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ایرنا

گزارش «ایران» ازبازیهای رایانه ای پرخشونت و تأثیر آن بر رفتار کودکان ایرانی

وقتی والدین خوابند و کنسول بازی بیدار!
رضا فرخی
خبرنگار

هنــوز بــرای بســیاری از دهــه شــصتیها
تصویر بازی کردنهای در کوچه ،زیاد دور
نیســت .دهــه شــصتیهایی که بــه دالیل
مختلف آن روزها انواع و اقسام بازیهای
گروهــی را در کوچــه و خیابــان در کنــار
همســن و سالها انجام میدادند و خبری
از خانه نشینی و کنج خانه نشستن نبود.
دهــه شــصتیهایی کــه ایــن روزها پدر
و مــادر شــدهاند و با تصویــری متفاوت از
سرگرمیهای فرزند خود روبه رو هستند.
ایــن روزهــا در اوقــات فراغــت کودک
ایرانــی دیگــر خبــری از بازی های دســته
جمعی و بیرون از خانه یا حتی بازیهای
چند نفره داخل خانه هم نیســت ،هرچه
هســت در یــک کلمــه خالصــه میشــود؛
کنســول! کنســولهای بــازی کــه هــر روز
مدلــی تازهتــر از آنهــا بــه بازارهــا عرضــه
میشــود و به این ترتیب مشــتری مجبور

است برای داشــتن بازی هایی با گرافیک
باالتــر و بهتــر ،هــم دســتگاه بــازی خــود
را عــوض کنــد و هــم بازیهای تــازه تری
بخــرد .والدیــن ایرانــی هم با اســتقبال از
همین مسأله تقریباً به تمام خواستههای
فرزندانــش در خریــد دســتگاهها و
بازیهای جدید پاســخ مثبــت میدهند؛
پاســخی که منجر به خانه نشینی و عزلت
نشینی کودکان ایرانی برای بازی کردن با
کنسولها میشود.
ëëبی تفاوتی والدین به نظام رده بندی
سنی!
هرچنــد که این موضوع در کشــورهای
دیگــر جهان هــم وجود دارد امــا آنچه در
اتاقهــای تاریــک کودکان ایرانــی در چند
ســال اخیــر و در هنــگام اســتفاده از ایــن
کنســولها روی داده بــا دیگــر کشــورهای
جهــان متفــاوت اســت و از قــرار معلــوم
باید دالیل این تفاوت را در شــوخی بودن
موضــوع رده بنــدی ســنی هــر محصــول

برای والدین ایرانی جست وجو کرد.
مثلــه مثلــه کــردن ،بریــدن ســرو پا،
منفجــر کــردن و ســاخی ،خونخــواری
و حملــه بــا اره ،اینهــا همــه چیزهایــی
اســت که ایــن روزهــای کــودکان ایرانی
را پــر کردهاند .صحنههایی که بســیاری
از اوقــات حتــی خود والدیــن هم با آن
آشــنا نیســتند و حتی خود آنها از دیدن
چنیــن اتفاقــات فجیعــی ابــا دارنــد و
هراسانند.
اما در بســیاری از اوقــات وقتی به اتاق
فرزنــدان خــود در نیمــه شــب مراجعــه
میکننــد بــا چنیــن صحنههایی کــه روی
تلویزیون نقش بسته روبه رو میشوند.
آنان فرزندان خود را در حال اســتفاده
از بــازی های کنســولی میبیننــد که همه
ایــن صحنههــای فجیــع را یکجــا دارد؛
جایی که یک کودک  5 ،4ساله برای عبور
از ایــن مرحلــه و رفتــن به مرحلــه بعد با
کاراکترهایی روبه رو میشــود که همه این
کارها را انجام میدهند.

