. تن باآره، بن
 تن چه جوريه؟بن -

 کشه.يکي هست، همه رو مي
 کشه؟چه کساني رو مي -

 ي دزدا.همه
 هاي بدي هستن؟ شون آدمدزدا همه -

 تن دوستش مرد.تن هم آبي هم قرمز. يه دونه قرمز زد، بنتن بود. بنيه دونه هم بن
 اآلن شما هم دوست داري بري آدم بدها رو بکشي؟ -

 آره.
 آدم بدها، دردشون نمياد؟ -

 «.نچ
 ساميار شما تبلت هم داري؟ -»

 بله دارم.
 ي؟هايي دارتو اون چه بازي -

 يه بازياي خطرناکيه.
 مثالً؟ -

 يره. مزنم به قلب اون، ميتونه منو بگيره. منم تفنگمو ميپرن، نميره، خفاشا ميمثالً يه دزد مي
 پاشه؟کشيش خون ميوقتي مي -

 آره.
 ترسي؟نمي -

 نه.

 شي؟ناراحت هم نمي -
 نه.
 اين بازي رو کي برات ريخته؟ -

 «. بابام ريخته برام
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هاي رواني هم بيني که از آن برخوردارند، داراي برخي از ويژگيکودکان خردسال عالوه بر خودميان

 باشد. ها، نداشتن تصوير درستي از مرگ ميهستند که يکي از اين ويژگي
شود. اين کودکان در ذهن سالگي کودکان براي آنان مفهوم مي 90، 99تصور دقيق مرگ در حدود 

ا تواند اين حالت را ترک گويد و يکنند مرگ چيزي شبيه خوابيدن هست که آدمي مييخويش تصور م
، توان از دست رفته خود را باز يابد. بنابراين کودکان خردسال پيش «آمپول جان»در نهايت با زدن يک 

گ ربيني که از آن برخوردارند، ممکن است به سادگي از مدبستاني، به دليل عدم فهم مرگ و خودميان
ها فهم اين که چگونه کودکان عاطفي و حساس که حتي و کشتن ديگران سخن بگويند. اما با همه اين

ها نهاي ديجيتال، کارتوريزند، در جريان کاربري از بازيبراي آسيب ديدن يک بچه گنجشک اشک مي
ن وي در خون رسند که از جويدن خرخره طرف مقابل و کشتن و غرق کردها به جايي ميو پويانمايي

 اند.ها مسبب آن بودههاي خشن و پرخاشگر بازيبرند، امر مهمي است که الگولذّت مي
ريزي توسط اين ساله، حکايت از پذيرش قتل و خون 4هاي هاي زير مهران و مانيا و طااظهار نظر

 کودکان خردسال دارد:
 سالش بود، اون موقع چه جوري بود؟ 4تن فکر کن بن -»

 زد اينا.دهد(. اين شکلي دستبند ميود )با دستش قدي کوتاه را نشان ميانقدي ب
 تن با دوستاش مهربون بود؟به نظرت بن -

 ها نه.ها آره، بعضي موقعبعضي موقع
 کشت؟اون موقع هم کسي رو مي -

 آره.
 کشت؟سالش بود، کسي رو مي 4وقتي  -

 آره.
 سالگي يعني وقتي همسن شما بود؟ 4 -

 کشت ديگه.يخب م
 کشت؟چه کساني رو مي -

 آدم بدا.
 زد؟کرد، دوستش رو هم مياومد اذيتش مياگه يه وقت دوستش مي -

 «.آره
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 اومد؟تن خوشت ميمانيا، تو چرا از بن -»
 «.کشتچون همه رو مي

 هايي رو دوست داري؟آقا طاها تو چه کارتون -»
 تن رو.اوممم بن

 دوست داري؟تن رو چه چيز بن -
 کنه. ساعت داره، ساعت قوي. کشه، دعوا ميتن آدم بدا رو ميتن رو. بنخود بن

 ها هستن؟آدم بدها کي -
خورد، ريختش رو زمين خورد. اونا خيلي بدن، تن داشت آبميوه ميهمون که چوب داره. يه بار بن

ه زنه ساعتشو، بعد يه موجود ميارتن خيلي قويه، يه ساعت داره. ميتن رو بکشن. ولي بنخوان بنمي
 کشم. تن بشم، آدم بدا رو ميکنه. من اگه بنباهاش دعوا مي

 ها رو مثالً؟کي -
 کنن رو.هايي که دعوا مياون

 کني!خوب تو هم که دعوا مي -
کنم يا به کنن، منم دعواشون مينه، من کاري ندارمشون که. اونا به من کار دارن، منو اذيت مي

 دن.وش نميحرفم گ
 کني؟مثالً اگر برادر کوچيکت به حرفت گوش نده، دعواش مي -

 زنمش.آره، مي
 چرا؟ -

داره، منم ده. همش اسباب بازي منو برميکنه. اصالً به حرفم گوش نميچون اعصابمو خورد مي
 «.زنمشمي

ها بميرند و د، انسانها دوست دارندارند که آنهاي خويش بيان ميساله، در مصاحبه 4مليکا و عماد 
 گردند:ها خوشحال و شادمان مييا حتي از مردن آن

 بيني؟هايي رو ميمليکا خانم، تو چه کارتون -»
 کارتون سيندرال، سفيدبرفي، السا و آنا، زيباي خفته.

 دوست داري؟ تربيشکدومشون رو  -
 همشون رو دوست دارم. 

 دوست داري؟ تربيشخوب کدوم رو  -
سيندرال رو دوست دارم، چون از  تربيشست دارم، چون همشون قشنگن، ولي از همه همه رو دو

 سوزه.تره، دلمم خيلي براش ميهمه قشنگ
 چرا؟ -

 کنه، اصالً اونو دوست نداره، خيلي بدجنسه.آخه نامادريش خيلي اذيتش مي
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 هاي بدجنس بدت مياد؟تو از آدم -
 «.آره دوست دارم بميرن

 کني؟من رو هم بازي ميبازي اسپايدر  -»
اندازه، ساختمون اسپايدرمن رو هم دارم، اسپايدرمن بهش چسبيده و جنگن، تار ميبله، با هم مي -

 کند(.داره )با حرکات دست و هيجان مطرح ميساختمون را رو هوا نگه مي
 تن چي؟بن -
زنه که من زاي قرمز ميره، يه چيزنه، عقب و جلو ميتن رو هم دارم. چراغ مياسباب بازي بن -

 خوشم مياد.
 از چه چيز اسپايدرمن خوشت مياد؟ -
 (.گويدپره رو ساختمانه )با انرژي ميميرن، ميزنه همه مياز تار اسپايدرمن خوشم مياد، تار مي -
 شي؟ميرن، ناراحت ميها ميوقتي آدم -

 شم.نه، خوشحال مي
 شي؟چرا خوشحال مي -

 «.خواستن اسپايدرمن رو بکشنکردن، مياذيت ميها مردم رو چون که اون

 
  

 
 
 
 
 

انديشه کشتن الگوي مورد عالقه اي که دارند، از ساله، در جريان مصاحبه 4هاي سرانجام پارسا و طا
 کنند تا جاي او را بگيرند:خويش ياد مي

 کنيد؟هايي رو دانلود ميهايي و کارتونچه بازي -»

 تن.من، مرد عنکبوتي، بنبت
 دوستش داري؟ تربيشکدومش رو از همه  -

 تن رو.بن
 چرا دوستش داري؟ -

 گه.جنشه، بعد با موجودات ديگه ميزنه يه موجود قوي ميچون يه ساعت داره، وقتي بهش دست مي
 .شمبينم که موجودات حمله کردن، با ترس بيدار ميها شبا خوابش رو ميطاها: من بعضي وقت

 کني؟ي، پس چرا اين کارتون رو نگاه ميترستو وقتي مي -
 تن خيلي پرزوره، دوست دارم مثل اون زورم زياد باشه تا کسي نتونه بهم حمله کنه.آخه بن
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 کني که قوي بشي؟خوب چه کار مي -

 تن بخرم، بعد وقتي به مچم بستم، مثل اون قوي بشم.خوام يه ساعت مثل ساعت بنمي
 تن بشين؟ثل بنخواين موقتي بزرگ شدين، مي -

 تن بگيريم تا مثل اون قوي بشيم، بعدخوايم بزرگ که شديم بريم فضا، ازهمون ساعتاي بنما مي
 شه.از اون مي تربيشتن رو بکشم، چون زور من بزنم بن

 نيد؟که، اذيت ميترکمهاي ديگه روکه زورشون تن بچهها اگه شما زورتون زياد بود، مثل بنبچه -

 ولي بايد ما رئيس باشيم. اذيت که نه،
 کنه؟رئيس چه کارهايي مي -

 «. گيرهنمي کنه، چون خودش قويه حتي از مامان باباشم اجازهتنهايي ميهمه کاراش رو  تنبن رئيس مثل

 

 
 
 
 
 

 نخستين بار توسط دانشمندان ايتاليايي در دانشگاه پارما کشف شد. 1ايهاي آيينهپديده سلول

 

 
 
 
 
 
 
 

هايي روي قشر ونترال پريموتور مغز ميمون ماکاک قرار و همکارانش، الکترود 2ريزوالتي جياکومو

ا وقتي هکنند، مطالعه کنند. آنهايي را که حرکات دست و دهان ميمون را کنترل ميداده بودند تا نورون
 تي و همکارانزدند، اما ريزوالداشت، دست به ثبت واکنش نرون مربوطه مياي غذا برميميمون تکه

ه يک تکه بيند کدر يک اکتشاف تصادفي دريافتند، هنگامي که ميمون انسان يا ميمون ديگري را مي
 افتد.دارد، نورون مربوط وي نيز به واکنش و فعاليت ميغذا برمي

                                                           
1. Neuron mirror 

2. Rizzolatti, J. 
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مشابهي  د که نظامها يافته شدند، اما مطالعات بعدي نشان دادناي در ابتدا در ميمونهاي آيينهاگر چه سلول
هاي اخير که بعداً به نام (، ريزوالتي در توصيف سلول9911ارثي،ها وجود دارد )سيف، کياندر مغز انسان

ا دهند که ذهن ديگران راي به ما اجازه ميهاي آيينهداشت: سلولاي ناميده شدند، بيان ميهاي آيينهسلول
 يا(.سازي مستقيم بخوانيم )دانشنامه ويکي پدق احساس و شبيهنه از طريق تفکر و استدالل، بلکه از طري

 
 

 
 
 
 

 

اي موجود هاي آيينهبه تعبير ديگر، اگر فردي انسان ديگري را در حالتي غمگين مالحظه کند، سلول
کند تا وي اندوهناکي در ذهن فرد نخست ايجاد ميدر مغز وي، با بازسازي عواطف فرد مغموم، حالت 

 ار به دلسوزي و همدلي با فرد درمانده و غمگين بپردازد.به شکل خودک

 
 

 
 
 
 

رسد ما براي فهم، سازد، به نظر مياي خاطرنشان ميهاي آيينه( در توصيف سلول0199) 1والش

ده توانيم مدار ايجاد شايم و نميکشي شدهديگر به نوعي عصبهاي ارتباط و صميمي شدن با انسان
ها را خاموش کنيم، زيرا ما با مالحظه عاليم رفتاري ديگران، به شکل سانبين خودمان و ديگر ان

کنيم، مانند ديدن خنده يا اندوه فردي که ما نيز به تبع عواطف شاد يا ناشاد ها تقليد ميناهشيار از آن
 شويم.داشته ميوي به خنده يا اندوه وا

                                                           
1. Walsh 
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ي اهاي آيينهت، در توصيف اهميت کشف سلولشناسان مطرح معاصر اسکه از عصب 1راماچاندران

ري را شناسي همان کااي براي روانهاي آيينهکنم که سيستم سلولبيني ميدارد: من پيشبيان مي
 ( براي زيست شناسي انجام داد.DNAاي )انبکند که کشف دي

 ساخته است کهاي خاطرنشان هاي آيينهشناس ديگري است که در اهميت سلول، عصب2اياکوبوني

ها نهاي اخير به روابط عاطفي انسااي، ممکن بود اجتماع انساني نابود شود، سلولهاي آيينهبدون سلول
 بخشند.با يکديگر عمق و غنا مي

 
 

 
 
 
 

ط يابند و محي( نيز در نقد پياژه که معتقد بود، کودکان در انزواي خويش تحول مي0111) 3ملتزوف

يان گردند، بشوند و اجتماعي ميها در جامعه وارد ميآنان نداشته، به تدريج آن نقش پررنگي در تحول
اي موجود در مغز آنان، از هاي آيينهشوند، زيرا سلولدارد، کودکان در جامعه خودشان اجتماعي نميمي

 ها رقم زده است.آغاز اجتماعي شدن را براي آن

 
 

 
 

                                                           
1. Ramachandran 

2. Iacoboni 

3. Meltzoff, A. 
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هاي ديگري که فراروي ما قرار ازي و بازنمايي عواطف انسانزمان با بازساي همهاي آيينهسلول
 کنند.دارند، به بازسازي ابعاد حرکتي آنان نيز اقدام مي

صورت پذيرفت، مشخص شد، افرادي  9115در پژوهشي که توسط ريزوالتي و همکارانش در سال 
د، شوي آنان فعال مياهاي آيينهکه شاهد عمل حرکتي فرد ديگري هستند، عالوه بر آن که سلول

د، درست کنهاي همان قسمت از بدن آنان، افزايش قابل توجهي پيدا ميهاي حرکتي در ماهيچهپتانسيل
مانند اين که فرد ناظر خودش در حال انجام عمل در حال انجام است. مسأله اخير تبيين مناسبي در 

 آنان در هنگام ديدن يک مسابقه بوکس، با دهد، زيرا مثالًمورد حرکات تماشاچيان ورزشي به دست مي
دزدند و يا هنگام زدن ضربه بوکسور مورد نظرشان به ضربه زدن بوکسور مقابل، سر خود را در هوا مي

ه کنند. اگر بها نيز با به حرکت درآوردن مشت خود در هوا، حرکتي مشابه وي را بازسازي ميرقيب، آن
ها توان در آناي را ميهاي آيينهتوجه شود، شواهد زيادي از کارکرد سلولها نيز هاي انسانساير رفتار

شود، مشاهده کرد. به عنوان مثال وقتي يک راننده پشت چراغ قرمز به تدريج وارد خط عابر پياده مي
 کنند.هاي ديگر نيز آهسته آهسته ماشين خود را به جلو هدايت ميراننده

 
 

 
 
 

 

 
 نويسند:اي ميهاي آيينههاي ديگر سلول( در توصيف يکي از ويژگي9911) ارثيسيف و کيان

يرا هاي بعد است، زاي، ذخيره يک رفتار براي استفاده در زمانهاي آيينههاي سلوليکي از ويژگي»
گاهي تقليد فرد ناسازگارانه است، به عنوان مثال، فردي که در يک مصاحبه شغلي قرار دارد، ممکن 

استخدام وي است، مشاهده کند، اما تقليد رفتار  در صددحرکات عجيب و غريبي از کارفرمايي که  است
وي را به زماني ديگر )مثالً هنگام سرگرم کردن دوستانش(، احاله دهد، زيرا تقليد رفتار وي به زيان 

 «.مصاحبه شونده خواهد بود
ه بايد بازشناسي شوند، مانند اين که افرادي اي هستند کهاي آيينهابعاد زياد ديگري در مورد سلول

گذارند، اما اطالعات مقدماتي موجود ي تا ديگران را در خود به نمايش ميتربيشوجود دارند که همدلي 
نگار( را براي اوليا و اولياي تربيتي هاي پرخاشگرانه )و يا هرزهخطر کاربري احتمالي کودکان از محتوا

ان، اي مغز کاربرهاي آيينهها، سلولآميز رسانههاي خشونتا با مالحظه برنامهسازند، زيرخاطرنشان مي
ن گردند و با حفظ ايدر چند ناحيه از مغز درگير بازسازي پرخاشگري انجام شده در مغز کودک کاربر مي

پذير خواهد ها در شرايطي ديگر، به سادگي امکاناي، بازسازي مجدد آنهاي آيينهاطالعات در سلول
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اي نههاي آيينگار، سلولدهند، در صورت کاربري کاربران از ادبيات هرزهبود. مطالعات ديگري نشان مي

 .1افتندمغز آنان به شدت و با قدرت به فعاليت مي

 
 

 
 
 
 

ساله که در جريان کاربري  4هاي کيارش و پارساي با توجه به آنچه از آن ياد شد، مالحظه مصاحبه
اي که در فقدان بسترسازي فرهنگي الزم به وفور در اختيار هاي ديجيتالي فوق پرخاشگرانهبازياز 

کودکان اين مرزو بوم قرار گرفته است، دورنماي ناخوشايندي را براي کيارش، پارسا و کودکان مشابه 
 کنند:آنان ترسيم مي

 بازيش چه جوري بود؟ -»
ن جنگيد، مجنگيد، يه مرد فسقلي با اژدها ميکلت، اينا مياومد، با گوريل، اسيه مرده مثالً مي

 بردمشون.
 برديش؟ -

زنه، آره، آقا عقربش خيلي سخته، عقرب... اين قده عقربش، اين قده عقربش، بعدش با نيشش مي
 کنه.ت ميکنه، از بدن نصفچنگوالشو مياره، مياره چنگوالشو، بعدش ديگه اگرم بياره، از اينجا نصفت مي

 گفتي. خوب داشتي از عقربش مي -
اي ذاره جداره، ميشه، مغزتو ور ميعقربش يه نيشم داره، اگه بخوره تو اون فرق سرت، مغزت باز مي

پره هوا گي اينو بزن، ميشي، يه ذره سخته، مثالً ميکلکسيونش، بعدش تو اين مرحله رو خنگ مي
و شکونه، مغزشره، کلکسيون عقرب رو ميدش ميشه ديگه، مغزشو درآورده، بعره، يه ذره خنگ ميمي
جنگه، با يه کالسکه مياد سراغش يا با يه بوفالو مياد، بوفالوش ذاره سر جاش، دوباره با يه اژدها ميمي

 يه تبر داره... .
 کيارش، چرا گفتي زامبي بازيه مزخرفيه؟ -

                                                           
 ناند بعضي از مشکالت موجود را از اين طريق تبيياي کوشيدههاي آيينههاي سلولگران با توجه به قابليتبرخي از پژوهش . 9

 اي در کودکان مبتال به در خودماندگي )اوتيسم( از اين جمله موارد است.هاي آيينهکنند. طرح مسأله فعاليت کمتر سلول
اي، تبليغات خود را به صورتي اثرگذارتر هاي آيينههاي سلولاند با توجه به ويژگيگران سعي کردهدر موارد ديگري پژوهش

الي گشايي )يا آن باکسينگ( مطرح است، وقتي يک فرد جعبه هديه ارستبليغاتي که با عنوان جعبه ارايه کنند. به عنوان مثال، در
کنند، دهد، افراد ناظر بر صحنه نيز احساس ميخويش را باز کرده، جزييات محصول و ملحقات فني آن را مورد بازبيني قرار مي

 گردند.د و به اين ترتيب آماده خريد محصول اخير ميبرندر واقع خودشان به آن کار مشغول شده، از  آن لذّت مي
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اومدن، يه سربازه اومد بزنه، زامبياش زامبي بازيه... ببين همون بازيه بودش، زامبيا از در و ديوار مي
افتادن رو دوربين، کردن روت، اين طوري ميهم يک کم ترسناک بود، زامبيا کاله داشتن، حمله مي

 کشتيشون... .بايد مي
کشه، ي آدما رو ميکشه، همهي پليسا رو ميره، همهاي دارم، يه مرد خالفکاره ميتيهادي: من جي

 .دزده... ماشينم مي
کني، دوست داري مثل اونا باشي و کاراشون رو انجام ها رو نگاه ميدي قهرمانيبعد وقتي اون سي -
 بدي؟

پوشم، ماسکشم که دارم، لباسشم که دارم، قالباشم که دارم، بمبشم بعضي وقتا مثالً شنل بتمنو مي
 که دارم.

 دي؟ها رو انجام ميبعد حرکات اون -
 بعضي وقتا آره.

 کني؟ه کار ميمثالً چ -
 «.پرم باالزنم، ميملق مي

 شه بگي؟و مير هاتاز اسم بازيچند تا  -»
 خان. خان، آهنگ جنابآره، ماشين جناب

 اينا بازي هستن؟ -
 آره.

 ها رو داري؟فقط همين -
 ديگه يادم نمياد. ،نه يکي هم هستش ماشين تيراندازيه

 وري هست؟اين ماشين تيراندازي که گفتي بازيش چه ط -
 ،شيماز روش رد مي ،وقت که آدم ديديم بعد باهاش هر ،و اينا هتوش پر تير و تفنگ ،يه دونه ماشينه

 به يه جاهاي قرمزي هم تير بايد پرت کنيم. 
 شه؟شي؟ مگه ميا با ماشين رد ميهتوي بازي از رو آدم -

 خوب بازيه ديگه. حاله. آرههه خيلي با
 يه؟چه طورحاله يعني  با -

 خيلي بامزس. ،شيببين همين که از رو آدما رد مي
 شي؟بها رد يعني تو دوست داري که با ماشين از روي آدم -

خواد باهاش از رو آدما دلم مي ،ماشين داشته باشم ،خودمم اگه بزرگ شم خيلي خوبه. ،رهههههآآخ 
 .«رد شم و بکشمشون

آل وي هست، در کودکي تن که الگوي ايدهه بندارد کساله هم در مصاحبه خود بيان مي 4فؤاد 
هاي احساسي اخير در کنار ذخاير بازنمايي سلول -کشته است. اگر اقناع عاطفيخودش نيز آدم مي
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وردار ي برختربيشاي فؤاد قرار گيرد، آينده وي و کودکان مشابه وي از خشونت و پرخاشگري آيينه
 خواهند بود:

 د، اون موقع چه جوري بود؟سالش بو 4تن فکر کن بن -»
 زد اينا.دهد(. اين شکلي دستبند ميانقدي بود )با دستش قدي کوتاه را نشان مي

 به نظرت با دوستاش مهربون بود؟ -
 ها نه.ها آره، بعضي موقعبعضي موقع

 کشت؟اون موقع هم کسي رو مي -
 آره.

 کشت؟سالش بود، کسي رو مي 4وقتي  -
 آره.

 ني وقتي همسن شما بود؟سالگي يع 4 -
 کشت ديگه.خب مي

 کشت؟چه کساني رو مي -
 آدم بدا.

 زد؟کرد، دوستشم مياومد اذيتش مياگه يه وقت دوستش مي -
 «.آره

  كودكان روانی بهداشت تهدید -2-21

تحقق  فرهنگي خود بر جهان، با –اقتصادي -دار امريکا براي تثبيت مطلق سيطره سياسينظام سرمايه
ظام هاي تبليغاتي ناز اين رو دستگاه سيطره خود بر فضاي مجازي، در عمل به دنبال همين معنا هست.

-ولها و ديگر محصها و پويانماييهاي ديجيتال، کارتونکوشند تا از طريق بازيداري امريکا ميسرمايه

کننده  ل، رباتي، مصرفي منفعيهاتربيت انسانکنند، مواردي همچون هاي فرهنگي که تهيه و توزيع مي
 .در دستور کار خود قرار داده، محقق سازندداري و مطلوب طبع دنياي سرمايه
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هاي دهد که شرکتنشان ميهاي بزرگ سخت افزاري و نرم افزاري موجود در جهان، شرکتبررسي 
تي يانسه و آلمان با ملهايي از چين، ژاپن، فرعمدتاً امريکايي هستند و در معدود مواردي که شرکتاخير 

ها، ها با خريد سهام آن شرکتهاي ارتباطي جديد فعال هستند، امريکاييغيرامريکايي در زمينه فناوري
 ها نيز اعمال کنند.مشي خود را در اين شرکتکوشند خطها رسوخ کرده، ميدر آن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ها زي، فضايي آميخته از فرصتهاي مختلف کتاب خاطرنشان شد که فضاي مجادر قسمت ترپيش
ها است و در صورت بسترسازي فرهنگي الزم از سوي اولياي کودکان، اولياي آموزش پيش و تهديد

ها و اولياي فرهنگي کودکان و نوجوانان در جامعه، محصوالت عرضه شده در دبستان و مهد کودک
دهي فرهنگي انجام شده، از ابعاد توانند با جهتفضاي مجازي به نوعي غربالگري شده، کاربران مي

مند شوند، اما اگر بسترسازي فرهنگي الزم توسط اوليا، نظام هاي فضاي مجازي بهرهمثبت و فرصت
آموزش پيش دبستان و جامعه براي کاربري بهينه کاربران خردسال )و نوجوان و جوان( صورت نپذيرد، 

هاي آن رخ نموده، در برابر کاربران ي، تهديدهاي فضاي مجازاز فرصت تربيشبالطبع در اين شرايط 
هاي هاي بزرگ اقتصادي با استفاده از بازيها و کمپانيگشوده خواهند شد. به اين معنا که شرکت

کوشند تا کاربران خود را در رهگذر بازي و تماشاي کارتون، به ها ميها و پويانماييديجيتالي، کارتون
 يان بالقوه آينده آنان شوند.اين سمت هدايت کنند که مشتر

ات اند تا با القاي القائبرآمده در صددهاي فضاي مجازي، هاي سياسي نيز با توجه به جذابيتجريان
 ها، به طرح اهداف سياسي خويشها و پويانماييهاي ديجيتالي، کارتونسياسي خويش در لفافه بازي

هاي دههر ديدن رقباي سياسي، امر معمولي است که بپردازند. به عنوان مثال، به تمسخر و استهزا کش
 ها به کاربران خردسال ارايه شده است.ها و پويانماييهاي ديجيتالي، کارتونمتمادي در لفافه بازي

ي، هاي ديجيتالهاي جديد سياسي نظير ستايش اَبَر شرّ، وظيفه ديگري است که بازيطرح ارزش
 رح هايي نظير جنگ ستارگان و طه دارند، به همين ترتيب ترسيم موضوعها برعهدها و کارتونپويانمايي



 011/هاي رواني، فرهنگي و اجتماعيبررسي تحول

 

 
 

هاي خشونت بار و به نمايش کشيدن امريکا به عنوان مدافع جهان در جنگ ستارگان و يا ترسيم جنگ
 هايگرداند، از موضوعابر قدرتي که در اين ميان وارد صحنه شده، آرامشي نسبي را به جهان باز مي

 ي آن سوي آبهااي و پويانماييهاي ماهوارههاي ديجيتالي، کارتونياري از بازيمطرح شده در بس
 است.

