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  چكيده
مخاطبـان فراوانـى پيـدا  ،با جذابيت و تعامـل بـاالاند  توانستهای  رايانههای  جا كه بازی از آن

پذيری تبديل شوند، ضرورت بررسى محتوا و سـبك زنـدگى  كنند و به ابزاری برای جامعه

 عنوان بـه 4ای سيمز بازی رايانه ،ابراينبن. شود مى ها بيش ازپيش احساس پيشنهادی اين بازی

شـكل  پـژوهش بـر ايـن اسـاس .ای برای بررسى انتخاب گرديد های رايانه ای از بازی نمونه

ای از منظـر سـبك  بـازی رايانـه ايـن های سبك زنـدگى در كه چه انتقاداتى بر مؤلفه گرفته

فاده از روش كيفـى پژوهشـگر بـا اسـت ،وارد است؟ برای پاسخ به اين سؤال  مىزندگى اسال

های  بازيكن وارد دنيای بازی شد و مضامين آشـكار و پنهـان مؤلفـه عنوان بهتحليل مضمون 

، سـپس نظـر اسـالم را در مـورد ايـن كـردسبك زندگى ارائه شـده در بـازی را اسـتخراج 

نظـر دادن  آورد و بـا معيـار قـرار دسـت به  مىهای سبك زندگى با رجوع به منابع اسال مؤلفه

نتـايج تحقيـق . های سبك زندگى ارائه شده در بازی را مورد قضاوت قرار داد مؤلفه ،ماسال

ديــدگاه  ،های ســبك زنــدگى ارائــه شــده اكثــر مؤلفــه های زيــرين اليــهنشــان داد كــه در 
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  .ای است رايانه های مسئوالن فرهنگى دربارۀ اين بُعد از بازی

  ها  كليدواژه
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  بيان مسئله

انـد و شـايد  پيونـد خورده هستند كه بـا دوران كـودكى يىهای آشنا بازی نام بازی و اسباب

قائـل باشـيم و صـرفاً ابـزاری بـرای   مـىهـا اهميـت ك همين پيوند سبب شـود كـه بـرای آن

توجهى نكنيم اما بايـد گفـت  ها كودكان بدانيم و به بعد آموزشى و تربيتى آنكردن  ساكت

های محـدود او  و بـه تجربـه كنـد مىبه رشد و تكوين شخصيت كـودك كمـك  ،كه بازی

اجتمـاعى و  ،عـاطفى ،در جريان بازی است كه كودك به پرورش فكری. بخشد وسعت مى

  .رسد مىجسمانى 

. هـای اجتمـاعى اسـت و نقش هـا ارزشانتقـال  ،های كودكان يكى از كاركردهای بازی

فـرد  ،در ايـن فرآينـد. شـود مىاز طريق بازی است كـه كـودك اجتمـاعى  ،ديگر  عبارت به

كه بـدان تعلـق دارد را كشـف و درونـى  ای جامعهتماعى ی اجها ارزشی زندگى و ها شيوه

عضـوی از يـك  عنوان بـهو آمادگى رفتار  )97: 1378وزאرت فرھنگ و אرשאد אسאمی، ( كند مى

ای كه بايد به آن توجه كنيم اين است كه همـراه بـا تغييـر شـيوه  نكته .كند مىجامعه را پيدا 

تغييـر  تـدريج بههای ساده بشر اوليـه  بازی باسبا. ها نيز تغيير كردند بازی اسباب ،زندگى

و قشـر زيـادی  ای ظهور كردند های رايانه بازی ،كه با پيشرفت علم و فناوری تا اين يافته

. ســاالن را بــه خــود مشــغول ســاختند از جوانــان و نوجوانــان و حتــى بســياری از بــزرگ

جديـد، نشـان از آن كودكان و نوجوانان بـه ايـن ابـزار  ی ازبسيارشدن  مسحور شيفتگى و«

اند  شده هويت آنان تبديل گيری  شكلپذيری و  ها به ابزاری جديد برای جامعه دارد كه بازی

  .)1: 1389כوثری، (

ــه از طريــق بازی كننــد مىبســياری از كشــورها تــالش  عصــر كنــونى،در  ای  هــای رايان

جـا  از آن .ابلـه كننـدی ديگران مقها انديشهی خود را به ديگران عرضه كنند و يا با ها انديشه

يافته اسـت، بسـياری از  ای در اختيـار كشـورهای توسـعه های رايانه فناوری ساخت بازی كه 

؛ تغيير سبك شوند مى به كشورهای ديگر صادر ى توليد وای با اهداف خاص های رايانه بازی

 ،سـبك زنـدگى. هـا گنجانـده شـده اسـت اهدافى اسـت كـه در ايـن بازی جملهاز ،زندگى

 سـببهمـين  بـه. دهنـد مىبخش از شخصيت و حيات اجتماعى افـراد را تشـكيل  ترين مهم

 جوامـع ديگـرها و سبك زنـدگى افـراد، بـر آن  با تغيير نگرش تادرصددند  هموراهدشمنان 

ی نوين استعمار، تهـاجم بـه سـبك و شـيوه زنـدگى در ها شيوهدر واقع يكى از . تسلط يابند
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. زمينه برای تسلط اقتصـادی و سياسـى فـراهم گـردد آنر است تا از طريق تغيي ديگر جوامع

قبل از تغيير سبك . گيرد مىنرم و نامحسوس صورت صورت  به معموالً تغيير سبك زندگى 

و بـا  شـود مىزندگى، نگرش و ديدگاه افراد نسبت به مسائل اجتماعى و فرهنگى دگرگون 

  .شود مىفراهم او يوه زندگى شرفتار و بينى فرد زمينه برای تغيير  جهان نگرش وتغيير 

همانا قلب جوان هماننـد «: دايفرم مى 7خطاب به فرزندش امام حسن 7حضرت على

كه دلت سـخت شـود،  پذيرد و من پيش از آن سرزمين خالى است، آنچه در آن بكارند، مى

: دايـفرم مـى 7امـام صـادق همچنـين .)519: 1380سید رضـی،( »به ادب تو مبادرت ورزيـدم

ی منحرف بر شما در اين كار سبقت گيرند با حديث آشنا ها گروهكه  ا پيش از آنجوانان ر«

  .)111: 1384طوسی، ( »كنيد

قلب جوانـان هماننـد زمـين خـالى از كشـت، آمـاده  :فتگ توان مى ،با توجه به احاديث

مالـك آن  ،هرگونه بذرافشانى است و هـركس ايـن زمـين خـالى و آمـاده را آبـاد كنـد

  . شد خواهد

سـبك زنـدگى های مـذكور اسـت كـه در آن  يكى از انواع بازی »سيمز«ای  ی رايانهباز

 را )4سـيمز(تا جديدترين نسـخه ايـن بـازی  درصدد استين مقاله ا ،شود مى خاصى ترويج

شده در اين بازی و سـازگاری  های سبك زندگى ارائه بررسى مؤلفه. مورد بررسى قرار دهد

از جمله ابعاد مطالعـاتى ايـن پـژوهش  مىسبك زندگى اسالهای  يا ناسازگاری آنها با مؤلفه

گيـری  بهره استفاده شده امـا منظـور» مطالعه انتقادی« گرچه در عنوان پژوهش از واژه. است

  .است مىانتقادی غربى نيست بلكه صرفا رويكردی نقادانه از منظر اسالهای  نحله از

  پيشينه تحقيق

ه بــ» ای رايانــههــای  رمزگشــايى از بازی«مقالــه در  )1388( دورانو بهــزاد  زاده جــاللبهــاره 

تـا  انـد پرداختهای  های رايانه چگونگى اتخاذ رويكردی تحقيقاتى و كارآمد در مطالعه بازی

بـردن بـه  بـرای پـى نويسـندگان. را يافـت هـا بازیهای پيـدا و پنهـان  به كمك آن بتوان پيام

شناختى و مقايسه آن با سـاختارهای روايـى،  ای، ضمن بررسى نشانه های رايانه های بازی پيام

تحليل  دشناسى مور را همچون متنى در نظام نشانه - ساخت ايران - »85عمليات ويژه «بازی 

كه بازی به اهداف توليدكنندگان آن بسيار نزديك اسـت؛  دهد مىنتايج نشان . اند قرار داده
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و افـراد درگيـر در  ها شخصـيتی هـا هـا، عاليـق و انگيزه وجه تسـميه نام :هايى نظير ويژگى

ی فرهنگـى هـا ارزشو شناساندن كردن  ای مطرحبركشمكش و رخدادهای روايت، همگى 

را در نـوع خـود » 85عمليات ويژه «های محتوايى  اين ويژگى. است مناسب ايرانى -اسالمى

يرانى ا -هايى ماندگار در فرهنگ اسالمى فرد كرده اما در ايجاد اسطوره يا اسطوره منحصربه

