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پیشگفتار
جزوۀ پیش رو ،حاصل سه جلسه آموزشیی توسیا اسیتاد حسیین یفیاری ،کارشینال مسیائل
رسانههای دیجیتال میباشد که برای اولیاء کانون فرهنگی تربیتی مسجد چهارده معصومعلیهمالسّالم،
در تاریخ  2/11 ،1/28و  1395/2/25در شهر مقدل قیم برگیزار گردییده اسیت .ایین صیحبتها
همراه با تصویر برگزار شده که برخی از آن تصاویر متناسب بیا سیخنان ،در میتن گنجانیده شیده
است .ضمناً تالش شده است که امانت در پیادهسیازی رعاییت گیردد و فقیا سیخنرانی از حالیت
گفتاری به نوشتاری تبدیل شود.
استاد یفاری با  12سال سابقه در زمینۀ تعلیم و تدریس در مدارل مختلف و ارتباط میداوم بیا
اقشار گوناگون از دانشآموزان ،بررسی و پژوهشهایی را انجام دادند که مجموعۀ ایین پژوهشهیا
بییه عنییوان یییک بسییتۀ آمییوزش سییواد رسییانهای جمییعآوری شییده اسییت .پایگییاه ازسرنوش یت
 Azsarnevesht.irنیز راه ارتباطی با استاد حسین یفاری میباشد.
الزم به ذکر است ،کانون فرهنگی تربیتی مسجد چهیارده معصیومعلیهم ّ
السیالم ،از مجموعیههیای

وابسته به قرارگاه فرهنگی تربیتی خادمان ام ابیها سالم اهلل علیهامیباشد؛ ایین قرارگیاه ییک سیازمان
مردم نهاد است که در عرصه داخل و خارج از کشور به امر خطیر تربیت اهتمیام داشیته و تیالش
میکند در راستای تحقق اهداف بلند نظام جمهوری اسالمی ایران و تحقیق آرمیان امیت واحیده
اسالمی گامی هر چند کوچک بردارد.
باشد که امام عصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداه ،ما را در این راه هدایت و حمایت نمایند و مدال
پر افتخار سربازی ایشان ،بر گردن همه شیعیان و دوستدارانشان آویخته شود.
قرارگاه فرهنگی تربیتی
خادمان ام ابیها

سالم اهلل علیها
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خیلی از آقاپسرهای
مییا االن همینطییوری
هستند ،یعنی در اوقیات
فرایتشان یا حتی در
اوقییاتی کییه نباییید
اوقات فرایتشان باشد،
روی مبییل ،روی صییندلی ،فییرش ولییو
شدهاند؛ یا به مبل ،به پشتی تکیه دادهاند و تعداد زیادی سیم از آنهیا آوییزان اسیت.
البته اخیراً خیلیهایش هم بیسیم شده :دستۀ بازی ،موبایل ،کامپیوتر...؛ بچیههای میا اینطیوری
هستند ،و این حقیقتی است که در خانۀ همۀ ما هست ،هرکدام از ما که دختر یا پسر داریم ،با یک
صحنهای مواجه هستیم که خودمان که بچیه بیودیم چنیین صیحنهای اطرافمیان نبیود .نیه میا
اینطوری بودیم ،نه کسی را دیده بودیم که اینطوری باشد.
آیا میدانید آمارهای جهانی در این رابطه چه اعداد و ارقامی را بهه مها ننهان
میدهند؟ خیلی از بچههای این دوره و
زمانه ،مخصوصاً آقاپسرها به شدت درگیر
اسییتفاده از انییواع شییکلهای رسییانهها
هستند ،این حقیقتی است که مییدانیم و
وجود دارد .آمارهای جهانی هم این نظر را
تأیید میکنند ،این نمونه که خدمتتان آوردهام متعلق بیه کشیور انگلییس اسیت :جوانهیا و
نوجوانهای بین  16تا  22سال انگلیس %98 ،مصرف کنندۀ اینترنت هستند %94 .تقریبیاً هیر روز
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از اینترنت استفاده میکنند %74 .در هنگامی که میروند توی رختخواب به اینترنت متصل هستند،
در رختخوابشان اینترنت مصرف میکنند .این فضای جهان است ،ما هم داریم به همیین سیمت
میرویم %71 .افراد وسایل همراه ارتباطی (تبلت یا گوشی تلفن همراه) دارند و بهطور متوسا یک
جوان بین  16تا  22سالۀ انگلیسی 4 ،ساعت در روز از رسانههای نوین (اینترنیت ،تبلیت ،موباییل،
بازی کامپیوتری و اینها) استفاده میکند .این ییر از مصرف تلویزیون و رسانههای سنتی است.
این یک تغییر در سبک زندگی است ،قیبالً کیه اینطیوری نبیوده اسیت ،االن دارد اینطیوری
میشود .ما متأسفانه با سرعت بسیار زیادی داریم به این سیمت حرکیت مییکنیم ،قسیمتی از آن
ناخواسته است ،باالخره بچۀ ما میرود مدرسه ،در مدرسه میگویند که باید یک تحقییق اینترنتیی
انجام بدهید .جلوی تلویزیون نشستی ،تلویزیون میگوید به ما پیامک بزنید .خانۀ اقوام و آشینایان
میرویم ،بچههای فامیل دارند بازی کامپیوتری انجام میدهند .ناخواسته بچۀ ما درگیر میشود.
قسمتی از آن هم خواسته خودمان است .مثالً پسرم میگوید :میشود برای من موبایل بخری؟
ما هم برایش میخریم .میشود برای من تبلت بخری؟ ما هیم شیرط میگیذاریم ،میگیوییم اگیر
معدلت باالی  18 ،17شد برایت میخریم .خودمان داریم میخریم ،دیگر ناخواسته نیست ،عامدانه
منِ مسئولِ تربیتِ بچه ،دارم هدیۀ رسانهای به بچهام میدهم .طبیعتاً بیا مشیکالتش هیم روبیرو
میشویم؛ یعنی همۀ ما اعتراف داریم که رسانهها وقت زیادی را از بچهها میگیرند ،نمیدانیم آنجا
چهکار میکنند ،اصالً معلوم نیست چه محتوایی در آن دارد انتقال پیدا میکند ،اینقدر بچهها درگیر
هستند که از کارهای روزانۀشان باز میمانند .این مسأله بین همۀ ما و هر پدر و مادر دیگیری کیه
در این شهر یا کشور ببینید ،عمومیت دارد.
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نظام جامع تربیت رسانهای
حاال دور هم جمع شدهایم که ببینیم چه باید کرد؟ هرکدام از میا ممکین اسیت از رسیانهها ،از
دوستان ،از آشنایان مجموعه توصیههایی شنیده باشیم و احتماالً اینجیا آمیدهایم کیه توصییههای
بیشتری هم بشنویم .اما من قبل از اینکه وارد توصیهها بشوم و بگویم این کار را بکنیم یا این کار
را نکنیم ،ترجیح میدهم که یک «نظام جامع تربیت رسانهای» خدمت شما معرفی بکنم.
ببینید! اینطوری نیست که من االن به شما بگویم کیه اگیر بچیۀتان روزی دو سیاعت بیازی
کامپیوتری بکند دیگر مسأله حل است .مثالً تا االن سه ساعت اسیتفاده میکیرده ،اگیر بشیود دو
ساعت مسأله حل است .یا مثالً به شما بگویم که موبایل را در این سن برایش بخرید یا این میدل
گوشی را بخرید دیگر مسأله حل اسیت .اصیالً
اینطوری به قصه نگاه نکنید .ما باید یک نظام
جییامعی طراحیی کنییم کییه بچییه در ایین نظییام
«تربیت رسانهای» بشود .این نظام مثل پازل قطعات
مختلفی دارد .باید جزء به جزء کنیار هیم چییده شیود .قیر

و آمپیول و

شربت و ...هم ندارد.
باید برای تربیت رسانهای وقت بگذاریم و بتوانیم این اجزا را کنار هم بچینییم .مین میخیواهم
یک دورنمایی از این نظام به شما ارائه کنم؛ مثالم را یک مثال روزمره و عمومی میزنم که کیامالً
برایتان قابل هضم و قابل بهخاطر سپردن باشد.
این نظام جامع عین نظام سیاسی کشور است .نظام سیاسی کشور ما بیرای ادارۀ کیل مملکیت
یک سری اجزایی طراحی کرده ،به شکل کالن ،سه تا جزء دارد ،میگوید ما یک قوۀ مقننه داریم،
یک قوۀ مجریه داریم ،یک قوۀ قضاییه داریم .ما در خانۀمان برای طراحی نظام تربییت رسیانهای
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میتوانیم از این الگو استفاده بکنیم .یعنی بخشی از کارهایمان را به قانونگذاری اختصا

بدهیم.

بیاییم برای استفاده از رسانهها قانون بگذاریم .برای هر رسانهای ،در هر زمان و هر مکیانی قیانون
بگذاریم .بعد قوانین را به مرحلۀ اجرا بگذاریم ،و بعد وقتی اجرا شد ،پایش کنیم ،ببینیم اجرا شد ییا
خیر .اگر اجرا شده جایزه بدهیم ،اگر نشده تنبیه بکنیم و باز متناسب رشد بچیۀمان ایین قیوانین را
تغییر بدهیم و قوانین جدید طراحی بکنیم.
همۀ ما به عنوان متولی تربیت فرزندانمان باید در خانه این نظام را طراحیی کنییم .میا پیدر و
مادرها ،مسئول تربیت فرزندانمان هستیم .مدرسه هم هسیت ،کیانون هیم هسیت ،ولیی بیاالخره
مسئولیت با پدر و مادر است .در آن دنیا از رسیانهها نمیپرسیند بچیۀ میردم را چیهطوری تربییت
کردی ،ولی از من و شما میپرسند که بچۀتان را چهطوری تربیت کردیم.
انتهای این بحثها باید به این برسیم که هرکس بتواند برای خانوادۀ خودش یک نظیام جیامع
تربیت رسانه ای طراحی کند .با توجه به سواد پدر خانواده ،مادر خانواده ،شغل پدر خانواده ،فضیای
زندگی ،استعداد بچه ،عالئق بچه ،باید به یک نظامی برسیم و ایین نظامهیا شیاید در جزیییات بیا
همدیگر فرقهایی هم داشته باشد.
ما به عنوان کسانی که در حوزۀ تربیت مطالعه میکنیم و پژوهش مییکنیم ایین را مییفهمیم
که خانوادهها سبکهای تربیتیشان با هم فرق میکند .ما این را به رسمیت میشناسیم کیه شیما
به عنوان پدر خانواده از سبک خودتان برای تربیت دارید استفاده میکنید .اما نکتۀ مهم این اسیت
که همۀ ما باید پازل داشته باشیم ،همۀمان باید این الگو را رعایت کنیم ،اما با سبک خودمان .بیه
شوخی میگوییم که در بعضی خانهها سبیل پدر کار میکنید ،در بعضیی خانیهها جییب پیدر کیار
میکند ،در بعضی خانهها هم کمربند پدر کار میکند .ولی به هرحال در هر خانیهای ابیزار کنتیرل
دارند .ما به این احترام میگذاریم .که باالخره هر خانوادهای با شییوۀ خیودش کیار تربییت را جلیو
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ببرد .ولی مهم این است که بتواند در هر سهتای این حوزهها درست عمل بکنید .مین نمیخیواهم
االن خیلی وارد این حوزهها بشوم .ولی برای اینکه مسأله را به ذهن شما نزدیک بکنم چندتا مثال
میزنم.

قوۀ مقننه
وضع قوانین با خرد
جمعی

منِ پدر ،در جایگاه قیوۀ
مقننییۀ خانییهام ،در حییوزۀ
تربیت رسانهای باید چهکار
کنم؟ مثالً باید «قیوانین را
با خرد جمعی وضع کنیم» ،یعنی قانونی که قرار است اجرا شود باید با خیرد جمعیی وضیع کنییم.
بچههای ما در صورتی از ما پذیرش دارند ،کیه خودشیان را در ایین تصیمیمگیری مشیارکت داده
باشیم .این یک روش است ،یک تکنیک است ،یاد بگیریم ،یعنی اینطوری نباشد که همین امیروز
که رفتید خانه بگویید« :پسرم دیگر همه چیز تعطیل!» اشکالی ندارد اگر بخواهید تعطیل کنید ،اما
بنشینید با همدیگر ،سر صحبت را باز کنید ،گفتگو کنید ،قانونی که میخواهید اجرا کنید ،بیا خیرد
جمعی وضع کنید .یعنی پسر را بنشانید ،بگویید خیلی خب پسرم تو اینقدر درل داری ،میخیواهی
به این مدارک برسی ،این کانون را میروی ،این باشگاه ورزشی را میروی ،ایین زمیان تیو اسیت،
پس با همدیگر به نتیجه میرسیم که تو در روز اینقدر باید رسانه مصرف کنی .با هیم بیه نتیجیه
میرسیم.
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ببینید! اگر با هم به نتیجه نرسید و تحکمی باشد ،بچه اجرا نمیکند .الی ماشاءاهلل هم راه فیرار
وجود دارد ،یا پنهانی فرار میکند یا علنی ،یا خودش را لول میکند ،یا اخم میکند .بیاالخره بلید
است از قانون فرار کند .ولی وقتی با خرد جمعی ،یعنی با همدیگر بنشینید حرف بزنید با هم قانون
بگذارید ،امکان اجرا شدنش بیشتر است.
نکتۀ اول یکی از تکنیکهای قانونگذاری این است که باید «قانون را کمّیی و قابیل پیایش
بگذاریم ».یعنی اینطوری نباشد که بگوییم :خیلی خب پسرم تو خیلی از بازی کامپیوتری استفاده
میکنی ،به نظرم باید کمتر استفاده کنی ،و این را بعنوان قانون اعالم کنید که پسیرم قبیول کیرد
که کمتر استفاده کند .خب این قانون به چه درد میخورد؟ کمتر یعنی چقدر؟ بعیداً مین نمیتیوانم
کنترل کنم بگویم کم شد یا نشد .عدد بگذارید ،دقیق« :پسرم! بررسی کردیم در هفتۀ گذشیته بیه
طور متوسا روزی سه ساعت و نیم بازی میکردی ،باید این عدد را به دو ساعت برسیانی» حیاال
این میل شماست ،سه ساعت را برسانید به پنج ساعت ،چهار ساعت ،ولی عیددش را دقییق کنیید:
«پسرم! تو دو ساعت استفاده کردی ،باید برسانی به یک ساعت ».یا «در خانۀ ما بعد از سیاعت 9
دیگر اینترنت تعطیل است ».عدد دقیق بگذارید .نگویید حاال شب که شد ،...این به درد اجرا کردن
نمیخورد ،نمیتوانید اجرا کنید.
نکتۀ دوم دومین تکنیک این است که «قانون را شفاف اعالم کنید ».منِ پدر در ذهینم ایین
است که االن شب جمعه است یا پنجشنبه است -تعطیل است -اشکالی ندارد پسرم ایین بیازی را
انجام بدهد .در دل خودم است .ولی این را اعالم نکردهام .بعد بچه میخواهد بیاید بازی کند ،خب
تعطیل هم هست ،فردا هم مدرسه ندارد .نمیداند این قانون است؟ قانون نیست؟ اگر االن از ایین
قانون عبور کند ،خاشکنی کرده یا نه؟ یا حقش بوده این کیار را بکنید؟ آن وسیا گییر میکنید.
اشکالی ندارد که اگر شما میخواهید شب جمعه را استثناء کنید ،ظهر جمعه را استثناء کنید ،شفاف

صفحه 14

سه گفتار دربارهی تربیت رسانهای

اعالم کنید که «پسرم! قانون این گونه است ،روزهایی که مدرسه مییروی اینقیدر سیاعت ،روزی
که مدرسه نمیروی اینقدر ساعت ».شفاف اعالم بشود.
حتی من دیدم پلیس فتا در سایتش نوشته بود که در کشورهای دیگر پیدر و میادر مینشیینند
حرف میزنند با بچه و تکلیف کامپیوتر ،اینترنت ،بازی و ...را روشن میکننید .بعید ایین قیوانین را
مینویسند ،امضا میکنند و کایذ را روی در یخچال خانۀشان میزنند! شاید ما خیلی در خانیۀمان
چنین فضایی نداشته باشیم ،مال فرهنگ یربی است .ولی در این حد شفافیت توصیه میشود کیه
کامالً معلوم بشود در خانۀ ما ساعت  ،9ساعت  ،10اینترنت دیگر تعطیل است .ایین سیاعت دیگیر
تلویزیون نداریم ،این ساعت شما میتوانید از اینترنت با این شرط استفاده بکنید.

قوۀ مجریه
هدف هدایت فرزند است

نکتۀ اول «قانون را باید به تدریج اعمال کنییم ».مین بیرای پیدر و مادرهیا کیه در میدارل
صحبت می کنم ،همه این را تصدیق میکنند که االن که از جلسه بییرون مییرویم ،دیگیر همیۀ
سیمهای کامپیوتر قطع است ،همۀ اینترنتها تعطییل اسیت ،موبایلهیا در کمید اسیت .یکبیاره از
امشب میخواهیم همه چیز را درست کنیم .چون از اول شدید عمیل مییکنیم ،بچیه کیه یکبیاره
نمیتواند کنار بگذارد ،بعد از دو روز ،سه روز ،پنج روز ،فشار میآورد ،ما خودمان نیرم میی شیویم،
بیخیال کل قضیه میشویم .پدرهای محترم! مادرهای محترم! قانون را بیه تیدریج اعمیال کنیید.
یعنی اگر شما با اطالعاتی که من خدمتتان عرض میکنم متوجه شدید که فرزندتان سوءمصرف
رسانهای دارد ،مثالً زیاد بازی کامپیوتری انجیام میدهید ،زییاد بیا اینترنیت کیار میکنید ،و ییک
استانداردی هم طراحی کردید که از این عدد باید برسی به آن عدد ،این را یکباره اعمال نکنید .در
عرض دو هفته ،سه هفته ،تا آخر ماه ،تا آخر ماهِ آینده ،یک برنامیه بریزیید آرام آرام ،پینج سیاعت
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بشود چهار ساعت ،دو ساعت ،بیاید پایین .یکباره نمیشود اجرا کرد .ایین تکنییک اجیرای قیانون
است.
نکتۀ دوم این است که «قانون را جدی اعمال بکنید ولی بیا محبیت» ،یعنیی قیانون ،قیانون
است ،من میخواهم در خانه اجرا کنم و جدی هم هستم ،ولی هیدفم از اجیرای قیانون مچگییری
بچهام ،درگیری با بچهام و کتککیاری
نیست ،هدفم هدایت بچه است ،تربیت
بچه است .لذا با محبّت همین قانون را
اعمال میکنم.
نکتههۀ سهه م اینکییه «قییانون را
بیاستثناء اجرا کنیم» یعنی اینجوری نباشد که قانون گذاشتیم که اینقدر اینترنیت اسیتفاده کنییم.
بعد شب رفتیم میهمانی ،بگوییم حاال امشب اشکالی ندارد .اگر میخیواهی ییک چنیین اسیتثنایی
بگذاری ،در قانون شفاف اعالم کن که شبهای میهمانی این قانون چطور اعمال میشیود .چیون
اگر در اجرای قانون باب استثناء را باز کنید  ،به سرعت شکست میخورید .اسیتثنائات را در قیانون
پیشبینی کنید .چون اگر وارد اجرای قانون بشویم ،مدام بخیواهیم اسیتثناء بگیذاریم ،امشیب کیه
میهمان آمد اشکالی ندارد ،امشب فالنی میگوید ،امشب آنجا بودی ،امشب خسیته شیدی ،قیانون
دیگر قانون نیست .یعنی در حوزۀ اجرا ما کل وضعیت را به هم ریختیم.

قوۀ قضائیه
جریمه ،تغافل ،تشویق

نکتۀ اول «با تخلف باید برخورد کنیم» یعنی اینطوری نباشد که ما قیانون گذاشیتیم ،سیفت
هم ایستادیم که اجرا بشود ،اما اگر اجرا نشد بیتفاوت باشیم ،نه! در همان قانون بایید دییده شیده
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باشد که آقا! جزای رعایت نکردن این قانون چیست .مثالً شما حساب کردید که بچۀتان در هفتیه
باید طبق استانداردی که ما خدمتتان عرض میکنیم 10 ،ساعت بازی کامپیوتری انجیام بدهید،
بیشتر نشود .این هفته پایش کردید قانون را در قوۀ قضیاییه ،بیسیت سیاعت شید ،بیسیت و پینج
ساعت شد .از قانون تخلف شد ،خب جرمش چیست؟ جزایش چیست؟ چهکار کنیم؟ میشود گفت
شما اگر تخلف کردی از سهم هفتۀ بعدت کم میشود ،خال ؛ و این را جدی اعمال کنید .ممکن
است نقدی حساب کنید! بگویید اینقدر از پول تو جیبیات کم میشود .یعنیی ییک روش اعمیال
جریمه داشته باشید .ممکن است بگویید تحقق فالن وعده به تیأخیر میافتید ،ییا بگوییید اینقیدر
امتیاز داشتی ،امتیازت کم شد .اما اجرا بشود! اینطور نشود که قانون بگذارید ،اجرا هیم بکنیید ،امیا
اگر تخلف بشود بیتفاوت باشید.
نکتۀ دوم «از تغافل سازنده هم یافل نشوید ».تغافل یک توصیۀ اسیالمی اسیت ،میفرمایید
اگر کسی یک جایی اشتباه میکند ،همانجا به رویش نیاورید .شیاید در بعضیی مصیارف اینترنیت
بچهها این نمود داشته باشد ،شما متوجه میشوید که بچۀتان یک کیاری کیه نبایید بکنید کیرده
است ،توی یک سایتی که نباید برود رفته است؛ یک راه این است که بگوییید ایین تخلیف اسیت
دیگر ،قانون هم گذاشته بودید قبال و اجرا نشده ،همانجا وارد شوید و اعمال قانون بکنیید! اینجیا
توصیه میکنند که آقا! تغافل بد نیست ،یعنی به رویش نیاورید .چرا؟ چون این به رو آوردن یعنیی
اینکه من فهمیدم که تو آن کار را کردی .میگویند این پردۀ حجب و حیا که بین شما و بچیۀتان
بود از بین میرود .اینجا باید قانون را اجرا کنید ها! اما عقل حکم میکند که اینجیا تغافیل کنیید،
عوضش یک جای دیگر از یک راه دیگر ،بروید جلوی آن آسیب را ببندید .یعنیی ییرمسیتقیم وارد
شوید.
نکتۀ س م «یکوقتهایی هم پاداش بدهید ».فرزندتان را تشویق کنید ،مثالً پس از گذشت
سه ماه از قانونگذاری ،تخلف نکرده است ،برایش جایزهای در نظر بگیرید؛ (البته دقت کنید لزومیاً
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جایزۀ شما خریدن یک وسیله مثل موبایل یا تبلت نیست ،میتواند از جنس رسانه نباشد ،میتوانید
رفتن به کوه ،استخر ،تفریح ،میهمانی و ...باشد) جایزه دادن میتواند تشویقی برای اجیرای قیوانین
باشد.
نکتۀ چهارم در این بخش اینکه حوزۀ قیوۀ مجرییه و قیوۀ قضیاییه یعنیی اینکیه چیهطوری
قوانینی که در حوزۀ رسانهای در خانه گذاشتم اجرا بکنم و بعد چهطوری پایش کنم ،این در حیوزۀ
علم تربیت است ،در دانشگاه میگویند علوم تربیتیی ،رشیته دارد ،تخصی

دارد ،کارشینال دارد،

فقا هم در حوزۀ رسانه نیست ،یعنی شما ممکن است در حوزۀ اجیرای قیوانین در درل خوانیدن
بچهات هم مشکل داشته باشی .یعنی به بچهام گفتم این درل را بخوان نخوانیده؛ شیب امتحیان
است ،رفته بازیگوشی کرده ،ممکن است قانون تغذیه بگذارید ،بگویید بچۀ مان را ممنوع کیردیم
این چیز را بخورد ،حاال بچه خورده ،چیکار کنم؟ باید بروید سراغ علمای تربیتی ،اسیاتید دانشیگاه
هستند ،کارشنالها هستند ،اساتید حوزه هستند که در حیوزۀ تربییت اسیالمی تحقییق و بررسیی
کردند و توصیههایی به شما دارند و من از شما خواهش میکنم که بروید سراغ آنها .چه در حیوزۀ
قانونهای رسانهای ،چه در حوزۀ سایر قوانینی که در خانۀتان میگذارید.

قانونگذاری برای رسانهها
سواد رسانهای

اما حوزۀ قانونگذاری برای رسانهها متعلق به یک گروه از علوم است که میا اصیطالحاً بیه آن
«سواد رسانهای» میگوییم .من میخواهم جایگاه خودم را مشخ

کنم .من که روی این صندلی

نشستم تنها و تنها اگر صالحیتی داشته باشم در همان حوزۀ اول است .یعنی فقا میتوانم به شما
توصیههایی دربارۀ روش قانونگذاری دربارۀ مصرف رسانهها بکنم .در حوزۀ تربیتِ فرزندتان ،بنیده
کامالً بیصالحیتم .اگر نکتهای هم میگویم از خیودم نیسیت ،تخصی

مین ایین نیسیت ،بنیده
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تخصصم حوزۀ رسانه است .من االن میخواهم راجع به بخش قوۀ مقننه و قانونگیذاری صیحبت
کنم ،اما بعدش که در حوزۀ تربیتی به مشکل خوردید از مشاوران تربیتی استفاده کنیید ،از اقیوام و
دوستان و بزرگواران ،از معلمین مدرسه ،مشاورین مدرسه ،مشاورین کیانون کیه بچیههای شیما را
میشناسند .اینها در حوزۀ تربیتی میتوانند به شما مشاوره بدهند ،من از این به بعد بحثم در حیوزۀ
قانونگذاری برای رسانهها است :مثالً در حوزۀ بازی چهجوری قانون بگیذاریم ،در حیوزۀ اینترنیت
چی را باید رعایت بکنیم و...
اما شعار ما یک آیه از قرآن کریم است که دقیقاً به صورت دستور به ما داده شده و ما موظیف
هسییتیم اجییرایش بکن ییم« :اعوذبییاهلل میین
الشیطان الرجیم ،بسم اهلل الرحمن الیرحیم،
فلینظر اإلنسان إلی طعامه» .آیه  23سیورۀ
مبارکۀ عبس .پس باید انسان به یذایی که
میخورد نگاه کند.
این معنای ظاهریِ آیه است و در بطین
آن و در تفاسیر نوشتهاند که فقا یذا یذایِ معمولی که روی مییز میگذارنید میخیوریم نیسیت،
ممکن است یذای روح باشد ،ممکن است رفیق باشد ،ممکن است کتاب باشد .اینکه انسیان بایید
به یذایی که میخورد نگاه کند یک معنای ظاهری دارد که باالخره مهم هم هست که چه دارییم
میخوریم و یک معنای باطنی که حاال این یذا میتواند یذای معنوی باشد ،رزقِ ییرمادی باشد.
ما در حوزۀ رسانه دقیقاً با همین مسأله دست و پنجه نرم میکنیم .رسانهها را ما داریم مصیرف
میکنیم و این خوراک روح ماست .چطور صدسال پییش کتیاب خیوراک روح بیود .االن رسیانهها
اضافه شدهاند :تلویزیون ،رادیو ،روزنامهها ،انواع مجالت و انواع رسانههای نوین ،اینترنت ،موباییل،
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شبکههای اجتماعی ،بازی کامپیوتری ،همۀ اینها خوراک روح ما شده و دستور مستقیم دینی به ما
این است که آقا! انسان مؤمن! سر سالمت میخواهی به گور ببری ،نگاه کن چه میخوری .دقییق
شو که چه میخوری.
وقتی اسم یذا میآید و راجع به سفره و خوردنیها صحبت مییکنیم ییک اصیطالح قشینگی
داریم ،میگوییم «رژیم مصرف» ،با این آشنا هستیم ،میگوییم آقا! من رژیم مصرف فالن چییز را
دارم .من توی رژیم مصرفم این نیست ،یا توصیه شده که این فرآوردۀ لبنیی ییا فیرآوردۀ گوشیتی
توی رژیم مصرف شما باشد .چرا در حوزۀ یذا ما این را میگوییم؟ عین ایین در حیوزۀ رسیانه ،در
حوزۀ محتوای معنوی هم وجود دارد.
بحث من راجع به رژیم مصرف رسانهای است .همانطور که رژیم مصرف یذایی ییک دسیتور
عمومی برای سالمتی است ،یعنی اینطوری نیست که من حتماً باید مریض شوم تا فالن چییز را
بخورم یا نخورم ،برای اینکه سالم بمانم هیچوقت نباید بخیورم .در حیوزۀ رسیانه هیم اینطیوری
است ،لزوماً این نیست که بچۀ شما چون االن امتحان دارد نباید اینگونه از رسیانه اسیتفاده کنید.
شاید درست این باشد که بچۀ شما هیچوقت نباید از این رسانه استفاده بکند.

اهمیّت رژیم مصرف رسانهها
رژیم مصرف یک دستور عمومی برای سالمتی است ،چه زمانی کیه شیما بیمیار هسیتید ،چیه
زمانی که شما سالم هستید .در رژیم مصرف رسانهای هم چه زمانی که دچار مشکل میشوید ،چه
زمانی که واقعاً مشکلی هم نیست ،برای اینکه بچه سالم رشد کند ،برای اینکه سالم بزرگ بشیود،
نیاز دارد که رژیم مصرفش درست بشود .من و شما هم اینطوری هستیم ها! یعنی این فقا برای
بچه نیست ،برای همه است ،یعنی منِ سی و چند ساله ،شمای چهل و چند ساله ممکن است کیه
در حوزۀ رسانه بیماری پیدا کنیم .شما هم وابستگی خا

به رسانههای خا

پیدا کنید ،ییا سیوء
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مصرف رسانهای داشته باشید ،شما هم باید رژیم مصرف رسانهای بگیریید .و همینطیور در طیول
زندگی باید بتوانیم سبد مصرف رسانۀ خانوادۀمان را به گونیهای تنظییم کنییم کیه دچیار مشیکل
نشویم.
بچه های شما االن در سن مهمی هستند .بچهها اگر در این سن عادتهیای اشیتباه ییذایی و
عادتهای اشتباه رسانهای پیدا بکنند عواقبش جبرانناپذیر است .چون این سن ،سن رشید اسیت،
سنی است که دارد هویتش شکل میگیرد ،عادتهای هویتیاش شکل میگیرد .اگیر االن اشیتباه
مصرف کند ،مثل همین تصویری که میبینید ،دچار چاقی میشود .بچۀ شما اگر زییاد فسیت فیود
مصرف کند ،یذاهای آمادۀ بیرونی مصرف کنید ،چیاق
میشود .بچهای که به طور استاندارد باید حدود سی و
پنج  -چهل کیلو باشد ،میشود شصت کیلیو  -هفتیاد
کیلو .همین االن ما بعنوان معلم در مدرسه بیا مشیکل
چاقی پسر بچهها مواجهیم .یذای درست نمیخورد ییا
نحوۀ یذا خوردنش بد است ،چاق شده است.
یک پسربچۀ پایۀ نهم باید متوسا  45کیلو باشد ،امیا  80کیلیو شیده اسیت .ایین پسیربچه در
کالل به هم میریزد ،میخواهد فعالیت بدنی بکند همراه بقیۀ رفقایش ،میخواهید بنشییند روی
صندلی نمیتواند ،میخواهد بخندد نمیتواند ،میخواهد راه برود ،...این بچه اذییت میشیود .ییک
دقیقه دو دقیقه نیست ،در طول زندگیاش اذیت میشود .ببینید بید مصیرف کیردن مخصوصیاً در
سن پایین چه عواقب بدی دارد ،حاال یک کسی در سن چهل سالگی دچار چاقی شده وزنش رفته
باال ،میگویند این چل چلیاش را کرده دیگر ،رشدش را کرده ،ولی بچه در سین سییزده سیالگی
چاق است ،این را بعداً چه کارش میخواهی بکنی؟ یا از آنطرف سوءتغذیه دارد ،بد یذا خورده ،کم
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یذا خورده ،در مناطق محروم زندگی میکند ،دسترسی مناسب ندارد به مواد خوراکی سیالم .خیب
این در طول زندگیاش مشکلدار میشود ،بیماریهای العالج میگیرد.
در حوزۀ رسانه هم دقیقاً همینطوری است ،من مثال ملمول میزنم کیه اهمیّیتش مشیخ
شود .بچۀ شما اگر االن در سن  12سالگی بازی رایانهای بدی انجام دهد ،تصیاویر بید از ذهینش
پاک نمیشود ،همۀ سالهای آینده آن تصاویر در ذهنش است .اگر االن عیادت بید در اسیتفاده از
موبایل پیدا بکند و عادت کتاب خواندن ،عادت مطالعه پیدا نکند ،در  30سالگی که نمیتواند کتاب
خوان بشود ،االن وقتش است ،وقتش را از دست میدهد.
لذا مهم است که ما به رژیم مصرف رسانهای فرزندانمان اهمیت بدهیم .من میخواهم به شیما
کمک کنم که چه قوانینی در این حوزه بگذارید.
میگوید سی سال پیش خانههای ما اینجوری بود ،آدمهای الیر جلوی تلویزیونهیای بیزرگ
نشسته بودند .ولی سبک زندگی ما تغییر کیرد .ده سیال
بعد تلویزیونها باریکتر شد و میا چیاقتر شیدیم .و االن
دیگر اینجوری شده :تلویزیونها خیلی بارییک اسیت و
آدمها همه چاق شدند .این راجع به همین یذا خوردن و
ارتباطش با رسانه است .میگوید ببین چهجوری تغییر در
جذابیتهای رسانهای سبک زندگی ما را عوض میکند.
ما االن دچار همین هستیم ،ما دچار چیاقی هسیتیم ،میا
زییاد از رسییانهها اسییتفاده م ییکنیم .مییا رژییم مصییرف
رسانهایمان یلا است .باید درستش کنیم.
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پنج سؤال کلیدی در تعیین رژیم مصرف
چهطوری درستش کنییم؟ پینج تیا سیؤال اسیت ،کیه هیر
خانوادهای برای طراحی نظام تربیتی خیانوادگیاش،
تربیت رسیانهای خیانوادهاش بایید بیه آن
جواب دهد .شما رژیم مصرف ییذایتان را
هم بخواهید طراحی کنید ،این پینج سیؤال را
باید جواب بدهید .چه کسی؟ چهه چیهزی؟
چه مقدار؟ چه زمان؟ چه مکهانی؟ وقتیی
میگوییم قانون بگذارید یعنی راجع به این پنج سؤال در خانۀتان جواب شفاف داشته باشید.
چه کسی؟ قانون را هم برای بچۀ  5ساله میگذارند هم بچۀ  15ساله .اینها هرکدام رژیمشیان
فرق میکند .نیازهایشان فرق میکند .چه چیزی؟ چی بخورد؟ اینکه میخورد چیست؟ پاک اسیت،
پاک نیست ،حالل است حرام است ،چه مقدار بخورد؟ زیاد است؟ کم اسیت؟ چیه زمیانی بخیورد؟
صبح بخورد؟ شب بخورد؟ دو وعده بخورد؟ کِی بخورد؟ و چه مکانی؟ ما کجا مجیاز هسیتیم ییذا
بخوریم ،ما کجا مجاز هستیم مصرف رسانه داشیته باشییم؟ در مهمیانی ،در خانیه ،در مدرسیه ،در
مسجد .پنج سؤال است که باید جواب دهید؛ اگر جواب دهید و شیفاف قیانون را اعیالم کنیید میا
میتوانیم بگوییم که رژیم مصرف رسانهای بچۀمان را طراحی کردیم .گام اول طیی شیده اسیت،
قوۀ مقننه وظیفۀ خودش را کامالً انجام داده.
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سؤال اول ،چه کسی؟
سؤال اول سؤالِ چه کسی؟ است؛ و راجع به این صیحبت میکنید کیه مخاطیب میا در ایین
برنامهها و نظم یذایی و رسانهای که دارییم طراحیی مییکنیم چیه

چه
چیزی؟

کسی اسیت؟

شما االن پیای صیحبت کارشینالها بنشیینید ،تیوی
اینترنت ،الی ماشاءاهلل نظر و توصییه و مقالیه پییدا

چه
مقدار؟

چه کسی؟

چه
مکانی؟

میکنید که میگویند از این رسانه استفاده کنید ،از
این استفاده نکنید .و این توصیه ها با هم اختالف دارند .در همین

چه
زمانی؟

حوزۀ سواد رسانهای در کشور ،هسیتند اسیاتید بزرگیواری کیه توصییه

میکننیید کییه

بچۀ شما خوب است از سه سالگی پای اینترنت بنشیند .هستند افرادی که توصییه میکننید بچیه
وارد مدرسه که میشود دیگر باید موبایل داشته باشد و هستند کسانی که میگویند بچیهها تیا 18
سالگی دست به اینترنت نباید بزنند ،موبایل نباید داشته باشیند .ببینیید! کارشینالها اختالفنظیر
دارند ،میخواهم بگویم ریشۀ این اختالفنظر
چیسییت ،مسییأله را بییرای شییما یکبییار بییرای
همیشه حل کنم که پای نظر کارشنالها که
مینشینید به چی باید دقت کنید.
این کارشنالهای محترم هرکدام متخص

یک چیزی هستند ،یکی فناوری اطالعات ،یکیی

روانشناسی ،یکی جامعهشناسی ،یکی علوم تربیتی ،هرکدام از زاویۀ نگاه خودشان به مسیأله نگیاه
میکنند .اما من و شما به عنوان پدر و مادر ،باید یک چیز را مالک عمل قرار بدهیم و یییر از آن
به هیچ چیز دیگر توجه نکنیم ،من اصطالحاً اسم این را گذاشتهام «مسألۀ رشد».
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بنده میگویم آن چه برای من و شمای پدر و مادر مهم است ،مسألۀ رشید اسیت .مین کیاری
نییییدارم کارشیییینالها چییییه
میگوینییید ،همیییه توصییییهها
محترم اسیت هیا! امیا آن کیه
برای من مهم است مسألۀ رشد
است .یعنی چی؟ یعنی بچۀ من
االن در چه سنی است؟ مصرف
رسانۀ بچۀ  7ساله با بچۀ  9ساله فرق دارد 9 .ساله با  15ساله فرق میکنید .کارشناسیان محتیرم
بدون توجه به این مسأله دارند توصیه میکنند .و اصالً حوالشان نیست بچیۀ مین االن در بهیار
عمرش است و زندگی بچۀ من یک بهار بیشتر ندارد ،بهار دارد تمام میشود .دیگر برسد به  18ی
 19میرود توی تابستان ،هرچه در بهار کاشت ،زحمت کشید ،شکوفه زد ،حاال در تابستان میتواند
برداشت کند .اگر زمان بگذرد دیگر من فرصت جبران ندارم .به این توجه نمیکنند متأسفانه.