ëëخونخواری و کشتار با کیفیت اچ دی
کیفیت تصویــر و گرافیک این بازیها
هــم در عصــر حاضــر و در کنســول هــای
جدیــد چیــزی در حــد و اندازههــای یــک
فیلــم هالیــوودی بــا کاراکترهــای شــبیه
انســان های واقعی اســت و طبیعتاً برای
مخاطــب کــم ســن وســالش باورپذیرتــر
است .نمونههای این بازیها هم تا دلتان
بخواهــد بــازار را قــرق کــرده ،بازیهایــی
همچــون ســری رزیدنــت اویل ،هاســتل،
فضــای مــرگ و ...از جملــه ایــن بازیهــا
هستند که در میان کاربران کم سن و سال
ایرانی بسیار پرطرفدارند.
در تمــام این بازیها عنصر خشــونت
بــه شــکل افسارگســیختهای وجــود دارد؛
آن چنــان کــه مخاطبــش در طــول بــازی
بشــدت درگیر صحنههایی میشود که در
آن خون و کشــتار حــرف اول را میزنند و
طراحــی بــازی هــم آنقــدر جذاب اســت
که مخاطب کم ســن و ســال از آن دســت
نخواهد کشید.

آنها برای زنده ماندن وتکه تکه نشدن
یا باید بکشــند یا فرار کننــد ،تصویری که
حتی با تصورش میتــوان فهمید که چه
اتفاقــات روانی میتواند برای یک کودک
کم سن و سال رقم بزند.
ëëوقتــی والدین برای خامــوش کردن
بچه میخرند
اما ســؤال اینجاســت که با وجود همه
این مســائل و این خشونت عریان در این
بازیها این محصوالت چگونه به دســت
کــودکان و نوجوانــان ایرانی میرســد؟ به
نظر میرسد که اولین پل دسترسی به این
محصوالت خود والدین هستند ،والدینی
که بــه دلیل ناآگاهی یا بیتوجهی و حتی
غــرق شــدن در روزمره هرچه کودکشــان
درخواست کند را برای او میخرند .وقتی
کــودک یا نوجوان با آنها به خرید میرود
بــه محــض دیــدن مغازههایــی کــه ایــن
گونــه بازیهــا درآن به فروش میرســند
بــا بهانهگیــری بســیار از پدر و مــادری که
اصــاً بــا ایــن محتــوا آشــنایی ندارنــد و
تالشــی هــم بــرای آگاهی از محتــوای آن
نمیکننــد درخواســت خریــد بازیهــا را
میکننــد .والدیــن ایرانــی هم کــه به این
بازیها به چشــم یک خاموش کن و نگاه
دارنــده فرزند در محیط خانــه مینگرند
و ســریع اقدام به خریــد میکنند .این در
حالی اســت که بســیاری از همین والدین
دائماً مواظبند که بچه هایشــان فیلمها و
صحنههای خشــن را تماشا نکنند ،اما در
ناآگاهی مطلق با خرید این گونه بازیها
دنیایــی از همیــن تصاویــر را بــه خلــوت
فرزند خــود میکشــانند .فرزندانی که در
اتاق و در تنهایــی همدم این صحنههای
خشن میشوند.
راه دوم دسترســی بــه ایــن بازیهــا
از ســوی خــود فرزنــدان و بــا همــکاری
همکالســی و دوســتانی اســت کــه ایــن
بازیهــا را بین همدیگر قــرض میدهند
و دائمــاً در حــال تعویــض و رد و بــدل
هســتند .والدیــن هــم کــه عالقــهای بــه
نظــارت در ایــن زمینه ندارنــد ،فضا را در
اختیــار فرزند خــود قرار دادهانــد ،چرا که
بــرای آنهــا تنهــا این مســأله مهم اســت
کــه فرزند اوقات فراغت خــود را بیرون از
منزل سپری نکند .همچنین که خودشان
هــم وقت یا حوصله بیــرون بردن کودک
را ندارنــد ،پس بهترین ســرگرمی همین
بازیهای رایانهای است.
ëëکابــوس ،نداشــتن تمرکــز ،بلــوغ
زودرس و حتی کپیبرداری از کشتار
از این مســائل مهمتر ،تبعاتی اســت
کــه در انتظار فرزنــدان والدین بیتوجه
اســت .فرزندانــی کــه بخــش زیــادی از
اوقات خود را در روز و حتی انتهای شب
بــه ایــن بازیهــا مشــغولند .بســیاری از
صاحبنظران بهطور مشترک چند پیامد
را بــرای کــودکان و نوجوانانی کــه از این
بازیها اســتفاده میکنند بیان میکنند.
اولیــن پیامــد عــادت آنهــا به خشــونت