  .نبوده استموفق 

بـه بررسـى » خانواده سـيم؛ فراسـوی جنسـيت و نـژاد«، در مقاله )1385(مسعود كوثری 

ی اجتماعى و خـانوادگى مسـتور در آن ها ارزشاز نظر ) سيمز(بازی ويدئويى خانواده سيم 

ی هـا ارزشبـه بازنمـايى  ،آيا خانواده سـيم :پاسخ دهد زير پرسشبه كوشد  و مى پردازد مى

چه مبنايى را  ،؟ خانواده سيمپردازد مىخانواده آمريكايى  ويژه بهتماعى در جامعه آمريكا اج

؟ ايـن نگـاه چقـدر بـا رويـای كنـد مىبرای استواری جامعـه و خـانواده آمريكـايى پيشـنهاد 

  آمريكايى موفقيت فاصله دارد؟

خصـوص در  هپـذيری در جوامـع معاصـر ب ای را از منابع اصـلى جامعه های رايانه او بازی

سـازی  كه بازی سـيمز بـا شبيه رسد مىو با بررسى بازی به اين نتيجه  داند مىزنان  دختران و

ی اجتمــاعى در جامعــه و خــانواده آمريكــايى هــا ارزشتــوجهى بــه بازنمــايى  بســيار جالــب

  .پردازد مى

های سبك  تفاوت پژوهش ما با پژوهش كوثری در اين است كه ما ديد خود را به مؤلفه

شـده بــا  های ســبك زنـدگى ارائـه كوشــيم بـا مقايسـه مؤلفـه دگى محـدود كـرديم و مىزنـ

  .وجود تفاوت آنها را تبيين كنيم  مىهای سبك زندگى اسال مؤلفه

يـابى  بررسى نحـوه هويت«، در مقاله )1392( حامد حاجى حيدری و سيدمهدی دبستانى

بـه » 3سـيمز «با نگـاه بـه بـازی  »دينى بازيگران مؤنث بازی ويديويى سيمز در تقابل با بازی

حيـدری بيـان  حـاجى. پردازد مىيابى دينى بازيگران  در هويت» رسانه-بازی«نحوه تأثير اين 

 ،ی اين بازی در تقابـل بـا ديـن اسـالم اسـتها ارزششيرازه و  كه اينكه با توجه به  كند مى

در سـاخت  ی فرهنگى و مذهبى مخاطب و مشـاركت ویها زمينهچون  ؛ مىهای مه ويژگى

ران گياو در اين مقاله از روش مصاحبه بـا بـاز. روايت بازی، در تأثيرپذيری آنان مؤثر است

ها در بازی سنجيده شود و سـپس بـا اسـتفاده از مـدل  تا تعامل و مشاركت آن كردهاستفاده 

ميـزان اسـتحكام  آمـده، دسـت بهبنـابر نتـايج . اند نتايج تفسير شده ،كدگشايى استوارت هال
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افــراد  ،بنــابراين. ت مــذهبى افــراد نســبت برعكســى بــا تأثيرپــذيری آنــان از بــازی داردهويــ

، امـا افـراد مـذهبى دهند مىافزايى انجام  غيرمذهبى با بازی همنوا شده و با محتوای بازی هم

   .ای به تفاهم برسند هايى در نقطه در برابر بازی مقاومت كرده تا باالخره در رفت و برگشت

شده در برنامـه  های سبك زندگى ارائه نقد مؤلفه«پايان نامه نيز در  )1392(ود عبداّهللاٰ فرب

هـا  ای را در تأثيرگذاری فـراوان آن ی ماهوارهها شبكه، اهميت »وتو شبكه من ؛تو پالسو من

گـرفتن  شناسى و همچنين با كمك است تا با استفاده از روش كيفى نشانهدرصدد  و داند مى

درصـدد  ،وتـو پـالس برنامـه مـن« :كاودری به اين سؤال پاسخ دهداز الگوی كيت سلبى و 

بـا تأكيـد بـر  مذكوری او بيانگر آن است كه برنامه ها يافته. »القای چه سبك زندگى است؟

خصوص سبك زنـدگى انگليسـى  هسعى در ارائه سبك زندگى غربى ب ،مخاطبان زن جوان

شـده بـا آنچـه اسـالم آن را بـرای  سـبك زنـدگى ارائـه«كـه  كند مىبيان  ،دارد و در نهايت

   .»منافات دارد ،كند مىتجويز   مىزندگى آد

در نـوع نگـاه و حـوزه  مذكور،های  پژوهشترين تمايز اين پژوهش با  طوركلى اصلى به

هـای  تحليـل پيـام بـازیدنبال  بـهاين پژوهش با نگاهى انتقادی از منظر اسالم  ،پژوهش است

  .شود مىى محسوب بديع حقيقتای است و از اين منظر  رايانه

  مالحظات نظری و مفهومى

  ای های رايانه بازی

جای اجرای بازی در  يك بازی ويدئويى است كه به ای بازی رايانه 1استوارت كيتاز منظر 

هـای  بسـياری از بازی .شـود در رايانه شخصى انجام مى ،های ويدئويى يا دستگاه آركيد كنسول

وير متحرك با امكان نمايش آن روی صـفحه تلويزيـون يـا نمايشـگر دليل توليد تص ای، به رايانه

  .)قאبل بאزیאبی در خبرگزאری مجلس שورאی אسאمی( شوند رايانه، بازی ويديويى نيز محسوب مى

مبنـا،  - افـزار رايانـه هر صورتى از نرم :عبارت است ازای  بازی رايانه« :دگوي مىكوثری 

ای اجـرا  بازيكن كه در يك محيط فيزيكى يـا شـبكه متنى يا تصويری، تك بازيكن يا چند

  .)12: 1389כوثری، (» شود مى

                                                           
1. Stuart Keith 
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4ای سيمز بازی رايانه
1

  

ساز، مخاطبـان فراوانـى  هايى است كه توانسته با استفاده از ژانر شبيه از بازی ،بازی سيمز

  .تر است كامل های قبلى مراتب از نسخه نسخه جديد اين مجموعه به 4پيدا كند و سيمز 

پذيری جامعه
2

  

است كه به توصيف و تبيين چگونگى رفتارهايى   مىپذيری مفهو يا جامعهشدن  اجتماعى

در . پذيرفته و در او نهادينه شود را سازد تا فرهنگ جامعه خود كه فرد را قادر مى پردازد مى

 فرآيندی است كه بر اساس آن، فرد به اكتسـاب قـوانين، رفتـار و نظـام«پذيری  واقع، جامعه

يابد تـا بتوانـد در درون آن جامعـه  باورها و بازخوردهای جامعه يا گروه مشخصى دست مى

و هنجارهـای  هـا ارزشپذيری، جامعه به القای  در جامعه. )179: 1386دאدستאن، ( »زندگى كند

تنها برای بقـای خـود،  در اين ميان، جامعه نه .)58: 1383منطقی، ( آيد مىخويش به افراد نائل 

و  هـا ارزشهـا نمادهـا، الگوهـا،  تا آن دهد مىی گوناگون آموزش ها شيوهجامعه را به افراد 

هنجارهای اجتماعى را در روابط متقابل خود بـه كـار بگيرنـد، بلكـه در تـالش اسـت تـا بـا 

ومير، زاد و ولـد و  هايى كه در نظام اجتماعى و تركيب افراد جامعه به علت مرگ دگرگونى

 .)129: 1386אلهی،  سیف(خودسازی و نوسازی خويش بپردازد  ، بهدهد مىمهاجرت رخ 
ــان جامعه ــه دو صــورت پــيش  جري ــذيری ب ــه . رود مــىپ ــات گــروه عمــداً ب گــاهى اوق

زمـانى كـه خـانواده و مدرسـه آگاهانـه هنجارهـای  :ماننـد .پردازد مىفرد كردن  پذير جامعه

خود  وهـى، خودبـهو گاهى نيـز زنـدگى گر دهند مىزندگى گروهى را به كودك آموزش 

هـا متوجـه  خـود آن كه آن وقتى كه رفتار پدران و مادران بى :مثل. كند مىپذير  فرد را جامعه

  .)159 -158: 1384שمس אفندאبאد، ( گيرد مىسرمشق كودكان قرار  ،باشند

  سبك زندگى

» 4رنـدم هـوس«نامـه  در لغت. اسـت »3اليف استايل«سبك زندگى معادل واژه انگليسى 

                                                           
1. THE SIMS4 

2. Socialization 

3. Lifestyle 

4. Random House 
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كننـده  شيوه زندگى يـا سـبك زيسـتن كـه منعكس«: معنا شده است گونه اينى سبك زندگ

فـرد كردن  ز زندگىاطر كه با هم ...ها، معيارهای اخالقى، سطح اقتصادی و ، سليقهها گرايش

  .)51: 1387مهدوی כنی، ( »سازند يا گروهى را مى

س رسـوم و ايـن رفتارهـا از جـن. دانـد مىسبك زندگى را الگـوی رفتـار جمعـى  ،بلنوِ 

سبك زندگى فـرد را تجلـى رفتـاری  همچنين،. ی فكری هستندها روشعادات اجتماعى و 

تعريـف ، وبر. )vebeln, 1919: 105( كند مىسازوكار روحى، عادات فكری و معرفت او قلمداد 