مسألۀ رشد و تفاوتها

مسألۀ رشد میدانید چه میگوید؟ میگوید کیه
مراحل مختلیف رشید اقتضیائات خیودش را دارد،
یعنی بچۀ من در آستانۀ سن بلوغ ،در حین بلوغ و
بعیییدش اقتضیییائاتی دارد ،روحیییش ،روانیییش،
ارتباطاتش ،اقتضائاتی دارد ،لذا مصرف رسانهایش باید فرق کند ،باید با احتیاط باشد .همانطور که
بچه وقتی نوزاد بود شیر میخورد ،بعد کم کم یذاهای ساده خورد ،بعد یذای سفت خیورد .چطیور
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وقتی رشد میکرد یذایی که میخورد فرق میکرد و کامل میشد ،در حوزۀ رسانه هم دقیقاً همین
است .من و شمای پدر و مادر -با احترام به نظر همۀ کارشنالها -تنها چیزی که باید میدنظرمان
باشد ،مسألۀ رشد است .اینکه بچۀ من در چه سنی اسیت ،و ایین نکتیۀ مهمیی اسیت ،کیه لزومیاً
بچههای ما در یک سن نیستند ها! یعنی اگر همۀ بچههای ما کالل هفتم هستند ،اینها همیه بیا
هم همسن نیستند ،سنّشان در شناسنامه یکی است ،ولی این یک خورده عقلش بیشیتر میرسید،
این یکی کمتر میرسد .شاید چیزی که برای همکالسیاش خوب است ،برای بچۀ من بید اسیت.
او یک اندازهای مصرف رسانهای دارد که برای بچۀ من خوب نیست ،چون بچۀ من در این مرحله
از رشد است .یا برعکسش ،برای بچۀ مین خیوب اسیت بیرای او خیوب نیسیت .ایین را بفهمییم،
تفاوتها را درک کنیم.
یعنی حتی بچههایی که در مدرسیه بغیل
هم مینشینند ،مثل این قابلمهها ،همیه ییک
شکل هم هستند ،یک رنگ هم هستند ،ولی
فرق میکنند .منِ معلم مییفهمم ایین بچیه
تیزتر است ،او ییک خیورده نییاز بیه تمیرین
بیشییتری دارد .در حییوزه رسییانه هییم هم یین
است ،این بچهای است که با توجه به توان ذهنییش دو سیاعت بیازی کیامپیوتری میکنید ،کیالً
زندگیاش به هم میریزد .ولی یک بچۀ دیگر هست که نه! تیا دو سیاعت در روز خیلیی ذهینش
مشغول نمیشود .ما توصیهها را باید مبتنی بر این انجام بدهیم.
در پاسخ به سؤال اول در تنظیم رژیم مصرف ،سؤال چه کسی؟ ما باید حوالمان باشید کیه
محتواهای رسانهای ،مخاطبین مختلف دارند .همه ما این مثال را میفهمیم ،تلویزیون برنامۀ اخبار
 20:30دارد ،بعید میدانم بچهها یا خانمها زیاد خبر تلویزیون نگاه کنند ،خبر برای آقایان اسیت .از
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آنطییرف برنامییه آشییپزی هییم دارد ،بعیید مییدانم
آقایان هیم در تلویزییون آشیپزی نگیاه کننید ،از
آنطرف برنامیه کیودک هیم دارد و مین بعیید
میدانم کسی نگاه نکند! چهطوری میا
اینجا به راحتیی مییفهمیم ایین را؟

برنامه
کودکان

برنامه
خبری
برنامه
آشپزی

چون من و شیما بیا تلویزییون بیزرگ
شدیم ،یعنی وقتی بچه بودیم تلویزیون بوده و دیدیم ،استفاده از رسیانۀ تلویزییون را ییاد گیرفتیم.
میفهمیم این کانال من نیست ،میزنیم آن کانال .قشنگ فهمیدیم ،نه نییاز بیه توضییح دارد ،نیه
کسی به ما درل داده ،خودمان می فهمیم .اما وقتی میرسیم به تلگرام ،دست و پایمیان را گیم
میکنیم .نمیفهمیم این تلگرام مثل همان تلویزیون است ،فرقی که نمیکنید ،ایین کانیال بیرای
پیرمردهاست ،این برای خانمهای خانهدار است ،این برای دختربچههاست .مین تلگیرام بچیهها را
نگاه کردهام :از آن باالی فهرست ،کانال پیرمردی هست ،کانال آخوندی هست ،کانیال مهندسیی
هست ،کانال دختربچهها هم هست .معلیوم اسیت نفهمییده کیه کانالهیا مخاطبهایشیان فیرق
میکند .یعنی به سؤال چه کسی؟ درست پاسخ نداده اسیت .مین ییک پسیر دوازده سیالۀ قمییِ
ایرانیِ شیعه هستم .بیرای ایین آدم،
کانالهییای رسییانه بییا ی یک دختییر
آمریکاییِ دوازده ساله فرق میکنید.
در یرب این را میفهمند.
ایییین درجهبنیییدی فیلمهیییای
سینمایی توی آمریکاست .خودشان
میفهمند که این فیلم درجۀ  Bدارد ،یعنی این برای تماشاگران عمومی است .بعضی از فیلمهیای
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سینمایی  PGمیخورد ،یعنی حوال والدین باشد این ممکن است برای بچهها خیوب نباشید .اگیر
درجۀ  PG13بخورد عمالً الزم و ضروری است که اگر بچهای میخواهد سیینما بیرود ،بیا پیدر و
مادرش برود ،یعنی بلیا سینما به بچۀ زیر  13سال فروخته نمیشود .ببین! این را در خیودِ آمریکیا
برای خودِ فیلمهای آمریکا میگذارند و دارند اجیرایش میکننید .میا نمییفهمیم .درجیۀ  Rوقتیی
میگیرد ،عمالً کودک و نوجوان دیگرنمیتواند به راحتی سینما برود .و بعد وقتیی  NC17میخیورد
اصالً توصیه نمیشود بچه این فیلم را ببیند .من کاری ندارم که چه مالکهایی را در فیلم در نظر
گرفته اند ،با فرهنگ خودشان است ،اصل قضیه را دارم میگویم که آنها در طراحی مصرف فییلم
سینماییشان یک چنین ردهبندی را قائل هستند.
در حوزۀ بازیهای کامپیوتری هم درجهبندی هست که باز من و شما نمیدانیم که در دنیا هیر
بازیای دست هر بچهای نمیدهند .شیما هیر بیازی کیامپیوتری بچیههایتان دارنید ،در خانیۀتان
سیدیاش را بگذارند بیاید باال ،اولین صحنه که ببینید درجهبندی بازی اسیت .چیون اگیر درجیه
بندی نداشته باشد در جهان اجازۀ فروش ندارد .میگوید این بازی مناسب بچۀ  12ساله 16 ،سیاله
یا  18ساله است .زیر  18ساله نباید استفاده کند .حتی در بعضی از کشورها محدودیت فروش دارد،
یعنی بچه نمیتواند تنهایی برود این بازی را بخرد ،اگر مناسب سنش نباشد ،باید کیارت شناسیایی
ارائه کنند ،یا پدر و مادرشان بروند بخرند .اینها سایت دارند ،یعنی شما قبل از خرید میروید تیوی
سایت چک میکنید که ببینید به درد بچۀتان میخورد یا خیر .بامزهتر اینکه میا ایرانییاش را هیم
داریم ،یعنی ما االن هشت سال است در ایران بنیاد ملی بازیهای رایانهای دارییم و ییک نظیامی
است به نام نظام اسرا ،درجهبندی ملی بازیهای رایانهای .سایت هم دارد esra.org.ir :االن در
مغازهها بروی ،بازیهای مجاز همه درجهبندیهای فارسی هم دارد و جالب است هیچکس رعایت
نمیکند.
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یعنی همۀ ما از بیخ در پاسییخ به سیؤال چه کسی؟ در بازیهای رایانهای ،تعطییل هسیتیم.
من چشم بسته به شما میگویم ،تشریف ببرید در خیابان ،اولیین گیمنتیی کیه میبینیید ،خودتیان
شانسی بروید ،وارد گیمنت بشوید ،بچههایی که نشسته اند متوسا سنشان دوازده سال است ،امیا
بازیای که میکنند حتماً باالی شانزده سال است ،با استاندارد آمریکا و اروپا ها! اصالً ما در حوزۀ
بازی کامپیوتری چه کسی؟ را نمیدانیم .خب بابا! شما دوسیت نداریید بچیۀتان ایرانیی تربییت
بشود؟ اشکال ندارد ،به جهنّم! بچۀتان را آمریکایی بزرگ کنید ،بازیِ مثبت  18سال ندهیید بچیۀ
دوازده ساله بازی کند .باور کنید همین یک نکته را رعایت کنیید ،اصیالً نییاز بیه فصیلهای بعیدِ
صحبت من نخواهید داشت.
مسألۀ رشد به ما میگوید ما در مسیر رشد به سلسله مراتب نیاز داریم .میا بایید دسیت بچیه را
بگیریم ،پله پله باال ببریم .باز مثال میزنم ،مثل رانندگی ،شما دست یک بچۀ شش سیاله سیوویچ
میدهید رانندگی کند؟ نه! تا یک سنی اصالً ممنوع است ایشان دست بیه سیوویچ بزنید ،تنهیایی
سوار ماشین بشود .پس ببین ما برای رشد بچه تا یک سنی «ممنوعیت» را منطقیی مییدانیم .در
صورتی که االن به خیلی از پدر و مادرها بگویی بچۀ دبیرستانی شما چه نییازی بیه اینترنیت
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روی گوشی هوشمند تمام اتوماتییک دارد؟ نمیفهمید ،میگویید تکنولیوژی اسیت ،خیوب اسیت.
میگوییم بابا! تو چطور در رانندگی این را میفهمی که نباید سوویچ ماشین را دست بچیه بیدهی،
خطر دارد ،اینجا متوجه نمیشوی؟ این سلسله مراتیب مهیم اسیت .بعید بیه ییک سینی میرسید
میگوییم «آموزش» .دیگر پسر شما پانزده ساله  -شانزده ساله که میشود عالقهمند میشیود بیه
رانندگی ،به او توضیح میدهید ،تابلوهای راهنمیایی را میفهمید ،ییک جاهیایی هیم خلیوت بیود
مینشیند پشت فرمان؛ پدر نشسته ،پسر هم هست ،در مکان خلوت به او آموزش مییدهیم .بچیۀ
شما در مدرسه آرام آرام یاد میگیرد (ان شاءاهلل که یاد میگیرد ،قرار است که ییاد بگییرد!) کیه از
رسانهها استفاده کند ،مثالً اینترنت چیست ،گوشی همراه چیست ،قرار است یاد بگییرد ،ان شیاءاهلل
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پایۀ دهم از همین مهرماهی که می آید قرار است کتاب سواد رسانهای داشیته باشیند ،قیرار اسیت
آموزش ببینند.
بر فرض که یاد بگیرند ،پسر 18 ،سالش شد ،دیگر رفت آزمون هم داد ،گواهینامه هیم گرفیت.
حییاال حییق دارد هییر
کییاری بکنیید؟ نییه! در
همین قانون رشد ،شیما
میگویی که آقا! پسرت
آموزش هم دیید ،حیاال
حق ندارد هر کاری بکند .در خیابان پلیس هم داریم .قانون هم داریم .این که حاال من  18سیالم
است دیگر فیلترشکن مجاز است؟ نهخیر! حاال که من  20سالم است هر فیلمی را میتوانم ببیینم؟
نهخیر! ربطی ندارد .چون بلد هستی و مجوز استفاده داری حق نداری قانونشکنی کنی .حاال دیگر
ماهواره آزاد است برای ما ،...ما دیگر آب از سرمان گذشته ،...آدم تیا تیوی قبیر نخوابید کیه آب از
سرش نگذشته که ،چهجوری شما گارانتی کردید خودتان را؟ تا آخر عمر آدم باید مرحلیۀ پیایش را
در نظر داشته باشد .و بعد برسد به خودکنترلی ،یک جایی میرسد که پلیس هم نیست ،دنیای آزاد
رسانه ،چیزی که ما فکرش را نمیکردیم بیست سال پیش ،ولی بعید نیسیت تیا هفیت هشیت ده
سال دیگر به آن برسیم .یعنی به یک جایی برسیم که ما به هیچ وسیلۀ دیگری به یییر از همیین
وسایل سادۀ دم دستی ،برای ارتباط با هر کسی در هر جای دنیا احتیاج نداشته باشیم.
من وقتی دانشآموز بودم ،فکر نمیکردم یک روزی بیاید که من بتوانم یک جایی بنشیینم ،بیا
انگشت اشاره کنم ،شما یک تصویر به این بزرگی و کیفیت ببینید .نیه آن موقیع وییدئو پروژکتیور
بود ،نه لپتاپ بود ،اما پانزده سال گذشته .عادی شده اینها .پانزده سال دیگر خیلی تکنولوژیهای
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پیشرفتهتر برای ما عادی شده است .باید برسیم به خودکنترلی ،رشد همین است دیگر ،قانون رشد
این است ،بچۀتان را پله پله رشد بدهید تا به مرحلهای که باید برسد.
این پاسخ من بود به سؤال شمارۀ یک .پس با توجه به سنّ فرزندتان ،شرایا روحیاش ،فضای
خانوادگیتان ،اقتضائات صنفی خودتان ،قانون بگذارید و در پاسخ به سؤال اول :چهه کسهی؟ در
این حوزه کامالً شفاف عمل کنید.

سؤال دوم ،چه چیزی؟
سؤال دوم ،بحث چه چیزی؟ است .دیگر فهمیدیم ما با یک پسربچۀ  12ساله طرف هستیم،
پس قانونها برای این آدم است .قانون  18ساله را بیرایش نمیگیذاریم ،قیانون خیود ایین آدم را
میگذاریم .خب حاال چه چیزی؟ حاال از چه رسانهای استفاده بکنیم؟ چه رسانهای مجیاز اسیت؟
چگونه مصرفهای رسانهای مجاز است؟ من با اجیازۀ علمیای بزرگیوار در مجلیس ،ییک نمیودار
طراحی کرده ام که کمی مسأله را به ذهن نزدیک کند .ما در حوزۀ رسیانه گنیگ هسیتیم ،نقشیه
نداریم ،میخواهم یک نقشه دستتان بدهم.
نسبت شرع ،عقل و عرف در رژیم مصرف رسانه

ببینید! من مثال یذا میزنم چون برایمان مشخ

است .من یک نمودار کشییدم ،ایین سیتون

عمودیاش شرع و ییرشرع است ،آن باال شرعی ،پایین ییرشرعی است .ییک نمیودار افقیی هیم
کشیدم ،گذاشتم عُرف و عقل ،آنطرف ضدعُرف و عقل .میخواهم همۀ یذاهای ممکن را برییزم
توی این نمودار ،از حیث شرعی بودن و ییرشرعی بودن ،از حیث عرف بیودن و ییرعیرف بیودن.
چیزی که مردم میخورند ،چیزی که ما خوردنش را از نظر شرعی مجیاز مییدانیم بیا چییزی کیه
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نمیدانیم .میخواهم برایتان توی نمودار بکشم .بعد میخواهم عیناً رسانهها را بگیذارم ،فکیر کینم
اینجوری توی ذهنتان بیشتر بماند.
االن ما در محیدودۀ
شرعی و عقل و عیرف،
یک چیزی که هم خیدا
میگوییید بخییور اشیکال
نیییدارد ،هیییم میییردم
میپسییندند ،چیییز بییدی
نمیدانند .ما آب و نیان
را داریم ،آب و نان را میخوریم ،مشکلی نداریم ،خدا گفته ،بندۀ خدا هم دوست دارد .ذبیح حیالل،
گوشت حالل را دقیقاً میخوریم ،توی دنیا هم اگر کسی گوشت بخورد میخورد .خیوردن گوشیت
مخصوصاً اگر ذبح حالل و پاک شده باشد اشکالی ندارد .نوشابه هم هست ،حاال خدا نگفته نوشابه
نخور ،ولی به خاطر ضررهایی که دارد ،میدانیم قندش زیاد است ،زییاد توصییه نمیشیود ،آسییب
میزند به بدن .یعنی من آب و نان را گذاشتم باال ،نوشیابه را ییکخورده پیایینتر کشییدم ،چیون
باالخره ضرر دارد و ما مجاز نیستیم خودمان به دست خودمان ،به خودمان ضرر بزنیم ،حرام نیست
ولی خب یک پله به مرز نزدیک میشود نوشابه خوردن .حالل است ،ولیی خیب مثیل آب و نیان
نیست که بگوییم واجب است بخوریم یا چیز خوبی است.
این پایین ما چیزهایی داریم که توی دنیا میخورند ،یعنی هرجور ذبحی را میخورنید ،ولیی میا
مجاز نمیدانیم؛ خوک ،خورده توی دنیا میشود ولی ما مجاز نمیدانیم ،شراب هم همینطیور ،بیه
وفور توی دنیا میخورند ،ولی ما مجاز نمیدانیم .ببینید! دارم راجع به یذا صیحبت مییکنم ،تیوی
ذهن خودتان رسانهها را بیاورید .پس رسانههایی هم میتوانیم داشته باشیم کیه تیوی ایین دسیته
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باشند ،در همۀ دنیا هست ولی ما محدودۀ شرعی داریم .اگر با رسانه هم مثل ییذا برخیورد کنییم،
مشکلمان کالً حل میشود .ببینیم آیا چیزی داریم که هم خدا میگویید نخیور ،هیم خیوردنش را
عقل اصالً نمیپسندد؟ زیاد است :سوسک! گربیه! اینهیا خیوردنی اسیت ،میخورنید ،در بعضیی از
جاهای دنیا میخورند ،اما همانها هم که آنجا میخورند میدانند که این خیلی خوردنی نیست.
یعنی بقیۀ دنیا هم اینجوری نگاه میکنند :این چینیهیا چیهجوری سوسیک میخورنید؟ ولیی
میخورند ،گربه هم میخورند ،حتی خون؛ مثالً دهانش خون بیاید قورت میدهد ،یعنی خون هیم
قابل خوردن است .ولی در دنیا کسی این کار را کار درستی نمیداند که خون بخوریم .ولی خیورده
میشود.
آن قسمت چهارم چی؟ آیا چیزی هست که عقل نپسندد ،بگوید من نمیخورم ،امیا خیدا گفتیه
باید بخوری ،این خوردنی است؟ پیدا میشود چنیین چییزی؟ ممکین اسیت؟ نمیشیود دیگیر ،میا
ادعایمان این است که باالخره دستور دینی ما تابع عقل است .مگر ممکن است شما ییک چییزی
پیدا کنید که ضدعقل باشد ،ضررش ثابت شده باشد ،معلوم باشد تو را به کشتن بدهد ولیی بگویید
بخور؟ در حالت عادی پیدا نمیشود ،مگر یک استثنائاتی ...عیین نمیودار را االن میخیواهم بیرای
رسانهها که تکلیف سؤال چه چیزی؟ است را بکشم؛ کیه مشیخ
رسانهها ،چه چیزیاش را مصرف بکنیم.

بشیود میا مجیاز هسیتیم از
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در محدودۀ شیرعی و
عرفی ،در حوزۀ رسیانهها،
چه رسانهای را خداوکیلی
مییا میتییوانیم اسییتفاده
کنیم؟ با چیه هیدفی؟ بیا
چه منظیوری رسیانهها را
میشییود اسییتفاده کییرد؟
«آموزش»؛ یکی از کارکردهای رسانه آموزش است ،کتاب ،مقاله ،تلویزیون ،رادییو ،اینترنیت .کیار
خوبی هم هست ،چه اشکالی دارد؟ در مدارل استفاده میشود ،در آموزشهیای عمیومی اسیتفاده
میشود« .اطالعرسانی»؛ آب و هوا چهجوری است ،با شهرها آشنا بشویم ،با حیوانات آشنا بشیویم
با کوهها آشنا بشویم ،راجع به امور اقتصادی آشنا بشویم ،راجع به امور زندگی آشنا بشویم.
اینها استفادههای عقلی و عرفی از رسانه است که شرع هم در حد خودش بیا رعاییت میوازین
شرعی میپسندد .آیا چیزی هست که شرع نپسندد ولی عقیل و عیرف زییاد در رسیانهها مصیرف
بشود و استفاده بکنند؟ هست؛ ببینید! قمار در این دوره و زمانۀ ما ،ییک فعالییت کیامالً رسیانهای
است .اوالً خودِ قمار با رسانه انجام میشود و اصالً ما قمارهایی داریم کیه فقیا رسیانهای اسیت.
یعنی شما در سایت وارد بشوید ،هیچ چیز واقعی وجود ندارد ،میآیید یک دکمیهای میزنیید ییک
پولی شارژ میشود ،شما کامالً دارید رسانهای قمار میکنید .و از آنطرف رسانهها دارند بیه شیدّت
به قمار دامن میزنند .در فوتبال ،در انواع ورزشها...؛
خب ما این را شرعاً جایز نمیدانیم ،ولی در دنیا عرف هسیت ،در همیۀ اسیتادیومهای فوتبیال
دکههای شرطبندی وجود دارد .در همۀ دنیا شرطبندی جیزء فوتبیال اسیت .ولیی خیب میا جیایز
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نمیدانیم .موسیقی ،موسیقیِ مطرب مخصوصاً ،موسیقیهایی که بسیار برای لهیو و لعیب اسیتفاده
میشود ،در دنیا استفاده میشود اینهمه مکانهایی وجود دارد ،هنرمندانی دارد ،ما جایز نمیدانیم.
ما استفاده از اینگونه رسانه را جیایز نمییدانیم و حتیی پیورن بزرگسیال ،مسیائل ییراخالقیی
بزرگساالن ،دنیا جایز میداننید ،یعنیی فیلمهیای ییراخالقیی ،نشیان دادن صیحنههای نامناسیب
ییراخالقی خانوادگی ،دنیا جایز میدانند ،فییلم میسیازند ،هنرمنیدها و فیلمهیایش معلیوم اسیت،
فروش اینها و سایتهایش معلوم است ،قانونی هم هست ،مالیاتشیان را میدهنید ،زندگیشیان را
میکنند و هیچ مشکلی هم ندارند .ما اصالً جایز نمیدانیم .پس گونههایی از رسانه اسیت کیه بیه
شکل کلی ما توصیه نمیکنیم ،ولی در دنیا فراوان است.
شما وقتی شهروند دهکدۀ جهانی میشوید www ،میزنید ،آن محتواها هسیت .پیس میا بایید
بتوانیم بر مصرف رسانهایمان یک مرزی بگذاریم ،من مرز شرع را پیشنهاد میکنم ،واقعاً به نظرم
مرز خوبی است ،مرزی است که ما را از خطرات نجات میدهید .چیزهیایی هیم هسیت کیه هیم
ییرشرعی است ،هم عقل و عرف نمیپسندد .مثالً واقعیتها را در رسانهها دروغ یا واژگیون جلیوه
دادن؛ یک رسانهای که به درویگویی معروف است ،هیچجای دنیا نمیپسیندند ،همیۀ رسیانههای
دنیا ،حتی آن مستکبرترین رسانهها ،همه تالششان این است که وانمود کنند ما راستگو هسیتیم.
اصالً نمیپسندند که به آن ها بگویی درویگو؛ ما هم نمیپسندیم .ببینید ما یک جا اشیتراک نظیر
داریم.
جالب است بدانید در حوزۀ مسائل اخالقی ،پورن اطفال را در همۀ دنیا ممنوع میداننید ،یعنیی
میگویند بچههای زیر  18سال ،زیر پانزده سال ،مجاز نیستند که فیلمهای ییراخالقی بازی کنند،
یا تصاویر ییراخالقی شان نمایش داده بشود .به شدت برخورد میکنند ،حتی در آمریکیا ،دسیتگیر
میکنند ،زندانی میکنند ،حبس ابد میدهند .بیرای کسیانی کیه در حیوزۀ پیورن اطفیال فعالییت
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میکنند .یعنی آنجا هم باالخره با عقل و شعور خودشان یک جایی مرز گذاشتند .میگویند باالخره
این بچه است ،این اجازه ندارد وارد کسب و کار و تجارتهای کثیف بشود .اینجا را مرز گذاشیتند،
برای خودشان است به ما ربطی ندارد .ولی ببینید باالخره یک جاهایی هست که ما با هیم تفیاهم
داشته باشیم .در تصویر قبلی هم دیدیم توی آن حوزۀ چهارم گونهای مصرف رسانهای نداریم کیه
بگوییم خدا گفته انجام بده ولی دنیا نپسندد ،بگوید نه این کارت زشت است .مین نتوانسیتم ییک
گونهای از محتوای رسانهای پیدا کنم که شرع بپسندد ،یعنی در قسمت مثبت شرعی باشد ،امیا در
دنیا این را بگوییم که نه این زشت است ،این کار بدی است.
اما اصل درگیری من و شما اینجا است ،کاری که بچههای ما میکنند ،همه از جنس سرگرمی
و بازی است .وقتمان را بگذرانیم و خوش بگذرانیم و بخندیم و اینها...؛ من ایین را در ایین میرز
گذاشتم .ببینید! در دنیا پسندیده است ،هیجان ،خنیده ،تیرل و خشیونت از رایجتیرین محتواهیای
رسانهای است .همۀ فیلمهای سینمایی ،همۀ بازیها ،همۀ انیمیشینها ییا هیجیان ،ییا خنیده ،ییا
ترل ،یا خشونت دارند .سرگرمی و بازی ،ذاتاً که بد نیست ،باالخره بچه در یک سینی کیالً بیازی
میکند بعد هم که بزرگ میشود جزء زندگیاش است و تا یک حدی هم اشکال ندارد .اما در یک
مرزی دارد حرکت میکند ،باید حوالمان باشد.
جایگاه بازی و سرگرمی در دین

من بررسی و مطالعه کردم ،دیدم خودِ سرگرمی اصالت ندارد و مهم نیست ،اما دین به ما ییک
مالکی داده است .آن هم این است که آقا! این سرگرمیها و بازیها ،یعنی هیجان ،خنده ،ترل و
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،
دیگر جایز نیست .یعنی وقت را به بطالت بگذراند ،آرام آرام شما را از مسیر اصلی زندگی منحیرف
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بکند ،شما را وابسته به خودش بکند ،شما را درگیر یک سری پوچیها بکند ،حتمیاً جیایز نخواهید
بود.
در مصرف رسانهای بچهها باید حوالمان به این باشد که این استفاده از بازیهای کامپیوتری
و اینترنت و درگیر شدن در شبکههای اجتماعی ،منجر به این نشود که این آدم زندگیاش باطل و
لغو شود .بچههایی در دبیرستان هستند که هفتهای  40 – 30ساعت بازی کامپیوتری میکنند؛ به
او میگویم پسرم! فرض کن که رفتی دانشگاه ،لیسانس گرفتی و مهندل شیدی ،رفتیی در ییک
شرکت خواستی استخدام بشوی ،آیا میتوانی در رزومۀ کاریات بنویسی که من ایین دهتیا بیازی
کامپیوتری را توانستم با رتبۀ یک بگیذرانم ،بعید اسیتخدام بشیوی؟ آییا اساسیاً ایین تفریحیات و
سرگرمیهایی که تو به آن مشغول هستی ،از آن نان و آب درمیآید یا نه؟ اصالً کاری به آخرتش
ندارم ،میخواهم ببینم این چیست که حتی دنیا را ندارد؟ بگوید مین عضیو  140کانیال پرطرفیدار
تلگرام هستم؛ خب ،یک قِران کف دستت میگذارند؟ آخر که چی؟ این تیوی لغیو میافتید ،یعنیی
عمالً زندگیاش را دارد به باطل میگذراند؛ و ما اینجا این را جایز نمیدانیم.

نیازهای کاذب

یییک انیمیشیین کوتییاهی
اسییت راجییع بییه «نیییاز».
دربارهی این است که خیلیی
از چیزهایی کیه میا مصیرف
مییکنیم ،واقعیاً بیه آن نیییاز
نداریم .ایشان میخواست درِ آن قوطی را باز کند امیا نمیتوانسیت ،تلویزییون ییک تبلییش پخیش
میکند که یک وسیلهای است که درِ قوطی را برایتیان بیاز میکنید .سیریع تلفین را برمییدارد و
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میگوید :چه خوب! زنگ میزند .حاال کارش راحت شد .طنیاب را میکشید ،ییک قیوطی نوشیابه
آماده جلوی دستش میآید .یک نیازی پیدا کرد ،این نیاز را از طریق خرید یک محصولی برطیرف
کرد ،زندگیاش هم خیلی خوب شد .خب آشغالش را آمد بیاندازد ،تنبل شده ،حال نیدارد سیطل را
بیاورد ،زنگ میزند برایش سطل را هم بیاورند ،مشکل آشغالش را هم حل کرد .طناب را میکشد
آشغال را هم پرت میکند ،تلویزیون شروع میکند همینجوری راهحلهیای مختلیف بیه او نشیان
میدهد که این کار را میتوانی بکنی ،این کار را هم میتوانی بکنی ،خوشش آمد ،شروع میکند.
آرام آرام این خانه پر از طناب میشود .و زندگیاش خیلی قشنگ شده است .حتی مسواک هیم
برایش میزنند ...اما همین که میخواهد بخوابد نمیگذارد؛ همینجوری وادارش میکند که بیشیتر
بخرد ،قیمت های بیشتری بپردازد ،بیشتر بخرد بیشتر بخیرد و سیودش بیه کسیی کیه دارد تولیید
میکند میرسد؛ فیلم استعاری اسیت ،و دوربیین کیه عقیب میآیید وحشیتناک میشیود ،از همیۀ
خانههای شهر یک چنین طنابی بیرون آمده و سررشتۀ همۀ این طنابها بیه ایین مرکیز تبلیغیات
راهحل جادویی طناب رسیده است .این خیلی شبیه اتفاقی است که االن برای میا در خانیههایمان
افتاده .میبینید؟ این انیمیشن را یربیها ساخته اند ،ما با نگاه اسالمیمان یا با نگاه معرفتیی میان
نساخته ایم .خودشان ساختهاند.
در اخبییار و در رسییانهها اعییالم
میشود فالن مدل این گوشیی دارد
به بازار میآیید ،از دو شیب قیبلش
مردم توی خیابان صف ایستادند که
وقتی این گوشی آمید اولیین نفیری
باشند که آن را میخرند ،حیاال مین
نفر دوم باشم چطور میشود؟ نفر سوم؟ فیردا بخیرم؟ پسفیردا بخیرم؟ مصیرف کیردن بعضیی از
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گونههای رسانهای حالت پُز و پرستیژ پیدا کرده است ،از حالت نیاز واقعی رد شده ،دیگر ایین نییاز
کاذب است و ما متأسفانه شروع به پاسخ دادن به این نیازهای کیاذب بچیههایمان مییکنیم .مین
همۀ حیثیت حرفهایِ کاری خودم را گرو میگذارم و میگویم که بچۀ شما هیچ نیازی بیه گوشیی
هوشمند و تبلت و لبتاب ندارد .یعنی در سین  14 - 13 – 12سیالگی نیه او را در تربییت ،نیه در
علمآموزی ،نه معنویت ،ارتقا نمیدهد .ولی برایش میخریم .جالب است خیلی وقتها خودمان هم
این را میدانیم که این اسباببازی است ،اصالً اسباببازی صدایش میی کنییم :آن اسیباببازی را
بردار بیاور! باز که اسباببازیات را جا گذاشتی! اما فقا که اسباببازی نیست!
واقعاً به چه دلیل گوشی تلفن همراه تمام اتوماتیک با یک سیمکارت دائمی برای بچه خریدید؟
این نیازش واقعی نیست ،نیاز ایجاد شده .یعنی یا پسرخالهاش ،یا دخترخالهاش ،ییا همکالسییاش
داشته است؛ یا یک کسی اشتباهاً به شما توصیه کرده .نیازهای واقعی بچه را بشناسییم و بیه آنهیا
پاسخ بدهیم.

سؤال سوم ،چه مقدار؟
در پاسخ به سؤال چه مقدار؟ حوالمان باشد ،چیزی که باعث سالمت در مصیرف میشیود،
تعادل است .یعنیی هیر چییزی بیه
انییدازۀ خییودش نیکوسییت .نییان و
گییالب و نمییک و عییرق نعنییاع و
استامینوفن همهاش خوردنی اسیت،
اما همه را به اندازۀ هم نمیخوریم،
عرق نعناع را کمتر میخوریم و اگر
همانقدر بخوریم که نان می خوریم ،مریض میشویم .اگر این تعادل به هم بریزد ،یعنی جای یذا
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و دارو عوض شود ،تبدیل به مرض میشود؛ اگر شما همۀ اینها را زیاد بخورید همیۀ اینهیا میرض
میشود و مریضتان میکند.
بلییه اینترنییت خییوب اسییت ،شییبکۀ
اجتماعی خوب است ،همۀ اینها خیوب
هستند ،از حد تعادل خودش که خیارج
شیید ،تبییدیل بییه بیمییاری میشییود و
آنجاست که به بچۀ ما آسیب میزند و
این در حقیقت همان چیزی است که ما به عنوان اعتیاد رسیانهای از آن نیام میبیریم؛
حوالتان باشد ما باید به یک چنین مدلی برسیم .ما باید به یک سفرهای از رسیانهها برسییم کیه
توی این سفره ،همۀ گونههای رسانهای به مقدار خودش باشد .یعنی اگر بچۀ من نییاز بیه کسیب
اطالع از اینترنت دارد ،به اندازۀ خودش باشد .یک مقدار هم کنارش بازی باشید ،ییک مقیدار هیم
کنارش تفریحات باشد ،بله یک مقدار هم ممکن است تولید رسانهای باشید .اینهیا کنیار همیدیگر
بیاید قرار بگیرد.
این استاندارد یک جوان یربی است کیه در
روز  9ساعت مصرف رسیانهای دارد ،و در ایین
هرم چیده شده است .ما باید بتوانیم این هیرم
را بطور متوازن برای بچههای خودمان طراحی
کنیم .پس در پاسخ به سیؤال چه مقدار؟ میا
باید بتوانیم یک چنین سفرهای طراحی کنییم.
چون معموالً سؤال میکننید ،مین پاسیخ ایین
سؤال را خدمت شما بگویم .آن چیزی که ما از کارشنالها شنیدیم که خدمت شما عرض بکنییم
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این است :که یک نوجوان که دارد درل میخواند و در سن مدرسه است و قرار است تحصیل کند
رتبه اش برود باال و ،...در سن دبیرستان یعنی پایۀ دهم ،یازدهم ،دوازدهم .در مثالً پایۀ دهم روزی
بیشتر از  2ساعت نباید مصرف کل سبد رسانهاش باشد.
االن بچۀ شما پایۀ ششم است؟ پایۀ هفتم است؟ ببینید باید سه سال دیگر به آن نقطیه برسید،
در یک مسیری حرکت کنید که به آن نقطه برسد .از آنطرفی نروید! پارسال پینج سیاعت مصیرف
می کرده امسال ده ساعت! نباید زیاد بشود ،باید کمتر بشود؛ به دو ساعت در هفته برسد .این همیۀ
مصرف رسانهای است! االن متأسفانه ما فقا بچههایمان در شیبانهروز  2سیاعت تلویزییون نگیاه
میکنند .بعد  2ساعت هم در اینترنت و بازی کامپیوتری هستند ،بقیۀ اوقات هم موبایل دستشان
است .خب این درست نیست ،من معلم تاریخ سوم دبیرستان هستم ،در همین شهر قم ،دانشآمیوز
از من میپرسد که انقالب قبل از جنگ بود یا بعد از جنگ بود؟ دانشآموز سوم دبیرستان در ییک
دبیرستان خوب! خب تو در این  17سال چی فهمیدی از دنیای اطرافیت کیه سیؤالت از مین ایین
است؟ بچۀ ما  18 -17سالش است ،هیچی از جامعۀ پیرامیون خیودش نمیدانید ،نمیتوانید ییک
تاکسی سوار شود برود آنطرف قم .اصالً هیچ ارتباط اجتماعی با شهر خود ندارد .چرا؟ برای اینکه
زمانش را پای تلویزیون و اینترنت تلف کرده است .بیش از اندازه مصرف کرده است.

سؤال چهارم ،چه زمانی؟
در پاسخ به سؤال چه زمانی؟ باید راجع به این صحبت کنیم که درسیت اسیت میا گفتییم 2
ساعت ،اما این  2ساعت چه زمانی باید باشد؟ ما باید انتخاب کنییم چیه زمیانی از رسیانه اسیتفاده
کنیم یا اینطور که شما در این تصویر میبینید او انتخاب میکند که چه زمیانی بیه میا سیر بزنید؟
یعنی من در روز  40بار باید تلفن همراهم را نگاه کنم ،ولی آن  40بیار خیودم انتخیاب نکیردم ،او
انتخاب کرده ،او زنگ میزند .یعنی همه تمرکز من را به هم ریخته است .نوتیفیکیشن که میآیید
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میین سییرم را بییه سییمت او
برمیگییییردانم ،اینجییییوری
نیست که من سراغ او بیروم،
او سیییراغ مییین میآیییید .و
متأسییفانه اییین همییۀ تمرکییز
انسان را از بیین بیرده اسیت.
بچههای ما االن نسبت به بچههای نسل قبل خودشان ،یعنی بچههایی که حدود ده دوازده سیال
پیش در مدارل تحصیل میکردند ،زمان تمرکزشان حدود یک هفیتم شیده ،یعنیی قیبالً بچیهها
میتوانستند حدود  35 – 30دقیقه تمرکز کنند .االن این عدد یک چیزی بین  5 – 4دقیقه است.
بچههای دوم دبیرستان تهران در یک مدرسۀ خوب علوم انسانی به من میگفتند :آقا! من بیشتر از
هفت دقیقه نمیتوانم کتاب بخوانم؛ کتاب جذاب است ،میدانم باید بخوانم ،دوستش دارم ،اما بعید
از هفت دقیقه ذهنم اصالً جای دیگری میرود .خب علّتش چیست؟ مصرف رسیانهایش در پاسیخ
به سؤال چه زمانی؟ درست طراحی نشده است .وعدههای مصرف رسانهایش را خودش طراحیی
نکرده است.
شب ،زمانی برای آرامش

یک وقتی ما خودمان طراحی میکنیم؛ من صبحانه میخورم ،ناهار میخورم ،شام میخورم .ییا
خیییر! میین روزه گییرفتم ،سییحری میخییورم ،افطییار
میخییورم .یییا خیییر!  5 ،4بییار میخییورم .االن
یییکطوری شییده کییه مییا دائمییاً داریییم
میخوریم .و عمالً در این حوزۀ شیبکههای

پیوسته خواری مذموم است

همیشه در جریان همه چیز بودن = اشباع رسانهای
عدم تمرکز ،پرش حواس و ضعف حافظه
ساعت بدون رسانه ،روز بدون رسانه
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اجتماعی ما دیگر شب نداریم .این خیلی کلیدواژۀ مهمی است .اساساً دستآورد تمدن جدید بیرای
بشریت ،از بین بردن شب است .خدا گفته بابا! یک زمانی شما روز دارید ،بروید کیار کنیید زنیدگی
کنید .بعد یک وقتی دیگر شب است «لِتَسکُنوا فیه» آرام بگیرید .کسی میگفت بچۀ مین سیاعت
سه صبح ساعت میگذارد بیدار میشود اتک میزند توی کلش آف کلنز! این بچه شب ندارد .چرا؟
چون در یک بازی آنالین همزمان با همۀ دنیا دارد بازی میکند .آنها االن بیدار هستند ،آنجیا روز
است ،اینجا شب است ،مجبور است بیدار شود.
ما باید بتوانیم در پاسخ به سؤال چه زمانی ،حتماً محدودیت بگذاریم .من خودم را بگیویم ،در
اداردام من سه بار ایمیلم را چک میکنم ،هشت صبح ،دو بعد از ظهر ،چهار بعید از ظهیر ،همیین.
دیگر سرایش نمیروم؛ تلگرام دارم؟ اشکال ندارد،ساعت  9 ،8و  ،10همین .حاال این وسیا ییک
پیامی آمده است ،مهم نیست .آمده که آمده ،منتظر بایستد ،من کار دارم .من تنظییم مییکنم کیه
کِی بروم سر وقتش ،او سر وقت من نمیآید.

