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امال کجهان را  ،اخير  پيشرفتها و دستاوردهای شگفت انگيز تکنولوژی در چند دهه
تغيير،   بی شک هرگونه. است  ادهزندگی مردم د  شيوه  به نو ، رنگ و نمايی دگرگون ساخته

گيری از آن  کاربرد و بهره  شيوه  به  وابسته ،فنی –تحول و دستاوردهای جديد علمی 
دسترسی همگانی   همچنانکه. باشد  مردم داشته  تواند تاثيرات متضادی در زندگی روزمرهمي
، پيوند  ا در هم شکستهپيوتر و پيوندهای اينترنتی مرزهای جغرافيايی ـ سياسی رکام  به

دستاوردهای علمی وتحوالت سياسی ـ نتايج آخرين   و امکان دسترسی بهانسان ها 
موازات آن،   است، همزمان و به  اجتماعی و فرهنگی را در کوتاهترين زمان ميسر ساخته

های  برای کودکان و نوجوانان در عرصه  شده موجب ظهورخطرات غيرقابل پيش بينی
  . است  شده... سالمتی روحی، رفتارهای اجتماعی، تحصيل و آموزش و 

تاثيرمخرب فيلم های خشن تلويزيونی، بازيهای متنوع اينترنتی ـ ويديويی و آهنگ های 
ايش پيد  منجر به ،مولد آنـ بدنی راک متال در کودکان و نوجوانان و اختالالت روانی 

سندرم جهان " و " سندرم اينترنت" عنوان   از آنها به  امروزه  ، که بيماريهای جديد شده
  .ياد می کنند" خبيث 

يی در  فيلم های خشن تلويزيونی، بازيهای ويديويی و آهنگهای راک متال نقش برجسته
ترش گيری، گس پاسيفيسم، گوشه  تغييرات رفتاری کودکان و نوجوانان، کشاندن آنها به

قوانين   جنايت و بزهکاری، خشونت، پرخاشگری، تنش های خانوادگی، بی احترامی به
زنان، عقب ماندن از تحصيل و پايين   حقوق ديگران و بويژه  اجتماعی، بی احترامی به

آمدن سطح نمرات درسی، پوچگرايی، از دست دادن تمرکز حواس و کاهش شعور 



فعاليت مفيد اجتماعی، علمی، هنری،   ت در هر گونهشرک  اجتماعی ـ علمی و عدم تمايل به
  .است  داشته... و    ورزشی و ديدار و معاشرت با دوستان و افراد خانواده

بيستم و   سده  اين بيماری مهلک و مولد پيشرفتهای علمی پايانه  گسترش دامنه  هر چند که
جهان   ا در چهار گوشهـ م هر روز زندگی کودکان و نوجوانان بيشتری ر21  آغازين سده

آمريکا و برخی   يی در اياالت متحده غير از موارد پراکنده  خطر می اندازد، معذالک به  به
  نشده  اين معضل بزرگ اجتماعی داده  اروپايی بهای چندانی به  از کشورهای پيشرفته

ويديويی  است، در مقابل، تبليغات وسيع و فراگستر فيلمهای خشن هاليودی، بازيهای متنوع
بيشتر   هر چه  ، عرضه... های مختلف پلی ستيشن و  ـ اينترنتی، توليدات روزافزون دستگاه

CD با پشتيبانی ...  و  ، متال مرگ، آلترناتيو، رپ، متال سنگينهای مختلف راک گروه
تاثيرات مثبت آنها در پرورش فکری   کننده  مالی کمپانی های بزرگ و دکترين توجيه

ترويج، توزيع و رسوخ   بيشتربه  های گروهی،  هر چه وجوانان از طريق رسانهکودکان و ن
  . نان ياری می رساندادر ميان نوجو 21  اين طاعون سده

خاطری، آزردگی و   حق موجب آشفته  به  تاثيرات مخرب و خانمان براندازموارد ياد شده
  روانی و جسمی  و آيندهبا سالمتی روحی ـ   ها  در رابطه نگرانی بسياری از خانواده

برخی از   با استناد به  در اين مقاله. است  چندان روشن فرزندانشان شده  تاريک و نه
تاثير فيلم های  هايی مشخص از بررسی ها و تحقيقات محققين آمريکايی، آمارها و نمونه

ل، های مختلف راک متا بازيهای اينترنتی ـ ويديويی و آهنگهای گروهخشن تلويزيونی، 
  . تاثير مخرب آنها در زندگی کودکان و نوجوانان خواهيم داشت  اشاراتی  به

 
  
  

 خشونت  و تفريح
 

در روم قديم يکی از . دارد  نمايشهای خشن تفريحی، تاريخی ديرينه  کشاندن مردم به
. بود  رزم گالديوتورها با هم يا با حيوانات درنده  تفريحهای عمومی مردم مشاهده

