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ابههنامههنکا ماههناشههنمابراهه  ا ههنا  

ا
اتناواتهش اواتهش مابراه  ا هنا  اا
ا ابنامنکا ماکنا نا  امن هناوهش ماکه  

ا
ابهههناون هههنامن هههنا هههنا و ماکههه  

ا ابههنایاهه ن ناآههرنا دههن اکهه  ک
ا

ا ا  مهههفا ی ههه نا  ابهههن اکههه  ک
ا

 
انجمن ایرانی مطالعاا  ساازمان ملال متحاد در باو  بایش از        های یکی از ویژگی

ل متحاد،  ، گذشته از توجه به دستورکارهای جهانی و روز نظاا  ملا  فعالیتشانزده سا  
الملل بوده است. ماروری   های مهم و مورد نیاز جامعه از منظر حقوق بین عنایت به زمینه

صاور   ها  ها و سخنرانی تنشس، ها در قالب برگزاری همایش ی انجمن کهها بر فعالیت
در  هاا  ایان فعالیات  دعاست. بخش مهمی از محتاوای علمای   شاهد این م پذیرفته، خود

انتشاار و در دساترع عالقمنادان قارار گرفتاه اسات.        ،انجمن ۀراستای اهداف اساسنام
انتشارا  انجمن )اعم از مجموعه مقاال   برجستۀ نقش حاکی از د دارد کهتوافقی وجو

در توساعه   های ملال متحاد    نامۀ تازه ها و دوهفته ها و نشست گزارش برنامهها،  همایش
حاضار نیاز در امتاداد هماین      ۀ. مجموعا اسات  در داخل کشور الملل قوق بینادبیا  ح

 حقاوق »برگازاری هماایش    دساتاورد اصالی   عالیت انجمن و اجرای وظایف ماسات. ف
باا همکااری اساتادان و     3195 ، که در اردیبهشات ساا   «ای های رایانه الملل و بازی بین

 پژوهشگران ارجمناد و مسااعد  نهادهاای محتار  دولتای و لیردولتای برگازار شاد،        
   مجموعه مقاال  آن است. کتاب گردآوری و انتشار
شکار اسات.  آبر همگان دیگری  گاروزر هربیش از ای امروز  های رایانه اهمیت بازی

ای از اوقاا    واما،، بخاش عماده   های جدید و شارای  اجتمااعی ج   با گسترش فناوری
کشاورهای   ۀدر هما  سنین، تقریباً ۀبلکه افراد در هم ،سرگرمی نه تنها کودکان و فرالت
هاا   توساعه یافتاه، باه انجاا  ایان باازی       و کمتار  ، در حا  توسعهپیشرفته اعم از نجها
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اساسی پیراماون چگاونگی و باه    ها متفاو  است و مباحث  اختصاص دارد. البته نگرش
نفی  لیکن با نگاه واقعی، امکان .نها در سطح جامعه وجود داردآب ثار و عواقآ خصوص

میان افاراد،   ها این بازی باید با عنایت به محبوبیت ؛ بنابراین،نها وجود نداردآو پرهیز از 
ایان آثاار و در   احتمالی نامناسب و جلوگیری از  ثارآدر جهت شناخت علمی، توجه به 

مناد کاردن و    در جهات قاعاده   یک کاال ،  نها اندیشید. درآ ۀلقواقب باعو ۀدربار نهایت
 .  گا  برداشتها  ن رابطه با دیگر دلدلهتببی

در  اخیار،  هاای  در ساا   ای های رایاناه  بازیهای مختلف مرتب  به  مطالعا  در زمینه
در  اما ،است الملل هم منابعی موجود حقوق بین ۀ. در زمیناست جهانی زیاد بوده ۀعرص
ۀ حقاوق  رشات  ۀهاای برجسات   . یکای از ویژگای  ردی خالء مطالعااتی وجاود دا  ملسطح 
جانبه بوده است.  های همه ، شناخت نیازهای معاصر و تدوین موازین و حمایتالملل بین

باا حقاوق بشار و حقاوق      ۀنهاا، رابطا  آها، بحث مالکیت معنوی  تجاری شدن این بازی
ببیعی است، باا عنایات باه ضارور      باشد.  ن میآهای قابل توجه  بشردوستانه از زمینه

 ن نیز ضرور  دارد. آمطالعه و بررسی  ،داخلی
سازمان ملل متحد نیز همواره باه دنباا  گساترش و حفاح صالح و      از سوی دیگر، 

کارهای متعدد و متناو  اجتمااعی، اقتصاادی، حقاوقی و     المللی از بریق ساز امنیت بین
اد فوق زنادگی بشار را تحات تااثیر قارار      ای نیز که از ابع های رایانه . بازیاستسیاسی 
. انجمن ایرانای مطالعاا  ساازمان    اند قرار گرفتهاند، مورد توجه مطالعاتی و حقوقی  داده

برگازار   ملل متحد نیز در ایفای بیشتر مرجعیت علمی و پیشگامی خود همایش فاوق را 
 نمود.
 ۀعالقمند و شیفتبه  متعلق «ای های رایانه الملل و بازی حقوق بین» همایش ۀاولی ۀاید

