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 مقدمه جلد دوم

تماعی اج -های روانیآموزان دبستانی درباره تحولچند مصاحبه با دانشکتاب حاضر، جلد دوم کتاب 
 است.پذیری کودکان و نوجوانان اختالل در روند جامعه آنان:

های ارتباطی پیشرفته حکایت از آن در مقدمه جلد نخست خاطرنشان گردید، تاریخچه فناوری
شدند و تجربه بشری ها دیده میها و تهدیدهای از فرصتهای ارتباطی از آغاز با آمیزدارد که فناوری

ذیر پها امکانانجامید که چون نفی و حذف فناوریهای ارتباطی جدید، بدانجا در برخورد با فناوری
یفزاید و به ها بنیست، از این رو با بسترسازی فرهنگی الزم بر میزان کاربری از ابعاد مثبت فناوری

 ها را محدود و محدودتر سازند. های منفی از فناوریاین ترتیب در عمل عرصه کاربری
از مسووالن فرهنگی جامعه به دلیل آن که کاربری در ایران برخالف تجربه بشری غرب، بسیاری 

ها را داشته تر از آن که نگاه مبتنی بر کاربری بهینه از فناوریتواند منفی باشد، بیشها میاز فناوری
یدیو در اند. تجربه ممنوعیت وها زدهگفته، دست به نفی و انکار فناوریباشند، به سبب احتمال پیش

مین روند در ممنوعیت ماهواره، فیلترینگ سنگین اینترنت، ممنوعیت ورود آغاز انقالب و ادامه ه
های اجتماعی، در و ممنوعیت برخی از شبکه )تا قبل از فراگیری کرونا( تلفن همراه به مدارس 

ند ها انتخاب نبوده و تحمیل هستهمین راستا قابل فهم هستند. حال آن که باید توجه داشت، فناوری
ر اولیای امور فرهنگی جامعه باید طبق قاعده فقهی دفع افسد به فاسد، با بسترسازی و در شرایط اخی

های ارتباطی جدید، در عمل کاربری از های فناوریفرهنگی الزم، تالش کنند تا با افزایش فرصت

 ابعاد منفی آن را محدود سازند.
در مجلس  1373ال در س ها در ایران از زمان طرح مسأله ماهوارهنگاه مبتنی بر نفی فناوری

کنون تداوم داشته است و به همین سبب در عمل عرصه را برای بسترسازی شورای اسالمی تا
ها محدود کرده و بسته است. های آنها و کاهش تهدیدهای فناوریفرهنگی جهت افزایش فرصت

های شانهملی، ن وجوگر ملی یا اینترنتهایی نظیر تالش برای تهیه موتور جستالبته بروز نشانه
مردم  هایگردند، اما باید دانست که در گذر زمان به سبب آن که برخی از نیازمثبتی ارزیابی می

قشار های اای برای پاسخ به نیازاند، فضای مجازی به عرصهجامعه پاسخ مقتضی دریافت نداشته
تر دهای در ایران پیچیهمختلف اجتماعی تبدیل شده است و به همین سبب بحث کاربری از فناوری

توان ها میاز آن شده است که تصور شود، تنها با بسترسازی فرهنگی برای کاربری مثبت از فناوری
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زمان ها در جامعه ایران نایل آمد و اقدام اساسی در این جهت در حال حاضر همبه حل مشکل فناوری
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی،  با بسترسازی فرهنگی مورد نیاز، انجام برخی از اصالحات جدی

 سیاسی الزم در سطح جامعه است.

به هر روی نگارنده از آنجا که از سویی با عدم بسترسازی فرهنگی الزم در سطح کاربران 
های ارتباطی پیشرفته مواجه بود و از سوی دیگر شاهد استقبال گسترده اقشار مختلف فناوری

های جدید بود، در صدد بر آمد تا با یاری ان از فناوریاجتماعی، خاصه کودکان، نوجوانان و جوان
های دانشجویانش دست به بررسی چگونگی کاربری کودکان، نوجوانان و جوانان جامعه از فناوری

ارتباطی  هایهای کاربری آنان از فناوریارتباطی پیشرفته بزند و با به نمایش کشیدن فراز و فرود
ها کمک کرده، آنان را ی جامعه، به تعمیق شناخت خانوادههنگجدید، ضمن هشدار به مسووالن فر

تر و ایفای نقش والدگری الکترونیک واداشته، آنان را نسبت به  ضرورت در جهت نظارت جدی
ته، ترغیب فهای ارتباطی پیشرنشان از فناوریبسترسازی فرهنگی الزم برای کاربری بهینه فرزندا

 سازد.

 های زیر درج شدند: ز مقدمه، در فصل دوم کتاب، مصاحبهدر جلد نخست این کتاب پس ا
ی خونه آقا به قرآن دیدم، از پنجره»با عنوان  ساله 7ها و پارسای مصاحبه با محمد، محمدطا

اآلن اصالً برام مطالعه »با عنوان  ساله )روایت دوران دبستان( 21علی مصاحبه با ؛ «ها رو دیدمجن
ایران خوب هست، ولی آمریکا »با عنوان ساله  8آنیتای مصاحبه با ؛ «کردن خیلی سخت شده

احبه مص  ؛«تر دوست دارمترن، مردمشونم مهربونن با هم، اون جا رو بیشتره، مردمش خوشگلشیک
رنسسا پوشیدن و لباسای خوشگل... شبیه پدختراشون همیشه پاشنه بلند می»با عنوان  ساله 3الهام با 

با عنوان  ساله 11سوده مصاحبه با  ؛«خیلی دوست دارم بزرگ که شدم، شبیه اینا بشمو باربیا بودن... 
 زنند، موهاشونو درستکنند، الک میدارند، آرایش میاون جا حیوونایی که دوست دارند رو نگه می»

یش آرا»با عنوان  ساله 3الینای مصاحبه با  ؛«دنهامون گیر میکنند، نه مثل اینجا که به سگمی
شون ها غولن... اونا از سندهه نودی»با عنوان  ساله 12مصاحبه با آراد ؛ «ها رو دوست دارمپرنسس

نه، - شناسی؟ابرقهرمان ایرانی هم می»با عنوان  ساله 11نیکای مصاحبه با  ،«ده سااال جلوترن
گی چه ه میزن و شوهر بازی ک»با عنوان  ساله 11مصاحبه با کیمیای ؛ «دونم، مگه داریمنمی

کنن، بعد با هم بازی کشی میکنه یا قرعهمثالً هر کسی یه شوهر انتخاب می- جوری هست؟

خواد یکی مثل کِن دونی ماریه دلش میآخه می»با عنوان  ساله 11مهتاب مصاحبه با  و« کننمی
 «.بوسش کنه

ده بازی آنالینه، یه لینک می»باقی مانده از فصل دوم با عنوان:  در جلد دوم، پس از درج مصاحبه
ذیل عنوان ، فصل سوم کتاب ساله 11با عرفان ، «گه این لینکشه، برای دوستاتان بفرستینمی
در این فصل گزارش  آمده است،« پذیری مغشوش کودکان و نوجوانان ایرانیبررسی اثرات جامعه»
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در  پذیریمعهجا»ایه شده است. عناوین مهم این فصل عبارتند از: های کتاب اربندی مصاحبهجمع
تأملی » و« پذیری کودکان و نوجوانان ایرانیهای آن سوی آب در جامعهاثرگذاری رسانه»، «داخل

ذیری پتأملی دوباره در جامعه»در عنوان «. پذیری مغشوش کودکان و نوجوانان ایرانیدوباره در جامعه

 -اجتماعی، اخالقی -، فرهنگیتربیتی -اثرهای روانینیز « نوجوانان ایرانیمغشوش کودکان و 
ر مورد بحث قرا پذیری مغشوش کودکان و نوجوانان ایرانیسیاسی جامعه -اقتصادیعقیدتی و 

 اند.گرفته
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 





 ساله 11 عرفانمصاحبه با  -11-2

 گه این لینکشه، برای دوستاتان بفرستین. ده میبازی آنالینه، یه لینک می
 

 تذکر پژوهشگر:
عرفان اهل کرمانشاه است و به همین دلیل با لهجه کرمانشاهی و به صورت کتابی صحبت کرده 

 است. 

 
 سالم! -

 سالم. 
 اسمت چیه آقا پسر؟ -

 اسمم عرفانه.
 دی با شما در باره عالیق خودت و دوستان هم سنت چند سوال بپرسم. اجازه می -

 بله.
 کنی؟عرفان اآلن که خونه هستی از فضای مجازی استفاده می -

 بله. 

 گوشی داری؟ -
فرستیم، معلم فیلم ورزش نویسیمش میما هم می ،دهآره، گوشی هم دارم، معلم درس می

 فرستیم. کینم، فیلمش رو میفرسته ما، هم ورزش میمی
 های بازی داری؟جز گوشی دیگه چه وسیله -

 کامپیوتر، پلی دو، پلی سه، بعد... همینا.
 ای نداری؟اسباب بازی دیگه -

 کنم. الً بازی نمییه کمد پر دارم، ولی دیگه از سن من گذشته، با اونا اص
 یعنی چی از سنت گذشته؟ -

 های خیلی کوچیکه. یعنی اونا برای بچه
شروع  کنیم، از گوشیجان یکی یکی همین وسایلی که گفتی رو با هم بررسی میخوب عرفان -

 هایی در اون داری؟کنی و چه برنامههایی میکنم، از گوشی چه استفادهمی
 ازی فوتبال دارم، یه دانه تفنگی. روبیکا، بازی، شاد، یه ب
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 شه یک بازی فوتبال و یک بازی تفنگ؟هات میپس بازی -

 یه زامبی کشتن هم دارم. 

 
 

 
 
 

 
 های ارتباطی مثل واتساپ و تلگرام رو هم داری یا نه؟شبکه -

 تلگرام دارم، واتساپ نه، تلگرام و روبیکا دارم. 
 مادرت؟گوشی برای خودت هست یا برای  -

 مال خودمه، مادرم اپل داره. 
 گوشی تو چی هست؟ -

 خودم، اس فور دارم.
 به نظرت گوشی مادرت بهتر هست؟ -

 آره.
 چرا؟ -

 چون باکالسه. 
 باکالس یعنی چی؟ -

 دار دارن.یعنی آدمای پول

 کسی دیگه هم اطرافت هست که اپل داشته باشه؟ -
 آره، دختر خاله مادرم.

 باکالسی هست؟اون هم آدم  -
 آره.
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السی های باکای هم شنیدی که مثل تو فکر کنه و بگه کسانی که اپل دارن آدماز کس دیگه -
 هستن؟

 ام.آره، هم کالس مدرسه

 اون هم گوشیش اپل هست؟ -
 گه مال خودمه. ها مینه، برای مادرشه، ولی به بچه

 کنی اپل با اس فور چه تفاوتی داره؟فکر می -
اره دگن ای، خیلی باکالسه، حتماً پولفهمن، مثالً میتر میتره، مردم اونه بیشکالساو خب با

 ای پول نداره.  ،گنآیفون داره، ولی اس فور می
 ن دهنده ثروتمندی آدم هست؟گوشی اپل نشا یعنی داشتن -

.  آره، دقیقاً
 تو هم به همین دلیل دوست داری اپل داشته باشی؟ -

 آره. 

 ان گوشی خودت رمز داره؟جخوب عرفان -
 آره.

 مامانت رمزش رو بلده؟ -
 کنه. ای یک بار، یک ساعت چکم مینه، ولی هفته

 کنی؟گی و بعد دوباره عوضش میای یک بار رمز رو بهش مییعنی هفته -
 عکسامه برداره. ،آره، که کسی نفهمه، بره تو گالری و اینام

 شه؟هات رو برداره، چی میاگر کسی عکس -
 کنه.ای باهاش میذاره پروفایل، به اسم من کارای دیگهمی
تا حاال شده چیزی توی گوشیت داشته باشی که حتی نخوای مامانت هم ببینه، توی اون یک  -

 کنه؟ساعتی که چکش می

 نه.
 گم. کس نمیمونه و من به هیچجان بازم به تو بگم همه حرفای ما بین خودمون میعرفان -
 نم. داآره، می -

 خوب پس چیزی بوده تا حاال توی گوشیت که نخوای مامانت ببینه یا پاکش کنی؟ -
 آره. 

 چی بوده؟ -
 ویم.یه بار یه دختری آمد پی

 به تو چی گفت؟ -
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 کردن. دست دختر داییم بود، سر به سرم گذاشتن که بشه زنم، اذیتم میهم
 چند سالش بود؟ -

 تر.یازده، یه سال از خودم بزرگ

 مد به تو چی گفت؟آ -
 کنی؟با من ازدواج می ،آمد گفت

 تو به اون چی گفتی؟ -
 منم گفتم نه، بالکش کردم. 

 بالک چی هست؟ -
 تانه ببینه، نه پیام بهت بده.کنی، دیگه نه پروفایلت رو مییه کاری می

 خوب این ماجرایی بود که از مادرت پنهان کردی؟ -
 کردم، ولی اسکرین شات گرفتم، که نگو این رفته تو گالریم،خواستم بفهمه، پیامش پاک آره، نمی

 دید.اون جا  مادرم از

 چرا اسکرین شات گرفتی؟ -
 که برای دختر داییم بفرستم. برای این

 که چی بشه؟ -
خب من دختره رو بالک کردم، این عکسم گرفتم که بفرستم برای دختر داییم، بگم کم سر به 

 سرم بذار. 
 جوری شماره تو رو پیدا کرده بود؟ اون دختره چه -

 دختر داییم بهش داده بود، گفته بود چکش کن ببین مثالً با کسی، دختری، دوسته یا نه. 
 خواسته بیاد با تو حرف بزنه، برای دختر داییت اطالعات بگیره؟پس می -

 آره.
 تر هست؟دختر داییت از تو بزرگ -

 ترن.من بزرگ آره، اون و دوستش کالس پنجمن، یه سال از
 های همدیگه رو دارین؟شماره ،دختر داییت تو و -

 آره.

 دین؟به هم پیام می -
 آره.

 خواسته مطمئن بشه با کسی هستی یا نه؟به نظرت دختر داییت دوستت داره که می -
 خواست سر به سرم بذاره. می نه، خوشش نمیاد،

 مادرت بگی؟ وقتی این اتفاق افتاد، دوست داشتی اون لحظه به -
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 شد.نه، چون برام دردسر می
 چه دردسری؟ -

 زد. بهم حرف می

 گرفت؟گوشیت رو از تو نمی -
 وقت با چه درس بخوانم.نه، اون

 گفتی دختر داییت خواسته سر به سرت بذاره که اذیتت کنه، به نظرت چرا؟! -

 کند(.دانم )کمی فکر مینمی

 بگو.باشه، اگر چیزی به ذهنت رسید بهم  -
 چشم.

 دختره کجا به تو پیام داد؟ -
 تو روبیکا.

 ای هست، من ندارمش!روبیکا چه جور برنامه -

 ویت پیام بده. توانه هکت کنه، بیاد پیایه که هر کس مییه برنامه
 هک چی هست؟ -

 فته دستش. اهات مییه جور بالکه، مثالً همه برنامه
 ر کنن؟تونن چه کاهات میبه نظرت با برنامه -

ه دستشان افتویم میوی من بهش بگن، پیدانم، شاید بخوان به کسی حرف بزنن، با پیاِممم نمی
 وی من. توانن به هر کسی حرف بزنن با پیدیگه، مثالً می

 آهان پس نگرانی که توی روبیکا هک بشی؟ -
 آره.

 تونی کاری کنی که کسی نتونه هکت کنه؟می -
 نه.

 شه کرد؟هایی میروبیکا چه کارخوب دیگه با  -
 زدن، حذفش کردم.های بد میتربیت آمدن، حرفیه گروه داشتم که چندتا پسر بی

 چه جوری توی اون گروه عضو شدی، خودت گروه زده بودی؟ -

 آره، خودم گروه ساخته بودم.
 دد کرده بودی؟چه کسانی رو اَ -

 ه بودن.دختر داییم و پسر داییم، دوستای پسر داییم آمد
 پسر داییت کالس چندم هست؟ -

 سن داداشمه، تو یه مدرسه ان.هم
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ای هتره، یعنی تو پسر داییت رو آوردی توی گروه، اون هم دوستاش رو آورد که آدمپس بزرگ -
 .دتربیتی بودنبی

 آره.

 ؟دتربیت بودنبی ،کنیکردن که فکر میچه کار می -
 ،فتویم گدادن، بعد دختر داییم آمد پیفحش بهشون می ،وی دخترارفتن پیحرفای زشت و می

 دن.می ااینا از این پیام
 پس دختر داییت به تو تذکر داد؟ -

 آره، گفت گروه رو حذف کن، منم حذفش کردم. 
 گفتن؟زدن، چه چیزهایی میهای زشتی میچه حرف -

 مثالً خانوادگی، فحش خانوادگی.
 ن؟کردبه نظرت چرا این کار رو می -

نم کنم یا باهام دوست بشی، ایگه یا هکت میکنم، بترسه، میدوست بشن، مثالً بگه هکت می

 شه دیگه.شم، ولی هکم نکن، هکت کنن خیلی بد میگه دوست میمی
 دن؟جا اگر دختره قبول نکنه، فحش میاین -

 آره. 
 دن؟فحش میبه هم همون اولش  -

 ن. کننه، پسرا یه خشاب فحش هست، نصب می
 چی؟ -

 خشاب فحش.
 این توی روبیکا هست؟ -

زنیش باالی پونصد تا فحشه، ارسالش ای هست میکنی، یه دکمهای نصب میآره، یه برنامه
 کنن برای دخترا، بالک اینا.می

ن و بالک فرستکه به دختره پیشنهاد دادن و قبول نکرد، این خشاب فحش رو مییعنی بعد این -
 دن؟فحش می ،کننقبول نمی اونا دن، وقتیفحش نمیکنن، پس از اول می

 گن باش.آره، قبول کنه، می

 تو هم تا حاال از خشاب فحش استفاده کردی؟ -
 نه.

 چرا این کار رو نکردی؟ -
 تربیتیه، باید به خدا جواب پس بدی. چون یه جور بی

 ترسی؟یعنی از خدا می -
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 هم گناه هست، برم اون دنیا چه جوابی به خدا بدم. بزرگم، خوانم با مادرآره، چون هم نماز می
 ترسی؟از مادرت نمی -

 چرا.

 کنه گوشیت رو، تا حاال به تو تذکری داده؟گفتی مامانت چک می -
 آره، یک بار.

 کنی؟برای من ماجراش رو تعریف می -
ر داییم چته، پسآره، من یه عکس با اسنپ چت گرفته بودم، یه کم حالت دخترانم کرده بود اسنپ 

 تم. دانسوی شادم داشت، من نمیپیام داده بود، گفته بود، جوون چه دختر خوشگلی، بعد مادرم پی
 دونستی؟یعنی مادرت شاد تو رو روی گوشی خودش نصب کرده بود و تو نمی -

 هکردم شاد داداشمه نصب کرده، بعد اونآره، یعنی نه، چند روز قبلش گفته بود، ولی من فک می
فرستاده بود پسر داییم، مامانم بالکش کرده بود و پیاما رو دید، تذکر داد دیگه با پسر داییم حرف 

 تربیتی کرده.نزنم، چون کار بی

 کنی منظور پسر داییت از این حرف چی بود؟خودت فکر می -
 شن، ای روزا دیگه هست، برای بوس. باهام دوست بشه، واقعاً هست پسر با پسر دوست می

 پسرها با پسرها؟ -

ها اش پره، مثالً او روز توی زمین خالی بچهجاست همهآره، جاده قدیم که خانه مادر بزرگم اون

نویسن، زدن توی دیوار ما، رفتم بیرون دیدم دوستامن، یه عالمه آجر روش فحش میآجر می
 زننش تو دیوار.می

 کنن؟ن کارها رو هم میادب شدن ایها بیقدر بچهخوای بگی اینیعنی می -
 آره.

جان این ماجرا که یک پسر با یک پسر دوست باشه رو جایی دیدی یا شنیدی؟ مثالً بعد عرفان -
 ها.توی فضای مجازی، مدرسه و این

 آره. 
 های خودت بود؟از دوست -

 آره، تو همین زمین خالی.

 کردن؟چه کار می -
 بوس. 

 توی مدرسه چیزی ندیدی؟ -
 نه. 

 عرفان مادرت تا حاال درباره این قضیه با تو صحبت کرده بود که همچین چیزی هست؟ -
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 نه.
 ها حرفی بزنن؟هات توضیحی بدن یا بچهتوی مدرسه چی، چیزی شنیده بودی، معلم -

ا هم هام دوربین گذاشتن، دوتا پسر بآره، دوتا پسر دوربین گرفته بود، چون توی کاسه دستشویی

صبح  رفته بود خانه، مادرش ،گیرشان، بعد پسره حالش بد شده بودی، دوربین میرن تو دستشویمی
زد زیرش، گفت پسر من چیه، بعد دوربین نشان دادن بهش، مادر اون میزود آمده بود مدرسه، می

 گفت نه این پسر من نیست. می
 ها، یادت هست؟بعد چه کار کردن با این بچه -

 چرا، اخراج. 
 اخراج کردن؟ رو نفرشونهر دو  -

 آره. 
 بوسن؟رن توی دستشویی همدیگه رو میها میبه نظر تو اون -

 ویی.رن تو دستشگن بقیه دخالت نکنن، میآره، بوسیدن، ولی شایدم برای دعوا بوده، چون می

پس یک بار توی زمین خالی دیدی، یک بار هم توی مدرسه، توی گوشیت چی، فیلمی در این  -
 مورد دیدی؟

 نه.
 کسی به تو پیشنهاد نداده که پسر باشه، بگه بیا با من دوست شو؟ -

 آمده، ولی من قبول نکردم، رفتم دادمش دست مادرش.
 های مدرسه بود؟از بچه -

 های جاده قدیم بود.نه، از بچه
 تو رو داشت؟ چه طور شماره -

ر دیگه اآلن خیلی پس شماره نداشت، یه دوستی داشتم، خیلی پسر خوبی بود، آمد جاده قدیم،
زدیم، چون از گروه کالسی حذف شده بود، من ام داشت، هر روز با هم حرف میداغانی شده، شماره

ال، زنی نوشته ارسزد یه سه نقطه هست باالی او چیزا، اونه میفرستادم، معلم میبراش درسا رو می
 ه پسره پیام داد، منم اسکرین شاتام داشت داده بود به این، دیگکنی، دیگه شمارهبراش ارسال می

 گرفتم، حذفش کردم. 

 به تو چی گفته بود؟ -
ادرش شان نشان مدی، منم بالکش کردم، اسکرین گرفتم بردم در خانهآمد گفت به من بوس می

 تر.تا از دوستام رفتم، خیلی مؤدبن از داداشم مؤدبدادم، با سه
 داداشت خیلی مؤدب هست؟ -

 کنه، ولی مؤدبه.میآره، یه کم اذیتم 



 13/ گزارش مصاحبه میدانی

شان بدون اجازه مادرم، ولی خب هامان رو برداشتیم، رفتیم در خانهبعد با دوستام رفتیم دوچرخه
بعداً فهمید، نشان مادرش دادیم عکسه و با شیریت برای مادرش فرستادیم، موقع برگشتم تصادف 

 کردیم، ماشین به من زد.

 تصادف چه طور بود؟ -
ها من رو دیدن، به مادر بزرگم گفتن، فرمانم شکست رو جاده اصلی خوردم به یه پیکان، همسایه

 اونم نذر برام درست کرد و بعدم مادرم فهمید، ولی چیزیم نشد، یه کم دستم درد گرفت. 
 خوب مادر پسره وقتی بهش گفتی، چی گفت؟ -

 کنم. هیچی، گفت بیاد، تنبیهش می
 تر بود؟پسره از تو بزرگ -

 تر بود، کالسه سه.نه کوچیک
 ها چه جوری این چیزها رو یاد گرفتن؟به نظرت این -

 )پس از کمی فکر( از پدر و مادرشان. 

 تر توضیح بدی.شه یک کم بیشیعنی چی؟ می -
ت تربیفهمن، بعد یه نفرشان بیها میکنن، این بچهیعنی خب پدر و مادرشان بوس هم می

 شن.تر میکنه، دیگه زیاد و زیادتربیت میبیشن، صد نفره می
 کنن؟تربیت میچه جوری بقیه رو هم بی -

 ن.کنگن بیا بوس کنیم یا برای هم تعریف میبه بقیه می همین مثل این پسره، میان
 یعنی از توی فیلم و گوشی این چیزها رو ندیدن، پدر و مادرشون رو دیدن؟ -

 دانم. فیلم و گوشی؟ نه، نمی
 ها هست؟منظورم مثالً ماهواره و این -
 گه بده. کنه، میها ماهواره، آره مادرم به خاطر همین ماهواره نصب نمیآ
 شما ماهواره ندارین؟ -

 نه.
 وقت هم نداشتین؟هیچ -

 خواد. خواست بذاره، من گفتم نمیچرا داریم، ولی برش داشتیم، چند بار مادرم می

 چرا؟ -
 .برا فیلما، فیلم بد

 مثل چه فیلمی؟ -
 کنن.شن، همه بوس میمثالً یه دختر و پسر عاشق هم می

 جور فیلمی یا از جایی شنیدی؟تو دیدی این -
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شون بودم، توی اتاقش ماهواره داشت، یه تره، یه دفعه خونهپسر فامیلمون دو سال از من بزرگ
مش کماندار فیلم ببینیم، فک کنم اسکردیم، گفت بیا فیلم نشان داد، داشتیم پلی دو بازی بازی می

چهارصد قسمتی بود، ما یک قسمتش رو دیدیم که یه زن و مرد عاشق هم شدن،  ،بود، سیصد

 خوام ببینم.کردن، منم دیگه گفتم، نمیهمدیگه رو بوس می
 
 
 

 
 

 
 
 

 که دو نفر همدیگه رو بوس کنن، به نظرت کار بدی هست؟خوب این -
 آره.

 ها هم نباید ببینن؟ ترتو نباید ببینی یا بزرگ -
 نه اونام نباید ببینن، کار اشتباهیه.

 ها رو از کجا یاد گرفتن؟دند، اونها رو انجام میبه نظرت افرادی که این کار -
 فضای مجازی.

 از چه چیز فضای مجازی؟ -
 تربیتی. های بیکانال، کانال

 هایی هستن؟چه فیلم ،هاتو کنجکاو نیستی ببینی این -
 کنن.ارزش مینه، چون آدم رو بی

 کنن؟ارزش مییعنی چی آدم رو بی -
کنن، مثالً فقققط یییک بار رفتم تو گروه، دیدم فیلم یه دختریه داره ادب مییعنی آدم رو بی

 کشه.تریاک می

 از کجا فهمیدی تریاک هست؟ -
 م. کشه، خانه اونا دیدیکی از فامیالمان تریاک می

 پس یک بار توی گروه رفتی؟ -
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زنی های روبیکا هست، میخواستم بدمشان دست پلیس، یه سه نقطه او باال تو پروفایلآره، می
خواستم پلیس بزنم، من گزارش زدم، ولی روش میاره، گزارش مردم یا گزارش به پلیس، من می
 گوشیم خراب شد دیگه، نگرفت، قاطی کرد فک کنم. 

 این بود ببینی چی توش هست که اون رو بدی دست پلیس؟یعنی قصدت  -
 کنن.خواستم بدم دست پلیس، چون اونا دیگه اون گروه رو حذف میآره، دقیقاً می

 کی این گروه رو برای تو فرستاد؟ -
 ویم.آمدن پی

 شناختی؟اون رو نمی -
ه آمد کاسم الکی، مثالً اینذارن پروفایل با یه نه، مثالً عکس یه دختره از اینترنت در میارن، می

 وی من، اسمش عسل خانومی بود.پی
 و به نظر تو عسل خانومی نبوده؟ -

 . ننه، عسل خانومی اسم نیست، الکی گذاشت

 خوب؟ -
 دیگه منم رفتم ببینم چیه، چون تا حاال ندیده بودم.

 فقط فیلم بود، تو همین یکی رو دیدی؟ -
گیرن می نویسن، عکسآره، جوکم شنیدم هست، ولی من نتانستم باز بکنم، مثالً تو دفتر جوک می

 فرستن کانال. می
 های بد؟جوک -

 تربیتیه. اش بیدانستم همهدانم باز نکردم، مینمی
اش حذف کردم، گروهی خاله دیگه بعد از این کانال ترسیدم، هر چه دوست و اینا داشتم، همه

سالمم  هایوی بفرسته، او بچهادب حذف کردم، ولی ترسیدم کسی بیاد پیاشتم، او آدمای بیکه د
 خراب کنه. 

 خوب عرفان چند ساله که گوشی داری؟ -
 از شش سالگی. ،دقیق یک سال، البته قبلش تبلت داشتم

 چه کارش کردی؟ -

 خیلی بازی روش نصب کردم، دیگه هنگ کرد. 
 شی کار کنی؟کی بهت یاد داد با گو -

 برادرم. 
 کارت هم روش بود؟سیم -

 که مادرم اگر رفت جایی، بشه بهش زنگ بزنم.آره، به خاطر این
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 خوب تلگرام چی؟ -
 شم، کالً در حد دو ساعت باهاش کار کردم،خیلی خیلی وقت پیش آنالین بودم، اصالً آنالین نمی
ان ویم گفته عرفعرفان یه دختری آمده پییه دختردایی دیگه دارم، اون گروه داشت، آمد بهم گفت 

خوام، منم گفتم رِل چیه؟! دیگه یه طور آوردم تو گروه، فقط سه نفر بودیم. من، دختر من رِل می
 تر از داداشمه و هم کالسیش. داییم که چند سال کوچیک

 خوام، منم گفتم رِل چیه.ویم گفت من رِل میدیگه دختره آمد پی
 هست؟ به تو گفت رِل چی -

 نه، دختر داییم گفت، او دختره نگفت. 
 چی گفت؟ -

 گفت یعنی یه دختر با یه پسر دوست بشه. 
 خوب بعدش؟ -

 شانم کردم. شان کردم، بالکمن شدم مدیر گروه، حذف

 چرا با دختره دوست نشدی؟ -
ری، بازیگ ام رو بسازم، مثالً یه زنی بگیرم دکترا داشته باشه، خودمم مثالًخوام آیندهچون می

 شرکت نفتی، اینا. 
 ها برسی؟گذاره به اینکنی اگر با یک دختر اآلن دوست بشی، نمیو فکر می -

کنن، دوستم با یه دختری دوست شده آره، اآلن دخترا دیگه سالم نیستن، آینده آدم رو خراب می
 بود، اآلن نابوده.

 چرا؟ -
زنه یشه، مها عصبانی میگیزنه، میحرفی میاخالقی، اخالقش خیلی بد شده، مثالً یه بار یه 

 زیر چیزی که هست جلوی دستش.
 تر هست؟از تو بزرگ -

تان با سنگ و اینا هزنه بهت یا میاد در خانتره، کالس پنجم، بعد یا مییه سال از من بزرگ 
 ده. فحش می

 که با یک دختر دوست شده؟به نظرت این کارهاش به خاطر این هست  -

 .آره
 قدر اخالقش بد هست؟گه که اینخوب چرا به نظرت، اون دختر چی می -

خواد خواد با کسی دوست باشه، میگه با همه عصبانی باش، اصالً او دختر نمیمثالً بهش می
اخالقش رو بد بکنه، اآلن یه دختری تو جاده قدیم بود، رفته بود به دوستم گفته بود من از عرفان 

دم زنه، ترسیش بگو، یازده و نیم شب بود، خانه مادر بزرگم دیدم یکی در میخوشم میاد، برو به
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ها( باشن، دیدم یکی یه موشکی انداخت تو حیاط، بعد دوستم پدر ها )گردینرفتم، گفتم شاید گرتی
مانه، چون اونا بیدارن، دیگه کشن، بعد اینم بیدار میو مادرش گرتین، تا صبح بیدارن، مواد می

 داخت، نوشته بود حساِمم بیا، منم رفتم در رو باز کنم.موشک ان

 مادر بزرگت چرا نرفت در رو باز کنه؟ -
 خواب بود.

 نبود؟اون جا  مادرت -
 نه، مادرم نیامده بود، من تنها رفته بودم، فقط خاله این ماجرا رو به مادرم نگی، چون خبر نداره. 

 باشه عزیزم، ادامه بده.  -
من رو  ها باشن، الکی اسم دوستکه در رو باز کنم گفتم شاید گرتیقبل این دیگه خاله ترسیدم،

الم بیا گی حرف بزن، گفت سیاد گرفتن نوشتن حسام تا من برم در رو باز کنم، گفتم اگر راست می
 بیرون. 

ده، گفت تان، چه شدیگه رفتم، گفتم خیر باشه، انداختنت بیرون، گذاشتن دنبالت، دزد زده خانه

یسا یه دختری صبح آمده در خانه، گفته من خوشم از عرفان میاد، بهش بگو، منم یه نامه نوشتم وا
 هم و بهش دادم، دو کلمه بود، گفتم حسام این رو براش ببر، دیگه ازش خبر ندارم، اسم دختره

 ستایش بود.
 چی براش نوشتی؟ -

 ه همین. شناسم، دیگن اسم تو رو نمیدانی، مکنی و اصالً اسم منو از کجا میخود مینوشتم تو بی
 کنی؟عرفان روزی چند ساعت از گوشی استفاده می -

 کالً چهار ساعت. 
یگه مانم، دوی معلمه مییک ساعت کالسم، ولی نیم ساعت کالسمه، نیم ساعت دیگه هی پی

 مانم. ویش میقدر هی پیعادت کردم این
 مونی؟ات میوی معلم، هی پیشهکه درس تموم مییعنی چی، چرا بعد این -

گم شاید یه درسی بده سرگرم بشم. شاید مثالً بگه، ای درسه غلط داشتی، منم اونا رو دوباره می
 تمرین کنم.

 هاش رو اصالح کنید، بفرستید؟غلط گهکنه، نمیات تکالیف صحیح میمعلم -

نویسم عکسش رو براش خواد باز بفرستین، ولی من میگه شما دیگه سختتانه نمیآره، می
 نویسم. فرستم، تازه دو خطم میمی

 ات سر نره؟کنی که حوصلهاین کار رو می -
 آره.

 ره باالتر. ره باالتر، شایدم نره البته، ولی پیش معلم انضباطم میام میهم نمره 
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 چهار ساعت رو بگو؟ های اونبقیه ساعت -
 اش زامبی بازی، یک ساعت تفنگ بازی، یک ساعتم فوتبال.یک ساعت دیگه

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 چه ورزشی دوست داری؟ -

 فوتبال، والیبال.
 کنی؟خوب چرا بازی نمی -

 کرونا آمده. 
 کردی؟قبالً بازی می -

ردم، قبل کهای دوستای داییم بازی میرفتم باشگاه، آخر تایم اونا من با بچهآره، با داییم اینا می
 رفتیم، دیگه کرونا شد، انگلیسی هم آمده، انصاریان گرفته بود. ها میاز کرونا خیلی خوب بود، با بچه

 انصاریان انگلیسی گرفته بود؟ -
 آره. 

 این خبر رو از کجا فهمیدی؟ -
 قدر فیلم میاره.بزن اینستا، این

 اینستاگرام هم داری؟ -

 نه. 
 علتی داره که اینستاگرام نداری؟ -

 تربیتی توشه.چیزهای بی
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 تربیتی توی اینستاگرام دیدی؟تو چیز بی -
 خوام.خواد نصب کنی، البته من خودمم نمیگه نمیگن، مادرم همیشه مینه، ولی می

 چرا؟ -

 گیرم، حتی داداشمم که هجده سالشه نداره. بره، چیزای بد یاد میبسته زیاد می
 توی شاد پروفایل داری؟ تو -

ام از خودم گرفتم برای عکسش که معلم بفهمه کی به آره، اسم خودمه و یه عکس سلفی ساده
 کیه، البته اسمم با یه برنامه درستش کردم، شکسته نوشته عرفان و فامیلیم. 

 چرا ساده ننوشتی؟ -
 تر باشه. گفتم یه کم باکالس

 کردی؟بازی می هات، سه ساعتخوب برگردیم به بازی -
 آره، یه ساعت تفنگ، یه ساعت فوتبال، یه ساعتم زامبی کشتن.

، بعد یه تا زامبین میانفرستی، مثالً چهارمی یکیش یه آدم کوچولوییه، اسلحه دستشه، یه طعمه

ور با تیر نباال، سریع میای ای فرستی، زامبیا میانپشت سنگه، بعد او طعمه می جاس میانسنگی این
 کشه. آدم می ،یکی ،زنی. بعد بازی تفنگه هم هست، او یکیامبیا رو میز

 خوب بازی فوتبال رو کامل به من بگو؟ -
 کنم مثالً فقط خودم بلدم، ولی بعدشزنم خیلی شوق و ذوق دارم، حس میفوتباله، وقتی گل می

های چهلیه حتی برای بایه، عاکنم، نه بابا همه بلدن، بازی خیلی سرگرم کنندهپیش خودم فکر می
 شه. شان قوی میپنج، شش ساله خیلی مناسبه، هم فوتبال

 شه فوتبال واقعیت بهتر شه؟کنی بازی فوتبال توی گوشی، باعث مییعنی فکر می -
 . گرفتمآره، من خودم فوتبال رو با این بازیا یادگرفتم، اگر این بازیا رو نداشتم، یاد نمی

ای یه ورزش داره، اون کسی که ورزش ایه هفتهگیرم، یه برنامهمیبعد خاله یه گیگ بسته 
ان پیام دیم، بهمجوری بکنین سی ثانیه، ما هم انجام میگه اینگیره میکنه، فیلم از خودش میمی

 دیم. فرستم، مثالً قیچی، ما هم انجام میگه مثالً اآلن فیلم میده، میمی
 ای هست؟چه برنامه -

 ان قوی شه. شخوان بدنکنی، برای کسایی که میزی آنالینه، مثل یه برنامه نصبش میبرنامه بدنسا
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 قوی برای چه کاری؟ -
 شه آدم قوی شه، نه ضعیف باشه.جایی، کمک به کسی، یه کمم باعث میمثالً جابه

 های قوی چه طوری هستن؟آدم -

 ویتامیناشان خیلی زیاده، بدنشان سالمته.
 از کجا شنیدی؟ ها رواین -

ه، قدت جان نرو دیگرفتم بدنسازی، دوستام گفتن عرفانام، بعد یه مدتم میاز دوستای توی کوچه
 شه، باالی یک میلیونم پودر گرفته بودم. کوتاه می

 پودر بدنسازی؟ -
 آره ویتامین و اینا بود، ویتامین سه، ویتامین ای.

 تر هم هستن؟های قوی خوشگلبه نظرت آدم -
 تره.بطی به خوشگلی نداره، بدن آدم سالمت باشه از خوشگلی و بدشکلی مهمر
 گفتی یک برنامه بدنسازی داری، کی به تو معرفیش کرد؟ -

 کنم. دختر داییم، برای من فرستاد عضو شدم، خیلی خوبه دیگه همیشه باهاش ورزش می
 کنی؟هر روز باهاش ورزش می -

 ای یک بار.نه، هفته
 ودت تغییر کردی؟به نظرت خ -

امینه، اش ویتخورم، همههای بدنسازی میکنم، پودرشه، ورزش میتغییر نه، ولی بدنم سالمت می
 ها رو خریدم. همه ویتامین

 ها رو معرفی کرد؟کی بهت این پودر -
رفت پیشش بدنسازی، اونم پودر رفتم، داداشمم میموقع که بدنسازی میصاحاب باشگاه، اون

 خورم. های اونم میپودر خرید، از
 ده از این پودرها بخوری؟مامانت اجازه می -

 اش ویتامینه.آره، کاری نداره، چون همه
 خوب این بازی فوتبال رو کی برای تو نصب کرد؟ -

 خودم.

 چه جوری؟ -
 توی بازار زدم بازی دو هزارو شونزده. 

 سالش مهم هست؟ -
 لی ضعیفه دوربیناش.آره، خیلی مهمه، مثالً قدیمی باشه، خی

 چرا دو هزار و بیست نگرفتی؟ -
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 تر داشتم. ببخشید من دو هزار و نوزده نصب کردم، بیست حجمش زیاد بود، من بسته کم
 پس خودت این بازی رو پیدا کردی؟ -

 آره.

 چه جوری یاد گرفتی باهاش کار کنی؟ -
 خودم یاد گرفتم. 

 تنهایی؟ -
 بپرس، خودم دیشب نصبش کردم.خوای از مادرمم آره، اگر می

 دیشب نصب کردی؟ -
 قدیمی بود. ،آره، نه خب قبالً داشتم

 پس قبالً هم داشتی؟ -
 نصب کردم. 13داشتم، اآلن  18آره، یه لول باالترش رو اآلن نصب کردم، مثالً 

 پس کیفیت جدیدها بهتره؟ -

 شه.هم کیفیتش بهتر می شه،شه، هم بازیکنا جدیدتر میتر میآره، هم سرعت بازیکنا بیش
زدی، توپ از تیم مقابل ای که میمن دو هزار و هجده داشتم، خیلی کیفیتش بد بود، او دکمه

ی زدی، اآلن نوزده نصب کردم، خیلگرفت، پنج، شش بار باید دکمه میبگیری، خیلی دیر توپ می
 شه. تر نصب میسریع

 زنین؟دش با هم حرف میهای خودت هم این بازی رو دارن، در موردوست -
گفتم خیلی کیفیت داره، شما هم نصب کنین،  ،آره، مثالً من نوزده نصب کردم، زنگ زدم دوستام

شناسی های خودت حرف بزنی، مثالً مسی میای او باال داره که بتانی با دوستآنالینه مثالً یه دکمه
یامان جمع کن تو یک گوشی، مان گوششه، یعنی همهکه، خود مسی منم، یار کناری دوستم می

 شیم.مان جمع میهمه
 شین؟در بازی چه طوری با هم مرتبط می -

گه این ده، میمثالً من بازی نصبش کردم، بعد دوستام رو آوردم، مثالً بازی آنالینه، یه لینک می
 م... .یلینکشه برای دوستاتان بفرستین، بعد خاله خیلی عجیبه، این لینک چه جور ساخته ما نفهمید

 زنم صدا برایدیگه خالصه برای دوستام فرستادم، اونام آمدن، بعد خاله یه جوریه، من حرف می

رفت، کالً سه نفریم، زد، صدا برای او یکی دوستم میرفت، او یکی دوستم حرف میدوستم می
  دیشب مثالً من ضبط باز کردم، مثالً گفتم ماهان بیا کنار دروازه، پاس دادم، گلش کن.

 ره؟صداتون برای همدیگه می -
ای گله بزن، کی بفهمه با  ،شه، چون مثالً اگر من نگم ماهانزمان برای همه پخش میآره، هم

 کیم.
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 کنید از خودتون که مثالً من گل زدم، من بردم؟شه، تعریف میبعد وقتی بازی تمام می -
 اسین، آفرین خسته نباشید، خداحافظ،گه عرفان، ینه، دوستم یه شوق و ذوقی داره، مثالً میاد می

 همین. 

-شی، مثالً چشمکنی، خسته نمیگی که روزی چهار ساعت با گوشی بازی میجان میعرفان -

 هات درد کنه یا گردنت؟
 برمش دور. وقت درد نگرفته، چون مینه، چشمم هیچ

 کسی به تو گفته که به صفحه گوشی نزدیک نشو؟ -

کردم، چشمام سوخت، زی که تبلت داشتم، خیلی نزدیک باش کار مینه خودم، چون دو، سه رو
کردم، آمدم در موردش فکر کردم، گفتم چرا چشمام سوخته، بعد فهمیدم نوری که فوتبال بازی می

که نور نزدیکه، چشمات نزدیک به کرد، بعد افتاد یادم که به خاطر اینرفتن چشام درد میمی
 فته درد.اره، چشات میزی تند تند میاد و میبازیکناس، دیگه انگار یه چی

 گیری؟کمر درد نمی -

شم به آقا معلم بگم یه ربع از کالسم کم کن، یه ربع گیره، مجبور میکشم، درد میدراز می
 کنم. کنم، بعد دوباره میام شروع میاستراحت می

 ده؟تکی درس میکنه، یعنی به تو کنی، چه جوری قبول میات هماهنگ میبا معلم -
 تکالیف بفرستیم.  ،دهتانم وقت بگیرم، تا ده شب وقت مینه به همه، ولی من می

 گیری؟هات وقت میبرای فرستادن درس -
 فرستم. آره، تا ده شب وقت داریم، ولی من یه ساعته می

 خوابی؟ها زود میشب -
 تا یک بیدارم، وقتایی که داییم میاد.ها حتی تر، بعضی وقتها دیرنه، یازده ونیم، بعضی وقت

 کنی؟ها از گوشیت استفاده نمیشب -
 نه دیگه. 

 ها بگو؟خوب اآلن دیگه از بازی زامبی -
م، کنم باید گوشی رو بشکنشه، حس میرن، اعصابم خراب میزامبیه، هر وقت زامبیا، از دستم می

 شکنه.نمی خوره تو اسکیته،زنم میتیر می ،مثالً یه اسکیت داره

 ترسی؟ا نمیهعرفان از زامبی -
نه، من خودم کشش سالشه، یک ساله از پنج سالگی این بازی رو می ،دقیق ،نه، پسر داییم دقیق

یه سه، چهار روزه نصب کردم، سه، چهار روز نیست، ببخشید یک ماه، دو ماهیه نصبش کردم، حاال 
 ترسه، من بترسم. او نمی

 کرد؟کسی به تو معرفیش  -
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 آره، از بچگی عاشق این بازی بودم. 
 از کجا دیده بودی؟ -

 کرد.دست پسرداییم، خیلی ازش تعریف می

 چرا زودتر نصبش نکردی؟ -
 رفتم مدرسه، وقت نداشتم. چون می

 مادرت مشکلی نداشت؟ -
 نه، خودم نصب نکردم، چون درس داشتم. 

 ات هم این بازی رو دارن؟دوستان دیگه -
 دارم. نه، خبر ن

 خوب یک بازی دیگه هم گفتی؟ -
 تیراندازی. 

 

 
 
 
 

 
 دی؟آره، اون رو هم توضیح می -

خوای ایرانی باشی یا عراقی، مثالً آره، مثالً من میام، اسلحه و اینا بخرم، مثالً باالش نوشته می
 ،رمخجی میرم آرپیزنن، بعد من میگم ایرانی، بعد مثالً او داعشیا رو نکشم، با تیر میمن می

 بازم. ها میکشم، ولی خاله بعضی وقتشان رو میهمه
 بازی چه حسی داری؟وقتی می -

 ترم.عصبانیم از همه، چه جوری بگم از همه ضعیف
 تری که باختی؟کنی از همه ضعیفحس می -

 آره.

 این بازی رو چند وقته داری؟ -
 دقیق، دقیق چهار ماه. 

 کنی؟اش بازی میروزی یک ساعت هم گفتی باه -
 نه، یه ربع، بیست دقیقه. 

 دن؟توی این بازی تفنگ و مهمات بهتون می -
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 آره، باید بخری، پولی. 
 کنه. جی مییه آرپی ،هر آدمی بکشی، یک میلیارد پولشه، بعد اون یک میلیارد

 های خارجی خوب هستن یا ایرانی؟به نظرت بازی -

 ایرانی. 
 چرا؟ -

 رای کشور خودش بازی کنه. چون هر کسی باید ب
 تر توضیح بدی؟شه بیشمی -

ه ککنم باید سر وطن خودت باشی، نه اینجوری فکر میکه برای وطن، مثالً من اینآره، برای این
 های وطن خودت رو معروف کنی. بری بازیای کسی دیگه رو معروف کنی، باید بازی

 شده باشه؟کسی رو دیدی برای وطنش جنگیده باشه و موفق  -
ا هآره، سردار سلیمانی، عکسش رو داداشم تو گوشیش داره که پا و ایناش قطع شده بود، آمریکایی

 این کار رو باهاش کردن. 

 دونی؟درباره سردار سلیمانی چه چیزهایی می -
 خیلی چیزا، هم دست امام خمینی بوده، هم دست همین این کیه که رهبره؟

 ای؟آقای خامنه -
یارای دیگه که رفتن برای جنگ، جبهه رفته خیلی، بعدش آخرشم رفت برای آمریکا که آره، بعد 

 کشتنش. 
 

 
 
 
 

 
 
 ها رو از کجا شنیدی؟این -

زد، گفته بودن چه طور از پدرت ده، دخترش یه دفعه حرف میاز اخبار، شبا ساعت یک می
ها هیوالن، که او یه هیوال نبوده، ثانیاً آمریکاییگفت، اول ایننترسیدی او یه هیوالس، دخترشم می

 نه پدر من. 
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زنین، بعد بدبختی انگلیسی حرف گفت، ای همه داعشی کشت، شما دارین بهش حرف میمی
 خود سردار سلیمانی ایرانی بوده، چرا دخترش انگلیسی اِاِزد، زیر نویس داشت، انگلیسیه، گفتم اِمی

 زنه؟حرف می
 تونن، کالس زبانها حرف بزنه، انگلیسی حرف زده، همه میخواسته با آمریکاییاون می خوب -

 گیری. ری یاد میمی
 دانم، منم یه هفته رفتم، دیگه به خاطر کرونا نرفتم. آره، اینه می

 توی برنامه شاد تا حاال چیزی خوندی که مطلب علمی باشه؟ -

ن یه که نترسیم از آدمای قدیم، چوفرسته، به خاطر اینمی فرسته، کارتونیشهقدر معلم میآره این
 جورین، توی جنگ زخمی شدن، ترسناکه. 

 ها منظورت هست؟امام -
 مان، اونا.نه مثالً پایتخت و اون دشمنای قدیمی

 ها؟گی، مثالً هخامنشیان و ساسانیان و اینتاریخ ایران رو می -
 ک. سازه با عروسمان میاد کارتونیش مین و اینا، معلمآره، آفرین، همین هخامنشیان و ساسانیا

 گیره؟ای میهای دیگهها رو از جاسازه یا فیلمخودش می -
گیره می گه، فیلمنه خودش، برای انگشتاش رفته از پیش عروسک درست کرده، با اونا داستان می

 فرسته.و می
 ها بخونی؟کتابجوری تاریخ رو یاد بگیری یا از دوست داری این -

 فهمم.جوری خیلی جذابه، کامل میاین
ها تلوزیون دیدی که درباره خدا و پیامبر و امامای توی گوشی یا خوب تا حاال مطلب دیگه -

 باشه؟

 آره، داستان حضرت ابراهیم. 
 این فیلم رو هم معلم با انگشت نمایش داد؟ -

 نه، این یه تیکه از یه فیلم بود، از جای دیگه آورده بود برامان، سی دقیقه تقریباً. 
گه می پرستنش، بعد یه آدم عادی میاد،تا بته، دشمنامان میام فرستاد، چندیه فیلم دیگه ،بعد خاله

وه ک گی خدا هست، اآلن بگو یه شتری از اوگن اگر راست میخدا هست بتا رو بشکنین، اونام می
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اگر  ،هگخدایا کمک کن، و یه دفعه یه شتری از باالی کوه واقعی میاد، بعد می ،گهبیاد، اینم می
یاد گه خدایا کمک بکن یه شتر بیاره دنیا، بعد مگی، همین اآلن یه شتر بیاره دنیا، بعد میراست می

 دنیا.

 ها درباره خدا چه فکری کردی؟تو بعد دیدن این -
  گفتم پس خدا هست.

 ی؟ها چیزی دیدکه آشغال نریزید توی خیابان و ایندرباره محیط زیست چی، مثالً درباره این -
های ها، بعد روی او چمنها، پرندهآره، یه دفعه رفتم کوه با دایی پرویز، خیلی قشنگ بود چمن

ه حتی ، خالهای قشنگ باشهقشنگ پر از آشغال بود، گفتم حیف نباشه، این همه آشغال رو ای چمن
ان شتا لیوان، یه بطری آب معدنی بزرگ، پوست تخمه و جلد پفک، من جمعدقیق یادمه چیا بود، سه

 کردم ریختم تو کیسه. 
 کسی به تو گفته بود، آشغال بده توی طبیعت باشه؟ -

 آره، معلم مدرسه گفت. 

 کنه؟چرا به نظرت محیط زیست رو خراب می -
شه، مثالً خوبه من کنی، مادرش ناراحت مین، وقتی او شاخه رو میجان دار ها مثل منچون گل

جوری، اگر یه بطری سنگینی روشان باشه، گناه دارن، هام همین رو از مادرم کسی جدا کنه، چمن
 جان دارن. اونام 

 شناسی؟عرفان از مسی گفتی، دیگه چه کسانی رو توی فوتبال می -
 رونالدو، استقالل، پرسپولیس. 

 دار کدوم هستی؟طرف -
 استقالل و رونالدو.

 به نظرت رونالدو آدم بزرگیه یا سردار سلیمانی؟ -
 سردار سلیمانی. 

 چرا؟ -
جان خودش رو داده برای ما، ولی فوتبال چیه، ارزشی نداره،  چون اون برای وطن زحمت کشیده،

رو  ردار سلیمانی جانشرسه یا جانش سالمته؟! نه، ولی سکنه، ارثیه بهش میکسی که نگاش می

 به خاطر ما داد، ای همه دشمن کشت. 
ی ورن پیهای دیگه میبا پروفایل ها میانهات که بچهعرفان یک چیزی گفتی بین حرف -

 بقیه، این کار درستیه؟
 نه.
 چرا؟ -
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کار اشتباهیه، چون ممکنه یک آدم بهش بر بخوره، شاید نخواد عکسش رو به یکی بفرسته، شاید 
 که عکسش تبدیل به یک آدم دیگه بشه. یا این خوشش نیاد، ناراحت بشه

 کنن؟جوری فکر میهای خودت هم ایندوست -

 دانم، تا حاال درباره این قضیه حرف نزدیم. نمی
 ها برام بگو؟بینی، از اونگفتی کارتون هم می -

 بینم. بچه رئیس رو می
 

 
 

 
 
 خری؟میبینی یا تلوزیون میتوی  -

 خرم. کنه، هم میتلوزیون پخش میدوتاش، هم سینمایی توی 
 ای؟چه شبکه -

 شونزده، شبکه پویا.
 تر دوست داری یا خارجی؟کارتون ایرانی بیش -

 ایرانی. 
 شه کارتون ایرانی رو دوست داشته باشی؟چه عاملی باعث می -

زنن، یگ که خارجیه و حرف نمیزنن، یه جورین مث میگ مهای خارجی حرف نمیچون کارتون
 صدای عجیب دارن، من دوست دارم حرف بزنن. 

 زنن؟تر توش حرف میتر دوست داری، چون بیشپس کارتون ایرانی رو بیش -
سازن، یعنی ها میهایی که خود بچهآره، من خیلی حرف زدن دوست دارم، بعد خاله من کارتون

 تره. ابهای واقعی توش ان، خیلی برام جذبچه
 تر توضیح بده، هدفت چی هست؟خودت هم به بازیگری عالقه داشتی، بیش -

 خیلی عالقه دارم برم تهران کالس بازیگری. 

 بینی چی هست؟هایی که میاسم کارتون -
 بچه رئیس رو خیلی دوست دارم.

 بعد چه چیزی توی این کارتون برای تو خیلی جذاب بود؟ -
 شن او خانواده. دار میهمین تیکه آخرش که پول

 چرا؟ -
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 شن. دار شدن، خوشبخت میچون پول
 هر کی پول داره، خوشبخت هست؟ -

 آره. 

 جوری فکر کنی؟شه اینچی باعث می -
 های پاره پوره داشتن اول، بعد دیگه همه چی خریدن، خب خوشبخت شدن.که لباساین

 بینی؟هایی میدیگه چه کارتون -
 جور ماشینه، کار همه مردم رو راه میندازن. ها، یهماشین کوکی

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 ایرانی هست؟ -
 زنن.ایرانی حرف می

 کنی ساخت ایران هست؟زنن، فکر میچون ایرانی حرف می -
 نویسه ساخت ایران. نه، آخرش می

 تر ازش برای من بگو؟خوب بیش -
 گل و ایناش خراب شه، میانکنن، خاموش می گیره، اینا میاناش آتیش میمثالً کسی خانه

 سازن.کنن، بعد ساختمان میخوبش می
 چه چیزی توی این کارتون هست که خیلی دوست داری؟ -

 کمک به فقرا.

 چرا کمک به فقرا خوب هست؟ -

وشته ده، نها، رایگان نان میجا، هر کس پول نداره مثل گداچون نیازمندن، مثالً همین نانوایی این

 افراد نیازمند رایگان است.  در مغازه نان به
 این نانوا تو رو یاد کارتون میندازه؟ -

.  آره، دقیقاً
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 دار بشی، دوست داری به فقرا کمک کنی؟اگر تو هم یک روزی پول -
 آره.

 به نظرت چرا کمک به فقرا کار خوبی هست؟ -

 چون نیازمندن، خدا خوشش میاد، من خوشی بکنم.
 تو گفته؟ ها رو بهکسی هم تا حاال این -

 نه.
 تو مدرسه هم نگفتن؟ -

ا بود، جمان یه بار گفت، بعد من یه لباس داشتم، کوچیک شده بود، یه گدایی اینچرا، چرا، معلم
 یه نی نی کوچولو داشت، منم لباسم رو براش بردم.

 تر بازی کن؟گه با گوشی کممامانت به تو نمی -
 کنم. نه، چون زیاد استفاده نمی

 تر هست یا ایرانی؟فیلم خارجی جذاببه نظرت  -

 اس. ایرانی، خارجی مسخره
 چرا؟ -

شه، مگه داریم همچین چیزی! بعد با مثالً من یه فیلم خارجی با داییم دیدم، یه مردی پلنگ می
شن آدم، زنه به گرگه، یه دفعه میکنه، میکنه که گرگه، مثالً شاخه درختی، پلنگه مییکی دعوا می

 اس، اصالً چیز درستی نیست. خیلی مسخره 
 اسمش رو یادت هست؟ -

 نه.
 جان اآلن که آموزشت مجازی هست، خوبه یا وقتی حضوری بودین؟عرفان -

 کنن.گیره، همه تقلب میکس یاد نمیمن از آموزش مجازی بدم میاد، چون هیچ
 کنین؟چه جوری تقلب می -

شه معلم یل ریاضی حل کنی که همخوای یه سوافرسته، مثالً میمعلم خودش تقلبی می
 فرسته، هیچ ارزشی نداره. می

ی، کنشه سی، تو هم حفظش میگه میخوای پانزده و پانزده جمع کنی، ای میا میمثالً تو می

گیری که، مثالً معلم گفت امروز فقط کامل گوش کنید که فردا امتحان بگیرم، بعد دیگه یاد نمی
ه قشنگ معلومه، مثالً وقتی باید از خودمان فیلم بگیریم، کامل دکس اصالً گوش نمیخاله هیچ

ذارن از روش کنن، پشت گوشی، کاغذ جواب سواال میها گوشی نزدیک صورت میمعلومه بچه
 گیرم.گیرن، اما من از دور میگه از دور بگیرین، ولی اینا از نزدیک میخوانن، معلم میمی

 ه بیا با هم تقلب کنیم؟تا حاال شده کسی بیاد به تو بگ -
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 نه.
 تو هم نگفتی؟ -

 نه.

 جز به خاطر یادگیری، کالً دوست داشتی بری مدرسه یا آموزش مجازی خوب هست؟ -
 حضوری خوب بود. 

اش شاید بشه یه ساعت، ولی مدرسه هفت، هشت ساعت بود، کنه، همهمجازی سرگرم آدم نمی
 سرگرم بودیم. 

 ؟عرفان چندتا دوست صمیمی داری -

 و آرمان.  پارسادوتا دارم، 

 زنین؟با گوشی با هم حرف می -
پرسی. یکیشانم از گروه معلم حذف شده، من هر چی معلم آره، ولی خیلی کم، فقط در حد احوال

 فرستم.فرسته براش میمی

 کرد؟جا بود، بازی میداداشت هم وقتی این -
 آره، همو تفنگ بازی، خیلی. 

 کنی؟ها هم بازی میپلی دو و سه و کامپیوتر هم داری، با اینبه جز گوشی، گفتی  -
 آره.

 کنی؟هایی میچه بازی -
 تا بازی فوتبال دارم، مث همو گوشی. پلی سه فقط بازی فوتبالی داره، کامپیوترم سه

 عرفان به نظرت زامبی وجود داره؟ -
 نه.
 چرا به نظرت وجود نداره؟ -

زامبی باشه، فقط کارتونیه، وجود نداره، اگر داشت خب تمام دنیا چون تا حاال ندیدم چیزی که 

 گفتن.گفت، پلیسا میبود، اخبار میمی
 به نظرت اوضاع اقتصادی ایران خوب هست؟ -

خوام از تهران برگردم، زد به مامانم بگه، مینه، اگر خوب بود که برادر من هر روز زنگ نمی

 ولی هر چی در میاره، اندازه خرج و خوراک خودشه. کنه، دانی چرا، چون کلی کار میمی
 به نظرت تقصیر کی هست؟ -

 گیرن، ولی به فکر مردم عادی نیستن. ان، خودشان کلی حقوق می اونایی که تو مجلس
 به نظرت باید چه کار کنند؟ -
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مون کار هکار نداره، های دیگه یاد بگیرن، ببینن آلمان چه کار کرده که اآلن بیباید برن کشور
 رو کنن، باالخره ایران خیلی کشور بزرگیه، برای چه مردم تو فقر باشن. 

 کنن؟جوری فکر میهای خودت هم ایندوست -

 گن. دانم، ولی خانواده خودم همیشه از گرانی میاونا رو نمی
 قدر اوضاع اقتصادیش خوب هست؟دوست داشتی آلمان بودی که به نظرت این -

 نه، ولی آره. 
 چرا؟ -

 دانم، دوست دارم، کالً خوشم از او ور آب میاد.نمی
 شون میاد؟ور آب خوشها از چه چیز اونهای خودت چی، به نظرت اوندوست -

 ای باشه. های شیشههای آخرین سیستم و ساختماندانم، ولی شاید به خاطر ماشیننمی
 ها رو از کجا دیدی؟این -

 جوریه، همه چی مثل شاهاس. ور آب اینیادم نیست، ولی فکر کنم او 

 ای نداریم؟های خارجی و ساختمان شیشهیعنی توی ایران ماشین -
 تره. فکر کنم بیشاون جا  داریم، ولی

 دی؟هایی انجام میجان به عنوان یک مسلمان چه کارعرفان -
عروسی دیدمش،  رم هیئت، ولی خاله یه بار یه مردی مداح هیئت مدرسه بود، رفتیم تو یهمی

دم ، ولی خب خوهای مؤمن و اینا خوشم نمیادشد، دیگه زیاد از آدمرقصید، اصالً باورم نمیداشت می
 خدا رو دوست دارم. 

 ها چه نظری دارن؟های خودت چی، به نظرت اوندوست -
 .تنو اینا نیس های دیندرباره این چیزا تا حاال با دوستام حرف نزدم، کالً اونا اصالً تو این بحث

 به نظرت چرا نیستند؟ -
 دانم. نمی

جان خیلی ازت ممنونم که بهم کمک کردی، موفق باشی، خیالت راحت باشه که همه عرفان -
 مونه.ا بین خودمون میهحرف

 کنم خاله.خواهش می





 نوجوانان ایرانیکودکان و پذیری تأملی دوباره در روند جامعه -3

 مقدمه

 اثرگذاری غرب»و « پذیری در ایرانجامعه»در ابتدا دو عنوان  پذیری در ایراندر بررسی مقوله جامعه
مورد بحث قرار خواهند گرفت. در ادامه پس از « پذیری کودکان و نوجوانان ایرانیدر روند جامعه

پذیری کودکان و نوجوانان ایرانی، ههای گسترده القائات غرب در روند جامعمشخص شدن اثرگذاری

 -تربیتی، فرهنگی -های درج شده در فصل دوم کتاب، اثرات روانیبا اتکا و استناد به مصاحبه
پذیری مغشوشی که کودکان و نوجوانان سیاسی جامعه -عقیدتی و اقتصادی -اجتماعی، اخالقی

 ایرانی با آن مواجه هستند، بحث خواهد شد.
ها به ، از نهادهای خانواده، مدرسه، گروه همساالن و رسانه«پذیری در ایرانجامعه»در عنوان 
پذیری کودکان، نوجوانان و جوانان یاد شده است، در ترین عوامل اثرگذار در روند جامعهعنوان اصلی

پذیر کننده اخیر، مورد توجه قرار گرفته و به اجمال به فراز و های عوامل جامعهاین قسمت تحول
 فرودهای آن اشاره شده است.

، ضمن بحث در مورد «پذیری کودکان و نوجوانان ایرانیاثرگذاری غرب در روند جامعه»در عنوان 
های نظام ترین مجرای انتقال هنجارها و ارزشهای فضای مجازی )به عنوان مهمبرخی از ویژگی

یغاتی های دستگاه تبلکمل الگوپردازیهای قابل توجه آن، از مقوله مداری( و تأکید در جذابیتسرمایه
های عظیم گذاریداری جهانی یاد شده است و خاطرنشان گردیده است، به سبب سرمایهسرمایه

ها، این الگوها در غالب موارد مورد داری روی الگوها و تداوم بخشی به آنتبلیغات جهان سرمایه
لی که به بیان معاون تولید شورای عالی توجه غالب کودکان و نوجوانان ایرانی واقع شده، به شک

های فرهنگی کاربری کودکان، نوجوانان و جوانان ایرانی را محصول %35فضای مجازی درایران، 
 دهند.ساخته و پرداخته غرب تشکیل می

پذیری بهینه کودکان و نوجوانان ایرانی از سویی و گذاری برای جامعهکوتاهی در سرمایه
های مورد توجه نظام ترده غرب در جهت تربیت افراد مبتنی بر ارزشهای گسگذاریسرمایه

داری از سوی دیگر، کار را بدانجا کشانده است که کودکان، نوجوانان و جوانان ایرانی در سرمایه
های القایی از فضای مجازی و های القایی از فرهنگ خودشان با ارزشبسیاری از موارد بین ارزش

تر موارد هم تردید و سردرگمی شوند، اما در بیشاخته غرب، دچار تردید میالگوهای ساخته و پرد
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ا، هاخیر را به نفع القائات ارزشی غرب توسط فضای مجازی و الگوهای مختلف غربی )سلبریتی
 کنند.های مجازی( حل کرده و رفع میاینفلوئنسرها و شاخ

ن پذیری کودکان، نوجوانادر روند جامعه در آخرین فراز این قسمت، با توجه به اغتشاش ایجاد شده

های درج شده در فصل دوم کتاب، دورنمایی از فراز و و جوانان ایرانی، با  اتکا و استناد به مصاحبه

 -اجتماعی، اخالقی –تربیتی، فرهنگی -پذیری نسل جدید ایرانی در ابعاد روانیفرودهای جامعه

 .سیاسی ارایه گردیده است -عقیدتی و اقتصادی

 پذیری کودکان و نوجوانان در داخلجامعه -1-3

های مهمی است که در زمینه مسایل اجتماعی مطرح و همواره مورد پذیری، از مقولهمقوله جامعه
 توجه بوده است.

کوشد تا مسایل مورد نظرش را به ذهن پذیری روندی است که در جریان آن جامعه میجامعه
 القا سازد.  جامعه سایر اقشار، جوانان و نوجوانان ،کودکان

 

 
 

 

 
 

 
 
شناسی در جامعه .معنای انطباق با جامعه و آشناسازی با جامعه استپذیری از نظر لغوی بهجامعه»

هایی را که شایسته عضویت شود که به موجب آن افراد ویژگیاین مفهوم به فرایندی اطالق می

پذیری نوعی فرایند کنش متقابل دیگر جامعه عبارتبه .کنندها در جامعه است را کسب میآن
ها و دیگر عناصر اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اجتماعی است که در خالل آن فرد هنجارها، ارزش

موجود در گروه یا محیط پیرامون خود را فرا گرفته، درونی کرده و آن را با شخصیت خود یگانه 
 (.1333)بختیاری، « سازدمی

 نویسد:همین ارتباط می( در 1333کرباسیان )
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که طی آن هر فرد،  است شناسیشناسی و روانالعمر جامعهک فرایند مادامپذیری یجامعه»
صورت جزئی از وجود ه ها تأکید دارد، بها و الگوهای رفتاری را که جامعه وی بر آنهنجارها، ارزش
 د.آورخویش در می

)اعم از آموزش رسمی و غیررسمی( به  عام هایپذیری فرایندی است که به دنبال آموزشجامعه
دست آمده و موجب حلول قوانین رفتاری هر جامعه و همۀ انتظارات فرهنگی آن، در کل ه افراد ب

گردد و این قوانین و ها در نظام آن اجتماع( می)توجه به مشارکت آن شخصیت روانی افراد، با
 د... .کنانتظارات را بر شخصیت فرد حک می

می ، غالباً حالت دوگانۀ رسمی و غیررساستپذیری که نوعی فرایند انتقال فرهنگی جامعهفرایند 
یرد، گهای غیررسمی فرا میگیرد. آنچه هر کس از دوستان، خانواده و دیگر افراد در محیطبه خود می

تار( اخ)دارای س شده شود و در مقابل، هر وقت که موقعیت ساختهپذیری غیررسمی شناخته میجامعه
 .«ای از این نوع استخوانند؛ که مدرسه نمونهپذیری رسمی میباشد، فرایند یادگیری را جامعه

کنند که در جریان آن کودک با ی را فرایندی تعریف میپذیر(، جامعه1338) 2و دیهلر 1کوبوکت

 یابد.های مورد نیاز آشنایی میها، هنجارها و مهارتارزش
پذیری، به اخذ باورها، کودک در جریان جامعه ،سازدخاطرنشان می ارتباطهمین در(، 2111) 3شافر

ها و رفتارهای مورد پذیرش جامعه از طریق فرهنگ یا خرده فرهنگی که وی را در برگرفته ارزش
 آید.است، نایل می

ساالن(، عوامل های جمعی، مذهب و محیط کار )برای بزرگخانواده، مدرسه، گروه دوستان، رسانه

 (.2133، 5، لم4روند )سچیفرپذیری به شمار میثر در جامعهؤم

 :پذیردپذیری در دو مرحله کلی صورت میجامعه»

فرایندی است که میان فرد و گروهی که با وی در تماس نزدیک و  ین،پذیری نخستالف( جامعه
مل اصلی این دهد. عواهای اولیه زندگی، رخ میدر سال گیرد و غالباًصورت می ،صمیمی هستند

 .ساالن هستندمرحله خانواده و گروه هم

یک ولی هیچ ،دهدتر روی میهای رسمیدر وضعیت ی است کهفرایند ،پذیری ثانوی یا مجددب( جامعه
های خانواده را ولیتوپذیری بخشی از مسها شخصی نیست. در این مرحله عوامل جامعهاز این وضعیت

 (.1333)بختیاری،  های ارتباط جمعی هستنددر این مرحله مدرسه و رسانهگیرند. عوامل اصلی عهده میبه

                                                             
1. Bukatko, D.  

2. Daehler, M.  

3. Shaffer, D.  

4. Schaefer, R. T.  
5. Lamm, R. P. 
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 هساالن، بپذیری درازمدت بزرگپذیری اولیۀ کودکان و جامعهها در جامعهامروزه، نقش رسانه»
کوایل، هنوز اثبات ماهوی موضوع، طور گسترده، مورد قبول قرار گرفته است؛ هرچند به عقیده مک

 درنگ، با سایر تأثیراتها بیتأثیری از سوی رسانه است؛ زیرا از یک طرف، هرتقریباً غیرممکن 

آمیزد. با وجود این، برخی فرضیات اساسی دربارۀ اثرات ناشی از محیط اجتماعی و خانواده، درهم می
های خود رسانه و هنجارها و انتظارات گیریها، تصمیمهای کنترل رسانهها، در سیاستبالقوۀ رسانه

 .شوندها، متجلی میالدین در رابطه با استفاده کودکان از رسانهو

ها و ها با عرضه کردن نقشهای اخیر در مورد تأثیر فرهنگی، بر این باورند که رسانهاغلب نظریه

می پذیری رس)هم در جامعه ، به عنوان عاملی مهمهستندکه برای ثبات اجتماعی مطلوب  رفتارهایی
ها نقش صدایی مقتدر را برای همۀ مردم کنند و از آنجا که رسانهنقش میای و هم غیررسمی( ایف

ها در کنند؛ بنابراین رسانهها میبرعهده دارند و همچنین مردم مقدار زمان معتنابهی را صرف آن
 (.1333)کرباسیان، « گیرندپذیرکننده قرار میصف اول عوامل جامعه

 

 

 
 
 
 
 

پذیری نباید از آن ناگفته گذشت، تأثیر تعیین کننده خانواده در ا جامعهنکته مهمی که در ارتباط ب
 پذیر شدن کودک است. پذیری و چگونه جامعهفرایند جامعه

 

 
 
 
 
 
 
 

ها را یها و پویانمایهای دیجیتالی، کارتونتوان خانواده کودکان کاربر بازیاز یک منظر کلی می
 گذاری الزم را در امر تربیتکه به لحاظ تربیتی سرمایه هاییبه سه دسته تقسیم کرد، خانواده

هایی که نسبت به تربیت اند و به مراقبت جدی از وی مشغول هستند، خانوادهفرزندانشان کرده
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ها و ها کرده، به دست رسانههایی که تربیت فرزندشان را رفرزندشان توجه نسبی دارند و خانواده
 اند.ها سپردهامثال آن
 اند، کودکان در غالبگذاری جدی در امر تربیت فرزندشان زدههایی که دست به سرمایهانوادهدر خ

 گردند.پذیر میموارد بر نهج و روال و سبک زندگی پیشنهادی اولیا، جامعه

هایی که توجه به تربیت کودکان در آن نسبی است، القائات ارزشی خانواده به فرزند در خانواده 

رانجام اند و ساندک و نسبی برخوردارند، زیرا که خانواده نیز در این میان نسبی عمل کردهاز کارآیی 
 ها به جایاند، کودکان و نوجوانان آنهایی که در تربیت فرزندشان اهتمام جدی نداشتهدر خانواده

وستانش( به هایی که رسانه )و دها و هنجارهای اولیا، از ارزشها و هنجارتبعیت و پیروی از ارزش
 کند.کنند، تبعیت میوی ارایه می

ها ها و پایین دهیها و تبدیل جهان به یک دهکده واحد جهانی، باالدهیبا گسترش ارتباط
شته با هم تر از گذتر و سهلهای پیشرفته(، بسیار سادههای پیشرفته و فاقد فناوی)صاحبان فناوی

ای در آن سوی زمین، دور که برای اطالع از وقوع حادثههای کنند و برخالف زمانتماس برقرار می
ها فرصت الزم بود تا با رسیدن کاروانی از آن سوی کره زمین، مردم سوی دیگر کره زمین از ماه

های ارتباطی پیشرفته از این امکان برخوردار هستند که وقوع حادثه مورد نظر اطالع یابند، فناوی
 سوی زمین را به دیگر نقاط آن انتقال دهند. بالفاصله وقوع یک رخداد در هر

ان، پذیری کودکها به شکلی که از آن یاد شد، به نوعی تداخل در روند جامعهپیشرفت فناوری
ی برتر، هانوجوانان، جوانان و دیگر اقشار اجتماعی را پدید آورده است. به این معنا که صاحبان فناوی

در دسترس دارند، القائات خویش را به جوامع پایین دهی ارایه  هایی کهتوانند با اتکا به فناوریمی

ردی هایی دست یابند، به تعبیر دیگر، برخالف گذشته که فکنند و بالطبع در این میان نیز به توفیق
های جامعه خودش از اولیایش، شاهد تکرار همان موارد از روحانی محل ها و هنجارپس از اخذ ارزش

های جمعی خویش برخورد ها در رسانهها و ارزشبود و در ادامه، با همان هنجار اشیا اولیای مدرسه
های کرد، در حال حاضر شاید پیش از آن که کودکی به مدرسه برسد و تحت تأثیر القائات کتابمی

رد ها قرار گیهای قدرتمند باالدهیدرسی و معلمان خویش قرار گیرد، به شدت تحت تأثیر رسانه
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 گذاری الزم را کرده باشند، شدت تأثیراتاگر خانواده کودکی روی تربیت فرزندشان سرمایه )البته
 اخیر به مراتب کم خواهد بود(.