رزم  خود و سرگرم کردن   در مقابل شور و شعف تماشاگران می بايست به گالديوتورها
  .دهند  مردم تا هنگام قتل حريف ادامه

يی مدرن از طريق سينما، تلويزيون و بازيهای ويديويی  شيوه  به سرگرمی های خشن امروز
سن، جنس و موقعيتهای شغلی و ، مردم صرفنظراز  شده  های مردم کشانده خانه  به
اعتقاد جورج گئربنر محقق   به. يی پاسيف تحت تاثير آن قرار ميگيرند گونه  تماعيشان بهاج

  های تمام رنگی خشونت نبوده چنين سرشار از صحنه  فرهنگ جامعه  هيچگاه" آمريکايی 
  ".است

  

  خشونت و فيلم
، ، ماهيت انسانی از جامعه  تلويزيونی تصويری تحريف شده و کاذبخشن اکثر فيلم های 

نشود،   اين کذب آگاه  فرد به  تا زمانی که. توانايی انسان و مناسبات اجتماعی نشان می دهند
  .اش دستخوش تالطمات و حوادث غير قابل پيش بينی خواهد بود زندگی و آينده

 



 

 
از واقعيتهای زندگی   کودکان و نوجوانان تحت تاثير مداوم فيلم های خشن و تحريف شده

درک و    است به  گ نمايی حوادث زندگی و ماجراجويی های غيرواقعبينانهتوام با بزر  که
خيالبافی،   آن با زندگی واقعی موجب کشاندن آنها به  ، مقايسه سنجشی نادرست از آن رسيده

کردن غيرواقعی مشکالت اجتماعی، پرخاشگری، عدم درک واقعيت های فردی،   برجسته
. می پندارندهم را واقعيت تو  هرگونههای کاذب،  صحنهرش پذي با،  دوستان شده  خانواده و

فيلم های خشن موجب رشد خشونت و پرخاشگری، حساسيت زدايی از خشونت و ترس از 
، )Robert Liebert(طبق تحقيقات محققينی چون روبرت ليبرت. جهان پيرامون می شوند

تلويزيون  های خشونت در تماشای مداوم صحنه )Joyce Sprafkin(جويس سپرافکين
تاثير ضداجتماعی در تمام افراد دارد، خشونت و پرخاشگری اولين شکل واکنش آنها 

  ، موجب افزايش خشونت و ناهنجاری در سطح جامعه بوده  با مسائل غير دلخواه  درمقابله
در Notel نوتل   شهر دور افتاده  دو سال پس از ورود تلويزيون به  برای نمونه. می شود
  .افزايش يافتدرصد 160خاشگری و تعرضهای فيزيکی کانادا، پر

در نبود  ،واشنگتن  دانشگاهاپيديمولوژيست از )Brandon S( اعتقاد براندون اس  به
هزار بار و آسيب های و  70هزار بار، تجاوز  10آدمکشی " فرضی تکنولوژی تلويزيون 

  ."هزار باردر سال کمتر رخ می داد 700صدمات ناشی از ضرب و شتم  
ابتدايی   کودکان آمريکايی در طی سالهای حضورشان در مدارس" طبق تحقيقات گئربنر 

هزار مورد خشونت در فيلم های تلويزيونی  100قتل و   هزار صحنه 8شاهد بيش از 
  می کند که  تلويزيون نگاه  ساعت در روز به 4شاگرد کالس هشتم بطور متوسط ".  هستند

بر روی  60  در دهه  تحقيقايی که. سرشار ازخشونت استهای  آن شامل صحنه درصد 60
  که  ساله 8های  پسر بچه  است که  نشان داده ،سال انجام گرفت 18تا  8نفر در سنين  600

  های ديگر خشنتر بوده هنسبت بچ  اند به کرده  ی خشن نگاهفيلمها  های ديگر به بيشتر از بچه
  .اند رشد کرده  پرخاشگرانه  و با روحيه
پزشکی آمريکا، آکادمی طب اطفال آمريکا، آکادمی روانشناسی   اتحاديه  گذشته  در دهه

را بطور مجزا   کودکان آمريکا و انستيتو ملی سالمتی روان، بسياری از تحقيقات انجام شده
  با تاثير و تبديل خشونتهای تلويزيونی به  واحدی در رابطه  نتيجه  ، همگی به  بررسی کرده

  .در بين کودکان و نوجوانان رسيدند  های واقعی و افزايش رفتارهای پرخاشگرانهخشونت 
 :متفقند  عمده  با چند نقطه  اکثر محققين علمی ـ اجتماعی ـ رفتاری در رابطه

  



های خشن در فيلم تاثير منفی بر رفتار، برخورد و  منظم و مداوم صحنه  مشاهده .1
  .رويکردهای انسان دارد

  ون موجب ترويج اشکال مختلف رفتارهای خشن و پرخاشگرانهخشونتهای تلويزي .2
، بروز خشونت در  ، ارزشهای اخالقی و اجتماعی را تحت االشعاع قرا داده شده

