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 پیشگفتار

 جزوۀ پیش رو، حاصل سه جلسه آموزشیی توسیا اسیتاد حسیین یفیاری، کارشینال مسیائل

، السّالمعلیهممعصوم اولیاء کانون فرهنگی تربیتی مسجد چهاردهبرای باشد که می های دیجیتالرسانه

ها حبتدر شهر مقدل قیم برگیزار گردییده اسیت. ایین صی 25/2/1395و  11/2، 28/1در تاریخ 

نجانیده شیده میتن گسیخنان، در که برخی از آن تصاویر متناسب بیا شده برگزار همراه با تصویر 

از حالیت  سیخنرانیفقیا سیازی رعاییت گیردد و امانت در پیاده. ضمناً تالش شده است که است

 تاری تبدیل شود.گفتاری به نوش

 رتباط میداوم بیاسال سابقه در زمینۀ تعلیم و تدریس در مدارل مختلف و ا 12استاد یفاری با 

هیا هایی را انجام دادند که مجموعۀ ایین پژوهشآموزان، بررسی و پژوهشاز دانش گوناگوناقشار 

ت پایگییاه ازسرنوشیی آوری شییده اسییت.ای جمییعبییه عنییوان یییک بسییتۀ آمییوزش سییواد رسییانه

Azsarnevesht.ir باشد.نیز راه ارتباطی با استاد حسین یفاری می 

المعلیهمالزم به ذکر است، کانون فرهنگی تربیتی مسجد چهیارده معصیوم  هیای، از مجموعیهالسیّ

سیازمان  ییک رارگیاهق؛ ایین باشدمیسالم اهلل علیها قرارگاه فرهنگی تربیتی خادمان ام ابیهاوابسته به 

الش اشیته و تیکه در عرصه داخل و خارج از کشور به امر خطیر تربیت اهتمیام دمردم نهاد است 

 میت واحیدهاجمهوری اسالمی ایران و تحقیق آرمیان نظام کند در راستای تحقق اهداف بلند می

 اسالمی گامی هر چند کوچک بردارد.

و مدال  مایت نمایندحهدایت و ه ما را در این را، هفداالقدمه روحی و ارواح العالمین لتراب مصر باشد که امام ع

 شود. یختهدارانشان آوسربازی ایشان، بر گردن همه شیعیان و دوست پر افتخار

قرارگاه فرهنگی تربیتی 

  سالم اهلل علیهاخادمان ام ابیها 
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 یآقاپسرها از یلیخ

طییوری نیهم االن مییا

 اوقیات در یعنی هستند،

 در یحت ای شانفرایت

 دییینبا کییه یاوقییات

 باشد، شانفرایت اوقات

 ولییو فییرش ،یصییندل یرو مبییل، یرو

. اسیت زانییآو آنهیا از میستعداد زیادی  واند تکیه داده یپشت به مبل، به ؛ یانداهشد

طیوری نیا میا هایهبچی ؛...وتریکامپ ل،یموبا ،یباز ۀدست :شده میسیبهایش هم خیلی راًیاخ البته

 کی با م،یدار پسر ای دختر که ما از هرکدام هست، ما ۀهم ۀخان در که است یقتیحق نیا و هستند،

 میا نیه. نبیودمیان اطراف یاصیحنه چنیین میبیود بچیه که خودمان که میهست مواجه یاصحنه

 .طوری باشدنیا که میبود دهید را یکس نه م،یبود طورینیا

رابطه چه اعداد و ارقامی را بهه مها ننهان آیا میدانید آمارهای جهانی در این 

 و دوره نیا یهابچه از یلیخ دهند؟می

 ریدرگ شدت به آقاپسرها مخصوصاً زمانه،

 هارسییانه یهاشییکل انییواع از اسییتفاده

 و میدانیمی که است یقتیحق نیا هستند،

 را نظر نیا هم یجهان یآمارها. دارد وجود

 و هیاجوان اسیت: سیانگلی کشیورمتعلق بیه  ماهآورد تانخدمت که نمونه نیا د،نکنیم دییتأ

 روز هیر بیاًیتقر %94. هستند نترنتیا ۀکنند مصرف %98 س،یسال انگل 22 تا 16 نیب یهانوجوان
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 ،هستند متصل نترنتیا به رختخواب یتو روندیم که یهنگام در %74. کنندیم استفاده نترنتیا از

 سیمت نیهمی به میدار هم ما است، جهان یفضا نیا. کنندیم مصرف نترنتیا شانرختخواب در

 کی متوسا طوربه و دارند (همراه تلفن یگوش ای تبلت) افراد وسایل همراه ارتباطی %71. میرویم

 ل،ییموبا تبلیت، نترنیت،یا) نینو یهارسانه از روز در ساعت 4 ،یسیانگل ۀسال 22 تا 16 نیب جوان

 .است یسنت یهارسانه و ونیزیتلومصرف  از ریی نیا کند.می استفاده (نهایا و یوتریکامپ یباز

 یورطینیا دارد االن ،اسیت نبیوده یورطینیا کیه قیبالً است، یزندگ سبک در رییتغ کی نیا

 ی از آنقسیمت م،یکنیمی حرکیت سیمت نیا به میدار یادیز اریبس سرعت با متأسفانه ما .شودیم

 ینترنتییا قییحقت کی باید که ندیگویم مدرسه در مدرسه، رودیم ما ۀبچ باالخره است، ناخواسته

 انیآشینا و اقوام ۀنخا. دیبزن امکیپ ما به دیگویم ونیزیتلو ،ینشست ونیزیتلو جلوی. یدبده انجام

 .شودیم ریدرگ ما ۀبچ ناخواسته. دهندیم انجام یوتریکامپ یباز دارند لیفام یهابچه م،یرویم

 ؟یبخر لیوبام من یبرا شودیم :دیگویم مپسر مثالً .استخودمان  خواسته هماز آن  یقسمت

 اگیر مییگیویم م،یگیذاریم شیرط هیم ما ؟یبخر تبلت من یبرا شودیم. میخریش میبرا هم ما

 عامدانه ست،ین ناخواسته گرید م،یخریم میدار خودمان. میخریمبرایت  شد 18 ،17 یباال معدلت

 روبیرو هیم مشیکالتش ابی. طبیعتاً دهمیم امبچه به یارسانه یۀهد دارم ،بچه تِیترب مسئولِ منِ

 آنجا میدانینم د،نریگیم هابچه از را یادیز وقت هارسانه که میدار اعتراف ما ۀهم یعنی شویم؛می

 ریدرگ هابچه نقدریا ،کندیم دایپ انتقال دارددر آن  ییمحتوا چه ستین معلوم اصالً ،کنندیم کارچه

 کیه یگیرید مادر و پدر هر و ما ۀهم نیب مسأله نیا. مانندیم باز شانۀروزان یکارها از که هستند

 .دارد تیعموم ،دینیبب کشور ای شهر نیا در
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 اینظام جامع تربیت رسانه

 از ها،رسیانه از اسیت ممکین میا از هرکدام کرد؟ دیبا چه مینیبب که مایهشد جمع هم دور حاال

 یهاهیتوصی کیه مایهآمید نجیایا احتماالً و میباش دهیشن ییهاهیتوص مجموعه انیآشنا از دوستان،

 کار نیا ای میبکن را ارک نیا میبگو و بشوم هاهیتوص وارد نکهیا از قبل من اما. میبشنو هم یشتریب

 .کنمب یمعرف شما خدمت «یارسانه تیترب جامع نظام» کی که دهمیم حیترج م،ینکن را

 یبیاز سیاعت دو یروز تانۀبچی اگیر کیه میبگو شما به االن من که ستیطوری ناین! دینیبب

 دو اگیر بشیود کیرده،یم اسیتفاده ساعت سه االن تا مثالً. است حل مسأله گرید بکند یوتریکامپ

 میدل نیا ای دیبخر شیبرا سن نیا در را لیموبا که میبگو شما به مثالً ای. است حل مسأله ساعت

 اصیالً .اسیت حل مسأله گرید دیبخر را یگوش

 نظام کی دیبا ما. دینکن نگاه قصه طوری بهاین

 نظییام نیییا در بچییه کییه میکنیی یطراحیی یجییامع

 قطعات پازلمثل  . این نظامبشود «یارسانه تیترب»

 و آمپیول و قیر . شیود دهییچ هیم کنیارجزء  به جزء دیبا. دارد یمختلف

 .دندار ... همو شربت

 خیواهمیم مین. مینییبچ هم کنار را اجزا نیا میبتوان و میبگذار وقت ایبرای تربیت رسانه دیبا

 کیامالً که زنمیم یعموم و روزمره مثال کی را مثالم کنم؛ ارائه شما به نظام نیا از ییدورنما کی

 .باشد سپردن خاطربه قابل و هضم قابل تانیبرا

 مملکیت کیل ۀادار یبیرا ما کشور یاسیس نظام است. کشور یاسیس نظام نیع جامع نظام نیا

 م،یدار مقننه ۀقو کی ما دیگویم دارد، جزء تا سه کالن، شکل به کرده، یطراح ییاجزا یسر کی

 یارسیانه تییترب نظام یطراح یبرا مانۀخان در ما. میدار هییقضا ۀقو کی م،یدار هیمجر ۀقو کی
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. میبده اختصا  یگذارقانون به را مانیکارها از یبخش یعنی. میبکن استفاده الگو نیا از میتوانیم

 قیانون یمکیان هر و زمان هر در ،یارسانه هر یبرا .میبگذار ها قانونرسانه از استفاده یبرا مییایب

ییا  شد اجرا مینیبب م،یکن شیپا شد، اجرا یوقت بعد و م،یبگذار اجرا ۀمرحل به را نیقوان بعد. میبگذار

 را نیقیوان نییا مانۀبچی رشد متناسب باز و میبکن هیتنب نشده اگر م،یبده زهیجا شده اجرا اگر خیر.

 .میکنب یطراح جدید نیقوانو م یبده رییتغ

 و پیدر میا .میکنی یاحیطر را نظام نیخانه ا در دیبا مانفرزندان تیترب یمتول عنوان به ما ۀهم

 الخرهبیا یولی هسیت،هیم  کیانون هسیت، هم مدرسه. یمهست انمانفرزند تیترب مسئول ،هامادر

 تییطوری تربچیه ار میردم ۀبچی پرسیندینم هارسیانه از ایدن آن در. است مادر و پدر یت بامسئول

 .یمکرد تیطوری تربچه را ۀتانبچ که پرسندیم شما و من از یول ،یکرد

 جیامع نظیام کی خودش ۀخانواد یبرا بتواند هرکس که میبرس نیا به دیبا هابحث نیاانتهای 

 یفضیا خانواده، پدر شغل خانواده، مادر خانواده، پدر سواد به توجه با. کند یطراح رسانه ای تیترب

 بیا در جزیییات دیشیا هیانظام نییا و میبرس ینظام کی به دیبا بچه، عالئق بچه، استعداد ،یزندگ

  .باشد داشته هم ییهافرق گریهمد

 میفهمیمی را نییا میکنیمی پژوهش و میکنیم مطالعه تیترب ۀحوز در که یکسان عنوان به ما

 شیما کیه میشناسیم تیرسم به را نیا ما. کندیم فرق هم با شانیتیترب یهاسبک هاخانواده که

 اسیت نیا مهم ۀنکت اما .دیکنیم استفاده دیت داریترب یبرا خودتان سبک از خانواده پدر عنوان به

 بیه .خودمان سبک با اما ،میکن تیرعا را الگو نیا دیبا مانۀهم م،یباش داشته پازل دیبا ما ۀهم که

 کیار پیدر بییج هاخانیه یبعضی در کنید،یم کار پدر لیسب هاخانه یبعض در که مییگویم یشوخ

 کنتیرل ابیزار یاخانیه هر در رحاله به یول. کندیم کار پدر کمربند هم هاخانه یبعض در کند،یم

کیار تربییت را جلیو  خیودش ۀویشی با یاخانواده هر باالخره که. میگذاریم احترام نیا به ما. دارند
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 خیواهمینم مین. بکنید عمل درست هاحوزه نیا یتاسه هر در بتواند که است نیا مهم یولببرد. 

 مثال چندتا بکنم کینزد شما ذهن به را مسأله نکهیا یبرا یول شوم.ب هاحوزه نیا وارد االن خیلی

 زنم. می

 قوۀ مقننه

وضع قوانین با خرد 

 جمعی

 ۀقیو گاهیجا در پدر، منِ

 ۀحییوز در ام،خانییه ۀمقننیی

 کارهچ دیبا یارسانه تیترب

 را نیقیوان» دیبا مثالً کنم؟

. ی وضیع کنییمجمعی خیرد با دیبا شود اجرا است قرار که یقانون یعنی ،«میکن وضع یجمع خرد با

 داده مشیارکت یریگمیتصیم نییا در را خودشیان کیه دارند، رشیپذ ما از یصورت در ما یهابچه

 امیروز نیهم که طوری نباشداین یعنی م،یریبگ ادی است، کیتکن کی است، روش کی نیا. میباش

 اما د،یکن لیتعط دیبخواه اگر ندارد یاشکال «!لیتعط یزچ همه گرید پسرم»یید: بگو خانه دیرفت که

 خیرد بیا د،یکن اجرا دیخواهیم که یقانون د،یکن گفتگو ،دیکن باز را صحبت سر گر،یهمد با دینیبنش

 یخیواهیم ،یدار درل نقدریا تو پسرم خب یلیخ دییبگو د،یبنشان را پسر یعنی .دیکن وضع یجمع

 اسیت، تیو زمیان نییا ،ویریم را یورزش باشگاه نیا ،یرویم را کانون نیا ،یبرس مدارک نیا به

 جیهینت بیه هیم با. یکن مصرف رسانه دیبا نقدریا روز در تو که میرسیم جهینت به گریهمد با پس

 .میرسیم
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ر فیرا راه هم ماشاءاهلل یال. کندینم اجرا بچه باشد، یتحکمید و نرس جهینت به هم با اگر! یدنیبب

 لیدب بیاالخره. کندیم اخم ای کند،یم لول را خودش ای ی،علن ای کندپنهانی فرار می اوجود دارد، ی

 قانون هم با دیزنب حرف دینیبنش گریهمد با یعنی ،یجمع خرد با یوقت یول. فرار کند قانون از است

 .است شتریب شدنش اجرا امکان د،یبگذار

 شیپیا قابیل و یکمّی ار قانون» دیبا که است نیا یگذارقانونهای تکنیک ازیکی نکتۀ اول 

 استفاده یوتریکامپ یباز از یلیخ تو پسرم خب یلیخ :مییبگو که نباشد طوریاین یعنی «.میبگذار

 کیرد قبیول پسیرم هک دیکن اعالم قانون بعنوان را نیا و ی،کن استفاده کمتر دیبا نظرم به ،یکنیم

 تیوانمینم مین اًبعید چقدر؟ یعنی کمتر خورد؟یم درد چه به این قانون خب .کند استفاده کمتر که

 بیه گذشیته ۀفته در میکرد یبررس! پسرم»: قیدق د،یبگذار عدد. نشد ای شد کم میبگو کنم کنترل

حیاال « یسیانساعت بر دو به را عدد نیا دیبا ،یکردیم یباز مین و ساعت سه یروز متوسا طور

 :دییکن قییدق را عیددش یول ساعت، چهار ساعت، پنجبرسانید به  ار ساعت سه شماست، لیم نیا

 9 سیاعت از عدب ما ۀخان در»یا « .ساعت کی به یبرسان دیبا ،یکرد استفاده ساعت دو تو! پسرم»

 کردن اجرا درد هب نیا ،...شد که شب حاال دیینگو. دیبگذار قیدق عدد «.تعطیل است نترنتیا گرید

 .دیکن اجرا دیتوانینم خورد،ینم

 نییا ذهینم در پدر منِ «.دیکن اعالم شفاف را قانون» که است نیادومین تکنیک نکتۀ دوم 

 را یبیاز نییا پسرم ندارد یاشکال -است لیتعط- است شنبهپنج ای است جمعه شب االن که است

 خب کند، یباز دیایب خواهدیم بچه بعد. ماهنکرد اعالم را نیا یول. است خودم دل در. بدهد انجام

 نییا از االن اگر ؟ستین قانون ؟است قانون نیا داندینم .ندارد مدرسه ، فردا همهست هم لیتعط

 .کنیدیم رییوسیا گ آن ؟بکنید را کیار نیا بوده قشح ا؟ ینه ای کرده یشکنخا کند، قانون عبور

 شفاف د،یکن استثناء را جمعه ظهر د،یکن استثناء را جمعه شب دیخواهیم شما که اگر ندارد یاشکال
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 یروز سیاعت، نقیدریا یرویمی مدرسه که ییروزها است، گونه نیا قانون! پسرم» که دیکن اعالم

 .بشود اعالم شفاف «.ساعت نقدریا یروینم مدرسه که

 نندینشییم میادر و پیدر گرید یکشورها در که بود نوشته تشیسا در فتا سیپل دمید من یحت

 قیوانین را نییا بعید .کننیدیم روشن را... ی وباز نترنت،یا وتر،یکامپ فیتکلو  بچه با زنندیم حرف

 مانۀخانی در یلیخ ما دیشا !زنندیشان مۀخان خچالی در یرو را کایذ و کنندیم امضا سند،ینویم

 کیه شودیم هیتوص تیشفاف حد نیا در یول. است ییرب فرهنگ مال م،یباش نداشته ییفضا چنین

 گیرید سیاعت نییا. است لیتعط گرید نترنتیا ،10 ساعت ،9 ساعت ما ۀخان در بشود معلوم کامالً

 .دینبک شرط استفاده نیا با نترنتیا از دیتوانیم شما ساعت نیا م،یندار ونیزیتلو

 قوۀ مجریه

 هدف هدایت فرزند است 

 میدارلکیه در مادرهیا  و پیدر یبیرا مین «.میکنی اعمال جیتدر به دیبا را قانون»نکتۀ اول 

 ۀهمی گیرید م،یرویرون میییب جلسه از که االن که کنندیم قیتصد را نیا همه ،صحبت می کنم

 ازیکبیاره . اسیت کمید در هیالیموبا اسیت، لییتعط هانترنتیا ۀهم است، قطع وتریکامپ یهامیس

یکبیاره  کیه بچیه م،یکنیمی عمیل دیاول شد از چون. میکن درست را زیچ همه میخواهیم امشب

 م،یشیومیی  نیرم خودمان ما آورد،یم فشار روز، پنج ،روز سه ،روز دو از بعد بگذارد، کنار تواندینم

 .دییکن اعمیال جیتیدر بیه را قانون !محترم یمادرها !محترم یپدرها .میشویم هیقض کل الیخیب

 سوءمصرف تانفرزند د کهیشد متوجه کنمیم عرض تانخدمت من که یاطالعات با شما اگر یعنی

 کیی و ،کنیدکیار می نترنیتیا بیا ادییز دهید،یم انجیام یوتریکامپ یباز ادیز مثالً دارد، یارسانه

 در. دینکن اعمالیکباره  را نیا ،عدد آن به یبرس دیبا عدد نیا از که دیکرد یطراح هم یاستاندارد

 سیاعت پینج ،آرام آرام دییزیبر برنامیه کی نده،یآ ماهِ آخر تا ماه، آخر تا هفته، سه هفته، دو عرض
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 قیانون یاجیراتکنییک  نییا. کرد اجرا شودینمیکباره . نییپا دیایب ساعت، دو ساعت، چهار بشود

 .است

 قیانون ،قیانون یعنیی ،«محبیت بیا یول دیبکن اعمال یجدرا  قانون» که است نیا نکتۀ دوم

 یرییگمچ قیانون یاجیرا از هیدفم یول هستم، هم یجد و کنم اجرا خانهدر  خواهمیم من است،

 یکیارکتکو  امبچه با یریدرگ ام،بچه

 تیترب است، بچه تیهدا هدفم ست،ین

 را قانون نیهم محبّت با لذا. است بچه

 . کنمیم اعمال

 را قییانون»اینکییه  نکتههۀ سهه م

 .میکنی اسیتفاده نترنیتیا نقدریا که میگذاشت قانون که نباشد یجورنیا یعنی «میکن اجرا استثناءیب

 ییاسیتثناچنیین  کیی یخیواهیم اگر .ندارد یامشب اشکال حاال مییبگو ،یهمانیم میرفت شب بعد

 چیون. شیودیم اعمالچطور  قانون نیا یهمانیم یهاشب که کنالم اع شفاف قانون در ،یبگذار

 قیانون در را اسیتثنائات. دیخوریم شکست سرعت به ، دیکن باز را استثناء قانون باب یاجرا در اگر

 کیه امشیب م،یبگیذار اسیتثناء میبخیواه مدام م،یبشو قانون یاجرا وارد اگر چون. دیکن ینیبشیپ

 قیانون ،یشید خسیته امشب ،یبود آنجا امشب د،یگویم یفالن امشب ندارد، یاشکال آمد همانیم

 .میختیهم ر به را تیوضع کل ما اجرا ۀحوز در یعنی. ستین قانون گرید

 قوۀ قضائیه

 جریمه، تغافل، تشویق 

 سیفت م،یگذاشیت قیانون ما که نباشد یورطنیا یعنی «میکن برخورد دیبا تخلف با» نکتۀ اول

 شیده دهیید دییبا قانون همان در! نه م،یباش تفاوتیب نشد اجرا اما اگر بشود، اجرا که میستادیا هم



 یارسانه تیترب یسه گفتار درباره                                              16 صفحه

 

 هفتیه در تانۀبچ که دیکرد حساب شما مثالً. ستیچقانون  نیا نکردن تیرعا یجزا! آقا که باشد

 بدهید، انجیام یوتریکامپ یباز ساعت 10  م،یکنیم عرض تانخدمت ما که یاستاندارد طبق دیبا

 پینج و سیتیب سیاعت شید، سیتیب ه،ییقضیا ۀقو در را قانون دیکرد شیپا هفته نیا. نشود شتریب

 گفت شودیم م؟یکن کارهچ ست؟یچ شیجزا ست؟یچ جرمش خب ،شد تخلف قانون از. ساعت شد

 ممکن .دیکن اعمال یجد را نیا و خال ؛ شود،یم کم بعدت ۀهفت سهم از یکرد تخلف اگر شما

 اعمیال روش کیی یعنیی. شودیم کم اتیبیج تو پول از نقدریا دییبگو ! دیکن حساب ینقد است

 نقیدریا دیییبگو ایی افتید،یم ریتیأخ به وعده فالن تحقق دییبگو است ممکن. دیباش داشته مهیجر

 امیا د،ییبکن هیم اجرا د،یبگذار قانون که نشود طورنیا! بشود اجرا اما. شد کم ازتیامت ،یداشت ازیامت

 . دیباش تفاوتیب بشود تخلفاگر 

 دییفرمایم اسیت، یاسیالم یۀتوص کی تغافل «.دینشو یافل هم سازنده تغافل از» نکتۀ دوم

 نترنیتیا صیارفم یبعضی در دیشیا. دیاورین شیرو به جاهمان کند،یم اشتباه ییجا کی یکس اگر

 کیرده بکنید دیینبا کیه یکیار کی تانۀبچ که دیشویم متوجه شما باشد، داشته نمود نیا هابچه

 اسیت خلیفت نییا دیییبگو که است نیا راه کی است؛ رفته برود دینبا که یتیسا کی یتو است،

 نجیایاال قانون بکنیید! وارد شوید و اعم جاهمان ،هنشد اجراقبال و  دیبود گذاشته هم قانون گر،ید

 یعنیی آوردن ور هب نیا چون چرا؟ .دیاورین شیرو به یعنی ست،ین بد تغافل! آقا که کنندیم هیتوص

 تانۀبچی و شما نیب که ایح و حجب ۀپرد نیا ندیگویمی. کرد را کار آن تو که دمیفهم من نکهیا

 د،ییکن تغافیل نجیایا که کندیم حکم عقل اما! ها دیکن اجرارا  قانون دیبا نجایا. رودیم نیب از بود

 وارد میسیتقرمیی یعنیی. دیببند را بیآس آن یجلو دیبرو گر،ید راه کی از گرید یجا کی عوضش

 . دیشو

فرزندتان را تشویق کنید، مثالً پس از گذشت « دهید.هایی هم پاداش بوقتیک» نکتۀ س م

بگیرید؛ )البته دقت کنید لزومیاً ای در نظر گذاری، تخلف نکرده است، برایش جایزهسه ماه از قانون
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توانید تواند از جنس رسانه نباشد، میجایزۀ شما خریدن یک وسیله مثل موبایل یا تبلت نیست، می

تواند تشویقی برای اجیرای قیوانین به کوه، استخر، تفریح، میهمانی و... باشد( جایزه دادن می رفتن

 باشد.

 یورطچیه نکیهیا یعنیی هییقضیا ۀقیو و هییمجر ۀقیو ۀحوزدر این بخش اینکه  نکتۀ چهارم

 ۀحیوز در نیا ،کنم شیپا یورطچه بعد و بکنم اجرا گذاشتم خانه در یارسانه ۀحوز در که ینیقوان

 دارد، رشینالکا دارد، تخصی  دارد، رشیته ،یتییترب علوم ندیگویم دانشگاه در است، تیترب علم

 خوانیدن درل ن دریقیوان یاجیرا ۀحوز در است ممکن شما یعنی ست،ین رسانه ۀحوز در هم فقا

 امتحیان شیب نیده؛نخوا بخوان را درل نیا گفتم امبچه به یعنی. یباش داشته مشکل هم اتبچه

 میکیرد ممنوع ار مان ۀبچ دییبگو  د،یبگذار هیتغذ قانون است ممکن کرده،ی گوشیباز  رفته است،

 دانشیگاه دیاسیات ،یتیترب یعلما سراغ دیبرو دیبا کنم؟ کاریچ خورده، بچه حاال بخورد، را زیچ نیا

 یبررسی و قییتحق یاسیالم تییترب ۀحیوز در که هستند حوزه دیاسات هستند، هاکارشنال هستند،

 ۀحیوز در چه .آنها سراغ دیبرو که کنمیم خواهش شما از من و دارند شما به ییهاهیتوص و کردند

 .دیگذاریم تانۀخان در که ینیقوان ریسا ۀحوز در چه ،یارسانه یهاقانون

 هاگذاری برای رسانهقانون

 ایسواد رسانه

 بیه آن اصیطالحاً میا که است علوم از گروه کی به متعلق هارسانهبرای  یگذارقانون ۀحوز اما

 یصندل نیا یرو که من. کنم مشخ  را خودم گاهیجا خواهمیم من. مییگویم «یارسانه سواد»

 شما به توانمیم فقا یعنی. است اول ۀحوز همان در باشم داشته یتیصالح اگر تنها و تنها نشستم

فرزندتان، بنیده  تِیترب ۀحوز در. کنمب هارسانه مصرف ۀدربار یگذارقانون روش ۀدربار ییهاهیتوص

بنیده  سیت،ین نییا مین تخصی  ،خیودم نیسیت از میگویم هم یانکته اگر. تمیصالحیب کامالً
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 صیحبت یگیذارقانون و مقننه ۀقو بخش به راجع خواهمیم االن من. است رسانه ۀحوز تخصصم

 و اقیوام از د،ییکن استفاده یتیترب نامشاور از دیخورد مشکلبه  یتیترب ۀحوز در که بعدش اما کنم،

 را شیما یهابچیه کیه کیانون نیمشاور مدرسه، نیمشاور مدرسه، نیمعلم از بزرگواران، و دوستان

 ۀحیوز در بحثم بعد به نیا از من بدهند، مشاوره شما به توانندیم یتیترب ۀحوز رد نهایا. شناسندیم

 نترنیتیا ۀحیوز در م،یبگیذار قانون یجورچه یباز ۀحوز در مثالً: است هارسانه یبرا یگذارقانون

 و... میبکن تیرعا دیبا را یچ

 موظیف ما و شده داده ما به دستور صورت به قاًیدق که است میکر قرآن از هیآ کی ما شعار اما

 میین اعوذبییاهلل»: میبکنیی شیاجییرا میهسییت

 م،یالیرح الرحمن اهلل بسم م،یالرج طانیالش

 ۀسیور 23آیه  .«طعامه یإل اإلنسان نظریفل

 که یییذا به انسان دیبا پس. عبس ۀمبارک

 .کند نگاه خوردیم

 بطین در واست  هیآ یِظاهر یمعنا نیا

 سیت،ین میخیوریم گذارنیدیم زییم یرو که یمعمول یِیذا یذا فقا که نداهنوشت ریتفاس در و آن

 دییبا انسیان نکهیا. باشد کتاب است ممکن باشد، قیرف است ممکن باشد، روح ییذا است ممکن

 مییدار هچ که هست هم مهم باالخره که دارد یظاهر یمعنا کی کند نگاه خوردیم که یییذا به

 .باشد یرمادیی رزقِ باشد، یمعنو ییذا تواندیم یذا نیا حاال که یباطن یمعنا کی و میخوریم

 مصیرف میدار ما را هارسانه. میکنیم نرم پنجه و دست مسأله نیهم با قاًیدق رسانه ۀحوز در ما

 هارسیانه االن. بیود روح خیوراک کتیاب شیپی صدسال چطور. ماست روح خوراک نیا و میکنیم

 ل،ییموبا نترنت،یا ن،ینو یهارسانه انواع و مجالت انواع ها،روزنامه و،یراد ون،یزیتلو اند:شده اضافه
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 ما به ینید میمستق دستور و شده ما روح خوراک نهایا ۀهم ،یوتریکامپ یباز ،یاجتماع یهاشبکه

 قییدق. یخوریمچه  کن نگاه ،یببر گور به یخواهیم سالمت سر! مؤمن انسان! آقا که است نیا

 .یخوریمچه  که شو

 یشینگق اصیطالح کیی میکنیمی صحبت هایخوردن و سفره به راجع و دیآیم یذا اسم یوقت

 را زییچ فالن رفمص میرژ من! آقا مییگویم م،یهست ن آشنایا با ،«مصرف میرژ» مییگویم م،یدار

 یگوشیت ۀآوردفیر ایی یلبنی ۀفرآورد نیا که شده هیتوص ای ست،ین نیا مصرفم میرژ یتو من. دارم

 در رسیانه، ۀوزحی در نییا نیع م؟ییگویم را نیا ما یذا ۀحوز در چرا. باشد شما مصرف میرژ یتو

 .دارد وجود هم یمعنو یمحتوا ۀحوز

 دسیتور کیی یییذا مصرف میرژ که طورهمان. است یارسانه مصرف میرژ به راجع من بحث

 را زییچ النف تا شوم ضیمر دیبا حتماً من که ستین یورطنیا یعنی است، یسالمت یبرا یعموم

 یورطینیا هیم انهرسی ۀحیوز در. بخیورم دینبا وقتچیبمانم ه سالم نکهیا یبرا ،یا نخورم بخورم

. کنید اسیتفاده رسیانه از گونهنیا دینبا دارد امتحان االن چون شما ۀبچ که ستین نیا لزوماً است،

 .بکند استفاده رسانه نیااز  دینبا وقتچیه شما ۀبچ که باشد نیا درست دیشا

 هااهمیّت رژیم مصرف رسانه

 چیه ،یدهسیت میاریب شیما کیهزمانی  چه است، یسالمت یبرا یعموم دستور کی مصرف میرژ

 چه ،دیشویم مشکل دچار کهزمانی  چه هم یارسانه مصرف میرژ در .دیهست سالم شما کهزمانی 

 بشیود، بزرگ سالم نکهیا یبرا کند، رشد بچه سالم نکهیا یبرا ست،ین هم یمشکل واقعاً کهزمانی 

برای  فقا نیا یعنی! ها میهست یورطنیا هم شما و من. بشود درست مصرفش میرژ که دارد ازین

 کیه است ممکن ساله چند و چهل یشما ساله، چند و یس منِ یعنی است، همهبرای  ست،ین بچه

 سیوء ایی د،یکن دایپ خا  یهارسانه به خا  یوابستگ هم شما. میکن دایپ یماریرسانه ب ۀحوز در
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 طیول در طیورنیهم و .دییریبگ یارسانه مصرف میرژ دیبا هم شما د،یباش داشته یارسانه مصرف

 مشیکل دچیار کیه میکنی میتنظی یاگونیه به را مانۀخانواد ۀرسان مصرف سبد میبتوان دیبا یزندگ

  .مینشو

 و ییییذا اشیتباه یهیاعادت سن نیادر  اگر هابچه ی هستند.مهم سن در االن شما ه هایبچ

 اسیت، رشید سن سن، نیا چون. است ریناپذجبران عواقبش بکنند دایپ یارسانه اشتباه یهاعادت

 اشیتباه االن اگیر. ردیگیم شکل اشیتیهو یهاعادت رد،یگیم شکل تشیهو دارد که است یسن

 فیود فسیت ادییزاگر  شما ۀبچ .شودیم یچاق دچار د،ینیبیم که یریتصو نیهم مثل کند، مصرف

 چیاق کنید، مصرف یرونیب ۀآماد ییذاها کند، مصرف

 و یس حدود دیبا استاندارد طور به که یابچه. شودیم

 هفتیاد -لیو یک شصت شودیم باشد، لویک چهل - پنج

 مشیکل بیا مدرسه در معلم بعنوان ما االن نیهم .لویک

 ایی خوردینم درست ییذا. میها مواجهبچه پسر یچاق

 .است شده چاق است، بد خوردنش یذا ۀنحو

 درپسیربچه  نییا. شیده اسیت لیویک 80امیا  باشد، لویک 45 متوسا دیبا نهم یۀپا ۀپسربچ کی

 یرو ندیبنشی خواهیدیم ش،یرفقا یۀبق همراه بکند یبدن تیفعال خواهدیم زد،یریم هم به کالل

 کیی. شیودیم تییبچه اذ نیا ،...برود راه خواهدیم تواند،ینم بخندد خواهدیم تواند،ینم یصندل

 در مخصوصیاً کیردن مصیرف بید دینیبب. شودیم تیاذ اشیزندگ طول در ست،ین قهیدق دو قهیدق

 رفته وزنش شده یچاق دچار یسالگ چهل سن در یکس کی حاال دارد، یبد عواقب ن چهییپا سن

 یسیالگ زدهیسی سین در بچه یول کرده، را رشدش گر،ید کرده را اشیچل چل نیا ندیگویم باال،

 کم خورده، یذا بد دارد، هیآنطرف سوءتغذ از ای ؟یبکن یخواهیم کارشه بعداً چ را نیا است، چاق
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 خیب. سیالم یخوراک مواد به داردن مناسب یدسترس کند،یم یزندگ محروم مناطق در خورده، یذا

 .ردیگیم العالج یهایماریب شود،یم داراش مشکلیزندگ طول در نیا

 مشیخ  تشیّیاهم کیه زنمیم ملمول مثال من است، یورطنیهم قاًیدق هم رسانه ۀحوز در

 ذهینش ازبید  تصیاویر دهد، انجام یبدای رایانه یباز یسالگ 12 سن در االن اگر شما ۀبچ. شود

 از اسیتفاده در بید عیادت االن اگر. است ذهنش در ریتصاو آن ندهیآ یهاسال ۀهم شود،ینم پاک

 کتاب تواندیه نمک یسالگ 30 در نکند، دایپ مطالعه عادت خواندن، کتاب عادت و بکند دایپ لیموبا

 . دهدیم دست را از وقتش است، وقتش االن بشود، خوان

 شیما به خواهمیم من. میبده تیاهم فرزندانمان یارسانه مصرف میرژ به ما که است مهم لذا

 .بگذارید حوزه نیا در ینیقوان چه که کنم کمک

بیزرگ  یهیاونیزیتلو یجلو الیر یهاآدم بود، یجورنیا ما یهاخانه شیپ سال یس دیگویم

 سیال ده. کیرد رییتغ ما یزندگ سبک یول. بودند نشسته

 االن و. میشید ترچیاق میا و شد کتریبار هاونیزیتلو بعد

 و اسیت کییبار یلیخ هاونیزیتلو :شده یجورنیا گرید

 و خوردن یذا نیهم به راجع نیا .شدند چاق همه هاآدم

 در رییتغ یجورچه نیبب دیگویم. رسانه است با ارتباطش

. کندیم عوض را ما یزندگ سبک یارسانه یهاتیجذاب

 میا م،یهسیت یچیاق دچار ما م،یهست نیهم دچار االن ما

 مصییرف میییرژ مییا. میکنیمیی اسییتفاده هارسییانه از ادیییز

 .میکن درستش دیبا. است یلا مانیارسانه



 یارسانه تیترب یسه گفتار درباره                                              22 صفحه

 

 مصرف رژیم تعیین در کلیدی سؤال پنج

 هیر کیه اسیت، سیؤال تیا پینج م؟یکنی درستشطوری چه

 اش،یخیانوادگ یتیترب نظام یطراح یبرا یاخانواده

 بیه آن دییبا اشخیانواده یارسیانه تیترب

 را تانیییذا مصرف میرژ شما. دهد جواب

 را سیؤال پینج نیا د،یکن یطراح دیبخواه هم

 ؟یزیهچ چهه ؟یکس چه. دیبده جواب دیبا

وقتیی  ؟یمکهان چه زمان؟ چه مقدار؟ چه

 .دیباش داشته شفاف تان جوابۀخان در سؤال پنج نیا به راجع یعنی دیبگذار قانون گوییممی

 شیانمیرژ کدامهر نهایا. ساله 15 ۀبچ هم گذارندیم ساله 5 ۀبچ یبرا هم را قانونچه کسی؟ 

 اسیت، پاک ست؟یچ خوردیم نکهیا بخورد؟ یچ ؟یزیچ چه. کندیم فرق شانیازهاین. کندیم فرق

 خیورد؟ب یزمیان چیه اسیت؟ کم است؟ ادیز بخورد؟ مقدار چه است، حرام است حالل ست،ین پاک

 ییذا میسیته مجیاز کجا ما ؟یمکان چه و بخورد؟ یکِ بخورد؟ وعده دو بخورد؟ شب بخورد؟ صبح

 در مدرسیه، رد خانیه، در ،یمهمیان در م؟یباشی داشیته رسانه مصرف میهست مجاز کجا ما م،یبخور

 میا دییکن ماعیال را قیانون شیفاف و دیده جواب اگر د؛یده جواب دیبا که است سؤال پنج .مسجد

 اسیت، شیده یطی اول گام. میکرد یطراح را مانۀبچ یارسانه مصرف میرژ که مییبگو میتوانیم

  .داده انجام کامالً را خودش ۀفیوظ مقننه ۀقو
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چه کسی؟

چه 
چیزی؟

چه 
مقدار؟

چه 
زمانی؟

چه 
مکانی؟

 سؤال اول، چه کسی؟

 نییا در میا مخاطیب کیه کنیدیم صیحبت نیا به راجع و است؛ ؟یکس چه سؤالِ اول سؤال

 چیه کنیمطراحیی میی مییدار که یارسانه و یییذا نظم و هابرنامه ؟اسیت یکس

 یتیو د،ینیبنشی هاکارشینال صیحبت یپیا االن شما

 داییپ مقالیه و هیتوصی و نظر ماشاءاهلل یال نترنت،یا

 از د،یکن استفاده رسانه نیا از ندیگویم که دیکنیم

 نیهم در. دندار اختالف هم باتوصیه ها  نیا و .دینکن استفاده نیا

 هیتوصی کیه یبزرگیوار دیاسیات هسیتند کشور، در یارسانه سواد ۀحوز کییه کننییدیم

 بچیه کننیدیم هیتوصیافرادی که  هستند. ندیبنش نترنتیا یپا یسالگ سه از است خوب شما ۀبچ

 18 تیا هابچیه ندیگویم که یکسان هستند و باشد داشته لیموبا دیبا گرید شودیم که مدرسه وارد

 نظیراختالف هاکارشینال! دیینیبب. دنباشی داشته دینبا لیموبا د،نبزن دینبا نترنتیا به دست یسالگ

 نظراختالف نیا ۀشیر میبگو خواهمیم دارند،

 یبییرا کبییاری شییما یبییرا را مسییأله سییت،یچ

 که هاکارشنال نظر یپا که کنم حل شهیهم

  .دیکن دقت دیبا یچ به دینینشیم

 یکیی ،اطالعات یفناور یکی ،هستند یزیچ کی متخص  هرکدام محترم یهاکارشنال نیا

 نگیاه مسیأله به خودشان اهنگ یۀزاو از هرکدام ،یتیترب علوم یکی ،یشناسجامعه یکی ،یشناسروان

 آن از رییی و میدهب قرار عمل مالک را زیچ کی دیبا مادر، و پدر عنوان به شما و من اما. کنندیم

 «.رشد ۀمسأل» ماهگذاشت را نیا اسم اصطالحاً من م،ینکن توجه گرید زیچ چیه به
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 یکیار مین. اسیت رشید ۀمسأل است، مهم مادر و پدر یشما و من یبرا چه آن میگویمبنده 

 هچیییی هاکارشیییینال نییییدارم

 هاهیتوصییی همیییه نییید،یگویم

 کیه آن امیا! هیا اسیت محترم

 رشد ۀمسأل است مهم من یبرا

 من ۀبچ یعنی ؟یچ یعنی. است

 مصرف است؟ یسن چه در االن

 محتیرم کارشناسیان. کنیدیم فرق ساله 15 با ساله 9. دارد فرق ساله 9 ۀبچ با ساله 7 ۀبچ ۀرسان

 بهیار در االن مین ۀبچی ستین شانحوال اصالً و. کنندیم هیتوص دارند مسأله نیا به توجه بدون

ی  18 به برسد گرید. شودیم تمام دارد بهار ندارد، شتریب بهار کی من ۀبچ یزندگ و است عمرش

 تواندیم تابستان در حاال زد، شکوفه د،یکش زحمت کاشت، بهار در ههرچ تابستان، یتو رودیم 19

  .متأسفانه کنندینم توجه نیا به. ندارم جبران فرصت من گرید بگذرد زمان اگر. کند برداشت