، علیرضاا  و دبیر اجرایی ایان هماایش   الملل، عضو و همکار ارزشمند انجمن حقوق بین
برگزاری و مساعد  نهادهای دولتی و لیردولتی  ۀر است. او با پشتکار فراوان زمینرنجب

برگازاری هماایش نباود، بلکاه      ۀایشان فق  به اجرایی شادن ایاد   را فراهم نمود. تعهد
 یی این مجموعه نیز، حاصل کار ارزنده وی است.  تدوین نها

نباود   ببیعی است که نقش دبیر علمی همایش، همواره اساسی است. این امر میسار 
گااه و مسال  باه موضاوعا  روز، و     آو راهنمایی استاد جوان، پرتاوان،  بدون حمایت 

 عسکری. حمایت ایشان کارساز بود.  پوریا دبیرکل حا  انجمن، دکتر



  00دیباچه ا به قلم دکتر نسرین مصفا 

 مراتب تشکر و قدردانی عمیق ما را پذیرا باشند.   ،انجمن هر دو عزیزِامیدوار  
ۀ دانم که از همه استادان و پژوهشگرانی که همات ورزیاده و چکیاد    خود می ۀوظیف
تشکر کنم. همچناین   ،و همچنین مقاله خود را ارسا  نمودند کردندبرای ما ارسا   مقاله

ایان   ین کردند، قدردانی نمایم. انتشاار از سخنرانان و روسای جلساتی که همایش را مز
هاای نویساندگان    که بخشی از آن به ارسا  با تاأخیر مقالاه   خیر همراه بودأمجموعه با ت

ن باه  امکاناا  و بضااعت محادود انجما     بهمحتر  به دبیرخانۀ همایش، و بخشی دیگر 
یساندگانی  وسایله از نو  بدین .گردد باز می به معنای حقیقی،عنوان یک سازمان مرد  نهاد 

کانم و از   های خود را در موعد مقرر برای دبیرخانه ارساا  کردناد، تشاکر مای     که مقاله
چاپ با تأخیر مجموعه مقاال  هماایش، و همراهای ایشاان باا      در قبا بردباری ایشان 

 سپاسگزار .   از صمیم قلب انجمن
 قیحقاو  اماور  مرکاز  انهاا   آولین محتار   ئدر اینجا از هماه نهادهاای همیاار و مسا    

مهنادع  ) ای هاای رایاناه   ، بنیاد ملی بازی دکتر محسن محبی استاد فرهیخته)المللی  بین
شردوساتانه جمعیات هاال     بحقاوق  الملل و  معاونت امور بین ، حسن کریمی قدوسی

کمیتاه ملای حقاوق بشردوساتانه     دبیرخاناه  الدین محمدی عراقی  و  شهابآقای احمر )
سپاساگزاری    دکتار محمدرضاا ساروش   ) هاران و ماوزه صالح ت    قای مهرداد اشراقی)آ
 هاز کمیت روزبهانآقایان جاویدنیا و  ،ویژهه ب ،نهاآاز همکاران خوب  ،همچنیننمایم.  می

 . کنم میتشکر  صمیمانه ملی حقوق بشردوستانه،
نیز  انجمن، در هماهنگی و اجرا ۀهمکار عزیز دبیرخان ،اعظم پازدار خانم از زحما 
 سپاسگزار .  

 ۀرود. از هما  همیاری پیش نمای  و همدلی ،دانیم که کارها بدون همکاری می ما ۀهم
ممناونم. امیادوار  عاذر     اناد،  در برگزاری این همایش نقش داشاته  نهایی که به نحویآ

 لفلت ما را پذیرا باشند.  
 سالمتی و توفیق همگان را از خداوند متعا  خواستار .  

 نسرین مصفا

 نجمناستاد دانشگاه تهران و رییس ا

 0936آذر 





 

 

 مقدمه

های نوین، ابعاد مختلف زندگی انسان را تحت تاأثیر   های اخیر رشد فناوری در سا 
ناپذیری باا رشاد فنااوری دارد، ب عاد      قرار داده است. یکی از این ابعاد که ارتباط جدایی

 هایی هستند که از ابتادای خلاق   ای نیز از جمله سرگرمی های رایانه سرگرمی است. بازی
هاای سانیِ    شدنشان تا کُنون محبوبیت آنها افزایش و ضریب نفوذ آنهاا در میاان بیاف   

 متفاوتی گسترش پیدا کرده است.
هاا از   گردد؛ در ابتدا بازی های نه چندان دور باز می ای به زمان های رایانه سابقۀ بازی

 شدند کاه هادف از براحای آنهاا سارگر       ای تشکیل می های ساده اشکا  و چند ضلعی
ای هم چهارۀ   های رایانه کردن کودکان بود ولی با گذشت زمان و پیشرفت فناوری، بازی

تری به خود گرفتند و خود را به عنوان یک صنعت بزرگ و پ ر ساود باه جهانیاان     جدی
شاود   معرفی کردند؛ صنعتی که اگرچه در ظاهر هنوز به عنوان یک سرگرمی شناخته می

از مسائل مختلف بشری از جملاه مساائل سیاسای،    اما موفق شده است ضمن اثرپذیری 
 اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و لیره، بر زندگی بشر اثرگذار نیز باشد. 

