
 

 ای بر باور کودکان  های رایانه تأثیر بازی
  *سیده طاهره موسوی

 مقدمه 

بازی الکترونیکی، در بـی  کودکـان از جاذبـه  عنوان ی  هم ای به های رایانه بازی
تمییـز، هـر  دلی  نداشت  توانایی تشخیص و کودک، به ای برخوردار هستند. ویژه

رو بسـیاری از  ازایـ  پـذیرد؛ عنوان واقعیـت، بـاور و ارزش می نوع تفکـری را بـه
ای با بهره جست  از عناصر ساخت بـازی، بـه تخریـب باورهـا و  های رایانه بازی

اند تـا بـا تعریـف عقایـد جدیـد و تغییـر زمینـه  های دینی کودکان پرداخته ارزش
های شـیطانی خـود را  ، پیـام و اندیشـهویژه کودکـان شـیعه اعتقادی کودکـان بـه

 ها نهادینه کنند.  صورت ی  ارزش، در باور آن به
بسـیاری از کودکـان در  1ای در ایـران، های رایانه بندی سّنی بازی باوجود نظام رده

هـای فراتـر از سـ  خـود  سایه غفلت و ناآگاهی والدی  و مربیان، به انجـام بازی
ای بر سالمت جسمی، روانی، فرهنگـی و  ایانههای ر مشغول هستند. اگرچه بازی

هویتی کودک تأثیرات مثبت و منفی فراوانی دارند، در ایـ  مقالـه صـرفًا تـأثیرات 
                                                           

 پژوهشگر.  *
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هایی کـه هرچنـد  گیرد و به تحلی  برخی از بازی قرار می یموردبررسها  منفی آن
 شـده اسـت، ها، برای نوجوان یا جوان سـاخته  بندی سّنی بازی اساس نظام رده بر

 شود. دهند، پرداخته می ولی اعتقادات کودکان را مورد تخریب قرار می

 تأثیر بازی بر کودکان از دیدگاه اسالم

نیاز طبیعی و نشان پویایی و سالمت کودک، مؤلفۀ مهمی است که  عنوان بهبازی 
پوشی از آن در فرآیند تربیت صحیح کودکان جایز نیسـت. بررسـی دیـدگاه  چشم

یر آن بـر ابعـاد تـأثمدهای مثبت و منفی بازی، مستلزم توجـه بـه اسالم درباره پیا
ینی ب جهـاناصلی اسالم تربیت انسان و ارائـه  ۀدغدغ»تربیتی کودکان است؛ زیرا 

 عنوان بـه  یباز اسـباباسالم، کارکردهای پنهان و آشکار بـازی و  ازنظر 1«.است
کــودک بــرای تربیــت جســمی، عقالنــی، عــاطفی و اجتمــاعی  کارآمــدابــزاری 

هفت »فرمود:  همواره به والدی  توصیه می اکرمیامبر پ است. یزیر برنامه قاب 
 2«.فرزندت را به بازی فراخوان ،سال

در منظر اسالم، بازی یکی از نیازهای اساسـی و مـؤثر در رشـد کـودک اسـت و 
 که کودکانی کنار از گرامی اسالم پیامبر گاه نباید کودک را از آن منع کرد. یچه

 نهـی بـازی از را آنـان اصحاب از بعضی. کرد می بودند عبور بازی خاک غولمش
 3«.بگذارید بازی کنند، خاک چراگاه کودکان اسـت»آن حضرت فرمود: . کردند

هـا همراهـی  یژه پدر و مـادر بایـد کودکـان را در انجـام بازیو بهاعضای خانواده 
بـه القـای حـس  کنند؛ همراهی آنان عالوه بر همـدلی و تربیـت عـاطفی منجـر

 4شود. به کودکان می نفس عزت
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 آنـانو همـی  امــر در تربیـت عـاطفی  کند یمسرشار از نشاط کودکان را ، بازی
ابزاری مهم برای تربیت و فراگیری  عنوان بهرو بازی  ازای  1؛بسیار مؤثر خواهد بود

ای  نـههـای رایا امـروزه بازی ها است و باید مورد اهتمام جدی قرار بگیرد. مهارت
سازان درصـدد هسـتند کـه از  های واقعی کودکان را گرفته است. بازی جای بازی

