
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 / چند مصاحبه با کودکان پیس دبستان 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3مقدمه / 

 

 

 

 

 

           2جلد                                                                                             

 

 الگوهای ویرانگر

 آموزان دبستانی درباره چند مصاحبه با دانش)
 (اجتماعی آنان -روانی هایتحول

 

 

 

 

 

 / دكتر مرتضی منطقی/ 
 /استاد دانشگاه خوارزمی/

 

 
 



 لگوهای ویرانگرا/ 4

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 5مقدمه / 

 

 

 فهرست جلد دوم

 
 7 ........................................................................................................................... دوم جلد مقدمه

 33 ............................................................................... ساله 33 نیرحسیام با مصاحبه -33-2

 33 ...................................................................................... ساله 33 اریکام با مصاحبه -34-2
 33 ...................................................................................... ساله 9 یتایرز با مصاحبه -35-2

 53 ......................................................................... دوباره ینگاه در رانگریو یالگوها یاثرها -3
 53 .................................................................................................................................. مقدمه

 55 ............................................................................................... الگوها یستیز یاثرها -3-3
 72 ...................................................................رانگریو یالگوها یتیترب -یروان یاثرها -2-3

 302 ........................................................ رانگریو یالگوها یاجتماع -یفرهنگ یاثرها -3-3
 345 .......................................................................... مخرب یالگوها یآموزش یاثرها -4-3

 354 ........................................................... رانگریو یالگوها یدتیعق -یاخالق یاثرها -5-3
 379 ........................................................................ رانگریو یالگوها یاقتصاد یاثرها -5-3

 395 ............................................................................مخرب یهاالگو یاسیس یهااثر -7-3

 235 .................................................................... رانگریو یالگوها یباشناختیز یاثرها -3-3
 225 ........................................................................ مخرب یالگوها یخانوادگ یاثرها -9-3

 243........................................................................................................................... دوباره یتأمل
 249....................................................................................................................................... منابع

 





 7مقدمه / 

 

 مقدمه جلد دوم

 -های روانیآموزان دبستانی درباره تحولچند مصاحبه با دانش»کتاب حاضر، جلد دوم کتاب 
 است.« الگوهای ویرانگر اجتماعی آنان:

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

ذیر پها امکانهای ارتباطی جدید، بدانجا انجامید که چون نفی و حذف فناوریدر برخورد با فناوری

یفزاید و به ها بنیست، از این رو با بسترسازی فرهنگی الزم بر میزان کاربری از ابعاد مثبت فناوری
 ها را محدود و محدودتر سازند. های منفی از فناوریاین ترتیب در عمل عرصه کاربری

در ایران برخالف تجربه بشری غرب، بسیاری از مسووالن فرهنگی جامعه به دلیل آن که کاربری 
ها را داشته ریز فناوتر از آن که نگاه مبتنی بر کاربری بهینه اتواند منفی باشد، بیشها میاز فناوری

یدیو در اند. تجربه ممنوعیت وها زدهگفته، دست به نفی و انکار فناوریباشند، به سبب احتمال پیش
آغاز انقالب و ادامه همین روند در ممنوعیت ماهواره، فیلترینگ سنگین اینترنت، ممنوعیت ورود 

های اجتماعی، در برخی از شبکه و ممنوعیت )تا قبل از فراگیری کرونا( تلفن همراه به مدارس 
ند ها انتخاب نبوده و تحمیل هستهمین راستا قابل فهم هستند. حال آن که باید توجه داشت، فناوری

و در شرایط اخیر اولیای امور فرهنگی جامعه باید طبق قاعده فقهی دفع افسد به فاسد، با بسترسازی 

های ارتباطی جدید، در عمل کاربری از فناوریهای فرهنگی الزم، تالش کنند تا با افزایش فرصت
 ابعاد منفی آن را محدود سازند.

در مجلس  3373ال ها در ایران از زمان طرح مسأله ماهواره در سنگاه مبتنی بر نفی فناوری
کنون تداوم داشته است و به همین سبب در عمل عرصه را برای بسترسازی شورای اسالمی تا

ها محدود کرده و بسته است. های آنها و کاهش تهدیدهای فناوریفرهنگی جهت افزایش فرصت
های وجوگر ملی یا اینترنت ملی، نشانههایی نظیر تالش برای تهیه موتور جستالبته بروز نشانه

مردم  هایگردند، اما باید دانست که در گذر زمان به سبب آن که برخی از نیازمثبتی ارزیابی می
قشار های اای برای پاسخ به نیازاند، فضای مجازی به عرصهدریافت نداشته جامعه پاسخ مقتضی

تر دههای در ایران پیچیمختلف اجتماعی تبدیل شده است و به همین سبب بحث کاربری از فناوری
توان ها میاز آن شده است که تصور شود، تنها با بسترسازی فرهنگی برای کاربری مثبت از فناوری

زمان ها در جامعه ایران نایل آمد و اقدام اساسی در این جهت در حال حاضر همفناوریبه حل مشکل 
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با بسترسازی فرهنگی مورد نیاز، انجام برخی از اصالحات جدی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، 
 سیاسی الزم در سطح جامعه است.

ر سطح کاربران به هر روی نگارنده از آنجا که از سویی با عدم بسترسازی فرهنگی الزم د

های ارتباطی پیشرفته مواجه بود و از سوی دیگر شاهد استقبال گسترده اقشار مختلف فناوری
های جدید بود، در صدد بر آمد تا با یاری اجتماعی، خاصه کودکان، نوجوانان و جوانان از فناوری

های از فناوریدانشجویانش دست به بررسی چگونگی کاربری کودکان، نوجوانان و جوانان جامعه 
ارتباطی  هایهای کاربری آنان از فناوریارتباطی پیشرفته بزند و با به نمایش کشیدن فراز و فرود

ها کمک کرده، آنان را ی جامعه، به تعمیق شناخت خانوادهجدید، ضمن هشدار به مسووالن فرهنگ
نسبت به  ضرورت  تر و ایفای نقش والدگری الکترونیک واداشته، آنان رادر جهت نظارت جدی

ته، ترغیب فهای ارتباطی پیشرنشان از فناوریبسترسازی فرهنگی الزم برای کاربری بهینه فرزندا
 سازد.

 های زیر درج شدند: در جلد نخست این کتاب پس از مقدمه، در فصل دوم کتاب، مصاحبه

 هیافقبه شعراش  فقط اون ،ستین نیتوه حرفاش تتلو اصالً»با عنوان ساله  33 اشکانمصاحبه با 
 نکن فک .همه، دنمی فحش همه گهیداآلن  بابا» با عنوان ساله 32 مصاحبه با بنیامین؛ «دهمی
 ؛«اشآهنگ یتو بده فحش دوتا هی مه تتلو ده، حاالینشن ای ستین بلد فحش هیدبستان که یکس

گل  بعد رفت ،تتو زداول که با ساسی مانکن بود، براش دنیا » با عنوان ساله 32 یرضامصاحبه با 

 هستبرای معروفیت و حاشیه اینا گن همه میه، مهراد جمبا حاال ، م بوده هکرد با چند نفر دیگ
آخه اون هم معروف نبود، یعنی توی اینستا و اینا... » با عنوان ساله 32 شروینمصاحبه با ؛ «فقط

ما خیلی از » با عنوان ساله 32 مصاحبه با آیدای ؛«هم من از الکی دعوا راه انداختن خوشم نمیاد
یم مون شبیه به اون بشه، دیگه گفتمون اومد، بعد قرار گذاشتیم که هیکلجی حدید خوشهیکل جی

 ونیمتمی جهانبخت دنیا توی اینستا مثل» با عنوان ساله 30 ستایشمصاحبه با ؛ «شام و اینا نخوریم
 با عنوان ساله 32 علیرضایمصاحبه با ؛ «یمبگیریم بذار خوبهای عکس باید دربیاریم، فقط پول

 33میر امصاحبه با ؛ «کنن ما رو محدود کننگه، قوانین جهان خیلی سعی میجوکر توی فیلم می»
چه طوری یه ده که ده، مثالً یاد میآدم یاد می همین منِ شرّور خودش کلی چیز به» با عنوان ساله

موقع من تو بزرگی یه المبورگینی اون» با عنوان ساله 33 مصاحبه با آرمین ؛«خالفکار بزرگ بشی

یه بار با بردیا » با عنوانساله  3 محمدحسینمصاحبه با ؛ «مشکی دارم، سیگار دارم، لباسامم مشکیه
با  ساله 32 مصاحبه با ارغوان؛ «شمشیر بازی کردم، بعد با شمشیر سرش رو مثل داعش جدا کردم

با  ساله 33مصاحبه با سوگند ؛«شهدختر و پسر فقط خالصه نمی عشق بین چانیول گفت» عنوان
ثالً ها منحرفند، مکنن اینها فیسشون یه جور خاصیه، برای همین همه فک میاسیتیبی» عنوان

 «.کننگوشواره میندازن یا آرایش می



 9مقدمه / 

 

همین چند وقت پیش اس »ن: ویباقی مانده از فصل دوم با عنا در جلد دوم، پس از درج مصاحبه
های اینستاگرام بود، حاال اون از شاخ»؛ (ساله 33 امیرحسینمصاحبه با )« ر با خلوت رپ بتل کردنآ

 دوستاش با باربی»و  (ساله 33 )مصاحبه با کامیار« بردنکشته شده، ولی خیلی ازش حساب می

به ارایه ؛ (ساله 9 رزیتایمصاحبه با )« دیسکو رنپسراشون می دوس با بعدش کنن،آرایش می
ظری اهمیت ن»بندی کتاب در فصل سوم پرداخته شده است. در این فصل پس از طرح عناوین جمع

با استناد به اظهارات « پردازش قدرتمند الگوها در غرب» و« ضعف الگوپردازی در داخل»، «الگوها
، ربیتیت -روانی، زیستیذیل عناوین اثرهای  از اثرهای الگوها بر کاربران، آموزان مصاحبه شدهدانش

یاد شده  یخانوادگو  زیباشناختی، سیاسی، اقتصادی، عقیدتی -اخالقی، آموزشی، اجتماعی -فرهنگی
 است.

 
 
 

 
 
 
 

 
 





 

 ساله  11 امیرحسینمصاحبه با  -13-2

 .همین چند وقت پیش اس ار با خلوت رپ بتل كردن

 
 سالم عزیزم حالت خوبه؟ -

 .سالم ممنون

 ؟گیرو میاسمت  -

 .امیرحسین

 امیرحسین؟ هست سالت چند -
  .سالمه 33

 خوب امیرحسین تو برای خودت الگویی داری؟  -

 .ت اللهی خوشم میاد و الگومهبله من از سعید عزّ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 چرا؟  -

 .خوام مثل اون فوتبالیست بشممنم می ،هستهم تازه همشهریمون  ،تیپه، بازیش خوبهخوش

 ؟ هست الگوت ،تیپهچون فقط خوش -

 .رهگینمی رو خودش ،داراشفخیلی مهربونه با طر، من چند بار باهاش رفتم عکس گرفتم ،نه

 فقط از این اخالقش خوشت میاد؟  -

  .اجتماعی بودن مهمه ،ره دیگهآ

 منظورت از اجتماعی بودن یعنی چی؟  -
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خوش برخورد باشیم تا مردم دوستمون داشته  ،اطرافمون خوب رفتار کنیم یدماآکه با یعنی این
 .باشن

 گیری؟ از سعید الگو میهم مدل لباس  ولباس پوشیدن  یب تووخ -

 اًمخصوص ه،پوشه خیلی شیکلباسایی که می ،من هم از رفتارش خوشم میاد هم تیپش ،رهآ
 .خیلی قشنگه ،زنهکه می عینکایی

 از چه مدل لباس پوشیدنش خوشت میاد؟  مثالً -

ر پاره و منم چندتا شلوا ،ده باالمی رو ستینشآپوشه با یه پیراهن مردونه و این که شلوار پاره می

 .دقیقاً مثل مال اون بود ،خریدم یا موقع زمستون یه هودی خریدم پیراهن مثل اون

 

 

 

 

 

 

 

 

 دیدی؟  ،ت اللهی تتو دارهسعید عزّ -

 .و با یه چیز دیگه 5ره رو دستش که شماره آ

 ؟ هست تتو کردن چی هبع نظرت راج -

 .شه وقتی تتو بزنیمی باحالخوبه 

 داری تتو کنی؟  م دوسته تو -

بعد رفت به  ،اول تتو کرد ،شاید بزرگ بشم بکنم، خود سعید تو یه مصاحبش گفته بود ،دونمنمی
 .مامانش نشون داد

 ؟ دمخالف بودن شاهچرا مگه خانواد -

 .دولی بعدش دیگه چیزی نش ،یه کم دعوا کردن ،بعدش نشون دادم ،گفت تتو کردم دیگهمی ،رهآ
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 گه؟ مامانت چیزی بهت نمی ،تتو کنیو به نظرت اگه بزرگ بشی  -

تونن نمی موقع که دیگهاون ،دمبعد نشون می ،زنممثل سعید تتو می ،بکنمتتو خب منم اگه بخوام 
 .منم برم خارج دیگه کسی کاری نداره ،زننجا همه میاون ،کنهاری کنن، تازه تو خارج زندگی میک

 کنی؟ بداری بری خارج از کشور زندگی  دوست -

 .برم فوتبال برای تیم خارج از کشور بازی کنم ،رهآ

 خوای بازی کنی؟ ای ایران نمیهچرا حاال خارج، چرا برای تیم -

 .رم خارجولی وقتی معروف بشم می ،کنمبازی می برای تیم ایران که

 چرا؟  -

 .موننشن که دیگه ایران نمیخب همه کسایی که بازیشون خوبه و معروف می

 ؟ دمونندونی چرا ایران نمیمی -

ور بهتره دن، اردوهاشون زیاد خوب نیست، همه جوره اونتری بهشون میخب ایران پول کم
وقتی  ،بعد که اومد پرسپولیس ،پیتزا فروش بود ،اول که هیچی نداشتد نمثل همین بیرانو ،دیگه

 .معروف شد رفت
 ؟ یدار ای همدیگه الگوی -

  .خوشم میادهم ره از رونالدو آ
 

 
 

 
 
 

 

 یکی دیگه از الگوهات رونالدو هست؟  ،پس عالوه بر سعید -

 .بله

 میاد؟  تر خوشتبیشرونالدو  ه چیزاز چ -

ضله ع اشگفتن همهمی ،زمایش که قبالً داده بودآتو یه  ،بدنش که عالی ،فوتبالش که عالیه

 .اصالً چربیش کمههست و 

 پس از هیکلش خوشت میاد؟  -

 .یه فوتبالیست باید خوش هیکلم باشه ،رمسازی میتر بشم بعد فوتبال بدنیه کم بزرگ ،رهآ

 دونی؟دیگه از زندگی رونالدو چی می -
 ه.دختر داشت تدوس که رونالدو چندتااین
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 ؟ هست نظرت در این مورد چیخوب،  -

ونا ولی ا ،فقط یه مدتی باهاشون بوده ،زمان نبود، تازه ازدواج نکرده باهاشونشون که همهبا هم
 .ولشون کرد ن،با مامانش مشکل داشت

 دونی؟ از کجا می -

خاطر ه ب و س داشتدوس دخترش دو تر ازبیشرو رونالدو مامانش  ،تو اینترنت خونده بودم
  .ول کردرو مامانش دوس دخترش 

 ؟ کنیاین خبرها رو دنبال می از چه سایتی ،کنیدنبال میرو ای رونالدو هپس خبر -

 .هاش و ایناو بچه هجوری سرچ کنی میاد عکس خونهمین ،دونمنمی

 دیدی؟ رو رونالدو  یخونه -

شه فوتبال می ،تو خونشون استخر دارن ،دارنی باحالچه ماشینای  ،هاشخوش به حال بچه ،رهآ
خوش  رن توشتازه تابستونا قایق دارن می ،ه زمین فوتبالهزانقد بزرگه اندا ،بازی کرد تو حیاطش

 .عالی کنم رو فقط باید فوتبالم ،نمئشم مطممنم یه روزی مث رونالدو می ،گذروننمی

 درست ،تازه باید عالوه بر فوتبال ،کنیولی باید خیلی تالش  ،خوب انشااهلل به هدفت برسی -
 .ینخوب بخوهم  رو

ولی اآلن چه قدر  ،دارهسواد تا کالس پنجم  ه، اونولی رونالدو که درس نخوند ،کنمتالش می
 .دارهپول

 دار باشیم ولی تا کالس پنجم سواد داشته باشیم؟ خوبه پول هست، نظر تو چی -

 .یداری دیگه چرا درس بخونوقتی پول ،رهآ

 ؟ دخونندار درس نمیای پولهدمآ -

 .نکنم فکر ،نه

 خب امیرحسین جان برای خودت گوشی داری؟  -

  .بله دارم

 دی؟ ایی با گوشیت انجام میهخوب چه کار -

 .خونمکنم، درس میبازی می

 کنی؟ هایی میچه بازی -

 .کنمف دیوتی موبایل بازی میآ من کال
 

 



 35/ های میدانیگزارش مصاحبه

 

 
 
 

 
 

 

 ؟ هست رایگاندانلود بازی  -

 .ای دارهولی پرداخت درون برنامه ،بله

 ؟ هست ای برای چیخوب این پرداخت درون برنامه -

 .برای خرید چندتا سالح و شخصیته

 ؟ ددارن شبا رایگانفرقی ها چه ها و شخصیتخوب این سالح -

 داره. رو هااسلحه وها شخصیت این پلیری پرو هر، ترنخفن

 چه قدر پرداخت کردی؟  -

 .تومن هزار339

 م باید پول بدی؟ ه باز -

 لولم ،ش بازی کنیم تا تایرآپ بشماهفقط باید هم .شههمه چیزاش باز می ،نه دیگه نیاز نیست
 باال. بره

 ره؟ میباال لولت چه قدر  -

 .بشه 50تا 

 ورد؟ آدر  هم شه ازش پولمی ،دیطور که پول میهمین -

 .بفروشیرو  تاکانتتونی می

 تا حاال اکانت فروختی؟ -

 .بعد شاید بفروشم ،تر بشهنه، موندم گرون

 ؟ دادند مادرتو پدر پول برای ارتقای بازی رو  -

 .گفتن نهولی خب اولش می، بله

 چرا؟  -

 یم،کرد پرداخت وقتی نیاد، ولی برات هیچی بعد بدیم، ممکنه پول کهگفتن ارزش نداره خه میآ
 ریختن. پیسی بعد ساعت 2

 ؟ دپی ریختنیعنی چی سی -

بعد برامون یه کد میاد و بعد چند ساعت همه شخصیتا و اسکینا  ،یعنی ما پول ریختیم براشون
 .ف کلنزهآمثل همون جم که تو کلش  ،شهبرامون باز می
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 ؟ هست ف چه جوریآ بازی کال -

تی ح ،من چندتا دوست دارم ،زنیمف میکنیم به صورت گروهی با هم حرآنالین وقتی بازی می
 .ها بازی کردمچند بار با خارجی

 صحبت کردی؟  هااون با -

  .ولی یه کم ،رهآ

 ؟ هست پس انگلیسیت خوب -

 .یه کوچولو بلدم فقط ،رفتمولی از دو سال پیش کالس زبان می ،نه خیلی

 ؟ هست ت چیاهخوب امیر تفریحات مورد عالق -

 .فوتبال و گیم

 فقط همین؟  -

 .ای نیستچیز دیگه ،رهآ

 کنی؟ های مجازی استفاده میاز شبکه -

  .رهآ

 ا؟ هاز کدوم -

  .واتساپ ،تلگرام

 کنی؟ واتساپ چه کار می یتو -

 .تر برای گروه مدرسه استو بیش ،گیریمها تماس تصویری گروهی میبا بچه

 تلگرام چه طور؟  -

 .رمتو تلگرام کاناالی جوک و گیم دا

 ؟ دخونی مناسب سنت هستنهایی که میجوک -

 .33زنه +بعضیاشون می ،راستش نه

 شی؟ خوب متوجه منظورشون می -

 .گن منظورش چیهمثالً اونا می ،گمبرای دوستام که می ،نشممتوجه ولی اگه  ،ش که نهاههم

 کنی؟ ا صحبت میهت در مورد جوکی خوداهیعنی با دوست -

 .رهآ

 برام بگی؟  رو اهتونی یکی از این جوکمیخوب  -

 .کشمراستش نه خجالت می

 چرا؟  -

 نیست. خوب جوری یه خهآ

 خونیش؟ چرا خودت می ،اگه خوب نیست -
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 د.خوننا میههمه آدم بزرگ ،جوریهمین

 کشی؟ گی خجالت نمیات وقتی میهبرای دوست -

 ه.ونیه کم واسه هم ،تریشما بزرگ ،سنیمنه خب همه هم

 ؟ دکننم راحت تعریف میو هتی اهدوست -

 گه.ه رو میترادبیبی، اون تر باشهباحالخواد جوکش کی می تازه هر ،ره باباآ

 کی جوکش بدتر باشه بهتره؟  یعنی هر -

 .رهآ

 عزیزم اتاقی برای خودت داری؟  -

 .بله

 ا تا ساعت چند بیداری؟ هخوب شب -

 .بیدارمشب  3، 2تابستونا که تا 

 چرا؟  -

 .زنم بهترهنامحدود می 3 تا2موقع اون ،کردمبازی می

 شدی؟ ا بعد ساعت چند بیدار میهصبح -

  .ظهراز یک دو بعد

 خوردی؟ خوب بعد کی صبحونه می -

 .خوردممستقیم نهار می ،خوردمصبحونه نمی

 ؟ دجوری هستنم همینو هتی اهدوست -

  .دن تا دیر وقت بیدار بموننمامان باباشون اجازه نمیره، ولی بعضیاشون آبعضیاشون 

 تو گوشیت داری؟ ایخوب امیر چه بازی دیگه -

 .دارمرو  1کلو هانترمن بازی 

 بازی برام توضیح بدی؟این  هبع شه راجمی -

و مرحله به  ،دهشه یه زنه میاد بهش پول میجوری میکه قسمت اولش این هخب یه کارگاه

ره یگکنه و بعدش از زنش پول میکنه که داره خیانت می ، رورو شوهر اونمرحله کارگاهه باید دست 
 .های دیگه دارهجدید بخره و مراحل بعد کارگاه مأموریت یتونه لباس ایناو می

                                                   

1. Clue hunter 
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 شنا شدی؟آچه جوری با این بازی  -

 هیآدم  اومد، خوشم کردم دانلود اومد، این بودم یدنبال بازی معمای ،کردمجوری سرچ میهمین
 کنه. رو باز بعدی مرحله خوادمی دلش

 کارش چه طوره؟ ،کنهداره خیانت میکه خوب به نظرت مرده  -

این  ،نهبیهمیشه موقع این سریاالیی که مامانم تو ماهواره می ،آخه آدم باید با یه نفر باشه ،بده
 .کار درستی نیست ،وای این چرا با چند نفره ،گهمیرو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟ تهس کارشون اشتباه ،دن و با چند نفرنای خارجی نشون میهفیلم یی که تونپس کسا -

  .ره خیلیآ

 ؟ هست نظرت در این مورد چی هست، ای دیگههتو این بازی مرده با زن -

 .ببوسه ور زن خودشبره مثالً  ،نباید وقتی زن داره که با کسای دیگه باشه ،معلومه دیگه کارش بده
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 شه؟ چی می ،رفتی رو تو این بازی وقتی مراحل -

 .گیریم دیگهپول می ،که بریمرو هر مرحله 

 کنی؟ خوب با پولت چه کار می -

 .خرملباس می ،کنمعوض میرو وسایل خونه 

 ؟ هست دین چی هبع نظرت راج -

 .بد نیست

 یعنی چی؟  ،خوب بد نیست -

 م یا شیطانبیننمی رو مثالً ما خدا ،قبول داشته باشیم رو بینیمگم باید چیزی که میمن خودم می
 .این یه اشتباهه ،که واقعاً هست هخب از کجا معلوم ،گیم هستفقط می ،بینمنمی رو

 قبول داشته باشیم؟  رو بینیمیعنی باید هر چیزی که می -

  .رهآ

 م نیست؟ ه اهیعنی اون ،بینمکه نمی رو هم جهنمو بهشت  ،جوری باشهخوب اگه این -

 .بله

 کنیم؟ ای خوب میها کارهدمآپس چرا ما  -

 .دهچون حس خوبی بهمون دست می

 اید کارحتماً ب و ما دهمیدست ن حس خوبی اهبه اون د،کننای بد میها کارهدمآخوب بعضی  -

 داشته باشیم؟  یخوب کنیم تا حس خوب

 . کارای بد خوب نیست ،از نظر اخالقی آره

 دین گفته! رو که اهاین ه،چی بده چی خوب ،کنهکی تعیین می رو ب اخالقوخ -

یم دین تونیم بگنمی ،کنندم خوبی هستن، کارای خوبی میآولی ، هستن دین ندارن یاخیلخب 
 .هستنهم بدی  یدماآولی  ،این همه آدم دین دارن ،شهخوب بودن میصد باعث ر د داشتن صد

 درسته؟  د،خوب اآلن خانواده شما مسلمونن -

  .بله فقط به اسمش

 خوب یعنی چی؟  -

 .دینیمشاید ما بی ،رنیگخونن یا روزه نمیبابا که نماز نمی و خب مامان

 خانواده پدریت یا خانواده مادریت چه طور؟ -

ی اون ول ،تازه یکیشونم چادریه ،خوننبزرگام که فوت شدن، ولی دوتا مامان بزرگم نماز میپدر 

  .یکی نه

 مادریت؟ خانواده یا  دنهست ترت مذهبییخانواده پدر -

 .من هستنؤرن و میگروزه می ،های مامانم چادرینتر خالهآخه بیش ،مامانم اینا
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 خوب مامانت چادری نیست؟  -

اآلن  ولی ،روزه بگیره ،کرد نماز بخونهمامان بزرگ وقتی بچه بود مجبور می ،گفتمامان می ،نه
 .دیگه راحته

 چرا راحته؟  -

مامان مثل  هخواستمی ،منهؤمادرش( چون خیلی م )مادرِ مادرجون ،گرفتیخب خیلی سخت م
 .ذارهنمی مچادر ،گه راحت شد دیگهمی ،ولی وقتی مامان ازدواج کرد ،خودش باشه

 پس قبالً مادرت چادری بود؟  -

 .ره زمانی که هنوز با بابا عروسی نکرده بودآ

 دین هستی درسته؟ کنی بیگفتی فکر می -

 .رهآ

 کنه؟ همچین فکری میهم مامانت  -

 ،هشگه آدم باید دلش خوب بشه وگرنه با نماز خوندن آدم خوب نمیشاید، مامان می ،دونمنمی

 .ولی ما نداریم ،مادرجون دین داره ،نیست جون مامان اصالً مثل مادر

 ؟ هستند چه جوری ،ی که دین دارننکسامگه  -

 .جاهاس جوررن اینی که مییاش سفراهمه ،رن مسجدمی ،همین دیگه

 چه جور جاها؟  -

  .مکه و سوریه

 داری بری مکه؟  تو خودت دوست -

جون  ولی مادر ،گذرهخوش نمی ،نداریم دوسترو جاهای مذهبی  ،ما رفتیم ترکیه و مالزی ،نه
 .جور جاهاداره بره مشهد و این اش دوستهمه

 رید؟ با مادرجونت مسافرت می -

 .گذرهره ولی خب زیاد خوش نمیآ

 گذره؟ چرا خوش نمی -

 .گفت بریم حرممادرجون هی می ،خواستیم بریم جاهای تفریحیشمی ،ما رفتیم مشهد
 تو دوست داشتی بری حرم؟  -

 .نه

 چرا؟  -

 .شیمالکی اون وسطا له می ،بریم چه کار کنیم
 ؟ هستند ا چه شکلیهخانواده اون ،چه طور وتی اهدوست -
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ا دونم نماز ایننمی ،چادری نیست ،پوشهمانتو می ،یم که مامانش مثل مامان منهمدوست صمی
 .خونن یا نهمی

 کنی؟چه چیزهایی صحبت می هبع ت راجنخوب امیر با دوستا -

 .گنها میان از دوس دختراشون میبازی و بعضی وقتا بچه ع بهراج
 ؟ددارنهم دوست دختر  وتی اهدوست -
 .گنجوری میخودشون که این ،رهآ
 گن؟خوب مثالً چی می -

ا ب ،گه دوس دخترمهمی ،کردنقبالً با هم بازی می ،کوچه )دوستش( یه دختره هست سر رشآ
 .شهبکی میاد با اون دوس  ،گهالکی می ولی. و از اینا نزنهم حرف می

 گه؟یعنی داره دروغ می -
 .خواد بگه منم شاخممثالً می ،ره باباآ

 ؟، شاخهدختر داره تدوسکه ی سک هر -

 .خواد بگه منم بزرگمیه جوری می ،ره دیگهآ
 ؟دا دوست دختر دارنهآدم بزرگ -
 .رهآ

 تو داری؟ ،تو چی -

 .منم دارم ،گممی رشآولی الکی به  ،من نه ندارم
 گی؟چرا الکی می -

 .وردمآفکر نکنه من کم 
 ری؟ ت تنهایی بیرون میی خوداهخوب امیرحسین جان تو با دوست -
 .ولی دیگه مامان اجازه نداد ،ره چند بار رفتیم گیم نتآ
 چرا؟ -

شکن یبعد میان جلو در سیگار م ،جلو درش همه پسر بزرگا هستن ه،جا محیطش یه جوریخه اونآ
 ا.جور جاهبرم اون ه مننذار ،دوست مامانم گفت .و..

 م بری؟ه داشتی باز دوست -

 .موقع دیگه نیاز به اجازه گرفتن ندارماون ،رم خودمتر بشم میره بزرگآ
 ری؟ مامانت اجازه نداد دیگه ب د،کشیدنجا پسرایی بودن که سیگار میکه اونفقط به خاطر این -

 .تلف نکنم رو ه درس بخونم وقتمکهم واسه این ،رهآ

 شه؟ وقتت تلف می جابه نظر خودت اون -

 .شهنه، با درس خوندن وقتم تلف می
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 گی؟ جدی می -

گیری یموقع م گن کتاب مثل قرص خوابه، هرمی ،نشنیدی رو مگه این جوک ،نه بابا شوخی کردم
 .برهخوابت می ،دستت

 ؟ درست هست کنی این حرفتو فکر می ،ره شنیدمآ -

جوری ینا ،ولی حاال یه عالمه بازی کنم ،شمخسته می دستم، گیرمکتاب میکه همچین  ،ره واقعاًآ
  م.شنمی
 کنه؟ هایی میفضای مجازی چه استفاده خوب پدرت از اینترنت و -

 .کنهمی نگاه ور دیگه تو اینستا یخبرایا  کنه و همینادنبال می رو تر اخبار فوتبالبابا بیش ،هیچی
 بینه؟می گراماینستا یایی توهمثالً چه خبر -

دار زد واسه  رو خودش ،سن من بودای که همیا اون بچه ،با داس کشترو همین پدره دخترش 
 .گوشی
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دونی؟از کجا می رو بعد تو این اخبار -
 .گه دیگهبه مامانم می ،خونهخب بابا بلند می

 چی بود؟  ،همین پسر بچه و دختره که پدرش کشتش هبع نظرت راج -
یه  به خاطر که دلم به حالش سوخت ،خاطرشه کشت راستش گریه کردم ب واون بچه که خودش

  .واقعاً خاک تو سر ایران .این طوری کرد ،گوشی
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یه دوست پسر داشت  ه، خوبچه کار کرددختره حاال انگار  ،کشت رو که زد دخترشهم اون پدره 

 .جوری نیستتو خارج اصالً این ،ایمانقد عقب موندهما  ،دارههم اآلن دوست من  ،دیگه

 جوری نیست؟ دونی تو خارج اینخوب از کجا می -
کجا  ،دختره با چند نفر دوسته ،کنمنگاه می من هم ،بینهکه مامانم می یی روفیلمامن گاهی 

  .بکشتش هپدرش اومد

 داری؟  های خشن دوستبازیخوب تو  -

 .ره هیجان دارهآ

 کشی چه حسی داری؟ آدم می ،کنیوقتی کاالف دیوتی بازی می -

  .کشنمی رو خب اونا دشمنام هستن، اگه نکشمشون اونا من

 کنی چه حسی داری؟ زمانی که بازی می -

  .گیرمشرایط حساس استرس میتو 

 بازی چه حسی داری؟ وقتی می -

شم یا مثالً دوستم وسط عصبانی می ،اگه اون موقع مامان صدام کنه ،شمحت میخیلی نارا

 .بالکش کردمبعد دعوام شد، هم با اون چند بار  ،شمعصبانی می، زنهموقعیت حساس زنگ می

 کردی؟  مسدودشچرا  -

ه ی ،بالک کردم بهش برخورد ،منم اعصابم خورد شد ،زدهی زنگ می ،کردمخه داشتم بازی میآ
 .تازه اونم بالکم کرد ،مدت قهر بودیم

 کنی؟ می طرف مقابل رو مسدودعصبانی باشی  -

 .رهآ

 شی؟ روم میآبا بالک کردن  -

 .شتی کردیمآالبته اآلن  ،حساس بازی یزنه موقعیتاهی زنگ نمی ،ره دیگهآ

 معذرت خواهی کردی؟  -

 .حرف زدیمم با هدوباره  ،بالکش کردمنآمنم  ،بالکم کردنآنه خودش 

 کنی؟ دیگه چه کار می ،شیوقتی ناراحتی یا خشمگین می -
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  .زنمداد می، زنموقتی حرف می یعنی ،زنممثالً با صدا بلند حرف می ،همین دیگه

 مادرت دعوات نکرده؟  -

  .گیرهمی رو ازم گوشی ،جوری حرف بزنمگفت یه بار دیگه اینچرا بهم می

 کنی؟ ایرانی استفاده می یاهاز پیام رسان -

 .خوره کهدرد نمیه نه بابا ب

 خوره؟ درد نمیه چرا ب -

  .خورهدرد نمیه ب، خوننرو میام ما گن پیکنه، تازه میوسطش هنگ می

 بری؟ گوشی بیرون میت با خود ،ریایی که بیرون میهخوب امیر زمان -

 .برمو با خودم میرزفیری دمن همیشه گوشی و هن ،رهآ

 چرا؟  -

 .دمرم بیرون آهنگ گوش میخب وقتی می

 دی؟ ایی گوش میهچه آهنگ -

 .رپ

 ؟هست ت کیاهخوب خواننده مورد عالق -

 .خوشم میاد اس آریار امن از خش
 

 

 

 

 

 
 

 

 یار خوشت میاد؟ااز چی خش -

  عالیه. که لحنش و بیتاش ست،از آهنگاش که مثل رپ خارجیا

 رپ ایرانی داره؟رپ خارجی چه فرقی با  -

 .تو همین لحن و مدل خوندن و ایناش فرق دارن

  گی؟چی می هبع آهنگاش راج یتو اس آریار اخش -

 ،میوت کنه جز خودم، یعنی کسی جرأت نداره با من بیفتهرو تونه من گه کسی نمیمثالً می
 .های قوی دارهتیکه

 ؟هست تیپش چه جوری -
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که  از بس ،خودشدست گه به خاطر این کچله که پشماش ریخته از و می هتیپه، تازه کچلخوش

 .بده 1خواست فیتچندی پیش با بهزاد لیتو می ،خفنه

 زنه؟میهم ای بد هاش حرفهآهنگ یتو اس آریار اخش -

 .لووَگفت هَبه تتلو می ،خدا بودا ،داده بود به تتلو 2یه دیس ،شه رپ بخونی و فحش ندیمگه می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ل؟وَیعنی چی هَ -

 .دیگه 3هیعنی تتلو هَوَل

 دونی؟میهست، معنی  هل به چوَخوب هَ -

 .گن جون و اینابینن میمی 4این پسرایی که داف

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                   
 شود.، گفته میبا هم یک آهنگ را برگزار کنندکه  -ی سرشناسیا دو نوازنده -دو خواننده اصطالحاً به فیت . 3
 شود.گفته می دیگرتوهین کردن یا زیر سوال بردن یک رپر از سوی رپری اصطالحاً به  دیس . 2
 .زندکاری می گویند که برای داشتن ارتباط با جنس مخالف دست به هرهَوَل به شخصی می . 3
بد  در اروپا برای دختران و زنان هاى فاسد جنگل،و در زبان انگلیسی یعنی سبزى داف در زبان آلمانی یعنی بند کفش . 4
 مل برانگیز این جاست که بسیاری از دختران درأی ت. نکتهدافی نام دارد وسپیزنان ر حتی در تایلند محل. رودبه کار می کاره

 .نیز دارند احساس خوشایندی شوند،ن و وقتی با این نام خطاب میهست کنند خیلی خوشگلمی ایران با شنیدن این کلمه فکر
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 دونی داف یعنی چی؟عزیزم می -

 تردخ رجواش با اینتتلو از این دخترا خوشش میاد و همه ،این دخترا که خوش اندامن و پلنگن
 کار. خاطر همینه ش کرده باهر مسخرآخشایار اس  ،اس

 دیس کرد؟ رو حاال چرا تتلو -

مثالً  ،ده بهشونمی 1کنن که تتلو دیس بکهمه رپرا یهو دیسش می ،گهخه تتلو چرت زیاد میآ

 .خوند براشرو جوجه هنری و این  ،بهش گفت ،لووَدر جواب تتلو هَ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟ دال دعوا کردن هستندر حها با هم اینپس کالً  -

آهنگ رینگ  ،کردن 2ر با خلوت رپ بتلآهمین چند وقت پیش اس  ،کننرپ بتل می ،ره دیگهآ

 .که خیلی خفنه

 ؟ دگفتنچی می -

ن ای ،بگیرهرو جای من  هسگاین که به جا این ،گهمی هاومد ،گفتر میآخلوت به خشایار اس 
 ،تو اصالً در حد من نیستی گه، بعد میبگیره رو منخشایار اومده جای اینه که منظورش  .وزغ کچل

 .ری باوگه الل نمیگه اولش بعد خلوت اومده بهش میتو یه آهنگ خشایار دً، دً، دً می
 

 
 

 

 
                                                   

 و بعد شخص دوم جواب ددیس کن اشخص اول، شخص دوم رشود که اصطالحاً به حالتی گفته می Splitدیس بک یا  .3
 د.تراک به شخص اول بده کیدر  را وی
 رثانیه وقت دارن هم دیگ 45و هر کدام به مدت  دگیرندو رپر روبروی هم قرار می ،نآهایی هست که در رپ بتل: مسابقه .2

فرد دوم به فرد  ،ثانیه دوم 45 د و درازنداتکه می او و به ویدگشعر می یدومنفر برای  نفر اول، ثانیه اول 45 . درکنن Diss ار
 .دهندمیرأی  آنان به مسابقه آن در حاضر مردم بعد .اندازدمی اولی تکه
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 ر؟آاس  خشایار گندونی چرا بهش میمی 
 .معنی خاص نداره ،داشته بگه دیگه جوری دوستهمین ،نه
 هم دیس دادن؟ه ر بآبرای چی تتلو و خشایار اس  -

ه تا طرف گتتلو یه چی می مثالً ان، دنبال حاشیه ،زنه الکیزمانایی که یکی میاد یه حرفی می
 .یه کم فالوور بگیرن ، این طوریبدهرو مقابل جوابش 

 تتلو دنبال حاشیه بود؟یعنی اآلن  -
ان بعد همه یهو می ،گهیه چی می ،کنهموقع قاطی می هر هست، ترین خواننده تتلوره، پرحاشیهآ

 .خودش الکی میاد مسخره بازی در میاره ،ر کاریش نداشت کهآوگرنه اس  ،کنندیسش می
 ؟هست به نظرت کارش خوبه که دنبال حاشیه -

 .کنیکی یه کاری می هر ،دیگه هبرای فالوور
 ؟دادباید به هم فحش  ،برای داشتن فالوور زیاد -

 .یه کاریهاینم ، ن دیگها همردم دنبال حاشی

  

 
 
 

 
 

 
 تو از رپ بتل خوشت میاد؟  -

 .گممنم بعضی وقتا از این تیکه خفنا می ،رهآ

 حفظ هستی؟ رو ا هتو همه این آهنگ -

  .(دکنمی 1رینگ ندن آهنگاشروع به خو) ره چه جورمآ

 خونی؟ میهم ا هجلو مامانت این رو اهاین آهنگ -

 .اصالً جرأت ندارم که ،نه بابا

 چرا جرأت نداری؟ -

 .دونم کهرو میمن اینا  ه کهدونخب مامان نمی

 عزیزم برای گوشیت رمز گذاشتی؟ -

 .بله

                                                   
1 . Ring 
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 دونه؟می رو مامانت رمز گوشیت -

 .دونهنمی ،نه

 برای چی رو گوشیت رمز گذاشتی؟ -

 .کنه اهبره نگ ،مامان اگه باز باشه هممکن ،دنام که میپییا  فرستنخه دوستام یهو یه جوک میآ

 کنه؟چک نمی رو خوب مامانت گوشیت -

 .کنهنگاه می ،بعضی وقتا آره

 بینه؟نمیرو ات های دوستهامخوب پی -

 .دمبعد نشون می رو، کنم همهپاک می

  شی؟یعنی از گروه خارج می -

علوم دیگه م ،ذارم تو قسمت بایگانیبعد می ،کنم که چیزی نباشهفقط پاک می رو اماپی ،نه
 .شهنمی

 ؟ هستیاینترنتی  اهل خرید -

 .کنیمما اآلن اکثراً اینترنتی خرید می ،ره خیلیآ

 راضی بودین؟  و ایی خریدینهچه چیز -

آخه قبالً  ،برداری نکننهجی کاال یا جاهایی که کالمثل دی ،گیریمما از سایتا معتبر می ،ره خبآ
 .ولی ما مراقبیم ،ولی هیچی بهش ندادن ،داد رو بعد پولش ،م یه لباس سفارش داداهیه بار خال

 خوب تو چیزی خریدی؟  -

 .وردن واسمونآ ،مامان برای اتاق خوابم فرش رونالدو اینترنتی سفارش داد ،رهآ

  رونالدو هست؟ سِت پس وسایل اتاقت -

 .بدیم سفارشرو هم خوام پرده رونالدو البته می هست، فقط فرش و پتو و بالشم رونالدو ،نه فعالً

 
 

 

 

 

 

 

 

 ؟ دخری فوتبالی هستنایی که میهاون ،دفتر و لوازم تحریر چی -

 .رئال بودن یسال پیش تمام دفترام بازیکنا چند ،رهآ

 ؟ کردی خرید د،ایی که شخصیت ایرانی دارنهاز دفتر -
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 .نه

 ؟چرا -

 ،بخریم ور گن ما اینابعد می ،ذارنیا عکس شهید می هخه یا شخصیت کارتونایی مثل شکرستانآ

 .من که تا حاال نخریدم و خوشم نمیاد
 

 

 

 

 

 

 

 

 چرا خوشت نمیاد؟  -

ولی  ،خریدمنکبوتی میعو مردمن بت دفتر ،خه اصالً قشنگ نیست، من وقتی دوم سوم بودمآ
 .خرم و از این دفترا خوشم نمیادفوتبالی می ،تر شدماآلن که بزرگ

 ؟دباشنروش ای ایرانی هخری که مثالً قهرماننمی امیر چرا از وسایلی -

 ؟مگه قهرمان داریم

 قهرمان نداریم؟ما به نظرت  -

 .ی مثل رونالدو یا مسی نداریم که کل جهان بشناسنما کسای ،نه

 

 

 

 

 

 

ه ب ه،شا قهرمان حساب میههاش تو شهره و برای ما ایرانیاآلن مجسمه ؟شهید سلیمانی چی -

 ست؟نین قهرمااون نظرت 
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 .نه
 چرا قهرمان نیست؟ -

 .مریکا با ما بدتر بشهآشد اش باعث میهمه ،نیست دیگه

 دونی؟می ،و امنیت نداشتیم دخوب اگه نبودن داعش یا خیلی افراد دیگه اآلن ممکن بود تو کشور ما باشن -
کا مریآمگه  ،مریکاآمرگ بر  ،میگهی می ،اش با آمریکا بدیمدیگه ما همه ،زیادی بزرگ کردن
 .میاد بگه مرگ بر ایران

 ایران باید با آمریکا دوست باشه؟یعنی به نظر تو  -

 .ما فقط بلدیم الکی بجنگیم ،کی باهاش دوسته کشورش خوبه هر ،رهآ
 ؟رو های خارجکنید یا شبکهنگاه می رو های ایرانعزیزم شبکه -

 .کنمنگاه میرو های ماهواره بکهتر شبینم، ولی بیشمیرو بعضی وقتا شبکه ایران 

 کنی؟ نگاه میرو های ایران چه موقعی شبکه -

 .کنمجا دیگه نگاه میاون، مادرش( )مادرِ ریم خونه مادر جونفقط وقتایی که می

 کنی؟ جا نگاه میچرا فقط اون -

 .جا ماهواره ندارهخه اونآ

 جونت نداره؟ چرا مادر -

ولی  ،رهت سر نمیاهخوبه سریال داره تو خونه حوصل ،بذاریم برات گیم بذارمن و مامان بهش می

 .من خوشم نمیاد ،گه نهمی

 چرا خوشش نمیاد؟ -

 .خونم اون وسیله شیطانهمن نماز می ،گناهه ،گه بدهمی

 گه وسیله شیطانه؟ چرا می -

که نماز این پدرش( اون با )مادرِ ولی مامانی ،چون زنا لباسا لختی پوشیدن و به خاطر همون
 .کنه و ماهواره دارهنگاه میرو ولی سریاال ، خونهمی

 قبول داری؟ رو ت هابزرگ مادریکی از کار کدوم ، در این موردو  هست نظر تو چی -

 .خیلی قدیمیه، معلومه مامانی، ولی مادرجون چون سواد نداره

 ماهواره نداره؟  ،کی قدیمی فکر کنه به نظرت هر -

ه ولی بد نیست که همیش ،گن نه بدهکنن میدارن، ولی اونایی که قدیمی فکر میره اآلن همه آ
 .خوبم داره یده، چیزاچیزای بد نشون نمی

 بینه؟ میرو  ماهواره شما یاهجونت وقتی میاد خونتون سریال مادر -

یا  نهکخاطرش خاموش میه مامان ب ،وقتی تلویزیون روشن باشه ،کنهاصالً نگاه نمی ،اصالً ،اوه
 .اتاق یره توجون می مادر ،اگه روشن باشه



 33/ های میدانیگزارش مصاحبه

 

 ره؟ می اتاق یچرا تو -

 .که نبینه دیگه

 ؟ داره اییهمثالً چه چیز ،دارههم ای خوبی هچیزماهواره گفتی  -

ی ذاره، چیزای علمده یا آهنگ مینشون نمی رو همین فوتبال که ایران بعضی وقتا فوتبالش
 .خیلی خوبه ،دهمیده، مسابقه اینا نشون نشون می

اه نگ رو اهچرا اون د،ذارنگده یا مسابقه میم فوتبال نشون میه های ایرانشبکه یخوب تو -
 کنی؟ نمی

 ،کنن، بعد کجا مسابقه دارهپخش می رو اون مهما ،کننکه پخش نمی رو خه همه فوتباالآ
 .هاش سوال جوابهش مسابقهاههم

 داری؟  دوسترو ای تو چه جور مسابقه -

 .کننمی باحالکارای چیزایی که توش یا  تهایی که مثل گات تلناین مسابقه
 

 

 

 

 

 

 

 دیدی؟  رو اون .دادنشون می رو عصر جدید ،شبیه همین برنامه ،شبکه سه -

 

 

 

 

 

 

 

 
 .ساه ولی مسخر ،بار دیدم چند ،رهآ

 ؟ هست گی مسخرهچرا می -

کسایی که  ،وردنآولی بلد نیستن که یه چیز مسخره  ،ماهواره تاینا اومدن تقلید کنن از گات تلن
 است. خیلی کسل کننده ،رن عصر جدیدمی ،هیچ استعدادی ندارن

 ؟ دهاش به نظرت خوب نبودنیعنی هیچ کدوم از شرکت کننده -

 .ولی اونایی که دیدم خوب نبودن ،ندیدم رو من که همه
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 کشور ما عدالت وجود داره؟ یبه نظرت تو -

 .نه 

 چرا؟ -

 .تونستم داشته باشمخواست میچی دلم می منم هر ،این همه فقر نبود که ،اگه عدالت بود

 خواد داشته باشی؟تو چی دلت می -

 .بعد من ندارم ،از اینا مثل بچه رونالدو ،دارا دارنکه اآلن بچه پول وی آر، اسکوت برقی

 گی عدالت نیست؟نداری می رو اهپس چون این -

 .رهآ 
 کنی؟چه جوری صدا میرو تو دوستت  -

 .گیم نوب سگگیم حاجی یا موقع بازی میبهم می

 گید؟چرا حاجی می -

 .میکنپر می رو التیش ،افتاده سر زبونمون ،ترهخفن ،گن به هماین روزا همه می

 ؟بد باشه اتخانواده جلو تا حاال شده حرفی بزنی که -

 .حواسم نبود گفتم ،رهآ

 گفتی؟چی  -

 .گن لعنتوگرنه تو خارج بهش می ،تو معنی ما بده

 ؟دبابات چی گفتن و خوب بعد مامان -

 .دونمنمی رو زدم به اون راه که معنیشرو خودم 

 نوب سگ یعنی چی؟ -

 .گگم نوب سترش کنیم میخوایم فانمی، ای نیستیعنی یه پلیری که ابتداییه و حرفه
 درسته؟ ،اآلن مد هالووین و زامبی اومده ،ف دیوتیآ لابازی ک یتو -

 قبل روز چند از بازی اکتبر 33 چون زمان هالووینه ،زامبی و هالووین اومده 1اسکین از این ،رهآ

 .داد اسکین رو این

 دونی؟مورد هالووین چی می در -

 .گیرنپوشن و جشن میلباسا ترسناک می ،کننترسناک می رو شوندخو

 شنا شدی؟آن از کجا با این جش -

گذاشته بودن رو تلگرامش رو بعد عکسشون  ،عموم پارسال جشن گرفته بودن خودشون دختر
ترسونن و میرو کردن و هم ترسناک می رو دیدم، تو کارتون باب اسفنجی دیدم که خودشون

 .گیرنشکالت می

                                                   
1. Skin 
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 کنه؟عموت خارج از کشور زندگی میردخت -

 .نه ایرانه

 ها نیست که!؟ایرانیخوب این جشن مخصوص  -

 مثل تولد خونشون ،خرنکیک می ،کننگریم می رو ولی اآلن همه زمان هالوین خودشون ،رهآ
 .کننتزئین می رو

 ؟دکننمی رو اهچرا این کار -

 .ها باشنکه مثل خارجی

 کنی؟می رو این کارهم تو  -

 .جشن بگیریمهم ولی خوشم میاد ما  ،نه

 دونی؟ایی میهدیگه در این مورد چه چیز -

 .گفتن هالوین جشن شیطان پرستیهییه جا دیدم م

 کنی؟خودت چی فکر می -

 .مثل عید نوروز ما ،دونم یه جشن دیگهنمی

 حاال خریدی؟  از این وسایل هالوین تا -

 .هباحالخیلی ، شممثل خون آشاما می، ذارمره یه دندون نیش دارم میآ

 هالووین خریده بودی؟  برای -

 کنن. ولی تو هالوین از این چیزا استفاده می ،از قبل خریده بودم ،نه

  .خدانگهدار ،کنمت نمیاهتر از این خستبیش ،مرسی عزیزم که وقت گذاشتی -

 ساله 13 كامیارمصاحبه با  -14-2

 بردن.های اینستاگرام بود، حاال كشته شده، ولی خیلی ازش حساب میاون از شاخ
 بینی؟روزی چند ساعت فیلم و کارتون میکامیار جان  -

 بینم. اگه کسایی که دوست دارم رو ببینم، گاهی روزی بیست بار می
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 بینی؟هایی میمعموالً چه نوع فیلم -
 فیلم طنز و جنگی رو خیلی دوست دارم. 

 بینی؟چه جوری فیلم می -

 بینم. تر توی گوشی میبیش
 کنی؟خودت انتخابشون می -

 ه. بل
 م(.بیند، مخالفیهایی که کامیار میترشان فیلمگوید، من و باباش با بیش)مادر کامیار می

 بینی؟تر فیلم میها بیشکی -

 ها.وقتی از مدرسه میام. مخصوصاً شب
 کنی کامیار؟تر چی نگاه میبیش -

 رو خیلی دوست دارم. 1های وحید مرادیکلیپ

                                                   
 نویسد:منتشر ساخت، می 3397تیر ماه  37که در « وحید مرادی که بود؟»فرارو در گزارشی با عنوان  .3

 منتشر زندان رجایی شهر کرج را نشنیده بودند، اما وقتی خبر کشته شدن او در "مرادیوحید " ها نامتا چند روز پیش خیلی»
 مرگش خواندند، حاالمی اوباش و شرّ را او دیگران خواند، امامی "بامرام الت" را خود مرادی وحید. افتاد هازبان سر نامش شد،

 .است کرده ایجاد زیادی سواالت
 کردند. "بریمفت"زندان رجایی شهر کرج به قول دوستش هفته گذشته وحید مرادی را در 

 هازندان وضعیت از بسیاری حاال وحید مرادی ساز پس از کشتنهای دستپس از انتشار فیلمی از رجز خوانی زندانیان با قمه
ید جان زندانیان است. از سوی دیگر چرا با مسوول کسی چه و باشد داشته قمه آنجا بتواند کسی باید چرا که کنندمی انتقاد

اش سراسر جرم و خالف بوده و پس از شانزده بار زندان در نهایت به جرم کشتن بهترین دوستش زندانی شخصی که زندگی
 ها یک قهرمان شود.رسد، در چشم بعضیشود و آنجا به قتل میمی

 وحید مرادی که بود؟
بود و حضوری پر رنگ و پر سر و صدا در اینستاگرام  "خوبای تهران" او به قول خودشان ازاما  ،تر اسم او را شنیده بودیمکم

بود و  "عقاب ایران "KING :خواند و چندین بار به زندان رفته بود. پشت گردنش نوشته بودکشید، رجز میداشت. عربده می
 هفت بار تیر خورده است. های پلیسگفت در تعقیب و گریز. خودش میداشت تمام تنش رد چاقو و تتو

 34، های عجیب روی بدنشهایش در اینستاگرام، خالکوبینماییهمدانی است. قدرت اصالتاً ،گویددر فیلمی می وحید مرادی
سال پیش تاکنون سالح  37های خونین، سرانجام او را به یک قاتل تبدیل کرد؛ شروری که از سال درگیریبار حبس و چندین

 هایشاخیکی از هایش به کرد و به خاطر فیلم قلدرینمایی میهای مختلف تهران و کرج قدرتدری در محلهبه دست با قل
اند و هگوید این صفحات را دیگران برای او ساختاینستاگرام تبدیل شده بود. در فیلمی که پس از بازداشت از او منتشر شد، می

 ید به نام و فامیل صدایش بزنند: وحید مرادی!خودش یک گوشی معمولی دارد. لقب ندارد و همه با
 نخستین قتل

هم درست چند روز پس از آزادی از زندان در ساختمانی را کشت. آن "حسین گودرزی"اردیبهشت دوستش  25وحید مرادی روز 
 500تهران فرار کرد. در پس از قتل از وحید مرادی . ه بوددر ولنجک. آن مهمانی به افتخار آزادی وحید مرادی از زندان گرفته شد

 ها افتاد.انبر سر زب "عقاب ایران"، "گنده الت تهران"متری مرز ترکیه بود که دستگیر شد. پس از دستگیری نام او با القابی چون 
او پس از دستگیری مقابل دوربین پلیس گفت: یک پسر چهار ساله دارم که دوست ندارم راه مرا برود؛ برود دکتر شود، آدم 

ام فقط حسرت خوردم. من دوستم را کشتم، مست بودم، نمی خواستم دوستم را ی شود. من اشتباه کردم، و در زندگیحساب
 بکشم. یک سال بود مشروب نخورده بودم. فحش داد و من او را کشتم.

 جازیم فضای در که هاییتوهین و فیلم پخش از پس": گفت حسین گودرزی یات ماجرای قتل دوستشیوحید درباره جز
رار گرفتم. در منطقه شمالی کشور بودم که نیروهای پلیس، من را شناسایی کردند؛ ق تعقیب مورد پلیس سوی از بودم، کرده
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گلوله که از سوی پلیس به پایم شلیک شده بود، دستگیر شدم. پس از حدود یک ماه و نیم که آزاد شدم، چندتن  7آخرین بار با 

الکلی  مشروبات یمنطقه ولنجک گرفتند. به اتفاق چند نفر در آن مهمانی، حجم بسیار زیاد از دوستانم جشن آزادی برایم در
مصرف کرده بودیم که پس از مستی، متأسفانه مقتول و دوستانش به من توهین کردند و فحش ناموسی دادند. پس از فحاشی 

ند های مشروب به من حمله کردها با شیشهلبته آنها، من نیز پاسخشان را دادم که این امر موجب درگیری فیزیکی ما شد؛ اآن

 ."و من مجبور شدم با چاقویی که از قبل همراه داشتم، از خود دفاع کنم
که غروب یازده اردیبهشت خبر مرگ او در زندان  وحید مرادی پس از دستگیری به زندان رجایی شهر منتقل شد، تا این

 ها افتاد.حسابی سر زبان "عقاب ایران"منتشر شد. این بار دیگر نام 
 وحید مرادی چگونه به قتل رسید؟

 اند.های وحید مرادی را ضبط کردههای زندان صحنه قتل و آخرین نفسدوربین
ها فردای آن روز جزئیات ماجرا را تشریح کردند. درگیری مرگبار بین زندانیان، دوشنبه یازده اردیبهشت در محوطه زندان رسانه

 ضربه چاقو به قتل رساندند. 5با  یقی بعد وحید به داخل سلول بازگشت. این بار سه زندانی وارد سلول شدند و او راآغاز شد، اما دقا
 با باز بینی فیلم دوربین مدار بسته زندان سه نفر به عنوان قاتالن وحید مرادی شناسایی شدند.

برای خودش  ،وحید از زمانی که وارد زندان شد"کند: گونه روایت می سعید یکی از متهمان قتل وحید مرادی، ماجرا را این
هایش را اجیر کرده بود تا به سالن دیگر زندان حمله کنند. گفت: من عقاب ایران هستم و نوچهباند تشکیل داد. به همه می

رونده تحقیقات در پکشید. دو ساعت قبل از این درگیری من را برای کرد و برای همه خط و نشان میزندانیان دیگر را اذیت می
ام به پلیس آگاهی برده بودند. وقتی به زندان برگشتم متوجه شدم وحید اندرزگاه را به هم ریخته است. من شناختی نسبت قبلی

 ."به او نداشتم و در زندان با او آشنا شدم
توجه ررسی کنند مب دارد وجود درگیری از که را فیلمی. نکشتم را وحید من": است نکشته او را وحید که بود مدعی سعید

 ."شوند که من او را نزدممی
 با خانوادگی اختالفات خاطر به را آشنایان از یکی 35 سال": کرد تکرار را ادعا همین نیز عباس دومین متهم این درگیری

رضایت خانواده مقتول را گرفتم و حبسم به خاطر جنبه عمومی جرم  ،با پرداخت دیه قبل وقت چند البته. رساندم قتل به اسلحه
گفت: شروع به دعوا کرد. باند تشکیل داد و می ،زودی آزاد شوم. وحید از همان روز اول که به زندان آمده است. قرار بود ب

نفری که  50ع کرده بود. آن روز هم هایی برای خودش جمکشید و نوچهها باال. خط و نشان میها پایین باید باشند و شیرکفتار
ها حمله کند. ما دست خالی بودیم که دعوا شروع خواست به یکی از سالنهمه چاقو و آب جوش داشتند را جمع کرده بود و می

 ."گناهمشوند من بیها را ببینند متوجه میام اگر فیلم دوربینشد. من مرتکب قتل نشده
زندانیان  فیلمی از رجز خوانی هنوز به درستی ابعاد قتل این شرور سابقه دار در زندان مشخص نشده بود،که  در این میان و با وجود این

مرادی تنها  ها باال گرفت. هشتگ وحیدباالی جنازه غرق در خون وحید مرادی در فضای مجازی منتشر شد و جنجال قمه به دست
رای جنازه های خونی، بسه روز پس از مرگ در توییتر به شدت داغ شد. فیلم کوتاه هولناکی از داخل زندان، چند زندانی عصبانی با قمه

 بدل شد. "گناه و بامراممقتول بی"به  "شرور قاتل"ای خوانند. از اینجا به برای عدهوحید مرادی و هواداران او رجز می
اال اند و حهای یکی از اراذل و اوباش تهران کشتهای شده بود. دوستان وحید مرادی معتقدند که او را نوچهفاز تازه ماجرا وارد

دا از است. اهالی توییتر ابت پردازی و شایعهپر از تهدید و قصه که شودانتقام در راه است. ویدیوهایی در اینستاگرام داغ می
ها و جایی به بعد حجم ویدیوها، حرفخواهند بدانند جریان چیست. اما از یکپرسند و میمی« وحید مرادی»یکدیگر درباره 

رور ها درباره این شکس ناآشنا نیست و بحث و تحلیل رود که دیگر داستان وحید مرادی برای هیچقدر باال می ها آنشایعه
 شود.آغاز میای که منجر به مرگش شد، معروف پایتخت، قتلی که انجام داد و حادثه

مراسم تشییع جنازه وحید مرادی که روز پنجشنه برگزار شد نیز حاشیه کم نداشت. جمعیتی زیاد به بهشت زهرا رفته بودند. 
 های کوچکی حین مراسم خبر دادند. در آنجا نیز هوادارن وحید مرادی برای قاتالن خط و نشان کشیدند.شاهدان عینی از درگیری
ت پرده جدیدی از قتل وحید مرادی منتشر کرده است. این سایت مدعی شد: دوستان و هواخواهان او در همین حال رکنا پش

 کردند. "ه.ک"در فضای مجازی اقدام به تهدید قاتل وحید مرادی و یک نفر دیگر به نام 

https://fararu.com/fa/news/366154/%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%AC%D8%B2%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fararu.com/fa/news/366154/%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%AC%D8%B2%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
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تر شت برداشته و بیه.ک شرور سابقه داری است که حاال چند سالی می شود دست از شرار "این سایت در ادامه نوشته است: 
دوست قدیمی وحید مرادی بود و به دالیل مختلفی با وحید مرادی قهر بود. وحید  "ه. ک"، "رودبه سراغ کارهای خیر می

 هم به او زد. به همین دلیل بسیاری از یهایای که چندوقت پیش در زندان با شبکه مستند انجام داد، کنایهمرادی در مصاحبه
صادر شده است. وحید مرادی و این  "ه.ک"دستور قتل وحید مرادی از بیرون زندان توسط  ،ی اعتقاد دارنددوستان وحید مراد

 رفته شد.گ "ه.ک"که با قتل وحید مرادی انگشت اتهامات به سوی  شخص بنا به دالیل شخصی با هم اختالف داشتند تا این
ها با انتشار ویدئوهای خشن قاتل وحید مرادی را به ارد. آنتهدیدات هوادارن وحید مرادی در فضای مجازی همچنان ادامه د

 هواخواهان هب پایتخت  دار شد که سردار رحیمی رییس پلیسقدر ادامه کنند. این تهدیدها در فضای مجازی آنانتقام تهدید می
 .داد هشدار شرور این

رجزخوانی های دیگر اوباش طرفدار او در فضای مجازی برای رئیس پلیس تهران بزرگ در واکنش به قتل وحید مرادی در زندان و 
ا برخورد هدهم که پلیس با تمام اقتدار با آنکنند، هشدار میکشی میبه تمام افراد و اراذل و اوباشی که گردن"قاتالنش اظهار کرد: 

 بروز رفتارهای خشونت بار نخواهیم داد. آخر کشی و گردن کلفتی نیست، ما به این افراد اجازهخواهد کرد. کشور ما محلی برای عربده
واهد کشند. با این افراد برابر قانون رفتار خخواهند بشوند وحید مرادی، به جان هم می افتند و یکدیگر را میاین افراد مشخص است می

ما  ختیار پلیس آگاهی است وکند، قاتل وحید مرادی در اوهای رجزخوانی در فضای مجازی را رصد مییشد. پلیس فتا تمامی این وید
 ."ای در این رابطه برسیم آن را اعالم خواهیم کردکه به نتیجه به دنبال بررسی انگیزه قتل وی هستیم و به محض این

 ادعا مرادی طرفداران برخی. زد دامن هاجنجال به نیز مرادی وحید مرگ از "گودرزی حسین" در این میان فیلم خوشحالی برادر
 دست به مهمانی ولنجک تور برادر حسین گودرزی، وحید را به قتل رساندند. حسین گودرزی جوانی بود که دردس به اتالنق کنند،می

 .رسید قتل به مرادی وحید
 ای به تشریح لحظه قتل وحید مرادی پرداخته و به نقل از چندشرور با سابقه ،در فیلمی دیگر که در فضای مجازی منتشر شده است

وحید در حیاط زندان در حال هواخوری بود که چند نفر "گوید: دوستانش که در زندان رجایی شهر کرج شاهد درگیری بودند، میتن از 
صا با شه و وحید با عبه وحید گیر دادند که درگیری همونجا شروع می ،دونم برای اسم در کردن یا از جایی خط گرفته بودندحاال نمی

داشتند و وحیدم سریع رفت تیزی خودشو برداشت و با چند نفری از دوستاش با اونا درگیر شد. اشتباه وحید این  جنگه، اونا تیزیاونا می
در همون لحظه بود که وحید مرادی تنها موند و اونا چند نفری وحید مرادی رو  ،بود که از دوستاش جدا شد و تا آخر راهرو یک رفت

 ."مفت بری کردند
 «....هایی از شب دوم قبر وحید مرادی را پخش کردندز دوستان وحید مرادی سر خاک او رفتند و فیلم و عکسشب گذشته نیز چند تن ا
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 وحید مرادی کیه؟ -

 بردن. های اینستاگرام بود، حاال کشته شده، ولی خیلی ازش حساب میاون از شاخ
 گیری؟چه قدر توی خریدن وسایلت، از اون الگو می -

 های وحید مرادیه.هام مثل لباسنصف لباس
 بینی؟معموال با چه کسانی فیلم می -

ینم، چون بوحید مرادی رو با دوستام می هایبینم، ولی کلیپهای طنز رو با مامان و بابام میفیلم
 مامان و بابام دوست ندارن.