 

 

 هامسألۀ رشد و تفاوت

 کیه دیگویم ؟دیگویم چه دیدانیم رشد ۀمسأل

 دارد، را خیودش اقتضیائات رشید مختلیف مراحل

 و بلوغ نیح در بلوغ، سن ۀآستان در من ۀبچ یعنی

 روانیییش، روحیییش، دارد، یاقتضیییائات بعیییدش

 که ورطهمان. باشد اطیاحت با دیبا کند، فرق دیبا شیارسانه مصرف لذا دارد، یاقتضائات ارتباطاتش،

 چطیور. خیورد سفت ییذا بعد خورد، ساده ییذاها کم کم بعد خورد،یم ریش بود نوزاد یوقت بچه
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 نیهم قاًیدق هم رسانه ۀحوز در شد،یم کامل و کردیم فرق خوردیم که یییذا کردیم رشد یوقت

 میدنظرمان دیبا که یزیچ تنها -هاکارشنال ۀهم نظر به احترام با- مادر و پدر یشما و من. است

 لزومیاً کیه اسیت، یمهمی ۀنکتی نییا و اسیت، یسن چه در من ۀبچ نکهیا. است رشد ۀمسأل باشد،

 بیا همیه نهایا هستند، هفتم کالل ما یهابچه ۀهم اگر یعنی! ها ستندین سن کی در ما یهابچه

 ،رسیدیم شیتریب عقلش خورده کی نیا یول است، یکی شناسنامه در شانسنّ ستند،ین سنهم هم

. اسیت بید من ۀبچ یبرا است، خوب اشیکالسهم یبرا که یزیچ دیشا. رسدیم کمتر یکی نیا

 مرحله نیا در من ۀبچ چون ست،ین خوب من ۀبچ یبرا که دارد یارسانه مصرف یااندازه کی او

 م،یبفهمی را نییا. سیتین خیوب او یبیرا اسیت خیوب مین ۀبچ یبرا برعکسش، ای. است رشد از

  .میکن درک را هاتتفاو

 مدرسیه بغیل در که ییهابچه یحت یعنی

 کیی همیه ها،قابلمه نیا مثل نند،ینشیم هم

 یول هستند، هم رنگ کی هستند، هم شکل

 بچیه نییا فهممیمی معلم منِ. کنندیم فرق

 نیتمیر بیه ازیین خیورده کیی او است، زتریت

 نیهمیی هییم رسییانه حییوزه در. دارد یشییتریب

 کیالً کنید،یم یوتریکیامپ یبیاز سیاعت دو یشذهنی توان به توجه با که است یابچه نیا است،

 ذهینش یلییخ روز در سیاعت دو تیا! نه که هست گرید ۀبچ کی یول. زدیریم هم به اشیزندگ

  .میبده انجام نیا بر یمبتن دیبا را هاهیتوص ما. شودینم مشغول

 کیه باشید مانحوال دیبا ما ؟یکس چه سؤال مصرف، میرژ میتنظ در اول سؤال به پاسخ در

 اخبار ۀبرنام ونیزیتلو م،یفهمیم را مثال نیا ما همه. دارند مختلف نیمخاطب ،یارسانه یمحتواها

 از. اسیت انیآقابرای  خبر کنند، ون نگاهیزیتلو خبر ادیز هاخانم ای هابچه دانمیم دیبع دارد، 20:30
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برنامه 
آشپزی

برنامه 
کودکان

برنامه 
خبری

 دانمیمیی دیییبع دارد، هییم یآشییپز برنامییه طییرفآن

 از کننید، نگیاه یون آشیپزییزیتلو در هیم انیآقا

 دییبع مین و دارد هیم کیودک برنامیه طرفآن

 میا یورطچه !نکند نگاه یکس دانمیم

؟ را نییا میفهمیمیبه راحتیی  نجایا

 بیزرگ ونییزیتلو بیا شیما و من چون

. میگیرفت ادیی را ونییزیتلو ۀرسیان از استفاده م،یدیدو  بوده ونیزیتلو میبود بچهیعنی وقتی  م،یشد

 نیه دارد، حیتوضی بیه ازیین نه م،یدیفهم قشنگ. کانال آن میزنیم ست،ین من کانال نیا میفهمیم

 گیم را میانیپا و دست تلگرام، به میرسیموقتی  اما .میفهمخودمان می  داده، درل ما به یکس

کانیال بیرای  نییا کنید،یکه نم یفرق است، ونیزیتلو همان مثل تلگرام نیا میفهمینم. میکنیم

را  هابچیه تلگیرام مین. هاستدختربچهاین برای  است، دارخانه یهاخانماین برای  رمردهاست،یپ

 یمهندسی کانیال هست، یآخوند کانال هست، یرمردیپ کانال ی فهرست،باال آن از ام:هکرد نگاه

 فیرق شیانیهامخاطب هیاکانال کیه هدیینفهم اسیت معلیوم. هست هم هادختربچه کانال هست،

 یِقمی ۀسیال دوازده پسیر کیی مین. ه اسیتنداد پاسخ درست ی؟کس چه سؤال بهیعنی . کندیم

 آدم، نییا یبیرا. هستم عهیش یِرانیا

 دختییر کییی بییا رسییانه یهییاکانال

. کنیدیم ساله فرق دوازده ییِکایآمر

 .فهمندیم را نیا یربدر 

 یهیییالمیف یبنیییددرجه نییییا

 خودشان. کاستیآمر یتو یینمایس

 یهیالمیف از یبعض. است یعموم تماشاگران یبرا نیا یعنی دارد، B ۀدرج لمیف نیا که فهمندیم
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 اگیر. نباشید خیوب هابچه یبرا است ممکن نیا باشد نیوالد حوال یعنی خورد،یم PG یینمایس

 و پیدر بیا نما بیرود،یسی خواهدیم یابچه اگر که است یضرور و الزم عمالً بخورد PG13 ۀدرج

 کیایآمر خیودِ در را نیا! نیبب. شودینم فروخته سال 13 ریز ۀبچ به نمایس ایبل یعنی برود، مادرش

 یوقتی R ۀدرجی .میفهمینمی میا. کننیدیم شیاجیرا دارند و گذارندیم کایآمر یهالمیف خودِ یبرا

 خیوردیم NC17 یوقتی بعد و. نما برودیس یراحت به تواندیگرنمید نوجوان و کودک عمالً رد،یگیم

 نظر در لمیف در یی راهامالک چه که ندارم یکار من. ندیبب را لمیف نیا بچه شودینم هیتوص اصالً

 لمیفی مصرف یطراح در آنها که میگویم دارم را هیقض اصل است، خودشان فرهنگ با ند،ه اگرفت

 . هستند قائل را یبندرده چنین کی شانیینمایس

 هیر ایدن در که میدانینم شما و منباز  که هستبندی درجه هم یوتریکامپ یهایباز ۀحوز در

 تانۀخانی در دارنید، تانیهابچیه یوتریکیامپ یبیاز هیر شیما .دهندینم یابچه هر دست اییباز

 درجیه اگیر چیون. اسیت یباز یبنددرجه دینیبب که صحنه نیاول باال، دیایب بگذارند را اشیدیس

 سیاله 16 ساله، 12 ۀبچ مناسب یباز نیا دیگویم .ندارد فروش ۀاجاز جهان در باشد نداشته یبند

 دارد، فروش تیودمحد اکشوره از یبعض در یحت. کند استفاده دینبا ساله 18 ریز است. ساله 18 یا

 ییشناسیا کیارت دیبا نباشد، سنش مناسب اگر را بخرد، یباز نیا برود ییتنها تواندینم بچه یعنی

 یتیو دیرویم دیخر از قبل شما یعنی دارند، تیسا نهایا. بخرند بروند مادرشان و پدر ای کنند، ارائه

 هیم را اشیرانییا میا کهنیا تربامزه. خیر ای خوردیم تانۀبچ درد به دینیبب که دیکنیم چک تیسا

 ینظیام کیی و مییدار یاانهیرا یهایباز یمل ادیبن رانیا در است سال هشت االن ما یعنی م،یدار

 در االن esra.org.ir :دارد هم تیسا. یاانهیرا یهایباز یمل یبنددرجه اسرا، نظام نام به است

 تیرعا کسچیه است جالب و دارد هم یفارس یهایبنددرجه همه مجاز یهایباز ،یبرو هامغازه

  .کندینم
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. میهسیت لییتعط ،یاانهیرا یهایباز در ی؟کس چه ؤالیس به خییپاس در خیب از ما ۀهم یعنی

 خودتیان د،یینیبیم کیه ینتیمیگ نیاولی ابان،یخ در دیببر فیتشر م،یگویشما م به بسته چشم من

 امیا است، سال دوازده شانسن متوسا نده انشست که ییهابچه د،یبشو نتمیگ وارد د،یبرو یشانس

 ۀوزح در ما اصالً! ها پاارو و کایآمر استاندارد با است، سال شانزده یباال حتماً کنندیم که یایباز

 تییترب یانیریا تانۀبچی دییندار دوسیت شما! بابا خب. میدانینم را ی؟کس چه یوتریکامپ یباز

 ۀبچی دیینده سال 18 مثبت یِباز د،یکن بزرگ ییکایرا آمر تانۀبچ !جهنّمبه  ،ندارد اشکال بشود؟

 بعیدِ یهافصیل هبی ازیین اصیالً د،ییکن تیرعا را نکته کی نیهم دیکن باور. کند یباز ساله دوازده

 .داشت دینخواه من صحبت

 را بچیه دسیت دییبا میا. میدار ازین مراتب سلسله به رشد ریمس در ما دیگویم ما به رشد ۀمسأل

 چیسیوو سیاله شش ۀبچ کی دست شما ،یرانندگ مثل زنم،یم مثال باز. میببر باال پله پله م،یریبگ

 ییتنهیا بزنید، چیسیوو بیه دست شانیا است ممنوع اصالً یسن کی تا! نه کند؟ یرانندگ دیدهیم

 در. میدانیمی یمنطقی را «تیممنوع» یسن کی تا بچه رشد یبرا ما نیبب پس. بشود نیماش سوار

 4G نترنیتیا بیه یازیین چه شما یرستانیدب ۀبچ ییبگو مادرها و پدر از یلیخ به االن که یصورت

 .اسیت خیوب اسیت، یتکنولیوژ دییگویم فهمید،ینم دارد؟ کییاتومات تمام هوشمند یگوش یرو

 ،یبچیه بیده دست را نیماش چیسوو دینبا که یفهمیم را نیا در رانندگی چطور تو! بابا مییگویم

 رسیدیم یسین کیی بیه بعید. اسیت مهیم مراتیب سلسله نیا ؟شویمتوجه نمی نجایا دارد، خطر

 بیه شیودیم مندعالقه شودیم که ساله شانزده - ساله پانزده شما پسر گرید «.آموزش» مییگویم

 بیود خلیوت هیم ییجاهیا کیی فهمید،یم را ییراهنمیا یتابلوها د،یدهیم حیتوضبه او  ،یرانندگ

 ۀبچی. میدهیمی آموزشبه او  خلوت مکاندر  هست، هم پسر نشسته، پدر فرمان؛ پشت ندینشیم

 از کیه !(ردییبگ ادیی که است قرار رد،یگیم ادی که شاءاهلل ان) ردیگیم ادآرام آرام ی مدرسه در شما

 شیاءاهلل ان رد،ییبگ ادی است قرار ست،یچ همراه یگوش ست،یچ نترنتیا مثالً کند، استفاده هارسانه
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اسیت  قیرار باشیند، داشیته یارسانه سواد کتاب است قرار دی آیم که یمهرماه نیهم از دهم یۀپا

  .نندیبب آموزش

. گرفیت هیم نامهیگواه داد، هم آزمون رفت گرید شد، سالش 18 پسر، رند،یبگ ادی که فرض بر

 هییر دارد حییق حییاال

 در! نییه بکنیید؟ یکییار

 شیما رشد، قانون نیهم

 پسرت! قاآ که ییگویم

 حیاال د،یید هم آموزش

 سیالم 18 من حاال که نیا. میدار هم قانون. میدار هم سیپل ابانیخ در. بکند یکار هر ندارد حق

 ؟نمییبب توانمیم را یلمیف هر است سالم 20 من که حاال! ریخنه ؟است مجاز لترشکنیف گرید است

 گرید حاال .یکن یشکنقانون یندار حقو مجوز استفاده داری  یهست بلدچون . ندارد یربط! ریخنه

 از آب کیه نخوابید قبیر یتیو تیا آدم ،...گذشته سرمان از آب گرید ما ،...ما یبرا است آزاد ماهواره

 را شیپیا ۀمرحلی دیبا آدم عمر آخر تا را؟ خودتان دیکرد یگارانت شما یجورچه که، نگذشته سرش

 آزاد یایدن ست،ین هم سیپل که رسدیم ییجا کی ،یخودکنترل به برسد بعد و. باشد داشته نظر در

 ده هشیت هفیت تیا سیتین دیبع یول ش،یپ سال ستیب میکردینم را فکرش ما که یزیچ رسانه،

 نیهمی از رییی به یگرید ۀلیوس چیه به ما که میبرس ییجا کی به یعنی. میبرس به آن گرید سال

 .میباش نداشته اجیاحت ایدن یجا هر در یکس هر با ارتباط یبرا ،یدست دم ۀساد لیوسا

بیا  نم،یبنشی ییجا کی بتوانم من که دیایب یروز کی کردمینم فکر بودم، آموزدانش یوقت من

 پروژکتیور دئوییو موقیع آن نیه .دینیببتصویر به این بزرگی و کیفیت  کی شما، کنم انگشت اشاره

 یهایتکنولوژ یلیخ گرید سال پانزده. نهایا شده عادی. گذشته سال پانزدهاما  بود، تاپلپ نه بود،
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 رشد قانون گر،ید است نیهم رشد ،یخودکنترل به میبرس دیبا. است شده عادی ما یبرا ترشرفتهیپ

 .برسد دیبا که یامرحله به تا دیبده رشد پله پله را تانۀبچ است، نیا

 یفضا اش،یحرو ایشرا سنّ فرزندتان، به توجه با پس .کی ۀشمار سؤال به بود من پاسخ نیا

 در ی؟کسه چهه :اول سؤال به پاسخ در و دیبگذار قانون خودتان، یصنف اقتضائات تان،یخانوادگ

 .دیکن عمل شفاف کامالً حوزه نیا

 سؤال دوم، چه چیزی؟

 م،یسته طرف ساله 12 ۀپسربچ کی با ما میدیفهمدیگر . است ی؟زیچ چه بحث دوم، سؤال

 را آدم نییا خیود قیانون م،یگیذارینم شیبیرا را ساله 18 قانون. است آدم نیا یبرا هاقانون پس

 اسیت؟ مجیاز یارسانه چه م؟یبکن استفاده یارسانه چه از حاال ؟یزیچ چه حاال خب. میگذاریم

 نمیودار کیی مجلیس، در بزرگیوار یعلمیا ۀاجیاز با من است؟ مجازی ارسانه یهامصرف چگونه

 نقشیه م،یهسیت گنیگ رسیانه ۀحوز در ما. کند کینزد ذهن به را مسأله کمی که مه اکرد یطراح

 .تان بدهمدست نقشه کی خواهمیم م،یندار

 نسبت شرع، عقل و عرف در رژیم مصرف رسانه

 سیتون نییا دم،یکشی نمودار کی من. است مشخ  مانیبرا چون زنمیم یذا مثال من! دینیبب

 هیم یافقی نمیودار کیی. ی استرشرعیی نییپا ،یشرع باال آن است، رشرعیی و شرع اشیعمود

 زمییبر را ممکن ییذاها ۀهم خواهمیم. عقل و ضدعُرف طرفآن عقل، و عُرف گذاشتم دم،یکش

. بیودن رعیرفیی و بیودن عرف ثیح از بودن، یرشرعیی و بودن یشرع ثیح از نمودار، نیا یتو

دانیم بیا چییزی کیه ، چیزی که ما خوردنش را از نظر شرعی مجیاز مییخورندیم مردم که یزیچ
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ها را بگیذارم، فکیر کینم خواهم عیناً رسانهخواهم برایتان توی نمودار بکشم. بعد میدانیم. مینمی

 تان بیشتر بماند.جوری توی ذهناین

االن ما در محیدودۀ 

شرعی و عقل و عیرف، 

یک چیزی که هم خیدا 

کال گوییید بخییور اشییمی

نیییدارد، هیییم میییردم 

پسییندند، چیییز بییدی می

دانند. ما آب و نیان نمی

نداریم، خدا گفته، بندۀ خدا هم دوست دارد. ذبیح حیالل،  خوریم، مشکلیرا داریم، آب و نان را می

خورد. خیوردن گوشیت خوریم، توی دنیا هم اگر کسی گوشت بخورد میگوشت حالل را دقیقاً می

ک شده باشد اشکالی ندارد. نوشابه هم هست، حاال خدا نگفته نوشابه مخصوصاً اگر ذبح حالل و پا

شیود، آسییب دانیم قندش زیاد است، زییاد توصییه نمینخور، ولی به خاطر ضررهایی که دارد، می

تر کشییدم، چیون خورده پیایینزند به بدن. یعنی من آب و نان را گذاشتم باال، نوشیابه را ییکمی

جاز نیستیم خودمان به دست خودمان، به خودمان ضرر بزنیم، حرام نیست باالخره ضرر دارد و ما م

شود نوشابه خوردن. حالل است، ولیی خیب مثیل آب و نیان ولی خب یک پله به مرز نزدیک می

 نیست که بگوییم واجب است بخوریم یا چیز خوبی است.

خورنید، ولیی میا ا میخورند، یعنی هرجور ذبحی راین پایین ما چیزهایی داریم که توی دنیا می

طیور، بیه دانیم، شراب هم همینشود ولی ما مجاز نمیدانیم؛ خوک، خورده توی دنیا میمجاز نمی

کنم، تیوی دانیم. ببینید! دارم راجع به یذا صیحبت مییخورند، ولی ما مجاز نمیوفور توی دنیا می

شته باشیم کیه تیوی ایین دسیته توانیم داهایی هم میها را بیاورید. پس رسانهذهن خودتان رسانه
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باشند، در همۀ دنیا هست ولی ما محدودۀ شرعی داریم. اگر با رسانه هم مثل ییذا برخیورد کنییم، 

گویید نخیور، هیم خیوردنش را شود. ببینیم آیا چیزی داریم که هم خدا میمشکلمان کالً حل می

خورنید، در بعضیی از میپسندد؟ زیاد است: سوسک! گربیه! اینهیا خیوردنی اسیت، عقل اصالً نمی

 دانند که این خیلی خوردنی نیست. خورند میها هم که آنجا میخورند، اما همانجاهای دنیا می

خورنید؟ ولیی جوری سوسیک میهیا چیهکنند: این چینیجوری نگاه مییعنی بقیۀ دنیا هم این

دهد، یعنی خون هیم می؛ مثالً دهانش خون بیاید قورت خورند، حتی خونخورند، گربه هم میمی

لی خیورده داند که خون بخوریم. وقابل خوردن است. ولی در دنیا کسی این کار را کار درستی نمی

 شود.می

 خورم، امیا خیدا گفتیهآن قسمت چهارم چی؟ آیا چیزی هست که عقل نپسندد، بگوید من نمی

شیود دیگیر، میا شود چنیین چییزی؟ ممکین اسیت؟ نمیباید بخوری، این خوردنی است؟ پیدا می

زی ا ییک چییادعایمان این است که باالخره دستور دینی ما تابع عقل است. مگر ممکن است شم

گویید بدهد ولیی باشد، ضررش ثابت شده باشد، معلوم باشد تو را به کشتن بپیدا کنید که ضدعقل 

خیواهم بیرای شود، مگر یک استثنائاتی... عیین نمیودار را االن میبخور؟ در حالت عادی پیدا نمی

شیود میا مجیاز هسیتیم از است را بکشم؛ کیه مشیخ  ب چه چیزی؟ها که تکلیف سؤال رسانه

 بکنیم. اش را مصرفها، چه چیزیرسانه
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در محدودۀ شیرعی و 

ها، عرفی، در حوزۀ رسیانه

ای را خداوکیلی چه رسانه

تییوانیم اسییتفاده مییا می

کنیم؟ با چیه هیدفی؟ بیا 

ها را چه منظیوری رسیانه

شییود اسییتفاده کییرد؟ می

؛ یکی از کارکردهای رسانه آموزش است، کتاب، مقاله، تلویزیون، رادییو، اینترنیت. کیار «آموزش»

هیای عمیومی اسیتفاده شود، در آموزشچه اشکالی دارد؟ در مدارل استفاده میخوبی هم هست، 

جوری است، با شهرها آشنا بشویم، با حیوانات آشنا بشیویم ؛ آب و هوا چه«رسانیاطالع»شود. می

 ها آشنا بشویم، راجع به امور اقتصادی آشنا بشویم، راجع به امور زندگی آشنا بشویم.با کوه

ن ییت میوازیهای عقلی و عرفی از رسانه است که شرع هم در حد خودش بیا رعااینها استفاده

ها مصیرف پسندد. آیا چیزی هست که شرع نپسندد ولی عقیل و عیرف زییاد در رسیانهشرعی می

ای  رسیانهییت کیامالًبشود و استفاده بکنند؟ هست؛ ببینید! قمار در این دوره و زمانۀ ما، ییک فعال

ای اسیت. نهشود و اصالً ما قمارهایی داریم کیه فقیا رسیابا رسانه انجام میاست. اوالً خودِ قمار 

ییک زنیید ای میآیید یک دکمیهیعنی شما در سایت وارد بشوید، هیچ چیز واقعی وجود ندارد، می

ها دارند بیه شیدّت طرف رسانهکنید. و از آنای قمار میشود، شما کامالً دارید رسانهپولی شارژ می

 ها...؛در فوتبال، در انواع ورزشزنند. امن میبه قمار د

های فوتبیال دانیم، ولی در دنیا عرف هسیت، در همیۀ اسیتادیومخب ما این را شرعاً جایز نمی

بندی جیزء فوتبیال اسیت. ولیی خیب میا جیایز بندی وجود دارد. در همۀ دنیا شرطهای شرطدکه
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هایی که بسیار برای لهیو و لعیب اسیتفاده دانیم. موسیقی، موسیقیِ مطرب مخصوصاً، موسیقینمی

 دانیم.هایی وجود دارد، هنرمندانی دارد، ما جایز نمیشود اینهمه مکانشود، در دنیا استفاده میمی

دانیم و حتیی پیورن بزرگسیال، مسیائل ییراخالقیی گونه رسانه را جیایز نمییما استفاده از این

های نامناسیب ای ییراخالقیی، نشیان دادن صیحنههیداننید، یعنیی فیلمبزرگساالن، دنیا جایز می

هیایش معلیوم اسیت، سیازند، هنرمنیدها و فیلمدانند، فییلم میییراخالقی خانوادگی، دنیا جایز می

شیان را دهنید، زندگیهایش معلوم است، قانونی هم هست، مالیاتشیان را میفروش اینها و سایت

اسیت کیه بیه  هایی از رسانهدانیم. پس گونهنمی یزما اصالً جا کنند و هیچ مشکلی هم ندارند.می

 وان است.کنیم، ولی در دنیا فراشکل کلی ما توصیه نمی

زنید، آن محتواها هسیت. پیس میا بایید می wwwشوید، شما وقتی شهروند دهکدۀ جهانی می

به نظرم کنم، واقعاً مرزی بگذاریم، من مرز شرع را پیشنهاد میمان یک ایبتوانیم بر مصرف رسانه

دهید. چیزهیایی هیم هسیت کیه هیم مرز خوبی است، مرزی است که ما را از خطرات نجات می

ها دروغ یا واژگیون جلیوه ها را در رسانهپسندد. مثالً واقعیتییرشرعی است، هم عقل و عرف نمی

های پسیندند، همیۀ رسیانهجای دنیا نمیای که به درویگویی معروف است، هیچدادن؛ یک رسانه

شان این است که وانمود کنند ما راستگو هسیتیم. ها، همه تالشیا، حتی آن مستکبرترین رسانهدن

پسندیم. ببینید ما یک جا اشیتراک نظیر پسندند که به آن ها بگویی درویگو؛ ما هم نمیاصالً نمی

 داریم.

نید، یعنیی دانجالب است بدانید در حوزۀ مسائل اخالقی، پورن اطفال را در همۀ دنیا ممنوع می

های ییراخالقی بازی کنند، سال، زیر پانزده سال، مجاز نیستند که فیلم 18های زیر گویند بچهمی

کنند، حتی در آمریکیا، دسیتگیر یا تصاویر ییراخالقی شان نمایش داده بشود. به شدت برخورد می

فیال فعالییت دهند. بیرای کسیانی کیه در حیوزۀ پیورن اطکنند، حبس ابد میکنند، زندانی میمی
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گویند باالخره کنند. یعنی آنجا هم باالخره با عقل و شعور خودشان یک جایی مرز گذاشتند. میمی

های کثیف بشود. اینجا را مرز گذاشیتند، این بچه است، این اجازه ندارد وارد کسب و کار و تجارت

که ما با هیم تفیاهم برای خودشان است به ما ربطی ندارد. ولی ببینید باالخره یک جاهایی هست 

ای نداریم کیه ای مصرف رسانهداشته باشیم. در تصویر قبلی هم دیدیم توی آن حوزۀ چهارم گونه

بگوییم خدا گفته انجام بده ولی دنیا نپسندد، بگوید نه این کارت زشت است. مین نتوانسیتم ییک 

ت شرعی باشد، امیا در ای پیدا کنم که شرع بپسندد، یعنی در قسمت مثبای از محتوای رسانهگونه

 دنیا این را بگوییم که نه این زشت است، این کار بدی است.

کنند، همه از جنس سرگرمی های ما میاما اصل درگیری من و شما اینجا است، کاری که بچه

ر ایین میرز دمان را بگذرانیم و خوش بگذرانیم و بخندیم و اینها...؛ من ایین را و بازی است. وقت

اهیای تیرین محتونید! در دنیا پسندیده است، هیجان، خنیده، تیرل و خشیونت از رایجگذاشتم. ببی

ها ییا هیجیان، ییا خنیده، ییا ها، همۀ انیمیشینهای سینمایی، همۀ بازیای است. همۀ فیلمرسانه

 بیازی سینی کیالً ترل، یا خشونت دارند. سرگرمی و بازی، ذاتاً که بد نیست، باالخره بچه در یک

اش است و تا یک حدی هم اشکال ندارد. اما در یک شود جزء زندگیهم که بزرگ میکند بعد می

 مان باشد.کند، باید حوالمرزی دارد حرکت می

 جایگاه بازی و سرگرمی در دین

من بررسی و مطالعه کردم، دیدم خودِ سرگرمی اصالت ندارد و مهم نیست، اما دین به ما ییک 

ها، یعنی هیجان، خنده، ترل و ها و بازیکه آقا! این سرگرمیمالکی داده است. آن هم این است 

حتی خشونت، یک مقدارش، اگر منجر به شادابی بشود، منجر به نشاط بشیود )بیه تعرییف سیبک 

زندگی اسالمی( این جایز است. ولی به محض اینکه به تعبیر دینی خودش منجیر بیه لغیو بشیود، 

گذراند، آرام آرام شما را از مسیر اصلی زندگی منحیرف دیگر جایز نیست. یعنی وقت را به بطالت ب
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ها بکند، حتمیاً جیایز نخواهید بکند، شما را وابسته به خودش بکند، شما را درگیر یک سری پوچی

 بود.

های کامپیوتری مان به این باشد که این استفاده از بازیها باید حوالای بچهدر مصرف رسانه

اش باطل و های اجتماعی، منجر به این نشود که این آدم زندگیهو اینترنت و درگیر شدن در شبک

کنند؛ به ری میساعت بازی کامپیوت 40 – 30ای د که هفتههایی در دبیرستان هستنلغو شود. بچه

گویم پسرم! فرض کن که رفتی دانشگاه، لیسانس گرفتی و مهندل شیدی، رفتیی در ییک او می

تیا بیازی ات بنویسی که من ایین دهتوانی در رزومۀ کاریشرکت خواستی استخدام بشوی، آیا می

حیات و یین تفریکامپیوتری را توانستم با رتبۀ یک بگیذرانم، بعید اسیتخدام بشیوی؟ آییا اساسیاً ا

آید یا نه؟ اصالً کاری به آخرتش هایی که تو به آن مشغول هستی، از آن نان و آب درمیسرگرمی

طرفیدار کانیال پر 140ارد؟ بگوید مین عضیو حتی دنیا را ند خواهم ببینم این چیست کهندارم، می

افتید، یعنیی گذارند؟ آخر که چی؟ این تیوی لغیو میتلگرام هستم؛ خب، یک قِران کف دستت می

  دانیم.گذراند؛ و ما اینجا این را جایز نمیاش را دارد به باطل میعمالً زندگی

 نیازهای کاذب

یییک انیمیشیین کوتییاهی 

«. نیییاز»بییه اسییت راجییع 

ی این است که خیلیی درباره

از چیزهایی کیه میا مصیرف 

کنیم، واقعیاً بیه آن نیییاز میی

توانسیت، تلویزییون ییک تبلییش پخیش خواست درِ آن قوطی را باز کند امیا نمینداریم. ایشان می

دارد و کنید. سیریع تلفین را برمییقوطی را برایتیان بیاز می ای است که درِکند که یک وسیلهمی



  37 صفحه                                             «هامصرف رسانه میرژ»گفتار اول 

 

کشید، ییک قیوطی نوشیابه زند. حاال کارش راحت شد. طنیاب را میگوید: چه خوب! زنگ مییم

آید. یک نیازی پیدا کرد، این نیاز را از طریق خرید یک محصولی برطیرف آماده جلوی دستش می

اش هم خیلی خوب شد. خب آشغالش را آمد بیاندازد، تنبل شده، حال نیدارد سیطل را کرد، زندگی

کشد زند برایش سطل را هم بیاورند، مشکل آشغالش را هم حل کرد. طناب را میگ میبیاورد، زن

هیای مختلیف بیه او نشیان حلجوری راهکند همینکند، تلویزیون شروع میآشغال را هم پرت می

  کند.توانی بکنی، خوشش آمد، شروع میتوانی بکنی، این کار را هم میدهد که این کار را میمی

اش خیلی قشنگ شده است. حتی مسواک هیم شود. و زندگیاین خانه پر از طناب می آرام آرام

کند که بیشیتر جوری وادارش میگذارد؛ همینخواهد بخوابد نمیزنند... اما همین که میبرایش می

یید های بیشتری بپردازد، بیشتر بخرد بیشتر بخیرد و سیودش بیه کسیی کیه دارد تولبخرد، قیمت

شیود، از همیۀ آیید وحشیتناک میفیلم استعاری اسیت، و دوربیین کیه عقیب می رسد؛کند میمی

ها بیه ایین مرکیز تبلیغیات های شهر یک چنین طنابی بیرون آمده و سررشتۀ همۀ این طنابخانه

هایمان حل جادویی طناب رسیده است. این خیلی شبیه اتفاقی است که االن برای میا در خانیهراه

 مان یا با نگاه معرفتیی میانها ساخته اند، ما با نگاه اسالمیانیمیشن را یربیبینید؟ این افتاده. می

  اند.نساخته ایم. خودشان ساخته

ها اعییالم در اخبییار و در رسییانه 

شود فالن مدل این گوشیی دارد می

آیید، از دو شیب قیبلش به بازار می

مردم توی خیابان صف ایستادند که 

وقتی این گوشی آمید اولیین نفیری 

خرند، حیاال مین باشند که آن را می

ی از فیردا بخیرم؟ مصیرف کیردن بعضیشود؟ نفر سوم؟ فیردا بخیرم؟ پسنفر دوم باشم چطور می
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ای حالت پُز و پرستیژ پیدا کرده است، از حالت نیاز واقعی رد شده، دیگر ایین نییاز های رسانهگونه

کنیم. مین هایمان مییکاذب است و ما متأسفانه شروع به پاسخ دادن به این نیازهای کیاذب بچیه

بیه گوشیی  گویم که بچۀ شما هیچ نیازیگذارم و میایِ کاری خودم را گرو میهمۀ حیثیت حرفه

سیالگی نیه او را در تربییت، نیه در  14 - 13 – 12هوشمند و تبلت و لبتاب ندارد. یعنی در سین 

ها خودمان هم خریم. جالب است خیلی وقتدهد. ولی برایش میآموزی، نه معنویت، ارتقا نمیعلم

بازی را باببازی صدایش میی کنییم: آن اسیبازی است، اصالً اسبابدانیم که این اسباباین را می

 بازی نیست!ات را جا گذاشتی! اما فقا که اسباببازی! باز که اسباببردار بیاور

واقعاً به چه دلیل گوشی تلفن همراه تمام اتوماتیک با یک سیمکارت دائمی برای بچه خریدید؟ 

اش سییکالاش، ییا هماش، یا دخترخالهاین نیازش واقعی نیست، نیاز ایجاد شده. یعنی یا پسرخاله

داشته است؛ یا یک کسی اشتباهاً به شما توصیه کرده. نیازهای واقعی بچه را بشناسییم و بیه آنهیا 

 پاسخ بدهیم.

 سؤال سوم، چه مقدار؟

شیود، مان باشد، چیزی که باعث سالمت در مصیرف میحوال چه مقدار؟در پاسخ به سؤال 

تعادل است. یعنیی هیر چییزی بیه 

انییدازۀ خییودش نیکوسییت. نییان و 

گییالب و نمییک و عییرق نعنییاع و 

اش خوردنی اسیت، استامینوفن همه

خوریم، اما همه را به اندازۀ هم نمی

خوریم و اگر عرق نعناع را کمتر می

شویم. اگر این تعادل به هم بریزد، یعنی جای یذا قدر بخوریم که نان می خوریم، مریض میهمان
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مۀ اینها را زیاد بخورید همیۀ اینهیا میرض شود؛ اگر شما هو دارو عوض شود، تبدیل به مرض می

  کند.تان میشود و مریضمی

بلییه اینترنییت خییوب اسییت، شییبکۀ 

اجتماعی خوب است، همۀ اینها خیوب 

هستند، از حد تعادل خودش که خیارج 

شییود و شیید، تبییدیل بییه بیمییاری می

زند و آنجاست که به بچۀ ما آسیب می

بیریم؛ ای از آن نیام میا به عنوان اعتیاد رسیانهاین در حقیقت همان چیزی است که م

ها برسییم کیه ای از رسیانهتان باشد ما باید به یک چنین مدلی برسیم. ما باید به یک سفرهحوال

ای به مقدار خودش باشد. یعنی اگر بچۀ من نییاز بیه کسیب های رسانهتوی این سفره، همۀ گونه

باشد. یک مقدار هم کنارش بازی باشید، ییک مقیدار هیم اطالع از اینترنت دارد، به اندازۀ خودش 

ای باشید. اینهیا کنیار همیدیگر کنارش تفریحات باشد، بله یک مقدار هم ممکن است تولید رسانه

 بیاید قرار بگیرد.

این استاندارد یک جوان یربی است کیه در 

ای دارد، و در ایین ساعت مصرف رسیانه 9روز 

انیم این هیرم هرم چیده شده است. ما باید بتو

های خودمان طراحی را بطور متوازن برای بچه

میا  چه مقدار؟کنیم. پس در پاسخ به سیؤال 

ای طراحی کنییم. باید بتوانیم یک چنین سفره

کننید، مین پاسیخ ایین چون معموالً سؤال می

ها شنیدیم که خدمت شما عرض بکنییم سؤال را خدمت شما بگویم. آن چیزی که ما از کارشنال



 یارسانه تیترب یسه گفتار درباره                                              40 صفحه

 

در سن مدرسه است و قرار است تحصیل کند و خواند که دارد درل می نوجواناین است: که یک 

اش برود باال و...، در سن دبیرستان یعنی پایۀ دهم، یازدهم، دوازدهم. در مثالً پایۀ دهم روزی رتبه

 اش باشد.ساعت نباید مصرف کل سبد رسانه 2بیشتر از 

رسید، ن نقطیه بآهفتم است؟ ببینید باید سه سال دیگر به  االن بچۀ شما پایۀ ششم است؟ پایۀ

ف اعت مصیردر یک مسیری حرکت کنید که به آن نقطه برسد. از آنطرفی نروید! پارسال پینج سی

د. این همیۀ کرده امسال ده ساعت! نباید زیاد بشود، باید کمتر بشود؛ به دو ساعت در هفته برسمی

سیاعت تلویزییون نگیاه  2روز هایمان در شیبانهفقا بچه ای است! االن متأسفانه مامصرف رسانه

شان دست ساعت هم در اینترنت و بازی کامپیوتری هستند، بقیۀ اوقات هم موبایل 2کنند. بعد می

وز آمیدانش است. خب این درست نیست، من معلم تاریخ سوم دبیرستان هستم، در همین شهر قم،

آموز سوم دبیرستان در ییک د از جنگ بود؟ دانشد یا بعپرسد که انقالب قبل از جنگ بواز من می

مین ایین  سال چی فهمیدی از دنیای اطرافیت کیه سیؤالت از 17دبیرستان خوب! خب تو در این 

توانید ییک دانید، نمی، هیچی از جامعۀ پیرامیون خیودش نمیسالش است 18 -17است؟ بچۀ ما 

برای اینکه  اجتماعی با شهر خود ندارد. چرا؟ط طرف قم. اصالً هیچ ارتباتاکسی سوار شود برود آن

 ست.زمانش را پای تلویزیون و اینترنت تلف کرده است. بیش از اندازه مصرف کرده ا

  سؤال چهارم، چه زمانی؟

 2باید راجع به این صحبت کنیم که درسیت اسیت میا گفتییم  چه زمانی؟در پاسخ به سؤال 

ساعت چه زمانی باید باشد؟ ما باید انتخاب کنییم چیه زمیانی از رسیانه اسیتفاده  2ساعت، اما این 

کند که چه زمیانی بیه میا سیر بزنید؟ بینید او انتخاب میکنیم یا اینطور که شما در این تصویر می

بیار خیودم انتخیاب نکیردم، او  40ن همراهم را نگاه کنم، ولی آن بار باید تلف 40یعنی من در روز 

آیید زند. یعنی همه تمرکز من را به هم ریخته است. نوتیفیکیشن که میانتخاب کرده، او زنگ می
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 پیوسته خواری مذموم است

 ایهمیشه در جریان همه چیز بودن = اشباع رسانه

 عدم تمرکز، پرش حواس و ضعف حافظه

 دون رسانهساعت بدون رسانه، روز ب

میین سییرم را بییه سییمت او 

جییییوری گییییردانم، اینبرمی

نیست که من سراغ او بیروم، 

آیییید. و او سیییراغ مییین می

متأسییفانه اییین همییۀ تمرکییز 

انسان را از بیین بیرده اسیت. 

هایی که حدود ده دوازده سیال های نسل قبل خودشان، یعنی بچههای ما االن نسبت به بچهبچه

ها کردند، زمان تمرکزشان حدود یک هفیتم شیده، یعنیی قیبالً بچیهپیش در مدارل تحصیل می

دقیقه است.  5 – 4 دقیقه تمرکز کنند. االن این عدد یک چیزی بین 35 – 30توانستند حدود می

گفتند: آقا! من بیشتر از های دوم دبیرستان تهران در یک مدرسۀ خوب علوم انسانی به من میبچه

دانم باید بخوانم، دوستش دارم، اما بعید توانم کتاب بخوانم؛ کتاب جذاب است، میهفت دقیقه نمی

ایش در پاسیخ رسیانه رود. خب علّتش چیست؟ مصرفاز هفت دقیقه ذهنم اصالً جای دیگری می

ایش را خودش طراحیی های مصرف رسانهدرست طراحی نشده است. وعده چه زمانی؟به سؤال 

 نکرده است.

 شب، زمانی برای آرامش

خورم. ییا خورم، شام میخورم، ناهار میکنیم؛ من صبحانه مییک وقتی ما خودمان طراحی می

خییورم، افطییار خیییر! میین روزه گییرفتم، سییحری می

خییورم. االن بییار می 5، 4خییورم. یییا خیییر! می

طوری شییده کییه مییا دائمییاً داریییم یییک

های خوریم. و عمالً در این حوزۀ شیبکهمی
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آورد تمدن جدید بیرای دیگر شب نداریم. این خیلی کلیدواژۀ مهمی است. اساساً دستاجتماعی ما 

بشریت، از بین بردن شب است. خدا گفته بابا! یک زمانی شما روز دارید، بروید کیار کنیید زنیدگی 

گفت بچۀ مین سیاعت آرام بگیرید. کسی می« لِتَسکُنوا فیه»کنید. بعد یک وقتی دیگر شب است 

زند توی کلش آف کلنز! این بچه شب ندارد. چرا؟ شود اتک میگذارد بیدار میمی سه صبح ساعت

کند. آنها االن بیدار هستند، آنجیا روز چون در یک بازی آنالین همزمان با همۀ دنیا دارد بازی می

 است، اینجا شب است، مجبور است بیدار شود.

ویم، در ودم را بگیودیت بگذاریم. من خ، حتماً محدچه زمانیما باید بتوانیم در پاسخ به سؤال 

کنم، هشت صبح، دو بعد از ظهر، چهار بعید از ظهیر، همیین. ام من سه بار ایمیلم را چک میادارد

ا ییک ، همین. حاال این وسی10و  9، 8روم؛ تلگرام دارم؟ اشکال ندارد،ساعت دیگر سرایش نمی

کنم کیه نظییم میید، من کار دارم. من تپیامی آمده است، مهم نیست. آمده که آمده، منتظر بایست

 آید.کِی بروم سر وقتش، او سر وقت من نمی

 سؤال پنجم، چه مکانی؟

ایین مشیکلی کیه االن  ؟چه مکهانی

امیا  ها با هم نشسته اندهمۀمان داریم: بچه

با هم نیستند. مین ایین مشیکل را زییاد در 

بینم. مخصوصیاً وقتیی ها میهای بچهجمع

آورند. ما در مدرسه ها موبایل همراه میبچه

رویم کسی گوییم اردو میممنوع کردیم، می

رفتیم اردو که با هیم  اش همین است، ما با هماصلیبا خودش تبلت، لپ تاپ موبایل نیاورد. علّت 

باشیم، شما آنجا ظاهراً با ما هستید اما سرتان به کار خودتان مشغول است. از ایین تصیویرها زییاد 
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کنند. ایین چیه هایی که رفیق هستند، با هم رفتند بیرون، اصالً به همدیگر نگاه نمیدیدید، جوان

کردیم گفتیم آقا این چیزهیا را نیاوریید. مکیان مدرسیه، مکیان رفاقتی است؟ ما در مدرسه ممنوع 

 مهمی است، مکان با هم بودن شماست.