سؤال اینجاست که با وجود همه این مسائل و این
خشونتعریاندراینبازیهااینمحصوالتچگونه
به دست کودکان و نوجوانان ایرانی میرسد؟ به نظر
میرسدکهاولینپلدسترسیبهاینمحصوالتخود
والدینهستند،والدینیکهبهدلیلناآگاهییابیتوجهی
و حتی غرق شدن در روزمره هرچه کودکشان درخواست
کند را برای او میخرند .وقتی کودک یا نوجوان با آنها به
خریدمیرودبهمحضدیدنمغازههاییکهاینگونه
بازیهادرآنبهفروشمیرسندبابهانهگیریبسیاراز
پدر و مادری که اصالً با این محتوا آشنایی ندارند و تالشی
همبرایآگاهیازمحتوایآننمیکننددرخواست
خریدبازیهارامیکنند
و عادی شــدن خشــونت اســت ،چرا که
ذهــن آنها هــر روز و هر شــب درگیر این
تصاویرخشــونت باراســت .تصاویــری
همچــون ســاخی ،کشــتار ،خونخــواری
کــه در ابتــدا هولنــاک و بعدهــا بــرای
آنهاعــادی میشــود .ایــن عادی شــدن
سبب میشــود تا ذهن یک فرد کم سن
و ســال بشــدت درگیــر مســألهای شــود
کــه اصــاً نیــازی بــه آن نیســت و آنقدر
آن را تکــرار میکنــد که نوعی فرســایش
روحــی بــرای او پدید مــیآورد ،چــرا که
در ایــن ســن او بســختی میتوانــد ایــن
مســأله را درک کند که هیچ کدام از این
صحنهها واقعی نیستند .دومین مسأله
کابوسهــای شــبانه و کاهــش تمرکــز
شدید اســت که به دنبال تصویربرداری
ذهنــی از ایــن صحنههــا پدید مــی آید.
ذهن این افراد که بسیار هم فعال است
ایــن تصاویــر را در طــول روز و در هنگام
حضــور در کالس درس دائمــاً تکــرار
میکنــد و نتیجه این اتفــاق هم معلوم
است.
ســومین پیامــد را بایــد در بلــوغ
زودرس جنســی یــا بلــوغ خــام فکــری
جســت وجــو کــرد ،جایی کــه کــودک یا
نوجــوان کم ســن و ســال بــا صحنههای
جنســی یــا خشــونتهای عریانــی روبه
رو میشــود کــه بــرای او از قبــل تعریف
نشده است و نمیداند چطور باید آن را
تجزیه و تحلیل کند.
درایــن مــورد کار بــه جایــی رســیده
کــه کاربــران کــودک ایــن بازیهــا بدون
نظــارت والدیــن برای اولین بــار مفهوم
مــرگ را از طریــق ایــن بازیهــا درک
میکننــد و ایــن بیانگــر عمیــق فاجعــه
روحی اســت کــه ایــن بازیهــا میتواند
برای این کاربــران پدید آورد .چهارمین
پیامد بــه تعبیــر کارشناســان مرحلهای
اســت کــه درآن کاربــر کــودک بــه نوعی
دچار نبود تشــخیص بین فضای واقعی
و مجــازی میشــود؛ آن چنان که ممکن
اســت کــودکان از رفتارهــای بازیهــا