 دیگه چه کسی رو دوست داری؟ -

 ، کلی ازش، چوپونههای دورمون اسمش محسنهها هم خیلی خوشم میاد. یکی ازفامیلاز چوپون

و  تو صحرا گردها هم دارم که وقتی سوال پرسیدم. رفتم لباس چوپونی هم خریدم. از این دستمال
 بندن. ها میشه، چوپونخاک می

نه. بیهاشون رو میها در صحرا با سگهای چوپان)مادر کامیار: پسر من روزی بیست بار کلیپ

 کلی هم برای خریدن وسایل چوپانی هزینه کرده است(.

 ؟کنندهات با تو همراهی میری، چه قدر دوستوقتی توی قالب وحید مرادی می -
نگ زنن، راجع به سبرن. بعضی از دوستام بهم زنگ مییک سوم دوستام تو مدرسه ازم حساب می

ل کَشیم با هم کَلها هم تو مدرسه دو گروه میگیرن. بعضی وقتانگشتر وحید مرادی اطالعات می

 کنیم. می
 ری؟ها توی قالب وحید مرادی میتر کجابیش -

 جلوی دوستام. 
 رود؟ وی پاسخ داد:ادر کامیار پرسیدم که کامیار چه قدر در قالب وحید مرادی می)از م -

سبیح هم کنه، تبینه، انگشتر بزرگش رو تو دستش میهاش رو میخیلی زیاد. هر دفعه که کلیپ
کنه. کالً شیم. ولی خودش خیلی احساس رضایت میگیره دستش. من و باباش خیلی عصبی میمی

های وحید مرادی هستند و به قول خودش مردونه هستند، دقت های کسانی که هم تیپارزیاد به رفت
کنه و من از این بابت خیلی ناراحتم. ها صحبت میکنه و اداشون رو در میاره. خیلی مثل اونمی

گه خواد کتونی بخره. جدیداً هم میتا کتونی داشته هی می35مثالً تحقیق کرده که وحید مرادی 

 آبی داشته و اصرارداره که اون رو بخره.  zxوحیدمرادی یه کتونی 
گه محسن شکمش تر غذا بخور، میگیم کماز طرفی کامیار اضافه وزن داره، وقتی بهش می

 خوام مثل محسن )چوپان( باشم. بزرگه، منم می

ببرن، دوتا انگشتر خواد همه ازش حساب ای هم داره و روزهایی که میکامیار حافظه بسیار قوی
 اندازد(.بزرگی را که دارد، هر دو را می
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 کامیار چیزی هم تو وحید مرادی هست که دوست نداشته باشی؟ -
 هاش خوشم نمیاد. اگه خالکوبی نداشت خیلی بهتر بود. آره، از خالکوبی

دوست  و زنهمیبینه، با صدای بلند حرف های وحید مرادی رو می)مادر کامیار: وقتی کامیار کلیپ

وست های سوسولی دگه فیلمبینه، میهای خشن میتر هم فیلمداره هی خواهرش رو بترسونه. بیش
، مثالً چند شب پیش با دوستاش حرف جن رو ندارم. اون برعکس ادعاهاش یه کم ترسو هم هست
 زده بودند که ترسیده بود و اومد توی اتاق ما خوابید. 

رسه. تبینه میهای بد هم می، ولی وقتی دعواکنهن به هدفش قلدری هم میکامیار برای رسید

ها چهو شکم بزرگی داشت، و اکثر ب دو ساله که بود یه همسایه داشتیم به اسم آقا جالل که سیبیل
 کرد(. رفت بهش سالم میاومد و هی میترسیدن، ولی کامیار ازش خوشش میازش می

 ازچی وحید مرادی خوشت میاد؟کامیارجان  -
 کرده.آدم لوطی منشی بوده رو ناموسش حساس بوده و به مردم کمک می

 خوان هست؟های خانواده شما همچه قدر وحید مرادی با ارزش -

 ، مامان و بابام اصالً این جوری نیستن و ازش خوششون نمیاد. هیچی

 ساله 9ی رزیتامصاحبه با  -11-2

 .دیسکو رنپسراشون می دوس با بعدش كنن،آرایش می دوستاش با باربی
 

 تذکر پژوهشگر:
 نیز من و بود بازی های برخی از کارکنان دانشگاه مشغولبچه با خوابگاه دانشجویان پشت رزیتا

خانواده  فرزند تک رزیتا بزنیم، حرف هم با رزیتا خواستم از بازی، از بعد و شدم بازی ها واردآن با
 وضعیت مصاحبه در حین او متوسط هستند. حد در اقتصادی -اجتماعی وضعیت لحاظ و از است

 خوبی همکاری کل و در دادجواب می خوب پرسیدم،از او می که هایی را داشت و سوال آرامی

 داشت.
 سالته؟ چند رزیتاجون -

 سال. 9

 چندمی؟ کالس -

 سوم.

 داری؟ دوست مدرسه رو -

 زیاد. نه
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 نداری؟ دوست چرا -

 .دارم دوس نقاشی

 داری؟ دوست چی دیگه -

 بازی. طناب

 داری؟ دوست درس -

 . ندارم دوسش نه

 چرا؟ -

 . گیرهدرد می دستم وقتا بعضی بنویسم، مشق بایداش همه چون

 سخت هست؟ هاتدرس -

 .خوشم نمیاد دارم، مشق عالمه یه همیشه آره،

 داری؟ دوست معلمت رو -

 . دونمنمی

 کنی؟چه کار می اومدی، تو از مدرسه خونهرزیتا  -
 .کنمنگاه می کارتون

 کارتونی؟ چه -

 باربی. باشه، جذاب که کارتونی

 
 

 
 
 
 
 کنی؟نگاه می چی دیگه -

 آنا. سیندرال، السا و
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 بینی؟هایی میشبکه چه توی -

 .شناسندیگه، همه می جونیور جم

 هایی؟شبکه چه آهان، دیگه -

 .کنمنگاه می اون رو فقط دارم، دوس جونیور رو جم من

 چی؟ بینیم، توپویا هم می شبکه گفتن پرسیدم، های دیگهبچه من از -

 .خوشم نمیاد ولی کردم،نگاه می قبالً من

 که خوشت نمیاد؟ جوریه چه چرا؟ -

 .داره کارتون صبا فقط

 چی؟ دیگه -

کنن، پخش می دیر دیرتکراریه،  کارتوناش دیگه
 .زیاده بازرگانیاش پیام

  جوریه؟ چه جونیور جم -

 .داره داره، تبلیغم کارتون بخوای وقت خوبه، هر خیلی

 نیست؟ زیاد تبلیغاتش -

 .جذابه نه، خیلی

 کنه؟تبلیغ می چی -

 .اینا و بازی چی، لباس، اسباب همه

 باشه، خریدی؟ کرده تبلیغ که از چیزهایی حاال تا -

 .جدیده دارم دوس خیلی تبلیغه، آره، یه

 چی هست؟ -

 نیس، تاتویه. جدید زیاد
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  بخری؟ خوایمی -

.  آرررره، حتماً
 خره؟برات می کی -

 .گیرهگم، واسم میمامانم  می به

 خریده؟ برات چی دیگه -

 های رنگارنگ.شابلون

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 کنی؟چه کار می باهاشون -

چی، این جوری  همه حیوانات و پروانه و گیاه و چی، گل همه عکسه رنگین، عکسه چندتا
 دستم رو افتهدارم میبرمی یهو بعد زنم،دستم می رو بعد این جوری و چسبونمدستم، می رو ذارممی

 شود(.زده می هیجان خیلی دستش، به شابلون ی زدننحوه دادن نشان عکسش )زمان

 زنی؟مدرسه می ریوقتی می -
 .بیننزنم، نمیام میسینه یا بازوم ذارن، رومدرسه نمی

 دی؟هات هم نشون میدوست به -
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 آره.

 دارن؟ شابلون ها هم اون -

 خریدم. رفتم شدم، دیدم، عاشقش دستش رو خرید اول آره، دیانا

  کنید؟عوض می با هم شابلوناتون رو -
 کنیم.عوض می با هم تفریح زنگای مدرسه آره، میاریم

 ببری؟ گذارهمامانت می -
 .بفهمه ذارمنمی

 گذاری؟جوری نمی چه -

 .کتابام ذارم وسطمی

 فهمن؟مدرسه نمی -

 .جوری همین ولی گردن،اونا می نه

  جوری؟ همین جوری، چه -

 گردن.هم خوب نمی وقتا بعضی برن،کیف می تو دست فقط گردنمثالً می

 بفهمن؟ ترسینمی -

 نفهمیدن. تا حاال ولی ترسم،می

  کنی؟چه کار می بفهمن -

 .دونمنمی

  خریدی؟ چی دیگه خوب -

 کند(.تلفظ می اشتباه اکسشن )کودک موی

 

 
 
 
 
 
 
 
 کنی؟چه کار می باهاشون -

 .موهام رو زنممی

  نیست؟ قشنگ های خودتمو -

 ترن.باحال طالیین نه، اونا

 نداری؟ دوست مشکی موی -
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 نه.

 تره؟قشنگ طالیی موی کنیفکر می چرا -

 .طالییه موهاش باربی چون

 داری؟ دوست باربی رو -

 .شناسنشخیلی، همه می آره

 شناسن؟کیا می -

 .فامیالمون مامان، همه، دوستام،

 جوریه؟ چه باربی -

 .خوشگله خیلی

 خوشگله؟ کنهچه کار می -

 بلنده. قدش طالییه، موهاش

 

 
 
 

  
 

 
 

 
 چی؟ دیگه خوب-

 رنگیه. باریکه، خوشگله، چشماشم

 باربی؟ تری یاخوشگل تو -

 باربی.

  بشی؟ خوشگل اون مثل کنیچه کار می -

 .پوشمکوتاه می دامن پوشم،بلند می پاشنه کفش ذارم،طالیی می موی

 کنه؟آرایش هم می باربی -

 رهبازم می داره، شه، آرایشپاک نمی آرایشش داره، آرایش همیشه شه،بیدار می خواب از اون آره،

 .کنهآرایش می

 کنی؟ آرایش اون مثل داری دوست تو هم -

 گرفتم. باربی رو آرایشی آره، لوازم
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 کنی؟چه کار می باهاشون -

 .زنمرژ می کنم،آرایش می کمی یه وقتا کنم، بعضی آرایش شدم، بزرگ داشتم، نگه

 دونه؟مامانت می -

 .بزنم رژ من شهعصبانی می ولی کنه،آرایش می خودش اون

 نشه؟ عصبانی کنیچه کار می -

 .کنمپاکش می زود
 داره؟ دوست باربی، -

 آره.

 دوستاش؟ یا ترهخوشگل باربی -

 .تربیش باربی ولی خوشگلن اونام

 شکلی هستن؟ چه باربی هایدوست -

کمرش را  تا اینجاش )با دستش تا بلنده مشکیه هم دیگه اون کوتاهه، هاش قشنگهمو یکیشون

 . فرفریه دهد(، بلندهنشان می

 کنن؟چه کار می هاشدوست با باربی -

 .دیسکو رنپسراشون می دوس با بعدش کنن،آرایش می خونه تو

 کنن؟چه کار می دیسکو -

 .خوننرقصن، آواز میمی

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  رن؟مدرسه می -

 .دوستاش میان یا پسرش میاد دوس بخونه، درس خوادباربی می وقت کم، هر خیلی
  داره؟ پسر هم دوست -

 .باکالسه آره، خیلی

 چیه؟ پسر دوست -



 45/ های میدانیگزارش مصاحبه

 

 .داره دنبالت، ماشین رقصی، پسره، میادمیبا اون  که کسی

 چی؟ دیگه -

 .دهگوش می گه،باربی می چی بلنده، مهربونه، هر قد

 شه؟آشنا می پسرش دوست با جوری چه -

 .شندوس می رقصن،با هم می اون جا دیسکو، رهباربی می

 دختر هستن؟ های تو همهدوست -

 آره.

 دارن؟ دوست باربی رو ها هماون -

 خونه برگشتیم ذاریم،قرار می مدرسه تو با هم شه،پخش می باربی کارتون وقتا بعضی خیلی،

 اون رو ببینیم.

 کنین؟میچه کار  بعدش -

 کنیم.تعریف می هم واسه مدرسه برگشتیم

 گین؟چی می -

 .اینا و بود جوری چه هاشگوشواره بود، جوری چه لباسش پوشید، چی رفت، کجا مثالً

 زنید؟حرف نمی درس مورد در -

 ره.سر می آدم حوصله بابا، چیه درس

 بشی؟ دوست پسر با داری دوست -

 .نه فعالً ولی آره، اممممممم

  نه؟ فعالً چرا -

 نیس. بلند قدم زیاد هم ام،بچه هنوز چووون

  گیری؟پسر می شد، دوست بلند قدت -

 .دیگه آره

 بلنده؟ قد دخترای برای فقط پسر دوست -

 کنه.نگاهت هم نمی کس هیچ وگرنه بشی، خوشگل باید دیگه، آره

 کنه؟نگاهت نمی کسی نباشی، خوشگل دونیکجا می از -

 .داره زیاد دخترم دوست دیگه، تازه خوشگله باربی چون خب

 داری؟ دختر زیاد دوست چی تو -

 .نه باربی اندازه به ولی دارم،

 کنی؟چه کار می نشی، خوشگل باربی مثل شدی بزرگ -

 .کنمآرایش می
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 خوشگله؟ باربی آرایش بدون -

 .دونم، ندیدمنمی

 شی؟ناراحت می نشی، باربی مثل شدی بزرگ -

 .دارن دوسش همه جذابه، خیلی اون آره،

  بشی؟ چه کاره شدی، بزرگ دوست داری -

 آرایشگر.

 چرا؟ -

 .بذارم لنز بشم، خوشگل دارم دارم، دوس دوس آرایش چون

  نداری؟ دوس هات روچشم رنگ -

 .آبیه آبی باربی چشای خوشگله، خیلی آبی دارم، دوس آبی نه،
 کنی؟باربی رو نگاه می کی با داری، دوست باربی رو گفتی جون رزیتا خب -

 . هست مامانمم وقتا تنهایی. بعضی

 داره؟ رو دوست باربی مامانت هم -

  خوشگله. گهآره، می

 گه؟چی می دیگه -

 موسیقی. کالس برمتگه میمی

 ره؟موسیقی می کالس باربی -

 رقص. کالس برم دارم دوس من ولی آره،

 گه؟چی می مامانت -

 رقص. کالس فرستمتبگیری می یاد موسیقی اگه گهمی

 داری؟ تر دوستبیش رقص رو چرا -

 . شیالغر می شه،باریک می کمرت ه،باحال چون

 کنی؟کارها رو می این هاتدوست با تو هم بیرون، رنرقصه، میدوستاش می با باربی -

 دیم.یاد می هم به رقصیممیبا هم  آره

 کنید؟کار میچه  دیگه -

ده، نگاه نشون می بهم رو که خریده، باربی آلبوم شینیم،هم می با مبینا، خونه رموقت می هر
 کنه،تنش می لباس کنه،باربی رو داره. آرایش می داره برنامه یه داره، تبلتم اون با هم، کنیممی

 . هباحال خیلی ه،کنرنگ می موهاش رو کنه،پاش می ذاره، کفشواسش می گوشواره
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 نداری؟ تبلت تو -

 . گیرهواسم نمی مامانم نه،

 بگیره؟ برات گفتی بهش -

 گیرم.واست می خوندی، درس خوب بعد شدی، پنجم کالس هر وقت گهخره، میولی نمی خیلی

 گی؟چی می تو -

 . بشم پنجم کالس مونده خیلی ولی گم باشه،هیچی  می

 داری؟ عروسکش رو جان خاله خب -

 . دارم چندتا آره

 داری؟ چندتا چرا -

 . باشم رو داشته دیگه اونای شد، خراب یا کردم گم یکی اگه

  کنی؟چه کار می باهاشون -

 . گذاشتم کمد تو هیچی،

 کنی؟بازی نمی هابا اون -

 . نه

  چرا؟ -

 . بزرگه باربی چون

 داری؟ اتاقت چی توی دیگه -

 . سیندرالس ی اتاقمپرده
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 چی؟ دیگه -

 . همین

  داری؟ دوست سیندرال رو هم -

 . طالییه های اونممو خوشگله، مهربونه، آره. خیلی

 مهربونه؟ دونیکجا می از -

 . گههیچی نمی کنه،سخت می کارای مهربونه، اون ولی بدن،با اون  خواهرناتنیاش آخه

 خوبی؟ هاتدوست با تو هم -

 . کنیمدعوا نمیبا هم  ما آره،

 کنی؟کار می چه کنید، دعوا اگه -

 هیچی.

 کن؟ دعوابا هم  دیدی هاکارتون تو -

 . خوبه همه با مهربونه، باربی نه

 خوبه؟ جوری چه -

 . کنن استفاده اون چیه همه از دوستاش ذارهمی

 چی؟ از -

 . رنجا می همه هم با بندش، آرایشاش، هاش، گردنهگوشوار از

 کنه؟زندگی می کی با باربی گیبهم می جون خاله خوب -

 .پیشش هیچکی، دوستاش میان با باربی

 نداره؟ یعنی باربی مامان و بابا -

 .کنهبخواد می کاری هر تنها داره، خونه اون ولی داره،

 تنها باشی؟ داری دوست تو هم -

 .رمخواست می دلم جا هر آره،

 ی؟بر داری ها دوستکجا -

 .خرید بگردم، برم دوستام بیرون، با برم شبا

 بکنی؟ چه کار دیگه خوب -

 .کنمآرایش می خرم،دیدم می هر چی

 تنها باشی؟ داری دوست شدی، بزرگ اگه -

 .آره

 چی؟ نگذارن مامانت و بابات اگه -

 ذارن.می
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 تنها بشی؟ که کنیچه کار می -

 .دیگه خونه رمکنم، میجمع می پول اون قدر

 کنی؟جمع می پول جوری چه -

 .کنمکار می

 کاری؟ چه -

 .همه واسه دوستام، واسه کنم،آرایش می دیگه گفتم

 داری؟ دوست سیندرال رو هم خوب -

 آرره.

 باربی؟ یا داری تر دوستسیندرال رو بیش -

 هر دو.

 کنی؟تر نگاه میبیش کدوم رو -

 . شهتر پخش میبیش باربی

 کنی؟نگاه می کدوم رو بشن، پخش هم با باربی سیندرال و اگه -

 باربی. شاید

 چرا؟ -

 . تکرار نشه شاید داره، جدید قسمت دفعه هر چون

 تکراریه؟ سیندرال -

 . شهتکرار می داره، ولی 2و  3 سیندرال آره

 داری؟ تر دوستبیش باربی رو قسمت کدوم -

 اش رو.همه

 خریدی؟ کدوم رو هایلباس -
 . پوشمعروسی می واسه صورتیه باربی،

 صورتیه؟اش همه هاشلباس باربی -

 . صورتیه اتاقشم صورتیه، ترشبیش
 جوریه؟ چه اتاقش -

 داره، آرایش وسایل و لباس و عروسک و شونه عالمه یه صورتین، اونام داره، کمد صورتی، خیلی

 بلنده. کفشاشم
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 دیدی؟ خواب باربی رو حاال تا -

 خیلی.

 خوابی؟ چه -

 ده.یاد می رقص بهم خونیم،آواز می خرید، ریمهم می با

 دی؟یاد نمی بهش تو -
 نه.

 چرا؟ -

 . نیستم بلد اون مث من چون

 دیدی؟ تن روبن -

 آره.

  داری؟ دوستش -

 نیومد. خوشم ندیدم دیگه دیدم، بار نه، یه

 نیامد؟ از اون خوشت چرا -

 خوشم نمیاد. جنگ از داره، من اش جنگهمهاس،  پسرونه

 هست؟ پسرانه باشه، داشته که جنگ کارتونی هر -

 جنگه.دختر نمی دیگه، آره

 چرا؟ -

 ترسن.بجنگن، می نیستن بلد دخترا خب

 بجنگند؟ نیستند ها بلددختر دونیکجا می از -

 .دیگه اینا و دارن عروسک زنن،حرف می دخترا دیدم، کارتونی هر من نیس، تازه بلد باربی

 کنن؟ چه کار باید دخترها -

 بازی.

 بازی؟ فقط -

هس اینام و رقص



 

 در نگاهی دوبارهاثرهای الگوهای ویرانگر  -3

 مقدمه

 ضعف الگوپردازی»، «هااهمیت نظری الگو»ابتدا سه عنوان در  در بررسی اثرهای الگوهای ویرانگر
 ، مورد بحث قرار خواهند گرفت.«ها در غربپردازش قدرتمند الگو»و « در داخل

ی، های دینی و عرفانها نه تنها در دیدگاهاست. الگو« اهمیت الگوها»عنوان فرعی نخست ناظر بر 

 اند.و مورد تأکید قرار گرفتههای علمی نیز مورد توجه بوده بلکه در دیدگاه
گیری شخصیتی خویش، نیازمند کودکان، نوجوانان، جوانان و همه اقشار اجتماعی در روند شکل

دی ها هستند، راهنمای کشتی وجوهای دریایی که راهنمای کشتیها بسان فانوسالگو هستند و الگو
به مسأله  ایفرهنگی جامعه باید توجه ویژه ها هستند. بنابراین اولیا، اولیای آموزشی و اولیایانسان

ا ها رهای مختلف علمی، ورزشی، اخالقی، اجتماعی، عقیدتی و مانند آنالگوپردازی داشته، الگو
فراروی اقشار مختلف )خاصه کودکان، نوجوانان و جوانان( مطرح کنند، زیرا انتخاب یک الگو توسط 

 های ارزشیچگونه شدن خویش را برمبنای معیار شود، وییک کودک، نوجوان یا جوان، سبب می

 بیند، رقم بزند.که در الگوی خویش می
شناختی مسأله الگوبرداری کودکان، ذیل نظریات مختلفی شناختی و جامعههای رواندر نظریه

مختلف  یابی کودکان در نظریاتای بندورا و یا الگونظیر دیگرپیروی اخالقی پیاژه، یادگیری مشاهده
 شناسان قرار گرفته است.شناسان و جامعهشناسی مورد توجه روانجامعه

 های متعالی وها را به راههای خوب، انساناما با وجود اهمیت زیاد الگو، باید بیان داشت که الگو
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 اسوهاضمحالل نزدیک میسقوط و 
 آورد، همین معنا است.کنار اسوه می

های فرهنگی داخل در ، حکایت از کم توجهی و ضعف نهاد«ضعف الگوپردازی در داخل»عنوان 
ها خورد علمی با مقوله الگوگذاری گرفته تا برها دارد. کم توجهی اخیر از سرمایهمقوله مهم الگو

 گسترده است.
های انجام شده برای کودکان ایرانی حکایت از آن دارد که با وجود بررسی میدانی الگوپردازی

سوابق درخشان در طرح الگوهای مختلف در طول تاریخ فرهنگی ایران، در حال حاضر در کنار 
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وجهی ت، نوجوانان و جوانان وجود دارد، بیتوجهی زیادی که در زمینه پردازش الگوها بری کودکانبی
گذاری جدی در این زمینه، شناختی الگوها از سویی و عدم سرمایهبه پردازش هنری، علمی و روان

اند که الگوهای ایرانی در مقایسه با الگوهای پردازش شده نهادهای تبلیغاتی در مجموع سبب شده

 گردند.داری، به شکلی بسیار کم فروغی ظاهر سرمایه
دهد، در پژوهشی که وی و تنی چند از دانشجویانش در سال منطقی )منتشر نشده(، گزارش می

ساله را مورد  3-9پسر  3000دختر و  3000انجام دادند و طی آن الگوهای مورد عالقه  3395
، یهای دیجیتالهستند که از طریق بازیاین الگوها، الگوهای خارجی  %95بررسی قرار دادند، قریب 

 ای به آنان ارایه شده است.های ماهوارهها و سریالها و فیلمها پویانماییکارتون
های دیجیتالی داخلی ، میزان بازی1به گزارش معاون تولید محتوای شورای عالی فضای مجازی

اچیز نهای تولید شده خارجی، بسیار 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 های اخیر، در حد گستردهوابستگی در کودکان و نوجوانان کاربر الگو

های غربی نارتوها و کها، 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، پویانماییبصری شدن فرهنگ در حال حاضر، معطوف به کارتون

ازی مناسب برای کودکان، نوجوانان و ها شود، ضعف نهادهای تبلیغاتی ایران در الگوپردو سریال
اگر چه تاحدود دو دهه قبل، تنها رسانه ملی به گردد. به این معنا که جوانان ایرانی مشهودتر می

دن کرد، اما به تدریج با باز شهای کودکان و نوجوانان اقدام میها و فیلمها و پویانماییعرضه کارتون
های مختلف یا وارد عرصه شدن تبلت و کاربری یا فیلم ها وهای فشرده حاوی کارتونپای لوح

های ها و سریالهای دیجیتالی و همین طور تسهیل دسترسی به فیلمکودکان و نوجوانان از بازی

                                                   
طبق گزارش آقای خوراکیان )معاون محتوای شورای عالی فضای مجازی( در همایش فضای مجازی دانشگاه فرهنگیان  .3

ای ههای داخلی بوده، بقیه کاربری آنان از تولیدهای کمپانیاز کاربری کاربران ایرانی، بازی %5برگزار شد،  3397که در شهریور 
 غربی است.
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های اخیر هر یک قسمتی از وقت کودکان و نوجوانان را معطوف به خود کردند و در خارجی، گزینه
 سانه ملی مطرح شدند.های جدّی رادامه، به صورت جایگزین

ا، هشود کودکان و نوجوانان با استفاده از کارتونهای ارتباطی جدید سبب میکاربری از فناوری

های فرهنگی داخلی و های داخلی و خارجی در عمل امکان مقایسه محصولها 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
ل در های داختوان بیان داشت، تولیدهای داخل و خارجی میهای رسانهدر بررسی تطبیقی تولید

 های خارج دارای برخی از نقاط قوت و ضعف هست.مقایسه با تولید
وند، این شهای انسانی تهیه و تولید میهای داخل با توجه نسبی به ارزشمحتوایی، تولیداز نظر 

اندک هستند. مضاف بر این، 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

ها و مسایل های خارج از نظر محتوایی، توجه جدّی به ارزشگرا بار بیایند. اما تولیدحیه جمعرو

 ها قابل توجه است وطلبی و خشونت در آنگرا، رفاهگرا، تجملانسانی ندارند، ابعاد شهوی، مصرف
از یک امتی زنند. تفاوت اخیردر مجموع فرهنگی فردگرا را )که همان فرهنگ غرب باشد( را دامن می

های غالباً خنثای رود که در برابر ارزشهای داخل به شمار میتردیدناپذیر برای تولید رسانه
 گرا هستند. های داخلی حاوی ابعاد ارزشی و ارزشهای رسانههای غربی، محصولهای رسانهمحصول

 32، 33 یعنی تا سناما از سویی به سبب سیطره تفکر عینی بر کودکان )و تا حدودی نوجوانان، 
شود، آنان قادر به فهم مفاهیم انتزاعی نباشند و تنها مفاهیم ملموس و عینی سالگی( که سبب می

توجهی در به کارگیری متخصصان امر برای ارایه مفاهیم را فهم کنند، و از سوی دیگر به دلیل بی
 قطه درخشش طرح مسایلنانتزاعی 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 های خارجی به سبب توجه به نکات روانها و فیلمپویانمایی

های داخلی در مجموع ربایند و شبکهیهای تهیه شده در داخل مکودکان، گوی سبقت را از محصول
 افتند.ها عقب میهای خارجی، از آندر مقایسه با شبکه

ی اهای رسانهای ایران در قیاس با محصولهای رسانهیکی از دالیل بارز عقب افتادن محصول

ر د های ایرانیهای دیجیتال و فیلمها، بازیها، پویانماییاندک کارتونخارجی، تنوع موضوعی 
 های خارجی است.مقایسه با محصول

های دینی، ضعف دیگری است که برخی از کودکان و نوجوانان های ایرانی از موضوعاشباع برنامه
 اند.کاربر، متذکر آن شده
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های ویژه و آب و رنگ های ایرانی به لحاظ گرافیکی، جلوههای رسانهضعف پردازش محصول
های ها، پویانمایی، بازیهای ویژه و آب و رنگ کارتونگرافیکی، جلوهتولیدها، در مقایسه با قدرت 

های تولید شده در داخل را از منظر های خارجی، امر مشهودی است که محصولدیجیتالی و فیلم

 دهد.تر قرار میمخاطبانش، در سطحی پایین
متن  لی که موسیقیموسیقی متن تولیدهای ایرانی نیز عموماً یک موسیقی مالیم است، در حا

 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 
انان(، نگهبگذاری، گاهی برای تهیه یک برنامه خارجی )نظیر پویانمایی ظهور لحاظ میزان سرمایه

 شود.ای کودکان، هزینه صرف میهای رسانهاندازه یک سال هزینه ایران در تولید محصولبه 
توان با توجه به این که کودکان )و تاحدودی نوجوانان( از تفکر عینی برخوردارند، به سادگی می

های غربی صولنتیجه گرفت، وقتی کودکان ایرانی در برابر گرافیک کم نظیر و صداگذاری خوب مح
ی هاخراش و ماشینهای آسمانهای اخیر دایم با ساختمانگیرند، یا وقتی آنان در محصولقرار می

و  های دیجیتالیها، بازیها، پویانماییگردند و یا با تنوع موضوعی کارتونپیشرفته مواجه می
ریالی که نمایی یا فیلم و سشوند، یا با شنیدن موسیقی متن کارتون، پویاهای خارجی روبرو میفیلم

ی هاهای غربی بر محصولآید، ترجیح محصولمشغول کاربری از آن است، به شدت به هیجان می
، های دیجیتالیهای غربی مطرح شده در بازینماید، ضمن آن که الگوداخلی خیلی دور از ذهن نمی

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  325رسند )نظیر سریال فرندز که هایی که گاه به چند صد قسمت میساخت سریال

سازد که مخاطب برای ارضای کنجکاوی خویش هم که ای میاست(، مخاطبان خود را وارد عرصه
های های اخیر به سادگی دست بردارد. مضاف بر این که تولیدتواند از پیگیری سریاله است، نمیشد

گرا نیستند، ممکن است خود را مجاز بدانند که از های خارجی به دلیل آن که خیلی ارزشرسانه
 های خویش سود ببرند.ها و پویانماییمسایل نفسانی در کارتون
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های پویا و نهال و همین طور سیما، عامل دیگری در جهت طوالنی و غیرمرتبط شبکهتبلیغات 
های ایرانی هست که در مصاحبه کودکان و فاصله گرفتن کودکان و نوجوانان از کاربری از شبکه

 نوجوانان دبستانی زیادی مورد اشاره قرار گرفته است.
ر ها در ایران از آن یاد شد، منحصها و سریالفیلمهایی که درباره الگوهای کارتونی، پویانمایی، ضعف

ردد. گبه تولید اخیر نبوده، عیناً در الگوپردازی سایر نهادهای فرهنگی و یا با صبغه فرهنگی نیز مشاهده می

های مذهبی )ائمه، های پردازش شده برای کودکان، نوجوانان و جوانان، الگوبه این معنا که عمده الگو
، های اخالقی، علمی( هستند و پردازش الگو-متعلق به یک جناح خاص-افراد مذهبی  بزرگان دینی و

های مذهبی طرح شده برای نوجوانان اند. مضاف بر این الگوشده ها به محاق سپردهای و مانند آنحرفه
رو  نشود و از ایها 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

با توجه به آن چه گذشت، ضعف مفرط الگوپردازی برای تمامی اقشار جامعه به شدت احساس 
 مهم و اساسی بدان پرداخت.ای شده، باید به عنوان برنامه

، حکایت از ماجرایی متفاوت و برعکس دارد، به این «ها در غربپردازش قدرتمند الگو»عنوان 
ها را هدایت های دریایی که کشتیها که بسان فانوسمعنا که در غرب با شناخت اهمیت الگو

نند. در کخویش هدایت میکنند، الگوها کشتی وجودی کاربرانشان را به سمت و سوی مورد نظر می
ای هشوند الگوشناختی که سبب میهای روانهای علمی و ترفنداین قسمت از انبوهی از راهکار

ند، داری هدایت کسرمایههای تبلیغاتی نظام غربی مخاطبان خود را به سمت و سوی دلخواه دستگاه

 یاد شده است.
شود که تقریباً تمامی این غرب، مشخص می ایهای مطرح شده در فضای رسانهبا تأمل در الگو

کان و ها برای کودمن و مانند آنتن، بتها )افرادی نظیر باربی، برتز، السا، مرد عنکبوتی، بنالگو
ها برای نوجوانان و جوانان( در عین افرادی همچون هری استایلز، نیکی منیاژ، گومز و نظایر آن
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توجه، از اخالق، رفتار و منش انسانی بسیار دور هستند و  برخورداری از صدا یا ظواهر عینی قابل
 گذارد.این مسأله حساسیت مضاعف طرح الگو برای کودکان و نوجوانان را به نمایش می

ها، ها، پویانماییهای دیجیتالی، کارتونهای انجام شده در جریان بازیبا بررسی الگوپردازی

گردد. جریان نخست جریان دو جریان متمایز مالحظه می ای، مشخصاًهای ماهوارهها و سریالفیلم
های خویش، مشخصاً اهداف داری غرب است که در جریان طرح الگوهای جهان سرمایهالگوپردازی

رش کند که به تحکیم، تعمیق و گستفرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خاصی را تعقیب می
 مان کسب سود است، بینجامد. داری که هبیش از پیش اهداف جهان سرمایه

گرایی هستند که در صدد خدمت به جامعه خود و جامعه های مردمی و انسانجریان بعد، نهاد
تقل های مسداری با جریانهای سرمایههای جریان زیر پوشش نهاداند، اما مقایسه تولیدجهانی برآمده

وشش های زیر پهای نهاددر برابر انبوه تولید های جریان اخیرگذار داللت بر آن دارد که تولیدو خدمت
 ه نیست. گفتداری و سیاسی غرب، جریانی ضعیف بوده، قابل رقابت با جریان پیشهای سرمایهنهاد

اً داری )و مشخصهای تبلیغاتی جهان سرمایههای نهاداگر در این قسمت تمرکز بحث روی تولید

ن شناسی کودکان، نوجواناان اخیر اوالً با شناخت دقیق روانتوان اظهار داشت، جریامریکا( باشد، می
های ها است، کار تولید بازیو جوانان و ثانیاً با در دست داشتن اهداف مشخصی که در صدد تحقق آن

نبال های گسترده دگذاریهای خود را با سرمایهها و سریالها و فیلمها، کارتوندیجیتالی، پویانمایی
 کند.می

 32، 33شناسی کودکان دبستانی باید گفت، کودکان اخیر تا حدود ره شناخت دقیق رواندربا
های ظرفیت»، «بینیخودمیان»، «دیگرپیروی اخالقی»، «تفکرعینی»هایی نظیر سالگی از ویژگی

 برخوردارند.« نوعدوستی فطری»و « شناختی و عاطفی محدود
شناسی خاص کودکان و نوجوانان، با طرح به روان داری با توجههای تبلیغاتی نظام سرمایهنهاد

کوشند تا از طریق اثرگذاری دهند، میهای مختلفی که در عمل جریانی همسو را تشکیل میالگو
های های اخیر بر مخاطبانشان، به تحقق اهداف نهایی خویش بپردازند. به این معنا که بازیالگو

ه و های مختلف دخترانای، با طرح الگوهای ماهوارها و سریالهها، فیلمدیجیتالی، پویانمایی، کارتون
اروی ای را فرهای فریبندهآور، در عمل الگوپسرانه در اشکالی بسیار جذاب، پرآب و رنگ و شگفت

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 وانهای ردیگر به دلیل ویژگی
های جذاب، زیبا و خوش اندام هستند(، بالفاصله جذب و برتر واقع شدن و دختران شیفته الگو

 گردند.های اخیر میالگو
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ز ظرایف استفاده اشناسانه و گیری از ظرایف روانشناختی، بهرهاستفاده بهینه از دستاوردهای روان
داری مد نظر هنری از دیگر تمهیداتی هستند که در جریان طرح الگوهای مورد نظر جهان سرمایه

 اند.داری قرار گرفتهنهادهای تبلیغاتی سرمایه

اری، دهای تهیه شده توسط نهادهای تبلیغاتی نظام سرمایهها و کارتونها، پویانماییفضای بازی
های های خاص پسران، موجودپرهیجان است. به عنوان مثال، در تولید در غالب موارد فضایی

ها و کنند و یا جنگ و گریز بین انسانفرازمینی با آمدن به زمین، حیات مردم زمین را تهدید می
های ها از موجودها در جریان است و یا آن که در سطحی دیگر، تعقیب و گریزها در بازیزامبی

 شود.ها با یکدیگر بدل میها، به جنگ و گریز انسانفرازمینی و هیوال
ا در ههای خاص دختران نیز با به نمایش نهادن انبوهی از جذابیتهای مطرح شده در تولیدالگو

ها )نظیر اندام باربی، های غیرمتعارف الگوطلبی و زیباییگرایی، تنوعآرایش، پوشش، مصرف
تز شده بسیاری از زنان هنرپیشه و خواننده غربی(، دختران های جراحی و پروهای برتز و بدنچشم

ی و درپی آرایشها و تحوالت پیها، مقایسه هیجانی خود با الگوکاربر را در تب و تاب تعقیب الگو

دهند و دختران کاربر در شرایط اخیر دیگر فرصتی برای اندیشه و اندیشه ها قرار میپوششی الگو
 یابند.  د نمیروزی و تأمل درونی در خو

های اخیر، سوءاستفاده از روح نوعدوست های مهم مورد توجه ارایه کنندگان الگویکی از ویژگی
و خیرخواهی درونی کودکان و نوجوانان است، به این معنا که الگوهای پردازش شده اخیر، غالباً به 

یت ها و بشردر صدد نجات انسانگردند که ها ارایه میها و پویانماییها، کارتوناین صورت در بازی
 جنگند.ها و بشریت هستند، میهایی که در تالش برای هدم و نابودی انساناند و با افراد و نیروبرآمده

یغاتی های تبلای که نهادهای دخترانه و پسرانهکودکان خردسال از سویی با تداوم کاربری از الگو
های نند و از سوی دیگر با مالحظه مکرر برخوردبیداری برای آنان تدارک میجهان سرمایه

امد انجها، 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
اری، دهای تبلیغاتی جهان سرمایهوهای پرآب و رنگ تهیه شده توسط دستگاهپیشی گرفتن الگ

گردد کودکان و نوجوانان با استقبال از الگوهای اخیر، از معدود الگوهای طراحی شده داخل، سبب می

هند دهای خویش به کسانی که نسبت به پذیرش الگوهای غربی از خود پذیرش نشان نمیدر گروه
وارد آورند تا  ها فشاروسایل منتسب به آنان نیستند، با دیده نفی و انکار بنگرند و به آنو یا کاربر 

 آنان نسبت به پذیرش الگوهای مزبور و یا کاربری از وسایل منتسب به آنان اقدام کنند.
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های مطرح شده برای آنان، کودکان و نوجوانان شاهد در ادامه کاربری کودکان و نوجوانان از الگو
های خاص خویش ها و سریالها، فیلمها، پویانماییها، کارتونهای متعددی در بازیییر و تحولتغ

 گردند.ها از چشم کاربران میها و افتادن آنهستند که مانع از تکراری شدن الگو

 ههای طراحی شده در اشکالی متنوع و متفاوت برای کودکان و نوجوانان، دلبستگی آنان ببا تکرار الگو
ای العادهآور و خارقهای شگفتها که غالباً از صدای زیبا یا فیزیک بدنی قدرتمند و تواناییاین الگو

ها لگورسد که به این اای برخوردار هستند، گاهی به آنجا میبرخوردارند و یا از جذابیت زنانه بیش از اندازه
 دارند.ه و آنان را دوست میمند گشتتر از آنان عالقههمپای اولیایشان و یا حتی بیش

های دخترانه و پسرانه در حالت اخیر، ضمن ارایه سبک زندگی غربی به کودکان و نوجوانان الگو
ه دهند کای شکل میهای خاصی، نظام ارزشی کودکان را به گونهکاربر، به تدریج با طرح ارزش

زدگی و ، دنیاگرایی، مصرفشان بوده، فردگراییهای مورد عالقهمنطبق با نظام ارزشی الگو
 های خویش احساس کنند.جویی را در صدر نیازلذّت
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ان انجامد که در پسرهای دخترانه و پسرانه به آنجا میمدار الگواز سوی دیگر تداوم فضای هیجان

داری، برخی از سرمایهو دختران کاربر الگوهای پردازش شده نهادهای تبلیغاتی دنیای 
آید. به این معنا که پسران در ارتباط با محتواهای پرخشونت و شهوی، ها پدید میزداییحساسیت

زدایی شده و دختران نیز در برخورد با محتواهای مصرفی و شهوی، حساسیت خود را به حساسیت
ه القلب و نوعدوست، بقیقدهند و به این ترتیب، کودکان و نوجوانان عاطفی، رتدریج از دست می

ی و رفتار زدگهای پسرانه( یا مصرفتدریج 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
 ردند.ها و هوا و هوس خود گاند، معطوف به نیازخاصی که یافته

داری های تبلیغاتی سرمایههای طراحی شده نهادبه هر صورت کودکان و نوجوانان کاربر که از الگو
شوند، با رسیدن به دوران خودپیروی اخالقی و تفکر انتزاعی، اگر تغذیه کرده و به تدریج بزرگ می

ذارند، گاز خود را کنار میهای پرخاشگرانه یا پر از عشوه و نهای پیشین در مورد برخوردچه یادگیری
ایی های مبتنی بر ستایش جذابیت و زیبها 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
ا کنار نهادن سال بعدی، ببران خردسال پیشین و بزرگاند. بنابراین کارهای زنانه را نهادینه ساختهالگو

ها در جهانی پررعب زندگی جویی خویش، با این نگاه که آنهای برتریپرخاشگری و یا داعیه
ها و های فوق جذابی باشند که در بازیتوانند در خدمت قدرت و یا چهرهکنند و در نهایت میمی

کنند تنها به بیرون کشیدن گلیم خودشان از آب بپردازند و می اند، سعیها بودهها شاهد آنکارتون
ها نهادینه شده است، سر خودشان را گرم سازند زدگی و زندگی شهوی که در آندر نهایت با مصرف

داری است، زیرا جهان آل جهان سرمایهو به این ترتیب در عمل بسان رباتی عمل کنند که ایده

دیشد و انی سپردن ابعاد انسانی و اخالقی، تنها به افزایش سود خود میداری با به فراموشسرمایه
ها دنبال آزادگی، استقالل و گردد که انسانسود اخیر تنها در شرایطی به دست آمده و حاصل می

گیرند، داری یا شورش علیه آن را بروحیه انقالبی نباشند که تصمیم به زیر سوال بردن نظام سرمایه
نه کردن ای با نهادیهای ماهوارهها و سریالها، فیلمها، کارتونهای دیجیتالی، پویانماییزیبنابراین با
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سازد، حدوحصر میهایی که به مرعوب شدن کاربران انجامیده، آنان را تشویق به مصرف بیمشیخط
 سازد.داری را برای این نظام میسر میتحقق حداکثر سود مورد عالقه جهان سرمایه

گیری ارزشی الگوها است. به تعبیر ته مهمی که در پردازش الگوها باید بدان توجه کرد، جهتنک

گوید، الگوها ممکن است در نهایت گونه که قرآن از الگوهای حسنه و سیئه سخن میدیگر همان
واجد آثار ارزشی مثبت یا منفی در کاربرانشان باشند. بالطبع الگویی نظیر پرفسور حسابی که در 
تمامی عمر از آموختن و آموزش دادن و تالش برای رفاه و سعادت مردم کشورش فروگذاری نکرد، 

ید گرایی را در خود به معرض دالگویی ارزشی و مثبت و الگوهایی که سمبلی از هوسناکی و مصرف

 هایی منفی است.گذارد، واجد ارزشمی
به این معنا که برخی از الگوهای نامناسب  توان مراتبی قایل شد.اما در میان الگوهای منفی هم می

گذارند، اما الگوهای دیگری هستند که گرایی را در خود به معرض دید میتنها هوسناکی و مصرف
ن در مدهند. به عنوان مثال، الگویی نظیر بتهای نامناسب مضاعفی را به هوادارانشان انتقال میارزش

ردی های خودش از فشهوانی، در روند تحول و تطور فیلم هایعین به نمایش کشیدن خشونت و گرایش

 شود که با پشت پا زدن به قانون، شخصاً در صددکه نسبت به قانون تمکین دارد تبدیل به فردی می
اجرای عدالت مورد نظر خویش برآمده با شکنجه دادن و کشتن افراد به اصطالح خاطی، اهداف خویش 

الگویی نظیر پویان مختاری که در عین به نمایش نهادن هوا و گیرد. به شکل مشابهی را پی می
ها با دعوت هوادارانش گرایی است و مضاف بر همه اینهای خویش، در عمل مبلغ اوجی از مصرفهوس

ند، کبه شرکت در سایتهای شرط بندی و قمار سرمایه آنان را به باد فنا داده، آنان را ورشکسته می
 . دهدفی را به هوادارانش انتقال میهای نامناسب مضاعارزش

بندی اجمالی، اگر الگوهای نامناسب معمول را الگوهایی منفی بنامیم، بنابراین در یک جمع 
 گذاری الگوهای ویرانگر هستند. من و پویان شایسته نامالگویی نظیر بت

اً به انگر، اصطالحهای ویرهای ویرانگر یا مخرب مبنی بر این که الگوبا تعریف الگوبنابراین 
، در طلبی، هواپرستی و خودخواهیقیدی، نفعشود که در عین القائات خویش در بیهایی گفته میالگو

سازند که پس از گذشت مدتی، با ای از هنجارشکنی و توهم میعمل هواداران خویش را وارد عرصه
ه آسیب، خسران و تحسری است کها و یا رفع توهم زدگی، نتیجه آن آشکار شدن نتایج هنجارشکنی

 یریم.گگیرد، بحث الگوهای ویرانگر بومی را در اثر حاضر پی میهای مخرب را میگریبان هواداران الگو

ت، توان بیان داشهای مخرب بومی منحصر شود، میتر به الگوهای ویرانگر، بیشاگر بحث الگو
ی آبادی )حاتمی(، امیر مقصودلو )تتلو(، ساساتمزندگی و عملکرد افرادی مانند پویان مختاری، میالد ح

مانکن، ساشا )محمدجواد( سبحانی، داود هزینه )غفاری(، حصین، خشایار اس آر، نیلی افشار، دنیا 
ها حکایت از آن دارد که افراد اخیر )به جز برخی که جهانبخت، ندا یاسی، ریحانه پارسا و مانند آن

بندی پردازی، ایجاد سایت شرطنری هستند و نهایت کار آنان، حاشیهی دارند( فاقد هر گونه هیته صدا
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ور آهای بعضاً شرمو سوءاستفاده از آنان، پیشنهاد چالش 1و قمار، فریب دختران و انتقال آنان به ترکیه

های مختلف و های نامناسب )در مردان( و تراشیدن بدن با جراحیو هنجارشکن، برگزاری الیو
)نظیر پناه بردن ازآغوش این شاخ مجازی به آغوش آن سلبریتی، اقدام به خودکشی پردازی حاشیه

های یا پخش تصاویر نیمه برهنه خویش و ادعای شرکت در فیلم -2در دنیا جهان بخت -تصنعی

 ( در زنان است-در ریحانه پارسا -پورن

                                                   
های مجازی که ترکیه را محل امنی برای گیر شدن میالد حاتمی و انتقال وی به ایران، شاخ. الزم به توضیح است، با دست3

جایی به دیگر کشورها، خاصه کشورهای اروپایی، کردند تا در پوشش دانستند، احساس خطر کرده و سعی در جابههای خویش میفعالیت
رد با دستگیر کردن یک یا چند نفر از این دست افراد و یا حتی ترور آنان، هایشان ادامه دهند و هرگز نباید تصور کسیاسی آنان به اقدام

بست خواهد رسید، بلکه این جریان پس از وقفه موقت ایجاد شده، در کشورهای غربی با قدرت و شدت جریان الگوهای ویرانگر به بن
های الزم و در عین گذاریاین الگوهای ویرانگر، سرمایهتری تداوم پیدا خواهد کرد و راز و رمز نجات نوجوانان و جوانان از دست بیش

  اجتماعی مورد نیاز برای نسل جوان، در سطح داخل است. -های فرهنگیحال بسترسازی

 های اینستاگرامی مورد توجه کودکان، نوجوانان و جوانان ایرانی است.دنیا جهانبخت یکی از چهره .2

 
د کسب فالوور بسیار زیاد توسط او در اینستاگرام تأثیرگذار بود و بسیاری او را با این اتفاق شناختن هایی که در دیده شدن ویکی از اتفاق

 اش با ساسان )ساسی مانکن( خواننده سبک مشهور سبک پاپ و رپ است.مسایل مطرح شده توسط او درباره رابطه عاطفی
 . بودشی بعد از اتمام رابطه او با ساسان بلکه به دلیل حوا ،البته شناخت او نه به دلیل رابطه با ساسان

 رد.را پخش کها او بعد از رابطه با ساسان اسم او را در چند قسمت از بدن خود خالکوبی کرد و عکس و فیلم این خالکوبی

 
ها کساین عکرد که در حال گریه است و انتشار می از خود منتشرهایی وها و حواشی دنیا جهانبخت ویدیدر پی این صحبت

 دانست.می ه درد و دل با دنبال کنندگان خودها را به مثابوو ویدی
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 با هواداران خودکه از خود منتشر کرد با یک روسری در حال خفه کردن خود در یک تماس آنالین  یدیگر دنیا در ویدیوی

در  طنزی در مورد آن ساخته شد وها و حتی کلیپساز شد و عده زیادی به آن واکنش نشان دادند بود. که این ویدیو بسیار خبر
 فضای مجازی پخش شد.

  
اما به افزایش دنبال کنندگان او انجامید.  ،از طرفی در جهت انتقاد و مسخره کردن او بودها العملاما هرچند که این عکس

اسان جهانبخت با چند پست از ست و دنیا به راحتی پایان پذیرفها ل و صحبتد روز کشمکش و حاشیه همه این مسایبعد از چن
 تواند نشانه ساختگی بودن تمامی حواشی باشد.می خواهی کرد! که خودعذر

دنیا جهانبخت با افراد پرمخاطبی همچون ساسی مانکن، تتلو، پویان مختاری، مونتیگو و مهراد جم ارتباط ها در طول این سال
در اوایل بسیار پرشور هستند و هر دو طرف علی الخصوص دنیا جهانبخت تالش عاطفی های برقرار کرده است. این ارتباط

 پذیرندمی و جمالت عاشقانه دارند و در نهایت بعد از مدت کوتاهی پایانها زیادی در نشان دادن عمق این رابطه و گفتار
 .گونه که ارتباط وی در حال حاضر با پدر فرزندش هم قطع شده است()همان

 
قبول دارد که تا به این لحظه کار خاصی در فضای مجازی نکرده  وگو با سینا ولی اهلل گفت،و در گفت 95در سال  جهانبخت

لیون نفر می 4/2لیونی فراهم آمده برای او که در آن زمان می است و قصد دارد در ادامه فعالیتش در اینستاگرام از بستر چند
 پیجش را مفید کند. دنبال کننده بود بهتر استفاده کند و فضای

 
 های او است و مطلب سازنده یا مفیدی در این پیج وجود ندارد.او در همین مصاحبه خود اقرار کرد که محتوای پیج او تنها عکس

 هشوند و وارد رابطمی بسیار از نوجوانان با هم آشناها او در مورد فضای پیجش در این برنامه اعالم کرد که در بخش کامنت
 کنند. می صفحه من را برای رسیدن به پارتنر خود دنبالها ای تنشوند و این به شکلی است که عدهمی

لیون دنبال کننده می 4/32سال این عدد به  4امروز بعد از گذشت  ،لیون دنبال کننده داشتمی 4/2دنیا جهانبخت در آن زمان 
 ددی بسیار زیاد است.رسیده است که در بین صفحات ایرانیان در اینستاگرام ع
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 ماه است. 3 یباال از نظر زمان تصویرفاصله بین دو 

. اما فاصله تعداد دنبال کنندگان در فته شده استگر 3399و عکس سمت چپ در دی ماه  3399عکس سمت راست در مهر 
 اینستاگرام هم عدد قابل توجهی است.المللی این خود حتی در فضای بیننفر است که  500000چیزی در حدود  تصویراین دو 

 
غات دیگر بندی چه در زمینه تبلیمیزان بازدید و دنبال کنندگان صفحه دنیا جهانبخت زمینه را برای تبلیغات او چه در زمینه سایت شرط

با توجه  هک ه استدتبلیغات را برای متقاضیان مطرح کر ای که دنیا جهانبخت در صفحه شخصی خود تعرفهمهیا کرده است، به گونه
 دالر هزینه دارد. 5000دالر تا  2000که تبلیغات معمولی در صفحه او از  شودمشخص میبه آن 

 
اخیرا دنیا جهانبخت در یک استوری و پست در صفحه شخصی اش اعالم کرد که از مهراد جم حامله است و یک صفحه 

هزار  353از نظر تعداد دنبال کننده به عدد  اندازیپس از راهر عرض سه روز برای کودک خود درست کرده است. این صفحه د
 دنبال 

 
های اینستاگرامی ایرانی که در حال حاضر هم به شدت مورد توجه اقشار مختلف اجتماعی، خاصه با تأمل در سایر چهره

اجتماعی  شناسیکه این مسأله در رمزگشایی روان مشابهی رسید توان به اطالعات و روند نسبتاًنوجوانان و جوانان هستند، می
 .های جدید ایران راهگشا خواهند بودنسل
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افراد اخیر )که در عمل به سبب سرازیر کردن های چند میلیونی برخی از هواداران با تأمل در فالور

ها را به پول، شهرتی کاذب و یک زندگی الکچری رسانده است، ممکن تبلیغات در صفحه آنان، آن
ازی های مجها و شاخاست پیش خودشان تصور کنند آنان نیز با پا نهادن در جای پای سلبریتی

نبوهی ها، بتوانند نگاه اهای هیجان انگیز و مانند آنالشتوانند با تراشیدن بدن خود، انجام چاخیر، می
ها و فالورهایشان به همان زندگی از کاربران فضای مجازی را معطوف به خود کرده، با افزایش الیک
 پردازند، برسند، حال آن که چنینالکچری که امثال پویان مختاری و میالد حاتمی به نمایش آن می

های مختلف ها هزار نفر با تراشیدن بدن و برگزاری چالشمکان آن که دهتصوراتی خطا است و ا

های چند میلیونی به دست بیاورند، نزدیک به صفر است، مگر آن که در گامی فراتر از بتوانند فالوور
های ویرانگر پیشین )نظیر ریحانه پارسا که با نشر تصاویر نیمه عریان خویش، وعده بازی در الگو

ها، سرزدن به صفحه وی را نیز پی سازیمندان به حاشیهپورن را داد که برخی از عالقه هایفیلم
های تری را از خود به معرض دید بگذارند تا شاید در این مسیر نگاههای هنجارشکنگرفتند( رفتار

ه پول و بها با افزایش فالوورهایشان )کنجکاو و هوسناک( برخی از کاربران متوجه آنان نیز شده، آن

 زندگی الکچری برسند.
 

 
 
 

 

های مخرب بر های مختلف الگوبررسی اثر»پس از ارایه تعریف الگوهای ویرانگر، در عنوان 
های مخرب بر هوادارانشان ذیل های مختلف الگوهای انجام شده اثر، با استناد به مصاحبه«هواداران

دتی، عقی -اجتماعی، آموزشی، اخالقی -فرهنگیتربیتی،  -های زیستی، روانیعناوین فرعی: اثر
 اقتصادی، سیاسی، زیباشناختی و خانوادگی مورد بحث قرار خواهند گرفت.
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 اثرهای الگوهای مخرب بر كاربران 

ها در فصل پیش درج های آنآموزانی که مصاحبهبا توجه به مضامین ارایه شده از سوی دانش
 ستند:ها به قرار زیر ههای ویرانگر بر کاربرانشان یاد کرد. این اثرهای مختلف الگوتوان 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 -
 .های خانوادگیو اثر -

ای هآموزان دختر و پسر دبستانی، در عنوانهای انجام شده با دانشدر ادامه، با استناد به مصاحبه
 مورد اشاره، بحث خواهد شد، اما در این قسمت باید به دو نکته اشاره داشت.

های صورت پذیرفته، منفی های الگویی درج شده در مصاحبهنکته اول این که اگر چه غالب اثر
. های مثبت، مؤثر و انسانی باشندآفرینیتوانند واجد تحولها نمیما نباید تصور کرد، الگواست، ا

های تبلیغاتی داخل است که باید به جدّ بدان های مناسب، حلقه مفقوده نهادانتخاب و پردازش الگو
 پرداخت. 

مت عنا که در قسهای ویرانگر است. به این متر اثرگذاری الگونکته دوم، تذکر گسترده وسیع

های انجام شده، صورت پذیرفته است و به های انجام شده، صرفاً از مصاحبهبندی کتاب، استنادجمع
 بهره بودن پژوهشها )که به دلیل بیهای اخیر و کم عمق بودن برخی از آندلیل محدودیت مصاحبه

های ویرانگر ترسیم اری الگواز هیچ حمایت مالی و امکاناتی بوده است(، همه ابعاد و وجوه اثرگذ
 اند.نشده

 اثرهای زیستی الگوها -1-3

ها هایی هستند که بدانگونه بودن و شدن خویش نیازمند الگوکودکان، نوجوانان و جوانان برای چه
د توانند خوب یا بها میگونه شدن را بیاموزند، اما باید توجه داشت، الگوگونه بودن و چهمسیر چه

های مورد توجه کودکان، نوجوانان و جوانان خوب و مناسب انتخاب شده باشند. بالطبع اگر الگو
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توانند کاربران خویش را به درجات باالی انسانی سوق داده و هدایت کنند، اما ها میباشند، این الگو
 تواند خطرآفرین باشند.ها میهای مناسبی نباشند، این الگوهای مورد نظر، الگوگواگر ال

آموزان دختر و پسر دبستانی، های انجام شده دانشهای مطرح شده در مصاحبهبا بررسی الگو

ای ههای انتخابی کودکان و نوجوانان مورد اشاره، الگوشود که متأسفانه غالب الگومشخص می
خیر های اها و الگوهای ساخته و پرداخته آن سوی آب هستند. البته در مورد اسوهده، الگوداخلی نبو

را گهای مردمی و انسانهای گروههای مطرح شده در غرب، منتجه فعالیتالزم به یادآوری است، الگو
های مردمی ههای پردازش شده توسط گروداری هستند که البته الگوسرمایهیا دستگاه تبلیغاتی نظام 

های خوب و مناسبی هستند، اما به سبب آن که سرمایه و امکانات در دسترس گرا، غالباً الگوو انسان
های خودجوش مردمی تر از امکانات جریانداری، بسیار بیشهای تبلیغاتی جهان سرمایهدستگاه

، ها در غربها و سریاللمهای دیجیتالی، فیها، بازیها، پویانماییاست، وجه غالب تولید کارتون
داری است که بالطبع محتواهای تهیه شده اخیر، در سرمایههای تبلیغاتی دنیای متعلق به دستگاه

 صدد تحقق اهداف همین دنیا هستند.

داری از سویی برای افزایش فروش خویش و از سوی دیگر برای ممانعت از تربیت سرمایهجهان 
داری را متزلزل کنند، سرمایههای جهان است با انقالب خویش، پایهای که ممکن های آزادهانسان

های ساخته و پرداخته خود، کودکان، نوجوانان و جوانان را از سویی به کوشد تا از طریق الگومی
تر سوق دهد و از سوی دیگر با وارد کردن آنان به دنیای شهوات، تر و هر چه بیشسمت مصرف بیش

های ظلم و جور را فراهم آورد که این دو گرایی و طغیان علیه ریشهویت، معنویتدوری آنان از معن
گرایی امکان پذیر است. البته مکمل تبلیغات اخیر، گرایی و شهوتهایی در اوج مصرفبا طرح الگو

 های پرخاشگرانه و فراپرخاشگرانه خویش، جهانهای پرخشونت و جنایتکاری هستند که با رفتارالگو
نمایانند که آنان برای پرهیز از رعبی که وجود آنان را در منظر کاربران خویش چنان پر رعب میرا 

های رانی، سعی در تخفیف اآلم و ترسگرایی و شهوتگیرد، با پناه جستن به همان مصرففرا می
 کنند.درونی خویش می

در  های مورد عالقه آنان،های زیستی که الگوآموزان دبستانی مصاحبه شده، در توصیف اثردانش
 اند:اند، از موارد زیر یاد کردهعمل برایشان رقم زده

 بلوغ زودرس، -

 های مفرط و پرخطر،گرفتن رژیم -
 های فیزیکی و زیستی در جریان تکرار رفتارهای الگوها،آسیب -

 های جسمانی.و سایر آسیب -
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 بلوغ زودرس
ودکان ها توسط کها و سریالهای دیجیتالی، فیلمها، بازیها، پویانماییکاربری از برخی کارتون

رای تواند بلوغ زودرسی را باند، به سادگی میو نوجوانانی که بلوغ زیستی خویش را تجربه نکرده

های ها، تصاویر و فیلمآنان رقم بزند. زیرا مطالعات انجام شده حکایت از آن دارند که برخورد با متن
 .الف( 3399)منطقی،  نقش و مؤثر استتسریع و زودرس بلوغ جنسی افراد ذیتحریک کنند، در 

که  های غربیهایی نظیر به دنیا آوردن نوزاد یا برخورد با الگوکودکان و نوجوانان با انجام بازی
ر، گهمواره جنس مخالفشان در کنارشان هست و یا با مالحظه این که مثالً در پویانمایی معجزه

ادگی بردند، به سای از هر فرصتی برای بوسیدن یکدیگر سود میدوزکی و پسرگربهدختر کفش
 توانند در تسریع بلوغ کاربران مؤثر واقع آیند.می

 ها یاد شد )و البته به دلیل ایرانی بودنشان، کاربر ایرانیهای ویرانگری که از برخی از آنالبته الگو
 هایی که آشکارا رنگها و الیوبا برگزاری برخی از چالش ها دارد(،تری به آناحساس نزدیکی بیش

 کنند.دهند، در تحریک مخاطبان خویش به شدت مؤثر عمل میو بوی جنسی می

 
 

 

 

 

هایی یاد ها و پویانماییهای خود از کاربری کارتونساله در مصاحبه 33ساله و امیر  30ستایش 
اربر بودنشان، در تسریع بلوغ زیستی کودکان و نوجوانان ک اند که به دلیل ویژگی تحریک کنندهکرده

 آیند.مؤثر واقع می

 کنه؟یم جذب تو رو کارتون این توی چیزی بینی، چهمی کفشدوزکی دختر کارتون گفتی -»
 .... دیگه باحاله خیلی خب

 چه طوری هست؟ یعنی باحاله، بگی تونیخوب می -
 بده، نجاما مأموریت یه باید هر قسمتش تو خوشگله، بعد و هیکلهخوش خیلی کفشدوزکی دختر

 میاد.  خوشش هم سیاهی گربه از طرفی از و
 چه طوری هست؟ یعنی هیکلخوش -

 بهم خورم، همهمی غذا کم خیلی منم داره، باریکی کمر و نداره اصالً شکم و بلنده قدش خب
 . بشم چاق که بخورم زیاد نباید و هیکلم خوش خیلیگن می

 کی هست؟ سیاهی گربه بگی بهم شهمی -
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 قتیقشنگه، و خیلی شونعشق این خب و شه،می کفشدوزکی دختر عاشق که پسره هست یه
 . «واقعاً قشنگه و کننمی بوس همدیگه رو اشهمه شن،می دوستبا هم  که هم

 کنه که این قدر دوستش داری؟ چه کار میشه بگی فلش کیه و می -»

دن، ها نیاورکه سرعت داره، هم خوشگله هم با استعداده، فقط لباسش رو هنوز مغازه اسیه پسره 
 ترا هست.چون برنامه کودک نیست، برنامه بزرگ

 کنی؟ خوب تو چرا نگاهش می -
 منم بزرگم دیگه.