 هرجایی جای رسانه نیست

میه وچولیو، هاین صحنۀ آشنای دنیای ماست. رفتیم همدیگر را ببینییم، از پیرمیرد تیا بچیه ک

 د بدهند، مین وما یا دند بهمشغولند! پدر و مادرهای ما یک چنین مشکلی با ما نداشتند، لذا بلد نبو

حلیش اهسیتیم، رهشما خوشبختانه یا متأسفانه اولین پدر و مادرهایی هستیم با این مشکل مواجیه 

  عریف کنیم.های بدون رسانه تهم هست، خیلی ساده، باید مکان

ها نشسیته بودنید، شان بودیم، جوانما دیگر یاد گرفته است، همین هفتۀ پیش منزلمادربزرگ 

گفت ها! ولی یاد گرفته دیگیر، ها توی کیسه! حاال به شوخی میه گرفت دستش گفت موبایلکیس

در هیم در و ماپمادربزرگ من یاد گرفته. من هم باید یاد بگیرم. مشکل اینجاست که من و شمای 

گیرد. منِ پدر خودم سر سفره نباید موباییل بییاورم بیا کنیم، بعد بچۀمان یاد میخودمان اشتباه می

، مین بییاورم موبایل موقع یذا خوردن بازی کنم، مکان سفره مکان محترمی است، نبایید موباییل

 طرف انتظار داشته باشم که نیاورند. توانم از آنوقت مینیاورم آن

چی که میا اصیالً از او انتظیار خانه است. آن آقای قهوهاین تصویر هم طنز است. در یک قهوه

وانیید و سییواد نییداریم کییه علییوم تربیتییی بخ

نجییا تییابلو زده و نوشییته ای بفهمیید، آرسییانه

لطفاً از گفتگیو کیردن در ارتبیاط بیا بیازیِ »

کلش آف کلنز در این مکان جیداً خیودداری 

چون انصافاً این مکان برای قلییان « فرمایید.
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کشیدن و آسایش مغز مردان کارگرِ جامعه، بعد از ییک روز کیاریِ سیخت اسیت! جیان هرکسیی 

خانه را هم نگه نداشتیم. خانه در مورد کلش حرف نزنید! یعنی ما حرمت قهوهد در قهوهدوست داری

ها بدهیم، اینها فطرتاً کیه بلید چرا؟ چون یاد بچۀمان ندادیم، من و شمای پدر و مادر باید یادِ بچه

وقتی که یک بزرگتر را دییدی سیالم کین، ییادش  گوییمطور مینیستند، باید یادشان بدهیم. چه

دهیم، این را هم یادشان بدهیم. البته خودمان هم بزرگتری را دیدیم باید سالم کنییم هیا! بیه می

 گویم.خودمان هم دارم می

گیذاری کنییم کیه این پنج سؤال را همۀمان با همدیگر پاسخ بدهیم، در زندگی خودمان قانون

هایی شاءاهلل شیاهد ییک چنیین صیحنهان

ن تبلیغیاتش را نباشیم. من امسال در خیابیا

یلیدای بیدون »هم دیدم که نوشته بودند: 

لطفاً شب یلدا وای فیایِ خیود را »، «رسانه

هایی کیه دارنید این شوخی« خاموش کنید

ای نکنییم. هایی را رسانهشود، مشکل جامعۀ ماست، یاد بگیریم مکانکنند و جدی هم دارد میمی

حرم ما همین اسیت، دائیم مشیکل دارییم.  االن مشکل مسجد ما همین است، مشکل امامزادۀ ما،

  سعی کنید مشکالت را حل کنید.

این تصویر، دورنمیایی از ادامیۀ بحیث 

ماست، آن پنج سؤال مشخ  است، چیه 

کسی، چه چیزی، چه زمیانی، چیه مقیدار، 

چه مکانی. به این پاسیخ دادییم؟ آفیرین، 

خیلی خوب بود. به چیه چییزی رسییدیم؟ 

«. ایرسییانهرژیییم مصییرف »رسیییدیم بییه 
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ای هیرم خواهیم پله پله برویم باال، ما برای آموزش سواد رسانهدورنمای بحث ما این است، ما می

خواهیم به پلۀ بعدی برویم، یعنی تفکیر شاءاهلل میای. انقائل هستیم. پلۀ اول رژیم مصرف رسانه

اندازۀ الزم، مناسبِ  هایمان درست شد، حاال دیگر بهانتقادی. بگوییم خیلی خب رژیم مصرف بچه

خیواهیم راجیع بیه تفکیر کند؛ حاال میسن خودش در زمان مناسب، در مکان مناسب، استفاده می

  کند چه تاثیری بر او دارد.انتقادی گفتگو کنیم. یعنی همین مقدار مجازی که مصرف می

 )گفتار اول( پرسش و پاسخ

 ل بخرم؟کنم؟ آیا برایش موبایساله دارم. چه وسیله ای برایش تهیه  12من یک پسر * 

ی تو خریدم، خواهید بخرید نگویید این موبایل را برای توصیۀمان گام به گام است. اوالً اگر می

یین گوشیی ار است، نگویید این تبلت را برای تو خریدم، بگویید این تبلت مادر است، این تبلت پد

ی اولین ستفاده کن. یعنااستفاده کنی؟ خواهی تلفن همراه پدر است، این گوشی منِ مادر است، می

توانید، ببینیید! میا دارییم قیدم بیه قیدم کنید مالکیت باشد؛ تا آنجایی که میچیزی که کنترل می

 کنیم. مقاومت می

خواهم استفاده کنید، بیرای در مرحلۀ اول اشکال ندارد، واقعاً پسر نیاز دارد استفاده کند، من می

ی را برای تو خریدم. بگویید پسرم! این گوشی میادر اسیت، بیرای خودش نخرید! نگویید این گوش

خانه خریدیم، اگر نیاز داشتی به مادر بگو استفاده کن، اشکالی ندارد. خودم خریدم، منتها مادر باید 

خواهید گوشی بیرایش بخریید؟ گوشیی تمیام اتومیات رسد میاستفاده کند. حاال به یک سنی می

رود بیه شیما زنیگ بزنید؟ ییک شی داشته باشد که وقتی بیرون مییخواهید گونخرید برایش، می

زنید دیگیر، خواهید زنگ بزند پیامیک بزنید میدهد. اگر میگوشی معمولی کافی است، جواب می

یعنی اگر رسیدید به مرحلۀ خریدن، گوشی ساده بخرید. بگویید این وسییلۀ ارتبیاطی اسیت دیگیر، 

 ند، خوب است.زخورد، پیامک میزند، زنگ میزنگ می



 یارسانه تیترب یسه گفتار درباره                                              46 صفحه

 

ر میاه دانید چرا؟ چون پول سیمکارت دائمی را آخیسیمکارت دائمی نخرید، اعتباری بخرید. می

فهمید چقدر اینترنت استفاده کرده است، چقدر صحبت کیرده اسیت، چقیدر پیامیک دهید، نمیمی

خیوب کنید و ایین خیلیی شود بعد استفاده میفرستاده است. ولی سیمکارت اعتباری اول شارژ می

! پیول را محیدود هزار تومان شارژ داری، هر کاری خواستی بکن، ببین 10است. پسرم! تو این ماه 

هیایش اسیت. ابزارهیای شیود. اینهیا قلقطرف رژیم مصرفش هِیی محیدود میکردی، طبیعتاً آن

ام بیدهم، ه بچهکنترلی خودتان را از دست ندهید، گوشی تمام هوشمند با سیمکارت دائمی بخرم ب

 ریزد.شود، همه چیز به هم میاش را بعداً ازش بگیرم؟ دعوایمان میاال چیح

است، گام بیه  سالش شد اشکال ندارد، دیگر بزرگ شده 16از همان اول محکم بگیر، بعد حاال 

 خیرم، امیاگام رشد کرده؛ در آن مرحله اشکال ندارد، حاال ییک گوشیی هوشیمند هیم براییت می

طیور میناست، اگر ممکن است اینتیرنتش را فعیال نکین. و بعید ههمچنان سیمکارتش اعتباری 

کنم، قیانون تان عرض میشاءاهلل باز جلوتر خدمتگذاری انقانون بگذارید. من حاال راجع به قانون

ات را نگیذار، گذاریم آقا! عکس شخصی منتشر نکن، آدرل خودت را منتشر نکن، اسم حقیقییمی

 توانیم بگذاریم آرام آرام این را کنترل کنیم. ه میعکس خانوادگی نگیر. قوانینی ک

ولی بد نیست، باالخره پسر دوازده سالۀ شما استفاده کند، استفاده کردن از ایین را ییاد بگییرد. 

خیواهی اسیتفاده کنیی ولی تحت کنترل شما! پسرم! این کامپیوتر خانه است، برای خانه است، می

ه کنی که من بگذارم بیرای شیما اسیتفاده کنیی؟ در خانیه خواهی استفادبسم اهلل، چه ساعتی می

بینند، در اتاق حداقل عمومی خانه است، توی هال اسیت، ییک است، یک جایی که همه دارند می

مان. یعنیی بتوانید بینند، بنشین دو سه ساعت استفاده کن، در قانونجایی که همه تصویرش را می

ا او را از دنیا بریدید. ولی برای تو نیست! حاال دیگر االن استفاده بکند، آموزش ببیند، فکر نکند شم

تان کیه بیه نظیرم تمام شد، لطفاً بلند شو! باید بتوانید کنترلش کنید. قلقش را عرض کردم خدمت

 تواند کمک زیادی به شما بکند.می
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ها هسیتند کیه بیه خیاطر خواهم در رابطه با بحث اینترنت، بعضی از سایتخیلی معذرت می* 

ها کنیم ولیی بعضیی از سیایتمان فیلتر هستند، ما هم فیلترشیکن اسیتفاده نمییمقررات ممکلت

، میثالً شود به آنها، مثالً بحث کاری من در منزل، فیلتر خاصیی هیم نیداردهستند که مراجعه می

 آید و...خواهید وارد بشوید یک دفعه یک سری تصاویر میسایت یاهو می

ای کیه ییک عالمیه کنیم، ما شهروند آن دهکیدهمعه داریم زندگی میی بله. دیگر ما در آن جا

هایی کار کنیم؟ آن کارشینالکنند، هستیم. چهمحتوای ییرشرعی ولی عرفی دارد که استفاده می

گوینید فیلترینیگ بیننید، میسالگی بچۀتان پای اینترنت نرود این را می 18کنند تا که توصیه می

ا ماند کیه شیما اگیر خواسیتید تیوی درّه برویید، جلیویش رجاده میخوب است ها! مثل گاردریل 

ردرییل گیرد. ولی حاال اگر یک کامیونی وسا جاده شاخ به شاخ به سمت شما آمد، آن وقت گامی

 که فایده ندارد!

گر ردید، دیفیلترینگ یعنی اینکه شما یک حریمی دارید که اگر یک وقت یک چیزی را سرچ ک

توانید کیاریش مید؛ ولی اگر در همان فضای عادی، شما ایمیلتان که دیگر نخیلی چیز دایون نیای

هیچ فیلتری  یل شده،بکنید، ایمیل برایتان آمده، اسپم آمده، یعنی یک تصویر نامناسبی به شما ایم

غیات تواند جلوی این را بگیرد، آمیده. بیه قیول شیما صیفحۀ اصیلی ییاهو را بیاز کیردم. تبلینمی

 کار کنیم؟!کار کنم؟ چهآید، چههایشان میهایشان فیلمهنرپیشههایشان، خواننده

واقعاً این بحث است دیگر. از نظر فنی راه دارد، یعنی شما از نظر فنی یک خیرده آشینا باشیید، 

هیایش ایین اسیت، ییا توانید در تنظیمات مرورگرتیان تصیاویر را ییرفعیال کنیید، یکیی از راهمی

کند، اصیطالحاً پیاپ شود که صفحات ناخواسته باز نمیشما نصب می های مرورگر کامپیوترافزونه

هیای مناسیب اش است. ولی واقعاً باز بایید دنبیال جایگزینهای فنیآپ بلوکر است؛ خب اینها راه

کنید ضرورت کاریتان هم هست، آییا کنید، احسال میبگردید. حاال شما دارید از یاهو استفاده می
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اید کیه همیان خیدمات را تصیویرتر از ییاهو گشیتهتر، بیتمیزتر، سالم وقت دنبال یک سایتهیچ

کننید های بزرگ در دنیا در همین ایران دارند کار میبرساند؟ اینقدر در این دنیای اینترنت، شرکت

توانیید کنند، که من به نظرم بیه راحتیی میو محتواهای شبیه به هم توی فضای رقابتی ارائه می

 ید.جایگزین پیدا بکن

میل هیم ایین مشیکل را بینید با این سایت شما یک چنین مشکلی دارید، آیا جییعنی اگر می

یید وقت فکر این است کیه شیما از ییک شیرکتی داردارد؟ یا چاپار هم همین مشکل را دارد؟ یک

 گیرید، این شرکت خیلی خوب است ها! ایمیل رایگیان بیه شیما داده، ولیی ایین هیمخدمات می

یین خب بروید از یک شرکت دیگر خیدمات بگیریید. شیما بیا جیایگزین کیردن امشکلش است. 

های ایرانی این مشکل قابل حل است. یوتیوب سایت ها و مخصوصاً آمدن به سمت شرکتشرکت

شیود، ولیی تیوی اییران فیلتیر المللی اشتراک گذاشتن فیلم است، در همۀ دنیا هم استفاده میبین

رض فیهای ایران هم هسیت، بیر داریم، آپارات هست، تحت قانون است، ما جایگزین نداریم؟ چرا

گذارنید آنجیا بمانید. دارند، یعنی نمیدهید برش میمحتوای نامناسب هم ببینید، سریع گزارش می

 شود، یعنی به محیض اینکیه گیزارشممکن است چند ساعت یا یک روز باشد، اما سریع جمع می

 کنند.داده بشود جمعش می

داخلی  م، خدماتاً یک راه حل است، یعنی به سمت استفاده از خدمات ایرانی برویخب این واقع

، کند فیرهنگش مثیل فرهنیگ ماسیتو بومی خودمان که اوالً آن کسی که دارد خدمات ارائه می

ال اگیر کنید. لیذا حیاثانیاً حاال فرهنگش هم مثل فرهنگ ما نباشد، تحت قوانین میا دارد کیار می

شیما توصییه  توانند جلویش را بگیرند. من واقعاً این را بیهاقاتی هم بیفتد مییک چنین اتف داخلش

 ده کنید.های ایرانی استفاکنم، یعنی از خدمات مشابه همین سایتمی
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یا با » ار دومـگفت

 «پرـپر، یا بر ســس
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 تجهیز فرزندان به منطق و تفکر انتقادی

 اکنیون. اسیت ایرسانه سواد موضوع از اول مرحلۀ و اول پلۀ تا این جا گفتیم؛ که مطالبی همۀ

 گرفتنید تصیمیم زرگوارانب همۀ که گرفتیم فرض یعنی کنیم؛ صحبت دوم پلۀ به راجع خواهیممی

 رژییم کیه گرفتنید صمیمت بعد و کنند فراهم هایشانخانواده برای ایرسانه تربیت جامع نظام یک

کنیم و میی طراحیی رژیمیی سؤال، پنج آن به پاسخگویی با اصالح کنند. شان را ایرسانه مصرف

 تحیت میا بچۀ سپاست.  رژیم بر اجرای این و نظارت اجرا بحث که بعد مرحلۀ در رویممیپیش 

 کیه رژیمی با بقمطا مادر و پدر نظارت تحت و تربیتی نظام این درون اندیشیدیم که تدابیری این

 بیه میثالً من پسر حاال است؟ مامت چیز همه حاال. کندمی استفاده هارسانه از است مناسب برایش

 م؟باش نداشته کاریش دیگر حاال کند،می استفاده دارد تبلت اینترنت، از همراه، تلفن از محدود طور

 واقیع در گیوییم ومی انتقیادی تفکیر آن بیه که دوم، مرحلۀ سراغ برویم حاال! نه شد؟ تمام تربیت

 .است مصرف رژیم بحث مکمل

 حیدود و حید مصیرف رژییم در ما

 در ولیی کنیم.میی مشخ  را مصرف

 گفتگو این به راجع انتقادی تفکر بحث

 وارد کیه هیاییهمین حاال که کنیممی

 قیرار است، شده ما مصرف مجاز حریم

 طوریچیه شیود؟ مصرف چگونه است

 بخیش ایین مطالیب از کمی بپذیریم؟

 ییا سیپر، با یا» عنوان تحت تیتری یک ما. هاسترسانه محتوای به معطوف. است پیام به معطوف

 آن امیا. کیردیم انتخیاب را چیرا تیتیر ایین که گفت خواهیم شاءاهللان که کردیم انتخاب «سپر بر
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 تفکیر و منطیق بیه فرزنیدان تجهییز دربارۀ مختصری خواهیممی و است روشن کامالً زیرتیترش

 .کنیم صحبت انتقادی

 هیایآدم میا همۀ که همانطور اول: نکتۀ

 میا نگاه زاویۀ هارسانه دانیم،می بالش و عاقل

 مثیل هارسیانه کنند.می را تعیین جهان به را

 بیرون به پنجره آن از ما که هستند ایپنجره

 از خبیر و نشسیتیم اینجیا میا کنیم.می نگاه

 خبر و کنیممی باز را ایرسانه نداریم، تهران

 شیدیدی رگبیار تهیران در االن کیه دهدمی

 تمیال اسیت تهیران در کیه آشنایانمان از یکی با بعد. است تهران به ایپنجره رسانه آن. باردمی

 آیید. نمی باران اینجا گویدمی شخ  آن کنی؟می کارچه باران با که گوییممی و گیریممی تلفنی

 هیم آن فییلم و عکیس آید،می شدید رگبار و باران که دیدم رسانه در من نیست اینطور گوییممی

 .آیدنمی باران اینجا! نه گوید: می بود؛

 آن بیه کیردیم؟ اسیتفاده کیه ایرسانه به دیدیم؟ که خبری به کنیم؟می شک چیزی چه به ما

 باید هایشپیام کردن ارزیابی در شدیم، هارسانه استفادۀ وارد ما که پس حاال خا؟ پشت دوستمان

 حیاال کنییم؟ گیوش را رفیقمیان حرف کنیم؟ گوش را رسانه حرف. بدانیم را هاییتکنیک مقداری

 و تیراقتصیادی مقیدار ییک که خبری مثالً اما نیست، ایحیاتی خبر خیلی نه یا بیاید رگبار تهران

 بایید کیه چییزی آن. باشید مهم ما برای آن دروغ و راست واقعاً که دارد احتمال باشد تراجتماعی

 ایپنجیره است، پنجره یک رسانه هر که است این بدهیم یاد هم هایمانبچه به و بدانیم خودمان

 آییدمی رگبیار تهیران گوییدمی کیه ایرسیانه آن شاید .کنیم می نگاه واقعیت به داریم آن از که

 کیه اسیت وسییع آنقیدر تهیران زییرا گوید،می را تهران شمالی مناطق مثالً ولی گوید،می صحیح
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 لزومیاً دروغ رسیانه. باشد آفتابی هوا اشمنطقه یکدر بیاید و  برف اشمنطقه یک در است ممکن

 رگبیار و بیرف را فضیا همۀ که کندمی نگاه را ایزاویه است کرده باز که ایپنجره ولی گوید.نمی

 بیه و نکنییم فراموشیش و کنییم؛ بیاورش و باشیم مطمئن بدانیم، خودمان را این باید ما. بیندمی

ایین  خبیری، سیایت ایین از یا رسانه این از داری تو پسرم که کنیم منتقل را این هم هایمانبچه

. اسیت واقعییت بیه دریچیه ییک ایین کنیی،می اسیتفاده تلگیرام، تلوزیونی، این کانال هایشبکه

 .باشد داشته هم هایینق  تواندمی و نیست یدریچه بهترین و ترینکامل لزوماً که ایدریچه

 بیهوده اطالعات

 خیودِ که طورآن گیردمی قرار ما اختیار در که اطالعاتی از زیادی حجم که است این دوم نکتۀ

 هربیرت» آقیای لفی . ستا «آشغال اطالعات» اصطالحاً گویند،می یربی ارتباطات شناسانجامعه

 بیه اطالعیات زییادی رمقیدا شما یعنی. است آشغال اطالعاتی اطالعات، گویدمی که است «شیلر

 بیوده طوریچه گذشته یهفته شود،می چطور بعد روز سه آید،می رگبار کجا االن آورید،می دست

 حجیم اسیت. ییدهفا بیی برایتان اطالعات این اما .است بوده طوریچه گذشته سال سی در است،

 میا کیه دیگیر هیایحوزه خیلیی در. اسیت کیم خیلی آن مفید اطالعات ولی است زیاد اطالعات

 فاییده بیی اطالعیاتی طالعاتمیانا هیم باز هستند مهمی هایحوزه دیگر هااین کنیممی احسال

 . است

 هیم گوییدمی داغ داغِ خبر تا ده دارد روز هر که تلگرام کانال فالن به هم هفته یک شما مثالً

 از را چییزی هییچ نباشیید کانیال آن عضو هرگز هم اگر و ایدنداده دست از چیز را هیچ نزنید، سر

امیا عضیویت در آن   !ایدنیاورده دست به چیزی کانال آن در عضویت با حقیقت در اید.نداده دست

 اطالعات جریان در احسال این که من. است کاذبی احسال که دهدمی شما به حسی کانال یک

 در آن ندانسیتن ییا دانسیتن نیسیت. حییاتی اطالعیات اطالعیات، آن واقعاً که صورتی در هستم،
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 اطالعیاتی نیدارد.  تیأثیری هییچ شیما خوردن یذا و رفتن مسافرت خانواده، ریزیبرنامه تحصیل،

 کیار کیه آن مگیر .گویندمی شما به و افتدمی اتفاق دیگری عدۀ یک برای دیگری جای که است

 میرتبا فرهنگی یا اجتماعی سیاسی امور از برخی به شما شغلی حوزۀ و مطالعاتی حوزۀ تخصصی،

 . است مفید شما برای اخبار این از برخی در آن صورت رصد باشد که

! است نکرده پیدا شکل شانهویت هنوز ما فرزندان است. بدتر این از وضع فرزندانمان مورد در

 شیود؛ دکتر و مهندل به،طل یا بخواند ریاضی خواهدمی نیست معلوم اصالً که است نوجوانی یک

 ایین مقابل در تا باشد مجهز چیزی به باید هاشود. آنمواجه می فایدهبی اطالعات از با انبوهی اما

 .کنند دفاع خودشان از اطالعات انبوه

 ارائیه ایگونیه به بلکه است فایده بی خودش تنها نه اطالعات این گویدچپ می سمت تصویر

 محیض تسیلیم را میا کیه شودمی

 بیشیترین با کند. چون اطالعاتمی

 واقعاً ما شودمی ارائه کیفیت و دقت

 کنیممیی احسال و میکنیم باورش

 آن بیه دسترسیی اگر ییک روز که

 زنیدگیمان از بخشیی باشیم نداشته

  بود. خواهد لنگ
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 دنیای تبلیغات

 هایبچه و کنیممی زندگی درونش ما که دنیایی

 در آینیده هایسیال در و شیوندمی بزرگ درونش ما

 .است تبلیغات دنیای شد خواهند یرق آن

 روی را تبلیغیات آیید میی بیرون خانه از که بچه

 سیوار وقتیی بینید. میی اتوبول بدنه و خیابان دیوار

 در و شیود می پیاده است، چسبیده تبلیغات اتوبول راننده شیشه بیند در پشتمی شودمی اتوبول

 وارد کیه مدرسیه فضیای در آیید می مدرسه به که زمانی بیند، می را تبلیغاتی بیلبوردهای خیابان

 نزدییک دوبیاره مدرسیه، از شیدن خارج از بعد دارد، وجود برایش تبلیغاتی امن حصار یک شودمی

 روشن را تلویزیون نشسته که منزل در یا بخرد، میخواهد که محصولی رسد، هرمی که بقالی درب

 بیه تبلیغیات یعنیی است. تبلیغات کندمی باز را اجتماعی هایاست. شبکه تبلیغات بیندکند، میمی

  .آوردمی هجوم ما سمت

 اگر ؟است داده یاد ما هب کسی چه را این و نخوریم؟ را تبلیغات فریب چگونه باید دنیا این در ما

 یجادا ما ذهن در باورهایی و هاچیز چه دهد؟ فریب را ما تواندمی چطوری تبلیغات نباشد حواسمان

 دارند. نیاز کندمی تبلیش تلویزیون که چیزهایی کنندمی خیال هاوقت خیلی ما هایبچه کنند؟می

 این و کندمی تبلیش کارش و کسب و خودش سود برای کندمی تبلیش که کسی آن که صورتی در

 شما که شودمی تبلیش ایگونهبه ولی باشیم. داشته نیاز آن به باید لزوماً ما که نیست آن معنی به

 این ضرورت باز هم این سپ روید، می آن دنبال به و کنید مقاومت مقابلش در توانیدنمی اصالً

 .کنم عرض خدمتتان خواهممی االن که است بحثی
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 فتعریی نحیوۀ اصالً که رسدیم جاهایی یک اما است، واقعیت به ایپنجره ایرسانه هر گفتیم

 جنگیی نقطیه فیالن در آیا که نیست این بحث یعنی شود. می هارسانه بین جنگ واقعیت، کردن

 اذعیان بهیش دارنید هارسیانه همیۀ کیه یک حقیقیت اسیت هم این است، نیفتاده یا افتاده اتفاق

  .بیندرا می آن جنگ طوریچه کسی هر که این است مهم. کنندمی

 بیا همییدیگر دارییم کییه تصیویری ایین

. رسیاندمی را مفهیوم دقییق خیلی بینیممی

 کیه وسیا تصیویر بیرونی عالم در واقعیت

 افتییاده اتفییاق جنگییی کییه رنگییی اسییت؛

 اسییر را مدافع سربازهای مهاجم سربازهای

ییک  میدهید. آب بیه او دارد یکی و کردند

آن  چیپ، سیمت بیرش میزنید، برشیک  آیدمی حمله و تهاجم این دادن نشان بد برای ایرسانه

 هیم دروغ میدهید، خودش هایآن را نشان مخاطب شده، رنگ مقدار قرمز یک حاال که تصویری

 میزنید ناله دارد اسیر. سر اسیر ویر گذاشتند هم اسلحه گرفتند اسیر ببینید آقا است، میگوید نگفته

 بیهرا  راسیت سمت آید تصویرمی تهاجم، طرفدار رسانۀ. است روی سرش تفنگ هم آی، میگوید:

بیه او آب هیم  دارنید ولی گرفتند اسیر این را! گوید ببینمیزند و می برش یک دهد،نشان می شما

 اند!انسان دهند، اینقدرمی

. گوینیدمی« هاروایت جنگ»رسانه به آن  در بحث اما اصطالحاً نشده است، گفته اینجا درویی

 یالیب هیاتواقعی ازرا خودشان  هایرسانۀ منفی روایتیک و  مثبت رسانۀ یک هاروایت نگدر ج

 .همان است گوید، واقعیتب چه رسانه هر ندارد، وجود واقعیتی اصالً وسا ظاهراً این کنند.می
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خودمان  از باید طورچه. سپریمبی سالحیم،بی جنگی چنین مقابل در ما این است که مهم نکتۀ

ییاد  ایین را بیه او چگونه باید ما ند؟کن مراقبت خودشان هایمان ازبچه طور بایدچه کنیم؟ مراقبت

 خودمیان در خانیۀ داریم ما شود ومی پخش دارد که ایرسانه این باش! خودت بدهیم که مواظب

 جنیگ ذیل دارد ینا -میزنند لبخند دارند همه تمیز هستند، و زیبا و تر ش اینقدرمجریان-بینیم می

 این برای باید کاری و ساز کند. چهمی تعریف وقایع این ازرا  خودش روایت کند ومی کار هاروایت

 . این است به امروزمان راجع بحث بگیریم؟ نظر در آموزش

 میردان تاریخی، هایکتاب در

 هایسیرزمین از اسپارت سرزمین

 آوریجنییگ بییه معییروف یونییان

 هییایکتاب از یکییی در. هسییتند

 میادران وقتی که خواندم تاریخی

 خواسییتندمی اسییپارتی پسییرهای

هیا جنیگ آتنی بیهرا  فرزندانشان

را  هایشیانبچه وقتیی مادرهیا کیه بیوده شعاری این «سپر بر یا سپر با یا»میدادند:  شعار بفرستند،

 .بردندکار می هایشان بهبچه تهییج برای جنگ به میفرستادند

 و پییروز جنگ به رویمی هست در دستت که سپری این با و سرحال سالم یا که معنی این به

 گذارنید رویمیرا  اتو جنازه شویمی کشته یا گردی؛سپرت برمی با خودت همینجور و شویمی

 ییا کردیم فرار. نیست تصور بلقا دیگری حالت هیچ. گردانندآن برمی و با تابوت جای به سپر این

ل سالم و سیرحا خودت آورند یاجنازه ات را می و میریمی یا یا ... پذیرفته نیست. خوردیم شکست

  .گردیبرمی پیروز و
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 کشتۀ جنگ رسانه

 رعاییت کم بیاکم های مابچه. بود ذهنم در که است برای بحثی جذابی تیتر به نظرم تیتر این

 سیپر دارد: یا وجود حالت دو هارسانه این در جنگ شوند کهمی وارد فضایی در مصرف دارند رژیم

 . شوندمی سالگی کشته 15 ی 14در  مرد؛ حتماً خواهند و ندارند سپر مانند، یامی زنده دارند و

شیده  کشیته ایرسانه نظر اما از ها!است زنده که مرده است؛ دیدم ایساله 16خودم جوان  من

ها رسیانه ایین که سالگی پذیرفته 16در  یعنی «شده کشته» .نیست مذاکره دیگر قابل اصالً. است

 صیداقت طرف اسیت وبی خا ، یرسانه فالن یا

 هییم هییاواقعیییت و هسییتند درویگییو همییه دارد و

 طوری اسیت، چیرا؟جهان هم این. طوری استاین

 .رسانه فرستادند مصاف به سپربیرا  آدم این چون

 پیییام میا شیود کیهمی شیروع اینجیا از مشیکل

را  کیار ایین راحیت خیلیی و میپیذیریمرا  هارسیانه

  .کنیممی

را  هارسییانه پیییام مییا شییود کییهامییا چییه می

 ییا داریم مشکل ما کجاست؟ از مشکل پذیریم؟می

 سیؤال این بارا  خودم بحث دارند؟ مشکل هارسانه

 در خاصییتی و ویژگیی ییا ماسیت در مشیکلی علیت به ایرسانه هایپیام پذیرش. کنممی شروع

 ییک میا هیم و دارند ترفندهایییک  هارسانه هم دو وجهی است؛ یعنی سؤال این پاسخ ها؟رسانه

  .کنیمنمی جمعرا حواسمان  جاهایی
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 ای(عملیات روانی )جنگ نرم، جنگ رسانه

 دنییای. بینییدمیرا  بشیری تمیدن پیشرفت از مرحله سه خدمتتان نشان میدهم که در جدولی

 از کییییه کشییییاورزی

 بشییر خلقییت ابتییدای

. وجییود داشییته اسییت

 محییدود زنییدگی یییک

 ای، بیاقبیله روستایی،

 با کم، بسیار ارتباطات

 بیرای بیومی. فرهنگ

در  بشیر سال، هزاران

 چنین فضیییاییییییک

 دورۀ در اروپا، در صنعتی انقالب شدند. صنعتی دنیای وارد زمانییک از  بعد. کرده استمی زندگی

 قطیار، سیازی،جاده شیوند؛می اختیراع های صینعتیها و دسیتگاهماشیین افتد ومی اتفاق رنسانس

 آرام آرام زیاد همدیگر با مردم شود و ارتباطاتمی کم فواصل گیرد ومی کشتی و...، رونق هواپیما،

ییک  از. کشیاورزی اسیت دنییای یعنیی خودش ماقبل دنیای از متفاوتی دنیای دنیا، اینشود. می

 دیگر فقا دنیا در این یعنی اطالعات. دنیای شود بهمی تبدیل هم صنعتی دنیای این بعد به روزی

. رسیندمی فیروش به هم اطالعاتی محصوالت رسند،می فروش به که نیستند صنعتی محصوالت

 بیه بودند کیه صنعتی محصوالت آن اکثراً فقا از قبل تا. رسدمی فروش به محتوا دیتا، اطالعات،

بعید  بیه 1990 از اطالعاتی دنیای در ولی. شدندمی گرفته نظر در استفاده قابل محصوالت عنوان

 .شودمی زیاد دارد اطالعات فروش و خرید این حجم
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 تجارت اطالعات

 بنیده در. اسیت اینترنیت ماسیت خانوار مصرف سبد ن دراال که چیزهایی از یکی دانیدمی شما

 بیرای فقا ندارم، مصرف خاصی هم. دهممی دارم اینترنت پول تومان ده هزار ماه هر خانۀ خودم

 ی،خیوردن دامیداری، کشیاورزی، کیاالی ییک خرییدم؟ چیی را دادم؟ چیی پولِ من !بودن وصل

 .اطالعات دادم؟ پول چی هیچ! برای صنعتی؟ محصول یک پوشیدنی،

 به ریکا و کسب که است این منظور است. ولی مضر وقتیکمفید و  وقتیک  اطالعات این

 بیود کتیاب در اطالعیاتی خریدیممی کتاب که قبالً. آمده است وجود اطالعات به کار و کسب نام

 االن داشیت. جمییح ییک داشت جلدی یک بود، کایذی یک. خریدیممی چیزی یک ما باز ولی

 کیامپیوتری دهنید بیازیمی پیول های شیمابچه است. اطالعات خود فقا نیست، هم دیگر اینها

 دهنید فییلممی پول. میدهند انجام نتیاینتر بازی کنند،می بازی اینترنت دهند درمی پول میخرند،

 .اطالعاتی است کار و کسب این .میکنند دانلود

 نظام طبقاتی در پیشرفت تمدن بشری

 در ییک العیات،اط در دنیای االن و صنعتی در دنیای بعد و کشاورزی در دورۀ اول روز از بشر

 میردم کیه ایدوره آن یعنی. است شناسانهجامعه یک نگاه این. کندمی زندگی دارد طبقاتی دنیای

 ییک. باشند رخوردارب مواهب همۀ از مساوات به هم اندازۀ به همه که اینطور نبودند بودند، کشاورز

 عیده ییک .تیطبقیا نظیام رعیتیی، اربیاب نظام. بودند رعیت عده یک بودند، ارباب که بودند عده

 .بودند ردهب هم عده یک بودند فرعون عده یک. بودند زیردست هابدبخت عده یک بودند، پادشاه

 ایین امیا کنید.می تغییر دنیا در اقتصادی کارهای و افتد، سازمی اتفاقی یک صنعتی انقالب در

 و دارهاسیرمایه بیه شیوندمی تبیدیل فرمانرواها و هاشاه و هاآن ارباب. کندنمی طبقاتی تغییر نظام
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. ... و کارمنیدها و کارگرهیا میشیوند رعاییا و خورهیاتوسری و هاآن برده و مالکین؛ دارها وکارخانه

 .شودمی حف  همچنان آن اختالف ولی داندازمی جامعه پوست

 دنییای گفتنیدمیی پردازاننظرییه بعضی از شدمی تشکیل داشت اطالعات دنیای که آن روزی

. کننیدمی اعاز آن دفی هیم هنیوز نیدارد. وجیود در آن طبقاتی نظام این است که دنیایی اطالعات

 امیور وزییر تیو کندنمی رقف یعنی دارند، چیز همه به دسترسی همه االن کن! نگاه گوید ببین!می

 بخیواهی هیم خارجه امور وزارت اطالعات به. دبیرستان دوم آموزدانش یک یا باشی ایران خارجۀ

 بیود، شیده بنیدیطبقه ببینی. قبالً اینها بروی است میتوانی گذاشته روی سایتش داری، دسترسی

 و کجیا و کجا کجا رفتیمی باید باشی،خواستی تأثیرگذار می وقتی تو قبالً طوری نیست.این االن

 مپیا اجتماعیهای در شبکه سبوک ودر توییتر، در فی رویمی رساندی، االنمی مردم بهرا  صدایت

ییک  گیذاری،می شیبکه فالن توی خودت از فیلم یک. شودمی دیده بار هزار صدها گذاری ومی

 بقییه بیه صدایشان هازورمند و پولدارها فقا قبالً شدیم! طبقهبی ما! ببین. میشود دیده بار میلیون

 اینطور نیست! االن دیگر رسید،می

 استثمار نوین

 دنییای بیه اورزیکش دنیای تبدیل در .نیست اینطور که دارند اعتقاد ایرسانه شناسانجامعه اما

 شیکنجهرا  هیابیرده مییزد، شیالق فرعیون کرد. مثالً تغییر استثمار این مقدار ظواهریک  صنعتی

 و شیکنجه ایین یصنعت دنیای در داشت. خشنی و سخت خیلی کنند، ظاهر کار برایش کرد کهمی

 قیرارداد هیم بیا یعنیی. بیود شده ترمحترمانه استثمار کمی این نداشت؛ ظاهر کاربرد خیلی شالق

 نمی بیرای ساعت 45 ایتههف است که در قرارداد یعنی چه؟ یعنی من هستی کارگر تو بستند،می

 هیم همیۀ تیو دهم،میی بهیت نمییر بخور یک پول. دهممی پول تو به قدراین من و کنیمی کار

 .ستقشنگ شده ا مقدار ظاهرشیک  است، طبقاتی همان نظام .صرف اینجا کنرا  تاانرژی
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 هیم ادیقیرارد دیگیر حتیی یعنیی. تر شیدهقشینگ قضییه مرحلیهیک  همان است، االن هم

 قیرار زورمنیدان خیدمت در خوشیحالی بیا و عالقیه و عشیق با و ریبت و میل به شما بندند،نمی

 . گیریدمی

 گرها وسیلطه بیین رابطیۀ اول گویید آن روزمی. کنیدمی اشیاره همیین بیه دارد کلمه سه این

 معاملیهبسیتند، می راردادقیشید معاملیه.  اسیمش دوم در مرحلیۀ. و زور بیود اجبار با پذیرهاسلطه

 دهند کهمین پول ما ها بهرسانه یعنی اقناع، گویندمی اصطالحاً االن و شد؛می داده کردند، پولمی

گویند می این به. کنیممی خواهند باورآنها می که طورآنرا  واقعیت ما ولی کنیم، باوررا  واقعیت ما

 .اقناع

 تکنیک اقناع

 آیید، بیدونمی کیردن قیانع از اقناع. کنند قانعرا  توانند مامی هایی بلد هستند کهاینها تکنیک

برای مثیال . کنیمیم باور ما کنند، شکنجه اینکه بدون بزنند، شالق اینکه بدون بدهند، پول اینکه

مقیداری  خییس، بیاید داخل، لباسش نفریک شود و  باز در است. اگر این ماهاردیبهشت وسا االن

 سردی است، هوای بیرون چه اوه! اوه»خودش را بتکاند و بگوید  باشد؛ نشستهاش روی شانه برف

نشیان  العملییعکیس چیه شیما« زده! خیابان یخ است. طوفانی و تگرگ و عجب رگبار زدیم، یخ

بییرون هیم  اگیر حیاال بیودم، ییرونب االن همین من کردی؟ فیلمرا  ما آقا!»گویید: می دهید؟می

 فییلم چیی کیه ،نیست که آالسکا قم است، اینجا هم اردیبهشت است، باالخره بودم، ندیده نبودم،

 «خودت؟ از درآوردی

گویید: بنیدد میچتیرش را می خیالی، خییسِطیور آید داخل، همینمی دوم بعد نفر دقیقه یک

 دارد چیی ...«شیدند و  چیپ هاماشین یخبندان است، کجا تا صفائیه سر از نبودی ببینی وای!ای»

 به شما دست حسی آرام آرام چه  !بودید و از این خبرها نبود بیرون پیش دقیقۀ پنج شما ؟!گویدمی
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بلنید  بیدو بیدو داخیل، همیه بیایید در شکلی از این پنجم نفر چهارم، سوم، نفر کنید باور  میدهد؟

 ! شود دیگرباورمان می !خبر است چه ببینیم بیرون شویم میرویممی

 کارچیه کردنید؟ ارائیه عقلیی آید؟ اینجا برهانمی برف در اردیبهشت در قم، آوردند؟ استداللی

 تبلیغیاتی نییکتک نفیر ییک همان چهار با. تبلیغاتی تکنیک یک. اقناع باورمان شد؟ ما کردند که

 بیاال سیایتییک  که همین کنیمفکر می دانیم، یعنینمی رسانه سر پشت از دادند. ما چیزی انجام

 رویم داخلیش نگیاهمعتبیری اسیت، میی منبیع دیگر این کام، دات نیوز چی چی بود آمد و نوشته

 چییچی بابیا! گوییم برومی تومان شده است؛ 5000 کیلویی قیمتش زمینیبینیم سیبمی کنیممی

 چهیارم سیایت! خبری است . یککرد ردرا  تومان 4500 مرز زمینیسیب کنیم:می بازرا  دوم نیوز

  !شود دیگرباورمان می پنجم، سایت

 یعنیی! تیق تیق قت تق نشسته نفریک  پشت آن رسانه ها چه خبر است! پشت کنیممی خیال

. بیاندازنید راه و تشیکیالت دفتیر پنج مجموعه، پنجنفر،  پنجرا  سایت 5حتماً  که طوری نیستاین

ییک  عیده،یک  وسات اینترنتی،های گروه اینترنتی، هایاکانت ها،سایت این از خیلی ممکن است

 بشود. مدیریت گروه

 ببینید امنیتی هایدر حوزه ببرید های سیاسی،در حوزه ببرید های عقیدتی،در حوزه این را ببرید

 اقنیاع اسیال بیر رسانه .اقناع است هارسانه شگرد که بشناسیم باید ما. افتدمی اتفاق ایفاجعه چه

 ایمعاملیه و زور و هدییدت و اجبار هیچ بدون عقلی، حجت بدون استدالل، بدون یعنی .کندمی کار

 . پذیرش میکند به اقناع وادار تکنیک بارا  ما
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 جنگ نرم و عملیات روانی

 از سیایت هیاییمثال مین. دارند اینها کلی تکنیک اید،شنیدهرا  روانی عملیات و نرم جنگ اسم

 خیا دو بعید گفیت... بشیود فیاش نیامش نخواسیت که شاهدان از یکی نوشته: آوردم. سیبیبی

 نقیل به شاهدان از یکی اما تر:پایین خورده یک بعد شاهدان ... از برخی گفتۀ به همچنین تر:پایین

کیه  انیدگفته کسبه از

... 

