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سخنپژوهشکده

فقه و زندگی و سبک زندگی اسالمی
اس���امیشدنزندگیاجتماعیدرمرحلهشناختسه

گامدارد:
ش���ناختمعروفومنکردرفعالیتهایفردیوروابط

انسانوخداوندعّزوجّل.
ش���ناختمع���روفومنکردرح���وزهرواب���طاجتماعیو

معاماتاقتصادی.
ت.

ّ
شناختمعروفومنکردرروابطدولتومل

درگاماولفعالیته���ایفقه���ی،اخاق���یپژوهشهای
اخاقمدارفراوانیتوس���طعالمانومحقق���انپدیدآمدهو
اصاحوتقویتروابطعبادی،عقیدتیومعرفتیانس���انبا
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خداوندمتعالراموردتوجهقراردادهاست.
گامدومیعنیشناختمعروفومنکردرروابطاجتماعی
کهباوج���ودبرخیاز کاریاس���ت ومعام���اتاقتص���ادی،
آث���ارعلمیوپژوهشهایارزش���مندبانگاهتخصصیبههر
صنفموردتوجهقرارنگرفتهاست.سلسلهکتابهای»فقه
وزندگی«بهپژوهشونگارشدرحوزهاصنافخاصتوجه
داردوبایدهاونبایدهایفقهیواخاقیوآداباسامیهر
اتحادیهصنفیودستاندرکارانمشاغلمختلفتولیدی،
توزیعی،وخدماتیرامحورپژوهشونگارشواطاعرسانی

خویشمیداند.
گامس���ومدرش���ناختمع���روفومنکربهرواب���طمردمو
حکومتهااختصاصدارد،اس���امیشدنروابطدولتو
گامبهسویرضایخداوندمتعالمحسوب تباالترین

ّ
مل

میش���ودودرس���ایۀپیرویازرهبریالهیوتس���لیمدولتو
ملتدربرابرقوانینقرآنوعترتامکانپذیراست.

درحدودسالهای1372شباآغازفعالیتهایستاد
ام���ربهمعروفونه���یازمنکرطرحپژوهش���ی»فقهوزندگی«
توسطجنابحجةاالساموالمسلمینحاجشیخمحمد
حسینفاحزاده،درپژوهشکدهباقرالعلوم7قم،پیریزی
کتابهایی ش���د.هدفطرح،تألی���فوتدوینمجموع���ه
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درزمین���هآدابواح���کاماس���امیبرایاصنافومش���اغل
گ���وناقتصادیوبازاریانکش���وربود.ب���اهماهنگیاین گونا
دونهادفرهنگیتألیفحدودبیس���تجلدازاینمجموعه
درس���الهایآغازکمکخوبیبهبازاریانمتدیندرزمینه
ش���ناختاح���کامش���رعیوحالوحراممش���اغلبش���مار
کارهمبه میرف���ت.امامثلبس���یاریدیگ���رازطرحهاای���ن
دالیلمختلفناتمامماندودرزمینۀاحکامفقهیبسیاری

اصنافاثریفراهمنیامد.
ضرورتاس���امیش���دنبازار،عاقۀبس���یاریازکس���بۀ
محت���رمدربخشهایتولی���دوتوزیعوخدم���اتوپیگیری
دبیرمحترمس���تادامربهمعروفونهیازمنکرحجةاالسام
والمس���لمینزرگردامعّزهالعالیس���بباحیایمجّدداین
کارب���ردیدرس���ال1393شش���دوتالیف طرحپژوهش���ی
وتدوی���نکتب���یدیگردرزمین���هفقهاصنافدردس���تورکار

پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر قرارگرفت.
درسالهایآغازین،اینپژوهشهاباهدایتوحمایت
گرامیحججاس���ام س���تادونظارتعلمیوفقهیبرادران
محمدحس���ینفاحزادهومحمودمهدیپورش���کلگرفت
وبیس���توچنددفترازآنفراهمآمد.اینکباردیگرپساز
حدودچهاردهسال،اینکارناتماموبرزمینماندهبهتوفیق
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الهیونظارتجنابحجةاالساموالمسلمینآقایحاج
گروهیازفضایحوزه س���یدمحمدتقیعلویوهمکاری

علمیهقمدرپژوهشکدهامربهمعروفپیگیریمیشود.
همیش���هاصنافمحت���رموصاحبانمش���اغلدرانجام
وظیف���هخودنیازبهاحکاموقوانینالهیدارندوالزماس���ت
مع���روفومنکراتصنفیرابشناس���ند.تحّوالتصنفیو
دگرگونیهادرحوزهکس���بوکارس���ببمیشودکهاحکام
گیرد براساسنیازهایروزموردبازنگریفقهیوعلمیقرار
وتفق���هواجتهادجدیدض���رورتیابد.ازای���نروباردیگربا
اس���تفادهازفت���اویمراج���عبزرگ���وارتقلی���دوقوانینمصوب
کارنش���دهدربرنامهپژوهش���ی ش���وراینگهب���انموضوعات
قرارگرفتوبیس���تاثرجدیدتحقیقوتولیدش���د.عناوین

پژوهشهایسال1393شبدینشرحاست:
احکامصنفطاوجواهر

احکامتلفنهمراه
احکامبازیهایرایانهای
احکامصنفاتوبوسرانی

احکامصنففرشوتابلوفرش
احکامصنفکیفوکفش)سراجان(

احکامصنفماهیفروشان
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احکامصنفناشران
احکامصنفپوشاک
احکامصنفنانوایان
احکامرایانهواینترنت

احکامصنفپرندگانوپرندهفروشان
احکامصنفاغذیهفروشان

احکامصنفپارکها
احکامعمومیکسبوکار
احکامصنفقهوهخانهها

احکامصنفالکتریکی
احکامصنفعطاریوداروگیاهی

احکامصنفلوازمصوتیوتصویری
احکامبیمهها

ای���ندفترازفقهوزندگیکهباتاشبرادرگرامیحجت
االس���اموالمس���لمینمحمودصادقیپدیدآمدهبهاحکام
بازیه���ایرایان���هایاختص���اصیافت���هاس���توامیدواریم
محققانوبازاریانمحترمباارائهتجاربومس���ائلش���رعی

خویشمارادرتکمیلایناثریاریکنند.
بادرخواستتوفیقازخداوندداناوتواناویاریمحققان
حوزویوهمراهیاصنافکش���ور،بسیجاصنافومسؤالن
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س���تادهایامربهمعروف،میتوانبهس���ویاس���امیش���دن
بازار،آرامشروانیجامعه،کاهشجرموتخلفاتاقتصادی

وکسبرضایحضرتحقگامهاییبلندتربرداشت.
امیدواریمباش���ناختاحکاماله���یدرتمامبخشهاو
اج���رایآندرزندگ���یفردیواجتماعیودرس���ایهفقهناب
اس���امیوباهدایتحضرتبقیةاهللعجلاهللتعالیفرجه
الش���ریف،توحیدوعدالتدرسراس���رعالمحاکمگردد.ان

شاءاهلل.

قمپژوهشکدهامربهمعروفونهیازمنکر
ک355 خیابانسمیهکوچه12پا

Al-adl.ir
info@al-adl.ir
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پیشگفتار
ام���روزههمگانمتوجهعاقۀاف���راد،بهخصوصجوانان
 کهدر ونوجوان���انبهبازیهایرایانهای،اع���مازبازیهایی
رایانههایخانگیقابلاجراهس���تند،یابازیهایقابلاجرا
گوش���یهایتلفنهمراهویادس���تگاههایبازیخانگی در
مثلسگا،پلیاستیشنو...شدهایم؛امابیاطاعیآناناز
آسیبها،توهینهاوتحریفهاییکهدراینبازیهاوجود
دارد،باعثبسیتأس���فاست.وقتیکسیاینمطالبرا
کهاینبازیها برایآنانروش���نکند،تازهمتوجهمیش���وند
فقطبرایسرگرمینیستند؛بلکهبااهدافخاصیساخته

میشوند.
باتوجهبهاهمیتاینموضوعوجهتآشنایینوجوانان
وجوانانبهآس���یبهاواحکامبازیهایرایانهای،ازسوی
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پژوهش���کدۀامربهمعروفونهیازمنکرتصمیمگرفتهش���د
کتابجامعیدربارۀبازیهایرایانهاینوش���تهش���ودکهدر

بردارندۀمسائلواحکاماینبازیهاباشد.
اینکتابهشتبخشداردکهشاملمباحثیپیرامون
)اه���دافبازیه���ایرایان���های،فوائ���دبازیه���ایرایانهای،
بازیه���ای در توهی���ن رایان���های، بازیه���ای آس���یبهای
رایانهای،مس���ائلواحکامتولی���د،توزیعومصرفکنندگان

بازیهایرایانهای(میباشد.
کارشناس���انبازیهایرایانه کتاببا براینوش���تناین
ایوگیمرهایحرفهایمش���ورتش���دهاستوازنظراتو

پیشنهاداتآنهادرتهیهکتاباستفادهشدهاست.
درایننوش���ته،سواالتشرعیراازمراجعتقلیدمشهور
گردرکتاب،نظراتفقهیمرجعتقلیدی ذک���رکردهایملذاا
ذکرنش���دهاستیابهآندستنیافتیمیادراینموردنظری
نداشتهاند.انشاءاهللدرصورتیکهایننظراترابهدست

بیاوریمدرچاپهایبعدیاضافهمیشود.
خوانندگانمحترمدرصورتیکهدریکموضوعخاص،
مسئلهشرعیایرادراینکتابپیدانکردندحتمًابهرساله
مرجعتقلیدخودشانرجوعشودیاازایشاناستفتاءکنند.

امیداستاینمجموعهبتواندرسالتخودرادرجهت
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کردناف���کارجامع���هوتعلیماف���رادپیرام���وناحکام روش���ن
بازیهایرایانهایوآس���یبهایآنبهانجامرس���اندومورد

قبولدرگاهاحدیتقرارگیرد.
درپایانازتمامکس���انیکهبن���دهرادرتهیهایناثریاری
کردن���دمخصوص���ًاحجةاالس���اممحم���دخلیل���یوآقایان
کنمو مهدیحقوردیطاقانکیومحمودبالیتشکرمی

ازخدایمتعالموفقیتآنهاراخواستارم.

محمودصادقی
اولذیحجه1436برابربا1394/6/24

شهرمقدسقم
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بخش اول

کلیات
کلیات
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مقدمه
 هنگامیکهخدایمتعالانسانراخلقکرد،دروجوداو
گرازراهصحیحبهایننیازهاپاسخ نیازهاییراقراردادکها
دادهش���ود،درمسیرکمالورش���دقرارمیگیرد،وگرنهسبب
س���قوطاومیشود.یکیازایننیازهایبشر،نیازبه»بازیو

سرگرمی«است.
انس���انهاازدیربازتابهامروز،خودراباوس���ایلمختلفی
س���رگرمومشغولمیکردندودرطولتاریخفقطشکلبازی
وسرگرمیهاتغییرکردهاستودرهرزمانیباسبکخاصی

بازیکردهاند.
درب���ارۀچگونگ���یوآداببازیه���او ائم���ۀاطه���ار: 
سرگرمیهامطالبودستوراتسودمندیرابیانفرمودهاند
کهبااس���تمدادازآنهامیتوانیممحیطیش���ادومفرحفراهم

آورده،خانوادهوجامعهایسالمومفیدداشتهباشیم.
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دردنی���ایام���روزبس���یاریازاف���رادازطری���قبازیه���ای
رایان���هایخودراس���رگرممیکنند.بازیه���ایرایانهایمانند
هروس���یلۀدیگریدارایجنبههایمثبتومنفیهستند.
کارب���رانووالدی���نبای���دتوجهداش���تهباش���ندکهبهس���مت
جنبههایمنفیاینبازیهاکشیدهنشوندوازاینبازیها

برایرشدفکریوتعالیخودوجامعهاستفادهکنند.
همچنینبایددقتداشتهباشند،بسیاریازبازیهایی
کش���ورمیش���وند،متناس���ب کش���ورهایغرب���یوارد ک���هاز
کارهاو ب���افرهن���گمنحطغرب���یس���اختهش���دهاس���تو
ک���هب���افرهن���گودینما صحنههای���یرانش���انمیدهن���د
مغایرتدارند.دراینگونهازبازیهامس���ائلیمانند:ارتباط
آزادزنومرد،اس���تفادهازمش���روباتالکلی،زیرپاگذاشتن
ک���هدرفرهنگ ارزشه���او...ب���هنمایشگذاش���تهمیش���ود
س���ازندگاناینبازیهاامریعادیاستوبرایآنهاقبحی
کش���ورهایاس���امی،مخصوصًا ن���دارد؛ولیهمیناموردر

ایران،قبیحوگناهحسابمیشوند.
کند، کاربرمس���لمانبهاینگون���هازبازیهاع���ادت گ���ر ا
کهبرایاوارزش���مندبودند،بیارزش بهمرورزمانمس���ائلی
گناهمحسوب شدهواموریکهدرفرهنگودیناوقبیحو
میش���وند،برایاوعادیش���دهودیگرقبح���یندارند،البته
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ک���هبرخیازبازیه���افقطبرایاینس���اخته گفت���هنماند نا
کاربرراتضعیفکنندویاتغییر ش���دهاندکهفرهنگودین

دهند،کهدرادامهبهبرخیازآنهااشارهمیشود.

تعریفبازیهایرایانهای

بازیه���ایرایانهای،نوعیس���رگرمیتعامل���ی)دوطرفه(
استکهتوسطدستگاههایالکترونیکیمجهزبهپردازشگر

یا»میکروکنترلر«انجاممیشود.1
باتوجهبهاینتعریف،متوجهمیشویمکهدربازیهای
رایان���های-برخافبقیۀرس���انههایصوت���یوتصویریکه
کاربرعاوهبر درآنهامخاطبفقطمیبینیدیامیش���نود-
دیدنوش���نیدن،خ���ودرادرنقشش���خصیتاصلیبازی
ق���رارمیده���دوبهجایاوتصمیممیگی���ردوتاشمی کند
کهبازیرابهپایانبرس���اند؛یعنیتأثیراینبازیهابهمراتب

بیشترازبقیۀرسانههاست.

پیشینۀبازیهایرایانهای

درسال1949ممهندسیجوانبهنام»رالفبائر«مسئول
تهیۀیکس���ریبرنامهه���ایتلویزیونیش���د.ویبرایاینکه
کاریخّاقان���هونوانجامدادهباش���د،بازیهای���یرادراین

www.gerdab.ir .1،مقاله»ورودس���ریعبازیهایرایانهایخارجیوبررس���ی
ُکندمحتوایآنها«.
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برنامههاگنجاند.اودرسال1967مبههمراهگروهش،موفق
بهساختنخستینبازیتلویزیونیشد.دراینفاصلهافراد
دیگرینیزوارداینعرصهش���دندکهدراینمیانمیتوانبه
»ویلی���امهیگنباتام«اش���ارهکردکهدرس���ال1958م،بازی

»تنیسرویمیز«راطراحیکرد.
درسال1961منیز»استیوراسل«،بازی»جنگفضایی«1 
راتولیدکردکهپدربازیهایفضاییامروزیاست.درسال

1976مبازی»ماجراها«تولیدشد.2

ضرورتتحقیق

ب���هگفتۀرئیسبنیادملیبازیه���ایرایانهای:3»دردنیا
%46ترافیکاینترنتدراختیاربازیهایرایانهایاست«.4 
هنگام���یکهبازیهایرایانهایای���نهمهمخاطبدارند5،
ضروریاستکهکتابیجامعدراینبارهنوشتهشودتانیاز

کاربرانراتأمینکند.

.War Space .1
2.مجلهرهاوردنور،مقاله»بازیهایرایانهای،مربیاننسلفردا«،سعیدرضا

اسداللهی،ش13،ص37.
3.مینایی.

www.mehrnews.com .4،مقال���ه»هنوزاهدافپنهانبازیهایرایانهایرا
نشناختهایم«.

5.ر.ک:www.yjc.ir،مقال���ه»56درصدجوانانایرانیبهاینترنتعاقمند
هستند«،1392/11/10.
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برخیازنویس���ندگانداخلیوخارجیدربارۀبازیهای
کثرآنهافقطبه کتابهایامقاالتینوشتهاند؛ولیا رایانهای
ذکرفوایدوآسیبهایبازیهاپرداختهاند.طبقتحقیقات
وجستجوهایانجامشده،کتابیکهجامعفواید،آسیبها
ومس���ائلش���رعیبازیهایرایانهایباش���د،نوش���تهنش���ده
اس���ت.مؤلفدرایننوش���تارس���عینمودهاس���تکهعاوه
برش���مردنفوایدوآسیبها،بهمس���ائلشرعیوقانونیاین

بازیهانیزبپردازد.

سخنیباوالدین

گاههس���تند،مهمترین کهوالدی���نمحت���رمآ همانط���ور
هدفوکارکردبازیهایرایانهای»انتقالوآموزشمفاهیم«
بهمخاطبمیباشد.سازندگانبازیهایرایانهایباتوجه
بهاینکارکردبازیها،تمامتاشخودرامیکنندکهمفاهیم
)مثب���تیامنفی(راب���هبهترینصورتب���همخاطبانتقال
دهن���د،بهطوریکهکاربربهراحتیآنرابپذیردوهیچگونه

مخالفتیدربرابرآننشانندهد.

ْقِش  َكالّنَ َغِر  ُم  ِف  الّصِ
ْ
ِعل

ْ
امیرالمؤمنینعلی7 فرمودند:»ال

َج���ر؛1)ماندگاریواثرفراگیریو(علمدردورانکودکی، َ ِف الْ

کنزالفوائد،محققکراجکی،ج1،ص319. 1.
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مانندنقشبستنچیزیرویسنگاست.«

ا  َ َّ
حض���رتعل���ی7درروایتدیگ���ریمیفرماین���د:»ِإن

ْته؛1قلب
َ
ِقَ ِفهَیا ِمْن َشْ ٍء َقِبل

ْ
ل

ُ
اِلَیِة َما أ خَ ْرِض الْ

َ ْ
َكال َدِث  َ ُب  الْ

ْ
َقل

کاش���تن(میباشد؛ وجاننوجوانمانندزمینخالی)آمادۀ
هرچیزیکهدرآنانداختهشود،آنرامیپذیرد.«

کهبهترینزمان ب���اتوجهبهاینروایات،معلوممیش���ود
یادگیری،دورانکودکیاس���ت؛چونفرزندانقدرتتحلیل
گفتهمیش���ودیا کهب���هآنها مطال���براندارن���دوهرچی���زی
میبینند،بهراحت���یمیپذیرندوآنراصحیحمیپندارند،
کهاف���رادو پ���سوالدی���نمحترمبای���دتوجهداش���تهباش���ند
کهخوراکروحیفرزندانآنه���اراتهیهمیکنند، مؤسس���اتی
فقطبهفکرسودبردنخودشانهستندومیخواهندباتمام
قدرت،افکارش���یطانیوانحرافیخ���ودرابهمخاطبالقاء

کنند.
کهمیلیونها کردهایدچ���رابازیهایی آیات���ابهحالفکر
دالرخرجس���اختنآنهاش���دهاس���ت،2باکمتری���نهزینهای

1.نهجالباغة،صبحیصالح،ص393،نامه31.
 Grand«۵۰۰میلیوندالر،معادل1750میلیاردتومان،»Destiny«2.بازیهای
 Call of«265میلی���وندالر،مع���ادل927میلیاردتوم���ان،»Theft Auto V
2WarfareModern:Duty«250میلی���وندالر،معادل875میلیاردتومان
برایس���اختآنهاهزینهش���دهاس���ت.)www.mashreghnews.ir،مقاله
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کارب���رانقرارمیگی���رد؟آیاجزایناس���تکهآنها دراختی���ار
میخواهن���دتفک���راتوفرهنگخودش���انرابهکش���ورهای
دیگ���رتحمیلکنند؟چرابرخیوالدی���نتوجهنمیکنندکه
فرزندانش���اندربازیه���ایرایان���هایدرح���الیادگی���ریچه
 کهنیاز مفاهیموآموزههاییهس���تند؟چرااج���ازهمیدهند
فطریفرزندانشانبهبازیوسرگرمی،باهروسیلهایبرطرف
ش���ود؟چرابرخیوالدینمحترمبهجایاینکهبرایفرزندان
خ���ودوقتبگذارن���دوآنهارابامفاهیمعالیانس���انیمانند:
گذش���ت،کمکبهدیگران،نجاتدیگرانو...آشناکنند،
آنه���ارابابرخیازبازیه���ایرایانهایکهفقطرذایلاخاقی
رابهنمایشمیگذارند،تنهارهامیکنند؟چراازسنتهای
قدیمیکهمادرانبرایفرزندانشانقصهمیگفتند،استفاده
نمی کنیمتادرهرس���نی،بهمقتضایآنسن،داستانهای
مفی���دی-مانن���دزندگیانبی���اء،اهلبی���ت:،عالمانو
پهلوانانجوانمرد-کهحاویارزشهایاخاقیوپیامهای
سرنوشتس���ازیهس���تندبرایفرزندانمانتعریفکنیمکه
مانندنقشرویس���نگدرروحوجانآناننقشببنددودر

زندگیآنهاالهامبخشباشد؟

»ج���ادو،آخرالزم���اندروغی���نوآواتاره���ایآدمکشدرپ���رهزینهترینبازی
جهان+تصاویر«(.
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پاسخبهیکشبهه

کارب���ران،مخصوص���ًاجوان���ان،ای���ن ک���هب���رای زمان���ی
انحراف���اتومفاهی���مقبی���حپنه���انش���دهدربازیه���ابیان
میش���ود،میگویند:»ماکهازاینانحرافاتخبرنداش���تیم،

پسدرماتأثیریندارد.«
ممکناس���تبرایش���ماه���مایننکتهمطرحش���ودکه:
ک���هدرای���نبازیهابه »مطال���بانحراف���یی���اتوهینهای���ی
صورتپنهانیقراردارد،درافرادیکهمتوجهآنهانیس���تند،
تأثیریندارد؛بلکهاینآسیبهافقطبرایافرادیاستکه

گاهیدارند.« ازاینانحرافاتآ
برایتوضیحاینمطلببایدمقدماتیذکرشودتابتوانیم

بهنتیجهبرسیم:
مقدمۀ اول: گفتهشدکههدفاصلیبازیهایرایانهای
»انتق���الی���کمفه���ومب���همخاط���ب«ی���ا»تضعی���فوتغییر
باورهایمخاطب«میباشد.طراحانبازیهابرایرسیدن
بهاینهدفازبهترینتکنیکهاوروشهایروانشناسیو

علمیاستفادهمیکنند.
کردهاس���ت،ذهنانس���اناین مقدم���ۀ دوم:عل���مثاب���ت
قابلی���تراداردکهیکتصویرراباتمامابعادوزوایابهخاطر
س���پردهوبایگانیکند،گرچهدرنگاهابتداییخیلیاززوایا
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دیدهنمیش���وند؛ولیذهنفعال،تم���امابعادآنتصویررابه
خاطرس���پردهاس���تودرمواقعالزمازآنهااستفادهمیکند.
گفته گاه«1 بهاینن���وعازانتقالپیام،»پیامرس���انیناخ���ودآ
کارتونه���اوبازیهای میش���ودکهدربس���یاریازفیلمه���ا،

رایانهایاستفادهمیشود.2
مقدمۀ س���وم:ازجهتعلمیثابتش���دهاستکهذهن
انسانقابلیتداردتصویریراکهچشممیبیند،بهشکلها
وگونههایمختلفیبازسازیوطراحیکند؛یعنیاگرچشم
گلزیباراببین���د،ذهنمیتواندآنرادررنگها تصویریک
ک���هاینتصویر وش���کلهایمتفاوت���یتصورکند،بهطوری

ذهنیبهمیلیونهاتصویرساختۀذهنمیرسد.
گراینمفاهیموتصاویرپنهانش���دهدر مقدمۀ چه���ارم:ا
بازیه���ا،درمخاط���بتأثیرگ���ذارنب���ود،چهدلیلیداش���ت
کهطراح���اناینبازیه���امیلیونهادالرخرجس���اختناین
بازیه���اکنندوای���نآموزههاوتصاویرراب���هصورتپنهانی

کهدرآنپیامیرادرداخلمحتوای subliminal message  .1:روش���یاس���ت
ی���کتصویری���افیلم}یاکام���ی{جاس���ازیمیکنند،بهگونهایکهش���ما
گاهش���ما متوجهآننمیش���وید؛ام���ااینپیامبهصورتخودکاردرناخودآ
www.(نق���شمیبن���ددواث���راتخودراب���رذهنوفکرانس���انمیگ���ذارد.
mashreghnews.ir،مقاله»شرکتوالتدیزنی،چگونهذهنکودکاندنیا

راکنترلمیکند؟+تصاویر«(.
2.همان.
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ومخف���یدرب���ازیق���راردهند؟قطع���ًاآنهااعتق���اددارندکه
اینگونهازمفاهیم)ولوبهصورتپنهانازدید(درمخاطبان
تأثیرخودشرامیگذارد)گرچهمخاطباصًاازاینموضوع

اطاعنداشتهباشد(.
باتوجهبهمقدماتیکهذکرشد،کاربربازیهایرایانهای
نمیتوان���دبگوید»چونم���ناینپیامه���اوانحرافاتپنهان

شدهرانمیبینم،پسدرمنتأثیرنمیگذارد«.
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بخش دوم

اهداف بازی   های رایانه ای 

خارجی



اهدافبازیهایرایانهایخارجی



مقدمه

ک���ردن،اهدافپنهان بازیهایرایانهایغیرازس���رگرم
 دیگ���رینی���زدارندکهماازآنغافلهس���تیموناخواس���تهدر
مسیرخواستههایسازندگانوطراحانآنهاحرکتمیکنیم
وتحتتأثیرخیلیازباورهاوعقایدموردنظرسازندگانقرار

گرفته،آنهارامیپذیریم.
آژانسپروژههایتحقیقاتیپیش���رفتۀجاسوس���یآمریکا
کنن���دۀطرح ک���هیک���یازقویتری���نبازوه���ایاجرا )Iarpa(
کنترلذهن،موس���ومبه»پروژۀمونارش«است،تحتعنوان
کاه���شخطاه���ایتحلیلوحل »پ���روژۀس���یریوس«1،برای
مش���کاتاطاعات���یخ���ود،اق���دامب���هس���اختبازیهای
رایانهایبااهدافواقعیمیکند.اینآژانسبااینعنوانکه
کرد:بازیهای »مابدونبازیهایرایان���هاینابودیم«اعام

.Project Sirius .1

   39



رایانهای-کهبرایاهدافآموزشی،درمانیویادیگراهداف
کنترلفکرس���اختهش���دهاند– میتوانندبرایبیانو واقعی
کاهشجهتگیریهایش���ناختی،س���ازوکاریمناس���ب

ارائهدهند.1

www. puya.nashriyat.ir .1،مقاله»نقابونشانه«،علیرضادهشیری.
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فصل اول:

اهدافاعتقادیبازیهایرایانهایغربی
بهجرأتمیتوانادعاکردکهمهمترینهدفسازندگان
بازیه���ایرایانهایغربی،تضعیفیاتغییرافکاراعتقادی
مخاطب���انمیباش���د.دراینج���اب���هاختص���اربرخ���یازاین

اهدافراباهممرورمیکنیم:

1. نفی یگانگی و قدرت خدای متعال 

دربازیهاییکهبامحوریتدینیواعتقادی1س���اخته
میش���وند،بیشازهم���ه»توحیدویگانگ���ی«خدایمتعال

کهاینبازیهاباموضوعدینیس���اختهنمیش���وند؛ 1.البتهبایددقتش���ود
بلکهممکناس���تباموضوعاتاکش���ن،س���بکزندگیو...باشند؛ولی
درآنهابهصورتغیرمس���تقیماعتقاداتمخاطبتضعیفمیش���ود،به

همینسبببهبازیهایاعتقادیشناختهمیشوند.



هدفگرفتهمیشود؛چونزیربنایتماماعتقادات،عقیده
کهاگرتضعیفش���ود،سایر بهیگانگیخدایمّناناس���ت

تعالیمالهیشخصنیزتضعیفمیشوند.
درتم���امق���رآن)تقریب���ًادرهرصفح���های(ب���ه»توحیدو
یگانگ���ی«خ���دایمتع���الاش���ارهش���دهاس���تکهنش���اناز
اهمی���تمس���ئلۀ»وحدانیت«خ���دایس���بحاندارد؛امادر
ای���نبازیهاب���اظرافتیخاص)البتهدربرخ���یازبازیهابا
صراحتکامل(یاوجودخدایمتعالانکارش���دهاست،یا
چندخدای���یترویجمیگرددویااعتقادبهتوحیدتضعیف

میشود.
دربازیهاییمانند»God of War«و»Gods«بهصورت

مستقیمچندخداییتبلیغونشاندادهمیشود.
کاربرانتأثیرات اینبازیهابهصورتغیرمس���تقیمب���ر

مخّربیمیگذارندکهبهبرخیازآنهااشارهمیشود:
بازیک���نبهطورمجازیدرجای���گاهخداوندقرارداده. *

میشود.اینبازیقابلیتیراایجادمیکندکهبازیکنسعی
درهمذاتپنداری1باخداداشتهباشدوبخواهددرجایگاه
خداییقرارگیرد.امکانانجامهرگونهعملیتوسطبازیکنی
ک���هنقشخدایدیجیتالرادارد،باعثمیش���ودزمانیکه

)www. parsi.wiki(1.خودراعیندیگریپنداشتن
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خطاواش���تباهیدربازیمرتکبش���ود،درپسزمینۀذهن
اواینمفهومشکلگیردکهدررابطهبامفهومواقعیخدانیز
خطاواشتباهوجوددارد.اینمفهومنوعیتصورمحدودیت

برایخداورواجشرکاست.1
کش���تنآنها. * درای���نبازیهاامکانحملهبهپیروانو

ب���رایگس���ترشمنطقۀتح���تفرمانروای���یوج���وددارد؛ولی
کش���تنافرادوپیرواندرذهنکارب���راینتصورغلطراایجاد

میکندکهخدایمتعالظالموقدرتطلباست.2
. * نس���بتدادنمحدودیتب���هخداوند،یک���یدیگراز

کاربربرای مصادیقپنهاندرداس���تانبازیمیباش���د؛زیرا
رشددربازی،وابستهبهدریافتمنابعیاستکهازبندگان
کند، کهاوتصور گرفتهمیشوند.اینمسئلهسببمیشود

خداوندبهبندگانشوابستهاست.3

2. نفی معاد و قیامت

درآیاتوروایات،مهمترینعاملیکهانسانراازانجام
گناه���انبازمیدارد،عقیدهبه»معاد«اس���ت.بهمادس���تور
دادهان���دکههمیش���هبهیادمعادباش���یمتاازمس���یرهدایت

کفردرذه���نمخاطبانبازیهای seraj24.ir .1.www،مقال���ه»کاش���تنبذر
رایانهای/بازی»گادز«رخنهایدرخداباوری«.

2.همان.
3.همان.
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خارجنشویم.

ُه 
َ
ْوِت  َفِإّن َ ْك���َر الْ وا ِذ ْكِثُر

َ
امیرالمؤمنی���نعلی7 فرمودند:»أ

کنید؛ َهَوات ؛زیادیادمرگ
َ

ْم َو َبْیخَ الّش
ُ

 َبْیَنک
ٌ

اِت َحاِئل
َّ

ذ
َّ
َهاِدُم الل

 زیرایادمرگ،لذتهای)حرام(راازبینمیبردوبینشماو
خواستههایحرامفاصلهمیاندازد.«1

امادرغرب؛تفکراصلیتعریفشدهبرایآنها،»اصالت
 ل���ذت«2و»اص���لآزادی«میباش���د؛یعنیه���دفزندگیدر
غرب،فقطلذتبردناستوآنهابرایرسیدنبه»لذت«،
آزادیمطل���قدارند،مگربهحقوقدیگرانتجاوزش���ود،لذا
 ه���رچیزیکهایندواصلرامحدودکند،موردخدش���هقرار
میگی���رد.دی���نوباورهایدین���یمانند»توحی���د«و»معاد«؛
چ���ونآزادیبیقیدوبندآنه���ارامحدودمیکند،موردتوجه

قرارنمیگیرندوحتیانکاریاتضعیفمیشوند.3

1.أمالی،مفید،ص264.
گرایی«(. Hedonism .2)ر.ک:www.wikifeqh.ir،مقاله»لذت

3.ممکناس���تبرایبرخیاینشبههمطرحشودکهمگردینبالذتبردن
گ���رب���همنابعدینیرجوعش���ود،ب���هایننتیجه وآزادیمخال���فاس���ت؟ا
کهادی���اناله���ی،مخصوصًااس���ام،بااص���ل»ل���ذتوآزادی« میرس���یم
مخالفتنمیکنند؛بلکهبهآنهاجهتمیدهند؛یعنی»آزادیولذتی«را
جایزمیداندکهانس���انرادرراهسعادتوکمالالهیکمککند؛امااگر
لذتبردنس���ببخروجانس���انازمسیرکمالوهدایتوسقوطبهجاده
ضالتوگمراهیشود،نهتنهاآنرا»آزادیولذت«نمیدانند؛بلکهآنرا

نوعیحبس،اسارتوبندگیحسابمیکنند.
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کارشناس���ان:»دربازیه���ایرایانهای گفت���هبرخیاز به
بهش���توجهنموجودنداردوی���ااینکهآنهادنیایی معم���واًل
کهانس���انهادرآنهاهمانند همانندزمینمعرفیمیش���وند
زندگیش���انرویزمی���نب���هادام���ۀزندگ���یمیپردازن���د.در
 Metro«و»HEEL GATE TWO«بازیه���ایرایانهایمانند
Last Light 6«سرنوشتانسانهاپسازمرگ،پوچیاست
وزندگ���یاخرویهیچنقش���یدرزندگیآنهان���دارد.درروند
 ب���ازی،هی���چگاهمکالمهایدربارۀوج���ودزندگیاخرویدر

میانانسانهامطرحنمیشود.1

3. تحریف ظهور حضرت مهدی ]

چونغربوتمامادیانحقیقتظهورفردیدادگستررا
کهازتبارمسلماناناست،لذاسعی قبولدارندومیدانند
میکنندباهرروش���یاعتقادمردمدنیارانس���بتبهاس���امو
ظه���ورحضرتتضعی���فوتحریفکنند.یک���یازبهترین
ابزارهای���یکهآنهارابهاینهدفش���یطانینزدیکمیکند،

بازیهایرایانهایاست.
ای���نموضوعبرایغ���رب،بهویژهیهودآنقدرمهماس���ت
 کنفرانسی2برایتحلیلو کهدرتلآویو)پایتختاسرائیل(،

seraj24 .1.ir.www،مقاله»نفیآخرت،زمینهپوچگرایی«.
2.دسامبر1984م.
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بررسی»مهدویت«برگزارشد1ودرآنبهایننتیجهرسیدند
ی���ت«راتحریفو ک���هبایدمفه���ومصحی���حواله���ی»مهدو
ک���رد؛وگرنهای���نتفکر،سراس���رعالمهس���تیرافرا تضعی���ف
میگی���رد،آن���گاهدنی���ایغربت���وانمقابلهب���هآنرانخواهد

داشت.
ی���ت محور ب���ا ک���ه رایان���های2 بازیه���ای از برخ���ی در
ی���ت«و »آخرالزم���ان«3؛س���اختهش���دهاند،موض���وع»مهدو
ک���همیخواهن���د،ب���هنمایشدر »آخرالزم���ان«راب���هش���کلی
ک���هص���احمیدانند،به میآورن���دودرای���نزمین���هآنچهرا

مخاطبالقاءمیکنند.4

4. ترویج تفکرات غلط و انحرافی

دراغل���ببازیهایرایانهایتفک���راتوعقایدانحرافی
مانند:جسمداش���تنخداوند،جادوگری،شیطانپرستی5،
کاربررابهس���متی ارتباطباجّنو...ترویجدادهمیش���ود6و

کامًا ی���تدرتمامادیان،ب���هویژهیهودیتومس���یحیت 1.عقی���دهبهمهدو
وجودداردوحتیدرتوراتوانجیلبهآنتصریحشدهاست.