هایی که خانواده، مدرسه، گروه همساالن و در ادامه پس از یادآوری نکاتی در زمینه تحول

پذیر کننده های جامعهذاری نهاداند، از کاهش اثرگهای اخیر به خود دیدههای داخلی در سالرسانه
های آن سوی آب یاد خواهد شد. در انتها با استناد زمان شدت گرفتن اثرگذاری رسانهدر داخل و هم

یدتی عق -اجتماعی، اخالقی -تربیتی، فرهنگی -های روانیهای انجام شده، از اثرگذاریبه مصاحبه

آموزان مورد بررسی )و با تسامح دانش های آن سوی آب بر رویاقتصادی رسانه –و سیاسی

 آموزان ایرانی( یاد خواهد شد.دانش

 های آننهاد خانواده و تحول -1-1-3

 
 
 
 
 
 

ها رود، انتظار والدگری الکترونیک از آنیکی از وظایفی که در عصر جهانی شده از اولیا انتظار می
 به دلیل سایه گستر شدن فضای مجازیاست، به این معنا که اولیا در عین والدگری مرسوم خویش، 

های شدید آن، موظف به والدگری الکترونیکی نیز شده، باید با اتخاذ تمهیدات الزم، و اثرگذاری
ای هتر از فرصتهای فضای مجازی، بیشها و تهدیدتالش کنند تا فرزندشان در مواجهه با فرصت

 شود. های آن تا حد امکان دورآن بهره مند شده و از تهدید
  

 
 
 
 
 

ها بررسی شواهد میدانی گردآوری شده در محیط ایران حکایت از آن دارد که معدودی از خانواد

با فهم شدت اثرگذاری فضای مجازی بر فرزندان، در غیاب بسترسازی فرهنگی جامعه، در صدد 
دک های انهاند، خانوادبسترسازی فرهنگی جهت کاربری بهینه فرزندشان از فضای مجازی برآمده

دیگری با آگاهی از تبعات کاربری کنترل نشده از محصوالت فضای مجازی، به شکل نصفه نیمه 
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اند، اما در برابر تمهیداتی را برای حفاظت فرزندشان در مواجهه با فضای مجازی در نظر گرفته
ی مجازی بر های مختلف روانی، فرهنگی و اجتماعی فضاهای دیگر که از اثربسیاری از خانواده

اطالع هستند، بدون نشان دادن حساسیتی خاص، فرزندان را در کاربری از فرزندانشان بی

اند که بالطبع این امر واجد آثار سویی است که در های فرهنگی فضای مجازی آزاد گذاردهمحصول
 ها یاد خواهد شد.قسمت انتهایی همین بحث از آن

ه به دلیل کم توجهی اولیای فرهنگی جامعه، بسترسازی گونه که از آن یاد شد، متأسفانهمان
های ارتباطی پیشرفته برای اولیا و فرزندان صورت نپذیرفته فرهنگی الزم برای کاربری از فناوری

است و مثالً سیمای جمهوری اسالمی، بدون توجه به واقعیت سایه گستر شدن فضای مجازی در 
 ای برای مخاطبانهای روزمرهشته باشد، سرگرم تهیه برنامهجامعه، بدون آن که یادی از این معنا دا

 خویش است.
های فرهنگی جامعه، رأساً در صدد بسترسازی در شرایط اخیر، برخی از اولیا بدون کمک نهاد

ساله،  8های آنیتای اند. نمونهفرهنگی جهت کاربری بهینه فرزندان خود از فضای مجازی برآمده

های اولیا برای والدگری الکترونیک آنان ساله، حاوی شواهدی از تالش 11ه ساله و سود 11عرفان 
تر شهای آن بیاست. بالطبع این دست از فرزندان، با مواجه کنترل شده با فضای مجازی، از فرصت

 های آن قرار خواهند گرفت:تر در معرض تهدیدمند شده و کمبهره
 پوشی؟آنیتا تو خودت هم روسری می -»

وقت پوشم، وقتی رفتم کالس سوم، اونها نمیهنوز من نرفتم کالس سوم، چادر و روسری ایننه، 
 ای موهام رو ببینه. ذارم غریبهکنم و نمیرم کوچه و دیگه حجاب میدیگه چادر به سر می

 ها رو که بعداً بخوای باحجاب باشی؟ از کی یاد گرفتی این -
 ها مثل سارینا دوستت، چادر سرت کن. وم، تو کوچه و ایناز مامانم، بهم گفته که رفتی کالس س

 موقع نمازم قراره بخونی؟ بعد اون -
 خونم به خاطر خدا. بله، اون موقع چادر که سر کردم نمازم می
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 شه؟اون وقت، اگر چادر سر نکنی یا نماز نخونی، چی می -
 کنه. خدا با من قهر می

 کنه؟کار میخدا باهات قهر کنه، چه  -

همیم، فگه، ما که نمیگه وای چه دختر بدی، تو دلش میوقتی قهر کرد مثالً از من بدش میاد، می
 زنه. ده، اصالً با من حرف نمیگه وای چه دختر بدی، به حرف من گوش نمیتو دلش می

 یعنی اگه نماز نخونیم یعنی با خدا حرف نزدیم؟  -
 یم.آره، یعنی با خدا اصالً حرف نزد

 شه با خدا حرف بزنی؟یعنی به جز نماز خوندن نمی -
 چرا. 

 گی اگه نماز نخونیم با خدا حرف نزدیم؟پس چرا می -
 موقع اگه یادمون بره با اون حرف بزنیم، نماز یادمون میندازه با خدا حرف بزنیم. خب اون

 ره با خدا حرف بزنی؟خونی، یادت نمیوقت تو اآلن نماز نمیاون -

زنم. مثالً بارون خونم برای خدا، با اون حرف میرم جلو پنجره شعر میخونم، ولی مینماز نمی
  خونم... .گیرم باال، شعر میخوام برات یه شعر بخونم، دستم رو میگم، خدایا میرم میمیاد، می

 بینی، چرا؟آنیتا گفتی فیلم عاشقانه نمی -
 اصالً دوست ندارم ببینم این چیزا رو.که آخه مناسب سن خودم نیست، چون

 مگه چیز زشتیه؟ -
ام کنی خصوصیه، فیلم عاشقانههای خودت صحبت میآره خصوصیه، اآلن مثالً شما با دوست

ها ببینیم، اآلن خصوصیه، مال مامان و باباهاست. باید بزرگ شیم، بعد چیزای عاشقانه و این
 اه کنیم. تونیم نگکوچیکیم، وقتی که بزرگ شدیم می

 چرا زشته به نظرت آنیتا؟ -
 خوان ازدواج کنن، من نباید بدونم و ببینم. سال قضیشون خصوصیه که میکه آدمای بزرگچون

 گفتی کسی نباید بدونه، چرا؟  -
، بعد به خوان عروسی کننکه گفتم قضیه خصوصیه، باید بین خودشون بمونه وقتی که میچون

 همه بگن. 

 کنن؟ه و نباید کسی بدونه، مگه کار بدی میخوب چرا خصوصی -
گن، که کسی نباید بدونه، وقتی تنهان باید بگن، ها میمثالً از این حرفای عاشقت شدم و این

 تونن. ساال فقط میهام نباید ببینن، بزرگبچه

 دونی که این چیزا رو.ها رو گفتی، میخوب تو که اآلن این -
 لمش رو ندیدم. دونم، ولی تا حاال فیآره می
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 یعنی منظورت اینه که واقعی نباید دید. -
 «.هام نباید ببینن این چیزای عاشقانه روآره، بچه

 کنه گوشیت رو، تا حاال به تو تذکری داده؟گفتی مامانت چک می -»

 آره، یک بار.
 کنی؟برای من ماجراش رو تعریف می -

 لت دخترانم کرده بود اسنپ چته، پسر داییمآره، من یه عکس با اسنپ چت گرفته بودم، یه کم حا
 تم. دانسوی شادم داشت، من نمیپیام داده بود، گفته بود، جوون چه دختر خوشگلی، بعد مادرم پی

 دونستی؟یعنی مادرت شاد تو رو روی گوشی خودش نصب کرده بود و تو نمی -
ه داداشمه نصب کرده، بعد اونکردم شاد آره، یعنی نه، چند روز قبلش گفته بود، ولی من فک می

فرستاده بود پسر داییم، مامانم بالکش کرده بود و پیاما رو دید، تذکر داد دیگه با پسر داییم حرف 
 تربیتی کرده.نزنم، چون کار بی

 کنی منظور پسر داییت از این حرف چی بود؟خودت فکر می -

 وزا دیگه هست، برای بوس. شن، ای رباهام دوست بشه، واقعاً هست پسر با پسر دوست می
 پسرها با پسرها؟ -

ها اش پره، مثالً او روز توی زمین خالی بچهجاست همهآره، جاده قدیم که خانه مادر بزرگم اون
نویسن، زدن توی دیوار ما، رفتم بیرون دیدم دوستامن، یه عالمه آجر روش فحش میآجر می

 زننش تو دیوار.می
 کنن؟ادب شدن این کارها رو هم میها بیقدر بچهخوای بگی اینیعنی می -

 آره.
جان این ماجرا که یک پسر با یک پسر دوست باشه رو جایی دیدی یا شنیدی؟ مثالً بعد عرفان -

 ها.توی فضای مجازی، مدرسه و این
 آره. 

 ود؟های خودت باز دوست -
 آره، تو همین زمین خالی.

 کردن؟چه کار می -

 «. بوس
 ها رو دوست داری چی هست؟گی اونها که میمنظورت از مدل -»

ده جم ذاره، تازه فقط هم اجازه میکنه، تابستونا میها، ماهواره رو جمع میمامانم موقع درس
دهد(، آخه مدال خیلی خندد و ادامه میها و مدالش ببینم )میوی و فیفا رو به خاطر لباستی
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ای جدید هپوشند، لباسهای خوشگل و رنگ رنگی میبلندند و کلی لباس خوشگلند، الغرند، قد
 دارم. دونه من خیلی مدال رو دوست چون مامان میکنند، پوشند و تندتند لباس عوض میمی

بینم. حیوونات رو دوست دارم، جنگل و سبزه و ... اینا، ولی از آهان نشنال جغرافیک رو هم می

وده، خکنم، چون خیلی بیها الکی تلویزیون رو روشن میمیاد، بعضی وقتجم جونیور خوشم ن
 اش رو اجازه ندارم.ره، بقیهام سر میحوصله

 ده؟هایی میتونی بگی جم جونیور چه برنامهمی -
دن از ماهواره استفاده کنم، تو اون یک ساعت وقت مامان و پدر فقط یک ساعت اجازه می

 «.کنمها رو نگاه میتر مدل لباسکارتون، بیشذارم برای نمی
ساله که به روایت دوران دبستان خویش پرداخته است، از اثرات بازدارنده کنترل اولیا در  21علی 

 های خالف عرف در فضای مجازی، به شرح زیر یاد کرده است:عدم کاربری خودش از محصول
م مخالف بود که بچه تا وقتی که سنش انقدر ما ماهواره هیچ وقت نداشتیم. چرا؟ چون مامان»

تونه در ماهواره پیدا بشه. از اون طرف کمه، نباید در خونه ماهواره داشته باشی، چون هر چیزی می

دیدم و جالب بود برام، توسط اعضای تلویزیون هم که هیچی نداره، به خاطر همین هر چی من می
دیدم رو هایی که با داداشم میلبته بعداً یک سری فیلمخانواده به صورت فیلم انتخاب شده بود. ا

 دید، چون مثالً اسپایدرمن بود، بازم مخاطبایخیلی مامانم موافق نبود باهاش، ولی بازم مشکلی نمی
 های من بودن به خاطر این بازم مشکلی نبود. سناون فیلم هم

 مامانت چرا مخالف بود؟  -
 شد.در ماهواره پیدا میچون خب باالخره هر مزخرفی 

 اسپایدرمن رو که گفتی مخالف بود. -
ی های در حد سادهآهان. به خاطر این که خب، من مادرم خیلی مذهبیه، سر این که مثالً صحنه

تر خیلی های کمماچ و بوسه هم نباشه، براش مهم بود، به حدی که من یادمه، از مادرم حاال در سن
ن که شد، البته نه ایدیدم، اعصابم خورد میکه من خودمم این چیزها رو میتأثیر گرفتم، به شکلی 

ردم از بخواستم چنین چیزی را ببینم، لذّت نمیها، به این دلیل که نمیمثالً وای، چه چیز بدیه
نشستیم دیدنش. یعنی من یادمه با مامانم خیلی سال بعدتر، شاید دوازده، سیزده سالگیم بود، می

ن این کردیم که اآلکردم در تلویزیون و راجع به این صحبت میبه این قضیه که من بازی می راجع

ای که مثالً اینجا پخش شد، چه سودی داشت واقعاً برای داستان، جز این که فقط یه ذره به صحنه
شت، اای ندباشه، یه ذره چشم طرف مثالً حال بکنه، همین. هیچ سود دیگهقول فرنگیا آی کَندی 

دم، مثالً کرهایی که من با مامانم شروع میکردیم یا مثالً اکثر چیزراجع به همین خیلی صحبت می
ی ادادیم، چون معموالً یه صحنهدیدن فرار از زندان و انگلیسی بودن را بعد یه هفته دیگه ادامه نمی
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اش رو، مامانم خودش هدادم و بقیشدم، دیگه ادامه نمیداشت و من خجالت زده و عصبانی می
 «. دیدتنهایی می

های فضای مجازی، های دیگر، به سبب عدم آگاهی کافی و وافی از فراز و فرودبرخی از خانواده

های )غالباً دینی( آنان است، از دوره با احساس برخی از خطرات موجود در این فضا که مغایر با ارزش
ترتیب  کنند تا به اینغربی را بد و خطرناک معرفی می دیگر پیروی فرزندشان سود برده، محصوالت

های های خارجی برنیامده و به رسانهها دنبال کاربری از فضای مجازی و رسانهاساساً فرزند آن
 رود:ساله، مصداقی در همین ارتباط به شمار می 3داخلی اکتفا ورزد. نمونه علی 

 شناسی؟ مرد عنکبوتی رو می -»
 گی؟ایدرمن رو میآره همون اسپ

 آره، دوستش داری؟  -
 بچه بودم دوستش داشتم، اآلن نه. 

 چرا؟  -

 های کامپیوتری هستم.تر دنبال بازیچون بزرگ شدم، بیش
 تا حاال خواب مرد عنکبوتی رو دیدی؟  -

 نه.
 دوست داری جای اون باشی؟  -

 ار.جای اون که نه، ولی دوست دارم یه بندی بندازم و بچسبم به دیو
 دیدی، اون آدم خوبیه یا بد؟ های مرد عنکبوتی رو میبه نظر تو که فیلم -

 راستش رو بخوای، ظاهرش آدم خوبیه، ولی باطنش خوب نیست.
 ظاهرش خوبه و باطنش بده، یعنی چه؟ -

ده، بده، مثل قاتل امام علی )ع(، ظاهرش هایی که انجام میاش زیباست، ولی کاریعنی قیافه
 ولی باطنش بده.خوبه، 

 به نظر تو خدا مرد عنکبوتی رو دوست داره؟  -
 نه، عمراً خدا مرد عنکبوتی رو دوست داشته باشه.

 چرا؟  -

 چون مرد عنکبوتی مسلمون نیست.
 کی بهت گفته مرد عنکبوتی مسلمان نیست و باطنش خوب نیست و خدا دوستش نداره؟ -

 خودم فهمیدم.
 از کجا فهمیدی؟  -
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ون جا بینم. ای سمت خدا رو میبچه نیستم. کالس سومم. من بعضی وقتا برنامه خب من دیگه
شه تونم همیشه، نمیی علمی هم زمان پخش میی سمت خدا با یه برنامهفهمیدم، ولی چون برنامه

 ببینمش.

 شناسی؟ تن رو میبن -
 ند.کنها وحشت میها بگذارند. چون بچهآره. فیلماش رو نباید برای بچه

 تن رو دوست داری؟ بن -
 آره.

 تر دوست داری یا مرد عنکبوتی رو؟ تن رو بیشبن -
 «.تنبن

 
 
 
 
 
 
 
 

اهده های ارتباطی جدید و مشتری از اولیا با مالحظه کاربری مفرط فرزندشان از فناوریتعداد بیش
رط نسبت به کاربری مفها(، تبعات زیستی آن )نظیر آب ریزش چشم، کمر درد، گردن درد و مانند آن

های حساس شده، سعی در محدود کردن ساعات کاربری آنان دارند. تجربیات فرزندشان از فناوری
ساله که به روایت دوران دبستان خویش پرداخته است، حاوی  21ساله و علی  11عرفان و کیمیای 

 هایی در همین ارتباط هست.شاهد مثال
ال اعمال والدگری الکترونیک خویش نیستند، این امر در غالب هایی که اولیا به دنبدر خانواده

 انجامد.هایی بین اولیا و فرزند میموارد به درگیری
 :اندهای خود مصادیقی از همین مسأله را منعکس کردهساله، در مصاحبه 3ساله و الینای  12آراد 

کنی که این قدر زی میهای تو زیاد شده، کالً چند ساعت توی روز باخوب گفتی مهارت -»

 هات باال رفته؟مهارت
 خندد( بعضی وقتا چهار ساعت، بعضی وقتا دوازده ساعتم شده. می)

 گذاری؟خوب بستگی به چی داره این زمانی که می -

ین ام میاد پایین، واسه هممیرم، رتبهرم توی یه بازی میبستگی به رنکم داره، مثالً وقتی می

 کنم تا این رتبه دوباره بیاد سرجاش. بازی می
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 کنی؟با خانواده دعوا هم داری سر مقداری که بازی می -
 قدر شده که، من هر روز دعوا دارم. آره بابا، این

 شه.ها دعوات میپس با مامان و بابات سر بازی و این -

م باشه گگه مامانم اون رو بذار کنار و منم مییه دفعه می شه، مثالًببین همیشه که دعوامون نمی
ه گوشیه زنه کرسه، یه دادی میگم باشه بابا، دفعه دهم که میگه بذار کنار، منم میبابا، دو دفعه می

 افته. از دستم می
 خونی. هات رو میگی که درسگن بگذار کنار چی هست؟ چون خودت میکه میعلت این -

 شه. گن چشمام ضعیف میم، تنها علتش اینه که میهیچ کدو
 هات ضعیف شده؟چشم -

 «. آره
دن. کردم. ولی مامان بابام اجازه نمیدیدم و دانلود میشد منم همه این کارتونا رو میکاش می»... 

خوش به حالت که گوشی داری، اینترنت داری، بزرگم هستی، ولی چون من کوچولوام، گوشی ندارم، 

 شم یه وقتایی. تونم. برای همین عصبانی میرنتم ندارم، نمیاینت
 ولی تو که گوشی مامانت گاهی دستت هست.  -

 خونم. خب اونم هم کالسای خودش تو اونه، هم من درسام رو تو اون می
 هات رو از اینترنت با گوشی مامانت ببینی؟ ری کارتونیعنی تو خودت نمی -

 دن تو اینترنت بریم ما. نه بابا، اصالً اجازه نمی
 کنی. آهان یعنی با اینترنت مامانت کار نمی -

)با ناراحتی( نه. هر موقع خودشون صالح بدونن، اینترنت داریم. به خاطر همین من یه وقتایی 
 شم. خیلی عصبانی می

 چرا؟  -
 راری... .اش کارتونای تکتونم هیچ کارتونی ببینم. همهچون نمی

 ای یه دونه ببینی؟ تری بگیرن، هفتهشه ازشون بخوای برات کارتون بیشخوب نمی -
ره. اینترنتمون از این همراهیا هس، تند تند تموم گن اینترنتمون هدر میای یه دونه میهفته

 «. تونستیم نگاه کنیم هر کارتونی روفای داشتیم میشه. اگه وایمی

داشتند، در جریان درگیری جوانان مصاحبه شده، در مصاحبه خود بیان میبرخی از کودکان و نو
اند تا فارغ از با خانواده جهت کاربری از فضای مجازی، بعضاً دست به دور زدن خانواده زده

ساله و  3های آنان، کارتون، پویانمایی، فیلم یا سریال مورد عالقه خویش را ببینند. الینای ممانعت
 اند:های خود ارایه کرده، شواهدی از دور زدن خانواده را در مصاحبهساله 11مهتاب 
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ا گوشی کنی، بکنه. اآلن که دیگه با اون کار نمیگفتی تبلتت خراب شده، دیگه کار نمی -»
 کنی؟ مامان یا بابات هم بازی نمی

م به کسی بگرم..... )چند ثانیه سکوت کرد( یه چیزی نههه، کم پیش میاد. فقط تو گوشیشون می

 رم تو واتساپش. نگیا، بدون اجازه مامانم می
 کنی؟ تو واتساپش چه کار می -

 کنم. به کسی نگیا... نگاه می
 کنی؟ چی رو نگاه می -

 «.بینمرم تو شاد، درسای قبلیم رو میپیامایی که به مامانم دادن. یه وقتاییم می
  خودت باربی نداری؟ -»

 .خوره، اون رو جایزه گرفتمگه باربی به درد نمیخره، مینمییکی دارم، ولی مامانم 
  از کجا جایزه گرفتی؟ -

ها هست چرخ داره مثه دادن، به نفر دوم از این تختهمسابقه انشاء بود، به نفر اول اسکیت می

 دادن با لباساش.اسکیته یه ذره، به نفر سومم باربی می
 آفرین سوم شدی پس. -

 ام رو با اونی که سوم شد عوض کردم.ولی جایزهنه اول شدم، 
  چرا همچین کاری کردی؟ -

 .خریدخرید، ولی اسکیت میخواست، مامانم نمیچون دلم باربی می
  مامانت نفهمید همچین کاری کردی؟ -

 «.نه، گفتم جایزه نفر اول عروسک باربی بود

 
 

 
 
 
 
 
 

های ایرانی، چند نکته قابل توجه وجود دارد که بالطبع در والدگری های خانوادهدر ارتباط با تحول
ها های ارزشی برخی از خانوادهالکترونیک آنان اثرگذار واقع شده است. یکی از این نکات تحول

ادی عی، اقتصهست. به این معنا که تعدادی از اولیا، با مالحظه برخی از مشکالت فرهنگی، اجتما

ها، اند. در نتیجه، این خانوادهجامعه، نگاه خویش را به جای داخل معطوف به جهان آن سوی آب کرده



 53/تأملی دوباره

 هایهای دینی و عرفی جامعه خود تقید داشته باشند، به ارزشتر به ارزشبه جای آن که بیش
ربری فرزند خود از الئیک جوامع غربی توجه دارند و از همین رو مانع و رادع چندانی برای کا

اش بیان داشته ساله، در مصاحبه 3کنند. به عنوان نمونه، الهام های آن سوی آن ایجاد نمیرسانه

ها های خانوادگی آنها )بدون توجه به ارزشآموزان کالس زبان آناست که اولیا وی و سایر دانش
کنند و حتی وی در جشن ر میهایی با هم برگزاهایشان( دورهمیو به صرف هم کالس بودن بچه

های گروه، در برابر خانواده، لپ دوست پسرش را بوسیده است. به شکل مشابهی تولد یکی از پسر
های مجازی حساسیت دهد که اولیای وی نسبت به تقلب کردن وی در امتحانالهام گزارش می

 دهند:چندانی از خودشان نشان نمی
 بود؟ها چه طوری داستان اسباب بازی -»

خیلی خوبه. اندی رو دوست دارم. این که اندی و اون دختره همدیگه رو دوست داشتن هم خوشم 
 دونم قدیمیه، ولی باحاله. اومد. البته میمی

 دن؟کنی، روابط عاشقانه رو هم نشون میهایی که نگاه میکارتون -

آنا و کریستف همو  س. مثالًدن. مثالً دختره، پسره رو دوست داره یا برعکآره، اکثرا نشون می
شن و ازدواج دوس داشتن و عاشقونه بود. گیسو کمند هم همین طور. بعد اینا با هم دوست می

 کنن. می
 ها برات دیدنشون جذاب هست؟خوب بعد این -

 آره، قشنگه دیگه. 
 ها چیه؟ خوب حست راجع به این طور رابطه -

 نظری ندارم. 
یلی شون با هم خبینی که دخترها و پسرها رابطهکنی، بعد مینگاه میهایی که توی کارتون -

 به نظرت این کار، کار درستیه؟صمیمیه، 
 آره، به نظرم مشکلی نداره. 

 کنی مشکل نداره؟چرا فکر می -
گن، اگه درست رفتار کنی مشکلی گن خوب نیست، ولی مامانم اینا میآخه تو مدرسه به ما می

 پیش نمیاد. 

 های زبانمون یه گروه داریم. با همکالسی ما
 کنید؟خب چند نفرید و در مورد چی صحبت می -

تا دختر چهارتا پسر. همه با هم دوستیم. تولد گرفته بودم، اونا هم اومده بودن. ده نفریم. شیش
 مامانامون هم همه با هم دوستن.

 ات با پسرهای گروه چه طوریه؟چه خوب. رابطه -
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شن خونه همدیگه. ما هم بعضی هم. مامانامون با هم در ارتباطن. هر چند وقت جمع میخوبیم با 
رو خیلی  ها، من یکیشونبینیم همدیگه رو. راستش خاله جون به کسی نگیوقتا تو این مهمونیا می

 کنم من رو دوست نداره.دوست دارم. اسمش رادانه، ولی اون حس می

 چی شد که این فکر رو کردی؟ -
اش با من دعوا داره، ولی با یکی دیگه از دخترا خوبه. ولی من کاری نکردم آخه که بخواد با همه

 من بد باشه. 
 هات هست؟گی، مثل دوست داشتن بقیه دوستخب خاله جون این دوست داشتنی که می -

ش دتر از بقیه دوستام دوسش دارم. همون طور که آنا کریستف رو دوست داشت. تولآره، ولی بیش
 که بود، لپش رو بوس کردم.

 بعد رادان تعجب نکرد که بوسش کردی؟ -
 نه، چون خیلی خوشگله، همه دوسش دارن. 

 ها رو زیاد دیدی؟ها، این طور حرکتتو توی کارتون -

 شه. دن و کسی ناراحت نمیها انجام میآره، تو کارتون
 پس برات طبیعی بوده؟ -

 آره... .
 کنی، باعث نشده که درست ضعیف بشه؟هایی که میبازی -

تقلب  دوننکنیم. مامان اینا مییه کوچولو... البته تو دوران کرونا بهتر شد. چون همه تقلب می
 شه کرد. کنیم، ولی خب چی میمی

 گن درس بخون؟بهت می -
گم خوای تقلب کنی هم بکن، ولی قبلش خودت بخون. منم میگن بخون. اگه میآره بهم می

 «.خونمخونم، ولی نمیمی
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های ایرانی قابل توجه است )و در سایر مجلدات این مجموعه نکته دیگری که در ارتباط با خانواده
تری به آنان پرداخته شده است(، مسأله گسست نسلی است. اگر چه بسیاری از به شکل گسترده

ه اند که بسته باند، اما برخی تأکید کردهگرفتهساله در نظر  31پژوهشگران فاصله دو نسل با هم را 

 رسد.ساله هم می 11و یا حتی  15سرعت تحوالت اجتماعی، بازه زمانی اخیر به 
آموزان ایرانی حکایت از آن دارد که نه تنها بعضاً های میدانی انجام شده در سطح دانشبررسی

ان را دارند، بلکه در برخی از موارد، آموزان احساس گسست ارزشی، با اولیای خودشبرخی از دانش
ایط اند. بالطبع در شرتر خود یاد کردهحتی از گسست نسلی و ارزشی خویش با خواهر و برادر بزرگ

اخیر نوجوانان و جوانانی که گسست نسلی بین خود و خانواده )و یا حتی خواهر و برادر خویش( را 
ا هالب موارد دور زدن اولیا را در کاربری از فناوریکنند، برای حفظ آرامش خانواده، در غاحساس می

ا با زنند تپیشه خویش کرده و یا حتی از افشای منویات ذهنی خویش در برابر اولیا سر باز می
ساله، نمونه بارزی در همین ارتباط را به  12گیری احتمالی آنان مواجه نشوند. مصاحبه آیسان جبهه

 دهد:دست می

 مناسب گوشی داشتن هست؟ به نظرت چه سنی -»
 دیگه اآلن همه دیگه ازهمون کالس اول به نظرم باید داشته باشن، دیگه قدیم نیست که.

 قدیم مثالً کی؟ -
سال پیش، اون موقع خب زیاد گوشی اینا نبود، ولی اآلن همه چی رفته جلو، نداشته 11مثالً 

 باشی، خوب نیست.
 ود؟سال پیش مگه ارتباطات به چه شکلی ب 11 -

 زدن. تر از خونه به هم زنگ میبیش فیس بوک تازه اومده بود، بعد مثالً همه گوشی نداشتن،
 اآلن به نظرت تو که متولد دهه هشتادی چه فرقی با دهه هفتاد یا شصت داری؟ خوب -

شصتیا که هیچی اصالً. اآلنم خیلیاشون باز هم درست بلد نیستن کار کنن با گوشی. دهه هفتادم 
 ای بازی در میارن.دهعق

 ای بازی؟عقده -
 شن.آره دیگه، مثالً مزاحم تلفنی و این جور چیزا می

 یعنی نسل شما این موارد رو نداره؟ -

 نه، به نظرم دیگه اآلن خزه این کارا.
 های پیش، فقط توی بخش فناوری هست؟خوب به نظرت تفاوت نسل شما با نسل -

 ها خیلی فرق داریم.نه، کالً ما
 از چه نظر؟ -
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ها به نظرم خیلی روشن فکریم، ذهنمون آزادتره، خیلی تعصب خاصی رو موضوعی نداریم، ما
 کنیم.تر درک میبیش
 از چه نظر روشن فکرید؟ -

 کنیم.شون نمیتی رو قبول کردیم و مسخرهبیجیمثالً ماها جامعه ال
 دونی؟تو چه قدر راجع به این افراد می -

 دونم، زیاد تحقیق کردم.چیش رو می تقریباً همه
 برای چی؟ -

 یکی از دوستام جزوشونه.
 از کجا تحقیق کردی؟ -

 «.کنن، جرمهنیست راجع بهشون. صحبتم حتی نمی از تو اینترنت، تو ایران که کتابی

 
 
 
 
 
 
 
 

 های آننهاد مدرسه و تحول -2-1-3

 

 
 
 
 
 
 

های علمی های علمی و ارتقای آگاهیبرخی از آموزشرود که در کنار از نهاد مدرسه انتظار می
های اجتماعی آنان آموزان کوشیده، مهارتپذیری دانشآموزان، در جریان عمل در جهت جامعهدانش

های ارزشی های فرهنگی و فوق برنامه( و غیرمستقیم )با ارایه محتوارا نیز به شکل مستقیم )با برنامه

 (، ارتقا دهد.آموزاندر متون درسی دانش
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رسد آموزش و پرورش با تأملی در نظام آموزش عمومی کشور طی دو سه دهه اخیر به نظر می

های فوق برنامه مدارس که حتی گاهی در گذر زمان و پس از انقالب، رفته رفته از میزان فعالیت
شد، به شدت کاسته است و میهای جنگ آموزان برای بازدید از جبههشامل اعزام یک ماهه دانش

مثالً مربی تربیتی که به عنوان مربی پرورش برتر منطقه یا شهرش انتخاب شده است، در مراجعه 

ای ارجاع دار خویش، به کلی خود را از مسایل وی کنار کشیده، وی را به خانوادهآموز مسألهدانش
 ن را با فرزندشان داشته باشند.دهد که با آگاهی از موضوع، ممکن است نهایت برخورد ممکمی

های فرهنگی و فوق برنامه مدارس، مسووالن نظام آموزش عمومی زمان با کاهش برنامههم
های های دفاعی( و یا ارایه برخی از محتواکشور با ارایه برخی از دروس مستقل )نظیر دینی و آموزش

به مولوی و دیگر مفاخر تاریخ فرهنگی  های متعلقها )نظیر کنار نهادن برخی از متنجدید در کتاب
( و یا افزایش در برخی از تصاویر 1هایی از افراد هوادار نظامایران و اضافه کردن برخی از اشعار و متن

                                                             
 دهد: ها در همین ارتباط گزارش می. یکی از رسانه1
های فارسی دوره ابتدایی جای اصلی را کتاب« آوراننام»در بخش « شهدای انقالب اسالمی»های دینی و سیاسی و چهره»

و یا حتی مولوی، باید  ریم میرزاخانی، فروغی، جمالزادهها به جای آشنا شدن با زندگی و آثار مدهند. آنبه خود اختصاص می
، رجایی، «آقا»های دینی دوران اولیه اسالم و یا افرادی مانند درباره زندگی شهدا و سرداران جنگ ایران و عراق، چهره

 ها را الگوی زندگی خود قرار دهند.اهلل نوری بخوانند و آنتندگویان، باهنر، حججی و شیخ فضل

های درسی کنار اندک از کتابنام ادبی و علمی ایران و جهان اندکهای صاحبها و چهرهونه است که شخصیتبدین گ
برای مثال، در کتاب جدید فارسی سال چهارم ابتدایی، مطلبی از  شود.ها داده میتری به آنشوند یا جای کمگذاشته می

ادبی،  رسد بیش از ارزشچاپ شده که به نظر می« مسلمان شدهتازگی به»که فرانسوی است و « سمیه ژوبرت»شخصی بنام 
 چه در متن آمده )قدرت خداوند( نقش اصلی را در انتخاب نوشته داشته است.مسلمان شدن او و آن

 شده از شعر سیاوش کسرایی آمده است که آشکارا پیامهای بریدهدر همین کتاب، روایت جدید آرش کمانگیر با استفاده از تکه
 .کنداعر را مخدوش میش

 نویسد:می!« تطهیر روسیه در کتب درسی؟»ای با عنوان ( در مقاله14/11/1338)  روزنامه آفتاب یزد

ی از حذف هایود که زمزمهحذف و تغییرات در کتب درسی همیشه با حواشی بسیاری همراه بوده است؛ اوایل سال تحصیلی ب»
های منفی بسیاری را به همراه داشت، در پی آن حجت االسالم اشعار برخی شاعران از کتب درسی به گوش رسید که واکنش

چنین چیزی نبوده است و همه این » ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش گفت:علی ذوعلم رئیس سازمان پژوهش و برنامه
یزی رای در سازمان پژوهش و برنامهند و آن چیزی که اتفاق افتاده، این بوده است که در مرحلهشاعران در کتاب درسی هست
دانشگاهی در کل حذف و کتاب جدیدی نوشته شده است شد و به این صورت بود که کتاب پیشآموزشی نظام جدید اجرا می

http://www.pishkhaan.net/rooznameh/AftabYazd
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هینه پذیر کردن باند تا در عمل در جهت جامعهو یا کاستن از تصاویر مندرج در متون درسی، کوشیده
 آموزان گام بردارند.دانش
 

 
 

                                                             
ت و له مربوط به یکی دو سال اخیر نبوده اسأن مسلیف شده، تغییراتی ایجاد شده است. ایأو در آن کتاب که سه سال پیش ت

 هایی انجامچون انتخاب متون بر اساس شاخص ،اندرسانی کردهکارشناسان ما نیز اطالعات کافی را در این زمینه اطالع
ا ب .«های درسی آن کتاب وجود دارد و بنابراین هیچ گونه اعمال نظری از آن جهت وجود نداشته استشود که در برنامهمی

این حال موضوع حذف و تغییرات در کتب درسی به همین جا ختم نشده است و این روزها شاهدیم که کارشناس آموزش و 
آموزان درباره تجاوز روسیه به پرورش در فضای مجازی مدعی شده که حذف و تغییر بخشی از محتوای کتب درسی دانش

 !ن صورت گرفته استاین کشور در ذهن کودکا« تطهیر»خاک ایران در جهت 

های هآموزان رشتهای حذف و تغییر یافته در محتوای کتب آموزش فارسی دانشوی در یک رشته توییت تصاویری از نمونه
ینه تر موارد ذکر شده در زمادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسالمی منتشر کرد؛ بیش ریاضی فیزیک، علوم تجربی،

داشتن و جنگ نظامی روسیه با ایران مطرح شده بود. این فعال « چشم طمع»، «ریزیخون»ادبیات و عباراتی است که درباره 
های چاپ ابدر کت« سانسور عجیب تاریخ»فرهنگی بر اساس مطالبی که از سوی حسین طریقت، معلم ادبیات، منتشر شده از 

 .گزارش داده است 1335-1337تحصیلی شده بعد از سال 
در بخشی « هاروس»جایگزین عبارت « سپاه روس»عبارت  ،های آموزشیدر دو نمونه از این موارد تغییر، در چاپ اول کتاب

ن در همچنی شده که درگیری ارتش دو کشور یا حضور پرشمار نیروهای نظامی روسیه در ایران مورد اشاره قرار گرفته است.
از چاپ اول کتاب درسی « گناهان به اهتزاز درآمدها در خاک آغشته به خون بیدیری نگذشت پرچم روس»مورد عبارت یک 

 .قرار گرفته است ،«دیری نگذشت که این منطقه به تصرف سپاه روس درآمد»حذف شده و به جای آن عبارت 
هر تبریز، این ش»اند. از جمله در یک مورد عبارت شدهعالوه بر تغییر، به گفته وی برخی از موارد نیز از کتب درسی حذف 

ده که در چاپ قبلی دی« های همسایه شمالی ایران، یعنی روسیه بوددرازیکهن، مرکز فرماندهی خط مقدم دفاع در برابر دست
نگاه »یا  و« آذربایجان»بر « چشم طمع دوختن»شد، در چاپ جدید حذف شده است. از سوی دیگر، عباراتی که درباره می

 .بوده، از سوی ممیزی در چاپ جدید از کتاب بیرون آورده شده است« هاخواهانه و دهشتبار روسفزون
خبر حذف و تغییر محتوای کتب آموزشی به نفع روسیه در حالی منتشر شده است که سال گذشته نیز محمد  ،الزم به ذکر است

و از آمادگی این وزارتخانه برای لحاظ کردن زبان روسی به عنوان طی سفری به مسک بطحایی، وزیر وقت آموزش و پرورش،
 .عنوان کرد« شکستن انحصار زبان انگلیسی»زبان دوم در برخی مدارس خبر داده بود. او هدف از این اقدام را 

گو خپاسوالن به طرق مختلف ووالن آموزش و پرورش تماس گرفتیم، اما هر یک از این مسوبرای بررسی این موضوع با مس
وضیح ها تکردند و هیچ یک از آنگویی را به آینده موکول میکردند یا زمان پاسخنبودند؛ یا ابراز بی اطالعی از موضوع می

تند، گو نیسوالن آموزش و پرورش در خصوص موضوعی پاسخومشخصی در این خصوص نداد. این اولین بار نیست که مس
ودن انگار گو نبگو نبودند و پاسخوالن پاسخووقت مساما هیچ ،یماهو پرورش تماس گرفتپیش از این در موارد زیادی با آموزش 
 .عادی تبدیل شده است در آموزش و پرورش به یک امر کامالً

در  ،اگر ثابت شود که ادعای مطرح شده واقعیت دارد و چنین تغییرات و حذفیاتی به واقعیت در کتب درسی اتفاق افتاده است
 .توان گفت که برخی به وضوح در حال تحریف تاریخ کشورمان هستندمیاولین قدم 

 . «تحریف تاریخ در هر بعدی محکوم است و این موضوع را نباید فراموش کرد
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های در فراز دیگری مسووالن نظام آموزش عمومی کشور به دلیل کمبود بودجه از نوآوری

، هاای درسآموزان با ایفای نمایشنامهآموزشی که در سطح جهان امروز مطرح هستند و مثالً دانش
های میدانی در جامعه انجام پژوهشهای هنری، های تاریخی و علمی، بازدید از گالریبازدید از موزه

 اند.افزایند، به میزان زیادی محروم ماندههای خود میها، بر یادگیریو مانند آن
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های آموزشی مطرح در سطح جهان، مواجهه سلبی با مضاف بر عدم تسری جدی نوآوری
ن معنا د. به ایهای ارتباطی پیشرفته، نقطه ابهام دیگری در سازمان آموزش عمومی کشور بوفناوری

آموزان با آوردن تلفن همراه خویش به که مسووالن آموزش و پرورش، از ترس آن که مبادا دانش

مدرسه، چند فایل نامناسب را با یکدیگر رد و بدل کنند، بدون توجه به آن که مثالً آموزش مبتنی بر 

یی آن از آموزش الکترونیکی ، به نوعی در جهان انقالب آموزشی به پا کرده است و کارآ1تلفن همراه

اشیای  آموزان از آوردن)که پایانه ثابتی الزم دارد(، بسیار فراتر است، با استناد به قانونی که دانش
زینتی )نظیر گردن بند( به مدرسه منع کرده است، تلفن همراه را نیز بسان اشیای زینتی دیده، آوردن 

 تند.ممنوع اعالن داش 1385آن را به مدرسه در سال 
و بسته شدن مدارس جهت حفظ و  1338به کشور از اوایل پاییز سال  13با ورود ویروس کووید 

آموزان اسفند ماه همین سال، در عمل مسووالن نظام آموزش و پرورش، برای حراست از جان دانش
ها را به آموزان کشور، متوسل به تبلت و تلفن همراهی شد که آنهای درسی دانشادامه کالس

های اخیر توانند از فناوریگنجید که میشان نمیداند و شاید حتی در مخیلهمدرسه راه نمی

 ای داشته باشند.های آموزشی گستردهاستفاده
های انسانی و های جبران ناپذیری که به سرمایهدر هر صورت پاندمی کرونا با وجود آسیب

پرورش را متوجه خطای بزرگشان کرد و آنان  اقتصادی جامعه وارد آورد، حداقل مسووالن آموزش و
های با ایجاد شبکه شاد، در عمل شاید به اندازه یک دهه استقبال آموزش عمومی کشور از فناوری

اید با هایی دارد که بارتباطی جدید را به جلو انداختند، ولی بالطبع شبکه تازه تأسیس شاد خالء
 ها مرتفع گردد.، این خالءگذاری الزم روی آن و در گذر زمانسرمایه

های موجود در نظام آموزش و پرورش آموزش عمومی کشور و امکانات فرهنگی مجموعه خالء
ه های جدید به اندازو تفریحی محدود کودکان، نوجوانان و جوانان در جامعه سبب شده است که نسل

 خود به خود در این میان بههای فرهنگی تهیه شده در سطح نظام تغذیه نشوند و کافی با برنامه

 محصوالت فرهنگی تهیه شده در آن سوی آب روی بیاورند.
داری هم از سویی برای تبدیل مشتریان بالقوه خویش به مشتریان بالفعل، و از سوی نظام سرمایه

داری را متزلزل های نظام سرمایههای آزاده و انقالبی که ممکن است پایهدیگر برای مهار انسان
های فرهنگی در پوشش های گسترده و تهیه انبوهی از محصولگذارید، با انجام سرمایهکنن

ها، در عمل کوشیده است کودکان، ها و سریالهای دیجیتال، فیلمها، بازیها، پویانماییکارتون
های خودش جلب کند که در ادامه برخی نوجوانان و جوانان جوامع مختلف را به سمت و سوی ارزش

 شواهد در این جهت ارایه خواهد شد.از 

                                                             
1. M-Learning or Mobile Learning 
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های داخلی برای کودکان، نوجوانان و جوانان از سویی و گذاریبنابراین با توجه به ضعف سرمایه
داری برای جهت دادن به کودکان، های دستگاه تبلیغاتی نظام سرمایهگذاریحجم عظیم سرمایه

ه ها جدید کشور، نشأت گرفتمده تغییر نسلرود عنوجوانان و جوانان کشورهای جهان سوم، انتظار می

 .1های فرهنگی آن سوی آب باشداز تغذیه از محصول

گیری مدارس پنهان در بطن مدارس های انجام شده در مدارس مختلف، حکایت از شکلبررسی

 کند. رسمی می
و القائات  هادرجه با آموزش 181هایی وجود دارد که شاید ها و یادگیریدر مدارس پنهان، آموزش

 تر مباحث حول و حوشها بیشهای درسی و اولیای مدرسه تفاوت داشته باشد. این یادگیریکتاب
های مجازی، محصوالت ها و شاخها، اینفلوئنسرمحصوالت فرهنگی آن سوی آب، سلبریتی

انه تأسفها است و مها و مانند آنها و اَبرشرّهنجارشکن و ضد ارزش و ستایش و تقدیس ضد قهرمان
 این مهم به میزان زیادی از چشم اولیای امور فرهنگی کودکان، نوجوانان و جوانان دور مانده است.

آموزان دبستانی که در فصل پیش آمدند، اشارات جدی نسبت های انجام شده با دانشدر مصاحبه

یای آموزش و های اولرسد با وجود تالشگفته وجود دارد و در مجموع به نظر میبه موارد پیش
ای آنان از سوی دیگر، سبب شده های بودجهریزی آنان از سویی و محدودیتپرورش، ضعف برنامه

پذیر کردن کودکان، نوجوانان و جوانان کشور موفق است که آموزش عمومی کشور در روند جامعه
 ظاهر نشود.
ن حاضر که گوگل آموزاهای مهم دانشساله، در مصاحبه خودش از یکی از ویژگی 11عرفان 

کند. به این معنا که کودکان، نوجوانان و جوانان در برخورد با فضای مجازی و کردن است، یاد می

 اطالع بوده یا نیازمندفهم ارزش آموزشی آن، بالفاصله در برخورد با هر مسأله جدیدی که از آن بی
فضای مجازی روی آورده و های اطالعاتی تکمیل اطالعات خودشان در آن زمینه هستند، به سایت

کنند، حال آن که این ویژگی های اطالعاتی خویش را مرتفع میبه اصطالح با گوگل کردن، نیاز

 آموزان وجود ندارد.مهم، در غالب موارد، در نسل اولیای همین دانش
ها، سبب شده است که بومیان دیجیتال به آموزان به فناوریدر کنار گوگل کردن، عالیق دانش

ها نایل های موجود فناوریهای فناوری برخورد کرده، به راز و رمز برنامهورت آزمون و خطا با ابزارص
 آیند.

مجموعه گوگل کردن و یادگیری فعالی که اقشاری از کودکان، نوجوانان و جوانان عصر حاضر از 
وس دبستانی و مدارکردن تمامی درتواند به مثابه بنیانی برای پژوهشدهند، میخود نشان می

                                                             
طبق گزارش خوراکیان )معاون محتوای شورای عالی فضای مجازی( در همایش فضای مجازی دانشگاه فرهنگیان که در  .1

ی غربی هاهای داخلی بوده، بقیه کاربری آنان از تولیدات کمپانیاز کاربری کاربران ایرانی، بازی %5برگزار شد،  1337شهریور 
 است.
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دبیرستانی مورد نظر قرار گیرد که متأسفانه آموزش عمومی کشور تا به حال در اندیشه استفاده از 
 اند، نیفتاده است.آموزان در برخورد با فضای مجازی به آن دست یافتهآموزش فعالی که دانش

 بیانات عرفان در زمینه یادگیری فعال خودش به قرار زیر است:

 ازی فوتبال رو کی برای تو نصب کرد؟خوب این ب -»
 خودم.

 چه جوری؟ -
 توی بازار زدم بازی دو هزارو شونزده. 

 سالش مهم هست؟ -
 آره، خیلی مهمه، مثالً قدیمی باشه، خیلی ضعیفه دوربیناش.

 چرا دو هزار و بیست نگرفتی؟ -
 تر داشتم. ببخشید من دو هزار و نوزده نصب کردم، بیست حجمش زیاد بود، من بسته کم

 پس خودت این بازی رو پیدا کردی؟ -

 آره.
 چه جوری یاد گرفتی باهاش کار کنی؟ -

 خودم یاد گرفتم. 
 تنهایی؟ -

 «.خوای از مادرمم بپرس، خودم دیشب نصبش کردمآره، اگر می
 

 
 
 
 

 
ساله، در مصاحبه خودش از کاربری از شبکه شاد یاد کرده است که با وجود تمامی  8آنیتای 

هایش، به سهم خود بعد از ممنوعیت ورود تلفن همراه و تبلت به مدارس، گام مثبتی در جهت ضعف

 های ارتباطی پیشرفته وکاربری مثبت از آن است:آشتی با فناوری
 کنی؟آنیتا تلوزیون هم نگاه می -»

 آره. 
 کنی؟هایی نگاه میچه برنامه -

 برنامه کودک، شبکه آموزش.
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 ده؟یشبکه آموزش چی م -
 «. کنمگه، بعضی وقتا نگاه میدرسامون رو می

های اساسی آموزش مجازی که تقلب کردن در اش از یکی از ضعفساله، در مصاحبه 11عرفان 

آموزان است، یاد کرده است. مسأله اخیر افت علمی شدیدی برای بسیاری از امتحانات دانش
 ست:آموزان در دوران پاندمی کرونا ایجاد کرده ادانش
 جان اآلن که آموزشت مجازی هست، خوبه یا وقتی حضوری بودین؟عرفان -»

 کنن.گیره، همه تقلب میکس یاد نمیمن از آموزش مجازی بدم میاد، چون هیچ

 کنین؟چه جوری تقلب می -
خوای یه سوال ریاضی حل کنی که همیشه معلم فرسته، مثالً میمعلم خودش تقلبی می

 زشی نداره. فرسته، هیچ ارمی
ی، کنشه سی، تو هم حفظش میگه میخوای پانزده و پانزده جمع کنی، ای میا میمثالً تو می
گیری که، مثالً معلم گفت امروز فقط کامل گوش کنید که فردا امتحان بگیرم، بعد دیگه یاد نمی

امل بگیریم، کده قشنگ معلومه، مثالً وقتی باید از خودمان فیلم کس اصالً گوش نمیخاله هیچ
ذارن از روش کنن، پشت گوشی، کاغذ جواب سواال میها گوشی نزدیک صورت میمعلومه بچه

 «.گیرمگیرن، اما من از دور میگه از دور بگیرین، ولی اینا از نزدیک میخوانن، معلم میمی
 

 
 

 
 
 

هایش که از معلمهایش، با اشاره به نوآوری آموزشی یکی از عرفان در فراز دیگری از صحبت

در  های آموزشکند، از اثرگذاری مثبت و مؤثر به کارگیری نوآوریفیلم هم در کالس استفاده می
 کند:مورد خودش یاد می

ها تلوزیون دیدی که درباره خدا و پیامبر و امامای توی گوشی یا خوب تا حاال مطلب دیگه -»

 باشه؟
 آره، داستان حضرت ابراهیم. 

 رو هم معلم با انگشت نمایش داد؟ این فیلم -
 نه، این یه تیکه از یه فیلم بود، از جای دیگه آورده بود برامان، سی دقیقه تقریباً. 
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گه می پرستنش، بعد یه آدم عادی میاد،تا بته، دشمنامان میام فرستاد، چندبعد خاله، یه فیلم دیگه
خدا هست، اآلن بگو یه شتری از او کوه  گیگن اگر راست میخدا هست بتا رو بشکنین، اونام می

ه، اگر گگه، خدایا کمک کن، و یه دفعه یه شتری از باالی کوه واقعی میاد، بعد میبیاد، اینم می

یاد گه خدایا کمک بکن یه شتر بیاره دنیا، بعد مگی، همین اآلن یه شتر بیاره دنیا، بعد میراست می
 دنیا.
 ا چه فکری کردی؟ها درباره خدتو بعد دیدن این -

 «. گفتم پس خدا هست

دارد که احترام به محیط زیست را از معلمش عرفان در قسمت دیگری از مصاحبه خودش، بیان می
 فراگرفته است:

 دی؟ها چیزی دیکه آشغال نریزید توی خیابان و ایندرباره محیط زیست چی، مثالً درباره این -»
های ها، بعد روی او چمنها، پرنده، خیلی قشنگ بود چمنآره، یه دفعه رفتم کوه با دایی پرویز

ی های قشنگ باشه، خاله حتقشنگ پر از آشغال بود، گفتم حیف نباشه، این همه آشغال رو ای چمن

ان شتا لیوان، یه بطری آب معدنی بزرگ، پوست تخمه و جلد پفک، من جمعدقیق یادمه چیا بود، سه
 کردم ریختم تو کیسه. 

 ی به تو گفته بود، آشغال بده توی طبیعت باشه؟کس -

 آره، معلم مدرسه گفت. 

 کنه؟چرا به نظرت محیط زیست رو خراب می -
شه، مثالً خوبه من کنی، مادرش ناراحت میجان دارن، وقتی او شاخه رو می ها مثل منچون گل

روشان باشه، گناه دارن،  جوری، اگر یه بطری سنگینیهام همین رو از مادرم کسی جدا کنه، چمن
 «. جان دارناونام 
 
 

 
 
 
 

آموزان مصاحبه شده مطرح شده است. مدرسه پنهانی مسأله مهمی که در بیانات برخی از دانش

آموزان مصاحبه شده پدید آمده است و محتوای آن غالباً در ضدیت با است که در مدارس دانش
 شود.شاگردان آموخته میهایی است که در مدرسه رسمی به آموزش
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های خویش، مصادیقی از مدارس پنهانی که در ساله در قسمتی از مصاحبه 11نیکا و سوده 
 اند:مدارس رسمی آنان شکل گرفته است را مطرح کرده

 کنی؟خوب با همین کارتون دختر کفشدوزکی چه طور آشنا شدی که اآلن دنبالش می -»

 دیدن و هیترشون میزدند، بیشیلی حرف دختر کفشدوزکی رو میمون خهای مدرسهاِ اِ اِ بچه
ای( دو، سه بار دیدم، هزدند، من برام جالب نبود، بعد توی تلوزیون )ماهواربا هم راجع بهش حرف می

شستم کامل ببینمش، یک بار که هیچ کارتونی نداشت و فقط همین کردم، چون نمیبازم ردش می
 ردم و خوشم اومد، بعد از اون به بعد دیدمش. بود، نشستم نگاه ک

 نی؟بیکنی، توی کدوم سایت میوجو میخوب این کارتون رو توی اینترنت چه جوری جست -

 کنم. رم توی آپارات اون جا نگاه میکنم، بعد میرم توی گوگل کروم، اون جا سرچ میمی

 گفتن؟راجع بهش چی میدیدن، های خودت که این کارتون رو میدوست -

عنی کردن، یدادم، ولی بعضی وقتا در حدی دوست داشتن که بازیش هم میمن خیلی گوش نمی
آوردن مدرسه با خریدند، میجور چیزهاش هم میرفتن ماسک و لباس و شنل و دستبند و اینمی

 «.کردنهم دیگه بازی می
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 کنید؟ای هم می، کار دیگهسوده جان توی مدرسه به جز درس -»
زنن. ها در مورد چیزایی که دیدن و شنیدن حرف میآره. مثالً وقتی کالسی کنسل بشه، بچه

 ها هم همین جوریه. مثالً دیروز یکی از دوستای کالس دیگه، برامون یه سورپرایز داشت. زنگ تفریح
 چه سورپرایزی؟ -

 دونست من خیلی دوست دارم.مییه مجله مدل ایتالیایی آورده بود، 
 ها رو بیارن؟توی مدرسه مشکلی نیست این چیز -

 ها متوجه نشدند. زنگ تفریح بود، معلم

 کنند؟مگه شما رو کنترل نمی -
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باسش ذاره تو لخندد(. اگه کنترل هم بشه، نوشین خیلی خوب بلده قایمش کنه، مینه بابا )می
 ین کار رو کرده.پوشه. چند بار اروش پانچو می

 خوب مجله رو دیدید؟ -

 «.کند(خیلی قشنگ بود، چه مدلینگی )با لذّت توصیف می
 
 

 
 
 

اً مبتنی گیری کتاب عمدتالبته الزم به ذکر است، به دلیل آن که تالش شده است، قسمت نتیجه 
 هایی نظیر آموزشزمینههای درج شده در متن کتاب باشد، بالطبع موارد مطرح شده در بر مصاحبه

ای ههای شبکه شاد، کاربری از نوآوریاند، فراز و فرودفعالی که شاگردان به تجربه آن پرداخته

ها در مدرسه و مواردی پنهانی که از آن یاد شد، محدود هستند، مقایسه آنچه در آموزشی و فناوری
ت مطرح شد، با آنچه منطقی )منتشر زمینه مدارس پنهان از بیانات افراد مصاحبه شده در این قسم

 هاییاد کرده است، بیانگر آن است که نشانه 1های مدارس پنهاننشده( در کتاب خود از انواع فعالیت

 ها عبور کرد.ذکر شده از عمق زیاد و گستره وسیعی برخوردارند و نباید به سادگی از آن

                                                             
 شود یاد کرده است:ها محقق میبستان، از موارد زیر که در مهدکودکالف( در مقطع پیش د 1333منطقی ) . 1
ای هرسانی درباره بازیهای جدید، اطالعرسانی درباره بازیاطالعهای دیجیتالی، صحبت از بازیها، صحبت درباره کارتون»

اد دادن بازی یبازی برای یکدیگر،  تبادل بازی با یکدیگر، ریختن بازی برای دوستان، ریختنها، جدید، رد و بدل کردن بازی
الگوبرداری از الگوهای مطرح شده در کاربری از تبلت سر کالس )مهد(، ها، کَل کردن با همدیگر سر بازیبه یکدیگر، کَل

ای، تفاخرطلبی بر مبنای کاربری از محتوای های ماهوارهها و سریالصحبت درباره مضامین فیلمها، ها و پویانماییکارتون
 «.نگار، انجام پرنسس بازی، به نمایش نهادن وسایل آرایشی و البسه مادر در برابر دوستانهرزه

 های موجود در مدارس پنهان موجود در مدارس ابتدایی، به ارایه لیست زیر اقدام ورزیده است:همین مؤلف در توصیف فعالیت
ا، هجبران کمبود خواب در مدرسه، صحبت کردن درباره کارتونانتقال مباحث علمی به یکدیگر، عکس انداختن با یکدیگر، »

گو ووگو درباره الگوهای کارتونی تبلیغ شده برای کودکان، صحبت از الگوهای کارتونی تبلیغ شده برای کودکان، گفتگفت
ای دیجیتالی، هل بازیها، انتساب خویش به الگوهای مورد عالقه، صحبت با یکدیگر درباره مراحهای فیلمدرباره تیپ شخصیتی
ای بعضاً هرد و بدل کردن کلیپ و فیلمرد و بدل کردن اطالعات فنی )نظیر فیلترشکن(، ها به دوستان، انتقال مضامین فیلم

لگوهای ها، بازنمایی رفتار اهای دیجیتالی، مزاح با استفاده از صحنه ها و دیالوگ فیلمنامناسب، عوض کردن اسباب بازی بازی
های زامبی در کالس درس، نمایش عملی مضامین انجام بازیبه نمایش نهادن حرکات ورزشی )نظیر کشتی کج(، ، کارتونی

بلوتوث بازی های اجتماعی، های خویش در شبکهکنترل پیامکاربری از بازی در جریان کالس درس، ای، های ماهوارهفیلم
های آرایش و جراحی زیبایی، نواع مدها، بحث درباره مدلکردن سر کالس درس، دیدن فیلم سر کالس، صحبت در مورد ا

های محرمانه خویش به همدیگر، آوردن تصاویر و کادوهای دوست های یکدیگر، انتقال حرفها و پستصحبت درباره الیک
لف ها، حرف زدن درباره تجربیات عاشقانه خویش، حرف زدن درباره دوست جنس مخاکالسیپسر برای نشان دادن به هم
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شد، داللت برآن دارد که نظام آموزش مجموعه آنچه در مورد نظام آموزش و پرورش از آن یاد 
 آموزان ندارد.پذیر کردن دانشعمومی کشور نقش جدی در جامعه

 های گروه همساالنتحول -3-1-3

سالگی به بعد،  5-5دهند، ولی از حدود تمایل چندانی به گروه نشان نمیزندگی کودکان در آغاز 

 گیرد.در سطح کودکان خردسال شکل میگروه 

 
 

 
 
 
 

 

ای عمودی است، در حالی که کودک در گروه روابط اولیا و کودکشان، رابطه ،کانون خانواده در

کودک در خانواده  ،. به تعبیر دیگرگرددمیای افقی با دیگران مواجه همساالن خودش با رابطه
و  رتری قرار دارد و باید تابع امداند که از بسیاری از جهات از اولیای خویش در مرتبه پایینمی

پیوندد، در آنجا نه از روابط های آنان باشد، اما وقتی کودک به جمع دوستان و همساالنش مینهی
 ،ودشهای عاطفی )و بعضاً کور عاطفی( اولیا که سبب میعمودی خانواده اثری هست و نه از برخورد

 کودک قدر عافیت را نفهمد.  
ر روابطی هم سطح با دیگران، خود را با کودکان، نوجوانان و جوانان در جمع همساالن خود د

ه نگر، به تدریج بهای واقعبینند و در گذر همین تعاملنگر دوستانشان مواجه میهای واقعبرخورد

 آورند.های خویش به دست میها و قوتنگری از ضعفرسند که ارزیابی واقعجایی می
شکل فطری از آن برخوردارند، در  از سوی دیگر، کودکان و نوجوانان به سبب طبع مدنی که به

برند تاحدی که گاهی اولیا با این جریان پیوستن به گروه همساالن، از گروه و بودن در آن لذّت می

                                                             
بحث درباره چگونگی زایمان، آرایش خویش بعد از خوردن زنگ مدرسه، هم، انجام مسابقه با محتوای شهوانی در مدرسه، 

، هایی با مضامین جنسیها و فیلمها، تصاویر، کلیپبحث درباره متنها، های فیلمبحث درباره رفتارهای شهوی شخصیت
گار نبا معلم کالس، افشای مسایل محرمانه خانوادگی، دیدن محتوای هرزهآموزش مسایل جنسی به یکدیگر، برخورد شهوی 

د تفاخرجویی بر مبنای برنآموزان، مبادرت ورزیدن به اعمال جنسی، در مدرسه، مبادرت ورزیدن به اعمال جنسی با دیگر دانش
بازی یا اکانت بازی، اخذ  حرف زدن درباره دوست جنس مخالف هم، خرید و فروش لوح فشردهوسایل الکترونیکی خویش، 

 های اجتماعی، تعریف سرکار نهادن یکدیگر، سرکار نهادنپول در برابر ارایه محتوا به دوستان، کنترل کاربری خویش در شبکه
 «.های مدرسهمردم، آموزش رقص، تهیه دابسمش، آوردن چاقو به مدرسه، تأدیب خبرچین
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ا د آنان یا میهمانی رفتن بشوند که فرزندشان، بودن نزد دوستانش را بر بودن نزمشکل مواجه می
 دهد.ترجیح می آنان

 

 
 
 
 

 
 

د، هایی که برای آینده نیازمند آن هستندر جمع دوستانشان به یادگیری رفتارکودکان و نوجوانان 
کنند. کودک و نوجوان در پردازند، ابراز وجود کرده و از ابراز وجود خویش احساس خرسندی میمی

کند، برد امور مختلف مشارکت داشته، با همیاری آنان اهدافی را محقق میگروه با دوستانش در پیش
آورد، با گروه بازی انش توجه و محبت کرده و از آنان توجه و محبت متقابل به دست میبه دوست

جدید احساس لذّت و شادمانی دارد و در جریان باخت گروه، « مایی»کند، در برد گروه به عنوان می

کند، اما نکته مهمی که در ارتباط با گروه همساالن باید به آن توجه داشت، احساس ناکامی می
أله انتظار همنوایی در گروه هست، به این معنا که یک کودک یا نوجوان و جوان به شرطی مس

تواند از حمایت و همراهی گروه برخوردار شود که همنوایی الزم را با گروه نشان دهد و در صورتی می
گرفته و طبق خواست های گروه، مسیر مستقل خود را پیشکه فرد بخواهد بدون توجه به ارزش

 ونی خویش عمل کند، گروه به منزوی کردن و احیاناً طرد وی دست خواهد زد.در
ها، ها، پویانماییهای دیجیتالی، کارتونکودکان، نوجوانان و جوانان در جریان کاربری از بازی

قه گردند که به دلیل عالهای جذابی مواجه میها کاربری دارند، با الگوهایی که از آنها و سریالفیلم
 ها را پیشه خود کنند.الگوبرداری از آنکوشند ها، میافتن به آنی

ند، اهایی که در اوج زیبایی، جذابیت و قدرت مطرح شدهعالقه وافر کودکان و نوجوانان به الگو
ها و اعمال و های درون گروهی خویش از آندارد که به انتخاب خود ببالند و در بحثآنان را وامی

یند، نظر بدهند و جویای نظرات دوستانشان شوند. بالطبع در صورتی که کودکان رفتارشان سخن بگو

ار گفته استقبالی ندارد، فشهای پیشو نوجوانان متوجه شوند فردی در میان آنان هست که از الگو
کنند تا وی دست به همنوا شدن با گروه خودش بزند و در غیر این گروهی خویش را به وی وارد می

 را ترک کند و به تعبیر به ضرب المثل کبوتر با کبوتر، باز با باز جامه عمل بپوشد.  صورت گروه
 کودکان، نوجوانان و جوانانهای همساالن تحول قابل توجهی که در دهه اخیر در سطح گروه

گیری یک هویت های مختلف موجود در فضای مجازی و شکلرخ داده است، ورود آنان در گروه
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بال آن مطرح شدن دوستان مجازی برای کاربران فضای مجازی است که شاید ای و به دنشبکه
های دوستان واقعی برخوردارند و البته در برخی ها و ارزشبتوان گفت این دوستان از همان ویژگی
 تری تا دوستان واقعی نیز دارند.از موارد دوستان مجازی اثرگذاری بیش

آموزان دبستانی مصاحبه شده در شود که دانشمیهای انجام شده مشخص با بررسی مصاحبه
دگی های مجازی، زنها، اینفلوئنسرها و شاخهایی نظیر سلبریتیهای همساالن خویش به بحثگروه

ها، مشاوره دادن به یکدیگر در شان، ارتباط با جنس مخالف، بحث درباره بازیافراد مورد عالقه
ها )در پسران(، آرایش و وسایل آرایشی )در دختران( و مانند آنها ارتباط با اولیا، موتورها و ماشین

 پردازند.می
ها و چگونگی زندگی آنان دهد که وی و دوستانش در مورد سلبریتیساله، گزارش می 12شیدای 

 کنند:با یکدیگر حرف زده و بحث می
 زنید؟تر درباره چی حرف میهات بیشتوی گروه با دوست -»

 هاییزا. مثالً این که امروز چه کار کردیم. چه قدر درس داریم یا حتی درباره آدمدرباره خیلی چ

 معروف.
 گین؟های معروف چی میدرباره آدم -

دند یا چه ها دوست شکنن، مثالً با کیگیم که چه کار میمثالً با توجه به پیجای اینستاشون می
 تولدایی گرفتن.

 براتون جذابه؟های معروف چرا بحث درباره آدم -
 خب چون مورد توجه خیلیا هستن. خیلیا دوسشون دارن. زندگیاشون جذابه.

 یعنی چی جذابه؟ -
خب ببین اینا هم معروفن، هم پولدار. همه چیزشون لوکس و گرون و باحاله، مثالً چند وقت پیش 

 موند تو این تولد.کیم کارداشیان یه تولد گرفته بود، آدم می
 ولدش چه جوری بود؟چرا مگه جشن ت -

ها های باحال. همه چی خوشگل. هدیهرفته بودن تو یه جزیره خصوصی تولد گرفته بودن. تفریح
 گرون، مثالً ماشین. 

 این که گرون باشه مهمه؟ -

خب وقتی گرون باشه، خوشگله دیگه. هم این که طرف واست خیلی ارزش داشته که واسش 
 هدیه به اون گرونی خریدی دیگه.

 هم دوست داری جشن تولد این جوری داشته باشی؟ تو -
 «.از خدامه
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 اند:ها یاد کردههای گروهی خویش درباره پسرساله، از صحبت 12ساله و ملیکای  11فاطمه 

 کنید؟کنی، درباره چی صحبت میهات زیاد چت میگفتی با دوست -»
اون جا درباره  کالس درسمون هست،خب ما یک سری گروه داریم که تعدادش زیاده و برای 

یم یا کنمون از اتفاقای روزمون تعریف میزنیم، ولی توی گروه دوستای صمیمیدرسامون حرف می
 گن که مثالً کجاها رفتن و کادو چی گرفتن.این که بعضی از دوستامون که دوست پسر دارن، می
 خب دوست داری تو هم دوست پسر داشته باشی؟

 آخه تا حاال بهش فکر نکردم، ولی خب خوبه یکی هست که آدم رو دوست داشته باشه.دونم نمی
 مگه خانواده آدم رو دوست ندارن؟ -

 گن، نیست. آره دوست دارن، ولی اون جوری که دوستام از دوست پسراشون می
 چرا مگه چه فرقی داره؟ -

آدم خوش بگذره و یه جور دیگه  تر بهدونم، یه جور دیگه آدم رو دوست دارن فکر کنم بیشنمی
 «.هست و کالً بهتره

 .کنم تو زندانمفکر می ،ماهوقتی تو مدرس»... 

 ره؟کنی وقتت هدر میچی فکر می یبرا -

  .مثل من نیستن ،ها بدم میادخه از معلما و بچهآ

 .نهست تر توضیح بده یعنی چه جوریبیش -

 .دنپز می ،بهم دیگه با سن دوس پسراشون زنن وش درباره پسرا حرف میاههم ،لوسن

 .دنشون پز میدوست پسر یعنی چی با سن -

 «.ترهخفن ،تر باشهکی بزرگ گن واسه هرمثالً می

ساله نیز در مصاحبه خودش از مشاوره دادن نوجوانان در گروه به یکدیگر یاد کرده  12های ر
 های پر خطری هستند:ها حاوی رهنموداست که گاهی این سنخ از مشاوره

 کنی؟های خودت هم صحبت میتوی واتساپ با دوست -»
 آره. دوستای واقعیم اون جا هستن.

 های واقعیت؟یعنی چی دوست -
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 یعنی کسایی که باهاشون آشنام و دیدمشون. فقط اینترنتی نیستن.
 یعنی دوستای اینترنتی هم داری؟  -

 آره.

 از کی با هم آشنا شدید؟  -
 .. دقیق یادم نیست..اممم

 هایی که توی مجازی باهاشون آشنا شدی، چند نفر هستن؟ این دوست -
 نفرن. 3یا  2

 از کجا با هم آشنا شدید؟  -
 شون کرد، بعد ما با هم آشنا شدیم. یکی از دوستام معرفی

 گی واقعی ان، همسن تو هستن؟ هات که میاین دوست -
 کالسیام ان.آره. هم

 کنید؟درباره چی صحبت میتر بیش -

 هامون، کارهایی که کردیم، آرزوهامون.درباره همه چیز. درباره خانواده
 ؟گینهاتون چی به هم میدرباره خانواده -

-هشد فرار کرد از خونگن کاش میگیرن یا میشون سختگن خانوادهها بعضی وقتا میخب بچه
 مون.