ایاان اثرپااذیری و اثرگااذاری متقاباال، مسااائل حقااوقی را نیااز در دو سااطح ملاای و 
المللی تحت تأثیر قرار داده است. در حالیکاه ایان مسائله در ساطح ملای باه دلیال         بین

رایی، قانونگذاری و قضایی مشاخ  و متمرکاز، چالشای چنادان جادی باه       سیستم اج
الملل به دلیل تناو  باازیگران و نباود یاک قادر        آید، لیکن در سطح بین حساب نمی

تواند چالش بر انگیز باشد و همین امر لزو  مطالعۀ ارتبااط میاان    مشخ  و متمرکز می
 نماید. یای را برجسته م های رایانه الملل و بازی حقوق بین

محتاوای  »و « ای هاای رایاناه   باازی  ماهیات صانعت  »توان بر اساع  این ارتباط را می
ای،  هاای رایاناه   ، مورد بررسی قرار داد. اقتضای ماهیت صنعت باازی «ای های رایانه بازی

الملال مالکیات    الملل اقتصادی و حقاوق باین   هایی چون حقوق بین درگیر ساختن رشته
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هاای   سازد. از سوی دیگر، محتوی درون بازی تناب ناپذیر میفکری را با این صنعت اج
تواند به انوا  مختلفای از جملاه    باشد و می نیز می ها ای که تعیین کنندۀ سبک بازی رایانه
توانناد باا    ای، معمایی، ورزشی، استراتژی، ماجراجویی و جنگی تقسیم شوند، می مسابقه

لف علم حقوق ارتباط برقارار ساازد. بار    های مخت توجه به عناصر درون بازی با گرایش
ای خشن و جنگای باا حقاوق بشار و      های رایانه توان به ارتباط بین بازی این اساع، می

 حقوق بشردوستانه اشاره کرد.

 ناوین،  الملال  باین  حقوق که است تأمل قابل انجمن برای جهت این از موضو  این
ساازمان   های این فعالیت و رکانا منشور، تأثیر تحت و متحد ملل تأسیس سازمان پس از

الملال   شکل گرفت و رشد یافت بطوریکه بدون الراق بسایاری از اجازای حقاوق باین    
باه خصاوص دیاوان     های سازمان ملل متحاد و نظاا  ملال متحاد     نوین، مدیون فعالیت

 است.   المللی دادگستری بین
 ازجملاه  تنو م و متعدد سازکارهای بریق از که است آن دنبا  به متحد ملل سازمان
 جهاان  ساطح  در را المللی بین امنیت و صلح فرهنگی، و اجتماعی اقتصادی، سازکارهای

ای در مسائل مختلف از  های رایانه بگستراند و همانطور که مورد اشاره قرار گرفت بازی
زندگی بشر را تحات تاأثیر    ،و دیگر مسائل اقتصادی فرهنگی، اجتماعی، جمله سیاسی،

هاای   الملال و باازی   تواند نقطۀ تالقای باین حقاوق باین     همین فرایند می اند و قرار داده
 ای باشد.   رایانه

های باازی کاه از    های جدید کنسو  پیشرفت فناوری و ورود نسلشایان ذکر است، 
تاری برخاوردار    گرایاناه  تر و واق، قدر  پردازش باالتر و به تب، آن گرافیک پر جزئیا 

ضاروری  ای شاده اسات؛ از ایان رو،     های رایانه بازیتر شدن چهرۀ  هستند، سبب جدی
نگریساته نشاود و در    و سرگرمی تنها به عنوان بازی ای های رایانه بازیاست تا دیگر به 

کنناد، باا    د مای برخورد با این پدیدۀ اجتماعی که بعضی از آن به عناوان هنار هشاتم یاا    
 .جدیت بیشتری تعامل صور  گیرد
ن ملل متحد از یک سو با توجه به گسترش و افازایش  انجمن ایرانی مطالعا  سازما

ای و از سوی دیگر پر کردن خالء مطالعاتی در زمیناۀ ارتبااط    های رایانه محبوبیت بازی
در راستای ایفای نقش مرجعیت علمی خود،  ،ای های رایانه الملل و بازی میان حقوق بین

اردیبهشات   09و  02 زهاای را در رو« ای هاای رایاناه   الملل و باازی  حقوق بین»همایش 



  01مقدمه 

ای و باا همکااری مرکاز اماور حقاوقی       هاای رایاناه   با مشارکت بنیاد ملی باازی  ،3195
المللی ریاست جمهوری، دبیرخانۀ ملای حقاوق بشردوساتانه و ماوزۀ صالح تهاران        بین

 برگزار نمود. 
محورهای تعیین شده برای همایش که مقاال  باید در چارچوب آنها برای دبیرخانۀ 

 شدند، به شرح ذیل بود: یش ارسا  میهما
 

 ای: های رایانه الملل و ماهیت صنعت بازی الف. حقوق بین
 ای؛ های رایانه بازی و اقتصادی الملل بین + حقوق
 ای؛ های رایانه فکری و بازی الملل مالکیت بین + حقوق
 ای؛ رایانه های بازی و توسعه و حقوق همبستگی + حقوق