ی ها انديشـه بـارهدر خـود دنيس رانگ در مقاله اما كند مىدقيقى برای سبك زندگى ارائه ن

های مشتركى است كه به گـروه  و رسم ها ارزشمنظور وبر از سبك زندگى،  :گويد مىوبر 

كـار  اين اصطالح به معموالً طور كه در حال حاضر  بخشد و نه آن احساس هويت جمعى مى

اش بـا نيازهـای  يـك روش يـا راه زنـدگى كـه بـه سـبب سـازگاری عنوان بـهيعنى  ؛رود مى

معتقـد اسـت سـبك  ،گيـدنز. )62: 1373توسلی، ( شود مىشناختى افراد، آزادانه انتخاب  روان

هـا را  وبيش جامع از عملكردها تعيين كرد كـه فـرد آن ای كم به مجموعه توان مىزندگى را 

بلكه روايت خاصى را هم كه آورند،  مىچون نه فقط نيازهای جاری او را بر ؛گيرد مىكار به

از ايـن . سـازند تجسـم مىوی برای هويت شخصى خود برگزيده است، در برابـر ديگـران م

ــره  نگــاه، ســبك ــدگى روزم ــادی زن ــان ع ــه جري ــه ب ــتند ك ــايى هس ــدگى كرداره های زن

ی كـنش و محـيط ها شـيوههايى كـه در لبـاس پوشـيدن، غـذاخوردن،  جريان. اند شده تبديل

  .)3-2: 1392رسولی، ( كند مىديگران جلوه كردن  خواه برای مالقات دل

  سبك زندگى اسالمى

ی هـا نظاممتـأثر از نظـام معنـايى افـراد اسـت و يكـى از  ت،يالت و ترجيحادانيم تما مى

متـأثر از اسـالم،  تسبك زندگى ناشـى از تمـايالت و ترجيحـا ،بنابراين .معنايى دين است

گفت كه عموم اديـان دارای  توان مى ،ديگر عبارت به .شود مىناميده   مىسبك زندگى اسال

های  شـان را در ايجـاد سـبك اختارهايى هستند كه پيـروان، نهادها و سها آموزهنظام معنايى، 

 ،پس سبك زنـدگى دينـى. )187: 1387 مهدوی כنی،( كنند مىها توانمند  زندگى مبتنى بر آن

سبكى است از زندگى، كه الگوهای مطرح در آن از ترجيحات دينى يا مبتنى بر مبانى دينى 

  .)23: 1392 عیوضی،( پديد آمده است
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  زندگى های سبك مؤلفه

ی درك بهتر مفهوم سبك زندگى از نظـر انديشـمندان مختلـف، بررسـى عناصـر و ها راهاز 

هـا  هايى است كه آنها بـرای سـبك زنـدگى برشـمرده و يـا در تحقيقـات خـود از آن مؤلفه

اموری است كه  ،هجا منظور از مؤلف در اين. اند بهره برده) تعريف عملياتى(عنوان شاخصه  به

كالكهـون در يـك  .)59: 1387 مهدوی כنی،( شوند مى زندگى محسوب مصداق عينى سبك

مطالعـه سـبك زنـدگى در دهـه پنجـاه بـه رفتارهـای  های مورد بندی در مورد شاخصه جمع

نحـوه : ؛ مـواردی مثـلكنـد مىشخصى مصرفى كه حاكى از ترجيحات فردی است، اشـاره 

راجر برون . پوشيدن و لباسدن كر استفاده از صنايع فرهنگى، تفريحى و ورزشى، نحوه بازی

از  ؛»ترين چيزهـا شـكل گرفتـه اسـت اهميـت ها در سـبك زنـدگى در بى تفاوت«: گويد مى

عادات نوشيدن و خوردن ساالد گرفته تا انتخاب كلمات و طرز پوشـش و عـادت نشسـتن، 

ی تربيت كودكان، رفتارهای جنسى، بهداشـتى، مـذهبى و سياسـى و ميـزان ها شيوههمچنين 

  .)36: 1391כאویאنی، ( بودن يا روانى عصبى

ای  مطالعه دارايى كاالهـای تجملـى يـا فرهنگـى ،بررسى سبك زندگى را، اول ،بورديو

ها،  خانه، ويال، قـايق تفريحـى، ماشـين اثاثيـه، نقاشـى: ؛ ماننداند كردهكه افراد جمع  داند مى

هـايى كـه بـا آن خـود را  ليتها و دوم، مطالعـه فعا ها، سيگارها، عطر، لباس ، نوشابهها كتاب

پیمאیی، אسכی یא سـوאرכאری،  روی یא כوه پیאده(ها، تفريحات  ها، بازی ورزش: دهد مىمتمايز نشان 

 پوشيدن، رسيدگى به ظاهر بدن خـود، نحـوه اسـتفاده از زبـان و بودجـه ، لباس)گلف یא تنیس

  .)37: ھمאن(

نت، نوع خانه، وسـايل اتـاق در كارهای چاپين و اسول تكيه اصلى بر بررسى محل سكو

عناصـر سـبك زنـدگى در  ،ون هـوتن. شـان و منزلـت بـود هـای عينى نشيمن و ديگـر جلوه

پوشـيدن، متـون خوانـدنى،  اثاثيه، اشياء هنری، انواع لباس: كند مىچنين توصيف  را خانواده

در خانـه نـوع كردن  آالت موسيقى، سليقه در غذا و مشروبات، روش پخـت، نـوع صـحبت

ی تربيت كـودك، ها روشبندی، روابط با فرزندان، ضوابط و  ن اوقات فراغت، بودجهگذرا

های خصوصى و ميزان سروصـدا  كه محدوده حريم(در خانه و محل تراكم جمعيت ساكن 

اعضای خانواده، نوع لباس كـار يـا (های اشتغال  نوع و ويژگى ،)كند و تعامالت را تعيين مى

  .)ها، زمان دوری از خانه نه، ميزان مأموريتمحل كار، فاصله محل كار تا خا
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امـوال : شـوند بنـدی طبقهعناصـر مـذكور در چهـار مقولـه  كند مىمهدوی كنى پيشنهاد 

ها  ، نگرش)عادات، شغل، گذراندن اوقات فراغت و غيره(ها  ، فعاليت)ای و مصرفى سرمايه(

  .)63-59: 1387دوی כنی، مه( )از بين فردی گرفته تا اجتماعى( و روابط انسانى ها گرايشو 

 های سبک زندگی مولفه جدول

فه
ول
م

 
ى
دگ

زن
ك 

سب
ی 
ها

  

  اموال

  مسكن و امالك

  اتومبيل

  تلفن همراه

  تزيينات و دكوراسيون

  پوشش ظاهری

  ثروت و دارايى

  ها فعاليت

  كار و تالش فردی

  كار تقسيم

  شيوۀ گذران اوقات فراغت

  تفريحات و ورزش

  وۀ آرايش و پيرايششي

ها و  ها، نگرش بينش

  ها گرايش

  گرايى گرايى و گذشته آينده

  دنياگرايى

  مداری قدرت

  خوشبختى و سعادت

  امنيت و آسايش

و محلى،   های بومى نشان: های فرهنگى از قبيل نشان

  .المللى، سنتى و مدرن ملى، بين

  انجام شعائر و مناسك دينى
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  سانىروابط ان

  گرايى و فردگرايى جمع

  حرمت و احترام

  های اجتماعى های گروه ارتباط

  های خانوادگى و خويشاوندی ارتباط

  ارتباطات مبتنى بر روابط شغلى

  ارتباطات فردی

  نوع بيان و لهجه

  لحن و گفتار

  )63: 1387برگرفته אز مهدوی כنی، (

های سـبك زنـدگى در نظـر  مرجعـى بـرای مؤلفـه نعنوا بـهجدول فوق  ،در اين تحقيق

، هـا گرايشهـا و  هـا، نگرش بينش ،البته بـا ايـن فـرض كـه منظـور از مؤلفـه ؛شود مىگرفته 

  .باشد ها گرايشها و  ها، نگرش رفتارهای نشئت گرفته از بينش

  ديدگاه اسالم در مورد مصرف

كه  گردد مىولى مشخص از ديدگاه ارزشى اسالم، چگونگى و مقدار مصرف، بر اساس اص

  .شود مى اشاره ها به برخى از آن

 اصل نياز .1

يابى به مقام قـرب الهـى از راه عبوديـت  بينى اسالمى، دست هدف نهايى انسان در جهان

از . شـود مىهر چيزی كه انسان را در وصول به اين هدف ياری دهد، نياز وی شمرده . است

های مـادی، ضـرورتى ارزشـمند  تأمين نيازمنـدیرو، از ديدگاه اسالم، مصرف با هدف  اين

  .)19-20: 1388אیروאنی، (است 

 اصل تقدير معيشت. 2

بينانه و ساماندهى به مسـائل اقتصـادی  ريزی صحيح و واقع برنامه ،تقدير معيشت در واقع
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است تا استفاده از امكانات مالى برای تأمين نيازها و رفاه نسبى، هرچـه بيشـتر و بهتـر انجـام 