آور، قانع کردن کودکان به اين مسأله است که هاي پرخشونت، ترسناک و رعبکارکرد ديگر بازي
رعب است و نبايد آنان در انديشه ايجاد جهاني باشند که صلح، آرامش ونت و پرجهان آنان جهاني پرخش

 و عدالت در آن برقرار باشد.
زنند، هاي خود دست به کشت و کشتار و هدم و نابودي دشمن ناشناس ميکودکاني که دايم در بازي

اه بينند که هيچ گترسي ميانه خود، جهان خودشان را جهان پربا از دست دادن نسبي عواطف نوعدوست
اني فردگرا، هاي فرارو، به انسبراي گريز از خشونت انديشه تغيير دادن آن باشند، بلکه آنان بايدنبايد در 

 ر صدددگونه تبديل شوند که فقط و فقط نگران خودشان بوده، در آينده زندگيشان خود محور و ربات
 برآيند تا گليم خودشان را از آب بيرون بکشند.

قيدتي عهاي يشهاندهاي عقيدتي مختلف هم با استفاده از فضاي مجازي در تالش براي القايجريان
 اند.و نوجوان و جوان( خود برآمدهخويش به کاربران خردسال )

را به  مدار رقيب، کودکانهاي انساني و دينکوشند تا از سويي با نفي ايدئولوژيهاي اخير ميجريان
گرايي صرف سوق دهند و با زميني کردن مفاهيم الهي طلبي و مصرفسمت و سوي ايدئولوژي لذّت

هايي شهانديهاي زيباي الهي، انديشهفرشتگان و حتي حضرت حق(، به کودکان القا کنند که  )نظير
تحقق ناپذيرند و آنچه که در جهان واقع وجود دارد، از سويي ترس و رعب و وحشت و از سوي ديگر 

رايي و گي مانند عدالتهايانديشههاي شهواني و مادي است. بنابراين آنان بايد با کنار نهادن جوييلذّت
انديشه سر فرود آوردن در برابر بت سرمايه و مصرف و تحقق عدل و داد در جهان خودشان، در 

 نهد.داري به عنوان زندگي غايي فراروي آنان ميگرايي باشند که سرمايهمصرف
جيتالي، هاي ديزيها ياد شدند، در جريان نمود يافتن در بااهداف اقتصادي، سياسي و عقيدتي که از آن

هايي مبتني بر خشونت، پرخاشگري و ترس و رعب افراطي ها، يا به صورت بازيها و کارتونپويانمايي
هاي گرايي و گرايشطلبي، تجملهايي که اوجي از رفاهو يا به صورت بازي گردندميبه کاربران ارايه 

ئات اقتصادي و سياسي نيز جاي خاص خود را در هايي با القازنند. البته بازيجنسي را کاربران دامن مي
اين مجموعه دارند. از اين رو در ادامه براي ترسيم چگونگي تحقق اهداف اقتصادي، سياسي، عقيدتي 

ب پر رعآميز، هاي خشونتها، به طرح اجمالي بازيها و پويانماييهاي ديجيتالي، کارتونغرب در بازي
ات حاوي القائ هايبازيگرايي، مبلغ رفاه و تجمل هايانفعال، بازي هاي مروجبازيترسناک، و وحشت و 

ادي خاص سياسي و اقتصعقيدتي، هايي با القائات گرايي، بازيهاي مبتني بر شهوتبازيهنجارشکني، 
پرداخته خواهد شد و در نهايت تهديد بهداشت رواني کاربران خردسال که در اين ميان غالباً بدون مداخله 
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اوليا، اولياي آموزش پيش دبستان و اولياي فرهنگي کودکان در جامعه مشغول کاربري از  فرهنگي
 محصوالت اخير هستند، مورد تأکيد قرار خواهد گرفت.

 های مروج خشونت و پرخاشگریبازی
 
 
 
 
 
 
 

 هاي بسيارهاي خود از کاربري از بازيدر جريان مصاحبه 11نسل دهه برخي از کودکان دختر و پسر 
 اند:هاي خود به شرح زير ياد کردهساله، از بازي 4اند. صالح و آرياي خشن ياد کرده

 کني يا با داداشت؟کالً تنهايي بازي ميآقا صالح،  -»

، اون توني سالحاشو بگيريمي ،با داداشم، يه بازي هست تفنگ بازي، اگه تو بتوني اون رو بکشي
 .«هاي خودش، خودش رو بکشيوني با همون سالحتکني. بعدش ميوقت سالحاش رو جمع مي

 هايي که بد باشه هم ديدي؟فيلم -»
 زامبي ديدم. زامبي خيلي بده. -
 چرا؟  -

 کنم.نمي چون هر دفعه ديدم، شبش خوابم نبرد، برا همين ديگه نگاه
 ديگه فيلم بد چي ديدي؟ -
 کشت.مي ها روفيلم شکارچي که حيوون -
 کجاش بد بود؟ -
 ديد.مي برد،نمي مردن. خيلي چرت بود. آدم شب خوابشمي ووناحي

 ها خوبه؟خوب آريا اين سوال آخره، به نظرت تبلت براي بچه
 «.دارهبا حال  هايآره، بازي -

ت، ها اسساله هم در مصاحبه خود با تأثيرپذيري از محصوالت فضاي مجازي که کاربر آن 3مهربان 
 کند:کشتن خودش( ياد ميبه سادگي از کشتن )حتي 

 دن خيلي بازي کني؟مي مامان و بابات اجازه -»
 آره، چرا ندن. 

 اگر حاال يه روزي اجازه ندن چي؟ -
 «.ييکشممممي خودمو
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 های پر رعب و وحشت و ترسناکبازی
 
 
 
 
 
 

ربرانشان )خاصه کودکان ها رعب و وحشت را بر وجود کاها و پويانماييها، کارتونبرخي از بازي
هاي خود از کاربري از آثار ساله، در مصاحبه 4ساله و عرفانه  5/5کنند. کيمياي خردسال( حاکم مي

 افکن کرده است:کنند که ترس را بر وجود آنان سايهپررعب و هراسي ياد مي
ينيم، ذاره اونو ببيکنه، مامانم نمترسه، گريه مي... يه کارتونه هس کيان )برادرش( خيلي ازش مي»

 ترسم. ولي من اصن نمي
 ترسه؟ چرا کيان مي -

خواد عروسي کنه با يه پسره، بعد پوشه، بعد ميچون که توش يه دختره که مرده، لباس عروس مي
هايش متوجه شدم کارتوني که کيميا از آن وجو در ميان کارتوناز چشمش کرم مياد بيرون )با جست

 . عروس مردگان است( کند، کارتونصحبت مي
 . واي چه کارتون بدي، تو هم ديگه اين رو نبين خاله جون -

 . مبينترسم، عکساشو ميترسم، يه خانومم هس واقعيه، شبيه اونه. من از اونم نمينه، من نمي
 منم ببينم؟  -

 . کنهها، به مامانمم نگو بهت نشون دادم، دعوام ميبيا ببين، اما نترسي
 .باشه
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وض ها رو اين جوري عشه عکس)بعد از ديدن تصاوير( دختر قشنگم، اينا همش الکيه، با موبايل مي 
 . «ها واقعي نيستن کهکرد، اين

 آشام رو ديدم با زامبي.... من فقط خون»
 ها رو نديدي؟ها هيچ وقت خواب اينبعد شب -

 ترسم.ديدم، ولي نمي
 پري؟نمي يعني شب مثالً از خواب -

 خوابم.شم، بعد دوباره ميکنم، بعد بيدار مينچ. يک کمش رو نگاه مي
 شي؟خوب، يعني وسط خواب بيدار مي -

 شم.بينم، بعد بيدار ميوسط خواب يه کم... يه کم مي
 ترسي؟شي، ميبعد وقتي بيدار مي -

 نه.
 زني؟شي، نفس نفس نميمثالً وقتي بيدار مي -

 نه.
 ي به مامان بگي، مامان من اين خواب رو ديدم؟رنمي -

 اين خواب رو ديدم که با مسعود بود.
 مسعود داداشته؟ -

 ي عممه.نه. بچه
 ديدي؟با اون کارتون مي -

 نه.
 کردي؟با اون چه کار مي -

گه خواستيم کباب درست کنيم، ميگه گوشت کمه. ميبا اون يه خواب ديدم، با مسعود بود. مي
 کمه، مسعود رو بکشيم.گوشت 

 بعد ترسيدي بيدار شدي؟ -
نههههه. مسعود رفته بود بيرون. بعد يه آدمي بود سيبيلو، مثل اون کارتونا، اين فيلما بودن، صداي 
عجيب غريب داشتن، با عمه زينب بود... عمه زينب بود و مسعود... يه عروسکه بود، شکالتي بود، يه 

ه دونه بيلم... وايسا... يه دونه اره هم داشت. خب. بند بسته بودن. يه ماشيني سوار شده بود عروسکه. ي
 «.دفعه به ماشين رسيدن، خواستن بزنن، يه دفعه مسعود تصادف کرد، گوشتشو بريدن
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دهند، در جريان کاربري از محصوالت هاي خود گزارش ميساله نيز در مصاحبه 4اميرعباس و تبسم 
خواسته است )از شدت ترس( بترکد و يا آن که از به دليل ترسيدن، گوشي از ترسناک يا دلشان مي
 دستشان افتاده است:

 کني؟اميرعباس تو از تلگرام استفاده نمي -»
 نه.
 چرا؟ -

فرستن، آقا يه روز دختر خاله و پسر داييم بهم تکي فيلم ترسناک نشون دادن، اين فيلم ترسناک مي
 گيرد(.ي ترسيده شدن را به خود ميجوري شدم )اميرعباس قيافه

 مگه موضوعش چي بود؟ -
 اکه.شه، خيلي ترسناکه، کامپيوتريه، اما خيلي ترسنخيلي ترسناکه، يه عروس هست، بعد خوناشام مي

 بعد ترسيدي؟ -
 سکته زدم.

 شب هم خوابش رو ديدي؟ -
 نچ.

ه، کنبعد يهو زبونشو دراز ميبيني آرومه، اول کاري نداره، بعد يه سوسماره هم هست خب، اول مي
 ترکه. پره، دلت ميشه، يهو مييهويي اين جوري مي

 بيني؟اميرعباس تو فيلم ترسناک زياد مي -
 آره.

 چرا؟ -
 «.دهآخه تو تلويزيون همش فيلم ترسناک مي

 دوني چيه؟مياينترنت  -»
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 مياد. نويسيم توت فرنگي، عکساي توت فرنگي ميآره، مثالً 
 ين رو بهت ياد داده؟کي ا -

 ام.عمه
 مگه بلدي بنويسي؟ -

 بينم.مينويسه، من ميام نه، عمه
 ري تو اينترنت؟ميچه طوري  -

 ره.ميام عمه
 خودت بلد نيستي بري؟ -

 نه. 
 بيني؟ميهايي چه عکس -

 «.ترس ازمثالً توت فرنگي، يه بار زدم جادوگر يه عکساي وحشتناکي اومد، گوشي از دستم افتاد، 
هاي هاي ديگري وجود دارند که خشونت، پرخاشگري و ترس و رعب را يکجا دربردارند. بازيبازي

روند. اظهار ها به شمار ميها، از اين دست بازيآشام، دراکوال، فرانکنشتاين و مانند آنزامبي، خون
 ها است:نظرهاي ارايه شده در زير، متعلق به کودکان کاربر اين بازي

 طاها تو تبلت هم داري؟ -»
 خواد برام بخره، وقتي بزرگ شدم. نه، من ندارم، ولي بابام مي

 با تبلت يا گوشي بازي نکردي؟تا حاال  آهان، يعني -
اومد بيرون، بايد اونايي که مثل هم بودن رو با توپش چرا يه بازي بود، توپ از دهن قورباغه مي

کردم، وحشتناک بود، تو گوشي خالم بود. من همش اونو بازي مي زدي. بعد يه بار يه بازيه بود، خيليمي
 ولي خالم اونو پاکش کرد. 

 بازيش چه جوري بود؟ -
ري تو يه خونه، اونجا همش زامبيه، ميان سمتت که تو رو بخورن. منم تفنگمو سمتشون هدف مي

« يشه تو گوشه ميريزه رو زمين. منم اگه بکشن، خونم پاشيدکشمشون، خونشون ميگيرم، ميمي
 ساله(.  4)طاها، 
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 هايي داري؟گفتي ديگه چه بازي -»
 مرد عنکبوتي، موتور بازي، زامبي هم دارم. 

 زامبيا چه شکلي هستن؟ -
اس، بعضياشون ريزه، صورتشون درب و داغونه، دستاشون پوستاش کندهاز چشماشون خون مي

 سبزن، بعضياشون زردن، بعضياشون قرمزن. 
 پس وحشتناکه؟ -

 آره.
 پاشه؟زني بهشون، خون ميتير مي -

 آره. 
 ترسي؟نمي -

 نه. خودمم يه بار خوردم زمين، دماغم خون اومد.
 ديگه بازي وحشتناک چي داري؟ -

 خيلي دارم. 
 مثالً چي؟ -

ره سمتش، بعد اين همه رو ي اين کولر، همش ميمثالً يه مرده هست، غوالي بزرگ بزرگ اندازه
 ميرن، دوباره يه سري ديگه ميان. کشه، دوباره يه عالمه زامبي ميان، همش ميمي

 شه؟بيني اعصابت خورد نمياينا رو مي -
 نه. 

 بازي وحشتناک به جز زامبي چي داري؟ -
پاشه به صورتت، بعد پليس دنبالت بعد خونش مي ،زني به يکيري ميخيلي دارم. با ماشين مي

شکونه، خون مياد بعد مغزت معلوم ريزه، يا سرتو ميوره به مغزت خون ميخکنه، بعدش تير ميمي
 شه. مي

 ترسي؟ها نمياصالً از اين -
 نه. 

 ديگه چي داري؟ -
نه، چشماتو ککنن، يهو اگه بگيرنت، صورتتو مينگاه کن، مثالً تو موتور داري، بعد زامبيا دنبالت مي

 نه. ککنه، پوستتو ميدر مياره، دندوناتو مي
 پس يه عالمه زامبي داري؟ -

 آره.
 ها رو برات تو تبلتت ريخته؟کي اين بازي -
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 خودم. 
 از کجا؟ -

 از بازار.
 کني؟هايي ميدونه شما چه بازيمامانت اصالً نمي -

 ساله(.  4)ساميار، « نه، اصالً با تبلتمون کاري نداره
 هايي ديدي؟شما چه کارتون -»

 زامبي مامبي.
 کنن؟ني چي، زامبيا چه کار ميزامبي يع -

 کنم.بينم. ديگه... تفنگ بازي ميزامبي مي
 زامبيه چه جوري بود؟ -

 بينم.آشامم ميزامبي خشن... خون
 ياسمين شما هم ديدي؟ -

 ياسمين: نه.
 آشام و زامبيه که ديدي چه جوري بودن عرفانه؟خوب اين خون -

 اول کدومو بگم؟
 اري.هر کدوم رو که دوست د -

 خوردنا.اش گوشت ميگم. دندوناش تيز بود، همهآشام رو ميخون
زنه سيخ... انگار عين سيخ از زنه... ميدونم بعد کمرشون... از کمرشون دندون ميياسمين: من مي

 د، اماکنآشام را انکار ميهاي زامبي و خون)ياسمين اول ديدن کارتونزنه، از شکم مياد بيرون کمر مي
 کند(.آشام را بيان ميهاي دوستش، داستان خونبعداً در تکميل صحبت

 عرفانه: نهههه اين طوري نيست.
 اين ترسناک نبود؟ -

 خندد( آره.ياسمين: )مي
 خورن.ميرن. بعداً اونا، اينا رو ميي سبز مياد، همه ميعرفانه: آره ديگه. بعد از شکمش يه ماده

 ياسمين: اخخخخ.
 خورن؟ها چه کساني رو ميمآشاخون -

 آدما رو.
 ها موجودات خوبي هستن؟آشامخون -

 نه.
 کردي؟ها رو نگاه ميترسيدي اينبعد شما نمي -

 نه.
 مگه ترسناک نبودن؟ -
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 نه.
 چه جوري بودن که ترسناک نبودن؟ -

 خوردن.آشاما زامبي ميزامبياش... بعداً يه زامبي هم داشت ديگه. خون
 تون بود يا فيلم بود؟اين کار -

 فيلم.
 دوني اسم فيلمش چي بود؟نمي -

 آشام مرگ.عرفانه: خون
 ها. من کارتونشو ديدم.ها و غولآشامياسمين: نه خون

 عرفانه: من فيلمش رو ديدم.
 ها بود؟اين کارتونه مال بچه -

 ساله(. 4)عرفانه و ياسمن، « ياسمين: نه
 
 

 

 

 

 

 

 های مروج انفعالبازی

خاصه هاي مروج انفعال )گيري خاصي به ارايه برخي از بازيداري در جهتستگاه تبليغاتي نظام سرمايهد
گردد که او بايد خودش را به دست ها به کاربر القاء ميبراي جنس مؤنث( دست زده است. در اين بازي

را از  بيايد و او سرنوشتي محتوم بسپرد و همچون سيندرال، منتظر شاهزاده سوار بر اسبي باشد که
 وضعيتي که به نوعي در آن گير افتاده است، نجات دهد.

است که  دختري داستانسيندرال درباره وجه تسميه سندروم يا نشانگان سيندرال بايد بيان داشت، 
و پس  قرار گرفتهمهري نامادري و خواهران ناتني خود پس از مرگ مادر و ازدواج مجدد پدر، مورد بي

سنگين و تمام  ،بار تمام کارهاي سختبايد ، آنان جيره و مواجببه صورت مستخدم بي از مرگ پدر
اي از شايستهو پيوسته در اين آرزو است که روزي مرد جوان  سيندرال بکشد.نشدني خانه را بر دوش 

سندرم و راز اين دهد.  ي خوشاو پايانپايان بيدرد و رنج اين ترتيب به راه برسد و خواستار او شود و به 

 يوابستگي مالي، عاطفي و فيزيک و وجود عدم استقالليا نشانگان سيندرال در درجه نخست به عنوان 
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ه اين زناني که ب .شودميبه عنوان يک خطاي شناختي در نظر گرفته شده و در درجه بعد زنان تعريف 
ود، گر اطرافيان خمايتترسند و دوست دارند زير چتر حمياختالل مبتال هستند، از احساس استقالل 

هاي هاي مادي و کمبودمردان قرار بگيرند. اين افراد ازدواج را هدفي براي رسيدن به خواسته خاصه
ان در فرد مبتال به نشانگ ،طور که در فيلم سيندرال نيز آمده است همان و بينندشان ميخودزندگي 

را در يک  اوو  بيايد تا باشد شسب سفيدکه بايد منتظر مردي با ا گيردانديشه شکل مياين سيندرال 
اين  ي که درگير سندرم يا نشانگان سيندرال است، دردختر ي برساند. برعکسخوشبختبه يايي ؤزندگي ر

نقشي هم براي خوشبخت کردن پذيراي دهد و حتي انجام نميبر عهده نداشته و کاري  هيچ ميان
 شود.ينم شاهزاده سوار بر اسب

 
 
 
 
 
 
 
ساله، شواهد بارزي از سندرم يا نشانگان سيندرال را  5/4ساله و کيمياي  4زهرا و پريماي اظهارات  

 کشد:هاي آن سوي آب را به تصوير ميها و پويانماييها، کارتوندر کودکان ايراني کاربر بازي
 ديدي؟رو ي ديگه چه کارتون -»

 مثالً سيندرال.
 ي؟فترگاز سيندرال چي ياد 

ا بره خيلي بموش هستن که حتي اونا رو توي قصرم ميچند تا  يوونا مهربونه،اون هميشه با ح -
 کنن.کنه، ولي اذيتش ميحالن. هميشه هم با خدمتکارا خوب صحبت مي

 چه کساني؟  -
 آدم بدا.

 ولي خوب، شاهزاده نجاتش داد، نه؟ -
 آره، اميدوارم منم يکي بياد نجاتم بده.

 از چي؟! -
 از مامان بابام.

 ه چه طوري هستن؟مگ -
 .«دن با تبلت بازي نکن، کارتون نبينکنن، بعضي وقتا گير مياذيتم مي -
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 کسي نمياد به راپونزل کمک کنه؟ ... خوب  -»

 کنن.ده، بعدشم با هم ازدواج ميآره، يه قهرمان مياد نجاتش مي
 قهرمانه پسره يا دختره؟  -

 .«پسره ديگه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 زنيد؟ها حرف ميي اين چيزدربارههاي خودت ستدوبا  -»

 )با خنده( بله. 
 گيد؟ميبه هم  چي -

 زدن. اش حرف مياش دربارهها همهمثالً چند روز پيش که تولد شصت سالگي باربي بود، بچه
 گفتن؟چي مي -

 تره. گلاين که مثالً کدوم کارتونش بهتره... کدوم لباسش بهتره... کدوم رنگ موهاش خوش
 دوست داري؟ تربيشتو کدوم لباس و رنگ موش رو  -

هاش قشنگه... ولي کالً اوني رو که توش پليسه، دوست کند( به نظرم خيليفکر ميمن... )کمي 
 دارم.



 11، فرهنگي و اجتماعي نسل دهه / بررسي تحول هاي رواني099

 چرا؟ -
 خب پليسه ديگه... هيجانش زياده. 

 کرد؟هايي ميباربي وقتي پليس بود، چه کار -
 کردن. ها رو بقيه ميکارکرد... )با خنده( کاري نمي

 يعني باربي خيلي زرنگ نيست؟ -
 تيپه.نه، خوشگل و خوش

 تيپ باشه؟به نظرت يه دختر زرنگ و باهوش باشه بهتره يا خوشگل و خوش -
 اوووم... خب... فکر کنم جفتش خوبه. 

ر بلده اکدوم باشي؟ دختر زرنگ و باهوش که مثالً درسش خوبه و کلي ک تربيشتو دوست داري  -
 تيپه؟يا يه دختر که مثل باربي فقط خوشگل و خوش

 ي بلند(.يه... يه دختر باهوش و زرنگ که خوشگل و خوش تيپ هم هست )خنده
 کنه؟هايي توي زندگيش ميکيميا باربي کالً چه کار -

 ماجراجويي... .
 اش دنبال يه چيزيه؟يعني همه -

ست... من دوست ندارم... مامانم هم گفته نبينم... ولي هاش هست عاشقانه هاش... بعضينه تو همه
هاش هست که هيجان داره... مثل باربي و جادوي دلفين... ماجراجويي استاراليت... راپونزل و بعضي

 ها خيلي هيجان دارن. قلم جادويي، اين
 کنه؟ها، باربي چه کار ميتوي اين کارتون -

 ي يه جادوگر گير افتاده و بايد از اونجا فرار کنه.بي خونهمثالً تو راپونزل و قلم جادويي، بار
 کنه؟فرار مي -

 آره... با يه خرگوش. 
 کنه؟باربي مشکالتي رو که براش پيش مياد، چه جوري حل مي -

 )با خنده( تا حاال بهش فکر نکردم. 
 کنه. يعني خودش مشکالتش رو حل مي -

ها هم اوني که از باربي خوشش مياد، مياد و ... بعضي وقتشانس مياره تربيش)با خنده( نه خانم... 
 کنه. کمکش مي

 تو هم دوست داري مشکالتت رو اين جوري حل کني؟  -
 کنم... .مينه. من خودم حل 

 تونه مشکالتش رو حل کنه؟به نظرت چرا باربي خودش نمي -
 اوووم... فکر کنم چون خيلي زرنگ نيست خانم. 

 کنند؟ اين باره چه طور فکر مي در وتي هادوست -
ي باربي پول داشته باشن تا هيچ کاري نکنن... ها دوست دارن اندازهخندد( نه اون)غش غش مي

ها مثالً باربي و راپونزل رو دوست ندارن... مثالً باربي و اش بخرن و کيف کنن... بعد اونفقط همه
 ي رؤيايي رو دوست دارن... .خانه
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 زنن؟ها حرف ميين چيزي ادرباره -
 هااااا. خيلي خانم... خيلي

 گن؟ميچي  -
خوام برم ساحل آفتاب بگيرم... خوام انگشتر الماس داشته باشم... من ميگن... اوووم... من ميمي

 .«خوام ماشين طال داشته باشمخوام.... مثالً من ميمن مي

 گراییطلبی و تجملهای مروج رفاهبازی

ها به صراحت کودکان را تشويق به گردد که برخي از بازيهاي ديجيتالي مشاهده ميبازي در بررسي
 کنند.زدگي ميخريد و مصرف

 

هاي معروف شود که بايد به فروشگاهکودک در نقش خريداري ظاهر مي 1در بازي دخترانه خريد لباس

 و مراکز خريد بزرگ برود و از آنجا خريد کند. 

   
 
 
 
 
 
 

از جمله تل، دستبند، گردنبند و  يطالها و جواهرهاي شگفت انگيز، 2ازي ترکيب جواهراتدر ب

ليقه به س قطعات جواهري را که وجود دارد، شاستفاده از تخيل خود يد باباکاربر دارد که  گوشواره وجود
 شخود تواند رنگ پالکرا بسازد يا حتي مي شانتخاب کند و گردنبند يا دستبند سفارشي خود شخود

 را تغيير دهد و يا به آن زرق و برق بدهد. 
 

                                                           
1. Shopping mall girl 

2. Crayola jewelery party 
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تکرار  گردند کههاي متعدد ديگري کاربران با زندگي پرنسسي و زندگي در قصر مواجه ميدر بازي  
 دهد:اين موارد سبک زندگي اخير را براي آنان عادي و معمولي جلوه مي
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دارد، اگر چه او در حال حاضر امکان تهيه البسه پرنسسي صاحبه خود اظهار ميدر م ،ساله 5/5زهراي 
 را ندارد، ولي در آينده اين آرزوي قلبي خويش را محقق خواهد ساخت:

 کني؟هايي ميديگه چه بازي -»
 کنم.ها بازي ميبازي دارم، بعضي وقتچند تا  تو تبلت

 مثل اآلن؟ -
 آره.