 چرا فرار؟ -
 دن.اش بهم گیر میذارن راحت باشم. همهگفت نمیمیخب، مثالً یکیشون 

 چه گیری؟ -
دن که ذارن لباسی که دوست داره رو بپوشه یا مثالً هی گیر میذارن آرایش کنه یا نمیمثالً نمی

 کنی.تو گوشیت چه کار می
 چه لباسی؟ -

 دن.گه خیلی گیر میدونم، ولی میدرست نمی
 فرار کنم؟ خوامگه میخودش می -

 ه.گکردم. اینم حاال هی مییکی از دوستام یه بار بهش گفت، اگه من جای تو بودم، فرار می

 این دوستت هم گوشی مال خودشه؟ -
 کنن.آره. باباش گوشی قبلی خودش رو داده بهش. اما همیشه کنترلش می

 کنند؟چرا کنترلش می -
 ببینن تو گوشیش کارای اشتباه نکنه.

 الً چه کاری؟مث -
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 با یه پسر حرف بزنه.
 شه؟اگه با پسر حرف بزنه چی می -

 شه. ممکنه اون پسر بخواد اذیتش کنه. وا خیلی بد می

 دیدی یه پسر بخواد یه دختر رو اذیت کنه؟ -
کنن، یه زمانی وقتی خواهرش همسن ما بوده، گول یه گم کنترلش میخب همین دوستم که می

وم عکساش رو داده بهش. پسره هم دختره رو وادار کرده بهش پول بده تا پسره رو خورده تم
 عکساش رو پخش نکنه.

 دونی؟تو از کجا می -
 گفت باباش فهمیده و کتکش زده.همین دوستم گفت. می

 کنند؟پس برای همین این قدر دوستت رو کنترل می -
 آره فک کنم.

 هایی براش به وجود بیاره؟چه مشکلتونه دونه فرار کردن میاین دوستت می -

 «.نه، فقط چیزی از فرار شنیده
 
 
 

 
 

که آن  کندساله، در مصاحبه خودش به شکل غیرمستقیم به نکته مهمی اشاره می 11امیرحسین 

گردآمدن نوجوانان در کنار یکدیگر، به صرف انجام بازی دیجیتالی خاصی است. به تعبیر دیگر، به 
های یک فرد، معیار گزینش وی به عنوان دوست باشد، هم بازی و ارزش جای آن که خلق و خو

 یست:ای نسازد که تحقیقاً انتخاب شایستهشدن در بازی دیجیتالی خاصی این مهم را محقق می
پابجی یه بازیه شبیه سازه، باید خودتو برای بقا در سرزمین جنگی محافظت کنی. اول از »... 

، بعد ها یا آدما رو بزنی تا تفنگاشون رو به دست بیاریباید بری توی خونه هلیکوپتر میای پایین، بعد
. گیری. پابجی هم آنالینه هم آفالینهکشی، پول میپولم باید بگیری دیگه، همین آدما رو که می

 تونی مثالً با هم بازی کنی و یار باشید یا دشمن.توی آنالینش می
 آفالینش رو؟ کنی یاتو آنالینش رو بازی می -

 آنالین.

 شی؟تر با کی یار میبعد بیش -
 «.کنیمشیم، بازی میمون با هم وصل میبا رفیقام دیگه، مثالً اآلن با همسایه
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با گسترش فضای مجازی و در دسترس قرار گرفتن امکانات اولیه الزم برای ورود در فضای 

شوند. های مجازی روبرو میه دوستان مجازی و گروهمجازی، کودکان، نوجوانان و جوانان با مقول
مطالعات میدانی انجام شده در این زمینه، بیانگر آن است که کودکان و نوجوانان مصاحبه شده، بعضاً 

 های نهفته خویش را مطرح سازند:به دوستان مجازی اعتماد و اتکا کرده، حتی ممکن است راز
 .کننن باباهاشون درکشون نمیچندتا از دوستام مثل منن. ماما»... 

 گی؟پس اگه حرفی داشته باشی به کی می-
 دوستام.

 تر مجازی هستن یا واقعی؟دوستات بیش-
م بودن ابینم هیشکی رو، ولی دوستایی که تاحاال دیدمشون دوستای مدرسهتو کرونا که نه، نمی

 12زینب، )« تاحاال ندیدمشونکه بعدش ندیدمشون. ولی کلی دوست دارم تو اینستا و تلگرام که 

 ساله(.
 گفتی کلش رویال چت هم داره، درسته؟ -»

 آره.
 تو تا حاال با کسی صحبت کردی؟ -

 آره، یه بار با یکی دوست شدم، اسمش علیرضا بود. 
 خوب چه جوری شد با هم دوست شدید؟ -

ه یه دونه کمه و بعد اون درخواست الماس کرد، بعد من یه دونه بهش دادم و اومد بهم پیام داد ک
 با هم حرف زدیم.

 دیگه چه چیزهایی به هم گفتید؟ -

 هیچی من تا خواستم فامیلیش و شمارش رو بپرسم، دیگه بهم پیام نداد.
 اش رو بگیری که چی بشه؟خواستی شمارهمی -

 مون. که با هم دوست شیم بیاد خونه
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 خودتون رو بدی؟ کردی که آدرس خونهیعنی تو بهش اعتماد می -
 خواستم باهاش دوست بشم.شد، میآره چیزی نمی

 دادی؟داد، آدرستون رو بهش میاش رو بهت مییعنی اگه شماره -

مون رو تا بیاد ببینمش و درباره کلش حرف دادم، بعد آدرس خونهمون رو میآره اول شماره خونه
 ساله(. 3)بردیا، « بزنیم
 
 

 
 

 
 

های مختلط دختر و پسر در فضای مجازی به سبب نبود سازوکار ل شده در گروههای ردوبدمحتوا

تر از مباحث رودرروی دختران و پسران جوان است و به عنوان پرده، غالباً بی1شکن)مکانیسم( تهاجم

 دارد:ساله، در همین ارتباط بیان می 12مثال، کیمیای 
 ؟یهست عضو یاجتماع یهاشبکه یتو -»

و  دوستام که هم سن ترشیب ایچون همه  ،وصل باشم خواستمی دلم قبالً ،ستمیوصل ن خودم

 کرف خودم با یوقت خوره،به درد نمی ،اما بابام گفت ،هام وصل بودندخترخاله یحت ،سالم هستن
 .خورهنمی دردمه ب و خودهیب یلیخ دمید کردم
 نداره؟ یادهیفا چیه که یدیفهم کجا از -

 ،زننمی هم به بد یحرفا ای فرستنمی بد یزایچ هم به شاههمکالً  یول ،داره که دهیفا چرا،

 .فتنامی عقب درساشونم از تازه

                                                             
باشند. این سازوکارهای زیستی در عمل شکن برخوردار میهای تهاجمان مکانیزمها از سازوکاری با عنوها و حیوانانسان . 1

شود. به عنوان مثال، وقتی دو گرگ، دیگر میها نسبت به یکها و حیوانمانع از شدت گرفتن تهاجم و پرخاشگری انسان
ود رگ گرگ مقابل خآسیب زدن به شاهها در صدد پردازند، گرگدیگر به رقابت میگوزن یا زاغ بر سر قلمرو یا جفت با یک

کوشند به پس سر زاغ ها میهایشان، پهنای بدن گوزن مقابل را هدف قرار دهند و زاغکوشند با شاخها میآیند، گوزنبرمی
 مقابل، ضربه مهلک خود را وارد کنند. اما وقتی یک گرگ یا گوزن یا زاغ شکست را در جریان نبرد پذیرفت )و در واقع قلمرو

رگ خویش، گوزن شکست خورده، پهنای بدن خود یا جفت مورد نظر را به حریف واگذاشت(، در این حالت گرگ مغلوب شاه
دهند که اتفاقاً در همین لحظه، تهاجم طرف مقابل، فروکش کرده، و زاغ بازنده، پس سر خود را روبروی حریف قدر قرار می

ه ها بشکن وجود دارد. یکی از این سازوکارها، نگاه انسانز سازوکارهای تهاجمها نیگراید. در انسانها به صلح میجنگ آن
زم شود، اما در غیاب مکانیدیگر است. نگاه یک انسان به چشم انسان مقابل، مانع از شدت گرفتن پرخاشگری وی مییک

 باط با افراد فرارویشان بزنندها ممکن است به سادگی دست به هر نوع پرخاشگری ممکنی در ارتشکن اخیر، انسانتهاجم
 ب(. 1333)منطقی، 
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 ؟یبد یاهزیچ ای اهحرف جور چه مثالً -
 .هیقاط که گروهه هی تو دخترعموم نیهم خب

 ه؟یقاط که یچ یعنی -

  .نمدختر و پسر باه یعنی
 داره؟ یرادیمگه چه ا خوب -

 .فرستنمی هم به ییزایچ چه یبدون اگه آخه
 ؟ییاهزیچ چه -

 .خانم کن ولش
 ؟شد جالب تازه بگو -

 ریبخ شب که هم یوقت و نفرستمی هم به لب عکس ن،گمی زمیعز و جان گهید هم به مثالً
 .فرستنمی کریاست ،بگن خوانمی

 بده؟ فرستادن کریاست مگه -

  .فرستنمی بد یکرایاست از نه
 کرا؟یاست هیجور چه -
 «.گهید بدن کن ولش گهید ،بگم شهینم

ی یابها با عنوان هویتتوان از آنگیری دوستان مجازی و گروه همساالن مجازی که میبا شکل

ای نوجوانان و جوانان از یکدیگر را به دنبال ای یاد کرد، گروه همساالن مجازی حمایت شبکهشبکه
 دهد:ساله، در نمونه ای در همین رابطه، گزارش می 11دارد. علی 

 کنید؟هایی میدیگه چی کار -»
 شنگ.های قهای مو و لباسها و تیپهای موسیقی و رقص و مدلدار و فیلمهای خندهگفتم کلیپ

 های رقص؟کلیپ -
فرستیم، این دوربین یهای مخفی هم مآره، رقص زن و مرد و با موسیقی جدید و از دوربین

ها تر از این کلیپخندیدم و انگار هر که بیشاش میده و همهها کالً به گروه کلی هیجان میمخفی
 «.تری دارهدار بیشبفرسته، طرف
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های همساالن واقعی و مجازی وجود دارد، هر هایی که در گروهمالحظه آنچه در مورد محتوا
های همساالن در حال حاضر عملکرد چندان مثبتی در رساند که گروهینجا میناظری را به ا

 پذیری کودکان و نوجوانان ندارند.جامعه

 پذیری کودکان و نوجوانان جامعه های داخلی بر روند جامعههای رسانهاثر -4-1-3

جامعه به شمار های پذیری کودکان و نوجوانان، رسانهیکی از دیگر عوامل مؤثر در روند جامعه

 روند.می
تر مورد توجه کودکان و در مجموعه مجالت، نشریات، رسانه رادیو و سیما، مقوله آخر بیش

 های کودک ونوجوانان جامعه بوده است و اگر تمرکز بحث روی تلویزیون و در تلویزیون برنامه
ها ق اثرگذاری این برنامههای پویا و نهال( مورد توجه قرار گیرند، شدت و عمنوجوان )یعنی شبکه

تواند مورد ارزیابی ها میشود( روی کاربران آنها خالصه میهای آن)که به طور عمده در الگوپردازی
 قرار گیرد.

 
 

 

 
 

 
 

ها نه تنها در در مورد اهمیت الگوها و پردازش الگوهای مناسب الزم به تذکر است که الگو
 ند.اهای علمی نیز مورد توجه بوده و مورد تأکید قرار گرفتهدیدگاههای دینی و عرفانی، بلکه در دیدگاه

گیری شخصیتی خویش، نیازمند کودکان، نوجوانان، جوانان و همه اقشار اجتماعی در روند شکل
دی ها هستند، راهنمای کشتی وجوهای دریایی که راهنمای کشتیها بسان فانوسالگو هستند و الگو

به مسأله  ایبراین اولیا، اولیای آموزشی و اولیای فرهنگی جامعه باید توجه ویژهها هستند. بناانسان
ا ها رهای مختلف علمی، ورزشی، اخالقی، اجتماعی، عقیدتی و مانند آنالگوپردازی داشته، الگو

فراروی اقشار مختلف )خاصه کودکان، نوجوانان و جوانان( مطرح کنند، زیرا انتخاب یک الگو توسط 
 های ارزشیشود، وی چگونه شدن خویش را برمبنای معیارودک، نوجوان یا جوان، سبب مییک ک

 بیند، رقم بزند.که در الگوی خویش می
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شناختی مسأله الگوبرداری کودکان، ذیل نظریات مختلفی شناختی و جامعههای رواندر نظریه
مختلف  یابی کودکان در نظریاتا الگوای بندورا و ینظیر دیگرپیروی اخالقی پیاژه، یادگیری مشاهده

 شناسان قرار گرفته است.شناسان و جامعهشناسی مورد توجه روانجامعه

 های متعالی وها را به راههای خوب، انساناما با وجود اهمیت زیاد الگو، باید بیان داشت که الگو
بد، در عمل آدمی را به وادی  های نامناسب وکنند، در حالی که الگوارزشمند سوق داده و هدایت می
ها، صفت حسنه را در سازند و علت آن که قرآن در جریان طرح اسوهسقوط و اضمحالل نزدیک می

 آورد، همین معنا است.کنار اسوه می

 
 

 
 
 

 
( در باب تأثیرپذیری 1355خواجه نصیرطوسی در اخالق ناصری )،؟، به تصحیح مجتبی مینوی، 

افتد که کودکان و جوانان به پرورش و مجالست به عیان مشاهده می»نویسد: میها افراد از الگو
 «.گیرندکسانی که به خُلقی موسومند، آن خلق افراد را فرا می

گردد، با وجود برخی های قلمرو حماسه و عرفان نظری توجه شود، مالحظه میسازیاگر به اسوه
ها همواره دارای سجایای اخالقی نی دارند، این اسوههای حماسی و عرفااز نقاط ضعف نسبی که اسوه

خواهی و دهند و آزادگی، عدالتها نمیبوده، همه وقت خدای را پیش چشم دارند، تن به بدی
ت در کنند. با دقکنند و با مهرورزی و نوعدوستی به دیگران نگاه میجویی را پیشه خویش میحق

جویی که محور اصلی اغلب شود جنگ و انتقامشخص میهای اساطیری و پهلوانی ایران محماسه
تر گیرد، بلکه بیشجویی قهرمانان انجام نمیرویدادها است، برای ارضای حس خودخواهی و برتری

انه پیوندد و این تذکار حکیمای مقدس و همراه با اهدافی متعالی به وقوع میبه منظور ایفای وظیفه
د، دیر یا زود خود یا فرزندانش، سزای عملش را خواهد دید، که هر کس ستم روا دارد و بدی کن

های دوره اساطیری و قهرمانی آثار نصب العین همیشگی پهلوانان است... . به طور کلی، جنگ

و  داد و فضیلت در برابر رذیلت استحماسی زبان فارسی، پیکار حق علیه باطل و مقابله داد با بی
و شرف انسانی یا در راه سرکوبی خودکامگان زردار و زورمدار پهلوانان برای دفاع از دادگری 

 جنگند.می
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توان در گذشته تاریخی خویش و در فرهنگ پهلوانی این مرز و امتداد همین خط ارزشی را می

بوم دید. به این معنا که اگر پهلوانان یونانی، با یک ضربت شمشیر، مردی قوی پنجه را به خاک 
هلوان خورد، و اگر پکشید و برای رفع گرسنگی، نره گاوی را میرختی را از خاک بیرون میانداخته، د

ن ایرانی شکست، پهلوامغولی با ضربت مشتی، دیواری را خراب کرده و گردن حریفش را با تکانی می
 (.1375خورد تا دل پیرزنی شکسته نشود )رزمجو، کسی بود که زمین می

های انجام شده برای کودکان ایرانی حکایت از آن دارد که با وجود بررسی میدانی الگوپردازی
سوابق درخشان در طرح الگوهای مختلف در طول تاریخ فرهنگی ایران، در حال حاضر در کنار 

توجهی زیادی که در زمینه پردازش الگوها برای کودکان، نوجوانان و جوانان وجود دارد، عدم بی
گذاری جدی در این زمینه و شناختی از سویی و عدم سرمایهو روانتوجه به پردازش هنری، علمی 

اند که الگوهای ایرانی در مقایسه بسنده کردن به طرح الگوهای ایدئولوژیک، در مجموع سبب شده

 داری به شکلی بسیار کم فروغ ظاهر گردند.با الگوهای پردازش شده نهادهای تبلیغاتی سرمایه
د، وی در بررسی که در سطح مدارس ابتدایی، راهنمایی و ده( گزارش می1372منطقی )

آل آموزان خواست سه شخصیت ایدهداشته است، پس از آن که از دانش 1371دبیرستانی در سال 
کنند،  آید( معرفیدهندگان به شمار میآل پاسخخود را )که در واقع پاسخ ارایه شده، فرافکنی من ایده

آموزان در مجموعه های درسی دانشهای مطرح شده در کتابودر درجه نخست اهمیت، طرح الگ
های مطرح شده از سوی آنان، بسیار بارز بود که این مسأله از سویی بیانگر نیاز کودکان، نوجوانان الگو

های فرهنگی نظام است که در این جهت و جوانان به الگو بوده و از سوی دیگر نمایشگر ضعف نهاد
 اند.غفلت ورزیده

آموزان دبستانی، راهنمایی و دبیرستانی های منتخب دانشر درجه بعدی اهمیت، با بررسی الگود

تر از های ایرانی بیشآموزان دبستانی، الگوهای انتخابی دانششود که در مجموعه الگومشخص می
ن به حد آموزان راهنمایی این میزاهای انتخابی دانشهای خارجی هستند، اما در مجموعه الگوالگو

گیرند های داخلی پیشی میهای خارجی از الگوآموزان دبیرستانی، الگوبرابر رسیده و در سطح دانش
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ومی های بهای فرهنگی داخل در جهت پردازش الگوکه این نتایج از سویی داللت بر کم کاری نهاد
 ت.های تبلیغاتی غرب اسنهادآموزان داشته و از سوی دیگر نمایانگر تالش وافر و ارزشی برای دانش

 

 
 
 
 

 
 

بررسی میدانی آرای کودکان و نوجوانان دبستانی )و باالتر( در حال حاضر بیانگر تحوالت شدیدی 
 های مورد عالقه و پذیرش آنان پدید آمده است.است که در الگو

ی بر جامعه غربهای ها و پویانماییهای دیجیتالی، کارتونبا سایه گستر شدن بیش از پیش بازی
رد های موتر الگواندک و محدود موارد مشابه در داخل، در حال حاضر شاهد هستیم که بیشو تولید 

های دیجیتالی، های خارجی هستند که از طریق بازیعالقه کودکان و نوجوانان دبستانی، الگو
 ایه شده است. ای به آنان ارهای ماهوارهها و سریالها و فیلمها پویانماییکارتون

 
  

 
 
 

 
های پردازش شده برای کودکان، نوجوانان، جوانان جامعه حکایت از آن دارد که در بررسی الگو

ردازش اندکی پگذاری ها با سرمایههای مزبور، نگاه طراحان غالباً یک سویه بوده و این الگوطرح الگو
های های الگوها، از دیگر ویژگییرجذاب آنها و پردازش غاند. نگاه غالبِ تک جنسیتی در الگوشده

ها، نقد دیگری است آمیز الگوطرح شده طی چهار دهه اخیر در ایران است. ویژگی پردازش اغراق
 اند.های عرضه شده به جامعه از آن یاد کردهکه کاربران سنین باالتر به الگو

، حال آن های دینی استبه طرح الگو های تبلیغاتیها، بیانگر تمرکز نهادنگاه یک سویه به الگو
های دیگری در علم، هنر، ادب، های دینی، نیازمند الگوکه کودکان، نوجوانان و جوانان در کنار الگو

های ملی مانند رستم، ها هم هستند و مضاف این که الگوورزش، خالقیت و کارآفرینی و مانند آن



 ختالل در روند جامعه پذیری کودکان ا / 81

ها به طاق ها، در جریان طرح الگوابه و نظایر آنسهراب، سیاوش، گودرز، تهمینه، گردآفرید، رود
 اند.نسیان سپرده شده

 

 
   
 
 

 
 

 
 

های مطرح شده برای کودکان ها، ایراد دیگری است که به الگواندک در طرح الگو گذاریسرمایه

 های اخیر وارد شده است.و نوجوانان ایرانی در طی دهه
     
 
 

 
 

 
 

ها، نقد دیگری است که کودکان و نوجوانان کاربر تلوزیون ایران به الگوپردازش غیرجذاب 
ها و پویانمایی ایرانی نه تنها در آب و سازند. کارتونهای تلوزیون وارد میها و پویانماییکارتون

تر از محصوالت مشابه خارجی خود هستند و همین مسایل رنگ، بلکه در تنوع موضوعی نیز عقب
های مطرح شده در این تولیدها کاربران به تولیدهای داخل و همین طور الگو سبب کم توجهی

 گردد. می
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های ها به جنس مرد است. بررسی الگوها بیانگر محدود شدن الگونگاه تک جنسیتی به الگو
های دخترانه و پردازش شده برای کودکان و جوانان طی چهار دهه اخیر، حکایت از آن دارد که الگو
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که  ای استهای پردازش شده، بسیار جزئی و نادر هستند و این مسأله نکتهزنانه، در مجموع الگو
 رود.تنها از جوامع به شدت مردساالر انتظار می

آموزان ها، نقد دیگری است که کاربران سنین باالتر )مثالً دانشآمیز الگوپردازش اغراق

 اند.های داخلی وارد آوردهدبیرستانی( به پردازش الگو
 نان و جوانانهای مقدماتی انجام شده داللت بر آن دارد که فقر الگویی کودکان، نوجوابررسی

های نامناسبی که در های بومی و ارزشی، به الگوسبب شده است، آنان به جای رو آوردن به الگو
اند )نظیر تتلو، پویان مختاری، میالد حاتمی، پایدار، دنیا جهان بخت و مانند اطراف و اکنافشان یافته

 آن(، روی بیاورند.

 

 
 
 
 

 

 
مدار وجود دارد، ناآگاهی اولیا، اولیای ی بومی و ارزشهاگذشته از ضعفی که در پردازش الگو

ها و اولیای فرهنگی کودکان، نوجوانان و جوانان در سطح جامعه، مزّید ها، پیش دبستانیمهدکودک

های خارجی، در عمل بر کاربری های خودی و تأیید الگوبر علت شده، این افراد بعضاً با نفی الگو
 گذارند.صحّه می های خارجیکودکان از الگو

های میدانی انجام شده، حکایت از آن دارد که گاهی غفلت و ناآگاهی اولیای کودکان بررسی
های ها در جهت دادن به زندگی کودکشان، از الگوشود، آنان بدون توجه به اهمیت وافر الگوسبب می

ا از به این معنا که گاهی اولی ها را به فرزندشان ارایه کنند.خارجی نامناسب استفاده کرده، این الگو
 برند.های خارجی نامناسب و مبتذل، به مثابه پرستار الکترونیک فرزندشان سود میالگو

های خارجی جهت تربیت کودکان خود سود ها و اسوهدر موارد دیگری هم بعضی از اولیا، از الگو
 برند.می

جوانان یا مشاهدات صورت پذیرفته در های انجام شده با اولیای آموزشی کودکان و نومصاحبه

ها نیز حکایت از غفلت و ناآگاهی نسبی اولیای آموزشی کودکان و نوجوانان نسبت به دبستان
 های مورد نیاز آنان دارند.حساسیت مقوله الگو
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تن و بن هایداشتند که اولیای مهدکودک برای آنان کارتوندر موارد دیگری کودکان اظهار می

کنند که به تماشای کارتون گذارند و جمع دختران و پسران مهدکودک را موظف میاسپایدرمن را می
 تر شود.ها سادهبپردازند تا نگهداری و مراقبت از آن

 
 

 
 
 
 
 

 ناآگاهی و غفلتی که از آن یاد شد، امری است که در جامعه نیز به کرات قابل مالحظه است.

دهد، عکسی در فضای ( گزارش می11/5/1337« )های اینستاگرامآقازاده» سی در مقالهبیبی
مجازی از اتاق دختر کوچک سیدحسن خمینی منتشر شده است که در آن تعداد زیادی عروسک 

 باربی وجود دارد.
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نگارنده خود در اخبار شبکه سراسری تلویزیون جمهوری اسالمی شاهد بود که وزیر وقت آموزش 
و پس از  داددبستانی یا دبستانی، به آنان عروسک باربی را میپرورش، در دیدار از کودکان پیشو 

پرسد، وزیر آموزش و ها میآنان که خبرنگار از ایشان درباره اثرات منفی احتمالی این عروسک

 ش و، اما معلوم نیست اگر آموز«سازی شود)!(باید در این زمینه فرهنگ»دارد: پرورش بیان می
پرورش در این زمینه نخواهند قدمی بردارند، مشخص نیست دیگر چه نهادی باید متکفل امر 

 الگوسازی برای کودکان باشند.
ساله  11ساله، عرفان  8گردد که مشخصاً آنیتای های انجام شده، مشاهده میبا مالحظه مصاحبه

 اند.یاد کرده های داخلیهای خودشان از رسانهساله، در مصاحبه 12و آراد 
دارد، وی مواردی ساله که کاربر برنامه عموپورنگ است، در مصاحبه خودش بیان می 8آنیتای 

 ها را از عموپورنگ یاد گرفته است.مانند مراقبت از محیط زیست، الگوی سالم تغذیه و نظایر آن
 بینی؟فقط تنها در خانه رو می -»

 کنم.رنگ، عمو پورنگم نگاه میبینم، مثالً عمو پوام مینه چیزای دیگه

 بعد از عمو پورنگ چی یاد گرفتی؟ -
ابید خوره، بعد شب که خواش نوشابه اینا میخوره، همهیاد گرفتم که مثالً سرباال غذای مقوی نمی

صبح بلند شد، دید همه صورتش و دماغش اینا سیاه شده، بعد عموپورنگ رفت تو خونه سرباال اینا، 
شده، بعد محله هم فکر کردن سرباال هیوالس، بعداً دیدن نه چون غذای مقوی  دید سرباال سیاه

وقت من یاد گرفتم که غذای مقوی بخورم و نوشابه جوری شده، اوننخورده، نوشابه اینا خورده این
 هم نخورم. 

 خوری؟یعنی کالً نوشابه نمی -
 نه. 

 پس از عموپورنگ یاد گرفتی که چیزای مفید بخوری.  -
خت، ریهاش دونه میام یاد گرفتم. مثالً یه روزی دایی منوچهر داشت برای پرندهآره، چیزای دیگه

ها ها ریخت. بعد به اونا گفت، مواظب این دونهیه دفعه خورد به بلبل و گلدون و راحت، دونه پرنده
بلبل  برداره، راحت وها رو باشید من برم یه سر به جارو برقی بزنم و بیام، بعد یادش رفت بیاد دونه

ها رو جا تونستن بمونن، رفتن سر کارشون و دونهرفتن رستوران نمیو گلدونم کار داشتن باید می

ها لیز وقت داداش جان و سرباال و نون خالی خور و آقای خوشحال اومدن تو این دونهگذاشتن، اون
یادشون رفته جمع کنن و پخش  ها رووقت اومدن دیدن دونهها پخش شدن، اونخوردن و همه دونه

شدن رو زمین و سرباال و آقای خوشحال و داداش جانم افتادن زمین، بعد اومدن با عموپورنگ همه 
 ها، منم یاد گرفتم که روی زمین آشغال نریزم. ها رو جمع کردن تو پالستیک و دادن به پرندهدونه
 دونی که چرا نباید رو زمین آشغال بریزی؟بعد می -
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ه شه، منم کمون هم خراب و کثیف میشه، بعد محیط زندگیره، چون که کار رفتگر زیاد میآرر
ریزم کنم میرم یه سطل آشغال پیدا میریزم، میخورم، پوستش رو زمین نمیبیرون خوراکی می

 ریزم. اون جا یا تو ماشین بابام که باشم بابام یه کیسه گذاشته اون جا تو اون می

 ت اینترنت داره؟آنیتا تبلت -
 شه با اون عکس بگیریم و فیلم بگیریم و اینا. نه اینترنت نداره اصالً، فقط بازی داره، بعد می

 کردی؟بعد از اینترنت گوشی مامانت استفاده می -
 مامانم که اینترنت نداره، ولی بابام داره. 

 کنی؟تو از اون استفاده می -
 نه. 

 چرا؟ -
 ها نیست که.ترهاست، مال بچهچون اینترنت مال بزرگ

 ها نیست؟ به نظرت چرا مال بچه -

 ریم توش باید بریم یه چیزی بنویسیم تا بیاد، خب من که اهل اینا نیستم.خب می
 چرا؟ -

 دونم، الزم نیست برم تو اینترنت تا بفهمم چیه. آخه من همه چی رو می
 از کجا یاد گرفتی؟از کجا اون وقت همه چیز رو بلدی، منظورم اینه که  -

 «. گیرم دیگهبینم چیز یاد میاز تو کتابا، عمو پورنگ رو می

 

 

 
 
 
 
 
 

ای که ارههای ماهوهای شبکه پویا و شبکههایش، در مقایسه تولیدآنیتا در فراز دیگری از صحبت

ای وارهماههای دارد که شبکه پویا و برنامه عموپورنگ را بر برنامهدر دسترس وی هستند، بیان می
 دهد:ترجیح می

 کنی؟ ای هم توی ماهواره نگاه میبه جز برنامه کودک چیز دیگه -»
آره، مثالً یه برنامه هست، آدمای واقعین، راجع به ازدواج اینا نیستا )با خنده و کمی خجالت( خب 

 کنم. شینم نگاه میاونو می
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 راجع به چیه اون برنامه؟ -
اما  ساالن میاد،ره برنامه بزرگمثالً اندازه آرین، بعد این پسره میای هست کوچولوعه، یه پسره

اله سکردم که اون بزرگکنم. یه دفعه که این تموم شد، داشتم نگاه میمن ازدواج و اینا رو نگاه نمی

 بینی )باخنده(.شروع شد، مامانم اومد گفت برو ببینم بچه، چی می
 کنی؟ ناسب سنت نیست رو نگاه نمیهایی که موقت برنامهیعنی تو هیچ -

 ده، بعد من جلو تلویزیون باشم مامانمهایی که داره نشون میکنم، یه موقعمن نه اصالً نگاه نمی
اره زنه تبلیغ )دوبخندد( میکنی هان؟ )میگه چی داری نگاه میداره میمیاد سریع کنترل رو برمی

 خندد(.می
 کنی؟طور، نگاه می اون وقت اگه مامانت نباشه چه -

 خندد(.م )میازنه تو کلهنه وقتی مامانم نباشه، بابام هست. راجع به ازدواجیا چیزی ببینم، بابام می
 تر دوست داری، چیش بهتره؟ خوب چرا ماهواره رو بیش -

 برنامه کودکاش خیلی بهتره، البته عمو پورنگ بهترتره.

 ست داری؟تر از ماهواره دوفقط عمو پورنگ رو بیش -
 «. آره

 
 

 
 
 
 
 

ی های دیجیتالی ایرانهای ایرانی و همین طور بازیساله نیز در مصاحبه خودش کارتون 11عرفان 

 های غربی آن ترجیح داده است:را بر نمونه
 های ایرانی هست که خیلی دوست داری؟چه چیزی توی کارتون -»

 کمک به فقرا.
 چرا کمک به فقرا خوب هست؟ -

وشته ده، نها، رایگان نان میجا، هر کس پول نداره مثل گدانیازمندن، مثالً همین نانوایی اینچون 
 در مغازه نان به افراد نیازمند رایگان است. 

 این نانوا تو رو یاد کارتون میندازه؟ -
.  آره، دقیقاً

 دار بشی، دوست داری به فقرا کمک کنی؟اگر تو هم یک روزی پول -
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 آره.
 نظرت چرا کمک به فقرا کار خوبی هست؟به  -

 چون نیازمندن، خدا خوشش میاد، من خوشی بکنم.

 ها رو به تو گفته؟کسی هم تا حاال این -
 نه.
 تو مدرسه هم نگفتن؟ -

ا بود، جمان یه بار گفت، بعد من یه لباس داشتم، کوچیک شده بود، یه گدایی اینچرا، چرا، معلم

 لباسم رو براش بردم. نی کوچولو داشت، منمیه نی
 تر بازی کن؟گه با گوشی کممامانت به تو نمی -

 کنم. نه، چون زیاد استفاده نمی
 تر هست یا ایرانی؟به نظرت فیلم خارجی جذاب -

 اس. ایرانی، خارجی مسخره

 چرا؟ -
ا ب شه، مگه داریم همچین چیزی! بعدمثالً من یه فیلم خارجی با داییم دیدم، یه مردی پلنگ می

شن آدم، زنه به گرگه، یه دفعه میکنه، میکنه که گرگه، مثالً شاخه درختی، پلنگه مییکی دعوا می
 خیلی مسخره اس، اصالً چیز درستی نیست... . 

 های خارجی خوب هستن یا ایرانی؟به نظرت بازی -
 ایرانی. 

 چرا؟ -
 چون هر کسی باید برای کشور خودش بازی کنه. 

 توضیح بدی؟ ترشه بیشمی -
ه ککنم باید سر وطن خودت باشی، نه اینجوری فکر میکه برای وطن، مثالً من اینآره، برای این

 های وطن خودت رو معروف کنی. بری بازیای کسی دیگه رو معروف کنی، باید بازی
 کسی رو دیدی برای وطنش جنگیده باشه و موفق شده باشه؟ -

ا هداداشم تو گوشیش داره که پا و ایناش قطع شده بود، آمریکاییآره، سردار سلیمانی، عکسش رو 

 این کار رو باهاش کردن. 
 دونی؟درباره سردار سلیمانی چه چیزهایی می -

 خیلی چیزا، هم دست امام خمینی بوده، هم دست همین این کیه که رهبره؟
 ای؟آقای خامنه -
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خیلی، بعدش آخرشم رفت برای آمریکا که  آره، بعد یارای دیگه که رفتن برای جنگ، جبهه رفته
 «. کشتنش

 

 

 
 
 
 

گیری متفاوتی که با آنیتا و عرفان دارند، یا تولیدهای ساله، در جهت 12ساله و آراد  11کیمیای 

 کند:ها را ضعیف معرفی میاند و یا آن که آنایران را ندیده
 ها رو کجا دیدی؟این -»

 ها هم هست، بعضی اسباب بازی فروشیا دارن. دوستام دارن، توی مغازه
 پدر و مادرت نظرشون چی هست؟ -

 خرن. گن این عروسکا خوب نیستن و دیگه مدل جدیدی برام نمیمی
 کنی خوب نیستند؟تو خودت هم فکر می -

گه، با پولی که مردم ما گفته، هم بابام می سراحکمتمون توی دونم، هم معلمآره، خودمم می
  کشن.خرن و بقیه رو میدن، اسرائیلیا اسلحه میها میبرای این عروسک

 خب پس اگه خوب نیستند، چرا دوست داری باز هم بخری؟ -

چون خیلی نازن، موهاشون بلند و قشنگن، دوستامم همه جورش رو دارن، تازه باربی مرد هم 
 دارن. 

 مرد چه جوری هست؟باربی  -
 یه عروسکه که شوهر باربیه. 

 خری؟های ایرانی نمیچرا عروسک -
 عروسک ایرانی نداریم. 

 مثالً دارا و سارا رو نشنیدی؟ -
 «.نه، ندیدم اصالً
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ای یگهایرانی د های ایرانی حرف زدیم، آیا به جز کیل باکس بازیتر یک کم در مورد بازیقبل -»
 ی یا بازی کردی؟شناسرو هم می

ان خود بود، اصالً ایرمراد بود فکر کنم، ولی خدایی خیلی بیواال من یه بار یه بازی کردم، گل

 کنه. دونم بتونه بازی بسازه، اصالً توی ساخت بازی کار رو خراب میبعید می
 تر برای من بگی؟شه بیشچرا، می -

ی خیلی خوبی هم داریم، ولی امکانات نیست، مثالً نویسادونی؟ برنامهامکانات کالً زیاد نداره، می
کانات تونه با امنویس میهایی که توی انگلیس هست آیا توی ایران هم هست؟ یه برنامهاون سرور

و پولی که داره، یه بازی رو طراحی کنه، آیا توی ایران هم این پول و امکانات هستش؟ به نظرم 
 «. سازه روهایی که میکنه بازینیست، برای همین ایران داره خراب می

ساله را  12ساله و آراد  11ساله با کیمیای  11ساله و عرفان  8های آنیتای تفاوت اظهارنظر
های توان در بسترسازی فرهنگی خانواده آنیتا و عرفان دانست، به این معنا که با وجود ضعفمی

بودجه و عدم کار تخصصی جدی روی  های کودک و نوجوان ایرانی که به سبب کمبودمختلف تولید

 های خارج ارجحهای داخل را از تولیدشود، آنیتا و عرفان در مجموع تولیدهای اخیر مالحظه میتولید
ساله به درستی با تأکید در این که به فرض در تهیه پویانمایی  12ساله و آراد  11اند، اما کیمیای دیده

ی گاه چنین چیزهای ایرانی هیچاند، اما در تولید محصولهنفر به کار گرفته شد 711فروزن حدود 
 های آن سوی آب را نتیجه گرفته است.های ایرانی در برابر تولیدمتصور نیست، ضعف تولید

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کارتونی غربی بر روی کودکان  -عروسکیبررسی القائات الگوهای »( در کتاب ب 1411منطقی )
 های اخیر به شکل زیر یاد کرده است:از برخی از ضعف« پیش دبستانی

 داشتند، دلیل گرایشکودکان پیش دبستانی مصاحبه شده زیادی در اظهارات خود بیان می»
ا و ههای کارتونی خارجی، ضعف مفرط کارتونگسترده آنان و دوستانشان به کاربری از محصول

 های شبکه پویا است.پویانمایی
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دام های کودکان اقها و پویانماییرسانه ملی به عرضه کارتون اگر چه تا یکی دو دهه قبل، تنها
های فشرده کارتونی یا وارد عرصه شدن تبلت و کاربری کرد، اما به تدریج با باز شدن پای لوحمی

های اخیر هر یک قسمتی از وقت کودکان را معطوف های رایانه و تلفن همراه، گزینهکودکان از بازی

 های جدی رسانه ملی مطرح شدند.ادامه، به صورت جایگزین به خود کردند و در
ها و شود کودکان با استفاده از کارتونهای ارتباطی جدید سبب میکاربری از فناوری

های فرهنگی داخلی و خارجی را های داخلی و خارجی در عمل امکان مقایسه محصولپویانمایی
نوع ها، تهای ویژه آنها، صحنهگرافیک کارتون حداقل به لحاظ عینی )یعنی ابعاد ملموسی مانند

 ها را با هم مورد مقایسه قرار دهند.موضوعی و موارد مشابه( به دست آورده، آن
ل در های داختوان بیان داشت، تولیدهای داخل و خارجی میهای رسانهدر بررسی تطبیقی تولید

 ضعف هست.های خارج دارای برخی از نقاط قوت و مقایسه با تولید
ولیدها، شوند، این تهای انسانی تهیه و تولید میهای داخل با توجه به ارزشاز نظر محتوایی، تولید

اندک هستند. مضاف بر این، فرهنگ گرا و با بار خشونت گرا، غیرشهوی، غیرمصرفعموماً ارزش

ار گرا بروحیه جمع شود کودکان کاربر باهای لحاظ شده، تالش میگرای ایران در این محصولجمع
ها و مسایل انسانی ندارند، ابعاد های خارج از نظر محتوایی توجه جدی به ارزشبیایند. اما تولید
ها قابل توجه و شدید است و در مجموع طلبی و خشونت در آنگرا، رفاهگرا، تجملشهوی، مصرف

ر اوت اخیر یک امتیاز تردیدناپذیزنند. تففرهنگی فردگرا را )که همان فرهنگ غرب باشد( را دامن می

ارزش های غالباً الئیک و بیرود که در برابر ارزشهای داخل به شمار میبرای تولید رسانه
 گرا هستند. های داخلی حاوی ابعاد ارزشی و ارزشهای رسانههای غربی، محصولهای رسانهمحصول

 
  

 
 
 
 

قادر به  شود، آناندکان و نوجوانان که سبب میاما از سویی به سبب سیطره تفکر عینی بر کو
فهم مفاهیم انتزاعی نباشند و تنها مفاهیم ملموس و عینی را فهم کنند، و از سوی دیگر به دلیل 

توجهی در به کارگیری متخصصان امر برای ارایه مفاهیم انتزاعی به صورت عینی برای کودکان، بی

های داخلی چندان دیده ها و پویانماییا در کارتونگرنقطه درخشش طرح مسایل ارزشی و انسان
هیه شناختی الزم در تهای خارجی به سبب توجه به نکات روانها و پویانمایینشده، در برابر کارتون

ربایند و های تهیه شده در داخل میمحصول برای کودکان و نوجوانان، گوی سبقت را از محصول
 افتند.ها عقب میهای خارجی، از آنه با شبکههای داخلی در مجموع در مقایسشبکه
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ی اهای رسانهای ایران در قیاس با محصولهای رسانهیکی از دالیل بارز عقب افتادن محصول
های دیجیتال طراحی شده ایرانی در ها و بازیها و پویانماییاندک کارتونخارجی، تنوع موضوعی 

 های خارجی است.مقایسه با محصول

های دینی، ضعف دیگری است که برخی از کودکان کاربر های ایرانی از موضوعاشباع برنامه
 اند.متذکر آن شده

های ویژه و آب و رنگ های ایرانی به لحاظ گرافیکی، جلوههای رسانهضعف پردازش محصول

های پویانمایی و بازیها، های ویژه و آب و رنگ کارتونتولیدها، در مقایسه با قدرت گرافیکی، جلوه
های تولید شده در داخل را از منظر مخاطبانش، دیجیتالی خارجی، امر مشهودی است که محصول

 دهد.تر قرار میدر سطحی پایین

 
موسیقی متن تولیدهای ایرانی نیز عموماً یک موسیقی مالیم است، در حالی که موسیقی متن 

 ه است.کنندبخش و تحریکه شدت هیجان انگیز، تحرکتن( بهای خارجی )نظیر بنبرخی از تولید
تر و به های خارجی بسیار بیشاندک ایران، تولید رسانهبه همین ترتیب در برابر حجم تولیدهای 

گذاری، گاهی برای تهیه یک برنامه خارجی )نظیر پویانمایی ظهور نگهبانان(، لحاظ میزان سرمایه
 شود.ای کودکان، هزینه صرف میهای رسانهدر تولید محصولاندازه یک سال هزینه ایران به 

توان نتیجه با توجه به این که غالب کودکان دبستانی از تفکر عینی برخوردارند، به سادگی می

قرار  های غربیگرفت، وقتی کودکان ایرانی در برابر گرافیک کم نظیر و صداگذاری خوب محصول
های خراش و ماشینهای آسمانهای اخیر دایم با ساختمانگیرند، یا وقتی آنان در محصولمی

ی خارجی های دیجیتالها و بازیها، پویانماییگردند و یا با تنوع موضوعی کارتونپیشرفته مواجه می
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شوند، یا با شنیدن موسیقی متن کارتون و پویانمایی که مشغول کاربری از آن هستند، به روبرو می
های داخلی خیلی دور از ذهن های غربی بر محصولترجیح محصول آیند،شدت به هیجان می

ها، یها و پویانمایهای دیجیتالی، کارتونهای غربی مطرح شده در بازینماید، ضمن آن که الگونمی

های تن از موجودورزند )مانند برخورداری بنهای محیرالعقولی که به انجام آن مبادرت میبا انجام کار
های قدرتمند مرد عنکبوتی، قدرت یخ زنندگی السا( به سادگی کودکان را جذب خویش تارفرازمینی، 

تند، گرا نیسهای خارجی به دلیل آن که خیلی ارزشهای رسانهسازند، مضاف بر این که تولیدمی
 هایها و پویانماییممکن است خود را مجاز بدانند که از مسایل نفسانی هم در جریان تهیه کارتون

 خویش سود ببرند.
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تبلیغات طوالنی و غیرمرتبط شبکه پویا )و نهال(، عامل دیگری در جهت فاصله گرفتن کودکان 
و نوجوانان از کاربری از این شبکه هست که در مصاحبه کودکان زیادی مورد اشاره قرار گرفته 

 «.است
اندازی های کودکان خود را راهبرنامه 1338سی اعالن داشت از اول تیرماه بیپس از آن که بی

های ویژه کودکان در تلوزیون ایران به این خواهد کرد، بالفاصله محمد سرشار، مدیر وقت کانال
، یعنی چند روز قبل از شروع رسمی این برنامه در 1338خرداد  25خبر واکنش نشان داد و در 

 «.کندم فرهنگی به کودکان را شروع میروباه پیر )انگلیس( تهاج»اینستاگرام خود نوشت: 
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میلیون جمعیت ایران را کودکان تشکیل  81در صد از  25 :گفت محمد سرشارو هفته بعد، د

های تلویزیون دولتی ایران را درصد این کودکان، برنامه کانال 81دهند و اضافه کرد که بیش از می
جی ها و دوبله در ایران بهتر از هر نمونه خارکیفیت برنامهکید کرد که أکنند. آقای سرشار تتماشا می

 .آن است و با فرهنگ محلی بیشتر تطابق دارد

 تنگرانی ما از دخال»گوید: آقای سرشار میاست، در گزارشی که خبرگزاری فارس منتشر کرده 
زارت سی را وبیبی دانید بودجهبی سی در ارتباط با کودکان، بودجه آن است. همانطور که میبی

ها به نکته دوم این است که آن نیست.یش( هاکند و نگران )هزینه برنامهخارجه بریتانیا کنترل می
ش ها را پس از دوبله پختوانند این برنامههای کودکان دسترسی دارند و میآرشیو بزرگی از برنامه

 «.کنند

ه کند ککید میأولی ت ،انددمی« جنگ نرم»در « رقیب جدی»سی را یک بیبی محمد سرشار،

های ویژه کودکان، رقیب خود را به دقت تحت نظر خواهند داشت. وی های کانالمدیران برنامه
 .های ویژه کودکان اختصاص دهندتری به کانالهمچنین از مقامات ذیربط خواست که بودجه بیش

سی بیبی ،کندکاری میکه با تلویزیون ایران هم م لیوانی، رئیس مرکز انیمیشن صبامحمد رحی

عتبار ابی را یک تشکیالت متخاصم خواند که با هدف ضربه زدن به جمهوری اسالمی ایران، برای
 .کنددر بین کودکان تالش می« اسالمی -شیوه زندگی ایرانی»کردن 

کند تیرماه، گفت مرکز تحت نظر او سعی می 3به گزارش خبرگزاری تسنیم آقای لیوانی در تاریخ 
گوید: وانی میتری تولید کند. آقای لیهای بیشسی، انیمیشنبیبی «آورتبلیغات زیان»ی مقابله با برا

اند به ستهها نتوانکنند. دلیلش این است که آنسی و اربابانش این کار را میبیبی دانیم چراما می»
 را )از شیوه زندگی ها این است کودکاناهداف خصومت آمیزشان برسند. به همین دلیل برنامه آن

 وی ادامه داد: .ایرانی( منحرف کنند -اسالمی

دقیقه انیمیشین  481هزار و  2ها در طول تابستان د. بچهوثر واقع شؤها مکنم حیله آنفکر نمی»
 .«برای تماشا کردن دارند، به همین جهت به دنبال تولیدات خارجی با کیفیت بد نخواهند رفت

ه در ی، یک بازیگر ایرانی کزیون ایران موافق نیستند. رضا فیاضتلو نوالوولی همه با نظر مس

های سی فارسی برای پخش برنامهبیبی تصمیماست برنامه مخصوص کودکان شرکت داشته  دچن
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این  ممکن است»د. وی در مصاحبه با خبرآنالین گفت: رکویژه کودکان را یک تحول خوب ارزیابی 
 «.ما باشد که به خودشان بیایندیک زنگ بیداری برای مدیران 

شود مقایسه هایی که حاال ساخته میرا با برنامه 1351های تلویزیون دولتی در دهه وی برنامه

 .در طول زمان پایین آمده است ی تلوزیونهاکیفیت برنامه ،کرده و معتقد است

ر ز نظا ،گویداین اظهارات، کم و بیش مشابه نظر محمد مسلمی، یک بازیگر دیگر است که می
سال گذشته، در بدترین  31زیون جمهوری اسالمی در مقایسه با تولید برنامه برای کودکان، تلو

 .شرایط قرار دارد

آقای مسلمی در تاریخ اول تیر ماه در مصاحبه با خبرگزاری مهر از مقامات به دلیل این که 
نه سی، در این زمیبیبی ست کهاین در حالی ا ،انتقاد کرد و گفت« گیرندکودکان را جدی نمی»

 .کندگذاری میسرمایه
سی و بیبی وبسایت خبری تابناک در یک گزارش تحلیلی به اظهارات آقای سرشار درباره بودجه

 .اندازی پخش برنامه برای کودکان اشاره کرده استراه

« ایان رسانهترین سازمبزرگ»زیون جمهوری اسالمی ایران تلو در این گزارش آمده که رادیو و
کانال  21کانال تلویزیونی و رادیویی از جمله  121هزار کارمند است. همچنین دارای  51در جهان با 

 .کانال تلویزیون استانی است 33شبکه خارجی و  12تلویزیون ملی، 

 های رادیو و تلویزیون و کارمندان، با کیفیتدر این گزارش اضافه شده که که افزایش تعداد کانال

 .ها تناسب نداردنامهبر

نه از جمله بودجه ساال -در این گزارش تخمین زده شده که بودجه رادیو و تلویزیون دولتی ایران 

تریلیون تومان  4نزدیک به  -شودمین میأتها آن که توسط دولت و سایر منابع درآمد مانند آگهی
 .است

 گوید مشکل اصلیده است. او میهم درباره مصاحبه آقای سرشار اظهار نظر کر صادق زیباکالم
ولتی است. ن دبه این سازما« نبود اعتماد»زیون دولتی ایران نداشتن بودجه نیست بلکه رادیو و تلو

ب کند و سعی دارد غرل را از لحاظ ایدئولوژی نگاه مییین سازمان، مساکالم ابه عقیده صادق زیبا
 .کنندتر، این طور فکر نمیمله نسل جوانرا خبیث جلوه دهد، در حالی که بسیاری از مردم از ج

از آنجا که مقامات جمهوری اسالمی »نویسد: کالم میزاری تابناک به نقل از آقای زیباخبرگ

است، بر اساس ایدئولوژی اظهار نظر کرده   «روباه پیر»معتقدند بریتانیا یک شیطان، مستعمره گر و 
ی که ممکن است حت های ما است. در حالیدادن بچه سی، فریببیبی هدف برنامه ،گویندمی و فوراً

  «.سی را هم تماشا نکرده باشندبییب هاییک بخش از یکی از برنامه

ها، کودکان و نوجوانان در برخورد با های نظری مسووالن سیما و ناقدان آنفارغ از بحث
 دهند.شان میها را نهای آن سوی آب، اثرپذیری قابل توجه خویش از این رسانهرسانه
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دارد که وی با کاربری از برخی از ساله، در فرازی از مصاحبه خودش، بیان می 12شیدای 
تی شده است، اظهارنظر وی در همین بیجیهای موجود در فضای مجازی طرفدار گروه المحتوا

 رابطه به فراز زیر است:
 کنه، چیه؟هایی که اطالعاتت رو زیاد میمنظورت از فیلم -»

 بینم.تی رو زیاد میبیجیمثالً این اواخر فیلمای مربوط به ال
 تی؟بیجیال -

 .گنگراها رو میجامعه همجنس
 چی باعث شده این قدر جذبشون بشی؟ -

 گرا بود.یکی از دوستای مجازیم همجنس
 هات آشنا شدی؟کجا با این دوست -

کرد. اونجا یه دختری بود اسمش مهتاب  های تلگرامی عضوکالسم من رو توی یکی از گروههم
 تر بود. با هم دیگه مچ شدیم.بود. سه سال از من بزرگ

 یعنی چی مچ شدین؟ -
 یعنی صمیمی شدیم.

 با مهتاب تا حاال هم رو دیدین؟ -
 نه. فقط عکساشو دیدم.

 گرا هست؟از کجا فهمیدی همجنس -
کم که گذشت و صمیمی شدیم، بهم  اش عکس دوتا دختر بود. یهخب اون اول پروفایالش همه

 گفت که همجنسگرا هست.

 گرا یعنی چی؟ دونستی همجنستو می -
 نه زیاد. همین دوستم برام توضیح داد.

 عکس اون دخترها چه جوری بود؟ -
عکس خاصی نبود. دخترایی که هم رو بغل کردن و این طور چیزا. البته چندتا عکس رنگین 

 کمونم بود.
 معنی رنگین کمون رو؟ دونیتو می -

 گراها هست.اوایل نه. ولی مهتاب گفت که نشانه همین همجنس
 ها هست؟چرا این نشانه اون -

هایی با تمایالت مختلف وجود دارند و ده که آدمدونم این نشون میخب تا اونجایی که من می
 باید این رو قبول کنیم.

 چیه؟بینی ها رو میدلیل این که این مدل فیلم -
خوام قشنگ باهاشون آشنا باشم که اگه یه روزی متوجه شدم گرایش منم همینه، بتونم خب می

 ام توضیح بدم.برای خانواده
 گرا باشی؟زنی تو هم همجنسیعنی حدس می -
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 گم اگه یه زمانی متوجه شدم. ولی فک نکنم.نه، نه. فک نکنم. دارم می
 گرایی چیه؟نظرت راجب هم جنس -

خب نظرم خیلی عوض شده. به نظرم یه چیز طبیعیه. باید بهشون احترام گذاشت. اینا خودشون 

شن. من خودم حاضرم با آدمایی با چنین گرایشی دوست باشم. چون واقعاً آسیبی به خیلی اذیت می
 زنن. ما نمی

 قبالً نظرت چی بود؟ -
 کردم آدمای خطرناک و عجیبی ان.خب فک می

 بینی؟روز چند ساعت فیلم می حدوداً در -
 «.بستگی داره. حدوداً سه، چهار ساعت

 
 

 
 
 
 
 

شوند(، حکایت از کاهش تأثیر های زیادی مالحظه میاظهارنظر اخیر )که مشابه آن در مصاحبه
توان اظهار داشت، در فضای پذیر کننده رسمی داخلی دارد، به عبارت دیگر، میهای جامعهنهاد

های مورد نیاز کودکان، نوجوانان و جوانان در گذاری اندک روی تولیددلیل سرمایه جهانی شده، به

های داری روی تولیدهای تبلیغاتی جهان سرمایهگذاری جدی و گسترده نهادداخل )و در برابر سرمایه
 یپذیری بهینه کودکان و نوجوانان ایرانمورد نیاز کودکان، نوجوانان و جوانان(، در روند جامعه

 های جدی ایجاد شده است.خلل

پذیری کودکان و های آن سوی آب در جامعهاثرگذاری رسانه -2-3

 نوجوانان ایرانی 

پذیر کردن کودکان، نوجوانان و جوانان و دیگر اقشار اجتماعی، تنها در حال حاضر در روند جامعه

 های غربی نیز درؤثر نبوده، رسانهپذیری افراد مپذیر کننده داخلی در جامعههای جامعهو تنها نهاد
 گردند.این میان به سهم خود اثرگذار واقع می
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های ارتباطی و تبدیل جهان به یک دهکده واحد جهانی، کودکان، نوجوانان و با پیشرفت فناوری
گیرند و این امر در های غرب نیز قرار میجوانان جامعه در عمل تحت تأثیر القائات ارزشی رسانه

 آیند.پذیری آنان اثرگذار واقع میجامعه روند

کارتونی غربی بر روی کودکان  -عروسکیبررسی القائات الگوهای »( در کتاب ب 1411منطقی )
 ویسد:  نداری( میمحتوای تولیدهای فرهنگی غرب )و عمدتاً جهان سرمایه در زمینه« پیش دبستانی

ردد. گمشخصاً دو جریان متمایز مالحظه میبا بررسی محتواهای تولید شده در فضای مجازی، »
های داری غرب است که در جریان طرح الگوهای جهان سرمایهجریان نخست جریان الگوپردازی

ه کند که بخویش، مشخصاً اهداف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خاصی را تعقیب می
که همان کسب سود است،  داریتحکیم، تعمیق و گسترش بیش از پیش اهداف جهان سرمایه

گرایی هستند که در صدد خدمت به جامعه خود و های مردمی و انسانبینجامد، اما جریان بعد، نهاد
های داری با جریانهای سرمایههای جریان زیر پوشش نهاداند. اما مقایسه تولیدجامعه جهانی برآمده

های دهای نهاریان اخیر در برابر انبوه تولیدهای جگذار، داللت بر آن دارد که تولیدمستقل و خدمت

داری و سیاسی غرب، جریانی ضعیف بوده، قابل رقابت با جریان های سرمایهزیر پوشش نهاد
 گفته نیست. پیش

اً داری )و مشخصهای تبلیغاتی جهان سرمایههای نهاداگر در این قسمت تمرکز بحث روی تولید
 با شناسی کودکان و ثانیاًداشت، جریان اخیر اوالً با شناخت دقیق روانتوان اظهار امریکا( باشد، می

های دیجیتالی، ها است، کار تولید بازیدر دست داشتن اهداف مشخصی که در صدد تحقق آن
کند تا های گسترده دنبال میگذاریهای خود را با سرمایهها و سریالها و فیلمها، کارتونپویانمایی

پذیری افراد، در عمل موفق به نهادن القائات خویش در با مداخله در جریان جامعهاز این طریق 
 «.اذهان مخاطبانش گردد

پذیری سیاسی در جامعه غرب که با اتکا به ، در ارتباط با مصداقی از جامعه (1388) 1پورحاجی
 نویسد:پذیرد، میتولیدهای فرهنگی آن صورت می

، تجارت برده، انحصار معامالت طال و نگاریهرزهارت در عرصه برتربینی، نژادپرستی، تج خود»
های ویژگی یهودیان،جاسوسی  دهی وهای آسمانی، رباخواری، مافیا، رشوهتحریف کتاب نقره،

برانگیخت، به حدی که مردم اروپا برای نشان دادن  یانیان را از یهودیبودند که نفرت اروپا یناپسند

رودش و بوده،نفرت خود، یهودیان را به موش تشبیه کردند؛ حیوانی که عامل اصلی بیماری طاعون 
 ،شکسپیر تر تاجر ونیزی نوشتهأبه هر مکانی با آلودگی و بیماری همراه است. نمود عینی این تنفر در ت

 مشهود است. 

                                                             
 (. باربی، شوالیه زیبا. اینترنت.1388پور، زهرا )حاجی .1
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برای در امان ماندن از  ،یان به کودکان خویش آموخته بودندیاروپان یاد شد، آنچه از آبر اساس 
داران بزرگ دوران خود دوری کنند. متفکران و سران یهود که اغلب از سرمایه نشرّ یهودیان، از آنا

یسم )گروه البی صهیوناز این رو بودند، به فکر راهکاری اساسی برای این نوع از یهودستیزی افتادند. 

با ساخت  وارد عمل شد و ،با استفاده از ابزار قدرتمند سینما و تلویزیون ،شار صهیونیسم در هالیوود(ف
داشتنی جلوه داد. در همین  های آن موش بود، این حیوان را موجودی دوستهایی که ستارهانیمیشن

 .ساخته شد 2و  1های معروف میکی موس، تام و جری و استوار لیتلراستا مجموعه
کسی یزنی؛ میکی موس، نمادی از همان یهودی سرگردان و بیدولین شخصیت مشهور آثار والت ا

شد و او با اتکا به زیرکی و چاالکی خویش بر همه تهدید می ،تراست که مدام از سوی رقیبان قوی
آزار جای خود را در دل کودکان دنیا باز کرد. موش بی ،شود. بعد از میکی موس، جریپیروز می ن،آنا

، همیشه بر تام ،های درشتشهای پهن و چشمو دوست داشتنی انیمیشن تام و جری که با گوش
ند. در کمی شدر برابر خودشدن شود و او را مجبور به تسلیم گربه نادان و احمق داستان، پیروز می

این  ید.آاو می یاریبه  ،این مجموعه هرگاه جری به کمک احتیاج پیدا کند، دشمن تام یعنی سگ

آزار، آرام و پشتیبان ست که در این کارتون؛ بیا سگ بزرگ خاکستری، نماد کشور آمریکا
 شود. نشان داده می ،ستمدیدگان

شوند، رویی توسط دیگران تحقیر میگیری که به دلیل زشتهای مطرود و گوشهکلیشه شخصیت
زشتی  ی که در نهایت ناتوانی وهاید؛ شخصیتنشوبه وفور یافت می ،های صهیونیستیدر انیمیشن

ر همه ب یش،انگیز خوگیری از توان اعجاببا بهره نشود و آنابه قدرت و زیبایی تبدیل می نآنا
برخالف  ،در زمرۀ این گروه از آثار است. مادر دامبو ،کنند. انیمیشن دامبو، فیل پرندهمشکالت غلبه می

، کاله عرقچین مانند مخصوص یهودیان را به سر دارد دار به سر دارندها که کالهی زنگولهلسایر فی
برد. دامبو نیز طی عملیاتی، پرچمی را در سیرک به در اسارت به سر می ،و به جرم دفاع از فرزندش

 !نیست اسرائیلشباهت به پرچم آورد که بیاهتزاز درمی
ست که در ا روگیر، آواره و زشتدر کارتون جوجه اردک زشت، قهرمان داستان اردکی گوشه 

ت خورشید گشاید! عبارت رفتن به سمکه به سمت خورشید بال می شودمیتبدیل  ،پایان به قویی زیبا
در تورات بیان شده و در بین یهودیان این گونه رایج است که منظور از آن، بازگشت به سرزمین 

 .باشدموعود می

تر پوست است که نماد کالنشخصیت محوری، گانگستری سفید  ،شانسدر کارتون لوک خوش 
لوک همواره تنهایی، غریبی و آوارگی خود را زیر لب  .آیدو قانون اومانیستی آمریکایی به شمار می

یابد. جذابیتی دو چندان می ،روگو و سگی خندهکند. او با چهره و اخالقی نیکو، اسبی بذلهزمزمه می
در بعضی از  ود.شرو نمیکست روبهگاه با شهیچ ،جوی مجرمان و تبهکارانولوک در جست

لوک متمدن و مهربان، فرشته نجات سرخپوستان ساده لوح و مردمی از  ،های این کارتونقسمت
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د که بدون مداخله او، جنگ قبیلگی و ظلم گردد و این گونه القا میوشهای مذهبی خرافی میفرقه
اقی است که خانۀ لوک کجاست؟ چرا او گیرد. اما این سؤال همیشه بهمه جا را فرا می ،و تبهکاری

کند؟ و چرا همیشه این همیشه با اسبش به سوی خورشید در حال غروب، آرام و خسته حرکت می

  ام؟ام دور افتادهکند: من گاوچرانی تنها هستم که از خانهترانه را زیر لب زمزمه می

 

  
 
 
 
 

گر یهودی مانده از آغوش گرم مادر، تداعیکلیشۀ کودک دور مانده از میراث اجدادی یا دور 
حنا دختری در  داستان هاچ زنبور عسل، بنر، ت.خویش اس یمظلوم و دور مانده از سرزمین مادر

فهماند که باید به دنبال مادر زیبا و نورانی خود باشد و به کودک یهودی می ها،نظایر آنمزرعه و 

 «.خواهند او را از بین ببرندبدجنس هستند که می و غیر یهودیان موجوداتی ترسناک
پذیری از آن یاد کرده است، به طور عمده ناظر بر ( درباره جامعه1388پور )آن چه حاجی

پذیری تنها در ابعاد سیاسی محقق نشده، پذیری سیاسی است، اما باید توجه داشت که جامعهجامعه
غاتی نظام های دستگاه تبلیها و پویانمایین القائات کارتونگیرد. بنابرایهمه ابعاد زندگی را دربر می

 داری را نباید منحصر در مسایل سیاسی دید. سرمایه

پذیری مورد نظر کلنز که مصداق دیگری از اندیشه جامعه آف مورد بازی کلش در ارجمندنیا
ارشکنی شگری و هنجداری بوده، آشکارا به تبلیغ خشونت، پرخاهای تبلیغاتی جهان سرمایهدستگاه

 کند:پردازد، به شرح زیر یاد میمی
 ارسال انامک چراکه کند،می نقش ایفای نیز اجتماعی شبکه یک قالب در کلنز آف بازی کلش»

 به یا ردهک نظر تبادل بازی خصوص در کنندگانبازی تا است شده فراهم بازی این فرآیند در پیام
 صحبت برای امکانات این از افراد شده مشاهده موارد اکثر در که است حالی در این بپردازند. گووگفت

 و رد ازیب با غیرمرتبط هایپیام که ایگونه به کنندمی استفاده بازی از خارج مسایل مورد در کردن
 هایسیبآ احتمال طریق، این از و تبدیل تهدید یک به بازی از ویژگی این شود،می باعث و شده بدل

 .کند پیدا افزایش متعدد

 تمام در ایرایانه هایبازی کاربران پنجم یک دارد، این از انجام شده حکایت مطالعات و اخبار

 درصد 21 یا،دن جمعیت از درصد یک داشتن وجود با ایران کشور که معنا این به. هستند ایرانیان دنیا،
 تجمعی این از ایعمده بخش البته که است داده اختصاص خود به را ایرایانه هایبازی کاربران از

 .هستند کلنز آف کلش بازی مشغول
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 نقطه رستد باشد، داشته تربیش تخریب توانایی که است ترموفق فردی بازی این در متأسفانه
 ظرن در جسمی و روحی لحاظ از سالم و موفق انسان یک برای توانمی که خصوصیتی آن مقابل
 یرینسا جان که گیردمی قوت ایگونه به گریتخریب و جوییبرتری روحیه بازی این در. گرفت

 ردنک تخریب این که ضمن. کندمی پیدا را خود سربازان کشتن اجازه فرد زیرا می گردد، ارزشبی

 پذیرفتن و بازی سطح رفتن باال با مساوی موفقیت است، تربیش امتیاز و غنیمت کسب با مساوی
 سطح رچهه که است آنجا تربیش تأسف این، بر عالوه. است تربیش تخریب با مساوی باالتر سطح

 هیجان و ولع زیرا شود،می افزوده او اضطراب و تنش میزان بر رود،می باالتر کنندهبازی فرد موفقیت

 بازی االنفع اکثر که ایگونه به کندمی پیدا باالتر مراحل به رسیدن و بازی ادامه برای تریبیش
 هرچه ماا کرد، نظر صرف بازی این از توانمی ترراحت ترپایین مراحل در معتقدند «کلنز آف کلش»

 .داد خواهند دست تر ازبیش را بازی ادامه از انصراف قدرت شوند،می نزدیک باالتر مراحل به
 به این که ضمن کرده، محافظت خود قلعه از کندمی تالش فرد مخرب، بازی این طول در

 در ند،ک پیدا دست تریبیش غنایم به تربیش تخریب با می پردازد، خود اطراف هایقلعه تخریب
 کسب و پیشرفت و موفقیت شرط نوعدوستی مجازی، فضای از دور به و انسانی جامعه در که حالی

 الوهع که است این «کلنز آف کلش» بازی هایویژگی از دیگر یکی. بود خواهد زندگی در آرامش
 ،مشخص ایهزینه پرداخت با توانمی باالتر، مراحل به رسیدن برای زمان و وقت کردن سپری بر

 است، بازنده فرد مورد، دو هر در که کرد پیدا راه کاربر، نظر مورد مرحله به کوتاهی زمان مدت در

 هب برای که پولی دوم، انتخاب در و دهدمی دست از را خود قیمت گران وقت اول، انتخاب در چراکه
 متوجه بازی هنگام فرد متأسفانه این که ضمن. دهدمی هدر به کشیده، زحمت آن آوردن دست

 و است پیشرفت حال در که بردمی سر به توهم این در و نیست خرد،می جان به که هاییآسیب
 .دهد ادامه را آسیب پر بازی این شود،می باعث که است پیشرفت به نیاز همین
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 کندیم پیدا در آن کاهش خودآگاهی سطح گیر بوده،وقت و اعتیادآور شدتبه« جنگ قبایل» بازی
 هک است دلیل همین به نیست، داده انجام که کاری و زمان گذر کاربر متوجه دلیل همین به و

 تصور ولی است، بوده بازی مشغول هاساعت این که با فرزندشان کنند،می اظهار والدین از بسیاری

 و نداشته وجود هابازی سایر در آنچه همچنین. است بازی بوده سرگرم دقیقه 31 از ترکم کندمی
 روعش ای،رایانه هایبازی سایر در که است این آید،می حساب به «قبایل جنگ» بازی مضرات جزو

 ردف اختیار به بازی مجدد شروع بازی این در که حالی در است، کاربر اختیار در بازی مجدد شروع و
 به دارد، وجود آنان حمله امکان لحظه هر و است انجام حال در سایرین سوی از بازی زیرا نیست،

 یناگهان شدن بیدار مشاوره، مراکز به کنندگانمراجعه از بسیاری گالیه که است دلیل همین
 دبای کاربران همه «کلنز آف کلش» در. است بازی مجدد شروع برای شب هاینیمه در همسرشان

 مورد رزودت ترها،ضعیف بازی این روند در که است دلیل همین به باشند، رحمبی و کنند تخریب
 به شده وارد افراد رو این از .(است فرماحکم جنگل قانون در که اصلی همان) گیرندمی قرار آسیب
 تواننمی دلیل همین به. نگیرد قرار دستبرد مورد شانقلعه که هستند این نگران مدام بازی، فضای

 منفی، ابعاد تمام با ندارد، وجود محدودیتی هیچ آن برای که کنندهنگران و مخرب بازی این پذیرفت
 یطراح افراد فراغت اوقات کردن پر برای شود،می ایجاد آن به واسطه که مشکالتی و هانظمیبی

 (.521313 :خبر . کد1334 مرداد 11)عصر خبر،  «است شده
داری مضامین مشابهی هستند، به این معنا که در هر دو بازی های پابجی و فورتنایت، بازی

نفر دیگری را که در صحنه حضور دارند، به قتل برساند تا به این  33گفته، بازیگر باید تمامی پیش
 ترتیب پیروز صحنه مسابقه معرفی گردد.
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سوی  تر و ازهر چه بیشبازی سیمز نیز از منظری متفاوت از سویی با تبلیغ مصرف و مصرف 
 داری را بر عهده دارد.های جامعه سرمایهدیگر با دامن زدن به شهوات آدمی، وظیفه القای ارزش
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 ای است که در عینداری خواهان تربیت افراد به گونهبه تعبیر دیگر، از آنجا که نظام سرمایه
ه در عین هایی رباتیک است کنباشند، در صدد تربیت انسانمصرف کننده بودن، دنبال طغیان و قیام 

آفرینی در جامعه نباشند، از این رو دست به تهیه و برخورداری از اوج مصرف ممکن، به دنبال تحول

زند که خواست اخیر را محقق سازند. بنابراین دستگاه تبلیغاتی اخیر ای میتولید محصوالت فرهنگی
گرایی و زند که از سویی با دامن زدن به شهوتهای میپویانمایی ها ودست به تهیه کارتون

د داری را تضمین کنگرایی در سطح کاربران خردسال و نوجوان، افزایش فروش نظام سرمایهمصرف
نند، زهای بی حد و حصر میو از سوی دیگر با تهیه و ارایه محصوالتی که دست به ترسیم خشونت

سازد که اندیشه طغیان علیه نظام فاسد خود را چنان مرعوب  کودکان و نوجوانان مخاطب
 داری را از ذهن خویش بیرون کنند. سرمایه

ها وها و شها و کنسرتها، سریالهای دیجیتالی، فیلمها، بازیها، پویانماییاگر مجموعه کارتون
ها که از طریق ی این رسانههاتوان گفت، محتواهای غرب یاد شود، میها با عنوان رسانهو مانند آن

گیرد، واجد فضای مجازی به راحتی در دسترس کودکان، نوجوانان و جوانان ایرانی قرار می

ران پذیری کاربگفته در روند جامعههای پیششوند، محتواهای خاصی هستند که سبب میویژگی
 آیند.های غربی و فضای مجازی به شدت مؤثر واقع ایرانی رسانه

های غربی و مشخصاً فضای مجازی، ایجاد جریان آزاد اطالعاتی، در عمل تحول عظیمی رسانه
های اجتماعی پدید آورده، به نوعی به تحقق یک دموکراسی، جامه عمل پوشانده است که در تعامل

 در آن هر فردی امکان اظهارنظر و نقد آرای حاکمان را در اختیار دارد.
 های ارتباطی جدید غرب در اختیاربارز دیگری است که فناوری گسترش ارتباطات افراد، مشخصه

 اند.ها نهادهانسان
ای که در فضای مجازی وجود دارند، بعضاً از این نسل جدید در برخورد با منابع اطالعاتی گسترده

 برد. اصطالح گوگلهای خود سود میهای خویش و افزایش آگاهیاطالعات برای یافتن پاسخ سوال
شود. به عنوان مثال، ، اصطالح خاصی است که در سطح کودکان و نوجوانان زیاد شنیده میکردن

ساله، در مصاحبه خودش، در حالی که هنوز کلمه گوگل را به درستی تلفظ نکرده، از آن  11نیکای 
دهد که با وجود سن پایین خودش، از امکان گوگل کند، در عمل نشان میبا عنوان گوگول یاد می

 ن و جست و جوی اطالعات مورد نیازش برخوردار است.کرد

تواند به ارایه اطالعات البته ویژگی بارگذاری اطالعات روی نت توسط هر فرد و گروهی می
ها است که ساله در همین رابطه، بیانگر آن 12ناموثق و غلط به افراد بینجامد. اظهارات ملیکای 

تواند به توهم زده کردن کاربرانش زی وجود دارد، میاطالعات غلطی که بعضاً در سطح فضای مجا
 بینجامد:

 از لحاظ ظاهری هم خودت رو دوست داری؟ -»
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 نه.
 چرا! -
 .چون خوشگل نیستم ،ندارم 

 .نظر من که خیلی هم زیباییه ب ،کنی خوشگل نیستیچرا فکر می -

ه راهی گفت ییدا قبالً بهم میآ ،مثل مدال ،خواد چشام رنگی باشه یا قدم بلند باشهخه دلم میآ
 ،مدخواد بزرگ شخیلی دلم می ،کنهرو عوض می ذاره که رنگ چشاشوندما تأثیر میآهست که رو 
 .انجامش بدم

 کنه؟که رنگ چشم عوض می سته یعنی یه عملی -

یه سری برنامه ایناست که اینترنتی باید بخری گوش بدی و بخونی بعد یه مدت عوض  ،نه

 ه؟شمی

 ده؟جواب می ین چیزینظرت چه نب -

 «.چون همه زیرش نظر نوشته بودن که رنگ چشماشون عوض شده ،دهمطمئنم جواب می

  

 
برخورد مدام کاربران با انواع و اقسام اطالعات موجود در فضای مجازی، به تدریج ویژگی جهانی 

ها و ها، برنامهبا تأمل و توجه به الگوآورد. به بیان دیگر، شدن را برای کاربران به ارمغان می
های مختلف در سطح جهان، کودکان و نوجوانان کاربر فضای مجازی به تدریج به جایی جشنواره

های رسند که عالیق آنان محدود به مسایل داخلی جامعه خودشان نشده، مسایل فراتر از مرزمی

ن با عنوان جهانی شدن یاد کرد. اظهارات سارای تواگیرد که از این مسأله میکشور را نیز در برمی
 کند:ساله، شاهد مثالی در همین ارتباط را ارایه می 12

 کنی؟دنبال می کنیها رو دنبال میحرف از مراسم اهدای جوایز شد، مگه تو این طور برنامه -»
 ها رو ببینم.این جور مراسم کنمآره، من چون دوست دارم کارگردان بشم، از اآلن سعی می

 بینی؟ها رو میکدوم برنامه -
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 اسکار و گلدن گلوب. 
 چی؟ -

 وی.ام تی

 .دونم چیه اصالًنمی -
های تلوزیونی امریکاست که امسال به صورت آنالین برگزار سریال مراسم اهدای جوایز به بهترین

 «.شد

 

 
 
 
 
 
 

 

فضای مجازی از آن برخوردار هست، های غربی و به تبع آن ویژگی بارز دیگری که رسانه
نبال ها برای افزایش دها است، به این معنا که برخی از افراد و سایتسوءاستفاده از هوای نفس انسان

 های تولید شده خویش، درتر، با ارایه مسایل جنسی در محتواکنندگان خود یا کسب درآمد بیش

 خودشان کنند. کوشند کاربران مختلف را متوجه و معطوف بهعمل می
ساله که به روایت کاربری خویش از فضای مجازی در دوران دبستان خودش پرداخته  21علی 

نگاری که در فضای دهد که در گذر زمان محتوای هرزهاست، در گزارش خودش عمالً نشان می
 مجازی ارایه شده است، نسبت به یک دهه قبل، افزایش یافته است:

 بعد آیا واقعاً این اقدام تأثیری هم داشت؟  -»
دقیقاً. البته برای کسی که بلد نباشه، یعنی این کار اون زمان چون هیچ کسی واقعاً بلد نبود، 

جوابگو بود، و اون زمان ما که فهمیدیم به خاطر کشف یکی از رفقا بود، یعنی این که مثالً ما فهمیده 
م باشه، خب ما بلد نبودیم سرچ بکنیم، سِیف را برداری، باز هم بودیم هر چیزی که اِکسپلیسیت ه

ما بلد نبودیم سرچ کنیم، این مهم بود. حاال زمانی هم که فهمیدیم هر چه قدر بری پایین به 

رسی باالخره، باز خودش این یه بحث خیلی عظیمی بود و کشف مهمی بود، های ناجور میویدیو
که اون موقع این جور بود، ولی اآلن چون اطالعات زیاد شده،  چون آموزش که وجود نداره و این

قطع  کنه، سِیف روکنه، اولین کاری که میاین قسمت شوخیه دیگه، هر کسی گوگلش را باز می
کنه. البته فکر کنم اصالً حالت عادیش هم اگر باالی هجده سال بنویسی ایمیلت رو، اصالً سِیف می

 نداره. 
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کافی  شد، ولییف سرچی که گوگل و بینگ داشتن، مانع از دیدن هر چیزی میپس خود این سِ -
ای هتونستن نوع دیگفهمیدن و از اون موقع همه میبود یک نفر در مدرسه کشف کنه ،دیگه همه می

 استفاده داشته باشن؟ 

 بله همین طوره.
 در این میان تو با محتوای پورن هم برخورد داشتی؟ -

دیدم که های ناجور هم من میرفت، ولی بازیما کسی دنبال پورن و اینا نمی اون موقع زمان
ها، حاال ناجور در این حد که مثالً وای فالنی فالنی را بوس کرد در همین حد، در بازی بکنن بچه

 دونه. حد یک پسر پنجم دبستانی که هیچ چیزی نمی
 خیلی کنجکاو بودن که ببینن چیه اینا درسته؟  -

به شدت و من یادمه ما یه سری کلمات خاصی مثالً چی چی، جنیفر لوپز سکسی سه و نظایر 
ها رو داشتیم که این کلمات خاص، بیانگر آن بودند که یک نفر رفته مثالً سرچ کرده، و دیده اون

هن دی قشنگ میاره و این هی مثالً تند تند دهن به که مثالً به این حالته، دیده که مثالً یه صحنه

شد که فالن چیز رو سرچ بکنی، فالن چیز رو میاره و خب ما چه در خونه چه در مدرسه، سرچ می
اومد هیچ وقت، به خاطر این که سِیف سرچ وجود داشت یا مثالً ما کردیم، ولی چیز خاصی نمیمی

ل( د گوگوجو ماننیه چیزی را یاد گرفته بودیم که حاال هر چیزی را در بینگ )نوعی موتور جست
ای رو بهت نشون بده، چندتا اش را برداری و بهش اجازه بدی هر نوع خروجیسرچ بکنی و سِیف

رسی، و این کشفی که ما کردیم خیلی بحث عظیمی اش میصفحه که بیای پایین باالخره به پورن
پایین،  یی کافی بیابود. فکر کنم هنوز هم این در بینگ هست، هر چیزی را سرچ کنی و به اندازه

م کردیهایی که میها هم هیچی بلد نبودیم، من یادمه سرچرسی و خب ماباالخره به پورن هم می
گفتیم کردیم، میدونستیم مثالً دختر برهنه، در این حد که البته ما هم سرچ نمیاحمقانه بود و نمی

الً مون، شاید مثمده بودن خونهخندیدیم که من یه مکالمه را یادمه که من دوستام اوبا همدیگه می
د گفت که سرچ کن دختر لخت بعپنجم دبستان بودیم، نه خونه یکی از دوستام بودیم، داشت می

یزی نمیاره، گفتیم چخندیدیم، اما نکته اینجاست که هی با هم میهی هی هی گیگیلی گیگیلی می
مون همه کنید و این مکالمه بینمی خودتون رو خسته نکنید، فقط دارید هیستوری خودتون رو کثیف

 گرفت. شکل می

 این سِیف سرچ که گفتی یعنی چی؟  -
لت، زنه، دقیقاً مثل همون حازنی تیر نمیببین مثل به اصطالح تفنگ که حالت سِیف داره، می

سرچ وجود داره و اِکسپیلیسیت سرچ که سِیف سرچ کالً هرگونه چیزی یک مفهومی به اسم سِیف
برهنگی  کنه و نمیاره، قبالً فقطای نیاز به سانسور داشته باشه یا سیاسی باشه رو متوقف میهکه ذر

شد، ولی اآلن هر چیزی که سیاسی باشه، درباره نژاد خاصی صحبت بکنه یا و نودیتی حذف می
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ت داره، بهی سرچت برمیها را از صفحههِیت اسپیچ باشه یا خشونت توش داشته باشه، همه این
ت گه که این ویدیو مثالً اِکسپیلیسیت عه، خشونده. اینستاگرام این جوریه که مثالً میشون نمین

تخاب ده، حتی که بخوای انخوای ببینی یا نه، ولی در بینگ و گوگل اصالً نشون هم نمیتوشه، می

 بکنی ببینی یا نه. 