ها به مقاصد خود؛ یعنـی تخریـب روان، جسـم و اعتقـادات  طریق القائات بازی
 ویژه کشورهای مسلمان برسند. بازان در کشورهای مختلف به بازی

 مبارزه با عقاید اسالمی

ی بــرای مبــارزه بــا اعتقــادات اســالمِی ا رایانــه هــای بازی های ســازنده شــرکت
بازان، در وهله اول اصول دی  را مورد هدف قرار داده و به نفی توحید، معاد،  بازی

قـرار  یموردبررسـانـد کـه در ادامـه  عدالت و توهی  به نبـوت و امامـت پرداخته
 گیرد. می

 رواج شرکو توحید فی ن .1

ت اسالمی در بسـیاری از بازهـای عنوان پایه و اساس دیگر اعتقادا اص  توحید به
ای، مورد هدف قرار گرفته است؛ زیرا تضعیف ایـ  اصـ ، موجـب ایجـاد  رایانه

 شود. های اندیشه کودک و تخریب باور وی می تردید در دیگر مؤلفه
ای، پنهان یا آشکار، مفهومی مـادی از  های رایانه محتوای داستانی برخی از بازی

جایی،  هـایی همچـون جابـه خدایی که بـا ویژگی د.کن خداوند به کودک ارائه می
دلیـ  وابسـتگی بـه  به ـشود و قدرتش  ناتوانی و ضعف توصیف می محدودیت،

از شـیطان خـدایی کـه  یابـد؛ از طریق افزایش تعداد آنـان افـزایش می ـبندگانش 
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برای ایجـاد تردیـد در ذهـ  کـودک دربـارۀ یگـانگی  برد. بهره می عنوان مشاور به
ال الـه اال »رواج شرک و نیز باهدف ایجاد شبهه در مورد مفهوم متعـالی  خداوند،

ای، چندخــدایی و مــرگ خــدایان تبلیــ   هــای رایانــه ، در بســیاری از بازی«اللــه
 1شود. می

 نفی عدالت خداوند .2

به  اعتمادی بینفوذ افکار اومانیستی در بازی، ایجاد حس  پیامد تری  مهماولی  و 
خـدایان موجـوداتی  2«خدای جنـگ» های بازی مجموعه در مثالً . وند استخدا

هـا  گونـه بازی ای  3.شوند یم گو، خائ ، ستمگر، ترسو و ضعیف نمایش داده دروغ
ت بسـیاری از اتفاقـات و شوند کودک که ذهنش نـاتوان از کشـف علـ باعث می
عـدالتی و ظلـم  ست، در موارد فراوانی اتفاقات پیرامون خود را بـه بیها سرنوشت

زمینـۀ ذهـنش  خدا تفسیر کند و ناخودآگاه، پاکی و منـزه بـودن خداونـد، در پس
نپـذیرفت   4تخریب شده و خدای عادل در نظر او به خدای ظـالم تعریـف شـود.

ها در بازی خدای جنگ، دلیـ  دیگـری بـر  تقدیر الهی توسط یکی از شخصیت
 5کند. های ذه  کودک ایجاد می زمینه عدالتی خداوند در پیش بی

 اعتقـادات یـاد گرفتـه، احسـاس و کودک باید نسبت به آنچه از»با توجه به اینکه 
انتقــال مفــاهیم نادرســت و  6،«عاطفــه پیــدا کنــد تــا آمــوزش او تکمیــ  شــود

                                                           

 .Godsو  God of Warای  های رایانه . ر.ک. بازی9
2 .God of War. 

 .www.guard3d.com، موجود در: «God of Warهای داستان بازی سری  ناگ ته». باللی، 3
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شــود کــودک  هــایی، باعــث می ورزانــۀ طراحــان و ســازندگان چنــی  بازی غرض
هـای  نشبـر اسـاس آنچـه در کـنش و واکخداوند را دوست نداشته باشد. کودک 

دادن هر اتفاق یا مشکلی  های بازی مشاهده کرده، آموخته است که با روی شخصیت
 .توان نسبت به خداوند حس تنفر پیدا کرد و با او عناد ورزید در زندگی، می

 از نبوتزدایی  قداست .3

 شـود و ی  تلقـی خـام آغـاز مـی ازو مفهوم پیامبری،  کودکان از پیامبر شناخت
پیـامبر را سـالگی  1 تـا کودکان. کند میسوق پیدا قوی برداشتی  سوی به تدریج به