 ها هست؟ آدم بزرگ کنی مالچرا فکر می -
 وندن و اینا.چون توش عشق و عاشقی هم داره، مثالً بوس و الو ترک

 الو ترکوندن چی هست؟  -
کنه، حواسش بهش هست و جشن و اینا دارن و شه، براش همه کار مییعنی عاشق یه دختر می

 «.خالصه همینا دیگه

 
 
 

 

 

 

 های مفرط و پرخطرگرفتن رژیم
ن فتآیند تا اندام خویش را باگرهای ویرانگر، در صدد برمیبرخی از کاربران با الهام از الگو

تر از یک سیب مصرف هایی درآورند که شاید روزی بیشهای مفرط، به شکل اندام مدلرژیم
 اهند(.ککنند )و در ادامه با آغشتن پنبه به آب پرتقال، معده خویش را پر کرده، از تشنج آن مینمی

معرض دید  های مخرب را بههای نوجوانان هوادار الگوای از رژیمساله، نمونه 32آیدای مصاحبه 
 گذارد.می

زند، بلکه یادآور شده است، آیدا در مصاحبه خود نه تنها از اقدام خود به رژیم گرفتن حرف می
دوست دارد از خانواده خود جدا شده، خانه مجردی داشته باشد و با کنار نهادن درس، بالگر شده، 

 کلی پول درآورد:
 دعوا کرد باهام.  من چند شب شام نخوردم، به خاطر همین بابام»... 

 خوردی؟دلیل خاصی داشت که شام نمی -
چیز مهمی نبود، راستش فقط با سارا قرار داشتیم که یه مدت خیلی کم غذا بخوریم، دیگه بعد  -

 دستم.  دیشی و کار میجوری مریض میاز چند شب مامانم به بابام گفت، اونم عصبانی شد که این
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 اری گذاشتید؟شه بگی چرا همچین قرخوب می -
ید جی حدجی حدید برام فرستاد، ما هم خیلی از هیکل جیآخه چیزی نبود، سارا یه عکس از جی

مون شبیه به اون بشه، دیگه گفتیم شام و اینا نخوریم، مون اومد، بعد قرار گذاشتیم که هیکلخوش

 نیست. کنم، هیکلم خوبشدیم، تازه من هی حس میجوری توی مدرسه خیلی شاخ میاین
 یعنی چی؟ -

جوری لباسا هم به نظر خیلی هیکله، اینخب راستش مثالً همون جی جی حدید خیلی خوش
 . تر میانقشنگ

 خوب آخرش چی شد؟ -
 خیالش شدم. کلی هم جلویهیچی دیگه، بابام نذاشت، منم حوصله بحث و اینا رو نداشتم، بی

رای گم، دوست دارم یه خونه بسارا خجالت کشیدم که نتونستم این کار رو بکنم، به خاطر همینه می
 «. خودم داشته باشم

 های فیزیکی و زیستیآسیب
اقی تحرک بتحرک یا کمهای دیجیتال، بیکودکان و نوجوانانی که در جریان کاربری از فناوری

گی های صورت گرفته روی چگوندت مستعد چاق شدن هستند. از سوی دیگر بازاریابیمانند، به شمی

ها، اسباب تشویق آنان را در جهت مصرف مواد غذایی با چربی و مصرف کودکان مخاطب فناوری
 آورد.قند باال، فراهم می

)تبلیغات صورت  Advergames(، در همین رابطه با طرح مفهوم 2030و همکاران ) 1کولپ

سایت اینترنتی زدند.  39بازی در  247صفحه وب و  290گرفته در جریان بازی( دست به بررسی 
قرار دادن  تأثیرهای مختلف تولید کننده، برای تحت گران اخیر نشان داد که شرکتپژوهشبررسی 

ه کودکان ای مورد عالقهای یا الگوهکودکان، تبلیغات خود را به شکل مستقیم و غیرمستقیم در بازی

تأثیر قرار داده، از آنان برای خود یک مشتری دایمی دهند تا به این ترتیب آنان را تحت قرار می
بسازند. از این رو ضرورت دارد که متخصصان مراکز بهداشتی به این موارد جدید که در لفافه بازی، 

 کنند، توجه کنند.مواد غذایی با قند و چربی باال را برای کودکان تبلیغ می

 
 

 

 

 

 

 
                                                   

1. Culp, J. B. 



 لگوهای ویرانگرا/ 70

 
 
 

 
 

های اخیر که بعضاً ضمن تغییر ذائقه بومی کودکان و نوجوانان، اسباب چاقی گذشته از سوءاستفاده
های خویش بعضاً های ویرانگر، در مصاحبهآورند، کودکان و نوجوانان کاربر الگوآنان را فراهم می

های های مورد نظر خود یا در محیط خویش آسیبز الگواند که آنان در جریان الگوبرداری ابیان داشته
ها ها و فیلمها، پویانماییها و کاربری مفرط از کارتوناند و یا در اثر عالقه به الگوفیزیکی ایجاد کرده

اند اند. به عنوان نمونه، برخی از کاربران گزارش کردههای زیستی شدههای آنان، دچار آسیبو سریال
ها، هنگام پریدن از یک من، اسپایدرمن و مانند آنهایی نظیر بتجریان تکرار اعمال الگوکه در 

من( یا تالش برای باال رفتن از یک دیوار )نظیر مرد عنکبوتی(، موفق به پریدن یا ارتفاع )نظیر بت
 اند.باال رفتن از در و دیوار نشده و به جای آن زمین خورده و زخمی شده

دارد، وی با نانچیکو وسیله دکوری مادر را شکسته ، در مصاحبه خود بیان میساله 32رضای 
ها، دچار هایش در اثر کاربری زیاد از بازیساله هم خاطرنشان ساخته است، چشم 3است. محسن 

ها ساله هم از بهم خوردن ریتم خوابش در اثر کاربری مفرط از بازی 30اند. امیرحسین آسیب شده

سازد، در اثر اضطراب زیادی که در اش، خاطرنشان میسرانجام رضا در ادامه مصاحبهیاد کرده و 
 گردد.ها متوسل میها و زخمی کردن آنیابد، به مواردی نظیر جویدن لببازی می

ل تر بودی، کارتونی ببینی و بخوای مثوقتی کوچیک ،کبوتینشده حاال به جز کارتون مرد ع -»
 کنی؟باون شخصیت کارتون رفتار 

 .خریدمهم دوست داشتم، تازه نانچیکو رو ره من کارتون الکپشت نینجا آ
 اسباب بازی؟ ینانچیکو -

 بکه،س و یکی اسباب بازی که پالستیکی ،تا نانچیکو دارم 3اآلن  ،ولی واقعیشم دارم ،اولش آره
 هست. سنگینم فلزی، یه چوبی یه دارم، دیگه هم وتاید ولی

 خریدی؟اون رو خوب مگه بلد بودی از نانچیکو استفاده کنی که  -

 .ومداولی خوشم می ،نه

 از کجا خریدی؟رو واقعیش  -

 .از لوازم ورزشی
 ؟دموافق بودن تباباو مامان  -

 .ولی راضیشون کردم ،خورهدردم نمیه سنگینه ب ،زنم تو سرمگفتن میمی ،نه
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 چه جوری راضی کردی؟ -

 گفتم.می روز هر شاههم

 ؟دخریدنبرای تو  ،که دیگه نگیپس برای این -

 .رهآ

 آسیب ندیدی؟در جریان استفاده از اون خودت خوب  -

بچرخونم و از زیر پام رد  ،ولی اآلن بلدم تند تند برم ،ورور اونزدم ایناش میچرا اون اول همه
 .کنم

 بزنی؟  ی همسیبآشده بود به خودت با نانچیکو  -

 .زدم به خودمگاهی توی بازی اشتباهی اون رو می ،رهآ

 سیب بزنی؟ ای هم آکنی، به وسیلهبازی میبا نانچیکو وقتی داری شده  -
 «.آره، یه وسیله دکوری مادرم رو شکوندم

 کنی؟خیلی بازی می -»

 کنم.نمیخیلی دوس دارم، ولی خیلی بازی 
 کنی؟چه قدر بازی می -

 نیم ساعت فقط.
 چرا، مگه خیلی دوست نداری؟ -

کردم، چشام مث چراغ چشمک زن شد، اش از صبح بازی میچرا ولی تابستون که خیلی همه
باکس بازی کرده این طوری شده، بابام هم دیگه بابام منو برد دکتر، اونم گف چون خیلی با ایکس

 «.باکسم بازی کنمتر از نیم ساعت با ایکسیشده باجازه نمی
 ا تا ساعت چند بیداری؟ هخوب شب -»\

 .شب بیدارم 3، 2تابستونا که تا 

 چرا؟  -

 .زنم بهترهنامحدود می 3 تا2موقع اون ،کردمبازی می

 شدی؟ ا بعد ساعت چند بیدار میهصبح -

  .ظهراز یک دو بعد

 خوردی؟ خوب بعد کی صبحونه می -

 «.خوردممستقیم نهار می ،خوردمصبحونه نمی

 کنی؟ چه کار می در بازی، دیگه به جز داد زدن -»

  .اآلن لبم همه پوست پوست شده ،خورممی ومثالً بعضی وقتا پوست لبم

 چرا؟  -
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 «.دونمحواسم نیست، نمی

است. وی با هایش یاد کرده ساله، در ادامه مصاحبه خود، از مرگ یکی از هم بازی 32رضای 
تصور این که با پوشیدن لباس اسپایدرمن قادر است، همچون وی به پرواز درآید، با پریدن از پنجره 

 به پایین، مرده است:
 بهم بگی؟ رو  هست ای مردعنکبوتی که برات جالبهتونی چندتا از کارمی -»

 .رهاد باال میجا دلش بخو از هربعد  ،پرههای بلند میاز ساختمونو همین تار میندازه 

 ؟ دانجام بدی رو عنکبوتی ای مردهکاراید ت تا حاال خواستهاهخودت یا دوست -

 ،بود ماههمسایه خال ،کردمم باهاش بازی میاهرفتیم خونه خالمی ،راستش من یه دوست داشتم
 .کبوتی مُردنع چند سال پیش به خاطر همین کار مرد

 برای چی مُرد؟  -

 .شونه خودرد پایین از خونپرت کرو خه خودش آ

 دونی؟ چه جوری می -

 بود، هدوستاش گفتبه بعد  ،کردداشت تو کوچه با دوستاش بازی می ،گفتم به مامانم میاهخال ،رهآ
 د از پنجره خودشبع ،پوشیدرو بود لباسای مرد عنکبوتیش  رفته ،بپوشمرو کبوتی نع رم لباس مردمن می

عد وقتی بسالم میاد رو زمین.  ،کبوتینتار میندازه مثل مرد ع ،کردفکر می یعنی، پایین ه بودپرت کرد رو
 .نکنم رو انقدر برای من گفت که اینا واقعی نیستن که من این کار ،شنید ومامانم این

 تو اون موقع چند سالت بود؟  -

 . خواستم کالس سوم برم، تابستون بودمی

 سن تو بود؟ اون پسره هم -

 .تر بودوچیکنه از من ک

 انجام بدی؟ رو تونی کارهای مرد عنکبوتی می ،موقع شده بود فکر کنیاون اتتو  -

 «.هآر

 تربیتی الگوهای ویرانگر -اثرهای روانی -2-3

تربیتی الگوهای دختران و پسران مصاحبه شده، موارد زیر در  -در بررسی اثرهای روانی
 های آنان مشهود است:مصاحبه

 بخشی،انگیزه -
 احساس اعتماد به نفس )کاذب(، -

 جوییارضای هیجان -
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 طرح زودرس مقوله عشق جسمانی برای کودکان و نوجوانان، -
 دامن زدن به عشق تخیلی، -
 دامن زدن به اندیشه جنسی کودکان و نوجوانان، -

 عادی سازی خیانت، -
 گرایی،طرح مقوله هم جنس -
 پرخاشگری،سوق دادن کاربران به سمت خشونت و  -
 مدار مسایل،تشویق حل هیجان -

 فحاشی و رکیک شدن بیان، -
 احساس حقارت، -

 ایجاد عالقه نسبت به مواد دخانی و الکلی -
 به دست آوردن تصویر منفی از خویش، -
 مواجه شدن با سردرگمی ارزشی، -

 تحقیرآمیز دیدن و برخورد ابزاری با جنس مؤنث، -
 زدگی،توهم -
 به سمت ابتذال فکری،سوق یافتن  -
 معنا یافتن زندگی و ارایه راهکار خودکشی.بی -

 گفته، ارایه خواهند شد.در ادامه مصادیقی از عناوین پیش

 بخشیانگیزه

های مخرب داخلی و هایی است که طرفداران برخی از الگوترین فرازبخشی یکی از مهمانگیزه
برخی از الگوهای ویرانگر بومی با ظاهر شدن در نقش کنند. به عنوان مثال، خارجی از آن یاد می

 اند:بخشی به هواداران را گرفتهیک راهنما و هادی ژست انگیزه
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نان های مورد عالقه آکنند که خوانندهاس و بلک پینک نیز از این یاد میتیطرفداران گروه بی 
ها ناامید نشوند و بدانند خواهند تا در برابر سختیمیها ها امید داده و از آنهایشان بداندر آهنگ

 که موفقیت در انتظار آنان است.

ها و ای است که در داخل به آن توجه نشده و در میان سلبریتیبخشی حلقه مفقودهمقوله انگیزه
در برابر  وهای نوجوانان و جوانان برنیامده است های ایرانی کسی در صدد ارتقای انگیزهاینفلوئنسر

های داری و ارزشها، با اهداف القای زندگی مبتنی بر نظام سرمایههایی که در آن سوی مرزگروه
ع شوند که در داخل مورد توجه واقگوی نیاز نوجوانان و جوانانی میمدار شکل گرفته است. پاسخلذّت

 اند.نشده
 دارد:اش چنین بیان میمصاحبهاس در تیبخشی گروه بیساله، در توصیف انگیزه 33سوگند 

 چرا اسم اون گروه تلگرامیتون رو، اسم یک گروه موسیقی رو گذاشتید؟ -»
 دار این گروهیم.همه ما طرف

 اش به من بگی؟تونی یه کم دربارهمی -

ی شناسیش چون خیلی عالتی اسه، حتماً میالعاده اس، اسمش بیای فوقیه گروه موسیقی کره
 ی نجاتن.عضو داره که یکی از یکی بهترن، در واقع مثل فرشته 7گروه و معروفه. این 

 گی؟چه چیزی از این گروه تو رو به خودش جذب کرده که این قدر ازشون خوب می -
 همه چیزشون عالیه. 

 گی فرشته نجاتن چیه؟که میمنظورت از این -
آهنگاشون، خیلی از آدما رو به دن، به نظرم اون حرفای امید بخششون توی خب به ما امید می

 زندگی برگردونده.
 گن سوگند؟مثالً چی می -

 مونمون باید خودمون رو دوست داشته باشیم، باید برای رسیدن به هدفگن ما همهمثالً می
 خیلی تالش کنیم و همه موانع رو از سر راه برداریم.

 مثالً چه هدفی؟ -
 «.خوایمرسیدن به هرچیزی که می

 اعتماد به نفس )كاذب(احساس 

های مورد نظرشان هایشان از اعتماد به نفسی که الگوبرخی از کودکان و نوجوانان در مصاحبه

های کنند، به عنوان مثال، برخی از کودکان و نوجوانان به دلیل داشتن چشمدهند، یاد میها میبدان
غرب هستند، احساس اعتماد به نفس های طالیی از آنجا که منطبق بر معیار زیباشناختی آبی و مو

های پذیری برخوردار بوده و چالشکنند یا بعضی از آنان به دلیل آن که از بدن انعطافتری میبیش
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های ها الیککنند، یا تصاویر نیمه برهنه آنهای ویرانگر را بهتر اجرا میرقص پیشنهادی الگو
ه کنند، حال آن که این اعتماد بتری میبیشآورند، احساس اعتماد به نفس تری به دست میبیش
های کاذب نامید، زیرا اعتماد به نفسی واقعی و راستین است که توان اعتماد به نفسها را مینفس

هایی که یک فرد تحمل کرده است، به دست آمده باشد، نه آن که برمبنای کوشش، تالش و مرارت
زمان بینی عروسکی در فضای مجازی و نزد )و هممثالً به صرف آن که بینی فردی عروسکی است 

ها مد شده است( وی بر همین مبنا اعتماد به نفس به دست بیاورد، زیرا با گذشت زمان و عوض الگو
 .ب( 3399)منطقی،  شدن مد، ممکن هست همان بینی عروسکی نه تنها مد نباشد، بلکه ضد مد باشد

زند که در نتیجه د به نفس مشابهی حرف میساله، در مصاحبه خودش از اعتما 30ستایش 
 آید:خوشگل بودن به دست می

 چی هست؟ گی دربارهکه می قرمزی کفش کارتون -»

 بعد رده،ک ازدواج جادوگر یه با قرمزی کفش بابای سیندرال هستش، مثل جورایی یه کارتونه این
 خوشگله، دختر یه هم قرمزی کفش باشه، زمین روی زنترین خوشگل که خوادمی جادوگره اون

 . هشتر میخوشگل خیلی شه،می الغر پوشهمی رو قرمز کفش یه وقتی ولی چاقه،یه کم  ولی

 نیست؟ خوشگل چاقه هر کی یعنی -

غرن. ال مدال همه فیلما با توی بازیگرا همه بهتره، خیلی الغری خب ولی نیست، جوریاین نه،
 باشم. چاق ندارم دوست که شه، منمی اتاندازه بخوای لباسی هر جوریاین

 مهم هست؟ بودن خوشگل قدراین چرا به نظرت -

 ارن،د دوسش تربیش خوشگله، خیلی نفر یه که وقت هر باشه، زشت داره دوست که کیه خوب

 «.گیرهمی نفس به اعتماد آدم

 جوییارضای هیجان

نوجوانان و جوانان باید  جویی عامل مهمی است که در همه اقشار سنی، خاصههیجان و هیجان 

تری تا جنس مؤنث برخوردار جویی که در جنس مذکر، از شدت بیشبدان توجه کرد. هیجان و هیجان
 توان به مثابه غذای روح دید.است را می
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هیجان روح سر زندگی و شادابی را در زندگی پدید آورده و افراد افسرده بسیاری با وارد شدن در 
گی توانند از افسردآورد، میها روی میپرهیجان، با تجربه هیجان و شور و شعفی که بدان یک جریان

 خویش فاصله گرفته، به یک زندگی طبیعی بپردازند.

های مثبت و سازنده و هم در تواند هم در راهالبته باید توجه داشت که ارضای هیجانی افراد می
 های ملیهای مثبت نظیر شرکت در اعیاد و جشننیهای منفی و مخرب صورت بپذیرد. شادماراه

یگر های دهای نادرست مواردی مانند به تمسخر و مضحکه گرفتن افراد و یا قومیتبوده و شادمانی

 است.
اند، از ارضای هیجان خویش در ای که داشتههای جداگانهساله، در مصاحبه 32رضا و شروین 

 اند:ان، به شرح زیر یاد کردهجریان مالحظه کنسرت مارشملو و بازیش
 ها فقط مارشملو میاد؟این کنسرت یخوب تو -»
لوار یه ش ،یه رپر خیلی باحال بود ،یه بار تراویس اسکات اومده بود ،میادهم خواننده دیگه  ،نه

بی شد بود و آهمه جا  ،وقتی اومد همه از زمین پرت شدیم رو هوا ،پوشیده بود و تیشرت نداشت

چندتا اسکلت اومدن کنارش  ،ما ریز بودیم و دوتا نور زد بهم ،تر بودت از همه بزرگتراویس اسکا
 .های خارجی خیلی باحالهاصالً کنسرت ،رقصیدنمی

 های خارج؟داری بری کنسرت دوست -

 «.ینیمباید فقط بش، جا ما اگه بریم کنسرتولی این، رقصنهمه می، ترهره کنسرت خارجی باحالآ
 یه بازی هست اسمش کمبته. »... 

 چه جوری هست؟ -
جوریه که توی چندتا راند باید بازی کنی، هر دفعه باید دوبار پشت سر هم مورتال کمبت این

 ببری، تا بری مرحله بعد.
 شه؟بعد چه جوری تموم می -

 شه و تو باید ضربه آخر رو بزنی، من عاشق این قسمتشم.شمارش معکوس می
 چی هست؟ضربه آخر  -

  .«شیکنی و برنده میزنی حریفت رو داغون میمی
گاری نهای وی مبتنی بر نوعی از هرزههای ساشا سبحانی حکایت از آن دارد که پستمرور پست

در اکثر ویدیوهای سبحانی، شوند. ها به مقدار زیادی مالحظه میاست و محتوای پورن در این پست

شود یا مثالً سبحانی را در حالی نشان نا مناسب نمایش داده میوی به همراه چند خانم با پوشش 
های لوکس و گران قیمت شده، در حالی که همه به آنان دهد که با یک خانم زیبا سوار بر ماشینمی

 گذارند، در حال رفتن به یک پارتی هستند.احترام می
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 نوجوانانطرح زودرس مقوله عشق جسمانی برای كودكان و 

تواند کامالً معنوی بوده، عاری از شوائب عشق مفهومی چند بعدی است، به این معنا که عشق می

ی های انسانی و تعالی بخش باشد. عشقتواند کامالً جسمانی بوده و عاری از انگیزهجنسی باشد و می
آن هستند، در غالب  های غربی مروجها و فیلمها، پویانماییهای مطرح شده در کارتونکه الگو

 های انسانی و متعالی است.های جسمانی و فارغ از انگیزهموارد، عشق

یا  1پردازدمالحظه افرادی نظیر تتلو که به طرح تشکیل حرمسرا و نیوفیس و وان استندنایت می

ورزی با هم، با نفرت از مالحظه افرادی نظیر پویان مختاری و نیلی افشار که پس از مدتی عشق

                                                   
 .کندمی تیعالف یب اند است که در سبک رپ، پاپ و آر یرانیا سینوتتلو، خواننده و ترانه ینام هنربا  مقصودلو نیرحسیام .3

 دست آورد.بخواند و شهرتی به زیرزمینی در ایران است که توانست به صورت آر اند بی امیر تتلو، از نخستین خوانندگان سبک
 و پس از مدتی به ایران بازگشت. سفر کرد دبی به 3330وی در اواسط دهه 

منتشر  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بدون اخذ مجوز از 3390را در سال  زیر همکف نخستین آلبوم رسمی خود به نام تتلو
 است. او تاکنون سه بار توسط پلیس بازداشت شده است.آلبوم دیگر منتشر کرده 33زیر همکف، تاکنون  زکرد و پس ا

بازداشت شد و پس از چند روز  3392آذر سال  32وی در  .بود پلیس امنیت اخالقی توسط 3392اولین بازداشت تتلو در سال 
و ارشاد  وزارت فرهنگ از از او و تالشش برای کسب مجوزای هنام چندی بعد، اخبار مبنی بر انتشار ندامت با قید وثیقه آزاد شد.

  د.منتشر ش اسالمی
 سر به دلیل )تشویش و اشاعه فساد و فحشا( به مدت بیش از دو ماه در بازداشت موقت به 3395در سال تتلو پس از آن  

ترکیه ترک کرد و نخستین کنسرت خود را همان سال با حواشی بسیاری  استانبول ایران را به مقصد 3397 تتلو در سال برد.
عنوان شد، به مدت یک هفته  به علت آنچه نقض مقررات ویزا ،در ترکیه 3393بهمن در برگزار کرد. تتلو  گرجستان تفلیس در

 بازداشت شد.
، اینستاگرام حساب کاربری تتلو در است.های اجتماعی پربازدید در ایران شبکهو پرحاشیه خبرساز و پرطرفدار های از چهره تتلو

تتلو در  که 3397است؛ یک بار در سال  شدهبه دلیل آنچه زیر پا گذاشتن قوانین این شبکه اعالم شده، تاکنون دو بار بسته

بزنند یا  کتک تا زنان را بود استفاده کرده و از هواداران مرد خود خواسته علیه زنان آمیزهینجمالتی تواز پیش از آن های روز

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D8%AF_%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D8%AF_%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D9%88_%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D9%88_%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3_%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3_%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D9%88_%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D9%88_%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D9%84%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D9%84%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%87_%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%87_%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C
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ورزی با افرادی همچون ساسی هم جدا شدند و یا مشاهده افرادی نظیر دنیا جهانبخت که عشق
مانکن، مونتیگو، تتلو، مهراد جم را در کارنامه خویش دارد، همگی ضمن طرح مقوله عشق برای 
کودکان و نوجوانان و هوادار این افراد، عشق را عمدتاً در ابعاد مادی و جسمانی خودش مطرح و 

 سازند.ود میمحد
ها و مضامینی که بین آن دو ردو ساله در الیو مینا نامداری و حرف 33-34شرکت یک نوجوان 

بدل شد )و مینا نامداری را که به بیان خودش، سن مادر همان پسر را داشت، سخت از تحوالت 
 رود.نوجوانان و جوانان ایرانی به شگفتی انداخت(، نمونه بارزی در این جهت به شمار می

 
 

 

 

 

 

 

دهد ساله نیز در مصاحبه خویش برداشتی کامالً مادی از عشق را ارایه کرده، نشان می 32ارغوان 
 ترین سطح آن را برداشت کرده است:که از پدیده عظیم عشق، تنها نازل

 دونست روی کی کراش بزنه! شون خیلی خوشگل بودن، آدم نمیاصالً همه»... 

 کراش یعنی چی؟ -

                                                   
شبکه  ناین شرکت است و ای ولیتوترین مسنوشت که امنیت کاربرانش مهمدر این رابطه ستاگرام این توهین کنند.ها به آن

 . در اجرای قوانین خود بسیار جدی است اجتماعی
را برای ورود  هسال 20تا  35دختران  گفت و شتتلو از ایجاد حرمسرا برای خود ،سی فارسیبیبنا به اعالم بی 3399در سال 

م در بار دوم اینستاگرا شود.می این پیام او دعوت برای رابطه جنسی تعبیر شده و شامل دختران زیر سن قانونی .فراخواندبه آن 
 اعالم کرد که تتلو دیگر حق فعالیت در این شبکه را ندارد.

 
  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
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 یعنی همین خوشت اومدن از کسی. 
 از کجا با این کلمه آشنا شدی؟ -

 «.گنها فکر کنم، خیلی میاز تو همین کانال

 دامن زدن به عشق تخیلی

 
 

 

 

 

 

رح های مطفروید معتقد بود در دوران نوجوانی، عالقه کودک به اولیایش، به عالقه وی به الگو
تعبیر دیگر بسیاری از جوانان در صدد عشق ورزیدن به  (. به3373شود )منصور، در جامعه بدل می

آیند و البته در این میان گاهی دختران های برتر هنری، ادبی، ورزشی و مانند آن در جامعه برمیچهره

ند شوو پسران نوجوان، بدون برخورد رویارویی با فرد مورد نظر، در تخیالت خویش عاشق وی می
دهند. مصاحبه ارغوان را در تب و تاب عاشقی و عشق ورزیدن قرار میو به این ترتیب در عمل خود 

 گذارد:گیری عشق تخیلی نوجوانان را به دست داده و به معرض دید میای از شکلساله، نمونه 32

 چه چیزی توی این فیلم جذبت کرد؟ -»
م نگاه ولی دوستااومد، مخصوصاً سریالی، خندد( من اصالً از انیمه خوشم نمیبکش، بکشش! )می

استانش کنه، دکردن و گفتن ارغوان خیلی خفنه برو ببین، منم رفتم دیدم و خیلی آدم رو جذب می
 «. ان، مثالً لی وای خیلی خوشگله خیلی جدیده، کالً چون پسرای خیلی خوشگلیم توش

فهم کرده  های ویرانگر خاصه افرادی که عشق را تنها در وجه مادی آن ادراک وطرفداران الگو
اند، گاهی ممکن است، حتی تمایل داشته باشند و شیفته قد و باالی الگوی مورد نظر خودشان شده

های مورد نظرشان )نظیر بحث نیوفیس تتلو( پاسخ مثبت بدهند، اما باز که به خواست انحرافی الگو
 م به دستهم در تحقق خواست خویش موفق نشوند که در ادامه احساس شکست در عشقشان را ه

 خواهند آورد.

 دامن زدن به اندیشه جنسی كودكان و نوجوانان

کو دکان باید در دنیای کودکی خود به سر ببرند و شور و شوق کودکی خویش را در بستر طبیعت 
و در ارتباط با دوستان و اطرافیشان محقق سازند، اما کسانی که از لیبرال مسلک بودن سخن گفته 

ها را دارند، در حالی که کودکان در سنین پایین و تفکر عینی آزادانه انسانو دایه ضرورت انتخاب 
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 برند، در عمل با ارایه محتویات و مضامینی نظیرخویش )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 میموضوع ها وسوژه

 اندازد.خطر می
هایشان، شواهد بارزی از همین معنا ساله در مصاحبه 32ساله و رضای  33اظهارات امیرحسین 

 دهند:را به دست می
 .دارمکلو هانتر رو من بازی »

 توضیح بدی؟بازی برام این  هبع شه راجمی -

و مرحله به  ،دهشه یه زنه میاد بهش پول میجوری میکه قسمت اولش این هخب یه کارگاه

ره یگکنه و بعدش از زنش پول میکنه که داره خیانت می ، رورو شوهر اونمرحله کارگاهه باید دست 
 .های دیگه دارهجدید بخره و مراحل بعد کارگاه مأموریت یتونه لباس ایناو می
 شنا شدی؟آچه جوری با این بازی  -

 هیآدم  اومد، خوشم کردم دانلود اومد، این بودم دنبال بازی معمایی ،کردمجوری سرچ میهمین
 کنه. رو باز بعدی مرحله خوادمی دلش

 کارش چه طوره؟ ،کنهداره خیانت میکه خوب به نظرت مرده  -

این  ،نهبیهمیشه موقع این سریاالیی که مامانم تو ماهواره می ،آخه آدم باید با یه نفر باشه ،بده

 .کار درستی نیست ،وای این چرا با چند نفره ،گهمیرو 
 ؟ تهس کارشون اشتباه ،دن و با چند نفرنای خارجی نشون میهفیلم یی که تونپس کسا -

  .ره خیلیآ

 ؟ هست نظرت در این مورد چی هست، ای دیگههتو این بازی مرده با زن -

 «.ببوسه ور زن خودشبره مثالً  ،نباید وقتی زن داره که با کسای دیگه باشه ،معلومه دیگه کارش بده
 تهی خوشت میاد؟ کاردیگه از چه گفتی تهی رو دوست داری،  -»

 .که آدم خوبیههاش خوشم میاد، بعد ایناول که از آهنگ
 ست؟این کارش بد نی د،ا لباس مناسبی ندارنهدختر ی تهیاوهیتر موزیک ویدبیش یخوب تو -

ازه ت ،دخترا این جورین ،هاوهای خوانندهیهمه موزیک وید توی اآلن ،دیگه هفقط برای کارش ،نه

 .اونام اون شکلین ،کنههای خارجی کار میاش با خوانندهتهی همه

 ؟ دنهست چه شکلی -

 .قصنرمایو پوشیدن و می ،همین تو استخر هستن

 دونی؟می د،کننرو میبرای چی این کار  -

 .شهتر میداراشون بیشو طرفیتو همون موزیک وید ،تررقصن بیشدخترا وقتی می



 33/ تأملی دوباره

 

 دار نداره؟طرف ،باشهداشته و دختر نیموزیک ویداگر پس  -

 .پوشناینا از این لباسای س**ی می ،ولی کمه ،داره

  هست؟ دونی چیمیگی، سـکسی رو که میخوب معنی کلمه  -

 .یکی بد ،یکی خوب ،دوتا معنی داره ،رهآ
  ؟هست بدش چی هست، خوب معنی خوبش چی -

 .گمنمی ،ولی اون یکی معنیش بده ،یعنی جذاب و خوش اندام

 یعنی خیلی بده؟  -

 .ش صحبت کند(ادربارهکشید . )خجالت می..آره همون چیزی که بچه میارن و 

 کجا یاد گرفتی؟  از رو خوب تو این کلمه -

 .تو آهنگ ساسی شنیدم گفتن، بعداًها میتو مدرسه بچه
  ؟از کجا فهمیدی رو معنیش -

 «.چندتا از این عکسا اومد دیدم ،تو گوگل نوشتم اومد

 
 

 

 

 

 عادی سازی خیانت

 شود، روابطهای خارجی مالحظه میها و سریالها، فیلمهای مهمی که در پویانمایییکی از موضوع
های ها و سریالخارج از عرف قهرمانان مطرح در فیلم یا سریال است، به عنوان مثال در غالب فیلم

ساخت ترکیه، افراد حاضر در فیلم یا سریال با وجود تأهل، به سادگی دست به روابط فرازناشویی 
 زنند.می

نجا خیر کار را بداهای اها و سریالهای مطرح در فیلمتکرار مکرر موضع روابط نامناسب شخصیت
های اولیه خویش را در ارتباط با موضوع روابط فرازناشویی رساند که کاربران به تدریج حساسیتمی

 نگرند.ای عادی و یا نسبتاً عادی به آن میاز دست داده، به دیده پدیده

ی عادی رحکایت افرادی مانند پویان و نیلی، شواهد بومی هستند که خیانت افراد به یکدیگر را ام
ای هدهند. به عنوان مثال، محسن افشانی در افشاگری که درباره برخی از چهرهو مرسوم نشان می

ه ورزد که نیلی در حالی که شوهر و فرزند داشتاینستاگرامی ایرانی ساکن در ترکیه دارد، تأکید می
ین کند )که البته امی ها را رها کرده و اکنون به عنوان دوست دختر با پویان با وی زندگیاست، آن

 دو مدتی بعد از هم جدا شدند(.
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 گراییطرح مقوله هم جنس
 

 

 

 

 
 

 

 )هری استایلز(
 

ها و مدار غرب به سبب عدم برخورداری از یک نظام ارزشی یک پارچه، گرایشنظام انسان
راد همین رو افتمایالت مختلف افراد را )تا جایی که مخل آسایش دیگران نباشد( آزاد نهاده است. از 

کوشند های خویش زده، میگرایی زیر لوای لیبرال و آزاد بودن، دست به تبلیغ اندیشهموافق هم جنس
ت، از ها اسها سنخی از تمایالت طبیعی انسانسازی دیگران مبنی بر این که تمایالت آنبا قانع

 های جنسی خویش دفاع به عمل آورند.اندیشه

اند، اس را به عنوان الگوی خویش برگزیدهتیدی که اعضای گروه بیگیری افرامالحظه موضع
شان از عشق های مورد عالقهگونه که الگودر مقوله عشق، بیانگر آن است که غالب آنان، همان

از  گرایی الگوهایشان و بالطبعدانند که هم از هم جنسکنند، وظیفه خود میبدون جنسیت دفاع می
در سطح جامعه دفاع کرده و با وجود نداشتن گرایش به هم جنس، از گرایش  گرایی دیگرانهم جنس

 شان دفاع به عمل بیاورند.آنان به هم جنس

 

 
 

 

 

 

 

 سوق دادن كاربران به سمت خشونت و پرخاشگری
ای اخیر هداری حکایت از آن دارد که الگوسرمایههای تبلیغاتی جهان بررسی الگوپردازی دستگاه

ا خود را کوشند تهای فرابشری ترسیم شده، غیرمستقیم میاوج قدرت بدنی و حتی قدرتبعضاً در 
کاپیتان  های امریکایی )نظیرتر الگوبه مثابه سمبل امریکا مطرح کنند. به عنوان مثال، اگر چه پیش

امریکایی یا واندرومن( به صراحت پوشش تنشان پرچم امریکا بود، اما به تدریج پرچم اخیر جای 
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های آبی و قرمز )در افرادی نظیر سوپرمن، سوپر بوی، سوپر گرل، مرد خود را با ترکیبی از رنگ
ر هر دو اند که دگر پرچم امریکا است، عوض کردهتری تداعیعنکبوتی( که به شکل غیرمستقیم

اقع اند که قهرمانان امریکایی )و در وهای اخیر در صدد القای این معنا بودهحالت طراحان بازی

امریکا(، شکست 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 های پرخاشگر، وظیفه القای رعبالبته الگو
ف و مصرف هر چه پس زمینه ذهنی خودشان با پر رعب دیدن جهان اطرافشان، سرشان را در مصر

داری ههای معترض نسبت به نظام سرمایتر گرم کنند تا به این ترتیب، تهدیدی از سوی انسانبیش
 صورت نپذیرد.

هایی نظیر پابجی، فورتنایت و کلش، های بازیمن یا شخصیتهای ویرانگری همچون بتالگو
های و هوادارنشان برخوردهای ممکن، در عمل به کاربران با به نمایش کشیدن اوج پرخاشگری

 کنند.آمیز و پرخاشگرانه را القا میخشونت

ساله که کار بر موارد اخیر و موارد مشابه هستند، گویای  32ساله و رضای  33اظهارات امیر 
 های اخیر هستند:فزونی گرفتن پرخاشگری کاربران الگو

 ها خشن باشی؟ امیر دوست داری خودت هم مثل این بازی -»

 ه هستم. من ک

 چه طوری هستی؟  -

 خشن خطرناک.

 کنی؟ مگه چه کار می -

من و عنکبوتی رو دارم، ماسک ترسناک و خنجر دارم، ام، لباسای بتجنگم، قویسالح دارم، می
 بس نیست؟ 

 کنی حتماً باید خشن باشی؟ تو فکر می ام زیاده، باشه ممنون، حاال امیر جانچرا بسه خیلی -

 همه باید خشن باشن. آره بابا،
 چرا؟  -

 خشن خوبه.

 از کجا یاد گرفتی؟  -

 خودم بلدم.

 خودت از چه راهی فهمیدی که خشن بودن خوبه؟  -

 با دیدن فیلما فهمیدم... .
 هایی داری؟ دیگه چه بازی -
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نم عبور کها ی زمینم که باید از جادهتنها آدم زندهیه بازی دارم به سوی مرگ، خیلی باحاله، من 
و هزارتا زامبی جلوم هستن، خیلی هیجان انگیزه، هر لحظه ممکنه یه زامبی از یه طرف بهم حمله 

 شون کنم. هام بکشمشون، بزنم سرشون و نفلهترین سالحکنه، من باید باپیشرفته

 هایی؟ با چه سالح -

 کشمشون راحت. اره برقی دارم، همه چی دارم، می
 ای داری؟ دیگه چه بازی -

لی شم بعد روی ماشینم کیه زامبیه دیگه دارم که این دفعه پیاده نیستم ماشین دارم، سوار می

احاله. کنم، اونم بزنم زامبیایی که میان سمتم رو تیکه پاره میسالح نصب شده، تو هر مرحله می
 یلی خفنه.هست. اون خ 3بعد یه بازی دارم اونم خیلی دوست دارم اسمش تخریب استیکمن 

 چه شکلیه؟  -
ی تن بشی یا مرد عنکبوتی بشی یا هر کستونی بنشه، میکم سخت میببین اولش راحته، کم

 ی بعد.که دوسش داری، بعد باید با سالحات بقیه قهرمانا رو خراب کنی و امتیاز بگیری، بری مرحله

 این بازی رو هم دانلود کردی؟  -

 انلود کردم. آره، همه بازیام رو تقریباً د
 چه طوریه؟ های دیگه تو بازی -

 شم.دم، برنده میچندتا ماشین و رالی دارم خیلی خوبه، مسابقه می

 تر دوست داری؟ کدوم بازی رو از بقیه بیش -

 .3رالی با تخریب استیکمن 

 رو چرا دوست داری؟  3تخریب استیکمن  -

خوره زنی به اون یکی، اون میی جدید و جالبه، میتن اینا داره، بعدشم خیلاوالً توش هالک و بن
 شن، خیلی باحاله اصن. شن و پرتاپ میبه بعدیا منفجر می

 هایی داشته باشی؟ تر چه بازیامیر تو دوست داری بیش -

، ارنریزی ندهمینایی که دارم رو دوست دارم، بقیه بازیا خشن نیستن، اصن هیجان ندارن، خون
 «.مزه انبی

ازی بو داری بمونی خونه  ری یا دوستبابات بخوان برن بیرون تو باهاشون می و اگه مامان -»

 کنی؟

 .تو خونه بهتره

 چرا تو خونه بهتره؟ -

شه حرف زد، ولی تو خونه تنها دیگه هر چه قدر دلم بخواد با خه تو ماشین موقع بازی نمیآ
 .رومآگه مامانم نمی ،اگه داد بزنمیا  زنمصدای بلند حرف می
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 زنی؟مگه موقع بازی داد می ،چرا -

و رگه یه بار دیگه داد بزنی گوشی می ،کنهولی مامانم میاد دعوام می ،های حساس آرهقسمت
 .گهمیرو این  ،زنمرما یا یه ذره بلند حرف مییگمی

 تر صحبت کنی؟رومآخوب بهتر نیست  -

 .باید به دوستم بگم حواسش باشه ،د بکشیمبایرو خه دست خودمم نیست که، دشمن آ

 زنه؟ مثل تو داد میهم دوستت  -

 .شهش پاره میاهزنه گوشم پردیهو داد می ،ذارمزفری نمیدخاطر همون هنه ب ،رهآ

 زنید؟ داد می ،شیدعصبانی میهیجانی و پس زمانی که  -

 «.رهآ

 مدار مسایلتشویق حل هیجان
مدار مدار یا حل هیجانتوان از یکی از دو راهکار حل مسألهآمده، میدر برخورد با مسایل پیش 

مدار ناظر بر گفتمان طرفین برای یافتن راهی برای حل عقالنی مسایل سود برد. راهکار حل مسأله

-های هیجانمدار مسایل، ناظر بر اتخاذ روشو منطقی مسایل فرا روست، در حالی که راهکار هیجان

 با زد و خورد و مانند آن است. مدار و حل مسأله

من را به عنوان الگوی خودش انتخاب کرده است، در مصاحبه خودش ساله که بت 33آرمین 
 مدار خویش را به قرار زیر منعکس کرده است:های هیجاناتخاذ راه حل

ه موقع چخوام یک سری سوال بکنم که ببینم اونسالت شده، من می 30آقا آرمین فکر کن  -»
 کنی، باشه؟ری فکر میجو

 باشه.
 هایی بپوشی؟سالت بشه، دوست داری چه لباس 30خوب تو  -

خواد برم بدنسازی خودم رو قوی کنم، دوست دارم همه لباسام مشکی باشه، عین بتمن، دلم می

که کسی جرأت نکنه بهم نزدیک شه، بعد هر کی که خواست اذیتم کنه، بزنم خوردش عین اون
 کنم. 

 نظر میاد بتمن رو خیلی دوست داری. خوب به -
ن خوام عیآره عمو، همه کارتوناش رو دیدم، عکس والپیپر موبایلمم آرمه بتمنه، بزرگ شدم می

 بتمن بشم، همه از من بترسن... .
 سازی هم حتماً رفتی دیگه، درسته؟موقع آمریکا باشی، بدنحاال اگه مثالً تا اون -

 آره.
 کنی؟زنی خوردش میکسی اذیتت کرد، باز هم می جا باز هم اگهخوب اون -

 آره.
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 جا فرق ندارند؟های اینهاش مگه با پلیسجا پلیساون -
جا همه تفنگ دارن اش زنگ بزنم به پلیس که، بعدشم اونشه که همهچرا فرق دارن، ولی نمی
 و مواظب خودشون هستن.

 خری؟جا تفنگ میخوای بگی تو هم اونیعنی می -
 آره.

 یعنی هم با مشت بزنی هم با تفنگ؟ -
 «. زنمموقع که خشابام تموم شد، با مشت میخندد( نه، اون)می

 فحاشی و ركیک شدن بیان
های غربی از سویی و پیش گرفتن های پرخاشگرانه )و گاه فوق پرخاشگرانه( الگواتخاذ روش

خود به خود با رکیک شدن بیان ها از سوی دیگر، مدار مسایل توسط این الگوهای حل هیجانروش
 و فحاشی نزدیکی و آمیختگی دارند. 

، یندا یاس وگوی اینستاگرامی تتلو باو در دوران شیوع کرونا ویروس گفت 3399در فروردین 
ی رکورد منحصر به فرد ضمن ،هزار بیننده 525های اجتماعی، با شخصیت مشهور ایرانی در رسانه

  مشحون از به کارگیری ادبیات هرزه و رکیک بود.، 3در این زمینه برجای گذاشت که

 
 

 

 
 
 
 

دارد، دوست وی در جریان کاربری از نسخه فارسی ساله، در مصاحبه خویش بیان می 30آراد 

های جدید یاد گرفته است، همان گونه که برخی از کاربران رپ زیرزمینی با شنیدن ای، فحشتیجی
 برند.های جدید را یاد گرفته و به کار میهای آنان، فحشآهنگ

                                                   
1.https://virgool.io/@naefraspana70/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-

%D8%AA%D8%AA%D9%84%D9%88-%D9%88-%D9%86%D8%AF%D8%A7-

%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-

%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1-
%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A

7%D9%85-s7ftsvidqexz 

 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%AF%D8%A7_%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://virgool.io/@naefraspana70/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D9%84%D9%88-%D9%88-%D9%86%D8%AF%D8%A7-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-s7ftsvidqexz
https://virgool.io/@naefraspana70/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D9%84%D9%88-%D9%88-%D9%86%D8%AF%D8%A7-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-s7ftsvidqexz
https://virgool.io/@naefraspana70/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D9%84%D9%88-%D9%88-%D9%86%D8%AF%D8%A7-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-s7ftsvidqexz
https://virgool.io/@naefraspana70/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D9%84%D9%88-%D9%88-%D9%86%D8%AF%D8%A7-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-s7ftsvidqexz
https://virgool.io/@naefraspana70/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D9%84%D9%88-%D9%88-%D9%86%D8%AF%D8%A7-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-s7ftsvidqexz
https://virgool.io/@naefraspana70/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D9%84%D9%88-%D9%88-%D9%86%D8%AF%D8%A7-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-s7ftsvidqexz


 37/ تأملی دوباره

 

هایش و به کار بردن در آهنگهای کاردی بیاش از یادگیری فحشساله، در مصاحبه 33سوگند 
های مخرب های جدید از الگوساله هم از آموختن فحش 32شروین  ها سخن گفته است. رضا وآن

 اند:و به کارگیری آن توسط خودشان یاد کرده

 کنم.گه، استفاده میبی تو آهنگاش میهایی کاردیمنم گاهی از فحش»... 
 زشت نیست؟ -

 گمشون.برم، واسه شوخی با دوستام میخب برای همه که به کار نمی
 کنین؟هات استفاده مییعنی بین دوست -

 «.آره معموالً
 زنید؟خود فورتنایت حرف نمی یچرا توحاال  -»

 .شیمبن می ،گن اگه فحش بدیمخه میآ
 دید؟برای چی فحش می -

 .فحش که نیست

 گید؟چی می -
 ،شنیدنرو ونایی که صدامون ، اf**kبشنون بعد بگیم  رو که همه صدامونمثالً اگه بذاریم رو این

 .به خاطر همون واتساپ بهتره ،نن ریپورت کننتومی
 هایی از انگیسی بلدی؟دیگه چه فحش -

 bi*ch. و f**kهمین  
 دونی؟ میرو  هاکلمه معنی این -

 .رهآ
 حاال چرا باید فحش بدید؟ -
 لعنتی شیت،معنی یا  what the f**kگم کنیم میوقتی تعجب می ،دست خودمون نیست 
 «.شهمی

 از چه چیز اینستاگرام خوشت میاد؟شه بگی می -»
 ذارن. از کلیپای باحالی که می

 ها هست؟منظورت سلبریتی -

 نه سلبریتی نیستن، شاخن.
 شاخ یعنی چه جوری؟ -

  .ذارندار مییعنی باحال و مشتی، چیزای خنده
 زنند؟ ادبانه هم میهای بیحرف -

 زنن. نه فقط حرفای زیر زانو می
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 زانو یعنی چی؟های باالی حرف -
  .شه زیر زانوشه باالی زانو هس، زیاد بد نباشه، میادبیه میببین مثالً اونا که بی

 تونی اسم چندتاشون رو بگی؟می -

 «.خیلی هستن، مثالً داوود هزینه، مثالً امین و فرزانه، مهدی امینی

 احساس حقارت

ت شان، ضمن آن که با امکانامورد عالقههای ویرانگر کودکان و نوجوانان با پیگیری و رصد الگو
کنند، با واقعیت آزادی عمل آنان در ارتباط با جنس مخالف رفاهی و زندگی الکچری آنان برخورد می

بینند که تهی، چه گونه چندین دختر نیمه برهنه را در اجرای آهنگش شوند و مثالً مینیز مواجه می

ها، چه گونه نزد چندین دختر نیمه برهنه روزگار نند آنگرد، پویان، میالد حاتمی و مابه کار می
 .دهندگذرانند یا امثال نیلی و دنیا، چه گونه به راحتی دوست پسرهایشان را تغییر میمی

گفته در مورد خود فرد از سویی و احساس غیرممکن بودن تحقق عالقه به تحقق شرایط پیش
توانند اسباب احساس حقارت کاربران را دیگر، می موارد اخیر در شرایط زندگی فعلی فرد از سوی

 فراهم آورند.

 ایجاد عالقه نسبت به مواد دخانی و الکی
ای هخورم و هم عشق حسینم  )یکی از پستصبر اوج احترام به حکمت خداوند است هم عرق می

 پویان مختاری(
کل را در دستور کار های مخرب داخلی و خارجی مصرف سیگار، مواد مخدر و البسیاری از الگو

ها با مالحظه کاربری آنان از مواد دخانی و یا الکلی، بعضاً کنجکاو خود دارند و هواداران این الگو
 گفته بزنند.شوند که شخصاً دست به تجربه موارد پیشمی

ه ای از مشروبات الکلی نشسته، بدر پست زیر، ساشا سبحانی در کنارماشین جدیدش با مجموعه
ه کند. وی در این پست نوشتماشین رفته و یک شیشه مشروب را  در باک آن خالی می سمت باک

 کنم.است: این روشی هست که من با ماشین جدیدم رفتار می
وماس ها، تساله، با دیدن فیلم پیکی بالیندرز )که بنا بر اظهارات برخی از رسانه 32علیرضای 

صرف کرده است( از شیفتگی خود به سیگار کشیدن نخ سیگار م 3000شلبی برای این فیلم بیش از 
 کند:یاد می

 حاال در مورد پیکی بالیندرز یک کم توضیح بده. -»
 اونم خیلی سریال باحالیه، گانگستریه.

 چی شد که تصمیم گرفتی ببینیش؟ -
الوگای دیدم یا دیگشتم کلی پست و استوری در موردش میحقیقتش توی اینستا هر دفعه می

 رو گذاشته بودن، برای همین دوست داشتم ببینمش.معروفش 
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بقیه عقب  خواستی ازیک جورایی این قضیه پیکی بلیندرز هم مثل اون کافی شاپ بود که نمی -
 بیفتی؟

 مند شدم.طوری بود )با خنده(، ولی خب وقتی دیدمش واقعاً بهش عالقهاولش شاید اون

 گن، باحال هست؟ ای که میواقعاً به اون اندازه آره، منم توی اینستاگرام زیاد دیدمش، حاال -
 «.هست العادهمخصوصاً اون شخصیت اصلیش توماس شلبی، مخصوصاً سیگار کشیدنش فوق

 

 

 

 

 

 
 شارلیز ترون بازیگر معروف و آلن دلون بازیگر معروف کالسیک است:تصاویر زیر نیز متعلق به جوکر، 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

تتلو، به صراحت در برابر جمع هواداران مصرف ماده مخدر گل را تبلیغ کرده، افراد دیگری نظیر 
 زند.دست به مصرف آن نیز می

یم های مخرب به شکل مستقمصرف مشروبات الکلی نیز وجه مشابهی است که بسیاری از الگو

 آورد.ییا غیرمستقیم به آن مبادرت ورزیده، همین امر اسباب عالقه هواداران به آن را فراهم م

 به دست آوردن تصویر منفی از خویش

ازش های پردبشری الگوالعاده و یا فوقهای فوقهای غربی غالباً در برخورد با ویژگیکاربران الگو
مورد  هایای که بین خود و الگوداری، در مقایسهسرمایههای تبلیغاتی نظام شده توسط دستگاه
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های ر الگوتوانند نظیی به این نتیجه برسند که چون نمیکنند، ممکن است به سادگشان میعالقه
ای همچون فرشتگان برخوردار مورد نظر سیکس پک داشته و یا از پوستی همچون برف و چهره

ونه گباشند، ممکن است خود را زیر سوال برده، با دیده منفی به خودشان بنگرند، حال آن که همان

ردازش داری پسرمایههای تبلیغاتی جهان ه توسط دستگاههای فرابشری ککه خاطرنشان شد، الگو
 های خاکی انعکاس یابند.توانند در انساناند، اساساً نمیشده

 
 

 

 

 

 

 

 مواجه شدن با سردرگمی ارزشی
ی با آن اکودکان و نوجوانان در سنین تفکر عینی خویش تعارض را پذیرفته، بدون هیچ گونه دغدغه

ها و شیمیابند که جمع خطرسیدن کودکان به سن تفکر انتزاعی، افراد در میکنند، اما با زندگی می

عارض، یابی به ابعاد نسبتاً متپذیر نیست و منطقاً امکان دستهای متعارض، شدنی و امکانتصمیم
وجود ندارد. بنابراین با فرارسیدن سن تفکر انتزاعی و فهم عدم امکان جمع مسایل متناقض و متضاد 

 فرد، به سادگی ممکن است وی دچار سردرگمی و آشفتگی ذهنی شود.توسط 
مواجهه مداوم کودکان و نوجوانان با افراد هنجارشکنی نظیر تتلو، پویان، میالد، خشایار و نظایر 

ها، کودکان و نوجوانانی را که در یک محیط نسبتاً من، سوپرمن و مانند آنهایی نظیر بتها یا الگوآن
دست  توان به راحتیکند که آیا میهایی مانند این مسأله مواجه میاند را با تعارضکرده اخالقی رشد

اشت، حد دتوان مصرفی بیتوان روابط آزاد، آن هم با چندین نفر داشت، آیا میبه فحاشی زد، آیا می

های نتوان استخواها داشت یا میای در آمال و ارزشدرجه 330توان به سادگی چرخشی آیا می
 طرف مقابل را با تصور اجرای عدالت خورد کرد؟

ای الگوهای مخرب را به دست درجه 330بررسی مورد حصین، نمونه بارزی در جهت تغییرات 
 آورد.دهد که بالطبع موجبات سردرگمی ارزشی هوادارانش را فراهم میمی
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سبک رپ با نام مستعار حسین ( فعالیت خود را در 3373حسین رحمتی در اوایل دهه هشتاد )
 تر محتوای تهاجمی و سیاسی داشت.ها اول او بیشکار ابلیس شروع کرد.

های کار نیاز پر سر و صداتر یکیکه  دیرس ریت 33 یاسیها نوبت به آهنگ سکار نیبعد از ا

 ،در این آهنگ که اولین آهنگ رپ فارسی با موضوع سیاسی است تا به امروز بوده است. یاسیس
امر  کند و در پی اینحسین به رهبر جمهوری اسالمی و نیروی بسیج و نیروی انتظامی توهین می

 3 .شودمی ریدستگ
تر با موزیک ویدیو آن که بیش 3پردازدمی  2حصین در فراز بعدی کارهایش، به ارایه آهنگ چالیم

 شناخته شده است. 

هایی بدن نما یا در موارد زیادی نیمه برهنه در این موزیک ویدیو تعداد زیادی مدل زن با لباس

پردازند و در ها زیادی افراد شیشه مشروب به دست به پایکوبی میحضور دارند در سکانس
 پردازند. های تحریک آمیز میها به رقصهایی مدلسکانس

 ز متن این آهنگ نیز قابل توجه است.هایی ادر کنار موارد یاد شده بخش

الفاظ حصین در این آهنگ و از این آهنگ به بعد این است که الفاظ و کلمات مورد استفاده او 
ای التی دارند. هواداران او این کامالً کوچه بازاری و مصطلح بین جوانان است و به اصطالح سویه

ندند و این نوع بیان را نشانه مردمی بودن و پس وجه به اصطالح خیابانی و خاکی او را بسیار می
 دانند.واقعی بودن او می

شود  شود، حصین به وضوح از نظر تعداد آهنگ کم کار میآغاز می 97در دوره سوم، که از سال 
 کند. هایش تغییر میو محتوای کار

ها، د آنهای اجتماعی خودش با حمله به پویان، میالد و ماننحصین در قسمتی از فعالیت
ر کند. حصین دبرداری معرفی میای برای کالهها را ناایمن و عرصهبندی و قمار آنهای شرطسایت

سال نو میالدی را تبریک گفت  3393یک ویدیوی استوری شده در پیج اینستاگرام خود در دی ماه 
زی اندابت را راهبندی خود با نام سنگین زمان با سال نو میالدی سایت شرطو اعالم کرد که هم

برداری در این ها بتوانند با خیال راحت و بدون دغدغه کالهکرده است تا به قول خودش قمارباز
 .4بندی بپردازندسایت به شرط

                                                   
1. https://www.beytoote.com/art/artist/biography-hussein-devil.html 

2.https://www.mashreghnews.ir/news/392965/%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8

%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-

%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-

%D8%B4%D8%AF 

3. https://www.youtube.com/watch?v=S_NQkT76C8c 
4. https://www.youtube.com/watch?v=tsMBnPDUuYw 
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انتخاب  بندیای مخصوصاً هوادارن او سایت سنگین بت را برای شرطیکی از دالیلی است که عده
غییر برداری، دزدی و تبندی مبنی بر کالههای شرطیتکنند، افشاگری حصین در مورد بقیه سامی

 ها هست.نتیجه بازی

 
 
 
 

 
 

 
 
 

گردد، به سادگی ذهن ساده کودکان و های ارزشی که در الگوهای مخرب مشاهده میتعارض
 سازند.نوجوانان هوادار الگوهای اخیر را با تعارض و سردرگمی مواجه می

 با جنس مؤنث تحقیرآمیز دیدن و برخورد ابزاری

( 3993سازند. پرونزو)میهای ویرانگر عموماً نگاهی ابزاری نسبت به جنس مؤنث را مطرح الگو

های دهد، وی در تحلیل محتوایی که در سطح مشهورترین بازیکتاب خویش گزارش میدر 
های در بازی یها چهره نسبتاً گم و ناپیدایدیجیتالی انجام داده است، به این نتیجه رسیده است که زن

ها هست، غالباً به این صورت است که یک مرد باید در صحنه اخیر دارند و آنجا هم که ردی از آن

 های قدرتمند وی از مهلکه نجات یابد.حاضر شود و زن با پناه جستن به سینه ستبر و بازو
خورد ابزاری این های مخرب ایرانی، مسأله برهای مخرب خارجی، با تأمل در الگوگذشته از الگو

افراد با جنس زن، در کارهایشان عیان است. به عنوان مثال، ساسی مانکن با به کارگیری رقص یک 
تری را متوجه خویش کند، های بیشکند، چشمستاره پورنو در جریان اجرای خودش، سعی می

ی خودش، دست ای از زنان نیمه برهنه در هنگام اجراگونه که تهی یا به کارگیری مجموعههمان
 زند.به عمل مشابهی می

مالحظه موارد دیگری مانند طرح چالش پرتاب موبایل به باس* دختران توسط میالد حاتمی، 
 اوج تحقیر شدگی و برخورد ابزاری با زنان را به همراه دارد.
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 کند:ن میاش طی اظهار نظری که راجع به جنس مؤنث دارد، بیاساله، در مصاحبه 33آرمین 
 کنی؟خوب تو توی آمریکا باشی، با کی ازدواج می -»

 کس، برا چی ازدواج کنم؟نه با هیچ
 موقع ازدواج کرده باشی؟سالت باشه، تا اون 30خوب گفتم شاید  -

 کنم، بدم میاد.نه، من ازدواج نمی
 منظورت چی هست؟ -

 من از دخترا بدم میاد. 
 چی شده که بدت میاد؟ -

 لوسن، بچه ننه ان، من همه دوستام پسرن.دخترا 

 جوری هستند؟یعنی همه دخترها این -
 «. جورینآره، این

 توهم زدگی

اهی اند، گهای خودشان مطرح شدهسازیهای اینستاگرامی که فقط و فقط با حاشیهبرخی از شاخ
ماً د که حتکننبه سبب حجم باالی بازدید کنندگان صفحه خودشان، دچار توهم شده، تصور می

ارزشی در وجود آنان نهفته است که جمعی پیگیر احواالت آنان هستند. تصویر زیر متعلق به دانیال 
های مجازی اینستاگرامی است. وی در حالی که دست به انجام حرکت پایدار )آی پایدار( از شاخ

 ست:سخیفی زده است، از میزان تأثیرگذاری خویش در مخاطبانش سوال به عمل آورده ا
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 )متن پست: بهترین چیزی که از من یاد گرفتی چی بوده؟
 چه قدر تونستم تأثیر گذار باشم برات؟(

 

ها مواجه شده و های مخربی که با آنبرخی از کودکان و نوجوانان هم در جریان کاربری از الگو
ن های اخیر، با آناحرکات و سکنات الگواند، در تالش برای الگوبرداری از مند گردیدهها عالقهبدان

همذات پنداری کرده، توهم کسب توانی مضاعف را به دست آورده، بر همان مبنا با دوستان و 
ه آموزان دبستانی با سن پایین، قابل مشاهدکنند، مسأله اخیر خاصه در دانشهمساالنشان برخورد می

ای از توهم زدگی که از آن یاد شد، پرداخته هساله، در مصاحبه خودش به طرح نمون 32است. شروین 

 است:
 هایی که گفتی هستی؟ تر شبیه کدوم شخصیت از کارتونموقع بیشاون -»

 سوپرمن.
 چرا؟ -

 خندد(. کنم )میشه و چند نفرشون رو تار و مار میچون زورم زیاد می
 دی؟شون رو تنهایی شکست میپس همه -

 آره. 
 شی؟چه جوری می شه،زورت که زیاد می -

ترسن و در اونا می، خندد(زنم )میشه، بازوهامم میاد باال، بعد سرشون داد میصورتم سرخ می
 رن. می

 کنند ادای سوپرمن رو در بیارن و با تو بجنگند؟ها سعی نمیاون -

 «.فتهانه، یکیشون لباس اسپایدرمن رو داره، ولی خیلی اُسکوله، فوتش کنم می
 های توهمی خویش یاد کرده است:اش از اندیشهساله هم به شکل مشابهی، در مصاحبه 33امیر 
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ها سوار تربیتشون های خودم باشیم، مثه اژدهاخوام یه سرزمین درست کنم که خودم و اژدمی»
 کنم، سوارشون بشم و پرواز کنم. 