 
 

 
 
 
 
 دن؟ کنن و به تو حق دیدن نمیآهان، یعنی خودشون سانسور می -

تونی این تر سن دارم، میتونی ایمیل بزنی نشون بدی من سیزده سال بیشدقیقاً. اگر بخوای می
 سِیف را قابلیتش رو برداری. 

را  ها هر چیزیها تدارک دیدن تا بچهپس این سِیف سرچ را خود شرکت گوگل و بینگ و این -
 مشاهده نکنن؟ 

ها هست، اگه دقت کنی، گفتم که ایمیل بسازی نشون بدی من اش هم بچهدقیقاً، اصالً هدف
تر سن دارم، تمومه. ما هم همین جوری یاد گرفتیم دور بزنیم که ایمیل درست سیزده سال بیش

کردیم پیدا می ام مثالً و همین جوری دسترسینوشتیم من متولد سال هزار و هشتصدکردیم میمی

ویسه نبه هر چیزی. البته اآلن هم همین طوریه دیگه، شما هر سایت ناجوری را بخوای باز کنی، می
های مربوط به که آیا هجده سال داری یا نه یا بیست و یک سال داری یا نه، و حتی اآلن سایت

که اگر  پرسهد، اول ازت میها که قانونی هم هستنسیگار رو سرچ بکنی، تازه در سیگار و گل و این
 «. هجده یا بیست و یک سال داری بمون، اگه نداری خداحافظ

جویی کاربران، مسأله ارزشی که در فضای مجازی وجود دارد، ارضای هیجانعالوه بر حاکمیت بی
، هاها، فیلمسازد. ارایه انواع الیومهم دیگری است که بسیاری از کاربران را معطوف به خود می

حقیقت، نقش مهمی در جهت ارضای  -هایی نظیر جرأتها و بازیها، شوها، کنسرتسریال
 های غربی دارند.جویی کاربران ایرانی رسانههیجان
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ت اند، چنان اسهای گسترده برای خود فراهم آوردهگذاریهای غربی با سرمایهجذابیتی که رسانه

ساله هم از وابسته شدن خواهر  11از فقدان جایگزین برای آن یاد کرده، نیکای که علی به صراحت 
 کند:ها یاد میاش به فناوریساله 4

آره دقیقاً، اصالً از همین قضیه اومد دیگه، کنترل کردن. با این که کامالً بحث اعتیاده، قشنگ »... 
م ثر زمانم رو بشینم، ویدیو یوتیوب ببینمنم قبول دارم که من اآلن مثالً اعتیاد دارم به این که اک

ینم بکنم. اگر حالم خوش نباشه یا یه لحظه بهم لذّت نده، نمیمثالً، ولی بازم خودم انتخاب می

ی ارم سراغ یه کار دیگه و این بلند شدنش برام سخت نیست، این که هیچ جایگزین دیگهدیگه، می
 ی اعتیاده.براش وجود نداره، اصل قضیه

ان یعنی فوقش ممکنه انتخاب کنی که از یه بازی یا ویدیو بری سراغ یه بازی یا ویدیوی آه-
 دیگه، ولی این که اصالً بازی یا ویدیویی نباشه، برات عذاب آوره؟

نه، نه، بذار این جوری بگم، جایگزین دیگه ای که بتونه چنین لذّتی به من بده رو ندارم، وگرنه 
هایی که خیلی وارد نقاشی کشیدن شده بودم، پاشم. به عنوان مثال، زماناگر باشه، مشکلی ندارم 

نشستم چندین ساعت بدون این که آخ بگم و اصالً کالً بازی کردن از یادم بره، سرگرم نقاشی می
داد. نکته اینجاست که چون بازی  تر بود و همون قدر بهم لذّت میکردن بودم، یعنی این برام مهم

کنم، اگر جایگزینی داشته باشه، بلند شدنش برام کار سختی ام نداره، من دارم بازی میجایگزینی بر

 نیست.
 هایی هم یه چیزهایی تونسته تا حدی جایگزینش بشه؟آهان متوجه شدم. پس یه دوره-
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آره خیلی، اتفاقاً اکثراً هم کامپیوتری بودن دوباره یا بصری بودن کامالً مثل حاال، یه مدتی که 
سازی سی و بازینوییر نقاشی و کتاب خوندن بودم، یه مدت درگیر انیمیشن بودم، بعد درگیر برنامهدرگ

دیوگیم رفتم ویای نداشتم، همیشه اولین چیزی که سراغش میهایی که کار دیگهبودم، ولی اون زمان

م سراغش رای ندارم، اولین چیزی که میهایی که کار دیگهبود که هنوز هم هست. یعنی زمان
 «.گذره تهشویدیوگیمه، چون همیشه بستر خیلی خوبیه که مطمئنم بهم خوش می

 نیکا تو خواهر و برادر هم داری؟ -»

 سالشه. 4تر از خودم دارم اسمش پریا هست و یه خواهر کوچیک

 پریا اجازه داره از گوشی استفاده کنه و بازی کنه؟ -

کنه، اما چون زودتر از سنش بهش دادیم، ه، بازی میگفتم(، آرگفتیدم )میببخشید داشتم می

 گوشی، گوشی و باز هم گوشی... . خوام، گه فقط گوشی میمی
 تر از شما گوشی دستش هست؟یعنی پریا بیش -

 که تعطیل شده، نیم ساعت، اآلن رفتم، دو ساعت رو مدرسه بودم با گوشیمن اول که مدرسه می

کنم با دوستام، ولی خواهرم بعضی وقتا دو ساعت کنم، نیم ساعت هم چت میدقیقه بازی می 45یا 
 خواد. گیریم، هنوز سیر نشده و هنوز میکنه، وقتی هم که ازش میبا گوشی بازی می

عروسکم  کنه، مثالً من بااش با گوشی بازی میکه همهیعنی مشکلی که پریا با گوشی داره، اینه 
گه من گوشی ها بازی کنه، دوباره میتونه با عروسکدقیقه می 21پریا فقط کنم، ولی بازی می

 های پریا رو باید بندازم دور. ها و اسباب بازیگه، عروسکخوام که بعضی وقتا مامانم میمی
من ممکنه بعضی وقتا که گوشیم شارژ نداره با گوشی بابام بازی کنم، ولی کم پیش میاد، ممکنه 

دلم بخواد با گوشی بابام بازی کنم، ولی چون بابام دیر میاد و شبه باید بریم بخوابیم،  بعضی وقتا
 شه. دیگه وقت نمی

 تا حاال از ضررهای استفاده زیاد از گوشی با پریا صحبت کردین؟ -

آره از ضررهاش گفتیم، عکسشم نشون دادیم وقتی زیاد کارتون یا تلویزیون ببینی برای مغزمون 

 افته.ی میچه اتفاق

 دهی؟به خودت اگر بگن آب بازی کنیم، شن بازی کنیم یا بازی با گوشی، کدوم رو ترجیح می -

کنم، چون این دوتا از بهترین این برای من خیلی مشخصه، شن بازی یا آب بازی رو انتخاب می

ه، چند باشه، باش گهدن، ولی اگر به پریا بگیم میهای دنیا ان به نظرم، چون خیلی کیف میبازی
 «. دقیقه دیگه میام ولی نمیاد

جذابیتی که از آن یاد شد، گاهی کاربر را غرق در بازی کرده یا با وارد کردن وی در رقابتی 
انگیزد که با ادامه کاربری از بازی، به مقام توهمی مورد نظر دست )کاذب( با دیگران، آنان را برمی

 یابد.
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 از این معنا، به شرح زیر یاد کرده است: ساله درمصاحبه خودش 12آراد 
 گی؟دیوتی برای من میآفخوب از کال -»

 خوب ببین بذار اول از کیل باکس برات بگم. 

 باشه هر جور مایلی بگو.  -

 یتنامیهای خیلی خفنی داشته، اصالً از یه شرکت وخب کیل باکس یه بازیه ایرانیه که کپی پیستر

جوری برات بگم یه بازیه از یه طرف خوب و از یه ور دیگه ببین این خریدن کد و منبع بازی رو،
 مزخرف. 

رانی اش، این یک بازیه ایرانیه یعنی طراحش ایاآلن یک سوال بپرسم قبلش که بریم سراغ بقیه -
 هست؟

نه، این بازی رو از ویتنام خریدن، این بازی یه جوریه که اگه توش پول خرج نکنی به هیچ جا 
  رسی.نمی
 کنی توش چه جوری هست، توضیحش بده؟ خوب این پولی که تو خرج می -

هزار تومن برای کیل باکس خرج کردم، اونم فقط تونستم یه  21خب خودم فک کنم نزدیک 
، شون رو گذاشتن پای این بازیهایی هستن که زندگیدونه نارنجک بخرم، معموالً اآلن مثالً ایرانی

یرانیه که بگم خره، گاوه، چیه، کل زندگیش رو خرج کیل باکس کرده، پی داره، یه اآیاآلن وی
پی چیه، کیل باکس رنک نداره، ولی آیپرسی وی، ببین اآلن احتماالً می15پی آیرسیده وی

 ره باالتر. پیت میآیتر پول خرج کنی ویپی داره، هر چی بیشآیوی

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 دونی؟ره، میپول کجا میکنی این تری خرج میوقتی پول بیش -
 شرکت مگنت گیم، یه شرکت ایرانیه ولی توی هنگ کنگه. 

 خوب ادامه بده.  -
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هزار تومن، کم نیستا!  511شه ببین مثالً شما هر ده هزارتا جمی که بخوای بخری، قیمتش می
شته باشی، هزارتا جم دا 15بعد مثالً اگه تو بخوایی یه گان معمولی که دوسش داری رو بخری، باید 

 کنی.  تر باشه، باید کلیییی خرجیعنی به پول ایران تو بخوای یه اسلحه بخری که یه کم حرفه ای

 آهان یعنی به نظرت زیاد اشکالی نداره؟ -
قدری مهم نیست، باید مهارت به دست نه، شایدم اشکال داشته باشه، اما به هر حال به نظرم اون

 بیاری. 
بخوایی یک فضایی از پابجی ترسیم کنی، کالً به نظرت چیه، یعنی مثالً  فهمیدم، حاال اگه کالً -

 دن؟کشن، بعد چی به دست میارن یا چی از دست میکنن، همدیگه رو میچه کار می
م، دایموند ها رو بگم، برنز، سیلور، گلد، پالتینیوببین تو بستگی به رنکت داره، رنک... بذار من رنک

خل کل تونه، یعنی داترین رنک پابجیه، هر کسی نمیویر، کامکویر باالو یه چندتا دیگه و کامک
ی، تو کنتا سرور هست، اروپا، افریقا، آسیا و همین سرور میانمار، یه سرور رو تو انتخاب می5پابجی 

ترین رنک پابجی هستا، گن کامکویر، باالنفر برتر اون سرور برسی، بهت می 511اگه بتونی به 

 ، خیلی، خیلی سخت به دست میادا. معموالً خیلی
 ات چند هست؟حاال تو رتبه -

جوری نیست، ببین اینا هر رنک، یه دونه... چندتا من رنکم کران دو هست اآلن، ببین آخه این
 خواد، نمره هم خیلی سخت گیر میاد. تا نمره می 111ها داره که هر کدوم از این

تر دین که این رنکه باالمیاد، یعنی چه کاری انجام میها بر چه اساسی به دست خوب این رنک -
 ره؟می

 کنی. شی، نمره جمع میکنی، اول میبازی می
تر دی که این رنک، بیشکار انجام میخوب نه منظورم این هست که توی این بازی چه  -
ره می شه که این رنکهخوام توضیح بدی داخل این بازی چه اتفاقی انجام میشه؟ یعنی میمی

 شه یا نه مثالً... . جوری میکشی اینتری آدم میباالتر، مثالً تعداد بیش

تا 151نفر رو بکشی،  11آره، اینا هم دخیله، مثالً داخل برنز که اولین رنک پابجیه، تو مثالً اگه 
 15، 11ترین رنک پابجیه، شما حتی اگه مثالً ده، ولی داخل رنک کامکویر، که باالنمره بهت می

 . 1«شون فرق داره با همدیگهکنه، اینا همهنفر رو هم بکشی، فقط دوتا نمره بهت اضافه می

                                                             
اس تیبی موسیقیایی گردد. به عنوان مثال، در گروههای تبلیغاتی با برنامه مالحظه میدقت نظرهای اخیر در تمامی دستگاه 1.

های آموزشی و کارورزی برای ردهای سخت برای پذیرش افراد در گروه، دورهکمپانی مربوطه ضمن در نظر گرفتن استاندا
های متنوع برای هواداران، ایجاد تشکیالت برای هواداران، اس به اجرای برنامهتیگذارد، و گروه بیافراد انتخاب شده می

زند ت میها دسهای بلند و نظایر آندر فیلم های نمایشی کوتاه، شرکت دادن خوانندگان گروهبرگزاری روز هواداران، تهیه فیلم
شی(، های انگیزبخشی به هواداران )نظیر ارایه آهنگهای فیزیکی اولیه اعضای گروه، انگیزهکه این موارد، در کنار جذابیت
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گذاری خاطرات در فضای مجازی، ویژگی مهم دیگری است که عالوه ایجاد امکان به اشتراک
ودک زیرا یک ککند، های مبتذل میبر جذابیت بخشیدن به آن، در عمل کاربران را وارد وادی اندیشه

ها را به معرض دید ساله از دانش یا اطالعات خاصی برخوردار نیست که آن 11-11یا نوجوان 

ذاشتن یابد، گدیگران بگذارد، بنابراین تنها چیزی که برای مطرح کردن خودش در فضای مجازی می
ها، ه فیلم آنهای رقص است که با تهیهایی نظیر چالشعکس از قد و باالی خودش یا انجام چالش

 این دست از موارد را در فضای مجازی مطرح کند.

هایشان، حاوی مصادیقی از آن چه ساله در مصاحبه 12ساله و ستایش و مبینای  11بیانات کیان 
 از آن یاد شد، هست:

 شه یه توضیحی راجب اون بدی؟درباره الیکی گفتی، این الیکی چی هست، می -»
کنه، بعد تو باهاش لب اسی! یه برنامه هست که آهنگ رو اجرا میشه الیکی رو نشنمگه می

 شه.زنه که خیلی قشنگ میکنی و آخرش یه آهنگ باحال و خفن میخونی می
 دونی؟ها رو از کجا میخوب این -

 داد.ساختیم، خیلی کیف میتوی گوشی داداشم می
 کنید؟م میسازید، پخشش هها رو میبعد از این که این فیلم -

 «.کننذاریم و بقیه میان الیکش میآره، توی همون الیکی به اشتراک می

 
 

 
 
 

                                                             
 های پر تحرک اعضای گروه ضمن اجراهای مهیج در حین اجرا )نظیر رقصارضای طبع پرشور هواداران با خلق صحنه

 دهد.ها در هوادارانشان را افزایش میموسیقی(، میزان اثرگذاری الگو
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 کنی؟داخل اینستاگرام چه کسانی رو فالو می -»
فامیالمون رو دارم و دوستام رو هم چند نفرشون رو دارم، چون دوستام رو از طریق اینستا زیاد 

ذارن، ولی با بعضی از دوستام از طریق زیاد چیزی نمیکنم و اون چند نفری که هستن دنبال نمی

ذاره و یکی دیگه عکس یک گروه خواننده و واتساپ در ارتباطم که یکیشون عکس سگش رو می
. تو قسمت ذارنها رو میهای واتساپشون اینذاره، یعنی تو قسمت وضعیتهاشون رو میآهنگ

 ذارن.نگ و... میهای واتساپ چندتا از دوستام پست آهوضعیت
 گذارن؟هایی میتر چه پست و استوریهای خودت توی اینستاگرام بیشدوست -

 .«ذارن، مثالً درباره تولد دوستاشون و عکسای خانوادگیشون و همیناصوالً چیز زیادی نمی
 فرستید در مورد چیه؟هایی که برای هم میعکس -»

گیریم و برای هم های مختلف سلفی میالً از لحظه، مثفرستیمهای خودمون رو میعکس
، «من و برادرم یهویی»نویسه گیره و می، باهاش عکس میفرستیم، اون یه برادر کوچولو دارهمی

 «.فرستمگیرم و براش میبعدش منم از خودم و خواهرم عین دخترعموم عکس می

، های بارگزاری شده در فضای مجازینشدن محتوا تمهید مسأله الیک گرفتن و پسندیده شدن با
 ویژگی جذاب دیگری است که فضای مجازی واجد آن است.

هایی متفاوت و ارزشمندتر از دیگران هستند، سبب این ویژگی در افراد معمولی که فاقد داشته
، احساس شانهایهای نامتعارف و حتی خرید الیک، با افزایش الیکشود، برخی با توسل به رفتارمی

 تبختر، تکبر و برتری نسبت به دیگران پیدا کنند.

 

 

 
 
 
 
 
 

های کودکان دیگر در فضای ساله با دیدن الیک 7غوغای الیک سبب شده است که ملیسای 

های او را دایم در اینستاگرام بگذارد تا وی الیک دریافت مجازی، به مادرش اصرار کند که عکس
تر از هایش بیشوجود اذعان به خرید فالوور از این که دنبال کنندهساله هم با  12دارد. فاطمه 

 های خودش است، احساس برتری و غرور دارد:کالسیفالوورهای هم
 کنن؟هایی میدونی از اینستا چه استفادهمی -»

 ذارن.ذارن، بعد مردم میان قلب میعکسای خودشون رو می
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 دونی؟میها رو از کجا این -

 از مامانم پرسیدم، بهم گفت.
 قلب گذاشتن یعنی چی؟ -

 یعنی مردم اون عکس رو دوست دارن. 
 تو هم دوست داری اینستا داشته باشی و عکس خودت رو توی اون بگذاری؟ -

 .گم عکس منو بذار تو اینستاآره خیلییی، همیشه به مامانم می
 گذاره؟مامانت هم می -

 گن، چه دختر نازی. ، بعد دوستای مامانم میان میذارهآره می
 گی عکس من رو بگذار تو اینستا؟چرا به مامانت می -

ذارن، بعد یه عالمه طرفدار دارن، اش با مامانش تو اینستا عکس میآخه خاله یه دوستی دارم همه
  ده.اش پز میو همه ده که عکس من و مامانم کلی الیک خوردهاش میاد تو مدرسه پز میهمه
 به خاطر همین به مامانت گفتی عکس تو رو بگذاره؟ -

 «.آره
  چه چیزی باعث شده که الیکی رو دنبال کنی؟ -»

 شن، خودمم همین جوری خیلی دوسش دارم.آخه شنیدم فالوورام زیاد می

   چرا دوست داری که فالوورات زیاد بشن؟ -

 دوست دارم توی چشم باشم. 

 شه؟گه فالوورات زیاد بشن، چی میا -

 هیچی؛ خوشم میاد.

 ها گرفتی؟خودت هم تاحاال از این ویدیو -

 آره.

 جایی هم منتشر کردی؟ -

 آره دیگه، توی اینستا.

 دی؟گذاری یا فقط به خاطر فالوورهای خودت انجام میها رو میدلیل خاصی داره که این ویدیو -

 آخه خیلی دوست دارم.

 حاال واقعاً این همه فالوور داری؟...  -

 نه، یه قسمتی از اونا رو خریدم... .

 کنی؟ات در مورد پیجت هم صحبت میهای مدرسهها و دوستکالسیبا هم -

فهمم خواد با من باشن، ولی در سطح من نیستن کالً، فقط با نسترنم، میاونا خیلی دلشون می
 زنن. شه و پشت سر من حرف میکه خیلی وقتا به من حسودیشون می
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 چه طوری در سطح تو نیستند؟ -

 «.فالوورای من رو ندارن

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ترین های مختلف برای کودکان، نوجوانان، جوانان و دیگر اقشار جامعه، از مهمطرح الگو
 شود.ها مالحظه میهای آنهای غربی و تولیدهایی است که در رسانهویژگی

ظام گرا و جریان تبلیغاتی نهای مردمی و انسانتر در مورد جریانوجه به تذکری که پیشاگر با ت

های دستگاه تبلیغاتی جهان ها و الگوپردازیداری داده شد، تمرکز بحث روی الگوسازیسرمایه
در داری های تبلیغاتی نظام سرمایهتوان در این رابطه بیان داشت، نهادداری قرار گیرد، میسرمایه

هن داری را در ذهایی که القائات نظام سرمایههای سنگین در راستای طرح الگوگذاریعین سرمایه
قیت کند تا موفهای علمی موجود نیز نهایت استفاده ممکن را میمخاطبان نهادینه سازد، از دستاورد

 خویش در جذب مخاطبان را به حداکثر ممکن برساند.
کارتونی غربی بر روی کودکان  -عروسکیبررسی القائات الگوهای »( در کتاب ب 1411منطقی )

 د: نویسداری( میچگونگی طرح الگوهای غربی )و عمدتاً جهان سرمایه در زمینه« پیش دبستانی
شناسی کودکان و ثانیاً با در داری اوالً با شناخت دقیق روانهای تبلیغاتی جهان سرمایهنهاد»

های دیجیتالی، ها است، کار تولید بازیدر صدد تحقق آن دست داشتن اهداف مشخصی که

 کند.های گسترده دنبال میگذاریهای خود را با سرمایهها و سریالها و فیلمها، کارتونپویانمایی
، «فکرعینیت»هایی نظیر شناسی کودکان باید گفت، کودکان از ویژگیدرباره شناخت دقیق روان

ی نوعدوست»، «های شناختی و عاطفی محدودظرفیت»، «بینیمیانخود»، «دیگرپیروی اخالقی»
 جویی وشناسی متفاوت دو جنس )مبنای ستیزهروان»، و «عدم فهم دقیق مفهوم مرگ»، «فطری
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، «طلبی و پیوندگرایی در جنس مؤنث(طلبی در جنس مذکر و مبنای زیبایی دوستی، تنوعبرتری
 برخوردارند.

های شناسی خاص کودکان، با طرح الگوداری با توجه به روانرمایههای تبلیغاتی نظام سنهاد

های کوشند تا از طریق اثرگذاری الگودهند، میمختلفی که در عمل جریانی همسو را تشکیل می
های اخیر بر مخاطبان خردسالشان، به تحقق اهداف نهایی خویش بپردازند. به این معنا که بازی

ه و های مختلف دخترانای، با طرح الگوهای ماهوارهها و سریالها، فیلمرتوندیجیتالی، پویانمایی، کا
اروی ای را فرهای فریبندهآور، در عمل الگوپسرانه در اشکالی بسیار جذاب، پرآب و رنگ و شگفت

سازند که کودکان از سویی به دلیل حاکمیت دیدعینی خویش و از سوی دیگر به کودکان مطرح می
شناختی خاصی که از آن برخوردارند )و مثالً پسران شیفته قهرمانیگری و برتر های رواندلیل ویژگی

های های جذاب، زیبا و خوش اندام هستند(، بالفاصله جذب الگوواقع شدن و دختران شیفته الگو
 گردند.اخیر می

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دیگری است که در طرح الگوها مورد  تکرار الگوها در اشکالی زیبا، جذاب و تحیرانگیز، مورد مهم
 توجه نهادهای تبلیغاتی غرب قرار گرفته است.

ها در ذهن مخاطبان، از ضرورت تامی برخوردار هست، زیرا در غیر تکرار الگوها جهت تثبیت آن
گیرند، ولی در گذر شان، مورد توجه قرار میهای مطرح شده در زمان عرضهاین صورت، اگر چه الگو

های مزبور در ذهن مخاطبان )نظیر مورد توجه قرار گرفتن شهید بابایی یا مختار أثیر الگوزمان، ت
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های مربوطه و از یاد رفتن آنان پس از اتمام سریال مورد نظر( از بین ثقفی در زمان بخش سریال
 رود.می

سط نوجوانان تو های ارایه شده برای کودکان وها و فیلمها، کارتونها، پویانمایینگاهی به بازی

داری در این جهت دارد. های تبلیغاتی سرمایهنهادهای تبلیغاتی غرب، حکایت از اهتمام جدی نهاد
 و« منبت»های تهیه شده با محوریت پدیا در گزارش فیلمبه عنوان نمونه، دانشنامه ویکی

همگی  کرده است که ، به ارایه اطالعات زیر اقدام«پرندگان خشمگین»و پویانمایی « مردعنکبوتی»
 ها است:های طراحی شده برای مخاطبان خردسال و نوجوان آندال بر تکرار الگو

من تهیه و ارایه های زیر از بتتا حال حاضر، فیلم 1355من در سال از آغاز طرح الگوی بت»
 گردیده است:

من و (، بت1335من برای همیشه )(، بت1332من )(، بازگشت بت1383من )(، بت1355من )بت
من در برابر بت(، 2112) خیزدبرمی تاریکیشوالیه (، 2115کند )من آغاز می(، بت1337رابین )

 («.2117خواهان )(، لیگ عدالت2115ت )من: طلوع عدالسوپر

 

 
 
 
 
 
 
 

به همین ترتیب، آثار تهیه شده با محوریت پرندگان خشمگین نیز دارای فصول مختلفی به شرح 
 زیر است:

رندگان پ ،پرندگان خشمگین ریو، هاپرندگان خشمگین فصل ،پرندگان خشمگین کالسیک»

پرندگان خشمگین جنگ ، های بدخوک ،پرندگان خشمگین جنگ ستارگان ،خشمگین فضا
 .«گانهپرندگان خشمگین سه ن،مسابقات پرندگان خشمگی، پرندگان خشمگین دوستان، 2ستارگان

 
 
 
 
 
 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%AF
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شوند داری نه تنها به کرات تکرار میهای تبلیغاتی نظام سرمایهالگوهای طراحی شده از سوی نهاد
های تحیرآمیز و ر اذهان مخاطبان خود جایگزین گردند، بلکه با طرح موضوعتا هر چه بهتر د

 کشند.آور، در عمل مخاطبان خود را به دنبال خویش میشگفت

ایف شناسانه و استفاده از ظرگیری از ظرایف روانشناختی، بهرهاستفاده بهینه از دستاوردهای روان
داری مد نظر طرح الگوهای مورد نظر جهان سرمایههنری از دیگر تمهیداتی هستند که در جریان 

 اند.داری قرار گرفتهنهادهای تبلیغاتی سرمایه
اری، دهای تهیه شده توسط نهادهای تبلیغاتی نظام سرمایهها و کارتونها، پویانماییفضای بازی

های دهای خاص پسران، موجودر غالب موارد فضایی پرهیجان است. به عنوان مثال، در تولید
ها و کنند و یا جنگ و گریز بین انسانفرازمینی با آمدن به زمین، حیات مردم زمین را تهدید می

های ها از موجودها در جریان است و یا آن که در سطحی دیگر، تعقیب و گریزها در بازیزامبی
 شود.ها با یکدیگر بدل میها، به جنگ و گریز انسانفرازمینی و هیوال

ا در ههای خاص دختران نیز با به نمایش نهادن انبوهی از جذابیتی مطرح شده در تولیدهاالگو

ا ها )نظیر اندام باربی یهای غیرمتعارف الگوطلبی و زیباییگرایی، تنوعآرایش، پوشش، مصرف
ا و هها، مقایسه هیجانی خود با الگوهای برتز(، دختران کاربر را در تب و تاب تعقیب الگوچشم

 دهند و دختران کاربر در شرایط اخیر دیگر فرصتیها قرار میدرپی آرایشی و پوششی الگوتحوالت پی
 یابند.  ورزی و تأمل درونی در خود نمیبرای اندیشه و اندیشه

های اخیر، سوءاستفاده از روح نوعدوست های مهم مورد توجه ارایه کنندگان الگویکی از ویژگی
کان است، به این معنا که الگوهای پردازش شده اخیر، غالباً به این صورت و خیرخواهی درونی کود

ند و اها و بشریت برآمدهگردند که در صدد نجات انسانها ارایه میها و پویانماییها، کارتوندر بازی
 جنگند.ها و بشریت هستند، میهایی که در تالش برای هدم و نابودی انسانبا افراد و نیرو

های ه نهادای کهای دخترانه و پسرانهو نوجوانان دبستانی از سویی با تداوم کاربری از الگو کودکان
های بینند و از سوی دیگر با مالحظه مکرر برخوردداری برای آنان تدارک میتبلیغاتی جهان سرمایه

جامد که حل انها، کارشان به آنجا میها و پویانماییها، کارتونمدار موجود در بازیهیجان
مدار مسایل مختلف را پیشه خود مدار مسایل را عادی پنداشته، رویه و روش حل هیجانهیجان

 کنند.می

  
 
 
 
 
 



 113/تأملی دوباره

طرح الگوهای نامناسب و به شدت نامتعارف، مقوله قابل توجه دیگری است که مورد توجه 
ای هکودکان کاربر فناوریپذیری داری بوده، در روند جامعههای تبلیغاتی نظام سرمایهدستگاه

 کند. ارتباطی پیشرفته اختالل ایجاد می

 
 

 

 
در ، 1ایهای حاشیه، به بررسی اثرات شرکت افراد با هویت1338کنا و بارگ در سال مک

ها در پژوهش خویش به این نتیجه رسیدند که افراد با های خبری اینترنت پرداختند. آنگروه
های معمولی که مورد پذیرش جامعه هستند، تعهد قیاس با افراد با هویتدر ای، های حاشیههویت

های تری برای آن فرستاده و در دادن پاسخ به سوالتری به گروه خبری نشان داده، مطالب بیشبیش
کنا و بارگ به جویند. از این رو مکتر از افراد عادی، شرکت میفعاالنهها، طرح شده در این گروه

ه، که چندان مورد پذیرش مردم قرار نگرفتای های حاشیهه رسیدند که شرکت افراد با هویتاین نتیج
ود، شهای خبری اینترنت سبب میزنند، گروهمردم عادی در روابط اجتماعی دست به طرد آنان می

ت رها از حاشیه خارج شده، به متن زندگی اجتماعی وارد شوند، چیزی که در زندگی واقعی، به ندآن
 پذیر است.امکان

دارای روابط جنسی »، «جنس بازهم»های خبری محققان اخیر، در چند بررسی که در سطح گروه
اند صحّت مدل پیشنهادی خود را نتیجه گرفتهاند، داده، انجام «طرفدار تبعیض نژادی»و « انحرافی

 (.2113)جوینسون، 
 

 
 
 
 
 
 

 

                                                             
باز، جنسهایی که در غرب چندان مورد پذیرش نیستند )مانند افراد همگران غربی، برای توصیف هویتبرخی از پژوهش. 1

( را وضع Marginalied identities)ای های حاشیهها(، اصطالح هویتباز، طرفداران نژادپرستی، معتاد و نظایر آنبچه
 اند.کرده
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اری، دهای تبلیغاتی جهان سرمایهشده توسط دستگاهپیشی گرفتن الگوهای پرآب و رنگ تهیه 
گردد، کودکان و نوجوانان با استقبال از الگوهای از معدود الگوهای طراحی شده داخل، سبب می

دهند های خویش به کسانی که نسبت به قبول الگوهای غربی از خود پذیرش نشان نمیاخیر، در گروه

وارد آورند تا  ها فشارند، با دیده نفی و انکار بنگرند و به آنو یا کاربر وسایل منتسب به آنان نیست
 آنان نسبت به پذیرش الگوهای مزبور و یا کاربری از وسایل منتسب به آنان اقدام کنند.

های متعددی در های غربی، آنان شاهد تغییر و تحولدر ادامه کاربری کودکان و نوجوانان از الگو
ن ها و افتادهای خاص خویش هستند که مانع از تکراری شدن الگوماییها و پویانها، کارتونبازی

 گردند.ها از چشم کاربران میآن
های طراحی شده در اشکالی متنوع و متفاوت برای کودکان و نوجوانان، دلبستگی با تکرار الگو

خوردارند ای برالعادهآور و خارقهای شگفتها که از فیزیک بدنی قدرتمند و تواناییآنان به این الگو
ها رسد که به این الگوای برخوردار هستند، گاهی به آنجا میو یا از جذابیت زنانه بیش از اندازه

 دارند.مند گشته و آنان را دوست میتر از آنان عالقههمپای اولیایشان و یا حتی بیش

ن ی به کودکان و نوجواناهای دخترانه و پسرانه در حالت اخیر، ضمن ارایه سبک زندگی غربالگو
دهند ای شکل میهای خاصی، نظام ارزشی کاربران خویش را به گونهکاربر، به تدریج با طرح ارزش

در جویی را در صزدگی و لذّتبوده، فردگرایی، دنیاگرایی، مصرف که منطبق با نظام ارزشی الگو
 های خویش احساس کنند.نیاز

ان انجامد که در پسرهای دخترانه و پسرانه به آنجا میار الگومداز سوی دیگر تداوم فضای هیجان
داری، برخی از حساسیت و دختران کاربر الگوهای پردازش شده نهادهای تبلیغاتی دنیای سرمایه

آید. به این معنا که پسران در ارتباط با محتواهای پرخشونت و شهوی، ها پدید میزدایی
در برخورد با محتواهای مصرفی و شهوی، حساسیت خود را به زدایی شده و دختران نیز حساسیت

القلب و نوعدوست، به تدریج با دهند و به این ترتیب، کودکان عاطفی، رقیقتدریج از دست می
وانی زدگی و رفتار شههای پسرانه( یا مصرفمشاهده مضامین پرخاشگرانه و فوق پرخاشگرانه )الگو

دیگران غفلت ورزیده، با سبک زندگی جدید و نظام ارزشی خاصی های دختران(، از توجه به )الگو
 ها و هوا و هوس خود گردند.اند، معطوف به نیازکه یافته

 هایهای امریکایی مطرح شده در سطح جهان بیانگر آن است که الگوبررسی تاریخچه الگو

ر از سوپر من، سوپ شوند و مثالً بعدهای جدیدی عوض میمطرح شده پس از گذشت مدتی، با الگو
ها را کت جای آنمن، واندر ومن، بلکهایی مانند کاپیتان امریکایی، بت ومن و سوپربوی، الگو

تن، اسپایدرمن، باب اسفنجی، هالک، باربی، برتز و السا، هایی نظیر بنگرفتند و در حال حاضر الگو
شی مها با یکدیگر، خطجایی الگوجابه های مطرح شده برای کودکان هستند، اما با وجوددار الگودوران
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های هیجانی، شهوی و پرخاشگرانه و پذیرش زور و زورمداری، در تمامی گرایی، برخوردثابت مصرف
 گردد.الگوهای مطرح شده اخیر، مالحظه می

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ا هکاربران آن ای، در غالب موارد، نوعی از اشباع و دلزدگی دراز آنجا که برخورد مکرر با هر پدیده

مشی اساسی الگوها که مواردی کوشند تا با حفظ خطهای امریکایی میرا به همراه دارد، طراحان الگو
ها است، پایان و مانند آنالعاده، قدرت بیهمچون ژست نوعدوستی و خیرخواهی، زیبایی فوق

طراحی شده برای کودکان های جا و عوض کنند تا الگوهای جدید جابههای پیشین را با الگوالگو

 کاربر، جذابیت خود را برای آنان از دست ندهند. 
ظام های امریکایی پردازش شده توسط دستگاه تبلیغاتی نتصاویر زیر، بیانگر تغییر و تحول الگو

 داری طی چند دهه اخیر است:سرمایه
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های جدید تداوم ها در الگومشی ثابت آنها، خطگونه که از آن یاد شد، با وجود تغییر الگوهمان
ی مش، بیانگر وحدت خط«گروه عدالت خواهان»های امریکایی تحت عنوان یابد. ارایه جمع الگومی

 داری است:های پردازش شده توسط نهادهای تبلیغاتی سرمایهجمع الگو
 

 
 
 

 
   

 
 
 



 ختالل در روند جامعه پذیری کودکان ا / 124

 
 
 

 
 
 
   

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
گردد. طریق و مسیر نخست، جایی الگوها که از آن یاد شد، از سه طریق محقق میتحول و جابه

کنار رفتن تدریجی یک الگو و جایگزین شدن الگو یا الگوهای مشابه جدید، به جای وی است، 

اسپایدر من و هالک تن و گونه که مثالً الگوهای سوپر من و سوپر بوی جای خود را به بنهمان

گونه که از تصویر زیر پیداست، الگوی سیندرال رفته رفته جای خود را به الگوی السا اند. همانداده
 داده است.
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 گونه که از تصویر زیر پیداست، الگویجایی دوم، تحول محتوایی الگوها است، همانتحول یا جابه
با  دهد. به تعبیر دیگر در گذر زماننظیر باربی زامبی میباربی رفته رفته جای خود را به الگوهایی 

افزوده شدن الگوهای ابر شّر به الگوهای پیشین که حداقل به شکل صوری مدافع جریان نیکی و 

 پردازند.نیک اندیشی بودند، الگوهای ابر شّر به ستایش شرارت و شرارت کاری در جهان می
 
 
 

 
 

 
الگوهای کارتونی با الگوهای واقعی است که در جهان واقع وجود جایی سرانجام تحول بعد، جابه

 ها از سوی کودکان و نوجوانان سببدارند. انتخاب افرادی مانند مسی، رونالدو، جنیفرلوپز و نظایر آن

 ها صعب و دشوار است.یابی به آنشود، باز هم آنان متوجه الگوهایی شوند که دستمی

   
 
 

 
 
 

جایی الگوها باید بدان توجه داشت، بهم خوردن افکار و عواطف روند جابه نکته مهمی که در
های دیگر است که سرانجام کودک با کشف اش با الگوجایی الگوی مورد عالقهکودک در جابه

 یابد، آنچه قابل اهمیت و ستایش است، چیزی جز زیبایی و قدرت نیست.ها، در میالقائات پنهان الگو
 های غیرمتعارفی مانند باربی، برتز و السا، از سویینی که در جریان برخورد با الگوبنابراین دخترا

ا هاند و از سوی دیگر به دلیل عدم برخورداری از جذابیتی مشابه، در برابر آنجذب جذابیت آنان شده
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ه ل بهای اخیر با توستر به الگوجویی هر چه بیشکنند، ضمن تالش برای تشبهاحساس حقارت می
ها و کاربری از اقسام البسه، در نهایت خود را اگر نه به شکل کامل، به شکل نسبی شبیه انواع آرایش

پذیرند. به همین ترتیب پسرانی که سازند و برتری بالمنازع آنان را در ذهن خویش میها میآن

گوها رت این التن و اسپایدرمن هستند، با توجه به این که قدهای قدرتمندی مانند بنعاشق الگو
های آنان است، ستایش ابزار قدرت را در دستور کار نشأت گرفته از خودشان نیست و وابسته به ابزار

های اخیر در مورد خود داشته، خودشان را های غیرمستقیمی که الگوخود قرار داده، با توجه به تأکید
تایشگر ابزار ها باید سدر نهایت آنگیرند که کنند، کودکان کاربر نتیجه میسمبل امریکا ترسیم می

 ها به مقدار زیادی نزد امریکا متراکم شده است.و قدرتی باشند که در جهان معاصر هم این ویژگی
، نکته مهم دیگری است که در جریان طرح الگوهای غربی های مطرح شده به امریکاتعمیم الگو

 قابل مشاهده است. 
بلیغاتی های تهای ساخته و پرداخته نهادها و کارتونپویانماییهای دیجیتالی، کودکان کاربر بازی

ها، سمبلی از کشور امریکا به های مورد عالقه آنیابند که الگوداری، به تدریج درمیجهان سرمایه

 ها را به عنوان نماینده این کشور تصور کنند.روند و در واقع باید آنشمار می
 
   
 

 
 

 
 های مورد عالقهگردند که الگوهای خویش با عالیم زیادی مواجه میبازی کودکان کاربر در طول

ازی های مطرح در بخود را سمبلی از کشور امریکا در نظر بگیرند. سوژه محوری بازی یا فیلم، نماد
یا فیلم و سرانجام طرح صریح پرچم امریکا در روند بازی یا فیلم، از جمله مواردی هستند که کودکان 

 رساند.را به فهم ایده مستتر در بازی یا فیلم می کاربر
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داری، موضوع بازی یا های تبلیغاتی جهان سرمایهدر برخی از محصوالت تهیه شده توسط نهاد
فیلم، به شکل غیرمستقیم اثبات برتری امریکا بر رقبای خودش است، به عنوان مثال، استالونه در 

 دهد.شود که حریف خود از بلوک شرق را شکست میحاضر مینقش راکی، در رینگ بوکسی 

    
 
 

 
 
 
 

موضوع اخیر موضوعی است که در موارد متعددی تکرار شده است، به عنوان مثال، در بازی سیاره 
نوشند و در صدد براندازی اقتصاد اند که ودکا میای به زمین آمدهالخلقهروسکی، موجودات ناقص

نی الخلقه، مشروبی )ودکا، نوشیدهای ناقصمین هستند، بالطبع نام سیاره موجودآزاد و تصرف کره ز
نوشند و پوشش قرمزی که از آن برخوردارند )و این رنگ، رنگ پرچم کشور ها( که میملی روس

هایی بودند که کاربر بازی را به شوروی شوروی سابق بود( و هدف براندازی اقتصاد آزاد، همه آدرس
یلم رساند. در فآرایی کرده بود( مینوان رهبر بلوک شرق که در برابر بلوک غرب صفسابق )به ع

 راکی نیز راکی با شکست دادن حریف خود، در عمل در صدد اثبات برتری بلوک غرب بر شرق است.
های مطرح در بازی یا کارتون، کودکان کاربر های دیگری نمادها و پویانماییها، کارتوندر بازی

رساند، قهرمان بازی امریکایی و کشوری که بازی در آن جریان دارد، امریکا ه این نتیجه میرا ب

ها در جریان پرسش دادند که آنگران تحقیق گزارش میاست. به عنوان مثال، چند تن از پژوهش
ی کشور پرسیدندها، وقتی از کودکان میو پاسخ با کودکان کاربر مرد عنکبوتی، باربی و نظایر آن

ویر های تصکه بازی در آن جریان دارد، چه کشوری است، کودکان کاربر با استناد به آسمان خراش
ها، کشور مورد نظر را امریکا معرفی های آخرین سیستم موجود در بازیشده در بازی یا ماشین

 کردند.می
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شباهت به پرچم بیها با به تن کردن پوششی که های مطرح شده بازیدر موارد دیگری الگو

امریکا نیست و یا ظاهر شدن در فضایی که پرچم امریکا بر آن سایه افکنده است، به شکل 
یی جز های مورد عالقه آنان، جارسانند که کشور الگوغیرمستقیم کودکان کاربر را به این نتیجه می

 امریکا نیست.

 

 ها فراز مهمها و پویانماییها، کارتونبازیهای )کشورهای( بد معرفی شده در جریان تدقیق آدم

 داری قابل مشاهده است. های تبلیغاتی جهان سرمایههای دستگاهدیگری است که در الگوپردازی
های تر از ماورای الگوزمان با ارایه تصویری دقیقداری همهای تبلیغاتی نظام سرمایهطراحان نهاد

دی های بها، دست به تدقیق آدمها و فیلمیانمایی، کارتونهای دیجیتالی، پومطرح شده در بازی
ها خصومت و دشمنی های مورد عالقه کودکان قرار گرفته و با آنزنند که در روبروی الگومی

 ورزند.می
ا ها و یپیش از فروپاشی شوروی سابق )به عنوان رهبر بلوک شرق در برابر بلوک غرب(، آدم

 شد. روی سابق ترسیم میکشور بد فراروی امریکا، شو

های فراروی امریکا تغییر کردند. منطقی ها و در واقع کشورپس از اضمحالل شوروی سابق، آدم
 نویسد:( در همین رابطه میب 1335)

شی مپس از فروپاشی بلوک شرق و فروریزی شوروی سابق که در برابر امریکا، قرار گرفته، خط»
ی های ویدیویی، با تبعیت از نظریه رویارویداشت؛ عرصه بازیه میمتفاوتی با وی را به جهانیان عرض

ند و اها با یکدیگر، رویارویی تمدن مسیحی و اسالمی را در دستور کار خود قرار دادهو جنگ تمدن
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پذیرد )و مثالً در بازی های مستقل جهان تهاجم صورت میدر این میان هر چند به برخی از کشور
، «بکشید ها راکوبایی»یا « ها را بکشیدهائیتی»، به صراحت بیاناتی مانند دزدی بزرگ اتوموبیل

های اسالمی است که طبق نظریه ها، به سمت کشوروجود دارد(، اما مشخصاً لبه تیز تهاجم

 هانتینگتون، فراروی امریکا قد علم خواهند کرد.
 یید داشت:بازی بازگشت به بغداد، پیش از سقوط صدام، بر ضرورت سقوط وی تأ

 
  

 
 

 
 
 

آید، نه تنها صدام، بلکه گنبد و بارو و کالً اماکن مذهبی که پشت گونه که از تصویر برمیهمان

شوند، اند و به نوعی بیانگر فضای فکری و فرهنگی افرادی چون صدام القا میسر صدام قرار گرفته
 سازند.های امریکایی را مشخص میهدف نهایی تهاجم نیرو

، حمله امریکا به افغانستان را به تصویر کشیده است. در 2، در بازی پرطرفدار ژنرال1کوماشرکت 

ها، کویت را از اشغال عراق خارج ، نظامیان امریکایی و متحدان غربی آن3بازی طوفان صحرا

 سازند. می

                                                             
 زند.های دیجیتالی مورد نیاز هیأت حاکمه امریکا میشرکتی است که دست به تهیه بازی (Kuma)شرکت کوما  . 1

2. Generals 
3. Desert storm 
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عنوان شود، به ها دیده می، پنج کشور مسلمان که نام ایران نیز در بین آنF-117در بازی 
شود که در قالب خلبان جنگنده های حامی تروریسم معرفی شده، از کاربران درخواست میکشور

 های مزبور را بمباران کند.نظامی، اهداف نظامی، اقتصادی و حیاتی کشور

بازیگر پس از آن که کشور مورد نظرش )مثالً ایران، لیبی و موارد مشابه( را مشخص کرد، تهاجم 
د و آیکند، اما به سبب طراحی خاص بازی، پیروزی وی ساده به دست نمیشروع میبه سوی آن را 

ها بازنده شود، از این رو در ادامه، کاربر بازی ممکن است در مسیر رسیدن به هدف نهایی خویش بار
با کینه و نفرت زیادی، تمامی تالش خویش را برای انهدام کامل اهداف از پیش تعیین شده، به کار 

 د گرفت.خواه
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، شاهزاده توسط ساحری سحر شده است که بازیگر باید در 1ای شاهزاده ایرانیدر بازی رایانه

ل آید، مکان حادثه، قابگونه که از تصویر زیر برمیجریان مبارزه با وی، به نجات او اقدام کند. همان

های مذهبی ایران )مانند قم( است، تصویر بعد که در جریان نصب بازی برروی صفحه تطبیق با شهر
گذارد. آیات شریفه قرآن، روی شود، فضایی از مساجد را به عرصه دید مینمایشگر رایانه ظاهر می

 تصویر وجود دارد، مشخص است.های مسجدی که در باالی ستون

 
 
 
 

                                                             
1. Prince of Persia 
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ی های امریکایهای تندرویی که ناودر بازی جنگ خلیج فارس، در قسمت اول بازی حرکت قایق

ها به سبب دهد، امریکاییشود، اما در نبردی که رخ میاند، نمایش داده میرا هدف قرارداده
لیج در نبرد خ ها و کسب پیروزیسازی قایقتری که دارند، موفق به نابودبرخورداری از فناوری بر

 شوند.فارس می
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سازی گروگان ، سه قهرمان امریکایی وارد صحنه شده، موفق به آزاد1گیریدر بازی گروگان

 شود که به زبان فارسی با یکدیگر مراوده دارند.گیرانی میامریکایی از دست گروگان
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ها، باز هم های تولیدی شرکت کوما است. در این بازی، از دیگر بازی2های نیروی دلتاجموعه بازیم

، حمله های امریکاهای مخالف سیاستنظامیان امریکایی، با نفرات معدود خودشان، به برخی از کشور

 یابند.های موردنظر، به اهداف خود دست میبرده، با انهدام ارتش کشور
ان مورد توجه قرار گرفته است، حمله نظامیان امریکایی های دلتا فورس که ایردر یکی از بازی

به صحرای طبس ایران، طراحی شده است. کاربران این بازی که در نقش فرماندهی جوخه، در 
کنند، در جریان بازی، برخالف واقعیات، به تحقق اهداف خود جامه آفرینی میجریان بازی نقش
های سازند و گروگانو به شکل مخفیانه وارد تهران میهای امریکایی را شبانه عمل پوشانده، نیرو

سازند. در بازی اخیر دلتا فورس، به وضوح صدای امریکایی را از بند دانشجویان مسلمان، آزاد می

 و« سعید بیا کمک»، «خواممن اینجا کمک می»، «دیدمش»، «حاجی هلش بده»ها مانند: ایرانی
 شوند.نظایر آن شنیده می

 

 
 

 
 
 

                                                             
1. Hostages  
2. Delta force 
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کنند یا بازیگر در جریان بازی به عنوان یک سرباز امریکایی، باید کسانی را که عربی صحبت می
 ها را بکشند.پوشند، به عنوان تروریست مورد هدف قرار داده، آنمانند مسلمانان لباس می

، نام بازی دیگری است که شرکت کوما آن را طراحی کرده است. این بازی بر «حمله به ایران»

ای ایران مأموریت، طراحی شده است و طی آن سربازان امریکایی به تأسیسات هسته 58س اسا
المللی به شکست انجامیده، ایران از شود که مذاکرات بینکنند. بازی از آنجا آغاز میحمله می

مله به های امریکایی حزند. سپس نیروالمللی انرژی اتمی سرباز میپذیرفتن قطعنامه آژانس بین
های ، نیروای کوهستانیهای امریکایی ابتدا باید در منطقهکنند. نیروسیسات اتمی نطنز را آغاز میتأ

حافظ تأسیسات نطنز را از بین ببرند؛ سپس به داخل تأسیسات نفوذ کرده، با به دست آوردن مدارک 
س از سازند. پ کند، آزادسازی اورانیوم، دانشمندی را که در این تأسیسات کار میغیرقانونی غنی

 گردد.نطنز، تأسیسات آب سنگین اراک مورد حمله قرار گرفته، به طور کامل ویران می
سازی ای ایران و نابودنامه بازی حمله به ایران، هدف این حمله، تصرف تأسیسات هستهدر فیلم

 «. آن به طور کامل عنوان شده است

 ها مسجدها هستند:اوای تروریستتصویر زیر در صدد القای این معنا هست که محل و م
 

 
 
 
 
 
 
، گروهبان دوم بلکبرن از 2114سال فیلد، داستان بازی به این شرح است که در بتل بازی در

نوان های تروریستی گروه نظامی با عاعضا نیروی دریایی آمریکا به منظور مبارزه و مقابله با عملیات

به سلیمانیه عراق اعزام  ،شودیاد می PLR1عنوان که در بازی با  «گروه آزادی و مقاومت مردمی»

روند. در به سمت تهران می شوند. پس از آن گروهبان بلکبرن و تیمش برای دستگیری البشیرمی
یابند که پی ال آر به تجهیزات در می ،خزانه بانکی در تهران که مملو از دالرهای آمریکایی است

 دستگاه از این تجهیزات مفقود شده است. البته دواند و ای قابل حمل روسی دست یافتههسته

به وسیله سرجوخه میلر برای  «آبرامز 1ام »کند و کاروان نظامی بلکبرن درخواست پشتیبانی می
به  ویشود و گلوی اسیر می PLRتوسط ولی سرجوخه میلر  گردد.اعزام میکمک به گروه بلکبرن 

                                                             
1. People's Liberation and Resistance 
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ن القاعده در مقابل دوربی هایاقدام مشابهدر یک اقدام تروریستی  «سلیمان»فردی به نام وسیله 
 شود.بریده می

شود و در آخرین جمالت قبل از مرگ، از قصد سلیمان طی عملیاتی در تهران البشیر دستگیر می

 آورد.ویورک و پاریس سخن به میان میای در نیمبنی بر انفجار دو سالح هسته
باالخره  لیو ،شوندهزار نفر کشته می 81شود و ای در پاریس منفجر میپس از مدتی بمب هسته

رار شود و بلکبرن سالحی را که قهای فراوان سلیمان به وسیله بلکبرن کشته میپس از درگیری
 گیرد.است در نیویورک منفجر شود در اختیار می

 ،کنندبه زبان فارسی صحبت میدر طول بازی گروه تروریستی پی ال آر مانند این که شواهدی 
هستند  3هایی چون کالشینکف و ژ نظامیان پی ال آر مسلح به سالح، ها، ایرانی استپالک ماشین

در ت اسساخت صنایع دفاعی ایران که سالح خیبر ، که سالح سازمانی سپاه و ارتش ایران است
ود، شقرار دارد، و در نهایت این که رهبر پی ال آر که سلیمان نامیده میگروه پی ال آر  دست نظامیان

کند، همگی داللت بر آن دارند که هدف بازی میمحدود مرزهای جغرافیایی ایران عمل فراتر از 

مانده جک کین فرزمان با اظهارات ایران و کشتن سردار سلیمانی است )و البته ساخت این بازی هم
ه با اشاره به طرح ترور مقامات ایرانی ب امریکا است کهسابق نیروی زمینی ارتش آمریکا در کنگره 

 ،ها را ترور نکنیمها را به قتل نرسانیم؟ ... چرا ما عامدانه آنچرا آن»ویژه مقامات ارشد سپاه گفت: 
 (.نه انجام دهیمدهم عملیات محرماگویم که اقدام نظامی انجام دهیم، من پیشنهاد مینمی من
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تصاویر زیر نیز با درج پرچم و چهره برخی از رهبران ایران، به تدقیق افراد و کشورهای بد فراروی 

 اند:الگوهای امریکایی مورد عالقه کودکان پرداخته

   
 

 
 
 
 
 

 
 غربی، امر مشهودیاجتماعی کودکان و نوجوانان کاربر الگوهای  -سرخوردگی روانی و اقتصادی

 گردد.است که در گذر کاربری از الگوهای غربی عارض کاربران آن می
کودکانی که در دنیای تخیالت خویش به سر برده و در همین دنیا با الگوهای ساخته و پرداخته 

د های مختلف این الگوها، به خومندیکنند، با دیدن توانداری برخورد مینهادهای تبلیغاتی سرمایه
دهند که آنان نیز پس از بزرگ شدن، به قدرتی مشابه دست خواهند یافت، اما با فاصله وعده می

خیالتی برند، با فهم میسر نبودن تتر کودکان از دنیای تخیلی که در آن به سر میگرفتن هر چه بیش
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روانی را  یکه در ارتباط با یافتن قدرتی مشابه الگوی مورد عالقه خویش داشتند، نوعی از سرخوردگ
 کنند. در خود تجربه می

کودکان اقشار اقتصادی متوسط و ضعیف جامعه، در ادامه کاربری خود از الگوهای غربی، به شکل 

 کنند.اجتماعی را تجربه می -مشابهی سرخوردگی اقتصادی
القائات ها با ها و پویانماییهای دیجیتالی، کارتونکودکان پیش دبستانی در جریان کاربری از بازی

دکان در ای است که کوگردند که یکی از این القائات نیاز به رفاه گستردهمتنوع و متعددی مواجه می
 های خود به شکل مستمر با آن مواجه هستند.جریان بازی

ا ها در عمل بها و پویانماییهای دیجیتالی، کارتونکودکان خردسال در جریان کاربری از بازی
ها در غالب موارد در اوج همه چیز ترسیم بینند که این الگوود را روبرو میهای متعددی خالگو

نگیزی امن، از قدرت شگفتتن، مرد عنکبوتی و بتهایی نظیر بناند. به عنوان مثال، الگوگردیده
هایی توان سراغ گرفت. به همین ترتیب الگوبرخوردارند که مشابه آن را در هیچ انسان خاکی نمی

اقع پیدا توان در جهان وای برخوردار هستند، نمیاربی، برتز و السا را که از زیبایی خیره کنندهنظیر ب

 کرد.
های دیجیتالی، های مطرح شده در بازیعالوه بر آنچه درباره قدرت و جذابیت فوق تصور الگو

از امکانات مالی و مادی تر موارد در اوجی ها در بیشها از آن یاد شد، این الگوها و پویانماییکارتون
کنند و یا در قصری از بلور، به ها یا در قصر الماس زندگی میاند، به عنوان نمونه، آنترسیم شده

مند هستند و مانند باربی، در حالی که همین ترتیب آنان از انبوهی از وسایل متنوع و رؤیایی بهره
 گردند.ظاهر میگونه حیوان مختلف هستند، در برابر کودکان  41صاحب 

از سوی دیگر کودکان و نوجوانان که به دلیل برخورداری از تفکر عینی، فاقد دید تحلیلی، انتزاعی 
بینند، های دوست داشتنی خود میای که در اختیار الگوو نقاد هستند، با دیدن امکانات مادی گسترده

ال یا زیبای خفته، سرانجام با ها نیز مانند سیندرممکن است به خود وعده بدهند که به فرض آن
رسد، ازدواج خواهند کرد و به قصر وی راه پیدا خواهند کرد و یا در آینده، آنان پرنسی که از راه می

های اند، روزی لباسها در نقش آنان بازی کردهها و بارهایشان بارهایی که در بازینیز نظیر پرنسس
تی به خود، در حالی که چندین و چند خدمتکار در خدمت پرنسسی پوشیده، با آویختن جواهرات سلطن

های خود تحقق خواهد وی هستند، در افق به آواز خواندن خواهد پرداخت و به این ترتیب به رؤیا

 بخشید.
کنند ها تصور نهای اخیر چنان متعدد و زیاد است که شاید کودکان کاربر بازیتکرار مکرر صحنه

 برای آنان محقق نشود.که چنین شرایطی ممکن است 
ها که گاهی دنیایی ها و پویانماییها، کارتونگونه که از آن یاد شد، برخالف جهان بازیاما همان

زنند، واقعیت امر جهان حاضر چیزی جز تزاحم نیست و همچون بهشت را برای کودک رقم می
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پرورانند، محقق آن را در سر می ها دوست دارند و آرزویاوضاع و احوال زندگی آنان، آن گونه که آن
نخواهد شد و کودکان در برخورد با جهان واقعی بالفاصله و یا در برخی از موارد پس از گذشت 

ها، پایه در واقعیت نداشته، رؤیایی بیش نبوده است و همین یابند که تصورات شیرین آنمدتی، درمی

ند و احساس کنند دسترسی به امکاناتی شود که آنان دچار یأس و سرخوردگی شومسأله سبب می
که آنان آرزوی رسیدن به آن را داشتند، خیالی دست نیافتنی است و هرگز در دسترس آنان قرار 

 نخواهد گرفت.
ورد عالقه های میابند که جایگاه الگوتر شدن درمیهای امریکایی پس از بزرگکودکان کاربر الگو

سی آنان به آن محال است، به این معنا که آنان نه تنها به آنان چنان رفیع و منیع است که دستر
شان دست نخواهند یافت، بلکه به جذابیتی مشابه های مورد عالقهامکانات مالی و رفاهی نظیر الگو

آنان )در دختران( و یا قدرت و توانی نظیر آنان )در پسران( نیز دست نخواهند یافت، بنابراین به 
 گردند.و تحسر میسادگی دچار یأس، تأسف 

تواند در شرایط یأس، اندوه و دلمردگی کاربران مؤثر واقع آمده، آنان را ترین راه حلی که میشایع

ها پدیدار شده است، نجات دهد، این است که کودکان کاربر پس از پذیرش بستی که فراروی آناز بن
در امکانات اقتصادی، اجتماعی و  های مورد عالقه خودشانتوانند شبیه الگوآن که آنان هرگز نمی

های دست اول و دست نیافتنی نزد خودشان های فیزیکی شوند، آنان را به عنوان انسانجذابیت
ش توانند با کمک آرایش، پوشهای دست دوم، تا میبپذیرند و سعی کنند خودشان به عنوان انسان

نان نزدیک سازند. به تعبیر دیگر کودکان های مورد نظرشان، خود را به آو تقلید اعمال و رفتار الگو
دید، رسند، در شرایط جهای مورد عالقه خویش در عمل به نفی خویش میکاربر در فرایند اثبات الگو

از کودکان کاربر نباید انتظار شخصیتی مستقل را داشت، زیرا آنان با کنار نهادن عالیق فکری و 
ن دست تن، چیزی جز یک باربی دست دوم یا بنهایشافرهنگی خویش، در حداکثر کوشش و تالش

 تر نخواهند بود.دوم بیش
های مورد های خطایشان در تحقق شرایط مشابه همچون الگوکاربران پس از وقوف به اندیشه

بست فکری و عاطفی که برای آنان پدید آمده است، عالقه برای خودشان، در اندیشه گریز از بن
 آیند. برمی

زدند، در سنین بلوغ و که در کودکی خویش دست به اتخاذ مواضعی مشابه میاما کودکانی 

ین حساب و کتاب و حتی زدن و از بیابند که پرخاشگری بییابی به تفکر انتزاعی خود درمیدست
گنجد و قوانین مدون موجود، هرگونه پرخاشگری آنان را با بردن پلیس، در عرف جامعه آنان نمی

ندی بهای در سن بلوغ امروز، در یک جمعساخت، بنابراین کودکان دیروز و انسان تنبیه مواجه خواهد
 گیرند که باید بسیاری از افکار دوران کودکی خویش را کنار بگذارند.اجمالی نتیجه می
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ها و ها، زامبیاز این رو کاربران در حالی که ترس، رعب و وحشت موجودات فرازمینی، هیوال
در ذهن خویش دارند، باید با کنار نهادن پرخاشگری متقابل خود، به زندگی  های شرور راانسان

 انجامید.خویش ادامه دهند که بالطبع این تحول مهم، به ترس و انزوای نسبی آنان خواهد 

های روانی، اجتماعی و اقتصادی کاربران، امر دیگری است که به تشدید احساس سرخوردگی
های عقالنی خویش به توهمی ، زیرا آنان در فراز دیگری از ارزیابیانجامدشکست و ترس آنان می

های مورد عالقه خود یا امکانات مالی مشابه آنان وقوف یابی به جذابیتی مشابه الگوبودن دست
 اند.یافته

های دیجیتالی، در ذهن ای را از طریق بازیاما کاربران عالوه بر آن که پرخاشگری گسترده
های شهوی را نیز در ذهن خود گرایی و رفتاراند، موارد دیگری مانند مصرفکرده خویش نهادینه

بندی جدید خود از اوضاع و احوال دهند که در جمعنهادینه کرده بودند که به آنان این امکان را می
جهان خویش، به این راه حل تن دهند که به جای پیشه کردن شخصیتی مستقل، آزاد و انسانی، 

ر های دیجیتالی را دهای بازیحقیر و ترسان را پیشه خود کند که ترس مضاعف رعبشخصیتی 

 های مصرفی و شهویتوانند با اتکا به دیگر ذخایر ذهنی خویش که رفتارذهن دارد. اما کاربران می
های پیاپی خود را های اخیر، در عمل رنج و تألم شکستاست، با انداختن خود به چرخه موضوع

 ند.جبران کن
داری، به جای شود کودکان کاربر محصوالت جهان سرمایهمجموعه آنچه از آن یاد شد، سبب می

و، هایی منفعل، ترسگرا تربیت شوند، انسانهایی آزاده، نوعدوست و انسانآن که به عنوان انسان
اری دایهآل برای نظام سرمهایی ایدهها، انسانشوند که این انسانتوسری خورده و حقیر تربیت 

 شوند. شمرده می

 
 

 
 
 
 
 
 
 

آموزان دبستانی، شواهد زیادی دال بر صحّت تحلیل نظری ارایه های انجام شده دانشدر مصاحبه
 شده وجود دارد.
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های هالیوودی، به ساله در اظهارنظر خویش، از دلدادگی خود به برخی از هنرپیشه 12کیانای 
 شرح زیر یاد کرده است:

 بینی؟هایی مینوع فیلمتر چه بیش -»

 های تخیلی، عاشقانه. فیلم
 خارجی یا فارسی؟ -

 تر خارجی دوست دارم. خب من بیش
 مامان و بابات چی؟ -

 بینن.تر خارجی میاونا هم بیش
 بینی؟ چرا فارسی نمی -

 شه.فهمه آخرش چی میچون اصالً آدم نمی
 گی؟ هایی که دوست داری رو بهم میاسم فیلم -

 .کنم، یعنی عاشق فیلماشمهای جانی دپ و سم کلفلین رو نگاه میتر فیلممن بیش

 بینی؟هاشون رو میتر کدومشون رو دوست داری و فیلمبیش -
نفرشون با هم بازی کردن، توی دزدان دریایی کارائیب، هم جانی دپ و  2ببین یه فیلم بود که 

 اصالً.هم سم کلفلین توش بودن فیلمش عالی بود 
 هاشون رو دوست داری؟چرا فیلم -

 های فیلم برای آدم جذابه. کنن و تمام صحنهآخه خیلی نقشاشون رو قشنگ بازی می
 فقط همین؟ -

 «.آره دیگه
شوند کودکان، نوجوانان و ها یاد شد، سبب میهای مختلفی که تا اینجا به اجمال از آنجذابیت

های فرهنگی آن سوی آب شده، از توجه و استفاده ربر محصولای کاجوانان ایرانی در حد گسترده
ساله، در مصاحبه خودش مصداق  11های فرهنگی خودشان سرباز بزنند. نیکای های نهاداز محصول

 دهد:بارزی از این مسأله را به دست می
 کنی؟توی کارتون دختر کفشدوزکی چی رو دوست داری که دنبالش می -»

به خاطر این دوست دارم که اوالً شخصیت اولش دختره، دوماً ابر قهرمانه، دختر کفشدوزکی رو 

هرمانی های ابر قشه جلوی اون آدم بدجنسی که هست رو گرفت، بعد از انیمیشناگر اون نباشه، نمی
 خوشم میاد کالً. 