 .امری طبيعی تبديل می کند  را به  زندگی روزمره
  فيلمهای خشن نگاه  به  در کودکانی که  احتمال بروز رفتارهای خشن و پرخاشگرانه .3

 .است شتربيمی کنند 
خشونتهای تلويزيونی بر تمام بينندگان صرفنظر از سن، جنس، سطوح مختلف  .4

 .اثر دارد ـ اجتماعی هوش و اقتصادی
ای  درک بدبينانه  می کنند به  تعداد قابل توجهی از فيلمهای خشن نگاه  به  بينندگانی که .5

ل خشونت قربانی شدن در مقاب  از جهان پيرامون و ارزيابی های غيرواقعبينانه
 .ميرسند

ناشی از تاثير   ارتباط مستقيم و درازمدت چندين مساله  به  بسياری از محققين همچنين اشاره
مورد  4می توان آن را در   فيلمهای تلويزيونی  در پيدايش خشونت بينندگان می کنند که

  :جمع بندی کرد
  

آمريکا هشدار   تحدهمنتقدان اجتماعی در اياالت م 1920  در سالهای دهه. تقليد کردن
، آن را در  ها تقليد کرده حاوی خشونت در روزنامه  نوجوانان از داستانهای  دادند که

معذالک تحقيقات جدی در اين مورد پس از سال . زندگی واقعی خود تکرار می کنند
های خشن در فيلمهای تلويزيونی و ظهور  صحنه  ، رابطه شروع شده 1968

اعتراض . قرار گرفت  پرخاشگری کودکان بيشتر مورد توجهناهنجاريهای رفتاری و 
های گروهی و تاثير آن در افزايش صعودی ميزان جنايت  خشونت در رسانه  عليه  جامعه

  همراه ،بعد  به 1995از سال   و پرخاشگری و خشونت نوجوانان و جوانان بويژه
انش آموزان و معلمين شدن د  باافزايش روزافزون تيراندازی درمدارس آمريکا و کشته

  . اوج خود رسيد  نقطه  به
بطور   يی که ساله 5  توسط پسر بچه 1993متحرکی در سال   شدن خانه  آتش کشيده  به

  ميکرد و کشته  نگاه)  Beavis and Butt-head "(بئويس و بات هئد" فيلم  منظم به
ترنی   ريکايی بهشدن خواهر بزرگ او در جريان آتش سوزی، تيراندازی دونوجوان آم

 3،  قتل (Money Train)"ترن پول" تقليد از فيلم   به 1995در نيويورک در دسامبر 
ساله  Michael Carneal( 14(کارنيل مايکل نفر توسط  8دانش آموز و زخمی شدن 

 "تقليد از  به  کنتاکی در ايالت)Paducah West(غربی پادوکای ای در  در مدرسه 
بازيگری  لئوناردو   به) Basketball Diaries(" يستسکتبالب يک  روزانه خاطرات

يی در  زير ماشين گرفتن چند نفر در جاده،  1997در يک دسامبر سال  دی کاپريو
  توجه )MTV´s Jackass( " جئکئس سام تی وي " تقليد از  جوان به  کنتاکی توسط سه
  .وف داشتاين معضل بزرگ اجتماعی معط  را بيشتر به  و حساسيت جامعه

  
بی شک يکی از تاثيرات تخريبی و فراگستر خشونتهای تلويزيون . حساسيت زدايی

ترس بينندگان از تکرار خشونت در زندگی واقعی   شکل کاهش آستانه  حساسيت زدايی به



، تنها خشونتی برتر از آن چيزی  های خشن عادت کرده صحنه  تا حد زيادی به  بيننده. است
در بعضی ها ممکن است حالت . باشد  تواند برای او شوک زا و تکان دهندهمی  ، او ديده  که

نظر   نتهای واقعی غير حقيقی بهدر نظر آنها خشو ، کردهرشد )  شاهد واقعه( عابر تماشاچی
  .رسدب

های خشن تلويزيونی  ثابت برنامه  بيننده  هايی که نشان می دهد بچه  تحقيقات انجام گرفته
  نسبت آنهايی که  آن در ميان افراد ديگر، به  درگيری مستقيم يا مشاهده  هستند در هنگام 

از والدين و ديگران   گر چنين فيلمهايی هستند، کمتر درخواست کمک و مداخله کمتر نظاره
کامال   و جامعه  ، مدرسه چنين برخوردهايی در خانواده وجودنظر آنها   از نقطه ، کرده

  .طبيعی می باشد
 

 از  )Elizabeth Thomlan(اليزابت تومالن ) Victim Effect(" نی شدن قربااحساس 
  توضيح ميدهد که) Center Media Literacy(های گروهی  رسانه یآموزشمرکز 

جا و   های گروهی موجب اعتقاد بر وجود خشونت در همه نمايش مداوم خشونت در رسانه
  .د می شوداحساس ترس و بزرگ نمايی آن در افراايجاد در نتيجه 