 دي؟ونم ميهايي داري، نشچه بازي -
ي و کنکني و براش لباس انتخاب ميآره، يه بازي هست که بين آنا و السا يکي رو انتخاب مي

 کني تا خوشگل بشه. آرايشش مي
ده که چه جوري تازه همه چي داره، هم رژ لب داره، هم رژ گونه، هم ريمل بهمون هم ياد مي

 آرايشش کنيم.
 تي که چه جوري آرايش کني؟يعني تو از روي اون بازي ياد گرف -

 گه، من خودم فهميدم و ياد گرفتم.آره يه کم. ولي کامل نمي
ترسم که به مامانم بگم که برام رنگاي ديگه ها رو براي آرايش داره، ولي من ميالسا همه رنگ

 کنه.فهمه و دعوام ميبخره، چون مي
 خرم.رم مياگه بزرگ بشم خودم مي

 کني؟اي هم ميهاي ديگهت بازيغير از اين با عروسک -
س و شه پرنسگيم قصر و عروسک من ميکنيم که بهش ميما با پتو و بالش يه خونه درست مي

 هاي پولدار. شيم آدماين طوري ما مي
 پرنسس يعني چي؟ -

 پوشن.کنن و لباساي خوشگل ميپرنسس يعني دخترايي که توي قصر زندگي مي
 ي؟ه طورچزهرا لباس خوشگل يعني  -

 يعني لباساي بلند و توري و پف پفي. آستين هم نداشته باشه.
 خوب؟ -

اشته خواد از اين لباسا دخب ديگه، هيچي ديگه، هر کي اين لباسا رو بپوشه، خوشبخته. منم دلم مي
 باشم، اما ندارم.

 «.خرمبزرگ بشم مي
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 های حاوی القائات هنجارشکنیبازی

 ها وهاي ديجيتالي، کارتونداري در جريان تهيه و توليد بازيمايههاي تبليغاتي دنياي سرنهاد
را مايل اند، زيکاري دادههاي مبتني بر هنجارشکني و بزههاي خود، سهم قابل توجهي به بازيپويانمايي

نان به مثابه کاري را براي آسازي رعب در کودکان، جهان ناايمن و سرشار از بزههستند ضمن درون
تي( ياير نشان دهند. به عنوان مثال، در بازي دزد بزرگ اتوموبيل )يا جييتغيرفتني و بدون امري پذ

جايي مواد مخدر، دست به سرقت اتوموبيل زده و با گريز از دست پليس، در کاربر بايد در جريان جابه
 4اظهارات آرش شود، مواد مخدر خود را به مقصد برساند. ها در خيابان رد ميحالي که از روي انسان

 رود:ساله، مصداقي در همين جهت به شمار مي
 ها دوست داري؟ از اون بازي تربيشچه چيزي رو  -»

ستيشني، اي باشه، اونم پلي اها، مثالً ماشين مسابقههاي جنگي نهفقط بازياي ماشين و جنگي، ماشين
 اي رو بدزدي.خوتوني همه ماشينايي که مييه چيزيم دوست دارم، اونم آزادي مي

 در کدوم بازي؟ -
 گن؟ها هست، چي ميگن؟ سونيمثالً توي چي مي

 )نفر سوم(: ايکس باکس.  

استيشن خب اسمش چي بود؟ يادم رفت... يه بازي بود، استيشن، تو پليايکس باکس نه، اِممم پلي
 اي گفتم. اسمش چي بود؟ من بهت اون دفعه

 اي؟تي)نفر سوم(: جي 
 .ايتيآره جي

  
 ها، تو خونش.توني بدزدي، زنم دارهي ماشينا رو مي)نفر سوم(: همه

 )نفر چهارم(: همينه ديگه بازيش، گنگستره. 
 اي يه بازي خارجيه.تيجي

 «. )نفر سوم(: پسر خالم جديدشو گرفته 
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 ي ماننددارد که وي در بازي دزد بزرگ اتوموبيل با مواردساله، در مصاحبه خود بيان مي 5/4آرياي 
 کشي مواجه و آشنا شده است:بندي، مصرف سيگار، نوشيدن الکل و آدمشرط
 اين بازي رو خودت خريدي يا با مامان و بابات خريدي؟ -»

 خودم خريدم.
 فروشي رفتي. ديچه طوري مغازه سي -

 .با بابام رفتم مغازه و پول ازش گرفتم و خريدم
 يدي؟اي خربعد بابا از تو نپرسيد، چه بازي -

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

 گفت بازي نکن. گفتم بازي جنگي خريدم، بهم ميآخه اگه مي
 دن؟کني که بابا و مامان گير بهت نمي خوب پس اآلن توي خونه چه جوري بازي مي -

 .بندم رم و در رو مي تو اتاقم مي
 توي اتاقت تلويزيون داري؟ -
 ه.آر -
کني، دوست داري بفهمن بازي دزد اگه قرار باشه مامان و بابات بفهمن يه بازي جنگي داري مي -

 بزرگ اتوموبيل رو داري يا نداي وظيفه؟
 نداي وظيفه. -
 چرا؟ -
 کشن، بدتره.خورن، سيگارم ميالکل مي GTAآخه توي  -
 چيزها چيه؟ دوني الکل و اينپس تو مي -

 آره.
 دونن؟ميهات هم دوست -

 آره.
 دونن؟ها از کجا مياون -

 .کنناونا هم مثل من بازي مي
 بعد به نظرت الکل چيز خوبيه يا نه؟ -

 چيز بديه.
 کني؟خوب بگو ببينم توي بازي دزد بزرگ اتوموبيل چه کارهايي مي -

 .کشم، ماشين سواري دارهآدم مي
 اي هست؟بازيش مرحله -



 11، فرهنگي و اجتماعي نسل دهه / بررسي تحول هاي رواني003

 اي هست.آره، مرحله
 شه؟ميآخرش چي  -

 ده.ري، بهت پول ميهنوز تموم نکردم، ولي هر مرحله که مي
 کشي؟ها آدم ميدوني چرا توي مرحلهمي -

 .شمزنن، متوجه نمي نه، خارجي حرف مي
 شي، پس چرا دوست داري بازي کني؟وقتي متوجه نمي -

 ماشين سواريش رو دوست دارم.
 پول دربياري، بايد مرحله رد کني يا آدم بکشي؟ براي اين که توي بازي دزد بزرگ اتوموبيل -

 شه.هر دوتاش مي
 کشي، پول درمياري؟چه طوري وقتي آدم مي -

 .ريزه روي زمين، بايد برداريمکشيمشون، پوالشون ميوقتي مي
 ها خيلي راحته، مثالً پليسي نيست بياد دنبالت؟بعد کشتن آدم -

 .رمچرا هست، ولي راحت درمي
 ت چي؟اگر بگيرن -

 شم.هيچي، آزاد مي
 شه؟توي واقعيتم به نظرت اين طوري مي -

 چه طوري؟
 شي؟يعني مثالً اگرآدم بکشي، راحت آزاد مي -

 .شي ديگهدي، آزاد مياگر پول داشته باشي، پول مي
 توي بازي کاري هم هست که بتوني بري سر کار و بدون اين که آدم بکشي، پول دربياري؟ -

 آره.
 ه کارهايي بوده؟مثالً چ -

ب نشان يا يه بازيايي هست يه استونم توي رستوران بازي کنم يا مثالً تاکسي بشم يا آتشمي
 گيري. کني، اگه اسبت اول بشه، پول ميانتخاب مي

 دي؟انجام مي تربيشکدومشون رو  -
 بازيه.

 چرا؟ -
 .دهيم ميتربيشتره، تازه پول چون با حال

 تره؟چرا با حال -
 آخه هيجان داره.

 دوني هيجان يعني چي؟تو مگه مي -
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 تره.آره، يعني خفن
 بري؟بعد هر دفعه راحت مي -

 آره، بازيش راحته.
 شه؟اگه نبري چي مي -

 شه.تا پول ازم کم مي 51
 شه، بد نيست؟خوب پول ازت کم مي -

 تا خيلي کمه، من خودم هزارتا پول دارم. 51نه بابا، 
 گيري؟شه، چه قدر پول مياگه اسبت اول ب -

 .تا 951
 گيري؟اگر تاکسي بشي چه قدر پول مي -

 ده.تا پول مي 91هر نفر
 دوني چيه؟بندي ميشرط -

 آره.
 چيه؟ -

 کنن.همينا که باکارت بازي مي
 چيزهاي ديگه چي شرط بندي نداره؟ -

 .فکرنکنم
 هست. تر همپول درمياري و تازه راحت تربيشخوب پس اگه آدم بکشي  -

تا 9111جي زدم، بعد پولشونو جمع کردم آره، مثالً اون روز يه جا بود، کلي آدم بودن، همشونو با آرپي
 گيرم اومد پول.

 کشي؟خوب کشتن کار بديه که. چرا آدم مي -
 توي بازيه، اشکال نداره.

دت اي خوخواي که خونه بخري، به جاي آدم کشتن برو راننده تاکسي بشو، برخوب تو پول مي -
 پول دربيار، خونه بخر.

 کشه... .اون طوري خيلي طول مي
 تيپ و خوش هيکله؟اين آدم توي بازي خوش -

 آره، خيلي الغره، تازه سيکس پک هم داره.
 کشه، پس چرا بدنش آماده هست؟خوره، تازه سيگار هم که ميمگه الکل نمي -

 .کشه حتماًخوره يا ميکم مي
 مشکلي نداره.يعني کم اين چيزها  -

 .«نه خيلي
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 هاي مختلفي با سوژه دزدي از بانک هست:تصاوير زير نيز متعلق به بازي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 
د، آموزند که فقط با زور، تهديها ميکلنز، نيز در جريان انجام اين بازيآفکلش کودکان کاربر بازي

ابند و در دست ي تربيشو  تربيشتوانند به پيشرفت تل طرف مقابلشان، ميتهاجم و سرقت اموال و ق
 روابط انساني و اجتماعي آنان با ديگران، منطق، گفتمان و احترام به ديگران جايي ندارد.
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 های شهوی های مبتنی بر گرایشبازی

اند، هاي شهوي طراحي و ارايه شدههايي که مبتني بر گرايشها و پويانماييهاي ديجيتالي، کارتونبازي
راط گردند و افگرا هستند که به کاربران ارايه ميهاي ديني و انسانروي ديگر سکه نفي ايدئولوژه

 نگار بينجامد.ها ممکن است به وابستگي آنان به ادبيات هرزهکاربران در کاربري از آن
کاربر آن هستند،  11نسل دهه که کودکان  هاي ديجيتاليها و بازيها، پويانماييمالحظه کارتون

 اي هستند و درداللت بر آن دارد که اين محتويات در غالب موارد حاوي القائات پنهان زياد و گسترده
. به هستندگرا و پرهوس به مخاطبان خود مجموع به دنبال ارايه و القاي يک نظام ارزشي دنيامدار، لذّت

ب اسفنجي، دهکده الزلو و بازي سيمز، مروج روابط عنان گسيخته هاي شرک، باعنوان مثال، کارتون
 گرايي هستند.دوجنس و هم جنس

ور هم سبک زندگي شهوي را در دست هايي مانند پُو، باربي و نيمه ابريها و پويانماييها، بازيکارتون
 پردازند.کار خود قرار داده، به شکل غيرمستقيم به تبليغ و القاي آن مي

د آن که بازي پو عمدتاً براي کودکان خردسال طراحي و تدوين شده است، کودکان در روند با وجو
 بيند:مراقبت از پُو، با تمايالت عاشقانه او )و البته بهم خوردن اين روابط( نيز خود را مواجه مي
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ربي هاي فرهنگ غجنس يا ارزشپُو ضمن ترسيم جنس مؤنث در اوج آرايش، به تبليغ روابط نزديک دو 
 پردازد:)نظير جشن هالووين( و مانند آن مي

 
 
 

  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 های حاوی القائات سیاسی، اقتصادی و عقیدتیبازی

کاربر آن هستند، داللت  11نسل دهه هاي ديجيتالي که کودکان ها و بازيها، پويانماييمالحظه کارتون
اي هستند و در مجموع محتويات در غالب موارد حاوي القائات پنهان زياد وگستردهبر آن دارد که اين 

نوان . به عهستندگرا و پرهوس به مخاطبان خود به دنبال ارايه و القاي يک نظام ارزشي دنيامدار، لذّت
کار، تام فوهاي بد، پانداي کونگهايي مانند پرندگان وحشي، خوکها و بازيها، پويانماييمثال، کارتون

ها، يا دست به نفي رقباي سياسي غرب زده و يا به شناس و نظاير آنس، لوک خوشوماو جري، ميکي
ري، هايي مانند نيمه ابها و کارتونها، پويانماييپردازند و سرانجام بازيستايش غرب و يا قوم يهود مي

کاربران خردسالشان، اهداف تجاري ها، ضمن ارايه سبک زندگي امريکايي به باربي، پُو و نظاير آن
 اند.دونالد( را در دستور کار خود قرار دادههاي غربي )مانند مکشرکت
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وش، پهايي مانند نيمه ابري، ظهور نگهبانان، نُه، شاهزاده مصر و گربه چکمهنماييها و پوياييکارتون
 .ستندهمنجي و يا ستايش قوم يهود  نفي دين يا ايجاد ترديد در دين و در صددبا القائات عقيدتي خويش 

  مروج روابط عنان ها همي مانند شرک، باب اسفنجي، دهکده الزلو، بازي سيمز و مانند آنهايکارتون
 -هاي سياسيهاي تحولگرايي هستند که از مجموعه موارد اخير در کتابگسيخته دوجنس و هم جنس

به شکل مشروح بحث شده است.  11نسل دهه  عقيدتي -هاي اخالقيو تحول 11اقتصادي نسل دهه 
 ايم.از اين رو در اين قسمت متعرض مباحث اخير نشده

، تربيشو هر چه  تربيشداري براي کسب سود از آن ياد شد، نظام سرمايه ترپيشگونه که همان 
آل رند که ايدهرند و بپذيگرايي، سر تعظيم فرود بياوهايي دارد که در برابر ايدئولوژي مصرفنياز به انسان

 ه، در تقابل با انديشنيست، و البته اين انديشه تربيشزندگي، چيزي جز مصرف و مصرف هر چه 
خالصه نکرده،  تربيشگراست که هدف آدمي را در مصرف و مصرف هر چه هاي ديني و انسانجريان

 زنند.ي براي آدمي ميهاي واالتربا طرح مصرف به مثابه يک مرکب، دست به ترسيم افق
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ونه با گهايي منفعل و رباتداري مبني بر برخورداري از انسانبنابراين در تقابل ديد نظام سرمايه
انقالبي  گر واي آزاد، مستقل و انتخابها به گونهگرا که به دنبال تربيت انسانهاي ديني و انساننظام

 هستند، تفاوتي عميق و اساسي وجود دارد.
ت داري به ميزان زيادي تربيهاي ارتباطي جديد، نظام سرمايهفت و سيطره يافتن فناوريبا پيشر

ويانمايي ها و پهاي ديجيتالي، کارتونگونه را به ميزان زيادي به بازيهايي ترسو، منفعل و رباتانسان
ان، جوانان نوجوان ها )در سطحها و مانند آنها، فيلم)در سطح کودکان پيش دبستاني و دبستاني( و سريال

 و ديگر اقشار اجتماعي( سپرده است.
ريزي شده با انبوهي از القائات مستقيم و به اين معنا که محصوالت اخير که به شکلي برنامه

هاي ديشهزمان با نفي انگردند، همغيرمستقيم سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و عقيدتي ارايه مي
مدار براي کودکان )و ديگر اقشار اجتماعي( گرا و لذّتهاي مادهثبات انديشهگرا، سعي در اديني و انسان

چون و چراي نظام هاي ديگري وجود دارند که ضمن تبيين برتري بيدارند. به همين ترتيب بازي
هاي سياسي معارض نظام امريکا، هاي رقيب را نفي و انکار کرده، پس از نفي نظامداري، نظامسرمايه
 کنند.هاي سياسي سردمداران امريکا را تبليغ و ترويج ميانديشه

هستند با ترساندن کودکان،  در صددهاي مبتني بر رعب و وحشت است که مکمل پازل اخير، بازي
سو، هايي ترجهان واقع را براي آنان جهاني پررعب و پرخشونت ترسيم کنند و آنان را در نهايت انسان

 منفعل و حقير تربيت کنند.
 
 
 
 
 

 
 

انجامد که به جاي تحقق هدف تربيت که هدايت و بارآوردن مجموعه آنچه ازآن ياد شد، بدانجا مي
، ترسو، هايي منفعلگراست، انسانهايي آزاده، نوعدوست و انسانکودکان )و نوجوانان و جوانان( به مثابه انسان

مرده داري شآل براي نظام سرمايهايي ايدههها، انسانشوند که اين انسانتوسري خورده و حقير تربيت مي
مان زشوند. بنابراين براي حفظ بهداشت رواني کودکان )و نوجوانان و جوانان جامعه(، ضرورت دارد که هممي

هاي فرهنگي الزم براي بهينه کردن کاربري کودکان از فضاي مجازي، با توليد و ريختن ادبيات با بسترسازي
ت کودکان را به سمت و سوي تربيتي انساني هدايت کرد و مانع از تربيت آنان توسط فاخر در اين فضا، تربي

 گونه گرديد.هايي منفعل و رباتهاي توليد شده آن سوي آب، به صورت انسانمحتوا
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 مجازی فضای در شدن بزرگ هایآسیب -2-22

، پرداختندهم به بازي مي ها باکودکان در کوچه ترپيشداشت، گران خارجي اظهار مييکي از پژوهش
ها کردند، دنبال پروانهها را لمس ميها و خاکهايشان گياهان، سنگرفتند، در بازياز درختان باال مي

 کردند، آنکردند و به اين ترتيب در لحظه به لحظه کودکيشان، جهان واقعي را لمس و درک ميمي
هستند که شايد از اخالق چندان مناسبي هم  سال جامعه خودشانکودکان ديروز، اکنون افراد بزرگ

ضاً هايي نوساني، پرتنش و بعبرخوردار نباشند و در عرصه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هم داراي رفتار
 نامتعادل و نامتعارف باشند.

 
 
 
 
 
 
 

 هااما اگر توجه خود را معطوف به کودکان عصر حاضر کنيم، کودکان )خاصه اگر خانواده همراه آن
نباشند و برنامه تربيتي خاصي براي آنان تدارک نديده باشند(، در آغاز مدتي با تبلت سرگرم هستند و در 

 کنند تا با اصرار، اوليا را وادار به تهيه گوشيادامه با گرفتن گوشي اوليا، مدتي خود را با آن مشغول مي
ه تعبير شوند. باي ميو تلويزيون ماهوارهفور، رايانه اسمستقلي براي خودشان کنند و در ادامه کاربر پي

ديگر، مدت زيادي از وقت کودکان به جاي آن که در جهان واقعي آنان بگذرد و به جاي آن که آنان 
ها سد ها بدوند، روي آب برکه يا رودخانه، سنگ بپرانند، در نهرنيز نظير کودکي اوليايشان، دنبال پروانه

 برند.عروسکشان غذا بپزند، در فضاي مجازي به سر ميبزنند يا در ظروف کوچک، براي 
ه چندان سالي خود انساني معمولي و نساالني که در بستر طبيعت رشد کردند، در بزرگبنابراين اگر بزرگ

ر تر از آن که در بستر طبيعت رشد کنند، دعميق، مؤثر و ثمربخش هستند، کودکاني که در حال حاضر بيش
 نند، درآينده از چه مختصات رواني، اخالقي و فرهنگي برخوردار خواهند بود؟کفضاي مجازي رشد مي

هايي که به لحاظ سخت افزاري و نرم افزاري به شکل دادن به فضاي مجازي نگاهي به شرکت
ت تام و اند حاکميها در جهان واقعي نتوانستهکند که اگر امريکايياند، اين واقعيت را آشکار ميپرداخته

تحقق حاکميت  در صددخود را اعمال کنند، در حال حاضر در فضاي مجازي دنبال اين امر بوده،  تمام
 مطلق خود بر اين فضا هستند.

شرکت بزرگ موجود در جهان،  95دهد که از بررسي بازيگران بزرگ بستر حوزه فناوري نشان مي
مريکايي )اپل، ها او بقيه شرکتسه شرکت چيني )علي بابا، تنست، بايدو(، يک شرکت ژاپني )راگوتن( 
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شرکت بزرگ نرم افزاري، به جز يک  95گوگل، آمازون، فيس بوک و...( هستند. به همين ترتيب در 
ا براي حصول هها امريکايي هستند. البته امريکاييشرکت فرانسوي و يک شرکت آلماني، بقيه شرکت

انديشه تحقق  در صددرامريکايي هاي غيحاکميت مطلق در فضاي مجازي، با خريد سهام شرکت
 يابي مطلق خود در عرصه فضاي مجازي هستند.برتري

ها هم مديريت فضاي مجازي است، به اين معنا که ها با امريکاييهاي جدي اروپايييکي از اختالف
کن نيستند و اين شرکت در ها در شرکت آيها حاضر به دادن حتي يک کرسي به اروپاييامريکايي

 کند.حالي که به ظاهر مستقل است، اما دقيقاً اهداف امريکا در فضاي مجازي را دنبال مي
شرکت برتر دنيا، تنها يک شرکت با  5، در 0190از سوي ديگر توجه به اين واقعيت که تا سال 

شرکت معطوف به فضاي مجازي بودند،  5، هر 0194محوريت فضاي مجازي قرار داشت، ولي در سال 
 ها، مباحثهاي بسترساز فضاي مجازي دارد که ماحصل فعاليت آنز رشد چشمگير شرکتحکايت ا

ها را پديد آورده است، چرا که برخي از هاي مجازي، ديپلماسي مجازي و مانند آنجديدي مانند مرز
هاي ياد شده، براي خود پرچم مستقلي دارند و داعيه آن را دارند که جمعيت شبکه اجتماعي )و شرکت

 است. تربيشهاي موجود در جهان نيز ه تعبيري کشور( آنان، از بسياري از کشورب

ا با کوشند تاقتصادي خويش، در درجه نخست مي –هاي اخير براي پيش برد اهداف سياسيشرکت
ترين شناسان و دانشمندان مشابه، دست به طراحي جذابشناسان، مردمشناسان، جامعهکمک روان

ها ه آني از تبليغاتي که بتربيش، سود تربيشتا به اين طرق با جذب مخاطبان  صفحات ممکن بزنند
ران، هاي انبوه کاربهاي اخير با گردآوري دادهسپرده شده است، به دست بياورند، مضاف بر اين، شرکت

ر پردازد و در پي اين امها ميبندي آنها را پردازش کرده، با کمک هوش مصنوعي به جمعاين داده
هايي هستند که در فضاي مجازي جريان هاي آن نيز رباتزند و مجري سناريودست به سناريوسازي مي

ها، هاي واقعي که رؤساي سياسي آندهند. به تعبيرديگر برخالف کشورهاي موردنظر را انجام ميسازي
ايي که هورند، شرکتآهاي نصفه نيمه، شناختي اجمالي از جامعه خود به دست ميحداکثر با نظرسنجي

هاي متعددي که ترين اطالعات افراد )در انتخاباند، با اخذ محرمانهبستر فضاي مجازي را پديد آورده
گيرد(، به شناخت عميق مخاطبان خويش نايل آمده، دست به هدايت گاه فراروي آنان قرار ميگاه و بي
اليک در فيس بوک  911کند، اگر کسي مي زند. از اين رو وقتي مثالً شرکت فيس بوک ادعاآنان مي

اليک زده  941-911شناسيم و اگر کسي زده باشد، ما با هوش مصنوعي، او را از همسرش بهتر مي

 .1اي نيسترسد اين ادعا، ادعاي گزافهشناسيم، به نظر ميباشد، ما او را از خودش هم بهتر مي

 

                                                           
 در دانشگاه فرهنگيان ارايه شد، در منبع زير آمده است: 9/4/9911بخشي از اين اطالعات که در همايش بالندگي رواني در  .1
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ي اي که پشت سر فضاي مجازانديشهتوان نتيجه گرفت، بندي مقدماتي ميبنابراين در يک جمع
ن است گويند، آهاي معطوف به فضاي مجازي سخن ميهست، برخالف تبليغاتي که از استقالل شرکت

 هايي منفعل، پذيرا،ها به دنبال سوق دادن و شکل دادن مخاطبان خود به سمت انسانکه اين شرکت
رباتيک هستند که به طور تام و تمام در خدمت اهداف جهان هايي درخودمانده و در نهايت انسان

گري خويش را به عنوان يک انسان کنار هايي که آزادگي، استقالل و انتخابداري باشند، انسانسرمايه
 اند.دار درآمدههاي سرمايهاند و به شکل يک بازيچه در دست شرکتنهاده

ند و خورگاو مي مانند يکداري برخوردارند، يعني سرمايه آل جهانها از ويژگي انسان ايدهاين انسان
اه گهستند و هيچ تربيشکنند، يعني همواره دنبال مصرف و مصرف هر چه گاو توليد مييک همچون 

 دنبال عصيان، اعتراض و شورش نيستند.
و نوجوانان  نرسد، اگر اوليا، اولياي آموزش پيش دبستان و اولياي تربيتي کودکابنابراين به نظر مي

انديشه مداخله مثبت، مؤثر، فعال و جدي در فضاي مجازي نباشند، فضاي مجازي با در سطح جامعه در 
ذب بهره هستند( را جهاي عديده خود، کاربران خويش )خاصه کودکان را که از تفکر انتقادي بيجذابيت

و بازي  هايي منفعل، اسيرتخابگر، انسانهايي فعال و انخود کرده، در نهايت از آنان به جاي تربيت انسان
ستر شوند که بهايي ميگذاران پشت سر شرکتسازد که به سادگي بازيچه دست سياستخورده مي

 اند.فضاي مجازي را پديد آورده

 يپژوهشدر به ارايه نماي محدودي از تبعات کاربري زياد از فناوري پرداخته است. وي ( 0199) 1ژانگ

شود يم شجويان کاربر تلفن همراه داشت، به اين نتيجه رسيد که تلفن همراه سببکه در سطح دان
 ي با جهان بيرون خود برقرار سازند.ترکمبمانند و تعامل  مکان مسکوني خوددر  تربيشکاربران آن 

 نويسد: افرادي که از سبک زندگيمي ياد کرده، (Zhai)ژانگ از اين پديده با عنوان سبک زندگي ژاي 
دهند و مي رواني و جسماني زيادي قرارهاي کنند، در عمل خود را در معرض آسيبمي ژاي تبعيت

                                                           
1. Zhang, X. 
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زاي رواني و جسماني سبک زندگي اخير، آنان را از سازي جوانان از تبعات آسيبضرورت دارد با آگاه
 ادامه اين سبک زندگي، برحذر و مصون داشت.