 به نظرت ابر قهرمان کی هست؟ -

تره و به همه کمک درتش از همه بیشتونه انجام بده، قهای مختلف میکسی که یه عالمه کار
 ده. کنه، همه رو هم نجات میمی
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 شناسی؟تو ابر قهرمان ایرانی هم می -

 دونم، مگه داریم. نه، نمی
 کنی؟های ایرانی هم نگاه میکارتون -

ایی م ججا نداریم، اگر برکنم، خیلی کم، البته اگر کانال ایران داشته باشیم که اینآره، نگاه می
 تر دوست دارم. بینم رو بیشکنم، ولی اینایی که میکه داشته باشه، آره، نگاه می

ی که قدر دوستش داشته باشکارتون ایرانی نیست که توی اینترنت دنبالش بگردی یا این -
 بخواهی با اینترنت ببینی؟

 که.  دونم چی دارهگردم، چون نمیبینم زیاد، واسه همین دنبالش نمیآخه نمی
 گردی؟دونی، برای همین دنبالش هم نمیهای ایرانی رو هم نمیهای کارتونیعنی اسم -

 «. شناسم اصالًآره، نمی
های غربی و کالً فضای مجازی در غالب موارد سبب دلدادگی کودکان، نوجوانان و جوانان به الگو

ه ها و فضای مجازی باز طریق الگو های متفاوتی که فرزندانشود، اولیای آنان نسبت به ارزشمی

دهند، حساس شده و واکنش نشان دهند و در ها را نصب العین خویش قرار میدست آورده و آن
 عمل اختالف فرزندان و اولیا در این میان پدید آمده و تشدید شود.

 استدارد که مادر وی یک روان پزشک مقید و مذهبی اش بیان میساله، در مصاحبه 11مهتاب 
یی هاای تبعیت کند که از اقتدار برخوردارند، نه الگوهای زنانهخواهد از الگوو همواره از دخترش می

مانند سیندرالر که منتظر رسیدن مردی برای نجات آنان است، ولی مهتاب، چندان مایل به تن دادن 
 به خواست مادر نیست:

 رو ببینم.  ذاره )کارتون( آناستازیا و اینامامانم نمی»... 
  گذاره؟چرا نمی -

 خرم که ببینی.گه این کارتونایی که دخترای خنگ داره، نمیدونم مینمی
  یعنی چی دختر خنگ داره؟ -

 یعنی اینا باهوش نیستن دیگه.
  یعنی چی باهوش نیستن، مگه چه طورین؟ -

گه آدم خودش یده، مگن، بعد شاهزاده میاد نجاتشون میاش همه بهشون زور مییعنی همه

 .خودش رو باید نجات بده، نه که وایسه شاهزاده بیاد با اون ازدواج کنه و این طوری نجات پیدا کنه
  تو با مامانت موافقی؟ -

 .آره خب، ولی دوسشون دارم خیلیم قشنگه
  هایی از آناستازیا رو دیدی؟کجا یه قسمت -
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کشتی، بابام میاد دنبالم )ادای گریه کردن در رن روی خوام ببینمش، دقیقاً تا میهر جا می
گم برام بذارن که ببینم، ولی همیشه تا میان رم خونه دوستام و داییم میآورد(، یعنی هر بار میمی

 آورد(.خندد و ادای گریه درمیبذارن، بابام میاد دنبالم بریم خونه نفرین شده اصن )می

  شه؟ها این جوری میهمه کارتون -
 .فقط این مثالً سیندرال و سفید برفیم ندارم خودم، ولی اونا رو کامل دیدم خونه داییمنه، 

  ها رو تو دیدی؟دونه این کارتونمامانت می -
 .شهدونه، بفهمه ناراحت مینه نمی

  کنی؟پس چرا نگاه می -
 نن... .ربوچون دوست دارم ببینمشون، خیلی خوشگلن، خب اشکال نداره خنگن که، به جاش مه

  گذاره ببینی؟ها رو نمیمامانت همه کارتون -
گه کارتونایی که دخترش خنگه رو نباید ببینی، کنه، ولی مینه دیگه، باهام خودش نگاه می

 خونه رو باید ببینی.کنه و درس میده، ورزش میکارتونایی که دخترش خوبه و دنیا رو نجات می

  گه؟دیدی که شبیه چیزیه که مامانت میدیگه چه آدمی رو توی کارتون  -
اون دختر سیاه پوسته، این جوریه، خیلی از اون خوشم اومد، مخصوصاً از صدای مسخره اون آدم 

 کند(.خندد و صدای او را تقلید میفضایه )می
  اومد؟چرا از اون خوشت می -

ست اون آدم فضاییا که دویه دختری بود، آدم فضاییا حمله کردن به زمین، بعد با کمک یکی از 
 زمینیا بود، همه آدما رو نجات داد.

  ها رو؟تر دوست داری یا سیندرال ایناین جور دخترها رو بیشتو  -
 گه مامانم. ترن و باهوشن، راست میاینا خیلی خوشگل

  کنی؟ها رو نگاه میپس چرا قایمکی اون -
 .گه خنگنخوام ببینم چه طورین خب، چرا میمی

  فقط به خاطر اینه؟ -
 خوشگلم هستن خب.

  دیگه چه چیزهایی رو قایمکی دیدی؟ -

 خندد( قایمکی ندیدم دیگه.)می
 دیدما!مطمئنی؟ من خودمم بچه بودم بعضی وقتا قایمکی، بعضی چیزا رو می -

 ا.هشهدی به هیچ کی نگی، به معلممون بگی خیلی بد میدیدم یه بار فقط قول قول می
 دم.راحت قول میخیالت  -

 گم.بگو به جون مامانم به هیچ کی نمی
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 گم.به جون مامانم نمی -
دی باربی آورده بود مدرسه، بعد خانم ناظم بفهمه خیلی عصبانی یه بار ماریه اشتباهی یه سی

کنه، بعد اون روز بهمون گفتن کسی از این چیزا نیاورده که، بعد گفتن ساعت آخر شه و دعوا میمی

گردن، خودمون بگیم. ماریه خیلی ترسیده بود، به خدا از قصد نیاورده بود جا مونده کیفامون رو می
شه، توی دفترچه خاطراتم یه جا هست، قفل داره، بود تو کیفش، بعدش منم دیدم بیچاره می

گذاشتمش اون جا چسبم زدیم که معلوم نشه. قرار شد آخر کالس بدم بهش، ولی یادمون رفت، 
تاپ مامانم دیدمش، خیلی خوشگل بود، فتم خونه دیدمش، بعد هیچ کی خونه نبود، تو لپر

 اجازه دیدم.خیلییییییییییی اون یه بارم بی
  فقط همون یه بار بود؟ -

 دی باربیاش رو برام میاره.نه، بعد اون همه سی
  نترسیدی بفهمه مدرسه؟ -

 «. کنیمفهمن، خیلی قایمش مینه نمی

ای میدانی گروه تحقیق حکایت از آن دارد، بسیاری از کودکان، نوجوانان و جوانان با هبررسی
های غربی و یا کالً در کاربری آنان از فضای مالحظه مخالفت اولیایشان در هواداری آنان از الگو

د بینساله، وقتی می 11زنند. مهتاب هایشان را دور میمجازی، دست به پنهان کاری زده و خانواده
د، دست کنکارتونی باربی و الگوهای مشابه مخالفت می -مادر وی با کاربری او از الگوی عروسکی

 دارد:زند. وی در قسمتی از مصاحبه خودش چنین بیان میبه دور زدن وی می
 مامانت وقتی جایزه باربی تو رو دید، چی گفت؟  -»

 ین چرخ خیاطی کوچولوا دارم. هیچی نگفت، تازه براش با هم لباس و روسری دوختیم، از ا
  روسری دوختین؟ -

 .آره، مامانم گفت لباساش کمه، بیا براش یه عالمه لباس بدوزیم، تازه براش تشکم دوختیم
  دیگه چه چیزهایی دوختین؟ -

 تایی با هم نماز بخوانیم. براش جا نماز و چادر نمازم دوختیم که من و مامانم و اون سه -
  خوانه؟مگه نماز میاِ اِ اِ باربی  -

 «.خونهاش نه، ولی باربی من نماز میتو قصه

های گوداری در زمینه پردازش الهای دستگاه تبلیغاتی نظام سرمایهگذاریدر بررسی نتایج سرمایه
ها اشاره شد(، هایی که در فضای مجازی مطرح است )و به برخی از آنمختلف و دیگر جذابیت

ها، به سهم خود نتایج قابل قبول و موفقی برای نظام گذاریرمایهتوان گفت که این سمی
های غربی و فضای مجازی از اند. توهم زدگی کاربران نوجوان و جوان الگوداری در برداشتهسرمایه
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ته گفهای پیشگذاریسویی و کعبه آمال دیدن غرب از سوی دیگر، برخی از اهم نتایج سرمایه
 هستند.

 پذیری وی دارد:ساله، به وضوح حکایت از روند مغشوش جامعه 3بیانات الهام 

 های جم رو شده که ببینی؟کنی، فیلماز ماهواره دیگه چی نگاه می -»

بعضی  ذارن من ببینم.دونم چرا نمیذاشتن که ببینم. هنوزم نمیفیلمای جم رو مامان و بابام نمی
 وقتا که دیدم چیز خاصی نداشته. هیچ مشکلی نداشت. 

 ها دنبال نکردی؟پس فیلمی رو از جم و بقیه شبکه -

 بعضی وقتا دیدم، ولی این که بشینم و نگاه کنم نه. 
 دیدی؟ی میها چهمون بعضی وقت -

های خیلی کوتاه اینا مثالً پیش اومده بود که دختر و پسره همدیگه رو بوس کنن یا لباس
 ذاشت ببینم. پوشیدن، شاید واسه همین بابا نمیمی

 ها داشتی؟به نظرت لباس پوشیدنشون چه طور بود و تو چه حسی نسبت به اون لباس -

.. خیلی اسای خوشگل.... شبیه پرنسسا و باربیا بودن.پوشیدن و لبدختراشون همیشه پاشنه بلند می
 «. دوست دارم بزرگ که شدم، شبیه اینا بشم

های غربی با به نمایش نهادن زندگی الکچری خود، هواداران خویش را به این بسیاری از الگو
ت مشابه شان رفتار کنند تا از امکاناهای مورد عالقهها هم همچون الگواندازند که آناندیشه می

کنند با سپردن چهره و بدنشان به دست برخوردار گردند، به همین سبب دختران و پسران فکر می
وان به این تجراحی زیبایی و تراشیدن بدن خودشان و یا یافتن اندامی عضالنی و سیکس پک، می

ها آن مانندمهم نایل آمد، حال آن که کسب شهرت جهانی نظیر آریانا گرانده، سلنا گومز، شکیرا و 
ای هپذیر نبوده، باید این افراد بسیاری از هنجارها را شکسته و بسیاری از ارزشبه سادگی حصول

غیرمتعارف دیگر را پذیرفته و از آن خود کنند تا توسط نهادهای تبلیغاتی غرب، در مسیر شهرت 
 جهانی قرار گیرند.

 
 

 
 
 

ها ای از توهم زدگی هواداران الگوخودش، نمونهساله، در توصیف خویش از دختر دایی  12مهدی 
 را به شرح زیر مطرح کرده است:

 کسی هست که زیاد به گوشی و اینترنت اعتیاد داشته باشه؟ اطرافیان شمامهدی توی  -»
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 کنه.دخترداییم زیاد از گوشی استفاده میآره، 
 دختر داییت چند سالشه؟ -

 تقریباً همسن هستیم.

 کنه؟هایی از گوشی میاستفادهچه  -

 تر بشه.برای این که فالوورهاش بیش ،کنهاز اینستاگرام زیاد استفاده می
 زیاد بشه؟ هاکنه که این فالوورچه کار می -

 کنه که مردم خوششون بیاد و الیکش کنن. کلیپ درست می

 کنه؟رو درست می هاخودش این کلیپ -

 و آره.ر هاشبعضی

 ها چیه؟این کلیپ موضوع -

 تر.بیش هآهنگ

 کنه؟یعنی با آهنگ فیلم درست می -

ره اذهم میچالش  بعد ،گیرهکنه و از خودش فیلم میخونی میبعد لب ،ارهذآره، مثالً آهنگ می
 .توی اینستاگرام

 کنه؟تر دابسمش میهایی رو بیشچه آهنگ -

 تر خارجیه. دونم بیشنمی

 اره توی اینستاگرام؟گذی میهایچه چالش -

ش از خود ،اشت رو سرشذیعنی عینک رو می ،چند وقت پیش چالش عینک گذاشته بود مثالً

 گرفت.فیلم می

 ا چه سودی براش داره؟هخوب این -

 . «ه بازیگری سینمارممکنه معروف بشه و بعد بتونه از همین راه ب
و تالش آنان برای مهاجرت به آنجا، از دیگر کعبه آمال دیدن غرب توسط نوجوانان و جوانان 

 ید.آهای غربی و محتویاتی که در فضای مجازی وجود دارد، به شمار میتبعات بارز کاربری از الگو
ساله که به شدت نیز تحت تربیت خانواده بوده، والدگری الکترونیک در مورد وی به  11عرفان 

داند چرا کالً از آن سوی آب خوشش کند، نمیشود، در مصاحبه خودش بیان میدقت اعمال می

 آید:می
 به نظرت اوضاع اقتصادی ایران خوب هست؟ -»

خوام از تهران برگردم، زد به مامانم بگه، مینه، اگر خوب بود که برادر من هر روز زنگ نمی
 کنه، ولی هر چی در میاره، اندازه خرج و خوراک خودشه. دانی چرا، چون کلی کار میمی

 به نظرت تقصیر کی هست؟ -
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 گیرن، ولی به فکر مردم عادی نیستن. ان، خودشان کلی حقوق می اونایی که تو مجلس
 به نظرت باید چه کار کنند؟ -

ون کار کار نداره، همهای دیگه یاد بگیرن، ببینن آلمان چه کار کرده که اآلن بیباید برن کشور

 رو کنن، باالخره ایران خیلی کشور بزرگیه، برای چه مردم تو فقر باشن. 
 کنن؟جوری فکر میهای خودت هم ایندوست -

 گن. دانم، ولی خانواده خودم همیشه از گرانی میاونا رو نمی
 قدر اوضاع اقتصادیش خوب هست؟دوست داشتی آلمان بودی که به نظرت این -

 ولی آره. نه، 
 چرا؟ -

 «.دانم، دوست دارم، کالً خوشم از او ور آب میادنمی

 
 

 
 
 
 
 
 

های خودشان از عالقه وافر خویش به مهاجرت یاد ساله هم در مصاحبه 12آیسان و صحرای 
 اند:کرده

 ات کیه؟های ایرانی خواننده مورد عالقهخوب از خواننده -»
 دم زیاد.گوش نمی

 چرا؟ -
 دم.گوش می کنم خیلی، البته آهنگای سیروان روحال نمیدونم، نمی

 کنی؟چرا حال نمی -
 خب آخه خواننده چرت زیاد داریم، کالً تو ایران هیچ چیز به درد بخور نداریم.

 چرا نداریم؟ -
 کالً هیچی نداریم. ،آخه ببین، نه مارک لباس معروف داریم، نه برندای معروف گوشی داریم

 کنه؟تر از همه تو رو اذیت مییشاین وسط چی ب -

فیلترینگ. همه چیز رو فیلتر کردن، فقط مونده بیان خونه ما رو فیلتر بکنن، تمام آپای خوب، 

 سایتای معروف، تا سان کلود رو فیلتر کردن، آخه آپ آهنگ چیه که فیلترش کردید.
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 رسه؟خوب خودت برای این اوضاع راهکاری به نظرت می -
، از ام تموم شهراهکاری باشه یا گوش بدن، انجام شده بود، من فقط منتظرم مدرسهاگر قرار بود 

 «.ایران برم

 خوای خارج بری؟ات میفقط به خاطر خاله -»
 ذارن.خوام خواننده شم، اینجا نمینه، آخه می

 چرا خواننده؟ -
 «.دوست دارم باهاش بخونم زنم،دوست دارم آخه. پیانو که می

 های غرب )با حمایت فضایتوان نتیجه گرفت، رسانهه آنچه به اجمال از آن یاد شد، میبا توجه ب
اند و ای اثرگذار واقع شدهمجازی( روی کودکان، نوجوانان و جوانان ایرانی به جد و در حد گسترده

برد اهداف خاص خویش از سوی های وسیع از سویی و پیشگذاریبه سبب برخورداری از سرمایه
ری تهای داخلی ایران در موضع برتر و باالتری قرار گرفته، اثرگذاری جدیر، در قیاس با رسانهدیگ

 بر کاربران ایرانی دارند.

 پذیری مغشوش کودکان و نوجوانان ایرانیتأملی دوباره در جامعه -3-3

 
 
 
 
 
 
 

 -اثرهای روانیپذیری مغشوش کودکان و نوجوانان ایرانی، به ترتیب در بررسی اثرهای جامعه
-جامعه سیاسی -عقیدتی و اثرهای اقتصادی -اجتماعی، اثرهای اخالقی -تربیتی، اثرهای فرهنگی

 پذیری کودکان و نوجوانان دبستانی مورد بحث قرار خواهند گرفت.

 تربیتی، عناوین زیر مورد بحث قرار گرفته است: -در بررسی اثرهای روانی
پدید، پرخاشگری و کاهش حساسیت نسبت به آن،  های نواحساس بدشکلی بدنی، اضطراب

کاهش حس نوعدوستی، کاهش حساسیت نسبت به مواد مخدر، عصبی شدن، ورود زود هنگام به 
های ذهنی، کاهش سالی، اعتیاد، محروم شدن دختران از مادرگری و برخی از اختاللدنیای بزرگ

های ارتباطی، اخذ فلسفه زندگی از های ارتباطی جدید، جذابیت فناوریسن کاربری از فناوری



 147/تأملی دوباره

های ارزشی، عادی شدن تقلب و فریب در فضای محتوای مورد کاربری، ارتقای خودکنترلی، تحول
 حیایی.مجازی، عالقه به موفقیت یک شبه، رکیک شدن بیان و سوق یافتن به طرف بی

 :اجتماعی، عناوین زیر مورد بحث قرار گرفته است -در بررسی اثرهای فرهنگی

های قدرتمند غرب، بصری شدن فرهنگ، دسترسی به جریان آزاد اطالعاتی، مواجه شدن با رسانه
 های مطرح شده، تحولجهانی شدن، تحول سبک زندگی، برخی از اثرات آموزشی، اثرپذیری از الگو

های هویتی نوجوانان و جوانان، های گروه همساالن، تحولگذران اوقات فراغت کاربران، تحول
 سست نسلی و عالقه به مهاجرت به غرب.گ

 عقیدتی، عناوین زیر مورد بحث قرار گرفته است: -در بررسی اثرهای اخالقی
کند، استقبال از های ارزشی، پذیرش اصل هدف وسیله را توجیه میسردرگمی ارزشی، تحول

ل د تقلب، رکیک شدن بیان، استقبال از فرهنگ شهوی، پر رنگ شدن زندگی مادی در چشم و
کودکان و نوجوانان، دشوار شدن تربیت دینی در عصر حاضر، مواجهه با مقوله سحر و جادو، سوق 

 های عقیدتی.گرایی و تعارضیافتن به سمت خرافه

 سیاسی، عناوین زیر مورد بحث قرار گرفته است: -و سرانجام در بررسی اثرهای اقتصادی
کسب درآمد، محوریت یافتن پول، پذیرش آموزی، مصرف زدگی و ایدئولوژی شدن مصرف، حرفه

 القائات رسانه، پذیرش القائات سیاسی رسانه، ستایش ابزار به مثابه منشأ قدرت.
 گفته مورد بحث قرار خواهند گرفت.در ادامه عناوین پیش

 پذیری مغشوش کودکان و نوجوانان ایرانیتربیتی جامعه -اثرهای روانی -1-3-3
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پیمایی اربعین در صدد تکریم و )تصاویر نخست، متعلق به دختر خردسالی است که در راه
های همان دختر در تصاویری از بازی ،پذیرایی از راهپیمایان مراسم اربعین است. تصاویر بعدی

 تبلتش است که توسط دانشجوی نگارنده برداشت شده است(.
 

آموزان دبستانی مندرج در فصل دوم کتاب، تبعات دانشهای انجام شده با با بررسی مصاحبه

پذیری کودکان و نوجوانان دبستانی مشاهده روانی زیر در روند اغتشاش پدید آمده در روند جامعه
 شود:می

های نوپدید، پرخاشگری و کاهش حساسیت نسبت به احساس بدشکلی بدنی، برخی از اضطراب
نسبت به مواد مخدر، عصبی شدن، ورود زود هنگام آن، کاهش حس نوعدوستی، کاهش حساسیت 

 .2 1های ذهنیسالی، اعتیاد، محروم شدن دختران از مادرگری و برخی از اختاللبه دنیای بزرگ

                                                             
اوین های ارتباطی پیشرفته، به ارایه عن( در توصیف اثرات روانی کاربری کودکان پیش دبستانی از فناوریب 1333منطقی ). 1

 زیر اقدام ورزیده است:
های فردی کودک، تحقق یادگیری و آموزش فعال، تربیت خالق کودکان، تربیت کارآفرین کودکان، افزایش گسترش توانایی

ویی ج، کاهش اعتماد به نفس و پذیرش تصویر منفی از خویش، احساس حقارت مضاعف، ارضای هیجاناعتماد به نفس کودک
ای برای تخلیه روانی در فضای مجازی، سوق دادن کودک به سمت مدار مسایل، پرخاشگری، ایجاد عرصهکودک، حل هیجان

ای خواب، هس، اضطراب، افسردگی، اختاللسال، برخورد عصبی، تربزرگ -گانهدنیای خیال، خودشیفتگی، تحقق عشق بچه
-ینی بلوغبنگاری، پیشاشتهایی، شب ادراری، ابتال به تیک، احساس بدشکلی بدنی، ورود زودهنگام به عرصه هرزهروان بی

های بزرگ شدن در فضای مجازی، تهدید فور و تلفن همراه، آسیباسزودرس، کودک آزاری، وابستگی و اعتیاد به تبلت، پی
 شناختی.داشت روانی کودکان و سایر تبعات روانبه

های کتاب را عمدتاً باید به حساب محدود بودن حجم نمونه پژوهش تفاوت لیست ارایه شده با لیست به دست آمده از مصاحبه
 .تر خواهد شدها، همپوشی لیست به دست آمده با لیست ارایه شده منطقی، قطعاً بیشگذاشت. با افزایش مصاحبه

ث مورد بح واردهای ارتباطی جدید به مهای کاربری کودکان و نوجوانان دبستانی از فناوریدر چند مجلد از مجموعه کتاب -2
 .پرداخته شده است یتربه شکل مشروحدر این قسمت 
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ربیتی های تهای دختران و پسران دبستانی مندرج در فصل دوم کتاب، پیامدبا بررسی مصاحبه
آموزان دبستانی ایرانی قابل مالحظه پذیری دانشزیر در روند اغتشاش پدید آمده در روند جامعه

 است:

های ارتباطی، اخذ فلسفه های ارتباطی جدید، جذابیت فناوریکاهش سن کاربری از فناوری
های ارزشی، عادی شدن تقلب و فریب زندگی از محتوای مورد کاربری، ارتقای خودکنترلی، تحول

 .1حیایییک شدن بیان و سوق یافتن به طرف بیدر فضای مجازی، عالقه به موفقیت یک شبه، رک

در ادامه عناوین به دست آمده از مصاحبه کودکان و نوجوانان دبستانی، به اجمال مورد بحث قرار 
 خواهند گرفت.

ترین تبعات روانی است که در جریان احساس بدشکلی بدنی یا بدریخت انگاری، یکی از مهم

که تأکید وافری بر اندام آدمی دارند، قابل مالحظه است، های فرهنگی غربی کاربری از محصول
احساس اخیر در سطح هر دو جنس مذکر و مؤنث قابل مشاهده است، اما از آنجا که طبع زیباپسند 

ز پسران تر اهای دختران در این زمینه بیشتر است، حساسیتو زیبایی دوست در جنس مؤنث بیش

 گردد.مالحظه می
شود که الینا از چاق بودن خویش ناراضی ساله مشخص می 3های الینا و الهام با مشاهده مصاحبه

کند با جراحی بینی خودش، بدشکلی است و الهام هم که احساس بدشکلی بدنی دارد، تصور می
 )توهمی( خویش را مرتفع خواهد کرد.

 دوزکی رو خیلی دوست داری؟ کارتون دختر کفش -»
 لی. خیلی، خیلی، خیلی، خیلی، خی

 چرا دوستش داری؟  -
 چون دختر کفشدوزکی خیلی خوشگله، قهرمانه. 

 مگه چه جوریه؟  -

                                                             
رفته، به های ارتباطی پیشکاربری کودکان پیش دبستانی از فناوری تربیتی -اخالقی( در توصیف اثرات ج 1333منطقی ). 1

 ارایه عناوین زیر اقدام ورزیده است:
حیطی گیری نگاه زیست مگیری آتی اخالقی کودکان، بسترسازی برای شکلاخالق در دوران کودکی، بسترسازی برای جهت

ی در های جهاناز زندگی به کودکان، وقوع تحول گیری سبک زندگی کودکان، القای هدفکودکان، بسترسازی جهت شکل
های جدید، پررنگ شدن نقش دوست جنس مخالف از اوان کودکی، های ناشی از کاربری از فناوریهای اخالقی، تحولارزش
های گروه همساالن کودکان پیش دبستانی، تحول نوعدوستی کودکان پذیری کودکان پیش دبستانی، تحولهای جامعهتحول
های بزرگ شدن در فضای مجازی، آسیب خوردن از های حل مسأله در کودکان پیش دبستانی، آسیبدبستانی، تحول پیش

 اخالقی. -کژکاربری اولیا )و خواهر و برادرها( از فضای مجازی و سایر موارد تربیتی
 ساب محدود بودن حجم نمونه پژوهشهای کتاب را عمدتاً باید به حتفاوت لیست ارایه شده با لیست به دست آمده از مصاحبه

 .تر خواهد شدها، همپوشی لیست به دست آمده با لیست ارایه شده منطقی، قطعاً بیشگذاشت. با افزایش مصاحبه
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های سیاه داره. بعد لباسش خوشگله. گربه سیاه دم مثالً یه لباس کفشدوزکی داره که خال
 کمربندی داره... خوشگله دیگه، الغره، مهربونه... من دوست داشتم مثل اون بودم. 

 الغره خوشگله؟  مگه فقط کسی که -

 نه. کالً موهاش، لباسش. همه چیش خوشگله. 
 خوب چرا دوست داری مثل اون باشی؟  -

کنن. برای دنیا عزیز کنم اگه من یه قهرمان بشم، همه من رو تشویق میاومم چون احساس می
 شم. می

 ولی تو همین جوری هم عزیز هستی.  -
گن که آفرین دختر کفشدوزکی. بعد مردم به من میآررره )با کمی تردید( عزیز هستم، ولی همه 

 کنم. رم اون آدم رو کمکش میمن اگه شرور کسی رو اذیتش کنه، می
 آهان. الینا گفتی دختر کفشدوزکی الغره. یعنی به نظر تو هر کسی که الغر باشه، خوشگله؟  -

 اوهوم. )با ناراحتی( اون الغره، ولی من الغر نیستم.

 ر نباشه، خوشگل نیست؟ مگه هر کی الغ -
 )با ناراحتی( نه. 

 یعنی به نظرت خودت خوشگل نیستی؟ تو که خیلی قشنگی.  -
 «. گم، چرا من این قدر تپلمچرااا صورتم رو خوشم میاد، ولی یه وقتایی به خودم می

 
 

 
 
 
 
 

 کنی؟خودت رو آرایش هم می -»
 کنم. مامانم دوست نداره.نه، آرایش زیاد نمی

 چه طور؟خودت  -

 بینم. من رژ رو خیلی دوست دارم.من عاشق آرایشم. گفتم که صدف بیوتی رو هم می
 تر دوست داری؟چه طور از بین همه چیزها، رژ رو بیش -
 مثالً برتزها که یه مدل کارتونن، لبای گنده دارن و رژاشون خوشگلن.  -

 هاشون طبیعی نیست.خب برتزها که خیلی کارتونی هستن، قیافه
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 اتفاقاً خیلی دوست دارم بزرگ که شدم، اون طوری کنم لبامو یا دماغمو عمل کنم. 
 عه چرا، تو که خیلی خوشگلی؟ -

 از منن.  ترها خیلی خوشگلبینه، بچهترن... تو همین اینستا هم که مامانم میاونا از من خوشگل

 ده؟بینی، چه حسی بهت دست میها رو میخب اون -

خوشگل نیستم و باید تغییر کنم تا خوشگل بشم. حتی مامانم هم دماغش رو عمل حس این که 
 «.گن که دماغم شبیهه اونه. واسه همین بهتره که منم عمل کنمکرده. به منم می

 

 
 

 
 
 
 
 

پذیری های نوپدید، مقوله جدید دیگری است که در ایجاد اغتشاش در روند جامعهاضطراب
 هایی که تاکنونقابل احصاء است. به عبارت دیگر برخالف اضطراب کودکان، نوجوانان و جوانان

ته گرفوجود داشته است و به دالیل خانوادگی یا اجتماعی، اضطراب گریبان برخی از افراد را می
، زیرا آورداست، با تحقق فضای مجازی، این فضا نیز اسباب اضطراب برخی از کاربران را فراهم می

گونه که رد پای آدمی روی های مختلف، همانمجازی و کاربری او از قسمتبا ورود فرد به فضای 
ماند و فردی که احیاناً به دلیل کنجکاوی، غفلت ماند، رد پای وی در فضای مجازی میها میبرف

ها همواره ترس افشای خطایی را توجهی دست به خطایی در فضای مجازی زده است، بعدو یا بی
ساله، در  3در کودکی یا نوجوانی خویش به آن مبادرت ورزیده است. الهام  خواهد داشت که زمانی

 پرداخته است:ای از این دست موارد مصاحبه خودش به طرح نمونه
 زنین؟هایی که داری، در گروه راجع به چه چیزهایی حرف میبا دوست -»

.. در مورد همین السا و آنا کنیم.زنیم... مثالً چالش اجرا میذاریم، حرف میدونم، پیام مینمی
 زدیم... .حرف می

 هایی؟مثالً چه چالش -
 مثالً یه بار چالش بالش رو اجرا کردیم.

 چه جالب در موردش نشنیدم... این چالش چه جوری بود؟  -
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دن. این طوریه که لباساشون رو ها اومد گفتش که چالش بالش دارن بقیه انجام مییکی از بچه
س بندن و عکذارن جلوی بدنشون. بعد اون بالش رو با کمربند میفقط یه بالش میدر میارن و 

م، آوینا ذاشتن تو اینستا... بعد دوستگیرن جلوی آینه از خودشون. عکس سلفی مثالً... بعد اینو میمی

 که اومد اینو گفت. خودشم عکس گرفت و گذاشت.
 تو هم عکس گذاشتی؟  -

ها اصرار داشتن همه انجام بدیم. آوینا چالش این جوری بود که بچه من یه کم خجالتیم. ولی این
هم قول گرفت که همه انجام بدن، بعد عکس خودش رو گذاشت. خیلی باحال بود. منم یه کم 

تر ها... بیشکشیدم، ولی بعد منم انجام دادم. این طوری نبود که همه جامون معلوم باشهخجالت می
 بدنمون پوشیده بود. 

 این چالش برای کی بود؟  -
 ها تعطیله بود. تو همین کرونا... .تو همین دوران که مدرسه

 بعد با اون عکست چه کار کردی، پاکشون کردی؟ -

 کردم؟از توی گروه نه، باید پاک می
هایی که عرف نیست رو توی دونم بستگی به خودتون داره... اما معموالً بهتره عکسنمی -

 ها سوءاستفاده بکنه.مجازی پخش نکنیم... شاید کسی بعداً از این عکس اینترنت و فضای
 «. دونم... من به دوستام اعتماد دارمآهاااا نمی

ها و های دیجیتالی، فیلمها، بازیها، پویانماییهای محوری که در کارتونیکی از موضوع
و فراپرخاشگرانه است، کاربری  های پرخاشگرانههای آن سوی آب به وفور وجود دارد، صحنهسریال

های بسیار پرخشونت نه تنها اسباب ترسیدن کاربران خردسال، نوجوان و حتی جوان از این محتوا
ذائقه  توان گفتآورد، بلکه سبب تضعیف حس نوعدوستی آنان شده، به نوعی میها را فراهم میآن

 سازد.عاطفی و انسانی کاربران را فاسد می
های متحرک های با محوریت زامبی )مردهدر مصاحبه خودش از کاربری از بازی ساله، 11عرفان 

ها هستند( صحبت کرده، های خویش خارج شده و به دنبال آزار آدمای که از قبرو در حال تجزبه
 شود.سازد در جریان بازی عصبی نیز میخاطرنشان می

نهد. انی خویش را به عیان در معرض دید میای که دارد، فساد ذائقه انسساله، در مصاحبه 12آراد 

زند، تأکید های پرخاشگرانه و ترسناک خواب وی را بهم میاو ضمن بیان این که دیدن محتوا
ای پر هیجان است که ماالمال از کشت و کشتار باشد، در غیر این صورت بازی حال ورزد بازیمی

 دهد!نمی
 ؟ها بگوخوب اآلن دیگه از بازی زامبی -»
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م، کنم باید گوشی رو بشکنشه، حس میرن، اعصابم خراب میزامبیه، هر وقت زامبیا، از دستم می
 شکنه.خوره تو اسکیته، نمیزنم میمثالً یه اسکیت داره، تیر می

 ترسی؟ها نمیعرفان از زامبی -

، من خودم نهکنه، پسر داییم دقیق، دقیق، شش سالشه، یک ساله از پنج سالگی این بازی رو می
یه سه، چهار روزه نصب کردم، سه، چهار روز نیست، ببخشید یک ماه، دو ماهیه نصبش کردم، حاال 

 «. ترسه، من بترسماو نمی
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 آیا بازی کیل باکس هم فضاش مثل پابجی هست؟ -»
 کنن. تر از پابجیه، منتها اینا مثالً نفریه، پنج نفر در مقابل پنج نفر توی بازیا رقابت میخیلی مزخرف

لی این شکره، خوب چرا به نظرت باید بازی زنه، میکشه، میها میکه توی این بازیبعد این -
 طراحی شه؟

داره خندد(، جذابیت نمی) چی باشه آخه؟ ،گی کشت و کشتار نباشه، مهربونی باشهخب اآلن می
 دیگه.

 خوب یعنی جذابیتش به کشت و کشتارش هست، درسته؟ -
 بله. 

 کنه؟این حس کشت و کشتار چی داره که جذابش می -

 دونم، ولی خب اینه که خوبه دیگه... . واقعاً نمی

 بینی؟فیلم ترسناک هم می -
 کنم. آره، من فیلم ترسناک خیلی نگاه می

 گی؟برای من می در موردشون -
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با ام خارجه بابا، ولی جالب اینه که شده شخیلییی من فیلم ترسناک دیدم، تعریف اونا از حوصله
 بینم. هم از ترس خوابم نبره، ولی بازم می

 شه؟بینی وقتی ترس ایجاد میخوب چرا می -

 اگه اینا رو ببینم دونمبره، میدونم شب خوابم نمیخندد( این یه جور بیماریه به خدا، میمی)
 . خندد(میبینم )شم، ولی بازم این یه بیماریه که میساعت سه و چهار نصفه شب بیدار می

 و به نظرت چرا نداره؟ -

 نه، دیگه از چراش خبر ندارم. 

 کنن؟ها هم بگن نگاه میهات حرف بزنی و اونهای تو چی، شده تا حاال با دوستدوست -

ا ها و یکه در مورد بازیکنیم، اینتر وراجی میزنم، ولی بیشف میراستش من با دوستام حر

د کند(، البته اگر بخوام دقیق بگم، چرا چنها حرف بزنیم شاید نه زیاد )فکر میها یا فیلمانیمیشن
 باری شده. 

 دیدن؟ها هم میخوب چی گفتین، اون -

 تعریف کنم، این یه کم به خودم مربوطه،گیم رو که با دوستام چی میزیاد دوست ندارم درباره این
ر جوکنن چندتاشون، اونا هم مثل من قبول دارن یه جور مرضه تماشای ایناما آره اونا هم نگاه می

ترسیم، چند وقت بعدشم بینیم و بعدشم میشه کرد، میخندد(، ولی خب کاریش نمیمیچیزا )
 «. رهاش یادمون میهمه

 
 

 
 
 
 

 
های خشن و فراپرخاشگرانه، موارد جانبی دیگری مانند مصرف الکل، موادمخدر و صحنهدر کنار 

ای یا دزد بزرگ اتوموبیل( بالطبع کودکان و تیشوند )نظیر بازی جیروابط نامشروع مالحظه می

کم نسبت به این موارد از دست داده، های اخیر، حساسیت خویش را کمنوجوانان در برخورد با صحنه
شوند و کودکان، نوجوانان و جوانان کاربر این گونه سازی میها به نوعی برای کاربران عادیآن

محصوالت فرهنگی متعلق به آن سوی آب، حساسیت خویش را نسبت به مواد الکلی، دخانی، سوء 
 دهند.مصرف مواد و روابط نامشروع )با جنس مخالف و موافق( از دست می
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د گویای که دارد، از برخورد خود در فضای مجازی با دختری سخن میساله، در مصاحبه 11عرفان 
کرده است. بالطبع با مالحظه این مسأله، مصرف مواد مخدر در سطح پسران که تریاک مصرف می
سازی شده، ها مواجه نبوده است، عادیتر از کسی که با این دست صحنهبرای وی خیلی بیش

 دهد:حساسیت خود را از دست می
 هایی هستن؟ها، چه فیلمتو کنجکاو نیستی ببینی این -»

 کنن.ارزش مینه، چون آدم رو بی
 کنن؟ارزش مییعنی چی آدم رو بی -

کنن، مثالً فقققط یییک بار رفتم تو گروه، دیدم فیلم یه دختریه داره ادب مییعنی آدم رو بی
 کشه.تریاک می

 از کجا فهمیدی تریاک هست؟ -
 «. کشه، خانه اونا دیدممان تریاک مییکی از فامیال

نگار، اثر مشابهی نگاری یا هرزههای حاوی هرزهمواجهه کودکان و نوجوانان و جوانان با محصول

سازی این مقوله برای کاربران، توجه آنان را به جای کنجکاوی در عظمت هستی داشته، ضمن عادی
سازد که برای بهداشت روانی آنان به ساالن میو مانند آن، معطوف به مسایل جسمانی دنیای بزرگ

 ساله، در مصاحبه خودش به همین معنا، اشاره دارد: 11زا است. سوده شدت آسیب
 هات دیگه از چه چیز فیلم بازی پادشاهان خوششون اومده بود؟دوست -»

 هم داشت.های بدی گوید(: خوب خیلی چیز)بسیار تردید دارد، آب دهان خود را فرو برده، می
 بد؟ -

 گفتن که به نظر من بد بود.های لختی هم میها از چیزبچه
 ها بدشون اومده بود؟یعنی بچه -

ن و اش تو فیلم زگفتند که همهگفتند و خوششون اومده بود. میها مینه اونا داشتن از اون چیز
 اندازد(.کنند و... )سرش را پایین میمرده لختن و همدیگه رو بغل می

 دن این فیلم رو ببینند؟هاشون اجازه میخانواده -
کی رن خونه یکیشون و یواشتاپ و با هم میریزن تو لپنه، اینا یواشکی به جای درس خوندن می

 «.بینندمی
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اند که به سبب مواردی های خودشان یادآور شدهکودکان و نوجوانان زیادی در جریان مصاحبه
ها در بازی، کم شدن سرعت اینترنت، باختن در سروصدای اطرافیان و پرت شدن حواس آنمانند 

های عصبی با محیط بازی و نظایر آن، اعصابشان خرد شده است و در پی این امر دست به برخورد

 اند.و اطرافیان خودشان زده
 اند:ساله، در همین رابطه چنین بیان داشته 11ساله و عرفان  12آراد 

 ها آشنا بشی؟ترت باشی که زودتر با بازیخواستی به جای برادر کوچیکآراد تو می -»
 نه، اصالً. 

 چرا؟ -

 اومد. مشکالت برام پیش می

 چه مشکالتی مثالً؟ -

مشکالت روانی... اعصاب و خلق و خو... اآلن داداش من یه جورایی بزنه به سرش، خب چه 
 پایین.جوری بگم تلویزیون رو هم میاره 

 خوب یعنی تو این جوری نیستی؟ -
 شه چندموقع زمان من ببین میتر از داداشمم، چون اینا از دو، سه سالگی... اوننه خب، من آروم

ها گوشی لمسی نبوده که، من مثالً خیلی هنر کردم یه تبلت کوچولو موچولوئه موقعسال پیش، اون
زیاد طول نکشید و سه سال بعد برام یه تبلت تازه درب و داغون پنج سالگی خودم داشتم که اونم 

 گرفتن. 
قدرررر حرص اینشینن پای بازی کنن، میهایی که بازی میکه خوب من دیدم اینو این -

 جوری هستی؟پرن، تو ایندن و باال و پایین میخورن و فحش میمی

 رم توی اتاقم موقع بازی درمی خندد( خب آره، انصافاً هستم، ولی عصبانیتم داخل بازیه، منمی)
وانی، ها، رشمکنم، ولی خب اینترنت اون وسط ممکنه قطع شه و من اون لحظه روانی میرو قفل می

 «. خواد گوشیم رو بشکنمدلم می

 دی؟بازی تیراندازی رو هم توضیح می -»
الً باشی یا عراقی، مث خوای ایرانیآره، مثالً من میام، اسلحه و اینا بخرم، مثالً باالش نوشته می

رم، خجی میرم آرپیزنن، بعد من میگم ایرانی، بعد مثالً او داعشیا رو نکشم، با تیر میمن می

 بازم. ها میکشم، ولی خاله بعضی وقتشان رو میهمه
 بازی چه حسی داری؟وقتی می -

 ترم.عصبانیم از همه، چه جوری بگم از همه ضعیف
 تری که باختی؟ضعیفکنی از همه حس می -

 «.آره
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های مندرج در فصل قبل ها، از دیگر موارد یاد شده در مصاحبهوابسته شدن و اعتیاد به فناوری
ساله که به روایت دوران دبستان خود پرداخته است، در بیان خاطراتش  21کتاب است، علی 

و در حد قابل توجهی ادامه سالگی شروع شده  5/1ها از سازد، کاربری وی از فناوریخاطرنشان می

موارد وقت آزادش در برابر  %33یافته است و در حال حاضر بجز اوقات خواب، بهداشت و تغذیه، در 
 رایانه است:

 داد؟گذاشتن بازی کنی، چه حسی بهت دست میهایی که نمیبعد وقت -»
وز هم با مامانم سر خیلی کردم. اتفاقاً هنشدم، من واقعاً عصبی بودم، یعنی دعوا میدیوونه می

ها رو از من های فالن بازیکرد ناراحتم از دستش که چرا این کارها رو کردی، لذّتکارهایی که می
ی خریدن تهش برام، ولگرفتی. ولی واقعاً این بود که ما همیشه سر بازی خریدن دعوا داشتیم. می

که من یادمه وی که خریده بودم، دستم  سرش دعوا داشتیم که آقا بذار، ولم کن، بذار بازی کنم
ه دادم و وی کالً به حرکتششکسته بود و دستم رو از گچ باز کرده بودم، به زور دستم رو تکون می

و من وقتی که وی من رسید، بازش کردم و چهار ساعت بازی کردم، یعنی دقیقاً رسید، زنگ در رو 

ازه کردن با این که دستم تو شروع کردم به بازیتون رسید، همون لحظه بازش کردم زدن، آقا بسته
خورد، یعنی قشنگ اعتیاد به معنای دقیق کلمه، ولی خب لذّت از گچ باز شده بود و به زور تکون می

تونم بشکنم، از همون جا شروع شد که وسط بازی بردم. اصالً این که قلنج مچ دستام رو میهم می
یلی بلندی داد، یعنی یه صدای شکستن قلنج خیلی بلندی داد به طرز عجیبی مچ دستم یه صدای خ

 تونستم قلنجش رو بشکنم. و از اون جا به بعد، جفت دستام رو می
 کنم، ولی نشستنم پایتر میالبته اآلن هم اتفاقاً همین طوریه، یعنی من حاال اگر بازی کم

شم پای کامپیوترم. یعنی من بیدار میکامپیوترم به شدت زیاده، البته اآلن که کروناعه تمام مدت 
جز مواقع به اصطالح دود و دعا و مواقع دستشویی، همیشه جلوی کامپیوترم نان اِستاپ. حاال بعضی 

ار هم ای یک بها مثال ًشاید یکی، دو ساعت برم بیرون با مامانم صحبت کنم، ولی این هفتهموقع
 نیست.

 کنی؟ده صحبت نمیای یک بار هم با خانواآهان یعنی هفته-
رم هر چی باشه میان دم اتاق، همین. البته چرا با مامانم اآلن که دیگه خواهرم خونه نیستند، می

بیرون، ولی در حالت عادی آره، اکثر مواقع توی اتاقم در بسته اس و من نود و نه درصد مواقع جلوی 

 «.کامپیوترم
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ها و ها و پویانماییمعنا )از کارتونهای بیگیری هجامحروم شدن دختران از مادرگری و جای
 ها( در ذهن کاربر، از دیگر تبعات روانی است که جمعیت مورد بررسی به  آن اشاره داشتند.فیلم

مند به داشتن عروسک بوده، در برخورد با عروسک بسان یک مادر برای دختران همواره عالقه
کان گرفتند. اما کودیب در عمل مادرگری را تمرین کرده و یاد میکردند و به این ترتآن مادرگری می

ه مثالً دارند کهای خود بیان میکارتونی باربی یا برتز و السا، در مصاحبه –کاربر الگوی عروسکی

 توان با او نظیر یک بچه برخورد و برای او مادرگری کرد:باربی بزرگ است و نمی
  های دیگه خودت رو؟ت داری یا عروسکتر دوسراستی باربیت رو بیش -»

تر دوست دارم، یه عروسک دارم اسمش یلداست، هم قد ترِ بیشام رو بیشعروسکای دیگه
  دونی چه رنگیه؟تر دوست دارم تازه رنگ موهاش رو میخودمه، یلدا رو از همه بیش

  نه چه رنگیه؟ -
 .خیلییییییییییده، زیتونیه، بعدش خیلی بوی خوبی می

  تر از باربی دوستش داری؟چرا بیش -
 تونم راحت با اون بازی کنم، انگار دوستم نشسته کنارم.آخه هم قدمه و می

  تونه شبیه دوستت باشه؟باربی نمی -
 .کنمنه، باربی خیلی بزرگه، فقط با اون با تخیلم بازی می

  چه طوری؟ -

سازم ره دانشگاه، این جوری داستان میه، مثه مامانم، که دکتره میشمثالً باربی من داره دکتر می
 براش.

  تره؟باربی از تو بزرگگفتی  -
 اش رو ببین، خیلی بزرگه. آره دیگه، قیافه

  ات نیست؟کنی، شبیه بچهیعنی وقتی بازی می -
 .خندد( نه خیلی بزرگه)می

  ات هست؟یلدا چی، یلدا شبیه بچه -
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 زنیم. خوریم، حرف مینه، یلدا بزرگه قدش، هم سن خودمه، با هم چایی می
  ات چی؟های دیگهعروسک -

 دونی دوستاونا مثه بچه من هستن، یه عروسک دارم اسمش پانیذه، نی نیه اون بچه منه، می

 «.ام رو بذارم پانیذ، خیلیی باحالهههههههههدارم اسم بچه
یر گیی خاطرات دوران پیش دبستان و دبستان خود پرداخته است، از جایساله که به بازگو 21علی 

ها برخورد داشته است، یاد ها با آنها و پویانماییمعنایی که در برخی از کارتونهای بیشدن هجا
مفهوم، ناتوان های بیکند که وی در عمل خودش را در مهار و حذف این هجاکرده و تأکید می

 بیند:می
 دیدی؟ اس میاچ، یعنی یک سال، یک سال و نیمت هم که بود، ویاوه -»

تونم صحبت کنم، نشستم یک گوشه روی مبل دارم آره. من ویدیو دارم که هنوز درست نمی
 بینم. الیِن کینگ )شیرشاه( رو می

 بعد چیزی هم ازشون یادت میاد؟  -

هام من اون مدت چون تعداد فیلم شون رو حفظم. یعنی نکته اینجاست کهانقدر دیدم که همه
 دیدیم، به حدی کهها رو تکراری و پشت سر هم میشد مثل اآلن دانلود کرد، فیلمکم بود و نمی

نوشتند دیدن و متنش رو مینشستن میمن یادمه حتی خواهرام برای این که زبانشون خوب بشه، می
کردم تکرار زدن رو سعی میها میی که اینهایخوندند، من هم همراهش حرفو از روی متنش می

 بکنم و همین جوری اکثر موزیکاشون رو من تا اآلن حفظم. 
 ها مثالً یک رفتار خاصی را سعی کنی تقلید کنی؟ آیا شده بوده که از دیدن این -

 خیلی، خیلی. 
 خوب، چیزی از این موارد یادت میاد؟  -

بته مون را المون، دیجیها را یادم میاد با دیجیاستوری اینببین هرکول، الیِن کینگ با توی 
 دیدم. دوران دبستان می

های دو بود و دیدم، چون بعدش ارباب حلقهتر از بقیه میاول از هرکول بگم که من این رو کم
ن یه دخوندیدم، یادمه که یه آهنگی توش میهایی که میترسیدم، ولی همون موقعحقیقتاً من می

ره، ر میام سگفتن توش و من یادمه، من خب وقتی همین اآلن وقتایی که حوصلهشَبَلَلَه طوری می

کرار هایی را تکنم مزخرف گفتن، یک سری حرفکنم، شروع میو دارم راجع به یه چیزی تمرکز می
عد کل تمرکز کنم. بخوام خیلی معنی درمیارم از خودم، وقتی میهای بیکنم، یعنی یه سری صدامی

کرد راجع بهش و هی به ام میهام یادمه این شَبَلَلَه عه بود که هی تند تند خواهرم مسخرهصحبت
 گفت. طعنه بهم اون رو می

 اآلن هم این رو داری؟  -
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تر جاش رو گرفتند که اتفاقاً که یک های مدرنم و اینا، حاال چیزتر به خاطر میتر، بیشکم
هست که جدیداً یک گربه اس که یک صدا )یک صدای خاص( یک صدای این جوری  ای همممی

این موزیکه در ذهنم اش از همین جا بود، دیگهشه گفت شروعدر میاره، این افتاده روم. ولی می

 «. افتاده بود
های پدید آمده در ترین تحولهای ارتباطی جدید، یکی از مهمکاهش سن کاربری از فناوری

 دکان و نوجوانان جامعه است.سطح کو
س های ارتباطی جدید قبل از دوران شیوع ویروکاربری کودکان پیش دبستان و دبستانی از فناوری

باره گسترش شروع شده بود و در دوران پاندمی کرونا، با مجازی شدن آموزش، به یک 13کووید 
 هایورد که حتی سر کالسزیادی پیدا کرد، گسترش اخیر این امکان را برای کودکان فراهم آ

وعی ها، تنوع موضهای مختلف سر بزنند و به سبب گرافیک جذاب کارتونمجازی خودشان، به سایت
ظایر ها و نها و پویانماییها، طرح ابر قهرمانان در کارتونو موسیقی متن هیجان انگیز پویانمایی

 گیرند.  اند، قرارها حشر و نشر یافتهها، تحت تأثیر آنچه با آنآن

های جدید و برخی از تبعات ساله در مصاحبه خودش از پایین آمدن سن کاربری از فناوری 12آراد 
 ترش به شرح زیر یاد کره است:آن در برادر کوچک

 کنه؟گفتی داداشت شیش سالشه، اون هم بازی می -»

 خندد(.میکنه )اونم آره، بازی می

 ش دادی؟کنه یا تو یادخودش تنهایی بازی می -

 . خودش، تنهایی، چهار انگشت

 ایه، اون چه جوری یاد گرفته؟خوب پس حرفه -

 گیره. شینه بغل من یاد میاون می
 گیره؟کنه، یاد میدی یا خودش نگاه میبعد تو یادش می -

ا دم، اون گوشی نداره که بگیره، ولی بعضیاش رو خودم بهش یاد میبعضیاش رو خودش یاد می

 گوشی مامانمه. 
 کنه؟کنی، بازی نمیقدر که تو بازی میپس اون اون -

 طوری بازی کنه. تره، نباید ایننه، خب طبیعیم هست، سنش کم

 خودت از چند سالگی گوشی داشتی؟ -

گی، من پنج سالگی بابام یه دفعه رفت چین، برام یه تبلت آورد، گوشیمم از من... من از پنج سال

ده سالگی گرفتم، ولی پنج سالگی بابام رفت چین و برام یه دونه تبلت آورد، همون اولم شکست، 
 کنجکاوی کردم، رفتم چکش رو آوردم ببینم توش چیه، هیچی دیگه پودر شد. 

 ؟از اون در جهت بازی استفاده نکردی -
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 دونستم چیه. اصالً من توی پنج سالگی بازی نمی
 کردی؟ای میخوب از پنج سالگی وسیله الکترونیک داشتی، ازش چه استفاده -

 کردم. تر وقتم رو پو بازی میبیش

 پو، تا چند سالگی؟ -

 تا نه سالگی حداکثر. 
 ها رفتی؟ پس بعدش چه جوری شد که سمت این مدل بازی -

فته بودم، یکی گفت کلش خیلی باحاله، رفتم کلش رو بازی کردم یه مدت و بعدش که مدرسه ر

م موقع دیدم یه بازی نوشته پابجی موبایل، رفتبعد خسته شدم گذاشتم کنار، رفتم توی گوگل اون
نظرا رو دیدم، دیدم خیلییی بازیه خفنیه، نصبش کردم و درسته سه گیگ ازم خورد، ولی بازم بازیه، 

 کنم. موقع من دارم پابجی بازی میالب بود واسم، از اونخیلی قشنگ و ج
 خوره؟این سه گیگ رو هر ماه از تو می -

 ده. هایی که آپدیت مینه، معموالً موقع

کردی کنه و این چیزها رو داره، ولی تو تا نه سالگی پو بازی میکه داداشت از اآلن بازی میاین -
 ده؟حس خاصی به تو می

 ها غولن!اینا غولن، دهه نودیکه حس این
 کنی؟یعنی چی غولن، توصیف می -

یه، این دونستم پتو چشون ده سااال جلوترن، من پنج سالم که بود، اصالً نمیکه از سنیعنی این
 «. خورهاآلن منم می

 
 
 
 

 
 
  

 
ساله که در مصاحبه به گزارش دوران کودکی خودش پرداخته است، از لذّت بخشی  21علی 

ساعت مدام درگیر یک بازی بوده  18دهد که گاه وی ها یاد کرده، گزارش میکاربری از فناوری
است و گاهی برای تمام کردن یک بازی )به دلیل آن که فناوری آن زمان امکان سیو کردن و ضبط 
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 ای را که شروع کرده بود، بهکرد تا بازیداشته است(، سه روز تمام کارهایش را تعطیل میبازی را ن
 پایان برساند.

حاضر  کند، در حالهای دیجیتالی برای علی آن چنان زیاد بود که او تأکید میشدت جذابیت بازی

اری، وی به که در حال ورود به سومین دهه زندگی خودش هست، هنگام برخورد با هر مسأله دشو
های دیجیتالی پناه برده، در جریان بازی و غرق شدن در آن، با فراموش کردن گریزگاه بازی

 پردازد:مشکالت، به نوعی به استراحت روانی می
وان )مخفف پلی استیشن یک( گرفته بودی، چه قدر اسوقتی که دوم دبستان بودی و پی -»

 کردی؟بازی می
م با خانواده که بذارید من بازی بکنم و من هم واقعاً معتاد ویدیوگیم خیلی. من همیشه دعوا داشت

فت که گبودم، هنوز هم هستم تا یه حد خیلی زیادی. یادمه حتی مامانم یه قانونی گذاشته بود، می
 خرم به شرطی که امروز باهاش بازیگفت این دیسک رو میتونی بازی بکنی به شرطی که، میمی

شد یهو نشینم هجده ساعت یه بازی رو انجام بدم، رفت، باعث میه هیجانم مینکنی و همین ک

وشن وان رو راسوان هم چون قابلیت سِیو کردن نداشت، باید پیاسچون واقعاً توانش رو داشتم، پی
کردی بازی رو و خب این خیلی بحث مهمی نشستی یه شبه تموم میداشتی یا این که مینگه می
گذاشتم، سه روز روشن بود، تموم های کِرَش بَندیکوت روشن میمن یادم هست سر بازیبود که 

رفتم سراغ موارد بعدی. بعد اون موقع هم مثل اآلن نبود تند تند و پشت سر هم بازی کردم، میمی

اره بشد، اوکی هفته بعد دوکردیم، مثالً بازی تموم میپخش بشه، یه بازی رو ما چهل بار تموم می
از اول بازی رو تموم کنیم که چند وقت پیش همون بازی دوباره ساخته شده و کیفیت یک بازی 

 قدیمی توسط کمپانی سازنده افزایش یافته و ریمستر شده. 
تونم برم، چون که انقدر این بازی رو هایی از بازی کرش رو هنوز از حفظ میمن یک قسمت

 «.شتکرار کردم که عضالتم عادت کردن به
ا های دیجیتال یدارد که او در برخورد با بازیعلی در قسمت دیگری از مصاحبه خودش بیان می

کرد، تنها بازی نکرده و یا کارتون را ندیده است، ها کاربری میهایی که از آنها و پویانماییکارتون
 کرده است:بلکه از این موارد، نوع نگاه به زندگی و اساساً فلسفه زندگی خودش را اخذ 

ا هتر از هر چیزی الیِن کینگ تحت تأثیر قرار داده. چرا؟ چون باالخره میلیونزندگی من را بیش»

بار که دیدمش و چه حال خوب، چه حال بد، کالً در حال الیِن کینگ دیدن بودیم و یک بحث 
 همی از زندگی منکامالً خانوادگی بود و اصالً این جوری ما با هم ارتباط برقرار کردیم، یه بخش م

کنه راجع به فرهنگ شرقی و اش داره سعی میمون. الیِن کینگ اصل قضیهشد، و زندگی همه
فرهنگ غربی با هم صحبت بکنه که داره مثالً فرهنگ غربی به اصطالح اغراق شده را به عنوان 

رف فرهنگ از اون طداره، فرهنگ غربی به مفهوم اقتصادی غربی، لیبرالیسم، و کاراکتر منفی نگه می
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رسه. گه همه چیز در یک چرخه حیاته و هرکسی به اندازه خودش برداره به همه میشرقی که می
 کنه، فرهنگکنه، فرهنگ شرقی رو به عنوان آدم خوب نگاه میاین دوتا رو داره با هم مقایسه می

 صلی داستان سیمبا هست،ده که یه آدم غربی که کاراکتر اغربی رو به عنوان آدم بد و نشون می

ه و از ارزشی زندگیش برستونه وارد فرهنگ شرقی بشه، به هیپی بودن برسه و به بیچه جوری می
فت، شه گارزشی و از این تفسیر غلط از فرهنگ شرقی، آرام آرام به مفهوم نیروانا که نمیبی این

ی کامل باشه و هیچ چرخهشه گفت، همه چیز در یک ولی به مفهوم اوج فرهنگ شرقی که می
چیزی بیش از حد خودش نباشه، برسه. حاال دوباره بخوام بگم، یه آدم غربی در نگاه الیِن کینگ 

ز شه، اخواد همه چیز رو برای خودش بگیره، و وقتی با فرهنگ شرقی آشنا مییک آدمیه که می
کنه و بدون هیچ حال می کنه، کالً عشق وشه، هیچ کاری نمیافته، کالً هیپی میاون طرف می

کنه، اما فرهنگ شرقی واقعی این جوری نیست. فرهنگ شرقی واقعی به این هدفی، حرکت می
گرده که هرکسی یک محلی در دنیا داره و نسبت به آن محلش در دنیا باید فکر بکنه و رفتار برمی

 بکنه. هر چند محلش خاص یا سخت یا عجیب باشه.

 
 
 
 

 
 
 

یادمه انقدر با اعضای خانواده و خواهرام مخصوصاً، راجع به این مسأله صحبت کردیم و انقدر  من

این فیلم را دیدیم که همه مفاهیم الیِن کینگ در متن زندگی ما قرار گرفت، و این که اتفاقاً چند 
ه ک هایی هستکردم راجع بهش که اتفاقاً یک سری روشصحبت میوقت پیش داشتم با خواهرام 

ل گه، یعنی اگر یک چیزی حگه، هاکوناماتاتا که میاین اصطالحی که در این انیمیشین زیاد می
کنی، این که شه، پس چرا خودت رو نگرانش میشه، بذار حل بشه خودش، اگر چیزی حل نمیمی

کردیم در هر صورت قراره همیشه سخت بمونه، پس راحت بگیر قضیه رو. بعد داشتیم صحبت می
تر داریم ی ما شده که سر این قضیه خیلی راحتی خانوادههای قضیهه اتفاقاً این پیام، یکی از اصلک

شه، بذار حل کنیم همه چیز رو. چون که اگه حل نمیسر مشکالتی که پیش اومد، داریم حل می
ش. کنی براشه، بذار حل بشه، دیگه چرا خودت رو خسته مینشه، به ما ربطی نداره، اگر هم حل می

 «. آره این مفهوم خیلی به صورت خانوادگی تأثیرگذار بوده، نه فقط در من
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ارتقای خودکنترلی از دیگر موارد تربیتی است که جمعیت مورد بررسی در کتاب به آن اشاره 
 اند. داشته

ی خودکنترلهای تربیتی مرسوم در جامعه، حداقل دو دید اعمال محدودیت شدید و ارتقای در روش

افراد وجود دارد، دیدگاه نخست معتقد است که حتی اگر الزم شود، شهروندان را باید به زور به سمت 
کوشد تا افراد را از برخورد با هر مسأله های شدید، میبهشت برد، از همین رو با اعمال محدودیت

های شدید چندان محدودیت. اما دیدگاه دوم، بر این باور است که اعمال 1نامناسبی دور نگه دارد

 تر کند.اند، حریصها منع شدهبخش نبوده، شاید برعکس افراد را در آنچه از آننتیجه

                                                             
  نویسد:می« هم نروند؟جوانان کافه »در خبری با عنوان  (18/7/1338) روزنامه آفتاب یزد .1

جوانان را نوعی آسیب و معضل « کافه گردی»ای پخش شد که در آن گوینده خبر ویژه برنامه 21:31چندی پیش در اخبار »
که با  های کافه گردیها کشیدن سیگار آزاد است! در این گزارش از انواع و اقسام آسیبزیرا در کافه ،اجتماعی تلقی کرده بود

های خودشان و قلیان همراه بود گفته شد و با جوانانی هم در این خصوص صحبت شد که کافه را یکی از پاتوقکشیدن سیگار 
دانستند؛ با این حال سوال اینجاست که چرا امروز کافه گردی از منظر رسانه ملی به یک معضل اجتماعی تبدیل شده می

 .«و تفریحات برخوردارند ترین اوقات فراغتاست؟ آن هم در شرایطی که جوانان از کم

 نویسد:می« بازهم شادی را از مردم گرفتید »( هم در یادداشتی با عنوان 23/5/1411روزنامه اعتماد ملی )
وهای دسته جمعی باب شده یای ازموزیک ویدبد، نمونه هایاجتماعی و در میان هزاران اتفاقهای مدتی هست که در شبکه»

ر نرمندان دختر و پسهای متفاوتی متشکل از هآورد. گروهشادی را برای مردم به ارمغان می است که برای لحظاتی دلخوشی و
در یک مکان تاریخی به صورت هماهنگ و  معروف خوانندگان را معموالً های عمدتاًوهای کوتاهی با ترانهیکه موزیک وید

روبه رو شده است. گاه گروهی در یزد و اماکن  ل عمده مخاطبان هماکنون با استقابخوانند. موضوعی که تاته جمعی میدس
د خوانن، فقط می نوازند و میایهیچ صحنه حاشیهل و این اواخر هم گروهی در دزفول. بیویژه این شهر، گاه گروهی در شما

ده شوها در شهر دزفول باعث تعجب یمین موزیک ویدهمین. اما در چنین شرایطی خبر احضار مشارکت کنندگان در یکی از ه
 است. 

 در نندگانک مشارکت ،شهرستان اینو در خانه صنیعی یدر پی اجرای موزیک وید»طه گفته: این راب فرمانده انتظامی دزفول در
و؟ یوید وزیکم یک در کنندگانمشارکت برای پرونده تشکیل و احضار .«شد تشکیل پرونده هاآن برای و احضار برنامه این

 ساعت 24 از کمتر گروه این اعضای  همچنین»اله گراوندی افزوده: است. با این حال سرهنگ روحمل أقابل ت این مسأله قطعاً
 دهفرمان .«است شده گرفته تعهد او از و احضار صنیعی خانه مالک رابطه این در»: داد ادامه وی .«شدند احضار و شناسایی
 .«شهرستان و آبروی دزفول مخدوش شوددهیم وجهه منین است و اجازه نمیؤشهر دارالم  دزفول» :کرد بیان دزفول انتظامی

 یستنز دنبال چیزی برای رهایی از ناخوش روزها بهتر به مردمی تلخ کرد که ایناین اوضاع تنها اوقات را بیش خبری که در
ین ا به دلیل خواندن و موسیقی درای د با عدهبرخور و احضار خبر شدن شنیده که آن حال هستند، کشور در امروز شرایط در

 .«شهر آن هم با این واژه که آبروی دزفول نباید مخدوش شود، همان اندک امید برای این دلخوشی را از مردم ستانده است

http://www.pishkhaan.net/rooznameh/AftabYazd
http://www.pishkhaan.net/rooznameh/AftabYazd
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ست(، پذیر نیبنابراین به جای دور نگه داشتن افراد از موارد نامناسب )که همواره هم این امر امکان
دالیل  رد با موارد مناسب و نامناسب، بهباید با ارتقای خودکنترلی افراد، آنان را تشویق کرد تا در برخو

 .1عقالنی، اخالقی یا دینی، از ارتکاب به موارد نامناسب خودداری کرده، موارد مناسب را انتخاب کنند

ای ههای مناسب و نامناسب در عمل افراد را مخیر به انتخاب محتوافضای مجازی با عرضه محتوا
 .2مناسب یا نامناسب کرده است

اله که از تربیت خانوادگی مناسبی برخوردار بوده است، در برخورد با موارد نامناسبی س 11عرفان 
ای مانند انتخاب دوست جنس شوند یا حتی در برخورد با مقولهکه در فضای مجازی مشاهده می

گاری نمخالف که در سطح نوجوانان و جوانان جامعه خیلی شایع است، با کنار نهادن کاربری از هرزه
 دهد:ذیرش دوست جنس مخالف، در عمل خودکنترلی خویش را ارتقا مییا پ

شون بودم، توی اتاقش ماهواره داشت، تره، یه دفعه خونهپسر فامیلمون دو سال از من بزرگ»... 

ش کردیم، گفت بیا فیلم ببینیم، فک کنم اسمیه فیلم نشان داد، داشتیم پلی دو بازی بازی می
صد قسمتی بود، ما یک قسمتش رو دیدیم که یه زن و مرد عاشق هم کماندار بود، سیصد، چهار

 خوام ببینم.کردن، منم دیگه گفتم، نمیشدن، همدیگه رو بوس می
 که دو نفر همدیگه رو بوس کنن، به نظرت کار بدی هست؟خوب این -

 آره.
 ها هم نباید ببینن؟ ترتو نباید ببینی یا بزرگ -

 اشتباهیه.نه اونام نباید ببینن، کار 
 ها رو از کجا یاد گرفتن؟دند، اونها رو انجام میبه نظرت افرادی که این کار -

 فضای مجازی.

 از چه چیز فضای مجازی؟ -
 تربیتی.های بیکانال، کانال

 تو اینستاگرام هم داری؟ -
 نه. 

 علتی داره که اینستاگرام نداری؟ -
 تربیتی توشه.چیزهای بی

                                                             
ظ ب به جدّ حفهای نامناسالبته دیدگاه دینی و تربیتی مبتنی بر این امر است که باید کودکان را در دوره کودکیشان از محتوا. 1

م هایشان رأساً تصمیها به بعد، آنان باید دیگرپیروی خویش را به خودپیروی ارتقا داده، در انتخابکرد، اما از سن بلوغ آن
 . بگیرند

 اند. به عنوان مثال، اینستاگرامهای کاربری قایل شدههای اجتماعی مختلف هم برای کودکان و نوجوانان محدودیتشبکه -2
 .را شرط عضویت فرد در رسانه خود قرار داده است سال 13داشتن حداقل 
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 وی اینستاگرام دیدی؟تربیتی تتو چیز بی -
 خوام.خواد نصب کنی، البته من خودمم نمیگه نمیگن، مادرم همیشه مینه، ولی می

 چرا؟ -

 گیرم، حتی داداشمم که هجده سالشه نداره... . بره، چیزای بد یاد میبسته زیاد می
 تو در جواب دختری که برات نامه نوشته بود، چی نوشتی؟ -

و دانی، من اسم تو رنویسی و اصالً اسم منو از کجا میبرام نامه می کنیخود مینوشتم تو بی
 «. شناسم، دیگه همیننمی

های دینی و علمی به شکل توامانی ها، نوعدوستی آنان است و دیدگاههای انسانیکی از ویژگی 
 اند.ها یاد کردهاز فطری بودن نوعدوستی انسان

از عواطف رقیق، نوعدوستی نهادینه شده در خودشان را کودکان و نوجوانان به سبب برخورداری 
ای که دارد، در موارد ساله در مصاحبه 3کنند. به عنوان مثال، الینای به شکل بارزتری منعکس می

 گذارد:متعددی نوعدوستی خود را به معرض دید می

 دونی رییس جمهور چیه؟ الینا تو می -»
 آره یعنی رییس کل کشور. 

 کردی؟ خوب حاال فکر کن تو رییس جمهور ایرانی، اون موقع چه کار می -
گفتم اومدن بیرون و میاومد، اینایی که میذاشتم که این جوری کرونا میامممم مثالً... مثالً نمی

 گیرم. تومن ازش می 3هر کی بیاد بیرون 
 گذاشتی کسی بره بیرون؟ یعنی نمی -

ن. اگه تونین بریواجب دارین، اگه باید برین چیز واجبی بخرین می گفتم مثالً اگه کارنه، می
و  شه، پنجتونین مثالً از ساعت پنج دور زدن شروع میخواین برین برای دور زدن، دور زدنم میمی

 شه. ربع تموم می
 رن سر کار چی؟ هایی که میپس اون -

گرفتمش، برن دور بزنن رو می خواندیدم اونایی که میذاشتم، میخب من دوربین کار می
گیرم. یه جریمه زنم، ازش جریمه میرین و میان، بعد اگه گفت دارم دور میگفتم چرا هی میمی

ذارم که ماشینشون بره تو پارکینگ بادشو خالی کنن. اونایی هم که کار واجب دارن، ام میدیگه

 عیب نداره.  خوان برا زن و بچه هاشون نون حالل دربیارن،اونایی که می
 کردی؟ خوب دیگه چه کارهایی می -

شدن. کردم که خوشحال خوشحال میشکن یه کاری میمثال برا دکترایی که زحمت می
ام گریه کند(، منهاشون رو ببینن )یک مرتبه بغض میذاشتم یه کم مرخصی بگیرن برن بچهمی

 شون رو ببینن. هاتونن یه ماه یه ماه بچهگرفته. اون دکترای بیچاره نمی
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 هاشون. رن خونه پیش بچهها هم میره، اونناراحت نباش عزیزم. کرونا هم به زودی می -
کنن، اصالً خواب ساعت کار می 24کنن. کل دونی اآلن دکترا از ساعت چند تا چند کار میمی

حمت در دارن زندارن. کاش واقعاً رییس جمهور بودم. رییس جمهور ما عین خیالشم نیست، دکترا انق

 کشن. می
 کردی؟ تو اگه رییس جمهور بودی چه جوری خوشحالشون می -

کنه، وقتی برن پیش دونم که شاخه گل کمکشون نمیدادم. میبهشون شاخه گل می
 بینن. شن و شادی رو در بدنشون میگیرن و سرحال میهاشون رو ببینن، آروم میهاشون بچهخانواده

لینا. حاال به جز دکترا که گفتی، اگر رییس جمهور بودی، دیگه چه کار تو خیلی مهربونی ا -
 کردی؟ می

بهشون،  کردمهایی که روغن و اینا نداشتن یا خونه نداشتن، کمک میبذار فکر کنم... آهان خانواده
 دادم، به سالمندا که در آسایشگاه ان، دلداریبهشون روغن و گوشت و برنج و ادویه و این چیزا می

م. به کردکردم که شادتر بشن. به اون پیرایی که تو خیابون هستن کمک میدادم، کاری میمی

ن گفتم به چه حقی رفتیکردم، میشون میرفتم جریمههای مظلوم، اگه دزدا بیان طرفشون، میبچه
ارا ور کشن. از این جهای مظلوم رو اذیت کردین. اونام باید به من بگن، اگه نگن، جریمه میبچه

 دیگه. 
 خب حاال بگو که دوست داری در آینده چه کاره بشی؟  -

 دکتر کودکان. 
 چرا؟  -

 اومم دوست دارم اونایی که درد دارن رو آرومشون کنم، بهشون بگم هیچی نیست... . 
 کنی؟ های خودت چه کار میتو با پول تو جیبی -

کنم که اگه پوالم رو جمع کنم، دهد(، خب من تو خیالم فکر میآورد و نشان می)قلکش را می
تونم کنن، میهایی که گدایی میها کمک کنم، به اونایی که سرپرستی ندارن، به بچهتونم به بچهمی

دم. به مامان و بابام هم ها هم میخرم، به محمدطاجوجه کباب بدم، بعدش برا خودمم وسیله می
ذارن خرم برای خودم، مثالً چراغ مطالعه، ساعت، از اون چراغا که دور میز میدم. همههه چی میمی

 «. خرم)ریسه(، از اونا می
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های ارتباطی پیشرفته و محتویاتی که از این طریق به کودکان، نوجوانان و کاربری از فناوری
رد کودکان و نوجوانان نبوده، برعکس موایابد، غالباً مؤید نوعدوستی فطری جوانان ایرانی انتقال می

ای مانند تقلب کردن، فریب دادن دیگران، دور زدن خانواده، پذیرش روابط عمیق با غیر نوعدوستانه
بالطبع   دهد.ها را به کاربران خویش انتقال میحیایی، رکیک شدن بیان و مانند آنجنس مخالف، بی

ایط مناسب خانوادگی برخوردار نباشد، آسیب دیدگی در شرایط اخیر اگر کودک و نوجوانی از شر
 های ارایه شده آن سوی آب، دور از انتظار نخواهد بود.تربیتی وی در مواجهه با تولید

های الزم در جریان بازی با اش روی زحمت نکشیدن و کسب امتیازساله، در مصاحبه 12آراد 
 تقلب کردن، چنین بیان داشته است:

 دیوتی، فری فایر و کیل باکس. آفجی موبایل، کالم، پابهااسم بازی»... 