سؤال پنجم ،چه مکانی؟
چه مکهانی؟ ایین مشیکلی کیه االن
همۀمان داریم :بچهها با هم نشسته اند امیا
با هم نیستند .مین ایین مشیکل را زییاد در
جمعهای بچهها میبینم .مخصوصیاً وقتیی
بچهها موبایل همراه میآورند .ما در مدرسه
ممنوع کردیم ،میگوییم اردو میرویم کسی
با خودش تبلت ،لپ تاپ موبایل نیاورد .علّت اصلیاش همین است ،ما با هم رفتیم اردو که با هیم
باشیم ،شما آنجا ظاهراً با ما هستید اما سرتان به کار خودتان مشغول است .از ایین تصیویرها زییاد
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دیدید ،جوانهایی که رفیق هستند ،با هم رفتند بیرون ،اصالً به همدیگر نگاه نمیکنند .ایین چیه
رفاقتی است؟ ما در مدرسه ممنوع کردیم گفتیم آقا این چیزهیا را نیاوریید .مکیان مدرسیه ،مکیان
مهمی است ،مکان با هم بودن شماست.
هرجایی جای رسانه نیست

این صحنۀ آشنای دنیای ماست .رفتیم همدیگر را ببینییم ،از پیرمیرد تیا بچیه کوچولیو ،همیه
مشغولند! پدر و مادرهای ما یک چنین مشکلی با ما نداشتند ،لذا بلد نبودند به ما یاد بدهند ،مین و
شما خوشبختانه یا متأسفانه اولین پدر و مادرهایی هستیم با این مشکل مواجیه هسیتیم ،راهحلیش
هم هست ،خیلی ساده ،باید مکانهای بدون رسانه تعریف کنیم.
مادربزرگ ما دیگر یاد گرفته است ،همین هفتۀ پیش منزلشان بودیم ،جوانها نشسیته بودنید،
کیسه گرفت دستش گفت موبایلها توی کیسه! حاال به شوخی میگفت ها! ولی یاد گرفته دیگیر،
مادربزرگ من یاد گرفته .من هم باید یاد بگیرم .مشکل اینجاست که من و شمای پدر و مادر هیم
خودمان اشتباه میکنیم ،بعد بچۀمان یاد میگیرد .منِ پدر خودم سر سفره نباید موباییل بییاورم بیا
موبایل موقع یذا خوردن بازی کنم ،مکان سفره مکان محترمی است ،نبایید موباییل بییاورم ،مین
نیاورم آنوقت میتوانم از آنطرف انتظار داشته باشم که نیاورند.
این تصویر هم طنز است .در یک قهوهخانه است .آن آقای قهوهچی که میا اصیالً از او انتظیار
نییداریم کییه علییوم تربیتییی بخوانیید و سییواد
رسییانهای بفهمیید ،آنجییا تییابلو زده و نوشییته
«لطفاً از گفتگیو کیردن در ارتبیاط بیا بیازیِ
کلش آف کلنز در این مکان جیداً خیودداری
فرمایید ».چون انصافاً این مکان برای قلییان
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کشیدن و آسایش مغز مردان کارگرِ جامعه ،بعد از ییک روز کیاریِ سیخت اسیت! جیان هرکسیی
دوست دارید در قهوهخانه در مورد کلش حرف نزنید! یعنی ما حرمت قهوهخانه را هم نگه نداشتیم.
چرا؟ چون یاد بچۀمان ندادیم ،من و شمای پدر و مادر باید یادِ بچهها بدهیم ،اینها فطرتاً کیه بلید
نیستند ،باید یادشان بدهیم .چهطور میگوییم وقتی که یک بزرگتر را دییدی سیالم کین ،ییادش
می دهیم ،این را هم یادشان بدهیم .البته خودمان هم بزرگتری را دیدیم باید سالم کنییم هیا! بیه
خودمان هم دارم میگویم.
این پنج سؤال را همۀمان با همدیگر پاسخ بدهیم ،در زندگی خودمان قانونگیذاری کنییم کیه
انشاءاهلل شیاهد ییک چنیین صیحنههایی
نباشیم .من امسال در خیابیان تبلیغیاتش را
هم دیدم که نوشته بودند« :یلیدای بیدون
رسانه»« ،لطفاً شب یلدا وای فیایِ خیود را
خاموش کنید» این شوخیهایی کیه دارنید
میکنند و جدی هم دارد میشود ،مشکل جامعۀ ماست ،یاد بگیریم مکانهایی را رسانهای نکنییم.
االن مشکل مسجد ما همین است ،مشکل امامزادۀ ما ،حرم ما همین اسیت ،دائیم مشیکل دارییم.
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؟
رسیییدیم بییه «رژیییم مصییرف رسییانهای».
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دورنمای بحث ما این است ،ما میخواهیم پله پله برویم باال ،ما برای آموزش سواد رسانهای هیرم
قائل هستیم .پلۀ اول رژیم مصرف رسانهای .انشاءاهلل میخواهیم به پلۀ بعدی برویم ،یعنی تفکیر
انتقادی .بگوییم خیلی خب رژیم مصرف بچههایمان درست شد ،حاال دیگر به اندازۀ الزم ،مناسبِ
سن خودش در زمان مناسب ،در مکان مناسب ،استفاده میکند؛ حاال میخیواهیم راجیع بیه تفکیر
انتقادی گفتگو کنیم .یعنی همین مقدار مجازی که مصرف میکند چه تاثیری بر او دارد.

پرسش و پاسخ (گفتار اول)
* من یک پسر  12ساله دارم .چه وسیله ای برایش تهیه کنم؟ آیا برایش موبایل بخرم؟
ی توصیۀمان گام به گام است .اوالً اگر میخواهید بخرید نگویید این موبایل را برای تو خریدم،
نگویید این تبلت را برای تو خریدم ،بگویید این تبلت مادر است ،این تبلت پدر است ،ایین گوشیی
تلفن همراه پدر است ،این گوشی منِ مادر است ،میخواهی استفاده کنی؟ استفاده کن .یعنی اولین
چیزی که کنترل میکنید مالکیت باشد؛ تا آنجایی که میتوانید ،ببینیید! میا دارییم قیدم بیه قیدم
مقاومت میکنیم.
در مرحلۀ اول اشکال ندارد ،واقعاً پسر نیاز دارد استفاده کند ،من میخواهم استفاده کنید ،بیرای
خودش نخرید! نگویید این گوشی را برای تو خریدم .بگویید پسرم! این گوشی میادر اسیت ،بیرای
خانه خریدیم ،اگر نیاز داشتی به مادر بگو استفاده کن ،اشکالی ندارد .خودم خریدم ،منتها مادر باید
استفاده کند .حاال به یک سنی میرسد میخواهید گوشی بیرایش بخریید؟ گوشیی تمیام اتومیات
نخرید برایش ،میخواهید گوشی داشته باشد که وقتی بیرون مییرود بیه شیما زنیگ بزنید؟ ییک
گوشی معمولی کافی است ،جواب میدهد .اگر میخواهید زنگ بزند پیامیک بزنید میزنید دیگیر،
یعنی اگر رسیدید به مرحلۀ خریدن ،گوشی ساده بخرید .بگویید این وسییلۀ ارتبیاطی اسیت دیگیر،
زنگ میزند ،زنگ میخورد ،پیامک میزند ،خوب است.
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سیمکارت دائمی نخرید ،اعتباری بخرید .میدانید چرا؟ چون پول سیمکارت دائمی را آخیر میاه
میدهید ،نمی فهمید چقدر اینترنت استفاده کرده است ،چقدر صحبت کیرده اسیت ،چقیدر پیامیک
فرستاده است .ولی سیمکارت اعتباری اول شارژ میشود بعد استفاده میکنید و ایین خیلیی خیوب
است .پسرم! تو این ماه  10هزار تومان شارژ داری ،هر کاری خواستی بکن ،ببین! پیول را محیدود
کردی ،طبیعتاً آنطرف رژیم مصرفش هِیی محیدود میشیود .اینهیا قلقهیایش اسیت .ابزارهیای
کنترلی خودتان را از دست ندهید ،گوشی تمام هوشمند با سیمکارت دائمی بخرم به بچهام بیدهم،
حاال چیاش را بعداً ازش بگیرم؟ دعوایمان میشود ،همه چیز به هم میریزد.
از همان اول محکم بگیر ،بعد حاال  16سالش شد اشکال ندارد ،دیگر بزرگ شده است ،گام بیه
گام رشد کرده؛ در آن مرحله اشکال ندارد ،حاال ییک گوشیی هوشیمند هیم براییت میخیرم ،امیا
همچنان سیمکارتش اعتباری است ،اگر ممکن است اینتیرنتش را فعیال نکین .و بعید همینطیور
قانون بگذارید .من حاال راجع به قانونگذاری انشاءاهلل باز جلوتر خدمتتان عرض میکنم ،قیانون
میگذاریم آقا! عکس شخصی منتشر نکن ،آدرل خودت را منتشر نکن ،اسم حقیقییات را نگیذار،
عکس خانوادگی نگیر .قوانینی که میتوانیم بگذاریم آرام آرام این را کنترل کنیم.
ولی بد نیست ،باالخره پسر دوازده سالۀ شما استفاده کند ،استفاده کردن از ایین را ییاد بگییرد.
ولی تحت کنترل شما! پسرم! این کامپیوتر خانه است ،برای خانه است ،میخیواهی اسیتفاده کنیی
بسم اهلل ،چه ساعتی میخواهی استفاده کنی که من بگذارم بیرای شیما اسیتفاده کنیی؟ در خانیه
است ،یک جایی که همه دارند میبینند ،در اتاق حداقل عمومی خانه است ،توی هال اسیت ،ییک
جایی که همه تصویرش را میبینند ،بنشین دو سه ساعت استفاده کن ،در قانونمان .یعنیی بتوانید
استفاده بکند ،آموزش ببیند ،فکر نکند شما او را از دنیا بریدید .ولی برای تو نیست! حاال دیگر االن
تمام شد ،لطفاً بلند شو! باید بتوانید کنترلش کنید .قلقش را عرض کردم خدمتتان کیه بیه نظیرم
میتواند کمک زیادی به شما بکند.
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* خیلی معذرت میخواهم در رابطه با بحث اینترنت ،بعضی از سایتها هسیتند کیه بیه خیاطر
مقررات ممکلتمان فیلتر هستند ،ما هم فیلترشیکن اسیتفاده نمییکنیم ولیی بعضیی از سیایتها
هستند که مراجعه میشود به آنها ،مثالً بحث کاری من در منزل ،فیلتر خاصیی هیم نیدارد ،میثالً
سایت یاهو میخواهید وارد بشوید یک دفعه یک سری تصاویر میآید و...
ی بله .دیگر ما در آن جامعه داریم زندگی میکنیم ،ما شهروند آن دهکیدهای کیه ییک عالمیه
محتوای ییرشرعی ولی عرفی دارد که استفاده میکنند ،هستیم .چهکار کنیم؟ آن کارشینالهایی
که توصیه میکنند تا  18سالگی بچۀتان پای اینترنت نرود این را میبیننید ،میگوینید فیلترینیگ
خوب است ها! مثل گاردریل جاده میماند کیه شیما اگیر خواسیتید تیوی درّه برویید ،جلیویش را
می گیرد .ولی حاال اگر یک کامیونی وسا جاده شاخ به شاخ به سمت شما آمد ،آن وقت گاردرییل
که فایده ندارد!
فیلترینگ یعنی اینکه شما یک حریمی دارید که اگر یک وقت یک چیزی را سرچ کردید ،دیگر
خیلی چیز دایون نیاید؛ ولی اگر در همان فضای عادی ،شما ایمیلتان که دیگر نمیتوانید کیاریش
بکنید ،ایمیل برایتان آمده ،اسپم آمده ،یعنی یک تصویر نامناسبی به شما ایمیل شده ،هیچ فیلتری
نمیتواند جلوی این را بگیرد ،آمیده .بیه قیول شیما صیفحۀ اصیلی ییاهو را بیاز کیردم .تبلیغیات
خوانندههایشان ،هنرپیشههایشان فیلمهایشان میآید ،چهکار کنم؟ چهکار کنیم؟!
واقعاً این بحث است دیگر .از نظر فنی راه دارد ،یعنی شما از نظر فنی یک خیرده آشینا باشیید،
میتوانید در تنظیمات مرورگرتیان تصیاویر را ییرفعیال کنیید ،یکیی از راههیایش ایین اسیت ،ییا
افزونههای مرورگر کامپیوتر شما نصب میشود که صفحات ناخواسته باز نمیکند ،اصیطالحاً پیاپ
آپ بلوکر است؛ خب اینها راههای فنیاش است .ولی واقعاً باز بایید دنبیال جایگزینهیای مناسیب
بگردید .حاال شما دارید از یاهو استفاده میکنید ،احسال میکنید ضرورت کاریتان هم هست ،آییا
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هیچوقت دنبال یک سایت تمیزتر ،سالمتر ،بیتصیویرتر از ییاهو گشیتهاید کیه همیان خیدمات را
برساند؟ اینقدر در این دنیای اینترنت ،شرکتهای بزرگ در دنیا در همین ایران دارند کار میکننید
و محتواهای شبیه به هم توی فضای رقابتی ارائه میکنند ،که من به نظرم بیه راحتیی میتوانیید
جایگزین پیدا بکنید.
یعنی اگر میبینید با این سایت شما یک چنین مشکلی دارید ،آیا جیمیل هیم ایین مشیکل را
دارد؟ یا چاپار هم همین مشکل را دارد؟ یکوقت فکر این است کیه شیما از ییک شیرکتی داریید
خدمات میگیرید ،این شرکت خیلی خوب است ها! ایمیل رایگیان بیه شیما داده ،ولیی ایین هیم
مشکلش است .خب بروید از یک شرکت دیگر خیدمات بگیریید .شیما بیا جیایگزین کیردن ایین
شرکتها و مخصوصاً آمدن به سمت شرکتهای ایرانی این مشکل قابل حل است .یوتیوب سایت
بینالمللی اشتراک گذاشتن فیلم است ،در همۀ دنیا هم استفاده میشیود ،ولیی تیوی اییران فیلتیر
است ،ما جایگزین نداریم؟ چرا داریم ،آپارات هست ،تحت قانونهای ایران هم هسیت ،بیر فیرض
محتوای نامناسب هم ببینید ،سریع گزارش میدهید برش میدارند ،یعنی نمیگذارنید آنجیا بمانید.
ممکن است چند ساعت یا یک روز باشد ،اما سریع جمع میشود ،یعنی به محیض اینکیه گیزارش
داده بشود جمعش میکنند.
خب این واقعاً یک راه حل است ،یعنی به سمت استفاده از خدمات ایرانی برویم ،خدمات داخلی
و بومی خودمان که اوالً آن کسی که دارد خدمات ارائه میکند فیرهنگش مثیل فرهنیگ ماسیت،
ثانیاً حاال فرهنگش هم مثل فرهنگ ما نباشد ،تحت قوانین میا دارد کیار میکنید .لیذا حیاال اگیر
داخلش یک چنین اتفاقاتی هم بیفتد میتوانند جلویش را بگیرند .من واقعاً این را بیه شیما توصییه
میکنم ،یعنی از خدمات مشابه همین سایتهای ایرانی استفاده کنید.
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تجهیز فرزندان به منطق و تفکر انتقادی
همۀ مطالبی که تا این جا گفتیم؛ پلۀ اول و مرحلۀ اول از موضوع سواد رسانهای اسیت .اکنیون
میخواهیم راجع به پلۀ دوم صحبت کنیم؛ یعنی فرض گرفتیم که همۀ بزرگواران تصیمیم گرفتنید
یک نظام جامع تربیت رسانهای برای خانوادههایشان فراهم کنند و بعد تصمیم گرفتنید کیه رژییم
مصرف رسانهای شان را اصالح کنند .با پاسخگویی به آن پنج سؤال ،رژیمیی طراحیی مییکنیم و
پیش میرویم در مرحلۀ بعد که بحث اجرا و نظارت بر اجرای این رژیم است .پس بچۀ میا تحیت
این تدابیری که اندیشیدیم درون این نظام تربیتی و تحت نظارت پدر و مادر مطابق با رژیمی کیه
برایش مناسب است از رسانهها استفاده میکند .حاال همه چیز تمام است؟ حاال پسر من میثالً بیه
طور محدود از تلفن همراه ،از اینترنت ،تبلت دارد استفاده میکند ،حاال دیگر کاریش نداشته باشم؟
تربیت تمام شد؟ نه! حاال برویم سراغ مرحلۀ دوم ،که بیه آن تفکیر انتقیادی میگیوییم و در واقیع
مکمل بحث رژیم مصرف است.
ما در رژییم مصیرف حید و حیدود
مصرف را مشخ

مییکنیم .ولیی در

بحث تفکر انتقادی راجع به این گفتگو
میکنیم که حاال همینهیایی کیه وارد
حریم مجاز مصرف ما شده است ،قیرار
است چگونه مصرف شیود؟ چیهطوری
بپذیریم؟ کمی از مطالیب ایین بخیش
معطوف به پیام است .معطوف به محتوای رسانههاست .ما یک تیتری تحت عنوان «یا با سیپر ،ییا
بر سپر» انتخاب کردیم که انشاءاهلل خواهیم گفت که ایین تیتیر را چیرا انتخیاب کیردیم .امیا آن
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زیرتیترش کامالً روشن است و میخواهیم مختصری دربارۀ تجهییز فرزنیدان بیه منطیق و تفکیر
انتقادی صحبت کنیم.
نکتۀ اول :همانطور که همۀ میا آدمهیای
عاقل و بالش میدانیم ،رسانهها زاویۀ نگاه میا
را به جهان را تعیین میکنند .رسیانهها مثیل
پنجرهای هستند که ما از آن پنجره به بیرون
نگاه میکنیم .میا اینجیا نشسیتیم و خبیر از
تهران نداریم ،رسانهای را باز میکنیم و خبر
میدهد کیه االن در تهیران رگبیار شیدیدی
میبارد .آن رسانه پنجرهای به تهران است .بعد با یکی از آشنایانمان کیه در تهیران اسیت تمیال
تلفنی میگیریم و میگوییم که با باران چهکار میکنی؟ آن شخ

میگوید اینجا باران نمی آیید.

میگوییم اینطور نیست من در رسانه دیدم که باران و رگبار شدید میآید ،عکیس و فییلم آن هیم
بود؛ می گوید :نه! اینجا باران نمیآید.
ما به چه چیزی شک میکنیم؟ به خبری که دیدیم؟ به رسانهای کیه اسیتفاده کیردیم؟ بیه آن
دوستمان پشت خا؟ پس حاال که ما وارد استفادۀ رسانهها شدیم ،در ارزیابی کردن پیامهایش باید
مقداری تکنیکهایی را بدانیم .حرف رسانه را گوش کنیم؟ حرف رفیقمیان را گیوش کنییم؟ حیاال
تهران رگبار بیاید یا نه خیلی خبر حیاتیای نیست ،اما مثالً خبری که ییک مقیدار اقتصیادیتیر و
اجتماعیتر باشد احتمال دارد که واقعاً راست و دروغ آن برای ما مهم باشید .آن چییزی کیه بایید
خودمان بدانیم و به بچههایمان هم یاد بدهیم این است که هر رسانه یک پنجره است ،پنجیرهای
که از آن داریم به واقعیت نگاه می کنیم .شاید آن رسیانهای کیه میگویید تهیران رگبیار میآیید
صحیح میگوید ،ولی مثالً مناطق شمالی تهران را میگوید ،زییرا تهیران آنقیدر وسییع اسیت کیه
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ممکن است در یک منطقهاش برف بیاید و در یک منطقهاش هوا آفتابی باشد .رسیانه لزومیاً دروغ
نمیگوید .ولی پنجرهای که باز کرده است زاویهای را نگاه میکند که همۀ فضیا را بیرف و رگبیار
میبیند .ما باید این را خودمان بدانیم ،مطمئن باشیم و بیاورش کنییم؛ و فراموشیش نکنییم و بیه
بچههایمان هم این را منتقل کنیم که پسرم تو داری از این رسانه یا از ایین سیایت خبیری ،ایین
شبکههای تلوزیونی ،این کانال تلگیرام ،اسیتفاده میکنیی ،ایین ییک دریچیه بیه واقعییت اسیت.
دریچهای که لزوماً کاملترین و بهترین دریچهی نیست و میتواند نق هایی هم داشته باشد.

اطالعات بیهوده
نکتۀ دوم این است که حجم زیادی از اطالعاتی که در اختیار ما قرار میگیرد آنطور که خیودِ
جامعهشناسان ارتباطات یربی میگویند ،اصطالحاً «اطالعات آشغال» است .لفی آقیای «هربیرت
شیلر» است که میگوید اطالعات ،اطالعاتی آشغال است .یعنی شما مقیدار زییادی اطالعیات بیه
دست میآورید ،االن کجا رگبار میآید ،سه روز بعد چطور میشود ،هفتهی گذشته چهطوری بیوده
است ،در سی سال گذشته چهطوری بوده است .اما این اطالعات برایتان بیی فاییده اسیت .حجیم
اطالعات زیاد است ولی اطالعات مفید آن خیلی کیم اسیت .در خیلیی حوزههیای دیگیر کیه میا
احسال میکنیم اینها دیگر حوزههای مهمی هستند باز هیم اطالعاتمیان اطالعیاتی بیی فاییده
است.
مثالً شما یک هفته هم به فالن کانال تلگرام که هر روز دارد ده تا خبر داغِ داغ میگویید هیم
سر نزنید ،هیچ چیز را از دست ندادهاید و اگر هم هرگز عضو آن کانیال نباشیید هییچ چییزی را از
دست ندادهاید .در حقیقت با عضویت در آن کانال چیزی به دست نیاوردهاید! امیا عضیویت در آن
کانال یک حسی به شما میدهد که احسال کاذبی است .احسال این که من در جریان اطالعات
هستم ،در صورتی که واقعاً آن اطالعیات ،اطالعیات حییاتی نیسیت .دانسیتن ییا ندانسیتن آن در
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تحصیل ،برنامهریزی خانواده ،مسافرت رفتن و یذا خوردن شیما هییچ تیأثیری نیدارد .اطالعیاتی
است که جای دیگری برای یک عدۀ دیگری اتفاق میافتد و به شما میگویند .مگیر آن کیه کیار
تخصصی ،حوزۀ مطالعاتی و حوزۀ شغلی شما به برخی از امور سیاسی اجتماعی یا فرهنگی میرتبا
باشد که در آن صورت رصد برخی از این اخبار برای شما مفید است.
در مورد فرزندانمان وضع از این بدتر است .فرزندان ما هنوز هویتشان شکل پیدا نکرده است!
یک نوجوانی است که اصالً معلوم نیست میخواهد ریاضی بخواند یا طلبه ،مهندل و دکتر شیود؛
اما با انبوهی از اطالعات بیفایده مواجه میشود .آنها باید به چیزی مجهز باشد تا در مقابل ایین
انبوه اطالعات از خودشان دفاع کنند.
تصویر سمت چپ میگوید این اطالعات نه تنها خودش بی فایده است بلکه به گونیهای ارائیه
میشود کیه میا را تسیلیم محیض
میکند .چون اطالعات با بیشیترین
دقت و کیفیت ارائه میشود ما واقعاً
باورش میکنیم و احسال مییکنیم
که اگر ییک روز دسترسیی بیه آن
نداشته باشیم بخشیی از زنیدگیمان
لنگ خواهد بود.
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دنیای تبلیغات
دنیایی که ما درونش زندگی میکنیم و بچههای
ما درونش بزرگ میشیوند و در سیالهای آینیده در
آن یرق خواهند شد دنیای تبلیغات است.
بچه که از خانه بیرون میی آیید تبلیغیات را روی
دیوار خیابان و بدنه اتوبول میی بینید .وقتیی سیوار
اتوبول میشود میبیند در پشت شیشه راننده اتوبول تبلیغات چسبیده است ،پیاده می شیود و در
خیابان بیلبوردهای تبلیغاتی را می بیند ،زمانی که به مدرسه می آیید در فضیای مدرسیه کیه وارد
میشود یک حصار امن تبلیغاتی برایش وجود دارد ،بعد از خارج شیدن از مدرسیه ،دوبیاره نزدییک
درب بقالی که میرسد ،هر محصولی که میخواهد بخرد ،یا در منزل که نشسته تلویزیون را روشن
میکند ،میبیند تبلیغات است .شبکههای اجتماعی را باز میکند تبلیغات است .یعنیی تبلیغیات بیه
سمت ما هجوم میآورد.
ما در این دنیا چگونه باید فریب تبلیغات را نخوریم؟ و این را چه کسی به ما یاد داده است؟ اگر
حواسمان نباشد تبلیغات چطوری میتواند ما را فریب دهد؟ چه چیزها و باورهایی در ذهن ما ایجاد
میکنند؟ بچههای ما خیلی وقتها خیال میکنند چیزهایی که تلویزیون تبلیش میکند نیاز دارند.
در صورتی که آن کسی که تبلیش میکند برای سود خودش و کسب و کارش تبلیش میکند و این
به معنی آن نیست که ما لزوماً باید به آن نیاز داشته باشیم .ولی بهگونهای تبلیش میشود که شما
اصالً نمیتوانید در مقابلش مقاومت کنید و به دنبال آن می روید ،پس این هم باز ضرورت این
بحثی است که االن میخواهم خدمتتان عرض کنم.
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گفتیم هر رسانهای پنجرهای به واقعیت است ،اما یک جاهایی میرسد که اصالً نحیوۀ تعرییف
کردن واقعیت ،جنگ بین رسانهها می شود .یعنی بحث این نیست که آیا در فیالن نقطیه جنگیی
اتفاق افتاده یا نیفتاده است ،این هم یک حقیقیت اسیت کیه همیۀ رسیانهها دارنید بهیش اذعیان
میکنند .مهم این است که هر کسی چهطوری آن جنگ را میبیند.
ایین تصیویری کییه دارییم بیا همییدیگر
میبینیم خیلی دقییق مفهیوم را میرسیاند.
واقعیت در عالم بیرونی تصیویر وسیا کیه
رنگییی اسییت؛ کییه جنگییی اتفییاق افتییاده
سربازهای مهاجم سربازهای مدافع را اسییر
کردند و یکی دارد بیه او آب میدهید .ییک
رسانهای برای بد نشان دادن این تهاجم و حمله میآید یک برش میزنید ،بیرش سیمت چیپ ،آن
تصویری که حاال یک مقدار قرمز رنگ شده ،آن را نشان مخاطبهای خودش میدهید ،دروغ هیم
نگفته است ،میگوید آقا ببینید اسیر گرفتند اسلحه هم گذاشتند روی سر اسیر .اسیر دارد ناله میزنید
میگوید :آی ،تفنگ هم روی سرش است .رسانۀ طرفدار تهاجم ،میآید تصویر سمت راسیت را بیه
شما نشان میدهد ،یک برش میزند و میگوید ببین این را! اسیر گرفتند ولی دارنید بیه او آب هیم
میدهند ،اینقدر انساناند!
اینجا درویی گفته نشده است ،اما اصطالحاً در بحث رسانه به آن «جنگ روایتها» میگوینید.
در جنگ روایتها یک رسانۀ مثبت و یک رسانۀ منفی روایتهای خودشان را از واقعیتهیا یالیب
میکنند .ظاهراً این وسا اصالً واقعیتی وجود ندارد ،هر چه رسانه بگوید ،واقعیت همان است.
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نکتۀ مهم این است که ما در مقابل چنین جنگی بیسالحیم ،بیسپریم .چهطور باید از خودمان
مراقبت کنیم؟ چهطور باید بچههایمان از خودشان مراقبت کنند؟ ما چگونه باید ایین را بیه او ییاد
بدهیم که مواظب خودت باش! این رسانهای که دارد پخش میشود و ما داریم در خانیۀ خودمیان
میبینیم -مجریانش اینقدر زیبا و تر و تمیز هستند ،همه دارند لبخند میزنند -این دارد ذیل جنیگ
روایتها کار میکند و روایت خودش را از این وقایع تعریف میکند .چه ساز و کاری باید برای این
آموزش در نظر بگیریم؟ بحث امروزمان راجع به این است.
در کتابهای تاریخی ،میردان
سرزمین اسپارت از سیرزمینهای
یونییان معییروف بییه جنییگآوری
هسییتند .در یکییی از کتابهییای
تاریخی خواندم که وقتی میادران
پسییرهای اسییپارتی میخواسییتند
فرزندانشان را بیه جنیگ آتنیهیا
بفرستند ،شعار میدادند« :یا با سپر یا بر سپر» این شعاری بیوده کیه مادرهیا وقتیی بچههایشیان را
میفرستادند به جنگ برای تهییج بچههایشان به کار میبردند.
به این معنی که یا سالم و سرحال با این سپری که در دستت هست میروی به جنگ و پییروز
میشوی و همینجور خودت با سپرت برمیگردی؛ یا کشته میشوی و جنازهات را میگذارنید روی
این سپر به جای تابوت و با آن برمیگردانند .هیچ حالت دیگری قابل تصور نیست .فرار کردیم ییا
شکست خوردیم یا  ...پذیرفته نیست .یا میمیری و جنازه ات را میآورند یا خودت سالم و سیرحال
و پیروز برمیگردی.
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کشتۀ جنگ رسانه

این تیتر به نظرم تیتر جذابی است برای بحثی که در ذهنم بود .بچههای ما کمکم بیا رعاییت
رژیم مصرف دارند در فضایی وارد میشوند که در جنگ این رسانهها دو حالت وجود دارد :یا سیپر
دارند و زنده میمانند ،یا سپر ندارند و حتماً خواهند مرد؛ در  14ی  15سالگی کشته میشوند.
من خودم جوان  16سالهای دیدم که مرده است؛ زنده استها! اما از نظر رسانهای کشیته شیده
است .اصالً دیگر قابل مذاکره نیست« .کشته شده» یعنی در  16سالگی پذیرفته که ایین رسیانهها
یا فالن رسانهی خا  ،بیطرف اسیت و صیداقت
دارد و همییه درویگییو هسییتند و واقعیییتهییا هییم
اینطوری است .جهان هم اینطوری اسیت ،چیرا؟
چون این آدم را بیسپر به مصاف رسانه فرستادند.
مشیکل از اینجیا شیروع میشیود کیه میا پیییام
رسیانهها را میپیذیریم و خیلیی راحیت ایین کیار را
میکنیم.
امییا چییه میشییود کییه مییا پیییام رسییانهها را
میپذیریم؟ مشکل از کجاست؟ ما مشکل داریم ییا
رسانهها مشکل دارند؟ بحث خودم را با این سیؤال
شروع میکنم .پذیرش پیامهای رسانهای به علیت مشیکلی در ماسیت ییا ویژگیی و خاصییتی در
رسانهها؟ پاسخ این سؤال دو وجهی است؛ یعنی هم رسانهها یک ترفندهایی دارند و هیم میا ییک
جاهایی حواسمان را جمع نمیکنیم.
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عملیات روانی (جنگ نرم ،جنگ رسانهای)
در جدولی که خدمتتان نشان میدهم سه مرحله از پیشرفت تمیدن بشیری را میبینیید .دنییای
کشییییاورزی کییییه از
ابتییدای خلقییت بشییر
وجییود داشییته اسییت.
یییک زنییدگی محییدود
روستایی ،قبیلهای ،بیا
ارتباطات بسیار کم ،با
فرهنگ بیومی .بیرای
هزاران سال ،بشیر در
ییییکچنین فضیییایی
زندگی میکرده است .بعد از یک زمانی وارد دنیای صنعتی شدند .انقالب صنعتی در اروپا ،در دورۀ
رنسانس اتفاق میافتد و ماشیینها و دسیتگاههای صینعتی اختیراع میشیوند؛ جادهسیازی ،قطیار،
هواپیما ،کشتی و ،...رونق میگیرد و فواصل کم میشود و ارتباطات مردم با همدیگر آرام آرام زیاد
میشود .این دنیا ،دنیای متفاوتی از دنیای ماقبل خودش یعنیی دنییای کشیاورزی اسیت .از ییک
روزی به بعد این دنیای صنعتی هم تبدیل میشود به دنیای اطالعات .یعنی در این دنیا دیگر فقا
محصوالت صنعتی نیستند که به فروش میرسند ،محصوالت اطالعاتی هم به فیروش میرسیند.
اطالعات ،دیتا ،محتوا به فروش میرسد .تا قبل از آن اکثراً فقا محصوالت صنعتی بودند کیه بیه
عنوان محصوالت قابل استفاده در نظر گرفته میشدند .ولی در دنیای اطالعاتی از  1990بیه بعید
حجم این خرید و فروش اطالعات دارد زیاد میشود.
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تجارت اطالعات

شما میدانید یکی از چیزهایی که االن در سبد مصرف خانوار ماسیت اینترنیت اسیت .بنیده در
خانۀ خودم هر ماه ده هزار تومان پول اینترنت دارم میدهم .مصرف خاصی هم ندارم ،فقا بیرای
وصل بودن! من پولِ چیی را دادم؟ چیی خرییدم؟ ییک کیاالی کشیاورزی ،دامیداری ،خیوردنی،
پوشیدنی ،یک محصول صنعتی؟ هیچ! برای چی پول دادم؟ اطالعات.
این اطالعات یک وقت مفید و یکوقت مضر است .ولی منظور این است که کسب و کاری به
نام کسب و کار اطالعات به وجود آمده است .قبالً که کتاب میخریدیم اطالعیاتی در کتیاب بیود
ولی باز ما یک چیزی میخریدیم .یک کایذی بود ،یک جلدی داشت ییک حجمیی داشیت .االن
دیگر اینها هم نیست ،فقا خود اطالعات است .بچههای شیما پیول میدهنید بیازی کیامپیوتری
میخرند ،پول میدهند در اینترنت بازی میکنند ،بازی اینترنتی انجام میدهند .پول میدهنید فییلم
دانلود میکنند .این کسب و کار اطالعاتی است.

نظام طبقاتی در پیشرفت تمدن بشری
بشر از روز اول در دورۀ کشاورزی و بعد در دنیای صنعتی و االن در دنیای اطالعیات ،در ییک
دنیای طبقاتی دارد زندگی میکند .این یک نگاه جامعهشناسانه است .یعنی آن دورهای کیه میردم
کشاورز بودند ،اینطور نبودند که همه به اندازۀ هم به مساوات از همۀ مواهب برخوردار باشند .ییک
عده بودند که ارباب بودند ،یک عده رعیت بودند .نظام اربیاب رعیتیی ،نظیام طبقیاتی .ییک عیده
پادشاه بودند ،یک عده بدبختها زیردست بودند .یک عده فرعون بودند یک عده هم برده بودند.
در انقالب صنعتی یک اتفاقی میافتد ،ساز و کارهای اقتصادی در دنیا تغییر میکنید .امیا ایین
نظام طبقاتی تغییر نمیکند .آن اربابها و شاهها و فرمانرواها تبیدیل میشیوند بیه سیرمایهدارها و
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کارخانهدارها و مالکین؛ و آن بردهها و توسریخورهیا و رعاییا میشیوند کارگرهیا و کارمنیدها و. ...
جامعه پوست میاندازد ولی آن اختالف همچنان حف میشود.
آن روزی که دنیای اطالعات داشت تشکیل میشد بعضی از نظرییهپردازان مییگفتنید دنییای
اطالعات دنیایی است که این نظام طبقاتی در آن وجیود نیدارد .هنیوز هیم از آن دفیاع میکننید.
میگوید ببین! نگاه کن! االن همه دسترسی به همه چیز دارند ،یعنی فرق نمیکند تیو وزییر امیور
خارجۀ ایران باشی یا یک دانشآموز دوم دبیرستان .به اطالعات وزارت امور خارجه هیم بخیواهی
دسترسی داری ،روی سایتش گذاشته است میتوانی بروی ببینی .قبالً اینها طبقهبنیدی شیده بیود،
االن اینطوری نیست .قبالً وقتی تو میخواستی تأثیرگذار باشی ،باید میرفتی کجا و کجا و کجیا
صدایت را به مردم میرساندی ،االن میروی در توییتر ،در فیسبوک و در شبکههای اجتماعی پیام
میگذاری و صدها هزار بار دیده میشود .یک فیلم از خودت توی فالن شیبکه میگیذاری ،ییک
میلیون بار دیده میشود .ببین! ما بیطبقه شدیم! قبالً فقا پولدارها و زورمندها صدایشان بیه بقییه
میرسید ،االن دیگر اینطور نیست!

استثمار نوین
اما جامعهشناسان رسانهای اعتقاد دارند که اینطور نیست .در تبدیل دنیای کشاورزی بیه دنییای
صنعتی یک مقدار ظواهر این استثمار تغییر کرد .مثالً فرعیون شیالق مییزد ،بیردههیا را شیکنجه
میکرد که برایش کار کنند ،ظاهر خیلی سخت و خشنی داشت .در دنیای صنعتی ایین شیکنجه و
شالق خیلی کاربرد نداشت؛ ظاهر این استثمار کمی محترمانهتر شده بیود .یعنیی بیا هیم قیرارداد
میبستند ،تو کارگر من هستی یعنی چه؟ یعنی در قرارداد است که هفتهای  45ساعت بیرای مین
کار میکنی و من اینقدر به تو پول میدهم .یک پول بخور نمییر بهیت مییدهم ،تیو هیم همیۀ
انرژیات را صرف اینجا کن .همان نظام طبقاتی است ،یک مقدار ظاهرش قشنگ شده است.
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االن هم همان است ،یک مرحلیه قضییه قشینگتر شیده .یعنیی دیگیر حتیی قیراردادی هیم
نمیبندند ،شما به میل و ریبت و با عشیق و عالقیه و بیا خوشیحالی در خیدمت زورمنیدان قیرار
میگیرید.
این سه کلمه دارد بیه همیین اشیاره میکنید .میگویید آن روز اول رابطیۀ بیین سیلطهگرها و
سلطهپذیرها با اجبار و زور بیود .در مرحلیۀ دوم اسیمش شید معاملیه .قیرارداد میبسیتند ،معاملیه
میکردند ،پول داده میشد؛ و االن اصطالحاً میگویند اقناع ،یعنی رسانهها به ما پول نمیدهند که
ما واقعیت را باور کنیم ،ولی ما واقعیت را آنطور که آنها میخواهند باور میکنیم .به این میگویند
اقناع.