کریدو.... 2.سامماجراجو،اساسینز
.Apocalypse .3

mhta.persianblog.ir .4،مقاله»پنهانسازیقیاممصلحالهی«.
5.مانندبازیهای»CryMayDevil«،»Constantine«،»gate3hell«و...

6.درب���ازیHarry Potterچن���انالقاءمیش���ودکهفقطانس���انهایجادوگر
وفرزندانش���انانس���انحقیق���یب���ودهومابقیانس���انهایین���ادانوعقب
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 میکش���اندکهنسبتبهاعتقاداتصحیح،سستشدهو
بهجایآن،بهاوالقاءمیکنندکهتنهاراهس���عادت،ارتباط

باجّنیهاوشیاطینمیباشد.1
موج���ودی ش���یطان رایان���های، بازیه���ای اغل���ب در
 El Shaddai(خیرخواهومفیدمعرفیمیش���ود؛مثًادربازی
MetatrontheofAscension(ش���یطانب���هخ���دایمتع���ال
مشاورهمیدهدودرادارهوکنترلفرشتگانکمکمیکند،
درحال���یکهطبقصریحآیاتقرآن،ش���یطانازدرگاهالهی

ها 
ْ
  ِمن

ْ
ُرج

ْ
اخ

َ
 ف

َ
راندهشدهوموجودیپستوشروراست:)قال

جیٌم(2؛»)پروردگاربهش���یطان(گفت:پسبیرونشو
َ

 ر
َ

ك
َّ
ِإن

َ
ف

ازبهشتپسهماناتوراندهشدههستی!«

5. تغییر مفاهیم دینی

ک���هدرتمامادی���انالهیم���وردتوجه یک���یازمفاهیم���ی

ماندهاند.ش���خصیتدامبلدور)باظاهرمعنویشکهنمایشگریکانسان
دینداراست(دینجدیدراچیزیجزجادوورجوعبهکتبجادویینشان
نمیدهدوباتوجهبهاینکهش���خصیتواقعیاویکانس���انهمجنسگرا
 www.(است،لکهدارکردنانسانهایمعنویرادردستورکارخوددارد.

bayanportal.ir،مقاله»جادوگراییدررسانهها«(
 در ی���کشیطانپرس���ت معن���وی مقال���ه»حض���ور www.serajgame.ir،  .1

بازیهایرایانهای«.
2.حجر/34.
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گرفت���هاس���ت،موض���وع پیامب���ران: وپی���روانآنه���اق���رار
»رستگاریوسعادتمندشدنانسان«است.خدایمتعال
شرطس���عادتمندشدنانس���انهارا»ایمانبهمبدأومعاد«1 
کهدربرخی کردهاس���ت،درحالی و»عملصالح«2معرفی
یان���های،راهس���عادتورس���تگاری»ات���کاب���ر ازبازیه���ایر
قدرتهایانس���انی«،»ارتباطباشیاطین«ونفی»باورهای
اعتقادیواخاقی«مانند:»یگانگیخدایمتعال«،»امید

بهزندگی«،»وجودبهشتوجهنم«و...معرفیمیشود.3

6. اسالم هراسی

دربسیاریازبازیهایرایانهای،هدفاصلیطراحان
وس���ازندگانایناستکهدینومذهب،مخصوصًااسام
ران���زدکارب���ران،باچهرهایخش���ن،منف���یوتنفرآمیزمعرفی
کاربررانس���بتبهآنبدبیننمایند.دراینبازیها، کنندتا
ازنمادهاوتصاویراس���امی،مخصوص���ًانمادهایمذهب

���ِةُهْمفیها َجّنَ
ْ
ْصح���اُبال

َ
ولِئ���َكأ

ُ
اِلح���اِتأ ���واالّصَ

ُ
َعِمل ذی���َنآَمُن���واَو

َّ
ال 1. )َو

خاِلُدون(بقره/82.
 َبًةَو ُهَحی���اًةَطّیِ ُنْحِیَیّنَ

َ
ُهَوُمْؤِم���ٌنَفل ْنث���یَو

ُ
أ ْو

َ
2. )َم���ْنَعِم���َلصاِلحًاِمْنَذَک���ٍرأ

ون(نحل/97.
ُ
ْحَسِنماکاُنواَیْعَمل

َ
ْجَرُهْمِبأ

َ
ُهْمأ َیّنَ َنْجِز

َ
ل

3.بازیهاییمانند»Dogma7«،»Light6LastMetro«،»2GATEHEEL«،
)seraj24.ir.www،مقال���ه و... »O’ConnorRonan«،»rageDragons«

»رخنهغربدرباورهایدینیبابازیکامپیوتری«(.
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شیعه،زیاداستفادهمیشود.1
ک���هآیینرحم���تومهربانیاس���ت،طوری دیناس���ام
گاهفکرکند نش���اندادهمیش���ودکهکاربربهصورتناخودآ
ای���ندینوپیروانآنچقدرازانس���انیتدورهس���تند؛مثا

دربازیهای���یمانند»کانتر2، آیجیآی3، آغازنبرد4،س���ام
ماجراج���و،کالآفدیوت���ی،اسس���ینزکرید،بتلفیل���دو...«
افرادیکهانس���انهایبیگناهرامیکشند،مسلمانمعرفی
میشوندوهرجاکسانیکهبمبگذاریمیکنندیامسلمان
هس���تندوی���ادرآنمحی���طنماده���ایاس���امیخصوص���ًا
ش���یعیمانندقرآن،مس���جد،احادیثوناماهلبیت:،
کلماتیمانن���دالالهاالاهلل مخصوصًاحض���رتعلی7 و

1.بازیهای:
»Persiangulfinferno«،»Assassin'sCreed«،«princeofPersia«
2.اینبازییکیازپرطرفدارترینبازیهایدنیاس���ت.محبوبّیتاینبازی
اکش���نبهحّدیاستکه»س���ازمانGamesCyberWorld:WCG«کهبه
برگ���زاریمس���ابقاتبازیهایکامپیوتریدردنیامیپ���ردازد،آنرادررأس
بازیه���ایخودق���راردادهاس���ت.)www.mouood.org،ماهنامهموعود،
مقال���ه»بازیهایرایان���هایازجنسآخرالزمان«،مه���دیحقوردی،ش

.)87
3.ر.ک:www. ammargame.blogfa.com،مقال���ه»بازیه���ایرایان���هایو

جنگنرم«.
.first to fight .4
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و...وجوددارد.1
کش���ورهایغرب���ینیزبهای���ننتیجه برخ���یازمحققان
کهس���ازندگاناینبازیهاعمدًااس���امرادینی رس���یدهاند
خش���نمعرف���یمیکنن���د.یک���یازدانش���جوهایدکت���رای
دانش���کدهروزنامهن���گاریدانش���گاهمیزوری،بهن���ام»گرت
پرالت«درتحقیقیباعنوان»مذهبآرپیجی:ترسیمدین

دربازیهایمعاصر«میگوید:
»پنج بازی ویدیویی: 

Assassin s Creed
FinalFantasy13
  Masseffect2
CastlevaniaLordsofShadow
ElderScrolls:Oblivionو
با محوریت دین س���اخته شده است. س���ازندگان این 
بازی ها تالش دارند دین را به خشونت ارتباط دهند. 
در هر یک از این بازی ها، نه تنها بر خشونت آمیز بودن 
کید ش���ده؛ بلک���ه چنین القاء می ش���ود  دین اس���الم تأ

1.ر.ک:ماهنام���هپی���امانقاب،ش42،ص73،مقال���ه»بازیهایرایانهای
وتحریفهایش«،مهدیحقوردی؛www.farsnews.com،مقاله»بررسی
بازیهایرایانهایمروجشیطانپرس���تیدردانش���گاهتهران«،مهدیحق

وردی.

فقه و زندگی )40(  احکام بازی های رایانه ای    50



ک���ه ش���خصیت  ک���ه دی���ن، مش���کلی را ایج���اد می کن���د 
کند، چه این مش���کل، مقابله  اصل���ی باید ب���ر آن غلبه 
با متعصبان دینی باش���د و چه نفرین ش���دن به دلیل 

گناهی مذهبی.«1

پسسزاواراستوالدینومسئولینمحترمباروشهای
علم���یوج���ذاب،باورهاواعتق���اداتنوجوان���انوجوانان
راتقوی���تکنن���دتاب���امواجههباچنینبازیه���ایمخربو
انحرافی،ازجادۀهدایتبهس���متگمراهیوبیاعتقادی

کشیدهنشوند.

www.gerdab.ir .1،مقال���ه»ب���ازیرایانهای؛همراهیدینباخش���ونتبرای
ایجادهیجان«.

51   اپخا  ا شنری   را  پر  پادرقت ا  ادها



فصل دوم:

اهدافضداخالقیبازیهایرایانهایغربی

مقدمه

ازمهمتریناهدافطراح���انبازیهایرایانهای،عاوه
کاروزندگیانداختن ب���رایجادس���رگرمیهایبیفای���دهواز
کارب���ران،ترویجبیبندوباری،دوریازارزشهایاخاقی،
سستشدنبنیانخانوادهو...میباشد.دراینگونهبازیها
باجذابیتهایجنسیوصحنههایمحرکو...کاربرانرا

بهسمتگمراهیمیکشانند.
برخ���یازاه���دافض���داخاق���یبازیه���ایرایان���های

عبارتنداز:



1. قبح زدایی از گناه

درتمامادیانالهی،مخصوصًادینمبیناسام،اعمال
خافعفت،مانند:زناوهمجنسگرایی،حرامبودهوباآن
بهصورتجّدیبرخوردش���دهاس���ت،بهطوریکهبرخیاز
اقواموملتهایگذش���تهبهس���ببانجامای���ناعمالمورد
 گش���تهاند.خدایمتعالدر عذابالهیواقعش���دهونابود

موردقوملوطمیفرماید:

ْم 
ُ

ك
َ
 ل

َ
ق

َ
ل

َ
 ما خ

َ
ون

ُ
ر

َ
ذ

َ
؛ َو ت

َ
مین

َ
عال

ْ
 ال

َ
 ِمن

َ
ران

ْ
ك

ُّ
 الذ

َ
ون

ُ
ت

ْ

أ
َ
ت

َ

)أ
ون (.1

ُ
ْوٌم عاد

َ
ْم ق

ُ
ت

ْ
ن

َ

ْل أ
َ
ْم ب

ُ
واِجك

ْ
ز

َ

 أ
ْ

ْم ِمن
ُ

ك
ُّ
ب

َ
ر

ام���ادربازیه���ایرایان���هایغرب���ی؛چ���ونمتناس���ببا
کهبرای فرهنگآنهاساختهش���دهاست،خیلیازمسائلی
یکمس���لمانقبیحوزش���تاس���ت،نهتنهابرایآنهاقبیح
نیس���ت؛بلکهحتیعملیخوبمحسوبمیشود.دراین
بازیهابسیاریازافعالقبیحوگناهمانند:ارتباطنامشروع
ب���انامح���رم،ش���رابخواری،دزدی،بیحجاب���یوفرهن���گ

برهنگی،روابطنامشروعهمجنسهاو...وجوددارد.2

1.»آیادرمیانجهانیان،شمابهسراغجنسمذکرمیروید)وهمجنسبازى
میکنید؟آیااینزشتوننگیننیست؟!(*وهمسرانیراکهپروردگارتان
براىشماآفریدهاست،رهامیکنید؟!)حّقًا(شماقومتجاوزگرىهستید!«

شعراء/165 - 166.
2.بهعنواننمونهمیتوانبازیهای»sims«و»V:SkyrimScrollsElderThe«

53   اپخا  خ ایار   را  پر  پادرقت ا  ادها



ب���هگفت���هبرخ���یازکارشناس���ان1:»ای���نبازیه���اهی���چ
س���نخیتیبافرهنگوتربیتایرانیواسامیماندارند،به
ک���هدرفضایحقیقیبهفرزندمانمیگوییم:»دزدی طوری
 )GTA(ح���راماس���ت.«؛ولیدربازیه���ایرایانهایمانن���د:
دزدییکعملخوبوباارزشنشاندادهمیشودوحتی
امتی���ازدارد.مش���روبخوریدراس���امح���راماس���ت؛امادر
اینبازیمش���کلینداردوحتیالزماس���ت،لذافرزندانما
بادیدناینمس���ائل،دچارتناقضمیش���وند.دراینبازی
دزدیکهحرفهایتراس���ت،پیش���رفتبیشتریداردودزدی
کهضعیفتراست،میبازدوگیمُاورمیشودوبایدبروددزد

خوبیبشودتابتواندخوببازیکند«.2
یکیازمحبوبترینبازیهایحالحاضر،بازی»کلش
آوکلنز«نامدارد.بازیایکهدرآنتنهاراهپیشرفت،غارت
دهکدههایاطرافاس���ت.دراینبازیکاربرهرچهبیش���تر

کاربررا ران���امبردکهتمامارزشهایاخاقیوانس���انیرازیرپاگذاش���تهو
بهانحط���اطاخاقیمیکش���انند.درایندوب���ازیهمجنسگراییتبلیغ
www.میش���ودوآنرایکعملعادیوخ���وبنمایشمیدهند.)ر.ک:
gerdab.ir،مقال���ه»تبلی���غهمجنسگراییدرب���ازی)Elder Scrolls V(«و

»سیمز»sims«درمقابلبنیانخانواده«(.
1.روحاهللمومننسبمعاوناسبقمرکزرسانههایدیجیتال.

www.tasnimnews.com .2،مقال���ه»ترسزنانمعتاِدبهبازی)پو(ازبچهدار
شدن«باکمیتغییروویرایش.
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 کند،س���رعترش���ددهکدههایشبیش���ترمیشودو غارت
خشونت،غارت،دزدی،قتل،دروغ،فسادو...درآنترویج
میشود.حرفتماماینبازیهااینجملۀمنفیاستکه:

»بکشتازندهبمانی«.1

2. ترویج مسائل جنسی و شهوانی

یکیازاهدافمهمبازیهایرایانهایغربی،بهابتذال
کشیدنجوامعبشریاست.دراینبازیهامسائلشهوانی
وجنس���یبههمراهتصاوی���رمبتذلومس���تهجنبهنمایش
گذاش���تهمیش���وندوحتیش���خصیتهایاینبازیهابه
شکلزیرکانهایجذابومحرکشهوتطراحیشدهاندتا

کاربرانرابهسویانحرافاتاخاقیبکشانند.
درغالببازیهایرایانهایغربی،ازش���خصیتهای
زنانیاس���تفادهمیکنندکهپوششنامناس���بیدارندوقوای
جنسیکاربرانراتحریکمیکنند.ادامۀاینبازیهاباعث
کارب���رراازتصاوی���رمحرک بل���وغزودرسش���ده؛چونذه���ن
ک���رده،عواقب���یمانن���دخودارضاییویااقداماتس���وئی ُپر
 مانن���دتجاوزبهخردس���االنومحارمو...رامنجرمیش���ودو
گروالدین مشکاتفراوانیرابرایکاربرانایجادمیکندکها

www.mashreghnews.ir .1،مقاله»غارتکن،پیشرفتکن«باکمیتغییر
وویرایش.
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دقتنداشتهباشند،ممکناستصدماتجبرانناپذیری
بهفرزندانواردشود.1

ب���ازیمع���روف»GTA«بهس���بباف���راطدرآلودگیهای
جنسی،اعتراضعمومیدرآمریکارابرانگیختومسئوالن
راواداربهاقدامعلیهش���رکتسازندهنمود.تاآنجاکهفروش
اینبازیبهافرادکمتراز18سالراممنوعکردندودربرخی
کش���ورهامانن���دانگلیسواس���ترالیانیزف���روشاینبازی از
کهدرکشوراسامیو کامًاممنوعشد.ایندرحالیاست
شیعیما،اینبازیبهسادگیدراختیارافرادقرارمیگیرد.2

1.ر.ک:www.psyop.ir،مقال���ه»نگاه���یب���همحتواهایجنس���یبازیهای
رایانهای«

2.فصلنام���هپژوهشنام���هاخاق،مقاله»بازیهایرایان���هایازمنظراخاق
کاربردی،بارویکرداس���امی«،س���یدابوالفضلموسوی،ش14،صص79 

.108 -
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فصل سوم:

اهداففرهنگی-اجتماعیبازیهای
رایانهایغربی

1. ترویج سبک زندگی غربی

برخ���یازبازیهایرایان���هایباعنوان»س���بکزندگی«1 
کامل شناختهمیشوند.س���ازندگاناینبازیها،باظرافت
ی���جوآنرابرایبش���ریت،زندگی س���بکزندگ���یغربیراترو

ایدهآلیمعرفیمیکنند.
درای���نبازیه���اس���بکزندگیغرب���یمانن���د:فرهنگ
مصرفگرایی،آزادیهایجنس���ی،رواب���طخارجازاخاق،
بیحیایی)درگفتارورفتار(و...راترویجمیکنند،بهطوری

.life stayle .1



ک���هکاربربعدازمدتیناخواس���تهآنه���اراپذیرفتهودرزندگی
شخصیخوداجرامیکند.1

کارشناس���ان2:»مجموع���هبازیهای گفتهبرخ���یاز ب���ه
کهبرایدختربچههاطراحیشدهاستوبهشکل )باربی(
 فلشارائهمیش���ود،درنگاهاولش���ایدچنداندغدغهساز
نباش���دامادرعم���لنوعیاززندگ���ی،پوش���شوآرایشرابه
ک���هزمینهس���ازبازیهایبعدی دخت���ربچههای���ادمیدهد
کهمخص���وصآقایان مانند)س���یمز(اس���ت.بازی)GTA(
اس���تخش���ونترابهطورکامًاغیرمستقیمبهکاربرآموزش
م���یدهد.بروزپدیدهبدحجابیی���ابیحجابیدرجامعهو
اینک���هدخترجوانبدحجابدرکنارمادریباپوش���شبرتر
وحجابچادردیدهمیش���ود،مص���داقبارزیازاثرگذاری

پنهانبازیهایرایانهایاست«.3

2. تضعیف جایگاه زن و خانواده

 کهدر سازندگانبازیهایرایانهایبااهدافخاصی-
ادامهبهآنهااش���ارهمیش���ود-ازحضور»زنان«دربسیاریاز

1.ر.ک:www.gerdab.ir،مقال���ه»تغیی���رس���بکزندگ���ی،ه���دفبازیهای
آمریکایی«.

2.مهدیحقوردیطاقانکی.
javanonline.ir .3.www،مقاله»غرببرایتغییرس���بکزندگیمسلمانان

میلیاردهادالرسرمایهگذاریمیکند«،زهراچیذری.
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بازیهااستفادۀنامطلوبیمیکنند.

الف(زنان،موجوداتیبیاحساسوخشن

کهبراس���اس دربرخ���یازبازیه���ایرایان���های،»زن���ان«
س���اختاروویژگیه���ایفط���ری،موجوداتیعاطف���ی،نرمخو
کارهایخش���نمیانۀخوبیندارند،به ومایمهس���تندوبا

عنوانموجوداتیسنگدلوخشنمعرفیمیشوند.

ْیَسْت 
َ
ْیَحاَنٌة َو ل َة َر

َ
ْرأ َ امیرالمؤمنینعلی7 فرمودند:»ِإّنَ الْ

ِل(خوشبواس���ت،نهقهرمانو
ُ
ِبَقْهَرَماَن���ة؛قطعًازن)مانندگ

خشن.«1 
دراینروایت،اززنبه»گل«تعبیرش���دهاستوهمگی
میدانیمکهگلموجودیظریفوحس���اسمیباش���د؛ولی
طراح���انای���نبازیهاب���رایاینکهزن���انجوامعبش���ریرااز
ساختارفطریخودوکانونگرمخانوادهجداکنند،آنهارااز
طریقاینبازیهابهانجامکارهایخش���نماننداستخدام
زن���اندرارتشکش���ورهایغرب���ی)مخصوص���ًاعضویتدر

نیروهایویژه(و...عادتمیدهند.2

1.نهجالباغه،صبحیصالح،نامه31،ص405.
کراف���ت«درب���ازی»RaiderTomb«؛»جیلولنتای���ن«،»کلیرردفیلد« 2.»الرا
و»ای���داوان���گ«درمجموعهبازیهای»EvilResident«؛ش���خصیتهای
اصل���یب���ازی»WomanWonder«،»WomanCat«؛و»ناریک���و«درب���ازی

.»HeavenlySword«
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ب(زنان،موجوداتیفریبدهندهوجذاب

دربس���یاریازبازیهایرایان���های،زنموجودیمعرفی
میش���ودک���هباجاذبهه���ایجنس���یتیایک���هدارد،دیگران
رافری���بمیده���د.درتحقیق���یک���هبنی���ادمل���یبازیهای
 رایان���هایدرب���ارۀش���خصیتهایمعروفنق���شاولزندر
اینبازیهاانجامدادهاس���ت،معلومش���دکهبدوناستثنا
کیدش���ده بررویجنبههایجنس���یاینش���خصیتهاتأ
استولباسهایتنگونیمهعریان،ژستهاورفتارهای
تحریکآمیزاینشخصیتهابهطوربرجستهنمایانهستند.
ازجملهمواردجنسیکهدربازیهایرایانهایبهنمایشدر
میآین���د،میتوانبهپوش���شهایتحریکآمیز،عریانیهای
موضعیوکامل،ژس���تهاورفتاره���ایتحریکآمیز،لمس
ونوازشجنس���ی،رابطۀجنسی،همجنسخواهی،لحنو

صدایشهوتانگیز،رقصو...اشارهنمود.
ب����ازی 33 م����ح����ت����وای درب����������ارۀ ک����ه ت��ح��ق��ی��ق��ی در
ی������دی������وی������یش������رک������ته������این����ی����ن����ت����ن����دو«1  م����ش����ه����ورو

www.vgpostmortem.irمقاله»آس���یبشناسیترغیبزنانبهمردبودندر
رسانه«،محمودبالی(.

1.ش���رکتژاپنی»Nintendo«درس���ال۱۹۸۳مکاررسمیخودراباساختو
کرد،اینشرکتتوانستهظرف کنس���ولمحبوب»Famicom«آغاز توسعه
چنددههاخیربهفروشبسیارقابلقبولیدستیابدکهدراینبینتمامی
کنسولهایخانگیراهاندازیشدهتوسطاینشرکتازسالاولتاکنون
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و»سگا«1بهعملآمد،معلومشدکهدر41درصدبازیهای
مزب���ور،زنانوجودنداش���تهاندودر28درصددیگرنیززنبه
عنوانیکهدفجنس���یمطرحشدهاس���ت.عاوهبراین،
که 18درص���دبازیه���ایمزب���ورباپرخاش���گریت���وأمبودند
در21درص���دم���وارداخیر،پرخاش���گریهامتوج���هزنانبوده
است.الگوهایزناینبازیهاازنظرجنسیبسیارجذاب

هستند.2
دارای زن مب���ارزان  معم���واًل مب���ارزهای، بازیه���ای در
جذابیتظاهرینظیراندامیبس���یارزیبا،لباسهاییبدن

نماوحرکاتیجذابهستند.3

ک���هدرواقع توانس���تهاند۲۶۸میلیونو۹۷هزارنس���خهبهفروشبرس���انند
اینآماردرخصوصکنس���ولهایدستیبیشتربوده،بهطوریکهتمامی
 کنس���ولهایدستیاینکمپانیبهفروش���یبالغبر۳۸۵میلیونو۱۵هزار
نسخهدرسرتاس���رجهاندس���تیافتهاند.)www.rasekhoon.net،مقاله

»شرکتNintendoوآماروارقامیازفروشکنسولهایش«(.
کش���ورهاوایی،توس���ط 1.ش���رکتس���گادرس���ال1940مدرش���هرهونولولوی
»مارتی���نبروملی«و»اروینگبرومبرگ«ب���اهمراهی»جیمزهامپرت«تحت
کارمند نام»Standard Games«تأس���یسش���د.)www.yjc.ir،مقاله»۳۰۰

شرکتسگااخراجخواهدشد«(.
www. puya.nashriyat.ir .2،مقاله»ش���والیههایمجازیهنرهشتم«،آرزو

نیکوئیان.
www.vgpostmortem.ir .3،مقاله»آسیبشناسینقشزناندررسانههای

غربی«،محمودبالی.
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ج(ترویجوتشویقبهمجردماندنزنان

کهزنانبهعنوانش���خصیت دربس���یاریازبازیهایی
اصلییاشخصیتدومحضوردارند،زنانیامجردند1یادر

رابطۀمادریوهمسریضعیفهستند.2
ک���هیک���یازارکاناصلی ب���هایننکت���هبایدتوجهش���ود
خانواده؛بلکهمهمترینرکنآن،زناست.اوستکهکانون
خانوادهرابامهرومحبتگرمنگهمیداردوس���ببمیشود
کهش���وهروفرزندانآسایشداشتهباشند؛امادراینبازیها
چن���انالقاءمیش���ودکهزناننی���ازیندارن���دازدواجکنندو
تشکیلخانوادهدهندواگرهمخانوادهایتشکیلشد،زن
وظیفهایدرقبالشوهروفرزندانخویشنداردوبایدبهفکر

رسیدنبهاهدافوآرزوهایخویشباشد.

3. قهرمان و اسطوره سازی 

غ���ربب���رایاینک���هباوره���اواعتق���اداتخودراب���هدنیا
کتاب،بازیرایانهای کند،ازابزارهاییمانن���د:فیلم، القاء
و...اس���تفادهمیکن���د.یکیازبهتری���نراههاییکهمیتوان
ک���رد،موضوع»الگوس���ازی« اندیش���هایراب���هدیگ���رانالقاء

1.همان.
 MetalGearSolid:3Snake«درب���ازی»The Boss«2.ش���خصیترئی���س

Eater«.)همان(
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اس���ت.درتمامفرهنگهااف���رادیبهعن���وان»الگو«معرفی
میش���وندتادیگرانباتأس���یبهآنهاحرکتکنندوبههدف
 خاصیبرسند.درفرهنگاسامیایرانیکشورمان،معمواًل
ب���زرگاندینیوب���هتبعآنه���ا،پهلوانانبهعنواناس���وهوالگو
معرفیش���دهاند؛ول���یدرغرب»اس���طورهوقهرم���ان«راالگو
ک���هاواًلغیرقابل معرفیمیکنند؛قهرمانانواس���طورههایی
دسترسیهستندوکسینمیتواندبهآنهابرسد.ثانیًاآنهااز
هروسیلهای)ولوابزارهایغیرمجازوغیرالهی(برایرسیدن
ب���هاهدافخوداس���تفادهمیکنند؛اماالگوهایاس���امی-
ایرانیافرادیهس���تندکهازدرونمردمبرخاستهاندودردل
کردنمش���کات مردمجادارندوپیوس���تهدرصددبرطرف
مردمبودهاندوفقطازراههایانس���انیوالهیبرایرس���یدن
بهاه���دافخوداس���تفادهمیکردهومیکنند.ق���رآن،پیامبر
ک���رم6 )کهمظه���رویژگیه���ایمثبتاس���ت(راالگوی ا

مسلمانانبلکهجهانیانمعرفیکردهاستومیفرماید:
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1.»یقین���ًاپیامب���رىازجن���سخودت���انبهس���ویتانآم���دکهبهرنجومش���قت
افتادنتانبراودش���واراس���ت،اش���تیاقش���دیدىبه]هدایِت[ش���مادارد،

نسبتبهمؤمنانرئوفومهرباناست.«توبه/128.
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اسطورههاوقهرمانانغربیمانند:َبتمن،مردعنکبوتی،
سیندرالو...انس���انهاییشهوترانوغیراخاقیمیباشند
گ���ربهدیگرانیاجامعهخدمتیمیکنند،برایجلبنظر وا
مردمومحبوبش���دنبینآنهاست؛ولیالگوهایاسامی
ی���ای ایران���ی؛اولی���ایاله���ی،علم���اوپهلوانان���یمانن���د:پور
کهب���رمحوراخاقزندگی ولی،پهلوانتختیو...هس���تند

میکردند.
طراحانبازیه���ایرایانهایافرادیراب���هعنوانقهرمان
ک���هدرنقشآنهابازی کاربربعدازمدتی معرف���یمیکنندو
میکند،بهمرورزماناخاقورفتارآنانرامیپذیردوسعی
میکندطبقروشومنشاینقهرمانانوالگوهایپوشالی

عملکند.1

1.ر.ک:www.vgpostmortem.ir،مقال���ه»پهل���وانعلی���هقهرم���ان«،محمود
بالی.
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فصل چهارم:

اهدافسیاسیبازیهایرایانهایغربی

1. القای ناجی بودن آمریکا

دربس���یاریازبازیه���ا،مس���لمانانتروریس���توعامل
ک���ه مش���کاتجه���انمعرف���یمیش���وند؛ول���یش���خصی
کش���ورهای مش���کاتجوام���عبش���ریراح���لمیکن���د،از
انگلیس���یزب���ان،مخصوص���ًاآمری���کامعرفیمیش���وند.در
اینگونهبازیها،معمواًلکش���ورهاییکههمفکروهمس���وبا
آمری���کانیس���تند،تروریس���تومحوریتش���رارتهامعرفی
میشوند؛ولیآمریکاییهارابهعنوانناجیالقاءمیکنند.1
مث���ًادرب���ازی»کالآفدیوتی«اینتفکرالقاءمیش���ود

 THEکالآفدیوت���ی،بتلفیلد،رزیدن���تاویل5؛م���ردعنکبوتی؛ کانت���ر، 1.
GAME24؛James Bond 007؛Batmanو....



ک���ههرجااتفاقیمیافتد،آمریکابایدخودراواردماجراکند.
 هم���اندیالوگیکهفرمان���دۀارتشآمریکا»جنرالش���فرد«در

بازیاعاممیکند:»هرجنگی،جنگماست.«1

2. آماده سازی برای جنگ های آینده

س���ازندگانبازیهایرایانهایدربرخیازبازیهامانند
»کالآفدیوتیچهار،2س���قوطاحمدینژاد3،بتلفیلدسه4 
کاربرانومردمجهانرابرای و...«بهصورتغیرمس���تقیم
اشغالوحملهبهکشورهایدیگرآمادهمیکنندواینتفکر
رابهکاربرانالقاءمینمایندکهاواًلحملهبهبرخیازکشورها
کهبههر جایز؛بلکهالزماس���ت،ثانیًاآمریکااینحقرادارد
کارب���راننیزای���نمطلبرا کندو کش���وریبخواهد،حمل���ه

میپذیرند.

www.mashreghnews.ir .1،مقال���ه»جادو،آخرالزم���اندروغینوآواتارهای
آدمکش،درپرهزینهترینبازیجهان+تصاویر«.

2.ر.ک:www.vgpostmortem.ir،مقال���ه»تحلیلب���ازیکالآفدیوتی4«،
محمودبالی.

Ahmadinejad .3offallthe3ddurka)ر.ک:mhta.persianblog.ir،مقال���ه
»تصاویربازیرایانهایدورکا:سقوطاحمدینژاد«،مهدیحقوردی(

4.ر.ک:www.gerdab.ir،مقال���ه»حملهمج���ازیتفنگدارانآمریکابهتهران
+عکس«.
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3. پاک کردن جنایات آمریکا

کشورهایاس���تعمارگروظالمیمانندآمریکابرایاینکه
کارهایغیرانسانیخودمانند ذهنمردمدنیارانس���بتبه
تجاوزبهکش���ورهایدیگروکشتارانسانهایبیگناهآماده
کاربرانرا ک���هدرآنها کنن���د،بازیهایی1راطراحیمیکنند
نس���بتبهتج���اوزوکش���تارعادتم���یدهن���د.2درواقعبه
کاربرانچنینالقاءمیشودکههرکشتاروجنایتیکهآمریکا
درکشورهایدیگرانجاممیدهد،کاریدرستودرجهت

ایجادوبرقراریصلحجهانیاست.

1.ب���ازی»Blackwater Worldwide«:بل���کواترورلدوای���د،نامیکتیممزدور
آمریکاییاس���تکهدههاش���هروندبیدفاعوغیرنظامیعراق���یرادرزمان
حملهآمریکابهعراقبهکش���تندادهاس���ت.الزمبهذکراستکهدرسال
کهتوسطآمریکادرعراقبهعنوانمزدور کارکنانشرکتبلکواتر ۲۰۰۷م
بهکارگرفتهش���دهبودند،دریکتیراندازی۱۷ش���هروندعراقیراکش���تهو
 کردند.درحادثهدیگریدرس���ال۲۰۰۶م،یکیاز بس���یاریدیگررازخمی
مزدورانبلکواتر،درحالیکهبهدلیلنوش���یدنمش���روباتالکلیمست
ب���ود،بهیکیازمحافظانامنیتیرئیسجمهورعراقش���لیککردوویرا
کهقراراستبه بهقتلرس���اند.)www.mashreghnews.ir،مقاله»ننگی

افتخارتبدیلشود«(.
2.ر.ک:www.gerdab.ir،مقال���ه»ه���دفآمری���کاازایج���ادبازیهای���یب���ا

محتوایجنگوخونریزی«.
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فصل پنجم:

اهدافاقتصادیبازیهایرایانهایغربی

درآمدزایی بازی ها

 بازیه���ایرایان���هاییک���یازدهصنعتبرت���ردرآمدزادر
جه���انبهحس���ابمیآید،حتیبرخیازکارشناس���انادعا
میکنن���دکهرش���داقتص���ادیبازیهایرایانهایازس���ینما
بیش���تراس���ت،1لذابای���دگفت:یک���یازمهمتری���ناهداف

1.درآمدبهدس���تآمدهازهالیوود9/5میلیارددالرراپش���تس���رگذاش���ت.
گزارشه���انش���انمیدهدتنهادرس���ال2007مگردشمال���یاینصنعت
حدود42میلیارددالربودهاست.درسال2007محدود240میلیوننسخه
ب���ازیدرجه���انبهف���روشرس���یدهاس���ت.)www.hamshahrionline.ir،
مقاله»ضربهسنگینبهتولیدبازیهایرایانهایدرایران«،حمیدضیایی

پرور،1389/1/31(.



کس���بدرآم���دومس���ائل س���ازندگانبازیه���ایرایان���های،
اقتصادیاست.

س���ازندگاناینبازیهاازهروس���یلهوطرحیاس���تفاده
میکنن���دت���امخاطب���انبیش���تریراب���هخودج���ذبکنند.
حت���یتاچن���دس���الپی���شدربازیه���ایرایان���هایاززنان
کمتراس���تفادهمیش���دکههمینامرسببش���دهبودبیشتر
مخاطباناینبازیهافقطمردانباشند؛ولیدرچندسال
کهزناندربازیهایرایانهایجایگاه اخیرش���اهدهس���تیم
خاصیپیداکردهاندودربرخیازآنهانقشاولبازیرایک
زنایفامیکندکهاینچرخشدربازیهاس���ببشدهزنان
نیزبهاینبازیهاعاقمندش���دهوازمخاطبانآنهاباشند.
عاوهبرجذبزنان،مردانبیشتری)بهخاطرجذابیتهای
کهدرنتیجه جنسیتیزنان(مش���تاقاینبازیهامیشوند

سوداینشرکتهابیشازپیشمیشود.1
برخیازش���رکتهایس���ازندۀبازیهایرایان���هایبرای
کس���بس���ودبیش���تر،بازیهای���یراطراحیمیکنن���دکهبه
کههمینامرسبب امکاناتوقطعاتجدیدترینیازدارد
کاربران،سیس���تمهایرایانهایخودراارتقادهندو میشود

1.ر.ک:mhta.persianblog.ir،مقال���ه»توج���هغربیه���اب���هموض���وعتبعیض
جنسیدربازیهایکامپیوتری«.
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کامپیوتروبازیهای درنتیجهبهسودشرکتهایس���ازندۀ
رایانهایتماممیشود.

