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تحلیل شرایط کودکان درگیر با اینستاگرام
که قربانی خودخواهی والدین خود هستند

تمرینشاخ بودنازکودکی
یکیدوروزقبل،ویدئوییاز«آرات»کوچولو،پسرپنجسالهبابلیدرحالانجامتمریناتورزشی،زیرآفتابداغ،
زمین گلآلود منتشر شد که نشان میداد این کودک برای شکل دادن به عضالت بدنش،
با بدن برهنه و روی
ِ
داشتن
برای
آرات
های
ک
«اش
بود:
عجیب
ویدئو
خود
اندازه
به
هم
کپشن
کند!
ی
م
گریه
حتی
بیوقفه تمرین و
ِ
سیکسپک!»اینروزهابیشترمردمایران«،آرات»کوچولوراکهنابغهژیمناستیکوآکروباتخواندهمیشود،
میشناسند.پسرکوچولوییبایکونیممیلیونفالوئرکهباحرکاتهنرمندانهاشخیلیزودموردتوجهمردمقرار
گرفت.پدرآراتباساختصفحهایدراینستاگرام،قدماولرابرایشهرتاوبرداشت.اماقدمبعدراکاربرانی
برداشتندکهدراینستاگرامصفحهاورادنبالکردندواینگونه،ظرفمدتکوتاهیآراتکوچولوبهشهرترسید
و حاال با دعوت به برنامههای تلویزیونی در خارج از مرزهای کشور ،آوازه نابغه پنج ساله ایرانی به سطح جهانی
رسیدهاست.شاهکارآراتدرچیـن!هنرنماییآراتدراسترالیا!اجرایآرات،پسرعنکبوتیدرآمریکا!وهمه
اینهادرحالیاستکهاینبچه،هنوزبهسنمدرسههمنرسیدهاست؛یعنیهنوزآنقدرکوچکاستکهبنابر
استانداردهایمعمول،آمادگیوتوانایییادگیریالفباراهمنداردوبایدفقطسرخوشوبیخیال،بازیکنــد.
انتشارعکسوویدئوهایاینچنینیازکودکانیکهجدیترازبزرگساالندرحالتالشبرایرسیدنبهیک
هدفیامهارتهستندیاکودکانیکهبهخواستوانتخاببزرگترها،دراینستاگراممشهورومحبوبمیشوند
و در برخی موارد این محبوبیت به کسبدرآمد والدین منجر میشود ،ما را با این سوال مهم مواجه میکند که:
ِ
ِ
رضایت بچهها سوءاستفاده
موقعیت ضعف و تسلیم و
«آیا والدین حق دارند به هر دلیل ،حتی خیرخواهی ،از
کنندوآنهارادرمسیریبیندازندکههرچههست،مسیرکودکیمعمولنیست؟»پروندهامروززندگیسالم،
قرار است به تحلیل موقعیتسه دستهاز کودکان امروز بپردازد:شاخهای دنیای واقعی شبیهآرات،شاخهای
کودکانمعمولیزیادیکهبهواسطهخواستوالدینشان،
فضایمجازیشبیهپانیذکوچولویعاشقگیالسو
ِ
تکودکیشاندرفضایمجازی،ثبتشود.
دانستهیاندانستهدراینستاگرامصفحهدارندوقراراستخاطرا 

درباره کودکانی که تحتفشار و تشویق والدین،
رهایی بچگی بازمیمانند
از سرخوشی و
ِ

درباره بچههایی که بدون آنکه بدانند «شاخ» فضای مجازی شدهاند
و والدین شان را پولدار میکنند

از جانفرزندانمانچه میخواهیم؟
الهه توانا

این روزهــا تبی به جان پدر و مادرهای جــوان افتاده که
روزبهروز داغتر میشود و فضای مجازی هم به باالگرفتن
اش ،دامن میزند؛ تب «بچه من شاختره»! تفک ِر فرزند به
مثابه امکانی برای تحقق آرزوهای دستنیافته ،از سالها
پیش در جامعه ما مرسوم بودهاست؛ بچههایی که مجبور
میشدهاند دکتر و مهندس بشوند چون والدین شان
بههردلیلی از پسش برنیامدهاند .بچههای نسلهای
گذشته که چنین جبری را تحمل کردهاند اما نسبت به
بچههای امــروزی بهمراتب خوشبختتر بودهاند چون
دستکم امکان کودکی کــردن را از دست نمیدادند
و فقط در سالهای منتهی به کنکور و دانشگاه ،درگیر
جنگی ناخواسته میشدند .پدر و مادرهای امــروزی،
به اشتبا ِه نسلهای قبلی پی بردهاند و میدانند
جهت دادن به فرزندشان در نوجوانی ،برای
افتادن در مسیر دلخواه آنهــا کار راحتی
شناسی مدرن
نیست و با آموزههای روان
ِ
هم نمیخواند ،پس بهتر است از همان
کودکی روی فرزندشان سرمایهگذاری
کنند؛ حاال یا بنابر باو ِر «فرزندم،
ادامهتکمیلیافتهمناست»
ِ
توجیه استعدادیابی
یا با
و مهیاکردن امکانات
رشد .والدین امروزی،
باقراردادنفرزندشان
در فــــشــــار مــنــگــنــه
آموزشی ،نهتنها بهجای
شانس رهایی
او تصمیم میگیرند که تنها
ِ
و آرامش خیال را هم از او سلب میکنند.
بچهها بیش و پیش از دانستن زبــان دوم