آموزان مدارس دارند، گزارش مشابهي که در سطح دانش (، در پژوهش0193) 2و بيگوم 1آنبوکاراسي

آموزان نسبت به تهديدي که کژکاربري از تلفن همراه دارد و سالمت رواني آنان را تهديد دهند دانشمي
کند، وقوف ندارند، در حالي که سالمت رواني آنان به شدت به ميزان کاربري آنان از تلفن همراه مي

 اندازد.از اين فناوري سالمت رواني آنان را به خطر ميوابسته است و کژکاربري 
دختر و پسر، از  11نسل دهه هاي متعددي از کودکان در بررسي ميداني گروه پژوهش، نمونه

کردند و عالقه وافر خود را به ماندن در فضاي هاي فضاي مجازي در برابر فضاي واقعي ياد ميجذابيت
 داشتند.مي مجازي، به جاي فضاي واقعي اعالن

 گه خسته نشدي؟کنم، بعد مامانم ميگري بازي ميآرايشکنم، مثالً اون قدر من با من بازي مي»
 گيره؟هات درد نمييلدا اگر زياد بخواي با تبلت بازي کني، بعد چشم -

 نچ.
 دستت چي؟ -

 دستم خسته شد.
 گيره؟با تبلت زياد بازي کني، سرت درد نمي -
 خواد بگيره. اون آبيه شيکست، من قبالً آبيگيرم. تبلت ميرم تبلتت رو ميمينه، بابام گفت  -

 دوست داشتم، اآلن قرمزه.
دوست داري يا  تربيشخواي تبلت جديد بگيري. خوب بازي با اسباب بازي رو آهان. پس مي -

 گوشي رو؟
 با تبلت و گوشي. حوصله ندارم اصالً بازي کنم.

 با تبلت بازي کني؟دوست داري  تربيشيعني  -
 آره.

 ها عالقه نداري؟خوب چرا به بازي با اسباب بازي يا بازي با بچه -
 مثالً من دوست ندارم.

 چرا دوست نداري؟ -
 س.چون که بازي خسته کننده

ها خسته کننده هست، ولي بازي با تبلت برات هيجان انگيزتر يعني اسباب بازي و بازي با بچه -
 هست؟

 ساله(. 5)يلدا، « تبلت خيلي خوبه. دنبال بازي هم خوبه آره. بازي با

                                                           
1. Anboucarassy, B. 

2. Begum, M. 
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 ي؟دميتوي خونه انجام ايي هچه کارسارا خانم تو ديگه خوب  -»
 کنم،مي باهاش بازي ترکم ،ذارمدي ميسيالبته تو کامپيوتر  کامپيوتر بازي، اووووم عروسک بازي، -
 .کنمبا تبلتم بازي مي تربيش
 ي تو تبلتت داري؟هايچه بازي -

 .خرگوش بازي ماهي بازي، بدو بدو بازي،
 ؟سته چه طوريخوب بدو بدو بازي  -

 .رفبعدش بپره اون ط بعد بره باال، ،با يه چيزي بايد بزنيش مثالً اگه يه عالمه چيز بلند باشه،
 ؟سته يچه طورماهي بازي  -

 .پرت کني اون طرف ،ها رو بگيريبايد ماهي
 چي؟خرگوش بازي  -

 .کشهور گوششو مي بعد اونم از اون ،کشيگوششو مي
 دوست داري يا عروسک بازي؟بازي تبلت  تربيش -

 .ديگه بازي خب معلومه تبلت
 نيست؟ عروسک بهتره ،خوب چرا -
 .بهتر نيست ،نه
 خوب چرا بهتر نيست؟ -

 گذره.خوش مي تربيشآخه تبلت خيلي 
 گذره؟از چه نظر خوش مي -

 ساله(. 5/5)سارا، « گذره ديگهبازي و اينا خيلي خوش نميخب خرگوش 
 هات بازي کني يا با تبلتت؟دوست داري با اسباب بازي تربيشطاها تو  -»

 ساله(. 4)طاها، « هاش رو خيلي دوست دارمبا تبلتم، چون بازي
اند. داده هاي خود فضاي مجازي را بر فضاي واقعي ترجيحساله هم در مصاحبه 4سروش و پورياي 

ن به تر از رفتسروش بازي با دوستانش را امري تکراري عنوان کرده و پوريا نيز بازي با رايانه را جذاب
 کند:پارک اعالن مي
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 ات؟هدوستزي با دوست داري يا با تربيشو ر بازي با تبلتآقا سروش، تو  -»
 .دوستام و با تبلت

 دوست داري؟ تربيش ن روکدومشو -
 .با تبلت

 چرا تبلت؟ -
 .چون بازياش زياده

 توني زياد بازي کني؟ات نميهدوست با -
 .تکرارين همشون ،نه ديگه

 ن؟هست يعني چي تکراري -
 «.اما تبلت خيلي جديده ،شمخسته مي ،کنيميعني همش يه بازي مي

 هايي داري؟چه بازي، ازي داريگفتي تو تبلتت يه عالمه ب -»

 آخر ،يزيهدايناسوره يه چ گن اسپايدرمن، دايناسور جنگي که اصالًمي بهش تربيشمرد عنکبوتي که 
 دايناسوره. آخر
ها و... ها و غولبا شواليه ،کنهها رو خراب ميره خونهي( مدکنبا هيجان بازي را تعريف ميپوريا ) 
 کشه.زنه اونا رو ميجنگه و ميمي

 کشه همه رو. کنه و ميزنه شليک ميمي کالشينکف داره و ،ام دارم توشيه بازي ديگه
... 
 ري؟پارک هم مي -

 .نزديک خونمونه ،رمآره مي
 دوست داري با کامپيوتر يا تبلت بازي کني يا بري پارک؟ تربيش تو -

 .«با کامپيوتر بازي کنم تربيشمن دوست دارم 
پديد آوردنده فضاي مجازي،  هايهاي زيرکانه شرکتمضاف بر آنچه از آن ياد شد، در کنار اقدام

گي يا حوصلشود، آنان از سر بيکفايتي و تجددزدگي برخي از اوليا، سبب ميها و بيکوتاهي، تعلل
از فضاي مجازي سوق دهند و به اين  تربيشتفاخرجويي، فرزندان خود را به سمت کاربري هر چه 

ا بردوش داري و تربيت فرزند رت نگهترتيب با سپردن فرزندانشان به دست پرستار الکترونيکي، زحم
 فور، گوشي، رايانه و ماهواره بيندازند.استبلت، پي

ها کنند و عصردارد، او و پدر اميرعلي هر دو کار ميساله، در مصاحبه خود بيان مي 4مادر اميرعلي 
ر رفتن ي مبني بگردند، براي شانه خالي کردن از زير تقاضاي اميرعلکه خسته و وامانده از سرکار برمي

 نيمه شب پشت سر هم با آن بازي کند: 90عصر تا  4اند تا از به پارک، تبلتي به دست او داده
 مصاحبه با مادر اميرعلي:»
 ؟نهکمي بازيتبلتش  با چه قدراميرعلي  -
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  .خيلي زياد
 ؟نهکمي توي يک روز با تبلت بازي چه قدر مثالً -

پشت سر  90رفت سر تبلت تا شب مي ،بريمش خونهمي ،دنبالش اينا ميايم 4که ساعت  سر کاراز 
  .کردمي هم بازي

 چي بود؟ داصالً دليل اين که شما براش تبلت گرفتي -
 ،گرفت که ما باهاش بازي کنيم يا ببريمش پارک و اينامي اميرعلي خيلي بهونه ،و بخواينر راستش

 صالً.ايم رديگه فرصت بازي با اميرعلي رو ندا ،ايموقتي که از سرکار مي ،ايممن و پدرش هم خسته
 .با تبلتش مشغول بشه ،موقع که خواست براش تبلت رو خريديم که ديگه هر

 نه اتفاق نظر داشت؟يپدرش هم با شما توي اين زم - 
  .من موافقن ايشون هم با !بله کامالً

 بگيره؟ رو براي اميرعلي تونه جاي شمامي به نظر شما تبلت -
 .خواد که باهاش بازي کنيمگيره و از ما نمينمي که ديگه بهونه هحداقل اين

 ؟ديموافق ،مشغول باشه شبا تبلت هاي زيادي روکه اميرعلي ساعتمسأله يعني شما با اين  -
 .خيلي خوبه ،شينه يه گوشه و صداش هم در نميادآروم مياميرعلي همين که  !بله کامالً

 ها براتون مهم نيست؟ي اثرات منفي تبلت روي بچهيعن -
ه شه که هميشها ضعيفه، نمياي نيست، توي اين دوره زمونه گرفتاري زياده و اعصابديگه چاره
 «.ها پيش رفتي بچهطبق خواسته

دارند، پس از آن که ساله که خواهر و برادر هستند، در مصاحبه خود بيان مي 4مهرداد و مهراوه 
ها به پدر و مادرشان شکايت کرده است، پدر و مادر با دادن يک تبلت به همسايه از سروصداي بازي آن

 اند.ساکت کردن آنان برآمده در صددها، هر يک از آن
پردازد ، به بيان نکته دردناکي مي«اآلن انگار تنهاييم»ساله، در مصاحبه خود با بيان کلمه  4مهرداد 
 اي تا به حال آن را بر زبان آورده باشد:شش سالهکودک  ترکمکه شايد 

 ؟دتبلت داريتو و خواهرت چه مدتيه که  -»
  .فکر کنم يه سال اينا بشه دقيقاً ،دونماممم نمي

 دادي؟مي چه کارهايي انجام ،اين که تبلت داشته باشياز اصالً قبل خوب  -
مهراوه  ،کردممي هام بازييا مثالً من با ماشينکرديم مي دنبال بازي اينابا هم  اون موقع با مهراوه

کرديم که همسايمون مي هام دوتايي مثالً توپ بازيالبته بعضي وقت ،هاهاش و اينهم با عروسک
 مامان هم همه چيزمون .ديگه بابام نذاشت بازي کنيم ،اومد باال داد کشيد سرمون ،چند بار ناراحت شد

  .رو جمع کرد
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 اآلن که با تبلت بازيکردي يا مي اون موقع رو دوست داشتي که با مهراوه بازي تربيشخوب  -
 کني؟مي

اآلن انگار ولي  ،کرديم و اينامي آخه همش با مهراوه بازي ،دوست داشتم تربيشها رو من اون موقع
 .تنهاييم

 يعني چي؟  ،تنهايين -
 بازيبا هم  يممهدهايي که فقط وقت .منم با تبلتم ،ولي مثالً اون با تبلتش ،نم خوب پيش هميماآل

  «.تربيشکنيم مي
سالگي براي ساکت کردن  9با ياد کردن از رها دختر خواهرش که از  ،ساله 3سرانجام مادر ايلياي 

ها شور کودکي خود را دارد، راند، بيان مي)و در واقع خفه کردن وي( اوليايش تبلت را به دست او داده
 ها و کودکان مشابه اوهاي طبيعي در حال رخت بر بستن از ذهن رکم شاديت داده است و کماز دس

 ست:ا
 ؟دمخالف بودي د،يک تبلت جداگانه داشته باشنهاي شما از بچهم ابا اين که هرکدشما  -»

  .مخالف بودم ،تبلت داشته باشنها بچهبا اين که من اصالً 
 ؟چي بودشما دليل مخالفت  د،شه بگيمي -

اين جوري به نظر من  ،ها وارد دنياي مجازي بشنسال نبايد بچه 95يا  93کالً زير  به نظر من
شن و هاي تبلت و اين چيزا ميبرن و فقط وارد دنياي بازيمي هاي طبيعيشون رو از يادها شاديبچه
 .کنهمي ها رو اذيتماي بچهچش ،هابازي زياد با تبلت و اين ،عالوه بر اين .اصالً خوب نيستاين 
 ؟هستندهايي هاي طبيعي چه چيزشادياز نظر شما  -

سالي  سه ، يعنيها دستشهتر موقعبيش باًيت هم تقرلتب ،سالشه 1مثالً اين که من دختر خواهرم  ،ببين
نه  ،رهيم هاشنه سراغ عروسک ،ديگه به هيچ وجهاز گرفتن تبلت، بعد رها  .شه که تبلت دستش هستمي

م يدا ،اونم به زور ،رهايي هم که مهموني ميهوقت .دهبه بيرون رفتن با خانواده نشون مي ايديگه عالقه
  .شهها پاک ميبچه داره، از ذهنکم هاي طبيعيه ديگه که کما شاديههمه اين .تبلت دستش هست

 فقط دختر خواهرتون مقصره؟ ،توي اين قضيه دکنيمي فکر -
سه  ،بهونه نکنهبچه خواهر من مقصرن که فقط براي اين که خود پدرش و  ،از خود رها تربيش ،نه

  .رو نداشتن اوني گريه و سر و صداي چون حوصله ،ساله تبلت رو دادن بهش
 ؟دکننمي شه گفت از تبلت به عنوان پرستار الکترونيک براي رها استفادهمي يعني تقريباً -

 .طوره همين يقاًدق ،بله
 شد؟نمي با وسايل ديگه سرگرم ،رها قبل از اين که تبلت داشته باشه -

هم مادرش حتي حوصله جمع کردن  اما باز، هاشاون موقع خيلي عالقه داشت به عروسک ، رهاچرا
 لالًاصليگه د ،بالفاصله بعد از اين که صاحب تبلت شد ،سالگي 4رها هم توي  وسايل رها رو از خونه نداشت.

 «.ها رو هم ندارهاآلن رها ديگه نشاط اون موقعحتي به نظر من  گرفت.نمي رو يزهاچسراغ عروسک و بقيه 
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کند که مادر وي با برادرش حتي در ساله نيز در مصاحبه خود از اين واقعيت تلخ ياد مي 4مهدي 
 اي وجود دارندهاي تجدد زدهديگر خانوادهکند. به تعبير صحبت ميبا هم  خانه، از طريق برنامه ايمو،

ها کفايتي که تربيت فرزندانشان را به دست پرستار الکترونيک امريکاييهاي بيکه همسان با خانواده
به رخ کشيدن خودشان در برابر انظار  در صددهاي جديد، در عمل اند، با کاربري مفرط از فناوريسپرده

 ند:همگنان و اطرافيان خود هست
 هاي اينترنتي داره؟ديگه مامانت چه برنامه -»

 ايمو هم داره. ،اووووم
 چه طوريه؟ايمو  -

 .)خنده( زننحرف ميبا هم  ،بيننعکس همو مي ،مثالً داداشم تو اتاقشه
 زنن؟تصويري حرف ميبا هم  يعني مثالً هردوتاشون توي خونه هستن، اما -

 «.آره
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هاي خويش کودکان را براي هاي ديجيتالي با آموزشدارند، بازيران بيان ميگبرخي از پژوهش

( با ارايه گزارشي که به بررسي اثرات 0191) 1سازند، به عنوان مثال، هوهبرخورد با جهان بيرون آماده مي

 يهاي اخير مواردگيرد که بازيهاي ديجيتالي روي کودکان سه ساله پرداخته است، نتيجه ميبازي
ها را و مانند آن« ورود به سالن زيبايي»، «سرزدن به سالن بدنسازي»، «خريد از سوپرمارکت»مانند 

هاي ديجيتالي کودکان را براي توان نتيجه گرفت که بازيسازد، از اين رو ميبراي کودکان مطرح مي
، «سوپرمارکت»پنهان  سازد، اما بايد گفت، اگر از جهت دهيبرخورد بهينه با جهان اطرافشان آماده مي

که همگي در جهت تربيت کاربر به صورت يک مصرف « ورود به سالن زيبايي»و « سالن بدنسازي»
تالي، ها ديجيکننده و سوق دادن زندگي مبتني بر ظواهر براي وي است بگذريم، در صورتي که بازي

ار محدود در اختيار کودکان قرهاي مورد استفاده کودکان به شکل کنترل شده و ها و پويانماييکارتون
توانند حاوي اثرات مثبتي براي کودکان کاربر باشند، اما در کشوري مانند ايران که گيرد، اين موارد مي

ازي انديشه جدي بسترساوليا، اولياي آموزش پيش دبستان و اولياي فرهنگي کودکان و نوجوانان در 
دن کودکان در فضاي مجازي و غرق شدن آنان در اين اند، بسر برفرهنگي براي فضاي مجازي نبوده

 هايي منفعل وزا خواهد بود و نتيجه نهايي آن در بهترين شرايط ايجاد انسانفضا، به شدت آسيب
هايي گونه خواهد بود، هر چند در موارد ديگري ماحصل کار پرستاران الکترونيکي، تربيت انسانربات

 نامتعادل است.
 دهند که حتيهاي جديد هستند، در مصاحبه خود نشان ميساله که کاربر فناوري 4متين و اميرعلي 

 با کلنگ که ابزاري معمول در جهان واقعي است، آشنا نيستند:
 متين: اينا )اشاره به اشکال کتاب رنگ آميزي( چي هستن؟ »
 ابزاره، اين اگه گفتي چيه؟ -

 متين: چکشه!
 نه کلنگه. -

 متين: کلنگ؟
 کندن زمينه.آره، مال  -
 ها تو گوشيتون بازي اين طوري هم دارين که چيزي ياد بده بهتون؟بچه -

 متين: من که ندارم.
 اميرعلي تو چي؟ -

 «.اميرعلي: نه!
صر حد و حدر مصاحبه خود، به بيان اين مسأله پرداخته است که حتي تنوع بي ،ساله 4عبدالرضاي 

 فضاي مجازي نيز براي او تکراري شده است:
 کنين؟هايي ميبا ايکس باکست چه بازي -»

                                                           
1 . Huh, Y. J. 
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 مثالً تيکن بزن بزن.
 فقط بزن بزن؟ -

 بينيم. کارتون مي تربيشکنيم، آره همين، ولي زياد ديگه بازي نمي
 کنين؟چرا ديگه زياد بازي نمي -

 «. برام تکراري شده
شود، رايشان تکراري مياش بالعادهآينده افرادي مانند عبدالرضا که حتي جهان مجازي با تنوع فوق

 رسد.اي به نظر ميآينده تيره
ا هسرانجام کاربران خردسالي وجود دارند که کاربري مفرط آنان از فضاي مجازي، تعادل رواني آن

 را برهم زده است.
 به قرار زير است: ،ساله 4گران تحقيق در مورد اميرحسن و اميرحسين گزارش يکي از پژوهش

ل آشنايي داشتم. فرشته کمي پيش از مراسم ازدواجش، مادر خودش را بر اثر من با فرشته از قب»
ها کمي عقب افتاد و او به همين داليل دچار تألم روحي بسيار زيادي بيماري از دست داد و عروسي آن

شد. فرشته بعد از مراسم ازدواجش، خيلي زود باردار شد و دوقلوهاي او متولد شدند. فرشته کارمند بود 
حاال عالوه بر مسووليت کار داخل و خارج از خانه، وظيفه رسيدگي به اميرحسن و اميرحسين نيز به و 

وظايف او افزوده شده بود. دوقلوهاي فرشته، دو پسر بچه بسيار بسيار شيطان و غيرقابل کنترل بودند و 
، فرشته را از پاي هاي افسردگي فقدان مادر و افسردگي پس از زايمانهمه اين مسايل، به عالوه رگه

درماني و دارو درماني قرار گرفت و رواني شد و مدتي را بستري و تحت روان درآورد و او دچار اختالل
بعد از گذشت چند ماه، کمي بهبود يافت و با کمک اطرافيان توانست کمي مستقل عمل کند، ولي فرشته 

حوصله و خرابکار بودند و از هيچ چيز و ام، بيها بسيار بسيار ناآرهنوز با مشکل دوقلوها روبرو بود. آن
زدند، از آنجا که اين دوقلوها بسيار قلدر هستند، گاهي هيچ کسي ترسي نداشتند و دست به هر عملي مي

شوند و مادر براي پيشگيري از اين مشکالت، هر چيزي را جداگانه براي با يکديگر هم دچار مشکل مي
ها هر کدام يک موبايل و يک تبلت مستقل براي خودشان دارند و  آنکند، مثالًها تهيه ميهر دوي آن

د، رساند! مادر هم که هميشه خسته از کار به خانه ميتاپ را به مادرشان دادهبه تازگي هم سفارش لب
تون، دهد و هر هفته کاربراي رهايي از شيطنت فلج کننده دوقلوها، آنان را به سمت اين وسايل سوق مي

طلب هستند و چون رگ ها بسيار تنوعخرد، چرا که آنا بازي جديد و اکشني براي دوقلوها ميفيلم ي
 کنند.هاي خود ميخواب مادر را نيز در دست دارند، خيلي راحت او را تسليم خواسته

اي را که در کارتون، فيلم يا بازي خودشان ببينند که برايشان تازگي اميرحسن و اميرحسين هر صحنه
دهند و اما امان ه يا جذاب هست، عيناً همان صحنه را در دنياي واقعي و در خانه خودشان انجام ميداشت

 بار اي در راه خواهد بود! مثالً يکاي که آنان با هم متحد شوند، زيرا قطعاً در اين زمان فاجعهاز لحظه
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يز با ها نپرد و آنما بيرون ميدوقلوها در فيلمي ديدند که قهرمان داستان در ارتفاع با چتر از هواپي
هم به طبقه دوم تخت خوابشان رفتند و با چتر باراني خودشان از باالي تخت پايين پريدند و روي شکم 
پدرشان که بر روي زمين خوابش برده بود، افتادند و پدر بيچاره به دليل مشکالتي که در ناحيه شکم 

گري دوقلوها يواشکي با تلفن همراه از ديگران فيلم برايش پيش آمد، مدتي بستري شد يا در مورد دي
وارد  کردند وهاي پليسي، ناگهان در حمام يا توالت را باز ميهاي فيلمگرفتند و مثل مأمور مخفيمي
شدند تا فيلم خود را بگيرند. اميرحسن و اميرحسين در موارد ديگري خود يا همديگر را به شيشه مي
 شده است. خالصه اين دو کودکد بار منجر به پارگي و بخيه در بدنشان کوبيدند که اين عمل چنمي

اي از موارد غيرقابل تصوري هستند که با کمک هم مبادرت به انجام کارهايي خردسال، مجموعه
 کنند.خطرناک مي

ر هاي ديجيتالي که کاربر آن هستند، قرااميرحسن و اميرحسين به شدت تحت تأثير فيلم يا بازي
تأثير  اي را از مدرسه ربودند، تحتکاران بچهرند. به عنوان مثال، وقتي آنان در فيلمي ديدند که تبهگيمي

آن فيلم، به مسوول پيش دبستان خود گفتند که يک دزد علي را دزديده است، در حالي که آن مرد 
ان ن پيش دبستاش آمده بود و به اين ترتيب موجب دردسر مسووالعموي علي بود که دنبال برادرزاده

 خودشان شدند. 
بينند و بازي کرده و ها را ميهايي قرار دارند که آنها و بازيها، فيلمدوقلوها کالً در فضاي کارتون

دهند، کنند و همواره کارهاي خطرناکي انجام ميها، زندگي ميها و بازيها، فيلمتحت تأثير اين کارتون
 گيرند و هيچ فکري درباره نتيجه کارشان ندارند. ميچرا که صرفاً از اين محصوالت الگو 

اند و بينند، بسيار عالقه يافتهها ميها و کارتوناميرحسن و اميرحسين به آتش بازي هم که در فيلم
 اند. و خساراتي به منزلشان وارد آورده بارها دست به آتش بازي در خانه زده

کنم و وانمود کردم که مايلم از آنان طرز بازي  من وقتي خواستم با اين دو موجود عجيب صحبت
شرمانه جواب منفي به من دادند و گفتند: ها را ياد بگيرم، خيلي بيريختن و بازي کردن و دانلود بازي

دم، اتاق هايي که برايشان برده بوو با برداشتن خوراکي« خنگي که اين چيزها رو بلد نيستي چه قدرتو «
 را ترک کردند. 