 گی؟ها میتر برای من از این بازیبیش -
جا به بعد خیلی دقیق و تند تند از بازی تعریف کرده، آن را جی شروع کنم )از اینآره، بذار از پاب

 دهد(. شرح می
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شی، ای که فرود میایی و آخرین نفر خارج میجی یه بازیه استراتژیکه، تو توی یه جزیرهببین پاب
ها هها رو پیدا کنی خیلی راحت، اسلحتونی بری و اونداخل نقشه یه سری اسلحه کار گذاشتن که می

  ar. و smgچند مدل هستن 

تر شها بیکه بقیه رو توضیح بدی در مورد این اسلحهشه قبل اینصبر کن یک لحظه، می -
 بگی؟

پیدا  smgتر داره، ولی توی نقشه زیاد کنن، چون ریکویل کماستفاده می arتر پلیرها از آره، بیش
 داره. تری اون رو ور میشه، پلیر کمنمی

 شه؟تر استفاده میکم smgکه چرا از شه بگی ریکویل چی هست و اینمی -
چون مقدار دمیجی که وارد  شه،تر استفاده میهم کم smgببین ریکویل همون لرزش گانه، از 

 772هایی که تیر ریکویل کمی نداره، دسته گان arها، هر گان تره، البته اینم بگمکنه، خیلی کممی
تری دارن، یه سری دیگه اسلحه هم داریم، اونا هم سه دسته ان، خورن، معموالً ریکویل بیشمی

گیری، زنی یا هدفا رو نشونه میله دور میکه از فاص هست که زیاد کاربردی نداره، وقتی k98اولیش 

گن؟ آهان مضراتی هم خب ها، ولی خوب این چیه، بهش چی میتیر میاد پایین، البته هم مزیت داره
خوره به کله متری، حتی اگر یه خورده هم دستت بلرزه، بازم می 151تا  31داره، البته توی فاصله 

خوره، یه اسلحه دیگه هم متری به هدف نمی 211صله از فا 8گم، اسکوب رو می k98طرف، البته 
سرتره و  k98شه حسابی، از هر نظر از ، هر بازیکنی ورش داره، خوش به حال اون میm24داریم 

تا پلیرهم داخل بازی باشن، توی نقشه شاید فقط  111که بسیار کمیابم هست، فرض کن اگه این
خوره، دمیجش هم متری هم به هدف می 311، 211 ها باشه، اوفففف از فاصلهتا از این سالح4

 شه. ، داخل دراپ پیدا میawmتره، یه مدل دیگه هم داریم، هم شاخ m24هست، از  k98باالتر از 
 دراپ چی هست؟ -

شه، یهو ممکنه دراپ یه چیزیه که داخل هواپیما هست، یه هواپیما که داره از داخل نقشه رد می
ها ها، انمیجور موقعشه، توی اینهای خوبی پیدا میین که توش اسلحهیه جعبه قرمز بندازه پای

ها که ممکنه توی دراپ پیدا بشه، ها رو ور دارن، یکی از همین اسلحهممکنه خیلی زود این اسلحه
awm تونی باهاش تیراندازی کنی و متری هم می 411ایه، از فاصله هست، به هر حال اسلحه قوی

 میری. لیقه و اینا هم داشته باشی، بازم اگه با این اسلحه بزننت میکه حتی اگه جاین

 ها به دست بیاری؟طور، تا حاال شده تو از این دراپکه این -
ببین کالً این رو بگم که اآلن اگه مثالً یه دونه دراپ بیفته پایین، درگیری شدید بین افراد پیش 

 زنم، من توی بازیا چیترم. میاد تا این دراپ رو ببرن، ولی من معموالً چیت می
 یعنی چی؟ -
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ست دکنم، بدون تقلب اصالً خیلییی مشکله از این دراپا به چیتر دیگه، چیتر، یعنی تقلب می
مود دیتا،  تونی استفاده کنی تا چیتر باشی، مثالً ازبیاری، ببین بذار توضیح بدم برات از چندتا چیز می

esp  ،)رادار(script  تونی استفاده کنی تا چیت بزنیو معموالً همینا، از همین چیزا می .» 

خاطرنشان خودش از پروفایل دروغین و فیک خویش یاد کرده،  ساله، در مصاحبه 3محمد 
اند، بنابراین او نیز خود سازد، چون در فضای مجازی همه فریب دادن دیگران را پیشه خود کردهمی

 داند:را مجاز به داشتن پروفایل فیک و مانند آن می
 ؟یدار هم سبوکیف و تلگرام ای نستاگرامیا تو -»

 ؟یخوامی چندتا ،بابا آااره
 ؟یدار چندتا یچ از -

 . دارم لیپروفا دوتا که نستایا
 خوره؟می دردت چه به دوتا -
 یکی اما کرد، یکار توش شهنمی یلیخ نیهم واسه هستن، هامونملیفام توش ،خودمم شیکی

 ! هستن پسرا دختر و دوستا فقط گهید اون که دارم هم گهید
 ؟یگذارمی ییهاعکس جور چه یدوم یتو -
 اون دخترم، من کنن فک همه که گذاشتم رو امدخترخاله یهاعکس دخترم، من مثالً اون تو

  .نمیبب ور هاشونعکس بتونم تا کنم فالو برم رو خوادمی دلم که ییهااون که نهیا نقشش ترشیب

 ؟نیاسکچه  مثالً -
 فکر هاماون. کنن نگاه رو هادختر عکس برن هااون ،دممی دوستامم به رمزشم دخترا، ترشیب

 .(خنددیم) میلیبیس مشت هی ما ندارن خبر (خنددمی) کنم فالوشون من گذارنمی ،دخترم من کننمی
 ی!نیبب رو هاشونعکس هستی، پسر که تو باشن نداشته دوست هااون دیشا خب -

 که بدم ننشو بهت ور دوستامیه عالمه  ایب ،که ستمین من فقط ،کنندمی رو کار نیهم همه باشه،
 « !دارند کیف یهالیپروفا
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کند که او با گذاشتن تصاویر نیمه برهنه خودش ای که دارد، بیان میساله، در مصاحبه 12نرگس 
 دهد:اش را نیز فریب میدر فضای مجازی در عمل خانواده

 ؟یکردمی انتخاب رو یچ ،یباش داشته مستعار اسم هی یخواستمی اگه -»
 .آنا
 ؟ی فروزنآنا -

 آره!
 آنا؟ چرا حاال -

 .گهید خوشگله خوب
 ؟یبش اون هیشب که یکنمی کار چه خوب -

 .کردممی کارا یلیخ تونستم،می اگه وگرنه دن،می ریگ یلیخ نایا مامانم
 ؟ینکرد یکار چیه حاال تا پس -
 .کنممی ییکارا هی ،نه که کار چیه
 ؟ه کارهاییچ مثالً -

هم  باباش و مامان ت،سه تنها خونه تو وقتا ترشیب اون ،نایا سارا خونه رممی وقتا یبعض من
 .کار سر رنمی

 د؟یکنمی کار چه جا اون خوب -
 یلخت یلباسا دهمی اجازه ،خرهمی شیآرا لوازم براش مامانش راحت ،منه از آزادتر کالً سارا
 .نستایا تو بذاره هم عکسشو بپوشه،

 د؟یکنمی کار چه شونهخون یرمی یوقت خوب ،اوهوم -
 میذاریم رو مونعکسا بعد. میریگمی عکس م،یپوشمی ور لباساش. میکنمی شیآرا رو گهیهمد

 .نستایا یتو
 .نهیبمی رو هاعکس هانیا مامانت که یطور نیا خوب -

 رو السا ترشیب سارا آخه ،آنا و السا میگذاشت ور اسمش میزد جیپ هی گه،ید کارت میس هی با نه،
 دییتأ س،ه شناناآ مینیبب یکس. کنه فالو نتونه یکس هر که میکرد وتیپرا همرو  جشیپ ،داره دوست

 .ور درخواستش میکننمی
 ن؟یدار فالور چندتا اآلن -

 .تا1111 کینزد
 که بوداین  آرزوش ،کردم صحبتکه  هابچه از یکی با آخه داره؟ یخوب حسداشتن فالوور  -

 .باشه داشته فالوور تا1111
 میذارمی م،یریگمی عکس یتک ای هم با بعد ،ور من سارا کنم،می شیآرا رو سارا من ی،لیخ آره،

 ازمون انمیهم  پسرا ،میریگمی کیال و کامنت یکل ،ترکهمی م،یذارمی ور عکس یوقت. نستایا
 .کننمی فیتعر

 نند؟یبب رو وتی هاعکس بابات و مامان یترسنمی -
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 تا بفهمن دینبا الًعف یول. نامی کنار باهاش م،یشمی معروف میدار ننیبب اگه یول ،ترسممی چرا
 .«کا21 بشم مثالً ،باالتر بره فالوورامون کم هی

ش خویهای دارد، او در اقدامی مشابه نرگس، دست به ارسال کلیپساله نیز بیان می 11فاطمه 

های اینستاگرامی زده است و وی نیز کلیپ او را در صفحه خودش، در معرض دید به یکی از شاخ
 دیگران نهاده است:

 کنی؟چه کسانی رو توی اینستا فالو می -»
 ... .خواه وسلیمانی، هومن ایران منش، میالد رکسانا، نگین، امیر

 کنی؟برای چی این افراد رو فالو می -
اش هکنم چالشذاره، منم خیلی از چالشاش خوشم میاد و سعی میرکسانا معموالً چالش میخب 

رو برم و تاحاال چند بار برای رکسانا کلیپ فرستادم و اون من رو استوری کرده، ولی نگین 
 .های طنزشون رو دوست دارمرو دوست دارم و بقیه هم کلیپ هاشدابسمش

 بودند که تو کلیپ خودت رو فرستادی؟خانواده تو در جریان  -

 نه اصالً، چون مادرم خیلی مذهبیه و این چیزها رو دوست نداره.
 فرستی؟ها رو برای رکسانا میتا حاال ندیده که تو این چالش -

شناسه، به خاطر همین تا حاال پیج رکسانا رو ندیده که نه، مادرم اصالً خبرنداره و رکسانا رو نمی
ایی که من رفتم رو ببینه و متوجه بشه، یعنی یه جوری تا اآلن که تونستم از مادرم از بخواد چالش

 .«این قضیه رو قایم کنم
 

 
 
 
 

 
 

 اش از پذیرش روابط عمیق با دوست جنس مخالف دفاع کرده است:ساله هم در مصاحبه 11 مهتاب

  اومد؟چه طوری بود که از این کارتون خوشت می -»
 عاشق هم بودن باربی و اون پسره. خیلی قشنگ بود،

  اون پسره کیه؟ -
 همون که عاشق همن دیگه، اسمشو یادم نیس. آهان کِن!

  یعنی چی عاشق هم هستن؟ -
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 خوان با هم ازدواج کنن. هیچی همدیگه رو دوست دارن، می
  هنوز ازدواج نکردن؟ -

 نه دیگه با هم دوستن کن دوست پسر باربیه.

  داشتی دوست پسر داشته باشی؟تو هم دوست  -
 آره، خیلی تازه سپیده دوس پسر داره.

  بینه؟اونم باربی می -
 دونم، نپرسیدم، اما خیلی خوشگله باربی، خیلییییییی.نمی

  چرا مگه چه شکلیه؟ -
 .چشاش سبزه، تازه موهاش خیلی صافه، من دوست دارم موهام یا خیلی صاف باشه یا فر باشه

  چیز باربی خوشت میاد؟دیگه از چه  -
تا باربی داره، 4از لباساش، لباساش خیلی خوشگلن، خیلیاااا، یه عالمه لباس داره، کفش داره، ماریه 

ی شون موهاش بنفشه، یکی هم طالیه، خیلایه، یکیشون موهاش قهوهشون سیاه پوسته، یکییکی

تا کفش داره، 11کنه، عوض می اش لباساش روی لباساش رو براش خریده، همهخوشگلن، بعد همه
ازه، ی باربیشه، خیلی بزرگه، خیلییی، جلوش بباربیش شونه داره، سشوار داره، تازه یه خونه داره، خونه

 «.کنمگذره، بازی میوقتی اینقد قشنگه و باهاش خوش می
ن هایی در فضای مجازی صحبت به میاهای خودش، از گروهساله، در جریان صحبت 12آراد 

 «.شوداش فحش رد و بدل میهمه»ها آورد که به بیان خودش در آنمی
 ها صحبت کردی؟ها هستند، آشنا شدی و با اونخوب تو با کسانی که توی بازی -»

 . «اش فحشهها همهها هستن که برای بازیا درست شدن، ولی توی اون گروهزیاد نه، یه سری گروه

نماید، به خاطر آن که ، امری طبیعی می1شکنهاری تهاجمرکیک شدن بیان، در غیاب سازوکار

دارد، ولی در غیاب نگاه مستقیم ها را به میزان زیادی از تهاجم باز میها به هم، آننگاه انسان

های یکدیگر، در بسیاری از موارد در فضای مجازی، با حذف سازوکارتهاجم شکن، ها به چشمانسان
 دهد.خاشگری آنان به سهولت رخ میرکیک شدن بیان کاربران و پر

ی هامضاف بر رکیک شدن کالم و پرخاشگری افراد در فضای مجازی، مواردی نظیر دعوت شاخ
گر حقیقت، از دی -هایی نظیر بازی جرأتها و یا پیشنهاد انجام بازیمجازی به انجام برخی از چالش

 .2ربرانشان خواهند داشتای در کاعوامل مخربی هستند که اثرات تربیتی تعیین کننده

                                                             
شکن برخوردار هستند. این سازوکارهای زیستی در عمل مانع های تهاجمها از سازوکاری با عنوان مکانیزمها و حیوانانسان .1

 شود. دیگر میها نسبت به یکها و حیواناز شدت گرفتن تهاجم و پرخاشگری انسان
پذیری مغشوش کودکان و نوجوانان الزم به یادآوری است، به سبب آن تربیتی جامعه -های روانیره اثردر خاتمه بحث دربا .2

های گزارش شده در فصل دوم کتاب هست، جای طرح بسیاری از اثرات های فصل حاضر عمدتاً مبتنی بر مصاحبهکه استناد



 ختالل در روند جامعه پذیری کودکان ا / 174

 پذیری مغشوش کودکان و نوجوانان ایرانیاجتماعی جامعه -اثرهای فرهنگی -2-3-3

 
 
 
 

 
 -آموزان دبستانی مندرج در فصل دوم کتاب، تبعات فرهنگیهای انجام شده با دانشبا بررسی مصاحبه

 شود:نوجوانان دبستانی مشاهده میپذیری کودکان و اجتماعی زیر در روند اغتشاش پدید آمده در جامعه
های قدرتمند غرب، بصری شدن فرهنگ، دسترسی به جریان آزاد اطالعاتی، مواجه شدن با رسانه

های مطرح شده، جهانی شدن، تحول سبک زندگی، برخی از اثرهای آموزشی، اثرپذیری از الگو
های هویتی نوجوانان و های گروه همساالن، تحولتحول گذران اوقات فراغت کاربران، تحول

 .2 1جوانان، گسست نسلی و عالقه به مهاجرت به غرب

                                                             
قسمت خالی است )نظیر کاربری از پویانمایی سیندرال و اخذ پذیری مغشوش کودکان و نوجوانان در این روانی و تربیتی جامعه

این نگرش از پویانمایی توسط دختران که آنان باید همواره منتظر شاهزاده سوار بر اسبی باشند که بیاید و با نجات دادن آنان 
سی اثرهای کاربری های بررهای دیگر این مجموعه )کتابها را به اوج خوشبختی برساند( که در قسمتاز فالکت، آن

 های ارتباطی جدید(، خالء حاضر مرتفع گردیده است.آموزان دبستانی از فناوریدانش
ه ارایه های ارتباطی پیشرفته، بالف( در توصیف اثرهای فرهنگی کاربری کودکان پیش دبستانی از فناوری 1333منطقی ) .1

 عناوین زیر اقدام ورزیده است:
های ارتباطی جدید، پایین آمدن سن کاربری از های کاربری از فناوریکاربران خردسال، جذابیتارتقای فکری و فرهنگی 

های غیرمستقیم، کاهش نظارت اولیا بر تهیه و مصرف محصوالت فرهنگی فضای ها، سرگرمی و تفریح، آموزشفناوری
مردساالری الکترونیکی، القای برخی از  های جنسیتی موجود در جامعه، پذیرشآفرینی در قالبمجازی توسط فرزند، تحول

مفاهیم فرهنگ فمینیستی به کودکان، ضعف بسترسازی فرهنگی در داخل جهت کاربری از فضای مجازی به شکل بهینه، 
-های داخلی، پذیرش تولیدهای فرهنگی کاربران، جایگزینی نسبی فعالیتجایگزینی تدریجی اینترنت و ماهواره به جای رسانه

های فرهنگی جدید، بریدگی از فرهنگ خودی و استقبال از فرهنگی پرخشونت، شهوی و گی سنتی با فعالیتهای فرهن
ری عمیق های اجتماعی، اثرپذیکودکان و سایر ابعاد فرهنگی، اطالع رسانی و گسترش ارتباط مسوولیت، تحوالت الگویابیبی

ای و روانی اطالعاتی، آموزشی، ابزاری، فنی، حفاظتی، مشاوره هایها؛ حمایتها و کارتوناز الگوهای مطرح شده در بازی
کودکان از یکدیگر؛ فشار هنجاری گروه و افزایش اثرپذیری از دوستان، برقراری رابطه با جنس مخالف، طرح دوستان مجازی، 

های اجتماعی کودکان، ملهای اجتماعی، کاهش تعاهای شبکهها و کانالپذیری کودکان، عضویت در گروهتحول در روند جامعه
، 31بسترسازی جهت تحوالت هویتی آتی کودکان، احساس حقارت ملّی، تعمیق گسست نسلی، تحول ارزشی نسل دهه 

 .کارانه و سایر تبعات اجتماعیمدار، تشویق رفتارهای هنجارشکن و بزهاستقبال از سبک زندگی لذّت
های کتاب را عمدتاً باید به حساب محدود بودن حجم نمونه پژوهش احبهتفاوت لیست ارایه شده با لیست به دست آمده از مص

 تر خواهد شد.ها، همپوشی لیست به دست آمده با لیست ارایه شده منطقی، قطعاً بیشگذاشت. با افزایش مصاحبه
دید به موارد مورد بحث های ارتباطی جهای کاربری کودکان و نوجوانان دبستانی از فناوریدر چند مجلد از مجموعه کتاب .2

 تری پرداخته شده است.در این قسمت به شکل مشروح



 175/تأملی دوباره

های انجام شده کودکان و نوجوانان دبستانی، به اجمال در ادامه، عناوین به دست آمده از مصاحبه
 مورد بحث قرار خواهند گرفت.

ریان ی به جهای ارتباطی جدید، ایجاد امکان دسترسترین تبعات گسترش فناورییکی از مهم

های خودکامه با سانسور اطالعات، اطالعات تر حکومتآزاد اطالعات است. به این معنا که اگر پیش
تباطی های ارگستر شدن فناوریدادند، با سایهمهندسی شده را در دسترس شهروندان خویش قرار می

ت و به گسترش یافته اسدر جوامع بشری، امکان دسترسی افراد از منابع داخلی به منابع خارجی نیز 
 توان با سانسور مانع از انتشار برخی از اخبار شد.این ترتیب نمی

ساله، در مصاحبه خودش نمودی از دسترسی به منابع آزاد اطالعاتی را به معرض دید  11عرفان 
 نهاده است:

 کردی؟قبالً فوتبال بازی می -»
ردم، قبل کهای دوستای داییم بازی میمن با بچه رفتم باشگاه، آخر تایم اوناآره، با داییم اینا می

 رفتیم، دیگه کرونا شد، انگلیسی هم آمده، انصاریان گرفته بود. ها میاز کرونا خیلی خوب بود، با بچه

 انصاریان انگلیسی گرفته بود؟ -
 آره. 

 این خبر رو از کجا فهمیدی؟ -
 «.قدر فیلم میارهبزن اینستا، این

های جدی برخوردارند، بلکه گذاریها، نه تنها از سرمایههای فرهنگی آنو تولیدهای غرب رسانه
های علمی الزم برخوردار هستند و به همین سبب از تنوع موضوعی، گرافیک از پشتوانه پژوهش

های مورد نیاز انگیز، الگوپردازیالعاده، موسیقی متن هیجانهای ویژه و فوققابل توجه، صحنه
های اخیر سبب شده است که بسیاری از وجوانان و جوانان و مانند آن برخوردارند، جذابیتکودکان، ن

ها را بر کاربری های آنهای غربی و تولیدکودکان و نوجوانان در شرایط مساوی، کاربری از رسانه
 گوید:ساله، در اظهارنظری که در همین رابطه دارد، می 3های داخلی ترجیح بدهند. الهام از تولید

 کنی؟خب بهم بگو که کارتون و انیمیشن رو از کجا نگاه می -»
سی هم نگاه بیام کنم.جم جونیور... برنامه کودک تلویزیون بعضی وقتا عمو پورنگ نگاه می

 کنم. می

 کنی؟شبکه پویا رو نگاه نمی -
آخه کیفیتش پایینه. رنگاش قشنگ نیست، کارتوناشم قشنگ نیست. بعضی موقعا یه چیزایی 

 «. دم که دانلود کنم خودمده، ولی ترجیح میمی
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سازد، دیدن یک برنامه، ساله، در مصاحبه خود از قدرت رسانه یاد کرده، خاطرنشان می 12آراد 
خواهد در آینده یک دامپزشک داده است و او میای وی در آینده را تحت تأثیر قرار گیری حرفهجهت
 شود:

 ها تأثیر خاصی هم روی تو داشته؟ مثالً یه تأثیر خوب یا بد... . آیا دیدن این انیمیشن -»
 خندد(.میام رو عوض کرد )شغل آینده

 گی؟خوب چه جالب، در موردش برای من می -

ادم نیست، فکر کنم... اسمش رو یادم خواستم جراح قلب بشم بعدش یه فیلمی دیدم، یمن می

 خیال، بعد اون تصمیم گرفتم دامپزشک بشم. نمیاد حاال بی
 هیچ وقت تصمیم نگرفتی پلیر بشی یا مثالً شغلت گیمر باشه؟ -

 توی ایران پلیر و گیمر بودن ول معطل بودنه. 
 شی؟شی یا پلیر میو اگه بری خارج از کشور، دامپزشک می -

 نم که دامپزشک بشم. کتالشم رو می

 وده؟قدر اثر گذار بتونی بگی چرا اینات اثر داشته، میانیمیشنی که گفتی رو شغل آینده -

 تونم بگم چه جوری، فقط حس خیلی خاصی بهم داد. کند( نه، واقعاً نمی)فکر می
ها که حست رو نسبت به حیوونتونی این حس رو برای من توصیف کنی؟ ببین مثالً اینمی -

 . اومد یا... نه دامپزشک بود، خوشتتغییر داد یا از تیپ و قیافه یک نفر که توی اون فیلمه یا انیمیش

کنم. آخه ببین این فیلم رو من خیلی، تر بهش فکر میآهان یه چیزی شاید باشه، حاال بیش
ه حسی داد که یکه برام خیلی، خیلی وقت پیش دیدم، شاید یه سال پیش، اصالً یادم نمیاد، فقط این

دوست دارم دیگه دامپزشک بشم، ولی شاید حیوونا رو خیلی توی اون فیلمه جذاب نشون داد، شاید 
علتش این بود، در کل حس داد دیگه، شایدم اون شخصیتاشون توی اون فیلم جذاب بود، به هر 

 ام رو عوض کنم. حال باعث شد من شغل آینده
 تر بکنه؟دی که این حس رو در تو بیشآیا بعد از اون فیلم هم فیلمی دی -

دونم فیلمی که... ولی احتماالً آره دیدم، راستش از وقتی از دامپزشکی کند( شاید، نمی)فکر می
بخوان  بینم، مثالً اگه سگی روتر هم میهای کوتاه مربوط به دامپزشکی و اینا بیشخوشم اومد ویدیو

 درمان کنن و این مدل چیزا. 

های تو هم شده مثالً بگن که آره فالن فیلم که آیا دوستگی و اینها رو مییدیوکدوم تیپ و -
 ای رو انتخاب کنن؟یا انیمیشن یا حتی بازی باعث شد که شغل دیگه

 «. خوان پلیر بشنخب یه سری از دوستام که خیلی می
ه سینه بهای دور، فرهنگ جامعه به صورت شفاهی بوده و به شکل نقل سینه به در گذشته

 شد.های بعدی انتقال داده مینسل
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با پا به صحنه نهادن دستگاه چاپ، فرهنگ بشری، از شفاهی بودن به مکتوب شدن روی آورد و 
های ارتباطی، از آنجا که این امکانات عمدتاً مبتنی برعکس و فیلم سرانجام با گسترش فناوری

 ست.هستند، در عمل فرهنگ جهانی رو به بصری شدن نهاده ا

 
 
 
 

 
 

 
 
 

توان نتایج مهمی گرفت، به این معنا که در با مقایسه فرهنگ مکتوب و فرهنگ بصری، می
توانست دوباره و چندباره قسمت مورد نظرش را خواند، میفرهنگ مکتوب وقتی فردی کتابی را می

د. متفاوتی دست یابدر کتاب بخواند، روی آن فکر کند و در این میان احیاناً به زاویه دید جدید و 
ها در دوران حاکمیت فرهنگ مکتوب، تفکری عمیق و انتقادی شد، تفکر انسانویژگی اخیر سبب می

یر های ارتباطی دایم خود را با تصوباشد. اما در دوران حاکمیت یافتن فرهنگ بصری، کاربران فناوری
اگر فرد  کنند وا رد شده و عبور میهبینند که خیلی سریع از برابر دیدگان آنهایی مواجه میو فیلم

ها تصویر دیگر را از دست ها و صدهایی که دیده است، توقف کند، دهبخواهد روی یکی از صحنه
خواهد داد. به تعبیر دیگر، در دوران غالب شدن فرهنگ بصری بر فرهنگ مکتوب، برعکس دوران 

ه مد، در دوران حاکمیت فرهنگ بصری، بآفرهنگ مکتوب که تفکر فرد نقادانه تربیت شده و بار می
اویر بهره مانده، در برابر انبوه تصها از یافتن تفکر نقاد بیسبب بمباران تصویری ذهن کاربران، آن

 مانند که این امر به ابتذال فکری آنان خواهد انجامید.خلع السالح شده و منفعل باقی می
دوران کودکی خویش پرداخته است، پس از اش به گزارش خاطرات ساله که در مصاحبه 21علی 

، تاحدودی هاهای دیجیتالی دوران کودکی وی، به دلیل پیشرفته نبودن فناوریبیان این که بازی
تالی های دیجیدارد، در حال حاضر بازیرفتند، بیان میهای مکتوب پیش میذهنی و مبتنی بر متن

اش خاطرنشان اند. علی در ادامه مصاحبهها به طور کامل بصری شدهبه سبب پیشرفت فناوری
سالی در سازد، سیطره فرهنگ بصری در ذهن و اندیشه وی سبب شده است، وی در بزرگمی

 های مکتوب احساس ضعف و ناتوانی مفرط داشته باشد: کاربری از متن
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ود، فوتبال بهایی که ما در دوران دبستان داشتیم، چندتا بودن، یکیش همین بازی یوگیو بازی»... 
 اشاومد. خالصهای بود که همه دوستانم داشتند، ولی من نداشتم و ازش خوشم نمیتیبود، جی

 هایی که توی قرنتر بودند، یعنی مثالً اآلن بازیهای اون زمان اکثراً خیلی ذهنیاینه که بازی

ر بکنی، ده که فکاند، یعنی همه چی یه لحظه بهت نفس نمیبینیم، کامالً بصریبیست و یک می
پی چنین قدرتی رو نداشت، اسهای مختلف جلوت میندازه، ولی خب پیهی تند تند داره محرک

توانایی این همه چیز پرت کردن توی صورتت رو نداشت، به خاطر همین، خیلی روی خالقیت فرد 
یعنی مکالمه  گشتهایی بودن که کالً شاید اکثر داستان به متن برمیگشت، مثالً یه سری بازیبرمی

خوندی، حتی صدای گوینده هم نداشت، در این حد ساده بود رو باید به صورت متن خودت هم می
شد و این خب خیلی بحث مهمی بود دیگه، اصالً شد، دیده نمیافتاد، تعریف میو هر اتفاقی می

اون  یزها ذهنی بود وهای این جوری شکل بگیرن. خالصه اکثر چپی باعث شده بود که بازیاسپی
بردم، هیچ گونه ربطی به قضیه مسایل بصری نداشت، بازی متن زیاد لذّته، لذّتی که حداقل من می

تونستیم متن انگلیسی بازی رو ترجمه کنیم، هر کسی مون هم واقعاً نمیداشت و چون هیچ کدوم

شد مون میوی مدرسه بحثیک تصور غلط از بازی داشت و اتفاقاً سر همین یوگیو هم ما خیلی ت
دام کگفت نه، راجع به فالنه و البته حرف هیچگفتم، فالن بازی راجع به فالنه، رفیقم میکه من می

 کردیم.ما هم درست نبود و همین جوری فقط با هم دعوا می
 

 
 

 
 
 
 

 تر باشند؟شد که خالقانهها منجر به این میتر بودن بازیپس در واقع ساده-
هایی که با یه زبان دیگه شد، دقیقاً مثل همون انیمیشنتر میتر و خالقانهه. بازی سختآر
 زدیم دیگه... .دیدیم، حدس میمی

کردی هشتاد درصد سرگرمیت هم فیلم دیدن بوده، به نظر بعد این که داشتی تعریف می -
گی چند تونی بمتوسطی بگی میی زمانی رسه که وقت فیلم دیدنت زیاد بوده، بخوای یه بازهمی

 ساعت بوده؟ 
رسه. یه لحظه باید یه کم فکر بکنم راجع به این قضیه، چون خاطرات متفاوتی داره به ذهنم می

کار و کم هیجانی نبودم اصالً. اما از اون طرف خیلی دوست داشتم یه ی بیببین من واقعاً بچه
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بکنم. به خاطر همین کاری مثل نقاشی کردن را  محتوایی رو ببینم یا یه محتوایی رو خودم درست
ه یه کردم، این بود کهایم زیاد میهایی که با اسباب بازیخیلی دوست داشتم یا مثالً یکی از کار

ه تر هم ککردم، بزرگکردم، داستان راجع بهش تعریف میگرفتم، باهاش غان غان میماشین می

 رسید. یادمه آخر دبستان بودم یه کیت مربوط بهتر به دستم میهای بزرگونهشدم، بازم اسباب بازی
ن و حتی کردی، بعد مناسب سن دبستاسیستم برق خونه که سیستم را با اون کیته شبیه سازی می

راهنمایی هم بود داشتم که داداشم برام گرفته بود. کل زمانم با این بود که ور برم حاال اآلن این 
ینجا این کار را بکنم، یعنی من اسباب بازی اینا کم نداشتم، ولی این که کشی بکنم، اجوری سیم

ای ندارم، چون چیزی که در ذهنمه خیلی متفاوته، رسید رو حقیقتاً هیچ ایدهچه قدرش به کدوم می
بهترین حالتش شاید بگم که ترکیبی از جفتشون باشه که چون من هم خیلی نقاشی کردن رو دوست 

ه بشینم درگیر یه کاری بشم، و از اون طرف این که بشینم یه گوشه یه کاری رو داشتم یا این ک
 دم. کرای نمیببینم هم خیلی دوست داشتم و تمام زمانم همین دوتا بود. همین، هیچ کار دیگه

 بری؟ تر از حتی کتاب خوندن لذّت میپس از دیدن بصری بیش -

ش. هنوز ابود که مهم بود، تصویرش مهم بود نه بقیهخوندم، بصر قضیه دقیقاً. کتاب هم که می
 هم تا یه حد زیادی همین طوری هستم. 

 آهان، پس یعنی هنوز هم همین جوری هستی؟  -
اش هم اینجاست که هم اون موقع، هم اآلن، من اصل دقیقاً، تا یه حد خیلی زیادی و نکته

خوندن برام واقعاً سخته... ولی در چیزی  گرفتم از تصویر مطلب بود، حاال من کتابتأثیری که می
کنم دم، سعی میبینم، این طوری نیست. مثالً من چند وقته دارم آدیوبوک گوش میکه دارم می

م یک بربرای این که این جوری کتاب بخونم، باز هم وقتی تصویر نیست، تأثیری که دارم می
اش را شروع اسم سَند مَن و آدیوبوک هزارمه، چون من یه کُمیک بوک )داستان مصور( هست به

اش رو کنه. حاال، کُمیک بوکها رو کنترل میکردم گوش کردن، سَند مَن اصطالح کسیه که خواب
اش خیلی بهتر کار شده، یه سری دم، درسته که آدیوبوکاش رو گوش میخوندم، حاال دارم آدیوبوک

 دن، کلی براش پول رفته، ولی اون استفادهجام میبازیگرای معروف و خیلی خفنی دارن این کار رو ان
 تر بود. چرا؟ چون بصر قضیه خیلی برایاش برای من داشت خیلی بیشو هیجانی که کُمیک بوک

ش اتره، اون مفهوم هنریاش، اآلن که یه ذره مغزم پیچیدهمن مهم بود و این که مفهوم هنر بصری

 طراحی و نقاشی مختلف شده.  هم خیلی جذاب بود، زیرا در اون، این همه
آهان، پس به نوعی اون جوری که از بچگی بودی و اآلن هستی، کالً فهم و پردازش بصری  -

 تو بهتر از حالت کتابی و خوندنیه. 
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دقیقاً، آره درسته و اآلن اصالً برام مطالعه کردن خیلی سخت شده، یعنی من قبالً که بچه بودم 
صفحه  1511ه معنای بیش از حد، سوم راهنمایی ساعت زدم، ماهی خوندم، خیلی بخیلی کتاب می

 «. رسیدم، ولی اآلن در حد شاید سالی مثالً چهارتا دونه کتاب باشه، در این حد

 11دارد، گاهی او به طور پیوسته ساله نیز در مصاحبه خودش، پس از آن که بیان می 12آراد 
های دیجیتال که در آن باید کاربر مایی را بر انجام بازیها دارد، دیدن پویانساعت کاربری از فناوری

 دهد:پر تحرک باشد، ترجیح می
ت، تر هسبینی به نظرت کدوم یکی جذابکنی، هم انیمیشن میخوب تو که هم بازی می -»

 انیمیشن یا بازی؟

 انیمیشن دیدن. 

 چرا؟ -

 «. کنیچون خودت هیچ زحمتی نداری و فقط تماشا می
خطرات مهم بصری شدن فرهنگ، اولویت پیدا کردن ابعاد صوری و عینی است. زیرا یکی از 

شوند اهمیت ابعاد عینی از سویی و تفکر عینی کودکان و نوجوانان دبستانی از سوی دیگر، سبب می
س، فقط های غیرملموتوجه به ارزشهایی را بگیرند که بیتبیین کودکان و نوجوانان، رنگ استدالل

مبنا  های جدید، بر همینابعاد عینی و ملموس باشند و کودکان و نوجوانان کاربر فناوری مبتنی بر
های خویش به عنوان یک شهروند های الزم برای سبک زندگی، رفتار اخالقی و رفتاربه جمع بندی

 گذارند:ساله مصداقی از همین معنا را به معرض دید می 11برسد. بیانات عرفان 
 شون میاد؟ور آب خوشها از چه چیز اوندت چی، به نظرت اونهای خودوست -»

 ای باشه. های شیشههای آخرین سیستم و ساختماندانم، ولی شاید به خاطر ماشیننمی
 ها رو از کجا دیدی؟این -

 جوریه، همه چی مثل شاهاس. یادم نیست، ولی فکر کنم او ور آب این
 ای نداریم؟و ساختمان شیشه های خارجییعنی توی ایران ماشین -

 «. ترهداریم، ولی اون جا فکر کنم بیش
دسترسی به جریان آزاد اطالعاتی از سویی و حجم قابل توجه کاربری کودکان، نوجوانان و جوانان 

وعی های ارتباطی پیشرفته به ناند که کاربران فناوریهای فرهنگی آن سوی آب، سبب شدهاز تولید

نی اندیشیدن را پیشه خویش کنند، در حالی که اولیای آنان غالباً چنین نیستند و جهانی شده یا جها
ها، به سبب های کشور خودشان هست، ولی فرزندان آنعمده جوالن اندیشه آنان در چارچوب مرز

های کشور خودشان نکرده، به بسیاری تر با دهکده واحد جهانی، خود را محدود در مرزارتباط ملموس
ها را اجتماعی( که در جهان حاضر وجود دارد، توجه کرده و پیگیری آن -های )فرهنگیتحولاز 

 دانند.جزو وظایف روزمره خود می
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های خود مصادیقی از مقوله جهانی شدن را به نمایش ساله، در مصاحبه 3ساله و پرنیای  12آراد 
 اند:نهاده
 ؟دیها هم توضیح میی در مورد اینبینهای جدیدم میو گفتی که یک سری انیمیشن -»

اومده که دوبله شده باشه و زیرنویس باشه  2121و  2121، 2113هایی که در سال همه انیمیشن
 «. رو من دیدمش

 شما گفتی السا رو دوست داری، تا حاال شده بخواهی خودت رو مثل السا آرایش بکنی؟ -»
 گیرم.حتی با این تیپ هم عکس می کنم،آره، حتی موی مصنوعی گرفتم و آرایش هم می

های ببینن برای ایران نیست و برای کشورهایی که میگن بعضی کارتونگفتی دوستانت می -
 زنید؟هاییش حرف میدیگه هست، دیگه در مورد چه چیز

گه من بزرگ بشم دوست دارم تیپ السا رو با شون خوبه، میهام که وضعمثالً یکی از دوست
شه و باید برم خارج از کشور، چون جا نمیها مثل اون بشه، اما اینهای باز بزنم، لنز بذارم تا چشممو

گن آتنا شه، بعضی دیگه از دوستام میجا نمیگردن، اما اینآزاد هستن و هر طور که بخوان می

 ها توی ایران راحت نیستن.گه، زنراست می
 توی ایران راحت نیستن؟ هاخوب نپرسیدی چرا زن -

 گه ما اصالً تلویزیون ایرانکه کالً آتنا میخوان بگردن و اینطوری که میتونن اونگه نمیمی
 «.شهگه متوجه میها رو از ماهواره میبینیم و توی خونه کالً ماهواره هست، اینرو نمی

انان شود کودکان، نوجون، سبب میدسترسی به جریان آزاد اطالعاتی و به نوعی جهانی اندیشید
های متفاوتی که در جهان )غرب( وجود های ارتباطی پیشرفته، متوجه سبک زندگیکاربر فناوری

بک کنند، شیفته سها مالحظه میدارد شده، بعضاً به سبب زرق و برقی که در این سبک از زندگی
 زندگی غربی شوند.

مدار است، حال آن که سبک ب سبک زندگی انسانالزم به ذکر است سبک زندگی موجود در غر
مدار است و به جای تأمین حداکثری زندگی در جامعه ایران تا حدودی سبک زندگی دینی و تکلیف

اش اش، جامعهمدار(، وظیفه آدمی را اعتالی خودش، خانوادهلذّات آدمی )همچون سبک زندگی انسان
 اند.دو جامعه جهانی وی و حتی زیست محیط او می

ساله، مصادیقی از استقبال کودکان و نوجوانان دبستانی از  12ساله و شیدای  3اظهارات الهام 

 گذارند:مدار را به معرض دید میسبک زندگی لذّت
 نظرت راجع به محیط زیست و طبیعت ایران چیه؟ -»

، دوست دارهاوممم من زیاد عاشق گل و گیاه نیستم... مامان بزرگم هست، اون گالش رو خیلی 
 تر دوست دارم یه حیوون خونگی داشته باشم.ولی من نه. من بیش

 مثالً چه حیوونی؟ -
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 سگ کوچولو خیلی دوست دارم. آوینا یه دونه داره، خیلی نازه.
 گن سگ نجسه و نباید توی خونه باشه؟دونی که توی اسالم میمی -

 «ثیف باشه؟خب بگن... یعنی چی، آخه سگ به این خوشگلی چرا باید ک

 زنید؟تر درباره چی حرف میهات بیشتوی گروه با دوست -»
 هایدرباره خیلی چیزا. مثالً این که امروز چه کار کردیم. چه قدر درس داریم یا حتی درباره آدم

 معروف.
 گین؟های معروف چی میدرباره آدم -

دند یا چه ها دوست شکنن، مثالً با کیمیگیم که چه کار مثالً با توجه به پیجای اینستاشون می
 تولدایی گرفتن.

 های معروف براتون جذابه؟چرا بحث درباره آدم -
 خب چون مورد توجه خیلیا هستن. خیلیا دوسشون دارن. زندگیاشون جذابه.

 یعنی چی جذابه؟ -

یش چند وقت پخب ببین اینا هم معروفن، هم پولدار. همه چیزشون لوکس و گرون و باحاله، مثالً 
 موند تو این تولد.کیم کارداشیان یه تولد گرفته بود، آدم می

 چرا مگه جشن تولدش چه جوری بود؟ -
ها های باحال. همه چی خوشگل. هدیهرفته بودن تو یه جزیره خصوصی تولد گرفته بودن. تفریح

 . «گرون، مثالً ماشین

ای مجازی در عمل واجد برخی از آثار های ارتباطی جدید و فضحشر و نشر داشتن با فناوری

های اجتماعی آموزشی در سطح کاربران است، آموزش مواردی مانند زبان، مسایل بهداشتی، مهارت
ها، برخی از آثار کاربری از فضای مجازی هستند. بالطبع اگر در درجه نخست اهمیت و نظایر آن

فرهنگی الزم برای کودکان و نوجوانان  خانواده و در درجه بعدی اهمیت جامعه، دست به بسترسازی

اجتماعی کاربران مؤثر واقع خواهند  –برد آموزشی و فرهنگیهای اخیر در پیشزده باشند، آموزش

های های فرهنگی الزم جهت کاربری بهینه کودکان و جوانان از فناوریآمد، اما اگر بسترسازی

باشد،  تر از آن که مناسبای کاربران بیشهارتباطی جدید صورت نپذیرفته باشد، ماحصل یادگیری
 منفی و نامناسب خواهد بود.

شود، علی که به های انجام شده با جمعیت مورد بررسی کتاب، مشخص میبا مالحظه مصاحبه
های فرهنگی ساله، در جریان کاربری خود از تولید 12بیان دوران کودکی خویش پرداخته است و آراد 

 اند:یسی را فرا گرفته و در آن پیشرفت کردهآن سوی آب، زبان انگل
دیدم، تلویزیون ایران که خیلی کارتون نداشت، شروع کردم سالگی کارتون می 5/1من از حدود »

 ولی خب آروم آروم. فهمیدمدیدم. البته اون موقع نمیسی ماهواره را بیامخونه مامان بزرگم شبکه 
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گن، بعد سر همین هم شد که که چی میعادت بدم و بتونم حدس بزنم رو  یاد گرفتم که خودم
های انگلیسی را بدون این که هیچ چیز از کارتون زبانم یهو خوب شد که شروع کردم یک سری

ای راجع بهش بخونم، دیدم، البته چند فصل اولش رو اصالً نفهمیدم، بعد فصل سوم که شد، فارسی

ه هایم، بفهمم. یعنی سر این حدس زدنگن رو میو هر چی که می یهو دیدم انگلیسیم خوب شده
 «. تدریج زبان رو یاد گرفتم

 کنی این بازی دیگه چه اثراتی روی تو داشته؟فکر می -»
که این تر شده وکه سرعت عملم خیلی باال رفته، واکنشام سریعبه جز خوش گذرونی، مهارت، این

د شده که اصالً یه قدر زیا، حاال یه چیزم بگم، سرعت تایپمم اینانگلیسیمم خیلییییی پیشرفت کرده
 «.چیزی شده

های بازی ها،ها، پویانماییهای مطرح شده در کارتونشاید بتوان بیان داشت که الگوگیری از الگو
ی جدید های ارتباطترین تبعه فرهنگی، اجتماعی کاربری از فناوریها، مهمها و سریالدیجیتال، فیلم

ه پردازند، به مخاطبان خود کها میهای دریایی که به هدایت کشتیباشد، زیرا الگوها بسان فانوس

 آموزند.اند، راه چگونه بودن و چگونه زیستن را میشیفته آنان شده
 
    

 

 
 

 
 
 
 

 
 

نظام غاتی های تبلیهای غربی که غالباً توسط دستگاهکودکان و نوجوانان در برخورد نخست با الگو

کوشند تا ظواهری همچون آنان ها قرار گرفته، میاند، تحت تأثیر آنداری تدوین و ارایه شدهسرمایه
 به دست بیاورند. 

های مورد عالقه خودشان، تر با الگوکودکان و نوجوانان در ادامه و در گذر زمان و حشر و نشر بیش
در دستور  اند،هایی را که پذیرفتههای الگوبرداری از حرکات، سکنات و رفتارتر کپیدر سطحی عمیق
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دهند و در نهایت با رسیدن به دوره تفکر انتزاعی و فهم مفاهیم انتزاعی، نظام کار خود قرار می
 پذیرند.شان را به عنوان نظام ارزشی خودشان میارزشی الگوهای مورد عالقه

اند های جداگانه خودشان، بیان داشتهمصاحبهساله، در  11ساله و مهتاب  3ساله، الهام  8آنیتای 

 اند:شان را پیشه خود کردهجویی ظاهری از الگوی مورد عالقهکه تشبه
شینم روش همیشه دیگه اش میوقت من همهآهان راستی من میز تحریرم هم آنا السائه، اون»

د کنم، سریع تند تننش میوقت داییمم بهم چراغ مطالعه داده، روشنویسم. اونمشقام رو اون جا می
 نویسم. می

 گیری؟ همه وسایلت رو وسایل آنا و السا می -
یش دستشه )باخنده(، ولی میز تحریرش و لباسش و موهاش و چوبی وسایلم رو که نه نمیهمه

رو چرا دوست دارم داشته باشم، بعد اتاق خودمم سبز لیموییه، به لباس السا یا آنا که سبز بود به اون 
 یاد. م

 بعد آنیتا تو خودت دوست داری قیافه تو همیشه مثل السا بشه؟ -

 تونم مثالً بزنم. تونم مثل اون بشم، ماسکش رو مینه، من که نمی
 مگه خودت قشنگ نیستی که ماسک السا رو بزنی شبیه اون بشی؟  -

ماسکش رو خوام چرااااا قشنگمممم، ولی چون السا رو خیلی دوست دارم، به خاطر همین می
 «. بگیرم با اون بازی کنم، مثل آرین عاشق مرد عنکبوتیه، ماسکش رو براش گرفتیم

 به نظرت اآلن مد جامعه چه طوریه؟  -»
خوان برامون جشن تیپای ایرانی رو دوست ندارم. از چادر و حجاب خیلی بدم میاد. امسال می

 ت. تیپای خارجی رو دوست دارم.تکلیف بگیرن، واقعاً بدم میاد از این کار. خیلی دمده هس

 خانواده خودتون چه طورین، نظرشون در مورد حجاب چیه؟ -
 کنه.تر رعایت میام چون معلمه، بیشذارن، فقط خالهنه، اکثرا شال و اینا نمی

 ها خوشت نمیاد، از چه مدلی خوشت میاد؟ حاال که از این تیپ -

 «. یلیباس بپوشم، مجبورم اسپرت بپوشم. مثل همین بتونم مثل باربی یا پرنسسی لمثالً چون نمی
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  به مامانت این رو گفتی؟ -»
 فهمی اینا خوب نیستن.دونی، بزرگ بشی، میگه تو نمیگم، میمی
  چه چیز سیندرال خوشگله؟ -

پوشم یماس، تازه من وقتی دامن بنده، خیلی بامزه لباسش آبیه، خوشگله، موهاشم یه جوری می
 .بندم روش شبیه اون لباس سیندرال بشمیه پارچه سفید الکی می

  کدوم لباسش؟ -
 پوشید.کرد میاون لباسه که وقتی باید خونه رو تمیز می

  مگه لباس خدمتکاری نبود؟ -
خواد اون شکلی بشه دامنم، تازه دوست دارم مثه اون چرا، ولی خیلی خوشگل بود، دلم می

 «. ود(شبندد و هیجان زده میشه )چشمانش را میگنجشکا با روبان موهامو ببندن خیلی باحال می
 
  

 
 
 
 

 
گرفتن، با اقدام های مجازی و تحت تأثیر آنان قرار ساله، پس از مشاهده برخی از شاخ 12فاطمه 

ها به صفحه وی، او نیز ها نهاده است تا با سرازیر شدن فالووربه خرید فالوور، پا در جای پای آن
 اش برسد:اش به شهرت و پول ناشی از تبلیغات صفحههای مجازی مورد عالقهمانند شاخ

ایش رنگی های به درس خواندن ندارد و به نظرش چون چشمتذکر پژوهشگر: فاطمه عالقه»)
تواند در آینده به کشور دیگری مهاجرت کند و مدل خوبی بشود و های طالیی دارد، میاست و مو

 نیازی به تلف کردن وقتش با درس و مدرسه ندارد(.
 توی اینستاگرام فعال هم هستی؟ -

 مجبورم باشم، اگه بخوام شناخته بشم، باید از همین اآلن فالور جمع کنم.  

 ور داری؟چندتا فالو -

 هزارتا. 11

 تعدادشون خیلی زیاده که.  -

 یه تعدادش رو خریدم.
 خریدی، چند؟ -
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اینا  ها وآره خریدم، یعنی فیک هستن، ولی کار منو فعالً راه میندازن، این جوری برای تبلیغ
 «.شه، قیمتای متفاوتی داره، من تقریباً دویست تومن دادمتر میدرآمدم هم بیش

دهند که به شکل عملی از های خودشان نشان میساله، در مصاحبه 11له و مهتاب سا 8آنیتای 

 کنند:شان الگوبرداری کرده و طبق همان روال رفتار میهای الگوی مورد عالقهرفتار
 تو هم مثل السا مهربونی؟  -»

ند، ت کنم تندرم بوسش میکنم، سریع میآره من خیلی مهربونم، با داداشم آرین که قهر می
گوشم کنم خرکنم، فکر میکه مثالً وقتی یه کاری میآورد( یا اینجوری )صدای بوسیدن درمیاین

 کنم. ناراحت شده، ازش عذرخواهی می
 از السا یاد گرفتی با داداشت مهربون باشی؟  -

 آره از السا، چون اون اول آجیش رو بوس کرد، خیلی مهربونه. 
 بینی با آرین مهربون نبودی؟ که السا رو بیعنی قبل این -

 شه مهربون نباشم. چرااااا مگه می

 پس از کجا یاد گرفته بودی مهربون باشی با آرین؟  -
 خب از اول مهربون بودم با آرین. 

 پس قبل این که آنا السا رو ببینی با داداشت چه جوری بودی؟ -
یگه بعدش که السا رو دیدم، د کردیم،کردیم، بعد چند روز آشتی میقبلش خب همیشه آشتی نمی

کنم، نه که داداشم رو چند روز دوست نداشته باشمااا، ولی خب مثل آنا همون روز با اون آشتی می
 شدم. ولی اآلن دیگه چونالسا که فردا با هم دوست شدن نیست، مثالً پس فردا با اون دوست می

 «.شمآنا السا رو دیدم یاد گرفتم، زود دوست می
  ها کدوم شخصیت رو خیلی دوست داری؟ی کارتونتو تو -»

 برایو. شجاع.
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  چرا از برایو یا شجاع خوشت میاد؟ -

یه دختریه موهاش نارنجیه و فرفریه، خیلی شجاعه، این قدر شجاعه که بلده تیراندازی کنه، سوار 
 بره، خالصه خیلی خوشترسه توی جنگل باالی آبشارای بلند تنهایی، نمیره شه، میاسب می

گر که ره پیش یه جادوکنه و میگه تو باید عروسی کنی، قبول نمیگذرونه تا یه روز مامانش میمی
ه گه اینو بدده میجادوگر یه کاری کنه مامانش به حرفاش گوش بده، جادوگر بهش یه چیزی می

 مامانت بخوره تا حرف تو رو گوش کنه.
شه خرس، بعد یه بافتنیم داشتن عکس این و مامانش باه بوده و مامانه میخوره، نگو اشتده میمی

 اش کرده بود.روش بوده، دختره پاره
فهمه برای این که مامانش دوباره آدم بشه، باید اونو بدوزه و واقعاً عاشق مامانش بشه، بعدش می

خواد مامانه رو بکشه، چون می دونه که مامانه خرسه،اومد، بعد نمیبابای دختره از خرسا بدش می
 کننکنه، خرسه که همون مامانه هس، زنش رو خورده، بعد دختره و مامانه از قصر فرار میفکر می

ده دختره که چه طوری تفریح کنه و چه تا مامان رو اشتباهی نکشن، بعد تو راه به مامانه نشون می

تونن روسی کنن و گلدوزی کنن و دخترام میاش به این فک نکنه که دخترا فقط باید عطوری همه
ده بود دوزه بافتنیه رو که پاره شبرن تفریح کنن و خوشحال باشن و فقط تو قصر نمونن. بعدش می

کنه، عروسی کنه با شن و مامانه مجبورش نمیشه، بعدش خیلی با هم دوست میو مامانه آدم می
 هر کی.

  اسم دختره برایو بود؟ -
 کارتونه برایو بود، اسم دختره مریدا بود. نه اسم 

  آهان پس دوست داری شبیه مریدا باشی؟ -
یر اش هستم، تابستونم تازه رفتم کالس تیراندازی با کمان، هنوز تخیلیییی، خیلیییی زیاد شبیه

 شم دقیقاً مثهکنیم که دستم قوی بشه، ولی وقتی یاد بگیرم، کامل میننداختما با کش تمرین می
مریدا، فقط اسب سواری بلد نیستم، اونم دوس دارم برم کالسا، یه کمی گرونه مامان و بابام گفتن 

 صبر کن.
  چون دوست داشتی مثه مریدا باشی رفتی تیراندازی با کمان؟ -

 انداخت، از همه پسرام بهتر بود تازه.آره خیلی باحال تیر می

  اش بود؟ات هم شبیهدوست داشتی قیافه -
 یییی آرههههه، دوست داشتم موهام فرفری باشه، ولی دوست نداشتم نارنجی باشه. وای

  چرا دوست نداشتی موهات نارنجی باشه؟ -
 های دنیاست. ترین موگه موهات خیلی مشکیه، خوشگلچون مامانم می

  خوای مثه اون موهات فر باشه؟پس چرا می -
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 تره. های فر خوشگلچون مو
  گه؟کی می -

 گن.می همه

  مثالً کی؟ -
 .گه بهتر از میراندا شدهزن داییم یه عالمه پول داده موهاش رو فر کنه، می

  کنی؟تو هم موهات رو فر می -
 شه، آخه کوچولویی. گه نمیاوهوم فقط مامانم می

  کنی؟بزرگ بشی فر می -
 «.اوهوم

ت تفکر انتزاعی و عدم فهم درسآموزان مصاحبه شده به سبب نرسیدن به سطح سنی غالب دانش
های مطلوب طبعشان را در خود نظام ارزشی، اخالقی و عقیدتی، الگوبرداری از نظام ارزشی الگو

آموزان دبیرستانی، به سبب برخوردار شدن غالب آنان از تفکر اند، اما در سطح دانشنشان نداده

 گردد.ای مالحظه میدر حد گسترده ها توسط هوادارانانتزاعی، گرایش به اخذ نظام ارزشی الگو
 
 
 

 
 

 
 

های ارتباطی جدید در عمل، گذران اوقات کاربری گسترده کودکان، نوجوانان و جوانان از فناوری
 فراغت آنان را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است.

ایانه، رکوشند تا با تهیه تبلت، گوشی همراه، پلی استیشن و یا برخی از کودکان و نوجوانان می
ها و های دیجیتال، فیلمها، بازیها، پویانماییامکان دسترسی و برخورداری خویش از کارتون

 های آن سوی آب را فراهم آورند.سریال

استیشن، در حال حاضر وسایل سازد، رایانه و پلیاش خاطرنشان میساله، در مصاحبه 11عرفان 
 آورند:سرگرمی و گذران اوقات فراغت وی را فراهم می

 های بازی داری؟جز گوشی دیگه چه وسیله -»
 کامپیوتر، پلی دو، پلی سه، بعد... همینا.

 ای نداری؟اسباب بازی دیگه -
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 کنم. یه کمد پر دارم، ولی دیگه از سن من گذشته، با اونا اصالً بازی نمی
 یعنی چی از سنت گذشته؟ -

 «. های خیلی کوچیکهیعنی اونا برای بچه

های جدید قابل اجرا هستند، هایی که با اتکا به فناوریساله، از برنامه 11ساله و نیکای  3الهام 
 :کندها، قسمتی از فراغ بال اوقات فراغت آنان را پر میاند، این برنامهیاد کرده و بیان داشته

 کنی؟فقط با تبلت بازی می -»
 ایکس باکس هم دارم.

 کنی؟هایی با اون میچه بازی -
  «.کنمرقصم یا ماشین بازی میذارم بعد باهاشون میهایی که حرکت و رقص داره. میبازی

 ای رو داشته باشی؟الزم رو داشت، دوست داشتی چه بازی خوب اگر گوشیت حافظه -»

اره، های مختلف دآره، اگر حافظه داشتم، خیلی دوست داشتم بازی پیانوی جادویی رو که قسمت
 ب کنم. و شطرنج رو نص

 منظورت از بازی پیانو، آموزش پیانو هست؟ -

ا پیانو شه بهایی که میرم، این بازیش این جوریه که آهنگزنم، کالس مینه، من خودم پیانو می
هایی میاد که سریع باید بزنی روش، اسمش شه باهاش زد، یه ردیفخواننده رو میزد با خواننده یا بی

های مختلف داره، من دوست دارم بازی کنم که های مختلف داره، مرحلهدلرو یادم رفته، ولی م

 «.سرعت انگشتام بره باال

ها، اند که آنان آنچه را که در کارتونبرخی از کودکان و نوجوانان مصاحبه شده، گزارش داده

و پردازش  هایشان بازسازیاند، به صورت عملی در بازیها دیدهها و سریالها، فیلمپویانمایی
دوزکی در بازی با برادر و ساله، از ایفای نقش السا و دختر کفش 3ساله و الینای  8کنند. آنیتای می

های غربی گونه که همه قهرمانسازد، همانساله، خاطر نشان می 11دوستانشان یاد کرده و کیمیای 
نقش  کشیبا هم، با قرعه در کنار دوست جنس مخالفشان قرار دارند، دوستانش نیز در جریان بازی

 پردازند و در این مسیر حتی اقدام به بوسیدنزن و شوهر را به خود گرفته و به ایفای نقش خویش می
 کنند:همسر فرضی خود می

رد رو انجام کهایی که السا میخوب آنیتا گفتی که السا رو خیلی دوست داری، شده تا حاال کار -»

 بدی؟
قتا کردم، مثالً بعضی وخوندم، مثالً با آرین بازی میباال شعرش رو می بردمبله من دستام رو می

 کردیم. وقت با هم بازیش رو میمن السا بودم، بعضی وقتا اون السا بود، اون
 کردین؟ با آرین چه جوری بازیش رو می -
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گفتیم الالالالال شعرش رو بردیم باال میمثالً آرین وایمیستاد کنار من، دستامون رو می
 داد. خوندیم، خیلی حال میمی

 خوندین؟ فقط شعرش رو می -

ستی درفت یه چیزی مثل چوبدستی که نداشتیم، آرین میکردیم، مثالً چوبام مینه کارای دیگه
وقت کردیم، انقدر خوب بود. اونجوری بازی میاها، بعد اینگفتیم هاهوقت میداشت، اونبرمی
 ذاره، انقدر قشنگه برنامش، من تو ماهواره دیدمش.اش رو هم تلویزیون و ماهواره میبرنامه
 کنی؟دستی چه کار میبا چوب -

وقت برگم دستی، اوندارم مثل چوبرم یه جایی مثل حیاط یا کوچه یه چوب برمیمثالً می
پوشم مثل آنا السا بعد تاب کنم. یه لباس دامنی هم میرم باالی سرش بعد با اون بازی میذامی

 گم، هاا من السا هستم. خورم، میمی
 تر دوست داری یا السا رو؟وقت آنا رو بیشاون -

 تر دوست دارم چون موهاش سفیده، خیلی هم مهربونه. من السا رو بیش

 کرد که مهربونه؟چه کار می -
کنه وقتی کار بد کرد، ثالً آجیش که اسمش آناس رو خیلی دوست داره، با اون عذرخواهی میم

 کنه، خیلی مهربونه. بغلش می

 تو دوست داری مثل السا باشی؟  -

، کفشامم دارمدستیشم برمیآره من دوست دارم مثل السا باشم، وقتی که لباسش رو گرفتم، چوب
 کنیم.شه با هم بازی میوقت آنا میموم بزرگ شد، اونوقت اگه هلن دخترعپوشم، اونمی

 عه پس لباس السا رو هم داری. -
شه بگیریم، ولی شاااید گه لباسش گرونه نمیخوام بگیرمش، یعنی مامانم مینه ندارم، می

 «.بگیریم
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گفتیم، گرگم به هوا بازی زدیم، از درسامون میکردیم، حرف میما توی مدرسه بازی می»
دیم که کرها دختر کفشدوزکی و گربه سیاه را در مدرسه بازی میکردیم، مثالً با بعضی از بچهمی

 «. دادنمثالً پاریس رو نجات می

 نشونت بدن که بد باشه؟شون چیزهایی های خودت توی موبایلتا حاال شده دوست -»
 بد یعنی چی؟ 

 یعنی مثالً نتونی نشون مامانت بدی.  -
  بگم. شهنمی روم ولی هست، هم چیزایی خب

تونی به من بگی چه مونه، میزنیم همیشه پیش خودمون میهایی که ما با هم میحرف -
 دن؟ چیزهایی نشونت می

 رنمی وقتا یبعض دوستام! دنمی نشون زشت هایفیلم که اینترنت، کلیپا هستن تو سری یه خب
 بینن با هم، به منم نشون دادن. اینا رو می

 ؟ هایی هستفیلم چه جور های زشتکلیپ از منظورت -

 توش چیزای لختی داره. 
 دیگه چی؟ -

 جوری. مثالً شورت نپوشیدن، اون
  کنی؟می نگاههای خودت دوست پیش هافیلم این از تو هم -

 چون کار خوبی نیس.  ببینم، ندارم دوست زیاد دیدم، ولی منم دفعه دو یکینه، 
 بینند؟های خودت میکنی چرا دوستفکر می -

 چون هیجان داره، خوششون میاد. 
 ها رو بلدی که از کجا میارن؟کلیپ این اسم -

 . فقط دیدم دوستام پیش چیزا، این دنبال خودم رمنمی که من نه،
 ؟کنندمی نگاه زیادت های خوددوست -

  کنن.می نگاه هستن، نفرشون دو یکی آره،
 ؟گذاشته تأثیر هم رفتارشون توی نظرت به -

 دن به پسرا. زنن یا پیام میآره، مثالً زنگ می

 کنند؟ از کجا پسرها رو پیدا می -
و پیدا اونا رشون پیام داده بود یا مثالً توی واتساپ شون به یکی از پسرهای فامیلمثالً یکی

 کنن.می
 ؟هستند دوست هم کسی با -
 ؟یعنی پسر با
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 ؟دارن هم پسر مثالً دوسته ،آره -
 دن. ام میپی های فامیلشونپسر به دونم، ولینمی پسر دوست

 چه طوری؟ -

 کنن. رن با پسرای فامیالشون بازی میمثالً می
 کنند؟هایی میچه بازی -

ازی شن گروهی با هم بکنن یا زن و شوهر میکه توی حیاط بازی میمثالً پلی استیشن یا این
 کنن. می

 گی، چه جوری هست؟این زن و شوهر بازی که می -
 کنن. کنن، بعد با هم بازی میکشی میکنه یا قرعهمثالً هر کسی یه شوهر انتخاب می

 های بدی هم بکنند؟تا حاال شده کار -
 گیرن. دست هم رو می

 چی؟دیگه  -

 مثالً یه بارم یکی از دوستام گفت، توی بازی پسره بوسش کرده بود. 
 ؟کنندمی تعریف برای تو ها رواین میان خودشونهای خودت دوست -

 . «زنیممی حرفبا هم  شینیممی جا یه حیاط، تو ریممی مدرسه تو تفریح زنگای آره،
 

 
 

 
 
 
 

 
های پیشنهادی که وی و دوستانش فیلم چالش دارداش بیان میساله، در مصاحبه 11نیکای 

 کنند.های مجازی را دیده، به این شکل قسمتی از فراغ بال خویش را پر میشاخ

 فرستید؟ده که برای هم میدی، چی نشون میهای اسنک فود رو توضیح میفیلم -»

هست که کی زودتر  ها مثالً چالشترها، بزرگهای غذا خوردن بچهعکس غذاها اس و فیلم

ه کنن توی دهن همدیگبخوره، هر کی ببازه یه اسپری خوردنی هست که خیلی ترشه، اسپری می
 خندد(. )می
 ها شرکت کنی؟خواد شما هم توی این چالشبینی دلت میها رو میوقتی این فیلم -
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کرد، آخه شه که توی چالشش شرکت ها رو بخورم، ولی خب نمیی غذادوست دارم همه
جوری که من و یکی از دوستام باید خودمون کنار هم باشیم این کار رو انجام بدیم، وگرنه این
 جا. شه بریم اونشه، نمینمی

 شه؟ها توش برگزار میهایی هست که این چالشمنظورت از اون جا رستوران -

 ده برم. آره، مامان اجازه نمی
 های خودت وقتی کنار هم بودین این چالش رو انجام بدین؟دوستتا حاال پیش نیامده که با  -

 «. خیلی دوست دارم، ولی نشده

 
 

 
 
 

 
 

ست ها دهای ارتباطی جدید با بیان این که آندر موارد دیگری کودکان و نوجوانان کاربر فناوری
ها بازیحقیقت به این دست از  -های بازی جرأتبه تهیه دابسمش زده یا با کمک نرم افزار

 اند.پردازند، از تحوالت اوقات فراغت خویش یاد کردهمی
 

 
 
 
 

 

های همساالن به دنبال متحول شدن چگونگی گذران اوقات فراغت کودکان و نوجوانان، گروه

آنان نیز تاحدودی متحول شده است. به این معنا که دوستان در گروه همساالن ممکن است یا از 
ها با هم صحبت کنند و یا با خرید وسایل ها و سریالها، فیلمویانماییها، پهای کارتونقهرمان

ق روابط های امکان تعمیها به یکدیگر فخر بفروشند و مانند آن، از سوی دیگر فناوریمنتسب به آن
ن های آنالیدوستان با یکدیگر را فراهم آورده، خاصه در دوران کرونا، اعضای گروه با انتخاب بازی

برند، با یکدیگر به انجام یک بازی ر حالی که هر کدامشان در خانه خودشان به سر میگروهی، د

ساله، مصادیقی  11ساله و عرفان  11زنند. اظهارات سوده و نیکای دسته جمعی و مهیج دست می
 دهند:در همین ارتباط را به دست می
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 کرد؟ها چه کار میر -»
کرد، یه بار کیفش رو خرید، دو بار استفاده خیلی ولخرجی میخرید، ها همه وسایل باربی رو میر

ذاره، مثل صباست اخالقش، کفشش رو خرید، کلی ها خیلی کالس میکرد، بعد دادش به رعنا. ر

اومد از اینا با آب و تاب تعریف ها میپول برای دفتر و وسایل مدرسه باربی و السا هزینه کرد. ر
 ده بود. کرد، منم خوشم اوممی

 ها رو قبالً ندیده بودی؟یعنی این -
 چی رو؟

 این وسایل تحریر رو با عکس باربی و السا که گفتی؟ -
 ایه تو دیباجی، خیلی لوازمرم برای خرید لباس و لوازم التحریر، یه مغازهمن هر سال با مادرم می 

ها رو ه، من اون جا این دفترها رو دارشیکی داره، خارجی هم هست، مارک خیلی داره، خیلی چیز
 اش عکس بود. دیدم، خیلی برام جالب نبود، چون همه

 یعنی از عکس باربی یا السا که گفتی خوشت نیامد؟ -

 .نه این که خوشم نیاد، خیلی خوشگلند
 چه چیزشون خوشگله؟ -
های بلند و رنگی و زیاد، ولی به درد وسایل مدرسه و مو های تکپوشند با پارچهلباسای رنگی می 
 خورند. نمی

 تونی بگی؟علتش رو می -
باید گن نها هست که بعد تموم شدن دفتر، اونا رو بندازی دور. معلم و پدرم میحیفه این عکس

ر یه ماه سهای رنگی رو رو دفتر بندازند، اون موقع اسراف کنیم، خیلی زحمت کشیدند تا این عکس
گه اسراف کردن خوب نیست، اسراف نعمت رو از آدم نشده، این دفتر رو باید بندازی دور، پدرم می

 .کنهگیره و خدا رو ناراضی میمی
 های پدرت خیلی خوبه. حرف -

ها رو داشته باشم، ولی به حرف پدر و مامان بله، ولی من خوب یه کمی دوست دارم اون عکس
 دم. گوش می

 نویسند؟ها رو میها روی دفترهاشون اسم السا و باربی و اینبچه -

 شون. یکی دوتاشون رو دیدم، نه همه
 خوب از کجا فهمیدی که عکس مثالً عکس باربیه؟ -

ها اش تو نخ این چیزا بود، بعضی وقتها یه مدت قبل از این که دوست پسر داشته باشه، همهر
ید من گفت، ببینکرد و بعد میاومد داستان اونا رو تعریف میبفروشه، میبرای این که به ما فخر 

 «.اآلن همون کیف باربی و خریدم با این قیمت
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های آنالین گروهی رو تونن برن با هم بازی کنند، بازیها نمیچون اآلن کرونا هست و بچه»
  شه انجام داد.ها رو نمیکنند، چون بقیه بازیانتخاب می

 کنی؟ها بازی آنالین نمیشه رفت بیرون، با بچهچرا اآلن که کرونا هست و نمی -

اش رو هم ورزش و پیانو من نصف وقتم صرف بازی کردن با خواهرمه، نصفش غذا، مشقام، بقیه
 «. کنه، البته خواب هم جزوشونهپر می
 
 

 
 

 
 
 

 زنین؟هم حرف می های خودت هم این بازی رو دارن، در موردش بادوست -»
آره، مثالً من نوزده نصب کردم، زنگ زدم دوستام، گفتم خیلی کیفیت داره، شما هم نصب کنین، 

شناسی های خودت حرف بزنی، مثالً مسی میای او باال داره که بتانی با دوستآنالینه مثالً یه دکمه
جمع کن تو یک گوشی،  مان گوشیامانشه، یعنی همهکه، خود مسی منم، یار کناری دوستم می

 شیم.مان جمع میهمه
 شین؟در بازی چه طوری با هم مرتبط می -

گه این ده، میمثالً من بازی نصبش کردم، بعد دوستام رو آوردم، مثالً بازی آنالینه، یه لینک می
 . لینکشه برای دوستاتان بفرستین، بعد خاله خیلی عجیبه، این لینک چه جور ساخته ما نفهمیدیم...