و سوم و تسلط به موسیقی و مهارت در ورزش و هنر ،به
بازی و تفریح و تجربه بیقید زندگی نیاز دارند؛ نیازی که
هیچ ِ
وقتدیگر،فرصتپاسخدادنبهآنرانخواهندداشت.
متخصصان کوچکی هستند که خیلی زود
االن
اما
بچهها
ِ
استرس یادگیری و رقابت و بهنمایش گذاشتن
فشار و
ِ
خود و مــورد آزمــون قرارگرفتن را تجربه میکنند چون
ت دارند همه بدانیم «که به چندین هنر
والدینشان دوس 
آراستهاند» .فضای مجازی هم به کمک این تب آمدهاست
تا والــدیــن درکــنــار حظ از تواناییهای فرزندشان در
مهمانیهاودورهمیها،ویترینعمومیتریهمدراختیار
داشت هباشند؛ اینستاگرام پر است از ویدئوی بچههایی که
به زبان انگلیسی بلبلزبانی میکنند و شعرهای سخت
و طوالنی از حفظاند و مثل یک ورزشکا ِر حرفهای تمرین
میکنند .عالقه افراطی پدرومادرها به الیک گرفتن و
والدینآگاهآیندهنگربه
تثبیتتصویرخودشانبهعنوان
ِ
عالوه میلشان به ساختن و اعمال کنترل بر همه
جزئیاتزندگیآیندهفرزندشان،کوبیدنبرطبل
خاموشیاستکهفرداصدایشدرمیآید؛نسلی
اشباعشده از آموزش و دلزده از
یادگیری و تشنه شیطنت
و کـــودکـــی کـــه نــاچــار
اســت به انتخابهای
ازپــیـشتــعــیــیـنشــده
بـــرایـــش تـــن بــدهــد
چون دیگر رمقی برای
انتخاب مسیرهای جدید برایش باقی
نماند هوبهمحدودهمعینازسویوالدینش
خوشبینومطمئناست؛همانچیزیکه
خیال پدرومادرها را راحت میکند اما لزوما
همان چیزی نیست که فرزندشان برای آن
ساختهشدهاست.

اگر دوست داریدکودکتان
مجازی خودش را داشتهباشد ...
صفحه
ِ

شاخهایکوچولوی اینستاگرام!

یک وقتهایی هم هست که ما ،پدر و مادرهایی معمولی هستیم که یک بچه
معمولی داریــم .یک بچه معمولی با ظاهر و لباس و روزهای معمولی که دلمان
دل خودمان ،در صفحهای
میخواهد همین خاطرات ساده کودکیاش را برای ِ
بهنام خــودش ثبت کنیم .چرا در دفترخاطرات و آلبوم شخصی این کار را
«گرفتن
گذاشتن» احساسات و
نمیکنیم؟ شاید بهخاطر جادوی «به اشتراک
ِ
ِ
بازخـــورد» از اطرافیانی که ممکن است تعدادشان محدود به خانواده و فامیل
زدن اولین دندانهایش،
باشد .دوست داریم یک تصویر از جشن تولد بچه ،جوانه ِ
راه افتادن و حرف زدنش ،بازی و خنده و شیرینزبانیاش ،نقاشی و کاردستیاش،
اولین روز مدرسه رفتن اش و ...ثبت کنیم و بقیه را در احساسات شیرینمان
شریک کنیم .در این صورت مهم است به چند نکته ،بهشکل ویژه توجه کنیم.