 ها داره؟ ها سوار چندتا اژداژد -

 شون هم مال خودشه، به دوستاشم داده.ها، همهاون یه جزیره داره، پر اژد

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 ها سوار چند سالشه؟ اژد -

 همسن منه.
 ها داشته باشی؟ خوای اآلن اژدتو هم می -

 خوام شروع کنم. آره، یه عالمه باشن و تربیتشون کنم، اول از مار می
 مار؟  -

 آره.

 چه کارش کنی؟ خوای می -
 خودم.تربیتش کنم واسه 

 ولی مار نیش داره خطرناکه. -
 تر نیست. ها که خطرناکاز اژد

 ها اآلن وجود نداره.ولی اژد -
 کی گفته وجود نداره، وجود داره من حتی بازیشم تو تبلتم دارم.

 کنی که بخوای مار رو تربیت کنی، خطرناک باشه؟ حاال فکر نمی -
 کنه، چرا من نتونم.  تونه اژدها تربیتنه بابا، وقتی هیکاپ می

 حاال چرا مار؟  -

ا همه تره، خب خارجیها خیلی شیکای هم تربیت کنم، ولی خب اژدتونم حیوونای دیگهالبته می
 حیوون خونگی دارن، منم داشته باشم دیگه. 

 شه حیوون خونگی نداشته باشی؟ حاال نمی -
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 نه اصن، حتماً باید داشته باشم، اونم اژدها.
 حاال اژدها؟ چرا  -

 چون خوشم میاد.

 چرا خوشت میاد؟  -
 خوام یه چیز جدید داشته باشم.چون خیلی باحاله، هیچ کدوم از دوستام ندارن، من می

 خوای داشته باشی؟ چرا جدید می -
 گیری.ول کن بابا، هر چه قدر بهت توضیح بدم نمی

باشی، مگه دیگه سرگرمی وجود نداره که ها داشته خوای اژدامیر منظور من اینه که چرا می -
 بخوای انجام بدی؟ 

ها خطرداره، ترس داره، ابهت داره، ولی بقیه سرگرمیا زیاد ها نیست، اژدسرگرمی بهتر از اژد
مثه فیلمایی که دیدم  دار باشهخوام یه کاری کنم که خیلی هیجانهیجان انگیز نیستن. من می

 «. باشه

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 به سمت ابتذال فکری سوق یافتن
 های تبلیغاتی غرب، در جریان پیگیری دقایقهای ساخته و پرداخته دستگاهبرخی از کاربران الگو

ای زندگی آنان شده، با غرق شدن در های مورد نظرشان، در عمل درگیر مسایل حاشیهزندگی الگو

معطوف به حواشی الگو و این حواشی، خود به خود توجه آنان از مسایل مهم زندگی منقطع شده، 
 گردد.های رفتاری آنان میفراز و فرود

ونه گهای دانیال پایدار )آی پایدار( و همسرش ماهک است. همانتصاویر زیر شامل برخی از پست
زند و در ادامه دانیال با های برند دانیال را آتش میآید، نخست ماهک کفشمیکه از تصاویر بر

 ند:کک و خرد کردن وسایل آرایش وی در دستشویی دق دلی خالی میهای ماهقیچی کردن لباس
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 پایدار در تصاویر زیر نیز دو چالش را مطرح کرده است، تراشیدن ابرو و خوردن نوشابه با پا!
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ود، رمحوطه راه مییا روغن زیتون روی زمین ریخته است تا فردی که در پایدار در تصاویر زیر 
زمین بخورد و یا آن که با کمک خواهرش دست و پای ماهک را می بندند تا وی را در استخر 

 بیندازند:

 
 
 
 

 
 

 
 
  

 
 
 
 

تاپ خواهر زده و آن را خورد کرده است و به این در تصویر زیر نیز پایدار با مشت به صفحه لپ

 ترتیب داد وی را درآورده است:
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توان به راحتی در هواداران مالحظه کرد. رزیتای انعکاس رفتارهای مبتذل الگوهای مخرب را می
-ی بارزی از درگیر شدن نوجوانان با حاشیههای خود، نمونهساله، در مصاحبه 32ساله و ارغوان  9

 اند:های اخیر را به دست دادههای الگوپردازی

  داره؟ پسر هم باربی دوست -»

 .باکالسه خیلیآره، 

 چیه؟ پسر دوست -

 .داره دنبالت، ماشین رقصی، پسره، میادمیبا اون  که کسی

 چی؟ دیگه -

 .دهگوش می گه،باربی می چی بلنده، مهربونه، هر قد

 شه؟آشنا می پسرش دوست با جوری چه -

 .شندوس می رقصن،با هم می اون جا دیسکو، رهباربی می

 دختر هستن؟ های تو همهدوست -

 آره.

 دارن؟ دوست باربی رو ها هماون -

 خونه برگشتیم ذاریم،قرار می مدرسه تو با هم شه،پخش می باربی کارتون وقتا بعضی خیلی،

 اون رو ببینیم.

 کنین؟چه کار می بعدش -

 کنیم.تعریف می هم واسه مدرسه برگشتیم

 گین؟چی می -

 .«اینا و بود جوری چه هاشگوشواره بود، جوری چه لباسش پوشید، چی رفت، کجا مثالً
 شون هم پایینه!فرهنگ کره کالً خیلی پاستوریزه هست، کالً سبک فرهنگ»
 منظورت از پاستوریزه بودن چی هست؟ -

که یه دونه آیدل به یه آیدل گروه دیگه، مثالً یه خواننده پسر به یه خواننده دختر گروه مثالً این
 ذارن. دیگه نگاه بکنه، یعنی که اوه این دوتا با هم قرار می

 کنی فرهنگ مردم کره نسبت به ایران چه طوری هست؟یعنی فکر می -

تونی و پوشش و اینا... . البته تو ایرانم نمیترن تتونه از ایران هم بدتر باشه، البته خب آزادحتی می
یه دختر و پسر رو تو خیابون کنار هم ببینی، بعد فکر کنی که دوستای عادین، دوستای صمیمی 

تونن دست هم طوریه که نمیها عادی نیست، داخل کره هم اینجنس مخالف برای خیلی خانواده
بینن، بعد همین همه زیر ذرهکه شناخته شدن،  توننا، ولی مردمیرو راحت بگیرن، مردم عادی می

سهون، با یه دختره دیگه که اسمش دیگه. مثالً تو همین باستد که در موردش صحبت کردم، 
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دارای سهون شروع کردن به هیت سجونگه، با هم صمیمین، ولی توی همین چند وقت پیش طرف
خوای با استفاده از سهون خودت رو تو می شی؟دادن به دختره، که تو چرا به سهون نزدیک می

که بابا اینا حتی یه بار همدیگه رو بغل هم نکردن جلوی دوربین، یعنی در این معروف کنی، در حالی

 «. حد ان

 معنا یافتن زندگی و ارایه راهکار خودكشیبی
 
 

 

 

 

 

 

 

ساله که وحید مرادی را به عنوان الگوی خودش انتخاب کرده است، در مصاحبه خویش  33کامیار 

دهد که بسیاری از وسایل وی، مشابه وسایلی است که وحید مرادی در دوران حیاتش از گزارش می

 35 سازد، چون وحید مرادیکرد. مادر کامیار نیز در ادامه مصاحبه خاطرنشان میها استفاده میآن
آبی بوده است،  zxکتانی است و چون یک کتانی وی  35کتانی داشته است، کامیار دنبال تهیه 

های کامیار با دوستانش درباره پسرش دنبال تهیه همان مدل کتانی هست. موارد دیگری از بحث
 ها است:های روی انگشترها و نظایر آنانگشترهای وحید، نوشته

 خیلی دوست دارم.های وحید مرادی رو کلیپ»
 وحید مرادی کیه؟ -

 بردن. های اینستاگرام بود، حاال کشته شده، ولی خیلی ازش حساب میاون از شاخ
 گیری؟چه قدر توی خریدن وسایلت، از اون الگو می -

 های وحید مرادیه.هام مثل لباسنصف لباس

 بینی؟معموال با چه کسانی فیلم می -

ینم، چون بهای وحید مرادی رو با دوستام میبینم، ولی کلیپان و بابام میهای طنز رو با مامفیلم

 مامان و بابام دوست ندارن.
 رود؟ وی پاسخ داد:)از مادر کامیار پرسیدم که کامیار چه قدر در قالب وحید مرادی می -

سبیح هم ت کنه،بینه، انگشتر بزرگش رو تو دستش میهاش رو میخیلی زیاد. هر دفعه که کلیپ
کنه. کالً شیم. ولی خودش خیلی احساس رضایت میگیره دستش. من و باباش خیلی عصبی میمی

های وحید مرادی هستند و به قول خودش مردونه هستند، دقت های کسانی که هم تیپزیاد به رفتار
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بت خیلی ناراحتم. کنه و من از این باها صحبت میکنه و اداشون رو در میاره. خیلی مثل اونمی
گه خواد کتونی بخره. جدیداً هم میتا کتونی داشته هی می35مثالً تحقیق کرده که وحید مرادی 

 «. آبی داشته و اصرارداره که اون رو بخره( zxوحیدمرادی یه کتونی 

 آوردها را به تصرف خود درمیهای مخرب، چنان ذهن آنریز شدن هواداران در دقایق زندگی الگو
 که شاید دیگر جایی برای تأمل و اندیشه در مورد مسایل مهم زندگی در ذهن هواداران باقی نماند.

ها از موارد های آدمی اقدام کرده است. این نیازآبراهام مزلو در هرم پیشنهاد خویش به طرح نیاز
علق، دوست ز به تعینی و فیزیکی، نظیر نیاز به تغذیه آدمی شروع شده، به موارد باالتری نظیر نیا

رسد. بسیاری از عرفا و حکما نیز از نیاز متعالی جست و جوی معنا در داشتن و خودشکوفایی می
اشت، ها را داند و روان شناسی همچون ویکتور فرانکل که تجربه زندان به دست نازیآدمی یاد کرده

ش درمان معنا درمانی زد که دید، دست به طرح روبا اتکا به شواهدی که در بین زندانیان دیگر می
 آید.ترین قسمت آن به شمار میدار، اساسیدادن معنا به افراد مسأله

(، از خودکشی 3373،؟، ترجمه علوی و تبریزی، فرانکل در کتاب فریاد ناشنیده برای معنا )ویکتور 

ست زندگی، در عمل دکند که در اوج رفاه قرار داشتند، اما به سبب نداشتن معنایی در افرادی یاد می
 به انتحار و خودکشی زده بودند.

های مخرب نیز اگر چه به لحاظ امکانات از اوج امکانات مختلف برخوردارند، اما آنان نیز الگو
معنایی، دست به خودکشی بزنند و به این ترتیب به ممکن است به سادگی در برخورد با بحران بی

ساله در  32انشان شوند. قسمتی از اظهارات ارغوان نوعی مروج خودکشی کردن در سطح هوادار
 اش، ناظر بر همین معنا است:مصاحبه

 پاپ، چند نفرشون با هم تو رابطه هستند؟از بین این اعضای کی -»
 شن. شن، چانیول و بکیون با هم شیپ میدارا شیپ میبا هم نیستن، ولی بین طرف

 ولی در واقعیت ممکنه که چیزی نباشه؟ -

شون مین سوک و جونگه هست، این دوتا هم با هم ، مثالً چن و شیومین، البته اسمای اصلیآره

ها دار شد، پس مشخصه که استریته، این چیزیه که فنشدن، ولی چن ازدواج کرد و بچهشیپ می
وتا طوریه که اگه دکنن در موردشون و ممکنه واقعی نباشه، و چیزی که هست تو کره، اینفکر می

 خیلی همدیگه رو بغل کنن تو کره عادیه.  پسر

 مثل ایران؟ -

ا هکنن، و بقیه این رو مثل رفتارای گیتره، اونا خیلی بغل مینه تو ایران هم باز به نظر من کم

 تونن با هم صمیمی باشن، ولی واااقعاً فرهنگ کره داغونه. بینن، باالخره پسرا میمی
 چه طور؟ -
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کنم و دوست دخترم اومد خبر داد که من دارم ازدواج می 2020و سال مثالً همین چن، عضو اکس
 حامله هست. 

یره، گدارا شلوغ کاری کردن، بعد طرف اگه بگه گی هستم، هم باز کلی هیت میبعد این طرف

طوری که ان، باید همون ایهای کرهآیدل همون خوانندههاشون، کنن که باید آیدلکالً حس می
گن تو غلط کردی چرا ازدواج کردی، باید تا آخر عمرت سینگل ن، ازدواج بکنه هم میخوان باشمی

 بمونی. 

 داراشون هستند؟ها چه قدر تحت تأثیر این طرفبعد این -

 خودکشی کرد.  2037یکی هم  2039شون های کی پاپ، یکیدر حدی که دوتا از آیدل
 چه بد، خودکشی موفق؟ -

 fxخودکشی کرد، سولی هم اگه اشتباه نکنم عضو  2037ی سال آره، جونگ هیون عضو شاین
 «. کردبود، یه گروه دخترونه بود، گوهارا هم اگه اشتباه نکنم سولوییست بود، یعنی تنها کار می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجتماعی الگوهای ویرانگر -اثرهای فرهنگی -3-3

توان اجتماعی است که نمی -های فرهنگیاثرها روی کاربرانشان، ها و اسوههای مهم الگویکی از اثر

آموزان مندرج در های انجام شده دانشنادیده از آن گذشت. اگر بخواهیم تنها با اتکاء به مصاحبه
های واجتماعی الگ -های فرهنگیتوان در زمینه اثرکتاب حاضر، در این زمینه به بحث بپردازیم، می

 زیر اشاره داشت:ویرانگر روی هوادارانشان، به موارد 
 های ویرانگر،های تبلیغاتی جهت ارتقای اثرگذاری الگوتالش دستگاه -
 های مخرب،گیری عالقه وافر هواداران نسبت به الگوشکل -
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 های ویرانگر در چشم و دل هواداران،یابی الگوقداست -
 ندیدن و توجیه رفتارهای نامناسب الگوهای مخرب، -
 ای مخرب،تبعیت ظاهری از الگوه -

 های ویرانگر،تبعیت رفتاری از الگو -
 های ویرانگر،جویی ارزشی به الگوشباهت -
 های مخرب،اخذ سبک زندگی از الگو -
 های فراغتی پدید آمده در کاربران،تحول -

 های کالمی پدید آمده در کاربران،تحول -
 پذیرش تولید محتوای هواداران، -

 تشویق تعمیق روابط دو جنس، -
 بروز گسست نسلی، -
 های نسلی،تحول -

 پذیری،اختالل در روند جامعه -
 قانونی،آموزش هنجارشکنی و بی -
 ارتقای نقد اجتماعی، -
 مقاومت فرهنگی، -

 ایجاد بستری جهت جهانی شدن. -
 گفته، مورد بحث قرار خواهند گرفت.در ادامه عناوین فرعی پیش

 ارتقای اثرگذاری الگوهای مخربهای تبلیغاتی جهت تالش دستگاه

 ،چی باالتر از این که به نوکریت رسیدم»

 ،دیدمنمی مدادی که تو خواب ییبهم آبرو

 ،و دارهر تو اوج روسیاهی یکی هوام

 ،گذارهمنت نمی ،بخشهحسین همونه که می

 ،اگه دوره مسیرم ،ها بسته استاگه جاده

 ،میرمخدا شاهده من اگه نیام حرم می
 ،هوای منو داری ،شه پشتممی خالی تا

 «.گذاریازت ممنونم ارباب که واسم کم نمی
 «. -علیه السالم-قسمتی از متن موزیک پویان مختاری درباره امام حسین



 لگوهای ویرانگرا/ 304

  
 

 

 

 

 

 
 

های مورد نظر به اقشار مختلف اجتماعی ها بهترین امکان عمل ممکن برای انتقال ارزشالگو
ز بهره بودن از تفکر انتقادی و اهستند، زیرا آنان از سویی به دلیل بی)خاصه کودکان و نوجوانان 

شان تری نسبت به الگوها از خود نگرایی که بدان عالقه دارند، کشش بیشسوی 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 پیشببرند. نهادبهره و سود 

کوشند تا با سازمان دادن به هواداران و ایجاد در چشم و دل هواداران قابل پذیرش کنند، بلکه می
 فزایند.ان بیهای مورد نظرشها، بر عمق وابستگی هواداران به الگوروابط متقابل بین هواداران و الگو
های موسیقیایی های گزارش شده در کتاب شود، در نمونه گروهاگر بحث محدود به مصاحبه

وزشی های آمتوان از در نظر گرفتن استانداردهای سخت برای پذیرش افراد در گروه، گذاشتن دورهمی

ایجاد تشکیالت برای های متنوع برای هواداران، و کارورزی برای افراد انتخاب شده، اجرای برنامه
بلند  هایها در فیلمهای نمایشی کوتاه، شرکت دادن الگوهواداران، برگزاری روز هواداران، تهیه فیلم

آنان به  بخشیها، انگیزههای فیزیکی اولیه الگوها یاد کرد که این موارد در کنار جذابیتو نظایر آن
های ، ارضای طبع پرشور هواداران با خلق صحنهاس(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
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اس در تیساله، در مورد چگونگی پذیرش افراد در گروه بی 32ساله و ارغوان  33سوگند 
 اند:هایشان به شرح زیر یاد کردهصاحبهم

 هاپ چیه؟کیپ -»

ها موسیقی دختر و هم پسر، افراد های موسیقی رو داره، هم گروهای گروهیه کمپانیه که مجموعه
 ها باید در کنار استعداد موسیقی، دنس رو هم بلد باشن. این گروه

 شن؟ها چه جوری وارد این گروه میاین خواننده -
ط ها اول توستونه وارد این گروه بشه، اینایه، هر کسی نمیاین کمپانی خیلی حرفه خب کار

 «.دنبینن و گروه تشکیل میشن بعد هم آموزش میرئیسای این کمپانی تست می
گرایی جنسداخل ایران هم مردم عادی کره و ایران یه جورایی شبیهه هم ان، چون نه با هم»... 

 ها )با ناراحتی(.ختر و پسر موافقن، و واقعاً همه اینا بدهموافقن، نه با دوست د
ه که خواننده بشن یه دورهاشون خیلی فرق دارن، قبل از ایندونم روی چه حسابی آیدلولی نمی

قدر شه که اینگذرونن، شاید توی اون مدت در مورد این چیزا باهاشون صحبت میکارورزی می

 ها و بازیگرا خیلی فرقمردم عادی، ولی توی ایران فکر نکنم خواننده ها بافرق داره بین خواننده
داشته باشن با مردم عادی، چون اونا هم با همین فرهنگ بزرگ شدن دیگه، ولی احتماالً توی اون 

 «. شهها شاید در مورد این چیزا باهاشون صحبت میکارآموزی آیدل
اس تیهای دشواری که کمپانی بیودش از معیارساله، در قسمت دیگری از مصاحبه خ 32ارغوان 

 فراروی خوانندگانش قرار داده است، سخن به میان آورده است:
ها با هم باشند خوبه یا جدا پاپکه کیحاال نظر خودت راجع به این مسایل چی هست، این -»

 جنس ارتباط برقرار کنند خوبه یا بده؟ که با همباشند، این
کنن، دار بشه، کاری که همه آدما مییستن واقعاً، حتی اگر بخواد ازدواج کنه و بچهببین اینا آزاد ن

د که که با زنی ازدواج کرچرا به خاطر این کنه، چرا باید هیت بگیره؟ولی تا زمانی که این کار رو می
 عاشقش بود هیت بگیره؟

اکسو بری، چرا؟ چون تو ازدواج تو باید از بگن اوکی چن، فحش بخوره که تو باید از گروه بری؟ 
 کنن به هیتکردی؟ و این واقعاً خوب نیست در این حد افتضاح ان. به خاطر هر دلیلی شروع می

ه گیرن گفت، یک جور دیگازش امضاء می ها میاندادن، مثالً یه چیزی بکیونگ داخل جایی که فن

خاطرش مجبور شد پست بذاره ترجمه شد و بکیونگ کلی فحش خورد به خاطرش، در حدی که به 
انی های کی پاپ کمپکه همه گروتو اینستا و معذرت خواهی کنه به خاطر کاری که نکرده بود! و این

ام ام شروع به فعالیت کرد، و این اسشن، مثالً اکسو داخل اسدارن و تحت یه کمپانی حمایت می
 خیلی کمپانیه عوضی ایه. 
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 کنه؟کار میام چه مثالً اس -
های اکسو تحت نظر کمپانیشونه، آلبوم دادنشون و... بعد کالً خیلی تحت نظرن دیگه همه کار

ن حرف رو گن که اوه، تو ایها هم خیلی میآرتیستاشون، نسبت به اروپایی و آمریکایی، بعد کمپانی
 زدی سهام کمپانیمون میاد پایین، برو عذرخواهی کن. 

کشن، انگار که رباتن، بخوام باز مثال بزنم، بکیون اینه که خیلی کار میچیز دیگه هم که هست 

شد، هم برای کار توی یه گروه دیگه آماده عضو اکسو، پارسال هم داشت برای کنسرتا آماده می
شد، خب زندگی شخصی هم شد، هم داشت برای سولوی خودش و هم کار توی اکسو آماده میمی

 تونه این همه فشار رو تحمل کنه؟ داشت، چه طوری یه آدم می
گیره، و خب اوکی، کی پاپ رو هر چه قدر بعد کنسرتاشون دنس هم داره، و خب خیلی انرژی می

 هم دوست داشته باشم، خیلی هم بدی داره. 
 هایی داره؟چه بدی -

مین ههاشون کلی کارای حمایتی انجام بدن، ها مجبورن برای دفاع از آیدلهمین دیگه، بعد فن
که شایعه براش در آوردن که این آدم اآلن چانیول سه ماهه که نیست، به خاطر چی؟ به خاطر این

زمان بود و به دوست دخترش خیانت کرده، حاال چه طوری گفته؟ طرف یه مرد ناشناسی با ده نفر هم
همین اآلن سه ای هم شروع کردن پیاز داغ زیاد کردن و به خاطر بوده، بعد دوتا مجله و سایت کره

 «. ماهه که پیداش نیست
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ه های موسیقیایی چنین یاد کردساله، در مصاحبه خودش از تنوع آفرینی برخی از گروه 32رضای  
 است:
 ؟هست مارشملو کی -»

 .ضربدریه و صورتش اصالً معلوم نیستهم چشاش  ،که یه ماسک گذاشته رو صورتش یجیه دی
 ندیده؟ رو شاهفتا حاال قیاکسی یعنی  -

 ه.مریکایآجی شبیه یه دی ،گن دیدنشولی بعضیا می ،نه

 کنه؟مخفی میرو صورتش  به نظرت چرا -

 .های خودمون اومدن ازش تقلید کردنهمین خواننده ،خواد جالب و باحال باشهچون می

 ؟ دازش تقلید کردن چه کسانی -

 .اکس بند
  د؟اکس بند کی هستن -

 .«ولی مثل مارشملو رو صورتشون ماسک گذاشتن ،ایرانی که تازه شروع کردنچندتا خواننده  -

ها را اش، ایفای نقش برخی از اعضای گروه موسیقیایی اکسو در فیلمساله در مصاحبه 32ارغوان 
 دهد:مورد تأکید قرار می

کنم، صد روز با دوستانم که کیون سو عضو اکسو تر نگاه میای بیشسریال خارجی ندیدم، کره»
 کنه، بازیگرم هست. توش بازی می

 شه گفت، ولی تخیلی بود.بعد مون الورزم رو دیدم، اینم تاریخی بود، جادوگری نمی
 خوب در کل این فیلم رو چه طوری دیدی؟ -

واننده هست، بعدش لی جون کی و کرد، آیو هم خدر کل دوست داشتم چون آیو هم بازی می
 «دونست روی کی کراش بزنه!شون خیلی خوشگل بودن، آدم نمیکردن و همهبکیون بازی می

ه هایی کهای کوتاه( و فیلمها )نمایشای که داشته است، از رانساله نیز در مصاحبه 33تینای 
ساله،  30است و سرانجام ریحانه  اش در آن حضور دارند، به شرح زیر یاد کردههای مورد عالقهالگو

 آورد.کند که هواداران را گرد هم مییاد می 1هااستیگیری ارتش بیاز شکل

وانند با تهایی که هواداران میاس و تهیه وسایلی نظیر فانوستیتعیین روز هواداران در گروه بی
د کوشنهایی است که میاماس ببرند، از دیگر اقدتیهای گروه بیخود در جریان اجرای کنسرت

 تری ببخشند.ها را عمق بیشروابط هواداران با الگو

                                                   
 اس است.تیاس به معنای ارتش خوانندگان بیتیاس مخفف عبارت پسران ضد گلوله است. بنابراین آرمی بیتیبی  .1
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عمق روابط ایجاد شده بین هواداران چنان زیاد است که آنان خود را بسیار نزدیک به دیگر 
ترین دوستانشان با آنان برخورد کرده، آنان را در راز و رمز هواداران احساس کرده، همچون صمیمی

 ساله، در این ارتباط به شرح زیر است: 33کنند، اظهارات سوگند یم میزندگیشان سه

 گی؟هات میسوگند تو مسایل خصوصیت رو به دوست -»
قیه تونی بگی، اما بعضی چیزا مهمن، نباید بخب ببین بعضی مسایل خصوصی مهم نیستن می

 گم.بدونن اونا رو، معموالً فقط به یکی دوتا از دوستای صمیمیم می
 مسایل خصوصی که مهم نیستند، مثالً چه چیزهایی هستند؟ -

کنیم، رابطه مامان و بابام ان، یا توی روزای تعطیل چه کار میکه مامان بابام چه کاره مثالً این
 چه جوریه.

 که رابطه مامان و بابات با هم چه جوریه، خصوصی نیست؟این -
 شه به بقیه گفت.هست، اما می

 گی؟هات میو بابات یه اختالفی داشتند، به دوستیعنی اگه مامان  -

 اوووم... آره بعضی وقتا.
 گی؟ مثالً چی می -

 گم مامان و بابام سر فالن موضوع با هم دعوا کردن.مثالً می
 گی؟هات میبه کدوم دوست -

 گم.تی اسه میمثالً تو اون گروه دوستام که واسه بی
 گی؟نین مسأله خصوصی رو بهشون میشناسی، چرا چها رو نمیتو که اون -

 «.شناسمشون، ندیدمشونمی

 گیری عالقه وافر هوادران نسبت به الگوهای مخربشکل

های تولیدی داری که غالباً در تبلیغات کاالسرمایههای تبلیغاتی جهان های ساخته و پرداخته نهادالگو

های شخصی و )به واسطه ه دلیل جذابیتکنند، بداران، نقش فعالی ایفا میسرمایههای کارخانه
های تبلیغاتی( اجتماعی که از آن برخوردارند، به سادگی مورد توجه کاربران قرار گرفته، با تکرار نهاد

نشینند و با توجه به ارضای هیجانی نسبی که در ها و تولیدهایشان، به تدریج در ذهن آنان میبرنامه

مونه، سازند. به عنوان نمند میرفته کاربران را نسبت به خود عالقه آورند، رفتهکاربران خود پدید می
دهد که الگوی مورد عالقه وی حتی در خواب او ساله، در مصاحبه خویش گزارش می 9رزیتای 

اس، تیسازد برای کسب اطالع از دقایق گروه بیساله، خاطرنشان می 32رسوخ کرده است و ارغوان 
انی زیادی در همین ارتباط شده است تا به آخرین اخبار گروه مورد رسهای اطالععضو کانال

 اش دست پیدا کند.عالقه
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 دیدی؟ خواب باربی رو حاال تا -»

 خیلی.

 خوابی؟ چه -

 «.دهیاد می رقص بهم خونیم،آواز می خرید، ریمهم می با

 ساالر؟ها مردساالر هست یا زنایبه نظرت نظام کره -»
تره و وقتی یه آیدل پسر و یک آیدل دختر با هم داراشون بیشمردساالره، واقعاً پسرا طرفآره، 
گن تو به اوپای ما نزدیک شدی، اوپا یعنی خوره دختره نه پسره، میذارن، کسی که هیت میقرار می

 خوای بچسبی به این و خودت رو معروفگن، تو چرا میتر از خودشون میعزیز، به مردای بزرگ
 دن بهش و به خاطر چی؟ چون با یه مرد قرار گذاشتی. کنی، کلی فحش و هیت می

 از کجا تمام این اطالعات رو به دست میاری؟ -
من یک عالمه کانال اکسو و یکی دوتا کانال خبری کی پاپ رو عضوم، و اون اول واقعاً هیچی 

 فهمیدم. نمی

 ات بود یا چی؟تر از سنیعنی برای تو بزرگ -
بین همین که من از کالس پنجم یه جورایی بزرگ شدم تا این چیزا رو بفهمم، یک سال اول ب

 دونستم، تو کاناال جوین شدم وواقعاً سخت بود و برای سنم زیاد بود و اصطالحات کی پاپ رو نمی
 اینا... بعد یه سری پست تو اینستا هم هست البته من ندارم اینستا، کلی کانال خبری هم هست که

 «. تونی ازشون اطالعات کسب کنی، برای کسایی که تازه آشنا شدن خوبهمی
کند و اس یاد میتیساله در جریان مصاحبه خودش، از عالقه وافر خود به گروه بی 30ریحانه 

 کند که حاضر است در نقش پیش مرگ آنان ظاهر شود. تأکید می
او بیلی آیلیش را که به وی عالقه دارد،  گوید، اگرخودش می ساله نیز در مصاحبه 33شایلین 

 ببیند، احتماالً از شدت خوشحالی غش خواهد کرد. 
او  سازد کهاس، خاطر نشان میتیساله، پس از بیان عالقه وافر دوستش به گروه بی 32دنیای 

ساله هم در مصاحبه خودش  32اس 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 میار میاظه

ز تر از یک روهای هواداری خودش، بیشکه لورن وی را سین نکرده است، گاهی برای تهیه کلیپ

 کند.وقت صرف می
از  هایشان،تصاویر زیر متعلق به برخی از هواداران پویان مختاری و تتلو است که طی پست

 اند:دلدادگی خویش به الگوهای مطلوب طبع خویش یاد کرده
 
 



 لگوهای ویرانگرا/ 330

 
 
 

 
  

 
  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 333/ تأملی دوباره

 

 ها در چشم و دل هوادارانیابی الگوقداست
 
 

 
 

 
 
 
 

 نامد و پس از فوت وحید برای او ساخته شده است()کلیپ نوجوانی است که وحید مرادی را سلطان خود می
 

ای پرداز و راهنما برکوشند تا با شباهت جستن به یک نظریهمخرب بومی میبرخی از الگوهای 
 22هوادارانشان، به نوعی به تقدیس و ستایش خویش بپردازند. متن زیر قسمتی از مصاحبه با وحید 

 ساله است که به روایت دوران دبستان خود پرداخته است: 
 تأکید داشت. امیر ده سال پیش که توی ایران بود روی نماز و دعا»

خوند، یعنی امیر شده بود یک آخوند، جوری بود مثالً دعای روز اول، دوم، سوم ماه رمضان رو می
 که شاید خیلی از آخوندا اون جوری نبودند.

 گفتداد. میگذاشت و توی اونا حجاب رو توضیح میزد، روزی صد تا پست میساق بند می
 داد.ها رو توضیح میینحجاب مال مرد هم هست، برای همه ا

گفت سجده کنی، تخلیه انرژی منفی هست، ورزش کنی، عرق کنی، گریه داد، مینماز رو توضیح می

های ورود انرژی منفی رو بگیری، تونی جلوی راههای تخلیه هست و این طوری میها همه راهکنی این
 فرستند.ببینند، انرژی منفی به طرف تو می ها تو روگفت، اگه لباس ناجور بپوشی، وقتی آدمامیر می

داد، انگار ما سر کالس بودیم، حجاب، کارما، طبیعت، قدرت ذهن های تماس رو به ما یاد میراه
فت گداد. امیر میهای تماس رو به ما یاد میانسان، قانون جذب، کائنات، انرژی مثبت و منفی، راه

 های ورود انرژی منفی رو بگیرید.ید جلوی راهتونشما با پوشش و تماس نگرفتن می
تر دونم. بزرگسالمه، جیک و پوک اون رو می 22سالگی طرفدار امیر شدم، ما اآلن که  33من از 

تر تر طرفدارش شدم، یعنی چون فهمیدم، بیشبرابر بیش 30تر شد، که شدم و درک و فهمم بیش
 طرفدار اون شدم.

ها دونه و جلوی اونکه اون یک استاد هست، نظم نوین جهانی رو مینظرم درباره امیر این هست 

های این جهان وایستاده است، هدفش بزرگ هست، من اون رو در ایستاده، یعنی روبروی حکومت
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زنند، در واقع اون رو نفهمیدند که به اون انگ حد یه دانشمند قبول دارم. دیگران که به اون انگ می
 زنند.و برچسب می

شه. انسان اشرف مخلوقات از نظر امیر انسان یک موجود جاودانه هست و با مرگ تموم نمی

هست و مرگ سهمش نیست، حاال برای این که انسان اشرف مخلوقات بشه، اون داره به ما آموزش 
 فرستم تا ببینیها و طرفدارهاش یک فرشته بسازه. من صوت امیر رو برات میدهد تا از ما آدممی

 .1دید عمیقی داشته و داره چه

ن هایی پیش میاد. بعضی فکنند، گاهی براشون سوالهایی که امیر را دنبال میحتی فن پیچ
ها به امیر شک کرده بودند، امیر تا قبل از این که خارج بره، کسی اون رو درست درک نکرد. پیج

 «.اند هدف امیر چی هستها فهمیدهتازه اآلن برخی از فن پیج

                                                   
 پیام صوتی پیاده شده تتلو برای طرفداران، به قرار زیر است: .3
اش هم حقیقت داره، گفتید توی ویس توضیح بده که توضیح سری حقایقی را برای شما نوشتم که متأسفانه همه ها یهبچه»
خانواده هم هستند که  32کنند، ترین دشمنان انسان هستند و از درد  رنج مردم تغذیه میها بزرگدم. عرض کنم که آرکونمی

 اند، مثلشن، در واقع  این دو بهم وابستهتر میها قویتر بشن، اونها قوینکنند، چون هر چه قدر ایها حمایت میاز آرکون
 دلقک ماهی و شقایق که بهم وابسته هستند و قبالً اون رو براتون توضیح داده بودم.

کنند برای تر میها رو بیشهای دنیا هستند و ثروت دنیا رو به دست گرفتند و آرکونخانواده که گفتم، سنترال بانک 32این 
گیری ها در خودمون جلوتر بشه، کاری که ما باید بکنیم این هست که باید از آرکون و نفوذ اوناین که شیوع بیماری بیش

ها رو با نماز و ورزش از بدن ها وارد بدن ما بشند، باید اونها وارد بدن ما نشند و اگه آرکونشه آرکونکنیم و حجاب سبب می
مین هست که نماز صبح، ظهر و شب داریم، یعنی آرکونی که صبح تا ظهر وارد بدن ما شد، با نماز ظهر از خارج کرد، برای ه
شه. برای همین بود که پیامبر سجده شه و آرکونی که تا شب وارد بدن ما شه، با نماز شب از بدن ما خارج میبدن ما خارج می

شن، ها رو یاد بده چه طور تخلیه میبدنش تخلیه کنه. حاال هر کی این آرکون ها رو ازرفت، برای این که این آرکونطوالنی می
ها است که مقابلشون ایستادگی کرده و به واسطه ها رو کشتند، اما رهبر ما ساللی و توپاک که اونکشن، مثل بورساون رو می

ها ین اندازه قدرت نداشته باشم و به واسطه آرکونترسم به اعشقی که بین رهبر و ملت ایران هست، محفوظ مونده، اما من می
ها قرار بگیرم و بمیرم، برای همین گفتم این حقایق رو به شما بگم تا اگر من رو کشتند، شما برگردید به تحت حمله آرکون

 ها توجه داشته باشید.ها رو باور کنید و به اونهام اونحرف
ا از این قضیه خبردار هست و برای حفظ منافع ما اجازه ساخت بانک فراماسونری حاال چرا امریکا با ما مخالف هست، چون آق

ها نداده و ما یکی از سه کشوری هستیم که تحت کنترل فراماسونری نیستیم و کنترل ما دست خودمون هست، ولی رو به اون
، 33گیرند، مثل کسانی که در موج سال رار میها قکنند، مورد حمله آرکونها، توجه ندارند و رعایت نمیهایی که به آرکوناون

 ها از ما استفادهها رو تحت تأثیر قرار دادند و همه به منافق و دشمن ایران تبدیل شدند. ما برای این که آرکونها اونآرکون
اید همه ه کرد. ما بشه تخلینکنند، باید حجابمون رو رعایت کنیم، باید نمازمون رو بخونیم، باید عرق کنیم، با اشک هم می

پشت رهبرمان باشیم پشت نظام باشیم. ما باید بدونیم خدا اون قدر نمت داده است که در جهان فقیری وجود نداشته باشه. اگر 
 اند و واحد پول خودشون رو افزایش دادند. ها واحد پول ما رو کم کردهخانواده هست. این 32فقر وجود داره، به خاطر این 

م برای اند. آقامون هها و بدبختی بودهها باعث تولید این بیماریها سالها رو کشت که فهمید، یهودیاین یهودیهیتلر برای 
باور  خوایدخواید این حقایق را باور کنید، میها ایستاده و ما همه باید پشت رهبرمون باشیم. میهمین هست که جلوی این

ها برای سرافرازی مردم ایران است، پس هام نیست، همه اینای ریا و دروغ در حرفذره نکنید. اما به روح پدرم به جون مادرم
ها ها رو بگیریم.  ما باید نشون بدیم از اونها رو ببندیم. ما با نماز و ورزش باید جلوی اونهای ورود آرکونکمکم کنید راه

ها از بین بروند و آقا امام زمان ظهور کنند و تا انشا اهلل آرکونخانواده را رو کنیم  32تر نیستیم و تالش کنیم دست این پایین
هام رو با گوش دل گوش کنید. واهلل من وابسته به جناحی نیستم به همون قرآن به عشق در دنیا جاری بشه. امیدوارم حرف

 «.ها رو از روی عشقم به هوادارهام و ایران گفتم  و بساسمم امیرحسین قسم، همه این
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 قرآن خواندن یکی از طرفداران تتلو()
 

هایی از شود. نمونههای مجازی هم دیده میمشابه آن چه از تتلو نقل شد، در اظهارات سایر شاخ
 این اظهارات در زیر آمده است:

 
 
 

 
 

 
 
 

 دن چه طور پول در بیاری،)متن پست: در هیچ مدرسه و دانشگاهی بهت یاد نمی
 خواسته، نه کارآفرین(همیشه کارمند میرفیق، چون صنعت 

 
 
 

 
 
 

 
 

 )متن پست: یه افسانه باش، عادی بودن رو که همه بلدن بابا(
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های مورد عالقه خود به شود که آنان نه تنها با الگوها سبب میشدت عالقه هواداران به الگو
 تأیید قرار دهند، بلکهصورت صفر و یک برخورد کرده و به طور کامل آنان و رفتارهایشان را مورد 

 ها بنگرند. ای مقدس بدانها قایل شده، با دیدهحالتی از قداست را برای آن

هایش را صرف تهیه امکانات ساله، به صرف این که حسین تهی پول یکی از آهنگ 32رضای 
ساله هم با بیان این که  33پزشکی مردم نیازمند کرده است، دست به ستایش وی زده و آرمین 

ه یابی و رسیدن بآل خویش را دستهای خفنی هستند، ایدهمن، جوکر و ددپول آدمفرادی مانند بتا
 داند:وضعیت آنان می

 به نظرت ما تو کشورمون ابر قهرمان داریم؟  -»

 .من که نداریماسپایدرمن یا بت

 ؟دها به مردم کمک کننکه مثل همین ابر قهرمان هنه منظورم افرادی -
 .دمای خوبی داریم که به دیگران کمک کننآ ،ها آرهآ
  .بگیرو کنن به مردم کمک می د وتونی بهم چند نفر که تو ایران هستنمی -

ولی شبیه شخصیت ابر قهرمان واقعی  ،کنناآلن همین پزشکا دارن به مردم کمک می ،رهآ
 رو پولش ،گی خونداون آهن ،م هستاهتهی خواننده مورد عالقیا  کنننیست، اما به مردم کمک می

 . برای مبازه با کرونا داد
 ؟هست کنی تهی یه ابر قهرمانپس فکر می -

یلم به های فکه مثل همین شخصیتولی این، ابر قهرمان مثل اسپایدرمن که کارای خفن کنه نه
 .کنه خوبهمردم کمک می

 دونی تهی به مردم کمک کرد؟تو از کجا می -
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عد ب ،هاداد برای همین بیمارستان رو پولش ،که خوندرو شبکه من و تو، نشون داد آهنگ دنیا 
  «.تهی تو پستاش گذاشت

 گذارین؟توی گروه معموالً چه چیزهایی می -»

 همه چی.
 زنی؟تا مثال میچند -

 ذاریم.ذاریم، جوک میها )برای تقلب در بازی(، وُیس میهای بازیعکس هست، رمز
 هایی هست؟منظورت از عکس، چه عکس -

 عکس ماشین، بتمن، جوکر، ددپول، آدمای خفن.
 تر توضیح بدی؟های خفن، بیششه یک خورده درباره آدممی -

دارن رو  کشن، خالکوبی آتیشیخفن دیگه، آدمایی که اسلحه دارن، لباساشون مشکیه، سیگار می
 دستاشون. 

 شه پیداشون کرد؟ها میگی، کجاهایی رو که میاین آدم -

 تو فیلما. 
 جوری بشی؟تو هم دوست داری بزرگ شدی این -

 «. آره، صد در صد
کند که وقتی رازش را به دختر خاله خودش گفته ساله نیز در مصاحبه خود بیان می 30ریحانه 

، او صورت است، برای آن که وی راز او را به دیگران انتقال ندهد، به وی گفته است که در غیر این
 هم آرزوی مرگ الگوی مورد عالقه دختر خاله را خواهد کرد.

 توجیه رفتارهای نامناسب الگوهای ویرانگر

شود، هوادران وی به شکلی عاطفی و رؤیایی با وی برخورد کنند و در دلدادگی به الگو سبب می
طرح های مقی نقدصورت مواجه شدن با نقد و اشکالی در این میان، به جای بررسی و تحلیل منط

 شده، دفاع تمام قد و یکپارچه از الگو را پیشه خود کنند.
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های خودشان از اند، در مصاحبهساله، از آنجا که به تتلو دل بسته 33ساله و اشکان  32بنیامین 
 کنند:مصرف مواد مخدر و فحاشی وی به جدّ دفاع کرده و آن را توجیه می

 ؟یدار گرامنستایا جیپ مه خودت -»
 .وتیپرا دونهیه  ،دارم کیپابل دونهیه  آره

 ؟ جیپ تا2 چرا -
  .دارن دوستام رو وتهیپرا اون، دارن لمیفام رو کهیپابل اون

 ؟ کنهمی فرق جیپ تا2 نیا یتو ی،ذارگمی اشتراک به که یمطالب -
 سعک هر ،مذارمی بخواد دلم که یچ هر ،هستن دوستام که وتهیپرا جیپ یتو ،کننمی فرق رهآ

 فعال ،هستن الیفام که یاون یتو .شدن قضاوت از ترس بدون ،بخواد دلم که یتکست و کیموز و
 .فقط کردم پست عکس دوتا یکی ی،لیخ ستمین

 ؟ یبش قضاوت که اومده شیپ حاال تا مگه ،شدن قضاوت از ترس بدون یگفت -
 !بشه کم یفوضول و قضاوت نیا که دارم نگه دور رو لیفام کردم یسع خودم من نیبب

آهنگ  تتلو از نم ،هستن الیفام که کهیپابل جیپ اون یتو، بزنم رو وتهیپرا جیپ نیا کهاین از قبل

یا  یذارمی هیچ پرتا و چرت نیا ،گفتمی شاههم امییدا از یک، یکردممی یاستور تکست و
 که یورطاین... . تتلوئم فن منم حاال. رو اآهنگ نیا نکن گوش و مزخرفه تتلو ،گفتمی پسرعموم

 و نمنک خورد رو خودم اعصاب گفتم ،گهمی داره یچ و هست یک تتلو فهمنینم اصن نایا دمیدمی
 .بزنم دوستام و خودم مخصوص جیپ هی

 ؟یهست مخالف کردن رد رو تتلو که ییاهاون حرف بایعنی  -
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 .مخالفم که معلومه
 ؟یشد دارشطرف که یدیدآدم  نیا یتو یایژگیو چهدقیقاً  ی،هست تتلو دارطرف یگفت -

، یملود، یساز، آهنگتکست .خودشه کار اشآهنگ صد تا صفر نیبب ،نظرم به استعداده هی تتلو

 .کسچیه ،باشه یطوراین که ما میای نداردیگهی خواننده چیه .شیچ مستر، همه و کس، میمیتنظ
 هبلک هس، قهیدق 32 -30، ستین قهیدق دو یکی اشآهنگ ،نه ای یداد گوش رو اشآهنگ دونمنمی
  .تربیش
 مه تیفیک اشهکار ایشه می محسوب مثبت ازیامت براش نظرت به هیطوالن اشهآهنگ چون -

 ؟ددارن
 داره. تمیفیک که %300

 اشهحرف و اشهکار همه از که هست نیا منظورم؟ یدمی قرار الگو نظر همه از رو تتلو تو -
 ؟یدار قبول رو

 و ستین خوب یلیخ حرفاش یبعض وقتا یبعض ،دارم قبول من نیبب! یبگ یچ یخوامی دونمیم

میاد  دشخو ،پرهمی گلهتأثیر  که ییوقتاگه، کنه میمصرف می گل وقتی رو حرفا اون اما ،نهیتوه
 .موقعاونحالش خوب نبوده  و گفته و پرت چرت گهمی

 ؟یکنب سرچ گل هبع راجتو  هشد باعثاین موضوع  -
  .سه ایچ عوارضش نمیبب خواستمآره، می

 ؟بود یچ قتیتحق جهینت -
 ، خوب نیس کالً.داره یمنفتأثیر  هم حافظه یرو و داره ادیاعت که بود نیا

 یفمندارهاش تأثیر وی طرفرشه می باعث ،کنهمی مصرفرو  گل اون کهنیا یکنینم فکر -
 ؟ذارهگب

 رهمی گهید که شده تیاذ بدبخت یول، ستین یدرست کار زدن گل دونهمی خودشم تتلو نیبب
 «.کنه دایپ رامشآیه کم  که زایچ نیا سمت
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 حرف زدم، هاونا با نم که یافراد کنه، بعضی ازکشه و هم ورزش میتتلو هم گل می -»
 این باره چی هست؟. تو نظرت در نداره یرادیا هم با کردن ورزش و دنیکش گل گفتنمی

 .تونممی منم ،تونست تتلو که نهیا من نظر

 ی.کنمی ورزش هم و یگذرونمی خوش و یکشمی گل هم ی،بتون اگر هم تو پس -
 آره.

 هب شده یحت و کنهنمی استفاده اشههنگآ یتو یدرست اتیادب از تتلو گنمی اهیبعض -
 ؟نه ای داره تضاد زدن درست حرف با مطلب نیابه نظرت  کرده، نیتوههم  نشیمخاطب

 .دهمی هیقافبه شعراش  فقط بلکه ستین نیتوه حرفاش اوناصالً. 
 ور ستشدر یاهحرف بتونه و ادیب در درست اشعارش هیقاف که نیا یبرا فقط تو نظر به یعنی -

 ؟کنه استفاده فحش از مجبوره ،هبد جا ششعر یتو
 «.دنمی یمشخص فرد به فحشه. قلم لفظ جوریه  ،ستین فحش که اونا نه

گرایی برخی از اعضای گروه ساله نیز در مواجهه با نقد هم جنس 32ساله و ارغوان  33سوگند 

ای اس در فضتیاس، بدون توجه به تصاویر متعددی که در این ارتباط از اعضای گروه بیتیبی
رایی، صحّت آن را در مورد گمجازی منتشر شده است، ضمن عادی اعالن کردن مسأله هم جنس

 کنند:های خویش رد میالگو
گن اعضای این که درسته که میاس اومد تو ذهنم، اینتیخوب سوگند یه سوال راجب بی -»

 گران؟جنساس، همتیگروه بی
آهان به عنوان یه فن باید حتماً این موضوع رو بهت توضیح بدم، من مطمئنم که تو گروه 

 اس.اش حاشیه ها همهگرایی وجود نداره و اینجنساس هیچ همتیبی
 کنن؟ها رو درست میها این حاشیهچرا برای اون -

ها دوست دارن نابودشون کنن، این حرفم برای خب همیشه آدمای موفق مخالف دارن و بعضی
 همینه.

 گرایی از نظر تو چه طور هست؟جنسهم -
 «.کنناس هم ازشون حمایت میتییاز نظر من یه گرایش طبیعیه، حتی گروه ب

گی من با تی از کجا خوندی و آشنا شدی و چی شد که میبیجیدر مورد مفهوم گی و ال -»

 این قضیه مشکلی ندارم؟
دیدم که وای چقد این دوتا پسر که وقتی من میکه واقعاً کی پاپ باعثش بود، اول ایناول این

وبه و چقد گوگولن، خب چرا فقط عشق باید بین دختر و پسر شون خکنار هم دیگه سوییتن و رابطه
 گفتن فالن آیه اومده و... .باشه، کجا این گفته شده؟ یه چیزی خودم دیدم که مخالفا می

 گرا مشخص نشده برای مردم ایران. جنسباز و همجنسولی یه چیزی هست که فرق بین هم
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گرا جنسجنس خودش، ولی همره سراغ هممیباز کسیه که به خاطر هوس و این چیزا جنسهم
 خواد نه هوس. جنس خودشه و اون رو به خاطر خودش میکسیه که عاشق هم

 تر با این قضیه آشنا شدی؟کی بیش -

 تر خوندم و آشنا شدم. دونستم، ولی تو دوران قرنطینه خیلی بیشاز قبل می
 دونی؟و به طور کلی این رو چیز نرمالی می -

تر تونن با هم ازدواج کنن، و بیشتوی خارج یه چیز اوکی ایه، و یک دختر و یک دختر میآره و 
 «. برای کسایی که مسلمونن و عربا و ایرانیا چیز غیر نرمالیه

 تبعیت ظاهری از الگوهای مخرب

  
 
 
 

 
 

 

ز ظواهر ا کوشند با تقلیدها، 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

-های سبز یا طرفداران پری کتی با آبی کردن قسمتی از موهایشان، در صدد تشبهبا پوشیدن لباس

در  های آنان ویی مشابه رفتارهاآیند. اما در ادامه، انجام رفتارشان برمیجویی به الگوی مورد عالقه
های الگوی مورد نظر، شباهت آنان با الگوی مورد های خویش با ارزشنهایت یکسان سازی ارزش

 رسد.شان به اوج خودش میعالقه

اش نظیر های مورد عالقهدارد، وسایل زیادی از الگوساله، در مصاحبه خودش بیان می 33امیر 
 32های نینجا را تهیه کرده است، رضای پشتها و الکی، مینیونتن، اسپایدرمن، باب اسفنجبن

کند، از مادرش اش اظهار میورزد که در مصاحبهساله نیز چنان به الگوی مورد عالقه عشق می

 اش صدا بزند:خواسته است تا او را به نام الگوی مورد عالقه
 گفتی لباس عنکبوتی داری، از کجا آوردیش؟  -»

منم دارم، شنل مشکیش رو ، ماسکشم دارم، لباساش رو که کامل دارم، لباس بتخریدمش دیگه
 هم دارم، خیلی از لباسا رو دارم. 

 دیگه چی داری؟  -
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 تنه. تنی دارم، طرح بنساعت بن
 خوب دیگه چی داری که عکس و طرح کارتونی داشته باشه؟  -

 کیفم مرد عنکبوتیه برجسته داره، از مال همه بهتره. 

 ها و دفترت چه شکلی ان؟ کتاب -
 تنه، اینم دوباره مینیونه. دفترام یکیش اینه مینیونه، اینم باب اسفنجیه، اینم بن

 ها چی داری؟ خوب دیگه از این کارتون -
 «.پشتای نینجا رو هم دارمکش الکخط

 چرا مرد نباید عمل کنه؟  -»

ولی عمل هست،  صورتش جای چاقورو ، (گرشخصیت بازییک ) راسل ادلر .شهسوسول می

 .کنه کهنمی

 از راسل ادلر خوشت میاد؟  -

 .راسل ادلر صدا کننرو گم من به مامانم می ،رهآ

 راسل ادلر کی هست؟  -

گرفته  ور اونایی که شخصیتش ،دیدم ونگرفتم ولی فیلمش رو من شخصیتش ،فآ تو بازی کاال
 .کنهش خیانت میخرآ مخفی سیا، یه مأمور ،خیلی خوب بود ،بودن

 کنه؟ چرا خیانت می -

 .مریکایی خیلی خفن هستنآ یکه اطالعاتش لو نره، مأمورابرای این

 چرا خفن هستند؟  -

 .«های سخت گفتن خوبهدن، راسل ادلر برای مأموریتکارای باحالی انجام می ،خفن هستن دیگه

 تبعیت رفتاری از الگوهای ویرانگر

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 برمیبرداری از رفتارکردند، در صدد کپیالبسه و وسایلی شبیه وی استفاده 
  ر وی بزنند.شان راه بروند، بخندند و یا طرف مقابلشان را نظیمثالً شبیه الگوی مورد عالقه

 خوار شدن )همچون تتلو( یاد کرده است: در مصاحبه زیر آروین از تمایل خویش به گیاه
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های مجازی حاضر هستند، گواه بندی و قمار شاخهای شرطحجم میلیونی هوادارانی که در سایت

 روشنی بر تبعیت رفتاری هواداران از الگوهای مخرب است:

افشانی در افشاگری که نسبت به افرادی همچون پویان و میالد دارد گزارش می دهد محسن 

 بندی و قمار خود دارند.های شرطمیلیون عضو در سایت 2/3میلیون و میالد  3/3که پویان 
سازد، او به تبعیت از باربی که الگوی ساله طی اظهاراتش در مصاحبه، خاطرنشان می 9رزیتای 

ساله و علیرضای  33ست، تنها رقص و بازی را برای دختران قبول دارد. امیرحسین اش امورد عالقه
سازی و سیکس پک شدن ساله هم با یاد کردن از الگوی مورد عالقه خودشان، به دنبال بدن 32

 هستند تا به این ترتیب بتوانند به رونالدو شباهت بیایند:

 دیدی؟ تن روبن -»

 آره.

  داری؟ دوستش -

 نیومد. خوشم ندیدم دیگه دیدم، بار نه، یه

 نیامد؟ از اون خوشت چرا -
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 خوشم نمیاد. جنگ از داره، من اش جنگاس، همه پسرونه

 هست؟ پسرانه باشه، داشته که جنگ کارتونی هر -

 جنگه.دختر نمی دیگه، آره

 چرا؟ -

 ترسن.بجنگن، می نیستن بلد دخترا خب

 بجنگند؟ نیستند ها بلددختر دونیکجا می از -

 .دیگه اینا و دارن عروسک زنن،حرف می دخترا دیدم، کارتونی هر من نیس، تازه بلد باربی

 کنن؟ چه کار باید دخترها -

 بازی.

 بازی؟ فقط -

 «.هس اینام و رقص

 پس یکی دیگه از الگوهات رونالدو هست؟  -»

 .بله

 میاد؟  تر خوشتبیشرونالدو  ه چیزاز چ -

ضله ع اشگفتن همهمی ،زمایش که قبالً داده بودآتو یه  ،بدنش که عالی ،فوتبالش که عالیه
 .اصالً چربیش کمههست و 

 پس از هیکلش خوشت میاد؟  -

 «.یه فوتبالیست باید خوش هیکلم باشه ،رمسازی میتر بشم بعد فوتبال بدنیه کم بزرگ ،رهآ

 ه چیز رونالدو الگوته که بخوایکنی دیگه، چخوب اآلن که دیگه فوتبال رو جدی دنبال نمی -»
 ازش الگو بگیری؟

 م.کنرم ازشون استفاده میکنم، بعد سالن یا فوتبال که میخب هنوز بازیاش رو دنبال می
 کنی توشون مثل رونالدو باشی؟خوب به جز فوتبال، دیگه چه چیزهایی هست که سعی می -

 پوشه.واال مثالً مدل موهاش یا لباسایی که می
 ها رو نشون بدی؟اشکال نداره تعدادی از این عکس -

 اوکیه.

 ها، از چه چیزهایی خوشت اومده که انتخابشون کردی؟ خوب اآلن توی این عکس -
رم این مدلی بزنم، و یکی هم اون عکسش یکی خب مثالً مدل موهاش، دوست دارم آرایشگاه می

م باشگاه، راره از این تابستون که میاد، برکه روی مبل نشسته، انصافاً فقط سیکس پکش رو ببین، ق
 «.خوام حتماً این شکلی بشممی
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دارد، وی به جز مصرف گل، مایل به انجام هر کاری اش بیان میساله هم در مصاحبه 33اشکان 
 که تتلو کرده است، هست:

 ؟یبد انجام یدار دوست ای یداد انجام تو که کنهمی ییهایگذرون خوش چه تتلو ریام -»

 ن.دیکش گل جز به ،کنممی دهمی انجام یکار هر
 قرار گوال رو تتلو ریام تتو، زدن یحت ای دنیپوش لباس و پیت مثل یظاهر یها یژگیو یتو -

 ی.بد انجام یدار دوست که نیا ای یداد
 ی.سالگ 33 شاهللیا هم تتو م هست،الگو که لباس و پیتتوی 

 ی؟کن صبر دیبا یسالگ 33 تا چرا -
 .هیقانون سن و دنمی اجازه 33 بعد

 ی؟کرد انتخاب رو یبکوب یخوامی که ییتتو ناآل -
 بله.

 هک یزنمی ییجا ای یبزن هم گردنت ای صورت یرو یحاضری؟ زنمی بدنت یکجا که نیا و -

 باشه؟ پوشاندن قابل
  «.بزنم خواممی چشم پلک یرو

 های مخربجویی ارزشی به الگوشباهت

های آنان است. از این رو برخی ها، استقبال هواداران از ارزشترین سطح همانندسازی با الگوعمیق
کوشند تا نظام ارزشی خویش را کامالً منطبق بر نظام ارزشی الگوی مورد از کودکان و نوجوانان می

 شان کنند. عالقه
 اشاست، در جریان مصاحبههای دیجیتالی غربی ساله که کاربر برخی از بازی 33امیرحسین 

کند، او جشن هالوین را همچون عید نوروز دیده، باآرایش وحشتناک خود در این جشن تأکید می
 شود:حاضر می

 درسته؟ ،اآلن مد هالووین و زامبی اومده ،ف دیوتیآ لابازی ک یتو -»

 قبل روز چند از زیبا اکتبر 33 چون زمان هالووینه ،زامبی و هالووین اومدهاسکین  از این ،رهآ

 .داد اسکین رو این

 دونی؟مورد هالووین چی می در -

 .گیرنپوشن و جشن میلباسا ترسناک می ،کننترسناک می رو شوندخو

 شنا شدی؟آاز کجا با این جشن  -
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گذاشته بودن رو تلگرامش رو بعد عکسشون  ،عموم پارسال جشن گرفته بودن خودشون دختر
ترسونن و میرو کردن و هم ترسناک می رو اسفنجی دیدم که خودشوندیدم، تو کارتون باب 

 .گیرنشکالت می

 کنه؟عموت خارج از کشور زندگی میردخت -

 .نه ایرانه

 ها نیست که!؟خوب این جشن مخصوص ایرانی -

 مثل تولد خونشون ،خرنکیک می ،کننگریم می رو ولی اآلن همه زمان هالوین خودشون ،رهآ

 .کننتزئین می رو
 

 

 
 
 

 
 
 ؟دکننمی رو اهچرا این کار -

 .ها باشنکه مثل خارجی

 کنی؟می رو این کارهم تو  -

 .جشن بگیریمهم ولی خوشم میاد ما  ،نه

 دونی؟ایی میهدیگه در این مورد چه چیز -

 .گفتن هالوین جشن شیطان پرستیهییه جا دیدم م

 کنی؟خودت چی فکر می -

 .مثل عید نوروز ما ،دیگه دونم یه جشننمی

 حاال خریدی؟  از این وسایل هالوین تا -

 .خیلی باحاله، شممثل خون آشاما می، ذارمره یه دندون نیش دارم میآ

 هالووین خریده بودی؟  برای -

 . «کننولی تو هالوین از این چیزا استفاده می ،از قبل خریده بودم ،نه
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 مخرباخذ سبک زندگی از الگوهای 
جویی با وی کودکان، نوجوانان و جوانان پس از توجه به الگو و انتخاب وی، تالش بر تشبه

کنند و با توجه به پیگیری دقایق زندگی آنان، در عمل رفته رفته با سبک زندگی آنان آشنا شده می

 آیند. و همان 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  7ساله، در سن  7آرمیتای 
رقص باله است، بلکه همچون او لباسی صورتی و سگ تهیه کرده است و همچون او از اندیشه 

 گریزد.دار شدن میبچه

 های فراغتی پدید آمده در كاربرانتحول

خواهند تا های مورد عالقه خویش، از آنجا که میدر پی الگوبرداری از الگو کودکان و نوجوانان

های اوقات فراغت خود نیز تر شوند، در فعالیتحد امکان به الگوی مورد نظرشان نزدیک و نزدیک
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ر خویش های الگوی مورد نظها سمت و سویی منطبق با رفتارکوشند تا به این فعالیتدست برده، می
 را بدهند.