خطرناک بودن جهان پيرامون و   تماشاگران ثابت فيلمهای خشن بيشتر از ديگران معتقد به
  در افرادی که" سندرم جهان خبيث"طبق تحقيقات گئربنر . هستند ديگراناز سوی تهديد و 

فيلمهای خشن تلويزيون   به) ساعت 3  روزانه  نسبت آنهای که  به( ساعت 6بيش از   روزانه
  ، اسلحه ، احساس می کنند بايد بيشتر مواظب خود بوده می کنند بيشتر رشد کرده  هنگا

های مکانيکی والکترونيکی و قفل  بيشتر، سگ نگهبان، سيستم ايمنی و حفاظت خانه
  بخرند بيشتری) اثرانگشتی، کارتی(
 
  

  نترنتیيا ـبازيهای ويديويی 
  

 اعتياد
دکان و نوجوانان  ترين سرگرميهای کو يکی ازعمده  بازيهای ويديويی ـ اينترنتی به  امروزه

موجب ايجاد ) برای بزرگساالن( Mنوع   اين بازيها و بويژه  کشش به. است  تبديل شده
حالت اعتياد، رشد پرخاشگری، آسيبهای مغزی و اختالالت شديد رفتاری در بخش 

  نه بزرگی از پزشکان اين گو  گروه  است تا آنجا که اين بازيها شده  ای از عالقمندان به عمده
، تاثير مخرب آن را بر روح و روان  بندی کرده  بيماريهای روانی طبقه  رفتارها را در رده

باور آنان کوشش   به. مواد مخدری از قبيل هروئين می دانند  کودکان بدتر از اعتياد به
،  تياد يا الکل نداشتهبرای درمان اختالالت روحی ـ روانی اين افراد هيچ تفاوتی با ترک اع

مواد مخدر و الکی ها در هنگام تراپی   گاها ميزان مقاومت اين افراد بيشتر از معتادان به
 . است

 



 
 

ويديويی سرگرم بازيهای سال  18از افراد زير ميليون 20آمريکا بيش از  اياالت متحدهدر 
 و نوجوان ميليون کودک 5پزشکی آمريکا بيش از   طبق گزارش اتحاديهاين تعداد هستند از
در سنين   می شود که  حالت اعتياد بيشتر در آنهايی ديده. اند شدهبازيهای ويديويی   معتاد به

  . اين بازيها می کنند  پايين شروع به
  

  آسيب های مغزی
با تاثير بازيهای منظم ويديويی در کودکان    تحقيقات و مطالعات بسياری ازمحققين دررابطه

های جدی و گاها برگشت ناپذيردر قسمت فعاليتهای مغزی اين افراد و آسيب نشان ازکاهش
  .احساسات و خالقيت دارد  پيشين مغز، يعنی بخش مربوط به
پروفسور راديولوژی و  )Dr. Vincent Mathews(ستحقيقات دکتر وينسنت ماتيو

ر ايندياناپاليس اينديانا در شه  پزشکی دانشگاه  رئيس دپارتمان راديولوژی اعصاب دانشکده
نوع خشن و   و بويژه  بازيهای ويديويی منظم، مداوم و روزانه  نشان می دهد کهآمريکا 

او اين   گفته  به. می شود فونکسيونی مغزيرات فيزيولوژيک وتغيجيمزباندی آن موجب 
 تحريک   مربوط به  ناحيه )Amygdala(در مغز،آميگداال  بازيها موجب افزايش فعاليت

 
در   مغز که )پيشانی( فعاليتهای بخش فرونتالهمزمان موجب کاهش هيجانی وواکنشهای 

و رفتار و همچنين دقت و هواس جمعی و  گيری کنترل تصميم  با خويشتنداری،  رابطه
گيری فعاليتهای  اندازه مبنایاين تحقيقات بر .است، می شود ديگراعمال مختلف معرفتی



       هم متمايز از یهوش  از نظر سن، جنس و بهره  که انجام گرفتنوجوان  44مغزی 
مشغول بازيهای خشن يا غير خشن ويديويی   دلخواه  شد به  از اين افراد خواسته. نمی شدند

برخالف  بودندول بازيهای خشن ويديويی مشغ  افرادی کهدر . مدت نيم ساعت شوند  به
پيشانی قسمت فعاليت فعاليت قسمت آميگداال و کاهش بازيگران بازيهای غيرخشن، افزايش 

تصويرنگاری باز آوای مغناطيسی  "از  فعاليتهای مغزی اين افراد با استفاده .شد  ديده مغز
      .گيری شد دازهان ) fMRIـ   Magnetic Resonance Imaging) functional عملی 

)  Nihon(نيهون  پروفسور عصب شناس در دانشگاه) Akio Mori(تحقيقات آکيوـ موری
ساعت  7تا  2  روزانه  کاهش فعاليت امواج بتا درآنهايی است که  ژاپن نيز نشان دهنده