تکنیک اقناع
اینها تکنیکهایی بلد هستند که میتوانند ما را قانع کنند .اقناع از قیانع کیردن میآیید ،بیدون
اینکه پول بدهند ،بدون اینکه شالق بزنند ،بدون اینکه شکنجه کنند ،ما باور میکنیم .برای مثیال
االن وسا اردیبهشتماه است .اگر این در باز شود و یک نفر بیاید داخل ،لباسش خییس ،مقیداری
برف روی شانهاش نشسته باشد؛ خودش را بتکاند و بگوید «اوه اوه! بیرون چه هوای سردی است،
یخ زدیم ،عجب رگبار و تگرگ و طوفانی است .خیابان یخ زده!» شیما چیه عکیسالعملیی نشیان
میدهید؟ میگویید« :آقا! ما را فیلم کردی؟ من همین االن بییرون بیودم ،حیاال اگیر بییرون هیم
نبودم ،ندیده بودم ،باالخره اردیبهشت است ،اینجا هم قم است ،آالسکا که نیست ،کیه چیی فییلم
درآوردی از خودت؟»
یک دقیقه بعد نفر دوم میآید داخل ،همینطیور خییسِ خیالی ،چتیرش را میبنیدد میگویید:
«ایوای! نبودی ببینی از سر صفائیه تا کجا یخبندان است ،ماشینها چیپ شیدند و  »...چیی دارد
میگوید؟! شما پنج دقیقۀ پیش بیرون بودید و از این خبرها نبود! آرام آرام چه حسی به شما دست
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میدهد؟ باور کنید نفر سوم ،چهارم ،نفر پنجم این شکلی از در بیایید داخیل ،همیه بیدو بیدو بلنید
میشویم میرویم بیرون ببینیم چه خبر است! باورمان میشود دیگر!
استداللی آوردند؟ در قم ،در اردیبهشت برف میآید؟ اینجا برهان عقلیی ارائیه کردنید؟ چیهکار
کردند که ما باورمان شد؟ اقناع .یک تکنیک تبلیغاتی .با همان چهار نفیر ییک تکنییک تبلیغیاتی
انجام دادند .ما چیزی از پشت سر رسانه نمیدانیم ،یعنی فکر میکنیم همین که یک سیایتی بیاال
آمد و نوشته بود چی چی نیوز دات کام ،این دیگر منبیع معتبیری اسیت ،مییرویم داخلیش نگیاه
میکنیم میبینیم سیبزمینی قیمتش کیلویی  5000تومان شده است؛ میگوییم برو بابیا! چیچیی
نیوز دوم را باز میکنیم :سیبزمینی مرز  4500تومان را رد کرد .یک خبری است! سیایت چهیارم
سایت پنجم ،باورمان میشود دیگر!
خیال میکنیم پشت رسانه ها چه خبر است! آن پشت یک نفر نشسته تق تق تیق تیق! یعنیی
اینطوری نیست که حتماً  5سایت را پنج نفر ،پنج مجموعه ،پنج دفتیر و تشیکیالت راه بیاندازنید.
ممکن است خیلی از این سایتها ،اکانتهای اینترنتی ،گروههای اینترنتی ،توسا یک عیده ،ییک
گروه مدیریت بشود.
این را ببرید در حوزههای عقیدتی ،ببرید در حوزههای سیاسی ،ببرید در حوزههای امنیتی ببینید
چه فاجعهای اتفاق میافتد .ما باید بشناسیم که شگرد رسانهها اقناع است .رسانه بیر اسیال اقنیاع
کار میکند .یعنی بدون استدالل ،بدون حجت عقلی ،بدون هیچ اجبار و تهدیید و زور و معاملیهای
ما را با تکنیک اقناع وادار به پذیرش میکند.
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جنگ نرم و عملیات روانی

اسم جنگ نرم و عملیات روانی را شنیدهاید ،اینها کلی تکنیک دارند .مین مثالهیایی از سیایت
بیبیسی آوردم .نوشته :یکی از شاهدان که نخواسیت نیامش فیاش بشیود گفیت ...بعید دو خیا
پایینتر :همچنین به گفتۀ برخی از شاهدان  ...بعد یک خورده پایینتر :اما یکی از شاهدان به نقیل
از کسبه گفتهانید کیه
...
این یک تکنییک
اقناع است ،چون شما
باورتان شد که چنین
اتفاقی افتیاده اسیت.
تکنییییییک منبیییییع
مجهیییول ،از کسیییی
نقل میکنند که شما فکر میکنید واقعاً وجود دارد اما اگر بخواهی سرنخ را بگیری و به او برسیی،
به او نمیرسی! چون یکی از شاهدان است دیگر ،حاال کدام بود؟ یکی از مقامات بلندپایه ،یکیی از
مسئوالن دولتی که نخواست نامش فاش بشود...؛ این تکنیک اقناع است .وقتی میگویید یکیی از
منابع آگاه که نخواست نامش فاش شود ما فکر میکنیم این حتماً یکی از عوامیل خیودِ حکومیت
است که خواسته از آنجا اطالعات بدهد ولی چون اگر اسیمش را میگفیت بیرایش دردسیر ایجیاد
میشده ،اسمش را نگفته است .در صورتیکه این منبع آگاه میتواند خودِ همان سردبیرِ بیبیسیی
باشد .دروغ هم نگفته است .رسانهی بیطرف و شفاف هم هست! شما در شبانهروز چنیدتا از ایین
خبرها میشنوید؟
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خب بچههایمان باید یاد بگیرند .این سپری است که ما بیه دسیت بچیههایمان مییدهیم .میا
میگوییم که یک چنین تکنیکی وجود دارد .منابع آگاه معنی ندارد! منبع باید معلوم بشود کی گفته
است! آقای فالنی معاون فالن وزیر ،آقای فالنی رئیس فالن دستگاه .معلوم باشد چه کسی گفتیه
است.
یییا نگییاه کنییید :بییازی بییا
کلمیییات .ییییک خبیییری را
میخواهد بدهد نمیتواند خبر
را ندهد! یک فاجعهای اتفیاق
افتییاده ،یییک کشییتی داشییته
کمکهای انسان دوسیتانه را
از ترکیه میبرده به ییزه ،بعید
اینها حمله کردند کشتی را گرفتند و کشتند و زدند و بردند.
خب رسانه نمیتواند این خبر را نگوید .باالخره اتفاق افتاده است .اما وقتی میخواهد بگویید بیا
کلمات بازی میکند .میگوید هدایت کشتی کمکرسانی به یزه( ،ایین کشیتی هیدایت شیده ییا
مصادره شده؟) گروگان گرفته شده! هدایت یعنی چی؟ نیروهای اسرائیلی وارد کشتی کمکرسیانی
به یزه شدند .شما چه تصوری میکنید؟ وارد شدند یعنی چه؟ وارد شدن یعنی در زدن ،تق تق تق
اجازه میدهید ما بیاییم داخل؟ با هلیکوپتر از آن باال پریدند داخلِ کشتی با اسلحه میشیود چیی؟
وارد شدن؟! یعنی به جای اینکه بگوید حمله کردند ،تجاوز کردند ،میگوید وارد شدند .خبیر را دارد
میگوید اما چون با کلمات بازی میکند زهر خبر را میگیرد .اسرائیل کشتی فعاالن عازم به ییزه
را متوقف کرد .متوقف کرد یعنی چی؟ یعنی سوت زد وسا چهارراه صبر کنید ببینم چه خبر است؟
کشتی را مصادره کرده است!  9نفر را کشتهاند!
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میبینید؟ بچهها بلد نیستند! این خبر را میخوانند میگویند خب راست است دیگر! حوالشیان
نیست که زهر این خبر گرفته شده است! این خبر اگر واقعاً همانطور که هست گفته بشیود از آن
نیروی مهاجم ،شخصیت قابل دفاعی باقی نمیماند .ما هم گول میخوریم .اینطور نیست که فقیا
بچههایمان آسیب ببینند .ما هم زیاد از این گولها میخوریم! من االن نمیخیواهم تکنییکهیا را
درل بدهم ،فقیا دارم نمونیه
میگویم .به این خیاطر نمونیه
میگویم که ببینیید چقیدر میا
بیییییسییییپریم.یکی از اییییین
تکنیکهیییا «دروغ بیییزرگ»
است .دروغ بزرگ و جوسازی.
انتشار اخبار عجیب بیه همیراه
اسیییناد تصیییویری و فییییلم و
تحلیل .شما سایتی را باز میکنید ،از این سایتهای زرد ییرمعتبیر ،نوشیته اسیت کیه جدییدترین
جنایات حمال در یزه .جنایت چی هست؟ این است که  450دختر  6تا  10ساله با مردان  16تیا
 34ساله حمیال ازدواج کردنید!
ازدواج مردهیییای بیییزرگ بیییا
دختربچهها .این جنایت حمیال
است 450 .نفر هم بودهاند .نکند
راسییت باشیید؟ نوشییته عکییس،
فیلم ،نگاه کنیم ببینیم چیسیت!
کلیییک میکنییی ،راسییت اسییت،
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عکس هم نیست فیلم است ،میزنی میبینی هلهلۀ شادی ،از این هلهلیه عروسیی عربیهیا و آن
جوانهای حمال ،همه شالگردنهای فلسطینی انداختند روی کت و شلوار و دست دختر بچیهها
را گرفتهاند و لبال عرول و ...آدم شک میکند! باز مقاومت میکنید :نه اینها آدمهای خوبیانید،
مبارزند ،پس چطور دارند این کار را میکنند؟ این چه کاری است؟! یک مقیدار دیگیر میا حسیال
میشویم میگوییم نه اینها دارند یرضورزی میکنند! خیلی هم باسوادیم! برویم ببینیم رسانههای
دیگر هم این را تعریف کردهاند یا نه؟ تیوی
اینترنییت جسیییتجو مییییکنیم و مییییبینیم
سایتهای اسپانیایی زبان هیم ایین خبیر را
منتشییر کردنیید .مثییل همییین خبییر را بییا
عکسهای شبیه به این منتشیر کردنید کیه
 450تا مسلمان حمال دارنید بیا بچیههای
زیر  10سال ازدواج میکنند.
خب بچۀ شما تیاریخ ییرب و تمیدنشناسیی را ،تیاریخ تشیکیل اسیرائیل و ذات اینهیا را کیه
نمیداند ...این خبر را میبیند بعد پسفردا یک جایی میگوید که اسرائیل حملیه کیرد بیه حمیال
فالن رهبر حمال را ترور کرد ،میگوید خب حاال ...حاال دیگه ...یعنی خیلی هم قابل دفاع نبیوده
این حمال .میبینید؟ مثل اینکه خود این عروسی اصالً مهم نیست! بحث شُل کردن ییک بیاور
است!
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در صورتیکه اصالً خبر خبرِ دروغ اسیت! عکیس هیم دارد ،فییلم هیم دارد ولیی دروغ اسیت.
چطوری دروغ است؟ در حملۀ اخیر اسیرائیل
به نوار یزه عدۀ زیادی از رزمندههای حمال
شهید میشوند .بعد از جنیگ ییک سیری از
این جوانهای حمال میآینید بیا همسیران
شهدا ازدواج میکنند؛ چییزی کیه در زمیان
جنگ میا هیم بیود و کیار پسیندیدهای هیم
هست ،این دخترها هم دختر شهید هستند و این آقایانی که با اینها عکس گرفتند ،پدرهای جدیید
اینها هستند! عکس واقعی این است؛ آن خانمهایی که آنطیرف نشسیتند عیرول خیانم هسیتند!
همسران شهدا و این دخترها دختر شهید هستند .جشن عروسی دست جمعی گرفتند بیرای ازدواج
همسران شهدا با رزمندههای حمال .ببینید چقدر قابل دفاع شد! چه فضای شورانگیزی!
بدانیم رسانه ها چهجوری دارند افکار ما را بازیچه قرار میدهند .ما چطوری بایید در ایین نبیرد
مواظییب بچییههایمان ،مواظییب خودمییان باشیییم؟ کالهخودمییان را بییاد نبییرد! االن نگییاه کنییید در
فامیلهایتان مثالً یک عمویی یک دایی یک کسی ،این کشته شده اسیت ،زنیده اسیت هیا! ولیی
کشته شده! هرچی بگویی دیگر باور نمیکند .چون روز اول بیسپر رفته است ،تکه تکه شده حیاال
سه سال باید وقت بگذاری این تکهها را به هم بچسبانی که آیا بشود و آیا نشود.
تازه فرض ما این است کیه بچیهها رژییم مصیرف را دارنید رعاییت میکننید ،یعنیی میاهواره
نمیبینند ،فیلترشکن استفاده نمیکنند ،در شبکههای اجتماعی فالن عضو نمیشوند ،بازی زیر رده
سنیشان بازی نمیکنند ،تازه اینها را که رعایت کننید بیاالخره اخبیاری از ایین دسیت میآیید و
میرود دیگر.
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منطق ،علم کاربردی
آن سپر چیست؟ آن سپر اسمش
منطق و تفکر انتقادی است .منطیق
یک رشتۀ علمی است کیه از زمیان
ارسطو بوده تا االن هم هسیت .ییاد
میدهد که شما چطور فکرتیان را از
خطییا بییاز بدارییید .صییغری چیسییت
کبیری چیسیت؟ چطیوری اینهیا بیا
همدیگر ترکیب میشود؟ آیا میشود
به اینها گفت استدالل؟ آیا این اسیتدالل اسیت ییا مغالطیه اسیت؟ وقتیی تمیام فنیون منطقیی و
مغالطاتی در رسانهها دارد به کار گرفته میشود ما هم باید منطق بخوانیم .خواندن منطق را جدی
بگیرید! البته سال دوم یا سوم دبیرستان در رشته علوم انسانی منطق میخواننید .امیا بیرای همیه
الزم است .منطق واقعاً در زندگی کاربرد دارد .خیلی از همین ایرادها را میشود با استفاده از منطق
جلویش را گرفت.
شک مقدمهی کاربرد منطق

ما باید یاد بگیریم شک کنیم ،ما باید یاد بگیریم سؤال کنیم! هر پیامی که به سمتمان میآید
سریع نپذیریم ،ایست بازرسی! بگوییم یک دقیقه بایست! بررسیی بکینم ببیینم تیو اصیالً بیه درد
پذیرفتن میخوری یا خیر! و این باید تبدیل به یک مهارت مثل رانندگی بشود.
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شیییما روز اول کیییه میخواسیییتید
رانندگی کنید به دنده و پدال هیا نگیاه
میکردید ولی بعد از یک میدت اصیالً
نگاه نمیکنید ،چیایی هیم میخوریید،
رانندگی هم میکنید ،میشود مهیارت.
اولش سخت اسیت لیذا مین االن کیه
دارم اییین را میگییویم نگویییید چقییدر
سخت است ،من چهطوری برای هر پییامی ایین کیار را بکینم ،ایین آرام آرام تبیدیل بیه مهیارت
میشود .شما پنج بار ،ده بار ،بیست بار با روشهای مختلف تکرار کنید برای خودتان و بچههایتان
دیگر عادت میشود ،یعنی همینطور که نشستهای ییک نفیر چییزی دارد میگویید ،ییک ضیریب
میزنی میگویی این هفتاد درصد ،این بیست درصید .بیرای راسیت و دروییش ،بیرای درسیت و
یلطش ضریب میزنید.
این سؤاالت خیلیی مشیخ

اسیت

یعنی آن ایسیت بازرسیی کیه تشیکیل
بدهید ،هر پیامی میآید ازش پنج سؤال
بپرسییید .بعضییی از اییین پیامهییایی کییه
میآید همان سیؤال اول و دوم را ازش
بپرسید رد میشود .مقاومت کرد؟ سؤال
سوم ،خیلی کم پیش میآید که به سؤال چهارم پنجم برسیم .یعنیی واقعیاً خیلیی از اینهیایی کیه
شایعه است ،اخبار کذب است ،جو سازی است ،افترا است ،اینها با همان سه چهار سؤال اول که از
آن پیام میپرسید و خودتان به خودتان جواب میدهید کامالً مشخ

میشود.
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پنج تا سؤالمان چه بود؟ بپرسیم که فرستندۀ این پیام کیست ،به چه کسی دارد میگوید ،چیرا
من باید این حرف را گوش کنم ،چه کسی دارد میگوید ،یک.
دو ،این حرف چه کسی را هدف گرفته؟ مخاطب اصلی این حرف کیست؟ مثالً برنامه کیودک،
مخاطبش کیست؟ بچهها .یا برنامه آشپزی ،مخاطبش کیست؟ خانمها .مخاطب این کیست؟ ایین
حرف را برای کدام گروه سنی ،کدام گروه فکری ،کدام دستۀ سیاسی دارد میزند؟ این پیام دارد به
سمت چه کسی شلیک میشود؟
سؤال سوم بحث نیت و هدف است! خب حاال چرا دارد این را میزند ،به چه چیزی میخواهید
برسد؟ باید حدل بزنیم ،یک مقدار باید پیام را در ذهنمان ورز بدهیم.
چهار و پنج دیگر خیلی تکنیکیتر میشود ،از چه ابزارهایی برای تحت تأثیر قرار دادن مخاطب
استفاده کرده است؟ اینها تکنیک است ،شما اگیر آگهیهیای بازرگیانی تلویزییون را دییده باشیید،
همین االن از شما بخواهم چهار یا پنج ویژگی مهم آگهیها را میتوانید بگویید .موسییقی دارنید،
رنگارنگاند ،خیلی تند تند هستند .اینها روشهای تأثیرگذاری است ،بارها تکرار میشوند ،اینهیا را
ما تا حد زیادی بلد هستیم .این پیامی کیه بیه سیمت مین دارد میآیید از کیدام روش گیول زدن
استفاده کرده؟
در نهایت اگر همۀ اینها درست بود ،حاال من اگر این پیام را بپذیرم قرار است چه اتفاقی بیرای
من بیفتد؟ یعنی قدم بعد از پذیرفتن این پیام چیست؟ اگر من به این پیام میگویم بلیه! وارد شیو!
آنوقت با من چهکار میکند؟ بگذارید با هم تمرین کنیم.
آخرین تحقیقات دانشمندان ژاپنی نشان میدهد که موزهای له شده و سیاه دارای ماده معجزه
آسای  TNFهستند که قدرت مبارزه با سلولهای سرطانی و از بین بردن آنها را دارند و هر چقیدر
موز رسیدهتر و سیاهتر باشد این ماده را در خودش بیشتر دارد ،این خبر .برگردیم یک دقیقه عقب،
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این پنج سؤال را باید از این پیام بپرسیم .برویم سراغ همین موز...؛ خب ،فرستندهاش کیسیت؟
این در گیروه تلگرامیی بیرای مین
آمده ،چیه کسیی فرسیتاده اسیت؟
مَشتقییی بقییال .مَشتقییی بقییال
کارشییینال موزشناسیییی اسیییت؟
دانشمند بیولوژیک اسیت؟ چیهکاره
است؟ هیچ! یک آدم بیسواد ،تمام
شد.
متوجه هستید؟ یعنی اصالً بحث به مباحیث فلسیفی و اینهیا نمیرسید ،کیی گفیت؟ کیی دارد
میگوید این حرف را؟ در حد خودش باید بپذیرید دیگر .نه! یکوقت مَشتقیی بقیال دارد از ییک
جایی نقل میکند ،خب برویم ببینیم آنجا چیست ،از سایت چیچی نیوز ،خب چیچی نیوز سیایت
معتبری است؟ جزء خبرگزاریهاست؟ معروف است؟ مشهور است؟ ییا خییر! معلیوم اسیت از ایین
سایتهای دوزاری است که سه نفر دور هم جمع شدند سایت زدند ،پس رد است.
ببینید اگر شما به راحتی منبع فرسیتنده را شناسیایی کنیید میتوانیید اعتبیارش را رد کنیید ییا
بپذیرید .نه بابا! این را خبرگزاری جمهوری اسالمی دارد میگوید ،این برای خبرگزاری فالن است،
یعنی معلوم است خودش آنجا خبرنگار داشته که دارد این حرف را میزند .باالخره فرستنده اعتبیار
دارد .برای اینکه شما راحتتر گول بخوریید ،بیا اینکیه حیاج تقیی بقیال ایین را فرسیتاده ،اولیش
مینویسد آخرین تحقیقات دانشمندان ژاپنی ،درست است مَشتقی بقال را نمیشناسی ،ولی این را
دانشمندان ژاپنی دارند میگویند.
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یاد بگیریم« :آخرین تحقیقات دانشمندان ژاپنی» کلید گول زدن افکار عمومی اسیت! میدانیید
چرا؟ برای اینکه هیچ کسی نه در این جمع ،نه دهها کیلومتر آنطرفتر ژاپنی بلد نیست ،هیچ کدام
از ما ژاپنی بلد نیست ،فامیلی هم نداریم ژاپنی بلد باشد ،لذا اگر واقعاً منبع خبر آنطرف هم وجیود
داشته باشد تعیین کردن صحت و سقمش ممکن نیست .پس راحت میشیود بیه ژاپنیهیا از ایین
دروغها بست.
یا میگویند دانشنمدان آمریکایی ،میگوید خب آمریکایی هیا التیین حیرف میزننید دیگیر ،در
اینترنت جستجو میکنم  bananaنمیدانم  Americaمیزنم ،ایین میآیید ییا نیه؟ در حیدی کیه
انگلیسی بلد بودم .ولی وقتی که ژاپنی است من چی بزنم در اینترنت؟ منیابع دسیت اول ژاپنیی را
که نمیتوانم بررسی کنم .لذا شما میگویی اینها ژاپنیی هسیتند ،باسیواد هسیتند ،خیلیی تحقییق
میکنند ،میپذیریم ،تمام شد99 .درصد پیامهیایی کیه اول آن مینویسید تحقیقیات ژاپنیی دروغ
است! با خیال راحت دارم به شما میگویم ،اصالً میگوید ژاپنیی کیه تیو دروغ را راحیت بپذیریید،
چون نمیتوانی بگردی ببینی که چه کسی این را گفته است.
اسمش را میآورد پرفسور هاشیمورو تاتاپاتا ،که چیی میثالً؟ ایین کیسیت؟ ییک عکیس هیم
میگذارد میگوید این عکسش است! بابا ولمان کن .اینها تکنیکهای ساده است یاد بگیرید .ایین
فرستندهاش!
گیرندهاش کیست؟ احتماالً قرار است آنهایی که موز میخرند این تبلیش را بخوانند .یعنیی میثالً
پدر خانواده یا مادر خانواده از میوه فروشیها موز بخرد ،اگر این را بداند ،احتمیاالً بگیویی میوز لیه
شده دارم ممکن است بخرد.
پس ما میتوانیم به سؤال سوم هم جواب بدهیم .احتماالً نیّت انتشار این خبر این است که موز
لهیده به فروش برود .احتماالً دیگر قیمت اینها هم باال میرود ،اگر همۀ میا بیاور کنییم کیه میوز
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لهیده خاصیت دارد آنها را چهار هزار تومان میدهند! پس میشود یک همچنین هدفی بیرایش در
نظر گرفت .نمیگویم واقعاً هدف این بوده ها! ولی در ایست بازرسی که خبر را نگاه میداری اینقدر
خبر میلرزد.
از چه تکنیکهایی استفاده کرده است تا روی ما تأثیر بگذارد؟ کلمۀ آخرین .این آخیرین یعنیی
چه زمانی؟ دیروز امروز یا پریروز؟ این را دیشب مَشتقی بقال برای من فرستاده است؛ منتهیا ایین
آخرین خبری بوده که دست مَشتقی رسیده یا برای همین هفتۀ پیش دانشگاههای ژاپین اسیت؟
شاید صد دست چرخیده است ،بعد از پنج سال به من رسییده .ایین آخیرین تیاریخش چیه زمیانی
است؟ یک کلماتی در اخبار گولزنکی به کار میبرند ،شما این کلمیات را هییچ وقیت در اخبیار و
اطالعات و کتابهای علمی نمیبینید .مثالً معجزهآسا .برای اینکه شما را با کالم خیودش تحیت
تأثیر قرار بدهد معلوم است این معجزهآسا را گذاشته که شما خیلی بررسی نکنید .در متن علمی ما
کلمۀ معجزهآسا نداریم.
پس من به احتمال هفتاد هشتاد درصد میگویم ایین خبیر احتمیاالً خبیر بیخیودی اسیت .راه
تحقیق که بسته نیست ،باالخره در دنیا دانشمندانی هستند کیه راجیع بیه میوز تحقییق کردهانید.
بررسی میکنیم میبینیم که  TNFچی هست؟ یک مادهای است کیه اسیمش تیی ان اف اسیت،
ربطی به سرطان ندارد ،به موز هم ربا ندارد ،ولی خب وجود دارد .اما اینکه در موز باشد ،...ممکن
است حاال هم باشد ولی ،...خبری راجع به اینکه این دو به هم ربا دارند وجود نیدارد ،از آنطیرف
اتفاقاً این موزهایی که رسیدهتر و لهشدهتر و سیاهتر هستند ،چون شیرینتر هسیتند بیرای کسیانی
که دیابت یا قند خون دارند ،اتفاقاً مضرتر است .یعنی اگر با این خیال بخورند اتفاقاً برایشان ضیرر
هم دارد.
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مثال دوم :بعد از فاجعۀ منای سال  ،1394به فاصلۀ سه روز از این فاجعه ،این خبر شیروع کیرد
دست به دست در این شبکهها چرخیدن ،که عربستانِ فالن فالن شدۀ اجیازه نمیدهید ایرانیهیا
بروند جنازههایشیان را پییدا کننید .امیا از
اینطرف یک قهرمیان دالور هسیت بیه
اسییم حییاج عبییال بوشییهری کییه از
حاجیهای ایرانی است ،رفتیه آنجیا و در
این سیل جمعیتِ حاجیهایی کیه کشیته
شدند ،یک بچه یتیم آفریقایی پیدا کیرده
که پدر و مادرش آنجا کشته شدهاند و این بچه بیسرپرست مانده است .حاج عبال هم سرپرستی
این بچه را قبول کرده و قرار است بچه را بیاورد ایران .این آزادگی و آزادمردی ایرانیهیا را نشیان
میدهد .در مقابل آن عربهای فالن فالن شدهای که فالن...؛
دو ماه این خبر میچرخید که حاج عبال بوشهری یک بچۀ آفریقایی را که پدر مادرش در منا
کشته شدهاند را به فرزندی قبول کرده و دارد به ایران میآورد .عکس هم دارد .ایین هیم عکیس
حاج عبال بوشهری است ،آن هم عکس خانمش است ،آن هم بچۀ آفریقایی .خب باور مییکنیم
دیگر .ما یک زمینۀ پذیرش داریم که این خبر را باور میکنیم ،یعنی ییک شیک و بهیت و ییم و
ناراحتی و خشمی از این واقعه در ما وجود دارد؛ همۀ اینها جمع میشود و منتظر هستیم کیه ییک
چیزی از یک جا برسد و میرسد.
آن آقایی که این شایعه را میانیدازد دکتیرای روانشناسیی و جامعهشناسیی و ارتباطیات دارد،
میداند همین االن باید چه چیزی را به عنوان شایعه بفرستد ،میفرستد بعد اینقدر هم این را خوب
چیده است ،شما سخت میتوانید در مقام اول ردّش کنید .مگر اینکه از قبیل آمیاده باشیید ،یعنیی
بدانید بعد از هر فاجعهای ،هر حادثهای ،هر شوک خبری و رسانهای ،بعدش شایعات میآیید ،بایید

گفتیار دوم «یا با سییپر ،یا بر سیپر»

صفحه 75

منتظر باشید که تا دو ماه بعد از هر فاجعهای راحت شایعات را گیوش نکنییم ،قبیول نکنییم چیون
بعدش پر از شایعه میشود .راست و دروغ را با هم قاطی میکنند و میفرستند.
یعنی این آقای حاج عبال بوشهری است؟ بله ،این خانمش است؟ بلیه ،حیج  94اسیت؟ بلیه،
اینجا مکه است؟ بله ،این بچۀ آفریقایی است؟بله ،این در بغیل حیاج عبیال اسیت؟بله ،فوتوشیاپ
نیست؟ خیر .اینها واقعیتهاست که ما را در دام شایعه میاندازد .اما قسمتهایی که آدم بیا عقیل
خودش میتواند بررسی کند همان مثل فرستنده و گیرنده اسیت کیه ایین را چیه کسیی فرسیتاده
است؟ معلوم نیست ،دست به دست آمده چرخیده به ما رسیده است .گیرنیدهاش چیه کسیی بیوده
است؟ ظاهراً این شایعه خطاب به همۀ ایرانیها بوده است .همۀ کسیانی کیه در شیوک همچنیین
اتفاقی هستند و با آن مقدمهچینیهایی که کرده است و به عربها بد گفتیه معلیوم اسیت نییتش
چیست .میخواهد از این آب گل آلود ماهی بگییرد ،عیرب و عجیم بکنید ،ایرانیی و عیرب بکنید،
میخواهد این بازی را گرمش کند ،از این آب گلآلود میخواهد ماهی بگیرد!
از چه تکنیکهایی استفاده کرده است؟ «دقتنمائی» یعنی اسم طرف را میگوید ،حاج عبیال
بوشهری به همراه همسرش ،اسم خانم را هم گفته اسیت ،حیاال در بعضیی نمونیههای ایین خبیر
شمارۀ کاروان و اسم مدیر کاروان هم نوشته بود .دروغ یا راست آنجا زده اسیت دیگیر .اعزامیی از
فالن شهرستان شهر فالن .عکس هم گذاشته بغلش که بیه شیما بگویید ،...اینهیا تکنیکهیایش
است .تکنیکهای باورپذیر کردن یک دروغ.
پیامش چیست؟ پیامش این است ،ببین عربها چقدر بد هستند! ایرانیها چقدر خیوب هسیتند.
شما یک ذره تجربۀ زیستن دارید ،میدانید که اگر کسی بچه نداشته باشد بچهدار نشوند ،بخواهنید
بروند بهزیستی ،یا از یکی از آشناهایش یک بچهای را به سرپرستی قبول کند ،فقا  6ماه دوندگی
دادگاه و اینها دارد .اینها از ایران رفته اند در یک کشور یریب ،از یک کشور ثالث ،سیه روز بعید از

صفحه 76

سه گفتار دربارهی تربیت رسانهای

آن فاجعه که هنوز جنازۀ پدر و مادر اینها در نیامده ،اینها به فرزندی قبیول کردنید؟!! خیب معلیوم
است که دروغ است؛ یعنی آدم عاقل با خودش میگوید فرزندخواندگی بین المللی در عیرض سیه
روز؟ کدام سازمان متولی این کار بوده است؟ اما بچههای میا راحیت بیاور میکننید .بیا خودشیان
میگویند دروغ هم که باشد ضرری که ندارد .Send to all،چه ضرری دارد؟ بگذار برسید دیگیران.
جالب است دیگر .متاسفانه نمیبینند که این دارد یک چیزی را آن پشت شُل میکند.
خبرها را اصلی فرعی میکند .یعنی االن خبر اصلی پیگیری ماجرای جنازههای حاجیهای میا
در منا است .این میشود خبر اصلی؛ این میآیید بیاال ،آن مییرود پیایین ،ارزشهیای خبیریاش
جابهجا میشود .چون ما داریم ضریب میدهیم .ما با  Send to allکردن به اندازۀ این خبیر دارییم
ضریب میدهیم .وقتی یک خبری را شبکۀ  1در خبر ساعت  21اولین خبیر میگویید دارد بیه آن
ضریب میدهد.
ما با این  Send to allکردنها و فرستادن در گروهها داریم به آن ضریب میدهیم .وقتی به آن
ضریب میدهیم اهمیّت واقعۀ اصلی که باید ضریب داشته باشد پایین میآید آن یکی باال میرود.
آتشنشانها وقتی یک جنگلی آتش میگیرد ،وقتی آتش دارد حرکت میکند و به سمت خانههای
مسکونی میرود ،میآیند اینطرف حریق مصنوعی ایجاد میکنند که اکسیژن الزم برای سیوختن
آن درختها را به خودش جمع کند و آتش اینطرف بیاید و آنطرف نرود.
دقیقاً همین کاری که رسانهایها انجیام میدهنید .خبیر مصینوعی ،شیایعات مصینوعی تولیید
میکنند برای اینکه خبر به آن سمتی که باید برود ،نرود! یعنی نزدیک هر اتفاق فاجعهآمیزی برای
آنطرف شما میبینید که یک جریان خبری در کنارش راه میافتد و اتفاقاً در پوششهیای خبیری
کار میکنند .دو جنگ اخیر اسرائیل سال  2008و  2006همزمان بود بیا جیام جهیانی و المپییک
برای اینکه این جریانِ خبر در آن جریان گم بشود .تکنیک شناخته شدهای است .ما هیم بیدانیم و
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به بچههایمان بگوییم قصه اینطوری است Send to all .که میکنی ضررش ایین اسیت کیه تیو
داری یک جریان خبری میسازی ،نفرست! اگر هم فهمییدی خبیر دروییی اسیت نفرسیت! حیاال
میخواهید مقابله کنید فقا نشر ندهید.
عکییس ،فیییلم ،خبییر کییه علییی
انصاریان بازیکن سابق پرسیپولیس
توسا سه شرور در محلیۀ قیطرییۀ
تهران با ضربات چاقو جیان باختیه
است .تسلیت هم میگوید .خبر کِی
پخش شده است؟ دو سه روز بعد از
دِربیی ،بعید از بییازی آبیی و قرمییز،
یعنی فضای خبری است ،جوی که این از آن برده ،او از این باخته؛ آبی و قرمزها االن جیوّ خبیری
جدی است ،این شایعه میآید در خیابان ،بعد عکس هم دارد ،ببینید! علی انصیاریان اسیت ،چیاقو
خورده ،دارد میمیرد ،مُرد ،تسلیت! این مثل آن قبلی نیست که تبعات نداشته باشد.
واقعاً مرده است؟ تسلیت بگوییم؟ این خبر دو ساعت وقت پنجاه میلیون نفر ایرانی را میگییرد،
دو ساعت ضربدر پنجاه میلیون حساب کنید .خب خیلی سود خوبی است برای کسی که این شایعه
را فرستاده است ،که اگر قرار بود ما آن لحظه به چیزی فکر بکنیم ،کیار دیگیری بکنییم ،آرامیش
داشته باشیم ،آرامش را از ما گرفته باشد .ببینید فرسیتنده کیسیت؟ در شیبکه فییس بیوک اسیت،
نمیدانم کجاست .آقای فالنی فرستاده است .فرستنده اینقدر بی سواد است که انیا الییه را نوشیته
است انا علیه .این نشان میدهد که فرستنده چقدر فهم و کماالت دارد! خب من چیرا بایید حیرف
یک چنین آدمی را گوش کنم؟ !Send to all
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گیرنده کیست؟ چه کسی قرار است این پیام را بگیرد؟ همۀ کسیانی کیه در جیوّ آبیی و قرمیز
هستند! من خیلی فوتبالی نیستم ،بازی هم نگاه نکردم ،نمیدانم چند چند هم شیدند ،بیرایم فیرق
نمیکند! من گیرندۀ این پیام نیستم ،آنهایی که جو دارند ،یکی کُری خوانده ،یکی آن یکیی را زده
است! حاال این خبر هم بیاید وسا! گیرندهاش اینها هستند.
نیت چیست؟ نیت یک شوخی است ،چون طرف نمرده است ،ما میدانیم نمرده است ،یا شوخی
است یا یک جریان خبری ساختن است ،یا مطرح کردن اسم این آدم است ،خدا میداند.
از چه تکنیکی استفاده شده است؟ این را یاد بگیرید .تکنیک دقت نمائی! ببینیید میگویید سیه
شرور بودند ،کجا بودند؟ قیطریههم بودند .دارد دروغ میگوید ها! اصالً هییچ کسیی کشیته نشیده
است ،هیچ کس هیچجا کشته نشده است .میخواهد بگوید این که کشته شد ،توسا سه نفر کشته
شد .آن سه نفر هم در قیطریه بودند .گرفتید؟ یک دقایقی پیش هم گذاشته است که بگویید حیاال
اگر منابع خبری دیگر تلویزیون ندیدید .اینها برای این است که خبر داغ است! ممکین اسیت سیه
روز این خبر دارد میچرخد ها! اما میگوید دقایقی پیش .برای اینکه هر کسیی ایین خبیر را دیید
احسال کند برای همین االن است.
حاال واقعیتش چیست؟ این آقای انصاریان عشق بازیگری است ،هفیت هشیت سیال پییش در
فیلم سینمایی بازی میکند ،هنرپیشۀ نقش اولِ آنجاست ،آخیر فییلم اسیت ییک چیاقو میخیورد
میمیرد ،این عکس آن فیلم است .این گریم است ،خون و اینها نیسیت .ببینیید چقیدر هنرمندانیه
عکسی از یک فیلمی را درمیآورد که شما باورتان بشود «زخمی شده و دارد میمیرد».
بعضی وقتها کار میآید وارد حیطههای مذهبی و اعتقادی ما میشود .احتماالً همۀ ما و همیۀ
شما از این خبرها زیاد شنیدیم و شاید تا همین االن حتی همین خبری هم که میخیواهم بگیویم
باور میکردید و خبرهایی مثل این را که ببینید یک اتفاقی افتاده آن هم اینکه پسر انیشتین اخییراً
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مرده است؛ بعد چون وارثی نداشته ،سازمان وُراثِ بیوارثِ انگلیسی ی آمریکایی یا هرجیا کیه ایین
پسر مرده است ،رفته اموال این آدم را ضبا کند چون وارث نداشته بعید البیهالی امیوالی کیه در
خانۀ پسر انیشتین بوده یک کتابچهای بهدست آمده است که این کتابچه که دستنوشتههای پیدرِ
این پسر یعنی دست نوشتههای خود انیشتین است که تا حاال هم جایی منتشر نشده است.
این کتابچه چه کتابچیهای
است؟ همان دفترچۀ مکاتبات
انیشییتین بییا مقییام آیییتاهلل
بروجییردی اسییت .انیشییتین و
آیییتاهلل بروجییردی در یییک
دوره زنییدگی میکردنیید .بییا
همییدیگر مکاتبییات محرمانییه
داشتند ،این خبرهیایش قیبالً
جای دیگری آمده بود که احتماالً جایی شنیدید .با هم مکاتبات محرمانه داشتند ،در این مکاتبیات
انیشتین مسلمان میشود ،شیعه میشود و به حقانیت آئین تشیع در حقیقت اعتراف میکند و حتی
استداللهای فیزیکی و نسبیتی و کوانتومی هم از حقانیت اسالمی شیعه هم در نامیههایش ارائیه
میدهد .منتهی به خاطر اینکه این شخصیت معروف بوده است و در آمریکا زندگی میکرده و توجه
جهانی رویش بوده است ،خواهش میکنند این مسأله علنی نشود .قبالً هم شایعاتی راجع بیه ایین
پخش شده بود و اخیراً که این اتفاق میافتد و این دستنوشتهها هم در خانۀ پسیر انیشیتین پییدا
میشود دیگر این خبر قطعی میشود.
اتفاقی که میافتد این است که به سرعت دستگاه امنیتی انگلستان میآید آثار بیه جیا مانیده را
مصادره میکند و این دفترچه را میبرد و پنهان میکند .االن این دفترچیه در زییرزمین کتابخانیۀ
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سلطنتی انگلستان محرمانه نگهداری میشود .نمیگذارند کسی از محتوایش مطلع شیود و عکیس
بگیرند و منتشر کنند و اینها .یک خبری شبیه به این ،با آب و تیاب بیشیتر ییا کمتیر ،بیا جزئییات
بیشتر یا کمتر ،االن نزدیک به چهل سال است دارد در رسانهها پخش میشود.
چهل سال است در کتاب نوشتند ،مجله نوشتند ،روزنامه نوشتند ،رادییو گفتنید ،آخیر ییک آدم
عاقل از خودش نمیپرسد چیز محرمانهای که یواشکی بوده است ،تو از کجیا میدانیی؟ فرسیتنده
پیام کیست؟ یک مأمور مخفی انگلیسی است که آمده اسرار انگلیس را برمال کند؟ چه کسی اصالً
دارد این را میگوید؟ این امکان اصالً ممتنع است ،یعنی شما اصالً نمیتوانی کسیی را پییدا کنیی
که راوی این خبر باشد .او کسی است که از همۀ این چیزهای محرمانه اطالع داشته اسیت .از آن
باال همۀ قصه را هم بلد بوده ولی ییب است ،احتماال از عالم ملکوت دارد به ما نگاه میکند .یکی
از خود انگلیسیهاست که نخواسته است نامش فاش بشود.
سؤال اول را از این خبر بپرسید بعد این خبر را به دیوار بزنید .دروغ اسیت! آخیر چیرا؟ یکیی از
خودش بپرسد چرا! یک چیز محرمانهای که محرمانه مانده بوده ،همه جا محرمانه بیوده ،سیرویس
امنیتی هم میخواهد محرمانه بماند کجا بوده با ریزترین جزئییاتش منتشیر شیده اسیت؟ آن چیه
محرمانهای است؟ اگر محرمانه است ،تو کی هستی که ایین را بلیدی و داری بیرای مین تعرییف
میکنی؟ این از فرستنده!
گیرنده کیست؟ شما این خبیر را بزنیید در رسیانههای یربیی ،نیسیت! رسیانههای آمریکیایی،
اسپانیایی ،انگلیسی نیست! این خبر فقا به زبان فارسی وجود دارد .پس گیرندهاش کیسیت؟ قیرار
است ایرانیها و فارسی زبانها و شیعهها باشند .نییتش چیسیت؟ میخواهید چیه چییزی بگویید؟
خوشبینانه نگاه کنیم .قرار است این خبر تأییدی باشد بر حقانیت مکتب حقّۀ اهلبیت .یک سری
آدم ،یک سری آدم مسلمان معتقد ،این را دارند منتشر میکنند کیه ایین جوانهیایی کیه هرچیی
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خارجیها میگویند قبول میکنند ،به آنها بگوید بیا ببین! انیشتین هم دیگر شیعه شد ،توِ خاک بیر
سر نمیخواهی نمازت را بخوانی؟ این خوشبینانهاش.
بدبینانهاش این است که این را یک آدم المذهب بیدین دارد منتشر میکند که یک نسیلی از
ما با این خبر بزرگ بشویم و باال بیاییم .همیان بچیههای نمیاز نخیوانِ میا ایین خبیر را بشینوند
نمازخوان بشوند بعد یک روزی تق این خبر در میرود دیگر؛ بیاالخره آدم خیودش فکیر میکنید؛
میگوید آقا! این چه چیز محرمانهای است که چهل سال محرمانه است ولی همه میداننید؟! بعید
آن روز که تق این در برود ،یا واقعیتش افشا بشود یا پسیر انیشیتین بیایید بگویید ییک همچنیین
چیزی نبوده ،قصه اینطور بوده و فالن بوده ،بعد میدانید چه اتفاقی برای ایمان آن بچیههای میا
میافتد؟ یعنی ایمان آن بچههایمان را به یک چیزی بستیم که از بست اشتباه است ،از بیخ اشیتباه
است .به نظر من این میشود بدبینانه.
خیلی از آدمهای سادهدل از مؤمنین یا از مسلمانهای سادهدل خبرهای اینطوری کیه میآیید
میگویند تقویت اسالم است ،بفرست برود .دروغ است! چرا نمیگوییم اگر این خبر رفت به کسیی
که سر مرز بود ،شک داشت ،میخواسیت بپیذیرد و میخواسیت نپیذیرد ،میخواسیت بیاور کنید و
میخواست باور نکند ،این خبر ما را به کدام سمت هل میدهد؟ این چیزهیا را همینجیوری خییر
است انشاءاهلل نگذرانیم .جلویش بایستیم ،جلوی آگاهیهای دروغ بایسیتیم .ولیو اینکیه در ظیاهر
دارد به اسالم کمک میکند.
کمی به آن عمیقتر نگاه کنید ،آیا مسلمان شدن انیشتین افتخار اسالم است یا افتخار انیشتین
است؟ حاال انیشتین مسلمان شده است من باید به اسالم افتخار کنم؟ خیر ،ییا بایید بیه انیشیتین
افتخار بکنم؟ این خبر دارد برعکس کار میکند .این خبر میخواهد یک کاری کند که تو به اسالم
افتخار کنی و این یلا است .صدها انیشتین مسلمان بشوند ،کافر بشوند هم در اسالم ذرهای تأثیر