 تکنییک یک این

 شما اقناع است، چون

 چنین که شد باورتان

. اسیت افتیاده اتفاقی

 منبیییییع تکنییییییک

 کسیییی از مجهیییول،

 و به او برسیی، بگیریرا  سرنخ اگر بخواهی اما دارد وجود واقعاً نیدکمی فکر شما که کنندمی نقل

 از یکیی بلندپایه، مقامات از یکی بود؟ کدام حاال دیگر، شاهدان است از یکی چون! رسیبه او نمی

 از گویید یکییمی وقتی. اقناع است تکنیک این ؛...بشود فاش نامش نخواست که دولتی مسئوالن

حکومیت  خیودِ عوامیل از یکی حتماً این کنیممی فکر ما شود فاش نامش نخواست که آگاه منابع

بیرایش دردسیر ایجیاد  گفیتمیرا  اگر اسیمش چون ولی بدهد اطالعات از آنجا خواسته که است

 سییبیبی همان سردبیرِ تواند خودِمی آگاه منبع این کهصورتی در. نگفته است شده، اسمش رامی

 ایین از چنیدتا روزشبانه در هست! شما شفاف هم و طرفبی یرسانه. نگفته است دروغ هم. باشد

  شنوید؟می خبرها
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 میا. یمدههایمان مییبچیه بیه دسیت ما که سپری است این. بگیرند یاد باید هایمانبچه خب

گفته  بشود کی معلوم باید منبع! ندارد معنی آگاه منابع. دارد وجود تکنیکی چنین یک گوییم کهمی

 گفتیه معلوم باشد چه کسی. دستگاه فالن رئیس فالنی آقای وزیر، فالن معاون فالنی آقای! است

 است.

 بییا بییازی کنییید: نگییاه یییا

را  خبیییریییییک  کلمیییات.

 تواند خبرنمی بدهد خواهدمی

 اتفیاق ایفاجعه یک! ندهدرا 

 داشییته کشییتی یییک افتییاده،

را  دوسیتانه انسان هایکمک

 بعید ییزه، به بردهمی ترکیه از

 .بردند و زدند و کشتند و گرفتندرا  کشتی کردند اینها حمله

 بگویید بیا خواهدمی وقتی اما. است افتاده اتفاق باالخره. نگویدرا  خبر تواند ایننمی رسانه خب

 ییا شیده هیدایت کشیتی )ایین یزه، به رسانیکمک کشتی گوید هدایتمی. کندمی بازی کلمات

 رسیانیکمک کشتی وارد اسرائیلی نیروهای چی؟ یعنی هدایت! شده گرفته گروگان شده؟( مصادره

 تق تق تق زدن، در یعنی شدن وارد چه؟ یعنی شدند وارد نید؟کمی تصوری چه شما. شدند یزه به

 شیود چیی؟می اسلحه با پریدند داخلِ کشتی آن باال از هلیکوپتر با داخل؟ بیاییم ما دهیدمی اجازه

 داردرا  خبیر. شدند گوید واردمی کردند، تجاوز کردند، بگوید حمله اینکه جای به یعنی! شدن؟ وارد

 ییزه عازم به فعاالن کشتی اسرائیل. گیردمیرا  خبر زهر کندمی بازی کلمات با چون گوید امامی

 خبر است؟ چه ببینم کنید صبر چهارراه وسا زد سوت یعنی چی؟ یعنی کرد متوقف. کرد متوقف را

 !اندکشتهرا  نفر 9! کرده است را مصادره کشتی
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 شیانحوال! راست است دیگر خب گویندمی خوانندمیرا  خبر این! نیستند بلد هابچه بینید؟می

آن  بشیود از گفته هست طور کههمان واقعاً اگر خبر این! شده است گرفته خبر این زهر که نیست

 فقیا که اینطور نیست خوریم.می گول هم ما. ماندنمی باقی دفاعی قابل شخصیت مهاجم، نیروی

را  هیاتکنییک خیواهمنمی االن خوریم! منمی هاگول این از زیاد هم ما هایمان آسیب ببینند.بچه

 نمونیه دارم فقیا بدهم، درل

 نمونیه این خیاطر به .گویممی

 میا ببینیید چقیدر گویم کهمی

 اییییین از یکی.سییییپریمبییییی

« بیییزرگ دروغ» هیییاتکنیک

. جوسازی و بزرگ دروغ. است

 همیراه بیه عجیب اخبار انتشار

 و فییییلم و تصیییویری اسیییناد

 جدییدترین اسیت کیه نوشیته ییرمعتبیر، زرد هایسایت این از کنید،می بازرا  سایتی شما. تحلیل

 تیا 16 مردان با ساله 10 تا 6 دختر 450 این است که چی هست؟ جنایت. یزه در حمال جنایات

 کردنید! ازدواج حمیال ساله 34

 بیییزرگ بیییا مردهیییای ازدواج

حمیال  جنایت این .هادختربچه

نکند  .اندبوده نفر هم 450. است

عکییس،  نوشییته باشیید؟ راسییت

 !چیسیت ببینیم کنیم نگاه فیلم،

 راسییت اسییت، کنییی،می کلیییک
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آن  و اهیعربی عروسیی هلهلیه این از شادی، هلهلۀ بینیمی زنیمی فیلم است، نیست عکس هم

 هابچیه دختر دست و شلوار و کت روی انداختند فلسطینی هایگردنشال همه های حمال،جوان

 انید،خوبی ایهآدم هااین نه کنید:باز مقاومت می! کندمی شک آدم... و عرول لبال و اندگرفتهرا 

حسیال  مقیدار دیگیر میا یک! کاری است؟ چه کنند؟ ایناین کار را می دارند مبارزند، پس چطور

 هایرسانه ببینیم برویم! باسوادیم هم خیلی! کنندمی ورزییرض اینها دارند گوییم نهمی شویممی

 تیوی نه؟ یا اندکرده تعریف این را دیگر هم

 بینیممیییی و کنیممیییی جسیییتجو اینترنییت

را  خبیر ایین زبان هیم اسپانیایی هایسایت

 بییارا  خبییر مثییل همییین. کردنیید منتشییر

 کیه کردنید منتشیر این به شبیه ایهعکس

 هایبچیه بیا دارنید مسلمان حمال تا 450

  .کنندمی ازدواج سال 10 زیر

کیه ا ر اینهیا ذات و اسیرائیل تشیکیل ، تیاریخرا شناسییتمیدن و ییرب تیاریخ شما بچۀ خب

 حمیال بیه کیرد حملیه اسرائیل گوید کهمی جایییک  فرداپس بعد بیندمیرا  خبر این... داندنمی

 نبیوده قابل دفاعهم  یلیخ یعنی... دیگه حاال... حاال گوید خبمی کرد، تروررا  حمال رهبر فالن

بیاور  ییک کردن لشُ بحث! نیست مهم اصالً عروسی این خود کهاین مثل بینید؟حمال. می این

  !است
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. دروغ اسیت ولیی دارد فییلم هیم دارد، عکیس هیم! خبرِ دروغ اسیت خبر اصالً کهصورتی در

 اسیرائیل اخیر دروغ است؟ در حملۀ چطوری

 حمال هایرزمنده از زیادی عدۀ یزه نوار به

 از سیریییک  جنیگ از بعد. شوندمی شهید

 همسیران آینید بیامی های حمالجوان این

 زمیان در کیه چییزی کنند؛می ازدواج شهدا

 هیم ایپسیندیده کیار و بیود هیم میا جنگ

 جدیید پدرهای گرفتند، اینها عکس با آقایانی که این شهید هستند و هم دختر دخترها این هست،

! خیانم هسیتند عیرول طیرف نشسیتندآن هایی کهآن خانم این است؛ واقعی عکس اینها هستند!

 ازدواج بیرای گرفتند جمعی دست عروسی جشن. شهید هستند دختر دخترها این و شهدا همسران

 ! شورانگیزی فضای چه !شد دفاع قابل چقدر ببینید .حمال هایرزمنده با شهدا همسران

 نبیرد یینادر  چطوری بایید ما. دهندیدارند افکار ما را بازیچه قرار م جوریبدانیم رسانه ها چه

در  کنییید نگییاه االن! دنبییر بییادرا  خودمییانکاله خودمییان باشیییم؟ هایمان، مواظییببچییه مواظییب

 ولیی هیا! اسیت زنیده ،شده اسیت کشته این کسی،یک  دایییک  عمویییک  هایتان مثالًفامیل

 حیاال شده کهت تکه رفته است، سپربی اول روز چون. کندنمی باور بگویی دیگر هرچی! شده کشته

 .نشود آیا و بشود آیا که بچسبانی به همرا  هاتکه بگذاری این وقت باید سال سه

 میاهواره کننید، یعنییمی دارنید رعاییترا  مصیرف ها رژییمفرض ما این است کیه بچیه تازه

 رده زیر بازی شوند،نمی عضو النف اجتماعی هایر شبکهد کنند،نمی استفاده فیلترشکن بینند،نمی

آیید و اخبیاری از ایین دسیت می خرهبیاال کننید رعایت که رااینها  تازه کنند،نمی شان بازیسنی

 .رود دیگرمی
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 منطق، علم کاربردی

 اسمش آن سپر چیست؟ آن سپر

 منطیق. انتقادی است تفکر و منطق

 زمیان از علمی است کیه رشتۀ یک

 ییاد. هسیت االن هم تا بوده ارسطو

 ازرا چطور فکرتیان  شما دهد کهمی

 چیسییت صییغری. بدارییید بییاز خطییا

 بیا چطیوری اینهیا چیسیت؟ کبیری

شود می آیا شود؟ترکیب می همدیگر

 و منطقیی فنیون تمیام وقتیی اسیت؟ مغالطیه ییا اسیتدالل اسیت این آیا استدالل؟ گفت اینها به

 را جدی منطق بخوانیم. خواندن ما هم باید منطق شودمی گرفته کار به دارد هادر رسانه مغالطاتی

خواننید. امیا بیرای همیه می منطق انسانی علوم در رشته دبیرستان سوم یا دوم البته سال !بگیرید

 منطق از استفاده شود بامیرا  ایرادها همین از خیلی. دارد در زندگی کاربرد واقعاً منطق الزم است.

 .گرفترا جلویش 

 ی کاربرد منطقشک مقدمه

آید می مانسمت هب که پیامی هر! کنیم سؤال بگیریم یاد باید ما کنیم، شک بگیریم یاد باید ما

 درد بیه الًاصی تیو ببیینم بکینم بررسیی! دقیقه بایستیک بگوییم ! بازرسی ایست نپذیریم، سریع

 د.رانندگی بشو مثل مهارتیک  به تبدیل باید این خیر! و یا خوریمی پذیرفتن
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 خواسیییتیدمی کیییه اول روز شیییما

 نگیاه دنده و پدال هیا به کنید رانندگی

 اصیالً میدتیک  از بعد ولی کردیدمی

 خوریید،می هیم چیایی کنید،نمی نگاه

. شود مهیارتمی کنید،می هم رانندگی

 کیه االن مین سخت اسیت لیذا اولش

 نگویییید چقییدرگییویم اییین را می دارم

 مهیارت بیه آرام آرام تبیدیل ایین بکینم،را  کیار ایین پییامی هر برای طوریچه من سخت است،

هایتان بچه خودتان و برای کنید تکرار مختلف هایروش با بار بیست بار، ده بار، پنج شما. شودمی

 ضیریبییک گویید، می دارد ییک نفیر چییزی اینشسته که همینطور شود، یعنیمی دیگر عادت

 و درسیت بیرای دروییش، و راسیت بیرای. درصید بیست این درصد، هفتاد گویی اینزنی میمی

 .زنیدمی ضریب یلطش

 مشیخ  اسیت خیلیی سؤاالت این

 تشیکیل کیه بازرسیی آن ایسیت یعنی

سؤال  پنج آید ازشمی پیامی بدهید، هر

 هییایی کییهپیام اییین از بعضییی بپرسییید.

 ازشرا  و دوم اول آید همان سیؤالمی

 کرد؟ سؤال مقاومت شود.می بپرسید رد

 اینهیایی کیه از خیلیی واقعیاً یعنیی. برسیم پنجم چهارم سؤال به آید کهمی پیش کم خیلی سوم،

 از که اول سؤال چهار همان سه اینها با است، افترا است، سازی جو است، کذب اخبار است، شایعه

  .شودمشخ  می دهید کامالًمی خودتان جواب بهخودتان  و پرسیدمی آن پیام
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 چیرا گوید،می چه کسی دارد به کیست، پیام این فرستندۀ که بپرسیم مان چه بود؟سؤال تا پنج

 . یک گوید،می دارد چه کسی کنم، را گوش حرف این باید من

 کیودک، برنامه مثالً کیست؟ حرف این اصلی مخاطب گرفته؟ هدفرا چه کسی  حرف این دو،

ایین  کیست؟ این مخاطب. هاخانم کیست؟ مخاطبش آشپزی، برنامه یا ها.بچه کیست؟ مخاطبش

 هب دارد پیام زند؟ اینسیاسی دارد می دستۀ کدام فکری، گروه کدام سنی، کدام گروه حرف را برای

  شود؟می چه کسی شلیک سمت

خواهید چه چیزی می زند، بهاین را می دارد چرا حاال خب! هدف است و نیت بحث سوم سؤال

 بدهیم. مان ورزپیام را در ذهن یک مقدار باید بزنیم، حدل باید برسد؟

 مخاطب دادن قرار ثیرتأ تحت برای ابزارهایی چه از شود،تر میتکنیکی دیگر خیلی پنج و چهار

 باشیید، دییدهرا  یزییونتلو بازرگیانی هیایاگیر آگهی است؟ اینها تکنیک است، شما کرده استفاده

 دارنید، موسییقی. بگویید توانیدمیرا  هاآگهی مهم ویژگی پنج یا چهار بخواهم شما از االن همین

 را اینهیا ،شوندمی تکرار بارها تأثیرگذاری است، هایاینها روش. هستند تند تند خیلی اند،رنگارنگ

زدن  گیول کیدام روش آیید ازمی دارد مین سیمت بیه کیه پیامی این .زیادی بلد هستیم حد تا ما

 کرده؟ استفاده

 بیرای اتفاقی چه ستقرار ا بپذیرمرا  پیام اگر این من حاال بود، اینها درست همۀ نهایت اگر در

 شیو! وارد گویم بلیه!می پیام این به اگر من چیست؟ پیام این پذیرفتن از بعد قدم یعنی بیفتد؟ من

 . کنیم تمرین هم بگذارید با کند؟می کارمن چه وقت باآن

 معجزه ماده دارای سیاه و شده له موزهای کهدهد نشان می ژاپنی دانشمندان تحقیقات آخرین

 چقیدر هر دارند ورا آنها  بردن بین از و سرطانی هایسلول با مبارزه قدرت که هستند TNF آسای

  عقب، دقیقهیک  برگردیم. خبر این دارد، بیشتر در خودشرا  ماده این باشد ترسیاه و تررسیده موز
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 اش کیسیت؟فرستنده خب، ؛...موز همین سراغ برویم. بپرسیم پیام این از بایدرا  سؤال پنج این

 مین بیرای تلگرامیی در گیروه این

 چیه کسیی فرسیتاده اسیت؟ آمده،

 بقییال تقیییمَش بقییال. تقیییمَش

 موزشناسیییی اسیییت؟ کارشییینال

کاره چیه بیولوژیک اسیت؟ دانشمند

تمام  سواد،بی آدمیک  هیچ! است؟

  .شد

 اردد کیی گفیت؟ کیی رسید،اینهیا نمی و فلسیفی مباحیث به بحث اصالً یعنی متوجه هستید؟

ییک  از دارد بقیال تقییمَش وقت! یکنه. بپذیرید دیگر باید خودش حد در حرف را؟ گوید اینمی

 سیایت نیوز چیچی خب نیوز، چیچی سایت از آنجا چیست، برویم ببینیم خب ،کندمی جایی نقل

 ایین زخییر! معلیوم اسیت ا ییا مشهور است؟ معروف است؟ هاست؟خبرگزاری جزء معتبری است؟

 .رد است پس زدند، سایت شدند جمع هم دور نفر سه دوزاری است که هایسایت

 ییا کنیید ردرا  توانیید اعتبیارشمی کنیید شناسیاییرا  فرسیتنده منبع راحتی به اگر شما ببینید

ست، فالن ا برای خبرگزاری گوید، اینمی دارد اسالمی جمهوری این را خبرگزاری بابا! نه بپذیرید.

 اراعتبی باالخره فرستنده. زندحرف را می این که دارد داشته آنجا خبرنگار خودش معلوم است یعنی

 اولیش فرسیتاده، ن راایی بقیال تقیی حیاج اینکیه بیا وریید،بخ گول ترراحت شما اینکه برای. دارد

ا این ر ولی شناسی،نمیرا  بقال تقیدرست است مَش ژاپنی، دانشمندان تحقیقات نویسد آخرینمی

 .گویندمی دارند ژاپنی دانشمندان
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دانیید می! سیتعمومی ا افکار زدن گول کلید «ژاپنی دانشمندان تحقیقات آخرین» بگیریم: یاد

کدام  هیچ نیست، بلد طرفتر ژاپنیآن کیلومتر هاده نه جمع، در این نه کسی هیچ برای اینکه چرا؟

 وجیود هم طرفبع خبر آنمن اگر واقعاً لذا باشد، بلد ژاپنی نداریم هم فامیلی نیست، بلد ژاپنی ما از

 ایین از هیاژاپنی شیود بیهمی راحت پس نیست. ممکن سقمش و صحت کردن تعیین باشد داشته

 .ها بستدروغ

دیگیر، در  میزننید حیرف التیین آمریکایی هیا گوید خبمی گویند دانشنمدان آمریکایی،می یا

 کیه حیدی در نیه؟ آیید ییامی ایین زنم،می America دانمنمی bananaکنم جستجو می اینترنت

را  ژاپنیی اول دسیت منیابع اینترنت؟در  بزنم چی من ژاپنی است که وقتی ولی. بودم بلد انگلیسی

 تحقییق خیلیی باسیواد هسیتند، گویی اینها ژاپنیی هسیتند،می شما لذا. کنم توانم بررسیکه نمی

دروغ  ژاپنیی تحقیقیات نویسیدمی اول آن کیه هیاییپیام درصد99 .تمام شد پذیریم،می کنند،می

 بپذیریید، دروغ را راحیت تیو کیه د ژاپنییگویمی اصالً گویم،به شما می دارم راحت خیال با! است

 .است گفته چه کسی این را که ببینی توانی بگردینمی چون

 عکیس هیمییک  کیسیت؟ ایین میثالً؟ چیی که تاتاپاتا،  هاشیمورو آورد پرفسوررا می اسمش

 ایینبگیرید.  است یاد ساده هایینها تکنیکا. ولمان کن بابا! عکسش است گوید اینگذارد میمی

 اش!فرستنده

 ثالًمی یعنیی .تبلیش را بخوانند خرند اینمی موز آنهایی که قرار است احتماالً اش کیست؟گیرنده

لیه  میوز بگیویی بداند، احتمیاالً را اگر این بخرد، موز هافروشی خانواده از میوه مادر یا خانواده پدر

 .ممکن است بخرد شده دارم

 موز این است که خبر این انتشار نیّت احتماالً. بدهیم جواب هم سوم سؤال توانیم بهمی ما پس

 میوز کیه کنییم بیاور رود، اگر همۀ میامی اینها هم باال دیگر قیمت احتماالً. برود به فروش لهیده
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 بیرایش در هدفی همچنینیک شود می دهند! پسهزار تومان می چهاررا آنها  دارد خاصیت لهیده

 اینقدر نگاه میداریرا  خبر که بازرسی در ایست هدف این بوده ها! ولی گویم واقعاًنمی. گرفت نظر

 .خبر میلرزد

 یعنیی آخیرین این. آخرین ۀکلم بگذارد؟ تأثیر ما است تا روی کرده استفاده هاییتکنیک چه از

 ایین است؛ منتهیا فرستاده من برای بقال تقیمَش این را دیشب یا پریروز؟ امروز دیروز چه زمانی؟

 ژاپین اسیت؟ هایدانشگاه پیش هفتۀ برای همین یا رسیده تقیمَش دست که بوده خبری آخرین

میانی زچیه  تیاریخش آخیرین رسییده. ایین من به سال پنج از است، بعد چرخیده دست صد شاید

 و اخبیار در وقیت هییچا ر کلمیات این برند، شمامی کار به زنکیگول در اخبار کلماتییک  است؟

 تحیت خیودش کالم بارا  ماش اینکه برای. آسامعجزه مثالً. بینیدنمی علمی هایکتاب و اطالعات

 ام علمی در متن. نکنید بررسی خیلی شما که گذاشتهرا  آسامعجزه بدهد معلوم است این قرار تأثیر

  نداریم. آسامعجزه کلمۀ

 راه خیودی اسیت.یب خبیر احتمیاالً خبیر گویم ایینمیاحتمال هفتاد هشتاد درصد  به من پس

. نیداهکرد قتحقیی میوز بیه راجیع هستند کیه دانشمندانی در دنیا باالخره نیست، بسته که تحقیق

 اف اسیت، ان تیی اسیمش است کیه ایمادهیک  هست؟ چی TNF که بینیممی کنیممی بررسی

ممکن  ،...باشد موز در اینکه اما دارد. وجود خب ولی ندارد، ربا هم موز به ندارد، ربطی به سرطان

 طیرفآن از دارد،نی وجود دارند ربا هم به دو این اینکه به راجع خبری ،...ولی باشد هم است حاال

 کسیانی هسیتند بیرای ترشیرین تر هستند، چونسیاه و ترشدهله و تررسیده که موزهایی این اتفاقاً

 ن ضیرربرایشا د اتفاقاًبخورن خیال این اگر با یعنی .مضرتر است اتفاقاً دارند، خون یا قند دیابت که

 .دارد هم
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 کیرد شیروع خبر این فاجعه، این از روز سه فاصلۀ به ،1394سال  منای فاجعۀ از مثال دوم: بعد

هیا د ایرانیدهینمی اجیازه شدۀ فالن فالن عربستانِ که چرخیدن، هاشبکه در این دست به دست

 از امیا کننید. پییدارا هایشیان بروند جنازه

 بیه هسیت دالور قهرمیانیک  طرفاین

 از کییه بوشییهری عبییال حییاج اسییم

در  آنجیا و های ایرانی است، رفتیهحاجی

 کشیته کیه هاییحاجی جمعیتِ سیل این

 کیرده پیدا آفریقایی یتیم بچهیک  شدند،

 سرپرستی عبال هم حاج. مانده است سرپرستبی بچه این و اندشده آنجا کشته و مادرش پدر که

نشیان را هیا ایرانی آزادمردی و آزادگی بیاورد ایران. اینرا  قرار است بچه و کرده قبولرا  بچه این

 ؛...فالن که ایشده فالن های فالنآن عرب مقابل دهد. درمی

 در منا مادرش پدر کها ر آفریقایی بچۀیک  بوشهری عبال حاج که چرخیدمی خبر این ماه دو

 ایین هیم عکیس. عکس هم دارد. آوردمی به ایران دارد و کرده قبول فرزندی بهرا اند شده کشته

 کنیممیی باور خب. آفریقایی خانمش است، آن هم بچۀ بوشهری است، آن هم عکس عبال حاج

 و ییم و بهیت و شیکییک  یعنی کنیم،می باوررا  خبر این که داریم پذیرش زمینۀیک  ما .دیگر

ییک  منتظر هستیم کیه شود ومی اینها جمع همۀ دارد؛ وجود ما در واقعه این از خشمی و ناراحتی

 رسد.یم برسد و جایک  از چیزی

 دارد، ارتباطیات و شناسییجامعه و شناسییروان انیدازد دکتیرایمیرا  شایعه این که آقایی آن

 این را خوب هم اینقدر بعد بفرستد، میفرستد شایعه عنوان بهرا  چه چیزی باید االن ینداند هممی

 یعنیی باشیید، آمیاده قبیل از اینکه مگر. کنید ردّش اول توانید در مقاممی سخت است، شما چیده

 آیید، باییدمی بعدش شایعات ای،رسانه و خبری شوک هر ای،حادثه هر ای،فاجعه بدانید بعد از هر
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 چیون نکنییم قبیول نکنییم، گیوشرا  شایعات ای راحتفاجعه هر از بعد ماه دو تا که باشید منتظر

 فرستند.می کنند ومی قاطی با همرا  دروغ و راست. شودشایعه می از بعدش پر

 بلیه، اسیت؟ 94 حیج بلیه، خانمش است؟ این بله، است؟ بوشهری عبال حاج آقای این یعنی

 فوتوشیاپ ه،عبیال اسیت؟بل حیاج در بغیل این آفریقایی است؟بله، بچۀ این بله، است؟مکه  اینجا

 عقیل بیا آدم که هاییقسمت اندازد. امامی شایعه در دامرا  ما که هاستاینها واقعیت. خیر نیست؟

ا چیه کسیی فرسیتاده رایین  گیرنده اسیت کیه و فرستنده کند همان مثل تواند بررسیمی خودش

اش چیه کسیی بیوده گیرنیده. است ما رسیده به آمده چرخیده دست به دست نیست، معلوم است؟

 همچنیین در شیوک کیه نیکسیا همۀ. ها بوده استایرانی همۀ به شایعه خطاب این ظاهراً است؟

 معلیوم اسیت نییتش گفتیه بد هاعرب به کرده است و هایی کهچینیآن مقدمه با اتفاقی هستند و

 بکنید، عیرب و انییایر بکنید، عجیم و عیرب بگییرد، ماهی آلود گل آب این خواهد ازمی .چیست

 ! بگیرد خواهد ماهیآلود میگل آب این از کند، گرمشرا  بازی خواهد اینمی

 لعبیا حاج گوید،میرا  طرف اسم یعنی «نمائیدقت» کرده است؟ استفاده هاییتکنیک چه از

 خبیر ایین هاینمونیه در بعضیی اسیت، حیاال گفته همرا خانم  اسم همسرش، همراه به بوشهری

 از اعزامیی یگیر.اسیت د آنجا زده راست یا دروغ. بود کاروان هم نوشته مدیر اسم و کاروان شمارۀ

هیایش کاینهیا تکنی ،...بیه شیما بگویید که بغلش گذاشته عکس هم. فالن شهر شهرستان فالن

 .دروغ یک کردن ورپذیربا هایتکنیک. است

. خیوب هسیتند چقدر هاایرانی! هستند بد چقدر هاعرب این است، ببین پیامش چیست؟ پیامش

نشوند، بخواهنید  دارباشد بچه نداشته بچه اگر کسی دانید کهدارید، می زیستن تجربۀ ذره یک شما

 دوندگی ماه 6 کند، فقا قبول سرپرستی بهرا  ایبچهیک  آشناهایش از یکی یا از بروند بهزیستی،

بعید از  روز سیه ثالث، کشوریک از  یریب، کشوریک رفته اند در  ایران اینها از. اینها دارد و دادگاه
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معلیوم  کردنید؟!! خیب قبیول فرزندی نیامده، اینها به اینها در و مادر پدر جنازۀ هنوز که آن فاجعه

 سیه عیرض در المللی بین گوید فرزندخواندگیخودش میعاقل با  آدم است که دروغ است؛ یعنی

 بیا خودشیان .کننیدمی بیاور راحیت میا هایبچه اما بوده است؟ کار این متولی کدام سازمان روز؟

دیگیران.  بگذار برسید دارد؟ ضرری چه. Send to allندارد، که باشد ضرری که هم گویند دروغمی

 کند.می شُل آن پشترا  چیزییک  دارد این که بینندنمیجالب است دیگر. متاسفانه 

 میا هایحاجی هایجنازه ماجرای پیگیری اصلی خبر االن یعنی. کندمی فرعی اصلیرا  خبرها

اش خبیری هیایارزش رود پیایین،آن میی آیید بیاال،می این اصلی؛ شود خبرمی در منا است. این

 خبیر دارییم این اندازۀ به کردن Send to all با دهیم. مامی ضریب داریم ما نشود. چومی جاجابه

بیه آن  گویید داردمی خبیر اولین 21 در خبر ساعت 1 را شبکۀ خبرییک  وقتی. دهیممی ضریب

 دهد.می ضریب

به آن  وقتی. دهیممی به آن ضریب داریم هادر گروه و فرستادن هاکردن Send to all این با ما

. رودآید آن یکی باال مییم باشد پایین داشته ضریب باید که اصلی واقعۀ دهیم اهمیّتمی ضریب

های خانه سمت کند و بهمی حرکت گیرد، وقتی آتش داردمی آتش جنگلی یک وقتی هانشانآتش

 سیوختن رایب الزم اکسیژن کنند کهمی یجادا مصنوعی طرف حریقآیند اینمی رود،مسکونی می

 .طرف نرودطرف بیاید و آنآتش این جمع کند و خودش بهرا  هاآن درخت

 تولیید مصینوعی شیایعات مصینوعی، خبیر. دهنیدمی انجیامها ایرسانه که کاری همین دقیقاً

 ایبر آمیزیفاجعه اتفاق نزدیک هر یعنی! نرود برود، باید که آن سمتی به خبر اینکه کنند برایمی

 خبیری هیایاتفاقاً در پوشش افتد ومی راه کنارش در خبری جریان یک بینید کهمی طرف شماآن

 المپییک و جهیانی جیام بیا بود همزمان 2006 و 2008 سال اسرائیل اخیر جنگ دو. کنندمی کار

 بیدانیم و هیم ما. ای استشده شناخته تکنیک. بشود گم در آن جریان خبر جریانِ این اینکه برای
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 تیو ایین اسیت کیه ضررش کنیمی که Send to all .طوری استاین هایمان بگوییم قصهبچه به

 حیاال! دروییی اسیت نفرسیت خبیر اگر هم فهمییدی نفرست! سازی،می خبری جریانیک  داری

 . ندهید نشر فقا کنید خواهید مقابلهمی

 علییی کییه خبییر فیییلم، عکییس،

 پرسیپولیس سابق بازیکن انصاریان

 قیطرییۀ در محلیۀ شرور سه توسا

باختیه  جیان چاقو ضربات با تهران

 کِی خبر. گویدمی تسلیت هم. است

 از بعد روز سه دو شده است؟ پخش

 قرمییز، و آبیی بییازی از بعید دِربیی،

 خبیری جیوّ االن قرمزها و آبی باخته؛ این او از آن برده، از این که خبری است، جوی فضای یعنی

 چیاقو انصیاریان اسیت، علی! ببینید دارد، عکس هم آید در خیابان، بعدمی شایعه اینجدی است، 

  .باشد نداشته تبعات که آن قبلی نیست مثل این تسلیت! مُرد، میرد،می دارد خورده،

 گییرد،میرا  رانیای نفر میلیون پنجاه وقت ساعت دو این خبر بگوییم؟ تسلیت است؟ واقعاً مرده

 شایعه ینا که کسی خوبی است برای سود خیلی خب. کنید میلیون حساب پنجاه ضربدر ساعت دو

 آرامیش کنییم،بدیگیری  کیار بکنیم، فکر چیزی به آن لحظه ما بود اگر قرار است، که فرستادهرا 

 بیوک اسیت، فییس در شیبکه کیسیت؟ فرسیتنده ببینید. باشد گرفته ما آرامش را از باشیم، داشته

 هنوشیترا  الییه انیا که است سواد بی اینقدر فرستنده. فرستاده است فالنی آقای. دانم کجاستنمی

 حیرف بایید چیرا من بخ دارد! کماالت و فهم چقدر فرستنده دهد کهنشان می این. علیه است انا

 ! Send to all کنم؟ گوشرا  آدمی چنینیک 
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 قرمیز و یآبی جیوّدر  کیه کسیانی همۀ بگیرد؟را  پیام این چه کسی قرار است کیست؟ گیرنده

 فیرق بیرایم شیدند، چند هم دانم چندنمی نکردم، نگاه هم بازی نیستم، فوتبالی خیلی من! هستند

زده را  آن یکیی ه، یکیخواند کُری یکی دارند، جو آنهایی که نیستم، پیام این گیرندۀ من! کندنمی

 . اش اینها هستندگیرنده! وسا بیاید خبر هم این حاال! است

شوخی  دانیم نمرده است، یامی است، ما طرف نمرده چون شوخی است،یک  نیت چیست؟ نیت

 .داندمی آدم است، خدا این اسم کردن مطرح یا ساختن است، خبری جریانیک  است یا

 گویید سیهمی ییدببین نمائی! دقت تکنیک. بگیرید این را یاد شده است؟ استفاده تکنیکی چه از

 نشیده هییچ کسیی کشیته گوید ها! اصالًمی دروغ دارد بودند. همقیطریه بودند؟ کجا بودند، شرور

کشته  نفر توسا سه شد، کشته که یناخواهد بگوید است. می نشده کشته جاهیچ کس است، هیچ

 بگویید حیاال است که گذاشته هم پیش دقایقییک  گرفتید؟. بودند در قیطریه هم نفر شد. آن سه

 مکین اسیت سیهم! داغ است خبر تلویزیون ندیدید. اینها برای این است که دیگر خبری اگر منابع

 دییدرا  خبیر ایین کسیی هر ای اینکهبر .پیش دقایقیگوید می چرخد ها! امامی خبر دارد این روز

 .االن است کند برای همین احسال

ر د پییش سیال هشیت هفیت بازیگری است، عشق انصاریان آقای این چیست؟ واقعیتش حاال

خیورد می چیاقوییک سیت افییلم  آنجاست، آخیر اولِ نقش کند، هنرپیشۀمی بازی سینمایی فیلم

 هنرمندانیه چقیدر بینییدب اینها نیسیت. و گریم است، خون این آن فیلم است. عکس میرد، اینمی

 .  «میردیم دارد و شده زخمی»باورتان بشود  شما که آورددرمیرا  فیلمی یک از عکسی

 همیۀ و ما همۀ احتماالً .شودمی ما اعتقادی و مذهبی هایحیطه آید واردمی کار هاوقت بعضی

خیواهم بگیویم می که هم خبری همین حتی االن همین تا شاید و شنیدیم زیاد خبرها این از شما

 اخییراً انیشتین پسر آن هم اینکه افتاده اتفاقییک  ببینید کهرا  این مثل خبرهایی کردید ومی باور
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 ایین کیه هرجیا یا ی آمریکایی انگلیسی وارثِبی وُراثِ سازمان نداشته، وارثی چون است؛ بعد مرده

در  کیه امیوالی الیالبیه بعید نداشته وارث چون کند ضبارا  آدم این اموال است، رفته مرده پسر

 پیدرِ هاینوشتهدست که کتابچه این آمده است که دستای بهکتابچهیک  بوده انیشتین خانۀ پسر

  نشده است. منتشر جایی هم حاال تا که انیشتین است خود هاینوشته دست این پسر یعنی

ای کتابچیه چه کتابچه این

 مکاتبات همان دفترچۀ است؟

 اهللآیییت مقییام بییا انیشییتین

 و انیشییتین. بروجییردی اسییت

یییک در  بروجییردی اهللآیییت

 بییا. کردنییدمی زنییدگی رهدو

 مکاتبییات محرمانییه همییدیگر

 خبرهیایش قیبالً این داشتند،

 مکاتبیات در این داشتند، محرمانه مکاتبات هم با شنیدید. جایی احتماالً که دیگری آمده بود جای

 حتی و کندمی اعتراف حقیقت در تشیع آئین حقانیت شود و بهمی شود، شیعهمسلمان می انیشتین

 هایش ارائیهدر نامیه هم شیعه اسالمی حقانیت از هم کوانتومی و و نسبیتی فیزیکی هایاستدالل

 توجه و میکرده زندگی است و در آمریکا بوده معروف شخصیت این اینکه خاطر به منتهی. دهدمی

 ایین بیه راجع شایعاتی هم نشود. قبالً مسأله علنی کنند اینمی است، خواهش بوده رویش جهانی

 پییدا انیشیتین در خانۀ پسیر ها همنوشتهدست این افتد ومی اتفاق این که اخیراً و بود شده پخش

 شود.می خبر قطعی دیگر این شودمی

را مانیده  جیا بیه آید آثارمی انگلستان امنیتی دستگاه سرعت افتد این است که بهمی که اتفاقی

 کتابخانیۀ زییرزمین در دفترچیه این االن .کندمی برد و پنهانمیرا  دفترچه این و کندمی مصادره
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 عکیس شیود و محتوایش مطلع از گذارند کسینمی. شودمی نگهداری محرمانه انگلستان سلطنتی

 جزئییات کمتیر، بیا ییا بیشیتر تیاب و آب با این، به شبیه خبری. یک اینها و کنند منتشر بگیرند و

 .شودمی ها پخشدر رسانه سال است دارد چهل به نزدیک االن کمتر، یا بیشتر

 آدمییک خیر آ گفتنید، رادییو نوشتند، روزنامه نوشتند، مجله نوشتند، سال است در کتاب چهل

 فرسیتنده دانیی؟می کجیا از وت است، بوده یواشکی که ایمحرمانه پرسد چیزنمی خودش از عاقل

 اصالً ه کسیچکند؟  برمالرا  انگلیس آمده اسرار که انگلیسی است مخفی مأموریک  کیست؟ پیام

 کنیی پییدارا  توانی کسییمین اصالً شما یعنی ممتنع است، اصالً امکان گوید؟ اینمیرا  این دارد

آن  اسیت. از هداشت اطالع چیزهای محرمانه همۀ این از او کسی است که. باشد خبر راوی این که

 یکی. کندمی نگاه ما به ددار ملکوت عالم ییب است، احتماال از ولی بوده بلد همرا  قصه همۀ باال

 .بشود فاش است نامش نخواسته که استهانگلیسی خود از

 از یکیی چیرا؟ آخیر دروغ اسیت!. دیوار بزنید را به خبر این بپرسید بعد خبر این ازرا  اول سؤال

 سیرویس بیوده، حرمانهم جا همه مانده بوده، محرمانه که ایمحرمانه چیز! یک بپرسد چرا خودش

 اسیت؟ آن چیه شیده منتشیر شجزئییات ریزترین با بوده بماند کجا خواهد محرمانهمی هم امنیتی

 تعرییف مین بیرای داری بلیدی ورا  ایین که کی هستی اگر محرمانه است، تو ای است؟محرمانه

 فرستنده! از این کنی؟می

 آمریکیایی، هایرسیانه! نیسیت یربیی، هایبزنیید در رسیانهرا  خبیر این شما کیست؟ گیرنده

قیرار  اش کیسیت؟گیرنده پس. دارد وجود فارسی زبان به فقا خبر این! نیست انگلیسی اسپانیایی،

 بگویید؟ خواهید چیه چییزیمی نییتش چیسیت؟. ها باشندشیعه ها وزبان فارسی و هااست ایرانی

 سری. یک بیتاهل حقّۀ مکتب حقانیت باشد بر تأییدی خبر قرار است این. کنیم نگاه بینانهخوش

 هرچیی کیه هیاییجوان ایین کیه کنندمی منتشر این را دارند مسلمان معتقد، آدم سرییک  آدم،
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 بیر کخا توِ شد، دیگر شیعه هم انیشتین! ببین آنها بگوید بیا کنند، بهمی گویند قبولمی هاخارجی

 .اشبینانهخوش این بخوانی؟ نمازت را نمیخواهی سر

 از نسیلییک  که کندمی منتشر دارد دینبی المذهب آدمیک این را  اش این است کهبدبینانه

بشینوند را  خبیر ایین میا نمیاز نخیوانِ هایبیاییم. همیان بچیه بشویم و باال بزرگ خبر این با ما

کنید؛ می فکیر خیودش دمبیاالخره آ رود دیگر؛می در خبر این تق روزییک  نمازخوان بشوند بعد

 بعید! داننید؟می همه انه است ولیمحرم سال چهل ای است کهمحرمانه چیز چه این گوید آقا!می

 همچنیینییک د بیایید بگویی انیشیتین پسیر بشود یا افشا واقعیتش یا برود، در این تق که آن روز

 میا هایآن بچیه ایمان برای اتفاقی دانید چهمی بعد بوده، و فالن طور بودهاین قصه نبوده، چیزی

اه اشیتب بیخ از اشتباه است، بست از هک بستیم چیزییک  بهرا هایمان آن بچه ایمان افتد؟ یعنیمی