 ای؛ های رایانه بازی + قاچاق کاال و ارز و
 

 ای: های رایانه الملل و محتوای بازی ب. حقوق بین
 ای؛ های رایانه + تروریسم و بازی

 ای؛ رایانه های بازی و یافته سازمان + جرائم
 ای؛ رایانه های بازی بشر والملل  بین + حقوق

 ای؛ رایانه های بازی و الملل بشردوستانه + حقوق بین
 ای؛ های رایانه لمللی و بازیا + صلح و امنیت بین

 ای. های رایانه ها و بازی ولیت و مصونیت دولتئ+ مس
 

چکیده برای دبیرخانۀ همایش ارساا  شاد    17، تعداد همایش فراخوان انتشارپس از 
 از پاس  .یافتند راه مقاله  اصل )ارسا  بعد مرحلۀ به چکیده 50 تعداد که پس از داوری،

 پژوهشاگران  و اساتادان  از دعاو   همچناین  و مجادد،  داوری و هاا  مقالاه  اصل ارسا 
 39 تعاداد  نهایت در مقاال ، مجموعه کتاب محتوی ساختن تر لنی منظور به متخص 

 .گرفت قرار پذیرش مورد همایش قاال م مجموعه در چاپ جهت مقاله
 هاای  باازی  و فکاری  مالکیات  الملل بین حقوق» محور چهار از استقبا  ،مجمو  در
 و بشردوساتانه  الملل بین حقوق» ،«ای رایانه های بازی و بشر الملل بین حقوق» ،«ای رایانه



06  ای های رایانه الملل و بازی مجموعه مقاالت همایش حقوق بین 

 ساایر  از بیشاتر  «ای رایاناه  هاای  باازی  و المللی بین امنیت و صلح» و «ای رایانه های بازی
 همچناین  و هماایش  اصالی  چارچوب و مبنا مزبور، محور چهار بنابراین و بود محورها
 .دادند تشکیل را رو شپی مقاال  مجموعه کتاب ساختار
 گذاشتن اختیار در راستای در انجمن کوشش و شده ارسا  مقاال  حجم به توجه با
 مقااال ،  محتار   نویساندگان  هاای  دیدگاه از استفاده و مطالب ارائۀ جهت برابر فرصت
 نویساندگان  از «گاو  و گفت و بحث» و «مقاله ارائۀ» پنل دو قالب در تا شد گرفته تصمیم
 زمینۀ در که دیگری پژوهشگران و استادان از این، بر عالوه بیاید. عمل به  دعو محتر 
 نیاز  داشتند پژوهشی فعالیت یا بودند آثاری دارای الملل بین حقوق یا ای رایانه های بازی
 هماایش  باه  گاو،  و گفات  و بحاث  جلسا  در شرکت یا مقاله ارائۀ جهت تا شد دعو 
 بپیوندند.
 اولاین  «ای رایاناه  هاای  باازی  و الملال  باین  حقاوق »یشهما گفت توان می جرأ  به
 منظار  از را ای رایاناه  هاای  باازی  حجام،  و مقیااع  این در که بود خود نو  در همایش
 و مشاارکت  بادون  میماون  امرِ این مسلماً است. داده قرار بررسی مورد الملل بین حقوق

 ای، رایاناه  هاای  بازی ملی بنیاد افتاد. نمی موثر ایشان همکاران و همیار نهادهای همکاری
 مادی های حمایت با تهران صلح موزۀ و مهوریج ریاست المللی بین حقوقی امور مرکز
 معاونات  آن از ماا  ویژۀ سپاع اما شدند. همایش این برگزاری ساز زمینه خود، معنوی و

 ملی کمیتۀ دبیرخانۀ همچنین و احمر هال  جمعیت بشردوستانه حقوق و الملل بین امور
 حد در و انجمن دوشادوش آن، انتهای تا همایش ابتدای از که است بشردوستانه قحقو
 مرهاون  نیز همایش مقاال  مجموعه کتابِ چاپ و بودند انجمن رسان یاری خود، توان
 .است ایشان پیگیری و لطف

 ایان  برگازاری  قباو   لایکن  باود،  ناپختاه  و بادی،  همایش اولیۀ ایدۀ و برح گرچه
 خصاوص  باه  و متحد ملل سازمان مطالعا  ایرانی انجمن مدیرۀ هیئت سوی از همایش
 خاانم  سارکار  ن،انجم محتر  ریاست قد تما  و دریغ بی های حمایت و تشویق پیگیری،
 کنناد،  مای  حمایات  خالقاناه  و جدید موضوعا  برح از همواره که مصفا، نسرین دکتر
 سارکار  بااور  و ایماان  .شد آن مقاال  مجموعه انتشار و همایش این برگزاری به منتهی
 بارای  بالنادگی  و رشاد  هاای  زمینه ساختن فراهم و ،جوان نیروهای به مصفا دکتر خانم
   است. ویژه تقدیر و سپاع شایستۀ ،ایشان سوی از جوانان