سازندگانبازیهایکامپیوترینوعیازبازیهاراترویج
وتیلیغمیکنندتاباآنذائقهوعاقۀمخاطبراتغییردهند
ودرنتیجهمخاطبانآنموضوعبیشترشوند.مثًاخشونت
رادربرخ���یازبازیهامانن���د»God of War«قرارمیدهندتا
وقت���یکاربردراینبازیهابهخش���ونتعاق���هپیداکرد،به
کشیدهشود گاهبهس���متبازیهایخشن صورتناخودآ
وهربازیخش���نیراخریداریکندودرنتیجه،س���ازندگان

بازیهایخشنسودبیشتریببرند.1

استفتاء ••

 س���ؤال: ب���هگفتهکارشناس���ان،باهرب���ارورودب���هبرخیاز
س���ایتهامانندس���ایتبازیه���ایرایان���هایآناین،ارزش
گ���ربااینکاردش���منان مال���یاینس���ایتهاب���االمیرود،ا
اساممانندآمریکاواسرائیلرشدمالیپیداکنندوتقویت

شوند،آیااستفادهازاینسایتهاجایزاست؟
گرش���خصعلمویقینداش���تهباشدکهوروداو جواب: ا
سببرشددشمناناساممانندآمریکاواسرائیلمیشود،

1.شبکهخبر،برنامهصبحباخبر،موضوع»خشونتدربازیهایرایانهای«،
.1392/7/25
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جایزنیست.1

1.اس���تفتاءپیامک���یازدفات���رآی���تاهللن���وریهمدان���ی،آی���تاهللم���کارم،
1394/5/1؛آیتاهللصافیگلپایگانی،1394/5/4.

ک���هتأییدوکمکظال���مدرظلمکردن آی���تاهللش���بیریزنجانی:درصورتی
کفاردرجنگ کفریاتقویت نباش���دوموجبتضعییفاس���امیاتقویت
بامسلماناننشود،اشکالیندارد.)استفتاءپیامکیازدفتر،کداستفتاء:

18989؛1394/5/3(
آیتاهللخامنهای:اگرخافقانوننبودهومفسدهاینداشتهباشد،اشکالی

ندارد.)استفتاءپیامکیازدفتر،1394/5/3(.
ی���جب���رای گ���رمس���تلزمحرام���یش���ودمانن���داینک���هترو آی���تاهللسیس���تانی:ا
 ش���رکتیباش���دکهکاراوحراماس���ت،جایزنیس���ت)اس���تفتاءپیامکیاز

دفتر،1394/7/11(
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فصل ششم:

اهدافنظامیبازیهایرایانهایغربی

آموزش و پرورش دادن نیرو

س���ازندگانبازیهایرایان���هایبرخیازبازیه���ارابرای
اه���دافنظام���یمانن���د:جذبنی���روب���رایارت���ش،آموزش
س���ربازان،آموزشتروریس���تدرسراس���رجه���انو...طراحی

میکنند.
دول���تچینبازیرایان���هایجنگیایرابرایاس���تفادۀ
کهه���دفآن،تقویت عم���ومرویاینترنتقراردادهاس���ت
حسمیهنپرس���تیوجذبمردمبهارتشاست.اینبازی
کنونبیشازیکمیلیونباردانلودش���دهاس���ت رایانهایتا
وت���اقب���لازاین،برایآم���وزشنظامینیروه���ایارتشچین



استفادهمیشد.1
بازیرایانهای»جداس���ازیقطعاتساح«2یکیازاین
بازیهاس���تکهطریقۀبازوبستهکردنهرنوعساحیرابه
کاربر ک���هبعدازمدتی کارب���رخودآموزشمیدهد،بهطوری
میتواندآنساحیراکهدربازیروشبازوبستهکردنآنرا

تمرینکردهاست،بهراحتیبازوبستهکند.

کهاینگونهبازیهابرای کارشناس���انمعتقدند برخیاز
آموزشتروریستهاساختهشدهاندتابتوانندبدونکمترین

www.irinn.ir .1،مقاله»بازیهایرایانهایضدآمریکایی«،1392/1/14.
.Gun Disassembly .2
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هزین���هایآنهاراآم���وزشدهند.اینمطل���بزمانیجالبتر
کش���فیاتخوداز کهارتشعراقفاشمیکند:در میش���ود
تروریس���تها،گوش���یهاییرابهدس���تآوردهاستکهاین

بازیرویآنهانصببودهاست!1

 Gun( رایان���های ب���ازی ب���ر »نق���دی مقال���ه www.vgpostmortem.ir،  .1
Disassembly(«،محمودبالی.
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بخش سوم

فواید بازی  های رایانه ای





فوایدبازیهایرایانهای
کارشناسانوپزش���کانبرایبازیهایرایانهای،باتمام
مضراتیکهدارد،فوایدیراذکرکردهاندکهبهاختصاربرخی

ازآنهابیانمیشود:

1. آموزش مفاهیم عالی انسانی

 ک���همیتواندمفاهیمبس���یار یک���یازبهتری���نابزارهایی
عال���یانس���انیراب���همخاط���بخودالق���اءکن���د،بازیهای
رایانهایاست.باکمکاینبازیهامیتوانیمنکاتمفیدو
 کاربردیمانندمسائلدینیوعلمی،مهارتهایموردنیاز
زندگیفردییااجتماعیو...رابهبهترینصورتبهکاربران

منتقلکنیم.

   77



2. افزایش قدرت تصمیم گیری 

ک���هانج���امبازیهای برخ���یازدانش���مندان1معتقدن���د
رایانهایسببتمرینمغزبرایتصمیمگیریسریعمیشود.
 ک���هبایددر بازیهای���ینظی���رشبیهس���ازیموقعیتهای���ی
کاربرراع���ادتمیدهدتابه گرفت، آنبهس���رعتتصمیم
س���رعتاطاعاتمحیطیرابررس���یوبافاصلهنسبتبه

آنهاواکنشنشاندهد.2

3. رشد یادگیری

براس���استحقیقاتانجامشدهدرکشورهایمختلف
جهان،افرادیکهازبازیهایآموزش���یاس���تفادهمیکنند،
نس���بتبهسایرافرادمش���ابه۴۰درصدرشدیادگیریبهتری

داشتهاند.3

4. کاهش استرس و افسردگی 

کهدرس���ال2009میادیمنتش���رش���د، طبقپژوهش���ی
کهازمشکاتی انجامبازیهایرایانهایمیتواندبهافرادی

1.دانشمندانعصبشناسدانشگاهروچسترنیویورک.
www.asriran.com .2،مقاله»7فایدهبازیهایرایانهای«،صالحسپهری

فرد.
مفی���د رایان���های بازیه���ای »80درص���د مقال���ه www.farsnews.com .3،

هستند«.

فقه و زندگی )40(  احکام بازی های رایانه ای    78



نظیراس���ترسیاافسردگیرنجمیبرند،کمککندتابتوانند
براینمشکاتغلبهکنند.اینپژوهشنشاندادکهبرخی
افرادباتیپشخصیتی)A(1باانجاماینبازیهامیتوانند
فرصتیبرایآرامشبیابندوبهاینترتیبازمیزاناس���ترس

آنهاکاستهشود.2

5. اجتماعی شدن بچه ها

بازیه���ای انج���ام کارشناس���ان3میگوین���د: از برخ���ی
رایان���هایمناس���بمیتوان���دبچهه���ایخجالت���یراازپیلۀ
خودشانخارجکندوازآنها،بچههاییاجتماعیبسازد.«؛
گربازیهایرایانهایبهصورتدس���تهجمعیانجام البتها
شوند،بیشتروبهترمیتوانندرویاینکودکانتأثیربگذارند.4

6. کاهش درد و بیماری

دانش���منداندانش���گاهواش���ینگتننوعیب���ازیطراحی
ک���هبهبیماران���یکهازدردش���دیدیرن���جمیبرند، کردهان���د

www.asriran.کمالگراواحساسینس���بتبهزمان.) 1.بس���یاررقابتجو،
com،مقاله»روانشناسیتیپهایمختلفشخصیتی«(.

مفی���د رایان���های بازیه���ای 80درص���د » مقال���ه www.farsnews.com،  .2
هستند«.

3.پروفسورگریفیس،استاددانشگاهناتینگهام.
www.tebyan.net .4،مقاله»۱۰فایدهبازیهایرایانهای«.
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که»دنیای ام���کانمیدهدازدردخ���ودبکاهند.اینب���ازی
برفی«نامدارد،نوعیبازیواقعیتمجازیاس���تکهدرآن
فردخودرادریکسرزمینپوشیدهازبرفمیبیندومیتواند
که گلولههایبرفیرابهس���متپنگوئنه���اوآدمبرفیهایی
میبین���د،پرتابکند.بهاینترتیبح���واسبیمارازدردبه
طرفبازیمعطوفمیش���ود.بررس���یهانش���اندادهاست
کردهان���د،نیازمندداروی کهازاینبازیاس���تفاده بیمارانی

ُمسّکنکمتریبودهاند.1
پژوهشگران»دانش���گاهیوتا«تحقیقیرامنتشرساختند
کهنش���انم���یداد،انجاممنظ���مبازیهایرایانهایتوس���ط
بچهه���ایدارایبیم���اریواختاالت���ینظی���ر»اوتیس���م«2،
افس���ردگیو»پارکینسون«3سببافزایشاستقامتوروحیۀ

www.asriran.com .1،مقاله»7فایدهبازیهایرایانهای«،صالحس���پهری
فرد.

Autism .2:نوعیاختالرشدیاستکهبارفتارهایارتباطی-کامیغیر
طبیعیمشخصمیش���ود.عایمایناختالدرس���الهایاولعمربروز
میکندوعلتاصلیآنناش���ناختهاس���ت.ایناختالدرپسرانشایعتر
ازدخت���راناس���توبررش���دطبیعیمغ���زدرحیطهتعام���اتاجتماعیو
مهارته���ایارتباطیتأثی���رمیگ���ذارد.)www.yjc.ir،مقال���ه»بابیماری

اوتیسمآشناشوید«(.
parkinson"s .3:بهطورمعمولس���لولهایعصبییکمادهشیمیاییمهم
ب���هن���ام»دوپامین«میس���ازندکهبهقس���متیازمغ���زپیامیراب���رایکنترل
حرکته���ایماصادرمیکنند.اینم���ادهبهماهیچههاکمکمیکندکه
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مقاومتآنهادربرابرمشکاتناشیازبیماریمیشود.
ک���هاینگونهبازیه���ابرروی دانش���مندانب���راینباورند
عصبه���اتأثیرگذاش���ته،موجبایج���ادهیجاناتمثبت
میش���وند.بهای���نترتیب،کودکی���انوجواندرگی���ربیماری
مزم���ن،بهت���رمیتواندب���اپیامدهایناش���یازبیم���اریخود

مبارزهکند.1

استفتاء ••

گفتۀپزشکان،برخیازبازیهایرایانهایدرد سؤال: به
بعضیازبیماران)مانندس���رطانیها(رابرایمدتکوتاهی
ک���ممیکند)چونمش���غولب���ازیمیش���وند،دردرافراموش
گردراینبازیهاتصاویرمس���تهجنیاموسیقی میکنند.(ا
حراموجودداش���تهباش���د،آیابازیکردنای���نبیمارانجایز

است؟
گراینبازیهادارایتصاویرمستهجنومحرک جواب: ا

بهنرمیحرکتکنندوآنچهشماازآنهامیخواهید،انجامدهند.درزمان
ابتابهپارکینس���ون،اینسلولهایعصبیشکس���تهمیشوندودوپامین
بهمیزانکافیوجودنداردوش���مابرایحرکتهاییکهمیخواهیدانجام
دهی���د،بامش���کلمواجهمیش���وید.)هم���ان،مقاله»بیماریپارکینس���ون

چیست؟«(.
www.asriran.com .1،مقاله»7فایدهبازیهایرایانهای«،صالحس���پهری

فرد.
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باشند،بازیکردن1ونگاهکردنبهاینتصاویرجایزنیست.2

7. کسب مهارت های الزم و مفید

 کودکانو که کارشناس���ان،3زمانی گفتۀبعضیاز بنابه
نوجوانانازبازیهایرایانهایمفیدومرتبطباسبکزندگی
اسامی-ایرانیاستفادهمیکنند،مهارتهایالزمرابرای
زندگیآیندهفرامیگیرند.کودکانیکهازاینبازیهایمفید
ومتناسبباسنخوداستفادهمیکنند،دوتاسهسالزودتر
کودکانمش���ابهخودتجربۀروابطاجتماعیرادرک ازس���ایر
میکنند،4البتهاینبازیهازمانیمفیدندکهاواًل:مناس���ب
کاربرانازآس���یبهاو بافرهنگومذهبآنانباش���د؛ثانیًا

خطراتآنهادرامانبمانند.

1.استفتاءپیامکیازدفترآیتاهللخامنهای،1394/2/9.
آی���تاهللصافیگلپایگانی:انس���انمومنباتوکلوصب���روتفکردراینکهدنیا
 دارامتحاناس���ت،دردورنجخودراتسکینمیدهد)استفتاءپیامکیاز

دفتر،1394/2/9(
2.اس���تفتاءپیامکیازدفاترآیتاهللش���بیریزنجانی)کداستفتاء:14931(،
آیتاهللخامنهای،آیتاهللنوریهمدانی،آیتاهللمکارموآیتاهللصافی

گلپایگانی،1394/2/9.
آیتاهللسیس���تانی:نگاهباش���هوت،حراماس���تبلکهبنابراحتیاطواجب،

بدونآننیزجایزنمیباشد)استفتاءپیامکیازدفتر،1394/2/9(
3.محمدصادقافراسیابیمعاونمرکزتوسعهفناوریاطاعاتورسانههای

دیجیتالوزارتفرهنگوارشاداسامی.
www.farsnews.com .4،مقاله»80درصدبازیهایرایانهایمفیدهستند«.
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بخش چهارم

آسیب های جسمی و روحی 

بازی  های رایانه ای



کهبرایبرخیازآنها بازیهایرایانهایعاوهبرفوایدی
ذک���رکردهان���د،ضررهاوآس���یبهاییرانیزبهجس���موروان
کارب���رانواردمیکنن���دکهدربرخیاوقاتای���نضررهاقابل
کامنیس���تیو کاربرانرابه جبراننیس���تندوممکناس���ت

نابودیبکشانند.درادامهبهاینآسیبهااشارهمیشود.
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فصل اول:

آسیبهایاعتقادیبازیهایرایانهای
اولینومهمترینآسیبیکهبازیهایرایانهایبهکاربران
واردمیکنند،آسیبهایاعتقادیاست.همانطورکهقبًا
نیزاشارهشد،دربس���یاریازبازیهایرایانهای،سازندگان
آنهاآموزههایانحرافیرابهصورتمس���تقیمیاغیرمستقیم
بهمخاطبخودالقاءکرده،باورهاودس���توراتادیانالهی

)مخصوصًااسام(راتضعیفمیکنند.
گردرجریانبازیها،بحثیازدینومعنویتبهمیان »ا
آمدهباشد،اینمفاهیمباخشونتوخرافهپرستیتوأمشده،
تصوی���رنامطلوبیرادراذهانمخاطبینبازیهایرایانهای
برجایمیگذارند.طرحمس���ائلیمانندج���ادو،جادوگری،
خونآشامیو...ازجملهمواردیهستندکهحتیدراذهان



افرادمتعادلنیزمش���کلایجادمیکنندودرآنهانس���بتبه
جهانبین���یاله���ی،دینودین���داریومعنوی���ت،کراهتو

وازدگیایجادمیکند.«1

www. puya.nashriyat.ir .1،مقاله»ش���والیههایمجازیهنرهش���تم«،آرزو
نیکوئیان.
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فصل دوم:

آسیبهایضداخالقیبازیهایرایانهای

1. عادی سازی انجام رذایل اخالقی

»ازمنظرقرآن،نفسوروحانسانهنگامخلقت،مشمول
کرام���تالهی؛یعنیتعلیماس���ماءاهللوکس���ب بزرگتری���ن
مق���امخلیفةاللهیق���رارگرفتوازاینرو،مس���جودمائکه
ش���د.1قرآنمکرربهعداوتشیطانودستورالعملهایوی
برایس���لباینمقامازانس���انوبهورطۀش���هوتوغضب
 انداختن-کهپستترینمقامحیوانینفساست-هشدار
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کنیدوخضوعنمایید.همهس���جدهکردندجزابلیسکهس���رباززدوتکّبر
کافرانبود)کهکفرخودراپنهانمیداشت(.«بقره/34. ورزیدواواز
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 کهبااسماءاهللو فضایلیمانند:عدالت،نیکیوعلم،
مقامخافتانسانهمخوانیدارند،موردسفارشخداوند
هس���تندورذایلیچون:فحش���اومنکر،ظلموخشونتو...
کهبارتبۀحیوانینفسهمخوانیدارند،خواس���تۀش���یطان

میباشند«.2
گام« به »گ��ام ازسیاست کریم ق��رآن در خ��دایمتعال
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أ )یا  ومیفرماید: برمیدارد پرده شیطان

کهایمانآوردهاید! کسانی ْیطان( 3؛»ای
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ُ

ط
ُ
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ُ
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َّ
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که میکند گوشزد و نکنید.« پیروی شیطان گامهای از
مراقبوسوسههاوفریبشیطانباشید؛چراکهاومرحلهبه
گمراهیمیکشاندوبهتدریجانسانرااز مرحلهافرادرابه
مسیرحقوهدایتخارجمیکند؛یعنیابتداسعیمیکند

1.»اىفرزندانآدم!آیاباشماعهدنکردمکهشیطانرانپرستیدکهاوبیتردید
دشمنآشکارىبراىشماست؟«یس/60.

2.فصلنام���هپژوهشنام���هاخاق،مقاله»بازیهایرایان���هایازمنظراخاق
کاربردیبارویکرداس���امی«،سیدابوالفضلموسوی،ش14،صص79-
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کندتا کارهایناپسندراازذهنانسانپاک گناهو زشتی
کارتشویق کارراقبیحنداندوبعداورابهانجامآن ویآن
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کارزشت،برایاینکهانساندچار ِر(1وبعدازانجام
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عذابوجداننشود،عملاورازینتداده،حتیکارخوبی
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کهسابقًابرایانسانزشتوقبیحبود،به نهایت،عملی
یکعملخوبوزیباتبدیلمیشودوفردازانجامآنهیچ

گونهنگرانیوعذابوجدانینخواهدداشت.
اغل���بس���ازندگانبازیهایرایانهای،ب���رایاینکهقبح
کارهایناپس���ندوحرامراازبی���نببرند،همگامبا وزش���تی
 ش���یطان،سیاس���تگامبهگاماورااج���رامیکنند؛یعنیدر
مراحلمختلفیازاینبازیها،مسائلخافعّفتوحیا
کاربربهمرورزمانبهدیدناینتصاویرو راق���رارمیدهند،تا
انج���امآنهادرمحیطمجازیعادتکند.بعدازاینکهاین
کارهایخافوقبیحمانندسابق اموربرایاوعادیشد،
برایاوقبیحنیستندوبهراحتیممکناستآنهارادرعالم

1.»ه���رکسازگامهایش���یطانپی���رویکند،قطعًاش���یطاناورابه}انجام{
کارهایناپسندوفحشادستورمیدهد.«نور/21.

2.»شیطانکارهایآنهارابرایشانزینتداد.«انعام/43.
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واقعیتانجامدهد.
مثًاممکناستنگاهبهتصاویرزنانبرایخیلیازافراد
زشتوقبیحباشدوحتیدرابتدانگاهنکنند؛ولیبهمرور
زمانبراثرتکراراینبازیها،دیدنتصاویرمس���تهجنبرای
آنه���ابهیکامرعادیتبدیلش���ودوایندقیقًاهمانچیزی
اس���تکهطراحاناینبازیهابهدنبالآنهستند؛زیراآنها
میدانن���دکهن���گاهش���هوتآلودمقدمۀبس���یاریازگناهان
کاربران گن���اهب���رای بع���دیمیش���ودومیخواهن���دزش���تی

بازیهایرایانهایازبینبرود.1
دربازیهاییکهسازندگانآنهاکشورهاییهستندکهبا
دین،انسانیتوفضایلاخاقیدشمنیدارند،هیچیکاز
فضایلمتعالیروحزنمانندعطوفت،رحم،نجابتوحیا

بهچشمنمیخورد.2

2. ظهور صفات رذیلۀ پنهانی

براساسمعارفالهی،انسانمعجونیازفضایلورذایل
اخاقیمیباش���د.درزندگیواقعی،بسیاریازافرادخیلی

1.ر.ک:www.gerdab.ir،مقاله»چهارمرحلهتأثیرس���ایتهایمستهجنبر
سامتروانی«.

2.فصلنام���هپژوهشنام���هاخاق،مقاله»بازیهایرایان���هایازمنظراخاق
کاربردیبارویکرداس���امی«،س���یدابوالفضلموس���وی،ش14،صص79 
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کارهایخافوغیرانس���انیمانندقتل،مبارزهباقانون، از
ک���نعمومی،غارتو...رانمیتوانندبهس���بب تخریباما
موانع���یانج���امدهن���د؛اماممکناس���تهمیش���هدرصدد
انجامآنهاباش���ند؛ول���یبازیهایرایانهایای���نامکانرابه
کهدرزندگیواقعیازانجامآن کاریرا کههر کاربرمیدهد
عاجزاست،بهراحتیانجامدهدوهیچگونهمانعیبرایاو

وجودنداشتهباشد؛
امابایدتوجهداش���تهباشیم،اینامکانیراکهبازیهای
کهمیتواندامکان کاربرمیده���د،درعینحال رایانهایبه
کند، کاربرفراه���م کارهایمفی���دراب���رای انج���امخیل���یاز
 میتواندباعثش���ودکهفردرذایلاخاق���یدرونیخودرادر
عالممج���ازیتجربهکردهوبهمرورزمانبهانجامآنعادت
کن���دوحتیگاه���یدرواقعیتآنراتجرب���هنماید.دربازی
کارب���ردرآنهرگون���هخافیراب���هراحتیانجام ک���ه »GTA«
میده���دوهی���چعامل���ی)حت���یقان���ون(نمیتوان���دجلوی
گریزی«راتجربه ارتکابآنرابگیرد،ش���خصعمًا»قانون
 ک���مدرمحیطبیرونوفضایواقعی؛یعنیدر کم میکندو
زندگیروزمرۀخودبهچنیناعمالیدستمیزندویادست

کمزمینۀانجامچنینکارهاییراخواهدداشت.
فراموشنمیکنی���م،زمانیکهدرکودکیفیلمهایرزمی
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مانن���د»ب���روسل���ی«رامیدیدی���م،تاچن���دروزبع���دازفیلم
احساسقدرتمیکردیمودربازیباهمسنوساالنخود
س���عیمیکردی���محرکاتهنرپیش���ههایاینگون���هفیلمهارا

تقلیدکنیم.
کهچنی���ناثرات���یدارن���دودرآنها برخ���یازبازیهای���ی
 مس���ائلاخاقیمانندحیاوعفتتضعیفمیش���وندودر
ع���وض،قانونگری���زی،خش���ونت،طغیان،خیان���ت،ظلم،

بیعفتیو...رواجمییابند،عبارتنداز:
»FarCry«
»MAXPAYNE«
»GTA«
»Catwoman«
»TombRaider«
»SimCity«.
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فصل سوم:

آسیبهایاجتماعیبازیهایرایانهای

1. افزایش جرم و جنایت

متخصصینبسیاریازجمله»هنریجنکینز«ازانستیتو
تکنولوژیماساچوستمعتقداست:»جرموجنایتمیان
 Death«نوجوانانهمزمانباعرضهبازیهایمحبوبیچون
Doom«،»KombatMortal«،»Race«و»GTA«افزایشیافته
اس���ت.اوبهایننتیجهرسیدهاستکهایننوجوانان،پس
گذاشتنتاثیراتاحساسی ازاتمامبازیقادربهپش���تسر
نب���ودهاند.دقیقًا،بس���یاریازپروندهه���ایجنایتدرمیان
کهس���اعاتبس���یاریبه نوجوانان،مربوطبهافرادیاس���ت



انجامبازیهایرایانهایمیپرداختهاند.1

2. متزلزل شدن روابط خانواده

دربسیاریازبازیهایرایانهایخارجی،سستشدن
بنی���انخانوادههایکیازاهدافس���ازندگانآنهامیباش���د.
گرفتهشدنوقت کهبداناشارهش���د، ضمنآس���یبهایی
خانوادهه���ا،توجهنکردنبهدیگراعض���ایخانوادهدرحین
کارهاووظای���فخانوادگی،برانگیختن بازی،نرس���یدنبه
حساس���یتهمس���رو...میتوان���دزمینهس���ازس���ردیروابط
اعضایخانواده،بهویژهزنوش���وهرهانسبتبهیکدیگرو
درنتیجه،مش���اجرهودلخوریازیکدیگرباشدکهگاهیبه

جداییعاطفیوطاقمنجرمیگردد.2

3. دوری از وظایف واقعی

وقتیوالدینمش���غولبازیهایرایانهایباشند،کمکم
وظای���فدرقب���الخان���وادهواعضایآنفرام���وشیاحداقل

www.yjc.ir .1،مقال���ه»بازیه���ایویدیوی���یچ���هتاثیرات���یرویفرزندانما
دارند؟«

2.طبقآماررس���میمنتش���رش���دهتوس���طقوهقضائی���ه،گرای���شافراطیزنو
ش���وهرهابهبازی»کلشآوکلنز«درسالهایاخیربهیکیازعواملاصلی
اکثرطاقهاوس���رخوردگیفرزندانایندس���تازخانوادههاتبدیلشده
اس���ت)vgpostmortem.ir.www،مقاله»تحلیلب���ازیClash of Clans«،

محمودبالی(
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کمرنگمیش���ود.مث���ًادربازی»Pou«م���ادربهجایاینکه
نیازهایواقعیفرزندانخودرابرطرفکند،فقطبهفکراین
 کهببیندفرزندمج���ازیاشچهنیازهای���یداردودر اس���ت
صددبرطرفکردننیازهایاوستوخانوادۀواقعیخویش
رافرام���وشمیکن���د.یاپدرب���هجایاینکهوظای���فپدرییا
شوهربودنرابهبهترینصورتانجامدهد،مشغولبرطرف

کردننیازهایفرزندمجازیخودمیشود.
بعضیازروانشناسانمعتقدند:»وقتیبچۀمجازیجز
نیازهایمادیتوقع���یازپدرومادرشنداردوبااندکیغذا
گاهاین وکمیبازیمیتواناوراراضینگهداشت،ناخودآ
تفکرواینذهنیتدرزندگیعادیبرایپدرومادرنهادینه
میش���ود؛تحمل���شرادربرابرخواس���تههایدیگرازدس���ت
میدهدوتوجهیبهنیازه���ایمعنویاطرافیان،مخصوصًا

فرزندواقعیخودندارد.«1
گزارش���اتآم���دهاس���ت:»م���ردجوانیمش���غولبازی در
کرد.زمانیکه گریه رایانهایبودکهدخترنوزادشش���روعب���ه
ص���دایگریهبن���دنیامد،اوکنترلخودراازدس���تدادوبه
که ط���ورناگهانیدخت���رشرابهش���دتت���کانداد؛حرکتی

کهاینروزها tavvabin313.blogfa.com .1.www،مقاله»پو)pou(خطری
درکمیندخترانوزنانجواناست+عکس«.
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منجربهمرگنوزادشد«.1
گزارش»آسوش���یتدپ���رس«ی���کزوجآمریکاییآنقدر به
کهبچههایشان مشغولاینترنتوبازیهایرایانهایبودند
)ی���کپس���ر22ماههویکدخت���ر11ماهه(رادرگرس���نگیو
کهبهش���دتدچارسوءتغذیهو کردهبهطوری بیماریرها

مشرفبهمرگشدند.2
ش���وهریک���یازبازیکن���انبازیه���ایرایان���هایدرب���اره
گوی���د:»همس���رو کلن���ز«م���ی آس���یبهایب���ازی»کل���شآو
فرزندمبس���یارعصب���یوبیحوصلهش���دهاندوهردویآنها
روزانه9س���اعتدرگیربازیهستند.پس���رمپرخاشگرشده
وبهدرسهایشاهمیتینمیدهدوهمس���رمنیزنس���بتبه
اینوضعیتاعتراضیندارد.بهخاطراینبازیباهمس���رم

مشکلپیداکردهام.3

4. ترس از فرزنددار شدن

برخ���یازبازیهاآنقدرب���ررویکاربرانخوداثراتمنفی
کهحتیازنیازهایفطریخودغافلمیش���وند. میگذارند

www.yjc.ir .1،مقاله»نوزاد35روزه،قربانیبازیرایانهای«.
www.hamshahrionline.ir .2،مقاله»بازیویدیوییبرایش���انمهمترازغذا

دادنبهبچهبود«.
www.farsnews.com .3،مقاله»آغازفصلامتحانوچالشجدیدیبهنام

)کلش.آف.کلنز(«
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کهب���ازی»پ���و«راانج���اممیدهند،بهان���دازهای مث���ًازنانی
ک���هحاضر ازتربی���تفرزن���دمجازیخودخس���تهمیش���وند
کهبااینتصمیمغلط، نمیشوندفرزنددارشوند،درحالی

خودوجامعهراازنعمتفرزندانمفیدمحروممیکنند.
کشورهایی کارشناس���انمیگویند:دربرخیاز برخیاز
کاربرانآنهابهبازی»پ���و«معتادبودند،برخ���یاززناناز ک���ه
ترساینکهبچهدارشوند،دچارمشکلروانیشده،کارشان

بهبیمارستانکشیدهشدهاست.1

www.mashreghnews.ir .1،مقال���ه»ترسزنانمعتاِدبهبازی»پو«ازبچهدار
شدن«.

97   اطیف پر  ااش ر    را  پر  پادرقت ا 



فصل چهارم:

وانیبازیهایرایانهای آسیبهایر

1. خشونت طلبی

مهمتری���نمش���خصۀبازیهایرایان���های،وجودحالت
خش���ونتدراکثرآنهاس���ت؛یعنیفردبایدبرایرس���یدنبه
مرحلۀبعدیبازی،بانیروهایبهاصطاحدشمنبجنگد.
ک���ودکانرا کارب���رانمخصوصًا اس���تمرارچنی���نبازیهایی

پرخاشگروستیزهجوبارمیآورد.
ک���هدرطراحی »خش���ونت«مهمتری���نمحرکهایاس���ت
جدیدتری���نوجذابترینبازیهایرایان���هایبهحدافراط
ازآناس���تفادهمیش���ود.چهرهه���ایمعروفهالی���وودکهدر
 فرهنگماانس���انهایضدارزشوغیراخاقیهستند،در



اینبازیه���ابهص���ورتقهرمانهایشکس���تناپذیرجلوه
میکنند.1

کارشناس���انمعتقدند:»مش���اهدۀحوادثخشونتآمیز
ک���ودکراباالمیبرد ازتلویزیون)وبازیها(س���طحهیجان
ودرنتیج���ه،موجببروزافکارواحساس���اتپرخاش���گرانۀ
بیاساسینس���بتبهاطرافیانخودمیش���ود.درمرحلهای
ش���دیدتر،تماش���ایخش���ونتممک���ناس���تب���رباوره���او
ارزشهایکودکتأثیربگذارد.برایمثال،کودکاینباوررا
کهدرتعارضبادیگران،خش���ونتروشمناسبی پیداکند
ب���رایحلمش���کاتواختاف���اتمیباش���دودرتعاملبا

همساالنخودبهپرخاشگریرومیآورد«.2
کارب���ران،چندنمونهاز برایبرایتوجهبیش���تروالدینو
اتفاقاتوحشتناکیراکهبهسببانجامبازیهایرایانهای

رخدادهاست،ذکرمیکنیم:
-بن���اب���هاع���امرس���انههایآمریکایی،جوان3بیس���ت
کهبیستوششنفررادرمدرسۀابتدایی4بهرگبار سالهای

www.tebyan.net .1،مقاله»اثربازیهایرایانهایبرکودکانونوجوانان«.
www.gerdab.ir .2مقاله»نگرش���یتحلیلیبرتأثیراتمتقابلرس���انهوپیام

.»2
3.آدامالنزا.

4.سندیهوکنیوتاون.
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بس���تهبود،غالبًابهبازیه���ایرایانهایخش���نمیپرداخته
است.1

-دریکیازبدترینبازیهایرایانهایبهنام»Manhunt«،
مخاط���بباصحنهه���ایوحش���تناکوتکاندهن���دهایاز
کیس���ه اعم���الخش���ونتباروانجامقتلب���اابزارهایینظیر
پاس���تیکی،تک���هشیش���هوتک���هایس���یمبهش���کلیکامًا
حرفهایروبرومیش���ود.موجمنفیاینبازیبهاندازهایبود
کهدرانگلس���تان،یکنوجوان17سالهباتأثیرپذیریازاین

بازی،اقدامبهقتلیکیازهمساالنخودکرد.2
-ی���کپس���ر14س���الهاه���لاوکاهاما،ب���هنام»کریس���تن
ک���ردنب���ا»Call Of Duty«دس���تبه ری���ورا«درح���الب���ازی
جنایت���یعجی���بودلخ���راشزد.اودرح���الب���ازیبودکه
خواه���رکوچکترشبهگریهافتادوهمی���نحواساورابههم
زدوباع���ثش���دتادرب���ازیبمیرد.اوباای���نحالعصبانی
ش���دوخواه���ر9ماههاشراخفهکرد.ایندختربچهس���ریعًا
بهبیمارس���تانفرستادهشد؛اماس���هروزبعدبهخاطراثرات
کریس���تینبهزندانرفتویکس���ال خفگیجانباختو

www. hamshahrionline.ir .1،مقاله»رابطهبازیهایپرخش���ونترایانهای
وکشتارهایآمریکا«.

2.هم���ان،مقاله»بازیهایرایانهای؛تهدیدیافرصت«،امیرحس���ینس���ام
زاده.

فقه و زندگی )40(  احکام بازی های رایانه ای    100



درآنجاماند.1
-درسال2010مدونوجوان12و16سالهاهلماساچوست
کردن»GTA« آمریکادراقدامیبسیارعجیب،پسازبازی
کوکتلمولوتوفهای2دستساز، کردندبااستفادهاز سعی
یکپارکین���گوآپارتمانرابهآتشبکش���ند.بازیبهحّدی
کهس���عیدردزدیدنخ���ودروهم گذاش���تهبود درآنه���اتأثیر
ک���ردهبودند.کوکتلمولوتوفهایآنهاب���هحدیزیادبودکه

میتوانستندبهراحتیکلخیابانراآتشبزنند.3
-یکجوان20س���الۀفرانس���وی،پسازکش���تهشدندر
بازی»کانتر«دستبهاقدامیعجیبزد.اودربازیتوسط
یکشخصیتدیگرکشتهش���د.پساز6ماهجستجواورا
پی���داک���رد.دراولینلحظۀبرخوردباآنف���رد،یکچاقورادر
سینۀاوفروکردتاانتقامکشتهشدنشدربازیراازاوگرفته

باشد.4
گانهوجودداردکه -درب���ازی»3GTA«یکمرحلۀجدا
بازیک���نبایدهرتعدادانس���انراکهمیتواند،ازپش���تبامبا

www.yjc.ir .1،مقاله»بزرگترینجنایتهاییکهبهخاطربازیرایانهایرخ
داد«.