 بدبینانه. شوداین می من نظر است. به

آیید می کیه طوریخبرهای این دلهای سادهمسلمان از یا مؤمنین از دلهای سادهآدم از خیلی

 کسیی به رفت خبر گوییم اگر ایننمی چرا! دروغ است. برود اسالم است، بفرست گویند تقویتمی

 و کنید بیاور خواسیتمی نپیذیرد، خواسیتمی و بپیذیرد خواسیتداشت، می شک بود، مرز سر که

خییر  جیوریرا همین چیزهیا دهد؟ اینمی هل کدام سمت بهرا  ما خبر این نکند، باور خواستمی

 رظیاه در اینکیه ولیو. یمبایسیت دروغ هایآگاهی جلویش بایستیم، جلوی. نگذرانیم شاءاهللاست ان

 . کندمی کمک اسالم به دارد

انیشتین  افتخار یااسالم است  افتخار انیشتین مسلمان شدن آیا کنید، نگاه تربه آن عمیق کمی

 انیشیتین بیه بایید ییا خیر، کنم؟ افتخار اسالم به باید مسلمان شده است من انیشتین است؟ حاال

 اسالم به تو کند که کارییک خواهد می خبر این. کندمی کار برعکس دارد خبر این بکنم؟ افتخار

 تأثیر ایذره اسالم در بشوند هم کافر مسلمان بشوند، انیشتین صدها. یلا است این و کنی افتخار
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 هیاییوقتییک  ما اصالً ببینید. بوده است قبالً همانقدر محترم است که اسالم ندارد فرقی ندارد،

انیشیتین  بیه احتیرام گیروِ دررا  اسیالم بیه احتیرام داریم کنیم،می کارداریم چه مان نیستحوال

 .نکنیمرا  کارها این. گذاریممی

 و شود راستمی راحت خیلی آید بپرسیم،می که خبر هر ازرا  هاسؤال این داریم. نیاز سپر به ما

ییک  از باسواد است بپرسییم، که کسییک  آورد. خب این را از دست به کردن تفکر بارا  درویش

آنجیا  از یبروجیرد اهللآیت بیت سراغ برویم بپرسیم، سؤال دانشمندییک  از بپرسیم، معتبر سایت

 .ندارد رسد، کاریدستمان می بپرسیم،

تابسییتان  پارسییال خبییر اییین

 و بگیرید هرچی که شد منتشر

 و کنییید بنیید و زد و ببندییید

 ه بیندازییییید ورا فیلترینییییگ

دیگیییر  ببیندییییدرا  هاسییایت

ییک میاه اسیت.  چنید همین

اوترنییت  اسییم تکنولییوژی بییه

(OuterNetدارد ) در آمریکیییا 

این را  ها قابلیتماهواره فرستد، اینمی فضا بهرا  هاییماهواره شرکتی است دارد. یک شودمی کار

 هایگوشیی همۀ و...، فالن و فایوای به نیاز بدون ای،ماهواره هایدستگاه به نیاز بدون که دارند

 پرسیرعتِ در خیابیان اینترنیت کنیید روشن دارد وایرلس که دستگاهی هر و هاتبلت همراه، تلفن

 بیه سانسور هستید بدون هرجارا  اینترنت ثانیه بر مگابایت 10 سرعت با بود نوشته بگیرید. رایگان

 همینجیور . بیود ایین خبیر. نیدارد فایده و فالن فیلترینگ و بگیر ببندها دیگر این .رساندمی شما

 . چرخدها میدر شبکه دست به دست
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را  چیه کسیی ایین کیه رسیینمی سر نخ به چه بگردی هر سواد،بییک  کیست؟اش نویسنده

 خیب. هستیم شما و من که دارد عام گیرندۀیک  چه کسی باشد؟ قرار است گیرنده. فرستاده است

 کنم؟ کاردیگر، چه کنممی بیاید استفاده کنم؟ کارخواهم االن چهمی من این را بشنوم، من حاال

آنهایی  ها،مهندل سازها،تصمیم گیرها،تصمیم ظاهراً کیست؟ دارد، خا  گیرندۀیک  خبر این

 خبیر گیرنیدۀ ظیاهراً. کنند سبما منا برای جوررا یک جهانی کنند اینترنتمی سعی دارند االن که

دانم میی چه ورسانس هم ارینیانداختی هز زحمت خودت را به گویی بابا!بهشان می آنها هستند که

دیگر جمع  ماه هس دو همه اینها، و پاک اینترنت و اینترنت محتوای بر کنترل و هوشمند فیلترینگ

 خبر این دهیم بهمی ضریب کنیممی Send to all ما ولی بینید؟دیگر، می نکنید تالش یعنی است،

 .دروغ

 کارشینال ،کیامپیوتر اسیت امور کارشنال که، نیست رسانه کارشنال هم ما آن دانشمند بعد

 دارد خبیر ایین ببینیید کیه، نیدارد ایرسیانه سواد او هم که افزار است؛نرم کارشنال سرور است،

 آیید در صیدرمی دهنید،می ضیریبرا  ایین هم ما سوادبی خبرگزاری چهارتا بعد خورد.می ضریب

 اینها را نیست آنجا هم کسی کند؛می پخشرا  خبرها تلویزیون هم این اییهوقتیک  آقا!. خبرها

 زحمیت دارد افتد کهمی پاکی وزدلس مهندل سر بالیی چه ببینید راحتی همین به. بانی کنددروازه

خواهید می کیه ن مسیئولیآ. بدهید هیای میاخانواده تحوییل تمییزرا  اینترنیت ایین کشد، کهمی

 اصالً دیگر ماه سه تا دادم، هدررا  المالبیت گوید بودجۀمیکند،  امضا بزند، کند مُهر گیریتصمیم

 .ندارد کارکرد تکنیک این

 بایید پییش دوسال که کارییک اینها؛  به دهیممی مان ضریبایرسانه سوادیِبی با ما ببینید

 ییتچیسیت؟ واقع امیر واقعیت. نشده است انجام هنوز است که هنوز مملکت در این شدمی انجام

دلتان بخواهید  تا آزمایشگاهی تحقیقات. شوداین نوع تحقیقات در دنیا زیاد انجام می این است که
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. اسیت 2017شارونمیایی ایین نیسیت، گیویم االنمی کیه OuterNet این اما. دارد وجود دنیا در

 ایوسیله هیچ به که طوری هم نیستاین بعد بود، خواهد قیمتگران بسیار نیست، رایگان اینترنت

 .دارید نیاز ایماهواره دیش به باشد، شما نداشته نیاز هم

را  ارهمیاهو بلند توانند بگیرند، امواجمیرا  کوتاه امواج های شمادستگاه اینمعنی است. بی اصالً

هیای موبایلدیگیر  سیال ممکین اسیت ده لهب. ندارندرا قابلیتش  هادستگاه این. توانند بگیرندنمی

 12 – 10 تیا حیداقل نایی. نیست خبرها این از االن. باشند داشته ابزارها این دیگری بیاید، آنها از

آورنید، مگیر درمی یق آن پولطر از دارند دنیا اینترنت هایشرکت بعد. شودنمی دیگر تجاری سال

 هایشیرکت گیرنیدمیرا ا اینه جلوی که کسانی اولین کند؟ کسادرا آنها  بیاید کاسبی شود اینمی

 در .زنیدمی هیم بیهرا آنها  کاسبی دارد این چون جهانی هستند، اینترنت دهندۀ ارائه کلفت گردن

 ای اسیت،پروژه چه پروژه رویم بخوانیم ایننمی که را نوشته است، ما اینها هم OuterNet سایت

  .شودمی انجام دارد آزمایشگاهی حد در تحقیقاتی است پروژۀیک 

 در شیما کیه هیاییمیوه دانیید دیگیر همیۀمی خب شویم،می تابستان هم فصل نزدیک داریم

هندوانیه  هایش در کیلهسیته است کیه هندوانه فقا هایشان وسا است؛هسته خریدتابستان می

 کیه هیاییمیوه همیۀ برای اینکیه خدایی است حکمت چیست؟ این دانید حکمتمی. پخش است

ا ر خربیزه بخوریید،را  مییوه و خیودِ دربیاوریید بییرون باید. دردنخور است اش وسا است بههسته

 ما هک این و بخورید ههست با بایدرا هندوانه  هندوانه اینطوری نیست. اما بخوریدرا  طالبی بخورید،

 از خواهند بگذارند مانمی که ایتوطئهیک توطئه است،  یک آوریمدرمی هندوانه ازرا  هسته داریم

 .ببریم یاش منفعتهسته هندوانه و فواید
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در  کمیاب اسیت، خیلی که ویتامینی است ویتامین این دارد. 16ب هندوانه ویتامین تخم ببینید

 ویتیامین این ازرا  ضدسرطان داروی تریناصلی شود ومی یافت طبیعی خا  خیلی مواد از بعضی

 باییدرا هندوانیه  کیهرا  رسیم ، یعنیی ایینرا شیایعه بدانید این جالب است. کنندمی درست 16ب

 اینکه برای سوم در جهان کرده پخش اسرائیل هست، سخت هم خیلی دربیاوریم و هایش راتخمه

را  خیودش ضدسیرطان داروهای

 اگییر مییا چییون بتوانیید بفروشیید.

 بخیوریم اشتخمیه بارا هندوانه 

 بعیید گیییریم،می سییرطان کمتییر

 فیییروش اسیییرائیل داروهیییای

 رود.نمی

 بیه جالب است بدانیید کیه و

 در اسیرائیل بیرای همیین و خورنیدمی هایشهسته خودِ بارا هندوانه  هااسرائیلی خودِ علت همین

 هایهمینطیور در شیبکه گیردی،می علمیی هایدر ایین سیایت هرچیه. گییردنمی سرطان کسی

 میا اش همیینگیرنیده کیست؟ خبر این گیرندۀ! هیچی که فرستنده پس .چرخدمی دارد اجتماعی

 نیدارد تیأثیر واقعیاً حیاال، نخیوریم بخیوریمرا هندوانیه  اصالً این های ساده هستیم دیگر، کهآدم

باشد،  هم راست راستِ باشد یا هم دروغ است، دروغ یعنی این است که منظور نخوریم. یا بخوریم

 .ندارد تفاوتی خیلی کلیتش

 ییا خیوردن. بفهمییمرا  خبیر ایین ارسیال نییت این است که ما زیرکی ببینید چیست؟ نیت اما

 خبر این ارسال نیت اما. ندارد تأثیری هیچ ما در صنعت ما کشور هندوانه در اقتصاد هستۀ نخوردن

 میتن چیسیت؟نظرتیان  به دارد، پذیرشی قابل و مقبول هم خیلی و جذاب و بامزه ظاهر خیلی که

 دارد ایین کند،می شُل داردرا دیگر  چیزیک  آن زیر نیست؛ مهم اصالً خبر خودِ ببینید هست، خبر
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 خوردنِ حتی کنی کهزندگی می فرهنگی آنچنان تو فهمی،نمی اینقدر تو سومی گوید در جهانمی

 .کنندمی تزریق شما به بیرون ازرا  هستهبی یا هسته هندوانه با

 بخیوریم هسیتهبی ییا هسیته بیارا  هندوانیه اینکیه گیریِتصمیم که بدبخت هستیم اینقدر ما

رفته پیشی ببین اسرائیل کنند.می سود خودشان دارند ببینید کنند وکلۀ ما می توی دارند هااسرائیلی

 بیر میرگ گفتییوقتیی  فردا پس که کندمی شُلرا آن  دارد زرنگ است، این او چقدر است، ببین

 ینتعی همرا  ما نِهندوانه خورد تخم دارد حتی که اسرائیلی کدام اسرائیل؟ بر بگوید مرگ اسرائیل

 سیال، پنج بعد از رسد، ولینمی اسرائیل بر مرگ هندوانه به این اول روز ببین مرگی؟ چه کند؟می

طیوری همین کیه ا خبیریکنیار صیدت کند، اینمی شود، نشستمی نشینته این شش سال از بعد

. کنیدسسیت میرا دیگر  یزچیک  دهیم. اینمی به آن ضریب و کنیممی Send to all ما آید ومی

 نیست. بسته تحقیق راه

 تیا B1 از نیداریم، B16اصیالً  ما داند کهخوانده باشد می تجربی علوم دبیرستان سوم که کسی

B6 و B7، تا نهایت B12، B16 لکسیی در اسیرائی اسیت کیه چه کسیی گفتیه بعد دیگر چیست؟ 

 فسیق و زندگی یلا روش خاطربه. دنیاست پُرسرطان کشور اسرائیل یازدهمین گیرد؟نمی سرطان

 نیسیت؛ زیاد جمعیت نظر از. دنیاست سرطان پر کشور یازدهمین دارد؛ در آن جریان که فجوری و

 .دنیاست کشور یازدهمین سرطان سرانۀ با جمعیت سرانۀ نظر از

 هندوانیه عصارۀ تخم برای اسالمی های ایرانیسنت طبق زند؟ بلهمیرا ها حرف چه کسی این

 تعرییف همچنیین قیالبیییک در را آن  بعید شیما. نیدارد سرطان به ربطی ،اندگفته هاییخاصیت

 صحبت هندوانه تخم خاصیت دربارۀ بیاید اینجا کارسنتی پزشکیک  شما ندارد؛ اشکالی کنید؟می

 از ضیرر تاسیه بعید میدهید، فاییدهییک  ای،بندیبسته همچنینیک بگذاری در را  این نبایدکند 

 ییا گیویم بخیوریمپیذیریم؟ نمیمی و کنیممی را گوش خبرها این ما آخر چرا. آیدمی طرف درآن
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 مفیید هیم گوارشیی مشیکالت هندوانه بیرای تخم خوردن شاید حاال هاست،آدم به میل نخوریم،

 .اینها ندارد و سرطان و اسرائیل به ربطی ولی باشد،

 کنیم،میی هیم ن احتییاطخودمیا پییش آیید اینجیامی کنیم،نمیی رد ایدز ازرا  خبرها ما ببینید

 هیم ایفایده خوردند نها همآ شاید تفریحی است، خبر ولی فرستم،نمی بود بدی گویم اگر خبرمی

 بیود همین فقا اگر خبر. هست هم مخلفاتش نیست، خودش فقا خبر این نیست حواست. داشت

 کند؛می تعریف رددا تابی و آب چه با ببین ولی. برود آن را بفرست خب «بخورید را هندوانه تخم»

 .باشیم مواظبش دبایرا  اینها گویند،می هاگویند، اسرائیلیمی هایهودی

 اتفاقاً مفید هم هست. ؟وردن تخم هندوانه اشکالی داردمگر خسؤال: 

 ولیی بخوریم،را  ندوانهههمۀ  واقعاً خواهم بگویممی من ندارد اشکالی اصالً :پرسش پاسخ

اسیت،  ردهکی سیومی جهانرا  ما که بپیچیم؟ در خبری قالبی همچنینیک در  باید چرارا  خوردن

 آنها سرطان که گفته است هم آخرش ربا داده، اسرائیل بهرا  یا نخوردنمان خوردن هندوانه تخمه

 .بد هستیم ما آنها خوب هستند و گیرند،نمی

 ه است؟این قسمت که منبع مشخ  است، حاال دانشمند ژاپنی واقعاً تحقیق نکردسؤال: 

نشیان  ژاپنی دانشمندان تحقیقات این را گفته آخرین گرفتید، یاد ببینید االن :پرسش پاسخ

خواهیید، می پزشیکی اطالعات خیر! تحقیق نیست، قابل اما این گفته است.را  منبع ببین دهد،می

آنهیا  بینیم کیهها مییپزشک رویم پیشبعد می گویم پزشک،می من حاال ،اندگفته پزشک چهارتا

 خیلیی تخصی ِ ایرسیانه تخصی  متأسیفانه .میکنند sendبرای همدیگر را  خبر دارند این هم

 بیارۀدر شیدنبا معصیوم باشید، داشیته همرا  پزشکی پرفسورای ممکن است طرف است، مهجوری

 کرد. پیدا خوبی شود منابعمی طوری، ولیاین هایپیام
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 شبهات مذهبی فیسبوکی

 تحیت شیدت بیهرا  میا چۀب که بزنم، مذهبی کنندۀ ناراحت بسیار خواهم مثالمیرا  آخر مثال

 و شیبهات بیه گوییپاسیخ مرکیز ایین فیسیبوکی، شیبهۀ اینها معروف است به دهد.می قرار تاثیر

 بچیۀ.  معروف اسیتاصالً فیسبوکی، گویند شبهۀخودشان می قول به در قم هست دینی سؤاالت

کنید، دقیقیاً مین آوردم، فرقی فیسبوک ازرا  این حاال تلگرام، اجتماعی شبکۀ است پای نشسته من

محیرم  بیه فتیههیک  نزدیک محرم است، است اینجا، نشسته رود؛می هم در تلگرام محتوا همین

 شیود ولییمی آمیاده دارد سیاهپوش کردهرا  است، مسجد پوشیده سیاه است،قمی  من بچۀ است.

از کتیاب  شییعیان سیوم میاما علیی بین حسیین را از این گوید ببین!می خبر چیست؟ آید،خبر می

 قمی بچۀ کنم،می برایت نقل دارم 164 صفحه قمی عبال شیخ نوشتۀ مدینۀالحکام سفینۀالبحار،

  .شناسدمیقمی را  عبال شیخ هم

 نیسیت، تایپ شده بعد

 کانّییه نویس اسییت.دسییت

قمییی  عبییال شیییخ خییا

 بییاورش آدم کییه اسییت

چیییه  خیییب شیییود،می

آن زیییر  بعیید گوییید؟می

 ایین. کیرده اسیت ترجمه

 شیییخ ببییین!را  حییدیث

 کتاب فالن از قمی عبال

 میا هواخواهیان و هستیم قریش تبار از گوید مامی( ع)حسین امام که( ع)حسین امام آورده است از
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 ایرانی هر و است واالتر ایرانی هر از عربی هر که است هستند. روشن هاایرانی ما دشمنان و عرب

 رسیاند فروش به را شانزنان آورد، مدینه به کرد، دستگیر باید را هاایرانی است. بدتر ما دشمنان از

 .گفته است هم قمی عبال شیخ گماشت، اعراب یالمی و بردگی به را شانمردان و

 بخوانید کیه 5 و 4 و 3 و 2 و 1 عربیی و المقدماتجامع واحد چند برود باید من پسر این االن

  .کندمی ادیم باورند دستش سپر چون خواند که،نمیرا اینها  آن نیست، ترجمۀ بفهمد این

 ازدرسیت اسیت.  اش همعربی بینی،میرا  عربی داری تو نیست. متنی هر معادل متنی هر آقا!

 داخل میتن عجیم بینداست، می رفته هم مدرسه کالل آن است؟ دوتا ترجمه این که معلوم کجا

 دارد داند آن کسی کیهنمی. همین است دیگر، و...، دارد عرب و قریش و دارد اباعبداهللیک  و دارد

سسیت  خواهدمیا ر چیزییک همین است،  هدفش محرم آستانۀ ماه کند درمی ترویجرا  خبر این

 بیرایش عیددی هیایاصالً ایران را ببین، حسین امام زنی،می سینه حسین امام در راه داری کند، تو

 .نیستند

 بتیوانی ایین هم ترکم سال سه دو حد در مثالً شما بعد خواهد بگوید؟دانی این خبر چی میمی

شیود می اییراد تیاده هشیت متن هفیت این از تر،ساده خوردهیک است، نوشته بخوانی چیرا  متن

 امیام اصیالً اباعبیداهلل« (ع)اباعبیداهلل سیمعتا قیال»گوید می دارد که آن اول از هرحال به گرفت.

 امیام اباعبیداهلل در حیدیث، بلید هسیتند، همیه مشهور اسیت، نیست، حسین امام است، (ع)صادق

 هسیت شا چییزی ترجمیه هر شد. عوض ماجرا اصالً کالً نیست. حسین)ع( امام صادق)ع( است،

 اند.فرموده صادق)ع( گوید، امامنمی حسین)ع( اصالً امام
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 امیام حیدیث تمیام «.العَجَیم عَیدُوَّ وَ شِییعَتُنَاالعَرَب وَ قُرَیش نَحنُ: یقول» اش.برویم ادامه حاال

 اشبقییه ؛ پیس«العجم عدو و العرب شیعتنا» قریش هستیم، ما است، کلمه چهار همین صادق)ع(

 امیام حیدیث اصیالً کیل. قمیی عبال شیخ زبان از است این شرح این: بیاناست  نوشته چیست؟

 شیرح دارد قمیی عبیال حاج کیست؟ شرح اشبقیه بعد است. کلمه آن سه که، نیست این صادق

چیسییت.  حییدیث دهیید کییهمی

 دارد، ابهیام حیدیث ایین چون

عیرب  میا چه شییعۀ یعنی این

 عجم اسیت؟ ما دشمن است و

 شییرح کنیید بییهمی شییروع بعیید

  ای؛عالمانه شرح دادن. چه

 اینجیا از) ببین! گوید کهمی

 عبیال شیخ آقای حرف بعد به

آن  باشد. ما شیعۀ است که ممدوح باشد. آن عجمی ما شیعۀ که ممدوح است آن عربی( قمی است

 توضییح میا باشید؛ دشیمن کیه مذموم اسیت عجمی باشد و اون ما دشمن که مذموم است عربی

 را دارد ایین کیه کسیی آن «الثیانی والیرّیی» کشیدند قرمز خا که آنجایی تا آیدمی بعد دهد،می

 «الثّیانی والیرّیی» فهمیمنمیی خیلیی شما و من شما، بچۀ که است راحت خیالش کند،می ترجمه

 .چی یعنی

 ثیانی ریی مقابیل در صیادق)ع( امیام حیرف این یعنی چی؟ یعنی الثانی والرّیی. است رمز این

 امیام کیه حیرف ایین مقابیل در گفیتمی چیی عمر عمر؛ یعنی دوم، خلیفۀ یعنی ثانی، این. است

 گوییدمی. اسیت عمر حدیث کالً آخر خا این بعد به آنجا از دهد؟می را عمر جواب دارد صادق)ع(

 عمیر حیرف مقابیل در دقیقاً حرف این و هاایرانی به راجع زندمی را حرف این دارد صادق)ع( امام
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 حرف یعنی کنید؛ فالن بکشید، کنید، دستگیر بگیرید، ها راایرانی که چی؟ گفتمی عمر که. است

 امام به چسباند بالجمله کند،می نقل صادق امام از دارد و است قمی عبّال شیخ زبان از که را عمر

 کن؛ send to allمحرم  اول شب بیا حاال بعد. حسین)ع(

 اصیالً االن نیسیت، نآ ترجمیۀ این است، ساده خیلی. دیگر نیست هایمانبچه دست سپر یک

! بابیا فهمیدمی باشید کیرده پال اعتقادات واحد یک من بچۀ بعد ندارم؛ عقیدتی مباحث به کاری

 ؟پیس بود چی بِالل نژاد باشد؟ به هاآدم بین فرق شودمی مگر اصالً نیست، نژاد دینِ اسالم اساساً

 تیو اگیر حتی. است آن نژاد آن ت،اس این نژاد این. نیست اسالم ها دربازی این اصالً چی؟ هابرده

 کیه دارد تفسییری ییک حتمیاً گفتیه اسیت، فیالن قمیی عبال شیخ مثالً کنی ثابت بتوانی واقعاً

 نژاد دینِ اسالم! آقا که امکرده سفت را امبچه عقاید اصول چون چرا؟. نیست نژادپرستانه تفسیرش

 .شد تمام تقواست، با برتری نیست،

 را جزوه این خودم من است، وهجز یک ؛«علی بنحسین. 3» نوشته است بینیمی این حاال بعد

 را دهنییت گیرنی ،...نیسیت ایین جیز هیدفش کرده اسیت، شروع اول آن از است جزوه یک دیدم،

 ایین سیتی؟ه شییعه چرا ای ایرانی!! آقاجان بگوید که است این هدفش چیست؟ نیتش دربیاوری،

 کیرده پییدا هرجیا یابسی و ارب هر از است گشته رفته بعد بودند، ایرانی ضدّ اصالً شیعه هایامام

 .است حسن امام 2 ست،ا علی امام 1 است، علی بنحسین اشسه ،4، 3، 2، 1 است چسبانده؛

 چییزی ییک جیایی، ییک وری،طییک اینهیا کیه کیرده پیدا چیزهایی یک ما ائمۀ دانه دانه از

 حضیرت آن که حضرت آن به کرد وصلش کرد و اشچپه جوریشد اینمی که اندگفته طورییک

 است، ایصفحه هلچ سی مثالً جزوۀ یک است، جزوه یک. زده است حرفی یک هاایرانی به راجع

 .درخشان هایترجمه همین با جوری،همین. داخلش دارد حدیث عالم یک ائمه همۀ از
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 امیام! عیه! عیه کند،می باز پسرم؛ برای شودمی Send تلگرام کند،می دانلود را جزوه PDF بعد

 ؛...گفتیه اسیت هیم رضا)ع( امام! عه گفته است، هم سجاد)ع( امام! عه گفته است، هم حسین)ع(

 سیپر! بیر ییا سیپر، بیا ییا دیگیر، اسیت جنگ یک ندادیم، بچۀمان سپر دست هیچی ما بینید؟می

 هارسیانه با دارند تازه که االن کنیم، جمع را حواسمان اینکه مگر. هستند سپر بر همه ما هایبچه

 هم سپر شاندست شوند،می آشنا

 .بدهیم

ها اثر چرا شبه واقعیت

 گذارند؟می

 خیواهممی را حیل بحیثمراه با

 حیلراه یک خواهممی کنم. جمع

 روش گفیتم، را هیاتکنیک. گفتم بحث این الیالبه را هاحلراه از تان خیلیخدمت اینجا تا بدهم،

 داشیته اسیت؟ هیدفی چیه واقعاً چه کسانی بودند، هدفش رستاده،ف کسی چه بپرسید سؤال اینکه

 بیرای کنم؟ باور من است که کرده استفاده هاییتکنیک و ابزار چه از چه چیزی بوده است؟ نیتش

. شیدیم بلید االن دیگیر باورپیذیری؟ بیرای کیرده استفاده ابزارهایی چه از فیسبوکی شبهۀ همین

 میال ایین ؛164 داده هیم قمیی عبیال شییخ صیفحۀ دقییق! ببینیید کیرده اسیت، مستندنمایی

 هیایتکنیک اینهیا. کنیید بیاور دیگیر حتمیاً کیه خادست با آورده هم را متن اصل جاست،همان

  .است تأثیرگذاری

 تالشیی آییدمی وقتیی یعنیی کنیم،از آنها نمی سؤال اصالً چون گذارند؟می اثر رویمان چرا ما

 روانیی نیازهای از بعضی به دارد که است دوم آن این علت. کنیم باور را این اینکه کنیم براینمی

 داشیته اینهیا و هیاعرب بیه نسبت باالخره هاییذهنیت یک ما است دهد. مثالً ممکنمی پاسخ ما
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فیالن  رفتنید دانمنمیی جیا فیالن میا، تییم برای گرفتند پا جفت کردند، بازی فوتبال حاال باشیم،

 ییک حیاال کیه دارد، وجود ما در روانی زمینۀ یک داریم، هاعرب با چیزی یک ما! ببینید ،...کردند

  .بپذیریم هستند، فالن هاعرب که بود هم بیتاهل به مستند را حرفی

 روانیی نیاز این! ببینید

 که. است خطرناک خیلی

 دیگییر، خبرهییای همییان

 ایین ایحاشییه خبرهای

 را روانیییییی نیازهیییییای

مان حوال باید. سازندمی

نیازهیای روانیی  به ایین

 نوجیوان مین بچیۀ باشد.

 چیه سین ایین در است،

 معیروف جملۀ آن و. خوریممی ضربه آنجا از باشد مانحوال پذیرش دارد؟ ای برایروانی نیازهای

. اسیت گذاشیته پیا زییر را جهان از نیمی دروغ کند، پا به را خود هایکفش حقیقت تا گویدمی که

  شود.می پخش تند تند و سریع خیلی دروغ

 انتقادی تفکر و منطق به فرزندان تجهیز مرحله پنج

 میا کیه ایمرحلیه پینج این بکنم؛ جمع را بحثم من و بکنیم مرور هم با را چیزها این از برخی

 تفکیر و منطق سپر به برسند آنها که مانفرزندان برای هم خودمان، هم بکنیم، طی باید همۀمان

. 1. کنید درست اش رااندیشه مبانی باید من بچۀ. نوشتم اینجا تستی و خالصه خیلی من انتقادی؛

 سالش 7 حاال دیگر، سنش متناسب بخواند، عقاید بخواند، احکام بخواند، دین بخواند، اعتقاد اصول
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 اجتمیاعی معرفتی مبانی دارد نیاز که آنقدر سنش متناسب. است سالش 15 است، سالش 10 است،

 تیاریخ ما هایبچه چقدر و هستم، تاریخ معلم من دارند، تاریخی ها شبهۀبچه این چقدر تاریخی، و

  .دانندرا نمی

 کردنید سیؤالی چیه مین از قم در دبیرستان سوم کالل سر که جلسه همین در گفتم دفعه آن

 چیه عماریاسر به راجع دکنی حساب است، خودمان معاصر جنگ این تازه ،...قبل جنگ بله، ها؟بچه

 هیچیی اسیت، شیانذهن تیوی شیبهاتی چیه اشیتر مالیک و علیی حضرت به راجع دارند، سؤالی

. کنید دفیاع توانیدنمی اصالً باشد نداشته درست مبانی تا من بچۀ است. این یکی! ببین. دانندنمی

  .ماندمی های قدیمجنگ آن اولیۀ بازوی و زور و بدنی قوّت آن مثل

 پیا زییر وجیه هییچ بیه دیین اصول. من تقوا فضیلت است دین در آقا! باالخره بداند باید اصالً

 بدانید، بایید را ایین. زد توان دورنمی را روزه داد، را تغییر نماز شودنمی وقتهیچ شود،نمی گذاشته

محکیم  های دییناین قسمت

ایییییین  اسیییییت؛و اتفاقیییییاً

ایین  اسیت. هایش نرمقسمت

 مییا لبخنیید هایش بییهقسییمت

 اجییازه مییا بییه اینجییا زنیید،می

 عمییل آزادی اینجییا دهیید؛می

 زمیان مطیابق اینجیا دهد،می

  .کندمی تغییر

 روحیانیون، و علما مساجد، کانون، در بزرگواران معلم، بندۀ وظیفۀ که بشناسد را چهارچوب این

 رسد،می عقلش و کشدمی سنّش که آنقدر را اشاندیشه است که مبانی این هست، که ایبچه هر
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 است منطق بحث نیست، این به مرتبا هم مستقیم است، این کنار که چیزی دومین. محکم کنند

 گوینیدمی چییز ییک چگونه به. ببینند آموزش را منطق مستقیم ما باید هایبچه کردم، عرض که

 مثیال ایین. نیست پرنده در پس است، پرنده باز است، باز در است؟ استدالل چگونه شبه استدالل،

 زننید،می خیا. اسیت آن شبیه این است، کلمه با بازی این بگیرد، یاد باید هاست؛ منطقی معروف

 .بگیرند یاد ما هایبچه را اینها ساده، خیلی. آن شودمی این

 اقنیاع؛ فنّ گویندمی این هب زدم، برایتان که هاییمثال همین است، اقناع فنّ درل نکتۀ بعدی

 جوریچه بگیرم، یاد باید من را این. کرده است پیدا ایرسانه کاربرد حاال است، منطق همان یعنی

 تنید من نشیند،ب کالل توی بیاید یعنی مستقیم، آموزش است، همین یکی از آنها بگیرم؟ یاد باید

 و خودتیان بگیریید را یاد اقناع فن خواهیدمی اگر چیست، اشجدی راه. به او بگویم را هانکته تند

 فرسیتنده، بپرسیید، سیؤال م،به شیما گفیت را ساده تکنیک ندچ االن همین. بگیرند یاد هایتانبچه

 گیرنده و...؛

 بیا کنیید،می نگیاه بازرگیانی تبلییش کیه هایتانبچیه بیا کنیید،می نگیاه فیلم که هایتانبچه با

 حتیوام آن و فییلم آن هیاییامپبه  راجع هم با بلند صدای با نشستید، اینترنت پای که هایتانبچه

 فییلم .است برعکس عادت هاانهخ در معموالً بشود، ها عادتخانه در بگذارید را این. کنید صحبت

  .ببینم خواهمیم نگو هیچی هیس هیس گویندمی همه شود،می پخش که سینمایی

 شیما شیود،می پخیش دارد سیینمایی فیلم. کنید ایجاد خانۀتان در باید شما را برعکسش دقیقاً

 الکیی دارد. کنید جذب را شما بچۀ مثالً که کندمی استفاده تکنیک فالن از دارد فیلم این دانیدمی

 را فییلم اَه، بگوییید بگوییید، بلند صدای با را این. ماندمی زنده طرف اما آخرش ترساند،می را بچه

 کیه دهدمی یاد بچه به است، انتقادی گفتگوی این بگویید،. شودکه نمی جوریاین کند،می خراب

 آن که کسی آن. کند به آن فکر راجع ندهد، قورت قُلُپی همیشه را کندمی ارسال او دارد که پیامی
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 ییاد بسیازد، هیدفش به رسیدن برای را پیام آن کرده سعی او است، آدم یک هم او ساخته را پیام

 .بشکنید گرفتن موقع را پیام بگیرید

 شناسیمرجع

 حملیۀ ایین شکستن هایروش ترینجدی از یکی خانه، در هارسانه از استفاده موقع زدن حرف

 بلید هیم اقنیاع اسیت، درسیت من بچۀ اندیشۀ مبانی خب، خیلی. شناسیمرجع بعد و است مقابل

 واقعیاً میا ببیینم خواهممی حاال خب؟ است، بلد هم را اینها همۀ است، بلد هم انتقادی تفکر است،

 امیام واقعیاً حیاال که از او بپرسییم، باشیم داشته مرجع یک باید ما نخوریم؟ یا بخوریم را موز این

 میین و اسییت؟ چییه زده بییرای را حییرف اییین حسییین)ع(

 تانخیدمت کینم عیرض را همین ادامه در خواستممی

محکیم  هیاییکتاب چنیین یک را اندیشه مبانی که

 کنند.می

 مبیانی هیایکتاب عقایید، آموزش عقاید، و اصول

 دارنید، اطیالع خودشان بزرگواران دیگر که تاریخی

 مشیورت بیا حیاال و هسیتند هیم بزرگیوار اساتید

 هییم کییانون هییایمربی حقیقییت در و بزرگترهییا

 هایدوره کرد، پیدا دسترسی هاکتاب این به شودمی

  .مختلف بگذاریم هایوقت یا تابستان هم آموزشی

 ایین دارد، دبیرستان کتیاب در که هم منطق

 هیم. منطیق کتاب است، دبیرستان سوم کتاب

 کتاب حوزه در هم دارد، کتاب مطهری شهید
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 هیایبحث همیین اقنیاع فین حیوزۀ در ؛...و کیاربردی هیاینگاه با منتها بخوانند، کاربردی. دارند

 کسیی ولی خوانندنمی را هاکتاب این معموالً هابچه همین البته باز، دارد وجود کتاب هم ایرسانه

داده  در آن توضییح را هیاتکنیک ایین کیه دارد وجود زیادی هایکتاب دارد، مطالعه عالقه که به

. ای اسیترسیانه محتیوای از اسیتفاده زدن حیین حیرف کردم، عرض هم انتقادی گفتگوی. است

 پیام که نشستند نشینند،می جوریاین کامپیوتری بازی جلوی تلویزیون، جلوی ما معموالً هایبچه

 .بخورند را

 بگیرنید آیند کاییذنمی. بکنند تحلیل تجزیه را پیام خواهندمی انگار که طوری بنشینندیک باید

 گفتگیو همیدیگر بیه آن بیا راجع که باشند این آمادۀ تلویزیون جلوی نشستند وقتی اما شان،دست

 هیایخانواده متوسیا. زنیمنمیی حیرف همیدیگر بیا کیه است ها ایندر خانه مانمشکل ما. کنید

 در روزبانهشی در دقیقیه 40. تانخیدمت هیم جلسیه آن گفیتم اسیت، ارسیالپ تحقیقیات شهری،

 در دارنید، مکالمیه هیم ابخانواده  اعضای و مادر و پدر ایران، بزرگ شهرهای شهری، هایخانواده

. زنیدنمی فحر کسی با کسی است، تلویزیونش پای این است، موبایلش توی این! ها هستند خانه

بیه او  خیواهممی اکجی بگییرم؟ را پسرم خطاهای فکری خواهممی کجا من نزنیم حرف اگر خب

 در ببین، را نکته این. یفهمید را خوبی نکتۀ چه آفرین کنم تشویقش خواهممی کجا بدهم؟ تذکر

 .ودب کرده را کار همین هم قسمت آن در بود، کرده را کار همین دقیقاً هم تبلیش آن

 شناسیمرجع

 بزنیید اینترنیت در االن همیین یعنیی اسیت، زیاد سایت شایعات حوزۀ در! ببینید شناسی؛مرجع

 هاسایت این ،...فالن شایعات ها،شبهه شبهه، ایکس. کندمی ردیف سایت ده هشت هفت شایعات،

 ایین خیوب دانشیجوی هیایجوان سیری یک های خوب کهیکی از سایت کنم،می معرفی هم را

 برویید بیایید تلگرام توی برایتان االن همین ایشایعه هر است، Shayeaat.ir گردانند،می را سایت
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 سیه کیرده اسیت، ذکیر را شیایعه منبیع حتی است، را زده شایعه متن که بینیدمی سایت این توی

 .است این درستش گفته هم گرفته، را ایرادش هم یعنی به آن داده است، هم پاسخ چهارتا

 اجتمیاعی هایدر شیبکه مثالً آیدمی ایشبهه تا هستند، روز به هم خیلی که هایی هستندبچه

 برویید سیایتش در میثالً. اسیت زییاد جوریاین سایت ولی. دهندمی جواب سریع اینها چرخد،می

 تکفّیل بیال،ع حیاج هسیت. هیم بوشهری عبال حاج آمده که شایعاتی آخرین طوری زیرهمین

 ،...فیالن بیود، جلگه نبود صحرا کربال دانمنمی زور، به هاایرانی شدن شیعه. آفریقایی یتیم کودک

 چیزهیای چیه بینییدب نیست برویید بد وقتییک. آمده است همدیگر سر پشت شایعات همۀ لیست

 شودمی پخش دارد شایعه بعنوان زیادی

 مرکز ملی پاسخگویی به شبهات دینی

 و پیدر شیما هست؛ من یداسال حقیقت آخرین در تان بگویم،خدمت چیزی یک دینی حوزۀ در

 کامیل تیانعاتاطال هسیتید، طلبیه هسیتید، بزرگوار روحیانیون از دارید، دینی دانش محترم، مادر

 ییک حیاال علتیی، هیر بیه ند؛بپرسی سؤال شما از شودنمی ها رویشانها بچهخیلی وقت اما. است

 شیما میثالً بپرسید اگیر احتمیاالً اسیت، عقییدتی سیؤال وقتیک بپرسد، ندارد دوست را احکامی

 بیاز اسیت، همینطیور هم مدرسه در پرسی؟می را این چیست این یا سوادی!بی تو چقدر گوییدمی

 و معلم را از هاسؤال از بعضی ترسندمی آموزاندانش ولی. است ترراحت مدرسه ها دربچه با ارتباط

  .بپرسند مربیان

 حاال هست، الحمدهلل که. دارند ناشنال نیاز امینِ کارشنال زمانه به و دوره این در های مابچه

 ،09640 باشیید، داشیته بیا آن ارتبیاط کنممی معرفی مرکزی یک من کنیم،می زندگی هم قم در

 همیۀ هسیت، هم پاسخگویی ملی مرکز. دارد هم تلفن دینی، شماره سؤاالت به پاسخگویی مرکز

 نشسیتند هاکارشینال. هسیت خودمان علمیه حوزۀ همین نظر زیر. زنندمی به آن زنگ هم ایران
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 پیامیک دهنید،می جیواب ایمییل دهند،می تلفنی پاسخ دهند،می پاسخ شود،می رصد شبهات آنجا

 گذشته سال دوازده ده در سؤاالت از انبوهی یک بروید اگر شانسایت در دانمنمی دهند،می جواب

 .کردند جمع

 میا بچۀ. هست آنجا جواب تا ده با پرسیدند دیگر نفر ده شماست بچۀ ذهن در که سؤالی االن

 کیه چییزی آن بپرسیند؛ بیاید دلشان بپرسند، روندمی اگر که. دارد ناشنال نیاز امینِ کارشنالِ به

 پسیرم کنید معرفیی اشبچه وقتییک اشخانه در آدم نیست بد شما نظرم به. بدانند را خواهندمی

یا  نبودم اگر من داشتی، دینی سؤال

 زنیگ نشیدی قانع اگر یا نبودم، بلد

 آنجیا که استادی ببین 09640 بزن

 از. گویییدمی تییو چییه بییه او نشسییته

 دیگیر، است خوب بودن امین لحاظ

 شناسیممی را بزرگواران این ما یعنی

بیه  شیودمی که چه کسانی هستند،

 .با او بزن را حرفت راحت هستی، کی نگو است، تلفن هست، هم ناشنال و. کرد آنها اعتماد

 محیدوده د،بیو رژییم اول پلیه. اسیت دوم پلیه آن انتقیادی تفکر و منطق فرزندان، تجهیز این

 را چطیوری محتیوا کیه بیدهیم دبه آنهیا ییا حاال دوم، پلۀ در. کنیدمی مشخ  را هابچه مصرف

 هیم ایین ده است،نش تمام کارمان باز ولی. کنند هضم بدهند، قورت بجَوند، کنند، تحلیل و تجزیه

 بشوند. تربیت فضا این در هایمانبچه شاءاهللان اینکه برای است پله یک هم این. است پله یک

