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 مقدمه جلد دوم

 -های روانیآموزان دبستانی درباره تحولچند مصاحبه با دانش»کتاب حاضر، جلد دوم کتاب 

 است. «اجتماعی آنان: الگوهای کودکان سرزمین من
های ارتباطی پیشرفته حکایت از خاطرنشان گردید، تاریخچه فناوریدر مقدمه جلد نخست 

شدند و ها دیده میها و تهدیدهای از فرصتهای ارتباطی از آغاز با آمیزآن دارد که فناوری
های ارتباطی جدید، بدانجا انجامید که چون نفی و حذف تجربه بشری در برخورد با فناوری

نیست، از این رو با بسترسازی فرهنگی الزم بر میزان کاربری از ابعاد مثبت پذیر ها امکانفناوری
 ها را محدود وهای منفی از فناوریها بیفزاید و به این ترتیب در عمل عرصه کاربریفناوری

 محدودتر سازند. 

در ایران برخالف تجربه بشری غرب، بسیاری از مسووالن فرهنگی جامعه به دلیل آن که 
تر از آن که نگاه مبتنی بر کاربری بهینه از تواند منفی باشد، بیشها میز فناوریکاربری ا

اند. ها زدهگفته، دست به نفی و انکار فناوریها را داشته باشند، به سبب احتمال پیشفناوری
تجربه ممنوعیت ویدیو در آغاز انقالب و ادامه همین روند در ممنوعیت ماهواره، فیلترینگ 

منوعیت و م)تا قبل از فراگیری کرونا( نترنت، ممنوعیت ورود تلفن همراه به مدارس سنگین ای
های اجتماعی، در همین راستا قابل فهم هستند. حال آن که باید توجه داشت، برخی از شبکه 

ها انتخاب نبوده و تحمیل هستند و در شرایط اخیر اولیای امور فرهنگی جامعه باید طبق فناوری
های دفع افسد به فاسد، با بسترسازی فرهنگی الزم، تالش کنند تا با افزایش فرصت قاعده فقهی

 های ارتباطی جدید، در عمل کاربری از ابعاد منفی آن را محدود سازند.فناوری

در مجلس  1373ال ها در ایران از زمان طرح مسأله ماهواره در سنگاه مبتنی بر نفی فناوری
داشته است و به همین سبب در عمل عرصه را برای بسترسازی  کنون تداومشورای اسالمی تا

ها محدود کرده و بسته های آنها و کاهش تهدیدهای فناوریفرهنگی جهت افزایش فرصت
لی، وجوگر ملی یا اینترنت مهایی نظیر تالش برای تهیه موتور جستاست. البته بروز نشانه

اید دانست که در گذر زمان به سبب آن که برخی از گردند، اما بهای مثبتی ارزیابی مینشانه
خ ای برای پاساند، فضای مجازی به عرصههای مردم جامعه پاسخ مقتضی دریافت نداشتهنیاز
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های اقشار مختلف اجتماعی تبدیل شده است و به همین سبب بحث کاربری از به نیاز

ای د، تنها با بسترسازی فرهنگی برتر از آن شده است که تصور شوهای در ایران پیچیدهفناوری
ها در جامعه ایران نایل آمد و اقدام توان به حل مشکل فناوریها میکاربری مثبت از فناوری

زمان با بسترسازی فرهنگی مورد نیاز، انجام برخی از اساسی در این جهت در حال حاضر هم

 امعه است.اصالحات جدی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی الزم در سطح ج
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
اری ی های جدید بود، در صدد بر آمد تا بااجتماعی، خاصه کودکان، نوجوانان و جوانان از فناوری

دانشجویانش دست به بررسی چگونگی کاربری کودکان، نوجوانان و جوانان جامعه از 
از  های کاربری آنانهای ارتباطی پیشرفته بزند و با به نمایش کشیدن فراز و فرودفناوری

ی جامعه، به تعمیق شناخت های ارتباطی جدید، ضمن هشدار به مسووالن فرهنگفناوری
تر و ایفای نقش والدگری الکترونیک ، آنان را در جهت نظارت جدیها کمک کردهخانواده

شان از نواداشته، آنان را نسبت به  ضرورت بسترسازی فرهنگی الزم برای کاربری بهینه فرزندا

 فته، ترغیب سازد.های ارتباطی پیشرفناوری
 : دندهای زیر درج شدر جلد نخست این کتاب پس از مقدمه، در فصل دوم کتاب، مصاحبه

مگه ، نه -شناسی؟ ایرانی رو میهای هومن تو قهرمان»با عنوان  ساله 8مصاحبه با هومن 
خوام می» با عنوان ساله 12حسین )با نام مستعار حسین نخود( مصاحبه با  ؛«ایران قهرمان داره؟

برای چی » با عنوان ساله 11تینای مصاحبه با ؛ «خود بشم!مثل شـــاه حصارک، حسین ن
 مصاحبه با؛ «که همه متوجه بشن ما فن اوناییمبرای این - خرید؟اس رو میتیوسایل بی

ل ، مثاتاقممدل حتی کردنم و رایش هم آو  مهم لباس پوشیدنمن » با عنوان ساله 12ی کایمل
 «مثه مال اونههم ! رنگ دیوارای اتاقم هستمدل اتاق لورن لورن و 

 هیشب یلیخباشه،  رایس هیشب تمیشخص دارم دوس خب» با عنوان ساله 12ء اسمامصاحبه با 
مصاحبه با ریحانه ؛ «هکلیه خوشهم  ه وخوشگلهم س، ا هرقصندهم م، یسنهم  هم .هخودم

نه بهمون دواگه ما بخوایم با اونا تماس تصویری بگیریم، همون موقع که هیه» با عنوان ساله 12

با  ساله 11مصاحبه با شایلین ؛ «جمع بکنن جنازه ما روبگه هلو، باید خودشون از سئول بیان 
 ویدیو کیگاگا موز یدیبا ل، خوشگله میلیخ، زنهمی یقشنگ یهاحرف یلیصدف خ» عنوان

ترسم ... ولی من می» با عنوان ساله 1مصاحبه با زهرای ؛ «داره یباحال یزندگ میلیخ، داده رونیب
با  ساله 11مهسای مصاحبه با ؛ «باربی و پرنسسی نبینمو به خدا قول دادم که دیگه کارتون 
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 ؛«هالووین امسال همه دوستام رفتن لباسای وحشتناک خریدن و گریمای باحال کردن»؛ عنوان

ایت دن، یا حماما و تیلور به محیط زیستم خیلی اهمیت می» با عنوان ساله 12دنیای مصاحبه با 
زد مامان من بود، میکاش بت» با عنوان ساله 12 مصاحبه با سیاوش؛ «از این حیوونا و اینا

رفتیم یه جای کردیم و میمیکرد و پرواز کرد، من رو هم بغل میبزرگم رو از وسط نصف می

دومادش هم خیلی خوشگله، منم باربی دوماد داره، » با عنوانساله  1دُرسای مصاحبه با ؛ «دور!
خیلی از دوستام » با عنوان ساله 12آراد با  مصاحبه؛ «خوامباسه خودم یه دوماد خوشگل می

بینن، یکیشون که از ترس تو خودش دستشویی اش کابوس میگن بعد از دیدن آنابل همهمی
 با عنوان ساله 11فردین مصاحبه با ؛ «کرده
رم مثل باب می» با عنوانساله  7آوای مصاحبه با ؛ «پسر باید شکمش شش تیکه باشه»

شم، خب حاال دکترم نشدم، اشکال نداره، ولی پول کنم، اون طوری پولدار میمیاسفنجی کار 

تر توی خونه خودم رو شبیه سیندرال بیش» با عنوانساله  12فرشته مصاحبه با ؛ «که دارم
 با عنوان ساله 12امیرحسینمصاحبه با  ؛«پوشمرم میکنم، مثالً تاج و ایناش رو دارم میمی

بود به تتلو فحاشی کرده بود، گفته بود به تو چه آقا؟ زندگی من بووووووق  بعد پویان اومده»

 به را دستش)وااای » با عنوان ساله 7آرمیتای مصاحبه با ؛ «جاش رو نباید بگم)با خنده( این
 .«خوادمی گنده همبرگر یه دلم افتم،می یادشون هر وقت (کشدمی شکمش

 ن: ویاباقی مانده از فصل دوم با عن در جلد دوم، پس از درج مصاحبه
مصاحبه با امیرسام ) «لممون، اما اون جاخالی دادیه کتاب پرت کرد سمت مع ... بعد فرنام»

ای تفنگ ساچمه ،شدموحشی می ،کردمکتک کاری میای تیبازی جیبعد »(؛ ساله 1و پارسای 
(؛ هسال13ی علیرضامصاحبه با « )رمخواهزدم یه بار خورد کنار چشم و میر داشتم با اون دیگران

؛ روایت دوران دبستان(-ساله  22)مصاحبه با مهتاب  «در اون سن لیدی گاگا قهرمان من بود»
خواد برم خارج زندگی کنم. چون وقتی ایران باشم، باید نماز بخونم، حجاب داشته من دلم می»

هاست، خدا تو آسمون»(؛ ساله 8 هستی)مصاحبه با « باشم... تا نوک موهام رو هم باید بپوشونم
(؛ ساله 7 اشکانمصاحبه با « )دنها مردم رو نجات میتونه مردم رو نجات بده، اما قهرماننمی

(؛ ساله 12 رضایمصاحبه با « )هیچکی نتونسته لولوخان رو از بین ببره، اون فناناپذیره»

« نیمای ببینن، تا مبادا ما یه صحنهکگن، بابا و مامانمون دایم کانال عوض میدوستامم می»
کامل نه، فقط یکیشون  - کنن؟هات موهاشون رو رنگ میدوست»(؛ ساله 12 بارانمصاحبه با )

چون لباس »(؛ ساله 12 )مصاحبه با مهسای «پری آبی کرده بودیه خورده موهاش رو مثل کتی
راش دم لباس ببرمش دم ساحل، اما وقتایی که پول میتر وقتا با مایو هست، میباربی بیش
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ذارم، هم برای خودم لنز آبی می»(؛ ساله 12 صدفمصاحبه با « )برمشخرم، مهمونی میمی

وم سبندی کتاب در فصل ؛ به ارایه جمع(ساله 7 مرضیهمصاحبه با « )رنگ چشای دخترای زیبا
ضعف »، «اهمیت نظری الگوها»پس از طرح عناوین  پرداخته شده است. در این فصل

آموزان با استناد به اظهارات دانش« پردازش قدرتمند الگوها در غرب» و «الگوپردازی در داخل

 ،تربیتی -روانی، زیستیذیل عناوین اثرهای اثرهای الگوها بر کاربران، از  مصاحبه شده
یاد  انوادگیخو  زیباشناختی، سیاسی، اقتصادی، عقیدتی -اخالقی، آموزشی، اجتماعی -فرهنگی

 شده است.
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 ساله 1امیرسام و پارسا، مصاحبه با  -2-91

 یه کتاب پرت کرد سمت معلممون، اما اون جاخالی داد.  ... بعد فرنام
 

 شه بپرسم این عکسی که رو لباست هست، چیه؟می -
 من.بتپارسا: 

 

 

 
 
 
 
 
 من چه جوریه؟ بت -

 اِم... بله یه مردیه که... .

 دونم بگم؟!امیرسام: من می
 بگو عزیزم.

کنه، شه تو یه خونه تا یه مرده پیداش میبرتش، بعد تنبیه میایه که دزد میامیرسام: یه پسر بچه
 کنه.سرپرستیش رو قبول می

 کارتون خشنیه؟ -
 بله، اکشنه!

 تر دوس دارین؟شما کدوم قسمتش رو بیش -
 سازنرن فضا، چندتا موجود فضایی هستن که یه چشم دارن میجاش رو که میپارسا: من اون

رن که چشم رو نابود کنن، من و بقیه دوستاش میبتکنه، بعد رو خشک میکه زمین رو و همه جا 

کشه، چشم رو هم نابود ره اونا رو میمن میبتکنن، ولی من و دوستاش رو زندانی میبتبعدش 
 کنه. می

 من روشون باشه؟بتای هم داری که عکس های دیگهاوهوم، به غیر از این، لباس -
 دونه هست.  نه، همین یه

 بینی؟های دیگه چی میکارتون -
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 باب اسفنجی و گروه نجات رباتیک و... .

 
 

 

 
 
 
 
 ها رو هم داری؟های اینلباس -

 بینم.نه، اینا رو کارتونشون رو می
 من؟بتها رو داری، فقط همین لباس کدوم کارتون -

 آره. 
 شون دوست داری؟تر از همهمن رو بیشبتیعنی  -

 آره.
 تره؟من قویبتبه نظرت کی از  -

 اسپایدرمن. 
 تره؟چرا اسپایدرمن قوی -

 ره هوا. زنه میچون تار می

 تره، حتی از سوپرمن. من از همه قویبتامیرسام: دقیقاً غلطه، خود 
 به نظرت؟چرا  -

 من یکبتشه که ی اینا با هم جنگ میکنن، آخر سر معلوم میچون یه فیلمی دیدم که همه
 تره. درصد قوی

 تر ازشون وجود داره؟ها هست و اصالً قویتر از اینحاال تو دنیای واقعی کی قوی -

 1.)تبدیل شوندگان( ترنسفورمرزامیرسام و پارسا با هم: بله، 

 

                                                             
جدیدی هستند که با استفاده از هوش مصنوعی قادر به (: برخی وسایل الکتریکی موجودات transformersترنسفورمرز )  .1

کدیگر شوند و به جنگ با یها تقسیم میها و دشمنان آنتغییر شکل و طغیان هستند، این موجودات به دو دسته طرفداران انسان
های ویژه، کاندیدای جلوهاسکار )کاندیدای اسکار بهترین  3آمریکا و کاندیدای  پردازند، این کارتون محصول ایاالت متحدهمی

 شد. 2228اسکار بهترین تدوین صدا و کاندیدای اسکار بهترین صداگذاری( در سال 
ه این اند که دقیقاً مشابدرست کرده« شهر فوق پیشرفته»دهند که ماکتی با عنوان ها توضیح میاتفاقاً بچه در ادامه مصاحبه
 اند.کارتون الهام گرفته بوده و به نوعی از این گونهکاراکترهای ربات
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 ترنسفورمرز؟ -

 شن. ل میکه به ماشین تبدیشن دیگه یه رباتایی هستن امیرسام: تبدیل شوندگان، دارن واقعی می

 این کارتونه؟ -
 نه فیلمه. 

 من هستند؟بتترن از ها قویآهان، این -
 آره.

 از خدا چی؟ -
 تره خیلییییی.امیرسام: نه خدا خیلییی قوی

 پارسا: وزنه بردارا هم قوین. 
 ترن؟ها قویهای کارتونوزنه بردارها از قهرمان -

 ته.ها که چرت و پرپارسا: کارتون
 ؟ها چرت و پرتهچرا به نظرت کارتون -

 فهمی چی شد آخرش، وسطش، داستانای قالبی!بابااا الکیه، اصالً نمی
 کنی؟خوب پس چرا نگاهشون می -

 شون.برا سرگرمی

 بینی؟چه قدر تو روز کارتون می -
 ساعت.  3امیرسام: من مثالً 

 نویسم، بعد بازیتلویزیون، بعدش مشقام رو میدم جلوی پارسا: من مثالً یه دو ساعت لم می
 کنم. می

 بینی؟هایی میها و کارتونمن، توی تلویزیون چه فیلمبتبه جز  -
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 م.های نینجا رو دیدیپارسا: مثالً یه بار نشستیم فیلم اسپایدرمن رو دیدیم، بعد الکپشت
 
  

   
 
 
 

 کنی؟ها رو هم جمع میعکس این کارتون -
 نه.

 هاش رو داری؟عروسک -
 پارسا: نه عروسک ندارم.

 بچه بودی داشتی؟ -

 امیرسام: من دارم!
 چی داری؟ -

من رو دارم، کالهخود تبدیل شوندگان رو دارم، لباس بتلباسشونم دارم، ماسکشونم دارم، لباس 
ین ام عروسک ااش رو دارم، دیگه...اسپایدرمن هم دارم، عروسک باب اسفنجی و کل خانواده

 موجودایی که کوچیک و سفیدن، چی بود اسمشون؟ 
 مینیون؟ -

 نه نه، عینهو خرگوشن.

 پارسا: آهان تو یه مکعبای سفیدی هستن؟
 امیرسام: آره اونام دارم. 

 ها رو خودت خریدی یا مامانت و بابات خریدن؟خوب این -
 نه، خودم خریدم، بعضیاش رو هم خودم درست کردم.

 ها رو بخری یا دوست نداشت؟اینمامانت موافق بود  -
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 چرا دوس داشت.
 پارسا برادرت هم اهل کارتون دیدن هست؟ -

 بینه. من و اسپایدرمن رو میبتیه موقع هایی الکپشتای نینجا یا 

 بینه.سالشه و فیلمای خیلی خطرناک و ترسناک مثل آنابل رو می 18امیرسام: من برادرم 
 بینی؟تو هم با اون می -

 ها.بعضی موقع اوهوم،
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 بینین؟یعنی با هم می -

 ترسیم.زنیم و میبینیم، جیغ میآره با هم می
 بینی؟ترسی، پس چرا میاگر تو می -

 ترسی، بعد میان تو خوابت.ده، میخب کییف می
 بینی؟هایی میمثالً چه جور خواب -

 . رو دیدم 1تین شب ایبینم، دلقک روانی بهم حمله کرده، چون همومثالً خواب می

 تی کارتونه؟ای -
 ه.دار نه، یه فیلمه ترسناکه که یه دلقک روانی

 
 
 
 

                                                             
بیانگر داستان هفت کودک از شهر دری در ایالت مین آمریکا است که در اثر مواجهه با دلقکی ناشناس دچار وحشت   itفیلم. 1

 اند.شده
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 کنن؟ها توی خوابت چه کار میاین -
 شن.پارسا: میان تو مغزت مثالً، اینور اونور می

 ها دیدی؟تو هم از این خواب -

 اوهوم. 
 چه جور خوابی؟ -

های نینجا رو که برای اولین بار دیدم، خواب ندیدم، فقط الکپشت در مورد کارتونا اصالً خواب
عد زنم به آدمای بد، ببعد من قدرتم یه دونه برقه که می، دیدم اومدن، بعد منم شدم یه الکپشت آدم

 ام، دوباره خوابیدم. اینا انقد اومدن تو خوابم، من اعصابم خورد شد، رفتم یه آب زدم تو کله
 سازم. خودم خواب میامیرسام: من از 

 یعنی چی؟ -
 خوابم.نه، یعنی وقتی می

 پردازیه؟منظورته خیال -
 پردازی.آره، همون خیال

 هایی دوست داری؟پردازیمعموالً چه خیال -
 دونم مثالً برم پیش... .  جنگی یا برم مدرسه برادرم مثالً، بعد دیگه همین.نمی

 گیرید؟ی یاد میبینید چهایی که میها از کارتونبچه -

 پارسا: جنگ، جنگ با دشمن.
 دشمن کیه؟ -

 زنمشون برن کنار.کنن، میمثالً دوستام که میان اذیتم می
 کنن؟مگه چه کار می -

 کنن.دن، زیر بغل رو، اعصاب آدم رو خورد میکنن، از پشت هی کمر رو قلقک میمیان اذیت می
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 ه!ده، قلقککامیرسام: اااااین که خیلیی کیف می
 ها یاد گرفتی که باهاشون بجنگی؟ آهان بعد تو از کارتون -

 زنمشون برن کنار.شه، بعد میاهوم، اعصابم خورد می

 .2یاد گرفته! این فن آندرتیکره 1پارسا: خاله من فکر کنم این رو از کارتونا یاد نگرفته، اینو از کشتی کج

 

 
 
 
 

 ؟هایی و حتی چه کشورهاییها هست، چه آدمکارتونبه نظرتون توی دنیای واقعی کی مثل این  -
 کس!پارسا: هیچ

تی هست چون خودش یه دلقکه، بعد امیرسام: من بگم! آنابل هست چون جن واقعاً وجود داره! ای

 دونم... . دیگه نمی
 بینید یا خارجی؟های ایرانی میتر کارتونشما بیش -

 تر دوست دارم.خارجی رو بیش بینم، ولیپارسا: هم ایرانی و هم خارجی می
 چرا؟ -

 دن به ماجرا.یه خورده ربط می
 یعنی چی؟ -

فهمی چی دن آخرش مییعنی مثالً از اولش تا آخرش یه ربطی داره به موضوع، بعد ربط می
 میره، همه موضوعاش همینه.شه، آخرش قهرمان ماجرا میمی

                                                             
 ت. درو نمایش )قبل از مسابقات( اس ترکیبی از رقابت )هنگام مسابقات( ای ویک ورزش حرفه ،ای یا کشتی کجحرفه کشتی. 1

گالویزی و  خورد. در کشتی کج فنونگیرها به چشم میاین رشته عناصری از کشتی کج و بعضاً سناریوهای مختلف بین کشتی
ای برخالف گیران حرفهاند. کشتیهای جنگی در سراسر دنیا برداشت شدهشود که از انواع کشتی و روشضربات مختلفی اجرا می

روزای ها داروهای نیحتی برخی از آن ،گیرند و معموالً مهارت باالتری هم دارندحقوق می ،بقهگیران آماتور برای انجام مساکشتی
 دهد.های کنترل دوپینگ از ورزشکاران خود انجام میاستروئیدی مصرف کرده و کمپانی دبلیودبلیوای آزمایش

گذاری کرد؛ یعنی را پایه« پول بده ببین»یا   ppvکه مسابقات بود مکمن  یکی از پایه گذاران اصلی کشتی کج وینست جیمز
ذاری گفروشی را در این ورزش پایه بلیطگزار و حق پخش تلویزیونی و ای این ورزش را برکمپانی او اولین دوره مسابقات حرفه

جهان  تغییر داد. این ورزش در World Wrestling Federation یعنی  WWF نام کمپانی اش را به 1183کرد. او در سال 
محبوبیت زیادی پیدا کرد و تبدیل به یک صنعت سرگرم کننده بزرگ و پر از خشونت شد، صنعتی که امروزه برای برگزاری 

 کند.مسابقاتش تعیین تکلیف می

عنی ای آمریکاست که با عنوان آندرتیکر )به مگیران حرفهترین و پرافتخارترین کشتیمارک ویلیام کاالوی یکی از معروف.  2
 .شودأمور کفن و دفن( وارد رینگ میم
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 خوب ایرانی چه جوریه که دوست نداری؟ -
 آخرش هیچ ربطی بهم نداره. مثالً اول و

 امیرسام: من بگمم! ایرانی خیلییی دوست دارم.

 گی؟ها رو میهای ایرانی یا فیلمکارتون -
 فیلما رو.

 توی کارتون چی؟ -
 ها باحالن!تو کارتون همون انگلیسی

 چرا؟ -
یره مپدره می میره سریع، اما خارجیا مثالً همین چرخ و فلک جادویی، مثالًمثالً این یه آدمکه می

 شن.اس و خوشحال میبینن زنده رن میکنن مرده، یهو میاس، اینا فک میاما زنده
 ها؟آهان یعنی دوست نداری کسی بمیره تو کارتون -

 نه.

 گی کارتونه و واقعی نیست؟چرا!؟ مگه نمی -
 کنم دیگه.خب، گریه می

 تا حاال شده یک کارتونی ببینی و گریه کنی؟ -
 مثالً همین غارنشین.آره 

   
 

 
 
 
 

 
 
 غارنشین کارتونه؟ -

 آره.
 ایرانی هم هست؟ -

 آره.
 کدوم قسمتش گریه کردی؟ -

 اون جاییش که همه مردن، از مردن بدم میاد. 
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 تو چی پارسا تا حاال شده کارتون ببینی و گریه کنی؟ -
 نه.
 تا حاال دوست داشتین جای یه شخصیت کارتونی باشید؟ -

 من، اسپایدرمن... .  بتهای نینجا، : اوووه تا دلتون بخوااد، باب اسفنجی، الکپشتامیرسام
 چرا؟ -

زنه یا مرد آهنی پرواز اس، بعد اسپایدرمن جنگجوعه، تار می باب اسفنجی چون خوش خنده
عد از دیوار بکردم اسپایدرمنم، زنه... مثالً بچه بودم لباس اسپایدرمن داشتم، فکر میکنه و لیزر میمی

 افتادم پایین. می
 ها باشی؟کردی که شبیه اوندیگه چه کار می -

و رفتم تدیدم میمن رو میبتخندیدم یا مثالً گف میگف، مامانم میباب اسفنجی، هر چی می
 ترسوندم، یه بار بابام رو ترسوندم با جرقه!تاریکی مردم رو می

 با جرقه، یعنی چی؟ -

 ن خفاش درست کردم، روش جرقه گذاشتم انداختم جلوی پای بابام. یه چیز عینهو همو
 جرقه چه جوری گذاشتی؟ -

 ها هستن از اونا انداختم جلوی پای بابام.جرقه از این دینامیت کوچولو
 این کارها رو از کجا یاد گرفتی؟ -

 از فیلم، فیلمای آموزشی. 
 شما دوست دارید جای کدوم شخصیت باشید؟ -

اسپایدرمن، یه بار اسپایدرمن شدم، لباسش رو داشتم، تار زن الکیم داشتم، بعد هی این پارسا: من 
تم گفخندد( میآورد و امیرسام به او میکردم )دستش را به حالت تار زدن اسپایدرمن درمیجوری می

 یا نه. االرم بزنه! بعد یه بار که این جوری کردم، خودم رو پرت کردم تو دیوار ببینم میچرا تار نمی
منی، گه، تو مگه اسپایدرکنم، میکنی، گفتم: دارم اسپایدرمن بازی میمامانم گفت: داری چه کار می

 گه اون تارزن الکیه.تونم برم باال، میگم نه، ولی من تارزن اسپایدرمن رو که دارم، میمی
 ها رفتار کنی؟دیگه کجا برات پیش اومده که مثل کارتون -

 زدم.هاش رو میها و مشتدیدم، حرکتمن میبتهایی یه موقع 

 زدی؟ به کی می -
 رو هوا!
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هم داشتم یه بازیه خیلی باحاله، اآلنم وسایالش رو تو  1امیرسام: من دیگه لباس اساسین کرید

کنی، از دستش تیغ میاد بیرون، یا یه دستگاه ساختن، امریکا ساختن، مثالً یه دونه این طوری می
 ری باالی ساختمون خیلی باحاله.زنی میمی

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 گی تو آمریکا هست داشته باشی؟دوست داشتی این وسایلی رو که می -
 آرههه.

 گفتی بازیش جنگیه؟ -
ها بوده، بعدش تصمیم آره جنگیه، یه تیم هست آبی، یه تیم قرمز، این خودش قبالً جزو آبی

 . گیره هر دوتا تیم رو از بین ببرهمی
 کارتون های جنگی دوست دارید؟ -

 آره. 
 بینید؟هم می های دخترونهها شما کارتونبچه -

 بینم.هایی هایدی میپارسا: نه، من یه موقع

 
 

                                                             
بی، های صلیگردد. عصر کنونی، عصر رنسانس و دوران جنگبازی اساسین کرید در چند مقطع زمانی متفاوت روایت می .1

انان مشوند و در این بازی مفاهیم مسیحیان و مسلهای متفاوتی به تصویر کشیده میهای زمانی هستند که توسط شخصیتبازه
 شوند ، در این بازی پرچمی بسیارها صلیبی و عصر رنسانس به صورت غیررسمی کامالً آموزش داده میهای جنگو شخصیت

 شبیه به پرچم کشور فرانسه وجود دارد که رنگ قرمز آن نماد دشمن، رنگ سفید، مردم عادی و آبی نماد آشنایان هست. 

کردند تا بتوانند از خنجر مخفی قتل که یکی از ود انگشت سوم خود را قطع میاساسین معموالً برای نشان دادن وفاداری خ
 ابداعات مسلمانان بود، استفاده کنند.

یوبی سافت که تولیدکننده بازی است، اعالم کرده که قهرمان بازی دین و مذهب ندارد، اما از پدری مسلمان و مادری مسیحی 
 متولد شده است.
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ه بینم، چون یه دخترخالها باربی میها، یه کوچولو بعضی وقتامیرسام: منم بین خودمون بمونه

 .بینمبینه، منم با اون میدارم، میاد کارتون باربی می
 

 
 
 

 
 
 ات چند سالشه؟دختر خاله -

 چهار سالشه.

 کنی؟کارتونش چه جوریه، یه کم تعریف می -
 دن با هم و... .های باحالی داره، مسابقه میاس دیگه، قسمت دخترونه

 دن؟مسابقه چی می -
 جایی که من دیدم.دن تا اونی ماشین سواری میمسابقه

 های باربی رو دوست داری؟کارتون -

 نه زیاد، اما بدک نیست. 
 های باربی رو داره؟ات عروسکدختر خاله -

 بله، اسمش یلدا هست.
 گه؟راجع به باربی چی می -
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ی، اگم تو که باربی نیستی، اگه باربیام، میگه من باربییه دونه عروسکش رو درمیاره مثالً می
 افته دنبالم!شه، میجوّگیر میزنی! بعد پس چرا عینک می

 ان؟زنن، پس چه شکلی ها عینک نمیباربی -

 نه، موهاشون دم اسبیه، لباساشونم صورتیه.
 یلدا لباساش چه رنگیه؟ -

 یلدا هم صورتیه.
 های شبیه باربی رو داره؟به نظرت لباس -

 دهد(.نشان میآره، حتی عروسکاشم داره، انقدی، انقدی، انقدی )از کوچک به بزرگ را 
 بینی؟پارسا تو گفتی هایدی رو می -

ره کوه، بعد میرن، بعد با پدر بزرگش میاس از بچگی مامان و باباش می آره، هایدی یه دختره
ن ررن کوه از یه جاییش میذاره هایدی، بعد میگه، تو بچه من شدی، اسمش رو میپدر بزرگش می

ونی پیش مگه که یه هفته میاون داداششه، بعد بهش دروغ می ایستگاه قطار، بعد یکی میاد دنبالش،

گه، چرا شه، بعد هایدی میگه باشه، من میام، بعد یه ماه میگردی، بعد هایدی میمن بعد برمی
گه بهت دروغ گفتم که اینجا بمونی، بعد دوستش میاد دنبالش الکی بریم پیش پدر بزرگ، مینمی

-ام دختر بودش که معلول بود، نمیاش بزرگ بود، یه دونهخیلی خونهکه ببرتش، بعد مامان بزرگه 

خواست بره کوه، مامان کرد که بره کوه، بعد یه بار میتونس راه بره، بعد این به هایدی کمک می

بزرگه توی زیرزمین حبسش کرد. بعدش اون دوستش اومد بهش گفت، هایدی تو چرا این زیری؟ 
و بیاره، گم کلیدش رنجا حبس کرده، بعد گفتش اآلن به اون دختره میگفتش که این خانومه منو ای

بعد رفت گفت کلیدش رو آورد، بعد از زندان آزاد شد، بعد از زیرزمینه اومد باال، بعدش رفت تو حیاط، 
قت کنم، هر وداری میتونم بیام، من چندتا بچه گربه دارم که دارم ازشون نگهبعدش گفت من نمی

 ر بزرگ گفت، میام. که پد
 شه عزیزم؟آخرش چی می -

 ره.آخرش هایدی می
 خوب این کارتون رو دیدی، چی ازش یاد گرفتی؟ -

 .این که ما صبر کنیم و صبور باشیم

 ن؟کنیخواین یه انیمیشن بسازین، براش چه کار میها شما فکر کنین خودتون میبچه -
منم  خوان نویسندگیهای بد میامیرسام: من مثالً خودم یه نویسنده باشم، بعد چندتا از این بچه

تونی ا اون میشه، بعد بخراب کنن، بعد مثالً این کتاب جادوییه، هر چی بنویسی تبدیل به واقعیت می
 جادو اینا بکنی. 

 آهان یعنی موضوع جادویی دوست داری؟ -
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 بله. 
 خوب دوست داری جادو بکنی که چی بشه؟ -

دوست دارم جادو کنم، اونا رو غیب کنم ببرم فضاااا، دلم خنک شه یا مثالً اونا رو حبس کنم، زیر 

 خاککک خفشون کنم. 
 ها رو؟کی -

 همون پسر بدا رو دیگه. 
 کنن؟خوب اون پسر بدا چی کار می -

 برن. ی نویسندگی رو ببره که خودشون بکنن که نتونه مسابقهرن نویسنده رو اذیت میهیچی می
 یعنی انقد ازشون بدت میاد که دوست داری ببری فضا یا زیر خاک حبسشون کنی؟ -

 آره. 
 یعنی دوست نداری یه انیمیشنی بسازی که موضوعش جنگی باشه؟ -

دوست  ترجنگی بسازم، بیشنه. انیمیشن جنگی دوست دارمااا، اما دوست ندارم خودم انیمیشن 

 دار باشه. دارم خنده
 خوب شما چی پارسا؟ -

 من ومن و بتکنم که خودمم توش باشم، کارگردانش باشم، بعد سوپرمن جنگی درست می
 شن، یه مردی هست بال داره.اسپایدرمن رو هم میارم با هم دیگه، با مرد آهنی دوست می

 
 

 
 
 
 

 
 

اسلحه درست بکنه همه جای جهان پخش بکنه، بعدددد من و مرد آهنی و بقیه  خوادبعد این می
ش، ره یه عالمه اسلحه هم هستشه، بعد میره سوار هواپیما میباید جلوی این رو بگیریم، بعد این می

وایمیسته  هاشره با بالتونه بره، بعد میهاش میکنه این مرده، خودشم بالداره، بعد با بالبعد پرواز می
داره، بعد من و بقیه اومدیم جلوش رو ها رو برمیهاش این اسلحهروی هواپیما، بعدش هم با بال

گرفتیم، بهش مشت زدیم تو هوا، بعد افتاد زمین این هواپیمام سقوط کرد، همه جا آتیش گرفت، بعد 

فت کنه، رهاش کار نمیزنده موند، دید بالمن و بقیه دوستام زخمی شدیم، بعد اون مرده بالداره هم 
 ها رو برداشت که فرار بکنه. با دست اسلحه
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زنه به هواپیما، بعد تاریک زنه کنار، خودش رو میها رو میبعد اسپایدرمن میاد با تارش اسلحه
 گیره.ریم پلیس هم میاد و اونا رو میکنه، بعد ما میمی

 شین؟ما با هم یه تیم مییعنی همه ش -

 اوهوم.
 کنین؟ها صحبت میهای خودتون در مورد این کارتونبعد با دوست -

 نه. 
 یعنی اصالً تا حاال پیش نیامده؟ -

 کنم، اونم اسمش هست نیما. امیرسام: من فقط با یه دوستم صحبت می
 هایی دوست داره؟خوب نیما چه جور کارتون -

 کارتونی دوست داره، کمدی، جنگی، اکشن و... .  همههههه جور
 هایی دخترونه هستن؟خوب حاال به نظر تو چه کارتون -

گم دخترونه ام بهم گفت، من میامیرسام: من تنها چیزی که دوس دارم... . چون خود دختر خاله

 هست. 
 .پارسا: مثالً همه چی دختر باشه توش دختر باشه، اسمش هم دخترونه باشه

گی، آنابل اسمش دختره، خودش دختره، عروسکش دختره، ولی پسرام امیرسام: اگه راس می
 بینن، من خودم عاشق آنابلم. می

 
 

 
 
 
 

 
 

  پارسا: خوب آنابل پسرونه هم هست، چون ترسناکه.

 آهان یعنی به نظر تو چون ترسناکه پسرونه هست؟ -
آناست که با هم خواهرن، بعد یه روز السا داره جون بله، بعد یکی دیگه هم هستش اسمش السا و 

ده، بعدش دیگه یادش نمیاد که اش رو از دست میده و بعد یهویی حافظهخواهرش رو نجات می
 میرن، فقطشه، اون دوتا میرن، یه شب طوفانی میالسا قدرت یخ داره، بعدش مامان و باباش می

یه  شفهمه، بعدهایی داره که همه جا یخ نزنه، بعدش آنا میمونن، بعد السا یه دستکشالسا و آنا می
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ا خواد یه کارایی بکنه که السا و آنا بخواد با آنا ازدواج کنه، بعدش اون پسره میمی پسره هستش که
 هم خوب نباشن.

بندون و زمستون کردش و بعد رفتش کوه، بعد اونجا یه قصر یخی ساخت بعد السا همه جا رو یخ

یاد اون خواد باش میکه نتونن پیداش بکنن، بعد یه شعری هم خوند، بعد همه فکر کردن که آنا همه
 رو پیدا کنه. 

 آهان پس به نظر تو این یه کارتون دخترونه هست، ولی خودت دیدیش؟  -
 پارسا: بله. 

 ست.تر یک کارتون پسرونهامیرسام: به نظر من این بیش
 چرا به نظرت یه کارتون پسرونه است؟ -

 خیلی چیزا راستی توش الُف هم داره.
 الف یعنی چی؟ -

 برفیه. یه آدم

 راستی نگفتی چرا پسرونه هست؟  -
  آخه توش مرد زیاد داره، الف هم داره.

 گفتی؟گفتی با نیما چی می -
 ها رو دوست داری؟گفتم، کارتونا باحال هستند، تو کدام شخصیتآهان مثالً می

 گفتم.گم رو به نیما هم میهایی که به شما میهمین چیز
 دید؟میخوب نیما چی  -

 بینیم.همین چیزها که من و پارسا می
 ها باشه؟اون چی، دوست داره شبیه کارتون -
 آره خیلی. 
 کنه؟مثالً چه کار می -

 خواد خشن بشه. من میمثالً عین بت
 حاال واقعاً خشن هست؟ -

 آره. 

 کنی خشنه؟کنه که فکر میمگه چه کار می -
 .یی باباگه، ایییزنن میدن یا پنالتی میاصالً اعصاب نداره، مثالً وقتی پاس میآخه تو فوتبال 

 زنه؟آهان یعنی داد می -
 آره خیلی. 
 تونه باشه؟ها میبعد به نظر تو این تأثیر کارتون -
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 بله، اونم کشتی کج.
 بعد این کشتی کج چه طوریه؟ -

 ر طرف مقابل رو بزنی تا برنده شی.یه جور مسابقه و جنگه، باید انقد

 کنی؟شما توی دوستان در مورد کارتون صحبت می -
 کس. با هیچ

 هات صحبت کنی؟ ها بادوستیعنی تا حاال نشده در مورد کارتون -
 نه، تا حاال نشده. 

 های تو کسی مثل نیما هست؟تو چی، بین دوست -
 اش تویهم ایلیا، عیناً مثل همین نیما هستن، همهآره سر فوتبال هم خودم، هم داداشم حسین، 

 کنن.فوتبال جرّزنی می
 ها توی چه رفتارهایی تأثیر گذاشتن؟دیگه به جز فوتبال، به نظر تو کارتون -

 دیگه توی مشق.

 توی مشق چه طوری؟ -
 شن.عصبانی می کنن وگه این اشتباهه، اونا قاطی میآره توی مشقم خشن هستن، مثالً یکی می 
شما چه طور، در دوستان شما کسی بوده، مثل چیزهایی که امیرسام گفت، براش اتفاق افتاده  -

 باشه؟

هست. وقتی کالس دوم بوده یه  آره، برا یکی از دوستام که اسمش علیه، خیلی هم گنده 
 بینه که خیلی عجیب غریب بودن. هایی میکارتون

 دیده؟ هایی میتوندونی چه کارمی -
 نم. بیهای خیلی بدِ بد میبینم یا کشتی کجگفت من آنابل میاومد، میهایی مییه موقع

 بدِ بد یعنی چی؟
 پارسا: یعنی بد دیگه. 

 امیرسام: من بگم یعنی چی؟
 .ساسشزنه توی جای حگیره، بعد با پای خودش محکم شترق میمثالً دوتاپاشو می

گیم تو که این جوری کنه، بعد ما بهش میپارسا: خیلی بده، بعد میاد همین کارها رو با ما می

های جنگی و کشتی کج دیدی که انقدر تغییر کردی، تا وقتی کالس اول بودی، نبودی، انقدر کارتون
 اومد. عین ماست موسیر بودی، اصالً صدایی ازت در نمی

 کرد؟کالس دوم چی شد و چه کار میخوب وقتی اومد  -
 زد.زد و میاش هم میوقتی اومد کالس دوم تنبک زنی رو یاد گرفت، همه

 کرد؟خوب بعد گفتی این کارها رو روی شما چه طوری اجرا می -
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یا مثالً گردنمون داد چسبوند، محکم فشار میدوید سمت ما، ما رو به دیوار میاومد میمثالً می 
خواست این کار رو بکنه، کرد، یه بار که اومد سمت من میمون میداد، خفهگرفت فشار میرو می

 .من یه دونه با پا محکم زدم توی باسنش افتاد زمین

 امیرسام: بگو جای خصوصی.
 سمتتون؟اومد کرد یا یهو مییعنی موقع دعوا فقط این کارها رو می -
 اون اصالً یه بوفالوی وحشیه که لنگه نداره. 
 بعد دوستانش هم مثل خودش هستن؟ -

آره فرنام و راستین هم مثله خودش وحشی هستن، حاال فرنام که وحشیهِ وحشیه، یعنی همیشه 
مت یه کتاب پرت کرد س وحشیه، یه بار خانوممون رفته بود پیش معلم کامپیوترمون، بعد فرنام

 ن، اما اون جاخالی داد. معلممو
 بینه؟هایی میحاال فرنام چه کارتون -

 .تر شدهای جنگی رو هم که دید، وحشیاون کالً از اول وحشی بود، حاال کارتون

زد رفت با پا محکم میها هستند، میرفت باال، عین این کارآگاهامیرسام: ببین مثالً از درخت می
م، بعد یه بارم دستش رو این جوری مشت کرد، محکم با مشتش زد تو توی جای خصوصی مرد

 شکمم، انقدر درد گرفت، یه دردی کشیدم.
 خوای دعوا راه بندازی؟پارسا: یه بار هم فرنام اومد سمت من، گفتم می

 گفت آره، با اون دعوا کردم، پخش زمین شد، جوری که دیگه رفت خونه.  
 شن؟ها باعث این چیزها میحاال به نظر شما کارتون -

 پارسا: آره خیلی، مثالً مورتال کمبت همین جوریه. 
 
  

 

 
 
 

کنی ری با زنجیر مغز یکی رو در میاری بیرون، چاقو فرو میامیرسام: آره خیلی بد جوره، مثالً می
 تو دلش. 

 این یه کارتونه؟ -
یندازه کنه، مخوره تو سقف گردنش رو میباال، میره نه بازیه، یکیشون قدرت دارد همین جوری می

 اونور. 
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 خودتون هم تا حاال این بازی رو بازی کردین؟ -
 آره، بازی کردیم. 

امیرسام: این جاست هم خیلی قشنگه، هم جنگی هم باحاله، مثالً این جوری که یکی هست که 

ره به سمت شه، مثالً صدهزارتا تیر میزنی روی اون تیرها به سمت حریف حمله میشبحه، می
 حریف. 

 ها روی خودتون هم تأثیر گذاشتند؟ها این بازیحاال بچه -
 کنم، ولی روی خودم تأثیری نداره، چون من خیلی خوش خنده هستم. رو می هاامیرسام: من بازی 

هاش کنم عین مشتپیچه بهم، سعی میکنم، مغزم میپارسا: من وقتی مورتال کمبت رو بازی می
 رو حفظ کنم.

ه گم مگاشم میبعد داد. شکنم، عین مورتال کمبتگم، گردنت رو میرم به داداشم میبعد می
 تونه.تونم، همون طورکه مرتال کمبت میگم آره میتونی، منم میمی

 تونم. بعد داداشم گفت بیا ببینم، رفتم گردنش رو گرفتم دیدم نمی

 تونی این کار رو بکنی؟ کردی مییعنی واقعاً خودت فکر می -
 کردم.آره واقعاً این طوری فکر می

 هات هم این کارها رو انجام بدی؟تا حاال شده روی دوست -
کنه، یه بار رفتم گردنش رو گرفتم نزدیک بود پرتش آره، مثالً این فرنام اعصاب آدم رو خورد می

 کنم تو زمین بترکه.
 کنی؟های خطرناک رو میدونه این بازیبعد مامانت می -

 ها رو خریده.این بازی دونه، خودش برامآره می 
 آهان یعنی مامانت خریده؟ - 

رامون ها رو بگیم همه بازیکنه، به اون میفوری کار میاسنه، بابام خریده، آخه من داییم توی پی
 هزار تومن پول بدیم. 122جور کنه، هر چی بخوایم برامون میاره، فقط باید 

وش گیریم، بعد رتاد کرم ریختنیم، بازی خیلی ترسناک میامیرسام: من و داداشم و داییم، اس 
شه برای باالی دو سال، نوشته زنیم، بعد میریم صفرش رو خط میسال، می 22نوشته برای مثبت 

عد ز اولش بشه مثل روکنیم میکنیم که بابام نفهمه، بعد چاپش میترسناک ترسناکش رو سیاه می

 کنیم.شینیم بازی میمی
 کنی برای این که بابات نفهمه؟آهان یعنی این کارها رو می -

 گم هیچی نوشابه ریختگه چی بود، چی بود، من میزنیم، بعد بابام میآره، مثالً یهو جیغ می 
م گه، یه بار دیگه هم یه بازی بود که اوننمی بینه، ولی چیزیها هم بابام میالبته بعضی وقت. روم
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سال، اینم  1رو خط زدم کردم برای باالی  8سال، این  18خیلی ترسناک بود، نوشته بود برای باالی 
 بود.« دُوم»ترسناک بود اسمش فکر کنم 

 

 
 

 
 
 
 

پارسا من یه بار یه کارتون دیدم توش شیر بود، رفتم یه ماسک شیر درست کردم، یه شیر عصبانی، 
 بعد براش کش انداختم. انداختم پشت گوشم وقتی داداشم اومد، رفتم ترسوندمش. 

 ها رو دیدی، چه کار کردی؟خوب دیگه وقتی این کارتون -
شدی، بعد من زد به پات کوچیک میمییه دونه کارتون دیگه بود، ربات خالی بود، وقتی 

مگه  شی، گفتخواستم اداش رو در بیارم، رفتم با پا زدم به پای داداشم گفتم چرا کوچیک نمیمی
 من باید کوچیک بشم.

 تن رو هم دیدین؟راستی شما بن -

 هاش رو. ی قسمتپارسا: آره، همه
تی در اومده بود، دادم برام یه لباس اون موقع تازه ایامیرسام: من و داییم یه دوست خیاط داره، 

تی دوخت، با اون رفتم تو خیابون با یه اره برقی چوبی، بعد یه مرده اومد بهم گفت، داری چه کار ای
کنی، منم رفتم پشت یه درخت، اون مرده برگشت، دید من نیستم، بعد اره برقیمو روشن کردم تا می

 م.یه جایی دنبالش دوید
 اره برقی واقعی بود؟ -

ها بود، یه ماشین برداشتم اونو مثل اره برقی درست کردم، بعد نه واقعی نبود، از این اسباب بازی 
 داد دیگه، بعد مرده فرار کرد.یه جوری درست کردن، کشیدم، کشیدم، کشیدم صدای اره برقی می

 راستی داییت چند سالشه؟ -

 سال. 31
 رقی رو از چه کسی یاد گرفتی؟راستی این اره ب -

 دید، از اون یاد گرفتم.از داداشم که کارتونش رو می
 )با خوردن زنگ مصاحبه نیمه تمام ماند(.
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 ساله91، علیرضامصاحبه با  -2-22

ا اون ب ،ای داشتمتفنگ ساچمه ،شدموحشی می ،کردمکتک کاری میای تیبازی جیبعد 

 .یه بار خورد کنار چشم خواهرم ،زدمو میر دیگران

 
 سالم! -

 سالم.

 اسمت چیه آقا پسر؟ -
 اسمم علیرضا هست.

 دی چندتا سوال از شما داشته باشم؟آقا علیرضا اجازه می -
 در مورد چی؟

 هایی مثل شما.در مورد عالیق خودت و نوجوون -

 باشه.

 کالس چندمی؟ خوب، اول بگو  -

 . مکالس شیشم

 ری؟ میای هم ی دیگهکالس -

 . رم با زبانکاراته میکالس 

 بینی؟ میهم کارتون  -

 . بینمزیاد نمینه، 

 ؟ نام ببرو ر چندتاشبینی، هایی که میاز اون -

 . مینیونز، کوکو
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 دیگه؟  -

 . دیدمهام زیاد میبچگی ،بینمن زیاد کارتون نمیاآل

 . بدونمها روی بچهرو  هاام تأثیر کارتونوخمی ،ت بگوخودی هاپس راجع به بچگی ن،هاآ -

شن همون کار رو دار میدیدم چه جور پولمثالً می ،کردمهام کارتون زیاد نگاه میبچگی -

 . رسیدمهیچ موقع هم به جایی نمی ،کردممی

 رو بگی؟ خودت ی مورد عالقه قبلی هاشه دونه دونه کارتونمی -

الً مث ،کردمو میر رفتم همون کارمنم می ،کردندیدم که هتل درست میی میباب اسفنج مثالً
نبال گنج د ،ذاشتم. یه کارتون دزدای دریایی بودبالش می ،زدمتور می ،کردمدرست میهتل با پشتی 

 ،کندیمنا رو مییا حیاط بابا بزرگم ،فتادیم دنبال گنجامی ،کشیدیمرفتیم نقشه میهم می ما ن،رفتمی
اونا  ذاشتیم ادایعالمت می .سوراخ سوراخ شده بود ،ن قدر کنده بودیموا ،کردیمبعد هیچی پیدا نمی

 . شد نقشه گنجاین می ،ذاشتیمنشونه می ،کشیدیمنقشه می ،وردیمآرو در می

 کردی؟ تنهایی بازی می -

 م. کردخواهرم بازی میبا بعضی وقتا هم کردم، بازی میبا دوستام  

 دیگه چی؟  -

 . خیلی جالبه من یه فیلم دیدم رفتم کاراته ،راجع به تأثیر کارتون

 ؟ بود اسم فیلمه چی -

 . پسر کاراته باز
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 داستانش چیه؟  -

خوره بعد اون جا کتک می ،ره چینفک کنم به خاطر کار مامانش می ،پسره توی استرالیا بودیه 

 ،ونی که کتک خوردها از ،رهتو مسابقه می ،دهمیاد بهش یاد می ،بینتشبروس لی می ،هااز بچه
 . برهمی

 . راتهااز کی رفتی ک -

 . سالگیم 1 از 

 خوبه؟  وته کارات -

 . البته اولی رو بردم ،ولی شکست خوردم ،رفتم استان همآره واسه انتخابی تیم 

 . هدفت چی بود رفتی کاراته -

  .تر از من بودن رو شکست بدم مثالًدیگران که بزرگ ، بعدپسره بشم اون استم شبیهوخمی

 ی؟ دیدمی ییاهکارتون چهم یادت هست ه باز -

 ،بده تونست آب رو حرکتمثالً یکی می ،بعد اونا قدرت داشتن ،یه کارتون بود به اسم آواتار مثالً
ن تونست از یکی از ایهر کسی می .م باده یکی ،ش داشتییکی قدرت آت ،یکی قدرت خاک داشت

بعد  ،دادمو حرکت میر بعد دستم ،کردمرفتم شیلنگ آب رو باز میچهار قدرت استفاده کنه. مثالً می

 . کنمکردم آب افزاری میفکر می
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 توضیح بدی؟ تر بیششه می -

دم مثالً کرتو تصوراتم فکر می ،تونم بلندش کنمکردم میبعد فکر می ،ریختم زمینمیآب رو 
 . قدرت آتش دارم

 دیدی؟ باز چی می -

 ،ودمبعد لباسشو خریده ب ،تونم تار بزنمکردم میبعد فکر می .دیدمزیاد میرو هم مرد عنکبوتی 
 . دیدمشمیاون رو اش بعد ذهنم یه جور شده بود که همه ،رفتم باالاز دیوار می ،زدمتار می
 

 
 
 

 
 
 

 دیدی؟ چه طور مییعنی  -

کردم فکر می ،زدمو که میر ساعتش ،تنم این طوری بودتو بن ،شهدیدم رد میاز پشت بوما می
 . که تبدیل شدم

 چه طوری؟  -

 .کردم تبدیل به اونا شدمفکر می ، منمشدزد تبدیل به هیوال میو میر تن مثالً ساعتشبن
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 کردی؟ کار می هبعد چ -

 . کردمتو مدرسه زیاد دعوا می ،زدمو میر خواهرم ،زدم همه رومی مثالً

 در مورد مرد عنکبوتی بگو؟ حاال  -

به ید مال ،ولی کثیف کاری شد ،ذهنمی رفتم تومالیدم به دستام از چهار چوب باال میچسب می
پوشیدم می ،دونستم نباید تو بیرون پوشیدنمی ،پوشیدمو همه جا میر لباسش .مامانم دعوام کرد ،فرش

 ،کردیماول قرمز می ،کردمکشیدم شبیه اون میو میر بعد با گواش صورتم ،گشتمرفتم میبا اون می
 . بعد خط مینداختم روش

 گفت؟ مامانت چیزی نمی -

 . کشیدمامانم خودش می

 ضرر نداشت؟  -

 . دونمنمی

 دیدی؟ جور مرد عنکبوتی رو میه چ -

نقشه  ،زنیمیهم حرف م با ،من دوسته کردم بافک می ،شهدیدم از باال پشت بوما رد میمی
 . یه دوست خیالی کرده بودمشمن اون رو  ،کشیممی

 دیدی؟ کارتون میخیلی اون موقع  -

 . آره

 خریدی؟ میها رو کارتون -
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 . آره

 شد؟ پولش زیاد نمی -

 ،کردمها گریه میولی بعضی موقع ،خریدمای یه دونه میهفته ،بودیمبندی کرده سهمیه ، اماچرا

 ،هم بخرمرو دوست داشتم قسمت بعدیش ، دیدموقت کارتون رو می اون موقع هر ،خریدنتر میزود
 . کردمگریه می شبعد برای همین

 کردی؟ بازی می -

 . کردمسونی بازی می ،آره

 هات چی بود؟ بازی -

 ت.کومبلمرتابا کردم ای بازی میتیجی
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 دی؟ توضیح می ایتیجیبازی راجع به  - 

ای تییاز بازی جبعد  .کرددیگه مامانم با لگد بلندم می ،شدماز سرش پا نمی ،کردمهیچی بازی می
ر زدم یه باو میر ای داشتم با اون دیگرانتفنگ ساچمه ،شدموحشی می ،کردمکتک کاری میهم 

بعد  ،اخالقی داشتغیر صحنه بازی یه بارم  ،و شکستر مامانم تفنگمبار خورد کنار چشم خواهرم یه 
  .دی رو شکستسی ،مامانم دید

 چه جوری بود؟  تکمب -

 . زدیم هم دیگه رومی ،به دو بود دیگه دو

 شدی؟ می گیر کردی هم جوّبازی می تکمب -

 . آوردیمو در میر ها اداشبا بچهآره. 

 کردی؟ میهم  آنالین بازی -

 . کردمزیاد بازی میرو کلش آو کلنز  ،آره

 کردی؟ قدر بازی میه چ -

 . کردمخیلی از صب تا شب بازی می

 گفت؟ مامانت چیزی نمی -

خیلی  ،رفتم 12تا مرحله  ، منکردبعد مامانم دعوام می ،کردمرفتم زیر پتو بازی میچرا شبا می
 . سفانهأبعد بابام حذفش کرد مت ،زیاد بازی کردم

 بینی؟ اآلن چی می -

 . تربینم بیشطنز می

 دی؟ توضیح میاش درباره -

 ،مکنها استفاده میپیش بچه ،گیرمهاش یاد میمثالً از دیالوگ ،کنمتر میها شوخی بیشبا بچه
 آوردیم. و اداش رو در می کردیممثالً یه بار که مد شده بود همه تو کالس این جوری می

 خوب دیگه چی؟ -

 دیگه همینا بود که گفتم.
 از همکاریت متشکرم. لطف کردید. -

 خواهش.
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 ساله )روایت دوران دبستان( 22مهتاب، مصاحبه با  -29-2

 در اون سن لیدی گاگا قهرمان من بود. 

ر ها بودم، فکوقتی به کاربری خودم از محصوالت فرهنگی بصری که در کودکی کاربر آنمن 
رود، روی من و هم کنم که این محصوالت تأثیری فراتر از آن چه تصور میکنم، احساس میمی

 هایم داشتند.سن
ه بشد، بودم و زیون ایران پخش میتلو سالگی، کاربر برنامه کودکی که در12، 1من تا سن 

ر ام تماشاخانه بود که عصی مورد عالقهمند بودم. برنامههای پخش شده تلوزیون ایران عالقهکارتون
کرد و من هر پنجشنبه در مدرسه به فکر این بودم که های دیزنی را پخش میهر پنجشنبه کارتون

ی هایدی کارتونم سیام را ببینم. گاهی اوقات مادرهر چه زودتر به خانه بروم و کارتون مورد عالقه

 ها را تماشا کنم. خرید تا من بتوانم چندبار آنشدند را برایم میکه در این شبکه پخش می
 
 
 

 
 
 

 

هایی من که به شدت دوست داشتم و تحت تأثیرش بودم شگفت انگیزان و عروس از کارتون
 کنم!(ها را تماشا میاوقات آنتاپم دارم و گاهی ها را همچنان در لپمرده بود )من این کارتون
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 ای داشتند و کاراکتر موردای بود که هرکدام استعداد خارق العادهشگفت انگیزان راجع به خانواده
رد، کبود که توانایی برترش این بود که هر موقع اراده می "وایولت"ی من در این کارتون عالقه

های کردم که کل اسباب بازی فروشیرم مادرم را مجبور میتوانست غیب شود. حتی به یاد دامی
شهرمان را بگردد تا عروسک وایولت را برایم پیدا کند و وقتی جایی این عروسک را نداشت، مادرم 

ی وایولت شبیه آن را برایم دوخت. یک روز در مدرسه موضوع انشاء کالس، آزاد بود و من درباره

بتوانم  ی آنشدم، دوست دارم دستگاهی اختراع کنم که به وسیلهنوشتم و گفتم، من وقتی بزرگ 
م شاید کنخواهم انجام بدهم، بدون این که کسی مرا ببیند. اآلن که فکر میغیب شوم و هرکاری می

ی زیاد من به غیب شدن و دیده نشدن این بود که من کودکی به شدت کنجکاوی بودم دلیل عالقه
ست ها چیست و یا دوختلف را بشکافم یا بشکنم تا ببینم درون آنو مدام دوست داشتم وسایل م

ن ام به خاطر این رفتار مگذرد و خانوادهها چه میها بروم تا ببینم، در بین آنی غریبهداشتم به خانه
کردند. هم چنین دوست داشتم، توانایی غیب شدن را داشته باشم تا بتوانم بعضی افراد را سرزنش می

دانستم اگر در واقعیت این کار را تار خوبی با من در مدرسه نداشتند، کتک بزنم، چون میرا که رف
 بکنم، ممکن است اخراج شوم و یا پدر و مادرم مرا به شدت تنبیه کنند. 

کردم، کارتون کارتون دیگری که به شدت آن را دوست داشتم و تقریباً هر روز آن را نگاه می

رتون به این صورت بود که مرد جوانی بر حسب تصادف با زنی مرده عروس مرده بود. داستان کا
رود. این کارتون باعث شد ها که در این کارتون زیر زمین بود میکند و به دنیای مردهازدواج می

آزار بودند. هم چنین تا بی تر شود، زیرا ارواح در این کارتون مهربان وترس من نسبت به ارواح کم
ه رود؛ من بمیرد، به زیر زمین که جهان مردگان است میکردم واقعاً هرکه میمدتی طوالنی فکر می

ی شنود؟ و وقترویم، پدر بزرگ صدای پای ما را میپرسیدم، وقتی ما راه مییاد دارم مثالً از مادرم می
 کردم و اعتقاد داشتم مردگان زیرمن قبول نمی داد که چنین چیزی واقعی نیست،مادرم توضیح می

ی جالب این بود که این فکر باعث دهند و نکتهی ما هستند و به زندگیشان در آنجا ادامه میخانه
کردم صدای کردم و گاهی تالش میشد، بلکه احساس آرامش میساله نمی 1ترس یک کودک 

 ارواح را بشنونم. 
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پدرم برای من یک تلفن همراه ساده گرفت که اینترنت نداشت و صرفاً سالم شد،  11وقتی من 
ی کارت و دوربین داشت. در مدرسه یکی از دوستانم از طرفداران خوانندهکرد و سیمموزیک پخش می

دم. به ی انگلیسی زبان آشنا شی دوستم با اولین خوانندهامریکایی آوریل الوین بود و من به واسطه
هایش را دانلود و سپس متن مند شدم و با کامپیوتر خواهرم، آهنگاننده عالقهشدت به این خو

ها وقت گرفتم. ساعتها پرینت میوجو کرده و با دستگاه پرینتر از آن متنها را جستآهنگ
 ها را به یاد دارم. ها را حفظ کنم و هنوز هم متن خیلی از آن آهنگگذاشتم تا متن آهنگمی

 

 
 

 
 
 
 

خواندیم و راجع به آوریل و این که اخیرا با چه کسی ها را میزنگ تفریح با دوستم آهنگ موقع
های آوریل را داشت و من گاهی پوسترها کردیم. دوستم انواع پوستروارد رابطه شده است، صحبت می

 . دادمهای رنگی یا وسایل دیگر خودم را میگرفتم و در برابرش به او خودکاررا از او می

ادگیری ام به یخوبی آشنایی من با آوریل این بود که در تقویت زبان من تأثیرگذار بود و عالقه
فی موجود ی منزبان انگلیسی را به شدت زیاد کرد، به طوری که در کالس زبان ثبت نام کردم. نکته

یل آور شخصی در این میان، درگیر شدن بیش از حد من با او بود. مدام اخبار جدید راجع به زندگی
کردم. دوست داشتم مثل او موهایم بلوند و کردم و چهره و اندامش را ستایش میوجو میرا جست

کردم که مانند او لباس بپوشم. در آن زمان من در آغاز سن بلوغ صورتی بود و تمام تالشم را می
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کردم که شروع به گرفتن بودم و مشکل اضافه وزن داشتم و آن قدر خودم را با آوریل مقایسه می
خوردم. مادرم به عنوان تنبیه استفاده از کامپیوتر را یک رژیم سخت کردم، به شکلی که چیزی نمی

د. من در من شهای آوریل را از دیوار اتاقم کند که باعث نوعی فروپاشی برایم منع کرد و تمام پوستر

 اش بودم. حتی وقتی شنیده بودمهایش و زندگیبه معنای واقعی کلمه درگیر این خواننده، موزیک
کردم تا حالش زودتر کردم و دعا میها موقع خواب گریه میکه او دچار نوعی مریضی شده است، شب

 خوب شود. 
 

    
 

 
 
 
 
 

های جدیدی آشنا شدم تر شد و با خوانندهآوریل کموار من به ی دیوانهدر اواخر دبستان از عالقه
ی خود در من بسیار تأثیرگذار بودند. این افراد شامل آدام لمبرت، لیدی گاگا و ها هم به نوبهکه آن

 جنیفر لوپز بودند. 

 
 
 

   
 

 
 
 
 

 
 
 

 



 41/  های میدانیهای مصاحبهگزارش

ون شدم. چ گرایی از نزدیک آشنای هم جنسشنایی با آدام لمبرت برای اولین بار با مقولهآ با
 ها، همخوانیکردم و همراه آنوجو میهایش را جستگرا بود. در گوگل فیلم کنسرتلمبرت هم جنس

ه کردم ککردم. در آن برهه ایرانی و مسلمان بودن برای من یک دغدغه شد. مدام به این فکر میمی

 ا نتوانم مانند دخترانچرا باید در کشوری مسلمان و عقب مانده از دنیای غرب به دنیا آمده باشم ت
ام بروم و خوش بگذرانم و مانند ی مورد عالقههم سن و سال خودم در آمریکا به کنسرت خواننده

هایی که دوست شوم، با لباسها لباس بپوشم. دوست داشتم، وقتی در اماکن عمومی ظاهر میآن
و شال و همین موضوع  های جین کوتاه ظاهر شوم، نه با مانتوداشتم، مثل دامن و شلوارک

و مسووالن مدرسه ایجاد کرد. به یاد دارم که سر  ام و حتی معلمهایی بین من و خانوادهدرگیری
کردم که اسالم دین کاملی هایم بحث میهایی مثل پرورشی و دین و زندگی با معلمکالس درس

ب عالیق جوانان را سرکونیست و ایران یک کشور به شدت عقب افتاده از لحاظ فرهنگی است که 
 کند. می

ی فراماسونری آشنا کرد. با این که گاگا مسیحی بود، اما به ام با لیدی گاگا من را با مقولهآشنایی

های به شدت عجیبش )مثل لباسی از جنس گوشت گاو( شایعه شده بود که خاطر آرایش و پوشش
 وی شیطان پرست است. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

نی تنها چیزی که در اینترنت دنبالش بودم، شیطان پرستی و آداب و رسومشان من برای مدتی طوال

د هایی راجع به آن خریدم. دوست داشتم ماننمند شدم. کتاببود. تا جایی که به شیطان پرستی عالقه
ها و تتوهایشان برایم جالب بود. حتی یک بار یکی از رسوم شیطان ها لباس بپوشم و آرایشآن

به تنهایی اجرا کردم. رسم مزبور به این صورت بود که باید دور آتش، نوعی رقص خاص  پرستان را
ها مان آتش درست کردم و سعی کردم از حرکات آنکردم، بنابراین در حیاط پشتی خانهرا اجرا می

شدت  هخواندند را بخوانم. به یاد دارم که با انجام این کار بمفهومی که میهای بیتقلید کنم و آهنگ
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ام توانستم راجع به آن موضوع با خانوادهمضطرب شدم و احساس گناه در من برانگیخته شد. نمی
انی کنند. ام و مرا تنبیه یا زندترسیدم آنان فکر کنند که من شیطان پرست شدهصحبت کنم، زیرا می

سلمان هم م که مدانستی شیطان پرستی فاصله گرفتم، ولی میمن بعد از این حادثه، کمی از مقوله

نیستم و دچار نوعی سردرگمی عقیدتی شده بودم. هرگز راجع به این موضوع با کسی صحبت نکردم، 
سواد و دنیا ندیده بودند. من در ها بیچون مشاور مدرسه و معلمم را نیز قبول نداشتم و از نظرم آن

ا ها حتی لمبرت یا لیدی گاگآن مند بودم که از هم ساالنم متفاوت باشم. اکثرآن دوران خیلی عالقه
م. لیدی ها آشنا هستشناختند و این برای من افتخار بود که من تا این حد با جزئیات زندگی آنرا نمی

گاگا متفاوت بود، سبک موزیک متفاوت، پوشش متفاوت، زندگی متفاوت و به همین علت من 
روی تخت خوابم چسبانده بودم و اش بودم. من حتی یک عکس ترسناک از او به دیوار روبشیفته

 ماندم و سعیترسیدم، اما هم چنان به آن خیره میها با این که با نگاه کردن به آن عکس میشب
کردم کردم با خودم تکرار کنم که او قهرمان زندگی من است و ترسناک نیست. با خودم تکرار میمی

 اشه او تجاوز شده و هم چنان قوی است، خانوادهکه او از دام اعتیاد خودش را نجات داده، در کودکی ب

او را طرد کردند، ولی هم چنان روی پای خودش ایستاد و سرانجام معروف و محبوب شده است. در 
 آن سن لیدی گاگا قهرمان من بود. 