صفحه 82

سه گفتار دربارهی تربیت رسانهای

ندارد ،فرقی ندارد اسالم همانقدر محترم است که قبالً بوده است .ببینید اصالً ما ییک وقتهیایی
حوالمان نیست داریم چهکار میکنیم ،داریم احتیرام بیه اسیالم را در گیروِ احتیرام بیه انیشیتین
میگذاریم .این کارها را نکنیم.
ما به سپر نیاز داریم .این سؤالها را از هر خبر که میآید بپرسیم ،خیلی راحت میشود راست و
درویش را با تفکر کردن به دست آورد .خب این را از یک کسی که باسواد است بپرسییم ،از ییک
سایت معتبر بپرسیم ،از یک دانشمندی سؤال بپرسیم ،برویم سراغ بیت آیتاهلل بروجیردی از آنجیا
بپرسیم ،دستمان میرسد ،کاری ندارد.
اییین خبییر پارسییال تابسییتان
منتشر شد که هرچی بگیرید و
ببندییید و زد و بنیید کنییید و
فیلترینییییگ راه بیندازییییید و
سییایتها را ببیندیییید دیگیییر
همین چنید میاه اسیت .ییک
تکنولییوژی بییه اسییم اوترنییت
( )OuterNetدارد در آمریکیییا
کار میشود .یک شرکتی است دارد ماهوارههایی را به فضا میفرستد ،این ماهوارهها قابلیت این را
دارند که بدون نیاز به دستگاههای ماهوارهای ،بدون نیاز به وایفای و فالن و ،...همۀ گوشییهای
تلفن همراه ،تبلتها و هر دستگاهی که وایرلس دارد روشن کنیید در خیابیان اینترنیت پرسیرعتِ
رایگان بگیرید .نوشته بود با سرعت  10مگابایت بر ثانیه اینترنت را هرجا هستید بدون سانسور بیه
شما میرساند .دیگر این بگیر ببندها و فیلترینگ و فالن فایده نیدارد .خبیر ایین بیود .همینجیور
دست به دست در شبکهها میچرخد.
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نویسندهاش کیست؟ یک بیسواد ،هر چه بگردی به سر نخ نمیرسیی کیه چیه کسیی ایین را
فرستاده است .گیرنده قرار است چه کسی باشد؟ یک گیرندۀ عام دارد که من و شما هستیم .خیب
حاال من این را بشنوم ،من میخواهم االن چهکار کنم؟ بیاید استفاده میکنم دیگر ،چهکار کنم؟
این خبر یک گیرندۀ خا

دارد ،کیست؟ ظاهراً تصمیمگیرها ،تصمیمسازها ،مهندلها ،آنهایی

که االن دارند سعی میکنند اینترنت جهانی را یکجور برای ما مناسب کنند .ظیاهراً گیرنیدۀ خبیر
آنها هستند که بهشان میگویی بابا! خودت را به زحمت نیانداختی هزاری هم سانسور چه مییدانم
فیلترینگ هوشمند و کنترل بر محتوای اینترنت و اینترنت پاک و اینها ،همه دو سه ماه دیگر جمع
است ،یعنی تالش نکنید دیگر ،میبینید؟ ولی ما  Send to allمیکنیم ضریب میدهیم به این خبر
دروغ.
بعد آن دانشمند ما هم کارشنال رسانه نیست که ،کارشنال امور کیامپیوتر اسیت ،کارشینال
سرور است ،کارشنال نرمافزار است؛ او هم که سواد رسیانهای نیدارد کیه ،ببینیید ایین خبیر دارد
ضریب میخورد .بعد چهارتا خبرگزاری بیسواد ما هم ایین را ضیریب میدهنید ،میآیید در صیدر
خبرها .آقا! یک وقتهایی تلویزیون هم این خبرها را پخش میکند؛ آنجا هم کسی نیست اینها را
دروازهبانی کند .به همین راحتی ببینید چه بالیی سر مهندل دلسوز پاکی میافتد که دارد زحمیت
میکشد ،که ایین اینترنیت را تمییز تحوییل خانوادههیای میا بدهید .آن مسیئولی کیه میخواهید
تصمیمگیری کند مُهر بزند ،امضا کند ،میگوید بودجۀ بیتالمال را هدر دادم ،تا سه ماه دیگر اصالً
این تکنیک کارکرد ندارد.
ببینید ما با بیسوادیِ رسانهایمان ضریب میدهیم به اینها؛ یک کاری که دوسال پییش بایید
انجام میشد در این مملکت هنوز که هنوز است انجام نشده است .واقعیت امیر چیسیت؟ واقعییت
این است که این نوع تحقیقات در دنیا زیاد انجام میشود .تحقیقات آزمایشگاهی تا دلتان بخواهید
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در دنیا وجود دارد .اما این  OuterNetکیه میگیویم االن نیسیت ،ایین رونمیاییاش 2017اسیت.
اینترنت رایگان نیست ،بسیار گرانقیمت خواهد بود ،بعد اینطوری هم نیست که به هیچ وسیلهای
هم نیاز نداشته باشد ،شما به دیش ماهوارهای نیاز دارید.
اصالً بیمعنی است .این دستگاههای شما امواج کوتاه را میتوانند بگیرند ،امواج بلند میاهواره را
نمیتوانند بگیرند .این دستگاهها قابلیتش را ندارند .بله ممکین اسیت ده سیال دیگیر موبایلهیای
دیگری بیاید ،آنها از این ابزارها داشته باشند .االن از این خبرها نیست .ایین حیداقل تیا 12 – 10
سال دیگر تجاری نمیشود .بعد شرکتهای اینترنت دنیا دارند از طریق آن پول درمیآورنید ،مگیر
میشود این بیاید کاسبی آنها را کساد کند؟ اولین کسانی که جلوی اینها را میگیرنید شیرکتهای
گردن کلفت ارائه دهندۀ اینترنت جهانی هستند ،چون این دارد کاسبی آنها را بیه هیم میزنید .در
سایت  OuterNetهم اینها را نوشته است ،ما که نمیرویم بخوانیم این پروژه چه پروژهای اسیت،
یک پروژۀ تحقیقاتی است در حد آزمایشگاهی دارد انجام میشود.
داریم نزدیک فصل تابستان هم میشویم ،خب میدانیید دیگیر همیۀ میوههیایی کیه شیما در
تابستان میخرید هستههایشان وسا است؛ فقا هندوانه است کیه هسیتههایش در کیل هندوانیه
پخش است .میدانید حکمت این چیست؟ حکمت خدایی است برای اینکیه همیۀ میوههیایی کیه
هستهاش وسا است به دردنخور است .باید دربیاوریید بییرون و خیودِ مییوه را بخوریید ،خربیزه را
بخورید ،طالبی را بخورید اما هندوانه اینطوری نیست .هندوانه را باید با هسته بخورید و این که ما
داریم هسته را از هندوانه درمیآوریم یک توطئه است ،یک توطئهای که نمیخواهند بگذارند ما از
فواید هندوانه و هستهاش منفعتی ببریم.
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ببینید تخم هندوانه ویتامین ب 16دارد .این ویتامین ویتامینی است که خیلی کمیاب اسیت ،در
بعضی از مواد خیلی خا

طبیعی یافت میشود و اصلیترین داروی ضدسرطان را از این ویتیامین

ب 16درست میکنند .جالب است بدانید این شیایعه را ،یعنیی ایین رسیم را کیه هندوانیه را بایید
تخمههایش را دربیاوریم و خیلی هم سخت هست ،اسرائیل پخش کرده در جهان سوم برای اینکه
داروهای ضدسیرطان خیودش را
بتوانیید بفروشیید .چییون اگییر مییا
هندوانه را با تخمیهاش بخیوریم
کمتییر سییرطان میگیییریم ،بعیید
داروهیییای اسیییرائیل فیییروش
نمیرود.
و جالب است بدانیید کیه بیه
همین علت خودِ اسرائیلیها هندوانه را با خودِ هستههایش میخورنید و بیرای همیین در اسیرائیل
کسی سرطان نمیگییرد .هرچیه در ایین سیایتهای علمیی میگیردی ،همینطیور در شیبکههای
اجتماعی دارد میچرخد .پس فرستنده که هیچی! گیرندۀ این خبر کیست؟ گیرنیدهاش همیین میا
آدمهای ساده هستیم دیگر ،که اصالً این هندوانیه را بخیوریم نخیوریم حیاال ،واقعیاً تیأثیر نیدارد
بخوریم یا نخوریم .منظور این است که یعنی دروغ است ،دروغ هم باشد یا راستِ راست هم باشد،
کلیتش خیلی تفاوتی ندارد.
اما نیت چیست؟ ببینید زیرکی ما این است که نییت ارسیال ایین خبیر را بفهمییم .خیوردن ییا
نخوردن هستۀ هندوانه در اقتصاد کشور ما در صنعت ما هیچ تأثیری ندارد .اما نیت ارسال این خبر
که خیلی ظاهر بامزه و جذاب و خیلی هم مقبول و قابل پذیرشی دارد ،به نظرتیان چیسیت؟ میتن
خبر هست ،ببینید خودِ خبر اصالً مهم نیست؛ آن زیر یک چیز دیگر را دارد شُل میکند ،ایین دارد
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میگوید در جهان سومی تو اینقدر نمیفهمی ،تو آنچنان فرهنگی زندگی میکنی که حتی خوردنِ
هندوانه با هسته یا بیهسته را از بیرون به شما تزریق میکنند.
ما اینقدر بدبخت هستیم که تصمیمگیریِ اینکیه هندوانیه را بیا هسیته ییا بیهسیته بخیوریم
اسرائیلیها دارند توی کلۀ ما میکنند و ببینید خودشان دارند سود میکنند .ببین اسرائیل پیشیرفته
است ،ببین او چقدر زرنگ است ،این دارد آن را شُل میکند که پس فردا وقتیی گفتیی میرگ بیر
اسرائیل بگوید مرگ بر کدام اسرائیل؟ اسرائیلی که حتی دارد تخم هندوانه خوردنِ ما را هم تعیین
میکند؟ چه مرگی؟ ببین روز اول این هندوانه به مرگ بر اسرائیل نمیرسد ،ولی بعد از پنج سیال،
بعد از شش سال این تهنشین میشود ،نشست میکند ،این کنیار صیدتا خبیری کیه همینطیوری
میآید و ما to all

 Sendمیکنیم و به آن ضریب میدهیم .این یک چیز دیگر را سسیت میکنید.

راه تحقیق بسته نیست.
کسی که سوم دبیرستان علوم تجربی خوانده باشد میداند که ما اصیالً  B16نیداریم ،از  B1تیا
 B6و  ،B7نهایت تا  B16 ،B12دیگر چیست؟ بعد چه کسیی گفتیه اسیت کیه کسیی در اسیرائیل
سرطان نمیگیرد؟ اسرائیل یازدهمین کشور پُرسرطان دنیاست .بهخاطر روش یلا زندگی و فسیق
و فجوری که در آن جریان دارد؛ یازدهمین کشور پر سرطان دنیاست .از نظر جمعیت زیاد نیسیت؛
از نظر سرانۀ جمعیت با سرانۀ سرطان یازدهمین کشور دنیاست.
چه کسی این حرفها را میزند؟ بله طبق سنتهای ایرانی اسالمی برای عصارۀ تخم هندوانیه
خاصیتهایی گفتهاند ،ربطی به سرطان نیدارد .بعید شیما آن را در ییک همچنیین قیالبی تعرییف
میکنید؟ اشکالی ندارد؛ شما یک پزشک سنتیکار بیاید اینجا دربارۀ خاصیت تخم هندوانه صحبت
کند نباید این را بگذاری در یک همچنین بستهبندیای ،ییک فاییده میدهید ،بعید سیهتا ضیرر از
آنطرف در میآید .آخر چرا ما این خبرها را گوش میکنیم و میپیذیریم؟ نمیگیویم بخیوریم ییا
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نخوریم ،میل به آدمهاست ،حاال شاید خوردن تخم هندوانه بیرای مشیکالت گوارشیی هیم مفیید
باشد ،ولی ربطی به اسرائیل و سرطان و اینها ندارد.
ببینید ما خبرها را از ایدز رد نمییکنیم ،میآیید اینجیا پییش خودمیان احتییاط هیم مییکنیم،
میگویم اگر خبر بدی بود نمیفرستم ،ولی خبر تفریحی است ،شاید آنها هم خوردند فایدهای هیم
داشت .حواست نیست این خبر فقا خودش نیست ،مخلفاتش هم هست .اگر خبر فقا همین بیود
«تخم هندوانه را بخورید» خب آن را بفرست برود .ولی ببین با چه آب و تابی دارد تعریف میکند؛
یهودیها میگویند ،اسرائیلیها میگویند ،اینها را باید مواظبش باشیم.
سؤال :مگر خوردن تخم هندوانه اشکالی دارد؟ اتفاقاً مفید هم هست.
پاسخ پرسش :اصالً اشکالی ندارد من میخواهم بگویم واقعاً همۀ هندوانه را بخوریم ،ولیی
خوردن را چرا باید در یک همچنین قالبی بپیچیم؟ در خبری که ما را جهان سیومی کیرده اسیت،
تخمه هندوانه خوردن یا نخوردنمان را به اسرائیل ربا داده ،آخرش هم گفته است که آنها سرطان
نمیگیرند ،آنها خوب هستند و ما بد هستیم.
سؤال :این قسمت که منبع مشخ

است ،حاال دانشمند ژاپنی واقعاً تحقیق نکرده است؟

پاسخ پرسش :ببینید االن یاد گرفتید ،این را گفته آخرین تحقیقات دانشمندان ژاپنی نشیان
میدهد ،ببین منبع را گفته است .اما این قابل تحقیق نیست ،خیر! اطالعات پزشیکی میخواهیید،
چهارتا پزشک گفتهاند ،حاال من میگویم پزشک ،بعد میرویم پیش پزشکها مییبینیم کیه آنهیا
هم دارند این خبر را برای همدیگر  sendمیکنند .متأسیفانه تخصی

رسیانهای تخصی ِ خیلیی

مهجوری است ،ممکن است طرف پرفسورای پزشکی را هم داشیته باشید ،معصیوم نباشید دربیارۀ
پیامهای اینطوری ،ولی میشود منابع خوبی پیدا کرد.
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شبهات مذهبی فیسبوکی
مثال آخر را میخواهم مثال بسیار ناراحت کنندۀ مذهبی بزنم ،که بچۀ میا را بیه شیدت تحیت
تاثیر قرار میدهد .اینها معروف است به شیبهۀ فیسیبوکی ،ایین مرکیز پاسیخگویی بیه شیبهات و
سؤاالت دینی هست در قم به قول خودشان میگویند شبهۀ فیسبوکی ،اصالً معروف اسیت .بچیۀ
من نشسته است پای شبکۀ اجتماعی تلگرام ،حاال این را از فیسبوک آوردم ،فرقی نمیکنید ،دقیقیاً
همین محتوا در تلگرام هم میرود؛ نشسته است اینجا ،نزدیک محرم است ،یک هفتیه بیه محیرم
است .بچۀ من قمی است ،سیاه پوشیده است ،مسجد را سیاهپوش کرده دارد آمیاده میشیود ولیی
خبر میآید ،خبر چیست؟ میگوید ببین! این را از حسیین بین علیی امیام سیوم شییعیان از کتیاب
سفینۀالبحار ،مدینۀالحکام نوشتۀ شیخ عبال قمی صفحه  164دارم برایت نقل میکنم ،بچۀ قمی
هم شیخ عبال قمی را میشناسد.
بعد تایپ شده نیسیت،
دسییتنویس اسییت .کانّییه
خییا شیییخ عبییال قمییی
اسییت کییه آدم بییاورش
میشیییود ،خیییب چیییه
میگوییید؟ بعیید آن زیییر
ترجمه کیرده اسیت .ایین
حییدیث را ببییین! شیییخ
عبال قمی از فالن کتاب
آورده است از امام حسین(ع) که امام حسین(ع) میگوید ما از تبار قریش هستیم و هواخواهیان میا
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عرب و دشمنان ما ایرانیها هستند .روشن است که هر عربی از هر ایرانی واالتر است و هر ایرانی
از دشمنان ما بدتر است .ایرانیها را باید دستگیر کرد ،به مدینه آورد ،زنانشان را به فروش رسیاند
و مردانشان را به بردگی و یالمی اعراب گماشت ،شیخ عبال قمی هم گفته است.
االن این پسر من باید برود چند واحد جامعالمقدمات و عربیی  1و  2و  3و  4و  5بخوانید کیه
بفهمد این ترجمۀ آن نیست ،اینها را نمیخواند که ،چون سپر دستش ندادیم باور میکند.
آقا! هر متنی معادل هر متنی نیست .تو داری عربی را میبینی ،عربیاش هم درسیت اسیت .از
کجا معلوم که این ترجمه آن است؟ دوتا کالل مدرسه هم رفته است ،میبیند داخل میتن عجیم
دارد و یک اباعبداهلل دارد و قریش و عرب و ،...دارد دیگر ،همین است .نمیداند آن کسی کیه دارد
این خبر را ترویج میکند در آستانۀ ماه محرم هدفش همین است ،یک چیزی را میخواهد سسیت
کند ،تو داری در راه امام حسین سینه میزنی ،امام حسین را ببین ،اصالً ایرانیهیا بیرایش عیددی
نیستند.
میدانی این خبر چی میخواهد بگوید؟ بعد شما مثالً در حد دو سه سال کمتر هم بتیوانی ایین
متن را بخوانی چی نوشته است ،یکخورده سادهتر ،از این متن هفیت هشیت دهتیا اییراد میشیود
گرفت .به هرحال از آن اول که دارد میگوید «قیال سیمعتا اباعبیداهلل(ع)» اصیالً اباعبیداهلل امیام
صادق(ع) است ،امام حسین نیست ،مشهور اسیت ،همیه بلید هسیتند ،در حیدیث ،اباعبیداهلل امیام
صادق(ع) است ،امام حسین(ع) نیست .اصالً کالً ماجرا عوض شد .هر چییزی ترجمیه اش هسیت
اصالً امام حسین(ع) نمیگوید ،امام صادق(ع) فرمودهاند.
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حاال برویم ادامهاش« .یقول :نَحنُ قُرَیش وَ ِشییعَتُنَاالعَرَب وَ عَیدُوَّ العَجَیم ».تمیام حیدیث امیام
صادق(ع) همین چهار کلمه است ،ما قریش هستیم« ،شیعتنا العرب و عدو العجم»؛ پیس بقییهاش
چیست؟ نوشته است بیان :این شرح این است از زبان شیخ عبال قمیی .اصیالً کیل حیدیث امیام
صادق این نیست که ،آن سه کلمه است .بعد بقیهاش شرح کیست؟ حاج عبیال قمیی دارد شیرح
میدهیید کییه حییدیث چیسییت.
چون ایین حیدیث ابهیام دارد،
این یعنی چه شییعۀ میا عیرب
است و دشمن ما عجم اسیت؟
بعیید شییروع میکنیید بییه شییرح
دادن .چه شرح عالمانهای؛
میگوید که ببین! (از اینجیا
به بعد حرف آقای شیخ عبیال
قمی است) آن عربی ممدوح است که شیعۀ ما باشد .آن عجمی ممدوح است که شیعۀ ما باشد .آن
عربی مذموم است که دشمن ما باشد و اون عجمی مذموم اسیت کیه دشیمن میا باشید؛ توضییح
میدهد ،بعد میآید تا آنجایی که خا قرمز کشیدند «والیرّیی الثیانی» آن کسیی کیه دارد ایین را
ترجمه میکند ،خیالش راحت است که بچۀ شما ،من و شما خیلیی نمییفهمیم «والیرّیی الثّیانی»
یعنی چی.
این رمز است .والرّیی الثانی یعنی چی؟ یعنی این حیرف امیام صیادق(ع) در مقابیل ریی ثیانی
است .این ثانی ،یعنی خلیفۀ دوم ،یعنی عمر؛ عمر چیی میگفیت در مقابیل ایین حیرف کیه امیام
صادق(ع) دارد جواب عمر را میدهد؟ از آنجا به بعد این خا آخر کالً حدیث عمر اسیت .میگویید
امام صادق(ع) دارد این حرف را میزند راجع به ایرانیها و این حرف دقیقاً در مقابیل حیرف عمیر
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است .که عمر میگفت چی؟ که ایرانیها را بگیرید ،دستگیر کنید ،بکشید ،فالن کنید؛ یعنی حرف
عمر را که از زبان شیخ عبّال قمی است و دارد از امام صادق نقل میکند ،بالجمله چسباند به امام
حسین(ع) .بعد حاال بیا شب اول محرم  send to allکن؛
یک سپر دست بچههایمان نیست دیگر .خیلی ساده است ،این ترجمیۀ آن نیسیت ،االن اصیالً
کاری به مباحث عقیدتی ندارم؛ بعد بچۀ من یک واحد اعتقادات پال کیرده باشید میفهمید بابیا!
اساساً اسالم دینِ نژاد نیست ،اصالً مگر میشود فرق بین آدمها به نژاد باشد؟ بِالل چی بود پیس؟
بردهها چی؟ اصالً این بازیها در اسالم نیست .این نژاد این است ،آن نژاد آن است .حتی اگیر تیو
واقعاً بتوانی ثابت کنی مثالً شیخ عبال قمیی فیالن گفتیه اسیت ،حتمیاً ییک تفسییری دارد کیه
تفسیرش نژادپرستانه نیست .چرا؟ چون اصول عقاید بچهام را سفت کردهام که آقا! اسالم دینِ نژاد
نیست ،برتری با تقواست ،تمام شد.
بعد حاال این میبینی نوشته است « .3حسینبن علی»؛ یک جزوه است ،من خودم این جزوه را
دیدم ،یک جزوه است از آن اول شروع کرده اسیت ،هیدفش جیز ایین نیسیت ،...نییت گیرنیده را
دربیاوری ،نیتش چیست؟ هدفش این است که بگوید آقاجان! ای ایرانی! چرا شییعه هسیتی؟ ایین
امامهای شیعه اصالً ضدّ ایرانی بودند ،بعد رفته است گشته از هر ربا و یابسی هرجیا پییدا کیرده
است چسبانده؛  ،4 ،3 ،2 ،1سهاش حسینبن علی است 1 ،امام علی است 2 ،امام حسن است.
از دانه دانه ائمۀ ما یک چیزهایی پیدا کیرده کیه اینهیا ییکطوری ،ییک جیایی ،ییک چییزی
یکطوری گفتهاند که میشد اینجوری چپهاش کرد و وصلش کرد به آن حضرت که آن حضیرت
راجع به ایرانیها یک حرفی زده است .یک جزوه است ،یک جزوۀ مثالً سی چهل صفحهای است،
از همۀ ائمه یک عالم حدیث داخلش دارد .همینجوری ،با همین ترجمههای درخشان.
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بعد  PDFجزوه را دانلود میکند ،تلگرام  Sendمیشود برای پسرم؛ باز میکند ،عیه! عیه! امیام
حسین(ع) هم گفته است ،عه! امام سجاد(ع) هم گفته است ،عه! امام رضا(ع) هیم گفتیه اسیت...؛
میبینید؟ ما هیچی سپر دست بچۀمان ندادیم ،یک جنگ اسیت دیگیر ،ییا بیا سیپر ،ییا بیر سیپر!
بچههای ما همه بر سپر هستند .مگر اینکه حواسمان را جمع کنیم ،االن که تازه دارند با رسیانهها
آشنا میشوند ،دستشان سپر هم
بدهیم.

چرا شبه واقعیتها اثر
میگذارند؟
با راهحیل بحیثم را میخیواهم
جمع کنم .میخواهم یک راهحیل
بدهم ،تا اینجا خدمتتان خیلی از راهحلها را البهالی این بحث گفتم .تکنیکهیا را گفیتم ،روش
اینکه سؤال بپرسید چه کسی فرستاده ،هدفش چه کسانی بودند ،واقعاً چیه هیدفی داشیته اسیت؟
نیتش چه چیزی بوده است؟ از چه ابزار و تکنیکهایی استفاده کرده است که من باور کنم؟ بیرای
همین شبهۀ فیسبوکی از چه ابزارهایی استفاده کیرده بیرای باورپیذیری؟ دیگیر االن بلید شیدیم.
مستندنمایی کیرده اسیت ،ببینیید! دقییق صیفحۀ شییخ عبیال قمیی هیم داده 164؛ ایین میال
همانجاست ،اصل متن را هم آورده با دستخا کیه حتمیاً دیگیر بیاور کنیید .اینهیا تکنیکهیای
تأثیرگذاری است.
ما چرا رویمان اثر میگذارند؟ چون اصالً سؤال از آنها نمیکنیم ،یعنیی وقتیی میآیید تالشیی
نمیکنیم برای اینکه این را باور کنیم .علت دوم آن این است که دارد به بعضی از نیازهای روانیی
ما پاسخ میدهد .مثالً ممکن است ما یک ذهنیتهایی باالخره نسبت بیه عربهیا و اینهیا داشیته
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باشیم ،حاال فوتبال بازی کردند ،جفت پا گرفتند برای تییم میا ،فیالن جیا نمییدانم رفتنید فیالن
کردند ،...ببینید! ما یک چیزی با عربها داریم ،یک زمینۀ روانی در ما وجود دارد ،کیه حیاال ییک
حرفی را مستند به اهلبیت هم بود که عربها فالن هستند ،بپذیریم.
ببینید! این نیاز روانیی
خیلی خطرناک است .که
همییان خبرهییای دیگییر،
خبرهای حاشییهای ایین
نیازهیییییای روانیییییی را
میسازند .باید حوالمان
به ایین نیازهیای روانیی
باشد .بچیۀ مین نوجیوان
است ،در ایین سین چیه
نیازهای روانیای برای پذیرش دارد؟ حوالمان باشد از آنجا ضربه میخوریم .و آن جملۀ معیروف
که میگوید تا حقیقت کفشهای خود را به پا کند ،دروغ نیمی از جهان را زییر پیا گذاشیته اسیت.
دروغ خیلی سریع و تند تند پخش میشود.

پنج مرحله تجهیز فرزندان به منطق و تفکر انتقادی
برخی از این چیزها را با هم مرور بکنیم و من بحثم را جمع بکنم؛ این پینج مرحلیهای کیه میا
همۀمان باید طی بکنیم ،هم خودمان ،هم برای فرزندانمان که آنها برسند به سپر منطق و تفکیر
انتقادی؛ من خیلی خالصه و تستی اینجا نوشتم .بچۀ من باید مبانی اندیشهاش را درست کنید.1 .
اصول اعتقاد بخواند ،دین بخواند ،احکام بخواند ،عقاید بخواند ،متناسب سنش دیگر ،حاال  7سالش
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است 10 ،سالش است 15 ،سالش است .متناسب سنش آنقدر که نیاز دارد مبانی معرفتی اجتمیاعی
و تاریخی ،چقدر این بچهها شبهۀ تاریخی دارند ،من معلم تاریخ هستم ،و چقدر بچههای ما تیاریخ
را نمیدانند.
آن دفعه گفتم در همین جلسه که سر کالل سوم دبیرستان در قم از مین چیه سیؤالی کردنید
بچهها؟ بله ،جنگ قبل ،...تازه این جنگ معاصر خودمان است ،حساب کنید راجع به عماریاسر چیه
سؤالی دارند ،راجع به حضرت علیی و مالیک اشیتر چیه شیبهاتی تیوی ذهنشیان اسیت ،هیچیی
نمیدانند .ببین! یکی این است .بچۀ من تا مبانی درست نداشته باشد اصالً نمیتوانید دفیاع کنید.
مثل آن قوّت بدنی و زور و بازوی اولیۀ آن جنگهای قدیم میماند.
اصالً باید بداند آقا! باالخره در دین من تقوا فضیلت است .اصول دیین بیه هییچ وجیه زییر پیا
گذاشته نمیشود ،هیچوقت نمیشود نماز را تغییر داد ،روزه را نمیتوان دور زد .ایین را بایید بدانید،
این قسمتهای دیین محکیم
اسیییییت؛و اتفاقیییییاً ایییییین
قسمتهایش نرم اسیت .ایین
قسییمتهایش بییه مییا لبخنیید
میزنیید ،اینجییا بییه مییا اجییازه
میدهیید؛ اینجییا آزادی عمییل
میدهد ،اینجیا مطیابق زمیان
تغییر میکند.
این چهارچوب را بشناسد که وظیفۀ بندۀ معلم ،بزرگواران در کانون ،مساجد ،علما و روحیانیون،
هر بچهای که هست ،این است که مبانی اندیشهاش را آنقدر که سنّش میکشد و عقلش میرسد،
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محکم کنند .دومین چیزی که کنار این است ،مستقیم هم مرتبا به این نیست ،بحث منطق است
که عرض کردم ،بچههای ما باید مستقیم منطق را آموزش ببینند .چگونه به ییک چییز میگوینید
استدالل ،چگونه شبه استدالل است؟ در باز است ،باز پرنده است ،پس در پرنده نیست .ایین مثیال
معروف منطقی هاست؛ باید یاد بگیرد ،این بازی با کلمه است ،این شبیه آن اسیت .خیا میزننید،
این میشود آن .خیلی ساده ،اینها را بچههای ما یاد بگیرند.
نکتۀ بعدی درل فنّ اقناع است ،همین مثالهایی که برایتان زدم ،به این میگویند فنّ اقنیاع؛
یعنی همان منطق است ،حاال کاربرد رسانهای پیدا کرده است .این را من باید یاد بگیرم ،چهجوری
باید یاد بگیرم؟ یکی از آنها همین است ،آموزش مستقیم ،یعنی بیاید توی کالل بنشیند ،من تنید
تند نکتهها را به او بگویم .راه جدیاش چیست ،اگر میخواهید فن اقناع را یاد بگیریید خودتیان و
بچههایتان یاد بگیرند .االن همین چند تکنیک ساده را به شیما گفیتم ،سیؤال بپرسیید ،فرسیتنده،
گیرنده و...؛
با بچههایتان که فیلم نگیاه میکنیید ،بیا بچیههایتان کیه تبلییش بازرگیانی نگیاه میکنیید ،بیا
بچههایتان که پای اینترنت نشستید ،با صدای بلند با هم راجع به پیامهیای آن فییلم و آن محتیوا
صحبت کنید .این را بگذارید در خانهها عادت بشود ،معموالً در خانهها عادت برعکس است .فییلم
سینمایی که پخش میشود ،همه میگویند هیس هیس هیچی نگو میخواهم ببینم.
دقیقاً برعکسش را شما باید در خانۀتان ایجاد کنید .فیلم سیینمایی دارد پخیش میشیود ،شیما
میدانید این فیلم دارد از فالن تکنیک استفاده میکند که مثالً بچۀ شما را جذب کنید .دارد الکیی
بچه را میترساند ،اما آخرش طرف زنده میماند .این را با صدای بلند بگوییید ،بگوییید اَه ،فییلم را
خراب میکند ،اینجوری که نمیشود .بگویید ،این گفتگوی انتقادی است ،به بچه یاد میدهد کیه
پیامی که دارد او ارسال میکند را همیشه قُلُپی قورت ندهد ،راجع به آن فکر کند .آن کسی که آن
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پیام را ساخته او هم یک آدم است ،او سعی کرده آن پیام را برای رسیدن به هیدفش بسیازد ،ییاد
بگیرید پیام را موقع گرفتن بشکنید.

مرجعشناسی
حرف زدن موقع استفاده از رسانهها در خانه ،یکی از جدیترین روشهای شکستن ایین حملیۀ
مقابل است و بعد مرجعشناسی .خیلی خب ،مبانی اندیشۀ بچۀ من درسیت اسیت ،اقنیاع هیم بلید
است ،تفکر انتقادی هم بلد است ،همۀ اینها را هم بلد است ،خب؟ حاال میخواهم ببیینم میا واقعیاً
این موز را بخوریم یا نخوریم؟ ما باید یک مرجع داشته باشیم که از او بپرسییم ،حیاال واقعیاً امیام
حسییین(ع) اییین حییرف را بییرای چییه زده اسییت؟ و میین
میخواستم در ادامه همین را عیرض کینم خیدمتتان
که مبانی اندیشه را یک چنیین کتابهیایی محکیم
میکنند.
اصول و عقاید ،آموزش عقایید ،کتابهیای مبیانی
تاریخی که دیگر بزرگواران خودشان اطیالع دارنید،
اساتید بزرگیوار هیم هسیتند و حیاال بیا مشیورت
بزرگترهییا و در حقیقییت مربیهییای کییانون هییم
میشود به این کتابها دسترسی پیدا کرد ،دورههای
آموزشی هم تابستان یا وقتهای مختلف بگذاریم.
منطق هم که در دبیرستان کتیاب دارد ،ایین
کتاب سوم دبیرستان است ،کتاب منطیق .هیم
شهید مطهری کتاب دارد ،هم در حوزه کتاب
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دارند .کاربردی بخوانند ،منتها با نگاههیای کیاربردی و...؛ در حیوزۀ فین اقنیاع همیین بحثهیای
رسانهای هم کتاب وجود دارد باز ،البته همین بچهها معموالً این کتابها را نمیخوانند ولی کسیی
که به مطالعه عالقه دارد ،کتابهای زیادی وجود دارد کیه ایین تکنیکهیا را در آن توضییح داده
است .گفتگوی انتقادی هم عرض کردم ،حیرف زدن حیین اسیتفاده از محتیوای رسیانهای اسیت.
بچههای ما معموالً جلوی تلویزیون ،جلوی بازی کامپیوتری اینجوری مینشینند ،نشستند که پیام
را بخورند.
باید یکطوری بنشینند که انگار میخواهند پیام را تجزیه تحلیل بکنند .نمیآیند کاییذ بگیرنید
دستشان ،اما وقتی نشستند جلوی تلویزیون آمادۀ این باشند که راجع بیه آن بیا همیدیگر گفتگیو
کنید .ما مشکلمان در خانهها این است کیه بیا همیدیگر حیرف نمییزنیم .متوسیا خانوادههیای
شهری ،تحقیقیات پارسیال اسیت ،گفیتم آن جلسیه هیم خیدمتتان 40 .دقیقیه در شیبانهروز در
خانوادههای شهری ،شهرهای بزرگ ایران ،پدر و مادر و اعضای خانواده با هیم مکالمیه دارنید ،در
خانه هستند ها! این توی موبایلش است ،این پای تلویزیونش است ،کسی با کسی حرف نمیزنید.
خب اگر حرف نزنیم من کجا میخواهم خطاهای فکری پسرم را بگییرم؟ کجیا میخیواهم بیه او
تذکر بدهم؟ کجا میخواهم تشویقش کنم آفرین چه نکتۀ خوبی را فهمیدی .این نکته را ببین ،در
آن تبلیش هم دقیقاً همین کار را کرده بود ،در آن قسمت هم همین کار را کرده بود.
مرجعشناسی

مرجعشناسی؛ ببینید! در حوزۀ شایعات سایت زیاد اسیت ،یعنیی همیین االن در اینترنیت بزنیید
شایعات ،هفت هشت ده سایت ردیف میکند .ایکس شبهه ،شبههها ،شایعات فالن ،...این سایتها
را هم معرفی میکنم ،یکی از سایتهای خوب که یک سیری جوانهیای دانشیجوی خیوب ایین
سایت را میگردانند Shayeaat.ir ،است ،هر شایعهای همین االن برایتان توی تلگرام بیایید برویید
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توی این سایت میبینید که متن شایعه را زده است ،حتی منبیع شیایعه را ذکیر کیرده اسیت ،سیه
چهارتا پاسخ هم به آن داده است ،یعنی هم ایرادش را گرفته ،هم گفته درستش این است.
بچههایی هستند که خیلی هم به روز هستند ،تا شبههای میآید مثالً در شیبکههای اجتمیاعی
میچرخد ،اینها سریع جواب میدهند .ولی سایت اینجوری زییاد اسیت .میثالً در سیایتش برویید
همینطوری زیر آخرین شایعاتی که آمده حاج عبال بوشهری هیم هسیت .حیاج عبیال ،تکفّیل
کودک یتیم آفریقایی .شیعه شدن ایرانیها به زور ،نمیدانم کربال صحرا نبود جلگه بیود ،فیالن،...
لیست همۀ شایعات پشت سر همدیگر آمده است .یکوقتی بد نیست برویید ببینیید چیه چیزهیای
زیادی بعنوان شایعه دارد پخش میشود

مرکز ملی پاسخگویی به شبهات دینی
در حوزۀ دینی یک چیزی خدمتتان بگویم ،در حقیقت آخرین اسالید من هست؛ شیما پیدر و
مادر محترم ،دانش دینی دارید ،از روحیانیون بزرگوار هسیتید ،طلبیه هسیتید ،اطالعاتتیان کامیل
است .اما خیلی وقتها بچهها رویشان نمیشود از شما سؤال بپرسیند؛ بیه هیر علتیی ،حیاال ییک
احکامی را دوست ندارد بپرسد ،یکوقت سیؤال عقییدتی اسیت ،احتمیاالً اگیر بپرسید میثالً شیما
میگویید چقدر تو بیسوادی! یا این چیست این را میپرسی؟ در مدرسه هم همینطیور اسیت ،بیاز
ارتباط با بچهها در مدرسه راحتتر است .ولی دانشآموزان میترسند بعضی از سؤالها را از معلم و
مربیان بپرسند.
بچههای ما در این دوره و زمانه به کارشنال امینِ ناشنال نیاز دارند .که الحمدهلل هست ،حاال
در قم هم زندگی میکنیم ،من یک مرکزی معرفی میکنم بیا آن ارتبیاط داشیته باشیید،09640 ،
مرکز پاسخگویی به سؤاالت دینی ،شماره تلفن هم دارد .مرکز ملی پاسخگویی هم هسیت ،همیۀ
ایران هم به آن زنگ میزنند .زیر نظر همین حوزۀ علمیه خودمان هسیت .کارشینالها نشسیتند
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آنجا شبهات رصد میشود ،پاسخ میدهند ،پاسخ تلفنی میدهند ،ایمییل جیواب میدهنید ،پیامیک
جواب میدهند ،نمیدانم در سایتشان اگر بروید یک انبوهی از سؤاالت در ده دوازده سال گذشته
جمع کردند.
االن سؤالی که در ذهن بچۀ شماست ده نفر دیگر پرسیدند با ده تا جواب آنجا هست .بچۀ میا
به کارشنالِ امینِ ناشنال نیاز دارد .که اگر میروند بپرسند ،دلشان بیاید بپرسیند؛ آن چییزی کیه
میخواهند را بدانند .به نظرم شما بد نیست آدم در خانهاش یکوقتی بچهاش معرفیی کنید پسیرم
سؤال دینی داشتی ،من اگر نبودم یا
بلد نبودم ،یا اگر قانع نشیدی زنیگ
بزن  09640ببین استادی که آنجیا
نشسییته او بییه تییو چییه میگوییید .از
لحاظ امین بودن خوب است دیگیر،
یعنی ما این بزرگواران را میشناسیم
که چه کسانی هستند ،میشیود بیه
آنها اعتماد کرد .و ناشنال هم هست ،تلفن است ،نگو کی هستی ،راحت حرفت را با او بزن.
این تجهیز فرزندان ،منطق و تفکر انتقیادی آن پلیه دوم اسیت .پلیه اول رژییم بیود ،محیدوده
مصرف بچهها را مشخ

میکنید .در پلۀ دوم ،حاال به آنهیا ییاد بیدهیم کیه چطیوری محتیوا را

تجزیه و تحلیل کنند ،بجَوند ،قورت بدهند ،هضم کنند .ولی باز کارمان تمام نشده است ،ایین هیم
یک پله است .این هم یک پله است برای اینکه انشاءاهلل بچههایمان در این فضا تربیت بشوند.
من دوباره نشانۀ سایتم را معرفی میکنم ،AzSarNevesht.ir ،ممکن اسیت بخواهیید مراجعیه
کنید این مقاله را بگیرید ،مقالههای دیگر داشته باشیید ،سیؤال داشیته باشیید ،مین در خیدمتتان
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هستم ،پدر و مادرهای زیادی هستند که از این طریق با من در ارتباط هستند و من سعی مییکنم
سریع انشاءاهلل جوابشان را بدهم .امیدوارم که یک مقداری برایتان مفید بیوده باشید ،بیه برکیت
صلواتی بر محمد و آل محمد.