منـدی  سـالگی بهره 93تـا  1داننـد. در  می نیکوکـار وفردی خوب، مفید، پارسـا 
درک  پیـامبر رارسـالت  معنـای منجـی بـودن و سال 93پیامبر از معجزه و باالی 

 9.کنند می
مقـام پیـامبران و ویـران زدایـی از  ای، قداسـت های رایانـه سازان بازی هدف بازی

جنـگ »رو در بـازی  ازایـ  ها در ذه  کودکان اسـت؛ ساخت  شأن و عظمت آن
و  محمـد ویژه جنـگ بـی  حضـرت ، جنگ و کشتار بی  پیامبران به«پیامبران

و کـودِک بـازیگر نـاگزیر اسـت در  اند را به نمـایش گذاشـته عیسی حضرت
« وسـفید سیاه»همچنـی  در بـازی  2جایگاه پیامبران به نبرد و خـونریزی بپـردازد.

باز )کودک( برای حـ  مشـکالت  ، بازیانبیا ویژگی خاصشأن و  برای توهی  به
 کند. ها را برطرف می های آن مردم، معجزه کرده و گرفتاری

تنها کودکان را بـه  افروز از پیامبران بزرگ الهی، نه ای جنگ به تصویر کشیدن چهره
کنـد بلکـه آنـان را افـرادی  اهی پیامبران بدبی  میگن رفتاری و بی پارسایی، خوش

                                                           

 .220، ص «تعلیم و تربیت و دنیای ناشناخته دینی کودکان»باهنر،  .9
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 دهنـد. طلبی در نظر او جلوه می سرشار از روحیۀ ستمگری، جنگجویی و قدرت
شـود کمـ   وسـفید موجـب می در بازی سیاه« معجزه»زدایی از مفهوم  قداست

مندی از نشان مخصـوص پیـامبران، امـری آسـان و قابـ   بهره خداوند به پیامبر و
 فردی قلمداد شود و سلب اعتماد کودکان به مقـام پیـامبران را در ط هرانجام توس

 پی داشته باشد.
ای موجب ایجاد تردید در ذه  کـودک دربـارۀ مفهـوم  های رایانه درنهایت، بازی

کوشـند پیـامبران را  هـا می زیرا تولیدکننـدگان ایـ  بازی شود؛ رسالت پیامبران می
از سوی پروردگار نشان دهنـد کـه از   ۀ ویژهطلب و فاقد نشان افرادی ظالم، قدرت

 ها برخوردار نیستند. بخشی انسان صالحیت الزم برای هدایت و نجات

 زدایی از امامت قداست .4

َأَلْم َتَر َکيَف َضؤَرَب »سوره ابراهیم چنی  فرمود:  25 و 2۴ خداوند متعال در آیات
بَ  َبًة َکَشَجَرٍة َطيا َمًة َطيا ُِ َها َثاِبٌت َو َفْرُعَها ِفؤى الَسؤَماءِ الُُه َمَثاًل َک ُتؤْؤتى  * ٍة َأْصُُ

ُهْم يَّتَذَکُروَن  َُ ْمَثاَل ِلَُناِس َلَع َها َو َيّْضِرُب الُُه اَْلَ َُ ِحيٍّن ِبِإْذِن َربا َها ُک  ندیـدی ؛ آیاُأُکَُ
 اش ریشـه کـه پـاک درختـی مانند را پاک سخ  است؟ زده مث  خداوند، چگونه

 اش الهی، میوه اراده به دم هر. است داده است، قرار آسمان در شا شاخه و استوار
. «گیرنـد پنـد که شود، شاید می یادآور راها  مردم، نمونه برای خداوند و دهد می را

سـوُل  أالـُّلها»فرمایـد:  در تفسیر آیه مزبور می امام صادق رُعهـا و الّّلـِه  ر   َ 
ُن  و   أميُرالُمؤِمنين   ّس   ْ يُن  و   ال ّس  ُْ ة   مُرها و  ت   ال ـيِن  ُولـِ   ِمـن ِّْسع  ّس  ُْ  أِغـاُنها و   ال