2.نوعیبمبدستساز.
3.همان.
4.همان.
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کنر« اس���تفادهازتفنگدوربینداربکشد.»ویل«و»جوشبا
نیزبعدازبازیکردناینمرحلهتصمیمگرفتندخودشانآن
راتس���تکنند.ایندونوجوانبااس���تفادهازتفنگپدرشان
ک���همخص���وصش���کاربود،بهپش���تب���امرفتندوش���روعبه
ش���لیککردند.آنهایکموتورسوارراکشتهویکعابررانیز

زخمیکردند.1 
کهتنها15س���الداش���ت،به -»ایوناتس���اوین«زمانی
بازی»کانتر«معتادش���دوبیش���تروقتشراصرفانجاماین
ک���رد.اوبیشاز200روزازمدرس���هراغیب���توباتمام ب���ازی
دوس���تانشقط���عرابطهکرد.م���ادراوبهخاط���راینحرکتش
اینترن���تخانهراقط���عکرد؛ولیاوبااینکارعصبانیش���دو
17ب���ارباچاقوبهمادرشضربهزد.اوس���پستمامپولهای
مادرشرابرداش���توبهکافینترفتتابازیخودراادامه
ده���د.ویپساز4س���اعتبازی،خودشراتس���لیمپلیس

کرد.2
-درش���هرلس���ترانگلیس،ی���كنوجوان17س���الهبهنام
ک���هتحتتأثیریكبازیخش���ن »وارنلبان���س«،درحال���ی
بهنام»Manhunt«بود،دوس���ت14س���الۀخ���ودراباضربات

1.همان.
2.همان.
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چکشبهقتلرس���اند.قتلبهوس���یلۀچکش،دقیقًاهمان
چیزیبودکهدربازیآموزشدادهمیشد.1

ک���هیک���یاز -»آن���درسبرین���گبریی���ک«م���ردن���روژی
خونینترینحوادثاینکش���ورآرامدرشمالاروپارارقمزد،
طبقاعترافخ���ودش،ازبازی»Call Of Duty«برایتمرین
تیران���دازیاس���تفادهمیک���ردهاس���ت.ویدرروزحادثهنیز
کاررفتهبررویساحهای دوربینیشبیهبهدوربینهایبه
ک���ردهبود.در موج���وددرب���ازیرابررویس���احخودنصب
مجم���وع67نف���رازقربانی���انویب���هصورتمس���تقیممورد
اصابتگلولهقرارگرفتندکهدراینمیان56نفرازناحیۀسر

مورداصابتقرارگرفتهبودند.
ای���نآماربراییکش���خصغیرنظام���یازلحاظدقت
تیراندازیبس���یارعالیاستکهالبتهبایدگفت:ایندقت
مرگباراوخونینترینروزنروژپسازپایانجنگدومجهانی

رارقمزد.2
-پلیسمحلیُاس���تان»آیچی«ژاپناعامکرد:یکمرد

1.فصلنام���هپژوهشنامهاخاق،مقاله»بازیه���ایرایانهایازمنظراخاق
کاربردیبارویکرداس���امی«،س���یدابوالفضلموس���وی،ش14،ص79تا

.108
www.gerdab.ir .2،مقال���ه»ن���دایوظیفه؛تمرینیبرایآدمکش���یدردنیای

حقیقی«.
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39ساله،پسازباختندربازیکامپیوتری،دخترشرامورد
ضربوش���تمق���رارداد.اینمردگفت:تم���امتمرکزمراروی
گذاش���تهبودم؛امادرلحظ���اتآخرباختموچون اینبازی

عصبانیشدهبودم،کنترلرفتارمراازدستدادم.1
گرفت���هدردانش���گاهاوهای���و، -درآزمایش���اتص���ورت
کهبااس���تفادهازساحهای مشخصش���دهاس���تافرادی
شبیهس���از،ب���ازیراانج���امدادهان���د90درص���دنس���بتب���ه
کهاینبازیهاراانجامندادهاند،ازدقتبیش���تری اف���رادی
درتیران���دازیبرخوردارش���دهاند.درادامۀای���نآزمایش151 
دانشآموزنوجوانبه3دس���تهتقس���یمش���دهاندوهرکداماز
ای���نگروههاب���هانجامیکنوعب���ازیپرداختهاند.گروهیبه
گ���روهدیگربازی انج���امبازی»رزیدن���تاویل4«پرداختند،
تیراندازیبدونخشونتدرکنسول»Wii«2راانجامدادندو

www. isna.ir .1،مقاله»پدریفرزندشرابهدلیلباختدربازیکامپیوتری
موردضربوشتمقرارداد«.

کهتوس���طش���رکت»نینتندو«عرضهش���ده کنس���ولویدیوییاس���ت 2.یک
است.بهعنوانمشخصهبرجستهوبارزاینکنسولمیتوانبهدستههای
کرد.ایندس���تههابان���ام»RemoteWii« »controller«بیس���یمآناش���اره
ش���ناختهمیش���وندوبهعنوانیکدستگاهاشارهگردس���تیمورداستفاده
قرارمیگیرند.ازدیگرویژگیهایآنهامیتوانبهقابلیتتشخیصحرکت
وچرخشدرس���هبعدمختلفاش���ارهکرد.مش���خصهقابلتوجهدیگرنیز
ورودیکنس���ول»WiiConnect24«استکهدستگاهبهکمکآنمیتواند
کرده،سیس���تمرابهص���ورتاینترنتیبهروز پیامهایمختلفرادریافت
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گروهبعدینیزبهبازی»قارچخور«مشغولشدند.
پ���سازانجام20دقیقهب���ازی،ایندانشآم���وزانبهیک
س���النتیران���دازیباُکلتبادیبردهش���دندکهبایس���تی16 
گلول���هرابهآدمکیبهارتف���اع1.8متردرفاصلۀ6متریخود
کنترلیش���بیه کهازسیس���تم کاربرانی ش���لیکمیکردن���د.
بهس���احاس���تفادهکردهبودند،بیش���تریناصابتبهس���ررا
گلولهراباموفقیتبهسمتسر داشتندوتوانس���تهبودند7
ش���لیککنند.نکتۀجالباینجاس���تکهای���نگروهبدون
اینکهبهآنانگفتهشودبهسمتسرشلیککنند،اینکاررا
انجامدادهبودندودرعینحال،بهس���ایربخشهایهدف
موردنظرتوجهنداشتهوتنهابهسمتباالتنهوخصوصًاسر
شلیککردهبودند.سایرینکهبازیهایغیرخشنراانجام

دادهبودند،بهصورتمیانگیندواصابتبهسرداشتند.1
کهدرکش���ورهایخارجیاتفاقافتاده اینهاآماریبود
بود.ممکناستدرکشورمانیزچنینمسائلیاتفاقافتاده

باشدویابیفتدکهماازآنهابیخبریم.
کارشناسانوروانشناسان،میتوان براساستحقیقات

اثراتبازیهایرایانهایخشنراچنینبیانکرد:

.)www.digikala.com(کند.
www.gerdab.ir .1،مقال���ه»ن���دایوظیفه؛تمرینیبرایآدمکش���یدردنیای

حقیقی«.
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راههایخشونتآمیزفکرکردنرابهشمایادمیدهند؛. *
بهشمااجازهمیدهدپرخاشگربودنراتمرینکنید؛. *
حساسیتشمارابهرنجودرددیگرانکممیکنند؛. *
. * ک���یرابهش���مای���ادمیده���دکهدر اطاع���اتخطرنا

زندگیهمبرایتانخطرآفریناست.مثلنحوۀساختنبمب
دستییاراههایمنفجرکردنموتورخانۀیکساختمانو...؛1
دراینقس���متنامبرخیازبازیهایرایانهایخشنرا
کهفرزندانش���انازآنها ذکرمیکنیمتاوالدینمراقبباش���ند

استفادهنکنند:
»CounterStrike«، »Everquest«2، »Manhunt«، »Godof
War«، »GTA«، »DOOM«3، »Max payne«، »Mafia«،
»Hitman«و»IGI«.

www.hamshahrionline.ir .1،مقاله»پرندگانخشمگینترابکش«.
2.دادگاهبرزیلفروشبازیهای»Counter Strike«و»questEver«رابهدلیل
ترویجخشونت،غیرمجازاعامکرد.)همان،مقاله»ممنوعیتفروشدو

بازیخشندربرزیل«،محمدرسولی(.
گزارشات،دوتیراندازبهنامهای»اریکهریس؛Eric Harris«و 3.براس���اس
»دی���انکیبول���د؛KieboldDylan«ازانجامب���ازی»DOOM«کهازجانب
ارتشایاالتمتحدهبهمنظورآموزشسربازانبرایکشتنمؤثرتروکارآمدتر
گرفتهبود،لذتم���یبردن���د)mhta.persianblog.ir،مقاله مج���وزوپروانه
ک���ودکانونوجوان���ان«،کارن »تأثی���ربازیه���ایاینترنتیخش���ونتآمی���زبر

اولیویر(.
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استفتاء ••

 کاربربهمرور گربازیهایرایانهایس���ببش���ود س���ؤال: ا
ک���ردنب���رایاوجایز زم���انخش���نوعصبیش���ود،آیابازی

است؟
گرای���نبازیهامفس���دهیاضررقاب���لاعتنایی ج���واب: ا
کاربرجایزنیستوبایداجتناب داشتهباشند،بازیکردن

کند.1

2. تقلید گفتار نامناسب

یکیازشیوههاییادگیریدرکودکان،ازطریقمشاهده
اس���ت؛یعنیویبهوسیلۀمش���اهدۀرفتاریاگفتاردیگران،
 ی���ادمیگیردکهچگونهرفت���ارکند.هرچهف���رددارایاعتبار
بیشترینزدکودکباشد،احتمالتقلیدکودکازویبیشتر
است.بنابراین،زمانیکهقهرماناصلیبازیدرگفتارخود
کلمات کارمیبرد،کودکنیزهمان کلماتنامناسبیرابه
راب���هکارمیب���رد،حت���یدرزمانهای���یک���هب���ازیراانج���ام
نمیدهد،ممکناستمرتبکلماتیادگرفتهرابهکاربرد.
اینعباراتممکناستدررابطۀفردباخانواده،دوستانو

1.استفتاءپیامکیازدفاترآیتاهللخامنهای،آیتاهللمکارم،آیتاهللنوری
همدان���ی،1394/1/15؛آیتاهللصافیگلپایگانی،1394/1/16؛آیتاهلل

شبیریزنجانی)کداستفتاء:13931(،1394/1/23.
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همکاس���یهاتأثیراتمنفیباقیبگذاردوحتیباعثطرد
شدنویازسویدوستانششود.1

3. زمینه ساز از خود بیگانگی

ش���خصیکهدرب���ازیرایانهایمفاهیموخواس���تههای
س���ازندگانبازیهایرایانهایرامیپذی���ردوآنهاراصحیح
تلقیمیکند،خواس���تهیاناخواستهوبهمرورزمان،مفاهیم
فرهنگیوارزشهایدینیخودرابهفراموش���یمیس���پاردو
باورهایالقاءش���دهدربازیهایرایانهایرااعتقادوارزش
خ���ودحس���ابمیکن���دوبع���دازمدتیف���رد،دچ���ارازخود

بیگانگیشده،مانندآنهامیاندیشد.
که کهدرحالبازیاست،فرقینمیکند براینوجوانی
دشمنکیست؛زیرادشمنهمانیاستکهبازیمیگوید.
ک���هاکنونبهآس���انیدر درمی���انانب���وهبازیه���ایرایانهای
دس���ترسکودکانقرارمیگیرند،بازیهای���یوجوددارندکه
درآنمس���ائلاعتق���ادی،فرهنگ���ی،اجتماع���یوسیاس���ی
کش���ورهایمس���لمان،ب���هوی���ژهای���ران،وعل���یالخصوص

شیعیانموردگستاخیقرارمیگیرد.2

www.gerdab.ir .1،مقاله»تأثیراتروانشناختیبازیهایرایانهای«.
www.tebyan.net .2،مقاله»اسباببازیمدرن«،نسرینصفری.
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4. همانندسازی اتفاقات دنیای مجازی در دنیای واقعی

براس���استحقیقاتانجامشدهدردانشگاه»ناتینگهام
ترنت«انگلستانودانشگاه»استکهلم«سوئد،تعدادزیادی
کارب���ران1بازیهایرایانهایازتجربی���اتدنیایمجازی از
 کردهوبرایحلمشکاتخوداز درزندگیواقعیاستفاده

»راهحلهایخشونتآمیز«استفادهمیکنند.
بهگفتۀکاربران،تقریبًاهرکدامازآنهابرخیازافکارغیر
کردهبودند. ارادیدررابط���هبابازیه���ایرایانهایراتجرب���ه
ب���هگفتۀ50درصدش���رکتکنندگاندرای���نمصاحبه،آنها
بس���یاریازاوق���اتآرزویاس���تفادهازاتفاق���اتبازیه���ای
رایانهایرابرایحلیکمشکلدرزندگیواقعیداشتهاند.2

5. منزوی شدن

برخیازکارشناسانمعتقدند3کهایجادحسانزواطلبی
ازدیگرمعایببازیهایرایانهایخش���ناس���ت.بهاذعان
کهم���دامباای���نبازیه���ادرگیرند، کودکان���ی کارشناس���ان،
درونگراومنزویهس���تندودربرق���راریارتباطاجتماعیبا

کاربربین15و21سال،موردمصاحبهقرارگرفتند. 1.دراینمطالعه،42
www.gerdab.ir .2،مقاله»بازیهایویدیوییخشونتراازدنیایمجازی

بهزندگیواقعیمیآورند«.
3.پریاحبرانی،عضومرکزتحقیقاتروانپزشکیوعلومرفتاریدانشگاهعلوم

پزشکیمشهد.
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دیگرانناتوانمیشوندکهایجاداینروحیهموجبجدایی
کودکازگروههمساالنوسرآغازیبرایبروزناهنجاریهای

دیگراست.1
مادریمیگف���ت:فرزندمب���هبازیهایرایان���هایمعتاد
ش���دهاس���ت.اوه���رروزخ���ودرابهتلویزی���ونمیرس���اندواز
دنیایبیرونبهکلیبی خبراست،حتیمتوجهرفتوآمد
میهماناننمیش���ودوهمیش���هبعدازدستکشیدنازاین

برنامه،باسردردوکسالتمواجهمیشود.2
والدی���نبایدت���اشکنندفرزن���دانخودراب���اراهکارهای
مخصوص���ًا و ورزش س���الم، تفریح���ات مانن���د جذاب���ی

کوهپیمایی،شناو...ازانزواوتنهاییخارجکنند.

6. قانون گریزی

یک���یازاثراتبازیه���ایرایانهایباموضوعخش���ونت،
مثل»GTA«قانونگریزیاس���ت؛چوندراینگونهازبازیها
هیچقانونیتوانمقابلهباش���خصیتاصلیبازیرانداردو
کارب���رراقانونگریزتربیتمیکندوبهاومیآموزد همینامر،
کهبرایرس���یدنبههدفازهروس���یلهایمیتوانداستفاده

گی���مب���ازی روزچق���در »ایرانیه���ادر www.mashreghnews.ir .1،مقال���ه
میکنند؟«.

www.tebyan.net .2،مقاله»اثربازیهایرایانهایبرکودکانونوجوانان«.
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کندوهیچچیزینمیتواندمانعرسیدناوبههدفششود.

7. توهم زدگی

کمب���ربرخ���یازبازیه���ایرایان���های،مانند فض���ایحا
کاربررابه که »silent hill«آنقدروحش���تناکوتوهمیاست
توهمواردمیکند.درطولبازی،فضایمهآلودوخاکس���تر،
 ترکیبرنگمش���کی،نارنجیوقهوهای،اس���تفادهمداوماز
آتشدرتمامشهرو...فضاییتوهمیرادرذهنکاربرایجاد
میکند.همانگونهکهازداستانبازیمشخصاست،رنج
کنار ودردپایهواس���اسبازیبهشمارمیرود.اینعواملرا
ص���دایممتدزن���گیاخشخشرادی���ووهمچنینفضای
کهبازیکنرامجبوربهاستفادهازچراغقوهمیکند، تاریکی
بگذارید.بازی،س���عیدررعبانگیزکردنفضادرباالترین
سطحممکنرادارد.نوجوانیکهاینبازیراطیچندروزو
حتیچندماهتماممیکند،یابایداعصابیازفوالدداش���ته
باشدیاذهنیکامًافروریختهکهچنینفضاییرابتوانددر

مدتزمانیطوالنیتحملکند.1

8. اعتیاد به بازی

که ازآس���یبهایج���دیومه���مبازیهایرایان���های-

 silent(مقال���ه»توهمزدگی،حاصلبازیه���ایرایانهای،www.gerdab.ir .1
.»)hill
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کمترموردتوجهودقتقرارمیگیرد-»اعتیاد«به متأسفانه
اینبازیهااس���ت.شایدبتوانتمامآسیبهایذکرشدهرا

نتیجهواثراعتیادبهاینبازیهاحسابکرد.
بهگفتۀمدیرگروهس���امتروان���ی-اجتماعیواعتیاد
معاونتبهداشتیدانش���گاهعلومپزشکیتهران1:نوجوانان
ب���هتدریجبهبازیهایرایانهایمعتادمیش���وندومثلیک
معتادبهموادمخدر،وقتیکهبههرعلتیامکانبازیکردن
نداش���تهباشند،احس���اسمیکنندکهچیزیکمدارندوبه
کردنب���رمیآیندودراینمس���یر دنب���الامکانیب���رایبازی
ممکناس���تحتیقرارداده���ایعرفیخان���وادهوجامعهو
قوانی���نجاریرازی���رپابگذارند.آنهامانندمعت���ادانبهمواد
مخدر،منزویمیش���وندوتماموقتونیرویخودراصرف
بازیه���ایرایان���هایوتهی���ۀبازیه���ایجدیدت���رومهّیجتر
 میکنند.دربرخیازکش���ورهایغرب���ی،درپیافزایشآمار
کلینیکت���رکاعتیادرایانهایراهاندازی معتادانرایانهای،
ش���دهاست.کودکانونوجوانانیکهساعتهایطوالنیبه
بازیه���ایرایانهایمیپردازند،برایدرسخواندنوبهویژه
 فراگیرینکاتومباحثجدیدوقتکممیآورند.برخیاز
آنهادرمدرس���هبرایتعطیلشدنوبازگشتبهمنزللحظه

1.دکترشهرامخرازیها.
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ش���ماریمیکنندتاهرچ���هزودترخ���ودرادرعالمبازیهای
گاهیازرفت���نبهمیهمانیهای کنند.حتی رایان���هایغرق

فامیلیویادوستانۀخودداریمیکنند.1
ب���رایاینک���هوالدی���نمحت���رمبدانن���ددرچ���هحالت���ی
 کردهان���د،برخیاز فرزندانش���انبهاینبازیه���ااعتیادپیدا

عایمونشانههایآنراذکرمیکنیم:
کهمدرس���ه. * بیش���تروق���تآزادآنه���ادرس���اعتهایی

نیستند،بهبازیهایرایانهاییاویدیوییمیگذرد؛2
اغل���باوق���اتضعفدارن���دودرمدرس���هبهخواب. *

میروند؛3
دچارُافتتحصیلیمحسوسیمیشوند؛4. *
گروهه���ا،. * در عضوی���ت مث���ل اجتماع���ی، کاره���ای

باشگاههایاشرکتدرورزشهارارهامیکنند؛5
وقت���یب���ازینمیکنن���د،عصب���ی،کاف���هوبیتوجه. *

هستند؛6

www.hamshahrionline.ir .1،مقاله»وقتیرایانهس���بیلآتش���یمیکش���د«،
فریباخانی.

2.همان،مقاله»هواراازمنبگیر،کنسولمرانه«.
3.همان.
4.همان.
5.همان.
6.همان.
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وق���تزیادیرابهفکرکردندربارهبازیهایرایانهای. *
اختصاصمیدهندودایمدرحالفکرکردنبهراهحلهایی

هستندکهمیتواندآنانرادریکمرحلۀبازیبرندهکند؛1
ممکناس���تب���هخاطرادام���ۀبازی،ازخ���وردنغذا،. *

خوابیدنیاحمامرفتنچشمپوشیکنند؛2
کمردرد،بعد. * بهسردردیاشانهدرد،خشکیچشمو

ازپایانبازیدچارمیشوند.3

1.همان.
2.همان.
3.همان.
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فصل پنجم:

آسیبهایجسمیبازیهایرایانهای

1. ضعف بینایی چشم

چشمانفردبهدلیلخیرهشدنمداومبهصفحۀنمایش
رایان���هیاتلفنهمراه،بهش���دتتحتفش���ارق���رارمیگیردو

دچارعوارضوضعفبیناییمیشود.1

استفتاء ••

کاربربه گ���ربازیه���ایرایان���هایموجبش���وند س���ؤال: ا
کبودیانگش���تان بیم���اریهاییمانن���د»ضع���فبینایی،
دستو...«مبتاشود،آیابازیکردنبرایاوجایزاست؟

www. isna.ir .1،مقاله»مهمترینعوارضاعتیادبهبازیهایرایانهای«.



گراینب���ازیه���ادارایضررجدیواساس���ی1  ج���واب: ا
کردنجایزنیس���توش���خصبایداجتناب باش���ند،بازی

کند.2

2. فشار به ستون فقرات

چونبازیکندروضعیتیثابتتاساعتهامینشیند،
ستونفقراتواستخوانبندیاودچارمشکلمیشودودر
درازمدت،مبتابهآرتروزوانحرافس���تونفقراتمیگردد.
همچنیناحس���اسسوزشوسفتشدنگردن،کتفهاو
کارنسبتًاثابتوطوالنیمدت مچدست،ازدیگرعوارض

بارایانهاست.3

3. بیماری های پوستی

 کار کهبارایانه متخصصانوپزش���کانمعتقدند:فردی
میکند،پوس���تشدرمعرضمداوماشعههاییقرارمیگیرد

1.آی���تاهللش���بیریزنجان���ی:ص���رفضع���فبینای���یوکب���ودیانگش���تان
دس���ت،ضرراساسیحسابنمیشود.)استفتاء،کداستفتاء:19799،

)1394/5/17
2.اس���تفتاءپیامک���یازدفات���رآیتاهللم���کارم،آیتاهللن���وریهمدانی،آیت
اهللسیس���تانی،1394/5/17؛آی���تاهللش���بیریزنجانی)ک���داس���تفتاء:
19799(،1394/5/17؛آیتاهللخامنهای،1394/5/18؛آیتاهللصافی

گلپایگانی،1394/1/19.
www. isna.ir .3،مقاله»مهمترینعوارضاعتیادبهبازیهایرایانهای«.
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ک���هازصفح���ۀرایان���هپخ���شمیش���ود}وهمینامرس���بب
بیماریهایپوستیمیگردد.{.1

4. تشدید بیماری صرع

بهنظربرخ���یازمتخصصاناعصابوروان،بازیهای
 ک���هدرآن،صفح���ۀنمایش���گررایانه،از پرهیج���انرایان���های
فاشهاوش���عاعهایخیرهکنندۀنوریپوش���یدهمیشود،
س���بببروزهیجانهایشدیدعصبیدرنوجوانانمیشود
کهازنظرعصبیضعیفهستندوبرایابتابهصرعآمادگی

دارند.2
گفتۀپزش���کان:دلیلعمدۀناراحتیصرع،مربوطبه به
کهنس���بتبهنورحساسیتدارندوتحمل کسانیمیشود
چشمکهایپیدرپینوردربازیهایرایانهایبرایآنان

دشواراست.3
گفتۀانجم���نبیم���ارانص���رعانگلیس:ح���دودیک ب���ه
 درص���دازنوجوان���انغی���رمبت���اب���هبیم���اریص���رع،ب���هنور
حساس���یتدارند،درحالیکهاینرق���مدرمیانافرادمبتا
بهاینبیماری،پنجدرصداستکهحتیدرمواردیهنگام

1.همان.
2.همان.
3.همان.
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بازیصرعمنجربهمرگگزارششدهاست.1
مادریکنوجوان14س���الۀانگلیسیمیگوید:پسرمبراثر
بازیه���ایرایانهای»نینتندو«جانس���پرد.ویافزود:پس���رم
پسازیکساعتبازی،دچارتشنجشدوبهزمینافتادو

چنددقیقهبعد،جانسپرد.2

5. چاقی و اضافه وزن

کهبراثراستفادۀزیادازرایانه ازدیگرعوارضجس���مانی
وبرنامههایرایانهایدرمقابلایندستگاهبهوجودمیآید،

چاقشدنکودکانونوجوانانبهعلتکمتحرکیاست.
ک���ودکانهنگامانج���امبازیه���ایرایانهای،از برخیاز
موادخوراکی3اس���تفادهمیکنندکههمینموضوع،عاوهبر
بیتحرکیکودکان،موجبچاقشدنسریعترآنهامیشود،
لذاوالدینمحترمس���عیکنندفرزن���دانخودرابهبازیهای
جس���میکهبهتحرکنیازدارد،تش���ویقکنندتاس���امتو

نشاطآنهاتأمینشود.

www.tebyan.net .1،مقال���ه»پیامده���ایبازیه���ایرایان���هایب���رکودکانو
نوجوانان«.

2.همان،مقاله»اسباببازیمدرن«،نسرینصفری.
3.چیپس،پفکو....

فقه و زندگی )40(  احکام بازی های رایانه ای    118



6. تحریک قوای جنسی

تصاوی���ر از رایان���های بازیه���ای بیش���تر در متأس���فانه
مس���تهجنزناناستفادهش���دهاستویامس���ائلجنسیو
کهسببتحریکقوای گذاشتهمیشود شهوانیبهنمایش

جنسیافرادوبروزشهوتدرآنانمیشود.
»مس���ائلجنس���ی«ازمضامیندیگریاس���تکهدراین
بازیه���اازآناس���تفادهمیش���ود.فیلمه���اینبردهایتنبه
ت���ندختراننیمهعریان،رقصوموس���یقیغربی،بهتصویر
کشیدنروابطنامش���روعو...دردیسکتهایپلیاستیشن
وس���یدیها،ب���دونهیچگونهمش���کلیدرفروش���گاههابه
معرضفروشگذاش���تهش���دهاس���ت.بعض���یازبازیهای
رایانهایازمراحلسادهش���روعمیشودودرپایانبهتصاویر
گربازیکندربازیبرنده مس���تهجنمیرس���د،بهطوریکها
شود،عکسهایمستهجنبهعنوانجایزهبرصفحۀ]رایانه

یا[تلویزیونظاهرمیشود.1

7. بلوغ زودرس

 یک���یازمهمترینعوامل»بلوغزودرس«2دیدنتصاویرو

www.tebyan.net .1،مقاله»آسیبهایروانیتربیتیبازیهایرایانهای«.
2.ظاه���رش���دنعای���مبلوغازنظ���رفیزیکیوهورمون���یدردخت���رانقبلاز8 
www.(سالگیودرپسرانقبلاز9سالگی،بلوغزودرسنامیدهمیشود.
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 کهقطعًادر کنندهمیباشد صحنههایجنس���یوتحریک
بازیهایرایانهایزیادمش���اهدهمیش���ود.مداومتبراین
کهبهصورتغریزیدرهمه بازیهانیرویجنس���یافرادرا
 کهدرنتیجه،ش���خصقبلاز وج���وددارد،تحریکمیکند
کهاغلباوقاتباعث س���نالزم،بهبلوغجنسیمیرس���د

انحرافاتاخاقیوجنسیمیشود.
کارشناس���ان1معتقدند:بس���یاریازخانوادهها برخیاز
همیشهنسبتبهاینکهفرزندانشاندرمسائلجنسی،زودتر
ازوقتتعیینش���دهکنجکاوش���وند،حساس���یتدارند.به
گاهیزودرس،بهدنبالخودکنجکاویپنهانو ویژهاینکهآ
بلوغزودرسجنسیرادرپیدارد.فضایاینبازیهاچنین

مسائلیرابراییکنوجوانبهدنبالخواهدداشت.
ک���هدرش���رایطجدی���د،والدیندیگر بایدتوجهداش���ت
کنندو نمیتوانندرویاینبازیهابهشیوۀگذشتهنظارت
بهاینترتیب،نوجوانانبهیکبارهباآموزههایجنسیفراوانی
روبرومیشوند،وپسازاینشستشویذهنیکهتوسطاین
 بازیهاصورتمیگیرد،س���ؤاالتبیش���مارجنس���یافکار
ایننوجوانانرا}احاطهکردهوآنهارا{بهسویجذابیتهای

jahannews.com،مقاله»بلوغزودرسچیست؟«(.
1.رهامسجادی،روانشناسواستاددانشگاه.
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کهباتوجهبهس���نونپختگ���یآنها،به جنس���یمیکش���اند
بیراههکشیدهمیشوند.1

8. آسیب دیدن مغز

کهبازیهایرایانهایموجب تحقیقاتنشانمیدهد
صدم���اتمغ���زیطوالنیم���دتمیش���وند.ای���نبازیه���ا
ک���هبهبینای���یوحرکتاختصاص قس���متهاییازمغزرا
دارد،تحریکمیکنن���دوبهتکاملدیگرنواحیمغزکمکی
نمیکند.افرادیکهساعتهایزیادیرابهبازیاختصاص
میدهن���د»لوبفرونتال«2آنهاتکام���لپیدانمیکند.»لوب
فرونت���ال«نق���شبس���زاییدرتکام���لحافظ���ه،احس���اسو
که»ل���وبفرونتال«آنهاتکاملزیادی یادگیریدارد.افرادی
پیدانکرده،بیشترآمادهانجامکارهایخشونتآمیزهستند

www.mashreghnews.ir .1،مقاله»هزینهایکهوالدینبرایگانگسترشدن
فرزندانمیکنند«.

frontal lobe .2:لوبفرونتال،درجلویشیارمرکزی)روالندو(قراردارد.لوب
پیشانی)فرونتال(یکمنطقهمهمحرکتیمحسوبمیشود.بهطورکلی،
کهبهلوبپیش���انی)فرونتال(نس���بتمیدهند، برخ���یازعملکردهایی

عبارتاستاز:
مرک���زکنت���رلاعم���الحرکتیعضاتاس���کلتیک���هدرجلویش���یارمرکزی
کهدرجلوی )روالندو(قراردارد؛مرکزتکلمدرنیمکرهغالب)ناحیهبروکا(
ش���یارجانبی)سیلویوس(واقعشدهاس���ت؛مرکزکنترلادرارومدفوعو...
.)barzkar2.persianblog.ir.www،مقال���ه»ل���وبفرونت���الواعمالآن«،

ابراهیمبرزکار(.
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وکمترتواناییکنترلرفتارهایشانرادارند.1
یکیازدانش���مندان2نوارمغز240نفر،بینسنین6تا29 
س���الراموردبررس���یقرارداد.اودریافت،اف���رادیکهبهطور
مرتببهبازیهایرایانهایوویدیوییمیپردازند،درشرایط
فعالادراکی،موجفعالیتمغزیبتایلوبپیشانیش���ان،
کمترازافرادمعمولیاست.آنچهبیشترنگرانکنندهبود،این
کنندگان،شبیه کهبررسیهانشانداد،نوارمغزیبازی بود

نوارمغزیافرادیاستکهدچارزوالعقلشدهاند.3

9. شب ادراری

یک���یازمس���ائلیک���هوالدی���نرانگرانمیکند،مس���ئلۀ
»ش���بادراری«کودکانش���اناس���ت.والدی���نمحت���رمدقت
داش���تهباش���ندکهیکیازدالی���لش���بادراریدرکودکان،

بازیهایرایانهایترسناکمیباشد.4

www.tebyan.net .1،مقاله»ازخشونتتااعتیاد«،فهیمهکهتری.
کیوموری«،متخصصعصبجمجمهایازدانشگاهنیهون 2.پروفس���ور»آ

درتوکیو.
www.gerdab.ir .3،مقاله»بازیهایویدیویی؛نابودکنندهمغزکودکان«.

mhta.persianblog.ir .4،مقاله»بازیهایرایانهای؛ازخش���ونتتااعتیاد«،
بهنقلاز»هفتهنامهسروش،شماره1234«.
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10. ضربان قلب باال

یکیازکارشناسان1میگوید:اندازۀضربانقلبوترشح
هورمونه���ادرحینبازیه���ایرایانهایافزای���شمییابندو
کس���انیکهفقطبهبازینگاهمیکنندوحتیدرآنشرکت

نمیکنند،فشارهایعصبیزیادیرامتحملمیشوند.2

11. ضعف ارگانیک بدن

کهبازیهایرایانهایمیتوانند درپژوهشیمعلومش���د
کنن���د.تجربۀ ک���ودکانتحمیل ی���ادیراب���ه هیجانه���ایز
بازیه���ای از ناش���ی ش���دید هیجانه���ای طوالنیم���دت
کورتیزول3،موجبضعفایمنی رایانهای،ازطریقافزایش
ارگانیسمبدندرمقابلهجومآسیبزاهایمحیطیخواهد
شد)وبدنرادرمقابلبیماریهابیدفاعمیکند(.ازطرفی؛
چونافزایشکورتیزولباعثاختاالتآشکاردرسوختو
سازچربیهامیشود،برخیازدشواریهایقلبیوعروقی

رانیزمیتوانبهتجاربهیجانیشدیداستنادکرد.4
هیجانهمیش���گیهنگامب���ازی،بررویارگانیس���مفرد

1.»پلاینیچ«محققآمریکایی.
www.tebyan.net .2،مقاله»بازیهایرایانهای؛ازخشونتتااعتیاد1«.

3.هورمونغددفوقکلیوی.
www.mashreghnews.ir .4،مقاله»بلوغزودرس،ارمغانیازمدرنیته«.

123   اطیف پر  ا     را  پر  پادرقت  ا 



تأثیرگذاش���تهوبردستگاهگردشخونوگوارشپیامدهای
منف���یبهجامیگذارد،همچنی���ناینهیجانهایکاذب،

سامتروانیکودکرابهخطرمیاندازد.1

راههایپیش���گیریازآس���یبهایجس���میبازیهای
رایانهای

ب���رایاینک���هازضرره���اوخط���راتجس���میاس���تفاده
ازبازیه���ایرایان���هایدرام���انباش���یم،بای���دب���هنکاتیکه

متخصصینبیانکردهاند،دقتکنیم:
1.سرراباالیتنهوعمودینگهدارید،نهخمیدهبهجلو

یاعقب؛2
 2.ه���رچندوقتیکبارتغییروضعیتدهیدوس���ررادر

وضعیتتکیهبهصندلیقراردهید؛3
گردناستفاده 3.دائمًاازنرمشوحرکاتکششیسرو
گردنوپش���ترا ک���هعضاتپ���س کنی���د.ازورزشهای���ی

تقویتمیکند،بهرهبگیرید؛4
4.ن���ورمحیط)ازپنج���رهوالمپ(آنقدرزیادنباش���دکه

www. isna.ir .1،مقاله»بازیهایرایانهایوتأثیراتآنبرروانکودکان«.
کامپیوترو www. rasekhoon.net .2،مقال���ه»ع���وارضجس���میاس���تفادهاز

بهبودآنها«،حمیدفرودیان.
3.همان.
4.همان.
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کن���د.اگرچنیناس���ت،ازپردۀ چش���متانرادچ���ارخیرگی
کنید.بهعاوه،در ضخیموالمپهایضعیفتراستفاده
کارنکنیدتاناچارنش���ویددایم کامپیوتر کاملنیزبا تاریکی
بهصفحهخیرهش���وید.میتوانی���دازفیلترهایضدخیرگی
ک���هانعکاسه���ایاضاف���ین���ورراج���ذبمیکنند، چش���م

استفادهکنید؛1
5.پلکزدنرافراموشنکنیدتادچارخش���کیوقرمزی
چشمنشوید.هرنیمساعتیکبار،دهبارپشتسرهمپلک
گرهوایاتاق بزنی���دویاچش���مانتانرابرایمدتیببندی���د.ا

خشکاست،بهطریقیرطوبتآنرازیادکنید؛2
6.برایجلوگیریازخس���تگیچش���م،درهر2س���اعت
15دقیقهبهچش���مانتاناس���تراحتدهیدوهر20دقیقهای
ب���همدت20ثانیهبهتصویری}غیرازصفحه{کامپیوترنگاه

کنیدتاعضاتچشمتاناستراحتکند؛3
گزگ���زوکرختی،یادردوس���وزشدر 7.درص���ورتبروز
انگشتانومچوساعد،تایپکردنراقطعکنیدوبهمچتان

استراحتدهید؛4

1.همان.
2.همان.
3.همان.
4.همان.
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8.ازصندلیهای���یباقابلی���تتنظیمارتفاعاس���تفاده
کام���ًارویزمینقرارگیرد. کنی���د،بهطوریکهکفپایتان
کارباصفحهکلید اگرصندلیدستهدارد،بهتراستموقع
)تایپ(دستههایصندلیزیرساعدهاقرارگیرندتاتحمل

وزندستهابرعهدۀشانهوکتفنباشد؛1
9.کفصندلیس���فتباش���دتاس���تونمهرهه���ادچار

انحرافجانبینشود.2
نکاتدیگرینیزوجودداردکهمابههمینمقداربسنده

کردیم.