هاي مورد استفاده اميرحسن و هاي ديجيتال و فيلمها، بازيآن که اثرات کاربري از کارتونخالصه 
 «.توان احساس کرداميرحسين را در تک تک رفتارها و گفتار آنان به خوبي مي
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توان بيان داشت بزرگ شدن در فضاي مجازي، امري پر خطر بندي مختصر ميبنابراين در يک جمع
د انجامورت عدم بسترسازي فرهنگي و مداخله فعال در آن، کار فضاي مجازي به آنجا مياست و در ص

، در بهترين شرايط ممکن، به جاي تربيت شدن به 11نسل دهه  که کاربران، خاصه کاربران خردسال
گر و مستقل، انساني منفعل، دربند و همچون يک ربات تربيت خواهند شد. صورت انساني آزاد، انتخاب

ي اآيند که در آينده، به صورت پديدههاي ديگري در اين ميان چنان نامتعادل بار ميچند انسان هر
 شان ظاهر خواهند شد.پرخطر براي خود، اطرافيان و جامعه

  روانی هایاختالل از برخی در سن كاهش -2-23

 کنيد؟هايي ميتون چه بازيي خودهابا عروسک شماخوب سارا جان  -»
عدش شه آنا، بشم السا و ليال ميگيريم جلوي صورتمون، من ميوقتا، عروسکا رو ميمثل بعضي 

 کنيم.بازي مي
 کنيد؟يعني مثل السا و آنا بازي مي -

 گيرم جلوي صورتم.آره، من شبيه السا نيستم، به خاطر همين عروسک مي
 ا باشي؟هدوست داشتي شبيه اون -

 خيلي. ،آره
 چرا؟ -

 گلن.آخه اونا خيلي خوش
 ها خوشگله؟چه چيز اون -

 .ساله( 4)سارا، « خب لباسشون، تاج دارن موهاشونم خيلي خوشگله
ه هاي رواني کاهش يافته است، ببا گسترش و سيطره يافتن فضاي مجازي، سن ابتالء به اختالل

ادي افرشدند که اين معنا که اگر در گذشته، افراد پس از بزرگ شدن و وارد شدن به جامعه متوجه مي
تر از آنان وجود دارند و فرد در آن هنگام، پس از مقايسه جذابيت، تر و متشخصتر، مرفهزيباتر، جذاب

افت، ياي که بين خود و ديگران ميها، بين خود و ديگران، به دليل فاصلهرفاه، امکانات و نظاير آن
ويش تر از خو ديگران، آنان را جذابگرفت و يا با مقايسه خود افسرده شده يا اضطراب گريبان وي را مي

گرفت، در حال حاضر، از آنجا که در رهگذر يافت و احساس بدشکلي بدني در ذهن وي شکل ميمي
اند به توها، جهان کنوني به يک دهکده جهاني تبديل شده است و هر فردي در آن ميپيشرفت فناوري

ها ه محلخود را فقط با جمع بچ ترپيشين اگر فردي سادگي با اقصاء نقاط جهان رابطه برقرار کند، بنابرا
کرد و بعد راجع به جذابيت يا عدم جذابيت فيزيکي خود نتيجه هاي خودش مقايسه مييا هم کالسي

ماعي آموزاني که به لحاظ اقتصادي اجتکرد يا اگر فردي با مقايسه خود با ديگر دانشگرفته و قضاوت مي



 11، فرهنگي و اجتماعي نسل دهه / بررسي تحول هاي رواني033

کرد، در حال ران و عقب ماندگي در رفاه و امکانات زندگي را نميهم سطح وي بودند، احساس خس
هاي مختلف فيزيکي، حاضر هر فردي با اين امکان روبروست که خودش را با انبوهي از افراد در زمينه

هاي مطرحي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و حتي سياسي مقايسه کند و بالفاصله در برابر انبوه گزينه
 ها بيابد.تر از بسياري از آنبيند، خود را عقبش ميکه فراروي خوي

ها نساناند، ابنابراين با تحولي که فضاي جهاني شده و فضاي مجازي براي بشر معاصر پديد آورده
شان، ممکن است به سادگي قانع شوند که آنان به هاي فرارويحد گزينهبه دليل گسترش يافتن بي

راني که تري نسبت به ديگرفاهي و اقتصادي يا شرايط اجتماعي پايينلحاظ جذابيت بدني يا امکانات 
بيند، قرار دارند )هر چند برخي از افراد در اين ميان جذابيت يا امکانات در فضاي اجتماعي آنان را مي

 کنند(.اقتصادي توهمي خود را با فتوشاپ به ديگران القا کرده و منتقل مي
ا هايي است که باختالل جمله از شتهايي، اضطراب و افسردگي ابيبدني، رواناختالل بدشکلي 

ا با در گذشته خود رمثالً ، زيرا کودکي که اندشدهکاهش سن مواجه گسترش سيطره فضاي مجازي با 
کرد، در عمل در فضاي هاي خودش مقايسه ميهاي محل و يا هم کالسيتعداد محدودي از بچه

بيند که بسياري از آنان نيز از وي ها فرد روبرو ميرا با ميليونرسد که خودش مجازي به جايي مي
، يا آن که در مواجهه با استاندارد شدن معيارهاي زيبايي غرب، به صرف نداشتن تر و زيباتر هستندجذاب
هاي آبي يا موهاي طاليي، کودک احساس خسران کرده، اضطراب و افسردگي به وي دست چشم

 .دهدمي
    

 
 
 
 
 

و لعاده اهايي که از جذابيتي فوقشته از گسترش امکان مقايسه کاربران فضاي مجازي، ارايه الگوگذ
شود، سطح توقع مخاطبان خود را ها در عرصه زمين خاکي پيدا نميبرخوردار بوده، مشابه آنفرابشري 

گوي مورد ه آنچه البزرگ شدن، به جذابيتي مشابه يا نزديک ب يد با با ،کنندباال برده، آنان تصور مي
 .يابندشان از آن برخوردار است، دست عالقه

تالي، هاي ديجي، چنان عدم اعتماد به نفس را در سطح کاربران دختر بازيفرابشريهاي ارايه شده الگو
هايي ها دامن زده است که حتي دختران خوش چهره و جذاب، آرزوي يافتن چهرهها و پويانماييکارتون

قق اند که آرزوي آنان محدهند که در خوابشان، ديدهکنند و يا گزارش ميبرتز و السا را مي نظير باربي،
 اند!ها شدهشده، آنان شبيه السا، موانا يا مانند آن
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 ساله با موضوع من و باربي است: 4تصوير زير، نقاشي سوين 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

مسأله بدشکلي بدني که طبق متون نظري  هاي ميداني گروه پژوهش حکايت از آن دارد کهبررسي
موجود، بايد حداقل از سنين بلوغ افراد شروع شود، در حال حاضر در ايران از سنين پيش از دبستان 

 شود.شروع مي
( در توصيف اختالل بدشکلي بدني با استناد به متون کالسيک موجود در جهان 9911دادستان )

 نويسد:مي
ار رايج در دوره نوجواني است و وابستگي تنگاتنگي با تغييرات دوره هراسي رفتاري بسيبدشکلي »

 هاي نابهنجاري که با زيبايي بدنيمشغوليدل»بلوغ دارد. کرپلين اين اصطالح را به منظور تعيين 
داند. از سوي ديگر ژانه اند، ابداع کرده است و آن را يک پديده وسواسي غيرهذياني ميمرتبط

توصيف کرده است . مؤلفان ديگري به اختالالت « شرم داشتن از بدن خود» ا به منزلههراسي ربدشکلي
کنند و آن را به منزله اضطرابي که ناشي از شکل شناسي مجموعه يا بخشي اشاره مي« تصوير بدني»

 دانند.از بدن است، مي
ايي که هاس واقعي )هراسهراسي را بتوان به منزله يک هررسد که بدشکليبه معناي اخص، به نظر نمي

ي نزديک به افکار وسواس تربيششوند( دانست، بلکه آور مشخص ميبراساس ترس از شيي يا موقعيت هراس
ا از ر« هراسيبدشکلي» است و اگر ترسي وجود دارد، ترس از طرد اجتماعي است. اين ويژگي، موقع خاص
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ر، از زاويه رابطه اين بدن با گروه اجتماعي، مشخص سو از نظر رابطه نوجوان با بدن خود و از سوي ديگيک
 کند.مي

سالگي از بين  99-01شوند و در حد سالگي ظاهر مي 90ها در حدود هراسينخستين بدشکلي
هاي نوجوان است، کامالً يا تقريباً بهنجار مشغوليروند. در همه موارد، عضوي که کانون تمرکز دلمي

هاي هاي نوجوان با ويژگيبا واقعيت متناسب نيست. گاهي دل نگرانياست و شدت نگراني نوجوان 
 .«آيداجتماعي، عامل مهمي در ايجاد اين اشتغاالت به شمار مي -اند و چارچوب فرهنگينژادي مرتبط

ن گذارند. ايساله، کاهش سن بدشکلي بدني را به معرض ديد مي 3ساله و سحر  9هاي ترنم مصاحبه
اند، به هاي غيرواقعي که براي آنان پردازش شدهل در جريان کاربري خويش از الگوکودکان خردسا

 اند:احساس بدشکلي بدني خود رسيده
 داري؟ هاييترنم خانم تو چه بازي -»

 آرايشگري.
 داري؟ تدوسرو رايش آم ه خودت -

 .زنه مامانم براممي)رژ( لژ 
 زني؟ژ ميتو توي بازيت ر -
  .کنهمي رو خوشگلم موها ،نه
 اونا بشه؟ لمثموهات م ه داري تو تدوس -
 .بي نيس کهآخه موهام آ ،نه
 ؟شديميشبيه اونا  ،بي بودآيعني  -

 .آره
 تره يا موهاي اون آبيه؟موهاي تو قشنگ

 .«موهاي اون، موهاي من زشتن
 

 

 ي؟سحر خانم گفتي دوست داري مثل باربي بش -»
 آره! اون خيلي خوشگله!

 تو هم که خوشگلي عزيزم!اما  -
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 «تره!تره! تازشم لباساي اون از من قشنگنه، اون از من خوشگل
هاي غربي در ذهن کودکان خردسال ساله نيز شواهد ديگري از رسوخ الگو 4لقاي هاي ثنا و مهنقاشي

اي هويانماييها و پها، کارتونخردسال کاربر بازيدختران دهند، به اين معنا که ايراني را به دست مي
هاي طاليي و هاي زيبايي غرب )يعني موغرب، در جريان کاربري خود از اين محصوالت، استاندارد

اند و بالطبع هر کودک هاي آبي( را به عنوان معيار جذابيت در ذهن خود نهادينه ساختهلَخت و چشم
يت ، خود را در عرصه جذابگفتههاي توهمي پيشچشم ميشي و مو مشکي ايراني، به دليل فقدان معيار

 کند.فيزيکي ناکام و شکست خورده احساس مي
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اند که از رنگ مو و هاي خود بيان داشتهساله در قسمتي از مصاحبه 5/4ساله و حسني  4مليساي 
ر، را دارند، به تعبير ديگآيد و آرزوي داشتن مويي طاليي و چشمي آبي رنگ چشم خودشان بدشان مي

ا و ههاي ديجيتالي، کارتونمليسا و حسني با پذيرش استاندار زيبايي زن غربي که از طريق بازي
ها معرفي شده است، با نفي چهره شرقي خود، به گرداب بدشکلي بدني هاي آن سوي آب بدانپويانمايي
 :انداند، گرفتار آمدهها براي آنان پديد آوردهکه رسانه

 ها باشي؟خوب ديگه چرا دوست داري مثل باربي و پرنسس -» 
 هاي طاليي.آخه دوس داشتم يه دونه دامنه صورتي داشته باشم با يه گل سر مشکي با مو

 هاي خودت رو دوست نداري؟مو -
 .«نه. دوس داشتم موهام طاليي باشه، مثل باربي، از رنگ موهام بدم مياد

 هاي تو چه رنگيه؟چشم -»
 شکي.م
 دوستش داري؟ -

 نه!
  چرا؟ -

 «.دوست دارم چشمام مثل باربي آبي باشه!
که احساس بدشکلي بدني در اذهان آنان رسوخ کرده  11بررسي ميداني کاربران خردسال نسل دهه 

وهمي( هاي )تکوشند خالءاست، داللت بر آن دارد که برخي از اين کودکان با گريز به عرصه آرايش، مي
 رتفع سازند.خويش را م

کودکان ديگري با استفاده از امکاناتي نظير فتوشاپ، در عمل به خودفريبي و ديگرفريبي متوسل 
 گردند.مي

د آورنبراي حل مشکل بدشکلي بدني خود، به عرصه خرافات روي مي 11نسل دهه بعضي از کودکان 
 به زيبايي موردز بزرگ شدن دهند که پس ابه خود وعده مياخير و سرانجام تعداد ديگري از کودکان 

با توسل به عمل جراحي زيبايي، بدشکلي بدني )توهمي( خويش را مرتفع خواهند رسند و يا نظر خود مي
 ساخت.

داشتند که آنان با آرايش کردن، هاي خود بيان ميساله، در مصاحبه 4فريماي آسانا و ساله و  5فاطمه 
 ازند:ساندک خويش را بر طرف ميمشکل جذابيت 

 ؟کنيکار ميه چ ،خواي بندازيعکس که مي -»
 .ندازمازنم و عکس ميالک مي ، بعدپوشملباس خوشگالمو مي

 ؟کنيچرا آرايش مي -
  .تو عکس زشتم ،رايش نکنمآاگر 

  .خيلي هم خوشگلي ، توچرا زشتي -
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 .کننآرايش مي، خوان عکس بندازن، همه که مينه
 ؟دنهست چه کساني ،همهمنظورت از  -

 «. و عسل و خاله زهرا و خاله سيما معم

 
 
 
 
 
 
 
 
 آسانا گفتي السا خوشگله ديگه؟ -»

 آرهههههههه.
 دوست داري شکل اون باشي؟ -

 گه آنا يا السا. آره... ولي من خودمم خوشگلم... واسه همين مامانم بهم مي
 پس دوست نداري شبيه اون بشي؟ -

 هم شبيه اون. چرا... يعني هم شبيه خودم باشم، 
 خوان شکل السا بشن؟ها هم ميهات چه طور، اوندوست -

 همشون.
 کنن واسه اين که شبيه السا بشن؟چه کار مي -

 گن خوش به حالت که خوشگلي... ما بايد مو رنگ کنيم... بعدش... لنز بذاريم. ميبه من 
 کنن؟ها رو مياين کار -

 کنن.ها رو مينه، بزرگ که شدن اين کار
 هاي تو کسي هست که ناراحت باشه از اين که شبيه السا نيست؟بين دوست -

 آره. 
 کي؟ -

 يه دختره است... بعد پوستش تيره هست... ولي اون سفيد برفي رو دوست داره.
 ناراحته که مثل اون پوستش سفيد نيست؟ -

 آره... .
 گيد؟ميشما چي بهش  -

 گيم بزرگ که شدي ليزر کن.مي
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 اين رو کي بهتون گفته؟ - 
 .«دونستيمخودمون مي

 
 هايي کردي؟چه بازيتا حاال  فريما خانم تو -»

 مياد، ان. يکيشون صورتيه، يکيشون آبيه، يکيشون سفيده، بعد هر صداييتو يه گروهي چندتا اسبن
 کنه.مي شکه با يه غول بجنگن. کارتونشون رو هم دارم. يکي رو هم دارم که آرايبا هم  رنمي

 آرايش بازي چه طوريه؟ -
کني، مي کني، آرايششمي کني، رنگ لباساش رو عوضمي کني، دامن تنشمي مثالً لباس تنش

 رنگ موهاش رو عوض کني، مدل موهاش رو عوض کني.
 تو هم دوست داري مثل اين بازي، آرايش کني؟ -

زنه برام. مي گم، مامان برام رژ لب بزن. مامانم هممي خوايم بريم جشن تولد، به مامانممي مثالً آره
گم، مامان لطفاً آرايشم کن. مي کنم زشتم، بعد به مامانممي بينم، فکرمي مثالً وقتي خودم رو تو آينه

 «.زنهمي ريم، برام رژ لبمي گه، آرايش برات بده، فقط وقتي عروسي و جاييمي ولي مامانم

 
 
 
 
 
 
 

هاي )توهمي( وجودي خويش جبران خالء در صدداردي کودکاني که با توجه به آرايش، البته در مو
ها و هستند، ممکن است با مخالفت اولياي خود مواجه شوند که در آن صورت نوعي از جدال بين آن

 پيوندد.شان در مورد همين مسأله، به وقوع مياولياي
اي هست که در آن چهار اشت، دختر وي کاربر بازيدساله، در مصاحبه خود بيان مي 9مادر نازنين 

کنند. اين دختران هر روز با مدل لباس و آرايش متفاوتي در بازي آفريني ميدختر زيباي غربي نقش
 ها شده است.ها، عاشق آنان و اعمال آنشوند و نازنين نيز با ديدن آنحاضر مي
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هاي عسلي رنگ و فر برخوردار هست، اما از آنجا که عاشق پوستي سفيد و مونازنين با اين که از 
خواهد تا او را هر ها ميهاي باربي خودش است، دايم با مراجعه به خاله، مادر و مادر بزرگ از آنالگو

ارد، دآيد و اظهار ميهاي فر خودش بدش ميروز به شکلي متفاوت آرايش کنند، در ضمن نازنين از مو
 آورد.ها را به شکل متفاوتي درميوست دارد موهايش صاف بود تا هر روز آند

زنم، او شروع به گريه کردن و وقتي هم که من در برابر اصرار نازنين مبني بر آرايش او سرباز مي
ي از اخورد تا آن که مادر بزرگش با مداخله در اين امر، با اين که سر رشتهکند و غذا نميبدخلقي مي

کند تا او از اعتصاب غذاي خودش دست ايش ندارد، خودش را مشغول آرايش و الک ناخن نازنين ميآر
 بردارد.
 

 
 
 
 
 
 

http://getandroid.ir/uploads/posts/2016-06/1466564191_sweet-baby-girl-beauty-salon-1.jpg
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سل دهه نتوسل به خودفريبي و ديگرفريبي، عرصه ديگري است که برخي از کودکان مصاحبه شده 
ر دلخواهي يشان، به تصاويهاداشتند مثالً با تقاضاي کار فتوشاپي روي عکساز آن ياد کرده، بيان مي 11

 داشت:ساله در همين ارتباط بيان مي 4رسند. طناز از خود )!( مي
 عکس پروفايلت چيه؟ -»

 خودمم. تربيشذارم، ولي خودمم... گاهي هم گل و دختر و اينا مي
 عکست چه جوريه، خوشگله؟ -

 آره، تو چندتاش هم چشام رنگيه.
 يعني لنز گذاشتي؟ -

 نه فتوشاپه.
 هاي مشکي خودت مگه خوشگل نيست؟شمچ -

 هاي بلند.تره با مژهتره، درشت قشنگخوبه، ولي رنگي قشنگ
 هاي بلند نيست؟چشم خودت مگه درشت و با مژه -

 .«نه ديگه... نيست

 
 

 
 
 
 
 
 

داشت او از پدرش خواسته است تا گوسفند تک شاخ را ساله در مصاحبه خود اظهار مي 5/5کيمياي 
 رد تا گوسفند تک شاخ آرزوي او را مبني بر زيباتر شدن محقق سازد:براي او بخ

 ري؟تو هم مهد کودک مي -»
 آره! 

 کيفت عکس باربي اينا داره؟   -
 . ام هس، با مينيوننه، مال من يه تک شاخ داره، صورتي

 تک شاخ چيه خاله؟ -
کنه ، بعد اون آرزوت رو واقعي ميزنيييه )گوسفند( که يه دونه شاخ داره، بعد بهش دست ميبهيه به

 . برات
 تو هم داري؟ -

 نه، ولي بابام قول داده، تولدم بخره برام. 
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 تولدت کي هست؟ -
 دهد(.را نشان مي 3)با دست عدد 

 خواي بهش بگي کدوم آرزوي تو رو برآورده کنه؟ وقتي بابات برات بخره، مي -
 يلي قد بلند کنه. خوام بگم پاهامو با دستامو با موهامو، خمي
 چرا؟ -

 خوب، چون که باربي اين شکليه ديگه. 
 اين چون دست و پاهاش و موهاش بلنده خوشگله؟ 

 .«آره
داشتند، آنان براي رفع مشکل سرانجام برخي از کودکان پيش دبستاني مصاحبه شده اظهار مي

کامل  به بلوغ و رشد جسمياند تا پس از رسيدن به آينده بستهبدشکلي بدني )توهمي( خويش، اميد 
 خودشان، زيبايي مورد نظر را به دست بياورند:

 تو هم دوست داري شکل السا و آنا باشي؟-»
وشم پآره، اآلنم مثه اونا موهام يه عالمه بلنده و خوشگلم، تازه مثه السا بلدم برقصم، لباسشم که مي

 شم.شم، ولي بزرگ بشم، عين عين خودشون ميشکل خودش مي
 شي؟ني چه جوري مييع-

 خب اونا الغرن، موهاشون خوشگله، منم عين اونا خوشگلم، مامانم خودش گفته.
 ها هستي؟گفته مثه اون-

 .ساله( 4)روژينا، « تريگه توام از اونا قشنگآره، مامانم مي
 بعد گفتي به جز السا و آنا ديگه چي دوست داري؟ -»

 همون فروزن.
 است؟ فروزن که همون السا و آنا -

 نه همون نيست، فروزن اونه که موهاش بلنده تا رو زمين.
 گي؟ دوست داشتي شبيه اون باشي؟آهان راپونزل رو مي -

 آره، دوست داشتم موهام تا رو زمين باشه.
 اومدي مهدکودک؟بعد اگر موهات اين قدر بلند بود، چه جوري مي -

 بافتم.کردم يا ميخب موهامو جمع مي
 ات خيلي قشنگه.اآلن هم موه -

 نه، دوستشون ندارم، موهام کوتاس و وزوزيه.
 مگه دوست داشتي موهات چه شکلي باشه؟ -

 دوست داشتم موهام بلند باشه و طاليي باشه.
 شه!موهاي توام بلند مي خوب -

 ساله(. 5)کيميا، « شه!زود موهام بلند بشه! من دوست دارم دونم که کي موهام بلند مينمي
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داشتند، آنان براي رفع مشکل بدشکلي اظهار ميهم مصاحبه شده  11نسل دهه ي از کودکان بعض
با سپردن چهره و تن خودشان به دست جراح زيبايي، مشکل خودشان  خواهندمي، همي( خودبدني )تو

 را مرتفع سازند. 
به  با زدن چسب کندداند جراحي پالستيک چيست و فکر ميساله در حالي که هنوز نمي 5/5سحر 
تر کند، از آرزوهاي خويش در اين جهت به شرح زير ياد کرده تواند بيني خودش را کوچکبيني مي

 است:
 کني؟ چرا با تبلت خودت بازي نمي -»

 ره. ام يه کم سر ميچون که اون اينترنت نداره، حوصله
 ره؟ ات سر نميکني که حوصلهبا اينترنت چه کارهايي مي -

   .هيچي
 کند(.)بعد از مدتي با تالش مجدد شروع به صحبت مي

 کنم.بينم، الک )اليک( ميرم ايستا )اينستاگرام( عکس ميمي
 بيني؟ ها رو ميمثالً عکس چي -

 . عکس کارتونا
 شه به من هم نشون بدي؟ خوب مي -
 . گه چيا نوشته. اينجا عکس کارتوناس. مامانم برام ميبيا
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 شن! ها که الکيه خاله، کارتونا واقعي نمي... اين -
ان خوام تازه شبيه اين بشم )تصويري نيمه برهنه را نششن، بيا ببين خودت، اصالً منم ميام ميخيلي

 دهد(. مي
 يعني چه کارکني؟  -

 . کنم ايبلد بشم آهنگ بخونم، برقصم، ولي اول بايد دماغمو چسب بزنم، موهامم بزرگ کنم و قهوه
 دماغت رو چرا چسب بزني؟  -

 . چون که کوچيک بشه
 شه دماغ رو کوچيک کرد؟ مگه مي -

 . گهآره. زن داييم با اين باربيه که واقعي شده، دماغاشونو چسب زدن قبالً. مامانمم مي
 . تريولي تو خودت که از باربي خيلي خوشگل -

، کم غذا بخورم، بلد بشم قشنگ برقصم، خوشگل هر موقع چشامو آبي کنم، موهامو بزرگ کنم
 شم. مي

 خواي اين شکلي بشي؟ چون باربي اين شکليه، تو هم مي -
 «. ريمام کالس باله هم ميآره، من و مرسده

ساله هم از آرزوهاي جراحي پالستيک خويش به قرار زير ياد  5/4مهساي رها و ساله و  4مليساي 
 اند:کرده
 د رو فقط به خاطر موهاي جادوييش دوست داري؟يعني گيسوکمن -»

 نه، گيسو کمند خيلي خوشگله، موهاش بلند و طالييه، لباسش بنفشه، چشماش آبيه.
 کني که شبيه گيسوکمند باشي؟تو چه کار مي -

ي کنم تونم موهامو طاليپوشم، ولي من که نمييه لباس خريدم، شبيه لباس گيسو کمنده، اونو مي
ولي هر  تونم شبيه اون بشم،آبي کنم، آخه من زشتم، مثل گيسوکمند خوشگل نيستم، نمييا چشامو 

 «.کنمکنم، موهامم طاليي ميوقت بزرگ شدم، دماغمو عمل مي
 السا چه شکليه؟ -»

 يه دختر خوشگله که خيلي الغره و موهاش بلنده، دماغشم قشنگه. 
 دماغش قشنگه يعني چي؟ -

 ده.يعني دماغش رو عمل کر
 عمل کرده يعني چي؟ -

 يعني کوچيک کرده.
 کنن؟خوب مردم براي چي دماغشون رو عمل مي -

 براي اين که قشنگ نبوده، مجبور شده قشنگش کنه.
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 يعني هر کي دماغش قشنگ نيست، بايد عمل کنه؟ -
 آره ديگه.

 دونستي عمل کردن يعني چي؟قبل از اين که کارتون السا رو ببيني، مي -

تونم متوجه بشم مامان من هم دماغش رو عمل کرده بود. بعد من هر کي رو ببينم، مي آره، چون
 که عمل کرده يا نکرده دماغشو.

 پس بگو ببينم من دماغم رو عمل کردم يا نه؟ -
 کنن.کنن، فقط دخترا عمل مينه پسرا که دماغشونو عمل نمي

 کنن؟براي چي پسرها عمل نمي -
 د عمل کنن. مثالً باباي من عمل نکرده.چون مرد هستن ديگه. نباي

 ي دماغش زشت باشه، بايد عمل کنه؟سک تو مگه نگفتي که هر -
 ها، نه مردها.آره، فقط زن

 تو هم دوست داري دماغت رو عمل کني؟ -
 کنم.آره، بزرگ بشم، حتماً عمل مي

 خواي عمل کني؟تو که دماغت خوبه، چرا مي -

 نه، دماغ من نوکش تيزه. 
 کنن؟ هايي که داري هم دماغشون رو عمل ميه نظرت دوستب -

 دونم، ولي فکر کنم مريم نتونه عمل کنه.نمي
 چرا؟ -

 رسه که عمل کنن.چون پول اونا نمي
 مگه براي عمل کردن پول زيادي الزمه؟ -

 کرد که بره دماغشو عمل کنه.آره، مثالً مامان من چند وقت داشت پوالشو جمع مي
 اي هم کرده؟هاي ديگهلسا عملبه نظرت ا -

 آره. فکر کنم چشماشم عمل کرده، چون خيلي قشنگه.
 مگه چه شکليه؟ -

 رنگش آبيه.
 شه عمل کرد؟مگه چشم رو هم مي -

 آره. چون هيچ کس رو نديدم که رنگ چشماش آبي باشه.
 هاشون آبي نيست، زشت هستند؟هايي که رنگ چشممگه اون -

 بهتره. نه زشت نيستن، ولي آبي
 هات رو هم عمل کني؟خواي چشمتو بزرگ بشي مي -

 نه. 
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 چرا؟ -
 مونه که چشمامم عمل کنم.چون اگه بخوام دماغمم عمل کنم، پول برام نمي

 دوست داري شبيه السا بشي؟ -
 شم. کنم و شبيه اون ميآره. عمل مي

 دوست نداري شبيه مامانت بشي؟ -
غش رو عمل کرده. فکر کنم اون هم داره خودش رو شبيه السا آره، مامانمم دوست دارم. اونم دما

 .«گهکنه، ولي به من نميمي
ذاره، براي همين من يواشکي از هاي آرايش استفاده کنم، ولي مامانم نميمن دوست دارم از وسيله»

 کنم.وسايل آرايشي اون استفاده مي
ن هميشه توي فکر اين هستم که وقتي من دوست دارم چشمام مثل باربي رنگي باشه، اما نيست، م

 بزرگ شدم، چشمام رو عمل کنم تا مثل چشماي باربي خوش رنگ بشه.
 ديگه چي؟-

ديگه اين که دوست دارم قدم مثل باربي بلند باشه. براي همين از همين اآلن کفش پاشنه بلند 
 خريدم.

