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  مقدمه -1

 .شودیم ادی انفجار اطالعاتشدن و  یاز عصر حاضر با عنوان عصر جهان
 رفتشیبود، اما در ادامه، با پ یاقتصاد یهاندیشدن در درجه نخست معطوف به فرآ یچه جهان اگر

 رسای ا،هو مانند آن جاییجابه لیتسه ،یمتقابل جهان یهاکنش شیافزا د،یجد یارتباط یهایفناور
 .شد بدل ترجامع یپوشش داد و به مفهوم زیرا ن یو فرهنگ یاسیس ،یاجتماع ،یابعاد علم

شدن اقتصاد و تجارت  یجهان ری)نظ یاقتصاد یهادر تحول توانیشدن را م یمهم جهان ابعاد

 ،ی)مانند انقالب علم یها در مرزها(؛ علمگسترده کاال جاییجابه ،یمال یهاشدن بازار یآزاد، جهان
 ری)نظ ی(؛ اجتماععیسر یمبادله نسبتاً آزاد اطالعات، خدمات اطالع رسان ،یدانش فن شیافزا

 ا،هسانسور توسط حکومت فیتضع د،یجد یارتباط یها بر حکمرانان در فضاافراد و گروه یاثرگذار
رشد  )مانند یها( و فرهنگدولت یشنهادیمورد نظر و پ یهانهیگز یبه جا نیگزیجا یهانهگزی طرح

 هنگزمان و مکان را در برداشته است، رخ نمودن فر یکه فشردگ یارتباط جمع لیوسا ندهیفزا
اهداف  بردشیدر عصر حاضر، پ یاسیو س یبر ابعاد اقتصاد یبعد فرهنگ ینسب ،توفقیمسلط جهان

 یکرد، اما اگر مرکز ثقل بحث، رو یرردگی ،(جهان گرانسلطه یاجتماع -یاسیس –یاقتصاد
مشاهده خواهد شد که غرب به عنوان صاحب  رد،یشدن قرار گ یجهان یفرهنگ یهاتحول
گستر کردن آن در جوامع مختلف  هیو سا یمجاز یبا گسترش فضا د،یجد یاطارتب یهایفناور

 ،یسود برده، در عمل دست به تسر یشدن در عرصه فرهنگ یشاخصه مهم جهان نیاز ا ،یبشر
مناطق جهان به  گریاست که د یدر حال نیزده و ا شیخو یفرهنگ یهاارزش میگسترش و تحک

 شیخو یفرهنگ بوم فیدر عمل با متزلزل شدن و تضع ه،از امکانات مشاب یعدم برخوردار لیدل
 .اندمواجه شده

 ،یفرهنگ یهادر عرصه شرفته،یپ یارتباط یهایبا تحقق اهداف صاحبان فناور ریاخ طیشرا در
 یسترسقابل حصول و د یادیز زانیبه م زیآنان ن یدتیعق ،یاسیس ،یاداهداف اقتص گریخود به خود د

 .گرددیم
 یهادیتهد ها وبه شکل بالقوه واجد فرصت ریاخ یداشت، فضا انیب دیبا یمجاز یفضا فیتوص در

 یمنطق الزم زد. یفرهنگ یهایاز آن دست به بسترساز نهیبه یکاربر یبرا دیاست و با ایگسترده
ه رابط نیدر هم یبه جامعه بشر دیجد یارتباط یهایفناور هیارا خچهیاشاره به تار ( باالف 1411)

 :سدینویم
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های ارتباطی پیشرفته به جامعه داللت بر آن دارد که با ارایه هر بررسی تاریخچه ارایه فناوری»
 در حالی کهن پدید آمده است و ها و امیدها در پی آفناوری ارتباطی جدیدی به جامعه موجی از بیم

های فناوری مورد نظر اند، افراد دیگری از فرصتبرخی از مسووالن از تهدید بودن آن یاد کرده

ده این راهبرد انجامیها در غرب، سرانجام به های مخالف و موافق فناوریایدهاند. گفتمان سخن گفته
های ارتباطی پیشرفته، خود های فناوریوری شهروندان از فرصتاست که با افزایش و ارتقای بهره

ها تحدید شده، در مجموع شهروندان قادر به استفاده این فناوریبه خود عرصه کاربری نامناسب از 
اندیشه اخیر، حتی کشورهایی که به فیلترینگ اعتقادی ها گردند. در راستایاین فناوریمثبت از 

یشرفته های ارتباطی پبهینه از فناوریبرای کاربری مثبت و « بسترسازی فرهنگی»ندارند، در صدد 
تولید ادبیات فاخر برای فضای مجازی، پاسخ مناسب  این راستا به انجام مواردی مانند:اند و در برآمده

های جنسی برای کاربران متقاضی این به برخی از خالءهای اجتماعی موجود )نظیر تهیه پویانمایی
کاربران )تا جایی که در برخی از کشورهای غربی، بحث  ایارتقای سواد رسانه دست از اطالعات(،

های رسانیاخیر به صورت یکی از مباحث درسی نظام آموزش عمومی درآمده است(، انجام اطالع

الزم به اولیا و کاربران، تهیه ابزارهای کنترل کننده )تبلت، تلفن همراه، اینترنت و ماهواره( برای 
ای گپ اینترنتی و مانند آن(، تدوین قوانین منع آسیب و ایذای کاربران هاولیا، اعمال نظارت )در اتاق

فضای مجازی، تدوین قوانین خاص برای حمایت از کودکان، نوجوانان و جوانان کاربر فضای مجازی، 
 هایتر )در اتاقایجاد خطوط مستقیم برای تماس اضطراری با مسووالن برای ایجاد محیطی امن

 ،های مدنی برای حضورای، تشویق سازمانبندی محتوای رسانهآن(، درجه گپ اینترنتی و مانند
مداخله و اثرگذاری فعال در فضای مجازی؛ ایجاد صندوق حمایت از مراکز پژوهش  ،اعمال نظارت

های نوین جهت ارایه خدمات و به اشتراك نهادن دانش، منابع و امکانات مورد نیاز در حوزه رسانه
کاربران فضای مجازی و مانند آن، و محصوالت علمی جهت کتابخانه، موزه  گران؛ ایجادپژوهش

تلف )نظیر های مخاند با بسیج امکانات الزم از پزشک و کتابدار گرفته تا وزارتخانه، کوشیدهدست زده
های الزم در جهت وزارت آموزش و پرورش، آموزش عالی، ارتباطات( و حتی کلیسا، روشنگری

 فضای مجازی را در جوامع خویش پدید آورند.  کاربری بهینه از

تدوین قوانین الزم جهت »و « مدیریت فضای مجازی»های فرهنگی اخیر، عالوه بر بسترسازی
اعمال  اند با، مد نظر مسووالن جوامع مختلف قرار گرفته، کوشیده«کاربری مناسب از فضای مجازی

ی دیگر، محیط فضای مجازی را حتی االمکان مدیریت مناسب از سویی و تدوین قوانین الزم از سو
 پاك نگاه دارند... . 

که اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان در برخورد با  گفتهاما برخالف تجربه بشری پیش
های فضای مجازی با بسترسازی فرهنگی، تدوین قوانین الزم، مدیریت فضای ها و تهدیدفرصت

د، انهای آن برآمدههای فضای مجازی و افزایش فرصتتهدیدمجازی و تولید محتوا، در صدد کاهش 
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های ارتباطی پیشرفته، به صرف آن که امکان کاربری ایران در مواجهه با فناوریاولیای فرهنگی
ها برخورد این فناوری ها وجود دارد، به طور عمده با دیده نفی و انکار بااین فناوری نامناسب از

یت کاربری از ویدیو در اوایل انقالب، به روند ممنوعیت کاربری از ماهواره و اند و روند ممنوعکرده

های اجتماعی تلفن همراه انجامیده است، حال آن که برخالف تصور اولیای فرهنگی برخی از شبکه
ا هها انتخاب نبوده، تحمیل هستند و در شرایط اخیر باید برای کاهش آسیب فناوریکشور، فناوری

ها، با استفاده از تجربه بشری، دست به بسترسازی فرهنگی برای کاربر های آنرصتو افزایش ف
 کاربران از آن زد.

رویکرد اخیر خود به خود امکان بسترسازی فرهنگی جهت فضای مجازی را به میزان زیادی 
های الزم برای کاربری مناسب از فضای مجازی و محدود کرده است. مضاف بر این، خالء قانون

های نامناسب از این فضا، امر مهم دیگری است که در جامعه به وضوح مالحظه خورد با کاربریبر
های شورای عالی انقالب فرهنگی در دهه هشتاد و تشکیل شورای گردد و با وجود برخی از اقداممی

و گذشت قریب به یک دهه از عمر این شورا، ماحصل چندانی  1321عالی فضای مجازی در سال 

هت تولید ادبیات فاخر، مدیریت فضای مجازی و تدوین قوانین الزم جهت کاربری بهینه از این در ج

، با طرح موضوع 1های ساالنه خودفضا، به جامعه ارایه نگردیده است و شورای مزبور در همایش

 ، هنوز از مرحله شعار دادن به عمل نرسیده است.«یابی به اینترنت پاكدست»دست نیافتنی 
رسی فراز و فرودهای مواجهه و برخورد مسووالن فضای مجازی و در ادامه مردم با مقوله در بر
 توان شاهد فرازهای مشخص زیر بود.اخیر، می

 د(،تر هم روحانی هستنبرخوردهای مبتنی بر نفی از سوی برخی از مسووالن ایرانی )که بیش -

دانسته، ساز نعلمی نفی فناوری را چارهبرخورد مسووالن دیگری که غالباً از منظری تخصصی و  -
 پیشنهاد تغییر رویه نفی به بسترسازی فرهنگی در امر فضای مجازی را دارند 

های اتخاذ شده مسووالن در سطح جامعه مشاهده و مقاومتی که از سوی مردم در برابر تصمیم -

 گردد.می
ا گردد که برخورد بحال، مالحظه می ها از آغاز انقالب تا بهبا بررسی چگونگی برخورد با فناوری

ها وگشتن داشبورد ها در خیابانها از آغاز انقالب وجود داشته است. متوقف کردن ماشینفناوری
رود. ها بعد از انقالب به شمار میها برای یافتن نوار موسیقی، اولین فرازهای مخالفت با فناوریآن

های خارجی نامناسب، جرم اس یا فیلماچویدیویی وی، داشتن نوارهای 11های آغازین دهه در سال
محسوب شده، شواهدی در دست است که برخی از این دست افراد در وزارت فرهنگ و ارشاد 

                                                   
روز تأسیس شورای عالی فضای مجازی، در هفدهم اسفند ماه هر سال برگزار های اخیر به شکل ساالنه در سالهمایش .1

 گردد.می
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اند. در ادامه روند اخیر، اعالن ممنوعیت ویدیو توسط مجلس شورای اسالمی، اسالمی شالق خورده
 الف(. 1383ارتباطی جدید بود )منطقی،  هایاقدام مهمی در مخالفت کالن نظام با فناوری

مالحظه مواضع قوه قضائیه در برخورد با فضای مجازی، حکایت از آن دارد که مسووالن قوه 

ید های اجتماعی تأکها و شبکههای اخیر مجدانه بر فیلتر کردن بسیاری از سایتقضائیه طی دهه
اگرام، ه قضائیه به دلیل فیلتر نکردن اینستاند. اهتمام اخیر چنان شدید بوده است که حتی قوداشته

علیه وزیر وقت ارتباطات اعالن جرم کرد و وی را به دادگاه فرهنگ و رسانه کشاند )نشریات داخلی، 
1/11/1322.) 

ارتباطی  هایهای مبتنی بر تحدید کاربری از فناوریزمان با اتخاذ تصمیمنیروی انتظامی نیز هم
های ، از جمله عملیات هوایی راپل بارها دست به گردآوری دیشهای گوناگونجدید، به شکل

 ها را زیر لودر و بولدوزر خرد کرد.ای مردم در شهرهای مختلف زد و این دیشماهواره
های کار گروه مصادیق های اجتماعی، فراز دیگری از اقدامممنوع اعالن شدن برخی از شبکه

عد، دستور چت و چند سال بشدن شبکه اجتماعی چینی ویمجرمانه و فضایی کشور بود. دستور فیلتر 

 روند.توقیف تلگرام در ایران، از جمله این موارد به شمار می
با استناد به یکی از قوانین آموزش و پرورش  17/8/1385نظام آموزش عمومی کشور نیز در تاریخ 

 تلفن همراه را اعالن داشت که ورود اشیای تزئینی را به مدارس ممنوع اعالن داشته است، ممنوعیت
آموزان مقاطع مختلف به و از آن پس )تا قبل از بروز کرونا در جامعه(، ورود تلفن همراه توسط دانش

 مدرسه جرم انضباطی تلقی شد و خاطیان مورد تنبیه قرار گرفتند.
)با  لیوجوگر مهای سلبی، برخی از مسووالن فرهنگی با طرح تهیه موتور جستزمان با اقدامهم

های یوز و یاحق(، یا اینترنت ملی، سعی در ارایه پاسخ مثبتی به تقاضای مردم در دسترسی به نام
 های ارتباطی پیشرفته داشتند.فناوری

سازد، تا سال خود خاطرنشان می 1322های مجلس در برآورد اردیبهشت سال مرکز پژوهش
 شده است.میلیارد تومان صرف اینترنت ملی  111/12گذشته حدود 

تر از آن یاد شد، در برابر مسووالنی که عمدتاً سنخ روحانی داشته، با گونه که پیشهمان
کردند، مسووالن دیگری هم وجود داشتند که های ارتباطی جدید از منظر سیاسی برخورد میفناوری

رینگ را لتهای پیشرفته برخورد کرده، فیتر از زاویه علمی با مسأله فضای مجازی و فناوریبیش

 چاره اساسی کار ندیده، روی بسترسازی فرهنگی تأکید داشتند.
رینگ های دیجیتالی داشت، درباره فیلتعلی جنتی وزیر وقت ارشاد، در نشستی که با فعاالن رسانه

 اظهار داشت:
ی جز تسهیل دسترسی آزاد اگیرد و ما نیز چارهامروز انتقال آزاد اطالعات به راحتی صورت می»
سی انتقال تواند جلوی دستربرداری کنیم. نه فیلترینگ میاطالعات نداریم و باید از این فضا بهرهبه 
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اد، )اعتم« شودهای ممانعت برای ارتباط با دهکده جهانی کارساز واقع میاطالعات را بگیرد و نه راه
31/2/1322.) 

در پاسخ به سوال یکی از  ای که با خبرنگاران داشت،واعظی، وزیر وقت ارتباطات، در مصاحبه

 چت، بیان داشت: خبرنگاران درباره دالیل فیلتر شدن شبکه اجتماعی وی
اعی غربی های اجتمتوانسته در مقابل شبکه چت یک شبکه اجتماعی چینی است که تقریباًوی»

  .دندهرا ایرانیان تشکیل می ءمیلیون عضو دارد و یک درصد این اعضا 411قد علم کند. این شبکه 

است و آنچه که در کمیته تعیین  people nearby های دیگر وجودفرق این شبکه با شبکه

 .وجود این آیکون است ،مصادیق مجرمانه برای توقیف آن مدنظر قرار گرفت

یست و چنین نحل برخورد در این روزگار با توجه به پیشرفت تکنولوژی اینکنم راهفکر میمن 

کنیم و از نظر تکنولوژی خود را توسعه دهیم و اجازه دهیم مردم خودشان ما باید کارهای فرهنگی 

 (.4/11/1322ایسنا، « )1تصمیم بگیرند

نگ در فیلتری ای درباره مسألهمصاحبهدر  ،دبیر شورای عالی انقالب فرهنگیسعیدرضا عاملی، 

 کشور اظهار داشت: 
در کشور اضافه شود و قبل از میلیون فیلترشکن  31فیلترینگ ناقص باعث شده که بیش از »

این حجم از فیلترشکن در کشور وجود نداشت. لذا یک تصمیم که برای صیانت از فرهنگ  ،فیلترینگ
نگری تبدیل شد. در این امور باید یک همه جانبه شبه ضد خود ،های اسالمی اتخاذ شده بودو ارزش

اعی و صیانت از فرهنگ اسالمی قرار و عزم در اقدامات وجود داشته باشد تا در مسیر سالمت اجتم
 .گیرد

نتیجه بودن فیلترینگ آذری جهرمی )وزیر وقت ارتباطات(، در مصاحبه خود ضمن اذعان به بی
های داخلی را دچار وقفه کرده است... . به مزایده تلگرام در ایران گفت، این اقدام رشد پیام رسان

های داخلی نشان داد که مردم به پیام رسان 1328رسان سروش در اسفند ماه گذاشته شدن پیام

 (.2/11/1322اعتماد هستند )نشریات داخلی، بی
گفته، تأمل در رفتار مردم در این زمینه گرای پیشگذشته از مواضع مسووالن روحانی و تخصص

 بسیار آموزنده است. به این معنا که مردم جامعه، برخالف مردم اوایل انقالب که به دلیل سرمایه
اطی های ارتباجتماعی باالی نظام از سویی و وجود جنگ از سوی دیگر و پیشرفته نبودن فناوری

های بعد، با کاهش کردند، طی دههتر رویه تبعیت از مسووالن نظام را پیشه خود میجدید، بیش

                                                   
 نویسد:روز می 1842چت پس از تابناك در خبری با عنوان سه پیام مهم رفع فیلتر وی .1

یاز مردم، نچت برمبنای قاعده دفع افسد به فاسد تغییر کرد و برای پاسخ به رأی موافقان فیلتر وی ،پس از توقیف تلگرام
این پیام رسان )که به همین دلیل هم توقیف شد(  Shakeچت رفع فیلتر شد و این در حالی است که قابلیت رسان ویپیام

 (.11/11/1321هم به آن افزده شده است )تابناك،  Friends radarگسترش یافته و عالوه بر آن قابلیت 
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 سرمایه اجتماعی نظام از سویی و ضعف محتواهای فرهنگی تولید شده داخلی از سوی دیگر و خاصه
های ارتباطی جدید، روبرو بودند و بر همین مبنا به تدریج رویه به سبب پیشرفت قابل توجه فناوری

های مسووالن ارشد نظام را تغییر داده، مقاومت فرهنگی در برابر آنها را پیشه تبعیت از امر و نهی

 ممنوعیتب(. به عنوان مثال، اگر چه پلیس برمبنای تصویب طرح  1383خویش کردند )منطقی، 
های مختلف دست به جمع آوری در مجلس شورای اسالمی، به شیوه 1373ماهواره در سال 

زد و طبق قانون، افرادی را که یک بار ماهواره ای میهای تلویزیونی ماهوارهتجهیزات دریافت شبکه
اما با این  کرد،آوری شده و مجدداً دیش ماهواره نصب کرده بودند را به دادگاه معرفی میآنان جمع

 (.31/2/1322دهد )اعتماد کاربری از ماهواره در جامعه خبر می %71همه وزیر وقت ارشاد از رشد 
میلیون  2ساعت،  48چت، طی دهد، با فیلتر شدن ویواعظی، وزیر وقت ارتباطات نیز گزارش می

 (.22/4/1323های خود فیلترشکن نصب کردند )سایت تحلیلی خبری عصر ایران، نفر بر روی گوش
آبادی معاون وقت دادستان کل کشور در امور سه ماه بعد از فیلتر شدن تلگرام، عبدالصمد خرم

بر اساس آماری که مرکز ملی فضای مجازی در تاریخ نوزدهم » دهد:گزارش میفضای مجازی، 

تگرام و  هایهزار نفر از طریق فیلترشکن 111میلیون و  31، تعداد است اعالم کرده 1327تیر ماه 
 .«زنندتلگرام را دور میشبکه اجتماعی فیلتر  ،تلگرام طالیی

خویش منتشر  1322دی  8ای که در روزنامه ، در مقالهروزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران
فیلترینگ تأثیری در استفاده از این »دهد که آمار کاربران تلگرام نشان می نویسد:می ساخت،

هزار  711میلیون و  47رسان واتساپ با پیامو در حالی که « است رانیان نداشتهرسان در بین ایپیام
هزار کاربر دومین  251میلیون و  47تلگرام با  ،های مورد استفاده ایرانیان استرساننفر در صدر پیام

ا هترین رقیب داخلی آنرسان، مهمدر کنار این دو پیامو  رسان مورد استفاده ایرانیان استپیام
 «.هزار کاربر دارد 811رسان سروش است که تنها دو میلیون و پیام

تر از آن یاد شد، مواضع مبتنی بر نفی و انکار مسووالن از سویی و مقاومت گونه که پیشهمان
های فضای مجازی ایران به شمار شکل گرفته در اکثر افراد جامعه از سوی دیگر، تنها دغدغه

های ارزشی و هنجاری نوجوانان و جوانان و پیشرفت سریع گری مانند تحولهای دیروند و مقولهنمی
کند، از ر میاثها که اساساً مقوله فیلترینگ را که به شدت مدنظر مسووالن ایرانی است را بیفناوری

ها توجه جدی معطوف های مهمی هستند که در محاسبات فضای مجازی ایران باید بداندیگر مقوله

 داشت.
اثر های ارزشی و هنجاری شدید نوجوانان و جوانان ایرانی )که حکایت از کم اثر یا بیه تحولدربار

یان های ارتباطی پیشرفته است(، باید بگذاری روی فیلترینگ فناوریبودن قریب ربع قرن سرمایه
های ایرانی با به نمایش نهادن رفتارهای مبتذل خودشان، ترین سلبریتیداشت که برخی از مبتذل

رکوردهای اینستاگرام را به لطف طرفداران پرشور ایرانی خودشان جا به جا کرده و این رکوردها را 
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 از« کردکی فکرش رو می»اند. به عنوان نمونه، وقتی تتلو برای پخش آهنگ از آن خود کرده
میلیون کامنت برای وی بگذارند تا او آهنگش را پخش کند )و البته در  11 طرفدارانش خواست تا
میلیون کامنت برای وی  18میلیون افزایش داد(، طرفداران وی  11و  12ادامه این میزان را به 

 (.12/7/1328های اینستاگرام را شکستند )اصالحات پرس، گذاشتند و به این ترتیب رکورد کامنت
ن ترین مسایل ممکفت و گوی زنده )الیو( تتلو و ندا یاسی که در آن از زشتدر اقدام دیگری گ

هزار تماشاگر را از خود بر جای گذارد و رکود الیوهای اینستاگرامی را شکست  125یاد شد، رکورد 
 (.2121آوریل  14)ایران گلوبال، 

در این  از سمیه نروساسی مانکن نیز پس از آن که با مستمسک قراردادن فیلم ابد و یک روز، فر
های مستهجن اجرا کرد، در فضای مجازی فیلم را در آهنگ مبتذل خویش که با یک هنرپیشه فیلم

میلیون بازدید کننده را معطوف به خود کرد )ابتکار،  11ساعت  24به اشتراك نهاد، تنها طی 
14/12/1322.) 

ید بیشترین فالوورهای ایرانی هستند، تأیهای ایرانی که دارای نگاهی به آمار فالوورهای سلبریتی

مجددی بر آن چه از آن یاد شد بوده، به لحاظ فرهنگی دورنمای نامناسبی را برای کالن نظام ترسیم 

 .1کندمی

های قمار، مورد مشابهی است که گزارش شده میلیون شرکت کننده ایرانی در سایت 3/2حضور 
 (.1/11/1322است )اعتماد، 

الن در برخورد با اعداد و ارقام شگفت آور اخیر و مانند آن جانب سکوت را پیش اگر چه مسوو  
ظران و توجهی ناگذرند، اما رفتار اخیر نباید به بیگرفتنه و به سادگی از کنار این آمار و ارقام می

 دار اجتماعی بینجامد.پژوهشگران به این رخدادهای معنی
ها سبب شده است که اساساً مقوله فیلترینگ کم وریهای فنازمان با تحول اخیر، پیشرفتهم

 رنگ شده، در آینده نزدیک فیلترینگ به دست فراموشی سپرده شود.

 411دهند، شرکت استارلینک با شروع سرویس اینترنت فضایی خودش، ها گزارش میخبرگزاری
افزایش یافته، در نهایت  مورد 811ماهواره را در مدار زمین قرار داده است که به زودی این تعداد به 

                                                   
 یر هستند:به قرار ز Palaz.irاین افراد به گزارش سایت  . 1

میلیون(،  7/11میلیون(، رامبد جوان ) 13بخت )میلیون(، دنیا جهان 1/14میلیون فالوور(، مهناز افشار ) 5/17حسن ریوندی )
میلیون(، الناز  3/2میلیون(، سحر قریشی ) 5/2) -ابی–میلیون(، ابراهیم حامدی  11(، محمدرضا گلزار )1/11گلشیفته فراهانی )

 میلیون(.  2/8) -امتوافآرمین ای–ون(، آرمین زارعی میلی 1/2شاکردوست )

در این زمینه، با حذف آمار ایرانیان آن سوی آب، سعی در  -ana.Pressنظیر –ها البته الزم به ذکر است که برخی از سایت
 کنند که بالطبع این آمارها مخدوش بوده، منطبق با واقع نیست.ارایه آمارهای متفاوتی می
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ماهواره خواهند رسید که وظیفه ارسال اطالعات اینترنت را به اقصا نقاط زمین برعهده  12111به 
 دارند.

ای در آسمان ایران طی چند ماه آینده خبر ( نیز از حضور اینترنت ماهواره15/12/1322بهارنیوز )

 رسد.در جامعه به گوش میهای طرح صیانت اجتماعی زمان زمزمهدهد. اما هممی
ایران ، گره خوردن برخی از خالءهای اجتماعی با فضای مجازی در گذشته از آنچه از آن یاد شد

گیری نوعی از از سویی و عدم توجه به برخی از فرآیندهای اجتماعی موجود در جامعه، نظیر شکل
ر را به آنجا کشانده است که مقاومت منفی در برابر مسووالن و اولیای فرهنگی از سوی مردم، کا

سردرگمی مواجهه مسووالن با فضای مجازی در کشور نزدیک به ربع قرن )از آغاز بحث ماهواره 
 در مجلس تا حال حاضر( برسد. 1373در سال 

های هوشمند از بدو نصب در مقوله فضای مجازی نگارنده بر این مسأله اذعان دارد که گوشی
ها، پیشاپیش مجوز مرور تمامی اطالعات صوتی، تصویری و متنی کاربر های مختلف روی آنبرنامه

های اطالعاتی غرب را از وی گرفته و در عمل تمامی اطالعات او )و جامعه وی( را به سمت سرویس

ارتباطی  هایگونه که از آن یاد شد، باید به این نکته توجه داشت که فناوریکنند، اما همانتخلیه می
 نتخاب نبوده، بلکه یک تحمیل است.پیشرفته یک ا

های ارتباطی که از سوی برخی از مسووالن ارایه شده و مورد به بیان دیگر، صِرف نفی فناوری
گونه که به سبب کاهش قابل توجه سرمایه اجتماعی، گیرد، راهکار مؤثری نیست، همانتأکید قرار می

نی داخلی، برنامه موفقی نخواهد بود، اما های اطالع رساشبکه« کامل»دل بستن به جایگزین کردن 
های فرهنگی الزم، ضمن اطالع رسانی به کاربران )اعم از کودکان، توان با بسترسازیدر این میان می

نوجوانان، جوانان، اولیا و اولیای آموزشی و فرهنگی جامعه(، در باب خطرهای بالقوه کاربری از 
طی های ارتباهای فناوریویی در جهت به حداقل رساندن آسیبهای ارتباطی جدید، آنان را از سفناوری

ها یاری رساند، زیرا رویکرد مبتنی بر نفی و انکار جدید و از سوی دیگر به حداکثر رساندن منافع آن
را به میزان زیادی  خود امکان بسترسازی فرهنگی جهت فضای مجازیجدید خودبه هایفناوری

 «.محدود خواهد کرد
 شده است، یاسیدر سطح جامعه، کامالً س یمجاز یمباحث موجود درباره فضا یکه فضاآنجا  از

انتخاب شده است تا  1انیمغز بن تیترب کردیمجموعه(، رو نیا یهاکتاب ریکتاب )و سا نیا کردیرو

 د.گرفته شو یپ ،یمجاز یموجود در جامعه درباره فضا یاسیمباحث مطروحه، فارغ از مواضع س
 کردیرو نیا گذرد،یاز عمر آن نم ترشیاست که چند دهه ب یعلم دیجد کردیرو ان،یمغز بن تیبتر

 یایو اول یآموزش یای)و اول ایرا به اول یو نهیبه تیترب یکودك، چگونگ یمغز یهابا اتکا به تحول
 .کندیم شنهادیکودکان در جامعه( پ یاجتماع –یفرهنگ

                                                   
1. Brain based training 
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( در عمل یتی)به لحاظ ترب یشرح است که با تولد کودك، و نیبه ا انیمغز بن تیبحث ترب اجمال
کودك )که  ینیی( است و اگر چه مغز پاینیپل ب ی)باال یی( و باالینیپل ب نیی)پا ینییواجد دو مغز پا

ها است( در هنگام تولد، ساخته شده و تام مرکز ضربان قلب، تنفس و مانند آن رینظ یمراکز یدارا

 -یو فرهنگ یآموزش یایطور اول نی)و هم ایاول تیبا هدا دیکودك با ییاالو تمام است، اما مغز ب
ز ا یمعنا که در کنار برخ نیو کالن جامعه( ساخته شود. به ا یکودکان در نظام آموزش یاجتماع

 یهاتیظرف یمغز دارا ،(رندیگیرا برعهده م یینایکه کار ب ییهامدار ریبالقوه مغز )نظ یهاتیظرف
رام آنان به احت ای ایاول دنیشفقت ورز شیبا مثالً نما یاست که کودك در برخورد عمل یگریبالقوه د

ها در مغز و مانندآن طیمح ستیاحترام به ز دن،یشفقت ورز هایمدار ها،آن ریو نظا طیمح ستیز
 یه وک سازندیرا قادر م ودكک ریذخا نیو بالطبع با بزرگ شدن کودك، هم ردیگیکودك شکل م

 یریمس (، دررودیبه شمار م یزیمغز غر کی)که  شیخو ینییعالوه بر در دست داشتن کنترل مغز پا
 ییها، مدارکودك غفلت ورزند نهیبه تیاز ترب گفته،شیپ یایگام بردارد. اما اگر اول یو متعال یانسان

ال ب یمغز یهاهرس شدن سلول ندیدر فرا ه،شد، در مغز کودك شکل نگرفت ادیمشابه آنچه از آن 

قت، شف یهابه عنوان مدار توانستندیکه م ایبالقوه یهامدار دهد،یاستفاده که در اوان بلوغ رخ م
ها آن یو جا روندیم نیکنند، هرس شده و از ب فهیها انجام وظو مانند آن طیمح ستیاحترام به ز

وسط کودك، ت تیدر ترب ایبرخورد فعال اول ابیکه به فرض در غ شودیداده م یگرید یهابه سلول
 ،ییگرامصرف ،گراییشهوت ،یو فراپرخاشگر یهمچون پرخاشگر یبا موارد یمجاز یرسانه و فضا

آن  یجا به رودیانتظار م ری. در حالت اخشوندیشده و به کار گرفته م لیها تکمو مانند آن ییمدگرا
ز باال زمام امور مغ ن،ییپا یزیرا برعهده داشته باشد، مغز غر نییپا یزیکه مغز باال، کنترل مغز غر

 یتار و رهیت ی( دورنمایدتی)و بالطبع عق یبه لحاظ فرهنگ ر،یکه در حالت اخ ردیرا در دست بگ
 .کودك قرار خواهد گرفت یفرارو

 نوزاد یو باال نییپا یهامغز فی(، در توص1328 ،ی، ترجمه شهرآرا2118) 2ونیو براس 1گلیس

 :سندینویم
 سهیمفهوم خاص، مقا نیساده کردن ا یهااز راه یکی نیاست، بنابرا دهیچیپ اریآشکارا بس مغز»

و طبقه باال دارد. طبقه  نییخانه در دست ساخت است که طبقه پا کیمغز در حال رشد کودك با 
سمت در قاست که  -(ی)کنار کیمبیساقه مغز و منطقه ل -تر مغزپست یهابخش ندهینما نییپا
ن را مغز بخش که آ نیدو چشم( قرار دارند. ا نی)استخوان ب ینیگردن تا پل ب یتر مغز، از باالنییپا

مانند  دیشد یهاجانیما از جمله ه یو ذهن یاعمال عصب نیتریادیول بنومس م،ینامیم نییطبقه پا

فوق  نییمغز طبقه پا هضم و تنفس است. رینظ یاهیاول یاصل یها و کارکردهازهیخشم و ترس، غر

                                                   
1. Siegel, M. D. 
2. Bryson, T. P. 
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ملکرد نوع ع نیکند. ایعمل م م،یداشته باش یما بر کار آن آگاه که نیو عمدتاً بدون ا عیالعاده سر
 م،یل بزندست به عم دنیشیاز اند شیو پ م،یباش یواکنش اریها بستیموقع یشود در برخیباعث م

 ... .افتدیاتفاق م یاراد ریاغلب غتر و پست ،یزیغر یندهایفرا نیاست که ا ییجا نییطبقه پا رایز

ته مغز طبقه باال، بخش در دست ساخاما است.  افتهیرشد  اریمغز بس نییدر هنگام تولد، بخش پا
خش ب نیتر است. ادهیچیپ یو ارتباط یجانیه یهاتر و مهارتدهیچیول تفکر پوشدن خانه، و مس

و  اردقرار د یشانیپشت پ ماًیمغز است که مستق هیال نیتریرونیاست که ب یمتشکل از قشر مغز
. مغز طبقه پوشاندیخود م ریمغز را در ز نییو طبقه پا ابدییگنبد به پشت سر ادامه م مین کیمانند 

شکل را حل م لیمسا م،یریرا در نظر بگ امدهایپ م،یکن یزیربرنامه شیشاپیپ ،دهدیباال به ما اجازه م
را که با  یگرید دهیچیپ یشناخت یهاتیو فعال میریگوناگون را در نظر بگ یچشم اندازها م،یکن

آگاهانه روزانه ما، و نه همه  یهااز تجربه یاری. بسمیانجام ده ،ارتباط دارندمغز  ییکرد اجرارکا
 .ماست یتر مغز طبقه باالیعال یذهن یندهایفرا امدیها، پآن

ب شما به عنوان مراق ینقش اصل و ابدییتکامل ممغز طبقه باال به موازات رشد و رسش کودك 

 مغز ،دیحال به او کمک کن نیو در ع دیعشق بده اوو به  دیاست که او را پرورش ده نیکودك ا
کودك به طور کامل رشد نکرده است،  یکه مغز باال یکند. تا زمان یخود را بسازد و قو یطبقه باال

 «.دیاو هست یرونیب یمغز طبقه باال یابه گونهبه عنوان والد، شما 
 :دهندیارتباط گزارش م نی(، در هم1321 ،ی، ترجمه شهرآرا2112) نیلیو ب وزیه

اواسط  است، مغز طبقه باال تا افتهیرشد  اریلد بسدر زمان توّ یحت ن،ییکه مغز طبقه پا یحال در»
کند. یمغز است که رشد م یهاقسمت نیاز آخر یکیرسد. در واقع، یبه بلوغ کامل نم یسالگ ستیب

 یانوجودوره ن یدر دست ساخته شدن  گسترده است، سپس ط یمغز طبقه باال در چند سال اول زندگ
 .ابدییادامه م سالیبزرگ نیوضع تا سن نیکند و ایم رییبه شدت تغ

شده  هدیدر آن چ لیکه کامل است و به طور کامل اسباب و وسا یارا به عنوان خانه نییپا طبقه
ساخت  یکه ناتمام و پر از ابزارها دینیبیم د،یکنیبه طبقه دوم نگاه م یوقت یول د،یاست، مجسم کن

 «.و ساز است
بدون  یهاهرس شدن مدار ندی( درباره فرا1321 ،ی، ترجمه شهرآرا2114و هارتسل ) گلیس

 :سندینویاستفاده در مغز م

از معماری اصلی مغز درست شده است، اما آید، بخش بزرگی زمانی که نوزاد به دنیا می»
سه  اند. درهای بعد، نسبتاً رشد نیافتهها در سالها، در مقایسه با تحول آنهای میان نوروناتصال

ها یک مجموعه پیچیده مداربندی برای های میان نورونسال اول زندگی، افزایش عظیم اتصال
بندی ماهیت مداربندی در حال شکل دادن به زمان آورد. اطالعات ژنتیکی باکودك به وجود می

گذارند. چون در این زمان ها در این دوه زمانی اثر میپیدایش مغز، بر چگونگی متصل شدن نورون
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های پیوندگاهی )سیناپسی( به وسیله تجربه نیز دانیم که این اتصالحافظه ناآشکار وجود دارد، می
 گیرند.شکل می

، اطالعات ژنتیکی تعیین کننده رشد «انتظار -تجربه»ایز تحول مغزی یک تمایز مفید، تم

از « ارقابل انتظ»ها به نوبت خود باید در معرض حداقلی از تحریک های عصبی است که اینپیوند
های بینایی ما برای حفظ کردن خودشان نیاز دارند محیط قرار گیرند تا حفظ شوند. برای نمونه، نظام

ایی هان ما در معرض نور قرار گیرند. اگر چشمان ما در معرض نور قرار نگیرند، مداربه این که چشم
اند و آماده رشد و توسعه هستند، رشدشان را متوقف خواهند کرد و بالقوه پژمرده که تشکیل شده

 در روند رشد مغز.« استفاده کن یا از دست بده»میرند. این مثالی است از شوند و میمی
ه های عصبی باشد کرود در برگیرنده اتصال رشته، برعکس، گمان می«وابسته -تجربه»رشد 

هایی با یک مراقب خاص، های جدید نظیر تعاملشود. تجربهها با خود تجربه آغاز میرشد آن
گذاشتن پاهایتان در آب خنک یک استخر، تاب خوردن در پارك یا در آغوش کشیده شدن توسط 

 کنند.های پیوندگاهی )سیناپسی( جدیدی ایجاد میوابسته اتصال -شیوه تجربهپدرتان، همه با این 

وره های قبل از دبستان و دهای سیناپسی در مغز، در تمام سالتراکم سیناپسی یا تعداد اتصال
دهد: یعنی یک انهدام طبیعی ماند، اما در دوره بلوغ یک فرایند حذف رخ میابتدایی باال می

های به هم وصل تر نورونرسد، از میان توده قبالً بزرگورونی موجود که به نظر میهای ناتصال
 سازد. های خاصی میشده، مدار

های اولیه رشد مغز نیز انجام حذف کردن، بخشی طبیعی از فرایند رشد است، و حتی در سال
کنند، و شاید با می ها تعیینها و تجربههای خاص حذف شده را ژنشود. وسعت حذف و مدارمی

تنش روانی بیش از حد )که با آزاد شدن مقدار زیادی هورمون استرس کورتیزول در یک مدت 
 «.شد(، شدت یابدطوالنی ایجاد می

 ایاول فی( با توجه به تحوالت مغز در مورد وظا1328 ،ی، ترجمه شهرآرا2118) سونیو برا گلیس
 :سازندیخاطرنشان م کودکان( یو فرهنگ یآموزش یای)و البته اول

 افتهیرشد نا توانندمی هاشوند، آن بخش توجهیبه رشد و تحول مغز کودکشان ب ایاول یوقت»
را  یاصخ هایاست که اگر کودکان تجربه یبدان معن نیبروند. ا نیتباه شوند و از ب یبمانند و حت

ها ارتمه نیبه ا دسترسی هااطالعات جلب نشود، آن بعضی به هرگز هاتوجه آن اینکنند،  افتیدر

در مورد  گاهچیمثال، اگر کودك شما ه ی. برادهندیاز دست م یدوره نوجوان ندیدر فرا ژهیرا، به و
کارکردها هست، رشد کامل  نیاز مغز او که مسوول ا ینشنود، بخش یزیبخشش و گذشت و داد چ

اشد، ب داشتهبودن و اکتشاف ن آزاد، کنجکاو یباز یبرا یاگر او فرصت کاف نینخواهد کرد. همچن
 «.فعال نخواهند شد ای ختهبرانگی هامورد نظر آن یعصب هایاختهی. افتدیاتفاق م نیهم
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ر ب ایاول یتیاز اثرات ترب ینیع یمثال هی( در ارا1321 ،ی، ترجمه شهرآرا2114) 1و هارتسل گلیس

 :سندینویمغز کودك م یریگشکل یچگونگ
رانگر های ویآزاری و غفلت قرار گرفته بودند، تأثیرکه مورد کودكپژوهشی که روی کودکانی »

تر مغز، رشد بدرفتاری را بر مغز در حال رشد کودك آشکار کرده است: اندازه در مجموع کوچک
کند، و رشد تضعیف شده ای که طرف راست و چپ مغز را به هم وصل میکاهش یافته جسم پینه

ه رسان عصبی باز دارنده است( از مخچه که ببوتیریک اسید که یک پیامهای گابا )گاما آمینو رشته
ها در مطالعات کند، تمام اینپذیر را آرام میهای هیجانی لیمبیک تحریکطور طبیعی ساختار

شود. سرچشمه احتمالی تمام این مشکالت، تصویربرداری از مغز کودکان مورد آزار و غفلت، دیده می
شود و برای زا ترشح میهای آسیبورمون استرس است که طی این رویدادمقدار بیش از حد ه

دانیم برد. میهای موجود را از بین میکند و یاختهها را تضعیف میها سمی است، یعنی رشد آننورون
ه بر تواند به غلبهای مثبت درآینده میدانیم آیا تجربهدهند، ولی نمیها روی مغز رخ میکه این اثر

 هایتوانند با روابط پروراننده از تأثیرهای عصب شناختی کمک کند یا نه. افراد میاین اثر

های دارشود یا مدانیم در فرایند این بهبودی، آسیب مغز ترمیم میآزاری بهبود یابند، اما نمیکودك
 «.کنددیگری رشد می

 یرتباطا یهایکه از فناور ییایاولتصور کرد،  یبه سادگ توانیشد، م ادیتوجه به آنچه از آن  با
 یکودکان یو فرهنگ یآموزش یایاول ایو  برندیفرزندشان سود م یکیبه مثابه پرستار الکترون دیجد

 ببدر عمل س ورزند،یغفلت م یمجاز یاز فضا نهیبه یکاربر یبرا یفرهنگ یکه در بسترساز
 ها،و مانند آن طیمح ستیعشق، احترام به ز ،یشفقت، نوعدوست یهامدار یبه جا شوندیم

ان آن یبالقوه مغز یهااز مدار داریهیجهان سرما یغاتیتبل یهاشده توسط نهاد هیته هایمحصول
 و یمصرف کننده، شهو یسود برده، از آنان موجودات داریهیسرما یایدن اتیدر جهت تحقق منو

 .دنشو سریاصالح آن هرگز م دیبسازند که شا درگمسر

، شامل سه «های ارتباطی جدیدکاربری کودکان، نوجوانان و جوانان از فناوری»مجموعه کلی 
 است.« دبیرستان»و « دبستان»، «پیش دبستان»مجموعه 

 دیدج یارتباط یهایاز فناور یرانیا تیجمع یکاربر ینخست فراهم شده درباره چگونگ مجموعه
جلد اطالعات آن به دست نشر سپرده  34 یاختصاص داشت که ط «یدبستان شیکودکان پ»به 

 .2شد

                                                   
1. Hartzell, M.D. 

های ارتباطی جدید توسط نشر سال( کاربر فناوری 3-1های منتشره چگونگی کاربری کودکان پیش دبستانی )عناوین کتاب .2

 بعثت به قرار زیر است:
  .تلفن همراه، ماهواره و رایانه فور،اسیاز دبستان از تبلت، پ شیکاربری کودکان پ یستیاثرات ز یبررس
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 یارتباط یهایاز فناور یرانیا «یدبستان»دختران و پسران  یکاربر یدرباره چگونگ یفعل مجموعه
نوجوانان  یکه ناظر بر کاربر یو مجموعه بعد هستجلد کتاب  45شامل حدود است که  شرفتهیپ

 یاست )و ان شااهلل در پ دیجد یارتباط یهایاز فناور «رستانیدب»و جوانان متوسطه اول و دوم 

، با (افتینشر خواهند  ،دیجد یارتباط یهایاز فناور یآموزان دبستاندانش یکاربر وعهنشر مجم
 .است نیدر دست تدو ،جلد کتاب 51به  بیقر

از  «یدبستان»آموزان دانش یکاربر یچگونگ نیشده و در دست تدو نیتدو یهاکتاب درباره
مجموعه  ریشامل سه ز ریاخ یجلد 45داشت، مجموعه  انیب دیبا شرفتهیپ یارتباط یهایفناور

 .است
 نیت. ااس افتهیاختصاص  یآموزان دختر و پسر دبستانمجموعه نخست به مصاحبه با دانش ریز

آنان،  «یهاالگو» ،یکودکان و نوجوانان دبستان «یرپذیروند جامعه یهااختالل»ها ناظر بر مصاحبه
 آموزاندانش «یآموزش یهاتحول»قرار دارند،  دبستانی آموزاندانش یکه فرارو «یمخرب یهاالگو»

 گردد،یآموزان اعمال مدانش یایاول یکه از سو «تالیجید ای کیالکترون یوالدگر»مقوله  ،یدبستان

 «یتیهو»و  «یفرهنگ» هایآنان، تحول هایآموزان و خانوادهخود دانش «یارزش یهاتحول»
 .تاس« بحران معنا»با  یآموزان دبستانو سرانجام مواجهه دانش یدختران و پسران دبستان

                                                   
 .2و  1ج  .تلفن همراه، ماهواره و رایانه فور،اسیاز دبستان از تبلت، پ شیکاربری کودکان پ یاثرات روان یبررس
 .2و  1ج  .تلفن همراه، ماهواره و رایانه فور،اسیاز دبستان از تبلت، پ شیکاربری کودکان پ یاثرات اجتماع یبررس
 .2و  1ج  .تلفن همراه، ماهواره و رایانه فور،اسیاز دبستان از تبلت، پ شیکاربری کودکان پ یاثرات آموزش یبررس
 .2و  1ج  .تلفن همراه، ماهواره و رایانه فور،اسیاز دبستان از تبلت، پ شیکاربری کودکان پ یاثرات فرهنگ یبررس
 .2و  1ج  .تلفن همراه، ماهواره و رایانه فور،اسیتبلت، پ از دبستان از شیکاربری کودکان پ یاثرات اخالق یبررس
 .2و 1 ج .تلفن همراه، ماهواره و رایانه فور،اسیاز دبستان از تبلت، پ شیکاربری کودکان پ یباشناختیاثرات ز یبررس
 .2و  1ج  .تلفن همراه، ماهواره و رایانه فور،اسیاز دبستان از تبلت، پ شیکاربری کودکان پ یاثرات اقتصاد یبررس
 .2و  1ج  .تلفن همراه، ماهواره و رایانه فور،اسیاز دبستان از تبلت، پ شیکاربری کودکان پ یاسیاثرات س یبررس
 .2و  1ج  .تلفن همراه، ماهواره و رایانه فور،اسیاز دبستان از تبلت، پ شیکاربری کودکان پ یدتیاثرات عق یبررس
 .2و  1ج  .تلفن همراه، ماهواره و رایانه فور،اسیاز دبستان از تبلت، پ شیکاربری کودکان پ یاثرات خانوادگ یبررس
 .2و 1ج  ی.دبستان شیکودکان پ یبر رو یغرب یکارتون -یعروسک یالقائات الگوها یبررس

اه، تلفن همر فور،اسی)تبلت، پ ـشرفتـهیپ یارتبـاط هاییساله( کـاربـر فنـاور 3-1) یدبستان شیچند مصاحبه با کودکان پ
 (نترنتیماهواره و ا

و  یماعاجت ،یفرهنگ ،یدر تحوالت روان یکارتون -یعروسک یدرباره نقش الگوها یدبستان شیچند مصاحبه با کودکان پ
 .2و 1آنان ج  یدتیعق