پرسش و پاسخ (گفتار دوم)
* لطفاً فن اقناع را یکبار دیگر توضیح بدهید؟
کتابهایی در حوزۀ رسانه هستند ،کتاب عصر تبلیغات و مبانی تبلیش ،ایین جیزء منیابع کنکیور
کارشناسی ارشد رشتۀ ارتباطات است ،یعنی بچههای کارشناسی ارشد میا ،کتیاب سینگینی اسیت،
ولی خب این کتاب مبانی علمی دارد؛ اینطور نیست که من االن از خیودم کشیکی بگیویم؛ اینهیا
کلی مبانی علمی دارد ،نزدیک صد سال است روانشناسانی در یرب دارند رویش کار میکنند .آن
دو کتاب کتابهای کارشناسی در حد دانشگاهی است.
کتاب صد و پنجاه هشتگ ،این اتفاقاً برای بچههایتان شاید خوب باشد .کتابی که بسییار سیاده
نوشته شده است ،حدود شش ماه است که چاپ شده است .صید و پنجیاه هشیتگ نهضیت سیواد
رسانهای آقای دکتر سید بشیر حسینی کار کردند ،از همکارهای ما هستند ،مین شخصیاً ایشیان را
میشناسم ،در این حوزه به همراهی آقای حسین حقپناه کار کردند و کتاب خیلی مجلهای اسیت،
یعنی بچهها هم حوصله میکنند بخواننید .صید و پنجیاه نکتیه اسیت ،همیین نکتیهای کیه دارم
میگویم ،در حوزۀ عکس ،نمیدانم موسیقی ،فیلم ،سینما ،بازی کامپیوتری ،اینترنیت ،ده تیا ده تیا
نکتههای مهم را با تصویر و با مثال و اینها سعی کردند توضیح بدهند .فروش اینترنتی دارد ،ییک
وقت خواستید سری به اینترنت بزنید هست ،متعلق به مؤسسۀ مسیر است.
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اختصاراً جهت یادآوری ما در جلسۀ اول راجع به رژیم مصرف رسانهای صحبت کردیم .راجع به
این صحبت کردیم که برای اینکه بتوانیم خانوادهای داشته باشیم که در آن تربیت رسانهای اتفاق
بیفتد نیاز داریم که رژیم مصرف رسانهای را برای خودمان و فرزندانمان طراحی کنیم و بعد راجیع
به پنج تا سؤال صحبت کردیم و گفتیم اگر به این پنج تا سیؤال پاسیخ بیدهیم در حقیقیت دارییم
رژیم مصرف رسانه را طراحی میکنیم.
سؤال اول :سؤالِ «چه کسی» است؟ یعنی منتقد را بشناسیم .سؤالِ «چه چیزی»اسیت؟ یعنیی
جنس رسانه را بشناسیم ،نوع رسانه ای که میخواهیم خارج کنیم را بشناسیم .سؤال بعیدی بحیث
«چه مقدار» است؟ حجم مصرف را بشناسیم .سؤال چهیارم «چیه زمیانی» اسیت؟ زمیان مصیرف
رسانه را ،و بعد سؤال پنجم «چه مکانی»است؟
این مجموعۀ بحثمان در جلسۀ اول بود ،جلسۀ گذشته هم به طیور خیا

رفتییم سیراغ تفکیر

انتقادی ،گفتیم حاال اگر بتوانیم برای فرزندانمان رژیم مصرف را طراحی کنیم و خیلی هیم خیوب
آن را اِعمال کنیم در نهایت بچۀ ما در یک ساعتهای مجازی ،در یک زمانهای مجازی ،با وسیائل
مجازی دسترسی به رسانهها دارد ،ولی حاال تازه از اینجا مشکل شروع میشود ،بچۀ میا بیا رسیانه
سروکار دارد .رسانه کارش ایناع است ،کارش عوض کردن واقعیتهاست و برش زدن واقعیتها و
آن بحث جنگ روایتها که خدمت شما عرض کردم.
راجع به مهارتهایی که الزم است فرزندان ما داشته باشند صحبت کردیم که اصطالحاً به آن
میگوییم منطق و تفکر انتقادی تا در نتیجه استفادۀ آنها در ذیل رژییم مصیرف رسیانههیا ،رسیانۀ
مفید و مثمر ثمری باشد.
بحثی که امروز خدمت شما عرض خواهم کرد در حقیقیت بیهطور خیا

مییخیواهیم سیراغ

شایعترین مشکلی که همۀ ما پدر و مادرها با بچههای این سن و سال یعنی پسر بچههای بیین 8
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ی  9سال تا  14ی  15سال با آن درگییر هسیتیم بیرویم؛ و آن مسیألۀ بازیهیا اسیت ،بازیهیایی
ویدیوئی یا به تعبیر متفاوتش بازیهای رایانهای؛ شاید اگر میخواستم مهمترین مسیألۀ رسیانهای
فرزندان شما را مطرح کنم باید از تلویزیون شروع میکردم.
خب شاید راجع به تلویزیون حرف زدن هم کمی بیمزه باشید چیون همیۀ شیما بزرگیواران از
دوران کودکی خودتان با تلویزیون آشنا بودیید و همیۀ فرصیتها و تهدییداتش را تیا حید زییادی
میشناسید و طبیعتاً شاید خیلی نیاز به توصیه و راهنمایی و کمک در زمینیۀ اسیتفاده از تلویزییون
نداشته باشید .همینقدر میدانید که همۀ برنامهها برای همۀ بچهها مناسب نیسیت و شیاید همیۀ
شبکهها برای همۀ افراد ساخته نشده باشد.
ما شبکههای ماهوارهای را به این خاطر که فرهنگی که دارند القیاء مییکننید فرهنیگ کیامالً
فیلترنشدهای است و معلوم نیست چه چیزی قرار است گیر بچههای ما بیاید ممنوع مییدانییم .در
شبکههای خودمان هم باز رژیم مصرف را توصیه میکنیم کیه چقیدر مصیرف کننید ،چیه موقیع
مصرف کنند ،چطوری مصرف کنند و اینکه باالخره مصرف تلویزیون نباید منجر به این شیود کیه
زندگی عادی بچهها مختل شود .راجع به تلویزیون اگر میخواسیتم بایید همیین حرفهیا را خیلیی
مفصل خدمت شما عرض میکردم ،اما از آن میگذرم ،صحبت نمیکنم.

چرا بازیها اهمیّت دارند؟
سراغ بازیها میروم ،چون احسال میکنم راجع به بازیها ممکین اسیت اطالعیات عمیومی
جمع و کالً پدر و مادرهای ما کمتر باشد ،برای اینکه ما معموالً خودمان وقتی بچیه بیودیم بیازی
کامپیوتری نکردیم ،دارم میگویم مثالً من خودم از شما سنّم کمتر است باز زمیانی کیه میا بچیه
بودیم خیلی بازیهای کامپیوتری زیاد نبود ،بود ولی زیاد نبود و در اختیار همه قشر و همیه سیطح
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زندگی نبود .مثالً ما یک زنیدگی متوسیطی هیم در تهیران داشیتیم ولیی خیلیی بیازی رایانیه در
اختیارمان نبود .گران بود .مال بچههایی بود که یک مقداری سطح تمکن مالی بیشتری داشتند.
لذا من خودم در بچگی خیلی شناختی از بازیهای کامپیوتری نداشتم بعداً که بیزرگ شیدم در
دوران دانشجویی مثالً به طور جدی با آن مواجه شدم ،شما بزرگواران هم احتمیاالً ییک همچیین
فضایی دارید؛ الزم است یکسری توضیحاتی راجع به بازی خدمت شما عرض کنم .بچههای شیما
هم زیاد بازی میکنند .این هم هست دیگر ،بچههای شما به شدت درگیر بازی کردن هستند.
من در حقیقت بحثم را به پنج بخش دستهبندی کردم اول میخیواهم قسیمتهای خیوبش را
بگویم .یعنی بگویم بازی رایانهای چرا مهم است و چه فوائدی دارد و چه کمکهایی میتوانید بیه
ما بکند تا این را بدانیم و بفهمیم در دنیا چه استفادۀ مثبتی از آن میکنند؛ بعد بیرویم سیراغ نیمیۀ
دومش و ببینیم چه ضرری دارد و آسیبهایش را دقیقتر بشناسیم و در نهاییت بتیوانیم در فصیل
پنجم راجع به راهکارها و راهحلها صحبت کنیم و در حقیقت پاسخ «چه باید کرد؟» را بدهیم.
اما اجازه دهید بحث را از اینجا شروع کنم که «چرا بازی رایانهای مهم است»؟ چیرا میا دارییم
راجع به بازی رایانهای حرف میزنیم؟ و چرا االن بازی رایانهای واقعاً به ییک مشیکل در زنیدگی
خانوادههای ما تبدیل شده است؟ من کتاب زیاد خواندم ،مقاله زیاد خواندم ،این طرف و آن طیرف
زیاد رفتم ،همه را در این یک صفحه خالصه کردم ،یعنی شاید شما باید چند ترم دانشگاهی وقت
بگذارید ،مطالعه کنید تا در انتها به این برسید که آخرش این اسیت :بیازی رایانیهای مهیم اسیت،
اثرگذار است .و به دو علت میتواند زندگی بچههای ما را تحت تأثیر قرار بدهد :یکی اینکیه بیازی
رایانهای یک رسانهای است که کیفیت دارد ،رسانۀ با کیفیتی است.
شما همین االن میتوانید تلویزیونهایی که االن در خانههای ما هست را با تلویزیونهایی که
وقتی بچه بودیم و در خانههای ما بود مقایسه کنیید ،کیفییتش بیشیتر شیده اسیت .میا اصیطالحاً
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میگوییم این کیفیتش بیشتر شده صفحهاش بزرگتر اسیت ،رزولیشین آن بیاالتر اسیت ،صیدایش
خیلی رساتر است .این یک بُعد کیفیت است ،یک بُعد کیفیتِ نحوۀ ارتباط مخاطب با رسانه است.
یعنی ببینید کتاب یک رسانه است ،روزنامه رسانه است و امیروز روزنامیههیای زییادی در ایین
کشور چاپ شده است که ما هم هیچکدام را ندیدهایم .برای روزنامهها فرقی مییکنید کیه آنهیا را
ببینیم یا نبینیم؟ پیامی که در آن رسانه است به اسم کتاب یا روزنامه ،همانی هسیت کیه هسیت.
االن سر خیابان ممکن است در کیوسک روزنامهفروشی وجود داشته باشد .کاری هم به میا نیدارد.
یعنی درست است وقتی ما مخاطب روزنامه میشویم تحت تأثیرش قیرار مییگییریم امیا اگیر میا
نباشیم محتوای داخل آن هیچ فرقی نمیکند ،همانها را نوشته ،همانها را چاپ کرده ،صد سیال
هم آنجا بماند همانی هست که هست.
تلویزیون هم همینطور است .شما حاال جلوی تلویزیون که نشستید ،یک دقیقه بروید آن اتیاق
و برگردید؛ برای گوینده تلویزیون فرقی نمیکند ،شما ببینید یا نبینید حرفش را میزند .ایین ییک
سطحی از کیفیت رسانه است؛ بازی رایانهای کیه میا اصیطالحاً مییگیوییم رسیانۀ کامیل اسیت،
رسانهای که عالوه بر اینکه دارد محتوایی را به شما منتقل میکند کامالً منتظر حرکت شماست.
اصطالحاً میگوییم رسانۀ تعاملی است ،یعنی اینکه بچۀ شما  10ساله یا  15ساله است ،کیامالً
رسانۀ بازی رایانهای جلویش فرق میکند .اینکه بچۀ شما در این بازی مهارت زیادی دارد ،ییا نیه
تازهکار است ،اصالً پیامش ،نحوۀ مواجههی بچهی شما با آن فرق میکند .خیلی از بازیها هستند
که اگر شما به یک سطح از مهارت نرسیدید اصالً مرحلۀ بعد نمیتوانید بروید .یعنی بخشی از پیام
معطوف به این است که شما حتماً یک سطحی از مهارت را داشته باشید در صورتی که تلویزییون
اینطوری نیست .کنترلش دست بچه  5ساله هم باشد ،بزند میآید.
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بازی ،یک رسانۀ تعاملی
بازی کامالً یک رسانۀ تعاملی است ،متناسب با اینکه مخاطب جلویش چه حرکتی مییکنید او
عکسالعمل نشان میدهد ،و میدانید این چه نتیجهای دارد؟ نتیجهاش این اسیت کیه بچیۀ مین
شش دانگ حواسش میرود سراغ بازی .چرا؟ چون اگر رهایش کند بازی دیگر حرکت نمییکنید.
مثل رانندهای که پشت فرمان ماشین نشسته است ،او باید همیشه حواسش به رانندگی باشید اگیر
لحظهای فرمان را رها کند معلوم نیست چه اتفاقی برایش مییافتید ،حیاال ییک کسیی آن عقیب
نشسته ،آن پشت نشسته ،این خیلی برایش مهم نیست.
این مهم است که رسیانۀ بیازی
رایانییهای یییا بییازیِ ویییدئویی یییک
رسانۀ خیلی با کیفیت است از ایین
لحاظ که به شیدت مییتوانید روی
مخییاطبش تییأثیر بگییذارد ،چییون
مخاطب است که تعیین میکند من
به این سمت بروم یا بیه آن سیمت
بروم ،مخاطب است که میگوید شلیک کن یا شلیک نکن ،سرت را بدزد ،بپر ،بنشیین ،خیب ایین
اگر پیامی در آن مستتر باشد ،این اگر حرفی بخواهد بزند ،کامالً میتواند بیه خیاطر ایین درگییری
شدید مخاطب با خودش پیامش را در عمق جان او نهادینه کند ،این یک دلیل مهیم بیودن بیازی
رایانهای است.
دلیلِ بعدیِ بحث ،شدتِ رسانهای است ،ما اصطالحاً میگوییم بازی رایانهای یک رسانۀ شیدید
است .یعنی چی «شدید»؟ یعنی اینکه همان ارتباطی هم که دارد با مخاطب برقرار میکند ،خیلیی
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شدید برقرار میکند .که دو معیار دارد .1 :بحثِ زمانِ زیاد است و  .2بحث تکرار محتواست .یعنیی
یک فیلم سینمایی چند دقیقه است  90دقیقه 100 ،دقیقه 120 ،دقیقه دیگر بیشتر که نمیشیود و
حاال شما یک فیلم سینمانی را یک دفعه ببینید مثالً چقدر تمایل دارید دفعه دوم هم ببینیید دفعیه
سوم هم ببینید ،دیگر بعید است مثالً ما یک فیلم را چهار دفعه ببینیم .واقعاً چه فیلمیی باشید کیه
من چهار دفعه آن را ببینم .در صورتی که بازی اینطوری نیست .بچههای ما ممکن است در طول
دو روز یک بازی را صد دفعه انجام بدهند .یک بیازی هیجیانانگییز را ییک دفعیه آسیان شیروع
میکنند ،آسان میروند تا ته بازی .تمام
که شد دوباره برمیگردند همان بازی را
بصورت سخت با همان قصه میرونید و
تا انتها انجام میدهند .دوبیاره ییک دور
میروند تا به انتهای این بیازی برسیند،
اصطالحاً میگویند «گیم پلیش».

کیفیت و شدّت در بازی رایانهای
یعنی قصۀ بازی که برود جلو  30ساعت طول میکشد .یعنی شما وقتی مقایسهاش میکنید بیا
فیلم سینمایی یا اصالً با کتاب ،هم زمانِ زییاد،
هم تکرارِ زیادِ ایین بازیهیایِ کیوچکی کیه در
گوشیهای تلفن همراه و تبلتها هست ،دیدیید
که بارها تکرار میشود یعنیی شیما  1000بیار
یا 2000بار دارید بازی را انجام میدهید .از این
لحاظ مثل تبلیغات بازرگانی میمانید .تبلیغیات
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بازرگانی کوتاه هستند ولی بارها تکرار میشود .این زیاد تکرار شدنش ،اثرگذاریش را زیاد میکنید.
یعنی اگر یک موسیقی است من خیلی این موسیقی را به خاطر میسپارم .اگر یک صحنهای است،
اگر یک حرکتی است ،اگر یک حسی است و اگر یک پیامی است ،من خیلی راحتتر این را حفی
میکنم و به ناخودآگاه خودم منتقل میکنم.
خب اگر از این دو لحاظ نگاه کنید یعنیی
بحث «کیفیت» و «شدت» ،هیچ رسانهای تا
به امروز و االن که خدمت شیما هسیتم ،بیه
پای بازی رایانهای نمیرسد و واقعاً نمیرسد.
یعنی هیچ نوع دیگری از رسیانه نیسیت کیه
بگویید میتواند «کیفیت» و «شدت» بیشیتر
از بازی رایانهای داشته باشد و بازی این دو را همزمان با همدیگر دارد .حاال این بد است یا خیوب
است؟ میتوانیم از این استفادۀ مثبت کنیم ،میتوانیم استفادۀ منفی کنیم؛ اما باید بیدانیم کیه بایید
تحت کنترل ما باشد.
بگذارید من عبور کنم از این بحث و به طور مشخ

به شما بگیویم کیه بیازی رایانیهای چیه

فایدههایی میتواند داشته باشد .واقعاً بازی فایدههایی دارد ،میثالً ایین تصیویر را مییبینیید ،حیاال
خانمهایی که در جمع هستند این تصاویر را میتوانند بخوانند ولی آقایان اصالً نمیتوانند بخوانند.
خواندنی نیست .یک عکس است که روی آن یک شکلی کشیده شده و روی آن عالمیت ضیربدر
خورده است .من که به عنوان مرد خانه نگاه میکنم اصالً نمیفهمم این چیست .مین سیواد دارم،
برای خودم فوق لیسانس دارم .کلی آدم باسوادی هستم .دو زبیان زنیدۀ دنییا را بلید هسیتم ولیی
نمیفهمم این چیست .یعنی من سواد دارم ولی سواد خواندن این را ندارم .ولیی خیلیی از مادرهیا
سواد خواندن این را دارند .میدانند که این عکس یعنی این را اتو بزنید .با دست نشوئید .میفهمند
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که این راهنما ،دستورالعمل ،یک زبان بینالمللی است مثالً .برای شستشویِ لبال آقاییان ایین را
بلد نیستند.

جنبههای مثبت بازیهای رایانهای
بچههای ما وقتی بازی میکنند به یک نوعی از سواد دسترسی پیدا مییکننید کیه میا نیداریم.
یعنی ما خیلی از آنها باسوادتر هستیم ولی آنها یک چیزی میدانند .یک آشنایی با بعضی از نمادها
و نشانهها و رفتارها پیدا میکنند که ما با این سن و سالمان و بیا ایین تجربیهمیان نیداریم و ایین
میتواند کمککننده باشد .یعنی مثالً اگر ما یک جایی گیر بیفتیم ،مثالً فرض کنید در ییک جیای
یریبه مثالً شما االن بروید در مترو تهران ،خیلی شلوغ است .راههیای زییادی وجیود دارد .سیعی
میکنند با عالئم گرافیکی نشان بدهند که راه خروج از این طرف است.
من و شمای بزرگسال که بازی کامپیوتری نکردیم یا کم بازی کردیم ،بیا ایین تابلوهیا خیلیی
سخت ارتباط برقرار میکنیم .یعنی شاید مثالً دو دقیقیه طیول بکشید کیه بتیوانیم تیابلوی میورد
نظرمان را ببینیم و جهت مسیرمان را پیدا کنیم .ولی میبینید بچهها در عرض  30ثانیه این اتفاق
برایشییان میییافتیید سییریع پیییدا
میکنند .سواد میا بیشیتر اسیت
تجربییۀ مییا بیشییتر اسییت ولییی
بچیههیا نمادخوانیشیان ،نحیوۀ
ارتباط برقرار کردن با تابلوها بیا
نشانهها بیا کیوچکترین زواییای
تصییویری بییه خییاطر اینکییه در
بازی بارها این را تمرین کردهاند ،قویتر شده است.
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یعنی تمرین کرده وارد یک محیا ناشناخته شود و به هر سایهای عکیسالعمیل نشیان بدهید
تیراندازی کند .این بازی ذهن بچه را قوی میکند .یعنی در منطق فضیایی اصیطالحاً مییگیوییم
تواناییهای درک محیا و فضا را رشد میدهد.
در هنرستان یک درلهایی به اسم نقشیهکشیی دارنید کیه اصیطالحاً بیه آن مجهیولکشیی
میگویند .یعنی یک شکلی را میدهند میگویند این نمای روبرو و این نمای باال .شما بگو نمیای
از سمت راستش چه شکلی است ،یک توانایی فنی است در نقشهکشی در کیار مهندسیی بیه کیار
میآید .بچههایی که بازی کامپیوتری میکنند ،مخصوصاً بازیهای پیچییده ایین توانیاییشیان را
خیلی قوی میکند .مثالً اگر درل نقشهکشی فنی داشته باشند خیلی در آن نسبت به کسیانی کیه
این کار را نکردند راحتتر هستند .در واقع بیازی دارد ییک نیوع از مهارتهیا را تیرویج مییدهید
یکسری توانمندیها را در بچهها ایجاد میکند.
از آنطرف در حوزههای اجتماعی و ارتباطی ،همین که بچۀ من دارد بازی میکند ،من راجع به
بازی خیلی مقدمهای خدمت شما عرض نکردم ،ولی همینقدر میدانیم که بازی باالخره جزئیی از
زندگی بچههاست ،الاقل تا  6ی  7سالگی؛ و اصالً از آنها جدانشدنی است و بعدها هم باز در طیول
زندگیشان در سنین بزرگسالی هم درگیر این بازیها هستند.
خود بازی کردن خیلی چیزها را به
بچه یاد میدهد اینکه بچه بتواند یک
قاعدهای را کشف کند .ایین قاعیده را
تکرار کند و بعد با تکیرار کیردن ایین
قاعده به یک نتیجهای برسد .ایین بیه
بچه حس خوبی میدهد یعنی بچهای
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که مثالً در درسش ضعیف است یا در شخصیت خودش مشکل دارد ،اعتماد به نفسش کیم اسیت،
این بچه میتواند با انجام دادن یک بازی ساده که در آن بازی بتواند معما را کشف کند به جوابش
برسد و جواب را بدهد و بازی به او جایزه بدهد و تشویقش کند تا برود مرحلۀ بعد ،او ناخودآگاه آن
اعتماد به نفس از دست رفتهاش را به دست مییآورد و بازیهیا االن در دنییا کارکردهیای جیدیِ
درمانی دارند ،این خیلی مهم است که ما بدانیم بازیای که تفریح بچههای ماست در دنییا دارد از
آن استفادۀ درمانی میشود.
در مراکز توانبخشی ،در مراکز بهزیسیتی،
برای سالمیندان ،برای کسیانی کیه مشیکل
تحرکیی دارنیید ،بییرای کسییانی کییه مشییکل
افسردگی دارند ،بازیهیای خاصیی طراحیی
میشود .در خود ایران هم هست .یعنی االن
در ایران هم در بهزیستیها بعضیاً از بعضیی
نمونههای این بازیها استفاده میکنند .و سالمندی که افسرده است و امیدی به زندگی ندارد یا در
حقیقت شوقی برای زنده بودن ندارد با یک دوست رایانیهای بیا ییک بیازی رایانیهای کیه انجیام
میدهد و یک مرحلهای را طی میکند به شوق میآید .به حرکت میآید .این ها االن در دنیا دارد
کار میکند.
در ایران ما نمونههایش را هم داریم میبینیم .حتی برای بچههای کُندذهن ،برای بچههایی که
مثالً مشکل عقبماندگیهای ذهنی دارند ،االن بازیهایی دارد کار میکند ،یعنیی کیارکرد کیامالً
درمانی دارد .نه این بازیهایی که بچههای شما انجام میدهند بزن بزن و ،...اینها نیه .بازیهیایی
که اصالً الگو و اسلوبش به گونهای طراحی شده که ذهن را به شکل خاصی هدایت کند.
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از آنطرف بازی کارکردهای جدی در آموزش دارد .یعنی اساساً بازیهای آزمونگونه ،بازیهای
شبیهسیازی کیه ییک محیطیی را
شبیهسازی میکند ،حاال سیادهاش
همییین فوتبییال و ماشینسییواری
میشود کیه بچیههیای میا بیازی
مییییکننییید ولیییی ییییک کمیییی
پیشییرفتهتییرش مییثالً هواپیمییا،
هلیکوپترش ،نمیدانیم دیدیید ییا
ندید ،واقعاً بخشی از ساعتهای آموزشی یک خلبان را االن بازیهای کامپیوتری پر مییکنید .یعنیی
طرف قبالً باید  100ساعت میرفیت پشیت ییک هواپیمیای واقعیی میینشسیت بیا خطیراتش و
هزینههایش پرواز میکرد .االن آن  100سیاعت را کردنید  40سیاعت  60سیاعتش را سییمولیتر
کردند .شبیهساز بازی رایانهای آن هواپیما یا هلیکوپتر .حاال در حوزههای نظامی هم همینطور.
این عکسی که داریم واقعی است .این عکس اتاق تمرین نیروهیای وییژۀ آمریکیا بیا بازیهیای
کامپیوتری است که تمرین میکنند .هزینه را پایین میآورد .خطر را پایین میآورد .تکرارپیذیریش
را باالتر میبرد .نقشههای متنوع میتوانند بکشند .میتوانند کامالً بسنجند که واقعاً کاکرد دارد ییا
خیر؟
اینطور نیست که بگوییم بازی را از زندگی بچههایمان جمع کنیم هیچ اتفاقی نمییافتید .واقعیاً
اگر درست انجام شود و درست استفاده شود و میا بتیوانیم تکنولیوژی آن را بیومی کنییم و خیوب
استفاده کنیم کارکردهای مثبتی دارد .در جراحی در علوم آزمایشگاهی ،به جای اینکه آن دانشیمند
یا آن دانشجو مستقیماً برود با مواد خیلی پیچیدهای به طور واقعی سر و کار داشته باشد ،این را در
یک بازیگونهای شبیهسازی کنند و این بتواند مواد را با هم ترکیب کند .بله یک روزی هیم بیرود
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واقعیاش را امتحان کند .سعی و خطایش را اینجا انجام بدهد .بعد برود آنجیا کیه بتوانید بهتیرش
انجام بدهد.
بازیواری

آخرین نکتۀ راجع به بازیها که خدمت شما میگویم بحیث « »Gamificationییا بیازیواری
است .االن در نظریههای علوم تربیتی یکی از مسائلی که مطرح میباشد ایین اسیت کیه اگیر میا
بتوانیم تعالیم سخت را ،چیزهایی که میخواهیم آدمها یاد بگیرند ی حیاال ایین آدمهیا یعنیی بچیه
دبیرستانی یا کارمندان یک اداره فرق نمیکند ی این را از یک حالت خشک و رسیمی کیه «حیاال
این جزوه را بخوانید ،زیر نکاتش خا بکشید ،تست بزنید ،امتحان بدهید» ،از این حالت در بیاوریم
بازیوارش کنیم .اصطالحاً بیه آن « »Gamificationمییگوینید و اگیر ایین را تبیدیل کنییم بیه
سرگرمی میتوانیم موفق بشویم .میتوانیم آموزش را سریعتر انجام دهییم .لیذتبخیشتیر انجیام
بدهیم و به نتایج باالتری برسیم.
االن روی گوشی همراه من که اینجا دارم یک نرمافزار بینالمللی است برای آموزش زبان کیه
سییییاختارش «»Gamification
است .یعنی اینطور نیست که به
شما بگوید حف کنید و بیایید و
تسییت بزنییید .بییا شییما بییازی
میکند .یکسری کلمه میدهد
و میگوید اینها را کنار همدیگر بچین .یکسری کلمه میدهد و میگوید صدایش را انتخاب کین.
یک صدایی پخش میکند و میگوید آن را بنویس .یعنی  7ی  8ی 10مدل روش بازیگونیه بیرای
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اینکه مثالً  100کلمه بسیار پیچیده را مثالً در حد کارشناسی ارشد در حد دکترا در ذهن شیما وارد
کند ،دارد.
این موضوع در سطح دبستانیاش هم موجود است .یعنی این نیست که بگوید تو باید این لغت
را حف کنی .شروع میکند با شما بازی کردن .یعنی از همان مدل بازی کردن استفاده میی کنید.
شما یک کاری انجام میدهید و جایزه میدهد .تکرار میکنید و جیایزهاش را بیشیتر مییکنید .ده
سؤال پشت سر هم از شما میپرسد ،از این ده سؤال باید همه را درست جواب بدهی .سیوال نهیم
را یلا جواب بدهی میسوزی و از شما امتیاز کم میکند .بعید بیه طیور شیبکهای امتیازهیا را بیه
اشتراک میگذارد که مثالً ببین دوستان دیگرت هم که این امتیازهیا را کسیب کردنید ،تیو عقیب
هستی .یعنی عمالً فرآیند آموزش لغات زبان را به یک بازی خیلی جذاب تبدیل کرده است.
البته از این لحاظ جذاب است که خشک نیست مانند آنکه کتاب بخوانید و تست را بزنید .تو در
یک گروهی داری بازی میکنی که این گروهها همه دارند کار زبان انجام میدهنید .امتیازشیان را
به اشتراک میگذارند .تکلیف روزانه دارند .وقتی روزانه تکلیفش را انجام مییدهیی بیه تیو امتییاز
میدهد .وقتی انجام نمیدهی جریمهات میکند .دقیقاً مثل یک بازی کامپیوتری.
حاال من خیلی سادهاش را مثال زدم .میثالً نمونیۀ درلهیای آمیوزش زبیان ،خیلیی کارهیای
پیچیدهتر را دارند از طریق بازی در دنیا انجام میدهند .لذا ما باید بدانیم این بازی که بچههای ما
مشتاقش هستند میتواند کارکردهای مثبت هم داشته باشد .اگر کنترل شود و اگر توسا خودمیان
طراحی شود و جلو برود.

چرا بازیها مشکلساز هستند؟
اما اصل بحثی که ما با همدیگر داریم و شما اینجا تشریف آوردید از اینجا شروع میشیود کیه
چرا بازیها مشکلساز هستند؟ یعنی چرا من و شمای پدر و مادر احسال میکنیم با بازیها ییک
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مشکلی داریم؟ یعنی ما با بچههایمان به خاطر اینکه دارند بازی میکنند دچار آسیبهایی شیدیم
یا میشویم .این حس از کجا به ما دست میدهد؟
من قبل از اینکه بروم سراغ اینکه بگویم «بازی دقیقاً چه آسییبهایی مییزنید» ،مییخیواهم
بگویم «چرا بازی آسیب میزند؟» یعنی من به جای اینکه بگویم بازی این آسیب را دارد که میثالً
چشم بچۀ شما را ضعیف میکند به جای اینکه این را بگویم ،میخواهم یک مرحله قبلتر بیایم و
بگویم اصالً چه میشود که بازی مشکلساز میشود؟ میدانید چرا اول میخواهم این را بگویم؟
برای اینکه خودتان با این قوانینی که دارم خدمت شما عرض میکنم بتوانید حدل بزنیید کیه
چه مشکالتی در بازیها خواهد داشت .من اگر اینجا اسم  10بازی را بیاورم و بگویم این بازیهیا
این مشکالت را دارند؛ شما یاد میگیرید و میروید امشب اِعمال میکنید .میثالً بچیههایتیان را از
این  10بازی نجات میدهید .اما هفتۀ بعد ،سال بعد  10بازی دیگر میآید .بعد از آن مییخواهیید
چهکار کنید؟ من باید بتوانم به شما ریشۀ مشکلساز شدن بازیها را یاد بیدهم کیه شیما بتوانیید
بهطور ریشهای با آن برخورد کنید .حاال هر بازیای که آمد و هر تکنولوژی جدییدی کیه اختیراع
شد.
من این را خیلی تستی الف ،ب ،ج ،د دستهبندی کردم .چهار سرفصل نوشتم که میگویم ایین
چهار سرفصل باعث میشود بازیها مشکلساز شوند .یعنی اگر شما بتوانید یک بیازی پییدا کنیید
که این چهار ویژگی را نداشته باشد از این چهار دام و از این چهار مرحله عبور کرده باشد و میا بیا
آن مواجه داشته باشیم ،احتماالً بازی مشکلساز نخواهد بود.
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چرا بازی رایانهای مشکلساز است؟
الف) :اینکه جدی گرفته نمیشوند
ب) :اینکه ظاهر جذاب و تفننی دارند
ج) :تنوع ساختاری و موضوعی دارند
د) :اینکه هدف سرمایهگذاریهای عظیم اقتصادی هستند.
حاال اینها یعنی چی؟ میخواهم تک تک برایتان توضیح بدهم .اصلیترین مشکل ما و فرزندان
ما با بازیهای رایانهای این است که ما بازیها را جدی نمیگیریم و بچههای میا هیم بازیهیا را
جییدی نمیییگیرنیید .یعنییی بییازی بییرای
بچههای ما بازی است .برای مین و شیما
هم همین است .یعنی مثالً شما بزرگواران
احتماالً در بازیهای رایانهای در خانهتیان
حسال هستید ،ولیی احتمیاالً در اقیوام و
آشنایان دیدید کسانی را که خیلی راحیت
بازی کامپیوتری را در اختیار بچهها در سنین خیلی پایین میگذارند .وقتی به آنها میگویید «:چیرا
این کار را میکنید؟ تو که نمیدانی چیست و ممکن است آسیب بزند!» میگوید«:آقیا ایین بیازی
است».
من همیشه مثال میزنم و میگویم ایام قدیم پدرها در خانه وقتیی عصیبانی مییشیدند میثالً
دست به کمرشان میبردند وکمربند را میکشیدند .بچه ساکت میشد .االن پدرها دست مییبرنید
به کمرشان این موبایل را در میآورند .میدهند دست بچه که بازی کند .ایین یعنیی چیه؟! یعنیی
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بازی را اینقدر جدی نمیگیرند .بازی موبایل برای پدر و مادرها یک اسباب بازی پیس از جغجغیه
است که بچه را ساکت میکند .این یعنی اینکه منِ پدر و مادر با این عقل و فهم و کماالتم بیازی
را جدی نمیگیرم.
یعنی احتمال نمیدهم که بازی بتواند بچۀ من را به خطر بیاندازد و آسیبی بیه آن بزنید .حیاال
جلوتر خواهید دید که در دنیا ثابت شده کیه اگیر بازیهیا کنتیرل نشیوند در حیوزههیای مختلیف
میتوانند آسیب بزنند.
الف) جدی گرفته نمیشوند

پس اولین توصیهای که میشود کیرد
این است که بازی را جدی بگیریید .بیاور
کنید همین که من و شما و بچیههایمیان
بازی را جدی بگیرند خیلیی از مشیکالت
حل میشود .من این مثال را خیلی از جاها میزنم و به نظرم مثالی است که با همۀ سین و همیه
قشری ارتباط برقرار میکند .ما به عنوان انسان قبل از اینکه انسان باشیم یک ذات حیوانی دارییم.
حاال خدا یک چیزی روی این حیوان سوار کرده که اشرف مخلوقات شده اسیت .ولیی بیه عنیوان
یک حیوان یکسری یرائضی داریم که یکی از این یریضهها فرار از خطر است .مثالً اگر مین االن
یک چیزی به سمت شما پرتاب کنم ربطی به سن و عقل و فهم و شعور شما ندارد ،شما دستت را
اینطوری میکنی .این کامالً یریضی اسیت .یعنیی خطیری دارد بیه سیمت شیما مییآیید ،شیما
میخواهید جلوی خطر را بگیرید.
ما چه وقتی آسیب میخوریم؟ زمانی که احسال نکنیم خطر دارد .احسال کنیم آقای یفیاری
مثالً این را پرت نمیکند یا اگر پرت کند بیه مین بخیورد درد نیدارد .آن موقیع دیگیر جلیوگیری
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نمیکنیم ،ولی به محض اینکه احتمال بیدهیم ایین درد دارد ،ایین خطرنیاک اسیت ،ایین منفجیر
میشود و این سرم را میشکند ،حتماً یک عکسالعملی نشان میدهییم .بیرای همیین مییگیویم
راهحل این است که اول شما بازی را جدی بگیرید .بچههای من و شما اگر بازی را جدی بگیرنید،
دیگر احتماالً خدا به ما این توانایی را داده که جلوی این خطر احتمالی را بگیریم.
من به بچههایی که در حقیقت بازیهای کامپیوتری میکنند میگویم« :شما ورزشهای رزمی
که تمرین میکنید ،همیشه مربیِ شما در یک مسابقهای که میخواهید شیما را بفرسیتد و حرییف
شما ناآشناست ،به شما چه میگوید؟ قبل از اینکه روی تشک جیودو و کشیتی بیروی ،مهمتیرین
توصیهای که مربی میکند ،چیست؟» بچهها خودشان میگویند« :مربیی مییگویید»« :گیاردت را
ببند»« .گاردت را ببند»یعنی چی؟ یعنی تو که حریف را نمیشناسی ،نمیدانی زورش زیاد است یا
کم است ،فن بلد است یا بلد نیست ،تو که وارد این میدان شیدی و مییخیواهی مبیارزه کنیی بیا
آیوش باز پیش حریف نرو .گاردت را ببند .خیمه بزن و سرت را پایین بیاور .یک کم با این کلنجار
برو .یک کم زور بیاور .یک کم بزن .یک کم بیا عقب .یکی دو دقیقه برانداز کن .وقتیی فهمییدی
که این حریفت زورش چطور است ،حاال فن زدن را شروع کن .حاال شروع کن .عملیاتت را انجیام
بده .جدی بگیری یعنی همین! یعنی «گاردت را ببند»!
فکر نکن حاال یک بیازی اسیت کیه نصیب مییکنییم .مین بچیههیا را دییدم .دییدم «مینیی
سیدیمن» میخرند 2000 ،بازی روی آن هست .مییگذارنید و از اول شیروع بیه نصیب کیردن
میکنند .اولی را نصب میکنند اگر خوب نبود ،دومی را نصب میکنند؛ این با چه فرضی دارد ایین
کار را میکند؟ با این فرض که همۀ اینها بیخطر هستند 2000 .بازی است .فقیا عالقیۀ مین در
انتخاب اینها مهم است .اصالً وجه خطر را نمیبیند که میتواند به من آسیب بزند.
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ولی وقتی جدی بگیرید  2000بازی هم مفت روی سیدی به شما تحویل دهند اول میپرسی
کدامش بیخطر است؟ یک وقت به من آسیب نزند؟ یک وقت چیز بید در آن نباشید؟ همیین کیه
جدی بگیریم دیگر بلد هستیم چکار کنیم .اصالً جدی نمیگیریم ،همین باعث میشود که آسییب
بخوریم .من خواهش میکنم که جدی بگیریم .یعنی برایتان مسأله باشد .حاال اگر فرزنید خودتیان
هم در این حوزه مشکل ندارد به خانوادۀ اطراف کمک کنید.
این مشکلِ االنِ خانوادههایِ ما در این کشور است .همۀ خانوادهها بازی را جدی نمیگیرند .ما
میخواهیم جدی بگیریم .ما خیلی آدمهای باعقل و فهم و شیعوری هسیتیم .مییخیواهیم جیدی
بگیریم اما این چیست که من آن را جدی بگیرم؟
ب) ظاهر جذاب و تفننی دارد