ها و ها و بازی با سبک و سیاق تیتاناش از تشکیل گروه تینانساله نیز در مصاحبه 33فردین 

 .اندساله، از یادگیری آرایشگری از باربی و انجام همان رفتار با دوستانش یاد کرده 32صدف 
 اساله، در مصاحبه خودش از این مسأله یاد کرده است که با دوستانش، رقص باربی ر 9رزیتای 
ساله از  32ها و علیرضای های پیشنهادی الگوساله، از انجام چالش 32کنند، رضای تمرین می

 اند:اش یاد کردههای مورد عالقهنشینی، به تبع سلبریتیکافه

 کنی؟کارها رو می این هاتدوست با تو هم بیرون، رنرقصه، میدوستاش می با باربی -»

 «.دیمیاد می هم به رقصیممیبا هم  آره

 ؟دنهدانجام میرو ها تو این رقص یاهدوست -»
 ،ترفمیرو هیپ هاپ  یبعد رقص پا ،یکی از دوستام از این کفشا خریده بود که چراغ دارن ،رهآ

 .فیلم گرفت گذاشت تو چنل آپاراتش

 رفت؟رو برای چی حاال این رقص  -
 .دهانجام میرو چی بشه  هر و چالش و رقصاون 

  ؟هایی انجام دادهدیگه چه رقص -
 .مسخره شده بود ،ولی خوب نشد ،رفت گذاشت رو همین چالش عینک

 ؟دبیننهمه میرو، ذاره گکه از خودش می ییاهاین فیلم -
 «.خوره براشنمی ویوزیاد  ،نفره 30 کالً

 کنید؟رین، چه جوری انتخاب میهایی رو که میاین کافه -»
گردیم سه چهار نفری، اون جاهایی که جدید باز شدن یا تا حاال ا میواال حقیقتش توی اینست

 کنیم که بریم.نرفتیم و چیزای باحال دارن رو انتخاب می

 ؟یک کافه از این سر شهر بره اون سر شهر برایبه نظر تو درسته آدم  -

ون رن امیشه، همه شه یا معروف میکنم یه کافه جدید که بازمیطوریم، که احساس میمن این
 افتم.کافه، )با خنده( بعد من اگه نرم یه جورایی از غافله عقب می

 ترسی حاال از قافله عقب بیفتی؟رن که میدونی که همه میخوب از کجا می -

 شم.ذارن، متوجه میهایی که توی اینستاگرام میها و پستاز استوری

 ید؟کنها رو از کجا پیدا میبعد برای اولین بار این -

 «.ها روخیلی از این کافه کننها تبلیغ میسلبریتی
از طریق  ترها برای ارتقای بازدید کنندگان خویش )و در نتیجه کسب درآمد بیشبرخی از سایت

ارزش حول و حوش تبلیغات(، با توجه به ذائقه کودکان و نوجوانان، به طرح مباحث مبتذل و بی
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ر ها پرداخته و دهای مزبور به آنصورت کودکان و نوجوانان طرفدار الگوپردازند که به هر ها میالگو
گیرند، مواردی نظیر تست شناخت باب عمل، در ادامه این مسیر، ابتذل فکری خویش را نتیجه می

 روند:اسفنجی و مانند آن، از این دسته مباحث به شمار می

 برات جالب بوده؟ که یا دیدی ردیایی سرچ کهگوگل تا حاال چه چیز توی خوب عزیزم تو -»
 .تست شناخت باب اسفنجی

 ؟جوری هست چهاین تست  -
 .شناسیممیرو گه چه قدر باب اسفنجی مثالً می ،تا سواله30

 داشت؟  ایخوب چه نتیجه -
 .نتیجه تست گفت خوب بود ،تا غلط داشتم 2تا سوال  30من از 

 داشت؟رو فقط همین تست  -
تو کدوم دنیای انیمیشنی زندگی یا  های دیگهانگری بردز و کارتون ،ارههای دیگه دتست ،نه

« گه شبیه کدوم شخصیت معروفیهایی که میو برنامه ،مونهباحاله مثل این فیلترها می ،کنممی

 ساله(. 32)رضا، 

 های كالمیتحول

 ،شهنویسم خودکارم کافر میتازگیا شعر می

 از آهنگ حرمسرای تتلو(. ی)فراز شهمادر میش خواهر حپر ف ،ورقو که حرفشو نزن

های کالمی است که آنان در خود های فرهنگی پدید آمده در سطح نوجوانان تحولیکی از تحول

 دهند.نشان می
ها شترین فحهایشان دست به ارایه رکیکها یا آهنگکاربری از الگوهای مخربی که در استدالل

های اخیر مراجعه های جدید به آهنگبرای یادگیری فحشزنند )و حتی برخی از نوجوانان می
کند. به عنوان نمونه ساشا سبحانی در یکی از کنند(، رکیک شدن کالم نوجوانان را تبیین میمی

 تونه پول دراره بره بمیره.هایش خطاب به ناقدانش بیان داشت: هر کس نمیپست
ای مجازی و الگوهای مخرب مالحظه های کالمی که در کودکان و نوجوانان کاربر فضتحول

ترین حاالت شامل به کارگیری کلمات و اصطالحات انگلیسی است، اما در ادامه شود، در سادهمی

انجامد های انگلیسی و همین طور ابداع عباراتی دال بر تمسخر فرد یا گروهی میبه استفاده از فحش
 اید.نمالن نوجوان هستند، دشوار و غامض میکه گاهی فهم آن برای افرادی که بیرون از گروه همسا

های جداگانه خویش مواردی از این دست را گزارش ساله، در مصاحبه 33امیرحسین و سوگند 
 کنند:می

 کنی؟چه جوری صدا میرو تو دوستت  -»
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 .گیم نوب سگگیم حاجی یا موقع بازی میبهم می

 گید؟چرا حاجی می -

 .میکنپر می رو التیش ،افتاده سر زبونمون ،ترهفنخ ،گن به هماین روزا همه می

 ؟بد باشه اتخانواده جلو تا حاال شده حرفی بزنی که -

 .حواسم نبود گفتم ،رهآ

 چی گفتی؟ -

 .گن لعنتوگرنه تو خارج بهش می ،تو معنی ما بده

 ؟دبابات چی گفتن و خوب بعد مامان -

 .دونمنمی رو زدم به اون راه که معنیشرو خودم 

 نوب سگ یعنی چی؟ -

 «.گگم نوب سترش کنیم میخوایم فانمی، ای نیستیعنی یه پلیری که ابتداییه و حرفه
 کنی؟تو اینستا چه کسانی رو دنبال می -»

 بعضی از فامیالمون و بعضی از بازیگرا.
 مثالً چه کسانی؟ -
 رو خیلی دوست دارم.  بیتیلورسویفت و کاردی -
 دارشون هستی؟هستند و تو چرا طرفها چه کسانی این -

ه که هم یه رپربی هردوشون دوتا خواننده خیلی توانان، تیلور که آهنگاش خیلی عالیه، کاردی
 متن آهنگاش خیلی خوبه.

 هاش مگه چی هست؟متن آهنگ -
کنه کنه و همیشه دعوت میخب اعتراضیه دیگه، خیلی عالیه. معموالً به خیلی چیزا اعتراض می

 داراش قوی باشن.طرفکه 
 ده؟هاش فحش هم میتو آهنگ -

 شه؟بی و فحش ندادن، مگه میگوید(، اصن کاردیخندد و میآره )می
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 کنی؟تو هم توی فحش دادن ازش تقلید می -
 کنم.گه، منم گاهی استفاده میخب به زبان انگلیسی می

 زشت نیست؟ -

 «.گمشونشوخی با دوستام می برم، واسهخب برای همه که به کار نمی

 پذیرش تولید محتوای هواداران

فضای مجازی امکان پذیرش تولد محتوای کاربران را فراهم ساخته است و همه کاربران از این 

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 فضای ها 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 33کنند، دعوت کنند. تینای می
اش کلیپ تبریک تهیه کرده است، بلکه از چالش پیشنهادی وی در رقص قهتولّد الگوی مورد عال

 32ساله و آیدا و شروین  30استقبال کرده، فیلم آن را نیز در فضای مجازی نهاده است. ستایش 
 اند:های خود به طرح موارد مشابهی اقدام ورزیدهساله هم در مصاحبه

 باشه؟ قیمتی هر به باید توجه جلب اینخوب  -»

 . نه خب
 کنند؟می فعالیت خیلی اینستاگرام تویهای خودت دوست -

 گهدی سال دارن، فالوور هم خیلی آبجیش، و خودش از هذارمی کلیپ خیلی دوستام از یکی آره،
 . بشه معروف کنم فکر
 کنند؟می چه کارخوب  -

 هی بعد ن،ذارمی اینستا تو که دنمی انجام رو های خارجیچالش اینا خاله، چیه دونیمی چالش

 کنن.میرو  تبلیغش عالمه
 ه؟ذارگمی وقت کارش این چه قدر برای -

 گرفتم، روناک که بود گفته مونمعلم خانم به الکی کالس، سر نیومد هفته یه بار مثالً یه خیلی،

 . بسازند کلیپ که کردمی تمرین آبجیش با داشتاش همه ولی
 نداره؟ اشکال افته،می عقب درسش از که جوریاینخوب  -

 آموزش گممی که همینه خاطر به دربیاره، پول و بشه معروف تونهمی طوریاین عوضش خوب
 درس ترکمیه کم  حاال خونه،می درسش رو هم کنه،می کار داره هم چون خوبه، خیلی مجازی

 . «نداره فرقی زیاد خونه،می
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 سازید؟گفتی کلیپ هم می -»
 سارا.آره، با دوستم 

 سارا کی هست؟ -

ی شون از اون کلیپا بسازیم، ولخواستیم توی پارک سر کوچهسارا دختر باحالیه، تازه یه بار می
 خراب شد. 

 دوتایی با هم؟ -
 «. تونم توضیح بدمتر از این نمیدیگه بیش

ش کلیپ مثالً یکی از دوستام با دوست دخترش ادای امین و فرزانه رو درآورده بود، از خود»... 
 خندیدن. داد، میها میگرفته بود، نشون بچه

 گذارند، اطالع دارند؟ها میهایی که اونخانواده امین و فرزانه از کارها و کلیپ -
 حتماً دارن، چون پیجشون روی همه بازه، معروفن بابا، پونصد کا فالوور دارن. 

 پونصد کا یعنی چی؟ -

 یعنی پونصد هزار نفر. 
 واقعاً؟ -
 «. ره دیگهآ

 تشویق تعمیق روابط دو جنس

 -یاشود که در کنار هر الگوی طرح شدهکارتونی غرب، مشخص می –های عروسکیبا مالحظه الگو

، جنس -ها دارای دوست جنس مخالف استهای پردازش شده توسط فمینیستبه جز معدود الگو
درمن من، اسپایو دوست دختر بت مخالف وی قرارداده شده است )نظیر دوست پسر باربی، برتز، آنا

داری به ایهسرمهایی که دستگاه تبلیغاتی نظام ها و سریالها(. به همین ترتیب در فیلمو نظایر آن
است، مسأله دوستی و روابط نزدیک دو جنس مورد تأکید خاص قرار دارد.  ها اقدام ورزیدهتهیه آن

ت تهیه شده است، سه دختر و سه پسر در خانه قسم 325به عنوان مثال، در سریال فرندز که در 

 .1دهندشان را تغییر میمشترکی اسکان دارند که به سادگی روابط عاشقانه خود با دوستان هم خانه

                                                   
پسر هست  4توان دید. این گروه متشکل از ابه همین مسأله را در گروه ایرانی وانتونز که در ترکیه مستقر هستند، میمش .1

 نند.ککه به جز یک نفر آنان که ازدواج کرده است، سه پسر دیگر با دوست دخترهایشان در یک محل مشترک، زندگی می
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. کنداش یاد میهای متعدد الگوی مورد عالقهساله، در مصاحبه خود از دوست دختر 33امیرحسین 

ساله،  32ها یاد کرده و رضای باز خودش با اطرافیان در دورهمیساله، از روابط راحت و  32شروین 
 سازد که وی دوست دختر دارد:خاطرنشان می

 دونی؟دیگه از زندگی رونالدو چی می -»
 ه.دختر داشت تکه رونالدو چندتا دوساین

 ؟ هست نظرت در این مورد چیخوب،  -

ونا ولی ا ،فقط یه مدتی باهاشون بوده ،باهاشونزمان نبود، تازه ازدواج نکرده شون که همهبا هم
 .ولشون کرد ن،با مامانش مشکل داشت

 دونی؟ از کجا می -

خاطر ه ب و دوس دخترش دوس داشت تر ازبیشرو رونالدو مامانش  ،تو اینترنت خونده بودم

  «.ول کردرو مامانش دوس دخترش 
 ترند؟شون جذاببینی، کدوممیهای ایرانی و خارجی که از نظرت بین سریال -»

 خب معلومه، فرندز.
 چرا؟ -

بینم، بینم، وگرنه هیچی نداره، ولی فرندز رو هر وقت میمن پایتخت رو فقط به خاطر نقی می
 میرم از خنده. حتی تکراری باشه، می

 هاش برای تو جالب هستند. پس همه شخصیت -
 با هم و داستانی که داره، جذابش کرده.  شونشون، همه دخترا و پسرا و رابطهآره، همه

 شد؟تر میطور بود، جذابشون ایناگه توی پایتخت هم روابط -

 ها بسازن. شه از این فیلمجا نمیآره خیلی، ولی این
 شه؟به نظرت چرا نمی -

  دن، یکی هم پول ندارن که فیلمای عالی یا انیمیشن بسازن.ذارن، اجازه نمیکه نمییکی این
 تر اجازه ندارند؟که بیشبه نظرت فرهنگ خود مردم این طور هست و دوست ندارند یا این -
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م ریم همه با هم هستن، مردمردم که دوست دارن، اآلن توی اینستا یا تیک تاک یا بیرون که می
دن، یخوان قبول کنن دنیا عوض شده، گیر متلوزیون یا باالتریاشون نمیمشکلی ندارن، ولی مدیرای 

 دن. تر هم آخوندا گیر میبیش

 گی عوض شده؟دنیا چه جوری شده که می -
 ریمریم کوه همیشه یا میهام میهام و دختر خالهاآلن همه با هم راحتن، ما خودمون با پسر خاله

 «. گذره بهموندورهمی مهمونی، تولد، همه جا، خیلی هم خوبه، خوش هم می
 به نظرت اشکالی نداره؟ ،که اسپایدرمن دوست دختر دارهینفیلم اسپایدرمن، ا هبع راج -»

ا بدوست دختر اسپایدرمن  بعد ،اشکالی نداره دوست دختر داره، منم اآلن دوستِ دختر دارم ،نه
 «.عاشق هم بودناون 

کند که داشتن دوست جنس مخالف در اش اذعان میامیرحسین در قسمت دیگری از مصاحبه
آید و او نیز به دلیل نداشتن دوست دختر، برای ممانعت جتماعی به حساب میبین همگنانش، اعتبار ا

از این که دوستانش وی را با دیده تحقیر و تخفیف ببینند، به دروغ اظهار داشته است که دوست 

 دختر دارد:
 ؟ددارنهم دوست دختر  وتی اهدوست -»
 .گنجوری میخودشون که این ،رهآ
 گن؟خوب مثالً چی می -

ا ب ،گه دوس دخترمهمی ،کردنقبالً با هم بازی می ،کوچه )دوستش( یه دختره هست سر رشآ
 .شهبکی میاد با اون دوس  ،گهولی الکی می. و از اینا نزنهم حرف می

 گه؟یعنی داره دروغ می -
 .خواد بگه منم شاخممثالً می ،ره باباآ

 ؟، شاخهدختر داره تدوسکه ی سک هر -
 .خواد بگه منم بزرگمیه جوری می ،ره دیگهآ

 ؟دا دوست دختر دارنهآدم بزرگ -
 .رهآ

 تو داری؟ ،تو چی -

 .منم دارم ،گمرش میآولی الکی به  ،من نه ندارم
 گی؟چرا الکی می -

 «.وردمآفکر نکنه من کم 
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 بروز گسست نسلی

داخلی  هایشرایطی که طرح الگوها دید، از این رو در ها 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

های قابل توجه و مطالعات تجربی و میدانی الزم همراه هستند. از این رو در شرایط گذاریسرمایه
 رهنگی کودکان، نوجوانان، جوانان و اصوالًهای غربی به گسست فاخیر انتظار این که عالقه به الگو

 کاربران ایرانی بینجامد، انتظار دور از ذهن نیست.
 

 

 
 

 
 

های مندرج در فصل پیش کتاب، حکایت از آن دارد که حداقل برخی از کودکان بررسی مصاحبه
 دهند.و نوجوانان مصاحبه شده در عمل گسست فرهنگی را در خودنشان می

پردازد که پدر و مادرش قدیمی ها به تکرار این حرف میدر مصاحبه خودش بارساله،  32آیدای 
ساله هم در  32ها گذشته است. شروین زنند که دوره آنهای صد سال پیش را میهستند و حرف

مصاحبه خودش ضمن تأکید بر این که اصوالً فرهنگ ایران قابل قبول نیست، از قدیمی فکر کردن 
ها قدیمی هستند، ساله نیز عیناً با استدالل این که پدر و مادر 33وید و آرمین گاولیایش سخن می

 کند:ها یاد میاز نفهمیدن مسایل توسط آن

 یعنی توی اینستاگرام هم گروه دارید؟ -»
 شه چت کرد.آره، ولی گروه اینستا خیلی نمی

 فرستید؟توی اینستاگرام برای هم چی می -
 ازن ) خنده(.سای که میکلیپای سمی

 شون بدی؟تر توضیحشه بیشمی -
ه گیرن، یا بهم تیکهاشون فیلم میی رابطهرن توی پارک دربارهآره، یه سری دختر و پسر می

 ذارن توی پیجاشون.میندازن، می
 ها چی هست؟ی اینخوب نظرت درباره -

 ند.اولی خب اونا قدیمی ده،ده، البته مامانم یه کم گیر میخیلی باحالن، کالً خیلی کیف می

 چه گیری؟ -
 گه اینا نامحرمن با هم، و نباید به هم دست بزنن و از این جور حرفا.هی می
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 خوب نظر خودت چی هست؟ -
 به نظر من که این حرفا قدیمی شده، به قول سارا، دیگه دوره این حرفا گذشته. 

 چرا؟ -

لت عقبه یا توی خیابون چرا روسریت گن چرا حجاب شاشون خیلی مسخره هست، میآخه دالیل
 زنن، آخه اآلن دیگه اصالً این خبرا نیست... . فته، حرفای صد سال پیش رو میامی

 ها خوشت میاد؟دقیقاً از چه چیز بالگر -
د گه زشته نکن، بلنکنم مامانم میکنن، من هر کاری میکه خیلی راحت و آزاد زندگی میاز این

گم دوره این حرفا گذشته، ولی نخند، حواست به شالت باشه، یا مانتوت کوتاهه، هر چی هم می
گیرن، یا حتی رن خارج از کشور عکس میبینه که چه جوری میده، دوستام رو نمیگوش نمی

 «. م دارندوست پسر ه
 دونی؟ها رو میسن این -»

 کیا؟

 گذارند.همین امین و فرزانه که گفتی کلیپ دوتایی می -
  .دونم، هم سن خودمونن، شایدم کالس هشتم یا نهم باشننمی

 کنی خوبه که توی سن کم، دخترها و پسرها با هم دوست بشن؟فکر می
 اگه پدر و مادراشون گیر ندن، آره. 

 ندن، به نظر تو اشکالی نداره؟ یعنی اگه گیر -
 نه. 

 پس چرا دوست دختر و دوست پسر توی فرهنگ ما، چیز خوبی شمرده نشده؟ -
کنن، ولی دنیا عوض شده، اآلن مون مسخره هست، پدر و مادرا قدیمی فکر میچون فرهنگ
  «.همه دارن دیگه

 مان و بابا صحبت کردی؟که دوست داری بزرگ شدی بری آمریکا، با ماتا حاال درباره این -»

 نه.
 خوب شاید بتونند بهت کمک کنند که راه مناسب رو پیدا کنی؟ -

 ان. فهمن، خیلی قدیمینه بابا، مامان و بابام نمی

 ؟یعنی چی قدیمی هستند -
 همین دیگه، مثالً هنوز بلد نیستن با موبایل و اینا کار کنن.

ند، راه یل کار کنند، بلدم نیستند که بهت کمک کنکنی، اگه بلد نباشند با موبایعنی فکر می -
 درست رو پیدا کنی؟
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فهمن، تازه پولشونم کمه که من برم آمریکا، یه بار باهاشون دعوا کردم فکر نکنم، اونا منو نمی
 «.جا بدم میاد، ولی بابام منو دعوا کردکه دوست ندارم ایران باشم، از این

 های نسلیتحول

های ارتباطی و اقتصادی، اجتماعی، سیاسی در سطح جهان و انقالب فناوریهای فرهنگی، تحول
و  اندهای نسلی جوامع مختلف افزودهتشکیل یک دهکده واحد جهانی، در عمل بر سرعت تحولی

های خارجی و داخلی بسیاری مواجه است، شدیدتر به نظر این مسأله خاصه در ایران که با چالش

را گودزیال و  30، نسل دهه 70ده، در عمل شاهد بوده است که نسل دهه رسد تا جایی که نگارنمی
 نامند.راگودزیال می 90، نسل دهه 30عیناً نسل دهه 

سال با او  2-3کند که وی با خواهرش که تنها ساله، در مصاحبه خودش تأکید می 32ارغوان 
تی را پذیرفته است و به عشق یجبیاختالف سنی دارد، فرق زیادی دارد و در حالی که او جامعه ال

پذیرد و به وی برچسب روشنفکر بدون جنسیت اعتقاد پیدا کرده است، خواهرش عقاید وی را نمی
 زند.بازی را می

زمان با داشتن ای که دارد، خاطر نشان ساخته است برادر او همساله هم در مصاحبه 32رضای 
خود وی نیز دوستی روابط دو جنس را مورد دوست دختر، چند دوست دختر اجتماعی هم دارد و 

 دهد:تأکید خویش قرار می

 کنه؟ دوستت هم مثل تو فکر می -»
 آره.

 خواهرت چه طور؟  -
جوری نیست که بگی مشکل داره، ولی خوشش اون خیلی نه، اون تازه کالس دهم فهمید، اون

ر بیاری، ولی من حداقل دارم فکرا رو دکنی ادای روشنگه که تو سعی می. اون به من مینمیاد
 خندد(.کنی )میطوری نمیفکر باشم، تو چرا اینکنم که روشنتالش می

 زنی؟مثالً با خواهرت در مورد چی حرف می -
کنم داخل کی پاپ، وای این کاپل خیلی گوگولیه، وای یه مومنت خودمم بعضی وقتا شیپ می

ب اسم چانیول و بکیونگه، من کایسو رو دوست دارم، های چامبک، چامبک ترکیدادن، مثالً مومنت

لی ها، وااااااای خیکنههایی که واقعاً جونگین به کیون سو میشه کای و کیون سو! مثالً نگاهمی
 «. کنه با این چیزاگوگولن! بعد من با همین چیزا اوکیم، اون مشخصه که زیاد حال نمی

 دهخیلی پذیرفته ش ایرانفرهنگ  یتو د،دوست هستن ا با همهفیلم درکه دختر و پسر این -»
 قبول داری؟  ،نیست

 .جوری نیستوگرنه اآلن دیگه این هست، این واسه گذشته
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 گذشته چه جوری بود؟ مگه  -
 باهاش ،ندیده بود رو بزرگم بابا ،دختر و پسر با هم دوست نبودن، مامان بزرگم ،همین دیگه

 .بد نیست که ،اما اآلن داداش من چندتا دوست دختر داره ،عروسی کرد

 ؟ هست داداشت چند سالش -
 سالشه. 22
 دونه داداشت دوست دختر داره؟ مامانت می -
  .زنهباهاشون حرف می اش دارههمه ،رهآ

 اشکالی نداره؟  ،که داداشت با چند نفرهاین -
 .نبقیه دوست معمولی هست ،دوست داره فقط رو یکیشون

 دوست معمولی یعنی چی؟  -
 .جوریههمین باهاشون حرف بزنه فقط، تو خارج این

 دونستی؟می ،ا بدههتو ایران این ،کنیمخوب ما که خارج زندگی نمی -

 .اآلن عادی شده ،نه
 برای همه عادی شده؟ -

 «.حاال شاید بعضیا مثل قبل فکر کنن ،برای ما که عادی اشکالی نداره

 پذیریجامعه اختالل در روند

 هایبیند و بالطبع در صدد گذاردن ارزشهای خویش میجامعه افراد خودش را به مثابه سرمایه

های جامعه خویش بکوشند، ها و هنجارخویش در ذهن افرادش است تا آنان در حفظ و حراست ارزش
 شود.پذیری یاد میاز این روند با عنوان جامعه
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های اجتماعی از طریق خانواده و مدرسه( تواند در ابعاد رسمی )نظیر انتقال ارزشمیپذیری جامعه
یر ها و نظاها، فیلمها، سرودههای اجتماعی از طریق آهنگو یا در ابعاد غیررسمی )مانند انتقال ارزش

 آن( صورت پذیرد.

مدار دینی است( با های تکلیفهای اجتماعی در ایران )که تاحدودی ارزشاز آنجا که ارزش
طلب هستند(، متفاوت مدار و لذّتهای انسانتر مبتنی بر ارزشهای جوامع غربی )که بیشارزش

های فرهنگی داخل، های فرهنگی آن سوی آب، با اخذ ارزش از محتوااست، اخذ ارزش از محتوا
 کند.پذیری افراد اختالل ایجاد میتفاوت ماهوی داشته، در روند جامعه

ساله، در مصاحبه خودش از این که با کی پاپ آشنا شده و از این طرق با جامعه  32وان ارغ
ساله هم با الگوبرداری از  32کند. علیرضای آشنایی یافته است، ابزار شادمانی می تیبیجیال

دارد، هرگز روابط خود با جنس مخالف را در قالب اش، به صراحت بیان میهای مورد عالقهالگو
های جهان با ایران، از ساله هم با مقایسه دیگر کشور 32گیرد. رضای نواده نپذیرفته و پی نمیخا

این که به فرض امکانات فضای مجازی در ایران، شبیه مثالً افغانستان نیست، ابراز ناراحتی و گله 

 کند. می
 طوری بشه؟خواد اینکی نمی -»

گیرن ها تحت کنترل قرار میکنن دیگه، اینم هست بچهطوری پر میهاشون رو اینها بچهخانواده
ا های اونتر بودم و خب خانوادههای دیگه آزادو من همون موقع هم که تبلت داشتم، نسبت به بچه

راغ ره سکنن و بچه خب نمیخونه، بچه رو دعوا میاگه ببینه که وای بچه من داره راجع به اینا می
شدم و تی آشنا نمیبیجیوقت شاید با الشدم، هیچبا کی پاپ آشنا نمیاین چیزا. حتی منم اگه 

های کی پاپ بود که داره من رو با داشتم، و واقعاً این از خوبیشدم مشکل وقتی هم که بزرگ می
کنه، چیزایی که داخل کشور من درست نیست، ولی چیزایی که برای بقیه مردم دنیا اوکیه آشنا می

 «. نیا قبولش دارنبقیه مردم د
 توی فیلم جوکر، چه چیزیش رو دوست داشتی؟ -»

 ببین شخصیت باحالی داشت، یعنی خاص بود.
 جالبیش چی بود؟ چه چیزش خاص بود؟ -

ن کردن کنیم که بهمون تلقیداد چه قدر ما آدما از خیلی چیزا پیروی میببین توی فیلم نشون می

 یم، در صورتی که نیازی به اون پیروی کردن نیست واقعاً.یا دستور دادن که حتماً باید پیروی کن

گی خوشت اومده، حاال مثالً بین اون افکارش خوب علیرضا خودت از شخصیت جوکر که می -

 کرده، چیزی هم بوده که قبول داشته باشی؟و کارهایی که می
ن ما رو کنی میگه، قوانین جهان خیلی سعآره، اگه بخوام راستش رو بگم، جوکر توی فیلم می

 کنن.محدود 
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 ها نباشند؟یعنی مثالً چه طور باید باشه، مثالً خیلی از این قانون -
 آره به نظرم.

که این همه ها حذف بشن، چه چیزی قراره جایگزینشون بشه، و اینخوب اگه این قانون -
 جمعیت رو کنترل کنه؟

 قابل حذفن و واقعاً نیازی به اونا نداریم.به نظرم یه سری قوانین بمونن، ولی خیلیاش 

 به نظرت چرا بهشون نیاز نداریم؟ -
ببین، ما هم درسته آدم هستیم، ولی خب یه جورایی یه نوع حیوان هستیم، واقعاً نیاز داریم، آزادتر 

 باشیم.
 تر باشه؟گی که آزادی ما خیلی کمه و باید بیشیعنی یه جورهایی این رو داری می -

ریم، اسیر چیزای مختلف قعاً، آزادی و راحتی ما خیلی کم شده، هی هر چی جلوتر میآره وا
 شیم.می

 های دست و پا گیر رو بگی؟تونی چندتا از این قانونمی -
 که بتونه پول در بیاره، مثالًمثالً این که آدم هر روز هفته بخواد بره سر کار )با خنده(، برای این

م یا مثالً توی بحث ازدواج، به نظرم ازدواج و این داستانا الکی هستن، زن من این نظم رو قبول ندار
 تونن کالً با هم ارتباط داشته باشن، به هر شکلی که دوست دارن.و مرد می

خوب آخه اگه مرد و زن به هم متعهد نباشند و ازدواج نکنند، خیلی مشکالت پیش میاد، مثالً  -
موقع کلی بچه داریم، که به اندازه کافی با پدر و مادرشون نیکی از مشکالت اون این هست که او

 ارتباط ندارند یا شاید اصالً نبیننشون.

ی که یه جورایکنیم، چون که چیزی رو به جز این ندیدیم، و اینطوری فکر میببین حاال این
ه دنیا، کالً دترسیم که یه چیز جدید رو تجربه کنیم، من به نظرم توی آینبهش عادت کردیم، بعد می

 .چیزی به عنوان خانواده خیلی وجود نداره
ای خوحاال اگر هم حق با تو باشه، این تغییر رو توی جهان، تو خودت به شخصه چه جوری می -

 ایجاد کنی؟
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خب قطعاً کار برای ایجاد تغییر که خیلی سخته، ولی خب خودم اگر یه روز بخوام با یک دختر 
کنم فقط از بودن باهاش لذّت رم، بعد سعی میتوی قالب ازدواج نمی ارتباط داشته باشم با اون

 «.ببرم

 ؟دبرن د خارجنهبخوا د کهین نظری دارننچ تو هم یاهدوست -»
 ،تونیم یه بازی بخریمجا ما نمیاین ،تر بازی کنهجا راحتاون ،خواد بره خارجره دوستم که میآ

پول  ،مدیمیرو بره تو اکانتمون و رمز و ایملیمون  ،باید به یه نفر که خارج سایت زده پول بودیم
 ،دیمخریجا میخودمون همین ،اگه تحریم نبودیم ،بخرنرو ها ریزیم به حسابش تا برای ما بازیمی

 .انقدر سخت نبود
 دونی برای چی تحریم هستیم؟می -

 ،تر نیستاآلن افغانستان یوتویوب فیل ،ها بیان تو کشورمریکاییآشت مریکا بدیم، شاه گذاآچون با 
 «.ولی ما فیلتریم

 قانونیآموزش هنجارشکنی و بی

های تهیه شده توسط ها و سریالهای دیجیتالی، فیلمها، بازیها، پویانماییبرخی از کارتون
ان قانونی به کاربرانشهنجارشکنی و بیداری، در صدد آموزش های تبلیغاتی جهان سرمایهدستگاه

قانونی جامعه را به سمت و سویی سوق خواهد داد که هر کس طریق خویش را پیش هستند، زیرا بی

 گرفته و تزاحم ایجاد شده، جامعه را در تشتت و توقف نگاه خواهد داشت.
ه در هایی هستند کها بازیهای کلش آف کلنز، کلش رویال، پابجی، فورتنایت و نظایر آنبازی

تری در غارت و کشتن دیگران داشته ها فقط قانون جنگل وجود دارد و هر کسی که توان بیشآن
مشابه  های اخیر وباشد، برتر دیده شده، به موفقیت نهایی دست خواهد یافت. بالطبع کاربران بازی

رسند که باید در جامعه خودشان پذیر شده، به این نتیجه میها، در جریان بازی رفته رفته جامعهآن
 قانونی و هنجارشکنی را پیشه خود کنند.بی

های مبتنی بر قانون شکنی یاد کرده ای از بازیساله، در مصاحبه خود از نمونه 3محمدحسین 
های آن سوی آب است، در های دیجیتالی و فیلمساله هم که کاربر بازی 32است. شروین 

ساله، در مصاحبه خودش گزارش  33باید قانون را پیچاند و سرانجام امیر کند که اش بیان میمصاحبه

 کند:دهد که قانون شکنی را درعمل فراگرفته و در زندگی خویش محقق ساخته و میمی
 محمدحسین دوست داری بازی کنیم؟ -»

 آره.
 ای دوست داری؟چه بازی -

 ماشین بازی.



 لگوهای ویرانگرا/ 340

 چه طوری دوست داری ماشین بازی کنی؟ تونی بگیکنیم، میباشه ماشین بازی می -
دم، تو هم پلیس شو، آژیر ره، ویراژ میشم با اون ماشین مزدائه که خیلی سریع میمن دزد می

 بزن بیا دنبالم که منو بگیری.

 خوب بعدش؟ -
 اندازم روت که دیگه ناکار بشی.زنم به تو، یه بمبم میبعد من از تو اگزوزم آتیش می

 کنی؟لیس رو ناکار مییعنی تو پ -
 تونم بزنم محکککم تو ماشین پلیس که داغون بشه، باید اینقد سریعباکسم میآره، تازه تو ایکس

 برم که پلیس نتونه منو بگیره.
 شه؟اگه پلیس تو رو بگیره، چی می -

 بازم.کشه، بعد من میکشه خب... منو میمنو می
 بعد بری؟شه پیاده بشی، معذرت بخوای نمی -

ن کشه، تازه مکشه یا دزد پلیس رو میخندد( نههه، بازیش این طوریه یا پلیس دزد رو می)می

کردم، یهو یه پلیس اومد جلوم، اینقد محکم کوبوندم بهش خودم یه بار با فراری داشتم رانندگی می
 که داغونِ داااغون شد.

 ها؟کوبونی به پلیسهمیشه می -
 آره.

 و خیابون هم کوبوندی به یه پلیس؟تا حاال ت -
آره یه بار با ماشین بابام رفتم توی سرباالیی، بعد پلیسه هم دنبالم بود، منم دنده عقب رفتم 

 کند(.کوبوندم بهش، اونم کنترلش رو از دس داد، رف تو دره )کودک تخیالتش را تعریف می
 یشون؟کشها رو میرات باشه، تو اونشن تو خیابون نظم و مقرها که خوبن، باعث میولی پلیس -

 افتن دنبالم.خب دیگه تقصیر خودشونه که می
 افتن؟خوب برای چی دنبالت می -

 کشم.رم و الیی هم میهستم که با سرعت خیلی باال دارم می چون من یه دزد
 کنی؟یعنی خالف قوانین عمل می -

آورد و ادا دم )دستش را به حالت فرمان در میمی شناسم، فقط با ماشینم گازمن قانون و اینا نمی

 آورد(.و صدای رانندگی با سرعت باال را در می
 ماشین بازی رو دوست داری؟ -

 خب معلومه.
 چرا؟ -

 «.ری جلوتا می200دی با سرعت چون اینقده باحاله، گاز می
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 دن؟گی مسووالن گیر میبه نظرت این وسط مشکل چی هست که می -»
 گن خوب نیست و گناهه. می
 به نظر تو هم گناه هست؟ -

رن بیرون خوشحال ان، پدر و مادرشونم راضی هستن، چرا اونا باید گیر نه، اصالً! وقتی دو نفر می
 بدن. 
 ده؟خوب شاید قانون کشور این اجازه رو نمی -

 ون.شده، تازه خیلی بهتر هم هست قانونپس چرا قانون کشورای دیگه اجازه می

 ها بهتره؟ کنی قانون کشورهای اونپس تو فکر می -
 پیچونن. جا همه قانون رو میمعلومه خب، این

 مون خوب نیست.خوای قانون رو بپیچونی، همین اآلن گفتی قانونخوب خودت هم که می -
 «. دنکه الکی گیر میآره، توی بعضی چیزا، اونم فقط برای این

 کنن؟ ها مبارزه میپشتالک -»

جنگن. زنن و با نانچیکو و چوب و شوکر و طناب و اینا میآره، مثل بقیه قهرمانا یه چشم بند می
 گم به کسی نگو من یه شوکر دارم.یه چیزی بهت می

 از کجا آوردی؟  -
 خریدمش از سامان. 

 برای چی؟  -
 خوام بخرم.ام میداشته باشم دیگه، همین جوری، یه نانچیکو

 خوای ابزار خطرناک بخری؟ چرا می -
 .پشتام دارن، خب چیه مگه، ولی به کسی نگیا، بابام نفهمهچون الک

 دونه؟ مامانت می -
 دونه.نه بابا، اونم نمی

 داری؟ خطرناک نیست از این وسایل نگه می -
 شم، همینش خطرناکه.فقط کسی نفهمه که بدبخت می

 ها کار کردی؟ تا حاال با اون -

 تا حاال که به کسی نزدم. 
 خوای بزنی؟ می -

 زنم. آره دیگه، هر وقت جنگی چیزی شد، می
 خواد؟ امیر ولی فکر کنم داشتن این چیزا اول مجوز می -
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خرن، اصلنم نیاز به رن همین جوری از مغازه این چیزا رو میبابا تو آمریکا نگاه کنی، همه می
 «.گیریهمجوز نداره، فقط اینجا سخت

 ارتقای نقد اجتماعی

 آیند. الگوهای مخرب از چند طریق در ارتقای نقد اجتماعی کودکان و نوجوانان مؤثر واقع می
ند، ای که در شرایط مناسب عاطفی و خانوادگی تربیت شدهکودکان و نوجواناندر درجه نخست 

 ند وبزن الگوهای مخرب های آنان، دست به نقد هنجارشکنیممکن است در برخورد با هنجارشکنی

ی که از شرایط تربیتی معمولی در زندگیشان برخوردار کودکان و نوجوانان، ممکن است ه بعددر درج
اند، اجاز نقد رفتاری الگوهای مخرب را به خود نداده، صرفاً دست به دنباله روی و پیروی از آنان بوده

 بزنند.
برخورد با الگوهای مخرب دست به نقد رفتارهای اظهار نظرهای دو نفر از پاسخ دهندگان که در 

 اند، به قرار زیر است:آنان زده
 ؟یزد سر یمختار انیپو و پارسا حانهیر ،ایدن ،تتلو مثل یافراد صفحه به -»

 گهید ،هیحاش تو رفت که یوقت از یول ،دادمیم گوش ور هنگاشآ و بودم تتلو طرفدار قبالً من
 کردیم کنجکاوم شدت به کردمیم دنبال یوقت لیاوا چون ،ندارم آدما نیا کردن دنبال به یلیتما

 ت.گرفیم ور وقتم یلیخ نیا ،بخونم ور بعدش یهاهیحاش برم که

  چه طوری تونستی از این کار دست بکشی؟-
 ،مهربونن یکل باهاشون و فرستندیم هیهد یکل فناشونرای ب که شدم آشنا یغرب یها خواننده با

 داختنان راه با بکشونن درست راه به ور نجوون عمدتاً که ور شونطرفداران که نیا یجا به نایا یول
ای جهینت هک کردن دعوت ییکارا به رو اونا گذاشتن نستایا یتو که ییوهایال ای یبندشرط یتایسا
 «.نداشت یپوچ جز

 ؟یکنیم دنبال نستاگرامیا یتو رو دارهیحاش و معروف افراد -»

 ا؟یک مثل مثالً

 .گویمونت و یحاتم الدیم ای و یمختار انیپو ای تتلو مثل یافراد مثالً -

 همه هک نستاگرامیا تو شد جادیا یهمگان انیجر هی شیپ ماه چند. خورهیم هم به ازشون حالم. نه

 .دادم انجام منم که کردیممی بالک و پورتیر ایدبرو  هگید یایلیخ و نایا

 خوره؟یم بهم ازشون حالت راچ بوخ -

 .«کننیم بدبخت رو جوونا و کننیم یدزد یبندشرط یتایسا با چون

ای، همچون الگوهای مورد در جریان یک یادگیری مشاهده کودکان و نوجوانان در حالت بعد،
های ویرانگر بومی، برای توجیه مهاجرت الگو ،زنند. به عنوان مثالعالقه خویش دست به نقد می
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 -فرهنگیهایشان وضعیت های سیاسی، غالباً در مصاحبهاحیاناً گرفتن ژستخویش به خارج و 
بری ها در اثر کارکنند. بالطبع هواداران خردسال و نوجوان این الگوایران را نفی و انکار میاجتماعی 

 کنند.را پیشه خویش میمشابهی ها تأثیر پذیرفته، تاحدودی نقد اجتماعی از آنان، از بیانات آن
آموزی مصاحبه شده در این پژوهش، حکایت از آن دارد های اجتماعی جمعیت دانشرسی نقدبر

های دیگری، تاحدود زیادی درست ها، موارد درست و مناسبی هستند، اما نقدکه برخی از این نقد
ن انبوده، منطبق با واقع نیستند )که احتماالً تفاوت ایجاد شده در این زمینه بین کودکان و نوجوان

مناسب،  گردد که تربیت خانوادگیاظهارنظر کننده، به تربیت خانوادگی مناسب و نامناسب آنان باز می

 کند(.های مخرب حفظ و حراست میهای الگوآفرینیفرزند را در برابر شور و هیجان
هایی از هر دو نوع نقد اجتماعی را در بیانات خویش منعکس ساله، نمونه 32رضا و ارغوان 

 اند:دهکر
 داری ایران زندگی کنی یا خارج از کشور؟ دوست -»

 .دارم برم لندن دوست

 چرا لندن؟ -
 .تهی لندنه

 ؟هست که تهی لندنفقط به خاطر این -
 .ترهجا امکاناتش بیشولی خب اون ،رهآ

 یعنی چه جور امکاناتی داره؟ -
 .جوری نیستولی ایران این ،قشنگه، جاهای تفریحی خوبی داره، اینترنت رایگان داره

 چه جوری نیست؟  -

 «.ولی ضعیفه ،بیرون تازه باید پول بدیم ،مثالً همین اینترنت رایگان نداره

 هایی که گفتی منظورت چه کسانی هست؟این خز و خیل -»

مثالً این ندا یاسی... با اون صدای زشتش... دنیا... پویان مختاری... اون دوست دخترش نیلی... 

 بندی گذاشتن و... . د اوه کلی چیز شد و با ریحانه پارسا شرطبع
 مثالً از ندا یاسی چی دیدی؟ -

 کنم. من تو فازشون نیستم، نگاه نمی

 چه چیزی ازش دیدی؟ -

 کنه دنیا رو. یه دونه دیده بودم، الیو نیلی و دنیا بود، نیلی قشنگ چیز می

 کنه؟چی می -
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ون شدونم واقعاً، اصالً تو فازشون نیستم، خیلی پستات کرده بود... نمیدونم، انگار با پویان کنمی
کنم که پستاش نیاد، بعد اآلنم که با این پسره هست مهراد جم، میاد تو اکسپلور، بعد دیگه بالک می

 بعد وای... .

 خوب نظرت راجع بهشون چی هست؟ -
وریه که جاد دوستش داره، ولی دنیا اینکنم مهردنیا که با پونصد نفر بود و کات کرد و... حس می

ن، برره... کالً ازشون بدم میاد، آبروی ایرانیا رو میذاره میگه یه کمم با تو خوش باشم و میمی
 «. شون انقد بد نیستنایرانیا همه

 مقاومت فرهنگی

 نویسد:در تعریف مقاومت فرهنگی می( 3333منطقی )
های های سیاسی باال برود و کسانی که دست به اظهارنظراظهارنظرزمانی که در جامعه هزینه »

های آن احساس خطر جدی کنند، به جای زنند، نسبت به پیامدسیاسی بعضاً مخالف مقامات می
عه های فرهنگی که در جامهای سیاسی، دست به مقاومت فرهنگی زده، با شیوهاستقبال از اظهارنظر

 «.کنندهای خویش را بیان میستند، عقاید و نقطه نظرتری مواجه ههای کمبا خطر
گیری اند، حکایت از شکلهایی که مسووالن را هدف قرار دادهها و مطایبهوجود انبوهی از طنز

 مقاومت فرهنگی در جامعه دارند.

آموزان در عمل شود برخی از دانشآموزان مصاحبه شده، مشخص میبا بررسی اظهارات دانش
دارد، وی در برابر اش بیان میساله، در مصاحبه 32اند، رضای فرهنگی را پیشه خویش کردهمقاومت 

های داخلی، مقاومت نشان داده، های مسووالن جامعه دال بر ضرورت کاربری از پیام رسانرهنمود
 های داخلی نیست:حاضر به کاربری از پیام رسان

 کنی؟داخلی استفاده نمی یاهاز پیام رسان -»
 .نه

 چرا؟ -
 .کنها استفاده نمیهکسی از اون

 ؟سته دونی چرا تلگرام فیلترمی -

 .های ایرانی استفاده کنیمخوان مجبورمون کنن از برنامهفکر کنم می ،نه
 ؟دمجبور کننافراد رو چرا بخوان  -

 «.کنهدانلود کنیم، ولی کسی نمی رو که بریم برنامه اونا

 

 



 345/ تأملی دوباره

 

 شدنایجاد بستری جهت جهانی 

گسترش ارتباطات و تحقق فضای مجازی در عمل جهان حاضر را به دهکده کوچکی تبدیل 
کرده است و برخالف گذشته که رسیدن خبری از این سوی جهان به آن سوی جهان، ممکن بود 

 توان بالفاصلهها طول بکشد تا کاروانی خبر را به آن سوی جهان انتقال دهد، در حال حاضر میماه
 دهند، آگاه شد.هایی که در جهان رخ میاز رخداد

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.نمودی از همان جهانی شدن به شمار می

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

ها دهند و توجه آنان تنخویش رقم زده، دید محلی خویش را به تدریج به دیدی جهانی، گسترش می
 ی کشور خودشان نیست.معطوف به وقایع داخل

ها هایشان، داللت بر آن دارد که این نوجوانساله در مصاحبه 32مالحظه اظهارات رضا و ارغوان 
 -گیهای فرهنتر از آن که پیگیر مسایل فرهنگی و اجتماعی خودشان باشند، پیگیر رخدادبیش

 ها نیز وقوف یابند:کوشند تا به دقایق آندهد و میاجتماعی هستند که در سطح جهان رخ می
از کمپانی مارول خواسته کارکترا مردعنکبوتی باشه تو  ،ساختهرو فورتنایت که اپیک گیمز »

 .بازیش

 ؟تر توضیح بدیتونی برام بیشمی رواین کمپانی اپیک گیمز و مارول  -

داراش رفتر بشه و طکه بازیش معروفبرای ایناون  ،هکمپانی اپیک گیمز سازنده بازی فورتنایت

سی انی دیساخته یا کمپ رو های مختلفی مثل مارول که مردعنکبوتیمیاد به کمپانی ،تر بشنبیش
ده ها تو بازیش استفاتا اونا اجازه بدن از این شخصیت ،دهپول می ،ساختهرو من و سوپرمن که بت

 .کنه
 تونه استفاده کنه دیگه؟جوری میب همینوخ ،دهچرا پول می -

 .کننوگرنه ازش شکایت می ،شهنمینه دیگه، 

 ؟دکننچرا شکایت می -

ثانیه  30تر از بیش رو اگه یه آهنگ ،کرده، مثالً همین تو یوتویوب رو اجازه این کارگن بیمی
حساب  ره تومی ،مد ما فعال بشهآبعدش اگه کسب در ،خورهومون کپی رایت مییرو وید ،پخش کنیم

 .خواننده اون آهنگ

 کنه؟کنی ضرر میفکر نمی ،هاده به این کمپانیپول میکه جوری خوب این -
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یزهای و چگان اره، تو فورتنایت اگه بخوایم کاراکتر یا یدر م رو زی پولشااز کاربرای ب بعداً ،نه
 .باید پول بدن بازیکنا ،دیگه بگیریم

 ها اطالعات داری؟کمپانی هبع قدر راجنیتو چه جوری ا -

 .سیمثالً کمپانی دی و،زنه اسمشوناولش می ،هالم یا کارتونموقع نشون دادن فی

 ؟دسازنها فقط فیلم و کارتون میاین کمپانی یتو -

تو پی اس فور و فیلم  2039بازی مردعنکبوتی  نه کمپانی مارول هم فیلم هم بازی، مثل
 «.مردعنکبوتی که کمپانی مارول ساخته

کنم یه انیمه هست )با هیجان( اتک آن تایتان، وااااای خیلی خوبه چیزی که اآلن دارم نگاه می»
 حتماً برو ببین. 

  
 
 

 
 
 

 خوب یک کم در موردش برای من توضیح بده، من هم مشتقاقم که ببینم. 

شه، یکی دو ماه دیگه پخش شد، ولی اآلن فصل چهارمش داره پخش می 2033فصل اولش 
قسمتش رو نگاه کردم! فصل  59شه، من یه ماه پیش شروع کردم و توی یه هفته هم کالً تموم می

 شه. کالً تموم می 2023، آپریل 2033، فصل سومش 2037دومش 
 خوب یک مقدار در مورد داستانش بگو.  -

خورن، ها پیش حمله کردن به آدما و آدما رو میگن تایتان و سالالیی هستن که بهشون مییه غو
شون هست، بعد صد سال پیش یه کسایی اومدن ها، سرگرمیشون باشهکه گشنهنه به خاطر این

ها دوباره حمله تا دیوار ساختن و مردم صد سال راحت زندگی کردن، ولی یهو یه روزی تایتانسه
جنگن باهاشون و رن میشه ماجرا، بعد یه گروهی هم هست که میطوری شروع میکنن و اینمی

 «. کالً خیییلی خوبه، چندتا قسمتشم امتیاز ده از ده گرفته برای اولین بار در تاریخ

 اثرهای آموزشی الگوهای مخرب -4-3

کارتون، پویانمایی، کودکان، نوجوانان و جوانان در جریان مصرف محصوالت فرهنگی در پوشش 
شوند یمند و وابسته مهایی از اقصاء نقاط جهان عالقهها، به الگوها و سریالهای دیجیتالی، فیلمبازی
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ان با آموزها و رصد زندگی آنان نیازمند فضای مجازی هستند. برخورد دانشکه برای پیگیری کار
 ها است.ی برای کاربران آنهای آموزشی مثبت و منففضای مجازی متضمن برخی از پیامد

گیری مدارس پنهان در بطن مدارس رسمی و های غیررسمی، شکلآموزش 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

آنان برای یادگیری، شخصاً در محیط عمل به  آموزش فعال، آموزش خود خواسته شاگردان بوده،
باً وجود سال تقریهای بزرگافتند. ویژگی گوگل کردن، ویژگی مهمی است که در نسلفعالیت می

ای، بالفاصله با جست آموزان حاضر در مدارس، در برخورد با هر مسألهندارد، به این معنا که دانش
ه پذیرد، بتبلت، گوشی همراه و یا رایانه صورت میای موضوع مورد نظر که توسط و جوی رایانه

 یابند.انبوهی از اطالعات الزم در مورد مسأله مورد نظرشان دست می
های غیررسمی مفهوم جدیدی است که چند دهه پیش مطرح شده است و به معنای یادگیری

دهد. امعه رخ میهای آن در بستر جهای درس مدارس رخ نداده، یادگیریآموزشی است که در کالس

های غیررسمی بسته به بسترسازی اولیا، اولیای آموزشی و اولیای فرهنگی کودکان، البته یادگیری
 نوجوانان و جوانان، ممکن است مثبت یا منفی باشد.

از سوی دیگر کودکان و نوجوانان از کنجکاوی فطری برخوردارند و بسته به بسترسازی انجام 
تواند فرد را به تعالی کشانده و یا به حضیض بکشاند. بالطبع از اخیر میشده برای آنان، کنجکاوی 

رود آنان کنجکاوی کودکان و نوجوانان را به انحراف های ویرانگر انتظار اصالح نرفته، انتظار میالگو
 کشانده، به جای مباحث معنوی و علمی، متوجه مباحث مبتذل، پرخاشگرانه و شهوی کنند.

آموزان با پنهان در بطن مدارس رسمی به معنای آن است که گاهی دانشگیری مدارس شکل
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 با هم می
 آن عمل کنند.

عالقگی به درس نیز مقوله مهمی است که باید بدان توجه ویژه داشت، زیرا جهی و بیتوبی
ها ها و فالوورهایی که بدون درس خواندن به انبوهی از الیکآموزان 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.
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 آموزش فعال
برخی از کاربران برای ابزار عالقه به الگوی مورد نظرشان ممکن است صفحه هواداری )فن پیج ( 

شان کلیپ )فن کلیپ( تهیه کنند. غالب ای مختلف برای الگوی مورد عالقههزده و یا به مناسبت

دیت های مختلف، شخصاً اشان با یادگیری استفاده از نرم افزاراین افراد 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 نظریهآموزش فعال، آموزش ایده معنا که
ه ها نایل آمده باشند، نگیرند، 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
یری فعالی که در اثر سروکار داشتن با فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان پدید تعمیم یادگ

آموزان در بر خواهد داشت و در عمل، نظام آموزش و آید، 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

 اطالعاتی به صورت یک راهنمای تحقیقی درآورد.یک منبع 

 کند:ساله، مصداقی در جهت آموزش فعالی که از آن یاد شد را ارایه می 32رضای  اظهارنظر
 یاد گرفتی یا از جایی دیدی؟کار با نانچیکو رو خودت  -»

شون ن موقع خیلی از این فیلمای جنگیشبکه نمایش اون ،دیدمهمون کارتون الکپشت نینجا می
م هر ه هتو خون ،دیگه دیدم و خودم یاد گرفتم ،کردنو بعضی وقتا از نانچیکو استفاده می ،دادمی

 کرده اونا رو هم دانلود بود، نانچیکو آموزش و بازار پلیکردم، تو فروشگاه بازی می ،کار بودمموقع بی
 بودم.

 چه جوری بود؟ -

 .خوب بود ،چه جوری بچرخونیمش ،بگیریمداد مثالً چه جوری نانچیکو دستمون یاد می

 کنی؟ پس هر چیزی بخوای یاد بگیری از تو اینترنت پیدا می -

 «.همه چی میاد ،کنمسریع سرچ می ،رهآ

 های غیررسمییادگیری

ان، دهند و در این میان کودکهایی هستند که در بستر جامعه رخ میهای غیررسمی یادگیرییادگیری
از کارتون، پویانمایی، بازی دیجیتال، فیلم، سریال، روزنامه، کتاب، آهنگ و خالصه نوجوانان و جوانان 

ته الزم هایی داشته باشند. البتوانند بیاموزند و برای خودشان یادگیریشود، میهر آنچه در جامعه یافت می

وانان جامعه جهای فرهنگی برای نوجوانان و های غیررسمی بسته به بسترسازیبه ذکر است که یادگیری
تواند به صورت یادگیری موارد انسانی و مثبت و یا به صورت یادگیری موارد منفی و نامناسب همچون می

 مدگرایی، تفاخرطلبی، هنجارشکنی، سوءاستفاده، تعدی و نظایر آن باشد.
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 تباط باهای خود مصادیقی از یادگیری غیررسمی را که در ارساله، در مصاحبه 32رضا و آیدای 

 کنند:اند، گزارش میها قرار گرفتهشان در جریان آنهای مورد عالقهالگو
 شنا شدی؟آچه جوری با مارشملو  -»

تونیم نمی ،پریدیم پایین، تو منطقه مشخص شدهاز هواپیما می ،بود ایونتتو بازی فورتنایت یه 
  ن.صیدرقی دستگاه بود و میبا هم بجنگیم، کنسرت بود، اونم کنسرت مارشملو که مارشملو پا

 یعنی چی؟ایونت  -

 .رویداد
 خوب این رویداد چه فرقی با خود بازی داره؟ -

ه ل اسلحجنگیم که شکریم میها میایونتتونیم بریم کنسرت یا بعضی بعضی وقتا می ،همین
 . «بگیریمیاد های مختلف عوض کنیم و یا رقص رو نومخود

اشون هشه در مورد رقصمی ،رقصیدیدها میبازی فورتنایت تو کنسرت یعزیزم گفتی تو -»
 بهم بگی چه جوری هست؟

 .های فورتنایت خیلی معروفهرقص
 چرا معروفه؟ -

 یدو سیزنکه برای  ،دارم دوسترو  wormو  flossمن خودم رقص  ،رقصای باحالی داره
 .فورتنایته
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 ؟دا چه جوری هستنهاین رقص -
 ،گیرهیدرد مکمر آدم ولی خیلی  ،ریممثل کرم باال پایین می ،خوابیمرو زمین میتوی رقص وورم 

 .دیمتکون میرو کنیم و کمرمون ور میور اوناین رو دستمونفلوس رقص توی و 

 انجام دادی؟رو ا هتو تا حاال این رقص -
برای من ، گیرهبدنشون درد نمیکه دن نجام میوورم رو ا دونم اونا چه جوری رقصولی نمی ،رهآ

 .رنولی خیلی خوب می ،خوره رو زمینمحکم می
 .و واقعی نیست هخوب شاید چون تو بازی -

فکر کنم چون  ،چرخنمونن و میرن رو سرشون میمی ،دیدمرو هیپ هاپ  یمن رقصا، نه
 «.خوب بلدم رو من رقص پاش ،ولی اینا سخته ن،کنتمرین می

 به انحراف رفتههای كنجکاوی

ای فطری است که حتی حیوانات نیز از آن برخوردارند. مطالعات انجام شده داللت کنجکاوی سرمایه
گیرد که تنها یک دریچه برای نگاه کردن به بیرون بر آن دارند، وقتی یک میمون در قفسی قرار می

آب و غذا و جفت میمون  چرخد، دارد، در حالی کههایش میو دیدن قطار متحرکی که در مسیر ریل
کند و وقت خود را صرف سیاحت بصری می % 50اند، با این همه میمونرا هم در کنار آن قرار داده

ای جدی است و اولیا و اولیای آموزشی این به معنای آن است که نیاز به ارضای کنجکاوی مسأله

 کودکان و نوجوانان باید بدان اهتمام جدی داشته باشند.
 

 
 
 
 

 
 

های متعالی، نظیر سوق یافتن به سمت مباحث علمی هدایت تواند در مسیرکنجکاوی هم می

های مبتذل، نظیر این که فالن خواننده یا هنرپیشه چه رنگ یا غذایی را دوست شود و هم در مسیر
دارد و یا چند بار ازدواج و طالق داشته و در حال حاضر، با چند دوست جنس مخالف خودش حشر 

 دارد. و نشر
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، در محیط اندکودکان و نوجوانان مصاحبه شده در بیانات خود به شکل غیرمستقیمی اشاره داشته

گذاری و بسترسازی فرهنگی جدی نشده است، کنجکاویشان به جای سترونی که برای آنان سرمایه

 مبتذل سوقهای نامناسب و احیاناً های ارزشمند علمی و انسانی، به سمت و سوی موضوعموضوع
 اش چنین بیان داشته است:ساله، در همین ارتباط در مصاحبه 32یافته است. رضای 

 بینی؟میرو کنی هایی که دانلود میت فیلماهبا خانواد -»
ارم نگاه د ،ونیزنم تو تلویزریزم تو فلش بعد میره، از گوشی که دانلود کردم میآبعضی وقتا 

 .کنمولی بعضی وقتا تنها نگاه می ،بیننخواهرم می کنم مامان و بابا و داداش ومی
 کنی؟ چرا تنها نگاه می -

 .باید با سانسورش دانلود کنم ،ولی اگه بخوام با خانواده ببینم ،جوریهمین

 بینی؟بدون سانسور می ،خودت تنها نگاه کنی -
  .رهآ

 چرا؟  -
 «.کننحذف می رو خه با سانسور خیلی جاهاآ

 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

کان، دشود و از آنجا که کوها ارایه میهای جذابی بدانشوند که در لفافههای دیگری میمتوجه تولید
 های خود را بههای همساالن خویش متشکل هستند، به سادگی یافتهنوجوانان و جوانان در گروه

 دارند.های آنان را دریافت میها و دادهدوستانشان انتقال داده و متقابالً یافته
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رس ها، در درجه اول اهمیت، محیط مداها و یادگیریبهترین محل برای تبادل اطالعات و آموخته
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 زننمیها با هم های 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

خودش خاطرنشان ساخته است، وی برای دور زدن مسووالن مدرسه،  ساله در مصاحبه 9رزیتای 
ها را به دوستانش نشان زند و در مدرسه آناش عکس می، روی دست یا سینههای رنگیبا شابلون

 دهد:می
 باشه، خریدی؟ کرده تبلیغ که از چیزهایی حاال تا -»

 .جدیده دارم دوس خیلی تبلیغه، آره، یه

 چی هست؟ -

 نیس، تاتویه. جدید زیاد

  بخری؟ خوایمی -

.  آرررره، حتماً

 خره؟برات می کی -

 .گیرهگم، واسم میمامانم می به

 خریده؟ برات مامان چی دیگه -

 های رنگارنگ.شابلون
 کنی؟چه کار می هابا اون -

چی، این جوری  همه حیوانات و پروانه و گیاه و چی، گل همه عکسه رنگین، عکسه چندتا

 دستم رو افتهدارم میبرمی یهو بعد زنم،دستم می رو بعد این جوری و چسبونمدستم، می رو ذارممی

 شود(.زده می هیجان خیلی دستش، به شابلون ی زدننحوه دادن نشان عکسش )زمان

 زنی؟مدرسه می ریوقتی می -

 .بیننزنم، نمیام میسینه یا بازوم ذارن، رومدرسه نمی

 دی؟هات هم نشون میدوست به -

 «.آره
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 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 بازنگریآور این مسأله در دانشدادند، اما رشد شگفتدرس خواندن نشان نمی
 وتبیین مجدد دارد.

 
 

 

 
 

 
 
 

در عدم استقبال گستره قابل توجهی از کودکان، نوجوانان و جوانان به درس خواندن، دالیل 

 رسد.متعددی به نظر می
کار ماندن جوانان دانشگاهی در جامعه، سطح درآمد پایین مشاغل بسیاری از افراد تحصیل بی

های معنوی )از جمله زمان ارزشگ شدن همهای مادی بر جامعه و کم رنکرده، 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

بدنشان  نسوادی که تنها با اتکا به تراشیدهای بیبررسی میدانی حاضر حکایت از آن دارد که الگو
یا درگیر شدن با حواشی متعدد، به فالوور و به تبع آن پول فراوان )پول ناشی از تبلیغات در صفحات 

اند، از بندی و قمار بازیشان(، به دست آوردههای شرطاندازی سایتشخصیشان یا پول ناشی از راه
ی های بعد اعتیاد و وابستگدهآموزان به درس خواندن است. در رانگیزه بودن دانشترین دالیل بیمهم

آموزان به فضای مجازی و اتالف وقت گسترده آنان در جریان کاربری از فضای مجازی یافتن دانش
 آموزان نسبت به درس خواندن است.انگیزگی دانشو بصری شدن فرهنگ آنان، از دالیل عمده بی

ن فارغ التحصیل، درس نخواندن کار ماندن جوانااش با اشاره به بیساله، در مصاحبه 32رضای 
 کند:خودش را توجیه می

 دوست داری؟  رو درس خوندن -»

 .نه
 چرا؟  -
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 .خرش که کار نیستکه چی، آدرس بخونم 
 کی گفته کار نیست؟ -

  «.من دوست ندارم برم دانشگاه ،کارنرفتن دانشگاه ولی بی ،کارنن خیلیا بیاآل

دارد، درس خواندن حوصله آدم را سر حالی که بیان میساله، در مصاحبه خودش در  9رزیتای 
برد، از الگوی مورد عالقه خویش نیز یاد کرده است که رفتن به دیسکو با دوست پسر را بر درس می

کالس درس  5ساله هم با استدالل در این که رونالدو فقط  33دهد. امیرحسین خواندن ترجیح می
سازد با پولدار ول و هم به شهرت رسیده است، خاطرنشان میخوانده است و در حال حاضر، هم به پ

 ماند.شدن، اساساً دیگر نیازی به درس خواندن نمی
 کنن؟چه کار می هاشدوست با باربی -»

 .دیسکو رنپسراشون می دوس با بعدش کنن،آرایش می خونه تو

 کنن؟چه کار می دیسکو -

 .خوننرقصن، آواز میمی

  رن؟مدرسه می -

 .«دوستاش میان یا پسرش میاد دوس بخونه، درس خوادباربی می وقت کم، هر خیلی
 .ینب بخوخوهم  رو درست ،تازه باید عالوه بر فوتبال ،به هدفت برسیخیلی تالش کنی باید  -»

ولی اآلن چه قدر  ،دارهسواد تا کالس پنجم  ه، اونولی رونالدو که درس نخوند ،کنمتالش می

 .دارهپول

 دار باشیم ولی تا کالس پنجم سواد داشته باشیم؟ خوبه پول هست، ظر تو چین -

 .داری دیگه چرا درس بخونیوقتی پول ،رهآ

 ؟ دخونندار درس نمیای پولهدمآ -

 «.نکنم فکر ،نه

دارند، درصدد بالگر های خویش بیان میساله نیز در مصاحبه 32ساله و ملیکای  33مهسای 

شدن هستند، بنابراین دیگر نیازی به درس خواندن ندارند و این در حالی است که شدن و تیک تاکر 
 آموزان دبستانی هنوز به اندازه درست خواندن و درست نوشتن نیز نرسیده باشد.شاید سواد این دانش

 عقیدتی الگوهای ویرانگر -اثرهای اخالقی -1-3

پسر دبستانی حکایت از آن دارد که کاربری آموزان دختر و بررسی میدانی انجام شده در سطح دانش

ای هها یاد شد، واجد برخی از اثرهای مختلفی که تا اینجا از آنهای آن سوی آب، در کنار اثراز الگو
 عقیدتی و اخالقی نیز هستند.
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های ساخته و گرایی در اثر افزایش دنیاگرایی، یکی از اولین تبعات کاربری از الگوکاهش معنویت
ها یلمهای دیجیتالی، فها، بازیها، پویانماییداری است، به این معنا که کارتونسرمایهته جهان پرداخ

ه گیرند، به علت کثرت توجهی کهایی که مورد استفاده کودکان و نوجوانان کاربر قرار میو سریال

اعی واجد سنخی انتزتر به مسایل مادی و ملموس دارند، در عمل توجه کاربران را از معنویات که بیش
 سازند.هم هستند، دورتر می

شان نسبت به دین و دیانت، در عمل های مورد عالقهتفاوتی الگوبرخی از نوجوانان با مالحظه بی
دهند. بعضی از نوجوانان دیگر هم با مالحظه مداری را از دست میحساسیت خود نسبت به دین

ام گردند و سرانجی دینی، نسبت به دین دچار تردید میهادار در مورد خشونتبرخی از اطالعات جهت
طری اند، به شکل فعده دیگری از نوجوانان به دلیل تربیت عاطفی مناسبی که از آن برخوردار بوده

کنند که اساس دین، محبت است، نه خشونتی که برخی از آن به عنوان اساس از این مسأله یاد می
 کنند.دین یاد می

 های فرهنگی آن سویبینی الهی که در برخی از محصولو تشکیک در جهان القائات عقیدتی

گردند، مسأله قابل توجه دیگری است که نباید از آن چشم پوشید، برخی از این آب مالحظه می
های عقیدتی متفاوت با آنچه که ادیان الهی از آن مشیکوشند تا خطهای فرهنگی در عمل میتولید

 مخاطبان و کاربران خویش القا کنند.اند، به یاد کرده
زیر سوال بردن منجی، دامن زدن به خرافات و نفی دین، از دیگر مصادیق بارز تالش برخی از 

اتی های تهیه شده توسط دستگاه تبلیغها و سریالهای دیجیتال، فیلمها، بازیها، پویانماییکارتون
 داری است.سرمایهجهان 

های متعدد از سوی محصوالت فرهنگی آن سوی اد شد و ارایه شاهد مثالبا القائاتی که از آن ی
آل به کاربران، کودکان و نوجوانانی که در فضایی شرقی و آب 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 میمشیکه آنان را در خط بینندمتضادی مواجه می

مضاف بر سردرگمی ارزشی برخی از کاربران، کاربران دیگری با تغذیه مدام از القائات اخالقی 
گرایی اخالقی را که به وفور در این آثار وجود دارد، پذیرفته، محصوالت آن سوی آب، در عمل نسبیت

 آینده بر همان منوال عمل خواهند کرد.به احتمال زیاد در

های مخرب، با مالحظه سبک زندگی آنان که شامل اوجی مند به الگوکودکان و نوجوانان عالقه
گرایی است، خود به خود چنان معطوف به عالیق شخصی و ارضای قیدی و مصرفگرایی، بیاز لذّت

به دیگران را از یاد برده، دست از  گیری معطوفشوند که هرگونه جهتتمنیات نفسانی خویش می
دارند. به تعبیر دیگر، اخالق خودمدار حاکم شده در آنان، نوعدوستی و کمک و حمایت دیگران برمی
 گذارد.دیگر جایی برای اخالق دیگرمدار باقی نمی
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های مخرب که مورد توجه هواداران خویش هستند، مستقیم و غیرمستقیم به طرح برخی از الگو
شوند پردازند و هواداران تحت تأثیر آنان، در عمل تشویق میایدئولوژیک و عقیدتی خویش می مواضع

که در مسیر عقیدتی الگوی مورد عالقه خویش گام بردارند، به عنوان مثال، یکی ازهواداران لیدی 

در  ایوجوی رایانهها هست، پس از جستپرستگاگا با دریافت این که وی منتسب به گروه شیطان
تی برای پرسپرستی و آشنا شدن با مراسم آنان، شخصاً در صدد برگزاری مراسم شیطانمورد شیطان

 خود کرده بود.
کند که در کنار ورزش، ماده مخدر گل را گونه که به هواداران خویش توصیه میتتلو نیز همان

وامل ها به عو در این دوره های پاکی داشته باشندکنند، هواداران وی دورهمصرف کنند، پیشنهاد می
 محیط زیستی خویش آسیب نرسانند.

