
 

  حمد ساويز

 وقفهبي يان
 قرار اگر: هد
پيام و هانه
 قالب در د،
 اجاق سر ر
 و ميل به ي
 صورت به و

... ماست روز

 از دست ز،
 كتابخانه در

 نياز به تبط

١ 

اح سيد: رنده 

جري واسطه به 
ده نشان را ايي

صحن ناهمگون 
كندمي تداعي را

بر كه بود خواهد
كاري و كند،مي 

و همزمان را ني
ر هر شام و هار

نيز غذا صرف ز
د وقتي. دارد ي
مرت مطالب به ها

وبسايت  ي
http://w 

       ان

نگار

كه هستيم ون
زآسيب اين اند

ملغمه اين اگر 
ر متفاوت طلبي
خ بزرگ ايلمه
تخليه آن در ه
شيرين و ميوه و
ناه و پزد،مي ما 

از پس. داريم ب
نيازهايي ما، سم

تنه داريم، خاب

توانيد بر رويرا مي
www.asaviz.ir

 

روا سالم

تلويزيو رواني ي
تومي مثال يك
آمد؟مي ما مت
مط يا كندمي ك
قابل مانند غذا ن
خانه بيرون از ت

 خامه و گوشت
خانه اجاق تش
  ند؟

انتخاب  و خود
جس مانند نيز ما

انتخ فرصت نيم،

 

مت انسان و رسانه
r                       

بسمه تعالي

ناس تغذيه

 خشن يسي
. كنيدمي ده
 به مربوط ي
 بينيدمي تي
 صحنه و ست
 به است، ده

 درباره ستند

رسانيآسيب وجه
ي. دهدمي رخ ب

سالم سر بر چه
تحريك ما در را
اين احتماالً د؟

شوت يك طريق
گ و سبزي و ان
آت روي دارد هم
كنمي چه ما ت

نياز به توجه 
م ذهن. دهيمي
كن پيدا خود ال

بط با موضوع سالم
       :بيابيد مقابل

ت و ذهن

پلي فيلم يك ما
مشاهد قتل چند

بعدي هايصحنه
تبليغاتي سپس. 
اس اخبار بعد ت،

داد رخ همسايه
مس يك كنيم،ي

  ...شودمي

متو كمتر مروز
انتخاب و تحليل

چ دهيم انجام ت
متفاوت ساسي

آمدمي پديد يي
ط از دارد دائماً ي

نا و پياز او دتر،
ه با موارد اين ه

سالمت با غذا ين

فرصت ما يعي،
مي هضم رصت
سوا يا نياز يك

و ساير مقاالت مرتب
مبا نشاني   ساويز

http

شفتگي

م براي دارد ظه
چ شما كمي له
ص و آيد،مي قي
است هيمااليا ي
غذاست به ما قه

كشور در خيراً
مي عوض را ال

م پخش ستوايي

ا ما خبررساني،
ت و تفكر مجال 
صورت همين به

احس يك هر كه 
غذاي چگونه ت،
كسي را آن يات
بد همه از و دارد
همه.  كندمي ي
ا  خوردن كه ت

طبي تغذيه انند
فر خود معده ه
براي پاسخي تا

اين مقاله و گرامي،
تشار آثار استاد

://www.asav

آ: يزيون

لحظ يك در ون
فاصل با دهد، مي

عشقي فيلم يك
هايقلّه تا مايي
ذائق تحريك آن

ا كه را فجيعي
كانا. دهدمي ن
اس هايجنگل ن

خ مزاياي از نظر
وجود عدم و ت

ب را خود تغذيه
پنهان، و شكار

يافتمي تجسم ك
محتوي اما است،

ند خانه ساكنين
خالي ما ديگ در

است آن پرسش

ما طبيعي، گي
به و كشيممي ن

ت كنيممي پيدا

 
خواننده
دفتر انت

viz.ir 

  

تلوي

تلويزيو
م نشان
سپس
پيم كوه
در كه

كشتار
نشان ما

پرندگان

ن صرف
اطالعات

ما بود
آش هاي

خوراك
ما خانه
س ذائقه
د درهم
اكنون

زند در
خوردن
حضور



 آشفتگي ذهن و تغذيه ناسالم روان: تلويزيون: مقاله

 http://www.asaviz.ir 

 اين، بر عالوه.  برسد وسيع و كلي بينش يك به مطالب دادن ارتباط با تا دهيممي فرصت خود ذهن به و پردازيممي خود
 رد يا پذيرفتيم و كرده، تحليل را مطلب آگاهانه وقتي و كنيم، تفكر كنيم، مكث خوانيممي كه مطلبي روي توانيممي

 براي فرصتي نه ناسازگار، و ناخواسته اطالعات وقفهبي و ممتد جريان با تلويزيون اما. دهيم ادامه مطالعه به كرديم،
 به ما. آوردمي پديد ما ذهن در پيوسته و كلي بينشي نه و گذارد،مي باقي تفكر براي مجالي نه دهد،مي ما به انتخاب
 به كه اياداره مانند شوند،مي ثبت ذهن در شدن تحليل بدون كه هستيم فراواني اطالعات كنندهدريافت منفعل صورتي