1.همان.
2.همان.
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فصل ششم:

آسیبهایامنیتیبازیهایرایانهای
ازمهمتری���نآس���یبهایبازیهایرایان���های،خطرات
امنیتیاینابزارمیباش���ند.غالبافرادیاازاینمش���کات
خبریندارندیانس���بتبهآنبیاهمیتهستندولیهردو

گروهدرمعرضخطروآسیبقرارمیگیرند.
ک���هدررایان���هوموبایلاجرا دربس���یاریازب���ازیهای���ی
کهدربرابراس���تفادهاز میش���وندازافرادخواس���تهمیش���ود
کهبه ای���نبازیهابهصاحب���انوطراحاناجازهدادهش���ود
اطاعاتوامکاناتموبایلیارایانهآنهادسترس���یداش���ته

باشند.



استفتاء ••

س���ؤال: براینصببرخیازبازیهایرایانهایوموبایل
بای���دب���هش���رکتس���ازندهاج���ازهدادهش���ودتاب���هاطاعات
 خصوصیومهمگوش���یدسترس���یداش���تهباش���دیاازابزار
گوشیماننددوربین،ضبطصوتاستفادهکند،آیااستفاده
ازاینبازیهاواجازهدسترس���یداش���تنآنه���ابهاطاعات

رایانهوموبایلجایزاست؟
ج���واب: ه���رگاهای���نکارخ���افقان���ونب���ودهی���اس���بب
 گرددیامفاسداخاقی،اعتقادیو تقویتدشمناناس���ام
اجتماعیداش���تهباشد1یاسببافش���اءِسّروهتکحرمت

شخصیادیگریشودجایزنیست.2
رئی���سپلیسفتاغرباس���تانته���ران3درب���ارهخطرات
امنیت���یبازیه���ایرایانهایم���یگوید:متاس���فانهدربازی

1.استفتاءپیامکیازدفترآیتاهللمکارم،1394/3/24.
ب���هاف���راددارد،م���یتوانن���داج���ازه گلپایگان���ی:بس���تگی آی���تاهللصاف���ی

ندهند)استفتاءپیامکیازدفتر،1394/3/25(.
آی���تاهللنوریهمدانی:ب���همقتضایقوانینعملشود)اس���تفتاءپیامکیاز

دفتر،1394/3/23(
2.آیتاهللش���بیریزنجانی)اس���تفتاءپیامکیازدفتر،کداستفتاء:16310(،

.1394/3/31
3.سرهنگاصغرباقریان.
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»کل���شآوکلنز«1نیزمثلدیگربازیهایاندرویدیامکانبه
س���رقترفتناطاعاتشخصیکاربرانوجوددارد.چراکه
افرادس���ودجومیتوانندباهکاینبازیموجببهس���رقت

رفتناطاعاتشخصیافرادشوند.2

جاسوسی با بازی  های رایانه ای

»کینک���ت«ن���امیكب���ازیجدیدمیباش���دکهازس���وی
شرکتمایکروسافتتولیدشدهاست.مهمترینویژگیاین
بازیآناس���تکهمیتواندحرکاتب���دنکاربررادرصحنۀ
 کاربربهجایاینک���هحرکاترااز بازینمای���شدهد؛یعنی
طریقدس���تۀاب���زارانجامدهد،خودشهم���اننقشرابازی
میکند.ایناتف���اق،گرچهازنظرتکنولوژیكیكحرکترو
بهجلومحسوبمیشود؛امادارایعواقبفرهنگیخاصی
نیزهس���ت؛بهدلی���لبرخ���ورداریازیكدوربی���نقدرتمند،
 ایندس���تگاهتواناییضبطتصاوی���ررادارد.دردورانیکهاز
گرفتهتا دوربینتلف���نهمراه،دوربینومیکروفنل���پتاپ
مکالم���اتتلفنی،ایمیله���او...بهابزاریبرایجاسوس���ی
 )NSA(تبدیلشدهاندوبهوسیلۀآژانسامنیتملیآمریکا
کنترلمیش���وندواینموضوعصرفًابهافرادسیاس���تمداریا

.www.cyberpolice.ir1.ر.ک:
www.isna.ir .2،مقاله»هشدارپلیسدرباره»کلشافکلنز«.
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اف���رادخاصجامع���ۀآمریکااختص���اصنداردوب���رایافراد
 تمامجوامعدرسراسردنیادرنظرگرفتهشدهاستتارفتارو
مکالماتهرکسیرادرهرجاییتحتپوششقراردهند،
کینکتپ���رزرقوبرقمایکروس���افتآمدهتاکمکیباش���د
برایرسالتسازمانیومأموریت)NSA(کهکنترلروابطو

اطاعاتافراددرسراسردنیاست.1
برخ���یازبازیه���ایرایان���هایمانن���د»کالآفدیوتی«2 
چوندارایحفرههایامنیتیهستندامکانبهسرقترفتن
کند:»کارشناس���ان اطاعاتافرادرابرایهکرهاآس���انمی
موسس���هامنیت���ی)ReVuln(کهب���رایاولینباراینآس���یب
کردهاندمعتقدندمشکاتیادشده پذیریهاراشناسایی
کارب���رانبازیهایرایان���هایامکان بههکره���اوحتیدیگر
میدهدتابهاطاعاتشخصیکاربراندیگردسترسیپیدا

کنند«.3

خراب شدن سیستم توسط بازی  های رایانه ای

کهظاهرًایكبازی گزارشاپلاینس���ایدر،یكبدافزار به
ویدیوییاس���ت،برایکاربرانسیستمعاملویندوزموبایل

www.gerdab.ir .1،مقاله»وقتیبازیهاجاسوسمیشوند«،امیدصدرایی.
.CallofDuty:ModernWarfare2. 3

www.farsnews.com .3،مقاله»نگرانیازحفرههایامنیتییکبازی«.
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ارس���المیشود.درصورتنصباینبدافزار،اینمحصول
مخ���رببهطورخودکارش���مارهتلفنه���ایراهدورمتعددی
کارصدهاه���زاردالرخرج راش���مارهگیریمیکن���دوباای���ن
کارشناسانامنیتیمؤسسۀ کاربرانمیگذارد. رویدس���ت
»Lookout«کهاولینبارمتوجهاینمشکلشدند،میگویند:
اینبداف���زاراثرمخربدیگرین���داردوتنهاباهدفافزایش
کاربرانطراحیش���دهاس���ت،لذانمیتوانآنرا رقممخارج

یكابزارهکریدانست.1

www.asriran.com .1،مقاله»ویروسجدیددرلباسبازیرایانهای«.
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فصل هفتم:

آسیبهایاقتصادیبازیهایرایانهای

1. ضرر اقتصادی به فرد و خانواده

ک���هدارنداف���رادرا بازیه���ایآنای���نبهدلی���لجذابیتی
ک���هبهراحتینمیتوانند طوریبهس���متخودجذبکرده
ازآنجداش���وند؛لذااعتیادش���دیدیبهاینب���ازیهاپیدا
کردنب���هپرداخت}پول{ کنند.»}ای���ن{افرادباعادت می
کههرگزاقناعشان برایبهترشدنش���رایطبازیوپیشرفتی
نخواهدکرد؛دریکفرآیندرقابتیمنفیمیافتند.درچنین
کندباالخرهیکیپیدا محیطیبازیکنهرچقدره���مهزینه
ک���هازاوجلوترباش���دواینمس���الهرقاب���تراپایان میش���ود
ناپذیرمیکند.بازیدرگس���ترهایجهانیانجاممیش���ودو



}ش���خص{برایعقبنماندنازچندمیلی���ونرقیبخود
پیاپیهزینهمیکندواینهزینهکردنپایانیندارد.ازهمین
روس���تکهاینهزینههاواردفازجدیدیمیشودوآنخرید
ک���هازهزینهکردنهای کانتاس���ت.یعنیفردی وف���روشِا
پیاپیخستهشدهبجایماهانهچندصدهزارتومانهزینه
کش���یدن،ب���هیکب���ارهچندمیلی���ونتومان ک���ردنوانتظار

میپردازدویکاکانتپیشرفتهراخریداریمیکند«.1
مث���ادرب���ازی»کل���شآوکلن���ز«بس���یاریازاف���رادب���رای
که پیشرفتدرمراحل،هزینههایس���نگینیرامیپردازند
نتیجهایجزضرربهاقتصادش���خصن���دارد.یکیازبازی
 کهاکانتمرحله)۱۷۰(راازطریقمعرفیدر کناناینبازی
س���ایت،بهقیمتهش���تمیلیونتوم���انفروختهمیگوید:
»حدودیکسالونیموقتگذاشتمتابهاینمرحلهبرسم.

بعضیروزهاتاهشتساعتبازیمیکردم«.2
کاربرانفعالاینب���ازی،ویتا طب���قاظهاراتیک���یاز
کن���ونمبلغهفتادمیلی���ونتومانبابتخری���د»Gem«3پول

www.gerdab.ir .1،مقاله»ماجرایارزیکهازکشورخارجمیشودوفرصتی
کهبازنمیگردد/وقتوسرمایهخودراآناینهدربدهید!«.

2.همان.
3.پولرایجبازی.
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صرفکردهوهمچناندرصددادامهاینرونداست!.1

استفتاء ••

کان���ت2بازیهایآناینمانند س���ؤال: آیاخریدوفروشا
کلشآوکلنزجایزاست؟

جواب: خریدوفروشاکانتجایزنیست.3
برخیازافرادبرایخریداکانتیاامکاناتبازی»کلش
کاربرانش���ّیادیروبرومی کنندولیب���ا کلن���ز«اقدامم���ی آو
کهدرقبالدریافتپول،اکانترابهآنهاتحویلنمی شوند
دهندلذابایدازخریدایناکانتهاازسایتهایغیرمجاز

خودداریکنند.
کاربرانیکهدرمقابلدریافتپول،اکانترابهمش���تری
گرفت���ارمجازاتقانون که تحویلنم���یدهندخیالنکنند

vgpostmortem.ir .1.www،مقال���ه»تحلیلبازیClash of Clans«،محمود
بالی.

2.شخصیبرخیازمراحلبازیآناینراتمامکردهواینامتیازرامیفروشد
تاخریدارازهمینمرحلهادامهدهدوازمراحلقبلیشروعنکند.

www.sistani.،آیتاهللسیس���تانی:www.makarem.ir3.آیتاهللمکارم:
org،سوالهاوجوابها،بازیهایکامپیوتری؛آیتاهللشبیریزنجانی:
www. zanjani.net،استفتائات،س368؛استفتاءپیامکیازدفترآیت

اهللنوریهمدانی،1394/2/13
گرقانون���یدراینزمینهوجوددارد،باید آیتاهللخامنهای:جایزاس���تولیا

رعایتشود.)استفتاءپیامکیازدفتر،1394/2/15(.
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کهپلیسفتاآنهارا نمیشوندبلکهبایددقتداشتهباشند
شناساییکردهومجازاتمیکند.1

سؤال: آیا فروختنیکاکانتمثااکانتبازی»کلشآو
کلنز«بهچندنفراشکالدارد؟آیاپولدریافتیحالاست؟
ج���واب: فروشیکاکانتبهچندنفرحراماس���توپول

دریافتیحالنیستوبایدبهصاحبانشبرگرداندهشود.2

2. ضرر به اقتصاد ملی

کیفیتباال گرمس���ئولیندرصددتولیدبازیهای���یبا ا
کش���ورماننباش���ند، ومحتواییمناس���ببادینوفرهنگ
کاربرانداخلیبهبازیهایخارجیرومیآورندودرنتیجه
کهبهنفعکشورهایتولید پولوارزازکش���ورخارجمیشود
کلنز«3یا»مزرعه کنندهمیباش���د.مثًابازیهای»کل���شآو

1.ر.ک:www.cyberpolice.ir،مقاله»شناس���اییعاملهکوکاهبرداری
ازکاربرکلشآفکلنز«

2.اس���تفتاءپیامکیازدفاترآیتاهللش���بیریزنجانی)کداستفتاء:21391(،
آیتاهللخامنهای،آیتاهللصافیگلپایگانی،آیتاهللجوادیآملی،آیت

اهللمکارم،1394/6/18.
3.طبقگزارشمالیشرکت»Supercell«کهطراحوسازندهبازیاست،این
ش���رکتدرس���ال۲۰۱۴بهمیزان۱.۸میلیارددالرازبازیجنگقبایلسود
کهنهتنهابیشترینمیزانسوددهییکبازیموبایلیبوده، دهیداش���ته
بلکهبیش���ترینرش���ددرزمینهدرآمدهایجنگقبایلنیزدرهمینسال
کنید، بهدس���تآمدهاست.اگرشمااینمبلغرابه۳۶۵روزسالتقسیم
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داری«1درآوری���ل۲۰۱۳مح���دود۲۷۹میلی���وندالردرآم���د
کسبکرده،روزانه2/4میلیوندالردرآمدداشتهاستکهاز

هشتونیممیلیونکاربربهدستمیآید.2
ک���هن���هتنها ب���ازیآلمان���ی»Travian«ب���ازیایاس���ت
ی���جمیده���د؛بلک���هروزانهب���افروش تهاج���موغ���ارتراترو
کش���ورخ���ارجمیکند. مجازیخ���ودمیلیونهادالرارزرااز
کهحداقلماهینیم بایکحس���ابس���ادهمیتوانفهمید
میلیاردتومانطایمجازیدراینبازیفروختهمیش���ود؛
کاربر طبقاع���امس���ایتتراوین،ح���دود100ه���زارایران���ی،
اینبازیهس���تند.طبقاس���تانداردهایجهان���ی،حدود10 
کاربرانبازیه���ایآناینفعالبودهوازاینتعداد9  درصد
گرروزی درصدپرداختآناینخواهندداش���ت.بنابراین،ا
کاربرانتراوین؛یعن���یحدودهزارنفر حداقلی���کدرصداز
ازارزانتری���نط���ایبازی)2ت���ا5یورو(خری���دکنند،ماهی
500میلیونتومانوس���الی6میلیاردتومان،درآمدش���رکت

کهاینش���رکتبهطورمتوس���طدرهرروزتنهاازبازیجنگ خواهیددید
قبایلخود۵میلیوندالردرآمدخالصدارد!)vgpostmortem.ir.www،

مقاله»تحلیلبازیClash of Clans«،محمودبالی(
.Hay Day .1

 The 2.4 Million-Per-Day« مقال���ه www.forbes.com،  .2
Supercell:Company:2،4میلیوندالردرآمدروزانهشرکتسوپرسل«.
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 خارجیاس���ت.1ای���نپولهابهس���رعتب���هدالرتبدیلواز
بانکهایکش���ورخارجش���دهوبهحس���اباصلیش���رکت
مدیریتکنندهبازیدرخارجازکش���ورمنتقلمیشودوبه
همینراحتیحجمباالییازارزکش���ورماندرازایدریافت
هیچچیزیابدت���ر،درازایهدردادنوقتجوانانمانخارج
میش���ودومس���ئولیننهتنه���ادربرابرچنینفاجع���هپنهانی
س���کوتکردهاند؛بلکهاکثراینبازیهایآناینخارجیبا

مجوزارگانهایذیربطفعالیتمیکنند!.2

استفتاء ••

س���ؤال: دربرخیازبازیهایآناین،برایاینکهشخص
 ب���همراح���لبعدیب���رود،بای���دبرخ���یازامکاناتب���ازیرااز
س���ایتاینبازیهاخریداریکند.اینکارباعثمیش���ود
پولمملکتازکشورخارجشودوبهاقتصادکشورضرروارد

گردد.آیاانجاماینگونهازبازیهاجایزاست؟
کش���ورض���رربزندیا جواب: جایزاس���ت3مگربهاقتصاد

www.yjc.ir .1،مقاله»اینبازیاینترنتیسالی6میلیاردارزازکشورخارج
میکند«.

کش���ورخ���ارجمیش���ودو ک���هاز www.gerdab.ir .2،مقال���ه»ماج���رایارزی
فرصتیکهبازنمیگردد/وقتوسرمایهخودراآناینهدربدهید!«.

3.آیتاهللصافیگلپایگانی:اگرمحتوایمنفیوخافشرعداشتهباشد،
بازیکردنجایزنیس���ت؛وگرنهصرفخروجپولازکش���ورموجبحرمت
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کاربرباش���د،کهدراینصورتاش���کال دارایمفس���دهب���رای
دارد.1

بازینمیشود.)استفتاءپیامکیازدفتر،1394/3/4(
کاریانجام آیتاهللخامنهای:اش���کالندارد؛امابهتراس���تبهضررکش���ور
ک���ردنجایز گرباع���ثانحراففک���ریوعقیدتیش���ود،بازی نش���ود؛ام���اا

نیست.)استفتاءپیامکیازدفتر،1394/3/4(.
1.استفتاءپیامکیازدفترآیتاهللمکارم،1394/3/3.

آی���تاهللش���بیریزنجان���ی:درای���نم���واردبنابراحتی���اطمطابققان���ونعمل
شود)استفتاءازدفتر،کداستفتاء:15656،1394/3/5(

آیتاهللنوریهمدانی:بهصورتکلیبازیهاییکهبردوباختدارند،جایز
نیست)استفتاءپیامکیازدفتر،1394/3/3(
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فصل هشتم:

آسیبهایتحصیلیبازیهایرایانهای

ُافت تحصیلی

ب���هدلیلجذابیتباالییکهای���نبازیهادارند،بچهها
وق���توان���رژیزیادیراصرفبازیب���اآنهامیکنندوحتی
بعضیازآنانصبح،زودترازوقتمعمولبیدارمیش���وندتا
قبلازمدرسهکمیبازیکنندووقتهایتلفشدهراهم

بدینصورتجبرانمیکنند.
یکیازوالدینمیگوید:»درس���الگذشتهپسرمبهترین
کهبرایشرایانهخریدیم،روزی نمراتراداشت؛اماازوقتی
2الی3ساعتوقتخودراصرفبازیمیکندوازلحاظ



تحصیلیُافتکردهاست«.1

استفتاء ••

گ���رانج���امب���ازیرایان���هایس���ببُافتش���دید س���ؤال: ا
کردن تحصیلییامردودشدنشود،آیادراینصورتبازی

جایزاست؟
جواب: ازافراطوزیادهرویدرانجامبازیرایانهایباید

اجتنابشود.2

www.tebyan.net .1،مقاله»اثربازیهایرایانهایبرکودکانونوجوانان«.
2.استفتاءپیامکیازدفترآیتاهللمکارم،1394/6/5.

آیتاهللخامنهای:ُافتتحصیلیس���ببحرمتانجامبازیرایانهاینمی
ک���هدرسخواندنب���رایاوواجبباشد.)اس���تفتاء ش���ودمگربرایکس���ی

پیامکیازدفتر،1394/6/5(
گرعنوانحرامیمث���لاذیتکردنپ���درومادریا آی���تاهللش���بیریزنجان���ی:ا
اسرافدراموالو...برآنمترتبشود،جایزنخواهدبود)استفتاءپیامکی

ازدفتر،کد)20653(،1394/6/6(
آی���تاهللسیس���تانی:بهخودیخودحرامنیست)اس���تفتاءپیامک���یازدفتر،

)1394/6/8
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بخش پنجم

توهین در بازی   های رایانه ای 

خارجی



توهینبهدینهاوقومیتها
س���ازندگانبرخ���یازبازیهایرایانهای،بهش���کلهای
مختلف���یبهاقوام،ملتها،فرهنگه���اوادیانالهیتوهین
میکنن���د.دراینبازیهابیش���تربهمس���لمانان،مخصوصًا
ایرانی���انتوهی���نص���ورتمیگی���رد.درادام���هب���همهمترین
ک���هدربازیهایرایانهایمتوجهمس���لمانانو توهینهایی

ایرانیانمیشود،اشارهمیکنیم:
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فصل اول:

توهینبهمقدسات

1. توهین به خدای متعال

دربرخیازبازیهایرایانهای،مانند:»Black & White«
خداون���د، El« Shaddai: Ascension of the Metatron« و
 ناتوانوبهش���کلیمادیتوصیفش���دهاس���تکهعاریاز
خطانیس���توحتیتوانالزمبرایرسیدگیبهاموربندگان

خودراندارد.1

2. توهین به فرشتگان الهی

ofAscension:ShaddaiEl« theMetatron« ب���ازی در

1.ر.ک:vgpostmortem.blogfa.com،مقاله»توهینهاییکهدیدهنشدندو
فریادهاییکهدرگلوماسیدند«،محمودبالی.



فرشتگانسقوطکردهودرزمینفسادبهپاکردهاندوباایجاد
الیهایازغبار،مانعکنترلخداوندبربش���رشدهاند.خداوند
نی���زبرایتنبی���هآنهاب���امش���اورۀش���یطان)Lucifel(1ادریس
کاررا نبی7 2راراهیمأموریتیمینمایدتافرش���تگانخطا
برایتنبیهبهعرشبازگرداند.دراینمیان،شیطانلحظهبه
لحظهمأموریتادریس7راازطریقتلفنهمراهبهخداوند

گزارشواورادرجریانوقایعقرارمیدهد.3

3. توهین به بهشت و جهنم

کت���اب از ک���هبرداش���تی ب���ازی»Dante›s Inferno« در
کفرآمی���ز»دانت���هآلیگی���ری«اس���ت،ش���خصیتدانت���هبرای
نجاتروحمعشوقهاشسفریبهبرزخ،دوزخوبهشتآغاز
میکندودراینراهباموجوداتجهنمیدرگیرمیش���ود.در
اینبازیجهنممکانیمادیتوصیفمیش���ودوبازیکنبا
قرارگرفتندرنقشدانته،بایدباموجوداتش���رورجهنمکه
قص���دنگه���داریاودراینمکانرادارند،درگیرش���ودوپس
ازناب���ودیآنها!راهخودرابهس���متبهش���تهموارکند.در

1.وج���ود»El«درانته���این���امش���یطان،ب���هدلیلق���راردادنش���یطاندرزمره
فرش���تگاناس���ت.بههمیندلیلب���رایاونامیهمانندفرش���تگانمقرب

مانند:»Michael«و»Gabriel«انتخابشدهاست.)همان.(
2.به»Enoch:ایناک«معروفاست.

3.همان.
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 اینبازی،جهنممکانینمایشدادهمیش���ودکهمیتواناز
آنگریختوخودرابهبهش���ترس���اند.ایندیدگاهدقیقًابر

خافآموزههایاساموسایرکتبآسمانیاست.1

4. توهین به پیامبر اکرم 6

گروه درب���ازی»هیتمن«2و»IGI2«3ن���امدوتنازرهبران
تروریستی،»احمدظاهر«و»محمدامین«استکهبرگرفتهاز
اسامیپیامبراسام6 هستند.آیاواقعًاانتخاباسامی
ایندوتروریستیعنی»احمد«و»محمد«تصادفیاست؟
کینۀدش���مناننس���بتبهپیامبراسام6 و یاازبغضو

سعیآنهادرتخریبوجهۀایشانحکایتمیکند؟
درنسخۀچهارمبازی»رزیدنتاویل«دریکیازمراحل
ک���هدری���کقلعهرخمیده���د،باحلیکمعماقف���لدرباز
گربادقتبهطرح میش���ودوشماواردیکاتاقمیش���وید.ا
دربیکهازآنمیگذرید،نگاهکنید،متوجهنامپیامبر6 

1.همان.
mhta.persianblog.ir .2،سخنرانیمهدیحقوردی:»اولینجلسهازسری

نشستهایهتکحرمتبهپیامبران:دربازیهایرایانهای«.
3.ماهنام���هپیامانق���اب،مقاله»زنجیرهپلید:توهی���نبهپیامبراعظم6 
دربازیه���ایرایانهای«،مهدیح���قوردیطاقانکی،ش65،صص72 
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بررویطرحآنمیشوید.1

5. توهین به قرآن کریم

 کاربربعداز درنس���خۀچهارمب���ازی»رزیدنتاوی���ل5«
کهبس���یاربهمس���جدالنبی6 ش���بیه انفجارمس���جدی
اس���ت،برایصعودبهمرحلۀباالتربایدبهسوینسخههای
کندوبرروی کهبرزمینانداختهش���دهاند،تیران���دازی قرآن

آنهاپابگذاردوعبورکند.2

1.همان.
www.shia-news.com .2،مقاله»توهینبهمقدس���اتمسلماسامدریک

بازیرایانهایژاپنی«.
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 دراولی���ننس���خۀب���ازی»LittleBigPlanet«،دریک���یاز
مراح���لآن،)Toumani Diabate:تومان���یدیابات���ه(خوانندۀ
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میچشد،سپسشمابهسویمابازمیگردید.«رامیخواند.
ایندرحالیاستکهخواندنآیاتقرآنباسازوبهصورت

آهنگین،عملیحراموگناهیبزرگمحسوبمیشود.2

6. توهین به اهل بیت :

-درب���ازی»ش���اهزادۀایران«ن���امدوجنکهش���اهزادهرا
کهاز راهنمای���یویاریمیکنن���د،»زهرا«و»راضیه«اس���ت
الق���ابحض���رتفاطم���ه3میباش���ند.نکتۀقاب���لتوجه
ک���هچهرۀ»زه���را«دراینبازیدرخش���اناس���ت ایناس���ت
کهمتناس���بب���اترجمۀلغ���ویزهرا)ب���همعنایدرخش���ان(

میباشد.3

1.عنکبوت/57.
کهدیدهنشدند www.vgpostmortem.blogfa.com .2،مقاله»توهینهایی

وفریادهاییکهدرگلوماسیدند«،محمودبالی.
3.همان.
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-درب���ازی»CreedAssassin’s«ازن���اممب���ارکحضرت
علی7 بهمراتباس���تفادهشدهاست،حتیجملۀ»علٌی

َنا َمدینُة العلِم و عیّلٌ 
َ
باُبها«کهقس���متیازحدیثمع���روف:»ا

باُب���ا«1اس���ت،درمراح���لمختل���فاینب���ازیآوردهش���ده
است.2

1.توحید،صدوق،ص307.
www.vgpostmortem.blogfa.com .2مقاله»توهینهاییکهدیدهنشدندو

فریادهاییکهدرگلوماسیدند«،محمودبالی.
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7. توهین به مکان های مقدس و متبرک

دریکیازمراحلبازیپرطرفدار»Angry Birds«بازیکن
بای���دبهخوکهاییکهدرونمس���جدپن���اهگرفتهاند،حمله

کندوآنهارانابودسازد!1

1.همان.
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فصل دوم:

توهینبهمسلمانان
دربس���یاریازبازیه���ایرایان���های،مس���لمانانعام���ل
ش���رارتوبدبخت���یجه���انمعرف���یمیش���وندودرمقاب���ل،
آمریکاییه���اانس���انهاییخّیروبشردوس���تنمای���شداده
شدهاند.درادامهبهاسامیبرخیازاینبازیهایتوهینآمیز

اشارهمیشود:
1.دربازی»EvilResident«درباتاقش���کنجه،شبیه
درمس���جدالنبی6میباش���د.یادراتاقیکیازرؤسای
کهنش���انمیدهد تروریس���م،چن���دجل���دق���رآنوج���وددارد

تروریستهامسلمانهستند؛1

کهدیدهنشدند www.vgpostmortem.blogfa.com .1.مقاله»توهینهایی
وفریادهاییکهدرگلوماسیدند«محمودبالی.



2.دربازی»کانتر«تروریس���تهاش���بیهمسلماناننشان
دادهمیشوند؛1

3.دربازیجنگهایصلیبی2شخصیبهنامخلیفه
-کهدارایعمامۀمش���کیاس���ت-کش���ورشراباخشونت
کهنشانمیدهد وبااس���تفادهازابزارشکنجهادارهمیکند

مسلمانانخشونتطلبهستندودارایمنطقنیستند.3
کرهبادیگرانبازمیباش���د. دراینبازیهمیش���هراهمذا
ش���مامیتوانیددرهرلحظهبادوس���تانودشمنانخودوارد
کاالمذاکره مذاکرهش���ده،برس���رصلحوجن���گیامبادل���ۀ
گونهایبهدرخواس���ت ک���دامازنژاده���ایبازیبه کنید.هر
ش���ماپاسخمیدهند؛اعرابتحتهیچشرایطیحاضربه
مذاکرهنبودهوتقریبًابهاکثردرخواس���تهایشماپاسخرد
میدهندولیدرمقابل،»ریچارد«بارویبازازشمااستقبال

میکند!.4
قیمتسربازانمسلمانازقیمتسربازانغیرمسلمان
کهاینخودنوعیتوهینبهمسلمانان خیلیارزانتراس���ت

1.همان.
StrongHold Crusader .2

3.همان.
www. gamefa.com .4،مقال���ه»هم���هچی���زراب���هآتشبکش؛نقدوبررس���ی

.»StrongholdCrusader2
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حسابمیشود.
4.درب���ازیموه���ن»حملهب���همنارهه���ا«1مخاطبانباید
مانعازساختمنارهشوندومؤذنانمساجدراازبینببرند.
گر گ���وشمیرس���دوا ص���دایاذاندرتم���امط���ولب���ازیبه
کاربرانموفقبهازبینبردنمنارهویامؤذنینشوند،مؤذنبه
باالیمسجدرفته،اذانمیگویدوکاربرگیمُاورمیشودویا

امتیازازدستمیدهد.2
5.ب���ازی»Generals«ازلح���اظنماده���اوس���مبلهای
کاررفتهبرایتروریس���تها،یک���یازغنیترین اس���امیب���ه
بازیه���ایموجوداس���ت،تاجاییکهمرک���زفرماندهیگروه
تروریس���تی»ارت���شآزادیبخشجهانی«بهش���کلمس���جد

طراحیشدهاست.3

ک���هط���رحهمهپرس���یب���رایمخالفتبا 1.ح���زبمردم���یس���وئیس)SVP(
س���اختمنارههادراینکشوررابهراهانداختهاست،درجدیدتریناقدام
ضداس���امیخود،ب���ازیرایانهای»حملهب���همنارهه���ا«راطراحیوتوزیع
کرد.)www.tebyan.net،مقاله»انتش���اربازیرایانهایموهنبهاس���امدر

سوئیس«،هومنبهلولی(.
2.همان.

www.gerdab.ir .3،مقال���ه»بازنمای���یتروریس���مدرنس���لس���ومبازیه���ای
رایانهای«،حسینرجبعلیپور.

فقه و زندگی )40(  احکام بازی های رایانه ای    152



فصل سوم:

توهینبهملتایران
 کهمس���لمانان،تروریس���تو دربس���یاریازبازیهایی
خشنمعرفیمیشوند،غالبًااینافرادیاایرانیهستندویابا
ایرانارتباطمستقیمداشتهویاایرانیاندرپشتپردهنقش
دارند.دراینجابهاسامیبرخیازاینبازیهااشارهمیشود:
1.درنسخۀالحاقیبازی)Angry Birds Space(بازیگن
کهترکیب کند درمراحلیبایدس���اختمانهاییراتخریب
ش���کلوطراح���یمراح���لآنبهنوعیکامًاش���بیهبهنقش���ۀ

ایران،برجمیادتهرانوحتیمساجدایراناست.1
گ���روه ی���ک Splinter« Cell: Blacklist« ب���ازی در 2.

WWW. hamshahrionline.ir .1،مقال���ه»اعت���راضبنی���ادمل���یبازیه���ای
رایانهایبهپرندگانخشمگیندرفضا«.



تروریستکهخودرامهندسمیدانند،باحملهبهپایگاهی
گوام،آنجاراباخاکیکسانمیکنندوتهدید آمریکاییدر
مینمایندتازمانیکهایاالتمتحدهنیروهاینظامیخودرا
ازکشورهاییکهدرآناستوبهخصوصخاورمیانهبیرون
نکند،اینحماتهرهفتهبهنقاطحساسیازآمریکاادامه
خواه���دیافت.دراینب���ازی،ازاولتاآخر،مدامنام»س���پاه
قدس«1شنیدهمیشودومدامسعیشدهایننیرویوابسته
بهجمهوریاسامیایرانباتروریستهاوخرابکارانمرتبط
معرفیوبهنوعیبزرگترینحامیتروریس���تهایخطرناک

جهانشناختهشود.
دریک���یازمراح���لای���نبازی»س���امفیش���ر«واف���رادش،
ب���همدارکیمبنیبردس���تداش���تنایرانوس���پاهقدسدر
حملهه���ایاخیربهآمریکادس���تپی���دامیکنندوتصمیم
کهبهمرکزفرماندهیس���پاهقدسواقعدرسفارت میگیرند
آمریکایسابق2نفوذکنندتابتواننداطاعاتحملۀبعدی

مهندسینراپیشبینیکرده،آنراخنثیکنند.3
3.درب���ازی»وح���دةالنمر«4مجاهدانس���پاهپاس���داران

.Quds Force .1
2.النۀجاسوسی.

.»Black Listمقاله»نگاهیبهبازیضدایرانی،www. sahebnews.ir .3
4.»یگانببر«ساختهشدهتوسطعربستان.
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انقاباس���امیبهعنوانهمکارانتروریس���تهاوحامیان
گروههاییهمچون»داعش«معرفیمیشوند.

دراینبازی،ایرانحامیتروریسموهمدستباالقاعده
واس���رائیلمعرفیمیشود!همچنینسپاهقدسجمهوری
اسامیایرانعنصریخودرأیوخرابکارنمایشدادهشده
اس���تکهحتیبرایرس���یدنبهاهدافخود،ایرانیانرانیز
گروهتروریس���تیداعشنیزبه قربانیمیکند!.دراینبازی،
نوعیتشکلیافتهوس���اختهسپاهقدسجمهوریاسامی
ایرانمعرفیمیش���ودوازآنهابهعن���وانعاملایننهادبرای

پیشبرداهدافآشوبگرانهدرمنطقهیادمیشود.1

www.mehrnews.com .1،مقال���ه»عربس���تان،ب���ازیآنای���نض���دایران���ی
ساخت«.
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بخش ششم

تولید بازی   های رایانه  ای





فصل اول:

تولیدبازیهایرایانهایداخلی

ضرورت تولید

ب���اتوجهبهاه���دافپنهانوآش���کاربازیه���ایرایانهای
خارج���یوآم���اریکهبنیادمل���یبازیهایرایان���هایدربارۀ
اس���تفادهازاینبازیهااعامکردهاس���ت1مسئولینمحترم
بایدسعیکنندنیازاینهمهمخاطبراباساختوطراحی
بازیه���ایرایانهایمثب���تکهدربردارن���دۀفضایلاخاقی
ومحتوایعالیانس���انیهس���تندوبافرهن���گماهمخوانی

کش���ور 1.مینایی؛رئیسبنیادملیبازیهایرایانهای:20میلیوننفرازمردم
روزانهازبازیهایرایانهایاستفادهمیکنندووقتیکهبرایبازیرایانهای
درای���رانمص���رفمیش���ود،بالغبر40میلی���ونس���اعتدرروزتخمینزده

میشود.)خبر20:30،1393/11/4(.
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دارند،برطرفکنند،وگرنهدشمناناساموایراننیازآنهارا
بابازیهایرایانهایانحرافیبرطرفمیکنند.

حوزهه���ایعلمی���هنی���زبایدمحت���وایاس���امی-ایرانی
کنندوبا بازیه���ایرایانهایداخلیراتهیهوب���رآننظارت
دانش���گاهومتخصصیندراینرابطهتعاملکنندتاآنهانیز
کیفیتومحتوابا کهازجهت کنند بازیهاییراطراح���ی
کرده،بتوانندمخاطبان محصوالتمش���ابهخارجیرقابت

خودرابهسویاینگونهبازیهاجذبکنند.