ها ممکن است قرائت دینی خاصی را برای هواداران خویش مطرح سازند. در موارد دیگری الگو
دن داری و مثالً خوانای نشین، در عین تظاهر به دینمثالً برخی از الگوهای ویرانگر ایرانی ترکیه

کنند و یا در حالی بندی و قمار خویش میهای شرطبه شرکت در سایت قرآن، هواداران را دعوت

گذارند، سخن از دیانت و اسالم نیز که عکس همسرشان را در استخر به معرض دید دیگران می
 زنند.می
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های نظام دهای قابل توجه اخالقی و عقیدتی دستاورتوان از اثر، می1هابنابراین با وجود قلت داده

 داری یاد کرد.سرمایهتبلیغاتی دنیای 
 در ادامه به اجمال عناوین پیش گفته مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

 كاهش معنویت گرایی با افزایش دنیاگرایی

های دینی و سخنان بسیاری از عرفا و اخالقیون، مثال دنیا و آخرت به صورت پیوستاری در آموزه
با حرکت به سمت یکی از دو مورد یاد شده، در عمل از دیگری دور  طرح شده است که آدمی

 گیری دنیا وآخرت به میزان زیادی با هم متفاوت و متضاد است.گردد، چرا که اساساً جهتمی
 

 
 

 
 

، 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 انسانمالزمت با انساندر اثر مجاورت و 
 4 -5ای دهد که هفتهساله، گزارش می 32و 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.های مدنظر کمپانیارزش

های خویش چنان در ساله، بیانگر آن است که وی با داللت الگو 9مالحظه مصاحبه رزیتای 
ظواهر 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:
 بشی؟ دوست پسر با داری دوست -»

 .نه فعالً ولی آره، اممممممم

  نه؟ فعالً چرا -

 نیس. بلند قدم زیاد هم ام،بچه هنوز چووون

  گیری؟پسر می شد، دوست بلند قدت -

 .دیگه آره

 بلنده؟ قد دخترهای برای فقط پسر دوست -

                                                   
ودکان های انجام شده با کهای ارایه شده در این کتاب، مبتنی بر مصاحبهلتر هم ذکر شده است، تحلیگونه که پیشهمان .3

 اند.ها نیز در کتاب درج گردیدهو نوجوانان دبستانی است که متن مصاحبه
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 کنه.نگاهت هم نمی کس هیچ وگرنه بشی، خوشگل باید دیگه، آره

 کنه؟نگاهت نمی کسی نباشی، خوشگل دونیمیکجا  از -

 .داره زیاد دخترم دوست دیگه، تازه خوشگله باربی چون خب

 داری؟ دختر زیاد دوست چی تو -

 .نه باربی اندازه به ولی دارم،

 کنی؟چه کار می نشی، خوشگل باربی مثل شدی بزرگ -

 .«کنمآرایش می

 تحول قرائت دینی

شود که دو جریان اسالم های اسالمی مالحظه میدینی ایران و دیگر کشورهای با تأملی در حوزه
سیاسی که داعیه حکومت دارد و اسالم غیر سیاسی که کار دین را جدا از حکومت و حکمرانی 

 داند، وجود دارند.سیاسی می
 ههای مختلفی وجود دارد، دیدگاهی که معتقد به مداخله همدر حوزه اسالم سیاسی نیز دیدگاه

مردم در مسایل حکمرانی است و دیدگاهی که معتقد به این است که الناس ایتام و العماء قیمون 
 علیهم.

هایی از اسالم سیاسی )نظیر اجباری بودن حجاب، کنند و با جلوهنوجوانانی که در ایران زندگی می

ها را که طبق با خودی بینند و از سویی برخوردمسأله مجازات ارتداد و مانند آن( خود را مواجه می
یابند، خود به خود ممکن است نسبت به دین احساس قرآن باید رحمانیت توام باشد، این گونه نمی

ین، از هایی که با کنار نهادن دناخوشایندی پیدا کنند. از سوی دیگر نوجوانان اخیر در برخورد با الگو
نند، باید از قرائت رسمی دین که در جامعه کاند، خود به خود احساس میدین انسانیت سخن سر داده

ای که دارد، ساله، در مصاحبه 32هایشان با آن مواجه هستند، فاصله بگیرند. اظهارات ارغوان و کتاب
شاهد مثال بارزی در مورد تحول قرائت دینی است که در برخی از نوجوانان پدید آمده است )و 

خواهد آمد، این مسأله در سطوح سنی دبیرستان با های مقطع دبیرستان گونه که در کتابهمان
 خورد(.آموز مالحظه شده و به چشم میتری در سطح جوانان دانششدت و حدّت بیش

 کاری شده؟چی شد به این فکر افتادی که قرآن دست -»

وحانیا ربینی تو کاناال یه فیلمایی میاد که بعضی گن... یا بعضی وقتا میآخه واقعاً چیزایی که می
رحم باشه، قدر سخت گیر و بیکنم خدا اینگن! خیلی آنرماله، آخه واقعاً فکر نمیدارن یه چیزایی می

 گه اینه که بکشین، بکشین، بکشین، خدا باید خیلی مهربون باشه به نظرم. هر چی هم تو قرآن می
 طور نبوده؟ کنی که اینپس تو اسالم رو قبول داری، ولی فکر می -

 کردم. تونستم دینی رو انتخاب کنم، مسیحی بودن رو انتخاب میخودم میاگه 
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 چه طور؟ -

 بندی داره دیگه. ترن، اما اونم درجهکنم آزادحس می
 مثالً چی رو توی مسیحیت دوست داری؟ -

 مثالً همین اعضای اکسو، اونا مسیحین. 
 ها در کل دینشون چی هست؟ایکره -

شون مسیحین، یه عده دینن، یه عدهت دارن، کالً پنجاه درصدشون بیهای متفاوخیلی دین
شون روبکنن، مششون رو میتاشون مسیحین، ببین عشق و حالبودایین، سوهو بوداییه، ولی هشت

اش کلیسا هست، یعنی هم به خدا اعتقاد دارن، هم دارن یه خورن، ولی سهون مثالً همهرو می
قدر ما محدود شدیم، من که برن، واقعاً یعنی اینخواد پیش میشون میزندگی عادی رو هر جور دل

ه زندگی وقت دوبارمعلوم نیست تا چند سال دیگه زنده بمونم، بعدشم که دیگه قرار نیست تا هیچ
ام، از همین چند سال، مثالً یه جا دیدم که کنم، پس چرا استفاده نکنم از همین چند روزی که زنده

شون شد، سال 33شون رو انتخاب کنن وقتی که ها خودشون دینذارن که بچهمیتوی یه کشوری 

طوری نیست که یکی بیاد هی پرشون کنه، این وقتم اینخوان، هیچگن که کدوم دین رو میبعد می
 طوریه. طوریه اوندین این

ت تونسیشد اگه آدم مچند سالت بود که به این مسایل فکر کردی، که مثالً چه خوب می -
 دینش رو عوض کنه؟

 از همین ششم. 
کنی کنی با این شرایط اگر بتونی دینت رو عوض کنی، دین رو عوض میپس در کل فکر می -

 مونی، درسته؟دین نمیو بی
آره، به نظرم آدم باید به یه چیزی تعهدی داشته باشه دیگه، چون من به خدا که اعتقاد دارم، اگه 

پرستن خدا اعتقاد نداری، بعد به نظرم بین دینایی که خدا رو قبول دارن و می دین بمونی یعنی بهبی
هر چه  گهمسیحیت بهتره تا اسالم، همین فیلم شبی که ماه کامل شد؟ همون پسره هست که می

ده که انگار دین اسالم فقط برای تره، همین چیزا رو نشون میتر بکشیم، خدا خوشحالقدر بیش
 گی خدا مهربونه!شه؟ مگه نمییعنی چی ما بکشیم خدا خوشحال میکشت و کشتاره، 

 بینی؟خدا رو چه طوری می -

گه به همدیگه بدی نکنید، همدیگه رو نکشید، با همدیگه مهربون باشید، به هم کمک خدا می
رانه گیتهای سخقدر قانوناش با هم دشمنی نداشته باشید، فکر نکنم واقعاً خدا اینکنید، انقد همه

 «. بینمجوری نمیبذاره واسه مردمش... خدا رو من این
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 بینی الهی تشکیک در جهان

برخی از آثار تولید شده در آن سوی آب، حاوی القائات عقیدتی خاصی هستند که این القائات از 
« صرمشاهزاده »یابد. به عنوان نمونه، پویانمایی ها انتقال میهای مورد عالقه آنان بدانسوی الگو

 در صدد ترسیم حضرت موسی، علیه السالم، به صورت فردی عادی، شرابخوار و زن باره است.
ی های تهیه شده آخرالزمان، منجی نفی شده، در بسیاری از فیلم«ظهور نگهبانان»در پویانمایی 

 گردد.هم اندیشه منجی نفی و انکار می
ها هم در صدد دامن زدن به خرافات سریالها و های کارتونی، پویانمایی، فیلمبرخی از تولید

ها مفهوم جادو و جادوگری وجود دارد، به میزان قابل هایی که در آنهستند، به عنوان مثال، تولید

توجهی در آثار تهیه شده برای کودکان و نوجوانان وجود دارد که دلیل آن احتماالً نوعی مقابله با 
مفهومی است که با ماوراءالطبیعه گره خورد است، از سویی  دین و دیانت است. زیرا جادو و جادوگری

د ها مقوله جادو وجودین نیز با ماوراءالطبیعه گره خورده است و کودکان کاربر محصوالتی که درآن
ابراین پندارند، بندارد، پس از بزرگ شدن، به راحتی جادوی سفید و سیاه را کنار نهاده آن را خرافه می

 وانند عیناً مقوله دین را با استداللی مشابه کنار بگذارند.تکودکان اخیر می
 داند که باید آن را کنار نهاد.ای مینیز دین و دیانت را امر موهوم و فرسوده« نه»پویانمایی 

پرداز، هادی و راهنما کوشند خود را به صورت یک نظریههای مجازی هم که میبرخی از شاخ
ا اظهار نظرهای عجیب و غریب خودشان ممکن است در اعتقادات برای هوادرانشان مطرح کنند، ب

مخاطبانشان تشکیک ایجاد کنند. پست زیر دانیال پایدار نوعی از تناسخ را به ذهن هواداران متبادر 
 سازد:می
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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

یکایی رابشری امرهای فها به یک منجی نیاز داشته باشند، الگونتیجه رسیده است که اگر انسان

 متکفل این امر خواهند شد. 
های آن دهد که در اثر کاربری از الگوای که دارد، در عمل نشان میساله، در مصاحبه 33امیر 

بینی الهی رسیده است، زیرا وی ضمن اعتقاد یافتن به خدای قومیتی، سوی آب، به تشکیک در جهان
رسیده  اند، اساساً به این نتیجههای فرابشری ترسیم شدهتهای امریکایی که با قدردر برخورد با الگو

 شان هستند.ها فارغ از خداوند هستی، متکفل امور خود و جامعهاست که امریکایی
ساله در قسمتی از بیانات خودش در مصاحبه، از خدایان چندگانه و خدای قومیتی یاد  33امیر 

 کند:می
 لمون هم هست؟ های غیر مسخدا به نظرت توی کشور -»

 شه.ها پیدا نمینه بابا، اون جا

 چرا؟  -

 چون خدا فقط مال مسلموناست.
 کی گفته؟  -

خونه، انگلیسم همین طور، اون وقت اینا خونه، نماز نمیمعلومه دیگه چون آمریکا اصالً قرآن نمی

 شونبودم، همهکنن حضرت عیسی خدا هس، من جای خدا چه طوری خدا داشته باشن، تازه فک می
 فرستادم جهنم. رو یه راست می

 بخشی؟ هم می بخشه، توهایی که توبه کنن رو میخدا که بخشنده هست و بنده -

اومد، همه چیزای نخیرم، همه اینا الکیه، خدا اگه بخشنده بود که آمریکا انقد از خدا بدش نمی
 اوناس. امریکایی علیه خدا هستن، پس معلومه که خدا دشمن 

 کدوم چیزهای آمریکایی علیه خدا هست؟  -

 «.زننگن اونا تو مرحله آخر قرآن رو آتیش میکلش دیگه، مگه نشنیدی، می
دارد فردی مانند فلش، قادر به انجام ساله در فراز دیگری از مصاحبه خودش، اظهار می 33امیر 

 :ها نیستهایی است که خداوند متعال قادر به تحقق آنکار

 تره؟ تن از همه قویکنی بنپس تو فکر می -»
 از همون اول شانس داشت که همچین ساعتی گیرش اومد، معلومه از همه بهتره.آره، 

 چون شانس داره؟  -
 آره دیگه، خوش شانسه. 

 به نظرت خدا بهش شانس نداده؟  -
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 نه بابا، خودش شانس داره، خدا که با اون کاری نداره. 
 کنی که خدا یه ذره بهش کمک کرده؟ یعنی اصالً فکر نمی -

 نه. 

 کنه؟ ها کمک میهای کارتونی که دوست داری چی، خدا به اونی شخصیتبقیه -
 کنه، قهرمونا که مسلمون نیستن. ببین خدا فقط به مسلمونا کمک می

 مسلمون نیستن، پس یعنی چی هستن؟  -
ته، فرسکنن، خدا هم واسشون بال میکمک خودشون زندگی می کافرن دیگه، اونا خودشون با

 دن. ی نجات دارن، شهرشون رو نجات میاونا خودشون فرشته
 دونی؟ کنن، از کجا میگه خودشون بدون کمک خدا کار میکی می -

 فهمی. معلومه دیگه، نگاشون کنی می
 چه طوریه؟ هالک چی اون  -

اثر کرد که نیروی درونش رو بیدار کرد، قبالً باباش اون ماده رو روی ای روش یه روزی یه ماده

 ش ارث دادش که این شد.خودش امتحان کرد، بعد به بچه
 این از شانسشه یا خدا کمکش کرد؟  -

 کنه. اینم شانسش بود، خدا که به هالک و اینا کمک نمی
 کنه؟ چرا به هالک کمک نمی -

 ه، خدا هم دیگه با اون دوست نیست... . پرستچون هالک خدا رو نمی
 تر دوست داری مثل کی باشی؟ بیش -

خوام سرعت داشته باشم، تن باشم، هم میخوام مثل بنهم دوست دارم مثل هالک باشم، هم می
ضا اون خوام برم فی این قدرتا رو داشته باشم تا بتونم فرمانروای کل زمین بشم، حتی میبعد همه

 تصرف کنم. جا رو هم
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توی فیلم فلش یکی بود دشمن فلش بود، خیلی زورش زیاد بود، حتی صد برابر فلش قوی بود، 
تونست خوام مثل اون باشم، اون حتی زمان رو میحتی سوپر وومن هم زورش رو نداشت، من می

و زمان و اگه کسی ت گرده، اون صاحب زمانهره به گذشته و برمیراحت کنترل کنه، بهتر از فلش می

تونه زمان رو نگهداره، اما اون کنه، اون همه کار بلده خدا هم نمیجا بشه، مجازاتش میجابه
 «.تونهمی

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 نفی دین
اسالم سیاسی که به سبب الزام در برخی مسایل حاد اجتماعی نظیر ارث، حجاب، ارتداد و نظایر 

، کار اندشهروندانی است که تن به مقررات تدوین شده و مقرر ندادهآن، ملزم به اعمال مجازات علیه 
دشوارتری را در قیاس با اسالم غیرسیاسی برعهده دارد که مردم را در مواردی مانند حجاب مخیر 

داشته و به جای مداخله در جزئیات حکومتی، کار خود را به نصیحت و داللت مردم و حکومت به 
 ود کرده است.طرف خیر و خیرخواهی، محد

ری تهای ویرانگر )و در حد نازلفضای جامعه اسالم سیاسی در مواجهه با فضایی که توسط الگو
های بسیاری است که برخی از نوجوانان در مواجهه با شود، دارای تقابلفضای مجازی( ترسیم می

کر انتزاعی قدان تفهای مبتنی بر صفر و یک خویش )که نشأت گرفته از فها، با استداللاین تقابل

ا کنند، بدهد و بها از آن یاد کرده و مییا ضعف آن است(، ممکن است حکم به حقانیت آنچه الگو
شود، روی خویش را از ها و آنچه در فضای مجازی مشاهده میاستقبال از دنیاگرایی موجود در الگو

 دین و معنویت برگردانند.
اش با استدالل عینی خویش )که در نتیجه تفکر عینی هساله، در فرازی از مصاحب 33امیرحسین 

وی بوده، خیلی قادر به فهم مفاهیم انتزاعی نیست(، دین و دیانت را که برای وی ملموس نیست، 
 کنار نهاده است:

 ؟ هست دین چی هبع نظرت راج -»
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 .بد نیست

 یعنی چی؟  ،خوب بد نیست -

 م یا شیطانبیننمی رو مثالً ما خدا ،قبول داشته باشیم رو بینیمگم باید چیزی که میمن خودم می

 .این یه اشتباهه ،که واقعاً هست هخب از کجا معلوم ،گیم هستفقط می ،بینمنمی رو

 قبول داشته باشیم؟  رو بینیمیعنی باید هر چیزی که می -

  .رهآ

 م نیست؟ ه اهیعنی اون ،بینمکه نمی رو هم جهنمو بهشت  ،جوری باشهخوب اگه این -

 .بله

 کنیم؟ ای خوب میها کارهدمآپس چرا ما  -

 .دهچون حس خوبی بهمون دست می

حتماً باید کار  و ما دهمیدست ن حس خوبی اهبه اون د،کننای بد میها کارهدمآخوب بعضی  -
 داشته باشیم؟  یخوب کنیم تا حس خوب

 . کارای بد خوب نیست ،از نظر اخالقی آره

 دین گفته! رو که اهاین ه،چی بده چی خوب ،کنهکی تعیین می رو اخالقب وخ -

یم دین تونیم بگنمی ،کنندم خوبی هستن، کارای خوبی میآولی ، هستن دین ندارن یاخیلخب 
 .هستنهم بدی  یدماآولی  ،این همه آدم دین دارن ،شهصد باعث خوب بودن میر د داشتن صد

 درسته؟  د،ننخوب اآلن خانواده شما مسلمو -

  .فقط به اسمش ،بله

 خوب یعنی چی؟  -

 «.دینیمشاید ما بی ،رنیگخونن یا روزه نمیبابا که نماز نمی و خب مامان

ن گیری خویش از دیهایی نسبتاً مشابه، فاصلهساله هم با استدالل 33ساله و آرمین  32شروین 
 اند:و دیانت را اعالن کرده

 ها؟بینی یا با مامان اینمیخودت تنهایی سریال  -»
 دیدم، ولی از وسطاش خودم تنها.اولش با مامانم می

 توش چیزی داره که خوب نباشه؟ -

 یعنی چی؟ 
 که مثالً دوست نداشته باشی نشون مامان بدی؟ -

 نه.
 هیچی؟ -

 یه کم صحنه داشت.
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 شه یه کم بگی که بفهمم؟چه جوری بود، می -
 خندد(.)میراس و ریچل مثالً دیگه  -
 

 
 
 
 

 ها با هم دوستند؟اون -
 اولش دوست بودن، بعد با هم عروسی کردن. 

 شون هم عروسی کردند؟بقیه -
 نه، ولی با هم دوستن. 

 توی یک خونه هستند؟ -

 کنن. ان، با هم زندگی میشون پیش هم آره همه
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 کنند؟ها عروسی نکنند، ولی با هم زندگی شه که آدممی -
 شه. شه اگه دوست باشن با هم، میآره، می

 تر با کدام امام آشنایی داری؟بیش -

 تر امام حسین. بیش
 به امام حسین اعتقاد داری؟ -

 آره، مامانمم اعتقاد داره. 
 کنه؟مثالً چه کار می -

 بینیم با داداشم. ریم دسته رو میمثالً روزای عاشورا، می
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 نند؟کتوی دسته چه کار می -
 زنن.زنن، زنجیر میزنن، سینه میطبل می

 تا حاال رفتی؟ -

 آره رفتم. 
 چه کار کردی؟ -

 زنجیر زدیم. 
 شناسی؟ها رو چه قدر میبقیه امام -

 شناسم. شناسم، امام زمان رو یک کم مینمی
 دونی؟از امام زمان چی می -

 کنه. مون هست که امام زمان ظهور میتوی کتاب
 ن مسأله اعتقاد داری؟تو به ای -

 نه. 

 چرا؟ -
  .ندارم چیزا این به اعتقادیکالً  که وقتی ندیدم، چه جوری اعتقاد داشته باشم، من

 ؟نداشتند وجودها امام کنیمی فکر یعنی -
 «. دونیم، برای خیلی سال پیشهنمی که ما

 خوب تو توی آمریکا باشی هنوز هم مسلمونی؟ -»
 خونم.نمینه، من اآلنشم نماز 

 شه که بخونی.موقع که واجب میخونی، ولی بزرگ شدی چه طور؟ اوندونم اآلن نمیمی -
 شم از این کارا.نه دیگه، برم آمریکا راحت می

 شی؟راحت می -
 «.تونم بکنم، آزادمآره دیگه، هر کاری بخوام می

ینی، ایی، تحول قرائت دگرایی با افزایش دنیاگرمجموعه آنچه ذیل عناوین فرعی: کاهش معنویت
بینی الهی و نفی دین از آن یاد شد، کودکان و نوجوانان کاربر را القائات عقیدتی و تشکیک در جهان

ی اخالقی، گرایسازند، سردرگمی اخالقی و تن دادن به نسبیتدر عمل با اخالقیاتی متفاوت مواجه می

 روند.به شمار می های اغتشاش در دیدگاه عقیدتی افراددو پیامد از پیامد
آن  ها غالباً منادیهای غربی در برخورد با اخالقیاتی که این الگوکودکان و نوجوانان کاربر الگو

ه اند. بتر مواجه شدهها کمشوند که در تربیت محیطی خویش با آنهستند، با مواردی مواجه می
ها، از مفاهیمی هستند اسراف و نظایر آنگرایی، پرهیز از مداری، جمعمداری، اخالقعنوان مثال، دین
زمان با مواردی نظیر شود، اما اگر همین کودک همها از بدو کودکی خویش آشنا میکه کودک با آن
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ها گرایی، خشونت و پرخاشگری و مانند آندینی، غیراخالقی بودن، فردگرایی، اسراف، شهوتبی
منطقی مسایل متعارض را نداشته، به راحتی به مواجه شود، بالطبع ذهن او یارای تحلیل درست و 

 .ج( 3399)منطقی،  رسدسردرگمی می

آید. وی تحت تربیتی به ظاهر ای در همین زمینه به شمار میساله، نمونه 30مصاحبه فرشته 
اسالمی قرار دارد، اما در برابر شیفته سیندرال و حرکات و سکنات او است و همین تعارض در عمل 

 سردرگمی، ابهام و تردید ساخته است.وی را دچار 

 گرایی اخالقینسبیت

های غیردینی اخالقیات را ثابت اگر چه دیدگاه دینی به اخالقیاتی ثابت اعتقاد دارد، اما دیدگاه

گرایی اخالقی را مورد تأیید خویش قرار داند و در واقع نسبیتندانسته، تابع شرایط محیطی می
 دهند.می

 ها که در آن همها و سریالهای دیجیتال، فیلمها، بازیها، پویانماییارتوننمایش انبوهی از ک
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
 ها فرد فقط به صرف بردنهایی که در آنکلش آف کلنز، کلش رویال( و یا حجم وسیعی از تولید

ز های پابجی و فورتنایت( و در نهایت بسیاری ابازی، باید دست به کشتار دیگران بزند )مانند بازی

ی روابط ها مقابله با پلیس و قانون، و رد و بدل کردن مواد مخدر و برقرارهایی که در آنبازی
وبیل های دزد بزرگ اتومشود )مانند مجموعه بازینامشروع با این و آن، با دیده تحسین نگریسته می

ها و ها و فیلمهای دیجیتال، کارتونای(، در مجموع کاربران کودک و نوجوان بازیتییا جی
ا پیشه رایی اخالقی رگدارد تا از اخالقیات ثابت دست برداشته، نسبیتهای غربی را بر آن میسریال

 خویش کنند.
های خود نسبت به روابط آزادی که در فیلم نابغه دیده اش از تردیدساله، در مصاحبه 32ارغوان 

کند خودش با قطعیت از این مسأله یاد می ساله، در مصاحبه 30گوید، اما ستایش است، سخن می
 ند:که هر کس بایدآزاد باشد تا هر گونه که خواست، زندگی ک

 بینی؟ ها، بخوای فیلم نگاه کنی، از کجا میبرگردیم دوباره به بحث فیلم -»

 کنم. من معموالً دانلود می
 زبان اصلی؟ -

 آره.
 بدون سانسور؟ -

 آره.
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 بینی؟کنی و میها رو دانلود میاز کی خودت فیلم -

ندتا ب باشه، دیگه چذاشت فیلمایی که مناسمن از فک کنم کالس دوم بودم که خواهرم برام می
خندد(، ولی از همون بچگی شروع کردم به دیدن فیلم با زیرنویس، واقعاً ماچ و بوس چیزی نبود )می

دیگه  ده رو کسهای خوبی هم هستنا، ولی حسی که بازیگر اصلی بهت میزنه، دوبلهدوبله گند می
 تونه بده دیگه. نمی
 بینی، چه طوری هستند؟ سانسوری رو که میهای بیخوب فیلم -

هایی توش داشته باشه دیگه، توی گیفتد دختره بچه هست و خب تا حاال شده که یه صحنه

ره و کلی مسأله ریاضی اینا رو بلده حل بکنه، خیلی باهوشه و اینا، بعد معلمش با مهدکودک می
 کند(.داییش با هم... )مکث می

 خوب نظرت راجع به روابط آزاد چی هست؟ با هم رابطه دارن؟ -
 «. دونم... همون بعد ازدواج کار بهتریهدونم... بعضی وقتاا... نمینمی

 داشتن خوبه؟ پسر دوست نظرت به -»

، نمیاد خوشم بده دوستیگن می که آدمایی واقعاً از نداره، من اشکالی نظرم به سنی یه از ،آره خب
با  و نداشت حجاب کننمی فکر خوبه، مثالً بعضیا خیلی هم های عاشقانهکار و بوس نظرم به تازه

 . خوبیه کار خیلی نبودن، دوست کسی
 بده؟ هااین و حجاب نظرت به یعنی -

بخونم،  نماز ندارم، دوست و واقعاً سخته کنم، سرم چادر ندارم دوست کهمن ولی بد نیست،
خب  ن،خونمی نماز نه و دارن حجاب نه اینستا، تو کننمی درست کلیپ که آدمایی این از کدومهیچ

 «. بذارن هر کی هر طور دوس داره زندگی کنه
های جداگانه خویش، ضمن دفاع از فردی نظیر ساله، در مصاحبه 33ساله و اشکان  32بنیامین 

شخصی وی قلمداد های وی و صرف مواد مخدر و مشروب توسط وی را جزو زندگی تتلو، فحاشی
 ها، دست به نفی تتلو بزنند:دانند که برمبنای آنها را مواردی نمیکرده، آن

 خوادمی که یجوراون ،هذارتأثیر می هیبق یرو چون کهشه ، نمیداره رو خودش یزندگ هم تتلو»
 30 یول ،نه همه حرفاشم، نداره حرف ییخدا که قشمیموس و اآهنگ فن تربیش من ،نکنه یزندگ

 .درسته درصد

 ؟ یندار یمشکل ،دهمی فحش اشهآهنگ یتو کهاین با -
  .ندارم یمشکل ،نه

 ؟ارهند یمنفتأثیر  د،نهست سال و سن کم که ییکسا وها بچه یرو اهفحش نیا نظرت به -
 ستین دبل فحش هیدبستان که یکس نکن فک .همه، دنمی فحش همه گهیداآلن  بابا)با خنده( 

  «.اشآهنگ یتو بده فحش دوتا هی مه تتلو حاال، دهینشن ای
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 .کردن اجبار ما به رو یاشتباه دیعقا و ههاشتبا تیوحانرهای حرف که یگفت تو -»
 بله.

 بشه؟ هااون نیگزیجا تونهمی و درسته یدیعقا چهبه نظرت  -

 .نشه اجبار بهش زیچ چیه و باشه خودش یبرا خودش دیبا دمی. آادهیعق چیه
، همربوط خودشه ب ،بکنه زنا یحت ای بخوره مشروب بکشه، گل نفر هی که نیاپس  بوخ -

 درسته؟
 دونم، شاید.نمی

 .هریزنمی قیات بهماخال ی،جور نیا نظرت به -
 .نه ،بشه مربوط خودش به یک هر یزندگ اگه

 ؟مربوطه خودش به فقط یتیسلبر و الگو که تتلو ریام یزندگ نظرت به -
 .کنهمی کاره چ که نداره یربط چیه ما بهو  مربوطه خودش به فقط شیزندگ ،بله
 ینید احکام از یلیخ دیشا و بشه اجبار یکس به دینبا نید که میدیرس جهینت نیا به ما ناآل تا -

 و هافراد یشخص یزندگ به شدن وارد ، در عملگهید یاهکار یلیخ و خوردن مشروب نهی از مثل
 بد ای خوب یبرا یمالک و شهیشخص یزندگ ، این کارهاکنهمی ورزش ای کشهمی گل که یکس

 درسته؟ ست،ین بودنش
 «.بله

های خودشان، دزدی از افراد پولدار و پذیرش هم ساله هم در مصاحبه 32رضا و ارغوان 
 دانند:گرایی را مباح و پذیرفته میجنس

ت به دس با دزدیاون رو ی ول ،دست بیاریمه خب اگه بخوایم پول ب ،گفتی پول برات مهمه -»
 ؟ هست نظرت در این مورد چی بیاریم،

 .ولی باید ببینیم از چه جهتی نگاه کنیم ،دزدی کار خوبی نیست

 یعنی چی از چه جهتی نگاه کنیم؟  -

شکالی اکه قدر خودش دزدی کرده و داره اون، دار بگیریم مثل ساشا کار بدی نیستاگه از یه پول
 .نداره

 ؟ هست ساشا کی -

 .قازادهآیه 
 خوب چه کار کرده؟  -

 .یه عالمه زن داره ،با پول باباش رفته خارج

 ا دزدی کنیم؟ هخوب پس یعنی نباید از فقیر -

 «.وردنآدست ه نه اونا خودشون به سختی پول ب
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نه از کشه و خودش خیلی حمایت میچانیول گفت، عشق بین دختر و پسر فقط خالصه نمی»
ای و مردم عادی کره. مثالً اونا های کرهلی تفاوت فرهنگ وجود داره بین آرتیستاین افراد و خی

گه با دوست دخترم اومدم و اینا هم کنن، مثالً یه دختر میاد میها حمایت میتیبیجیاز ال میان

 شون نه. گن وای چه قدر بهم میاین، اونا کامالً اوکین، ولی مردممی
 تونه وجود داشته باشه؟کاری میسل جدید هستی چه جایگزین و راهحاال به نظر تو که ن -

ساله است(، مشکل دارن با  35سن و ساالی خواهرم )بینم که توی هممثالً من خیلی وقتا می
 گن نجسه و فالنه و گناهه... .ها و میگراجنسهم

 های خودت شنیدی؟ها رو از دوستپس این -
کنم نسبت به من زنم، چون حس میباهاشون در مورد اینا حرف نمیاز دوستای خودم نه، چون 

خوام بگن وای ارغوان من رو پر کرد و این چیزا، شاید ان، بعد نمی تر تحت کنترل خانوادهبیش
پدر  دونم کهشون اوکی نباشن، چون منم که با مامانم در مورد این چیزا صحبت نکردم و میخانواده

ه این کی ما باید بر که اینا گناهه بزرگ شدن، منم با این تفکر بزرگ بشم، و مادر من با این فک

سطح شعور برسیم که این یه چیز عادیه تو دنیا؟ و ما قراره جهان سومی بمونیم تا ابد، ولی من اگه 
کنم که اوکی باشن و نسل به نسل این اتفاق درست های منم کاری میبا این چیزا اوکی باشم، بچه

 «. خوان که بشهه، ولی متأسفانه نمیشمی

 پذیرش اخالق خودمدار به جای اخالق دیگرمدار

 توان اخالق را به دو اخالق خودمدار و دیگرمدار تقسیم کرد.از یک منظر می

اخالق خودمدار اخالقی معطوف به خود و هوا و هوس شخص است، در حالی که اخالق دیگرمدار 
 ران برای رفع مشکالتشان است.معطوف به دیگران و کمک به دیگ

یر و ها و تحقق خگرا است و انسان را موظف به پرهیز از بدیدیدگاه دینی که دیدگاهی تکلیف
 داند، تکالیف زیادینیکی برای خود، خانواده، جامعه و جامعه جهانی و حتی زیست محیط خودش می

توان با عنوان اخالق لیف اخیر میسازد که از اخالق مبتنی برتکارا برای فرد دیندار مطرح می
های دیگرمدار یاد کرد. البته زیست آدمی نیز منطبق بر اخالق دیگرمدار است، به این معنا که سلول

ها کشف شدند، عواطف دیگری سال پیش در انسان 20سال پیش در میمون و  25ای که قریب آیینه

ود، اگر در شتی انسانی با فرد دردمندی مواجه میکنند و بالطبع وقرا در میمون و انسان بازنمایی می
ای در وی پدید آمده های آیینهجهت کمک به وی اقدام نکند، از عواطف متألمی که توسط سلول

است، گریزی نخواهد داشت. بنابراین زیست آدمی در جریانی همسو با ادیان الهی که انسان را 
کند، در حالی که بسیاری از یگرمدار را تجویز میبینند، در اخالق، مسیر اخالق دگرا میتکلیف
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مشی کامیابی حداکثری از لذّات زندگی، در عمل با اخالق های ویرانگر، با نشان دادن خطالگو
 .ج( 3399)منطقی،  دهندخودمدار همسویی و همخوانی نشان می

آموزان این دانش شود کهآموزان دبستانی، مشخص میهای انجام شده با دانشبا بررسی مصاحبه

گرانه های فراپرخاشها و پویانماییهای دیجیتالی، کارتونای که با بازیاز سویی به سبب تغذیه
های مخرب های مبتذلی که الگوپردازیاند و از سوی دیگر به سبب انتقال سبک زندگی و حاشیهشده

یری گخویش که مبنایی برای شکلپرداختند، رفته رفته از عواطف رقیق انسانی ها میبه نمایش آن
اند که در این عرصه و فضا، نوعدوستی نفی و ای شدهاخالق دیگرمدار است، دور شده، وارد عرصه

ها، ها و نفرتانکار شده و کودک و نوجوان با غرق شدن در آن، به دلیل مواجهه با انبوهی از کینه
 یابد.های واالتر نمیدیگر فرصتی برای اندیشیدن به افق

 
 
 

 
 
 

هایشان، شواهد ساله در مصاحبه 33ساله و امیرحسین  32ساله، رضای  3اظهارات محمدحسین 

دهند که چه گونه این کاربران خردسال، به جای گویایی در همین جهت را به دست داده، نشان می
 اند:یافتهیافتن اخالقی دیگرمدار، خود به خود به سمت و سوی اخالقی خودمدار سوق 

 هایی تو ایکس باکست داری؟گی چه بازیمحمدحسین به خاله می -»
 داعش بازی دارم، مشت زنی، فوتبال، دزد و پلیس... .

 تر دوست داری؟کدوم رو از همه بیش -
 خب معلومه داعش بازی.

 داعش بازی چه جوریه؟ -
رو ویلچره، بعد بهش هم بمب  برن باالی پشت بوم، آدمی کهتو داعش بازی خب یه آدمی رو می

خوان پرتش کنن پایین، ولی قبل از این که پرتش کنن، خودش روی هوا منفجر بستن خب، بعد می

 ریزه همه جا.شه، بعد خووون میشه، بدنش تیکه تیکه میمی
 این بازی رو دوست داری؟ -

 زنن.می بندن، دارشی میبرن به یه طنابمی دزدنمی آره، بعد تازه یه پلیسی رو داعشیا
 چرا داعش بازی رو این قدر دوست داری؟ -

 آخه خیلی باحاله.
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 ها همدیگه رو بکشن باحاله؟این که آدم -
 آره، باحال نیس؟ 

 کنی؟کنی چه کار میبعد از این که داعش بازی می -

 کنم.شم، خب اون کارا رو تمرین میبلند می
 کنی؟تمرین می -

کنم، شاید منم بخوام یکی رو خندد( آره تمرین میگر میی متعجب مصاحبهچهره)از دیدن 
 بکشم.

 خوای بکشی؟کی رو می -
 ادبی چیزی... .دونم، یه آدم بیچه می

 کشن؟ادب رو میهای بیآدم -
 کشمشون.آره، من می

 کشتن دیگران رو دوست داری؟ -

 بیرون. آره، دوس دارم گلوشون رو ببرم، خون بریزه
 اولین بار کجا دیدی یکی یکی رو بکشه و خون بریزه بیرون؟ -

 توی داعش بازی.
 از همون موقع دوست داشتی؟ -

 آره، عاااشقش شدم.
 تا حاال خواب داعش بازی رو دیدی؟ -

آره یه شب خواب دیدم یکی رو کشته بودم، بعد گوشتش رو کنده بودم، خب خونشم ریخته بود 
 تو کل خونه.

 کنی؟های خودت هم داعش بازی میدوستبا  -
 آره، یه بار با بردیا شمشیر بازی کردم، بعد با شمشیر سرش رو مثل داعش جدا کردم.

 دردش نیامد؟ -
 چرا اینقد دردش اومد که نگو.

 آخی گناه داشت. -

 حقش بود، خواست نیاد به جنگ من.
 کشیش؟هر کی بیاد به جنگت می -

 «.کند(خوام تو رو هم بکشم )کودک به حالتی جنگی شروع به بازی میمیآره، تازه اآلن 
 ؟دنرو یاد باز حیوانات مراقبت هایی تو گوشیت داشته باشی که عزیزم تا حاال شده بازی -»

 .تونیم بکشیمشونهم می ،تونیم از حیوانات مراقبت کنیمهم می ،تو بازی مانکرافت هست 
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 برای چی بکشی؟ -

  .تونیم الکپشت بندازیم تو یه ماده مذابکرافت میبازی مان

 شه؟ بعدش چی می -

 .مردبعد می ،خورددًمیج می

 ومد؟ اخوشت می -

موقع مردن خیلی باحال  ،مانکرافت بندازی تو مواد مذاب یآخه هر موجودی تو ،دادره کیف میآ
 .شهمی

 شه؟ چه طوری باحال می -

 «.میرهبعد می ،باال پایینپره میره، میوقتی که داره می

 ؟هست ت کیاهخوب خواننده مورد عالق -»

 .خوشم میاد اس آریار امن از خش
 یار خوشت میاد؟ااز چی خش -

  عالیه. که لحنش و بیتاش ست،از آهنگاش که مثل رپ خارجیا

 رپ خارجی چه فرقی با رپ ایرانی داره؟ -

 .تو همین لحن و مدل خوندن و ایناش فرق دارن

  گی؟چی می هبع آهنگاش راج یتو اس آریار اخش -

 ،میوت کنه جز خودم، یعنی کسی جرأت نداره با من بیفتهرو تونه من گه کسی نمیمثالً می
 .های قوی دارهتیکه

 ؟هست تیپش چه جوری -

که  از بس ،خودشدست گه به خاطر این کچله که پشماش ریخته از و می هتیپه، تازه کچلخوش
 .خواست فیت بدهچندی پیش با بهزاد لیتو می ،خفنه

 زنه؟میهم ای بد هاش حرفهآهنگ یتو اس آریار اخش -

 .لووَت هَگفبه تتلو می ،خدا بودا ،یه دیس داده بود به تتلو ،شه رپ بخونی و فحش ندیمگه می
 ل؟وَیعنی چی هَ -

 .دیگه هیعنی تتلو هَوَل

 دونی؟میهست، معنی  هل به چوَخوب هَ -

 .گن جون و اینابینن میاین پسرایی که داف می

 دونی داف یعنی چی؟عزیزم می -

 تردخ رجواش با اینتتلو از این دخترا خوشش میاد و همه ،این دخترا که خوش اندامن و پلنگن
 کار. خاطر همینه ش کرده باهر مسخرآخشایار اس  ،اس
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 دیس کرد؟ رو حاال چرا تتلو -

مثالً  ،ده بهشونکنن که تتلو دیس بک میهمه رپرا یهو دیسش می ،گهیخه تتلو چرت زیاد مآ
 .خوند براشرو جوجه هنری و این  ،بهش گفت ،لووَدر جواب تتلو هَ

 ؟ ددر حال دعوا کردن هستنها با هم اینپس کالً  -

گ آهنگ رین ،ر با خلوت رپ بتل کردنآهمین چند وقت پیش اس  ،کننرپ بتل می ،ره دیگهآ
 .که خیلی خفنه

 ؟ دگفتنچی می -

ن ای ،بگیرهرو جای من  هسگاین که به جا این ،گهمی هاومد ،گفتر میآخلوت به خشایار اس 
 ،تو اصالً در حد من نیستی گه، بعد میبگیره رو خشایار اومده جای مناینه که منظورش  .وزغ کچل

 .ری باوگه الل نمید خلوت اومده بهش میگه اولش بعتو یه آهنگ خشایار دً، دً، دً می
 ر؟آاس  خشایار گندونی چرا بهش میمی -
 .معنی خاص نداره ،داشته بگه دیگه جوری دوستهمین ،نه

 هم دیس دادن؟ه ر بآبرای چی تتلو و خشایار اس  -
ا طرف ه تگتتلو یه چی می مثالً ان، دنبال حاشیه ،زنه الکیزمانایی که یکی میاد یه حرفی می

 .یه کم فالوور بگیرن ، این طوریبدهرو مقابل جوابش 
 تتلو دنبال حاشیه بود؟یعنی اآلن  -

ان بعد همه یهو می ،گهیه چی می ،کنهموقع قاطی می هر هست، ترین خواننده تتلوره، پرحاشیهآ
 .خودش الکی میاد مسخره بازی در میاره ،ر کاریش نداشت کهآوگرنه اس  ،کنندیسش می

 ؟هست به نظرت کارش خوبه که دنبال حاشیه -
 .کنیکی یه کاری می هر ،دیگه هبرای فالوور

 ؟دادباید به هم فحش  ،برای داشتن فالوور زیاد -
 .اینم یه کاریه، ن دیگها همردم دنبال حاشی

 تو از رپ بتل خوشت میاد؟  -

 .گممنم بعضی وقتا از این تیکه خفنا می ،رهآ

 حفظ هستی؟ رو ا هتو همه این آهنگ -

  «.(دکنمیرینگ  ندن آهنگاشروع به خو) ره چه جورمآ

 پذیرش القائات عقیدتی الگو

های مخرب، خاطرنشان شد که در عنوان تحوالت قرائت دینی کودکان و نوجوانان هوادار الگو
هایی نظیر پویان مختاری، میالد حاتمی و ساشا سبحانی در عین گرفتن ژست مذهبی بودن و الگو



 375/ تأملی دوباره

 

حج نهادن یا شرکت در عزاداری امام حسین، علیه السالم، از مشروب خوردن و قمار و قماربازی و 
بندی و قمار، هواداران خویش های شرطنگاری نیز ابایی ندارند و به راحتی با همکاری با سایتزههر

دی زیاد برنده بنریزی دستگاه مبنی بر این که ارقام کوچک شرطها کشیده و با برنامهرا به این سایت

ثر د کنند که در آنجا در اکها واربندیاندازند که مبالغ کالنتری در شرطشوند، مخاطبان را به ولع می
، هایی نظیر عدم احراز هویتشوند و حتی در صورت برنده شدن، ممکن است با بهانهموارد برنده نمی

 جایزه فرد برنده به وی مسترد نشود.
ها، در ابتدا ممکن است در زمینه مسایل دینی، های ویرانگری نظیر پویان، میالد و مانند آنالگو

مدار معرفی کنند و شواهدی نیز در این جهت ارایه کنند، در به دین و افرادی دینخود را وابسته 
نیز  های خیرخواهانه خویشمداری خویش، به تبلیغ کارادامه برای تحکیم بیش از پیش اندیشه دین

بندی و قمار، هواداران را تشویق به حضور در های شرطبپردازند، اما در نهایت با تبلیغ سایت
 کنند.ها میای اخیر و قمار در آنهسایت

نگاری )تا جایی که اندام نیمه برهنه همسر خویش را به معرض دید مضاف بر این، تبلیغ هرزه

روند، در این قسمت با مرور های ویرانگر به شمار میهای الگومخاطبان قرار دهند(، از دیگر اقدام
 گفته مورد بررسی قرار خواهند گرفت.رد پیشگذرایی در صفحات اینستاگرامی پویان و میالد، موا
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ا شوند، از سویی بهای ویرانگری نظیر پویان و میالد میکودکان و نوجوانانی که متوجه الگو

ها دلگرم شده و از سوی دیگر با مالحظه بدانهای به ظاهر مذهبی آنان، نسبت مالحظه رفتار
ها تردید یابد، اما در غالب موارد به دلیل برخورد های خالف دین آنان، ممکن است نسبت بدانرفتار
ها، کودکان و نوجوانان هوادار، در نهایت با پذیرش تر منطقی هواداران با الگوتر عاطفی و کمبیش
ین و دیانت، در عمل التقاط معنویت و قداست را با حرام و گناه مشی الگوهای ویرانگر در دخط

 پذیرفته، همین قرائت دینی در دستور کار آنان قرار خواهد گرفت.
های مورد عالقه کودکان و نوجوانان، دست به ارایه برخی از در موارد دیگری ممکن است الگو

هواداران در جریان تبعیت از الگو، از  های عقیدتی خاص بزنند که در این حاالت هم غالباًمشیخط

 گوید:ای از همین موارد میساله، در نمونه 32های اخیر تبعیت خواهند کرد. بنیامین مشیخط
 .کرده ادیز خوبم ایکار تتلو»

 ؟یچ مثالً -
 رون، کاراشیب دهآهنگ می زود به فالوورهاش، زود واسه هذارمی وقت یلیخ زا، کالًیچ یلیخ

 .شیپاکهای دوره مثالً ای ینقو
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 ؟یبد حیتوض تربیششه می ،هاییدوره چه -
 .زننب بیآسها وونیح و عتیطب به و کنن بد کار دینباکالً  گهمی که اس روزه34 دوره یسر هی
 شه؟می یچ بعدش -

 .1«کنب برام ور کار نیا هم تو ،بودم پاک روز34 نیا من ایخدا یگمی مثالً

خواری وی، خاطرنشان برخی از نوجوانان هوادار تتلو، با استناد به گیاهدر موارد مشابهی 

ا کوشند تا باند و میخواری را همچون تتلو در دستور کار خود قرار دادهسازندکه آنان نیز گیاهمی
 خواری، به طبیعت احترام نهاده و به این ترتیب در تعالی خویش بکوشند.گیاه

 ای ویرانگراثرهای اقتصادی الگوه -6-3

های خویش در کنار یاد کردن از برخی از کودکان و نوجوانان دختر و پسر دبستانی در مصاحبه
 هایها، از موضوععقیدتی و مانند آن -اجتماعی، اخالقی -تربیتی، فرهنگی -های روانیموضوع

نتسب تهیه وسایل متوان ذیل عناوین: ها اخیر را میاند. موضوعگذار یاد کردهاقتصادی نیز به شکل
ا های دیجیتالی، آشنایی بسازی جهت مصرف، هزینه کردن برای بازیگرایی، ذائقهبه الگو، مصرف

 بندی کرد.بندی و قمار و تالش برای کسب پول و ثروت، طبقهشرط
در ادامه با ارایه برخی از شواهد ارایه شده توسط دختران و پسران مصاحبه شده، از عناوین 

 یاد خواهد شد.گفته پیش
 

                                                   
 د:دهمیگزارش رادیو زمانه  درساالر کاشانی  .3

یکی از این  هاست.هایی ویژه برای تتلیتیآیینتتلو پیامبر یک مرام و حتی مبتکر  ها فقط یک جمع طرفداری نیستند.تتلیتی
 .بروند سمت رابطه با جنس مخالف اًخطا کنند و خصوص پا از دست ها نبایدتتلیتی آن در هایی کهدوره پاکی است؛دوره  ،هاآیین

 ذارممی احترام آفریدی که موجوداتی و طبیعت به روز چهارده پروردگارا: کرد نیّت جوریاین باید روزه چهارده پاکیبرای دوره 
 ژی منفی و پرداختنانر و گناه از جسم و روح پاکی نیت به کنم،نمی آزاد طبیعت در ایمنفی انرژی هیچ و ورزممی عشق و

 رو هیشکی دل و نخورید و نکشید موجودی رو هیچ باید روز چهارده و شهمی شروع پاکیبه این صورت دوره  بدهی طبیعت.
 .بشه خارج بدنتون از کردن عرق راه از چی همه که کنید ورزش حتماً و نکنید بد رایکا و نشکونید

هزاران  با گذشت چند ساعت هایش خواست برایش بغبغو کنند.از تتلیتی های اجتماعیشبکه در هایشفراخوان از یکی در او
 تتلیتی به دعوت پیامبرشان لبیک گفتند.
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 تهیه 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 نظام ارزشی الگو در دستور کار هوادران قرار میاتخاذ مشی رفتاری و در نهایت 

های جداگانه خویش از عالقه وافرشان به ساله، در مصاحبه 32ساله و علیرضای  33امیرحسین 
 اند:های مورد عالقه خودشان، به شرح زیر یاد کردهتهیه وسایل منتسب به الگو

 خوب تو چیزی خریدی؟  -»

 .وردن واسمونآ ،ق خوابم فرش رونالدو اینترنتی سفارش دادمامان برای اتا ،رهآ

  رونالدو هست؟ سِت پس وسایل اتاقت -

 .بدیم سفارشرو هم خوام پرده رونالدو البته می هست، فقط فرش و پتو و بالشم رونالدو ،نه فعالً
 ؟ دخری فوتبالی هستنایی که میهاون ،دفتر و لوازم تحریر چی -

 «.رئال بودن یتمام دفترام بازیکنا سال پیش چند ،رهآ

 تر از تیپ کی خوشت میاد که دوست داری مثل اون بشی؟بیش -»
رای کاپریو هستم، بکه یه کم صورتم گرده، )با خنده( شبیه دیخب من چون قدم متوسطه و این

 کنم مثل اون بپوشم یا یه سری چیزای دیگه رو مثل اون کنم.همین سعی می

 چیزهای ریزی؟مثالً چه  -
 مثالً مدل مو یا مدل ریشم رو مث اون بزنم تا بهم بیاد.

 تونی برام مثال بزنی یک نمونه که داخلش مثل اون لباس پوشیدی؟مثالً می -

 رو دیدی؟  once upon a time in Hollywoodخب فیلم 
 کاپریو هم بود.آره دیدم، داخل فیلم دی -

 یه.اکردم که روی پوستر فیلم بود، همون جاکت چرمیه قهوه آره، اون تیپش رو خیلی باهاش حال

 خوب بعدش چه کار کردی، رفتی مثل اون رو خریدی؟ -
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ا کنم گشتم، که بتونم مثلش رو پیدطور توی اینستا و اینترنت میآره، چند وقت بعدش هی همین
 «.بخرم که آخرشم تونستم پیدا کنم

شود ساله نیز این نتیجه حاصل می 32و رضا و صدف  ساله 9های امیرسام با مالحظه مصاحبه

ه البسه اند تا با تهیتر به الگوی مورد نظرشان کوشیدهجویی هر چه بیشکه این افراد برای شباهت
ای که حاوی تصویر الگوی مورد عالقه هست، به نوعی الگو یا ماسک و کاله خود و یا ملحفه

 نظر را رقم بزنند.شیفتگی و دلدادگی خویش به الگوی مورد 

 گراییمصرف

کوشند داری میداری به دنبال کسب سود است و در همین راستا تبلیغات جهانی سرمایهجهان سرمایه

های ر کاالتتا به شکل مستقیم و غیرمستقیم دیگران را تشویق به مصرف و مصرف هر چه بیش
را  ایکودکان و نوجوانان بازار بالقوهداری کنند. بالطبع سرمایههای جهان تهیه شده در کارخانه

یای های دنتوان از این جمعیت بالقوه مصرف کننده کاالدهند که با هدایت آنان، میتشکیل می
زنند. داری دست بسرمایههای جهان داری، جمعیتی بالفعل پدید آورد که واقعاً به مصرف کاالسرمایه

دنیای آن سوی آب، در کنار القائات فرهنگی، سیاسی و  های طراحی شده در تبلیغاتاز این رو الگو
عقیدتی خویش، واجد القائات اقتصادی نیز هستند و این القائات مستقیم و غیرمستقیم از کودکان و 

 های موردخواهند تا آنان دست به مصرف مواردی بزنند که الگوها میمند به الگونوجوانان عالقه

تر به مصرف، به تدریج به جایی سوق و در عمل با عطف توجه بیشپردازند نظر به نمایش آن می
والً های روانی آنان درآید و اصهای فیزیکی آنان در خدمت رفع نیازیابند که مصرف به جای رفع نیاز

 مصرف کردن برای آنان به مثابه یک ایدئولوژی درآید.
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توقعات اقتصادی خویش در برخورد با الگو و رضای  اش، از افزایشساله در مصاحبه 33امیرحسین 

 اند:گرایی خویش خبر دادهساله در مصاحبه خودش، از فزونی گرفتن مصرف 32
 کشور ما عدالت وجود داره؟ یبه نظرت تو -»

 .نه 

 چرا؟ -

 .تونستم داشته باشمخواست میچی دلم می منم هر ،این همه فقر نبود که ،اگه عدالت بود

 خواد داشته باشی؟دلت می تو چی -

 .بعد من ندارم ،از اینا مثل بچه رونالدو ،دارا دارنکه اآلن بچه پول وی آر، اسکوت برقی

 گی عدالت نیست؟نداری می رو اهپس چون این -

 «.رهآ 

  ؟ها داریحاال خودت وسایلی از این ابر قهرمان -»

  .من دارممن ادکلن بت ،رهآ

 ؟ تهسمن اسمش ادکلن بت -
 ه،وشمن ریه جعبه فلزی داره عکس بت ،مامانم رفته بودیم بیرون برای من و خواهرم خریدبا  ،رهآ

 .دارهرو ادکلن سیندرال  مخواهرم
 بزنی؟ رو ها تا حاال برای تولدت شده تم این ابر قهرمان -

بودن  هرو کیکم عکس مردعنکبوتی سفارش داد ،بابام برای تولدم و مامان ،خیلی کوچیک بودم 
حتی لوازم تحریر کالس  ،دندون و مسواک خمیر ،دوست داشتمرو خیلی مردعنکبوتی  چون ،بذارن
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 ،مردعنکبوتی بود ، همهماهکیف و کفش مدرس ،کشخط ،کنم جامدادی، پاکه بودکه گرفترو اولم 
 .دارم رو من همه وسایل مردعنکبوتی که شددوستام حسودیشون می

 شد؟ حسودیشون می وتن چرا دوستا -

  .نداشتنرو مردعنکبوتی  هایخه اونا همه چیزآ
 بهم بگی؟ رو ا که خرید کردی هتونی چندتا از این سایتمی -

 .اآلن یادم نیست ،چندتا دیگه بود ،که تو گوگل سرچ کنی میاد سایت مستر کاال

 ؟ یچیزهایی که خریدی راضی بوداز  -

زیاد  ،ولی یه قاب اسپایدرمن سفارش دادم برای گوشیم ه،ودخوب ب ،که تا حاال گرفتم یچیز ره
 .خوب نبود

 قاب گوشیت اسپایدرمنه؟  -

 «.هستمارشملو قابم اآلن  ،قبالً آره
 

 
 
 
 

 
 

 
 

مصاحبه زیر نیز متعلق به یک فروشنده لوازم کودکان است که طی آن از عالیق وافر کودکان و 
 گفته است:تنی سخن نوجوانان برای تهیه وسایل بن

 تن را دارید؟شما عروسک بن -»
تن و خیلی اجناس دیگه که از مشتقات اونا محسوب های کارتون بنبله تقریباً همه عروسک

 میشن رو دارم.

 شه بگین مثل چی؟می -
کن با  تن، پاکتنی، دفتر فانتزی با عکس بنتن، جا مدادی بنتن، ساعت دیواری بنساعت بن

ا تن، چسبونک بهای بنتن، ماسکهای بنوبایل اسباب بازی با عکستن، گوشی معکس بن
های آبخوری تو تن، لیوانهای بنهای اسفنجی بزرگ و کوچک با عکستن، توپهای بنعکس

 های دیگه که همه رو ما نداریم.تن و خیلی چیزهای بنکیفی با عکس
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 مثل چی؟ -
ای دیگر که البته هتن و خیلی چیزتی، اسکیت برد بنپتو، تشک و بالش، کیف و کفش و کوله پش

 «.شودها اضافه میهر روز هم به آن

های ویرانگر داخلی نیز با تصور این که همه زندگی در مادیات خالصه در اقدامی مشابه، الگو
 تری در جمع همگنانتری برخوردار باشد، از اعتبار بیششده است و هر کس از امکانات مادی بیش

کوشند تا اعتبار نداشته خویش را برخوردار خواهد بود، با به نمایش نهادن یک زندگی الکچری می
 به رخ دیگران بکشند.

ر گتصاویر زیر که از صفحه اینستاگرامی دانیال پایدار )ای پایدار( برداشت شده است، حکایت
 وی هزینه شده است: ساعته 3-2میلیون تومان برای جشن تولد  50جشن تولد وی است که مبلغ 

 سازی جهت مصرفذائقه

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

ر تتر 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 توان برای کاالسازی میداشت. اما با ذائقهدر این مناطق وجود نخواهد 

 مختلف جهان بازار مورد نظر را پدید آورد.