هرچند تعداد زیادی آدم بی هنر و نادان در فضای مجازی و بهخصوص اینستاگرام وجود دارند که برای خودشان یکپا
سلبریتیانــدوبااستفادهازجذابیتهایظاهری،مشغولکسبدرآمدهستندامامتاسفانهافرادیوجوددارندکههمان
اندکمایهگروهقبلراهمندارندتابااتکابهچهرهوظاهرخودشانپولدربیاورند؛پدرومادرهاییکهبادرستکردن ِپیج
برایبچههایمعصوموازهمهجابیخبرشان،کسبدرآمدمیکنند.ظاهرقضیهبچهخوشگلوخوشلباسیاستکهمادر
وپدرمهربانشمرتببرایشلباسهایشیکوهدیههایگرانقیمتمیخرند؛مدامدکوراسیوناتاقشراعوضمیکنند
لوازمکودکان
مادرکاسبکاریاستکهازفروشگاههایلباسو
وبرایشجشنتولدهایمفصلمیگیرند.واقعیتاماپدرو ِ
ِ
س گرفتنهای متعدد در
مبالغ هنگفتی دریافت میکنند؛ بچه بیچارهشان را هر روز به رنگ و لعابی درمیآورند و با عک 
آتلیههاخستهوکالفهاشمیکنندتاعکسیکهقراراستنامفروشندهبهآنسنجاقشود،خوبازآبدربیاید.درنهایت
مادرمهرباندریافتمیکنندتاذرهایدچارعذابوجداننشوند.
همبادریافتکلیالیکوکامنت،برچسبپدرو ِ
مدل پنجساله
ِ

صفحهمتعلقبهدخترکپنجسالهایاستباحدود 260هزار
فالوئر .در پستهای ابتدایی ،دخترک بانمکی را میبینید با
عکسهایمعمولی.درپستهایبعدیامامدلخردسالیرا
میبینیدباژستهایحرفهایکهیعنیازیکجاییبهبعدپدر
ومادرمتوجهظرفیتفرزندشانشدهاندوصفحهپرشدهاست
طراحی اتاق کودک .به
مزون لباس و تاج و گلسر و
از تبلیغ
ِ
ِ
پیج این مدل کوچولو که توسط مادرش ،یا شاید بهتر است
ِ
بگویم مدیر برنامهاش اداره میشود ،دایرکت میدهم تا
بدانم هزینه تبلیغ یک فروشگاه لباس بچگانه در صفحهاش
چقدراست.جوابمیدهد«:منهزینهتبلیغنمیگیرم.فقط
پیجهایی رو که زحمت میکشن واسمون لباس میفرستن
معرفی میکنم» .بد هم نیست؛ اینطوری بچ ه هم مستقل بار
گ و وارنگ به پدر
داشتن لباسهای قشنگ و رن 
میآید و برای
ِ
و مادرش فشار نمیآورد!
خرج خانواده
پرنسس کوچولو ،کمک
ِ

«نون» هم یکی از پرنسسهای کوچک دنیای مجازی است که
حدود  ۳۰هزارتا فالوئر دارد؛ «نون» البته هنوز دو ساله است
و میتواند امیدوار باشد وقتی بزرگ تر شد دنبالکنندههای
بیشتری داشتهباشد .لباس و ِتــل و تــاج و حتی دمنوش
ِ
تبلیغات صفحه این دختر دو ساله
و تابلوفرش بعضی از

اســت .وقتی از مــادر دربــاره هزینه تبلیغ در پیج دخترش
میپرسم ،میگوید« :برای تبلیغ محصوالت بچگانه هزینهای
نمیگیرم» .میپرسم بهجای پرداخت هزینه باید در ازای
تبلیغ محصوالت را برایتان ارسال کنیم؟ جواب میدهد:
«در ازای تبلیغ که نه! فقط من چون تبلیغ مستقیم نمیذارم،
محصول باید ارسال بشه که عکسش رو با دخترم بذارم» .بعد
هم بالفاصله شماره همراهش را میفرستد.
والدین سوء استفادهگر
بچههای زیبا،
ِ