ةُ  ُقها الّشيع  ر   حسی ، میـوه و آن، حس  مؤمنان تنه آن، امیر ریشه خدا ؛ پیامبرو 
 1.«هسـتند آن یهـا شـیعیان، برگ و آن یها حسی ، شاخه فرزندان از نفر آن و ُنه
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 ، پایـدارتری ، دارتری پیـامبر، ریشـه قرآنی خاندان که معناست حدیث، بدان ای 
 1هستند. یبشر جامعه یها خانواده مفیدتری  و گزارتری  خدمت

ها، تردید نسبت به مفهـوم واال  تری  تردیدهای موجود در بازی یکی دیگر از مهم
باز با جدا شدن از مسیر امامـت، از هـدایت و  است تا بازی« امامت»و ارزشمند 

سمانی فراروی انسان نهاده، دور ای که خداوند از رهگذر ای  حقیقت آ رستگاری
 دچار شود. یرگ دام و به تباهی و فساِد 

کـه در کشـور اسـکاندیناوی انجـام  2«شوالیه نامیرا»ای  برای نمونه در بازی رایانه
فاطمـه »هـم نـام  جز ی  اسم؛ آن های بازی، به های شخصیت شود، تمام نام می

ست  قرارداد با شـیطان، بـا پس از ب 3فاطمه، اروپایی انتخاب شده است. «مقدس
 5هـای که میوه درختینماید.  می 4استفاده از خون او اقدام به خلق درختی مقدس

 را باعـث ها و سـختی دردهـا هسعادت نس  بشر و رهـایی از همـ، آن جاودانگی
نیـت فاطمـه از  تنها نهشود  می معلوم ی داستان،انتهااما با ادامه بازی در  ،شود می

مایه گسـترش شـر و  آن،های  بوده بلکه درخت مقدس و میوهخیر ن خلق درخت،
 6پلیدی در میان بشریت هستند.

شود که طراحـان ایـ   با اندکی توجه در سیر داستان بازی، ای  واقعیت آشکار می
ــیت ــتفاده از شخص ــا اس ــازی، ب ــذاری ها و نام ب ــه و  گ ــاماًل آگاهان ــه ک هایی ک

انـد.  شیعه را مورد هجوم قرار دادهشده صورت گرفته است، مفهوم بنیادی   حساب
                                                           

 .2۸۹ـ  2۸7، ص بیت کرائم قرآن در فضائل اهلشهری،  . محمدی ری9
2. Undead Knights. 

 ( نام برده شده است.saint fatima« )فاطمه مقدس». در جریان بازی، بارها از فاطمه با عنوان 3
 کاربرده شده است. ( بهholy tree« )درخت مقدس». در جریان بازی بارها 0
 (.fruit of the holy treeمیوه درخت مقدس ) .0
 .www.vgpostmortem.ir، موجود در: «Undead Knightsتحلیل بازی ». باللی، مقاله 6
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از اعتقـادات نـاب اسـالمی، از یکسـو  زدایی تقدسای  ترفند سخیف، عالوه بر 
، و امامـان معصـوم زهرا موجب تردید و تعارض نسبت به عصمت حضرت

مفهوم امامت، آیندۀ دنیا و موعودگرایی در اذهان گروهـی از کودکـان و نوجوانـان 
سـتیزی  دیگر عامـ  گسـترش حـس نفـرت و اسالم گردد و از سوی مسلمان می

 شود. کودک و نوجوان غیرمسلمان می وندر
 های دیگر، مفهوم ظهـور حضـرت و بسیاری از بازی Undead Knightsدر بازی 

و موعودگرایی مورد تحریف و تخریـب قرارگرفتـه اسـت. سـازندگان  مهدی
الزمـان دینـی تولیـد هایی که با محوریـت سـب  آخر ای در بازی های رایانه بازی
هـایی  اند، غالبًا مح  حضور دشمنان نابودکنندۀ جهان را مسـجد و یـا مح  کرده

کـه  «منجـی»کنند و فرد  کاررفته است، انتخاب می که نمادهای اسالمی در آن به
عنوان پلیس صلح جهانی شـناخته  و به انگلیس یاعمدتًا سربازی از ارتش آمریکا 

که اغلب مسلمان هسـتند( و ) ها اهریمنان یا تروریستشود، پس از مبارزه با  می
چنـی   گیرد. هایی با طرح و شک  کلیسا، جش  پیروزی می نجات دنیا، در مکان