) حافظه( بايگاني به هاآن سقم و صحت بررسي بدون را هاپرونده از خيلي است ناگزير ورودي، هايپرونده تراكم علّت
   .بفرستد

 ناهشيار ذهن انرژي از بخشي و دهندمي جوالن ما ذهن در ورود از پس ما، ذهن در شده وارد اطالعات  كجاست؟ مشكل
 شايد كه كند،ايجادمي ما در بدحالي نوعي خود اطالعات اين انسجام عدم و آشفتگي دهند،مي اختصاص خود به را ما

 آن به و ببنديم، را خود چشمان تلويزيون، ساعت چند ديدن از پس است كافي. بناميم "اطالعاتي رودل" را آن بايستي
 برانگيخته را متفاوت احساسي ورودي اطالعات از يك هر. كنيم توجه دارد جريان ما ذهن در هشيار زيرسطح اليه در چه
 بازخواني حال در ديگري از پس يكي آشفته و متراكم تصاويري اكنون است، فراخوانده ما حافظه از را متفاوت مطالبي و

 آن كليت براي معنايي نامرتبط مجموعه اين اجزاي دادن اتصال با كوشدمي ناهشيار سطح در ما ذهن گويي است،
  .نمايد جستجو

 ،)تلويزيون( وسيله اين ظهور از قبل بدانيم كه شودمي آشكارتر زماني گوش، و چشم تغذيه نوع اين بودن طبيعي غير
 آمار طبق بر امروزه، اما. نبود باريخشونت صحنه هيچ گاه و شمار،انگشت تعداد شاهد خود، بلوغ زمان تا كودكي هر شايد

 اين. است تلويزيون طريق از) ساختگي و واقعي از اعم( قتل صحنه 8000 شاهد ابتدائي دوران پايان تا كودكي هر موجود،
 با قتل واقعي صحنه يك ديدن با تفاوتي اغلب شود،مي داده خرج به سازيفيلم هايتكنيك در كه تالشي با هاصحنه

 و دهيم، نشان واكنش آن به ما از يك هر تا بود كافي واقع عالم در هاصحنه اين ديدن كه دانيممي و ندارند، آن جزئيات
 مشاهده حين در اما. كنيم فكر آن به نيابيم خود ذهن برانگيخته سواالت برخي براي پاسخي كه زماني تا حداقل و مدتي

. ندهيم نشان واكنشي انگيزند،برمي ما در را طبيعي واكنش نوعي كه هاييصحنه به كه كنيممي تمرين داريم ما تلويزيون
 جري كه چنان و شده، برانگيخته ما در رواني فشار و شده تحريك ما احساسات. شودنمي ساكت ما طبيعي واكنش اما

 در دانيمنمي كه حالي در داد، خواهيم نشان واكنش آن به زماني ما نويسد،مي آن آثار و تلويزيون از خود تحليل در ماندر
   .دهيممي نشان واكنش داريم چيزي چه به واقع

 ما. زنندمي خشونت به دست اي،قهوه لباس با افرادي آن، در كه ايمكرده مشاهده را فيلمي گذشته ماه در:  مثال يك
 احساس ايستد،مي ما كنار در مشابه ايقهوه لباس با مردي اتوبوس در كه امروز اما ايم،كرده فراموش را فيلم مشاهده

 ما ذهن در ايقهوه لباس با كه مفاهيمي از برخي آوريم، ياد به را فيلم كه آن بدون حتي. كنيممي او به نسبت بدي
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 مراتب به ما واكنش است ممكن بزند، ما به ناخواسته ايتنه مرد اين اگر. گرددمي تداعي ما ناهشيار در بود، شده متصل
   .داديممي نشان عادي همشهري يك به كه باشد واكنشي از شديدتر

 مجال كه اطالعات اين از بخشي. است ديگري مبحث خود مدت، طوالني در ما ناهشيار در شده جذب اطالعات آثار
 به مجدداً ما خود تجربه عنوان به بعداً و شودمي افزوده ما) حافظه( ناهشيار ذخيره به ما ذهن در اند،نيافته شدن تحليل
 پنداريم،مي خود فكر آوريممي ياد به كه را آنچه گاه. گيردمي قرار ما خودكار عملكرد مبناي و گردد،برمي هشياري سطح

 در واقع در ماست ذهن در چه آن ايم، نداشته هم ايتجربه و بوديم نكرده فكري خصوص آن در گاه هيچ ما كه حالي در
نداشته پديده واقعيت با تماسي خود ما كه جاآن از. ايمكرده فراموش را آن منبع زمان گذشت با و شده ديده تلويزيون

 همين اساس بر ما و است، رسانده ما به تلويزيون كه است ساخته روايتي پديده، آن به نسبت را ما ذهنيت اولين ايم،
 دست در تضميني هيچ زيرا دارد، نگراني جاي مطلب اين. كنيممي تنظيم را خود هايواكنش تمامي كه است ذهنيت
 كه آن از نظر صرف را، خود ذهنيات ما حال اين با. باشد منطبق واقعيت خود با واقعيت، از تلويزيون روايت كه نيست
 و پنداريممي خود افكار ياخير، باشد كرده عبور ما خود تحليل صافي از و نه، يا باشند شده داده شكل تلويزيون توسط
  .  كنيممي دفاع آن از مصرّانه حتي
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