  07مقدمه 

 ایان  ،«ای رایاناه  هاای  باازی  و الملل بین حقوق» همایش مقاال  مجموعه است امید
 ساازان،  باازی  حقاوقی  هاای  پرسش از برخی سخپا ،سو یک از تا باشد داشته را توانایی
 حقوقادانانِ  بارای  مقادماتی  آشناییِ زمینۀ ،دیگر سوی از و بدهد را بازان بازی و ناشران
 .سازد مهیا را ای رایانه های بازی با مرتب  حقوقی مسائل عرصۀ به ورود جهت ،عالقمند
 
 
 
 

 

 

 

 عسکری پوریا
 همایش علمی دبیر

 رنجبر علیرضا
 همایش اجرایی دبیر



 



 کمیته علمی
 ا ک  ا حم  ضناض نئیاب گ لی
 ینا صفن ک  امس ا 
 ا ک  اآ  اقنآما  نمی
 ا ک  ابه  کا س ق می
 ک  اپش یناعسا ن  
 هن ساشش  ام کاپ نک  
   اشبن ا صالمیا ک
  ا قنناعل  ضنا مجب

 
 کمیته سیاستگذاری

 ا ک  ا حسنا حبی
 ا ک  امس ینا صفن
 هن ساحسناک یمیاق وآی  
  ا ک  ا حم  ضناآ و
 ی ش  قا ه    ا قنن 
 ا ک  اپش یناعسا ن
 ا علیاآ  احس نی قنناآ  ا حم
  قنناعل  ضنا مجب  

 
 کمیته اجرائی

  ا قنناعل  ضنا مجب
 ا قننا  ثماشنوی م ن
 قننا حسنا و بهنم  
     اونمما عظماپن
 ا قنناعلیا قنا شالئی
 اونمماآح اتف شی



 «ای های رایانه الملل و بازی بین حقوق»برنامۀ همایش 

 0931اردیبهشت  ۸۲سه شنبه 

 01:91تا  1۲:91 <<<افتتاحیه 
 قرائت قران کریم

 سرود جمهوری اسالمی ایرانپخش 
 همایش علمی دبیر گزارش دکتر پوریا عسکری:
 المللی ریاست جمهوری  )رئیس مرکز امور حقوقی بین دکتر محسن محبی

 )رئیس هیئت مدیرۀ موزۀ صلح تهران  دکتر محمدرضا سروش
 تانه )رئیس دبیرخانۀ کمیتۀ ملی حقوق بشردوس آقای مهرداد اشراقی

 ای  های رایانه )مدیرعامل بنیاد ملی بازی مهندس حسن کریمی قدوسی
 )رئیس انجمن ایرانی مطالعا  سازمان ملل متحد  دکتر نسرین مصفا

 
 00:11تا  01:91 <<<پذیرایی 

 
 <<<ای  هاای رایاناه   (: حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و باازی 0پنل سخنرانی )

 09:11تا  00:11
 ر سیدقاسم زمانیمدیر جلسه: دکت

 ای های رایانه حق بازی و تفریح کودکان و بازی
 قوق و علو  سیاسی دانشگاه تهران دکتر نسرین مصفا )دانشیار دانشکده ح

 ای در آموزش حقوق بشر های رایانه نقش بازی
دکتر سید قاسم زمانی )دانشیار دانشاکدۀ حقاوق و علاو  سیاسای دانشاگاه عالماه       

  )ره بباببائی
 
 ها ها و فرصت ای و حقوق بشر؛ چالش های رایانه زیبا

  )ره الملل دانشگاه عالمه بباببائی خانم یلدا خسروی )دانشجوی دکتری حقوق بین
ای در پیشبرد اهداف حقوق بشردوساتانه و   های رایانه نگاهی بر نقش مثبت بازی



  ۸0برنامه همایش 

 المللی صلح و امنیت بین
الملل دانشگاه تربیات   ق بیند حقوخانم زینب چهاردولی )دانشجوی کارشناسی ارش

 مدرع 
 مراسم تقدیر و تشکر

 09:91تا  09:11 <<<
)مسائو  پیشاین کتابخاناه و اماور نشار دفتار        تقدیر از سرکار خانم تیوا کاامران 

 المللی صلیب سرخ در تهران  نمایندگی کمیتۀ بین
ۀ )مقاا  او  یاازدهمین دور  تقدیر از تیم ماوت کاورت دانشاگاه شاهید بهشاتی     

 ای جنوب شرق آسیا یادوارۀ هانری دونان  مسابقا  مو  کور  منطقه
)ره(تقدیر از تیم موت کورت دانشگاه عالمه طباطبائی

)مقاا  دو  یاازدهمین دورۀ   
 ب شرق آسیا یادوارۀ هانری دونان ای جنو مسابقا  مو  کور  منطقه

 04:91تا  09:91 <<<نماز و ناهار 
 

 06:11تا  Gamification >>> 04:91 آموزش و(: 0پنل بحث و گفت و گو )
 پیام مدیر جلسه: مهندس جواد نیک

  )عج )دکتری روانشناسی و استادیار دانشگاه علو  پزشکی بقیه اهللدکتر بهناز دوران
 ای  های رایانه ریزی بنیاد ملی بازی )معاون توسعه و برنامهپیام مهندس جواد نیک
  )ره الملل دانشگاه عالمه بباببائی ری حقوق بین)دانشجوی دکتخانم یلدا خسروی