 .3و  2، 1جلد  .21نسل دهه  یتیترب ،یفرهنگ ،یروان هایتحول یبررس
 .3و  2، 1جلد  .21نسل دهه  یتیو ترب یدتیعق ،یاخالق هایتحول یبررس
 .2و  1، جلد 21نسل دهه  یاسیس ،یاقتصاد هایتحول یبررس
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 یبررس کی، در 1آموزانگفته، پس از درج کامل مصاحبه دانش شیپ یهااز کتاب کیهر  در

 رفتهیبحث الزم در مورد موضوع مورد نظر صورت پذ اد،یآنان با روش داده بن اناتیبا اتکا به ب یفیک
 .است

 ،یآموزش ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یروان ،یستیمختلف ز یهااثر یمجموعه دوم، به بررس ریز
آموزان دانش یکاربر یو خانوادگ یباشناختیز ،یتیترب –یاخالق ،یدتیعق ،یاسیس ،یاقتصاد

مجموعه سوم، با اتکا به  ریز تیپرداخته است و در نها دیجد یارتباط یهایاز فناور «یدبستان»
 یاهیژگیو میبه ترس ،«دبستانی» پسر و دختر آموزانانجام شده با دانش یهاهمجموعه مصاحب

 .آنان پرداخته است یاجتماع یشناسو روان ینسل
اولیه  اطالعات که نگارنده پس از ارایه برخی ازدرباره روند تهیه آثار تهیه شده الزم به ذکر است 

های کارشناسی و تحصیالت تکمیلی خویش، و تشریح در مورد فضای مجازی به دانشجویان دوره

 ، از دانشجویان-های عمیق استکه مبتنی بر انجام مصاحبه -روش داده بنیاد در پژوهش کیفی
قیل از ها و مراکز عمومی مشابه آن در دوران خواست تا ضمن مراجعه به مدارس، پاركخود می

های مبتنی بر نت، در دوران حاکمیت کرونا، مصاحبه عمیقی را با دختران و کرونا و انجام مصاحبه
 های ارتباطی جدید انجام دهند.پسران دبستانی کاربر فناوری

های ارایه شده در این اثر، متعلق به کودکان دبستانی دختر و پسر الزم به ذکر است که مصاحبه
شده نیز به شکل تصادفی )تنها با این شرط که  ایران بوده، کودکان مصاحبهدر شهرهای مختلف 

 . 2اندهای در دسترس انتخاب گردیدههای ارتباطی پیشرفته باشند(، از نمونهکاربر فناوری

                                                   
عی جامعه اجتما -های پژوهشی در مورد مسایل انسانیعنایتی به بررسیبا توجه به سرعت تحوالت اجتماعی از سویی و بی .1

آموزان دختر و پسر دبستانی واجد های انجام شده با دانشکشور، درج مصاحبهدر کالن نظام دانشگاهی و مؤسسات پژوهشی 
های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، عقیدتی و حتی زیباشناختی آنان را به این مزیت هست که ترسیمی هر چند نسبی از تحول

های الزم و بندیا دست به جمعههای یاد شده، با اتکا به همین مصاحبهدهد و اگر چه نگارنده در انتهای کتابدست می
توانند به عنوان یک ماده خام، مورد استفاده سایر پژوهشگران ها میبرهمان مبنا، ارایه رهنمود زده است، اما این مصاحبه

 اجتماعی قرار گیرند. -انسانی
ل در مقطع دبیرستان نیز به شکآموزان )که در مقطع پیش از دبستان نیز وجود داشت و های دانشاز این رو ارایه کامل مصاحبه

رسد، ابداع ارزشمندی باشد که به پژوهشگران مختلف در بارزتری تداوم خواهد داشت(، در برهوت تحقیقاتی ایران به نظر می
 های کودك، نوجوان و جوان ایرانی یاری رساند.های نسلفهم بهتر تحول

 قیق، روش پژوهش، روش کیفی بوده است.درباره روش پژوهش حاضر باید بیان داشت که در این تح -2
های ها با کمک روشگویی آنشوند که امکان پاسخهایی رو به رو میها و پرسشهای انسانی با مسألهگران حوزهگاهی پژوهش

 یفها را تعرتوان به راحتی آنها و مفاهیمی وجود دارد که نمیها مؤلفهمعمول پژوهش میسر نیست. معموالً در این پرسش

 ای تدوین کرد و در نتیجهتوان فرضیهین اساس نمیا ها در متون قبلی وجود ندارد و برای از موارد مشابه آنکرد، یا سابقه

 .ترین گزینه استتوان به آزمون فرضیه پرداخت. پژوهش کیفی برای پاسخ به شرایط اخیر، مناسبنمی



  21 /مقدمه 

 

                                                   
ختلف آن بیش از آن که در پی یکدیگر قرار گیرند، در کنار هم های مخطی است و قسمتی فرآیندی غیراجرای پژوهش کیف

ادامه  شود و این فرآیند تا زمانیها تحلیل نیز آغاز میزمان با گردآوری دادهگیرند. به تعبیر دیگر، در پژوهش کیفی همقرار می
های ی( دادهان از کیفیت و کفایت )بسندگتوبرسد. منظور از نقطه اشباع زمانی است که می گر به نقطه اشباعیابد که پژوهشمی

 گردآوری شده برای رسیدن به تحلیلی دقیق اطمینان یافت.
که  هایی استبنیاد، روش مناسبی برای پژوهش در حوزهبود. روش دادهبنیاد کیفی در این پژوهش روش دادهرویکرد پژوهش 

 .استها در دسترس اندکی درباره آن دانش
های بنیادی به وجود آورند. در همه های مرتبط با موضوعبنیاد، سعی برآن دارد که درکی از فرایندنظریه دادهپردازان نظریه

حو متقاعد های آماری، به نتر جنبه تفسیری دارند، بدون تکیه بر روشهای خود را که بیشهای کیفی محقق باید یافتهپژوهش
 ای گزارش کنند.کننده

مصاحبه کیفی عمیق را در مورد  21و یا  12، 8تحقیق کیفی در مورد حجم نمونه مورد بررسی ارقام  های روشمعموالً کتاب
 د.ندهگر، این ارقام به چند دلیل در ایران درست جواب نمیاند که به زعم پژوهشمسأله مورد بررسی پیشنهاد کرده

رسد روند ان خالصه کرد، به این معنا که به نظر میپذیری در غرب و در ایرتوان در تفاوت روند جامعهدلیل نخست را می
پذیری در ایران، روندی دشوار و بعضاً متناقض است، در حالی که در غرب چنین نیست. به عنوان مثال، آنچه خانه، جامعه

فاوت هایی متمشیطکنند، خپذیر کننده( در ایران به کودك یا جوان القا میترین نهادهای جامعهمدرسه و جامعه )به عنوان مهم
ولیای آموزشی اد، وی تنها به فکر بیرون کشیدن گلیم خویش از آب باشد، نخواهاز فرزند می اولیااست. به تعبیر دیگر، در ایران 

کنند که وی باید ایثار، جهاد و شهادت را در دستور کار خود داشته باشد آموز مستقیم و غیرمستقیم القا میدر مدرسه به دانش
رو  اند، از اینبا یکدیگر مسابقه نهاده واریخری از افراد در زمینه رانتهمین فرد در جامعه شاهد آن است که بسیاانجام سرو 

گردد، در حالی که نهادهای خانه، مدرسه و جامعه )به پذیری در ایران با دشواری و تنگنا پیش رفته و محقق میروند جامعه
 کنند. دست و هماهنگ عمل میای یکیر کننده( در غرب، در غالب موارد به گونهپذترین نهادهای جامعهعنوان مهم

ا در ههای کیفی در ایران را باید در عدم حمایت مالی بسیاری از پژوهشدلیل بعدی احتیاط در افزایش حجم نمونه در پژوهش
اخت شونده، با پرددر برابر گرفتن وقت مصاحبه ،داندگر خود را موظف میایران دید. به این معنا که به فرض در غرب، پژوهش

وجهی، قدردانی الزم را از همکاری و صرف وقت فرد مصاحبه شده انجام دهد، در حالی که این امکان در ایران، در غالب موارد 
ت، سهای کیفی که مستلزم صرف وقت کافی اشوندگان به ویژه در پژوهششود، مصاحبهمیسر نیست و همین مسأله سبب می

حاضر به صرف وقت مناسب نشده، مصاحبه خود را زودتر از حد الزم به پایان برسانند. ترس سیاسی پاسخ دهندگان در محیط 
پاسخ  های بعضاً متعارضحوصلگی، عدم تمرکز و پاسخو بی -بودبه میزان نسبتاً کمی مطرح که البته در این پژوهش –ایران 

 روند. از دیگر مشکالت پژوهش کیفی به شمار می -طبیعی است ،کم سندهندگان که در پاسخ–دهندگان 

ش را های عمیق خویگران ایرانی برای وقوف کامل به پدیده کیفی مورد نظر، آمار مصاحبهشود، پژوهشمسایل اخیر سبب می
تر از موارد ، بیشحقیقهای تهای مورد نظر برای گردآوری دادهگونه که در پژوهش حاضر، تعداد مصاحبهافزایش دهند، همان
 در نظر گرفته شده است. های پژوهش کیفی توصیه شده در کتاب

ف دبستانی دختر و پسر در شهرهای مختلو نوجوانان های ارایه شده در این اثر، متعلق به کودکان الزم به ذکر است که مصاحبه
پیشرفته  های ارتباطیا با این شرط که کاربر فناوریشده نیز به شکل تصادفی )تنه مصاحبهو نوجوانان ایران بوده، کودکان 

 اند.های در دسترس انتخاب گردیدهباشند(، از نمونه
دبستانی به دانشجویان و ارایه  و نوجوانانشناختی کودکان های روانهای پژوهش، پس از آموزش ویژگیجهت گردآوری داده

 «های اجتماعی تلفن همراهآموزان دبستانی از شبکهاربری دانشچگونگی ک»های پژوهشی موجود در مورد ترین یافتهمهم
های های پیشین، اگر به داده، الف(، از همکاران پژوهش درخواست شد تا ضمن بررسی صحّت و سقم یافته1325)منطقی، 

 ها نیز بپردازند.جدیدی برخورد کردند، به احصای این داده
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آموزان دبستانی دختر و مصاحبه با دانش 18درباره کتاب حاضر الزم به ذکر است که در این اثر 
 است.پسر درج گردیده 

ر های ارزشمند و فراگیهای انجام شده را به چهار دسته کاربریتوان مصاحبهاز یک منظر کلی می

های نامناسب و های معمولی و کاربریهای ارزشمند، کاربریهای ارتباطی جدید، کاربریاز فناوری
 های پیشرفته، تقسیم کرد.پرخطر از فناوری

آموزان با بسترسازی فرهنگی اولیا و اولیای آموزشی با انشهای ارزشمند و فراگیر، ددر کاربری
های آن به شکل کارآمدی استفاده های ارتباطی و فضای مجازی مواجه شده، از فرصتفناوری

ساله، در این  12ساله و نفس  7ساله، یکتای  11های انجام شده با محمدصالح اند. مصاحبهکرده
 گیرند.بندی قرار میطبقه

های آموزان به شکل غیرمستمر و جسته و گریخته از فرصتهای ارزشمند، دانشبریدر کار
های اند. مصاحبهمند شده و در روند آموزشی خویش ارتقاء ایجاد کردهها و فضای مجازی بهرهفناوری

ساله، مهسا  12ساله، امیرمحمد  12ساله، سینای  11ساله، امین  11صورت پذیرفته با محمدحسین 

 گیرند.ساله، در این گروه قرار می 8یم و نس
آموزانی که از بسترسازی فرهنگی اولیا و اولیای آموزشی های معمول آموزشی، دانشدر کاربری

 هایاند، از فناوریمند نگردیدهها بهرهخویش در زمینه سواد رسانه و کاربری مناسب از فناوری
 های مثبت خویشی بهره برده، در کاربریارتباطی جدید و فضای مجازی به شکلی مثبت و منف

اند. حداکثر از مواردی مانند ادامه درس خواندن از طریق آموزش مجازی برخوردار گردیده
ساله در  11ساله و عرفان  12ساله، ستاره  11ساله، امیرعلی  12های انجام شده با احسان مصاحبه

 گیرند.این طبقه جای می
آموزان به سبب فقدان بسترسازی ناسب و پر خطر، برخی از دانشهای نامسرانجام در کاربری

های آن توجه ها، به فرودهای فناوریفرهنگی در خانه، مدرسه و کالن جامعه، به جای توجه به فراز
ها( و یا پر خطر )مانند کاربری از های منفی )نظیر تقلب با اتکا به فناوریاند و با استفادهکرده

نگار در فضای مجازی(، در عمل اخالقیات و بهداشت روانی خویش رخاشگرانه و هرزههای فراپمحتوا
 13ساله، عباس  2ساله، محسن  11های درج شده با ثریای اند. مصاحبهرا با تهدید مواجه ساخته

 گیرند.ساله، در این طبقه قرار می 5/11ساله و فرزام  11های ساله، ر

ه توان گفت، مصاحباند، میانجام شده که در این فصل درج گریدههای در معرفی اجمالی مصاحبه
ای که تا حاال به چشمت نخورده هپینترست یه نرم افزاره و هزاران اید»ساله با عنوان  11محمدصالح 

نمونه بارزی از بسترسازی فرهنگی اولیا برای کاربری بهینه فرزندشان از  ،«دهرو میاره و نشون می

                                                   
های پژوهش با پژوهش پیشین، ارزیابی متخصصان مربوطه ق یا عدم انطباق یافتهروایی مدل نظری ارایه شده از طریق انطبا

 .های مشابه یا تکرار پژوهش حاضر در زمانی دیگر، بررسی خواهد شدو پژوهش



  23 /مقدمه 

 

دارد، وی روابط به نمایش کشیده است. در این مصاحبه محمدصالح بیان می فضای مجازی را
ای با اولیای خودش دارد و به همین سبب در عمل در جریان دیگر پیروی خویش، آنان را صمیمانه

دارد که او همراه با اولیای خود، الگوی خود قرار داده است. محمدصالح در مصاحبه خود اظهار می

ی دیده هاها و فیلمدیده و بعد از آن، با آنان به بحث درباره مفاهیم القایی کارتونکارتون و فیلم 
ها های مهم آشنایی پیداکرده و از آنپردازند. مضاف بر این، محمدصالح با برخی از آپشده می

اند، ضمن تهیه وسایل الزم کاربری دارد و وقتی اولیای او متوجه عالقه وی به کار با چوب شده
های مختلف و خالقی از آنجا برداشت اند تا ایدهرای کارچوب وی، او را با آپ پینترست آشنا کردهب

 ها سود ببرد.کرده، در جریان کارش از آن
محمدصالح در جریان پذیرش تام و تمام والدگری الکترونیک اولیای خویش، عدم داشتن گوشی 

نیازش، همواره در کنار پدر قرار گرفته، با  های موردوجوو تبلت شخصی را پذیرفته، برای جست
 زند. ها یا اطالعات مورد نیاز خودش از فضای مجازی مینظارت وی، دست به اخذ برنامه

 ,Paint, Wordهای داریم، بعد نرم افزار LMS »ساله، در مصاحبه خود با عنوان  7یکتای 

Scratch Junior اش با نرم ارد که او در سال اول مدرسهداظهار می ،«کننرو هم باهامون کار می
تهیه  ها برایهایی مانند اسکرچ جونیوز، ورد و پینت، آشنا شده است و از برخی از این نرم افزارافزار

 برد.کلیپ سود می
نه  های به زبان اصلی،دارد که او با دیدن کارتوناش بیان مییکتا در قسمت دیگری از مصاحبه

های اجتماعی و ها درجهت ارتقای مهارتبخشد، بلکه از این کارتونبهبود میتنها زبان خود را 
 برد.بهداشتی خویش سود می

کند، نه تنها کالس وی مجازی بوده، مبتنی بر برنامه ادبی کانکت یکتا در بیانات خودش اشاره می
ت مجازی شرکهای فوق برنامه زبان و هنری خویش نیز به صورت شود، بلکه در کالسبرگزار می

 کند.های ارتباطی پیشرفته استفاده میکرده، به این ترتیب از مزایای فناوری
ها دوست دارم تکی بخونم، ولی چون محدودیت»ای که با عنوان ساله، در مصاحبه 12نفس 

دارد، از برخی از  ،«ها زیاده، شاید مثالً رفتم یه کشور دیگه که اون جا بتونم بخونمواسه خانوم
های ارتباطی پیشرفته و فضای مجازی یاد کرده های مثبت و مفید خود در ارتباط با فناوریبریکار

های زبان، موسیقی و دارد، او با اتکا به فضای مجازی، از کالساست. وی در این مصاحبه بیان می

ضای فهای طنز در وجوی فیلمگردد، در کارگاه رباتیک شرکت کرده و با جستمند مینقاشی بهره
مجازی، در صدد ارتقای سناریونویسی خویش برای فیلم خودش برآمده است. نفس در ادامه اظهار 

ها کلیپ و فیلم کوتاه تهیه های دوستانش را نیز در نهایت میکس کرده، از آندارد، وی اجرامی
 کند.می
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آموزان به ها با تشویق دانشسازد، مدرسه آننفس در فراز دیگری از سخنانش خاطرنشان می
ش، آن اتولید محتوا، در وی این انگیزه را ایجاد کرده است که وی نیز با تولید محتوای مورد عالقه

 مند و برخوردار شوند.های وی از آن بهرهکالسیرا در فضای مجازی قرار داده تا دوستان و هم

تم، منو نکش، منو گفاش میتو خواب همه»ساله، با عنوان  11ای که محمدحسین در مصاحبه
های زامبی کاربری دارد و مادرش برای جلوگیری سازد که وی از بازیدارد، خاطرنشان می ،«نکش

ها هستند، اما محمدحسین با ها همان جنها توسط او، بیان داشته است که زامبیاز انجام این بازی
ده است. از سوی دیگر وقتی های مادر پی براعتبار بودن حرفای خود، به بیوجوی رایانهجست

وی وجاند، او مجدداً با جستدوستان او نیز در مورد فیلم نهنگ آبی اطالعاتی را به وی انتقال داه
 ای و اخذ اطالعات الزم در مورد این فیلم، تصمیم به دیدن آن گرفته است.رایانه

ابل توجهی از ای، ویژگی مهمی است که اقشار قوجوی رایانهویژگی گوگل کردن یا جست
ل آید، دست به گوگاند و بالفاصله در هر موضوعی که برای آنان پیش میآموزان واجد آن شدهدانش

وجو در منابع اطالعاتی موجود در فضای مجازی زده، برمبنای اطالعات به دست کردن یا جست

 گیرند.می آمده، دست به اتخاذ تصمیم
من خودم با عروسکای خواهرم و با شاسخین خودم »ای که با عنوان ساله، در مصاحبه 11امین 

ای معلم در سر وجوی رایانهکند، وی وقتی شاهد جستدارد، بیان می ،«دم!این کارا رو انجام می
نه یوجو در منابع اطالعاتی را یاد گرفته است، و با گوگل کردن در زمکالس بوده است، طرز جست

نگار، با این دست از اطالعات مواجه شده است و پیش از آن که به سن بلوغ برسد، اطالعات هرزه
 کند.های خود را روی عروسک بزرگ خواهرش پیاده میعیناً آموخته

 امین در فراز دیگری از بیاناتش اظهار داشته است، او در مورد وجود داشتن یا نداشتن خدا یا بچه
 ای زده است.های رایانهوجوها هم دست به جستشتن خدا و مانند آنداشتن یا ندا

ساله، بیانگر آن است که اگر چه گوگل کردن ویژگی ارزشمندی در نسل جدیدی  11تجربه امین 
های فرهنگی الزم، همین ویژگی مهم به جای هدایت رود، ولی در غیاب بسترسازیبه شمار می

ره تواند آنان را به سمت مخاطل علمی، نوعدوستانه و انسانی، میکودکان و نوجوانان به سمت مسای
 های فضای مجازی سوق دهد.آمیزترین قسمت

ه هم تفریح ،زدنبندی شرطدیگه اآلن همه سایت »ای که با عنوان ساله، در مصاحبه 11سینای 

اندك دهد که وی در سن دارد، گزارش می ،«منزبسایت  ،منم شاید بزرگ شدم. وردنآو هم پول در 
سازد، او با تعقیب سایت فالوور جمع کرده است. سینا در ادامه خاطرنشان می 1111خودش بیش از 

قیت این افراد، ایجاد حاشیه، وجه شده است که راز و رمز موفمت افرادی نظیر پویان مختاری، در عمل
  و بندی و قمارش و سرانجام زدن سایت شرطبه معرض دید نهادن زوایای زندگی شخصی خوی
  ها است. بنابراین وی نیز تصمیم گرفته است،سوق دادن هواداران خویش به سمت این سایت
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با افزایش میزان فالوورهایش، به جایی برسد که بتواند در صفحه خودش تبلیغ گرفته، به این ترتیب  
 ی و قمار شود. بندبه پول برسد و در ادامه موفق به زدن سایت شرط

های ادیت ساله، در فراز دیگری از مصاحبه خودش ضمن بیان آن که وی با نرم افزار 11سینای 

شود، وی حوصله درس خواندن ندارد و ها کاربری دارد، یادآور میفیلم آشنایی یافته است و از آن
یب، کند. به همین ترتیه میهای امتحانی خویش را از اینترنت یافته و اراها، جواب سوالموقع امتحان

ا با وجود نگار است. به تعبیر دیگر سینهای نسبتاً هرزهها و فیلمکند که کاربر کلیپسینا بیان می
از آن که  ترها برخوردار است، به دلیل عدم بسترسازی مناسب فرهنگی، بیشهایی که از آناستعداد

 هایهای نامناسب از فناوریشد، کاربریهای آموزشی مثبتی از فضای مجازی داشته باکاربری
 ارتباطی و فضای مجازی یافته است.

خوام یاد نویسی رو هم میبه جز بازی، برنامه»ای که با عنوان ساله، در مصاحبه 12امیرمحمد 
 ،«بگیرم، کارای فتوشاپی و طراحی و این چیزا، توی بازی هم تولید محتوا و استریمینگ و این چیزا...

 ایهای رایانهیابی به اهدافی که در سر دارد، دنبال آموزششود که وی برای دستیادآور میدارد، 

الزم رفته است و در حال حاضر، در حالی که در میانه راه مورد نظر خویش قرار دارد، نه تنها گیم 
ولید محتوا ت های فتوشاپی، طراحی،نویسی، کارپلی خود را روی آپارات نهاده است، بلکه دنبال برنامه

 و استریمینگ است.
وکو از اینترنت یاد گرفتم، ک»ای که با عنوان مهسا، نوجوان مبتال به ناتوانی عقلی، در مصاحبه

 شود که وی و دوستاندارد، متذکر می ،«سبزی و سیب زمینی و مرغ سرخی )سوخاری( درست کنم
تباطی جدید، بعد از مدرسه هم با هم در تماس های ار)مبتال به ناتوانی عقلی او(، با استفاده از فناوری

فرستند و در صورتی که یکی از دوستان غیبت داشته هستند و برای هم عکس و مانند آن را می
 دهند.باشد، محتوای مباحث درس داده شده را به وی انتقال می

ها، یر آنمهسا که در دوره آموزشی خاص خویش، به جای موارد نظری مانند ریاضی، علوم و نظا
اش مشغول است، با استفاده از منابع موجود در فضای مجازی، به آموزش مقدماتی خیاطی در مدرسه

 تواند تهیه کند.آشپزی مقدماتی را نیز یاد گرفته است و در حال حاضر چند نوع غذا را می
ت. وی ساله اس 8، متعلق به مصاحبه نسیم «یه کانال برای قیمت سکه و طال هم دارم»عنوان 

رود، خواندن و نوشتن را تا کودك کار است و مدرسه نرفته است، ولی از خواهرش که مدرسه می

دارد که او از تلفن همراهی که دارد، در اش بیان میحدودی یاد گرفته است. نسیم در مصاحبه
رق(، بهای مختلف تفریحی، ارتباطی، اقتصادی و آموزشی و بانکی )نظیر پرداخت قبض آب و زمینه

های مترو را نیز روی تلفن همراهش دارد تا وی را در موقع فرار از دست مأموران سود بره، نقشه راه
 شوند، یاری رساند.مترو که بعضاً مانع کسب و کار او می
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گذاری برخی روی سکه )و ارز( شده است و با این نسیم در برخوردی تصادفی، متوجه سرمایه
های قیمت سکه و طال، با تهیه چند سکه تصادی، با سرزدن به سایتآموزش غیرمستقیم رفتار اق

های درست و به موقع در این جهت، سرمایه خود خواهد با رصد بازار طال و سکه، و اتخاذ تصمیممی

 را افزایش دهد.
سرعت  و نرم افزار جعبه ابزار، تراززد باکس... »ساله، در مصاحبه خویش با عنوان  12احسان 

دارد که خانواده وی به لحاظ عاطفی، یک خانواده بیان می ،«سنج داره. کرنومتر داره. خیلی چیزا داره
 .کندهای ارتباطی جدید نیز نظارتی متعادل را اعمال میغنی هست و بر کاربری وی از فناوری

د، کاربری وی از کنهای مختلف دارد، اظهار میهایی که از نرم افزاراحسان با بیان استفاده
های علمی ها تنها محدود به افزایش اطالعات عمومی او نبوده، وی برای شرکت در المپیادفناوری

 شود.مند میهم از فضای مجازی بهره
در مورد حفاظت از  میدار جیپ هیمن و مامانم »ای که با عنوان ساله، در مصاحبه 11امیرعلی 

دهد که وی عالوه بر این که دارد، گزارش می ،«میارذیم یآموزشهای ویدیتوش و ،ستیز طیمح

کند، با ایجاد یک صحفه زیست محیطی، همراه با به شکل مجازی از کالس زبان استفاده می
گذارند تا راهنمای رفتار درست زیست محیطی مادرش، اطالعات زیست محیطی را در این صفحه می

 دیگران شود.
های جراحی رو به صورت تونم عملوشیم نصب کردم که میتازگی یه برنامه روی گ» عنوان

ساله است. ستاره در این مصاحبه  12عنوان مصاحبه ستاره ، «بازی کامپیوتری و آنالین انجام بدم
های زیادی از فضای مجازی دارد و در عین این که با گردآوری بیان داشته است که او استفاده

های علمی )نظیر جراحی دهد، با انجام بازیخویش را ارتقا میاطالعات مورد نظر، اطالعات عمومی 
 دهد.گوش(، دانش تجربی خویش را نیز گسترش می

شه، گه این لینکده میبازی آنالینه، یه لینک می»ای که با عنوان ساله، در مصاحبه 11عرفان 
های متعددی از فضای مجازی دارد، دهد، وی کاربریدارد، گزارش می ،«برای دوستاتان بفرستین

های آموزشی معمول در دوران کرونا، با اخذ برنامه از فضای به این معنا که وی عالوه بر استفاده
 های فوتبال و بدنسازی وقوف یافته است.مجازی به تکنیک

ر فضای مجازی بوده، اما به دلیل کند، وی مدیر یک گروه دعرفان در مصاحبه خودش بیان می

کژکاربری برخی از اعضاء آن دست به حذف گروه مورد نظر زده است. مضاف بر این، عرفان در 
برخورد با کژرفتاری دیگران در ارتباط با خودش، با تهیه اسکرین شات از بیانات افراد اخیر، این اسناد 

 را به اولیای همان افراد انتقال داده است.
اونا به مامان و باباشون قول دادن عالی بگیرن تا براشون تبلت بخرن. »ثریا با عنوان  مصاحبه

حاوی نکته مهمی است. ثریا در این  ،«خوننوقتی هم که خریدند، مطمئن باش دیگه درس نمی
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یابی به تبلت، به شدت درس خوانده است تا اولیا به عنوان دارد که او برای دستمصاحبه اظهار می
 11زه، برای وی یک تبلت تهیه کنند، اما از آن به بعد درس خواندن را کنار نهاده است. ثریای جای

سازد، اآلن خیلی از دوستان وی برای رسیدن به تبلت یا گوشی مستقل، ساله، در ادامه خاطرنشان می

ا یای خود گوشی یخواهند با به دست آوردن معدل باال، از اولاند و میعیناً راه وی را پیشه خود کرده
 گردیتبلت جایزه گرفته و از آن پس با کنار نهادن درس خواندن، به شکل دلخواهشان به وب

 بپردازند.
ها تبلت روزایی که امتحان داریم یه سری از بچه»ساله با عنوان  2ای که محسن در مصاحبه

ازد، وی سدارد، خاطرنشان می ،«فرستیم تو گروهگیریم از رو برگه امتحان، میمیارن. بعد عکس می
 برند.های جدید برای تقلب در امتحانات خود سود میو دوستانش از فناوری

 دستشویی بود، گفتن عالی که پیش روز چند وای»... ساله، در مصاحبه خودش با عنوان  13عباس 

تجارت  دهد که وی مدرسه را عرصهگزارش می، «بفرستید برامون رو عکسش و خیابون کنار کنید
ر کند و به این ترتیب پول دها را از فضای مجازی برداشت میهای نامناسبی کرده است که آنفیلم

د های جدیهای جدید، دنبال مدکند، او با استفاده از فناوریآورد . مضاف بر این، وی تأکید میمی
 ند.ها است تا به این ترتیب حرفه آتی خویش را تثبیت کخالکوبی و یادگیری آن

حجاب بودن با لخت حجاب برام مهم نیست، اما بی»ای که با عنوان ساله، در مصاحبه 11های ر
 ،«کنهبودن خیلی فرق می

کند. به این معنا دارد، از مدرسه پنهانی که در بطن مدرسه رسمی آنان پدید آمده است، یاد می
آموزان مورد نظر نظام به ذهن دانشهای ها و هنجارکه اگر چه مدارس رسمی در پی القای ارزش

د در های ارتباطی جدیآموزان بعضاً با اتکا به فناوریهستند، اما در مدارس پنهانی که برخی از دانش
های کالن نظام و در ها و هنجارهایی ناموافق با ارزشها و هنجارآورند، ارزشاین مدارس پدید می

زنند که بالطبع واجد های رسمی را رقم میها و هنجارشبرخی از موارد، در تقابل مستقیم با ارز
 زایی هستند.اثرات سوء و آسیب

ریزیم وقتی امتحان داریم، با دوستام برنامه می»سرانجام آخرین مصاحبه فصل حاضر با عنوان 
ساله است. فرازم در این مصاحبه گزارش  5/11متعلق به فرزام  ،«مون خوب بشهکه چه طوری نمره

با  هایی در ارتباطالسالم، دارد، کلیپای که به محرم و امام حسین، علیههد، وی به دلیل عالقهدمی

های وی را گذارد، اما افراد کمی کارها را در قسمت روبینو )ی روبیکا( میسازد و آنمحرم می
 بینند.می

جدید در جهت تعمیق های سازد، وی و بعضی از دوستانش از فناوریفرزام در ادامه خاطرنشان می
وآواز  های رقصبرند، اما بعضی از دوستان وی با کاربری از برنامههایشان سود میوگسترش ارتباط

 سازند.نگار، ایام خویش را سپری میدختران بلک پینک و یا استفاده از محتوای هرزه
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ازی تحانات مجفرازم با مشاهده کژکاربری دوستان در فضای مجازی نسبت به تقلب کردن در ام
خویش ترغیب شده است و در این مسیر آن قدر پیش رفته است که حتی در برابر چشمان اولیایش 

 زند.هایش مینیز دست به تقلب در امتحان

 اند.های انجام شده ارایه گردیدههای برگرفته از مصاحبهدر فصل سوم کتاب، یافته
ان و دیگر همکارمسوول محترم انتشارات بعثت  آقای عباس میقانیکه از  دانمیانتها الزم م در

 یلرجالیسادات مخانم فاطمه قیهمکار تحق ،متحمل شدندها را که زحمت نشر کتابمحترم ایشان 
ی که در امر پژوهش میدانی گسترده ارشد و دکتر یکارشناس ،یمحترم کارشناس انیو دانشجو

ن گزاری داشته باشم. ایخویش کردند، سپاستحقیق، به نگارنده یاری رسانده و وی را رهین منت 
 ها و آقایان:عزیزان عبارتند از خانم

حسین صادقی، بیژن نصیری،  اعظم محمدی،آذر شعاعی، آوا معتمدی، ارغوان کوچک حسینی، 
حسین قنواتی، دنیا نوذری، رضا غفارزاده، روزبه اسدی، ریحانه غفوریان، زهرا تبار، زهرا تقدیری، 

، قدمسارا خوش، سارا جباری، سارا پرستش، زهره مصداقی، زهرا کرمیزهرا صادقی، ، زهرا چناری

، سیده پردیس متولی منش، سیده غزل وارسته کاشانی، سمانه لسانی، سعیده یادگاری، سارا موحد
اطفه ع، صدف کبیری نائینی، شیوا معصومیپور، ، شیدا نجفشهربانو حسینی، سیما شاهین فر

انصاری  فاطمه، علیرضا فالح تفتی، عظیمه حاجی پور، علیرضا شرفی، ادجعفریعرفان نژ، مقراضی
ائزه ففایزه کیابندسری، ، فاطمه ملک آستانهفاطمه حسن زاده، فاطمه پارسایی، ، فاطمه ایمانی، واال

ایی کتایون رضنیا، فریده آزادیفرشته قدیری، فرشته ذاکر، آدینه محمدزاده، فرزانه مظفری نژاد، 
مایده براهیمی، لیال اکیمیا سروقدی، ، کیمیا باقرکیانا امیدی، کیانا افشار، پور، کیانا اسماعیلاصل، 

بی، محمدرضا طیمحمدحسین بهادری، محمدامین شهرویی، مایده شفیعی، محسن قربانی، تیموری، 
محمدصادق کاربخش راوری، )زنده یاد( محمدصادق کتابی، محمدمهدی شیخی، مریم افشاری، 

مونا مسعود تقدسی، منصوره خدایاری، مریم نظری، مریم مشهدی، چارلی، مریم صادقی،  مریم
ه نجمنازنین شهابی، مهشید مرتضوی، مهسا پهلوان، مهران باقری، مهدیس مرادمند، فر، قائمی

گانه یالهام رستمی، هانیه شریف، یاسمن یوسفی، نیلوفر سلطانی، نیلوفر پورابراهیم، روزخوش، 
 و یلدا صباحی. اکبریعلی

ردد. گزحمت تایپ کتاب نیز بر عهده خانم اکرم مظاهری بود که از ایشان نیز تشکر و قدردانی می

 اجرشان مأجور باد.



 های انجام شدهگزارش مصاحبه -2

 مقدمه

آموزان دختر و پسر دبستانی اختصاص های انجام شده با دانشدوم کتاب، به درج مصاحبهفصل 
 یافته است.

تر ناظر بر مواجهه آموزشی کودکان و های ارایه شده در این قسمت، بیشمجموعه مصاحبه

ها به شکل مستقل هم دورنمایی از نوجوانان دبستانی با فضای مجازی است، هر چند این مصاحبه
تصادی، عقیدتی، اق -اجتماعی، آموزشی، اخالقی -تربیتی، فرهنگی -والت شدید زیستی، روانیتح

سیاسی، زیباشناختی و خانوادگی کودکان و نوجوانان دبستانی را به دست داده، بعضاً برای تبیین 
 توانند راهگشا واقع شوند.آموزی کشور میرفتاری جمعیت دانش

های انجام شده، به بررسی آثار مختلف مواجهه آموزشی حبهفصل سوم کتاب با استناد به مصا
 کودکان و نوجوانان ایرانی با فضای مجازی پرداخته است.

 آموزان دبستانی درج شده در این فصل، به قرار زیر است:مصاحبه با دانش 18های عنوان

« دهیاره و نشون میای که تا حاال به چشمت نخورده رو مهپینترست یه نرم افزاره و هزاران اید»
 ،ساله( 11)مصاحبه با محمدصالح، 

« LMS های داریم، بعد نرم افزارPaint, Word, Scratch Junior  رو هم باهامون کار
 ساله(، 7)مصاحبه با یکتا، « کننیم

ها زیاده، شاید مثالً رفتم یه کشور ها واسه خانومدوست دارم تکی بخونم، ولی چون محدودیت»
 ساله(، 12)مصاحبه با نفس، « بخونمدیگه که اون جا بتونم 

 ساله(، 11محمدحسین، )مصاحبه با « گفتم، منو نکش، منو نکشاش میتو خواب همه»
، امین)مصاحبه با « دم!من خودم با عروسکای خواهرم و با شاسخین خودم این کارا رو انجام می»
 له(،سا 11

 ،منم شاید بزرگ شدم. وردنآهم تفریحه و هم پول در  ،زدنبندی شرطدیگه اآلن همه سایت »

 ،ساله( 12، سینا)مصاحبه با  «منزبسایت 
خوام یاد بگیرم، کارای فتوشاپی و طراحی و این چیزا، توی نویسی رو هم میبه جز بازی، برنامه»

 ساله(، 12امیرمحمد، )مصاحبه با « بازی هم تولید محتوا و استریمینگ و این چیزا...
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)مصاحبه  «از اینترنت یاد گرفتم، کوکو سبزی و سیب زمینی و مرغ سرخی )سوخاری( درست کنم»
  (،-ناتوانی عقالنیوجوان مبتال به ن -مهسابا 

 ،ساله( 8نسیم، )مصاحبه با « یه کانال برای قیمت سکه و طال هم دارم»

صاحبه )م« سرعت سنج داره. کرنومتر داره. خیلی چیزا داره و نرم افزار جعبه ابزار، تراززد باکس... »
  ،(ساله 12احسان، با 

« میارذمی یآموزشهای ویدیتوش و ،ستیز طیدر مورد حفاظت از مح میدار جیپ هیمن و مامانم »
 ،ساله( 11)مصاحبه با امیرعلی، 

های جراحی رو به صورت بازی تونم عملتازگی یه برنامه روی گوشیم نصب کردم که می»
 ساله(، 12ستاره، )مصاحبه با « کامپیوتری و آنالین انجام بدم

احبه با عرفان، )مص« تینان بفرسگه این لینکشه، برای دوستاتده میبازی آنالینه، یه لینک می»
  ساله(، 11

اونا به مامان و باباشون قول دادن عالی بگیرن تا براشون تبلت بخرن. وقتی هم که خریدند، »

 ساله(، 11ثریا، )مصاحبه با « خوننمطمئن باش دیگه درس نمی
ان، گیریم از رو برگه امتحها تبلت میارن. بعد عکس میروزایی که امتحان داریم یه سری از بچه»
 ساله(، 2با محسن، )مصاحبه « فرستیم تو گروهمی

 برامون رو عکسش و خیابون کنار کنید دستشویی بود، گفتن عالی که پیش روز چند وای»... 

 (،-کودك کار -ساله 13عباس، )مصاحبه با « بفرستید
، )مصاحبه با رها «کنهبا لخت بودن خیلی فرق میبودن اب حجبیحجاب برام مهم نیست، اما »

 ،ساله( 11
ه با )مصاحب« مون خوب بشهریزیم که چه طوری نمرهبرنامه می وقتی امتحان داریم، با دوستام»

 ساله(. 5/11فرزام، 
 های یاد شده خواهد آمد.در ادامه گزارش مصاحبه
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 ساله  11محمدصالح، مصاحبه با  -1-2

ای كه تا حاال به چشمت نخورده رو میاره و نشون هپینترست یه نرم افزاره و هزاران اید

 ده. می

 
 سالم. -

 سالم! 
 کنی؟خودت رو معرفی می -

 سالم هستش از تهران )باحالت شوخی(.  11بنده محمدصالح هستم، 
 اِ، شوخی داری؟ -

 نه! از کردستان هستم!
 کالس چندم هستی؟ -

 کالس چهارم.
خوب آقای محمدصالح به نظر میاد در همین اولین برخوردمون، تغییر صدا دادی و انگار داری  -

 کنی!تئاتر بازی می
 )باحالت شوخی( نه، نه، نه! من اصالً همچین کاری نکردم و عادی هستم مثل همه.

 حاال واقعاً تئاتر رو دوست داری و اون رو بلدی؟ -
 نوعی از تفاخر(.بله )باحالت رضایت از خود و 

 های تئاتری داری؟تر توضیح بدی، فعالیتتونی بیشمی -

 بله، هم تئاتر اشیاء، هم تئاتر انسانی.
 ها رو مدرسه بهت یاد داده و از تو خواسته یا توی خونه خودت تمرین کردی؟این -

طرف هاش هم از هاش هنر خودم بوده، از خودم درست کردم و تمرین کردم و بعضیبعضی
 تر از طرف مدرسه بوده. مدرسه، ولی بیش

 های فعال توی تئاتر مدرسه هستی؟پس تو جزو بچه -
بله، من هر سال توی کالس نمایش شاگرد اول بودم، ما پایان سال هم نمایش داشتیم، باالخره 

 ردم. ی کتاش بازتا نمایش بود که من توی هر پنجره دیگه، اما پنجهر نفر یه بار روی نمایش می
 چه قدر جالب! -

 )باحالت خنده( دیگه بازی آخر نا نداشتم و گفتم دیگه من نیستم! 
 های مختلف شرکت داشتی؟یعنی به عنوان یک نیروی فعال، توی تئاتر -

 بله.
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 شون سناریو بنویسی؟دن یا خودت باید برایها رو بهت میآفرین، متن این تئاتر -
که خودت صحنه رو ل دارن یواش یواش نوشتن نمایشنامه و ایندن، ولی از امسامتن رو می

 دن. بسازی رو یاد می

 دی؟ها رو توی خونه هم انجام میخیلی خوبه، این کار -
 منظورتون چیه؟

ریح دی یا برای تفمنظورم این هست که فقط برای تکلیف محوله مدرسه، تئاتر رو انجام می -
 دی؟انجام میتوی خونه با بابا و مامان هم 

ه کنم براشون، مثالً یه سِنِ کوچولو درست کردبله، یه وقتایی با دست توی خونه تئاتر بازی می
 کردم. بودم و با دست براشون تئاتر اجرا می

 کردی!چه قدر جالب، اوایل مصاحبه یک کم صدات رو هم عوض می -
دای کنم )با یک صهایم را عوض میبله عزیزِ دلم! )با صدای یک شخصیتِ کارتونی( بنده صدا

ام، بدبخت پدرش در اومد )با صدای یک پیرمرد ی دیگر(، اما من از دست این حنجره ناراضیبا مزه

 جان پدر این حنجره رو درآوردی! خسته شدیم واهلل! )با صدای یک پیرزنِ خسته(.عصبانی(. ننه
 های مختلف رو در میاری؟!دادی و صجور ادامه میت کنم، فکر کنم همینلاگه وِ -

 بله!
 کنی؟خیلی جالبه، از این تقلید صدا برای نمایش استفاده می -

 کنم، یا برای سرگرمی خودم. ها برای دوبله هم استفاده مینه! بعضی وقت
 بینی؟ های کارتونی رو چی، اصالً کارتون میآفرین، جالبه. شخصیت -

 تلوزیون بوده رو درآوردم! چی کارتون توی من؟ )باحالت خنده( من تَهِ هر 
 تاپ یا تبلت؟تلوزیون، لپبینی، توی هات رو کجا میتو کارتون -
که درست  هاییتاپ هم داریم، بعضی وقتا خانوادگی فیلم سینماییبینم، لپتلوزیون میتوی  

 بینیم. هستند و مشکلی نداره دیدنشون رو با هم می

 نداشتن چی هست؟ منظورت از مشکل -
یعنی لطمۀ ادبی یا لطمۀ دینی یا منحرف کردن زندگی نداشته باشه، اخالق یا کردار یه آدم رو 

 عوض نکنه. 

 زنه؟هایی هست که به آدم آسیب مییعنی تو معتقدی که یک کارتون -
 ن. هایی هم داره، مثل کتاب، فیلم یا کارتوهر چیزی توی دنیا، خوب هم که باشه، اما بدی

 زنه؟تا حاال شده توی یه کارتونی چیزی ببینی که احساس کنی انحراف داره، یا لطمه به تو می -
هایی بینیم رو از جاکنیم انیمیشن یا فیلمی که میها رو ندیدم، ما سعی میجور چیزمن این 

 انتخاب کنیم که اگه مثالً مشکلی داشته، سانسور کرده باشه. 



  33 / های میدانیگزارش مصاحبه

 

 کنند؟ایی رو سانسور میهبه نظرت چه چیز -
ای هده که ممکنه با رفتارهایی رو نشون میهای خارجی، باالخره رفتارآدمها و انیمیشنفیلم

ای بخورند، مثالً توی اتیوپی های دیگه غذا رو جور دیگههای دیگه نخوره، ممکنه توی کشورآدم

 ریزن سرش. ذارن وسط و خانوادگی میظرف رو می
 . ه انحراف اخالقی به حساب نمیادکاین -

ین خوره، اانحراف اخالقی نیست، ولی شاید برای کسی که غذا رو به روش خانوادگی خودش می
 خوریم؟جوری غذا میسوال ایجاد بشه که ما چرا این

 های دیگه وجود داره؟ های فرهنگی بین ما و کشورگی بعضی از اختالفیعنی می -
 آره.

 ز یک چیزی بزن که انحراف داره و باید سانسور بشه. یک مثال ا -
 ها منع و حرامه. مثالً توی دین اسالم بعضی چیز

 مثل چی؟ -

مثالً خوردن شراب، شاید توی یه فیلمی بیاد، مثالً توی مختارنامه شاید شراب بخورند، ولی جوری 
دن که رفتار آدما رو چه قدر عوض دن که مشکلی نداره، نشون میشراب خوردن رو جلوه نمی

کنه. ولی شاید توی فیلمای خارجی بخوان شراب رو خیلی عادی جلوه بدن و شاید کسی که می
 بینه، اگه دینش یه چیز دیگه باشه، یواش یواش منحرف بشه با دیدن همچین فیلمی. می

 دی؟ بعد از تلوزیون، چه منابعی رو برای دیدن کارتون پیشنهاد می -
هم  ده وهای ایرانی رو نشون میکنه، قاعدتاً هم فیلمتلوزیون رو صدا و سیما مدیریت میچون 

 ها. ره توی سایتهای دیگه یواش، یواش میهای فیلم رو، مرجعاکنه بعضی از جسانسور می
 مثل چی؟ -

 شه. و حذف می کننمثل فیلیمو، توی این سایت اگه فیلم مشکل بدی داشته باشه، سانسورش می
ته هایی که مثالً زیرش نوشتر از سنت هست کاربری داری، کارتونهایی که بیشتو از کارتون -

 + سال؟14
 تلوزیون اینا باشه. پیش میاد توی  کم
 + باشه؟12اآلن توی شبکه نهال چیزی نداره که  -

 + هست، اما من ده سالمه، امکان دیدنش هست. 2ها رو میاره که بعضی چیز
 بینی؟+ رو می12های تو کارتون -

 نه، اصالً نداره. 
 + باشه. 12های نینجا کنم الك پشتمثالً من فکر می -

 + هست. 11+ نیست، 12نه 
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 بینی؟ + نیست، پس چرا می11مگه  -
اشه، های غیرعقالنی ممکنه خبر نداشته بها و کارببینید! نوزاد که به دنیا میاد، از خیلی از اشتباه

! خُب ورره اونپره باال میسالش بشه، مثالً توی یه کارتونی طرف از پنجره می 7سالش بشه یا  1یا 

پره )درآمدن صدای سوتِ پرت شدن و پوف! باحالت نمایشی و تغییر شه و یهو مییر میاون جَوگ
 صدا و خنده(.