 
   

 
 

 
 
 
 

 رفتم وجنیفر لوپز هم من را با رقص هیپ هاپ آشنا کرد. هر روز بعد از مدرسه به حیاط می
ی هایی که شبکهکردم که در این مورد با تشویق خانواده روبرو شدم. زمانرقصش را تمرین می

 ایستادم و همراهش رقصزیون میروبروی تلو کرد، منهای لوپز را پخش میسی موزیک ویدیوامپی

، ههای ورزش مدرسکردم. طوری که بعد مدتی به آن رقص مسلط شدم و حتی در زنگرا تکرار می
ه شد ککردند و وجود من سراسر ذوق میها حسابی مرا تشویق میرقصیدم و آنبرای دوستانم می

 معلمم در این رقص جنیفر لوپز بزرگ است!
 



 43/  های میدانیهای مصاحبهگزارش

   
 
 

 
 
 

 

 . 1عالیق اخیر در رفتارهای من اثرگذار بودند تا من به دوران راهنمایی رسیدم...

 ساله 8هستی، مصاحبه با  -22-2

خواد برم خارج زندگی کنم. چون وقتی ایران باشم، باید نماز بخونم، حجاب میمن دلم 

 داشته باشم... تا نوک موهام رو هم باید بپوشونم.

 
 سالم! -

 سالم.

 اسمت چیه دختر خوب؟ -
 اسمم هستیه.

 اشکالی نداره چند دقیقه با هم صحبت کنیم؟ -
 درباره چی؟

 ها عالقه دارند.به اونهای همسن تو درباره چیزهایی که بچه -
 باشه.

 هایی رو دوست داری؟گی چه کارتونخوب هستی خانم به من می -

 بچه رئیس، موش سرآشپز.
 

  
 
 
 

                                                             
 های مقطع دبیرستان خواهد آمد.کتاب ادامه گزارش مهتاب در. 1
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ها شده خودت رو شبیه شخصیت یا آدم اون کارتون دربیاری... یا اداشون رو توی این کارتون -
 دربیاری؟

های السا که تو بازی یخ میاد، منم بگم شده از دستهاش رو دارم، مثالً آره السا و آنا رو وسیله

 های منم یخ میاد.که از دست
  

 
 

 
 

 
 از چه چیز السا خوشت میاد که خواستی اداش رو دربیاری؟ -

 کنه.هایی که میاز کار 

 کنه؟هایی میالسا چه کار -

 بعد... صورت قشنگی داره. از دستش یخ میاد،
 کنه؟آرایش هم می -

 همیشه آرایش داره، ولی من ندیدیم بیاد آرایش بکنه.

 خوای خودت رو شبیه اون بکنی؟السا رو دوست داری... می تو گفتی قیافه -

 خوام.اش قشنگه، ولی من تا حاال خودم رو مثل اون نکردم... نه نمیقیافه
 چرا؟ -

 آخه چرا این کار رو بکنم... نه دوست ندارم.
 ر که شدی شبیه السا بشی؟تدوست داری بزرگ -

 .ترهگم نه... چون صورت خودم خوشگلاگر از من بپرسی  می

 هاش چی؟لباس -

 هاش رو هم دوست دارم.لباس
 از چه چیزش خوشت میاد؟ -

 شه روی زمین.زنه، کشیده میخوشگله، آبی رنگه، برق می
 تو خودت دوست داری که شبیه این لباس رو داشته باشی؟ -

 شه.گه، پایینش کثیف میدارم، ولی مامان هدی میدوست 
 اآلن لباس بلند و آبی مثل لباس السا رو داری؟ -

 ندارم، ولی شاید در آینده بخرم.



 45/  های میدانیهای مصاحبهگزارش

 کنی السا و آنا مال کدوم کشور هستن؟فکر می -

 خارج... .
 مثالً چه کشوری؟ -

 دونم مال کدوم کشورن.فرانسه... ایتالیا... چین... نمی
 کنه مال ایران باشن؟مم -

 نه... ایرانی نیستن.
 از کجا فهمیدی مال ایران نیستن؟ -

 های نامحرم روسری یا شال سرشون نبود.برای این که توی کارتونش السا و آنا جلوی مرد
 کنید؟مگه خودتون توی خونه جلوی نامحرم روسری سرتون می -

  کنه جلوی نامحرم.آره، مامان همیشه سرش می
 ؟هوب این که جلوی نامحرم شال ندارن، خوبه یا بدخ -

 نه، خوب نیست که روسری سرشون نیست.

 اصالً مهمه که السا تو کارتون روسری داشته باشه؟ -

 .شهبه نظرم اگه شال بپوشه یا روسری داشته باشه، خیلی زشت می
 خوب اینا که اآلن شال و روسری دارن زشت هستن؟ -

پوشن... ولی السا با لباس عروسی اگه روسری بپوشه، خیلی پوشن، شلوار میمینههه... اونا مانتو 

 شه.زشت می
 شی؟یعنی تو هم اگر شال بگذاری زشت می -

 نه.
 ها نمیاد؟گی روسری به اون لباسپس چی؟... یعنی تو می -

 آره.
و  الً با مانتو و شلوارهاشون بهم بیاد، دوست داشتی السا و آنا کخوب برای این که همه لباس -

 روسری بودن؟

 نه، کارتونش این طوری اصالً خوب نیست.
 یگه که بده... از یه طرف هم میگی جلوی نامحرم روسری نداشته باش)با خنده( خوب تو می -

 ؟ درسته که اگه مانتو و روسری داشت خوب نیست... باالخره کدوم

شد بدون روسری بود، ولی و فقط خانوما بودن، مینه، اگر مثالً توی فیلمش مردی چیزی نبود 

 توی کارتونش مرد نامحرم بود.
 مرد نامحرم یعنی چه کسانی؟  -
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شن، ولی بابا تریای نامحرم میام، بیششه، شوهر عمهمثالً شوهر خاله من به من نامحرم می
 بزرگم نامحرم نیست.

باشه، ولی برای این که جلوی نامحرم بد نشه، اگر ایران یه کارتونی بسازه که عین السا و آنا  -

 کنی؟روسری داشته باشن... تو دوست داری و نگاهش می

ه یه سری کنم، ولی اگنه... البته اگر چیز مفیدی داشته باشه که به من یاد بده چرا که نه، نگاه می
 کنم.چرت و پرت داشته باشه، نگاه نمی

 چرت و پرت یعنی چی؟  -

 ثالً چیزی نداشته باشه به من یاد بده.)خنده(... م
 دن؟خوب مثالً السا و آنا چی بهت یاد می -

 هیچی.
 شه چرت و پرت دیگه... .خوب پس السا و آنا هم می -

 )با خنده( نه. خوشگل هست... زیبا هست. من برای اونش نگاه کردم، یه ذره هم جذابه.

 
 
 
 

 
 

 
 چه چیزی داره که جذابه؟ -

 خوشگله، بچگیش خیلی خوشگله.)خنده( 
 تره؟چه چیز خود السا و آنا جذاب -

 تره.تره... قشنگها هستش... ولی آنا جوونالسا موهاش سفیده، شبیه پیر 
 کنه؟هایی هست که یه آدم رو خوشگل میتونی بگی که چه چیزمی -

 شن، ولی درد داره.دماغشون رو جراحی بکنن خوشگل می

 ا و آنا دماغشون رو جراحی کردن که خوشگلن؟به نظرت الس -
 دونم البته.این طوری به نظر میاد، شاید... نمی

 تو هم دوست داری در آینده دماغت رو عمل کنی؟ -
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نه، اصالً دوست ندارم، چون که بینی من خوشگل هست، برای چی برم عملش کنم، ولی پسر 
بابام وقتی بچه بوده با دماغ . برای زیبایی عمل کرد ام و بابام عمل کردن... زن عموم همام، عمهعمه

 رفته تو شیشه دماغش کج شده بود، واسه همین عمل کرد.

 یعنی بابا به خاطر تنفس عمل کرد یا برای زیبایی؟ -

 نه... برای تنفس خوب.
 کنن یا آقایون؟ها بینیشون رو عمل میتر خانومبیش -

ها خواد زیبا دیده بشن... ولی آقاهاشون این طوریه... دلشون میها خیلی سلیقهها، چون خانمخانم

گه ولش کن... دم... بعد سال بعد هم میگن ولش کن سال بعد انجام میدن... میزیاد اهمیت نمی
 رسن.اصالً به قیافشون نمی

 شما دوست دارید دماغتون رو عمل کنید برای زیبایی؟ -

 ن زیبا هستم، به بقیه دیگه ارتباطی نداره... به خودم مربوطه.گم منه... من به خودم  می
 کنه؟هایی هست که آدم رو خوشگل میدیگه چه چیز -

 مثالً آرایش متوسط.

 کنن؟السا و آنا هم آرایش می -
 توی کارتون ندیدم آرایش کنن، ولی آرایششون متوسطه.

 خودت دوست داری آرایش متوسط بکنی؟  -

 ها... .ها... اآلن برای عروسیعروسیبرای 
 دی؟ها انجام میاآلن برای عروسی -

 شه.شه، پوستم چروک میام... اگه انجام بدم پوستم خراب مینه... اآلن چون بچه
 اگر یه مواد آرایش بیاد که پوست رو خراب نکنه چی؟ -

 غلیظ نباشن.زنم، فقط باید خیلی کنم، خب اگر خراب نکرد میامتحانش می
 کنی مامان و بابات با آرایش کردن موافقن؟خوب فکر می -

 دونم. تو بچگی نه، ولی بزرگ بشم رو نمی
 کنی چرا توی سن بچگی مخالفن؟فکر می -

)با خنده( به خاطر این که وقتی که بچه باشم، مواد سمی که بره روی پوست، اون رو خراب 

 زنه.ای کثیف میهشه، جوشکنه، بعد زشت میمی
 از دوستاتون کسی هست که بخواد عین السا و آنا آرایش کنند؟ -

 نه... تا حاال نشنیدم.
 تو دوست داری ظاهرت شبیه السا باشه؟  -

 نه... به خاطر این که برام کاربردی نداره.
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 یعنی چی کاربردی نداره؟ -

 لمه آرایش بکنم، بعد پاک کردنشبرای این که اگر بخوام صورتم رو مثل اون بکنم، باید یه عا
 ترم.کنه، اآلن خوشگلسخته، پوستم رو خراب می

 ها رو کی بهت گفته؟این -

 کنم.ها رو فکر میمامان هدی گفته، البته خودمم این
 کنید؟حاال بگو ببینم خود السا و آنا رو کجا نگاه می -

ام ابتاپ بهر چی کارتون هست از رو لپزیون جدید خریدیم تاپ بابام... ولی اآلن که تلوتو لپ

 بینیم.زیونمون میریزیم تو فلش، بعد تو تلومی
 چیزی از السا و آنا هست که بدتون بیاد؟ -

کنه... تنهایی فرار میآرهههه، مثالً السا خیلی خسیسه، قدر نشناسه، از خودراضیه، این که خودش 
 . دونه به نظر من...آنا هم خودش رو ضعیف می

 

 
 
 
 

 
 دونه؟یعنی چی خودش رو ضعیف می -

گه تو بدی، تو فالنی، تو بهمانی، تو فقط به درد مثالً من جای آنا و خواهرم جای السا... السا می
 گی.گه آره... منم همینم... تو راست میخوری... بعد آنا میاین کار می

 بودید... .پس دستتون رو شد... حسابی اداشون رو درآورده  -

. کردیم..هاش بازی میداد، با عروسکها که کارتونشون رو نشون نمیآره )خنده(... بعضی وقت

 کردیم.شدیم، با خودمون بازی میهاش خسته میبعد که از عروسک
 آوردین؟خودتون چه جوری اداشون رو در می -

 شعرهاش رو مثالً.

 ر مذهبی چه جوری هستن؟به نظر تو و خواهرت السا و آنا از نظ -

 مذهبی مثالً حجاب مجاب؟

 نه این که مذهبشون چیه؟  -



 41/  های میدانیهای مصاحبهگزارش

مذهب نداره، حجابم نداره، ولی اگر حجابش رو تا یه حدی مثالً انقدر رعایت کنه، زیادم زشت 
ها... شالی که انقدر باشه، آبی باشه، روش نقره باشه... ترم بشه، چادر نهشه )خنده(... شاید خوشگلنمی

 شه... .ولی اگه چادر داشته باشه، از الش پیراهن آبی درمیاد زشت می

 اگر چادرش خوب باشه چی... اندازه باشه... قشنگ باشه چی؟ -

 شه ایرانیه.کنه، اون وقت معلوم میشه... هیچ کس نگاه نمیخیلی زشت می
 مگه ایرانی باشه بده؟ -

 شه، از دستش یخادر سرش کنه، یه ذره مسخره مینه، ببین مثالً اگه یه آدمی مذهبی باشه، چ

خواد موهاش رو باز کنم... یه کم شلم شه... این میها میدربیاد، مثالً اگر آرایش نکنه مثل پیرزن
های رزنشه... مثل پیکنه )خنده( خیلی مسخره میاش پف میشوربا کنه... بعد اگر چادر بذاره روی کله

 رن.ها میفقیری که توی کوچه
گی... اآلن کسی که بیاد چادر خوب صبر کن خیلی شد... اآلن تو داری یه چیزای جدید می -

 شه؟ها میبذاره، مثل پیرزن

 نهههه... )خنده(.
 اگر که السا و آنا چادر سرشون نکنن، فقط روسری و مانتو استفاده کنند... اون وقت چه جوریه؟ -

 بینم.یشن... بُکشیم هم نمزشت می
 گید، در آینده خودتون دوست دارید حجاب داشته باشید یا نه؟خوب این جور که شما می -

خواد برم خارج زندگی کنم. چون وقتی ایران باشم باید نماز بخونم، حجاب داشته من دلم می
باشه  تار موت بیرونده... اگه یه باشم... تا نوک موهام رو هم باید بپوشونم... بعد بابای ما هم گیر می

سالمونه روسری نداشته  18گه عزیزم بکن تو... یا حاال اصالً اون هیچی... اگه تو خیابون راه بریم، می
 گیم، نه بابا ولش کن، پلیسه میاد میندازنت زندان.باشیم، پلیس هم بگه روسری سرت کن، می

 تو از حجاب خوشت نمیاد؟ -
 روسری کلفت و اینا رو دوست ندارم... .نههه، من مانتو دوست دارم، ولی 

 شه... از چه چیز موهاش خوشت میاد؟گی السا با حجاب زشت میحاال که می -

 اگر موهاش معمولی نباشه، خوبه.
 معمولی یعنی چی؟ -

 یعنی قدیمی نباشه، طرز بستنش جدید باشه، تازگیا کشف شده باشه )خنده(.
 بیه السا هست؟کنی موهات شخوب تو اآلن فکر می -

 نه، اون سفید و زشته، انگار پیر شده.
 من از سوفیا هم خوشم میاد.

 از چه چیز سوفیا خوشت میاد؟ -
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 .سه هاش، تم تولدمون هم سوفیالباس
 هاش چه جوریه؟ لباس -

 .لباسش پف پفیه، پایینش نگین داره، تاج داره، نگین داره

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 براتون خریده، خودتون گفتین بخرن؟موضوع و تم تولد سوفیا رو کی  -

 .مامانم و عمه و اینا خریدن... ما تممون رو گفتیم و اونا خریدن
 مگه برای تولد آدم باید موضوع و تم داشته باشه؟ -

 شه.یشه... اَه... خیلی بد مشه... از اون قدیمیا میبببللله... اگه نداشته باشه که خیلی زشت می
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 سوفیا چه چیزش براتون جالب بوده که شما گفتید موضوع و تمش رو براتون بخرن؟ -

د ده که تو این کار بجادوگره، این که یه گردنبند داره و هر کار بدی انجام بده، بهش توضیح می
 شه پادشاه شهر.رو انجام دادی، برو کارت رو درست کن... اینه که همه هم دوستش دارن... می

 تونی بگی که از آدم و شخصیتش خوشت بیاد؟ه کارتونی رو میدیگه چ -

 کارتون کارخونه هیوالها، پسره خیلی باحاله.
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 چرا؟ -

 چون که خالقه.
 یعنی چی خالقه؟ -

چسبونه، هاش رو بهم میکنه، مثالً یه گلدونه خراب رو میاد تیکهیعنی این که چیزا رو کشف می

 شه.دوباره توش یه گل سبز میریزه و توش خاک می
 دیگه از چه چیزش خوشت میاد؟ -

 باحاله.
 یعنی چی باحاله؟ -

ها نداره... یه ذره توی دماغی حرف خندونه، صدای کلفت مثل مردیعنی بقیه رو می
 زنه....صداش خوبه.می

 از چه چیزش خوشت اومده؟ -

یگه کار نداره که کارشون اشتباهه یا به کسای د به کارش عالقه داره، کارش رو دوست داره،
 .دهره بهشون تذکر بده، به کار خودش اهمیت میدرسته، نمی

 این چیز خوبیه که آدم به دیگران تذکر نده؟ -
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نه، کدن، دیگه تذکر نده، اون این کار رو میچرا بار اول تذکر بده، ولی اگر دید که اهمیت نمی
گم این کار، کار بدیه، نکن این کار رو... کنه، من بهش  میرو قطع میمثالً یه آقایی داره این درخته 

ن دیگه، گم ولش ککنه، میگه باشه... ولی اگه یه روز دیگه بیام ببینم داره درخته رو قطع میبعد می

 دونه.من یه بار بهش گفتم... خودش می
 دیگه چه چیزش خوبه؟ -

 . مثل عروسکاس. رنگ خوبی داره، پشمالوئه، گنده هست..
 هایی رو دوست دارن؟ها چه کارتونهای خودت چی، اوندوست -

تر السا و آنا رو دوست دارن، اما من یه دوستی دارم تو مدرسه که مشکل راه رفتن اونا هم بیش
گه السا از مد افتاده، برو یکی دیگه رو برای تم تولدت انتخاب کن، من داره، اسمش ترنمه، اون می

خواستم تم السا و آنا رو برای تم خودم انتخاب کنم، ولی اونا رفته بودن برای من تم سوفیا رو می
شن، خواستم بگم چرا السا و آنا رو نگرفتی... به خودم گفتم نگم که ناراحت میگرفته بودن... من می

م ، من سوفیا رو هتونن برن پس بدن... بعد من گفتم، نه دیگهچون اون همه پول داده بودن و نمی

 دوست دارم.
 پس تو خودت دوست داری تم السا و آنا رو داشته باشی؟ -

 .گن از مد افتادهدوست دارم، ولی دوستام می
 یعنی چی از مد افتاده؟ -

 ده.یعنی این که تکراریه، قدیمیه، کسی بهش اهمیت نمی
 گن چی خوبه؟های تو میاآلن دوست -

 گن.نمیدونم... چیزی نمی
 گی؟خوب اگه بخوای یه ویژگی بد السا رو بگی چی می -

 هتره.کنه از آنا بتره خیلی عصبانیه و فکر میسال از آنا بزرگیه ذره از خود راضیه، چون که یک
 بینی؟ها رو گفتی کجا میراستی کارتون -

ه... هم یه عالمه وجو دارای توی گوشی هست اسمش نی نی تونز هست... هم جستیه برنامه
 کارتون داره.
 تونم دانلود کنم.زیون خودمون هم میتلو من توی

 کنی؟خودت دانلود می -
رم دن... بعد اگر گفتن باشه من میدن یا نمیگم... بعد اونا یا اجازه میاول به مامان و بابام می

 کنم.دانلود می
 شده مامان و بابا بگن کارتونی بده؟ -
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شده، ولی کارتون نه، مثالً فیلم مورمور... خیلی ترسناک بود... خودم یواشکی رفتم دیدم... فیلم 
ترسم که ممکنه یکی بیاد تو اتاق منو برد... من میاصالً هم کارم درست نبود... شبش خوابم نمی

 بکشه... یا منو ببره )خنده(.

 
 

 

 

 

 

 

 

 ساله 7اشکان، مصاحبه با  -21-2

 دن.ها مردم رو نجات میتونه مردم رو نجات بده، اما قهرمانهاست، نمیخدا تو آسمون

 

 گر:تذکر مصاحبه
ه ی کااشکان را در نمایشگاه کتاب مالقات کردم. من برای چند ساعت به جای دوستم در غرفه

د به همراه مادرش برای خری انتشاراتی تخصصی برای کودک و نوجوان است ایستاده بودم و اشکان
ای ساخته هتماشای فیلمقهرمانی و ابرهای ی کامیک بوکی عجیبی به مطالعهمده بود. عالقهکتاب آ

ای برای صحبت با او قرار دادم که با همکاری مادرش و زمانی ها داشت و همین را بهانهشده از آن
 که در اختیارم گذاشت میسر شد. 

 بینی؟ش رو هم میهادر کامیک بوک دوست داری، فیلماین قاشکان تو که  -
 بله.

 ش رو ببینی؟هاهاش رو بخونی یا فیلمابتر دوست داری کتبیش -

 ینم.بهاش رو میها عکستر تو کتابخب... من هنوز کامل خوندن نوشتن بلد نیستم... بیش

 تر دوست داری؟هایش رو بیشیعنی فیلم -

 آره. 
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 ظرت فیلم و کارتون بهتره یا کتاب؟به ن -
ر تده، فیلم رو بیشها رو نشون میخب... چون فیلم صدا داره... بعد آهنگ داره... بعد بزن بزن

 دوست دارم.

وست تر دش رو بیشهاشه، کدومها ساخته میکتابحاال بین این همه کارتونی که از روی این  -
 داری؟

 فلش.کاپیتان امریکایی... 

  
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 تونه بکنه که تو خوشت میاد؟هایی میتونی بهم بگی کاپیتان امریکایی چه کارمی -

 کنه. ها میکاراون... اون خیلی 

 خوب برام اسم ببر... . -

ره... بعد تهاش خیلی سفتتره... یعنی استخوونهای دیگه قویببین... اون خیلی بدنش از آدم -
و  کنه. تو بزن بزنکنه. بعد با تفنگ خیلی قوی کار میو اصالً اذیت نمیر سرد و گرم اونهوای 

 کشه که مثالً بقیههایی رو بو میکنه. اون چیزهم می باحال جنگ هم خیلی قویه... اومم... یه کار
 بینن... .تونن... یا مثالً بقیه نمینمی

 ها رو انجام بده؟م بتونه این کارشه که یه آدبه نظرت چه جوری می -
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نی خواسته... یعجنگ میاش همه ها... بعد دلشًخب نه. ببین اون یه آدم خیلی ضعیف بوده قبالً
 شه. ذاشتن... بعد میاد و قوی میخواسته بره بجنگه، اما چون ضعیف بوده نمیمی

 شه؟چه جوری قوی می -

 شه.بعد اون قهرمان میکنن... ارتش روی اون آزمایش می

 خواسته بجنگه؟با کی می -

 با دشمن. 

 ش چه کسانی هستن؟هادشمن -

 های کشورش... .دشمن

 جنگه، خوشت میاد؟های کشورش میتو از این که اون با دشمن -

 آره... قهرمانه دیگه.

 جنگیده؟ها با دشمن میدونی ایران هم چند سال پیشتو می -

 بله.

 س یه سوال... اون همه پسر ایرانی که رفتن و با دشمن جنگیدن هم قهرمانن دیگه... نیستن؟پ -

 چرا هستن.

 ها رو دوست نداری؟اون -

های کاپیتان ها... ولی مثالً از اون سالحخب شجاع هستن یرانیادونی چیه... اخوب آخه می -

 شه. ندارن که... اون یه سالح داره که هر چه قدر هم بخوره این ور اون ور، هیچیش نمی

 تر خوشت میاد؟تو از کدوم بیش و ترنکدومشون قوی پس -

 راستش رو بگم؟

 بگو.

 فکر کنم کاپیتان امریکایی.  -
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 ها حرف زدین؟ی این چیزت دربارهخود یهاتا حاال با دوست -

 نه. 

 هایی که تو جنگ شهیدتر از کاپیتان امریکایی خوششون میاد یا اونها بیشبه نظرت اون -

 شدن؟

رو  ها اسپایدرمنهایی که کاپیتان امریکایی دوست دارن از اون... بعد بعضیخب فکر کنم اون
 .  من...ها بتدوست دارن... بعضی

 زنید؟ها حرف میمن و اینها، یعنی همین کاپیتان امریکایی، بتی این چیزتوی مدرسه درباره -

 بله. 

 گید؟به هم می چی -

 تره... .گیم... از این که کی قویمثالً از کارهاشون می

ره یا کاپیتان تیکنید؟ منظورم اینه که مسابقه بذارید ببینید اسپایدرمن قوبا هم رقابت هم می -
 امریکایی؟

 بله. 

 چه جوری؟ -

ها رو ی اینبرم، آرمین هم همههام رو میی آرمین، من کتابریم خونههایی که میمثالً وقت
ها رو داره، همه رو... بعد وسایلشون رو هم داره... بعد... من و اینتن و بتاره... اون اسپایدرمن و بنمی

 چیز... اوووم. 

 تره؟گذارید بببینید کدوم قویگفتی که مسابقه میداشتی می -

نیم ببی ،ذاریمشه... بعد مسابقه میذاریم وسط... هر کی یه چیز میها رو میی اینآهان... بعد همه

 شه. کی برنده می

 این بازی رو از کجا یاد گرفتی؟ -

 های عجیب... .از سریال چیز

 ی چیه؟اون سریال درباره -
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ن هاشوی یه موجود عجیبه که اومده تو شهر... من فقط از بازیهیچی... زیاد خوب نیست... درباره
 اومد. خوشم می

ها خوششون میاد، حاال اگه پسری هات به هر حال از یکی از این شخصیتی دوستپس همه -

 دید؟بازی راهش نمی یوها رو دوست نداشته باشه، تاسپایدرمن و کاپیتان امریکایی و این

 نه دیگه... واسه چی راهش بدیم. 

 زنید؟حرف نمیبا اون  کالً -

 نه دیگه... هیجان نداره که... .

 شه؟ها دوست میکاپیتان امریکایی با کی

 هایی مثل خودش. اون... با قهرمان

 شه؟های عادی دوست نمیبا آدم -

 اون یه قهرمانه. 

 شن؟های دوست نمیآدم ها باقهرمان -

 شن. ها دوست میها فقط با قهرماننه. قهرمان

 دن؟های عادی رو نجات هم میآدم -

 های عادی رو یکی باید نجات بده دیگه... .آره... خب آدم

 دن؟های عادی، خودشون خودشون رو نجات نمیچرا آدم -

 . .های شجاعه فقط..چون ضعیفن... این کار آدم

 اشکان تا حاال به لباس کاپیتان امریکایی دقت کردی؟ -

 آرمین لباسش رو داره... داییش از خارج براش آورده. 

 ی وسایلش رو داره؟آرمین همه -

 ها. همه چی... یه کمد داره با یه عالمه از این چیز

 ها چی داری؟تو از این شخصیت تو چه طور، -

تاب تر کها... مثل دفتر و کیفم، ولی بیشهایی دارمارم... یه چیزهاشون رو دتر کتابمن بیش
 ی چیزهاش رو ندارم. دارم... مثل آرمین همه

 دوست داری مثل اون همه چیزش رو داشته باشی؟ -

 آره... خوش به حالش. 

 به مامان و بابات تا حاال نگفتی برات بخرن؟ -

 چرا.

 ها چی گفتن؟خوب اون -

 خریم. هاش رو برات میخواست بخره... ولی مامانم گفت گرونن... بعد گفت ما که کتاببابام می
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 دارن؟ ها هم از این وسایلاون ،هات جز آرمین چه طوری دوستبقیه -

 هیچ کدوممون مثل آرمین همه چی نداریم... ولی بعضی چیزهاش رو داریم. 

 ها داره، مثالً پزش رو به بقیه بده؟همه از این چیز تر ازشده تا حاال اونی که بیش -

 آرمین پسر خوبیه... ولی... .  نه،

 ولی چی؟ -

 ها رو داشته باشیم... .های اینخواستش مثل آرمین همه چیزولی ما خودمون دلمون می

 ها رو داشته باشید؟چرا این قدر دوست دارید این چیز -

 خوشش میاد... . ،بینهکرد... بعد اصالً آدم میبا اون  شهزی میخب خیلی خوبه... کلی با

 گفتی... لباس کاپیتان امریکایی چه شکلیه؟خوب اشکان، داشتی می -

 یه لباس چسبون آبی و قرمز.

 دونی لباسش شبیه چیه؟می -

 آرمین یه بار گفت پرچم امریکاست... روی سینه و سپرش هم ستاره هست.

 ست؟ه پوشه که پرچم امریکالباسی میچرا اون  -

 جنگه. چون برای کشورش می

  
 

 
 

 
 
 پوشی؟یعنی اگه تو هم برای کشورت بجنگی، لباس پرچم ایران می -

 )خنده( راستش... راستش نه. 

 چرا؟ - 

 بگم؟

 بگو... . -

 نیست... یعنی خیلی خوشگل نیست.  باحال خب آخه... چیزه...

 گی؟میچرا این رو  -

 خب واقعاً خوشگل نیست... .

 پوشی؟یعنی تو هم بخوای برای کشورت بجنگی، لباس کاپیتان امریکایی رو می -

 تقریباً.
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 چرا تقریباً؟ -

 یعنی... چیزه... یه چیز شبیهش... .

 ولی آخه خب تو قراره برای ایران بجنگی، ولی اون لباسش امریکاییه.  -

 . تره...باحال خب به جاش اون

 کنن؟ هات هم همین جوری فکر میدوست -

 اش حرف نزدیم. دونم... تا حاال دربارهخب... خب نمی

 کنی بپوشن؟فکر می ،کنیخودت چی فکر می -

 ها هم مثل منن.فکر کنم اون

مبارزه  با اون ریجنگه. تو میاشکان فکر کن جنگ شده و کاپیتان امریکایی داره با ایران می -

 ی؟کن

 فکر( نه. )با کمی

 چرا؟ -

 ده.و شکست میر خب اون قویه... من

 به نظرت کسی هست که اون رو شکست بده؟ -

 نه. 

 ری؟ها بجنگیم، میاگه کاپیتان امریکایی بهت بگه که بیا با من با ایرانی -

 یعنی بگه دوستش بشم؟

 آره... . -

 برم. با اون  دونم... شایدخب... نمی

 چرا؟ -

 تونه یادم بده.ب اون کلی چیز میخ

 ها رو یادت بده؟تو ایران کسی نیست که این چیز -

 شه یه چیزی بگم؟ولی می نه،

 بگو. 

 و با خودت ببر. ر شم... ولی تو منجنگم با ایران... ناراحت میمن نمیگم می  بهش

 ها؟بینیت رو نمیبری دیگه خانواده خودبا اون  اگه -

 ام رو هم بیارم. ذاره خانوادهنه. اون آدم خوبیه... بگم می

 زنی؟ها حرف میی این چیزبابات دربارهو اشکان با مامان  -

 نه.

 چرا؟ -
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 اش سر کارن... .همهاونا 

 
 کنی؟بینی رو خودت انتخاب میهایی که میکارتون -

 هام. بله... خودم با دوست

 چه جوری؟ -

 ده.گیم کدوم کانال، چی میدیم... میمی دیبه هم سی

 زیون ایران یا ماهواره؟تلو -

 ماهواره.

 چرا؟ -

 تری داره.های بیشکارتون

 تیپ هم هست؟خوب اشکان کاپیتان امریکایی خوش -

 بله. 

 گی هیکلش چه جوریه؟بهم می

 قد بلنده... بازوهاش بزرگه... بعد ورزشکاریه دیگه. 

 یکلت شبیه اون بشه؟دوست داری ه -

 آره. 

 کنی؟هایی میچه کار ،برای این که شبیهش بشی -
 زنم... .دمبل می

 دمبل خریدی تا هیکلت شبیه اون بشه؟ -

 ها داره؟مال داداشمه... از این چیز

 گه چی کار کنی تا هیکلت شبیه کاپیتان آمریکایی بشه؟آهان بعد اون بهت می -

 زنه. نه. اون با من زیاد حرف نمی

 پس چی؟ -

 رم دمبلتو خونه تنهام، میمن نیست و اون هایی که کنه، بعد وقتبینم اون چی کار میمی
 زنم. می

 پات؟ یبیفته رو دمبل ترسینمی و گیرههات درد نمیدست -

 خب باید قوی شم دیگه. 

 نن؟کها میهم از این کار وتی هادوست -

 ره... تکواندو... .آرمین که باشگاه می

 بقیه چی؟ -
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 هام یاد گرفته پاهاشرن... دراز نشست... یکی از دوستها هم مثل من... تو خونه بارفیکس میاون
 بعد دراز نشست بره.  ،رو به مبل تکیه بده

ی بشید، خوش مریکایفقط اگه شبیه کاپیتان آ ،کنیدت فکر میی خودهابا دوستتو اشکان یعنی  -

 هیکلید؟

 ها. من... اینمن... سوپرپیتان امریکایی... بتکا
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 خوای چه کاره بشی؟می ،بزرگ شدی چی -

 خوام برم ارتش. می

 برای چی؟ -

 خب شاید رو منم آزمایش کنن... .

 یعنی تو ارتش ایران آزمایش بشی؟ -

 بله. 

 کنن چی؟رو تو ارتش امریکا میخوب اگه بهت بگن فقط این کار  -

 رم آمریکا.می

 اره؟و به نظر تو از کجا پول در می من کارش چیه اشکانبت -

 کنه. کار نمی

 چرا؟ -

 کنن. ها که کار نمیقهرمان

 اره؟پول از کجا می -

 پول زیاد الزم نداره. 

 الزم نیست کار کنه؟ ،یعنی هر کی قهرمانه -
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 نه. 

 زنه، کی هستن؟حرف می هاونکه کاپیتان امریکایی با اهایی اون زن -

 دوست دخترهاش... .

 دونی دوست دخترشه؟از کجا می -

 دونن. همه می
 
 

 
 

 
 
 شه فهمید دو نفر، دوست پسر، دوست دخترن؟نه. منظورم اینه که از کجا می -

 .ها...زنن... مثل زن و شوهرمین... با هم حرف ا اش با همشه فهمید... همهآهان... راحت می

 پس چرا زن و شوهر نیستن؟ -

 چون عروسی نکردن. 
 خواد دوست دختر داشته باشی؟تو هم دلت می -

 نه. 

 چرا؟ -

 خوام تو خونه دعوا بشه.ست... من نمیه اش تو خونه دعواداداشم داره... بعد همه

 مگه دوست دختر داشتن بده؟ ،سته خونتون دعوا یچرا تو -

 نه، کاپیتان امریکایی داره. 

 شه؟پس چرا دعوا می -

 دن. بابام گیر می و چون مامان

 دن؟بابات گیر میو اگه کار بدی نیست چرا مامان  -

 دن.ها کالً گیر میباباو مامان 

تو دوست داری وقتی بزرگ شدی مثل مامان و بابات ازدواج کنی و خودت بابا بشی یا عین  -
 کاپیتان آمریکایی دوست دختر داشته باشی. 

 جفتش.

 چه جوری یعنی؟ -

 شم، هم بابا.من هم قهرمان می
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 تر دوست داری؟کدوم رو بیش -

 قهرمان شدن رو.

 کنه؟وبی میهای خاشکان کاپیتان آمریکایی چه کار -

 ی کارهاش خوبن. همه

 کنه؟یعنی هیچ کار بدی نمی -

 نه.

کنه یا کنی که کاپیتان امریکایی هم این کار رو میکنی به این فکر میتو وقتی یه کاری می -

 نه؟

 کنه. کنم که کاپیتان آمریکایی میهایی رو میمن فقط کار

 خوبی نیست، چه طور؟ ، کاراگه مامان و بابات بگن اون کار -

 کنم این کار رو. قایمکی می

 فلش رو چرا دوست داری؟ -

 ترین آدم دنیاست. اون خیلی تنده... خیلی سریعه... از ماشین هم تندتر... سریع
 
 
 

 
 

 
 تونه این قدر سریع بدوه؟چه جوری می -

 اون... یه جایی یه بخاری بودش... بعد اون بخار خورد بهش، سریع شد. 

 یعنی تو به خاطر این ازش خوشت میاد؟ ،تواناییش همینه که سریعه -

 تونه گلوله رو روی هوا بگیره... .تونه بکنه، مثالً میها میخیلی کاراون 

 تو دوست داری این قدر سریع باشی؟ -

 آره. 

 تونی این همه سریع باشی؟میچه جوری  -
 باید تمرین کنم. 

 تونی این قدر سریع بشی؟یعنی بدون اون بخار هم فقط با تمرین کردن می -

 نه.

 کنه؟ی مییهاهفلش از تواناییش چه استفاد -
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 ه. ها بجنگره با آدم بدره فوتبال بازی کنه، چون خیلی سریعه... ولی بعدش میاولش که می

 ز این کارش خوشت میاد؟تو ا -

 خیلی. 

 کنه؟هایی میدیگه چه کار -

 کنه تا دنیا رو نجات بده. اون یه بار خودش رو فدا می

 میره؟می -

 گرده. آره... ولی بعداً برمی

 شه؟یعنی دوباره زنده می -

 آره. 

 کنه؟چه جوری این کار رو می -
 ه. میرن راستکی کا قهرمانن... نمیخب... این

 ها نمیری؟تو هم خوشت میاد مثل قهرمان -

 بله. 

 شه؟وقتی نمیری چی می -

 دیم.ها رو نجات میهی تا آخر دنیا آدم

 ها وجود دارن تا دنیا رو نجات بدن؟اشکان یعنی قهرمان -

 بله. 

 ده؟ها رو نجات نمیاون آدم ،پس خدا چی -

 هاست آخه. اون تو آسمون

 تونه مردم زمین رو نجات بده؟نمی ،هاستآسمون یعنی چون تو -

 دن.ها مردم رو نجات میتونه مردم رو نجات بده، اما قهرمانهاست، نمیخدا تو آسموننه. 

 کنه؟پس خدا چی کار می -

 اره. ها رو به دنیا میبچه

 ده؟نجاتشون نمی ،تو دردسر بیفتن ، مثالًکنهبعد دیگه کمکشون نمی -

 نه. 

 نجات بدن؟مردم رو این کار قهرمان هاست که  -

 بله. 

 ها رو خدا فرستاده؟یعنی این قهرمان -

 بله. 

 دونی پیامبر چیه؟می ،ها چیپس پیامبر -



 65/  های میدانیهای مصاحبهگزارش

 آره. 

 ها چی؟پس اون -
 ها نبودن. ها بوده... اون موقع که قهرمانها مال قبالًاون

ها کارشون نجات قهرمان کنن کههم مثل تو فکر میی خودت هاچی؟ دوست وتی هادوست -
 ست؟ه دنیا

 خوایم قهرمان شیم تا دنیا رو نجات بدیم دیگه. بله. اصالً ما می

 شون خارجی هستند؟هدن، چرا همهایی که دنیا رو نجات میاشکان این قهرمان -

 ان.  کند( چون اونا قویفکر میخب چون )کمی 

 ن؟هست قوییعنی چی که  -

 ها بهترن دیگه. خب اون

 دی؟برام کمی توضیح می -

 های خوب دارن. رن فضا... ارتششون زیاده... ماشینها میخب... اون

تونیم قهرمان داشته های گنده نداریم، نمیها رو نداریم، مثالً ماشینیعنی ما چون این چیز -
 باشیم؟

 نه.

 رمان بشی که اون وقت ایرانی هستی؟خوب... اگه خود تو قه -

 شم. آره دیگه... من می

 گی ایرانی هستی یا دوست داری بگی آمریکایی هستی؟شی به همه میببعد که قهرمان  -

 ام.ایرانیگم می  رم آمریکا... ولیمی

 مونی؟همین ایران نمی یچرا تو -

 رم اونجا. ها اونجان... منم میی قهرمانهمه

 ؟فلش چه شکلیه -

 پوشونه.خب... خب اون یه لباس قرمز و زرد داره... صورتشم با ماسک می

 ذاری بقیه ببیننت؟گپوشونی یا میشی صورتت رو میبتو قهرمان  -

 ذارم ببینن.می

 چرا؟ -

 خوششون میاد.  ،بیننبابام میو بهتره... مامان 

 دوست داری همه بشناسنت؟ -

 آره... خوبه... .

 زنن؟ شه ماسک میها که همینولی قهرما -
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  .. ببخشید ما باید بریم.زنم.نه من ماسک نمی

 هام جواب دادی.که به سوالاشکان ممنون  -

 ساله 92رضا، مصاحبه با  -24-2

 خان رو از بین ببره، اون فناناپذیره.هیچکی نتونسته لولو
 

 تذکر پژوهشگر:

موجودات ماوراالطبیعه امری مذموم شمرده شده است و در های دینی ارتباط با جن و در آموزه
سنت فرهنگی ایران نیز نوعی قایل شدن حریم و حد و مرز بین انسان و جن و موجودات ماورای 

ن نتیجه شود و رضا به ایکارتون هتل ترانسیلوانیا، حریم اخیر شکسته میالطبیعه موجود دارد، اما در 
ها نیز موجودات ماوراءالطبیعه مثل دراکوال در ارتباط باشد و از قدرت آن تواند بارسیده است که می

گرایی را برای کودک های ماورایی، دور شدن از واقعاستفاده کند. آرزوی پیدا کردن و داشتن قدرت
 پروراند.به همراه دارد و قابلیت اعتقاد به جادو و خرافه را در فرد می

شعبده بازی عالقه یافته است، به طوری که اگر اجازه داشته باشد، در رضا تحت تأثیر کارتون، به 
 شود.ساعت مشغول تماشای شعبده بازی از اینترنت می 5الی  4طول روز بالغ بر 

رایی خوب گدارد، نو شدن و نفی سنتمصاحبه شونده در فراز دیگری تحت تأثیر کارتون بیان می

توان آن را به شکل مطلق گیری، نمیی این نتیجهاست، حال آن که در عین درست بودن نسب
 پذیرفت.

 سالم! -
 سالم.

 اسمت چیه آقا پسر؟ -
 اسمم رضا هست.

 اشکالی نداره چند دقیقه با هم صحبت کنیم؟ -
 درباره چی؟

 ها عالقه دارند.های همسن تو به اوندرباره چیزهایی که بچه -
 باشه.

 خوب آقا رضا کالس چندم هستی؟ -
 .پنجمکالس 

 بینی؟ هایی میکارتونچه  آقا رضا تو -
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 هتل ترانسیلوانیا، باب اسفنجی.

 

 کارتونی رو خیلی دوست داری؟ چه  -
 هتل ترانسیلوانیا.

 بینی؟ کارتون میروزی چه قدر  -

 ساعت ببینم. دو ،شاید یکی
 بینی؟ با چی می -

 بینم.رم توی اینترنت میتر میبیش
 ببینی؟  نشینیای میبینی یا این که با کس دیگهتنهایی میخودت  -

 بینیم.با داداشم با هم می
 بینی؟ یا مامانت هم می با بابا -

 نه، اصالً.
 بینی؟ فقط همین هتل ترانسیلوانیا رو می -

 بینم.ولی چیزای دیگه هم می ،آره
 بینی؟ چی می -

 نم.بیمثالً شعبده بازی می
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 بینی؟ روزی چه قدر شعبده بازی رو می -

 بینم.هر قدر که اجازه بدند می
 بینی؟ مثالً روزی چند ساعت می -

 بینم.می 1ساعت توی اینترنت شعبده بازی و دراکوال و تلنت شو 5یا  4در کل شاید روزی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 به شعبده بازی عالقه داری؟  -

 آره.
 برای چی؟  -

 ده دیگه.خیلی حال می

 ده؟ برای چی حال می -
 کنه.بینی یکی یهو یه چیزی رو غیب میچون که خیلی جالبه می

 کردی؟ قبل از این که هتل ترانسیلوانیا رو ببینی هم شعبده بازی رو نگاه می -

 اما نه به اندازه اآلن. ،اون موقع هم دوست داشتم

 وانیا دوست داری؟ لهتل ترانسیکارتون  چه کسی رو توی -

  لولوخان رو خیلی دوست دارم.

 لولوخان کیه؟  -

 لولوخان کنت دراکوالست.

 ست؟ این لولوخان چه کاره هخوب  -

                                                             
1. Talent show 
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 کنه.. میویس با یه آدم ازدواج می1صاحب هتله. دیگه بابای میویسه

 خوب از لولوخان لباسی داری؟ -

 آره.
 ؟ داری ازشلباس تا چند -
 تا.2
  ؟ لباسش رو از کجا خریدی -

 از اینستاگرام.
 اکانت اینستاگرام داری؟  -

 نه. با اینستاگرام مامانم رفتم.
 خودت خریدی؟ -

 مامانم برام خرید. ،نه
 چه طوری خرید؟  -

 مامانم هم براش پول داد، آوردنش خونه. ،فروختاز توی اینستاگرام یه نفر می
 چه طور پیداش کردید؟  -

 پیداش کردم. ،خودم توی اینستا سرچ زدم

 مخالفت نکرد؟  وتمامانت برای خریدن لباس با  -

 ر زد.ولی یه کم غُ نه،
 ری؟ خهای هتل ترانسیلوانیا رو ببینی میهای مختلف شخصیتاگه بری بیرون و لباس -

 آره.

 
 

 
 
 
 ؟ های کارتون داریاز شخصیتاسباب بازی یا عروسک هم  -

 ولی ازش پازل دارم. ،ندارم بازیاسباب 
 ؟ دوست داری چه قدر پازلش رو -

 معمولیه. 

 چینی؟ پازلش رو می -

 خیلی کم. ،نه

                                                             
1. meyvis 
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 برای چی؟  -

 بره.می آخه پازل خیلی حوصله سر
 دوستش داری؟ لباسش رو چه طور،  -

 آره.
 پوشیش؟ می -

 آره.
 پوشیش؟ هایی میچه موقع -

 .ریم پارکمی ،پوشیمیاشار با هم میداداش کوچیکم ها هم خودم و ی موقعام. بعضوقتی توی خونه
 ؟ داره یاشار هم لباس ازش -

 آره.
 ؟ دوست داره یاشار هم اندازه تو لولوخان رو -

 ولی دوست داره. نه اندازه من،
 ، یاشار هم دوست داره؟ دوست داری کنی چون تو لولوخان روفکر می -

 آره.
 کنه؟ یاشار هم پازل بازی می -

 نه.
 کنید که ربطی به لولوخان داشته باشه؟ یی هم میهایباز -

 آره. 
 یی؟ هایچه باز -

بازی به  کنیمپوشیم و شروع میریم لباسامون رو میم، زود مییامن و یاشار وقتی که از مدرسه می
 کردن.

 کنید؟ بازی می یچه طور -

 شم.خفاش می ،شمشه. بعد عوض میشم. اون میویس میخان میمثالً من لولو
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 بینی؟ روزی چه قدر کارتون هتل ترانسیلوانیا رو میحاال  -

 شاید یک ساعت.
 بینی یا قبالً؟ تر میبیشاآلن  تو -

 بینم.میرو هست بهش  تر کلیپایی که مربوطاآلنم بیش دیدم.تر میقبالً بیش
 ؟ بینیشمی کامل هر روز -

 بینم.وب میاش رو توی اینستاگرام و یوتهبینمش. کلیپای بامزنه کامل نمی
 ایی ازش هست؟ هچه جور کلیپ -

 خیلی خنده داره. ،ها رو با یه آهنگ ایرانی میکس کردندمثالً بعضی
 خودت اینستاگرام داری؟  -

 مامانم داره. ،نه
 بینی؟ ری و میرام مامانت میاینستاگبا  -

 آره.

 ری؟ با گوشی یا تبلت می -

 با گوشی مامانم.
 کار کنی؟ با اون  بلدی -

 آره خب.

 کنی؟ وب هم نگاه میگفتی یوت -

 آره.

 ری؟ با فیلترشکن می -

 آره.
 فیلترشکن از کجا گیر آوردی؟  -

 داشتیم.

 یعنی چی داشتید؟  -

 م هست.ه توی گوشی بابام هست، توی گوشی مامانم
 کنی؟ دونند از فیلترشکن استفاده میمامانت یا بابات می -

 کنم.کنند که کم ازش استفاده میولی فکر می ،دونندمی
 کنی؟ گی ازشون مخفی مییعنی می -

 گم بهشون.کنم فقط نمیمخفی نمی

 گی؟ چرا نمی -

 ست با فیلترشکن کار کنی.گه خوب نیچون بابام می
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 گه؟ کنی برای چی میفکر می -

 دونم.نمی
 توی مدرسه هم کسی هست هتل ترانسیلوانیا رو ببینه؟  ی خودتاهاز دوست -

 دید.ولی پارسال یکی از دوستام می امسال نه،
 دید یا تو؟ اول اون می -

 اول اون دیده بود. بعدش منم دیدم.

 پوشیدی؟ تر میلباسش رو هم قبالً بیش -

 پوشم.ولی اآلنم خیلی می ،آره
 کردید؟ در مورد لولوخان صحبت میت ی خودهادوست توی مدرسه چه قدر با -

ها مون رو شبیه دراکوالخوندیم. مثالً قیافها آواز میزدیم. مثل اونما مثل لولوخان و بقیه حرف می
 کردیم.می

 کردید؟ یعنی چه طور می -

مسخره  و زدیم بیرون مثل لولوخانکردیم. دیگه دندومامون رو میمون رو وحشتناک میهمثالً قیاف
 م. خوندیخوندیم. آهنگ میویس انسان ترسانه رو میها هم آواز میآوردیم. بعضی موقعبازی در می

 گفت این کار رو نکنید؟ کسی بهتون نمی -

 گیر داد. ون به مامعلمم ،دادیمند بار سرکالس که قایمکی انجام میچ

 به تو گیر نداد؟  -

 داد.تر انجام میبیش دوستمنه 

 بخوای کسی رو بترسونی؟  ،تا حاال شده با در آوردن ادای لولوخان -

 .ترسونمها مامانم و یاشار رو میهای مدرسه رو و بعضی موقعآره بعضی موقع بچه
 آوردی؟ و یا میویس رو در می توی خونه هم ادای لولوخان -

 خیلی. ،آره

 این کار رو نکن؟  ،گندتوی خونه بهت نمی -

 گند.بهم می ،آره
 بابات یا مامانت؟  -

 ولی بابام خیلی بدش میاد.  ون،هر دوتاش
 برای چی بدش میاد؟  -

ره بازی قدر مسخ نباید این ،ه تو دیگه بزرگ شدیگمی ،زنم بیرون)با خنده( وقتی دندونام رو می
 دربیاری.

 دی؟ انجام میحرکات لولوخان رو جلوی بابات چه قدر  -
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 خندیم.خودم و یاشار می ،ها که حرصش در میادخیلی نه. ولی بعضی موقع
 لولوخان چه طور آدمیه؟  -

 اصالً آدم نیست.

 پس چیه؟ -
 دراکوالست.

 دراکوال دیگه چیه؟  -

 مه تر از آدمه و از آدماولی دندوناشون بزرگ ،شون مثل آدمهههمون هیوال. یه چیزایی که قیاف

 ترسند.می
 همون جن هست؟  لولوخان -

 آره فکر کنم.
 لولوخان خودش دراکوالست؟  -

 آره.

 ای خوبی داره؟ هخوب به نظرت لولوخان چه چیز -
 خواد با آدما دوست بشه!می ما بدش نمیاد،وخان مهربونه، از آدلول
 خواند دوست بشند؟ مگه بقیه نمی -

ما رفت گه کسی نباید با آدگند که نباید با آدما دوست بشی. بابای لولوخان خیلی میهمه می ،نه

و آمد داشته باشه. هی میاد توی فکر میویس. مثالً یه جایی اگه عکس قاب عکس بابای لولوخان 
 کنه به حرف زدن که نباید با آدما دوست بشید.، از توی عکس شروع میباشه

 میویس کیه؟  -

 دختر لولوخان.
 از چه چیز لولوخان خوشت میاد؟  -

 نتونسته لولو خان رو از بین ببره، اونکنه. خیلی بامزه است. هیچکی خودی لج نمیاین که بی

 فناناپذیره.
 ان خوشت میاد؟ ای لولوخهدیگه کالً از چه چیز -

خواد کتاب بخونه یهو یه کتاب میاد شه. مثالً میچیزی که بخواد همون لحظه آماده می مثالً هر

 توی دستش.
 خوب این کجاش خوبه؟  -

ع سری ،چیزی بیاری. هر چیزی خواستیساعت زحمت بکشی بری یه  2خواد خوبیش اینه که نمی
 .ستآماده ه

 مونه؟ گی مثل جادو مییعنی می -
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 آره.
 ایی بلده؟ هدیگه چه کار -

رو تسخیر  شونهتونه هممی ،از دست خانواده جاناتان ناراحت بشه اگه بابا بزرگهگفتند یه جایی می

 کنه.
 یعنی تسخیر بلده؟  -

 آره. بابای لولوخان بلده.
 تونستی تسخیر کنی؟ دوست داشتی انقدر قدرت داشتی که می -

 ه.باحال آره خیلی
 ای خوبی داره؟ هخوب بهم بگو ببینم لولوخان چه چیز -

ودش کشه طرف خصندلی رو می ،مثالً بدون این که دست به چیزی بزنه ،خیلی چیزای خوبی داره
حلقه عروسی مثل عنکبوت خودش رفت توی دست عروس. کالً خیلی  ،یا مثالً وقتی که عروسی کرد

 چیزای خوبی داره.

 ا، مثالً اخالقش چه طوره؟ هجور چیزغیر از این  -

 خیلی خوبه. 
 گی خوبه؟ چه کار کرده که می از چه نظر خوبه، -

. تازه خودی نکردخواست با جاناتان عروسی کنه مخالفت بیمثالً مهربونه. وقتی که میویس می

 با یه آدم عروسی کرد. خودشم بعداً
 
 
 
 
 
 
 مگه خوبه؟  ،خوب این که با یه آدم عروسی کنه -

ها ازدواج کنند. دوستی هم نباید بکنند. ولی گفتند که آدما نباید با هیوالچون که قبالً می ،آره
 میویس و باباش رفتند با آدما عروسی کردند.

 شه؟ عاشق آدم میبرای چی لولوخان  -
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 ،کنهعرفی میتوی کشتی وقتی خانمه میاد خودش رو م ،شهخودش عاشق یه آدم می لولوخان بعداً

. 1شه. زبونش رو انگار که موش خورده. دختره دختر ونهلسینگهلولوخان لب و دهنش کج و کوله می

 شکست بدند. تونند هیوال رودما هیچ موقع نمیگه آباباش می

 
 

 
 
 
 
 

 گفتند؟ ها میها ازدواج کنی یا این که هیوالگفتند نباید با هیوالآدما می -

 ترسیدند.از همدیگه می ونهر دوتاش
 پس در واقع میویس و باباش یه کار جدید کردند؟  -

 آره.
 ای بدی داره؟ هحاال بهم بگو ببینم لولوخان چه چیز -

 هیچ چیز بدی نداره.
 شه کسی هیچ چیز بدی نداشته باشه؟ مگه می -

 شه.آره می
 تونستی بری بین دراکوالها؟ دوست داشتی می -

 آره.

 کردی؟ اون موقع چه کار می -

 کردم.دونم چه کار میرفتم پیششون. نمیمی

 دوست داری خودت یه دراکوال بودی؟  -
 ،ومدم توی خیابوناها هم میکردم. بعضی موقعآره خیلی دوست داشتم. کارای عجیب و غریب می

ترسوندم. پرواز ومدم مردم رو میاها هم یواشکی میگفتند یه دراکوال اومده. بعضی موقعهمه می
کنم شم و پرواز میتونست منو بگیره چون خفاش میکسی نمی ،کردمکردم. اگه یه کاری میمی

 رم.می
 تر خوشت میاد یا موقعی که دراکوال باشی؟ خودت بیشاآلن وضعیت  از تو -

 از موقعی که دراکوال باشم.

                                                             
1 . vanhelsing 
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 کنید؟ یا بابات در مورد لولوخان صحبت می چه قدر توی خونه با مامان -

 کنم.دند. من برای خودم صحبت میگوش نمی ،کنیم. اگه هم صحبت کنمصحبت نمی
 گی؟ چی میخوب حاال کنی، پس با خودت صحبت می -

 .صدای لولوخان رو درمیارم گم یاهای لولوخان رو میبعضی از تیکهمثالً 
 زنی؟ ی مثل لولوخان حرف میهایدیگه چه موقع -

 ره.ام سر میتنهام و حوصله وقتی که ها. مثالًخیلی موقع
 مامانت نظرش در مورد لولوخان چیه؟  -

 خنده( بدش میاد. )با
 برای چی بدش میاد؟  -

 ترسونمش.ها میام میخنده( چون که بعضی موقع )با
 ی؟ چه قدر ادای قیافه و حرکات لولوخان رو درمیار -

 ارم.ش رو که خیلی در میاادای قیافه

 کنی؟ مثالً چه کار می -

کنم. یه بار به دندونام چسب زدم، بزرگیش زنم بیرون و چشام رو بزرگ میمثالً دندونام رو می
 شبیه دندونای لولوخان شد.

 ایی کردی که شبیه لولوخان بشی؟ هدیگه چه کار -

 دارم.برمیمثالً مثل لولوخان این جوری قدم 
 کنی؟ تقلید میرو لولوخان  از ییاهدیگه از چه کار -

هی  ،خان وقتی که عاشق شده بودرقصم. لولومثل لولوخان می ،مثالً هر موقع که خیلی خوشحالم
 قصم.خونم و میآواز می ،شمرقصید. منم مثالً وقتی خوشحال میمی

 

 
 
 
 
 
 خوب دیگه چی؟  -

 دارم.لولوخان برمیو مثل ر هامچرخم و قدمیه دفعه میمثالً دور خودم 
 چه قدر دوست داری در آینده شبیه لولوخان بشی؟  -

 شه.ولی خب نمی خب دوست دارم،
 شه؟ چرا نمی -
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 تونه هیوال بشه.چون که آدم که نمی
 ها وجود دارند؟ به نظرت هیوال -

 دونم ولی.نمی آره،

 کنی که مثل لولوخان بشی؟ چه قدر تالش می -

 کنم.کاری نمی
 برای چی؟  -

 شم.دونم مثل لولوخان نمیچون می

 زدی که شبیهش بشی؟ پس برای چی چسب به دندونت می -

 کنم که یه دراکوالی واقعی شدم.این طوری حس می

 خوبه یا بده؟ این کار  -

 تونم بکنم.ری میکنم همه کاخیلی خوبه. حس می
 د؟ کننبازی می وتهات هم با دوست ،ادای لولوخان رو درمیاری وکنی وقتی که داری بازی می -

 کنند.ها میاند. اونا مثل من با هتل ترانسیلوانیا حال نمیولی دوستام بعضی موقع ،کنهیاشار بازی می
 عاً بده؟ آیا واق ،گند هیوال بدهچرا به نظرت همه می -

خان رفت ولی لولو ،ها رو بکشهخواست هیوالنه اتفاقاً خیلی هم خوبه. ببین مثالً ونهلسینگ می
 ها رو.خواست بکشه هیوالاش رو نجات داد و هم خودش رو هم نجات داد. ولی اون میهم نوه

 ونهلسینگ کیه؟  -

 خواد لولوخان رو بکشه. خیلی بدجنسه.دمه پیره که مییه آ

 برای چی؟  -

 خواد از آدما دفاع کنند.می
 ترسند؟ ا نمیهها از آدممگه هیوال -

کنه که ها نداشتند. اون فکر میها که کاری با اینخانواده ونهلسینگا خیلی بدجنسند. آخه هیوال

 ها که کاری با آدما ندارند.خواند آدما رو اذیت کنند، ولی هیوالها میهیوال
 گند بده؟ ظرت چرا همه میپس به ن -

 گند.خب اشتباه می

 چه حسی داری؟  ،بینیرو میهتل ترانسیلوانیا کارتون وقتی که  -

 شدم.ولی قبالً خیلی هیجانی می ،دیگه زیاد حس خاصی ندارم ،البته من خیلی دیدمش

 شدی؟ یعنی چه طور می -

 ون و این رو ببینم.کشیدم که از مدرسه بیام بیریعنی انتظار می
 بینی یا نه؟ کالً وقتی درس داری می -
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 آره.
 بینی؟ میاین کارتون رو م ه باز ،اگه امتحان هم داشته باشی -

 اره ببینم.ذ، اون موقع مامانم نمینه دیگه

 بینی؟ اگه دست خودت باشه می -

هایی دوست دارم برم یه تیکهکنم که درس بخونم. هی رم سراغ درس اما کالً تحمل نمیمی
 ازش رو ببینم.

 کردی؟ اگه به اندازه لولوخان توانایی داشتی چه کار می -

 کردم.کردم. خیلی کارا میهمه کار می
 کردی؟ می هاییمثالً چه کار -

ها رو ههای بچشدم برگهرفتم مثل خفاش میخوندم، میدیگه اصالً نمی ،هر موقع امتحان داشتم
 دیدم.می

 بینی؟ میکارتون روزی چه قدر  ،اگه درس نداشته باشی و مامانت هم اجازه بده -

سازند رم کسایی که خودشون کلیپ میبینم. یا میها رو میکارتونرم بقیه مثل همیشه. ولی می
 بینم.کنند رو میو خودشون رو شبیه دراکوال می

 کار چیه؟  کنی، هدفت از اینوخان تقلید میتو وقتی از لول -

 .رهام سر نمیحوصله
 گذره؟ یعنی بهت خوش می -

 آره.
 دیگه چی؛ هدفت فقط خوش گذروندنه؟  -

 پس چی. ،آره
 تر شده؟ مثالً شده تا حاال با درآوردن ادای لولوخان احساس کنی که قدرتت بیش -

 دهد( آره.)با هیجان پاسخ می
 اری؟ تر ادای لولوخان رو در میی بیشهایموقعچه  -

 وقتی که خیلی خوشحالم.
 وقتی که ناراحتی چی؟  -

 اون موقع حال و حوصله هیچی رو ندارم. ،نه
 کنی؟ اون موقع چه کار می -

 زنم.خوابم، یا با کسی حرف نمیمی
کنه یا کنار میاد، حلش میوقتی که لولوخان به یه مشکلی برمی خوره، چه طور با اون مشکل  -

 کنار میاد؟ با اون  این که
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 کنه.کنم که مشکلش رو حل میفکر می
ن موقع ، اوره که بهش نرسیدهبگذار یه جور دیگه بپرسم، مثالً وقتی که لولوخان یه هدفی دا -

 کنه؟ چه کار می

خب شاید  ،تخیالش شد. گفبی بود با نوه ونهلسینگ ازدواج کنه، آهان. مثالً وقتی که لولو نتونسته
 اون دوست نداره. ناراحت شد فقط.

 کنی؟ چه کار می ،تو خودت چه طوری، اگه به مشکلی بر بخوری یا توی هدفت شکست بخوری -

 ؟کشیکنار میخان به هدفت برسی یا این که مثل لولوکنی هر جور شده سعی می

 شم.یال میخمنم بی 
 کنی؟ شی چه کار میوقتی که خیلی خوشحال میتو  -

 خونم.دم و یه دفعه آواز میپرم باال پایین و یکی دوتا قر میمی
 شه؟ به نظرت لولوخان هم مثل تو خوشحال می -

 

 
 
 
 
 
 

 

 شم.من مثل اون خوشحال می ،آره
 کردی؟ یعنی قبالً، قبل از این که لولوخان رو ببینی، این طوری خوشحالی نمی -

 زدم.خوندم و چرخ نمیدیگه آواز نمیاآلن  ولی مثل ،پریدمباال پایین می
 کنی؟ وقتی که عصبانی بشی چه کار می -

ی ولی بعض ،شاید دعوا کنیم هام هم باشن،سیکالهم زنمش. اگه)با خنده( اگه یاشار باشه می
 کنم.ی نمیکار ها هم هیچموقع
 کنه؟ چه کار می ،شهلولوخان وقتی که عصبانی می -

 شه.لولوخان خیلی عصبانی نمی

 اره. این طوری به آدما قدرتشیا می کنهشه یه چیزی رو غیب میخوب هر موقع که عصبانی می 
 ده.و نشون میر

 کنند؟یید مینت چه قدر لولوخان رو تأت یا مامابابا -
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 زیاد دوستش ندارند.

 دونی؟ از کجا می -

 گند تو یه چیز دیگه هم ببین. این چیه این قدر اداش رو درمیاری و این جور چیزا.چون بهم می
 گند نباید انجام بدی؟ مثالً برای کدوم اداش می -

 گند نکن.بیرون رو خیلی میمثالً این که دندونم رو میارم 
خواد یه کاری رو بکنی، بهت بگه که مثل لولوخان این کار می وت مامانت وقتی ازاآلن  شده تا -

 رو بکن؟ 

گم یم  تو هم باید مثالً وقتی ،دهگفت مثل میویس که باباش گوش میها میبعضی موقع ،آره

 گه.تر میدیگه کماآلن  باید گوش بدی. ولی رو از توی سالن جمع کن، وسایلت
 گه؟ تر میبرای چی کم -

 دونم.نمی
 ایی یاد گرفتی؟ هکالً از لولوخان چه چیز -

ی پیچم که کسدارم و طوری میجای خودم بتونم چرخ بزنم یا یه پارچه برمی یادگرفتم که سر
 و نبینه. ر من

 ؟ از اون یاد گرفتیا رو هم هایی مثل اخالق و این جور چیزهچیز -

 .هآره خب. لولوخان خیلی مهربون
 کنی؟  رو مثل اون سعی نکردی اخالقت ،بینییعنی از اون موقع که لولوخان رو می -

 آره فکر کنم.
 ایی کردی؟ همثالً چه کار -

 دونم.)با خنده( نمی
 کارتون واقعیه؟ کنی چه قدر موضوع فکر می -

 شایدم باشه. ،اصالً واقعی نیست
 آخرش واقعی هست یا نیست؟  -

 ها وجود داشته باشند.دونم. شایدم دراکوالنمی
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 ند؟ کنکنی اگه دراکوال وجود داشته باشه یا لولوخان، توی کجای دنیا زندگی میفکر می -

 کنم توی آمریکا.فکر می
 برای چی آمریکا؟  -

 چون که خیلی پیشرفته است.
 کنه؟ جایی که پیشرفته باشه زندگی میمگه دراکوال  -

 باید توی آمریکا باشند. ،دونم. ولی فکر کنم اگه قرار باشه جایی باشندنمی
 م کشور و ونهلسینگ از کدوم کشوره؟ به نظرت لولوخان از کدو -

 خوره آمریکایی باشند.هر دوتاشون می
 توی ایران چی؟  -

 ایران که کسی نمیاد.ای همراه با تمسخر( نه بابا )خنده
 کنه؟ ها زندگی میکالً کجا -

 ها.یه جایی که آدم نباشه. مثالً توی بعضی کوه

 ها دراکوال یا جن وجود داره؟ توی کوهاآلن  کنیفکر می -

 فکر کنم باشه.
 کنی خودت چه قدر شبیه دراکوال هستی؟ فکر می -

 اصالً شبیه نیستم.