 زنم صدا برایدیگه خالصه برای دوستام فرستادم، اونام آمدن، بعد خاله یه جوریه، من حرف می
رفت، کالً سه نفریم، زد، صدا برای او یکی دوستم میرفت، او یکی دوستم حرف میدوستم می

 دیشب مثالً من ضبط باز کردم، مثالً گفتم ماهان بیا کنار دروازه، پاس دادم، گلش کن. 
 ره؟داتون برای همدیگه میص -

شه، چون مثالً اگر من نگم ماهان، ای گله بزن، کی بفهمه با زمان برای همه پخش میآره، هم

 کیم.
 کنید از خودتون که مثالً من گل زدم، من بردم؟شه، تعریف میبعد وقتی بازی تمام می -

گه عرفان، یاسین، آفرین خسته نباشید، خداحافظ، نه، دوستم یه شوق و ذوقی داره، مثالً میاد می
 «. همین
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پذیری کودکان و های هویتی مقوله مهم دیگری است که در جریان اغتشاش جامعهتحول
 شود.نوجوانان مالحظه می

و  1ودبسته شده و مغشوشهای محقق، در راه تحقق، زاگر چه مارسیا انواع هویت را به هویت

های محقق و در راه تحقق(، های اطالعاتی )معادل هویتبرزونسکی انواع هویت را به هویت
اند، تقسیم کرده 2اجتنابی )معادل هویت مغشوش( -شده( و سردرگمهنجاری )معادل هویت زودبسته

                                                             
، به ها پرداخته بودمارسیا و همکارانش با توجه به دو مؤلفه اکتشاف و تعهد که اریکسون در جریان نظریه خود به طرح آن .1

(، هویت Identity achievementمعرفی چهار حالت هویتی، همت گماردند. این حاالت هویتی عبارتند از هویت محقق )
( و Identity foreclosure(، هویت زود بسته شده )یا پیش رس( )Identity moratoriumدر راه تحقق یا نامحقق )

 (.Identity diffusionهویت مغشوش )یا پراکنده( )
 گفته به قرار زیر است:های پیششرح هر یک از هویت

های مورد توجه خویش )مسایل عقیدتی، های الزم در زمینهآن فرد اوالً به اکتشافهویت محقق، هویتی است که در جریان 
ای هها، نسبت به الزامها( دست زده است و عالوه بر این اکتشافسیاسی و مانند آن -اجتماعی، اقتصادی -ارزشی، فرهنگی

است  گرایی را پذیرفتهیش، نظام ارزشی انسانداند. مانند فردی که در تأمالت درونی خوآنچه پذیرفته است، خود را مقید می
 داند.های انسانی(، ملزم و مقید میو خود را به قیودات آن )مانند تقید به پاسداری از ارزش

های آنچه اکتشاف کرده است، هویت در راه تحقق، هویتی است که در آن فرد به اکتشاف الزم دست زده است، اما به الزام
سانی های انهای آن که حفظ ارزشگرایی را پذیرفته است، اما به الزامنمونه فردی که دیدگاه انسان مقید نیست. به عنوان

 پردازد.است، مقید نیست یا پزشکی که با وجود علم به اثرهای تخریبی مواد دخانی، به استعمال این مواد می

اورهایی ها و بفته است، اما خود را مقید به ارزشهویت زود بسته شده، هویتی است که فرد شخصاً به اکتشاف الزم دست نیا
داند. به عنوان مثال، فردی که صرفاً به دلیل تأکید اولیای زنند، میها دست میکه اولیای فرد یا رهبران جامعه به تبلیغ آن

رار داده ار خود قشود یا به دلیل فشار تبلیغاتی نهادهای رسمی جامعه، نفی غرب را در دستور کخویش، یک دندانپزشک می
 گیرند.است، در زمره افراد با هویت زود بسته شده قرار می

هویت مغشوش، هویتی است که در جریان آن نه فرد دست به اکتشاف الزم زده است و نه تعهدی نسبت به قیودات مرسوم 
د که آیننند، جزو افرادی به حساب میکای متلون عمل میدارد. به عنوان نمونه، افرادی که هر روز به رنگی درآمده و به گونه

 از هویت مغشوشی برخوردارند.

 داند که از هویت مغشوشی برخوردارندمارسیا، افرادی را که دارای هویت محقق یا در راه تحقق هستند، برتر از کسانی می
 ، دال(.1333)منطقی، 

ال آن اند، حهویت، به صورت مقطعی و برشی برخورد کردهبرزونسکی معتقد بود مارسیا و همکارانش در مواجهه با مقوله  -2 
که باید در تحلیل مقوله هویت، به صورت فرایندی به بررسی آن پرداخت. بررسی فرایندی یک پدیده با نشان دادن روندی 

 گرداند.که به پدیده مورد نظر انجامیده است، امکان مداخله فعال در این روندها را میسر می
گیری هویت، کوشیدند تا نقص مدل ارایه شده با ارایه یک مدل فرایندی از چگونگی شکل 1333دامز در سال برزونسکی و آ

 Informationalهای الزم، به طرح سه سبک هویتی اطالعاتی، )توسط مارسیا را مرتفع سازند، از این رو وی پس از بررسی

style( هنجاری ،)Normal styleو سردرگم )- ( اجتنابیDiffusion – avoidance style.پرداخت ) 
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ت بر آن دارد که اوالً  های میدانی انجام شده در سطح نوجوانان و جوانان ایرانی داللولی بررسی
حیطی اند و ثانیاً در بستر میابی برخی از نوجوانان و جوانان تسریع ایجاد کردهها در روند هویتفناوری

های ایدئولوژیک رهبران از مردم، عدم ایران که از شرایط خاصی برخوردار هست )نظیر انتظار

ی و های روانی، فرهنگی، سرخوردگیسازی کاربری از فضای مجازبسترسازی فرهنگی برای بهینه
 . اندهای جدید در سطح نوجوانان و جوانان مؤثر واقع آمدهها(، در پدیدآیی هویتاجتماعی و مانند آن

های ای، الکچری، پنهان، دوپاره شده، و متعارض، برخی از هویتهای کاذب، شبکههویت

 .1اندظهور یافتهجدیدی هستند که در شرایط آشفته اجتماعی ایران نمود و 

ساله، در مصاحبه خود بیان داشته است که وی تصدی یکی دو کانال را بر عهده  11امیرحسین 
دارد، مدیریت اخیر روند تحقق هویت امیرحسین و امثال وی را تسریع بخشیده، این افراد به سرعت 

 به هویت محقق )یا در راه تحقق( خویش خواهند رسید:
 کنی؟ای میر چه استفادهتاز گوشی خودت بیش -»

 

                                                             
برزونسکی بر مبنای مطالعات خویش نتیجه گرفت، افرادی که از سبک هویتی اطالعاتی برخوردارند، افرادی هستند که در 

ی هامشیگذر زمان اطالعات مختلف در اختیار آنان قرار داده شده است و آنان رأساً با تلفیق اطالعات، دست به ساخت خط
وجو و ارزیابی کرده، اند. این افراد به صورت فعال اطالعات مرتبط با خود را جست)و در نهایت هویت خود( زده خویش
هایی از هویت کنند و در مواجهه با اطالعات متفاوت و ناهماهنگ، در صدد تغییر جنبههای ذهنی خویش را آزمون میساخت

تقالل رأی، باز بودن به تجربه، تأمل درونی و نیاز باال به شناخت هستند. از های اسآیند. این افراد دارای ویژگیخویش برمی
 محقق و در راه تحقق مارسیا هستند.های هویتی منظر برزونسکی، سبک هویتی اطالعاتی معادل سبک

 ا و باورهای الزمهاند که دیگران مهم، ارزشاز منظر برزونسکی، افرادی که از سبک هویتی هنجاری برخوردارند، افرادی بوده
اند. این افراد در غالب اند و خود شخصاً در ساخت و بنا نهادن هویت خویش به شکل فعالی ظاهر نشدهرا به آنان القا کرده

ر دارای یک تمواقع در صدد هستند از طریق همنوا شدن با دیگران مهم، اتخاذ تصمیم کنند. از نظر برزونسکی این افراد بیش
ای دهند و برهای شناختی فرارویشان، تحمل اندکی از خود نشان میمعی هستند و در برخورد با ناهماهنگیتعریف از خود ج
ای ها و باورهزنند که ارزشبرند و دست به نفی اطالعاتی میاز ساز و کارهای دفاعی سود می های مزبور غالباًحل ناهماهنگی

د، در رونافرادی که با یک سوت زدن از دیوار سفارت کشورهای دیگر باال میبه عنوان مثال سازند. آنها را با چالش مواجه می
مانند ه طرف مقابل )مواجه شدن با نقد رفتارشان به جای آن که به شکل مستدلی از خود دفاع کنند، با زدن یک برچسب ب

 دانند. انقالب هستی(، کار خود را تمام شده میاین که تو ضد
 که از سبک هنجاری برخوردارند، معادل هویت زود بسته شده مارسیا هستند.به نظر برزونسکی افرادی 

تند، های آنی خود وابسته هساجتنابی برخوردار هستند، اساساً به عوامل موقعیتی و لذّت -افرادی که از سبک هویتی سردرگم
غالب مواقع عوامل موقعیتی را مسوول ورزند، در گیری استنکاف میهای تصمیمآنان نه تنها از مواجه مستقیم با موقعیت

کسانی که در زمان سر کار بودن اصالح طلبان داعیه اصالح  ،دانند که ممکن است رخ بدهد. به عنوان مثالهایی میاتفاق
 گرایی دارد، در زمره این دست از افراد هستند.گرایان، داعیه اصولطلبی داشته و با روی کار آمدن اصول

منطقی، ) اجتنابی پیشنهادی خویش را معادل سبک هویتی مغشوش مارسیا معرفی کرده است –رگمبرزونسکی سبک سرد

 .، دال(1333
 های هویتی نوجوانان در کتاب مستقلی از همین مجموعه، مورد بررسی قرار گرفته است.تحول .1
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 کنم و این جور چیزا.کنم، کسب درآمد میباهاش کار می
 کنی؟خوب، چه جوری کسب درآمد می -

 ها یکی دوتا کانال زدمرسانمثالً من توی پیام

 یری؟گها مال خودته، بعد از اعضای کانال حق عضویت میطرز کارشون چه جوریه؟ یعنی کانال -
 .دهرسان شارژ مینه خود پیام

 رسانی؟مثالً چه پیام -
 «.رسان روبیکامثالً پیام

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

های دیجیتالی، کند که با خرج کردن پول در جریان انجام بازیساله، از افرادی یاد می 12آراد 

توان خواهند خودی نشان دهند و به این طریق خودشان را به رخ دیگران بکشند، از این هویت میمی
ا عنوان هویت کاذب یاد کرد که طی آن فرد بدون آن که از رشد درونی الزم برخوردار باشد، به ب

یابد. بیانات آراد در همین ارتباط صرف پول داشتن و خرج کردن آن، به اعتباری توهمی دست می
 به قرار زیر است:

 جی چی هست؟خوب به نظر تو، هدف بازی پاب -»
 پول درآوردن! پول، پول، پول، پوله.  هدف خود بازی که خب واضحه،

 آهان خوب... . -
ده، مثالً تری بهت میهای بیشگیری، یه دسترسیکنی یه چیزایی مییعنی شما پول خرج می

تا یو سی  8111گیری، اینا رو باید یو سی بخری که قیمت خیلی باالیی هم داره، مثالً گالیتور می

 دالر! من هزار تومن هم خرج این بازی نکردم.  33شه می
 بره خودش هزینه بازیه دیگه. نترنتی که میخوب یعنی چه جوری؟ خوب قطعاً ای -

، مثالً هات برسیکه بخوایی به قیافه شخصیتای نداره، مگر ایننه، نه، نه اصالً، پابجی هزینه
های ابگردی تری داشته باشی و... یا گانهای خوشگل بگیری، چیزای خوش آب و رنگاسکین
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واد، خدم، گان ابگردی خیلی یو سی میمی داشته باشی، اآلن دارم در مورد گان ابگردی توضیح
مثالً هر گان ابگردی باید سی هزارتا یو سی داشته باشی، حداقلش سی هزارتا یوسی هم کم قیمتی 

 شه. دالر می 811، 711نیست، حداقل 

 دالر پول بدی؟ 811، 711یعنی باید  -
 بعلههه، پول واقعی هم باید بدی. 

 شه؟وقت چه طوری میاونخوب اگه پول نداشته باشی،  -
 کنن.خوان شاخ بازی دربیارن، از این کارا میکنه، اونایی که مینه، نه، هیچ فرقیم نمی

 پس این بازی نیازی به هزینه اضافی نداره، درسته؟ -
 ترش کنی، هزینه کنی. تونی اگه بخوای خوش آب و رنگمی

 تر؟یعنی چی خوش آب و رنگ -
خواد کشورت رو انتخاب کنی، نامت رو انتخاب کنی و شی، اول میمی ببین وقتی تو وارد بازی

عموالً ها هم مکه شخصیت بازیت باشه، شخصیتتونی یه زن یا مرد رو انتخاب کنی برای اینمی

رو  تونی رنگ موتای رو انتخاب کنی، میتونی چیز دیگهچینیه، به جز چینی، اول بازی تو نمی
 «. جور چیزا کالًییر بدی و ایناش رو تغتغییر بدی، مژه
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ی کردند، آنان با اطالعات قالببرخی از کودکان و نوجوانان مصاحبه شده، در اظهاراتشان تأکید می

اند( وارد فضای مجازی و حشر و نشر با یا با اطالعات دیگران )که به نوعی از آنان سرقت کرده
توان با عنوان هویت کاذب یا دروغین و سرقت شوند که از این هویت میمیدیگران در این فضا 

 هویت یاد کرد:
وی رن پیهای دیگه میبا پروفایل ها میانهات که بچهعرفان یک چیزی گفتی بین حرف -»

 بقیه، این کار درستیه؟

 نه.
 چرا؟ -

اید سش رو به یکی بفرسته، شکار اشتباهیه، چون ممکنه یک آدم بهش بر بخوره، شاید نخواد عک
 ساله(.  11)عرفان، « که عکسش تبدیل به یک آدم دیگه بشهخوشش نیاد، ناراحت بشه یا این

 ن؟یزدمی حرف یچ یدرباره هم با یویپ تو اومدن دخترا که وقتی خوب -»
 . میکردمی لکَلکَ  هم باز یعنی پسرا و دخترا یدرباره

 بودن؟ گذاشته خودشون از هم عکس اهدختر -
 .آره
 خوب؟ -

 ور شونحوصله ،ستمین دختر دوست دنبال من خانم؟ یگردمی یچ یهاجواب دنبال ،نیهم خب

 ریگ تا گمنمی درست خودمم اطالعات من ،بسه میبزن حرف هم با یویپ انیب که نیهم ،ندارم
 . ساله( 12)سینا، « فتمین
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 هایی عضو هستی؟ برنامهی چه توتو  -»
 . واتساپتو اینستاگرام هستم با 

 اری؟ گذعکس میهم ها از خودت این برنامه یتو -

 . ارمذاز این چیزا می عکس طبیعت و عشقی و متن و ،ارمذمن از خودم عکس زیاد نمی
  ی؟شتاگذ پروفایلت یچه عکسی توپس  -

 ست. هارم که خیلی ضایع ذو بر عکس خودم ،ارمذرو میهای قشنگ دمآعکس 
 که خوبی؟  تو، مگه چته، ستهضایع  چرا -

تر باشه لگچی خوش خب عکس هر، ارهذو نمیر کس عکس خودشهیچ، دونی چیهمی ،نه
 ساله(. 12)محمد، !« بهتره

شند تا با کوکنند و میمیبرخی از نوجوانان و جوانان نیز با امکاناتی که دارند، خودشان را تعریف 
هایی که دارند، یک هویت ها و بریز و بپاشتر و به نمایش نهادن آنبه دست آوردن امکانات بیش

 بصری و الکچری را از خودشان به معرض دید بگذارند:

 چرا از بیلی و سلنا و تیلور خوشت میاد؟ -»
گلن ای هم که خیلی خوشگروه کرهچون خیلی خوشگلن. هم بیلی خیلی خوشگله هم تیلور. این 

 حتی رادان هم یه کم شبیه همیناست. 

 کنی که همه باید خوشگل باشن؟چی شده که این قدر زیبایی برات مهمه و فکر می -

بینم همه اومدن که خودشون رم، میدونم، کالً به نظرم مهمه. بعد محل کار مامانمم که مینمی
اش خوشگال وی هم همهبرای همه مهمه. توی اینستا و تیده که رو خوشگل کنن. پس نشون می

 دن. واسه همین منم از خوشگلی و خوشگال کالً خوشم میاد.رو نشون می
 چرا مگه خوشگلی چه اهمیتی داره؟ -

 شه. تر میذارن و آدم باکالسهمه آدم رو دوست دارن، همه به آدم احترام می
 با کالس از نظر تو یعنی چی؟ -

 «.فن. چیزای گرون و خوشگل داشته باشی. نه مثل بعضی از آدمایعنی خ
ای یا هویت پنهان و دوپاره شده را های هویتی نظیر هویت شبکهمصادیق دیگری از تحول

های انجام شده با کودکان و نوجوانان مالحظه کرد، به این معنا که افرادی که توان در مصاحبهمی

ی ااند، هویت جدیدی به عنوان هویت شبکهمجازی گرد هم آمدهبدون شناخت یکدیگر در یک گروه 
، هویت کنندآورند و نوجوانانی که منویات واقعی خود را حتی از اولیای خودشان پنهان میرا پدید می

کنند، هویت دوپاره شده را در پنهان و نوجوانانی که دست به فریب و دور زدن اولیای خویش می
 د.گذارنخود به نمایش می
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ان، پذیری کودکگسست نسلی، مقوله جدی دیگری است که از نتایج اغتشاش در روند جامعه
 رود.نوجوانان و جوانان به شمار می

ناختی. ششناختی و نظریه جامعهدر ارتباط با گسست نسلی دو نظریه کالن وجود دارد، نظریه روان
ها تبیین انشناختی انسباید در ارتباط با ابعاد روانشناختی معتقد است تحوالت نسلی را نظریه روان

کرد. به عنوان نمونه، نوجوان یا جوانی که تازه به تفکر انتزاعی دست یافته است و با جهش نموی 
کند، در صدد انداختن طرح نویی برای کل جهان که تجربه کرده است، قدرت را در خود احساس می

های سالی، با مالحظه محدودیتمه عمر و مثالً رسیدن به میانهستی است، اما همین جوان در ادا

هایی که در سطح جامعه وجود دارند، خواریها و رانتگریاند و البیزیادی که او را محاصره کرده
ای که آفرینی در مدرسههای خود را محدود کرده، به عنوان مثال، تحولها وآرزورفته رفته آرمان

دهد، اما همین فرد در پیری با رسیدن به رخوت، سستی و رکود جسمانی رار میدارد را هدف خود ق
آفرین گذشته را کنار نهاده، محدود به های تحولکه در پیری عارض وی شده است، غالباً اندیشه

اش پر شرّ و شور و پیر به اقتضای شود. بنابراین جوان به اقتضای سن جوانیاش میخود و خانواده
برند و این انعکاس همان ضرب المثل فرانسوی کاری به سر میخوت و سکون و محافظهسنش در ر

گوید، اگر جوانی در جوانی انقالبی نباشد، جای شگفتی دارد و اگر پیری در پیری است که می
 کار نباشد، جای تعجب دارد.محافظه

 

 
 

 
 
 
 

شناختی ها را با اتکا به ابعاد روانشناختی که تفاوت نسلشناختی برعکس نظریه رواننظریه جامعه
 اجتماعی و فرهنگی -کند، بر این باور است که اگر در جامعه تحوالت اقتصادیافراد تبیین می

ها شود، آنگاه عظیمی روی دهد و مثالً جامعه دچار جنگ، رکود، تورم  طوالنی و شدید و مانند آن
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منطقی، ) های نسل جدید با نسل قبل تفاوت خواهند یافتا گسست نسلی روبرو هستیم و ارزشب
 .(دال 1411

آموز حکایت از آن دارد که شواهد به دست آمده از بررسی میدانی آرای دختران و پسران دانش

ل تأملی را بآموزان دبستانی بررسی شده، در غالب موارد بین خود و اولیایشان، فاصله ارزشی قادانش
 توان از آن با عنوان گسست نسلی یاد کرد.کنند که میاحساس می

 3-4گیرد که چرا تا دارد، وقتی مادرش از او ایراد میساله، در مصاحبه خودش اظهار می 3الهام 
 گوید: من و دوستانم همه این جوری هستیم، گیر نده!صبح بیدار است، به مادرش می

سازد، اولیای وی خیلی مذهبی هستند، با این حالی که خاطرنشان میساله هم در  11کیمیای 
های قشنگ است که مورد اعتراض پدرش واقع شده، کارشان همه دنبال الک زدن و پوشیدن لباس

 رسد.به دعوا و قهر می
هایی که با پدر و مادرش دارد، مواجه گر در زمینه اختالفساله، وقتی با توصیه مصاحبه 12آراد 

 خواهد که دست از نصیحت کردن بردارد:شود، از او میمی

 استفاده کردن از تبلت و ایکس باکس باعث شده که تو روند خواب روزانت تغییر ایجاد بشه؟ -»
بینم یا هم بیدارم. کارتون می 4، 3خوابیدم. ولی اآلن تا آره. مثالً قبالً که مدرسه بود، زود می

 کنم.بازی می
 گن؟ا چیزی بهت نمیهمامانت این -

 خوابن. اونا زود می
 هات هم سبک زندگیشون تغییر کرده؟دوست -

ایم، مامان به ما گیر گم ما همه این شکلیگه، میآره، همه. بعضی وقتا که مامان یه چیزی می
 «.نده
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 کار با میکروسکوپ رو از کجا یاد گرفتی؟ -»
 ادن. هم بهمون یاد د سراحکمتخودم، توی 

 دن؟چه چیزهایی به شما یاد می سراحکمتدیگه توی  -

ثل کنه، تقریباً مهای مختلف داریم، هر کسی یه ساحتی رو انتخاب میما ساحت سراحکمتتوی 
 تره. درسای مدرسه، ولی جالب

 تر هست؟چه چیزیش برای تو جالب -
کنی و اجباری نیست، معلم هم اصالً زورت که خودت هر درسی که بخوای انتخاب میاین

 کنه. کنه، نمره هم نداریم، معلم باهات دوسته و راهنماییت میکنه یا دعوات نمینمی
 از مدرسه بهتره؟ سراحکمتکنی پس فکر می -

رس جوری نیست که معلم دتونی بزنی، اینآره، خیلی بهتره از مدرسه، هر حرفی داشته باشی می
 کنن و توی سوال کردن از معلمبده و بقیه باید ساکت بشینن و گوش کنن، همه با هم بحث می

 گیریم. گیریم، ولی توی مدرسه زیاد یاد نمیدرس رو یاد می

 بری؟ سراحکمتچه قدر جالب، پس تو هم دوست داری که 
 برم.ره، من هم بعد از کالس ششم شاید آره، آبجیم می

 اون جا یک فضای مذهبی داره، درسته؟ -
 آره، مثالً اون جا الک زدن کار بدیه، اینش رو اصالً دوس ندارم. 

 تو دوست داری الک بزنی؟ -
 کنه. آره، دوس دارم الک بزنم و لباسای قشنگ بپوشم، گاهی بابام دعوام می

 کنه؟چرا دعوات می -
 گه کار خوبی نیست. می
 کنی؟چه حسی پیدا می -

 شم.ناراحت می

 کنه؟دیگه چه موقعی دعوات می -
 م. پوشم که بازی کنیخوام وسایل باربی رو بخرم یا لباس دختر کفشدوزکی رو میوقتی می

 کنی؟بعد تو چه کار می -

 «.کنمرم توی اتاقم بازی میکنم و میباهاش قهر می
 کار کرد؟کنی حق با کی هست و باید چه فکر می -»

 خندد(.میدونم باید چه کار کنیم )هم خودم، هم پدر و مادرم حق دارن، نمیببین 
 شه؟گی هر دو حق دارید، اما راه حل برایش نداری، این که نمیخوب ببین تو می -
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ذارم، چه کار خوای من چی بگم، قطعاً من اون تایم رو برای بازی میجا اآلن میآخه ببین این
 گن زیاد بازی نکن،نذارم؟ من دوست دارم این کار رو، درسته مامان و بابام میکنم اگر برای بازی 

ذارن، من شون رو برای بازی میها تمام زندگیکنم، خیلیها هم بازی نمیقدراما خب واقعاً من اون

 دم دیگه. کنم، کارامم انجام میبینم، بازی میجوری نیستم، انیمیشن میاین
 کنی؟کار میرسه چی، اون رو چه سمت گوشی به تو میخوب آسیبی که از  -

 «. دونم، هر چی یه ضرری هم داره دیگه، لطفاً دست از نصیحت بردارکند( نمی)فکر می
کند پدرش جانباز جنگ است و با یاد دوستان ای که دارد، اظهار میساله، در مصاحبه 11سوده 

دارد، با دختری در اطرافیان خود روبرو است یکند. از سوی دیگر سوده بیان مشهیدش زندگی می
های فرانسه و ایتالیا خالصه که از هویتی الکچری برخوردار است و تمام عشق و عالقه وی در مزون

ا را هکند که شهدا را قبول نداشته، کار آناش از دوستانی یاد میشود. به عالوه او در مصاحبهمی
دهد، او نه مانند پدرش است و نه مانند دوستانی که زارش میدانند. سوده، در ادامه گمسخره می

زندگیشان با تفاخرطلبی گره خورده است، بلکه او در حد وسط این دو قطب قرار داشته، در عین 

خواهد یک سگ هم ها در ماهواره، عاشق آهنگ و رقص است و دلش میعالقه به مسابقه خواننده
 های پدرش روبرو است:اخیر با مخالفتداشته باشد، اما البته در موارد 

 گی، ندیده؟دوستت رژان چی، اون هم این سریال رو که می -»
نم. بیها من و تو رو میدن. البته من بعضی وقتنه، من و رژان ندیدیم، پدر و مادرمون اجازه نمی

کنم، یم نگاه نمهاست. بعد هم چون پدرم جانباز هست، من پیش پدرمخصوصاً وقتی مسابقه خواننده
ها رو خونه دایی اینام ببینم. من ده مسابقه خوانندهذارم، ولی مامانم اجازه مییعنی بهش احترام می

 بینم، اون اینکانال نشنال رو هم با پدرم میرقصم. ها هم میعاشق آهنگ و رقصم، بعضی وقت
 م.کانال رو خیلی دوست داره، البته خودمم دوست دار

 ده؟ه کانال ایران طبیعت و حیوانات را نشان نمیمگ -
 خندد(.منظورتون راز بقاااااست؟ )می

 چی شد خندیدی؟ -
 آخه هیچی نداره اصالً.

 ده، درسته؟ها طبیعت وحیوانات رو با دوبله فارسی نشون میبعضی کانال -

کنم رو ببینم، من فکر میاش سانسوره، منم خوشم نمیاد کانال ایران بله، ولی به قول مامانم همه
 ن.ا همه کاناال همین

 خوب گفتی مسابقه خوانندگی رو هم خیلی دوست داری؟ -
دوست  من کنم.کنند و کیف میبله، من عاشق خوندنم، چون خیلی کیف داره، همه تشویقت می
آمریکایی، های ره، مثل خوانندهداشتم برم کالس آواز، آخه دختر دوست مامان، کالس آواز می
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ه گه دختر مسلمان نباید آواز بخونه و دوبارولی پدرم میشن با خوانندگی، چه قدر پولدار میدونید می
ه کنم ککنه، من قبول میکنه. وقتی در مورد خاطراتش صحبت میدر مورد جنگ و... صحبت می

 نباید این کار رو انجام بدم.

 گه؟پدرت در مورد جنگ چی می -
گه که با هم دوست بودن و به خاطر ما جبهه ها، پدر در مورد دوست شهیدش مییلی چیزخوب خ

ها عضی وقتگه، بها میبینند، خیلی چیزها رو نمیها این چیزرفتن تا ما راحت باشیم، ولی اآلن خیلی
همین مامان شم، به خاطر اش غمگینه و ناراحت میگیره گوش بدم چون که همهام نمیحوصله

ها اش غمه و ناراحتیه. بچهها گوش ندم. من جنگ رو دوست ندارم، همهکنه تا به این چیزصدام می
 بریدند. کشتند، سر پدر و مادراشون رو میرو می

 هات در مورد جنگ و شهدا، چی هست؟خوب نظر دوست -
ن چیزا دونند ایببخشید اصالً نمیدونند، هاشون اینا رو مسخره میدونم، ولی بعضیخیلی نمی

 چیه، دایم توی سفرند و کیف و حال... .

... ذاشتماسمش رو هابس می من خیلی دوست داشتم یه سگ داشتم )البته پدرم خیلی بدش میاد(
. 

 ها و مدلینگی که دیدی، چی هست؟سوده نگفتی منظورت از مدل -
پوشن و بعد میان رو صحنه، خیلی جذابه، میمنظورم مدلینگه لباس هست. خیلی به روز لباس 

های جدید سال ها عکساونهاشون جدید و به روزه، من دوس دارم اون طوری تیپ بزنم. لباس
 بود، هیچ جا نداره، تیپشون خیلی قشنگ بود.

 تونی دقیقاً بگی چه جور تیپی بود و چه تیپی رو تو دوست داری؟می -
دار. من از لباسای خیلی دوزی شده و پیرهن دنبالهای طالیی و تیکههدامن و پیرهن با پارچه

ها نیست، صبا هم اون کوتاه و لختیشون خیلی خوشم نمیاد، چون پدرم هم اصالً موافق این چیز
 زنه.جوری تیپ می

 صبا؟ -
 دخترخاله رژان که خیلللللی حسوده.

 پوشه؟ه تیکه میزنه، پیرهن بلند و تیکصبا چه جوری یعنی تیپ می -

های مارکه و عمه رژان اش در حال خرید از مغازهپوشه، البته اون همهنه، صبا اسپرت می
 خره. لباسای صبا از اوناییها میاش از اون لباسهای مزون ایتالیا و فرانسه رو میاره، اینم همهلباس

ه ای نرمی کهای پارچهاون بلوز شلوار گم،که تو عکس رژان دیدم، خیلی بازتره. ولی اینا رو نمی
منظورم اینه که هر چی دوست داره . ها نیستداره، رنگاش دیوونه کننده هست. اینجا از اون رنگ

ه تربیته، همشن، فقط خیلی بیاش در حال خریده، ایناش خوبه، تکه، همه جذبش میخره، همهمی
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کنه و اونا رو با تمام بازیگرای توی ره، مسخره میکنه، هر کس رو با هر تیپی که دارو مسخره می
ه کنند رو مسخرکنه، اونایی رو که آرایش نمیکنه، چاقیشون رو مسخره میها مقایسه میفیلم
پوشه، کنه، ولی خیلی لباسای رنگ رنگی میکنه، اونایی رو هم که پول ندارند رو مسخره میمی

 هاش خیلی محشره.رنگ
 محشره؟ هاشرنگ -

 هاش تکه. گم، خیلی رنگرنگ لباساش رو می
 تر توضیح بدی؟شه بیشمی -

من با مامانم برای عروسی دختر یکی از دوستای مامانم، خیلی تو تهران و تبریز و کیش رو 
 خواستیم، پیدا نکردیم. گشتیم، ولی یه لباس رو که می

 خواستی؟مگه چی می -
ی طالیی هااون فیلمه دختر یه پادشاه یه لباس دو تیکه آبی با تورمن یه فیلم دیده بودم، تو 

پوشیده بود که یه کمی فقط کمرش باز بود و با همون تور موهاش رو بسته بود، براشینگ کرده بود. 

 من و مامان خیلی گشتیم تو خیابون زرتشت، ولی اون رنگ پارچه رو پیدا نکردیم.
 ومده بود.معلومه از اون رنگ خیلی خوشت ا -

کرد، مدلش زد، همه رو جذب خودش میبله خیلی تک بود، طالیی داشت، واقعی بود، برق می
 ساده بود، ولی خیلی خوشگل بود، رو مد بود.

 اسم فیلم یادت میاد؟ -
 کرد، یه بار دیدم، ولی خیلی خوشم اومد از لباسش.اسمش نه، از شبکه جم تابستون پخش می

 میاد؟ داستان فیلم یادت -
دیدیم، وقتی لباس رو پوشید، من سریع ضبط کردم نه خیلی، فقط یادمه موقع شام داشتیم می

 همون یه تیکه رو. 

 یعنی دیگه فیلم رو ندیدی؟ -

و...  کردندنه، خیلی احساسی بود، شاهزاده و دختره خیلی صمیمی بودند و همدیگه رو بغل می
 کشیدم... .منم سریع رفتم تو اتاقم خجالت 

 های طالیی و براق خوشت میاد. پس از لباس -

بله، لباسی که مثل لباس اون دختره رنگش واقعی باشه، رنگ خیلی واقعی، نه مثل رنگ 
پوشه، منم برای پیداکردن لباس عروسی، از مامان اش از اون لباسا میهای تو ایران. صبا همهپارچه

 هم یه مزون برام معرفی کرد.  امام بگه، خالهخواستم به خاله

 گی، منظورت چیه؟رنگ واقعی رو می -
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هد و دآورد و به من نشان میشود و از داخل کمدش یک لباس میکند و بلند می)کمی فکر می
گوید(: مثل این، ببین این رو، رژان برای تولدم خریده، خیلی خوشگله، رنگش رو ببین، چه قدر می

های واقعی داره، نرمه رنگش، ببین اصالً اینجا ما این رنگ رو نداریم. مامانم لکرنگ داره، چه پو

گه اسم این رنگ بژ بازه و کلی طرفدار داره، هر کسی گه این رنگ پوست پیازیه، ولی رژان میمی
کنه که اسم رنگ چی باشه، مهم گه چه فرقی میره. مامانم مینداره، از کم رنگ به پر رنگ می

ها اینه که پوست پیازی و بژ رنگ نزدیک بهم هستند، ولی من برام مهمه رنگ لباس، اینجا این رنگ
نیست، مثل رنگ ماشین که ما اینجا کم داریم، رنگ لباس هم کم داریم، به خاطر همین یه لباس، 

مه از هام معرفی کرد رفتیم، ولی پدرم موافق نبود، من بهش گفتم که دوستام به مزونی که خاله
ور گه ما باید از اجناس کشگه اسرافه، میدیم، میگیرند. ما که این کار رو انجام نمیخارج لباس می

موافقت  گیره وخودمون خرید کنیم، باید ساده لباس بپوشیم، ولی مامانم خدا روشکر طرف من رو می
 «.پدر رو گرفت

 های علمی تهیه وریزیای کالن و برنامههگذاریهای فرهنگی آن سوی آب که با سرمایهتولید

ت، های قدرتمند و گران قیمهای آسمان خراش، ماشیناند، با به نمایش کشیدن ساختمانتدوین شده
های نیمه برهنه و غالباً شاد و خندان، رفته زیست محیط زیبا، امکانات و رفاه قابل توجه و انسان

باً از دیدی عینی برخوردارند، به این سمت و سو هدایت رفته کودکان و نوجوانان ایرانی را که غال
 کنند که غرب را باید به مثابه کعبه آمال دید. می

 
 

 
 
 
 

 
اند، گرای کودکان و نوجوان طرح شدههای عینی اخیر که در برابر ذهن عینیتمضاف بر جذابیت

ی، ضعف فناوری در داخل های داخل نظیر دشواری معیشت مردم، کمبود امکانات رفاهبرخی از خالء

مند به مهاجرت به غرب ها مزید بر علت شده، کودکان، نوجوانان و جوانان ایرانی را عالقهو مانند آن
 دهند:ساله، شواهدی از این مسأله را به دست می 12ساله و آراد  3کنند. اظهارات الینای می

 الینا دوست داری بری خارج زندگی کنی؟  -»
 آره. 

 شور دوست داری بری؟ کدوم ک -
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 دوست دارم یه بار پاریس برم یه بار ترکیه. 
 چرا؟  -

 چون پاریس خیلی قشنگه، برجش مثل برج مائه. 

 آهان ترکیه چه طور؟  -
 «.گذره...ترکیه هم که استخر و اینا داره، خوش می

 جوری ناراحت بشی؟شه که اینزیاد اینترنت قطع می -»
 شه. توی ایران که این یه چیز طبیعیه، بیست و چهار ساعته اینترنت قطع می

 تو دوست داری خارج بری؟ -

 رم. از خدااامه، حتی اگه با بدبختی هم بشه می

 چرا؟ -

رای های اجتماعی بکه هر جایی از ایران خیلی بهتره، چون پیشرفت داره آدم، این کمبودبرای این
 شه. آدم جبران می

 کمبود اجتماعی مثل چی؟ مثال بزن.  -

پول یذارن، ولی اگه بتر بهت احترام میتر باشی، بیشدارببین اآلن توی ایران هر چه قدر که پول
که اگه تو سواد داشته باشی، مثالً یه هنرمند باشی، احترامت اون قدرایی جوری نیست و اینباشی این

 داری که سوادم نداره. ا یه دونه کارخونهذارن یدار مینیست که به یه دونه پول

 خوایی بری؟خارج از کشور کجا می -

 خندد(.میتر خودم کویت رو دوست دارم، افغانستان هم خوبه )من بیش

 چرا؟ -

هست، ولی توی  211زنم، پینگ توی ایران، معمولیش اول از همه من پینگ رو مثال می
 م.هست، ایران تحریمه پینگش 21افغانستان 
 «.ترهکه کویت درآمدش خیلی بیشبعد این

پذیری مغشوش کودکان و نوجوانان اجتماعی جامعه -اگر چه در این قسمت ذیل اثرهای فرهنگی
های قدرتمند غرب، ایرانی موارد همچون: دسترسی به جریان آزاد اطالعاتی، مواجه شدن با رسانه

خی از اثرهای آموزشی، اثرپذیری از بصری شدن فرهنگ، جهانی شدن، تحول سبک زندگی، بر

های های گروه همساالن، تحولهای مطرح شده، تحول گذران اوقات فراغت کاربران، تحولالگو
هویتی نوجوانان و جوانان، گسست نسلی و عالقه به مهاجرت به غرب، مطرح شدند، اما باید دانست 

د های کتاب )که  نسبتاً محدومصاحبه که این موارد تنها مشتی از خرمن بوده، به سبب استناد به
پذیری مغشوش کودکان و نوجوانان اجتماعی جامعه -اند و باید اثرهای فرهنگیهستند(، محدود مانده

 ایرانی را بسیار فراتر از موارد پیش گفته دید.
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 پذیری مغشوش کودکان و نوجوانان ایرانیعقیدتی جامعه -اثرهای اخالقی -3-3-3

آموزان دبستانی مندرج در فصل دوم کتاب، تبعات های انجام شده با دانشبهبا بررسی مصاح
پذیری کودکان و نوجوانان دبستانی عقیدتی زیر در روند اغتشاش پدید آمده در جامعه -اخالقی

 شود:مشاهده می
کند، استقبال از های ارزشی، پذیرش اصل هدف وسیله را توجیه میسردرگمی ارزشی، تحول

کیک شدن بیان، استقبال از فرهنگ شهوی، پر رنگ شدن زندگی مادی در چشم و دل تقلب، ر

کودکان و نوجوانان، دشوار شدن تربیت دینی در عصر حاضر، مواجهه با مقوله سحر و جادو، سوق 
 .2 1های عقیدتیگرایی و تعارضیافتن به سمت خرافه

شده کودکان و نوجوانان دبستانی، به اجمال های انجام در ادامه، عناوین به دست آمده از  مصاحبه
 مورد بحث قرار خواهند گرفت.

پذیری کودکان و نوجوانان ایرانی، افراد کم سنی که از توان با ایجاد اغتشاش در روند جامعه
دانند، تحلیلی مناسب و تجربیات اجتماعی کافی برخوردار نیستند، دچار سردرگمی شده، نمی

گرایی سرزمین بومی خودشان را در دستور کارشان قرار دهند یا ز تکلیفهای برخاسته امشیخط

مدار غرب را. خاصه آن که آثار فرهنگی زیادی در غرب تهیه های متاخذ از نظام انسانمشیخط
( در 2118ها با محتوایشان به شدت متفاوت است. به عنوان مثال، جاناتان بر )اند که داعیه آنشده

، «است یرافپورنوگ از پر ، این شبکه اجتماعینستاگرامیای در برهنگمخالفت با  قانون وجود با»مقاله 
نویسد: اینستاگرام با وجود اعالن این قانون که برهنگی در فضای این شبکه اجتماعی پذیرفته می

شود که در نیست و حتی این قانون بر آثار هنری نیز اعمال خواهد شد، در عمل مشاهده می

                                                             
رفته، به های ارتباطی پیشعقیدتی کاربری کودکان پیش دبستانی از فناوری -ج( در توصیف اثرهای اخالقی 1333منطقی ) .1

 ارایه عناوین زیر اقدام ورزیده است:
حیطی گیری نگاه زیست مگیری آتی اخالقی کودکان، بسترسازی برای شکلاخالق در دوران کودکی، بسترسازی برای جهت

ی در های جهانگیری سبک زندگی کودکان، القای هدف از زندگی به کودکان، وقوع تحولرسازی جهت شکلکودکان، بست
های جدید، پررنگ شدن نقش دوست جنس مخالف از اوان کودکی، های ناشی از کاربری از فناوریهای اخالقی، تحولارزش
ن کودکان پیش دبستانی، تحول نوعدوستی کودکان های گروه همساالپذیری کودکان پیش دبستانی، تحولهای جامعهتحول

های بزرگ شدن در فضای مجازی، آسیب خوردن از های حل مسأله در کودکان پیش دبستانی، آسیبپیش دبستانی، تحول
 اخالقی. -کژکاربری اولیا )و خواهر و برادرها( از فضای مجازی و سایر موارد تربیتی

های کتاب را عمدتاً باید به حساب محدود بودن حجم نمونه پژوهش ت آمده از مصاحبهتفاوت لیست ارایه شده با لیست به دس
 تر خواهد شد.ها، همپوشی لیست به دست آمده با لیست ارایه شده منطقی، قطعاً بیشگذاشت. با افزایش مصاحبه

های ارتباطی جدید به این موارد به های کاربری کودکان و نوجوانان دبستانی از فناوریدر چند مجلد از مجموعه کتاب . 2
 تر پرداخته شده است.شکل مشروح
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میلیون بازدید کننده داشته  57هایی( نظیر سکسی وجود دارد که هایی )برچسبام هشتکاینستاگر
 نگار است.و محتوای آن عمدتاً هرزه

رسیم دارد، این سریال در صدد تدانشنامه ویکی پدیا در توصیف سریال بازی تاج و تخت بیان می

، ولی در عمل سریال به های محروم رفته استظلمی است که در کشاکش کسب قدرت بر انسان
نگار شده است. ویکی نگار، در عمل تبدیل به یک مجموعه هرزههای هرزهدلیل استفاده از صحنه

 نویسد:پدیا در همین ارتباط می
 فانتزی درام ژانر در آمریکایی تلویزیونی یک مجموعه -Game of Thrones-وتخت بازی تاج»

جرج آر. آر. های فانتزی نوشته ای از رمان، مجموعهترانه یخ و آتشاین مجموعه اقتباسی از  .است
برداری این نمایش در پادشاهی متحده، . فیلماست وتختبازی تاجاست که نخستین رمان آن  مارتین

برای  2111آوریل  17وتخت در بازی تاج .و اسپانیا انجام شد مراکش، مالت، ایسلند، کرواسیکانادا، 
قسمت در  73با  2113مه  13و در  او به نمایش درآمدبیبار در ایاالت متحده از طریق اچنخستین

 .شده، به پایان رسیدهشت فصل پخش

 
 

 
 
 
 

 
ه وتخت بارها بازی تاجهای دیگر در میان منتقدین، ببرخالف محبوبیت این مجموعه در زمینه

 این نمایشضد زنان و نحوه  خشونت جنسی، شکنجه، خشونتزنان،  برهنگی از فراواندلیل استفاده 

 است.گرفته قرار انتقاد مورد ،موارد

هایی که وابستگی فراوانی به روند ویژه در صحنه، بهبرهنگیو  ارتباط جنسیمیزان استفاده از 

، بازیگر استیون دیلین .است دومو  فصل اول منتقدین از بسیاری اصلی منفیِداستان ندارند، نکته 
های فیلم»ا بکند، استفاده فراوان مجموعه از برهنگی را ی میسریال که در نقش استنیس براتیون باز

در حالی که  ،گویدمی اوآیاز منتقدین وبگاه  ارلی اندرزچ .کندمقایسه می «آلماندهه هفتاد  پورن
ه اطالعات زیادی در مورد یاست، فصل دوم بدون ارا پوزیشن سکسفصل اول مجموعه مملو از 

منتقد  هولمز،آنا  .ناخوشایند، استثماری و ضدانسانی تمرکز دارد ارتباط جنسیداستان، بر روی 
ساخته  گرادگرجنست مردان ی لذّهای برهنگی تنها برااعتقاد دارد که صحنه واشینگتن پست

هایی در محیط قرون وسطایِ مصنوعی، با زنانی که موهای اطراف اندام جنسی را است؛ صحنهشده

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86_%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86_%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87_%DB%8C%D8%AE_%D9%88_%D8%A2%D8%AA%D8%B4
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87_%DB%8C%D8%AE_%D9%88_%D8%A2%D8%AA%D8%B4
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC_%D8%A2%D8%B1._%D8%A2%D8%B1._%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC_%D8%A2%D8%B1._%D8%A2%D8%B1._%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC_%D8%A2%D8%B1._%D8%A2%D8%B1._%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D8%AC%E2%80%8C%D9%88%D8%AA%D8%AE%D8%AA_(%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86)
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B4
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B4
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AC%D9%87
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AC%D9%87
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%B4_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%B4_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D8%AC%E2%80%8C%D9%88%D8%AA%D8%AE%D8%AA_(%D9%81%D8%B5%D9%84_%DB%B1)
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D8%AC%E2%80%8C%D9%88%D8%AA%D8%AE%D8%AA_(%D9%81%D8%B5%D9%84_%DB%B1)
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D8%AC%E2%80%8C%D9%88%D8%AA%D8%AE%D8%AA_(%D9%81%D8%B5%D9%84_%DB%B2)
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D8%AC%E2%80%8C%D9%88%D8%AA%D8%AE%D8%AA_(%D9%81%D8%B5%D9%84_%DB%B2)
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://fa.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%88%DB%B9
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B4%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86_%D9%BE%D8%B3%D8%AA
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%B3%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7
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منتقد  همین راستا مائورین ریان،در  .کننده استاند، برای دیگر بینندگان منحرفاز ته تراشیده
دهد تا مردان، تر زنان برهنه را نشان میبیشوتخت که بازی تاج با اشاره به این هافینگتن پست

های احتمالی سریال برای تمامی تالش« صورت تصادفی برهنه به هایپستان»اعتقاد دارد که نمایش

 . بردرا زیر سؤال می فئودالنمایش ظلم به زنان در یک جامعه 

ود شمجموعه که در آن شخصیت تئون گریجوی در طول سریال مورد شکنجه واقع می فصل سوم
 .است مورد نقد منتقدین واقع شده شکنجهدلیل استفاده و نمایش گردد نیز، بهمی اختهو در نهایت 

 پورنِوتخت به غیرطبیعی نیست اگر مجموعه بازی تاج» :نوشت جزبل سایتوبدر  مدلین دیویس

احساس و ابزارگرایانه در کنار سکس خشن و ابزارگرایانه به بودن متهم شود. خشونت بی آمیزخشونت
  .«استنمایش گذاشته شده

 سرسیبه خواهر خود  جیمی لنیسترای که در آن در فصل چهارم، صحنه زنجیرهاشکننده در قسمت 

 اهر به را مجموعه توسط زنان ضد جنسی خشونت نمایشهای فراوانی درباره ، بحثکندتجاوز می
 . استانداخته 

قدری در سریال فراگیر  های تجاوز بهصحنه»ترسند که منتقدین از این می ،نوشت مجله تایم
 «.زمینه باشند: یک اتفاق عادی و بدون شوکشوند که دیگر مانند صدای پیش

ها بسیار که تجاوز و خشونت جنسی در جنگ ه استدر پاسخ به این انتقادات گفتاثر،  نویسنده
را  های کتاب اوموضوع ترینمهم از یکی تلویزیونیها از مجموعه فراوان هستند و حذف این صحنه

ست، بلکه از و لردهای سیاه نی هااُرکها از ترس اصلی در تاریخ انسان»که  رنگ خواهد کرد: اینکم
 «.هاستخود انسان

و –ا هاما با وجود توضیحات نویسنده اثر و تأیید صحّت وحشیانه عمل کردن بسیاری از انسان

، باید بیان داشت که بین به نمایش کشیدن -هانظیر جنگ–در شرایط بحرانی  -البته نظامیان

ن نقد جدی به سریال بازی های جنسی به صورت گذرا و عمیق، فرق بسیاری وجود دارد و ایتعدی

وف تر به طرح مضامینی معطتاج و تخت وارد است که سریال به جای طرح یک مسأله انسانی، بیش
 «.نگار سراغ گرفتهای هرزهها را در فیلمشده است که باید آن

دهد که الینا از سویی تحت تأثیر خانه و ساله، به خوبی نشان می 3مصاحبه انجام شده با الینای 
های متاخذ شود و از سوی دیگر تحت تأثیر ارزشهای دینی سوق داده میمدرسه، به سمت ارزش

شود و ماحصل اغتشاش های الئیک سوق داده میهای فرهنگی غرب، به سمت ارزشاز محصول
 ایجاد شده در ذهن وی، سردرگمی شدید او است:

 رین، جشن تکلیفتون چه جوریه؟ اآلن که مدرسه نمی -»

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%81%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86_%D9%BE%D8%B3%D8%AA
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A6%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%84
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A6%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%84
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D8%AC%E2%80%8C%D9%88%D8%AA%D8%AE%D8%AA_(%D9%81%D8%B5%D9%84_%DB%B3)
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AC%D9%87
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AC%D9%87
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A8%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%A8%D9%84
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%A8%D9%84
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D9%84%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%B1
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D9%84%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%B1
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%84%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%B1
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%84%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%B1
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87_%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC_%D8%A2%D8%B1._%D8%A2%D8%B1._%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%DA%A9_(%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C)
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گه شاید اون رو برای خانوم بفرستیم ی مامانم ازم عکسم رو با چادر نماز و سجاده گرفته، میهیچ
شد یه کلیپ موزیکال درست کنه. یه کلیپی درست کنه که توش آهنگم داشته باشه. ولی کاش می

 رفتیم مدرسه. برای جشن تکلیفمون می

 کردین؟ خوب اون جا چه کار می -
کردیم. بعد کردیم و سجادمون رو پهن میتماً چادرمون رو سرمون میدونم، ولی حمن که نمی

 خوندیم. نماز می
 خیلی دوست داری زودتر نماز بخونی؟  -

 آره، ولی من یه جورایی نماز رو بلد نیستم. 
 گیری. بهتون هنوز یاد ندادن؟ خوب یاد می -

 نه. 
 دوست داری نماز خوندن رو زودتر شروع کنی؟  -

 کنم یه جورایی نه، تنبلیم میاد، یه جورایی هم آره!کند( احساس میثانیه فکر می)چند 

 چرا آره، چرا نه؟  -
گیرم. نه هم که چون کنم، آرامش میکنم، با خدا صحبت میآره، چون برای خدا این کار رو می

 بلد نیستم، بلدما، ولی کامل نه. بعد تنبلیم میاد. 
 یعنی نماز خوندن سختته؟  -

 اممم، آره یه کم. 
 کنی سخته؟ چرا فکر می -

گم مثالً یه ساعت وضو بگیری و چهار رکعتی و سوره بخونی و دوباره چادر به خاطر این که می
 کشه. رو برداری و تا کنی و اینا، خوب خیلی طول می

 حاال الینا اآلن که به سن تکلیف رسیدی، باید حجابت رو رعایت کنی و... . -
ام یه کم موهام رو ریختم بیرون، ولی بزرگ شم، دم، اآلن که بچهنا رو که انجام میآررره، او

 گن چادر بهت میاد. کنم، چون همه بهم میحتماً چادر سرم می
 شی که چادر سرت کنی؟ کی بزرگ می -

 مثالً هر موقع به چهارم رسیدم یعنی که دیگه سن تکلیف رو رد کردم و باید چادر سر کنم. 

 دوست داری چادر سرت کنی، آره؟  -
 یه جورایی آره، یه جورایی نه. 

 خوب چرا آره و چرا نه؟  -
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ای بهم دست داد برای چادر، نه هم آره به خاطر این که من روز عزاداری امام حسین یه عالقه
شه. ولی من دوست دارم مثل ریزم و زیر پای آدم جمع میشه و عرق میکه من توش گرمم می

 انم چادری شم. مام

 قبالً هم چادر سر کردی؟  -
 گن تو توی چادر قشنگی. آره. همه بهم می

 چادری بودن سختت نبود؟  -
اومممم چرا... نه ... زیاد سخت نبود برام. چون من واقعاً امام حسین رو دوست دارم، حاضرم براش 

 سختی بکشم، ولی چادرم رو درنیارم. 
 دی. شه رو انجام میاز سن تکلیف واجب می خوب پس همه کارهایی که بعد -

 آره، دوست دارم یه خانوم مؤدب و محجبه و مهربون و دلسوز بشم. 
الینا اآلن یه سوال برام پیش اومد. تو که دوست داری محجبه و چادری بشی، بعد آنا و السا رو  -

 تونی مثل اونا لباس بپوشی، نه؟ هم دوست داری، دیگه نمی

 تونم تو خونه بپوشم. کند( خب اونا رو میگیا. )کمی فکر میآره راست می
مثالً به من گفته بودی، دوست دارم موهام مثل السا بلند و خوشگل باشه، دیگه نباید موهات  -

 رو بیرون بگذاری. 
 گی. فکرم رو درگیر کردی. عهههه راست می

 خوای چه کار کنی؟ خوب اآلن می -
 ای نیست دیگه. فقط باید تو خونه انجامش بدم. ... خب چارهبذار یه کم فکر کنم ببینم

خوای محجبه بشی، نظرت در مورد آرایش و آرایش کردن چیه، آرایش آفرین. الینا حاال که می -
 کنی؟ هم نمی

 زنم و تموم. آرایش چرا. مثل مامانم یه رژ کوچولو می
 های دیگه رو دوست نداری؟ یعنی آرایش -

یلی قشنگی هست، ولی جور درنمیاد که آدم محجبه باشه و آرایش زیادی کرده چرا آرایشای خ
 باشه. 
حاال جدا از محجبه بودن، به نظرت چه آرایشی قشنگه، بعد دوست داری شبیه چه کسی آرایش  -

 کنی؟ 
 آرایش السا... امم، آخه من خیلی پرنسسا رو دوست دارم. 

 ها رو دوست داری؟ یعنی آرایش پرنسس -
 ها رو دوست دارم.ه، آرایش پرنسسآر
 ها آرایش کنی؟ خوای محجبه بشی، دیگه دوست نداری مثل اونخوب حاال که می -
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 دوست دارم. 
ها هم که کلی آرایش دارن، خوب تو گفتی آرایش زیاد با محجبه بودن جور درنمیاد، پرنسس -

 خوای هم چادر سرت کنی و هم آرایش پرنسسی بکنی؟ پس تو چه جوری می

 کند(، ولی من دوستکنم. )کمی فکر میکنم یا چادر سرم میشم، آرایش میحجاب میبی یا کالً
 «. حجاب بودنبی حجاب بشم، چون خیلی بدهبی ندارم

های فرهنگی غرب عیان است، در ها نقش محصولدر آنهای ارزشی که گذشته از سردرگمی
های مادی و پرزرق و برق، در عمل فضایی از سردرگمی را با داخل نیز برخی با استقبال از ارزش

کند، برخی از اطرافیان وی که غرق ساله، در مصاحبه خود بیان می 11آورند. سوده خود پدید می
های فرهنگی همخوان هستند، او و نبال این امر، کاربر محصولهای اروپایی بوده و بالطبع به دبرند

د که زننهایی میدوستانش را که از موارد اخیر استقبال نکرده و مثالً دست به کاربری از کارتون
 گیرند:آموزد، به تمسخر میها میاخالق اجتماعی را به آن

 خواستی؟لباست همونی شد که می -»

اش از وس ندارم، خیلی خاص نبود. لباس صبا خیلی خوشگله، تکه. همهبد نبود، ولی رنگش رو د
ده، حتی من رو اذیت اون طرف براش میارن، ولی این قدر بدجنسه، اصالً لباساش رو به رژان نمی

 کنه. می

 های صبا خوشت میاد؟ معلومه خیلی از لباس -

کنه، لی اون همه چیز رو مسخره میبله، خیلی دوست دارم بهش بگم که از لباسات خوشم میاد، و
یه روزی که نوبت من بود برم خونه رژان، خاله رژان به چیزایی که داره. آخه  فروشهخیلی فخر می

 اومد. 
 خوب؟ -

یش رو ددیدیم، یه بار دیده بودیم، یه بار دیگه سیمن و رژان داشتیم تو اتاقش زوتوپیا رو می
 پیدا شد. گذاشته بودیم که سر و کله صبا 

ان ها رو ببین مامصبا این قدر لوس بود که در رو نزد و محکم در رو باز کرد. بعد گفت، این بچه
کنند. من تا اون موقع با صبا رودررو نشده بودم، خیلی مهرنوش، دارن زوتوپ مسخره رو نگاه می

ذارن )ولی دوست کنیم، یعنی مامانمون نمیخوشگل بود، آرایش داشت، من و رژان آرایش نمی

داریم(، ولی اون رژ قرمز زده بود، به من گفت کالس اولی اسمت چیه، منم خیلی حرص خوردم، 
گه، همه باید به هم احترام بذارند )سوده ناراحت شد، سرش را اون نباید ما رو مسخره کنه، پدرم می

 پایین انداخت و با لبه لباسش بازی کرد(.
 اون موقع کالس اول بودی؟ -

 کنیم. کرد ما رو که داریم کارتون زوتوپیا نگاه مینه، داشت مسخره می
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 خوب تو چی گفتی؟ -
من ناراحت شدم، خودمو نگه داشتم، سریع رژان جواب داد. دقیقاً یادم نمیاد که چی گفت، ولی 

 «. جوابش رو داد، اونم قهر کرد و رفت

رساند ها یاد شد، کار را بدانجا میاز آن های ارزشی که به اجمالها و تحولمجموعه سردرگمی
های فرهنگی غرب، با کنار نهادن آنچه در خانه و که برخی از کودکان و نوجوانان کاربر محصول

آموزند، اصل هدف وسیله را توجیه اند و میها آموختهمدرسه در جهت اخالقی عمل کردن بدان
 کنند.ذیرفته، برهمان مبنا عمل میکند را به عنوان دستور کار و راهنمای خویش پمی

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 داشت:اش در همین رابطه بیان میساله، در مصاحبه 12آراد 
 جی توضیح بدی؟تر در بازی پابشه یک کم بیشمی -»

شه معلوم کنن، اگه معمولی بری توی بازی، نمیها رو معلوم میها جای انمیespاآلن مثالً 
الصه بگم کشه، خنوریکویل صفره، اگه توضیح بخوام بدم خیلیییی زیاد طول می scriptشون یا کنی

 ها هستن دیگه. انواع و اقسام چیت
 تونن چیت بزنن؟ها معموله، یعنی همه میخوب آیا این چیت زدن توی بازی -

شون رو انتکنه، اکشون رو بن میتونن چیت کنن، چون پابجی سیستمها نمینه بابا، اکثر پلیر

 کنه. یعنی مسدود می
 کنی؟خوب پس تو چه طوری این کار رو می -

که شناسایی نشی یه چیزی هست، گم که توضیحش زیاده، مثالً برای این، میscriptبا یه نوع 
شی جوری شناسایی نمیزنی، اینکنی و بعدش چیت میکه چیت بزنی، فعال میاون رو قبل از این

ن چیت کنه که کی ایکنه و سیستم بن دیگه سخت شناسایی میو پاک میو آثار چیتی که زدی ر
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 خواد، ولی بدونها نیست، باالخره گوشی روت میرو زده، درسته که چیتر بودنم به همین راحتی
 ها. شه با یه سری برنامهگوشی روت هم می

 وقت گوشی روت چی هست؟بعد اون -

ای حمایت از کنن، براکثر اینایی که گوشی تولید میکه دسترسی به ریشه داری، روت یعنی این
کنن، چون روت یه چیزه آزاده، هر کاری که بخوایی سازا و برنامه نویسا، روت رو اضافه نمیبازی
رو  کنن، روتتر اونایی که گوشی تولید میتونی روی گوشی انجام بدی، برای همین بیشمی

ثالً تو بخوای چیت رو بزنی، معموالً یه صفحه داره که شون، برای همینه که مذارن روی گوشینمی

 باید با اون وارد پابجی بشی. 
جا خوب این تقلب کردنه، اشکال نداره، به هر حال توی هر کاری، مرام و معرفت هست، این -

 چی؟
ی شون، اشکالی نداره به اون صورت، تو باید توخوب ببین اینا مهارتن دیگه، باید به دست بیاری

ها هم قدرکنن، اما اونات رو بهتر و بهتر کنی، حاال گفتم پلیرای کمی هستن که چیت میازی رتبهب

وری جدن و اصالً فضا اونکم نیستن که. به هر حال اگر تو هم چیت نکنی، یه عده دیگه انجامش می
 «. نیست که، باید سریع باشی و عمل انجام بدی

های غیراخالقی از کودکان و نوجوانانی که قی باید انتظار رفتارهای اخالبا کنار نهاده شدن ارزش
ساله، در  3اند را داشت. الهام های آن سوی آب سردرگم ماندههای بومی و ارزشدر کشاکش ارزش

ساله نیز از رکیک شدن بیان  11کند. عرفان ای که دارد، از تقلب کردن خودش دفاع میمصاحبه
فحش   511هایی با بیش از کند که گاهی برای هم خشابنش یاد میبرخی از دوستان و اطرافیا

 کنند:ارسال می

 به نظرت تقلب کردن کار درستیه؟ -»
خونم درسام رو یا کالس نقاشی رو هم رم میآخه درسا رو دوست ندارم، مثالً کالس زبان که می

 دوست دارم، ولی مدرسه حوصله امال و علوم و اینا رو ندارم.
 ون رو دوست داری؟معلمت -
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مون براش مهم بود. امسال چون آره، معلم پارسالمون خیلی خوب و مهربون بود. درس خوندن
ما خونما، اخونم. میبینم و منم درسا رو دوست ندارم، دیگه زیاد چیزی نمیمعلم جدیدمون رو نمی

 خونم.زیاد نمی

 نگفتی به نظرت تقلب کار درستیه؟ -
 «.گهدونه و چیزی نمینکنم نمرم پایین میاد. آخه خود معلم هم میدونم. اگه تقلب نمی

 شه کرد؟هایی میخوب دیگه با روبیکا چه کار -»
 زدن، حذفش کردم.های بد میتربیت آمدن، حرفیه گروه داشتم که چندتا پسر بی

 چه جوری توی اون گروه عضو شدی، خودت گروه زده بودی؟ -

 م.آره، خودم گروه ساخته بود

 چه کسانی رو اَدد کرده بودی؟ -
 دختر داییم و پسر داییم، دوستای پسر داییم آمده بودن.

 پسر داییت کالس چندم هست؟ -

 سن داداشمه، تو یه مدرسه ان.هم
ای هتره، یعنی تو پسر داییت رو آوردی توی گروه، اون هم دوستاش رو آورد که آدمپس بزرگ -

 تربیتی بودند.بی
 آره.

 تربیت بودند؟کنی، بیکردن که فکر میار میچه ک -
فت، ویم گدادن، بعد دختر داییم آمد پیوی دخترا، فحش بهشون میرفتن پیحرفای زشت و می

 دن.اینا از این پیاما می
 پس دختر داییت به تو تذکر داد؟ -

 آره، گفت گروه رو حذف کن، منم حذفش کردم. 
 گفتن؟چیزهایی میزدن، چه های زشتی میچه حرف -

 مثالً خانوادگی، فحش خانوادگی.
 کردن؟به نظرت چرا این کار رو می -

نم کنم یا باهام دوست بشی، ایگه یا هکت میکنم، بترسه، میدوست بشن، مثالً بگه هکت می

 شه دیگه.شم، ولی هکم نکن، هکت کنن خیلی بد میگه دوست میمی
 دن؟می جا اگر دختره قبول نکنه، فحشاین -

 آره. 
 دن؟همون اولش به هم فحش می -

 کنن. نه، پسرا یه خشاب فحش هست، نصب می
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 چی؟ -
 خشاب فحش.

 این توی روبیکا هست؟ -

زنیش باالی پونصد تا فحشه، ارسالش ای هست میکنی، یه دکمهای نصب میآره، یه برنامه
 کنن برای دخترا، بالک اینا.می

ن و بالک فرستدختره پیشنهاد دادن و قبول نکرد، این خشاب فحش رو میکه به یعنی بعد این -
 دن؟کنن، فحش میدن، وقتی اونا قبول نمیکنن، پس از اول فحش نمیمی

 «.گن باشآره، قبول کنه، می
پذیری کودکان، نوجوانان و جوانان در داخل و عوامل اغتشاش حاصل از توام شدن روند جامعه

های عقیدتی افراد اثرگذار واقع شده، ها و باورری آنان در خارج بر روی آموزشپذیمؤثر در جامعه
 کند.آنان را به لحاظ اعتقادی نسلی متفاوت از اولیایشان تربیت می

های دینی وارد شده است که دنیا و آخرت، بسان دو بردار هستند که در جهت مخالف در آموزه

واهد در دنیا غرق شود، این مسأله خود به خود وی را از کنند، یعنی اگر کسی بخیکدیگر عمل می
مداری بازداشته و اگر کسی بخواهد به معنویات بهاء بدهد، خود به خود باید گرایی و آخرتمعنویت

 از خیلی از لذّات و منافع دنیوی برای تحقق آمال معنوی و اخروی خویش بگذرد.
 

 
 

 
 
 
 

 
 

شود که داری، مشخص میهای تبلیغاتی جهان سرمایههای فرهنگی نهادبا مالحظه تولید

قیدی است. تکرار مکرر گرایی، لذّت طلبی و بیگرایی، شهوتمحصوالت اخیر ماالمال از مصرف
شود، بسیاری از کودکان و نوجوانانی که در سن تفکر عینی خود به سر های اخیر سبب میسوژه

بهره هستند، استقبال از یک زندگی شهوی را در دی( بیبرند و از تفکر انتزاعی )و بالطبع انتقامی
های ساله، در مصاحبه 11ساله و سوده  11ساله، عرفان  11دستور کار خود قرار دهند، مهتاب 

 اند:اند، شواهدی از همین معنا را به دست دادهای که داشتهجداگانه
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  راستی تو چرا این قدر دوست پسر دوست داری؟ -»
 .باحاله، فکرش رو بکن، عاشق هم دیگه انچون خیلی 

  فهمی عاشق همدیگه ان؟از کجا می -

 کنن.کنن، بغل میآخه همدیگه رو بوس می
  دوست داری؟ -

رو  رم همه کارتونبینم، بعدش میکنم، میها رو پیدا میزنم، اینآره خیلی باحاله، تازه اولش می
 کنم.زنم هی عقب نگاه میجاست، میترین جاش همون کنم، باحالنگاه می

  چرا باحاله؟ -
 دونم باحال دیگه، چون همدیگه رو دوست دارن.نمی

  پس به خاطر این باربی رو دوست داری؟ -
 این جوری اون یکی رو دوست نداره که بوسش کنه.، آره، باربی فقط از اینا داره

  گن؟ها چیزی نمیات درباره این بوسهای دیگهدوست -

 گم قول بده نخندیا.یه چیزی می
 دم خیالت راحت.قول می -

 خواد یکی مثل کِن بوسش کنه.دونی ماریه دلش میگم، آخه میدر مورد ماریه می
  خواد؟کنه که دلش میمگه چه طوری بوس می -

 کشم بگم. خندد( خجالت می)می
 خجالت نداره که بگو راحت باش. -

 هیچ کسی، هیچی نگیا.باشه، قول دادی به 
 خیالت راحت باشه. -

 خورن. کنن، لب همدیگه رو میآخه لپ هم رو که بوس نمی
  ماریه تا حاال شده بخواد با پسری دوست بشه که بوسش کنه این جوری؟ -

 «.خندد( آره دوست داره، گفتم دیگه)می
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 رِل چیه.خوام، منم گفتم ویم گفت من رِل میدیگه دختره آمد پی»
 خوب بعدش؟ -

 شانم کردم. شان کردم، بالکمن از گروه حذف

 چرا با دختره دوست نشدی؟ -
ام رو بسازم، مثالً یه زنی بگیرم دکترا داشته باشه، خودمم مثالً بازیگری، خوام آیندهچون می

 شرکت نفتی، اینا. 
 ها برسی؟اینگذاره به کنی اگر با یک دختر اآلن دوست بشی، نمیو فکر می -

کنن، دوستم با یه دختری دوست شده آره، اآلن دخترا دیگه سالم نیستن، آینده آدم رو خراب می
 بود، اآلن نابوده.

 چرا؟ -
زنه یشه، مها عصبانی میگیزنه، میاخالقی، اخالقش خیلی بد شده، مثالً یه بار یه حرفی می

 زیر چیزی که هست جلوی دستش.

 ست؟تر هاز تو بزرگ -

تان با سنگ و اینا زنه بهت یا میاد در خانهتره، کالس پنجم، بعد یا مییه سال از من بزرگ 
 ده. فحش می

 که با یک دختر دوست شده؟به نظرت این کارهاش به خاطر این هست  -

 آره.
 قدر اخالقش بد هست؟گه که اینخوب چرا به نظرت، اون دختر چی می -

 خواد با کسی دوست باشه... . عصبانی باش، اصالً او دختر نمیگه با همه مثالً بهش می
یه دختری تو جاده قدیم بود، رفته بود به دوستم گفته بود من از عرفان خوشم میاد، برو بهش 

ها تیزنه، ترسیدم نرفتم، گفتم شاید گربگو، یازده و نیم شب بود، خانه مادر بزرگم دیدم یکی در می
م یکی یه موشکی انداخت تو حیاط، بعد دوستم پدر و مادرش گرتین، تا صبح ها( باشن، دید)گردی

مانه، چون اونا بیدارن، دیگه موشک انداخت، نوشته بود کشن، بعد اینم بیدار میبیدارن، مواد می
 حساِمم بیا، منم رفتم در رو باز کنم.

 مادر بزرگت چرا نرفت در رو باز کنه؟ -

 خواب بود.
 بود؟مادرت اون جا ن -

 نه، مادرم نیامده بود، من تنها رفته بودم، فقط خاله این ماجرا رو به مادرم نگی، چون خبر نداره. 
 باشه عزیزم، ادامه بده.  -
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من رو  ها باشن، الکی اسم دوستکه در رو باز کنم گفتم شاید گرتیدیگه خاله ترسیدم، قبل این
الم بیا گی حرف بزن، گفت س، گفتم اگر راست مییاد گرفتن نوشتن حسام تا من برم در رو باز کنم

 بیرون. 

ده، گفت تان، چه شدیگه رفتم، گفتم خیر باشه، انداختنت بیرون، گذاشتن دنبالت، دزد زده خانه
وایسا یه دختری صبح آمده در خانه، گفته من خوشم از عرفان میاد، بهش بگو، منم یه نامه نوشتم 

 هم حسام این رو براش ببر، دیگه ازش خبر ندارم، اسم دختره و بهش دادم، دو کلمه بود، گفتم
 «.ستایش بود

 کنند کارتون زوتوپیا مسخره یا رؤیایی هست؟هات فکر میبه نظرت چرا دوست -»
 دونم، کالً اونا این جوریند. نمی

 چه جوری؟ -
هر چیزی که مد هستش های من اند، اآلن اکثر همکالسگیرن، یه مدلیکالً از همه چیز ایراد می

هایی که آزادم، نه این که همه چیزم کنند. منم مد و مدلینگ رو دوست دارم، ولی وقترو دنبال می

کنند، ناراحت هستند. از اینجا ده، اونا کالً از این که تو ایران زندگی میباشه، مامانم هم اجازه نمی
ماهواره و اینترنت هستند، دنبال زندگی اشرافی های اش تو کانالبدشون میاد، به خاطر همین همه

رن خیابون ایران زمین، اون جا تو های خیابونی هستند، هر هفته یه بار میهستند. دنبال دوستی
شند تا کم نیارند از بقیه، سوار ماشین مدل باال شدن و ها دوست میپارک نزدیک خیابون با پسر

پروفایل گذاشتن شده کالسه براشون، ببخشید سؤال یادم  رانندگی با سرعت و عکس گرفتن و تو
 کشد(. رفت )نفس عمیقی می

 علت مسخره دونستن این کارتون براشون چی بود؟ -
ن بینه، دیگه از کارتون زوتوپیا و ایها هستند، کسی که این چیزا رو میخوب اینا دنبال این چیز

 ها که خوشش نمیاد. چیز
 ظواهر بودن روشون تأثیر داشته؟یعنی دنبال مد و  -

خوان فقط خودنمایی کنند، وقتی معلم نظر همه رو کنند، میبله خیلی، اصالً فقط به مد فکر می
شون هم نبودن، خیلی راحت به خانم معلم گفتند، این کارتون پرسید، اصالً اینا حتی به فکر نمرهمی

دنیا با هم زندگی کنند، شهر به این تمیزی وجود شه حیوونات این طوری تو خَزه، دروغه، مگه می

کنند، حیوانات به هم رحم خواهند کرد، اینا واقعیت نداره، ها به هم رحم نمیداشته باشه، وقتی عرب
 واقعیت تو گیم اف ترونزه، البته کمی صداشون رو پایین آوردن. 