باشه، تو  های هیجانی داشتهکنی، اگه یک کارتونی ببینی که توش صحنهیعنی تو احساس می -
 تونی خودت رو مدیریت کنی، منظورت این هست؟می

 11های تا ها رو بچهمایش کردند و دیدند که خیلی از فیلمخیلی از آدما اومدند، جمع شدند و آز
سال باشه، براشون مشکل پیش میاد، مثل  11ها هم اگه کمتر از سال ببینند، اشکالی نداره. بعضی

 گه چه باحال، منم بپّرم!های نینجا، مثالً طرف میهمین الك پشت
 نه؟ های خطرناك رو تقلید کیعنی ممکنه بچه اون صحنه -

ه و کنفهمه که این کار اشتباهه، درك میرسه و میآره، ولی بعد از یه سنی چون به بلوغ می

 شه. دیگه جوّگیر نمی
 بینی؟هایی که دوست داری رو مثال بزنی، گفتی خیلی کارتون میتونی چندتا از کارتونمی -

 بله.
سن تو های همنی که من به بچهخوام که یک کارتون خوب به من معرفی کمن از تو می -

 معرفی کنم. 
 سن من! )باحالت خنده(.پنج تا بچه هم

 دی؟چه پیشنهادی می -
شه، ها هم مسیرشون عوض میشه، خیلی از چیزشه و جدید میببینید وقتی تاریخ عوض می

 تن. هایی هستند که آموزنده هسهای ژاپن خیلی فیلمهای قدیمی، مخصوصاً ساختکارتون
 مثل؟ -

 مثالً باخانمان. 
 
 

 
 

 
 
 



  35 / های میدانیگزارش مصاحبه

 

 دکتر ارنست رو دیدی؟ -
  

 

 
 
 
 
 
 

 بله، اون هم هست. 
 خوب بود؟ -

 ری یه جاییده شما وقتی میخیلی جالب بود، چون خالقیت هر قسمتش فرق داره، نشون می
دونی کجاست، چه کار باید بکنی، بتونی به اون غلبه کنی، ولی بعضی وقتا ممکنه یه که اصالً نمی

 کارتونی باشه که خیلی درسی نداشته باشه. 
 خوب؟ -

 سازه. های طنز جالبی هم میبرعکس، مثالً فرانسه کارتون
 مثال؟ -

ف های مختل(، چون راهداریه اما شاید خیلی آموزنده نباشه )با خندهها، فیلم خندهسریال دالتون

فت شه گده و طنزه، نمیهای زندان رو نشون میوقت نتونستن رد شدن از میلهفرار از زندان و هیچ
 ده و اون هم نگاه طنز )با خنده(.کنه، داره از یه نگاه دیگه نشون میکه منحرف می

  
 
 
 

 
 

 
 هست. هایی که فیلم سینمایی دیگه چی مثالً؟ از این کارتون -
م... آخه من خیلی فیلم سینمایی دیدم، اآلن یادم نیست، مثالً یه فیلمی ممفیلم سینمایی... اوم 

 بود به اسم پدینگتون، که البته یه جاهاییش سانسور شده بود. 
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 چرا سانسور شده بود؟ -

یلمش کنن؟ چون فمیکه ممکنه برای کسی سؤال پیش بیاد که چرا اینا این کار رو به خاطر این
ه کنن، یداری میخارجی بود، دینشون و رفتار و کردارشون هم فرق داشت، مثالً خارجیا سگ نگه

 ره یه جایی. کنه و میاش بود که مثالً سگ رو بغل میتیکه

 جا رو سانسور کرده بودند؟این -
 سانسور کرده بودند، چون ممکنه طرف بگه، مامان ما چرا سگ نداریم؟

 ها نباید سگ داشته باشند؟مسلمون -
این حیوون نجسه، وقتی خیس باشه بهش دست بزنی نجسه، خدا هم فرموده، نباید وقتی خیسه 

ت. شه گفت کثیفه، ولش کنه بره! نه! خیلی هم باوفاسبهش دست بزنید، اون حیوونِ نجسیه، ولی نمی
م بیه، وفادار هم هست، ولی نه دیگه بچسبیکنن، نگهبان خوازش استفاده می مثالً توی اداره پلیس

 بهش بیاریم توی خونه، وگرنه مشکلی نداره نگهش داریم یا مثالً برای نگهبانی ازش استفاده کنیم. 
 کارتون بچه رئیس رو دیدی؟ -

 بله.
 

 
 
 

 
 

 
 
 



  37 / های میدانیگزارش مصاحبه

 

 موضوعش شبیه این نبود؟ -
ند(، کبگیره )با هیجان تعریف می کنه جات رودر مورد کنار اومدن با چیزی بود که داره تالش می

تر فهمی که با اون بودن بیشخوای اون رو از بین ببری که خودت بهتر باشی، اما وقتی میتو می

 ده!مزه می
 یک کم پیچیده شد! یک بار دیگه بگو، موضوع داستان بچه رئیس چی بود؟ -

د کرد، خودش تک فرزندگی میاش زنای توی زندگی عادی با تخیلش با خانوادهیه روزی یه بچه
شون به اون بود، یه کردند و توجهکردند و بازی میکرد، پدر و مادر باهاش حال میبود، حال می

موقع یه شرکتی بوده به اسم... یادم نیست اسمش شه، اوناش پیدا میروزی یهو یه بچه سر و کله
گه این شه، بعد این پسره میره فرزند اینا میفرستند برای مأموریتش و میای رو میرو... یه بچه

کنه و اینا براش وسیله ره به اون، اون هی گریه میاونا می ی توجهگیره و همهاآلن جای من رو می
ات رو تموم کنی، تو هم دست کنم تو پروژهگه من کمکت میذاره، میمیارن، اون باهاش یه قرار می

 بندیلت رو جمع کن برو شرکتت.  از سر من بردار و بار و

 اش چی بوده؟پروژه -
ها از دنیا منتشر کنه، های مختلف رو برای به در کردن بچهخواد هاپواین بوده کسی که می

عشق  ها کنار گذاشته نشن وها بشه، تا بچهبشناسه. بعد مانع تولید اون هاپو و رسیدنش به خانواده
 ها کمتر نشه. به بچه

م ها کشون به بچهها عشقخواد بگه که این هاپو باعث شده که خانوادهی یک جوری مییعن -
 بشه؟

سگ رو سانسور کنن، برعکس اتفاقاً اصالً مشکلی نداره،  بله، و اآلن توی این فیلم که نمیان
 گیرن. هایی هستن که جای عشق و محبت رو میها یه چیزوقتده بعضیتازه داره نشون می

پس تو کارتون زیاد دیدی و ما اآلن هر کارتونی رو بخواهیم بحث کنیم، هزارتا بحث داری،  -
 تونی مثال بزنی؟یک کارتون دیگه رو هم می

هایی رو به آدم ها ساختنش و فرهنگش خارجی بود، ور داشته چیزکه خارجییه کارتون با این
 فوکار که سه سری ازشبوده، پاندای کونگهای خارجی دیگه نشون داده که خیلی بهتر از فیلم

ساخته شده، شاید جوّ بزن بزن داشته باشه و طرف حال کنه، ولی بر اساس اون چیزای خیلی مهمی 

 ده. نشون می
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 مثالً چی؟ -
ترین قدرت، خودِ آدمه. یه رازی بود، یه توی سری یک، باور داشتن به خود بود، یعنی بزرگ

تونستی صدای دادند و خیلی راز مهمی بود، مثالً میها میطوماری خیلی مهم که به جنگجوی اژد
ها و هزارتا قدرت عجیب و غریب رو به دست بیاری، آخرش با هزار بدبختی این پاندا بال زدن پروانه

ها فهمه که خودِ تو باعث این کارماننده و می ه چیزِ آیینهبینه اِ! این فقط یبه دست میاره و می

 شی. می
ه شه، دو، سه سال بعدش یتوی سری دو موضوع جالبی پیش میاد، یعنی پاندا وقتی متولد می

کنه، زنه اونا رو درب و داغون میها و میکنه به کل دهکده پانداشه و حمله میطاووسی پیدا می
گ ی آقای پیکه پانداهه زنده بمونه، یه جایی تویی آشپزخونهکُشه و مادره برای اینمادرش رو می

جنگیده، اصالً خبرش نداشته که کنند، پدرش هم که توی دهکده داشته با اینا میاش میمخفی
شه این طاووسه همچین شه و وقتی متوجه میجاست، پاندا پیش اون اردك بزرگ میپسرش اون

رسه و اون طاووس رو شکست ه این زده، با این موضوع کنار میاد و به آرامش درون میای بضربه
که طاووسه زد و درب و داغونش کرد ای خورده بود، با اینی روحیکه همچین ضربهده، با اینمی

 و همه چی رو ازش گرفت. 
 

 
 
 

 
 

 داد که یه نیرویی درونِی یه موضوع جالب و قشنگی بود، این سری نشون میسری سه درباره
هر پاندا بود به نام نیروی شیی، این نیرو یه قدرت درونیه که خیلی بزرگ و مهمه، اون زمان فقط 

شه و اون بابا اُردکه که اون رو بزرگ کرده اش پیدا میها داشتند، پدر پاندا یه روز سر و کلهپاندا
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ا گه مشه )با خنده(، پدره میدار با هم دعواشون میشه، اینا خیلی خندهده، بهش حسودیش میبو
مون تا تو خودت رو پیدا کنی و بفهمی که یه پاندا بودن یعنی چی، تو زندگیت باید بریم به دهکده

یی رو پیدا وی شکه خودت رو پیدا کن و نیرفو، بیا واقعاً بفهم پاندا چیه، و اینشده جنگیدن و کونگ

گیره از استادها، وقتی ها رو داره میی شییشه که همهکن، و از اون طرف یه تبهکار داره پیدا می
یدا گه، تو باید خودت رو پره، استادِ پاندا بهش میاین شیی رو به دست بیاره، اون استاد از بین می

 ، تبهکار میاد همه رو درب و داغونکنی تا به نیروی شیی دست پیدا کنی تا اون رو شکست بدی
گه، باید این کار و اون کار رو بکنی، پاندا ازش کنه و میاد سراغ پاندا، پدرش هی بهش میمی

اباهه کنه، بخوای بگی شیی رو چه جوری باید به دست بیارم؟ هی اصرار میپرسه که حاال نمیمی
الً از که قبالً داشتیم، پاندا کباید پیدا کنیم، با ایندونم این قدرت رو چه جوری گه من اصالً نمیمی

یل جا بودند، یه ارتش جالب تشکهایی که اونی پانداشه، پاندا نقشه کشید با همهپدرش ناامید می
ها داشتند، یکی فقط بلد بود بقیه رو بغل کنه! یکی بلد بود از روی هایی که اونی هنربده، با همه

بلد  اومد پایین، یکی ترقه بازیخورد و می)با خنده(، یکی هم خیلی خوب قِل می تشک بپره بره باال

ره یه جنگن، پاندا میکنه، اینا باهاش میبود )درآوردن صدای ترقه و فشفشه(، تبهکار که حمله می
ود، بدم!(، اسمش فن انگشت موشی فن روی اون گاوِ اجرا کنه )اون تبهکاره واقعاً گاوه! فُحش نمی

ه شه برگشت برن، توی این دنیا بری، دیگه نمیها میره که مُردهبا اون فن، آدم به دنیایی می
شه، چون اون تبهکار زنه، اما هیچی نمیوَر کالً، این فن رو روی گاو میره اونزمین، روحت می

ست د کونگ فو بوده و به دترین استاخودش از اون دنیا اومده بوده، با شکست دادن اوگبِی که بزرگ
نه و کزنه، اون رو بغل میتونه، اما یهو یه فکری به سرش میکنه نمیآوردن شییِ او، هرکاری می

جا با هم مبارزه رن اون دنیا، اونمیرن و میزنه و دوتایی با هم میاین فن رو روی خودش می
رِ دنیا واد شییِ پاندا رو بگیره، اون کسانی که اونخوره، وقتی این گاوه میکنند و پاندا شکست میمی

نا گفتند گرده، ایشیم و دیگه برنمیگن اوضاع خرابه! اگه پاندا شکست بخوره، بیچاره میبودند، می
اندا رو ای که القا کردند، پشون، با اون شییکه ما بیاییم و شیی رو فعال کنیم، اونا تونستند همه

ون گاو رو شکست داد و خودش رفت توی یه بهشتِ خَفَن مَفَن، الکچری، نجات بدن و بعدش هم ا
جاست، گفت: خوبی؟ چند وقته هم دیگه رو ندیدیم، طالیی مالیی )با خنده( دید که اِ! اوگبی اون

م دونشه برگشت از این دنیا به او دنیا رفت، گفت: من نمیعصای خودش رو بهش هدیه داد، می

خوای تو امتحان کنی، گفت: آره، بعدش جام، ولی تا حاال امتحان نکردم، میخودم چندین ساله این
برگشت به همون دنیای واقعی، و به دست آورد اون شیی رو و بعدش یه کاری کردند که به کل 

 جهان شیی برسه. 
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ن سوالم مکردم کسی با این جزییات بتونه یک کارتون رو تعریف کنه. خیلی جالبه، فکر نمی -
 بینی، نظر پدر و مادرت راجع به این موضوع چیه؟قدر کارتون میاین هست که شما که این

تونه آموزنده باشه، یادآور تونه دَری وَری باشه، یه روش میکارتون هم دو رو داره، یه روش می
 که اصالً یه پندی نشون بده. تاریخ قدیم باشه و این

 کنه؟ و تو رو در این زمینه تشویق میدونم، بابات موافقه می -

های بدی رو یاد نده، خُب اونا هم مخالفتی ندارن. هم آدم رو وقتی اون چیز خوب باشه و اخالق
 خندونه. ده و هم آدم رو میرشد می

 کنه؟یعنی بابا خودش توی دیدن کارتون با تو همراهی می -
 خندیم. بینیم و میگه میایی کارتون ببینیم، و با هم میوقتا میبله، خودش بعضی 

 دی مال خودت هست یا از بابات شنیدی؟ها میهایی که از کاتوناین تحلیل -
 گم. نه، خودم می

 کنی؟وگو میتو بعد از دیدن کارتون، با کسی در مورد اون کارتون گفت -
 یتونی با پدر و مادر دربارهداره که اگه اون راز رو نفمیده باشی، مثالً می هر کارتونی یه رازی

ینیم در نشبردیم، میکارتون صحبت کنی تا بفهمی، بعدشم که وقتی خانوادگی از کارتون لذّت 
جاش چه قدر جوری شد؟ راستی دیدی اینجاش اونگیم یادته اینزنیم، میموردش با هم گپ می

، در کنیمهای کارتون صحبت نمیدار بود؟ یعنی فقط در مورد پیامجاش چه قدر خندهونمهم بود؟ ا

 زنیم. دار و باحالش هم حرف میهای خندهمورد جا
، های کارتونی بشیتو که این همه کارتون دیدی، دوست داری شبیه کدوم یک از شخصیت -

 هست؟ ها کییک مثال بزن و بگو شخصیت محبوبت توی کارتون
 م... .ممشخصیت محبوب من؟ اِم

 بینی، خیلی کیف کنی و دوست داشته باشی شبیه اون بشی. کسی که وقتی اون رو می -
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 کند(.)فکر می
 ، بگذریم. اگه یادت نمیاد -

 آره، آخر بحث در موردش صحبت کنیم.

تون اید زیاد باشه، کارهای خارجی زیاد گفتی، توی شبکه نهال، کارتون ایرانی هم باز کارتون -
 بینی؟ایرانی هم می

 ی یه گروهی توی یه پایگاهییه کارتونی که خیلی جالب بود برام، اسمش شجاعان بود، درباره
 توی هوانیروز.

 

 هوانیروز یعنی چی؟ -

 های جنگنده و امدادی هست، اینا برای پایگاه هوانیروز هستن. کوپترهوانیروز اسم شرکتِ هلی
 ی زمانی هست؟کارتون مربوط به چه دورهاین  -

برای زمان جنگ ایران و عراقه، یعنی برای بعد از پیروز شدن انقالب، مثالً دو، سه سال بعدش. 
است که جشن، جالب اینتوی این کارتون یه موقعیتی پیش میاد و اینا به یه مأموریتی اعزام می

ن مونه، چوشه و یهو نصفه و نیمه مییفقط مأموریت نیست، اول داستان یک موضوعی مطرح م
 فهمن موضوع چی بوده. رسه و میآژیر خطر میاد، بعد آخرِ کار، به نتیجه می

یا  اش قوی هستسازیموضوع این کارتون گویا برات جذابه، ساخت انیمیشن چی، انیمیشن -

 نه؟
ها کار ترد، زیاد روی کاراکهاش رو که ببینیها کار شده، شخصیتکوپترتر روی هلیببینید بیش

 خوره، خیلی خوب نیست. نشده. مثالً دستشون که تکون می
 یعنی انیمیشنش ضعیف هست؟ -

های دیگه هست، یعنی چون کارتون در مورد جنگه، تر روی یه جاضعیف نیست، تمرکزش بیش
 تر کار شده. ها بیشها و مهمّات و اینها و تیرکوپترتر در مورد هلیبیش

 تر مهم هست یا ساختش؟به نظر تو توی یک کارتون، موضوعش بیش -
تونه یک ساعت باشه، کیفیتش هم عالی باشه، کوالك! ولی موضوع جالب نداشته یه کارتون می

که دوبعدی هم هست، شاید قدیمی هم ها انیمیشن با اینباشه و به دردت نخوره، ولی بعضی وقت



 / نظام آموزشی در مواجهه با فضای مجازی42

جالب باشه، اون موضوع و داستان خیلی مهمه، ولی باالخره کیفیت باشه، اما موضوعش برات خیلی 
 رسه به کیفیت و شفافیت. ی اول موضوع و داستانش و بعدش میانیمیشن هم مهمه، در رده

ی چی ازش تونی بگکنم خیلی با تو فاصله داشته باشه، میگفتی جنگ ایران و عراق، فکر می -

 دونی؟می
نید ایران خیلی نفت زیادی داره، دیگه به خاطر همین هم ثروت زیادی سی، چهل سال پیش، ببی

اشه، گفت جمهوری بکشند، یه کسی فکر کنم وزیرِ یه رئیسها برای این نفت نقشه میداره، خیلی

های . خون آدم که بریزه مساوی نفته و کشور1«یک قطره خون، مقابل یک قطره نفت هست»که 

خوان ایران رو تصرف کنند و این نفتش رو بردارند و این نفت ایران، میکنند به دیگه حسودی می
 آثارش رو تصرف کنند، مثل تخت جمشید و بیستون.

 تخت جمشید رفتی؟ -
 بله، تخت جمشید رفتم، خیلی عظمت داره و خیلیا چشمشون رو بستند به روی این چیزا. 

 کنند. شه بگن بیا نفتت رو بده به من، باید بیان تصرفشنمی

 دونی؟تصرف یعنی چی، معنیش رو می -
شم، جاست بخوام مالک این کتابی که ایندونید جنگ برای چیه؟ برای اینه که من مثالً میمی

 دم.گه نه، نمیولی این کسی که مالک اونه، می
خواست کشور ایران رو بگیره تا به نفتش و چیزهای ارزشمندش و خوب پس کشور عراق می -
 خواست برسه، درسته؟هایی که میچیز

خوایم رو به ما بده، و همین کمک کنیم کشورا گفتن ما کمک کنیم به عراق، تا چیزی که ما می

شد که صدتا کشور بیان پشتیبان عراق بشن، بزن اونو از پا درآر تموم بشه کارش،  اش اینما، نتیجه
 نفتش هم برسه به ما. 

 وقت چی شد؟خوب اون -

کوپتر کبرا داشته باشه، ایران موتورسیکلت داشته، تازه موتورسیکلت هم چرخ اگه هلیخب عراق 
جوری بخواهیم مقایسه کنیم، قدرت عراق خیلی به چشم میاد، نداره، بنزین نداره و داغونه. اگه این

و توی این هشت سال جنگ، عراق دید هر چی مهمات زدیم، ناو آوردیم، همون شجاعان که بهتون 
کونند، غرق پوپوکونند، یه ناو رو میکوپتر جنگنده میرن یه پایگاه رو با یه هلی، یه بار میگفتم
که نابود نشند، تقاضای صلح دادند و من خیلی درباره این صلح اطالعات کنند، اونا برای اینمی

 ندارم. 

                                                   
ستم مداران بزرگ قرن نوزدهم و بیمعروف به ببر فرانسه است که از سیاست« ژرژ بنجامین کلمانسو»این جمله منتسب به  .1

نخست وزیر کشور  1221تا  1217و همچنین از  1212تا  1211های زاده شد. او دو دوره، در سال 1841بود که در سال اروپا 
 . فرانسه بود
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 دونی چه جوری جنگ تموم شد؟نمی -
 هشت سال جنگ طول کشید. 

 گن؟چی می شن،ی به کسایی که توی این جنگ کشته میدونبعد می -

 گن. آره، شهید می
 این اطالعات رو تو از کجا به دست آوردی؟ -

کنم، چسبم به یه چیزی، بعضی وقتا در مورد چیزای دیگه هم تحقیق میمن، تو زندگیم فقط نمی
ا راجع به امامانمونه، بعضی وقت ده، مثالً بعضی وقتاای هم میکتابای درسی قاعدتاً اطالعات دیگه

راجع به شهیدامونه، بعضی وقتا تخیلیه، بعضی وقتا از نگاه یه حیوونه، یه سنگی، جالبه از نگاه یه 
 گرگ داشتیم، از نگاه یه شیر. 

خوام بدونم اطالعاتت رو از کجا به های درسی نیست، میاطالعاتت فقط محدود به کتاب -
 دست میاری؟

 ده. که اطالعات زیادی به ما می کتاب یه چیزیه

 خونی؟کتاب می -
 بله.

 جدی؟ -
 شناسم یا در مورد پیامبرانمون خیلی اطالعات دارم. من خودم دایناسورها رو خیلی می

 هات رو معرفی کن.تا از کتابچند -
 رمان باشه یا... .

 هر چی دوست داری. -
ستاره »المعارف در مورد پیامبرمون، یه کتاب المعارف تصویری، دایرهالمعارف دایناسور، دایرهدایره

دارم، در مورد زندگی امام رضا، علیه السالم، رمان، به خاطر آقای تراپت، بیست هزار فرسخ « من
 زیر دریا، کتاب کارآگاهی بخواد باشه، کارآگاه سیتو. 
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های ورزم، قلم هوشنگ مرادی کرمانیه، قصهقلم یکی رو خیلی دوست دارم، بهش عشق میمن 
 مجید، پلو خورش، مربای شیرین، خمره.

  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 گی، همه رو خوندی؟هایی که میاین -

 بله.
 ها!های مجید تقریباً چهارصد صفحه کتابهقصه -

 هفتصد صفحه!

 وندی؟تو هفتصد صفحه کتاب رو نشستی خ -
 بله.

 تا مثالشه چندهایی که قطرش زیاد باشه و برات جذاب باشه رو خوندی، میپس تو کتاب -
 بزنی؟

 ، دویست، چهارصد هستند دیگه.ها دیگه تو صدرمان
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 هستند رو هم خوندی؟ ایصفحه هایی که صد یا دویستخوای بگی، رمانیعنی می -
 تر از اینم هستا.بله، حاال بیش

 سنای خودت این مدل کتاب خوندن معموله؟کنی نسبت به هموقت تو فکر میاون -

سن هم موقع چیزایی کهببینید، والدین من مشکلی نداشتند، من بچه بودم کالس دوم بودم، اون
 خوندم. رفتم چیزایی که مثبت سیزده بود میخوندم، من میمن باشه، باید می

 کردند؟نمیوقت خانواده مخالفتی اون -
و شه که هر کتابی که برای سیزده سال به باالست رخب کتابش باید خیلی مهم باشه دیگه، نمی

 که آدم بخونه، باالخره نظارت داشتند که این کتاب خوبیه.
 خوندی؟یعنی اگر کتاب خوبی بود، حتی باالی سیزده سال هم بود، مشکلی نداشت و تو می -

 . خوندمخوندنش و حتی هفت سال از سنم باالتر باشه رو می من کتابایی که لذّت داشتن
 های خودت خیلی برتری؟سنکنی از هماآلن حس می -

 زیاد نه.

 چرا؟ -
نند کرسن؟ اونا هم تالش میسنای دیگه به من نمیخونم، ولی آیا همچون که من کتاب رو می

شه ل نمیخیلی خوبه، ولی دلی ی مثالً خطاطیبرای چیزایی که ما خبر نداریم، بعضی وقتا یه کسی تو
 از همه برتره.

 کنی آدم نباید خودش رو با بقیه مقایسه کنه؟یعنی تو فکر می -
 بله.

ران کنی نسبت به دیگخوانی در تو، یک ویژگی خوبیه، چرا فکر میخوب این ویژگی کتاب -
 برتری نداری؟

نای سهستند و عادی باشند باشم، ولی خیلی از هم سن منگفتم شاید یه کم برتر از کسایی که هم
 ها و چیزای دیگهها و فکرمن هستند که تو سختی بزرگ شدند، یا تو راحتی و اونا هنرها، رشته

شه دارند، که شاید من نداشته باشند، برای همین من کسی رو که تو یه چیز دیگه خیلی خوبه و نمی
مونه، هایی با هم دارند، مثل یه ترازوی دو کفه مییه تعادل گفت که اونم برتره، بعضی وقتا آدما

 کیه. تره از اون یتره، امکان داره بگیم اون صفحه سنگینشه گفت حتماً یه صفحه سنگیننمی

 کنی؟ای به من معرفی کنی، کی رو معرفی میاگه بخوای کتاب یا نویسنده -
و کتاب، اولین قلم، آقای هوشنگ مرادی کرمانی، کنم و برای هر قلم دمن سه قلم رو معرفی می

های مجید، خمره، بعدش ژول ورن بعدش داوود امیریان. اولیش آقای هوشنگ مرادی کرمانی، قصه
م شه دوتاش رو گلچین کرد. قلپلو خورش و مربای شیرین به هر حال کتابای زیادی نوشتن و نمی
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دگی آدم تداخل که با زنواییه، بعضی وقتا عادیه و اینایشون جوریه که بعضی وقتا طنزه، بعضی وقتا ر
 داره. 
 یعنی چی تداخل داره؟ -

و، سه های مجید که دما خیلی چیزا دیدیم، خیلی چیزا شنیدیم، شاید یه کسی مثالً مثل قصه
 که کلمات جالبی هم به کارهایی داره، و اینبینیم که اون آدم چه رفتاریسال از من باالتره، می

 کنه یه چیزی رو نشونمون هم سعی میبرند، کلماتی که قدیم بوده و در مورد فرهنگ قدیمیمی
بده. آقای ژول ورن، دوتا کتاب بیست هزار فرسنگ زیر دریا و هزاران مار زیر اعماق زمین و دور 

 دنیا در هشتاد روز. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 کنی؟ بخوای از ژول ورن یک سری نکات بگی به چی اشاره می -

ه، دیگران ششه، زیر دریایی اختراع میژول ورن اولین کسی بود که گفت لباس غواصی اختراع می
گه این! قاطی داره بابا، اینا اصالً وجود نداره، و گفتند: هه هه هه... چی میخندیدند و میبهش می

های ها رو اختراع کنند، شاید کتابدان دقیقاً از روی همون تونستند اون وسیلهبعد دقیقاً دانشمن

ان، ولی آقای ژول ورن جوری تخیلی نوشته که واقعاً  تخیلی بخونیم که بگیم که اینا غیر واقعی
 تونه به واقعیت تبدیل بشه. تخیلیِ درستیه، تخیلی که می

 دیگه؟ -
نویسه، با این کارش ما رو ، این آقا کتاب طنز دفاع مقدس میقلم سوم هم آقای داوود امیریان

خواد بگه ده، میبره توی حال و هوای جنگ خمپاره و ترکش، جنگ رو ترسناك نشون نمیمی
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که گلوله نخورم، وای خمپاره خوردم و بیچاره شدم و جنگ چه فضای خوشی داره، فقط ترس و این
شه لذّت برد، ایشون طنز بعضی وقتا از این جنگ چه قدر میاینا نیست. به ما نشون داده که 

داره )با خنده( و واقعاً آدم از ته دل باهاش هایی که خیلی خندهادبانه! طنزنویسند، اما نه طنز بیمی

 خنده. می
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 تو خودت دوست داری نویسنده بشی؟  -

 آره.

 تا حاال چیزی نوشتی؟ -
 های حاج مهدی. نویسم به اسم ماجرامی آره، من داستانی دارم

 ی چی هست؟موضوعش درباره -
زنه، یه بار به خاطر یه ی یه پیرمردیه که هر بار یه اتفاق جدیدی رو رقم میموضوعش درباره

 کنه، یه چیزِ کوچولو. کشه، چه ماجرایی درست میهایی میچیز کوچیک چه بدبختی
 هایی کهکنی، کتابهایی که میتلفی داری، به خاطر این کارهای مخبه نظر میاد تو هنر -

هایی داری، پدر و مادر به تو جایزه هم دونم دیگه چه هنرنویسی، نمیهایی که میخونی، قصهمی
 دن؟می

ببینید انسان توی زندگیش فرصت داره علم کسب کنه. دنیا هزاران چیز داره که خالقش آفریده، 

گه همچین گیم مها رو، میهاش نهفته هست، شاید ما نشنیده باشیم خیلی از این چیزیولی اینا خیل
نیم؟ دیگه برا کگیریم، رشد نمیگیریم، جایزه نمیچیزی ممکنه؟! آیا ما با دونستن یه چیز، کادو نمی

 خواد. چی باید جایزه بگیریم. این خودش جایزه است، جایزه نمی
گیری، خودش جایزه به حساب های جدیدی که داری یاد میاین چیزمنظورت این هست که  -
 میاد؟
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کنن. می کنی، بهت کمککنند، اگه ببینند داری رشد میبله، ولی والدین خیلی پشتیبانی می
 خرن. خونی، برات کتاب میبینن کتاب میمی

 ند؟ای مهارت داری که از تو حمایت کنی دیگهدیگه چی، تو توی رشته -

پدر و مادر توی کار چوب خیلی از من حمایت کردن، برای پیشرفت من یه دستگاه خوب خریدند، 
 تر بتونم کار کنم. که راحت

 کنی؟هایی میبا چوب چه جور کار -
های نو دارم، دنبال اینم که یه سازم، ایدهسازم، جاکلیدی میکنم، قاب میهای برجسته میکار

 لید پیدا کنم. چیز بهتر برای تو
 کنی؟های جدید رو از کجا پیدا میاین ایده -

 ذاره. های نو رو به اشتراك میهایی هست که ایدههای مختلفی وجود داره، جاایده
 مثالً کجا؟ -

اپلیکیشن پینتِرِست. پینترست ممکنه چیزای بد هم داشته باشه، برای همین باید در کنار والدین 

 رفت توش. 
 تر توضیح بدی؟تونی بیشترست رو میپین -

شه مثالً سرچ کرد: کار چوبی. جاکلیدی چوبی یا نظایر پینترست یه نرم افزاره که از توی اون می
ای که تا حاال به هده، هزاران ایداون. هزاران انسان که جاکلیدی چوبی ساختن، میاره و نشون می

 چشمت نخورده. 
 چه جوری باهاش آشنا شدی؟ -

 دم، گفتند چرا که نه،کنم و خیلی خوب انجام میهای چوب میالدینم وقتی دیدند که من کارو
 های بهتر بگرد و پینترست رو بهم معرفی کردند. بیا دنبال ایده

 ها روی گوشی خودت نصب هست؟تو گوشی داری، یعنی این اپلیکیشن -
 )با خنده( نه! من گوشی ندارم.

 کنی؟می پس با گوشی کی کار -
 با گوشی بابام.  
 ها کار کنی؟های دیگه هم هست که با اوناپلیکیشن -

 کنم. حدوداً با پنج شش تا اپلیکیشن مختلف کار می
 تونی نام ببری؟می -

 و یه نرم افزار برای طراحی لوگو.  2، ویوا ویدیو1کین مستر

                                                   
1. Kinemaster 
2. Viva Video 
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های ویژه با شه، افکت داره، تایپ داره، قابلیت مونتاژ فیلم داره، جلوهای مونتاژ فیلم استفاده می

 شه درست کرد. پرده سبز می
 دی؟یعنی تو کار کلیپ سازی با کین مستر انجام می -

 بله.

 چه قدر؟ -
 خیلی!

 ه؟ویدیو هم همین طوری دی، ویواای با کین مستر انجام میپس یعنی کار کلیپ سازی حرفه -
هایی که تر از کین مستر هست، اما خوبه. چیزیه که گزینهتر و کوچکویوا ویدیو یه چیز فشرده

 تر آورده. توی کین مستر هست رو ساده
 کنی، یا بازی هم داری؟های کاربردی استفاده میتو گوشی فقط از این اپلیکیشن -

 کنم. کنم، بله بازی هم مینرم افزار کار میشه فقط بگم که با خب باالخره نمی
 تونی اسم چندتا بازی رو بگی؟می -
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کنه )با خنده(، فرهنگ لغوی ما رو بسیار گسترده ، خیلی مُخ رو تقویت می«آمیرزا»بازی مثل 
 کنه. می

 

 
 

 

 

 

  

 کنی؟هایی میتونی بگی چه بازیدیگه چی؟ می -
آنالین  تونیبازی جالبیه، نیاز به فکر و استراتژی داره و با خیلی از مردم جهان می 1بازی سیا باتل

 بازی کنی. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 کنی؟یعنی آنالین با یک آدم غریبه بازی می -
 بله.

 در مورد این موضوع پدر و مادر مشکلی ندارند؟ -

                                                   
1. Sea Battle 
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ات تونه اطالعخره اون آدم میشد، باالوگو باشه، خب ممنوع باید میخب اگه قرار بود چت و گفت
 خیلی بدی رو به آدم منتقل کنه. 

 وگو نداره و بازی هست، مشکلی نداره؟یعنی چون چت و گفت -

تی! یا مثالً که بگی: باختی! باخکَل کرد، مثالً استکیر برای اینشه کَلالبته با استیکر توش می
مربع  جوری بوده که یهی به وجود اومده، ایناستیکر ترس، این بازی از یه بازی خیلی قدیمیِ سنت

تا مربع، 3چینی مثالً مربع داری، که توش یه سری کشتی می 111که مساحتش شده  11در  11
رو  4ستون  Jهای حریف رو بزنی، مثالً من ردیف تا مربع و... بعد شانسی شانسی باید کشتی2

ازی، اگه مثالً کشتی باشه پوووف! باید ببینه اُوت جا توی تداخل اون دوتا بمب میندزنم، بعد اونمی
زده یا نه، اپلیکیشن هواپیمای جنگنده، ضدهوایی، زیردریایی، بمب اتم داره، که توی بازی سنتی 

  اینا نیست. 
 هایی که آنالین باشه، بخوای با دیگران بازی کنی هم داری؟از این بازی -

یاد بگیره  کهکنه، اینمی انسان رو بسیار گسترده میبله! بازی کویئیز آو کینگ، اطالعات عمو

آدم که غلط و درست رو بزنه و بفهمه که یه اطالعاتی هست که ازش خبر نداره، اون هم با 
 ایرانی. هایی این دفعه دیگه حریف
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 های هیجانی چی؟بازی -
ها باید ردش کنی و یه سونیک که از مانعاش در حال دویدنه، مثل هایی که یکی همهاین بازی

شی دی و چپه میسواری که هی گاز میسری بازی دیگه که توی همین مدل ساخته شده، و ماشین

 )با خنده(.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 ها رو هم ماشاهلل خوب بلدی، بازی فکری چی؟ بازی -

ی دیگه هست به اسم هست، و یه باز« ماشیناریوم»طلبه، اسمش یه بازی فکری که مُخ می
ی رن ماجراجویی، یه بازی بود یککه یه مشت کرفس و هویج و سیب و اینا با هم می« بوتانیکوال»

 رسید، همه اینا رو یه شرکت زده. دنبال آلبالو بود و آخرش به تعداد زیادی آلبالو می
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بعدی، های مختلفی داره، دوبعدی، سهزمینهافزاری که یادم رفت بگم تو زمینه انیمیشن، یه نرم
شه، با موشن استفاده میجا از استاپرو دیدین، اون« بره ناقال»استاپ موشن، حتماً فیلم سینمایی 

د، تونید حرکتش بدید و دوباره عکس بگیریروش اسالید، اسالید عکس گرفتن از یک جسم که می

 ده. د، انیمیشن رو بهتون میذاریها رو پشت هم میکه عکسبعد از این

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 کنی؟موشن هم کار میپس استاپ -

 بله.
هایی مثل پینترس رو گفتی بابات به تو معرفی کرده، بقیه من یک سوال بکنم، این نرم افزار -
 کنی؟گردی پیدا میکنه یا خودت میها رو چی، بابات معرفی میافزارنرم

ز خوای راجع به فالن چیگه، ببین پسرم اگه میم هست، مثالً پدر میبازم گشتن من کنار پدر

افزار رمتونی نجا میکنم، اونو سرچ کن، اونبگردی بیا کنار خودم، من یه کلیدواژه بهت معرفی می
 مناسبت رو پیدا کنی. 

 پس دستت بازه که در گوگل سرچ کنی یا در گوگل پلی بچرخی؟ -

 مادر. البته با نظارت پدر و 
 چرا، ممکنه مشکلی داشته باشه؟ -
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اون هم ممکنه بدآموزی داشته باشه یا چیز غلطی داشته باشه، شاید ظاهرش هم غلط به نظر 
 نرسه، ولی چیز درستی نداشته باشه. 

ها رو هم های دیگه چی، اونافزارکنی، نرمبا این توصیف خیلی از گوشی استفاده می -

 شناسی؟می
 کنند. شناسم که پدر و مادرم ازش استفاده میبله، واتساپ رو می

 دی؟های خودت واتساپی پیام نمیبا دوست -
بعضی وقتا در حد احوالپرسی با بعضی دوستان و فامیل، سالم و علیک داریم، که به گوشی پدر 

 دهند. و مادرم پیام می
 ات موبایل دارند؟دوستان مدرسه -

 نه.
 ت دوست نداری موبایل داشته باشی؟تو خود -

 نه.

 دی، نیاز به گوشی نداری؟تو که این همه فعالیت تو گوشی انجام می -
 دم و نیاز به وسیله جدید ندارم. نه، با همین گوشی پدر و مادرم دارم کارم رو انجام می

 کنی نیاز نداری، یا پدرت گفته نیاز نداری؟خودت احساس می -
تونیم با خوام، ولی دو عدد مداد نو داریم، چرا وقتی میگم مداد میهست من میبعضی وقتا 

مستر رو شه کینهمون بنویسیم و رنگش تفاوتی نداره، دوباره مداد بخوام. وقتی با گوشی پدر می
 بسازیم با گوشی خودم فرقش چیه؟

ی شه مجانی تو گوشفرقش اینه که چندین میلیون برای بودن در اون گوشی خرج کرد یا می
 پدرم کار کرد. 

 کنی پدر و مادرت پول کافی برای خرید موبایل رو ندارند؟یعنی فکر می -
 کنم نیازی نیست برای چیزی که هست، خرج کرد. نه دارند، ولی احساس می

 کنی نیاز به موبایل شخصی نداری؟پس احساس می -
 موقع نیاز بهش داریم. کنیم، اوننه، ولی وقتی مثالً ما از والدین دوری پیدا 

 هات رو جمع کنی و بخوای بخری چی؟حاال اگه خودت پول -

 پولش رو من اآلن دارم! 
 تو پول داری! بارك اهلل، چه قدر؟ -

 دونم. بله )باحال رضایت از خود(، مقدارش رو دقیق نمی
 گی؟هات رو مییعنی عیدی -

 گذاری کردم. هام رو سرمایهعیدی
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 ی چی؟تو -
 بورس و طال.

 یعنی خودت رفتی بورس خریدی؟ -

 دونن. ها میتر در مورد این چیزتری دارند و بیشخب گفتم دیگه، والدین بلوغ بیش
 یعنی پدر و مادر برات بورس خریدند؟  -

 بله. 
 طال هم داری؟ طال مال خودت هست؟ -

 )با خنده( طالی خواهرم رو خریدم، صاحب مُلک هستم! 
 خواهر کوچیک داری، چند سالشه؟ تو  -

 سالشه. 5
 های خواهرت رو رفتی ازش خریدی؟یعنی یکی از طال -

شه رفت طال رو جر داد و بهش طال شه که نمیآره خب، وقتی النگوهاش به دستش تنگ می

خواد و اضافه کرد! باید رفت یه النگوی دیگه خرید، النگو هم خوبیش اینه که پول ساخت نمی
 ره باال، یکی از النگوهاش رو با پولی که داشتم، خریداری کردم. قیمتش می

 دی غیر از عیدی داشتی؟تو تا حاال منبع درآم -
 فروشم. گفتم رو میهای چوبی که میبله دیگه، اون کار

 پس تجربه پول درآوردن از محصوالتت رو هم داری.  -
 کنم.گذاری توی بورس و طال میآره. )با خنده( سرمایه

 خری. کنی تا زمانی که چیزی نیاز نیست، الزم نیست بخری، هر وقت نیاز شد، میو احساس می -
 بله. 

 خسته نباشی، از همکاریت ممنونم.  -
 کنم.خواهش می

 ساله 7یکتا، مصاحبه با  -2-2

LMS های داریم، بعد نرم افزارPaint, Word, Scratch Junior  رو هم باهامون كار

 . كننمی
 کر پژوهشگر:تذ

های خارج از مدرسه طور کالسمند به درس و مدرسه و همینیکتا دختری با انرژی و عالقه
وضوع در اواسط مصاحبه به این ممن ، است)پیانو، فلوت، کالس زبان انگلیسی، زبان فرانسه و باله( 
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ی پی بردم که به دلیل کرونا، چه قدر فضای مجازی بر خالقیت معلمان افزوده است. معلمان مدرسه
ه اند که در ادامهای جذابی استفاده کردهاو برای جلوگیری از خشک شدن کالس درس، از تکنیک

در  لیهای زبان اصها و کارتونکرد که چه قدر بازیآورده شده است. همچنین یکتا مدام تأکید می

 اند. پیشرفت زبان او مؤثر واقع آمده
 
 ها به صورت مجازی هستن، درسته؟خوب یکتا جان، اآلن کالس -

 بله. 

 ی کالس حضوری رو نداشتی؟یعنی شما اصالً تجربه -

ها دو روز حضوری رفتن مدرسه، ولی من رفتم مدرسه، بعضی از بچهاولین باری که داشتم می

ها دوست داشتن حضوری بیان، دو، سه روز دیگه هم که خیلی بچه فقط یه بار حضوری رفتم،
 دادیم. بردیم توی ادوب کانکت، تصویر میتاپ میلپ

 دین؟خودتون هم توی کالس تصویر می -

 دن. بریم باال، بعد بهمون تصویر میمون رو میبله، ما دست
 تون تصویر داشتین؟دوست داشتی همه -

یان کنه که همه بهامون رو وصل میمعلم میاد سر کالس، تمام دوربینها وقتی تازه بعضی وقت
ده یمون کارهامون رو ببینه، تصویر مکه معلمباال باهامون حرف بزنه یا مثالً کالس نقاشی برای این

 دن. خوان بپرسن، بهمون معموالً تصویر هم مییا درسای دیگه وقتی می
 ن؟از نرم افزار شاد هم استفاده کردی -

 Paint, Word, Scratchهایداریم، نرم افزار LMSنه، نرم افزار شاد رو تا حاال انجام ندادیم، 

Junior کنن. رو هم باهامون کار می 
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اخلش ای دها رو نوشتم که فراموش نکنم بهش برگردیم، شاد رو تا به حال هیچ جلسهخوب این -

 نداشتید؟

 نه، اصالً. 

 داشته؟دلیل خاصی  -

 وقت تا حاال ندیدمش. دونم، ولی هیچنمی
 دن؟نرم افزار رو توی مدرسه بهتون یاد می 3خوب گفتی استفاده از این  -

 Paintبله، نرم افزارنویسی داریم و کامپیوتر، اسکرچ جونیور توی کالس برنامه نویسی هستش، 
 .Wordاآلن تموم شد رفتیم  Paintجداست مال کالس کامپیوتره، البته 

زمانی که حضوری بود که فکر کنم درس کامپیوتر نداشتیم برای پایه دبستان، اآلن چون  -
 مجازیه این درس رو دارید؟

ها امکان داره های مختلف، ولی همه مدرسهنه، توی مدرسه کالس جدا داره همیشه، با کامپیوتر
 دونم داره.ی ما مینداشته باشن، ولی مدرسه

 سکرچ جونیور چه جوری هستش؟این نرم افزار ا -

تر آدم تونیم کاراکاینا جزو درسامونه، برنامه سازه، یعنی مثالً نرم افزار نویسیه، مثالً توش می
بذاریم یا حیوون یا خودمون نقاشی و طراحی کنیم، براشون یه چیزایی بذاریم که بتونن حرکت کنن 

 یا بازی بسازیم خودمون. 

 دی؟تا حاال خودت هم انجام دا -

 هامون چه شکلی ان و براشون بایدده بازیدیم، معلم سر کالس توضیح میبله، خیلی انجام می
ده، توی مدرسه که اآلن آنالینه، دسترسی دارن و صفحه رو شیر چه کاراکتری بذاریم، آموزش می

ده، کنه و توضیح میدن، بعد معلم اسکرچ جونیور خودش رو شیر میکنن و صفحه رو نشون میمی
شیر  ،ی بعدیشفرستیم، جلسهگیریم براش میبعد ما توی خونه باید براش انجام بدیم، بعد فیلم می

 گه. کنه و ایرادامون رو میمی
 تا نرم افزار چی هست؟3خوب حست به این  -
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گل هام رو خوشقدر رنگای زیادی داره که واقعاً نقاشیشون دارم، مخصوصاً پینت، اینخیلی دوس
زده  قدر یکیش قشنگ بود که مامانمکنم یه وقتایی، اآلن اونشون میرم پرینتکنه، بعد من میمی

 به کمدش. 

 خوب اون دوتای دیگه چی؟ ورد و اسکرچ جونیور.  -

رو  کشم حساباشکنم یا برای بابام جدول میرم توش تایپ میورد برام جالبه، بعضی وقتا می
رو هنوز خیلی بلد نیستم، اسکرچ جونیور هم که هر چی کاراکتر دوست توی اون بنویسه، البته اون 

 تونم توش بسازم. داشته باشم می

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ها حضوری باشن یا به نظرت مجازی بهتر هست؟خوب یکتا جان، خودت دوست داشتی کالس -

ریم سر بتونیم ها مثل همین کالس کامپیوتر میبه نظر من حضوری بهتره، چون خیلی از کالس
م شینن یا مثالً برای علوها سر یک کامپیوتر میهای مختلف، بچههای مختلف، کامپیوترکالس

 خیلی کنیم، کالًبازی می ،کنیم که من دیدمش، دیگه حیاط داریمریم توی یه آزماشگاه کار میمی
 شه.دوست داشتم حضوری باشه، ولی نمی

 دادید؟خوب تا به حال به صورت مجازی امتحان  -

گه و بله، مثالً علوم خیلی ازمون امتحان گرفته، امتحان زبان به صورت آنالین بهمون دیکته می
، خواد ازمون بپرسهنویسیم روی تخته، خیلی وقتا هم که میدن، ما میبهمون دسترسی قلم می

ره، مثالً گیازمون امتحان می LMSده و توی ذاره کنار، فقط عکسا رو نشون میها رو مینوشته

یا مثالً توی همین زبان انگلیسی کلمات بهم  1گیم تراینگلگه، بگو اسم این چیه، مثالً ما میمی

 ذاره، ما باید ترتیبش رو درست کنیم. ریخته می
 خوب شده تقلب هم بکنید؟ -

یه  گه تویهاش تایم داره، میهامون خیلینه، من تا حاال امتحانام تقلبی نبوده، یعنی امتحان
 تایم مشخصی امتحاناتون رو شروع کنید و تموم بکنید.