استفتاء ••

ک���هبازیه���ایرایان���هایخارج���ی س���ؤال: درش���رایطی
کش���ورهایغرب���یبازیهاییرا مخاطبانزیادیداش���تهو
تولیدمیکنندکهمتناس���ببافرهنگخودش���اناس���ت)و
غالب���ًامفس���دهدارن���د(،آیاب���رمتخصصینداخل���یواجب
اس���توارداینعرصهش���وندوبازیهای���یراتولیدکنندکه
متناسببافرهنگودینخودمانباشدتاجلویانحرافات

ومفسدههایبازیهایخارجیرابگیرند؟
گرتنهاراهمقابلهبادشمنان،طراحیبازیهای جواب: ا
رایانهایباش���د،دراینص���ورتبرمتخصصینداخلیالزم
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 استنس���بتبهتولیدبازیهایرایانهایاقدامنمایند،1در
غیراینصورتواجبنیست.2

درجواباینسؤالکه:»چرابرخیازنهادهایمسئول،
خط���رموج���وددربازیهایخارجیرااحس���اسنمیکنندو
ازخ���وابغفلتبیدارنمیش���وند؟«بای���دکاممقاممعظم
رهب���ریبهمس���ئولینفرهنگیکش���وردربارۀض���رورتتولید
ک���ه ک���رد بازیه���ایرایان���هایمفی���دوج���ذابرای���ادآوری
کهوجود فرمودن���د:»تهاج���مفرهنگیی���کحقیقتیاس���ت
دارد؛}دش���منان{میخواهن���دبررویذه���نورفتارملتما
]یعنی[)ج���وان،نوجوان،حتیکودک(اثرگذاریکنند.این
بازیهایاینترنتیازجملۀهمین]تهاجمفرهنگی[است.
تولیدبازیهایرایانهایمفی���د،ترویجبازیهایپرتحرک،

بایددردستورکارقرارگیرد!«3

1.استفتاءپیامکیازدفترآیتاهللنوریهمدانی،1394/1/26.
آیتاهللمکارم:اگرمتخصصینداخلیتواناییس���اختبازیهایرایانهای
راداشتهباشند،دراینصورتنسبتبهتولیدایننوعازبازیهایاقدام

نمایند.)استفتاءپیامکیازدفتر،1394/1/19(.
آی���تاهللش���بیریزنجانی:شایس���تهاس���تمومنیننس���بتبهتهیهاس���باب
تفریحاتس���المجامعهاقدامنمایند.)www. zanjani.net،استفتائات،

س332(
آیتاهللخامنهای:واجبنیست)استفتاءپیامکیازدفتر،1394/1/18(

2.استفتاءپیامکیازدفترآیتاهللصافیگلپایگانی،1394/1/26.
www.leader.ir .3،دی���داراعض���ایش���ورایعال���یفرهنگیب���ارهبرمعظم
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مق���اممعظ���مرهب���ریدردی���داراعض���ایش���ورایعالی
انقابفرهنگیباایشان،نوسازینظامآموزشیوتصحیح
م���دلقدیمیرایج،توجهبیشازپیشب���هعلومپایهوعلوم
انس���انیدرمراکزعلمی،برنامهریزیبرایتولیدمحصوالت
فرهنگ���یجدید،همچ���ونبازیه���ایرایانهایمناس���بو
اهتم���امویژهبهامرنخبگانبرایشناس���اییوس���ازماندهی
آنان،بهمنظوربهرهگیریبهترازاینقش���رممتازوهمچنین
تأمی���ننیازمندیه���ایآن���انراازجمل���هرویکرده���ایمه���م

شورایعالیانقابفرهنگیدانستند.1
مس���ئولینمحترمبنیادمل���یبازیهایرایانهایس���عی
کردهان���دتابهاینکامرهبریمعظمجامۀعملبپوش���انند؛
ولیاینمقدارکافینیس���ت؛بلکهدولتهمبایدبهکمک
متخصصی���نداخل���یبیایدوآنه���اراب���احمایتهایمالی
وفک���ری،یاریکندتادربراب���رکمپانیهایمعروفجهانی
بازیهایرایانهایقرارگیرندوبازیهاییسالم،جذابوبا

کیفیتیراتولیدوروانۀبازارکنند.
یک���یازراهه���ایگس���ترشبازیه���ایرایان���هایمفیدو
کاربرانایناستکهمسئولینبا آموزندهایرانیوجلبنظر

انقاب،1392/9/19.
1.همان.
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ساختنانیمیشنوفیلمهابازیهایمفیدیراتبلیغکنند
تامردمباآنهاآش���ناشوندوبهجایاینکهبهسراغبازیهای

غربیبروندبااینبازیهافرزندانخودراسرگرمکنند.
مقاممعظمرهبریدراینبارهفرمودند:

»م���ن چقدر س���ر قضّیه ى تولی���د اس���باب بازى داخلِی 
معن���ی دار و جّذاب حرص خوردم. دوس���تان ما آمدند 
در یکی از دس���تگاه هاى فّعال و مسئول، عروسك هاى 
خوبی درست کردند؛ خوب هم بود؛ اّول هم حّساسّیت 
ط���رف مقاب���ل را - یعن���ی مخالفی���ن را، خارجی  ها را - 
که اینه���ا آمدن���د در مقابل بارب���ی و مانند  برانگیخ���ت 
کردند؛ ولی نگرفت.  اینها، این )عروس���ك ها( را درست 
که  کار ش���ما این اس���ت  که اش���کال  گفتم  م���ن به اینها 
ش���ما آمدید ب���ه فالن نام، یك پس���رى را، ی���ك دخترى 
را آوردید در بازار، این عروس���ك ش���ما را بّچه ى ما اصاًل 
گوییم  که می  نمی شناسد - ببینید، پیوست فرهنگی 
اینها است - خب، یك عروسك است فقط، در حالی که 
مرد عنکبوتی را بّچه ى ما می شناسد، بتمن را بّچه ى 
کرده اند، این  ما می شناسد. ده بیس���ت فیلم درست 
که  که می بیند همان عروسکی  فیلم را آنجا دیده، بعد 
کرد، در مغازه هس���ت، به پدر  کار می  در فیلم داش���ت 
گوید ای���ن را براى من بخرید؛ عروس���ك  و م���ادرش می 
را می شناس���د؛ این پیوس���ت فرهنگی ]اس���ت [. ش���ما 
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کنار ساخت  که س���اختید، در  بایس���تی این عروسك را 
کردید  کودك درس���ت م���ی  عروس���ك، ده بیس���ت فیلم 
ب���راى اینکه این عروس���ك معّرفی بش���ود پیش بّچه ها؛ 
ک���ه معّرفی ش���د، آن وقت خودش���ان م���ی خرند،  بع���د 
]ولی [ وقتی معّرفی نش���د، بازار ندارد و ورشکس���ت می 
ش���ود؛ و ورشکست شد. یعنی یك چنین دّقت هایی را 
کرد. به  هرح���ال این تهاج���م فرهنگی به این  بایس���ت 

شکل یك واقعّیتی است«.1

1.هم���ان،بیان���اتدردی���داراعض���ایش���وراىعال���یانق���ابفرهنگ���ی،
.1392/9/19
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فصل دوم:

محتوایبازیهایداخلی

محتوای جذاب و اثرگذار

سزاواراس���تمس���ئولینمحترمدربرابرتبلیغبازیهای
خش���ونتبارخارجی،فرهن���گرفیع»ش���هادت«و»دفاعاز
ارزشه���اووطن«رادرقالببازیه���ایجذابجنگیقرار
گربرایاهداف دهندتامخاطبانمتوجهشوندکه»جنگ«ا
انس���انیودف���اعازارزشه���اوحف���ظوطنوعقیدهباش���د،

اشکالندارد؛بلکهازمهمتریناموراست.1

1.دقتش���ودکهاس���امبااصل»جنگ«مخالفنیست؛بلکهباجنگیکه
ب���رایاهدافدنیاییورس���یدنبهق���درتوازرویظلمباش���د،مخالف
گرکش���ورظالمیبهکشوردیگریحملهکرد،دفاعوجنگیدن اس���ت؛اماا

کاربسیارباارزشیحسابمیشود. بااوبرایحفظمقدساتووطن،



البتهمسئولینمحترمودلسوزبایددقتکنندکهمانند
غربیهافقطبهفکرس���اختوطراحیبازیهایجنگیو
اکش���ننباش���ند؛بلکهمیتوانندبهجایفرهنگ»کش���تو
کهدربازیهایغربیفراواندیدهمیشود،فرهنگ کشتار«
»نجاتدادن«و»استکبارستیزی«رادربازیهاقراردهند،
بهطوریکهکاربردربرابرنجاتافراد،امتیازبگیردوتاتعداد

مشخصیازافرادرانجاتندهد،بهمرحلۀبعدینرود.
ک���هچهمس���ئولیتمهمی مس���ئولینبای���ددق���تکنند
گرکوتاهیکنند،درتمامآس���یبهاو دارن���د،بهط���وریکها
خطراتیکهکاربرانراتهدیدمیکند،شریکهستندوحتی
گربرایرضایخدایمتعال گنهکارحسابمیشوند؛ولیا
کاربرانو بازیهاییراطراحیکنندکهدررش���دوسعادت

جامعهمؤثرباشد،نزدخدایمّناناجروپاداشدارند.1

استفتاء ••

سؤال: آیاسازندگانبازیهایرایانهایدرتأثیراتمنفی
کارب���رانوارد ک���هازطری���قای���نبازیهاب���ه وآس���یبهایی

میشود،شریکهستندوگناهکارحسابمیشوند؟
گرای���نبازیهاازبازیهاییباش���ندکهدرآنها ج���واب: ا

1.آیتاهللشبیریزنجانی:www. zanjani.net،استفتائات،س332.
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کاربرانمفس���دهوخطر خافش���رعوجودداش���ته1وب���رای
داشتهباشد،سازندگان،مسئولوگناهکارهستند.2

س���ؤال: دربرخیبازیه���ایرایانهایغربیفرهنگغلط
گرای���نبازیها ی���جوتبلیغمیش���ود.ا »تجم���لگرای���ی«ترو
باعثش���ودکهسبکزندگیمردمکشورهایاسامیتغییر

کند،آیاتولیدآنهاجایزاست؟
جواب: اشاعهوترویجتجملگرایی،اسرافواموریکه

برخافموازینشرعیمیباشند،جایزنیست.3
دربرخیازبازیهایرایانهایغربی،ازموس���یقیهایی
نامناس���باس���تفادهمیش���ود.مس���ئولینمحترمبایددقت
کهازای���نآهنگه���ادربازیه���ایرایان���هایداخلی کنن���د

استفادهنکنند.

1.استفتاءپیامکیازدفترآیتاهللخامنهای،1394/1/17.
2.اس���تفتاءپیامکیازدفات���رآیتاهللنوریهمدان���ی،1394/1/17،آیتاهلل
ش���بیریزنجانی)کداس���تفتاء:13987(،1394/1/18؛آی���تاهللمکارم،

.1394/1/19
3.استفتاءپیامکیازدفترآیتاهللمکارم،1393/2/31.

آیتاهللخامنهای:سبکزندگیازسادهزیستیبهتجملگراییتغییرکند،
کارخوبینیست)استفتاءپیامکیازدفتر(
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فصل اول:

نظ���ارتب���رس���ایته���اوفروش���ندگان
بازیهایرایانهای

لزوم نظارت جدی

مشاهدهمیش���ودبرخیازسایتها،بازیهایرایانهای
غربی-کهغالبًامبتذلومضّرهستند-رابهصورترایگان
دراختیارافرادقرارمیدهند.مسئولینفرهنگیکشوربایدبر
اینگونهازسایتها-کهقطعًابااهدافخاصیاینبازیها
کنندوجلوی رامنتش���رمیکنند-نظارتخودراچندبرابر

اینتهاجمفرهنگیرابگیرند.
یک���یازمهمتری���نراهه���ایورودبازیه���ایرایان���های
مستهجنومفس���دهدارغربی،قاچاقاینگونهازبازیهابه
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 گرفتهشودو کهبایدبهشدتجلویآن داخلکشوراست1
گرنهخانوادهها،نوجوانانوجوانانمملکتباآس���یبهای

جدیوخطرناکیمواجهمیشوند.
یکیازمهمترینوظایفمس���ئولینودس���تاندرکاران
بازیهایرایانهای،پاکسازیبازیهایغربیووارداتیاز
صحنههاومحتوایغیراخاقیاس���ت،ل���ذابایدافرادیرا
برایاینکارانتخابکنندکهدارایایمانیقویباشندواز

آسیبهاوآلودگیهایاینکارمهمدرامانبمانند.

استفتاء ••

کارمندانبنیادمل���یبازیهایرایانهای س���ؤال: نظارت
برانواعبازیهایرایانهای،براىتش���خیصمواردمجازآنها،
باتوج���هبهاینکهنظارت،مس���تلزمدی���دنتصاویرمبتذلو

مستهجنمیباشد،چهحکمیدارد؟
جواب: دیدنوگوشدادنبهآنهاتوسطمأموریننظارت،
درمق���امانج���اموظیف���ۀقانونیب���همقدارضرورت،اش���کال
کنندوواجب ن���دارد؛ولیبایدازقصدلذتوریب���هاحتراز

کزپژوهشی،سالیانهبیشاز۲۵  1.براس���اسآمارهایاعامش���دهازسویمرا
میلی���ونبازیرایانهایخارجیغیرقانونیدردس���ترسمردمایرانقرارمی
گیرد.)www.gerdab.ir،مقاله»وقتیبازیهاجاس���وسمیشوند«،امید

صدرایی(.
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 گماردهمیشوند،از کهبراىنظارتوبررسی اس���تافرادى
جهتفکرىوروحیزیرنظروراهنماییمسئولینباشند.1

کامپیوترییافروش���ندگان گرب���همغازهه���ایخدم���ات ا
گونه بازیه���ایرایانهایس���ربزنیم،متوجهمیش���ویمکههر
که ب���ازیایدراینمکانهاوج���ودداردوحتیبازیهایی
کامًابااحکامش���رعیوفرهنگیکشورمانمنافاتدارد،به
راحت���یدرانظارمردمقرارگرفت���هوافرادباکمترینهزینهای
آنهاراتهیهمیکنند،پسمسئولینفرهنگیبایدنظارتهای

خودراجدیتروباقّوتبیشتریدنبالکنند.
از باش���ند داش���ته دق���ت بای���د نی���ز محت���رم والدی���ن
ک���هازف���روش کنن���د فروش���گاههاییب���ازیرایان���هایتهی���ه
 بازیه���ایمبت���ذلوغی���رقانونیخ���ودداریمیکنن���دودر
صورتمش���اهدۀبازیهاینامناسب،بهمسئولینمربوطه
خبردهندتاجلویانتش���اربیش���ترای���نبازیهایمنحرف

1.استفتاءپیامکیازدفاترآیتاهللصافیگلپایگانی،آیتاهللنوریهمدانی،
1394/2/11،بااس���تفادهازأجوبةاالس���تفتائات،آی���تاهللخامنهای،ص

263،س1202.
آیتاهللش���بیریزنجانی:نگاهکردنبهاینتصاویرجایزنیس���ت)حتیبرای
کنندگان(،مگراینکهامراهمیوجودداش���تهباش���د.)اس���تفتاء سانس���ور

پیامکیازدفتر،1394/2/10(.
آی���تاهللسیس���تانی:نگاهکردنباش���هوتحراماس���ت؛بلکهبن���ابراحتیاط
واج���ب،ب���دونش���هوته���مجای���زنیس���ت.)اس���تفتاءپیامک���یازدفتر،

.)1394/2/10
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کنندهگرفتهش���ودوبابیتفاوت���یازکناراینموضوعمهمرد
نشوند.

استفتاء ••

سؤال: برخیازمسئولینوکارمندانادارهاماکنووزارت
کنندگانوفروشندگانبازیهای ارش���اددرنظارتبرتوزیع
 رایان���هایکوتاه���یم���یکنن���دمث���ادربازدی���دونظ���ارتاز
ش���رکتهاومغازههایعرضهبازیهایرایانهایبهتصاویر
مبتذلونامناس���برویقابوکاوربازیهاکارینداشته
ویابازیهاینامناسبراتوقیفنمیکنند.آیاکارودرآمد

اینافرادحراماست؟
کوتاهی گردرانجاموظیفهشرعیوقانونیخود جواب: ا
کنند،عملحرامیرامرتکبشدهاند1ودرآمدآنهانیزحرام2 

است.3

تبلیغبازیهایرایانهای

 ازمهمترینراههایتبلیغبازیهایرایانهای،نمایشو

1.اس���تفتاءپیامک���یازدفات���رآی���تاهللن���وریهمدان���ی،آی���تاهللم���کارم،
1394/5/28؛آیتاهللصافیگلپایگانی،1394/6/2.

2.تمامدرآمدآنهاحرامنیستبلکهفقطآنمقدارازدرآمدحراماستکهدر
برابرکوتاهیدرانجاموظیفهدریافتکردهاست.

3.هم���ان؛آیتاهللخامن���های،1394/5/28؛آیتاهللش���بیریزنجانی)کد
استفتاء:20335(،1394/5/31 .
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تبلیغآنهادربرنامههایتلویزیونیوبرپایینمایش���گاههای
محص���والتفرهنگیمیباش���دول���یمس���ئولینبایددقت
داشتهباشندکهدراینبرنامههاونمایشگاهها،بازیهایی
ک���هدارایتصاویرمبتذلومحتوایمفس���دهدارهس���تندبه

نمایشدرنیامدهوتبلیغنشود.

استفتاء ••

دربرخ���یازبرنامهه���ایتلویزی���ون،بازیه���ای س���ؤال: 
ک���هدارایتصاویرمبتذلیامطالب رایانهایتبلیغمیش���ود
کهنش���انداده انحراف���یهس���تند)البت���هدرای���نمق���داری
میشود،تصاویرمبتذلوجودندارد؛ولیدراصلبازی،این
تصاویروجودداردوکاربرآنهارامش���اهدهمیکند(،آیاتبلیغ

کردناینگونهازبازیهاجایزاست؟
گراینبازیه���ادارایتصاویرمبتذلیامطالب جواب: ا
 انحرافیباش���ندوبرایکاربرمفس���دهداشتهباشند،تبلیغو

نمایشآنهاجایزنیست.1

آی���تاهللش���بیریزنجان���ی:www. zanjani.net،اس���تفتائات،س350؛ 1.
اس���تفتاءپیامکیازدفاترآیتاهللخامنهای،آیتاهللسیس���تانی،آیتاهلل

نوریهمدانی،1394/2/29وآیتاهللصافیگلپایگانی،1394/2/30.
گرای���نافراددرتلویزیون،ازای���نتصاویرومطالبانحرافی آی���تاهللمکارم:ا
اطاعندارند،اشکالندارد؛ولیبایدکسانیکهاطاعدارند،تذکردهندتا

تبلیغونمایشدادهنشود.)استفتاءپیامکیازدفتر،1394/2/29(.
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س���ؤال: برپاکردننمایشگاهبازیهایرایانهایدرحالی
کهبرخیازآنبازیهادارایتصاویرمبتذلومحتوایحرام

هستند،جایزاست؟
ک���ردننمایش���گاهموجبترویجونش���ر گ���ربرپا ج���واب: ا
ک���ردنچنی���ن بازیه���ایمفس���دهداروح���رامش���ود،دای���ر

نمایشگاهیحراماست.1

مسئولیت•شرکت•های•اینترنتی ••

کهاینترنتمیفروشند س���ؤال: آیاش���رکتهایاینترنتی
دربرابررفتنمش���ترکینبهسایتهایغیرمجازبرایانجام

بازیهایرایانهایآناینمستهجنمسئولهستند؟
ج���واب: چ���وناینترنت،اس���تفادۀصحی���حوناصحیح
دارد،ازآالتوابزارمشترکحسابمیشود،پسفروشآن
جایزاس���توفروشندهدرقبالرفتنمشتریبهسایتهای
غیراخاقیومنحرفمس���ئولیتیندارد،2مگرطوریباشد

1.اس���تفتاءپیامک���یازدفات���رآی���تاهللسیس���تانی،1394/5/31؛آی���تاهلل
خامنهای،1394/6/1.

آی���تاهللمکارم:ف���روشبازیهاییکهمحتوایضداس���امیوضداخاقی
دارند،جایزنیست)استفتاءپیامکیازدفتر،1394/6/1(

2.آی���تاهللسیس���تانی:www.sistani.org،س���والهاوجوابه���ا،اینترنت؛
استفتاءپیامکیازدفاتر،آیتاهللخامنهای،آیتاهللمکارم،93/6/23.
آیتاهللش���بیریزنجانی:درصورتیکهاینشرکتهاچنینقصدینداشته
ک���داس���تفتاء:7056؛ باش���نداش���کالندارد)اس���تفتاءپیامک���یازدفت���ر،
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که)دراینصورت( کند کهاشاعۀمنکراتوفحشاصدق
حراممیشود.1

)1393/6/23
1.همان؛سوالهاوجوابها،اینترنت.
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فصل دوم:

احکامفروشندگانبازیهایرایانهای

نقش مؤثر فروشندگان در فرهنگ

فروش���ندگانمحت���رمبازیهایرایانهایبای���دبدانندکه
چ���هنق���شمه���موبس���زاییدرامورفرهنگ���یکش���وردارندو
گرفروشندهای محصوالتآنهاچهتأثیراتیدرکاربراندارد!ا
درمحلکارشمحصوالتیرابرایفروشقراردهدکهسبب
انحرافوانحطاطمشتریانشود،درگناهونتایجآنسهیم

است.
درق���رآنکریممیخوانی���مکهبرخیازاف���رادتمایلدارند
کارهایزشتوناروادرجامعهپخشومنتشرشود.خدای
گرازاینکاردستبر متعالبهاینافرادهشدارمیدهدکها



ندارند،عذابشدیدیدرانتظارآنهاست:
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که گرفروشندگاناینمحصوالتتوجهنداشتهباشند ا
چ���هبازیهای���یرادراختیارکاربروخری���دارقرارمیدهند،
ناخواس���تهدرانتشاروش���یوعمسائلمس���تهجنوانحرافی
ش���ریکمیش���وندوتازمانیک���هاینب���ازیدرجامعهوجود
کنند،درنامهاعمالآنها داشتهباش���دوافرادازآناستفاده

گناهثبتونوشتهمیشود.
گ���راینافرادب���رایرضایخ���دایمتعالازف���روشاین ا
ک���هروزیآنها بازیه���اخ���ودداریکنن���د،مطمئ���نباش���ند
ازجان���بخ���دایمتعالتأمینمیش���ودوزندگ���یبابرکتی

خواهندداشت.خدایمتعالمیفرماید:
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ْ
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نجاتیبراىاوفراهممیکندواوراازجاییکهگمانندارد،

1.»هماناکس���انیکهدوس���تدارندکارهایزش���تدربینمؤمنانمنتش���رو
اشاعهپیداکند،عذابدردناکوشدیدیدردنیاوآخرتبرایآنهاست

وخدایمتعالمیداند،درحالیکهشمانمیدانید.«نور/19.
2.طاق/2و3.
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روزىمیدهد.«

اشتغال•در•فروشگاه•بازی••های•رایانه•ای ••

کهمحلعرضه سؤال: حکماش���تغالدرفروشگاههایی
وفروشبازیهایرایانهایومحصوالتفرهنگیبهجامعه

است،چیست؟
جواب: درصورتیکهمشتملبرامورحرام1باشد،اشکال

دارد.2

خرید•و•فروش•بازی••های•مستهجن•و•انحرافی ••

ک���هدارای س���ؤال: آیاخری���دوفروشبازیه���ایرایانهای
صحنههایمبتذلهستند،جایزاست؟

جواب: جایزنیست3ودرآمدآننیزحراماست4همچنین
کردنبهچنی���نتصاویریحراموازمصادیقاش���اعۀ ن���گاه
فحش���امحسوبمیشودوالزماستبهطورجدیازانجام

آناجتنابشود.5

1.مثلنگاهبهتصاویرمستهجن،رایتCDیاDVDغیرمجازیامبتذلو....
2.بااستفادهازاستفتائات،آیتاهللبهجت،ج3،ص220،س4081.

3.استفتاءپیامکیازدفاترآیتاهللسیستانی،آیتاهللمکارم،1393/3/10؛
آی���تاهللخامن���های،آیتاهللصافیگلپایگانیوآی���تاهللنوریهمدانی،

.1393/12/10
4.استفتاءپیامکیازدفترآیتاهللخامنهای،1393/12/10.

5.استفتاءپیامکیازدفترآیتاهللمکارم،1393/3/10.
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کهدرآنهابه س���ؤال: آیاخریدوفروشبازیهایرایانهای
مقدساتمسلمانان)مخصوصًاشیعیان(توهینمیکنند،

جایزاست؟
جواب: جایزنیست.1

س���ؤال: آی���ا درآم���دحاصلازف���روشونص���ببازیهای
رایانهایمبتذلومس���تهجنب���ررویرایانهدیگ���ران،حال

است؟
جواب: چونمخالفمقرراتحکومتاسامیاستو
مفاسداخاقی،سیاسی،اجتماعیو...داردوخوفآلوده
گناهوجودداردکسبدرآمدازاینراهجایزنیست شدنبه

وپولبهدستآمدهحراماست.2

نگهداریبازیهایرایانهایمنحرفومستهجن

 در را بازیهای���ی فروش���ندگان، از برخ���ی متأس���فانه
کهدارایتصاویرمستهجن قفس���ههایمغازهقرارمیدهند
هس���تندوافرادیکهبرایخریدمحصوالتفرهنگیبهاین
مغازههامراجعهمیکنند،ممکناستبادیدناینتصاویر

1.اس���تفتاءپیامکیازدفاترآیتاهللخامن���های،آیتاهللنوریهمدانی،آیت
اهللمکارم،1393/8/26؛آیتاهللش���بیریزنجانی)کداستفتاء:9213(،

1393/9/3وآیتاهللصافیگلپایگانی،1394/1/26.
2.استفتاءپیامکیازدفاترآیتاهللمکارم،آیتاهللسیستانی،آیتاهللنوری

همدانی،1394/5/24؛آیتاهللخامنهای،1394/5/25.
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بهگناهآلودهشوند،لذاآنانبایدازقراردادناینگونهبازیها
گناهدیگرانش���ریک کنندتادر درقفس���همغازهخ���ودداری

نشوند.

استفتاء ••

 س���ؤال: آیانگه���داریبازیه���ایرایانهایمس���تهجندر
مغازهیامنزلیارایانه،جایزاست؟

جواب: نگهدارىاینگونهبازیهایرایانهایحراماست،
وبرحاکمش���رعالزماستکهآنهاراجمعآورىکرده،ازبین

کارتعزیر1دارد.2 ببرد،واین
ک���هدرآنهابه س���ؤال: آی���ا نگه���داریبازیهایرایان���های
مقدساتمسلمانان)مخصوصًاشیعیان(توهینمیشود،

دررایانهیامغازهجایزاست؟

1.تعزیربهمجازاتیمیگویندکهازحدشرعیکمتراستوتعیینمقدارونوع
آنبهحاکمشرعواگذارشدهاست.مثًاحدشرعیشرابهشتادتازیانه
اس���ت؛ولیکس���یکهدرتهیهش���راببرایدیگراننقشداشته،بهحکم
حاکمشرعازدهتاهفتادونهشاق)بنابهتشخیصحاکمشرعوشدت
جنایتشخص(محکوممیشود؛یعنیکمترازهشتادضربه.)بااستفاده

ازwww. rc.majlis.ir،قانونمجازاتاسامی،ماده18(
2.آی���تاهللم���کارم:www.makarem.ir؛اس���تفتاءپیامک���یازدفاترآیتاهلل

شبیریزنجانی)کد:7346(وآیتاهللسیستانی،93/7/5.
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جواب: جایزنیست1وبایدآنهاراازبینُبرد.2

کردن •• دانلود•

کردنبازیهایرایان���های4برایفروش س���ؤال: آیادانلود3
آنها،جایزاست؟

کارب���دوناج���ازۀصاحب���اناصل���یجایز ج���واب: ای���ن
نیست.5

1.استفتاءپیامکیازدفاترآیتاهللخامنهای،آیتاهللمکارموآیتاهللنوری
همدانی،1393/9/1.

آیتاهللش���بیریزنجانی:صرفنگهداریاگرمستلزماستفادهحرامیاتأیید
منکرنباشد،اشکالندارد.)استفتاءپیامکیازدفتر،کداستفتاء:9213،

.)1393/9/2
2.استفتاءپیامکیازدفاترآیتاهللخامنهای،آیتاهللمکارم،1393/9/1.

آیتاهللسیس���تانی:درصورتیکهمصلحتیدرنگهدارینباش���دواحتمال
 استفادهنامشروعوجودداشتهباشد،بایدازبینبرود.)استفتاءپیامکیاز

دفتر،1393/9/2(.
3.عملانتقالیاکپیکردنیکفایل،برنامهو...ازیکسیستمکامپیوتری
www.merriam-(گوین���د. کامپیوترویادس���تگاهدیگررادانلود بزرگتربه

.)webster.com
4.درصورت���یکهاینبازیهادارایتصاویرمبتذلومحتوایحرامنباش���ند
وگرن���هحتیاگرصاحبانبازیه���ااجازهدانلودرادادهباش���ند،دانلودآنها

حراماست.
5.استفتاءپیامکیازدفاترآیتاهللمکارم،آیتاهللسیستانی،1393/2/24.
آی���تاهللخامن���هایوآی���تاهللش���بیریزنجان���ی:بنابراحتی���اطواجبجایز
نیست)اس���تفتاءپیامک���یازدفات���ر،1394/7/14؛ک���داس���تفتاء:7586؛

)1393/7/15
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سؤال: دانلودکردنازکفارحربیچهحکمیدارد؟
کف���ارحرب���یاموالش���انمحترمنیس���ت، ج���واب: چ���ون

اشکالندارد.1

فروش•فیلتر•شکن ••

سؤال: آیانصبفیلترشکنبررویرایانهدیگرانودرآمد
ازاینراهجایزاست؟

جواب: اگرنصبفیلترشکنبرخافقوانینحکومت
که کنندهبداند3یابترسد اسامیباشد2وش���خصنصب
دیگریواردسایتهایمنحرفومستهجنمیشودوبرای

اومفسدهدارد4،نصبکردنودرآمدآنحراماست.5

1.اس���تفتاءپیامک���یازدفاترآی���تاهللخامن���های،آیتاهللم���کارموآیتاهلل
شبیریزنجانی)کداستفتاء:7079(،1393/6/23.

2.اس���تفتاءپیامک���یازدفات���رآی���تاهللخامن���های،1394/5/22؛آی���تاهلل
م���کارم،آیتاهللصافیگلپایگان���ی1394/5/24؛آیتاهللنوریهمدانی،

1394/5/25،
3.استفتاءپیامکیازدفترآیتاهللسیستانی،1394/5/21.

گلپایگانی،آیتاهللمکارم،آیت 4.اس���تفتاءپیامکیازدفاترآیتاهللصافی
اهللشبیریزنجانی)کداستفتاء:20002(،1394/5/24.

5.آی���تاهللش���بیریزنجان���ی:www. zanjani.net،اس���تفتائات،س429؛
استفتاءپیامکیازدفاترآیتاهللخامنهای،1394/5/22.آیتاهللمکارم؛
آی���تاهللن���وریهمدانی،آیتاهللصافیگلپایگانی،آیتاهللسیس���تانی،

.1394/5/24
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رایتبازیهایرایانهای

حکم•فقهی ••

برخ���یازمراجعتقلیدبهصورتفتوا1یااحتیاطواجب2 
فرم���ودهاند»ح���قصاحباث���ربایدمحترمش���مردهش���ود«3 
 یعنیبدوناجازهصاحباناصلیازآناس���تفادهنش���ود.در
صورتاس���تفادهبدوناجازه،ضامنخس���ارتیاستکهبه
تولیدکنندهواردکردهاس���تمگرازکفارحربیباشدکهدر

اینصورتاشکالنداردوضامننیست.4

 www.؛آیتاهللوحیدخراس���انی:www.sistani.org1.آیتاهللسیس���تانی:
wahidkhorasani.com؛اس���تفتائات،آی���تاهللج���وادیآمل���ی،ص107؛
اس���تفتائات،آی���تاهللبهج���ت،ج3،ص226،س4106؛اس���تفتائات

جدید،آیتاهللمکارم،ج3،ص555،س1547.
کهدرضمنعقد گلپایگانی:»رایتدرصورتیجایزنیس���ت آیتاهللصافی
فروشسیدییاضمنعقدالزمدیگری،شرطعدمرایتوشکستنقفل
سیدیشدهباشد«.)www. safi.ir،سؤاالتیکهبیشترپرسیدهمیشود،

کپیرایت(.
2.أجوبةاالستفتائات،آیتاهللخامنهای،ص297،س1335.