 «.ييکنم، حتي عمل زيبامن دوست دارم خوشگل بشم، براي همين هر کاري مي

  
 
 
 
 
 
 
 
 

اشتهايي اختالل رواني ديگري است که با کاهش سن شديدي مواجه شده، حتي در سطح بيروان
 نيز قابل مشاهده است. 11نسل دهه  خردسالکودکان 

ها، ها، کارتونهاي ارتباطي جديد، در جريان کاربري از بازيفناوري در برخي از موارد کودکان کاربر
ند، با اباکس، تلفن همراه، رايانه و يا ماهواره، شاهد آن بودهايي که در تبلت، ايکسهها و سريالفيلم

اند، ها قرار گرفتههاي اخير تحت تأثير آنفناوري هايي که در جريان کاربري ازالگوبرداري از چهره
رواقعي غالب موارد غياين افراد در  ها به دست بياورند )که البته اندامکوشند اندام متناسبي مانند آنمي
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ود(، شغذايي )که غالباً هوشمندانه از ديد اوليا پنهان نگه داشته مي (، از اين رو با پيش گرفتن رژيماست
 کوشند تا به خواست اخير جامه عمل بپوشانند. مي

 
 

 
 

 
 
 (-ي پديادانشنامه ويک -!« غذا نخوريد: »شده است باربي نوشته« چگونه وزن کم کنيم»کتاب جلد پشت )

ساله، در مصاحبه خويش از ضرورت رژيم گرفتن خودشان براي  4ساله و يسنا و مهديس  5آنيساي 
 اند:اي مانند باربي و السا به قرار زير ياد کردهشبيه شدن به الگوهاي غير واقعي

 بيني؟برنامه کودک رو هم ميآنيسا خانم  -»
 آره.

 با گوشي يا با تلوزيون؟ -
 بينم.بعضي وقتا برنامه کودک مي با گوشي بابام،

 هايي؟چه برنامه کودک -
 هاي بزرگونه.فيلم

 اسم فيلمش چي هست؟ -
 خاله سوسکه.

 فيلمش رو دوست داشتي؟ -
 آره خيلي.

 از همه دوست داشتي؟ تربيشکجاش رو  -
بانو  ادرزبانو بود. اون و باباش به شه يه زندان مثالً. يه شهرزادي يه خاله سوسکه بود که رفت تو

 سنجد دادن اون مرد. باباشو اون رفتن زندان.

 خاله دوست داشتي شبيه خاله سوسکه باشي؟ -
 آره خيلي.

 کردي؟اگه مثل خاله سوسکه بودي، چه کارهايي مي -
 خواستم حرفاي خوب بزنم.مي

 هاي خوب بزني؟شه حرفاگه خاله سوسکه نباشي، نمي -
 باشم .شه، اما خاله سوسکه دوست دارم مي

 هايي خوبه؟مثالً چه حرف -
 حرفاي خوب ديگه.

 هايي بده؟خوب چه حرف -

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:How_to_lose_weight_II.JPG?uselang=fa
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 هاي بد نه، حرفاي خوب.حرف

 از فيلم خاله سوسکه چه چيزهايي يادگرفتي؟ -
 ياد گرفتم دزدي دزدي چيزي نخورم، ياد گرفتم حرفاي خوب بزنم.

 هايي رو ديدي؟خاله به جز خاله سوسکه چه برنامه کودک -
 باربي و خونه رؤيايي.ارم باربي ديدم، يه ب

 از کجا باربي رو ديدي؟ -
 توي گوشي بابام.

 خوب بين برنامه کودک خاله سوسکه با باربي به نظرت کدومش بهتره؟ -
 باربي.

 چرا باربي؟ -
 دوست دارم.تر بيشو رتره تا خاله سوسکه. من باربي چون باربي رنگارنگي

 وسکه بشي يا باربي؟حاال دوست داري شبيه خاله س -
 باربي.

 خوب بايد چه کارهايي بکني تا شبيه باربي بشي؟ -
خندد( بايد رژيم بگيرم، يه عالمه لباس بخرم، بعد به بابام بگم يه خونههه بزرگ بخره که لباسامو )مي

 «.خوام برم، رژ بزنم، کرم بزنم...بذارم اون جا، بعد وقتايي که بيرون مي

 
   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
خورم خوام بيام پيشت با هم بازي کنيم و اسکيت کنيم. منم کم غذا ميالسا من دوستت دارم، مي»

 «.تا شبيه تو بشم
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 و دوست داري؟ر فوکارچرا پانداي کونگمهديس خانم، تو  -»
 ئه.واسه اين که چاقالو چرااا؟

 خوب چرا از چاقالو بودنش خوشت مياد؟ -
 ه، ولي ته دلش مهربونه. کنآخه بانمکه ديگه. خرابکاري مي

 تو هم دوست داري چاقالو باشي؟  -
 شم. نه، زشت مي

 يعني هرکس چاقه، زشته؟ -
 اس، ولي آدما نبايد چاق بشن.نه، پاندا اگه چاق باشه، بامزه

 ها نبايد چاق بشن؟چرا آدم -
 شه. شون نميشن، بعدشم ديگه لباساي خوشگل، اندازهچون مريض مي

 چه کار کنيم که چاق نشيم؟ خوب ما بايد -
 ورزش کنيم. 

 تونيم بگيريم؟رژيم هم مي -
 نه، من چون کوچيکم، بدنم به غذا نياز داره، مامانم گفته رژيم مال بزرگاس.

 خواستي رژيم بگيري؟چرا مامانت اين رو بهت گفته، مگه مي -
 آره.

 خواستي رژيم بگيري؟چرا مي -
 شم. که تو عروسي دخترداييم، خوشگل با

 يعني اگه الغر نشي، خوشگل نيستي؟  -
 نه ديگه. 

 دوني کساني که الغر نيستن، خوشگل نيستن؟از کجا مي -
 «. گيرن، معلومه چاقي بدهشون رژيم ميچون همه
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ساله که دختري تپل است، در مصاحبه خود از آرزوي خود مبني بر الغر شدن ياد کرده و  4مليساي 
کننده غذا نخوردن و گرسنه ماندن و غذا خوردن دوباره خود سخن به ميان آورده است:از تعارض ش

کني؟هايي نگاه ميچه کارتون -»
هاش.مثالً، اوهوم دخترونه

کني عزيزم؟چرا نگاهشون مي -
چون دوسشون دارم.

ها خوشت مياد؟توني به من بگي که از چي اونخوب عزيزم مي -
از اون لباسا داشته باشم، آخه لباساشون خيلي قشنگه.لباساشون، دوس دارم 

هاشون داري؟از لباس -
نه ندارم.

چرا نداري؟ -
شه، من تپلم.ي من نميآخه اونا خيلي الغرن، لباساشون اندازه

ها؟الغرن اون -
آره.

 يعني چه جوري هستن؟ -
وري خورم که اون جغذا نميکمرشون خيلي باريکه، منم دوست داشتم اون جوري باشم، بعضي وقتا 

خورم.رم ميشه، ميبشم، ولي خب گرسنم مي
ها بشي؟خواي مثل اونآه، چرا مي -

«.که از لباساشون بخرم

ند: نويساي فرزندشان ميهاي تغذيه( با اشاره به ضرورت مداخله اوليا در اختالل0195و همکاران ) 1التزر

1. Latzer, Y.
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ار و هاي آشککنند و در معرض پيامها استفاده ميه از رسانهدر تحقيقي مشخص شد دخترهايي ک»
 دهند. اين افراد تصوير بدنيزايي از خود نشان مياي آسيبهاي تغذيهگيرند، اختاللها قرار مينهان آن

بدي از خود دارند و مضاف بر آن احساس فقدان قدرت و کنترل در زندگي، گريبان آنان را گرفته است. 
 کنند. ر غالباً اولياي اين افراد نيز از سبک والدگري مناسبي استفاده نمياز سوي ديگ
هاي انجام شده داللت بر آن دارد که با بهبود سبک والدگري اوليا و مداخله آنان در جهت پژوهش

ده اها را تخفيف دتوانند تا حدود زيادي اثر رسانهها، اولياي اخير ميحمايت از فرزندشان در برابر رسانه
 «. و تعديل کنند

هاي رواني از تبعات بندي اجمالي بايد اذعان داشت، کاهش سن اختاللبنابراين در يک جمع
-از فضاي مجازي و محصول 11نسل دهه حساب و کتاب کودکان ناخوشايند کژکاربري و يا کاربري بي

و به درستي  هاي فرهنگي آن سوي آب است که تبعات خسران بار آن مورد پژوهش قرار نگرفته
 مشخص نشده است.

 جدید ارتباطی هایفناوری به كودكان اعتیاد و وابستگی -2-24

ماه دارد و مادرش با وجود موقعيت کامالً مناسب اقتصادي، خيلي اصرار دارد که خارج از  95آال فقط »
بي و طلجاه خانه کار کند و با اين که ليسانس هنر دارد، شغل غريق نجاتي را صرفاً به دليل روحيه

سپارد تا خودش به ماه بعد از تولد آال، او را به نزد اقوام مي 9تجمالتش انتخاب کرده است و درست 
.. شده ها و دايي و..محيط )فانتزي( استخر برگردد و نوزاد بيچاره او به اين ترتيب هر روز اسير خانه خاله

يري گکرد و بسيار بهانهرا به خوبي درک مينداشت، نبود مادر  تربيشاست. آال با اين که چند ماه 
اشت و داش، گوشي تلفن يا تلفن همراه را برميکرد خالهگيري ميکرد. از همان ابتدا وقتي آال بهانهمي

گفت، مامانش بيا آال دلش برات تنگ شده و رو کرد که مامانش پشت خط هست و ميبه آال وانمود مي
حرف بزن، الو مامانش، الو مامانش و... و طفل بيچاره براي فرار از غم گفت، بيا با ماماني به آال مي

ها و تلفن همراه آشنا و به آن وابسته شد و اآلن که آال جدايي از مادر از سن خيلي کم، با دنياي گجت
 ماه سن دارد، تنها اسباب بازي و سرگرمي او تلفن همراه واقعي شده است!  95

دهد و چهاردست و پا يا فرق گوشي واقعي رو تشخيص مي چه طورن کم دانم آال با اين سمن نمي
ارد و درساند و گوشي را برميخيز خودش را به ميز که جاي قرار گرفتن گوشي همراه است، ميسينه
ها مثالً دهد و گاهي از غفلت والدينش استفاده کرده با فشار دادن اشتباه دکمههاي آن را فشار ميدکمه

تواند حرف بزند، موجبات نگراني طرف گيرد و چون هنوز نمينيمه شب، شماره جايي را مي 9در ساعت 
ها تماس گرفته شده است. به نظر آورد که چه اتفاقي افتاده که آن موقع شب با آنمقابل را فراهم مي

يل، او را ارحمي است و اعتياد او به اين وسمن آشنايي اين طفل معصوم در اين سن با اين فناوري، بي
 گيرد. با دنيايي آشنا کرده است که فرصت کودکي کردن را از آال مي
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ي شود، غذاخورد، چون وقتي سرش به محتواي گوشي گرم ميآال فقط در حضور تلفن همراه غذا مي
ند، کخوابد و وقتي گريه ميگذارند. فقط وقتي گوشي در دست آال باشد، او مياو را داخل دهانش مي

ققان )از مشاهدات يکي از مح« کننداو را قطع مي ان به جاي اسباب بازي، فقط با تلفن همراه گريهاطرافي
 گروه پژوهش(.

 

 
 
 
 
 
 
 

، اما شدگردان، اطالق ميهاي روانتنها به وابستگي دارويي، مانند وابستگي به الکل و دارو 1ه اعتياد

يابند، يکه ماي به دليل تکرار شوندگي وسواس گونهها، هاي بعدي نشان داد که برخي از رفتاربررسي

به معناي اعتياد  2کنند. از اين رو، به تدريج اعتياد رفتارياز الگوي مشابه وابستگي دارويي، تبعيت مي

هايي مانند: قمار، خريد کردن، تماشاي تلويزيون، ورزش کردن، کارکردن و برخي از موارد مشابه، به رفتار
 عرض اعتياد به مواد، مطرح گرديد.به شکلي هم 

 
 

 
 
 
 

 
 

هاي دارويي ساني، بين اعتيادهاي انجام شده، داللت بر آن دارد که زيربناي فيزيولوژيک يکبررسي
ان، گردهاي رفتاري وجود دارد. به اين معنا که در اعتياد به مواد، با مصرف ماده الکلي يا روانو اعتياد

                                                           
پزشکي اصطالح اعتياد مورد استفاده نيست و به جاي آن از اصطالحاتي مانند سوءمصرف، شناسي و رواندر ادبيات روان9 .

ل تعهد به ن حاضر، به دليشود. در متاستفاده ميها، سوءاستفاده، وابستگي، مشکل تکانه و وسواس، براي توضيح انواع اعتياد
 ، اعتياد ترجمه شده است.Addictionهاي ترجمه شده، واژه متن

0. Behavior-oriented addiction 
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، گفتههاي پيشگيرد. افزايش ترشح هورموندر مغز فزوني مي 2نفريننوراپيو  1ميزان ترشحات دوپامين

هايي همچون قماربازي، ورزش، انجامد. به شکل مشابهي تکرار رفتاربه احساس لذّت در موجود مي
نفرين را در مغز فراهم ها، اسباب ترشح دوپامين و نوراپياعمال جنسي، خريد، غرق شدن در فناوري

ر رو هاي اخيها بيش از پيش، به سوي رفتارشود، آنسبب ميها، طلبي انساننابراين لذّتآورد. بمي

همان ميزان از ترشح دوپامين را در پي ندارند، از اين  ،هاي پيشيندر ادامه، همان محرک . اما3بياورند

يفزايند از فناوري بشوند براي کسب لذّت پيشين بر ميزان کاربري خود ها مجبور ميرو کاربران فناوري
امين دوپ ترکمگردد. تصوير زير ترشح اي است که در اعتياد به مواد مخدر مالحظه ميو اين همان چرخه

دهد:ها را نشان ميدر افراد وابسته به فناوري

1. Dopamine

2. Norepinephrine

 دهاي فناوري به شرح زير يا، از جذابيت«هاي ترک آناعتياد به تکنولوژي و راه»( در مقاله اينترنتي 99/0/9911اکبري ) 9 .
کاري و به عنوان استادان دست Instagram وFacebook ،Youtube ، Twitterهايي مانندسرويس»کرده است: 

 بکشند. ها دستتوانند از آنسازند که مردم نميقدر خوب ميها محصوالتشان را آنآن.شوندترغيب خوانده مي

ي به تربيش پولها استفاده کنيد، از آن تربيش، هر چه ها براي کسب درآمد به تبليغات متکي هستنداز آنجا که اين سرويس

ودن بترتر و درگيرکنندهکنند که روي هر چه جذابهايي استخدام ميها تيمآورند. عجيب نيست که اين شرکتدست مي
 کاربرانن کردها از گرفتارهاست. آناين جزء طراحي آن ،ساز نيستنداين محصوالت تصادفاً عادتند. يابهايشان تمرکز سرويس

.انگيزه و هدف مشخصي دارند

اندازند، به اين معني که ها ياد شد، به لحاظ سخت افزاري کاربران خود را در دام ميهايي که از آندر فراز ديگري سرويس
 ،هاي هوشمنددرصد کاربران گوشي95گويد، کمتر از موبايل کاهونا، مي بازاريابيامل شرکت طور که آدام مارچيک، مديرعآن

خدمت فرض در به صورت پيش کاربران ماندهدرصد باقي 95دهند؛ يعني زحمت تغيير تنظيمات نوتيفيکيشن را به خود مي
 سازند، تغيير اين تنظيماتهاي موبايل را ميکه پرکاربرترين سيستم عامل اپلو  گوگل ا هستند.ههاي برنامهترجيحات سازنده

 مانخودطبق نيازهاي  يي مانند تلفن همراه راما ابزارهابه جاي آن که اين بنابراند. کاربران بيش از حد سخت کردهرا براي 
 ايم.کنيم، در عمل به آلت دست سازندگان فناوري تبديل شدهتنظيم 

http://www.alamto.com/sleep/dream-interpretation-money
http://www.alamto.com/sleep/dream-interpretation-money
http://www.alamto.com/fa/success/marketing
http://www.alamto.com/fa/success/marketing
http://www.alamto.com/tag/%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84
http://www.alamto.com/tag/%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84
http://www.alamto.com/tag/%D8%A7%D9%BE%D9%84
http://www.alamto.com/tag/%D8%A7%D9%BE%D9%84
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گزارش « مندهوش تغيير شيميايي در مغز با اعتياد به گوشي»( در مقاله اينترنتي 91/1/9914مختاري )
  دهد:مي

 .شودهوشمند و اينترنت، باعث تغيير شيميايي در مغز مي دانشمندان دريافتند که اعتياد به گوشي»
جواناني که  ،شمالي نشان دادانجمن راديولوژي آمريکاي  0191شده در نشست  هييک مطالعه ارا

 .دهندخود نشان مي مغزهوشمند خود هستند، نوعي عدم تعادل در  معتاد به استفاده از گوشي

 وکپروفسور هونگ سي جنوبي به رهبري اين مطالعه توسط گروهي از محققان دانشگاه سئول کره
منظور  را به (MRS) سنجي رزونانس مغناطيسيها طيف، بخش نوروراديولوژي انجام شده است. آنسئو

هوشمند تشخيص  ها به اينترنت و گوشيبررسي ترکيب شيميايي نوجواناني استفاده کردند که اعتياد آن
 .داده شده بود

راد ها با افدادند. آنم تشکيل ميزن با ميانگين سن پانزده و ني 91مرد و  1نفر از اين جوانان را  91
نفر از اعضاي گروه براساس يک  90مورد مقايسه قرار گرفتند.  ،سالم تحت کنترل از همان جنسيت

  .ويي، رفتاردرماني شناختي دريافت کردنديهاي ويدبرنامه مشابه براي کمک به افراد معتاد به بازي

ه بتا ميزان بغرنج بودن اعتياد هر فرد را بسنجند. هاي استاندارد به دانشمندان کمک کردند آزمايش

ینترنت اهوشمند و  در مورد چگونگي تأثيرگذاري استفاده از گوشيجمعيت مورد بررسي از اين معنا که 

متنوع  آنان خوابگي اجتماعي گرفته تا الگوي از زند هاالوال شد. اين سوشان سهاي روزانهبر فعاليت

 .بودند

ي، هاي افسردگهوشمند و اينترنت معتاد بودند، نمرات باالتري در آزمون نوجواناني که به گوشي
 فتار درماني، تحتپذيري کسب کردند. اين افراد قبل و بعد از رخوابي مزمن و تحريکاضطراب، بي

قرار گرفتند. اين در حالي بود که بيماران تحت کنترل، يک بار براي تعيين پايه مورد  MRS درمان با
 .آزمايش قرار گرفته بودند

يک  گابا.در نظر گرفته شده بود( گابا) گيري سطوح گاما آمينو بوتيريک اسيدبراي اندازه MRS روش

ا کند را متوقف ي)گلوتامات(  هاي مغز و گلوتامات گلوتامينلي عصبي است که سيگنادهندهانتقال
در  گلوتامات به گابا مشخص شد که نسبت .شودها مينورون تربيشکند و باعث تحريک الکتريکي مي

 .از افرادي است که در گروه کنترل بودند تربيشطور معناداري نوجوانان معتاد، قبل از دريافت درمان به

دکتر سئو باور . آلودگي و اضطراب همراه استبا عوارض جانبي از جمله خواب گابا حدميزان بيش از 
لحاظ توانايي شخص در دارد که اين عدم تعادل ممکن است ارتباطي با از دست دادن عملکرد، به

 .پردازش شبکه عصبي شناختي و عاطفي براي تجربيات او داشته باشد

در افراد مبتال به گلوتامات را  به گابا استفاده قرار گرفت، نسبت رفتار درماني که در اين مطالعه مورد
  .«دانحتي به سطح نرمال رسداد و اي کاهش طور قابل مالحظهبه را، MRSهاياعتياد در آزمايش

https://www.zoomit.ir/2017/12/10/255668/smartphone-addiction-brain-internet/
https://www.zoomit.ir/2017/12/10/255668/smartphone-addiction-brain-internet/
https://www.zoomit.ir/tag/مغز/
https://www.zoomit.ir/tag/مغز/
https://www.zoomit.ir/tag/internet/
https://www.zoomit.ir/tag/internet/
https://www.zoomit.ir/tag/خواب/
https://www.zoomit.ir/tag/خواب/
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 دهد:تصوير زير تفاوت مغز فرد سالم و مغز فرد وابسته را نشان مي
 

 
 
 
 
 
 
 
 

سازند، غالب کاربران تلفن همراه در آغاز کاربري خاطرنشان مي (، در مقاله خود0199) 2و چوي 1اوسه

کنند، اما پس از عادي شدن تلفن همراه خود از تلفن همراه، از اين فناوري در حد زيادي استفاده مي
ي گيرد و البته کسانها از اين فناوري تعديل شده، در حد متوسطي قرار ميبراي آنان، کاربري زياد آن

 وند نرسند، کانديدهاي اعتياد به فناوري هستند.که به اين ر
در آغاز، انتخاب فرد در زمينه انجام رفتاري مانند سروکار  اگر چهاز آن ياد شد،  ترپيشگونه که همان

هاي هورموني مغز، احساس هاي ارتباطي جديد، کامالً ملحوظ است، اما به دليل ترشحداشتن با فناوري
 کند،بخش تجربه مييد که فرد آن را به عنوان يک احساس خوب و لذّتآمطلوبي در مغز پديد مي

دارد که به تکرار آن رفتار، دست بزند و بدين ترتيب رفته رفته، فرد بنابراين لذّت حاصل، وي را وا مي
، هاي تکانشي وارد شدههاي آزادانه پيشين خود، به چرخه استفاده از الگوبه جاي دست زدن به انتخاب

توان بيان داشت، مغز فرد معتاد، وي گردد. به اين ترتيب ميهاي ارادي خويش دور ميالعملکساز ع
 (.9994سازد تا به تکرار رفتار مورد نظر دست بزند )منطقي، را مجبور مي
وابي خدهد، وابستگي به تلفن همراه با عاليمي مانند اضطراب، بي( در مقاله خود گزارش مي0199کاترون )

ردگي توام است که عاليم اخير نيز به سهم خود با افزايش ترشح هورمون کورتيزول که هورمون و افس
 عروقي براي فرد وابسته به فناوري خواهد بود. -رود، واجد برخي از تبعات قلبيتنيدگي بدن به شمار مي

 
 

 
 
 
 
 

                                                           
1. Seo, M. 

2. Choi, E. 
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ام ایوان پزشکی به نل اعتیاد به اینترنت برای اولین بار توسط روانعبارت اختال ،به لحاظ تاریخی

 به شوخی و بر اساس وی در ابتدا تعریف خود از اعتیاد به اینترنت را .مطرح شد 1991درسال ، 1برگدگل

 فتارهاییرتوانستند به مورد اعتیاد روانی، مطرح ساخت. براساس این باور افراد می رایج درآن زمان در باور
دریافت داشت که طی  های الکترونیکیزودی پیامه برگ بدهمچون خرید کردن، معتاد شوند. اما گل

 اند. به اختالل اعتیاد به اینترنت گرفتارآمده، ها، افرادی اذعان داشته بودندآن
انجام افراطی یک فعالیت، به صورتی که تداوم آن فعالیت منجر به پیامدهای منفی شود، رفتار 

دهد و (. در اعتیاد رفتاری، فرد به آنچه که انجام می7002و همکاران،  2شود )والشی نامیده میاعتیاد

 شود.کند، معتاد میاحساساتی که در هنگام آن کار تجربه می
 

 
 
 
 
 
 

 

شود و زمانی که افراد به آن های افراطی بین انسان و ماشین میاعتیادهای فناوری، شامل تعامل
رش ها گستشوند تا مزایای روانی مورد نظر را برای خودشان ایجاد کنند، این تعاملوسیله متکی می

های خُلقی منفی و افزایش مشخص پیامدهای . این مزایا به صورت کاهش مشخص حالت3یابندمی

ای ا از پیامدهکنند تاز این وسایل استفاده می تربیشگذارند. از آنجایی که افراد مثبت، بر فرد تاًثیر می
شود )والش و همکاران، مطلوب و دلخواه آن استفاده کنند، این استفاده افراطی منجر به اعتیاد می

                                                           
1. Goldberg 

2. Walsh,S.  

های ارتباطی پیشرفته و اعتیاد به مواد، با این همه الزم به یادآوری است که با وجود یکسان بودن عالیم اعتیاد به فناوری 3. 
 مسأله اخیر در سطح جوامع مختلف، از جمله ایران، خوب جا نیفتاده است. تصویر زیر بیانگر همین معنا است:
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تر از پسران آموزان وابسته را در دختران بيش( ميزان دانش0199) 2و گياالماس 1نيکولوپولو (.0111

 اند.برآورد کرده
يين ها بايد مورد توجه قرار گيرد، رويکرد تعاملي در تبنکته ديگري که در وابستگي و اعتياد به فناوري

ها، اين فناوري هاي جذابجود برخي از ويژگيوابستگي کاربران است. به اين معنا که نبايد به صرف و
عوامل را دليل وابستگي فرد به آن فناوري دانست، بلکه نگاه درست در تبيين وابستگي، نگاه تعاملي 

شوند و بسته به آن ميهايي، جذب فناوري و وااست، به اين معنا که بايد گفت چه افرادي، با چه ويژگي
 د.شونهاي فناوري مقاومت کرده، وابسته به آن نميهايي در برابر جذابيتچه افرادي با چه ويژگي

ه ها، رويکردي تعاملي را مطرح ساختديويس از جمله افرادي است که در تبيين وابستگي به فناوري

 نويسد:اينترنت مي درباره اعتياد به 3در تشريح نظر ديويس(، 0119)است. جوينسون 

را مطرح ساخت.  4شناختي خويش درباره اعتياد به اينترنت -، مدل رفتاري0119ديويس در سال »

اي هشمرند، از نشانهاعتياد به اينترنت را برميهاي رفتاري که نشانههاي وي معتقد است که مدل
اي هاز اين رو، توجه توامان به نشانه اند.، غفلت ورزيده«شناختي از اينترنتاستفاده آسيب»شناختي 

 نمايد.، ضروري مي«5شناختي از اينترنتاستفاده آسيب»شناختي و رفتاري در تبيين 

يب استفاده آس»ديويس در ارايه مدل خويش، استفاده آسيب شناختي از اينترنت را به دو قسمت 

 کند.تقسيم مي« 7ترنتاستفاده آسيب شناختي عمومي از اين»و « 6شناختي خاص از اينترنت

دوم  نگار است، نوعهرزههاي نوع اول، بيانگر وابستگي خاص به اينترنت، مانند استفاده از سايت
گو، وب ومختلف آن )اتاق گفتهاي بيانگر وابستگي عمومي به اينترنت، مانند صرف وقت در قسمت

 خبري و نظاير آن( است.هاي گردي، گروه
، «رنتشناختي خاص از اينتاستفاده آسيب»گفته در آن است که دو مورد پيشاز نظر ديويس، تفاوت 

احتماالً ناشي از يک آسيب رواني است که پيش از آشنايي فرد با اينترنت، وجود داشته و پس از آشنايي 
در ه وي گرديده است، مانند قماربازي کهاي او با اينترنت، اين وسيله، ابزار مناسبي براي تحقق خواسته

هاي مند به سـکس که با دسترسي به اينترنت و سرزدن به سايتقمار حاضر شده يا فرد عالقههاي سايت
نابراين، پردازد. بتري ميو منويات پيشين خود، با سهولت و راحتي بيشها سـکسي، به تحقق خواست

استفاده »وم خواهند يافت. اما گفته، تدادر صورت نبود احتمالي اينترنت، در فرد مزبور، آسيب رواني پيش

                                                           
1. Nikolopoulou, K. 

2. Gialamas, V. 

3. Davis 

ارآيي هاي ارتباطي پيشرفته، از جمله تلفن همراه کين اعتياد و وابستگي به تمامي فناوريرسد اين مدل براي تبيبه نظر مي .3
 دارد.