  بازی و با اعمال احساسی ـ عاطفی،  در رابطه  اين امواج. مشغول بازيهای ويديويی ميشوند
   . خويشتن داری انسان هستند

بازيهای ويديويی باعث نا آرامی، عصبانی شدن سريع،  "گفته پروفسور موری  به
، تاثير مستقيم و منفی بر کارکرد اعصاب  واحساس ترس و اضطراب در کودکان شده

  ."دنخودمختارآنها دار
  
  

  خشونت و پرخاشگری
نترنتی را يمحکم ومستقيم بازيهای خشن ويديويی ـ ا  مطالعات و بررسی های بيشمار رابطه

اعتقاد   به. است  سال نشان داده 18زير دررشد پرخاشگری، خشونت و جنايت افراد 
،  نوعی ورزش تبديل شده  بسياری ازمتخصصين، در دنيای پرشمار کامپيوترها، کشتن به

      خشونتهای واقعی   موجب هدايت کودکان و نوجوانان به) فانتزی(خشونتهای تخيلی 
  دشمنان، استفادهدر نبرد با ايفای نقش کودکان بعنوان يکی از بازيگران اصلی . می شود

از سالحهای مرگبار تخيلی، داشتن نقش تيرانداز، قاتل، متجاوز و گرفتن امتيازات بيشتر  
حريم   تجاوز به  تنها موجب آموزش قتل و  ، نه هموارد ياد شد و بيشتر بهتر  باانجام هرچه

 در نظر آنها، آنان می آموزد تا ازانجام اين حرکات نيز لذت برده  به  ديگران می شود بلکه
امری   به  خشونت در زندگی روزمره  بردن به  زنان و پناه  ضرب و شتم، کشتن، تجاوز به

  .طبيعی تبديل  شود عادی و
در واقع نقش آموزشی   )that point-and-shoot( "دف و تيراندازیه  آن نقطه"بازيهای 

  طبق تحقيقات انجام گرفته. برای هدف گيری و کشتن هدفهای انسانی و تربيت قاتل دارد
تاثير بسياری در افزايش   Doom, Wolfstein 3D, Mortal Kombatبازيهای ازقبيل 

ازيهای خشن تخيلی در زندگی واقعی اجرا درآوردن ب  پرخاشگری، تغييرات رفتاری و به
 .است  کودکان داشته

آشکار گرديد   خود جلب کرد که  افکار عمومی را در آمريکا به  زمانی توجه  اين امر بويژه 
تيراندازی و قتل دانش آموزان و معلمين   در مدارس آمريکايی اقدام به  اکثرجوانانی که

  .بودند  ويی کردند از بازيگران ثابت بازيهای خشن ويدي
يی در پادوکای  درمدرسه 1997در اول دسامبر   که  که  ساله 14ل کارنيل مايک  برای نمونه

نفر ديگر را نيززخمی  8 ، هقتل رساند  همکالسی خود را به 3  غربی در ايالت کنتاکی 
در  1999آوريل  20در   که  ساله 17و دايالن کلئبولد   ساله 18کرد، و اريک هاريس 

  نيمه  از اسلحه  در ايالت کلورادو با استفاده) Littleton(رستان کلمبين در ليتليتون دبي



قتل رساندند از بازيگران پروپا   نفر را به 13قبل از خودکشی   اتومات و مواد منفجره
  .بودند Doomقرص بازی ويديويی فرا خشونت 

  
 

 
  

کودکان   يش از حد، بيشتر مورد توجهايجاد هيجانهای ب  به  بازيهای خشن ويديويی با توجه
  های گروهی که آن در رسانه Mنوع   اين بازيها بويژه  تبليغات گسترده. و نوجوانان است

افراد غير   آن به  حتا در مجالت کودکان نيز انعکاس می يابد و فروش کنترل نشده  متاسفانه
  . بازيهای خشن ايفا می کنداين نوع   در کشاندن کودکان بهنقش بسيار مخربی   بزرگسال،

عناوين تبليغ اين بازيها در مجالت کودکان گويای بدون شرح نقش منفی   به  نگاهی کوتاه
و  کودکان  آنها در رشد و عادی سازی پرخاشگری و خشونت در ضمير ناخودآگاه

  :است نوجوانان
  !دوستانت را بکش  ـ بدون احساس گناه

  ! همسايه  ـ  جالب تر از کشتن گربه
  !بگذار قتل عام را شڕوع کنيم:  Destregaـ در تبليغ برای بازی 
  !با تبر است  همان سادگی کشتن بچه  به:  Carmageddonـ در تبليغ برای بازی 

در اثر حمالت موشکی تنها سر شدن دوستانتان   تکه:  Quakeـ در تبليغ برای بازی 
  !است آغاز