 یه دراکوال بود؟ ات شبدوست داشتی قیافه -

 خیلی دوست دارم. ،آره

 اون طوری به نظرت زشت نبود؟  -

 شدم.بودم، ولی خب دراکوال میشاید یه کم زشت 
 اخالقت چه قدر شبیه لولوخانه؟  -

 فکر کنم شبیهه. ،دونمنمی

 کردی؟ جاش چه کار می ،لولوخان نبودکارتون اگر  -

 دونم.نمی
 کردی؟ یعنی به جای دیدن هتل ترانسیلوانیا، چه کار می -

 دیدم.برنامه تلنت شو رو می. دیدمکلیپای شعبده بازی می
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 باشه؟  شبیه به لولوخانش کنی کسی توی خونه هست که اخالقفکر می -

تر اش هم سرکاره. مامانم هم که بیشهمه زنه،ابام که کالً زیاد حرف نمیکسی نیست. مثالً ب ،نه
 زنه. یاشارم که هیچی.غر می

 تا حاال شده بری کنجکاوی کنی ببینی که آیا دراکوال وجود داره یا نه؟  -

 د.ها ترسناکننه از دراکوال. ولی خب جن ،گندتر از جن میکنم. بیشها نگاه میآره. توی سایت
 ترسیدند.ها میجوری که آدما از دراکوال مثل همون ،ترسیمشاید ما آدما ازشون می

 دیدن این دراکوال به ورزش یا هنر خاصی تو رو عالقه مند نکرده؟  -

 لدم.با پاسور کلی حرکت باآلن  کنم. مثالًبینم و اجرا میرم کلیپاش رو میبه شعبده بازی. می
 خوری؟ میون با ا بینی، چیزی همکارتون میوقتی که  -

 بینم.تر مینه بیش
 بینی یا این که یه جور دیگه؟ خوابی و میمی -

 بینم.دم روی مبل و میلم می
 یه؟ چه طورخوابت  ،بینیای دراکوال رو میهوقتی که کلیپ -

 خوابم.یها راحت متر موقعولی بیش ،برهخوابم. بعضی شبا دیر خوابم میکنه. راحت میفرقی نمی
 بره؟ ها دیر خوابت میچه موقع -

 وقتی که ظهر زیاد خوابیده باشم.
 ببینی که چشمت درد بگیره؟ کارتون قدر  نوتا حاال شده ا -

 تری دستگاه تموم بشه.بینم که باشه. انقدر می)با خنده( آره خیلی می
 ا دعوا؟ کنه یا ببا صحبت کردن حل می ، مشکلش روپیدا کنه لولوخان اگه با کسی مشکلی -

 با صحبت کردن.
 مشکلت رو با دعوا حل کنی یا با صحبت کردن؟ دوست داری تو خودت  -

 با صحبت کردن.
 برای چی با دعوا نه؟  -
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 .شه. این طوری خوب نیستحق با اون می ،تر باشهچون که با دعوا هر کی زورش بیش

 یویس رو هم دوست داری؟ گفتی م -

 ولی نه به اندازه لولوخان. ،آره

 تر از میویس دوست داری؟ چرا لولوخان رو بیش -
 داره.چون که خیلی خنده

 میویس چه طور آدمیه؟  -

 ند.چ کدوم آدم نیستند. اینا دراکوال هستگفتم که اینا هی
 خوب چه طوره درکوالییه؟  -

 کنه.ا دوست بشه. اصالً میویس با یه آدم عروسی میخیلی مهربونه. دوست داره با آدم

 خوب لولوخان هم همین طور بود دیگه؟  -
س ولی میوی ،ترسیدنخواست میویس با آدما دوست بشه. همه از آدما میلولوخان اولش نمی ،نه

 عروسی کرد. ،رفت با جاناتان که آدم بود

 کار رو نکرده، درسته؟  ز اون کسی اینپس میویس یه کاری کرده که جدید بوده و قبل ا -
 ها از دست آدما فرار کردند یه جایی.هیچ کس. ببین کالً دراکوال ،آره

 کجا؟  -

 دونم یه جایی که آدم نباشه.نمی
 ا رفت و آمد کرد؟ هبه نظرت میویس کار خوبی کرد که با آدم -

 آره.

 برای چی؟  -

 خه آدما که ترس ندارند.ترسیدند. آمیخود از آدما ه بیچون که بقی

 گی این طور نیست؟ اما انگار می ،ترسندها میا از دراکوالهکردم که آدمفکر میاآلن  من تا -

ترسند، ولی توی هتل ترانسیلوانیا ها میها و زامبیها هم آدما از جنآره. توی فیلم ترسناک
 برعکسه.

 بینی؟ فیلم ترسناک هم می -

 اره. ذ، مامانم نمینه
 برای چی؟  -

 ترسم.گه اینا ترسناکند. خودمم میمی

 خوب مگه ترسناک نیست؟  -

 خواد نترسم.ولی من دلم می ،ترسناک هست

 خواد نترسی؟ برای چی دلت می -
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 میویس اصالً ترسناک نبود. ،ببین
 خواد فیلم ترسناک ببینی؟ رای چی دلت میولی ب ،خوب میویس خوب بود -

 خوام فیلمای جن و زامبی ببینم.ولی می ،ترسناک دوست ندارم

ولی داخلش دراکوال و جن و زامبی باشه،  ،گی فیلمی دوست داری که ترسناک نباشهیعنی می -
 درسته؟ 

 آره.
 برای چی جن دوست داری؟  -

 اما دوست دارم یکی مثل میویس و لولوخان رو. ،دونمجن نمی
 ممکنه؟ این مسأله ا ارتباط داشت، چه طوری هگفتی میویس با آدم -

 نصف دراکوال. ،دار هم شد که نصف آدم بودبچه بعداتان که یه آدم بود ازدواج کرد. با جان
 بعد بابای میویس اجازه داد که با یه آدم ازدواج کنه؟  -

 ی به بابا بزرگش نگفتند.ول ،آره گذاشت

 چرا؟  -

 چون که طرز فکرش قدیمی بود.
 یعنی چه طوری بود؟  -

واست خگفته و نمیخواس همون چیزایی رو بگه که همیشه مییعنی یه جوری بود که فقط می

 جدید بشه.
 یعنی چی جدید بشه؟  -

 کرد.یعنی این که میویس جدید بود. کارای جدید می
 یه جدید بشه؟ منظورت چ -

 منظورم اینه که بخواد یه جور جدیدی رفتار کنه دیگه.
 میویس بچه هم داره؟  -

 آره.
 بچه میویس چه طوره؟  -

 سگله.ست. خیلی اُخیلی بامزه ه

 م شبیه دراکوالهاست؟ ه اون -

 نصف دراکوال. ،اش مثل آدماس. نصف آدمهنه قیافه

 ست؟ ه مثل دراکوال ه چیز اونچ -

 ولی نصفش از دراکوالست. دندونش ،مثل آدماست. کارای عجیب و غریب هم بلد نیستاش قیافه
 مثل آدما. ،کوچیکه
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 ها بد؟ ا خوبند و هیوالهرضا جان برام بگو ببینم توی هتل ترانسیلوانیا آدم -

 ها بهترند.ولی هیوال ،هر دوتاشون خوبند ،نه
 چرا بهترند؟  -

ها رو خودی هیوالخواستند بیمی ،هالی آدما مثالً ونهلسینگو ،چون که کاری به کار کسی ندارند
 بکشند.

 یا نه؟  ندشدها دوست میا با هیوالهتوی هتل ترانسیلوانیا آخرش آدم -

 شه.ها دوست میند. حتی ونهلسینگ که دشمن لولوخان بود هم با هیوالدشدوست می ،آره

 دوست باشند؟  هاا با هیوالهدمبه نظرت خوبه که آ -

 آره.

 برای چی خوبه؟  -

 ها خیلی خوبند.چون که خوبه دیگه. هیوال

 ساله  92باران، مصاحبه با  -25-2

 ببینیم. ایتا مبادا ما یه صحنه ،کننبابا و مامانمون دایم کانال عوض می ،گندوستامم می

 
 تذکر پژوهشگر:

ول که ا بازی کند. تاتنهایی آمده بود . او به انجام شد هایکی از پارک مصاحبه با باران در محیط
ساعت  بعد از نیم ،بدمینتون بازی کنمبا اون  به سمت او رفتم خودم معرفی کردم و از او خواستم که

 د.تر معرفی کناز او که خودش بیش تر شدن مشغول صحبت با او شدم و خواستمبازی و صمیمی
اما باران  ،متری نیاز داشتبرای صحبت با او وقت بیش ردیم. البتهیک ساعت با هم صحبت ک تقریباً

 .گفت که باید به خانه برگردد
 بازی خوب بود؟ ،خوب باران جان -

 خیلی خوب بود. ،آره
 باران گفتی کالس چندمی؟ -

 کالس ششم.

 خواهر یا برادر داری؟ -
 خواهر.

 تر از خودته؟بزرگ -
 آره.
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 چندسالشه؟ -
 این طورا.سال 16 -15
 مامانت شاغله؟ -

 آره. 
 کنه؟کجا کار می -

 تو شرکت.
 بابا چی؟ -

 سوپر داره.
 تنها میایی پارک؟همیشه  -

 گه خودت برو.می ،ولی بعضی اوقات که مامانم حوصله نداره ،نه
 خونتون نزدیکه؟ -

 همین بغله. ،آره

 ترسی تنها؟نمی -
 نه.
 ی؟تنها باشدوست داری مامان بیاد یا  -

 نه تنهاا.

 چرا؟ -
 گذره.تر خوش میاین جوری بیش

 شه؟چی می ،مگه وقتی مامان هست -
 خواد گیر بده به آدم.هی می

 گه؟مثالً چی می ،گیر -
 اره راحت باشم. ذنمی

 یعنی چه جوری؟ -
 خندیم.ریم به پسرا میوقتی تنهام با دوستام می

 ده؟ده یا میاجازه نمی توقتی مامان هس -

 شه.پیش اون که نمی ،نه دیگه
 چرا؟ -

 کنه.خب دعوامون می
 خندی؟ا میهبرای چی توی پارک به پسر -

 کنیم.می شونما هم مسخره ،کنناونا ما رو مسخره می
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 کنن؟از چه نظر مسخره می -
 خندن.ن یا به موهامون میلباساموبه 
 میایی اینجا؟ ،کنیتنت میچی تر بیش -

 کنم.می مروز یه چیزی تنهر 
 کنی؟تنت می تر چه مدلیبیش -

 کنه.هایی که اُکیا تنش میمث لباس

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 یه؟اُکیا ک -
 دونی.وااا نمی

 نه خاله، چیه؟ -
 س.ا هیه سریاله عاشقون

 ؟چی هست موضوعش -

 کنه.گریه می اشمهم ههاُکیا  ،دوست دارنرو دوتا پسر اُکیا 

 

 ؟دوست داری ور این فیلم -
 تموم شدش.اآلن  ولی دیگه ،دیدمهر روز می

 خب چرا دوستش داری؟ ،اِ -
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 عاشق اکیام.
 اُکیا چه جوریه؟ -

 خیلی خوبه.

 گی خوبه؟از چه نظر می -
 گیره.ازش هی دستمال می ،کنهبه اون دختر فقیره کمک می ،با کمال مهربونه

 کمال کیه؟ -
 دوست پسرشه.

 اُکیا و کمال با هم چه جورین؟ -
 شن.ولی یهو بد می ،خیلی خوبن با هم

 هایی خوبن؟مثالً چه موقع -
 با هم خوبن. ،کنهوقتی کمال اُکیا رو بغل می

 کنه؟هایی میدیگه چه کار -

 کنن.همه کار می
 مثالً چه کاری؟ -
 گم. ولی نمی ،کننکنن یه کارا دیگه هم میبغل می ،رنهم کشتی می با

 

 
 
 
 
 چرا؟ -

 خوام بگم.نمی
 درسته؟ ،ها دارهبچه یهای نامناسب براگفت که انگار صحنهها بهم مییکی از بچه -
 ولی من که بچه نیستم. ،ره دارهآ

 ؟پس چی هستیتو  -
 بینم.می فقط هم فیلم بزرگونه ،من بزرگم

 شه؟باران به نظرت آدم چه زمانی بزرگ می -

 بکنه دیگه.رو آدم بزرگا  یبتونه کارا
 مثالً چی عزیزم؟ -

 کسی نتونه بهش اجبار کنه. ،حرف خودش حرف باشه ،تنهایی جایی برهاین که 
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 ؟انجام بدن توننکوچیک و بچه نمی یاهآدمپس یعنی کارهایی که  -
 .لوسن کالً ،تنهایی برن جاییترسن می ،تحت نظر دیگرانناش همه اونا ه،نه دیگ

 تو از چه زمانی فهمیدی بزرگی؟ -

ث من م ،کنمترن صحبت میرم پارک یا با دوستام که از خودم بزرگتنها میاز وقتی که خودم 
 خوام بشم. اُکیا می

 از چه نظر؟ -
 کنه رو منم بکنم.کارایی که اون می

 ایی؟هچه کار -
 خوام موهام رو رنگی کنم.می ،که رفتممتوسطه هم  ،مث اون بلند کنمرو خوام موهام می

 چرا حاال شبیه اکیا؟ -
و راش تبلیغ رنگ اُکیا مگه ندیدی این مغازه لوازم آرایشی رو شیشه ،اون مدلی مدهاآلن  چون

 مث اون کنم.رو خواد برم موهام دلم می ،شمهر دفعه رد می ،کرده

 

 
 
 
 
 
 
 کنی؟چه کار می ،مامانت اگر اجازه نده رنگ کنی -

 زنم تا اجازه بده.حرف میبا اون  انققققد
 اگه بازم اجازه نداد چی؟ -

 مث خواهرم. ،کنم به گریه کردن تا اجازه بدهشروع می
 کنه؟خواهرت کی گریه می -

 کنه.گریه می ،خواد کاری بکنه که اجازه ندن بهشوقتی می
 ؟رسهخودش میبه خواسته بعد  -

 شه.مامانم خسته می ه،ره دیگآ
 چه چیزی از اُکیا یاد گرفتی؟ -

 همین که چه جوری لباس بپوشم.

 پوشه؟چه جوری لباس می -
 پوشم.گفتم که مث اون لباس ورزشی می ،لباساش خیلی قشنگه
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 گی؟بهم میهم  رو شادیگه یه مدل -
 یلی دوس دارم.اونم خ ،خیلی بلند دکلته اس ،پیراهن داره وشلوار تنگ مشکی با کتونی رنگی اکیا 

 پیراهن دکلته خودت داری؟ -

 ده.خوام گوش نمیمیگم می  هی به مامانم ،نه
 چرا؟ -

 ها دکلته قشنگ نیس.گه برا بچهمی
 تو برای چی دکلته رو خیلی دوست داری؟ -

 بخرم.  خواممنم می ،پوشه، هم این که خواهرمم دارهچون هم اُکیا خیلی می
 ؟خرهمیبرات مامانت  -

  .خرمرم میولی خودم می ،نه
 خودت تنهایی؟ -
 خواد.چون خیلی دلم می ،خرمرم میره با دوستام میآ

 اگر مامانت دعوات کرد چی؟ -
 خوام که داشته باشم. چون من می ،مهم نیست اصالً

 ناراحت شد چی؟ وت اگر مامانت از -
 کنم. رم بغلش میخب می

شه بهم اون چیزی که اون موقع کامل نگفتی در مورد این که چه کاری می ،حاال باران جان -
 کردن اُکیا و کمال رو بگی.می

 چی رو؟
 گم.گفتی نمی ،کردایی که اُکیا میههمین کار -
 ولی به یه شرطی.  ،گممی هان امممآ
 حاال بگو چه شرطی؟ ،قبول -

 بازی کنی باهام.  این که یه دست دیگه بدمینتون
 خب حاال بهم بگو؟ ،باشه عزیزم -

 صحنه بد داره. ،بعضی اوقات مث اون دفعه که کمال بردش کشتی ،ببین

 یعنی چیه؟ -
 اشت ببینم.اش رو دیگه مامانم نذ، بقیهبوسش کرد ،درآوردرو لباسش 

 بینی؟با مامانت می -
 بینه.ش، ولی اونم میاهره مامانم مشغول کاره همآ
 کنه؟مامانت صحنه بد میاد چه کار می -
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 زنه کانال بعدی.می
 زنه کانال بعدی؟چرا می -

 کنه برام بده.فکر می

 از نظر خودت برات بد نیست؟ -
 نه. 

 کنی؟چرا همچین فکری می -
 بچه که نیستم کانال رو هی عوض کنه. ،چون من بزرگ شدم

 ؟کنیکار می ، تو چهکنهکانال رو عوض میمادرت وقتی  -
 کنن.یعنی دارن همو بوس می ،زنه کانال بعدیوقتی می ،دونممن که خودم می

 بینن؟میرو هم اُکیا  وتی اهدوست -
 آره.

 ؟نگفتن ا چیزی تا حاال در این موردهاون ،ات چیهدوست -

 .ای ببینیمهتا مبادا ما یه صحن ،کننمی دایم کانال عوضبابا و مامانمون  ،گنمی دوستامم
 ببینه؟چنین چیزهایی رو ت اهدی بچاجازه می ،مامان بشیو شی تو اگه بزرگ  -

 نه.
 چرا؟ -

 خوره. ها نمیچون به درد بچه
 بینی؟چرا پس خودت می -

 من که بچه نیستم.
 نیستی؟بچه کنی که می رچرا فک -

 دونم.همه چی می شم ودوس میاش همه تر از خودمهای بزرگچون من با بچه
 تر داری؟ای بزرگهیعنی تو مدرسه دوست -

 نه تو پارک.
 چند سالشونه؟ -

 نهم. ،کالس هشتم

 شو؟بخودت دوست  هایگه با همسنمامانت نمی -
 نه.

 دونی؟ همه چیز رو می ،گردیتر از خودت میخوب گفتی چون با بزرگ -
 آره.

 مثالً چی؟ -
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 کنم.رم سرچ میهر چی هم ندونم می ،همه چی
 تا حاال شده چیزی ندونی بری سرچ کنی؟ -
 .رفتم نگاه کردم ،یه بار معنی یه فوش )فحش( رو بلد نبودم رهآ

 چی بود؟ -
 دونم یادم رفته.نمی

 ی؟کنمیسرچ چند وقت هست که  -
 یه چند سالی هست.

 آشنا شدی؟کردن جوری شد که با سرچ  چه -
 یاد گرفتم. ،دناینا می هامون خب تحقیقمعلم

 کنی؟ری سرچ میایی میهدیگه در مورد چه چیز -
 تر در مورد اُکیا که گفتم.همینایی که گفتم بیش

 بینی؟تو حاال کجا اُکیا رو می -

 داد قبالً.جم نشون می
 نگاه نکن؟ رو گن که جممامانت یا بابا نمی -
 فقط بچه بودم قفل کرده بودن. ،نه

 دیدی؟یعنی نمیآهان  -

 آره مثالً.
 دیدی؟مثالً چرا، یعنی می -

 دیدم.می ،زدمرفتن بیرون، رمزش رو میوقتی می
 از کجا رمزش رو یاد گرفتی؟ -

 ها رو زدم تا فهمیدم. انقد دکمه
 دیدی؟زدی چی میوقتی رمز می -

 همین جم رو دیگه.
 دونم منظورم چه فیلمی بود؟می -

 کردم.دیدم که فقط بعضی اوقات نگاه میآخه زیاد نمی ،ور یادم نی اسمش
 ؟تداستانش یادت نیس -

 نه.
 مث این اوکیا بود؟ -

 جا دختره بد بود. اون تقریباً
 اسمش چی بود؟ -
 مر.س
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 مر چه جوری بود؟س -
 کرد.دعوا میو کرد همه رو اذیت میبود، خیلی بدجنس 

 دیگه چی؟ -
 دیدم که.آخه من هر روزش رو نمی ،همین

 دیدن؟میات هم هدوست -
 دید.یکی از دوستام می

 زدین؟در موردش با هم حرف می -
 گفت که چی شده.ثمین بهم می ،دیدمزمانایی که نمی ،رهآ

 هاشون قفل داشت؟ثمین هم شبکه -

 نه اونا نداشتند.
 گفت؟می تر چه چیزی در مورد این سریالشثمین بی -

 کردن بهم.ش دعوا داشتن دیگه، تو سریال هم هی خیانت میاههم
 گن؟خیانت به چی می -

 هی مرد با دوتا زن بخوابه.به این که 
 پس منظورت از خیانت اینه؟  -

 یعنی این. ،دونمآره. اون چیزی که من می
 ؟نظرت درباره خیانت چیه -

 خیلی بده. 
 شدی؟ مسألهاز کجا متوجه این  -

 کنه رو هیچ کس دوست نداره.گن که بده، تو سریالم کسی که خیانت میهمه می

 چیه؟ در این باره تی خوداهنظر دوست -
 اونا هم مث من بدشون میاد از خیانت.

 شه؟چه چیزی داره که آدم جذبش می ،مر حاال به جز خیانت کردناین سریال س -
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 کنم. میمر نگاه تر به خاطر قیافه سمن بیش
 چه جوریه؟ -

 خیلی جذابه مخصوصاً چشماش که سبزه.

 کنه؟دوستت چی، اون به خاطر چی نگاه می -
 اون مث من که معتاد اُکیا بودم، معتاد این بود.

 باشه؟سبز مر ات مثل سهدوست داری چشم -
 آره خیلی. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 هایی دیدی؟دیگه چه فیلم -

 سریال کاخ نشینان. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 گی؟سریالش چه جوریه، داستانش رو بهم می -

 خیلی غمه.

 ؟چی هست موضوعش -

 ذارن با هم ازدواج کنن.باباش نمی و ولی مامان ،سه هپسر هیدختره عاشق 
 ؟شهبعدش چی میخوب  -

 کنه.کنه با پسره ازدواج میره فرار میهیچی دیگه، دختره می
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 کدوم شخصیت رو دوست داری؟ -
 خیلی لجباز هست.  ،دختره خوشم نمیاداز 
 از کی خوشت میاد؟ -

 فقط اُکیا رو دوس دارم. ،هیچ کدوم
 بینی؟تو جم جونیور کارتون هم می -

 بینیم. و دوستم فقططط جم سریال می من ت،سه هانه بابا کارتون برا بچه
 هیچ کارتونی عالقه نداری؟ -

 فقط سریال دوس دارم. ،نه
 تو این جوری نیستی؟رو، ا ههم کارتونو بینه ما هم سریاال رو میدختر همسایه  -

 .من فقط سریال عالقه دارم ،نه
 کنی؟نگاه نمیرو کارتون السا و آنا  -
 .دیدم ماهیه بار اونم به اصرار دخترخال فقط ،نه

 نداری؟ شدوست -
 ولی برا من جذاب نیس. ،قشنگه

 چرا؟ -
 کارتونی نیستم. کالًمن 

 ت چی؟ی خوداهتدوس -
 اس هنوز. بچه ،ببینهرو گه هر کی این کارتونا اونم بهم می

 بینن؟ا کارتون نمیهمگه آدم بزرگ -
 اصالً.  ،نه
 ا رو هم دوست نداری؟هاون ،های هم سن توبچه یسازن برامیاآلن  های خیلی زیادیکارتون -
 ره.می ونچون سریاال از دستم ،بینمجم جونیور هم نمی ،که کالً قطعش کردیمرو ایران  ، مانه

 تا حاال هیچ کارتون ایرانی ندیدی؟ -
 نه.
 چرا ایران رو قطع کردین؟ -

 بابام قطعش کرد دیگه. ،دونمنمی
 ت هم کارتون ندیدی؟خود بچگی یحتی توتو  -

 دیدم. رو پلنگ صورتی ه باری فقط ،نه
 چه طور بود؟ -

 چرررت.
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 چرا؟ -
 یعنی چی آخه. ،سه اواقعاً مسخر

 گی مسخره هست؟ازچه نظر می -

 باز جم کارتوناش بهتره. ،هیچ جذابیتی توش به کار نرفته که آدم ببینه
 چه کارتونی تا حاال دیدی؟ تو جم جونیور -

 باربی.

 

 
 
 
 
 
 داشتی؟ تشدوس -

 قشنگ بود. ،آره
 ؟چی بود داستانش -

 دوست پسر باربی اومده بود خونه باربی. 
 خوب چی شد؟ -

جور  و معجخونه رو بعد باربی سریع  ،خیلی ،هیچی خونه نامرتبه، یه عالمه اکلیل ریخته بود زمین

 با دوس پسرش رفتن بیرون.  ،کرد
 بعد چی شد؟ -

 هیچی رفتن گردش دیگه.
 باربی عاشقانه هست؟ -

 زیاد نه.
 صحنه بد نداره؟ -

 .کنن هموبااا فقط بعضی اوقات همین بوس مینه با
 بینن؟میرو ات هم باربی هدوست -

  .دیدن شونتو بچگی

 تر عالقه داری یا السا و آنا؟باربی بیش -
 ولی خب السا و آنا هم بدک نیس. ،تر دیدمباربی بیش
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 تره یا السا و آنا؟ای باربی قشنگهلباس -

 تر دوست دارم.ولی خب لباسا باربی رو بیش ،اوووم جفتشون قشنگه
 جوریه لباساش؟ چه -

 مثل لباسا اُکیا چسبونه.
 ها رو دوست داری؟تو این مدل لباس -

 آره.
 آنا چه طوریه؟و لباسا السا  -

 اس. داراون از این لباس بلندا دنباله

 دار دوست داری یا چسبون؟تر دنبالهبیش -
 چسبون.

 چرا؟ -
 ده.تر نشون میهیکل رو خیلی قشنگ خب اون

 های باربی و السا چه طوریه؟مدل مو -
 بافته.رو موهاش هم السا  ،بندهباربی موهاشو می

 موهاشون چه رنگیه؟ -
 خیلییییی قشنگه. ،بلونده

 و بلوند کنی؟ر دوست داری موهات ،بزرگ شی -

 ده.گوش نمی ،کنه و بلوندر موهاش ،گممی  نم به مامانم، حتی اآلخیلییییی
 دوست داشتی موهات مشکی نبود؟ -

 کردم ای کاش که بور بودم.گاهی اوقات با خودم آرزو می ،وای خیلی
 قدر دوست داری؟ نیارنگ بور رو چرا  -

 .خب واقعاً قشنگه
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 بینی؟میرو م باربی ه ناآل -
 .بینمرو می اُکیااآلن  دیدمنه دیگه، قبالً می

 چه طوریه؟اُکیا موهاش  -

 تر دوست دارم.بیشرو ولی خب من بلوند  ،ایهاون قهوه
 .دیر برم ،کنهدیگه مامانم دعوام میاآلن  ،خاله بیا بریم بازی کنیم... 
 .باشه عزیزم -

 ساله 92مهسا، مصاحبه با  -26-2

 کنن؟هات موهاشون رو رنگ میدوست -

 پری آبی کرده بود. کامل نه، فقط یکیشون یه خورده موهاش رو مثل کتی
 

 سالم مهسا، خوبی؟ -
 مرسی خوبم.

 مهسا خانوم چند سالته؟ -
 سالمه. 12

 کالس چندمی؟ -
 چهارم.

 برادر یا خواهر داری؟ -

 بله، یه برادر دارم که کالس یازدهمه.
 مامانت شاغله؟ -

 داره. نه، خونه
 همیشه پیش شما هست؟ -

 آره، همیشه تو خونه با هم هستیم.
 داداشت چه طور؟ -

 کنه.ره سرکار، پیش بابام کار مینه، اون می
 چه کاری؟ -

 جور کارا.بری و اینکارای ساختمونی و گچ

 تو دوست داری کار کنی؟ -
 آره، منم دوست دارم کار کنم و پول دربیارم.
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 چه کاری؟ -
 خوام برم پیش بابام کار کنم.می
 گه؟بابات چی می -

 اس.رم پسرونه گه سنت کمه، اون کامی
 هست؟ به نظر تو هم اون کار پسرونه -

 نه.
 چرا، مگه کار سختی نیست؟ -

 تونم.عیبی نداره، منم می
 کنه؟مگه مامانت از این کارها کرده یا می -

 اس.نه، مامانم تو خونه 
 پس تو چرا دوست داری از این کارها بکنی؟ -

 کنه پسر و دختر، کار سختی نیست.خب فرقی نمی

 ای بکنی؟ دوست نداری کار دیگه -
 ده.چرا، مامانم داره بهم خیاطی یاد می

 اآلن زود نیست کار یاد بگیری؟ -
ذاره کار کنم با چرخ خیاطی، اما اصرار کردم یاد گه خیلی زوده کار کنی و نمیچرا، مامانمم می

 بده تا وقتی بزرگ شدم، کار کنم پول دربیارم.
 خیاطی کار کنی؟گذاره با چرخ چرا نمی -

 گه خطرناکه.می
 خوای زود کار کنی؟چرا می -

 تا پول دربیارم.
 خوای؟برای چی پول می -

 لباس بخرم، عروسک بخرم، گل بخرم، اسب بخرم، الک بخرم، وسایل آرایشی بخرم.
 مگه اآلن لباس و عروسک نداری؟ -

 خوام.تر میدارم ولی خیلی کم ان، بیش

 خوای؟میتری چرا لباس بیش -
 خوام اونا رو بخرم.چون لباس خوشگل زیاده، هر روز لباسای قشنگ جدیدی میان، می

 بینی لباسای جدید میان؟کجا می -
 توی اینترنت، فیلمای ترکیه، تلگرام، اینستاگرام.

 های جدید چه طورن؟لباس -
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شون، خیلی قهون، یده، پلیوراشون خیلی قشنگه، رنگ پلیوراشمثالً توی فیلمای ترکیه نشون می
 خوشگله.

 کدوم فیلم ترکیه؟ -

 
 
 
 
 
 
 

 تنها یک نفس.

 بینی؟کجا فیلم رو می -
 بینم، شبکه ترکیه.زیون میتلو
 ماهواره دارین؟ -

 بله.

 های توی فیلم چه طوری هستن که خوشت میاد؟لباس -
د تو مهمونی، بولباسای مجلسی خیلی قشنگی دارن، اون بار نفس یه لباس خوشگل قرمز پوشیده 

بلند بود، کنار پاش یه چاک داشت، لباس خیلی قشنگی بود، خودشم هم قدش بلند بود، هم خوشگل 
 بود.

 نفس آدم خوبیه؟ -
 پوشه.معمولیه، ولی خیلی خوشگله، لباسای خیلی خوشگلی می

 کنه، داستان فیلم چیه؟نفس چه کار می -
 خوب کنه. کنه، حالش روشه و سعی مینفس عاشق یامان می

 این فیلم رو دوست داری؟ -

 خیلی دوسش دارم، یه عالمه گریه کردم موقع دیدنش.
 چرا؟ -

 شدم.کنه، ناراحت میدیدم توانا سکین رو اذیت میوقتی می
 تو هم دوست داری عاشق بشی؟ -

 آره.
 چرا؟ -

 خیلی خوبه یکی رو دوست داشته باشی اونم دوستت داشته باشه.
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 وستت داشته باشه؟چرا خوبه یکی د -
 شه یکی براش گل بخره، کادو بخره، ببرتش بیرون.آدم خوشحال می

 کنه؟مگه بابا و مامانت این کار رو نمی -

امانمم ره، مگم بخره یادش میکنه ببرتم بیرون، چیزی هم مینه، بابام اکثراً سر کاره، وقت نمی
 بره.تنهایی من رو جایی نمی

 توجه کنن، باز هم دوست داری عاشق بشی؟ اگه مامان و بابات بهت -
 خندد(.دونم )مینمی

 گفتی اسب هم دوست داری، چرا دوست داری اسب بخری؟ -
 خوام اسب بخرم. ره کالس اسب سواری، خیلی قشنگه اسبش، منم میدوستم می

 ری؟تو چرا کالس سوارکاری نمی -
 گه گرونه.بابام می

 پول کالسش چه قدره؟ -

 گه زیاده.بابام میدونم، نمی
 رن؟های تو چرا میپس دوست -

 اونا چیزای گرون دوست دارن.
 مثالً چه چیزهای گرونی دوست دارن؟ -

ران، رن رستوخرن، زیاد میرن ترکیه، لباساشون رو از ترکیه میرن اسب سواری، مسافرت میمی
 وسایل آرایشیشون گرونه.

 ها باشی؟تو هم دوست داری مثل اون -
 .آره
 دی؟دن رو تو انجام نمیها انجام میشی چرا کارهایی که اونناراحت می -

 آره.

 شی؟شه که ناراحت میچرا، چه طور می -
خورن، منم ناراحت رن، چیا میگن کجاها میگن، هی میان میکالسیام میان از لباساشون میهم

 خواد جای اونا بودم.شم، دلم میمی

 خرن؟میچرا از ترکیه لباس  -
 ترم هست.خرن، با کالسجا میگن لباسای اونا بهتره، از اونرن ترکیه، میزیاد می

 کنن؟تونن برن ترکیه، چه کار میاآلن که نمی -
 خرن.اینترنتی می

 تره؟های ترکیه با کالسچه چیز لباس -
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 کالً بهترن. رنگشون، جنسشون، مدالشون. 
 اونا بشه؟های ما هم مثل چه کار کنیم لباس -

 خندد(.شه )میدونم، نمینمی

 شه؟چرا نمی -
 ان، فرق دارن. خب اونا ترکیه

 ترکیه چه چیزش از ما بهتره؟ -
 خیلی چیزاش. آدماش، شهراش، پولشون، لباساشون، همه وسایلشون.

 کنی؟چرا این طوری فکر می -
 گه.زیون، بابامم میبینم توی تلوخب می

 ی؟بینزیون چی میتوی تلو -
 گه ایران جنگه توش، همه چی گرونه.بینه، میبابام که اخبار می

 گه؟بابات چی می -

 کنن.گه دارن ایران رو نابود میشه، میاونم عصبانی می
 کنی؟تو چه طور فکر می -

 دونم چیزی.من نمی
 گن؟ های تو از غذاهاشون هم میدوست -

 ذارن.آره، عکس می
 گذارن؟کجا عکس می -

 پ.واتسا
 گذارن؟چرا عکس می -

 خوان بگن این غذا رو خوردن.دونم، شاید مینمی
 گن؟راجب غذاهاشون چی می -

ی شه، خیلمیز رزرو کردن، خیلی شلوغ می« ماهی خوب»گن رستوران دن! میان میخیلی پز می
 گن که چی خوردن و چه طوری بود.گرونه، از غذاهاشون می

 گی بهشون؟تو چی می -

 دن.نمیاد ازشون، هی پز می من خوشم
 کنی؟هات دعوا هم میبا دوست -

 ذارین؟ها رو میگم چرا ایننه، بعضی وقتا می
 گن؟اونا چی می -

 کنم.ذاریم، منم بالکشون میگن خوشمون میاد میمی
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 ها زیاد داری؟از این دوست -
 کالسیام این طورین، پانیذ و حسنا و مریم.تا از همنه، فقط سه

 خوای الک بخری؟خوای پول دربیاری الک و لوازم آرایشی بخری، چرا میگفتی می -

 من خیلی الک دوست دارم، خیلیم الک دارم.
 خوای الک بخری؟اگه خیلی الک داری، پس چرا بازم می -

 خواد بخرم.رم مغازه الک فروشی، بازم دلم میتر رنگا رو ندارم، میخیلی الک دارم، اما بیش
 

 
 
 
 
 
 

 
 چرا دوست داری وسایل آرایشی بخری؟  -

 کنن.ترم میخوشگل -
 تر شی؟خوای خوشگلچرا می -

 تر بشن.خب همه دوست دارن خوشگل
 تر بشی؟خوای خوشگلتو چرا می -

 گن خوشگلم.کنن و میتر بهم توجه میتر بشم، بیشاگه خوشگل

 کنه؟تر بهت توجه میکی بیش -
 کالسیام، دختر داییم.داداشم، دوستام و همهمه، مامان و بابام، 

 تر بهت توجه کنن؟خوای بیشچرا می -
شن و بهم توجه خرن، وقتی ناراحتم متوجهم میخوام رو میدن، چیزی که میبه حرفام گوش می

 کنن.می
 هات چی هست؟حرف -

خرنش. هر چه قدر نمیبرن یا یه لباسی رو دوست دارم، برام خوام برم بیرون، من رو نمیمن می
 کنن.گم بریم بیرون شام بخوریم، گوش نمیمی

 شن؟یعنی چی وقتی ناراحتی متوجه نمی -

 شم و اصالً مهم نیست براشون.من از دستشون ناراحت می
 شی؟از دست کی ناراحت می -
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 از دست مامان و بابا و داداشم، از دست دوستام.
 شی؟یچرا از دست مامان و بابات ناراحت م -

 دن.خرن، به حرفام گوش نمیبرن، برام چیزی نمیگفتم دیگه، منو بیرون نمی

 گی؟های خودت رو به چه کسی میدن، حرفوقتی مامان و بابات بهت گوش نمی -
 گیم.س. با اون همه چی رو به هم میه یه دوست صمیمی دارم همسایمونه، اسمش سارا

 گین؟به هم دیگه چی می -
ده، در مورد درسامون، گیم به هم، این که مامان و بابامون بهمون گوش نمیرو میما همه چیز 

 در مورد فیلم و کارتون.
 کنه؟داداشت چه طور، اون چه طوری ناراحتت می -

 ده بازی کنم. موبایلش رو نمی
 ده؟چرا موبایلش رو نمی -

 کنی.گه خرابش میمی

 تو خودت موبایل نداری؟ -
 نه.
 تو چه طور؟های دوست -

 کالسیام دارن.چندتا از هم

 تو هم دوست داری داشته باشی؟ -
 گن زوده برات.خرن برام، میآره، ولی نمی

 هات چرا ندارن؟بقیه دوست -
 گن زوده.بعضیاشون پول ندارن، بعضیا هم مثل من، مامان و باباشون می

 شما دارن؟های شین که شما موبایل ندارین و بعضی از دوستناراحت نمی -
 کنن.شن و گریه میمن نه، ولی بعضی دوستام ناراحت می

 تا حاال دیدی گریه کنن؟ -
کالسیامون داشت از بازیای توی موبایلش رفتیم مدرسه، یه بار یکی از هماوالی چهارم که می

 گفت، یهو یکی از دوستام گریه کرد.می

 چرا گریه کرد؟ -
 خریدن.داشته باشه، اما براش نمیخواست موبایل فکر کنم چون اونم می

 شی؟تو چرا ناراحت نمی -
 کنم.من قراره برام ششم بخرن، اآلن موبایل مامانم و داداشم رو استفاده می

 کنی؟تو از موبایل مامان و داداشت هر روز چه قدر استفاده می -
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 سه ساعت یا چهار ساعت.
 گه؟مامانت چیزی نمی -

 کن.تر استفاده گه کمچرا، می

 های تو که موبایل دارن، موبایلشون رو کی خریدن؟دوست -
 که مدرسه مجازی شد خریدن.دونم، از قبل داشتند. بعضیاشونم بعد ایننمی

 کنن؟با موبایلشون چه کارهایی می -
 کنن.رن، واتساپ دارن، بازی میاینترنت می

 کنن؟هایی میچه بازی -
 دونم.نمی

 کنی؟مامان و بابات و داداشت بازی میتو خودت با موبایل  -
 آره.

 چه بازی؟ -

 کندی کراش، بازیای باربی، ماشین بازی.
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 کنن؟های تو توی اینترنت چه کار میدوست -
 خونن.کنن، درس میبینن، عکس دانلود میکارتون می

 بینن؟کارتون چی می -

 دونم.نمی
 بینی؟تو هم کارتون می -

 آره.
 بینی؟کارتون چی می -

 بینم.باب اسفنجی می
 

 
 
 

 
 
 
 بینی؟دیگه چیزی نمی -

 بینم.نه، من زیاد کارتون نمی

 باب اسفنجی رو دوست داری؟ -
 آره، خیلی دوسش دارم.

 چرا؟ -

 خندد(.شه بخندم، خیلی خوبه )میباعث می
 داستانش چه طوریه؟ -

 کنه.یجا کار میه رستوران هست که باب اسفنجی اونکنن و چندتا دوستن که زیر آب زندگی می
 ری؟مهسا بیرون هم می -

 ریم خونه مامان بزرگم.تر میزیاد نه، بیش
 کنی؟خونه مامان بزرگت چه کار می -

 زنیم.بینیم، حرف میکنیم، فیلم میبا دختر داییام و پسر داییام بازی می
 بینین؟چه فیلمی می -

 بینیم.پایتخت می
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 فقط؟ -

 بینیم.آره، فقط پایتخت می
 چرا دوستش داری؟ -

 خیلی خنده داره.
 کنین؟هایی میبازی چی، چه بازی -

 کنیم.کنیم، خیلی بازیا میکنیم، اسکیت سواری میکنیم، دوچرخه سواری میوسطی بازی می
 تون خونه مادر بزرگت دوچرخه دارین؟همه -

 ساختمونه.مون تو یه نه، خونه
 تا دختر دایی و پسر دایی داری؟چند -

 تا دختر دایی.دوتا پسر دایی دارم، سه

 زنین؟درباره چی با هم حرف می -
 راجع به همه چی، فیلم و کارتون، بازی، همه چی.

 رین؟چه قدر خونه مامان بزرگت می -
 ای دو بار.هفته

 ی؟هات بازی کنها و دختر داییپسر داییتر دوست داری با موبایل بازی کنی یا با تو بیش -
 من دوست دارم با موبایل بازی کنم.

 دی؟چرا بازی با موبایل رو ترجیح می -
 کنم، رنگکنم، ناخنای باربی رو درست میرونم، بازی باربی میمن توی موبایل ماشین می

ان دم و این خیلی برام هیجتونم این کارا رو انجام بکنم که اصالً تو واقعیت نمیموهاش رو عوض می

 انگیزه.
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 دوست داری ماشین برونی؟ -
 آره، خیلی خوبه ماشین روندن.

 چرا؟ -

 شه.چون آدم شبیه آدم بزرگا می
 سرعت رو هم دوست داری؟ -

 آره، ولی نه زیاد.
 چیزهای هیجان انگیز دیگه هم دوست داری؟ -

 شه برم.ولی نمی آره، شهربازی رو خیلی دوست دارم،
 شه بری؟چرا نمی -

 بعد کرونا مامانم اجازه نداده برم، اآلنم که بستنش.
 رفتی؟قبالً شهربازی می -

 آره.

 با کی؟  -
 با دوستام و باباهاشون یا با داداشم.

 ری؟اآلن به خاطر کرونا زیاد بیرون نمی -
 ده بیرون برم.آره، مامانم اجازه نمی
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 بینی؟پس سارا رو کجا می -
 زنیم.کنیم و حرف میمیاد تو حیاط ما دوتایی بازی می

تونی های باربی رو درست کنی، مگه این رو تو واقعیت نمیتونی ناخنگفتی که تو بازی می -

 برای خودت انجام بدی؟
 تونم ناخنام رو الک بزنم، اما رنگای الکم کمه، به اندازه رنگای باربی نیست.می
 تونی رنگ کنی؟موهات رو هم نمی -

 دن.نه، اجازه نمی

 چرا؟ -
 گن زشته، بچه هستی.می

 دوست داری رنگ کنی؟ -
 آره.

 چه رنگی؟ -

 ای.طالیی یا قهوه
 چرا دوست داری رنگ کنی؟ -

 موهای خودم رو دوست ندارم. چون رنگ
 موهای خودت چه رنگی هستن؟ -

 مشکی.
 چرای رنگ موهای خودت رو دوست نداری؟ -

 خیلی بهتر از مشکیه.طالیی 
 رنگ موی طالیی رو کجا دیدی؟ -

 توی فیلما، بازی باربی، عروسی.
 کنن؟هات موهاشون رو رنگ میدوست -

 پری آبی کرده بود. کامل نه، فقط یکیشون یه خورده موهاش رو مثل کتی
 خوب شده بود موهاش؟ -

 آره خیلی بهتر از مال من بود.

 پری یاد گرفته بود؟اون رنگ موی آبی رو از کتی  -
 آره، از اون خواننده خوشش میاد. از اون یاد گرفته بود.
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 این خواننده رو خیلی دوست داره؟ -

 آره.

 کنه؟چه کارهایی براش  می -

اش رو، یه پیرهن داره عکسش روی اونه، یه عالمه عکس ده همههمه آهنگاش رو داره، گوش می
 داره ازش.

 ها خوشت میاد؟خوانندهتو خودت از  -
 دم.تر ایرانی گوش میمن کس خاصی رو دوست ندارم، ولی من بیش

 دی؟چی گوش می -
 دم.دم، حامد همایون گوش میدم، محسن یگانه گوش میرپ گوش می

 ها هستن؟دار خوانندهها طرفهای تو چی، اوندوست -
 دار سلنا گومزن.تر دوستام طرفتو کالس ما بیش
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 شناسیش؟می -
 دم، ولی نه به اندازه دوستام.آره دوسش دارم، گوش می

 دن؟تر گوش میهای تو خیلی بیشدوست -

 دن.تر گوش میکالسیام بعضیاشون انگلیسی بلدن، اونا بیشآره، هم
 کدوم آهنگش رو دوست داری؟ -

Lose you to love me. 
 گه؟دونی توی آهنگ چی میمی -

 نه.
 دی؟گوش می پس چرا -

 قشنگه، صداش خوبه، آهنگش خوبه، خودشم خیلی خوشگله.
 کنین؟های اجتماعی دنبالش میتوی شبکه -

 بینن فیلماش رو.من ندارم چیزی، ولی فکر کنم دوستام اینستاگرام می

 زنی؟ها کجا حرف میبه این هات راجعپس تو با دوست -
 واتساپ مامانم، گروه کالسمون.

 گومز رو دوست دارین؟چرا سلنا  -
 گفتم، من خیلی دوستش ندارم، ولی دوستام خیلی ازش خوششون میاد.

 چرا؟ -
 شه.پوشه، با آدمای معروفی دوست میصدای خوبی داره، لباسای خوشگلی می

 هاش چه طورن؟لباس -
 خندد(.قشنگن، رنگای خوبی دارن، قشنگن دیگه )می

 هاش چه طوریه؟مدل لباس -
 پوشه.لباسای شیک و مجلسی قشنگ می تر وقتابیش

 هاش راحتن؟به نظرت لباس -
 آره.

 شه همه جا پوشیدش؟یعنی می -

 خندد(.تونی بپوشی )میهمه جا که نه، ولی تو مهمونی و پیش دوستات می
 شه همه جا پوشیدشون؟چرا نمی -

 یه خورده بازن لباساش، واسه همین.
 یعنی چی بازن؟ -

 شه همه جا پوشید.مثالً کوتاهن و نمی
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 ها داشته باشی؟تو هم دوست داری از این لباس -
 شه.آره، ولی نمی

 شه؟چرا نمی -

 تره، لباساشم خیلی گرونن. سلنا گومز خوشگل
 چرا گرونن؟ -

 گفت خیلی گرونن لباساش.دونم، دوستم مینمی
 دوستت کجا دیده بود؟ -

 فکر کنم توی اینستاگرام.
 ه؟ششه، یعنی چی؟ با چه کسانی دوست میهای معروف دوست میآدم گفتی سلنا گومز با -

جاستین  شناسمدونم، یکیشون رو که میترشون رو نمیدوست پسراش آدمای معروفین، اسم بیش

 شون هم خواننده و ورزشکارن.، بقیه1بیبره

 

 
 
 
 
 
 
 
 جاستین بیبر کیه؟ -

 یه خواننده خیلی، خیلی معروف و خوشگله.
 داری؟دوستش  -

 خندد(.بدم نمیاد ازش )می
 های تو چه طور، از اون خوششون میاد؟دوست -

 کالسیام یه دفتر داره، عکس جاستین بیبر روشه.آرهههه، یکی از هم
 چرا دوستش دارین؟ -

 تیپه، آدم خیلی معروفیه.پوشه، خیلی خوشخندد( لباسای خوبیم میخوشگله )می
 هاش چه طورن؟لباس -

                                                             
1. Justin Bieber 



 113/  های میدانیهای مصاحبهگزارش

دیگه با  پوشه، اماپوشید، اما اآلن لباسای خوبی میی بد بود، لباسای زشت و گشاد میقبالً خیل
 سلناگومز نیست، ازدواج کرده.

 با کی ازدواج کرده؟ -

 با یه مدل معروف.
 دونی ازدواج کرده؟تو از کجا می -

 دوستم اینستاگرام داره، اون گفته بهم.
 بشی؟های معروف دوست تو هم دوست داری با آدم -

 خندد(.آره )می
 چرا؟ -

 خندد(، فک کنم خوب باشه که آدم با یه آدم معروف دوست بشه.دونم )مینمی
 چیش خوبه؟ -

 شناسنش.داره و هم خیلیا میاون آدم هم پول

 تو هم دوست داری معروف بشی؟ -
 آره.

 چرا؟ -
 دوست دارم همه بشناسنم و باهام عکس بگیرن و ازم خوششون بیاد.

 چرا دوست داری از تو خوششون بیاد؟ -
 خندد(.حس خوبی داره که همه بهت نگاه کنن و ازت خوششون بیاد )می

 دی؟تر آهنگای فارسی گوش میتو چرا بیش -
 گن.فهمم چی میکنن، نمیام میفهمم، انگلیسیا خستهتر میآهنگای فارسی رو بیش

 دن؟ها رو گوش میفهمن که اونهای انگلیسی رو کامل میهای تو آهنگمگه دوست -
 نه بابا، خیلی انگلیسی بلد نیستن.

 دن؟پس چرا گوش می -
 ترن.آهنگای خارجی با کالس

 تره؟های خارجی با کالسچه چیز آهنگ -

 خندد(.ترن دیگه )میکالً خارجیا با کالس -
 ترن، یعنی بهترن؟یعنی چی با کالس -

 بله.
 چرا بهترن؟ -

 دونم.نمی
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 ها خوب بشیم؟نظرت چه کار باید بکنیم تا ما هم مثل خارجیبه  -
 تونیم مثل اونا خوب باشیم!نمی
 چرا؟

 دونم، اونا فرق دارن خب.نمی
 مرسی مهسا، لطف کردی به سواالم جواب دادی و کمکم کردی.

 کنم.خواهش می

 ساله 92صدف، مصاحبه با  -27-2

دم برمش دم ساحل، اما وقتایی که پول میمیمایو هست، با تر وقتا چون لباس باربی بیش

 .برمشخرم، مهمونی میلباس براش می
 

 سالم خانومی. -
 سالم.

 اسمت چیه خانمم؟ -
 اسمم صدفه.

 هات از شما داشته باشم؟دی چندتا سوال درباره عالیق شما و دوستصدف جون اجازه می -
 باشه. 

 ؟میای صدف جون ساعت چند از مدرسه خونه -

 .شیمرسم خونه، اما دو تعطیل میساعت دو و نیم می
 با سرویس میای خونه؟ -

 .رو میاره خونه زن عموم ماهم ظهر  ،بره مدرسهها رو میو ر ها مامانم مننه، صبح
 کنی؟چه کار می استراحتتاوقات  یبعد از این که از مدرسه میای خونه، تو -

ق ها نباشه یا مشم ره کنم، اگرها بازی میبا دختر عموم ر شان(رم پایین )طبقه پایین خانهمی
 کنم.داشته باشه، خودم با تبلتم بازی می

 از کی تبلت داری؟ -
 از عید پارسال.

 کی برات خریده؟ -

 ها و رهام.و عیدی داد به من و رر بزرگش( تبلت باباییم )پدر
 رهام کیه؟ -
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 داداش رها.
 چند سالشه؟ -
 سالشه. 7

 هایی داری؟تبلتت چه بازتوی خوب تو  -
 های باربی رو دارم.بازیی همه ،من چون عاشق باربیم

 چرا عاشق باربی هستی؟ -
 چون خیلی خوشگله، مهربونه.

 گی خوشگله؟چه شکلیه که می -

آخر را ی های طالیی داره، چشمای آبی داره، قد بلند مثل خوده خودم )با حس غرور جملهمو

 گوید(.می
 گی مهربونه؟خوب حاال چرا می -

 کنه.لبخند رو صورتشه، با همه هم خوش رفتاری میاش همه چون
 ؟ستنه های باربیت چه جوریاین بازی -

زنم، تو یشون الک میکنم، تو یکمدالی مختلف داره، یکیشون هست مثالً باربی رو آرایش می
 و به دنیا میارم، از اینا دیگه.ر شایکی دیگه بچهکنم، توی اری میدو نگهر شایکیشون بچه

 به دنیا میاری؟ ن رووچه جوری بچه ا -
و پاره بعد شکمش ،زنمرم باال سرش، آمپولش میمی ،بعد من مثالً دکترم ،خودش میاد بیمارستان

 زنم.و بخیه میر دنیا میارم، بعد پوست شکمشه بچه رو ب ،کنممی
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 دنیا میاد؟ه دونستی بچه چه جوری بزی هم میقبل از این با -
 آره.

 دونستی؟از کجا می -

از همون  بعدشم ،یعنی بچه تو شکمشونه دیگه ،شهآخه اونایی که بچه دارن، شکمشون بزرگ می
 اشون.ه دنیا میاد بچهجا ب

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 کنی چه جوریه؟اونی که باربی رو آرایش می -

شش کنی، آرایو انتخاب میر بعد تو یکیشون ،با رنگ پوستای مختلفتا باربی میان 4اولش 
مثالً یه عالمه مدل داره  ،بازی یه عالمه مدل آرایش برای هر قسمت از صورت داره ، خودکنیمی

 برای خط چشم یا مژه.
 کنی؟تو کدوم رنگ پوست رو انتخاب می -

شیربرنج سفیده، نه مثل اون سیاهه که کنم که نه مثل من همیشه اون متوسطه رو انتخاب می
  رنگ ذغاله.

 
 

 
 
 

 
 

 کنی؟چه کار می ،خوب بعد از این که آرایشش کردی -
 جا. کنم، بعدشم یه مکان برای این که ببرمش اونلباس براش انتخاب می

 ؟کنیلباسی براش انتخاب میچه  -
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تا مدل مایو، 12، 12مدل پیرهن داره و یه تا 3مدل لباس زیاد نداره، یه چندتا تاپ و شلوارک داره، 
لباساشم  زکنم، یه سری اتر از لباسای دیگه انتخاب میتره، من اونو بیشچون اون مدل مایوش بیش

 مدالی قشنگ تاپش پولیه. هست که پولیه مثالً اون

 دی؟ا پول میهتو برای خرید اون لباس -
 خرمشون، وقتایی هم کهمی ،گیرممانم پول میاز ما ،آره، برای یه سریاشون که خیلی قشنگن

 خورهرو کامل نمی شاجا، اما آبمیوه خرم اونبرمش ساحل براش آبمیوه و کاله و عینک آفتابی میمی
 اندازتش سطل زباله.همیشه نصفه که شد می ،هیچ وقت

 خوری؟تو خودت هم این جوری آبمیوه می -
 خوره.دم مامانم میمی ،یلم نکشهخورم، اگرم منه من تا تهش می

 بریش؟و انتخاب کردی، کجا میر بعد از این که لباسش -
باس دم لبرمش دم ساحل، اما وقتایی که پول میتر وقتا مایو هست، میچون لباس باربی بیش
 برمش.براش میخرم، مهمونی می

 تاحاال شده خودت رو هم آرایش کنی؟ -
 آره برای عروسی.

 جز عروسی چی؟به  -
 ده.شه، اجازه نمیگه پوستم خراب میمامانم می ،نه

 ها رو از کجا میاری؟این بازی -
 .فرستهکنه برام میها دانلود میکنم، یا راز بازار دانلود می

 ها رایگانه؟بازی -
برو  ،ه ولش کنگمامانم می ،خوای نصب کنی رایگانه، اصالً اگه رایگان نباشهاولش که می ،آره

تعریف  مثل همین باربی که ،اما بعد از این که نصب کردم ،یه بازی دیگه دانلود کن که پولی نباشه
م مامان ،بازیم ، بعدش چون دیگه نصب کردم و وسطشهاون موقع بعضی جاهاش پولی می ،کردم

 ده.برای خرید اونجا پول می
 چه قدر هست پولش؟ -

 دونم.نمی

 کنید؟کنی، چی بازی میها بازی میات با رگفتی بعضی اوق -
ذاریم تو بعد می ،پوشونیمشونلباس می ،کنیمباربی رو آرایش می ،کنیممثالً با تبلتمون بازی می

 ک.مثالً کیف، ال ،باید برای اون یکی یه چیزی بخره ،تری گرفتکدومون رأی بیش گیری هررأی
 ؟ریگذامی گیریچه جوری  برای رأی -
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 وای باربیتخیه گزینه میاد که می ،کار آماده کرن باربی که تمومش شد ،وقتی آنالین بازی کنیم
 رأی بدن. و تونن ببینن بعد اگه اوکی رو بزنی، بقیه هم می ،و بقیه هم ببیننر

 ؟چه کسانیبقیه یعنی  -

 بقیه کسایی که این بازی رو دارن دیگه. ،دونمنمی
 تر رأی بیاری؟که بیشکنی چه کار می -

 های صورتی.ترین رأی رو میاره، مثالً رژ آبی، موآرایش عجیب غریب بیش

 کنی؟ا رو میهاین کار ،تر بیاریهم برای این که رأی بیش تو -
 دونه.ها هم میآره، دیگه فهمیدم چه جوری رأی جمع کنم، ر
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 دید؟رأی میهم  شما -
 بعضی وقتا. ،آره

 دید؟غریب رأی میو ای عجیب ههم به این آرایش شما -
ها به دم، اما ررأی میبهش من  ،کی موهاش صورتی باشه هر ،من که عاشق موی صورتیم

 ده.های رنگی رأی نمیمو

 چرا؟ -
 شن.گه شبیه جادوگرا میمی
 از موی صورتی خوشت اومد؟ ،بعد از این که این بازی رو انجام دادی -

 دیگه عاشقش شدم. ،جا دیدم چه قدر خوشگله بعد از این که اون ،آره

 کنید؟هایی میها چه بازیخوب دیگه با ر -
 گدا.و آرایشگر بازی، شاهزاده 
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 چه جوریه؟ یآرایشگربازی  -
 .کنهیکی رو آرایش می شه، اونآرایشگر می ،کی اسمش دراومد هر ،کنیمکشی میقرعه

 کنید؟با لوازم آرایش کی این کار رو می -

 با لوازم آرایش زن عموم. ،اگرم خونه اونا باشه ،من ، با لوازم آرایش ماماناگه خونه ما باشه
 دن از لوازشمون استفاده کنید؟اجازه می -

 کنن.قبول می ،کنیمگن نه، اما یه کم که اصرار میاولش می
 آرایش کردن بلدید؟مگه  -

یاد گرفتیم دیگه، تازه هر روز آرایش کردن مامانامونم  ،کنیماین همه باربی رو آرایش می ،آره
 گیره آدم.جا هم یاد می از اون ،بینیممی

 کنید؟چه کار می ،خوب بعد این که آرایش کردید -
 راگ ،گیرنازمون عکس می ،اگه خوب شده باشه ،دیمریم نشون مامانامون میهیچی دیگه می

 گن زود برید پاکش کنید.خندن، میم نه که کلی میه

 گیرن؟خندن بهتون یا عکس میتر میبیش -
 عکس.

 شید؟خندن ناراحت نمیوقتی می -
 نه بابا.

 ؟چه جوریه شاهزاده و گدا بازیش -
 شه، اون یکی خدمتکارش.یکی پرنسس می

 

 
 
 
 
 
 
 کنید؟بازی رو انتخاب میچه جوری پرنسس  -

 ها.تر میاد پرنسس باشم تا رکشی، اما واقعاً به من بیشبا قرعه
 چرا؟ -

ها هم موهاش، هم چشماش، من مثل باربی موهام طالییه، چشمام آبیه، الغرم هستم، اما ر
 سیاهه، تازه الغرم نیست، آخه کدوم پرنسسی سیاهه.

 شی؟بپرنسس  دتوب بکنی و ختقلکشی قرعه توی تا حاال شده تو -
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و ر موهاش ،خواد بزرگ که شدشبیه پرنسسا نیست، برای همین می ،دونهها هم مینه، اما خود ر
 طالیی کنه.

 ها نیست؟شبیه پرنسس ،دونهها هم میدونی خود راز کجا می -

مخصوصاً وقتی من خودیه، گه این بازی بیمیاش همه ،چون اصالً این بازی رو دوست نداره
 شم.پرنسس می

 تو این بازی رو دوست داری؟ -
 آره خیلی.

 چرا؟ -
 خیلی دوست دارم. ،شمچون پرنسس می

 پرنسس بودن رو دوست داری؟ چیزی از هچ -
نم، کو آرایش میر و یکی دیگه انجام بده، مثالً تو این بازیا من پرنسسر کارامی این که همه
دارم، کالً هیچ کاری رو خودش و نگه میر شاکنم، بچهرو شونه می زنم، موهاشبراش الک می

و ر کارامی برای همین دوست دارم پرنسس باشم و همه ،م همینهه کارتونش یتو ،دهانجام نمی
 یکی دیگه انجام بده، من فقط تماشا کنم.

 هم بازی رو دوست داری؟ شی، بازایی که تو این بازی خدمتکار میهوقت -
 کنم بازی تموم شه زودتر، اصالً دوست ندارم خدمتکار باشم.خدا خدا می ،هانه اون موقع ،یوا

ای باربی رو انجام هکار یکه همههایی که تو تبلتت داری و تعریف کردی اما تو این بازی -
 دی؟انجام میداری کنی نقش خدمتکار رو براش دی، فکر نمیمی

 دونم.)مکث طوالنی( نمی
 م داری؟ه عروسک باربی -

 ،مکنذاشت باهاشون بازی میمامانم نمی ،از اون وقتی که یادمه ،یه سریاشون که دکوریه ،آره
وص آرایش مخص ت کهسیه کله هگفت اینا دکورن، اما دوتا عروسک باربی دارم که یکیشون فقط می

یلی ام دارم خیه دونه دیگه ،کنمیش میاین رو آرا ،ها نیسترو ره ام سر میکردنه، روزایی که حوصله
 .سته بزرگه هم قد رها

 های مجازی مثل تلگرام، اینستاگرام رو داری؟جز بازی تو تبلتت، شبکهه ب -

 اما اینستاگرام ندارم. ،تلگرام دارم
 چرا نداری؟ -

 گه زوده برام.مامانم می
 کنی؟با تلگرامت چه کار می -

 زنم، دوتا کانالم دارم.ام اینا، حرف میخاله ام، رها،با دوستای مدرسه
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 ؟، حرف بزنیشناسیهایی که نمیشده تا حاال با کسی -
 نه.
 چی هستن؟ی ایی که داری دربارههکانال -

 ا.یکیشونم عکس و مدل لباس باربی و کالً پرنسس ،ذارهیکیشون لینک دانلود کارتون باربی می
 کنه؟و چک میر کسی، مثالً مامانت تلگرامت -

 کنه.مامانم چک می ،آره
 م گذاشتی؟ه تو تلگرامت عکس -

 عکس باربی رو گذاشتم، اسمم اسمه خودم نیست. ،آره، اما عکس خودم نیست
 اسمت رو چی گذاشتی؟ -

 لیندیا.
 چرا؟ -

 اسمه باربیه محبوبمه.

 چرا عکس خودت رو نگذاشتی؟ -
 تره.چون باربی قشنگ

ها ری عکسای کارتونی این باربیگذاره، فقط میها رو میاون کانالت که عکس پرنسس یتو -
 کنی؟رو نگاه می

ذاره که این لباسا با یه سری چیز هم میرو ذاره، مدل لباس پرنسسا نه فقط عکس باربی نمی
 دیگه مثل کوسن و روتختیاش فروشیه.

 م کردی؟ه تا حاال خرید -
 جا خریدیم. ها رو از اونو ر روتختی من ،آره
 مثل همونی بود که توی عکس دیده بودی؟ -

 مثل خودش بود. دقیقاً ،آره

 ؟راضی هستی از روتختیتاآلن  -
 دوستش دارم. ،آره
 داره؟رو عکس چی  -

 باربی.
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 ساله 7مرضیه، مصاحبه با  -28-2

 ذارم، هم رنگ چشای دخترای زیبا.برای خودم لنز آبی می
 

 .سالم -

 .سالم

 خوبی؟ -

 آره.
 اسمت چیه؟ -

 مرضیه. 
 مرضیه جان کالس چندمی؟ -

 اول.
 مدرسه رو دوست داری؟ -

 آره.
 چرا مدرسه رو دوست داری؟ -

 خونیم.کنم، کتاب قصه میگیرم، با دوستام بازی میدرس یاد می

 خونی چیه؟هایی که میآفرین، اسم کتاب قصه -
 هفت کوتوله، عجایب دریایی.جوجه اردک زشت، سفید برفی و 

 تر دوست داری؟کدوم رو بیش -
 سفید برفی.
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 تر دوست داری؟چرا سفید برفی رو بیش -
 چون خوشگله و هفت کوتوله با اون دوستن.

 تو دوست داری جای سفید برفی باشی؟ -

 آره. 
 چرا دوست داری جای اون باشی؟ -

 آخه خیلی خوشگله.
 سفید برفی خوشگله؟یعنی چی  -

 چون سفیده. 
 هر کی سفید باشه، خوشگله؟ -

 آره دیگه.
 هایی که سفید نیستن، خوشگل نیستن؟اون -

 ترن.چرا خوشگلن. ولی اونایی که سفیدن خیلی خوشگل

 ترن؟ها خوشگلچرا اون -
 ترن از بقیه. خب اونا سفیدن پس خوشگل

 ها که سفید نیستن؟یا اون های بهتری هستنتر آدمهای سفیدخوب آدم -
 ی آدما خوبن. اونا که سفید نیستن هم خوبن، ولی سفیدا مثل سفیدبرفی بهترن. گه همهمامانم می

 فقط برای این که سفید خوشگله؟ -
 نه دماغشم خوشگله.

 چرا دماغشم خوشگله؟ -

 آخه دماغش عروسکیه.
 یعنی چی دماغش عروسکیه؟ -

 باالست.دماغش کوچولوعه و سرش 

 خوب این مدل عروسکی رو کی بهت گفته که تو یاد گرفتی؟ -
وام برم خهیچکی، دوستم یه عروسک داشت، خیلی بینیش خوشگل بود، بعد من خوشم اومد، می

 گم عروسکی.همون جوری عمل کنم، برا همین  می

 بینی اون عروسکه مگه چه شکلی بود؟ -
 خیلی کوچیک بود و سرش باال بود.

 آهان، پس هر کی دماغش عروسکیه، خوشگله؟ -
 خوام برم دماغ مو عمل کنم. آره. برا همین من می

 خوای دماغت رو عمل کنی؟جدی می -
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 آره. 
 چرا؟ -

 خوام عروسکیش کنم.دماغم بزرگه، می

 کی بهت گفته بینیت بزرگه؟ -
 هیچکی. 

 پس از کجا فهمیدی بینیت بزرگه؟ -
 خوام عمل کنم. نم میکنن، مآخه همه عمل می

 کی عمل کرده مگه؟ -
کنن، تازه معلممونم عمل کرده، خوشگل شده، حاال به شون رو عمل میهمه تو همه فیلما دماغ

 گه خوب نیست، عمل نکنین. ما می
 گه عمل نکنین؟  چرا معلمتون می -

ی خودش عمل شید، ولکنن زشت میگه همین جوری خوشگلید، عمل نکنین، بد عمل میمی

 خواد ما عمل نکنیم فقط خودش خوشگل باشه.کرده، خوشگل شده، می
 اآلن خودش خوشگل شده؟ -

 آره دماغش رو عروسکی عمل کرده. 
  

 
 
 
 
 
 

 

 کنن؟فقط عروسکی عمل می -
 ام هست، ولی من عروسکی رو دوست دارم.نه مدالی دیگه

 دونی؟اش رو میهای دیگهاسم مدل -

 دونم.عروسکی رو دوست دارم، فقط اسم همون رو هم مینه چون 

 گن عروسکی؟خوب تو از کجا یاد گرفتی به دماغ کوچیک می -
خوام مدل عروسکی بشه دماغم. بعدش خیلی ام عمل کرد، گفت به دکتر گفتم، میآخه خاله

 تر شد. خوشگل

 تو این طوری دوست داری عمل کنی؟ -
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 آره خیلی. 
 دن بینیت رو عمل کنی؟ها اجازه میی عمل کنی، مامانت اینخوب اگه بخوا -

 ده.نه، بابام اجازه نمی

 دونی؟از کجا می -
 .خواست عمل کنه، ولی بابام اجازه ندادآخه مامانم می

 خواست بینیش رو عمل کنه؟چرا مامانت می -
 .خواست عمل کنهآخه زن عموم عمل کرده بود، مامانمم می

 خواست عمل کنه؟ن عموت عمل کرده بود، مامانتم مییعنی چون ز -

 آره دیگه، هر کار زن عموم بکنه، مامانم باید همون کار رو بکنه.