                                                   
1. Triangle : مثلث 
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 که از تقلب جلوگیری کنن؟یعنی برای این -

 بله، من که تا حاال تقلب نکردم.
 خوب شما اآلن گوشی داری؟ -

ن ده برای من، ولی منه، من گوشی ندارم، یه دونه گوشی قدیمی مامانم هست که خیلی وقتا می
 رم، تبلت دارم که فقط توش بازی دارم.کالً برای خودم گوشی ندا

 ها گوشی دارن؟های تو چه طور، اونخوب دوست -

رفت، البته اآلن دیگه خانه داره، دیگه از یه دونه دوست دارم، دیبا، قبالً مامانش سر کار می

 گه،هاش رو بهش بکه از مامانش سوال بپرسه یا مشکلبرای این ،موقع که مامانش سر کار بودهاون
 کنه، خودش بلده.ها اَد میهایی هم ما رو توی گروهگوشی داشته، اآلنم داره، یه موقع

 کنه؟یعنی شما رو با گوشی مامانت اَد می -
 بله. 

 کنی زمان درست گوشی خریدن کی باشه؟تو فکر می -

 تر شدم. سالم، وقتی بزرگ 11، 2سالم شد یا  12گم وقتی من که می
 خوای؟استه رو نداشتی که به پدر و مادرت بگی گوشی میپس تا حاال این خو -

رات اش بگن به موقعشم برام گوشی بخرین، میتر میگم کی من بزرگخیلی دوست دارم، می
 گم باشه.گن دیگه تبلت هم که داری، منم میخریم و خب میمی

 خوام؟داداشت شده توی دست تو تبلت ببینه و بگه منم می -

 تفاق افتاده. بله، شدیداً ا

 کنی؟وقت تو چه کار میخوب اون -

 های مهد کودکی رو دوست داره و آشپزی و اینا. اون بازی
 های مهد کودکی یعنی چی؟بازی -

 زنی اسمشده و اشکال هندسی رو روش میها رو به انگلیسی یاد میمثالً رنگ و شکل و این

 گه، این بازی توی گوشی مامانمه، این بازی مورد عالقشه. رو به انگلیسی می
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 ره؟اآلن مهد کودك می -

 اآلن به خاطر کرونا نه. 
 ره؟به صورت مجازی نمی -

کنه، جدوالی مخصوص به کنه، جدول حل میره، کالً خونه هست و با ما بازی مینمیاآلن یارا 
ش ده، مثالً باید ماشین آتکنه یا ماز انجام میکنه، با مامانم کاردستی درست میخودش، نقاشی می

 .جا که آتیش گرفتهنشانی رو برسونی به اون
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تایم هم بگیریم و با هم بازی کنیم که هیجانی بشه.تونیم منم توی تبلتم سودوکو دارم، می

 جدول مخصوص به خودش یعنی چی؟ -
کشه، خیلی هم دوست جدوالیی که اون طرفش با اون طرفش فرق داره، اون طرفش رو خط می

 داره رنگش کنه. 
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 کنی؟خوام چه کار میگه من تبلت میهایی که میخوب وقت -

 گم هنوز تایمش نرسیده، باید صبر کنی. بهش می

 دی بازی کنه؟خوب تو تبلتت رو بهش می -

اید که خودم هم بگیره قبلش یا اینکنیم، اما همیشه اجازه میآره، خیلی وقتا نوبتی بازی می

 باشم. 
 شده بدون اجازه هم سر تبلتت بره؟ -

 . تونه استفاده کنهبهش گفته بود نمی بله، یه بار من خونه نبودم برداشته بودش، مامانم
 چیزی هم بود که نخوای ببینه؟ -

 نه، من فقط بازی دارم توی تبلتم، حتی پیام رسان هم ندارم. 
 کنی؟هایی میتر چه بازیتونی به من بگی بیشخوب می -

هست، من خیلی اون بازی رو  1خب یه دونه بازی هست که کالً انگلیسیه اسمش مای تون

داره  2دارم یا مثالً بازی باربی خیلی قشنگه، خب مثالً یه خونه هست آشپزخونه داره، کیچن دوست

پزیم، وقتی گیره، یخچال توش غذاهای مختلف هست و هر کدوم رو میکالً، یخچال توش قرار می
خورن، دوباره میاد توی یخچال، دوباره همون شکلی میادش یا توی ها رو میکاراکترای توش غذا

شه، مثالً من تر با اون باربی بازی کنیم، آرایشگاه و فروشگاه لباسش باز میاربی، هر چه قدر بیشب

تونم برم موهاش رو درست قدر بازی کردم برای من آرایشگاه و لباس فروشی هم باز شده، میاین
 کنم، براش لباس بخرم و اینا. 

 

 

 

                                                   
1. My town 
2. Kitchen 



 / نظام آموزشی در مواجهه با فضای مجازی12

 

 جای اون باشی؟ها شخصیتی هست که دوست باشی توی این بازی -

ضی وقتا ها، بعهای انیمیشنها باشم، کاراکترخب خیلی وقتا دوست دارم جای بعضی از انیمیشن
 ها دوست دارم جاشون باشم. هم توی بازی

 شون رو مثال بزنی؟تونی یکیمثالً می -

 مثالً دوست داشتم جای کاراکتر باربی باشم. 
 کنه؟توجه میتر جلب چه چیزی از باربی برای تو بیش -

 قدر جذابه که تویاین شون، کالً بازیخب مثالً اونا یک سگ دارن کالً، نه فقط به خاطر سگ

 کنم جای اونم. تخیالتم فکر می
 

 

 

 

 

 

 

 خوب دیگه چه چیزهاییش جذاب هست؟ -
 دن که توی اسکرچ جونیور بتونم کاراکتر و اینا بسازم و براش بازی درستخب اینا بهم ایده می

کنم، خیلی اسکرچ جونیور رو هم دوست دارم، دوست دارم توش بازی بسازم، ولی خب یه کم سخته، 
 هاشون رو باید جا بهچون باید براش زمان بسازی که کِی اونا حرف بزنن، کی حرف بزنه، سکوت

هاش رو که چیزی نگه، تحمل بکنه، دیگه کالً یه خرده سخته کنترل تر کنی سکوتجا کنی، بیش
 ردنش. ک

 کنه؟تر جذبت میهایی بیشخوب کالً چه سبک بازی -

هایی گیرم یا از بازیکنن، ایده میکنن یا کمک میهایی که توش آشپزی میخب من از بازی
دن خودشون، مثالً توی بازی باربی، اگر ظرف بذاری توی سینک دستشویی که یه کاری انجام می
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تونی برداری اره، گاز و فر، آرد داره از توی کمدش میشوره یا ماشین ظرفشویی دیا خودش می
بذاری توی همزن، خمیرش کنیم و بهش شکالت اضافه کنیم، وقتی بره توی فر، بیسکویت شکالتی 

دیم، دم، شبیه کاراییه که توی خونه خودمون انجام میی باربی انجام میده، کارایی که توی خونهمی

ره طبقه دوم سمت چپش حموم و ایناست، سمت راستشم اتاق و ریم توی آسانسور، میمثالً می
 ایناست. 

 اسم خود بازی باربی بود؟ -

، یکی دیگه هم 1دونم ماجراجویی در دریم هوس باربیخیلی اسمش رو نخوندم، تا جایی که می

 . 2اند فرندز میکاپ هست باربی

 

 های اکشن استفاده کنی؟تا حاال شده از بازی -

بازی کشتنی و اینا یه بار نصب کردم، ولی مامانم گفت پاکش کن، پاکش کن، پاك کردم، ولی 

تکی های کهای ماشینی رو بازی کنم، فقط بازیدن بازیبازی ماشینی و اینا دوست دارم، اجازه می
 گن پاکش کن. کنه، میکه اعصاب آدم رو خورد می

 خوام ببینمکنه رو بازی کنی، میدم رو خورد میگی اعصاب آهایی که میتا حاال شده بازی -

 خودت هم این رو حس کردی؟

قدر جالب بوده نه، ولی یه بازی که نصب کردم و پاکش کردم، این بود که یه آدم قهرمانی نه، این

دزد  شد که یه عالمهکشه، خودم تعجبم میده و دزدا رو میرفت بقیه رو با تفنگ و اینا نجات میمی

                                                   
1. Barbie Dreamhouse Adventures 
2. barbie and friends makeup 
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قدر قوی باشه، فکر کردم مامانم آدم قهرمان یه ساختمون رو محاصره کرده باشن و یه آدم اینبا یه 
 گه این رو پاك کن، من اشتباهی پاکش کردم، ولی خب درستم نبود بازی کنم. می

 چرا به نظرت درست نبود؟ -

ازی ها بر بازیجوگه از اینخب چون خیلی قهرمان بازی و تفنگ و اینا بود، فکر کردم مامانم می
 خوره.گه، ولی من خودمم دیگه احساس کردم به درد سنم نمینکن، داره این رو می

 تونی بگی؟خوره رو میکه حس کردی به سنت نمیخوب دلیل این -

 دونم مامانم هم خوشش نمیاد. چون تفنگ و اینا توش بود و می

 استفاده داشته باشه؟ شناسی که از محصوالت اکشنهای تو کسی رو میتوی دوست -

 شناسم. نه، من نمی

هایی که کارشون ارزش هنری نداره، های خشن و خوانندهشه که این بازیکنی چی میفکر می -
 دار پیدا کردن؟ قدر توی این نسل طرفاین

رن که بشناسن، میشناسن که کارشون خالفه و اینا، زودی بدون اینخب احتماالً اونا رو نمی

 شن، چه بزرگ و چه بچه. ش میدارطرف

 تو چه کسی هست؟ ی مورد عالقهخوب خواننده -

 ام بهنام بانیه.من خواننده مورد عالقه

 

 
 

 

 

 

 خوب چرا بهنام بانی رو دوست داری؟ -

 آخه آهنگاش خیلی خوبه. 
 های تو چه کسی رو دوست دارن؟خوب دوست -

گم باشه، منم فقط به مامان و بابام می دونم کی رو دوست داشتهتوی دوستام کسی رو نمی
 ام کیه. خواننده مورد عالقه

 گی؟دلیل خاصی داره که به بقیه نمی -

 دوست ندارم بدونن. 

 چرا؟ -

 خنده آمیخته با خجالت(. گن خزه )چون می
 خز یعنی چه طوری هست؟ -
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 کالسه. دونم، فکر کنم یعنی بینمی
 ن که به نظرشون بهنام بانی خوب نیست؟خوب خودشون چه کسی رو دوست دار -

دونم، من فقط یه بار یه آهنگ فرستادم توی گروه، اسمش قرص قمره، همه گفتن ازش نمی

 شون نمیاد، منم دیگه نفرستادم.خوش

 
 
 

 

 

 

 

 

 با دوستانتون گروه دارید؟ -

بله، مامانم یه گروه توی واتساپ درست کرده که سر یه تایم مشخصی بهم زنگ بزنیم و با هم 
 ی همدیگه. حرف بزنیم، انگار که رفتیم خونه

قتی گیم ودن همه تصویرمون رو روشن کنیم، با هم میبعد تازه توی کالس فارسی هم اجازه می
ا هم تونیم توی گروه بموقع میس، ولی تا اونعقربه بزرگه اومد روی این ساعت، باید بریم سر کال

 حرف بزنیم. 
 گین؟هایی میتر چه چیزهات بیشخوب توی این گروه با دوست -

باست، فرستیم، یه دوست دارم اسمش دیفرستیم، ویس میکنیم، شکلک میخیلی وقتا تایپ می
ها رو ادمین 8ساعت  دار بفرستین، هر شبم سرگه فقط توش شکلکای خندهیه گروه ساخته می

 کنه.عوض می
 دلیل خاصی داره؟ -

کنم، ها رو عوض میادمین 8گه که من همیشه شبا سر ساعت دونم، ولی دوستم میمنم نمی
رفتم، به جز یه دونه گروه که مامانم ساخته برای مدرسه و گروهی که پدرم ساختن و تر میمن کم

یگه که عمو و خاله و دایی و اینام توشن با خودم، گروه جا هستیم و یه گروه دمن و پدرم فقط اون

 دیگه ندارم.
 تونی وصل بشی؟ها میبا تبلت خودت هم به این -

دم، خیلی وقتا هم اجازه نه، من توی تبلت خودم واتساپ ندارم، توی گوشی مامانم انجام می
 زنم.هام حرف میگیرم ازش، با گروهمی

 ین؟گها چی میخوب توی گروه -
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ذارن یا مثالً اگه کار جدیدی کرده باشن، نقاشی هاشون رو میها عکسمثالً توی گروه فامیل، نوه
 کنن. ذارن تشویق میذارن، بقیه ویس میچیزی می

 توی گروه دوستان چی؟ -

تون پرسیم یا اگه کارها توی اسکرچ جونیور مشکل داشته باشن، از هم میجا هم مثالً اگه بچهاون
 گیم یا مثالً برای روز معلم بود، چندکنیم و داستانش رو به هم میببینیم به هم معرفی میخوب 

وقت پیشا با هم یه متن تبریک آماده کردیم، اجازه گرفتیم میکروفون روشن کردیم همه و به ترتیب 
 شون اومد.مون هم خیلی خوشاز روش خوندیم، معلم

 کنی؟رو دنبال میهایی تر چه فیلمخوب یکتا جان، بیش -

های دخترونه که هیجان انگیز ، بعد مثالً سوفیا، کالً کارتون1ام، باربی، پپا پیگمثالً مورد عالقه

 باشن رو خیلی دوست دارم. 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تونی بگی؟از چه لحاظ هیجان انگیز هستن، می -

ی رفتاراش یه خورده خنده آوره، باربکنن، مثالً پپا پیگ بعضی خب مثالً کارایی که توشون می
 دن.کنن و بهم ایده میخیلی کاراش جالبه و خب بهم خیلی کمک می

 هایی؟چه ایده -

                                                   
1. Peppa pig 
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کنم، هی دوست دارم یه مشکلی رو حل بکنم، مثالً وقتی کنن، من هی فکر میمثالً کمک می
جه بعد این به یه بچه جویه مشکلی دارن، مثالً توی کارتون سوفیا یه گردنبندی داره، جادوییه، 

ها خوره، یکی از پرنسسشه و هر وقت به مشکلی بر میکنه، بعد گردنبندش جادویی میکمک می

ها هر کدوم که بتونن اون مشکل رو حل کنن، از توی گردنبند میان ی پرنسسمثل سیندرال یا بقیه
م مشکالت دیگران و اش بخواکنن، خب این کارتون باعث شد منم همهبیرون و بهش کمک می

 خودم رو حل کنم و خودم و بقیه رو خوشحال کنم. 
 ای گرفتی؟تونی بگی از این موضوع چه ایدهخوب می -

خب مثالً خیلی دوست دارم یه ماجرایی پیش بیاد خودم اون رو حل بکنم و بقیه رو نجات بدم یا 
و یکیش هم  1دارم به اسم رینبو روبیکارایی که توی اون کارتونه رو انجام بدم، مثالً دوتا کارتون 

اسمشه، رینبو روبی یه دختر رنگین کمانیه، خودش ساده هست، ولی بعد که توی  2آنجلینا بالرینا

فهمه و شه، بعد اون میدنیای عروسکیش وقتی مشکلی پیش بیاد، قلب روی خرسش روشن می
نبو شن، ریشن، زنده میبزرگ میره به اون دنیای عروسکیش، عروسکا داره و میچمدونش رو برمی

ی میکروبی بود که یه دونه میکروب کوچولو، کنه، بعد یه برنامهها رو حل میجا مشکلروبی هم اون
اش گیره و جادوی عطسهتوی یه دستگاه میکروسکوپ بود، بعد یه دونه فرشته یهو عطسش می

ه خوره به اون میکروبه و میکروبون، میکه بخوره به اخوره به اون میکروسکوپه، ولی به جای اینمی
و های رستوران، بعد رینبشه، حتی غذاکنه، بعد شهرشون آلوده میشه و همه جا رو آلوده میگنده می

داره و لباس مناسبش رو تنش رسه، یه چیزی از توی چمدونش برمیروبی فکری به ذهنش می
گ قدر بزربرم، ولی اون اینون رو از بین میگه من با این مایع الکل اشه و میشه و دکتر میمی

ه کنن یه سطل بزرگ آب شویندبود که اون اسپری کوچیک رو انداخت روی زمین، دوستاش کمکش می

ه ره، دیگشه و با یه حباب میزنن روش، اونم کوچیک میکنن و وقتی حواسش نبوده، میدرست می
  کنن.شورن و از رینبو روبی تشکر میجا رو میکنن همه ره، اونام کمک میره و میره و میمی

 
  

 
 

                                                   
 (Rainbow ruby)روبی رنگین کمان 1. 

 (Andjelina ballerinaآنجلینای بالرین ) .2
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 شه یاد گرفت؟هایی از این کارتون میخوب چه چیز -

ده همیشه باید تمیز باشیم، ضد عفونی بکنیم وقتی از بیرون میایم، زبانشم خب بهمون یاد می
 کنه. انگلیسیه، توی درس زبان خیلی بهم کمک می

 بینی؟رو به انگلیسی می کارتون -

آره، خیلی هم دوست دارمش، بعد یه کارتون دیگه هم که داشتم آنجلینا بالرینا، اونم انگلیسیه، 

را هم که خارجن، پسآنجلینا با خانواده و تمام کاراکتراش موشن، آنجلینا یه موش بالرینه، بعد چون
ره، هر مشکلی هم پیش بیاد، با مدرسه می ای داره ورن، بعد یه بالرین خیلی حرفهجا باله میاون

 هایی رو خیلی دوست دارم.کنن، بعد دیگه تموم، من چنین کارتوندوستاش حل می
 هایی یاد گرفتی؟تونی بگی از این کارتون چه چیزمی -

جام بدم، های بالرینی انکنه که کارشه و مثالً این بالرینه بهم کمک میانگلیسیم هی بهتر می
قیه کنم، به بکنه، خودمم فکر میکنم که اونم مشکالتم رو حل میوبی هم هی تصور میرینبور

 کمک بکنم. 
 ؟های واقعیتر دوست داری یا بازیهای دیجیتال، یعنی با فناری رو بیشخوب در کل بازی -

های مجازی رو که خیلی دوست دارم، اما دوچرخه سواری توی پارك رو هم دوست خب بازی

 ر کل جفتش. دارم، د
 کنی؟چه قدر در طول روز با تبلت بازی می -
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ه، گه ندی بازی کنم، بعضی وقتا میگم اجازه میهای جالبی دارم، هی به مامانم میمثالً بازی
 کنم. قبول کردنش سخته، ولی خب قبول می

 کنی؟خوب چه قدر در طول روز به طور میانگین بازی می -

وز، اگر تکلیف نداشته باشم، شاید دو ساعت و نیم بشه، وقتی یه ساعت، دو ساعت در طول ر
ین تایم رو تونم اگم میای کنی، میتونی کار دیگهگه، اگر این دفعه بازی کنی دیگه نمیمامانم می

 . باشهگه تقسیم کنم به تبلت و گوشی شما و تلویزیون؟ می
 ری؟خوب اآلن کالس باله هم می -

 بله.
جه شدی به باله عالقه داری، از کارتون آنجلینای بالرین بود یا قبلش هم که متوشروع این -

 رفتی؟می

رفتم باله، برای این باله رو دوست داشتم که اگر باله یاد بگیرم، بعدش تبدیل سالم بود، می 3نه، 
های بالرینی خیلی خوشم اومده بود، واسه های خیلی خوشگل، منم از این رقصشه به رقصمی

 خواستم کالسش رو برم و خودمم بلد بشم.همین 
 خوام ببینم اولین بار کجا باله رو دیدی اصالً، یعنی چه طوری با باله آشنا شدی؟خوب می -

دیدم، حتماً ها رو میداد، بالرینیادم نمیاد، ولی شاید توی اینترنت که مامانم یه چیزایی نشون می
 یح داده. پرسیدم چه جوری یاد گرفته، مامانم بهم توض

 رفتی؟اون وقت کالس زبان رو از کی می -

از پیش دبستانی کالس زبان رو شروع کردم، بعد توی مدرسه هم کالس زبان دارم و به زبان 

خوام به مامان و بابام بگم یا چیزی ازشون هایی که میکنم جملهمندم و سعی میهم خیلی عالقه
 انگلیسی بگم.  رو به بخوام
ات به زبان به چه شکل تأثیر هایی از این دست هم توی عالقهاپ، تبلت و چیزتگوشی، لپ -

 داشته؟ 

بانم بهتر کنن زهای انگلیسی، بهم کمک میهای انگلیسی یا حتی بازیبله، توی همین کارتون
تری بگم، همین کالس انگلیسی های سختهای زبانم رو و جملهکنن جملهبشه و هم بهم کمک می

، دایاگراف rightتا حرف با هم مثل 3گیرم، تلگراف یعنی دایاگراف و تلگراف و اینا یاد میرم که می

 ighتر دایاگراف یاد گرفتیم، تلگراف فقط یه دونه یاد گرفتیم که هم یعنی دوتا حروف، ما بیش
 هست.

 درسته، خب شما ماهواره دارید؟ -

 ماهواره نه، ماهواره نداریم.
 کنی؟دنبال میتلویزیون ایران رو  -
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ا داره که مامانم بینیم، کارتون و فیلم و اینی پویا، بعضی وقتا هم فیلیمو میبله، بعضی وقتا، شبکه
 ذاره.خوره رو برامون میها میکنه و اونا که به درد مابرامون سرچ می

 تا حاال شده کارتونی ببینی که به قول خودت به دردت نخوره؟ -

 چرا، چرا، شده.خب نه، فکر کنم نشده، 
 تونی به من بگی اسم کارتونش چی بود؟می -

 معنیه تا آخرش رو ندیدم. یادم نمیاد، خیلی کوچولو بودم، بعدشم دیدم بی
 کارتونی که به درد بخور نباشه، به نظر تو چه نوع کارتونی هست؟ -

 مثالً کارتونی که هیچی نداشته باشه که بخواد بهمون یاد بده.
 دونی که به من بگی؟دلیل خاصی داره، می ،ماهواره ندارید بعد این که -

 دونم. مممم، نمیاِ
 خودت حدسی نداری که آیا ماهواره چیز خوبیه یا بدیه، آیا باید باشه یا نباید باشه؟ -

 کند(.)مکث می

 خوام نظر خودت رو بدونم. سوالم درست و غلط هم نداره، می -

ها چه طوری هستن و به درد دونم اصالً ماهوارهدونم، نمینمیمن اصالً در مورد ماهواره خیلی 
 خورن، برای همین پاسخی ندارم. چی می

 های مثبت و منفی فناوری یک مقدار صحبت کنی؟تونی از چیزخوب می -

 کامپیوتر و تبلت؟
 ا. هها و فیلمها، کارتون، گوشی، سایتایکس باکستاپ، تبلت، آره، مثالً کامپیوتر، لپ -

دن ها بهم ایده میگیرم، مثالً همین انیمیشنجور چیزا خیلی جالبن، ازشون یاد میبرای من این
هایی که ازشون خوشم نمیاد و مناسب که کارتونهای منفی هم اینکنن، از چیزو زبانم رو کمک می

ت وسرم هم خیلی دای که میبدی هستن، ممکنه به چشمم بخورن، مدرسه یسنم نیست، چیزا
شه انجام بدم و تایپ بکنم، اما من کامپیوتر ندارم، کامپیوتر مامانمه، میرو دارم، یاد گرفتم کامپیوتر 

 دوباره برام توضیح بدین فناوری چیه؟
باکس و  تاپ، تبلت و ایکسهایی مثل گوشی موبایل، تلویزیون، لپبله حتماً، ببین مثالً چیز -

های مجازی و کامپیوتری، دانلود فیلم و آهنگ حتی کالس هایها، مثل بازیهای اینکاربرد

 هایی که چاپی نیستن. های الکترونیکی، مثالً کتابکتاب

تنوع های مآهان، راستی من مامانم خیلی وقتا توی گوشیش یه نرم افزاری بوده که توش کتاب

های چاپ شده خودم از کتاب خورده رو انتخاب کرده و برام خونده، اما منبوده، اونا که به درد ما می
 خونم. تر میبیش
 دی؟های چاپی رو به الکترونیکی ترجیح مییعنی کتاب -
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هایی که نویسنده نوشته دوست دارم، یعنی فرق نداره هر کتابی که جالب خب به نسبت جالبی
 باشه و داستانش بهتر باشه، من اون رو دوست دارم. 

 تر هست. پس محتواش مهم -

 بله. 
 خوب با اینستاگرام آشنایی داری؟ -

یه  بینه یا مثالً صبحها مامان دستور غذا توش میبله، یه خورده باهاش آشنایی دارم، خیلی وقت
 مندم. فیلم خیاطی شلوار پیدا کرد به منم نشون داد، من خیلی به خیاطی عالقه

 کنی؟خوب خودت هم چیزی توی اینستاگرام مامانت هست که بری دنبالش  -

امون کنم، یه دونه معلم دارم، برکنم، البته چرا کالس فلوتم رو دنبال مینه، من چیزی دنبال نمی

 ذاره، برای اون فقط اینستاگرام رو کار دارم. توی اینستاگرام کالس می
اپ مون توی واتسی بعدیش کمک معلمده، بعد جلسهیه جلسه خود معلم اصلی بهمون درس می

 ی بعدی اگه بازم غلط داشته باشیم، باید فیلم بگیریم بفرستیم.دفعهزنه و زنگ می

 کنن؟بعد توی اینستاگرام چه طوری کالس برگزار می -

 تونه دیگه بیاد. ذارن، هر کسی هم دو جلسه نباشه، نمییه دونه الیو می
 ری؟کالس فلوت رو از چه سنی می -

شه، اول یه فلوت کوچولو داشتم، بعد هی بزرگ و تر میسالگی، هی اآلن داره فلوتام بزرگ 3از 

 تر شد. بزرگ
 اآلن چه قدر هست؟ -

رم توی آلتو، از تابستون شروع دهد( دارم میخندد( اآلن حداقل این قدره )با دست نشان میمی)
 کنم. می

 خوب چی شد که فلوت رو انتخاب کردی؟ -

 مندم.کالً من به ساز و اینا عالقه

 تر عالقه داری؟ها از کجا فهمیدی به فلوت بیشم این بود که بین سازیعنی منظور -
فتم، گسالگی خیلی به ساز و اینا عالقه داشتم و به مامانم می 3اون رو اآلن یادم نیست، ولی من از 

سالگی رفتم کالس عرف، بعد هی ادامه دادم، بزرگم شدم  3خوام برم کالس موسیقی، بعد از می

دم، چون فلوتم خوب بود، معلمم هم خیلی ازم راضی بود، منم از اون ادامه می جوری دارمهمین
یانو کردیم، بعد من بین اینا پبرای همین ادامه دادم، بعد باید ساز تخصصی انتخاب می ،راضی بودم

 رو انتخاب کردم. 

 کردین؟چرا باید یک ساز تخصصی انتخاب می -

 مون تموم شده بود. چون عرف
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 ها انتخابش کردی؟ی سازانو رو یادت میاد چه طوری بین بقیهخوب پی -

م که بریی ... برای ایناومد همیشه، توی مؤسسهمن از صدا و قیافه و ایناش خیلی خوشم می
کالسای  رفتیمکردن یه روپوش دادن، بعد ما میهایی که باید ساز تخصصی انتخاب میجا به بچهاون

ها رو دیدم، بعد گفتم پیانو هم ی سازرو دیدم، دف رو دیدم و همه مختلف، مثالً من رفتم تنبک
دارین؟ چون قبالً فیلماش رو دیدم توی اینستاگرام، یه دختره هست که اسمش بهاره. اون فکر کنم 

اش لذّت دیدم و همهزنه، خیلی هم کوچولو هست، خب من پیانو زدنش رو میتا ساز رو می25
برم بلد بشم، دیگه به خاطر همین پرسیدم پیانو دارین، اونا هم داشتن و بردم، گفتم خودمم خب می

 من رفتم پیانو، اسم مربیم هم ژیال هست. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها که کالس موسیقی حضوری بود، بهتر بود یا اآلن که مجازی هست؟موقعخوب اون -

های رفتیم توی کالسها میتر دوست داشتم، وقتی حضوری بودیم، خیلی وقتحضوری رو بیش

زدیم و خیلی خوش شدیم، فلوت میهای بزرگی پهن بود و دور هم جمع میمختلف که پازل
 گذشت. می

 ها کاری کردن که کالس شما خشک نباشه؟آیا معلم -

ذاره، ی عروسک پیشش گذاشته و براشون اسم میمثالً همین معلم فلوت، وقتی کالس داره، خیل

 گه، ایشونم با خودم آوردم، مثالً خانم فالنی، آقای توکا. مثالً می
 موفق هم بوده؟ ،که کالس خشک نباشهبرای این روشاین  -

ی گذره بهم، حس خوبی دارم، ولی نه به اندازهرم، یه خورده خوش میبله، مجازی هم که می
طوره که جالب هم همین علوم یمثالً براالً به جز کالس سازم توی مدرسه، کالس حضوری، مث

 شه. می
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 چه طور؟ -
که  ییازیی چو همه مینیرو بب خبندانیکارتون عصر  میکه بر گفتبهمون میمون مثالً معلم

 . میسیرو بنو مینیباون کارتون می یعلوم تو به راجع

 تونی بزنی؟یک مثال می -
  ؟ین دلیلش چی هستدونمی ،چسبهمی خیزبونش به  دیکه چرا سنیمثالً ا آره،

 ؟ستهی نه چ -
ایی یا مثالً سر فارسی یه روز چسبهها میخیو به  زنهمی خی دیزبون س یکه آب تو نهیا لشیدل

 ترفجلو می یتا باز میدادرو جواب می فارسی یسواال دیکه با کردمی یطراح یباز هیمون معلم
 میونستتمی میدادجواب سواال رو می یکه وقت تیم دفاع،و  اتوریگالد می، تمیشدتا گروه می2)مثالً 

 یترسوال بیش یهر ک آخرش بود( یاستاره 3های خندق دم قلعه ، مثالً سوالمیبش کیبه قلعه نزد
 . شدبرنده می ،دادجواب می

 ؟دادمی یحس خوب وت به یباز نیا یتو یچ -

 ی. باز یتو میشدبعدشم همه رو حفظ می ،بود یجانیه یلیخ
 گن فیلم هم بفرستید؟بهتون می -

خوان گیریم، به جز برای پینت و ورد و اسکرچ جونیور که میتکلیف داریم، ولی خیلی فیلم نمی
یا مثالً یه دونه  LMSگن از صفحه فیلم بگیریم، بذاریم توی دیم یا نه، میببینن درست انجام می

گن، هایی نوشته و باید از روش بخونیم، خیلی وقتا بهمون میهایی داریم که توش متنبرگ کار
 س. کنیم براشون ویس بفرستیم یا مثالً باید فیلم انگلیسی بفرستیم یا ویخوانی میوقتی داریم روان

 کردن؟چه کاری می ،خوب مثالً برای درس دادن الفبا -

تونن به ما دسترسی بدن، شیر بدن به ما، ن معلما، میتوی ادوب کانکت خیلی دسترسی دار
کشیم، جا یه خط صاف میتونن به ما دسترسی قلم و تخته بدن که ما روی تخته بنویسیم، اونمی

و تایپ کنیم ده باید کلمه رکشیم یا مثالً دسترسی تایپ میای که یاد گرفتیم رو میبعد همون نشانه

اد بگیریم، مون رو یم خودمون روی تخته بنویسیم، بعد وقتی اسم خودیا باید تایپ بکنیم یا با قل
ها چهشه، بزنن، هر کس که اسم یا فامیلیش کامل میدن و برامون دست میها همه تصویر میبچه

مون، حرفای فامیلش با فامیل کشن، منم اسم و فامیلم کامل شده، ما خانمدست می زنند و هورا می

فامیل من رو بنویسه، من روز بعدش  ،مون اسم خودش رو نوشت و یادش رفتمن یکیه، بعد خانم
 فامیلی من رو یادتون رفت.  ،بهش گفتم ببخشید

 بعد تصویر رو بهتون دادن؟ -
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ترین برای بهترین و مورد عالقه ،آره، یه دفعه هم بهمون تصویر داد برای نگارش و گفت
من  ،ترین دوستم شیناست، یه دختر خیلی مهربونهعالقهتون یه جمله بنویسین، منم مورد دوست

 خیلی دوستش دارم، برای اون نوشتم دوستت دارم. 

 گذره؟هایی میتونی به من بگی روزهات در حال حاضر به چه کارخوب می -

مدرسه دارم، خیلی وقتا  8شم، و نیم و اینا بیدار می 7اول صبح سر یه تایم مشخصی، مثالً 
 ده،خورم یه خورمی یه چیزیذارن باید ببینیم، بعد برامون فیلم می LMSآفالینه، توی  مونمدرسه

خورم، شه، بعد ناهار میکالس زبانم تموم می 1.5مثالً هر روز کالس زبان دارم، بعد ساعت  بعد

تراحت سخورم، بعد اخورم، اگه نه دیگه بعدش میخیلی وقتا قبل کالس زبانم اگه ناهار آماده باشه می
نویسم، بعضی روزا موسیقی دارم، ولی هر روز بینم، بعد مشقام رو میکنم، یه خورده کارتون میمی

دشم با ها دارم، بعرم، کالس فرانسه هم سه شنبهها میکنم، باله رو هم یکشنبهتمرین پیانو رو می
 کنم. داداشم بازی می

 ری هم فرانسه؟هم زبان انگلیسی می -

رفتم، مدرسه هم فرانسه داشت، ولی خب من از بان، هر دو رو از پیش دبستانی میبله، هر دو ز
 های مدرسه جلوترم، برای همین با معلم کالس خودم ادامه دادم. بچه
 تر دوست داری؟خوب بین فرانسوی و انگلیسی و فارسی کدوم رو بیش -

 تر انگلیسی. ته بیشخب یه خورده سخته، اما اگر بخوام بگم، فرانسه و انگلیسی، الب

 فارسی چی؟ -

گه باید بنویسیم همه چیز رو باالی صفحه و مون که میاون رو سوم دوست دارم، خانوم نگارش

 گم دیگه چه قدر باید بنویسم؟براش بفرستیم، من این رو اصالً دوست ندارم، می
ه چیزی هست ک هایی که مد نظرم بود رو پرسیدم، توکنم سوالیکتا جان خوب من فکر می -

 بخوای بگی و من نپرسیده باشم؟

 ،هامکنم توی نقاشیات کیه، خب به خودم افتخار میخب اگه ازم بپرسین نقاش مورد عالقه

در قایه، یه دفعه یه نقاشی سیاه سفید فرستاد، اینهاش حرفهبعدش هم معلم نقاشیم، خیلی نقاشی
 ای بود که من دیگه تعجبم شده بود. حرفه
 ری یا برای مدرسه هست؟کالس نقاشی جدا می -

 کنم. مال خود مدرسه هست، اگه بخوام بگم به خودم افتخار می
دونی کنی، خودت رو دانش آموز ممتازی میها چی، خودت رو چه طوری ارزیابی میتوی درس -

 یا متوسط یا چه طوری؟
گیرم، بعد برگه رو میارم و نسبت میدونم، گاهی وقتا هم از خودم امتحان من خودم رو ممتاز می

 دم. به اون نمره می
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 وقت کی نوشته؟ی درست رو اونبرگه -

های اعداد فرانسه بود، معلمم فرستاد، ی آخر اسمگیره، دفعهفرسته، مامانم پرینت میمعلمم می
تحان کردم، ها رو پرینت کرد، منم اونا رو خوندم و حفظ کردم و از خودم اممامانم روی کاغذ اسم

 شون کنم. هامم توی تخته وایت برد تبلتم نوشتم که تمرینغلط
 دارت. ممنونم ازت یکتا جان، از صحبت با تو لذّت بردم. فعالً خدا نگه -

 دار. خدا نگه

 ساله 12نفس، مصاحبه با  -2-3

ه ی ها زیاده، شاید مثالً رفتمها واسه خانومدوست دارم تکی بخونم، ولی چون محدودیت

 كشور دیگه كه اون جا بتونم بخونم.
 

 سالم عزیزم. -
 سالم.

 خوبی؟ -
 بله ممنون.

 چند سالته؟ -
 سالمه. 12من 

 اسمت چیه؟ -

 نفس.
 کالس چندمی؟ -

 کالس پنجم.
 روید، درسته؟اآلن شما مدرسه نمی -

 بله.
 گیری؟ها رو یاد میبه صورت مجازی درس -

 بله.
 راضی هستی؟ -

 ها خوبه.تره، ولی آره خب از بعضی از لحاظخیلی سختراضی که خب 

 چه چیزهایش خوبه؟ -
 هاشه.تر از خوبیهاش، خیلی بیشکشیم، اما بدیکه سر کالس دراز میمثالً این
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 هاش چیه؟مثالً بدی -
بینی، مثالً زنگ تفریح کسل کننده اس، اصالً زنگ تفریح های خودت رو نمیکه دوستاین

که بریم یه آب بخوریم برگردیم یا مثالً درس کنه، در حد اینم هم برامون فرقی نمینداشته باشی

الً ما شه یا مثشیم، از اون لحاظ. بعد اینترنت هی قطع و وصل میرو دیگه خیلی خوب متوجه نمی
کردن، امسال ما ها نمایش اجرا مینمایش داشتیم تو مدرسه خودمون و همیشه هم کالس پنجمی

 ونستیم.ریم نمایش داریم، چون امسال نتم بریم، مثالً گفتن به جاش وقتی کالس ششم مینتونستی
 کنه؟شه، این قضیه عصبانیت نمیهاتون قطع و وصل میبعد گفتی کالس -

چرا مثالً یک دفعه وسط یک حرفی که سوال خودمه، دوست دارم بشنوم، سوال خودمم هست، 
ر ها یه جوریه که هم تصوینم رو ندارم یا مثالً بعضی موقعشه، یک دفعه صدای خااتصالم قطع می

بینه که تو توی کالسی، بعد مثالً یه روز من کالً اتصالم قطع بود، بعد داری هم صدا، ولی معلم نمی
گفت، من زدن از مدرسه به مامانم، مامانم میاش هم زنگ میدونست من تو کالسم، همهمعلم نمی

 ها هم خیلی بده.لم قطع شده، از این لحاظتو کالسم، فقط اتصا

 بینی، نه؟هات رو کالً نمیدوست -
 بینم.ها شاید قرار بذارم ببینمشون، ولی همه دوستام رو اصالً نمیبعضی موقع

 شه همه با هم جمع بشید، درسته؟پس نمی -
 بله.

 در سایت مدرسه قسمتی هست که چیزهای جدیدی ازش یاد بگیری؟ -
داریم که هر کی مثالً آشپزی بلده، کاردستی بلده یا مثالً یه درسی « پالك پنج»ا یه دونه مثالً م

فرسته، اجباری هم نیست، ده و برای معلممون فیلمش رو میتر بلده، آموزش میرو از همه بیش
ها هم ذاره تو سایت و بقیه بچهفرستیم برای خانم، خانم مییکی حتماً درست کنه، باالخره می

تونن اون رو ببینن و هر کس هر هنری داره، مثالً یکی با چرم بلده کار کنه یا مثالً ما چالش می
دادن و خودش باید اون درس رو که هر کی یه درسی رو بهش می« من یک معلمم رو داشتیم»

شن کجاها رو خوب یاد ها که میان توضیح بدن، خوشون متوجه میکرد و برای بچهتدریس می
 ، بعد دیگه فعالیت بازی داریم سر کالس، نمایش و نقاشی داریم. نگرفتن

 تر شده؟هاتون در فضای مجازی بیشیعنی تنوع برنامه -

 تره.نه تنوعش کم
اتون هکنید و فیلمولی از طریق همون گروهی که دارید، انگار دارید یک جور تولید محتوا می -

 گذارید، درسته؟رو برای هم به اشتراك می
 ه.بل
 تو خودت چه فیلمی تا حاال گذاشتی؟ -
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خواستم یه چیزی بذارم، ولی هنوز اون موقعیت پیش نیومده که می« پالك پنج»من خودم توی 
 من یاد بدم، ولی من جمع و تفریق اعداد مخلوط رو یاد دادم.

 کنی؟تری دارید رو تدریس میهایی که تسلط بیشیعنی درس -

وضوع رو برداشتم و معلم بودم یا مثال نمایش و نقاشی رو هم انجام نه، من خودم اجباری این م
 دادم.
 این کارها در اعتماد به نفست تأثیر دارد؟ -

ر ها سگه آفرین، این تدریس رو خیلی خوب انجام دادی، باید بچهآره، مثالً یک دفعه معلم می

ها اگه بخوان معلم هپرسن از این درس، خودت جواب بدی، به خاطر همین بچکالس سوال می
ها رو بدن و بتونن خودشون رو کنترل های بچهبشن، مثالً یاد بگیرن چه جوری باید جواب سوال

، مثالً «بسه، دیگه سوال نپرسین»گن شن، یک دفعه میکنن. بعضی از معلما یک دفعه عصبانی می
و  هاشون رو بگیرنجواب سوالکنن که باید منتظر بمونیم و همه باید دارن از اآلن باهامون کار می

 جور چیزا.این

 هات چه طوریه؟نفس رابطه تو با دوست -
ام خوبه، مثالً یک گروه داریم هر روز حرف ام با بعضی از دوستام که خیلی صمیمیمن رابطه

کنیم، مثالً من یه دوست داشتم از بچگیم که زنیم اون تو و بعضی روزها با هم ویدیو کال میمی
 گیریم و با هم نقاشیا اون صمیمی بودم به خاطر همین مثالً هر روز با اون ویدیوکال میخیلی ب

 گیریم. کشیم یا مثالً یه اپلیکیشن دانلود کردیم، ازش نقاشی یاد میمی
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

هاشون نه. مثالً یه دوست دارم که با اون چتم ام با بعضی دوستام خوبه با بعضیمن کالً رابطه
جوری نیست که به هم زنگ بزنیم با هم حرف بزنیم، فقط در حد این که با هم کنم، ولی اینمی

 چت کنیم برای هم فیلم بفرستیم و اینا.

 زنی؟هایی حرف میهای خودت در مورد چه موضوعتر با دوستبیش -
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بیه ره اونم شمیگه وای چه قدر قشنگه، بعد سازه، اون یکی میدار میمثالً یکی یه فیلم خنده
پری باال لباست یه چیزه، بعد فیلم رو قطع هایی که میکنه. بعد مثالً جادوگریاون رو درست می

ها رو سازیم و وقتی این فیلمها میپری و شبیه اینکنی میکنی، دوباره لباست رو عوض میمی

بعضی وقتا با هم سر یه  سازیم. مثالًشه، بعد برای هم اینا رو میچسبونی به هم باحال میمی
کنیم که هر کی چه نقشی داره و هر کس از خونه خودش نقشش رو بازی موضوعی هماهنگ می

 کنیم. چسبونیم و یه فیلم گروهی درست میفرسته بعد همه رو به هم میکنه و میمی
 سازید؟دار میفیلم خنده -

 آره. 
 ی؟نویسی یا از جایی در میارخودت متنش رو می -

کنم اس، من دوبله میکنم یا مثالً یه تصویر دیگه ها خودم تصویرش رو اجرا میمن بعضی موقع
 یا مثالً هر دوتاش خودمم.

 گی؟کنی یا خودت میشنوی و تکرار میمتنش رو از جایی می -

 گم.شنوم یا خودم میها یا میبعضی موقع
 ی؟کنشنوی رو از کجا پیدا میهایی که میاون -

ها میاد مثالً یه دختره هست به اسم مثالً من توی آپارات توی همین گوگل سرچ کنی و این
 سازن.دار میهای خندهها فیلمفاطی یا یه دختره دیگه هست به اسم پریسا، این

 
  

 

 

 

 

 

 

 های خوب و محبوبی هستن؟به نظرت این افراد آدم -
ی مثالً سازم، ولها رو میمثالً برای تفریحم این فیلمهای خوبی نیستن به نظرم، ولی من نه، آدم

 هاست.اونا کل وقتشون برای این فیلم
 های خوبی نیستن؟یعنی چی آدم -

کنن، ولی من خودم های بدش رو سانسور نمیها حرفزنن، مثالً اونهای بدی میحرف
 کنم. ها رو سانسور میهای بدش که میاد، اونحرف
 ن؟دیعنی فحش می -
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 زنن.های بد میآره، حرف
 چی مثالً؟ -

 های بدیه.تونم بگم چون که حرفدن دیگه، منم نمیها فحش میبعضی موقع

 ای هست؟خوب تو چه زمینه -
دونم چه جوری باید توضیح دونم چه جوری توضیح بدم، مثالً در مورد... نمیمثالً در مورد نمی

 بدم.
 کنید برای ساخت این ویدیوها، کالً لباسیی لباس عوض میهاخوب باشه، گفتی که یه قسمت -

 و تیپ برات اهمیت زیادی داره؟
شه، فقط اون نیست، یک دفعه کاله میاد رو سرت، فقط دم، ولی مثالً لباس عوض میاهمیت می

 برای جادوگریه مثالً.
ال رو دنب هاهای خاصی مثل مدلینگدی؟ سبک لباس پوشیدن آدمبه تیپ و مد اهمیت نمی -
 کنی؟نمی

جوری نیست که خیلی حساسیت به خرج بدم، مثالً خوشگل پوشم و ایننه، مثل کسی لباس نمی
دم، مثالً اگه یه جایی بخوام برم بشم، بعضی از جاها یا تیپ شل و ول بپوشم رو بهش اهمیت می

 پوشم.تر میخوام تکون بخورم، لباس راحتکه زیاد می
 ی برات مهمه.تر راحتپس بیش -

 که خوشگل باشه.که راحت باشم، هم اینهر دوتاش برام مهمه، هم این
 کنی؟ مثالً یه مدل موی خاصی یا شلوارخاصی مد بشه.از مد پیروی می -

خرید که  1که همه چی رو برم دنبال کنم، ولی مثالً یک بار مامانم برام شلوار بگینه، نه این 

رم شه رو بجوری نیستم که هر چیزی که مثالً مد مییاد، ولی من اونپوشن و دید به منم مهمه می

 بخرم.

 دی یا دوست داری خودت انتخاب کنی؟خره رو ترجیح میهایی که مامانت برات میلباس -
ای داره که زیادم با من سازگار نیست. مثالً هم دوست دارم خودم نظر بدم، چون مامانم یه سلیقه

ها رو دوست نداشتم، خره، ولی من اوایل چون شل و ولهای شل و ول میره لباسیک دفعه می
ها رو خرید و تیپم یه جورایی اآلن عوض شده و فقط اون شل و ولرفت برام لباس خانومانه میمی

 پوشم، چون دیدم بهم میاد.دوست دارم و می
 پوشی، درسته؟های گشاد میپس لباس -

                                                   
 گویند. شلوارهایمعروف است و در ایران نیز به این نوع شلوارها شلوار بگی می  baggy pantsاین شلوار در انگلیسی با نام. 1

ر شود. گاهی هم در قسمت دوها کش تعبیه میشلوارهای سرتاسر گشادی هستند که در قسمت کمر آن بگی دخترانه اصوالً
  prettystyle.irمچ پا کش قرار دارد.



 / نظام آموزشی در مواجهه با فضای مجازی81

 پوشم.ی میآره، مثالً هودی و شلوار بگ
 با حجاب نیستی؟ -

ذارم، چون اون جا بقیه هم هستن و خندد( بستگی داره، مثالً یک بار بریم مسافرت کاله می)می

ذارم که راحته نخوام روسری بذارم و زیاد هم از که راحت باشم کاله میمرد هم هست و برای این
 ور چیزا.جذارم و اینکنم کالً، کاله کپ میروسری استفاده نمی

 حجاب رو دوست داری؟ -
وقع مگم چرا اونذارم، مثالً میبچه بودم خیلی دوست داشتم، ولی اآلن یه چند ساله که حجاب می

 خندد(، آره اآلن پشیمونم.سالگی شروع بشه )می 14نگفتم از 
 سالگی شروع بشه؟ 14موقع نگفتم از یعنی چی، چرا اون -

 اعتقاد؟دونم گه، نمیمامانم می
 مرجع تقلید؟ -

سالگی به تکلیف برسی، ولی من اون  14تونی آره همون، مرجع تقلیدت اگه صانعی باشه می

دیدم، ولی بعد از چند ماه ها خیلی دوست داشتم حجاب بذارم زود، چون خواهرم اینا رو هم میموقع
 دیگه روسری نذاشتم کالً، کاله گذاشتم.