 هایها و سریالهای میدانی انجام شده داللت بر آن دارند که با طرح هر کاالیی در فیلمبررسی
مورد توجه مخاطبان قرار های مختلف آن فیلم و سریال، بالفاصله های موجود در صحنهمختلف، کاال

گیرد. مسأله اخیر چنان در عرف تجارت شناخته شده است ها سیر صعودی به خود میگرفته، فروش آن
ها را به نوعی کنند، کاالی تهیه شده آنها تقاضا میکه گاهی تولید کنندگان مختلف از سازندگان فیلم

 فروش محصولشان تضمین شود. هایی از فیلم خود بگنجانند تا به این ترتیبدر صحنه
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 همبرگر با ورق نازک طال()
 

ها ها همبرگر )مک دونالد( در محوریت آنهایی که در آنها و پویا نماییمالحظه انبوهی از کارتون

ازی و یا سها برای ذائقهها و پویانماییهای تبلیغاتی غرب در کارتونگذاری نهادقرار دارد، گویای سرمایه
 های تهیه شده است.ها و پویانماییامن زدن به مصرف کاالی مورد نظر، توسط مخاطبان کارتوند

  

 
 
 
 

 
 

ای که با گروه تحقیق داشته است، از ذائقه سازی که کاربری از ساله، در مصاحبه 32ارغوان 
 کارتون باب اسفنجی برای وی به ارمغان آورده است، به شرح زیر یاد کرده است:

 خوب بیا از باب اسفنجی شروع کنیم، چه طوری بود؟ -»

 ها بشینم باب اسفنجی رو ببینم. همین اآلنم حاضرم ساااعت

 کردی؟دوبله نگاه می -

یست، جا نتون بود، خیلی خوب بود، بازم دوست دارم همون رو ببینم، ولی هیچآره، دوبله پرشین
که ، بعد اینتر بودداشت، بعد پاتریکم از اون کودنکه باب اسفنجی یه شخصیت احمق فانی بعد این

م اش آرزوشون باحال بود، واااای همبرگراش! همهحوصله بود و این تضاد بیناختاپوس یه آدم بی
توران، رفتیم رسبود از اون همبرگرای باب اسفنجی بخورم، واقعاً دوست داشتم به حدی که وقتی می

 خندد(رای باب اسفنجی ندارن؟ )میگفتم مامان چرا از اون همبرگمی

 مگه همبرگرش چی داشت؟ -
 «. داد به مردم، برام خیلی جذاب بودکرد و میدونم واال، خود باب اسفنجی درست مینمی
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 های دیجیتالیهزینه كردن برای بازی 
مکان ا زمان با القائات اقتصادی خویش، در پی کسب سود از تمامیداری همسرمایهتبلیغات جهان 

های دیجیتالی است ها، اخذ وجه از کاربران بازیهای موجود است، و یکی از این امکان عملعمل

 که بازی به رایگان در اختیار آنان نهاده شده است.
ای ساخته هگونگی اخذ وجه اخیر تاحدودی پیچیده است، به این معنا که بسیاری از بازیالبته چه

دار، در آغاز با عنوان کاربری مجانی و رایگان در دسترس دنیای سرمایه های تبلیغاتیشده 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

تر، باید وجهی را بپردازند. بنابراین بازیکنانی که در آغاز تر و مهمات بیشای سنگینلحهشدن از اس
اند، به اند و در ادامه به نوعی وابسته به آن بازی گردیدهبا اندیشه رایگان بودن بازی وارد آن شده

اً به ه غالبکوشند تا با پرداخت وجه الزم )کسادگی حاضر به کنار گذاردن و ترک بازی نشده، می
ر تشود(، امکانات الزم برای ادامه بازی یا ادامه جدیدالر بوده، با تبدیل به ریال، بسیار گران تمام می

 اش، گویا همین نکته است:ساله در مصاحبه 33بازی را به دست بیاورند. اظهارنظر امیرحسین 
 کنی؟ هایی میچه بازی -»

 .کنمف دیوتی موبایل بازی میآ من کال

 ؟ هست دانلود بازی رایگان -

 .ای دارهولی پرداخت درون برنامه ،بله

 ؟ هست ای برای چیخوب این پرداخت درون برنامه -

 .برای خرید چندتا سالح و شخصیته

 ؟ ددارن شبا رایگانفرقی ها چه ها و شخصیتخوب این سالح -

 داره. رو هااسلحه وها شخصیت این پلیری پرو هر، ترنخفن

 چه قدر پرداخت کردی؟  -

 .تومن هزار339

 م باید پول بدی؟ ه باز -
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 لولم ،ش بازی کنیم تا تایرآپ بشماهفقط باید هم .شههمه چیزاش باز می ،نه دیگه نیاز نیست
 باال. بره

 ره؟ میباال لولت چه قدر  -

 «. بشه 50تا 

 بندی و قمارآشنایی با شرط
 
 
 
 

 
 

 

ن اند و پس از جا افتادایرانی طی چند سال اخیر به ترکیه مهاجرت کردههای برخی از سلبریتی
های در فضای این کشور، با هدایت برخی از افراد، موظف به کشاندن طرفدارانشان به طرف سایت

 بندی و قمار شدند.شرط
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 -رولت -رپاسو -تخته نرد  -پوکر-حکم -متن پست: )بشین و بازی کن و میلیونی درآمد کن 

 فوتبال بازی کنید(.
 

پویان مختاری، حسین تهی و حصین در ایران چند ترک آهنگ خوانده و تعدادی طرفدار پیدا 
نتشر هایی مکرده بودند، میالد حاتمی نیز به عنوان آقای مربی که از حریم خصوصی خویش فیلم
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پیج ای بود که فنساله 23جوان کرد، طرفدارانی برای خودش دست و پا کرده بود. دانیال پایدار می
ساخت. ساشا سبحانی های تهران کلیپ میهای مشهور شده بود و در ادامه در کوچه و خیابانرپر

هم فرزند دیپلماتی بود که زندگی الکچری وی مورد توجه برخی از نوجوانان و جوانان قرار گرفته 

 بود.
های متعددی که با ساسی سازیحاشیهدنیا جهانبخت نیز فردی بود که به سبب مدل بودن و 

مانکن، منتیگو، تتلو و مهرداد جم داشت، مورد توجه و پیگیری گروه دیگری قرار گرفته بود. نسخه 
 توان در ریحانه پارسا سراغ گرفت.جدید دنیا را نیز می

ه ترکیه ب افراد نامبرده و برخی دیگر از ایرانیانی که فضای ایران را برای خودشان مناسب نیافته و
پناه برده بودند، در ترکیه فضای جدیدی گشودند و با ارتکاب برخی از مواردی که در ایران جزو 

ر حجاب ظاهشد )نظیر استفاده از دختران نیمه برهنه در هنگام اجرای آهنگ، بیمنهیات شمرده می
ر گرفته و هواداران ها(، بیش از پیش مورد توجه هواداران قراشدن، نقد نسبی مسووالن و مانند آن

 ها فزونی گرفت.آن

 
 
 
 

 
 

 
 

از سوی دیگر افرادی نظیر فرشید امیرشقاقی )مونتیگو( و برخی دیگر، کوشیدند تا از شهرت 
افرادی که به ترکیه مهاجرت کرده بودند و طرفدارانی برای خود دست و پا کرده بودند، سود ببرند، 

افتن ها با حضور یبندی، با افراد نامبرده طرف قرارداد شدند تا آنهای شرطبرای همین با تهیه برنامه
 بندی و قمارهای اخیر و شرطبندی، مشوق طرفداران خویش برای ورود در سایتهای شرطدر سایت

 ها بشوند.هواداران در آن

 بندی و قمار بازی در سایت میالد است:هایی از تبلیغ غیرمستقیم شرطتصاویر زیر نمونه
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محسن افشانی در افشاگری که در مورد برخی از افراد نامبرده در باال داشت، تعداد هواداران  
میلیون نفر و تعداد هواداران میالد  3/3بندی ذیل عنوان نام وی را پویان مختاری در سایت شرط

 میلیون نفر اعالن کرد. 2/3حاتمی را 
هایی که ها و قماربندیسود حاصل از شرط %50پرداخت حدود بندی مختلف با های شرطسایت

های هایی که انبوهی از نوجوانان و جوانان را با خود به سایتشود، به سلبریتیدر سایت برگزار می
اند، پول باد آورده و سرشاری را نصیب امثال پویان، میالد، پایدار، دنیا، داوود هزینه و مانند قمار آورده

 کند.می هاآن
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های بندی و قمار سلبریتیهای شرطساله، در مصاحبه خودش از آشنایی خود با سایت 32رضای 
 د:گویها سخن مینشین صحبت کرده، از تجربه متضرر شدن برادرش هم در این سایتترکیه
 داره؟ پس دنیا جهانبخت پول -»

 .رهآ
 از کجا میاره؟ رو پولش  -

 .هستهم داره، پول مدل بودنش رو بندی انفجار سایت شرط
 ؟ هست بندی چیسایت شرط -

 .برای مسابقه هست

 مسابقه چی؟  -

ودشم ، خرو هاتونحساب یدگفت من دارم میام سر میز انفجار شارژ کنذاشت میهمین استوری می
 .شهبعد اون پول چند برابر می ه،ذاریه پولی می ،کنهبازی می

 کردی؟  رو بازیتو هم این  -

های بعد بازی ،کردیمباید حساب کاربری درست می ،زدمولی رو لینک که رو بیوش بود می ،نه
گه درست بگی ا ،برهکنی کی میبینی میروز قبلش پیش، تنیس و فوتبال و بسکتبال اینا داشت

 ... .دارههم های دیگه بازی ،شهپولت اضافه می
 ؟ ای به تو گفتهدیگه ایهچیزچه بندی ی شرطهااین سایت هبع داداشت راج -

 ،الش شدخیولی باالخره بی ن،کنوابسته میرو بندی خیلی آدم های شرطسایت ،گفتداداشم می
ولی سر یه بازی  ،تومن 500کرد اون رو گه تومن ته حسابش مونده بود، تو یه روز می 20آخه مثالً 

 .از دست دادهم  رو تومن 500همون  ،باخترو دیگه شرط بست اون بازی 

 از دست داد؟  های شرط بندیتو این سایت روچه قدر پولش  برادرت دونیمی -

لی گفت و ،اولش ناراحت بود ،رفت سرکار جمع کرده بود رفتولی خیلی پوالیی که می ،دونمنمی
 «.هااین سایت تو رهوقت نمیدیگه هیچ

ها بندی و قماری که سلبریتیهای شرطسایتدر مورد اظهارات رضا الزم به ذکر است که 
کشند، در اشکال مختلف آنان را مورد سوءاستفاده قرار ها مینوجوانان و جوانان جامعه را به سمت آن

های کوچک، تعداد بندیهای اخیر این است که در شرطترین سوءاستفاده سایتدهند. سادهمی

تر را یافتند، در آن هنگام، های بزرگبندیه کار ولع شرطبرندگان زیادی دارند، و وقتی افراد تاز
رک بندی را تهای شرطشود و غالب این افراد با تحمل خسارت و شکست، سایتمسأله برعکس می

 های اخیر را ترک کرد.اش، سایتکنند، همان گونه که برادر رضا با از دست دادن تمامی سرمایهمی
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ماره کارت و رمز عبور شرکت کنندگان )که در مرکز سایت مشهود در مراحل بعد سوءاستفاده از ش
ها را آن شود که بحثبندی و قمار افزوده میهای شرطاست( و فیشینگ نیز به تخلفات مالی سایت

 باید در جای دیگری پی گرفت.

 
 
 
 

 
 

 

 تالش برای كسب پول و ثروت

ها نبندی و قمار و سود حاصل از آهای شرطسایتهای ایرانی مستقر در ترکیه، با اتکا به سلبریتی

رسند. های بادآورده و سرشاری میو تاحدودی تبلیغات صفحات اینستاگرامی خودشان، بعضاً به پول
 ها دارد، درآمد پویانمحسن افشانی در افشاگری که در مورد افرادی نظیر پویان و میالد و مانند آن

درآمد میالد را یک میلیارد تومان در روز اعالن کرد. ثروت بادآورده را دو میلیارد تومان در روز و 

ها فراهم آمده های قمار و غالباً ورشکسته کردن آناخیر )که برمبنای کشاندن هواداران به سایت
ها یا هر روز ماشین مدل های مخرب فراهم آورده، آنهای بسیاری برای الگواست(، امکان عملی

را  زنند و یا آن که مثالً گوسفندیاندازند، یا دست به تهیه جت شخصی مین میجدیدی زیر پایشا
 کنند.برای یک وعده غذای خویش بریان می
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های پویان و ساشا و میالد، نمایی از زندگی الکچری آنان را که در تصاویر زیر برگرفته از سایت
 دهد:شود، به دست میبرابر هواداران مطرح می

 

 
 
 
 

 
 

 
 
  

  
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ها یاد شد، چشم و دل بسیاری از نوجوانان و جوانان هوادار را معطوف زندگی الکچری که از آن
کنند با تراشیدن بدنشان نظیر دنیا جهانبخت یا خواننده شدن نظیر به خود کرده، آنان نیز تصور می

ست توانند به زندگی مشابهی داست(، میپویان و ساشا )که به تازگی وارد عرصه خوانندگی هم شده 

 پیدا کنند، در حالی که چنین نیست.
های ایرانی مستقر در ترکیه دارد، از قاچاق دختران افشانی در افشاگری که در مورد سلبریتی

کرد، فردی نظیر میالد، شخصاً به کند. وی در مصاحبه خودش بیان میها نیز یاد میتوسط آن
ه دهد که مأموران برای شما کبیند، در دایرکت پیام میحجابی که در اینستا میدختران جذاب و بی
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کنید، مشکل درست خواهند کرد، از این رو بهتر است به ترکیه بیایید تا با حجاب فعالیت میبی
 عنوان پشتیبان سایت، فعالیت کرده و درآمد کسب کنید.

د، در آغاز در محل مناسبی اسکان داده شده شواگر چه دخترانی که فریب خورده راهی ترکیه می

شود، اما در ادامه، پس از آن که به اشکال گوناگون از و امکانات مناسبی در اختیارشان قرار داده می
وی سوءاستفاده کردند، در حالی که دختران فریب خورده راهی برای بازگشت ندارد، پس از از دست 

اده و شوند درا به دختران جدیدی که به ترکیه کشیده می دادن تازگی و شادابی خودشان، جای خود
 سازند.با امکانات بسیار محدودتر و محقرتری ایام خویش را سپری می

های ویرانگر در سطح پیدا است، زندگی الکچری است که از خود به در هر صورت آنچه از الگو
پیچند، هایی که آنان برایش میبا نسخهکنند تا اند و هواداران ساده خویش را تشویق مینمایش نهاده

 بندی و قمار و مانند آن، به زندگی مشابهی دست یابند.های شرطبا شرکت در سایت
ارایه  هایشان، بههای اخیر در مصاحبهساله، تحت تأثیر تبلیغات الگو 32ساله و رضای  30ستایش 

 اند:بیانات زیر اقدام کرده

 بگذاری؟ کلیپ اینستاگرام توی که مهمه تو برای قدراین خوب، اما چرا -»

 به نفس اعتماد شه،می معروف آدم جوریاین خب زنی،می مامانم رو حرفای که هم تو خاله
 این؟ بده مگه دربیارم، پولم بتونم شاید تازه گیره،می

 فقط من فعالً خوبه، خیلی باشه، خودت جیب تو دستت این هستی فکر بهکه این عزیزم، نه -

 شده؟ دارپول اینستاگرام به نظرت با کی ببینم بگو حاال خوب پرسم،سوال می

 مثالً دنیا جهانبخت. خیلیا،

 رمیاره؟د پول که کنهمی چه کار اینستاگرام توی باشی، به نظرت اون اون جای داشتی دوست -

 الوورف مهه این خوشگله، خیلی چون نظرم به ه،ذارمی عکس خودش از فقط کنه،نمی خاصی کار
 ربیاریم، فقطد پول تونیممی جهانبخت دنیا توی اینستا مثل بدیم، انجام کاری حتی نیست الزم. داره
 . بگیریم بذاریم خوبهای عکس باید

 کنی؟نمی استفاده هنرت این از زنی، چرانمی ویالون تو مگه عزیزم خوب -

 ثالً بام بشه، جلب بهتها توجه که کنی کاری یه باید اول اما کنم، استفاده تونممی این از آره،
 . «دیگه کار یک یا رقص

 خوای چه کاره بشی؟ینده میآپس در  -»
  .خواننده

 چرا خواننده؟ -
 .پول تو اینه ،بری دانشگاه هبهتر از این ،اری، هم معروفی دیگهیخب هم پول زیاد در م

 گفتی؟ رو ا هت ایناهبه خانواد -
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 .رهآ
 ا چی بود؟ هاونخوب نظر  -

 .بشم هم خوانندهبعد  ،گه دانشگاه برممامانم می

 گه دانشگاه بری؟چرا مامانت می -
ولی اآلن هم  ،امیر مقاره دیپلم داره ،ولی همین ماکان بند ،سوادمجوری خواننده بیگه اونمی

همه چی  ،شده بودمکه ریاضی رد گه لقبم تهی شد با اینهم خواننده یا تهی تو یه آهنگش می همدل
 «.درس نیست

 ایجهت بخشی حرفه

الگوهای ویرانگر به دنبال به نمایش گذاردن زندگی الکچری و پر از پول و رفاه خودشان، مستقیم 
ای هوادارانشان را تحت تأثیر خود قرار داده، به نوعی آنان را ترغیب گیری حرفهو غیرمستقیم جهت

 32های قمار بروند. آیدای اندازی سایتبالگر شدن یا راه کنند که همچون خود آنان به سمتمی
 اش از همین معنا یاد کرده است:ساله در مصاحبه

های اینستا آزاد باشم، راستش خیلی دوست دارم زودتر من دوست دارم مثل خیلی از بالگر»
 ی بزرگ بگیرم و مهمونی هم بگیرم توش. مستقل بشم، برای خودم یه خونه

 کنند؟کار میهای اینستاگرام چیگرمگه بال -

 اند که کلی پست و استوری وجوریدونم باهاشون آشنایی داری یا نه، اما بالگرا معموالً ایننمی
ذارن، اکثرشون هم اصالً حجاب و اینا ندارن، ی خودشون و شوهرشون و زندگیشون میاینا درباره

 ه. دقدر مامانم به من گیر میدونم چرا ایننمی
 شون چی هست؟ها شغلخوب این بالگر -

 شون همینه، کلی هم پول درمیارن، الزم نیست زحمت هم بکشی. خب همینه دیگه، اینا شغل
 یعنی با تبلیغ پول درمیارن؟ -

جوری نیست که مثل بابا و مامان من کلی زحمت بکشن، آخرش هیچی به هیچی، کلی آره، این
 کنن. پول درمیارن و کیف می

 یعنی دوست داری بعداً بالگر بشی؟ -

آره، خیلی دوست دارم همین کار رو بکنم. آخه آدم این همه درس بخونه برای چی؟ این همه 
شون هم به راهه و کلی کار بشن، تازه لوازم آرایش و زندگیخوان بیخونن بعداً میدارن درس می

شون رو به مامانم نشون دادم، کلی یذارن، یه بار یکرن مسافرت و استوری میکنن. میکیف می
اخم کرد و گفت این کارا چیه و باید آدم کار مفید بکنه، یا مثالً با سواد بشه، ولی من که دوست دارم 
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حتی از همین اآلن هم که شده مستقل بشم، و خودم برای خودم تصمیم بگیرم، نه مثل مامانم که 
 «. گیرهام اجازه میهمین اآلنش هم خیلی وقتا واسه کاراش، از باب

 های مخربهای سیاسی الگواثر -7-3

تواند ه نمیهای این دستگارود، تولیدداری انتظار میسرمایهگونه که از دستگاه تبلیغاتی نظام همان
و حکومت  داریسرمایهعاری از القائات سیاسی باشد و بالطبع سنخ این القائات نیز ستایش نظام 

 نفی مخالفان سیاسی نظام سلطه، از سوی دیگر خواهند بود.مدافع آن از سویی و 

 
 

 
 
 
 
 

آموزان مصاحبه شده در پژوهش حاضر، داللت بر آن دارد که القائات بررسی اظهارات دانش
ی های تهیه شده در آن سوها و سریالهای دیجیتالی و فیلمها، بازیها، پویانماییسیاسی کارتون

داری آن با دیده سرمایهها در حالی که به امریکا و نظام مؤثر واقع شده، آنها آب در کاربران آن

 نگرند.نگرند، به نظام سیاسی حاکم بر جامعه خودشان با دیده نفی و انکار میتکریم و احترام می
های امریکایی، ستایش صاحبان ابزار، خضوع در برابر قدرت، ستایش اَبرشرّ و برتر دیدن الگو

مهاجرت به امریکا، از جمله موارد مثبتی است که مصاحبه شوندگان در ارتباط با نظام  عالقه به

داری بیان داشته و مواردی مانند احساس حقارت ملی، کاهش عرق ملی، یافتن همسویی سرمایه
سیاسی با الگوهای مخرب، نقد سیاسی نظام و تبلیغ آنارشیسم و هرج و مرج طلبی از جمله مواردی 

 اند.های غربی شکل گرفتهدر ارتباط با نظام سیاسی ایران در اذهان کاربران الگواست که 

 های امریکایی برتر دیدن الگو

الگوهای امریکایی غالباً در اوج زیبایی )در الگوهای دخترانه( و یا قدرت )در الگوهای پسرانه( پردازش 
های فرابشری هستند، از این رو این شوند که دارای تواناییهایی مطرح میو گاهی با ظرفیت شده

 ربایند. مضافالگوها در قیاس با دیگر الگوهای موجود داخلی و خارجی، گوی سبقت را از آنان می

هایی آخرین هایی آسمان خراش، ماشینبر این، زمینه طرح الگوهای اخیر غالباً واجد ساختمان
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فته، خود گهای پیشست و ترکیب ویژگیسیستم، زیست محیطی زیبا و سرشار از امکانات رفاهی ا
 انجامد. به خود به برتر دیدن نظام امریکا می

 

 
 
 
 

 
 

های امریکایی، در یک قدمی این ساله، در مصاحبه خویش در عمل با برتر دیدن الگو 7اشکان 
 ست.اها متعلق به آنند، نظامی برتر و مطلوب گیری قرار دارد که اصوالً نظامی که این الگونتیجه

 ستایش صاحبان ابزار 

ها، های خویش دست به طراحی کارتونداری در فرازی از تولیددستگاه تبلیغاتی نظام سرمایه
ای رفتههای پیشزند که در آن قهرمانان از ابزارهای تخیلی میهای دیجیتال و فیلمها، بازیپویانمایی

یزری، های لهای مرد عنکبوتی، شمشیرتن، تارساعت بنها )نظیر برخوردارند و با اتکا به همان ابزار

 گردند.ها(، در برخورد با دشمن، وی را شکست داده، پیروز صحنه میهای پیشرفته و مانند آنسفینه
های ها، بازیها، پویانماییانجامد که کودکان و نوجوانان کاربر کارتونتداوم روند اخیر بدانجا می

د که اصوالً در رسنهای تخیلی، به شکل غیرمستقیم به این نتیجه میا و سریالهدیجیتالی و فیلم
ه های پیشرفته، بزند و بالطبع صاحبان ابزارها هم، ابزار حرف اول را میها و نظامتقابل افراد و گروه

د به وها است، دست برتر را نسبت به دیگر رقیبان خهایی که در خدمت آنسبب برخورداری از ابزار
 اند.دست آورده

تن که موجودهای مختلفی از آن ساله در مصاحبه خودش، با استناد به ساعت جادویی بن 33امیر 
تن سازند، به این نتیجه رسیده است که بنتن را محقق میخارج شده، با شکست دشمن، اهداف بن

ن هد و قدرتمندتر از خداوند مناتواند جهان را نیز نجات دشود، بلکه مینه تنها بر دشمنان پیروز می

 در جهان هستی مؤثر واقع شود:
 تن رو دوست داری؟ امیر بن -»

 آره خیلی خوبه، خالقه.
 چه جوری خالقه؟ -

 های قوی.تونه تبدیل بشه به جنگجویه ساعت برا خودش درست کرده که می
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 کدومش رو دوست داری؟  -
حتماً واسه خودم یکی از  نن، اگه بتونم تابستونکشون هم خوبن، تکنیکی عمل میالمصب همه

 .کنماون ساعتا درست می

 خوای درست کنی با چی؟ چه طوری می -
 دونم. چه طوری نمیوسایالش رو باید از آمریکا بخرم، ولی 

 چرا از آمریکا؟  -
  شن، الکی نیست که.این وسایال فقط تو آمریکا پیدا می

 یعنی چی الکی نیست که؟  -
 شه.تونن بسازن، فقط خارج پیدا میآخه چیزای مهم و تو ایران نمی

 تن چه جور آدمیه؟ امیر بن -
 آدم خوبیه. تنبن
  چه طوریه؟یعنی چی، مگه  -

تونه به یه عالمه موجود فضایی تبدیل شه و دنیا رو آدم خالقیه، زرنگه باساعت جادوییش می
 .نجات بده

 ده؟ تن دنیا رو نجات میبن -
 تونه دنیا رو نجات بده. تن میآره فقط بن

 تن مگه کیه که دنیا رو نجات بده؟ بن -
ی دشمنای جهان تونه با اون همهکنه، حتی مییه ساعت داره که با کمک اون همه کاری می

 رو نابود کنه.
 
 
 

 
 
 

 بدون ساعت چی؟  -
زنم، تن میزوره، منم وقتی ساعت بنآدم بی شه کاری کنه، یهنه دیگه بدون ساعت که نمی

 کنم که خیلی قوی شدم.احساس می
 تره یا بابات؟ تن قویامیر به نظرت بن -
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تونی مقایسه تن رو با هیچکی نمیتن قویه، بابام که زور نداره، ببین بنی مسخره کننده( بن)خنده
 کنی. 
 تره؟ تن از خدا قویبنتره یا تن قویخدا از بن -

 «. تن همیشه موفقهخدا که تا حاال کاری نکرده، ولی بن
 
 
 

 
 

 

 خضوع در برابر قدرت 

های تهیه شده، هدف تبیین ضرورت خضوع افراد عادی در برای ها و پویانماییبرخی از کارتون

ر کاربر در بازهای آرایشگکنند، به عنوان مثال، ها را به کودکان و نوجوانان کاربر القا میپرنسس
پرنسس، موظف است، نهایت زیبایی ممکن به لحاظ آرایشی و پوششی را برای پرنسس فراهم آورد 

الی به های دیجیتو خود را در نقش خادم وفادار وی ببیند و به این ترتیب رفته رفته کاربران بازی

فتن در مسند خدمت به پرنسس این ادراک برسند که اصوالً نهایت تالش و تعالی آنان، قرار گر
 است.

اش، گواه روشنی بر همین موضوع است که وی نهایت تالش ساله در مصاحبه 32اظهارات صدف 
 گیرد تا بتواند در مسند آرایشگر پرنسس، رضایت خاطر وی را جلب کند.خویش را به کار می

 ستایش اَبَرشرّ و نفی تحقق عدالت

ها یالها و سرهای دیجیتالی، فیلمها، بازیها، پویانماییکارتونهای پردازش شده در بررسی قهرمان
های فرهنگی های مطرح شده در محصولتا چند دهه قبل، حکایت از آن دارد که قهرمانان یا الگو

کردند. اما ها مبارزه میها و گسترش خوبیهایی بودند که در جهت مقابله با بدیاخیر، باالتفاق الگو
ها در کنار طرح ابر قهرمان، به طرح اَبرشرّ ها و فیلمها، پویانماییهای اخیر برخی از کارتونطی دهه

 اند!پرداخته و حتی با برخی از مقاصد سیاسی خاص، دست به ستایش اَبرشرّ زده
هنوز به  نتوانند در سنین اولیه کودکان و نوجوانان که آناها میها و فیلمها و پویانماییکارتون

اند و بالطبع به دلیل عدم برخورداری از مفاهیم انتزاعی، تفکر انتقادی نیز تفکر انتزاعی دست نیافته
 شود، به عنوان حاق واقع بقبوالنند. ندارند، به راحتی آنچه را که کودکان و نوجوانان ارایه می
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نند کهای دیجیتالی را قانع میبازیها و ها، پویانماییاطالعات اخیر جمعیت خردسال کاربر کارتون
هایی نیز وجود دارند که با شدند، اَبرشرّهایی که همواره در گذشته مطرح میکه در کنار ابر قهرمان
ها تن داد و گریزی برند و در نهایت باید بدانها و اهداف خویش را پیش میقدرت تام و تمام، کار

نگر کاربران کم سن شکل گرفته و نهادینه تفکر در اذهان سادهاز این امر نیست. آنچه در ادامه این 
رپا ها را زیهای متجاوزی است که به سادگی حقوق انسانی انسانها و کشورشود، پذیرش گروهمی

 .دال( 3399)منطقی، نهند نهاده و می
 :ها را در کنار ابر قهرمانان پذیرفته استساله، در مصاحبه خود اَبرشرّ 32رضای 

 ؟هست ت چیاهفیلم خارجی مورد عالق -»
 .ونوم، کاپیتان آمریکا، انتقام جویان، افراد ایکس

 فیلم ونوم خوشت میاد؟از چرا  -
 .دارم دوست رو هاهای ابر قهرمانمن کالً فیلم ،تام هاردی بازی کرده و فیلم قشنگی بود

 ؟هست ونوم ابر قهرمان -

 .وددشمن اسپایدرمن بود، ابر شرور ب ،نه
 ها خوشت میاد یا ابر شرورها؟ حاال از ابر قهرمان -

  «.کنار هم خوبن
 

  
 

 
 
 
 

 
 

ها ونهایی نظیر مینیهای فرهنگی که به طرح اَبرشرّساله، با یاد کردن از برخی از محصول 33امیر 

نگرد ش میستایهای پرخاشگرانه و حتی فوق پرخاشگرانه جوکر با دیده اند، به کارو یا جوکر پرداخته
دارد که دوست دارد در مسیر جوکر شدن گام و با اذعان به این که عدالت وجود ندارد، اظهار می

 بردارد:
 تر دوست داری؟ ها چه کسی رو از همه بیشتوی این فیلم -»

 تره.منم باحاله، جوکر که دیگه از همه باحالخیلیا باحالن، من شرّور خیلی باحاله، بت
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 ور چرا باحاله؟ من شرّ -
 ایه.باحاله دیگه، تو قسمت اول که خیلی جالبه یه خالفکار غیر حرفه

 ای یعنی چه جوری؟ غیر حرفه -

 ای بشه.یعنی هنوز چیز با ارزش و عجیب غریبی ندزدیده که حرفه
 ای بشه؟ مثالً چی باید بدزده که حرفه -

 مثالً ماه.
 ای بشه؟ چرا باید حرفه -

 ده. مه ازش بترسن و پلیسا دنبالش کنن، خیلی حال میواسه این که ه
 ده؟ مگه چه چیز جالبی داره که حال می -

 ترسن.دزدی و همه ازت میری یه چیزی میخوبه دیگه، می
 همه ازت بترسن خوبه؟  -

 آره.

 چرا؟  -
 خالفکار بودن همینش خوبه.

 چی؟  -
 مسخره رو بگیری.این که همه ازت حساب ببرن، توام حال آدمای 

 گی، چه کسانی هستن؟ های مسخره که میآدم -
 آدم خوبا دیگه. پلیسا و این

 چه کسانی هستند؟ها آدم خوب -
 کنن.همینایی که به پلیسا کمک می

 ها رو بگیری؟ به نظرت خوبه که حال این -
 آره، خیلی هیجان انگیزه.

 چه طوریه؟ چرا، مگه  -
گردن دنبالت، واااای باید هی فرار شی و همه میشهر، بعد همه جا مشهور مییه خالفی کنی تو 

 کنی اونوخ.

 خوبه این طوری که هی مجبور باشی فرار کنی؟  -
 آره معلومه که خوبه، باید همیشه همه ازت بترسن.

 خوب چرا باید بترسن؟  -
 افته.چون اگه نترسن که کارت راه نمی

 افته؟ یعنی چی کارت راه نمی -
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 دن.گن و حقت رو نمییعنی اگه ازت نترسن، بهت زور می
 ها رو از کجا یاد گرفتی امیر؟ تو این -

 ده.آدم یاد می از تو همین فیلما دیگه، همین منِ شرّور خودش کلی چیز به

 ده؟ مثالً چی به آدم یاد می -
  کار بزرگ بشی.چه طوری یه خالفهمین که 

 گیری؟ رو یاد میکاری چرا خالف -
 چون الزمه.

 ؟ شهکجا الزم می -
  آدم حسابی باشی، باید یاد بگیری. خوایشه، وقتی میهمه جا الزم می

 کی گفته؟  -
 گه دیگه.گرو می

 گه؟ دقیقاً چی می -

 کار باشیم، اونم از نوع خیلی بزرگ و مشهورش.گه باید یه خالفمی
 لطه؟ خوب به نظرت حرفش درسته یا غ -

 درسسسته.
 چرا درسته؟  -

 آدم باید خالف سنگین باشه تا حواس همه رو به خودش جمع کنه.  گهچون راست می
 چرا باید حواس همه رو به خودش جمع کنه؟  -

 واسه مشهور شدن.
 خالف سنگین چی هست؟  -

  دزدیدن چیزای بزرگ یا کشتن آدمای گنده یا نابود کردن یه شهر.
 خوبه؟ خالف سنگین  -

 تونن کنن هه.ام نمیگردن، هیچ کاریشن، دنبالت میآدم علّافت می آره یه عالمه
 کاره؟ خوب حاال این گرو یه خالف -

 کاره بزرگیه.خالف 3تو منِ شرّور 

 چه طوریه؟ های دیگه توی قسمت -
ه کنن کمینیونا هم هستن، اونا هم شرّورن، هم بانمکن، ولی به گرو کمک می 2توی منِ شرّور

 پدر مهربونی بشه، خیلی باحال نیست. 
 چرا باحال نیست؟  -

 کنه از خالف بکشه بیرون.کم سعی میچون گرو کم
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 کنه؟ شه، دیگه خالف نمیگرو وقتی پدر می -
 رسه، اگنس و ادیت و مارگو.تا دختراش میه اون سهتر بشه، بیشخالفاش کم می

 شه، رفتارش رو دوست داری؟ وقتی پدر می -

 تونه به خالفاش رسیدگی کنه، زیاد جالب نیست.شه، دیگه نمیتر مییه کم دردسراش بیش
 شه؟ پس کجا جالب می -

خواد شه، میش پیدا میای سر و کلهاولش که عشقوالنه اس، ولی بعداً یه دزد حرفه 3تو منِ شرّور
 شه. الماس بدزده گرو با اون وارد یه جنگ می

 میاد؟  از اون خوشت -
 نه به اندازه گرو تو قسمت اول.

 قسمت اول چی داشت که بهتر بود؟  -
 . ...کرداش خالف میکرد، تقریباً مثه جوکر دیگه، همهجنگید، فرار میتر بود، میاون جا باحال

 برام توضیح بده که چرا جوکر رو دوست داری؟  -

 جوکر ساده نیست، زرنگه. 
 کنه که زرنگه؟ چه کار مییعنی  -

دونه که نباید به عدالت اعتقاد داشته باشه، واسه این خوره، خودش میگول حرفای بقیه رو نمی
یچ اثری کنه تا هشکنی میکنه و قانونکه ثابت کنه هیچ عدالتی نیست، همیشه شهر رو خراب می

افته دنبالش که بکشتش، ولی اون کمیسر که جوکر من که ساده اس، میاز عدالت نباشه، بت
 شه. گه نکشش وگرنه موفق میکنه، میاش میشکنجه

 کنه؟ چه طوری شکنجه میجوکر کمیسر رو  -
 شه.کنه که کمیسر گوردون روانی میببین یه کاری می

 وری؟ چه ط -
ها رو نجات ره که بچهکشه، زنش میام ناجور میکشه، هم دخترش رو، خیلیهم زنش رو می

 کشه. شه، دخترش رو که اصن خیلی بد میزنه، مخش پخش میبده، جوکر یه گلوله می
 کنی؟ ها رو نگاه میترسی اینتو نمی -

 ترسم. نمی ترسیدم، ولی اآلن نهنه دیگه، فقط یه کم اوالش می

 رحمه؟ بی یعنی جوکر این همه -
 تازه بدتر از اینا هس، کجاش رو دیدی. 

 خوبه این طوری؟  -
 آره بابا، جنگ و خون ریزی نباشه که فیلم معنی نداره. 

 من چی اون هم خوبه؟ بت -
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 منم خوبه، ولی جوکر خیییلی ترسناکه، اون خدای ترسناکیاست. بت
 منظورت چیه؟  -

 تر از جوکر نیست اصن تو دنیا.باال

 چرا مگه جوکر کیه؟  -
 خنده، هم جنایتکاره. تر هیچکی نیست، هم میجوکر ابر ترسناک جهانه، اصن از اون ترسناک

 دوست داشتی تو به جای جوکر بودی؟  -
 هم آره، هم نه.

 چرا آره، چرا نه؟  -
ام آخرش خوخوام مثه جوکر دشمنام رو پوستشون رو بکنم و بکشم و همه ازم بترسن، ولی نمیمی

 خوام تا ابد زنده بمونم. من من رو بکشه، میهم بت
 ها رو بکنی؟ خوای پوست آدمواقعاً می -

 فقط دشمنا رو.

 به نظرت بهترین شخصی که تا حاال شناختی کی بوده؟  -
 منه، ولی دوسش دارم.تره، درسته دشمن بتاز همه واقعیجوکره، یعنی اون 
 ریزه؟ چه طوری بهم می... جوکر شهر رو 

 کنه.هرج و مرج می

 خوبه؟  -
 منه بیچاره رو تو دردسر میندازه فقط.آره، یه کم بت

 من خوبه یا بده؟ بت -
 من یه کم ساده لوحه. بت
 چرا؟  -

  کنه، همیشه عدالت هست.چون فک می

 مگه نیست؟  -
 .نه
 کی گفته عدالت نیست؟  -

 ده، وگرنه انقد ساده نبود.من گوش نمیگه، ولی بتجوکر همیشه می
 تو با کدومشون موافقی؟  -

 معلومه با هر کی که راست بگه.
 گه؟ کی راست می -

 جوکر دیگه.
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 گه که تو با اون موافقی؟ جوکر دقیقاً چی می -
 «.افتهنگردید، تو این دنیا همچین چیزی اصالً اتفاق نمیگه دنبال عدالت می

 عالقه به مهاجرت به امریکا 

 
 
 

 
 

 
 های تبلیغاتی غرب پس ازهای 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
به شمار خودش، گواهی در همین راستا  ساله در مصاحبه 3ترسیم شده است. اظهارات محمدحسین 

 رود:می

 های تو چه جوریه؟بازی -»
 من ماشینای پرقدرت دارم.

 های تو خیلی پرقدرتن؟ماشین -
 آره.

 ساخت کدوم کشورن؟ -
 ساخت آمریکا، ندیدی اون عالمت گرگی که بهت نشون دادم، اون عالمت پلیس آمریکاس.

 هات ساخت آمریکا هستن؟همه ماشین -
 ، کارخونه رنو مال فرانسه است.نه، بعضیاشونم ساخت فرانسه ان

 دیگه ساخت چه کشورهایی هستند؟ -

ا از همه هباکسم، اما آمریکاییای ندارم تو ایکسکیاموتورز هم مال کره هست، البته ماشین کره
 تره.باحال

 هیچ ماشین ایرانی نداری؟ -
 ایرانی؟!

 آره مثالً سمند. -
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دارم،  وامنیس، من فراری و المبورگینی و بی )باحالتی تمسخرآمیز( اووو سمند که اصالً خوب
 شون ساخت امریکان.همه
 تونن ماشین خوب بسازن؟به نظرت ایرانیا نمی -

 فعالً که نساختن... .
 دوست داری بزرگ شدی، ماشین بخری؟ -

دم، تا ماشین بدزخوام ده میلیونتا ماشین بخرم، نه... میخوام بزرگ که شدم خب ده میلیونمی
 تا پورشه بخرم.تا المبورگینی و دهتا فراری و دهب بعد با پولش دهخ

 خوای چه کار؟این همه ماشین رو می -
 خوام باهاشون برم گاز بدم برم. می

 خوای بری؟کجا می -
 برم دیگه، برم شیراز خونه آقاجون، برم شمال، برم آمریکا... .

 آمریکا رو دوست داری؟ -

 آره.
 چرا؟ -

 دارم دیگه... .دوس 
 تر دوست داری یا ایران رو؟آمریکا رو بیش -

 «.هردوشون رو
کند که طی یک دو دهه بینی میای که دارد، پیشساله در مصاحبه 33به عنوان مثال، آرمین 

ترین عرق ملی، با تمسخر ساله، نیز بدون کم 32آینده، ایران از امریکا شکست خواهد خورد. رضای 
 کند:برخورد میبا کشور خودش 

 موقع کجا هستی؟کنی اونسالت شده، فکر می 30خوب حاال بزرگ شدی و مثالً  -»
 قطعاً خارجم. 

 کجا مثالً؟ -
 آمریکا. 

 موقع چه جوری هست؟تونی توضیح بدی آمریکا اونمی -

 موقع آمریکا بُرده. اون
 برده، چی رو برده؟ -

 ایران رو دیگه. 
 منظورت چی هست؟ -

 موقع نابود شده. یران تا اونا دیگه
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 شه؟چه جوری ایران نابود می -
 خوره. موقع آمریکا با ایران جنگیده، ایرانم شکست میهیچی دیگه تا اون

 ده؟خوب چه جوری ایران رو شکست می -

 تونه ایران باهاش بجنگه. قدر آمریکا قویه که نمیاین
 کشورت هر جوری که بشه دفاع کنی؟خوای از یعنی اگه مثالً جنگ بشه، نمی -

 نه، معلومه که نه. 
 سازی هم رفته باشی؟حتی اگه قوی شده باشی، بدن -

 نه عمراً. 
 بره؟کنی جنگ رو میآمریکا چی داره که فکر می -

 همه چی، یه عالمه تانک، یه عالمه مسلسل، همه چی داره. 
 ها رو داشته باشه چه طور؟اگه ایران هم این -

 «. بازهبازه، مطمئنم که میبازم داشته باشه می

 .دارهخیلی باحال و خنده ،جور جاهاگه شهال نرو اینمرده می یه پیر»... 
 ؟توضیح بدی ترکم بیش کش یهبع شه راجمی -

 ،زنه، مزاحم تلفنی پسره ولی صدای دختر در میارهمرده با یه مزاحم تلفنی حرف می این پیر
 .کردنش میاهیه مدت همه مسخر ،یارهمسخره بازی در م

 تو از کجا شنیدی؟ -
 .یمگیگیرروم نمیآگم می ،گیمشهال نمی هاآلن دیگ ،دیگه هجوریتو اینترنت، همیشه این

 ؟هست چیگی، حرفی که میاین  -
گن، تازه از این پیکسل میاونو همه و  ،شهیهو تیکه کالم همه می ،فتهایه اتفاقی می هر بار

 یریمگیگروم نمیآس پس نگیریم *خیلی خوبه، تا ق ،دم هستشهال، خدا وکیلی صد تومن می
  .(دخند)می

 ایی هست؟هدیگه چه چیز -
 «.گفتنگیگیریم میروم نمیآاین آهنگی بود قبل  ،هارمانم بابا نرده چارچارفم

 یافتن همسویی سیاسی با الگو

هایی هستند که خود را بر خویش نیازمند الگو گونه بودن و شدنکودکان و نوجوانان برای چه

همان مبنا پردازش کنند. بالطبع با ضعف مفرط الگوپردازی در داخل، خود به خود نگاه کودکان و 
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مورد نیاز خویش را از   هایشود و الگویابی، معطوف به جهان آن سوی آب مینوجوانان در الگو
 ها انتخاب خواهد کرد.سوی آبهای طراحی شده برای آنان در آن الگو

 

 
 
 
 

 
 

 
مند شدن به الگو، به لحاظ ظاهری از وی تبعیت کودکان و نوجوانان در آغاز دلبستگی و عالقه

های کوشند تا با درآمدن به هیبتی شبیه الگو، به وی نزدیکی بجویند، اما در ادامه رفتارکنند و میمی

ه ها را پیشکار هواداران قرار گرفته، تبعیت از این ارزش الگو و در نهایت نظام ارزشی او در دستور
 خویش خواهند کرد.

ا، در همشیهای الگو هستند که تبعیت از این خطهای سیاسی نیز قسمتی از ارزشمشیخط
 دستور کار هواداران قرار خواهد گرفت.

الیست شدن، ساله، در مصاحبه خودش، پس از مطرح کردن تمایل تتلو به فوتب 33اشکان 
 های خود تتلو در همین زمینه است:سازدکه حاوی رنگ و بوی استداللاستداللی را مطرح می

 ی؟موافق ، با این حرفدهیکش یسخت یلیخ تتلو ،گنمی تتلو طرفداران از یلیخ -»
 .موافقم ،بله
 ؟دهیکش ییهایسخت چهاون  -

 ن.نداد بهش فوتبال تو رو رانیا یهاگیل به ورود اجازه که نیهم

 ی؟چ گهید -
 همین.

 ؟داشت ور فوتبال استعداد یعنی -

 آره.
 چه کسی اجازه ورود در فوتبال رو به اون نداد؟ -

 «.شدمی شناخته اگه ،شدمی اسطورهدولت. 
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های رسد متاخذ از استداللساله هم در مصاحبه خودش با استداللی که به نظر می 32رضای 

 رساند:اش است، بحث خود را به انجام میعالقهالگوی مورد 
 ی؟خوای چه کار کنخب اگه زیاد پول داشته باشی می هست، عزیزم تو گفتی پول برات مهم -»

 .رماز این کشور عقب مونده می

 گی عقب مونده؟چرا می -
 .س دیگها هعقب موند

 کنی؟جوری فکر میجایی شنیدی یا خودت این -
 همه رپرامون رفتن ،کننوگرنه اعدامش می ،جا انتقاد کنهتونه اینرپر نمی یه ،گنخب همه می

کت لمم وگرنه وضع ،انتقادپذیر نیستن ،مونه وگرنه میندازنش زندانهیچ رپری تو ایران نمی ،خارج
 «.این نبود

 نقد سیاسی نظام

به یک  دلدادگی شود که آنان در پی شیفتگی وهای ویرانگر مشخص میبا تأملی در بیانات الگو
 نگاری، وطن خودشانقید و بند و هرزهزندگی الکچری و به دست آوردن آزادی در پوشش، روابط بی

به  های امنیتی، آنانها از ایران، به دلیل کاهش تهدیداند. بالطبع با خروج سلبریتیرا ترک کرده
 یری خواهند زد. به عنوانگشکل آشکارتری منویات درونی خویش را آشکار کرده و دست به موضع

اب گذاشت، روی حجهای مختلفی که برای هوادارانش میمثال، تتلو زمانی که در ایران بود، در پست

از  ای قرار گرفته وخواست که پشت سر آیت اهلل خامنهزنان تأکید داشت و مصرانه از هوادارنش می
ای آهنگ اجرا کرده و هواداران ستهوی تبعیت کنند، به همین ترتیب تتلو در حمایت از انرژی ه

کند. اما وقتی می 3395های ریاست جمهوری سال خویش را دعوت به رأی دادن به یکی از کاندیدا
شود، با از یاد بردن سجده کرد، راهی ترکیه میهایی که فرارویش احساس میوی به دلیل تنگنا

 کنند یا افراد به دنبال تبعیت ازدم خارج میهای منفی را از بدن آداشت، بارهایی که بیان میکردن
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درجه با مواضع قبلی وی تفاوت  330زند که شاید رهبری جامعه باشند، دست به طرح مواضعی می

 . 1دارد

                                                   
 دهد:حرمسرای تتلو هست، شواهدی از این چرخش را به دست میمتن زیر که متعلق به آهنگ  .3

 دمای پولدار میفتن به فکر حرمسراآدمای فقیر تنها میمونن و آعشق که پولی باشه 

 شد معلم ساختم اززمین یه حرمسراست اما تو این حرمسرا وقتی پر می

 یهو ریختنتو بگو جر بگو پاره بگو جنگ من هستما تنها رفتیم همه جا ولی اونا 

 گرفت بغضم زودمادرم کلفت بود منم که بچه بودم و می

 بابا معتاد شد و رفت یهو هیز شد عموم

 روم بزرگ شدیم اما فریکش خب مونده کالً

 ذاشت که بشن حامله زودجوونا رو تشنه می

 خوره معامله خوبگرون که باشه همه چی جوش می

 با فقر و ترافیک و دزدی شدن عامل دود

 خوره بابات پسکه نباشه بگو به چه درد میپول 

 رات هستآچند تا مثل خه خب تو دنیا مگه آ

 میری تو بی کسیقدرم خوب باشی میه هر چ

 پس وگر نه تو همون شهرستانا صد تا لیونر مسی هست

 منم و ترس حبس تند زدن نبض و استرس

 گه سفت بمون و بهش برسمنم و یه صدا که می

 رس کلی درس زندگی و یه حس حرصمنم و درس منم و د

 منم و ترس نقض تند زدن نبض و استرس

 گه سفت بمون و بهش برسمنم و یه صدا که می

 منم و درس منم و درس کلی درس زندگی و یه حس حرص

 گاهی تنها مرگ درمان است نیک گوش بسپار تنها مرگ

 تر از ماندن نیاز استاما برای رفتن بلیطی گران

 رفتنمانند بلیط و پای رفتن نداشتن وگرنه میمینان که آگاهی 

 تا فکر منفی به سرم زد و انقده زده باالمنم و کمبود که هزار

 خواد یه حرمسراانقده داغه مخم که فقط دلم می

 منا و الهام ،منم و هیوالی تاریکی منم و ابهام من و فکر ملیکا

 زنه بیرون از چشمام پرمن و داره می

 خودش یه پا حرمسرا مغز حرومم شده

 دم موذناآقط از شنیدم موذنا اینجا حتی بد توی صف هم ف

 اسالمو پله کن خودت دنبال حتی پشت تلفن

 شهخون بکن تو شیشه بعد قایم بشو پشت ریشت توی شهر ما هر کی عاقل شد کشته می

 رئیس حرمسرا رفتارا گازنبری انقده درجا زدم که نفسم بازم برید

 سازیدخترا همه سوراخ فوری همش پی قصهمحتوی مثل ساسی اسکناسی بیمردا همه 

 همه دنبال قوالخ توری عشق برنامه عشق ماشین معلوم نیست شوهر داری

 خودی چشم به راه شیتباه شی اینجا عشقی نمونده که بیحق داری دچار اش
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 دن خره یه خورده زشت که باشیحتی بهت کار نمی

 رهآبینی سر پسته مریض میدم آهر جا بری یه 

 ترینن طرز فکر دوره سلجوقیای اگه محجوبی ولی خودشون عقبخوب بمالی محبوبی عقب مونده

 منم و ترس حبس تند زدن نبض و استرس

 گه سفت بمون و بهش برسمنم و یه صدا که می

 منم و درس منم و درس کلی درس زندگی و یه حس حرص

 استرسمنم و ترس نقض تند زدن نبض و 

 گه سفت بمون و بهش برسمنم و یه صدا که می

 منم و درس منم و درس کلی درس زندگی و یه حس حرص

 منم و چهار تا دیوار بهم گره خورده رو به روم انگاری هر چی دله مرده

 من و یه تنه خشک یه میوه کهنه من و یه عده دریده گنده

 نیست تو پلیس ببین یه جو معرفت توتون ءمن و فکر امضا

 من و نگرفتن از غم و غربت منو یه مشت الشی یه مشت عشق شهرت

 این تنم روحی نداره تو بیا چشم منم کور کن

 من ندارم خودکشیو تو منو مجبور کن

 صبح تا شب عین شب تا صب همه روزا عین همن غر میزنم عین ننم ببین این رگه رو کی بزنم

 جباری عنه پوچ شدن انگاری همه موزیک تنها دلداری منهگیره زندگی یه جور اغم می از عشق و الو

 تا شاخ سیاه بکشلبومت رو عکس من دوآش تو من روزا خوابم ولی شب طعممو بیا بچ

 معلوم نیست که فازم چیه کی این ترکیبو واسم چیده حال ندارم که بسازم دیگه معلوم نیست چه مرگمه اصالً

 دجوری که زشت ش ک کن بعد بگو گم کردی گوشیتو حیف شد ای بابا اینهر کی اومد دوشید و غیب شد شمارشو پا

 تکراری تصویر هر روز مغز رد تعطیلتم گوز همه شبای ما سرده چرا میاد تو سال تحویلتم سوز

 منم و ترس حبس تند زدن نبض و استرس

 گه سفت بمون و بهش برسمنم و یه صدا که می

 یه حس حرص منم و درس منم و درس کلی درس زندگی و

 منم و ترس نقض تند زدن نبض و استرس

 گه سفت بمون و بهش برسمنم و یه صدا که می

 منم و درس منم و درس کلی درس زندگی و یه حس حرص

 آری من از هموطن خود دیدم تهمت و قتل و ریا

 اییبجناچاقو از همجنس خود خوردم نه از 

 من از اسالم دیدم اعدام شالق اجبار و تکرار

 از پدر و مادر خود دیدم طالق و جنگ و استکبار من

 آشنا که هست صداقت نیست این سکوتم از رضایت نیس

 20هاتم گریه 39دلت خونه چشاتم خیس بغضت 

 نفسم هست هوا نیس هیچ نوری تو شبا نیس

 تن من هست صفا نیست هیچی عین اوال نیست

 شهنویسم خودکارم کافر میتازگیا شعر می

 شهش خواهر مادر میحپر ف ،شو نزنورقو که حرف
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 چشاتو باز کن درست ببین چندتا داری آدم پیشت

 زنه گاوم نیشتجا می دور پره گاوه با این فرق که این

 ادوخگفتم حرمسرا کارگر و برده میمی

 و بچه پول که باشن مغز پدر مادربی

 ترههمونه حیوون بمونی دزدی هم راحت مخ

 کنن راحت خرتمیهالو که باشی عزیزم که 

 ده آره شدی خطرناک چون باال بازدیدتمدیره حرمسرا هر روز یه جور فاز می

 آشپز حرمسرا انگار پای گاز ریده

 تو قفسه موسیقی اسلحه به جا ساز چیده

 رو طوفان کردن آسمونو گرفتن دریا

 خنده مرده اینجا همه ایران و توران سردن

 بعدنگوسفندای گله همه میفتن تو دام 

 زنه چوپان گردنترسن اما خب میهمه از گرگ می

 کشهقلب من تیر می

 امیدم به تهش بود اینم از این آخری

 با این وضعیت ببین حق داری اگه کافری

 خبری دیگه نی از اون سرزمین مادری

 منم و ترس حبس تند زدن نبض و استرس

 گه صفرمونو بهش برسمنم و یه صدا که می

 درس زندگی و یه حسه حرصمنم و ترس کلی 

 سالگی شه30ببین کسی که قراره مثال تو 

 سالگی 20از  سالگی شروع کنه یا مثالً 33چه فرقی میکنه از 

 له رو پاک کننأکنن که صورت مستو حرمسرا با اعداد بازی می

 وگرنه هر کاری کنی و هر وقت شروع کنی ته بازی همونه

 رو باز کردن هاعع با پول و اسکناس

 پولی ولی خب ما رو بستنبا بی

 صدتا از اونا هست از زیر پا تا گردن

 ولی رو یکی زومن که نبینی بقیه رو اصالً

 دخترای مملکتو

 کاری کردن که حتی زده شی از بوشون

 گیرن نفروشونپسرای مملکتو می

 بزنه که باال نازک شه ابروشون

 بس که فضا بسته بودن همه چیو دیدن

 بچه ها همه میخن بس که معلما بدن

 دنحق ما رو خوردن بعد با پولمون پز می

 کنم دزدی منتا فشار روم نباشه که نمی

 ادوخگفتم حرسرا خب حور و پری میمی
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کند دولت ایران در سازد، احساس میای که دارد، خاطرنشان میساله، در مصاحبه 33اشکان 
 صدد دستگیری و اعدام کردن امیر تتلو است:

 ی؟دارن ییالگوها از ایرانی -»

 هست. تتلوچرا، 
 دوستش داری؟ 

 خیلی زیاد.
 ی؟کنمی نشیتحس که داره یهایژگیو چه تتلو -

 ؟کنن اعدامش دخوامی رانیا دولت چرا مدوننمی یول. زنهمی رو محض و قتیحق حرف
 .بوخ -

 .بود ورزش یبرا قیتشو هاشیاستور تمام اما ،گرفتنش مخدر مواد قیتشو علت به
 ؟کنه اعدام رو تتلو خوادمی رانیا دولت نظرت بهپس  -

 «.بکنن رو یکار نیهمچ هی کنممی احساس

 
 
 
 

                                                   
 دونی حوری پری رو مانتو رو سریعمی

 پس بیا زوریش کنیم ملت از ش زده شن

 شب 30اونورم که فیلم بعد از 

 اوه اوه جالب شد آقای داروغه

 قد کاسب شده چ داداش

 آمریکا بده چرا بچت داره پاسشو

 هاط شلوغی کرونا یهو قالب شد خداییطور وسه چ

 حرمسرا رو ولش کن تو بگو زایشگاه

 بگو یه زندن و مام موش آزمایشگاه

 واسه یه مخ زدن باس بری دانشگاه

 درس و مدرسه کجاس زیر تخمای شاه

 منم و ترس حبس تند زدن نبض و استرس

 گه صفرمونو بهش برسیه صدا که میمنم و 

 منم و ترس کلی درس زندگی و یه حسه حرص

 پس حرمسرا حق من است زیرا که من بزرگ شده آنم

 یک یک دو دو هشت

 .خالص
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ساله، در جریان مصاحبه خودش، وقتی با پرسشی در مورد شهید قاسم سلیمانی مواجه  32شروین 
 32راه انداخت و سرانجام رضای دارد که نباید الکی دعوا شود، با عدم پذیرش رفتار وی، بیان میمی

ت شد کند باید با کشور قدرتمندی مثل امریکا دوسساله با نفی کمک به مردم فلسطین، پیشنهاد می

 شود:ها عاید کشور نمیتا از وی منتفع شد، نه با کشورهای ضعیفی که چیزی ازآن
 شناسی؟تو قاسم سلیمانی رو می -»

 آره. 
 نظرت راجع بهش چی هست؟ -

 شناختمش اصالً، بعد که کشته شد فهمیدم. هیچی، نمی
 یعنی اسمش رو نشنیده بودی؟ -

 نه. 
 کنی ایشون چه طور آدمی بود؟فکر می -

 خوان با همه بجنگن. اش میاز اینا که همه

 خواست بجنگه؟با کی می -
 گن با دشمن.اینا می

 جنگه، به نظرت آدم شجاعی نیست؟خوب کسی که با دشمن می -
 خوان جنگ درست کنن. می چرا شجاع هست، ولی خوشم نمیاد،

 خواستن جنگ درست کنند؟مگه می -
 خوان با آمریکا بجنگن، با همه بجنگن. اش میآره، همه

 به نظرت نباید بجنگند؟ -
 اش دردسره. نه، کی آخه خوشش میاد، همه

 کشورشون دفاع کردند؟ هایی که شهید شدن توی جنگ، کار درستی نکردن که ازپس این -
 خوان جنگ درست کنن. چرا، ولی اآلن که کسی به ما حمله نکرده، اینا خودشون می

 برای چی باید خودشون جنگ درست کنن؟ -
 دونم. نمی

 های خودت راجع به قاسم سلیمانی چی هست؟نظر دوست -

 اونا هم همین حرفای من رو قبول دارن.
 سلیمانی آدم شجاعی بود؟ولی به هر حال به نظرت قاسم  -

 آره، شاید. 
 خواد مثل اون باشی؟تو دلت می -

 نه. 
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 چرا؟ -
 . «آخه اون هم معروف نبود، یعنی توی اینستا و اینا، هم من از الکی دعوا راه انداختن خوشم نمیاد

 ؟ ددادنمی رو دونی چرا این شعارمی ،تیکه کالمت شده بود ،گیگیریمروم نمیآگفته بودی  -»

 .گیگیریمروم نمیآ ،س پس نگیریم*گفتن تا قره میآ

 س کجاست؟ *دونی قمی -

بهشون  ،کنه دیگهکنم تو فلسطین، ایران بهش کمک میدونم حس میای دقیق نمییه منطقه
 .دهپول می

 ده؟ برای چی بهشون پول می -

  .بجنگن دیگه با داعش

 ؟ هکنبهشون کمک میکه ایران  هست به نظرت کار خوبی -

 .کنیم آمریکا باهامون بدهمی رو نه به ما چه، همین کار

  بده؟ باهامون مریکاآکنیم، یعنی چون به قدس کمک می -

 .ره فکر کنمآ

 بهش کمک کنیم؟  ، نبایدکسی نیاز به کمک داشته باشه اگه پس -

 .شیمها دوست باباید با قویما  ،کنه کهبه ما کمکی نمی ،خه اگه اون ضعیف باشهآ

 ها دوست نباشیم؟ چرا با ضعیف -

 .«ها دوست باشیم دیگهباید با قوی

 تبلیغ هرج و مرج طلبی و آنارشیسم

ها و های دیجیتال، فیلمها، بازیها، پویانماییکودکان و نوجوانانی که در اثر کاربری از کارتون
کوشند تا از ظواهر بندند، میدل می هاهایی مختلفی آشنا شده و به آنها با الگوها و شوسریال

 های الگو گرفته تا نظام ارزشی او از وی تبعیت و پیروی کنند.صوری گرفته تا ابعاد رفتاری و از رفتار

داری در پی پیگیری اهداف این نظام مبنی بر مصرف از سوی دیگر دستگاه تبلیغاتی جهان سرمایه
است تا آنان ضمن تأمین منافع حداکثری نظام  حداکثری در کنار رعب و ترس حداکثری افراد

داری به سبب رعبی که در ذهنشان نهادینه شده است، به اندیشه فرو کشیدن و به زیر سرمایه

های تبلیغاتی نظام های دستگاهکشاندن این نظام نباشند، از این رو قسمت مهمی از تولید
ه تر برای آنان را برعهدلیغ مصرف هر چه بیشداری، از سویی دامن زدن به شهوات افراد و تبسرمایه

داشته و از سوی دیگر معطوف به ترسیم جهان به صورت جهانی آشفته، پر هرج و مرج و حاوی 
اری دها است تا در مجموع دستگاه تبلیغاتی جهان سرمایهها و فراپرخاشگریانبوهی از پرخاشگری

دن، گرا بوی از ویژگی شهوی عمل کردن و مصرفبه تربیت افرادی نایل آید که در عین برخوردار
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از ویژگی مرعوب شدگی برخوردار باشد و برای آن که این انسان مرعوب شده، از ترس ذهنی خویش 
بگریزد، به ناچار به سمت و سوی مفاهیم دیگری که در ذهنش هست، رو آورد و به این ترتیب 

داری که فزونی گرفتن مصرف )و در م سرمایههای طغیانگر و انقالبی، اهداف نظاضمن مهار انسان

 داران است(، بیش از پیش محقق گردد.ادامه افزایش سود سرمایه
ها هایی نظیر کلش آف کلنز، کلش رویال، پابجی، فورتنایت و مانند آننیمه نگاهی به بازی

ت و در آن هر قانونی حکم فرماستر از هر چیزی بیهای اخیر بیشحکایت از آن دارد که در بازی
 ها، در نهایتکس مجاز به تجاوز و تعدی و حتی کشتار دیگران است و ماحصل این دست از بازی

آید( نهادینه کردن رعب در ضمن عصبی کردن آنان در حالت باخت )که خیلی زیاد هم پیش می
 ذهن کاربرانشان خواهد بود.

ش و طبیعی دیدن هرج و مرج طلبی و ساله، حکایت از پذیر 33ساله و آرمین  33اظهارات امیر 
 من است:هایی نظیر جوکر و بتآنارشیم در کاربران بازی

 چه طوریه؟ جوکر  -»

 مثه من شرّور که نیست در واقع خیلی از اون بهتره.
 چه طوریه؟  -

 رسه، دست نیافتنیه. کس بهش نمیاش در حال خرابکاریه، عاااالیه دست هیچببین همه
 گی عالیه؟ چرا می -

 «. کنه تا شهر رو بریزه به هم، مثه شرّورای تو فیلم فلشههر کاری بگی می
ها کمک شه از اونهای دیگه هم هست که میخوب اگه کسی بخواد اذیت کنه، راه حل -»

 گرفت، مثالً به پلیس خبر داد. 
 شون آدمای بدین. نه بابا، اونا همه

 های بدی هستند؟آدم -
 شون آدمای فاسدین. آره بابا، همه

 منظورت چی هست؟ -
ونا کنن و اشون با خالفکارا دست به یکی میمن باید خودم از خودم مواظبت کنم، پلیسا همه

 فروشن. موادهاشون رو می

 دونی؟تو این رو از کجا می -
 «. دهمن تو فیلم بتمن دیدم، آخر سر یکی از پلیسا اِسکرکرو رو فراری می
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 اثرهای زیباشناختی الگوهای ویرانگر -8-3

های ها، بازیها، پویانماییداری در کارتونسرمایههای 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 32 -33سنین تفکر کودکان و نوجوانان )تا 

ش ها، در عمل پذیرهای ممکن بدانترین چهرهبا سوءاستفاده از تفکر عینی کاربران، با ارایه جذاب
کنند و کودکان و نوجوانانی که تحت های طراحی شده را در نزد کودکان و نوجوانان تسهیل میالگو

دیدن  زنند و به فرض به صرفگیرند، بر همین مبنا دست به قضاوت میر قرار میهای اخیتأثیر الگو
چهره زیبای باربی، مهربان بودن وی یا به صرف دیدن لبخند زدن باربی، خوب بودن وی را نتیجه 

ها که در نتیجه فقدان تفکر انتزاعی و عدم فهم دقیق گیریگیرند، در حالی که این گونه نتیجهمی

وجود  توان به صرفاند، خطا هستند و نمینتزاعی از سوی کودک یا نوجوان صورت پذیرفتهمفاهیم ا
 های ذهنی فرد )مانند مهربان یا خوبیک ویژگی عینی )نظیر زیبایی چهره یا لبخند زدن(، ویژگی

 بودن( را نتیجه گرفت.
ن گر آن است که ایآموز ابتدایی بیانهای انجام شده با دختران و پسران دانشبررسی مصاحبه

ای لعادهااهمیت زیاد و فوق« زیبایی فیزیکی»های غربی، نه تنها برای آموزان تحت تأثیر الگودانش
آبی،  های)نظیر داشتن چشم« های زیبایی غربپذیرش استاندارد»قایل هستند، بلکه دست به 

له عمده شدن مقو»ع به دنبال اند، بالطبهای صاف، لَخت و طالیی، پوست سفید، اندام الغر( زدهمو
گردد برای افراد، تمایل به زیبا شدن به هر طریق ممکنی برای هواداران مطرح می« زیبایی فیزیکی

 کند.، در اولین گام به ذهن آنان خطور می«های زیباییجراحی»که گزینه 
انبوهی از  از دیگر مواردی است که طی« تبعیت از الگو در آرایش»و « مد و مدگرایی»مسأله 

 گردد.ها القاء میهای دخترانه )و بعضاً پسرانه( به کاربران آنبازی

 آموزان دبستانیهای انجام شده با دانشگفته، شواهدی از مصاحبهدر ادامه در ذیل عناوین پیش
 ارایه خواهند شد.