تبعیت کرده و آن را در فضای واقعی به
نمایش گذارند که این مسأله پیامدهای
بســیار بــدی بــرای کــودک و درک او از
جهــان بــه دنبــال خواهــد داشــت ،کما
اینکــه نمونههایــی هرچنــد انــدک کــه
شــاهد ایــن مــورد هســتند در خبرهــای
حوادث میتوان مشاهده کرد.
ëëراه حــل :افزایــش دانــش تکنولوژی
ونظارت والدین
حاال با توجه به همه این مسائل شاید
ســؤال مهم این باشد که چگونه میتوان
از بــروز چنیــن اتفاقات ناخوشــایندی که
توســط این گونه محصوالت پدید میآید
جلوگیری کرد .به نظر میرســد که اولین
گام را بایــد والدیــن ایرانــی بردارند و آن
افزایــش ســطح دانــش تکنولــوژی خــود
اســت .بهطــور مثــال والدین ایرانــی باید
بتواننــد دموهای این بازیها را در فضای
مجــازی پیــدا و تماشــا کننــد؛ یــا اینکــه با
نظام رده بندی ســنی آشــنا شوند و برای
هر بــازی و محصول قبــل از خرید ،نظام
رده بنــدی ســنی آن را متوجــه شــوند .به
این صورت اگر مناســب ســن فرزندشان
نبود از خرید آن خودداری کنند.
موضــوع دیگر نظارت بیشــتر اســت.
والدیــن ایرانــی بایــد متوجــه باشــند کــه
وقتــی کنســول بازی بــه اتاق کــودک وارد
میشــود بازیهــای آن هــم از کانالهای
مختلــف به دســت او خواهد رســید .پس
همیشــه باید بانک بازیهــا را چک کنند
یــا از فرزندانشــان درایــن زمینــه ســؤال
بپرسند.
بــه هــر ترتیــب بــه رغــم همــه ایــن
مســائل بعید اســت که والدینی که غرق
در روزمرگــی شــدهاند بــه ایــن مســأله
توجه داشــته باشــند و فعالً زمــان زیادی
میبرد تا نظام رده بندی سنی برای آنها
مهم شــود .در این خأل ایــن روح کودکان
و نوجوانــان ایرانــی اســت کــه هــر روز بــا
صحنههــای خشــونت عریــان خراشــیده
میشود.

عبور از سرعت گیرهای زندگی ممنوع
حمیده امینی فرد
خبرنگار

عکس :فضای مجازی

ولــع مــن بــه خــوردن از زمانــی آغــاز
شــد کــه عادتــم را از گاهــی خــوردن به
گاهــی نخوردن تغییــر داده بودم ،برای
همیــن راه که میرفتم یا اصالً چشــمم
کــه بــه فســت فودهــا و رســتورانها
میافتــاد ،ناخــودآگاه آب دهانــم را
قــورت مــیدادم ،فرقــی هــم نمیکــرد
ســیر بــودم یــا نــه ،اصــاً غــذا خــوردن
برایــم بــه تفریحــی تبدیــل شــده بــود
کــه کیفیتــش را از اعمــاق وجــودم جدا
کرده بــود ...طعمهــا و مزهها جایشــان
را بــه چیدمــان و دکورهــای پــر رنــگ و
لعــاب روی غذاهــا داده بودند و از فرط
بیــکاری ،پرســه زدنهــای شــبانه میــان
طعمها و خوراکیها ،بیشــتر وقتها به
حــال بدم جان میداد ...شــتاب زندگی
البتــه زمانی بــرای قدم زدنهــای گاه و
بــیگاه نگذاشــته بــود و وقتهایــی هم
که دلــم هوس پیــاده رویهــای نوبرانه
میکــرد ،ســنگینی مزههــا بــه جانــم
میافتاد و همچون ســالهای اول تولد،
همه وجــودم را برای قدم برداشــتن به
زحمت میانداخت....
امــا پساز ســالها که عادت بــه این رویه
دردنــاک خــوش بــه لحظــه لحظههــای
جانم نفــود کرده بود ،یــک حمله ناقص
شــبانه و بعد از آن یک ماه معلق ماندن
میــان زمیــن و هــوا ،ســبک زندگــیام را
از هــر نظــر تغییــر داد ...یــک مــاه پس از
جستوجوهای زیاد سرانجام به جنبشی