 کالً نظرت راجب حجاب چیه؟ -
 ها؟ یک بار مردها.خندد(، چرا همیشه زنبه قول بابام، مردها باید چشماشون رو ببندن )می

 کنی؟پس توی این قضیه مثل بابات فکر می -
 خندد( آره.)می

 شه؟تر از آقایون داره سخت گرفته میها بیشکنی که به خانمنفس تو حس می -
 اوهوم.

 چرا؟ -
 ها حتیشون رو رعایت کنن و آستین کوتاه نپوشن، ولی مردها باید حجابگن زنچون هم می

 تونن با شلوارك نماز بخونن.موقع نماز خوندن هم می
 گیرن؟به نظرت توی کشور ما هم دارن سخت می -

 بله.

 چرا؟ -
 ها زیاده، ولی برای مردها نه.چون خیلی قوانین برای خانم

 مثالً چه قوانینی؟ -
 همین حجاب و اینا.

 ها به نظرت تو کشور ما آزاد نیستن؟خانم یعنی -



  81 / های میدانیگزارش مصاحبه

 

 خندد(. شه یه قری بیان )مینه مثالً نمی
 این فکری هست که تو داری یا نظر اطرافیانت هم همین هست؟ -

 فکر خودمه.

 کنن؟اطرافیانت هم مثل تو فکر می -
 آره.

 مثالً؟ -
 ام و دختر عموم و خواهرم.مثالً دوستام، دختر خاله

 ها روی تو تأثیر نگذاشته؟ت طرز فکر کردن اونبه نظر خود -
 نه.

 به نظرت این قضیه که حجاب اجباری نباشه، خیلی اهمیت داره؟ -
 بله.

 چرا؟ -

 ها به خاطر همینتر باشن، مثل جاهای دیگه دنیا و خب خیلیها بتونن راحتکه خانمبرای این
 کنن.های دیگه زندگی میرن کشورمسأله می

 شه؟شه و حقشون ضایع میتر اجحاف میها بیشنظرت به خانمیعنی به  -
روز توی هفته مادرش رو ببینه و  2تر از تونه بیشآره، به نظرم مثالً توی همین طالق، بچه نمی

 سوزه.ها میدلم برای بچه
 این مسأله رو از کجا شنیدی؟ -

 توی یک فیلم.
 چه فیلمی؟ -

 بود و خیلی خودش رو کنترل کرد. این قویشهرزاد، به نظرم خود شهرزاد خیلی ز
 دونی؟چیزی از فمینیسم می -

 نه، چی هست؟
 تری داشته باشن یا نه؟ها باید قدرت بیشکالً نظر خاصی داری که بگی زن -

و گن حرف رو تترن، ولی خب یعنی چی که میها ژنتیکی و جسمی قویها مردخب مثالً درسته

اون خانم هم شاید یه نظری داشته باشه که بهتر از مرد فکر کنه و ها باید بزنن، خب خونه مرد
 تر بگه.عاقالنه

 کنی؟نفس تو در مسایل اعتقادی، مثل مامان و بابات فکر می -
 یه جورایی.

 ترین تأثیر را روی تو گذاشتن؟ها بیشیعنی اون -
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م خواستن ها ازچیزایی که اونمن خواهرم فقط تأثیر روم گذاشته، یعنی زیاد شبیه مامانم و بابام و 
 هایی که خواهرم ازم خواسته شدم.نشدم، شبیه چیز

 خواهرت مثالً چی بهت گفته؟ -

ذاشتم بیرون، به خاطر همین یه جورایی خواهرم مثالً راجب حجاب، من اوایل اصالً موهام رو نمی
ود ابام با این نظر مخالف بگفت عیبی نداره، موهات رو بذار بیرون، بعد بشدم، خواهرم میکالفه می

 خندد(. )می
گفت یه خورده بذار بعد از ها، ولی خب میکه بد باشهبعد یک دفعه شبیه خواهرم شدم، نه این

گفتن، آره خب بذار، بعد از اون موقع حجابت رو کامل رعایت سالگی، بعداً مامان و بابامم می 14 -13
 کن.

 رابطه تو با خواهرت خوبه؟ -
 بله.

 فس اهل سیاست هستی؟ن -

 نه.
 چرا؟ -

 از سیاسی بودن بدم میاد.
 دونی؟یعنی هیچی از سیاست هم نمی -

 نه.
 کنجکاو هم نیستی؟ -

جور چیزها هم هست دیگه، من اصالً اصالً برام مهم نیست، خب یه جورایی راجب اخبار و این
ها چندتاشون مردن و من کرونایی خواست ببینهای ندارم، مثل خواهرم مثالً اونم میبه اخبار عالقه

کنه، من همونم دوست ندارم شبیه خواهرمم یه جورایی، خواهرم مثالً همون یه خبرم که دنبال می
 بدونم چند نفر مردن.

 افته؟کالً برات اهمیتی نداره که چه اتفاقی داره داخل کشور می -
 نه )خیلی قاطعانه و محکم گفت و خندید(.

 چرا؟ -

کنم و  تونم استفادهتونم بازی کنم و از وقتم مین سنی نیستم، اآلن سنیم که میچون هنوز او
شد و الزم نیست بدونم، شاید بزرگ شدم الزم بود یا یه شغلی داشتم که نیاز بود و مطرح می

م شه، مثالً یک بار یه خبر بدی دیدتر حالم بد میموقع باید بفهمم، اما اآلن نیازی ندارم و بیشاون
موقع بچه بودم، خیلی بعدش اس، ولی چون من اونیه بچه رو زدند و شاید فکر کنید مسخره  که

 ذاشت.ام خیلی اثر میجور چیزها و توی روحیهزدن و اینهای بدی دیدم که مثالً من رو میخواب
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 کنی، راضی هستی؟که ایران زندگی میاز این -
ی وقتا برم جاهای دیگه، مشهد رو مثالً خیلی من دوست دارم ایران رو، ولی دوست دارم بعض

 جا.دوست دارم، خیلی دوست دارم برم اون

 چرا مشهد رو دوست داری؟ -
 تر به خاطر امام رضا )علیه السالم(.بیش

 )علیه السالم( رو دوست داری؟ امام رضا -
خواهرم حرف بزنم آروم که با مامان و بابام و شم، نه اینکنم با اون خیلی آروم میدرد و دل می

 بینه.کنه و میتر درکم میکنم بیشزنم، حس مینشم، ولی با اون حرف می
 بینی؟ اخبار می -

 یه کم.
 ها چیه؟نظرت راجع به اون -

یم دونستم، خیلی زندگکردن، نمیمن مثالً اوالش که راجب داعش و آمریکا و مثالً کارایی که می

شم و یه جورایی باید متوجه بشم، خیلی به این جورایی دارم بزرگ می بهتر بود، ولی اآلن که یه
اید گه آمریکا کلش بد نیست، شکه مثالً مامانم میکنم که مثالً آمریکا چه قدر بده با اینفکر می

وقع مها باشن، بعد دیگه از اونتونن بهترین آدمهاش تازه میمثالً فقط رئیس جمهورش بد باشه، آدم
 تر بود یه جورایی.دونستم، خیالم راحتدونستم و درباره داعش نمییی اینا رو نمییه جورا

 ترسی؟یعنی اآلن می -
 کنم.افته و این فکرها رو میگم داعش بیاد پیش من چه اتفاقی میکه بترسم، فقط مینه این

 ترسونه؟و این قضیه تو رو نمی -
 نه.
 کنه؟یعنی مطمئنی خطری تهدیدت نمی -

م جوری دلداریترسه و اینگفتن داعش امکان نداره بیاد تو ایران و از ما میمامان بابام مثالً می

 دن.می
 ترسی؟از آمریکا می -

 نه.

 کنن؟های تو هم مثل تو فکر میدوست -
 کنم بله.فکر می

 گیری؟چه چیزهای جدیدی اآلن داری یاد می -
اش رو مند شدم، چون خونه هستیم، همهتر عالقهشگیرم، به نقاشی بیمن دارم رباتیک یاد می

 کنم.کنم و موسیقی کار میکشم، زبان کار مینقاشی می
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 زنی؟چه سازی می -
 پیانو.

 خودت پیانو رو دوست داشتی و انتخاب کردی؟ -

 بله.
 چه چیزی در انتخاب این ساز نقش داشته؟ -

 که اآلن اون معلممبا اون ادامه بدم و با اینخواستم معلم فلوتم، چون اون معلم پیانو بود و می
 کنم اون تو انتخاب این ساز نقش داشته.نیست، ولی فکر می

 کنسرت گذاشتین؟ -
 تا کنسرت داشتیم. 4با پیانو نه، خورد به کرونا ولی من توی گروه کر بودم و 

 پس به خواندن عالقه داری؟ -
 آره.

 ادامه بدی؟ ایدوست داری خواندن رو به صورت حرفه -

 بله.
 ها اجازه خواندن ندارن؟دونی اآلن خانممی -

 ها بود و خوند.شه تو گروهبله، ولی من مامان بزرگمم تو گروه کر بوده، می
 یعنی برات اهمیتی نداره تنها بخونی یا تو گروه؟ -

رفتم یه ها زیاده، شاید ها واسه خانمچرا خب، من دوست دارم تکی بخونم، ولی چون محدودیت
 کشور دیگه که اون جا بتونم بخونم.

 پس دوست داری که بری کشور دیگه؟ -
 برای زندگی کردن نه.

 شه پیشرفت کرد؟تر میبه نظرت خارج از ایران بیش -
 تونم پیشرفت کنم.تر میتر بشه، بیشها کمجا محدودیتنه، اگه همین

 ها چیه؟منظورت از محدودیت -
 ا بخونن مثالً.ههمین که بذارن خانم

 هایی که اآلن داری انتخابیه؟خوب نفس همه فعالیت -

آره، مثالً کارگاه رباتیک رو خودم انتخاب کردم، ولی زبان رو خودم انتخاب نکردم یا پیانو رو 
 عالقه داشتم با انتخاب خودم بود. 

 پس خیلی به زبان عالقه نداری. -
 نه.
 خونی؟چرا پس زبان می -
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 ات نیازه.گن برای آیندهکه مامان بابام میبه خاطر این
 منظورشون چیه؟ -

ای یه شه یا مثالً بخوگن برات نیاز میکه یک دفعه دانشگاه بخوام برم خارج کشور، میبرای این

 خوره.جاها به دردت میات خوبه باشه، اونای بری که باید انگلیسیرشته
 کنی؟به مهاجرت فکر می -

 نه.
 چرا؟ -

 ام هم بخوان برن، منم دوست دارم. هام باشم، اگه خانوادهام و فامیلدوست دارم پیش خانوادهخب 
 بینی؟کارتون می -

 بله.
 بینی؟هایی میچه کارتون -

ایی همثالً من آبشار جاذبه دیدم، پارك مرکزی رو دیدم، سوپرگرل و گیسو کمند و اینا سریال

 هست که من دیدم. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  
 

 کنه؟ها رو کی بهت معرفی میاین -
 بینم یا دوستم.رم مییا خودم می

 هات برای تو مهمه؟یعنی نظر دوست -
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رم گن خوبه، منم پس دوست دارم و به خاطر همین میهایی که میشون شبیه منه و فیلمسلیقه
 بینم.می

 بینی؟ری میاز کجا می -

 رو هم دیدم یا مثالً سریال شهرزاد. از فیلیمو و نماوا، چیزه فینیس
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 ها مناسب سنت هستن؟این -
 شون هستن.بله همه

 حتی سوپرگرل؟ -
هایی که زیاد چیزی نداره، سال به باالست، ولی مثالً فیلم 17چیزای بد نداره، تخیل زیادی داره 

های زیر این سن اآلن لش زیاده بچهکنن چون تخیسال، بعد فکر می 17تو فیلیمو زدن باالی 
جور چیزا نیست، مثالً من دیدم هیچ تأثیری روم نذاشت زنن، ولی واقعاً اینخودشون رو آتیش می

رل موقع بازی سوپرگکه مثالً خواب بد ببینم، حتی چیزهای خوبی هم داشت، مثالً من دیگه از اون
 ده.کنم و بهم حال میمی

 یعنی چی بازی سوپرگرل؟ -
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منم، مثالً گه من بتام سوپرمن، بعد پسر خاله کوچیکم هم مییعنی مثالً من سوپرگرلم، پسر خاله
مثالً  جور چیزا وزنم، اینکنیم، بعد یهو یه کسایی مثالً تو خطرن، من یه جا رو آتیش میبازی می

 دادم و اینا.زدم، جاخالی میرفتم، مشت میمثل سوپرگرل می

 چرا سوپرگرل رو دوست داری؟  -
 شاید چون خوشگله.

 چون خوشگله و قیافش قشنگه؟ -
 آره. اخالقشم خیلی خوبه، صورتش خوشگله، موهاش خوش رنگه.

 یعنی هر کس به نظرت موهای بلندی داره و موهاش طالییه قشنگه؟ -
 نه.

 دوست داری مثل سوپرگرل باشی؟ -
 نه.
 چرا؟ -

 م.دوست دارم شبیه خودم باش
 کنی؟از لوازم آرایشی استفاده می -

 ها نه.ها آره، بعضی موقعبله، بعضی موقع
 کنی؟از چه لوازم آرایشی استفاده می -

نم یه زدار میزنم یا مثالً ضدآفتاب رنگزنم، مثالً یه کوچولو رژ گونه میها رژ میمثالً من تولد
الً چون زیر چشام مدلش اینه که گود باشه، زنم، مثجورایی، کرم پودرم یه وقتایی زیر چشمم می

 زنم که معلوم نباشه.ها زیرش میبعضی موقع
 کنی؟چرا اصالً از لوازم آرایشی استفاده می -

نه که ککنه یا مثالً یه رنگ صورتی لبم رو طوری میتر میها، آخه رژ، لبم رو قرمزبعضی موقع
 یر چشام اصالً خوشم نمیاد.من دوست دارم اون رنگی باشه لبم، ولی من از ز

 چرا؟ -
ام هم همین بوده من به اون رفتم، که چیزی باشه، خالهچون خیلی گوده همیشه، یعنی نه این

گم اگه قرار باشه بزرگ بشم این خوب نشه یه جورایی باید ولی اون اآلن خوب شده، ولی من می

 زیر چشمم رو عمل کنم، این بره.
 کنی؟چه عملی می -

 ره.گن این زیر چشم و اینا میها که میعمل از این
 چرا آخه باید عمل کنی، مگه اشکالی داره؟ -



 / نظام آموزشی در مواجهه با فضای مجازی88

کنه، مثالً فکر کن زیر چشمات یه جورایی بنفش مانند دوسش ندارم، زیر چشمم رو بدجور می
 باشه همیشه.

 یعنی قیافه خودت رو قبول نداری؟ -

ندارم و بعضی وقتا چون عادت کردم، دیگه  قیافه خودم رو قبول دارم، فقط زیر چشمم رو قبول
 گم.چیزی نمی

 هات انجام بدی؟حاضری هر عمل زیبایی برای زیر چشم -
مثالً  کنم، ولیکنم، ولی مثالً اگه درد باشه، این عمل رو خب نمیاگه ببینم خوب شم، خب نمی

 اگه درد نداشته باشه یا بخوان بیهوشم کنن، حاضرم.
 کنی؟ی زیاد فکر میکالً به عمل زیبای -

 نه.
 گفتی رنگ موهای سوپرگرل قشنگه، دوست داری موهات رو رنگ کنی؟ -

دوست داشتم، ولی وقتی خواهرم رنگ کرد موهاش رو، بعد یه مدتی رنگ موهاش رفت، برای 

 گن رنگ موهای خودم خوبه.همین من دوست نداشتم دیگه رنگ کنم، به خاطر همین همه می
 رنگ موهات خوبه، دوست داری موهات رو رنگ نکنی؟گن چون همه می -

گم رنگ موهام دم، چون خودم مهمم، ولی خب خودمم میبه نظر بقیه یه جورایی اهمیت نمی
 خوبه.

 ای هست که خیلی ناراحتت کنه یا اذیتت کنه؟مسأله -
 بله.

 مثالً چی؟ -
ام وقت کنه و باههام بازی میتر باگفتن بعد کنکور خواهرم خیلی بیشکه مثالً بهم میمن این

ذاره، ولی مثالً بعد از کنکورش شد و یه سری موضوع دیگه براش پیش اومد. دانشگاه و کالس می
 کردم نشد.جوری که فکر میجور چیزا، به خاطر همین اصالً اونآنالین و این

 گذاره؟پس خواهرت خیلی برات وقت نمی -
 نه.
 کنه؟میاین مسأله خیلی ناراحتت  -

 بله.
 گذرونی؟تر وقت میکالً با کی بیش -

ها هتر با مامانم، یه مدت آخر هفتام، چون همسایه باالییمونه، ولی کالً بیشمن جدیداً با پسر خاله
گذروندم، ولی خب اآلن کار بابام هم زیاد شده، اون دو روز هم خونه نیست و من با بابام وقت می

 نم هستم.اون روزها هم باز با ماما
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 گذرونی؟خیلی از زمانت رو در فضای مجازی می -
 کنم.اش با تبلت بازی میره، همهام سر میآره مثالً حوصله

 کارت داری؟خودت سیم -

 نه.
 ولی دسترسی به تلگرام و واتساپ و اینستاگرام داری؟ -

گن، و نشم، وگرنه میهایی عضدن که یه موقع تو یه گروهفقط واتساپ، تلگرامم مثالً اجازه نمی
 تلگرام هم برای چت عیبی نداره.

 خانواده روی تبلتت نظارتی دارن؟ -
 کنه.نه، کسی تبلتم رو چک نمی

 کنی؟وقتی کسی نیست یا تنهایی، بازم با تبلت کار می -
 کنم، کالً چت و اینا.بینم یا بازی میآره یا فیلم می

 اش با تبلته؟هکنه که تفریحت هماین موضوع ناراحتت نمی -

و  رهام سر میاش حوصلهچرا خب، ولی وقتی تنهام و کسی هم نمیاد با من وقت بگذرونه، همه
 کنم.جوری سر خودم رو گرم میدیگه چه کار کنم، این

 توی پروفایلت عکس خودت رو گذاشتی؟ -
 بله.

 کنن داری؟میها رو ادیت هایی که عکسگیری یا نرم افزارهات رو با فیلتر میعکس -
 ذارم.تر میهای بچگیم رو بیشنه، من عکس

 گیری؟از طریق اینترنت چیزهای جدیدی یاد می -
گیرم یا من نقاشی هام رو از تو اینترنت یاد میها آنالین شده من درسآره خب، چون کالس

ه جوری بینم بقیه چها یا مثالً حتی میگیرم، مثالً طراحی و اینکردن هم حتی از تو اینترنت یاد می
 گیرم.سازن ازشون یاد میدابسمش می

 کنی؟سازی رو خودت تدوین میهایی که میها و دابسمشاین فیلم -
 بله.

 کسی بهت یاد داده؟ -

 نه.
 چه جوری پس یاد گرفتی؟ -

 خودم.
 یعنی آزمون و خطا کردی؟ -

 آره دیگه، اون قدر با اون ور رفتم تا درست شه و یاد بگیرم.
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 دی؟های خودت هم یاد میگیری رو به دوستهایی که یاد میچیز -
 دوستام خودشون بلدن.

 مند شدی؟اول اونا یاد گرفتن بعد تو عالقه -

 مون هم زمان یاد گرفتیم.نه همه
 های خودت رو توی صفحه مجازی به اشتراك بگذاری؟اهل این هستی که فیلم و عکس -

فرستم یا یه مدت من روبیکا داشتم که یه جورایی مثل هام رو میآره، مثالً برای دوستام فیلم
 ذاشتم.ذاشتم یا دابسمش میاینستاگرام بود، یه پیج جدا داشتم که اون جا عکس می

 های خودت بود؟ها و دابسمشها عکساین -
ارد دادم وهم مال خودم، هم مال بقیه، ولی خب فالوورهام فقط دوستام بودن کسی رو اجازه نمی

 شه.
 دادی؟چرا اجازه نمی -

 هایی داشته باشه.کردم ممکنه خطرچون فکر می

 های تو رو ببینن چیه؟ های خودت فیلمکه دوست داری دوستدلیل این -
ر پرسیم، به خاطها از بقیه نظر میخب چون مثالً دوستام اهل اینن که به هم نشون بدن و این

فرستیم، بعد مثالً من یه فیلمی درباره هامون رو میم فیلمهمین یه گروه درست کردیم و واسه ه
 درست کردم.« این شات»والدت حضرت فاطمه با همین نرم افزار 

 

 
 

 

 

 

 

 

 های خودت برات خیلی اهمیت داره، درسته؟پس تأیید دوست -
 یه جورایی آره.

 چرا اآلن روبیکا نداری؟ -
ومد و اکنه و دیگه ازش بدم میروبیکا و هک میگفتن میان توی های ناشناس میدیگه شماره

 کردم.ازش استفاده نمی
 شده تا حاال قضاوت بشی؟ -

 دونم.نمی
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 تا حاال شده کسی حرفی بزنه که باعث ناراحتیت بشه؟ -
 بله.

 چی بوده؟ -

دونست نباید موضوعی که با اون درد و دل کردم رو بگه و وقتی به مامانم مثالً من خواهرم نمی
ن اتفاق موفت، من ناراحت شدم یا مثالً بعضی از چیزا، مثالً من خبرچینم و چیزایی که توی خونهگ

و  موقع عوضش کردمگن، از اونگفتن، ولی من وقتی فهمیدم چیزی بهم نمیافتاد رو بهم نمیمی
 لجوری نیستم که مثگن و گفتم، مامان من به خدا اینفهمیدم به خاطر همین چیزی بهم نمی

دیگه  موقعهام برم همه چی رو به بقیه بگم و تو رو خدا به من اعتماد کنید و اینا، بعد از اونبچگی
 گن.خیلی چیزا رو به من می

 موقع مورد اعتمادشونی، درسته؟یعنی از اون -
 بله.

 کنی؟شه، با اون چه کار میشه یا کهنه مینفس وقتی مثالً یه چیزیت خراب می -

ا حتی شه یکنه و چندتا نوه داره و چیزاییم که کهنه میمون رو تمیز میمیاد خونهما یکی هست، 
مه دم به اون خانخوامشون، اونا رو میهاییم که دیگه نمینو هستن و دوسشون ندارم، حتی عروسک

 یا بعضی جاها که نیاز دارن.
 کنی؟های نو رو استفاده نمیشه که لباسچی می -

 شن بهم یا دوسشون ندارم.های نو کوچیک میلباس هامثالً بعضی موقع
 این کار به نظرت اسراف نیست؟ -

شه، چون خب زیاد لباس دارم من و تقریباً هر چند خرم، بعد بدون استفاده مینه، خب آخه می
ا هخرم، ولی وقتی یکی دیگه نیاز داره، چه اشکالی داره، مثالً بدم اونوقت یک بار لباس جدید می

دم به کسی که خوام رو میه اون آدم، تازه ثواب هم داره، من دارم لباس، پس چیزی که نمیرو ب
 خواد.می

 ای هم هست که زیاد بخری؟به جز لباس، چیزهای دیگه -
خرم به جای شال و روسری، شه گفت زیاد اسکارف میآره، من اسکارف رو دوست دارم و می

 خرم.شه رو میمثالً یک سری چیزا رو که خیلی مصرف نمیاون دیگه حجابمه و بعد از چندین سال 
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 نفس اهل پس انداز کردن هستی؟ -
 نه.
 گیری؟پول تو جیبی می -

ده یا مثالً یه بعضی وقتا آره، بعضی وقتا نه، بابام اگر نیم ساعت پیانو تمرین کنم، بهم پول می
قم هر رسید، برای تشویای میوقتی به یه اندازهدادن تو دفتر و گرفتم بهم ستاره میمدت پول نمی

 خریدن.چی دوست داشتم رو می
 دی؟به سالمتت اهمیت می -

 خندد(، هم قدم بلنده، هم خوش هیکلم.نه، ولی از هیکل خودم خیلی راضیم )می
 کنی؟ورزش می -

 نه.
 کنی؟با گوشی بازی می -

 آره، هم اون هم ایکس باکس.

 هایی؟چه بازی -
شن البته، چون تو ایکس باکس صخره نوردی و فوتبال و بوکس هایی ورزش محسوب میجوریه 

 تونم بازی کنم.و هزارتا چیز دیگه می
 کنی؟هایی میتو گوشی چه بازی -

 های آنالین.های گروهی بکنم یا مثالً بازیتر دوست دارم بازیبیش
 چه بازی آنالینی؟ -

 کلش رویال.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 بازی پولیه؟این  -
 نه.

 دی؟کالً خرید اینترنتی انجام می -
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 بله.
 چی خریدی مثالً؟ -

خرم یا مثالً اسپیکر خریدم یا مثالً یه من از دیجی کاال برای خودم مثالً بند ساعت هوشمند می

 خرم ازش. سایتی هست اسمش رنگی رنگیه، لوازم تحریرهای خوشگل دخترونه می
 دی یا حضوری؟ترجیح می ترخرید اینترنتی رو بیش -

آنالین، چون من دوست دارم وقتم رو کالً توی مجازی بگذرونم و مثالً فکر کن ندیدی اون 
چیزی که سفارش دادی رو بعد یک دفعه پست برات میاره، من اون لحظه رو خیلی دوست دارم، 

خوام چیزایی که میتونم کنم که میزنن خیلی خوبه، به خودم یه جورایی افتخار میمثالً زنگ می
 رو آنالین سفارش بدم.

 گذارن؟شه، برات جذابیت دارن و در خریدت تأثیر میمحصوالتی که در فضای مجازی تبلیغ می -
 خرم. هایی که دوستام تعریف کنن رو میتر چیزها کاری ندارم و بیشنه، من به تبلیغ

 ی کسب درآمد بکنی؟خودت به این فکر کردی که تا حاال از طریق فضای مجاز -

ها رو ها، بعد اینکردیم، مدل کاردستی و اینهایی درست میمن یه مدت با دوستم یه سری چیز
ارش هامون و آشناهامون ازمون سفگفتیم برای فروشه، یه چند نفر از فامیلکردیم و میاستاتوس می

 کردیم.می گفتن رو براشون درستدادن و پول گرفتیم ازشون و مثالً مدلی که می
 دوستت همسن خودته؟ -

 بله.
 فروشید؟اآلن دیگه نمی -

 نه.
 چرا؟ -

فروشیم، چون ما فکر کردیم که دیگه به خاطر کنیم، ولی دیگه نمیبرای خودمون درست می
خوایم هامون میگفتیم به مامانکنیم، فقط برای لذّت بردنش بود و وقتی میپولش درست نمی

شدن، به خاطر همین مجبور بودیم دروغ ریخت و پاش داشت، راضی نمی درست کنیم، چون خیلی
-دیم اینشخندد(، باالخره خیلی سرگرم میخوایم درست کنیم تا بذارن )میبگیم برای مشتری می

 هامون موافق نبودن دیگه.جوری، ولی دیگه مامان

 کردی؟با چه کسی بازی آنالین می -
 ینا.هامون، پسر خاله و ابا فامیل

یر ات تغیشه روحیهجوری که من شنیدم بازی کلش رویال جنگیه، این بازی باعث نمیاون -
 کنه؟
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ذاری جوری نیستن که بخوای بلرزی و بخوای ببری و حتماً و اینا، مثالً یه چیز مینه، جنگی اون
 اگه این ی مثالًکردیم، یه جورایبندی میشدیم شرطکه یکی نره سمت قلعه، مثالً ما با هم گروه می

 گه که بازی بعدی چی باشه.کار رو بکنی و ببری، اون آدم می

 بندی رو از کجا یاد گرفتی؟شرط -
 از خودم.

 ها روی خلق و خوی تو تأثیر نگذاشته؟پس کالً این بازی -
 نه.

 رسی؟روی درست چی، به همه کارهات می -
 بله.

 نشینی؟سر کالس با حوصله می -
 ها که حوصله دارم آره.که خوابم میاد نه، ولی بعضی موقعها بعضی موقع

 کنی؟کالً از وقتی کرونا شده تغییری در زندگی خودت احساس می -

 کنم یه جورایی داناییم یک درصد اومده باال.تر یاد گرفتم و حس میآره، چیزهای مجازی بیش
 هایی یاد گرفتی؟چه چیز -

رفتم و توی کار کنم، خوب چون من قبالً اصالً توی واتساپ نمیبا کامپیوتر کارکنم و با واتساپ 
رنت معلممه کنم و یه جورایی اینتتر نقاشی میکرونا یاد گرفتم چه جوری باید کار کنم یا خیلی بیش

 های آموزش نقاشی.و خیلی پیشرفت کردم با دیدن فیلم
 تغییری از نظر اخالقی و رفتاری نکردی؟ -

گرفتم، چون تو تابستون هیچ کاری نداشتم بکنم و مثالً مامانم هم  من حس کردم افسردگی
اش سختی بود، هیچ جا حتی بیرون از اتاق کرونا گرفت و بعد خیلی بد بود، کالً اون دوران همه

کردم، حتی بار گریه می 11تونستم ببینم و یه جورایی روزی کسم نمیتونستم برم و هیچخودم نمی
چون  ام که اونمقدر توی خونه موندم و تفریحم فقط اینه که برم خونه خاله، ایناآلن هم خسته شدم

 همسایمونه، به خاطر همین هیچ تفریحی جز این که برم توی فضای مجازی ندارم.
 ای هست که روی خودت کار کرده باشی؟مسأله -

افتادم و زود می اش پای تبلت بودم و یک دفعه یاد کارهامخوندم و همهمن یه مدت درس نمی

اف کنم و بذارم دیشدم بنویسم و سریع عکس بگیرم و پیهام رو مجبور میای مشقزود عجله
گذشت، ولی دیگه روی خودم کار کردم که شد، از زمان ارسال میتوی سایت و بعضی وقتا دیر می

 هام رو کار کنم، هم با تبلت بازی کنم.هم فیلم ببینم، هم درس
 و از نظر شکل اعتقادی و فکری مثل تو هستن؟های تدوست -

 بله.
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 شون؟همه -
 .ها مثل مننچندتا دوست خیلی صمیمی دارم که اونهاشون، یعنی من تریشون نه، بیشهمه

 کنن چه تفاوتی با تو دارن؟هایی که فرق میاون -

 هاشون خیلی با حجابن یا مثالً خیلی درس خونن.مثالً بعضی
آدم یا درس خوان بودنش برای تو خیلی مهمه و تفاوت داشته باشید، دوست یعنی حجاب یک  -
 شی؟نمی

گاه تر به اخالقشون نشم نه، من بیشکنه من با اون دوست نمیکه بگم این فرق مینه، نه این

 کنم.می
 های اخالقی برات مهمه؟چه ویژگی -

ها ودیم، ولی زنگ تفریحخب من یه دوست داشتم، خیلی دوسش داشتم و خیلی با هم خوب ب
گذشت و کاری نداشتیم که با هم بکنیم، خیلی هم شبیه هم بودیم، مون به بطالت میاش وقتهمه

 ره و به خاطر همینکنم و زمانم به بطالت میکردم از زنگ تفریحم استفاده نمیولی من حس می

خرش قهر کردم و بعد از اومد قهر کنیم، ولی من آاون چون خیلی من رو دوست داشت، دلش نمی
که با اون دوست بودم، خسته شدم، بعد با یکی دیگه دوست شدم که دیگه با اون دو سال از این

شناسن کردیم و یه جورایی یکی شدیم توی مدرسه که همه میگذشت، شیطونی میخیلی خوش می
 خندد(.)می

 پس توی مدرسه معروفی. -
درسه رفت، خیلی معروف شدم، چون دختر خاله من وقتی ام از اون مآره، من وقتی دختر خاله

ت که اون رفت از اون مدرسه و گفشناختنش و بعد از اینترین بچه بود و خیلی همه میبود، شیطون
 خندد(.ترین )میموقع یه جورایی من شدم شیطوناش هستم، از اونمن دختر خاله

 برات مهمه که معروف باشی؟ -
 خندد(.مهمه که من همه رو بشناسن )میتر برام نه، بیش

 جوری باشن؟های تو باید حتماً اونای برات مهمه که دوستهای دیگهچه ویژگی -
که برام وقت بذارن، بهم اعتماد داشته باشن و باهام درد و دل کنن، چون من دوست دارم، این

کشید یا بابام فالن کار رو کرد و یه گه مامانم این اتفاق افتاد و سرم داد مثالً پریا میاد بهم می

ده، منم دوست دارم دوستام بیان بهم بگن این کنه، حس خوبی بهم میجورایی باهام درد و دل می
 حرفاشون رو، دوست دارم، دوستم داشته باشن.

 ات با پدر و مادر خوبه؟رابطه -
 با مامانم آره، ولی با بابام زیاد نه.

 چرا؟ -
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تر شده، خیلی با هم رابطه موقع که بابام کارش بیشبود، خب ولی از اونها خیلی خوب قبالً
 نداریم.

 کنن؟یعنی وقت نمی -

بیرون،  رفتیمها کلی با هم میها دوچرخه سواری، پنج شنبهرفتیم جمعهبله، مثالً قبالً با هم می
 اما اآلن این جوری نیست دیگه، مثالً چند ساعت در هفته کالً.

 دی؟هایی گوش میچه آهنگ -
 بلک پینک، رضا صادقی، بهنام بانی، مرجان فرساد و اینا.

 
  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها رو شناختی؟ایناز کجا  -
 ها و اینا شنیده بودم و خودم رفتم پیداشون کردم.هاشون رو توی مهمونیآهنگ

 ایه درسته؟بلک پینک یک گروه کره -
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 بله.
 دوستشون داری؟ -

 خیلی.

 ها خوشت میاد؟از چی اون -
یلی هاشون رو، خرود( نیگا لباسآورد و به قسمت گالری آن میخب خودت ببین )تبلتش را درمی

 هاشونم خوبه و دوسشون دارم.پوشن، تازه واقعاً آهنگخوشگل و دخترونه لباس می
 دار این گروه هستن؟های تو هم طرفآره قشنگن، دوست -

 هامون مثل همه یا مثالً بیلی آیلیش رو هم دوست دارم.دوستام همه سلیقهآره من و 

 

 
 

 

 

 

 

 

 صداش رو دوست داری یا خودش رو؟ -

 خوام قضاوت کنم، ولی خوشگله.چون مریضه نمی
 چه مریضی داره؟ -

ند داراش لبختونه بخنده و فقط به خاطر طرفدونم، شنیدم یه مریضی داره که اصالً نمینمی
نم اسم دواش باید چهار زانو بشینه و آب بخوره، نمیتونه ایستاده، بمونه همهگن نمیزنه یا میمی

 مریضیش چیه.
 های معروف داری رو از کجا مطلع شدی؟این اخباری که در مورد آدم -

 گه.ام بهم میدختر خاله
 فهمه؟اون از کجا می -

 دونم.نمی

 ال کنی؟کالً دوست داری این اخبار رو دنب -
خنده، از اون موقع ازش داراش میتونه بخنده و برای طرفنه، ولی خب وقتی فهمیدم اصالً نمی

 خوشم میاد.
 ای هست که دوستش داشته باشی؟آدم معروف دیگه -

 منظورت بازیگره؟



 / نظام آموزشی در مواجهه با فضای مجازی28

 تونه بازیگر باشه یا خواننده یا حتی ورزشکار هر آدم معروفی، فرقی نداره.می -
 قریشی رو دوست دارم.مثالً من سحر 

 

  
 

 

 

 

 

 

 چرا دوستش داری؟ -
 هم خوشگله، هم اخالقشم خوبه.

 دونی؟اخالقش رو از کجا می -

 هایی که داره، آدم خوبیه.خندد(، همیشه نقشکنه )میاز روی بازیگری که می
 به نظرت خوشگلی خیلی اهمیت داره؟ -

 نه، اخالق مهمه.
 از کسی هست بدت بیاد؟ -

هاش رو گوش اش آهنگاس، خواهرم همهخندد( ولی یکی هست خواننده که بدم بیاد )میایننه 
 ده، من از اون اصالً خوشم نمیاد، اسمش محسن نامجو بود فکر کنم.می

 چرا دوستش نداری؟ -
خونه، صداش بده به نظرم، ولی به قول خواهرم باید به عالیق هم های بدی میخیلی آهنگ

 خندد(.ریم )میاحترام بذا
 دونی؟دی رو میهایی که گوش میمعنی آهنگ -

 رم دنبالش.نه، نمی
 گن؟یعنی برات مهم نیست چی می -

 نه، مگه این که خیلی یه چیز رو بشنوم و برام سوال بشه.

 تا حاال چه چیزی برات سوال شده؟ -
 برام چیزی سوال نشده.

 کنی؟کار میاگه محتوای نامناسب سنت رو ببینی، چه  -
گن، یک گوشت در و یه گوشت دروازه خندد(، مثالً همون جوری که میزنم بره )میسریع می

 خندد(.اس )میباشه، منم یک چشمم دره، یک چشمم دروازه 
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 ام کمک کردی.خیلی ممنونم که وقت گذاشتی و با حوصله به من در انجام مصاحبه -
 کنم.خواهش می

 ساله 11سین، محمدحمصاحبه با  -2-4

 گفتم، منو نکش، منو نکش. اش میتو خواب همه

 
 تذکر پژوهشگر:

های خالی با هم به صحبت کردن پرداختیم. همکاری وی من و محمدحسین در یکی از کالس
کشد و هنگام پاسخ دادن از خجالت سرخ خوب بود، اما وقتی مشاهده کردم که خیلی خجالت می

 نقطه بازی کردیم و سپس با هم شروع به حرف زدن کردیم.شود با هم قدری می
 
 سالم چه طوری؟ -

 خوبم.

 اسمت چیه؟ -
 محمدحسین.

 کالس چندمی؟ -

 اووووم کالس پنجم.
 چندتا خواهر و برادر داری؟ -

 اووووووم یه خواهر.
 تره؟از خودت بزرگ -

 اهوم.
 کشی؟خجالت می -

 نه زیاد.
 گذره.زنیم و خوش مین اینجا کلی با هم گپ میهات میای دوستراحت باش همه -

 اوم باشه.

 ها رو ول کن، بیا یه بازی کنیم.اصالً این -
 ای؟باشه خانوم. چه بازی

 تو بگو، هر چی تو بگی. -
 اوووم نقطه بازی بلدین؟
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 آره بلدم، دسته کم گرفتیااا، من همه بازیا رو بلدم. -
بازی کردیم و درحین بازی کلی خندیدیم و در ادامه  خب بذار برم یه کاغذ بیارم )شروع به

 محمدحسین کامالً با من راحت شد(.

 ها.)پس از اتمام بازی( خاله این گوشیت، مثه گوشی منه
 گوشی داری؟ -

 داشتم، ولی فروختم به جاش پلیتو )پلی دو( خریدم.

 

 
 

 
 

 
 
 
 پلی دو چی هست؟ -

 کنم.های جنگی تفنگی و اینا با اون بازی میبازیکنم. مثالً با اون فوتبال بازی می
 کنی؟های جنگی میچه بازی -

 های کشتی کج و تفنگ بازی.مثالً بازی
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 جوریه کشتی کج؟ چه -
شه بازی کرد، ولی من چون کسی رو ندارم با اون بازی هاااا. دونفره هم میاوووووووف بزن بزنه

 کنم.که بلد نیست، خودم تکی بازی می کنم، خواهرم

 تو کشتی کج رو از کجا دیدی که بازیش رو ریختی؟ -
جایی ندیدم، من رفتم یه بازی فوتبال دانلود کنم، یهو اینو دیدم، با خودم گفتم عه، این چه بازی 

 باحالیه، بعد دانلودش کردم.
 گی باحاله، از چه چیزش خیلی خوشت اومد؟از چه نظر می -

ذاب جوری شد که جافته رو سر اون یکی، همینمثالً دیدم تو عکساش یکی از باال رینگ داره می
 .شد

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 بینی؟خوب به جز بازی، کارتون باحال، چی می -
 خخخخخ کارتون که باحال نیست اصالً.

 چرا؟! -

 . کیفیتهها خیلی بیها هس، بعدم کارتونبابا کارتون واسه بچه
 کیفیته؟چی بییعنی  -

 شه.کنه بعد این که تموم میآدم حال نمی
 جوری بشی؟ کنی، دوست داری بعد از تموم شدنش، چهیعنی چی حال نمی -

 دوست دارم کالً حال کرده باشم، بعد این که وقتی تموم شد، پر انرژی بشم.
 کنی؟پر انرژی بشی چه کار می -

 پرم روی در و دیوار )خنده(.می
 شه؟ری رو درو دیوار دیگه انرژیت تموم میوقتی می -

 شه.یه کمش تموم می
 شی؟مثالً بعد دیدن چه چیزهایی پر انرژی می -

 های ترسناکککک، اوووف خوراکه منه. ها و انیمیشنمثالًااا فیلم
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 هایی؟چه فیلم -
ه ه یه چیزی رو اختراع کرده یهای ترسناك هستن یه شرکت بوده کمثالً یه جنگیه زامبیا و آدم

موادی رو. بعد حواسش نبوده این مواده رو الکی تو یه چیزی قاطی کرده. بعد این مواده رو زده به 

یا خورن، بعد زامبرن همدیگه رو یکی یکی مییه بیماری. اون تبدیل به زامبی شده. بعد هی می
یس فرستادن به نام ایول. بعد یه دختره رئ های اون منطقه یه پلیسی روخیلی زیاد شدن. بعد پلیس

جمهور رو زامبیا گرفته بودن. که یکی یکی زامبیا رو ایوله کشت. بعد دختره رئیس جمهور رو از تو 
 کنه.گیره محکم پرت میصندوق در آورد. بعد رئیس زامبیا ایوله رو از گلو می

 
  

 
  

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 محمدحسین زامبی اصالً چیه؟ -

 اش باید بجنگی باهاش.زامبی یه چیزه خیلی سرسخت و قوی هست که همه

 زامبی آدم خوبیه؟ -
 نه، بده.

 گی بده؟کنه که میمگه چه کار می -

ت تره، دیگه هم کسی نیسها و بازیا نباشن، بازی راحتخب نگاه کن، مثالً اگه زامبیا تو فیلم
 اذیت کنه بقیه رو.
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 کنن؟مگه اذیت می -
 دیگه. آره
 جوری؟ چه -

 ری به کسی بگی.اووووم یه چیزی بگم نمی
 دم نگم به کسی.نه چرا باید این کار رو کنم، قول می -

 دونم ،سنجاق قفلیه چیه بهش بزنی،مثالً من شنیدم یه زامبیایی هستن که شنیدم، اوم نمی
خرافاته خانوم )کامالً سرخ  شه یا وحشی. اما این جن و اینادونم خوك میشه که نمیوحشی می

های یلمدادم. فموارد را بگوید یا خیر، که من کامالً خودم را طبیعی جلوه می دانست باید اینشد، نمی
ترسناك موجب این ترس در محمدحسین شده بود که به جن فکر کند. البته او خودش را قانع 

 اش مشخص بود(.رهکرد که این مسأله خرافات هست. اما ترس در چهمی
 گی زامبی جن هست؟یعنی تو می -

 آره.

 کی این رو گفته؟ -
بیند، تر بهای ترسناك کمرسد مادر به خاطر این که کودك فیلممادرمون بهم گفته )به نظر می

 این مطلب را به فرزندش گفته است(.
 مامانت گفته بوده بهت که زامبی این طوریه؟ -

 بله.
 دونست؟کجا میخوب مامانت از  -

گفت که ما رفته بودیم مشهد، یه مرده نشسته بود، یه پاش سم اسب بود، یه پاش مثالً مامانم می
پای آدمیزاد. یه گوشش هم انقد کوچیک بود، یه گوشش هم عادی. انگار نصف تنش فرق داشته با 

 اون طرف. نصف صورتش هم یه جوری بود.
 خوب این ربطش به زامبی چیه؟ -

 باهت دارن به همدیگه.خب ش
 آها یعنی زامبی هم نصف تنش فرق داره؟ -

 آره خانوم. 

 هایی که زامبی داره نکنم؟ها رو شنیدی با خودت نگفتی دیگه بازیخوب تو وقتی این -
 . من رفتم تو اینترنت تحقیق کردم در موردش

 خوب چه تحقیقی کردی؟ -
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و  خورنتهای چوبی نرو، چون زامبیا میان میخونهمثالً یک بار دوستم بهم گفته بود که تو 
ترسی و بعد منم تو اینترنت زدم، گفت اصالً همچین چیزی نیست. شاید وجود داشته باشه و ما می

 م.کنکنیم. من تا نبینم، باور نمیندیده باشیم، ولی خانوم ما همچین چیزایی رو باور نمی

 کنی؟یزهایی تحقیق میتر تو اینترنت در مورد چه چبیش -
 ها و بازیا.در مورد همین کارتون

 این که بری تو اینترنت سرچ کنی رو از کجا یاد گرفتی؟ -
 بلد بودیم.

 خوب چه کسی بهت یاد داده؟ -
فت تو رکسی یاد نداده خودم از طریق ذهنم یاد گرفتم. البته قبالً که بچه بودم پسر عموم می

 گوگل. 
 چه چیزهایی رفتی تحقیق کردی؟دیگه در مورد  -

 تر که اآلن گفتم.همین زامبی بیش

 ها پی بردی؟خوب تو از طریق سرچ چه قدر به راز و رمز کارتون -
مثالً وقتی رفتم سرچ کردم، دیگه در مورد زامبی فهمیدم که اون چیزی که مامانم گفت، درست 

 نیست دیگه، فهمیدم این چیزا همه خرافاته. 
 کنی؟هایی زامبی میاآلن یعنی باز هم بازی خوب تو -

 .آره خانوم، چون همچین چیزی نیست
 گه نبین؟مامانت نمی -

 گه گاهی اوقات.می
 کنی به حرفش؟گوش می -

 گم اینا همه خرافاته، تو اینترنت این چیزا نبود.می نه، بهش
 گه؟مامانت چی می -

 گه دیگه.هیچی نمی
 ها چیه؟یبه نظرت دین زامب -

 به نظرم بعضیاشون دینشون بده، بعضیاشون خوبن. 

 هاشون دینشون بده؟کدوم -
 هایی که اآلن گفتم خانوم. اینا دینشون بده.همین

 هاشون خوبه؟خوب دین کدوم -



  115 / های میدانیگزارش مصاحبه

 

ترسونن که حاال یا ما اسم قرآن رو بیاریم یا بسم یه سری زامبیایی هستن که اصالً آدم رو نمی
 رو ره. چون اسم بسم اهللالرحیم بگیم، حاال زامبی چه خوب باشه، چه بد باشه، اصالً می اهلل الرحمن

 شه اونور. بشنوه، اصالً پرت می

 دونی؟ها رو از کجا میاین -
ها رو تو همون اینترنت خوندمشون. چون در مورد این زامبیا دوستمون و مامانمون ما رو خیلی این

مشکوك کرده بود، رفته بودیم تحقیق کردیم، چون ترسناکه دیگه باالخره. اگه اتفاقی بیفته، آدم 
و ت ممکنه سکته کنه. برا همین رفتیم تحقیق کردیم دیگه، خیال خودمون رو راحت کردیم، چون

 اینترنت نوشته بود، اصالً همچین چیزی وجود نداره. 
 بینی که توش زامبی داره؟هایی میاآلن چه کارتون -

 بینم.همین فیلمه ایول که گفتم، اآلن اون رو می
 بینن؟این کارتون رو مامان یا بابات هم می -

 ینم.بهم شبا با بابام میبینم، وقتی تنهام تو، خونه بعضی اوقات تنها میها بعضی موقع

 ها رو؟گه نبین اینبابات نمی -
 گه اصالً. نه، چیزی نمی

 مامانت چی؟ -
 گه.اون گاهی می

 ترسی؟بینی نمیها رو میاین -
بینم، مثالً ذاره میهای جنگی میاش فیلم، همههست 24نه خانوم. یه کانال داریم اسمش موی 

ا خوشم بینم، اصالً از کارتون و اینهای اکشن میستارگان. یعنی من فیلممثل انتقام جویان یا جنگ 
 نمیاد، فقط حالت فیلمیش رو دوست دارم.