 مراجعیه بخواهیید اسیت ممکن ،AzSarNevesht.ir کنم،می معرفی را سایتم نشانۀ دوباره من

 تانخیدمت در مین باشیید، داشیته سیؤال باشیید، داشته دیگر هایمقاله بگیرید، را مقاله این کنید
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 کنممیی سعی من و هستند ارتباط در من با طریق این از که هستند زیادی مادرهای و پدر هستم،

 برکیت بیه باشید، بیوده مفید برایتان مقداری یک که امیدوارم. بدهم را شانجواب شاءاهللان سریع

 .محمد آل و محمد بر صلواتی

 )گفتار دوم( پرسش و پاسخ

 بدهید؟ توضیح دیگر یکبار را اقناع * لطفاً فن

 کنکیور منیابع جیزء ایین ش،تبلیغات و مبانی تبلی عصر کتاب هستند، رسانه حوزۀ در هاییکتاب

 اسیت، سینگینی تیابک میا، ارشد کارشناسی هایبچه یعنی است، ارتباطات رشتۀ ارشد کارشناسی

 اینهیا یم؛بگیو کشیکی خیودم از االن من که اینطور نیست دارد؛ علمی مبانی کتاب این خب ولی

 آن. کنندمی کار رویش رنددا در یرب شناسانیروان است سال صد نزدیک دارد، علمی مبانی کلی

 است. دانشگاهی حد در کارشناسی هایکتاب دو کتاب

 سیاده بسییار که کتابی .اشدب خوب هایتان شایدبچه برای اتفاقاً این هشتگ، پنجاه و صد کتاب

 سیواد نهضیت هشیتگ پنجیاه و صید. شده است که چاپ است ماه شش حدود شده است، نوشته

 را ایشیان شخصیاً مین ،هستند ما همکارهای از کردند، کار حسینی بشیر سید دکتر آقای ایرسانه

 ای اسیت،مجله خیلی کتاب و کردند کار پناهحق حسین آقای همراهی به حوزه این در شناسم،می

 دارم کیه اینکتیه همیین ت،اسی نکتیه پنجیاه و صید. بخواننید کنندمی حوصله هم هابچه یعنی

 اتی ده تیا ده اینترنیت، کامپیوتری، ازیب سینما، فیلم، موسیقی، دانمنمی عکس، در حوزۀ گویم،می

 ییک دارد، اینترنتی وشفر بدهند. توضیح کردند اینها سعی و مثال با و تصویر با را مهم هاینکته

 .است مسیر متعلق به مؤسسۀ هست، بزنید اینترنت سری به خواستید وقت
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 به راجع. کردیم صحبت ایرسانه مصرف رژیم به راجع اول جلسۀ در ما یادآوری جهت اختصاراً

 اتفاق ایرسانه تتربی آن در که باشیم داشته ایخانواده بتوانیم کهاین برای که کردیم صحبت این

 راجیع بعد و نیمک طراحی فرزندانمان و خودمان برای را ایرسانه مصرف رژیم که داریم نیاز بیفتد

 دارییم قیقیتح در بیدهیم پاسیخ سیؤال تا پنج این به اگر گفتیم و کردیم صحبت سؤال تا پنج به

 .کنیممی طراحی را رسانه مصرف رژیم

 یعنیی ت؟اسی«چیزی چه» سؤالِ. بشناسیم را منتقد یعنی است؟ «کسی چه» سؤالِ: اول سؤال

 بحیث بعیدی لسؤا. بشناسیم را کنیم خارج خواهیممی که ای رسانه نوع بشناسیم، را رسانه جنس

 فمصیر زمیان اسیت؟ «زمیانی چیه» چهیارم سؤال. بشناسیم را مصرف حجم است؟ «مقدار چه»

 است؟«مکانی چه» پنجم سؤال بعد و را، رسانه

 تفکیر سیراغ رفتییم خیا  طیور به هم گذشته جلسۀ بود، اول جلسۀ در بحثمان مجموعۀ این

 خیوب هیم خیلی و کنیم طراحی را مصرف رژیم فرزندانمان برای بتوانیم اگر حاال گفتیم انتقادی،

 وسیائل با زی،مجا زمانهای یک در مجازی، ساعتهای یک در ما بچۀ نهایت در کنیم اِعمال را آن

 رسیانه بیا میا بچۀ شود،می شروع مشکل اینجا از تازه حاال ولی دارد، هارسانه به دسترسی مجازی

 و هاقعیتوا زدن برش و هاستواقعیت کردن عوض کارش است، ایناع کارش رسانه. دارد سروکار

 .کردم عرض شما خدمت که روایتها جنگ بحث آن

 آن به اصطالحاً هک کردیم صحبت باشند داشته ما فرزندان است الزم که هاییمهارت به راجع

 رسیانۀ هیا،انهرسی مصیرف رژییم ذیل در آنها استفادۀ نتیجه در تا انتقادی تفکر و منطق گوییممی

 .باشد ثمری مثمر و مفید

 سیراغ خیواهیممیی خیا  طوربیه حقیقیت در کرد خواهم عرض شما خدمت امروز که بحثی

 8 بیین هایبچه پسر یعنی سال و سن این هایبچه با مادرها و پدر ما همۀ که مشکلی ترینشایع
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 هیاییبازی اسیت، هیابازی مسیألۀ آن و بیرویم؛ هسیتیم درگییر آن با سال 15 ی 14 تا سال 9 ی

 ایرسیانه مسیألۀ ترینمهم خواستممی اگر شاید ای؛رایانه هایبازی متفاوتش تعبیر به یا ویدیوئی

 .کردممی شروع تلویزیون از باید کنم مطرح را شما فرزندان

 از انبزرگیوار شیما همیۀ چیون باشید مزهبی کمی هم زدن حرف تلویزیون به راجع شاید خب

 زییادی حید اتی را تهدییداتش و هافرصیت همیۀ و بودیید آشنا تلویزیون با خودتان کودکی دوران

 تلویزییون از فادهاسیت زمینیۀ در کمک و راهنمایی و توصیه به نیاز خیلی شاید طبیعتاً و شناسیدمی

 همیۀ شیاید و نیسیت مناسب هابچه همۀ برای هابرنامه همۀ که دانیدمی قدرهمین. باشید نداشته

 باشد. نشده ساخته افراد همۀ برای هاشبکه

 کیامالً فرهنیگ کننیدمیی القیاء دارند که فرهنگی که خاطر این به را ایماهواره هایشبکه ما

 در. دانییمیمی ممنوع بیاید ما هایبچه گیر است قرار چیزی چه نیست معلوم و است ایفیلترنشده

 قیعمو چیه کننید، مصیرف چقیدر کیه کنیممی توصیه را مصرف رژیم باز هم خودمان هایشبکه

 کیه شیود ینا به منجر نباید تلویزیون مصرف باالخره اینکه و کنند مصرف چطوری کنند، مصرف

 خیلیی را حرفهیا همیین بایید خواسیتممی اگر تلویزیون به راجع. شود مختل هابچه عادی زندگی

 .کنمنمی صحبت گذرم،می آن از اما کردم،می عرض شما خدمت مفصل

 ها اهمیّت دارند؟چرا بازی

 عمیومی اطالعیات اسیت ممکین هابازی به راجع کنممی احسال چون روم،می هابازی سراغ

 بیازی بیودیم بچیه وقتی خودمان معموالً ما اینکه برای باشد، کمتر ما مادرهای و پدر کالً و جمع

 بچیه میا کیه زمیانی باز است کمتر سنّم شما از خودم من مثالً گویممی دارم نکردیم، کامپیوتری

 سیطح همیه و قشر همه اختیار در و نبود زیاد ولی بود نبود، زیاد کامپیوتری هایبازی خیلی بودیم
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 در رایانیه بیازی خیلیی ولیی داشیتیم تهیران در هیم متوسیطی زنیدگی یک ما مثالً. نبود زندگی

 .داشتند بیشتری مالی تمکن سطح مقداری یک که بود هاییبچه مال. بود گران. نبود اختیارمان

 در شیدم زرگبی که بعداً های کامپیوتری نداشتمشناختی از بازی خیلی بچگی در خودم من لذا

 همچیین ییک احتمیاالً هم بزرگواران شما شدم، مواجه آن با جدی طور به مثالً دانشجویی دوران

 شیما هایبچه. کنم عرض شما خدمت بازی به راجع توضیحاتی یکسری است الزم دارید؛ فضایی

 .ستنده کردن بازی درگیر شدت به شما هایبچه دیگر، هست هم این. کنندمی بازی زیاد هم

 راهای خیوبش قسیمت خیواهممی اول کردم بندیدسته بخش پنج به را بحثم حقیقت در من

 بیه توانیدمی هاییکمک چه و دارد فوائدی چه و است مهم چرا ایرایانه بازی بگویم یعنی. بگویم

 نیمیۀ سیراغ بیرویم بعد کنند؛می آن از مثبتی استفادۀ چه دنیا در بفهمیم و بدانیم را این تا بکند ما

 فصیل در تیوانیمب نهاییت در و بشناسیم تردقیق را هایشآسیب و دارد ضرری چه ببینیم و دومش

 .بدهیم را «د؟کر باید چه» پاسخ حقیقت در و کنیم صحبت هاحلراه و راهکارها به راجع پنجم

 دارییم میا چیرا ؟«است مهم ایرایانه بازی چرا» که کنم شروع اینجا از را بحث دهید اجازه اما

 زنیدگی در شیکلم ییک به واقعاً ایرایانه بازی االن چرا و زنیم؟می حرف ایرایانه بازی به راجع

 طیرف آن و طرف این خواندم، زیاد مقاله خواندم، زیاد کتاب من است؟ شده تبدیل ما هایخانواده

 وقت انشگاهید ترم چند باید شما شاید یعنی کردم، خالصه صفحه یک این در را همه رفتم، زیاد

 اسیت، مهیم اینیهرایا بیازی اسیت: این آخرش که برسید این به در انتها تا کنید مطالعه بگذارید،

 زیبیا اینکیه یکی :بدهد قرار تأثیر تحت را ما هایبچه زندگی تواندمی علت دو به و است. اثرگذار

 است. کیفیتی با رسانۀ دارد، کیفیت که است ایرسانه یک ایرایانه

 که هاییتلویزیون با را هست ما هایخانه در االن که هاییتلویزیون توانیدمی االن همین شما

 اصیطالحاً میا اسیت. شیده بیشیتر کیفییتش کنیید، مقایسه بود ما هایخانه در و بودیم بچه وقتی
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 صیدایش اسیت، بیاالتر آن رزولیشین اسیت، بزرگتر اشصفحه شده بیشتر کیفیتش این گوییممی

 .است رسانه با مخاطب ارتباط نحوۀ کیفیتِ بُعد یک است، کیفیت بُعد یک این است. رساتر خیلی

 ایین در زییادی هیایروزنامیه امیروز و است رسانه روزنامه است، رسانه یک کتاب ببینید یعنی

 را آنهیا کیه کنیدمیی فرقی هاروزنامه برای. ایمندیده را کدامهیچ هم ما که است شده چاپ کشور

 هسیت. کیه هسیت همانی روزنامه، یا کتاب اسم به است رسانه آن در که پیامی نبینیم؟ یا ببینیم

. نیدارد میا هب هم کاری. باشد داشته وجود فروشیروزنامه کیوسک در است ممکن خیابان سر االن

 میا اگیر امیا گییریممیی قیرار تأثیرش تحت شویممی روزنامه مخاطب ما وقتی است درست یعنی

 سیال صد کرده، چاپ را هاهمان نوشته، را هاهمان کند،نمی فرقی داخل آن هیچ محتوای نباشیم

 .هست که هست همانی بماند آنجا هم

 اتیاق آن ویدبر دقیقه نشستید، یک که تلویزیون جلوی حاال شما. است همینطور هم تلویزیون

 ییک ایین. زندمی ار حرفش نبینید یا ببینید شما کند،نمی فرقی تلویزیون گوینده برای برگردید؛ و

 اسیت، کامیل رسیانۀ گیوییممیی اصیطالحاً کیه میا ایرایانه بازی است؛ رسانه کیفیت از سطحی

 .شماست حرکت رمنتظ کامالً کندمی منتقل شما به را محتوایی دارد اینکه بر عالوه که ایرسانه

 کیامالً است، لهسا 15 یا ساله 10 شما بچۀ اینکه یعنی است، تعاملی رسانۀ گوییممی اصطالحاً

 نیه ییا دارد، دیزیا مهارت بازی این در شما بچۀ اینکه. کندمی فرق جلویش ایرایانه بازی رسانۀ

 هستند هابازی از خیلی کند.می فرق آن با شما یبچه یمواجهه نحوۀ پیامش، اصالً است، کارتازه

 پیام از بخشی عنیی. بروید توانیدنمی بعد مرحلۀ اصالً نرسیدید مهارت از سطح یک به شما اگر که

 تلویزییون هک صورتی در باشید داشته را مهارت از سطحی یک حتماً شما که است این به معطوف

 .آیدمی بزند باشد، هم ساله 5 بچه دست کنترلش. نیست اینطوری
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 تعاملیبازی، یک رسانۀ 

 او کنیدیمی حرکتی چه جلویش مخاطب اینکه با است، متناسب تعاملی رسانۀ یک کامالً بازی

 چیۀ مینب کیه اسیت این اشنتیجه دارد؟ اینتیجه چه این دانیدمی و دهد،می نشان العملعکس

. کنیدنمیی حرکت دیگر بازی کند رهایش اگر چون چرا؟. بازی سراغ رودمی حواسش دانگ شش

 اگیر باشید یرانندگ به حواسش همیشه باید است، او نشسته ماشین فرمان پشت که ایراننده مثل

 عقیب نآ کسیی ییک حیاال افتید،میی برایش اتفاقی چه نیست معلوم کند رها را فرمان ایلحظه

  .نیست مهم برایش خیلی این نشسته، پشت آن نشسته،

 بیازی رسیانۀ که است مهم این

 یییک ویییدئویی بییازیِ یییا ایرایانییه

 ایین از است کیفیت با خیلی رسانۀ

 روی توانیدمیی شیدت به که لحاظ

 چییون بگییذارد، تییأثیر مخییاطبش

 من کندمی تعیین که است مخاطب

 سیمت آن بیه یا بروم سمت این به

 ایین خیب بنشیین، بپر، بدزد، را سرت نکن، شلیک یا کن شلیک گویدمی که است مخاطب بروم،

 درگییری ایین خیاطر بیه تواندمی کامالً بزند، بخواهد حرفی اگر این باشد، مستتر آن در پیامی اگر

 بیازی بیودن مهیم دلیل یک این کند، نهادینه او جان عمق در را پیامش خودش با مخاطب شدید

 .است ایرایانه

 شیدید رسانۀ یک ایرایانه بازی گوییممی اصطالحاً ما است، ایرسانه شدتِ بحث، بعدیِ دلیلِ

 خیلیی کند،می برقرار مخاطب با دارد که هم ارتباطی همان اینکه یعنی ؟«شدید» چی یعنی. است
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 یعنیی. محتواست تکرار . بحث2 و است زیاد زمانِ . بحث1ِ دارد: معیار دو که کند.می برقرار شدید

 و شیودنمی که بیشتر دیگر دقیقه 120 دقیقه، 100 دقیقه، 90 است دقیقه چند سینمایی فیلم یک

 دفعیه ببینیید هم دوم دفعه دارید تمایل چقدر مثالً ببینید دفعه یک را سینمانی فیلم یک شما حاال

 کیه باشید فیلمیی چه واقعاً. ببینیم دفعه چهار را فیلم یک ما مثالً است بعید دیگر ببینید، هم سوم

 طول در است ممکن ما هایبچه. نیست اینطوری بازی که صورتی در. ببینم آن را دفعه چهار من

 شیروع آسیان دفعیه ییک را انگییزهیجیان بیازی یک. بدهند انجام دفعه صد را بازی یک روز دو

 تمام. بازی ته تا روندمی آسان کنند،می

 را بازی همان گردندبرمی دوباره شد که

 و رونیدمی قصه همان با سخت بصورت

 دور ییک دوبیاره. دهندمی انجام انتها تا

 برسیند، بیازی انتهای اینتا به  روندمی

 .  «پلیش گیم» گویندمی اصطالحاً

 ایکیفیت و شدّت در بازی رایانه

 بیا کنیدمی اشمقایسه وقتی شما یعنی. کشدمی طول ساعت 30 جلو برود که بازی قصۀ یعنی

 زییاد، زمانِ هم کتاب، با اصالً یا سینمایی فیلم

 در کیه کیوچکی بازیهیایِ ایین زیادِ تکرارِ هم

 دیدیید هست، هاتبلت و همراه تلفن گوشیهای

 بیار 1000 شیما یعنیی شودمی تکرار بارها که

 این از. دهیدمی انجام را بازی دارید بار 2000یا

 تبلیغیات. مانیدمی بازرگانی تبلیغات مثل لحاظ
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. کنیدمی زیاد را اثرگذاریش شدنش، تکرار زیاد این. شودمی تکرار بارها ولی هستند کوتاه بازرگانی

 است، ایصحنه یک اگر. سپارممی خاطر به را موسیقی این خیلی من است موسیقی یک اگر یعنی

 حفی  را این ترراحت خیلی من است، پیامی یک اگر است و حسی یک اگر است، حرکتی یک اگر

 .کنممی منتقل خودم ناخودآگاه به و کنممی

 یعنیی کنید نگاه لحاظ دو این از اگر خب

 تا ایرسانه هیچ ،«شدت» و «کیفیت» بحث

 بیه هسیتم، شیما خدمت که االن و امروز به

. رسدنمی واقعاً و رسدنمی ایرایانه بازی پای

 کیه نیسیت رسیانه از دیگری نوع هیچ یعنی

 بیشیتر «شدت» و «کیفیت» تواندمی بگویید

 خیوب یا است بد این حاال. دارد همدیگر با همزمان را دو این بازی و باشد داشته ایرایانه بازی از

 بایید کیه بیدانیم باید کنیم؛ اما منفی استفادۀ توانیممی کنیم، مثبت استفادۀ این از توانیممی است؟

 .باشد ما کنترل تحت

 چیه ایرایانیه بیازی کیه بگیویم شما به مشخ  طور به و بحث این از کنم عبور من بگذارید

 حیاال بینیید،میی را تصیویر ایین میثالً دارد، هاییفایده بازی واقعاً باشد. داشته تواندمی هاییفایده

. بخوانند توانندنمی اصالً آقایان ولی بخوانند توانندمی را تصاویر این هستند جمع در که هاییخانم

عالمیت ضیربدر  آن روی و شده کشیده شکلی یک آن روی که است عکس یک. نیست خواندنی

 ،دارم سیواد مین. چیست این فهممنمی اصالً کنممی نگاه خانه مرد عنوان به که من. خورده است

 ولیی هسیتم بلید را دنییا زنیدۀ زبیان دو. هستم باسوادی آدم کلی. دارم لیسانس فوق خودم برای

 مادرهیا از خیلیی ولیی. ندارم را این خواندن سواد ولی دارم سواد من یعنی  .چیست این فهممنمی

 فهمندمی. نشوئید دست با. بزنید اتو را این یعنی عکس این که دانندمی. دارند را این خواندن سواد
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 را ایین آقاییان لبال شستشویِ برای. مثالً است المللیبین زبان یک دستورالعمل، راهنما، این که

 .نیستند بلد

 ایهای رایانههای مثبت بازیجنبه

. نیداریم میا کیه کننیدمیی پیدا دسترسی سواد از نوعی یک به کنندمی بازی وقتی ما هایبچه

 نمادها از بعضی اب آشنایی یک. دانندمی چیزی یک آنها ولی هستیم باسوادتر آنها از خیلی ما یعنی

 ایین و نیداریم میانتجربیه ایین بیا و سالمان و سن این با ما که کنندمی پیدا رفتارها و هانشانه و

 جیای ییک در نیدک فرض مثالً بیفتیم، گیر جایی یک ما اگر مثالً یعنی. باشد کنندهکمک تواندمی

 سیعی. دارد ودوجی زییادی راههیای .است شلوغ خیلی تهران، مترو در بروید االن شما مثالً یریبه

 .است طرف این از خروج راه که بدهند نشان گرافیکی عالئم با کنندمی

 خیلیی تابلوهیا ایین بیا بازی کردیم، کم یا نکردیم کامپیوتری بازی که بزرگسال شمای و من

 میورد تیابلوی بتیوانیم کیه بکشید طیول دقیقیه دو مثالً شاید یعنی. کنیممی برقرار ارتباط سخت

 اتفاق این ثانیه 30 عرض در هابچه بینیدمی ولی. کنیم پیدا را مسیرمان جهت و ببینیم را نظرمان

 پیییدا سییریع افتییدمییی برایشییان

 اسیت بیشیتر میا سواد. کنندمی

 ولییی اسییت بیشییتر مییا تجربییۀ

 نحیوۀ شیان،نمادخوانی هیابچیه

 بیا تابلوها با کردن برقرار ارتباط

 زواییای کیوچکترین بیا هانشانه

 در اینکییه خییاطر بییه تصییویری

 شده است. قویتر اند،کرده تمرین را این بارها بازی
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 بدهید نشیان العمیلعکیس ایسایه هر به و شود ناشناخته محیا یک وارد کرده تمرین یعنی

 گیوییممیی اصیطالحاً فضیایی منطق در یعنی. کندمی قوی را بچه ذهن بازی این. کند تیراندازی

 .دهدمی رشد را فضا و محیا درک هایتوانایی

 کشییمجهیول آن بیه اصیطالحاً کیه دارنید کشیینقشیه اسم به هاییدرل یک هنرستان در

 نمیای بگو ماش. باال نمای این و روبرو نمای این گویندمی دهندمی را شکلی یک یعنی. گویندمی

 کیار بیه مهندسیی کیار در کشینقشه در است فنی توانایی یک است، شکلی چه راستش سمت از

 را شیاناییتوانی ایین پیچییده هایبازی مخصوصاً کنند،می کامپیوتری بازی که هاییبچه. آیدمی

 کیه کسیانی به نسبت آن در خیلی باشند داشته فنی کشینقشه درل اگر مثالً. کندمی قوی خیلی

 دهیدمیی تیرویج را هیامهارت از نیوع ییک دارد در واقع بیازی. هستند ترنکردند راحت را کار این

 .کندمی ایجاد هابچه در را هاتوانمندی یکسری

 به راجع من کند،می بازی دارد من بچۀ که همین ارتباطی، و اجتماعی هایحوزه در طرفآن از

 از جزئیی باالخره بازی که دانیممی قدرهمین ولی نکردم، عرض شما خدمت ایمقدمه خیلی بازی

 طیول در باز هم بعدها و است جدانشدنی آنها از اصالً و سالگی؛ 7 ی 6 تا الاقل هاست،بچه زندگی

  هستند. هابازی این درگیر هم بزرگسالی سنین در شانزندگی

 به را چیزها خیلی کردن بازی خود

 یک بتواند بچه اینکه دهدمی یاد بچه

 را قاعیده ایین. کند کشف را ایقاعده

 ایین کیردن تکیرار با بعد و کند تکرار

 بیه ایین. برسد اینتیجه یک به قاعده

 ایبچه یعنی دهدمی خوبی حس بچه
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 اسیت، کیم نفسش به اعتماد دارد، مشکل خودش شخصیت در یا است ضعیف درسش در مثالً که

 جوابش به کند کشف را معما بتواند بازی آن در که ساده بازی یک دادن انجام با تواندمی بچه این

 آن ناخودآگاه او بعد، مرحلۀ برود تا کند تشویقش و بدهد جایزه او به بازی و بدهد را جواب و برسد

 جیدیِ کارکردهیای دنییا در االن هیابازی و آوردمیی دست به را اشرفته دست از نفس به اعتماد

 از دارد دنییا در ماست هایبچه تفریح که ایبازی بدانیم ما که است مهم خیلی این دارند، درمانی

 .شودمی درمانی استفادۀ آن

 بهزیسیتی، مراکز در توانبخشی، مراکز در

 مشیکل کیه کسیانی برای سالمیندان، برای

 مشییکل کییه کسییانی بییرای دارنیید، تحرکیی

 طراحیی خاصیی هیایبازی دارند، افسردگی

 االن یعنی. هست هم ایران خود در. شودمی

 بعضیی از بعضیاً هابهزیستی در هم ایران در

 در یا ندارد زندگی به امیدی و است افسرده که سالمندی و. کنندمی استفاده هابازی این هاینمونه

 انجیام کیه ایرایانیه بیازی ییک بیا ایرایانیه دوست یک با ندارد بودن زنده برای شوقی حقیقت

 دارد دنیا در االن ها این. آیدمی حرکت به. آیدمی شوق به کندمی طی را ایمرحله یک و دهدمی

 . کندمی کار

 که هاییبچه ایبر کُندذهن، هایبچه برای حتی. بینیممی داریم هم را هایشنمونه ما ایران در

 کیامالً کیارکرد یعنیی کند،می کار دارد هاییبازی دارند، االن ذهنی هایماندگیعقب مشکل مثالً

 هیاییبازی نیه. نهاای و...، بزن بزن دهندمی انجام شما هایبچه که هاییبازی این نه. دارد درمانی

 .ندک هدایت خاصی شکل به را ذهن که شده طراحی ایگونه به اسلوبش و الگو اصالً که
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 هایبازی گونه،آزمون هایبازی اساساً یعنی. دارد آموزش در جدی کارکردهای بازی آنطرف از

 را محیطیی ییک کیه سیازیشبیه

 اشسیاده حاال کند،می سازیشبیه

 سییواریماشین و فوتبییال همییین

بیازی  میا هیایبچیه کیه شودمی

 کمیییی ییییک ولیییی کننیییدمیییی

 هواپیمییا، مییثالً تییرشپیشییرفته

 ییا دیدیید دانیمنمی کوپترش،هلی

 یعنیی. کنیدمیی پر کامپیوتری بازیهای االن را خلبان یک آموزشی ساعتهای از بخشی واقعاً ندید،

 و خطیراتش بیا نشسیتمیی واقعیی هواپیمیای ییک پشیت رفیتمی ساعت 100 باید قبالً طرف

 سییمولیتر را سیاعتش 60 سیاعت 40 کردنید را سیاعت 100 آن االن. کردمی پرواز هایشهزینه

 . همینطور هم نظامی هایحوزه در حاال. کوپترهلی یا هواپیما آن ایرایانه بازی سازشبیه. کردند

 بازیهیای بیا آمریکیا وییژۀ نیروهیای تمرین اتاق عکس این. است واقعی داریم که عکسی این

 تکرارپیذیریش. آوردمی پایین را خطر. آوردمی پایین را هزینه. کنندمی تمرین که است کامپیوتری

ییا  رددا کاکرد واقعاً که بسنجند کامالً توانندمی. بکشند توانندمی متنوع هاینقشه. بردمی باالتر را

 ؟خیر

 واقعیاً. افتیدنمیی اتفاقی هیچ کنیم جمع هایمانبچه زندگی از را بازی بگوییم که نیست اینطور

 خیوب و کنییم بیومی را آن تکنولیوژی بتیوانیم میا و شود استفاده درست و شود انجام درست اگر

 دانشیمند آن اینکه جای به آزمایشگاهی، علوم در جراحی در. دارد مثبتی کارکردهای کنیم استفاده

 در را این باشد، داشته سر و کار واقعی طور به ایپیچیده خیلی مواد با برود مستقیماً دانشجو آن یا

 بیرود هیم روزی یک بله. کند ترکیب هم با را مواد بتواند این و کنند سازیشبیه ایگونهبازی یک
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 بهتیرش بتوانید کیه آنجیا برود بعد. بدهد انجام اینجا را خطایش و سعی. کند امتحان را شاواقعی

  .بدهد انجام

 واریبازی

 واریبیازی ییا «Gamification» بحیث گویممی شما خدمت که هابازی به راجع نکتۀ آخرین

 میا اگیر کیه اسیت ایین باشدمطرح می که مسائلی از یکی تربیتی علوم هاینظریه در االن. است

 بچیه یعنیی دمهیاآ ایین بگیرند ی حیاال یاد هاآدم خواهیممی که چیزهایی را، سخت تعالیم بتوانیم

 حیاال» کیه رسیمی و خشک حالت یک از را این کند ینمی فرق اداره یک کارمندان یا دبیرستانی

 بیاوریم در حالت نای از ،«بدهید امتحان بزنید، تست بکشید، خا نکاتش زیر بخوانید، را جزوه این

 بیه مکنیی تبیدیل را ایین اگیر و گوینیدمیی «Gamification» آن بیه اصطالحاً. کنیم وارشبازی

 انجیام تیربخیشلیذت. دهییم انجام سریعتر را آموزش توانیممی. بشویم موفق توانیممی سرگرمی

 .برسیم باالتری نتایج به و بدهیم

 کیه زبان آموزش برای است المللیبین افزارنرم یک دارم اینجا که من همراه گوشی روی االن

 «Gamification» سییییاختارش

 به که نیست اینطور یعنی. است

 و بیایید و کنید حف  بگوید شما

 بییازی شییما بییا. بزنییید تسییت

 دهدمی کلمه سرییک. کندمی

. کین انتخاب را صدایش گویدمی و دهدمی کلمه سرییک. بچین همدیگر کنار را اینها گویدمی و

 بیرای گونیهبازی روش مدل 10ی 8 ی 7 یعنی. بنویس را آن گویدمی و کندمی پخش صدایی یک
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 وارد شیما ذهن در دکترا حد در ارشد کارشناسی حد در مثالً را پیچیده بسیار کلمه 100 مثالً اینکه

 .دارد کند،

 لغت این دبای تو بگوید که نیست این یعنی. است موجود هم اشدبستانی سطح در موضوع این

. کنید میی ادهاستف کردن بازی مدل همان از یعنی. کردن بازی شما با کندمی شروع. کنی حف  را

 ده. کنیدمیی بیشیتر را اشجیایزه و کنیدمی تکرار. دهدمی جایزه و دهیدمی انجام کاری یک شما

 نهیم سیوال .بدهی جواب درست همه را سؤال باید ده این از پرسد،می شما از هم سر پشت سؤال

 بیه را امتیازهیا ایشیبکه طیور بیه بعید. کندمی کم امتیاز شما از و سوزیمی بدهی جواب یلا را

 عقیب تیو د،کردنی کسیب را امتیازهیا این که هم دیگرت دوستان ببین مثالً که گذاردمی اشتراک

  .است دهکر جذاب تبدیل خیلی بازی یک به را زبان لغات آموزش فرآیند عمالً یعنی. هستی

 در تو. بزنید ار و تست بخوانید کتاب آنکه مانند نیست خشک که است جذاب لحاظ این از البته

 را امتیازشیان. دهنیدمی انجام زبان کار دارند همه هاگروه این که کنیمی بازی داری گروهی یک

 امتییاز تیو بیه دهییمیی انجام را تکلیفش روزانه وقتی. دارند روزانه تکلیف. گذارندمی اشتراک به

 .کامپیوتری بازی یک مثل دقیقاً. کندمی اتجریمه دهینمی انجام وقتی. دهدمی

 ارهیایک خیلیی زبیان، آمیوزش هیایدرل نمونیۀ میثالً. زدم مثال را اشساده خیلی من حاال

 ما هایبچه که بازی ینا بدانیم باید ما لذا. دهندمی انجام دنیا در بازی طریق از دارند را ترپیچیده

 خودمیان وسات اگر و شود کنترل اگر. باشد داشته هم مثبت کارکردهای تواندمی هستند مشتاقش

 .برود جلو و شود طراحی

 ساز هستند؟ها مشکلچرا بازی

 کیه شیودمی شروع اینجا از آوردید تشریف اینجا شما و داریم همدیگر با ما که بحثی اصل اما

 ییک هابازی با کنیممی احسال مادر و پدر شمای و من چرا یعنی هستند؟ سازمشکل هابازی چرا
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 شیدیم هاییآسیب دچار کنندمی بازی دارند اینکه خاطر به مانهایبچه با ما یعنی داریم؟ مشکلی

 دهد؟می دست ما به کجا از حس این. شویممی یا

 خیواهممیی ،«زنیدمیی هاییآسییب چه دقیقاً بازی» بگویم اینکه سراغ بروم اینکه از قبل من

 میثالً که دارد را آسیب این بازی بگویم اینکه جای به من یعنی «زند؟می آسیب بازی چرا» بگویم

 و بیایم ترلقب مرحله یک خواهممی بگویم، را این اینکه جای به کندمی ضعیف را شما بچۀ چشم

 بگویم؟ را این خواهممی اول چرا دانیدمی شود؟می سازمشکل بازی که شودمی چه اصالً بگویم

 کیه بزنیید لحد بتوانید کنممی عرض شما خدمت دارم که قوانینی این با خودتان اینکه برای

 هیابازی این ویمبگ و بیاورم را بازی 10 اسم اینجا اگر من .داشت خواهد هابازی در مشکالتی چه

 از را هایتیانبچیه میثالً. کنیدمی اِعمال امشب رویدمی و گیریدمی یاد شما دارند؛ را مشکالت این

 خواهییدمیی آن از بعد. آیدمی دیگر بازی 10 بعد سال بعد، هفتۀ اما. دهیدمی نجات بازی 10 این

 بتوانیید شیما کیه مبیده یاد را هابازی شدن سازمشکل ریشۀ شما به بتوانم باید من کنید؟ کارچه

 اختیراع کیه یجدیید تکنولوژی هر و آمد که ایبازی هر حاال. کنید برخورد آن با ایریشه طوربه

 .شد

 ایین گویممی که نوشتم سرفصل چهار. کردم بندیدسته ،د ج ب، الف، تستی خیلی را این من

 کنیید ییداپ بیازی یک بتوانید شما اگر یعنی. شوند سازمشکل هابازی شودمی باعث سرفصل چهار

 بیا میا و باشد کرده رعبو مرحله چهار این از و دام چهار این از باشد نداشته را ویژگی چهار این که

 .بود نخواهد سازمشکل بازی احتماالً باشیم، داشته مواجه آن
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 ساز است؟ای مشکلچرا بازی رایانه

 شوندنمی گرفته جدی اینکه: الف(

 دارند تفننی و جذاب ظاهر اینکه: ب(

 دارند موضوعی و ساختاری تنوع: ج(

 .هستند اقتصادی عظیم هایگذاریسرمایه هدف اینکه: د(

 فرزندان و ما مشکل تریناصلی .بدهم توضیح برایتان تک تک خواهممی چی؟ یعنی اینها حاال

 را هیابازی هیم میا هایبچه و گیریمنمی جدی را هابازی ما که است این ایرایانه هایبازی با ما

 بییرای بییازی یعنییی. گیرنییدنمییی جییدی

 شیما و مین برای. است بازی ما هایبچه

 بزرگواران شما مثالً یعنی. است همین هم

 تیانخانه در ایرایانه هایبازی در احتماالً

 و اقیوام در احتمیاالً ولیی هستید، حسال

 راحیت خیلی که را کسانی دیدید آشنایان

 چیرا» :گوییدمی آنها به وقتی. گذارندمی پایین خیلی سنین در هابچه اختیار در را کامپیوتری بازی

 بیازی ایین آقیا»:گویدمی« !بزند آسیب است و ممکن چیست دانینمی که تو کنید؟می را کار این

 .«است

 میثالً شیدندمیی عصیبانی وقتیی خانه در پدرها قدیم ایام گویممی و زنممی مثال همیشه من

 برنیدمیی دست پدرها االن. شدمی ساکت بچه. کشیدندمی را وکمربند بردندمی کمرشان به دست

 یعنیی !یعنیی چیه؟ ایین. کند بازی که بچه دست دهندمی. آورندمی در را موبایل این کمرشان به
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 جغجغیه از پیس بازی اسباب یک مادرها و پدر برای موبایل بازی .گیرندنمی جدی اینقدر را بازی

 بیازی کماالتم و فهم و عقل این با مادر و پدر منِ اینکه یعنی این. کندمی ساکت را بچه که است

 .گیرمنمی جدی را

 حیاال. بزنید آن بیه و آسیبی بیاندازد خطر به را من بچۀ بتواند بازی که دهمنمی احتمال یعنی

 مختلیف هیایحیوزه در نشیوند کنتیرل هیابازی اگیر کیه شده ثابت دنیا در که دید خواهید جلوتر

 .بزنند آسیب توانندمی

 شوندجدی گرفته نمیالف( 

 کیرد شودمی که ایتوصیه اولین پس

 بیاور. بگیریید جدی را بازی است که این

 هایمیانبچیه و شما و من که همین کنید

 مشیکالت از خیلیی بگیرند جدی را بازی

 همیه و سین همۀ با که است مثالی نظرم به و زنممی جاها از خیلی را مثال این من. شودمی حل

. دارییم حیوانی ذات یک باشیم انسان اینکه از قبل انسان عنوان به ما. کندمی برقرار ارتباط قشری

 عنیوان بیه ولیی. اسیت شده مخلوقات اشرف که کرده سوار حیوان این روی چیزی یک خدا حاال

 االن مین اگر مثالً. است خطر از فرار هایریضه این از یکی که داریم یرائضی یکسری حیوان یک

 را دستت شما ندارد، شما شعور و فهم و عقل و سن به ربطی کنم پرتاب شما سمت به چیزی یک

 شیما آیید،میی شیما سیمت بیه دارد خطیری یعنیی. اسیت یریضی کامالً این. کنیمی اینطوری

 .بگیرید را خطر جلوی خواهیدمی

 یفیاری آقای کنیم احسال. دارد خطر نکنیم احسال که زمانی خوریم؟می آسیب وقتی چه ما

 جلیوگیری دیگیر موقیع آن .نیدارد درد بخیورد مین بیه کند پرت اگر یا کندنمی پرت را این مثالً
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 منفجیر ایین اسیت، خطرنیاک ایین دارد، درد ایین بیدهیم احتمال اینکه محض به کنیم، ولینمی

 گیویممیی همیین بیرای .دهییممی نشان العملیعکس یک حتماً شکند،می را سرم و این شودمی

 بگیرنید، جدی را بازی اگر شما و من هایبچه. بگیرید جدی را بازی شما اول که است این حلراه

 .بگیریم را احتمالی خطر این جلوی که داده را توانایی این ما به خدا احتماالً دیگر

 رزمی هایورزش شما»: گویممی کنندمی کامپیوتری هایبازی حقیقت در که هاییبچه به من

 حرییف و بفرسیتد را شیما خواهیدمی که ایمسابقه یک در شما مربیِ همیشه کنید،می تمرین که

 همتیرینبیروی، م کشیتی و جیودو روی تشک اینکه از قبل گوید؟می چه شما ناآشناست، به شما

 را گیاردت: »«گوییدمیی مربیی» :گویندمی خودشان هابچه «چیست؟ کند،میای که مربی توصیه

 یا است زیاد زورش دانینمی شناسی،نمی را حریف که تو یعنی چی؟ یعنی«ببند را گاردت. »«ببند

 بیا کنیی مبیارزه خیواهیمیی و شیدی میدان این وارد که تو نیست، بلد یا است بلد فن است، کم

 کلنجار این با مک یک. بیاور پایین را سرت و بزن خیمه .ببند را گاردت .نرو حریف پیش باز آیوش

 فهمییدی وقتیی .کن برانداز دقیقه دو یکی. عقب بیا کم یک. بزن کم یک. بیاور زور کم یک. برو

 انجیام را تعملیات. کن شروع حاال. کن را شروع زدن فن حاال است، چطور زورش حریفت این که

 «!ببند را گاردت» یعنی همین! یعنی بگیری جدی. بده

 مینیی» دییدم. دییدم را هیابچیه مین .کنییممیی کیه نصیب اسیت بیازی یک حاال نکن فکر

 کیردن نصیب بیه شیروع اول از و گذارنیدمیی. هست آن روی بازی 2000 ،خرندمی «مندیسی

 ایین دارد رضیف چه با کنند؛ اینمی نصب را دومی نبود، اگر خوب کنندمی اولی را نصب. کنندمی

 در مین قیۀعال فقیا. است بازی 2000. هستند خطربی اینها همۀ که فرض این با کند؟می را کار

 .دبزن آسیب من به تواندمی که بیندنمی را خطر وجه اصالً .است مهم اینها انتخاب
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 پرسیمی اول دهند تحویل شما به دیسی روی مفت هم بازی 2000 بگیرید جدی وقتی ولی

 کیه همیین نباشید؟ آن در بید چیز وقت یک نزند؟ آسیب من به وقت یک است؟ خطربی کدامش

 آسییب که شودمی باعث همین گیریم،نمی جدی اصالً کنیم. چکار هستیم بلد دیگر بگیریم جدی

 خودتیان رزنیدف اگر حاال. باشد برایتان مسأله یعنی. بگیریم جدی که کنممی خواهش من. بخوریم

 .کنید کمک اطراف خانوادۀ به ندارد مشکل حوزه این در هم

 ما. گیرندنمی جدی را بازی هاخانواده همۀ. است کشور این در ما هایِخانواده االنِ مشکلِ این

 جیدی خیواهیممیی. هسیتیم شیعوری و فهم و باعقل هایآدم خیلی ما. بگیریم جدی خواهیممی

 بگیرم؟ جدی را آن من که چیست این اما بگیریم

 ب( ظاهر جذاب و تفننی دارد

 شییما و میین بعیید مرحلییۀ در

. بگییریم جیدی را آن خیواهیممی

 را خییودش آمییده( بییازی)او  بعیید

 خنیدان، و خوشیگل کیرده آرایش

 اسیت؟ جیدی چیزش چه این آخر

 مین! نیسیتم جیدی من که گویدمی طرفآن از ،او بگیریم جدی را آن خواهیممی که هم ما یعنی

 از یعنیی کین! بیازی! بگیری؟ جدی خواهیمی را چیزی چه. ترکدمی تقّی بزنی. هستم بازی یک

 هیایبازی بیاش مواظیب مین! دختیر مین! پسر گوییممی کنیم سفت خواهیممی ما هم طرفاین

 را، بیازی ایین کن نگاه گویی،می شما را هاحرف این بابا گوید:می دارد، روانی هایآسیب ایرایانه

 چیه مین آخیر. ترکدمی تَقّی آن به خوردمی این را، بامزه هایآهنگ این و قشنگ هایشکل این

 !بگیرم؟ جدی را چیزی
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 خطیر به را ما هایبچه و ما زندگی واقع در شودمی باعث که ایرایانه هایبازی مشکلِ دومین

 بیه را خیودش او بیرویم آن سیراغ جدی شکل به خواهیممی ما هم وقتی که است همین بیاندازد

 کرده آرایش ایگونه

 بیه مهم و جدی که

 رمیز این و نیاید نظر

 در شییییییانپیروزی

 میین. اسییت اقتصییاد

 دارم ایمقالییه یییک

 در خواستید اگر حاال

 و هسیت هم سایتم

 . کنید مطالعه توانیدمی

 موبیایلی هایبازی حقیقت در یا همراه تلفن هایگوشی در که هاییبازی این برای ویژگی 10

 رویپیی سرفصیل 10 ایین از تولیدکننیدگان و هاسیت،بازی این تولید هایسرفصل 10 که هست

 جیایزه بیاش، گرنگارن»: گویدمی که است مورد آنها این چهار سه سازند.می را هابازی و کنندمی

 مورد از 12 ی 10 الاقل من که را موبایلی موفق هایبازی همۀ یعنی.«نباش جدی نشو، تمام بده،

 تفننی دهند،می هجایز هستند، رنگارنگ نیستند، جدی». امنوشته مقاله یک و کردم بررسی را اینها

 ییک. کندیم تلف را ما وقت که است همین است. مورد 4همین اینها بین مشترک موارد «هستند

 .هستیم بازی این درگیر ما است ساعت 5 بینیمی دفعه

. کننیدمیی همیراه تلفین در ایشبکه بازی یک صرف دارند را شانزمان نهایتبی ما هایبچه

 عکیس تا دو که نیست چیزی که این»: گویندمی بگیریم، جدی خواهیممی که هم ما اینکه برای

 آسییب مین بیه توانیدمیی چطیوری ایین دارد؟ من برای خطری چه این. کنیممی اینطوری. است
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 از یکسیری از و اسیت آمیده مخصیو  بطیور کیرده طراحیی را بیازی این که کسی آن« !بزند؟

 هایشیاخک اسیت ممکن کند، هراسناک تربیت متولی عنوان به را شما است ممکن که چیزهایی

 سیمباده توانیدمی که آنجایی تا را بازی. است کرده اجتناب آنها از کند، حسال و کند فعال را شما

 در. شما بیایید بچۀ توی بغل که است کرده تمیز و تر و و قشنگ نرم که را هایشگوشه زده است.