3.ر.ک:فقهوزندگی،رایانهواینترنت،نگارنده.
4.اس���تفتائات،آی���تاهللبهج���ت،ج4،ص333،س5723؛اس���تفتاء
پیامکیازدفاترآیتاهللخامنهای،آیتاهللمکارم،1393/3/3؛آیتاهلل

نوریهمدانی،1393/12/2.
آی���تاهللش���بیریزنجانی:درصورتیضامناس���تکهعرفًاضامنحس���اب

شود.)استفتاءپیامکیازدفتر،1393/12/2(
کهرایت گردرضمنعقدالزمش���رطشدهباشد گلپایگانی:ا آیتاهللصافی
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سواالت•شرعی ••

کهتکثی���رورایت س���ؤال: آیا رای���ت کردن س���یدیهایی
آنهاجایزنیس���ت،برایاس���تفادهشخصیوحفظسیدی

اصلی،جایزاست؟
جواب: بااجازهصاحبآنجایزاست.1

س���ؤال: آیارایتسیدیهایمس���تهجنومبتذلوغیر
اخاقیجایزاست؟

جواب: جایزنیست.2
س���ؤال: آیاخریدوفروشواستفادهازبازیهایرایانهای

گرنهضامننیس���ت.)اس���تفتاءپیامک���یازدفتر، نش���ود،ضامناس���تو
.)1393/12/2

.www.makarem.ir1.آیتاهللمکارم:
آی���تاهللنوریهمدانی:بهحس���بش���رطضمنقراردادعملکند)اس���تفتاء

پیامکیازدفتر،1393/10/8(
آی���تاهللخامنهای:بنابراحتی���اطواجببدوناج���ازهصاحباصلیجایز

نیست)استفتاءپیامکیازدفتر،1393/10/8(
آیتاهللسیس���تانیوآی���تاهللش���بیریزنجانی)کداس���تفتاء:10626(:جایز

است.)استفتاءپیامکیازدفتر،1393/10/8(.
آی���تاهللصاف���یگلپایگانی:»کپیورایتاش���کالنداردمگ���ردرضمنیک
ک���هرایتوکپ���یص���ورتنگی���رد«.)www. safi.ir، معامله،ش���رطش���ود

سؤاالتیکهبیشترپرسیدهمیشود،کپیرایت(.
2.آیتاهللسیس���تانی:www.sistani.org،س���والهاوجوابها،حقچاپ؛
استفتاءپیامکیازدفاترآیتاهللخامنهای،آیتاهللمکارم،آیتاهللنوری

همدانی،1393/12/9.
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ایرانیکهتوسطدیگرانرایتشدهاستجایزاست؟
ج���واب: ب���دوناج���ازهصاحب���اناصلین���رماف���زارجایز

نیست.1
س���ؤال: بازیه���ایرایان���هایکهمدلبهروزش���دهآنهابه
بازارآمدهوش���رکتس���ازندهازمدلهایگذشتهپشتیبانی
فنینمیکند)یعنیازاعتبارساقطشدهووقتآنگذشته

است(آیارایتآنهااشکالدارد؟
جواب: فقطبااجازهسازندهآنهااشکالندارد.2

1.بااس���تفادهازآی���تاهللمکارم:www. makarem.ir،اس���تفتائات،حقوق،
حقتکثیر؛آیتاهللسیس���تانی:www.sistani.org،س���والهاوجوابها،
ح���قچاپ؛اس���تفتاءپیامکیازدفاترآیتاهللش���بیریزنجان���ی،آیتاهلل

نوریهمدانی،1393/8/2.
آی���تاهللوحی���دخراس���انی؛آی���تاهللخامنهای:بناب���راحتی���اطواجبجایز
نیس���ت.)www. wahidkhorasani.com،اس���تفتائات،س518؛أجوب���ة

استفتائات،ص297(
آیتاهللصافیگلپایگانی:»درصورتی}کهشخصیسیدیرا{رایت}کند{
ی���ا}قفلآنرابش���کند{،ب���رایافرادبع���دیخریدوفروشواس���تفادهازآن
کهبیشترپرسیدهمیشود،کپی مانعیندارد«.)www. safi.ir،س���ؤاالتی

رایت(.
2.استفتاءپیامکیازدفاترآیتاهللخامنهای،آیتاهللمکارم،آیتاهللنوری

همدانی،1393/12/3.
آیتاهللمظاهری:چونس���ازندگانازپش���تیبانیآنهااعراضنمودهاند،جایز

.)www.almazaheri.ir(است.
آیتاهللسیستانی:برایاستفادهشخصی،اشکالندارد.)استفتاءپیامکی

ازدفتر،1393/12/3(.
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س���ؤال: اگرخریدسیدیرایتشدهبازیهایرایانهای
ایرانیمنجرشودرایتکنندهسیدیهایبیشتریرابدون

اجازهصاحباصلیآنتکثیرکند،آیاخریدجایزاست؟
جواب: خریدجایزنیست.1

که ک���ردنبازیه���ایرایان���هایخارجی کپی س���ؤال: آیا
متعل���قبهکفارىاس���تکهم���الآنانمحترمنیس���ت؛ولی

توسطمؤسساتداخلیدوبلهشدهاند،جایزاست؟
جواب: جایزنیست.2

تأییدات•بنیاد•ملی•بازی••های•رایانه•ای ••

س���ؤال: توزیعوعرضۀبازیهایرایان���هایکهموردتأیید
بنیادملیبازیهایرایانهایهستند،چهحکمیدارد؟

گ���رای���نبازیهابهنظ���رتقلیدکنندهمش���تمل ج���واب: ا
ب���ر}محتوایح���راممانند{غنایاموس���یقیمط���ربولهوى

1.استفتاءپیامکیازدفترآیتاهللنوریهمدانی،1393/7/20.
آیتاهللخامنهای:بنابراحتیاطواجبخریدجایزنیست.)استفتاءپیامکی

ازدفتر،1393/7/20(.
آیتاهللشبیریزنجانی:اگرخریدسیدیرایتشدهاشکالنداشتهباشد،
ای���نکارمانع���یندارد.)اس���تفتاءپیامک���یازدفتر،کداس���تفتاء:12424،

.)1393/11/28
گلپایگان���ی:اش���کالن���دارد.)اس���تفتاءپیامک���یازدفت���ر، آی���تاهللصاف���ی

.)1393/11/28
2.بااستفادهازاستفتائات،آیتاهللبهجت،ج3،ص226،س4105.
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 گناه}ی���ادارایتصاویرمبتذلو مناس���ِببامجالسله���وو
ی���عوعرض���ۀآنهاوهمچنی���ندیدن مس���تهجنباش���د{،توز
گ���وشدادنبهآنهاجایزنیس���ت1ومج���ّردتأییدبعضیاز و
اداراتمربوطهدلیلشرعیبراىجوازمحسوبنمیشود2و

شخصبایدبراساسنظرمرجعتقلیدعملکند.3

پیک•موتوری•و•بازی•های•رایانه•ای ••

 گاهیبرخیاز کارمیکنم. سؤال: بندهدرپیکموتوری
فروش���ندگانبازیهایرایانهایازم���امیخواهندبازیهای
گرمنبدانم رایانهایرابرایمشتریبهدربمنزلآنهاببریم.ا
اینبازیهادارایتصاویرومحتوایمس���تهجنهستند،آیا
 درآم���دمناش���کالدارد؟آیامندرگناهفروش���ندهوخریدار

شریکهستم؟
جواب: هرکاریکهحرامباشد،درآمدآنهمحراماست4 

1.بااستفادهازأجوبةاالستفتائات،آیتاهللخامنهای،ص264،س1207.
2.اس���تفتاءپیامکیازدفات���رآیتاهللنوریهمدان���ی،1394/6/21؛آیتاهلل

شبیریزنجانی)کداستفتاء:21464(،1394/6/19.
3.اس���تفتاءپیامکیازدفاترآیتاهللش���بیریزنجانی)کداستفتاء:21464(،

1394/6/19؛آیتاهللصافیگلپایگانی،1394/6/20.
4.اس���تفتاءپیامک���یازدفات���رآی���تاهللسیس���تانی،1394/2/13؛آی���تاهلل

خامنهای،1394/2/15.
گربهمس���تهجنبودنبازییقیندارید،ازقبولشفارش���ات آیتاهللمکارم:ا

آنهااجتنابنمایید.)استفتاءپیامکیازدفتر،1394/2/13(.
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ومال���کنمیش���ود،1ودرصورتوس���اطتدرانجامگناه،
شخصواسطهنیزدرگناهشریکاست.2

خمس•بازی•های•رایانه•ای ••

 س���ؤال: بن���دهمغ���ازهف���روشبازیه���ایرایان���هایدارمو
 تع���دادیازس���یدیهایب���ازیراب���راینمونهگذاش���تهامو
ممکناستچندسالآنهاراداشتهباشم.اگرسالخمسی

برآنهابگذرد،خمسدارند؟
جواب: اگرسیدیهادارایبرنامههاینرمافزاریمشروع
کاریباشند،بعدازگذشتسال،باید وبهعنوانس���رمایۀ

خمسآنهارابدهید.3

تولید•قاب•بازی•های•رایانه•ای ••

ی���عبازیهای س���ؤال: م���نبرایش���رکتهایتولی���دوتوز

آیتاهللش���بیریزنجانی:درآمدشماحالاستوشماگناهیندارید؛لکن
درصورتوجودشرایط،نهیازمنکرکنید.)استفتاءپیامکیازدفتر،کد

استفتاء:15069؛1394/2/13(
گربداند،جایزنیست)اس���تفتاءپیامک���یازدفتر، آی���تاهللنوریهمدان���ی:ا

)1394/2/15
1.استفتاءپیامکیازدفترآیتاهللخامنهای،1394/2/15.

2.همان.
3.اس���تفتاءپیامک���یازدفات���رآی���تاهللخامن���های،آی���تاهللسیس���تانی،

.1393/2/30
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کن���م.دربرخ���یازبازیها کاوروق���ابتهی���همی رایان���های
تصاویرنامناسبیاززنانوجودداردکهبرخیازآنهارابرروی
ق���اباینبازیهاقرارمیدهم.آیااینکارجایزاس���تودر

آمدبندهحالاست؟
گ���رتصاوی���ردرونبازیهایرایان���های،مبتذل ج���واب: ا
ومس���تهجنباش���ند،چ���اپآنهاب���ررویق���ابوکاورجایز

نیست1ودرآمدبهدستآمدهحراماست.2

قانونبازیهایرایانهای
براساسقانونجرایمرایانهای،فروشبازیهایرایانهای
کهدارایمحتوایمجرمانه3هستند،جرماستومجازات

دارد.4

1.استفتاءپیامکیازدفاترآیتاهللخامنهای،آیتاهللمکارم،1394/5/27؛
آیتاهللش���بیریزنجانی)ک���داس���تفتاء:20284(،1394/5/28؛آیتاهلل

صافیگلپایگانی،1394/5/29.
2.همان،استفتاءپیامکیازدفترآیتاهللنوریهمدانی،1394/5/27.

3.دارایصحنههایمس���تهجنباشدیااعتقاداتاسامرازیرسؤالببردیا
کاربرایجادکندیا.... شبهاتوافکارانحرافیرادرذهن

www. internet.ir .4،فهرستمصادیقمحتوایمجرمانه؛محتوایمجرمانه
مربوطبهامورسمعیوبصریومالکیتمعنوی.
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فصل سوم: 

احکامگیمنتوخدماترایانهای

امکانات گیم نت

ک���هبازیهای کنند گیمنته���ابای���ددق���ت مس���ئولین
مبت���ذلومس���تهجنرابههیچوج���هدراختیارمش���تریها
قرارندهن���د؛چوناینصنفدرجامع���هدارایتأثیرگذاری
خاصیهس���تند؛لذااحکامشرعیمسائلمربوطبهکسب
کارآنهامطرحمیشودتاایناشخاصبااطاعاتشرعی و

الزم،درخدمترسانیبهافرادتاشکنند.
فض���ایغالبگیمنتهااصًامناس���بنیس���تواکثر
آنهاچوننورخیلیکمیدارند،سبببیماریهایچشمی
میشوند،لذامسئولینبایدبرایاینمشکاتچارهاندیشی



کنندوکیفیتاینگونهفضاهاراکنترلنمایند.

استفتاء ••

گیمنته���ا،دارایفض���ایتاریکی س���ؤال: بس���یاریاز
گرتاریکیمحیطموجبضعیفشدنچشم هستند،آیاا
گیمنتهادربرابراینضررجس���می کاربرش���ود،صاحبان

مسئولهستند؟
گی���منتبرخ���افقوانین گرتاریک���یمحیط ج���واب: ا
نباش���د1وکاربربااختیارخ���ودشدراینمکانتاریکبازی
کند2،صاحبانگیمنتهادربرابرضررهایجسمیکاربران

مسئولوضامننیستند.3

شرطسنیمشتریانگیمنت
افرادیکهدرگیمنتهامشغولبهفعالیتهستندباید
اج���ازهندهندکودکاننابالغازبازیهایرایانهایاس���تفاده
گردریافتشودباید کنندوازآنهاپولیدریافتنکنندچونا

بهوالدیناینافرادپولراپسدهند.

1.استفتاء،پپامکیازدفترآیتاهللمکارم،1394/5/18.
2.اس���تفتاءپپامک���یازدفاترآیتاهللنوریهمدان���ی،1394/5/18؛آیتاهلل

خامنهای،1394/5/19.
3.استفتاءپیامکیازدفاترآیتاهللشبیریزنجانی)کداستفتاء:19883(،

1394/5/21؛آیتاهللصافیگلپایگانی،1394/5/22.
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استفتاء ••

 س���ؤال: باتوج���هبهاینک���هازش���رایطفروش���ندهوخریدار
گرفتنپولازافرادنابالغدرقبالانجام بالغبودناس���ت؛آیا

بازیهایرایانهایدرگیمنتجایزاست؟
ج���واب: جایزنیس���ت)اگرچهپ���دریاجّداواج���ازهداده
باشندکهمعاملهکند(1مگردرسهصورتکهاشکالندارد:
1.بچه،ممّیزباشدوچیزکمقیمتیراکهمعاملۀآنبراى

بچههامتعارفاستمعاملهکند؛2

1.بااس���تفادهازتوضیحالمس���ائل،امامخمین���ی،ص427،م1974؛جامع
المس���ائل،آیتاهللفاض���ل،ج1،ص267،س1072؛توضیحالمس���ائل،
آیتاهللس���بحانی،ص385،م1713؛توضیحالمس���ائلآیتاهللصافی
رس���اله farsi.khamenei.ir، ای: خامن���ه اهلل آی���ت ۲۰۹۰؛ م گلپایگان���ی،

آموزشی،ج2،خریدوفروش،شرایطفروشندهوخریدار.
آیتاهللوحیدخراسانی،آیتاهللشبیریزنجانیوآیتاهللسیستانی:معامله
ب���ابچۀنابالغکهمس���تقلدرمعاملهباش���د،درمالخودشباطلاس���ت.
)توضیحالمس���ائل،ص411،م2110؛توضیحالمسائل،ص433،م2090؛

توضیحالمسائل،م2092(.
گربچ���هنابالغچیزىرابااجازهپدریاجدپدرىخودبخرد آی���تاهللبهجت:ا
یابفروشد،درصورتیکهبتواندمعاملهکند،بنابراظهرصحیحاستولی
گ���ربچهنابالغنمیتواندانش���اءمعامل���هنماید،اگرچهبااجازۀولّیباش���د ا

معاملهاشصحیحنیست.)توضیحالمسائل،ص324،م1657(
2.بااس���تفادهازتوضیحالمس���ائل،امامخمین���ی،ص427،م1974؛جامع
المسائل،آیتاهللفاضل،ج1،ص267،س1072؛توضیحالمسائل،آیت
اهللسبحانی،ص385،م1713؛توضیحالمسائل،آیتاهللسیستانی،م

2092؛توضیحالمسائل،آیتاهللنوریهمدانی،م2076.

فقه و زندگی )40(  احکام بازی های رایانه ای    194



 2.طفلوس���یلهاىباش���دکهپولرابهفروش���ندهبدهدو
جنسرابهخریداربرس���اندیابرعکس؛البتهبایدفروش���نده
وخری���داریقینداش���تهباش���ندک���هطفلجنسوپ���ولرابه

صاحبآنمیرساند؛1
3.}خریداریافروش���نده{یقینداشتهباشندکهاینکار
بارضایتولّیبچهانجاممیگیرددراینصورتتصّرفدر

چنیناجناسیشرعًاجایزاست.2

درآمدگیمنتها

حکم•فقهی ••

گ���رصاحبانگیمن���تهاازافرادنابال���غ)درصورتیکه ا
معامل���هباآنهاصحیحنباش���د(}پولیدرقب���الانجامبازی
رایان���هایدریافتکنند{،بای���دآنرادرصورتیکهمالخود
گ���رصاحبآنرانمی آنافرادباش���دب���هولّیآنهابدهند،وا
شناسندوبرایشناختناوهموسیلهایندارد،بایدچیزی
راکهازبچههاگرفتهشدهاست،ازطرفصاحبآنبابت

1.بااس���تفادهازهمان؛توضیحالمسائل،آیتاهللوحیدخراسانی،ص411،
م2110؛توضی���حالمس���ائل،آیتاهللش���بیرىزنجان���ی،ص433،م2090؛
اس���تفتائاتجدی���د،آی���تاهللم���کارم،ج1،ص167،س584؛توضی���ح

المسائلآیتاهللصافیگلپایگانی،م۲۰۹۰.
2.استفتائاتجدید،آیتاهللمکارم،ج1،ص167،س584 .
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رّدمظالمبهفقیربدهند.1

استفتاء ••

سؤال: بندهمغازۀفروشوبازیبازیهایرایانهایدارم.
بعضیازافرادبهصورتدویاچندنفریباهمبازیمیکنند
وطبقق���رارخودش���ان،فردبازن���دههزینۀب���ازیراپرداخت
گراین مینماید،آیاگرفتناینپولبرایمناشکالدارد؟وا
پولدارایاشکالاست،حکمشرعیمبلغیراکهطّیاین
ک���ردهاموبادیگردرآمدها مدتباجهلبهمس���ئلهدریافت

مخلوطشدهاست،چیست؟
جواب: پولگرفتنحراماست2وبایدبهمقداریکهیقین
گرآنهارانمیشناس���ید، ی���د،ب���هصاحبانشبرس���انیدوا دار
ازط���رفآنهادرراهخداصدقهدهی���دوچنانچهنهمقدارو

1.بااس���تفادهازتوضیحالمسائل،امامخمینی،ص427،م1975؛توضیح
المس���ائل،آیتاهللفاضل،ص352،م1519؛توضیحالمس���ائل،آیتاهلل
سبحانی،ص385،م1714؛توضیحالمسائل،آیتاهللوحیدخراسانی،
ص412،م2111؛توضیحالمس���ائل،آیتاهللش���بیرىزنجانی،ص433،
م2091؛توضی���حالمس���ائل،آیتاهللم���کارم،ص331،م1777؛توضیح
المسائلآیتاهللنوریهمدانی،م2077؛توضیحالمسائلآیتاهللصافی

گلپایگانی،م۲۰۹۰.
2.آیتاهللسیس���تانی:www.sistani.org،س���والهاوجوابها،بازیهای
کامپیوتری؛اس���تفتاءپیامکیازدفاترآی���تاهللخامنهای،آیتاهللمکارمو

آیتاهللنوریهمدانی،93/7/1.
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نهصاحبشمعلوماس���ت،ب���ادادنخم���سآن،اموالپاک
میشود.3

سؤال: اگرصاحبانگیمنتبازیهاییرادراختیارافراد
کهدرآنهابهمقدس���اتمس���لمانان)مخصوصًا ق���راردهند
ش���یعیان(توهینمیش���ود،آیاپولدریافتیبرایآنهاحال

است؟
جواب: حالنیست.4

کهدارای سؤال: آیاپولدادندرقبالبازیهایرایانهای
کنندههس���تند، مطال���بانحرافییاصحنهه���ایتحریک

جایزاست؟
کارجدًااجتنابشود.5 جواب: حراماستوبایدازاین

سؤال: آیادرآمدبهدستآمدهازقمار6حالاست؟
جواب: حراماست.7

.www.makarem.ir3.آیتاهللمکارم:
4.اس���تفتاءپیامکیازدفاترآیتاهللخامنهای،آیتاهللش���بیریزنجانی)کد
اس���تفتاء:9350(،آی���تاهللمکارم،آیتاهللنوریهمدان���ی،1393/9/3؛

آیتاهللصافیگلپایگانی،1394/1/26.
5.اس���تفتاءپیامک���یازدفات���رآیتاهللخامن���های،آیتاهللش���بیریزنجانی،
آی���تاهللمکارم،آی���تاهللنوریهمدان���ی،1393/8/28؛آیتاهللصافی

گلپایگانی،1394/1/26.
6.ر.ک:مجلهفقهاهلبیت:،ج18و17،صص320 - 384.

7.اس���تفتاءپیامکیازدفاترآیتاهللخامنهای،آیتاهللسیس���تانی،آیتاهلل
م���کارم،آیتاهللن���وریهمدانی،1393/8/8؛آیتاهللش���بیریزنجانی،
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بازیابی•و•ریکاوری•بازی•های•رایانه•ای ••

س���ؤال: منمغازهخدماترایانهایدارمبرخیازافرادبه
کردهومیخواهندتافایلهایحذفش���دهآنها مامراجعه
گ���ربدانیمکهدراینفایلهای ی���کاوری)بازیابی(کنیما رار
حذفشده،فایلهایحراممانندفیلم،عکسوبازیهای
کردنجایزاس���ت؟آیا ی���کاوری مس���تهجنوجوددارد،آیار

درآمدبهدستآمدهحالاست؟
یاب���یوریکاوریای���نفایلهاحراماس���تو ج���واب: باز

درآمدبهدستآمدهنیزحالنیست.1
کهدرخدماترایانهایمش���غول س���زاواراس���تافرادی
بهفعالیتهس���تنددرامانتخیانتنک���ردهوازاطاعات
گراطاعات خصوصیدیگرانس���وءاس���تفادهنکنند،لذاا
ش���خصیافرادیکهبهاینعزیزانمراجعهمیکنند،برروی
کامل کامپیوترفروش���ندهبمان���د،بایدآنهاراس���ریعًاوبهطور

حذفکنند.

.1393/8/11
1.آی���تاهللش���بیریزنجان���ی:www. zanjani.net،اس���تفتائات،س446؛

استفتاءپیامکیازدفترآیتاهللسیستانی،1394/6/10.
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بخش هشتم:

کاربران بازی   های رایانه ای



اینبخشمهمترینقس���متکتابراتشکیلمیدهد
کاربرانو کهبیش���ترمخاطبی���نبازیه���ایرایان���های، چ���را
استفادهکنندگانهستندلذابایدبهصورتدقیقوعلمی،
گاهیبیشتر احکامومسائلکاربرانمطرحشودتابتوانندباآ
بهس���راغبازیه���ایرایانهایبروندوازآس���یبهاوخطرات

آنهادرامانبمانند.
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فصل اول:

بایدهاونبایدهایاستفادهازبازیهایرایانهای

اعتدالدرانجامبازیهایرایانهای

ُموِر 
ُ ْ
انساندرهمهچیزبایداعتدالرارعایتکند»َخْیُر ال

گونهافراطوتفریطدررفتاروگفتارخویش ْوَسُطَها«1وازهر
َ
أ

اجتنابکند.
اسامبهمسلماناندستورمیدهدکهازهرکاری)حتی
کارهایمس���تحبی(کهسببفوتوترکواجباتمیشود

َفَراِئِض َفاْرُفُضوَها«.2
ْ
 ِبال

ُ
َواِفل ِت  الّنَ َضّرَ

َ
ا أ

َ
اجتنابکنند:»ِإذ

1.ام���امموس���یکاظ���م7فرمودن���د:»بهتری���ن}حال���تدر{امور،حدوس���ط
آنهاست«)کافی،ج6،ص541(.

2.ام���امعلی7فرمودند:»هنگامیکهنافلههابهواجباتضررمیرس���اند
بایدنوافلومس���تحباتترکش���وند«)نهجالباغ���ة،صبحیصالح،ص



امابانهایتتأس���فمشاهدهمیش���ودکهبرخیازافراد
خودراباکارهاییمانندبازیهایرایانهایکههیچسودی
ب���رایدنیاوآخرتآنهاندارندمش���غولمیکنندوآنچنان
 ک���هواحب���اتآنهامانن���دنماز درای���نام���ورغرقمیش���وند
خوان���دن،صلهرحم،گوشدادنبهدس���توراتوالدینو...

ترکمیشوند.

استفتاء ••

 گرانجامبازیه���ایرایانهایموجبش���ودنماز س���ؤال: ا
انسانقضاشود،آیابازیکردنجایزاست؟

 ک���ردنجایزنیس���ت1والزماس���تبهامور ج���واب: بازی
واجبپرداختهشود.2

گرانجامبازیهایرایانهایموجبشودانسان س���ؤال: ا
ازکارهایواجب)ماننداطاعتازدستوراتوالدین،صله
رح���م،تحصیلعل���مو...(ب���ازبماند،آیاب���ازیکردنجایز

525،حکمت279(
1.استفتاءپیامکیازدفاترآیتاهللخامنهای،1394/3/17؛آیتاهللشبیری

زنجانی)کداستفتاء:16097(،1394/3/21.
آی���تاهللصاف���یگلپایگانی:ترککردنعبادتحراماس���توانس���اندربرابر
اتافعمردربازیهایرایانهایبایددرآخرتجوابگوباش���د.)استفتاء

پیامکیازدفتر،1394/3/18(.
2.استفتاءپیامکیازدفترآیتاهللمکارم،1394/3/17.
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است؟
جواب: دراینصورتانجامبازیرایانهایحراماست.1
ک���هدربراب���ر کارب���رانمحت���رمبایدتوج���هداش���تهباش���ند
نعمته���ایالهیمس���ئولهس���تیموبایددرقیام���تازنوع
مصرفآنهاپاسخگوباشیم؛لذابایدازانجامکارهایبیهوده

وبیفایدهاجتنابکنیم.
 گربازیهایرایانهایموجبضایعشدنوهدر سؤال: ا

رفتنعمرشود،آیاانجامبازیجایزاست؟
جواب: انساندربرابرهدردادنعمردرقیامتمسئولو

جوابگوخواهدبود.2

استفاده•از•بازی••های•مبتذل•و•مستهجن ••

ک���هازابتداروی س���ؤال: آیا اس���تفادهازبازیهایمبتذل
موبایلنصبش���دهاندوقابلحذفش���دننیس���تند،جایز

1.اس���تفتاءپیامکیازدفاترآیتاهللش���بیریزنجانی)کداستفتاء:20463(،
آیتاهللمکارم،1394/6/1؛آیتاهللنوریهمدانی،1394/6/2.

گرازنوعحالآنباشدباترکصلهرحمیا آیتاهللخامنهای:بازیرایانهایا
ترکاوامروالدین،حرامنمیشودولیبایدبداندهرکاریکهموجباذیت
کردهاستولیخودبازیحرامنمی گناه وآزاروالدینشود،حراماستو

شود)استفتاءپیامکیازدفتر،1394/6/1(
گلپایگان���ی:ترکنم���ازوقطعرح���م،حراماست)اس���تفتاء آی���تاهللصاف���ی

پیامکیازدفتر،1394/6/5(
2.استفتاءپیامکیازدفترآیتاهللصافیگلپایگانی،1394/6/5.

203    ردخپر ژ ق ردخپر  اطشگریس اا  را  پر  پادرقت ا  



است؟
گراستفادهازاینبازیبرخافقوانینحکومت جواب: ا
گناهافتادن اسامیباش���دیادارایمفسدهبودهویاترسبه

وجودداشتهباشداستفادهازآنجایزنیست.1
س���ؤال: آیاهدیهدادنب���ازیرایانهایمبت���ذلبهدیگری

جایزاست؟آیاهدیهگیرندهمالکآنمیشود؟
ج���واب: هدیهدادنجایزنیس���ت2وهدیهگیرندهمالک

آننمیشود.3
س���ؤال: گاهیدربازیهایرایانهایب���اتصاویرمبتذلیا

مستهجنبرخوردمیکنیم،تکلیفچیست؟

1.بااس���تفادهازس���ایتآیتاهللمظاه���ری:www.almazaheri.ir؛اس���تفتاء
پیامک���یازدفاترآیتاهللسیس���تانی،1393/6/12،آیتاهللمکارم،آیت
اهللن���وریهمدانی،1394/5/21؛آیتاهللخامن���های،1394/5/22؛آیت

اهللصافیگلپایگانی،1394/5/24.
2.اس���تفتاءپیامک���یازدفاترآیتاهللم���کارم،1394/6/1؛آیتاهللش���بیری
زنجانی)کداس���تفتاء:20479(،آیتاهللخامن���های،1394/6/2؛آیتاهلل

نوریهمدانی،1394/6/3؛آیتاهللجوادیآملی،1394/6/10.
آیتاهللسیس���تانی:ترویجونشرفساد،حراماست)استفتاءپیامکیازدفتر،

)1394/6/8
3.اس���تفتاءپیامک���یازدفاترآی���تاهللمکارم،1394/6/1؛آیتاهللش���بیری

زنجانی)کداستفتاء:20479(.
گرنرمافزارازس���ختافزارقابلجداش���دنباش���د،هدیه آیتاهللخامنهای:ا
گیرندهمالکآنمیشودولیبایدبازیراازرویرایانهوموبایلپاککند.

)استفتاءپیامکیازدفتر،1394/6/2(
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ک���ردنعم���دیوازرویش���هوت،جای���ز ج���واب: ن���گاه
نیست.1

استفاده•از•بازی••های•انحرافی ••

گرش���خصیعلمداشتهباش���دکهدربازیهای س���ؤال: ا
رایان���هایب���همقدس���اتمس���لمانان)مخصوصًاش���یعیان(
توهینوبیاحترامیمیش���ود،آیاجایزاس���تدرآنبازیها

شرکتکند؟
جواب: جایزنیست2وبایدازانتشارآنخودداریشده،
فورًاازرویسیس���تمپاکش���وند.بهدیگرانهماطاعرسانی
کنی���دکهبازینکنندوعاوهبرح���رامبودنوگناه،تأثیرات

نامطلوبومخربیبرافکاروعقایدوروحانساندارند.3

1.اس���تفتاءپیامکیازدفاترآیتاهللخامنهای،آیتاهللمکارم،1394/2/7،
آیتاهللصافیگلپایگانی،آیتاهللنوریهمدانی،1394/2/8؛بااستفاده
ازس���ایتآی���تاهللسیس���تانی:www.sistani.org،س���ؤالهاوجوابها،

تصویر؛استفتائات،آیتاهللبهجت،ج4،ص213،س5365.
آی���تاهللسیس���تانی:بدونش���هوتهمبناب���راحتیاطواجبجایزنیس���ت.

)www.sistani.org،بااستفادهازسؤالهاوجوابها،تصویر(.
2.اس���تفتاءپیامکیازدفاترآیتاهللخامنهای،آیتاهللش���بیریزنجانی)کد
اس���تفتاء:9099(،آیتاهللمکارم،آیتاهللنوریهمدانی،1393/8/28؛

آیتاهللصافیگلپایگانی،1394/1/26.
3.استفتاءپیامکیازدفترآیتاهللخامنهای،1393/8/28.
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نگهداری•بازی•های•رایانه•ای•مستهجن ••

برخ���یازاف���رادممک���ناس���تدررایان���هیاموبای���لخود
بازیهایمبتذلومس���تهجنداش���تهباشندلذاانجاماین
گراستفادهنکنندحراماست بازیهاونگهداریآنهاحتیا

وبایدآنهاراسریعًاازرویسیستمخودحذفکنند.
س���ؤال: آیانگه���داریعکس،فیلموبازیه���ایرایانهای

مستهجندررایانهیاموبایل،جایزاست؟
جواب: حراماست1وبایدآنهاراازبینُبرد2وتخلفازآن

موجبتعزیزاست.3

استفادهازفیلترشکن
برخیازسایتهابهدلیلداشتنمطالبانحرافیوضد
اخاقیتوس���طمسئولینکشورفیلترشدهاندولیبعضیاز
افرادبرایاس���تفادهازبازیهایآنایناینسایتهاازفیلتر
 کاربرخافقوانینکشور کهاین کنند شکناس���تفادهمی

استوازجهتشرعینیزاشکالدارد.

1.استفتاءپیامکیازدفاترآیتاهللمکارم،1393/9/24،آیتاهللخامنهای
وآیتاهللسیستانی،1393/9/26.

2.اس���تفتاءپیامکیازدفاترآیتاهللش���بیریزنجانی)کداس���تفتاء:10165(،
آیتاهللنوریهمدانی،1393/9/24.

3.استفتاءپیامکیازدفترآیتاهللمکارم،1393/9/24.
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استفتاء ••

س���ؤال: آیاخری���دنونصبفیلترش���کن1)ب���رایورودبه
سایتهایفیلترشده(بررویرایانهشخصیجایزاست؟

جواب: اگرخریدنونصبفیلترش���کنبرخافقوانین
حکومتاسامیباشدیادارایمفسدهبودهویاترسبهگناه
ک���ردنآنجایز افتادنوجودداش���تهباش���دخریدنونصب

نیست.2

1.ه���رکسمرتکباعمالزیرش���ود،بهحبسازنودویکروزتایکس���الیا
جزاینقدیازپنجتابیستمیلیونریالیاهردومجازاتمحکومخواهد

شد:
کهامکان گذرواژهیاهردادهای الف(فروشیاانتشاریادردسترسقراردادن
دسترس���یغیرمجازبهدادههایاسیستمهایرایانهاییامخابراتیمتعلق

بهدیگریرافراهمکند؛
ب(آم���وزشنح���وهارت���کابجرای���مدسترس���یغیرمجاز،ش���نودغی���رمجاز،
جاسوس���یرایانهایوتخریبواخالدردادههایاسیس���تمهایرایانهای

ومخابراتی.
تبص���ره:چنانچهمرتک���ب،اعمالیادش���دهراحرفهخودقراردادهباش���د،به
www.(کث���رهردومج���ازاتمقرردراینم���ادهمحکومخواهدش���د. حدا

rc.majlis.ir،قانونجرایمرایانهای،بخشاول،فصلهفتم،ماده25(.
طب���قای���نم���ادهقانونی،انتش���ار،خریدوفروشفیلترش���کنهاجرماس���ت.
)همان،فهرستمصادیقمحتوایمجرمانه،موضوعماده21قانونجرایم

رایانهای(.
زنجان���ی: آی���تاهللش���بیری www.almazaheri.ir؛ آی���تاهللمظاه���ری: 2.
www. zanjani.net،اس���تفتائات،س429؛اس���تفتاءپیامک���یازدفات���ر
آیتاهللسیس���تانی،93/6/12،آیتاهللمکارم،آی���تاهللنوریهمدانی،
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کهازابتدارویموبایل سؤال: آیا اس���تفادهازفیلترشکن
نصبشدهوقابلحذفشدننیست،جایزاست؟

گ���راس���تفادهازفیلت���رش���کنبرخ���افقوانین ج���واب: ا
حکومتاس���امیباش���دیادارایمفس���دهب���ودهویاترسبه

گناهافتادنوجودداشتهباشداستفادهازآنجایزنیست.1

دانلود•بازی•های•رایانه•ای ••

 س���ؤال: برخ���یازس���ایتهابازیه���ایرایان���هایمجازو
 ح���الرابهصورترای���گانبرایدانلوددرس���ایتخودقرار

میدهند،آیامیتوانیماینبازیهارادانلودکنیم؟
ج���واب: ب���دوناج���ازۀس���ازندگانب���ازیرایان���هایجایز

نیست،مگرازکفارحربیباشد.2
س���ؤال: آیادانلودبازیهایرایانهایمس���تهجنومبتذل

جایزاست؟
ج���واب: دانل���وداینگون���هازبازیه���اح���راموازمصادیق
 اش���اعۀفحش���امیباش���دوبایدبهصورتج���دیازاینکار

صاف���ی اهلل آی���ت 1394/5/22؛ ای، خامن���ه اهلل آی���ت 1394/5/21؛
گلپایگانی،1394/5/24.

1.همان.
2.استفتاءپیامکیازدفاترآیتاهللخامنهای،آیتاهللنوریهمدانیوآیت

اهللمکارم،93/7/2. 
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اجتنابشود.1

بردوباختدربازیهایرایانهای
کهبین ازاح���کامومس���ائلمه���مبازیه���ایرایان���های
بازیکناناتفاقمیافتدمسئله»شرطبندیوبردوباخت«
دربازیهایرایانهایاستکهغالبافرادازاحکامفقهی،
قوانینوآسیبهای2آنبیخبرهستندوبعدازمدتیدچار
مشکاتیمیشوندکهخروجازآنهاسختودشواراست.

قوانینقماروشرطبندی
 درقان���ونب���رایقمارب���ازیقوانی���نومجازاتس���ختو

سنگینیوضعشدهاستکهبهاختصاربیانمیشود:
1.قماربازیباهروس���یلهایممنوعومرتکبینآنبهیک
تاش���شماهحبسویاتا74ضربهش���اقمحکوممیشوند
ودرص���ورتتجاهربهقماربازی،بههردومجازاتمحکوم

میگردند؛
2.ه���رکسآالتووس���ایلمخص���وصبهقمارب���ازیرا
بخ���ردیاحملیانگهداریکند،بهیکتاس���هماهحبسیا
تاپانصدهزارتایکمیلیونوپانصدهزارریالجزاینقدی

1.اس���تفتاءپیامکیازدفاترآیتاهللخامنهای،آیتاهللسیس���تانیوآیتاهلل
مکارم،93/6/12.

2.ر.ک:حقوقمدنی،حبیباهللطاهرى،ج4،صص380 – 385.
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محکوممیشود؛
3.ه���رک���سآالتووس���ایلمخصوصب���هقماربازیرا
بس���ازدیابفروش���دیادرمعرضف���روشقراردهدی���اازخارج
کن���دی���ادراختیاردیگریق���راردهد،بهس���هماهتایک وارد
سالحبسویکمیلیونوپانصدهزارتاششمیلیونریال

جزاینقدیمحکوممیشود؛
کندی���امردمراب���رایقماربه 4.ه���رکسقمارخان���هدایر
آنجادعوتنماید،بهش���شماهتادوس���الحبسویاازسه
میلیونتادوازدهمیلیونریالجزاینقدیمحکوممیشود؛

5.تماماسبابونقودمتعلقبهقمارحسبموردمعدوم
یابهعنوانجریمهضبطمیشود.1

سواالت•فقهی• ••

 سؤال: آیابازىباآالتقمارمانندپاسور،تختهنردو...از
طریقکامپیوترباکامپیوتر،جایزاست؟

گرب���اآالتقماروش���رطبندی)ب���ردوباخت( ج���واب: ا
باشد،حراماست.2

1.قان���ونتعزی���راتومجازاته���ایبازدارن���ده،م���اده208ت���ا212،مص���وب
.1375/3/2

2.آیتاهللسیس���تانی:www.sistani.org،س���والهاوجوابها،بازیهای
کامپیوتری؛استفتائات،آیتاهللبهجت،ج4،ص554،س6444؛جامع
األح���کام،آیتاهللصافیگلپایگانی،ج1،ص303،س1043؛اس���تفتاء
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س���ؤال: آیابازیرایانهایفوتبالکهدرآنبارایانهمسابقه
میدهیموبردوباختهموجودداردجایزاست؟

جواب: درقماروشرطبندیبایددونفرباهمبازیکنند
ول���یدربازیباکامپیوتر،چونش���خصباخودشبازیمی

کند،اشکالندارد.1
سؤال: آیابازیباآالتقمارمانندپاسوروتختهنردو...
ازطریقکامپیوتریااینترنتباشخصدیگری،جایزاست؟
گرب���اآالتقماروش���رطبندی)ب���ردوباخت( ج���واب: ا

باشد،حراماست.2

پیامکیازدفترآیتاهللشبیریزنجانی،1393/12/12.
ش���رعی، اح���کام )www.makarem.ir، ن���دارد اش���کال م���کارم: اهلل آی���ت

استفتائات(
گردرعرفمحلاینوس���ایلازآلتقمارشمردهشوند آیتاهللسیس���تانی:ا
www.sistani.(بنابراحتیاطواجببدونبردوباختهمجایزنیس���ت.

org،سوالهاوجوابها،بازیهایکامپیوتری(.
آی���تاهللخامن���های:درقماروش���رطبندیبایددونفرباه���مبازیکنندولی
کند،اش���کال کامپیوتر،چونش���خصب���اخودشب���ازیمی درب���ازیب���ا
ن���دارد)www. farsi.khamenei.ir،رس���الهآموزش���ی،ج2،قم���اروغ���شو

َنَجش(
1.آیتاهللخامنهای:www. farsi.khamenei.irرس���الهآموزش���ی،ج2قمارو
غشونجش؛آیتاهللسیستانی:www.sistani.org،سوالهاوجوابها،

بازیهایکامپیوتری.
2.أجوبةاالس���تفتاءات،آیتاهللخامنهای،ص247،س1124؛استفتائات،
آیتاهللبهجت،ج4،ص554،س6444؛جامعاألحکام،آیتاهللصافی
گلپایگان���ی،ج1،ص303،س1043؛اس���تفتاءپیامک���یازدفات���رآیتاهلل
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سؤال: بعضیازسایتهاىخارجیبازیهاىاینترنتی
گرببریم دارندکهبایدابتدامقدارىپولدادتاواردبازىشدا
گ���رببازیمپول اص���لپولمانوجایزهب���هماتعلقمیگیردوا
خودراازدس���تمیدهیم.آیابازىکردنوپولدادنبهاین

سایتهاجایزاست؟
جواب: جایزنیست.1

سؤال: آیابازی»کلشآوکلنز«جایزاست؟
 گ���ردارایتصاوی���رمبت���ذلومحت���وایح���رامو ج���واب: ا
مفسدهدارنباشد2وقانونآنراممنوعنکردهباشد3،اشکال

ندارد.4

چتکردندربازیهایرایانهای
برخیازبازیهایاینترنتیمانند»کلشآوکلنز«چونبه
صورتجمعیانجاممیش���وند،س���ازندگاناینبازیبرای
گفتگویاینترنتیرابرایآنها کاربران،امکان ارتباطبیش���تر

سیستانی،آیتاهللنوریهمدانیوآیتاهللمکارم،1393/12/12.
1.آیتاهللخامنهای:www.leader.ir،استفتائاتجدید،قمار.