 یعنی چی اکشن؟ -
 یعنی همین جنگی و اینا.
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 خوب چرا از کارتون خوشت نمیاد؟ -
 شون کیفیت دارن.ده، اما این فیلما همهکارتون اصالً حال نمی

 گی کیفیت دارن؟نظر می از چه -

 شه بگم.خانوم یه چیزی می مثالً خیلی خوشگله حرکاتاشون، خیلی خوشگله.
 آره عزیزم، دوتا چیز بگو اصالً. -

 زدم.گفت من تو خواب حرف میخانوم مامانم یه سری می
 گفتی تو خواب؟خوب چی می -

 گفتم، منو نکش، منو نکش. اش میتو خواب همه
 دیدی؟یادته خواب چی میخودت  -

 گفتم. گفت، این جوری میمن نه، اما مامانم می

 
 

 
 
 

 
 
 

 بینی؟خوب بعد این موضوع، باز هم انیمیشن ترسناك می -

 بینیم.شینیم، میام تا یک و دو نصفه شب میآره، گاهی با پسر خاله
 بینین؟تون میمیاد خونه -

 .ترهآره، یه سال از خواهرم بزرگ
 گه بسه دیگه، برید بخوابید؟خوب مامانت نمی -

 .بینیمخوابن، ما فیلم مینه، اونا می
 ترسه؟ات هم نمیپسر خاله -

 ترسه.نه، اونم اصالً نمی
 بینین؟هایی رو با هم میچه فیلم -

 انتقام جویان.

 چه طوریه؟ -
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ل مرد کنن، مثالً مثانتقام جویان بازی میها میان تو های مهم فیلممثالً چندتا فیلمه، شخصیت
ها اومدن توی اون بازی کردن. اون فیلم های نیرومند فیلمی شخصیتشگفت انگیز، تبردار، همه

 رو خیلی دوست دارم. اصالً پنج شیش تا فیلمش رو از اینترنت دانلود کردم.

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 کنی؟جوری دانلود می از اینترنت چه -

 گیرم.رم، مینویسم کارتونه این قسمت، فالن، بعد قسمت قسمتش رو میمیمثالً 
 فهمی قسمت جدیدش اومده که بری دانلود کنی؟از کجا می -

 ینم.بریزم تو فلش، میام میرم میگم اومده یا نه. بعد اگه اومده باشه، میرم کافی نت، میمی
 و درنمیاری؟بینی، اداشون رها رو میوقتی این فیلم -

اش های مورد عالقهی انرژیش بعد از دیدن فیلمنه درنمیارم )محمدحسین در باال از تخلیه
 گفت(.می

 بینه؟هایی میخواهرت چه کارتون -
 بینه.اون باربی یا سریال می

 تو حاال دیدی باربی رو؟ -

 آره، یک قسمتش رو دیدم فقط.
 جوریه؟ چه -

 باحاله.
 ی باحاله؟جور خوب چه -

ن داره بینه یک دفعه تو آسمودوئه، میکنه تو دستش، بعد میبار یه انگشتر دختره میمثالً یک
 کنه، بعد این دختره وکنه، اونم خیلی باحال بود. بعد یه مرده از اون انگشتره اختراع میپرواز می

دوزن، بعد هر باس و اینا میشن. بعد دوتا دخترکوچولوام برا این دخترا لمرده با هم دشمن می
 کنن.کدومشونم برا خودشون یه سگ دارن، آخرشم مرده و دختره با هم ازدواج می

 های پسرونه دارن؟های دخترونه چه فرقی با کارتونبه نظرت کارتون -
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 ها بوکس، بوکسه. تره، اما پسرونهها عشق و عاشقیه، بعد لطیفدخترونه
 بینه رو تو هم میای ببینی؟که خواهرت میهایی کارتون -

 ده.نه خانوم. اونا اصالً حال نمی

 ده این جنگیا.جوری بهت حال می خیلی دوست دارم بدونم چه -
کنه تر دارن، آدم با اون کیف میتر، مثالً دوست داشتنیتر، ترسناكها کیفیت باحالاصن جنگی

 بینه.شینه و میوقتی می
 بینی؟های ایرانی چی میانیمیشن -

 ایرانی نههه اصالً نداریم یه کارتون فقط دیدم که اکشن نبود، فانوس سبز بود.
 فانوس سبز ایرانیه؟ -

تنها کارتونی که اکشن نبود و دیدم فانوس سبز بود. که اونم تخیلیه، زیاد گم می نه ایرانی نیس.
 اش رو ندارم.حوصله

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 حوصله تخیلی رو نداری؟چرا  -

ن باید ها اکشترفیلمها که بزرگیم. ما بیشبینن، نه ماساله می 1 -5های ها رو دیگه بچهآخه این

 ببینیم. 
 ها رو ببینه؟ات این فیلمگذاری بچهتو بزرگ بشی و هم سن بابات بشی، می -

 نه زیاد.

 گذاری؟چرا نمی -
 ذارم، اما اگه شبا خوابای بد و ترسناك ببینه، نه.داشته باشه، می اگه دوست داشته باشه و عالقه

 ری بخری؟ها رو نمیهای این فیلماسباب بازی -
 اس، تو باید درستشون کنی. خرم. یه چندتا چیزه به هم ریختهرم میمثالً از کافی نتیه می

 شه؟کنی، چه شکلی میخوب وقتی درستش می -
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 خرم.اش از اینا میمبیه که سوار اسبه، همهمثالً یه آدم زا
 کنی؟باهاشون بازی هم می -

، کنیدی، ولی بازی نمیها رو میری پول اینگه هی میاش میکنم. مامانمم همهنه، بازی نمی

 تر دارم.آخه دوست دارم بخرم بذارم تو کمدم. شوالیه رو از همه بیش
 
 
 

 
 

 
 شوالیه چی هست؟ -

گیره، و جلو میره اینمردیه که یه حالته نیزه تو دستشه سوار اسبشه، وقتی با اسبش می شوالیه یه

 جنگه.کنه، میبعد مثالً نیزه پرت می
 ای هست؟آدم قوی -

 آره.
 شوالیه متعلق به کدوم کشوره؟ -

 . کنم آمریکااوووم فکر می
 دونی؟از کجا می -

 اخه مدلش آمریکاییه.
 یعنی چی؟ -

 ده که برا کدوم کشوره دیگه.ها نشون میخب مدل فیلم مثالً
 های ایرانی چه طوره؟خوب مثالً مدل فیلم -

 کیفیت باشه، واسه ایرانیه. و بی اونا رو که خیلی ندیدم، ولی هر چی مسخره
 های آمریکایی چه طوره؟مدل فیلم -

 یه.اون خب برعکس ایران دیگه، باکیفیته، باحاله، دوست داشتن

ه باحال کنی کهای ایرانی ایجاد کنی، چه کار میخوب تو اگه بخوای یه تغییری تو انیمیشن -
 بشن؟

 تونم.خب من که نمی
گن محمدحسین از فردا مدیر شبکه پویا هست، اون موقع چه کار نه، مثالً فکر کن، می -
 کردی؟می
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 ذاشتم که مردمتر میتر و جذابباحال تر، بهتر،های باکیفیتآهااان، اون موقع یه سری برنامه
 استفاده کنن.

 گذاشتی؟هایی میخوب مثالً چه چیز -

ذاشتم، مرد شگفت انگیز، فانوس سبز، فانوس قرمز و اینا رو مثالً جنگ ستارگان واقعیش رو می
و رهاش گرونه، هر قسمتش بینن. خیلیم کارتونهاش رو همه میذاشتم، چون این کارتونهم می
 .دمگیرم، کلی پول براش میرم میمن می

 

 هاش چه طوریه؟اآلن شبکه پویا برنامه - 
اش هاش هم همهکنه، مثالً بازیاش در مورد اذان و آخوندا صحبت میده، همهاصالً کارتون نمی

 مصنوعیه، انگار واقعیت نیست. 
 بینه؟هات مثل تو فقط خارجی میکدوم یکی از دوست -

و اینا  ام، اونم مثل خودمه، اصالً اهل اون کارتوندونم، اما از فامیل پسر خالهتام رو نمیدوس

 بینه. نیست. مثل خودم جنگی می
 ترسه؟ات هم نمیپسر خاله -

نصفه شب خوابم  2ی ما، ساعت رم خونه، اونا یا اون میاد خونهها که من میاونم نه، بعضی موقع
 بینم اون هنوز بیداره.شم از صدای تلویزیون، مینصفه شب بیدار می 3ساعت بره، یهو می

 شین؟خواین برین مدرسه، اذیت نمیاون وقت فردا می -
 مون که فرداش تعطیل باشه.ذاره بیاد خونهام میها خالهپنجشنبه

 شون؟ری خونهتو نمی -
 رم، اونم میاد.چرا منم می

 لفتی با رفتنت ندارن؟مامان یا بابات مخا -
 نه، فقط باید قبلش مشقام رو نوشته باشم.

 بینین؟بینین، خوابش رو نمیخوب وقتی شب فیلم ترسناك می -
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ی دیگه ذاره پخش بشه، یعننه خانوم، یه کانالی اومده که شبا، آخر شبا، دیگه فیلم ترسناك نمی
ها تر موقعبینیم، ولی بیشترسناك نمی دن که این فیلم پخش بشه شبا. برا همین شبااجازه نمی

 پارازیت هم میندازن.

 هات بازی کنی یا توی خونه کارتون ببینی؟تر بری بیرون با دوستتو دوست داری بیش -
 اوووم تو خونه کارتون ببینم.

 چرا؟ -
 . گذرهتر بهم خوش میخب این بیش

 گذره؟تر بهت خوش میمگه چی داره که بیش -
 اووووم خیلی چیزا.

 شه یکی از اون خیلی چیزا رو بگی بهم؟می -
 م(.شه )هر دو خندیدیها تموم میآره. نگاه کنین خانوم مثالً آدم جیگرش حال میاد، وقتی کارتون

 جوری جیگرت حال میاد؟ چه -

 ام.شه، انگار یه آدم دیگهبعد این که کارتون تموم می
 یعنی چی!؟ -

 ری که گفتم بهتون دیگه.یعنی همون جو
 شه بگی؟اوم حاال دوباره می -

 شم و دوست دارم بپرم روی در و دیوار.همون که گفتم پر از انرژی می
 کنی؟شی، چه کار میوقتی پر از انرژی می -

 کنم.انرژیم رو خالی می
 هات هم مثل تو این جوری هستن؟دوست -

 جوریه.یکی از دوستامم همین
 ریه؟جو چه -

 شه. بینم، انرژیم زیاد میگفت منم فیلم میاونم مثالً می
 کنه؟شه چه کار میاون انرژیش زیاد می -

 زنه. گفت رو بالش میاون می

 هات این جوری هستن؟دیگه کدوم یکی از دوست -
 دونم.اوممم همین دوستم رو فقط می

 زنی؟ها هم حرف میبچهبینی، تو مدرسه با در مورد چیزهایی که می -
 آره.

 بینن؟هات چیا میدوست -
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که  ها به آن اشاره کردند، این بودبینن )نکته جالبی که چند نفر از بچهاونا اندازه من جنگی نمی
 بینه(. کس به اندازه من فیلم جنگی نمیگفتند هیچهر کدام می

 اری؟تر دوست دکدوم شخصیت کارتونی رو از همه بیش -

 اسپایدرمن.
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 چرا؟ -

 کنه فیلماش رو.اصالً خیلی خوب بازی می
 کنه؟جوری بازی می مگه چه -

 هر دم در حال زدن نیست، گاهی خودش رو میندازه زمین، خیلی قشنگه. 
 کارتونش چه طوریه؟ -

شه، انگشتری تو دستخوره که تو دانشگاهه، ولی یه هایی بهش میاسپایدرمن مثالً یه مأموریت
یرون، هایی از تو این انگشتره میاد بکنه یه تاربعد یه لباسی تنشه وقتی لباسش رو این طوری می

ون زنه، ساختمجوری تار می ره باال، بعد مثالً هی همینها میها و از اونچسبونه به ساختمونبعد می
 ره.به ساختمون می

 یه؟به نظرت اسپایدرمن آدم خوب -
 ده.آره دیگه، شهرش رو نجات می

 دونی چیه؟دین مرد عنکبوتی می -

 نه.
 های مرد عنکبوتی چه کسانی هستن؟به نظر تو رقیب -

 اسپایدرمن، شمشیر زن، شوالیه.
 کنی شوالیه و اینا رقباشون هستن؟چرا فکر می -
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 خوره،عنکبوتی بهش مأموریت میهایی که مرد دن، بعد موقعچون مثالً اونا شهر رو نجات می
ده، برا بینه که شوالیه از اون طرف داره مرده رو نجات میره اون مرده رو نجات بده، میوقتی می

 گیره، رقیبشه.همین حرصش می

 مرد عنکبوتی متعلق به کدوم کشوره؟ -
 فرانسه، آلمان.

 دونی؟از کجا می -
 ها.شنیدم از بچه

 دونن؟دی که از کجا میها نپرسیاز بچه -
 گفت که از باباش پرسیده، اونم بهش گفته برا آلمانه.رضا دوستم می

 تو خودت دوست نداری، انیمیشن بسازی؟ -
 چرا، دوست دارم، خیلی دوست دارم.

 ساختی؟جوری می خوب چه -

م چیزاش رو ک تر یهذاشتم تو کامپیوکردم، بعد میمثالً چندتا شخصیت بین دوستام انتخاب می
 ذاشتم تو جم جونیور.کردم، بعد میدرست می

 گذاشتی؟توی شبکه پویا نمی -
 نه اصالً.

 چرا؟ -
 کنن. چون فیلم من جنگیه، اون جا پخش نمی

 کنن؟دونی که پخش نمیاز کجا می -
 خیلی واضحه.

 جوری واضحه؟ چه -
صالً کنن، ااش پخش میهایی رو همهکارتونبینین چه مدل شما اآلن برو بزن شبکه پویا، می

 کنن.جنگی پخش نمی
 خوب شاید کسی جنگی نساخته که بخوان پخش کنن تو شبکه پویا؟ -

 . دنی پخش بهش نمینه بابااااا، ساده اینااا، اجازه

 دن؟ی پخش نمیدونی بهش اجازهتو از کجا می -
 گه.بابام می

 دن؟پخش نمی یگه بهشون اجازهبابات می -
خش ی پگونه اس، گفت چون اجازهآره، چون من یه سری بهش گفتم، چرا انقدر شبکه پویا بچه

  ها.دن به خیلی کارتوننمی
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 شه بگم؟یه چیز دیگه می
 جانم بگو. -

 ام گفته که کارتون نهنگ آبی رو گرفته، بریم ببینیم.این سری پسر خاله

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 رو؟کارتونش رو یا بازیش  -
 کارتونش رو.

 کردم بازیش هست آخه.من فکر می -
 دونم، چه طوریه ولی... .آره بازیشم هست، اما فیلمشم اومده، بازیش می

 مگه بازی کردی؟ -
 کنم.نه، اصالً بازی نمی

 چرا؟ -
کنه که از خودش بدش بیاد، دوست داره خودکشی کنه بمیره )چهره آخه آدم رو یه جوری می

 خواست بگوید، اما شک داشت(.سرخ شد، در واقع مانند اول مصاحبه که چیزی را میمحمدحسین 
 عزیزم حرفا بین خودمون هست، راحت باش. -

 .راستش من مرحله اولش رو دیدم، ولی اصالً بازی نکردم، فقط دانلودش کردم، ببینم چه طوریه
 مرحله اولش چه طوریه؟ -

، بعد گیری دستتخوای بری مرحله دوم، تیغ میی، بعد میمرحله اولش انگار باید جفت و جور کن

-ش. تا سازندهابا تیغ باید ببری ببری تا خون بشه، بعد از دستت عکس بگیری بفرستی واسه سازنده

 اش مرحله دوم رو برا تو باز کنه.

 اش کی هست؟سازنده -
جام ش گرونه، فقط پولدارا انخواسته پولدارای شهر بمیرن. چون این بازییه پسره جوونیه که می

 دن.می
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 اش متعلق به کدوم کشوره؟دونی سازندهنمی -
 بار گفته بود، ولی یادم رفته.اووم نه، تو من و تو یک

 خوب مرحله اولش رو که دیدی، هنوز هم داریش؟ -

 نه دیگه، من فقط رفتم تو اینترنت، بازیش نکردم، فقط دیدم ببینم چه طوریه.
 ترسی که فیلمش هم مثل بازیش باشه؟خوای فیلمش رو ببینی، نمیاآلن میخوب تو که  -

 ترسم.چرا می
 خوای فیلمش رو ببینی؟خوب باز هم می -

 بله.
 چرا؟ -

 .جوریه فیلمش خب دوست دارم بدونم چه
 گی روت تأثیر بگذاره؟نمی -

 ذاره.نه، نمی

 از کجا این قدر مطمئنی؟ -
 ه چیه رفتم تو اینترنت دیدم.دونم قضیخب من چون می

 خوای بری نهنگ آبی رو ببینی؟گی میبه مامانت یا بابات هم می -
 نه باباا.

 چرا؟ -
 ذارن ببینم.خب چون نمی

 زنن؟های خودت هم تو مدرسه در مورد نهنگ آبی حرف میدوست -
 نه، تا حاال ندیدم.

 خوای بری کارتونش رو ببینی؟گی که میبهشون می -
 نه.

 چرا؟ -
 خب نگم بهتره.

 گی نگی بهتره.از چه نظر می -

 خب اونا خیلی اهل این چیزا نیستن، من خیلی فیلمیم.
 بینی؟چند ساعت در روز فیلم می -

 بینم.اش رو یک سره فیلم میمشقام رو که انجام بدم، دیگه بقیه
 باشه عزیزم. ممنون از همکاریت. -
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 ساله 11رها، 

 كنه.نیست، اما حجاب با لخت بودن خیلی فرق می حجاب برام مهم

 
 سالم. -

 سالم.

 خوبی؟ -

 ممنونم.
 چند سالته؟ -

 سالمه. امسال رفتم کالس چهارم. 11

 اسمت چیه؟ -
 رها.

 دی قدری وقت شما رو بگیرم و چند سوال از شما بپرسم.اجازه میرها جان  -
 اشکالی نداره.

 ها جان تبلت یا گوشی داری؟ر -
 آره، تبلت دارم!

 های اجتماعی دسترسی داری؟به شبکه -
 آره!

 های اجتماعی وصل هستی؟چه شبکه -
 تلگرام و اینستاگرام. 

 کنی؟ها چه کار میدر این شبکه -
کنم، بینم، بازی میکنم و میکنم، عکس و فیلم دانلود میرم گوگل سرچ میکنم، میچت می
 خونم. جوك می

 کنی؟ها میدر از وقتت رو صرف این کارچه ق -
 ها هم که تعطیلی هست، با اصرار تبلتها باز شده، پنج شنبه و جمعه، بعضی وقتاآلن که مدرسه

 گیرم. رو از مامانم می
 کنید؟درباره چی چت می -

های جدید چیه، درباره همه چیز همه چیز، مثالً این که اآلن چه کار کنیم، کجا بریم، استیکر
 زنیم. حرف می

 دهید؟هایی به هم میچه جور عکس و فیلم -
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 های عجیب و غریب، هر چی باشه. ها، چیزدار، بچهحیوانات، خنده
 های عجیب و غریب یعنی چی؟چیز -

ها و زمین خطاطی شده بود، اره نمایشگاه خط تو آلمان بود که همه دیوارمثالً چندتا عکس درب

اش با شکالت ساخته شده خیلی قشنگ بود، یا ساختمان و همه دکور و اشیاء و وسایل یه جا همه
 بود. عاشقش بودم که اون جا باشم. آخه خیلی شکالت دوست دارم. 

 ازی؟ها بسهیچ وقت فکر کردی خودت هم از این چیز -

 تونم، کوچیکم. اآلن که نمی
 فرستند؟هات عکس و فیلم و جوك نامناسب هم میها جان دوستر -

 کنیم. دیم و پاك میها پیش میاد. تذکر میبعضی وقت
 ده؟کی تذکر می -

   ها یکی دوتا مامان یا خاله عضون.تر گروهها. چون تو بیشتر بچهبیش

 اولیا
 نباشن چی؟ ها عضواگر مامان -

 فهمم. هاشون رو نمیتر معنینه من خوشم نمیاد، چون بیش

 کنند؟مادر و پدرت گوشی تو رو چک می -

هام رو نشون مامانم بدم یا براش جوك بخونم یا مطالب و نه، ولی خودم دوست دارم عکس
 . هام تو اون هستندفرستم گروه خانوادگی که مامانم و خالههای جالب رو میچیز

 شده چیزی بدی بگی که بقیه توی گروه خانوادگی بهت تذکر بدن؟ -
ها ها جون این جوكام گفت: رها بود که فرستادم، اما خالهبله! مثالً جوك درباره خِنگ بودن زن

 کنم. کنه، منم گفتم ببخشید، اگر کسی باز برام بفرسته، دیگه پاك میها رو تحقیر میزن
 صوصی نداری؟پوشه و فایل خ -

 نه. 
 گوشیت رمز داره؟ -

 ذارم. تبلتم رمز داشت که یادم رفت چی بود، اون قدر اشتباهی زدم، خراب شد، دیگه نمی
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 چرا رمز گذاشته بودی؟ -
گفتند، اگر دزدیده بشه، رمز بذاری خوبه، منم صورت خودم رو رمز گذاشته بودم یا اثر آخه می

کنه، مال موبایل آیفون هست که اگر صورت اشتباهی ببینه، قفل می انگشت یا مثالً خط، بعد فهمیدم

 دیگه رمزش رو برداشتم. 
 اند؟های اجتماعی برات توضیحی دادهوالدینت درباره شبکه -

یا تو  فرستادنهایی که مغز آسیب دیده بود، برام میبله، گفتن روی مغز اثر بد داره، بعد عکس
 فرستادند. استفاده زیاد را می های بدگروه خانوادگی اثر

 شه؟ درباره وقت تلف شدن چه نظری داری؟ برات مهم نیست چه قدر وقتت صرف می -
ها گیرم که کارهام مونده، برای همین چهارشنبهوقتی تعطیل باشم نه، اما زمان مدرسه استرس می

 ها کمه، اول سال هست. کنم که پنج شنبه و جمعه راحت باشم. فعالً هم که درسکارهام رو می
 ی؟ترسافته که ازش میگیری، یعنی چه اتفاقی میچرا اگر کارهات انجام نشه، استرس می -

 کنه. مون جلو بقیه آدم رو ضایع میخوب خانم

 ات چی فکر کنند، برات مهمه؟این که بقیه درباره -
و  کنه، وقتی همه کارهامخیلی مهمه که دیگران فکر کنن من تنبلی کردم، خیلی ناراحتم می

 خونم، مجبور نیستم به کسی توضیح بدم. هام رو میدرس
 توی خصوصی بهت پیام بده؟تا حاال شده یک غریبه  -

بله پارسال یک مرده بهم گیر داد. اومد گفت: سالم خانم خوشگل چه خبر. منم بالکش کردم و 
 به مامانم گفتم. 

 چرا بالك کردی و جواب ندادی؟ -
چون ممکنه بهم آسیب بزنند، مثالً حرف بد بزنن یا عکسم رو سیو کنند، بعد استیکر بسازند. 

 ترسم. ها میهباالخره من از غریب
 چرا به مادرت گفتی؟ -

کنه. وقتی بهش گفتم، دونه و کمکم میگم، چون همه چیز رو میمن همه چیزم را بهش می
 خیالم راحت شد که مامانم مواظب من هست. 

 شده به علت استفاده زیاد، احساس ناراحتی کنی؟ -

خواستم تونستم از تبلت دل بکنم تا مینمیترکید. اما بله! همین دیشب چشم و سرم داشت می
گفتم اینا رو هم بخونم تا این که دیدم حالم داره به هم اومد، میهای جدید میبیام بیرون، پیام

   .خوره، دیگه خاموش کردممی
 ات بگو؟های مورد عالقهخوب درباره عکس -
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اشون هکنم یا دنبال عکسیک میذارند، المن عاشق سگ هستم. تو اینستاگرام عکس سگ می
م، خوام برم، مهناز طباطبایی را پیدا کنکنم. امروز میها رو فالو میگردم. اگه خوشم بیاد یا بازیگرمی

 اش بخونم. درباره زندگی

 ها برات جالب هستند؟چرا هنرپیشه -
 زندگی روزمره شون خوام بدونمفضولی رو دوست دارم. بعد هم عاشق هنرپیشه شدن هستم، می

 چه جوری هست.
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
بینم، هاشون رو میگه، این آدما زندگی خانوادگی موفقی ندارند. بعد هم وقتی فیلمچون مامانم می 

   کنم.احساس نزدیکی باهاشون می
 ها الگو بگیری؟شده از کسی تو این شبکه -

کنم گذارند. من سعی میگیرند، تو اینستا میهای هنری میآره! مثالً خاله مریم و خاله مینا عکس

 شه. مثل اونا عکس بگیرم یا فتوشاپ درست کنم بذارم، اما مثل اونا نمی
 ها عکس بگیری؟چرا دوست داری مثل اون -

وه و رند جنگل و کالبته اونا میگن چه بچه هنرمند و باهوشی هستم. چون وقتی بتونم، همه می
 کویر، من تو خونه چه جوری عکس هنری بگیرم. ولی شمال که رفته بودیم، خیلی عکس گرفتم. 

 های اجتماعی انجام بدی؟هایی دوست داری در شبکهدیگه چه کار -
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 تر دوست دارم. دوست دارم مدیر گروه بشم یا کانال بزنم. ولی چت کردن رو بیش
 کنی، مطالب سرکاری هم دارید؟ه که چت میتو گرو -

دانید خوردن آب دوغ خیار، نویسند: آیا میسری از مطالب سرکاری هست، مثالً اولش میآره، یک

م، حاال تو دونبینم نوشته، بابا خودمم نمیکنم، بعد میشود؟ من اول باور میباعث بلند شدن قد می
 خندم. فهمم سرکاری بوده، میبخور شاید قدت بلند شد. بعد می

 گذاری؟کار میخودت هم کسی رو سر -
خیلی، مثالً رژین رو سرکار گذاشتم و بهش ضدحال زدم. مثالً بهش گفتم رژین امروز کالس 

دلم  کنه، منم توکشی میکنه و منتکنه، هی اصرار میزبان نمیام یا تولدت نمیام. اونم باور می
 خندم. بهش می

 چرا خوشت میاد دوستت ناراحت بشه؟ -
 خندیدم. دوستیم دیگه. کنه، بعد میمی اون هم از این کارا

 تعریف تو از دوستی چیه؟ -

آورد(، دوست خوب رود کتاب درسی خودش را میبرم اجتماعی مو بیارم از روش برات بخونم )می
اش لذّت ببرد، باید باعث افزایش آگاهی شود...( باید دوستی باشد که آدم از هم نشینی و هم فکری

 )می خندد(.  اینم تعریف دوستی
 گذارند؟ها میمطالب مذهبی هم تو گروه -

   خندد(.گی )میحرام است، حرام است رو می
 خونی؟کنم، جدی بگو. درباره خدا، دین اسالم و این موارد چیزی مینه شوخی نمی -

 رم. گییها رو تو تلگرام رو ندارم، اما وقتی تو درسم هست، اونا رو یاد معالقه به یادگیری اون
 عکس پروفایلت با روسری هست؟ -

ها هم روسری سر کردند، منم ها داشته باشند. وقتی مردها حجاب نداشته باشند، زننه، چرا مرد
 کنم. سرم می

 ها که مجبور نیستند. خوب تو جامعه مجبوری حجاب داشته باشی. مرد -
   کنم، اآلن که مجبور نیستم.خوب وقتی مجبور شدم سر می

 والدینت درباره حجاب تو چه نظری دارند؟ -

ها لی چیزها خیام، مثالً اون وقترم بیرون سادهفقط یک بار بابام گفت قرتی بازی درنیار. منم می
آرم کنم، فقط تو مهمونی و خونه قرتی بازی درمیکردم، اآلن دیگه نمیبه موهام آویزون می

 خندد(. )می
 بگو، شده توی مدرسه موبایل بیارند؟ هاتخوب درباره دوست -
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بله، چند بار یواشکی زنگ هنر و ورزش که کسی باالی سرمون نیست، آوردند. کسی هم نفهمید. 
 اما پارسال یه دختره تبلت آورد، ناظم ازش گرفت. 

 هاشون چه چیزهایی دارند؟هات توی گوشیخوب دوست -

 ادبند. فقط فهمیدم که آوردن. چون بیرم، گروه کیانا بود که من اصالً طرفشون نمی
 ادبه؟کنی کیانا بیچرا فکر می -

، یک رهها راه میکشه، مثل التکنه، سیگار میهای بد میده، کارنپرس دیگه این رو. فحش می
 نویسه. طرف موهاش رو تیغ میندازه، تو دستشویی حرف بد می

 شه؟!سیگار تو مدرسه، مگه می -
کشن. یکی هم مواظبه، آخه حیاط مدرسه بزرگه، شن دور هم یک سیگار رو با هم مییآره جمع م

 رن یه گوشه جای خلوت. اونا هم می
 نویسند؟شه، حرف بد هم میباورم نمی -

آره! زنگ ورزش نوشتند، بعد سرایدار مدرسه دید، رفت به خانم گفت، اونم سر صف گفت ما 

 نویسن. شه، دیگر نمیهر کس بنویسه اخراج میکنیم. دوربین داریم، چک می
 چرا از کیانا و گروهش خوشت نمیاد؟ -

کشه، همه دوستاش مثل خودش هستند، زنه، انگار عربده میچون کیانا عقل نداره. حرف می
بیرون،  زدذاره، مثالً گلی موهاش بلند بود، از زیر مقنعه میشه، قانون میوقتی با یکی دوست می

یانا مادر گن کها میخیلی ناز بود، وقتی رفت تو گروه کیانا، موهاش رو پسرونه زد، مثل کیانا. بچه
   کنه.نداره، مادرش طالق گرفته و اون با باباش زندگی می

 ها عکس ناجور توی گروه بفرستند؟شده بچه -
 ش با مایو کنار استخره. با مایو آره. اِلینا که از این مدرسه رفت، امسال عکس پروفایلش خود

 نظرت درباره عکسش چی هست؟  -
 عکسش بده!

 گی حجاب رو دوست نداری؟تو که می -
 کنه.حجاب برام مهم نیست، اما حجاب با لخت بودن خیلی فرق می

 کنی؟های اجتماعی میخوب، چه استفاده مثبتی از شبکه -

رسم یا تا چند ماه پیش از سگ و گربه خیلی پها رو از دوستام میشم درسمثالً غایب که می
ها رو یادداشت کردم، اآلن دیگه ترسیدم، سرچ کردم چه کار کنیم از سگ نترسیم، همه اونمی

سی گیرم. گروه انگلیها مطلب یاد میداری از سگکنم، درباره نگههام رو میترسم. تحقیق درسنمی
گم ها رو برای مادر بزرگیرم. بعضی غذاشپزی هم یاد میکنم. آو فرانسه هستم. چت انگلیسی می
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کردیم، بلد نبودم سرچ کردم، کنیم یا زنگ هنر کالژ باید درست میخونم، با هم درست میمی
   .کنمهای دیگه هم میها گفتم. خیلی کاردستورش رو به بچه

 تا حاال موردی بوده که از مادرت پنهان کنی؟ -

 که مامانم گفت زشته پاك کن، من نکردم. آره، جوك بود 
 فیلم بد چی؟ -

 دونم هر چیزی که بد باشه، نخواهی کسی ببینه و ازش خجالت بکشی؟نمی
 فرستند.ها از این موارد هم توی گروه میپس بچه -

و ها اعتراض کردند و گروه رهای بد بود که تو گروه فرستادند، بعضیفیلم نه، بعضی از عکس
 ترك کردند. مامانم گفت تو هم لفت بده. منم لفت دادم. 

   .ام کردیپرسی، خستهشه، چه قدر میمصاحبت تموم نمی
 چرا تموم شد گلم. ببخشید خسته شدی عزیزم.  -

 ساله 11امین، مصاحبه با  -2-5

 دم!من خودم با عروسکای خواهرم و با شاسخین خودم این كارا رو انجام می
 
 سالم.  -

 سالم.
 اسمت چی هست؟ -

 اسمم امینه. 
 آقا امین شما کالس چندم هستی؟ -

 کالس سومم. 
 ها از شما داشته باشم؟دی چندتا سوال درباره درس و این چیزاجازه می -

 هر چیزی که بگم بخری!باشه، به شرطی که برام 
 چشم، امین جان. -
 شما توی کالستون چند نفرید؟  -

 نفر. 31

 چند نفر در کالس شما تبلت یا گوشی دارند؟  -
 نفر. 24
 های مجازی سروکار دارند؟ چند نفر در کالس شما با شبکه -



  123 / های میدانیگزارش مصاحبه

 

 ها دارند.نفر از این شبکه 21
 کنی؟ هایی میخود تو از اینترنت چه استفاده -

بینم و یگیرم، بعد فیلم مکنم. برنامه میی تبلتم رو دانلود میرم بازی و عکس تصویر زمینهمی

 کنم.واسه درسام تو اینترنت تحقیق می
 هایی؟ هایی یا چه جور فیلمچه عکس -

 مون و گل و قلب و آرایش و دختر و پسر و... .)پس از خندیدن گفت( مثالً عکس مدرسه
 خوب دیگه؟  -

تونم دهد( خیلی بَدَن. دیگه نمیاِم اِم پاسخ میدیگه زن تنها و دوست دختر و )امین مکث کرده، با 
 بگم.

 گی خیلی بَدَن؟ چرا امین جان اشکال نداره، راحت باش چرا می -
ه بودا، زرفتیم توی چیگفت سوپر. مثالً میآخه چند بار یه چیزی دیدیم که دوستم به اونا می

آورد، ما نوشتیم عکس یا فیلم سوپر. بعد اونم میی زمین داره. خوب، میهمون که عکس کره

 دیدیم.می
 ی زمین سوپر بنویسی، این چیزها رو میاره؟ از کجا یاد گرفتی که اگر بری تو اون عکس کره -

س وتر رفت توی اون عکداد، با کامپییه بار توی کالسمون وقتی که آقامون داشت علوم درس می
ی عکسای کواال و میمون اومد. بعد من از ی زمین نوشت، عکس کواال و میمون، بعد همهکره

ی زمین هر چیزی بنویسی میاره؟ بعد آقامون گفت: آره، هر چیزی آقامون پرسیدم، آقا تو اون کره
 بنویسی میاره.

 دیدید؟هایی میعکس یا فیلم سوپر رو چه وقت -
که زنگ تفریح بود، دوستم تبلتش رو یواشکی از تو کوله پشتی خودش در میاورد، دوتایی وقتایی 

 کرد، بعد خودمون دوتاییها رو از کالس بیرون میی بچهدیدیم. بعد چون دوستم مبصر بود، همهمی
 دیدیم.تو کالس می

الس نیست، کسی تو ک هایی کهکنید و وقتهای سوپر مگه بد هستند که یواشکی نگاه میفیلم -
 بینید؟می
کنن. دیگه رو بغل میآره، مثالً توی فیلماش دوتا یا یکی از پسرا لباس یه دختر رو در میارن. هم 

 کنن.بعد کارای باحال می
 کنید؟ بینین، چه کار میها رو میبعد از این که این فیلم -

ون خونه نیستن، اون چیزایی که دیدیم رو، خوابن یا وقتایی که بابا و مامانامشبا که همه می
 اداشون رو در میاریم.

 شه؟چه جوری، مگه می -
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شه انجام داد. من خودم با عروسکای خواهرم و با شاسخین خودم این کارا رو انجام آره، می
 دم!می

 شی؟ بینی، چه جوری میها رو میبعد این که این فیلم و عکس -

ی بینم و هم وقتوشش میاد. وقتی که هم این فیلما رو و عکسا رو میبعدش خیلی خوبه، آدم خ
 که اداشون رو درمیارم.

 های اجتماعی داریبینی یا این که شبکهها رو میها و فیلمپدر و مادرت از این که این عکس -
 خبر دارند یا نه؟ 

 خبر ندارن، چون تبلتم رمز داره. 
 خبر ندارند؟  مگه بابا و مامانت از رمز تبلتت -

 ره.دونن، ولی زود یادشون میچرا می
 ره؟ خوب چرا زود یادشون می -

 کنم.چون که هر وقت از مدرسه میام، رمز تبلتم رو عوض می

 بینی؟ ها رو تو خونه یا پیش مامانت و بابات نمیها و عکساین فیلم -
کشم، هم مامانم دعوا خجالت می تونم نگاه کنم، هم خودمنه، چون مامانم خونه هست، نمی

 کنه.می
 کنه؟ چرا مامانت دعوات می -

آخه یه بار از مامانم پرسیدم، مامان دوست دختر یعنی چی؟ بعد مامانم دعوا کرد و گفت، پاشو 
 اش هم بهم بِر و بِر نگاهم کرد!برو درست رو بخون. دیگه نشنوم از این سواال ازم بپرسی، تازه

 کنی؟ هایی از تبلتت میتفادهدیگه چه اس -
 ها یا اون چیزایی که توگردم، بعد در مورد مطلبرم در مورد خدا تو اینترنت میکنم، میبازی می

 تر یاد بگیرم.گردم تا بیشرم تو اینترنت میکتابمون هست، می
 کنی؟ چه قدر از وقتت رو صرف بازی با تبلتت می -

کنم یا همون که کنه، بازی میدوه، سکه جمع میاون پسره که میتر ساعت و بیش 5، 4روزی 
 کنم.جنگن بازی میبزن بزنه، دوتایی می

 ها تأثیری هم داره، مثالً به نظر خطرناك نیستند؟ به نظرت این بازی -

 .1رهام سر نمیکنم خطرناك باشه، تازه حوصلهنه، فکر نمی

                                                   
کند. مثالً در هنگام داشت، امین بعد از هر بازی خلقیاتش فرق میای که من با مادر امین داشتم، او بیان میدر مصاحبه .1

ای که رخ داده را شرح دهد و بگوید که ر ندارد و سعی دارد با همه حرف بزند و وقایعی را که در برابر مسابقهنشستن آرام و قرا
ی دوید تا به همان شکل چگونه بر آن مسلط شده و بازی را برده است. حتی یک بار امین از در جریان بازی به سمت هال خانه

 گیرد که سُر خورد و بر زمین افتاد و گلدان سر مسیرش را شکست و دستش زخمی شد.دهد، بپرد و سکه بکه قهرمان بازی انجام می
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هایی رو درباره خدا دنبالش کنی، مثالً چه مطلبجو میوگفتی که در مورد خدا هم جست -
 گردی؟ می

؟ بعد اماما کیا هستن. این جور 1گردم ببینم خدا هست یا نه. خدا بچه و مامان و بابا داره یا نهمی

 چیزا دیگه... .
 کنی؟ ای میهای دیگههایی که گفتی، چه استفادهاز شبکه -

یم، اینی که فرستکنیم، مثالً عکس بهم میاینستاگرام و اینا استفاده میریم توش از عکسای می
الً این که آقامون فرستیم، مثای چیزی بهم میتر نوشتهتر از اینستاگرام، ولی از بقیه بیشگفتم بیش

 چی به ما گفته، واسه انجام دادن مشقامون.
 آور هستند؟ های اجتماعی برات هیجاناین شبکه -

اش مامان کردم. آخه من داداش ندارم، بعد همهخیلی خوبن. اگه نبودن من از تنهایی دق می آره،
 کنن.کنن، اصالً به من توجه نمیو بابام به خواهرم توجه می

 های اجتماعی رو داشته باشی، چی بود؟ اول هدفت از این که اینستاگرام و بقیه شبکه -

ام سر رفت و خسته شدم، واسه سرگرمی و تنوع برم لهکار شدم و حوصاول این که وقتی بی
 کنم.توشون، ولی هنوز بازی هم می

 اآلن هدفت چیه، هدفت تغییری هم کرده؟  -
 کنم، بهش عادت کردم و مجبورم برم توش.اآلن یه کمی تغییر کرده و احساس می

 دونند تو اینستاگرام داری؟ مامان و بابات می -
گن اینستاگرام و این جور چیزا خوب نیستش، ، چون تبلتم رمز داره. فقط میدوننگفتم که نمی

رم توش ببینم چه جوریه، چه خبریه توش. گن نرو توش، مینرو توش. منم به خاطر این که می
 کنم.دونن که من بازی میراستی اونا می

 ها آشنا شدی؟ از چه طریق با این شبکه -

هم هست، منو آشنا کرد. گفت عکسا و فیلمای خیلی باحالی داره، بعد  کالسیماول دوستم که هم
 اس بدی. بعد منم خوشم اومد، ازش استفاده کردم.امتونی یه عالمه اسمی

 کنی؟ ی مفید هم میها، استفادهاز این شبکه -
. هر روز یرمتونم از تو اون زبان بخونم، یاد بگآره، توی اینستاگرام یه پیجی رو فالو کردم، می

 زنم خوبه.بهش سر می
 دونی؟ ها میهای خودت رو هم از عضویت توی این شبکههدف دوست -

 کنن.یها دارن، استفاده ماونا برای سرگرمی یا برای این که بهمون ثابت کنن که اونا هم از این شبکه

                                                   
 کند.امین بنا بر محیط و جوّی که در آن قرار دارد، از موقعیت مذهبی برخوردار است و در شهر قم زندگی می .1
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 کنی؟ تر با چه کسانی چت میبیش -
دیم. یا اس میامعموم که اول دبیرستانه. به هم دیگه اس تر با فامیالمون، به خصوص پسربیش

 فرستیم. بعد عکس هم مثلگن، میاز این شکال که بهش استی، نه استنکر، آهان استیکر می

 کنیم.کالسیم هم که گفتم، چت میفرستیم با همهمونایی که گفتم، می
 کنی؟ چه قدر وقتت رو صرف چت کردن می -

رم زیر پتو، یواشکی به هم کنیم، میبه بعد تا هر وقت که خوابم بیاد، چت می 1شبا از ساعت 
صبح شده، باید برم مدرسه. اعصابم به هم  1بینم، ساعت فرستیم که آخر سر میاس میاماس

 خوره که بخوام برم مدرسه.می
 فرستید؟ فرستید، مگه چی میگی یواشکی برای هم چیزی میچرا می -

ی ازدواج و زن و شوهری و بوس و این جور چیزا تر اون چیزایی که درباره)پس از خندیدن( بیش
 دونی که.دار نمیفرستیم، خیلی خندههستن رو برا هم می

 ها رو داره؟خانواده پسر عموت اطالع دارند که پسرشون این شبکه -

ی دادن نداره. مستقل هستش، ولی خدایگن پسرشون بزرگ شده، دیگه نیازی به گیر آره، ولی می
 ای کاش منم این جوری راحت بودم.دم مامان و باباش گرم، 

 ساله 12، سینامصاحبه با  -2-6

منم شاید بزرگ . وردنآهم تفریحه و هم پول در  ،زدنبندی شرطدیگه اآلن همه سایت 

 .منزبسایت  ،شدم
 

 تذکر پژوهشگر:
را ناسی شمطالب رواندر آن کالس پنجم ابتدایی است با او از طریق پیج اینستاگرامی که سینا 

ین ا. و وی با درخواست من مبنی بر انجام مصاحبه موافقت کرد آشنا شدم ،ذارمگبه اشتراك می

 مصاحبه در بستر اینستاگرام صورت پذیرفته است.
دهه هشتاد نسل  عالیقمورد  خواستم درشناسی هستم و میمن دانشجوی روان سالم عزیزم -

 تونی به سواالتم جواب بدی؟می ،اگه وقت داشته باشی ،تحقیق کنم

 کنی؟ 1شه بعدش شاتممی ،سالم بله، بپرسید

                                                   
اسکرین شاتی از صفحه پروفایل یک کاربر است که به منظور نمایش پروفایل آن شخص به  ،در اینستاگرام شات اوت .1

زایش گردد و منجر به افبرای تبلیغات محسوب می روشدر واقع تکنیک شات اوت در اینستاگرام یک رود. به کار میدیگران 
 .شودفالوور اکانت مورد نظر می
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 .حتماً ،باشه -
 .سوال بپرسم که بعداً ،بگو بهم جا خسته شدی هر -

 .اوکی

 گی؟بهم می رو اسمت -
  .محمدمهدی هستم

 ؟ هست سینا پیجتپس چرا اسم  -
 .کننسینا صدام می

 سالته؟ سینا جان چند -
 .سالمه 12

 کالس چندمی؟ -
 کالس پنجمم.