 مسـیحیان، عامـ  کـه کنـد می القـا کـاربر ذه  به را مفهوم ای »هایی  بازی

 1.«است و ناآرامی  خشونت و اسالم، عام  مودت و صلح آرامش،
 شـرطی برای« مهدی یا» بازی یا «فارس خلیج جهنم» ای رایانه برای نمونه، بازی

 منظور ایجـاد بـه و مهدی نام و اکبر الله شعار مقاب  در نوجوانان و کودکان کردن
 ایـ  در. است شده طراحی شیعی و اسالمی بزرگ حقیقت دو ای  نسبت به  تنفر

 یـا»از  غفلـت اکبر، اللـه شـعار به توجهی بی که شود می بازی، به کودک آموخته

                                                           

هــای  مهــدویت غــرب و بازی»مقالــه وردی طاقــانکی،  . ن.ک. بــازی ســام مــاجراجو؛ حــق9
ستیز و پدافنـد  ای اسالم های رایانه جنگ نرم، بازی»علیزاده،   برزگر و لع ؛ 22 ، ص«ای رایانه

 .۱۱0، ص «غیرعامل
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شـعار،  گوینـدگان از غفلـت همچنـی  و شـعار ایـ  مدافعان با ، مبارزه«مهدی
 1است. بازی از خارج شدن یا امتیاز دادن دست از یا شدن با کشته مساوی

آری، کودکی که روزهای زیادی، خود را به ایـ  بـازی مشـغول کـرده اسـت، بـا 
ها و نفرتـی کـه در طـول  ، ترسها اکبر و یا مهدی، خاطرۀ تلخ استرس شنیدن الله

بـدیهی اسـت ایـ   شـود. بازی نسبت به دشم  داشته است، در جانش زنده می
ناپـذیری بـه  هـای جبران افکنی در دل کودک، موجب وارد آمـدن زیان روش کینه

 شود. روح و روان و نیز اعتقادات وی می

 زدایی معاد .5

ندگی دنیا نشان داده و بهشـت ای، حیات را منحصر در ز های رایانه برخی از بازی
باز، پس از مـردن، بـا نیسـتی و  ای که کودک بازی گونه کنند؛ به و جهنم را نفی می
کننـده، در  صورت، مفهوم خدای مهربان و محبت ای  در 2شود. نابودی مواجه می

ریزی مفهوم نابودی و نیستی  پی شود. ذه  کودک، به خدای نابودکننده تبدی  می
از مرگ نـدارد، موجـب بـروز  کی که هنوز تصویر درست و روشنیافکار کود در

 شود. احساس ترس نسبت به آینده و بدبینی و تردید به خداوند می
باورمندی به معاد، منجر به ایجاد شوق برای تحکیم باورهـا، یـادگیری احکـام و 

شود. از طرفی نبـود  و رعایت امور اخالقی می شدن از گناه معارف اسالمی، دور
هـای کـودک را از قرارگیـری در صـراط  عتقاد به معاد نیز عـالوه بـر اینکـه انگیزها

دارد، منجر به سقوط وی در فرهنگ غرب؛ یعنی اصـالت لـّذت و  مستقیم بازمی
 3شود. آزادی، دوری از مسیر هدایت و تخریب باور توحیدگرایی می

                                                           

 .۱0۸، ص «ستیز و پدافند غیرعامل ای اسالم های رایانه جنگ نرم، بازی»علیزاده،   . برزگر و لع 9
 .Last Light Metro ۶و  HEEL GATE TWOهای  ن.ک. بازی. 2
یب اعتقادی کودکان است های رایانه هدف بازی». ن.ک. 3  ، موجود در:«ای تخر

 www.hawzahnews.com/detail/News/۳755۹۳. 
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 افکنی نفرت

افکنـی در دل  می، نفرتهای تخریب اسالم و اعتقادات اسال یکی دیگر از روش
هـای  گزارش اسـت. مسلمانان و پیروان دیگر ادیان نسبت به ائمه معصومی 

 مورداسـتفادهروش در صـدر اسـالم نیـز  تاریخی بیانگر ای  نکته است کـه ایـ  
افکنـی و قـرار  بـرای نفـرت  دشمنان آیی  آسمانی اسالم قرار گرفته است. معاویه

داد کارگزارانش به نام او  ویژه کودکان، دستور می بهدادن بذر کینه در دل مردم شام 
کـه کودکـان بـا  یزمان مدتو بعد از گذشت  کردند به کودکان شامی بره هدیه می