 عمده شدن مقوله زیبایی فیزیکی

های دینی برخوردار است و البته در این زمینه آموزهجنس مؤنث نسبت به زیبایی از حساسیت خاصی 
اند، های مادی ارجح دانستههای معنوی را بر زیباییهای معنوی، برخورداری از زیباییبا طرح زیبایی

یبایی هایی که زهای مدلینگ با طرح الگوها، شوها و برنامهها، سریالها، فیلمها، پویانماییاما کارتون
ا برخی از ها و یها، پویانماییل و فرابشری است )نظیر زیبایی باربی، برتز در کارتونآنان غیرمعمو

اند(، در عمل کودکان و های زیبایی سپردههایی که بدن خود را به دست انبوهی از جراحیمدل
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ان ننوجوانان کاربر با مقوله زیبایی بیش از پیش برخورد داده شده، مسأله زیبایی فیزیکی را در ذهن آ

هایی از عمده سازی مقوله جذابیت جنسی در اذهان کودکان و . تصاویر زیر نمونه1سازدعمده می

 های دیجیتالی است:ها و بازیها، پویانمایینوجوانان کاربر فضای مجازی توسط کارتون

 
 

 
 
   

                                                   
ویش های تبلیغاتی غرب برای تسهیل القائات خمسأله جذابیت فیزیکی برای جنس مؤنث چنان پر اهمیت است که دستگاه .3

مقوله پر اهمیت متوسل گردند. به عنوان مثال در پویانمایی دخمه جادویی که محوریت آن مقوله جادو و  ممکن است به این
جادوگری است، طراحان پویانمایی با دست گذاشتن روی روح زیبایی دوست جنس مؤنث، در عمل جذابیت آن را برای کودکان 

تصاویر زیر پیداست، قهرمانان پویانمایی اخیر انواع مختلف و نامتعارفی از گونه که از هماناند. و نوجوانان کاربر چند برابر کرده
 اند:رنگ مو و پوشش را در خود به نمایش نهاده
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محصوالت فرهنگی اخیر بدان توجه ندارند، این مسأله اما آن چه که کودکان و نوجوانان کاربر 
ت برتز( و های درشگفته یا توهمی است )نظیر کمر باریک باربی یا چشمهای پیشاست که زیبایی

های متعدد چهره و بدن است که در هر صورت امری پذیرفته و معقول یا آن که محصول جراحی

 نیست.

http://4.bp.blogspot.com/-jjeOhM4fElo/VIT4VBDbuTI/AAAAAAAAZ-A/luucYrhTYKw/s1600/Screen+Shot+2014-12-08+at+01.00.14.png
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 زیباییهای غرب در پذیرش استاندارد

ر در های این دیاغرب در صدد برتر نشان دادن خویش است و تالش برای تأیید و ستایش معیار
زیبایی هم جزوی از تالش برای نمایش برتری بالمنازع غرب است. از همین رو در بسیاری از 

و  فهای صاهای مطرح شده با چشمان آبی، موهای دخترانه(، الگوهای دیجیتالی )خاصه بازیبازی
اند. کاربری کودکان و نوجوانان کاربر طالیی، پوست سفید، قد بلند و اندام الغر، ترسیم شده

هایی داری، آنان را دایم با الگوسرمایههای تبلیغاتی دنیای های تدارک شده توسط دستگاهمحصول
 نوجوانان کمسازد و رفته رفته کودکان و های زیبایی غرب هستند، مواجه میکه واجد استاندارد

مان های آسای از ساختمانهای چشم آبی، مو طالیی و سفید پوست در زمینهتجربه، با دیدن الگو
های گران قیمت، زیست محیط زیبا، امکانات رفاهی گسترده و نظایر آن، به این خراش، ماشین

آنان دارد، حتماً  های مادی دست باالتری تا دیارگونه که دیار غرب در قدرترسند، هماننتیجه می

و  های زیبایی غرب همخوانیگونه است و اصوالً زیبا کسی است که با معیاردر زیبایی نیز همین
 وفاق داشته باشد.

ساله در مصاحبه خودش به صراحت تیپ شرقی خویش را زیر سوال برده، از تیپ غربی  9رزیتای 
 کند:باربی استقبال می

  خریدی؟ چی دیگه خوب -«

 کند(.تلفظ می اشتباه اکسشن )کودک موی

 کنی؟ها چه کار میبا اون -
 .موهام رو زنممی

  نیست؟ قشنگ های خودتمو -

 ترن.باحال طالیین نه، اونا که
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 نداری؟ رو دوست مشکی موی -

 نه.

 تره؟قشنگ طالیی موی کنیفکر می چرا -

 .طالییه موهاش باربی چون

 داری؟ رو دوست باربی -

 .شناسنشخیلی، همه می آره

 شناسن؟کیا می -

 .فامیالمون مامان، همه، دوستام،

 جوریه؟ چه باربی -

 .خوشگله خیلی

 خوشگله؟ کنهچه کار می -

 بلنده. قدش طالییه، موهاش

 چی؟ دیگه خوب -

 رنگیه. باریکه، خوشگله، چشماشم

 باربی؟ تری یاخوشگل تو -

 باربی.

  بشی؟ خوشگل اون مثل کنیچه کار می -

 .. ..پوشمکوتاه می دامن پوشم،بلند می پاشنه کفش ذارم،طالیی می موی
  بشی؟ چه کاره شدی، بزرگ دوست داری -

 آرایشگر.

 چرا؟ -

 .بذارم لنز بشم، خوشگل دارم دارم، دوس دوس آرایش چون

  نداری؟ دوس هات روچشم رنگ -

 «.آبیه آبی باربی چشای خوشگله، خیلی آبی دارم، دوس آبی نه،
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های غرب در ارتباط با جنس مؤنث زیبایی فیزیکی و الغر اندامی زن است، اما اگر چه استاندارد
دیده  ی جذاباین استاندارد در ارتباط با جنس مذکر تفاوت یافته، اندام عضالنی آنان، معیاری برا

-رد عالقههای موجویی به الگوغربی برای تشبههای گردد، بنابراین پسران کاربر الگوشدن آنان می

افتند، از سوی دیگر با شان، به اندیشه قوی کردن خویش و افزایش حجم عضالت بدن خود می
دهد، سیکس سالی رخ میتوجه به آن که افزایش حجم عضالت کودکان پس از بلوغ و در بزرگ

که جای عضالنی شدن را  تری استپک شدن )یا عیان شدن عضالت شکم( مورد در دسترس
شود که سیکس پک داشته، عضالت شکم آنان هویدا گرفته، انعکاسی از قدرت جسمانی پسران می

 است.
ز دارد، یکی ااش در ارتباط با اندیشه سیکس پک شدن، بیان میساله، در مصاحبه 33فردین 

ه شود، شکم چ های معمول وی و دوستانش نشان دادن شکمشان به یکدیگر هست تا مشخصکار
 تر است )و به این ترتیب در جایگاه باالتری در بین همگنان قرار دارد(.کسی عضالنی

 استقبال از جراحی زیبایی

 شد که دچار آسیبی در سطح چهره یااگر چه زمانی جراحی پالستیک برای افرادی به کار گرفته می
پالستیک و زیبایی در جهت پردازش هر بودند، اما با پیشرفت دانش جراحی، جراحی  بدنشان شده

 چه زیباتر افراد به کار گرفته شد.
متعدد  های زیباییهای مورد توجه افراد، با جراحیها و اینفلوئنسراز 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، بپردازندافتند که آنان نیز با توسل به جراحیمیاندیشه 
ساله، در مصاحبه خویش در حالی که به دوران بلوغ زیستی خویش هنوز نرسیده است  7مرضیه 

راحی ج دارد که به اندیشهاند، بیان میاش هنوز شکل قطعی خود را پیدا نکردهو بالطبع اجزای چهره
 خواهد بینی خود را عروسکی کند.بینی خودش افتاده است و می
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 مد و مدگرایی
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های دیجیتالی در جریان کودکان کاربر بازی»سازد: ( در مقاله خویش خاطرنشان می2037) 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.چه بیش

 
 

 
 
 
 

 

ی های جدیدی را معرفکوشند 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
آنجا که پوشش زیبا، در هر چه زیباتر ادراک شدن فرد ذی سهم است و پوشش نازیبا، در ادراک هر 

مد خاصی را هایی که هر یک تر وی مؤثر است، بنابراین غالب افراد، خاصه هوادران الگوچه زشت
 شوند.توجهی از کنار آن رد نمیگذارند، طرفدار مد هستند و با بیبه معرض دید می

  
 

 
  

                                                   
1. Huh, Y. J. 
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دارد، الگوهای مورد عالقه وی به شدت مدگرا بوده، خویش اظهار می ساله، در مصاحبه 32رضای 

 د:کنوی تبعیت و پیروی میاو نیز با الهام از الگوی مورد نظرش، از مدهای معرفی شده توسط 
 ؟ سته اآلن چه لباسایی مد -»

 .ترناین لباسا که از سایز خودمون بزرگ

 چرا؟ -

ها تازه از این گردنبند گنده ،پوشنمیرو این مدل لباس  ،دارن اونایی که هیپ هاپ دوست

 . ...میندازن تو گردنشون

 دی؟اهمیت می د،مد روز باشن ،پوشیایی که میهکه لباسخوب عزیزم تو به این -

 .پوشیم یا مدل موهامون برامون مهمهلباسایی که می م،تر مثل داداشمبیش ،رهآ
 ؟هست مدل موهات چه جوریمگه  -

 «.موهای من و داداشم مدل موجیه ،خط انداختمرو بغل موهام 
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 تبعیت از الگو در آرایش 

 های مورد عالقه و پسندبا الگوبرداری از ظواهر پوششی الگوکودکان، نوجوانان و جوانان همسان 

یابی به الگوی مورد توجه خود، از آرایش )و احیاناً تتوی( وی کوشند تا در مسیر شباهتخویش می
ان شبرداری کنند و به زعم خودشان به این ترتیب بیش از پیش به الگوی مورد عالقهنیز کپی

 نزدیکی و شباهت پیدا کنند.
های خود از های جداگانه خویش از الگوبرداریساله، در مصاحبه 32ساله و شروین  9زیتای ر

 اند:شان به شرح زیر یاد کردههای مخرب مورد عالقهآرایش و تتوی الگو
 کنه؟آرایش هم می باربی -»

 رهبازم می ،داره شه، آرایشپاک نمی آرایشش داره، آرایش همیشه شه،بیدار می خواب از اون آره،

 .کنهآرایش می

 کنی؟ آرایش اون مثل داری دوست تو هم -

 گرفتم. باربی رو آرایشی آره، لوازم

 کنی؟چه کار می باهاشون -

 .«زنمرژ می کنم،آرایش می کمی یه وقتا کنم، بعضی آرایش شدم، بزرگ داشتم، نگه

 تتلو رو دوست داری؟ -»

 آره، صداش خیلی خوبه، عاشق آهنگاشم. 
 از شخصیتش چی، خوشت میاد؟ -

 آره، خیلی شخصیت جالبی داره، از چیزی ترس نداره. 
 ترسه؟مثالً از چی نمی -

 کنه که کسی جرأت اونا رو نداره. زنه یا کارایی میمثالً یه حرفایی می
 زنی؟یک مثال می -

 هایی که داره. مثالً همین تتو

 و رو دوست داری؟تت -
 آره، خودمم تتو دوست دارم بزنم. 
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 چه تتویی؟ -
 دونم، هنوز تصمیم نگرفتم.نمی

 خواد؟که شجاعت خاصی میتتو زدن کار خاصی هست یا این -

 «. جوری تتو داشته باشه روی همه بدنشآره، چون هیچ کسی رو ندیدم، این

 اثرهای خانوادگی الگوهای مخرب -9-3

 رحهای غربی مطها و سریالدیجیتالی، فیلمهای بازی ها،پویانماییها، در کارتونکه هایی الگو

آنان با  تأثیر دهند که کاربران تحتمی قرار تأثیر شوند، گاهی چنان کودکان و نوجوانان را تحتمی
خودشان  عرا پیشه خود کرده، به عنوان مواضها کوشند تا عیناً همان رفتارمی اخذ دقایق رفتاری آنان،

منطبق با عرف فرهنگی و اجتماعی جامعه نباشد. مصادیقی ها اعالن دارند، هر چند که آن رفتار
مانند: کم توجهی به اولیا، تزلزل دیگرپیروی کودکان و نوجوانان، پنهان نگه داشتن عالیق خویش 

ار الف، پذیرش کندار شدن و استقبال از دوست جنس مخسالی، بچهدر خانواده، نفی ازدواج در بزرگ
نهادن و ترک اولیا، زندگی مجردی در آینده و احیاناً جایگزین کردن یک سگ یا مانند آن به جای 

اولیا، همسر یا فرزند؛ ایجاد اختالف در خانواده و در معرض خطر قرار دادن آبروی خانواده، از جمله 
های بازی ها،پویانماییها، تونمواردی هستند که بعضاً در مصاحبه کودکان و نوجوانان کاربر کار

 گردد.می های غرب، مالحظهها و سریالدیجیتالی، فیلم

 كم توجهی به اولیا

تربیت فرزندان همواره به صورت امر دشواری دیده شده است، خاصه در عصر حاضر که عالوه 
آب  وامل آن سویبر اثرگذاری اولیا و اولیای آموزشی و اولیای فرهنگی جامعه در تربیت فرزندان، ع

 پردازند.نیز در تربیت فرزندان مؤثر واقع آمده، به اثرگذاری در این رابطه می
های الزم را انجام داده، ضمن تغذیه عاطفی گذاریهایی که برای فرزندشان سرمایهدر خانواده

ویایی با پ کنند و تعامل مثبت، مؤثر وآمیزی با وی برقرار میمناسب وی، روابط دوستانه و مسالمت
ا شود و این کودکان حتی بفرزندشان دارند، هماهنگی فرزند با اولیا در حد قابل توجهی مالحظه می

وجود فشار گروه همساالن، حاضر به تن دادن به انتظارات نادرست گروه نبوده، در برابر فشار گروه 
ا از شغل اول به شغل دوم و هکنند، اما در کودکان، نوجوانان و جوانانی که اولیای آنمقاومت می

پردازند تا معیشت و گذران زندگی را تأمین کنند و یا آن که با تهیه البسه و وسایل گران سوم می
ه به اند و یا آن ککنند وظیفه والدگری خویش را به انجام رساندهقیمت برای فرزندشان تصور می

ت، قوله فرزندان به فراموشی سپرده شده اسدلیل طالق عاطفی که بین اولیا پدید آمده است، اساساً م
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های مخرب و ویرانگر قرار گرفته، مبتنی بر ها و الگوتری تحت تأثیر الگوفرزندان با شدت بیش
 کنند.های آنان عمل میرهنمود

برتز،  هایی نظیر باربی،شود که الگوها هم مالحظه میها و پویانماییبا مالحظه بسیاری از کارتون

اند. ای از ابهام قرار گرفتهها در خانواده زندگی نکرده، اولیای آنان در هالهتن و مانند آنا، آنا، بنالس
ی غرب، های تبلیغاتبنابراین کودکان و نوجوانان کاربر محصوالت فرهنگی پردازش شده توسط نهاد

اند، در صورت فقدان دهها بوهایی که پیگیر آنمشی کم اهمیت دیدن خانواده از الگوضمن اخذ خط
های مثبت و مؤثر در خانواده خودشان، ممکن است به سادگی به این نتیجه برسند که باید با تعامل

 کنار نهادن خانواده، به دنبال تحقق اهداف خودشان بربیایند.
 ای که دارد، شاهد مثال بارزی در همین جهت است:ساله در مصاحبه 33اظهارات آرمین 

 شه؟موقع مامان و بابا دلشون برات تنگ نمیاگه بری آمریکا، اونخوب تو  -»
 نه.
 گن آرمین کجا هست.اش میآخه مثالً تو دیگه پیششون نیستی و خب همه -

 نه، برای چی بگن؟
شن، مثل مامان بزرگ اآلن موقع، مامان و بابا دیگه مامان بزرگ و بابا بزرگ میخوب تا اون -

 ی مثل مامان یا بابای تو نباید باشند که بهشون کمک کنه؟که داری... به نظرت یک
اش با خودم ببرم تونم مامان و بابام رو همهمونم، نمیجا نمینه، اونا خودشون مواظبن، من این

 «.ورور و اوناین

 تزلزل دیگرپیروی كودک از اولیا

روی ه حداقل دیگرپیشود کبا بررسی میدانی مقوله دیگرپیروی کودکان و نوجوانان، مشخص می
اقشاری از آنان از اولیایشان، دچار وقفه و تردید شده است، به این معنا که کودکان و نوجوانان یا در 

زنند و یا آن که در سطحی فراتر، دست های اولیا، دست به مخالفت نسبی میها و ارزشبرابر معیار

 شوند که ضمندر موارد دیگری مالحظه می .زنندبه مخالفت تام و تمام با اظهارات اولیایشان می
 گیرد.مخالفت کودکان و نوجوانان با اولیا، مخالفت آنان جنبه عملی نیز در برابر اولیا به خود می
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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 مهم و قابل توجهی هست،سهم خود مسأله جدید و 
های اشاره داشت. احساس ضعف پدر و مادر، بیانات متعارض اولیا، مواجه شدن کودک با تعارض

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 ر نسبی ارزشاجتماعی مانند: تغیی

پرستی در جامعه و ارتقای دید نقادانه کودکان رفاه و تجملهای نوجوانان در پی پررنگ شدن معیار
و نوجوانان، از جمله عواملی هستند که در ایجاد تردید در دیگرپیروی برخی از کودکان از اولیایشان 

 .اندقع شدهمؤثر وا

 پنهان نگه داشتن عالیق خویش در خانواده

های بومی و عرفی آن متولد شده و در کودکان و نوجوانان ایرانی در حالی که در ایران و ارزش
طور  های فرهنگی در داخل، بهتوجهی و ضعف تولید محصولکنند، به دلیل بیاین فضا زندگی می

مایی، ها، پویانآب شده، کاربری بسیار باالیی از کارتونهای فرهنگی آن سوی عمده متوجه محصول
های غربی دارند، بالطبع فضای ارزشی غرب ها و شوها و کنسرتها، سریالهای دیجیتال، فیلمبازی

حداقل در حرف، مبتنی بر -مداری است، با فضای ارزشی جامعه که که مبتنی بر اندیشه انسان
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وارد متفاوت و حتی متناقض با هم هستند، بنابراین کاربران نوجوان در بسیاری از م -خدامداری است
هایی شود و ارزشها القا میهای متفاوتی که از سوی اولیا و اولیای آموزشی بداندر برخورد با ارزش

گردد، دچار نوعی از سردرگمی ها القا میهای ویرانگر بدانهای غربی و خاصه الگوکه از سوی الگو

دهند با پنهان نگه داشتن عالیق خویش که غالباً معطوف به الگوهای مورد اً ترجیح میشده، بعض
 تری در محیط خانواده برای خودشان پدید نیاورند.عالقه آنان است، درگیری بیش

ها را به معرض دید نهاده کاریای از این دست پنهانساله، در مصاحبه خودش نمونه 32ارغوان 
ند مها عالقهتی، بدانجیبیدارد، پس از آشنا شدن با اندیشه الاش بیان میاست. وی در مصاحبه

دارد، زیرا هراس آن را دارد که با طرح شده است، اما عالقه خود را در ذهن خویش مکتوم نگاه می
عالیق واقعی خودش، پدر و مادر وارد تخاصم و نفی و انکار او شده، ایام وی را به تکدر و کدورت 

 ند:بکش
 بعد فقط از زوج گی خوشت میاد یا از زوج دختر و پسر هم خوشت میاد؟ -»

نه دختر و پسر هم خیلی خوبه، دوست دارم. مثالً همین دوتا که گفتم تو باستد هستن، ببین 

کنن، که یه دختر و پسر عاشق هم باشن و عکس و فیلم بذارن خب قشنگه و همه این کار رو میاین
چه  که نگران باشن بقیه در موردشوندختر یا دوتا پسر این کار رو بکنن، بدون اینکه دوتا ولی این

 کن، این برام خیلی دوست داشتنیه. فکری می
 بودی؟ها مییعنی خودت هم دوست داری جای این -

 نه. 
 دی؟تر توضیح میکنند رو بیشکه مهم نیست براشون بقیه چه فکری میاین -

ان تونی بازم به عنویاد به مردم، چون تو هر چه قدر هم که تالش بکنی نمیکه اهمیت ندن زاین
 ی مردم دنیا رو از خودت راضی بکنی. کسی که شناخته شدی همه

صد در صد یکی هست که از تو خوشش نیاد و یه هیتی بهت بده، وقتی من حاضر شدم که یه 
ه باز اهمیت کو هم داشته باشم، ولی اینآدم شناخته شده بشم، پس باید قابلیت شنیدن این حرفا ر

کنن، مثالً من دوست دختر دارم؟ خب اوکی به تو چه ربطی داره؟ زندگی نده بقیه چه فکری می
خوام زندگی کنم، پس به تو ربطی شم و دوست دارم جوری که خودم میخودمه من یه بار متولد می

تو هم انتقاد پذیر باشی، ولی نه در حدی که  نداره که زندگی من چه طوره، خیلی خوبه به نظرم که

زندگی شخصیت رو بهش آسیب بزنه و تو رو دور بکنه از چیزی که واقعاً هستی. اگه من یه سری 
ها، ه اوکیهکنم درسته، اگه خانواده باشعقاید دارم، نباید بقیه باعث تغییر عقایدی بشن که من فکر می

ن به خاطر که مکنن، ولی این، یه کار دیگه بکن، نصیحت میمثالً بیان بگن این کار غلطه ارغوان
 حرف یه سری آدم بیام زندگی شخصی خودم رو تغییر بدم، به نظرم کار مزخرفیه. 

 ها، حرف خودش فقط مالک باشه؟ی زمینهکنی آدم باید توی همهفکر می -
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 نه. 
 کنی؟ها رو از هم جدا میچه طوری این -

گیره، باید با یکی مشورت بکنه، ممکنه ی مهمی که آدم توی زندگیش میهامثالً در تصمیم

گیرم، روی آینده خودم و پدر و مادرم تأثیر داشته باشه، این دیگه واقعاً بستگی تصمیمی که من می
به شعور و عقل خود آدم داره، خدا به آدم عقل داده که تشخیص بده این چیزا رو، و خب شاید من 

نم بفهمم این چیزا رو، من هنوزم خیییلی چیزا دارم برای فهمیدن، اآلن شاید قد هنوزم خیلی نتو
گنجشک باشه و خیلی راه دارم برای فهمیدن بقیه حقایق زندگی، و یه سری چیزا خیلی تأثیر دارن 

روی آینده خودمون و بقیه و اینا... ولی چیزایی که به خود آدم بستگی داره مثالً گرایش، شاید پدر 
ادرم باهاش اوکی نباشن، ولی این خیلی بده که یه دختر یه دختر دیگه رو دوست داشته باشه و و م

مجبورش کنن که با یه مرد زندگی کنه، اینا باید یه طوری باشه که تو پدر و مادرت رو راضی بکنی 
ه شتا مجبور نشی یک عمر با آدمی زندگی کنی که نه دوسش داری نه گرایشت باهاشه، و این می

 تصمیم شخصی، ولی بعضی چیزا رو باااید من مشورت بکنم دیگه... . 

 کنی خیلی با خانواده تفاوت داری؟فکر می -
 آره. 

 ده؟این چه حسی بهت می -
ه و ام و اونا تو یه فاز دیگقدر توی یه فاز دیگهگیرم که من اینبعضی وقتا واقعاً حس بدی می

 کس نیست که من رو درک بکنه. هیچ
 مثالً چه فازی؟ -

وقت حرف نزدم، ولی مطمئناً تی و این چیزا... من که هیچبیجیهمین کی پاپ، همین ال
 از این روابط.  شون نمیادخوش

فته، اها چیه، چند سال دیگه از سرت میگن ارغوان این چینی مینیکه کی پاپ، هی مییا این
 ه!بابا ووااااای سلیقه است، به تو چه ربطی دار

ه کنیاد، من نگفتم بیا نگاه بکن که... مثالً بابام پارسال رفته بود تو فاز این خب خوشت نمیاد
کنم مگه، چهار نفر هستن ها... چه کار دارم میقدر نرو تو این سایتا و گروهارغوان کمش کن، این
آدم وقتی نوجوون کنن، ولم کنید دیگه، آره خیلی تفاوت وجود داره، کالً دارن منو خوشحال می

 «. شهشه، خیلی از بقیه جدا میمی
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 عالقه به زندگی مجردی در آینده 

های انجام شده با کودکان و نوجوانان دبستانی حکایت از آن دارد که اقشاری از دختران مصاحبه
 و پسران مصاحبه شده از زندگی مجردی در آینده استقبال کرده، ضرورت ازدواج را برای خویش نفی

 کنند.می
بررسی اثرهای خانوادگی کاربری کودکان پیش از دبستان از تبلت، »( در کتاب واو 3399منطقی )

ه برخی اندیشگر شدن تشکیل خانواده در درباره منفی جلوه« فور، تلفن همراه، ماهواره و رایانهاسپی
 نویسد:از کودکان پیش دبستانی ایرانی می

دار شدن(، برای دختران همواره مطرح بوده است، در پی آن بچهعالقه به تشکیل خانواده )و »

ی هاشدت عالقه به ازدواج و تشکیل خانواده در دختران در حدی بوده است که همواره یکی از بازی
مرسوم بین دختران، برگزاری ازدواج بین خود و یک داماد فرضی و به دنبال آن، تجربه موهبت مادر 

آورند، بوده است، اما برخی برای عطوفت ورزیدن به نوزادی که به دنیا میای شدن و یافتن عرصه
الی ساز شواهد میدانی گردآمده، حکایت از عدم عالقه دختران خردسال به تشکیل خانواده در بزرگ

 آنان دارد. 
تناد های خود با اسهای دیجیتال، در مصاحبهها و بازیها، پویانماییبرخی از کودکان کاربر کارتون

هم در  اند. برخی از کودکانبه 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

 توانند از آن استقبال کنند. سبک زندگی است که آنان می
توان در قه برخی از دختران خردسال ایرانی به مقوله خانواده را میترین دلیل عدم عالمهم

الً ها، اوهای عروسکی کارتونی که در اختیار آنان قرار دارد، دید. این الگوالگوبرداری آنان از الگو

 بخانواده مشخصی ندارند و ثانیاً غالباً مجرد هستند )نظیر باربی، برتز، السا، سیندرال( و ثالثاً در غال
 موارد یک یا چند دوست پسر در اطراف خودشان دارند.

های فمینیستی در جامعه را عامل توان تحوالت اجتماعی و گسترش گرایشدر سطح بعد، می
 عدم استقبال دختران خردسال از تشکیل خانواده برشمرد.

 ه سمتهای گسترده را بتحوالت اجتماعی که در جهان معاصر به وقوع پیوسته است، خانواده
ای نیز تا حدودی تحت ای شدن سوق داده و با بروز پدیده هم خانگی، حتی خانواده هستههسته

 ای کودکان در جامعه، بهههای مشاهدتأثیر این مسأله کم رنگ شده است. مضاف بر این، یادگیری
ورود زنان به ها عمل کرده، های دیجیتالی و کارتونهای آنان از القائات بازیصورت مکمل آموخته

های کند. البته گرایشزندگی مشترک 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  -گراییجنسش همو به موازات آن پذیر–زنان با مردان و له کردن مردان در زیر پای زنان 
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دستور کار خود دارد( نیز مزید بر علت شده، با تبلیغ آن که زنان به مردان نیازی ندارند و زنان با 

 تری به دست بیاورند، در کاهشاجتماعی بیش –های اقتصادیتوانند پیشرفتحفظ تجرد خود می
 میل دختران به ازدواج ممکن است مؤثر واقع آمده باشند.

دن گر شزمان با منفی جلوهنماید، این مسأله است که همیگری که تذکر آن الزم مینکته د
جنس به عنوان یکی از صوّر حیات جنسی و گرایی و ازدواج افراد همجنستشکیل خانواده، هم

ها و خانواده، در برخی از کشورهای غربی پذیرفته شده و انعکاس آن در برخی از کارتون
تهیه شده در آن سوی آب مشهود است. بالطبع هدف این اقدام، نهادینه کردن مسأله های پویانمایی

 گرایی به عنوان امری طبیعی در اذهان کاربران خردسال است.جنسهم
دار شدن(، برای دختران همواره مطرح بوده است، عالقه به تشکیل خانواده )و در پی آن بچه

ی هار دختران در حدی بوده است که همواره یکی از بازیشدت عالقه به ازدواج و تشکیل خانواده د
مرسوم بین دختران، برگزاری ازدواج بین خود و یک داماد فرضی و به دنبال آن، تجربه موهبت مادر 

آورند، بوده است، اما برخی ای برای عطوفت ورزیدن به نوزادی که به دنیا میشدن و یافتن عرصه
الی سیت از عدم عالقه دختران خردسال به تشکیل خانواده در بزرگاز شواهد میدانی گردآمده، حکا

 آنان دارد. 

گر شدن والدگری در نزد کودک، مورد دیگری است که در زمینه خانواده و اندیشه منفی جلوه
 شود.های میدانی کودکان مالحظه میتشکیل خانواده در مصاحبه

دهند و در واقع بسان وسک خود نشان میدختران از بدو خردسالی خویش، عالقه مفرطی به عر
کنند و در این روند به نوعی تمرین مادرگری را نیز تجربه یک مادر برای عروسکشان مادری می

 کنند.می
های سه ساله را که عروسکی هم قد خودش را روی تر کسی باشد که عطوفت دختر بچهشاید کم

در صدد خواباندن عروسکشان است، ندیده باشد. اند و با الالیی کردن خودشان، پاهایش خوابانده
شناسان را به این تردید رسانده است که شاید طبع مادرگری عمیق کودک حتی برخی از روان

ها است هورمون خاصی در دختران هست که متصدی بروز چنین رفتارهای عاطفی و مادرانه در آن

 اند.ها تا حال حاضر به کشف آن نایل نیامدهکه انسان
ها به حفظ و حراست از عروسکشان و به نمایش نهادن اما با وجود عالیق مفرط دختر بچه

ها، برخی از شواهد میدانی گردآوری شده گروه پژوهش، حکایت از آن دارد که مادرگری برای آن
حداقل در اقشاری از دختران خردسال ایرانی مصاحبه شده، عالقه چندانی به والد شدن و مادرگری 

ار ددهند که در آینده ازدواج نکنند و اگر ازدواج هم کردند، بچهد ندارد و این کودکان ترجیح میوجو
 نشوند.
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های آن سوی آب )مانند باربی، برتز، های دیجیتالی و کارتونهای مطرح در بازینگاهی به الگو
می به شکل بالمنازعی تما ها(، حکایت از آن دارد کهمن، 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 قداستها، روابط جسمانی اخیر، به جای نفی شدن، در هالهکارتونها و در بسیاری از بازی
گردند. به عنوان مثال، در کارتون زیبای خفته، شاهزاده تنها با بوسه یک دختر نیز پیچیده و ارایه می

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 می اشتباه یخ
 کند.دوباره می

ها و های انجام شده با کودکان داللت بر آن دارد که کودکان اخیر پس از کاربری بازیمصاحبه
جنس مخالف  کنند که دوستها یاد شد، در عمل احساس میهایی از آنهایی که از نمونهکارتون

 . «ای اساسی در زندگی مطرح است و شخصاً به دنبال رفع نیاز اخیر برآیندبه مثابه مسأله
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 اش به زندگی مجردی به شرح زیر یاد کرده است:ساله، در مصاحبه خود از عالقه 7رزیتای 
 کنه؟زندگی می کی با باربی گیبهم می جون خاله خوب -»

 .پیشش هیچکی، دوستاش میان با باربی

 نداره؟ یعنی باربی مامان و بابا -

 .کنهبخواد می کاری هر تنها داره، خونه اون ولی داره،

 تنها باشی؟ داری دوست تو هم -

 .رمخواست می دلم جا هر آره،

 بری؟ داری ها دوستکجا -

 .خرید بگردم، برم دوستام بیرون، با برم شبا

 بکنی؟ چه کار دیگه خوب -

 .کنمآرایش می خرم،میدیدم  هر چی

 تنها باشی؟ داری دوست شدی، بزرگ اگه -

 .آره

 چی؟ نگذارن مامانت و بابات اگه -

 ذارن.می

 تنها بشی؟ که کنیچه کار می -

 .دیگه خونه رمکنم، میجمع می پول اون قدر

 کنی؟جمع می پول جوری چه -

 .کنمکار می

 کاری؟ چه -

 «.همه واسه دوستام، واسه کنم،آرایش می دیگه گفتم
ده است، ها بوهای کارتونی و پویانمایی که شاهد آنساله هم با استناد به بسیاری از الگو 33امیر 

د و ها فقط دوست دختر دارنتن، مرد عنکبوتی و مانند آنهایی نظیر بنسازد که الگوخاطرنشان می
 ، معنایی ندارد:با داشتن دوست دختر، دیگر ازدواج و تشکیل خانواده

 مرد خفاشی چه جور آدمیه؟  -»

ترسن به کنه، همه ازش میره دشمناش رو تار و مار میپره، میقدرت پرواز داره، هرجا بخواد می
 جز جوکر.

 ترسی؟ تو چی، ازش می -
 منم.ترسم، خودم لباسشم دارم، اصن خودم یه بتمن که باهاشم، ازش نمی

 منی؟ تو بت -
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کنم شه بدون این که کسی من رو ببینه، صدام رو ترسناک میپوشم، شب که میلباسمو میآره، 
 دم. دم، دختر کمیسرم نجات میو تو آسمون به پرواز میام و شهر رو نجات می

 چرا؟  -

ی خودم تا آشپزی کنه، زن زندگی باشه )خنده(، الکی نیاد بیرون ذارمش خونهدم مینجاتش می
 زی کنه... . قهرمان با

 حاال باب اسفنجی رو چرا دوست داری؟  -
وزی کنن که یه رگیرن و فراموش میرن زن میی آدما بعد از چن سال میباب رفیق واقعیه، بقیه

 مونه تا آخر. یه رفیقی داشتن، ولی باب به خاطر پاتریک با اون می
 ت بمونه؟ شه، هم ازدواج بکنه، هم با رفیقش دوسخوب مگه چی می -

 تنها نذاره.شه یا زن بگیره یا رفیقش رو نه دیگه، نمی
 کنی؟ چه کار میتو بزرگ شی  -

 مونم.من با رفقام می

 ات که آشپزی کنه؟ گذاری تو خونهمگه نگفتی یه زن می -
 . کنهمونم، فلشم این کار رو میفقط دوست می کنم،ذارم، ولی با اون که ازدواج نمیمی
 هایی که دیدی، همه همین طوری هستند؟ ها و انیمیشنبقیه کارتون -

ام وایستا ببینم، آره پلنگ صورتی زن نداره، تام و جری زن ندارن، مینیون زن نداره، مرد عنکبوتی

 تنم دوس دختر داره.فقط دوس دختر داره، بن
 تن دوس دختر داره؟ بن -

 آره.
 تن چندسالشه؟ مگه بن -

 همسنای خودمه.
 تو این سن به نظرت یه کم زود نیست به دختر فکر کنه؟  -

 نه بابا زود کدومه، باید داشته باشه.
 تو چی تو هم داری؟  -

 من که با یه عالمه دختر دوستم.

 از کی یاد گرفتی؟  -
 .«گیرهبینه یاد میآدم چندتا فیلم می دیگه راحته دیگه، کسی الزم نیست یاد بده، خود

ده ها بوای که شاهد آنهای دخترانهساله نیز از منظری دیگر، با یادآوری این که الگو 33آرمین 
 دارد که حاضر به ازدواج با هیچ دختری نیست:است، لوس هستند، بیان می

 کنی؟خوب تو با کی ازدواج می -»
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 کس، برا چی ازدواج کنم؟نه با هیچ
 موقع ازدواج کرده باشی؟اونسالت باشه، تا  30خوب گفتم شاید  -

 کنم، بدم میاد.نه، من ازدواج نمی

 منظورت چی هست؟ -
 من از دخترا بدم میاد. 

 چی شده که بدت میاد؟ -
 دخترا لوسن، بچه ننه ان، من همه دوستام پسرن.

 جوری هستند؟یعنی همه دخترها این -
 «. جورینآره این

 ایجاد اختالف در خانواده

اجتماعی کودکان و  -اجتماعی ایران و غرب از سویی و تغذیه فرهنگی -یهای فرهنگتفاوت
داری از سوی های تبلیغاتی جهان سرمایههای پردازش شده نهادنوجوانان و جوانان کشور از محتوا

انجامد. در عناوین های نظری و عملی بین فرزند و خانواده میدیگر، در مجموع به برخی از تعارض
اری، ککوشند تا با پنهانهای موجود، برخی از فرزندان میأله یاد شده که در تعارضقبلی از این مس

عقاید خویش را از قضاوت اولیاء کنار و دور نگه دارند، اما در موارد دیگری ممکن است، تعارض 

های مخرب پدید آمده است، مطرح شود و ارزشی فرزند و خانواده که در اثر تغذیه از الگوها و الگو
 آمیز واقع شود.انگیز و جدلر حالت اخیر عدم همخوانی آرای فرزند با خانواده بحثد

 
 
 
 

 
 

دهد، پس ازآن که ازعالقه خویش به گیتاریست ساله، در مصاحبه خودش گزارش می 32ارغون 

شدن در خانواده صحبت کرده است، خانواده با بیان این که ارغوان به این ترتیب مایه ننگ خانواده 
ساله که به زعم خودش عاشق گروه  33اند، اما سوگند شود، وی را از تصمیمش منصرف کردهمی

اس است، با الگوگیری از یکی از اعضای گروه که در برابر مخالفت خانواده برای خواننده شدن تیبی
تی یابی به هدفش، در صورت لزوم حدارد، وی برای دستوی، از خانه فرار کرده است، اظهار می
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حاضر است )نظیر الگوی مخرب خودش( دست به فرار از خانواده بزند تا خواست خود را که خواننده 
 شدن هست، محقق سازد:

 خوای دکتر بشی؟دکتر شدن رو دوست داری یا به خاطر فشار اطرافیان و جامعه می -»

گه زنا خواست که گیتاریست موسیقی بشم، و اببین اگه ایران اوکی بود با این چیزا، خیلی دلم می
کردم، حتی یه مدت خیلی رفته بودم تو فازش آزاد بودن برای رفتن دنبال رؤیاشون این کار رو می

 گفتم به مامان اینا، ولی بابا مخالفت کرد. و می
 به خاطر درس مخالفت کرد؟ -

گن نه، نه، خورد تو ذوقم و ول کردم، کالً کنه، منم دیدم هی می با این چیزا حال نمینه، کالً
 «.شی مایه ننگ خانوادههمون چندتا شغل مهمه دیگه، اگه بری دنبال هنر، می

مون خیلی تالش کنیم و همه موانع رو از گه ما باید برای رسیدن به هدفاس میتیگروه بی»
 سر راه برداریم.

 ثالً چه هدفی؟م -

 خوایم.رسیدن به هرچیزی که می
 دونی منظورش از موانع چیه؟می -

گیره و برای کنه چه چیزی، هر چیزی که جلومون رو میاونا منظورشون اینه که فرقی نمی
 مون برسیم.رسیدن به هدف این مانع ماس، باید کنارش بزنیم و به هدف

 ؟حتی اگه اون چیز خانواده خودمون باشه -
 شدن. که موفق بشه، از خونه فرار کرده، چون اونا مانع میآره، اتفاقاً یکی از اعضای گروه برای این

 تو با این کار موافقی؟ -
 آره، برای رسیدن به هدفت باید زیاد سختی بکشی.

 تو حاضری یه زمانی این کار رو بکنی؟ -
، رای رسیدن به هدفم این کار رو بکنمدونم انقد قوی شدم یا نه، ولی شاید یه روزی بشاید، نمی

 ام هم ازم راضین.وقت، اون موقعی که به هدفم رسیدم، خانوادهاون
 هدفت چیه؟ -

 که یه روزی خواننده بشم.این

 استعداد داری؟ -
 تونم.صدام از اون عالیا نیس، ولی اگه تالش کنم می

 این رو به خانواده خودت هم گفتی؟ -
 دیگه این حرفا رو نزن، اگه کسی بفهمه زشته برامون.یه بار گفتم، گفتند  
 پس ممکنه یه روزی برای خواننده شدن فرار کنی و بری؟ -
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 آره.
 دونی اگه فرار کنی، ممکنه چه مشکالیی برات پیش بیاد؟می -

 «.تر که شدم، از پس خودم بر میام دیگهنه، قراره چی بشه مگه؟! من بزرگ

 خانواده در معرض خطر قراردادن آبروی

 
 

 
 

 
 
 

آنان به  فرهنگی –یابند، اما تغذیه فکرینوجوانانی که در محیط فرهنگی اجتماعی ایران رشد می
ونه گشوند، همانمیزان قابل توجهی متعلق به آن سوی آب است، خود به خود دچار تعارض ذهنی می

از خانواده یا مقابله با که از آن یاد شد، تعارض اخیر در جریان عمل ممکن است، به پنهان کاری 

های وکنند، از سناریخانواده بیانجامد، اما برخی از نوجوانانی که تعارض را به عیان در خود احساس می
کنند که با فریب دادن و دور زدن خانواده گفته سود نبرده، راه حل سومی را پیشه خود میپیش

صفحه مختلف، خود را در صفحه نخست که آید. به این ترتیب که نوجوانان با تهیه چند حاصل می
دهند، اما در صفحه دیگر خود در فضای مجازی، خاص اولیاء و فامیل است، فردی موجه نشان می

 سازند.دارند، محقق میبا تغییر احتمالی نام خویش، هر آنچه را که دوست می
اویر ساختند که آنان تصیآموزان مصاحبه شده زیادی با بیان اتخاذ راهکار اخیر، خاطرنشان مدانش

حجاب و بعضاً نیمه برهنه خویش یا رقص خود یا انجام چالش پیشنهادی را در صفحه پنهان بی
ای در همین زمینه را به اش، نمونهساله در مصاحبه 30دهند. اظهارات ستایش خودشان قرار می

 دهد:دست می

 کنی؟ زندگی دیگه کشور یک داشتی دوست -»

 آره.
 ری؟کشو چه -

 آمریکا. مثالً کشور

 آمریکا؟ کشور چراخوب  -
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 خودم از کلیپ یه خواممثالً می بدم، انجام بتونم خواممی هر کاری کنم، زندگی راحت چون
چه  تمخواسمی من مگه کارا، این زشته ایرانه جااین گفت بهم مامانم اینستا، تو بذارم کنم درست

 ینا روا نگی بذارم، کلیپ اون توی خواممی زدم، پیج دیگه یه دونه منم دن،می انجام همه کنم، کار

 «.خاله مامانما به

بالطبع آشکار شدن مضامین صفحات پنهان فرزندان، در برخی از مواقع به شدت آبروی اولیا را 
 تهدید کرده و اعتبار اجتماعی آنان را به شدت مخدوش خواهد کرد.

داشتند که آنان در پی یافتن دوستان شده بیان می در موارد دیگری کودکان و نوجوانان مصاحبه

ها اعتماد یافته، بعضاً اسرار خانوادگی خودشان را ها را دیده باشند، بدانمجازی، بدون آن که آن
 داشت:ساله در همین ارتباط چنین بیان می 33سازند. سوگند برای آنان مطرح می

 ی؟گهات میسوگند تو مسایل خصوصیت رو به دوست -»
قیه تونی بگی، اما بعضی چیزا مهمن، نباید بخب ببین بعضی مسایل خصوصی مهم نیستن می

 گم.بدونن اونا رو، معموالً فقط به یکی دوتا از دوستای صمیمیم می

 مسایل خصوصی که مهم نیستند، مثالً چه چیزهایی هستند؟ -
کنیم، رابطه مامان و بابام ه کار میان، یا توی روزای تعطیل چکه مامان بابام چه کاره مثالً این
 چه جوریه.

 که رابطه مامان و بابات با هم چه جوریه، خصوصی نیست؟این -

 شه به بقیه گفت.هست، اما می
 گی؟هات مییعنی اگه مامان و بابات یه اختالفی داشتند، به دوست -

 اوووم... آره بعضی وقتا.
 گی؟ مثالً چی می -

 بابام سر فالن موضوع با هم دعوا کردن.گم مامان و مثالً می
 گی؟هات میبه کدوم دوست -

 گم.تی اسه میمثالً تو اون گروه دوستام که واسه بی
 گی؟شناسی، چرا چنین مسأله خصوصی رو بهشون میها رو نمیتو که اون -

 «.شناسمشون، ندیدمشونمی
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. در توانند مثبت یا منفی باشندها میها و الگودر مبحث مقدماتی این کتاب خاطرنشان شد که اسوه
شد.  توان مراتبی قایلهای نامناسب و منفی نیز میمقدمه همین فصل نیز مطرح شد، در میان الگو

تند، تر هسی را که تنها منادی هوا و هوس و مصرف و مصرف هر چه بیشهایبه این معنا که اگر الگو
های دیگری هستند که عالوه بر آن که منادی هوا و هوس و های نامناسب بنامیم، الگوالگو

های اشتباه به هوادارانشان، در عمل ایدئولوژی شدن مصرف هستند، در گامی فراتر با ارایه آدرس

های سنگین متوجه شده، فضای کنند که هواداران پس از شکستزا میهمای توآنان را وارد عرصه
مونه کنند، به عنوان ناند، کنار گذاشته و ترک میهای نامناسب برای آنان رقم زدهتوهمی را که الگو

پذیرد، اما در ادامه با سرباز زدن از قانون، شخصاً هایش، در ابتدا قانون را میمن که در روند فیلمبت
نگاری، آید، عالوه بر برخورد دادن هوادارانش با هرزهر صدد مجازات به اصطالح مجرمان برمید

آموزد. از قید و بند، خشونت و پرخاشگری به افراط، قانون شکنی را نیز به هوادارانش میروابط بی
ای ی ترکیهانهای ایرتوان با عنوان الگوی مخرب یا ویرانگر یاد کرد. سلبریتیاین الگوی منفی می

های ویرانگر هستند، این افراد که به دلیل ته صدایی که نشین، نمونه شاخص دیگری برای الگو
هایی که تهیه کرده بودند یا به سبب تراشیدن بدن خویش مورد توجه قرار گرفته پیجاند، یا فنداشته

های ایتاند که در برابر تبلیغ سبودند، با تعدادی فالوور به ترکیه رفته، در آنجا آلت دست افرادی شده

 های خاصها هم با ترفندهای مزبور را دریافت دارند و این سایتقمار آنان، در صدی از عواید سایت
نند. کها را در عمل ورشکسته میها و قماربندیخودشان، بسیاری از هواداران شرکت کننده در شرط

های یپردازهنری با تراشیدن بدن خودشان و حاشیهبه همین ترتیب افرادی که بدون داشتن هیچ 
اند و بر همین مبنا با دریافت پول تبلیغاتی که در صفحه آنان های میلیونی رسیدهمختلف به فالوور

ن و اند و این کودکااند، الگوی کودکان و نوجوانان بسیاری شدهای رسیدهشود، به پول بادآوردهمی
بندی و قمار، آنان نیز به پول، ثروت، امکانات های شرطرکت در سایتنوجوانان، تصور این که با ش

های زیبایی، تزریق ژل و رسند و یا با سپردن چهره و تنشان به جراحیو یک زندگی الکچری می
نظایر آن، با دست یافتن به اندام مورد نظر و گذاشتن تصاویرشان در صفحه خودشان، قادر به جذب 

کست شوند که با ششوند، در عمل وارد فضایی توهمی میو به تبع آن پول می های میلیونیفالوور
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های ، فضای توهمی که الگو1شان و یا شکست خوردن در پلنگ شدنخوردن و از دست دادن سرمایه

واقعیات آنان را رنجیده خاطر، آزرده و افسرده اند، شکسته شده، مواجهه با مخرب برایشان رقم زده

 2 سازد.و ناکام می

 

 

                                                   
سپرند، اصطالحاً پلنگ های متعدد میدر فرهنگ نوجوانان و جوانان جامعه به دخترانی که چهره و تن خود را به جراحی .3

 د.شوگفته می

وال اس هم لگوی آن درج شده است، کمپانی کوکاکتیدر پی تبلیغ کوکاکوال )که حتی روی لباس برخی از اعضای گروه بی. 2

هایی از تبلیغات کوکاکوال است که در سایت رسمی کوکاکوال زند. تصاویر زیر نمونههای خودش نیز میدست به تبلیغ ارزش
 قابل مشاهده هستند:
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های ویرانگر به شرح زیر یاد کرده ای از الگوای که دارد، از نمونهساله در مصاحبه 30ستایش 

 است:
 خوشگل هست؟ باشه، داشتههایی ویژگی چه نفر کی تو به نظر -»

 ورتشص بپوشه، قشنگ لباسای باشه، نداشته جوش صورتشم نباشه، بزرگ باشه، دماغش الغر
 خوشگله، یخیییل خانومه هست یه شاهیکا، مثل خاله؟ دیدی رو ممنوعه سیب فیلم. باشه نداشته پف
 باشم. اون عین دارم دوست من

 ده؟می ماهواره توی فیلم رو این -

 آره.
 بینی؟می ها روفیلم تو این که نداره مشکلی مامانت -

 بینم.می گاهی منم گه،نمی خاصی چیز نه،

 باشی؟ شاهیکا مثل داری دوست چرا -

 یلیخ هست، هم شرکت یه صاحب و پوشهمی لباس قشنگ خیلی هم خوشگله، خیلی هم چون

 «. زرنگیه آدم نه کنه، دفاع خودش از تونهمی همیشه و دارهپول

گرفته،  ها قرارهای ویرانگر، تحت تأثیر این الگوکودکان، نوجوانان و جوانان در اثر برخورد با الگو
ساله که  33ها تشبه بجویند. اظهارات سوگند ها بدانها و ارزشز ظواهر گرفته تا رفتارکوشند تا امی

آورند، تنها قسمتی از اثرپذیری ها را در می، با دوستانش ادای آن1دارد با دیدن سریال فرندزبیان می

 اند:های مخرب پذیرفتهاست که از الگو

 چرا سریال فرندز رو دوست داری؟ -»
 واقعاً خنده داره، یه دقیقه از فیلم نیست که نخندی، خیلی فیلم قویه.چون 

 بینن؟های تو هم این سریال رو میدوست -
 آره اکثرشون دیدن.

 هات از رفتار یا حرف زدن بازیگرهای این فیلم تأثیر بگیرین؟شده تو یا دوست -
                                                   

از و اند و در فرهای طنز پردازش شده است، سه دختر و سه پسر با یکدیگر هم خانهقسمتی که با مایه 325در این سریال  .3
 دهند.های سریال این افراد روابط نزدیک خود را با یکدیگر تغییر میفرود
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 یعنی مثلشون رفتار کنیم؟
 آره. -

 یم، ولی بعضی وقتا اداشون رو درمیاریم.شدونم، مثلشون نمیخب... نمی

 سریال فرندز درباره چیه؟ -
 ده. رابطه شیش تا دوست رو نشون می

 دختر یا پسر؟ -
 زنن.تاشون وسطای این فیلم با هم رِل می4هم دختر و هم پسر، البته 

 یعنی چی؟ -
 شن.یعنی با هم دوست دختر، دوست پسر می

 ده؟روابطشون رو تو فیلم نشون می -
 «.هاآره، فیلمش آمریکاییه

های ویرانگر را در خود به معرض اش وجه دیگری از اثرپذیری از الگوساله، در مصاحبه 33آرمین 

 دید نهاده است که آن محوریت یافتن پول و پول و پول است:
 کنی؟جا چه کار میموقع اونحاال تو توی آمریکا، اون -»

 ورگینی مشکی دارم، سیگار دارم، لباسامم مشکیه. موقع من توی بزرگی، یه المباون
 موقع آمریکا، همه مردمش المبورگینی دارند؟اون -

 اش المبورگینی دارم.دارم که همهقدر پولموقع اینموقع دارم، اوننه، من اون
 دار هم باشی؟پس دوست داری پول -

 آره خیلی، همه چی پولیه.
 کرد؟کنی، مثل بتمن که به بقیه کمک میپولت کمک میدار شدی به بقیه هم از اگه پول -

 نه خیر.
 شد؟حتی اگه یک عالمه پول داشتی که الزمت هم نمی -

 نه.
 شه کمک نکنی؟خوب چی باعث می -

 «. خودم همه پولش رو درآوردم، مال خودمه، بقیه جون بکنن پول دربیارن

د شونادارنشان انتقال داده، سبب میهای ویرانگر در نهایت نظام ارزشی خویش را به هوالگو
های خودشان ببینند. به عنوان مثال، ارغوان ها را به مثابه ارزشهای تبلیغ شده آنهواداران ارزش

یان اش، بهای موسیقیایی موردعالقهگرایانه در گروهیابی از روابط هم جنسساله پس از اطالع 32
های تتلو را که منادی ساله، حرف 33است و اشکان  دارد که تازه با حقایق زندگی آشنا شدهمی
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انیت های روحها است را از حرفتشکیل حرمسرا، وان نایت استند، نیوفیس و مصرف گل و مانند آن
 داند:های دین( برتر می)و با تسامح، حرف

و تهایی که دوست داشتی، مثالً باب اسفنجی تأثیر مثبت روی کنی کارتوندر کل فکر می -»

 گذاشت یا منفی؟
 دونم... . اممممم نمی

 داد؟های دختر و پسر رو چه طور نشون میمثالً روابط و دوستی -
دوست پسر اینا نه، اون سنجاب هم فقط دوست صمیمی پاتریک و باب اسفنجی بود، دختر آقای 

که باب نل ایشون بود، مثداد، بعضی وقتا به عنوان دوستخرچنگ هم بود که خیلی کم نشونش می
 اسفنجی هممممم... .

 چی؟ -
 گن گی بوده!می
 این رو از کجا فهمیدی؟ جدی، -

 تی مشکلی ندارم. بیجیهمین امسال فهمیدم، البته من با ال
 چه طوری با این مفهوم آشنا شدی؟ -

 که مثالً چیزی به اسم لز و گی وجود داره رو، من همین پارسال باهاش آشنا شدم. این
 کجا آشنا شدی؟ از -

که با کی پاپ آشنا شدم، فهمیدم که همچین چیزی هم هست و با حقایق زندگی آشنا بعد از این
 «. شدم

 به یگزند یتو یکنمی فکر که یگرفت ادی تتلو ریام از رو یدرست یاهحرف چه جان اشکان -»
 .ادیب کارت
 .ستین یشدن فیتوص کنم، فیتوص تونمنمی قیدق ،زایچ یلیخ
 ستند؟ین یشدن فیتوص که ندهست یمعن با قدر نوا تتلو اشعار از یلیخ نظرت به یعنی -

 بله.
 از تتلو اراشع ردنب باال وت نظر بهدیگه گفتند،  یسمانهای آکتاب ای قرآن یبرا رو مطلب نیا -
 ه؟یدرست کار ،حد نیا تا ییمحتوا لحاظ

 «.هست تیروحان. حرفای تتلو هم خیلی باالتر از حرفای ارزشمندن واقعاً تتلو اشعار. اما دونمینم
ها واژگون شده و توان بیان داشت که ارزشهای ویرانگر، میبا تحول نظام ارزشی هواداران الگو

ساله، شواهد  32ساله و شروین  33کنند. اظهارات امیرحسین ها را پر میها جای آنضد ارزش
دهند. به این معنا که امیرحسین در پاسخ به این پرسش که آیا ما گویایی از این امر را به دست می

 داند، نه شهید سلیمانیها هم قهرمان داریم یا خیر، افرادی نظیر رونالدو و مسی را قهرمان میایرانی



 لگوهای ویرانگرا/ 245

ساله، در مصاحبه خودش در پاسخ به سوال مشابهی تتلوی معتاد و فاسد  32و امثال وی را. شروین 
 کند:شهید قاسم سلیمانی معرفی میرا برتر از 

 ؟دباشنروش ای ایرانی هخری که مثالً قهرمانامیر چرا از وسایلی نمی -»

 ؟مگه قهرمان داریم

 قهرمان نداریم؟ما به نظرت  -

 .ما کسایی مثل رونالدو یا مسی نداریم که کل جهان بشناسن ،نه
ه ب ه،شا قهرمان حساب میهایرانیهاش تو شهره و برای ما اآلن مجسمه ؟شهید سلیمانی چی -

 ست؟نیقهرمان اون نظرت 
 .نه

 چرا قهرمان نیست؟ -
 .مریکا با ما بدتر بشهآشد اش باعث میهمه ،نیست دیگه

 ،داشتیمو امنیت ن دخوب اگه نبودن داعش یا خیلی افراد دیگه اآلن ممکن بود تو کشور ما باشن -

 دونی؟می
کا مریآمگه  ،مریکاآمرگ بر  ،میگهی می ،اش با آمریکا بدیمدیگه ما همه ،زیادی بزرگ کردن
 .میاد بگه مرگ بر ایران

 ایران باید با آمریکا دوست باشه؟یعنی به نظر تو  -

 «.ما فقط بلدیم الکی بجنگیم ،کی باهاش دوسته کشورش خوبه هر ،رهآ
 غیر از تتو چی؟ -»

 یا برادراشون اذیتشون نکنن. گه که خانواده، میگهمثالً چیزایی که در مورد دخترا می
 هاش برای تو جذابه؟پس حرف -

 .ترسه از کسیزنه، نمیاول که گفتم صداش و آهنگاش قشنگن، بعدشم حرفای جالبی می
 قدر معروف باشه؟ها که گفتی باعث شده ایناین -

به حرفاش گوش اول خودش معروف شد، ولی بعدش مردم به خاطر حرفاش دوسش دارن و 
 دن.می

 چرا پیجش رو بستن؟ -

 تونن ببینن یه نفر از خودشون بهتره. چون دشمن زیاد داره که نمی
 دونی کجاست؟اآلن می -

 ایران نیست، از ایران رفت خارج، فکر کنم رفته ترکیه یا اروپا. 
 چرا از ایران رفت؟ -
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کردن، اون به خاطر مردم خواست بمونه، هر ذاشتن آهنگ بخونه دیگه، آخوندا اذیتش مینمی
 کاری تونست کرد، ولی اذیتش کردن. 

 دونی؟ها رو میاز کجا این -

 خودش گفت، توی الیوش. 
 تونه راحت کار کنه؟اآلن می -

 دن. جا به کسی گیر نمیآره، اون
 رسته؟گفتی تتلو جرأت داره، یعنی شجاعه، د

 آره. 
 تر هست یا تتلو؟به نظرت قاسم سلیمانی شجاع -

 جوری گفت که. شه ایننمی
 تر دوست دارن، نظر تو چیه؟شون کنیم که مردم کدوم رو بیشحاال اگه بخوایم مقایسه -

زنه، ولی قاسم سلیمانی ترسه، حرفش رو میتتلو رو همه دوست دارن، چون از هیچ کسی نمی

 خواد جنگ درست کنه، بعدشم تتلو خیلی معروفه، همه آهنگاش رو دوست دارن. فقط می
 خوب قاسم سلیمانی هم از کشور دفاع کرده، درسته؟ -

 دونم این رو.نمی
 ری؟های تتلو رو توی گوشیت داتو آهنگ -

 «. دیم، آهنگاش رو حفظماش رو دارم، هر آهنگی هم جدید میاد با دوستام به هم میآره همه
گذاری در ها و سرمایهآنچه به اجمال از آن یاد شد، ضرورت مطالعه برای پردازش علمی الگو

مردم،  بجهت پردازش بهینه آنان را نشان داده، این مسأله را از پرداختن به بمب اتمی و حتی نان ش
 نمایاند.تر میضروری

 
 





 

 منابع 

. تهران: 3393. 3(. کودکان کامل مغز. ترجمه مهرناز شهرآرای. چ 2033سیگل، دانیل جی و برایسون، تینا پین )
 آسیم.

آوری در فرزندان. ترجمه (. مغز پذیرا: پرورش شجاعت، کنجکاوی و تاب2033)سیگل، دانیل جی. و برایسون، تینا 
 . تهران: آسیم. 3393مهرناز شهرآرای. 

 . تهران: یادآوران. 3373نیا و مصطفی تبریزی. فرانکل، ویکتور )؟(. فریاد ناشنیده برای معنا. علی علوی
 ان سمت. . تهران: سازم3شناسی ژنتیک .ج( روان3373منصور، محمود )

های سوم و چهارم انقالب. تهران: پژوهشگاه علوم الف(. رفتارشناسی جوان در دهه 3333منطقی، مرتضی )
 .3333انسانی جهاد دانشگاهی. 

از مقاومت فرهنگی تا مقاومت قهرآمیز. همایش ملی مناسبات نسلی در ایران.  (.ب 3333منطقی، مرتضی )

 .3333دانشگاهی. بهمن، پژوهشگاه علوم انسانی جهاد 
. های اجتماعی تلفن همراهآموزان دبستانی از شبکهالف(. بررسی چگونگی کاربری دانش 3395منطقی، مرتضی )

  تهران: انجمن اولیاء و مربیان.
(. از مقاومت فرهنگی تا مقاومت قهرآمیز. همایش ملی مناسبات نسلی در ایران. پژوهشگاه 3333منطقی، مرتضی )

 .3333نسانی جهاد دانشگاهی. بهمن، علوم ا
ور، تلفن فاسکاربری کودکان پیش از دبستان از تبلت، پی زیستیبررسی اثرهای  الف(. 3399منطقی، مرتضی )

 . تهران: بعثت.2و  3همراه، ماهواره و رایانه، ج 
فن فور، تلاسبررسی اثرهای روانی کاربری کودکان پیش از دبستان از تبلت، پی ب(. 3399منطقی، مرتضی )

 . تهران: بعثت.2و  3همراه، ماهواره و رایانه، ج 
لفن فور، تاسبررسی اثرات عقیدتی کاربری کودکان پیش از دبستان از تبلت، پی ج(. 3399منطقی، مرتضی )

 بعثت.. تهران: 2و  3همراه، ماهواره و رایانه، ج 
، تلفن فوراسی کاربری کودکان پیش از دبستان از تبلت، پیسیاسبررسی اثرات  (.دال 3399منطقی، مرتضی )

 . تهران: بعثت.2و  3همراه، ماهواره و رایانه، ج 
ور، تلفن فاسبررسی اثرهای خانوادگی کاربری کودکان پیش از دبستان از تبلت، پی واو(. 3399منطقی، مرتضی )

 . تهران: بعثت.2و  3ماهواره و رایانه، ج همراه، 
های ارتبـاطی ساله( کـاربـر فنـاوری 3-5(. چند مصاحبه با کودکان پیش دبستانی )3400منطقی، مرتضی )
(. 2032تهران: بعثت.هیوز، دانیل و بیلین، جاناتان )فور، تلفن همراه، ماهواره و اینترنت(. اسپیـشرفتـه )تبلت، پی

 . تهران: آسیم3395بنیان. ترجمه دکتر مهرناز شهرآرای.  -زفرزندپروری مغ
 



 لگوهای ویرانگرا/ 250

Culp, Jennifer; Bell, Robert A.; Cassady, Diana (2010). Characteristics of Food Industry 

Web Sites and "Advergames" Targeting Children. Journal of Nutrition Education and 

Behavior, v42 n3 p197-201 May-Jun 2010 

Huh, Youn Jung (2017). Uncovering Young Children's Transformative 

Digital Game Play through the Exploration of Three-Year-Old Children's 
Cases. Contemporary Issues in Early Childhood, v18 n2 p179-195 Jun 2017 

 Provenzo, E. F. (1991). Video Kids, Making Sense of Nintendo. London: Harvard 

University Press. 

 
 

 