هاای   سااز در باازار باازی    )مهندع برق، فعا  و بازیآقای علیرضا رنجبر شورابی
 شناختی 

)دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشار دانشاگاه عالماه    خانم سرور فرخ احمدی
  )ره بباببایی

شار دانشاگاه عالماه    )دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بخانم نیلوفر ملک حسینی
  )ره بباببایی









۸۸  ای های رایانه الملل و بازی مجموعه مقاالت همایش حقوق بین 

 06:91تا  06:11 <<<پذیرایی 
 

تاا   06:91 <<<(: حقوق بشر و حقوق بشردوساتانه  ۸پنل بحث و گفت و گو )
0۲:11 

 مدیر جلسه: دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی
)اساتادیار دانشاکدۀ حقاوق و علاو  سیاسای دانشاگاه عالماه        دکتر همایون حبیبی

  )ره بباببائی
بنیاان   )مدیر عامل شارکت داناش  االسالم و المسلمین حبی  داستانی بنیسی تحجّ
 گستر بنیسی  رسانه

)اساتادیار دانشاکدۀ حقاوق و علاو  سیاسای دانشاگاه عالماه        دکتر پوریا عسکری
  )ره بباببائی

الملال از دانشاگاه باوعلی     )کارشناع ارشد حقوق باین آقای محمد حسینی بلوچی
 ای  های رایانه زیسینا و کارشناع حوزۀ با

 ای  های رایانه )فعا  حوزه نقد و بررسی بازیآقای مهدی حق وردی طاقانکی
و مادرع   آبااد  الملال دانشاگاه نجاف    )دکتری حقوق بینزاده پرستو اسماعیلدکتر 
  دانشگاه

الملل دانشگاه تربیت  )دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بینخانم زین  چهاردولی
 مدرع 

الملال دانشاگاه تربیات     )دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بیندیآقای بهمن ساع
 مدرع 
 

 0931اردیبهشت  ۸3چهارشنبه 
 

 00:11تا  13:11 <<<(: صلح و امنیت ۸پنل سخنرانی)
 مدیر جلسه: دکتر هاجر سیاه رستمی

 ای: پرهیز از تنفر ملی، نژادی و قومی های رایانه بازی
 بوعلی سینا  زی )دانشیار دانشگاهدکتر ستار عزی



  ۸9برنامه همایش 

 المللی حقوق بشر ستیز از منظر نظام بین ای صلح های رایانه بازی
 هیا  دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی الدکتر امیر مقامی )استادیار دانشکده حقوق و 

ملل دانشگاه شاهید  ال خانم مریم امیر شاکرمی )دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین
 اشرفی اصفهانی 
سانجی   ای خشان: امکاان   های رایاناه  ها در قبال بازی لی دولتالمل مسئولیت بین

 کشاندن میدان نبرد مجازی به جهان واقعی
  و مدرع دانشگاه الملل زاده مالباشی )دکتری حقوق بین پرستو اسمعیل دکتر

الیان: باا    ای آن های رایاناه  چارچوب قانونی استفاده کودکان از اینترنت و بازی
 تر کمیسیون اروپا نت امنتأکید بر برنامه اینتر

الملال از دانشاکده حقاوق و علاو  سیاسای       دکتر هیلدا رضائی )دکتری حقوق باین 
 دانشگاه علو  و تحقیقا  تهران 

 دکتر صادق سلیمی )استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی 
 

 00:91تا  00:11 <<<پذیرایی 
 

 09:91تا  00:91 <<<(: حقوق مالکیت فکری 9پنل سخنرانی )
 مدیر جلسه: دکتر حمید عزیزی

ای در حقوق مالکیت فکاری باا تأکیاد بار حقاوق       های رایانه محافظت از بازی
 گر کاربر کُنش

دکتر مهدی زاهادی )اساتادیار دانشاکدۀ حقاوق و علاو  سیاسای دانشاگاه عالماه         
  )ره بباببائی

الکیات فکاری   ارشاد حقاوق م   آموختاه کارشناسای   خانم شیرین شریف زاده )دانش
  )ره دانشکدۀ حقوق و علو  سیاسی دانشگاه عالمه بباببائی

 الملل مالکیت فکری ای در حقوق بین های رایانه حمایت از بازی
دکتر محمدهادی میرشمسی )اساتادیار دانشاکدۀ حقاوق و علاو  سیاسای دانشاگاه       

  )ره عالمه بباببائی
 ای های رایانه یباز المللی حاکم بر آواتار)نمادک( در رژیم حقوقی بین



۸4  ای های رایانه الملل و بازی مجموعه مقاالت همایش حقوق بین 

دکتر آرامش شهبازی )استادیار دانشاکدۀ حقاوق و علاو  سیاسای دانشاگاه عالماه       
  )ره بباببائی
 ای های ورزشی رایانه رایت در بازی های اختصاصی کپی جلوه

 )مدرع دانشگاه و وکیل دادگستری  دکتر امیرساعد وکیل
المللی مالکیات   مقررات بین ۀای در گستر های رایانه بررسی نظام حمایت از بازی