های حکومت، شبانه  نشانده شدند، دست مند می ها عالقه ها انس گرفته و به آن بره
ــد؛ و ایــ  کــار را بــه حضــرت هــا را می بره ــد. نســبت می علــی ربودن  1دادن
را در نماز و بر فـراز  یعل ها امام ها سبب شد سال یگر همی  نیرنگد عبارت به

ی ها عقدهها و  منبرها لع  و ناسزا گویند و اهالی شام در واقعه خونی  کربال، کینه
 را به بدتری  شک  ممک  آشکار کنند. شان سالهکهنۀ چندی  

ها و ترفنـدهای گونـاگون  تکنی  کارگیری هنرمندانه ای نیز با به های رایانه در بازی
افکنـی نسـبت بـه اولیـای  ها و... از حیله نفـرت در محتوای داستان، نمادپردازی

هـا بـرای شکسـت  حـریم عصـمت  طراحان ای  بازی شود. استفاده می دی 
 های تروریستی های مختلفی ازجمله منتسب کردن گروه از روش معصومی 

 و حضـرت به پیـامبر اکـرم -به همراه دارند که اکثرًا نمادهای مسلمانان را  -
آنان برای آشفته کردن افکار کودکان و ایجاد تردیـد نسـبت  برند. بهره می علی

شکنی و به وجود آوردن نفرت نسبت بـه نـام  خود و همچنی  قبح  به هویت دینی
های منفـی  شخصیترا بر روی  2های آن حضرت ها و لقب نام مقدس پیامبر

                                                           

 ، سایت پژوهه، در: «شناسی مکارانه معاویه در تقابل با علی روان». عابدینی، 9
www.pajoohe.ir. 

کاربر باید دو ت  از رهبران گروه تروریستی شورشی نورستان را بـه قتـ  « آی جی آی». در بازی 2
ه نام احمـد و هـدف بعـدی شخصـی بـه نـام برساند. اولی  هدف وی در ای  عملیات شخصی ب
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 گذارند. یو تروریست م
منظور رسیدن به اهداف شومشان و برای کاشت کینه  های ساخت بازی به کمپانی

در نمـاد پرگـار و  نوشت  نـام حضـرت از ترفندهایی چون علی نسبت به موال
بـه  طراحی نام آن حضرت 2های تروریستی و قات ، و در لوگوی پرچم گروه 1گونیا

ر  ا ا  ي ّ ناِد عّل»همراه عبارت دعای  ّظه  جاِئبم  هـای اسـتقرار  در بسیاری از مکان 3«لع 
ا م  أ»گروه تروریستی و نیز طراحی حدیث  ةُ ین  ّلِ  ن  در قرارگاه گـروه  «بابها ّى الِعّلِم وع 

انـد. همچنـی  برخـی از سـازندگان  اسـتفاده کرده 4تروریستی نابودکنندۀ جهان،
های  زیدر با فاطمه زدایی از بانوی بزرگ اسالم، حضرت بازی برای قداست

 5اند. طور سخیفی به ساحت آسمانی ایشان اهانت روا داشته خود به
                                                                                                                  

ای:  هـای رایانـه در بازی تـوهین بـه پیـامبر»محمدامی  است. )حق وردی طاقانکی، مقاله 
 (72، ص «زنجیره پلید

 . ن.ک. بازی اساسی  کرید.9
پـی کشـت   عنوان قاتـ  فرقـه اسـماعیلیه در بـاز بـه بازی Assasings creed. برای مثـال در بـازی 2

 در لوگوی پرچم ای  فرقه قرار داده شده است. سلمانان است و نام حضرت علیمسیحیان و م
 . ن.ک. بازی اساسی  کرید.3
 . ن.ک. بازی سام پرسپولیس.0
افتـد از زنـی  بااینکـه بـازی در کشـور اسـکاندیناوی اتفـاق می Undead Knightsهای  . در بازی0

شـود. )باللـی،  شجره طیبـه نیـز اهانـت میشود و به  ریز و ظالم به نام فاطمه مقدس یاد می خون
( همچنــی  در بــازی شــاهزاده www.vgpostmortem.ir، در:«Undead Knightsتحلیــل بــازی »

های بعدی از جنی به نام راضیه نگهبان  عنوان شاهزاده بازی و در نسخه ایران، از جنی به نام زهرا به
زهرا بارها در لوگوی بـازی اسـتفاده شـده  هم از نام فاطمه Prince of Persia 2008 آب و در نسخه