2.اس���تفتاءپیامک���یازدفاترآی���تاهللم���کارم،1394/6/8؛آیتاهللصافی
گلپایگانی،1394/6/9.

3.استفتاءپیامکیازدفترآیتاهللخامنهای،1394/6/8.
گراعتباریکهبرندهبهدس���تم���یآورد،قابل 4.آی���تاهللش���بیریزنجانی:ا
خری���دوفروشباش���د)ولوبرندهنخواهدآنرابفروش���د(ب���ازیمذکورحرام

است.)www. zanjani.net،استفتائات،س368(
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فراه���مکردهاندوافرادبایکدیگرب���هصورتآناینچتمی
گاه گفتگوه���ایاینترنتیآ گ���ربازیکنانازاحکام کنندلذاا

نباشندممکناستدچارآسیبوفعلحرامشوند.

استفتاء ••

سؤال: آیاچتکردنباجنسمخالفاشکالدارد؟
گرترسآلودهش���دنبهگناهنباش���دوازمطالب جواب: ا

تحریککنندهوشهوانیاستفادهنشود،اشکالندارد.1
سؤال: حکمچتکردنباشخصیکهازجنسیتاوبی

اطاعهستیمچیست؟
جواب: اگرخوفوقوعدرحرامیاتحریکش���هوتوجود

داشتهباشدجایزنیست.2

بلوتوثکردنبازیهایرایانهای
گس���ترشبازیهایرایان���های،بلوتوث یک���یازراههای

1.آیتاهللسیستانی:www.sistani.org،سوالهاوجوابها،اینترنت؛آیت
اهللنوریهمدان���ی:www.noorihamedani.com،اس���تفتائاتمنتخب،
ش10341؛آی���تاهللخامن���های:www.leader.ir؛اس���تفتائاتجدی���د،
www. zanjani.احکامنگاه،ارتباطبانامحرم؛آیتاهللش���بیریزنجانی:
net،استفتائات،س295؛اس���تفتائات،آیتاهللبهجت،ج4،ص197،
س5302؛ب���ااس���تفادهازاس���تفتائاتجدی���د،آیتاهللم���کارم،ج3،ص

256،س683.
2.آیتاهللسیستانی:www.sistani.org،سوالهاوجوابها،اینترنت؛آیت

اهللشبیریزنجانی:www. zanjani.net،استفتائات،س295.
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 ک���ردنآنهاازطریقرایانهوموبایلمیباش���د.ام���روزهافراداز
کردن،ن���رمافزارهاوبازیهایرایان���هایرابرای راهبلوت���وث
همدیگرارس���المیکنندوبهیکیازس���رگرمیهایمحافل
تبدیلش���دهاستولیمتأسفانهگاهیفایلهاوبازیهای
ک���هموجبآلوده مبت���ذلومس���تهجنیراارس���المیکنند
ش���دنافرادوفروپاشیخانوادههامیش���ود؛لذاافرادبایداز

اینکارجدًااجتنابکنندوخودرابهگناهآلودهنکنند.

استفتاء ••

 کردنبازیه���ایرایان���هایمبتذلو س���ؤال: آیا بلوت���وث
مستهجنبرایدیگران،جایزاست؟

جواب: چونمخالفمقرراتحکومتاسامیاستو
مفاسداخاقی،سیاسی،اجتماعیو...داردوخوفآلوده

گناهوجودداردحراماست.1 شدنبه

موسیقیبازیهایرایانهای
اس���تفادهازموس���یقیدرجهانبهحّدیرس���یدهاس���ت
ک���هبرخیازافرادنم���یتوانندبدونموس���یقیزندگیکنند.
 طراح���انوس���ازندگانبازیه���ایرایان���هایدربس���یاریاز

1.بااستفادهازاستفتاءپیامکی»نصببازیهایرایانهایمستهجنبرروی
رایان���هدیگ���ران«ازدفاترآیتاهللمکارم،آیتاهللسیس���تانی،آیتاهللنوری

همدانی،1394/5/24؛آیتاهللخامنهای،1394/5/25.

فقه و زندگی )40(  احکام بازی های رایانه ای    214



کنندهایاس���تفاده بازیهاازموس���یقیهایتندوتحریک
کارهای گن���اهوانجام کهممکناس���تافرادرابه کنند می
غی���رعاقانهمبتاکنن���دلذابایدازاینگون���هآهنگهاپرهیز

شود.

استفتاء ••

 ک���هدربرخیاز س���ؤال: آیاگوشدادنبهموس���یقیهایی
بازیهایرایانهایپخشمیشود،جایزاست؟

گرموسیقیپخششدهمناسببامجلسگناه جواب: ا
باشد،گوشدادنبهآنجایزنیست.1

گربرایکاربربازیهایرایانهایهیچنوعآهنگو سؤال: ا
موسیقیایتحریککنندهنباشدودراوتأثیرمنفینداشته

باشد،آیاگوشدادناوجایزاست؟
کحرامبودنموس���یقیایناس���تکهدرنوع جواب: ما
افرادتأثیرمنفیداشتهباشد)خواهاینشخصتحریکشود

1.بااس���تفادهازاستفتائاتامامخمینی،ج2،ص13،س28؛استفتائات
جدی���د،آیتاهللتبری���زى،ج2،ص212،س957؛جامعالمس���ائل،آیت
 www.اهللفاض���ل،ج1،ص243،س988؛آی���تاهللوحی���دخراس���انی:
wahidkhorasani.com؛اس���تفتائات،آی���تاهللبهج���ت،ج1،ص394،
س1406؛أجوب���ةاالس���تفتائات،آیتاهللخامن���های،ص247،س1127؛
استفتاءپیامکیازدفاترآیتاهللسیستانی،آیتاهللشبیریزنجانی،آیت

اهللمکارموآیتاهللنوریهمدانی،1393/3/28.
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ودراواثرمنفیداشتهباشد،یانداشتهباشد(.1

نهی•از•منکر•و•بازی•های•رایانه•ای ••

س���ؤال: آیابایدافرادیراکهمش���غولبازیه���ایرایانهای
هس���تندکهدرآنبهمقدساتمسلمانانتوهینوجسارت

میشود،نهیازمنکرکنیم؟
کهش���رایطنهیازمنکروجودداش���ته جواب: درصورتی

باشد،واجباستکهنهیازمنکرانجامشود.2
ک���ردنبازیه���ایرایان���هایمبتذلو س���ؤال: آی���احذف
مستهجنازرویرایانهوموبایلدیگرانبدوناجازهواطاع

آنهاازبابنهیازمنکرجایزاست؟
گربدوناجازهواردرایانهوموبایلدیگرانش���ود ج���واب: ا
ک���ردهوحذفکند، وتجس���سکندتاب���ازیمبتذلراپیدا
ک���ردنبازیبدونتجس���س گ���رحذف جای���زنیس���ت3اماا

1.اس���تفتائاتجدی���د،آی���تاهللم���کارم،ج3،ص153،س457؛جام���ع
المس���ائل،آی���تاهللفاض���ل،ج1،ص245،س996؛اس���تفتائات،آی���ت
اهللبهج���ت،ج4،ص523،س6325؛أجوب���ةاالس���تفتائات،آی���تاهلل

خامنهای،ص248،س1131.
2.اس���تفتاءپیامکیازدفاترآیتاهللخامنهای،آیتاهللش���بیریزنجانی)کد
اس���تفتاء:9493(،آیتاهللسیس���تانی،آیتاهللن���وریهمدانیوآیتاهلل

مکارم،1393/9/8.
3.اس���تفتاءپیامک���یازدفات���رآی���تاهللخامن���های،آی���تاهللسیس���تانی،

.1394/6/1
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باشد1ومفسدهای)ماننداختافودرگیری(نداشتهباشد
اش���کالندارد2ولیبهتراستدرصورتامکانابتدابازبان
ن���رمومایمآنهاراارش���ادکنندکهخودش���انحذفکنند.3

خمس•بازی•های•رایانه•ای ••

سؤال: سیدیبازیهایرایانهایبعدازنصب،تازمانی
گر کهمش���کلیپیشنیاید،مورداس���تفادهواقعنمیشوندوا
اینس���یدیهاتاسالخمسیبدوناس���تفادهبماند،آیابه

آنهاخمستعلقمیگیرد؟

آیتاهللش���بیریزنجانی:جایزنیس���تمگراینکهجلوگیریازمنکر،متوقف
برحذفکردنباش���ددراینصورتاشکالنداردولیبایدلحاظشودکه
مفس���دهدیدناینبازیرایانهایمبتذل)برایحذفکردن(بیشتراست
یامفسدهتصرفدراموالدیگران.)استفتاءپیامکیازدفتر،کداستفتاء:

20422؛1394/6/1(
آیتاهللجوادیآملی:امربهمعروفمراحلیدارد؛ازتذکرزبانیشروعمیشود
ولیتصرفدرلوازمشخصیدیگرانجایزنیست.تذکرزبانیکافیاست.

)استفتاءپیامکیازدفتر،1394/6/4(
1.مثاصاحبرایانهیاموبایل،خودشبازیمبتذلرانشاندهدیاخودش
کهچنی���نبازیرایان���هایمبت���ذلومس���تهجنیدررایانهو کند تعری���ف
موبایلشوجودداردویاازراههایدیگریغیرازتجسس،علمپیداشودکه

اینگونهازبازیهاوجوددارد.
2.اس���تفتاءپیامک���یازدفات���رآی���تاهللم���کارموآی���تاهللن���وریهمدان���ی،

.1394/5/31
3.استفتاءپیامکیازدفترآیتاهللمکارم،1394/5/31.
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گرcdدرمعرضاس���تفاده1باش���د،بهآنخمس جواب: ا
تعلقنمیگیرد.2

بازیهایرایانهایدوبلهشده
 ک���هبرخیاز کارب���رانمحت���رمبایددقتداش���تهباش���ند
بازیه���ادرخ���ارجازکش���وردوبلهش���دهوواردمملکتمی
ش���وندولیممکناستافرادوبازیکنانخیالکنندتوسط
مس���ئولینداخلیدوبلهشدهاندوتصاویرمبتذلومطالب
انحرافیآنهاراحذفکردهانددرحالیکهاینگونهنیستو
نبایدفریببخورندواینبازیهاراخریداریکنندوبهگناه

آلودهشوند.

استفتاء ••

ک���ردنبازیهایرایانهایب���دوناجازه س���ؤال: آیادوبله
تولیدکننده،جایزاست؟

 کننده،جایزنیس���ت3مگراز جواب: بدوناجازهتولیده

1.مورداستفادهواقعمیشود،ولومدتهابدوناستفادهبماند.
2.استفتاءپیامکیازدفاترآیتاهللخامنهای،آیتاهللشبیریزنجانی،آیت

اهللسیستانیوآیتاهللمکارم،93/6/31.
گرزائدبرنیازباشدوسالبرآنبگذرد،خمسدارد. آیتاهللنوریهمدانی:ا

)استفتاءپیامکیازدفتر،93/6/31(.
3.اس���تفتاءپیامک���یازدفات���رآی���تاهللن���وریهمدان���ی،آی���تاهللم���کارم،

1394/6/22؛آیتاهللجوادیآملی،1394/6/23.
آیتاهللش���بیریزنجان���ی:اگرعقابرایتولیدکنندهحقیقائلباش���ندبنابر
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کفارحربیباشندکهدراینصورتاشکالندارد.1
س���ؤال: بعضیازش���رکتهایداخلیبازه���ایخارجی
گراینبازیهاب���ررویاعتقاداتو... رادوبل���هم���یکنند.ا
مخاطبتأثیرمنفیداش���تهباشد،آیادوبلهایناثربرایآنها

حقومالکیتایجادمیکند؟
ج���واب: دوبلهکردناینگونهازبازیه���ایرایانهایجایز
نیس���توح���قمالکیتایجادنم���یکند.2تکثی���روپخش
ای���ننوعبازیهاه���رچندبااجازهدوبلهکنندهباش���دجایز

نیست.3

گرقانونیدراینزمینهوجودداردبنابر احتیاطبدوناجازهجایزنیستوا
کداس���تفتاء:21584؛ احتی���اطمراعاتشود)اس���تفتاءپیامک���یازدفتر،

)1394/6/22
1.استفتاءپیامکیازدفترآیتاهللمکارم،1394/6/22.

آی���تاهللجوادیآملی:مگرصاحببازیرایانهایتصریحکندکهاس���تفاده
 کردنجایزاست)استفتاءاز عمومازآنجایزاس���تدراینصورتدوبله

دفتر،1394/6/23(
2.اس���تفتاءپیامکیازدفاترآیتاهللخامنهای،آیتاهللشبیریزنجانی)کد

استفتاء:8475(،1393/8/11.
3.استفتاءپیامکیازدفترآیتاهللخامنهای،1393/8/11.
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فصل دوم:

والدینوبازیهایرایانهای

کودکان و بازی های رایانه ای

بارهادرتبلیغاتتلویزیونی،»تبلتوموبایل«بهعنوان
یکوسیلهسرگرمیوتفریحبرایکودکانمعرفیشدهاست
کندو کودکانراتش���ویقبهخریدناینابزارمی وهمینامر
والدی���نهمچ���ارهایجزانجامای���نکارندارنددرحالیکه
کودکاندراینسننبایدازتبلتوموبایلهای بس���یاریاز
کنن���دزیرات���وانتحلی���لمحت���وایاین پیش���رفتهاس���تفاده
بازیهای���یکهدرتبلتوموبایلاجرامیش���ودراندارنددر
نتیجهدرمعرضآسیبهایاخاقیواعتقادیاینوسایل

قرارمیگیرند.



کودکانزیرپنجسال)که که بارهامشاهدهش���دهاست
درتمامدنیاقوانینخاصیبرایآنهاوجودداردوازداش���تن
کنند(1باداش���تن خیلیازامکاناتآنهاراموقتًامحروممی
تبل���توموبایلهایپیش���رفتهب���هاینترنتوصلش���دهواز
 کنن���دومتأس���فانهبرخیاز بازیه���ایآنایناس���تفادهمی
 والدی���ناینکاررانش���انهرش���دوتکاملفرزندم���یداننددر
ک���ودکانپاکومعص���ومخودرا کهبادس���تخویش حالی
کردهوازاجتماعوتحرکوفعالیتهایبدنیمحروم آلوده

میکنند.

استفتاء ••

س���ؤال: آیادراختیارقراردادنرایانه،موبایلوتبلتبرای
ک���ودکانونوجوان���اندرصورتیکهاحتمالمفس���دهتوس���ط

سایتهایغیراخاقیوجودداردجایزاست؟
جواب: تازمانیکهیقیننداش���تهباش���یدکهدرراهحرام
گریقینداشتهباشید استفادهمیکننداشکالندارد2ولیا
کهبهفس���اد کنید3یاترسدارید گناهکمکم���ی ب���هانجام

 1.بهخاطرس���امتیروحیوجس���میکودک،آنهاراازدسترس���یبهبرخیاز
امکان���اتمانندمش���اهدهفیلمهایترس���ناک،خش���نومس���تهجنو...

محدودمیکنند.
2.استفتاءپیامکیازدفترآیتاهللخامنهای،1393/6/20.

3.استفتاءپیامکیازدفترآیتاهللمکارم،1393/6/20.
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کشیدهشوندجایزنیست.1
سؤال: آیااستفادهازاینترنت،رایانهوتبلتبرایکودکان

جایزاست؟
گناهوترس کودکانب���ه کش���یدهش���دن گرترس جواب: ا
تاثی���ر}منفی{درتربیتدینیکودکانوجودداش���تهباش���د،

حراماست.2
سؤال: آیاخریداینترنتپرسرعتبرایمنزل)درحالیکه
فرزندانبااینترنتپرس���رعتمیتوانندبهبازیهایآناین
کیفیتبیشتریدسترس���یداشتهباشندولی باس���رعتو
دسترس���یب���همطالبوس���ایتهایمنحرفومس���تهجن

راحتترمیشود(جایزاست؟

ج���واب: درصورت���یکهمفس���دهنداش���تهباش���د3 وترس

افتادنبهحرامنباشداشکالندارد.4 

1.آیتاهللسیستانی:www.sistani.org،سوالهاوجوابها،رایانه؛استفتاء
پیامکیازدفترآیتاهللشبیریزنجانی)کداستفتاء:6980(،93/6/20.

2.همان،سوالهاوجوابها،رایانه.
3.استفتاءپیامکیازدفترآیتاهللخامنهای،1393/11/14.

4.اس���تفتاءپیامک���یازدفاترآی���تاهللسیس���تانی،آیتاهللم���کارم،آیتاهلل
شبیریزنجانی)کداستفتاء:11936(،1393/11/13.

آیتاهللنوریهمدانی:مانعیندارد)استفتاءپیامکیازدفتر،1393/11/13(
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نظارت•والدین•بر•فرزندان ••

س���ؤال: آیاب���روالدینواجباس���تبرایاینک���هازطریق
اینترن���توبازیهایرایانهای،بهفرزندانآنهاآس���یبهای
اخاقیواعتقادیواردنش���ود،اطاعاتش���انرادربارهرایانه،
کنن���دودردورههای اینترنتوش���بکههایاجتماعیزیاد

آموزشیشرکتکنند؟
ج���واب: درصورت���یکهتنه���اراهتربیت،اینراهنباش���د،
 واج���بنیس���ت1ولیس���زاواراس���توالدینام���وریراکهدر

تربیِتبهتِرفرزندانمفیداست،یادبگیرند.2
س���ؤال: برخ���یازوالدی���نب���رایاینک���هب���هفعالیته���او
گاهیداش���ته بازیه���ایاینترنت���یفرزندانخوداش���رافوآ
باش���ندن���رمافزارهای���ی3راب���ررویرایانهنصبم���یکنندتا
مواظ���بآنهاباش���ندودرصورتنیازبهآنه���اتذکراتالزمرا
بدهند.آیااینکارجایزاست؟آیاازمصادیقتجسِسحرام

1.اس���تفتاءپیامک���یازدفات���رآی���تاهللسیس���تانی،آیتاهللن���وریهمدانی،
1394/3/9؛آیتاهللصافیگلپایگانی،1394/3/10.

گربرایپیش���گیریازخطراتوتربیتفرزن���دانبهاینکار آی���تاهللم���کارم:ا
نیازباش���دالزماستاقدامکنندوهمچنینفرزندانخودراطوریتربیت
کنن���دکهدربراب���راینخطراتدرامانبمانند)اس���تفتاءپیامک���یازدفتر،

.)1394/3/9
2.اس���تفتاءپیامک���یازدفاترآی���تاهللنوریهمدان���ی،1394/3/9؛آیتاهلل

شبیریزنجانی)کداستفتاء:15839(،1394/3/10. 
.)www.cyberpolice.ir(گر. 3.فیلترینگخانگیپاساد،آینت،کیدال
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محسوبمیشود؟
جواب: اگرمصالحوامورتربیتیفرزندانمش���روطبهاین
 کارباش���داش���کالندارد1ولینبایدبهواسطهاینکاردرامور

دیگِرفرزندانتجسسشود.2
س���ؤال: آیاشکستنوانهدامبازیهایرایانهایمبتذلو

مستهجنتوسطوالدینجایزاست؟
ج���واب: چوناینس���یدیه���امالیتندارن���د،انهدامو

شکستنآنهااشکالندارد.3

1.اس���تفتاءپیامکیازدفاترآیتاهللخامنهای،آیتاهللسیس���تانی،آیتاهلل
م���کارم،آیتاهللنوریهمدان���ی،1393/8/5؛آیتاهللش���بیریزنجانی،

.1393/8/7
2.استفتاءپیامکیازدفترآیتاهللشبیریزنجانی،1393/8/7.

3.اس���تفتاءپیامک���یازدفات���رآی���تاهللش���بیریزنجان���یوآی���تاهللمکارم،
.1394/2/10

گ���رنهیازمنکرمس���تلزماتافمالغیری���اایرادضرب آیتاهللسیس���تانی:ا
www.sistani.(باش���دبنابراحتیاطواجببایدبااذنحاکمش���رعباشد.

org،سوالهاوجوابها،رایانه(
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فصل سوم:

توصیههاییدربارهبازیهایرایانهای
 والدی���نمحت���رمبایدتوجهداش���تهباش���ندک���هضررهاو
آسیبهاییادشدهتمامفرزندانآنهاراتهدیدمیکند.برای
اینکهازهمهیابخشمهمیازاینآسیبهادرامانباشند،
کردهو کهذکرمیش���ود،عمل سزاواراس���تبهتوصیههایی

فرزندانخودراحفظکنند.
1.درروزمق���داریازوقتخودرابرایگفتگووارتباطبا
فرزن���دانقراردهیدونگذاریدبهخاطرکمبودحضورش���ما،

وقتخودرابااینترنتوبازیهایرایانهایپرکنند.
گردرعنوانوعکسهایرویبس���تهبندیبازیها، 2.ا
م���واردخش���ونتوموضوعاتجنس���یوج���وددارد،ازخرید



اینگونهبازیهاخودداریکنید.1
3.زم���انانجامبازیرایان���ه ایفرزندانخ���ودراتعیینو

محدودکنید)بیشازیکساعتدرروزنباشد(.2
ک���هدرخصوص 4.الزماس���توالدی���نبههم���اناندازه
گاهیوهش���دارمیدهن���د،درمورد )تماش���ای(تلویزی���ونآ

گاهیبدهند؛3 بازیهایویدیوییورایانهاینیزهشداروآ
5.اگرچنانچهقراراس���تازبازیهایرایانهایاستفاده
کنن���د،بهت���راس���تازبازیه���ایتصویریخّاقباش���دکه

کودکانبهوسیلۀآنها،معماهاییراحلکنند؛4
6.بازیهایایرانیرابهفرزندانتانمعرفیکنید5وآنهارا
مطابقومتناس���بباسنفرزندتانانتخابنماییدوحتمًا

فرهنگصحیحاستفادهازآنرابهآنهاگوشزدکنید؛6

www. ircg.ir .1،مقاله»نقشنظارتیوالدینبربازیهایرایانهای«.
2.همان.
3.همان.

www.tebyan.net .4،مقاله»اثربازیهایرایانهایبرکودکانونوجوانان«.
5.بایدتوجهش���ودکهمعنایاینکامایننیس���تکههمهبازیهایایرانی
بدونمش���کلهستندبلکهبس���یاریازآس���یبهایمحتواییبازیهای
غربیراندارندومس���ئولینس���عیکردهانداینبازیهارامتناسببادین
وفرهنگکش���ورمانبسازندلذادارایتصاویرمبتذل،موسیقیهایتندو

حراموعقایدانحرافینیستند.
www. Cyber Police.ir .6،مقاله»اس���تفادهزیادازاینترنتباعثافسردگی

میشود«.
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ک���ودکانزیر3س���الاصًاب���ابازیهای 7.بهت���راس���ت
ویدیوییورایانهایآشنانشوندوتاآنجاکهممکناست،با
اس���باببازیهایقابللمسوواقعیمثلخانهسازیو...

سرگرمشوند؛1
8.ب���رایرهای���یازتنهای���یومن���زویش���دنفرزن���دان،
بازیهای���یراانتخابکنیدکهبی���شازیكبازیکندرآنها
بازیمیکنند؛چراکهباعثمیشوددویاسهنفرباهمبازی

کنندواینکارتاحدیضررهاراکمترمیکند؛2
9.بهتراستخانوادههارایانهرابهیكوسیلۀاجتماعی
تبدی���لکنن���د.بهتری���نن���رمافزارموج���وددرای���نخصوص
کودکت���اناجازه کهبهش���ماو »Lapware«ذکرش���دهاس���ت

میدهدازرایانهتجربهایمشتركداشتهباشید؛3
گ���روالدیننس���بتبهمحت���وایبازیه���ااطاعاتی 10.ا
ندارن���د،بهتراس���تقبلازخریدنهربازیایبااش���خاص
مطمئنومتدیندربارۀخریدنیانخریدنآنمشورتکنند
کند،فورًااستقبال وازاینکهخودفرزندبازیایراپیشنهاد

نکنند.
11.قب���لازخری���دب���ازی،درصورتام���کانآنرابهطور

www.tebyan.net .1،مقاله»همبازیدیجیتالیمن«،نوریهنوچمنی.
2.همان.
3.همان.
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خصوصیتماش���اکنیدتابتوانیدشخصًانسبتبهخریدن
یانخریدنآنتصمیمدرستیاتخاذکنید؛1

12.بااستفادهازنرمافزارهایفیلترینگخانگی)کنترل
والدی���ن(ب���رفعالی���ترایان���هایفرزندانت���اننظارتداش���ته

باشید.
کاربرانیکه 13.بهفرزندانخودبیاموزیدبهدرخواس���ت
نمیشناس���ند،پاسخندهندوتحتهیچعنواناطاعات

شخصیومالیخودراارسالنکنند.2
گربرایفرزندانتاندرخانهاینترنتپرس���رعتتهیه 14.ا
کنیدبانظارتخودتانمورداستفادهقرار کنید،س���عی می

گیرد.3
 15.ازمهمترینمواردیکهجنبهپیشگیرانهدارد،نصب
وراهاندازیرایانهدرمحلیاستکهقابلیتکنترلفیزیکی

وچشمیتوسطوالدینبرعملکردفرزندانمیسرباشد.4
گرازفرزندانتاندرمحیطمجازیخطاییس���رزداز 16.ا

www. ircg.ir .1،مقاله»نقشنظارتیوالدینبربازیهایرایانهای«.
www. Cyber Police.ir .2،مقاله»نظارتوالدیندراس���تفادهازرایانه،طی

اوقاتفراغتفرزندان«.
www.gerdab.ir .3،مقاله»آماربازدیدایرانیهاازصفحاتسکسی،فریب

وحیلهغربیهاست«،1389/7/3.
www. Cyber Police.ir .4،مقاله»نظارتوالدیندراس���تفادهازرایانه،طی

اوقاتفراغتفرزندان«.
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کنیدودرزمانیمناسببامهربانی اصل»تغافل«1استفاده
وصمیمیتآنآسیبرابرطرفکنید.

17.ب���رایاس���تفادهفرزندانتانازرایان���هواینترنتبرنامه
ریزی،زمانبندیوهدفگذاریداشتهباشید.2

18.آس���یبهایاینترن���توبازیهایرایان���هایرابرای

آنهابازبانینرمومهربانبیانکنید.
19.حتمًادردورههایآموزش���یرایانهواینترنتشرکت

کنید.
20.درنصببازیرویگوش���یخ���ود،ازبازیهاییکه
براینصبشدن،طلبدسترسیبه»PHONEBOOK«را

دارندبپرهیزید.3

1.گاهیالزماس���تانس���اندربرابراش���تباهوخطاهایدیگرانچش���مپوشی
کن���دیعنیخودرامانندکس���یکهازچیزیخبرندارد،نش���اندهد.امادر
کارراباروشهایمناسبومفیدبهاشتباهبودن موقعخوبیشخصخطا
گرنهبا کندوبهاوبفهماندازفعلاش���تباهشدس���تبرداردو گاه کارشآ
مشکاتجدیایروبهرومیشود.درهمینرابطهعلی)7(فرمودند:
َغاُفل؛هیچبردباریایمانندتغافلنیست«.)عیونالحکمو َمَکالّتَ

ْ
ِحل

َ
»ال

المواعظ،لیثی،ص531،ح9658(
www. Cyber Police.ir .2،مقاله»نظارتوالدیندراس���تفادهازرایانه،طی

اوقاتفراغتفرزندان«.
3.هم���ان،مقال���ه»چگون���هازحماتهکرهابهسیس���تمش���خصیدرامان

باشیم؟«
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منابع

 آدرس دفاتر مراجع تقلید

مقام معظم رهبری ••

 .www. leader. irسایت:
info_ leader@liader.irنشانیالکترونیکی:

تلفن:37746666)025(

آیت اهلل سیستاین ••

www. sistani. orgسایت:
farsi@sistani.orgنشانیالکترونیکی:

تلفن:37741415)025(
استفتاءپیامکی:09198507500
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این •• آیت اهلل شبیری زنج

www.zanjani.irسایت:
zanjani.tamas@gmail.comنشانیالکترونیکی:

  ) 025( 37740322  –  )025( 37740323 تلف���ن:
37740321)025(

استفتاءپیامکی:50001040

آیت اهلل مکارم شیرازی ••

www.Makarem.irسایت:
تلفن:37840003)025(

استفتاءپیامکی:10000100

آیت اهلل وحید خراساین ••

www.wahidkhorasani.comسایت:
تلفن:37740611)025( -  37742445)025(

آیت اهلل نوری مهداین ••

www.noorihamedani.comسایت:
تلفن:37741850)025(

استفتاءپیامکی:30004844
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گلپایگاین •• آیت اهلل صاف 

www.saafi.netسایت:
تلفن:37479)025(

استفتاءپیامکی:30007479
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کتابها
أمالی، مفید، محمد بن محمد، محقق / مصحح: اس���تاد ولی، . 1

کنگره شیخ مفید، قم ، چاپ  کبر، ناشر:  حس���ین و غفارى علی ا
اول، 1413 ق .

اس���تفتائات، س���ید روح اهلل موس���وى خمینی، دفتر انتش���ارات . 2
اس���المی وابس���ته به جامعه مدرس���ین حوزه علمی���ه قم، چاپ 

پنجم، 1422ق.

استفتائات جدید، ناصر مکارم شیرازى، انتشارات مدرسه امام . 3
علی بن ابی طالب 7، چاپ دوم، 1427ق.

گیالن���ی، دفتر حضرت . 4 اس���تفتائات، محمدتق���ی بهجت فومنی 
آیت اهلل بهجت، چاپ اول، 1428ق.

أجوبةاالستفتائات، س���ید علی حسینی خامنه اى، دفتر معظم . 5
له، قم، چاپ اول، 1424ق.

استفتائات جدید، جواد بن علی تبریزى، چاپ اول.. 6

توحید، ابن بابویه، محمد بن علی ، محقق / مصحح: حسینی، . 7
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هاشم ، ناشر: جامعه مدرسین ، قم ، چاپ اول، 1398 ق .

توضیح المس���ائل، خمینی، سید روح اهلل موسوى، چاپ اول، . 8
1426 ه  ق.

توضی���ح المس���ائل، جعف���ر س���بحانی تبری���زى، مؤسس���ه ام���ام . 9
صادق7، قم، چاپ سوم، 1429 ه  ق.

توضی���ح المس���ائل، حس���ین وحی���د خراس���انی، مدرس���ه ام���ام . 10
باقر7، قم، چاپ نهم، 1428 ه  ق.

توضیح المس���ائل، س���ید موس���ی ش���بیرى زنجانی، انتش���ارات . 11
سلسبیل، قم، چاپ اول، 1430 ه  ق.

گلپایگانی، انتشارات حضرت . 12 جامع االحکام، لطف اهلل صافی 
معصومه3، چاپ چهارم ، 1417ق .

جامع المس���ائل ، محم���د فاضل لنکرانی موحدى، انتش���ارات . 13
امیر قلم ، چاپ یازدهم .

حق���وق مدنی، حبی���ب اهلل طاهرى، دفتر انتش���ارات اس���المی . 14
وابس���ته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، 1418 ه  ق ، چاپ 

دوم .

عیون الحکم و المواعظ، علی بن محمد لیثی واسطی، محقق . 15
و مصحح: حسین حسنی بیرجندى ، دار الحدیث ، چاپ اول ، 

1376ش.

کلینی، محم���د بن یعقوب ، محق���ق / مصحح: غفارى . 16 کاف���ی، 
کبر و آخون���دى، محم���د، ناش���ر: دار الکتب اإلس���المیۀ،  عل���ی ا

تهران ، چاپ چهارم، 1407 ق .
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کراجکی، محمد بن علی ، محقق / مصحح: نعمۀ، . 17 کنز الفوائد، 
عبد اهلل ، ناشر: دارالذخائر، قم ، چاپ اول،1410 ق .

نهج البالغه )صبحی صالح(، محمد بن حسین شریف رضی، . 18
محقق و مصحح: فیض اإلسالم ، انتشارات هجرت ، چاپ اول ، 

1414ق.
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مجالت،ماهنامهوفصلنامه
پیام انقالب ، ش 42 ، دی ماه 89.. 1

پژوهش  نامه اخالق، ش 14، زمستان 90.. 2

رهاورد نور، زمستان 1384، ش 13.. 3

فق���ه اهل بی���ت:، جمع���ی از مؤلفان ، ناش���ر: مؤسس���ه دائرۀ . 4
المعارف فقه اسالمی بر مذهب اهل بیت:، قم، چاپ اول ، 
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سید محمود هاشمی- سردبیر: 

عبد الرضا ایزدپناه .

موعود، ش 87.. 5
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سایتها

1.1 www1leader1ir
1.2 www1.farsi1khamenei1ir
1.3 www1makarem1ir
1.4 www1sistani1org
1.5 www1.zanjani1net
1.6 www1.wahidkhorasani1com
1.7 www1.safi1ir
1.8 www1almazaheri1ir
1.9 www1farsnews1com
1.10 www1psyop1ir
1.11 www1.javanonline1ir
1.12 www1vgpostmortem1ir
1.13 www1rasad1org
1.14 www1rasekhoon1net
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1.15 www1yjc1ir
1.16 www1tebyan1net
1.17 www1persianacademy1ir
1.18 www1hamshahrionline1ir
1.19 www1irinn1ir
1.20 www1asriran1com
1.21 www1.tavvabin3131blogfa1com
1.22 www1.isna1ir
1.23 www1digikala1com
1.24 www1jahannews1com
1.25 www1.barzkar21persianblog1ir
1.26 www1cyberpolice1ir
1.27 www1forbes1com
1.28 vgpostmortem1blogfa1com
1.29 www1shia-news1com
1.30 www1.gamefa1com
1.31 www1.sahebnews1ir
1.32 www1.rc1majlis1ir
1.33 www1merriam-webster1com
1.34 www1.internet1ir
1.35 www1gerdab1ir
1.36 www1mehrnews1com
1.37 www1mashreghnews1ir
1.38 www1.puya1nashriyat1ir
1.39 www1.seraj241ir
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1.40 www1wikifeqh1ir
1.41 mhta1persianblog1ir
1.42 www1.bayanportal1ir
1.43 www1serajgame1ir
1.44 www1mouood1org
1.45 www1.ammargame1blogfa1com
1.46 www1tasnimnews1com
1.47 www1.parsi1wiki
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