در مرحلییۀ بعیید میین و شییما
میخیواهیم آن را جیدی بگییریم.
بعیید او (بییازی) آمییده خییودش را
آرایش کیرده خوشیگل و خنیدان،
آخر این چه چیزش جیدی اسیت؟
یعنی ما هم که میخواهیم آن را جدی بگیریم ،او از آنطرف میگوید که من جیدی نیسیتم! مین
یک بازی هستم .بزنی تقّی میترکد .چه چیزی را میخواهی جدی بگیری؟! بیازی کین! یعنیی از
اینطرف هم ما میخواهیم سفت کنیم میگوییم پسر مین! دختیر مین! مواظیب بیاش بازیهیای
رایانهای آسیبهای روانی دارد ،میگوید :بابا این حرفها را شما میگویی ،نگاه کن ایین بیازی را،
این شکلهای قشنگ و این آهنگهای بامزه را ،این میخورد به آن تَقّی میترکد .آخیر مین چیه
چیزی را جدی بگیرم؟!
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دومین مشکلِ بازیهای رایانهای که باعث میشود در واقع زندگی ما و بچههای ما را به خطیر
بیاندازد همین است که وقتی هم ما میخواهیم به شکل جدی سیراغ آن بیرویم او خیودش را بیه
گونهای آرایش کرده
که جدی و مهم بیه
نظر نیاید و این رمیز
پیروزیشییییییان در
اقتصییاد اسییت .میین
یییک مقالییهای دارم
حاال اگر خواستید در
سایتم هم هسیت و
میتوانید مطالعه کنید.
 10ویژگی برای این بازیهایی که در گوشیهای تلفن همراه یا در حقیقت بازیهای موبیایلی
هست که  10سرفصلهای تولید این بازیهاسیت ،و تولیدکننیدگان از ایین  10سرفصیل پییروی
میکنند و بازیها را میسازند .سه چهار مورد آنها این است که میگوید« :رنگارنگ بیاش ،جیایزه
بده ،تمام نشو ،جدی نباش».یعنی همۀ بازیهای موفق موبایلی را که من الاقل  10ی  12مورد از
اینها را بررسی کردم و یک مقاله نوشتهام« .جدی نیستند ،رنگارنگ هستند ،جایزه میدهند ،تفننی
هستند» موارد مشترک بین اینها همین 4مورد است .همین است که وقت ما را تلف میکند .ییک
دفعه میبینی  5ساعت است ما درگیر این بازی هستیم.
بچههای ما بینهایت زمانشان را دارند صرف یک بازی شبکهای در تلفین همیراه مییکننید.
برای اینکه ما هم که میخواهیم جدی بگیریم ،میگویند« :این که چیزی نیست که دو تا عکیس
است .اینطوری میکنیم .این چه خطری برای من دارد؟ ایین چطیوری مییتوانید بیه مین آسییب
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آمیده اسیت و از یکسیری از

چیزهایی که ممکن است شما را به عنوان متولی تربیت هراسناک کند ،ممکن اسیت شیاخکهای
شما را فعال کند و حسال کند ،از آنها اجتناب کرده است .بازی را تا آنجایی که میتوانید سیمباده
زده است .گوشههایش را که نرم و قشنگ و تر و تمیز کرده است که توی بغل بچۀ شما بیایید .در
حقیقت این دومین علتی هست که بازیها برای ما در خانه و خانواده ایجاد مشکل میکنند.
ج) تنوع ساختاری و موضوعی دارند

بحث سوم این است که بگوییم« :خیلی خب یک چیزی هست که خیلی بد است .حاال ما کیه
اصالً آن جا نمیرویم .یک محلۀ شهر هست که خیلی بدنام است ،خیلی خطرات آنجا وجود دارد و
بچۀ ما اصالً آنطرفها نمیرود ».یک خطری وجود دارد .بله شما اگر سوار موتورسیلکت شیوید و
با  300کیلومتر در ساعت رانندگی کنیید
خطری وجود دارد .ما که هیچ وقت ایین
کارها را نمیکنیم.
زمینۀ بعدی که بازیها به این دلییل
مشکلساز میشیوند ایین اسیت کیه بیه
شدت تنوع ساختاری و موضیوعی دارنید.
یعنی اینطوری نیست که بگویی ما هیچوقت به آن برخورد نمییکنییم .حیاال میا هیچوقیت بیازی
نمیگیریم .اصالً ما در خانهمان کامپیوتر نداریم که با آن بیازی کنییم .اصیالً مین موباییل دسیت
بچهام ندادم.
االن در این یخچالهای جدید که دارد به آشپزخانههیا مییآیید ،بیازی وجیود دارد .روی درب
یخچال بازی گذاشتند .یعنی میخواهم بگویم من اصالً در خانهمان کامپیوتر ندارم .موبایل نیدارم.
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چرا آخر درب یخچال؟ یخچالهای جدید دارد میآید که به شبکه و کامپیوتر وصل میشود .ابیزار
بازی هست .االن تلویزیونها هم خودشان دارند .دیگر نیازی نیست به آنها چیزی وصل کنید.
 5ی  6تا بازی ساده در تلویزیونها هست .یعنی اینقدر تنوع دارند و اینقدر شیکلهای مختلیف
بازی دارند که باالخره بچۀ من و شما و خود من و شما یک طوری به آن برمیخوریم .یعنی بعیید
میدانم بزرگوارانی که اینجا هستند ،که شاید به سین وسیالمان هیم نخورنید ولیی حتمیاً بیا ایین
گوشیهایمان باالخره بیازی
کردند .یک بار بیا آن بیازی
کردنییید .بیییاالخره بیییه آن
برخوردیم .در خانه ،وسیائلی
که در خانه نصب میشود یا
کییییامپیوتر اسییییت یییییا
کنسیییولهایی کیییه بیییه
تلویزیون وصل میکنند یا وسائل همراه مثل موبایل یا خود وسیائل تخصصیی بیازی ،ییا انیواع و
اقسام شیوههای بازی ،بازیهای تکنفره ،بازیهای چند نفره ،بازیهیای بیینالمللیی ،بازیهیای
شبکهای ،هر طوری به آن نگاه کنید ،باالخره بچۀ من از هرطرفی که برود به آن میخورد و ایین
است که به یک مشکل تبدیلش میکند.
یعنی با پدیدهای طرف هستیم که این پدیده میتواند خطرساز باشد و همه جا هست و در همۀ
مسائل هست و در همۀ شیوههای استفادۀ رسانهای ما میتواند بروز پیدا کند .یعنی شما االن روی
کامپیوتر خانهتان هییچ چییزی نصیب نکنیید فقیا اینترنیت داشیته باشیید ،بچیهتیان مییتوانید
پیشرفتهترین بازیها را انجام بدهد .نیاز به دانلود هم ندارد .آنالین میرود در سرورهای شما بازی
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می کند .ما این را چطور میخواهیم جلویش را بگیریم؟ این است که باعث میشیود بیرای میا بیه
یک مشکل تبدیل شود .یعنی اینقدر گسترده و وسیع و پراکنده است که ما را دچار اشکال میکند.
د) هدف سرمایهگذاریهای عظیم اقتصادی

چهارمین علت بحث هزینههای اقتصادی و سرمایهگذاریهایی هست که میشود .متأسفانه ییا
خوشبختانه ما در ایران قانون کپیرایت نداریم .یعنی ما کاالیی کیه مییخیریم ،میثالً ییک بیازی
کامپیوتری که بچهی ما از خانۀ کامپیوتر میخرد ،نهایت  2000تومان پولش را داده اسیت2000 .
تومان پول رایت سیدی یا دیویدیاش را داده است .خیلیها را کیه اصیالً همینطیوری دانلیود
میکنیم و پولش را نمیدهیم .در صورتی که خیلی وقتها مین در مدرسیه ،بیا بچیههیا صیحبت
میکنم و میگویم« :این بازی که تو داری انجام میدهی ،این «کال آف دیوتی» که داری بیازی
می کنی ،میدانی یک پسر آمریکایی همسن تو چقدر باید پیول بدهید تیا ایین را بیازی کنید؟!».
بچیییههیییا باورشیییان
نمیشود.
یکی از این بازیها
که بچههای شما با دو
هزار تومیان مییدهنید
بازی میکنند ،مثالً 70
دالر اسییت .یعنییی 70
دالر چقدر میشود؟  260هزار تومان میشود .در خود آمریکا یک کسی کیه سیطح اقتصیادیاش
پایین ،متوسا وضعیف است ،میتواند هفتهای یک دانه از این بازیها بخرد ،نمیخرد .چون گیران
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است .نمیتواند هر هفته برود از آنها بخرد مثالً پولهایش را جمع میکند هر سه ماه یک دانیه از
این بازیها میخرد.
اما بچۀ شما دو هزار تومان پول میخواهد بدهد .هفتهای یکی از اینها میخرد ببینید چه بالیی
سر ما دارد میآید؟ و از آنطرف این کپیرایت چون اتفاق میافتد ما نمیدانیم که اینها واقعاً چقدر
ارزشمند هستند یعنی در دنیا بازی چقدر چیز مهم و ارزشمندی است.
ببینید این نقشه ،نقشۀ سال  2014است .مجموع پولی که در سال  2014در جهان برای بیازی
کامپیوتری خرج شده است  81میلیارد دالر اسیت .یعنیی بییش از  81میلییارد دالر اسیت و حیاال
مشخ

است در هر قارهای چقدر هزینه شده .در آمریکیای شیمالی  22/5میلییارد و در آفریقیا 1

میلیارد دالر هزینه شده است .یعنی  22به  ،1ظاهراً آفریقا اصالً مصرف ندارد .در اروپا  15میلییارد
دالر ،در روسیه و خاورمیانه و منطقه
یرب آسیا  2میلیارد و جنیوب ییرب
آسیا که چیین و ژاپین و کشیورهای
آن حوزه را در بر می گیرد ،نزدییک
 37میلیارد در یکسال هزینیۀ بیازی
کامپیوتری شده است .پیشبینیشان
این است که در سال  2015مجموع
گردش مالی صنعت بازیهای رایانهای در جهان به بیش از  91/5میلیارد دالر برسد.
من و شما چون بیشترین پولی که دیدیم احتماالً هزار تومان و صید هیزار تومیان و میلییون و
اینهاست اصالً نمیدانیم این چقدر پول است .فقا جهت تقریب بیه ذهین عیرض کینم ،پارسیال
دولت جمهوری اسالمی ایران که همین  2015میشود ،در افق چشماندازش بود کیه  20میلییارد
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دالر نفت بفروشد .اگر فروخته باشد با تحریم و اینها خیلی هنر کرده است .یعنی با پولی که میردم
جهان پارسال فقا برای بازی کامپیوتری هزینه کردند میشود چهار تا ایران را اداره کرد و بیشتر.
الاقل در سال  ،94خیلی پول است که فقا بازی است .فقا برای خود بازی.
حاال یک نمودار دیگر هم دارم که االن اینجا نیست .صنعت بازی رایانهای گردش میالیاش و
سرمایهگذاری در آن از سال  2008به این طرف از صنعت سینما جلو زده است یعنیی االن حیدود
 1/5برابر صنعت سینما گردش مالی بازی رایانهای است! اصالً ما باورمان نمییشیود .چیرا؟ بیرای
اینکه ما اصالً برای بازی پول نمیدهیم .شما تا حاال پول دادید؟ نه .پیول چیسیت؟  2000تومیان
که گردش مالی نشد .چون ما پولش را نمیدهیم.
ما داریم دزدکی استفاده میکنیم .بچههای ما دارند این را ییرقانونی دانلود میکنند و اسیتفاده
میکنند .ما پولش را نمیدهیم .این برای ما چه نتیجهای دارد ؟ ببینیید اینکیه صینعتی کیه در آن
اینقدر پول باشد و صنعت جهانی باشد بهترین تکنولوژی ها است .بهتیرین مهنیدلهیا ،بهتیرین
روانشناسان ،بهترین جامعهشناسان را انتخاب میکند تا سودش را باال ببیرد .مشیخ

اسیت اگیر

شما یک مغازه یک نبش هم داشته باشید یک جایی از شما استقبال کنند .بعد از چهار سیال ییک
مهندل میآورید و میگویید« :آقا این را دو بر کن» .بعید مییآییید شیعبه  2مییزنیید ،شیعبه 3
میزنید ،پول که در آن بیاید شما شروع میکنید به توسعه دادن .روشهای تبلیغیاتی و روشهیای
جذب مشتری ،و روشهای توسعۀ خدماتتان را شروع و پیگیری میکنید .برای اینکه بتوانیید پیول
بیشتر در بیاورید.
صنعت بازی رایانهای االن یکی از پرسودترین صنایع پولساز دنییا اسیت .ایین یعنیی هرگونیه
محتوایی که فکرش را کنید و هرگونه راه روانشناسانهای که فکرش را کنید که بتواند مخاطیب را
به تله بیاندازد در آن هست .یعنی آخرین دستاوردهای تکنولوژی از نظر لوازم بازی و دستاوردهای
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علوم انسانی در حوزۀ علوم انسانی ،در حوزۀ روانشناسی و جامعیهشناسیی کیه بتوانید مخاطیب را
درگیر کند در بازیهای رایانهای وجود دارد .این است کیه بیازی رایانیهای را بیه مشیکل تبیدیل
میکند ،اگر این نبود بازی رایانهای اینقدر پیشرفت نمیکرد که ما از هر طیرف بیرویم بیه آن بیر
بخوریم.
این چهار عاملی که خدمت شما عرض کردم باعث میشود بازی رایانهای من و شیمایِ پیدر و
مادر را گیج کند و ندانیم چکار کنیم .یک حجم سنگین پول پشت آن هست ،ما هیچ احساسیی از
این پول نداریم .مفت داریم استفاده میکنیم .تنوع وحشتناکی دارد .یک کم کیه مییخیواهیم بیه
بچههایمان سخت بگیریم میگویند« :این جدی نیست .این چیست؟ برای چی باید ایین را جیدی
بگیرم؟» .حاال الزم است که به طور مصداقی دقیقاً بدانیم که بازی رایانهای به بچههیای میا چیه
آسیبی میزند و من میخواهم در این چند دقیقه که وقت دارم ،این چهار محور را خدمت شما بیاز
کنم.
اینجا قم است ،ما هم در مسجد نشستیم .همه مسلمان و حزباللهی هستند .شاید بگوییید آقیا
این حرفهایی که داری میزنی فقا به
درد ما میخورد .من در دو میاه گذشیته
در تهران ،دو ییا سیه مدرسیه رفیتم .در
مناطق خیلی مرفیه و ثروتمنید تهیران،
همینطور نشستم که اینجا خیدمت شیما
بزرگواران هستم .دور از جان شیما ،بیال
نسبت شما ،مثالً صد خانم بیحجاب نشستند و برای پسران  7ی  8ساله و  10ی  15سالهشان مین
نسخه پیچیدم .این بحثهایی که دارم میکینم یعنیی الیف ،ب ،ج ،د ،ربطیی اصیالً بیه اعتقیاد و
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فرهنگ و مرام و مذهب شما ندارد .انسانیت ما را هدف قرار داده است .یعنی من همین اسیالیدها
را برای آن ها پخش کردم .آنها کامالً پذیرفتند.
میخواهم بگویم « :بازی رایانهای یک مسئلهای نیست که من چون مسیلمان هسیتم و چیون
حزباللهی هستم ،چون قمی هستم ،مسألۀ من شده است!» .من چون آدم هستم بیازی رایانیهای
برای من مشکلساز است .مثال خودم را میزنم .من یک جایی رفتم که آن کسیانی کیه مسیتمع
من بودند دیدیۀ دین و فرهنگ و مذهب و اینها را نداشتند ولی همین بحثها واقعاً بیه دردشیان
خورده است .چون اصالً این بحث ها بینالمللی است.
اگر راستش را بخواهید من رفتم کتابهایی را خواندم .مقالههایی خواندم که خارجیها نوشتند.
خود آمریکاییها نوشتند .ما سرمان را مثل کبک در برف فرو کردیم .فکر میکنیم خبیری نیسیت.
در چهار حوزه بازی رایانهای به زندگی ما و بچههایمان آسیب میزند که سه تا از این موضوع هیا
اصالً ربطی به ملیت و مذهب و فرهنگ ندارد .در چهارمی هم اینقدر زیاد شده است و از مرزهای
اخالقی بشریت فراتر رفته که باز هم ربطی بیه میذهب و فرهنیگ و اینهیا نیدارد .ردهبنیدیهای
بینالمللی در آن داریم .بگذارید تک تک اینها را توضیح بدهم.

مخاطرات بازیهای رایانهای
الف) تأثیر بر سالمت جسم

اولین حوزهای که بیازی هیا بیه میا و
بچههایمیان کیه آسییب مییزنید بحیث
تهذیب و سالمت جسم است .یعنی بچیۀ
شما در سن رشد است راجع به سن رشید
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هم قبالً صحبت کردم .در سن رشد بچۀ من یک فعالیتی دارد که زمان زیادی را بیه ییک شیکل
خاصی دارد با یک وسیلهای سر میکند .یعنی مثالً فرض کنیید در طیول روز ییک سیاعت ،ییک
ساعت و نیم سرش بیا زاوییۀ  60درجیه روی
این خم است .این گردن طراحی نشده که این
سر با زاویۀ  60درجه روی ستون فقرات فشیار
بیاورد .سر باید صاف باشد نهایتاً یک کم خیم
شود دوبیاره صیاف شیود .ییک سیاعت ،ییک
ساعت و نیم به همین حالت برای بچهای کیه
در سن رشد است ،خب این چه بالیی سر گردن او میآورد؟ بعد از مثالً  3ماه 4 ،ماه 5 ،میاه ،ایین
آسیب جسمی است .میخواهی بازی کنی صاف بنشین.
بچه در اتاق تاریک مینشیند جلوی مانیتور ،اتاق را تاریک کردند .مانیتور را جلویش گذاشیتند.
این بازی است .در یک لحظه شلیک میشود ،نور پخش میشود .اینها المپ اسیت ،نیور دارد بیه
سمت چشم من میتاباند .این المپ است مثل مهتابی .مثل ایین المپهیا مییمانید .منتهیی میا
فراموش میکنیم یک وقتهایی این دارد به سمت چشم من نور پرت میکند .بعد اتاق را تارییک
کردهام ،مردمک چشم من باز شده است .بعد این یک دفعه تصویرش روشن و خاموش مییشیود.
این به عصب بینایی من آسیب میزند .اصالً به محتوای بازی ربطی ندارد.
من چون دارم از بازی بد استفاده میکنم .در اتاق تاریک دارم بازی میکنم .سر و گیردنم کیج
است یا وقتی پشت کامپیوتر نشستم بطور خم ،دستم دراز اسیت .ییک سیندرُمی بیود ،بیه سیندرُم
رختشویی معروف بود .تا  40ی  50سال پیش برای جوامیع بشیری خیلیی شیایع بیود .بیشیتر هیم
خانمها از سن  45ی  50که میگذشیتند دچیار سیندرم مییشیدند .در میچ دسیت شیان یکسیری
یضروفها و ماهیچههایی تحلیل میرفت .تماماً در مچ دست درد داشتند .علتش این بود که ایین
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خانمها رخت زیاد میشستند .در همۀ دنیا لب حوض میرفتند ودر لگن و تشت رخت میشسیتند.
بعد از  30سال 40 ،سال 50 ،سال این مچهای دستشان به شدت سائیده میشد.
از وقتی کیه ماشیین رختشیویی در
دنیا آمده و بومی شده است دیگر ایین
سندرُم از بین رفت .یعنی نمونههیایش
به طور نادر دیده میشود .االن حیدود
 10ی  12سییال اسییت اییین سییندرم
برگشته .چرا؟ چون ما و فرزندانمان بیه
اشتباه از کامپیوتر استفاده میکنیم .یعنی مول اینجا روی میز است و دسیت مین کشییده اسیت.
اینطوری منِ کارمند  3ساعت ،خودم هم مییگیویم «:یعنیی مین در اداره پشیت مییزم اینطیوری
مینشینم .در صورتی که این راه دارد .باید بیایید جلو بنشینید تا دست تان عمود باشد .زیر دسیتت
تکیهگاه داشته باشد .بعد از هر  20دقیقه بلند شوید و نرمش کنید .هر  2سیاعت چقیدر راه برویید.
بعد از هر  20دقیقه به دور خیره بشوید و دوباره به جلو نگاه کنید .اینها راهحلهای خیلیی سیادۀ
جلوگیری از آسیبزدن کامپیوتر و بازی کامپیوتری به بدن است .بچههای ما بلد نیستند و نه تنهیا
بلد نیستند بلکه یرق بازیها هم هستند .یعنی االن شما میخواهید به آنها تذکر بدهید بیاز هیم
متوجه نمیشود.
در یکی از این کتابها میخواندم که میگفیت« :بچیههیای زییر  7ی  8سیال کیه تیازه دارد
اموراتش توسا خودش اداره میشود ،اینها یک وقتهایی یادشان میرود که مثالً وسا بازی بیه
نیازهای واقعی زندگیشان بپردازند .مثالً دستشویی بروند .موقع بیازی کیردن خودشیان را خیراب
میکنند .به بچههایتان یاد دهید که این بازی دکمۀ «( »Pauseتوقف) دارد .مییزنیی مییایسیتد.
جایی نمیرود پسرم .اگر خواستی دستشویی بروی این دکمه را بزن .این بازی جایی نمیرود .بیرو
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دستشویی برگرد دوباره بازی کن .الزم است به بچهها یاد دهیم .بچهها که فطرتاً بلد نیسیتند چیه
انتظاری داریم .باید به آنها بگوییم ،آموزش بدهیم ،توضیح بدهیم؛ و خیلی وقتها میگوید آقا من
خودم بلد نیستم.
میگویم« :اشکال ندارد» برای فرزندت یک پروژۀ تحقیقاتی تعریف کن بگو« :پسرم؛ شینیدهام
درست نشستن پشت کامپیوتر یک سری قواعدی دارد .مثالً در ادارهمان ییک پوسیترش را دییدم.
ببین میتوانی یکی از آنها را در خانه بزنیم و استفاده کنیم؟» از بچهتان بخواهید .بعید نیه اینکیه
رفته خودش پیدا کرده ،میگوید« :بله ،راست گفته است! صاف بنشین! اینطوری ننشین» .بعد شما
که تذکر بدهید گوش میکند؛ چون خودش رفته تحقیق کرده و این قضیه را درآورده است.
ییر از بحثهای ظاهر جسم ،درون بدن ما را هم به خطیر مییانیدازد .میثالً شیما در ماشیین
نشستید ،مثالً یک ماشین میپیچید جلویتان شما میترسید .ضربان قلبتان باال مییرود ،رنگتیان
سرخ میشود .چرا این اتفاق برایتان میافتد؟ برای اینکه خطر واقعی شما را تهدید کرد ،یعنی یک
ماشینی آمده ممکن است به شما بزند و شما آسیب ببینیید .امیا بچیۀ شیما پشیت صیندلی پشیت
کامپیوتر در خانه نشسته ،هیچ خطری هم جسیمش را تهدیید نمییکنید امیا همیان اتفیاق بیرای
جسمش میافتد .اصطالحاً میگویند« :اثرهای انگیختگی».
یعنی ضربان قلبش باال میرود .آدرنالین در خونش تزریق میشود .به نفس نفس میافتد .عرق
میکند .هیچ کاری نکرده ،همینجا نشسته است .چیون ذهینش درگییر ایین بیازی اسیت عمیالً
جسمش درگیر اثرهای انگیختگی میشود .حاال اگر بچهها مستعد بیماریهیا و آسییبهایی مثیل
بیماریهای قلبی ،تنفسی باشند ،این تشدید میشود .یعنی اینطور نیست که بگوییم بچیه در خانیه
نشسته است.
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نه! بازی کامیپوتری میتواند خیلی از اینها را تشدید کند و بیشتر خواب بچیه را مختیل کنید.
بازیهای ترسناکی که بچههای ما میکنند ،میتواند خوابشان و آرمششان و ذهنشان را درگیر
کند.
ب) تأثیر بر ذهن و روان

از اینجییا وارد دومییین حییوزه ی
آسیب ها میشیویم کیه آسییب بیر
ذهیین و روان اسییت .کییه بازیهییا
میییتوانیید جییدای از اینکییه مییا چییه
فرهنگ و ملیتی دارییم بیر ذهین و
روان میییا تأثیرگیییذار باشییید .قیییبالً
اینطوری بود ما بچه بودیم میرفتیم در کوچه با بچههیایی کیه هیم محیل بیودیم فوتبیال بیازی
میکردیم واین یک محل نمودِ اجتماعی در زندگی ما بود.
االن بچهها میروند در کوچه ،میروند در گیمنت فوتبال بازی میکننید .فوتبیال الکیی؛ یعنیی
گیمنت ،بازیسرا ،این مکانی که بچهها مینشینند و بازی کامپیوتری انجام میدهند ،آنجیا محیل
اجتماعی شدن بچههای ما شده است .حیاال
قبالً آنهایی که میخواستند بروند در کوچیه
مادر میپرسید« :بچۀ همسایه آنطرفیی هیم
آمده؟» آنها را میشناخت .میدانست اگیر او
بیاییید بیید اسییت ولییی بچییههییای همسییایۀ
اینطرفی خوب هستند.
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اینکه ما با چه کسی داریم میرویم بازی میکنیم را کنترل میکرد .آیا شما هم بچههایتیان را
که گیمنت میروند ،کنترل میکنید؟ واقعاً با چه کسی میروند؟ ما فوتبال بازی میکیردیم معلیوم
بود چه بازیای است .به همدیگر سنگ پرت نمیکردیم یا سنگ پرت میکردیم که نمیگذاشیتند
ما برویم با همدیگر بازی گروهی انجام بدهیم .آیا شما بچههایتان را که میرونید گییمنیت چیک
میکنید که چه چیزی بازی میکنند؟ یا خیالتان راحت است که گیمنت هم ییک محییا تربیتیی
است؟! خیالتان را راحت کنم محیا گیمنت یک محیا کامالً بیتربیتی است! گیمنیت در حقیقیت
یک جایی هست که در آن هیچ نظارت تربیتیی وجیود نیدارد .آن آقیایی کیه گییمنیت زده تمیام
مجوزهای فنی صالحیت شغلیاش این است دیپلم دارد .سوء پیشینه ندارد .همین!
گیمنت و بازیسرا

من تحقیق کردم ،با پلیس فتا مصاحبه کردهام ،با خود گیمنتدارهای قم مصیاحبه کیردهام ،بیا
رئیس کانون انجمن صنفی همینطور صحبت کردهام .به چه کسی مجوز گیمنت زدن دادهاند؟ یک
استاد علوم تربیتی ،یک معلم فرهیخته ،یک دانشمند ،یک پژوهشگر؟ نه! ییک کسیی کیه دییپلم
دارد .سوءپیشینه هم ندارد .شما بچهتان را  2ساعت 3 ،ساعت رهیا کردیید در ییک محیطیی کیه
مربیاش همچین آدمی است .چه انتظاری دارید؟ منتظرید بچهتان در گیمنت چه شود؟ واقعاً جای
تعجب است که شما بچه را فرستادید در یک چنین محیطی .بعد در مدرسه میگوییم ما فرستادیم
مدرسه معلم خوب هم باالی سرشان نبود .ولی الاقل اینجا دبیرستان هست یعنی بچۀ  16ساله و
 15ساله و  17ساله کنار هم هستند .در گیمنتها بروید بچۀ  7ساله نشسیته ،بچیۀ  18سیاله هیم
نشسته است ،این همبازی اوست .دارند با هم بازی میکنند ،فکر نکنید جدا هستند .یک بچیۀ 10
ساله با یک بچۀ  18ساله با همدیگر تیم شدند .بیا و درستش کن.
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لذا اساساً گیمنت رفتن یعنی به فنا رفتن تربیت فرزند .این مال قم و اینجا هم نیست .این مال
همان مدرسهی آنجای سلطنتآباد تهران هم هست .آنجا هیم مین گفیتم خیانوادههیا همینطیور
شدند .یعنی آنها هم حاضر نیستند بچهشان برود در یک محیا ناشناختهای تربیت شود .آنهیا هیم
میخواهند طبق ضوابا خودشان تربیت بشوند.
بعیید جالییب اسییت کییه میین
نظرسیینجی کییردم و از بچییههییا
پرسیییدم کییه شییما چییرا گیییمنییت
میییروییید؟ دردتییان چیسییت کییه
گیمنت میروید؟ عیدهی زییادی از
اینها که مییرونید ،یعنیی بییش از
نیمییی از اینهییا کییه میییرونیید،
میگویند« :آقا من میخواهم بروم بازی گروهی کنم» .این خیلی پاسخ خوبی است .یعنی بچیهی
من مشکل ذاتی ندارد و میخواهد برود بازی گروهی کند .از تنهایی بازی کردن خسته شده اسیت
و میخواهد برود با چند تا آدم بازی کند .خب این دلیل خیلی خوبی است کیه بچیۀ مین مییرود
گیمنت .میدانید این یعنی چه؟
یعنی اگر من یک محیا دیگری فراهم کنم که بچهی من بتوانید در آن بیازی گروهیی کنید،
بچه به راحتی از گیمنت میآید و آنجا میرود ،چون انگییزهاش اصیالً بیزن بیزن و بکیش بکیش
نیست .انگیزهاش بازی گروهی کردن است %10 .دیگر این آدمها گفتند من فقا میخواهم وقیتم
را در کنار دوستان و آشنایان بگذرانم .اصالً بازی برایم مهم نیست .یعنی اگر ایین بچیههیا را دور
هم جمع کنید کوه بروند ،فوتبال بروند ،در مسجد بنشینند دعا بخوانند فکیر کینم برایشیان کیافی
باشد.
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اصالً دلیل اینکه بچههای ما گیمنت میروند در این سن و سال این است که اجتماعی باشیند.
با آدمهای هم سن و سال خودشان و با رفقایشان بچرخند .حاال بچهها گیمنت میرونید ،میا هیم
میرویم گیمنت .بتوانیم محیا مناسب ایجاد کنیم ،محیا موازی اینها ایجیاد کنییم .اصیالً دلییل
ندارد بچهها بروند گیمنت .بله هستند بچههایی که خورهی بازی هستند .دوسیت دارنید برونید در
این محیاها مثالً بازیهای خاصی که در خانه ندارند را انجام بدهند ولی واقعیاً کیم هسیتند کیه
قابل توجه نیست.
خوب و جالب است که این را بدانید؛ این نتایجی که دارید میبینید یک نظرسنجی از بچههای
اول و دوم دبیرستان است 8 ،سال پیش من از بچهها در تهران پرسیدم .جدیدتر انجام ندادم چون
به نظرم نتایجش دیگر به دردم نمیخورد .نتیجه را من همان موقیع گیرفتم .از بچیههیا پرسییدم
شمایی که میروید گیمنت ،محیا گیمنتی که میروید را چطوری ارزییابی مییکنیید؟ از بچیههیا
بدون نام پرسیدم .از خود بچه پرسیدم %18 .گفتند که بعضی ها روی بازیها شرطبندی میکنند.
 9%گفتند که در این محیا از الفاظ نامناسب و رکیک هم استفاده مییشیود %8 .گفتنید کیه آقیا
عدهای سیگار میکشند و فضا برای این کار مهیا است .این مال تهران است %3 .هم گفتنید مین
در گیمنت متوجیه وجیود مشیروبات
الکلی و مواد مخدر شدم.
اییین را پلیییس تأیییید میییکنیید.
اینطور نیست که من بگویم« :اخبیار
پشت پرده دارم میگیویم» .االن در
اینترنت جستجو کنید اینها را نشیان
میدهیید .متأسییفانه روی گیییمنییت
کنترل نیست .بچههای خودتان ،فامیل و همسایهتان را از گیمنت نجات بدهید.
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گیمنت محیا مناسب تربیتی نیست .بچههای ما هم این را میدانند .یعنی وقتی از خود بچهها
هم میپرسیم میگوییم محیا گیمنت را چطوری ارزیابی میکنید ،عدهی خیلی کمی هستند کیه
میگویند گیمنت از نظر اخالقی و فرهنگی کامالً بیرای مین مناسیب اسیت %10 .ییک همچیین
حرفی زدند .تقریباً کسی هم نگفته که چیزی در گیمنت میآموزم و خیلی خیوب اسیت .امیا ییک
عدهی زیادی حدود  %36هستند از بچههای ما که میگویند بدآموزی هایی وجیود دارد .یعنیی در
گیمنت بدآموزی هایی هست اما روی من تأثیر ندارد .اینها همه امیامزاده هسیتند .یعنیی کسیانی
هستند که از آسمان آمدند؛ با منبع وحی در ارتباط هستند و میروند در محیطی که بیدآموزی دارد
ولی روی آنها تأثیر ندارد.
ما باید بچه را از این اشتباه بیرون بیاوریم .یعنی چی بیدآموزی دارد روی «مین تیأثیر نیدارد»؟
اصالً این یعنی چی؟ براسال کدام منطق عقلی شما این را میپذیرید؟ جالب است بدانیید %18/5
از بچههای آن روز 8 ،سال پیش که من از آنها مصاحبه گرفتم میگفتند «:آقا من میروم گیمنت،
گیمنت تأثیر فرهنگی ،اخالقی روی من میگذارد و تأثیرش هم منفی اسیت و مییروم» .اینهیا را
باید یک فکری برایشان کرد .یعنی ما یک عده داریم که اینهیا بیچیاره و درمانیده هسیتند .یعنیی
میداند که این برایش بد است ولی مصرف میکند .ما به این معتاد میگوییم .یک کسی کیه دارد
دچار آسیبهای جدی این فضا میشود .این مال گیمنت بود که دارند گروهی بازی میکنند.
انزوای اجتماعی

از آن طرف تنهایی در خانه بازی کردن آسیبهایی از آنطرفی دارد .یعنی بچیهای کیه در ایین
سن باید با دیگران بتواند ارتباط برقرار کند ،باید اجتماعی بشود ،بایید مسیئولیتپیذیر بشیود ،بایید
محیا اطرافش را بشناسد ،به خاطر سختی که در ارتباط با دیگران دارد ،باالخره ده دفعه بیا ییک
نفر حرف میزنی یک دفعه به تو اخم میکند ،دو دفعه جوابیت را نمییدهید ،ممکین اسیت از تیو
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ناراحت بشود ،خب دیگر این تلخیها را دارد .میآید سراغ دوستان مجازی .میآید سیراغ آدمهیای
الکی که در اینترنت هستند و اینها همیشه لبخند میزنند .همیشه دوستش دارند ،همیشیه بیا هیم
هستند ،وقتی هم فحش میدهند بامزه فحش میدهند .در اینترنت خوشگل است.
بعد دستشان به من نمیرسد و نمیتوانند به من آسیب بزنند .این نتیجۀ این میشود که بچیۀ
شیییما از  14ی  15سیییالگی
میشیود  18ی  19سیالش در
حالیکه دچار انزوای اجتماعی
است ،گوشهگییر اسیت .بیرای
اینکه در آن سنی که بایید بیا
واقعیتهای اجتماعی مواجه میشده است ،پای کامپیوتر نشسته و بازی کرده است .این هیم ییک
آسیب جدی در حوزۀ تأثیر بر ذهن و روان است .این هم باز ربطی به فرهنگ و ملیت نیدارد .ایین
مشکل در آمریکا و ژاپن هم هست .یعنی بازیها ایجاد انزوا و گوشهگیری میکند.
خشونت در بازیها

مسئلهی بعدی بحث خشونت است .این خشونت چیرا در بازیهیای کیامپیوتری هسیت؟ چیرا
بازیهای کامپیوتری خشونت دارند؟ با تولیدکنندگان بیازی مصیاحبه کردنید .مییگوینید کیه میا
احسال میکنیم که اگیر در بازیهیا
خشونت نگذاریم بازیهایمان فیروش
نمیییرود .یعنییی مییردم بییازیای کییه
خشونت نداشیته باشید را نمییخرنید،
حتی یک بازی آموزشیی .ایین تصیور
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تولیدکنندگان بازی است .از اینطرف مصرفکنندگان بازی هیم بیین نظیرات روانشناسیان گییر
کردهاند .یک عده از روانشناسان هستند که اصطالحاً میگویند ما در این دنییای صینعتیای کیه
زندگی میکنیم ،زندگیها سخت و شلوغ است ،فشیارهایی بیر روحمیان انباشیته مییشیود و ایین
فشارها باید برای تخلیه شدن جایی داشته باشند.
چون اگر این فشارها تخلیه نشود آن وقت در زندگی واقعیی سیر بزنگاههیا تخلییه مییشیود و
هزینه و ریسکش باال است .لذا توصیه میکنند که جوانان در یک جاهایی ،مثالً در استادیوم جمع
شوند و فریاد بکشند .بروید استادیوم بوق بزنید ،فریاد بزنید .بروید در فالن کافه و کلوپ ها ،بروید
آنجا فریاد بزنید ،جیش بزنید و نعره بزنید تا خالی شوید .که وقتی صیبح آمیدی سیر کیالل درل
نشستی درونت تهی شده باشد و یک کم به آرامش رسیده باشد.
این توصیهی گروهی از روانشناسان است :اصطالحاً میگویند بازیهیای کیامپیوتری و ایین
خشونت الکی که در آن به خرج میدهیم و کسی را که نمییکشییم ،الکیی تییر مییزنییم ،چیاقو
میزنیم ،مشت میزنیم ،و صحنههیای وحشیتناک دیگیر ،ایین باعیث مییشیود کیه تکانیههیای
پرخاشیییگرانهی روح شیییما
تخلیییه شییود .خیلییی خییوب
اسییت .شییما را بییه آرامییش
میرساند .توصیه میکنند که
در کانونهیییای اصیییالح و
تربیت و زنیدانها ،زنیدانیها
بازی کامپیوتری انجام دهند.
خشونتشان کنترل شود.
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بعد جالب است آزمایش و نظرسنجی کردند و جواب هم داده است .همین است ،درست اسیت!
از آنطرف یکسری روانشناسان هستند که میگوینید میا ییک چییزی بیه اسیم مهیارگر درونیی
پرخاشگری درون وجودمان داریم؛ یعنی االن بچۀ شما که  10ی  12سیالش هسیت ییک خیواهر
کوچک دارد .این پسر نشسته و دارد مشقش را مینویسد ،بعد خواهرش میآید مدادش را برمیدارد
میرود .پسر شما چکار میکند؟ میگوید مداد را بده .از او میگیرد .بعید دوبیاره خیواهر کیوچکش
میآید مداد را برمیدارد و میبرد .پسر شما چه میگوید و چکار میکند؟ میگوید مامان این میداد
من را برداشته است .دفعهی سوم میآید برمیدارد .میگوید برندار دیگر .دفعۀ چهارم ،دفعۀ پینجم،
دفعۀ دهم که شما رسیدگی نکنید و این را نتواند حل کند ،این خواهر را یک هُیل هیم مییدهید.
همان دفعۀ اول که مشت در چانهاش نمیزند .چرا؟ برای اینکه میداند این هزینه دارد .من این را
میزنم این گریه میکند .بعد من تنبیه میشوم .بعد این ناراحت میشود ماجرا دارد.
یعنی یک چیزی در وجود بچهی شما هست به نام مهارگر درونی پرخاشگری که این میگوید
آقا عاقل باش! خودت را زود بیروز نیده! ایین روانشناسیان مییگوینید :آقیا! وقتیی کسیی بیازی
کامپیوتری میکند ،یعنی عادت میکند کوچکترین سایهای که از کنار آن دیوار رد شد شلیک کند،
مشت را رها کند ،تا دید بزند و زیاد بزند تا این بمیرد .میگوید وقتی این کار را در فضای مجیازی
تمرین کرد ،در فضای خیالی خودش عمالً دیگر دفعۀ بعد اینطیور نیسیت .خیواهر میداد را بیردارد
بگوید برندار ،بردارد مشت را زده .چرا؟ چون آن مهارگر درونی پرخاشگریاش به زوال میرود.
جالب است این روانشناسان رفتند آزمایش کردند و نتیجهگیری کردند که این نظر ما درسیت
است .این وسا گیر این آقایان روانشنال افتادیم ،حاال ما چکار کنیم؟ االن من چکار کینم؟ مین
چه توصیهای دارم به شما کنم؟ شما میخواهید چکار کنید؟ یعنی اگیر بخیواهیم خودمیان را بنید
آموزههای روانشناسی و تحقیقات و پژوهشها کنیم به عنوان پدر و مادر به هیچجیا نمییرسییم.
من و شما باید یک کم از باالتر نگاه کنیم ،من خودم مسئلهام را اینطوری حل میکنم .مییگیویم
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تو هر چه میخواهی بگویی بگو .ببینیم خدا چه گفته است .یعنی خدا هم در این مسئله ما را رهیا
کرده است ؟
در این زمینه ،واهلل هر چه نگاه میکنیم به آموزههای مذهبیمان ،به آییات ،رواییات ،احادییث،
سیرۀ معصومین ،میبینیم همه جا توصیه به بروز ندادن خشم است .بعید چیه فضییلتهایی وچیه
ثوابهایی ،چه چیزهایی برای کسی که خودش را کنترل کرده است ،ییا خشیمش را بیروز نیداده
است ،وجود دارد .کظم یی چه صفت بزرگی است .چقدر راههایی توصیه شده است که مثالً اگیر
نشستی ،بلند شو ،راه برو ،نفس بکش ،آب بخور.
کلی هم توصیه کردهاند که چگونه جلوی خشم خودت را بگیری .این را یک وقت بروز نیدهی.
لذا من با احترام به همهی این اساتید بزرگ روانشناسی ،نظر این طرف را قبول میکنم؛ میگویم
ظاهراً تمرین مجازی خشونت باعث میشود که بچههای ما آرام آرام بهطور واقعیی هیم خشیونت
بروز بدهند .ما این را داریم میبینیم .یعنی در روزنامهها بگردیم در صفحۀ حوادث الی ماشاء اهلل از
این قصهها دارد در دنیا به وجود میآید .مثالً مادری اعتراض کرده که چرا با چاقو بازی میکنیی؟
یک بچۀ  10ساله  15ساله در کره با چاقو زده مادرش را کشته و خودش را هم کشته است.
از این خبرها متأسفانه زیاد است .در ایران هم هست البته نه تا این حد ،ولی در یکسیال و نییم
گذشته شاید ما حدود  15ی  20مورد خودکشی دانشآموزی داشتیم .اخبارش گفته شده ولی خیلی
رسانهای نشده است .چند مورد از اینها علتش بازی رایانهای بوده است .یعنی  5 ،4 ،3بحث دقییق
نشده ،بچههایی که در سن دانشآموز در ایران خودکشی کردند 3 ،ی  4میورد الاقیل ثابیت شیده
است که دلیل آن بازی رایانهای بوده است .حاال میرویم میبینیم .اگر میشد که آمریکاییها یک
کاری میکردند ،آنها خودشان گیج هستند.