 .کنندمی مشکل ایجاد خانواده و خانه در ما برای هابازی که هست علتی دومین این حقیقت

 ج( تنوع ساختاری و موضوعی دارند

 کیه ما حاال. است بد خیلی که هست چیزی یک خب خیلی»: بگوییم که است این سوم بحث

 و دارد وجود آنجا خطرات خیلی است، بدنام خیلی که هست شهر محلۀ یک. رویمنمی جا آن اصالً

 و شیوید موتورسیلکت سوار اگر شما بله. دارد وجود خطری یک «رود.نمی هاطرفآن اصالً ما بچۀ

 کنیید رانندگی ساعت در کیلومتر 300 با

 ایین وقت هیچ که ما. دارد وجود خطری

 .کنیمنمی را کارها

 دلییل این به هابازی که بعدی زمینۀ

 بیه کیه اسیت ایین شیوندمی سازمشکل

. دارنید موضیوعی و ساختاری تنوع شدت

 بیازی وقیتهیچ میا حیاال. کنییمنمیی برخورد آن به وقتهیچ ما بگویی که نیست اینطوری یعنی

 دسیت موباییل مین اصیالً. کنییم بیازی آن با که نداریم کامپیوتر مانخانه در ما اصالً. گیریمنمی

  .ندادم امبچه

 روی درب. دارد وجیود بیازی آیید،میی هیاآشپزخانه به دارد که جدید هاییخچال این در االن

. نیدارم موبایل. ندارم کامپیوتر مانخانه در اصالً من بگویم خواهممی یعنی. گذاشتند بازی یخچال
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 ابیزار. شودمی وصل کامپیوتر و شبکه به که آیدمی دارد جدید هاییخچال یخچال؟ درب آخر چرا

 .کنید وصل چیزی آنها به نیست نیازی دیگر. دارند خودشان هم هاتلویزیون االن. هست بازی

 مختلیف هایشیکل اینقدر و دارند تنوع اینقدر یعنی. هست هاتلویزیون در ساده بازی تا 6 ی 5

 بعیید یعنی. خوریمبرمی آن به طوری یک شما و من خود و شما و من بچۀ باالخره که دارند بازی

 ایین بیا حتمیاً ولیی نخورنید هیم وسیالمان سین به شاید که هستند، اینجا که بزرگوارانی دانممی

 بیازی باالخره هایمانگوشی

بیازی  آن بار بیا یک. کردند

 آن بیییه بیییاالخره. کردنییید

 وسیائلی خانه، در. برخوردیم

 یا شودمی نصب خانه در که

 یییییا اسییییت کییییامپیوتر

 بیییه کیییه هاییکنسیییول

 و انیواع ییا بیازی، تخصصیی وسیائل خود یا موبایل مثل همراه وسائل یا کنندمی وصل تلویزیون

 هیایبازی المللیی،بیین هیایبازی نفره، چند هایبازی نفره،تک هایبازی بازی، هایشیوه اقسام

 ایین و خوردمی آن به برود که هرطرفی از من بچۀ باالخره کنید، نگاه آن به طوری هر ای،شبکه

 .کندمی تبدیلش مشکل یک به که است

 همۀ در و هست جا همه و باشد خطرساز تواندمی پدیده این که هستیم طرف ایپدیده با یعنی

 روی االن شما یعنی. کند پیدا بروز تواندمی ما ایرسانه استفادۀ هایشیوه همۀ در و هست مسائل

 توانیدمیی تیانبچیه باشیید، داشیته اینترنیت فقیا نکنیید نصیب چییزی هییچ تانخانه کامپیوتر

 بازی شما سرورهای در رودمی آنالین. ندارد هم دانلود به نیاز. بدهد انجام را هابازی ترینپیشرفته
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 بیه میا بیرای شیودمی باعث که است این بگیریم؟ را جلویش خواهیممی را چطور این ما. کند می

 .کندمی اشکال دچار را ما که است پراکنده و وسیع و گسترده اینقدر یعنی. شود تبدیل مشکل یک

 های عظیم اقتصادیگذارید( هدف سرمایه

 ییا متأسفانه. شودمی که هست هاییگذاریسرمایه و اقتصادی هایهزینه بحث علت چهارمین

 بیازی ییک میثالً خیریم،میی کیه کاالیی ما یعنی. نداریم رایتکپی قانون ایران در ما خوشبختانه

 2000. اسیت داده را پولش تومان 2000 نهایت خرد،می کامپیوتر خانۀ از ما یبچه که کامپیوتری

 دانلیود همینطیوری اصیالً کیه را هاخیلی. است داده را شادیویدی یا دیسی رایت پول تومان

 صیحبت هیابچیه بیا مدرسیه، در مین هاوقت خیلی که صورتی در. دهیمنمی را پولش و کنیممی

 بیازی داری که «دیوتی کال آف» این دهی،می انجام داری تو که بازی این» :گویممی و کنممی

«. !کنید؟ بیازی را ایین تیا بدهید پیول باید چقدر تو همسن آمریکایی پسر یک دانیمی کنی، می

 باورشیییان هیییابچیییه

 .شودنمی

 هابازی این از یکی

 دو با شما هایبچه که

 دهنیدمیی تومیان هزار

 70 مثالً کنند،می بازی

 70 یعنییی. اسییت دالر

 شااقتصیادی سیطح کیه کسی آمریکا یک خود در. شودمی تومان هزار 260 شود؟می چقدر دالر

 گیران چون. خردنمی بخرد، هابازی این از دانه یک ایهفته تواندمی است، وضعیف متوسا پایین،
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 از دانیه یک ماه سه هر کندمی جمع را هایشپول مثالً بخرد آنها از برود هفته هر تواندنمی. است

 .خردمی هابازی این

 بالیی چه ببینید خردمی اینها از یکی ایهفته. بدهد خواهدمی پول تومان هزار دو شما بچۀ اما

 چقدر واقعاً اینها که دانیمنمی ما افتدمی اتفاق چون رایتکپی این طرفآن از و آید؟می دارد ما سر

 .است ارزشمندی و مهم چیز چقدر بازی دنیا در یعنی هستند ارزشمند

 بیازی جهان برای در 2014 سال در که پولی مجموع. است 2014 سال نقشۀ نقشه، این ببینید

 حیاال و اسیت دالر میلییارد 81 از بییش یعنیی. اسیت دالر میلیارد 81است  شده خرج کامپیوتری

 1 آفریقیا در و میلییارد 5/22 شیمالی آمریکیای در. شده هزینه چقدر ایقاره هر در است مشخ 

 میلییارد 15 اروپا در. ندارد مصرف اصالً آفریقا ظاهراً ،1 به 22 یعنی. است شده هزینه دالر میلیارد

 منطقه و خاورمیانه و روسیه در دالر،

 ییرب جنیوب و میلیارد 2 آسیا یرب

 کشیورهای و ژاپین و چیین که آسیا

 نزدییک گیرد، می بر در را حوزه آن

 بیازی هزینیۀ یکسال در میلیارد 37

 شانبینیپیش. است شده کامپیوتری

 مجموع 2015 سال این است که در

 .برسد دالر میلیارد 5/91 از بیش به جهان در ایرایانه هایبازی صنعت مالی گردش

 و میلییون و تومیان هیزار صید و تومان هزار احتماالً دیدیم که پولی بیشترین چون شما و من

 پارسیال کینم، عیرض ذهین بیه تقریب جهت فقا. است پول چقدر این دانیمنمی اصالً اینهاست

 میلییارد 20 کیه بود اندازشچشم افق در شود،می 2015 همین که ایران اسالمی جمهوری دولت
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 میردم که پولی با یعنی. است کرده هنر خیلی اینها و تحریم با باشد فروخته اگر. بفروشد نفت دالر

. بیشتر و کرد اداره را ایران تا چهار شودمی کردند هزینه کامپیوتری بازی برای فقا پارسال جهان

 .بازی برای خود فقا. است بازی فقا که است پول خیلی ،94 سال در الاقل

 و شامیالی گردش ایرایانه بازی صنعت. نیست اینجا االن که دارم هم دیگر نمودار یک حاال

 حیدود النا یعنیی است زده جلو سینما صنعت از طرف این به 2008 سال از آن در گذاریسرمایه

 بیرای چیرا؟. شیودنمیی باورمان ما اصالً! است ایرایانه بازی مالی گردش سینما صنعت برابر 5/1

 تومیان 2000 ت؟چیسی پیول. نه دادید؟ پول حاال تا شما. دهیمنمی پول بازی برای اصالً ما اینکه

 .دهیمنمی را پولش ما چون. نشد مالی گردش که

 اسیتفاده و کنندمی دانلود ییرقانونی را این دارند ما هایبچه. کنیممی استفاده دزدکی داریم ما

 آن در کیه نعتیصی اینکیه ببینیید ؟ دارد اینتیجه چه ما برای این. دهیمنمی را پولش ما. کنندمی

 بهتیرین هیا،مهنیدل بهتیرین. است ها تکنولوژی بهترین باشد جهانی صنعت و باشد پول اینقدر

 اگیر اسیت  مشیخ. ببیرد باال را سودش تا کندمی انتخاب را شناسانجامعه بهترین روانشناسان،

 ییک سیال هارچ از بعد. کنند استقبال شما از جایی یک باشید داشته هم نبش یک مغازه یک شما

 3 شیعبه زنیید،میی 2 شیعبه آیییدمیی بعید .«کن بر دو را این آقا» :گوییدمی و آوریدمی مهندل

 هیایروش و تبلیغیاتی هایروش .دادن توسعه به کنیدمی شروع شما بیاید آن در که پول زنید،می

 پیول توانییدب اینکه برای. کنیدمی پیگیری و شروع را خدماتتان توسعۀ هایروش و مشتری، جذب

 .بیاورید در بیشتر

 هرگونیه یعنیی ایین. اسیت دنییا سازپول صنایع پرسودترین از یکی االن ایرایانه بازی صنعت

 را مخاطیب بتواند که کنید را فکرش که ایروانشناسانه راه هرگونه و کنید را فکرش که محتوایی

 دستاوردهای و بازی لوازم نظر از تکنولوژی دستاوردهای آخرین یعنی. هست آن در بیاندازد تله به
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 را مخاطیب بتوانید کیه شناسییجامعیه و شناسیروان حوزۀ در انسانی، علوم حوزۀ در انسانی علوم

 تبیدیل مشیکل بیه را ایرایانیه بیازی کیه است این. دارد وجود ایرایانه هایبازی در کند درگیر

 بیر آن بیه بیرویم طیرف هر از ما که کردنمی پیشرفت اینقدر ایرایانه بازی نبود این اگر کند،می

 .بخوریم

 و پیدر شیمایِ و من ایرایانه بازی شودمی باعث کردم عرض شما خدمت که عاملی چهار این

 از حساسییا هیچ ما هست، آن پشت پول سنگین حجم یک. کنیم ندانیم چکار کند و گیج را مادر

 بیه خیواهیمیمی کیه کم یک. دارد وحشتناکی تنوع. کنیممی استفاده داریم مفت. نداریم پول این

 جیدی ار ایین باید چی چیست؟ برای این. نیست جدی این» :گویندمی بگیریم سخت هایمانبچه

 چیه میا هیایبچه به ایرایانه بازی که بدانیم دقیقاً مصداقی طور به که است الزم حاال .«بگیرم؟

 بیاز شما دمتخ را محور چهار این دارم، وقت که دقیقه چند این در خواهممی من و زندمی آسیبی

 .کنم

 آقیا بگوییید شاید. هستند اللهیحزب و مسلمان همه. نشستیم مسجد در هم ما است، قم اینجا

 به فقا زنیمی داری که هاییحرف این

 گذشیته میاه دو در من. خوردمی ما درد

 در. رفیتم مدرسیه سیه ییا دو تهران، در

 تهیران، ثروتمنید و مرفیه خیلی مناطق

 شیما خیدمت اینجا که نشستم همینطور

 بیال شیما، جان از دور. هستم بزرگواران

 مین شانساله 15 ی 10 و ساله 8 ی 7 پسران برای و نشستند حجاببی خانم صد مثالً شما، نسبت

 و اعتقیاد بیه اصیالً ربطیی د، ج، ب، الیف، یعنیی کینممی دارم که هاییبحث این. پیچیدم نسخه
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 اسیالیدها همین من یعنی. است داده قرار هدف را ما انسانیت. ندارد شما مذهب و مرام و فرهنگ

 .پذیرفتند کامالً آنها. کردم پخش ها آن برای را

 چیون و هسیتم مسیلمان چون من که نیست ایمسئله یک ایرایانه بازی»  :بگویم خواهممی

 اییانیهرا بیازی هستم آدم چون من«. !است شده من مسألۀ هستم، قمی چون هستم، اللهیحزب

 سیتمعم کیه کسیانی آن که رفتم جایی یک من. زنممی را خودم مثال. است سازمشکل من برای

 دردشیان بیه واقعاً هابحث همین ولی نداشتند را اینها و مذهب و فرهنگ و دین دیدیۀ بودند من

 .است المللیبین ها بحث این اصالً چون. است خورده

. نوشتند هاارجیخ که خواندم هاییمقاله. خواندم را هاییکتاب رفتم من بخواهید را راستش اگر

. نیسیت خبیری کنیممی فکر. کردیم فرو برف در کبک مثل را سرمان ما. نوشتند هاآمریکایی خود

 هیا موضوع این زا تا سه که زندمی آسیب هایمانبچه و ما زندگی به ایرایانه بازی حوزه چهار در

 مرزهای از و تاس شده زیاد اینقدر هم چهارمی در. ندارد فرهنگ و مذهب و ملیت به ربطی اصالً

 هایبنیدیهرد. نیدارد اینهیا و فرهنیگ و میذهب بیه ربطی هم باز که رفته فراتر بشریت اخالقی

 .بدهم توضیح را هااین تک تک بگذارید. داریم آن در المللیبین

 ایهای رایانهمخاطرات بازی

 الف( تأثیر بر سالمت جسم

 و میا بیه هیا بیازی که ایحوزه اولین

 بحیث زنیدمیی آسییب کیه هایمیانبچه

 بچیۀ یعنی. است جسم سالمت و تهذیب

 رشید سن به راجع است رشد سن در شما
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 شیکل ییک بیه را زیادی زمان که دارد فعالیتی یک من بچۀ رشد سن در. کردم صحبت قبالً هم

 ییک سیاعت، ییک روز طیول در کنیید فرض مثالً یعنی. کندمی سر ایوسیله یک با دارد خاصی

 روی درجیه 60 زاوییۀ بیا سرش نیم و ساعت

 این که نشده طراحی گردن این. است خم این

 فشیار فقرات ستون روی درجه 60 زاویۀ با سر

 خیم کم یک نهایتاً باشد صاف باید سر. بیاورد

 ییک سیاعت، ییک. شیود صیاف دوبیاره شود

 کیه ایبچه برای حالت همین به نیم و ساعت

 ایین میاه، 5 ماه، 4 ماه، 3 مثالً از بعد آورد؟او می گردن سر بالیی چه این خب است، رشد سن در

  .صاف بنشین کنی بازی خواهیمی. است جسمی آسیب

. گذاشیتند جلویش ار مانیتور. کردند تاریک را اتاق مانیتور، جلوی نشیندمی تاریک اتاق در بچه

 بیه اردد نیور اسیت، المپ اینها. شودمی پخش شود، نورمی شلیک لحظه یک در. است بازی این

 میا منتهیی. مانیدمیی هیاالمپ ایین مثل. مهتابی مثل است المپ این. تاباندمی من چشم سمت

 تارییک ار اتاق بعد. کندمی پرت نور من چشم سمت به دارد این هاییوقت یک کنیممی فراموش

. شیودمیی خاموش و روشن تصویرش دفعه یک این بعد. است شده باز من چشم مردمک ام،کرده

 .ندارد ربطی بازی محتوای به اصالً. زندمی آسیب من بینایی عصب به این

 کیج گیردنم و سر. کنممی بازی دارم تاریک اتاق در. کنممی استفاده بد بازی از دارم چون من

 سیندرُم بیه بیود، سیندرُمی ییک. اسیت دراز خم، دستم بطور نشستم کامپیوتر پشت وقتی یا است

 هیم بیشیتر. بیود شیایع خیلیی بشیری جوامیع برای پیش سال 50 ی 40 تا. بود معروف رختشویی

 یکسیری شیان دسیت میچ در. شیدندمیی سیندرم دچیار گذشیتندمی که 50 ی 45 سن از هاخانم

 ایین که بود این علتش. داشتند درد دست مچ در تماماً. رفتمی تحلیل هاییماهیچه و هایضروف



  129 صفحه                                            «هایباز ۀدربار یخودمان یهاشیفرماخرده»گفتار سوم 

 

. شسیتندمی رخت تشت و لگن ودر رفتندمی حوض لب دنیا همۀ در. شستندمی زیاد رخت هاخانم

 .شدمی سائیده شدت به دستشان هایمچ این سال 50 سال، 40 سال، 30 از بعد

 در رختشیویی ماشیین کیه وقتی از

 ایین دیگر است شده بومی و آمده دنیا

 هیایشنمونه یعنی. رفت بین از سندرُم

 حیدود االن. شودمی دیده نادر طور به

 سییندرم اییین اسییت سییال 12 ی 10

 بیه فرزندانمان و ما چون چرا؟. برگشته

. اسیت کشییده مین دسیت و است میز روی اینجا مول یعنی. کنیممی استفاده کامپیوتر از اشتباه

 اینطیوری مییزم پشیت اداره در مین یعنیی» :گیویممیی هم خودم ساعت، 3 کارمند منِ اینطوری

 دسیتت زیر. باشد عمود تان دست تا بنشینید جلو بیایید باید .دارد راه این که صورتی در. نشینممی

. برویید راه چقیدر سیاعت 2 هر. کنید نرمش و شوید بلند دقیقه 20 هر از بعد. باشد داشته گاهتکیه

 سیادۀ خیلیی هایحلراه هااین. کنید نگاه جلو به دوباره و بشوید خیره دور به دقیقه 20 هر از بعد

 تنهیا نه و نیستند بلد ما هایبچه .است بدن به کامپیوتری بازی و کامپیوتر زدنآسیب از جلوگیری

 هیم بیاز بدهید تذکر هاآن به خواهیدمی شما االن یعنی. هستند هم هابازی یرق بلکه نیستند بلد

 . شودنمی متوجه

 دارد تیازه کیه سیال 8 ی 7 زییر هیایبچیه» :گفیتمی که خواندممی هاکتاب این از یکی در

 بیه بازی وسا مثالً که رودمی یادشان هاییوقت یک هااین شود،می اداره خودش توسا اموراتش

 خیراب را خودشیان کیردن بیازی موقع. بروند دستشویی مثالً. بپردازند شانزندگی واقعی نیازهای

. ایسیتدمیی زنییمیی. دارد( توقف)« Pause» دکمۀ بازی این که دهید یاد هایتانبچه به. کنندمی

 بیرو. رودنمی جایی بازی این. بزن را دکمه این بروی دستشویی خواستی اگر. پسرم رودنمی جایی
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 چیه نیسیتند بلد فطرتاً که هابچه. دهیم یاد هابچه به است الزم. کن بازی دوباره برگرد دستشویی

 من آقا گویدمی هاوقت و خیلی بدهیم؛ توضیح بدهیم، آموزش بگوییم، آنها به باید. داریم انتظاری

 .نیستم بلد خودم

 امشینیده م؛پسر» :بگو کن تعریف تحقیقاتی پروژۀ یک فرزندت برای «ندارد اشکال»: گویممی

. دییدم ار پوسیترش ییک ماناداره در مثالً. دارد قواعدی سری یک کامپیوتر پشت نشستن درست

 اینکیه نیه بعید. بخواهید تانبچه از «کنیم؟ و استفاده بزنیم خانه در را هاآن از یکی توانیمی ببین

 شما بعد. «ینننش اینطوری بنشین! صاف است! گفته راست بله،» :گویدکرده، می پیدا خودش رفته

 .ستا درآورده را قضیه این و کرده تحقیق رفته خودش کند؛ چونمی گوش بدهید تذکر که

 ماشیین رد شیما میثالً. انیدازدمیی خطیر به هم را ما بدن درون جسم، ظاهر هایبحث از ییر

 تیانرنگ رود،میی باال قلبتان ضربان. ترسیدمی شما جلویتان پیچیدمی ماشین یک مثالً نشستید،

 یک یعنی کرد، یدتهد را شما واقعی خطر اینکه برای افتد؟می برایتان اتفاق این چرا. شودمی سرخ

 پشیت یصیندل پشیت شیما بچیۀ امیا. ببینیید آسیب شما و بزند شما به است ممکن آمده ماشینی

 رایبی اتفیاق همیان امیا کنیدنمیی تهدیید را جسیمش هم خطری هیچ نشسته، خانه در کامپیوتر

 .«انگیختگی اثرهای» :گویندمی اصطالحاً. افتدمی جسمش

 عرق. افتدیم نفس نفس به. شودمی تزریق خونش در آدرنالین. رودمی باال قلبش ضربان یعنی

 عمیالً اسیت بیازی ایین درگییر ذهینش چیون. است نشسته جاهمین نکرده، کاری هیچ .کندمی

 مثیل هاییآسییب و هیابیماری مستعد هابچه اگر حاال. شودمی انگیختگی اثرهای درگیر جسمش

 خانیه در بچیه بگوییم که نیست اینطور یعنی. شودمی تشدید این باشند، تنفسی قلبی، هایبیماری

 .است نشسته
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. کنید مختیل را بچیه خواب بیشتر و کند را تشدید هااین از خیلی تواندمی کامیپوتری بازی! نه

 درگیر را شانذهن و شانآرمش و شانخواب تواندمی کنند،می ما هایبچه که ترسناکی هایبازی

 .کند

 ب( تأثیر بر ذهن و روان

 ی حییوزه دومییین وارد اینجییا از

 بیر آسییب کیه شیویممی ها آسیب

 بازیهییا کییه. اسییت روان و ذهیین

 چییه مییا اینکییه از جییدای توانییدمییی

 و ذهین بیر دارییم ملیتی و فرهنگ

 قیییبالً. باشییید تأثیرگیییذار میییا روان

 بیازی فوتبیال بیودیم محیل هیم کیه هیاییبچه با کوچه در رفتیممی بودیم بچه ما بود اینطوری

 .بود ما زندگی در اجتماعی نمودِ محل یک واین کردیممی

 یعنیی الکیی؛ فوتبیال. کننیدمی بازی فوتبال نتگیم در روندمی کوچه، در روندمی هابچه االن

 محیل آنجیا دهند،می انجام کامپیوتری و بازی نشینندمی هابچه که مکانی این سرا،بازی نت،گیم

 حیاال. است شده ما هایبچه شدن اجتماعی

 کوچیه در بروند خواستندمی که آنهایی قبالً

 هیم آنطرفیی همسایه بچۀ» :پرسیدمی مادر

 او اگیر دانستمی. شناختمی را آنها «آمده؟

 همسییایۀ هییایبچییه ولییی اسییت بیید بیاییید

 .هستند خوب اینطرفی
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را  هایتیانبچه هم شما آیا. کردمی کنیم را کنترلمی بازی رویممی داریم کسی چه با ما اینکه

 معلیوم کیردیمیم بازی فوتبال ما روند؟می کسی چه با واقعاً کنید؟می روند، کنترلمی نتگیم که

 گذاشیتندنمی که کردیممی پرت سنگ یا کردیمنمی پرت سنگ همدیگر به. است ایبازی چه بود

 چیک نیتگییم رونیدرا که می هایتانبچه شما آیا. بدهیم انجام گروهی بازی همدیگر با برویم ما

 ربیتییت محییا ییک هم نتگیم که است راحت خیالتان یا کنند؟می بازی چیزی که چه کنیدمی

 حقیقیت در نیتگیم! است تربیتیبی کامالً محیا یک نتگیم محیا کنم راحت را خیالتان! است؟

 تمیام زده نیتگییم کیه آقیایی آن. نیدارد وجیود تربیتیی نظارت هیچ آن در که هست جایی یک

 !همین. ندارد پیشینه سوء. دارد دیپلم است این اششغلی صالحیت فنی مجوزهای

 سرانت و بازیگیم

 بیا ام،کیرده مصیاحبه قم دارهاینتگیم خود با ام،کرده مصاحبه فتا پلیس کردم، با تحقیق من

 یک اند؟داده زدن نتگیم مجوز کسی چه به. امکرده صحبت همینطور صنفی انجمن کانون رئیس

 دییپلم هکی کسیی ییک! نه پژوهشگر؟ یک دانشمند، یک فرهیخته، معلم یک تربیتی، علوم استاد

 کیه حیطییم ییک در کردیید رهیا ساعت 3 ساعت، 2 را تانبچه شما. ندارد هم سوءپیشینه. دارد

 جای واقعاً شود؟ چه نتگیم در تانبچه منتظرید دارید؟ انتظاری چه .است آدمی همچین شامربی

 فرستادیم ما گوییممی مدرسه در بعد. چنین محیطی یک در فرستادید را بچه شما که است تعجب

 و ساله 16 ۀبچ یعنی هست دبیرستان اینجا الاقل ولی. نبود سرشان باالی هم خوب معلم مدرسه

 هیم سیاله 18 بچیۀ نشسیته، ساله 7 بچۀ بروید هانتگیم در. هستند هم کنار ساله 17 و ساله 15

 10 بچیۀ یک .هستند جدا نکنید فکر کنند،می بازی هم با دارند. اوست همبازی این است، نشسته

 .کن درستش و بیا. شدند تیم همدیگر با ساله 18 بچۀ یک با ساله
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 مال این. نیست هم اینجا و قم مال این. فرزند تربیت رفتن فنا به یعنی رفتن نتگیم اساساً لذا

 همینطیور هیاخیانواده گفیتم مین هیم آنجا. هست هم تهران آبادسلطنت جایآن یمدرسه همان

 هیم آنهیا .شود تربیت ایناشناخته محیا یک در برود شانبچه نیستند حاضر هم آنها یعنی. شدند

 .بشوند تربیت خودشان ضوابا طبق خواهندمی

 میین کییه اسییت جالییب بعیید

 هییابچییه از و کییردم نظرسیینجی

نییت گیییم چییرا شییما کییه پرسیییدم

 کییه چیسییت دردتییان روییید؟مییی

 از زییادی یعیده روید؟نت میگیم

 از بییش یعنیی رونید،میی که اینها

 رونیید،مییی کییه اینهییا از نیمییی

 یبچیه یعنی. است خوبی پاسخ خیلی این. «کنم گروهی بازی بروم خواهممی من آقا» :گویندمی

 اسیت شده خسته کردن بازی تنهایی از. کند گروهی بازی برود خواهدمی و ندارد ذاتی مشکل من

 رودمیی مین بچیۀ کیه است خوبی خیلی دلیل این خب. کند بازی آدم تا چند با برود خواهدو می

 چه؟ یعنی این میدانید. نتگیم

 کنید، گروهیی بیازی آن در بتوانید من یبچه که کنم فراهم دیگری محیا یک من اگر یعنی

 بکیش بکیش و بیزن بیزن اصیالً اشانگییزه چون رود،آنجا می و آیدمی نتگیم از راحتی به بچه

 وقیتم خواهممی فقا من گفتند آدمها این دیگر %10. است کردن گروهی بازی اشانگیزه. نیست

 دور را هیابچیه ایین اگر یعنی. نیست مهم برایم بازی اصالً. بگذرانم آشنایان و دوستان کنار در را

 کیافی برایشیان کینم فکیر بخوانند دعا بنشینند مسجد در بروند، فوتبال کوه بروند، کنید جمع هم

 .باشد
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. باشیند ماعیاجت که است این سال و سن این در روندمی نتگیم ما هایبچه اینکه دلیل اصالً

 هیم میا رونید،نت میگیم هابچه حاال. بچرخند رفقایشان و با خودشان سال و سن هم هایآدم با

 دلییل اصیالً. کنییم ایجیاد اینها موازی محیا کنیم، ایجاد مناسب محیا بتوانیم. نتگیم رویممی

 در برونید نیددار دوسیت. هستند بازی یخوره که هاییبچه هستند بله. نتگیم بروند هابچه ندارد

 کیه هسیتند کیم واقعیاً ولی بدهند انجام را ندارند خانه در که خاصی هایبازی مثالً هامحیا این

 .نیست توجه قابل

 هایبچه از نظرسنجی یک بینیدمی دارید که نتایجی بدانید؛ این را که این است جالب و خوب

 چون ندادم انجام جدیدتر. پرسیدم در تهران هابچه از من پیش سال 8 دبیرستان است، دوم و اول

 پرسییدم هیابچیه از. گیرفتم موقیع همان من را نتیجه. خوردنمی دردم به دیگر نتایجش نظرم به

 هیابچیه از کنیید؟میی ارزییابی چطوری را رویدمی که نتیگیم محیا نت،گیم رویدمی که شمایی

. کنندمی بندیشرط هابازی روی ها بعضی که گفتند %18. پرسیدم بچه خود از. پرسیدم نام بدون

 آقیا کیه گفتنید %8. شیودمیی استفاده هم رکیک و نامناسب الفاظ از محیا این در که گفتند 9%

 مین گفتنید هم %3. است تهران مال این. است مهیا کار این برای فضا و کشندمی سیگار ایعده

 مشیروبات وجیود متوجیه نتگیم در

 .شدم مخدر مواد و الکلی

. کنییدمییی تأیییید پلیییس را اییین

 اخبیار» :بگویم من که نیست اینطور

 در االن. «گیویممی دارم پرده پشت

نشیان  را اینها جستجو کنید اینترنت

 نییتگیییم روی متأسییفانه. دهییدمی

 .بدهید نجات نتگیم از را تانهمسایه فامیل و خودتان، هایبچه. نیست کنترل
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 هابچه خود زا وقتی یعنی. دانندمی را این هم ما هایبچه. نیست تربیتی مناسب محیا نتگیم

 کیه ندهست کمی خیلی یعده کنید،می ارزیابی چطوری را نتگیم محیا گوییممی پرسیممی هم

 چیینهم ییک %10. اسیت مناسیب مین بیرای کامالً فرهنگی و اخالقی نظر از نتگیم گویندمی

 ییک امیا .اسیت خیوب خیلی و آموزممی نتگیم در چیزی که نگفته هم کسی تقریباً. زدند حرفی

 در یعنیی. دارد وجیود هایی بدآموزی گویندمی که ما هایبچه از هستند %36 حدود زیادی یعده

 کسیانی یعنیی .هسیتند امیامزاده همه اینها. ندارد تأثیر من روی اما هست هایی بدآموزی نتگیم

 دارد بیدآموزی هک محیطی در روندمی و هستند ارتباط در وحی منبع با آمدند؛ آسمان از که هستند

 .ندارد تأثیر آنها روی ولی

 ؟«نیدارد تیأثیر مین» روی دارد بیدآموزی چی یعنی. بیاوریم بیرون اشتباه این از را بچه باید ما

 %5/18 دانییدب است جالب پذیرید؟می را این شما عقلی منطق کدام براسال چی؟ یعنی این اصالً

 نت،گیم رومیم من آقا» :گفتندمی گرفتم مصاحبه آنها از من که پیش سال 8 روز، آن هایبچه از

 را اینهیا. «روممیی و اسیت منفی هم تأثیرش و گذاردمی من روی اخالقی فرهنگی، تأثیر نتگیم

 یعنیی. هسیتند درمانیده و بیچیاره اینهیا که داریم عده یک ما یعنی. کرد برایشان فکری یک باید

 دارد کیه کسی یک. گوییممی معتاد این به ما. کندمی مصرف ولی است بد برایش این که داندمی

 .کنندمی بازی گروهی دارند که بود نتگیم مال این. شودمی فضا این جدی هایآسیب دچار

 انزوای اجتماعی

 ایین در کیه ایبچیه یعنی. دارد طرفیآن از آسیبهایی کردن بازی خانه در تنهایی طرف آن از

 بایید بشیود، پیذیرمسیئولیت بایید بشود، اجتماعی باید کند، برقرار ارتباط بتواند دیگران با باید سن

 ییک بیا دفعه ده باالخره دارد، دیگران با ارتباط در که سختی خاطر به بشناسد، را اطرافش محیا

 تیو از اسیت ممکین دهید،نمیی را جوابیت دفعه دو کند،می اخم تو به دفعه یک زنیمی حرف نفر
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 آدمهیای سیراغ آیدمی. مجازی دوستان سراغ آیدمی. دارد ها راتلخی این دیگر خب بشود، ناراحت

 هیم بیا همیشیه دارند، دوستش همیشه. زنندمی لبخند همیشه اینها و هستند اینترنت در که الکی

  .است خوشگل اینترنت در. دهندمی فحش بامزه دهندمی فحش هم وقتی هستند،

 بچیۀ که شودمی این نتیجۀ این. بزنند آسیب من به توانندو نمی رسدنمی من به شاندست بعد

 سیییالگی 15 ی 14 از شیییما

در  سیالش 19 ی 18 شیودمی

 اجتماعی انزوای دچار کهحالی

 بیرای. اسیت گییرگوشه است،

 بیا بایید که سنی آن در اینکه

 ییک هیم این. است کرده بازی و نشسته کامپیوتر پای است، شدهمی مواجه اجتماعی هایواقعیت

 ایین. نیدارد ملیت و فرهنگ به ربطی باز هم این. است روان و ذهن بر تأثیر حوزۀ در جدی آسیب

 .کندمی گیریگوشه و انزوا ایجاد هابازی یعنی. هست هم ژاپن و آمریکا در مشکل

  هاخشونت در بازی

 چیرا هسیت؟ کیامپیوتری هیایبازی در چیرا خشونت این. است خشونت بحث بعدی یمسئله

 میا کیه گوینیدمیی. کردنید مصیاحبه بیازی تولیدکنندگان با دارند؟ خشونت کامپیوتری هایبازی

 هیابازی در اگیر که کنیممی احسال

 فیروش هایمانبازی نگذاریم خشونت

 کییه ایبییازی مییردم یعنییی. رودنمییی

 خرنید،نمیی را باشید نداشیته خشونت

 تصیور ایین. آموزشیی بازی یک حتی
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 گییر شناسیانروان نظیرات بیین هیم بازی کنندگانمصرف طرفاین از. است بازی تولیدکنندگان

 کیه ایصینعتی دنییای این در ما گویندمی اصطالحاً که هستند شناسانروان از عده یک. اندکرده

 ایین و شیودمیی انباشیته میانروح بیر فشیارهایی است، شلوغ و سخت هازندگی کنیم،می زندگی

 .باشند داشته جایی شدن تخلیه برای باید فشارها

 و شیودمیی تخلییه هیابزنگاه سیر واقعیی زندگی در وقت آن نشود تخلیه فشارها این اگر چون

 استادیوم جمع رد مثالً جاهایی، یک در جوانان که کنندمی توصیه لذا. است باال ریسکش و هزینه

 بروید ها، کلوپ و کافه فالن در بروید. فریاد بزنید بزنید، بوق استادیوم بروید. فریاد بکشند و شوند

 درل کیالل رسی آمیدی صیبح وقتی که. شوید خالی تا بزنید نعره و بزنید جیش فریاد بزنید، آنجا

 .باشد رسیده آرامش به کم یک و باشد شده تهی درونت نشستی

 ایین و کیامپیوتری هیایبازی گویندمی اصطالحاً است: شناسانروان از گروهی یتوصیه این 

 چیاقو زنییم،میی تییر الکیی کشییم،نمیی که را کسی و دهیممی خرج به آن در که الکی خشونت

 هیایتکانیه کیه شیودمیی باعیث ایین دیگیر، وحشیتناک هیایصحنه و زنیم،می مشت زنیم،می

 شیییما روح یپرخاشیییگرانه

 خییوب خیلییی. شییود تخلیییه

 آرامییش بییه را شییما. اسییت

 که کنندمی توصیه. رساندمی

 و اصیییالح هیییایکانون در

 هازنیدانی ها،زنیدان و تربیت

. دهند انجام کامپیوتری بازی

 .شود کنترل شانخشونت
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! اسیت درست است، همین. است داده هم جواب کردند و نظرسنجی و آزمایش است جالب بعد

 یدرونی مهیارگر اسیم بیه چییزی ییک میا گوینیدمی که هستند شناساننروا یکسری طرفآن از

 اهرخیو ییک هسیت سیالش 12 ی 10 که شما بچۀ االن یعنی داریم؛ وجودمان درون پرخاشگری

 برمیدارد را مدادش آیدمی خواهرش بعد نویسد،می را مشقش و دارد پسر نشسته این. دارد کوچک

 کیوچکش واهرخی دوبیاره بعید. گیردمی او از. بده را مداد گویدمی کند؟می چکار شما پسر. رودمی

 میداد این مامان گویدمی کند؟می چکار و گویدمی چه شما پسر. بردو می داردبرمی را مداد آیدمی

 پینجم، دفعۀ ارم،چه دفعۀ. دیگر برندار گویدمی. داردبرمی آیدمی سوم یدفعه. است برداشته را من

. دهیدمیی هیم هُیل یک را خواهر این کند، حل نتواند را این نکنید و رسیدگی شما که دهم دفعۀ

 را این من. اردد هزینه این داندمی اینکه برای چرا؟. زندنمی اشچانه در مشت که اول دفعۀ همان

 .ددار ماجرا شودمی ناراحت این بعد. شوممی تنبیه من بعد. کندمی گریه این زنممی

 گویدیم این که پرخاشگری درونی مهارگر نام به هست شما یبچه وجود در چیزی یک یعنی

 بیازی یکسی وقتیی آقیا! گوینید:میی شناسیانروان ایین نیده! بیروز زود را باش! خودت عاقل آقا

 کند، شلیک دش رد دیوار آن کنار از که ایسایه کوچکترین کندمی عادت یعنی کند،می کامپیوتری

 مجیازی فضای در را رکا این وقتی گویدمی بمیرد. این تا بزند زیاد بزند و دید تا کند، رها را مشت

 بیردارد را دمیدا خیواهر. نیسیت اینطیور بعد دفعۀ دیگر عمالً خودش خیالی فضای در کرد، تمرین

 رود.می زوال به شاپرخاشگری درونی مهارگر آن چون چرا؟. زده را مشت بردارد برندار، بگوید

 درسیت ما نظر این که کردند گیرینتیجه و کردند آزمایش رفتند شناسانروان این است جالب

 مین کینم؟ چکار من االن کنیم؟ چکار ما افتادیم، حاال شنالروان آقایان این گیر وسا این. است

 بنید را خودمیان بخیواهیم اگیر یعنی کنید؟ چکار خواهیدمی شما کنم؟ شما به دارم ایتوصیه چه

. رسییمنمیی جیاهیچ به مادر و پدر عنوان به کنیم هاپژوهش و تحقیقات و شناسیروان هایآموزه

 گیویممیی. کنممی حل اینطوری را اممسئله خودم کنیم، من نگاه باالتر از کم یک باید شما و من
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 رهیا را ما مسئله این در هم خدا یعنی. است گفته چه خدا ببینیم. بگو بگویی خواهیمی چه هر تو

 ؟ است کرده

 احادییث، واییات،ر آییات، به مان،مذهبی هایآموزه به کنیممی نگاه چه هر واهلل زمینه، این در