پیوســتم که مشــتریهای زیادی داشــت،
امــا من تا همین لحظه هیچ وقت و هیچ
کجا نه اسمی از آن شنیده بودم و نه حتی
چشمم به جزئیترین تبلیغاتش خورده
بود ...من آهسته آهسته با «زندگی بدون
شــتاب»خو گرفتم و چند مــاه بعد بدون
کمترین آســیبی ،ســرعتم را بــرای انجام
همــه کارهای با عجلــه ،کنترل کردم .من
حاال شــبیه یک ترمز گیرنچسب خیابانی
شــده بودم که آگاهانه و البتــه وقتهایی
هم خودسرانه ،شتاب همه چیزهای دور
و برم را براحتی میگرفتم .قدم اول من،
اما از تغییر سبک زندگیام در مواجهه با
فســت فودها آغاز شــده بود ،به یاد ندارم
زمانهایی را که میتوانســتم در برابر این
تعارف خوشــمزه که «مرغ ســوخاریتان
برشــته باشــد یــا اسپایســی» مقاومــت
کنــم ...مــن همیشــه در برابــر تعارفــات
خــوش طعم و بو به آدمهــای درمانده و
مســتأصلی میماندم که حتی اســم غذا
هــم سرمستشــان میکرد ...بــرای همین
روزهایــی که هــوای دلم نیمــه ابری بود و
درلحظههای مبهمی که گرههای سنگین
کاری ،ریشــههای وجــودم را میکشــید،
تنهــا مأمــن آرامــش خیالــم را در پاتــوق
گردیهــای یــک درمیــان خیابانهــای
عریــض و طویلــی میدیــدم کــه در آن
زمــان برایــم رهــاوردی جز«اضافه وزن»
و افســردگیهای حاصــل از بیارادگــی و
انجام کارهای عجوالنه نداشت.
مــن حــاال چند مــاه اســت که بــه کمپینی
پیوستهام که مهمترین شعارش ،آهسته
زندگی کــردن اســت .در ایــن کمپین من

یــاد گرفتهام قدمهایــم را محکم و بدون
شــتاب بردارم ...میایستم ،فکر میکنم،
حرف میزنم ،میجوم ،قدم بر میدارم،
نگاه میکنم و در نهایت عصاره زندگیام
را بــا چاشــنی عشــق ،مــزه مــزه میکنم،
بــرای همیــن ایــن روزهــا بیشــتر تمایلم
بــه غــذا خــوردن را بــه تســت مزههایــی
میدهــم کــه سالهاســت در پیــچ و خم
آمــد و شــدهای ســریع ،گم شــده اســت.
مزههای کهنهای که برای خلق کردنشــان
نه بــه اندازه یک تکه ســاندویچ غلیظ که
بــه اندازه تمــام تجربههــای جدید ،وقت
گذاشتهاند ...برای همین جهت پی بردن
به رمز و رازشــان باید «ایســت» کرد ،باید
ترکیــب مزههــا و طعمها و چاشــنیها را
یــک بــه یک از هم ســوا کرد تــا در نهایت
به عمقی رســید که اســاس مزه را کشــف
کرده اســت .آن وقت میتــوان توقف کرد
و از طعــم تازه «آبلیمــوی جهرم» و بوی
«ســرگل زعفران تمام قرمزگناباد» لذت
برد یــا نه میتوان در چنــد لحظه ،تجربه
نــاب «در زمــان حــال ماندن» را بــا تمام
وجــود احســاس کــرد ...یــادم هســت آن
وقتها ،بیشــتر لحظه هایم را در حسرت
گذشــتهها و در آرزوی آیندههــای نیامــده
به پای «شــنبه هایــی» میریختم که قرار
بــود زندگــی جدیــدم را از نــو پایهریــزی
کننــد ،بــرای همیــن اغلــب شــنبه هایــم
در چشــم برهــم زدنــی بــه جمعههــای
بیهودهای تبدیل میشدند که بار سنگین
غروبهایــش ،ســخت روی شــانه هایــم
سنگینی میکرد.
اولیــن جنبش «زندگی بدون شــتاب» در