صفحه 140

سه گفتار دربارهی تربیت رسانهای

«مردم سراسر جهان در سال  2012برای خرید بازیهای کامپیوتری  70میلیارد دالر هزینه
کردهاندد .سداال اید اسدت کده آیددا ارتبدای بدی خشدونتهای اید بازیهدای ویدددیوی و
خشونتهای که در زندگ روزمره مشاهده م شود وجود دارد یا خیدر در اید خصدو
گزارش داریم.
تحلیلگران تخمی م زنند مردم در سراسر جهان در سال  2012بدرای خریدد بازیهدای
ویدیوی  70میلیارد دالر صرف کردهاند در حال کده بازیهدای ویددیوی در هندد ،برزیدل،
روسیه و آسیای جنوب شرق محبوبیت بیشدتری پیددا مد کندد .آمریکدای شدمال  ،اروپدای
غرب و آسیای شرق هنوز بزرگتری بازارهای ای بازیها هستند .ساال اید اسدت کده آیدا
ارتبای بی خشونتهای ای بازیهدای ویددیوی و خشدونتهای کده در زنددگ روزمدره
مشاهده م شود وجود دارد یا خیر
تیراندازی یک جوان  20ساله در یک مدرسده در ایالدت کاناتیکدت مسدللهی خشدونت و
ارتباط آن با بازیهای ویدیوی خشونتبار را بار دیگر مطرح کرده اسدت« .جیمدز آیربدری»
استاد ارتبایات در دانشدگاه ویرجینیاتدک کده اثدر بازیهدای ویددیوی را مطالعده مد کندد،
م گوید بازیهای ویدیوی موجب افزایش خشونت در جامعه نم شود.
دانشمندان جامعهشناس متفقالقدول هسدتند کده ارتبدای بدی جنایتهدای خشدونتبدار و
خشونتهای رسانهای وجود ندارد .هشت مورد از بازیهای ویدیوی مدورد عالقد مدردم در
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سال  2011حاوی صحنههای خشونتباری بود که فقط مناسدب جواندان بزرگتدر از  17سدال
بود« .رنه سند بلر» وکیل مدافع جنای  ،ای بازیهای ویدیوی را خطرناک توصیف م کند.
بازیهای ویدیوی خشونتبار مشکل بزرگ در اید کشدور و دلیدل عمددهی رفتارهدای
خشددونتبددار ،بدده رغددم اینکدده در بازیهددای ویدددیوی بددازیکننددده خددود ،نقددشآفددری
خشونتهاست ،هستند« .جیمز آیربری» معتقد است ای اصل موجدب رفتدار خشدونتبدار در
زندگ واقع نم شود .اید داندشآمدوز دبیرسدتان مد گویدد کسدان کده بدازی ویددیوی
م کنند بازی را با واقعیت زندگ اشتباه نمد گیرندد .اینهدا فقدط آدمهدای مجدازی هسدتند،
آدمهای واقع نیستند .ول «ویم الپیر» رییس هیلدت مددیر انجمد اسدلح آمریکدا صدنعت
بازیهای ویدیوی را مسدبب خشدونتها مد داندد و از بازیهدای ویددیوی «دزدی بدزر
اتومبیل» در مورد کشورها نام برده است».
نوید خوانساری یکی از مبتکران بازی است که در اییران ،کانیادا ،و اییاالت متحیده بیه بیازی
ویدیوئی مشهور بوده است .این آقای نوید خوانساری را داشته باشید .ایرانی است .میخواهم راجیع
به او صحبت کنم .این فیلمی که با همدیگر دیدیم از تلویزیون صدای آمریکا بیود نشیان داد کیه
اینها خودشان دارند گیج میزنند .یعنی نمیدانند که باالخره این بازیها خشونت دارد یا ندارد ،اثیر
دارد یا ندارد .این آقایی که آخر داشت صحبت میکرد که من قطع کیردم آقیای نویید خوانسیاریِ
ایرانی است که آمریکا رفته است و یکی از سرشنالترین بازیسازهای آمریکایی است.
ایشان یک بازی ساخته اخیراً به اسم  ،1979سال انقالب اسالمی ایران .این بازی در بازار آمده
االن دارد پخش میشود .دست بچههای شما هم شاید باشد .داسیتان انقیالب اسیالمی اسیت .در
حقیقت داسیتان تحرییفشیدهی انقیالب اسیالمی اسیت .داسیتان پییروزی انقیالب اسیالمی بیا
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مجاهدتها و تالشهای مجاهدین خلق و در حقیقت مصادرۀ انقالب توسا اسیالمگراهیا اسیت،
بعد از اینکه مجاهدین خلق با فداکاری خودشان انقالب را پیروز میکنند.
این بازی االن آمده در کشور ما دارد انجام میشود ،االن در بازار ما هست .همین آقیای نویید
خوانساری ساخته است .ایرانی است و رفته آمریکا دارد بازی میسازد در سیطح درجیه ییک ،مین
خیلی هم راجع به بحثهای عقیدتی آن صحبت نمیکنم ،ولی حاال چون دیدیمش گفتم شاید بد
نباشد که بدانید یک همچین بازی ساختهاند .بیازی کیه در حقیقیت دارد راجیع بیه درگیریهیای
خیابانی بهمن  ،57حاال با اسم  1979و تصاویر ،همه مستند است و بسیار باکیفییت سیاخته شیده.
توسا کسی که خودش تولیدکنندۀ بازی جی تی اِی  GTAاست .یکی از محبوبترین بازیهیای
دنیا که ایرانی هم هست هموطن ما است.
اتالف وقت و اعتیاد دیجیتال

پس در حوزۀ خشونت و اینها من توصیه میکنم که شما به حرف خدا گوش کنید .خیلی دنبال
آمریکاییها راه نیفتید .سومین مشکلی که هست و در همهی دنیا هم هست ،بحث اتالف وقیت و
اعتیاد دیجیتال است کیه االن شیما در
دنیییا ،در انگلسییتان ،چییین و آمریکییا
کلینیکهای ترک اعتیاد دیجیتال دارید
میبینید.
یعنی وقت بچههای ما پر مییشیود
بیرای چییزی کیه مابیهازاییش چیییزی
دستشان را نمیگیرد ،و من به بچهها بارها این را گفتم که تو فرض کن ایین  10بیازی را انجیام
دادی تا مرحلۀ آخر هم رفتی ،االن میخواهی در یک شرکتی استخدام شیوی ،میثالً مییخواهنید
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کاری به تو بدهند که یک کاری انجام بدهی ،میتوانی در رزومهات بنویسی که من  10بازی را با
بهترین مرحله طی کردم؟ اصالً کسیی
این را از تو به عنوان رزومۀ کاری کیه
یییک کییاری انجییام داده باشییی قبییول
میکند؟ در صورتی که بیه جیای ایین
کار میتوانستی پیای کیامپیوتر ییک
مهییارت یییاد بگیییری!
یک مهارت رایانهای یاد بگیری ،یک کتابی بخوانی یک دانشی کسب کنی ،بچیههیای میا وقیت
رشدشان را از دست میدهند و هیچی هم مابهازایش نمیگیرند.
در دنیا اعتیاد دیجیتال شناخته شده است .نشانههای مشخ

دارد و راههای جدی هیم بیرای

درمانش طراحی میکنند .این را بدانید که برای همهی بچههای این دور iو زمانیه ،و حتیی مین و
شمای بزرگ سال ممکن است در بعضی از مقاطع بحث اعتیاد به رسانههای دیجیتال پیش بیایید.
حاال بازی کامپیوتری ،اینترنت ،یک شبکۀ اجتماعی خا  ،تلویزیون ،ماهواره ،فیلم سیینمایی ،بیه
مدلهای خاصش ،نکتهی اول این است نباید هرال کنیم.
یعنی چون اسمش اعتیاد است نباید ما را به وحشت بیاندازد .آخر یک وقت مییگیوییم اعتییاد
یک تصویر خاصی در ذهنمان میآید میگوییم نه من معتاد نیستم .ولی خب حیاال بیه ییک چییز
دیگر معتاد هستیم که آنقدر ظاهرش شاید کریه و منزجرکننده نباشد .همهی ما ممکین اسیت بیه
این مشکل دچار بشویم ،بچههای ما بیشتر ولی من و شما هم همینطور.
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ننانهاش چیست؟ ببینید بچههای شما ساعتهای زیادی از روز مشغول بازی هستند؟ این
ساعت زیاد یعنی چقدر؟ من در بحث رژیم مصرف خدمت شما گفتم ،سبد رسانهای بچههای شیما
در طول شبانهروز نباید بیشتر از  2ساعت 2/5 ،ساعت باشد ،یعنی همۀ استفادهای که از رسیانههیا
دارند میکنند .من بعید میدانیم ،االن
بچههای شما روزی زیر  2ساعت فقا
تلویزیییون نگییاه میییکننیید ،یعنییی بییه
انحراف رفتیم .معلوم است کیه دارییم
در مصرف رسانهها زیادهروی میکنیم.
بچهای که در طول هفتیه بییش از
 12سییییاعت 14 ،سییییاعت بییییازی
کامپیوتری میکنید ایین حتمیاً معتیاد
است ،اصالً شک نکنید .یا مثالً روزی  2ساعت یا بیشتر ،یا مثالً ممکن است چند روز بازی نکنید
ولی آخر هفته  5ساعت بازی میکند ،این مشکلساز است .حاال اینکه ایین عیدد چقیدر اسیت بیا
توجه به سن و جنسیت فرق میکند ،ولی باالخره فکر میکنم همۀ مقالههایی که من دییدم روی
عدد این  10ی  12ی  13در طول هفته توافق دارند ،که دیگر  13ی  14ساعت در طول هفته حتمیاً
اعتیاد است.
بعد این باعث میشود که از ارتباطیاتش
بییا دوسییتانش ،از تکییالیف مدرسییهاش ،از
مهمییانی رفتیینش ،از ارتبییاط بییا اعضییای
خانواده باز بماند؛ بعید وقتیی بیازی را از او
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میگیری کالفه است ،یعنی میگویی حاال بیا یک دقیقه با همدیگر برویم بیرون ،نمیآید سختش
است .میگویی برویم مهمانی نمیتواند با خودش وسیلۀ بازی را نیاورد ،برمیدارد ،مییگیذارد زییر
بغلش میآورد .حتی در کالل درل ،شب موقع خواب ،در ذهینش دائمیاً ایین بیازی دارد انجیام
میشود .وقتی بیازی را مییبنیدد
هنوز در ذهینش ایین بیازی دارد
انجام میشود .ایین نشیاندهنیدۀ
این است کیه بچیهی مین معتیاد
شده است.
درمانی هم دارد؟ بله درمیانش
دقیقاً مثل درمان سایر اعتیادهاست .من این تصاویر را از یکی از سایت های تیرک اعتییاد گیرفتم
ربطی به بازی رایانهای ندارد .ظاهراً همینطیوری اسیت .بیدن آدم در مقابیل مصیرف بعید مقیاوم
میشود .وسوسه میشود که مصرف کند .بعد مصرفش را زیاد میکنید .بعید دیگیر کنتیرلش را از
دست میدهد .وقتی هم که مصرف نمیکند خمار میشود .االن این اتفاق بیرای بچیههیای شیما
دربارهی اینترنت و بازیهای کامپیوتری دارد اتفاق مییافتید .راه درمیانش چیسیت؟ راه درمیانش
عوض کردن این سیکل است .برگرداندن این سیکل است.
در حقیقت به جای اینکه بیفتیم در این چرخه که وسوسه میشود بازی کند .قبالً بیا ده دقیقیه
بازی راضی میشد .االن با  20دقیقه ،با  2ساعت ،با  3ساعت ،بعد درست نمیشود.اصالً دیگر بعد
از یک مدت ،درست برعکسش هست یعنی به جایگزینسازی مسائل دیگر کنار این شروع کنییم.
همین االن در کیلینیکهای ترک اعتیاد هم میگوید سمزدایی از بیدن معتیاد شیاید  %30از کیار
هست %70 .بحث ذهن است که این آدم دیگر وسوسه نشود به سمت مواد بیرود .بیاور کنید کیه
نباید به سمت مواد برود و جالب است که االن تکنیکهایی که روان شناسان بیرای تیرک اعتییاد
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پیشنهاد دادهاند :دور هم نشستن ،با همدیگر حرف زدن ،صحبت کردن راجیع بیه زنیدگی خیوب،
راجع به آیندۀ بهتر ،امید دادن به همدیگر ،همین هاست.
ما در بازیهای رایانهای همینها را توصیه میکنیم .یعنی بچیههیا بیاینید در فضیای حقیقیی،
مهمانی واقعی ،دوست واقعی ،ارتباط رودررو با پدر و مادر ،در مجامع خیوبی مثیل ایین کیانون ییا
اردوهای مدرسه ،یا فضاهایی که مثل این باشد راه درمیانش همیین اسیت .واقعیاً هییچ قیر

و

کپسول دیگری ندارد .یعنی فکر نکنید که یک چیز دیگری هست که مین نمییخیواهم بیه شیما
بگویم ،همین است و نیاز دارد که ما به بچهها توجه کنیم که این اتفاق برایشان نیفتد.
مسائل اخالقی

چهارمین حوزهی آسیبهای بازیهای رایانهای بحث مسائل اخالقی است .آن چیزی که شاید
در ذهن همۀ ما پیش رفت همین مسائل اخالقی بود .شاید همان اول در ذهنمان میگفتیم .ولیی
این چهارمین مورد است .یعنی اگر شما دین و مذهب و مسلکی هم نداشته باشید ،آن سه حوزه به
جسم و ذهن و روان و وقت و در حقیقت به عمر بچۀ شما دارد آسیب میزند .حیاال کیه شیما بیه
چیزی هم اعتقادی دارید .اینجا هم مسئله مهم میشود.
خشونت هست ،بحث ترویج دخانیات و مواد مخدر هسیت ،بحثهیای جنسیی هسیت ،تیرل
هست ،نقض ارزشهای دینی هسیت،
فحش و رفتارهای زشیت هسیت ،و از
همه مهمتر شاید بچیههیا هیم خیلیی
خودشان توجه نمیکنند ،بحث ناامیدی
است .یعنی بچهی ما ته این بازی کیه
خشن هم نبود ،خیلیی صیحنۀ خاصیی
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هم نداشت ،تمام شده انجام هم داده ،ولی یک طوری هست ،من دیدم در مدرسیههیای دیگیر در
دبیرستانها ،یک طوری هستند ،توی خودشان هستند ،مییروییم تیا انتهیا را بررسیی مییکنیم و
میببینیم که اینها به جای اینکه در طول روز بیایند در جامعه با دیگران سر وکله بزننید و فضیای
واقعی را ببینند و آفتاب را ببینند ،باران را ببینند ،گرما را ببیننید ،رفتنید در ییک محیطیی زنیدگیِ
روحی کردند که تاریک است ،خراب شده است ،ویرانه است ،همه کشته شدند ،همه دایون شدند،
به او حمله شده ،یک آخرالزمان نامعلومی ترسیم کردند ،یک فضای خاکسیتری دارد ایین بازیهیا
که آخرش در روح بچهی من انباشت ناامیدی میکند و هیچ چیزی از این بدتر نیست.
هیچ گناهی از ناامیدی باالتر نیست .واقعاً هیچ آسیبی به این بچه در سن رشد نمیشود بیشیتر
از ناامیدی زد .اینکه االن میخواهد تحرک کند و برود به یک جایی برسد اگر امید داشته باشید و
او را بگیرید تمام میشود .همه چیزش را گرفتید .حاال هیچ آموزهی بدی هیم بیه او ندادیید ولیی
همین که این امید را از او گرفتید بیشترین ضربه را به او زدید.

راه حل چیست؟
حاال همان سؤال اصلیِ «چکار کنیم؟» قبالً خدمت شما عرض کیردم چکیار کنییم .راهحلیش
رژیم مصرف رسانهای است .باز هم هیچ
قر

و شربتی ندارد .ما باید بتوانیم یک

رژیییم مصییرف درسییت و حسییابی بییرای
بچههایمان طراحی کنییم .بخشیی از آن
این است که به بچه آگاهی دهیم .همان
بحث مسیئلهی رشید را بیه خیورد بچیه
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بدهیم که آقا زندگی تو یک بهار بیشتر ندارد .اگر این تمام شود و برود دیگر وقت جبیران نیداری.
وقتت را با این چیزها تلف نکن .حاال میخواهی بازی کنی بیا در چارچوب و بازی کن.
من خیلی خالصه برای شما در بازی رایانهای چهار سرفصل نوشتم .ببینید من و شمایِ پیدر و
مادر در حوزهی بازی به بچهها باید در انتخاب بازی کمک کنیم .کمک در انتخاب کردن .در قدم
بعد باید در استفادهشان نظارت کنیم .حاال در انتخاب به آنها کمک کردیم که نمیکنیم .االن هیچ
کدام از ما برای بچههایمان بازی انتخاب نکردیم.
بچهها خودشان انتخاب کردند .باید کمک کنیم به آنها که حاال میگویم چطوری کمک کنیم.
وقتی انتخاب کرد حاال باید در استفادهاش نظارت کنیم .چند ساعت استفاده مییکنید؟ چیه موقیع
استفاده میکند؟ این همان بازی هست که انتخاب کرده بودی یا یک بازی دیگیر اسیت؟ نظیارت
کنیم .زمیان بیرایش تعییین کنییم .مکیان
برایش تعیین کنیم .جایزه برایش بگیذاریم.
تنبیه بگیذاریم .اگیر تخلفیی شید برخیورد
کنیم.
پسرم! قرار بود  2ساعت بازی کنیی3 .
ساعت است نشستی پای بازی .پس فردا از
بازی کردن محروم هستی .قانون شفاف است و اجرا هم میکنیم .من عرض کردم میا بایید ییک
نظام تربیتی داشته باشیم ،این قوۀ قهریهاش هست .نیاز دارد قانونی که گذاشتیم اجرا شیود و بعید
هم اینکه آن را آموزش بدهیم ،اینکه باالخره بچهی من دارد در زمان مناسیب در مکیان مناسیب
بازی مناسب خودش را انجام میدهد .حاال با محتوای بازی مواجه شده ،اینجا نیاز دارد که بتوانید
انتقاد کند .هر پیامی را در بازی نپذیرد.
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اما برای اینکه شما راحت بشوید در انتخاب بازیها میخواهم به شما یک راهحل نشان بیدهم
که در دنیا پدر و مادرها دارند از آن استفاده میکنند .میخواهند به بچههایشان کمیک کننید کیه
بازی انتخاب کنند .یک مفهومی براسال درجهبندیِ بازیهای رایانهای از این نمادهیا و شیکلها
دارد میخواهم به شما یاد بدهم خیلی ساده است.
شما وقتی یک هندوانهی دربسته میخواهید بخرید نهایتاً حاضرید برایش کیلویی چند بدهیید؟
میگویید نهایتاً  1000تومان .اما کیلویی  6000تومان برای هندوانۀ دربسته که نمیدهد .میگوید
آقا من هندوانه بخرم به این بزرگی بعد هم قاچ بزنم سفید باشد بیمزه باشید .امیا هندوانیه را کیه
قاچ زدند شما حاضری کیلویی  5000تومان هم بدهی .مطمئن هستی دیگر این خوشیمزه اسیت.
میدانی این چیزی است که سرت کاله نرفته است و دیگر ریسک ندارد.
درجهبندی بازیهای رایانهای دقیقاً همینطوری است .در دنیا چون بازیهیا گیران اسیت مثیل
اینجا نیست همینطوری ریخته باشد ،پدر مادرها قبل از اینکه بخرند ،قبل از اینکیه ریسیک کننید،
میروند سراغ درجهبندی .یعنی این چیزی که من میخواهم بخرم به درد بچهی من میخیورد ییا
نه؟ اوالً مناسب او هست یا نه؟ ثانیاً چه چیزی در آن هست که به درد بچهی من میخورد ییا بیه
درد او نمیخییورد؟ در سییطح اییین
هست ییا نیه؟ بعید وقتیی مطمیئن
شدند آنوقت پول میدهند.
حاال اتفاقاً حاضر اسیت  70دالر
بدهد فالن بازی را بخرد چون حاال
مطمئن است دیگر درجهبندی دارد.
میداند چه خبر است .درجهبندی را
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هم ما اختراع نکردیم آمریکاییها اختراع کردند .یعنی پدر مادرهایشان بعد از یک مدت تظیاهرات
کردند .یک فعالیت مدنی ،یک جنبش مدنی در آمریکا اتفاق افتاد که رئییس جمهیور را وادار کیرد
که این قانون را تصویب کند .که آقا هر شرکت بازیسازی در آمریکا که میخواهد بازی بسیازد و
منتشر کند الزاماً باید این درجهبندی و برچسب را داشته باشد .چون دیدند نمیتوانند با ایین میدل
اقتصادی بازیها ،بچههایشان را آمریکایی تربیت کنند.
یعنی بچههای آمریکایی در آمریکا نمیتوانستند آمریکایی تربیت بشوند بیه خیاطر اینکیه ایین
شرکتهای پولپرست آمده بودند و هرگونه محتوایی را در اختیار هر سنی قرار داده بودند مجبیور
شدند یک نظامی را طراحی کنند به اسم ( .)ESRBسایت این هم هست که آوردهام خیدمت شیما
که ببینید .آدرسش هم همین اسیت ( .)ESRB.orgایین سیایت درجیهبنیدی بازیهیای رایانیهای
آمریکاست .عکس آن را هم میبینید .عکس بچهها و پدر مادرهاست.
قبل از اینکه بازی را خریداری کنند ،میروند در سایت جستجو میکنند .اسم بازی را میزنند و
برایشان مشخصات بازی را میآورد .میگوید این بازی که میخواهید بخرید اینطوری است .ییک
سری درجههایی دارد ،عالمتهایی دارد ،االن فکر کنم تقریباً همۀ بازیهایی که بچیههیای شیما
انجام میدهند این درجهها را در آن دارد .چیون معمیوالً از آمریکیا مییآیید ییا ( )Eاسیت یعنیی
 ،EveryOneیعنی هر کسی .معموالً روی بازی فوتبال و اینها ( )Eمیخورد .که مثالً برای همهی
سنین مناسب است .یک ( )+10Eهم دارند یعنی بازیهایی که مناسب است ولی برای بیاالی 10
سال توصیه میشود .فضایی دارد ،قصهای دارد ،ماجرایی دارد که در فرهنگ آمریکایی بیرای زییر
 10سال توصیه نمیشود .بچههای شما االن سنشان ( )Tاست« .تین ای جر» هستند یعنی بیین
 10ی  11سال هستند تا  15ی  16سال نوجوان حساب میشوند.
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بازیهایی کیه برچسیب ( )Tدارد اگیر
شییما آمریکییایی بودییید و بچییهی شییما
آمریکایی بود مناسب بچهی شما بود .بیاز
قید آمریکا دارم میگیویم .بازیهیای ()M
که در حقیقت باالی آن هم نوشته مثبیت
 17برای بزرگسیاالن اسیت .در اصیطالح
خییود آمریکییا ،خیلییی بازیهییای کمییی و
نادری هم هست که ( )AOمیشود «اَدالت آنلی» مییشیود مثبیت  ،18اینهیا خیلیی بازیهیای
فاجعهای هست .معموالً شما با اینها برخورد نمیکنید.
چشمبسته با شما شرط میبندم از اینجا بروید پایین اولین گییمنیت ایین شیهر را وارد بشیوید،
بچههایی که نشستند و بازی که میکنند میانگین سنی ( )Tاست )M( .اسیت .چشیمبسیته شیرط
میبندم .یعنیی بچیههیای میا در
گیمنت دارند قوانین آمریکا را زیر
پییا میییگذارنیید .میییانگین سیین
بچههایی که در گیمنیت هسیتند
 13ی  14ی  15سییال هسییت و
بازیای که میکنند یقیناً باال 17
سال است با فرهنیگ آمریکیایی
البتییه .تییازه میییخییواهم بگییویم
بچهتان را آمریکایی تربیت کنید .بعد کنار این برچسبها یکسری توضیحاتی هم مینویسند.
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میخواهم بگویم این منطق آمریکاییها است یعنی اینقیدر خیوب پیدر مادرشیان را راهنمیایی
میکنند .بازیهایی که بچههایتان میکنند همین دو سه تاست یا ( )Eیا ( )Tیا ( )Mاست .همیین
سه تاست که شما میبینید کنار این هم مینویسد مثالً این بازی ( )Tهست .برای چیی؟ توضییح
میدهد.
چون در آن خون دارد .در آن خشیونت کیارتونی دارد ،در آن فحیش دارد ،در آن صیحنههیای
نامناسب اخالقی دارد .توضیح میدهد این بازی چرا ( )Mشده است .شیاید شیما ایین بیازی را بیا
اینکه ( )Tاست نخواهید بخرید .چرا؟ چون در آن مواد مخدر دارد .میگویید در حقیقت بیازی ()T
است ولی من دوست ندارم بچهام مواد مخدر ببیند و نمیخرید.
یعنی حتی راهنمایی هم تا این حد میکند .نکتۀ بامزه این است که اروپاییها مییگوینید ایین
آمریکاییهای از زیر بوته درآمده  400سال است برای خودشان تمدن زدهاند ،فکر میکنند خیلیی
آدم هستند .ما اصالً فرهنگ آنها را قبول نداریم .یعنی در اروپا آمدند برای خودشان نظام مسیتقل
طراحی کردند این خیلی بامزه است.
یعنی اروپاییها میگویند آقا ما اصالً فرهنگ تو را قبول نداریم .من درجهبندی خیودم را دارم.
یک نظامی دارند بیه نیام «پگیی»
این صفحۀ اصلی سیایتش هسیت.
عکس مادر با دختر ،عکس پیدر بیا
پسر ،یعنی پدر و مادرهای اروپیایی
این سیایت بیرای شماسیت .بیاییید
اینجا قبل از اینکه بیازی را بخریید.
درجهبندی بازی را ببینید.
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بعد خیلی هم بامزه هستند .مثالً شما ردهبندی این بازی را میبینید میثالً مییبینیید در سیوئد
مثبت  15است و در آلمان مثبت  16است .یعنی حتی قوانین داخلی کشورها دارند در این ردهبندی
تأثیر میگذارند .اینها فهمش خیلی سادهتر است .یک عدد دارد  3ی  7ی  12ی  16ی  18ایین کیه
معلوم است .بعد یکسری شکل دارد که این شکلها در حقیقت توضیح میدهد که ایین بیازی 16
است .بعد سه تا از این شکلها هم کنارش میگذارد .میگویید ایین بیازی  16اسیت ولیی الفیاظ
نامناسب دارد .آن اولیش الفاظ نامناسب است بد لنگویج است .دومیش بحث تبعیض است .حاال ما
در ایران خیلی تبعیض نداریم ولی مثالً آنجا سیاه دارند ،سفید دارند ،زرد دارند ،تبعییض نیژادی در
این بازی هست.
بعیید یییک بحییث دراگ (دارو) و
مواد مخدر است .بحث ترل اسیت
و عالمییتش اییین عنکبییوت اسییت.
بحث قمیار اسیت ،مسیائل جنسیی
اسییت و خشییونت و بییازی آنالییین
است .شما بخواهید در اروپیا بیازی
بخرید اینها را زده است .جالب است
در آمریکا (چون آنجا حساب کتاب دارد) جلوی مترو و کوچه ،بازی نمیخرند ،میروند؛ داخل مغازه
با کارتشان خرید میکنند .معلوم است چه کسی خریده است ،این بازیها رجیستر میشیود .اگیر
شما به عنوان پدر و مادر بتوانید ثابت کنید که ایین مغیازهدار بیه بچیۀ  14سیالۀ شیما بیازی ()M
فروخته مغازه را جریمه میکنند .در آن را میبندند .به شما هم یرامت میدهنید .یعنیی ییک قیوۀ
قهریه پشت این قضیه هست.
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ما اینجا اینها را نداریم .اما الحمدهلل چند سال است نظام ردهبندی ایرانیی دارییم .یعنیی میا در
وزارت فرهنگ ارشاد یک چیزی داریم مثل بنیاد ملی بازیهای رایانهای .ایین میدل ملیی کیه در
حقیقییت مخففییش اِسییراء هسییت
( ،)esra.org.irاییین هییم سییایتش
هست .این آمده بازیهای رایانیهای
کییه در ایییران وجییود دارد و دسییت
بچههیای شیما هسیت را ردهبنیدی
کرده است .خیلی هم سیاده هسیت
یعنی در حد ییک عیدد اسیت .ایین
اعدادی که این گوشه هست  3ی  7ی  12ی  15ی  18ی  25همین ،میگوید آقا ما بررسی میکنییم
این را براسال این  7ی  8تا معیار بازیها را ردهبندی میکنییم .شیما مییتوانیید مراجعیه کنیید و
استفاده کنید .همۀ اینها بینالمللی است یعنی گفتیار نامناسیب ،تبعییض ،تیرل ،خشیونت ،قمیار،
مسائل جنسی ،مواد مخدر و مشروبات الکلی ،دخانیات.
نظام ردهبندی ایران یک چیز دیگر هم آخرش دارد مثل نقض ارزشها که ایین را هییچ نظیام
ردهبندی ندارد .چون آنها برایشان ارزشها خیلی مهم نیست .ولی ما داریم .میثالً مییگیوییم ایین
بازی که دارید میبینید خشونتش خیلی زیاد نیست ،خیلی صحنۀ نامناسب و اخالقی هم ندارد امیا
در ایران این بازی ممنوع است .چرا؟ برای اینکه شما باید بروید در مسجد مسلمان بکشیید ،قصیۀ
بازی کاالف دیوتی ( )Call of Duty 4این است .قصه این است که شما سرباز آمریکایی هستید و
میروید در مسجدی در عراق ،مسلمانها را با مسلسل میکشید .این بازی برای چه سنی مناسیب
و خوب است؟ برای هیچ سنی نیست .یعنی اصالً ربطی به خشونت و صحنهها و اینها ندارد ،قصیۀ
این بازی را ما تأیید نمیکنیم.
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در بازی بتلفیلد  )Battlefild3( 3شما تکاور رنجر آمریکایی هستید ،در تهران فیرود مییآییید و
حمله میکنید به برج میالد ،تأسیسات هستهای ایران را منفجر مییکنیید .ایین بیرای چیه سینی
مناسب است؟ یعنی ما یکسری بازی داریم به خیاطر قصیهاش کیه دارد نقیض ارزشهیای میا را
میکند ،یعنی دارد با آرمانهای ما ،با ملیت ما ،با هویت ما در میافتد ،میا اینهیا را ممنیوع اعیالم
میکنیم .آقا ممنوع است؟ یعنی پلییس
میگیرد؟ نه .یعنیی اگیر داشیته باشیم
جریمه میشوم؟ نه .فقا دارم به شیما
توصیه میکنم که اینها ممنوع است .و
اال در همیییۀ مغیییازههیییا هسیییت .در
گیمنتها هم بازی میشود.
دست بچههای شما هم هست فقا باید حواسمان به آن باشد .این سایت هیم تشیریف ببریید
داخلش توصیه کرده است که این بازی اینطوری است .جالب است االن در دنیا دارنید ییک نظیام
جهانی طراحی میکنند )International Age Rating Coalition( ،یعنی مییگوینید از چنیدگانگی
ایییین ردهبنیییدیها در بییییاییم و ییییک
ردهبندی واحد داشته باشیم .میخیواهم
بگویم مسئله اینقدر بیینالمللیی اسیت،
این فقا مشیکل مین و شیما در قیم و
اسالم و شیعه نیست ،مسئلهی همیه ی
پدر مادرهای همهی دنیاست کیه حیاال
این هنوز خیلی رسیمی و جیدی نشیده
است.
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اما نکتهی تأسفبار این است که ما از بچهها که میپرسییم ،ییا اطیالع ندارنید کیه ردهبنیدی
چیست یا اهمیت نمیدهند ،جیدی
نمیگیرند ،یا اگر خودشیان بداننید،
پدر و مادرشان نمیدانند .متأسیفانه
در این یک حوزهی خیلی ساده کیه
بتوانیم کمک کنیم به بچههایمیان،
در ردهبندیِ بازیها وضعمان خراب
است.
من محبوبترین بازیهای بچهها را چند سیال پییش از خودشیان درآوردم .ردهبنیدیها را بیه
خودشان نشان دادم .برای خودشان جالب بود .من هم ردهبندی ایران هیم اروپیا و هیم آمریکیا را
آوردم .بد نیست بعضیهایش را ببینید ،مثالً ردیف  3را نگاه کنید« .جیتی ای» در اروپا بیه دلییل
مواد مخدر و خشونت و این چیزها مثبت  18است.
در آمریکا بعضی نسخههایش ( )Mاست بعضی نسخههایش «اَدالیت آنلیی» اسیت و در اییران
ممنوع است« .جیتیای» جفتش ممنوع است به خاطر اینکه قصۀ بازی یک الت آدمکش جیانی
است که از زندان آزاد میشود ،میآید در کف خیابانهای آمریکا ،شما مجیاز هسیتید هیر جیرم و
جنایتی انجام بدهید تا امتیاز بگیرید .قصۀ بازی این است .این بازی وقتی در آمریکیا منتشیر شید
مردم تظاهرات کردند که این چیست؟ جمعش کنید! بعید االن بچیههیای میا جییتیی ای بیازی
میکنند ،نسخۀ یک را حتماً بازی کردهاند.
همین بازی که در اروپا مثبت  18است ودر آمریکا ( )Mاسیت و بعید بعضییها بیرای خیودش
اَدالت آنلی است ،یعنی یک سری پسورد دارد و میزنی ،در ایران این را ممنوع کردند ،بازی نکنید!
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اما بچههای ما بازی میکنند .من و شما که نمیدانیم .چه کسی میخواهد بچیه را کنتیرل کنید؟
پلیس؟ کانتر استریک همین بازی است که در گیمنتها بازی میکنند ،مثبت  18اسیت .البتیه نیه
هر نسخهی آن ،یک نسخهی آن کنترل شدهی سانسور شده است.
حتییی همییین ماشییینبازیهییا
for Speed

 Neddو اینها بعضیی

از نسییخههییایش بییرای بزرگسییال
است .یعنی برای بچههای کمسین
و سییال آسیییبزاسییت ،چییون باییید
خالف کنند ،باید جرم انجام بدهنید
تا موقع رانندگی امتیاز بگیرند.
از بازیهای دیگر که شاید معروف باشد همین « »Call of Dutyکه عرض کردم در اروپیا 18
است .در آمریکا ( )Mاست .در ایران بعضی از نسخههایش  18است .بعضیهایش هم ممنوع است
به خاطر اینکه نقض ارزشها دارد .یعنی در سرزمین اسالمی میگذرد و در حقیقت شیما سیربازان
متجاوز آمریکایی در ایران هستید.
بعضی از بازیها را در ایران میآورند برای اینکه ردهبندی کنند ،سانسیور مییکننید .االن ایین
صنعت اینقدر گسترش پیدا کرده است ،برای اینکه بتوانند فروش داشته باشند این کار را میکننید.
مثالً این ( )Prince of Persiaشاهزادۀ پارل را در اییران آوردنید .بعضیی از نسیخههیایش خیلیی
مشکل نداشت ،نسخههیای جدییدش صیحنههیا و چیزهیای نامناسیب دارد .ایین را بیاز کردنید،
سانسورش کردند ،خیلی بامزه است ،بازی را سانسور میکننید .بعید آن نسیخۀ سانسیور شیدهاش
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مثبت  18است .آن نسخهی بینالمللیاش ممنوع است ،چون صحنههیای نامناسیب دارد .فضیای
ایرانی هم هست .اصالً درست نیست.
آن نسخۀ سانسور شده است که دوبله هم شده است ظاهراً ،یعنی صدای فارسی هم دارد ولیی
مثبت  18است .بچههیای میا در مدرسیهی
راهنمایی بازی میکنند و اصالً کسی کاری
به این کارها ندارد.
همینطور بازی (Creed

 )Assassin’sکه

خیلی بازی معروفی است .من در دبیرسیتان
زیاد دیدهام که بچهها راجع به آن صیحبت
میکنند .این هم همینطور بعضی از نسخههایش ممنوع است برای اینکه در فضای اسالمی است.
یک تروریست مسلمان را دارد نشان میدهد .بعضی از نسخههایش مثبت  18است.
در نهایت این نمودار به ما میگوید بیش از نیمی از بچههای ما در سین راهنمیایی ،دبیرسیتان
یعنی کالل نهم و دهم اساساً خارج از ردهبندی سنیشان دارند بازی انجام میدهند و این خیوب
نیسیت .نشییان مییدهیید کییه میا پییدر مادرهییا
نتوانستیم به بچههایمان کمک کنیم.
من دوباره تأکید مییکینم کیه در انتخیاب
بازی به بچههیا کمیک کنییم .در اسیتفادهاش
نظارت کنیم .در زمیانش ،مکیانش ،نحیوهاش.
اگر تخلفی شید برخیورد مییکنییم ،بعید هیم
میتوانیم انشاءاهلل تفکر انتقادی را برای بچههایمیان نهادینیه کنییم .بچیههایتیان اگیر سنشیان
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پایینتر است ،یک توصیۀ بینالمللی این است که با بچهها بازی کنید ،یعنی بازیهای سادهای که
نصب میکنید که مناسب و خوب و آموزنده است ،پدر و مادر با بچهها بازی کنند.
این شاید ممکن است بعداً در سنهای باالتر کمک کند به اینکه شما بتوانید بچهتان را کنترل
کنید .حاال االن پسر بچهای که شما اینجا به خاطرش آمدید در این سن نیست که شما با او بازی
کنید .ولی بچۀ  5ی  6ساله دارید یا  7ی  8ساله دارید .میخواهد بازی کند .شاید اگر از االن شروع
کنیم یک کم با او بازی کردن ،وقتی یک کمی بزرگ شد راحتتر شود کنترلش کرد .این پیشنهاد
جهانی است که به همه ی پدر و مادرها توصیه میکنند با بچه یک کم بیشتر بیازی کننید .حتیی
بازی کامپیوتری.
آخرین توصیه ما همین است که «بازی را باید جدی بگییریم» تیا انشیاءاهلل آسییبهایش در
زندگیمان کم شود.
خوشحال میشوم بعد از این جلسه از طریق سایت ازسرنوشت ( )AzSarNevesht.irدر خیدمت
شما باشم .محتوای این جلسات بر روی سایت ازسرنوشت قابل دریافت است.
والسالم علیکم و رحمه اهلل وبرکاته
پایان