تعدادبچههاییکهاینروزهافضایمجازیراقرقکردهانداگر
ازشاخهایبزرگسالاینستاگرامبیشترنباشد،کمترنیست.
همهشانهم«پرنسس»و«شاهدخت»و«شاهزاده»و«دردانه»!
یکی توی ویدئوها شیرینزبانی میکند ،یکی توی آتلیههای
مختلف شهر ژستهای عشوهدار میگیرد و یکی هم میشود
«سوپرمدل تبلیغاتی» که در موزیک ویدئوها و برنامههای
ِ
پوشاک
تلویزیونی بازی میکند و عکسش میرود توی ژورنال
بچهها و از اینستاگرام بهعنوان فضایی برای تبلیغ کارش
استفاده میکند ،البته خودش که نه پدر و مــادرش .پدر و
مادریکهنمیدانندبااینکارهافرصتکودکیکردنوتفریح
و بازی را از فرزندانشان میگیرند؛ همچنین با تأکید بیش از
حد روی چهر ه فرزندشان ،آنها را با این تصور بزرگ میکنند
که تنها ارزش وجودی شان ،زیبایی صورت است و بس!
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ظاهر قضیه بچه خوشگل و
خوشلباسی است که مادر و
پدر مهربانش مرتب برایش
لباسهای شیک و هدیههای
گرانقیمت میخرند و مدام
دکوراسیون اتاقش را عوض
میکنند و برایش جشن تولدهای
مفصل میگیرند .واقعیت اما پدر
و ماد ِر کاسبکاری است که
از فروشگاههای لباس و لواز ِم
کودکان مبالغ هنگفتی دریافت
میکنند ،بچه بیچارهشان را هر
روز به رنگ و لعابی درمیآورند
س گرفتنهای متعدد
و با عک 
در آتلیهها خسته و کالفهاش
میکنند تا عکسی که قرار است
نام فروشنده به آن سنجاق شود،
خوب از آب دربیاید.

بچهها را تبدیل به بهانه چشم و همچشمی نکنیم

بچهها،وسیلهخانهوآشپزخانهماننیستندکهمدامدرذهنمان،بابقیهمقایسهشانکنیم
و اگر بچه آقا یا خانم فالنی ،تپلتر  ،بامزهتر  ،مسلطتر و ماهرتر بود ،به تب و تاب بیفتیم
کودکمان را آپدیت کنیم و ارتقا دهیـــم .عکس و پیج کودکانمان ،قرار نیست بهجای
یادآوری
لذت بردن ،مضطرب مان کند .این عکسها قرار است بهانهای باشد برای
ِ
ِ
موهبت پدر یا مادر بودن ،نه احساس ناکامی از دیدن موقعیت و توانایی دیگر بچهها.
بچهها ،دستاویز فخرفروشی ما نیستند

سر و شکل و ظاهر بچه ها ،وسایل بازی ،تعداد سفرهایی که رفته اند و جاهای دیدنی
که تجربه کرده اند قرار نیست بهانه ای برای نمایش طبقه اجتماعی و شرایط زندگی ما
باشد .بچه ها بهانه ای برای فخرفروشی ما به مردم نیستند.
ِ
فرصت پیش آمده ،برای محکم کردن رابطه استفاده کنیم
نظارت کنیم و از

اگرکودکبهسنیرسیدهکهدوستداردپیجشخصیداشتهباشد،جاییبرایآپلودنقاشیها
وتصاویرکاردستیهایش،مهماستکهازفرصتپیشآمدهبرایآموزشاستفادهصحیحاز
رسانههاودوستیعمیقترباکودکماناستفادهکنیم،بهاواصولتهیهیکمحتوایسالمو
جذاب را بیاموزیــم و در عین حال پیج شخصیاش ،مجوز گشت و گذا ِر بینظارت در فضای
مجازینباشدوصرفابانظارتما،اجازهانتشارپستازگوشییکبزرگترراداشتهباشد.
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طراح جدول :بیژن گورانی

طراح جدول:مجید شادروح

افقی
  – 1برهنه خوشحال و نخود هر آش از نام های مستعار وی بود -
ازمراحلسلوكعارفان-سهگانهسینماییبرادرانواچوفسکی
 - 2از اقمار سیاره مشتری  -آماده  -زبانی از خانواده زبان های
هندواروپایی  -پشت سر هم  - 3اتاق ریلی  -شهر رصد خانه -
قسمت های آغازین -مرجان - 4پول شیلی  -هنرمند  -شكفته
شده  -نسبت دو زن با یک شوهر  - 5داستانی نوشته صادق
چوبک  -وزیدن باد  -مسئول چاپارخانه در دوره مغول  -درون
چیزی  - 6دانه خوراکی غنی از پروتئین  -قسمت كوچكی
از خمپاره كه براثر انفجار جدا شده باشد  -عنکبوت  - 7بله
آلمانی -طبقه همکف برخی ساختمان ها  -بسیار بخشنده
 کنایه از هر چیز عجیب و کمیاب است - 8پرنده ای نوکدراز -پادشاه-گلنگدن-بهجاآوردن- 9چاقوفربه-سزاوار-محل
استقرارحسنصباحوپیروانش-فراوان،بسیار- 10یكتا-النه
پرندگان  -زهری کشنده  -تخم مرغ انگلیسی  - 11وسیله ای
برای تبدیل برق موجود به برق مناسب برای دستگاه  -دانشمند
ایرانی و نویسنده آثارالباقیه  -هدایت كننده.
عمودی
- 1واحدسنجشعدسی-اغما- 2ازقبایلقدیمیاعراب-دود
كردنی برای دفع چشم زخم - 3موتور جست وجوگر اینترنتی-
فرماندهگلهگرگها- 4خاكسپاری-نوعیاتوبوسمسافربری
نوعیموسیقیغربی-5صدمترمربع-مادربزرگ-زمانمعین - 6گلی شیپوری به رنگ های گوناگون - 7محكم كننده پیچ -
فیلمی ساخته جیمز کامرون - 8آرشه  -وحشی گری - 9دوری
از وطن  -رئیس نقاالن و معركه گیران در دوره صفویه  - 10آش