 داری؟رو از چند سالگی اینستاگرام  -

 .سالگی 11
 خودت ،من هستی من از طریق الیوی که چند روز پیش گذاشتی دیدمت که جز فالورای -

 درسته؟ ،داری روفالوتا 1111
 .دارم فالوور 1121

 ؟ هست این پیج برای خودت -
 .رهآ

 چه کار کردی؟، یپیدا کرد روسال چه قدر زیاد فالو این دو یتو -
 .رهرام باال بوکنم تا فالوپیج باز گذاشتم و خودمم فالو می، دونمنمی ،و گذاشتمر عکس خودم

 کنی؟می ها روکار برای چی این -
 .ر زیاد داشته باشموخواستم فالوخب می

 ؟دپیجت همه افراد غریبه هستنتو  -
 .شناسمنمیاونا رو اکثراً  ،رهآ
 داری فالوور زیاد داشته باشی؟ چرا دوست -

  .خوبه
 چرا خوبه؟  -

 .ر دارهوفالو تا4111یکی از دوستام  ،راشون زیادهودوستامم فالو
مگه  ،کردی که بالکش کردیمومو داشتی صحبت می هبع تو الیوی که گذاشته بودی راج -
 داری؟ رو ش اهشمار
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 .رهآ
 وردی؟ آ رو شاهاز کجا شمار -

 .از لینک

 ؟ هست لینک واتساپ منظورت -
 .(بالك لیست واتساپش هست که در دفرستم مییبرا را عکسش) رهآ

 
 

 
 

 
 
 داری؟ ایهای دیگهبه جز اینستاگرام و واتساپ برنامه -

 .نه
 به نظرت کدومشون بهتره؟  -

 .اینستا بهتره
 کنی؟ دنبال میرو هایی خوب تو اینستاگرام چه پیج -

 .هادمای معروف و سلبریتیآدمای عادی و بعضی از آ
 بزنی؟ نمی تونی چندتا مثال برامی -

 .کنمدنبال می رو ، پویان مختاری، میالد خواه، عرفان علیرضاییآرمان د فریکخب من 
 ؟ هست کی آرمان د فریکخوب  -

گاهی اوقات تکست یا  کنهامتحان می رو های احمقانهایده ،ذاره از کاراشمیپستای باحال 
 .نویسهمی

- eht kirf یعنی چی؟ 

 ه.معنیش ترفند
 کنه؟ ایی میهچه کارمگه  -

 .کنه ببینه واقعی هست یا نهامتحان می ،ذارنچیزایی که تو اینستاگرام می
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 ایی؟همثالً چه چیز -
ت توش گذاش رو بعد پیرهن سفیدش ،فیلمی که گذاشت کلم قرمز و نمک و سرکه ریختخرین آ

 .کنهجور کلیپا درست میکالً از این .رنگی شد
 انجام بدی؟رو اش هم تا حاال شده کاره تو -

 .درست کنم، ره یه بار اومدم موشکی که درست کردآ
 موفق شدی؟  -

 .رهآ
 هایی؟ چه تکست ،سهینوگفتی تکست می -

 .1فرستم براتاآلن می ،رپ اینا

                                                   
 طی آن است ونده اها خورمان د فریک که برای نوجوانآتکست ، قسمتی از فرستدبرایم میرمان د فریک آفیلمی از سینا . 1

 تأکید کرده است، به شرح زیر است: اهمیت نشان دادن رفتن به مدرسه و درس خوندنبیبر 
 ،رفتم پی درسم ،خیال شدماینستا بی

 ،ماهزنگ زده به عم ،مامانم خوش حال شده بود
 ،گه پسرم قراره دکترشهمی

 ،ت سال درس بخونه سوار پورش مورش شههش 
 ،کنممونم اینفلوئنسر کش بارون میمنم می ،خبری نی ننه ،هه
 ،زنم و همه کفهای خنگول میایده

 ،دکی هنو توی مدرسس پی آناتومی بدن و شرح مغز
 . س...ه ابرام مسخر ،شدم خسته از حتی فکر کردنش
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 گه؟به نظرت درست می هست، نظر خودت در مورد کلیپش چی -
ولی همه چی  ،اش مامانا دوس دارن ما درس بخونیممون بریم، همهه خودما باید دنبال عالق ،رهآ

 .ذارمدو روز دیگه یه عالمه تبلیغ می ،که درس نیست، اآلن منم پیجم بره باال

 ذاری؟ گتبلیغ برای چی ب -
 .پول در بیارم

 ورد؟ آشه پول در دونی چه قدر میمی گراماینستا دربا تبلیغ گذاشتن  -
  .ملیون در میارن 1ای ره بعضیا هفتهآ

 اینستاگرام داری؟ د،دوننت میاهخانواد -
 .رهآ

 م فالوت کردن؟ه مامان و بابات -
 .مامانم و بابام اینستا ندارن

 چرا؟ -

 .و تل دارن همون واتساپ
 ذاری؟گب سینا تو هر روز الیو میوخ -
  .نه

 ذاری؟گایی الیو میهچه زمان -

 .م سر برهاهموقع حوصل هر
بینن برن ببینن و نمیر ایی که پستاشهاون ،کردی 1رو تگ استوری گذاشتی پویان مختاری -

 کنی؟همیشه دنبال میرو خودت پیجش ، حال کنن
 

 
 
 

 
 

 
 
 

                                                   
 امیدهنتگ کردن  ،های مختلف اینستاگرامدی اکانت دیگران در بخش رچسب زدن آیدر شبکه اجتماعی اینستاگرام ب .1

 .دشومی
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 .پویان خیلی الکچریه ،بینممی رو من هر روز استوریش ،هرآ
 ؟پول درمیارهچه جوری  دونی پویان مختاریمی -

 .دیگه، سایتم داره اس خواننده

 سایت چی؟ -
 .بندیشرط

 بندن؟بندی سر چی شرط میتو سایت شرط -
ا دونم خیلیا اون جولی می ،دونمنمیتر بیش هم هست،سایت حضراتش برای فوتبال و بازی 

 .برنمی
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 دونی؟از کجا می -

 .ام دادنبهش پی ،کسایی که پول بردن ، بعدذارهخودش استوری می
 دادی؟تونستی انجام میخودت اگه می -

 .عالیه دیگه ،شه خیلی پول بگیرموقتی تو چند دقیقه می ،رهآ
 داری سریع پول دربیاری؟ دوست -
کنیم بینی میخوبه که، پیش ،شه راحت پول درآوردمی ،که یه عالمه تالش کنیبه جای این ،رهآ

 .کنیممی بینیدیگه پیش رو چون ما خیلی چیزا ه،شه گفت گناهنمیدیگه، جوری اینرو و یه چیزی 
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منم شاید بزرگ شدم  ،وردنآهم تفریحه و هم پول در  ،زدنبندی شرطدیگه اآلن همه سایت 
 .منزبت سای

 که پول در بیاری؟ -

 .رهآ
 پس از هر راهی بتونیم پول دربیاریم اشکالی نداره؟ -
 .نه
 اگه دزدی کنیم چی؟ -

 .که دزدی نیستولی این ،دزدی بده
 کنی؟کاری چه کار میایی که بیهزمان -

 رم.می اینستا
 ی؟گراماینستاتوی اش همهیعنی  -
 .رهآ

 هستی؟ گراماینستا یروزی چند ساعت تو -
 .ساعت 7، 1
 رسی؟ت میی خوداهبه درساون وقت  -

اول د: گویدارد که میهنگ ساسی مانکن )اشاره به آ تازه اول اینستا بعد کتاب ،کاری ندارم که

 گذارد(.استکیر خنده می و همراه آن اینستا بعد کتاب
 دن؟بهت نمی تکلیف یا نداری آنالین کالس نداری، کاری چرا -

 .دم، وگرنه تو اینستامرم جواب میسریع می ،ام بیادموقع پی رم هرین که مینالآکالس 
 شه؟معلمت متوجه نمی -
 .فهمهنمی ،نه
 بلدی جواب بدی؟ ،خوب اگه سوال بپرسه چی -

 .گماز رو کتاب می
 کنی؟حفظ نمی رو اهخودت درس -
 .حفظ کنم رو کارم این همهمگه بی ،نه

دختر #)هشتگ ؟هایی گذاشتی که اصالً ربطی به عکست ندارههشتگات هبرای چی زیر پست -
 .(.بوس..#پسر#

 .شهجوری پستام دیده میاین
 از کجا یاد گرفتی؟رو این هشتگ زدن زیر پست  -

 .زننزیر پستشون هشتگ می ،اینستا دیدم یتو
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 شه؟دیده میتر بیشپیجت  ،خوب بعد فهمیدی هشتگ بزنی -
 .اون گفت تو اکسپلور میاداز دوستم پرسیدم  ،رهآ
 اکسپلور کجاست؟ -

 .دهنشون میرو اون جا همه پستا  ،همین صفحه اول اینستا دیگه
 هشتگ بزنیم؟کافیه فقط  ،پس برای دیده شدن -

 .باید انجام بدیمهم کارای دیگه 
 تونی به منم بگی؟می ،اییهمثالً چه کار -

رو ها خواننده ینظرسنجی بذاریم یا همون آهنگامثالً چالش بذاریم، تو چالشا شرکت کنیم، 
-این باالست، فالووراشون که استوریشون تو بذارن اونا ،تگ کنیم رو اونا ،بخونیم و استوری کنیم

 .شیممی دیده جوری
 ت یاد گرفتی؟ ن خوداز دوستا رو این اطالعات یهمه تو -

 .هستهم تو اینستا آموزشش  ،ش که نهاههم

 موزش چی؟ آ -
  .پول در بیاریم از اینستاگراماین که  آموزش باال بردن پیج و الیک و

 معرفی کنی؟  رو اهتونی بهم چندتا از این پیجمی -
atseI- Isott@ 

eIkt- atdrI- okkrirIo2@ 
yAIiIiIdtaA@ 

 بهم بگی؟ رو ا یاد گرفتیهتو این پیج که تونی چندتا چیزیمی -
 تو اینستاگرام پنهان کنیم کسی نبینه یا دایرکت که برامون میاد ور نالین بودنمونآکه مثالً این

 .نمیبدون سین کردن بب ،تو اینستا
 پنهان کردی؟رو خودت آنالین بودنت  -

 .رهآ
 چرا؟ -

 ،ه بفهمنکخونم بدون اینولی اآلن پیاماشون می ،دمولی جواب نمی، نالینمآخواستم ببینن نمی

 .دمموقع خواستم جواب می هر
 دی؟دیر جواب می رو اهپیام -
 .کنمکار بودم، سین میموقع بی ره هرآ
 کنی؟می دیگه با گوشیت چه کار ،که تو اینستاگرام بچرخیبه جز این -

 .کنمفیلم ادیت می
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 چه فیلمی؟ -
 .کنمذارم و استوری میروش صدا می رو دارخنده یفیلما

ت خود ،گذاشتیرو روی اون صدای نقی  و کنههمین فیلم که رئیس جمهور داره صحبت می -

 ادیت کردی؟
 .رهآ
 از کجا یاد گرفتی؟  فیلم روادیت  -

 .همین یوتویوب و اینستاگرام

 کنی؟چه جوری ادیت می -
 .با چندتا برنامه

 دی یا کامپیوتر؟با گوشی انجام می -
 .با گوشی

 چی هست؟ د،خوب هستن برای ادیت تهایی که به نظرچندتا از این برنامه -

wrdtoshoV@ 
sosetis@ 

 ؟ددارن یها چه قابلیتخوب این برنامه -

به فیلم  ور ونیم، فیلم فشرده کنیم یا عکسابتونیم رو فیلم صدا بذاریم، چندتا فیلم بهم بچسمی
 .برنامه خوبیه ، ویدیو شوبلد باشی ،شه کرددیگه می یخیلی کارا ،تبدیل کنیم
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 کنی؟دیگه چه کار می 

 .الدخواهیم، کنم مثل عرفان علیزادهچیزای فان درست می ،همین دیگه

 
 

 
 
 
 

 
 کنی؟خوب سینا جان تو از یوتویوب استفاده می - 
 .رفتمقبالً می ،رهآ

 ری؟اآلن دیگه نمی -
 .ترکنم بیشفعالً فقط تو اینستا فعالیت می ،نه

 دیدی؟تو یوتویوب چی می -

 .1هشون کیودی پایترینولی باحال ،کردمدنبال میرو تر گیمرا من بیش

                                                   
کیو دی پای شخصیتی است که امروزه در یوتویوب بسیار مشهور است و اسم مستعار خودش از پیو دی پای که یک یوتیوبر کمدین و . 1

ان صدا کیاو را ولی است، محمد مهدی  ،کیو دی پای اسم های کامپیوتری، اهل سوئد و ساکن انگلستان گرفته است.کننده بازیتهیه
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 ؟هست کیودی پای کی -
 .کنهکت میاکنه، ری گیم بازی می

 کت یعنی چی؟اری  -

 .کنه باهاشونده به فیلمای دیگه و شوخی میکشن، واکنش نشون میایعنی همون ری 
 ایی؟هچه شوخی -
 .ادبیهخه یه کم بیآ
 ؟هست مورد چی شه بهم خالصه بگی درحاال می -

دار ولی خنده ،زداز این حرفای بد می و وردآدر میی سرین و عمو جانی رو یه بار اومده بود صدا
 .بود

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
ای ادامه به صورت حرفهرا ادامه نداده و کار یوتویوب  را و ساکن تهران است. فوق دیپلم دامپزشکی دارد و درسش 1371متولد  .کنندمی

 .بازدید باالیی داردبه همین سبب و  دکناستفاده می+ 18ش از تصاویری خودهادی پای برای دیده شدن فیلم داد. کیو
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 ؟دایی که گفتی کی هستنهخوب این -
که فیلما بد هم جانی  اره، عمویمسخره بازی در م ،گه من شاهزاده ایرانمسرین که خودش می

 .کنهدرست می
 کنه؟ای بد درست میهیعنی چی فیلم -

خواست در این مورد زیاد صحبت نمیو کشید در ابتدا انگار خجالت می) همین فیلمای بد دیگه
  .(دکن

 ؟رو دیدی اشهتو فیلم -
 .چندبار دیدم ،راستش آره

تونی بهم بگی چه چیزهایی می ،ولی خنده داره ،زنهای بد میهحرف خوب گفتی کیودی پای -
 گفته؟

 .کنهمی توهین قرآن به که سرین با ،مسخره کرده بود رو یه بار اومده بود اتابکی
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 ؟هست اتابکی کی 
زنن به زنگ می ،یه عالمه مزاحم تلفنی داره ،کنهکالً از ایران انتقاد می ،یه شخصی سیاسی

 .داره رو شاهدوستم شمار ،رنابازی در می ش مسخرهاهبرنام

 
 
 
 

 

 

 

 ورده؟ آاز کجا  رو شاهدوستت شمار -

 .برای منم فرستاد ،پیدا کرده
 چرا برات فرستاد؟  -

 .نیمما زنگ بز ،جوریهمین
 کنه؟ گه که از ایران نقد میخوب این اتابکی چی می -

 .اینا خوششون نمیاد و رهـبریسرین و این اتابکی از دولت ایران 
 چرا خوششون نمیاد؟  -

 .زادی ندارنآگن ملت می

 زادی نداریم؟ آگن دونی برای چی میمی -
داره بره بیرون، تو خارج بخوان زنا ورزش  جور دوست کس هر مثالً هر ،همین به خاطر لباس زنا

 .جا با چادر باید برناین یول ،پوشنمی نیم تنه ،کنن
 ذاره خوب نیست؟ گدم چادر بآ -

یا  گهمی رو همین هم اتابکی ،داره باشه جور دوست کی هر گم هرمی ،گم خوب نیستنمی
ه الکی ن ،به زبان خودمون باید باشه ،چیزی نفهمیمو بخونیم قرآن عربی که گفت به جای اینمی

 .فهمیمچیزی بگیم که نمی
 گه؟ به نظرت درست می -

 .رهآ
 درسته؟  ،بخونیم بفهمیم ور نآتونیم معنی قرمی -
 .ولی به زبان خودمون باشه بهتره، رهآ

 از این که وقتت رو در اختیار من قرار دادی، متشکرم. -
 کنم.خواهش می
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 ساله 12امیرمحمد، مصاحبه با  -2-7

خوام یاد بگیرم، كارای فتوشاپی و طراحی و این نویسی رو هم میبه جز بازی، برنامه

 تولید محتوا و استریمینگ و این چیزا... . چیزا، توی بازی هم

 
 سالم.  -

 سالم.

 اسمت چی هست؟ -
 اسمم امیرمحمده. 

 امیرمحمد کالس چندم هستی؟ -
 کالس پنجمم. 

 ها از شما داشته باشم؟دی چندتا سوال درباره درس و این چیزاجازه می -

 آره. 
 درسته؟، شهمیبرگزار  یها مجازدر حال حاضر کالسمتشکرم، امیرمحمد  -

  .آره
 اآلن اوضاع مدرسه چه طور هست؟ -

 خوبه، بهتره.
 از چه نظر بهتر هست؟ -

 خندد(.هام بهتره )خودش هم مینمره
 گیری؟طوری چیزی یاد میکنی اصالً اینحس می -

 آره. 

 چه چیزهایی مثالً؟ -
 بینیم... . های علوم رو میدرس... مثالً ریاضی... ویدیو

 ها بهتر شده؟ات به خاطر تقلبنمره -
 یه ذره، نه خیلی. 

 کنین، مگه آنالین نیست؟چه جوری تقلب می -
دن و ما باید بهشون جواب بدیم، بعد توی گروه هر کی هر مثالً یا توی سایته یا سواال رو می

 فرستیم. گه و بعد میچی جوابش رو به دست آورده، می
 همه با هم، یا فقط چند نفر؟ -
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 فرستیم، بقیه چون خیلی رفیقیمنفریم، ولی فقط سه، چهار نفر می 13، 12مثالً یه گروه هستیم 
 کنند. باهاشون هم استفاده می

 خوب به نظرت این کار درستی هست؟ -

کنیم، خیلی وقتا سر ای نیست خب... معلما هم براشون مهم نیست ما چه کار میچاره دیگه
 شن. کالس حاضر نمی

 کنی؟کاری خودت رو چه کار میتر وقت بیری بیشاآلن که مدرسه نمیخوب  -
 کنم. کنم یا فیلم نگاه مییا بازی می

 بینی؟فیلم و سریال چی می -

 کنم. های جدید رو نگاه میبینم، اگه بخوام ببینم انیمیشنزیاد نمی

 تونی نام ببری؟مثالً چی، می -

هایی که ایرانین و قشنگ اومده، دوست دارم ببینیم، یا سریال 1لمونه، اما جدیداً سویادم نمی
 ده. کنم، مثالً کرگدن خیلی قشنگ بود، یا اآلن که قورباغه داره میهستن رو نگاه می

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                   
1. Soul 
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 ها مناسب سن تو هست؟به نظرت این -
 سال ببینه.  12تر از نویسه بعضی وقتا که بزرگنه، اولش هم می

 پس پیش اومده چیزی بشنوی یا ببینی که مناسب نباشه؟ -

 دن. مثالً فحش زیاد می
 چه فحشی؟ -

 ناموس! کثافت!مثالً بی

 گن؟سال، مامان و بابات چیزی نمی 12نویسه مناسب باالی که میوقتی -
 بینم. دونن، چون تو گوشی مینه، نمی

 دیدی؟بینی یا همیشه مییتر فیلم ماین اواخر بیش -

 بینم.تر میایم، بیشتر وقتا خونهکه بیشبه خاطر کرونا و این
 هایی عالقه داری؟به چه فیلم -

 به فیلمای تخیلی و اکشن.  
 چه فیلمی دیدی؟ -

 مونه آخه. اسم فیلم یادم نمی
 بینی؟معموالً با کی فیلم می -

 هاشون. کنم بابا خواهر یا بابام، با فیلمایی هم که عالقه ندارم مثل فیلمای ترسناك، حال نمی
 ده؟بینی چه حسی به تو میهای اکشن که میفیلم -

 جذابن، لذّت بخشن. 
 چی توی اکشن هست که لذّت بخشه؟  -

چیزی که تو ذهن آدم  کههاشون باحاله، تخیلی هم مثالً اینها و درگیریاکشن اون تیراندازی

 شه به صورت واقعی ببینی جالبه. هست رو می
 ات چی هست؟انیمیشن مورد عالقه -
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کردم، ولی اآلن دیگه قدیمی شده، اآلن حوصله سریال کارتونی ندارم، تن یه موقع نگاه میبن
 بینم. انیمیشن سینمایی می

 چرا حوصله سریالی نداری؟ -

 ای بازی. ذارم برتر وقتم رو میبیش
 خوب انیمیشن سینمایی مثل چی؟ -

ها سواران فکر کنم، یا اژد 1کرد، اینساید اوتیه کارتونی بود که در مورد احساسات صحبت می
 ها را درمان کنیم، اینا خیلی باحال بود، همه قسمتاش رو دیدم. خیلی باحال بود، یا چه طور اژد

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یاد دادن؟ها به تو چی این -
 هیچی، تخیلی بودن. 

 ده که دوستش داری؟تخیلی بودن چه چیزی بهت می -

 تونه انجام بده رو توی زندگی واقعیکنه، اما نمیگفتم قبالً، اون چیزهایی که آدم بهش فکر می
 بینه.می

 شه؟تخیلی شامل چیزهایی مثل جادوگری هم می -

                                                   
1. Inside out 
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 آره، فکر کنم. 
 وگری چی هست؟نظرت راجع به جادو و جاد -

 دونم، واقعی که نیستن. نمی

 کردی؟ای نگاه میاز چه شبکه -
 دیدم، خارجی بود. سی هم میبیام
 کردی؟جا چی نگاه میاز اون -

رفتن داخل یه سری تفنگا، بعد اون شخصی مثالً یه موجودات ریزی بودن، بعضی برقی بودن می

تر ها بزرگکرد، اون کوچولوکنه، بعد وقتی پرت میتونست اینا رو پرت که تفنگ دستش بود، می
اومد، ولی دادن، از اون خیلی خوشم میشدن و به طرف مقابل یه قدرتی میشدن و قدرتی میمی

 اسمش رو یادم نیست چون خارجی بود. 
 کامپیوتر هم داری؟به جز گوشی و تبلت،  -

ید، کشدیمی و ضعیف بود و هیچی نمیآره، ولی شخصی برای من نبود، برای خانواده بود و ق

 خوام پوالم رو جمع کنم و سیستم جدید بخرم. اآلن می
 سیستم منظورت چه طور سیستمی هست؟ -

ه هایی کمثالً من خودم آرزو دارم که یه روز سیستم قوی داشته باشم، و بتونم توش همه بازی
خرم، با احتمال زیاد این سیستم رو می دوست دارم رو انجام بدم، بعد خب تا یه مدت دیگه هم مثالً

تونم خیلی کارایی که دوست دارم رو انجام بدم، اآلنم یه سری از قطعاتش رو گرفتم، مثالً بعد می
 مانیتور، کیبورد، و این چیزا... .

 خوای چه کار کنی؟دقیقاً می -
ی طراحی و این چیزا، تو خوام یاد بگیرم، کارای فتوشاپی ونویسی رو هم میبه جز بازی، برنامه

 بازی هم تولید محتوا و استریمینگ و این چیزا... .
 گی رو من شنیدم که خیلی گرونه؟این سیستمی که می -

 شه. میلیون می 31آره، تقریباً 
 خوب برای مامان و بابا سخت نیست، این مقدار پول رو برای کامپیوتر تو بدن؟ -

خونه، پولی که به دست میاریم رو یه بخشیش رو بدن به  زیاد هست، ولی قرار بود برای فروش

 من تا این سیستم رو بخرم. 
 این قطعاتی هم که تا اآلن خریدی رو خودت خریدی یا برات خریدن؟ -

 هام خریدم، بقیه رو هم بابا کمک کرده خریده برام. آره، یه بخشیش رو با پول فروش اکانت
 مشکلی ندارند؟بعد مامان و بابات با این قضیه  -
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خواستم، ولی اآلن دونن که واقعاً عالقه دارم بهش، قبالً شاید فقط برای بازی مینه، چون می
م یاد کنویسی هم کمها رو بگذرونم و برنامهخوام تابستون که شد کالس کامپیوتر هم برم، دورهمی
 . هم پیدا بکنم با این مدركتونم بعداً کار گیرم، این که مدرك کامپیوتر رو داشته باشم، میمی

 دن؟هایی به تو یاد میبا این مدرك چه چیز -
عد اطالعات قطعاتی و اینترنت، بببین هفتگانه هست، اکسل، ورد، اکسس، پاورپوینت، ویندوز، 

 دن. گیرن، هر کدوم اینا کلی چیز یاد میهمینا رو هم امتحان می
 چی شد که به فکر این کالس افتادی؟ -

ز همین دوستای مجازیم بهم گفت که این خیلی فکر خوبیه، بعد فهمیدم خودمم بهش یکی ا
 عالقه دارم. 

 اآلن ایمیل و جیمیل هم داری؟ -
 آره.

 کنی؟چه کارهایی باهاشون می -

 ای بخوای وارد بشی، نیاز به ایمیل داری. توی هر بازی
 کی برات ایمیل ساخته بود؟ -

 خودم ساخته بودم. 
 اد گرفته بودی؟از کی ی -

 هیشکی، خیلی راحته. 
 فیسبوك هم داری؟ -

 اآلن نه. 
 کردی؟وقتی فیسبوك داشتی، با اون چه کارهایی می -

، حذفش خوره خیلیقدیما برای ذخیره سازی یکی از بازیام فیسبوك داشتم، بعد دیدم به درد نمی
 کردم. 

 کنی؟بال میها رو از کجا دناآلن اخبار جدید، حتی اخبار بازی -
 گن. های تلگرامی، مثالً افراد ایرانی که اخبارش رو میکانال

 های اخبار هم داری؟فقط کانال بازی داری یا کانال -

 بینم. دارم کانال اخبار و اینا، چیزای جدید که میاد رو می
 کنی؟ها و بازیگرهای خارجی، کار چه کسانی رو دنبال میاز خواننده -

دم، رو گوش می 1تر هم موزیکای تیک تاکیدر تالش نیستم اسما رو حفظ کنم، بیشزیاد من 
 یا اونایی که آرامش بخشن و خارجین. 

                                                   
 سازند. ها ویدیو می( نام یک برنامه است که مردم در آن با آهنگTik tokتیک تاك ) 1. 
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 خوب تیک تاکی مثل چی؟ -
کنم، مثالً طرف در مورد اون شخصیت گیمی یه تیک تاك درست تیک تاکای گیمی رو نگاه می

 زنه. رکتر تو بازی روپایی میذاره و کاکنه، مثالً یه آهنگ خیلی خفن میمی

 ها رو دوست داری، تا حاال شده خودت هم این کار رو بکنی؟پس این -
 من قبالً یه چیزی درست کرده بودم. 

 مثل چی؟ -
 یه چیز عادی در مورد گیم بود، بعد فرستادم به مدیر گروه که بذاره توی گروهش. 

 خودت هم کانال داری؟ -
 نه، ندارم.  -

 بعد از این ویدیو بازخورد گرفتی؟ 
 نه. 

 خوب کسی چیزی نگفت که تو تشویق بشی باز هم انجام بدی؟  -

 دوست دارم خب، ولی حال ندارم درست کنم. 
 دونی، چه طوری هست؟از تیک تاك چی می -

 دونم چی بگم. تیک تاك هم یه جور تولید محتوا به حساب میاد دیگه، نمی
این چی  ها بیان اذیتت کنن کهاین کاناال یه ویدیویی چیزی بفرستی، بعد بچهتا حاال شده تو  -

 بود دیگه یا حتی تعریف کنن؟
نه، ولی مثالً یه بار یه گیم پلی از خودم گرفته بودم گذاشتم آپارات، یه چندتا از رفیقام دیدن 

 گفتن بدك نیست، خوب بود. 
 دوست داری باز هم این کار رو انجام بدی؟ -
 ره، ولی هر وقت سیستم بگیرم. آ
 بعد عکس خودت هم مشخصه؟ -

ین کار تره، به جای افایر و اینا رو بدون عکس گذاشتم، خیلی باحالفعالً نه، چون گیم پلی فری
 ره. تتری بندازه، یه موسیقی داشته باشه، خیلی جذابهای باحالآدم بیاد، هایالیت کنه یا افکت
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 ها باعث شده که روی تحرکت تأثیر بگذاره؟کردن این بازی -

 آره، کمی. 
 چه جوری شدی؟ -

رفتم، با دوستام توی کوچه بازی ور میور اونخوردم توی خونه، هی اینقبالً خیلی تکون می
دم که بشینم توی خونه و بازی کنم، هم رفتم، ولی اآلن ترجیح میکردم یا خیلی بیرون میمی

گذره، هم به خاطر کرونا هر چه قدر بیرون نری بهتره، کالً توی این کرونا رونق میتر خوش بیش
 کنن. نشین شدن و دارن بازی میتر شده، چون اکثراً دیگه خونهها بیشبازی

 خوابی؟ها چه ساعتی میساعت خوابت چه طوریه امیرمحمد، شب -
ه کد بخوابم شاید یک بخوابم، مگه اینخوابم، ساعت خاصی نداره، خیلی زوهر وقت که شد می

 خوابم. سر صبح ساعتای چهار صبح پاشم که امتحانم رو بخونم، در هر صورت بعد از یک می

 های مدرسه چه طورند؟بعد کالس -

پا شدم یه سالم گفتم  8/ 5، 2یکی  8تا زنگ گذاشتم، یکی ساعت همین دیشب مثالً من سه

 هم پا شدم دوباره حاضری زدم و باز خوابیدم.  5/2توی گروه، دوباره خوابیدم، 
 ری؟کالس زبان هم می -

 رفتم، ولی ول کردم، به زودی شاید برم. می
 ری؟چرا دیگه نمی -

 دادن. قدر قوی درس نمیرفتم، اونجایی هم که کالس مییه مدت دیگه حوصله نداشتم، اون
 هست؟به نظرت یادگیری زبان انگلیسی چه قدر مهم  -

 کنم مهمه، چون همه چی اآلن با انگلیسی سروکار داره.فکر می
 که وقت گذاشتی و با من صحبت کردی. جان ممنون از اینامیرمحمد -

 خواهش.
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 مهسا )نوجوان مبتال به ناتوانی عقالنی(مصاحبه با  -2-8

 . ماز اینترنت یاد گرفتم، كوكو سبزی و سیب زمینی و مرغ سرخی )سوخاری( درست كن

 
 یادداشت پژوهشگر:

ای بود که من داشتم. مهسا نوجوانی با بهره هوشی ترین مصاحبهمصاحبه با مهسا شاید جذاب
است. وی دختری بسیار پر انرژی بود که باید به انرژی و شوق او جهت مناسب داده  71تا  11بین 

ی اطی در این میان، فضای دوستانههای ارتباترین نکته در ارتباط با کاربری از فناوریشد. مهممی
ند. ااست که مهسا همراه با دوستانش، نه تنها در کالس، بلکه در فضای مجازی هم آن را پیدا کرده

گروه تلگرامی دوستان او که کاربری مثبت فراوانی هم داشت، بسیار قابل احترام بود. او همراه فاطمه 

کرد. ه هم ارتباط خود را با دوستان نزدیکش حفظ میو مریم و ساناز یک گروه داشت و بعد از مدرس
 فرستادند که بسیار متناسب باهایی شاد میها در فضای صمیمی خود برای هم تصاویر و آهنگآن

 ها برای زندگی بود. شور و ذوق آن
 مهسا و دوستانش از طریق فناوری دست به تجربیات مشترك دیگری زده بودند. به عنوان نمونه

تمام  شدند، بلکهکرد، باقی دوستان نه تنها جویای احوال او میها یک روز غیبت میاگر یکی از آن
فرستادند و همین گروه دوستی، معنی حمایت اجتماعی های آن روز را برای او میها و درسمشق

 گردند.ها به دنبالش میاست که انسان
کند، او همان طور های معموالً کمدی تلویزیون را دنبال مییالمهسا در اوقات فراغت خود سر

هایی که گوید، سریال پایتخت را چند بار دیده است. در حالی که پیدا کردن سرگرمیکه خودش می
رسد. معلوم است که مهسا )و خانواده وی( به اثرات جانبی کمی داشته باشد، کار سختی به نظر می

 اند.پس این چالش بر آمدهخوبی از 
های مهسا از اینترنت و اینستاگرام اشاره کرد. یادگیری وی به یک توان به یادگیریدر ادامه می

های زیادی را آموخته و موفق شده حوزه محدود نشده، بلکه هم در آشپزی و هم در خیاطی مهارت

موفق تهیه مرغ سرخی )سوخاری( را گزارش ی سازی کند. چنان که وی تجربهها را پیادهاست آن
 کند. می

 ایتوان به احساس ارزشمندیاش، میاین جا هم عالوه بر سرگرم شدن مهسا و کمک به خانواده
اقع تواند با مفید وکند، به عنوان نکته کلیدی اشاره کرد. همچنین او میکه مهسا در خود حس می

 ها را راضی نگه دارد.در والدین خود نیز به وجود آورد و آنشدن در خانه، احساس بهتری را 
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 سالم. -
 سالم.

 اسم شما چیه؟ -

 مهسا.
 خوب مهسا خانم شما تبلت یا گوشی داری؟ -

 گوشی دارم.
 کنی؟هایی میخوب با گوشی چه کار -

خونم. اگه درس نداشتم، میهام رو دم، یا درسکنم یا پیام به فاطمه، مریم یا ساناز میبازی می
 کنم.بازی می

 های تو هستن؟هایی که اسم بردی دوستخوب این بچه -
 اییم.هم کالسی

 کنی؟صحبت می هاونبا چی با ا -

 تلگرام داریم.
 کنی؟ا راجع به چی صحبت میهخوب با اون -

 دن.هایی که من نیستم، بهم درس میگم، روزها رو میها نباشن درسروزایی که اون
 دن؟های اون روز رو یاد میکنه، دوستاش بهش درسهایی که یکی غیبت میپس روز -

 بله.
 شه یه مثال برام بزنی؟خوب می -

 سم.هایی بنویها رو بنویسم. ریاضی چه صفحهمن چند روز پیش نبودم، ساناز بهم گفت مشق
 هایی که ساناز گفت رو انجام دادی؟مشقبعد  -

 بله.
 فرستید؟هایی میدیگه چه چیزدیگه تو تلگرام برای هم -

 گه تو هم عکس بفرست.فرسته و بعد میتر فاطمه آهنگ میبیش
 فرسته؟هایی برات میچه آهنگ -

 فرسته.های شاد میآهنگ

 مثالً؟ -
 ها، زیاده، حامد همایون و حامد هیراد )حمید هیراد(.خوانندهی همه
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 فرستی؟هایی رو میمهسا تو چه عکس -
 فرستم.ها رو میفرستم و هم از قبل عکسگیرم میهم از خودم عکس می

 شه؟بعد چی می -

 ها. زنیم راجع به عکسحرف می
 کنی؟هایی میشه بگی چه بازیکنی با گوشی، میگفتی بازی هم می مهسا خانم -

 زنم، خیلی نازه.برمش حموم، با اون حرف میبازی گربه دارم، می

 
 
 

 

 

 

 

 فکر کنم اسم بازیش آنجال باشه. -
 دونم.اسمشو نمی

 خودت بازی ریختی تو گوشی؟ -
 نه خواهرم برام ریخته.

 خواهرت چند سالشه؟ -
 سالشه. 12

 های دیگه هم داری؟خوب بازی -
 ها رو دارم.ی بازیبله، همه

 گی؟اسماشون رو می -
 ماشین، انگیری بردز، ... .
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 ریزه؟های گوشیت رو خواهرت برات میی بازیهمه -
 ریزم.بیاد از تبلیغ میها که میان، بلدم بازی بریزم. اگه خوشم خودمم از رو تبلیغ

 خوب انگری بردز راجع به چیه؟ -
 ه.باحالراجع به پرنده بازی، خیلی 

 کنی؟خوب دیگه با گوشی چی کار می -
 بینم. فیلم می

 بینی؟هایی میچه فیلم -

 بینم و دودکش با سریال پدر.پایتخت می

 
 

 
 
 

 
 کنی؟انتخاب میها رو خودت خوب این فیلم -

 آره، خیلی خنده داره پایتخت، چند بار دیدم. 
 کنی؟مهسا خانم توی اینترنت هم چیزی سرچ می -

 گرم.بله، مثالً آشپزی یاد می
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 از اینترنت چه غذایی یاد گرفتی درست کنی؟ -
 . ماز اینترنت یاد گرفتم، کوکو سبزی و سیب زمینی و مرغ سرخی )سوخاری( درست کن

 

 
 

 

 

 

 

 

 شه به من هم بگی؟یکیشون رو که خودت درست کردی می -
م کنیم، موادشآریم، با تخم مرغ با هم قاطی میمرغ سرخی بخوایم درست کنیم، از فریزر در می

 کنیم.کنیم، بعد سرخ میپودر قاطی می

 آفرین حتماً خوشمزه شده بود. -
اریم توی ذریزیم مییم، پنیرشم میریزخریم از مغازه، با کالباس میمی پیتزا هم بلدیم، خمیرشو

 فر.
 مهسا اینستاگرام هم داری؟ -

 بله دارم.
 دی؟هایی انجام میجا چه کار اون -

 بینم.های آشپزی میجا هم عکس اون
 خوب دیگه چی؟ -

 دم، با هم لباس دوختیم برا من.نم کمک میرم، به ماماهای خیاطی هم میهنر
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 های تو هم توی اینستا هستن؟دوست -
 ذارن.بله اونا هم صفحه دارن عکس می

 هایی؟چه عکس -

 ساناز عکس تولدش رو گذاشته بود، خیلی خوشحال بود.
 گذاری؟تو هم عکس می -

 بینم.مینه من تا حال عکس نذاشتم، عکس بقیه رو 
 ممنون مهسا خانم. -

 کنم.خواهش می

 ساله 8نسیم، مصاحبه با  -2-9

 یه كانال برای قیمت سکه و طال هم دارم. 

 
 تذکر پژوهشگر:

های کار در وجوی چند روزه من و انتخاب فرد خاصی در میان بچهمصاحبه زیر حاصل جست
های ریزی و برخوردام، طی برنامهوزهفضای مترو هست. من از طریق مشاهده و پیگیری چند ر

به سختی موفق به جلب اعتماد نسیم شدم و با وی  ،متعدد و مثالً تصادفی با وی در دفعات مکرر

 مصاحبه کردم.
ست که ا یبزرگ پشتیهای مرتب و کولهساله افغانستانی کوچک با لباس 8نسیم یک پسر بچه 

ای کم رو ولی زیرك است که خیلی با احتیاط و در چهفروشنده ملزومات تلفن همراه است. او پسر ب
 مشغول دست فروشی در مترو هست. مصاحبه زیر حاصل این پیگیری است. ،کمال ادب و احترام

 
 سالم عزیزم. -

 سالم. 
 خوبی؟ -

 بله )با خنده(.
 اسمت چیه؟ -

 نسیم. 
 نسیم چند سالته؟ -
 سالمه. 8 
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 کالس دومی دیگه؟ -
 رم.نه، مدرسه نمی

 چرا؟ -

دم )آهی کشید و سرش را به طرفی دیگر برگرداند و در و میر کنم و خرج خونمونچون کار می
 داد(.طول مصاحبه پاهایش را تکان می

 پس ... . -
شروع به پاسخ  ،دم )قبل از پرسش سوالو میر مادر مریضم پدرم فوت شده و من خرج خواهر و

 داده و برایش این مسأله عادی شده است(.دادن کرد، انگار زیاد در این مورد پاسخ 
 کسی اینجا نیست؟ ،فامیالتون چی -

 تایی.نه، ما اینجا فقط خودمونیم، سه
 اهل کجایی؟ -

 خودم ایران به دنیا اومدم، ولی پدر و مادرم افغانی هستن. 

 کنید؟اآلن کجا زندگی می -
 سمت شوش. 

 فروشی؟از شوش میای اینجا دست -
 آره.

 چرا؟ -
 گیرن.ن تهران مأمورا ما رو میچو

 شه در مورد کارت توضیح بدی؟می -
و رگیرم، آخر روز هر چی فروختم از یکی هندزفیری و مونوپد و قاب گوشی و چیزای دیگه می

م فروشدار میده، خرجمون درمیاد، یه وقتایی هم دستمال فالدم، اونم یه پولی بهم میتحویل می
 پولش مال خودمه.  که اونو خودم میارم و کل

 چه جوری با این آقا آشنا شدی؟ -
 دوست بابام بوده.

 چه جوری با اون ارتباط داری؟ -

زنم میاد یه زنگ می ،ده، غروب هم هر وقت کارم تموم شهصبحا میاد مترو، وسایل رو می
 .کنم نبینهرم خونه، ولی دستماال رو قایم میدم و میایستگاه پوال و وسایل رو بهش می

 کنی؟چرا قایم می -
تر برای فروش اونا وقت گذاشتم و دیگه بهم وسیله نده چون ممکنه ناراحت بشه و فکر کنه بیش

 یش از ترس باز شد(.ها)روی صندلی به سمت جلو آمد و چشم
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 گوشیت رو خودت خریدی؟ -
 آره، سهم پول چند ماه را برای خودم جمع کردم و گوشی خریدم.

 گرونم هستا؟ -

 های مترو از اینا دارن.آره. آخه همه بچه
 هایی داری؟از گوشی چه استفاده -

 کنه، آخه اون گوشی نداره.دم خواهرم باهاش بازی میزنم، یه وقتایی هم میزنگ می
 خواهرت چند سالشه؟

 سالشه.  1
 دوستش داری؟ -

و نسیم برای خواهرش  سر از کنارمان عبور کردآره خیلی زیاد )در این حین یک فروشنده گل 
 شه.سر خرید و گفت:( خواهرم حتماً خوشحال مییک گل

وای خوش به حال خواهرت! چه داداشی داره. این قدر به فکرشه )چهره نسیم سرخ شد، خندید  -

 و سرش را پایین انداخت(.
 دی به خواهرت بازی کنه؟خوب گفتی گوشیت رو می -

 آره!
 ترسی گوشیت خراب بشه؟ نمی -

 شینم پیشش و مراقبم، ولی یه جوری که متوجه نشه، حواسم بهش هست. ه، خودم مین
 کنی؟میهم با گوشی بازی  خودت -

 کنم، ولی خیلی کم. بازی میآره، 
 چرا کم؟ -

 ترسم دربیارمش، گم بشه. ام، توی مترو هم میرم خونه خستهچون می
 کنی؟دیگه چه کارهایی با گوشی می -

 هایگیریم از خودمون، نقشه راهگذره، عکس میریم بیرون و بهمون خوش میوقتایی که می
گیره، آوازی که بابام خونده کنم، وقتایی که دلم میرو ازش پیدا می هامترو رو دارم، آدرس داروخانه

مانم زنم برای مادم، از اینترنت عکس ماشین خوشگال رو در میارم، یه وقتایی زنگ میرو گوش می

اش های مترو، با خیلی کارای دیگه، همهزنم برای وسایل یا به بچهگیرم، یا زنگ میدکتر وقت میاز 
 یادم نمیاد که )با خنده(.
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 هایی تو گوشی برای خودت داری؟کنی. چه بازیاوووه... چه قدر با گوشیت کار می
 وی که عاشقشم. ای، سابتییه بازی مُشتی دارم، جی
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 چرا عاشقشی؟ -
کنم خودمم دیگه. آرزو دارم مثل اون با اسکیت توی مترو راحت این ور اون ور برم چون فکر می

 و مأمورا نتونن منو بگیرن.
 ای چیه؟تیجی -

 ماشین بازیه دیگه، خیلی هیجان داره. 
 چه هیجانی؟ -

 رانندگی کنی و از روی آدما رد بشی.تونی با هر ماشینی بخوای می
 شی؟ها رد میوااای... چه خشن. چرا از رو آدم -

 چون ما رو دوس ندارن! 

 کنی دوست ندارن؟وا! چرا فکر می -
 گن برگرد کشورت، اینجا جای تو نیست... .چون به من می

 تا بازی رو داری؟همین سه -
 های خواهرمه. اش بازیبرای خودم فوتبالم هست، ولی بقیه

 
  

 

 

 

 

 کنی؟ها رو بازی میتو هم اون -
 هست. نه بابا. اونا دخترونه

 تا حاال بازی نکردی؟ -

 های هیجان دار و پسرونه دوس دارم... من که دختر نیستم آخه! نه. بازی
 آهان، باشه عزیزم. -
 یت؟ رو هم داری توی گوش هاهای مترو و داروخانهگفتی نقشه -
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 دهد(.)سرش را به عالمت بله تکان می
 بلدی بخونی و بنویسی؟ -

 آره، از خواهرم یاد گرفتم. 

 گی چه طوری؟گفتی از اینترنت عکس ماشین در میاری، می -
 خوای ببینیشون؟نویسم ماشین و خودش میاره، میزنم، میعکس اون روباهَه رو می

گوشی خود را از انتهای کیفش درآورد و قفل آن را که  هاآره بیار ببینم )برای نشان دادن عکس
های تیره الگوی سختی بود، باز کرد(. چه ماشینایی داری تو گوشیت... )تصاویر ذخیره شده، ماشین

 با سرنشینان مؤنث بودند که دارای آرایش و پوشش نامناسب بودند(.

 

  

 

 

 
 

 ماشین تیره دوست داری؟ -
 آره!

 چرا؟ -

 ره.تچون قشنگ
 هایی هم دارن؟!چه راننده -

 خوشگلن، نه؟

 شون خانوم هستن؟هآره، خیلی، حاال چرا هم -
)نسیم آه بلندی کشید و گفت( چون دوست داشتم یه مامان این جوری با ماشین گرون داشته 

 باشیم و باهاش بریم بیرون بگردیم. 
 ها! برای چی همچین رمزی گذاشی؟گوشیت چه رمز سختی داره -

 چون توش عکس و اطالعات دارم خوب.
 هایی داری، بعد نگرانی چه کسی ببینه؟مگه چه اطالعات یا چه عکس -

اطالعات حسابمه که دوس ندارم مامانم ببینه و بفهمه دقیقاً چه قدر پول دارم یا همین عکسایی 
ماشین  م حتیتونیگیرم. یه بار عکس ماشینا رو دید و کلی غصه خورد که نمیکه از اینترنت می

 داشته باشیم که آرزوش به دلمون نمونه.
 خوب گفتی نقشه مترو رو هم توی گوشیت داری؟ -

 آره!
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 های مترو رو بلد نیستی؟راه -
وره، خشه، نقشه به درد میکنن، آدم حول میچرا بلدم. ولی یه وقتایی که مأمورا دنبالمون می

 ها امنه یا مأمور زیاده!دوم ایستگاهدن تو تلگرام که کخبر میها م بچهه شاهتاز

   ها!آهان،کارتون خیلی سخته -
 کنی؟هایی میجز گوشی، دیگه چه بازی -

خوریم و دنبال بازی ها از پله برقی سرمیتر صبحا هم با بچهریم فوتبال، بیشها میجمعه
 کنیم. می

 یگه؟های دتر دوس داری، بازی با موبایل یا بازیکدوم رو بیش -
 بازی با موبایل بهتره. 

 چرا؟ -
 ،های دیگهبازیدر ده بشین، سروصدا نکن، ولی چون با موبایل بازی کنی کسی بهت گیر نمی

 شه دیگه. گوشی بهتره.کنن، نمیها شکایت میگن بس کن، سرمون رفت، همسایههمه می

 دوست داری بزرگ شدی چه کاره بشی؟ -
 مأمور مترو. 

 مأمور مترو؟حاال چرا  -
 ها باشم تا راحت بتونن وسایلشون رو بفروشن. که مراقب بچه

 هایی از اون داری؟گفتی تلگرام هم داری، چه استفاده -
ست، کاناالیی که عکس و فیلم و بازی دانلود هاعضو چندتا کانال و گروهم که مخصوص افغانی

 کنم، یه کانال برای قیمت سکه و طال هم دارم. می

 

 

 

 

 

 

 

 اوووه... مگه طال و سکه داری؟  -

ند خرم، تازشم چبینم هر وقت پایین بود و پول داشتم با مامانم میرو می هاآره، یه کمی. قیمت
وقت پیش که گرون شد کلی سود کردیم )سرش را باال گرفت و ابروهایش را باال داد و با غرور 

 زد(.حرف می
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 از کجا یاد گرفتی؟رو این کار آفرین! چه زرنگی تو...  -
 از خودم.

 وا! چه جوری از خودت؟ -

پرسیدن، منم کردم، از مردم در مورد خرید و فروش ارز و سکه مییه بار شبکه خبر رو نگاه می
 به ذهن خودم رسید این کار رو کنم، تا حاال دو بارم سود کردم. 

 پس خوش شانس هم هستی؟ -
 نخیرم، زرنگم )با خنده(.

 من )از خنده سرخ شد و سرش را پایین انداخت(. آفرین زرنگِ
 نسیم تو چندتا دوست داری؟ -

 دوست؟
 آره دیگه، دوست!  -

 یعنی دوست برای کار؟

 یعنی چی؟ ،دوست کار -
 یعنی به خاطر کار با هم دوست باشیم یا برای بازی کردن؟

 هر دوتاش.  -
 سه نفر.  ،شناسم، ولی برای بازی دورو می هابرای کار که خیلی

 شون گوشی دارن؟ههای کاریت همدوست -
 آره، گوشی وسیله ضروریه کارمونه.

 چرا؟ -
 دهد(.تر الزمه )با هیجان و اضطراب پاسخ میچون برای خبر دادن برای مأمورا بیش

 گی، حواسم نبود!آهان، راست می -
 گفتی توی گوشیت بازی مُشتی داری؟ -

 آره! 
 بازی مُشتی دوست داری؟ -

 خییییلی. 

 چرا؟ -
 خوام یاد بگیرم، اگر گیر افتادم، از خودم دفاع کنم.چون می

 تا حاال چند بار گیر افتادی؟ -
 یش را پایین انداخت و به صندلی تکیه داد(.هاسه چهار بار )شانه

 چه کار کردی، مشت زدی؟ -
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 نه، نتونستم. 
 پس چه کار کردی؟ -

 ن و ولم کردن.گریه کردم، اونا هم وسایلم رو گرفت

 فروشی؟دار رو هم برای خودت میگفتی دستمال فال -
 کند(.)نسیم با حرکت سر حرفم را تأیید می

 با اون طرف چه طوری آشنا شدی؟ -
خوان، یکی از دوستام معرفی کرد، توی تلگرام یه گروه داریم کسایی که جنس دارن و فروشنده می

گیم، اگر با هم کنار بیاییم، برامون جنسا رو خواستیم می ذارن، ما هم هرکدوماونجا جنساشونو می
 رو میارن.