 فکری
 دکتر سعید حبیبا )دانشیار دانشکده حقوق و علو  سیاسی دانشگاه تهران 

زاده )دانشاجوی دکتاری تخصصای حقاوق خصوصای دانشاکده        آقای مجید حسین
 حقوق و علو  سیاسی دانشگاه تهران 

 
 04:91تا  09:91 <<<نماز و ناهار 

 
 06:91تا  04:91 <<<الکیت فکری (: حقوق م9پنل بحث و گفت و گو )

 مدیر جلسه: دکتر مهدی زاهدی
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  اول بخش

 ای رایانه های بازی و المللی بین حقوقی ینمواز



های  المللی شرکت مبنای تعهدات و الزامات حقوقی بین

 ای های رایانه تولیدکننده بازی

 *دکتر پوریا عسکری

 چکیده

الملل را تا پیش از ایان، باه عناوان مقاررا  حقاوقی حااکم بار روابا           حقوق بین
ها  د و مقرراتی که حقوق و تعهدا  دولتدانستند؛ مجموعه قواع ها می المللی دولت بین

داد. اما آنچاه اماروز در    المللی در عرصۀ تعامال  جهانی را سامان می های بین و سازمان
آفرینای باازیگران لیردولات دوشاادوش      آید، نقاش  المللی بسیار به چشم می صحنه بین

اناد و   هاا رباوده   هاست که چه بسا در مواردی گوی سبقت را از مجموعاۀ دولات   دولت
هاای ایان    الملل را با چالشی جدی به منظور ساماندهی کنش متفکران عرصۀ حقوق بین

هاای نظاامی و    اند؛ چالشی که حداقل در عرصاۀ شارکت   کنشگران جدید مواجه ساخته
المللای   امنیتی خصوصی، با پدیداری سند مونترو به ابتکار دولت سوییس و کمیتاۀ باین  

گیاری   گاذاری فراملای باا شاکل     جاری و سرمایههای ت صلیب سرخ و در عرصۀ شرکت
 پیمان جهانی به ابتکار سازمان ملل متحد، تا حدودی پاسخ داده شده است.  

سااز جهاان، باه     های عمدۀ باازی  ای ساخت شرکت های رایانه اما در این میان، بازی
 های خردساالن و بزرگترها در دنیاای  ترین و پربرفدارترین سرگرمی عنوان یکی از مهم
وارد بسایاری  اند و م که باید و شاید مورد توجه محافل حقوقی نبوده کنونی، هنوز آنچنان

هایی از نقض فااحش حقاوق بشار و     ها، صحنه که در این بازی توان سراغ گرفت را می
انگااری   المللی جار   حقوق بشردوستانه که در عرصۀ واقعی بواسطۀ قوانین داخلی و بین

تر باازی و ایجااد هیجاان در میاان بازیکناان براحای و       اناد، بارای جاذابیت بیشا     شده
اند و هیچ مجازاتی هم برای ارتکاب این اعما  در بازی در نظر گرفتاه   ریزی شده برنامه

                                                           
 عضو هیأ  علمی دانشکده حقوق و علو  سیاسی دانشگاه عالمه بباببایی)ره ..  *
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 نشده است.
الشمو  به رعایت و تضمین رعایت حقوق بشر و  در این مقاله، با تأکید بر تعهد عا 

هاای متضامن جنایاا      نهحقوق بشردوساتانه، راهکارهاای عملای بارای حاذف صاح      
دهیم و ایجاد سندی مانند ساند   ای را مورد بررسی قرار می های رایانه المللی در بازی بین

ساز ماورد امکاان سانجی     های بازی مونترو و پیمان جهانی را با تمرکز خاص بر شرکت
 قرار خواهیم داد.

 
، بنیااد ملای   الملال، پیماان جهاانی    ای، حقاوق باین   های رایانه بازیواژگان کلیدی: 

 ای. های رایانه بازی

 الف. چند پرسش مقدماتی

االصو  باید با این پرسش آلازین شارو    ای علی های رایانه بحث در مورد بازی  3)
ای در این زمیناه   شود که معنا و مفهو  دقیق این اصطالح چیست؟ نگارنده که سر رشته

ای را  های رایاناه  ساده از بازیای از خوانندگان این سطور تعریفی  ندارد، شاید مانند عده
ای برای سرگرمی از مجرای  ای را وسیله در ذهن داشته باشد که به بور کلی بازی رایانه

هاای   داند که به دلیال وجاود و روزآمادی ماداو  فنااوری      رایانه و فناوری دیجیتا  می
هاا   ازیشود تا از یک سو برفداران با  ای خاص به آن افزوده می پیشرفته، هر روز جاذبه

را بیش از پیش مجذوب و دلباخته بازی نمایاد و از ساویی دیگار درآمادی سرشاار را      
های مهیج کند. اما نکته جالب توجه این است که به نظار   نصیب سازندگان این سرگرمی

رسد، در میان اهل فن نیاز تعریفای ماورد اجماا  در خصاوص چیساتی و ماهیات         می
ر نهایت شاید همان تعبیر ابتدایی مذکور در ساطور  و د 3ای وجود ندارد های رایانه بازی