5. Pathological internet-use (P I U) 

6. Specific pathological internet-use 

7. Generalized pathological internet-use 
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، رخدادي است که فرد را احتماالً از يک آسيب رواني خفيف )مانند «شناختي عمومي از اينترنتآسيب
ا دهد و برخالف حالت پيشين، ارتباط فرد بسوق مي« شناختي از اينترنتاستفاده آسيب»تنهايي( به 

يد يا بورس(، محدود نمانده، فرد وابسته، در حالت خاص )مانند قمار، سـکس، خراي اينترنت، در مقوله
 شود.مختلف و متنوع آن ميهاي مختلف اينترنت سر زده، سرگرم سايتهاي اخير، به قسمت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ازد که سشناختي خاص و عمومي از اينترنت، خاطرنشان ميآسيبهاي ديويس، پس از تميز استفاده

است. به اين معنا که آسيب رواني فرد، حکايت از  1تنش -مادگيرويکرد مدل نظري وي، رويکرد آ

و « تنيدگي»وي دارد و وارد شدن اينترنت به عرصه زندگي او، حکايت از وقوع « آمادگي رواني»
دارد که در بستر آسيب رواني فرد، پديد آمده، وي را به سمت وابستگي به اينترنت سوق « تنشي»

 دهد.مي

 3مارتين -و موراهان 2هاي پيشنهادي توسط کيمبرلي يانگه به مجموعه معيار(، با توج9994منطقي )

اقدام  هاي زير، در زمينه وابستگي و اعتياد به اينترنت، با برخي از اصالحات، به ارايه معيار4و شوماخر

رسد، اين مقياس در زمينه دهد، در بررسي مقدماتي مقياس محقق ساخته، به نظر ميکرده، گزارش مي
هاي ديجيتالي، ماهواره، اينترنت، تلفن همراه، هاي مختلف )اعم از بازيتشخيص اعتياد به فناوري

رد هاي مودهد. محتواي سوالهاي اجتماعي(، در جمعيت ايراني، کارآيي مناسبي از خود نشان ميشبکه
 پرسش در مقياس اخير، به شرح زير هستند:

                                                           
1. Diathesis-stress 

2. Young, K.  
3. Morahan-Martin  
4. Schumacher 
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هاي ديجيتالي، ماهواره، اينترنت، تلفن همراه، ر )بازيصرف زمان زياد براي فناوري مورد نظ -9
 هاي اجتماعي(،شبکه
 اشتغال خاطر و درگيري ذهني در مورد فناوري مورد نظر، -0
 افت عملکرد آموزشي يا شغلي با شروع استفاده از فناوري مورد نظر، -9
 پناه بردن به فناوري مورد نظر براي گريز از اضطراب يا افسردگي، -3
 ناتواني در کنترل و کاهش استفاده از فناوري مورد اشاره، -5
زدن از خواب براي صرف وقت بيشتر براي فناوري مورد نظر )ضرورت صرف وقت بيشتر براي  -4

 (،-يانگ -به دست آوردن احساس رضايت
مخفي نگه داشتن ميزان وقت صرف شده، هزينه و محتواي کاربري از فناوري مورد نظر از  -1
 يان، اطراف
احساس ناآرامي، بدخلقي، افسردگي يا زودرنجي در اثر تالش براي کاهش استفاده از فناوري  -9

 مورد نظر،
 درخواست يا جرّوبحث با ديگران جهت استفاده از فناوري مورد نظر، -1

 احساس پشيماني در مورد زمان صرف شده براي فناوري مورد نظر، -91
 جويي و ايجاد رابطه اجتماعي با ديگران،براي هيجان استفاده از فناوري مورد نظر -99
 زدن از درس يا کار براي پرداختن به فناوري مورد نظر، -90
 هاي اجتماعي به سبب پرداختن به فناوري مورد اشاره،بازماندن از تعامل -99
 گرفتار آمدن به مشکل شخصي، آموزشي يا شغلي به دليل پرداختن به فناوري مورد نظر، -93
 ابتال به برخي از مشکالت جسمي در اثر کاربري از فناوري مورد نظر. -95

هاي پيشنهادي تشخيصي براي اعتياد به اينترنت توسط هاي مبتني بر معيار، سوال9-1هاي سوال
 مارتين و شوماخر است. -يانگ و موراهان

هاي پيشنهادي بر معيار مبتني 1-93هاي ، مبتني بر معيار پيشنهادي تشخيصي يانگ و سوال9سوال 
هاي ، تنها معيار افزوده شده به مجموعه معيار95مارتين و شوماخر است. سوال  -تشخيصي موراهان

، 1اجتماعي -رواني -هاي زيستيگفته است. علت درج اين سوال، تبعيت از مدلپيشنهادي محققان پيش

يستي، رواني و اجتماعي است و فقدان در تحليل مسايل انساني است، زيرا آدمي، داراي هر سه بُعد ز
ها است. مارتين و شوماخر، بيانگر ضعف آن -هاي پيشنهادي يانگ و موراهانهاي زيستي در معيارمعيار

جاي اينترنت با فناوري مورد نظر، عوض شده، پرسشنامه مقدماتي به دست آمده، به ها، در تمامي سوال
زني و بررسي وابستگي و اعتياد به فناوري ارتباطي اي گمانههاي تشخيصي برعنوان راهنماي مصاحبه

 هاي پژوهشي(، قابل استفاده است.پيشرفته، )جهت کار

 

                                                           
1. Biopsychosocial 
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هاي ميداني گروه پژوهش حکايت از آن دارد که متأسفانه وابستگي به فناوري در کودکان بررسي
ماهه آمد، شايد  95نمونه آالي  گونه که درشود و سن آغاز اين اختالل، همانمشاهده مي 11نسل دهه 

 سال برسد. 0به زير 
هاي ميداني انجام شده در سطح کودکان خردسال، تعداد زيادي از عاليمي که منطقي در بررسي

 گردد.( به طرح آن دست زده است، مشاهده مي9994)
ا فناوري در ارتباط ب هايشان از صرف وقت زياد خويشدر مصاحبهساله،  5/4و هلناي ساله  4آرش 

 ند:اردهياد ک
 کني؟قدر در روز با تبلتت کار ميه چ -»

 اگه بشه، مثالً صبح بشينم تا شب مثالً تو گوشيم يا تو تلگرام يا تو بازي هستم.
 «.)دوست آرش(: من که از صبح تا شب تو تلگرامم

 بيني؟هايي رو ميهلنا، تو چه کارتون -»
 السا و آنا.

 بيني؟ن ميچند ساعت در روز کارتو -
 ساعت 911

 ساعت، اين که خيلي زياده! 911 -
 ميرم.من کارتون دوست دارم، اگه نبينم مي

 ميري؟کني ميچرا فکر مي -
 .«چون عاشقشونم
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دارند، آنان چنان غرق بازي با تبلت ساله، در مصاحبه خود بيان مي 4ساله و محدثه  5سپهراد 
 شوند:ن مادرشان نميشوند که حتي متوجه صدا زدخودشان مي

 کني، مامانت تو رو صدا کرده باشه و تو نشنيده باشي؟شده تا حاال وقتي بازي مي -»
 «آره!

کني، مامانت تو رو صدا کرده باشه و تو متوجه اون شده تا حاال موقعي که تو داري بازي مي -»
 نشده باشي؟
 «يه بار آره!

ر کنترل ميزان کاربري از تبلت، به شرح زير ياد کرده ساله هم در مصاحبه خود از ناتواني د 4حديث 
 است:
 کم توضيح بدي؟ه شه يمي شي؟چه شکلي ميکني، وقتي زياد بازي مي -»

 .گيرميه حالت بدي مي

 يعني چي؟ -

 .کنمبازي مي رقد نوا ،شهيعني چشام قرمز مي

 گيره؟ميهم خوابت  -

 .اوهوم

 کنم؟زياد بازي نميدفعه بعد  ،گينميبه خودت وقت  اون -

 .کنم )خنده(ديگه بازي نمي گم اصالًمي

 .ري سمتشبعد دوباره مياما  -

 «.آره

 
 

 
 
 
 
 

اند تشان وابسته شدهبلدارند، چنان به تهاي خود بيان ميدر مصاحبه ،ساله 4ساله و سوگل  3احسان 
 دست نکشند: که حتي حاضر هستند، از ناهار خودشان صرف نظرکرده، اما از بازيشان

 احسان بريم ناهار بخوريم، وقت ناهاره. -»
 نه.
 براي چي مگه گرسنه نيستي؟ -

 نه.
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 غذا دوست نداري؟ -
 دهد(.)احسان سرگرم بازي است و پاسخي نمي

 کنيم.احسان بيا بريم غذا بخوريم، دوباره ميايم بازي مي -
 !خوامخوام، نمينه، نمي

 پژوهشگر:
هم درباره اثرات کاربري مفرط احسان از تبلت پرسش به عمل آوردم، وقتي من از مادر احسان 

مادرش با تأسف بيان داشت که تبلت حتي موجب شده است که احسان نسبت به غذا خوردن هم کم 
 «.تر غذا بخورد و به جاي آن به بازي بپردازدتوجه شود و کم

 دوست داري؟ تربيشسوگل خانوم تو کدوم بازي رو  -»
 ي.پليس باز

 کني؟بازي مي چه قدر -
 خيلي.

 مثالً؟ -
 از صبح تا شب.

 تو که دختري، پليس بازي، بازي پسرونه نيست؟ -
 من دوس دارم پليس بشم.

 کني؟فقط پليس بازي رو از صبح تا شب بازي مي -
 آره.

 کني؟بازي مي چه قدرها رو بقيه بازي -
 کنم.اونا رو هم همش بازي مي

 خوردن براي ادامه بازي صرف نظر کرده باشي؟شده از غذا  -
 آره.

 توي خوابت شده خواب بازي کردن رو ببيني؟ -
 «. آره

داشت، وي متربياني دارد که نه تنها تبلتشان يکي از مربيان مهدکودک، در مصاحبه خود اظهار مي
رند تا در صورت تمام آوآورند، بلکه حتي شارژ آن را هم همراهشان به مهد ميرا با خودشان به مهد مي

 شدن شارژ تبلت، بالفاصله دست به شارژ مجدد آن بزنند.
هاي مهد، ها هم هرگاه در بين برنامهداشت، برخي از بچهبه همين ترتيب مربي مزبور بيان مي

ها خواهند تا گوشي خودش را به آنکنند، به او مراجعه کرده، از وي ميين وقت آزادي پيدا ميترکم
 ا قدري با آن بازي کنند!بدهد ت
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دارند که حاضر هستند از همه امور زندگي خود هاي خود اظهار ميساله، در مصاحبه 4سپهر و مهدي 
 بزنند تا به بازي خود با پلي استيشن، تبلت يا گوشي خويش بپردازند:

 کنم!هام هم بازي ميبا اسباب بازي»... 
 هايي؟چه اسباب بازي -

 کنم.رات تعريف کردم، لگو آدميا، با اونا بازي ميبا اون لگوها که ب
 همين؟ -

 اوهوم.
 دوست داري يا بازي با تبلتت رو؟ تربيشتو لگو بازي رو  -

 تبلتم.
 از تبلت بازي دوستش داشته باشي؟ تربيشاصالً چيزي هست که  -

 آره.
 چي؟ -

 پلي استيشن. 
 به جز پلي استيشن؟ -

 نه.
 هيچي؟ -

 «.نچ
 کني؟با تبلت بازي مي ه قدرچمهدي تو  -»

 خيلي.
 کني؟مثالً از کي شروع به بازي مي -

 شم.صبح از خواب که پا مي
 يعني بعد از شستن دست و صورت و خوردن صبحانه؟ -

 کنم.راستش اگه مامانم متوجه نشه، از همون اول با تبلت بازي مي
 کني؟خوب تا کي بازي مي -

 «.م رو از من بگيرهخيلي. تا وقتي مامان به زور تبلت
 نويسد:ساله با پسرعمويش در يک ميهماني مي 9يکي از همکاران پژوهش درباره رفتار آرياي 

آريا و پارسا، پسرعموي هم هستند. پارسا در يک ميهماني خانوادگي حسب معمول گوشي پدر را »
يگر پدر را به هيچ کس د کرد. البته چون اولياي پارسا از او خواسته بودند که گوشيگرفته و بازي مي

کرد، دور از چشم آريا به بازي خودش ادامه بدهد. اما وقتي آريا متوجه بازي پارسا ندهد، پارسا سعي مي
با گوشي پدرش شد، از پارسا خواست تا گوشي را به او هم بدهد تا او هم با گوشي قدري بازي کند، اما 

ه دعوا کشيده شد. با آن که پدر پارسا سعي کرد تا با مداخله ها بپارسا در برابر آريا مقاومت کرد و کار آن
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در دعواي دو پسرعمو، دعوا را خاتمه بخشد و از پارسا خواست تا قدري گوشي را براي بازي به آريا 
بدهد، اما پارسا در برابر پدر هم مقاومت کرده، حاضر به دادن گوشي به آريا نشد و با مداخله پدر و دادن 

ا، پارساي عصبي شروع به ناسزاگويي و درگيري فيزيکي با آريا را کرد و در ادامه آرزوي گوشي به آري
 «.مرگ او را کرد

ر ها دتوان اظهار داشت، بسياري از عاليم وابستگي به فناوريبا توجه به شواهد ارايه شده، مي
 کودکان مصاحبه شده قابل مشاهده است.

 
 

 
 

 
 

ت قابل تأملي در امر روند به اعتياد کشيده شدن کودک به فناوري ساله، حاوي نکا 5صاحبه ثرياي 
 و عاليم و تبعات بعدي آن است:

 گر:تذکر پژوهش»
ساله، تنها فرزند خانواده است. او وابستگي بسيار زيادي به تبلت و تماشاي تلويزيون دارد،  5ثرياي 

ش اه خاموش کردن آن را به خانوادهتلويزيون روشن بوده و اجاز ،به طوري که از صبح تا پاسي از شب
ها و غذا خوردنش هم در جلوي تلويزيون است. ثريا در حين سفر و دهد. او حتي بازي با عروسکنمي

هاي پردازد. چشماش ميهاي مورد عالقهدي خودرو به تماشاي برنامهسيدر داخل اتومبيل هم با ال
التي رو و خجه مدير مهدکودک، ثريا بسيار مضطرب، کمي قرمز است. به گفتتا حدودثريا پف کرده و 

هاي شبانه به برد و گاهي کابوساست و در مهد تقريباً دوستي ندارد. او از مشکالت خواب رنج مي
 آيد. دندان قروچه و تيک از ديگر مشکالت ثريا است.سراغش مي

 قسمتي از مصاحبه انجام شده با ثريا، به شرح زير است:
 جان، چندسالته؟ثريا  -
 سالمه. 5 
 ري؟مهدکودک مي -

 بله. مهد کودک بهشت.
 مهدت رو دوست داري؟ -

 کنن.دختر هستن که همش منو اذيت ميچند تا  پسر باچند تا  نه. چون
 ري؟هر روز مهد مي -
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 تريشبگيره، بابام مياد دنبالم. من اونجا رو دوست ندارم. دوست دارم نه، چون بعضي وقتا دلم درد مي
 خونمون باشم.

 ره؟ات سر نميخونه که هستي حوصله -
 نه. من دوست ندارم بزرگ شدم برم مدرسه. دوست دارم همش خونه باشم، کارتون ببينم.

 جدي؟ پس معلومه خيلي کارتون دوست داري؟ -
 هاي دنيا رو ديدم.آره. من همه کارتون

 هايي رو ديدي؟مثالً چه کارتون -
آدما،  نشان داره براي نجاتتون کيتي، گربه چکمه پوش، پنجولي که نقش آتشباب اسفنجي، کار

 بينم، ديگه... خيلي چيزا.من ميبينم، بتتوکيو غول مي
 بيني؟ها رو ميهرروز اين کارتون -

، ديگه کارتون کنمبينم تا شب، فقط وقتي تبلت بازي ميشم کارتون ميآره، من از صبح که بيدار مي
 نم.بينمي
 کني، حرف بزنيم؟هايي که مي... خوب ثريا جون يه کم ديگه درباره بازي -

 باشه.
 کني؟گفتي کلش هم بازي مي -

 کنم. مگه چه عيبي داره؟آره، خيلي بازي مي
 کني؟کلش بازي مي چه قدرخواستم ببينم همين جوري پرسيدم. مي -

 نم.ککنم. همش دارم اونو بازي ميخوب من زياد بازي مي
 يعني هر روز؟ -

 ترسي.اش بازي کني، ديگه نميترسه، ولي وقتي همهام خوبه. اولش آدم ميبله. خيلي
 ترسي؟پس اآلن ديگه نمي -

 کنه که خوابشو نبينم. چرا خيلي. من شبا تا صبح مامانم بغلم مي
 شن نکني؟هاي خکنه. دوست داري ديگه بازياين چيزا ناراحتت مي چه قدردونم مي -

خواد کلش بازي کنم، ترسم. من هر روز دلم ميکنم. صبح که هوا روشنه نمينه، من بازم بازي مي
 خيلي دوست دارم.

ها حمله کردن، خوارکنم خون پاشيده شده يا هيوال و آدممن شب که هوا تاريکه، همش فکر مي 
 ترسم. تونم بخوابم خيلي مينمي
 ؟شده شب از خواب بپري -

پرم. مامانم منو برده دکتر، ولي بازم خواباي بينم، از خواب ميآره، من هرشب خواب وحشتناک مي
 بينم.بد مي
 بيني؟ هايي ميچه خواب -
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خوان بينم يه جادوگر بدجنس اومده تا منو با خودش ببره به قلعه سحرآميز. آخه جادوگرا ميخواب مي
لباسم  کنم، توي کمده يه گربه سياه زشت کنن. همش فکر ميها رو که دستگير کردن، تبديل ببچه

بينم که اومده منو بندازه توي کيسه، ببره سرزمين هيوالها. قايم شده. بعضي وقتا هم خواب هيوال مي
يلم ام يه فکنم پشت پرده اتاقم قايم شده. يه بار دختر دايياونا غذاشون بچه آدماست. همش فکر مي

 افته. اد که همش اون يادم ميترسناک بهم نشون د
 کني؟ ترکمهات رو کني بتوني يه کمي بازيپس خيلي اذيت شدي دخترم. فکر مي -

 يعني چي؟
 بازي بکني؟ ترکممنظورم اينه که با تبلتت  -

 خوام. اگه به مامانم بگي ديگه باهات دوست نيستم.نه، نمي
 ترسي.ها ميآخه خودت گفتي شب -

ترسم. اگه برم توي تخت خودم خوابم، ديگه نميلي نداره. من بغل مامانم ميخوب اين که اشکا
برم توي تخت تونم تا هر وقت که بخوام پيش مامانم بخوابم. منم تبلتمو ميترسم. بابا گفته که ميمي

 کنم تا خوابم ببره.مامانم، باهاش بازي مي
 وگو با مادر ثريا:گفت

 دخترتون چه طور هست؟ارزيابي کلي شما از وضعيت  -
 کنم دخترم خيلي وابسته شده.حقيقت اينه که احساس مي

 به چي وابسته شده؟ -
شب يا گاهي  90کنه تا شه، تلويزيون رو روشن ميبه تلويزيون و تبلتش. ثريا از خواب که بيدار مي

 روشنه.کنه. در هر صورت تلويزيون زمان تبلت بازي مينصف شب. يا نشسته پاش يا هم 9تا 
 کنيد؟چرا تلوزيون رو خاموش نمي -

اي هذاره توي اين خونهکنه که آبرو برامون نميشيم. به قدري جيغ و داد ميما که حريفش نمي
 ها هم خواب خوبي نداره.آپارتماني. شب

 اي براتون خواهد داشت.ها و وابستگي زياد ثريا هم مشکالت عديدهولي اين بازي -
م، همين اآلنش هم درگير هستيم با اين بچه. ثريا توي اين سن معتاد شده به اين دونبله مي

 «.ها. )گريه زياد(. ولي ديگه فکر کنم نشه کاري براش کرد...وامونده
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ها هاي بسياري که از آنها به دليل جذابيتتوان بيان داشت، فناوريدر يک جمع اجمالي مي
)و نوجوانان و جوانان( ايراني قرار دارد و اين  11نسل دهه  ه شدت مورد توجه کودکانبرخوردارند، ب

ها است، هاي معادل فناوريکاربران در فضايي که به دليل عدم بسترسازي فرهنگي الزم، فاقد جذابيت
نه تنها شوند و در اين رهگذر ها غرق ميهاي ارتباطي جديد، در عمل در آنبا کاربري مفرط از فناوري

هاي رواني گردد، بلکه تبعات و پيامدهاي مغزي( گريبان گير آنان ميتبعات زيستي وخيمي )نظير آسيب
گردد که زندگي فردي و اجتماعي بعدي آنان را به شدت تحت اي بر آنان عارض ميدشوار و شکننده

 تأثير خويش قرار خواهد داد.

 
 

 
 
 

 دیجیتال های آزاری كودک بروز -2-25

 

 
 
 
 
 
 

 رفته،گرفتارهايي است که توسط افراد ديگر، نسبت به کودکان انجام اعمال و کودک آزاري شامل 
 هرگونه رفتار يا به عبارت ديگر، .رساندجسمي آنان آسيب ميعاطفي، رواني و سالمت  صحّت وبه 

کودک آزاري  ،دکودک را به مخاطره انداز عاطفي، رواني و جسميلي که سالمت اعماکوتاهي در انجام 
از مواردي مانند آزار لفظي و عاطفي شروع شده، به مواردي مانند سوءاستفاده اين آزارها شود. ناميده مي
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)و حتي سوءاستفاده جنسي( از کودک و وارد آوردن آسيب جسمي به کودک که حتي ممکن است به 
 انجامد.مرگ وي منجر شود، مي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 نويسد:آزاري ميتعريف کودک پديا دربارهدانشنامه ويکي
عبارت است از هر گونه فعل يا ترک فعلي که باعث آزار روحي و جسمي و ايجاد آثار کودک آزاري 

اشد. ممانعت از حاضر شدن در تواند مخفي بشود. برخي از اين آثار مي کودکماندگار در وجود يک 
تنبيه  است. آزاري از کودک هايييا زيرزمين نمونه حمامکالس درس، محروم کردن او از غذا، حبس در 

 .رودبه شمار ميانواع کودک آزاري فيزيکي ديگر به کودک هم از  تجاوز جنسيو  بدني

  .شودمي سال کودک )يا نوجوان( محسوب 99هر فرد زير  ،نامه حقوق کودکپيمانبر اساس 

مالحظه قوانين برخي از کشورهاي جهان در زمينه مقابله با کودک آزاري، داللت بر برخورد قاطع 
 گذار با افراد کودک آزار دارد. قانون

با نظر موافق کميسيون پزشکي با  ،سال سن داشته باشند 05آزاري که بيش از کودک آلماندر 
نيز قانون مشابهي وجود دارد. در فرانسه و اسپانيا نيز تمهيداتي  سوئدشود. در مي عقيماستفاده از دارو 

  .استبراي اجراي مورد مشابه انجام گرفته

تواند براي شود و دادگاه ميجرمي بسيار جدي محسوب مي اياالت متحده آمريکاکودک آزاري در 
  .مجازات تعيين کند حبس ابدمجرمان از احکام تعليقي تا 

يا ضرب و  قتل عمدهر کس مرتکب ، اليحه حمايت از کودکان و نوجوانان 99طبق ماده  ايراندر 
، حسب مورد به ديهنشود، عالوه بر پرداخت  قصاصجرح عمدي کودک يا نوجوان شود و به هر علتي 

 .بيش از دو سوم حداکثر مجازات مقرر قانوني محکوم خواهد شد
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A8%D8%B3_%D8%A7%D8%A8%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A8%D8%B3_%D8%A7%D8%A8%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87_%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D8%B2_%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87_%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D8%B2_%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AA%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AA%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%87
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 ه است.دشبندي توجهي دستهآزاري به چهار گونه عاطفي )رواني(، بدني، جنسي و غفلت و بيکودک

شرح هر يک  .توجهیغفلت و بیو  آزار جسميي، آزار جنس(، اني )عاطفيآزار رواين موارد عبارتند از 

 گفته به قرار زير است:از موارد پيش
 (آزار رواني )عاطفي

ين نوع تراما بسياري آن را شايع ،شوديا شناسايي مي شدهاز انواع ديگر گزارش  ترکماين نوع آزار 
همراه است. کودکي که از نظر  هاي کودکيگر انواع آزاردبا دانند. اين نوع آزار معموالً آزاري ميکودک

يدا ي پديگر ها دليل پزشکي يا دليل موجهدهد که براي آنرفتارهايي بروز مي ،بيندرواني آزار مي
هاي ههاي عدم رشد کافي از جنبنيستند يا نشانه کودکمتناسب با سن رفتارهاي مورد نظر شود يا نمي

نيازهاي عاطفي کودک، طردکردن کودک، اعمال  عدم ارضاي .د داردوجودر رفتار کودک مختلف 
وسط مخدر تاستفاده از مواد  ياخشونت خانوادگي در حضور کودک، تشويق نکردن کودک، خوردن الکل 

، از مصاديق دهد که کودک را از نظر عاطفي مورد آسيب قرار ميمانند آن  در حضور کودک واوليا 
 شوند.ني محسوب ميکودک آزاري عاطفي يا روا

 یآزار جنس

دد، سال گرباعث ارضاي فرد بزرگبه نوعي هرگونه آزار جنسي درگير کردن کودک در فعاليتي که 
، وادار لمس، بوسيدن ،شناختي، هيجاني و جسمي استالزم عليه کودک که فاقد تحول حميل جنسي ت