های پلی ستشن و  بازيهای ويديويی و دستگاه  کنندهکمپانی های توليد   به  دکترين وابسته
ميليارد  10  بالغ به  از فروش بازيهای ويديويی که  سود سرشار ساالنه  به  ننتئندو با توجه

های مثبت اين بازيها در  دالر می شود سعی در انکار تاثيرات منفی اين بازيها و يافتن جنبه
از سوی نوجوانان آمريکايی   جنايات انجام گرفتهباور آنها   به. فکری کودکان دارند رشد

در گزارش . تمام بازيگران بايد جانی و قاتل می شدند  اين بازيها ندارد وگرنه  ارتباطی به
  در جواب 1998مجلس سنای آمريکا در اوايل سال   کميته  روول هويسمن به. پروفسور ال

های خشن يا بازيهای  صحنه  کردن به  گاهيی با ن هر بچه  نه: " است  چنين سخنانی آمده  به 
جديدا   آن کمک کنند، چنانکه  عوامل ديگری نيز بايد به. خشن ويديويی حتما خشن می شود

سرطان را باال می برد، قرار   هر نخ سيگار شانس ابتالء به  در کلورادو شد اما همچنانکه
نسبت   اين کودکان را به رفتارهای خشن بروز گرفتن  در معرض چنين  فيلمهای، احتمال

  ."ديگران باال می برد
   
  



  زا موزيک و آوازهای خشونت
  

  مطلق،  فقط موسيقی می تواند حقيقت جوهر وجود، اراده" 
      "جبر غم انگيز و هويت اساسی ما و جهان را آشکار سازد     

                  
  شوپنهاور             

 
  

"    نافالطوباور   به. داردترديد  وان انسانتاثير موزيک بر روح و ر مورددر کمتر کسی 
ای در روح انسان دارد و اگر درست به کار رود،  نغمه و وزن موسيقی تاثير فوق العاده

: گويد می در تعريف موسيقی او . "تواند زيبايی را در روياهای روح جايگزين کند می
 ر،  جهش به تصور، بال به تفک  موسيقی يک ناموس اخالقی است که روح به جهانيان،
  ".ربايش به غم و شادی  و حيات به همه چيز می بخشد

است، انسانها در هنگام درد و   زندگی بشريت بوده بخش جدايی ناپذير   موزيک همواره
، می رقصند و گاها تحت  وجد در آمده  می برند، با آن به  آن پناه  حرمان، شادی و خوشی به

جای خاصی را در فکر و   بويژه  امروز موسيقی . ی آينددر م  گريه  تاثير سوز آن به
  در اياالت متحده  طبق تحقيقات انجام گرفته. است  نوجوانان اشغال کرده  زندگی روزمره

  .موزيک گوش می کنند  ساعت به 40  هر هفته  ساله 16تا  14آمريکا افراد 
طبق . باشد  ضادی نيزداشتهمی تواند نقش کامال مت ،خوداما موسيقی عليرغم اثرات مثبت 

حاوی اشعار   که یپسيکولوژی آمريکا موزيکهاي  اتحاديهاز سوی   تحقيقات انجام گرفته
        موجب افزايش خشونتهای رفتاری ـ عاطفی در کودکان و نوجوانان  "خشن هستند 

ن بهتري "  جای آنکه  در چنين مواردی موسيقی به ،بر خالف باورکنفوسيون". می شوند
  شود به" و موجی از دوستی و نيکخواهی   عامل اصالح آداب و رسوم و اخالق جامعه

پرخاشگری، خودکشی، خشونت، اعتياد   ، مشوق کودکان و نوجوانان به ضد آن تبديل شده
 حاملگی در نوجوانان، بی احترامی  سکس پيش از وقت،  نامعمول به  جهمواد مخدر، تو  به

 .می شودزنان   و رفتار خشن با
،  تاثير آواز و موزيک های خشونت زا بر کودکان کمتر مورد توجه قرار گرفته  متاسفانه

مرلين   و)Nine Inch Nails(هايی از قبيل ناين اينچ نيلز بسياری از آهنگهای گروه
مبلغ خشونتهای فيزيکی و جنسی با زنان و کودکان،   که) Marilyn Manson(مانسون 

تنها   محدوديتی نه  مواد مخدر و خودکشی هستند بدون هيچگونه  بردن به  قتل و کشتار، پناه
  های سال به عنوان بهترين خواننده  به  فروش  می رسند بلکه  بطوری فراگستر تبليغ و به

ترتيب   به(  MTV  از سوی کانال مشهور و پر بيننده) Grammy(گرمی   دريافت جايزه
  .ل می گردندنيز نائ) 1999و  1998در سالهای 

حد غير قابل تصور   عناوين و مضمون برخی از اين آهنگها نشان دهنده  به  نگاهی  کوتاه
اصطالح هنرمندان مدرن در ترويج و گسترش خشونت و رفتارهای ضداجتماعی و   اين به