از   مـىگيری، ني تقـدير و انـدازه ؛»نصـف المعيشـه ،التقـدير«: دايـفرم مى 7امام على. دگير

سـن تقـدير اسـت و اسـتواری زنـدگى بـه حُ «: و نيز )105: 1355حّرאنی، (وسيله زندگى است 

  .)354: 1382אمدی، ( »مالك آن، تدبير نيك است

  اصل اعتدال. 3

بعـاد زنـدگى و ازجملـه مصـرف، اصـل در تمـام ا  مىی مهم اسـالها ارزشاز معيارها و 

، از سـوی خـرد و فطـرت ]و[ ی دينى بـر آن تأكيـد كـردهها آموزهاصلى كه  ؛اعتدال است

: فرماينـد مى 7امـام حسـن عسـكری .)35: 1388אیروאنـی، ( نيز مهر تأييد خورده است  مىآد

تر از آن  نروی حـدی پـايي و ميانـه... ای دارد كه فراتر از آن، اسراف است اندازه »سخاوت«

  .)407: 66، ج 1403مجلسی، ( »خساست است

 اصل الگوناپذيری از بيگانگان- 4

بيگانگـان و دادن  ی دينى، پرهيـز از الگـو قـرارها آموزهاز اصول تأكيد شده مصرف در 

خداوند به پيامبری «: فرمايند مى 7امام باقر. در مصرف است  مىدشمنان جامعه اسال ويژه به

لبـاس دشـمنان مـرا نپوشـند و غـذای آنـان را : فرمود كه بـه قومـت بگـواز پيامبرانش وحى 

 »دشمن من خواهند بود ،سان آنان صورت، به نخورند و به شكل آنان ظاهر نشوند كه در اين

بـه يكـديگر ] و مـدهای مصـرفى[ ها شكل: فرمايند مى 9رسول خداهمچنين  .)172: ھمאن(

م نزديك شود و هركس خود را شبيه گروهى وخوها به ه خلق كه آن، جز گردد مىهمانند ن

  .)47: 1388אیروאنی، ( رود مى شمار بهسازد، از آنان 

  ای ها رايانه چگونگى تأثير بازی

كـه  اند كردهای تعاملى، محيطى برای كاربران خود فراهم  رسانه عنوان بهای،  های رايانه بازی

  شود  مىها  موجب ايجاد حس حضور در آن

 واسـطه بهشناختى و مبتنى بر روحيـات متفـاوت افـراد اسـت كـه  روان حالتى: حس حضور(

 كـهای، يـك تجربـه ذهنـِى شخصـى، بـرای كـاربری  های رسانه ها و تكنيك برخى فناوری
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 مینאیی( )آورد پديد مى ،ندارد ]را[ گيری اين تجربه  اطاعات كامل و دقيق از چگونگى شكل

  .)48-25: 1393زאده،  و رאزی

پنـداری و حتـى فراتـر از  ای، به هم ذات های رايانه ای مجازی بازیحس حضور در فض

كاربر با شخصـيت شدن  يكى. شود مىكاربر با شخصيت درون بازی منجر شدن  آن، به يكى

زمانى كـه كـاربر در شـرايطى  .)ھمאن( آورد مى وجود بهدرون بازی، برای او هويتى مجازی 

ى و مـالى، يـا هرگونـه محـدوديت زمـانى و كه بدون واهمه از خسـارت جـان گيرد مىقرار 

، يـا شـود مى، با پليس يا نيروهای شرور درگير كند مىمكانى، با موجودات اساطيری مبارزه 

كــه  دهــد مىجنگــد، طبعــاً رفتارهــايى از خــود بــروز  در نبردهــای قــرون گذشــته مى

. دهـد مىن هـا را های فضای واقعى و هويت واقعى او اجازه ظهور و بروز همه آن محدوديت

 ،، فضـای مجـازیشـود مىچنين رفتارهايى موجـب پديدآمـدن هويـت ديگـری در كـاربر 

نشينى هويت مجـازی بـا هويـت واقعـى در وجـود  هم .سازد گونه هويت مجازی را مى بدين

نشينى، از طريـق  اين هم. كند مىكاربر، زمينه را برای تأثيرگذاری و تأثيرپذيری اين دو مهيا 

بـه همـين . ها برای تغيير هويت واقعـى اسـت هترين را ستقيم، يكى از سريعتأثيرگذاری غيرم

پـذيری  يافته، بـرای جامعه دليل است كـه در مـدارس ابتـدايى برخـى از كشـورهای توسـعه

ای كـه بـه دليـل  هـای رايانـه بازی. شـود مىمند استفاده  ای هدف های رايانه كودكان از بازی

بسيار زيادی برخوردارند، در زمره بهتـرين ابزارهـا بـرای  از قابليت تأثيرگذاریبودن  تعاملى

  .)ھمאن(گيرند  تأثيرگذاری بر هويت واقعى مخاطبان قرار مى

درون آن زنـدگى  تـوان مىای عالوه بر محتوا، دارای فضايى هستند كه  های رايانه بازی

بـريم كـه  اد مىرويم، از ي اندازيم و اندكى در آن به پيش مى همين كه بازی را راه مى. كرد

فضـای . تر زنـدگى، در فضـای غيرواقعـى بـازی هسـتيم گسـترده معنای بـهدر حال بـازی، و 

انگـار . يـابيم و ناگهان خودمان را وسط معركـه مى دهد مىسادگى فريبمان  به ،ی بازیزمجا

ايم و در حـال تعامـل بـا آنـان هسـتيم  درون بازی، ما هم وارد بازی شده یها شخصيتنظير 

  .)2: 1389 כوثری،(

  روش تحقيق

روش پـژوهش انتخـاب  عنوان بهروش تحليل مضمون كه روشى كيفى است  اين تحقيقدر 
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مضـامين را بـه دو دسـته  )2006( كالركاين پژوهش با استفاده از نظر براون و . شده است

هـايى هسـتند كـه  آن :مضـامين مشـهود. كنـد مىمضامين مشهود و مضامين مكنـون تقسـيم 

صـورت  بههايى هسـتند كـه  آن :و مضامين مكنون اند قيم در متن قابل مشاهدهمستصورت  به

  .مستقيم در متن قابل مشاهده نيستند

شـود و  مـى هـا شـناخته ظـاهری يـا آشـكار داده معنای بـهمعنا با توجـه  ،در سطح مشهود

دنبـال شـناخت چيـزی فراتـر از آنچـه در مـتن وجـود دارد، نيسـت و در سـطح  گر به تحليل

، ها ايـده ،محقق. فراتر از معانى مشهود و آشكار محتوای داده است ،مضمون ن، تحليلِ مكنو

محتـوای صـريح دهنده  ها كـه شـكل در داده -را ) ها ايدئولوژی( مفروضات و مفاهيم نهفته

  .كند مىشناسد يا ارزيابى  مى - هاست داده

  های تحقيق يافته

  مسكن

  مضمون آشكار

ــه و  توالــت ،حمــام ،آشــپزخانه، ســالن(هــای اصــلى  ای اتاقســاخته دار های پيش همــه خان

ــاق ــه، ن هســتند و اتاق) خواب ات ــاق مطالع ــد ات ــاق كــودك اهــای ديگــر مانن هــارخوری، ات

در اكثـر . با توجه به ميـزان پـول، مهـارت و شـغل قابـل خريـداری اسـت... و) بازی اسباب(

ای از  است و در گوشه سالن قسمت اصلى ،ساخته وجود دارند پيشصورت  بههايى كه  خانه

سـرويس بهداشـتى، حمـام و  ،همچنين در اطراف ايـن سـالن. قرار دارد 1آشپزخانهُ اپن ،آن

  .ها است های اين خانه های بزرگ از ديگر ويژگى وجود پنجره .خواب قرار دارد اتاق

  مضمون پنهان

شـدت  دهى آن به فرهنگى اسـت، شـكل و سـازمانۀ جا كه ساخت خانه يك پديد ازآن

مكانيسـم فيزيكـى، از  عنوان بهخانه . ای است كه به آن تعلق دارد تحت تأثير محيط فرهنگى

هـا كمـك  باورها و سـاختن و بازتوليـد آن ،بينى، عادات و رسوم آن جهت كه به بيان جهان

                                                           
1. open 
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ها يـا نهادهـای اجتمـاعى همچـون آمـوزش و مـذهب  مقايسه با ديگر مكانيسم ، قابلكند مى

  .)خبرگزאری فאرس در قאبل بאزیאبی(نيست 

باعـث القـای فرهنـگ بيگانـه و رخـت بربسـتن حجـب و حيـا از  ،ترويج چنين معماری

 تـوان مى» همان پيـام اسـت ،رسانه« :كه مك لوهان گفته است طور همان. شود مىها  زندگى