افقی
-1افسری که در خدمت افسر عالی رتبه باشد  -منظومه
هومر -نـــوآوری  -2حدیث  -مــزد  -سیاهرگ – تالش
 -3رود آرام  -عضوباالنشین -گالبی – سبز خارجی – نیز
-4فرزندان  -ازتوابع قزوین -روحانی زرتشتی – وسیله ای
برای پرواز – لجن -5شانه  -الفبای تلگراف – برج داستانی
سمیباشعلهسفیدبسیارروشنکهبرای
–شماره-6گازی ّ
جوشکاری فلزات به کار میرود – هیئت دولت  -آزمون-7
خودروی ایتالیایی – اندازه – ایستگاه راه آهن – طالیه دار
1
1
2
3

برنج  -داخل شدن -ویتامین محلول در چربی  - 11نت
چهارم  -كانال تلویزیونی -زشت و مهیب  - 12دشنام گو
نامچندتنازپادشاهانفرانسهبود- 13اشعهفرابنفش زلزله - 14ناهمخوانی  -سزاوارتر - 15ژنرال ژاپنی کهبهخاطرجنایاتشدرفیلیپینمحکومواعدامشد- 16چاق
وفربه-پارتیزان-همهراشاملمیشود- 17مدفنشیخ
صدوق-نوعیاجاقبرقی-درخشش- 18اسبباركش-
سببنزولرحمتالهیبرانسانمیشود- 19مخزنمواد
گازی -رادار - 20از نسل علی (ع) و فاطمه(س)  -تصرف
كنندهسرزمیندیگرانبهزوروناحق.

بچه را با عکس گرفتن در هر موقعیتی ،خسته نکنیم

گرسنه نگه داشتن بچه ،برای ثبت یک عکس تر و تمیز از میز و غذای دست نخورده یا
گرفتن عکسی با بکگرانــد
متوقف و منتظر نگه داشتن کودک باالی سرسره ،برای
ِ
شیک ،منصفانه و اخالقی نیست .عکس و اینستاگرام برای ثبت لحظه است ،نه طراحی
و ساخت لحظه با چاشنی آزار بچهها.

2

3

4

5

6

7

8

9

اعداد-8گره-یورش-مهرهایدرشطرنج–فرومایه–جامه
درویشان  -9جانشین او  -نگهبانی – باران اندک – مادر
عرب–رودناشنوا-10دستهدسته-بیشه-گفتار-ویژگی
محیط متخلخل برای گذردهی ماده  -11پدر اسفندیار
رویینتن -درختزینتیبابرگهایمرکبریزبهرنگسبز
روشنکهگلهایسفید،خوشهایومعطردارد-چاهجهنده
عمودی
-1مایل – بی غیرت -2اتمسفر – ماه هفتم سریانی – رنگ
مویفوری-3دیار-جوهردان-4کیش–پایتختاوکراین
 چین وشکن -5گوشت آذری – نگارخانه  -فلزسرچشمه-6دشنام – نجات دهنده  -7بخشنده  -نی لبك  -8واحد
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

سطح–بلدرچین-پایدار-9اسبچاپار-صحیحوسالم-نان
خشك-10تكیهبرپشتی-ماهكامل–منوشما-11ازاقمار
مشتری–توانگر-حمار-12قلعه–جامهحمام–تیرهبخت-13
ستونخیمه-راهرو–گشاده-14قاضی–واحدپولکشورمان
-15شاعرنوپرداز–دریا-16ازپرستیدنیها-بازسازی–خیس
-17قطعه–پردهدری–دفعه-18تمام-طوالنی-19باالی
فرنگی–آغاز-حرفپیروزی-20قسمت-باسکول
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