 ... .هااوووه... چه قدر کارتون پیشرفته هست -
 ریزه حساب با گوشی و ما همونآره، این جوری راحت کار گیرمون میاد، تازشم پولمون رو می

 شون سر بچههاکرد، بعضیشه به همشون اعتماد تره، نمیگیریم و خیالمون راحتجا پول رو می

 ذارن!کوچیکا رو کاله می
 وای! چه بد... .  -
 .تر توضیح بدی؟ برام جالبه بدونمشه بیشدی؟ میپس با گوشی کارهای بانکی رو هم انجام می -

رم، خوام جنس بخجا شد و با هیجان توضیح داد( ببین، مثالً وقتی من میآره )روی صندلی جابه

های خونمون رو هم این طوری تونم با همراه بانکم پول جنسا رو بدم، قبضمیبا اینترنت گوشی 
 ریزم.می

 داد(.)در این زمان تلفن زنگ خورد، طرف مقابل فردی بود که به او جنس می
 من باید برم!

 کجا؟
من کار  ها بهش گفتنگرفتم، دیرم شده، حواسم نبود، بچهرفتم یه کم وسایل میباید تا اآلن می

 زنم. عصبانی بود. کنم و دارم حرف مینمی
شم. ممنون که باهام حرف زدی )و برای تشکر از تر از این مزاحم کارت نمیعزیزم باشه. بیش

 دار و یک هندزفیری خریدم(.دد دستمال فالنسیم، چند ع
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 ساله 12احسان، مصاحبه با  -2-11

  .سرعت سنج داره. كرنومتر داره. خیلی چیزا داره و نرم افزار جعبه ابزار، تراززد باكس... 

 
 سالم حال شما خوبه؟ -

 سالم، مرسی.
 اسمت چیه؟ -

 احسان.
 آقا احسان شما چند سالته؟ -

 سال. 12

 کالس چندمی؟ -
 ششم.

 احسان جان شما تبلت یا تلفن همراه داری؟ -
 بله. تلفن همراه دارم.

 هایی داری؟از تلفن همراهت چه استفاده -
 !های کاربردی هم دارمکنم، برنامهبازی می

 هایی هست؟های کاربردی چه برنامهمنظورت از برنامه -
ه، گهای ترافیک تلفنت رو میچراغ قوه داره، مصرف دادهزد باکسه! ای هست اسمش ه برنامهی

 . سرعت سنج داره. کرنومتر داره. خیلی چیزا داره و مثالً نرم افزار جعبه ابزار، تراز
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 های اجتماعی هم هستی؟عضو شبکه -
 !بله
 هایی آشنایی داری؟با چه شبکه -

ی ول ،شون اطالع دارمهترشون آشنا هستم، یعنی در مورد همبا بیش ..اینستاگرام، واتساپ.
 .بعضیاشون رو عضو نیستم

 ها شدی؟چند وقته که عضو این شبکه -
 .سالهحدود یک

 ها آشنا شدی؟توی این شبکهچه طور با کار  -
ن ها دارن ایهاش مجانیه و اینا، منم گفتم اگه بچهگفتن دارن، پیاماولش که دوستام بهم می

توی  زنیم، منمگن و با هم حرف میها رو با هم در ارتباط باشیم و تکالیف درسی و اینا رو میبرنامه
م، ها اصالً آشنایی نداشتها تا مدتها رو، اولهای اونا شرکت کنم. بعد وقتی خودم ریختم برنامهبحث

 .ولی به مرور زمان یاد گرفتم

 دی؟های اجتماعی چه کارهایی انجام میدر صورت فعال بودن در شبکه -
 زنن، کارم داشته باشن، مثالًوقتی که حرف می ،ها باشمها یا بچهکالسیمثالً اگه توی گروه هم

 . زنمحرف می نباهاشو و دمو میر منم جوابشون
 های اجتماعی چی بود؟از ورود به شبکه وته انگیز -

 .ها، دوستامبرای صحبت کردن و ارتباط داشتن با همین بچه
 اجتماعی چیه؟  یهاشبکه از اآلن هدفت از استفاده -

 . تری بلد باشمهای بیشترفند و تری ازشون یاد بگیرمخوام چیزهای بیشاآلن می
 ؟دهای اجتماعی اطالع دارندر شبکهتو از عضویت  هخانواد -

 !آره
 ؟دهای اجتماعی هستنای هم عضو شبکهتوی خانواده شما افراد دیگه -

 .داییم مثالً هست، اشکان و شایان پسر داییام هستن، زن داییم هست ،آره
 ؟دقدر نظارت دارنهای اجتماعی چهی تو از شبکهاستفاده ویر هخانواد -
 .متوسطهن نظارتشو 

 ؟دچه نوع نظارتی دارن -
ها عدم، خودشون بعضی موقجوری که بخوایم بگیم که نه. مثالً وقتی که من پیام می نظارت اون

دم یا مثالً اونا میان باهام کاری دارن، خودشون ام میها دارم پیبینن که به بچهشن و میاکنارم ب
 .نمزتر با دوستام حرف میهست. چون من بیشکنم که فکر کنن چیزی بینن که من جمع نمیمی
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ری کنی، دوست داهای اجتماعی هستی یا داری از تلفن همراهت استفاده میوقتی توی شبکه -
 ؟دتنها باشی یا برات فرقی نداره که خانواده کنارت باشن

 .کنمچون کار خاصی که نمی ،فرقی نداره برام

های اجتماعی تلفن همراه برات توضیحی الیت در شبکهها در مورد فعترپدر و مادرت یا بزرگ -
 دادن یا با تو صحبت کردن؟

 .صحبت کردن نه. دوستام
 ؟دچه چیزهایی گفتن -

اد، شه عکس فرستاد، شعر، جوك، پیام صوتی فرستها میمثالً همین که گفتن که توی این شبکه
  .پیام متنی فرستاد

 های تو بوده؟ثیر دوستأر تحت تتهای مجازی بیشیعنی استفاده از شبکه -
 .دقیقاً ،آره
خصوصی تلفن  موارددی تا پدر و مادرت یا هر کسی که دوست نداری، چه کاری انجام می -

 ؟دهمراهت رو نبینن
 اگر رمزتون این ،گفتای و عددی، معلم کامپیوترمون میارم روی گوشیم، رمز کلمهذرمز می

 .رهتر لو میطوری باشه بهتره، سخت
 های اجتماعی بگیری؟تا حاال شده حال کسی رو توی شبکه -

 .بستگی به طرف داره
 پس اتفاق افتاده؟ -

 .افتاده ،آره
 حال کی رو گرفتی؟ -

 .کالسیم بودههم
 چه جوری حالش رو گرفتی؟ -

 داد وحتی اگر هم ربطی نداشت، پز می ،مثالً اون هر وقت توی گروه هر حرفی که پیش اومد
دیدم که  ،. بعد من خودم رفتم آمارش رو در آوردمخارجه هستگفت که باباش سفیر وزارت می

کرد، آدم شاخی شده بود توی گفت و تعریف میقدر که می گه، بعد چون که اونچرت و پرت می

جوریه، رفتم توی گروه و حالش  منم وقتی دیدم این، کردخواست میکالس و هر کاری که دلش می
 :تمبگم بابام فردا بیاد مدرسه؟ گف ،کنیجوری می چرا این :توی گروه دعوامون شد و گفت رو گرفتم.

 .ترسم از باباتمن نمی ،بگو بیاد آقا
 های اجتماعی با تو بدرفتاری کرده باشه؟تا حاال پیش اومده که کسی از طریق شبکه -

 !و ندارنر تشأنه. جر
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 عی انجام بدی که تا به حال انجام ندادی؟های اجتمادوست داری چه کارهایی در شبکه -
 .ای مونده باشهکنم کار دیگهانجام دادم. فکر نمی اکثراًرو کارهایی که بوده 

 کنی؟های اجتماعی تلفن همراه میچه مدت زمانی رو روزانه صرف حضور در شبکه -

 .ساعت 2زیاد نیست. مثالً 
 کنی؟میخودت چه مدت زمانی رو صرف درس خواندن یا انجام تکالیف درسی  -

 ،خوام برم، دندان پزشکیهها میای که بعدذارم. چون رشتهتر. خیلی وقت میدرس خوندن رو بیش
 .تر شدهمنتها ایام تعطیالت عید کم ،ساعت در روز هست 1، 5خونم. به خاطر همین خیلی می

از خود تلفن همراهت روزی چند  ،کنیساعت استفاده می 2اجتماعی روزی های گفتی از شبکه -
 کنی؟ساعت استفاده می

م، آهنگ کار باید کنه م سر رفته باشه و ندونم چاهده دقیقه. بعضی اوقات مثالً اگر حوصل ،یه ربع
 .دم باهاشگوش می

 دی؟هایی گوش میچه نوع آهنگ -

رپه، امیر تتلو، سامان جلیلی، شادمهر  که اکثراً 8 و 1وف های به قول معرتر از همه آهنگبیش
 .عقیلی
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 یا جنس دهم جنس خودت هستن، های اجتماعی ارتباط داریتر با چه کسانی در شبکهبیش -
 مخالف؟
 .م همجنس باشنه شاهولی نه که هم ،تر هم جنس خودمبیش

 با جنس مخالف هم ارتباط داری؟  -
 ست.هون با یکی از دخترهایی که توی کالس زبانم آره.

 چه نوع ارتباطی با هم دارید؟ -
در حد همون دوست معمولی که توی کالس زبانمه. در حد صحبت کردن، نه این که بخوام با 

 .کسی دوست باشم
 تر از خودت هم ارتباط داری؟با بزرگ تبا تلفن همراه -

 .گممی تبریک ،اگر عیدی چیزی باشه ،فرستیمعکس می ،دیممی امآره با داییم. به هم دیگه پی
 تره؟ای از تلفن همراه برات جالبچه جنبه -

شه باهاش انجام که توی یه اندازه کوچیک یه عالمه کار می کاربردهای مخصوصش، مثالً این

 .دادانجام باهش شه ای میبدی، زنگ بزنی، پیام بدی، پیام بگیری، خیلی کارهای دیگه
 تره؟های اجتماعی تلفن همراه برات جالبای از شبکهچه جنبه -

تری داشته باشی. با دوستای خودت حرف بزنی. هر موقع، تونی با دیگران ارتباط بیشاین که می
خوای جا طرف رو ببینی تا ب خواد مثالً بلند شی بری اونبه هر جایی که بخوای پیام بفرستی. نمی

 مون یا اگر تصمیمذاریم با هم برای ورزشثالً ما قرارای بیرون رفتن زیاد میحرف بزنی باهاش. م
 .مگیریم که کی و کجا بریمون رو میتصمیم و زنیمداشته باشیم جایی بریم، همه با هم حرف می

 ؟ندکنفراهم میرا هایی های اجتماعی برای کاربران چه فرصتبه نظرت شبکه -
  .بزن و پیام بدن و عکس بفرستن تونن با هم حرفهمین که می

 قدر اطالع داری؟های اجتماعی چهدر مورد مشکالت استفاده از شبکه -
نن، تونن تو رو منفی کها میمثالً اگر باهاش با دوستای بدی باشی، با افراد بدی حرف بزنی، اون

 .فحاش و بد زبون کنن و بعد تصویر بدی از تو بسازن
 دست آوردی؟ ه ب از کجا این اطالعات رو -

 .پرورشی معلماز طریق 

 به نظرت استفاده از تلفن همراه برای سالمتی فردی هم آسیبی داره؟ -
 .شهبله. مثالً اگر زیاد باهاش کار کنی، چشمت ضعیف می

تونی چندتاشون رو بگی و در کنی، میهای کاربردی خیلی استفاده میگفتی که از برنامه -
 موردشون توضیح بدی؟
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ه ده. یکنه اونا رو، توضیحشون میهای خوبی داره و معرفی میمثالً برنامه بازار که برنامه و بازی
کنم، دیگه الزم نیست که برم کافی نت بسته فعال برنامه هم هست که برای شارژ رایتلم استفاده می

نی و کرو روشن می کنم یا شارژ کنم گوشی رو. یه برنامه هم جدید گرفتم که آهن سنجه، دکمه برنامه

  !گه. خیلی جالبهکنه و درصد آهنش رو هم میدی، هر جا که آهن باشه پیدا میگوشی رو حرکت می

 
 

 

 
 

 
 
 

 ی آموزشی هم داشته؟تلفن همراه برای تو جنبه -
 !داشته ،آره

 هایی ازش استفاده کردی؟برای چه آموزش -
 دیکشنری بود که خیلی دیکشنری معروفی هم رفتم، یک نرم افزارمثالً برای کالس زبان که می

ار گرفتم یا مثالً یه نرم افزوردم، یاد میآهایی که بلد نبودم رو در میهستش، از توی اون مثالً لغت
 .هم بود برای آموزش زبان، اونم ازش استفاده کردم

  

 
 
 

 
 

 
 
 ؟های مدرسه هم تونستی از تلفن همراه استفاده کنی یا نهبرای کالس -

ی بعض .شههای اصلی نمیولی برای کالس ،تونیم ببریمالعاده میهای فوقآره. برای کالس
ا گم آقسر کالس گوش بدم، می ،روز حوصله ندارم فهمم یا اونها مثالً اگر من درسی رو نمیموقع

 .کنمبرم خونه و ازشون استفاده می گیرم و می، بعد ازشون عکس میپاك نکنید لطفاً

 ی اطالعاتی هم داشته؟ن همراه برات جنبهتلف -
و هوا  برای این که ببینم آب کنم.که اخبار روز رو بگیرم که خیلی ازش استفاده می آره. برای این

 !چه جوریه
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 تلفن همراه برای تو جنبه هیجانی یا عاطفی هم داشته؟ -

 . کنمهای هیجانی زیاد استفاده میبازیمن از بله. 
 کنی؟هایی استفاده میچه نوع بازیاز تر بیش -

 .های آموزشیاستراتژی و آنالین، بازی 

 کنی یا نه؟استفاده می خودتهای های آموزشی هم برای درساز بازی -
 های جنگی روولی برای تفریح، بازی ،کنمهای آموزشی استفاده میتر از همون بازیآره بیش

 .دمانجام می
 آموزشی هم استفاده کردی؟از ویدیوهای  -

 .ذاره که برداریمخیلی می ،برامون توی دیتا معلممونآره 
 ؟دکننهایی میدوستانت از تلفن همراه چه استفاده -

چون هم با  ،نهستهستن. همیشه هم آنالین  های اجتماعیاونا هم مثل من توی شبکه
 .کارت گوشیشون میان و هم خونه وای فای دارنسیم

 کسی هست که اطرافت از تلفن همراه استفاده نامناسبی داشته باشه؟ -
 .استفاده بدی نداشتن تا حاال ،نه
برای شما بحثی در مورد استفاده نامناسب از تلفن همراه  های آموزشی،کالسدر تا به حال  -

 ؟داشتند
ه دبیر ادقی کبعضی اوقات آقای ص های آموزشی نذاشتن به جز همون دبیر پرورشیمون.نه کالس

 .کردبرامون صحبت می ،هستما پرورشی و مشاور مدرسه 
 های اجتماعی چه اثرات مثبت یا منفی روی تو گذاشته؟شبکه به نظر خودت، -

که مثالً چیزایی یاد گرفتم که بلد نبودم، منفی هم این  ههای اطالعاتیشمثبت که همون جنبه
 .تر شدمها کم حوصلهکه بعضی موقعهست 

 ز همکاری شما در جهت انجام مصاحبه متشکرم.ا -
 کنم.خواهش می
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 ساله 11امیرعلی، مصاحبه با  -2-11

  .میارذمی یآموزشهای ویدیتوش و ،ستیز طیدر مورد حفاظت از مح میدار جیپ هیمن و مامانم 

 
 تذکر پژوهشگر:

 کند. خانوادهبرادرش زندگی میسال دارد. او با مادر و پدر و  11امیرعلی فرزند دوم خانواده است و 
کردند و وی متولد خارج است. امیرعلی به دلیل تحصیالت پدرش، مدت زمانی در خارج زندگی می

ست. دار اها ساکن شمال شهر تهران هستند، پدرش استاد دانشگاه و مادرش فوق لیسانس و خانهآن
 یلی خوب است، برادرش نیزوضعیت اقتصادی آنان خوب است، وضعیت تحصیلی امیرعلی هم خ

 دانشجوی فنی دانشگاه است. 

 
 سالم امیرعلی خوبی؟ -

 سالم، بله خوبم. 
 امیرعلی به من بگو چند سالت هست؟ -

 سال.  11سالمه، یعنی رفتم توی  11من 
 کالس چندم هستی؟ -

 رم پنجم. چهارم بودم، تموم شده، امسال می
 شما شروع شده؟ اآلن تعطیالت -

 بله. 

 کنی؟خوب بگو ببینم، روزها چه کار می -

استیشن م، پلیبینرم، گاهی فیلم میبینم، با مامانم کوه میرم، تلویزیون میکالس زبان آنالین می

 کنم. بازی می
 ها با هم صحبت کنیم؟ی اینحوصله داری در مورد همه -

 بله، دارم. 
 اشه؟هر وقت که خسته شدی، حتماً به من بگو، ب -

 چشم. 
 مونه. زنیم بین خودمون میهایی که ما اآلن میدر ضمن این حرف -

  گی؟)با خنده( یعنی به مامان نمی

 گم. نه، به مامانت نمی -

 باشه!
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 گی؟ری، در موردش برای من میگفتی کالس زبان آنالین می -

 ریم سر کالس. بله، با برنامه اسکایپ می
 کنی؟ت میبا چی توی کالس شرک -

 پد. با آی
 پد مال کی هست؟آی -

 تره. تره و برای کالس راحتپدم بزرگمال خودمه، گوشی هم دارم، ولی آی
 پد و گوشی داری؟از کی آی -

پدمم جدیده، قبالً یکی دیگه داشتم، عوضش ساله، تازه این آی 2پد رو چند ساله دارم، گوشی آی
 کردم. 

 چرا؟  -
شه، اون هم از این گنده قدیمیا بود که دیگه پیدا نمی کُند شده بود، شارژرمدلش قدیمی بود، 

 تره، خیلی هم گرون بود. خیلی هم سنگین بود، این جدیده خیلی سبک و خوشگل

 خودت خواستی عوضش کنی؟ -

 بله، به بابام گفتم، جدیدش رو گرفت. 
 کنی؟پد چه کارهایی میبا آی -

ه تر شده، چون فیلمم کام کمبینم، استفادهدیدم، اآلن کارتون نمیمیبچه بودم توش کارتون 

 شه. شه باهاش دید، فلش بهش وصل نمینمی
 چرا؟ -

کنه، خوره، توی ایران خیلی محدودیت داره، هیچ کاری نمیتر به درد آمریکا و خارج میاپل بیش
 تره. اندروید خیلی راحت

 خوب چرا اپل گرفتی؟ -

 ر دوست دارم، هم شیکه، هم دیگه بهش عادت کردم. تبیش

 چه طوری توی ایران محدودیت داره؟ -

هست  2ی ریخت روی گوشی، یه سیبچهاشه هیچ برنامهایران رو تحریم کرده، نمی 1آپ استور

ا، خارج جکه اونم مالی نیست، ولی مشکل، مشکل آیفون نیست، مشکل ایرانه، همه چی تحریمه این
 تره. حتخیلی را

                                                   
App Store) .1 )روی  کنند و بر بارگیریجو و وافزار مورد نظر را جستدهد که نرماین سرویس به کاربران اجازه می

 .پد قرار داردها و آیآیفون

 .در ایران شناخته شده است iOS سیبچه به عنوان اولین بازارچه نرم افزارهای تلفن همراه بستر یبازارچه2. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
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 دیگه چی مثالً؟ -

  .دونن دیگهیاد، همه میجا، زندگی سخت شده، آدم خوشش نمیهمه چی فیلتره این
 های داره؟زندگی برای تو چه سختی -

 ها، فیلترها.همین نبودن برنامه
 دوست داشتی ایران نبودی؟ -

 موندیم. گم، چرا از انگلیس برگشتیم، باید اون جا میمعلومه، من به بابام همیشه می
 تو زندگی توی انگلیس رو یادت هست؟ -

 نه، من که خیلی کوچیک بودم، اما در جریانش هستم. 
 از کجا در جریان هستی؟  -

 ن. ترشون خیلی راحتهاجان، بچهها، فامیالمون هم اونتوی فیلما دیدم، توی عکسا، توی خبر
 گه؟بابات چی می -

 خورم. ها حرص میگه خیلی هم ایران خوبه، منم ایران رو دوست دارم، فقط بعضی وقتمی

 خوب از کالس زبان بگو، چند نفر هستین؟ -

 نفر.  8
 شون هست؟ها چند سالاون -

نفر دیگه هم  2ن، سن من اتاشون هم هم3رن چهارم، تاشون کالس سومن، یعنی امسال می2

 ترن. هستن، از ما خیلی بزرگ
 همه پسر هستید؟ -

 تا پسر. 3تا دخترن و 5
 های خودت رو دیدی؟کالسیهم -

 دیدیم. بله، توی کالس تصویر می
 منظورم غیر از حالت مجازی بود.  -

 شون که دوستمه. فقط یکی
 اون پسر هست؟ -

 بله، دوست مدرسمه. 

 شناختینش.میپس از قبل  -

 بله، مامانامون با هم دوستن، ما رو این کالس ثبت نام کردن. 

 کالس آنالین بهتر هست یا حضوری؟ -

 ره. هایی داجوری هم یه خوبیرفتیم آموزشگاه، ولی اآلن به خاطر کرونا مجبوریم، اینقبالً می
 مثالً چی؟ -
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زبان  خوریم، البته توی کالس کنیم، وسط کالس خوراکی میکه توی ترافیک گیر نمیمثالً این
 هم اجازه داشتیم خوراکی بخوریم، ولی توی مدرسه نه. 

 شی؟سر کالس گشنه می -

 . دهها اجازه نمیمون اجازه بگیرم، بعضی وقتشه، باید از معلمام هم میها، تشنهبعضی وقت
 ده؟چرا اجازه نمی -

 خوره. کم زنگ میگه نه، صبر کن، کممی
 تونی بری هر وقت خواستی آب بخوری؟ یعنی کالس آنالین باشه، می -

 بله )با خنده(. 
 زنین؟ها حرف هم میتون، با بچهتوی این کالس زبان -

مون لیه، تیچر قبدزنیم، این تیچرمون گیر نمیتر انگلیسی حرف میبله، باید صحبت کنیم، بیش
 گفت فقط انگلیسی. می

 هاست، مثالً با هم چت کنید یا دوست بشید. دونم، منظورم با بچهسر کالس رو می -

 زنم. من فقط با همین دوستم امیرحسین حرف می
 بقیه چی؟ -

 دونم. نمی
 مثالً دخترها و پسرها با هم چه طور؟ -

 ها با تیچر. ی بچهیه گروه واتساپ داریم، همه
 خوب؟ -

 کنیم. جا با هم چت میاون
 زنن؟ها تک تک با هم حرف نمیبقیه بچه -

 کنن. ها چت میکالسم امیرحسین با یکی از دخترا بعضی وقتهم
 خودش گفت؟ -

 اول خودم فهمیدم، بعد خودش گفت. 
 چه جوری فهمیدی؟ -

 حدس زده بودم، از دُرسا خوشش میاد. 

 اسم دختره دُرسا هست؟ -

 بله. 

 از کجا حدس زدی؟ -



 / نظام آموزشی در مواجهه با فضای مجازی172

تونه بیاد کالس، ولی قبلش امیرحسین به من گفته بود، درسا این دُرسا توی گروه نوشت نمی
ه تو گفتی، کدونی؟ گفت توی گروه گفته، گفتم بعد از اینتونه بیاد، بهش گفتم از کجا میجلسه نمی

 کنن. اون توی گروه نوشت، بعد دیگه بهم گفت با هم چت می

 کنن؟ فقط چت می -

 بله.
 رن؟بیرون نمی -

 هنوز نرفتن، آخه همه جا هم بسته بود، پاساژا همه تعطیلن، جایی نسیت توی این قرنطینه. 

 تو خودت از بین اون دخترها از کسی خوشت نیامده؟ -

 اممم )مکث( من از یکی خوشم اومده، ولی اصالً باهاش هنوز حرف نزدم. 

 ف بزنی؟خواد حردلت می -

یام وی بهش پشه، شاید یه روزی توی پییاد، ولی فرصت نشده، یه کمی هم روم نمیبدم نمی
 دادم. 

 وی چی هست؟پی -

 هست، یعنی پیغام خصوصی برای خودش. 1مخفف پرایوت مسیج 

 خوای بهش بگی؟حاال چی می -

 بهش فکر نکردم. 
 حاال واقعاً ازش خوشت میاد؟ -

 جوری نیستم که عاشقش باشم. ، ولی اونبله، دختر خوبیه

 دونی عاشق بودن چه جوری هست؟می -

 بله. 

 دونی؟ از کجا می -

 توی فیلما دیدم. 
 چه جوری هست؟ -

خواد بوس کنن هم رو، شون مییه دختر و پسری که خیلی خیلی همدیگه رو دوست دارن، دل
 کنن.  گیرن، از دوری هم گریه میکنن، با هم آرامش میکنن، بغل مییعنی بوس می

 ها رو توی چه فیلمی دیدی؟این -

 ها هست. توی یه فیلم ندیدم، توی خیلی از فیلم

 خوای فقط با اون صحبت کنی؟پس تو می -

 بله. 

                                                   
1. Private message 
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 بینیم. اه واقعی هم رو میکرونا هم که بره، توی آموزشگ
 گی؟به مامانت هم می -

 شاید بگم، فعالً تصمیم نگرفتم. 

 امیرحسین به مامانش گفته؟ -

 دونم، ولی من امیرحسین رو به مامانم گفتم. نمی
 مامانت چی گفت؟ -

 هیچی. 

 موافق هست یا مخالف؟ -

 مخالف نیست. 

 خودت به نظرت این کار درست هست؟ -

 شن دیگه. ها دوست میعیبی نداره، آدم
 خوای چه کار کنی؟تو با یک دختر دوست بشی، می -

 با هم صحبت کنیم فقط )کمی مکث(، شاید با هم بریم سانا. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برین سانا چه کار کنید؟ -
ویندو شه جا همه چی داره، شهربازی، مغازه، بستنی فروشی، کافی شاپ، همه چی داره، میاون

 تر نه. کرد، همین فقط، بیش 1شاپینگ

 شه؟تر چی میبیش -

 تراست. مثالً خونه هم رفتن، اون مال بزرگ

 ری؟تو هم بزرگ بشی خونه می -

                                                   
 .ها برای مشغولیت، سرگرمی و وقت گذرانیپرسه زنی در بازار، تماشای ویترین مغازه .1
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 خونه. های دیگه مثل سفرهرن جابینن یا میبله، توی خونه فیلم می
 دونی؟ها رو از کجا میاین -

 کنه. ا رو میبینم که این کارداداشم رو می

 ی شما میاره؟دوست دخترش رو خونه -

 آره دیگه. 
 شما هم خونه هستین؟ -

ریم اتاق، وقتی خوان از توی هال رد شن، ما میآره، من و مامانم، بابام نه، موقعی که میان می

 طور. خوان برن هم همینمی
ای منم دن، بربینن، پیتزا سفارش میجا فیلم میرن اونداداشم توی اتاقش تلویزیون داره، می

 گیرن همیشه. می
 بینی؟ها فیلم میتو هم با اون -

 خورم. رم توی اتاق داداش، من توی آشپزخونه غذام رو مینه، من اصالً نمی

 امیرعلی جان به نظر خودت اآلن سن تو برای دوست شدن با یک دختر مناسب هست؟ -

 شه. تر میتر شدم، باز بیشکم بزرگمین چت و ایناست دیگه، کمبله، اولش با ه
 افتی؟ از درست نمی -

 نه. 

 خوای بهش بگی؟توی چت چی می -

 سالم و احوال پرسی، استیکر، جوك بفرستم. 

 استیکره چی؟ -

دار، استیکر حیوون بامزه، برای دخترا قلب و گل هم باید بفرستی چون دوست استیکرای خنده
 ارن. د

 استیکرهات همه مؤدبانه هست؟ -

 شون کنم. ادبی هم دارم، ولی باید پاكبی
 چرا؟ -

یه بار دستم خورد اشتباهی سند شد برا دختر عموم، سنش زیاده، هم سنه مامانم، داشتم سکته 

از  فهمید، بدبخت بودم،که ببینه پاکش کردم، اگه بابام میکردم، ولی خدا رو شکر قبل اینمی
 ره. شه، آبروی آدم میاش نگرانم که اشتباهی واسه کسی نفرستم، خیلی بد میموقع همهاون
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 ها رو برای تو فرستاده؟چه کسی این -

 چرخه بین مردم. فرستن برای هم، میدوستام، همه دارن، استیکر رو همه می

 فرستی؟ تو هم می -

 آره، بعضی مواقع. 
 بینه؟یت نمیکسی توی گوش -

  .شهرمز داره و فقط با اثر انگشت خودم باز می میگوش ،نه
  ؟میو بدونر یترمز گوش دیمامان و بابات نگفتن با -

 . هیشخص زیچ هی یگوش ،نه بابا
 ؟ا هم رمز دارههاون یگوش، های تو چه طوردوست -

 شون. ههم ،لهب 
 ؟پرسننمیرو م رمزش ه اههای اونمامان -

 . دونهب دینبا سیک چیه وی ررمز گوش 

 د؟خوشت میا شه چیزاز چ یبگ نمی شه برامیی، دار یکه گفت یادبیبهای کریاست نیا -

 . گهید ندارخنده

 هست؟ دارخنده هیادبچون بییعنی  -

 رهم ه یکمدهای لمیفتره، حرف زدنم همینه، دارخنده یه،ادبیکه ب یزیچ کالً هر (،با خنده)آره 
  .ندارترخنده باشه،تر یادبیب یچ

 ن؟هست داربامزه و خنده یادبیبهای زینظر تو چ جان به میرعلیپس ا -

 بله.  

  ؟یچ یدارجز خنده به -

 . نیهم گهید ،دارفقط جالب و خنده

 ین؟کنهایی میچه کار های خودتونیبا گوش هاتدوست تو و گهیخوب د -
 . میزنو حرف می میکنچت می 
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 ؟نیفرستمی ی، برای هملم و عکس چیف -

اول  یاد،رو که م یپیهر کل ،دنید ههم گهیچون د، اما کم، میفرستو عکس می لمیفها وقتیبعض
 . میاد نستایا یاز همه تو

 ؟یهم دار گرامنستایتو ا -
 دارم.  جیدوتا پ ،بله
 چرا دوتا؟ -
  .ستیز طیمورد مح در، هم با همن و مامانم جیپ گهید یکیه، یخودمه که شخص جیپ یکی

 
 

 
 
 

 
 
 گو. ب ستیز طیج محیپدر مورد اول  -

 ،میارذمی یآموزشهای ویدیتوش و ،ستیز طیدر مورد حفاظت از مح میدار جیپ هیمن و مامانم 

 . ذاریمی میهای آموزشپست ،میذارعکس می
  ؟یمثالً چ یهای آموزشپست -

عت، یبط یتو میظرف ببر مونبا خود به جاش میمصرف استفاده نکن بارکیکه ظرف مثالً این
هم  هکنشمیهم ن، میببر یفلز وانیل کی ی، نفرمیمصرف ببر باریک وانیعالمه ل هی این که یجابه

 . میزننمی بیآس عتیسبکه هم به طب
 ؟نیذارگمی یچ ویدیو -

تر محجمش ک یلیخ، میها رو خشک کنوهپوست میشه می، میکن دیتول یترزباله کمکه این
 شه. استفاده می یترزباله کم سهیو ک، شهمی
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 ؟دیارگذمی ویدیوها نیاز ا -
 بله. 

  د؟یکنخودتون درست می ای نیریگمی نترنتیرو از ا ویدیو -

و ر لمشیخودمون ف ،و مامانم من رو پوست هندونه نمثالً خشک کردنترنت، یهم ا ،هم خودمون
 خوای بگم چه طوریه؟ ، میمیدرست کرد

 حتماً.  -
 کهیت کهیبعد پوست هندونه رو تتا پوستش سفید شه،  میبتراش وکامل همه هندونه ر دیاول با 

، روی سبد هم تور میندازیم که هوا رد شه و کپک نزنه، چند روز وهسبد می یتو میزیرمی میکنمی
، شعارمون این هست ماهی یک کیسه زباله به جای شهشون کم میحجم، شنخشک میبگذره 

  .روزی یک کیسه
 ؟ نیاز خودتون ساخترو  کار نیا -
راره ق ،هم هست گهیکارگاه د هه، یدشه که آموزش میش برگزار میاههکارگا نترنتیا یتو ،نه

 مشاس، شهبه کود می لیتبدکه  کننددرست میهایی زیها چزباله نیمامانم شرکت کنه که با هم

 ، فکر کنم کنم اسمش اینه. 1رمی کمپوستو، بذارین فکر کنم، کوتاه( ی)مکث ستین ادمیاآلن 

 
 
 
 

 
 

 ؟ی هستچ رمی کمپوستو نیا -

 ر کوده که خیلی مفیده. جو هی 
  ی؟رو از کجا بلد اهزیچ نیا -

 همه ،ندار جیپ نستاگرامیا یتو ،رندیگمی ادیجا اون، هست یمامانم عضو گروه موج سبز زندگ
  .کنممن خودمم فالوشون می، دنمی ادی زیچ

  ؟یخودت هم عالقه دار -
 

                                                   
 .گرددحاصل می کرم خاکیاست که از فعالیت  کود آلی)کود آلی( به معنای نوعی  کمپوستمتشکل از ورمی )کرم خاکی( و . 1

پسماندهای آشپزخانه  مواد آلیاز  Eisenia foetida بارانی موسوم به های قرمز حلقویکرم کمپوست، تغذیهتولید ورمی
 .ین کودهای شناخته شده در دنیا استتراست که یکی از غنی آلیبوده و محصول این فرایند کود 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF_%D8%A2%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF_%D8%A2%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85_%D8%AE%D8%A7%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85_%D8%AE%D8%A7%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85_%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A2%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A2%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%DB%8C
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  .مینهمه تالش ک دیباوونا، یبه ح طوریم و همیننرسون بیآس نیبه کره زم خواددلم می، یلیخ
  ؟یکنتو چه کار می ستیز طیمح جیپ یتو -

، اریمذبا مامانم می رو میکنهایی که انتخاب میعکسها وقتیبعض ،دمها رو جواب میمن کامنت

 ذارماز طبیعت می رمیگعکس می کوه میرمی
 . 
 
 

 
 

 
 خودت؟ جیپ ای یهست جیپ نیا یتر توبیش -
 . ستیز طیمح جیپ 

  ؟یکنخودت چه کار می جیپ یتو -
 . نمیهم یتر توبیش ،کنمنمی یکار خاص ادیز
 ؟یو فالو ندارر تی خوداهدوست خوب -

  دارم.

 ؟ یذارگعکس هم می -
 م. ریگکوه که می یهای توعکس ،عکس از تولدم گذاشتم بله،

 هست؟  شوننیهم ب بهیغر این هست خودت یاهات دوستهروهمه فالو -
 . نهمه آشنا

 چی؟ دختر -
 های مامانم. عموهام هستن و دختر دوست دختر

  ؟یچها پسر -
 . لیمون، فامهای مدرسهدوست

 مامانت هم هست؟  -

  ه.بل
 ی؟هایی عالقه دارجیتر به چه پبیش -

 . مرمی ستیز طیمح جیپ نیتر همبیش، ستمین نستاگرامیاهل ا ادیز نم 
ا رو سر کالس شم ،آنالین بود تونهابود و کالس یکه مدرسه مجاز یموقع نمیب ببوباشه، خ -
 ؟دندیدمی
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 دادمی جازهامون آقا ،میکردو بلند میر موندست میداشت یاگر سوالم، یدیدو میرمون ما معلم ،نه 
 . کردو فعال میرها صدافقط همیشه  یول ،میدیپرسبعد سوال می، صدا ای یمبد ریکه تصو

  ؟چرا -

 . شه کار کردنمی یریتصو ه،داغون نترنتیچون سرعت ا
 ؟هنیبنمیشما رو  یپس در حالت عاد -
  نه. 
 ؟دیسر کالس هم حاضر نش نیتونمی -

، میبر میارذب میتونلحظه، نمی یه ییدستشو میبر ای یمایو ب یملحظه آب بخور یه میبر میتونمی 
 سه. کنه، درس بپر صدامونممکنه 

 رفتین؟ی، میچ کردنمی صدا اگر -
 شه. نه نمیم، یها رو انجام بدفیو تکل میگوش کن میباش دیبا 
 شه تقلب کرد؟می ه،امتحانات چه طور -

 من که همه رو بلدم خودم.  ،میکنما تقلب نمی ،نه 
  ؟یچ هیبق -
 . بلدننداره که، همه  یکارکنند، اونا هم نمی ،نه
 ن؟هست ا زرنگههمه شاگرد -

 یتو، هبهای اآلن خودرسم، یتقلب کنن ندار که در اون حد یعنی ،میما تنبل ندار، بله تقریباً 
 . تر بشهباز ممکنه سخت رستانیدب

 ؟ینیبمی ونیزیکه تلو یگفت، یگفتاز اوقات فراغتت می یخوب داشت -
 بله.  
 ماهواره؟ ای یدنیبرو می رانیا ونیزیتلو -
کرونا هم از  ام، قبل یفوتبال یلیخ نمیبتر فوتبال میبیش ونیزیتلو یمن تو، میما ماهواره ندار 

  گه خطرناکه.می ،برم ذارههست که مامانم نمی یسال کیاآلن  یول، رفتمفوتسال می
 ؟ینیبمی یچ گهید خوب -
تخت، یجز پا هب خورهبه درد نمی ونیزیتلوهای الیسر، نمیبمی یهای ورزشبرنامهبینم، می فوتبال 

 . نپلتفرم باز بهترهای الیسر
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 بینی؟ توی پلتفرم چی می -

 . یمولیف یتو نمیبمی ایهای مافشب 
 
 

 
 
 
 

 
 

 ؟ ینیبمی یرو با چ لمیف -
اال که به بابام گفتم ح، ستهها هوشمند نیمون از اونیزیتلو، میداررو  مویلیمون فونیزیتلو یرو

 ی. ریشه بگوصل می نترنتیخفن هوشمند که به ا ونیزیتلو کی دیبای، ریگماهواره نمی
 اون هم قبول کرد؟ -

 کرد. بله، باید قبول می

 ؟دیریماهواره بگ اجازه ندادبابات  -
 . بله 

 ؟چرا -
 . ستیهاش مناسب نگه برنامهمی

  ی؟دونی، میچ یعنی ستیمناسب ن -
 کننداش بوس میهمه، هم صحنه دارنها الیسر، هدنشون می یپخت یلختهای لمیف یلیخ یعنی

 . بابام خوشش نمیاد ،(با خنده)
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  ید؟داشت ماهواره ستخوادلت میی، تو خودت چ -
  تر بود.با ماهواره راحت ،شه دانلود کردها رو میاآلن که همه برنامهگه، یدارن د ههم ،بله
 ؟ستهی چ هینظر بق ،تونهخون یتو -

بابام حرف  یلو ،میریچند بار به بابام گفت بگ ،نداره یبراش فرق ،ستین ونیزیمامانم که اهل تلو
 ه. نیبمی لمیاتاق خودش ف یداداشم که تو ،شد الیخیمامانم هم ب، حرف خودشه

 ؟یدیدمی یپخت یبه قول خودت لختهای لمیف خواستتو دلت می -
 . ههاش متنوعکالً برنامه ،میماهواره داشت خواست( فقط دلم میکث)من م

وبه آدم خ ،پوشنمی یهای لختلباس ای بوسندمی روه گیکه توشون همدها لمینظرت اون ف هب -
  نه؟یبب

 ،مینیبب میهم مجبور بود میکردمی یزندگ ج، اگه خارستیاصالً مهم ن، ستیبد هم ن، ستیخوب ن
 ه. بیعج زیچ ههم یلیخ ایرانیا یبرا، نهیهم هم ابوناشیخ یتو

 ن هستند. ومسلمها یرانیخوب ا -

 . ستمیمسلمون ن نم
 جداً؟ -
 ه.ریگو سخت هکنفکر می یمیقد یلیاون خ ،ستمیمثل بابام ن یول ،هستما یعنی
 ؟ ی هستجورچه یبد حیتوض نمی برا یتونمی -

اره، د یبدآموزها لمیف نیگه امیره، یگماهواره نمی کهنیهمیا مثالً  هدمی ریگ نمبه حجاب ماما
 . خونه ادیب وقت رید دیگه داداشم نبامی

 داره؟ ن ینظر تو بدآموز بهها لمیف نیا -
 ی. سرگرم یبرا مینیبب میخوامیم، یبکن کنناونا می یهر کار میبر میخواما که نمی

 ؟یو بکنها رکار نیا اهکه دلت بخواد مثل اون هممکن -

  دونم.نه، نمی( سکوت)

  ؟گنمی یچدر موردش ا هاونجالبه یا نه، های تو دوست یبراماهواره  -
 . شون میادخوشها یاونا بعض ،بله
  به تو گفتن؟ -

 زنم. نه، خودم حدس می 
 ؟یبد حیتر توضبیش نمی برا یتونمی -

 دونم. قدر میه هست، منم همینهما بین زیچ نیا یول، حدسه فقط، دونمنمی یتربیش زیمن چ
 ی؟نیبمی یرتو میی عنی ،هست نترنتیا یتو زیچ همه یگفت -

 بینم. می رو کنهدانلود میداداشم که هایی لمیتر فمن بیش آره،
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 یواشکی؟ -
 بینم. دارم میفرسته توی فلش، من خودم یواشکی برمیهاش رو میفیلم

 بینی؟با چی می -

 تاپ. با لپ
 تاپ مال خودت هست؟لپ -

 مونه، مال خونه هست. همهمال 
 داداشت چی؟ -

 مال اون جداست. 
 ؟هم صحنه دارن هافیلم اون -

  نه. اشونیبعض ،دارن اشونیبعض
 . خوشم میاد لمیاز خود داستان ف ، به خدانمیبهاش نمیخاطر صحنهخاله من که به

 . رو قبول دارم من حرف تو ،باشه -

 ی. مرس 
 . نینیبمی نیکنها رو دانلود میلمیشما ف دونهبابات می -
  دور هم. یمنیشمی یمخورمیاد شام می ،مینیبنمی لمیف گهیخونه که ما د بابا میاد یوقت، نه
 ؟گذرهخوش می -

 ی. لیخ ،بله

 ؟ینیبمی یزیبا بابات هم چ -

کنیم، بابام نگاه بازی می 1بینیم، من و داداشم با هم پسمی فوتبال، مینیبمی ایهای مافشب ،بله

 دار یه تیمیم. کنه، چون هر دو طرفتر من رو تشویق میکنه، بیشمون میکنه، تشویقمی

 

 
 

 
 
 
 

 

                                                   
1- Pes: pro evolution soccerفوتبال تکاملی حرفهای: از سری بازیهای فوتبال الکترونیک  
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjdrqmq94LxAhUZgVwKHbkiA2sQFjAAegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FPro_Evolution_Soccer&usg=AOvVaw0hb9-I7RbKeKzLk4p23Rbg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjdrqmq94LxAhUZgVwKHbkiA2sQFjAAegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FPro_Evolution_Soccer&usg=AOvVaw0hb9-I7RbKeKzLk4p23Rbg
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 شناسی؟ های باشگاهی رو میخاله تیم -
یا  ایم، شما استقاللمون پرسپولیسیآره، من و بابام رئالی هستیم، داداشم منچستر، ولی همه

 پرسپولیس؟

 من پرسپولیس.  -
 تون گرم. ای ول، دم

 . بگو ایهای مافدرمورد شبخوب امیرعلی جون  -
های دمآ شونتربیش م،دور ه نشنفر جمع می نیمسابقه هست که چند کی ایهای مافشب، چشم

 ؟یرو بلد ایماف یشما باز ،هم داره یمجر ،کنندمی یباز ای، بعد با هم مافمعروفن بازیگر، فوتبالیست
  بله. -

 ی؟کرد یتا حاال باز
 بله. -
 ؟ یک با

 . نایبا داداشم ا -
 . اکنم با شم یباز امیشه منم بمی
  .نکن یباهامون باز یایگم بشاءاهلل حتماً میبعد از کرونا ان یول ،میکننمی یباز هک همیشه -

 آخ جون، مرسی خاله مهربون. 

 میرعلی. ا یگفتمی خوب از مافیا -
، ترههرانیگو سخت ادیز یلیخ نشیقوان یول ،کننمی یباز ایدور هم ماف ههم الیسر نیا یتو 

و  رهیگهر دست چالش می یتو بارکی یکس هر ،سته یاشناسانهو روان یهوش یباز یلیخکالً 
که  یدر حد ،زدمی ارگتدرست ته رو باهوشه هم یلیخ یزیخداداد عز یوا ،بزنه گتتار هتونمی

 بهش تهمت زدند. ،کرداصالً تقلب نمی چارهیبدبخت ب یول ،کنههمه فکر کردن تقلب می
 

 
 
 

 
 

  ی؟کنی میباز یچ شنیاستیلپ، این طورکه  -
 هم دارم.  گهیدهای یباز یول ،کنممی یتر از همه که فوتبال بازمن بیش

 ؟یبگو مثالً چ ودیگه رهای یباز -
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  .کنممی یبازآو دیوتی  کال
 . بده حیتوض نمی رو برا یباز نیا -

 دیباخونه ن یتوموقع و اونمهمه  یلیسرعت نت توش خ ،کنممی یباز آنالینو ری تیود وکال آ

 شم. می1لگ  کنممی یباز یوقتچون  ،استفاده کنه نترنتیاز ا یکس

 

 
 
 
 

 
 

 کشه؟ هر دست بازی چه قدر طول می -

 ساعت پشت سر هم.  2یه ساعت، شاید 
 کنن؟موقع از اینترنت استفاده نمیکنن، یعنی اونبقیه هم حرفت رو گوش می -

بینم لگ ره، مخصوصاً این مامانم، وسط بازی میاش یادشون میگم، ولی همهمن بهشون می
 کنه. رو خورد میگه اوا من حواسم نبود، اعصاب آدم زنم کی اینترنته، میشدم، داد می

 شه؟اعصابت خیلی خورد می -

 خیلی، خب جای حساسه بازیه، یهو کاراکترت وایمیسته، حق دارم. 

 کنی؟شی یک ساعت تمام بازی میخسته نمی -
 ذاره بازی کنم. ها، دیگه نمیشم، ولی به مامانم نگینسردرد می

 باشه خیالت راحت، به جز سر درد چی؟ -

 .درد، به مامانم نگین نه، فقط سر

 ست؟هی چه طور یباز نیخود اچشم،  -

  ره.اهای مختلف دپبعد م، میدشمنا رو بکش میبر دیبا ،میدمی لیچندنفره تشکهای میت 
  کنه؟می یکه جاشون باز ی هستکی یعنی ،ا هم آدم هستنهدشمن -

 . میها رو بکشدشمن دیبا ،کنهمی یازداره جاشون ب یکیاونا هم  ،بله
 از کشتن خوشت میاد؟ -

 . (در آوردصدا از خودش شپلخ ) ،پاشهشون میخون یزنمی ریت یوقت ،دهحال می یلیخ 

                                                   
 (.Lagعقب افتادن، کند شدن ) .1
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 ؟ستیخشن ن یلیخ -

 یبرا نیا یول، اصالً خوشم نمیاد یمن از کشتن واقع ،ستیکه ن یجنگ واقع ،هیباز ،گهینه د 
 اگه مامان خانوم بذاره.  سرعتم باالست یلیمن خه، دقت و سرعت مهم یلیخیه. خاله سرگرم

  .1کنم، مواظب خودت باشات نمیخوب امیرعلی جان کافیه به نظرم، دیگه خسته -

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

                                                   
 ادامه مباحث در جلد دوم کتاب پی گرفته شده است. .1