تـوان چشـم و  مـىپـس ن .فراوانـى داردهای  معماری را نوعى رسانه دانست كه در خود پيام

. آن دور باشــيمهای  معمــاری غربــى را وارد زنــدگى خــود كنــيم و از آســيب ،بســته گــوش

. گيـرد مى طوری طراحى شده است كـه فضـای محـرم و نـامحرم را ناديـده ،معماری غربى

ای  گونـه بهدر اين نوع معماری آشپزخانه كه اغلب محل حضور زنـان اسـت؛  ،مثال عنوان به

مشـاهده اسـت، دستشـويى و حمـام در  قابـلراحتى توسط ميهمانان  طراحى شده است كه به

ناگزير بايد در برابر  ،اهل خانه ای از محوطه داخلى منزل قرار دارند و در صورت نيازِ  گوشه

ها استفاده كنند يا در استفاده از آنها در هنگام حضور ميهمان و حتـى حضـور  ميهمان از آن

جـب و حيـای تـدريج حُ  ، بـهآن مانندو  مسائلاين . ساير اعضای خانواده دچار مشكل شوند

بـرد و اگـر كسـانى  بين اعضای خانواده و حساسيت نسبت به حضـور نـامحرم را از بـين مـى

مـورد نظـر اسـالم برآينـد؛ ناگزيرنـد از هـای  حفظ حريمدرصدد  بدون تغيير معماری خانه،

 تـوان مىپـس . بكاهنـد ،روابط خويشاوندی و اجتماعى خود كه اسالم بـر آن تاكيـد كـرده

» سـاز دسـتگاه ايـدئولوژی«را نـوعى  - مسـكن اسـت، كه نمود آن در اين بـازی - معماری

ای كـه بـا  كنـد؛ ايـدئولوژی مى تدريج ايدئولوژی خود را بر مخاطبانش مسلط دانست كه به

  .دين اسالم سازگار نيست

  نقد مولفه مسكن از منظر اسالم

خانـه  .حريم برای زنـان اسـتيكى از كاركردهای مهم خانه ايجاد   مىدر معماری اسال

ای زيبا و دارای چهار اتاق، سـه اتـاق انـدرونى  ، خانه3و حضرت خديجه 9رسول خدا

اتاق  و يك 3و حضرت خديجه 9يك اتاق برای فرزندان، يك اتاق برای پيامبر اكرم(

صـبری پאשـא، ( و اتاق بيرونى هم برای مالقات با مردم و ميهمانان بوده است) نيز برای عبادت

1383 :189(.  

يافتـه و  سـازی خانـه بسـيار كاهش كـاركرد پنهان ،شده توسط بـازی اما در معماری ارائه
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آشـپزخانه، شـدن  كنـد، اُپن مـى خـودی و غيرخـودی را ايفـا  كمتر نقش ايجـاد فاصـله بـين

 كـه اينها و گشودگى بـه فضـاهای بيـرون و  اندرونى و بيرونى، افزايش پنجرهشدن  برداشته

ها تفكيك خاصى بين فضای مهمان  اند كه در آن گاهى طوری طراحى شده نفضاهای نشيم

و اهالى خانه وجود ندارد، سبب شده است تا همه افراِد حاضـر در خانـه، اعـم از مهمانـان و 

هـا  حريمتـدريج  بهكـه  شـود مىاين امر سبب  .اهالى خانه، دور هم در يك فضا جمع شوند

 .ن بروداز بي نيز و حجب و حيا هرنگ شد كم
نيسـت؛ بلكـه ورودی  نديـد  ای از بيـرون، قابـل درون هـيچ خانـه ، مىدر معماری اسـال

اند كه اگر دِر خانه نيز باز بماند حياط و درون خانـه  نحوی طراحى شده ها به بسياری از خانه

  .هاسـت پوشـيدگى درونـى خانه  های معمـاری اسـالمى، از ديگر ويژگى .مشاهده نباشد قابل

و  دهـد مىقـرار ن  همه فضای منـزل را در برابـر ديـدگان ميهمـان نـامحرم،  سالمى،معماری ا

 ای گونه بهرا ) های استراحت ها و اتاق سرويس  آشپزخانه،: همچون(فضاهای خصوصى خانه 

  .كه در معرِض ديد نباشند كند مىطّراحى 

 »ه باشـدترين جـای خانـ شايسته است محل تخلى در پوشيده«: داينفرم مى 7امام صادق

دستشـويى و حمـام در  ،اين در حالى اسـت كـه در ايـن بـازی .)70: 1969عمر جعفی כوفی، (

ای  با خريد زمـين، خودمـان خانـه توان مىگرچه  .اغلب موارد در ديد افراد ديگر قرار دارند

شـده اسـت كـه صـرفه اقتصـادی در  طراحـى  ای گونه بهمناسب بسازيم ولى سازوكار بازی 

چنـين  ،و كمتر بازيكنى رغبت به انجام چنـين كـاری دارد و اگـر بـازيكن خريد خانه است

  .شود مىدر انجام مراحل ديگر بازی دچار مشكل  ،كاری را انجام دهد

  تزيينات و دكوراسيون خانه

  مضمون آشكار

ندلى، نيمكــت، كابينــت، صــ ،بـلانــواع مختلفـى از تخــت خــواب، مُ  ،در منـوی وســايل

طرنج، تلسكوپ، ميكروسكوپ، تـابلو نقاشـى، گيتـار، پيـانو، سينك، توالت، دوش، وان، ش

انواع گلدان، آينه، پرده، قفسه كتاب، چـراغ روشـنايى، تلويزيـون، كـامپيوتر، راديوضـبط، 

ــى آشــپزخانه، در و پنجــره، مجســمه،  ــود، ســطل آشــغال، وســايل تزيين گــاز، يخچــال، ه

  .های تزيينى و شومينه وجود دارد ويترين
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يـابى بـه حـس مطلـوبش نيازمنـد اسـتفاده از وسـايل  دابى و دسـتبرای حفـظ شـا ،سيم

اند و وسـايل  يا دارای تأثير منفى قيمت بدون تأثير وسايل ارزان. است قيمت دكوری و گران

هـا را  ند استرس يا ناراحتىتوان مىاين وسايل  شوند؛ معرفى مى قيمت دارای آثار مثبت گران

 تـوان مى ،نـد احساسـات را تغييـر دهنـد بـرای مثـالوانت مىاز بين ببرند، همچنين اين وسايل 

 .!ای به حس اطمينان تبديل كرد حس عصبانيت يا حس تمركز را با استفاده از وسيله

  مضمون پنهان

آسايش بيشـتری را تر  كه وسايل گرانقيمت توجه فراوان به امكانات و وسايل منزل و اين

نوبـه خـود دارای آثـار  كه به شود مىيى گرا سو باعث ترويج مصرف از يك ،كنند مىفراهم 

مـدگرايى، تبـديل ثـروت و مصـرف بـه : مضر فراوانى برای شخص و جامعه است ازجملـه

ارزش، ايجاد شكاف طبقاتى، ايجاد احساس محروميت و افسردگى، ايجاد فشار اجتمـاعى، 

آن، در همچنين پديدآمدن نوعى استعمار كه استعمارشدگان . افزايش وابستگى به بيگانگان

  .اند داران به دام افتاده نافع سرمايهدور باطلى از مصرف در جهت تامين م

 .زنـدگى انسـان اسـتبودن  مـادی ،گرايـى ايدئولوژی حاكم بر مصـرف ،از سوی ديگر

انسانى كه با اين فكر رشد يافته . سازد ساحتى مى ای انسان را سطحى و تك چنين ايدئولوژی

زندگى بـه شدن  از نتايج سطحى و محدود. داند مىصر مادی زندگى را محدود به عنا ،باشد

 :برخى از صـفات متعـالى همچـونشدن  يا حتى ضدارزششدن  ارزش بى خصايص حيوانى،

زيسـت  وستى، كار و تالش و توجه بـه محـيطد دوستى، ميهن طلبى، انسان شجاعت، شهادت

ع از خـود را از باشـند، قـدرت دفـاای  كشوری كه اعضـای آن دارای چنـين ويژگـى. است

  .دست داده و به زودی تحت سلطه دشمنان خود قرار خواهد گرفت

  نقد مولفه تزيينات و دكوراسيون خانه از منظر اسالم

زيستى استوار بوده است اما نبايد چنـين برداشـت كـرد  بر ساده 7بيت سيره انبياء و اهل

اسـالم از زيبـايى و  ،كسكه اسالم با تزيينات و زيبايى محيط خانه مخالف است بلكـه بـرع

 7امـام صـادق. كنـد مىزينت متعارف كه با موازين شرعى مطابقت داشـته باشـد اسـتقبال 

آثار آن نعمـت را در  ،ای نعمتى ارزانى داشت خداوند دوست دارد هرگاه به بنده«: فرمودند
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اسـتفاده از لبـاس خـوب، بـوی خـوش، : چگونه؟ حضـرت فرمودنـد :سؤال كردند. او ببيند

ى تميز كه با گچ سفيدكاری شده باشد و فضای بيرونى منزل تميز باشد و داخل منزل از منزل