 کنن، بکنی؟تو هم دوست داری هر کاری دیگران می -
 دونم )با خنده(.اممم... نمی

 یا نه؟  خواد عمل کنیکنن، تو دلت میشون رو عمل میخوب مثالً وقتی بقیه دماغ -

 خوام خوشگل شم. آره، چون اونا خوشگلن، منم می
 تر هستی. شون رو عمل کردن هم خوشگلولی به نظر من تو اآلن از بعضیا که دماغ -

 شه خود به خود.نه، بدون عمل که دماغ خوشگل نمی
   

 
 

 
 
 
 

 
 آهان، حاال چرا بابات نگذاشت مادرت دماغش رو عمل کنه؟ -

 شه.کنی، دماغت خراب میخواد، عمل مینمیگفت 

 شه؟یعنی چی خراب می -
 شه.دماغ آدم کج می

 اوه، یعنی هر کی عمل کنه بینیش ممکنه کج بشه؟ -

 نه، بابام این طوری گفت، مامانم عمل نکنه )خنده(.

 تو از کجا فهمیدی بابات این طوری گفته که مامانت عمل نکنه؟ -
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 رده بینیش کج نشده، پس بابام الکی گفته.مون عمل کخب معلم
 ده؟تونی عمل کنی چون بابات اجازه نمیاگه این طوره، تو هم نمی -

 ده.آره، اجازه نمی

 خوای عمل کنی؟خوب پس چه طوری می -
 کنم. شم، خودم پول درمیارم، عمل میبزرگ می

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 از کجا پول درمیاری؟ -

 شم.کنم، پولدار میمیخونم، کار درس می

 تونی عمل کنی؟بزرگ بشی می -

 کنم.رم عمل میآره خودم می
 تونه عمل کنه؟یعنی هر کی بزرگ بشه، می -

 تونن عمل کنن.آره، همه می

 اگه باباهاشون اجازه ندادن چی؟ -
 کنن.رن عمل میخودشون پول دارن، می

 اجازه بگیره؟ پس هر کی پول داره، الزم نیست از باباش -
 آره.

 شن، نباید از باباهاشون اجازه بگیرن؟یعنی آدما که بزرگ می -
 تونن کارهای خودشون رو بکنن.نه، خودشون می

 تونن انجام بدن؟همه کارهاشون رو می -
 آره دیگه، بزرگ شدن.

 تو هم دوست داری بزرگ بشی؟ -

 خوام خودم همه کارام رو بکنم.آره، می
 کنی؟چه کارهایی میبزرگ بشی  -
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 کنم. بینیم رو عمل می
 کنی؟یعنی فقط بینیت رو عمل می -

 آره. 

 خوبه، گفتی فیلمم دیدی که توش بینیشون رو عمل کردن، اسم اون فیلمه چی بود؟ -
 همه چیز آنجاست.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 توی اون فیلمه کی بینیش رو عمل کرد؟  -

 نکرد، رفت ابروهاش رو هم کشید.یه دختره، تازه فقط دماغش رو که عمل 

 برای چی ابروهاش رو کشید؟ -
 کشید که خوشگل بشه و صورتش پیر نشه زود.

 خوب تو هم دوست داری ابروهات رو بکشی؟ -
 نه.

 چرا؟ -
 آخه وقتی ابروهاشو کشید، ابروهاش خراب شد، زشت شد.

 خوای بعداً ابروهات رو بکشی؟برای همین نمی -

 شم.ت میآره، اگه بکشم، زش
 مامان و بابات گذاشتن این فیلم رو ببینی؟ -

 دیدن.آره، خودشونم می
 بینی؟ها میاهوم همیشه از این فیلم -

 .بینمتر برنامه کودک و ماهواره مینه بیش
 بینی چیه؟هایی که میاسم برنامه کودک -

 خرس مهربون، دختر زیبا. 
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 تردوست داری؟کدوم رو بیش -
 دختر زیبا. 

 تر دوست داری؟چرا اون رو بیش -

 کنه.آخه خیلی دختره توش خوشگله، بعد خیلیم مهربونه، به همه کمک می
 خوب دختره چرا خوشگله؟ -

 چون چشماش آبیه، خیلی خوشگله.
 تر دوست داری یا سفید برفی رو؟این رو بیش -

 این رو.
 تر دوست داری؟چرا دختر زیبا رو بیش -

 تره، چشماش خیلی خوشگله.خوشگلآخه 
 های تو چه رنگی باشن؟دوست داشتی چشم -

 آبی.

 کنی؟هات آبی نیست، چه کار میولی تو که چشم -
 ذارم.خب لنز می

 لنز چیه؟ -
 شه.ذارن تو چشمشون، هر رنگی بخوان مییه چیزی هست، می

 تو تا اآلن لنز گذاشتی؟ -
 نه. 

 چرا نگذاشتی؟ -
 تر بشم.ام، باید بزرگبچهآخه من 

 گذاری؟پس بزرگ شدی، می -
 ذارم.آره می

 گذاری؟چه رنگی می -
 ذارم، هم رنگ چشای دخترای زیبا.برای خودم لنز آبی می

 خودت بلدی بگذاری؟ -

 نه.
 گذاری؟پس چه طوری می -

 گیرم. تا اون موقع یاد می
 گیری؟از کی یاد می -

 از مامانم.
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 گذاره؟مامانت لنز میمگه  -
 آره، تو عروسیا.

 گذاری؟ها میتو هم فقط تو عروسی -

 ذارم.نه، من همه جا می
 گذاری؟چرا همه جا می -

 خوام همه جا مثل دختر زیبا خوشگل باشم. چون می
 شی، آره؟هات آبی باشه، خوشگل میآهان، پس اگر چشم -

 اهوم.
 شه یا دختر زیبا؟ر میتذاره، خوشگلوقتی مامانت لنز می -

 دختر زیبا.
 تره؟چرا اون خوشگل -

 چون دماغشم عروسکیه.

 آهان، بینی مامانت خوشگل نیست؟ -
 نه زیاد.

 همه باید بینیاشون عروسکی باشه تا خوشگل بشن؟ -
 آره.

 اگه کسی بینیش عروسکی نبود چی؟ -
 باید بره عمل کنه تا عروسکی بشه و خوشگل بشه.

 کنه که مهربونه؟گفتی دختر زیبا خیلی مهربونه، اون چه کارهایی میهان... آ -
 ده. ها دونه میبه همه پرنده

 دی؟ها دونه میتو هم به پرنده -
 ترسم.نه، آخه می

 ترسی؟چرا می -
 زنن.چون نوک می

 ترسی؟ترسه، تو چرا میولی دختر زیبا که نمی -

 ترسم.م نمیتره، منم بزرگ بشاون از من بزرگ
 تره؟خوب از کجا فهمیدی بزرگ -

 دن، کاراش رو خودش بکنه.کنه، پس بزرگه که بهش اجازه میهمه کارش رو خودش می
 ده؟چه کارهایی رو خودش انجام می -

 نویسه.تنهایی میره مدرسه، مشقاش رو خودش تنها می
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 تنهایی بری مدرسه؟تو هم دوست داری  -
 دارم. آره، ولی سرویس

 تنهایی مگه بلدی بری؟ -

 آره.
 ری؟تنها نمیپس چرا  -

 دن.اجازه نمی
 دن؟چرا اجازه نمی -

 ای. گن تو هنوز بچهمی
 ری، آره؟تنها میخوب وقتی بزرگ شدی  - 

 آره. 
 تنها بری؟دن اون موقع بهت اجازه می -

 آره، فکر کنم چون بزرگ شدم دیگه.

 بینی؟ای میرو از چه شبکه آهان، حاال برنامه کودک -
 تون.از شبکه پرشین

 بینی؟ها رو میاز اون شبکه این برنامه کودک -
 آره دیگه.

 شه؟این شبکه از کجا پخش می -
 از ماهواره.

 بینی؟فقط برنامه کودکان رو از ماهواره می -
 آره.

 بینی؟از ماهواره فقط برنامه کودک می -
 بینم. ن، رقص هم میذارنه فیلم و آهنگ هم می

 بینی؟هایی میچه فیلم -
 بینم.قبالً فاطما گل رو خیلی دوست داشتم، اآلن که خیلی وقته تموم شده، بقیه فیلما رو زیاد نمی
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 چرا فاطما گل رو دوست داشتی؟ -
 کرد. آخه سمر تو عشق ممنوع، توش بازی می

 دیدی؟تو عشق ممنوع رو هم می -

 نه.
 کرد؟دونی اون توش بازی میپس از کجا می -

 فقط یکی، دو قسمتش رو دیدم، دیگه ندیدم.
 چرا دیگه ندیدی؟ -

گرفتن، بابامم ماهوارمون رو جمع کرد تا دوباره وصل کرد، اون فیلم تموم شده ها رو میماهواره
 بود. 

 کرد؟خوب کی ماهواره رو جمع می -
 پلیسا دیگه. 

 کردن؟جمع می چرا ماهواره رو -

 دونم، فقط بابام گفت، باید یه چند وقت جمع کنیم. نمی
 دیدی؟کرد، میهان حاال چون اون توش بازی میآ -

 آره.
 دیدی؟چرا فقط به خاطر اون می -

 خیلی دوسش داشتم.
 چرا دوستش داشتی؟ -

 آخه خیلی خوشگله.
 چه طوری خوشگله؟ -

 هم چشماش خوشگله، هم دماغش.
 دازه دختر زیبا خوشگل هست؟به ان -

 آره مثل هم خوشگلن.
 هاش و بینیش مثل دختر زیباست؟چشم -

 آره فکر کنم.

 دن ماهواره ببینی؟خوب حاال اجازه می -
 بینن.آره، خودشونم می

 دن تو هم ببینی؟برای همین اجازه می -
 دیدم.منم می 8آره، اون رو ساعت 

 گذاشت؟می 8ساعت  -
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 آره.
 ها رو بلدی؟همه فیلمساعت  -

 نه، فقط اون رو بلد بودم.

 چرا فقط اون رو بلد بودی؟ -
 چون اون رو دوست داشتم ببینم، بلد بودم.

 هر چیزی رو که دوست داشته باشی ببینی، ساعتش رو بلدی؟ -
 آره.

 هاشون رو بلد نیستی؟ها رو ساعتبقیه فیلم -
 نه.

 بینی؟میهایی رو ها و رقصخوب حاال چه آهنگ -
 بینم که یاد بگیرم.آهنگای امید جهان، رقصم همه جوری می

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 رقص هم یاد گرفتی؟ -
 خوام برم کالس رقص.آره، تازه تابستونم می

 دوست داری بری؟ -

 آره خیلی.
 چرا دوست داری بری کالس رقص؟ -

 رقص یاد بگیرم، تو عروسیا برقصم.

 شه؟یاگه تو عروسی نرقصی، خوب چی م -
 کشم نرقصم.رقصن، من خجالت میهمه می

 دی؟های امید جهان رو گوش میراستی فقط آهنگ -
 آره.

 دی؟چرا فقط اون رو گوش می -



 سرزمین منالگوهای کودکان /  134

 چون شاده.
 یعنی چی شاده؟ -

 تونم روش برقصم، یعنی شاده.خب می

 پس روی هر آهنگی که بتونی برقصی، یعنی شاده؟ -
 اهوم.

 بینی؟میزیون هم خوب تو تلو -
 نه.

 چرا؟ -
 آخه دخترای توش خوشگل نیستن. 

 یعنی چی خوشگل نیستن؟ -
 کنن.آرایش نمی

 کنن، تو دوست نداری ببینی؟چون آرایش نمی -

 آره.
 کنی؟خودت هم آرایش می -

 آره تو عروسیا.
 ها؟فقط توی عروسی -

 آره.
 چرا فقط اون جا؟ -

 چون بابام فقط اون جا رو اجازه داده.
 چرا فقط اون جا رو اجازه داده؟ -

 گه فقط تو عروسیا باید آرایش کرد، نه بیرون.می
 گه بیرون نباید آرایش کرد؟چرا می -

 بینن، زشته.آخه مردا می
 کنی؟های دیگه آرایش نمیهان، تو جاآ -

 نه.

 دوست هم نداری آرایش کنی؟ -
 .کنمذاره، منم آرایش نمیچرا، ولی چون بابام نمی

 کنی؟اگه بابات یه جایی پیشت نباشه، باز هم آرایش نمی -
 گم.گه به بابات میخب مامانم می

 اگه مامان و بابات نباشن چی؟ -
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 کنم.اگه بزرگ شده باشم و اونا نباشن، آرایش می
 خوب به نظر خودت جلوی مردا آرایش کردن خوبه؟ -

 آره.

 گه خوب نیست؟پس چرا بابات می -
 گناهه.گه می
 گناه یعنی چی؟ -

 یعنی بده دیگه.

 گی به نظر من خوبه. از بابات نپرسیدی چرا گناهه؟ولی تو که می -
 نه. فقط گفت آرایش نکن، گفتم باشه. 

 تونم من برم؟می -
 هام جواب دادی.آره عزیزم، ممنون که با من حرف زدی و به سوال





 ر نگاهی دوبارهالگوها د -1

پردازش قدرتمند »، «ضعف الگوپردازی در داخل»، «هااهمیت نظری الگو»در این فصل چهار عنوان 
 ، مورد بحث قرار خواهند گرفت.«ها بر کاربرانشانهای مختلف الگواثر»و « ها در غربالگو

ی، های دینی و عرفاندیدگاهها نه تنها در است. الگو« اهمیت الگوها»عنوان فرعی نخست ناظر بر 
 اند.های علمی نیز مورد توجه بوده و مورد تأکید قرار گرفتهبلکه در دیدگاه

های فرهنگی داخل در ، حکایت از کم توجهی و ضعف نهاد«ضعف الگوپردازی در داخل»عنوان 

ها مقوله الگوگذاری گرفته تا برخورد علمی با ها دارد. کم توجهی اخیر از سرمایهمقوله مهم الگو
ها یاد شده است، در حال حاضر کودکان، گسترده است و طبق مستنداتی که در این قسمت از آن

هایی هستند که موارد کاربر محصوالت آن سوی آب و بالطبع الگو %15نوجوانان و جوانان ایرانی در 
 د.داری غرب هستنسرمایههای تبلیغاتی نظام غالباً ساخته و پرداخته دستگاه

، حکایت از ماجرایی متفاوت و برعکس دارد، به این «ها در غربپردازش قدرتمند الگو»عنوان 
کنند، ها را هدایت میهای دریایی که کشتیها که بسان فانوسمعنا که در غرب با شناخت اهمیت الگو

 این کنند. درالگوها کشتی وجودی کاربرانشان را به سمت و سوی مورد نظر خویش هدایت می
ی های غربشوند الگوشناختی که سبب میهای روانهای علمی و ترفندقسمت از انبوهی از راهکار

داری هدایت کند، یاد سرمایههای تبلیغاتی نظام مخاطبان خود را به سمت و سوی دلخواه دستگاه

 شده است.
جام های اند به مصاحبه، با استنا«ها بر کاربرانهای مختلف الگوبررسی اثر»سرانجام در عنوان 

تی، تربی -های زیستی، روانیها بر کاربرانشان، ذیل عناوین فرعی: اثرهای مختلف الگوشده اثر
عقیدتی، اقتصادی، سیاسی، زیباشناختی و خانوادگی مورد  -اجتماعی، آموزشی، اخالقی -فرهنگی

 اند.بحث قرار گرفته
 در ادامه عناوین پیش گفته ارایه خواهند شد.
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 اهمیت نظری الگوها  -1-9

افتد که کودکان و جوانان به پرورش و مجالست کسانی که به خُلقی موسومند، به عیان مشاهده می»

 )خواجه نصیرالدین طوسی(.« گیرندآن خُلق را از افراد فرا می
گیری شخصیتی خویش، نیازمند کودکان، نوجوانان، جوانان و همه اقشار اجتماعی در روند شکل

ی ها هستند، راهنمای کشتی وجودهای دریایی که راهنمای کشتیها بسان فانوسالگو هستند و الگو
به مسأله  ایها هستند. بنابراین اولیا، اولیای آموزشی و اولیای فرهنگی جامعه باید توجه ویژهانسان

 ها راو مانند آنهای مختلف علمی، ورزشی، اخالقی، اجتماعی، عقیدتی الگوپردازی داشته، الگو
فراروی اقشار مختلف )خاصه کودکان، نوجوانان و جوانان( مطرح کنند، زیرا انتخاب یک الگو توسط 

های ارزشی شود، وی چگونه شدن خویش را برمبنای معیاریک کودک، نوجوان یا جوان، سبب می

 بیند، رقم بزند.که در الگوی خویش می
 های متعالی وها را به راههای خوب، انساند بیان داشت که الگواما با وجود اهمیت زیاد الگو، بای

های نامناسب و بد، در عمل آدمی را به وادی کنند، 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

 مین معنا است.آورد، هکنار اسوه می
ابل های قهایی هستند که به ظاهر دارای ویژگینکته ظریفی که در این میان مطرح است، الگو

دآمیز ای تهدیها پیروان خویش را به عرصهانگیزی هستند، اما در عمل این الگوتوجه و حتی شگفت
 سازند.و پرخطر وارد می

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

مستکبران جامعه ابداع و دامن زده شد( و جامعه توحیدی پرستی )که توسط قرآن در تحلیل بت
از  23ها تأکید خاصی دارد. در آیه شریفه اولیه را به سمت کفر و شرک برد، بر استفاده آنان از اسوه

 فرماید:سوره نوح، خداوند می
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 «.البته پرستش ودا، سواع، یغوث، یعوق و نسرا را ترک نکنید»
 نویسد:، ذیل این آیه شریفه می (1365ه محمد رازی، )؟، ترجمتفسیر مجمع البیان 

ها را السالم، آنهایی بود که قوم نوح، علیهها، نام بتابن عباس و قتاده گویند: این نام»

 «.ها را عبادت کردندپرستیدند. سپس بعد از آنان، عرب آنمی
 نویسد:یپرستی در عالم، ممؤلف در ادامه بحث مزبور، در تحلیل ریشه بت

ای بود که بین آدم و نوح، علیهما های مردم صالح و شایستهها ناممحمدبن کعب گوید: این»
ها را در عبادت اتخاذ کرده بودند. السالم، بودند. پس بعد از ایشان قومی زندگی کردند که روش آن

ویق و ، شما را تشها را بکشید و در مقابل خود قرار دهیدپس شیطان به ایشان گفت: اگر تصویر آن
 نشاط بیشتر در عبادت دهند.

ها تمثال و تصویر آنان را کشیده و خرسند بودند تا بعد از ایشان که مردم دیگر آمدند: پس آن
وردند ها فریب خها را می پرستیدند، پس آنها گفت: مردمی که قبل از شما بودند، اینشیطان به آن

 «.پرستیه و اساس بتها را و این بود ریشو عبادت کردن آن

شود که تفسیر وی از به انحراف رفتن جامعه از با مالحظه آرای دکتر علی شریعتی، مشخص می
به طرح آن « مجمع البیان»تفسیر  توحید به سمت شرک، دقیقاً مشابه تفسیری است که طبرسی در

 پرداخته است.

از –« معلی علیه السال»و )بی تا( « طیرعلی حقیقتی بر گونه اسا»های دکتر شریعتی در کتاب

کند. دکتر ها یاد میهای یونانی، هندی و مانند آن بر اسوهاز تأکید فرهنگ( 1361) –مجموعه آثار
کرده است که از انسان همواره احساس می»شود که ها متذکر میشریعتی در تحلیل رب النوع

اهی تر است. انسان با نگآنچه که هست نیز متعالیهای طبیعت و موجودات برتر بوده، حتی از پدیده
 دیده است و همیناند، ناقص میانداخته، همه کسانی را که در اطرافش بودهکه به اطراف خویش می

کرده است و می -نقص و کاستی استکه جهانی بی -احساس کمبود او را متوجه ماورا الطبیعه

شده یها سبب مد که نیاز انسان به الهام دهندگان فضیلتشوها از همین جا آغاز میستایش رب النوع
های های ساخته و پرداخته خویش نسبت دهد و سپس به این انساناست، وی فضایلی را به رب النوع

 .«ها توسط وی منجر شودها به پرستش آنکامل مهر بورزد و رفته رفته مهرورزی او به رب النوع
 ونانی(های یدایی که به طرح خدا یا انسان کامل )نظیر رب النوعدکتر شریعتی در تحلیل مذاهب بو

 نویسد:پردازند، مینمی
های مذاهب سامی این است که انسان در این مذاهب چشم یکی از خصوصیات و برجستگی»

ای است که بیایند و او را نجات دهند، اما در مذاهب هندی مسأله های برجستهانتظار شخصیت
برعکس است. دعوت این مذاهب این است که منتظر بیرون نباشید، راه نجات آن است که در خود 

فرو رفته، خود را بکاوید و با ریاضت و خودسازی، به جایی برسید که شایسته نجات شوید. اما در 
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گویند منتظر کسی نباش، تو نیازمند منجی نیستی و به انسان کاملی یهمین مذاهبی که به انسان م
رستی پبینیم که بیشتر از مذاهب ما شخصیتکه از وی تقلید کنی و او را بستایی نیازی نداری، می

 «.دهدای از بودا را فرا روی خویش قرار میپدیدار شده است، چرا که هر بودایی در نمازش، مجسمه

گردد، با وجود برخی های قلمرو حماسه و عرفان نظری توجه شود، مالحظه میزیسااگر به اسوه
ها همواره دارای سجایای اخالقی های حماسی و عرفانی دارند، این اسوهاز 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 میپیشه خویش می جویی راحق

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

ه پیوندد و این تذکار حکیمانای مقدس و همراه با اهدافی متعالی به وقوع میایفای وظیفهبه منظور 
که هر کس ستم روا دارد و بدی کند، دیر یا زود خود یا فرزندانش، سزای عملش را خواهد دید، نصب 

بان ز های دوره اساطیری و قهرمانی آثار حماسیالعین همیشگی پهلوانان است... . به طور کلی، جنگ

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

بوم  مرز وتوان در گذشته تاریخی خویش و در فرهنگ پهلوانی این امتداد همین خط ارزشی را می
انداخته، دید. به این معنا که اگر پهلوانان یونانی، با یک ضربت شمشیر، مردی قوی پنجه را به خاک 

 خورد، و اگر پهلوان مغولیکشید و برای رفع گرسنگی، نره گاوی را میدرختی را از خاک بیرون می
سی کست، پهلوان ایرانی کشبا ضربت مشتی، دیواری را خراب کرده و گردن حریفش را با تکانی می

 خورد تا دل پیرزنی شکسته نشود.بود که زمین می
اشخاصی چون پهلوان درویش محمد، پهلوان محمد ماالنی، پهلوان حسین گلزار، پهلوان 
عبدالرزاق بیهقی )سردمدار نهضت سربداران در زمان حمله مغول در سبزوار(، پهلوان یزدی بزرگ، 

ان فیله همدانی و پهلوان محمد خوارزمی )معروف به پوریای ولی( و پهلوان اکبر خراسانی، پهلو

بسیاری از پهلوانان دیگر، کسانی بودند که گود زورخانه، برای آنان عالوه بر محل ورزش، محل 
فراگرفتن خصایل و ملکات اخالقی و عبادت بود. به همین سبب این پهلوانان در عین پیشی گرفتن 

های معنوی نیز از آنان پیشی گرفته، به درجات عرفانی باالیی در قدرت در قدرت بدنی از دیگران،

یافتند. در اوصاف این پهلوانان خاطر نشان شده است، با آن که آنان در قوت و زور بازو دست می
کی گذراندند. یای داشتند و از دسترنج خویش زندگی میسرآمد دوران خویش بودند، اما زندگی ساده

چرخاند، یکی کشاورز، دیگری آهنگر و مانند بان بود و با قدرت بازو سنگ آسیاب را میها آسیااز آن
و، آمد )رزمجناپذیر زندگی آنان به شمار میآن بودند و در کنار ورزش، کار و کسب حالل، جزء جدایی

1375.) 
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 ل نظریات مختلفیشناختی مسأله الگوبرداری کودکان، ذیشناختی و جامعههای رواندر نظریه

ختلف یابی کودکان در نظریات مای بندورا و یا الگونظیر دیگرپیروی اخالقی پیاژه، یادگیری مشاهده
له شناسان مقوشناسان قرار گرفته است )اگر چه روانشناسان و جامعهشناسی مورد توجه روانجامعه

شناسان مسأله الگوگیری را فراتر از اند و جامعهشناسان دیدهالگوبرداری را محدودتر از جامعه
و آن را در همه ابعاد اخالقی تا فرهنگی، اجتماعی، عقیدتی و سیاسی  الگوبرداری اخالقی دیده

 اند(.گسترده دیده
 شناسی معاصر دیده شده، مکاتبهای مهم روانمسأله الگو و تقلید یا همانندسازی با وی، از مقوله

 (.1374)هرگنهان و السون،  اندپردازی کردهنظریهشناسی زیادی درباره آن روان

 15از اثرپذیری کودکان ای که در نشریه ساینس منتشر کردده است، در مقاله (2217) لئوناردو
 کند.ماهه از الگوهای فرارویشان یاد می

 نویسد:وی در همین ارتباط می
گروهی از  .ت زیر قرار دادندماهه را در یکی از دو وضعی 15کودکان  پژوهشگرآزمایش، یک در »

ثانیه  32به مدت  رافردی در حال خارج کردن یک قورباغه پالستیکی از یک ظرف  ،کودکان نوپا
د فرد بالغی را تماشا کردن وم،. گروه د، وی به سختی در حال انجام فعالیت خویش بودتماشا کردند

بازی به کودکان نوپا که به نظر پس از آن یک اسباب  .دادمیکه همان کار را به راحتی انجام 
 رسیدیک دکمه بزرگ در باالی صفحه بود که به نظر می .کند، داده شدرسید موسیقی پخش میمی

ل داد. کودکان قباما در واقع هیچ کاری انجام نمی ،توان از آن برای پخش موسیقی استفاده کردمی
 . شار دادندچند بار آن دکمه را فد، از این که بخواهند ناامید شون

الی بودند سکودکانی که شاهد رفتار فرد بزرگبررسی تطبیقی عملکرد کودکان حکایت از آن دارد، 

سالی رگبزفرد تر از کودکانی که شاهد ، دو برابر بیشه بودتالش کرده و سپس موفق شد که واقعاً
 .«که به راحتی به هدف خود رسید، دکمه را فشار دادند بودند
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های کودکان و نوجوانان در کشورهایی است که زمانی زیر یز متعلق به یکی از بازیتصاویر زیر ن
سلطه داعش قرار داشتند، این تصاویر نشانگر عمق تأثیرپذیری کودکان از الگوهای مطرح شده در 

 اطراف و اکنافشان است:

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 ضعف الگوپردازی در داخل  -1-2

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

 توجهی به پردازشزیادی که در زمینه پردازش الگوها بری کودکان، نوجوانان و جوانان وجود دارد، بی

گذاری جدی در این زمینه، در مجموع شناختی الگوها از سویی و عدم سرمایههنری، علمی و روان
اری، داند که الگوهای ایرانی در مقایسه با الگوهای پردازش شده نهادهای تبلیغاتی سرمایهسبب شده

 به شکلی بسیار کم فروغی ظاهر گردند.
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مدارس ابتدایی، راهنمایی )متوسطه  دهد، وی در بررسی که در سطح( گزارش می1372منطقی )
آموزان خواست، داشته است، پس از آن که از دانش 1372اول( و دبیرستانی )متوسطه دوم( در سال 

شمار  دهندگان بهآل پاسخآل خود را )که در واقع پاسخ ارایه شده، فرافکنی من ایدهسه شخصیت ایده
های درسی های مطرح شده در کتابالگوآید( معرفی کنند، در درجه نخست اهمیت، طرح می

آموزان پاسخ دهنده، بسیار بارز بود که های مطرح شده از سوی دانشآموزان در مجموعه الگودانش
این مسأله از سویی بیانگر نیاز کودکان، نوجوانان و جوانان به الگو بوده و از سوی دیگر نمایشگر 

 اند.که در این جهت غفلت ورزیدهرود های فرهنگی جامعه به شمار میضعف نهاد
آموزان دبستانی، راهنمایی )متوسطه اول( های منتخب دانشدر درجه بعدی اهمیت، با بررسی الگو

آموزان دانش»های انتخابی شود که در مجموعه الگوو دبیرستانی )متوسطه دوم( مشخص می
 های انتخابیاما در مجموعه الگو های خارجی هستند،تر از الگوهای ایرانی بیش، الگو«دبستانی

آموزان دانش»این میزان به حد برابر رسیده و در سطح « آموزان راهنمایی )متوسطه اول(دانش»
از سویی  گیرند که این نتایجهای داخلی پیشی میهای خارجی از الگو، الگو«دبیرستانی )متوسطه دوم(

های بومی و ارزشی برای پردازش الگوهای فرهنگی داخل در جهت داللت بر کم کاری نهاد
 های تبلیغاتی غرب است.آموزان داشته و از سوی دیگر نمایانگر تالش وافر نهاددانش

دهد، در پژوهشی که وی و تنی چند از دانشجویانش در سال منطقی )منتشر نشده(، گزارش می

ساله را مورد بررسی  8-1ر پس 1222دختر و  1222انجام دادند و طی آن الگوهای مورد عالقه  1316
ها های دیجیتالی، کارتونهستند که از طریق بازیاین الگوها، الگوهای خارجی  %15قرار دادند، قریب 

 ای به آنان ارایه شده است.های ماهوارهها و سریالها و فیلمپویانمایی
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دیجیتالی داخلی های ، میزان بازی1به گزارش معاون تولید محتوای شورای عالی فضای مجازی

های تولید شده خارجی، بسیار ناچیز مورد استفاده کودکان، نوجوانان و جوانان ایرانی، در برابر بازی
هایی در اوج جذابیت ممکن، در عمل با ایجاد های خارجی با طرح الگوهستند. خاصه آن که بازی

ای دست به ارایه القائات ههای اخیر، در حد گستردوابستگی در کودکان و نوجوانان کاربر الگو
ای غربی هها و کارتونها، پویانماییاقتصادی، سیاسی، عقیدتی، فرهنگی و اجتماعی به کاربران بازی

 زند.می
 
 
 

 
 

 

ها برای هدایت و راهنمایی کودکان، نوجوانان و جوانان، با توجه به اگر بحث طرح الگوها و اسوه
ا ههای دیجیتال و فیلمها، بازیها، پویانماییبه کارتونبصری شدن فرهنگ در حال حاضر، معطوف 

ها شود، ضعف نهادهای تبلیغاتی ایران در الگوپردازی مناسب برای کودکان، نوجوانان و و سریال

اگر چه تاحدود دو دهه قبل، تنها رسانه ملی به گردد. به این معنا که جوانان ایرانی مشهودتر می
ن کرد، اما به تدریج با باز شدهای کودکان و نوجوانان اقدام میها و فیلمییها و پویانماعرضه کارتون

های مختلف یا وارد عرصه شدن تبلت و کاربری ها و یا فیلمهای فشرده حاوی کارتونپای لوح

ای هها و سریالهای دیجیتالی و همین طور تسهیل دسترسی به فیلمکودکان و نوجوانان از بازی
های اخیر هر یک قسمتی از وقت کودکان و نوجوانان را معطوف به خود کردند و در گزینهخارجی، 

 های جدّی رسانه ملی مطرح شدند.ادامه، به صورت جایگزین
ها، شود کودکان و نوجوانان با استفاده از کارتونهای ارتباطی جدید سبب میکاربری از فناوری

های فرهنگی داخلی و جی در عمل امکان مقایسه محصولهای داخلی و خارها و فیلمپویانمایی
وع ها، تنهای ویژه آنخارجی را حداقل به لحاظ عینی )یعنی ابعاد ملموسی مانند گرافیک، صحنه

 ها را با هم مورد مقایسه قرار دهند.موضوعی و موارد مشابه( به دست آورده، آن
در  های داخلتوان بیان داشت، تولیدجی میهای داخل و خارهای رسانهدر بررسی تطبیقی تولید

 های خارج دارای برخی از نقاط قوت و ضعف هست.مقایسه با تولید

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

ای ههای داخلی بوده، بقیه کاربری آنان از تولیدهای کمپانیبازیاز کاربری کاربران ایرانی،  %5برگزار شد،  1317در شهریور 
 غربی است.
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وند، این شهای انسانی تهیه و تولید میهای داخل با توجه نسبی به ارزشاز نظر محتوایی، تولید
هستند. مضاف بر این، اندک گرا و با بار خشونت گرا، غیرشهوی، غیرمصرفتولیدها، عموماً ارزش

شود کودکان و نوجوانان کاربر با لحاظ شده، تالش می گرای ایران در این محصولفرهنگ جمع

انی ها و مسایل انسهای خارج از نظر محتوایی، توجه جدّی به ارزشگرا بار بیایند. اما تولیدروحیه جمع
ها قابل توجه است و در مجموع نت در آنطلبی و خشوگرا، رفاهگرا، تجملندارند، ابعاد شهوی، مصرف

زنند. تفاوت اخیر یک امتیاز تردیدناپذیر فرهنگی فردگرا را )که همان فرهنگ غرب باشد( را دامن می
های های غالباً خنثای محصولرود که در برابر ارزشهای داخل به شمار میبرای تولید رسانه

 گرا هستند. لی حاوی ابعاد ارزشی و ارزشهای داخهای رسانههای غربی، محصولرسانه
 12، 11اما از سویی به سبب سیطره تفکر عینی بر کودکان )و تا حدودی نوجوانان، یعنی تا سن 

شود، آنان قادر به فهم مفاهیم انتزاعی نباشند و تنها مفاهیم ملموس و عینی را سالگی( که سبب می
در به کارگیری متخصصان امر برای ارایه مفاهیم توجهی فهم کنند، و از سوی دیگر به دلیل بی

نقطه درخشش طرح مسایل انتزاعی به صورت عینی برای کودکان و نوجوانان دارای تفکر عینی، 

ا، ههای داخلی چندان دیده نشده، در برابر کارتونها و فیلمها، پویانماییگرا در کارتونارزشی و انسان
شناختی الزم در تهیه محصول برای ه سبب توجه به نکات روانهای خارجی بها و فیلمپویانمایی

های داخلی در مجموع ربایند و شبکههای تهیه شده در داخل میکودکان، گوی سبقت را از محصول
 افتند.ها عقب میهای خارجی، از آندر مقایسه با شبکه

 ایهای رسانهبا محصولای ایران در قیاس های رسانهیکی از دالیل بارز عقب افتادن محصول
ایسه های ایرانی در مقهای دیجیتال و فیلمها، بازیها، پویانماییاندک کارتونخارجی، تنوع موضوعی 

 های خارجی است.با محصول
های دینی، ضعف دیگری است که برخی از کودکان و نوجوانان های ایرانی از موضوعاشباع برنامه

 اند.کاربر، متذکر آن شده
های ویژه و آب و رنگ های ایرانی به لحاظ گرافیکی، جلوههای رسانهف پردازش محصولضع

های ها، پویانمایی، بازیهای ویژه و آب و رنگ کارتونتولیدها، در مقایسه با قدرت گرافیکی، جلوه
 های تولید شده در داخل را از منظرهای خارجی، امر مشهودی است که محصولدیجیتالی و فیلم

 دهد.تر قرار میمخاطبانش، در سطحی پایین
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موسیقی متن تولیدهای ایرانی نیز عموماً یک موسیقی مالیم است، در حالی که موسیقی متن 
 کننده است.بخش و تحریکهای خارجی به شدت هیجان انگیز، تحرکبرخی 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(، به لحاظ میزان سرمایه

 شود.ای کودکان، هزینه صرف میهای رسانهاندازه یک سال هزینه ایران در تولید محصول
توان احدودی نوجوانان( از تفکر عینی برخوردارند، به سادگی میبا توجه به این که کودکان )و ت

های غربی نتیجه گرفت، وقتی کودکان ایرانی در برابر گرافیک کم نظیر و صداگذاری خوب محصول
 هایخراش و ماشینهای آسمانهای اخیر دایم با ساختمانگیرند، یا وقتی آنان در محصولقرار می

های فیلم های دیجیتالی وها، بازیها، پویانماییو یا با تنوع موضوعی کارتونگردند پیشرفته مواجه می
شوند، یا با شنیدن موسیقی متن کارتون، پویانمایی یا فیلم و سریالی که مشغول خارجی روبرو می

های داخلی های غربی بر محصولآید، ترجیح محصولکاربری از آن است، به شدت به هیجان می

های دیجیتالی، های غربی مطرح شده در بازینماید، ضمن آن که الگوذهن نمی خیلی دور از
های محیرالعقولی که به انجام آن مبادرت ها، با انجام کارها و سریالها و فیلمها، پویانماییکارتون

 سازند.ورزند، به سادگی کودکان و نوجوانان را جذب خویش میمی
قسمت است(،  326رسند )نظیر سریال فرندز که د صد قسمت میهایی که گاه به چنساخت سریال

سازد که مخاطب برای ارضای کنجکاوی خویش هم که شده ای میمخاطبان خود را وارد عرصه



 147/  الگوها در نگاهی دوباره

های های اخیر به سادگی دست بردارد. مضاف بر این که تولیدتواند از پیگیری سریالاست، نمی
گرا نیستند، ممکن است خود را مجاز بدانند که از رزشهای خارجی به دلیل آن که خیلی ارسانه

 های خویش سود ببرند.ها و پویانماییمسایل نفسانی در کارتون

 
  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

های پویا و نهال و همین طور سیما، عامل دیگری در جهت تبلیغات طوالنی و غیرمرتبط شبکه
های ایرانی هست که در مصاحبه کودکان و شبکهفاصله گرفتن کودکان و نوجوانان از کاربری از 

 نوجوانان دبستانی زیادی مورد اشاره قرار گرفته است.

گفته را به ساله شواهدی در جهات پیش 12ساله و حسین  11ساله، فردین  8های هومن مصاحبه
 دهند:دست می

 بینی؟ می رو اییههومن دیگه چه کارتون -»
 لیگ.  ، جاستیسبینممن میبت
 ؟ یدیدای دیگه رو میهکارتون قهرمان ،من نبودبت رهومن اگ -
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 . شون بهترههمن از همبت ،نه
 شناسی؟ ایرانی رو میهای هومن تو قهرمان -
 مگه ایران قهرمان داره؟  ،نه

 . 1مثل رستم و سهراب ،آره -
 . و دیدمر کارتونش ،آره
 نظرت چی بود؟  -

 . من نبودولی مثل بت ،قشنگ بود

 من نبود؟ چرا مثل بت -
 «. من بهترهمن به نظرم بت ،ترهمن قشنگچون که بت

 فردین به نظر تو شبکه پویا چه جوریه؟ -»
 کنم.تر جم جونیور نگاه میاونم خوبه، ولی من بیش

 دوست داشتی شبکه پویا چه جوری بود؟ -

 دونم.نمی
 چی داره که زیاد دوستش نداری؟ -

ره، آدم دوس نداره، دوس دارم شبکه رو یلی زیاد داره، هیجان کارتون از بین میآهااااا تبلیغ خ
 عوض کنم.

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 بره؟خیلی وقت زیاد می -
رم یه کارتون تو جم جونیور ببینم، بعد کنم، میخونم، بینش استراحت میآره، مثالً من درس می

 دوس ندارم نگاش کنم.  اش تبلیغه،خونم، ولی شبکه پویا همهدرسم رو می
 شبکه یوتون چه جوریه؟ -

                                                             
 منتشر شده است.1312رستم و سهراب نام یک انیمیشن ایرانی است که توسط کیانوش دالوند ساخته و در سال .  1
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 ذارن.شبکه یوتون، تمشک، مای کارتون خوبن، کارتونای سینمایی خیلی زیاد می
 گفتی جم جونیور از همه بهتره؟ -

 آره.

 تبلیغ نداره؟ -
 داره، ولی خیلی کم، مثالً یوتون هم تبلیغش زیاده، ولی تبلیغاش جذابن.

 تبلیغش چیه؟ -
 «.لباس و اسباب بازی در مورد

 دی کی بشی؟ ای بشی، ترجیح میحسین تو اگه بخوای تبدیل به یه آدم دیگه -»
خوام مثل شـــاه حصارک، حسین نخود بشم، به دوستامم گفتم، من رو حسین نخود صدا می

 کنن! 
 حاال این حسین نخود کی هست؟ -

شاهه به قرآن... . تو زندونم همیشه تاشون رو زد!  32نفر ریختن سرش با آب جوش،  62خانوم! 

 مسته! 
 خوای در آینده مثل اون بشی؟تو هم می -

 چرا که نه!
 هم بیفتی زندون؟ خوای تومی -

کنم، زندان نیفتم، ولی مثل حسین نخود قوی و شـــیر نه حواسم رو شیش دونگ جمع می
 «شم!می

دارد، اش بیان میقسمتی از مصاحبه ساله، در12در مورد اخیر الزم به یادآوری است که حسین 
الت محله آنان که هم اکنون به دلیل دعوا و زدوخورد در زندان به سر برده، و در ضمن در زندان 

گونه که اسم مستعار خودش را هم نام آل او است و وی همانهم همیشه مست است، شخصیت ایده
 یش، پا در جای پای او بگذارد.سالی خواسم او انتخاب کرده است، عالقه دارد، در بزرگ

د شهای تبلیغاتی آن به درستی فهم میبه بیان دیگر اگر اهمیت الگوها در کالن نظام و دستگاه
شدند، شاید آن گاه حسین به جای و به تناسب الگوهای مناسب برای افراد مختلف پردازش می

ر آخرین کرد که دشاهده میکاربری از کلیپ یک الت مست، کلیپی نظیر کلیپ دکتر حسابی را م

ا را هلحظات عمر پربارش، وقتی که دیگر پزشکان از ادامه کار قلب او ناامید شدند و تمامی آنژیوکت
های دست دکتر حسابی بیرون آوردند، وی در حالی که کتابی را روی سینه خود نهاده بود، با از رگ

دش تری در زندگی خول الگوهای متعالیعینک ته استکانی خودش، مشغول مطالعه آن بود، به دنبا
 رفت.می
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های یک روز شبکه پویا است. همان گونه که در تصویر تصویر زیر نیز برداشتی از فهرست برنامه
از وقت خود را باید صرف  %15صبح کودکان نزدیک به  12تا  11گردد، طی ساعت مالحظه می

ها( مادران آن ای برای)و مثالً حاوی تبلیغ قابلمهدیدن تبلیغاتی کنند که بعضاً هم نامرتبط به آنان 

 است.
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
ر ها در ایران از آن یاد شد، منحصها و سریالهایی که درباره الگوهای کارتونی، پویانمایی، فیلمضعف

گردد. یمبه تولید اخیر نبوده، عیناً در الگوپردازی سایر نهادهای فرهنگی و یا با صبغه فرهنگی نیز مشاهده 
 های مذهبی )ائمه،و جوانان، الگوهای پردازش شده برای کودکان، نوجوانان به این معنا که عمده الگو

های اخالقی، علمی، ( هستند و پردازش الگو-متعلق به یک جناح خاص- بزرگان دینی و افراد مذهبی
ی مذهبی طرح شده برای نوجوانان هااند. مضاف بر این الگوشده ها به محاق سپردهای و مانند آنحرفه

و شود و از این رها مشاهده نمیهایی هستند که هیچ نقص و کاستی در آنو جوانان نیز غالباً الگو
ها احساس نزدیکی ها هستند، در برخورد با این الگوها و بدیمخاطبان که واجد ترکیبی از خوبی

 شوند.ها نمینکرده، به راحتی حاضر به الگوبرداری از آن

های ( در زمینه چگونگی طرح الگوهای جنگ که به تعبیری اوج الگوپردازی1318منطقی )
ساله  8های زیر در روند طرح الگوهای جنگ روند،  از ویژگیبه شمار می نهادهای تبلیغاتی کشور

 یاد کرده است:
 طرح محدود و ضعیف الگوها، -»
 نادیده گرفتن برخی از الگوها، -
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 بعدی در پردازش الگوها،نگاه یک  -
 نگاه یک بعدی در پردازش شخصیتی الگوها، -
 نگاه تک جنسیتی و مردساالرانه در طرح الگوهای جنگ، -

 طرح الگوها بدون توجه به نیاز مخاطبان، -
 آمیز الگوها،پردازش اغراق -
 طرح الگوهای فردی و غفلت از طرح الگوهای سازمانی. -
 

 
 

 
 
 

 
و ضعیف الگوها، به این مسأله اشاره دارد که اکثریت قریب به اتفاق الگوهای عنوان طرح محدود 

 گردند. به عنوان مثال، تهیه فیلمیپوش مطرح میجنگ، به صورت محدود و غالباً با تبلیغات غیرهم
از یک سردار جنگ، پخش یک بار مصاحبه با همسر وی در رسانه ملی و در نهایت نامیدن یک 

ن به نام وی، نهایت اقدامی است که در حال حاضر در سطح جامعه در ارتباط با اتوبان یا خیابا
گردد. در حالی که الگوهای اخیر چگونگی طرح الگوهای بزرگ و پر تلؤلؤی جنگ مالحظه می

ا و ههای اینترنتی(، نشر کتابهای مختلف )رادیو، تلویزیون، نشریات، سایتتوانند از رسانهمی
ها، رونمایی از تندیس آنان، آوردن تصاویر مایش در مورد آنان، طرح خانواده آنمجالت، برگزاری ه

 ها روی البسه و نظایر آن، مطرح گردند.آن
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عنوان نادیده گرفته شدن برخی از الگوها ناظر بر این معنا است که از مجموعه عظیم الگوهای 
تند، تعداد اندکی از آنان مورد توجه قرار گرفته درخشانی که در جریان دفاع از کیان کشور درخشش گرف

 گفته، گاهی سیاسی و گاهی از سر غفلتاند، عدم توجه به افراد پیشو به شکل محدودی مطرح گردیده

 نگری سبب شود، سرداران جهاد سازندگیو بی برنامگی بوده است. به عنوان مثال، ممکن است بخشی
یدا نکنند، در حالی که شناخت سردارانی مانند طرحچی، رضوی، ای برای مطرح شدن در جامعه پعرصه

 گردند.ساجدی و نظایر آنان، به میزان قابل توجهی در جوانان تأثیرگذار واقع می
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

در  های مختلفینگاه یک بعدی در پردازش الگوها، به این نکته اشاره دارد که اگرچه افراد و سازمان
های مزبور، تنها یک یا دو سازمان و افراد آنان از بین مجموعه افراد و سازمانسهم بودند، اما جنگ ذی

دند، گرهای جنگ مطرح میاند، به عنوان الگوها و سمبلو آن هم افرادی که عمدتاً صبغه نظامی داشته
در  نقش بودند و ثانیاً افراد مؤثردر حالی که در دوران جنگ اوالً هم زنان و هم مردان در جنگ ذی

جنگ از پزشک و مهندس و دیگر متخصصان گرفته تا افراد نظامی و از همسران و مادران رزمندگان 
دند رساندند، گسترده بوگرفته تا اقشار عادی جامعه که گاهی به اندازه سه تخم مرغ به جبهه یاری می

 ها تنها در فرماندهان نظامی جنگ یا یک ارگان، درست نیست.و خالصه کردن آن
وان نگاه یک بعدی در پردازش شخصیتی الگوها به این مسأله اشاره دارد که اگر چه الگوهای عن

مطرح شده برای جامعه و جوانان، حاوی ابعاد مختلف نظامی، فرماندهی، روابط اجتماعی، روابط 

 هعاطفی و خانوادگی و نظایر آن بودند، در جریان طرح الگوها تنها به بعد دینی و نظامی آنان توج
ها با همسرشان و یا نگاه زیست محیطی شده است و از سایر ابعاد زیبای وجودی آنان مانند رابطه آن

 آنان، به شدت غفلت شده است. 
عنوان نگاه تک جنسیتی به الگوها، حکایت از سایه انداختن مردساالری در پردازش الگوها برای 

ی ارزشمند زنان در دوران جنگ، تنها الگوهایی جامعه دارد. به این معنا که با نادیده گرفتن الگوها
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شوند، فرماندهان نظامی جنگ هستند. حال آن که با که در عرصه جنگ برای جامعه مطرح می
کوشیدند و شود که زنان همپای مردان در تحقق اهداف جنگ میبررسی دوران جنگ مشخص می

 های مختلف جنگ حضور داشتند.در صحنه

های وافر آنان در امداد و کمک ختران و زنان ایرانی در آغاز جنگ و تالشسازی دمالحظه حماسه
سازی مادران رزمندگان در جنگ و زنانی که تکیه ها از سویی و مالحظه حماسهرسانی پشت جبهه

گاه اصلی شوهرانشان در تحمل فشارهای کمرشکن داخلی وخارجی جنگ بودند، گواه روشنی بر 
است که در پردازش الگوهای جنگ، این مسأله برای زنان که نیمی از نقش برجسته زنان در جنگ 

 دهند، نادیده گرفته شده است.اقشار جامعه را تشکیل می
 

 
 
 

 
 

عنوان طرح الگوها بدون عطف توجه به نیازهای مخاطبان، به این نکته کلیدی اشاره دارد که در 
مدنظر قرار گیرد و پیامی که برای اثرگذاری در های پیام گیرنده نیز جریان طرح پیام، باید ویژگی

ای طراحی و تدوین شود که حاوی بیشترین تأثیر ممکن بر شود، باید به گونهپیام گیرنده تهیه می
 روی مخاطب فرا روی خود باشد.

دهد، گری آنان است، نیاز اساسی یک جوان را تشکیل نمیها نظامیطرح الگوهایی که بعد مهم آن
سی یک جوان را مسایلی مانند مسایل عاطفی و بین فردی، روابط اجتماعی، اخالق فردی و نیاز اسا

 دهند. ها، تشکیل میاجتماعی، مسایل زیست محیطی و نظایر آن
ساله  8آمیز الگوها، نقد جدی دیگری است که به نظام پردازش الگوهای جنگ پردازش اغراق

 وارد است.
هایشان، که مسووالن و اولیای تربیتی جوانان، در جریان الگوسازیکنند برخی از جوانان تأکید می

کار نیز  اند و در جریان اینزند که به قلل رفیع مکتبی دست یافتهتنها دست به معرفی کسانی می

 دهند. های زمینی خود را از دست میهای موجود به شکل آسمانی پردازش شده، ویژگیالگو
ویزیونی همسر شهید همت، شاهد آن بود که وی از سیگاری بودن نگارنده، خود در مصاحبه تل

داشت، شهید همت به خاطر وی سیگار کشیدن را حاج ابراهیم همت یاد کرده، در ضمن بیان می
کنار گذاشته بود، اما وقتی نگارنده به مطالعه کتابی که انتشارات و تبلیغات سپاه پاسداران، از همین 

 رداخت، مالحظه کرد که مسأله اخیر در این کتاب، سانسور شده است.مصاحبه تهیه کرده بود، پ
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آل و دست نیافتنی الگوها است. به آنچه در پردازش الگوها باید بدان توجه داشت، عدم طرح ایده
این معنا که وقتی الگوی ارایه شده به جوانان، الگویی تام و تمام و بری از هر نوع ضعف و کاستی 

ند، با کبه سبب فاصله زیادی که جوان بین خود و الگوی مطرح شده احساس می باشد، در این حالت

، حال گذردتواند نظیر آن الگوی آرمانی رفتار کند، به سادگی از وی میاستدالل در این که او نمی
آن که اگر الگوهای مورد نظر، بدون اغراق مطرح شوند، در این حالت به سبب نزدیک بودن الگوی 

 آید.برداری مخاطب از الگوی مطرح شده، فراهم میبا مخاطب، امکان کپیمطرح شده 
طرح الگوهای فردی و غفلت از الگوهای سازمانی، اشکال دیگری است که در نظام پردازش 

 «. گرددالگوهای برگرفته از جنگ برای جامعه و اقشار جوان آن مالحظه می
رای تمامی اقشار جامعه به شدت احساس با توجه به آن چه گذشت، ضعف مفرط الگوپردازی ب

 ای مهم و اساسی بدان پرداخت.شده، باید به عنوان برنامه

 پردازش قدرتمند الگوها در غرب  -1-1

 شود که تقریباً تمامی اینای غرب، مشخص میهای مطرح شده در فضای رسانهبا نگاهی به الگو

ان و ها برای کودکمن و مانند آنتن، بتعنکبوتی، بنها )افرادی نظیر باربی، برتز، السا، مرد الگو
ین ( در عبرای نوجوانان و جوانان ها برایافرادی همچون هری استایلز، نیکی منیاژ، گومز و نظایر آن

برخورداری از صدا یا ظواهر عینی قابل توجه، از اخالق، رفتار و منش انسانی بسیار دور هستند و این 
 گذارد.رح الگو برای کودکان و نوجوانان را به نمایش میمسأله حساسیت مضاعف ط

ها ها، فیلمها، پویانماییهای دیجیتالی، کارتونهای انجام شده در جریان بازیبا بررسی الگوپردازی

گردد. جریان نخست جریان ای، مشخصاً دو جریان متمایز مالحظه میهای ماهوارهو سریال
های خویش، مشخصاً اهداف داری غرب است که در جریان طرح الگوهای جهان سرمایهالگوپردازی

ش کند که به تحکیم، تعمیق و گسترفرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خاصی را تعقیب می
 داری که همان کسب سود است، بینجامد. بیش از پیش اهداف جهان سرمایه

صدد خدمت به جامعه خود و جامعه  گرایی هستند که درهای مردمی و انسانجریان بعد، نهاد
تقل های مسداری با جریانهای سرمایههای جریان زیر پوشش نهاداند، اما مقایسه تولیدجهانی برآمده

شش های زیر پوهای نهادهای جریان اخیر در برابر انبوه تولیدگذار داللت بر آن دارد که تولیدو خدمت
 ه نیست. گفتجریانی ضعیف بوده، قابل رقابت با جریان پیش داری و سیاسی غرب،های سرمایهنهاد

اً داری )و مشخصهای تبلیغاتی جهان سرمایههای نهاداگر در این قسمت تمرکز بحث روی تولید

 شناسی کودکان، نوجوانانتوان اظهار داشت، جریان اخیر اوالً با شناخت دقیق روانامریکا( باشد، می
های ها است، کار تولید بازیر دست داشتن اهداف مشخصی که در صدد تحقق آنو جوانان و ثانیاً با د
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نبال های گسترده دگذاریهای خود را با سرمایهها و سریالها و فیلمها، کارتوندیجیتالی، پویانمایی
 کند.می

الگی س 12، 11شناسی کودکان دبستانی باید گفت، کودکان اخیر تا حدود درباره شناخت دقیق روان

ی شناختی هاظرفیت»، «بینیخودمیان»، «دیگرپیروی اخالقی»، «تفکرعینی»هایی نظیر از ویژگی
 برخوردارند.« نوعدوستی فطری»و « و عاطفی محدود

شناسی خاص کودکان و نوجوانان، با طرح داری با توجه به روانهای تبلیغاتی نظام سرمایهنهاد
کوشند تا از طریق اثرگذاری دهند، میهمسو را تشکیل میهای مختلفی که در عمل جریانی الگو

های های اخیر بر مخاطبانشان، به تحقق اهداف نهایی خویش بپردازند. به این معنا که بازیالگو
ه و های مختلف دخترانای، با طرح الگوهای ماهوارهها و سریالها، فیلمدیجیتالی، پویانمایی، کارتون

وی ای را فرارهای فریبندهآور، در عمل الگوار جذاب، پرآب و رنگ و شگفتپسرانه در اشکالی بسی
سازند که آنان از سویی به دلیل حاکمیت دیدعینی خویش و از سوی کودکان و نوجوانان مطرح می

شناختی خاصی که از آن برخوردارند )و مثالً پسران شیفته قهرمانیگری های رواندیگر به دلیل ویژگی

های جذاب، زیبا و خوش اندام هستند(، بالفاصله جذب ع شدن و دختران شیفته الگوو برتر واق
 گردند.های اخیر میالگو

یف شناسانه و استفاده از ظراگیری از ظرایف روانشناختی، بهرهاستفاده بهینه از دستاوردهای روان
داری مد نظر سرمایههنری از دیگر تمهیداتی هستند که در جریان طرح الگوهای مورد نظر جهان 

 اند.داری قرار گرفتهنهادهای تبلیغاتی سرمایه
داری، های تهیه شده توسط نهادهای تبلیغاتی نظام سرمایهها و کارتونها، پویانماییفضای بازی

های های خاص پسران، موجوددر غالب موارد فضایی پرهیجان است. به عنوان مثال، در تولید
ها و کنند و یا جنگ و گریز بین انسانزمین، حیات مردم زمین را تهدید میفرازمینی با آمدن به 

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

ر ها دص دختران نیز با به نمایش نهادن انبوهی از جذابیتهای خاهای مطرح شده در تولیدالگو
های شمها )نظیر اندام باربی، چهای غیرمتعارف الگوطلبی و زیباییگرایی، تنوعآرایش، پوشش، مصرف

های جراحی و پروتز شده بسیاری از زنان هنرپیشه و خواننده غربی(، دختران کاربر را در برتز و بدن

ها لگودرپی آرایشی و پوششی اها و تحوالت پیها، مقایسه هیجانی خود با الگوگوتب و تاب تعقیب ال
دهند و دختران کاربر در شرایط اخیر دیگر فرصتی برای اندیشه و اندیشه روزی و تأمل درونی قرار می

 یابند.  در خود نمی
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اخیر، سوءاستفاده از روح نوعدوست و های های مهم مورد توجه ارایه کنندگان الگویکی از ویژگی

خیرخواهی درونی کودکان و نوجوانان است، به این معنا که الگوهای پردازش شده اخیر، غالباً به این 
ها و بشریت گردند که در صدد نجات انسانها ارایه میها و پویانماییها، کارتونصورت در بازی

 جنگند.ها و بشریت هستند، میتالش برای هدم و نابودی انسانهایی که در اند و با افراد و نیروبرآمده
یغاتی های تبلای که نهادهای دخترانه و پسرانهکودکان خردسال از سویی با تداوم کاربری از الگو

های بینند و از سوی دیگر با مالحظه مکرر برخوردداری برای آنان تدارک میجهان سرمایه
د انجامها، کارشان به آنجا میها و سریالها، فیلمها، پویانماییها، کارتونمدار موجود در بازیهیجان

مدار مسایل مختلف را پیشه مدار مسایل را عادی پنداشته، رویه و روش حل هیجانکه حل هیجان
 کنند.خود می

ز اری، ادهای تبلیغاتی جهان سرمایهپیشی گرفتن الگوهای پرآب و رنگ تهیه شده توسط دستگاه

گردد کودکان و نوجوانان با استقبال از الگوهای اخیر، معدود الگوهای طراحی شده داخل، سبب می
هند دهای خویش به کسانی که نسبت به پذیرش الگوهای غربی از خود پذیرش نشان نمیدر گروه

ارد آورند تا ها فشار وو یا کاربر وسایل منتسب به آنان نیستند، با دیده نفی و انکار بنگرند و به آن
 آنان نسبت به پذیرش الگوهای مزبور و یا کاربری از وسایل منتسب به آنان اقدام کنند.

های مطرح شده برای آنان، کودکان و نوجوانان شاهد در ادامه کاربری کودکان و نوجوانان از الگو
های خاص خویش یالها و سرها، فیلمها، پویانماییها، کارتونهای متعددی در بازیتغییر و تحول

 گردند.ها از چشم کاربران میها و افتادن آنهستند که مانع از تکراری شدن الگو
های طراحی شده در اشکالی متنوع و متفاوت برای کودکان و نوجوانان، دلبستگی با تکرار الگو

ور و آی شگفتهاها که غالباً از صدای زیبا یا فیزیک بدنی قدرتمند و تواناییآنان به این الگو

رسد ای برخوردار هستند، گاهی به آنجا میای برخوردارند و یا از جذابیت زنانه بیش از اندازهالعادهخارق
 دارند.مند گشته و آنان را دوست میتر از آنان عالقهها همپای اولیایشان و یا حتی بیشکه به این الگو

ارایه سبک زندگی غربی به کودکان و نوجوانان های دخترانه و پسرانه در حالت اخیر، ضمن الگو
دهند که ای شکل میهای خاصی، نظام ارزشی کودکان را به گونهکاربر، به تدریج با طرح ارزش
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جویی تزدگی و لذّشان بوده، فردگرایی، دنیاگرایی، مصرفهای مورد عالقهمنطبق با نظام ارزشی الگو
 های خویش احساس کنند.را در صدر نیاز

  

 
 
 
 

 
 

 
 انجامد که در پسرانهای دخترانه و پسرانه به آنجا میمدار الگواز سوی دیگر تداوم فضای هیجان

داری، برخی از و دختران کاربر الگوهای پردازش شده نهادهای تبلیغاتی دنیای سرمایه

، پرخشونت و شهویآید. به این معنا که پسران در ارتباط با محتواهای ها پدید میزداییحساسیت
زدایی شده و دختران نیز در برخورد با محتواهای مصرفی و شهوی، حساسیت خود را به حساسیت

ه القلب و نوعدوست، بدهند و به این ترتیب، کودکان و نوجوانان عاطفی، رقیقتدریج از دست می
و رفتار  زدگیا مصرفهای پسرانه( یتدریج با مشاهده مضامین پرخاشگرانه و فوق پرخاشگرانه )الگو

های دخترانه(، از توجه به دیگران غفلت ورزیده، با سبک زندگی جدید و نظام ارزشی شهوانی )الگو
 ها و هوا و هوس خود گردند.اند، معطوف به نیازخاصی که یافته

مطرح  هایهای امریکایی مطرح شده در سطح جهان بیانگر آن است که الگوبررسی تاریخچه الگو
شوند و مثالً بعد از سوپرمن، سوپر ومن و های جدیدی عوض میپس از گذشت مدتی، با الگو شده،

ند و در ها را گرفتکت جای آنمن، واندر ومن، بلکهایی مانند کاپیتان امریکایی، بتسوپربوی، الگو
دار راندوتن، اسپایدرمن، باب اسفنجی، هالک، باربی، برتز و السا، هایی نظیر بنحال حاضر الگو

شی مها با یکدیگر، خطجایی الگوهای مطرح شده برای کودکان خردسال هستند، اما با وجود جابهالگو
های هیجانی، شهوی و پرخاشگرانه و پذیرش زور و زورمداری، در تمامی گرایی، برخوردثابت مصرف

 گردد.الگوهای مطرح شده اخیر، مالحظه می
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داری های تبلیغاتی سرمایههای طراحی شده نهادکودکان و نوجوانان کاربر که از الگوبه هر صورت 
شوند، با رسیدن به دوران خودپیروی اخالقی و تفکر انتزاعی، اگر تغذیه کرده و به تدریج بزرگ می

ذارند، گهای پرخاشگرانه یا پر از عشوه و ناز خود را کنار میهای پیشین در مورد برخوردچه یادگیری
یی های مبتنی بر ستایش جذابیت و زیباها و فیلمهای پرخاشگرانه پسرانه یا بازیها و فیلماما بازی

های غیرمتعارف ها ترس از جهان واقع و یا تحقیرشدگی در برابر عرضه جذابیتزنانه، در ذهن آن
کنار نهادن  سال بعدی، باو بزرگ اند. بنابراین کاربران خردسال پیشینهای زنانه را نهادینه ساختهالگو

نند کها در جهانی پررعب زندگی میجویی خویش، با این نگاه که آنهای برتریپرخاشگری و یا داعیه
ها ها و کارتونهای فوق جذابی باشند که در بازیتوانند در خدمت قدرت و یا چهرهو در نهایت می

بیرون کشیدن گلیم خودشان از آب بپردازند و در نهایت با کنند تنها به اند، سعی میها بودهشاهد آن
ها نهادینه شده است، سر خودشان را گرم سازند و به این زدگی و زندگی شهوی که در آنمصرف

اری دداری است، زیرا جهان سرمایهآل جهان سرمایهترتیب در عمل بسان رباتی عمل کنند که ایده

ر تنها اندیشد و سود اخیانی و اخالقی، تنها به افزایش سود خود میبا به فراموشی سپردن ابعاد انس
ها دنبال آزادگی، استقالل و روحیه انقالبی گردد که انساندر شرایطی به دست آمده و حاصل می

های یداری یا شورش علیه آن را بگیرند، بنابراین بازنباشند که تصمیم به زیر سوال بردن نظام سرمایه
هایی که مشیای با نهادینه کردن خطهای ماهوارهها و سریالها، فیلمها، کارتونپویانماییدیجیتالی، 

سازد، تحقق حداکثر حدوحصر میبه مرعوب شدن کاربران انجامیده، آنان را تشویق به مصرف بی
 سازد.داری را برای این نظام میسر میسود مورد عالقه جهان سرمایه

کارتونی غربی بر روی کودکان  -عروسکیبررسی القائات الگوهای »تاب ( در کب 1422منطقی )
ای هها در رسانه، ضمن طرح اهمیت الگوها، از گستره و عمق چگونگی طرح الگو«پیش دبستانی

 داری، به شرح زیر یاد کرده است:تبلیغاتی دنیای سرمایه

های تر الگوردازش هر چه جذابشناسی کودکان و نوجوانان در پپس از زیربنا قرار گرفتن روان»
های غربی، نکات ها و سریالها و فیلمها، پویانماییغربی، در روند طرح الگوهای غربی در کارتون

 اند:داری قرار گرفتههای تبلیغاتی جهان سرمایهزیر مورد توجه نهاد
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استفاده  عینی آنان(، گذاری گسترده در طرح الگوها، طرح الگوهای مختلف )با تأکید بر ابعادسرمایه
شناسانه، استفاده از ظرایف هنری در طرح گیری از ظرایف روانبهینه از دستاوردهای علمی، بهره

الگوها، ارایه جذاب و پرهیجان الگوها، سوءاستفاده از روحیه خیرخواه و نوعدوست کودکان و نوجوانان، 

کودکان و نوجوانان کاربر )ستایش سویی الگوهای مطرح شده برای های بد، هممعرفی ضمنی آدم
جویی به الگوهای مطرح شده )با کاربری از ابزار و قدرت(، تالش کودکان و نوجوانان جهت تشبه

وسایل منتسب به الگوها(، تکرار الگوها در اشکالی زیبا، جذاب و تحیرانگیز؛ استفاده از ترفندهای 
فرهنگ بصری در کودکان و نوجوانان )کاهش روانی برای جذابیت بخشیدن به الگوها، بنیان نهادن 

گیری فشار هنجاری گروه از سوی همساالن برای پذیرش کتابخوانی کودکان و نوجوانان(، شکل
گیری فشار هنجاری گروه همساالن جهت کاربری از وسایل منتسب به الگوها، القای الگوها، شکل

تعمیق وابستگی کودکان ونوجوانان به مدار، مصرفی و شهوی از سوی الگوها؛ های هیجانبرخورد
ه سبک تر(، ارایهای درونی عمیقجوییهای ظاهری به الگو به تشبهجوییالگوها )سوق یافتن تشبه

وها گیری تدریجی نظام ارزشی منطبق با الگزندگی به کودکان و نوجوانان کاربر توسط الگوها، شکل

ن در برخورد با محتواهای پرخشونت و شهوی زدایی تدریجی از پسرادر کودکان کاربر، حساسیت
ها و به نمایش نهادن فراپرخاشگری در ها، انسانها، حیوان)موجودهای فرازمینی، هیوالها، زامبی

زدایی تدریجی از دختران در برخورد با محتواهای مصرفی و شهوی، فشار گروه ها(، حساسیتانسان
تر، کنار نهادن تدریجی نوعدوستی فطری تر و شهویهای ترسناکهمساالن در جهت کاربری از بازی

های معطوف به خود کودکان و نوجوانان )و اعمال خشونت در زندگی روزمره آنان(، افزایش گرایش
جایی الگوهای مطرح شده های معطوف به دیگران(، جابهزمان با کاهش گرایشکودک و نوجوان )هم

ل ارزشی گیری نوعی از ابتذاستایش ابزار و قدرت(، شکلهای پیشین( با یکدیگر ))با حفظ خط مشی
مدار مسایل، زندگی در دنیای تخیالت و ایدئولوژی )با پر رنگ شدن فرهنگ بصری، حل هیجان

های )کشورهای( بد معرفی شدن مصرف( در کاربران، پذیرش تعمیم الگوها به امریکا، تدقیق آدم
ی سرخوردگها، سرخوردگی روانی، ها و سریالها و فیلمماییها، پویانها، کارتونشده در جریان بازی

س از نفی خویش پ اجتماعی کودکان و نوجوانان اقشار اقتصادی متوسط و ضعیف جامعه، -اقتصادی
اثبات الگوها، تحول ارزشی کاربران در سن تفکر انتزاعی و تبدیل شدن کاربر به یک انسان رباتی 

 «.ری است(دا)که مطلوب طبع جهان سرمایه
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ر تهای خارجی که علمیهای مختلف )خاصه رسانهها سبب شده است که رسانهاهمیت وافر الگو
مکن های موردنظر، اوج القائات مها شده، بکوشند تا با پردازش الگوکنند(، به شدت متوجه الگوکار می

را برای مخاطبانشان فراهم آورده، به این طریق به اهداف مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و 

 عقیدتی خویش جامه عمل بپوشانند. 
یان طرح الگوهای مطلوب طبع خویش با اتکا به داری در جرهای تبلیغاتی جهان سرمایهدستگاه

دستاوردهای علمی به طرح مؤثرترین الگوهای ممکن برای کودکان و نوجوانان و جوانان دست 
ه های تهیه شدجو و اقتدارگرا دارند، الگوای مبارزهزنند. به عنوان مثال، از آنجا که پسران روحیهمی

 جویی را در خود به معرضوجی از قدرت، توان بدنی و ستیزهبرای پسران، افرادی هستند که غالباً ا
عنا اند، به این مهای دخترانه هم با توجه به زیبایی دوستی دختران، پردازش شدهنهند. الگودید می

ها، ها برای کودکان مخاطب بازیهای زیبایی مانند باربی، سیندرال، السا و مانند آنکه چهره
 های غربی و یا صدای زیبایها یا چهره زیبای خوانندگان و هنرپیشهها و فیلمها، کارتونپویانمایی

ران به شوند کاربها، در مجموع سبب میافرادی نظیر شکیرا، لیدی گاگا، تیلور سویفت و مانند آن

 تدریج جذب الگوهای اخیر شده، پذیرای القائات ارزشی آنان شوند.
 