دی داره های بفیلمه کمی چیزها اون گفت، چیز خاصی نگفتم، آخه اون معلم گفت چی گفتی؟ ر
ها عاشق اون فیلمه کند(، قبالً براتون تعریف کردم، ر)کمی با ترس و اضطراب به من نگاه می

 گن. هست، من ندیدم دوستام می



 223/تأملی دوباره

 ها این فیلم رو دیده؟قبالً به من نگفتی که ر -
 ها باشم. گفتم دوستام دیدند، خیلی دوست ندارم با ر

 دونه؟ها رو یه جوری رؤیاپردازی میکنه، چون همه کارتوناصالً کارتون نگاه نمی هایعنی ر -

 آره. اون از پارسال که دوست پسر پیدا کرده، کالسش فرق کرده. 
 کرد؟یعنی قبالً نگاه می -

بله، عاشق سیندرا، زیبای خفته، باربی، آریل، تینکر بل، برتز و السا بود، اآلن مدتیه دوست پسر 
 «. کنهداره، خوب دیگه کارتون نگاه نمی

ود قید، خود به خبه دنبال استقبال کودکان، نوجوانان و جوانان از زندگی مصرفی، شهوی و بی
ساله، از عالیق خودش و اطرافیانش  11شود. عرفان زندگی مادی در چشم و دل آنان پررنگ می

 رده است:در برخورداری از وسایل گران قیمت، به شرح زیر یاد ک
 گوشی برای خودت هست یا برای مادرت؟ -»

 مال خودمه، مادرم اپل داره. 

 گوشی تو چی هست؟ -
 خودم، اس فور دارم.

 به نظرت گوشی مادرت بهتر هست؟ -
 آره.

 چرا؟ -
 چون باکالسه. 

 باکالس یعنی چی؟ -
 دار دارن.یعنی آدمای پول

 کسی دیگه هم اطرافت هست که اپل داشته باشه؟ -
 ره، دختر خاله مادرم.آ

 اون هم آدم باکالسی هست؟ -
 آره.

السی های باکای هم شنیدی که مثل تو فکر کنه و بگه کسانی که اپل دارن آدماز کس دیگه -

 هستن؟
 ام.آره، هم کالس مدرسه

 اون هم گوشیش اپل هست؟ -
 گه مال خودمه. ها مینه، برای مادرشه، ولی به بچه

 با اس فور چه تفاوتی داره؟کنی اپل فکر می -
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اره دگن ای، خیلی باکالسه، حتماً پولفهمن، مثالً میتر میتره، مردم اونه بیشکالساو خب با
 گن، ای پول نداره. آیفون داره، ولی اس فور می

 یعنی داشتن گوشی اپل نشان دهنده ثروتمندی آدم هست؟ -

.  آره، دقیقاً
 اپل داشته باشی؟تو هم به همین دلیل دوست داری  -

 آره. 
 های فرهنگی غربهای میدانی انجام شده حکایت از آن دارد، از آن جا که تبلیغات تولیدبررسی

اند، ذیرفتهپهای سنگین صورت گذاریگرایی، به شکلی مطالعه شده و با سرمایهدر دنیامداری و لذّت
نشینند، در حالی که حاکمان دینی در داخل میبه راحتی در ذهن کودکان، نوجوانان و جوانان ایرانی 

توجهی به ارایه مفاهیم دینی به شکل قابل فهم کودکان و نوجوانانی که در سن تفکر به سبب بی
ر آنان تر اثرگذاری تعیین دعینی خود به سر برده و از فهم مفاهیم انتزاعی تاحدود زیادی قاصرند، کم

 دارند.

نی توان به سادگی نتیجه گرفت که تربیت دیها یاد شد، میکه از آن بنابراین با توجه به مقدماتی
در عصر حاضر دشوارتر از گذشته شده است و باید عالمان دینی همسان با غرب، با توجه به 

 های ارتباطیهای جدی و استفاده از فناوریگذاریهای تحولی کودکان و نوجوانان، سرمایهویژگی
گوی تبلیغات ناهمخوان غرب با اعتقادات دینی ی جذاب بپردازند تا پاسخهایجدید، به تولید محتوا

 افراد باشند.
 

 
 
 
 

 
ای از دشوار شدن تربیت دینی در حال ساله، در قسمتی از مصاحبه خودش، نمونه 11کیمیای 

 دهد:حاضر را به دست می

 چه حیوونی دوست داری؟ -»
 شه بیارم. ها، ولی نمیسگ دوست دارم، از این مینیاتوری

 شه؟چرا نمی -
 ذاره توی خونه حیوون بیارم. بابام نمی

 ذاره؟چرا نمی -
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 گه کثیفه، هم نجسه، کالً مخالفه. هم می
 مامانت چی؟ -

 که کالً بدش میاد. فقط من و خواهرم خوشمون میاد نگه داریم. اون

 شی؟تونی حیوون نگه داری، ناراحت میکه نمیاز این -
 ذاره سگ بیارم.گم چرا نمیاش به بابام میهمهآره، خیلی، 

 ده.تازه یکی از دوستامم گربه دارن توی خونشون، عکساشو بهم نشون می
 داری؟ها رو پیش خودت نگه میاگه دامپزشک شدی، حیوون -

 شون رو میارم خونه. آره، همه
 اما پدر و مادرت که مخالفن. -

 گیرم که اونا نباشن. یه خونه برای خودم می
 یعنی تنها زندگی کنی؟ -

 آره، خودم با حیوونام. 

 دارن. ولی توی ایران که مردم زیاد حیوون نگه نمی -
 دارن. ها نگه میچرا، من دیدم خیلی

 دارن، درسته؟ولی اکثریت نگه نمی
 آره. 

 دارن؟به نظرت چرا نگه نمی -
 گن کثیفه. چون می

 واقعاً کثیف هستند؟ -
 گن. نه، اصالً کثیف نیستن، اونا الکی می

 چرا؟ -
 دارن. شون سگ و گربه نگه میکنن نجسه، بهونه میارن، پس چرا خارجیا همهچون فکر می

دارن، دلیل بر این هست که کار درستیه و ما هم باید ها سگ و گربه نگه میکه خارجیاین -
 انجام بدیم؟

های خاصی دارن، مثل اینا نیست که توی تونیم، البته چون اونا سگ و گربهمیبله، ما هم 

 «.زننبرن و بهشون واکسن میهای خودشون رو حموم میخیابونن، اونا سگ و گربه
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ها، ها، پویانماییهای کلیدی است که در کارتونگرایی، یکی از موضوعدامن زدن به خرافه

 شود.های آن سوی آب مالحظه میها و سریالدیجیتال، فیلمهای بازی
رسد تأکید زیاد آثار اخیر روی مفاهیمی مانند جادوگری، با هدف مشخصی صورت به نظر می

اند. از پذیرد، به این معنا که مفاهیمی مانند سحر و جادو، به نوعی با ماوراء الطبیعه گره خوردهمی

ها و ها، پویانماییالطبیعه گره خورده است و کودکان کاربر کارتونسوی دیگر دین نیز با ماوراء 
بنیان بودن جادوگری، با کنار نهادن این های مبتنی بر جادو، پس از بزرگ شدن و فهم بیفیلم

مفاهیم، خود به خود آمادگی کنار نهادن دین را هم که همچون جادو، با ماوراء الطبیعه گره خورده 
 است، دارند.

ها، ساله، شواهدی از طرح خرافات توسط برخی از کارتون 11ساله و کیمیای  3رات الهام اظها
 دهند:ها را به دست میپویانمایی و فیلم

 السا و آنا رو چرا دوست داشتی و ازشون چی یاد گرفتی؟ -»
خواست خواست خواهر داشته باشم. اونم این جوری من رو دوست داشته باشه. دلم میدلم می

 های جادویی رو دوست دارم.های جادویی داشته باشم. خیلی قدرتپرنسس باشم، قدرت
 دوست داری چه قدرتی داشته باشی؟ -

 ذهن بخونم. غیب بشم. 
 چرا دوست داری غیب بشی؟ -

تونی یکی رو اذیت کنی. توی کارتونا بعضی وقتا ازین ده، مثالً این طوری میبعضی وقتا حال می

 کرد.تونس غیب بشه. بعد مثالً کارای باحال میتر هم میحتی هری پا کنن.کارا می
 های باحالی؟چه کار -

 «. مثالًااا شنل انداخت روی خودش و غیب شد. بعد رفت به صحبت معلماش با هم گوش داد
 تر دوست داری؟شون رو از همه بیشخوب کدوم -»

 تر دوس دارم. دوزکی رو از همه بیشدوتا باربی دارم، یکی هم دختر کفشدوزکی، دختر کفش
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 گی؟کنه، برای من میدختر کفشدوزکی چه کار می -
 ای. آره، یه کارتون هست، دختر کفشدوزکی و پسرگربه

 کنی؟داستانش چه جوری هست، تعریف می -

ختر کنه، دای هم کمکش میده، پسر گربهدختر کفشدوزکی همه آدمای بدجنس رو شکست می
خواد با آدمای بد بجنگه، واقعیش مرینت هست که دختر مهربونیه، هر وقت می کفشدوزکی اسم

گر هم داره، یکی توی دستاشه، دوتا تا معجزهزنه، چندپوشه و نقاب میلباس مخصوصش رو می
 کنه.گوشواره هم داره که قدرتش رو زیاد می

 گر چی هست؟ معجزه -
ده، شه و آدم بدجنسا رو شکست میرتش زیاد میده و قدیه چیزیه شبیه خودکار، که فشارش می

 کنه. توی گوشاش هم گوشواره هست، که قدرتش رو زیاد می
 تو هم دوست داری، مثل دختر کفشدوزکی باشی؟ -

 گر داشته باشم. آره، دوس دارم معجزه

 که چه کار کنی؟ -
 که قدرتم زیاد بشه و هر کاری دوس دارم انجام بدم. 

 گر واقعاً وجود داره؟به نظرت معجزه -
ار کنیم، یه خودکنه، واقعی که نیست، فقط توی کارتونه، ولی من و خواهرم که با هم بازی می

گر مال اونه، گوشواره هم توی گوشمون داریم، هر کدوممون دختر کفشدوزکی بشه، معجزهبرمی
 .«کنیمجوری بازی میگر باید یکی باشه، اینمیندازیم، که رنگش با معجزه
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های فرهنگی آن سوی آب در های عقیدتی، مسأله دیگری است که محصولایجاد تعارض
 آورند.کودکان، نوجوانان و جوانان پدید می

های اولیا کنند، با وجود حرفساله، در اظهارات خودشان بیان می 11ساله و کیمیای  11سوده 
های جادویی و گوشوار جادویی که در مواردی مانند اژدها به مبتنی بر درست نبودن جادو، اما آن

های اولیا را در این جهت توانند حرفاند و نمیاند، به جادو اعتقاد یافتهها بودهها شاهد آنکارتون
 بپذیرند:

 تر توضیح بدی؟تونی فیلم بازی پادشاهان رو بیشمی -»
ی خیلی ترسناک داره که یه دختره سوارش هاگن همه چیز داره، اژدمن ندیدم، ولی دوستام می

 ده.خواد انجام میره و هرکاری میشه و خیلی کیف داره، همه جا با اون میمی

 اژدها؟ -
 هایی که واقعی هستند، مثل جادوگرها.بله، اژدها

 ها وجود داره؟واقعاً اژد -
ی کنگن، فکر میدوستام می گن اون قدر واقعی هستش کهدونم وجود نداره، ولی میاآلن می

 وجود داره، من که فیلم رو ندیدم.
ها که مثل جادو هستند، به دخترایی که نیاز دارن کمک دختره مثل جادوگراست، با این اژد

بره تا همه جا زن باشه که من خیلی خوشم گن رو از بین میکنه، تمام شهر روکه مردا زور میمی
 .اومد، وقتی تعریف کردند

حاال از جادوگری خوشت  هاش هم مثل جادو هست.گفتی ... دختره مثل جادوگرها هست و اژد -

 اومد؟
 .من دوست دارم قدرتی داشته باشم که بتونم به همه کمک کنم

 حاال به نظرت جادو وجود داره؟ -
 .«دونمده هست، نمیها نشون میگه جادو وجود نداره، ولی تو تمام فیلمخوب پدرم می

 کردی قدرتت زیاد شده؟ کردی، احساس میدوزکی رو گوشت میوقتی گوشواره دختر کفش -»
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 کردم. جوری فکر میکه واقعاً قدرتم زیاد بشه، توی فکرم اینآره، نه این
 تونه از یک شیی کوچیک قدرت بگیره؟به نظرت چه طور یک انسان می -

 هاش جادویی هستن. خب اون گوشواره

 شه یک نفر یک چیز جادویی داشته باشه؟میبه نظرت  -
 آره. 

 تونه با این قدرتش روی بقیه اثر بگذاره؟و بعد می -
 شه. آره، می

 گن؟مامان و بابات چی می -
 تونه همچین قدرتی داشته باشه. گن این چیزا وجود نداره، فقط خدا میاونا می

 کنی؟تو چی فکر می -
 «.مطمئن نیستم که چیزای جادویی وجود نداشته باشنگن، ولی )مکث( آره، درست می

 

 
 
 
 

 
 

 
گفته یشها به موارد پها و سریالهای دیجیتال، فیلمها، بازیها، پویانماییالقائات عقیدتی کارتون
های تر از این موارد هستند، اما گذشته از تأکید کتاب بر استناد به مصاحبهمحدود نشده، خیلی بیش

 نگر کودکانشده )که حاوی همه اثرات عقیدتی نیستند(، در برخی ازمواقع ذهن سادهمحدود انجام 

های فرهنگی آن سوی آب نشده، در گذر و نوجوانان قادر به فهم سریع القائات عقیدتی محصول
ساله، در گزارش خاطرات دوران کودکی خویش  21شوند، به عنوان مثال، علی زمان متوجه آن می

من و همکارش رابین، در تالش برای من بود، بتاو در بچگی خودش شیفته بتداشت، بیان می

رسند، زیرا رابین معتقد به مجازات مجرمان توسط بهسازی جامعه، با یکدیگر به اختالف نظر می
کند که مجرمان را باید به دست قانون من مخالف او بوده، تأکید میخودش است، در حالی که بت

ان رسد که سپردن مجرممن، وی نیز به این نتیجه میهای بعدی بتزمان، در فیلم سپرد. اما در گذر
 .ها اقدام کندبه دست قانون چندان هم مثمرثمر نبوده، بهتر است شخصاً به مجازات و کشتن آن
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من که الگوی مورد عالقه وی به داشت، با تغییر مواضع بتعلی در ادامه تجربیات خود بیان می
ن، مرفت، عیناً همین مسأله برای خود او مطرح شده بود که آیا وی نیز نباید همچون بتشمار می

 روی اعتقادات دینی خودش شک کند و دست به تجدید نظر اساسی در این جهت بزند؟

ها هم در عین طرح مقوله جادو و قداست هایی نظیر سیندرال، سفید برفی و مانند آنکارتون
بوده،  کنند که آنان ناتوانبوسه فردی نامحرم، در عمل این اندیشه را به دختران القاء میبخشیدن به 

باید در آرزوی شاهزاده سوار بر اسبی بشوند که روزی بیاید و آنان را از غم و محنتی که درگیر آن 

 هستند، نجات دهد.

 نیایرا پذیری مغشوش کودکان و نوجوانانسیاسی جامعه -اثرهای اقتصادی -4-3-3

آموزان دبستانی مندرج در فصل دوم کتاب، تبعات های انجام شده با دانشبا بررسی مصاحبه
پذیری کودکان و نوجوانان دبستانی سیاسی زیر در روند اغتشاش پدید آمده در جامعه -اقتصادی

 شود:مشاهده می
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 تن پول، پذیرشآموزی، کسب درآمد، محوریت یافمصرف زدگی و ایدئولوژی شدن مصرف، حرفه

 .2 1القائات رسانه، پذیرش القائات سیاسی رسانه، ستایش ابزار به مثابه منشأ قدرت

های انجام شده کودکان و نوجوانان دبستانی، به اجمال در ادامه، عناوین به دست آمده از  مصاحبه

 مورد بحث قرار خواهند گرفت.
کوشد، ضمن جدید است، از همین رو میهای داری در پی کسب سود و فتح بازارنظام سرمایه

های اقتصادی، سیاسی خویش از تبلیغات در این جهت سود برده، با تبدیل مشتریان بالقوه به اقدام
 مشتریان بالفعل و تبدیل مقوله مصرف با مقوله ایدئولوژی شدن مصرف، به این مهم نایل آید.

اخیر را مرتفع کنند، اما به فرض مصرف غذا،  هایهایی مادی دارند و باید نیازها نیازهمه انسان
ها اعتالی خود، خانواده، جامعه ها نیست، بلکه هدف آنپوشاک و کفش و کاله، هدف غایی انسان

داری، مخاطبان خود را به ها است، در حالی که تبلیغات قدرتمند نظام سرمایهو جامعه بشری آن
تر، در ی بدانند و با مصرف و مصرف هر چه بیشرساند که مصرف را غایت هدف آدمای میمرحله

صدد پیشی گرفتن از دیگران برآیند. در حالت اخیر مصرف از حالت وسیله بودن خارج شده، تبدیل 

رود، زیرا فردی که مصرف را ایدئولوژی شود که امر بسیار پرخطری به شمار میبه هدف فرد می
ان به لحاظ امکانات مادی است و دیگر فرصتی خود کرده است، تنها در پی پشت سر نهادن دیگر

 یابد که به تعالی معنوی خویش اندیشیده و به آن بپردازد.نمی

                                                             
پیشرفته،  های ارتباطیکاربری کودکان پیش دبستانی از فناوری سیاسی -اقتصادی هایج( در توصیف تحول 1411منطقی ). 1

 ناوین زیر اقدام ورزیده است:به ارایه ع
دکان، ها به کوهای اولیه در زمینه معرفی برخی از حرفهآموزش رفتارهای اقتصادی، تشویق کارآفرینی کودکان، ارایه آموزش

-های غیررسمی، سوق دادن کودکان به سمت مصرفطرح امکان کاربری اقتصادی از فضای مجازی برای کودکان، آموزش

نی در آفریتر کاالهای تبلیغ شده در فضای مجازی، تحولر، فشار دوستان در جهت مصرف هر چه بیشتگرایی هر چه بیش
-اد سرمایهای اقتصهای کلیشهای نامناسب به کودکان، نهادینه کردن برخی از قالببخشی حرفهسبک زندگی کودکان، جهت

توسط و ضعیف جامعه، احساس حقارت مضاعف و داری در ذهن کودکان، ایجاد سرخوردگی در کودکان اقشار اقتصادی م
اولیا،  دیگرپیروی سیاسی کودک ازها؛ و پویانماییها های دیجیتالی، کارتونهای اقتصادی از کودکان کاربر بازیسوءاستفاده

های غربی انهسها، تأثیرپذیری کودک از القائات سیاسی رهای داخلی از طریق بازیتأثیرپذیری کودک از القائات سیاسی رسانه
های دیجیتالی، نهادینه کردن های غیررسمی، کم رنگ شدن و حذف فرهنگ گفتمان در جریان بازیها، آموزشاز طریق بازی

اعی بر شرّ )در برابر ابر انسان(، افزایش نقد اجتمکند، ستایش اَحل پرخاشگرانه مسایل، پذیرش اصل هدف وسیله را توجیه می
ها، ها و پویانماییهای دیجیتال، کارتونو تردید یافتن نسبت به نظام در گذر کاربری از بازی کودکان، کاهش عِرق ملی

ع در ها، پذیرش خضوها و پویانماییها، کارتوناحساس حقارت ملی، یافتن نگاه مثبت به غرب )خاصه امریکا( در جریان بازی
 سیاسی.برابر قدرت، طرح ابزار به مثابه منشاء قدرت و سایر تبعات 

های کتاب را عمدتاً باید به حساب محدود بودن حجم نمونه پژوهش تفاوت لیست ارایه شده با لیست به دست آمده از مصاحبه
 .تر خواهد شدها، همپوشی لیست به دست آمده با لیست ارایه شده منطقی، قطعاً بیشگذاشت. با افزایش مصاحبه

ه ب واردهای ارتباطی جدید به این مبری کودکان و نوجوانان دبستانی از فناوریهای کاردر چند مجلد از مجموعه کتاب -2
 .تر پرداخته شده استشکل مشروح
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ها های دیجیتال که در آنها و بازیها، پویانماییکودکان و نوجوانان با مالحظه انبوهی از کارتون
ارتون، پویانمایی یا بازی ها محوریت کمثالً مصرف همبرگر )مک دونالد( و کوکاکوال و مانند آن

 وند.شاند، تشویق میهایی که دیدهدیجیتال را برعهده دارند، خود به خود نسبت به مصرف کاال
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ترین گروه موسیقی پر فروش 2121اس )که در سال تیهایی نظیر بیدر سطوح باالتر، گروه

ند ریزجهان شد(، تمامی اعتبار خویش را به پای محصوالت مک دونالد و کوکاکوال و مانند آن می
 ها اقدام ورزند:تا مخاطبان خود را قانع کنند که باید به مصرف این کاال
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زدگی آنان در پی ساله، حکایت از مصرف 11ساله و کیمیای  3ساله، الهام  8اظهارات آنیتای 

 کاربری از محصوالت غربی را دارند:
 ها و وسایل السا رو داشته باشی؟دوست داری همه لباس -»

اید برات ش دونمنمی گه شاید لباسش رو بگیرم یا موی مصنوعیش رو بگیرم،آره ولی مامانم می
 م یا نگیرم، چون خیلی گرونه.همه چیزش رو بگیر

 ها و موهای السا رو داشته باشی؟چرا دوست داری لباس -
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چون که خیلی قشنگه، به تن منم میاد، چون پوستم سفیده، لباساش و موهاش خیلی خوشگله، 
 به منم میاد. 

 آنیتا به نظرت آدم هر لباس خوشگلی رو ببینه و بهش بیاد باید بگیره؟  -

گه، دونم. خب آخه خوشگله دیتونه بگیره... یا نگیره... نمییه کوچولو بخواد می نه ولی اگه دلش
 «.شهمن دلم آب می

 به مسایل هنری عالقه داری؟ -»
 رم، دوست دارم نقاشی کشیدن رو. کالس نقاشی هم می

 کشی؟با چی نقاشی می -
 م. آبرنگ یه دونه کوچیکفعالً با مداد رنگی، ولی بعداً شاید آبرنگ هم رفتم، خیلی دوست دار

خرم. عاشق مداد رنگی هم هستم. یه دارم که رنگاش کمه، بعداً یه دونه بزرگ و خوشگلش رو می
عالمه مداد رنگی دارم. فابر کاستل، پیکاسو و اینا.... به مامان گفتم امسال برای تولد ازین مداد رنگی 

 خره.میها بخره برام. گرونه، ولی اگه اصرار کنم ایطبقه

 خوای؟مگه نگفتی مداد رنگی زیاد داری، پس چرا بازم می -

م که منم کنها ازینا داره، خیللیی خفنه. شبا کلی بهش فکر میریم یکی از بچهکالس که می
 خرم یه روزی.باالخره ازینا می

 ولی بهش نیاز نداری درسته؟ -

 «.ندارمتا رنگ توش هست که من شه گفت... دو سهاِممممم....می
 خوام چندتا دیگه هم بگیرم. شون پری دریاییه، اسمش فاراست، میدوتا باربی دارم که یکی»

 مگه دوتا باربی نداری؟ -
 خوام بگیرم، با باربی حامله. کار میچرا، ولی باربی ناخن

 ها بازی کرد؟شه با همین باربییعنی نمی -
ها کار کلی الک کوچیک داره که بقیه باربیناخنشون خیلی فرق داره، باربی شه، وسایلنه نمی

 «. شون بچه ندارنندارن، اون باربی حامله هم که بچه داره، بقیه
ن شاای مخاطبانهای حرفههای فرهنگی خاص کودکان، نوجوانان و جوانان در الگوبرداریتولید

 ینه چنین بیان داشته است:اش در همین زمساله، در مصاحبه  8آیند. آنیتای نیز اثرگذار واقع می

 اون وقت دوست داری چه کاره بشی؟ -»
گفتم که، مهندس بشم... نه دکتر بشم، خیلییییی دوست دارم دکتر بشم، وقتی برم سر کار دوست 

 دارم دکتر باشم.
 چرا دکتر بودن رو دوست داری؟ -
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صدای آرام و مهربان(، گن وایسا وایسا )با خوان آمپول بزنن میآخه دکترا مهربونن، مثالً می
 زنن، خیلییییی خوبن. وقت آمپول میاون

 یعنی دکتر بودن رو دوست داری بری آمپول زدن؟ -

نه، دوست ندارم دکتر شم فقط واسه آمپول زدن، مثالً داییم یا کسی که مریض شد، بیان پیش 
 وقت بهشون دارو بدم، خوبشون کنم. من، اون

 داری دکتر بشی؟ چی شد که نتیجه گرفتی، دوست -
وقت مریض بودم، رفتم آمپول بزنم، دیدم وای دکتره چه قدر خوبه، چه مثالً بچه که بودم، اون

 . «قدر مهربونه، چه قدر دکترا خوبن. برای همین دوست دارم دکتر بشم که مریضا رو خوب کنم
نند، هر بیمل میکودکان، نوجوانان و جوانانی که به فرض کاربر بازی سیمز هستند، در جریان ع

د، از این گردنتر و بهتری برخوردار میتری داشته باشند، از امکانات بیشچه قدر در بازی پول بیش
ای کلیدی و محوری در خواهد آمد. رو به تدریج پول و پول در آوردن برای آنان به صورت مسأله

 داشت:اش بیان میساله، در همین ارتباط در مصاحبه 11سوده 

ست دارم آمریکا برم برای مدالش، چون دوست دارم مثل اونا بتونم قد بلند بشم. اآلن من دو»
، مامان قول داده تابستون اسمم رو بنویسه تا ورزش کنم و الغر بشم، این کنم برم باشگاهوقت نمی

 طوری بده. 
 چه طوری؟ -

 دخترای اون طرف الغرند.گوید( خیلی چاقم، خیکی شدم. گذارد و میدستش را روی شکمش می)
 های اون جا الغرند؟از کجا فهمیدی دختر -

غرتر گیرند تا الهای کالسمون رژیم میگیره. کلی از بچهبینم. صبا رژیم هم میخوب مدال رو می
 بشند، صبا خیلی خوشگله، فقط اخالق نداره. 

 های خودت در مورد رژیم گرفتن مثل صبا چیه؟نظر دوست -
رن هاشون هم که مثل من اگه وقت کنند، میگیرند که فخر بفروشند. بعضیاشون میهبعضی

 خوریم وقتی بزرگگن، اآلن میکنند، دوتا از دوستام هم میبدنسازی، ولی به الغرشدن فکر می
 .«شی ملکه، میدیکنیم، پول داشته باشی، هرکاری بخوای انجام میریم جراحی میشدیم می
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های به دنبال محوریت یافتن پول در اذهان کاربران، کودکان و نوجوانان دبستانی از همان سال

های کوشند با مواردی نظیر انجام تبلیغات برای شرکتافتند و میدبستان در اندیشه پول درآوردن می
ای ساله، در نمونه 12. آراد مختلف، تهیه کتاب صوتی و... و فروش اکانت بازی، کسب درآمد کنند

 دارد:اش بیان میدر همین جهت در مصاحبه
 فروشی و ممکنه به دردت بخوره؟چه جوری اکانتت رو می -»

های کامپیوتری وقتی خودت اکانت داشته باشی، یعنی خودت اکانت رو از صفر معموالً داخل بازی
، ضررم برات داره، یعنی شما اگه یه تا صد رسونده باشی، یعنی هیچ سودی که برات نداره هیچ

تره، ولی اونایی که خرن، چون ارزشش کمهزار تومن می 211کنی، اکانت رو میلیون تومن خرج می
 تره. شن، سودش خیلی زیادکنن، واسطه میداللی می

 ها رو بفروشه؟خوب یعنی باید یک واسطه باشه که این اکانت -

 211خره، بعد اونی که یه تومن خرج اکانته کرده، از اون میواسطه که نه، یعنی یکی از یکی 
کنه، پول هزار تومن سود می 51هزار تومن،  251فروشه خره و بعد دالله میاد میتومن می

 کنه. جا سود میهزار تومن این 31هزار تومن،  31شه گیره، میگریش رو هم میواسطه
 ی؟ها باشخوب تو دوست داری مثل اون واسطه -
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تونم، چون باید اعتماد داشته باشی، یه نفری هست به اسم سیروس، مثالً من اصالً بخوامم نمی
ری گاین سیروس واسطه است، اون رو مثالً خیلی بهش اعتماد دارن و برای هر اکانتی که واسطه

ن میدونم، برای هگیره، بعد سنشم باالئه، مثالً سی، چهل سالشه نمیهزار تومن می 51کنه می

 رن پیش اون. بهش اعتماد دارن و برای فروش اکانت می
 به نظرت این کار سودآور هست و فایده داره؟ -

گه، گریش درمیاره، این اطالعات رو خودش میمیلیون تومن از واسطه 3همین سیروس ماهی 
ی خریدا رکه یه سکرد، گفت تا قبل اینهایی که باهاش بودم، یه نفر داشت سوال میمن توی گروه

 و فروشا کم بشه، من ماهی سه تومن درآمد داشتم. 
 هاش معروفه... . کنین؟ فضای مجازی با دروغگه شما باور میخوب وقتی می -

تا 5*5نفر،  5هزار نفر گیمر داره، واقعاً هم آره دیگه، مثالً شما بگیر  11واقعاً هم نه، مثالً چنلش 
نفر در روز  5گم خیلی خیلی کم که باشه مثالً درمیاره، من می هزار تومن، برای یه روز 251تا، 25

تر از این رسه و درآمدش فکر کنم بیشتا می25تا، 21تره، روزی فروش داشته باشه که خیلیی بیش

 «. حرفائه
 
 
 

 
 

 
 
 

ود، آن گذاری الزم انجام شاگر یک تولید فرهنگی مبتنی بر پژوهش بوده باشد و برای آن سرمایه

ن های تبلیغاتی جهاای هست که دستگاهتولید محصولی اثرگذار خواهد بود. ویژگی اخیر مسأله
ها هایی قدرتمند )که برخی از این تولیداند و با تولیدداری بدان توجه الزم را معطوف داشتهسرمایه

ائات مختلف (، القاندمانند پویانمایی ظهور نگهبانان معادل یک سال بودجه سینمایی ایران هزینه کرده
 اند.خویش را در ذهن مخاطبان نهادینه ساخته

را دیده است، همین فیلم را مبنای « تنها در خانه»ساله، به صرف آن که فقط فیلم  8آنیتای 
کند و مایل است به آنجا قضاوت خود قرارد داده، مردم امریکا را باهوش، مهربان و خوب تصور می

نشان داده شده « تنها در خانه»هایی که در فیلم ی در ایران زیباییمهاجرت کند، زیرا به زعم و

 است، وجود ندارد:
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 شناسی؟آنیتا تو کشورهای دیگه رو می -»
 شناسم مثالً مثل ایران، خارج. آره کشورای دیگه رو می

 دونی چه کشورهایی هست؟خارج می -

 نه. 
تونی یه شه خارج، اآلن تو مییران میخارج یعنی خارج از ایران، یعنی هر کشوری به جز ا -

 کشور بگی که خارج از ایرانه؟
 اِمم آمریکا؟

 آره مثالً آمریکا یکیشه، به جز آمریکا کشورای دیگه هم بلدی بگی؟ -
 نه، بلد نیستم. 

 دونی؟خوب حاال درباره آمریکا چی می -
شون روسری آبیه، همهدونم که مثالً آمریکا مو طالیین همشون، مثالً پرچمشون قرمز و می

 پوشن، فیلماشونم قشنگه مثالً تنها در خانه، کوینم موهاش طالیی بود. نمی

 پوشن کار بدیه؟ بعد به نظر تو روسری نمی -
دونم تو کدوم درسمونم گفته بود، باید روسری بپوشید حتی شه، نمیآره، خدا ازشون ناراحت می

شون روسری پوشن. زنای ایران همهدن زنای خارج، روسری نمیتو خارج، اصالً به حرف گوش نمی
شون روسری دارن، دارن، من ندیدم تا حاال از کوچه کسی رد شه، روسری نداشته باشه، همه

 شون آدمای خوبین. همه
 پوشن، آدمای بدی هستن؟ های آمریکایی که روسری نمیخوای بگی زنیعنی می -

پوشن، کارشون اشتباهه، شاید آدم خوبی نهه، آدم بدی نیستنا، ولی زنای خارج که روسری نمی
 باشن. 

ه من ب گی، دلیلش روگفتی که کارشون اشتباهه، ولی شاید آدم خوبی باشن، چرا این رو می -
 گی؟می

 شه.پوشن، چون که خدا ازشون ناراحت میکنن که روسری نمیخب کار اشتباهی می
 پس واسه چی گفتی خوبن، دلیلش چیه؟ -

 چون که مهربونن، مثالً مثل تنها در خانه، اینا که زنگ زدن پلیس مهربونن. 

 های آمریکا رو هم دوست داری، چرا؟آنیتا گفتی فیلم -
 اره. دداره، دزدا میان تو خونه، خیلی خندهمثالً همون تنها در خانه، خیلی خنده چون که قشنگن،

 جوری نداریم؟یعنی فیلم ایرانی اون -
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م ها رو هقدر بامزه اس، ولی امریکاییکنه، مثالً یک، دو، سه، خنده، اون چرا داریم، ولی فرق می
م گه سالااره میثل پینوکیو درازه، میدوست دارم. یک، دو، سه، خنده، یه عروسکیه که دماغش م

 )ادایش را درآورد(. 

 تر دوست داری یا تنها درخانه رو؟این رو بیش -
 دارن. جفتشونم دوست دارم خنده

 دار دوست داری؟فقط فیلم خنده -
دار داره، ولی ایران نه فقط یک، دو، سه، تر فیلمای خندهها بیشآره، ولی آمریکاییا و خارجی این

 خنده بامزه اس. 
 تر دوست داری؟یعنی آمریکاییا رو بیش -

 آره. 
 تونی ایران و آمریکا رو مقایسه کنی با هم؟آهان. حاال آنیتا می -

ثالً پوشن. دیگه مپوشن، خارج بدیش اینه که چادر نمیآره، مثالً ایران خوبیش اینه که چادر می

 خوبیش اینه که دزد نیست، ولی آمریکا خیلی داره. همینا.  ایران
 یعنی به نظرت آمریکا جای بدیه؟ -

پوشن، ولی هم کشور خوبیه، آمریکا اآلن هم جای خوبیه، هم جای بد، چون که زناشون چادر نمی
 هم کشور بدیه. 

 گی خوبه؟چرا می -
 خیلی دوست دارم.  خب چون مردمشون خوبه، مهربونن، مو طالیین. من موطالیی

 ها خوب و مهربونن؟از کجا فهمیدی امریکایی -
 فیلمشون رو دیدم. 

 توی فیلمشون چه جوری بودن؟ -
 خوب بودن، مهربون بودن با همدیگه. 

 حاال آنیتا تو حاضری بری آمریکا زندگی کنی؟ -
بزرگ شدم آره، اآلن کوچیکم، باید با پدر مادرم زندگی کنم، با پدر بزرگ، مادر بزرگم زندگی 

 تونم برم. کنم. ولی بزرگ شدم می

 جا؟ری اونچرا می -
 چون که مردم خوبی داره، با منم خوب و مهربونن.

 ایران مردم خوبی نداره؟ -
 ایران آره مردم خوب داره، ولی اون جا بهتره. 

 ه نگفتی اون جا خانوما حجاب ندارن؟مگ -
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پوشن، مرداش آره، دیگه زناش حجاب ندارن، ولی خب مرداش خوبن، خب مردا که روسری نمی
 قشنگ و شیکن، مو طالیین. 

 بعد از کجا فهمیدی اگه بری اون جا باهات خوب و مهربونن؟ -

 پسره مهربونن. تو فیلماشون مهربونن دیگه، مثالً تو تنها در خانه مامان و بابای 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 رم خارج زندگی کنم و ایران رو دوست دارم.تر که با هم حرف زدیم، گفتی نمیولی آنیتا قبل -

هم ایران رو دوست دارم، هم آمریکا رو دوست دارم، ولی اآلن که کوچیکم دوست دارم ایران 

 بونن، بهتره. زندگی کنم، بعداً که بزرگ شدم برم آمریکا، چون آمریکا مردمش مهر
 مردم ایران خوب و مهربون نیستن؟ -

 چرا خوبن ولی آمریکام خوبه، من دوست دارم برم آمریکا، دوسش دارم دیگه.
 وقت دوست داری بری آمریکا مسافرت یا برای همیشه زندگی کنی؟اون -

 دوست دارم برم مسافرت کشورای خارج، بعدش برم آمریکا زندگی کنم. 
 که مردمش مهربونن؟ فقط برای این -

 تره، مردمشونم خوبن، اون جا همه چی خوبه.خب اون جا قشنگ
 ایران همه چی خوب نیست؟ -

ترن، مردمشونم مهربونن با هم، اون تره، مردمش خوشگلایرانم خوب هست، ولی آمریکا شیک

 «. تر دوست دارمجا رو بیش
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جه های امریکایی به این نتیآنیتا، با دیدن کارتون گیری مشابهساله، در یک موضع 11کیمیای 
های پدر دال بر این که اگر شرایط ایران دشوار ها بهترند و با وجود استداللرسیده است که امریکایی

است، به دلیل دشمنان خارجی آن است، قانع نشده و همچنان امریکا را برتر و بهتر از کشور خودش 

 داند:می
 ؟هایی بین ایران و خارج هستچه تفاوت گهبه نظر تو دی -»

 ده. شون به همه مردم پول میتره، فقیر ندارن، دولتجا شهرشون قشنگاون

 ده؟شون پول میشون به مردمچرا دولت -
 های قشنگ بسازن.شون راحت زندگی کنن و خونهکه مردم

 این پول رو از کجا میاره؟ -
 دونم. نمی

 تونه به مردم پول بده؟م میبه نظر تو دولت ما ه -
  .ده، برای همینم فقیر و گدا زیاد هستدونم، نه پول نمینمی

 ها بهتر هست؟خوب پس به نظرت دولت اون -
جنگه، برای همین هم گه حکومت ما دشمنان زیادی داره و داره با دشمنا میدونم، بابام مینمی

تر کنم حکومت اونا قویتونه به مردم کمک کنه، ولی من خودم فکر میها نمیفعالً توی بعضی جا
 «. و بهتره

ها، دایم ستش ردارد، به نظر وی )و پدرش( اگر دوساله هم در مصاحبه خودش بیان می 11سوده 

بی و هایی نظیر باردنبال خوش گذرانی، دوست پسر و کالً مهاجرت به امریکا هست، به دلیل محتوا
 ها کاربری دارد:السا است که از آن



 ختالل در روند جامعه پذیری کودکان ا / 244

خواد اش دخترا در حال خرید کردن هستند، هر چی دلشون میگفت تو باربی همهها میر»... 
فه، خرید و تفریحه، نه مثل ایران. اون جا حیوونایی که دوست اش عشق و کیگفت همهخرند، میمی

ه کنند، نه مثل اینجا کزنند، موهاشون رو درست میکنند، الک میدارند، آرایش میدارند رو نگه می

رسند پوشند، به خودشون میهای قشنگی میگفت توی السا لباسدن، میهامون گیر میبه سگ
گذرونند، دوست پسردارند، با دوست پسراشون اش مهمونی دارند، خوش میند، همهجواهرات زیاد دار

 دن، اصالً پدر و مادررند مهمونی خیلی راحت، اصالً پدر و مادر باهاشون کار نداره، اصالً گیر نمیمی
ها که ر کنیم، این قدر از این چیزا دیدهنیستند. اصالً دوست نداره ایران باشه. من و رژان فکر می

 رفت سراغ پیداکردن دوست پسر.
 دوست داره کجا بره؟ -

 آمریکا رو دوست داره.
 جا رو دوست داره؟ کنی چرا اونفکر می -

دن. عدالت هست همه جا. دوست پسر داری خوش گه اون جا آزادیه، به هیچ کس گیر نمیمی

 شد. گذرونی. اون به خاطر این که این چیزا رو دید، این طوریمی
 چی رو دیده؟ - 

 . کارتونا رو دیده دیگه

 ره سراغ دوست پسر؟ها نگاه کنه، میکنی هر کی از این کارتونیعنی فکر می -

بینه، پدرم ها رو میاش داره این چیزگوید( نه خوب، شاید، ولی همهکند و می)کمی فکر می
، برای شنبینی، برات عادی میاش رو نمیهگه وقتی یه چیزی رو زیاد ببینی، دیگه اون بدیمی

 «.اونم فکرکنم عادی شده
شود هر فرد، نهاد یا کشوری در اندیشه کاربری از رسانه برای قدرت اثرگذار رسانه، سبب می

برد اهداف مختلف اقتصادی، سیاسی، عقیدتی و فرهنگی خویش برآید که البته نظام پیش
حو احسن بهره برده است. مثالً الگویی نظیر کاپیتان امریکایی در داری هم از این مسأله به نسرمایه

گر پرچم امریکا هستند و در عمل شود که هر دو تداعیها، همواره با لباس و سپری ظاهر میکارتون
 کند، با نماینده امریکا مواجه است. کودک و نوجوان احساس می
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ت قدرت آید، با نهایبا مسایل و مشکالتی که فراروی وی پیش میکاپیتان امریکایی در برخورد 

پیتان شود. الگوی کاجنگد و در نهایت پیروزی از آن وی میبا سپر ضدگلوله خویش با مخالفان می
امریکایی )و موارد مشابهی نظیر سوپرمن، سوپربوی، سوپر وومن، سوپر گرل، واندر وومن( که همگی 

چون و چرای امریکا را به اذهان مخاطبان امریکا است، در عمل عظمت بیگر پرچم لباسشان تداعی
 کنند.القا می
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یر هایی نظداری با تهیه و ساخت مجموعههای تبلیغاتی نظام سرمایهدر فراز دیگری دستگاه

های اولیه آیند. به عنوان مثال، در فیلمیا  دلتا فورس، در صدد تطهیر سیاسی امریکا برمی من وبت
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د ورزکند، اما مخالف مجازات مجرمان توسط رابین بوده، اصرار میمن، وی با رابین همکاری میبت
 وی باشود که من، مالحظه میهای بتکه مجرمان به دست قانون سپرده شوند، اما در ادامه فیلم

مالحظه مواردی مانند فساد پلیس و رها کردن متهمان توسط مجریان فاسد، شخصاً به این نتیجه 

رسد که مجرمان ممکن است از دست قانون بگریزند، بنابراین خودش باید به مجازات و کشتن می
های کشورها اقدام کند و این چیزی است که در عمل مداخله و تهاجم سر خود امریکا به خیلی از آن

 کند.جهان )نظیر عراق( را تطهیر می
در تهاجم  های این کشورگریدستگاه تبلیغاتی امریکا پس از القای عظمت امریکا و تطهیر وحشی

کوشد تا مخالفان نظام سلطه را زشت، های خویش میبه اقصا نقاط جهان، در فراز دیگری از تولید
هی که شباهت زیادی به ، فرماند3در پویانمایی بتلفیلد بد و تروریست نشان دهد. به عنوان مثال، 

 شود.زند، تروریست خطاب میها میسردار سلیمانی دارد و دست به قتل امریکایی
 
 

 
 
 
 

 
همانند امریکا و تطهیر سیاسی وی و ترسیم مخالفان این کشور پس از  القای عظمت و قدرت بی

نوبت به حمایت از غاصبان صهیونیست رسیده و برخی هایی وحشی و تروریست، به صورت انسان

ها و یا جوکر، هایی نظیر مینیونها و فیلمهای تبلیغاتی غرب با تولید کارتونهای دستگاهاز تولید
زنند و به این ترتیب ضمن اذعان به وجود ضد قهرمان، دست به ستایش ضد قهرمان و اَبَر شرّ می

سازند که آنان نیز واقعیت وجودی کشور غاصبی ب خود را آماده میاذهان کودکان و نوجوانان مخاط
 مانند اسرائیل را بپذیرند.
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ن شود که مسووالهای ایران نیز به وضوح مشخص میها و پویانماییبا مالحظه برخی از کارتون

داف تا برخی از اهاند فرهنگی ایرانی نیز با وقوف به اهمیت رسانه، و قدرت اثرگذاری آن، کوشیده
ها، در اذهان کودکان ایرانی قرار دهند، ها و پویانماییسیاسی و عقیدتی خویش را از طریق کارتون

ها، در های محدود، ضعف گرافیکی، موسیقیایی و مانند آنگذاریها به سبب سرمایهاما این محصول

 1 اند.سطح گسترده مورد استقبال قرار نگرفته

 

 
 

  
 
 
 

 
 

 

 
 

 

                                                             
  نویسد:می کارتون شهر موشکیآپارات در مورد  .1

این  .ل سیاسی و افتصادی و فرهنگی جمهوری اسالمی می پردازدیاین انیمیشن بسیار زیبا با زبان ساده کودکانه به بیان مسا
د تا کنند، بنا دارانیمیشن با ترسیم یک جزیره در کلیت داستان که افرادی متشکل از یک جامعه آزاد در آن زندگی می

و طرف داری از مظلوم و همچنین علم اندوزی و گسترش اخالقیات را با  ظلم ستیزی هایی مثل: آزادی، دموکراسی،ارزش
کارگردانی این مجموعه بسیار پرمعنا برعهده رسول آذرگون و نیز تهیه . ه دهدیارا زبان ساده، همه فهم به کودکان و نوجوانان

 .کنندگی آن را میالد حاجی پروانه انجام داده است
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ویی ایرانی در سبک تیراندازی اول شخص و یبازی مبارزه در خلیج عدن مبارزه در خلیج عدن یک بازی وید

ویی ارتش جمهوری اسالمی ایران محسوب می شود که توسط استدیو آمیتیس بازی رایان تهیه یاولین بازی وید
مرحله طراحی و  7از آن رونمایی صورت گرفت. در این بازی که در  1331خرداد  21در تاریخ یکشنبه  وشده است 

تولید شده است بازیباز در نقش یکی از تکاوران نیروی دریایی ارتش ایران به جنگ با دزدان دریایی منطقه خلیج 
 .پردازدمی عدن

 
 

 

https://www.ircg.ir/uploads/news/519661Poster.jpg
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حال آن که  دهد،ساز ایرانی خبر میچند فیلم تصویر زیر از ساخت پویانمایی بمباران حیفا توسط

 نفر به کار گرفته شدند: 711در پویانمایی نظیر فروزن، قریب به 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
های دیجیتالی مبارزه در خلیج عدن، پویانمایی جنگ ایران و تصاویر زیر نیز متعلق به بازی

 است.اسرائیل و حمله ایران به اسرائیل و بمباران حیفا 

ه، بسیار اندک گفتهای پیشگونه که از تصاویر پیداست، نه تنها بازدید از بازی و یا پویانماییهمان
 1 ها صفر و یا بسیار اندک است:های( داده شده به آنهای )الیکاست، پسند

                                                             
 نویسد:شرکت سازنده بازی حمله به حیفا در توضیح بازی می .1
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 آهنین اسرائیل مواضع دشمن را هدف قرارهای پدافندی و گنبد توانید در این بازی با شلیک موشک و عبور از سامانهشما می
له با تر برای مقابهای دیگری با قدرت و سرعت بیشتوانید از موشکدهید و منهدم کنید و پس از کسب امتیاز کافی می

 :دشمن استفاده نمایید. برای دانلود بازی به صورت رایگان به لینک زیر مراجعه کنید
http://www.ashabrasaneh.com 
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ها، ها که در کارتونمانند آنگذاری، مطالعات علمی، گرافیکی، موسیقیایی و های سرمایهضعف
آن سوی  های فرهنگیهای دیجیتالی ایرانی است، عرصه را برای یکه تازی تولیدها و بازیپویانمایی

 آب باز گذارده است.

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
دارد، برد، در مصاحبه خودش اظهار میخویش به سر می 1ساله که در سن تفکر عینی 3الهام 

 امریکا خوب است:

                                                             
سالگی از تفکر عینی برخوردارند و منطق آنان در برخورد با مسایل ملموس و عینی،  2- 12,11دکان در سنین کو .1

دهد، اما در برخورد با مفاهیم انتزاعی خیر، به همین سبب، کودکانی که از فهم مفاهیم انتزاعی خوب جواب می
ها عینیت داده، بر همان مبنا با آن مفاهیم ه آنکوشند تا بتاحدود زیادی قاصرند، در برخورد با این مفاهیم، می

د که دارنها باربی مهربان است، بیان میبرخورد کنند، به عنوان مثال، کودکان در پاسخ به این که چرا از نظر آن
 اش ارایه گردیده است:ساله است که در مصاحبه 11چون باربی زیبا است. متن زیر قسمتی از اظهارات مهتاب 

  ا فهمیدی مهربونن؟از کج -»

 .خوشگلن دیگه
  هر کی خوشگله مهربونه؟ -

 «.یس، یس، خوشگال مهربونن
های وی، مسایل شود که مبنای تمامی قضاوتاش، مشخص میساله در مصاحبه 3های الینای با دقت به قضاوت

 ها سر و کار دارد:عینی و ملموسی است که با آن
 خوب الینا اگه قرار بود تو توی یه کارتون باشی، دوست داشتی کدوم شخصیتش باشی؟  -»
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 دیگه چی از سیاست شنیدی؟ -»
مون با آمریکا خوب نیست... تلویزیون ایران هم هی مرگ بر آمریکا و اینا مثالً این که رابطه

 ده.نشون می

 نظر تو در مورد امریکا چیه؟ -

 دن. اش بهش فحش میدونم چرا همهدونم... اما امریکا خیلی خوبه، نمیمن چیز زیادی نمی
 آمریکا خوبه؟کنی چرا فکر می -

                                                             
 تو کدوم کارتون؟ 

 هر کدوم که خودت دوست داری.  -
رت انگیز ها بوبو باشم. تو کارتون من نفتو آنا و السا، دوست داشتم السا باشم. دوست داشتم تو کارتون شرکت هیوال

 تا دخترا باشم با اون خانومه. اینا رو یادمه. دوست داشتم اون سه
 گی که چرا دوست داری جای هرکدومشون باشی. ها را که گفتی، دلیلش رو هم میاین -

اومم چون السا قدرتمنده، خوشگله. چون بوبو بچه خوشگله، گوگولیه. چون تو من نفرت انگیز اون خانومه قدش 
کنه، اون گیر، خوشگله، قدرتمنده. اون دختره که عینک داره )مارگو( خیلی آروم صحبت میدرازه، تفنگ دستش می

میاد، اون دختر کوچولوعه )اگنس( رو هم دوست  دختره که شرّه )ادیث(، اصالً دوسش ندارم، فقط از قیافش خوشم
 اس. دارم چون خیلی بامزه 

خوای جای اینا باشی تو که خودت همه ای، چرا میالینا تو که هم خوشگلی، هم قدبلندی، هم باهوشی هم بامزه -
 ها رو داری. این

دوست دارم خوشگل و قشنگ باشم...  ام دوست دارم جای اون پسره باشم... امم چونچون... آهان تو تنها در خانه
 دونم همین جوری دیگه ازشون خوشم میاد دیگه، چه کار کنم خب. امم نمی

 خوب الینا اگه قرار بود تو توی یه کارتون باشی، دوست داشتی کدوم شخصیتش باشی؟  -
 تو کدوم کارتون؟ 

 هر کدوم که خودت دوست داری.  -
رت انگیز ها بوبو باشم. تو کارتون من نفشم. دوست داشتم تو کارتون شرکت هیوالتو آنا و السا، دوست داشتم السا با

 تا دخترا باشم با اون خانومه. اینا رو یادمه. دوست داشتم اون سه
 گی که چرا دوست داری جای هرکدومشون باشی. ها را که گفتی، دلیلش رو هم میاین -

چه خوشگله، گوگولیه. چون تو من نفرت انگیز اون خانومه قدش اومم چون السا قدرتمنده، خوشگله. چون بوبو ب
کنه، اون گیر، خوشگله، قدرتمنده. اون دختره که عینک داره )مارگو( خیلی آروم صحبت میدرازه، تفنگ دستش می

 دختره که شرّه )ادیث(، اصالً دوسش ندارم، فقط از قیافش خوشم میاد، اون دختر کوچولوعه )اگنس( رو هم دوست
 اس. دارم چون خیلی بامزه 

خوای جای اینا باشی تو که خودت همه ای، چرا میالینا تو که هم خوشگلی، هم قدبلندی، هم باهوشی هم بامزه -
 ها رو داری. این

ام دوست دارم جای اون پسره باشم... امم چون دوست دارم خوشگل و قشنگ باشم... چون... آهان تو تنها در خانه
 «.نم همین جوری دیگه ازشون خوشم میاد دیگه، چه کار کنم خبدوامم نمی
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 .«چون خوشگله شهراش... فیلما و اهنگاشم قشنگه... ولی خب تو ایران چیز قشنگ زیاد نداریم

ای مذهبی برخوردار است و دارد، او از خانوادهساله هم در مصاحبه خودش بیان می 11کیمیای 
ی های ایرانکارتوناش، با نقد ها سعی وافری در تربیت دینی وی دارند، اما او در جریان مصاحبهآن

ای هکنند، زیرا وسایل و قیافه آدمهای خوبی پخش نمیهای ایرانی کارتونکند، شبکهبیان می
ها ماهواره ندارند و پدرش هم سازد، چون آنها قشنگ نیستند، کیمیا در ادامه خاطرشان میکارتون

برد و های خارجی سود میارتونهای فشرده کدهد، او از لوحاجازه داشتن تلفن همراه را به وی نمی
ها خوشش کنند، او از آنهای خوشگل دارند و در قصر زندگی میها همه لباسچون در این کارتون

 .1آیدمی

                                                             
های داخل، ممکن است با تعمیم دادن این نواقص به کالن کشور، کودکان و نوجوانان با مالحظه برخی از کاستی .1

های فرهنگی کشور خودشان هم بدبین شده، تولیدهای فرهنگی آن سوی آب را برتر از تولیدهای نسبت به محصول
 دهد:ساله، مصداقی از همین معنا را به دست می 8ومی بدانند. اظهارات آنیتای ب

 آنیتا دفعه پیش گفته بودی که گروه مدرسه شما توی شبکه شاد نیست، آره؟ -»
 فرستیم، ولی بقیه درسا نه. آره، ولی فقط ورزش رو تو شاد می

 های شما توی واتساپه؟ بقیه درس -
مونم گهفرسته، درسای دیقتی هم با خانم ورزشمون کار داشته باشیم، مامانم براش پیام میفقط ورزشمون تو شاده، و

 تو واتساپه. 
 چرا به جز ورزش بقیه درساتون تو واتساپه؟ -
 چون که خانوممون گفت.  
 دونی دلیلش رو که درساتون تو واتساپه؟یعنی خودت نمی -

 دونم. نمی
 شه؟مثالً برنامه شاد خراب نمی -

اد، یه بارم ره. خوب نیست شتونیم چیزی بفرستیم، نمیچرا بعضی وقتا اصالً نمیاد، ویدیوها نمیان اصالً یا ما نمی
 شه.اش خراب میخانوم پیام داده بود اینم از شاد، همه

 به نظر خودت شاد بهتره یا واتساپ؟  -
 کنه. اش هنگ میکنه، ولی شاد همهواتساپ بهتره آخه هنگ نمی

 هایی که درساشون تو شاده باید برن واتساپ؟ یعنی به نظرت همه اون -
 دونم خب نظر خودشونه.نمی

 نظر خودت چیه؟ -
 فکر کنم آره، فکر کنم. 

 چرا؟  -
ری خانوممون تونن بقیه چیزاشون رو بفرستن، مثالً تو واتساپ که میکنه و میچون که واتساپ بهتره و هنگ نمی

 کنه. یع باز میفرسته، سرصدا رو می
 جوری نیست؟تو شاد این -
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های ایرانی و خارجی نتیجه گرفته است بندی نهایی به صرف دیدن کارتونکیمیا در یک جمع
 که اروپا و امریکا، بهتر از ایران هستند:

 ری؟می سراحکمتگفتی  -»

 آره. 
 چه جور جایی هست؟ سراحکمت -

رن خوان برن مدرسه، به جای مدرسه میشبیه مدرسه هست، کسایی که بعد از کالس ششم می
آشنا  سراحکمتکه با رم، ولی به خاطر این، منم اآلن چون کالس سومم، مدرسه میسراحکمت

 ریم.بشم، گاهی با مامانم اون جا می
 های مذهبی هستند، درسته؟تر خانوادهبیش سراحکمت مراجعان -

 آره. 
 شه؟ری یا جایگزین مدرسه میکنار مدرسه می سراحکمت -

 . سراحکمتشه، یعنی باید از مدرسه بیایم بیرون، بعد بریم جایگزین مدرسه می

 شه؟امتحاناتت چی می -
 رم کالس باالتر.قبول شدم میدم، بعد که رم آخر ترم توی مدرسه میامتحانام رو می

 ری؟های مدرسه رو نمیولی کالس -
 رم. نه، نمی

 تونی مطالب درسی رو یاد بگیری؟ها رو نری، میاشکالی نداره اگه کالس -
 دن. بهتر بهمون یاد می سراحکمتآره، چون توی 

 گی؟تونی، برای من میمثالً چه جوری می -
م گیمون میحت ریاضی داریم، بعد به جای معلم به خانوممثالً ما به جای کالس ریاضی، سا

 گیریم. بازوگیر... بعد با هم درس رو یاد می
و با هم تره رجوری نیست که طبق کتاب پیش بریم، اول اون مطلبی که برامون جالبمثالً این

 گیریم. یاد می
کر یا های تفبعد دیگه کالسایی داره که توی مدرسه نیست، مثالً ساحت عقاید یا ساحت مهارت

 ساحت نجوم. 

 دن؟چه قدر جالب، مثالً توی ساحت مهارت تفکر، چی بهتون یاد می -

                                                             
 ره. زنی باید دو ساعت صبر کنی تا باز شه، هی آرووووم، آرووووم مینه وقتی می

 گفتن برید واتساپ؟ها از اول باید مییعنی پس مدرسه -
 .«کنهاش هنگ میکنه، بعد که رفتیم تو اپلیکیشن شاد، دیدیم همهدونستن شاد هنگ میاول آخه نمی
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کرات گن تفدونم، فقط چندتا ساحتاش رو رفتم، مثالً مینرفتم، کامل نمی سراحکمتمن هنوز 
 داره و مثالً وقتی یه موضوعی پیش میاد، چه طوری باید حلش کرد. مختلفی وجود 

 تر از چه کالسی خوشت میاد؟ همون ساحت که گفتی منظورمه.تو بیش -

 من عاشق ساحت نجومم. 
 دونی چی هست؟نجوم می -

 کنیم. ها یا خورشید یا کره زمین صحبت مییعنی در مورد ستاره
 نداشتین؟توی کتاب علوم این چیزها رو  -

 جوری نداشتیم.نه، این
مثالً یه ساحت هم داریم که کشاورزیه، توی علوم خیلی کم داریم، مثالً لوبیا بکاریم، ولی توی 

 مون بخواد. گیریم، یعنی هر چی دلساحت کشاورزی همه چیزی رو یاد می
 تو که هنوز نرفتی از کجا این اطالعات رو داری؟ -

 ، اون این چیزا رو بهم گفته. اسرحکمتره ام میدختر عمه

 گیرین؟تون با هم درس رو یاد میبا معلم سراحکمتگفتی توی  -
گه که چه کار باید بکنی، خودت باید بری بهش پیشنهاد بدی، اونم قبول آره، مثالً معلم بهت نمی

  .کنهکنه، بعد کمکت میمی
 شه یک مثال بزنی؟می -

اشت، بعد به بازوگیر که همون معلمه گفت، من دوست دارم ام ساحت عکاسی دمثالً دختر عمه
 تا از دوستاش رفتن پارک.شون و چنداز حشرات و گیاهان عکس بگیرم، بعد با معلم

 چه قدر جالب، پس تو هم دوست دوست داری که بری؟ -
 تره.ام هست که از من بزرگجا، فقط دختر عمهاون ام نمیانآره، ولی دوستای مدرسه

 شه؟های خودت تنگ میدلت برای دوست -
  .آره، خیلی

 ری؟های خودت نیان، تو میاگه دوست -
 شون کردم که با من بیان. دونم، شاید راضینمی

 تصمیم سختیه برات، آره؟ -

 بینم. آره، خیلی، دیگه از مدرسه باید بیام بیرون، دیگه دوستام رو نمی
 بهتر هست؟ سراحکمتکنی چه چیز مدرسه از فکر می -

 کند...(.هیچی )فکر می
بینیم، های مختلف که میزنیم، از چیزای مختلف یا کارتونمثالً با دوستام توی مدرسه حرف می

 ها اهل این چیزا نیستن. بچه سراحکمتولی توی 
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 چرا؟ -
 کنن. دی یا ماهواره نگاه نمیهای توی سیمثالً کارتون

 کنند؟پس چی نگاه می -

  .بیننتلوزیون میفقط از 
 دیگه چی؟ -

 کنن. شون چادر سرشون میمثالً همه
 چادر اجباری هست؟ سراحکمتتوی  -

 پوشه، مثل مدرسه نیست که فرم باید بپوشیم. نه، هر کسی هر چی که بخواد می
 خوب تو چادر دوست نداری؟ -

 شم، دوست ندارم. نه، اذیت می
 چرا دوست نداری؟ -

 کنه.خوایم بازی کنیم هم اذیت میکنه، وقتی میکنه به پام، سرم رو هم اذیت مییچون گیر م

 پوشن، درسته؟می سراحکمتهای ولی بقیه بچه -
 پوشن. آره، خیلیاشون می

 شن؟به نظرت اذیت نمی -
 دونم، خب حتماً پدر و مادرشون بهشون گفتن که بپوشن. نمی

 گن؟پدر و مادرت تو بهت نمی -
  نه.

 تون مذهبی هست؟شما هم خانواده -
 کنه. تر بابام همه چیز رو رعایت میتر بابام، مامانمم هست، ولی بیشآره، بیش

 ؟ بزنی شهمی مثال یک مثالً چه جوری، -
 و رفت دهخانوا با فقط ترنداریم، بیش ماهواره، ببینیم رو خارجیهای شبکه ما هذارنمی مثالً بابام

 . ما ریمنمی دوستامون خونه زیاد و آمد داریم
 بینی؟پس کارتون دختر کفشدوزکی رو کجا می -

 دی. از سی

 داری؟ هم موبایل گوشی شما -
  باشیم. داشته گوشی ما ده،نمی اجازه بابام نه،

  کنی؟نمی بازی گوشی یعنی اصالً با خوب -
 ده.مامانم گاهی گوشیش رو به ما می چرا،

 بلدی؟ هم رومامانت  گوشی رمز -
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 رو یگوش شه،می خاموش هم گوشی صفحه که وقتی شه،می باز خودش انگشت اثر با فقط نه،
 . برام کنه بازش دوباره که برممیبراش 

 ؟ کنید استفاده اجتماعیهای شبکه از خوادنمی تو و خواهرت دلتون -

 کنیم. اآلنم از گوشی مامانم استفاده می! چرا که معلومه خب
 تونین برای خودتون گوشی داشته باشین؟نمی چرا -

 بابام مخالفه. 
رو  خواممی که بازی هر و باشم داشته گوشی بقیه دوستام، خودم مثل خوادمی دلم خیلی منم

  تونم.نمی خب ولی کنم، نصب روش
 شی؟میهایی کار چه مشغول تربیش فراغتت اوقات توی خوب -

 مثل جوریههمین هم خواهرم تپلم،یه کم  آخه رفتم،میهم  رم، باشگاهکالس اسکیت می من
 رفتیم. دوچرخه سواری هم می جفتمون، ریممی باشگاهبا هم  من،

هم  رگمبز مامان بینیم، خونهمی کارتون خونیم، یه کممی ریم، درسمی هم نقاشی کالس دیگه

 کنیم. هام بازی میریم، با دختر خالهام هم میریم، خونه خالهمی
 ؟بینیمی رو ایران کارتونیهای شبکه -

 نگاه و خریمدی میسی ترنداره، بیش قشنگیهای کارتون خیلی که ایران کارتونهای شبکه
 . کنیممی

 ؟چرا -
 . ترهجالب وتر قشنگ خیلی خارجیهای کارتون آخه

 ؟چی هست توی هااون فرق -
اشون شیک ها و لباسکنی، قیافهنیست، وقتی نگاه میشون قشنگ داستان ایرانیهای کارتون خب

 شون قشنگ نیست، رنگی نیست... . هاشون و وسایلنیست، خونه
  بینی؟می تربیش روهایی کارتون سبک چه -

 کارتون باربی، پری دریایی، دختر کفشدوزکی، کارتون قلعه پرنسسی، عاشق این کارتونام.
 و دوست داشته باشی؟ها راین کارتون شده باعث چی -

عروسکی دارن، موهاشون بلونده،  و خوشگل پوششششن، صورتمی که خوشگلیهای لباس خب

 شه... . کنن، شاهزاده عاشقش میتوی قصر زندگی می
 ها باشه؟ های کارتونای داری که شبیه وسایل شخصیتوسایل دیگه -

 آره، یه وسیله خریدم که توی کارتون باربی پری دریایی بود، قلعه رؤیایی رو هم خریدم. 
 قلعه رؤیایی چی هست؟ -

 کنم توش. ام هم بازی مییه خونه هست که مال باربیه، من با عروسکای دیگه
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 خودت دوست داری توی قلعه رؤیایی زندگی کنی؟ -
 ها هست. آره، ولی اون توی کارتون

 ها هست؟توی کارتون فقط -

 نه، توی خارج هم هست. 
 خارج یعنی کجا؟ -

 مثالً اروپا و آمریکا. 
 جا نیست؟چرا اون جا قلعه رؤیایی هست، ولی این -

 ها اون جا بسازن. تونن از این خونهدارن، میها پولچون اون
 تونه قلعه رؤیایی بسازه؟جا هم میپس اگه کسی پول داشته باشه، این -

ه رؤیایی تره، قلعهاشون و وسایلشونم خوشگلتره، خیابوناشون و مغازهه، اون جا شهرشون قشنگن
 «. رونشجا دریا نیست، سرسبز هم نیست بیباید سونا داشته باشه و سرسره آبی که برسه به دریا، این

انان ان و نوجوهای آن سوی آب، با طرح ابزار به مثابه قدرت، کودکها و پویانماییبرخی از کارتون

رسانند، هر کسی که از ابزارهای کاربر خود را متوجه قدرت ابزاری کرده، آنان را به این نتیجه می
برتری برخوردار باشد، در عمل برتری غایی و نهایی از آن او خواهد بود. به عنوان مثال، پویانمایی 

ا درت غلبه بر هر مشکلی رتن با به دست آوردن یک ساعت فضایی، قدهد که بنتن نشان میبن
دوزکی، قهرمان پویانمایی به دلیل برخورداری از دارد. به همین ترتیب در پویانمایی دختر کفش

 دارد.گر، مشکالت فراروی خویش را از میان برمیهای معجزهگوشواره
 

 
 
 
 

 
 
 

تیجه این ن دوزکی، در انجام بهتن و دختر کفشکودکان و نوجوانان کاربر محصوالتی نظیر بن

ترین مؤلفه قدرت ابزار است و باید در برابر کشورهایی که از ابزار برتری رسند که مهمسیاسی می

 برخوردارند، سر فرود آورده و خاضع باشند.
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ای هدوزکی، با تهیه گوشوارهگر دختر کفشهای معجزهساله با عطف توجه به گوشواره 11کیمیای 

 ر آرزوی قدرت گرفتن از این ابزار است:دوزکی، دمنتسب به دختر کفش
 قدر دختر کفشدوزکی رو دوست داری؟چرا این -»

  آسا داره، خودشم خیلی نازه.گر داره، گوشواره معجزهچون معجزه
 نازه یعنی چه شکلیه؟ -

 چشماش خوشگله و الغره. 

 تو دوست داری مثل اون الغر باشی؟ -
 شه. آره، ولی نمی

 چرا؟ -
 رم، ولی الغر نشدم. چون من اسکیت و دوچرخه سواری می

 اگه الغر نباشی حس خوبی نداری؟ -
 .نه، خوشم نمیاد

 ؟یعنی از خودت خوشت نمیاد -
 نه.
 مگه همه باید الغر باشن؟ -

 تره. جوری شیکاین

 پس چون دختر کفشدوزکی الغره، ازش خوشت میاد.  -
 یکی از دالیلش اینه. 

 م برای همین خوشت میاد؟از باربی ه -

باربی لباساش نازه، موهاش هم، آخه من موهام کمه، باربی موهاش بلنده تا کمرشه، خیلی اونو 
 دوس دارم. 

 دوست داشتی موهات مثل باربی بود؟ -
 ام یه بار مسخرم کرد، به من گفت کچل. آره، خیلی... پسر خاله

 ات کرد؟چرا مسخره -
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 موهام چسبیده بود به سرم، زد تو سرم گفت کچل.  چون روسری سرم کرده بودم،
 واکنش تو چی بود، تو چه کار کردی؟  -

 هیچی خیلی دردم اومد. 

 چرا چیزی نگفتی؟ -
  رسه، فقط ناراحت شدم، چیزی نگفتم.چون زورم بهش نمی

 به پدر و مادرت هم نگفتی؟ -
 نه. 

 مگه نگفتی دوست داری مثل دختر کفشدوزکی قوی باشی؟ -
 را. چ

 پس چرا از خودت دفاع نکردی؟ -
 گر ندارم، زورم کمه.که معجزهولی من

ش اگفتی، دیگه دختر کفشدوزکی چه جوری هست که دوست داری شبیهخوب داشتی می -

 باشی؟
 گر داشتم. دوس دارم معجزه

 کردی؟گر داشتی، چه کار میاگه معجزه -
 کردم.خوب کمک می کردم و به آدمایهمه آدمای زورگو رو نابود می

 کنم، یه بارم خوابخوابم به اون فکر میمن روتختی دختر کفشدوزکی رو هم دارم، شبا که می
  گرم رو گم کردم.دیدم خودم معجزه

 خوب بعد چه کار کردی؟ -
 هیچی خیلی ترسیدم. 

 چرا؟ -
 گیرن. ها به دست آدمای بدجنس بیفته، اونا قدرت میگرچون اگه معجزه

 بعد چه کار کردی؟خوب  -
 خندد(. هام خوابیدم )میاش خواب بود، ولی چند شب هم با گوشوارهاینا همه

 هات چه جوری هستند؟گوشواره -

 اونا هم کوچیکن و شکل کفشدوزکن. 
 گیری؟ها قدرت میاز اون -

 «. آره
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ات ب، تبعآموزان دبستانی مندرج در فصل دوم کتاهای انجام شده با دانشدر بررسی مصاحبه
اش سیاسی زیر، در روند اغتش -اعتقادی و اقتصادی -اجتماعی، اخالقی -تربیتی، فرهنگی -روانی

 پذیری کودکان و نوجوانان دبستانی مالحظه شد:پدید آمده در جامعه

های نوپدید، پرخاشگری و کاهش حساسیت نسبت به احساس بدشکلی بدنی، برخی از اضطراب
اهش حساسیت نسبت به مواد مخدر، عصبی شدن، ورود زود هنگام آن، کاهش حس نوعدوستی، ک

های ذهنی، کاهش سالی، اعتیاد، محروم شدن دختران از مادرگری و برخی از اختاللبه دنیای بزرگ
های ارتباطی، اخذ فلسفه زندگی از های ارتباطی جدید، جذابیت فناوریسن کاربری از فناوری

های ارزشی، عادی شدن تقلب و فریب در فضای دکنترلی، تحولمحتوای مورد کاربری، ارتقای خو
سترسی حیایی، دمجازی، عالقه به موفقیت یک شبه، رکیک شدن بیان و سوق یافتن به طرف بی

های قدرتمند غرب، بصری شدن فرهنگ، جهانی به جریان آزاد اطالعاتی، مواجه شدن با رسانه
های مطرح شده، تحول گذران وزشی، اثرپذیری از الگوشدن، تحول سبک زندگی، برخی از اثرهای آم

های هویتی نوجوانان و جوانان، گسست های گروه همساالن، تحولاوقات فراغت کاربران، تحول

های ارزشی، پذیرش اصل هدف وسیله نسلی و عالقه به مهاجرت به غرب، سردرگمی ارزشی، تحول
بیان، استقبال از فرهنگ شهوی، پر رنگ شدن کند، استقبال از تقلب، رکیک شدن را توجیه می

زندگی مادی در چشم و دل کودکان و نوجوانان، دشوار شدن تربیت دینی در عصر حاضر، مواجهه 
های عقیدتی، مصرف زدگی و گرایی و تعارضبا مقوله سحر و جادو، سوق یافتن به سمت خرافه

افتن پول، پذیرش القائات رسانه، آموزی، کسب درآمد، محوریت یایدئولوژی شدن مصرف، حرفه
 پذیرش القائات سیاسی رسانه، ستایش ابزار به مثابه منشأ قدرت.

 -یاجتماعی، اخالق -تربیتی، فرهنگی -با توجه به آن چه درباره اثرهای تبعات گسترده روانی
انی رپذیری کودکان و نوجوانان ایسیاسی اغتشاش ایجاد شده در روند جامعه -اعتقادی و اقتصادی

العاده این امر در سطح جهان و کم توجهی به این مقوله مهم در داخل توان به اهمیت فوقآمد، می
های الزم  و از سوی دیگر با مطالعه گذاریپی برد و از اولیای امور خواست تا از سویی با سرمایه

پذیری، در عمل در جهت تخفیف و تعدیل اغتشاش ایجاد شده در اذهان کودکان علمی مقوله جامعه
 و نوجوانان کشور گام بردارند. 
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