 هايی از آهنگهای است، نمونه  و خانواده  زيرپا نهادن قوانين اجتماعی و انسانی در جامعه
 :ن مانسونمرلي
  !وو فرحبخش نيست در رانده) جنسی(کسی می گويد تجاوز   ـ  چه



  !بندی کند را بکشيم و خدای شما آنها را دسته  ـ بيائيد همه
  )از آلبوم جواز مرگ! ( ـ در رپ قساوت را تمرين کن
  سر راهت قرار بگيرد نفرت داشته  که يی جنده، از هر مادر  ـ وقتی برای تبعيض نمانده

  !باش
  .................................و 
  
 

 
 

با اين اشعار " مرد بزرگ با تفنگ" نام   موسيقی ناين اينچ نيلز سی دی خود را به  يا گروه
  :وارد بازار فروش کردند

  )هستم  بله(من يک مرد بزرگ هستم 
  و تفنگ بزرگی دارم
  آلت بزرگی برام بيار
  ميخواهم خوش باشم،
  نگهدار آنرا جلوی پيشانيت

  مجبورت می کنم آنرا بمکی
  ات را سوراخ کنم ممکن است کله

  ميدانی 
  ،تنها بخاطر کردن آن

  من هر اينچ يک انسانم
  تو نشان خواهم داد  و بنوعی به

  ،خود و تفنگ کونيم را
  حاال ديگر هيچ چيزی نمی تواند مرا متوف کند

  ! آتش کن، آتش، آتش،  آتش
ثير موسيقی  بر رفتار و کردار نوجوانان خيلی بيشتر از باور بسياری از محققين تا  به

تا  7کالس های   ، نوجوانان آمريکايی در فاصله تلويزيون است، طبق آمارهای بدست آمده
تحقيقات کارشناسان در. موزيک راک گوش می کنند  ساعت به 10،500بطور متوسط  12

خشن بر کردار و رفتار تاثير موزيک  های معتبر آمريکايی و پژوهشگران دانشگاه



 Lowa Stateدولتی لووا  در دانشگاه  تحقيقاتی که. است  اثبات رسيده  به نوجوانان
University با تاثير موزيک بر رفتار دانشجويان   در رابطهآمريکا   در اياالت متحده

موزيکهای خشن   به  ، پرخاشگری و خشونت در دانشجويانی که انجام گرفت نشان داده
  .نمی کنند اين قبيل موزيکها گوش   به  می کنند بيشتر از آنهايی است کهگوش 

با قتلهای مکرر و در حال افزايش نوجوانان در مدارس آمريکايی   در رابطه  تحقيقاتی که
اکثر اين نوجوانان مانند اريک هاريس و دايالن کلئبولد   است نشان می دهد که  انجام گرفته

 3کارنيل قاتل  يک معلم  دردبيرستان کلمبين،  مايکل همساالن وتن از  12عامالن کشتار 
قاتل  )Kip Kinkel(يی در پدوکای غربی کنتاکی، کيپ کينکل  همکالسی در مدرسه

 در سپرينگفلد ايالت )Thurston( ترستون دانش آموز در دبيرستان 2والدين خود و 
معلم در ايدنبورن  قاتل يک )Andrew Wurst(، آندريو وورست  )Origon(اوريگن

)Eidenborn(  يی اش  هم مدرسه 2در ايالت پنسلوانيا، لوک وودهام قاتل والدين خود و
مرلين آوازهای گان هميشگی از شنوند... درمی سی سی پی و )Pearl(پيرلدر دبيرستان 

) Bill Owens( بيل اووينس .بودند  Doomويديويی مانندخشن و بازيهای مانسون 
حق از چنين   کلمبين به  ت کلورادو چند روز پس از کشتار در مدرسهفرماندار ايال
ويروس وارد فرهنگ ما : " عنوان ويروس فرهنگی ياد کرد، او هشدار داد   آهنگهايی به

می   بخشی از اين ويروس فرهنگی هستند که ,برخی از موزيکهای پرطرفدار... است   شده
  ".سوی خشونت شوند  به توانند موجب کشاندن برخی از نوجوانان ما

با تاثيرات مخرب فيلمهای خشن، بازيهای فراخشن ويديويی و   مقابله  بی شک شيوه
ترل و کن  تنها نياز به  نه... های مختلف متال، متال سنگين و  موزيکهای خشونت زای گروه

ی مستلزم همکاری و کنترل قانونامراين   دارد، بلکهمراقبت و روشنگری از سوی والدين 
سرشار از ويروسهای فرهنگی   ی کهي جامعه. است  از سوی نهادهای قانونی و مدنی جامعه

  را آلوده  باشد فضای طبيعی جامعهاز سوی کمپانيهای مولد آنها پشتيبانی عظيم مالی  با
گرفتار   والدين بطورعمده  يی که جامعهدر . می سازد بسيار دشوار با آن را  ، مبارزه ساخته
هستند و فرصت اندکی برای معاشرت با فرزندانشان دارند و کودکان   عاش روزانهتامين م