دورتادور  كه اينهمچنين رواياتى موجود است مبنى بر . مند باشد روشنايى و نور خوب بهره

 تزيين شده بـود قرآنالكرسى و سمت قبله محل عبادتش با آيات  ةبا آي 7اتاق امام صادق

 .)113-102: 1389فجری، (
اثـر مثبـت  ،تر باشـند طراحى شده است كه هرچه وسايل گرانای  گونه به »4 سيمز«بازی 

گرايى كـه  ترويج تجمـل و مصـرف برایآن بر زندگى فرد بيشتر است و اين روندی است 

كسى كـه بـه انـدِك دنيـا قـانع نباشـد، « :ندايفرم مى 7امام على .اسالم با آن مخالف است

  .)59-50: 10 ، ج1384 שهری، محمدی ری(» نياز نكند بى ثروت بسيار نيز آن را

 كـه اينقـدم برداريـد بـرای  يـك كـه اينهرچـه برويـد سـراغ «: فرمودند 4امام خمينى

تـان بـه همـين مقـدار كاسـته  بـه همـان مقـدار و از ارزش ،تـان تان بهتر باشد از معنويت خانه

  .)157: 19، ج 1361אمאم خمینی، (شود  مى

  پوشش ظاهری

  مون آشكارمض

كـه بـه  شود مىمنوهايى ظاهر  ،ل ساخت آن هستيمابا كليك بر روی شخصى كه در ح

. انواع پيراهن، شلوار و كفش و متعلقات انتخاب كرد ،كه برای سيم دهد مىما اين امكان را 

بـرای (بند  و جليقـه و سـينه شرت، پليور، لباس رسمى وی پيراهن انواع بلوز، ژاكت، تىدر من

  .های مختلف وجود دارد ها و طرح در رنگ) برای مردان(دار  پيراهن دكمهو ) زنان

بـرای (هـای زيـر و دامـن  در منوی شلوار، شلوار معمولى، شلوارك، شلوار جـين، لباس

پوش  كش، حلقـه، جـوراب و سـاق بنـد، دسـت در منوی متعلقات دسـت. وجود دارد) زنان

  .وجود دارد) برای زنان(

  مضمون پنهان

های فراوانى است اما امكان انتخـاب پوشـش  ها دارای گزينه رچه منوی لباسدر بازی گ

هـا بـه علـت  های مؤنـث وجـود نـدارد، بسـياری از لباس كامل و مورد نظر اسالم برای سـيم
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بــرای  تــوان مى. اند هــای مـورد نظــر اسـالم فاقــد ويژگى ...وبودن  باز، چسـبان كوتـاهى، يقــه

پوششى با برهنگى كمتر انتخاب كرد اما اكثـر  شوند ىم هايى كه توسط بازيكن طراحى سيم

باز هستند  هايى كوتاه، چسبان و يقه دارای لباس) خصوص زنان هب(های موجود در بازی  سيم

شود  مى كه متوجه شود مجبور به انتخاب پوششى بدون اين) ايرانى( مخاطب ،ترتيب و بدين

هم آزادی اسـت كـه فراسـكا بيـان كه با فرهنگ و دين او سـازگار نيسـت و ايـن همـان تـو

  .كند مى

  نقد مولفه پوشش ظاهری از منظر اسالم

 امـام. هـای دينـى اسـت برگرفتـه از آمـوزهنظر اسالم در مورد آرايش و پوشش مناسب 

آن زنى است كه برای شـوهرش آرايـش و زينـت  »بهترين زنان شما«: فرمايند مى 7صادق

همچنـين ايشـان  .)235: 103، ج 1403مجلسـی، (ند پوشـا ، اما از بيگانگـان خـود را مىكند مى

بو كند، خداوند از او نمازی قبـول  همسرش خوشغيرهر زنى كه خود را برای «: فرمايند مى

يعنـى  ؛!، تا زمانى كه همانند غسل جنابت، خود را از آن بوی خوش شستشو نمايـدكند مىن

هـر زنـى كـه «: و نيـز فرمـود )160: 20، ج 1414حر عאملی، ( »بايد آن بو را كامل برطرف كند

است تا ] خدا و فرشتگان[اش خارج شود، مورد لعنت  خود را معطر و خوشبو كند و از خانه

  . )161: ھمאن(» اش برگردد زمانى كه به خانه

زيورهـای خـود : به زنان باايمان بگـو«: فرمايند مى 9سوره نور به پيامبر 31خدا در آيه 

كه طبعاً از آن پيداست و بايد روسری خود را بر سينه خويش  را آشكار نگردانند مگر آنچه

 شان يا پـدرانِ  شان يا پدران شان را آشكار نسازند جز برای شوهران اندازند و زيورهای) فرو(

شـان يـا  بـرادران شـان يـا پسـرانِ  شان يـا بـرادران شوهران شان يا پسرانِ  شان يا پسران شوهران

) از زن(مـرد كـه  كارانِ  شان يا خدمت خود يا كنيزان) كيش مه(شان يا زنان  خواهران پسرانِ 

و پاهای خود «از آيه  و اند كردههای زنان وقوف حاصل ن نيازند يا كودكانى كه بر عورت بى

سـوره ( »آشـكار گـردد دارنـد، شان نهفته مى نكوبند تا آنچه از زينت) به زمين ای گونه به(را 

حركت يا رفتار زن كه سبب تحريـك شـهوت مـردان  كه هرگونه شود مىاستفاده  )31: نور

آرايش صورت، استعمال عطر و بوی خوش يا پوشيدن لباس تنگ  :شود، حرام است؛ مانند
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 ؛های زنـان را نمايـان سـازد هـا و سـينه و پسـتان و چسبان كه حجم عورتين و يـا حجـم ران

هوت نـامحرم تحريـك شـ بـودن، هرچند تمام بدن پوشيده باشـد و ايـن يعنـى مـالك حرام

 )نامحرمـان(زنـان در برابـر عمـوم «، با توجه به آيـه بـاال .)163: 1394جوאدی אملی، ( »باشد مى

 :هـايى كـه باالجبـار آشـكارند ماننـد مجاز به نمايش زيبايى و زينت خود نيستند مگر زينت

  .)521: 5، ج 1392כلینی، ( »صورت و كفين

راحتى  به ،استشدن  ز محارم قابل آشكارهايى كه فقط برای برخى ا زينت ،در اين بازی

پوششى كه توسـط بـازی ارائـه شـده  حاكى استاين مطلب . گيرند در معرض ديد قرار مى

  .همخوانى ندارد  مىاست با فرهنگ و جامعه اسال

 های روزانه فعاليت

  غذاخوردن. 1

  مضمون آشكار

هـر  ،ها همچنـين سـيمغذا را ايستاده يا در حال اجابت مـزاج خـورد و  توان مىدر بازی 

. ند غذا بخورندتوان مى ،كه احساس نياز كردند ای عدهزمان چه شب و چه روز و هر تعداد و

وجود ندارد كه افراد بـا هـم غـذا   مىخورند و هيچ التزا تنهايى غذا مى در اكثر مواقع افراد به

همچنين . استكلى برای خوردن و آشاميدن آداب و ترتيبى بازنمايى نشده طور بهبخورند و 

اين درحـالى اسـت كـه  ؛ترها برای كودكان غذا آماده كنند اجباری وجود ندارد كه بزرگ

هميشـه  ،در صورتى كه كـودك احسـاس گرسـنگى كـرد. كودكان توان آشپزی را ندارند

  .در يخچال موجود است... نوشيدنى و ،شير ،مربا :آماده مانندهای  غذا

  مضمون پنهان

ناشـى از نگـاهى  ،آداب و ترتيبى طراحى نشـده اسـت ،آشاميدنكه برای خوردن و  اين

اغلب حيوانـات بـدون توجـه بـه  .دهد مىرديف با ديگر حيوانات قرار  است كه انسان را هم

بـه خـوردن و آشـاميدن  كننـد مىكـه احسـاس گرسـنگى و تشـنگى  مىهنگا ؛مكان و زمان

ت كه فـرد دارای آن، تـوان طراحى شده اسهايى  خصلت ،در بازی كه اين. شوند مى مشغول
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كيفيت را دارد، نشـان از ديـد مـادی و حيـوانى سـازندگان  بى خوردن غذای فاسد يا غذای

آمـدن  كـاركرد آيينـى ايـن عمـل كـه باعـث گـردهم ،كه در بازی اين. بازی به انسان است

صـورت  بهكـه افـراد  ، طراحى نشده است و اينشد مىيك سفره يا ميز  ُدوراعضای خانواده 

نشـان از آن دارد كـه بـه  - حتى كودكان - شوند مى نفرادی به خوردن و آشاميدن مشغولا