 
 

 
 

 

 

ین اند. اها مطرح شدهمن و نظایر آنتن، بتمانند مرد عنکبوتی، بن های پسرانه، افرادیدر الگو
من( و یا در عین داشتن قدرتی پایان هستند )نظیر مرد عنکبوتی و بتافراد یا واجد قدرتی بی

انجام  داری کههای خندهتن( و یا به دلیل کارانگیز، از زیبایی زیادی برخوردارند )مانند بنشگفت
 گیرند.ند باب اسفنجی(، مورد توجه هر دو جنس قرار میدهند )مانمی

های پسرانه، غالباً با های غربی، در طرح الگوها و فیلمها، کارتونها، پویانماییسازندگان بازی
 های آسیبهای خود را در آغاز به نوعی مدافع انسانتوجه به روحیه لطیف و عاطفی کودکان، الگو

ها دنبال احقاق حقوق مردمی من و نظایر آنکنند )مثالً مرد عنکبوتی، بتخورده و مظلوم پردازش می

شوند ها ظلمی رفته است(، کودکان به دلیل فطرت پاکشان، بالفاصله جذب الگویی میهستند که بدان
پایان است، اما به تدریج سازندگان اخیر، کودکان و نوجوانان که در عین نوعدوستی، واجد قدرتی بی

 های مطرح شده آنان، از دشمنان کنند که ضمن ستایش الگوا به این سمت و سو هدایت میکاربر ر
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 ها،های پردازش شده سازندگان بازیشود که الگوها متنفر شوند. اما در نهایت مشخص میآن
د که ها، کسانی هستنهای غربی، سمبل امریکا هستند و دشمنان آنها و فیلمها، پویانماییکارتون

 اند.های آن قد علم کرده و مخالفت با آن را پیشه خود کردهر برابر امریکا و تعدید

 
 
 
 

 
 

 
 

های عروسکی، کارتونی و قهرمانان مطرح شده در کودکان و نوجوانان در آغاز دلبستگی به الگو

سایل و ها درآیند، بنابراین خرید البسه و یاهای غربی، به شدت مایل هستند که به هیبت آنفیلم
ا کنند، اما در ادامه، کودکان و نوجوانان بمنی یا اسپایدرمنی و مانند آنان را پیشه خود میتنی، بتبن

ن، مرد تگر پرچم امریکا است یا بندریافت شواهدی مانند این که لباس مرد عنکبوتی اساساً تداعی
های متعدد، خراشآسمانبرند که حاوی ها، در محیطی به سر میعنکبوتی، بت من و نظایر آن

ها وجود دارد، عشق و هایی که در همه انسانها است، با تعمیم دادنهای مدل باال و مانند آنماشین
ها تعمیم من و نظایر آنان را به کشور سازنده آنهایی نظیر سوپرمن، سوپربوی، بتعالقه خود به الگو

عنکبوتی و مانند آن درآمدند، به تدریج مدافع تن، مرد دهند و بعد از آن که در نقش مدافع بنمی
 شوند.موطن آنان می

بین ها، بدها و کشور آنهای آخر این فرایند، کودکان و نوجوانان نسبت به آدم بدبالطبع در گام
کنند تا سرانجام به این بصیرت دست یابند که کشور خودشان، ها اظهار کراهت میشده، نسبت به آن

ها هست و آنان برای نجات خویش اساساً باید مهاجرت کرده، به امریکا پناه بدموطن همان آدم 

 .1ببرند

                                                             
ر چه داری، در کنار پردازش هسرمایههای تبلیغاتی نظام های تهیه شده توسط نهادها و پویانمایینهای دیجیتال، کارتوبازی .1

ش، کوشند تا با نفی رقیب خویزیباتر غرب برای کودکان کاربر، با ترسیم ضعف، فتور، سستی و زشتی شرق، در عمل می
 مدار خود را در اذهان کودکان ایرانی نهادینه سازند.ایدئولوژی مصرفی، شهوی و انسان

است که تصویری بسیار منفی از شرق را در ذهن کودکان کاربر « چهل دزد بغداد علی بابا و»تصاویر زیر متعلق به کارتون 
 آورد:های فرهنگی آن سوی آب پدید میمحصول
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احمق  ها را در عین خطرناک بودناست که در جریان ترسیم ایران، ایرانی« پرندگان خشمگین»تصاویر زیر نیز متعلق به بازی 

نشینند های جنگی مخرب، در هواپیمایی چوبی میتی و راکتانعین کاربری از ماده منفجره تیها در ترسیم کرده است، زیرا آن
های چوبی آن بشکند و امید آنان به فرود هواپیما نیز توسل و تمسک جستن به که هنگام برخاستن از زمین ممکن است، چرخ

 چتر باران و یا بادکنک است:

    
دهد یا هدف قراردادن تصویر رهبران دیگر، هدف قراردادن هرکس که ندای یامهدی را سر میهای دیجیتالی در برخی از بازی

 رساند.ها، پرچم ایران قرار دارد، بازیگر را به پیروزی میایران که در پس زمینه آن

 
گوهای امریکایی مورد تصاویر زیر نیز با درج پرچم و چهره برخی از رهبران ایران، به تدقیق افراد و کشورهای بد فراروی ال

 اند:عالقه کودکان پرداخته
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تحلیل عملیات روانی نظام سلطه مبتنی بر القاء در صنعت »، در مقاله  (1314لونی و مراثی )
 نویسند: ، می«پویانمایی )مورد مطالعه: سریال اژدهاسواران(

ها به تغییر رویه و راهبرد نظام سلطه از جنگ سخت به جنگ جویی برملتاستعمار جهت سلطه»

شود، روی آورده است. اما نرم و راهکارهای جدید که از طریق صنعت پویانمایی و فیلم دنبال می
نظام سلطه از تغییر راهبرد خود از جنگ سخت به جنگ نرم در پویانمایی اژدهاسواران چه سودی 

 برد؟ می
 

 
 

 
 
 

دهد که نظام سلطه با یک طرح و فلسفه از قبل طراحی شده، در یج تحقیق حاضر نشان مینتا
وردن دارد، به دنبال به تسخیر درآهای مشابه که به کودکان عرضه میقالب پویانمایی مذکور و سریال

 ها ادامه دهد. جویی خود بر ملتهای کودکان است تا از این طریق به سلطهها و ذهنقلب
از ابزار سینما و پویانمایی برای تغییر باورهای نسل کودک و نوجوان دیگر کشورها برای نیل غرب 

کند که مردم و نوجوانان، خود های خود؛ یعنی سیطره همه جانبه استفاده کرده و کاری میبه خواسته
عوامل  هشوند. صنعت سینما و پویانمایی با توجه به این که از همبا پای خویش جذب فرهنگ غربی 

 ند.کترین تأثیر را در القای این معانی دنبال میکند، بیشتصویری و بصری استفاده می
جویان برای نیل به اهداف خود و به جهت های پژوهش، حاضر حاکی از آن است که سلطهیافته

ان نهای دیگر هستند. آهای ملتها و ذهنآن که اندیشه خود را جهانی کنند، به دنبال تسخیر قلب
ت های کامپیوتری، شخصیاز طریق ابزار رسانه و صنعت سینما و پویانمایی و امروزه از طریق بازی

ن کنند ایپرورانند. آنان سعی میانسان کامل را مطابق با فرهنگ غربی تعریف کرده و آن را می
آمریکا  هها ثابت کنند کآموزش را درسطح جهان به یک فرهنگ عمومی تبدیل کنند و به بقیه ملت

نابود شدنی نیست و قدرت برتر باقی خواهد ماند. در حقیقت، آنان از طریق ابزار هنر و صنعت 

ها و پویانمایی به دنبال تداوم سلطه و سیطره جهانی خود هستند و از آنجا که مخاطبان این سریال
فکر  قیماً در ذهن وها مستها قشرزیادی از کودکان و نوجوانان هستند، نمایش این سریالپویانمایی

 گذارد. آنان تأثیر می
باید اذعان کرد، نظام سلطه از تغییر راهبرد خود از جنگ سخت به جنگ نرم، در این پویانمایی و 

های مشابه به دنبال القای مفاهیمی چون جهانی شدن، نابود نشدن کشور امریکا و ماندگاری فیلم
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وجوانان که در نهایت منجر به تسخیر قلب و ذهن آن، تغییر باورهای ملی و مذهبی کودکان و ن
 «.گردد و نشان دادن کشور امریکا به عنوان ابرشهر و کشور آرزوها و آمال استها میملت

 ازد:سیکی از اعضای گروه پژوهش در گزارش پژوهشی خویش به شکل مشابهی خاطرنشان می

بر عقیده کودک بر برتری  تر معطوفاثرهای سیاسی الگوهای مورد کاربری کودکان بیش»
جی های خارکنند کشورهای خارجی نسبت به ایران است. به این معنا که کودکان خیال میکشور

ک شود که کودتر و دارای امکانات بهتری هستند و این مسأله باعث میهای بصری جذابدارای جلوه
 آنجا را قبله آمال خود بداند. 

اخ شدانست. فاطمه اسب تکتر از ایران میق به آلمان و آلمان را قویماهان مرد عنکبوتی را متعل
های رنگی در پرتغال هست و در ایران کرد جنگل با درختدانست و فکر میرا متعلق به پرتغال می

 نیست. 
ا های نینجپشتگفت، اگر الکدانست و میهای نینجا را منجی خودش میپشتامیرمهدی الک

نجا های نیپشتکند. او همچنین الکهای نینجا طرفداری میپشتش حمله کنند، از الکبه دوست

 دانست. ها، آمریکایی میرا به دلیل شکل آن
ت داشت دانست و دوسهای زیبایشان متعلق به آمریکا میآرمیس، السا و سیندرال را به دلیل لباس

 که در آمریکا زندگی کند.
ها من و مرد عنکبوتی به ایران حمله کنند، ما قادر به شکست آنسوپرمن و بتگفت، اگر بهبد می

ان، ها را به غیر از دزدهایشدانست. او تمام آمریکاییها را متعلق به آمریکا مینیستیم و همچنین آن
 دانست.مانند الگوهایش قوی می

شت، دوست دارد دادانست و بیان مییکایی میها را به علت پیشرفته بودن ابزارهایشان آمرآمیتیدا، تایتان
 دانست.های باربی را جادویی و متعلق به آمریکا میدر آمریکا زندگی کند. او همچنین جنگل

 
 

 
 
 

 
 

داری، الگوهای خاص پسرانه را با توجه به عالیق پسران به مواردی دستگاه تبلیغاتی نظام سرمایه
ها و الگوهای خاص مورد عالقه دختران را با عنایت به عالیق آننظیر قدرت، سرعت، هیجان و مانند 

 کند.ها ارایه میآنان، مانند جذابیت فیزیکی، آرایش، پوشش و نظایر آن
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های های غربی با قدری تفاوت با پردازش الگوها و فیلمها، کارتونها، پویانماییسازندگان بازی
ازند. به این معنا که سازندگان اخیر برخالف روحیه اقتدارگرای پردهای دخترانه میپسرانه، به طرح الگو

یزیکی هایی در اوج زیبایی صدا یا زیبایی فپسران، با سوءاستفاده از روحیه زیبایی دوست دختران، الگو

کنند که بالفاصله کودکان و نوجوانان کاربر را جذب )و حتی زیبایی غیرعادی( برای دختران طرح می
های شان، با مبادرت ورزیدن به کارهای خیره کنندههای اخیر عالوه بر زیبایی. الگوکنندخویش می

 آیند(، بر جذابیت خودهای فطری دختران به شمار میای و مراقبتی )که از ویژگیپرورشی، تغذیه
د، دارنافزایند، تا جایی که گاهی دختران مصاحبه شده، بیان میبرای دختران کاربر بیش از پیش می

ور دارند که مایل هستند به کشبینند و بعضاً بیان میهای مورد عالقه خویش را میها خواب الگوشب
 های دخترانه بروند تا الگوی مورد عالقه خویش را دیدار کنند.باربی، برتز، السا، سیندرال و دیگر الگو

یدن ها با دها و سریالها و فیلمها، کارتونها، پویانماییالزم به یادآوری است دختران کاربر بازی
ای ههای زیبایی غرب، یعنی چشمهای زنانه پردازش شده، خود به خود معیارهای زیبایی در الگومعیار

اند را به همراه پوششی نیمه هایی که با روژ لب قرمز شدههای طالیی، پوست سفید و لبآبی، مو

 کنند.برهنه، به عنوان معیار زیبایی اخذ می
 
 
 

 
 

 

های ها یاد شد، کودکان )و احیاناً نوجوانان( کاربر بازیهایی که به اجمال از آنمجموعه جذابیت
 دارد که بدون آن که حتیهای غربی را بر آن میها و سریالها و فیلمها، پویانماییدیجیتال، کارتون

 نند. مند باشند که در خارج زندگی کنام یک کشور خارجی را بشناسند، عالقه

کارتونی غربی بر روی کودکان  -عروسکیبررسی القائات الگوهای »کتاب (، در ب 1422منطقی )
 از این مساله به شرح زیر یاد کرده است: ،«پیش دبستانی

اش در پاسخ به این سوال که آیا دوست دارد که خارج برود یا خیر، با ساله، در مصاحبه 6امیر »
ده ها، به سوال مطرح شها و بازیها، پویانماییشده از خارج در کارتونهای ترسیم استناد به قشنگی
 دهد.پاسخ مثبت می

داند، اما باز هم اش را نمیهای مورد عالقهسازنده الگو ساله نیز با وجود آن که نام کشور 6پونه 

 آمد.دارد که مایل بود در خارج به دنیا میاظهار می
به  تن متعلقداند بنتن، با آن که نمیخود، در پرسش از کشور بنساله در مصاحبه  6امیرحسین 

 کند.چه کشوری است، اما از کشور وی با عنوان کلی نجاتگر یاد می
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ای که داشت، امریکا را که الگوی تخیلی مرد عنکبوتی در آن شکل ساله، در مصاحبه 6آرشام 
است،  تن را نپرداختهکه الگویی مانند بن نامد، اما کشور خودش ایران راگرفته است، کشور خوب می

 داند، چون به زعم او این کشور قهرمان )!( ندارد.بد می

 کند.ساله هم کشور سازنده کارتون و الگوی مورد عالقه خودش )هالک( را خوب معرفی می 6محمد 
 کند.ساله هم مأوای مرد عنکبوتی را امریکا معرفی می 6پارسای 

 
 

 
 

 
 

ها و ها، کارتونهای مختلف برخی از کودکان کاربر بازیسرزمین الگو با مشخص شدن

روند تا ها بمن و مانند آنتن، مرد عنکبوتی، بتکنند که به کشور بنها ابراز عالقه میپویانمایی
 های مورد عالقه خودشان را در آنجا ببینند.الگو

 ها اشاره دارند.و ضرورت جنگیدن با آنهای خود به افراد بد ساله، در مصاحبه 6حامد و یاسر 
آدم »جنگند، تن( میدارد، کسانی که با الگوی مورد عالقه او )بنحامد در بیانات خویش اظهار می

 «.ها دنبال خراب کردن دنیای ما هستندآدم بد»دارد که هستند و یاسر نیز اظهار می« هابد
تن به نگارش درآورده است. یاسین در بن اب بهساله است که خط 6نامه زیر نیز متعلق به یاسین 

تن نوشته است که من تو را خیلی بن گفت او برایشرح آن چه که به اصطالح نوشته است، می
 کشی.دوست دارم، چون تو خیلی قوی هستی و همه را می

 
 

 
 

نهج و  های مدرسه برساله هم قبل از آن که به مدرسه وارد شده، تحت تأثیر آموزش 6محمد 

کنند قرار گیرد، امریکا را در قطب خیرخواهان بشری و امثال منوالی که سردمداران جامعه تجویز می
 داند.ها می)تعبیر رئیس جمهور اسبق امریکا( را در قطب مقابل آن 1مثلث شرارت

                                                             
در سخنرانی  2222 ژانویه 21 در هور ایاالت متحده آمریکاجمرئیس جورج دبلیو بوش ست کها صطالحیا ،محور شرارت. 1

گذاری او علت این نام. به کار گرفت عراق و کره شمالی ،ایران در اشاره به سه کشور ت متحده آمریکاکنگره ایاال سالیانه خود در

 .بیان کرد «های کشتار جمعیسالح یابی بهها برای دستش آنتال»و  تروریسم حمایت آن کشورها از»را 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%AF%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%88_%D8%A8%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%AF%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%88_%D8%A8%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B9_%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B2_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B2_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C
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ای که با یکی از اعضای گروه پژوهش داشته است، در مصاحبه خودش ساله، در مصاحبه 6هستی 
سازد، شدت عالقه وی به الگوی مورد ن تأکید بر عالقه به رفتن به خارج، خاطرنشان میضم

دهد، در صورت تقاضای السا برای ماندن نزد او، از ماندن اش چنان زیاد است که او ترجیح میعالقه

 نزد مادرش هم چشم بپوشد.
 
 
 

  
 

های ن که مادرش با خواندن داستاندارد، با وجود آساله هم در مصاحبه خودش بیان می 6آزیتای 
هایی نظیر گردآفرید آشنا شود، اما وی با دیدن کارتون سیندرال، شاهنامه برای او مایل است، او با الگو

 فریفته او شده است و در صدد است برای دیدن او به امریکا برود و در امریکا ازدواج کند.

که الگوی امریکایی اسپایدرمن، در عین به  ساله، حاوی این نکته مهم هست 5/6مصاحبه فرزام 
نمایش نهادن قدرت و صالبت خود )و در واقع امریکا(، در صدد به راه آوردن افراد منحرف نیز هست. 

از  شوند، الگوهایی که سمبلیبه تعبیر دیگر، کودکان کاربر الگوهای امریکایی، در عمل قانع می
هی بشر قرار دارند که حتی برای دشمنان و افراد موطن خودشان هستند، چنان در مسیر خیرخوا

سوزانند و به همین سبب شایسته قرار گرفتن در مسند هدایت و منحرف جامعه بشری نیز دل می
 «.راهنمایی جامعه جهانی هستند

های طراحی شده برای دختران و پسران رسد، الگوبندی اجمالی به نظر میبنابراین در یک جمع
ل شان، بر عمق جان کاربران رسوخ کرده، در ددبستانی، نه تنها به دلیل ظواهر اولیهپیش دبستانی و 

ها ها، به نوعی غرب را به عنوان مأوای خوبیهای زیبایی غرب بداننشینند، با ارایه الگوها میآن
دهند، یمهای مورد عالقه خود کنند. به همین ترتیب پسران با تعمیمی که در برخورد با الگوتصور می

شان را نیز دوست دارند و در ادامه، احساس های مورد عالقهدهند که سرزمین الگودر عمل نشان می
یز برخیزند اند، به مقابله و ستهای مورد عالقه آنان قد برافراشتهکنند باید با افرادی که در برابر الگومی

 کنند.ها را بریزند و از این کار خود احساس لذّت و حتی خون آن

های تبلیغاتی داخل است که ها یاد شد، تأکید مضاعفی برای نهادهایی که به اجمال از آنتحول
غربی،  هایها و کارتونها، پویانماییها در ذهن و جان کودکان کاربر بازیبا توجه به تأثیر عمیق الگو

ن مهار گفته را تا حد ممکب پیشهایی بومی، آثار ارزشی نامناسبه خود آمده، بکوشند تا با ارایه الگو
 مند ساخته، در مسیری انسانی هدایت کنند.کرده، کودکان را به ملیت و فرهنگ دیرپای خود عالقه
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 اثرهای الگوها بر کاربران  -1-4

ها در فصل پیش درج های آنآموزانی که مصاحبهبا توجه به مضامین ارایه شده از سوی دانش

 ها به قرار زیر هستند:ها بر کاربرانشان یاد کرد. این اثرمختلف الگوهای توان از اثرشد، می
 های زیستی،اثر -
 تربیتی، -های روانیاثر -
 اجتماعی -های فرهنگیاثر -

 های آموزشی،اثر -
 عقیدتی، -های اخالقیاثر -

 های اقتصادی،اثر -

 های سیاسی،اثر -
 های زیباشناختی،اثر -

 ی.های خانوادگو اثر -
آموزان دختر و پسر دبستانی، در موارد مورد های انجام شده با دانشدر ادامه، با استناد به مصاحبه

 اشاره بحث خواهد شد، اما در این قسمت باید به دو نکته اشاره داشت.
های صورت پذیرفته، منفی است که های الگویی درج شده در مصاحبهنکته اول این که غالب اثر

های آن سوی آب است، اما نباید ف الگوپردازی در داخل و قدرت الگوپردازی در کشوردلیل آن ضع
های مناسب، های انسانی باشند. انتخاب و پردازش الگوآفرینیتوانند واجد تحولها نمیتصور کرد، الگو

 های تبلیغاتی داخل است که باید به جدّ بدان پرداخت. حلقه مفقوده نهاد
ندی کتاب، بها است. به این معنا که در قسمت جمعتر اثرگذاری الگوگسترده وسیعنکته دوم، تذکر 

صورت پذیرفته است و به دلیل  های درج شده در کتابهای انجام شده، صرفاً از مصاحبهاستناد

بهره بودن پژوهش از ها )که به دلیل بیهای اخیر و کم عمق بودن برخی از آنمحدودیت مصاحبه
 اند.ها ترسیم نشدهت مالی و امکاناتی بوده است(، همه ابعاد و وجوه اثرگذاری الگوهیچ حمای

 اثرهای زیستی الگوها -9-4-1

ها دانهایی هستند که بگونه بودن و شدن خویش نیازمند الگوکودکان، نوجوانان و جوانان برای چه
د توانند خوب یا بها میداشت، الگوگونه شدن را بیاموزند، اما باید توجه گونه بودن و چهمسیر چه

های مورد توجه کودکان، نوجوانان و جوانان خوب و مناسب انتخاب شده باشند، باشند. بالطبع اگر الگو
توانند کاربران خویش را به درجات باالی انسانی سوق داده و هدایت کنند، اما اگر ها میاین الگو

 تواند خطرآفرین باشند.ها میشند، این الگوهای مناسبی نباهای مورد نظر، الگوالگو
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آموزان دختر و پسر دبستانی، های انجام شده دانشهای مطرح شده در مصاحبهبا بررسی الگو
داخلی  هایهای انتخابی کودکان و نوجوانان مورد اشاره، الگوشود که متأسفانه غالب الگومشخص می

ه های اخیر الزم بها و الگوآب هستند. البته در مورد اسوههای ساخته و پرداخته آن سوی نبوده، الگو

گرا یا های مردمی و انسانهای گروههای مطرح شده در غرب، منتجه فعالیتیادآوری است، الگو
های مردمی و های پردازش شده توسط گروهداری هستند که البته الگوسرمایهدستگاه تبلیغاتی نظام 

های خوب و مناسبی هستند، اما به سبب آن که سرمایه و امکانات در دسترس گرا، غالباً الگوانسان
ت، های خودجوش مردمی استر از امکانات جریانداری، بسیار بیشهای تبلیغاتی جهان سرمایهدستگاه

به  ها در غرب، متعلقها و سریالهای دیجیتالی، فیلمها، بازیها، پویانماییوجه غالب تولید کارتون
داری است که بالطبع محتواهای تهیه شده اخیر، در صدد تحقق سرمایههای تبلیغاتی دنیای دستگاه

 اهداف همین دنیا هستند.
داری از سویی برای افزایش فروش خویش و از سوی دیگر برای ممانعت از تربیت سرمایهجهان 

داری را متزلزل کنند، سرمایه های جهانای که ممکن است با انقالب خویش، پایههای آزادهانسان

های ساخته و پرداخته خود، کودکان، نوجوانان و جوانان را از سویی به سمت کوشد تا از طریق الگومی
تر سوق دهد و از سوی دیگر با وارد کردن آنان به دنیای شهوات، دوری تر و هر چه بیشمصرف بیش

های ظلم و جور را فراهم آورد که این دو با طرح هگرایی و طغیان علیه ریشآنان از معنویت، معنویت
های گرایی امکان پذیر است. البته مکمل تبلیغات اخیر، الگوگرایی و شهوتهایی در اوج مصرفالگو

های پرخاشگرانه و فراپرخاشگرانه خویش، جهان را در پرخشونت و جنایتکاری هستند که با رفتار
نمایانند که آنان برای پرهیز از رعبی که وجود آنان را فرا یمنظر کاربران خویش چنان پر رعب م

درونی  هایرانی، سعی در تخفیف اآلم و ترسگرایی و شهوتگیرد، با پناه جستن به همان مصرفمی
 کنند.خویش می

ر های مورد عالقه آنان، دهای زیستی که الگوآموزان دبستانی مصاحبه شده، در توصیف اثردانش
 اند:اند، از موارد زیر یاد کردهان رقم زدهعمل برایش

 بلوغ زودرس، -
 های مفرط و پرخطر،گرفتن رژیم -
 ها،های الگوهای جسمانی در جریان تکرار رفتارآسیب -

 های سنگین.های جسمانی در جریان انجام ورزشو آسیب -

 بلوغ زودرس
ند که در آن موظف به دنیا آوردن کهایی یاد میساله در مصاحبه خویش از انجام بازی 12صدف 

 زند:یک بچه هست که تبعات جانبی این مسأله بلوغ زودرس وی را دامن می

 چرا عاشق باربی هستی؟ -»
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 چون خیلی خوشگله، مهربونه.
 گی خوشگله؟چه شکلیه که می -

را آخر ی های طالیی داره، چشمای آبی داره، قد بلند مثل خوده خودم )با حس غرور جملهمو

 گوید(.می
 گی مهربونه؟خوب حاال چرا می -

 کنه.اش لبخند رو صورتشه، با همه هم خوش رفتاری میچون همه
 های باربیت چه جوری هستن؟این بازی -

زنم، تو کنم، تو یکیشون الک میمدالی مختلف داره، یکیشون هست مثالً باربی رو آرایش می
 .«اش رو به دنیا میارم، از اینا دیگهم، توی یکی دیگه بچهکنداری میاش رو نگهیکیشون بچه

 
 
 

 
 
 

 های مفرط و پرخطرگرفتن رژیم
ساله )که به روایت دوران دبستان خود پرداخته  22ساله و مهتاب  12ساله، اسماء  12ریحانه 

است(، همگی تحت تأثیر دختران الغر اندام گروه بلک پینک، خواهران رقاص هاشاک و آوریل 

های سخت، خاصه اند که بالطبع این رژیمهای مفرطی دست زدهرقاص و خواننده، به گرفتن رژیم
 شوند:زا واقع میدر سن رشد و بلوغ زیستی آنان آسیب

 از هیکلت راضی هستی؟ -»

پینک پوست و استخون شم، هر چی هم بخورم دیگه نه، الغری نیستم. دوس دارم عین بلک
 برنگرده.

 شی؟جوری خوشگل و جذاب میونیعنی فقط ا -
 آره. 

 کنی؟یعنی اآلن احساس خوشگلی و جذابیت نمی -
 کشم.بینم، خجالت میهای هم سن و سال خودم رو مینه، من بچه

 گفتم الغری.پرسید، مییعنی اگه غول چراغ جادو وجود داشت، ازم سوال می
 تا حاال سعی کردی الغر بشی؟ -
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ردن عذاب وجدان دارم، یه بار پیش دکتر رفتم، رژیم گرفتم، ولی الغر آره، همیشه موقع غذا خو
تونم خودم رو کنترل کنم، یه رژیم دیگه حرصم گرفت، کل روز هیچی نخوردم، بعد نشدم، یعنی نمی

 «.حالم بد شد، مامانم به زور ریخت تو حلقم

 ؟یکنمی نگاه الگو چشم به بهشونو  یدار فالو گفتی خواهران هاشاک رو -»

 آره. تقریباً

 ؟یچ یعنی -

هم س، ا هرقصندهم م، یسنهم هم .هخودم هیشب یلیخباشه،  رایس هیشب تمیشخص دارم دوس خب

 .هکلیه خوشهم  ه وخوشگل
 ؟یچ یعنی نظرت به یخوشگل -

 .باشه کلیه خوش هم ،باشه خوشگل شاهچهر هم مثالً خب

 ؟یچ یعنی بودن کلیه خوش -

 .باشن الغر دیبا نظرم به خب

 باشه؟ کلیه خوشآدم  ،شهمی باعث بودن الغر یعنی -

 آره.

 ؟یباش الغر یدار دوست مه خودت -

 آره.

  ؟یمیرژاآلن  -
 آره.

 ؟یکرد کم وزن لویک چند -

 .لویک 13 حدوداً

 ؟هست لویک چند آلتدهیا وزن -

 .لویک 45

 ت؟سین کم یلیخ (یک متر و شصت و هفت سانتی متر حدوداً) قدتت نسبت به نظرت به -

 .نه

 چرا؟ -

 !الغرن منهای سن هم همهاآلن  خب

 ؟سیکچه  مثالً یعنی همه -

 اون کلمیه دارم دوست من .رایس مثالً، هست مه الغر ه،کلیه خوش و خوشگل یک هر خب
 .«بشه یشکل
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کردم و چهره و اندامش را وجو میجست آوریل را من مدام اخبار جدید راجع به زندگی شخصی»
که مانند  کردمکردم. دوست داشتم مثل او موهایم بلوند و صورتی بود و تمام تالشم را میستایش می

او لباس بپوشم. در آن زمان من در آغاز سن بلوغ بودم و مشکل اضافه وزن داشتم و آن قدر خودم 
ن یک رژیم سخت کردم، به شکلی که چیزی کردم که شروع به گرفترا با آوریل مقایسه می

 «. خوردمنمی

 هاهای الگوهای جسمانی در جریان تکرار رفتارآسیب
های های خویش بعضاً از آسیبکودکان و نوجوانان کاربر الگوهای آن سوی آب، در مصاحبه

 12ل، سیاوش اند. به عنوان مثاهای الگوی مورد عالقه خویش یاد کردهجسمانی در اثر تکرار رفتار
ه من، دست به پرواز بزند کدارد، وی چند بار خواسته است با شنل بتساله، در مصاحبه خود بیان می

ساله نیز به شکل مشابهی در مصاحبه  1نتیجه آن زمین خوردن و زخمی شدن او بوده است. امیرسام 
است  رفتن از دیوار برآمده سازد، وی نیز با پوشیدن لباس اسپایدرمن، در صدد باالخود خاطرنشان می

 که نتیجه آن زمین خوردن بوده است.
دارند، گاهی کودکان با های دیگری در همین رابطه وجود دارند که بیان میالبته گزارش

اند از ارتفاعی بپرند که این عمل به صدمه جدی آنان و برداری از مثالً مرد عنکبوتی خواستهکپی
 ها منجر شده است.حتی مرگ آن

 های سنگینهای جسمانی در جریان انجام ورزشآسیب
های جسمانی که در جریان برخی از کودکان و نوجوانان مصاحبه شده در مصاحبه خویش از آسیب

اند. مقوله اخیر، بیانگر وجه دیگری از شود، یاد کردههای سنگین متوجه آنان میانجام ورزش
ن کند. ایهای آن سوی آب را تهدید میربر الگوهای زیستی است که کودکان و نوجوان کاآسیب

های اند با توسل به ورزشهای مورد عالقه خودشان، کوشیدهکاربران با الهام از قدرت بدنی باالی الگو

ساله، در مصاحبه خود به نمونه بارزی در این  7سنگین، به تحقق خواست خویش دست یابند. اشکان 
 جهت اشاره دارد:

 گی هیکل کاپیتان امریکایی چه جوریه؟بهم میخوب اشکان  -»

 قد بلنده... بازوهاش بزرگه... بعد ورزشکاریه دیگه. 

 دوست داری هیکلت شبیه اون بشه؟ -
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 آره. 

 کنی؟هایی میبرای این که شبیهش بشی، چه کار -
 زنم... .دمبل می

 

 
 
 

 
 

 دمبل خریدی تا هیکلت شبیه اون بشه؟ -

 ها داره؟از این چیزمال داداشمه... 

 گه چی کار کنی تا هیکلت شبیه کاپیتان آمریکایی بشه؟آهان بعد اون بهت می -

 زنه. نه. اون با من زیاد حرف نمی

 پس چی؟ -

 رم دمبلهایی که اون نیست و من تو خونه تنهام، میکنه، بعد وقتبینم اون چی کار میمی
 زنم. می

 ترسی دمبل بیفته روی پات؟ره و نمیگیهات درد نمیدست -

 خب باید قوی شم دیگه. 

 کنن؟ها میهای تو هم از این کاردوست -

 ره... تکواندو... .آرمین که باشگاه می

 بقیه چی؟ -

 هام یاد گرفته پاهاشرن... دراز نشست... یکی از دوستها هم مثل من... تو خونه بارفیکس میاون

 «. بده، بعد دراز نشست بره رو به مبل تکیه

 تربیتی الگوها -اثرهای روانی -2-4-1

های دختران و پسران مصاحبه شده، موارد زیر در تربیتی الگو -های روانیدر بررسی اثر

 های آنان مشهود است:مصاحبه

 طرح زودرس مقوله عشق جسمانی برای کودکان و نوجوانان، -
 دامن زدن به عشق تخیلی، -

 شکست در عشق،احساس  -
 دامن زدن به اندیشه جنسی کودکان و نوجوانان، -
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 عادی سازی خیانت، -
 گرایی،طرح مقوله هم جنس -
 سوق دادن کاربران به سمت خشونت و پرخاشگری، -

 مدار مسایل،تشویق حل هیجان -
 فحاشی و رکیک شدن بیان، -
 مواجهه با تعارض و آسیب دیدگی روانی، -
 احساس حقارت، -

 به دست آوردن تصویر منفی از خویش، -
 مواجه شدن با سردرگمی ارزشی، -

 ابتذال فکری، -
 های روانی.ای جهت تخلیه فشارالگوها به مثابه عرصه -

 در ادامه مصادیقی از عناوین پیش گفته، ارایه خواهند شد.

 طرح زودرس مقوله عشق جسمانی برای کودکان و نوجوانان
تواند کامالً معنوی بوده، عاری از شوائب ت، به این معنا که عشق میعشق مفهومی چند بعدی اس

ی های انسانی و تعالی بخش باشد. عشقتواند کامالً جسمانی بوده و عاری از انگیزهجنسی باشد و می
های غربی مروج آن هستند، در غالب موارد، ها و فیلمها، پویانماییهای مطرح شده در کارتونکه الگو

 های انسانی و متعالی است.ای جسمانی و فارغ از انگیزههعشق
های خود با اشاره به مفهوم عشق، از عشقی کامالً جسمانی ساله، در مصاحبه 12ریحانه و مهسای 

 اند:یاد کرده
 خوب یه کم راجع به بازیگرهای مورد عالقه خودت بگو؟ -»

 پیش میاد که دارا حیایی کیه؟ امین حیایی و دارا حیایی، حاال یه سوال اآلن براتون
 کیه؟ -

 سالشه.  22پسر امین حیاییه،  

 ها رو دوست داری؟چرا این -
 میرم. دارا که اصالً براش می

 چرا؟ -
خواد، اصن من برسم سمت دارا که یه چشای خفنی داره، یه صورت خفنی داره که آدم دلش می

 )با خنده(.کنم، انگار صورتش شسته شده اون، اون قدر بوسش می
 کنی؟توی ذهن خودت چه فکری راجع به اون می -
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کنم؟ کنم اگه یه روز به اون برسم چه کار میخوام بخوابم فکر میمن مثالً بعضی اوقات که می
سالشه، ماکان  22سالشه نمیاد با من ازدواج کنه، حاال اون  22شاید امکان داره من حاال مثالً اون که 

 کنن با من ازدواج کنن.ای سالشه، اینا که صبر نمیمیر بیست و خوردهسالشه، ا 32بند رهام 

 اگر صبر کنن، حاضری باهاشون ازدواج کنی؟ -
 «. اگر با همین قیافه بمونن، آره

 داستان فیلم تنها یک نفس چیه؟ -»
 کنه، حالش رو خوب کنه.شه و سعی مینفس عاشق یامان می

 این فیلم رو دوست داری؟ -
 دوسش دارم، یه عالمه گریه کردم موقع دیدنش.خیلی 

 چرا؟ -
 شدم.کنه، ناراحت میدیدم توانا سکین رو اذیت میوقتی می

 تو هم دوست داری عاشق بشی؟ -

 آره.
 چرا؟ -

 خیلی خوبه یکی رو دوست داشته باشی اونم دوستت داشته باشه.
 چرا خوبه یکی دوستت داشته باشه؟ -

 «.اش گل بخره، کادو بخره، ببرتش بیرونشه یکی برآدم خوشحال می
 

 
 
 
 

 
 

 دامن زدن به عشق تخیلی
رح در های مطفروید معتقد بود در دوران نوجوانی، عالقه کودک به اولیایش، به عالقه وی به الگو

(. به تعبیر دیگر بسیاری از جوانان در صدد عشق ورزیدن به 1378شود )منصور، جامعه بدل می
آیند و البته در این میان گاهی دختران نری، ادبی ورزشی و مانند آن در جامعه برمیهای برتر هچهره

د و شونو پسران نوجوان، بدون برخورد رویارویی با فرد مورد نظر، در تخیالت خویش عاشق وی می
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دهند. مصاحبه ریحانه به این ترتیب در عمل خود را در تب و تاب عاشقی و عشق ورزیدن قرار می
 گذارد:ای از عشق تخیلی نوجوانان را به دست داده و به معرض دید میله، نمونهسا 12

یه بار توی اینستا زدن امیر ازدواج کرد، دروغ بود، شایعه بود، من یک هفته داشتم افسردگی »

 گرفتم.می
 چرا؟ -

ا ولی اینکنیم، گفتیم ما بزرگ شیم با اونا ازدواج میام، دختر عموم میکه من دختر خالهچون
 رفتیم شمال، هر جا کهدونن ما کجای دنیاییم، ما کی هستیم، من و دخترعموم هر موقع که مینمی

گن، من گیرن به ما میکردیم اونا ما رو گروگان میگفتیم مثالً فکر میباهاشون بودیم، فقط می
ه بعد من اس، ماکان بندیتکنیم، من توی تبلتم به غیر از بلک و بیعاشقتم و ما باهاشون ازدواج می

 بایسم امیره. 
 کردی؟بعد راجب ازدواج باهاشون توی ذهنت چی بود و چه فکرهایی می -

وشون خوام برم جلرم کنسرتشون، بعد من میرم، ملکا آبجیمه، میگفتم، من با ملکا میمثالً می

عد یه کنی تا من بزرگ شم... . باول بگم، شما نباید ازدواج کنید، من عاشقتونم، امیر تو نباید ازدواج 
ذاشت دختره بره نزدیکشون، قشنگ دستش رو ضربدری دیدم، بادیگاردشون نمیدختر رو داشتم می

ی دختره، امیر یه چک خوابوند تو گوش بادیگاردش، یعنی من دلم حال اومد، از کرد، کوبوند تو سینه
سالش  15ه که دخترعد دختره رو بغل کرد با اینته قلبم خندیدم، بعد به بادیگارده گفت، تو اخراجی، ب

دم، کشیبود، من با خودم گفتم، ای کاش من جای اون دختره بودم اون دردی که اون کشید رو من می
 «. کردولی امیر من رو بغل می

 
  

 
 

 
 

 احساس شکست در عشق
خویش یا جوامع  های برتر جامعهدختران و پسران نوجوانی که عشق ورزیدن به برخی از چهره

اند، گاهی پس از گذشت زمانی دراز، با تحلیل منطقی عشق خودشان، در دیگر را پیشه خود کرده

ران های اییابی آنان به فرد مورد نظر )خاصه اگر در خارج از مرزرسندکه دستعمل به این نتیجه می
د هم با در برخی از موارباشد( مسیر نیست و باید عشق خویش را به دست فراموشی بسپرند. البته 
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بست مواجه دیده، شکست عشقی خویش را پذیرفته و ازدواج فرد مورد نظر، فرد عاشق خود را با بن
 برد.مدت زمانی را در سوگ عشق تخیلی از دست رفته خویش بسر می

 

 
 
 
 

 
رح شساله، در مصاحبه خویش در همین رابطه از عشق دوستش صبا به جاستین بیبر، به  12دنیای 

 زیر یاد کرده است:
 به نظرت چرا دوستت جاستین بیبر رو خیلی دوست داره؟  -»

 خندد(. ی قیافشن دیگه، ولی به نظر من شبیه دختراست )میواال اآلن دیگه اکثر دخترا کشته مرده

 دی؟ هاش رو گوش میتو هم دوستش داری یا آهنگ -
 نه بابا، از صداشم خوشم نمیاد اصالً.

 نظرت شبیه دختراست؟ چرا به  -
 اش یه طوریه. آخه قیافه

 چه طوری؟  -
انگار اون ملیح بودن دخترا رو داره تو چشماش، یه همچین حسی دارم، یه بار این رو به صبا گفتم، 

 خندد(. نزدیک بود بزنه تو گوشم! )می
 چرا نزدیک بود بزنه؟  -

 بابا آخه خیلی روش غیرتیه خانوم خانوما! 
 شه؟ یعنی چه طوری روش غیرتی می -

خندد(، ولی باالتر از گل نباید به آقا تونه، چون دیگه زن گرفته )میحاال از اون لحاظا که نمی
 گفت جلو صبا.

 تازگی ازدواج کرده؟  -

 تر.طورا باشه، شایدم بیشواال من خیلی در جریان نیستم، ولی شاید یه سال این
 وقتی که جاستین بیبر ازدواج کرد، صبا خیلی ناراحت شد؟  -

 خندد( اوففف اصالً یه وضعیا! )می
 کرد؟ کار مییعنی چی -



 سرزمین منالگوهای کودکان /  178

ت ریخذاشت و زار زار باهاش اشک میکرد، یعنی مثالً آهنگش رو مینشست گریه میبابا می
 خندد(. )می
 گفتی؟ تو بهش چی می -

کنی، آخه! ببخشید که جاستین به جای اون دختره شستی داری گریه میگفتم، بابا خره چرا نمی
 نیومد تو رو بگیره! واال... .

 این قضیه خیلی روی صبا تأثیر گذاشت و مثالً موجب افت تحصیلی صبا هم شد یا نه؟  -
 نهههه در اون حد پیش نرفت.

 های صبا طول کشید؟ چه مدتی گریه -
 کرکنم یه ماهی، شایدم دو ماه برای این قضیه گریه و زاری کرد.ای بابا از دست این دختر، ف

کرد که ممکنه یه روزی به جاستین بیبر برسه که وقتی ایشون ازدواج کرد، یعنی صبا فکر می -
 قدر حالش بد شد؟ این

 ها هم با جاستین زده بود.آره، فکر کنم از این فانتزی

 هایی؟ مثالً چه فانتزی -
رن خندد(، یا با هم میزنن و از این جور مزخرفات )میرسن و رل میبه هم میمثالً این که 

کر و ره تو فده، میکرد که وقتی آهنگای جاستین رو گوش میمسافرت و... یه بار برام تعریف می
 کنه.خیال و تو ذهنش کلیپ ملیپ درست می

 خوب تو چی جوابش رو دادی؟  -
 خندد(. سرت )ریز میببخشیدا، ولی گفتم خاک تو 

 داری هست؟ ها با فرد محبوب و مشهور کار خندهها و فانتزیپس به نظر تو این جور تصور -
 آره بابا، مسخره هست، خب طرف اون ور دنیاست. 

 این موارد رو به صبا هم گفتی؟  -
 آره گفتم، ولی گوش خانوم خانوما بدهکار نبود که نبود! 

 زدی؟ ها رو بهش میتی که این حرفگفت، وقمثالً چی می -
 «.کنی توگفت، درکم نمیفهمی و از این جور مزخرفا یا میگفت تو نمیمی
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 دامن زدن به اندیشه جنسی کودکان و نوجوانان
کو دکان باید در دنیای کودکی خود به سر ببرند و شور و شوق کودکی خویش را در بستر طبیعت 

دوستان و اطرافیشان محقق سازند، اما کسانی که از لیبرال مسلک بودن سخن گفته و در ارتباط با 

ها را دارند، در حالی که کودکان در سنین پایین و تفکر عینی و دایه ضرورت انتخاب آزادانه انسان
برند، در عمل با ارایه محتویات و مضامینی نظیر خویش )که فاقد روحیه نقد و انتقاد است( به سر می

ها، حد و مرز و مانند آنگرایی، مصرف مواد مخدر، خشونت بیرابطه با جنس مخالف، هم جنس
آورند که در عمل رشد روانی سالم آنان را به های جدیدی در اذهان آنان پدید میها و موضوعسوژه

من ی بتمن هست )و در این پویانمایساله که کاربر پویانمایی بت 8اندازد. اظهارات هومن خطر می
دهد که وی پیش از تحقق بلوغ جنسی خودش، به در کنار دوست دخترش قرار دارد(، نشان می

 اندیشه مسایل خاص بین دو جنس افتاده است:
 من رو تنها ببینی یا با کسی؟ تو دوست داری انیمیشن بت -»

 . تنها دوست دارم ببینم

 چرا تنها؟  -
 . اج یا بوس کردن باشهقسمتای ازدو ،چون بعضی قسمتاش فکر کنم

 تو دوست داری ببینی؟  -
 (. با خجالت)آره 

 چرا دوست داری ببینی؟  -
 «. خوام بدونم چیه آخهمی

 عادی سازی خیانت
شود، های خارجی مالحظه میها و سریالها، فیلمهای مهمی که در پویانمایییکی از موضوع

ها و سریال است، به عنوان مثال در غالب فیلمروابط خارج از عرف قهرمانان مطرح در فیلم یا 

های ساخت ترکیه، افراد حاضر در فیلم یا سریال با وجود تأهل، به سادگی دست به روابط سریال
 زنند.فرازناشویی می

ا های اخیر کار را بدانجها و سریالهای مطرح در فیلمتکرار مکرر موضع روابط نامناسب شخصیت
های اولیه خویش را در ارتباط با موضوع روابط فرازناشویی به تدریج حساسیترساند که کاربران می

 نگرند.ای عادی و یا نسبتاً عادی به آن میاز دست داده، به دیده پدیده
 رود:هایی در همین ارتباط به شمار میساله، نمونه 12ساله وآراد  12اظهارات باران 

 کردن بهم.ی خیانت میاش دعوا داشتن دیگه، تو سریال هم ههمه»
 گن؟خیانت به چی می -

 هی مرد با دوتا زن بخوابه.به این که 
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 پس منظورت از خیانت اینه؟  -
 دونم، یعنی این.آره. اون چیزی که من می

 نظرت درباره خیانت چیه؟ -

 خیلی بده. 
 از کجا متوجه این مسأله شدی؟ -

 کنه رو هیچ کس دوست نداره.می گن که بده، تو سریالم کسی که خیانتهمه می
 های خودت در این باره چیه؟نظر دوست -

 اونا هم مث من بدشون میاد از خیانت.
 شه؟این سریال سمر حاال به جز خیانت کردن، چه چیزی داره که آدم جذبش می -

 کنم. تر به خاطر قیافه سمر نگاه میمن بیش
 چه جوریه؟ -

 که سبزه.خیلی جذابه مخصوصاً چشماش 

 کنه؟دوستت چی، اون به خاطر چی نگاه می -
 اون مث من که معتاد اُکیا بودم، معتاد این بود.

 هات مثل سمر سبز باشه؟دوست داری چشم -
 «. آره خیلی

 داره، نظر تو چیه؟ 18های مثبت ای خیلی صحنهتیگفت بازی جییه دوستی داشتم می -»
ره ی میاتیگفت، اون پسره تو جیام که جلوتره، تو بازی میپسرخالهآره داره، راست گفته، مثالً 

 کنه.گیره، هی اذیتش میدوس دختر می
 کنه؟یعنی چه کارش می -

 .هشیه دختر دیگه دوس می ره باکنه، میزنش و اینا، بعد خیانت میکنه میگفت اذیت می
 ای؟تو خودت کدوم مرحله -

این چیزا رو هنو نرسیدم، مرحله من فقط دخترا لختی هستند، دیگه چیزی  ترم،من خیلی عقب
 نداره.
 زنین؟های لختی توی مدرسه حرف میدر مورد این دختر -

گن مثالً به مرحله دختر لختیا کنن میجنبه ان، میان هی برا هم تعریف میها بیآره. بعضی
 «.رسیدی یا نه

دهد، وی و دوستانش در بازی خودشان، دست خویش گزارش میساله نیز در مصاحبه  1دُرسای 
 اند که روابط اخیر در آن مشهود است:به بازسازی سریال حریم سلطان زده

ای داری؟غیر از فیلم و تبلت سرگرمی دیگه -»
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 آره، بازیگری!
 )با تعجب( بازیگری، چه طوری! -

 کنیم.مون، با هم فیلم بازی میمینا که میاد خونه

چه فیلمی؟ -
 «.کنهحرم سلطان. مینا خیلی خوب بازی می

 گراییطرح مقوله هم جنس

ت ها و تمایالمدار غرب به سبب عدم برخورداری از یک نظام ارزشی یک پارچه، گرایشنظام انسان
مختلف افراد را )تا جایی که مخل آسایش دیگران نباشد( آزاد نهاده است. از همین رو افراد موافق 

ند با کوشهای خویش زده، میگرایی زیر لوای لیبرال و آزاد بودن، دست به تبلیغ اندیشههم جنس

ز ها است، اها سنخی از تمایالت طبیعی انسانسازی دیگران مبنی بر این که تمایالت آنقانع
 های جنسی خویش دفاع به عمل آورند.اندیشه

 

 
 

 
 

 
دهد، وی و دوستانش در جریان خویش گزارش می ساله، نظیر نمونه دُرسا، در مصاحبه 12آراد 

شان، دست به بازنمایی کارتون باب اسفنجی )که در آن کشیش خطبه عقد باب و پاتریک را بازی
 زنند:سازد( میجاری می

 های خودت هم ادای باب اسفنجی رو در میارن؟دوست -»
 آره، مثالً با یکی از دوستام با هم اداش رو در میاریم.

 جوری؟ چه -

 .خندیماش با هم میشه، من باب، بعد همهمثالً امین پاتریک می
 جوری اداشون رو در میارین؟ دیگه چه -

 «.تر همین جوریبیش
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 سوق دادن کاربران به سمت خشونت و پرخاشگری
اخیر  یهاداری حکایت از آن دارد که الگوسرمایههای تبلیغاتی جهان بررسی الگوپردازی دستگاه

ا خود را به کوشند تهای فرابشری ترسیم شده، غیرمستقیم میبعضاً در اوج قدرت بدنی و حتی قدرت
تان های امریکایی )نظیر کاپیتر الگومثابه سمبل امریکا مطرح کنند. به عنوان مثال، اگر چه پیش

ای خود پرچم اخیر ج امریکایی یا واندرومن( به صراحت پوشش تنشان پرچم امریکا بود، اما به تدریج
های آبی و قرمز )در افرادی نظیر سوپرمن، سوپر بوی، سوپر گرل، مرد عنکبوتی( را با ترکیبی از رنگ

 اند که در هر دو حالت طراحانگر پرچم امریکا است، عوض کردهتری تداعیکه به شکل غیرمستقیم
مریکایی )و در واقع امریکا(، شکست اند که قهرمانان اهای اخیر در صدد القای این معنا بودهبازی

 ناپذیرند و هیچ کس نباید به این اندیشه بیفتد که امکان فایق آمدن بر امریکا وجود دارد.
آمیز بودن جهان را هم برعهده دارند تا کاربران در پس های پرخاشگر، وظیفه القای رعبالبته الگو

تر سرشان را در مصرف و مصرف هر چه بیشزمینه ذهنی خودشان با پر رعب دیدن جهان اطرافشان، 

اری صورت دهای معترض نسبت به نظام سرمایهگرم کنند تا به این ترتیب، تهدیدی از سوی انسان
 نپذیرد.

 
 

 
 
 
 

 
ند کوشدارد، اولیای وی در هنگام ناراحتی میساله، در حالی که در مصاحبه خود بیان می 8هومن 

ن، مسازد که خود وی تحت تأثیر بترا حل کنند، خاطرنشان می تا با حرف زدن مشکالت پیش آمده

 در صدد است تا با پرخاشگری به حل مسایل فرارو اقدام ورزد:
 من چه جوریه؟ خوب هومن اخالق بت -»

 . شون به دیوارتکوبزنه و میره با همه زورش دشمناش رو میاین جوریه که می
 آدم عصبانیه؟ یه یعنی  -

 . چون اونا دشمناشن ،بانی باشهباید عص ،آره
 کنه؟ چه کار می، شهخوب وقتی عصبانی می -

 . شونتزنره دنبال دشمناش و میمی
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 درسته؟  منبت به نظر تو کار -
 . شون اونا خطرناکنتباید بزن ،چون اونا دشمناشن ،آره
 ؟ یا نهمن هستی اخالقی مثل بت ظاز لحاکنی خودت فکر می -

 . زنمشبا مشت می ،یکی دشمنم باشهمنم اگه ، آره
 هایی یاد گرفتی؟ من چه چیزهومن تو از بت -

 اگه کسی من رو اذیت کرد، بزنمش. 
 تا حاال این کار رو کردی؟   -

 آره. هم تو خونه، هم تو مدرسه. 
 کنی؟ مثل کی رفتار میاین جور مواقع تو به نظرت  -

 . منم شاید بتاِ
 کنن؟ چه کار می ،شنصبانی میمامانت وقتی عو بابا  -

 . کنندعوا نمی ،زنناونا حرف می

 به نظر تو کدوم راه درسته؟  -
 . کم دعوا کنم یا داد بزنمه دوست دارم ی، حوصله سر بره، من خودم دوست ندارم حرف بزنم

 من؟ شه یا بتاب بابا و مامانتات شبیه هدوست داری همه رفتار -
 «. منبت

های پرخاشگرانه خویش که تحت تأثیر ساله هم در مصاحبه خود از اقدام 1ی امیرسام و پارسا
 اند:اند، سخن گفتهشان انجام دادههای مورد عالقهالگو

 دیده؟ هایی میدونی دوستت چه کارتونمی -»
 نم.بیمیهای خیلی بدِ بد بینم یا کشتی کجگفت من آنابل میاومد، میهایی مییه موقع

  
 

 
 
 

 
 بدِ بد یعنی چی؟

 پارسا: یعنی بد دیگه. 
 امیرسام: من بگم یعنی چی؟

 .زنه توی جای حساسشگیره، بعد با پای خودش محکم شترق میمثالً دوتاپاشو می
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گیم تو که این جوری کنه، بعد ما بهش میپارسا: خیلی بده، بعد میاد همین کارها رو با ما می

های جنگی و کشتی کج دیدی که انقدر تغییر کردی، تا وقتی کالس اول بودی، نبودی، انقدر کارتون
 اومد. عین ماست موسیر بودی، اصالً صدایی ازت در نمی

 کرد؟وم چی شد و چه کار میخوب وقتی اومد کالس د -
 زد.زد و میاش هم میوقتی اومد کالس دوم تنبک زنی رو یاد گرفت، همه

 کرد؟خوب بعد گفتی این کارها رو روی شما چه طوری اجرا می -

ن  گردنموداد یا مثالًچسبوند، محکم فشار میدوید سمت ما، ما رو به دیوار میاومد میمثالً می 
خواست این کار رو بکنه، کرد، یه بار که اومد سمت من میمون میداد، خفهگرفت فشار میرو می

 .من یه دونه با پا محکم زدم توی باسنش افتاد زمین
 امیرسام: بگو جای خصوصی.

 اومد سمتتون؟کرد یا یهو مییعنی موقع دعوا فقط این کارها رو می -
 اون اصالً یه بوفالوی وحشیه که لنگه نداره. 

 بعد دوستانش هم مثل خودش هستن؟ -
آره فرنام و راستین هم مثله خودش وحشی هستن، حاال فرنام که وحشیهِ وحشیه، یعنی همیشه 

مت یه کتاب پرت کرد س وحشیه، یه بار خانوممون رفته بود پیش معلم کامپیوترمون، بعد فرنام
 ون جاخالی داد. معلممون، اما ا

 بینه؟هایی میحاال فرنام چه کارتون -
 .تر شدهای جنگی رو هم که دید، وحشیاون کالً از اول وحشی بود، حاال کارتون

 شن؟ها باعث این چیزها میحاال به نظر شما کارتون -

 پارسا: آره خیلی، مثالً مورتال کمبت همین جوریه. 
کنی ری با زنجیر مغز یکی رو در میاری بیرون، چاقو فرو میامیرسام: آره خیلی بد جوره، مثالً می

 تو دلش. 
هاش کنم عین مشتپیچه بهم، سعی میکنم، مغزم میپارسا: من وقتی مورتال کمبت رو بازی می

 رو حفظ کنم.
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ه گم مگبعد داداشم می. شکنم، عین مورتال کمبتمیگم، گردنت رو رم به داداشم میبعد می
 تونه.تونم، همون طورکه مرتال کمبت میگم آره میتونی، منم میمی

 تونم. بعد داداشم گفت بیا ببینم، رفتم گردنش رو گرفتم دیدم نمی

 تونی این کار رو بکنی؟ کردی مییعنی واقعاً خودت فکر می -
 کردم.ره واقعاً این طوری فکر میآ
 گیرید؟بینید چی یاد میهایی که میها از کارتونبچه -

 پارسا: جنگ، جنگ با دشمن.

 دشمن کیه؟ -
 زنمشون برن کنار.کنن، میمثالً دوستام که میان اذیتم می

 کنن؟مگه چه کار می -
 ن.کنرو، اعصاب آدم رو خورد میدن، زیر بغل کنن، از پشت هی کمر رو قلقک میمیان اذیت می

 ده، قلقلکه!امیرسام: اااااین که خیلیی کیف می

 ها یاد گرفتی که باهاشون بجنگی؟ آهان بعد تو از کارتون -
 زنمشون برن کنار.شه، بعد میاهوم، اعصابم خورد می

پارسا: خاله من فکر کنم این رو از کارتونا یاد نگرفته، اینو از کشتی کج یاد گرفته! این فن  
 ..«..آندرتیکره

 
 

 
 
 
 

 مدار مسایلتشویق حل هیجان
مدار مدار یا حل هیجانتوان از یکی از دو راهکار حل مسألهدر برخورد با مسایل پیش آمده، می

مدار ناظر بر گفتمان طرفین برای یافتن راهی برای حل عقالنی مسایل سود برد. راهکار حل مسأله

های مدار مسایل، ناظر بر اتخاذ روشو منطقی مسایل فرا روست، در حالی که راهکار هیجان
 مدار و حل مسأله با زد و خورد و مانند آن است.هیجان

مدار به های هیجانساله، مصادیقی از اتخاذ راه حل 11ساله و مهسای  1های دُرسای مصاحبه
های غربی به نمایش آموزان دبستانی کاربر الگومدار را در سطح دانشهای مسألهجای راه حل

 گذارند:می
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 بینه؟مشق مدرسه بری، مگه معلمتون مشق شما رو نمیگفتی ممکنه بی -»
 بینه!چرا، می

گه؟پس به تو که تکالیفت رو انجام ندادی، چیزی نمی

ای هروم و معلم دیگر یادش میره، مشقین که نوبت من برسه، از کالس بیرون میمن قبل از ا -
 من رو ببینه. 

ای بال! این کار رو از کجا یاد گرفتی؟
 

 

ها هم این کار رو تر بچهزنه، من و بیشیه بچه هست، معلم خودش رو گول می تو بازی 
ا رو همشق خودم رو موقعی که معلم داشت تکالیف بچه از اون یاد گرفتیم. تازه حتی من یه بار دفتر

 دید، وسط کالس پرت کردم و از کالس بیرون رفتم. می

 این رو هم تو از توی بازی یاد گرفته بودی؟ -
 «آره!

 زنی؟طوری تند حرف میبا مامانت این -»
 شه.آره، بعضی وقتا که اعصابم خورد می

 کنی؟یشه، چه کار موقتی اعصابت خورد می -
تمه رو ای که دسزنم، یا وسیلهشم سریع داد میمن اخالقم خیلی شبیه نازلیه، عصبانی که می

 کنم.پرت می
 نازلی کی هست؟ -

 «.یکی از اون دخترا توی دختران آفتاب

 فحاشی و رکیک شدن بیان
ن گرفتهای غربی از سویی و پیش های پرخاشگرانه )و گاه فوق پرخاشگرانه( الگواتخاذ روش

ها از سوی دیگر، خود به خود با رکیک شدن بیان مدار مسایل توسط این الگوهای حل هیجانروش
 و فحاشی نزدیکی و آمیختگی دارند. 
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دارد، دوست وی در جریان کاربری از نسخه فارسی ساله، در مصاحبه خویش بیان می 12آراد 
برخی از کاربران رپ زیرزمینی با شنیدن  های جدید یاد گرفته است، همان گونه کهای، فحشتیجی

 برند:های جدید را یاد گرفته و به کار میهای آنان، فحشآهنگ

 ای چیزهای نامناسب هم داره؟تیبه نظرت بازی جی -»
 )خنده( آره، ولی دیگه برا ما عادی شده.

 چه چیزهایش عادی شده؟ -
 های بد دیگه.همین صحنه

 ایش؟مثالً چه صحنه -
 شه بگه اصن.دیگه آدم روش نمی بده

 هات رو ببندی بگی؟خوای چشممی -
 اوووم باشه.

 هات رو و بگو؟خوب ببند چشم -

 های لختی دیگه با شورت و اینا هستن.صحنه زن
 چه جوری براتون عادی شد؟ -

 از بس دیدیم دیگه عادیه.
 زنین؟هات در موردش حرف میبا دوست -

 نه.
 حرف بزنین؟ اصالً نشده که -

 چرا بعضی اوقات خیلی کم.
 گن؟چی می -

 کنن از این که این صحنه رو دیدن.هیچی همین تعریف می
 دیگه چه چیزهایی داره به نظرت که مناسب نیست؟ -

 ده. شه، فوش )فحش( میبعضی اوقات که کار پسره درست نمی
 اسبه؟گن، به نظرشون کجاش نامنهات در این مورد چی میدوست -

گن، حتی دونن چیزای بد زیاد داره، همین فوش )فحش( که گفتم رو هم اونا میکالً همه می

 «. ای ایرانی فوش )فحش( جدید یاد گرفتهتیگف از جییکی از دوستام می
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 دیدگی روانیمواجهه با تعارض و آسیب
هان های تبلیغاتی جپردازش شده از سوی دستگاههای های غربی )خاصه الگوکاربران ایرانی الگو

را، گبینند، زیرا آنان در فرهنگی نسبتاً جمعداری( غالباً خود را با نوعی از تعارض مواجه میسرمایه
 هایی نظیر فردگراییها دارای ویژگیهای مورد عالقه آناند، اما الگواخالقی و تاحدودی دینی بار آمده

ه ها هستند و بالطبع بستر تربیتی اولیه آنان، بودن و غیردینی بودن و مانند آنافراطی، غیراخالقی ب
شان، افراد را دچار تعارض کرده، ماندن در شرایط های مورد عالقهدلیل ناهمخوانی با القائات الگو

 تعارض نیز برای آنان آسیب دیدگی روانی را در پی خواهد داشت.
راً دینی رشد یافته است، در برخورد با آنچه الگوی مورد ای ظاهساله که در زمینه 1زهرای 

کند، دچار تعارض شده است و تعارض اخیر روح وی را آهسته اش، یعنی سیندرال به وی القا میعالقه

 یابند:بست فرارویش نمیتراشد و وی راه گریزی از بنخورد و میمی
ه گرفتم چسبوندم به دفترم. بابام ک من یه بار از دوستم شکیال یه دونه برچسب پری دریایی»

 گفت بهم، دیدش. از دفترم کند. داشت امال می
 اِ اِ اِ، برای چی؟ -

 گه قرطی بازیه. گه اینا گناه داره، میآخه بابام می
 چی گناه داره؟ پری دریایی، گناهش چیه خاله؟ -

ها گه ضد انقالبب کنن، میها رو خراسازن، ذهن شما بچه مسلمونها رو میگه اینبابام می
 بینن. ها رو میاین

 ها رو دیدی؟ها کدومهای پرنسسحاال به من بگو از کارتون -
قط رو شون رو فمن فقط سیندرال رو دیدم، اونم خونه داییم. سفید برفی رو هم مدرسه دیدم. باقی

 شون. شون، رو جامدادیوسایل دوستام دیدم. رو کیفاشون، رو کفش
 شون هست؟مثالً چی روی جامدادی -

 از این باربی خوشگال، آنا و سیندرال و اینا دیگه. 

 شناسی؟خوب تو السا و آنا رو از کجا می -
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یه بار رفته بودیم اردو با مامانامون که مامان من ولی نیومد. بعد با گوشی مامان سبا این کارتونه 
 رو دیدم

 ها رو کیفت داشته باشی؟این باربیخواد از خوب زهرا خانم شما دلت می -

خواست، اما بعد که به مامانم گفتم، مامانم گفت که بچه مسلمون باید خانم باشه دونی دلم میمی
رن تو جهنم. خب منم دلم گه، اینا میدونم. آخه مامانم میها استفاده نکنه، نمیو از این قرطی بازی

 خواد برم جهنم که. نمی
 ها رو ببینی؟خواد که کارتونخودت دلت نمیخوب تو  -

 چرا خیلی دوست دارم، خیلی قشنگن. 
 چیشون قشنگه خاله؟ -

چرخن ها قشنگن، الک دارن، میها، همه چی آرومه، همه دختردونی خاله، اون جا توی کارتونمی
سم تررقصن، ولی من میخونن و صداهاشون خیلی قشنگه، میچرخه، بعد آواز میهاشون هم میدامن

 و به خدا قول دادم که دیگه کارتون باربی و پرنسسی نبینم. 