ها نزد خداونـد  تری  آفریده تری  و مقرب است. مسلمًا حضرت فاطمه زهرا )س( یکی از باشرافت
طور غیرمسـتقیم مقـام و جایگـاه ایـ   انـد، بـه است. با ترفندی که سازندگان ای  بازی بکـار برده

اند.  اند بـه نمـایش گذاشـته ونه کـه خواسـتهگ حضرت را تا حد ی  ج  پایی  آورده و ایشان را آن
زدایی آغازی است برای اینکه دشـمنان اسـالم و شـیعیان بتواننـد در آینـده  ش  ای  نوع از قبح بی

یف»جو، مقالـه  صـادقی ؛هـای دیگـر خـود بزننـد تر دست به توهی  تر و آزادانه راحت هـای  تحر
یخی و توهین  ، در:«های مرهبی در شاهزاده ایران تار

 www.mashreghnews.ir/fa/news/5۱۹50 
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 حس بیزاری نسبت به سایر مقدسات اسالم

سازان برای ایجـاد حـس انزجـار نسـبت بـه سـایر مقدسـات اسـالمی، بـا  بازی
رنگ، شک ، ) های روانی و پرجاذبه برای کودکان ها و ویژگی گیری از ظرافت بهره

گاه کاماًل آشکارا به مقدساتی چون قرآن کریم، اذان، صـلوات،  نماد( گاه پنهان و
 1اند. کعبه، مسجد و... توهی  کرده

 نمایی نمادهای اسالمی و ترویج نمادهای ماسونی زشت

ای که اساس آن بر ضدیت و عنـاد بـا اندیشـه تشـیع بنـا شـده  های رایانه در بازی
هـای اسـالمی،  هـا و نقش طرحهایی که آراسته بـا  است، اکثرًا مساجد و یا مکان
و احادیـث مشـهور و... اسـت،  علی امام ،نمادهای برخاسته از نام پیامبر

ها، دشـمنان، نابودکننـدگان جهـان و اهریمنـان معرفـی  عنوان مقـر تروریسـت به
 گردیده است.

هـا غالبـًا قرارگـاه منجـی صـلح جهـانی، لبریـز از  از سویی در بسـیاری از بازی
بـاز، آرامشـگاه و  بنـابرای  مقـر کـودک بازی و شیطانی است؛ 2ماسونینمادهای 

آید و موجب برقراری ارتباط عاطفی و ایم  با نمادهـای  حساب می پناهگاه وی به
 هنگـام نبـرد بـا حریـِف در ازآنجاکـه کـودک  شـود. ماسونِی موجود در آنجا می

واجـه ، با نمادهای اسالمِی قرارگرفته در محـ  اسـتقراِر حریـف مخود دشم ()

                                                           

 .Angry Birds؛IGI ،Uncharted 3 ،Guitar Hero III: Legends of Rockای: های رایانه . ن.ک. بازی9
نقـوش اهـرام، عقاب نماد خـدای خورشـید مصـریان، وسه،  عدد سی نمادهای ماسونی مانند .2

یالتی به وجود آمده بودنـد رسانی اعضای درون تشک ، برای اطالعHEXAGRAMگوش ستاره شش
ها،  تا اینکه توسط محققی  مسلمان، افکار و آثارشان کشف و ترجمه شد. اغلب آثارشان در طرح

هـا  هایشان به زبان رمز نوشته شـده اسـت و از سـاختار اصـلی آن ها، قوانی  و نظام بناها، پروتک 
ای  هـای رایانـه ها و بازی ری، رسانهتوان ارائه داد؛ اما در برخی شئون اجتماع بش اطالع دقیقی نمی

 .کنند غربی حضور فعال داشته و دارند و اهداف سلطه برجهان را پیگیری می
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های موجـود در مقـر  توزانـه بـازی بـه شخصـیت دلیـ  هجمـه کینه شود، به می
 آیـد؛ اسالمی، احساس دلهره، وحشت و کینه از نمادهـا درونـش بـه وجـود می

رو ای  ترفند موجب پذیرش و ترویج نمادهای شـیطانی و تقبـیح نمادهـای  ازای 
 گردد. میکنندگان  برای بازیاسالمی 

 