  .كار در خانواده توجهى نشده است خانواده و نيز به تقسيم

  خوردن از منظر اسالمنقد مولفه غذا

در اسالم غذاخوردن در هنگام تخلّى  :ازجملهخوردن و آشاميدن آدابى دارد  ،در اسالم

وشـوی دسـت پـيش از  شست: فرمـود 9رسول خدا .)344: 1، ج 1377دی، یز(كراهت دارد 

جـوאدی אملـی، (غم را بزدايد و ديـده را بهبـود بخشـد  ،و پس از غذا كند مىفقر را دور  ،غذا

 از ايسـتاده آشـاميدن و خـوردن مسـلمانان را نهـى كـرده اسـت همچنين ايشان .)140: 1394

هرگاه غذاخوردن بـا چهـار ويژگـى همـراه «: فرمود مىو  )76: 1، ج 1403אبرאھیم אحسאئی،  אبن(

اّهللاٰ آغـاز و بـا  از حـالل باشـد، دسـت بـر آن بسـيار باشـد، بـا بسـم: باشد، كامل خواهد بـود

ترين غذا نزد خـدا آن  محبوب«: و نيز فرمودند )145: 1394جوאد אملی، ( »الحمداّهللاٰ پايان پذيرد

جمعى غذا بخوريد «: و نيز فرمودند )19 :1388 پور، مردאن(ها بر آن بسيار باشد  است كه دست

  .)21: ھمאن( »و پراكنده نباشيد؛ چراكه بركت در اجتماع است

خـوردن شـام را تـرك نكنيـد، حتّـى اگـر « :از آن حضرت وارد شده است كههمچنين 

ترسم اّمـتم بـه خـاطر تـرك شـام، دچـار پيـری شـوند؛ زيـرا  خرمايى خشكيده باشد كه مى

در : فرمود 7امام صادق .)421: 2، ج 1371برقی، (» وبخش پير و جوان استخوردن شام، نير

بـا توجـه بـه  .)354: 3، ج 1413שـیخ صـدوق، (رفتن غذا نخور مگـر از روی ناچـاری  حال راه

ايـن مؤلفـه بـاب در  4شده در بازی سيمز  ارائهخوبى تضاد ميان نظر اسالم و نظر  به ،روايات

  .آشكار است

  خواب. 2

  كارمضمون آش

ها در نظـر گرفتـه نشـده اسـت و هرگـاه  زمان خاصى برای خـواب سـيم ،در بازی سيمز
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صبح، ظهر (بل يا روی صندلى بخوابند توانند روی تختخواب يا روی مُ  مى ،خواستندها  سيم

  .)شب ياو 

  مضمون پنهان

 !بدبخوا ،احساس نياز و تنها در مواقع تواند بدون توجه به زمان و مكان مى چگونه انسان

شود در اغلـب  اين نوع نگاه در انجام ديگر كارها نيز ديد مى .گويى زمان و مكانى وجود ندارد

دادن احساس نياز يـا احسـاس  بدون در نظرگرفتن حقوق ديگران و تنها با معيار قرار ،مواقع سيم

 :دكنـد ماننـ های خود مزاحمـت ايجـاد مى خانه برای هم ىدهد و گاه اعمالى را انجام مى ،لذت

اين كه انسان بـدون برنامـه و . های او خوابند خانه نواختن ويالون در پاسى از شب، زمانى كه هم

  .جويانه است مادی و لذت تواند چنين اعمالى را انجام دهد، ناشى از ديدگاه الگويى خاص مى

  نقد مولفه خواب از منظر اسالم

  :شرايطى است اب و، آدزمان و مكان خواب ،برای خواب  مىدر سبك زندگى اسال

ابتدا بر سمت راست سـپس برسـمت  ،هرگاه خواستى بخوابى« :داينفرم مى 7امام رضا

: 59، ج 1404مجلسـی، ( »از سـمت راسـت برخيـز ،چپ بخواب و همچنين هنگـام برخاسـتن

ــر روی چهارپايــه مخــواب؛ چــون زخــم پشــت را ســريع «: فرمــود 7امــام صــادق .)316 ب

: فرمودنــد 7امــام بــاقر .)277: 8، ج 1388כلینــی، ( »نيســتگردانــد و ايــن كــار حكيمــان  مى

 ،نعمت و خواب پس از عصـر ،مايه نادانى و كودنى و خواب قيلوله ،خواب در ابتدای روز«

جـوאدی (» مايه محروميت از روزی اسـت ،مايه حماقت و ابلهى و خواب ميان مغرب و عشاء

  .)193: 1394 אملی،

  .)84: 5، ج 1388כلینی، ( »برد ن و دنيا را از بين مىپرخوابى دي«: فرمودند 7امام صادق

  .شده از سوی بازی الگويى نامناسب است با توجه به مطالب فوق، الگوی ارائه

  كار تقسيم. 3

  مضمون آشكار

ند سـركار برونـد و توان مىی خانواده ها هزينههم زن و هم مرد برای تأمين  ،در اين بازی
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در كارهای خانه هم، هـركس بـا توجـه بـه نيازهـا و  .بماند يا زن شاغل باشد و مرد در خانه

تر است بـا  شخصى كه نسبت به كثيفى حساس مثالً  ؛دهد مىاحساسات خود كاری را انجام 

اسـت كـه  ىايـن در حـال ؛پردازد مىآن كردن  ظروف يا وسايل خانه به تميز مشاهده كثيفىِ 

 ،ها همـه سـيم .دهـد مىرا انجـام ن هرگز اين كار ،نبودن عضو ديگر خانواده به علت حساس

 كـه اينپزند مگـر  فقط برای خود غذا مى فرض صورت پيش به ،شوند مى كه گرسنه مىهنگا

كـه در ايـن بـازی -گزينه ديگری انتخاب شـود و كودكـان )مخاطب بازی(توسط بازيكن 

  .ندكن مىدر اكثر مواقع از غذاهای آماده درون يخچال استفاده  -توانايى آشپزی ندارند

  مضمون پنهان

و يـا هـر دو  مانـد مى دار كه تقسيم كاری وجود ندارد و زن شاغل است و مرد خانـه اين

چنين  .ها سازگار نيست كه با فطرت آناند  تعاريف جديدی از زنانگى و مردانگى ،اند شاغل

ان نيـروی كـار ارز ،زنـان. داران باشـد منافع سرمايه هكنند تواند تامين مى كارهايى فقطسازو

تعريـف . هـای جنسـى نيـز داشـت اسـتفاده توان از آنها سوء مى تری هستند و تر و مطيع قيمت

بر مبنای تشابه حقوق زن و مرد بنا شده است و نه بر اساس تسـاوی كـه مـورد تاييـد  ،جديد

  . اسالم است

در خانه نيز تقسيم كاری وجود ندارد و هركس فقط مسئول رفع نيازهای خودش  كه اين

عريف جديدی از خانواده است اين در حالى است كه اعضـای خـانواده مـورد نظـر ت ،است

 كننـد مى، همديگر را حمايت كنند مىو مهربانانه با هم رفتار   مىاسالم براساس روابط صمي

رفـع نيـاز اعضـای خـانواده را  ،و سعى در رفع نيازهای هم دارند و گاه بـا ايثـار و فـداكاری

توان با ديدگاه فردمحور بازی توجيـه  مى ريف جديد از خانواده راتع. دارند برخود مقدم مى

هـای  ای كه از سوی بازی ارائه شده است بـا حقيقـت خـانواده الگوی پدرانه و مادرانه. كرد

چراكــه در آن از عواطــف و  ؛توانــد الگــوی مناســبى باشــد مــىدر تضــاد اســت و ن اســالمى

  . نيست یخصوصيات بارز انسانى اثر

  تقسيم كار از منظر اسالمنقد مولفه 

زن و مـرد، از مـردان خواسـته تـا تـأمين   مىهای تكوينى و جس اسالم با توجه به ويژگى
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های خود در منـزل  مالى زنان را بر عهده بگيرند تا بانوان بتوانند با خيالى آسوده به مسئوليت

د وجود ندارد و اين در تأمين مخارج خانواده توسط مر  مىبپردازند اما در اين بازی هيچ الزا

های خـانوادگى،  زنان حق دارند عالوه بر نقش ،از نگاه اسالم. با ديدگاه اسالم منافات دارد

هـا  های اقتصادی نيز بپردازند اما ايـن نقش های اجتماعى و فعاليت همسری و مادری به نقش

  .آسيب وارد كند - كه همسری و مادری است -های اصلى زنان  نبايد به نقش

آشپزی و انجام كارهای مربوط به همسر نيز روايات فراوانـى وجـود دارد؛  ارهدرب

زنى كه همسرش را سيراب كند به جرعه «: نقل شده است ارشادالقلوب الی الصوابدر 

داری بـرايش باشـد و بـرای هـر  زنده ثواب عبادت يك سال نماز و روزه و شب ،آبى

رای او بنا كند و شصت گناه او را خدا شهری در بهشت ب ،شربتى كه به شوهرش داده

هر زنى كه در خانه شوهرش چيزی را از جـايى بـه جـای  .)175: 1، ج 1371دیلمی، (بيامرزد 

و كسى كه خـدا بـه او  كند مىديگری بگذارد به قصد اصالح امور خانه، خداوند به او نظر 