 چه قولی به خدا دادی؟ -
 خواد برم جهنم. تنهایی نرم خونه داییم و کارتون نببینم، چون که دلم نمیتوبه کردم خاله که دیگه 

 ها رو دوست داشتی؟قبل از این که توبه کنی، کدوم یک از این باربی -
 خونه، لباسشزنه و آواز میها حرف میمن سیندرال رو خیلی دوست دارم خاله، مهربونه و با حیوون

ام بود، مامانم قرار شد مثل لباس سیندرال برام لباس بدوزه، خیلی قشنگه. یه بار که عروسی پسر عمه
 یه اون نشد. ولی شب

 تو دوست داری شبیه سیندرال لباس بپوشی و شبیه سیندرال باشی؟ -
 کنیم. آره خاله، مامانم که خونه نیست با خواهرم رقص سیندرالیی می
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 رقصه سیندرالیی چه جوریه خاله؟ -
ره گیو میذاره رو شونه من. بعد دستش رذارم رو کمر آبجیم اونم دستش رو میمن دستم رو می

 شم. باال و من از زیرش رد می

 خواهرت هم سیندرال رو دوست داره؟ -
 نه خیلی. 

 رقصه؟پس چرا میاد با تو می -
ط یه گه فقکنم که بیاد و برقصیم با هم. اونم میرم ازش خواهش میمامانم که خونه نیست، می

 بارها! 
 زهرا تو دوست داشتی جای سیندرال بودی؟ -

 که به کسی نگی؟دی قول می
 دم. قول می -

تونستم که مثل سیندرال خوام که کاش مسلمون نبودم، بعد میها قبل خواب از خدا میمن شب

 خوام. لباس بپوشم برقصم و آواز بخونم و الک داشته باشم. بعدش ولی از خدا معذرت می
 کنی، مگه چی کار کردی خاله؟از چی معذرت خواهی می -

خواست که یهودی باشم تا هاست. بعد من یه مدت دلم میخونه ما خونه یهودی آخه خاله جلوی
رن ها آدم کشن و میمثل اونا برم مهمونی و برقصم. ولی بعدش بابام منو دعوا کرد، گفت که یهودی

 خواد که بری تو جهنم؟تو جهنم. تو هم دلت می
خواد خوام، آخه دلم نمیز خدا معذرت میخواد مسلمون نباشم، امنم از اون به بعد هر وقت دلم می

 شون؟رن جهنم همهها هم میتو آتش جهنم بسوزم یا از موهام آویزون باشم. خاله مسیحی
ره تونه با هر دینی بها به دینشون ربطی نداره، هر کسی مینه خاله جهنم رفتن یا نرفتن آدم -

هشت، بره بمسلمون باشی تو رو نمیبهشت! به شرطی که انسان خوبی باشه و صرف این که تو 
 شه یا این که اگه تو سیندرالره تو جهنم یا از موهاش آویزون میبعدش هم کی گفته سیندرال می

 ری جهنم! رو ببینی می
 رم جهنم؟یعنی اگه من سیندرال ببینم، نمی

 ری. نه خاله، معلومه که نمی -

 خاله یه سوال بپرسم؟
 بپرس عزیزم!  -

من بخوام مثل سفید برفی و زیبای خفته قشنگ و سفید باشم و الک بزنم و موهام یعنی اگه 
 کنم؟خوش رنگ باشه و کمرم باریک و قدم بلند باشه، گناه نمی

 «.نه عزیز من -
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 احساس حقارت
ی و تواند به سرخوردگهایی در اوج قدرت بدنی یا در اوج زیبایی فیزیکی در عمل میپردازش الگو

بینی و حقارت کاربران آن الگو بینجامد، زیرا وقتی کاربران فاصله شدید خود را با احساس خود کم

یابی به بینند که در عمل قادر به دستدهند، میشان مورد بررسی قرار میهای مورد عالقهالگو
کمر ن یا مشان از آن برخوردار است، نیستند و مثالً سینه ستبر بتهایی که الگوی مورد عالقهویژگی

توانند به دست بیاورند و همین معنا احساس تحقیرشدگی را درآنان پدید آورده و باریک باربی را نمی
 رقم خواهد زد.

 
 
 
 
 
 
 

هایی از احساس حقارتی را که از آن یاد ساله، نمونه 12ساله و ملیکای  11های شایلین مصاحبه
 دهند:شد، در خود نشان می

 درسته؟ ،تأثیر داشته یلیخبه بالگر بودن  وت مند شدنعالقه یها توپیها و کلجیپ نیا دنید -»
 تونمینم کنمها حس میپیها و کلجیپ نیا دنید از وقتا بعد یبعض اما من ،ادیز یلیخ ،ره خبآ

 پیکل هیمن خودم  و کلی چیز دیگه. الغرترن ،قد بلندترن ،ترنخوشگل یلیچون اونا خ، مدل بشم

ی دوربینه، ، یعنی فقط برای جلوستین یفوتوشاپه و واقع نایتر ابیش گفتمدل توش می هیکه  دمید
 .تر از مننبه یلیخ زبا، م باشهپفتوشاعکسشون  می هچ انقدر خوبن که هر اشونیبعض یدوناما می

 ، قدری ناامید شدی؟یستیها نو چون مثل اون یدونها رو جذاب میاون یپس به نوع -

 .ترنباحال یلیخاونا ، خبآره 
 ؟ترنخوشگل یعنیترن باحال -

بزرگ اتاق  هیاندازه  شونتربیش . تازهترههم لباساشون قشنگ، هم الغرترن، ترنهم خوشگل
تا اتاق 12 تو اینستا دمیو در نفر هیتازه  . بعد من خودماتاق لباس هی، فیاتاق ک هیاندازه ، کفش دارن

 نگی.های اون رفیطوسایل رنگ و  هیهر اتاق مخصوص ، داشت
 دهیپوش اهنیی ااصالً چند بار قراره همه د وکننرو استفاده می اهنیی ابه نظرت همه خوب -

 بشه؟

سه بار  ایتر از دو بیش دیاصالً نبا ،پوشنهای قشنگ و برند می، لباسنهیکارشون هم نایخب ا

 .پوشنتر میرو بیش های محبوب دارن که اوناکمد لباس هیشون هالبته هم ،بپوشنشون
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 دهیپوش اشیلیخ یعنی ،فیط یکت و سِ یکده تا اتاق دارن و هر کدوم  یگکه مینیاآخه  -
 ست؟ین یولخرج نیبه نظرت ا ،شهبار استفاده می یک تینهایا  شهنمی

همه  دیبا، نهیکارشون همم بعد ه ،گهیدارن دخب پول ی، ولت، کادویهسیه ههد اشیترخب بیش

 .رو داشته باشن دیهای جدمد
اگه بدونی چه قدر منابع طبیعی پای یک مثالً کفش چرم رفته چی؟ از آب بگیر تا پوست حیوون  -

 و کلی آلودگی که تولید شده، نظری در این مورد داری؟
 شه استفاده نکرد که.دونم، ولی خب دیگه ساختنش، نمینمی

 ؟یکنها پر میلباس نیخودت با هم یچندتا اتاق برا تاچند ی،دار باشولتو هم پ یعنی -

 «.مشیراآو البته لوازم  من عاشق لباس ،رهآ

 تو لورن رو به عنوان الگو قبول داری؟ خوب یعنی  -»

 خدامه شبیه لورن باشم! کامالً قبول دارم، همه جوره ازرو من لورن  ،رهآ

 ؟هست رایشآلباس پوشیدن و  لحاظ، منظورت از از چه لحاظ یعنی -

 مدل اتاق، مثل لورن و اتاقممدل حتی کردنم و رایش هم آو  مهم لباس پوشیدنمن ببین آره، 
ه من هر کاریم کنم مث ،البته لورن خیلی خوشگله ،مثه مال اونههم ! رنگ دیوارای اتاقم هستلورن 

ی ادر صورتی که ملیکا از نظر زیبایی چهره، چهره ،گویدشم )این جمله را با حسرت میاون نمی
 «.نقص دارد(خواستنی و بی

 
 

 
 
 
 
 

 به دست آوردن تصویر منفی از خویش
ردازش های پبشری الگوالعاده و یا فوقهای فوقهای غربی غالباً در برخورد با ویژگیکاربران الگو

ورد های مای که بین خود و الگومقایسهداری، در سرمایههای تبلیغاتی نظام شده توسط دستگاه

های الگو توانند نظیرکنند، ممکن است به سادگی به این نتیجه برسند که چون نمیشان میعالقه
ای همچون فرشتگان برخوردار مورد نظر سیکس پک داشته و یا از پوستی همچون برف و چهره

ونه گبه خودشان بنگرند، حال آن که همانباشند، ممکن است خود را زیر سوال برده، با دیده منفی 

ردازش داری پسرمایههای تبلیغاتی جهان های فرابشری که توسط دستگاهکه خاطرنشان شد، الگو
 های خاکی انعکاس یابند.توانند در انساناند، اساساً نمیشده
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خورد و در نمیدارد، وی با وجود آن که غذا ساله، در مصاحبه خویش با تألم بیان می 11مهسای 
افته اش نیکند، اما باز هم چاق است و شباهتی به باربی مورد عالقهها هم چیزی صرف نمیمیهمانی

 است:

 ها باشی؟یعنی تو دوست داشتی جای اون باربی -»
 آره، کی دوست نداره!

 ها بشی؟تا حاال کاری کردی که بخوای شبیه اون -
گن، اونا می گم برام بخرن، ولیبینم به مامانم یا بابام میکه میآره، یه وقتایی لباسای شبیه اونا رو 

شی، باید لباسات مناسب باشه، یا من اندامشون رو مثالً خیلی دوست دارم، ولی تو داری بزرگ می
 گیرم دیگه هیچی جز آب و میوه نخورم تا شبیه اونا بشم.خودم تپلم، یه وقتایی تصمیم می

 تا حاال موفق هم شدی؟ -
شه، دوستمم امتحان کرده، شبیه باربی نشده، فقط بعدش که خیلی گشنم نه، متأسفانه نمی -
 شم.خورم و بعدش خیلی ناراحت میرم غذای زیادی میشه، میمی

 شی؟چرا ناراحت می -
شم، کنم و مطمئنم دیگه شبیه باربیا نمیآخه دو روز تحمل کردم رژیم گرفتم، ولی بعد ول می

نه، رم جلو آیبعدش گریه کردم وقتی خودم رو تو آینه دیدم، دوست دارم یه بار که میحتی یه بار 
 «. مخورم، ولی بازم چاقببینم تبدیل به یه باربی خوشگل و الغر شدم، تو مهمونیا هم هیچی نمی

 
 
 
 
 
 
 
 

دارد، به سبب آن که وی موهایش مشکی است، ساله بیان می 12در مصاحبه دیگری، مهسای 
هایی شود که از موش نسبت به خودش منفی شده است، زیرا زیبایی تنها در باربی خالصه میدید

 طالیی برخوردار است:
 دوست داری موهات رو رنگ کنی؟ -»

 آره.
 چه رنگی؟ -

 ای.طالیی یا قهوه
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 چرا دوست داری رنگ کنی؟ -
 موهای خودم رو دوست ندارم. چون رنگ

 موهای خودت چه رنگی هستن؟ -

 کی.مش
 چرای رنگ موهای خودت رو دوست نداری؟ -

 طالیی خیلی بهتر از مشکیه.
 رنگ موی طالیی رو کجا دیدی؟ -

 توی فیلما، بازی باربی، عروسی.
 کنن؟هات موهاشون رو رنگ میدوست -

 پری آبی کرده بود. کامل نه، فقط یکیشون یه خورده موهاش رو مثل کتی
 خوب شده بود موهاش؟ -

 بهتر از مال من بود.آره خیلی 

 اون رنگ موی آبی رو از کتی پری یاد گرفته بود؟ -
 «.آره، از اون خواننده خوشش میاد. از اون یاد گرفته بود

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مواجه شدن با سردرگمی ارزشی
ی با اکودکان و نوجوانان در سنین تفکر عینی خویش تعارض را پذیرفته، بدون هیچ گونه دغدغه

ها مشییابند که جمع خطکنند، اما با رسیدن کودکان به سن تفکر انتزاعی، افراد در میمیآن زندگی 

مان زخواستند در بزرگی همپذیر نیست و مثالً اگر زمانی میهای متعارض، شدنی و امکانو تصمیم
 ابیییک فوتبالیست درجه اول، یک پزشک خوب و یک هنرپیشه مشهور شوند، منطقاً امکان دست

به ابعاد نسبتاً متعارض اخیر، وجود ندارد. بنابراین با فرارسیدن سن تفکر انتزاعی و فهم عدم امکان 
جمع مسایل متناقض و متضاد توسط فرد، به سادگی ممکن است وی دچار سردرگمی و آشفتگی 

 ذهنی شود.
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د تواناما نمی پذیرد،ها را نمیحجاب بودن الگوساله، در مصاحبه خودش در حالی که بی 8هستی 
ها تربیت شده است، دست بردارد. البته الزم هایی که خود او با آنها به دلیل عدم رعایت ارزشاز آن

های اخیر، غالباً به نفع الگوهایشان تعارض ارزشی پیش آمده را حل به ذکر است که افراد در تعارض

بعیت از های فیزیکی، پوشش زیبا، تجذابیت ها با اتکاء به ابعاد عینی نظیرهای آنکنند، زیرا الگومی
های انسانی و تری دارند تا ارزشها، با تفکر عینی آنان همخوانی بیشهای مختلف و مانند آنمد

 معنوی که به دلیل انتزاعی بودن همخوانی چندانی با تفکر عینی افراد ندارند:
 بده؟ خوب این که السا و آنا جلوی نامحرم شال ندارن، خوبه یا -»

 نه، خوب نیست که روسری سرشون نیست.
 اصالً مهمه که السا تو کارتون روسری داشته باشه؟ -

 .شهبه نظرم اگه شال بپوشه یا روسری داشته باشه، خیلی زشت می
 خوب اینا که اآلن شال و روسری دارن زشت هستن؟ -

لی اس عروسی اگه روسری بپوشه، خیپوشن... ولی السا با لبپوشن، شلوار مینههه... اونا مانتو می

 شه.زشت می
 شی؟یعنی تو هم اگر شال بگذاری زشت می -

 نه.
 ها نمیاد؟گی روسری به اون لباسپس چی؟... یعنی تو می -

 آره.
هاشون بهم بیاد، دوست داشتی السا و آنا کالً با مانتو و شلوار و خوب برای این که همه لباس -

 روسری بودن؟

 کارتونش این طوری اصالً خوب نیست.نه، 
ی گگی جلوی نامحرم روسری نداشته باشه که بده... از یه طرف هم می)با خنده( خوب تو می -

 که اگه مانتو و روسری داشت خوب نیست... باالخره کدوم درسته؟ 

، ولی دشد بدون روسری بونه، اگر مثالً توی فیلمش مردی چیزی نبود و فقط خانوما بودن، می
 توی کارتونش مرد نامحرم بود.

 به نظر تو و خواهرت السا و آنا از نظر مذهبی چه جوری هستن؟ -

 مذهبی مثالً حجاب مجاب؟
 نه این که مذهبشون چیه؟  -

مذهب نداره، حجابم نداره، ولی اگر حجابش رو تا یه حدی مثالً انقدر رعایت کنه، زیادم زشت 
ها... شالی که انقدر باشه، آبی باشه، روش نقره باشه... ترم بشه، چادر نهشه )خنده(... شاید خوشگلنمی

 شه... .ولی اگه چادر داشته باشه، از الش پیراهن آبی درمیاد زشت می
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 اگر چادرش خوب باشه چی... اندازه باشه... قشنگ باشه چی؟ -

 کنه... .شه... هیچ کس نگاه نمیخیلی زشت می
 نا چادر سرشون نکنن، فقط روسری و مانتو استفاده کنند... اون وقت چه جوریه؟اگر که السا و آ -

 بینم.شن... بُکشیم هم نمیزشت می
 

 
 
 
 
 
 
 
 گید، در آینده خودتون دوست دارید حجاب داشته باشید یا نه؟خوب این جور که شما می -

د نماز بخونم، حجاب داشته خواد برم خارج زندگی کنم. چون وقتی ایران باشم بایمن دلم می
شه ده... اگه یه تار موت بیرون باباشم... تا نوک موهام رو هم باید بپوشونم... بعد بابای ما هم گیر می

سالمونه روسری نداشته  18گه عزیزم بکن تو... یا حاال اصالً اون هیچی... اگه تو خیابون راه بریم، می
 گیم، نه بابا ولش کن، پلیسه میاد میندازنت زندان.باشیم، پلیس هم بگه روسری سرت کن، می

 تو از حجاب خوشت نمیاد؟ -
 «.نههه، من مانتو دوست دارم، ولی روسری کلفت و اینا رو دوست ندارم...

 ابتذال فکری
های تبلیغاتی غرب، در جریان پیگیری دقایق های ساخته و پرداخته دستگاهبرخی از کاربران الگو

ای زندگی آنان شده، با غرق شدن در مورد نظرشان، در عمل درگیر مسایل حاشیه هایزندگی الگو

این حواشی، خود به خود توجه آنان از مسایل مهم زندگی منقطع شده، معطوف به حواشی الگو و 
 گردد.های رفتاری آنان میفراز و فرود

درگیر شدن نوجوانان با ی بارزی از های خود، نمونهساله، در مصاحبه 12امیرحسین و مهسای 
 اند:های معمول افرادی مانند خودشان را به دست دادههای الگوپردازیحاشیه

 کنی؟تر پیگیری میفوتبال ایران یا خارج رو بیش -»
انیا تر مال اسپتر مال خارج، چون بازیای استقالل این مدت کم بوده، اآلن بیشهر دو، ولی بیش

 کنم. و رئال اینا رو دنبال می
 نی؟کها رو دنبال میی بازیکنان و تیمی خبرهاشون رو مثل خود اخبار فوتبال یا حاشیههمه -
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سه. نویکنم، هم اینستاشون رو میاره، همه چیشون رو میخونم دیگه، تو گوگل سرچ میآره می
ون که هاشخونه بینم، خبراشون. مثالً عکسمثالً رونالدو، مسی، امباپه، نیمار، عکساشون هست می

های ما ها یه اتاقشون از کل خونهگفت اینخندد(. داییم میچه قددددر بزرگه، خیلی خفنن )می

تره، بهترین بازیکن سال که لواندوفسکی شد و یا اون موقع که استراماچونی از استقالل رفت، بزرگ
ها ترا برگرده، ولی اینخوان اسگن که میخوندم که مسووالی باشگاه هی دروغ میخبرا رو می

خودشون بودن که استرا رو فراری دادن. بعد خبرای نیمار، که گفته بودن تجاوز کرده به یه دختره، 
 البته رونالدو رو هم گفتنا، ولی ثابتش نکردن، مال نیمارم ثابت نکردن.

 
 
 
 
 
 
 کنی؟دیگه چه چیزهایی توی اینترنت سرچ می -

که این مدت هی چیز داشتن، یکا رو هم دیدم، که مثالً به خاطر ایناآلن چیزایی مثالً سارا و ن

وی پایتخت کنه تحاشیه داشتن، از پایتخت اخراجشون کردن، محسن تنابنده هم گفت دیگه بازی نمی
 هفت... .

 ها چی رو دوست داری؟از آهنگ -

 یه آهنگ پویان رو خیلی دوست دارم، اسمش هیس هیسه، اونم خیلی خوبه.
 کنی؟یجش و خبرهای مربوط به اون رو دنبال میپ -

 نه.
 دونم مثالً از دعواش با تتلو؟ها و کارهاش خبر نداری، چه مییعنی از حرف -

 دونم.چرا، خبر دارم دعواش رو با تتلو، همه رو می
 ها دیگه زندگیشه؟خوب این -

 بندی داره؟دونی که سایت شرطخوب می -
 هکش کردن.

 دونی؟بندی چی میایت شرطخوب در مورد س -

ه مبلغی باخت، باید یکردن آنالین، هرکی بازی رو میبندیش یه سایتی بود، بازی میسایت شرط
 داد. رو به دیگری می

 بستن؟آهان، یعنی شرط می -
 آره.
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 کنی کار خوبیه؟فکر می - 
 نه.
 چرا خوب نیست؟ -

ه، بعد ره واسه بقیکنن، پولشون میمی کنن توش، ضررگن خیلیا که بازی میچون شنیدم می
 بندی هم گناهه.شرط
 بعد با این وجود پویان رو دوست داری؟ -

 دوسش که ندارم، ولی آهنگاش رو دوس دارم.

 کنی؟اگه فقط آهنگاش رو دوست داری، خب چرا زندگیش رو هم دنبال می -
هر مدل جدید گوشی میاد، اول  ای داره خیلی بزرگه،داره، یه خونهخب دیگه باحالن، خیلی پول

خره. ماشیناش خیلیییی خفنن... یه چیز دیگه هم شنیدم، پویان و نیلی دعواشون شده بود، اون می
بعد تتلو اومده بود، گفته چرا این کار رو کردی، بعد پویان اومده بود به تتلو فحاشی کرده بود، گفته 

 «. جاش رو نباید بگمه( اینبود، به تو چه آقا؟ زندگی من بووووووق )با خند

 
 

 
 
 
 
 
 شه؟شه، یعنی چی؟ با چه کسانی دوست میهای معروف دوست میگفتی سلنا گومز با آدم -»

جاستین  شناسمدونم، یکیشون رو که میترشون رو نمیدوست پسراش آدمای معروفین، اسم بیش
 شون هم خواننده و ورزشکارن.بیبره، بقیه

 جاستین بیبر کیه؟ -
 ه خواننده خیلی، خیلی معروف و خوشگله.ی

 دوستش داری؟ -
 خندد(.بدم نمیاد ازش )می

 های تو چه طور، از اون خوششون میاد؟دوست -
 کالسیام یه دفتر داره، عکس جاستین بیبر روشه.آرهههه، یکی از هم

 چرا دوستش دارین؟ -

 م خیلی معروفیه.تیپه، آدپوشه، خیلی خوشخندد( لباسای خوبیم میخوشگله )می
 هاش چه طورن؟لباس -
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دیگه با  پوشه، اماپوشید، اما اآلن لباسای خوبی میقبالً خیلی بد بود، لباسای زشت و گشاد می
 سلناگومز نیست، ازدواج کرده.

 با کی ازدواج کرده؟ -

 با یه مدل معروف.
 دونی ازدواج کرده؟تو از کجا می -

 «.بهمدوستم اینستاگرام داره، اون گفته 

 ای جهت تخلیه روانیالگو به مثابه عرصه
ها وشود، الگدر برخی از مواقع، زمانی که شرایط زندگی بر کودکان و نوجوانان سخت و دشوار می

رزند وها عشق میممکن است به صورت ملجاء و پناهی برای کودکان و نوجوانانی ظاهر شوند که بدان

ساله در همین  12رای آنان فراهم آورند. تجربه سیاوش و به این ترتیب تسکینی هر چند موقت ب
 آید:گاه روانی قرار گرفتن الگو برای کاربرش به شمار میای در جهت تکیهزمینه، نمونه

 چرا این قدر عصبانی هستی؟ -»

 خسته شدم از زندگی، از مامان و بابام، از مدرسه، از مشق، از همه بدم میاد. 
 شدی خاله؟ مگه چند سالته که خسته -

 مگه ربطی به سن داره؟
 خوب برات چه اتفاقی افتاده که خسته شدی؟

کنن. قبلش که همیشه دعوا دونی مامان و بابام از هم جدا شدن، دیگه پیش هم زندگی نمیمی
رفتم پیش مامانم، بعد ها یه روز میرفتم. آخر هفتهبود و بعدش هم من از این خونه به اون خونه می

 گردوندن خونه بابام. باره برمیمن رو دو
 دوست نداشتی که برگردی؟ -

 معلومه که دوست نداشتم. 
 چرا؟ -

کنه، ولی بهتر از مامان بزرگمه )مادر اش گریه میده یا همهدرست که مامانم خیلی گیر بهم می

 زنه. بزرگ پدری( که من رو کتک می
 زنه؟چرا تو رو کتک می -

زد به بابام اش زنگ میرفت، همهها که بابام سر کار میاون موقع چون که از من خوشش نمیاد،
ت ادار، من وقت آرایشگاه دارم یا مثالً بیا من مهمون دارم، بچهات رو خودت نگهگفت: بیا این تولهمی

 کنه! داره من رو اذیت می
 کردی؟خوب تو مامان بزرگت رو اذیت می -
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ها بهتون امال بگن، منم هیشکی رو نداشتم! یه بار تراید بزرگگفت که بنه به خدا! خانم معلم می
که مامان بزرگم بهم امال نگفت، خودم نوشتم، ولی خانم معلم فهمید و دعوام کرد! گفت اگه یه بار 

کنم. اون بار هم من رفتم گفتم که بهم امال بگه، دیگه خودت امال رو بنویسی، از کالس اخراجت می

ها هم که اومدن من رو انداخت تو اتاق و در رو بست و گفت که اگه به بابام ونولی من رو زد. مهم
 کشه و قول دادم که صدام در نیاد. بگم من رو می

 تنها بودی؟خوب بعد تو چه قدر تو اتاق  -
 تنهایی نترسم. من هم اومد پیشم که از تنها که نبودم، بتمن 

 من اومد پیشت؟بت -
 ! من واقعی نه کهبت

 پس چی؟ -
این خانمه که میاد خونه مامان بزرگم رو تمیز کنه، گفت که هر وقت مامان بزرگت این کار رو 
کرد، دوستت رو پیش خودت فرض کن! یه دوستی که بتونه ازت محافظت کنه تو تاریکی تا وقتی 

 که بتونم از اتاق بیام بیرون! 
 مندیه؟من دوست قدرتبت -

کرد، من رو هم بغل زد مامان بزرگم رو از وسط نصف مین بود، میمآره دیگه! ولی کاش بت
 «رفتیم یه جای دور! یه جایی که یه مامان و بابای جدید داشته باشم!کردیم و میکرد و پرواز میمی

 
 

 
 
 
 
 
 

 اجتماعی الگوها -اثرهای فرهنگی -1-4-1

اجتماعی است که  -های فرهنگیاثرها روی کاربرانشان، ها و اسوههای مهم الگویکی از اثر
 آموزانهای انجام شده دانشتوان نادیده از آن گذشت. اگر بخواهیم تنها با اتکاء به مصاحبهنمی

تماعی اج -های فرهنگیتوان در زمینه اثرمندرج در کتاب حاضر، در این زمینه به بحث بپردازیم، می
 داشت: ها روی هوادارانشان، به موارد زیر اشارهالگو
 ها،های تبلیغاتی جهت ارتقای اثرگذاری الگوتالش دستگاه -
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 ها،گیری عالقه وافر هواداران نسبت به الگوشکل -
 ها در چشم و دل هواداران،یابی الگوقداست -
 جویی ظاهری به الگوها،شباهت -

 ها،جویی رفتاری به الگوتشبه -
 ها،جویی ارزشی به الگوشباهت -
 ها،زندگی از الگواخذ سبک  -
 های فراغتی پدید آمده در کاربران،تحول -

 تشویق تولید محتوای هواداران، -
 تشویق تعمیق روابط دو جنس، -

 بروز گسست فرهنگی، -
 ایجاد بستری جهت جهانی شدن. -

 گفته، مورد بحث قرار خواهند گرفت.در ادامه عناوین فرعی پیش

 

 تقای اثرگذاری الگوهاهای تبلیغاتی جهت ارتالش دستگاه
 
 
 
 
 
 
 
 

 

های مورد نظر به اقشار مختلف اجتماعی ها بهترین امکان عمل ممکن برای انتقال ارزشالگو
 بهره بودن از تفکر انتقادی و از)خاصه کودکان و نوجوانان هستند، زیرا آنان از سویی به دلیل بی

ان تری نسبت به الگوها از خود نشبیشگرایی که بدان عالقه دارند، کشش سوی دیگر به سبب نو
کوشند تا از این امکان عمل داری به جدّ میسرمایههای تبلیغاتی نظام دهند. از این رو دستگاهمی

ها را اذب، آنهایی جکوشند با طرح الگوگفته، نه تنها میهای تبلیغاتی پیشبهره و سود ببرند. نهاد

کوشند تا با سازمان دادن به هواداران و ایجاد نند، بلکه میدر چشم و دل هواداران قابل پذیرش ک
 ند.های مورد نظرشان بیفزایها، بر عمق وابستگی هواداران به الگوروابط متقابل بین هواداران و الگو
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توان از ایجاد تشکیالت برای های گزارش شده در کتاب شود، میاگر بحث محدود به مصاحبه
لند های بها در فیلمهای نمایشی کوتاه، شرکت دادن الگورگزاری روز هواداران، تهیه فیلمهواداران، ب
آنان به  بخشیها، انگیزههای فیزیکی اولیه الگوها یاد کرد که این موارد در کنار جذابیتو نظایر آن

های خلق صحنهاس(، ارضای طبع پرشور هواداران با تیهای انگیزشی گروه بیهواداران )نظیر آهنگ
ها اس ضمن اجرا موسیقی(، میزان اثرگذاری الگوتیهای پر تحرک بیمهیج در حین اجرا )نظیر رقص
 دهد.در هوادارانشان را افزایش می

ها با طرفدارانشان، به شرح زیر یاد ساله، در مصاحبه خویش از برخورد عاطفی الگو 12ریحانه 

 کرده است:
 کردم، فقط این بودره، الیو امیر، من تنها چیزی که تایپ میدم نمیتیر رو یا 25وقت من هیچ»

عاشقتمم، زندگیمی، عاشقتم، عمرمی، فدات شم. انقد نوشته بودم آخر نوشت تو بس کن دیگه، سرم 
رفت، هی عاشقتم، تو زندگیمی و اینا سرم درد گرفت، بعد حاال ماکان بند یه گروهن که امیر مقاره 

نوشتم رهام کو، رهام کو، رهام کو، زوش هستن، حاال من هی پشت سر هم میو رهام هادیان ج
گفتیم، بعد به یه دختره توپید گفت، بس کنم، همه میرهام کو، اونم گفت اآلن رهام رو وصل می

 کنید. کن دیگه، من خوشم نمیاد این کلمه رو هی تکرار می
 کدوم کلمه؟ -

وس دونم اگه من رو دگید، باشه میبدم میاد هی می عاشقتم، فدات شم. گفت بس کن دیگه، من

 کردید. نداشتید، عاشق من نبودید که من رو دنبال نمی
 طوری برخورد کرد؟یعنی واقعاً این -

 گفت من هر کی رو باهاش عصبی برخورد کنم، یعنی دوسش دارم از ته دلم. آره، اون می
 پس یعنی تند برخورد کرد با اون دختره؟ -

یام پینک اگه سردش بشه، من مه من با هر کی تند برخورد کنم، یعنی حاضرم... به قول بلکگمی
 «. شمآتیشش می
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دارد، الگوی مورد عالقه وی برای طرفدارانش آن ساله، در مصاحبه خود بیان می 12ملیکای 
ر دارند، در برابمیهای آرایشی و تهیه پوشاک برای وی ارسال باکسینگ دارد و آنچه را که شرکت

 دهد:هواداران باز کرده و مورد بررسی قرار می

 دارش بشی؟ چه چیزی توی لورن دیدی که باعث شده طرف -»

ش خیلی ذاشت، خداییرایشا و عکسایی که میآفقط دوست داشتم و  رو ببین اون اوایل من فیسش
ی الیوایی بعد مثالً تو، کند(میخوشگله عکساش، ژستاش، لباساش )با شیفتگی و شوق زیاد بیان 

 ،گیرهنمی رو مهربونه و اصن خودش رقده دیدم چ ،زدداراش حرف میبا طرف ، وقتیذاشتکه می

 مثالً یادمه یه بار یه پول ،گهکنه رو میهای مختلف میهر چند وقت یه بار کمکایی که به خیریه
م دیگه ااامم .خودشم سگ داره ،ه بزنن و اینازیادی رو داده بود به سگای خیابونی که براشون پناهگا

اکسینگ آن ب رو فرستنهایی که برندا براش میبسته ،دهنشون می رو لباساش ،دهیاد می رو رایشاشآ
  .خیلی دوس دارم خیلی باحاله رو من آن باکسینگاش ،کنهمی

 شی؟متوجه می اش روهکنه، تو صحبتبعد لورن که انگلیسی صحبت می -

 شمجاهاییم که متوجه نمیشم، اونمتوجه می رو ترشرم، آره بیشدم از بچگی زبان میمن خو
نیم بفهمیم کها نگاه میبا بچه ،فرستم توی گروهمی ،کنمکنم یا ریکورد مییا از دیکشنری چک می

 «.چی گفته
ه ی دیگر(، بهاسازد، الگوی مورد عالقه وی )نظیر بسیاری از الگوساله، خاطرنشان می 12اسماء 

که غالباً مبتنی بر اجرای یک –ها هایی پرداخته، هواداران را دعوت به انجام آن چالشطرح چالش
 کند:می -رقص هستند

 و خواهران هاشاک رو یاد گرفتی؟ گراند انایآرچه کارهایی از  -»
 .موهاشون، رقصشون ششون، لباسشون، مدلیراآ مثالً

 ؟یزنمی مثال چندتا -

 واسه ،رمیگمی الگو کردنشون درست پیکل مدل از مثالًیا  رممی ور چالشاشون از یبعض مثالً

 .«رمیگمی دهیا رقصشون از مثالً ای میدار درس انگلیسی تو کههایی پیکل

اس با نصب دوربین در منزل تیدهد، کمپانی بیساله، در مصاحبه خویش گزارش می 12ریحانه 
اس، در عمل سعی کرده است، با به نمایش کشیدن زندگی مرسوم تیبیشخصی اعضای گروه 

 شان پدید آورد:های مورد عالقهتری بین هواداران و الگواس، نزدیکی بیشتیاعضای گروه بی
 دارشونی، چیزی ازشون یاد گرفتی؟ریحانه حاال تو توی این چند وقتی که طرف -»

گن، شده باشه بدترین کار دنیا رو بکنن، ت دروغ نمیوقازشون صداقت رو یاد گرفتم اونا هیچ
گن، خانه بلک پینک، خانه پینک میگن، اونا مثل برادرن واسه همدیگه، مثل بلکدروغ نمی

 اسه.تیبی
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 دونی که صداقت دارن؟از کجا می -
جون مکرد، ناتوی گوگل همه فیلماشون رو دیدم، مثالً تهی یونگ یه بار داشت پنهون کاری می

دید هلش داد، گفت ما روز اول مگه به هم قول ندادیم با هم رو راست باشیم، داشتن تهی یونگ رو 

 کردن. حذف می
 خوب دیگه چی یاد گرفتی؟ -

 صداقت، دروغ نگفتن، حتی مهربونی رو هم ازشون یادگرفتم.
 چه جوری؟ -

بیه را اسم سگت رو شجیمین یه سگ گرفت، اسمش رو گذاشت توکا، بعد شوگا ناراحت شد که چ
اره که آرزو داشت اسم یکی رو بذبخشمت، بعد جیمین با ایناسم من گذاشتی، اگه عوضش کنی می

 توکا، ولی اسم سگش رو عوض کرد. خیلی مهربونه. 
 هاشون رو دیدی، چه طوری هستن؟بعد گفتی فیلم -

درش و خط چشمش رو شون رو، مشکالتی که داشتن، مثالً جیمین کرم پومثالً فیلمای خونه

 ذاشت توی یخچال. می
 گیره؟بینی رو کی میهایی که ازشون میبعد فیلم -

کنن، مثالً توی شون، بعد دوربین رو از راه دور کنترل میذارن توی خونهدوربین مخفی می
پینک، جنی اومد پنکیک درست کنه، گند زد، ولی یه وسایالیی دارن، بعد اینا با هم زندگی بلک

 کنن، ولی ماکان بند جدا ان.می
 دونی؟از کجا می -

 خب امیر واسه خودش یه خونه اجاره کرده، رهام واسه خودش خریده. 
 شون دوربین بگذارن؟ها چرا باید از خودشون فیلم بگیرن و توی خونهخوب این -

م شما خوایم بدونیکردن، بعد ارمیا و بیلینکیا اصرار کردن، گفتن ما میخب اول این کار رو نمی
 . «خوایم فقط توی کنسرتا و عکسا ببینیمتونخوایم ببینیمتون ما نمیکنین، ما میچه کار می

هایی که فیلمهای کوتاه( و ها )نمایشای که داشته است، از رانساله، در مصاحبه 11تینای 
 اش در آن حضور دارند، به شرح زیر یاد کرده است:های مورد عالقهالگو
 اس به نظرت از همه بهتره؟تیهای بیکدوم ویژگی توی آهنگ -»

 صداشون.
 دار این گروه هستن؟های تو هم مثل تو طرفدوست -

 بینیم. ردن رو میهایی که درست کنه، ولی با تارا خواهرم با این گروه آشنا شدیم، ران
 ران چیه؟ -
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ذارن، مثالً یه بار یه چالش گذاشته بودن که کنن که چالش میمثالً فیلمای کوتاهی درست می
ون کنن و یه شخصیتایی برای خودشخورد، یا مثالً یه کالس الکی درست مییکی باید آب سیر می

تا 122ن خوره، تا اآلکنن خیلی بازدید میدارن که خیلی بامزه هست، مثالً چیزایی که درست میبرمی

 ران درست کردن که ما از اول دوباره نشستیم ببینیم.

 
 

 

 
 

 
 

 
 گی؟هایی که به نظرت جالب بود رو میاون -

دونم آخه، یه ران هستش که یه گوشیایی گذاشته بودن رو گوششون که صدای بیرون رو نمی
غ چهل گفتن، مثل یک کالدادن بعد پشت سرهم بهم میشنیدن، بعد یک کلمه بهش نشون مینمی

 کنن. کالغ، از این بازیا می
 خوره؟ویدیوهاشون خیلی الیک و بازدید می -

 یون.میل 12همین حول و حوش 
 بینی؟ها چی میدیگه از اون -

نم شیاس توش بازی کرده، اون رو میتیبینم، یکی از اعضای بی... یه سریال دیگه که می
 بینم. می

 چه سریالیه؟ -
 بینم. دونم چند قسمته فقط دارم میاسمش هوارانگه، نمی

 به چه زبانیه؟ -
 بینم. ایه، ولی با زیرنویس میکره

 بینی؟توی روز چه قدر کارتون و سریال می معموالً -

بینم که هر قسمتش نزدیک یک ساعت یا پنجاه شینم سریال هوارانگ رو میتر میمثالً بیش
ا اون اس بتیدقیقه است. بعد درسته قدیمیه، ولی من تازه شروع کردم به دیدن، چون از طریق بی

 هستم.  13آشنا شدم، اآلن قسمت 
 بینی؟ز همون یک ساعت سریال رو مییعنی توی رو -
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یکی رم تو البینم، اول میتر میتر اجازه نداری، ولی خب من بیشمامانم گفته یک ساعت بیش
 بینم. بینم، بعد کارتونایی که دوست دارم رو میشینم هوارانگ میگردم، بعد میمی

 کنی؟ها، معموالً چه کار میوقت استراحت بین کالس -

شینم هوارانگ شه کرد، کالً ده دقیقه هست، ولی من تو همون ده دقیقه هم میخاصی نمی کار
 «.بینم )خنده(می

کند که هواداران را گرد هم یاد می 1هااستیگیری ارتش بیساله، از شکل 12سرانجام ریحانه 

 آورد.می
 پینک به من بگو.خوب ریحانه یه کم راجب بلک -»

سا، جیسو، رزی، جنی. لیسا بایس اول منه، یعنی کسی که دوسش دارم، جنی چهارتا دخترن لی

دوم، رزی سوم، جیسو هم آخریشه. ولی توی کسایی که صداشونو دوس دارم، جیسو اوله، رزی دومه، 
 لیسا سومه، جنی آخر. 

 کنن و چرا تو دوستشون داری؟ها چه کار میدی اینخوب یه کم توضیح می -

تونم یاس هم اسماشونو متیخونن اینا رقصاشون آسونه، ولی بیرقصن، بعد میا، میان اینخواننده 
بگم تهی، یونگ، که بایسمه، بعد شوگا بایس دخترخالمه، بعد جی هوب، بعد جون کوی، بعد جیم، 

 بعد جیمین، بعدم نامجون. 
 پس طرفدارشون هستی؟ -

 ام.آرمی گه منام، میاسیتیمیاد بگه من بیاسم، نتیخواد بگه من عاشق بیآره، اما کسی که می
 یعنی چی؟ -

اشق خواد بگه من عآرمی یعنی سرباز، اونا برا خودشون این اسم رو انتخاب کردن که کسی که می
خواد که می پینکم، بگه پیلینک یا کسیخواد بگه من عاشق بلکاسم، بگه آرمی یا کسی که میتیبی

 من موموام. گه ام میبگه عاشق مامامو

 ها رو گذاشتن؟به نظرت چرا این -
 برای این که آدما راحت بفهمن طرف عشقت کیه. 

 گذرونی؟ها میقدر دوست داری، چه قدر وقتت رو در روز با اینها رو اینتو که این -
ها رو من اگه تبلتم شارژ داشته باشه و کاری نداشته باشم، حاضرم تموم روزم رو فقط آهنگای این

 گوش بدم فقط. 
 گه آهنگاشون؟شی چی میمتوجه می -

                                                             
 ست.اس اتیاس به معنای ارتش خوانندگان بیتیرت پسران ضد گلوله است. بنابراین آرمی بیاس مخفف عباتیبی .1
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شنوم، انگار مثالً رفتم اس رو میتیای بیاندن، وقتی صدای آهنگ دینه، ولی آرامش بهم می
شنوم، توی فضا یا مثالً آهنگ دینامیت، انگار من رو یکی منفجر کرده یا مثالً آهنگ تک جیسو رو می

 «.گهانگار یکی برام الالیی می

 
 

 
 
 
 
 

وانند با تهایی که هواداران میاس و تهیه وسایلی نظیر فانوستیتعیین روز هواداران در گروه بی

روابط  کوشندهایی است که میاس ببرند، از دیگر اقدامتیهای گروه بیخود در جریان اجرای کنسرت
 تری ببخشند.ها را عمق بیشهواداران با الگو

 
  

 
 
 
 
 
 عالقه وافر هوادران نسبت به الگوهاگیری شکل

های داری که غالباً در تبلیغات کاالسرمایههای تبلیغاتی جهان های ساخته و پرداخته نهادالگو
به های شخصی و )کنند، به دلیل جذابیتداران، نقش فعالی ایفا میسرمایههای تولیدی کارخانه

برخوردارند، به سادگی مورد توجه کاربران قرار گرفته، های تبلیغاتی( اجتماعی که از آن واسطه نهاد
بی نشینند و با توجه به ارضای هیجانی نسها و تولیدهایشان، به تدریج در ذهن آنان میبا تکرار برنامه

عنوان  سازند. بهمند میآورند، رفته رفته کاربران را نسبت به خود عالقهکه در کاربران خود پدید می
 24دارد که اگر مادرش اجازه دهد، او حاضر است ساله، در مصاحبه خویش بیان می 12نمونه، آراد 

 ساعت کارتون باب اسفنجی را ببیند.

 استیای گروه بیساله نیز در جریان مصاحبه خودش، پس از آن که سه آهنگ کره 12ریحانه 
کند که حاضر است در نقش یکند و تأکید مخواند، از عالقه وافر خود به آنان یاد میرا از حفظ می

 گوید:پیش مرگ آنان ظاهر شود. وی در قسمتی از بیانات خود می
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 کنم؟دونی چه کار میاس، میتیاصالً من برم پیش بی»... 
 کنی؟چه کار می -

 کنم! رم از روی صحنه تهی یونگ رو بغل میحتی اگه کمپانی صورتمم کبود کنه، می

 چرا؟ -
باشه، جلوی همه تهی یونگ منو پرت کنه زمین بگه برو بابا، تو کی هستی  چون بایسمه، بعد شده

با این ریخت و قیافه، حتی جلو همه ضایع بشم، همه به من بخندن، من برام اهمیت نداره. حتماً 
ی گم، باشه شما منو مسخره کنید، ولی من تهی یونگو از همهگیرم، از یکیشون میبلندگو رو می

دیدم، واقعاً به اون دختره و پسره حسودیم ت دارم... . بعد من یه فیلم رو داشتم میتر دوسعالم بیش
 شد. 

 چرا؟ -
 خواد من جای اونا باشم.دلم می

 چه فیلمی بود؟ -

ره دن. دختذارن کسی بره نزدیک، چون هل میوقت نمیره سمت صحنه بادیگاردا، هیچپسره می
نذارین ما ببینیمشون، چاقو هم برده بودن گفتن رگ دستمونو و پسره رفته بودن نزدیک، گفتن اگه 

زنیم، بعد جون گوک که دید بادیگاردا رو، اونا رو هل داد با سر رفتن توی دیوار، بعد اومدن اونا می
 رو روی شونش گذاشتن بردنشون.

 کار رو برای دیدنشون انجام بدی؟ تو حاضری این -
 کنن، دست و پام رو قطع کنن، ولی برم ببینمشون. من حاضرم بادیگاردا صورتم رو کبود

 فقط ببینیشون یه لحظه؟ -
ن کنم اگه یه روز اونا رو ببینم، واسه مبرم دستم رو بزنم سمتشون، بغلشون کنم... . من فکر می

 افته. چه اتفاقی می
 خوب، چی توی تصورت هست؟ -

ره توی شون بهم جا کلیدی بده، بخوکنم اگه یه روز انگشتم به یکیشون بخوره یا یکیتصور می
خواد دونم شاید سنکوب بکنم. مثالً کسی بصورتم، شاید من غش بکنم، شاید من سکته بکنم، نمی

گم تقصیر اون نیست، من دوستش دارم، به اون گیرم، میاز اونا شکایت بکنه، من جلوش رو می

 اصالً مربوط نیست بذارید بره. 
 هایی بکنی؟حاضری به خاطرشون چه کار -

 من حاضرم حتی اگه بادیگاردا من رو هل بدن و دست و پام بشکنه، ولی برم پیششون.
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صویری اس تماس تتیکردیم، اگه قرار باشه با اعضای بییه بار من و فاطمه با هم داشتیم فکر می
ون موقع مکنه... . یعنی ما بخوایم با اونا تماس تصویری بگیریم، هداشته باشیم، قلبمون ایست می

 جمع بکنن. که هیه دونه بهمون بگه هلو، باید خودشون از سئول بیان جنازه ما رو

 قدر دوستشون داری؟یعنی این -
 کنم. من حاضرم جونم رو براشون بدم، اگه یه روز بگن کرونا گرفتن من خودم رو اعدام می 
 جداً؟ -

 «.آره

، ا که به وی عالقه دارد، ببینداو بیلی آیلیش رگوید، اگر دش میخو ساله، در مصاحبه 11شایلین 
 احتماالً از شدت خوشحالی غش خواهد کرد. 

 
  

 
 
 
 
 
 

و سازد که ااس، خاطر نشان میتیساله، پس از بیان عالقه وافر دوستش به گروه بی 12دنیای 
مصاحبه خودش ساله هم در  12اس فن پیج )صفحه هواداری( زده است. ملیکای تیبرای گروه بی

کند و با وجود آن دارد، او برای لورن که الگوی مورد عالقه وی است، فن کلیپ تهیه میاظهار می

 تر از یک روزهای هواداری خودش، بیشکه لورن وی را سین نکرده است، گاهی برای تهیه کلیپ
 کند:وقت صرف می

 داری؟ های اما واتسون رو که دوستش داری، توی اتاقت تو پوستر -»
 آره، یکی، دوتایی دارم ازش، عکسایی که تو مجله زیبایی و اینا چاپ کرده.

های افراد مشهوری که دوستشون داره رو های دیگه تو هم همین طورند، یعنی عکسدوست -
 چسبونه؟ تو اتاقش می

 ها از سلبرتیایی که عاشقشونن تو اتاقاشون عکس دارن.آره دیگه، اآلن همه بچه
 ظرت چرا این کار رواج پیدا کرده؟ به ن -

حاال  بینیش،خواد یه جایی باشه که زیاد میواال خب وقتی یکی رو خیلی دوست داری، دلت می
ی ذارن، یا پشت زمینهی گوشیاشونم عکساشون رو میکه چیزی نیست، معموالً تو صفحهاین
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ه شه کرد، آدم شیفتن، آره دیگه چه میذارچتاشون تو واتساپ و تلگرام اینا هم عکسای اونا رو می
 خندد(. شه دیگه! )میمی

 ی گوشیت عکس اما واتسون یا تیلور سوییفت رو داری؟ خوب تو هم توی صفحه -

 نه، اآلن نه، ولی راستش یه مدت عکس پروفایل تلگرامم تیلور بود.
ون دارن، چه های خودت برای کسانی که خیلی مشهورن و دوستشخوب دیگه از بین دوست -

 دن؟کارهایی انجام می
 «. خندد(زنن )میبرن و تو اینستا براشون فن پیج میخب یه سریاشونم که ترمز می

 کنی یا خارجی؟تر فالو میتیک تاکرای ایرانی رو بیش -»

 .تر خارجیابیش

 مثالً کدومشون؟ -

  ... .ن لورنم، عاشق لباسا و مدل کلیپاشمخودم فَمثالً 
 ذاری؟گاش وقت میهو دیدن پست لورن برای چک کردن پیج رقده روز چهر  -

در حدی که چک کنم  وقت بذارم،کم مجبورم  خب ،روزایی که درس داشته باشم ،بستگی داره
روزایی که تعطیل باشه یا درس نداشته باشم هم ولی  ،ببینم پست و استوری جدید گذاشته یا نه

هم براش فن  ،برم رو چالشاش ،کنمهم سعی میرو  وبشهم چنل یوتی ،کنمچک می رو پیجش
 .کنمکلیپ ادیت می

 ؟ هست فن کلیپ چی -

جدا و راون شاتایی که خوشم میاد یا خیلی خوبه  ی لورن،ببین مثالً از بین پستا و موزیک ویدیوها

  .ذارمروشم موزیک می ،چینمکنم، پشت سر هم با افکتای خاص میمی

 بره؟چه قدر وقت می وسونه یا سخت آدیو ادیت کردن پس ادیتم بلدی! وی -

اش رو بعضی روزا که حوصله ،ترتر بیشطوالنی رقده چ هر ،طوالنی باشه رقده بستگی داره چ
  .کنمتاپ ادیت میشم با لپاز صبح که بیدار می ،داشته باشم و درسم نداشته باشم

 از صبح تا کی؟ -

تر اگه طوالنی ،طورا باشهاین دیقه 1اگه مثالً  ،شهوقتا یه روزه تموم می بعضیوقت تموم شه،  تا هر
 .ترباشه بیش

 کنی؟ا رو چه کار میهبعد این ادیت -

فرستم، که )با خنده( خب تا حاال کنم، هم واسه خود لورن میاین ادیتا رو هم خودم استوری می

 «.استوری کنن فرستم که اونا همسین نکرده! برای فن پیجاش هم می
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 ها در چشم و دل هوادارانیابی الگوقداست
های مورد عالقه خود به شود که آنان نه تنها با الگوها سبب میشدت عالقه هواداران به الگو

صورت صفر و یک برخورد کرده و به طور کامل آنان و رفتارهایشان را مورد تأیید قرار دهند، بلکه 

ساله، در  12ها بنگرند. ریحانه ای مقدس بدانها قایل شده، با دیدهآنحالتی از قداست را برای 
کند که وقتی رازش را به دختر خاله خودش گفته است، برای آن که وی راز او مصاحبه خود بیان می

را به دیگران انتقال ندهد، به وی گفته است که در غیر این صورت، او هم آرزوی مرگ الگوی مورد 
 له را خواهد کرد:عالقه دختر خا

 کردم. ام درد و دل میاش با دختر خالهکرد، همهام منو بالک نمیاگه خاله»
 ات تو رو بالک کرد؟چرا خاله -

 کردم. ام چت میوقت با دختر خالهچون وقت و بی
 زدی؟ات راجب چی حرف میبا دختر خاله -

فتم گکنی، مثالً میجایی چه کار میاونجام، تو مثالً سالم کی میای خونه مامان صفیه، من اون

کنه، درسام مونده، بعد اون قضیه رو هم بهش گفتم، فاطمه، فالن کار رو کردم، مامانم داره دعوام می
کنم شوگا بمیره، اونم از ترس این که اونا اتفاقی قسمش دادم گفتم، اگه به کسی بگی، آرزو می

 «.براشون نیفته به کسی نگفت
 ظاهری به الگوهاجویی شباهت

کوشند با تقلید از ظواهر ها، در نخستین گام میمند به الگوکودکان، نوجوانان و جوانان عالقه
شان خود را با آنان همسان کنند، از این رو مثالً طرفداران بیلی آیلیش های مورد عالقهصوری الگو

ی از موهایشان، در صدد های سبز یا طرفداران پری کتی با آبی کردن قسمتبا پوشیدن لباس
ی آنان هاهایی مشابه رفتارآیند. اما در ادامه، انجام رفتارشان برمیجویی به الگوی مورد عالقهتشبه

های الگوی مورد نظر، شباهت آنان با الگوی های خویش با ارزشو در نهایت یکسان سازی ارزش
ساله،  11ساله و تینای  1ه، دُرسای سال 8رسد. اظهارات هومن شان به اوج خودش میمورد عالقه

 شان است:جویی ظاهری آنان به الگوی مورد عالقهبیانگر تشبه
 هیکلت چه جوری بشه؟  ،دوست داری بزرگ شدی -»

 . گنده بشم

 چرا گنده بشی؟  -
 من. ، مثل بتتا کسی نتونه اذیتم کنه یا زور بهم بگه

 من مگه چه قدر قویه؟ بت -
 . ایهتازه شکمش هم چیزه تیکه ،خیلی قویه خیلی

 تو هم مثل اون قوی هستی؟  -
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 . ای بشهشکمم تیکه ،کنم تا مثل اون قوی بشمولی ورزش می ،نه
 کنه؟ من مگه ورزش میهومن بت - 

 «. آره، خیلی

 دوست داری، مثل باربی بشی؟ -»
 خوام.اد خوشگل میدومادش هم خیلی خوشگله، منم باسه خودم یه دومآره! باربی دوماد داره، 

 دیگه چی؟ -
 «.کنه. منم دوست دارم، خودم رو خوشگل کنمباربی خودش رو خوشگل می

 تو تا حاال چیزی از وسایل مورد استفاده خواننده مورد عالقه خودت گرفتی؟ -»
وان و اس بخریم دوباره، مثالً کاله و لیتیخوایم بریم بیتارا یه دونه کاله بیلی گرفته، ولی ما می

 گیریم. خوره، میاین چیزایی که به درد می

 خرید؟اس رو میتیبرای چی وسایل بی -
که همه متوجه بشن ما فن اوناییم، ولی خب کالً ما خیلی دوست داریم بریم وسایلشون برای این

 «. رو بگیریم

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

استاندارد زیبایی غرب، از آنجا که چشمانش آبی نیست، در  ساله هم پس از پذیرش 7مرضیه 

 سالی، بر مشکل موجود فایق آید.صدد است تا با کاربری از لنز در بزرگ
 های تو چه رنگی باشن؟دوست داشتی چشم -»

 آبی.
 کنی؟هات آبی نیست، چه کار میولی تو که چشم -

 ذارم.خب لنز می
 لنز چیه؟ -

 شه.ذارن تو چشمشون، هر رنگی بخوان مییه چیزی هست، می
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 تو تا اآلن لنز گذاشتی؟ -
 نه. 

 چرا نگذاشتی؟ -

 تر بشم.ام، باید بزرگآخه من بچه
 گذاری؟پس بزرگ شدی، می -

 ذارم.آره می
 گذاری؟چه رنگی می -

 «.ذارم، هم رنگ چشای دخترای زیبابرای خودم لنز آبی می

 جویی رفتاری به الگوهاتشبه

 
 

 
 
 
 

ها پس از تالش برای آن که خود را به رنگ الگوی مورد نظر خویش درآورند و از هواداران الگو
کوشند ند و میآیهای آنان برمیکردند، در صدد کپی برداری از رفتارالبسه و وسایلی شبیه وی استفاده 

 12 را نظیر وی بزنند. آراد شان راه بروند، بخندند و یا طرف مقابلشانمثالً شبیه الگوی مورد عالقه

ساله، کتک زدنی همچون الگوی مورد عالقه خود را در  11ساله، اذیت کردن دوست دختر و فردین 
 کنند:مصاحبه خویش گزارش می

 کنی؟هات دعوا میتو هم با دوست -»
 نه.
 اگه تو رو اذیت کنن چی؟ -

 زنم. آره، اون موقع می

 زنی؟چه جوری می -
 زنم.با پا می

 تا حاال زدیشون؟ -

 کردیم، دعوا کردیم.فقط یه بار داشتیم فوتبال بازی می
 چه جوری دعوا کردین؟ -

 همدیگه رو هل دادیم.
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 بعدش چی شد؟ -
 بعدش دوستامون نذاشتن.

 کردی؟گذاشتن، چه کار میاگر می -

 زنم زمین.زنم شکمش، میزدم. با پا این جوری میمی
 گرفتی با پا بزنی؟چه جوری یاد  -

 «. ها رو هم دیدمخودم، تو کارتونا هم دیدم تیتان

 

   

 ها جویی ارزشی به الگوشباهت
های آنان است. از این رو برخی ها، استقبال هواداران از ارزشترین سطح همانندسازی با الگوعمیق

 بر نظام ارزشی الگوی مورد کوشند تا نظام ارزشی خویش را کامالً منطبقاز کودکان و نوجوانان می
دارد، جمع شدن دختران ساله، در مصاحبه خود بیان می 11شان کنند. به عنوان مثال، مهسای عالقه

ها و زدن و رقصیدن و حتی شنای مختلط آنان، از نظر وی و پسران در ویالی اولیای یکی از آن

 بالمانع است:
ت های خودکه دوسترو فقط به خاطر این تا حاال شده یک چیزی مثل لباس یا یک وسیله -»

 دارن، تو هم بخوای بخری؟
خب آره، مثالً هالووین امسال همه دوستام رفتن لباسای وحشتناک خریدن و گریمای باحال کردن، 

استم خوو به خاطر همین منم دلم خواست، البته خودمم دوسش داشتم، یه لیست از وسایلی که می
 رو نخرید، گفت الزم نیست این همه هزینه کنیم واسه فقط یه بار در سال. اش نوشتم، ولی بابام همه

 به نظر خودت الزم بود که بخری؟ -
جا نرفتیم، حداقل اگه تو خونه خب دوست داشتم تفریح کنم، ما که امسال به خاطر کرونا هیچ

 شد. اشتم خوب میذدادم و تو اینستا میگرفتم به دوستام نشون میپوشیدم اونا رو و عکس میمی
 دونی؟شون رو میبینی، اسمهای ماهواره رو میکدوم سریال -

 ده که من خیلی دوستش دارم. اآلن داره دوباره سریال دختران آفتاب رو می

 داستانش چی هست؟ -
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کنه، اون مرده هم یه پسر داره، حاال اینا شون داره با یه مردی ازدواج میتا دخترن که مامانسه
شون، این پسره هم با اون دخترا مشکل داره، ولی یکی از اون دخترا، ره با هم زندگی کنن همهقرا

 زنه و با اونا دوستره تو مهمونیای پسره، با دوستاش حرف میکه حرصش رو در بیاره، میواسه این

 شه. می
 خوب تو چی رو تو داستان این فیلم دوست داری؟ -

م، شن، البته شایدم دوست داردر میاد، البته بعدش عاشق هم می که حرص پسرهخیلی باحاله این
واسه خودم این اتفاق بیفته، مثالً مامان بره با یکی دیگه ازدواج کنه، بعد اون طرف یه پسر داشته 

 باشه و ما عاشق هم بشیم. 
 هاشون چه طوری هست؟های پسره و دوستانش، مهمونیره تو مهمونیگفتی دختره می -

، یا رقصنشن و میشون جمع میی دختر و پسرن که با هم تو ویالی مامان و بابای یکییه سر
 کنن. توی استخر شنا می

 کنن؟با چه لباسی شنا می -

 با مایو.
 کنن، چی هست؟که پسرها و دخترها با هم شنا مینظرت راجع به این -

 «.کننمیخب من به نظرم اشکال نداره، تو خارج همه این کار رو 

 

 
 
 
 
 

ارد، داش یاد کرده، بیان میهای مورد عالقههای مثبت الگوساله از الگوبرداری از رفتار 12دنیای 
ه تر کرده و مضاف بر این، نظیر وی بهای خود به فقرا را بیشوی با تبعیت از تیلور سویفت، کمک

 کند:یش رفتار میتر شده و در این ارتباط متعهدتر از پحفظ محیط زیست خود حساس

کنی، تا حاال شده با موردی از خوب وقتی که تو توی اینستاگرام این افراد رو دنبال می -»
دادم؟ مثل کارهاشون مواجه بشی و با خودت بگی که آهان کاشکی منم همچین کاری انجام می

 کارهای خیر یا کارهای دیگه.

هاست و چند صد میلیون دالر ثروتشه! خیلی دهدارترین خواننآهان خب آره، مثالً تیلور جزو پول
 های فقیر... .کنه مخصوصاً به بچهکمک می

 کنه؟ های فقیر کمک میشی که به بچهاز کجا خبردار می -
 نویسن.ها زیاد در موردش میخب تو این خبرگزاری
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 نویسن؟ به نظرت منابعی هستن که مطالب درست رو می -
 آره بابا، مطمئنم.

 های فقیر کمک کنی؟ وب پس دوست داری مثل تیلور به بچهخ -

 آره چرا که نه؟! 
 کنی؟ از اآلن تالش می -

دم به مامانم بذاره تو اون کمکایی که تو صدقه دادن و اینا یه بخشی از پول تو جیبیم رو می
 دیم به فقیرا.ماهانه می

 دی؟ هر ماه این کار رو انجام می -
 شه.ماهی می 8یا  7 آره خب، تقریباً یه

 کردی؟ های فقیر کمک میکرد، تو باز هم به بچهاگر تیلور سوییفت این کار رو نمی -
دونم، اما راستش رو بخوای از وقتی فهمیدم که تیلور نه خب، خیلی وقت نیست که من این رو می

 تر شد.کردم، بیشده، خب از اون موقع مبلغی که کمک میهم این کار رو انجام می

 تر شد؟ چه قدر بیش -
 تومن. 122کردم، اآلن شده تومن کمک می 52خب، مثالً اگر قبالً 

 کنی؟ تومن کمک می 122پس یعنی اآلن هر ماه  -
 بله دیگه، این طوریاست.

 این پول بخش زیادی از پول تو جیبیت هستش یا بخش کوچیکی از اون هست؟  -
 دم به فقیرا.تومنش رو می 122گیرم، تقریباً توجیبی میتومن پول  822خب، من هر ماه 

 گیرن؟ های خودت هم معموالً همین قدر پول توجیبی میدوست -
 گیره.ها پول توجیبی میدونم صبا هم تو این مایهدونم، اما میواال بقیه رو زیاد نمی

 کنه؟ صبا هم کمک می -
 کنه.ماهانه یه مبلغی کمک می کنم، اونمخب وقتی فهمید که من کمک می

 هایی رو از از این افراد مشهور کسب کردی؟ دیگه چه ویژگی -
 دن، یا حمایت از این حیوونا و اینا.دیگه، آهان اما و تیلور به محیط زیستم خیلی اهمیت می

 خوب ازشون تو این زمینه تقلید کردی؟  -

ریزم، ولی از همین طور، اصالً آشغال نمیخب راستش کالً که حیوونا رو دوست دارم، طبیعتم 
ونه های خشکمون بگیره که تو خوقتی این رو فهمیدم به مامانم گفتم که حتماً یه سطل برای زباله

 ها رو تفکیک کنیم.زباله
 ها رو اون افراد بهت یاد دادن؟ این -

 نه، خودم بلد بودم، ولی خب عملیش کردم دیگه.
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 خشک رو خرید؟ های مادرت سطل زباله -
ه افتکم داره جا میها رو قاطی پاتی نریزن، کمآره خریدش، خودمم خیلی حواسم هست که زباله

 خندد(. شه دیگه، اولش بابام سختش بود، ولی اآلن دیگه اوکی شده )میو قانون می

 ها چه طور؟ خوب در مورد حیوان -
برم، چندتا گربه خوشگل ن چیزا براشون میتر براشون استخوون و از ایآره از اون موقع هم بیش

 «.مون داریمتو کوچه

 اخذ سبک زندگی از الگوها
کنند یجویی با وی مکودکان، نوجوانان و جوانان پس از توجه به الگو و انتخاب وی، تالش بر تشبه

مان ه و با توجه به پیگیری دقایق زندگی آنان، در عمل رفته رفته با سبک زندگی آنان آشنا شده و
 7ساله، در سن  7آیند. آرمیتای سبک زندگی را نیز برای خود انتخاب کرده، در صدد تحقق آن برمی

سالگی خویش پس از آشنا شدن با سبک زندگی باربی، نه تنها دنبال رقص باله است، بلکه همچون 
 گریزد:دار شدن میاو لباسی صورتی و سگ تهیه کرده است و همچون او از اندیشه بچه

 داری؟ دوست تربیش رو ورزشی چه -»
 . باله رقص

 رقصن؟می باله ها همباربی -
 کردند.  تشویقش همه و باله رقصید خرید مرکز توی باربی قسمتش یه توی آره، وای

 چی هست؟ اتعالقه مورد رنگ راستی -
  .دارم صورتی پفکی خوشگل و پیراهن کلی صورتی، من

 داره؟ هم خونگی حیوون باربی -
 پاپی )استفاده از واژه رایج در کارتون(.  گربه، دارند، آره، خرگوش

 چی هست؟ دیگه پاپی -

 دارم. دوست خرگوش همه از تربیش من اما سگه، همون
 باشی؟ داشته خرگوش دونهیک  فقط باشی داشته نینیکه این جای به حاضری -

 خوام. می جفتش رو هر نه،

 کدومش رو انتخاب کن؟ یک دیگه، شهنمی -
 کنی، عوض شون روپوشک باید کنن،می گریه دارن، دردسر نیا کلیخرگوش بهتره، آخه نی خوب

 «.حموم شونببری باید
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 های فراغتی پدید آمده در کاربرانتحول
خواهند تا های مورد عالقه خویش، از آنجا که میکودکان و نوجوانان در پی الگوبرداری از الگو

های اوقات فراغت خود نیز تر شوند، در فعالیتد امکان به الگوی مورد نظرشان نزدیک و نزدیکح

خویش  های الگوی مورد نظرها سمت و سویی منطبق با رفتارکوشند تا به این فعالیتدست برده، می
 را بدهند.