 وچیه هاییفضییلت چیه بعید. است خشم ندادن بروز به توصیه جا همه بینیممی معصومین، سیرۀ

 نیداده بیروز را خشیمش ییا است، کرده کنترل را خودش که کسی برای چیزهایی چه هایی،ثواب

 اگیر ثالًم که است شده توصیه هاییراه چقدر. است بزرگی صفت چه یی  کظم. دارد است، وجود

 .بخور آب بکش، نفس برو، راه شو، بلند نشستی،

. نیدهی وزبر وقت یک را این. بگیری را خودت خشم جلوی چگونه که اندکرده توصیه هم کلی

 گویممی کنم؛یم قبول را طرف این نظر شناسی،روان بزرگ اساتید این یهمه به احترام با من لذا

 خشیونت هیم واقعیی طورآرام آرام به ما هایبچه که شودمی باعث خشونت مجازی تمرین ظاهراً

 زا اهلل ماشاء الی ادثحو صفحۀ در بگردیم هاروزنامه در یعنی. بینیممی داریم را این ما. بدهند بروز

 کنیی؟می بازی اقوچ با چرا که کرده اعتراض مادری مثالً. آیدمی وجود به دنیا در دارد هاقصه این

 .است هکشت هم را خودش و کشته را مادرش زده چاقو با کره در ساله 15 ساله 10 بچۀ یک

 نییم و یکسیال در یول حد، این نه تا البته هست هم ایران در. است زیاد متأسفانه خبرها این از

 خیلی ولی شده گفته اخبارش. داشتیم آموزیدانش خودکشی مورد 20 ی 15 حدود ما شاید گذشته

 قدقیی بحث 5 ،4 ،3 یعنی. است بوده ایرایانه بازی علتش اینها از مورد چند. است نشده ایرسانه

 شیده ابیتثالاقیل  میورد 4 ی 3 کردند، خودکشی ایران در آموزدانش سن در که هاییبچه نشده،

 یک هاآمریکایی که شدمی اگر. بینیممی رویممی حاال. است بوده ایرایانه بازی آن دلیل که است

 .هستند گیج خودشان کردند، آنهامی کاری
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 هزینه ردال میلیارد 70 کامپیوتری هایبازی خرید برای 2012 سال در جهان سراسر مردم»

 و ویدددیوی  هدایبازی اید  هایخشدونت بدی  ارتبدای  آیددا کده اسدت اید  سداال. انددکرده

 خصدو  اید  در خیدر  یا دارد وجود شودم  مشاهده روزمره زندگ  در که های خشونت

 .داریم گزارش 

 هدای بازی خریدد بدرای 2012 سال در جهان سراسر در مردم زنندم  تخمی  گرانتحلیل

 زیدل،بر هندد، در ویددیوی  هدایبازی کدهحال  در اندکرده صرف دالر میلیارد 70 ویدیوی 

 اروپدای شدمال ، آمریکدای. کنددمد  پیددا بیشدتری محبوبیت شرق  جنوب آسیای و روسیه

 آیدا هکد اسدت اید  ساال. هستند هابازی ای  بازارهای بزرگتری  هنوز شرق  آسیای و غرب 

 روزمدره زنددگ  در کده های خشدونت و ویددیوی  هدایبازی ای  هایخشونت بی  ارتبای 

 خیر  یا دارد وجود شودم  مشاهده

 و خشدونت یمسدلله کاناتیکدت ایالدت در مدرسده یک در ساله 20 جوان یک تیراندازی

 «یربدریآ جیمدز». اسدت کرده مطرح دیگر بار را بارخشونت ویدیوی  هایبازی با آن ارتباط

 کندد،مد  مطالعده را ویددیوی  هدایبازی اثدر کده ویرجینیاتدک دانشدگاه در ارتبایات استاد

 .شودنم  جامعه در خشونت افزایش موجب ویدیوی  هایبازی گویدم 

 و بدارخشدونت هدایجنایت بدی  ارتبدای  کده هسدتند القدولمتفق شناسجامعه دانشمندان

 در مدردم عالقد  مدورد ویدیوی  هایبازی از مورد هشت. ندارد وجود ایرسانه هایخشونت
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 سدال 17 از بزرگتدر جواندان مناسدب فقط که بود باریخشونت هایصحنه حاوی 2011 سال

 .کندم  توصیف خطرناک را ویدیوی  هایبازی ای  جنای ، مدافع وکیل «بلر سند رنه». بود

 رفتارهدای یعمدده دلیدل و کشدور اید  در بزرگ  مشکل بارخشونت ویدیوی  هایبازی

 آفددری نقددش خددود، کنندددهبددازی ویدددیوی  هددایبازی در اینکدده رغددم بدده بددار،خشددونت

 در بدارخشدونت رفتدار موجدب اصل ای  است معتقد «آیربری جیمز» هستند. هاست،خشونت

 ویددیوی  بدازی کده کسدان  گویددمد  دبیرسدتان آمدوزداندش اید . شودنم  واقع  زندگ 

 هسدتند، مجدازی هدایآدم فقدط اینهدا .گیرنددنمد  اشتباه زندگ  واقعیت با را بازی کنندم 

 نعتصد آمریکدا اسدلح  انجمد  مددیر  هیلدت رییس «الپیر ویم» ول  نیستند. واقع  هایآدم

 بدزر  دزدی» ویددیوی  هدایبازی از و دانددمد  هاخشدونت مسدبب را ویدیوی  هایبازی

 «.است برده نام کشورها مورد در «اتومبیل

 بیازی بیه حیدهمت اییاالت و کانیادا، اییران، در که است بازی مبتکران از یکی خوانساری نوید

 راجیع خواهممی. تاس ایرانی. باشید داشته را خوانساری نوید آقای این .است بوده مشهور ویدیوئی

 کیه داد نشیان بیود آمریکا صدای تلویزیون از دیدیم همدیگر با که فیلمی این. کنم صحبت او به

 ثیرا یا ندارد، دارد خشونت هابازی این باالخره که دانندنمی یعنی. زنندمی گیج دارند خودشان اینها

 خوانسیاریِ نویید آقیای کیردم قطع من که کردمی صحبت داشت آخر که آقایی این. ندارد یا دارد

 .تاس آمریکایی سازهایبازی ترینسرشنال از یکی و است رفته آمریکا که است ایرانی

 آمده بازار در بازی این. ایران اسالمی انقالب ، سال1979 اسم به اخیراً ساخته بازی یک ایشان

 در. اسیت اسیالمی انقیالب داسیتان. باشد شاید هم شما هایبچه دست. شودمی پخش دارد االن

 بیا اسیالمی انقیالب پییروزی داسیتان. اسیالمی اسیت انقیالب یشیدهتحرییف داسیتان حقیقت
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 اسیت، گراهیااسیالم توسا انقالب مصادرۀ حقیقت در و خلق مجاهدین هایتالش و هامجاهدت

 .کنندمی پیروز را انقالب خودشان فداکاری با خلق مجاهدین اینکه از بعد

 نویید آقیای مینه هست. ما بازار در االن شود،می انجام دارد ما کشور در آمده االن بازی این

 مین ییک، هدرجی سیطح در سازدمی بازی دارد آمریکا رفته و است ایرانی. است ساخته خوانساری

 بد ایدش گفتم دیدیمش چون حاال ولی کنم،نمی صحبت آن عقیدتی هایبحث به راجع هم خیلی

 هیایگیریبیه در راجیع دارد حقیقیت در کیه بیازی. اندساخته بازی همچین یک بدانید که نباشد

. شیده سیاخته تباکیفیی بسیار و است مستند همه تصاویر، و 1979 اسم با حاال ،57 بهمن خیابانی

 هیایبازی ترینمحبوب از یکی. است GTA اِی تی جی بازی تولیدکنندۀ خودش که کسی توسا

 .است ما وطنهم هست هم ایرانی که دنیا

 و اعتیاد دیجیتال اتالف وقت

 دنبال خیلی. کنید گوش خدا حرف به شما که کنممی توصیه من اینها و خشونت حوزۀ در پس

 و وقیت اتالف بحث هست، هم دنیا یهمه در و هست که مشکلی سومین. نیفتید راه هاآمریکایی

 در شیما االن کیه است دیجیتال اعتیاد

 آمریکییا چییین و انگلسییتان، در دنیییا،

 دارید دیجیتال اعتیاد ترک هایکلینیک

  .بینیدمی

 شیودمیی پر ما هایبچه وقت یعنی

 چیییزی ازاییشمابیه کیه چییزی بیرای

 انجیام را بیازی 10 ایین کن فرض تو که گفتم را این بارها هابچه به من و گیرد،نمی را دستشان

 خواهنیدمیی میثالً شیوی، استخدام شرکتی یک در خواهیمی االن رفتی، هم آخر مرحلۀ تا دادی
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 با را بازی 10 من که بنویسی اترزومه در توانیمی بدهی، انجام کاری یک که بدهند تو به کاری

 کسیی اصالً کردم؟ طی مرحله بهترین

 کیه کاری رزومۀ عنوان به تو از را این

 باشییی قبییول داده انجییام کییاری یییک

 ایین جیای بیه که صورتی در کند؟می

 ییک کیامپیوتر پیای توانستیمی کار

! بگیییری یییاد مهییارت

 وقیت میا هیایبچیه کنی، کسب دانشی یک بخوانی کتابی یک بگیری، یاد ایرایانه مهارت یک

 .گیرندنمی ازایشمابه هم هیچی و دهندمی دست از را رشدشان

 بیرای هیم جدی هایراه و دارد مشخ  هاینشانه. است شده شناخته دیجیتال اعتیاد دنیا در

 و مین حتیی و زمانیه، و iدور این هایبچه یهمه برای که بدانید را این. کنندمی طراحی درمانش

. بیایید یشپ دیجیتال هایرسانه به اعتیاد بحث مقاطع از بعضی در است ممکن سال بزرگ شمای

 بیه سیینمایی، لمفی ماهواره، تلویزیون، خا ، اجتماعی شبکۀ یک اینترنت، کامپیوتری، بازی حاال

 .کنیم هرال نباید است این اول ینکته خاصش، هایمدل

 اعتییاد گیوییممیی وقت یک آخر. بیاندازد وحشت به را ما نباید است اعتیاد اسمش چون یعنی

 چییز کیی بیه حیاال خب ولی. نیستم معتاد من نه گوییممی آیدمی ذهنمان در خاصی تصویر یک

 بیه اسیت ممکین ما یهمه. نباشد منزجرکننده و کریه شاید ظاهرش آنقدر که هستیم معتاد دیگر

 .همینطور هم شما و من ولی بیشتر ما هایبچه بشویم، دچار مشکل این



 یارسانه تیترب یسه گفتار درباره                                              144 صفحه

 

 این هستند؟ بازی مشغول روز از زیادی هایساعت شما هایبچه ببینید چیست؟ اشننانه

 شیما هایبچه ایرسانه سبد گفتم، شما خدمت مصرف رژیم بحث در من چقدر؟ یعنی زیاد ساعت

 هیارسیانه از که ایاستفاده همۀ یعنی باشد، ساعت 5/2 ساعت، 2 از بیشتر نباید روزشبانه طول در

 االن دانیم،می بعید من. کنندمی دارند

 فقا ساعت 2 زیر روزی شما هایبچه

 بییه یعنییی کننیید،مییی نگییاه تلویزیییون

 دارییم کیه است معلوم. رفتیم انحراف

  .کنیممی رویزیاده هارسانه مصرف در

 از بییش هفتیه طول در که ایبچه

 بییییازی سییییاعت 14 سییییاعت، 12

 معتیاد حتمیاً ایین کنیدمی کامپیوتری

 نکنید بازی روز چند است ممکن مثالً یا بیشتر، یا ساعت 2 روزی مثالً یا. نکنید شک اصالً است،

 بیا اسیت چقیدر عیدد ایین اینکه حاال. است سازمشکل این کند،می بازی ساعت 5 هفته آخر ولی

 روی دییدم من که هاییمقاله همۀ کنممی فکر باالخره ولی کند،می فرق جنسیت و سن به توجه

 حتمیاً هفته طول در ساعت 14 ی 13 دیگر که دارند، توافق هفته طول در 13 ی 12 ی 10 این عدد

 .است اعتیاد

 ارتباطیاتش از که شودمی باعث این بعد

 از اش،مدرسییه تکییالیف از دوسییتانش، بییا

 اعضییای بییا ارتبییاط از رفتیینش، مهمییانی

 او از را بیازی وقتیی بعید بماند؛ باز خانواده
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 سختش آیدنمی بیرون، برویم همدیگر با دقیقه یک بیا حاال گوییمی یعنی است، کالفه گیریمی

 زییر گیذاردمیی دارد،برمی نیاورد، را بازی وسیلۀ خودش با تواندنمی مهمانی برویم گوییاست. می

 انجیام دارد بیازی ایین دائمیاً ذهینش در خواب، موقع شب درل، کالل در حتی. آوردمی بغلش

 بنیددمیی را بیازی وقتی .شودمی

 دارد بیازی ایین ذهینش در هنوز

 دهنیدۀنشیان ایین. شودمی انجام

 معتیاد مین یبچیه کیه است این

 شده است.

 درمیانش بله دارد؟ هم درمانی

 گیرفتم اعتییاد تیرک های سایت از یکی از را تصاویر این من. اعتیادهاست سایر درمان مثل دقیقاً

 مقیاوم بعید مصیرف مقابیل در آدم بیدن. اسیت همینطیوری ظاهراً. ندارد ایرایانه بازی به ربطی

 از را کنتیرلش دیگیر بعید. کنیدمی زیاد را مصرفش بعد. کند مصرف که شودمی وسوسه. شودمی

 شیما هیایبچیه بیرای اتفاق این االن. شودمی خمار کندنمی مصرف که هم وقتی. دهدمی دست

 درمیانش راه چیسیت؟ درمیانش راه. افتیدمیی اتفاق دارد کامپیوتری هایبازی و اینترنت یدرباره

  .است سیکل این برگرداندن. است سیکل این کردن عوض

 دقیقیه ده بیا قبالً. کند بازی شودمی وسوسه که چرخه این در بیفتیم اینکه جای به حقیقت در

 بعد دیگر اصالً.شودنمی درست بعد ساعت، 3 با ساعت، 2 با دقیقه، 20 با االن. شدمی راضی بازی

. کنییم این شروع کنار دیگر مسائل سازیجایگزین به یعنی هست برعکسش درست مدت، یک از

 کیار از %30 شیاید معتیاد بیدن از زداییسم گویدمی هم اعتیاد ترک هایکیلینیک در االن همین

 کیه کنید بیاور. بیرود مواد سمت به نشود وسوسه دیگر آدم این که است ذهن بحث %70. هست

 اعتییاد تیرک بیرای شناسان روان که هاییتکنیک االن که است جالب و برود مواد سمت به نباید
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 خیوب، زنیدگی بیه راجیع کردن صحبت زدن، حرف همدیگر با نشستن، هم دور اند:داده پیشنهاد

 .هاست همین همدیگر، به دادن امید بهتر، آیندۀ به راجع

 حقیقیی، ایفضی در بیاینید هیابچیه یعنی. کنیممی توصیه را هاای همینرایانه هایبازی در ما

 ییا کیانون ایین مثیل خیوبی مجامع در مادر، و پدر با رودررو ارتباط واقعی، دوست واقعی، مهمانی

 و قیر  چهیی واقعیاً. اسیت همیین درمیانش راه باشد این مثل که فضاهایی یا مدرسه، اردوهای

 شیما بیه خیواهمنمیی مین که هست دیگری چیز یک که نکنید فکر یعنی. ندارد دیگری کپسول

  .نیفتد نبرایشا اتفاق این که کنیم توجه هابه بچه ما که دارد نیاز و است همین بگویم،

 مسائل اخالقی

 شاید که چیزی آن. است اخالقی مسائل ای بحثهای رایانهبازی هایآسیب یحوزه چهارمین

 ولیی. گفتیممی ذهنمان در اول همان شاید. بود اخالقی مسائل همین رفت پیش ما همۀ ذهن در

 به حوزه سه نآ باشید، نداشته هم مسلکی و مذهب و دین شما اگر یعنی. است مورد چهارمین این

 بیه شیما کیه حیاال. زندمی آسیب دارد شما بچۀ عمر به حقیقت در و وقت و روان و ذهن و جسم

 .شودمی مهم مسئله هم اینجا. دارید اعتقادی هم چیزی

 تیرل هسیت، جنسیی هیایبحث هسیت، مخدر مواد و دخانیات ترویج هست، بحث خشونت

 هسیت، دینی هایارزش نقض هست،

 از و هسیت، زشیت رفتارهای و فحش

 خیلیی هیم هیابچیه شاید مهمتر همه

 ناامیدی بحث کنند،نمی توجه خودشان

 کیه بازی این ته ما یبچه یعنی. است

 خاصیی صیحنۀ خیلیی نبود، هم خشن
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 در دیگیر هیایمدرسیه در دیدم من هست، طوری یک ولی داده، هم انجام شده تمام نداشت، هم

 کنیم ومیی بررسیی را انتهیا تیا روییممیی هستند، توی خودشان هستند، یک طوری ها،دبیرستان

 و فضیای بزننید سر وکله دیگران با جامعه در بیایند روز طول در اینکه جای به اینها که ببینیممی

 زنیدگیِ محیطیی ییک در رفتنید ببیننید، را گرما ببینند، را باران ببینند، را و آفتاب ببینند را واقعی

 شدند، دایون همه شدند، کشته همه است، ویرانه است، شده خراب است، تاریک که کردند روحی

 هیابازی ایین دارد خاکسیتری فضای یک کردند، ترسیم نامعلومی آخرالزمان یک شده، او حمله به

  .نیست بدتر این از چیزی هیچ و کندمی ناامیدی انباشت من یبچه روح در آخرش که

 بیشیتر شودنمی درش سن در بچه این به آسیبی هیچ واقعاً. نیست باالتر ناامیدی از گناهی هیچ

 و باشید داشته یداگر ام برسد جایی یک به برود و کند تحرک خواهدمی االن اینکه. زد ناامیدی از

 ولیی ندادیید وا بیه هیم بدی یآموزه هیچ حاال. گرفتید را چیزش همه. شودمی تمام بگیرید را او

 .زدید او به را ضربه بیشترین گرفتید او از را امید این که همین

 راه حل چیست؟

 حلیشراه. کنییم چکیار کیردم عرض شما خدمت قبالً «کنیم؟ چکار» اصلیِ سؤال همان حاال

 هیچ هم باز. است ایرسانه مصرف رژیم

 یک بتوانیم باید ما. ندارد شربتی و قر 

 بییرای حسییابی و درسییت مصییرف رژیییم

 آن از بخشیی. کنییم طراحی هایمانبچه

 همان. دهیم آگاهی بچه به که است این

 بچیه خیورد بیه را رشید یمسیئله بحث
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. نیداری جبیران وقت دیگر برود و شود تمام این اگر. ندارد بیشتر بهار یک تو زندگی آقا که بدهیم

 .کن بازی و چارچوب در بیا کنی بازی خواهیمی حاال. نکن تلف چیزها این با را وقتت

 و پیدر مایِش و من ببینید. نوشتم سرفصل چهار ایرایانه بازی در شما برای خالصه خیلی من

 قدم در. ردنک انتخاب در کمک. کنیم کمک بازی انتخاب در باید هابچه به بازی یحوزه در مادر

 هیچ االن. کنیممین که کردیم کمک آنها به انتخاب در حاال. کنیم نظارت شاناستفاده در باید بعد

 . نکردیم انتخاب بازی هایمانبچه برای ما از کدام

. کنیم کمک چطوری گویممی حاال که آنها به کنیم کمک باید. کردند انتخاب خودشان هابچه

 موقیع چیه کنید؟میی استفاده ساعت چند. کنیم نظارت اشاستفاده در باید حاال کرد انتخاب وقتی

 نظیارت اسیت؟ دیگیر بازی یک یا بودی کرده انتخاب که هست بازی همان کند؟ اینمی استفاده

 مکیان. کنییم تعییین بیرایش زمیان. کنیم

. بگیذاریم برایش جایزه. کنیم تعیین برایش

 برخیورد شید تخلفیی اگیر. بگیذاریم تنبیه

  .کنیم

 3. کنیی بازی ساعت 2 بود قرار! پسرم

 از فردا پس. بازی پای نشستی است ساعت

 ییک بایید میا کردم عرض من. کنیممی هم اجرا و است شفاف قانون. هستی محروم کردن بازی

 بعید و شیود اجرا گذاشتیم که قانونی دارد نیاز. هست اشقهریه قوۀ این باشیم، داشته تربیتی نظام

 مناسیب مکیان در مناسیب زمان در دارد من یبچه باالخره اینکه بدهیم، آموزش آن را اینکه هم

 بتوانید که دارد نیاز اینجا شده، مواجه بازی محتوای با حاال. دهدمی انجام را خودش مناسب بازی

 .نپذیرد بازی در را پیامی هر. کند انتقاد
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 بیدهم نشان حلراه یک شما به خواهممی هابازی انتخاب در بشوید راحت شما اینکه برای اما

 کیه کننید کمیک هایشانبچه به خواهندمی .کنندمی استفاده آن از دارند مادرها و پدر دنیا در که

 هاشیکل و دهیانما این از ایرایانه هایبازی بندیِدرجه براسال مفهومی یک. کنند انتخاب بازی

 .است ساده خیلی بدهم یاد شما به خواهممی دارد

 بدهیید؟ چند کیلویی برایش حاضرید نهایتاً بخرید خواهیدمی دربسته یهندوانه یک وقتی شما

 گویدمی. دهدنمی که دربسته هندوانۀ برای تومان 6000 کیلویی اما. تومان 1000 نهایتاً گوییدمی

 کیه را هندوانیه امیا. باشید مزهبی باشد سفید بزنم قاچ هم بعد بزرگی این به بخرم هندوانه من آقا

. اسیت خوشیمزه این دیگر هستی مطمئن. بدهی هم تومان 5000 کیلویی حاضری شما زدند قاچ

  .ندارد ریسک دیگر و است نرفته کاله سرت که است چیزی این دانیمی

 مثیل اسیت گیران هیابازی چون دنیا در. است همینطوری دقیقاً ایرایانه هایبازی بندیدرجه

 کننید، ریسیک اینکیه از قبل بخرند، اینکه از قبل مادرها پدر باشد، ریخته همینطوری نیست اینجا

 ییا خیوردمی من یبچه درد به بخرم خواهممی من که چیزی این یعنی. بندیدرجه سراغ روندمی

 بیه ییا خوردمی من یبچه درد به که هست آن در چیزی چه ثانیاً نه؟ یا هست او مناسب اوالً نه؟

 اییین سییطح در خییورد؟نمی او درد

 مطمیئن وقتیی بعید نیه؟ ییا هست

 .دهندمی وقت پولآن شدند

 دالر 70 اسیت حاضر اتفاقاً حاال

 حاال چون بخرد را بازی فالن بدهد

. دارد بندیدرجه دیگر است مطمئن

 را بندیدرجه. است خبر چه داندمی
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 تظیاهرات مدت یک از بعد مادرهایشان پدر یعنی. کردند اختراع هاآمریکایی نکردیم اختراع ما هم

 کیرد وادار را جمهیور رئییس که افتاد اتفاق آمریکا در مدنی جنبش یک مدنی، فعالیت یک. کردند

 و بسیازد بازی خواهدمی که آمریکا در سازیبازی شرکت هر آقا که. کند تصویب را قانون این که

 میدل ایین با توانندنمی دیدند چون. باشد داشته را برچسب و بندیدرجه این باید الزاماً کند منتشر

 .کنند تربیت آمریکایی را شانهایبچه ها،بازی اقتصادی

 ایین اینکیه رخیاط بیه بشوند تربیت آمریکایی توانستندنمی آمریکا در آمریکایی هایبچه یعنی

 مجبیور بودند هداد قرار سنی هر اختیار در را محتوایی هرگونه و بودند آمده پرستپول هایشرکت

 شیما خیدمت امآورده که هست هم این سایت(. ESRB) اسم به کنند طراحی را نظامی یک شدند

 ایرایانیه هیایبازی بنیدیدرجیه سیایت ایین(. ESRB.org)اسیت  همین هم آدرسش. ببینید که

 .مادرهاست پدر و هابچه عکس. بینیدمی هم را آن عکس. آمریکاست

 و زنندمی را بازی اسم. کنندمی جستجو سایت در روندمی کنند، خریداری را بازی اینکه از قبل

 ییک. است اینطوری بخرید خواهیدمی که بازی این گویدمی. آوردمی را بازی مشخصات برایشان

 شیما هیایبچیه که هاییبازی همۀ تقریباً کنم فکر االن دارد، هاییعالمت دارد، هاییدرجه سری

 یعنیی اسیت( E) ییا آییدمیی آمریکیا از معمیوالً چیون. دارد آن در را هادرجه این دهندمی انجام

EveryOne، اینها و فوتبال بازی روی معموالً. کسی هر یعنی (E )یهمه برای مثالً که. خوردمی 

 10 االیبی برای ولی است مناسب که هاییبازی یعنی دارند هم( +E10) یک. است مناسب سنین

 زییر بیرای ییآمریکا فرهنگ در که دارد ماجرایی دارد، ایقصه دارد، فضایی. شودمی توصیه سال

 بیین نییع هستند «جر ای تین». است( T) شانسن االن شما هایبچه .شودنمی توصیه سال 10

  .شوندمی حساب نوجوان سال 16 ی 15 تا هستند سال 11 ی 10
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 اگیر دارد( T) برچسیب کیه هاییبازی

 شییما یبچییه و بودییید آمریکییایی شییما

 بیاز. بود شما یبچه مناسب بود آمریکایی

( M) هیایبازی. گیویممی دارم آمریکا قید

 مثبیت نوشته هم آن باالی حقیقت در که

 اصیطالح در. اسیت بزرگسیاالن برای 17

 و کمییی هییایبازی خیلییی آمریکییا، خییود

 هیایبازی خیلیی هیا، این18 مثبیت شیودمیی «آنلی اَدالت» شودمی( AO) که هست هم نادری

 .کنیدنمی برخورد هااین با شما معموالً. هست ایفاجعه

 بشیوید، وارد را شیهر ایین نیتگییم اولین پایین بروید اینجا از بندممی شرط شما با بستهچشم

 شیرط بسیتهچشیم .اسیت( M) .است( T) سنی میانگین کنندمی که و بازی نشستند که هاییبچه

 در میا هیایبچیه یعنیی. بندممی

 زیر را آمریکا قوانین دارند نتگیم

 سیین میییانگین. گذارنییدمییی پییا

 هسیتند نیتگیم در که هاییبچه

 و هسییت سییال 15 ی 14 ی 13

 17 باال یقیناً کنندمی که ایبازی

 آمریکیایی فرهنیگ با است سال

 بگییویم خییواهممییی تییازه. البتییه

  نویسند.می هم توضیحاتی یکسری هابرچسب این کنار بعد. کنید تربیت آمریکایی را تانبچه
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 اهنمیاییرا ر مادرشیان پیدر خیوب اینقیدر یعنی است هاآمریکایی منطق این بگویم خواهممی

 همیین. است( M) یا( T) یا( E) یا تاست سه دو همین کنندمی هایتانبچه که هاییبازی .کنندمی

 توضییح ی؟چی برای. هست( T) بازی این مثالً نویسدمی هم این کنار بینیدمی شما که تاست سه

 .دهدمی

 هیاینهصیح آن در دارد، فحیش آن در دارد، کیارتونی خشیونت آن در. دارد خون آن در چون

 بیا را ازیبی ایین شیما شیاید. است شده( M) چرا بازی این دهدمی توضیح. دارد اخالقی نامناسب

( T) بیازی حقیقت در گوییدمی. دارد مخدر مواد آن در چون چرا؟. بخرید نخواهید است( T) اینکه

 .خریدنمی و ببیند مخدر مواد امبچه ندارم دوست من ولی است

 ایین گوینیدمیی هااروپایی که است این بامزه نکتۀ. کندمی حد این تا هم راهنمایی حتی یعنی

 خیلیی کنندمی فکر اند،زده تمدن خودشان برای است سال 400 درآمده بوته زیر از هایآمریکایی

 مسیتقل نظام ودشانخ برای آمدند اروپا در یعنی. نداریم قبول را آنها فرهنگ اصالً ما. هستند آدم

 .است بامزه خیلی این کردند طراحی

. دارم را خیودم بندیدرجه من. نداریم قبول را تو فرهنگ اصالً ما آقا گویندمی هااروپایی یعنی

 «پگیی» نیام بیه دارند نظامی یک

. هسیت سیایتش اصلی صفحۀ این

 بیا پیدر عکس دختر، با مادر عکس

 اروپیایی مادرهای و پدر یعنی پسر،

 بیاییید. شماسیت بیرای سیایت این

. بخریید را بیازی اینکه از قبل اینجا

 . ببینید را بازی بندیدرجه
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 سیوئد در بینییدیمی میثالً بینیدمی را بازی این بندیرده شما مثالً. هستند بامزه هم خیلی بعد

 بندیرده این رد دارند کشورها داخلی قوانین حتی یعنی. است 16 مثبت آلمان در و است 15 مثبت

 کیه ایین 18 ی 16 ی 12 ی 7 ی 3 دارد عدد یک. است ترساده خیلی فهمش اینها. دگذارنمی تأثیر

 16 بیازی ایین که دهدمی توضیح حقیقت در هاشکل این که دارد شکل یکسری بعد. است معلوم

 الفیاظ ولیی اسیت 16 بیازی ایین گوییدمی. گذاردمی کنارش هم هاشکل این از تا سه بعد. است

 ما حاال. ستا تبعیض بحث دومیش. است لنگویج بد است نامناسب الفاظ اولیش آن. دارد نامناسب

 رد نیژادی تبعییض رند،دا زرد دارند، دارند، سفید سیاه آنجا مثالً ولی نداریم تبعیض خیلی ایران در

  .هست بازی این

 و( دارو)دراگ  بحییث یییک بعیید

 اسیت ترل بحث. است مخدر مواد

. اسییت عنکبییوت اییین عالمییتش و

 جنسیی مسیائل اسیت، قمیار بحث

آنالییین  بییازی و خشییونت و اسییت

 بیازی اروپیا در بخواهید شما. است

 است جالب. است زده را اینها بخرید

 مغازه داخل روند؛می خرند،نمی بازی کوچه، و جلوی مترو دارد( کتاب حساب آنجا )چون آمریکا در

 اگیر. شیودمی ها رجیستربازی این است، خریده کسی چه است معلوم. کنندمی خرید شانکارت با

( M) بیازی شیما سیالۀ 14 بچیۀ بیه دارمغیازه ایین که کنید ثابت بتوانید مادر و پدر عنوان به شما

 قیوۀ ییک یعنیی. دهنیدمی یرامت هم شما به. بندندمی را آن در. کنندمی جریمه را مغازه فروخته

 .هست قضیه این پشت قهریه
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 در میا یعنیی. دارییم ایرانیی بندیرده نظام است سال چند الحمدهلل اما. نداریم را اینها اینجا ما

 در کیه ملیی میدل ایین. ایرایانه هایبازی ملی بنیاد مثل داریم چیزی یک ارشاد فرهنگ وزارت

 هسییت اِسییراء مخففییش حقیقییت

(esra.org.ir)، سییایتش هییم اییین 

 ایرایانیه هایبازی آمده این. هست

 دسییت و دارد وجییود ایییران در کییه

 بنیدیرده را هسیت شیما هیایبچه

 هسیت سیاده هم خیلی. است کرده

 ایین. اسیت عیدد ییک حد در یعنی

 کنییممی بررسی ما آقا گویدمی همین، 25 ی 18 ی 15 ی 12 ی 7 ی 3 هست گوشه این که اعدادی

 و کنیید مراجعیه توانییدمیی شیما کنییم.می بندیرده را هابازی معیار تا 8 ی 7 این براسال را این

 قمیار، خشیونت، تیرل، تبعییض، نامناسیب، گفتیار یعنی است المللیبین اینها همۀ. کنید استفاده

  .دخانیات الکلی، مشروبات و مخدر مواد جنسی، مسائل

 نظیام یچهی را ایین که هاارزش نقض مثل دارد آخرش هم دیگر چیز یک ایران بندیرده نظام

 ایین گیوییممیی میثالً. داریم ما ولی. نیست مهم خیلی هاارزش برایشان آنها چون. ندارد بندیرده

 امیا ندارد مه اخالقی و نامناسب صحنۀ خیلی نیست، زیاد خیلی خشونتش بینیدمی دارید که بازی

 قصیۀ بکشیید، انمسلم مسجد در بروید باید شما اینکه برای چرا؟. است ممنوع بازی این ایران در

و  هستید آمریکایی سرباز که شما است این قصه. است ( اینCall of Duty 4) دیوتی کاالف بازی

مناسیب  نیس چه برای بازی این. کشیدمی مسلسل با را هامسلمان عراق، در مسجدی در رویدمی

 قصیۀ ندارد، اینها و هاصحنه و خشونت به ربطی اصالً یعنی. نیست سنی هیچ برای است؟ خوب و

 .کنیمنمی تأیید ما را بازی این
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و  آیییدمیی فیرود تهران در هستید، آمریکایی رنجر تکاور ( شماBattlefild3) 3 بتلفیلد در بازی

 سینی چیه بیرای ایین. کنییدمیی منفجر را ایران ایهسته تأسیسات میالد، برج به کنیدمی حمله

 را میا هیایارزش نقیض دارد کیه اشقصیه خیاطر به داریم بازی یکسری ما یعنی است؟ مناسب

 اعیالم ممنیوع را اینهیا میا افتد،می در ما هویت با ما، ملیت با ما، هایآرمان با دارد یعنی کند،می

 پلییس یعنی است؟ ممنوع آقا. کنیممی

 باشیم داشیته اگیر یعنیی. نه گیرد؟می

 شیما به دارم فقا. نه شوم؟می جریمه

 و. است ممنوع اینها که کنممی توصیه

 در. هسیییت هیییامغیییازه همیییۀ در اال

 . شودمی بازی هم هانتگیم

 ببریید تشیریف هیم سایت این. باشد آن به حواسمان باید فقا هست هم شما هایبچه دست

 نظیام ییک دارنید دنیا در االن است جالب. است اینطوری بازی این که است کرده توصیه داخلش

 چنیدگانگی از گوینیدمیی ( یعنیInternational Age Rating Coalitionکنند، )می طراحی جهانی

 و ییییک بییییاییم در هابنیییدیرده ایییین

 خیواهممی. باشیم داشته واحد بندیرده

 اسیت، المللییبیین اینقدر مسئله بگویم

 و قیم در شیما و مین مشیکل فقا این

 ی همیه ینیست، مسئله شیعه و اسالم

 حیاال کیه دنیاست یهمه مادرهای پدر

 نشیده جیدی و رسیمی خیلی هنوز این

  .است
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 بنیدیرده کیه ندارنید اطیالع ییا پرسییم،می که هابچه از ما که است این بارتأسف ینکته اما

 جیدی دهند،نمی اهمیت یا چیست

 بداننید، خودشیان اگر یا گیرند،نمی

 متأسیفانه. دانندنمی و مادرشان پدر

 کیه ساده خیلی یحوزه یک این در

 هایمیان،بچه به کنیم کمک بتوانیم

 خراب وضعمان هابازی بندیِرده در

  .است

 بیه را هابنیدیرده. درآوردم خودشیان از پییش سیال چند را هابچه هایبازی ترینمحبوب من

 آمریکیا را مهی و اروپیا هیم ایران بندیرده هم من. بود جالب خودشان برای. دادم نشان خودشان

 دلییل بیه اروپا در «ای تیجی». کنید نگاه را 3 ردیف مثالً ببینید، را هایشبعضی نیست بد. آوردم

  .است 18 مثبت چیزها این و خشونت و مخدر مواد

 ییرانا در و اسیت «آنلیی اَدالیت» هایشنسخه بعضی است( M) هایشنسخه بعضی آمریکا در

 انیجی آدمکش الت یک بازی قصۀ اینکه خاطر به است ممنوع جفتش «ایتیجی». است ممنوع

 و جیرم هیر هسیتید مجیاز شما آمریکا، هایخیابان کف در آیدمی شود،می آزاد زندان از که است

 شید منتشیر مریکیاآ در وقتی بازی این. است این بازی قصۀ. بگیرید امتیاز تا بدهید انجام جنایتی

بیازی  ای تییجیی میا هیایبچیه االن بعید! کنید چیست؟ جمعش این که کردند تظاهرات مردم

 .اندکرده بازی حتماً را کنند، نسخۀ یکمی

 خیودش بیرای هابعضیی بعید اسیت و( M) آمریکا ودر است 18 مثبت اروپا در که بازی همین

 نکنید! بازی کردند، ممنوع را این ایران زنی، درمی و دارد پسورد سری یک است، یعنی آنلی اَدالت
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کنید؟  کنتیرل را بچیه خواهدمی کسی چه. دانیمنمی که شما و من. کنندمی بازی ما هایبچه اما

 نیه البتیه. اسیت 18 مثبت کنند،می بازی هانتگیم در که است بازی همین کانتر استریک پلیس؟

  .است شده سانسور یشده کنترل آن ینسخه یک آن، ینسخه هر

 هییابازیماشییین همییین حتییی

Nedd for Speed بعضیی هااین و 

 بزرگسییال بییرای هییایشنسییخه از

 سینکم هایبچه برای یعنی. است

 باییید چییون زاسییت،آسیییب و سییال

 بدهنید انجام جرم باید کنند، خالف

 .بگیرند امتیازرانندگی  موقع تا

 18 پیاارو در کردم عرض که «Call of Duty» همین باشد معروف که شاید دیگر هایبازی از

 است ممنوع هم هایشبعضی. است 18 هایشنسخه از بعضی ایران در. است( M) آمریکا در. است

 سیربازان ماشی حقیقت در و گذردمی اسالمی سرزمین در یعنی. دارد هاارزش نقض اینکه خاطر به

 . ایران هستید در آمریکایی متجاوز

 ایین االن. کننیدمیی سانسیور کنند، بندیرده اینکه برای آورندمی ایران در را هابازی از بعضی

. کننیدمی را کار این باشند داشته فروش بتوانند اینکه برای است، کرده پیدا گسترش صنعت اینقدر

 خیلیی هیایشنسیخه از بعضیی. اییران آوردنید در را پارل ( شاهزادۀPrince of Persia) این مثالً

 کردنید، بیاز را ایین. دارد نامناسیب چیزهیای و هیاصیحنه جدییدش هیاینسخه نداشت، مشکل

 اششیده سانسیور نسیخۀ آن بعید. کننیدمی سانسور را بازی است، بامزه خیلی کردند، سانسورش
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 فضیای. دارد نامناسیب هیایصحنه چون است، ممنوع اشالمللیبین ینسخه آن. است 18 مثبت

 .نیست درست اصالً. هست هم ایرانی

 ولیی دارد هم فارسی صدای یعنی است ظاهراً، شده هم دوبله که است شده سانسور نسخۀ آن

 یمدرسیه در میا هیایبچه .است 18 مثبت

 کاری کسی اصالً و کنندمی بازی راهنمایی

 .ندارد کارها این به

 که (Assassin’s Creedبازی ) همینطور

 دبیرسیتان در من. است معروفی بازی خیلی

 صیحبت آن به راجع هاکه بچه امدیده زیاد

. است اسالمی فضای در اینکه برای است ممنوع هایشنسخه از بعضی همینطور هم این. کنندمی

 .است 18 مثبت هایشنسخه از بعضی .دهدمی نشان دارد را مسلمان تروریست یک

 دبیرسیتان راهنمیایی، سین در ما هایبچه از نیمی از بیش گویدمی ما به نمودار این نهایت در

 خیوب این و دهندمی انجام بازی دارند شانسنی بندیرده از خارج اساساً دهم و نهم کالل یعنی

 مادرهییا پییدر میا کییه دهییدمیی نشییان. نیسیت

  .کنیم کمک هایمانبچه به نتوانستیم

 انتخیاب در کیه کینممیی تأکید دوباره من

 اشاسیتفاده در. کنییم کمیک هیابچه به بازی

. اشنحیوه مکیانش، زمیانش، در. کنیم نظارت

 هیم بعید کنییم،میی برخیورد شید تخلفی اگر

 شیانسن اگیر هایتیانبچیه. کنییم نهادینیه هایمیانبچه انتقادی را برای تفکر اهللشاءان توانیممی
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 که ایساده هایبازی یعنی کنید، بازی هابچه با که است این المللیبین توصیۀ یک است، ترپایین

 . کنند بازی هابچه با مادر و پدر است، آموزنده و خوب و مناسب که کنیدمی نصب

 کنترل را تانچهب بتوانید شما اینکه به کند کمک باالتر هایسن در بعداً است ممکن شاید این

 بازی او با ماش که نیست سن این در آمدید خاطرش به اینجا شما که ایبچه پسر االن حاال. کنید

 شروع االن از اگر یدشا. کند بازی خواهدمی. دارید ساله 8 ی 7 یا دارید ساله 6 ی 5 بچۀ ولی. کنید

 پیشنهاد ینا. کرد کنترلش شود ترراحت شد بزرگ کمی یک وقتی کردن، بازی او با کم یک کنیم

 حتیی. ننیدک بیازی بیشتر کم یک بچه با کنندمی توصیه مادرها و پدر ی همه به که است جهانی

  .کامپیوتری بازی

 در هایشآسییب شیاءاهللان تیا «بگییریم جدی باید را بازی» که است همین ما توصیه آخرین

 .شود کم مانزندگی

 خیدمت در( AzSarNevesht.ir) ازسرنوشت سایت طریق از جلسه این از بعد شوممی خوشحال

 .است دریافت قابل ازسرنوشت سایت روی بر جلسات این محتوای. باشم شما

 وبرکاته اهلل رحمه و علیکم والسالم

 پایان