تِر وظيفـه تربيـت اگرچه در اسـالم بيشـ .)411: 1388שیخ صدوق، (» شود مىعذاب ن ،نظر كند

فـرد مشخصـى مسـئوليت نگهـداری و  ،فرزندان بر عهده مادر خانواده است اما در اين بازی

تربيت فرزندان را بر عهده ندارد؛ حتى زمانى كه فرزندان شيرخوارند وابسـتگى چنـدانى بـه 

 ...)אدر وپدر، خوאھر، بـر(ها را با شيشه شير تغذيه كرد يا فرد ديگری  آن توان مىمادر ندارند و 

بـا آن  تـوان مىای وجـود دارد كـه  همچنين گزينـه. ها بپردازد به نظافت و تأمين نيازهای آن

ترتيب  ساله تبديل كرد و بدين آمدن به كودكى هفت، هشت نوزاد را بالفاصله پس از به دنيا

  .او شانى خالى كردكردن  از مسئوليت بزرگ

  دنياگرايى. 4

  مضمون آشكار

گرفتگـى يـا فشـار ناشـى از  سـوزی خانـه، برق اثر گرسنگى، آتش ممكن است بر ،سيم

باالی سرش ظاهر  1»دروگر ظالم«پس از ُمردن سيم، موجودی به نام . احساسات منفى بميرد

قبـل از  نـدتوان مى ،دوسـتان سـيم. روح از جسـم سـيم اسـتكردن  كه مـأمور جـدا شود مى

                                                           
1  . grim reaper 



  197  از منظر اسالم 4 مزيس یا انهيرا یدر باز ىسبك زندگ یها مؤلفه یمطالعه انتقاد

  

دروگر ظـالم مـانع از كردن  يا اغوا كردن گل مرگ، التماسدادن   روح از جسم باشدن  جدا

روح سيم را بعد از مرگش به دنيا  1ند با استفاده از كتاب زندگىتوان مىهمچنين  .مرگ شد

 2د با خواندن دوباره كتاب زندگى و انتخـاب بازگشـت بـه زنـدگىتوان مىروح . برگردانند

ود دارد كـه روح وجـ 3»آمبرسـيا«همچنين غذايى به نام . كامل به زندگى برگرددصورت  به

ويژگى ديگری كه اين غذا دارد اين اسـت كـه . د با خوردن آن به زندگى باز گرددتوان مى

نـوعى يـك معجـون  و بـه گردد مىدوباره به ابتدای رده سنى خود باز ،هركس آن را بخورد

) 10سـطح (كردن اين غذا نياز به مواد اوليه كمياب و مهارت بـاال  درست. كننده است جوان

  .شپزی استدر آ

 

 

 

 

  

  

  مضمون پنهان

در  .3 »دروگــر ظــالم«نــام  .2ظهــور مــأمور مــرگ از ميــان ســياهى .1 :ماننــدهايى  نشــانه

ل و زنجيـر و تصـوير اسـكلت انسـانى ای كـه بـه آن غُـ لباس تيـره .4داشتن داس بلند  دست

  . مرگ استبودن  ترسناككننده  همه دارای بار معنايى منفى و القاء ؛آويزان است

                                                           
1. Book of life 

2. Restore life 

3. ambrosia 

تصوير فرشته مرگ
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سـعى . تفكر غالب بـازی اسـت ،كه دنياگرايى شود مىاز بازنمايى مرگ چنين برداشت 

. های اصلى دنياگرايى اسـت مرگ از ويژگىبودن  ها و ناپسند مندی از حداكثر لذت در بهره

آور  سـخت و عـذاب ،پس برای پيروان اين تفكر انتقال از اين جهان به جهان بعـد از مـرگ

: فرمودنـد 9رسول خدا. شود مىشان  آنان از بهشت دنيايىزيرا مرگ سبب جدايى  ؛است

  .)157: 74، ج 1404مجلسی، ( »زندان مؤمن و بهشت كافر است ،»دنيا«

روح و درنهايت جسم را با استفاده از كتـاب و غـذايى نـادر بـه زنـدگى  توان مى كه اين

د مـواد اوليـه نـادری نيازمن ،جا كه تهيه آمبرسيا از آن. ترويج خرافه است ،دنيوی بازگرداند

گرايى  تجمـلنوعى ترويج  توان مى ،د به آن دسترسى داشته باشدتوان مىاست كه هركسى ن

  .دانست

  از منظر اسالم گرايى نقد مولفه دنيا

بـرای  ؛انگيـز اسـت و هـم وحشـتناك كننده و فرح هـم خوشـحال ،از منظر اسالم مرگ

اران و برای انسـانى كـه تمـام آمـال و مؤمنان و پاكان شادی آفرين و برای كافران و گناهك

 7اميرالمؤمنين. آفرين است ناپسنده و وحشت ،كند مىآرزوهای خود را در اين دنيا دنبال 

تر باشـد از تفالـه بـرگ درخـت  بايد دنيا در نظر شما كوچـك«: كنند مىبه مسلمانان توصيه 

 .)83: 1386سیدرضی، ( »فتدا مىای كه هنگام چيدن پشم گوسفند بر زمين  ريزه َسلْم و از خرده

ميلـى  و زهد و بى] است[مايه غم و اندوه  ،رغبت و تمايل به دنيا«: ايندفرم مى 7امام صادق

بـا  تـوان مى كـه اين .)358: 1404שـعبه حّرאنـی،  אبـن( »سبب راحتى قلـب و بـدن اسـت ،به دنيا

او مـانع از  كردن، دادن گل مورد عالقه بـه مـأمور مـرگ يـا بـرانگيختن شـهوت در التماس

ايـن ديـدگاه بـا ديـدگاه  .خريد اسـت كه قابل دهد مىبه او شخصيتى مادی  ،مرگ سيم شد

كه در حـديثى  چنان ؛، منافات داردكند مىاسالم كه مأمور مرگ را موجودی مجرد معرفى 

ــام صــادق ــده اســت 7از ام ــد و آب نمى فرشــتگان غــذا نمى«: آم نوشــند و ازدواج  خورن

  .)174: 59، ج 1403مجلسی، ( »!اند يم عرش الهى زندهبلكه با نس كنند مىن

  گيری نتيجه

های سـبك  به بررسى سازگاری يا عدم سازگاری مؤلفه ،ای در اين پژوهش با تحليل مقايسه
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پرداختـه   مىهای سبك زنـدگى اسـال با مؤلفه »4سيمز «ای  زندگى ارائه شده در بازی رايانه

ــد ــيمز . ش ــازی س ــدگى را ا ،4ب ــبكى از زن ــر س ــه ب ــه داده اســت ك ــا ارزشرائ  :يى چــونه

  .گرايى استوار است طلبى و مصرف گرايى، فردگرايى، دنياگرايى، لذت مصرف

آزار اسـت  حيوانى بـى ،ترين حالت بينانه در خوش كند مىبازنمايى  ،انسانى كه اين بازی

ای انسـان رفتارهـ .د برای جامعه نيز مفيد باشدتوان مىتأمين نيازهای خود  برایكه گهگاهى 

ُ . خالى از معنويت و ابعاد متعالى انسانى است  مىسي عد جسـمانى دارد كـه انسان سيمز فقط ب

انسانيت خود را با داشتن خانه مجلل و آرايش فراوان و ميـل بـه مصـرف و زنـدگى دنيـوی 

  .خالصه كرده است

عــت، قنا :ماننــديى هــا ارزش ،گــرفتن ابعــاد مــادی و معنــوی انســانامــا اســالم بــا در نظر

كـه هـر دو  كند مىو تالش  هزيستى، توجه به همنوع، توجه به آخرت را برجسته ساخت ساده

 ُ   .عد جسمانى و معنوی انسان همزمان رشد دهدب

گرايـى،  مصرف :چونهمای  هنگام انجام بازی با القائات فرهنگى ،4مخاطبان بازی سيمز

بـزاری و خـالى از مسـئوليت، الگوهـای اخالقـى نامناسـب، نگـاه ا ،آزادی ارتباط با نامحرم

طلبــى و آزادی خشــونت و القائــات  ی، اصــالت لــذتورمــدگرايى، خودخــواهى و فردمحــ

، 4 نجا كه انجام بـازی سـيمزآو از  شوند مى مواجه گرايى گرای، خرافه مادی :عقيدتى مانند

ــه زمــان ــر اســت ب ــازيكن جــذب و درونــى  ب ــدريج ايــن مفــاهيم در ب ــوع . شــود مىت ايــن ن

ای  جامعـه. نيست - كند مىكه بازيكن در آن زندگى  - مناسب جامعه واقعى ،ریپذي جامعه

راحتـى تحـت تسـلط بيگانگـان قـرار  پذيری مناسب نداشته باشـند بـه جامعه ،كه اعضای آن

ترتيب با قدرتى نـرم و نامحسـوس بنيـان جامعـه مـورد هجمـه دشـمنان قـرار  بدين. گيرد مى

  .گيرد مى
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