 و ن، عکس گرفتن از بدن کودکسال، اجبار به برهنه شدکردن کودک به ديدن روابط دو فرد بزرگ
 برشمرد.کودک آزاري جنسي  مصاديقتوان از نشان دادن عکس از افراد برهنه به کودک را مي

ست. ها هم کم نيبچه افتد. اما در پسرها اتفاق ميبچه از پسر تربيشها بچه اين نوع آزار براي دختر 
ت. اما آميزش جنسي با فرد زير پانزده رضايت هر دو طرف مهم اس ،آميزش جنسيغرب در مقوله در 

. آميزش جنسي فرد باالي هجده سال با فرد شودمحسوب ميسال در هر حالتي، سوءاستفاده جنسي 
 .استشمرده شده زير هجده سال هم آزار جنسي 

 آزار جسمی

، دنهر نوع کتک زدن، تکان دادن شديد، سوزاندن، پرتاب کردن و هل دا ،هرگونه لطمه يا آزار بدني
سال توسط افراد  99که براي کودک قبل از سن خفه کردن و مانند آن تظاهر به مسموم کردن، 

 .نشانه آزار جسمي است ،سال ايجاد گرددبزرگ

آزاري دککو هاي زير را داشته باشد احتماالًاي در بدن که يکي از ويژگيدر کل هر نوع آسيب يا لطمه
 :است
در بدن کودکي که توانايي حرکت ندارد )هنوز رشد نکرده يا دچار ر گونه عالمت يا نشانه آسيب ه-

 .(معلوليت است
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 .چنين آسيبي غيرمعمول استوجود در جايي از بدن که مشاهده آسيب -

 .وجود ندارد آسيب واردههيچ توضيح يا دليل پزشکي براي -

 ندارد طبيقت آسيب ماهيت که با آسيب ايجاد چگونگيدرباره کودک سرپرست يا  توضيح پدر و مادر-
 رسد.نمي نظر به منطقي يا

اند رفتاري مشکوک دارند، با تأخير از پزشک يا کادر درماني کمک خواسته ي کهسرپرستيا  پدر و مادر-
ا بچه کنند که باند، براي ترخيص کودک از بيمارستان عجله دارند و اصرار مييا اصالً کمک نگرفته

 .کنندخوب رفتار مي

 .عهده همسر مادر يا پدر باشده ر از هم جدا شده باشند و مراقبت از کودک گاهي بپدر و ماد-

زدگي ناظر است يا ممکن است چيزي بگوبد که زده، منزوي، ترسيده يا با بهتکودک اغلب غم-
 .حاکي از آزار ديدن باشد

 توجهیغفلت و بی

مسکن، مراقبت طبي مناسب و نسبت به کودک، فراهم نکردن بهداشت،  مسامحه عاطفيتوجهي و بي
 .دنگردميکودک آزاري تعريف  از مصاديق مسامحه عاطفي و غفلت از کودک بوده،تحصيل 

درباره علل کودک آزاري، موارد زيادي مطرح شده است. دکتر درمان درباره علل کودک آزاري 
 نويسد:مي

 توان در موارد زير خالصه کرد:علل کودک آزاري را مي»

ها ار آندانند که رفترسانند، نميگاهي والدين يا افراد ديگر که به کودکان آزار مي :دینوال ناآگاهی

دهند، کنند، مورد تحقير و توهين قرار ميکودک آزار است، مانند کساني که کودکان را تنبيه بدني مي
 دانند.ها توجهي ندارند و اين رفتارها را عادي و معمولي ميبه نيازهاي اساسي آن

وارد مشود تا کودکان از دسترسي به نيازهاي اساسي مانند تغذيه و فقر سبب مي :اقتصادی شکالتم

 خشونت و پرخاشگري، مانند رفتارهايي با مالي فشارهاي علت به والدين يا شوند محروممشابه 
 .دهند قرار آزار مورد خود را کودکان توجهي،بي

جاد وليتي، کاهش عواطف( که در افراد ايومسرخاشگري، بيعلت خصوصياتي )مانند پاعتياد به اعتياد:
 .گيرند قرار سوءاستفاده نوع از ويژهبه آزار، مورد کودکان تا شودمي سبب ،کندمي

که والدين به مشکالت رواني مبتال باشند، با رفتارهاي مانند تندخويي، در صورتي رواني: هاياختالل
 ودکانک آزار اسباب هاست،آن رواني هاياختالل از ناشي کهر آن نظايتوجهي و خشونت، ناسازگاري، بي

 .آورندرا فراهم مي
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، خانوادهافراد هاي شديد و طوالني والدين، تعداد زياد مشاجرات و جنجال مشکالت خانوادگي:
زار آ مورد کودکان که شودمي سبب ناتني، در برخي موارد وجود پدر يا مادر و هاي تربيتي نامناسبشيوه

 رود.قرار گيرند، تا حدي که مشکالت خانوادگي يکي از داليل کودک آزاري به شمار مي

کان مورد از ساير کود تربيش ،اطفالي که مشکالت نسبتاً پايدار و شديد دارند مشکالت کودکان:

عنوان مثال، اطفالي که به امراض جسمي مزمن و طوالني مدت يا مشکالت گيرند. بهآزار قرار مي
 کالتيمش علت به دچاراند، مانند آنفعالي، اضطراب، شب ادراري و قراري، بيشرفتاري، پرخاشگري، بي

 آزار دمور اغلب مشکالت، اين از والدين ناآگاهي سبب به نيز و کنندمي ايجاد ساالنبزرگ براي که
 .گيرندمي قرار رواني و جسمي

شود )مانند انتظارِ بيش از حد، ن ايجاد ميبراي شاگردا درسهمشکالتي که در م :درسهمشکالت م
ظاير نهاي شديد، تبعيض، تنبيه بدني، تحقير و توهين و ها، ايجاد اضطراب، ترس و رقابتنديدن تفاوت

 .«شوندمي کودکان رواني و جسمي آزارهاي سبب( آن
ت. حال آن که آيد، مقوله رسانه در اين مجموعه ديده نشده اسگونه که از علل ذکر شده برميهمان

هاي ميداني گروه پژوهش حکايت از آن دارد که برخي از کودکان با ورود به فضاي مجازي و بررسي
گردند. به همين ترتيب بعضي از هاي اجتماعي، با تهديد و آزار کالمي و رواني ديگران مواجه ميشبکه

ي آنان انوعي از کودک آزاري رسانه ها، در عمل برکودکان با بيان چگونگي کاربري اوليايشان از رسانه
هاي ترسناک، در عمل اسباب ترس و وحشت فرزند گذارند، زيرا مثالً اوليا با کاربري از فيلمصحّه مي

 اند.خود را فراهم آورده
ساله که به سبب عدم بسترسازي فرهنگي اوليا و اولياي فرهنگي جامعه در  4ساله و آرين  5ريحانه 

هاي رواني را که متوجه آنان شده اند، مصاديقي از آزارکاربر فضاي مجازي گرديدهاندک خويش سن 
 اند:است، به قرار زير شرح داده

 بعد چي شد مامانت گفت اينستاگرام خودتون رو پاک کنيد؟ -»
 ديد عکسامونو تو اينستاي خودش. تازه يه آقاييم اومده بود نوشته بود، چه قدر زشتين شما دو تا. 

 ناراحت شديد؟ -
 «.خيلي، آخه بهمون گفت زشت

 خوني؟هم مي ... پس گفتي آهنگ -»
 ذارم!آره! بعد اونا رو توي تلگرام هم مي

 گذاري؟خوني، ميهايي رو که ميفقط آهنگ -
 فرستم.خونم، ميش آهنگي رو که ميتربيشنه، ولي 

 فرستي؟هايي ميبه جز آهنگ، ديگه چه چيز
 فرستم.لم از خودم ميعکس خودمو يا في

 آرين تا حاال شده کسي هم تو تلگرام يا توي اينستا برات مزاحمت ايجاد کنه؟ -
 «.کننام ميفرستن و مسخرهمثالً شکلک ميکنن، تو اينستا که خيليا منو اذيت مي
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 پرداخته است، تبسم اي اوليااي از کودک آزاري رسانهساله، در مصاحبه خود به بيان نمونه 4تبسم 
اش از وسواسي بودن پدر خود ياد کرده است و در فراز بعدي بياناتش، از در فراز نخست مصاحبه

هاي گسترده خود که به صورت تيک کندن پوست دست در زندگي وي نمود يافته است، سخن اضطراب
ز ند، پدر وي با کاربري اگويد، اما با وجود موارد اخير که بيانگر ضعف و تزلزل رواني تبسم هستمي

هاي پرخشونت و ترسناک، بدون توجه به اين که فرزند وي به دليل ضيق رواني خويش از اين فيلم
رواني  انداخته است که شايد تيک کودک خود را به تنش و تنيدگي شديدي ترسد،مضامين به شدت مي

آيد. تبسم در مصاحبه خود چنين د ميساله وار 4وي، انعکاس همين فشار رواني شديد باشدکه به تبسم 
 داشت:بيان مي

 کشه.ميره، دو ساعت طول ميبابام خيلي وسواسيه، حموم »
 کي بهت گفته، بابات وسواسيه؟ -

 کشه تا بياد.ميره حموم، خيلي طول ميخودم ديدم، 
 کشه؟ميفقط حمومش طول  -

بشه يا کيف برداره، همه کاراش طول  خواد حاضرميکشه، وقتي مياش هم طول کاراي ديگه
گه زير تخت خاکه، اونور خاکه، اينور خاکه. مامانم بيچاره از دست بابام ميکشه، اين قده تميزه بابام، مي

 ديوونه شده.
 چرا؟

 گه اينجا رو تميز کن، اونجا رو تميز کن.مياين قدر که بابام 
 کني؟ميتو هم به مامانت کمک  -

 ي.آره يه وقتاي
 کني؟ميچه کار  -

 کشم.ميکنم، تي ميميزا رو، جارو برقي کشم ميدستمال 
 کنه؟ميمامانت هميشه خونه رو تميز  -

 کنه.ميبره حموم، هم خونه رو تميز ميها، هم منو نه، فقط پنجشنبه
 کنه؟ميبابات هم کمک  -
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 الو هست.خوابه، اين قدر که خوابمينه بعضي وقتا از صبح تا شب 
 پوست دستت چي شده خاله؟ -

 دونم. خيلي پوست دستمو کندم.نمي
 چرا؟ -

 کندم.ميدونم. خودش اين جوري شده، بعدش منم هي نمي
 کني؟ميکي  -

 ندارم. ميهايي که سرگرهمون موقع
 گيره؟نميدردت  -

 نه.
 نمياد؟خون  -

 نه، يه وقتايي آره.
 کني؟ميمياد چه کارخون  -

 شورم.ميرم مي
... 
 تا حاال فيلم ترسناک ديدي؟ -

 ترسم.ميبينه، من مينه، ولي بابام 
 کني؟ميبعد چه کار  -

 گيرم.ميکنم، گوشمم ميرم تو اتاقم، مامانمو صدا مي
 چرا؟ -

 خوام صداشم بشنوم.نميآخه خيلي ترسناکه، 
 درباره چي بود؟ -

 کي رو بکشه.خواست يمييه جادوگر 
 کجاش وحشتناکه؟ -

 رو بکشن. يگهخوان همدمياونجاش که 
 ها رو نبينه؟گي ايننميبه بابات  -

 «.رم تو اتاقممياگه ببينه، من 
تن، به عنوان الگوي مورد داشت که او با الهام گيري از بناش بيان ميساله، در مصاحبه 4آرين 

 کند.خورد با برادر کوچکش اعمال ميآزاري جسمي را در براش، کودکعالقه
 کشيديش؟شکلش رو اين کيه که  آرين -»

 !شناسيدش مگهنمي ،تنه ديگهاين بن
 کي هست؟حاال  ب،ونه خ -
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  .. ..پهتيام خوشخيلي ،ام هستبا مزه ،تن يه پسرس خيلي قويهبن ،حاله خيلي با! دونيدوااا نمي
 م داري؟ه برادر و تو خواهر آرين -
 .يه داداش دارم ،رهآ

 اسمش چيه؟ -
 .رياآ

 چند سالشه؟ آريا -
 .سالشه9فک کنم  ،کوچيکه

 کنه؟مي هم گريه آريا -
 . زنههمش عر مي ،ذاره بخوابيمم نميهشبا  ،کنههمش داره گريه مي ،ره خالهآ
اي هحرف ،بينهو مير تنبنآرين از وقتي  ،گفت ، ويکردم نمادر آريبا با توجه به صحبتي که )

 .(دزنمي زشت زياد
 شي؟اذيت مي ،کنهگريه مي پس آريا -
 ي، ووگويي که با مادر آرين داشتمطبق گفت) کشمرم موهاشو ميمي ،کنهوقتي گريه مي ،رهآ

 .(زدند کار آرين باشهديده بود که حدس ميرا هايي روي دست آريا کبودي
 !کنهگريه مي تربيشجوري که  اون -

 .شهلم خنک ميولي خب د ،اوهوم
 کشي؟فقط موهاشو مي -
 .رهآ

 کني؟نمي اون اي باکاره ديگه -
اط با در ارتب کيد زيادي روي خشونت آرينأمادر آرين ت) گيرم. خاله به مامانم نگياخب گازشم مي اِ اِ

  .«(هم تنها بگذارد کند اين دو را بات نميأجر کرد اوبرادرش داشت و خاطرنشان مي

 
 
 
 
 
 
 

 

آزاري افزوده آزاري به موارد پيشين کودکگسترش فضاي مجازي، برخي از انواع جديد کودکبا 
، استفاده اولياي شودمشاهده مي در فضاي مجازيکه هاي جديد آزارياند. يکي از انواع کودکشده
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راه  ابالگر از کودکانشان براي انجام تبليغات مورد نظر کارفرماي مطبوعشان است، به اين معنا که ب
 انشيغ کاالهاي مورد نظر، از کودک خودرخي از افراد در جريان تبلافتادن کسب و کارهاي اينترنتي، ب

مار کشي از فرزند به شبرند که اين عمل مصداق نوعي از سوءاستفاده و بهرهنيز در اين ميان سود مي
ست گرفتن و خالصه دن، پوشيدن، ژرود، زيرا اين کودکان نظير يک مدل مشغول نوشيدن، خورمي
بالطبع  آن باشند وتبليغ کند، در خدمت کوشند تا آن گونه که تبليغ کاال ايجاب ميازي شده، ميطن

آنان را در آينده رها نخواهد کرد. گزارش زير قسمتي از مصاحبه با چند  ،کارهاي آنان در فضاي مجازي
 اند.يش وارد کردهمادر بالگر است که فرزند خود را در جريان کار تبليغاتي خو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کشي از کودکان توسط مادران هاي بهرهبررسي انگيزه»زاده و منطقي )در دست نشر( در مقاله قاسم
 نويسند:مي« کارآفرين ايراني در فضاي مجازي

هاي اجتماعي تلگرام و هاي مقدماتي انجام شده با برخي از مادران کارآفرين در شبکهدر مصاحبه»
شد که برخي از مادراني که در جريان کارشان، فرزند خود را هم در کنار خودشان تاگرام، مشاهده مياينس

ساً اسا ند،کسب درآمد و افزايش سود خودشان هست در صدددر فضاي مجازي مطرح کرده، از اين طريق 
ه ين دست مادران را باي از ااطالع هستند. مصاحبه زير نمونهکشي از فرزند بياي به نام بهرهاز مقوله

 گذارد:نمايش مي
تونه اي که اآلن اين قدر شناخته شده هست و خودش فهميده که ميباران بچه جذابيه، در ثاني بچه»

ام بچه کنه. من اگر کسي لُپاز توانايي زبان و بدنش استفاده بکنه، خب معلومه خيلي طرفدار پيدا مي
ام رو دست کاري بکنه. خب باران رو همه دم کسي بچهشم، ولي اجازه نميرو بکشه، حساس نمي

زدم، بينم که چه قدر اعتماد به نفس داره، من بچه که بودم به زور حرف ميدوسش دارن ديگه. اآلن مي
کني، يگفت، چرا سالم به اين نمتونستم بکنم. همش مامانم ميتونستم بزنم. سالم نمياصالً حرف نمي

از اين م خود تو سه و نيم سالگي چه قدر شيرينه،بينم باران ، ولي اآلن ميکنيپرسي نميچرا احوال
 جبران اون چيزيه که من نداشتم.  ، اينکنماحساس مي برم ووضعيت لذّت مي
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کني باران از دنياي کودکيش خيلي فاصله گرفته و خيلي زود داره وارد دنياي اين جوري فکر نمي -
 کشي و سوءاستفاده از باران باشه؟ ن يه مدل بهرهشه؟ اصالً شايد ايها ميبزرگ

 «. دونم تا حاال بهش فکر نکردمنمي
ديدگي فرزند در ذهنشان خطور کرده است، ي وجود داشتند که احتمال آسيبترکممادران کارآفرين 

را  نبودند. نمونه زير مصاديقي از همين مادرا اما جديت و پيگيري خاصي را در اين جهت انجام نداده
 گذارد:به معرض ديد مي

 هاي تبليغاتي از نسيم داري؟ من توي پيج شما ديدم که شما خيلي عکس -»
اون يه چيز عادي هست، به خاطر اين که اآلن اين همه بچه سلبريتي هستن، پيج دارن، مثالً چند 

ذارن، با ويدئو عکس ب کا فالوور دارن، ماماناشون مثالً هي آتليه ببرن، اين ور ببرن، سفر ببرن، ازشون
ي از اکنم، وقتي يه بچهپذيرم، چون من فکر مياين که منم حتي ديگه خيلي اون طوري بودن رو نمي

سالگيش، اون وقت قراره چه  01اش تو مزون و آرايشگاه و تو آتليه هست، واي به حالسالگي همه 3
ه با يه فضاي خيلي سنتي، طوري ک خبر باشه براش، من خودم تو يه خانواده خيلي مذهبي بزرگ شدم،

 هادادن. ما اون سالخواستم اول دبيرستان با دوستام بيرون برم، مامان و بابام اجازه نميمثالً مي
 ينتقطعاً تم سرفت. من از اين خانواده ميام. يها داشتيم که تا حبس کردن من تو خونه پيش مداستان

 ،ظر خودمباشه، به ن دخترم اين در زمينهکنم ي، ولي فکر نميگيرو اين مدلي دارم، ولي متنفرم از سخت
 «.من حد وسط هستم

در د، اناي که در کسب درآمد اقتصادي داشتههاي اوليهبرخي از مادران مصاحبه شده پس از موفقيت
ان زاند تا با خالقيت خويش، فرزندشان را نيز وارد تبليغات خود کنند و به اين ترتيب بر ميبرآمده صدد

هاي خويش و در نتيجه کسب درآمدشان بيفزايند. مصاحبه زير مصداقي از همين معنا را به نمايش فالوور
 گذارد:مي

شه يه کم در مورد دخترت برام بگي و اين که چي شد که خواستي از فرشته توي کارت خوب مي -»
 استفاده کني؟

تونم م، بعد به اين نتيجه رسيدم که من ميکردگرفتم و پر مياوايل که تنها از خودم ويديو ميمن 
ها و اينا نباشه. مثل اآلن که من خودم دارم ها فعاليت کنم. فقط غذاي رستورانا و کافهتوي همه حيطه

 تونم حتي براي فرشتهکنم. بعد ديدم ما کلي غذاي بچه داريم. من ميدستورات غذاي جديد ابداع مي
از بزرگا عالقه به غذا دارن، ديگه اين شد که تصميم گرفتم که  تريشبها هم تبليغ غذا کنم. اآلن بچه

ي بگم، گيرم، چون وقتگم که دارم ازش فيلم ميفرشته رو هم وارد اين وادي بکنم، البته به فرشته نمي
کنه براي يه ويديو که اصالً از هفت جد شه. فرشته گاهي اين قدر اذيت ميديگه صحنه مصنوعي مي

کنم کنم و لباس خوشگل تنش مياش ميگم. ميام آمادهشم. بعد ديگه بهش نمييمون ميو آبادم پش
 کنه وده، اونم خودشو لوس مياي ميخوري، فرشته چه مزهگم فرشته داري چي ميو بعدش ميام مي
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ر دارم و دهرجاشو بخوام برميکنم، تش ميگيرم، بعدش ميام اديمنم ازش يه ويديو يک ساعته مي
اي ازش درميارم. فعالً هم که با استقبال خيلي خوبي روبه رو شده. يکي از وع يه ويديو چهار دقيقهمجم

هاي شير به من درخواست داده که تبليغ کنم براشون، براي شير، شير نارگيل، شير موز و از اين کارخونه
ه پولش فکر ب تربيشته تبليغ با فرشته هست. من براي حضور فرشتو اين مورد، شون چيزا که خب ايده

 .«کنن، چون شيرين و طبيعي هستنها رو جلب ميها هميشه برا تبليغ جذاب بودن، توجهکنم، بچهمي
در  نهايي که در جريان به کارگيري فرزندشاوجود آن که برخي از مادران به شکل ضمني از خطر با

ها را در برابر مزاياي به موارد اين خطر کنند، اما در غالباند، ياد ميفضاي مجازي با آن مواجه شده
 گذارند.کارگيري فرزندشان در فضاي مجازي کنار مي

اش چنين بيان ديد، در مصاحبههاي فرزندش مييکي از مادران در مورد مشکلي که در رفتار
 داشت:مي

ا خوردن فرشته همين اآلن هم اضافه وزن داره، من دوست ندارم چاق بشه، آخه من و اون اآلن ب»
نه ترسم فرشته عادت کتونه باعث بشه چاق بشه، من اين رو دوست ندارم و ميپول در مياريم، اين مي

 «.به خوردن
هايي که به کارگيري اي از مواردي است که در آن مادر با وجود احساس خطرمصاحبه زير نمونه

ن فرزند و لذّت بردن وي از کند، با تأکيد بر سرگرم شدفرزندش در فضاي مجازي وي را تهديد مي
 حضور در فضاي مجازي، از به کارگيري فرزندش در فضاي مجازي دفاع کرده است:

تونه هايي ميکني شغلي که توش هستي، براي دخترت چه پيامدفکر ميخوب مهتاب خانم شما  -»
 ي داره؟  هايو استفاده از اون به عنوان تبليغ، چه پيامد داشته باشه در آينده

کنم، اين کار براي مهشيد خيلي خوبه، براي اآلنشم که خيلي سرگرم کننده هست من فک مي خب
يريم، خوايم عکس بگگم مهشيد ميدونين چون تا ميو خيلي خوشش مياد، انگار يه جور خاله بازيه، مي

ولي ه، شها خسته ميها سر ويديوگذره، البته بعضي وقتخنده و بهش خوش ميژست بگير، کلي مي
به نظرم اين کار رو دوس داره. من خودمم خيلي حس خوبي دارم که خيلي از برندها براي مدل شدن، 

توي  کنم اين کارکنم و فکر ميکنن. من بهش افتخار مياز مهشيد خوششون مياد و اون رو انتخاب مي
فالووراي من، موهاي ها، خيلي از تونه مؤثر باشه. چون اآلن مهشيد من شده مدل بچهاش هم ميآينده

 «.پوشوننبندن و مثل اون لباس ميهاشون رو مثل مهشيد ميدختر بچه

تقيم زند، به شکل غيرمسهاي نامناسبي که از فرزندشان سرميبعضي از مادران با وجود اذعان به رفتار
يان به خطرات به کارگيري وي در فضاي مجازي اشاره داشتند، يکي از مادران در همين ارتباط ب

 داشت:مي
باران اآلن اون قدر دبدبه و کبکبه داره، يکي بايد باد اين بچه رو خالي کنه انگار، ولي همه خيلي »

ب کنه، چه خبره. وقتي جواکنه، حاال يه تبليغ چايي ميها مثالً فکر ميدوسش دارن. ولي خيلي وقت
ي کنم، من خيلگه نه، نه من نمي، ميگم اين کار رو بکنگم، مثالً ميمي ده، به خودشرو هم مي خودم
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زنم، مثالً گم جمع کن خودتو بچه، پرو نشو حاال تو هم. باهاش اين طوري حرف ميمعروفم، من مي
 «.کنم که خيلي فاز بر نداره و جوّ نگيرتشنرمش مي

الب غکنند، در اما با وجود خطراتي که مادران به شکل ضمني در ارتباط با فرزندشان از آن ياد مي
ه چشم گفتموارد با طرح منافع ديگري که در اين گذر متوجه فرزندشان شده است، بر روي خطرات پيش

 آيند:هايي در همين جهت به شمار ميبندند. بيانات زير مادران بالگر، نمونهمي
 . «اشبچه شغلي آينده براي باشه تونهمي مادر يه مدرن تالش نوع اين»
 «.کنم معروفش و بندازم راه کاري و کسب کي بتونم اونم براي هم»

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 هايي که به عنوان کودکان کار مدلينگبچه توان بيان داشت،بندي اجمالي ميبنابراين در يک جمع
 گيرند که با توجه به قرار گرفتن در شرايط نامناسبدر مسيري قرار مي ،شوندها انتخاب ميتوسط خانواده

. به شود در آنانها ساز برخي اختاللسببممکن است حتي که کنند يي را تجربه ميها، آسيبتربيتي
ز خواهان توجه سالي نيدر بزرگ ،گيردقرار ميديگران کودکي که از سنين پايين مرکز توجه  تعبير ديگر،

فتگي در اين ، احساس خودشيتوان به آن توجه کردکه مي مشابهياز موارد . افراطي ديگران خواهد بود
د. يابروز ب در آنانبه صورت يک اختالل شخصيتي ممکن است سالي کودکان است که در سنين بزرگ

تر در قياس با ساير کودکان پايين ،اين احتمال وجود دارد که تحمل مواجهه با ناکامي توسط اين کودکان
واند پس تمياين امر ، محدود است نظر به اين که احتماالً زمان استفاده تبليغاتي از اين کودکان .باشد

توان هايي که ميها و آسيباز ديگر اختالل .در کودکان ايجاد کندرا ، تجربه افسردگي اتمام تبليغاز 
هايي ردازيپ، مسخ شخصيت و خيال، شخصيت نمايشيدوگانگي شخصيت ،نسبت به آن توجه داشت

و ضرورت دارد که با آگاهي بخشي  خود سازنددرگير را  افراد اخيرسالي در بزرگممکن است است که 
 کشي تبليغاتي از کودکان را در فضاي مجازي کنترلبه اوليا و توجه دادن به اولياي فرهنگي جامعه، بهره

 و محدود کرد.
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