حــدود  30ســال پیش شــکل گرفتــه بود،
زمانــی که «مؤسســه بینالمللــی زیاد کار
نکنیــم» به ادبیات جدیدی بــرای مبارزه
با فقر فرصت رســید تــا از درآمیختن هنر
و شوخی ،تنشهای یک زندگی پر شتاب
کم شــود .بعدها دامنه اعتراضــات از کار
بــه غذا و حتی خرید و ســفر هم رســید تا
سازمان مشهور «اســلو فود ،»slow food
پایههــای یــک زندگــی آهســته را در برابر
افتتــاح نخســتین شــعبه فســت فود مک
دونالــد در رم بنــا کنــد .ســازمانی که پس
از انقــاب صنعتی و تمایل زیاد مردم به
اســتفاده از فســت فودها ،شــعار «زندگی
بدون شتاب» را رواج داد تا این نگاه ویژه
ازاسترالیا تا ژاپن گسترده شود.
جریانــی کــه البته هدف اصلــیاش ،رواج
روشهــای ســنتی و قدیمــی در مقابــل
روشهای مدرن و جدید حال حاضر بود.
حــاال  50کشــور دنیا و  42ایالــت در امریکا
عضو این جریان بینظیر هســتند .ایدهای
کــه البته از مــرز «غذا» فراتــر رفته و حتی
«پول»« ،موســیقی»« ،شهر» و «والدین»
را هم به تسخیر خود در آورده است.
شــهری که این روزها در شتاب «قدم ها»
و «آدم ها» به خرابهای بزک کرده تبدیل
شــده که ســرعت باالی عبور از خیابانها
و پیــاده روهایــش ،فرصتی بــرای «توقف
کــردن» و «تأمل کــردن» باقی نگذاشــته
است.
نــگاه آدمهــا ایــن روزهــا ،از «تأمــل» بــه
«سرعت» تغییر مسیر داده و هر آنچه که
نیاز بــه تفکر دارد ،در پس قدمهای تند و
عجوالنه آنها گم شــده است .این جنبش

اینجنبشمیخواهدنقطههایتاریکیکزندگی«عجوالنهمادی»
را به جنبههای آرام یک زندگی معنوی گره بزند .انسانها این روزها،
صحنههایسختزندگیشانرابادویدنهایشانجبرانمیکنند،
نمیایستند،چراکهنمیخواهندالیههایزمختزندگیشانرا
مزه مزه کنند! اما این جنبش میخواهد ،الیههای نرم زندگی آدمها را
همبیرونبکشد،الیههاییکهپنهانمانده،امامیتواندشبیهسرعت
گیرهای خیابان ،لذت زندگی را برایشان دو چندان کند .پس آنها را
تشویقبهایستادنمیکند،تشویقبهدیدنولذتبردن!
میخواهد آهسته زندگی کردن را یادمان
بیــاورد ،وقتــی همه هــوش و حواســمان
را پــای افزایــش نرخهــا و ملکهــا جــا
گذاشتهایم!
وقتــی بشــدت میدویــم ،امــا در نهایــت

از خطــی کــه برایمان کشــیدهاند ،بیشــتر
نمیرویــم! خطهایی که با تقدیرمان گره
خورده و در پایــان به روزی مقدری وصل
میشــود که حتی اگر سریعتر هم بدویم،
چیــزی بیشــتر از آن عایدمان نمیشــود!

ایــن جنبــش در ظاهــر یــک جنبــش
فرامادی محســوب میشــود ،اما در اصل
یک جنبش معنوی فراانســانی اســت که
میخواهد نقطههــای تاریک یک زندگی
«عجوالنــه مــادی» را بــه جنبههــای آرام
یــک زندگــی معنوی گــره بزند .انســانها
این روزها ،صحنههای سخت زندگیشان
را بــا دویــدن هایشــان جبــران میکننــد،
نمیایســتند ،چــرا کــه نمیخواهنــد
الیههــای زمخــت زندگیشــان را مزه مزه
کنند! اما این جنبش میخواهد ،الیههای
نــرم زندگــی آدمهــا را هم بیرون بکشــد،
الیههایــی که پنهــان مانده ،امــا میتواند
شــبیه ســرعت گیرهــای خیابــان ،لــذت
زندگــی را برایشــان دو چنــدان کنــد .پس
آنها را تشویق به ایستادن میکند ،تشویق
به دیدن و لذت بردن!

