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به اي كه پديده، مواجه ساختن ذهن با انبوهي از اطالعات است، در مخاطب كاهش قدرت تحليليك راه رايج براي 
ها و يافتن حقيقت يكي از موانع اصلي ذهن در پردازش ورودي آلوين تافلرمعروف است و به گفته  1سريز اطالعاتي

  :است
شود كه به سرعت و با الگويي نامنظم در حال تغيير، يا كامالً بديع و جديد وقتي شخص ناگهان در موقعيتي قرار داده مي

صحيح عقالني، كه هاي او ديگر قادر به انجام ارزيابي. يابدكاهش مي) يعنسبت به وقا(بيني او دقت پيش... است،
  .گيرند، نخواهد بودها شكل ميرفتارهاي معقول بر پايه آن

اي بر ايران متمركز شده، و با شبكه ماهوارهسه هزار بيش از  رئيس صدا و سيماي كشور،گفته بنا بر شايد اين كه 
پردازند، شود به ارائه برنامه مياجتماعي را شامل مي-سياسي هايغرايز تا ارائه تحليلموضوعاتي كه طيفي از تحريك 

  . قابل درك باشد نظراز همين م

، به تعويق بلوغ عقالني و شخصيتي در مردان به پسران؛ ناپختگي مدرن تبديلگري كراس، نويسنده كتابي با عنوان 
  :نويسدو مي كندسبك زندگي امروزي كشورهاي صنعتي اشاره مي

چيزهاي "و افزايش تجارت  )پختگي(نزول عالئم بلوغ ذهني را به عنوان تركيبي از مورد بحث شايد بتوان مشكل 
محو شدن آدابي كه مردان و زنان را  آن است كه استدالل يكي از فيلسوفان به نام بروس ويلشاير.  توصيف نمود 2"باحال

اي به دوره ، به نوعي نيازختسادر طبيعت و زندگي اجتماعي مشاركت داده و پايبند مي به تدريج عميقاً با افزايش سن
از  .شودتأمين مي )هاي كامپيوتريها و بازيمانند فيلم(تجاري هاي منتهي شد كه به سادگي از طريق كاال ضربان لذّت

از طريق (هاي اوليه جواني ر همان سالرا با اين حجم باال و د) كاذب(رضايت لذّت و سوي ديگر، وقتي افراد اين 
-به دست آورند، در همان مرحله از رشد خود متوقف مي) شودگرايي به آنان عرضه ميكاالهايي كه در فرهنگ مصرف

آيد پذيري بيشتر به دست ميتري كه از كار و زحمت طوالني و مخاطرههاي دروني بزرگشوند، زيرا از تعقيب رضايت
مسائل جوان را  البته آسان است كه در همه اين. خوردبه اين ترتيب است كه بلوغ ذهني آنان كليد نميمانند، و بازمي

 هاي فرهنگ مصرف شكوه كنيم، يا در عين افسوس خوردن، براي جبراناو در برابر وسوسه "وادادن"سرزنش كنيم و از 
كه درونمايه آن تهاجم و  بشناسيم تبه رسميرا ساختگي بلوغ ذهني در جوانانمان، دنيايي  عالئم فقدان احساس

  .]1[ برداما اين هم كاري از پيش نمي خودنمايي است،

گرايي، فرهنگي در تبليغات به وجود آمد كه با دامن زدن به لذّت ميالدي به بعد در كشورهاي صنعتي 1950از سال 
رسد كه خانواده هم، كه در واقع به نظر مي. ر دادمند شدن از كاالها رودرروي والدين قراجوانان را براي خريد و بهره

هاي اهداف و ارزشداري نيست، زيرا كانون طبيعي رشد عاطفي و عقالني انسان است، محبوب فرهنگ سرمايه
گرايي و از اين رو در برابر تسليم شدن جامعه به مصرف گرايانه نيستطبيعي و ذاتي خانواده همسو با اهداف مصرف

بازار كاالهاي  رونقاز اي كودكان و نوجوانان توسط تجربه والدين، هاي لحظهبا مهار خواستهخانواده  .كندمقاومت مي
 در برابرهاي عاطفي دروني، او را با رشد دادن انسان مستقل و متكي به داشتهخانواده همچنين . كاهدمي مدارهيجان

 و با پشتيباني و حمايت خود او را از ،مقاوم نموده ت نفسعز فقدان كمبودهاي عاطفي و از يناش مصرفاعتياد به 
  .كند حفظ مي "دردسربي"و  "دفاع بي"ماشيني تبديل شدن به يك نيروي كار 

  :نتم رد هراشا دروم عبانم
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