 
 

 
 
 
 

ها، صدف سبک و سیاق تیتانها و بازی با اش از تشکیل گروه تینانساله، در مصاحبه 11فردین 
ساله از تکرار  12ساله، از یادگیری آرایشگری از باربی و انجام همان رفتار با دوستانش و رضای  12

اش و دیدن گونه پویانمایی هتل ترانسیلوانیا و یادگیری شعبده بازی از دراکوالی مورد عالقهنمایش
 اند:های مرتبط با پویانمایی اخیر، یاد کردهکلیپ
 کنن؟ها رو نگاه میهای تو هم تیتاندوست -»

ها تایی مثل تیتاندیم، یه گروه سهآره، خیلی دوس دارن، ما هر کاری انجام بدیم با هم انجام می

 تشکیل دادیم. 
 کنید؟ها بازی میبا هم مثل تیتان -

 «. کنیمآره خیلی، بعضی وقتا میان خونه ما با هم بازی می

 ری چه جوریه؟بازی آرایشگ -»
 کنه.شه، اون یکی رو آرایش میکنیم، هر کی اسمش دراومد، آرایشگر میکشی میقرعه

 کنید؟با لوازم آرایش کی این کار رو می -
 اگه خونه ما باشه، با لوازم آرایش مامان من، اگرم خونه اونا باشه، با لوازم آرایش زن عموم.

 کنید؟دن از لوازشمون استفاده اجازه می -
 کنن.کنیم، قبول میگن نه، اما یه کم که اصرار میاولش می

 مگه آرایش کردن بلدید؟ -
کنیم، یاد گرفتیم دیگه، تازه هر روز آرایش کردن مامانامونم آره، این همه باربی رو آرایش می

 گیره آدم.بینیم، از اون جا هم یاد میمی

 کنید؟میخوب بعد این که آرایش کردید، چه کار  -
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گیرن، اگر دیم، اگه خوب شده باشه، ازمون عکس میریم نشون مامانامون میهیچی دیگه می
 گن زود برید پاکش کنید.خندن، میهم نه که کلی می

 شاهزاده و گدا بازیش چه جوریه؟ -

 شه، اون یکی خدمتکارش.یکی پرنسس می
 کنید؟چه جوری پرنسس بازی رو انتخاب می -

 ها.تر میاد پرنسس باشم تا رکشی، اما واقعاً به من بیشرعهبا ق
 چرا؟ -

ها هم موهاش، هم چشماش، من مثل باربی موهام طالییه، چشمام آبیه، الغرم هستم، اما ر
 «.سیاهه، تازه الغرم نیست، آخه کدوم پرنسسی سیاهه

 مامانت نظرش در مورد لولوخان چیه؟  -»
 )با خنده( بدش میاد.

 برای چی بدش میاد؟  -

 ترسونمش.ها میام می)با خنده( چون که بعضی موقع
 چه قدر ادای قیافه و حرکات لولوخان رو درمیاری؟  -

 اش رو که خیلی در میارم.ادای قیافه
 کنی؟ مثالً چه کار می -

 ب زدم، بزرگیشکنم. یه بار به دندونام چسزنم بیرون و چشام رو بزرگ میمثالً دندونام رو می
 شبیه دندونای لولوخان شد.

 دیگه چه کارهایی کردی که شبیه لولوخان بشی؟  -

 دارم.مثالً مثل لولوخان این جوری قدم برمی
 کنی؟ دیگه از چه کارهایی از لولوخان رو تقلید می -

ود، هی ب رقصم. لولوخان وقتی که عاشق شدهمثالً هر موقع که خیلی خوشحالم، مثل لولوخان می

 قصم.خونم و میشم، آواز میرقصید. منم مثالً وقتی خوشحال میمی
 خوب دیگه چی؟  -

 دارم... .هام رو مثل لولوخان برمیچرخم و قدممثالً دور خودم یه دفعه می

 دیدن این دراکوال به ورزش یا هنر خاصی تو رو عالقه مند نکرده؟  -

 کنم. مثالً اآلن با پاسور کلی حرکت بلدم.بینم و اجرا میکلیپاش رو میرم به شعبده بازی. می

 کنید که ربطی به لولوخان داشته باشه؟ هایی هم میبازی -

 آره. 
 هایی؟ چه بازی -
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به بازی  کنیمپوشیم و شروع میریم لباسامون رو میمن و یاشار وقتی که از مدرسه میایم، زود می
 کردن.

 کنید؟ طوری بازی می چه -

 شم.شم، خفاش میشه. بعد عوض میشم. اون میویس میمثالً من لولوخان می
 بینی؟ حاال روزی چه قدر کارتون هتل ترانسیلوانیا رو می -

 شاید یک ساعت.
 بینی یا قبالً؟ تر میتو اآلن بیش -

 بینم.که مربوط بهش هست رو میتر کلیپایی دیدم. اآلنم بیشتر میقبالً بیش
 بینیش؟ هر روز کامل می -

 بینم.اش رو توی اینستاگرام و یوتوب میبینمش. کلیپای بامزهنه کامل نمی
 هایی ازش هست؟ چه جور کلیپ -

 «.ها رو با یه آهنگ ایرانی میکس کردند، خیلی خنده دارهمثالً بعضی

 تشویق تولید هواداران
امکان پذیرش تولد محتوای کاربران را فراهم ساخته است و همه کاربران از این  فضای مجازی

امکان برخوردارند که در صورت تمایل تولید محتوای خویش را برای بازدید عموم در فضای وب قرار 
 دهند.

 ها که غالباً به عنوان الگوی کودکان، نوجوانان و جوانان کاربر فضایها و اینفلوئنسرسلبریتی
هایی که مطرح شوند، بعضاً ممکن است طرفداران خویش را به انجام چالشمجازی انتخاب می

دهد که وی نه تنها برای ای که دارد، توضیح میساله، در مصاحبه 11کنند، دعوت کنند. تینای می
اش کلیپ تبریک تهیه کرده است، بلکه از چالش پیشنهادی وی در رقص تولّد الگوی مورد عالقه

 ستقبال کرده، فیلم آن را نیز در فضای مجازی نهاده است:ا
 شه کرد؟هایی میاز الیکی چه استفاده -»

تر از یک دار رو ببینم، بعد فیلما باید کمکه فیلمای خندهجا و اینتونم با دوستام چت کنم اونمی

 ذارن. داری میدقیقه باشه، ولی خب فیلمای خنده
 ؟گذاریخودت هم فیلم می -

ک هایی که دوست داشتم، براش کلیپ تبریام تولد یکی از خوانندهآره دوتا چالش گذاشتم، یه دونه
 درست کردم. 

 هایی گذاشتی؟چه چالش -
 .«رقصن یا توی خیابونا...رن، مثالً تو برف میمثالً چالش رقص دیگه، چالشایی که خارجیا می
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 تشویق تعمیق روابط دو جنس

شود که در کنار هر الگوی طرح کارتونی غرب، مشخص می –های عروسکیالگو با مالحظه

-ها دارای دوست جنس مخالف استهای پردازش شده توسط فمینیستبه جز معدود الگو -ایشده

، منآنا و دوست دختر بت، جنس مخالف وی قرارداده شده است )نظیر دوست پسر باربی، برتز، 
هایی که دستگاه تبلیغاتی نظام ها و سریالبه همین ترتیب در فیلم ها(.اسپایدرمن و نظایر آن

است، مسأله دوستی و روابط نزدیک دو جنس مورد تأکید  ها اقدام ورزیدهداری به تهیه آنسرمایه
قسمت تهیه شده است، سه دختر و سه  326خاص قرار دارد. به عنوان مثال، در سریال فرندز که در 

ن را تغییر شاکی اسکان دارند که به سادگی روابط عاشقانه خود با دوستان هم خانهپسر در خانه مشتر

 .1دهندمی

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

                                                             
پسر هست که  4توان دید. این گروه متشکل از مشابه همین مسأله را در گروه ایرانی وانتونز که در ترکیه مستقر هستند، می -1

 کنند.دخترهایشان در محلی مشترک، زندگی می به جز یک نفر آنان که ازدواج کرده است، سه پسر دیگر با دوست
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ساله نیز در مصاحبه خویش با دریافت پیام قسمتی از کارتون کاپیتان امریکایی )که نظیر  7اشکان 

 دارد، دو جنساست(، بیان میهای غربی در کنار دوست جنس مخالف خودش ترسیم شده غالب الگو
زینی تواند جایگتوانند در کنار هم مراوده نزدیک با هم داشته باشند و در عمل دوستی دو جنس میمی

 مناسب برای ازدواج باشد:

 زنه، کی هستن؟ها حرف میهایی که کاپیتان امریکایی با اوناون زن -»

 دوست دخترهاش... .

 دخترشه؟دونی دوست از کجا می -

 دونن. همه می

 شه فهمید دو نفر، دوست پسر، دوست دخترن؟نه. منظورم اینه که از کجا می -

 ها... .زنن... مثل زن و شوهراش با هم ان... با هم حرف میشه فهمید... همهآهان... راحت می

 پس چرا زن و شوهر نیستن؟ -

 چون عروسی نکردن. 
 ن بده؟به نظر تو دوست دختر داشت -

 نه، کاپیتان امریکایی داره. 

 

 
 
 
 
 
تو دوست داری وقتی بزرگ شدی مثل مامان و بابات ازدواج کنی و خودت بابا بشی یا عین  -

 کاپیتان آمریکایی دوست دختر داشته باشی. 

 جفتش.

 چه جوری یعنی؟ -
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 شم، هم بابا.من هم قهرمان می

 تر دوست داری؟کدوم رو بیش -

 «.روقهرمان شدن 

 بروز گسست فرهنگی
ای داخلی هها دید، از این رو در شرایطی که طرح الگوها را باید به مثابه پلی برای انتقال ارزشالگو

های خارجی با گذاری و مطالعات علمی توام هستند، در برابر، طرح الگوبا ضعف مفرط در سرمایه
الزم همراه هستند. از این رو در شرایط  های قابل توجه و مطالعات تجربی و میدانیگذاریسرمایه

های غربی به گسست فرهنگی کودکان، نوجوانان، جوانان و اصوالً اخیر انتظار این که عالقه به الگو
 کاربران ایرانی بینجامد، انتظار دور از ذهن نیست.

ن اهای مندرج در فصل پیش کتاب، حکایت از آن دارد که حداقل برخی از کودکبررسی مصاحبه
 دهند.و نوجوانان مصاحبه شده در عمل گسست فرهنگی را در خودنشان می

سازد که او نیز نظیر بسیاری از کودکان و نوجوانان ساله، در بیانات خود خاطرنشان می 8هستی 

 اش قرار داده است.جامعه، موضوع و تم تولّد خویش را الگوی مورد عالقه
 من از سوفیا هم خوشم میاد.»... 

 چه چیز سوفیا خوشت میاد؟ از -
 .هاش، تم تولدمون هم سوفیا هسلباس

 هاش چه جوریه؟ لباس -

 .لباسش پف پفیه، پایینش نگین داره، تاج داره، نگین داره
 موضوع و تم تولد سوفیا رو کی براتون خریده، خودتون گفتین بخرن؟ -

 .«خریدنمامانم و عمه و اینا خریدن... ما تممون رو گفتیم و اونا 

 کند، با اشاره به تفاوت فرهنگیساله هم که از تتلو به عنوان الگوی خویش یاد می 12امیرحسین 
یابد. رضای های خود میپدید آمده که وی از آن برخوردار است، پدر و مادر را در تعارض با پنداشته

د )و یا فرهنگ( جدی ز فکرها را قدیمی دانسته، طرترساله هم در اظهاراتی مشابه طرز فکر بزرگ 12

 دهد:را مورد تأکید قرار می
 کنی؟ های تتلو رو که یاد گرفتی، استفاده میحرف -»

نن، ککنن، بعد مامانم اینا فک میهمه جا که نه، )با خنده( پیش مامان و بابا بگم که دعوام می
 گنا.گم، اونا هم مییگن دیگه، پیش دوستام بعضیاشون رو مخیلی چیز بدیه، ولی اآلن همه می

 ها حساسن؟هاشون اشتباهه، مامان و بابا هم روی اون حرفکنی چون حرفخوب فکر نمی -
 کنن، عادی شده، باور کن.آره بدن، ولی نه اونقد که اونا فک می

 کنی؟پس چرا استفاده می -
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 «.کننخب، دوستامم استفاده می

 
 

 
 
 
 
 ها ارتباط داشت، چه طوری این مسأله ممکنه؟ گفتی میویس با آدم -»

 دار هم شد که نصف آدم بود، نصف دراکوال.با جاناتان که یه آدم بود ازدواج کرد. بعد بچه

 بعد بابای میویس اجازه داد که با یه آدم ازدواج کنه؟  -

 آره گذاشت، ولی به بابا بزرگش نگفتند.

 چرا؟  -

 چون که طرز فکرش قدیمی بود.
 نی چه طوری بود؟ یع -

واست خگفته و نمیخواس همون چیزایی رو بگه که همیشه مییعنی یه جوری بود که فقط می

 جدید بشه.
 یعنی چی جدید بشه؟  -

 کرد.یعنی این که میویس جدید بود. کارای جدید می

 منظورت چیه جدید بشه؟  -

 «.دیگهمنظورم اینه که بخواد یه جور جدیدی رفتار کنه 

 ایجاد بستری جهت جهانی شدن
گسترش ارتباطات و تحقق فضای مجازی در عمل جهان حاضر را به دهکده کوچکی تبدیل کرده 

ها است و برخالف گذشته که رسیدن خبری از این سوی جهان به آن سوی جهان، ممکن بود ماه
توان بالفاصله از ضر میطول بکشد تا کاروانی خبر را به آن سوی جهان انتقال دهد، در حال حا

 دهند، آگاه شد.هایی که در جهان رخ میرخداد
های محلی سابق یاد شود، طرح اگر از ویژگی اخیر به عنوان یک تحول در جهانی شدن بینش

کنند، در عمل های یک سرزمین برای مردمی که در سرزمینی دیگر و متفاوت زندگی میدغدغه
 آید.شمار مینمودی از همان جهانی شدن به 

گردد که بسیاری از کودکان و نوجوانان مصاحبه های انجام شده مشخص میبا مالحظه مصاحبه

های مورد نظرشان در سرزمینی دیگر، در عمل جهانی شدن را برای شده، با رصد و پیگیری تحول
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نها آنان تدهند و توجه خویش رقم زده، دید محلی خویش را به تدریج به دیدی جهانی، گسترش می
 معطوف به وقایع داخلی کشور خودشان نیست.

 گذارد:اش، مصداقی از همین معنا را به نمایش میساله در مصاحبه 12اظهارات ریحانه 

تر پینک توی یک روزه، اگه گفتی کدوم واسه من جذابام و چهارمین سالگرد بلکتولد پسرخاله»
 بود؟
 پینک؟سالگرد بلک -

 کنم بر آورده شه.زرگ دارم که دعا، دعا میآره، من یه آرزوی ب

 چیه آرزوت؟ -
 «. این که یکی توی الیو لیسا باشم، یکی تهی یونگ

 اثرهای آموزشی الگوها -4-4-1
کودکان، نوجوانان و جوانان در جریان مصرف محصوالت فرهنگی در پوشش کارتون، پویانمایی، 

شوند مند و وابسته میهایی از اقصاء نقاط جهان عالقهالگوها، به ها و سریالهای دیجیتالی، فیلمبازی

با  آموزانها و رصد زندگی آنان نیازمند فضای مجازی هستند. برخورد دانشکه برای پیگیری کار
 ها است.های آموزشی مثبت و منفی برای کاربران آنفضای مجازی متضمن برخی از پیامد

گیری مدارس پنهان در بطن مدارس رسمی و لهای غیررسمی، شکآموزش فعال، یادگیری
عالقگی به درس، برخی از اهم مواردی هستند که در اظهارات دختران و پسران مصاحبه شده در بی

 شوند.پژوهش حاضر، مشاهده می
آموزش فعال، آموزش خود خواسته شاگردان بوده، آنان برای یادگیری، شخصاً در محیط عمل به 

اً وجود سال تقریبهای بزرگگی گوگل کردن، ویژگی مهمی است که در نسلافتند. ویژفعالیت می
ای، بالفاصله با جست و آموزان حاضر در مدارس، در برخورد با هر مسألهندارد، به این معنا که دانش

بوهی پذیرد، به انای موضوع مورد نظر که توسط تبلت، گوشی همراه و یا رایانه صورت میجوی رایانه

 یابند.عات الزم در مورد مسأله مورد نظرشان دست میاز اطال
های غیررسمی مفهوم جدیدی است که چند دهه پیش مطرح شده است و به معنای یادگیری

دهد. های آن در بستر جامعه رخ میهای درس مدارس رخ نداده، یادگیریآموزشی است که در کالس
ان، لیا، اولیای آموزشی و اولیای فرهنگی کودکهای غیررسمی بسته به بسترسازی اوالبته یادگیری

 نوجوانان و جوانان، ممکن است مثبت یا منفی باشد.
آموزان با گیری مدارس پنهان در بطن مدارس رسمی به معنای آن است که گاهی دانششکل

ها و رد و بدل کردن اطالعاتی حضور در مدرسه به جای پیشبرد اهداف آموزشی مدرسه، به یادگیری
پردازند که ممکن است، نه تنها در راستای اهداف آموزشی نباشند، بلکه در جهتی مخالف ا هم میب

 آن عمل کنند.



 سرزمین منالگوهای کودکان /  226

عالقگی به درس نیز مقوله مهمی است که باید بدان توجه ویژه داشت، زیرا توجهی و بیبی
ها ها و فالووریکهایی که بدون درس خواندن به انبوهی از الآموزان زیادی در برخورد با الگودانش
رسند که برای موفقیت در جهان آینده، درس خواندن از اند، خود به خود به این نتیجه میرسیده

 ضرورت چندانی برخوردار نیست.
آموزی مصاحبه شده، مورد بررسی گفته با استناد به بیانات جمعیت دانشدر ادامه، موارد پیش

 اجمالی قرار خواهد گرفت.

 آموزش فعال

 (ن ممکن است صفحه هواداری )فن پیجی از کاربران برای ابزار عالقه به الگوی مورد نظرشابرخ
ن شان کلیپ )فن کلیپ( تهیه کنند. غالب ایهای مختلف برای الگوی مورد عالقهزده و یا به مناسبت

دیت ا های مختلف، شخصاًشان با یادگیری استفاده از نرم افزارافراد برای تهیه محتوای مورد نظر
دهند که ثمرات آموزشی این کار، بسیار مهم است، به این های تهیه شده را خودشان انجام میکلیپ

پردازانی همچون پیاژه است و وی اعتقاد دارد، تنها آل نظریهمعنا که آموزش فعال، آموزش ایده

ه نایل آمده باشند، نها گیرند، مواردی است که خودشان به کشف آنهایی را که شاگردان فرامیچیز
 ها نشان داده باشد.آن که مثالً معلم، ترکیب اسید و باز را در آزمایشگاه بدان

 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعمیم یادگیری فعالی که در اثر سروکار داشتن با فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان پدید 
در عمل، نظام آموزش و  آموزان در بر خواهد داشت وآید، بهترین نتایج آموزشی را برای دانشمی

تواند از فضای آموزش گروهی به سمت آموزش فردی سوق داده و معلمان را از حالت پرورش را می

 یک منبع اطالعاتی به صورت یک راهنمای تحقیقی درآورد.
ساله، مصادیقی در جهت آموزش فعالی که از آن یاد شد  12ساله و باران  11های تینای اظهارنظر

 کند:را ارایه می
 اس به اشتراک بگذاری؟تیشده مطالبی در مورد بی -»

 ذارم، تو الیکی هم برای تولدشون یه دونه پست گذاشتم. تولداشون تو اینستاگرام استوری می
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 مثالً چه پستی گذاشتی؟ -
 ای میکس کردم، آهنگشونم روش گذاشتم، بعد گذاشتم تو الیکی.عکساشون رو با یه برنامه

 مه برای درست کردنش استفاده کردی؟از چه برنا -

 دونم.اسمش رو نمی
 پدت نشونم بدی؟تونی توی آیمی -

 اینه.
 کنی؟هایی میهست، از این برنامه چه استفادهفتوگرید آهان برنامه  -

ذارم، گاهی وقتا هم ذارم کنار هم، اگه آهنگم بخوام روش میخوام رو میعکسا یا فیلمایی که می
 ذارم تویهام میکنم و بعضی موقعها برای خودم درست میکنم، بعضی موقعدورش رو رنگی می

 الیکی و اینا. 
 خودت تنهایی یاد گرفتی با این برنامه کار کنی؟ -

 «. کار کردن، سخت نیستن آره، راحته باهاشون

 کنم.رم سرچ میهر چی هم ندونم می»... 
 تا حاال شده چیزی ندونی بری سرچ کنی؟ -

 .«یه بار معنی یه فوش )فحش( رو بلد نبودم، رفتم نگاه کردم آره

 های غیررسمییادگیری

 
 
 
 

 
 

و در این میان  دهندهایی هستند که در بستر جامعه رخ میهای غیررسمی یادگیرییادگیری
کودکان، نوجوانان و جوانان از کارتون، پویانمایی، بازی دیجیتال، فیلم، سریال، روزنامه، کتاب، آهنگ 

ته هایی داشتوانند بیاموزند و برای خودشان یادگیریشود، میو خالصه هر آنچه در جامعه یافت می
ی برای های فرهنگبه بسترسازی های غیررسمی بستهباشند. البته الزم به ذکر است که یادگیری

تواند به صورت یادگیری موارد انسانی و مثبت و یا به صورت یادگیری نوجوانان و جوانان جامعه می
موارد منفی و نامناسب همچون مدگرایی، تفاخرطلبی، هنجارشکنی، سوءاستفاده، تعدی و نظایر آن 

 باشد.
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وران دبستان خویش پرداخته است(، در ساله )که به روایت د 22ساله و مهتاب  7آرمیتای 
ر شان دهای مورد عالقههای خود مصادیقی از یادگیری غیررسمی را که در ارتباط با الگومصاحبه

 کنند:اند، گزارش میها قرار گرفتهجریان آن

 بشی؟ کاره چه داری دوست شدی بزرگ آرمیتا -»
 دامپزشک.

 چرا؟ !خوب چه -
 رمیم بار هر من که داره عمه من یه دونه گربهکه این بعد بامزه ان، خیلی حیووناکه این خاطر به

 . بشه وبخ حالش تا زنممی زخم چسبه پاش کنم، بهاش میمعاینه واقعی دکتری وسایل با شونخونه
 باشه؟ دامپزشک که هست کسی کنیمی نگاه هایی کهتوی کارتون شما -

 . «هستش شهرشون دامپزشک ترینمعروف باربی آره،
های غیررسمی منفی را به معرض دید ساله، در مصاحبه خود مصداقی از یادگیری12صدف 

سازد، در جریان بازی با باربی، نه تنها مقوله آرایش برایش گذارد. وی در بیانات خود خاطرنشان میمی

با مایو در  خوددهد که نسبت به حضور باربی عمده شده است، بلکه به شکل غیرمستقیم نشان می
 دهد.کنار ساحل دریا، حساسیتی از خود نشان نمی

 کنید؟کنی، چی بازی میها بازی میگفتی بعضی اوقات با ر -«
ذاریم تو یپوشونیمشون، بعد مکنیم، لباس میکنیم، باربی رو آرایش میمثالً با تبلتمون بازی می

 برای اون یکی یه چیزی بخره، مثالً کیف، الک. تری گرفت، بایدگیری هر کدومون رأی بیشرأی
 گذاری؟گیری میچه جوری  برای رأی -

وای باربیت خوقتی آنالین بازی کنیم، کار آماده کرن باربی که تمومش شد، یه گزینه میاد که می
 تونن ببینن و رأی بدن. رو بقیه هم ببینن، بعد اگه اوکی رو بزنی، بقیه هم می

 چه کسانی؟بقیه یعنی  -
 دونم، بقیه کسایی که این بازی رو دارن دیگه.نمی

 تر رأی بیاری؟کنی که بیشچه کار می -
 های صورتی.ترین رأی رو میاره، مثالً رژ آبی، موآرایش عجیب غریب بیش

 کنی؟تر بیاری، این کارها رو میتو هم برای این که رأی بیش -

 دونه.ها هم میمع کنم، رآره، دیگه فهمیدم چه جوری رأی ج
 دید؟شما هم رأی می -

 آره، بعضی وقتا.
 دید؟های عجیب و غریب رأی میشما هم به این آرایش -
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ها به دم، اما رمن که عاشق موی صورتیم، هر کی موهاش صورتی باشه، من بهش رأی می
 ده.های رنگی رأی نمیمو

 چرا؟ -

 شن.گه شبیه جادوگرا میمی
 ، از موی صورتی خوشت اومد؟بعد از این که این بازی رو انجام دادی -

 آره، بعد از این که اون جا دیدم چه قدر خوشگله، دیگه عاشقش شدم.
 کنی، چه جوریه؟ای که باربی رو توش آرایش میهای دیگهبازی -

یشش نی، آراکتا باربی میان با رنگ پوستای مختلف، بعد تو یکیشون رو انتخاب می4اولش 
کنی، خود بازی یه عالمه مدل آرایش برای هر قسمت از صورت داره، مثالً یه عالمه مدل داره می

 برای خط چشم یا مژه.
 کنی؟تو کدوم رنگ پوست رو انتخاب می -

کنم که نه مثل شیربرنج سفیده، نه مثل اون سیاهه که من همیشه اون متوسطه رو انتخاب می

 رنگ ذغاله.
 کنی؟بعد از این که آرایشش کردی، چه کار می خوب -

 کنم، بعدشم یه مکان برای این که ببرمش اون جا.لباس براش انتخاب می
 کنی؟چه لباسی براش انتخاب می -

تا مدل مایو، 12، 12تا مدل پیرهن داره و یه 3مدل لباس زیاد نداره، یه چندتا تاپ و شلوارک داره، 
ساشم کنم، یه سری از لباتر از لباسای دیگه انتخاب میتره، من اونو بیشچون اون مدل مایوش بیش

 هست که پولیه مثالً اون مدالی قشنگ تاپش پولیه.
 دی؟ها پول میتو برای خرید اون لباس -

 خرمشون، وقتایی هم کهگیرم، میآره، برای یه سریاشون که خیلی قشنگن، از مامانم پول می
اش رو کامل خرم اون جا، اما آبمیوهاش آبمیوه و کاله و عینک آفتابی میبرمش ساحل، برمی

 اندازتش سطل زباله.خوره هیچ وقت، همیشه نصفه که شد مینمی
 بریش؟بعد از این که لباسش رو انتخاب کردی، کجا می -

باس دم لبرمش دم ساحل، اما وقتایی که پول میتر وقتا مایو هست، میچون لباس باربی بیش

 «.برمشبراش میخرم، مهمونی می
 مدارس پنهان

اگر اولیا، اولیای آموزشی و اولیای فرهنگی جوانان در جامعه دست به تربیت مناسب و 
های فرهنگی الزم برای کودکان، نوجوانان و جوانان نزنند، آنان در فضای جهانی شده گذاریسرمایه

، شود و از آنجا که کودکانها ارایه میهای جذابی بدانفافهشوند که در لهای دیگری میمتوجه تولید
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های خود را به های همساالن خویش متشکل هستند، به سادگی یافتهنوجوانان و جوانان در گروه
 دارند.های آنان را دریافت میها و دادهدوستانشان انتقال داده و متقابالً یافته

ها، در درجه اول اهمیت، محیط مدارس ها و یادگیریآموختهبهترین محل برای تبادل اطالعات و 

های محالت مسکونی های آپارتمانی و پارکو در درجات بعدی اهمیت، محله مسکونی و مجتمع
 هستند.

های فشرده، فلش یا گوشی و تبلت به مدرسه، دست به کودکان و نوجوانان با بردن انواع لوح
د که زننها با هم میهای سانسور شده و نشده و مانند آنها، فیلممبادله انبوهی از تصاویر، کلیپ

گیرند، در راستای های این مدارس پنهان که در بطن مدارس رسمی شکل میبالطبع آموزش
 ها باشند.های مدارس نبوده، ممکن است حتی در تقابل مستقیم با آنآموزش

نه تنها وی و دوستانش در مورد آخرین ساله، در مصاحبه خویش یادآور شده است که  12رضای 
م خوانده های این پویانمایی را با هکنند، بلکه آوازهای تولید شده هتل ترانسیلوانیا صحبت مینسخه

این  آورند و بههای پویانمایی هتل ترانسیلوانیا در میهای خودشان را به صورت دراکوالو یا قیافه

 کنند:ویانمایی را در ذهن خویش نهادینه میترتیب به تدریج خرافات مندرج در پ
 کردید؟ های خودت در مورد لولوخان صحبت میتوی مدرسه چه قدر با دوست -»

ها مون رو شبیه دراکوالخوندیم. مثالً قیافهزدیم. مثل اونا آواز میما مثل لولوخان و بقیه حرف می
 کردیم.می

 کردید؟ یعنی چه طور می -

 زدیم بیرون مثل لولوخان و مسخرهکردیم. دیگه دندومامون رو میمون رو وحشتناک مییافهمثالً ق

 م. خوندیخوندیم. آهنگ میویس انسان ترسانه رو میها هم آواز میآوردیم. بعضی موقعبازی در می
 گفت این کار رو نکنید؟ کسی بهتون نمی -

 «.دادیم، معلممون به ما گیر دادمیچند بار سرکالس که قایمکی انجام 

 سواد ماندنتوجهی به بیبی

عالقگی آموزان حال حاضر در جامعه، بیهای آموزشی پدید آمده در دانشترین تحولیکی از مهم

شدند که تمایل چندانی به آموزانی پیدا میبه درس خواندن است. اگر چه سابقاً هم در مدارس دانش
آموزان فعلی، نیاز به بازنگری آور این مسأله در دانشدادند، اما رشد شگفتدرس خواندن نشان نمی

 وتبیین مجدد دارد.
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در عدم استقبال گستره قابل توجهی از کودکان، نوجوانان و جوانان به درس خواندن، دالیل 
 رسد.متعددی به نظر می

مشاغل بسیاری از افراد تحصیل کار ماندن جوانان دانشگاهی در جامعه، سطح درآمد پایین بی

های معنوی )از جمله زمان ارزشهای مادی بر جامعه و کم رنگ شدن همکرده، سیطره ارزش
های های ویرانگر و برخی از دالیل دیگر، از علتبرخورداری از دانش و حکمت( در جامعه، الگو

 آموزان در حال حاضر است.انگیزگی درس خواندن دانشبی
ان سوادی که تنها با اتکا به تراشیدن بدنشهای بیی حاضر حکایت از آن دارد که الگوبررسی میدان

یا درگیر شدن با حواشی متعدد، به فالوور و به تبع آن پول فراوان )پول ناشی از تبلیغات در صفحات 
، از دانبندی و قمار بازیشان(، به دست آوردههای شرطاندازی سایتشخصیشان یا پول ناشی از راه

ی های بعد اعتیاد و وابستگآموزان به درس خواندن است. در ردهانگیزه بودن دانشترین دالیل بیمهم
آموزان به فضای مجازی و اتالف وقت گسترده آنان در جریان کاربری از فضای مجازی یافتن دانش

 ت.خواندن اس آموزان نسبت به درسانگیزگی دانشو بصری شدن فرهنگ آنان، از دالیل عمده بی

ساله که در ابتدای مصاحبه خودش داعیه دکتر شدن را )طبق خواست اولیایش( دارد، در  7آوای 
خواهد نظیر الگوی مورد سازد که میمیانه و انتهای مصاحبه منویات درونی خویش را مطرح می

ی به سواد نیاز اش باب اسفنجی، در رستورانی کار کند و پول به دست بیاورد، بنابراین دیگرعالقه
 ندارد:

 تونی خانوم دکتر و پولدار بشی؟اگه درس نخونی که نمی -»
شم، خب حاال دکترم نشدم، اشکال کنم، اون طوری پولدار میرم مثل باب اسفنجی کار میمی

 نداره، ولی پول که دارم.
 کنه؟خوب باب اسفنجی چی کار می -

 نه. کمثالً توی رستوران آقای خرچنگ کار می
 تو دوست داری توی رستوران کار کنی یا مطب داشته باشی؟ -

 تو رستوران کار کنم که پولدار شم.
 تونی چیزی رو بخونی.ولی اگه کار کنی فقط پولداری. نمی -

 خوام پولدار بشم.اشکال نداره، من فقط می

 چرا پولدار شدن این قدر برات مهمه؟ -
 ... .کنیچون با اون هر کاری بخوای می

 یعنی هر کی پولداره، نباید درس بخونه؟ -
 آره پولدار باشی خوبه.

 چرا خوبه؟ -
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 چون همه چی داری، نبایدم درس بخونی.
 خونی؟آهان پس تو اگر پولدار بشی، درس نمی -

 نه. 

 سواد؟خوب یه آدم پولدار باسواد بهتره یا بی -
 «. خودهکتابامونم بیکنه. فرقی نداره. سواد فقط آدم رو خسته می

 
 

 
 
 
 
 

دارند، درصدد بالگر شدن های خویش بیان میساله نیز در مصاحبه 12ساله و ملیکای  11مهسای 
و تیک تاکر شدن هستند، بنابراین دیگر نیازی به درس خواندن ندارند و این در حالی است که شاید 

 ندن و درست نوشتن نیز نرسیده باشد:آموزان دبستانی هنوز به اندازه درست خواسواد این دانش

ن شون برسکنی درس خوندن باعث شده مامان و بابات به موقعیت خوب اآلنمهسا فکر نمی -»
 خونن؟ها درس میو برای همین هست که آدم

های اینستاگرامی ماهی چندین آره، ولی اآلن خیلی چیزا فرق کرده، اآلن تیک تاکرا یا بالگر
تونم تو اونم پیشرفت کنم، اعتماد به نفسمم که ، تازه من نقاشیم هم خوبه و میمیلیون حقوق دارن

 تونم مجری بشم. خوبه، حتی می

 بالگرها چه کسایی هستند؟ -
دن، چیزایی که بلدن رو به فالوورهاشون یاد می ای تخصص دارن و میانکسایی که تو یه زمینه

یاد از کنه، اسمش صدف بیوتیه، این مآمریکا زندگی می مثالً یه بالگر آرایشی هست که ایرانیه و تو
یره، اآلن گده و در ازاش وقتی فالووراش رفت باال، تبلیغ میگیره و یاد میآرایش کردنش فیلم می

اش مسافرته یا مثالً یه دختره هم هست خارجیه، اون تیک تاکره، خیلیم داره و همهخیلی خیلی پول
، اینا کننهای بامزه درست میپوشید، چند بار عکس گذاشت یا ویدیوخوشگله، لباس السا رو هم 

 شن. دار میطوری پولشون اینهمه
 تو هم دوست داری در آینده بالگر بشی؟ -

 «. شیدار میخواد و کلی هم پولآره، به نظرم شغلیه که درس خوندن نمی

 رو عمومی و پابلیک تی رقصوهایدیو ی، همهدیترسینم فتا سیپل و بابات از راگ... پس  -»
 ؟درسته ی،ذاشتگمی
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  .بخونم درس انقد نبود الزم هم گهید، دارپول هم، شدممی معروف هم، ذاشتممی حتماًخب آره 
  ؟یبر دانشگاه یخواستینم ی وخوندینم درس گهید ی،بود دارپول و معروفاآلن  اگه ینیع -

 ! برم چرا، گهید نه)با تعجب( 

 که با سواد بشی!این خوب برای -
 «.خندد()می

 عقیدتی الگوها -اثرهای اخالقی -5-4-1

آموزان دختر و پسر دبستانی حکایت از آن دارد که بررسی میدانی انجام شده در سطح دانش
ها یاد شد، واجد برخی از های مختلفی که تا اینجا از آنهای آن سوی آب، در کنار اثرکاربری از الگو

 دتی و اخالقی نیز هستند.های عقیاثر
ای ساخته و هگرایی در اثر افزایش دنیاگرایی، یکی از اولین تبعات کاربری از الگوکاهش معنویت

ها لمهای دیجیتالی، فیها، بازیها، پویانماییداری است، به این معنا که کارتونسرمایهپرداخته جهان 
به  گیرند، به علت کثرت توجهی کهنوجوانان کاربر قرار میهایی که مورد استفاده کودکان و و سریال

تر واجد سنخی انتزاعی مسایل مادی و ملموس دارند، در عمل توجه کاربران را از معنویات که بیش
 سازند.هم هستند، دورتر می

های فرهنگی آن سوی آب، مسأله قابل توجه دیگری القائات عقیدتی موجود در برخی از محصول
های یکوشند تا خط مشهای فرهنگی در عمل مینباید از آن چشم پوشید، برخی از این تولید است که

 اند، به مخاطبان و کاربران خویش القا کنند.عقیدتی متفاوت با آنچه که ادیان الهی از آن یاد کرده

ا، هنزیر سوال بردن منجی و دامن زدن به خرافات، از دیگر مصادیق بارز تالش برخی از کارتو
های تهیه شده توسط دستگاه تبلیغاتی جهان ها و سریالهای دیجیتال، فیلمها، بازیپویانمایی

 داری است.سرمایه
های متعدد از سوی محصوالت فرهنگی آن سوی با القائاتی که از آن یاد شد و ارایه شاهد مثال

 انانی که در فضایی شرقی وآل به کاربران، کودکان و نوجوآب در جهت تبیین سبک زندگی ایده
اند، در عمل خود را با شواهد های اخالقی بار آمده و تربیت شدهمحیطی نسبتاً دینی و با ارزش

سازد. های اخالقی خودشان دچار سردرگمی میمشیبینند که آنان را در خطمتضادی مواجه می
یه مدام از القائات اخالقی مضاف بر سردرگمی ارزشی برخی از کاربران، کاربران دیگری با تغذ

گرایی اخالقی را که به وفور در این آثار وجود دارد، پذیرفته، محصوالت آن سوی آب، در عمل نسبیت

 به احتمال زیاد درآینده بر همان منوال عمل خواهند کرد.
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ای نظام ههای قابل توجه اخالقی و عقیدتی دستاوردتوان از اثر، می1هابنابراین با وجود قلت داده

 داری یاد کرد.سرمایهتبلیغاتی دنیای 
 در ادامه به اجمال عناوین پیش گفته مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

 کاهش معنویت گرایی با افزایش دنیاگرایی
های دینی و سخنان بسیاری از عرفا و اخالقیون، مثال دنیا و آخرت به صورت پیوستاری در آموزه

ردد، گحرکت به سمت یکی از دو مورد یاد شده، در عمل از دیگری دور می طرح شده است که آدمی با
 گیری دنیا وآخرت به میزان زیادی با هم متفاوت و متضاد است.چرا که اساساً جهت

 

 
 
 
 
 
 

، ناظر بر این معنا است که روح آدمی «آدمی از راه گوش فربه شود»بیان مولوی مبنی بر این که 

های جاهل، ضعیف های عالم، فربه شده، در اثر مجاورت با انسانمت با انساندر اثر مجاورت و مالز
 4 -5ای دهد که هفتهساله، گزارش می 12و نحیف خواهد شد. به تعبیر دیگر، وقتی مثالً دنیای 

کند، باید انتظار داشت وی با تغذیه روانی که به این ترتیب دارد، انسانی با فیلم خارجی نگاه می
 های غربی بار بیاید.مدنظر کمپانی هایارزش

های خویش چنان در ظواهر ساله، بیانگر آن است که وی با داللت الگو 7مالحظه مصاحبه آوای 
صوری و مادی دنیا غرق شده است که خود به خود دیگر فرصتی برای تأمل در معنا و معنویت برای 

 وی در آینده باقی نخواهد ماند:
 ه توی بازی هست باشی و همیشه خودت رو آرایش کنی؟دوست داری جای اون ک -»

 آره خیلی.

 چرا دوست داری جای اون باشی؟ -
 آخه خیلی لباس داره.

 های اون رو داشته باشی؟دوست داری لباس -
 ره، باید برام لباس بیاره.دونی هر کی هر جا میاهوم، می

                                                             
ان های انجام شده با کودکهای ارایه شده در این کتاب، مبتنی بر مصاحبهتر هم ذکر شده است، تحلیلگونه که پیشهمان.  1

 اند.ها نیز در کتاب درج گردیدهو نوجوانان دبستانی است که متن مصاحبه
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 چرا باید برات لباس بخرن؟ -
 چون من لباس دوست دارم.

 خوای چه کار؟خوب این همه لباس رو می -

 خوام یه عالمه لباس خوشگل داشته باشم، هی لباسام رو عوض کنم.می
 هات رو عوض کنی؟برای چی هی لباس -

 خب لباسام مثل هم نباشه دیگه.
 شه؟اگه مثل هم باشه، چی می -

 تره.هیچی، ولی اگه مثل هم نباشه، خوشگل
 یعنی آدمی که خودش خوشگله، اگه زیاد لباس نداشته باشه، دیگه خوشگل نیست؟  -

 تر. اممم... هست ولی کم
 کنی؟حاال اگر تو پولدار شدی، با پولت چه کار می -

 خرم.لباس و کفش و روسری خوشگل می

 خوای کفش و لباس خوشگل بخری؟چرا می -
 دختری. پوشم همه بهم بگن به، به، چه وقتی می

 دوست داری همه بهت بگن به، به، چه دختری؟ -
 اهوم.

 چرا دوست داری بهت این رو بگن؟ -
 فهمم دوسم دارن.چون می

 اگه بهت نگن، یعنی دوستت ندارن؟ -
 آره.

 چه کسانی باید بهت بگن به، به، چه دختری؟ -
 همه اونایی که من رو دوست دارن، باید بهم بگن.

 فهمی بقیه دوستت دارن؟هایی میخری، چه وقتی که لباس جدید میهایخوب به جز وقت -
 وقتی خوشگلم دیگه. 

 گن، به، به؟مثالً وقتی یه کار خوب انجام بدی یا کمک شون کنی، نمی -

 گن. تر میگن، ولی اگه خوشگل باشم، بیشچرا می
 پوشی؟یها مآهان، حاال این لباس و کفش و روسری خوشگلی که خریدی رو کجا -

 مهمونی، خرید، پارک.
 پوشی؟ها میبرای چی این جا -

 چون همه ببینن که خوشگلم و تعریف کنن ازم.
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 یعنی چی تعریف کنن؟ -
 یعنی خیلی بهم بگن تو خوشگلی.

 اگه نگن چی؟ -

 فهمم دوسم ندارن. شم و میناراحت می
 فهمی که همه دوستت دارن؟یعنی فقط این طوری می -

 «.آره

 القائات اعتقادی
برخی از آثار تولید شده در آن سوی آب، حاوی القائات عقیدتی خاصی هستند که این القائات از 

« رشاهزاده مص»یابد. به عنوان نمونه، پویانمایی ها انتقال میهای مورد عالقه آنان بدانسوی الگو

وار و زن باره است و در صدد ترسیم حضرت موسی، علیه السالم، به صورت فردی عادی، شرابخ
 داند که باید آن را کنار نهاد.ای می، دین و دیانت را امر موهوم و فرسوده«نه»پویانمایی 

ساله، در قسمتی از مصاحبه خویش به روایت افکار و عواطف دوران کودکی و دبستان  22مهتاب 

 پرستی عالقه نشانیطاناش به شدهد، از آنجا که الگوی مورد عالقهخود پرداخته است و گزارش می
 ها را در زندگی خودش پیادهپرستداد، وی نیز متوجه مقوله اخیر شده است و حتی مراسم شیطانمی

افتد. وی در بیان خاطرات کرده است تا جایی که در ادامه، در مسلمان بودن خودش به شک میمی
 گوید:کودکی خویش می

های جدیدی آشنا شدم که تر شد و با خوانندهوریل کموار من به آی دیوانهبه تدریج از عالقه»
ی خود در من بسیار تأثیرگذار بودند. این افراد شامل آدام لمبرت، لیدی گاگا و جنیفر ها هم به نوبهآن

 لوپز بودند. 
گرایی از نزدیک آشنا شدم. چون ی هم جنسبا آشنایی با آدام لمبرت برای اولین بار با مقوله

 ها، همخوانیکردم و همراه آنوجو میهایش را جستگرا بود. در گوگل فیلم کنسرتنسلمبرت هم ج

ه کردم ککردم. در آن برهه ایرانی و مسلمان بودن برای من یک دغدغه شد. مدام به این فکر میمی
 نچرا باید در کشوری مسلمان و عقب مانده از دنیای غرب به دنیا آمده باشم تا نتوانم مانند دخترا

ام بروم و خوش بگذرانم و مانند ی مورد عالقههم سن و سال خودم در آمریکا به کنسرت خواننده
هایی که دوست شوم، با لباسها لباس بپوشم. دوست داشتم، وقتی در اماکن عمومی ظاهر میآن

های جین کوتاه ظاهر شوم، نه با مانتو و شال و همین موضوع داشتم، مثل دامن و شلوارک
و مسووالن مدرسه ایجاد کرد. به یاد دارم که سر  ام و حتی معلمهایی بین من و خانوادهدرگیری

کردم که اسالم دین کاملی هایم بحث میهایی مثل پرورشی و دین و زندگی با معلمکالس درس
 بنیست و ایران یک کشور به شدت عقب افتاده از لحاظ فرهنگی است که عالیق جوانان را سرکو

 کند. می
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ی فراماسونری آشنا کرد. با این که گاگا مسیحی بود، اما به ام با لیدی گاگا من را با مقولهآشنایی
های به شدت عجیبش )مثل لباسی از جنس گوشت گاو( شایعه شده بود که خاطر آرایش و پوشش

 وی شیطان پرست است. 

شان بودم، شیطان پرستی و آداب و رسوم من برای مدتی طوالنی تنها چیزی که در اینترنت دنبالش
د هایی راجع به آن خریدم. دوست داشتم ماننمند شدم. کتاببود. تا جایی که به شیطان پرستی عالقه

ها و تتوهایشان برایم جالب بود. حتی یک بار یکی از رسوم شیطان ها لباس بپوشم و آرایشآن
ه این صورت بود که باید دور آتش، نوعی رقص خاص پرستان را به تنهایی اجرا کردم. رسم مزبور ب

ها مان آتش درست کردم و سعی کردم از حرکات آنکردم، بنابراین در حیاط پشتی خانهرا اجرا می
خواندند را بخوانم. به یاد دارم که با انجام این کار به شدت مفهومی که میهای بیتقلید کنم و آهنگ

ام توانستم راجع به آن موضوع با خانوادهن برانگیخته شد. نمیمضطرب شدم و احساس گناه در م
انی کنند. ام و مرا تنبیه یا زندترسیدم آنان فکر کنند که من شیطان پرست شدهصحبت کنم، زیرا می

لمان هم دانستم که مسی شیطان پرستی فاصله گرفتم، ولی میمن بعد از این حادثه، کمی از مقوله

سردرگمی عقیدتی شده بودم. لیدی گاگا متفاوت بود، سبک موزیک متفاوت، نیستم و دچار نوعی 
 اش بودم. من حتی یک عکس ترسناکپوشش متفاوت، زندگی متفاوت و به همین علت من شیفته

ها با این که با نگاه کردن به آن عکس از او به دیوار روبروی تخت خوابم چسبانده بودم و شب
کردم با خودم تکرار کنم که او قهرمان ماندم و سعی میآن خیره می ترسیدم، اما هم چنان بهمی

کردم که او از دام اعتیاد خودش را نجات داده، زندگی من است و ترسناک نیست. با خودم تکرار می
اش او را طرد کردند، ولی هم چنان روی در کودکی به او تجاوز شده و هم چنان قوی است، خانواده

 و سرانجام معروف و محبوب شده است. در آن سن لیدی گاگا قهرمان من بود. پای خودش ایستاد 
رفتم و جنیفر لوپز هم من را با رقص هیپ هاپ آشنا کرد. هر روز بعد از مدرسه به حیاط می

ی هایی که شبکهکردم که در این مورد با تشویق خانواده روبرو شدم. زمانرقصش را تمرین می
ایستادم و همراهش کرد، من روبروی تلویزیون میهای لوپز را پخش میوسی موزیک ویدیامپی

های ورزش کردم. طوری که بعد مدتی به آن رقص مسلط شدم و حتی در زنگرقص را تکرار می
کردند و وجود من سراسر ذوق ها حسابی مرا تشویق میرقصیدم و آنمدرسه، برای دوستانم می

 «جنیفر لوپز بزرگ است!شد که معلمم در این رقص می
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 زیر سوال بردن منجی
های ها و سریالها، فیلمها، پویانماییهای اعتقادی که در برخی از کارتونیکی از دیگر موضوع

 شد، زیر سوال بردن و نفی منجی است.داری مطرح میسرمایهتهیه شده توسط دنیای 

مسأله منجی مورد تأیید قرار گرفته است، اما بسیاری از های دینی ادیان الهی، باالتفاق در آموزه
زنند. های تهیه شده در آن سوی آب، به صراحت دست به نفی و انکار این معنا میها و فیلمپویانمایی

هیه شده های ت، منجی نفی شده، در بسیاری از فیلم«ظهور نگهبانان»به عنوان مثال، در پویانمایی 
 گردد.منجی نفی و انکار می آخرالزمانی هم اندیشه

های های غربی است، در برخورد با الگوها و پویانماییساله که کاربر برخی از کارتون 7اشکان 
اند، به این دهی ترسیم شهای فرابشرهای تبلیغاتی امریکا، که بعضاً با قدرتساخته و پرداخته دستگاه

ایی های فرابشری امریکیاز داشته باشند، الگوها به یک منجی ننتیجه رسیده است که اگر انسان
 دارد:متکفل این امر خواهند شد. وی در مصاحبه خود چنین بیان می

 کنه؟هایی میدیگه فلش چه کار -»

 کنه تا دنیا رو نجات بده. اون یه بار خودش رو فدا می

 میره؟می -

 گرده. آره... ولی بعداً برمی

 شه؟یعنی دوباره زنده می -

 آره. 

 کنه؟چه جوری این کار رو می -
 میرن راستکی که. خب... اینا قهرمانن... نمی

 ها نمیری؟تو هم خوشت میاد مثل قهرمان -

 بله. 

 شه؟وقتی نمیری چی می -

 دیم.ها رو نجات میهی تا آخر دنیا آدم

 ها وجود دارن تا دنیا رو نجات بدن؟اشکان یعنی قهرمان -

 بله. 

 ده؟ها رو نجات نمیپس خدا چی، اون آدم -

 هاست آخه. اون تو آسمون

 تونه مردم زمین رو نجات بده؟هاست، نمییعنی چون تو آسمون -

 دن.ها مردم رو نجات میتونه مردم رو نجات بده، اما قهرمانهاست، نمینه. خدا تو آسمون

 کنه؟پس خدا چی کار می -
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 ها رو به دنیا میاره. بچه

 ده؟کنه، مثالً تو دردسر بیفتن، نجاتشون نمیبعد دیگه کمکشون نمی -

 نه. 

 این کار قهرمان هاست که مردم رو نجات بدن؟ -

 «. بله
 
 

 
 

 

 خرافات
ها در صدد دامن زدن به خرافات هستند، ها و سریالهای کارتونی، پویانمایی، فیلمبرخی از تولید

ها مفهوم جادو و جادوگری وجود دارد، به میزان قابل توجهی در هایی که در آنعنوان مثال، تولید به
آثار تهیه شده برای کودکان و نوجوانان وجود دارد که دلیل آن احتماالً نوعی مقابله با دین و دیانت 

ز سویی دین نیز با است. زیرا جادو و جادوگری مفهومی است که با ماوراءالطبیعه گره خورد است، ا
ها مقوله جادو وجود دارد، پس از ماوراءالطبیعه گره خورده است و کودکان کاربر محصوالتی که درآن

 پندارند، بنابراین کودکانبزرگ شدن، به راحتی جادوی سفید و سیاه را کنار نهاده آن را خرافه می

 .1بگذارند توانند عیناً مقوله دین را با استداللی مشابه کناراخیر می

                                                             
اری در دهای تهیه شده توسط نهادهای تبلیغاتی جهان سرمایهها و سریالهای دیجیتال، فیلمازیها، بها، پویانماییکارتون .1

هایی مونهکنند. تصاویر زیر نتری در این جهت عمل میبحث ترسیم خرافی دین به همین میزان اکتفا نکرده، به شکل گسترده
 در جهت منفی ترسیم کردن حجاب پیشنهادی دین است:
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محور به شمار آمده و در شهر حران )که به شهر پیامبران نیز معروف در بازی روشنایی میرنده که یک بازی آخرالزمانی زامبی 

، زن زامبی یابداند( وقوع میالسالم، مدتی در آن اقامت داشتهبوده، پیامبرانی چون نوح، ابراهیم، یعقوب، اسحاق و عیسی، علیهم
 می تصویر شده است:با پوشش حجاب اسال

 
 های محجبه استفاده شده است.ها، از چهرهظاهر دشمن انسانهای بهبرای نمایش شخصیتدر پویانمایی هتل ترانسیلوانیا، 

 
گفته، الگوهای عروسکی نیز ایفای نقش کرده، مضامین ضدحجاب و های پیشها و پویانماییدر کنار تهیه و تولید کارتون

 دهند. غیرمستقیم و مستقیم انتقال می ضددینی را به شکل
عروسک باربی شیریا، عروسکی است که در عین به نمایش نهادن حجاب، سیاه و کبود شدگی ناشی از کتک خوردن یک زن 

 مسلمان را به معرض دید نهاده است:
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دارد، وی شیفته شخصیت دراکوال در ساله در مصاحبه خود بیان می 12به عنوان نمونه، رضای 
های ماوراءالطبیعه است، مایل کارتون هتل ترانسیلوانیا است و چون دراکوال دارای برخی از قدرت

ارتباط با جن و های دینی به صراحت های مشابه را به دست بیاورد، در حالی که آموزهاست قدرت

 اند.اند را نهی کردهها دانسته شدهموجودات ماوراءالطبیعی که واجد برخی از قدرت
ساله هم در مصاحبه خویش با اشاره به جادوگری، از جذابیت این مسأله برای خودش  8هستی 

 کند:حکایت می
 مگه برای تولّد آدم باید موضوع و تم داشته باشه؟ -»

 شه.یشه... اَه... خیلی بد مشه... از اون قدیمیا مینداشته باشه که خیلی زشت میبببللله... اگه 
 سوفیا چه چیزش براتون جالب بوده که شما گفتید موضوع و تمش رو براتون بخرن؟ -

د ده که تو این کار بجادوگره، این که یه گردنبند داره و هر کار بدی انجام بده، بهش توضیح می
 «.شه پادشاه شهردی، برو کارت رو درست کن... اینه که همه هم دوستش دارن... میرو انجام دا

گرایی با افزایش دنیاگرایی، القائات اعتقادی، مجموعه آنچه ذیل عناوین فرعی: کاهش معنویت

پردازی از آن یاد شد، کودکان و نوجوانان کاربر را در عمل با اخالقیاتی زیر سوال بردن منجی و خرافه
های گرایی اخالقی، دو پیامد از پیامدسازند، سردرگمی اخالقی و تن دادن به نسبیتمتفاوت مواجه می

 روند.اغتشاش در دیدگاه عقیدتی افراد به شمار می
آن  ها غالباً منادیهای غربی در برخورد با اخالقیاتی که این الگوکودکان و نوجوانان کاربر الگو

عنوان  اند. بهتر مواجه شدهها کمشوند که در تربیت محیطی خویش با آنیهستند، با مواردی مواجه م
ها، از مفاهیمی هستند که گرایی، پرهیز از اسراف و نظایر آنمداری، جمعمداری، اخالقمثال، دین

زمان با مواردی نظیر شود، اما اگر همین کودک همها از بدو کودکی خویش آشنا میکودک با آن
ها گرایی، خشونت و پرخاشگری و مانند آنیراخالقی بودن، فردگرایی، اسراف، شهوتدینی، غبی

مواجه شود، بالطبع ذهن او یارای تحلیل درست و منطقی مسایل متعارض را نداشته، به راحتی به 
 رسد.سردرگمی می

                                                             
 به طراحی دوست پسر وی کمپانی ماتل در جریان طراحی باربی محجبه که کارش کتک خوردن و کاربری از قرآن است، دست

 نیز زده و او را در هیبت انبیای الهی ترسیم کرده است:
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اهر آید. وی تحت تربیتی به ظای در همین زمینه به شمار میساله، نمونه 12مصاحبه فرشته 
اسالمی قرار دارد، اما در برابر شیفته سیندرال و حرکات و سکنات او است و همین تعارض در عمل 

 وی را دچار سردرگمی، ابهام و تردید ساخته است:

 دی؟های ایرانی رو به خارجی ترجیح میجان پس گفتی فیلمفرشته -»
 بله.

 چرا؟ -
 رجی ان.تر از فیلمای خاکه فیلمای ایرانی خوببرای این

 از چه نظر؟ -
 تربیتانه نگاه کنه.که خیلی بده که بچه فیلمای خارجی و بیاز نظر من این

 تربیتی یعنی چی؟های بیفیلم -
 که اآلن گفتم، پسر و اینا دیگه.همین

 به نظرت دختر خوشگل چه شکلی هست؟ -

بده،  مامان و باباش گوشدختر خوشگل کسیه که چادر داشته باشه، نمازخون باشه، بعد به حرفای 
 خدا رو هم بپرسته.

 ها رو کی به تو گفته؟این -
 مامان و بابام... . 

 بینی؟شبکه پویا رو می -
 آره.

 فرسته؟هایی که گفتی دوستت میشبکه پویا خوبه یا فیلم -
 شبکه پویا... .

 تا حاال چیزی بوده که توی گوشی ببینی، ولی به مامانت نگی؟ -
 گم.قت دروغ نمیونه، من هیچ

 گی؟چرا دروغ نمی -
 که دروغ کار بدیه... . برای این

 هایی رو که دیدی، یادت هست؟اسم برنامه کودک -

 نه.
 ماهواره بود؟ -

 آره. 
 تلوزیون ایران؟های ماهواره خوب بود یا برنامه -

 تلوزیون خودمون.
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 چرا؟ -
 که مثالً حرکات بد نداره.برای این

 این حرکات بد رو به من بگو.یکی از  -

 دونم.شون رو نمیاسم
 توضیحش بده. -

 مثالً خیلی بدآموزی داره که دختر با پسر باشه.
 این رو تو فیلمی تا حاال دیدی؟ -

 آره.
 چه فیلمی؟ -

 دونم اسمشو، کوچیک بودم.نمی
 دختره و پسره چه کار کردن؟  -

 چیزی. جوردختر تو صورت پسر نگاه بکنه، بخنده، این

 فقط خندیدن؟ -
 نه، نگاه کردن، بعد دست هم رو گرفتن.

 دست هم رو گرفتن؟ -
 آره، حرکات بدیه.

 ها رو به تو گفته؟مامانت این -
 وقت توی صورت نامحرم نگاه نکنیم.گفته باید هیچ

... 
 جان دوست داشتی به یک کشور دیگه بری؟فرشته -

 نه.
 دوستش داری؟حتی مثالً کشور سیندرال که گفتی  -

 خوام برم.آره، نمی
 چرا؟ -

 من عاشق ایرانم.

 تا حاال فکر کردی ایران چه چیز خوبی داره؟ -
 دونم، ولی من کشور خودم رو دوست دارم... . خب نمی

 دونی؟جان درباره سردار سلیمانی چیزی میفرشته -
 دشمنا به ما حمله کنن. ها بود، بعد نذاشت کهآره، سردار سلیمانی مرد خوبی بود، سردار دل

 ها رو فهمیدی؟از کجا این -
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 تلوزیون، مدرسه.
 چه کسایی دشمن هستن؟ -

 تر ترامپ.بیش

 ترامپ با ما چه کار کرده؟ -
 ترامپ به ما بمب انداخته، تو کشور ما خیلی از مردم رو کشته... . 

 ی.درای من توضیح میجان گفتی بازی سیندرال رو خیلی دوست داری، این بازی رو بفرشته -
 طوری.کنی بعد اینکنی، آرایشش میبازی سیندرال مثالً خوشگلش می

 سیندرال به نظرت خوشگل هست؟ -
 آره، صورتش خوشگله، چشماش خوشگله، موهاش بلنده، همینا.

 دوست داشتی شبیه اون باشی؟ -
 آره.

 دوست داری چه چیزت تغییر کنه تا مثل اون بشه؟ -

 صورتم، چشمام.
 های تو نیست؟های اون چه جوری هست که چشمچشم -

 چشماش آبیه.
 آهان، دوست داشتی چشمات آبی باشه. -

 آره، رو بالشتم عکسش رو دارم، موهاشم قشنگه.
 های طالیی قشنگه یا مشکی؟موهاش طالییه، به نظر تو مو -

 طالیی.
 چرا؟ -

 که خوشگله.برای این
 مامانت خوشگله یا سیندرال؟ -

 مامانم.
 تر دوستش داری؟که بیشبرای این -

 آره.

 کنی که شبیه سیندرال بشی؟تالش می -
 آره.

 کنی که شبیه سیندرال بشی؟مثالً چه کار می -
 وشم. پرم میکنم، مثالً تاج و ایناش رو دارم، میتر توی خونه خودم رو شبیه سیندرال میبیش

 کنی؟آرایش هم می -
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 کنم.نه، آرایش نمی
 چرا؟ -

کنن، من فقط توی تولد خودم و عروسیا آرایش ها خیلی بده آرایش میکه برای بچهبرای این

 کنم.می
 گه که بد هست؟مامانت می -

 آره.
 هایی عالقه داری؟به چه مدل لباس -

 «. هایی که برق بزنن، مثل لباس سیندراللباس
 

 
 
 

 
 
 
 

 گرایی اخالقینسبیت
های غیردینی اخالقیات را ثابت به اخالقیاتی ثابت اعتقاد دارد، اما دیدگاهاگر چه دیدگاه دینی 

گرایی اخالقی را مورد تأیید خویش قرار داند و در واقع نسبیتندانسته، تابع شرایط محیطی می
 دهند.می

 مها که در آن هها و سریالهای دیجیتال، فیلمها، بازیها، پویانمایینمایش انبوهی از کارتون

وهی گیرد )مانند مجموعه باب اسفنجی(، یا انبگرایی مستقیم و غیرمستقیم مورد تأیید قرار میجنس
های شود )نظیر بازیها تهاجم به دیگران و غارت دستاور آنان ارزش شمرده میاز تولیداتی که در آن

ردن به صرف ب ها فرد فقطهایی که در آنکلش آف کلنز، کلش رویال( و یا حجم وسیعی از تولید
 های پابجی و فورتنایت( و در نهایت بسیاری ازبازی، باید دست به کشتار دیگران بزند )مانند بازی

ها مقابله با پلیس و قانون، و رد و بدل کردن مواد مخدر و برقراری روابط نامشروع هایی که در آنبازی
های دزد بزرگ اتوموبیل یا بازیشود )مانند مجموعه با این و آن، با دیده تحسین نگریسته می

های ها و سریالها و فیلمهای دیجیتال، کارتونای(، در مجموع کاربران کودک و نوجوان بازیتیجی
 نند.گرایی اخالقی را پیشه خویش کدارد تا از اخالقیات ثابت دست برداشته، نسبیتغربی را برآن می
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گرایانه باب اسفنجی و پاتریک مصاحبه خویش به درستی به روابط هم جنس ساله، در 12آراد 

 اشاره دارد که پویانمایی باب اسفنجی به شکل پنهان در صدد ترویج آن است:

 ه؟کردند یا نگذاشت فرق میگذاره، با باب اسفنجی که پویا میباب اسفنجی که جم می -»
 اوووم نه، فقط پویا سانسور داره. 

 نی چی؟یع -
 .کنهاش رو حذف میهای باحال خندهیعنی قسمت

 گی؟مثالً یه قسمت باحالش که حذف شده رو می -
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 کنه.اون جاش که باب اسفنجی ماچ می
 مگه چی داره؟ -

 کنن باب اسفنجی و پاتریک.همدیگه رو ماچ می

 چه جوری؟ -
 با لباش.

 یعنی چه جوری؟ -
 .مدل زن و شوهری

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 شه؟یعنی پاتریک زنش می -
 کنن.نه دوستشه، مسخره بازی می

 پاتریک مرده یا زن؟ -
 وااا پاتریک مث باب اسفنجی مرده دیگه.

 شه یه مرد با یه مرد دیگه ازدواج کنه؟یعنی به نظرت می -
 تو ایران نه.

 شه؟تو خارج می -
 «.گه اون جا آزادهام میآره، پسرخاله
نیز که الگویی نظیر تتلو را برای خود برگزیده است، در مصاحبه خویش با ساله  12امیرحسین 

اذعان به مواضع غیر اخالقی تتلو )نظیر فحاشی به مادر، خواهر و هواداران، مصرف مواد مخدر در 
سازد که برابر هواداران، تبلیغ نیوفیس و وان استندنایت و تشکیل حرمسرا و مانند آن(، خاطرنشان می

 های )توام با فحاشی( تتلو است که از نظر اوگفته کاری نداشته، تنها کاربر آهنگارد پیشوی به مو
 صدای زیبایی دارد:

 دم.های قدیمی امیر تتلو رو گوش میآهنگ»
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 دی؟هاش رو گوش نمییعنی جدیدی -
 کنم.گوش دادم، ولی زیاد به فحشاش دقت نمی

 ده؟پس فحش می -

 ولی خب. ده تو آهنگاشآره، فحش می
 دی؟هاش رو گوش میده، چرا آهنگخوب اگه فحش می -

نه، کالً توجهی ندارم به فحشاش، کالً من واسم صداش مهمه، فحش دادنش مهم نیست، فقط 
 دم.صدای خواننده مهمه، من فحشا رو اهمیت نمی

زنه، رام میگهایی که تو اینستاکنی، مثالً به حرفبه لحاظ فکری و فرهنگی اون رو دنبال نمی -
 توجهی نداری؟

 کنم.چرا، حرفاش رو دنبال می
 ده.خوب اون جا هم کلی فحش می -

های تو اینستاگرامش هست، اصالً بینم، بعضی از نوشتهده اون جا، چیزاش رو من میفحش نمی

 ده.فحش نمی
 ده؟یعنی اصالً فحش نمی -

 تاش، یکیشون رو فحش بده.فوقش از بیست
 تتلو این قدر برات جذابه؟ خوب چه چیز -

 صداش.
 دیگه؟ -

 «.آهنگاش هم باحالن کالً
 
 
 

 
 
 

 
 

ساله نیز شیفته اُکیایی است که در عمل عشق مثلثی را برای هوادرانش مطرح  12سرانجام باران 
 زند:کرده و بدان دامن می

 کنی؟تر چه مدلی تنت میبیش -»
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 کنه.هایی که اُکیا تنش میمث لباس
 اُکیا کیه؟ -

 دونی.وااا نمی

 نه خاله، چیه؟ -
 اس. یه سریاله عاشقونه

 موضوعش چی هست؟ -
 «.کنهاش گریه میدوتا پسر اُکیا رو دوست دارن، اُکیا هم همه

 
 

 
 
 

 

 اثرهای اقتصادی الگوها -6-4-1

 
 
 
 
 

 کردن از برخی ازهای خویش در کنار یاد کودکان و نوجوانان دختر و پسر دبستانی در مصاحبه
 هایها، از موضوععقیدتی و مانند آن -اجتماعی، اخالقی -تربیتی، فرهنگی -های روانیموضوع

 توان ذیل عناوین: خرید وسایل منتسبها اخیر را میاند. موضوعگذار یاد کردهاقتصادی نیز به شکل
ندی بهای دیجیتالی، طبقهبازیسازی جهت مصرف و هزینه کردن برای گرایی، ذائقهبه الگو، مصرف

 کرد.

در ادامه با ارایه برخی از شواهد ارایه شده توسط دختران و پسران مصاحبه شده، از عناوین 
 گفته یاد خواهد شد.پیش
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 خرید وسایل منتسب به الگو
 مورد تر به الگویهای مختلف در ابتدا برای احساس نزدیکی بیشکودکان و نوجوانان هوادار الگو

عالقه خویش، با تهیه پوشش و وسایل منتسب به الگو، خود را به وی نزدیک سازند. البته در ادامه 

 گیرد.اتخاذ مشی رفتاری و در نهایت اتخاذ نظام ارزشی الگو در دستور کار هوادران قرار می
ه شود کساله، این نتیجه حاصل می 12ساله و رضا و صدف  1های امیرسام با مالحظه مصاحبه

سه الگو اند تا با تهیه البتر به الگوی مورد نظرشان کوشیدهجویی هر چه بیشاین افراد برای شباهت
ای که حاوی تصویر الگوی مورد عالقه هست، به نوعی شیفتگی و یا ماسک و کاله خود و یا ملحفه

 دلدادگی خویش به الگوی مورد نظر را رقم بزنند:
 کنی؟ی رو هم جمع میهایی که دوست دارعکس کارتون -»

 نه.
 هاش رو داری؟عروسک -

 پارسا: نه عروسک ندارم.