های گروهی  و نوجوانان بطور دائم در معرض و تحت تاثير تبليغات سرسام آور رسانه
کودکان و نوجوانان امروز و   حال و آينده  با اين طاعون فکری که  هستند، مبارزه

دخالت مستقيم نهادهای دولتی،   ی اندازد نياز بهجدی م  سازندگان فردا را در مخاطره
و همچنين پيشگيری از فروش  اجتماعی ـ مدنی و کنترل شديد توليد، پخش و فروش آن

   . داردآمريکا   آزاد سالح گرم در کشورهايی چون اياالت متحده
و   اختصار بخشی از پيشنهادات آکادمی پزشکان اطفال آمريکا برای مقابله  به پايان،در 

  :ميگردد  ارائهنيز بر کودکان   کاهش تاثير منفی موارد ياد شده

      ها بر رفتار نوجوانان و با تاثير موسيقی و ويديو کليپ  ـ  تحقيقات بيشتری در رابطه
  .کودکان انجام گيرد

بايد سعی در  ) The music video industry (موزيکـ  ويديو   ـ  صنايع توليد کننده
مناسبات اجتماعی،   پيام آور موضوعات مثبت در عرصه  کههايی کنند توليد ويديو

نسی، هماهنگی نژادی، دوری از مواد مخدر، احتراز از خشونت،  رفع نزاع، پرهيز ج
  .دناز بيماريهای قابل انتقال آميزشی باش پيشگيری از حاملگی و اجتناب



بينندگان و و خويشتنداری  بايد سعی در پرورش حساسيتويديو ـ موزيک ـ توليد کنندگان 
  .باشند  داشتهشنوندگان آن 

حاوی  الگوهايی  مثبت برای   کنند که  عرضهبازار  بهموزيکهای بايد   ـ  صنايع توليد کننده
  .دنکودکان و نوجوانان باش

و والدين در گردهمايهای  با آموزگاراندر همکاری و همياری ـ  پزشکان اطفال بايد 
و نوجوانان را مورد تاثير موزيک بر کودکان   مسائل مربوط به ،يی و سرتاسری منطقه

  .رار دهندبحث و بررسی ق

ا کودکانشان تحت تاثير آنه  باشند که  داشته یـ  والدين بايد نقش فعالی در کنترل موزيکهاي
  .را می خرند ، سی دی يا ويديوهای آنها قرار داشته

فراگيری نقش   آنها را در، والدين   رست بههای درهنموددادن ـ  پزشکان اطفال بايد با 
ن  تلويزيو  فرزندانشان به  همراه  بايد سعی کنند بهوالدين . های گروهی ياری رسانند رسانه
 .، محتويات فيلمها را با آنها  مورد بحث و بررسی قرار دهند کرده  نگاه

 :منابع

- Violence in Media, James D. Torr, Book editor,2001 by Greenhaven Press, Inc, San 
Diego, California,USA 

- Mass Media, Opposing Viewpoint, William Dudley, Book editor, 2005 by 
Greenhaven Press, Inc, USA 

- Television, Opposing viewpoints, thomasori&Gale, Jamuna Carroll Book Editor 2006, 
USA 

- Violence in Film and television, James D. Torr Book Edior, 2002 by Greenhaven 
Press, Inc, San Diego, California,USA 

- Advertising, Opposing Viewpoint, Lura K. Egendorf, Book Editor, 2006 by 
Greenhaven Press, Inc, San Diego, California,USA 

- Exposure to Violence Media: The Effect of Songs with Violent lyrics on Aggressive 
Thoughts and Feelings, Craig A Anderson and Nicholas L. Carnagey-Lowa State 
University & Janie Eubanks- Texas Deo. Of Humaen service, Journal of Personality 
and Social Psychology 2003, Vol.84,No.5, 960-971 

-  Music Videos Promote Adolescent Aggression,By William J. Cromie Gazette Staff, 
The Harward University April 09, 1998 
http://www.hno.harvard.edu/gazette/1998/04.09/MusicVideosProm.html 

- Testimony The Social Impact of Music Violence, AMERICAN ACADEMY OF 
PEDIATRICS, Frank Palumbo, M.D., FAAP, November 6, l997, 
http://www.aap.org/advocacy/washing/t1106.htm 

- Psychology And Music Violence, http://www.freeessays.cc/db/39/pnl251.shtm 
   -  http://www.msnbc.msn.com/id/15938244/site/newsweek/page/0 

- Video game addiction: A new diagnosis? June 21, 2007 03:20:19 PM PST 
             http://health.yahoo.com/news/176635 
    

از سايت قاصدک اميد   ماندگار، برگرفته  ماهيت موسيقی، حسن روشان، ماهنامه  جستاری در باره -
http://ghasedakeomid.myblog.ir/Cat/10.aspx 

   