 بچه بودی داشتی؟ -
 امیرسام: من دارم!

 چی داری؟ -
من رو دارم، کالهخود تبدیل شوندگان رو دارم، لباس بتلباسشونم دارم، ماسکشونم دارم، لباس 

ام عروسک این رو دارم، دیگه... اشاسپایدرمن هم دارم، عروسک باب اسفنجی و کل خانواده
 «.موجودایی که کوچیک و سفیدن، رو هم دارم

 خوب از لولوخان لباسی داری؟ -»

 آره.

 چندتا لباس ازش داری؟  -

 تا.2
 لباسش رو از کجا خریدی؟   -

 از اینستاگرام.
 ری؟ خهای هتل ترانسیلوانیا رو ببینی میهای مختلف شخصیتاگه بری بیرون و لباس -

 «.آره
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ها ری عکسای کارتونی این باربیگذاره، فقط میها رو میتوی اون کانالت که عکس پرنسس -»
 کنی؟رو نگاه می

ذاره که این لباسا با یه سری چیز ذاره، مدل لباس پرنسسا رو هم مینه فقط عکس باربی نمی
 دیگه مثل کوسن و روتختیاش فروشیه.

 تا حاال خرید هم کردی؟ -

 ها رو از اون جا خریدیم.آره، روتختی من و ر
 مثل همونی بود که توی عکس دیده بودی؟ -

 آره، دقیقاً مثل خودش بود.
 اآلن از روتختیت راضی هستی؟ -

 آره، دوستش دارم.
 اره؟عکس چی رو د -

 «.باربی
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 گراییمصرف
 داریداری به دنبال کسب سود است و در همین راستا تبلیغات جهانی سرمایهجهان سرمایه

تر کوشند تا به شکل مستقیم و غیرمستقیم دیگران را تشویق به مصرف و مصرف هر چه بیشمی

ی ابالطبع کودکان و نوجوانان بازار بالقوهداری کنند. سرمایههای جهان های تهیه شده در کارخانهکاال
نیای های دتوان از این جمعیت بالقوه مصرف کننده کاالدهند که با هدایت آنان، میرا تشکیل می

نند. داری دست بزسرمایههای جهان داری، جمعیتی بالفعل پدید آورد که واقعاً به مصرف کاالسرمایه
تبلیغات دنیای آن سوی آب، در کنار القائات فرهنگی، سیاسی و های طراحی شده در از این رو الگو

عقیدتی خویش، واجد القائات اقتصادی نیز هستند و این القائات مستقیم و غیرمستقیم از کودکان و 
ظر های مورد نخواهند تا آنان دست به مصرف مواردی بزنند که الگوها میمند به الگونوجوانان عالقه

تر به مصرف، به تدریج به جایی سوق یابند ردازند و در عمل با عطف توجه بیشپبه نمایش آن می
های روانی آنان درآید و اصوالً های فیزیکی آنان در خدمت رفع نیازکه مصرف به جای رفع نیاز

 مصرف کردن برای آنان به مثابه یک ایدئولوژی درآید.

 
    

 
 

 
 

 دهند:در این جهت را به دست میساله، شواهدی  12اظهارات مهسا و ریحانه 
 خوای زود کار کنی؟چرا می -»

 تا پول دربیارم.
 خوای؟برای چی پول می -

 لباس بخرم، عروسک بخرم، گل بخرم، اسب بخرم، الک بخرم، وسایل آرایشی بخرم.

 مگه اآلن لباس و عروسک نداری؟ -
 خوام.تر میدارم ولی خیلی کم ان، بیش

 خوای؟یتری مچرا لباس بیش -
 خوام اونا رو بخرم.چون لباس خوشگل زیاده، هر روز لباسای قشنگ جدیدی میان، می

 بینی لباسای جدید میان؟کجا می -
 «.توی اینترنت، فیلمای ترکیه، تلگرام، اینستاگرام
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من کارتون رکاب زنان کوهستان رو دوست دارم. دوستم فادیا کارتون گروه شب نقاب رو خیلی »
خوام اون عاشقشه، بعد لوازمشم داره، سوتش، لباسش، تخت و کمدش، ولی منم میدوس داره، 

خوام تم اتاقم رو بکنم زرد و سفید، چون رنگ لوازمشون رو بخرم، البته اگه مامانم اینا اجازه بدن، می

 «. اونا زرد و سفیده

 سازی جهت مصرفذائقه
تر تر و هر چه بیشسازی برای مصرف بیشداری، ذائقهیکی از موارد مدنظر برای جهان سرمایه

ها ها و مواردی است که ممکن است در جایی شناخته شده نباشند و بالطبع بازاری برای آن کاالکاال
های مختلف در نواحی مختلف توان برای کاالسازی میدر این مناطق وجود نخواهد داشت. اما با ذائقه

 جهان بازار مورد نظر را پدید آورد.

 
 

 

 
 

 
های ها و سریالهای میدانی انجام شده داللت بر آن دارند که با طرح هر کاالیی در فیلمبررسی

های مختلف آن فیلم و سریال، بالفاصله مورد توجه مخاطبان های موجود در صحنهمختلف، کاال
ه شناختگیرد. مسأله اخیر چنان در عرف تجارت ها سیر صعودی به خود میقرار گرفته، فروش آن

ه شده کنند، کاالی تهیها تقاضا میشده است که گاهی تولید کنندگان مختلف از سازندگان فیلم
هایی از فیلم خود بگنجانند تا به این ترتیب فروش محصولشان تضمین ها را به نوعی در صحنهآن

 شود.
دونالد( در محوریت ها همبرگر )مک هایی که در آنها و پویا نماییمالحظه انبوهی از کارتون

ها برای ها و پویانماییهای تبلیغاتی غرب در کارتونگذاری نهادها قرار دارد، گویای سرمایهآن

ای هها و پویانماییسازی و یا دامن زدن به مصرف کاالی مورد نظر، توسط مخاطبان کارتونذائقه
 تهیه شده است.
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 آید:اش، شاهد مثال بارزی در همین جهت به شمار میمصاحبهساله در  7اظهارات آرمیتای 
 داری؟ دوست هم را اسفنجی باب کارتون -»

 . کنممی نگاه کم خیلی اما آره،
 چرا؟ -

 نم،کمی نگاه اوقات دارم، اما باب اسفنجی هم بعضی دوست کیتی رو هلو همه از تربیش خوب
 هر وقت (کشدمی شکمش به را دستش)وااای  اش،خوشمزه های خرچنگیههمبرگر خاطر به اونم

 . خوادمی گنده همبرگر یه دلم افتممی یادشون
 بخوری؟ همبرگر ببرتت مامانت اسفنجی باب کارتون دیدن بعد شده حاال تا -

 مخصوص ظرف)نی  با قرمزا لیوان اون از کنه،می درست برام خودش اوقات تربیش اما آره،

یرین ش نارنجی نوشابه برام اون توی داریم، هم( دهدمی نشان اسفنجی باب کارتون در که نوشیدنی
 «. کنهمی درست

 
 
 

http://getandroid.ir/download/game/girl-games/4368-My-Burger-Shop-2.html
http://getandroid.ir/download/game/girl-games/2042-Moy-Restaurant-Chef.html
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 هزینه کردن برای بازی
زمان با القائات اقتصادی خویش، در پی کسب سود از تمامی امکان داری همسرمایهتبلیغات جهان 

های دیجیتالی است از کاربران بازیها، اخذ وجه های موجود است، و یکی از این امکان عملعمل

 که بازی به رایگان در اختیار آنان نهاده شده است.
ساخته  هایگونگی اخذ وجه اخیر تاحدودی پیچیده است، به این معنا که بسیاری از بازیالبته چه

سترس ددار، در آغاز با عنوان کاربری مجانی و رایگان در های تبلیغاتی دنیای سرمایهشده توسط نهاد
یابند که مثالً برای گیرند، اما در ادامه بازیکنان درمیمخاطبان خردسال و نوجوانان خود قرار می

های متنوع و یا برخوردار های مختلف )نظیر بازی فورتنایت( و یا مدل موبرخوردار شدن از پوشش
ه در آغاز ین بازیکنانی کتر، باید وجهی را بپردازند. بنابراتر و مهمات بیشای سنگینشدن از اسلحه

د، به اناند و در ادامه به نوعی وابسته به آن بازی گردیدهبا اندیشه رایگان بودن بازی وارد آن شده
کوشند تا با پرداخت وجه الزم )که غالباً به دالر سادگی حاضر به کنار گذاردن و ترک بازی نشده، می

ر تود(، امکانات الزم برای ادامه بازی یا ادامه جدیشبوده، با تبدیل به ریال، بسیار گران تمام می

 بازی را به دست بیاورند.
 اش، گویا همین نکته است:ساله در مصاحبه 12اظهارنظر صدف 

 های باربی رایگانه؟بازی -»
رو گه ولش کن، بخوای نصب کنی رایگانه، اصالً اگه رایگان نباشه، مامانم میآره، اولش که می

گه دانلود کن که پولی نباشه، اما بعد از این که نصب کردم، مثل همین باربی که تعریف یه بازی دی
شه، بعدش چون دیگه نصب کردم و وسط بازیم، مامانم کردم، اون موقع بعضی جاهاش پولی می

 ده.برای خرید اونجا پول می
 چه قدر هست پولش؟ -

 «.دونمنمی

 اثرهای سیاسی الگوها -7-4-1

تواند نمی های این دستگاهرود، تولیدداری انتظار میسرمایهکه از دستگاه تبلیغاتی نظام گونه همان
حکومت  داری وسرمایهعاری از القائات سیاسی باشد و بالطبع سنخ این القائات نیز ستایش نظام 

 مدافع آن از سویی و نفی مخالفان سیاسی نظام سلطه، از سوی دیگر خواهند بود.
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آموزان مصاحبه شده در پژوهش حاضر، داللت بر آن دارد که القائات سیاسی اظهارات دانشبررسی 
های تهیه شده در آن سوی آب در ها و سریالهای دیجیتالی و فیلمها، بازیها، پویانماییکارتون

یده تکریم و داری آن با دسرمایهها در حالی که به امریکا و نظام ها مؤثر واقع شده، آنکاربران آن

 نگرند.نگرند، به نظام سیاسی حاکم بر جامعه خودشان با دیده نفی و انکار میاحترام می
های امریکایی، ستایش صاحبان ابزار، خضوع در برابر قدرت و عالقه به مهاجرت برتر دیدن الگو

یان داشته داری بیهسرمابه امریکا، از جمله موارد مثبتی است که مصاحبه شوندگان در ارتباط با نظام 
و مواردی مانند احساس حقارت ملی و کاهش عرق ملی از جمله مواردی است که در ارتباط با نظام 

 اند.های غربی شکل گرفتهسیاسی ایران در اذهان کاربران الگو
 های امریکایی برتر دیدن الگو

 قدرت )در الگوهای پسرانه( پردازشالگوهای امریکایی غالباً در اوج زیبایی )در الگوهای دخترانه( و یا 
های فرابشری هستند، از این رو این شوند که دارای تواناییهایی مطرح میو گاهی با ظرفیت شده

ر ربایند. مضاف بالگوها در قیاس با دیگر الگوهای موجود داخلی و خارجی، گوی سبقت را از آنان می

، هایی آخرین سیستمهایی آسمان خراش، ماشینساختماناین، زمینه طرح الگوهای اخیر غالباً واجد 
خود به  گفته، خود بههای پیشزیست محیطی زیبا و سرشار از امکانات رفاهی است و ترکیب ویژگی

 انجامد. برتر دیدن نظام امریکا می
 

 
 
 
 

 
 

 

 ی اینهای امریکایی، در یک قدمساله، در مصاحبه خویش در عمل با برتر دیدن الگو 7اشکان 
 ها متعلق به آنند، نظامی برتر و مطلوب است:گیری قرار دارد که اصوالً نظامی که این الگونتیجه

 خوب اشکان، لباس کاپیتان امریکایی چه شکلیه؟ -»

 یه لباس چسبون آبی و قرمز.

 دونی لباسش شبیه چیه؟می -

 ست.آرمین یه بار گفت پرچم امریکاست... روی سینه و سپرش هم ستاره ه

 پوشه که پرچم امریکا هست؟چرا اون لباسی می -
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 جنگه. چون برای کشورش می
 پوشی؟یعنی اگه تو هم برای کشورت بجنگی، لباس پرچم ایران می -

 )خنده( راستش... راستش نه. 

 چرا؟ - 

 بگم؟

 بگو... . -

 خب آخه... چیزه... باحال نیست... یعنی خیلی خوشگل نیست. 

 گی؟میچرا این رو  -

 خب واقعاً خوشگل نیست... .

 پوشی؟یعنی تو هم بخوای برای کشورت بجنگی، لباس کاپیتان امریکایی رو می -

 تقریباً.

 چرا تقریباً؟ -

 یعنی... چیزه... یه چیز شبیهش... .

 ولی آخه خب تو قراره برای ایران بجنگی، ولی اون لباسش امریکاییه.  -

 . تره...خب به جاش اون باحال

 کنن؟ هات هم همین جوری فکر میدوست -

 اش حرف نزدیم. دونم... تا حاال دربارهخب... خب نمی

 کنی بپوشن؟کنی، فکر میخودت چی فکر می -

 ها هم مثل منن.فکر کنم اون

بارزه ری با اون مجنگه. تو میاشکان فکر کن جنگ شده و کاپیتان امریکایی داره با ایران می -
 کنی؟

 فکر( نه.)با کمی 

 چرا؟ -

 ده.خب اون قویه... من رو شکست می

 به نظرت کسی هست که اون رو شکست بده؟ -

 نه. 

 ری؟ها بجنگیم، میاگه کاپیتان امریکایی بهت بگه که بیا با من با ایرانی -

 یعنی بگه دوستش بشم؟

 آره... . -

 «. دونم... شاید با اون برمخب... نمی
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 ستایش صاحبان ابزار 
ه زند. ابزاری کساله، در فراز دیگری از مصاحبه خود، دست به ستایش صاحبان ابزار می 7اشکان 

ترین قدرت ابزاری است، در قدرت را در پی دارد و از آنجا که امریکا در جهان معاصر، دارای بیش
 شود:عمل برتری امریکا نتیجه گرفته می

 خواسته بجنگه؟کی میکاپیتان امریکایی با  -»

 با دشمن. 

 هاش چه کسانی هستن؟دشمن -

 های کشورش... .دشمن

 جنگه، خوشت میاد؟های کشورش میتو از این که اون با دشمن -

 آره... قهرمانه دیگه.

 جنگیده؟ها با دشمن میدونی ایران هم چند سال پیشتو می -

 بله.

 ایرانی که رفتن و با دشمن جنگیدن هم قهرمانن دیگه... نیستن؟پس یه سوال... اون همه پسر  -

 چرا هستن.

 ها رو دوست نداری؟اون -

های کاپیتان ها... ولی مثالً از اون سالحدونی چیه... ایرانیا خب شجاع هستنخوب آخه می -

 شه. میندارن که... اون یه سالح داره که هر چه قدر هم بخوره این ور اون ور، هیچیش ن

 تر خوشت میاد؟ترن و تو از کدوم بیشپس کدومشون قوی -

 راستش رو بگم؟

 بگو.

 فکر کنم کاپیتان امریکایی.  -
 ها حرف زدین؟ی این چیزهای خودت دربارهتا حاال با دوست -

 نه. 
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هید ش هایی که تو جنگتر از کاپیتان امریکایی خوششون میاد یا اونها بیشبه نظرت اون -
 شدن؟
 

 
 
 
 
 

رو  ها اسپایدرمنهایی که کاپیتان امریکایی دوست دارن از اون... بعد بعضیخب فکر کنم اون
 «. من...ها بتدوست دارن... بعضی

 خضوع در برابر قدرت 
های تهیه شده، هدف تبیین ضرورت خضوع افراد عادی در برای ها و پویانماییبرخی از کارتون

کنند، به عنوان مثال، کاربر در بازهای آرایشگر را به کودکان و نوجوانان کاربر القا می هاپرنسس

پرنسس، موظف است، نهایت زیبایی ممکن به لحاظ آرایشی و پوششی را برای پرنسس فراهم آورد 
ه این ی بهای دیجیتالو خود را در نقش خادم وفادار وی ببیند و به این ترتیب رفته رفته کاربران بازی

 ادراک برسند که اصوالً نهایت تالش و تعالی آنان، قرار گرفتن در مسند خدمت به پرنسس است.

 اش، گواه روشنی بر همین موضوع است:ساله در مصاحبه 12اظهارات صدف 
 تو پرنسس بازی رو دوست داری؟ -»

 آره خیلی.
 چرا؟ -

 شم، خیلی دوست دارم.چون پرنسس می
 بودن رو دوست داری؟چه چیزی از پرنسس  -

نم، ککارام رو یکی دیگه انجام بده، مثالً تو این بازیا من پرنسس رو آرایش میی این که همه
دارم، کالً هیچ کاری رو خودش اش رو نگه میکنم، بچهزنم، موهاش رو شونه میبراش الک می

کارام رو ی باشم و همه ده، توی کارتونش هم همینه، برای همین دوست دارم پرنسسانجام نمی

 یکی دیگه انجام بده، من فقط تماشا کنم.
 شی، باز هم بازی رو دوست داری؟هایی که تو این بازی خدمتکار میوقت -

 «.کنم بازی تموم شه زودتر، اصالً دوست ندارم خدمتکار باشمها، خدا خدا میوای، نه اون موقع
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 عالقه به مهاجرت به امریکا 
 

 

 
 

 
 

های تبلیغاتی غرب پس از های فرهنگی دستگاهبسیاری از کودکان و نوجوانان کاربر محصول
های رفیع آن، مواجهه با زیست محیط زیبای غرب، امکانات و رفاه موجود در غرب، ساختمان

ها، خود به خود حتی بدون آن که با نام امریکا آشنایی داشته باشند، های مدل باال و نظایر آنماشین
دارند که مایل به مهاجرت به این منطقه از جهان هستند که بسان بهشتی در روی زمین ابراز می

 رود:خودش، گواهی در همین راستا به شمار می ساله در مصاحبه 8ترسیم شده است. اظهارات هومن 
 کنه؟ من کجا زندگی میهومن به نظرت بت -»

 . بهم گفت، دوستم تویه یه خونه سفید که تو شهر نیست
 نزدیک کدوم شهره؟  -

 . فکر کنم آمریکا
 چرا آمریکا؟  -

 . خوره آمریکا باشهآخه بهش می

 ظ؟ از چه لحا -
 . بهم گفتدوستم دونم نمی

 تره؟ به نظرت کدوم کشور از همه قوی -
 . من و سوپرمنن مثل بتهست جا آمریکا چون که همه ابرقهرمانا اون

 جا زندگی کنی؟ تو دوست داری بزرگ شدی ک -
 «. رم آمریکابا بابام می
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 احساس حقارت ملی 
های امریکایی، ستایش صاحبان ابزار، ضرورت خضوع در برابر قدرت و مجموعه برتر دیدن الگو

صه ها و خالها، سریالها، پویانمایی، فیلمعالقه به مهاجرت به امریکا، خود به خود کاربران کارتون

رساند که با دیده نفی و انکار به کشور خودشان بنگرند، ضمن آب را به آنجا می های آن سویالگو
داری در این جهت نیز فعال بوده، به شکل غیرمستقیم در صدد آن که نظام تبلیغاتی جهان سرمایه

 .1نفی و انکار ایران و کشورهایی نظیر آن است

                                                             
ر چه داری، در کنار پردازش ههای تبلیغاتی نظام سرمایههای تهیه شده توسط نهادها و پویانمایینهای دیجیتال، کارتوبازی .1

فی رقیب کوشند تا با نسستی و زشتی شرق، در عمل می زیباتر غرب برای کودکان و نوجوانان کاربر، با ترسیم ضعف، فتور،
 مدار خود را در اذهان کودکان ایرانی نهادینه سازند.خویش، ایدئولوژی مصرفی، شهوی و انسان

است که تصویری بسیار منفی از شرق را در ذهن کودکان کاربر « علی بابا و چهل دزد بغداد»تصاویر زیر متعلق به کارتون 
 آورد:هنگی آن سوی آب پدید میهای فرمحصول

 
احمق  ها را در عین خطرناک بودناست که در جریان ترسیم ایران، ایرانی« پرندگان خشمگین»تصاویر زیر نیز متعلق به بازی 

نشینند میهای جنگی مخرب، در هواپیمایی چوبی تی و راکتانها در عین کاربری از ماده منفجره تیترسیم کرده است، زیرا آن
های چوبی آن بشکند و امید آنان به فرود هواپیما نیز توسل و تمسک جستن به که هنگام برخاستن از زمین ممکن است، چرخ

 چتر باران و یا بادکنک است:

    
هبران دهد یا هدف قراردادن تصویر رهای دیجیتالی دیگر، هدف قراردادن هرکس که ندای یامهدی را سر میدر برخی از بازی

 رساند.ها، پرچم ایران قرار دارد، بازیگر را به پیروزی میایران که در پس زمینه آن
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های انجام شده ند که در مصاحبهاحساس حقارت ملی )و کاهش عرق ملی(، از جمله مواردی هست
 آموزان دختر و پسر ابتدایی مشهودند.با دانش

ها، بدون آن که قادر به ارایه ها و خارجیساله، در مصاحبه خود در مقایسه ایرانی 12مهسای 

 داند:ها میها را بهتر از ایرانیاستداللی باشد، خارجی
 دد(.خنترن دیگه )میکالً خارجیا با کالس -»
 ترن، یعنی بهترن؟یعنی چی با کالس -

 بله.

 چرا بهترن؟ -
 دونم.نمی

 ها خوب بشیم؟به نظرت چه کار باید بکنیم تا ما هم مثل خارجی -
 تونیم مثل اونا خوب باشیم!نمی
 چرا؟

 «.دونم، اونا فرق دارن خبنمی

 رق ملی کاهش عِ
به دنبال احساس حقارت کاربران ایرانی از ایرانی بودنشان، مسأله کاهش عرق ملی مقوله مهمی 

دهد و کودکان و نوجوانان ایرانی، بدون هر گونه احساس مسوولیت و حساسیتی در است که رخ می

                                                             

 
تصاویر زیر نیز با درج پرچم و چهره برخی از رهبران ایران، به تدقیق افراد و کشورهای بد فراروی الگوهای امریکایی مورد 

 اند:عالقه کودکان پرداخته
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 12ساله و رضای  7نگرند. اشکان اهمیت به کشور خود میای بیبرابر آب و خاک خودشان، با دیده
 اند:هایشان از کاهش عرق ملی خویش یاد کردهساله، در همین ارتباط در مصاحبه

 شون خارجی هستند؟دن، چرا همههایی که دنیا رو نجات میاشکان این قهرمان -»

 ان. کند( چون اونا قوی فکر میخب چون )کمی 

 هستن؟یعنی چی که قوی  -

 ها بهترن دیگه. خب اون

 دی؟توضیح میبرام کمی  -

 های خوب دارن. رن فضا... ارتششون زیاده... ماشینها میخب... اون

تونیم قهرمان داشته های گنده نداریم، نمیها رو نداریم، مثالً ماشینیعنی ما چون این چیز -

 باشیم؟

 نه.

 خوب... اگه خود تو قهرمان بشی که اون وقت ایرانی هستی؟ -

 شم. می آره دیگه... من
 گی ایرانی هستی یا دوست داری بگی آمریکایی هستی؟بعد که قهرمان بشی به همه می -

 ام.گم ایرانیرم آمریکا... ولی  میمی

 مونی؟چرا توی همین ایران نمی -

 «. رم اونجاها اونجان... منم میی قهرمانهمه

 نند؟ کوخان، توی کجای دنیا زندگی میکنی اگه دراکوال وجود داشته باشه یا لولفکر می -»

 کنم توی آمریکا.فکر می
 برای چی آمریکا؟  -

 چون که خیلی پیشرفته است.
 کنه؟ مگه دراکوال جایی که پیشرفته باشه زندگی می -

 دونم. ولی فکر کنم اگه قرار باشه جایی باشند، باید توی آمریکا باشند.نمی
 به نظرت لولوخان از کدوم کشور و ونهلسینگ از کدوم کشوره؟  -

 خوره آمریکایی باشند.هر دوتاشون می

 توی ایران چی؟  -

 «.ای همراه با تمسخر( نه بابا ایران که کسی نمیاد)خنده
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 اثرهای زیباشناختی الگوها -8-4-1

های ها، بازیها، پویانماییدر کارتون داریسرمایههای ساخته و پرداخته دستگاه تبلیغاتی نظام الگو
ها، واجد القائات زیباشناختی بسیار زیادی هستند و اساساً به سبب آن که ها و سریالدیجیتالی، فیلم

های فرهنگی اخیر سالگی( تفکری عینی است، محصول 12 -11تفکر کودکان و نوجوانان )تا سنین 
 ها، در عمل پذیرشهای ممکن بدانترین چهرهارایه جذاببا سوءاستفاده از تفکر عینی کاربران، با 

کنند و کودکان و نوجوانانی که تحت های طراحی شده را در نزد کودکان و نوجوانان تسهیل میالگو
یدن زنند و به فرض به صرف دگیرند، بر همین مبنا دست به قضاوت میهای اخیر قرار میتأثیر الگو

بودن وی یا به صرف دیدن لبخند زدن باربی، خوب بودن وی را نتیجه  چهره زیبای باربی، مهربان
ها که در نتیجه فقدان تفکر انتزاعی و عدم فهم دقیق گیریگیرند، در حالی که این گونه نتیجهمی

جود توان به صرف واند، خطا هستند و نمیمفاهیم انتزاعی از سوی کودک یا نوجوان صورت پذیرفته

های ذهنی فرد )مانند مهربان یا خوب ظیر زیبایی چهره یا لبخند زدن(، ویژگییک ویژگی عینی )ن
 بودن( را نتیجه گرفت.

آموز ابتدایی بیانگر آن است که این های انجام شده با دختران و پسران دانشبررسی مصاحبه
ای العادهقفواهمیت زیاد و « زیبایی فیزیکی»، نه تنها برای های غربیآموزان تحت تأثیر الگودانش

های بی، موهای آ)نظیر داشتن چشم« های زیبایی غربپذیرش استاندارد»قایل هستند، بلکه دست به 
ی عمده شدن مقوله زیبای»اند، بالطبع به دنبال صاف، لَخت و طالیی، پوست سفید، اندام الغر( زده

ه گردد کاداران مطرح میبرای افراد، تمایل به زیبا شدن به هر طریق ممکنی برای هو« فیزیکی
 کند.خطور می آنان، در اولین گام به ذهن «های زیباییجراحی»گزینه 

ه هم است این مسأل« مد و مدگرایی»مسأله دیگری که در مقوله زیباشناختی مطرح است، مسأله 

 گردد.ها القا میهای دخترانه )و بعضاً پسرانه( به کاربران آنطی انبوهی از بازی
 آموزان دبستانیهای انجام شده با دانشگفته، شواهدی از مصاحبهه در ذیل عناوین پیشدر ادام

 ارایه خواهند شد.

 عمده شدن مقوله زیبایی فیزیکی
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های جنس مؤنث نسبت به زیبایی از حساسیت خاصی برخوردار است و البته در این زمینه آموزه
های مادی ارجح های معنوی را بر زیباییری از زیباییهای معنوی، برخوردادینی با طرح زیبایی

 هایی که زیبایی آنان غیرمعمول وداری با طرح الگوسرمایهاند، اما دستگاه تبلیغاتی جهان دانسته

های ها(، در عمل کودکان و نوجوانان کاربر بازیفرابشری است )نظیر زیبایی باربی، برتز و مانند آن
ایی بیش از پیش برخورد داده، مسأله زیبایی فیزیکی را در ذهن آنان عمده اخیر را با مقوله زیب

 .1سازدمی

 
                                                             

 های تبلیغاتی غرب برای تسهیل القائات خویش ممکن استبرای جنس مؤنث چنان پر اهمیت است که دستگاه مسأله جذابیت فیزیکی -1

که محوریت آن مقوله جادو و جادوگری است، طراحان  به این مقوله پر اهمیت متوسل گردند. به عنوان مثال در پویانمایی دخمه جادویی
جنس مؤنث، در عمل جذابیت آن را برای کودکان و نوجوانان کاربر چند  پویانمایی با دست گذاشتن روی روح زیبایی دوست

گونه که از تصاویر زیر پیداست، قهرمانان پویانمایی اخیر انواع مختلف و نامتعارفی از رنگ مو و پوشش را اند. همانبرابر کرده
 اند:در خود به نمایش نهاده
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 دهد:ساله، در مصاحبه خویش مصداقی از همین معنا را به دست می 12مهسای 
 خوای الک بخری؟خوای پول دربیاری الک و لوازم آرایشی بخری، چرا میگفتی می -»

 دارم.من خیلی الک دوست دارم، خیلیم الک 

 خوای الک بخری؟اگه خیلی الک داری، پس چرا بازم می -
 خواد بخرم.رم مغازه الک فروشی، بازم دلم میتر رنگا رو ندارم، میخیلی الک دارم، اما بیش

 چرا دوست داری وسایل آرایشی بخری؟  -
 کنن.ترم میخوشگل -

 تر شی؟خوای خوشگلچرا می -
 بشن.تر خب همه دوست دارن خوشگل

 تر بشی؟خوای خوشگلتو چرا می -
 «.گن خوشگلمکنن و میتر بهم توجه میتر بشم، بیشاگه خوشگل

 های غرب در زیباییپذیرش استاندارد

 های این دیار درغرب در صدد برتر نشان دادن خویش است و تالش برای تأیید و ستایش معیار
های ازع غرب است. از همین رو در بسیاری از بازیزیبایی هم جزوی از تالش برای نمایش برتری بالمن

های صاف و طالیی، های مطرح شده با چشمان آبی، موهای دخترانه(، الگودیجیتالی )خاصه بازی
های اند. کاربری کودکان و نوجوانان کاربر محصولپوست سفید، قد بلند و اندام الغر، ترسیم شده

 هایی که واجدداری، آنان را دایم با الگوسرمایهدنیای های تبلیغاتی تدارک شده توسط دستگاه
سازد و رفته رفته کودکان و نوجوانان کم تجربه، با دیدن های زیبایی غرب هستند، مواجه میاستاندارد

های های آسمان خراش، ماشینای از ساختمانهای چشم آبی، مو طالیی و سفید پوست در زمینهالگو
گونه همان رسند،ط زیبا، امکانات رفاهی گسترده و نظایر آن، به این نتیجه میگران قیمت، زیست محی

ت گونه اسهای مادی دست باالتری تا دیار آنان دارد، حتماً در زیبایی نیز همینکه دیار غرب در قدرت
 های زیبایی غرب همخوانی و وفاق داشته باشد.و اصوالً زیبا کسی است که با معیار

هایشان بر آنچه از آن یاد ساله، در مصاحبه 12ساله و باران  1ساله، زهرای  7 اظهارات مرضیه

 شد، داللت دارند:
 تو دوست داری جای سفید برفی باشی؟ -»

 آره. 
 چرا دوست داری جای اون باشی؟ -

 آخه خیلی خوشگله.
 یعنی چی سفید برفی خوشگله؟ -

 چون سفیده. 
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 هر کی سفید باشه، خوشگله؟ -
 آره دیگه.

 هایی که سفید نیستن، خوشگل نیستن؟اون -

 ترن.چرا خوشگلن. ولی اونایی که سفیدن خیلی خوشگل
 ترن؟ها خوشگلچرا اون -

 ترن از بقیه. خب اونا سفیدن پس خوشگل
 فقط برای این که سفید خوشگله؟ -

 نه دماغشم خوشگله.

 چرا دماغشم خوشگله؟ -

 «.آخه دماغش عروسکیه
 ات چه شکلی بشه؟شدی دوست داری بچهخوب تو بزرگ  -»

چشماش درشت باشه و آبی، موهاش هم طالیی باشه و فرفری بعدش قدش بلند باشه و بلد باشه 

 «.آهنگ بزنه
 های باربی و السا چه طوریه؟مدل مو -»

 بنده، السا هم موهاش رو بافته.باربی موهاشو می
 موهاشون چه رنگیه؟ -

 بلونده، خیلییییی قشنگه.
 بزرگ شی، دوست داری موهات رو بلوند کنی؟ -

 ده.گم، موهاش رو بلوند کنه، گوش نمیخیلییییی، حتی اآلنم به مامانم  می
 دوست داشتی موهات مشکی نبود؟ -

 کردم ای کاش که بور بودم.وای خیلی، گاهی اوقات با خودم آرزو می
 چرا رنگ بور رو این قدر دوست داری؟ -

 .«خب واقعاً قشنگه
های غرب در ارتباط با جنس مؤنث زیبایی فیزیکی و الغر اندامی زن است، اما اگر چه استاندارد

یده ی جذاب داین استاندارد در ارتباط با جنس مذکر تفاوت یافته، اندام عضالنی آنان، معیاری برا

-د عالقههای مورجویی به الگوهای غربی برای تشبهگردد، بنابراین پسران کاربر الگوشدن آنان می

افتند، از سوی دیگر با شان، به اندیشه قوی کردن خویش و افزایش حجم عضالت بدن خود می

ک دهد، سیکس پسالی رخ میتوجه به آن که افزایش حجم عضالت کودکان پس از بلوغ و در بزرگ
 ،تری است که جای عضالنی شدن را گرفتهشدن )یا عیان شدن عضالت شکم( مورد در دسترس

 شود که سیکس پک داشته، عضالت شکم آنان هویدا است.انعکاسی از قدرت جسمانی پسران می
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وی  های معمولدارد، یکی از کارساله، در ارتباط با اندیشه سیکس پک شدن، بیان می 11فردین 
ر تو دوستانش نشان دادن شکمشان به یکدیگر هست تا مشخص شود، شکم چه کسی عضالنی

 به این ترتیب در جایگاه باالتری در بین همگنان قرار دارد(:است )و 
 خوب بهم بگو ظاهر رابین چه جوریه؟ -»

 خیلی عضالنی، خیلی جذابه.
 دیگه چه جوریه که جذابه؟ -

 شن. قدش بلنده، دخترا عاشقش می

 شن؟رابین چون جذابه عاشقش می -
 آره، هم اندامش قشنگه هم قویه، باهوشه، قدرت داره.

  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 شه؟اون خودش عاشق دختر نمی -
 اون نه، خودش دوس دختر داره.

 چه جوری با هم دوست شدن؟ -
 شن.ده، بعد اونم میاد تو گروه، اسمش استارفایره، با هم آشنا میرابین یه گروه تشکیل می

 با هم خوبن؟ -
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 شه.استارفایر، پیش اون آروم میره پیش شه، میآره خیلی، هر وقت رابین ناراحت می
 کنن؟دیگه چه کار می -

 کنن.همدیگه رو بغل می

 ظاهره دختره چه جوریه؟ -
 العاده داره، زیبا هست، خیلی زیبا. جذابه، الغره، اندام فوق

 ها زیبا هستن؟همه دخترهای توی کارتون -
 آره.

 کنی چرا همه دخترهای کارتون زیبا هستن؟تو فکر می -
 تا کارتون جذاب بشه.

 شه؟اگه دخترا زیبا نباشن، کارتون جذاب نمی -
 دونم، ولی باشه بهتره، پسرام باید شکم شش تیکه داشته باشن.نمی

 شوند؟دخترها چه جوری جذاب می -

 الغر باشن وآرایش داشته باشن. 
 آرایش خوبه؟ -

 آره.

 چرا؟ -

 شن. چون دخترا زیبا می
 باشن، زیبا نیستن؟ اگه آرایش نداشته -

 دونم.نمی
 شن؟گفتی پسر باید شکمش شش تیکه باشه، چه جوری شش تیکه می -

 کنم، ببینم تغییر کرده.رم جلوی آینه، بدنم رو نگاه میبا ورزش، من همیشه می
 چرا دوست داری شکمت شش تیکه باشه؟ -

 چون باید قوی باشم.  

 های تو چی؟دوست -
خوان عضله داشته باشن، همیشه هم شکممون رو به هم نشون ، میاونام خشن دوس دارن

 دیم.می
 دین؟چرا شکمتون رو به هم نشون می -

 «.ترهتر عضله داشته باشه، قویهر کی بیش
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اندیشه سیکس پک شدن چنان گسترده است که بعضاً دختران نیز آرزوی سیکس پک شدن را 
ز اندیشه خود در رابطه با آرزوی عضالنی شدن شکمش، ساله در مصاحبه خویش ا 12دارند. ریحانه 

 به شرح زیر یاد کرده است:

 دونی من چی دوس دارم؟می»
 چی؟ -

س پک اس سیکتیپینک و بیدونستی که بلکدوس دارم بدنم سیکس پک داشته باشه، می
 دارن؟

 سیکس پک چیه؟ -
 «. شهتیکه می 6یه چیزیه شکم 

 
 
 

 
 
 

 زیباییاستقبال از جراحی 
شد که دچار آسیبی در سطح چهره اگر چه زمانی جراحی پالستیک برای افرادی به کار گرفته می

بودند، اما با پیشرفت دانش جراحی، جراحی پالستیک و زیبایی در جهت پردازش هر  یا بدنشان شده
 چه زیباتر افراد به کار گرفته شد.

متعدد  های زیباییهای مورد توجه افراد، با جراحیاینفلوئنسرها و از آنجا که بسیاری از سلبریتی

ها نیز به این اند، هواداران آنسعی در تراشیدن و به نوعی بازسازی چهره و بدن خویش را کرده
 های زیبایی، خود را زیباتر از آنچه هستند، بپردازند.افتند که آنان نیز با توسل به جراحیاندیشه می
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ساله، در مصاحبه خویش در حالی که به دوران بلوغ زیستی خویش هنوز نرسیده است  7یه مرض
ی به اندیشه جراحدارد که بیان میاند، اش هنوز شکل قطعی خود را پیدا نکردهو بالطبع اجزای چهره

 خواهد بینی خود را عروسکی کند:بینی خودش افتاده است و می

 کی بهت گفته که تو یاد گرفتی؟خوب این مدل بینی عروسکی رو  -»
وام برم خهیچکی، دوستم یه عروسک داشت، خیلی بینیش خوشگل بود، بعد من خوشم اومد، می

 گم عروسکی.همون جوری عمل کنم، برا همین  می
 بینی اون عروسکه مگه چه شکلی بود؟ -

 خیلی کوچیک بود و سرش باال بود.
 ه؟آهان، پس هر کی دماغش عروسکیه، خوشگل -

 خوام برم دماغ مو عمل کنم. آره. برا همین من می

 خوای دماغت رو عمل کنی؟جدی می -
 آره. 

 چرا؟ -
 خوام عروسکیش کنم.دماغم بزرگه، می

 کی بهت گفته بینیت بزرگه؟ -
 هیچکی. 

 پس از کجا فهمیدی بینیت بزرگه؟ -
 خوام عمل کنم. کنن، منم میآخه همه عمل می

 دن بینیت رو عمل کنی؟ها اجازه میبخوای عمل کنی، مامانت اینخوب اگه  -
 ده.نه، بابام اجازه نمی

 دونی؟از کجا می -
 .خواست عمل کنه، ولی بابام اجازه ندادآخه مامانم می

 خواد عمل کنی یا نه؟ کنن، تو دلت میشون رو عمل میخوب مثالً وقتی بقیه دماغ -
 خوام خوشگل شم. آره، چون اونا خوشگلن، منم می

 تر هستی. شون رو عمل کردن هم خوشگلولی به نظر من تو اآلن از بعضیا که دماغ -

 «.شه خود به خودنه، بدون عمل که دماغ خوشگل نمی
از  سازد، ویاش، در مصاحبه خود خاطرنشان میهای مورد عالقهساله، با الهام از الگو 12ریحانه 

آید و نه تنها مایل است که بینی خود را جراحی کند، بلکه در صدد پروتز بدن خودش خوشش نمی
 هایش هم هست:ها، گذاشتن گونه و باال کشیدن چشملب

 کنی؟اآلن تو احساس خوشگلی و جذابیت نمی -»
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 کشم.بینم، خجالت میهای هم سن و سال خودم رو مینه، من بچه
 تو هم خیلی خوشگلی، هم خوش هیکلی ریحانه.اما به نظر من  -

خواد بزرگ شدم، ولی من اصالً نه از قیافه خودم، نه از هیکل خودم، خوشم نمیاد، من دلم می

 «.دماغم رو عمل کنم، مژه بذارم، چشام رو بکشم باال، گونه بذارم، لبام رو هم پروتز کنم

 مد و مدگرایی

های دیجیتالی در جریان کودکان کاربر بازی»سازد: ( در مقاله خویش خاطرنشان می2217) 1هوه

های بزرگ و نظایر آن مواجه سازی، فروشگاهبازی، با مواردی مانند سالن زیبایی، سالن بدن

که پیام پنهان این دست از موارد، چیزی جز عمده شدن مسأله جذابیت، مد و مصرف هر « گردندمی
 تر برای مخاطبان آن نیست.شچه بی
 

   
 
 
 

 
 

 های جدیدی را معرفیکوشند تا مدها در فراز مهمی از اقداماتشان میها و اینفلوئنسرسلبریتی
ها تشویق کنند. بالطبع از ها را در معرض دید همگان قرار داده، آنان را به تبعیت از آنکرده و آن

دراک شدن فرد ذی سهم است و پوشش نازیبا، در ادراک هر آنجا که پوشش زیبا، در هر چه زیباتر ا
هایی که هر یک مد خاصی را به تر وی مؤثر است، بنابراین غالب افراد، خاصه هوادران الگوچه زشت

 شوند.توجهی از کنار آن رد نمیگذارند، طرفدار مد هستند و با بیمعرض دید می
دارند، الگوهای مورد های جداگانه خویش اظهار میساله، در مصاحبه 12ساله و باران  11مهسای 

عالقه آنان به شدت مدگرا بوده، آنان نیز با الهام از الگوی مورد نظرشان، از مدهای معرفی شده 
 کنند:توسط آنان تبعیت و پیروی می

 باربی برای تو جذاب بود؟ چه چیزی توی بازی -»
ن شوالً فشن شو داشتن و باید اول آرایشها خیلی خوشگل بودن، بعد مثهمه چیش، باربی

تونستی یه عالمه لباس جذاب و خوشگل براشون کردی، کالً مدالی مختلف میکاپ داشت، بعد میمی
د دن و تو بایطوریه که دوتا دختر خوشگل و الغر لخت بهت نشون میانتخاب کنی، یا کالً این

 شون لباس انتخاب کنی.واسه

                                                             
1. Huh, Y. J. 
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 که چه کار کنن؟کنی لباس انتخاب می -
 رن بیرون.بعدش با پسرا می

 قدر زیاد این بازی رو دوست داشتی؟چرا این -

 خب خیلی جالبه.
 چه چیز اون برات جالب هست؟ -

وشی، ری بیرون یه لباس جدید بپدار باشی که بتونی هر بار که میکه یه دختر خوشگل و پولاین
 «.تیپ جدید قرار بذاریو با یه پسر خوش

 خوام بشم. من مث اُکیا می»... 
 از چه نظر؟ -

 کنه رو منم بکنم.کارایی که اون می
 چه کارهایی؟ -

 خوام موهام رو رنگی کنم.خوام موهام رو مث اون بلند کنم، متوسطه هم که رفتم، میمی

 چرا حاال شبیه اکیا؟ -
اش تبلیغ رنگ اُکیا رو شیشهچون اآلن اون مدلی مده، مگه ندیدی این مغازه لوازم آرایشی رو 

 خواد برم موهام رو مث اون کنم.شم، دلم میکرده، هر دفعه رد می
 دیگه چه چیزی از اُکیا یاد گرفتی؟ -

 همین که چه جوری لباس بپوشم.
 پوشه؟چه جوری لباس می -

 پوشم.لباساش خیلی قشنگه، گفتم که مث اون لباس ورزشی می
 گی؟بهم میاش رو هم یه مدل دیگه -

اکیا شلوار تنگ مشکی با کتونی رنگی و پیراهن داره، خیلی بلند دکلته اس، اونم خیلی دوس 
 «.دارم
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 اثرهای خانوادگی الگوها -1-4-1

ان شوند، گاهی چنان کودکمی دیجیتالی مطرحهای و بازیها پویانماییها، که در کارتونهایی الگو
کوشند یم آنان با اخذ دقایق رفتاری آنان، تأثیر دهند که کودکان تحتمی قرار تأثیر کاربر را تحت

را پیشه خود کرده، به عنوان مواضع خودشان اعالن دارند، هر چند که آن ها تا عیناً همان رفتار
منطبق با عرف فرهنگی و اجتماعی آنان نباشد. مصادیقی مانند: تزلزل دیگرپیروی کودکان ها رفتار
دار شدن و استقبال از دوست جنس مخالف، پذیرش کنار سالی، بچهجوانان، نفی ازدواج در بزرگو نو

نهادن و ترک اولیا، زندگی مجردی در آینده و احیاناً جایگزین کردن یک سگ یا مانند آن به جای 

ها انماییپوی ها،اولیا، همسر یا فرزند، از جمله مواردی است که بعضاً در مصاحبه کودکان کاربر کارتون
 گردد.می دیجیتالی غرب، مالحظههای و بازی

 تزلزل دیگرپیروی کودک از اولیا
روی شود که حداقل دیگرپیبا بررسی میدانی مقوله دیگرپیروی کودکان و نوجوانان، مشخص می

ا در ی اقشاری از آنان از اولیایشان، دچار وقفه و تردید شده است، به این معنا که کودکان و نوجوانان

زنند و یا آن که در سطحی فراتر، دست های اولیا، دست به مخالفت نسبی میها و ارزشبرابر معیار
شوند که ضمن . در موارد دیگری مالحظه میزنندبه مخالفت تام و تمام با اظهارات اولیایشان می

 گیرد.ر اولیا به خود میمخالفت کودکان و نوجوانان با اولیا، مخالفت آنان جنبه عملی نیز در براب
   

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

در بررسی دالیل وقوع تردید در دیگرپیروی اقشاری از کودکان و نوجوانان از اولیایشان که به 

توان به برخی از عوامل خانوادگی و اجتماعی می سهم خود مسأله جدید و مهم و قابل توجهی هست،
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های متعارض اولیا، مواجه شدن کودک با تعارض اشاره داشت. احساس ضعف پدر و مادر، بیانات
های و اولیا، فشار هنجاری گروه و برخی از تحولای رسانههای ارزشی و هنجاری موجود بین الگو
اجتماعی، افزایش توقعات اقتصادی کودکان و های و هنجارها اجتماعی مانند: تغییر نسبی ارزش

پرستی در جامعه و ارتقای دید نقادانه کودکان و تجمل رفاههای نوجوانان در پی پررنگ شدن معیار
و نوجوانان، از جمله عواملی هستند که در ایجاد تردید در دیگرپیروی برخی از کودکان از اولیایشان 

 .اندمؤثر واقع شده
اش، شاهد مثال روشنی از تزلزل دیگرپیروی از اولیا را به دست ساله در مصاحبه 7اظهارات اشکان 

 دهد:می
 کنه؟های خوبی میاشکان کاپیتان آمریکایی چه کار -»

 ی کارهاش خوبن. همه

 کنه؟یعنی هیچ کار بدی نمی -

 نه.

کنه یا کنی که کاپیتان امریکایی هم این کار رو میکنی به این فکر میتو وقتی یه کاری می -
 نه؟

 کنه. کنم که کاپیتان آمریکایی میهایی رو میمن فقط کار

 اگه مامان و بابات بگن اون کار، کار خوبی نیست، چه طور؟ -

 «. کنم این کار روقایمکی می

 عالقه به زندگی مجردی در آینده 
های انجام شده با کودکان و نوجوانان دبستانی حکایت از آن دارد که اقشاری از دختران مصاحبه

استقبال کرده، ضرورت ازدواج را برای خویش نفی و پسران مصاحبه شده از زندگی مجردی در آینده 

 کنند.می

بررسی اثرهای خانوادگی کاربری کودکان پیش از دبستان از تبلت، »( در کتاب 1311منطقی )
ه برخی اندیشگر شدن تشکیل خانواده در درباره منفی جلوه« فور، تلفن همراه، ماهواره و رایانهاسپی

 نویسد:ایرانی میاز کودکان پیش دبستانی 
دار شدن(، برای دختران همواره مطرح بوده است، عالقه به تشکیل خانواده )و در پی آن بچه»

 هایشدت عالقه به ازدواج و تشکیل خانواده در دختران در حدی بوده است که همواره یکی از بازی
 آن، تجربه موهبت مادر مرسوم بین دختران، برگزاری ازدواج بین خود و یک داماد فرضی و به دنبال

 آورند، بوده است، اما برخی ازای برای عطوفت ورزیدن به نوزادی که به دنیا میشدن و یافتن عرصه
 سالیشواهد میدانی گردآمده، حکایت از عدم عالقه دختران خردسال به تشکیل خانواده در بزرگ

 آنان دارد. 
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تناد های خود با اسهای دیجیتال، در مصاحبهبازی ها وها، پویانماییبرخی از کودکان کاربر کارتون
م در اند. برخی از کودکان هبه الگوهای فمینیست، از عدم تمایل خویش به تشکیل خانواده یاد کرده

هترین اند که زندگی مجردی بپی الگوبرداری از الگوهای غیرفمینیست غربی، به این نتیجه رسیده

 از آن استقبال کنند. توانند سبک زندگی است که آنان می
توان در ترین دلیل عدم عالقه برخی از دختران خردسال ایرانی به مقوله خانواده را میمهم

 ها، اوالًهای عروسکی کارتونی که در اختیار آنان قرار دارد، دید. این الگوالگوبرداری آنان از الگو
لب اربی، برتز، السا، سیندرال( و ثالثاً در غاخانواده مشخصی ندارند و ثانیاً غالباً مجرد هستند )نظیر ب

 موارد یک یا چند دوست پسر در اطراف خودشان دارند.
های فمینیستی در جامعه را عامل عدم توان تحوالت اجتماعی و گسترش گرایشدر سطح بعد، می

 استقبال دختران خردسال از تشکیل خانواده برشمرد.
های گسترده را به سمت وقوع پیوسته است، خانواده تحوالت اجتماعی که در جهان معاصر به

ر ای نیز تا حدودی تحت تأثیای شدن سوق داده و با بروز پدیده هم خانگی، حتی خانواده هستههسته

ای کودکان در جامعه، به صورت ههای مشاهداین مسأله کم رنگ شده است. مضاف بر این، یادگیری
ها عمل کرده، ورود زنان به زندگی های دیجیتالی و کارتونت بازیهای آنان از القائامکمل آموخته

های کند. البته گرایشمشترک را مستلزم از دست دادن آزادی و محدود شدن آنان ترسیم می
های رادیکال که به جای همیاری زنان با مردان، مقابله فمینیستی موجود در جامعه )به ویژه گرایش

را در  -گراییجنسو به موازات آن پذیرش هم–مردان در زیر پای زنان زنان با مردان و له کردن 
دستور کار خود دارد( نیز مزید بر علت شده، با تبلیغ آن که زنان به مردان نیازی ندارند و زنان با حفظ 

تری به دست بیاورند، در کاهش میل اجتماعی بیش –های اقتصادیتوانند پیشرفتتجرد خود می
 دواج ممکن است مؤثر واقع آمده باشند.دختران به از

ن گر شدزمان با منفی جلوهنماید، این مسأله است که همنکته دیگری که تذکر آن الزم می

جنس به عنوان یکی از صوّر حیات جنسی و خانواده، گرایی و ازدواج افراد همجنستشکیل خانواده، هم
تهیه  هایها و پویانماییآن در برخی از کارتوندر برخی از کشورهای غربی پذیرفته شده و انعکاس 

 گرایی بهجنسشده در آن سوی آب مشهود است. بالطبع هدف این اقدام، نهادینه کردن مسأله هم
 عنوان امری طبیعی در اذهان کاربران خردسال است.
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بوده است، شدت دار شدن(، برای دختران همواره مطرح عالقه به تشکیل خانواده )و در پی آن بچه
 های مرسومعالقه به ازدواج و تشکیل خانواده در دختران در حدی بوده است که همواره یکی از بازی

بین دختران، برگزاری ازدواج بین خود و یک داماد فرضی و به دنبال آن، تجربه موهبت مادر شدن 

 بوده است، اما برخی از شواهدآورند، ای برای عطوفت ورزیدن به نوزادی که به دنیا میو یافتن عرصه
 د. سالی آنان دارمیدانی گردآمده، حکایت از عدم عالقه دختران خردسال به تشکیل خانواده در بزرگ

 

 
 
 
 
 
 

گر شدن والدگری در نزد کودک، مورد دیگری است که در زمینه خانواده و اندیشه منفی جلوه
 شود.مالحظه میهای میدانی کودکان تشکیل خانواده در مصاحبه

دهند و در واقع بسان یک دختران از بدو خردسالی خویش، عالقه مفرطی به عروسک خود نشان می

 نند.ککنند و در این روند به نوعی تمرین مادرگری را نیز تجربه میمادر برای عروسکشان مادری می
ی قد خودش را روهای سه ساله را که عروسکی هم تر کسی باشد که عطوفت دختر بچهشاید کم

اند و با الالیی کردن خودشان، در صدد خواباندن عروسکشان است، ندیده باشد. پاهایش خوابانده
شناسان را به این تردید رسانده است که شاید هورمون طبع مادرگری عمیق کودک حتی برخی از روان

ها ها است که انسانآنخاصی در دختران هست که متصدی بروز چنین رفتارهای عاطفی و مادرانه در 
 اند.تا حال حاضر به کشف آن نایل نیامده
ها به حفظ و حراست از عروسکشان و به نمایش نهادن مادرگری اما با وجود عالیق مفرط دختر بچه

ها، برخی از شواهد میدانی گردآوری شده گروه پژوهش، حکایت از آن دارد که حداقل در اقشاری برای آن

ال ایرانی مصاحبه شده، عالقه چندانی به والد شدن و مادرگری وجود ندارد و این کودکان از دختران خردس
 دار نشوند.دهند که در آینده ازدواج نکنند و اگر ازدواج هم کردند، بچهترجیح می
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های آن سوی آب )مانند باربی، برتز، های دیجیتالی و کارتونهای مطرح در بازینگاهی به الگو  
ها(، حکایت از آن دارد که به شکل بالمنازعی تمامی من، اسپایدرمن و نظایر آنتن، بتآنا و السا، بن

 ها، دوستی از جنس مخالف را در کنار خود دارند.این الگو

 
    

 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ها، روابط ها و کارتونهای مطرح در بازیزمان با طرح دوست جنس مخالف در کنار قهرمانهم
 آید. ها نیز کم و بیش به نمایش درمیجسمانی آن

ای از قداست ها، روابط جسمانی اخیر، به جای نفی شدن، در هالهها و کارتوندر بسیاری از بازی

گردند. به عنوان مثال، در کارتون زیبای خفته، شاهزاده تنها با بوسه یک دختر مینیز پیچیده و ارایه 
شود. در کارتون یخ زده )فروزن( نیز پس از آن که آنا توسط خواهرش به از خواب مرگ بیدار می

 زند، بوسه یک مرد گرما را به وجود وی برگردانده، قلب یخ زده او شروع به تپیدن دوبارهاشتباه یخ می

 کند.می
ا و ههای انجام شده با کودکان داللت بر آن دارد که کودکان اخیر پس از کاربری بازیمصاحبه

کنند که دوست جنس مخالف به ها یاد شد، در عمل احساس میهایی از آنهایی که از نمونهکارتون
 «. ای اساسی در زندگی مطرح است و شخصاً به دنبال رفع نیاز اخیر برآیندمثابه مسأله

 اش به زندگی مجردی به شرح زیر یاد کرده است:ساله، در مصاحبه خود از عالقه 7آوای 
 های خودت باشی؟... چرا دوست داری همیشه با دوست -»

 خندیم.چون همیشه با هم می
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 خندی؟ی کنی، همیشه میهای خودت زندگیعنی اگر با دوست -
 آره دیگه، تازه، نبایدم درس بخونم. 

 چرا نباید درس بخونی؟ -

آخه اون جا که مامانم نیست بگه درس بخون، وقتی درس نخونم، مثل باب و پاتریک همیشه با 
 «.کنیمریم بیرون و تو یه خونه زندگی میهم هستیم و با هم می





 تأملی دوباره

های انجام شده با کودکان و نوجوانان در فصل دوم کتاب، در درجه نخست اهمیت با بررسی مصاحبه
ونه شدن گشود که کودکان و نوجوانان )و جوانان( نیاز کتمان ناپذیری به الگو دارند تا چهمشخص می

های های مطلوب طبعشان رقم بزنند و در درجه بعدی اهمیت، مصاحبهرا با توجه به الگو خویش
های مورد توجه و انجام شده حکایت از تأثیرپذیری عمیق کودکان و نوجوانان )و جوانان( از الگو

 عالقه آنان دارند.

 ، با عنایتهای مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعیها سبب شده است همه جریایاهمیت الگو
هایی داشته باشند که با  دلبسته کردن کودکان، نوجوانان خاص روی الگوها، سعی در پردازش الگو

گونه شدن گونه بودن و چهو جوانان به خودشان، در عمل به صورت یک فلش راهنما عمل کرده، چه
 را در برابر آنان ترسیم کرده و آنان را بدان راه فرا بخوانند.

های انقالبی که ممکن داری برای ارتقای فروش محصوالتش از سویی و مهار انسانجهان سرمایه
ودکان، ها، کداری را با تهدید مواجه کنند، کوشیده است تا با اتکا به الگواست، کیان نظام سرمایه

گرا، شهوی و مرعوب تربیت کند تا ضمن تحقق نوجوانان و جوانان اقصاء نقاط عالم را افرادی مصرف
 سیاسی خود را هم جامه عمل بپوشاند. -اجتماعی -هداف اقتصادی خویش، اهداف فرهنگیا

 توان تاحدود زیادی به موفقیتهای انجام شده با کودکان و نوجوانان ایرانی میبا تأمل در مصاحبه

 های اخیر اذعان کرد.الگوپردازی
در آغاز، تأثیرپذیری از ظواهر الگو و ها، اگر چه اثرپذیری کودکان و نوجوانان )و جوانان( از الگو

اسوه است، اما در ادامه، این اثرپذیری در رفتار هوادار و در نهایت در نظام ارزشی وی منعکس 
 گردد.می

ساله، حکایت از  12ساله و مهسای  12ساله، باران  11ساله، فردین  12های ملیکای مصاحبه
شان دارد، به این معنا که ملیکا تمامی اتاقش را عالقه های مورداثرپذیری این افراد از ظواهر الگو

افتاده  -نظیر الگویش –شبیه اتاق لورن کرده است، فردین به دنبال سیکس پک کردن شکمش 
های کند و مهسا با وجود برخورداری از موبرداری میاست، باران در رنگ مو و لباس، از اُکیا کپی

های خودش است، اما این مسایل و موارد صوری، در ادامه مشکی زیبا، درآرزوی طالیی کردن مو
 انجامد. به عنوانهای مطلوب طبع افراد میبرداری رفتاری از الگوعالقه ورزیدن به الگو، به کپی

ساله برخالف اصرار اولیا در  7ساله از گرفتن دوست پسر نظیر باربی یاد کرده، آوای  1مثال، دُرسای 
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د همچون باب اسفنجی پول )برای تهیه وسایل آرایش و پوشش خودش( خواهپزشک شدن وی، می
 کند، وی همچون باربی، ازدواج نخواهد کرد.ساله بیان می 7در بیاورد و آرمیتای 

ی هاتر الگو در ذهن هواداران، رفته رفته افراد به اخذ ارزشدر گذر زمان و عمق یافتن هر چه بیش

ها دست زده، این مسأله در عمل موفقیت پردازش و سیاسی الگو اخالقی، عقیدتی، فرهنگی، اجتماعی
 12 دهند. به عنوان مثال، امیرحسینداری را نشان میهای تبلیغاتی نظام سرمایهالگو توسط دستگاه

گوی دهند که با اتکا به الاش ضمن تأکید بر عالقه وافر خودش به تتلو، نشان میساله، در مصاحبه
ساله هم آرزوی رفتن به خارج را کرده  8گرایی اخالقی رسیده است. هستی بیتاخیر، در عمل به نس

ها راحت شود. مهتاب که به روایت دوران است تا در آنجا از دست خانواده و حجاب مورد تأکید آن
رستی زده پدبستان خویش پرداخته است. تحت تأثیر لیدی گاگا، حتی دست به اجرای مراسم شیطان

های پردازش شده امریکایی ساله هم قهرمان 7بیند، اشکان از زمره مسلمانان خارج می و دیگر خود را
ساله، با به نمایش کشیدن ذائقه فاسد خود که تشنه   1دارد و آراد تر اعالن میرا از حضرت حق قوی

ه ستگاهای دگونه الگوپردازیدهد که چههای ترسناک، پرخشونت و جنایی شده است، نشان میفیلم

رایی، تا گداری در تغییر نوعدوستی و عواطف دقیق وی به خشونت و خشونتتبلیغاتی جهان سرمایه
 چه میزان موفق بوده است.
های مورد عالقه کودکان، نوجوانان و جوانان گذاری برای پردازش الگونگاهی به حجم سرمایه

نمونه، برای تهیه پویانمایی فروزن،  داری در این زمینه دارد. به عنوانداللت بر جدّیت جهان سرمایه

تن، نهایی نظیر پرندگان خشمگین، بها و پویانمایینفر به کار گرفته شدند، یا کارتون 722قریب به 
ود شمن نزدیک به یک قرن پی گرفته میهایی نظیر بتیابند، سوژهاسپایدرمن طی چند دهه تداوم می

یابد و در نهایت با جا به جایی قسمت( ادامه می 326سمت )هایی نظیر فرندز در چند صد قو یا سریال
 پردازند.های قبلی به تغذیه هواداران میمشی الگوهای بعدی با همان خطالگوها هم الگو

اس که تعداد زیادی از مصاحبه شوندگان بدان اشاره کرده بودند، تجربه قابل تیتجربه گروه بی
معنا که طبق بیانات مصاحبه شوندگان، اوالً اعضای گروه در توجهی در همین زمینه است. به این 

اند، بعد در حالی که این افراد به جریان آزمونی دشوار )در صدا، رقص، زیبایی چهره( انتخاب شده
لحاظ ظواهر، صدا و رقص در سطح باالیی هستند، مجدداً مورد آموزش قرار گرفته، یک دوره کارورزی 

های تعریف شده کمپانی تبعیت کنند شود، باید از رفتارها آموزش داده مینکنند و مثالً بداطی می

نزنند، زیرا ممکن است ارزش سهام کمپانی با این اقدام  -نظیر ازدواج–گاه دست به عملی )و هیچ
های انگیزشی توام با شور و نشاط پایین بیاید( و در ادامه با به صحنه رفتن اعضای گروه، آهنگ

ای هها ) فیلمکند، انبوهی از رانهای هواداران زیادی را به خود جلب میاس، چشمتیبیهای کنسرت
های تهیه شده از زندگی شخصی اعضای گروه برای هواداران پخش شده، کوتاه تبلیغاتی(، و فیلم



 283/  تأملی دوباره

ان رتری در نزد هوادایابند تا از جذابیت بیشهای مختلف را هم میاعضای گروه مجوز بازی در فیلم
 خویش برخوردار شوند.

ی های روشنهایی برای هواداران )نظیر حضور طرفداران با فانوسیتعامل با هواداران، تهیه سمبل

اس(، ایجاد تشکیالتی برای هواداران، توجه به انبوهی از صفحات طرفداری تیهای بیدر کنسرت
های مطرح شده در گروه د، الگوشوپیج( و حتی تعیین روزی با عنوان روز هواداران، سبب می)فن
 اس به شکل گسترده و عمیقی مورد توجه هواداران قرار بگیرند.تیبی

ال هایی نظیر همبرگر مک دونالد، کوکاکواس با حضور در  تبلیغات کاالتیدر ادامه، اعضای گروه بی

مریکایی هدایت های اهای کمپانیو نظایر آن، هواداران را به لحاظ مصرفی به سمت مصرف تولید
تی یا حمیات از نهادهای سیاسی مانند بیجیهای فرهنگی نظیر الکرده، با اعالن حمایت از نهاد

 گردند.داری میهای نظام سرمایهمبلغ ارزش کشور اسـرائیل،
 
 

 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

ها، العاده زیاد الگوفوقشود که برخالف اهمیت با نگاهی به روند الگوپردازی در داخل مالحظه می

ها ها از سویی و سرمایه گذاری الزم برای پردازش بهینه الگودر داخل به لحاظ پردازش علمی الگو
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ساله، در پاسخ به  8ای به عمل نیامده است و از همین رو است که هومن از سوی دیگر اقدام جدی
م ها هپرسد، مگر ایرانیا تعجب میشناسی، بهای ایرانی چه کسی را میاین سوال که از قهرمان

ساله فرد التی را که همیشه هم در زندان مست است را به عنوان  11قهرمان دارند؟ و یا حسین 

 کند.الگوی خویش انتخاب می
یر را های دریایی که مسبندی اجمالی باید بیان داشت، الگوها بسان فانوسبنابراین در یک جمع

ایانند و نمگونه شدن و بودن را به کودکان، نوجوانان و جوانان میمسیر چه نمایانند،ها میبر کشتی
های تبلیغاتی غرب در زمینه پردازش ماحصل کم کاری در داخل و فعالیت جدی و مستمر دستگاه

انجامد که کودکان و نوجوانان ایرانی مورد مطالعه، بعضاً از اخالقیاتی جدید، سبک ها بدانجا میالگو
 آورد.کنند که ناظران را به شگفتی در میهای جدید و اعتقادات جدیدی یاد میدید، ارزشزندگی ج

این قسمت را با اظهارات تنی چند از هواداران گلزار، پس از اطالع از ابتالی وی به بیماری کرونا، 
م عمق هرسانیم تا بیانات دختران و پسران مصاحبه شده )دبستانی و دبیرستانی(، در فبه انجام می

ها راهگشای اولیا، اولیای  آموزشی و اولیای فرهنگی کودکان، نوجوانان و جوانان ایرانی اثرات الگو

 باشد:

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 طور هست؟از نظر شما چه تصور دنیای بدون محمدرضا گلزار -
 .«تصورش هم سخته، ایشون نباشن منم نیستم»

*** 

 گونه هست؟از نظر شما چه تصور دنیای بدون محمدرضا گلزار -
خت خیلی س (:دهدو با گریه ادامه می)تونیم ریم، نمیام نمیو، دوهشنمی طاقت فرسا است، اصالً»

 .«سته

*** 



 285/  تأملی دوباره

 ،کردمشدم و با خود فکر میفقط به یک نقطه خیره می ،کرونا گرفتند)گلزار( زمانی که ایشان »
ی بگیر و زندگ وخواهی زندگی من رمی هاگ ،فتمگهمچین چیزی و مدام به خدا می اصالً هشمگر می

 «.بشهن خوب وولی ا بشه،من خراب 

*** 
 «ه!شسیاه می مبد و تهران برا من ، حالبشهاگر گلزار حتی از تهران هم خارج »

*** 
 .«شومانگیزه میام بیمن در زندگی ه،اگر محمدرضا گلزار نباش»

*** 
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