فوق برای ورود به بحث اصلی این نوشتار، وافی به مقصود باشاد. آنچاه بیشاتر جلاب     
ای یکی از سودآورترین و بزرگترین  سازی رایانه کند این است که صنعت بازی توجه می

میلیاارد دالر   85، دهند ، آن بور که آمارها نشان می0232صنای، امروزی است. در سا  
شاود کاه رشاد     ای ثبت شده است و تخماین زده مای   های رایانه درآمد در صنعت بازی

                                                           
1. Simon Egenfeldt-Nielsen, Jonas Heide Smith and Susana Pajares Tosca, Understanding 

Video Games: The Essential Introduction, Routledge, 2016, p. 5. 
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برای این صنعت محقاق خواهاد شاد؛ ایان در حاالی       0232درصدی تا سا   32حدود 
درصادی و صانعت موسایقی     2.5است که صنعت سینما در همین بازه زماانی رشادی   

دهاد کاه    این آمار و ارقا  به خوبی نشان مای  3درصدی را تجربه خواهند کرد. 2.3رشد 
ای در جهاان کام نیساتند و ثانیااً ایان افاراد وجاوه قابال          های رایاناه  اوالً مشتاقان بازی

کنند؛ ایان گفتاه    ای را به صور  سالیانه برای سرگرمی محبوب خود صرف می مالحظه
باشایم کاه باازی     به این معناست که نباید این تصور نادرست را کماکان در ذهن داشته

فق  مخصوص کودکان است! ببق آماری که توس  یکی از نهادهای ناظر در ماه آوریل 
هاای کاامپیوتر    منتشر شده است، متوس  سن افرادی که در جهان باه باازی   0237سا  
0ها هستند. درصد خانم 23درصد آقایان و  59سا  است که از این تعداد  15پردازند  می

 

جای تأمل بسیار دارد ایان اسات کاه آثاار روحای و روانای       اما سوا  بعدی که   0)
توان قائل بر آن باود کاه فاردی     کنندگان چیست؟ به عبار  دیگر آیا می ها بر بازی بازی

پردازد، ممکن است تحت تااثیر ایان باازی قارار      ای می ها به بازی رایانه که روزها و ماه
هاای   یشتر مصداق دارد؛ بازیهای خشن ب گیرد؟ این سوا  به بور خاص در مورد بازی

هاایی از قتال و    کاه بارای ایجااد هیجاان بیشاتر، صاحنه      « اکشن»جنگی یا به اصطالح 
گذارناد و جالاب اینجاسات کاه قسامت       ها را به نمایش مای  ریزی بویژه در جنگ خون
دهند کاه باالغ بار     ها تشکیل می های پردرآمد را نیز همین قسم از بازی ای از بازی عمده
اناد؛ و ایان در حاالی     ای را به خود اختصااص داده  های رایانه ز فروش بازیدرصد ا 52

درصاد فاروش    5کمتار از  « اساتراتژیک »های فکاری یاا اصاطالحاً     است که سهم بازی
توان از دیدگاه روانشناسی بر این باور عمومی مهر تأییاد زد کاه    اما آیا می 1هاست. بازی
ر خود درآورده و خشونت را در کردار مخابباان  توانند ذهن افراد را به تسخی ها می بازی

؛ برخای بار   2خود نهادینه سازند؟ در این خصوص تشتت آرای اهل فن بسیار زیاد است
های خشن، مخابب خود را نسابت باه خشاونت و رفتاار      تردید بازی این باورند که بی

                                                           
1. Ibid., p. 17. 

2. http://www.bigfishgames.com/blog/2017-video-game-trends-and-statistics-whos-playing-what - and -

why/ (accessed 23 July 2017). 

3. Genre breakdown of video game sales in the United States in 2016, available at: 

https://www.statista.com/statistics/189592/breakdown-of-us-video-game-sales-2009-by-

genre/ (accessed 23 July 2017). 

4. BBC, Horizon: How video games can change your brain, available at:  
http://www.bbc.com/news/technology-34255492 (accessed 23 July 2017). 

http://www.bigfishgames.com/blog/2017-video-game-trends-and-statistics-whos-playing-what%20-%20and-why/
http://www.bigfishgames.com/blog/2017-video-game-trends-and-statistics-whos-playing-what%20-%20and-why/
https://www.statista.com/statistics/189592/breakdown-of-us-video-game-sales-2009-by-genre/
https://www.statista.com/statistics/189592/breakdown-of-us-video-game-sales-2009-by-genre/
http://www.bbc.com/news/technology-34255492
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یز از کنند تا جایی که ممکن است چنین رفتاری در سطح اجتماعی ن تفاو  می خشن بی
تابند و حتی باه عکاس    آنان بروز نماید و برخی دیگر به هیچ روی این دیدگاه را برنمی

ای دف، شاده و ایان امار     های رایانه اعتقاد دارند که خشونت ذاتی افراد از بریق بازهای
بحث در خصاوص درساتی یاا     3شود. مان، از بروز این خشونت در صحنه اجتماعی می

های فوق از حوصله این نوشتار خارج است؛ اما اگر قائال بار    نادرستی هریک از دیدگاه
ای از حقیقات   توانناد بهاره   آن باشیم که به هر حا  هر یک از نظریا  متضاد فوق، مای 

برده باشند، باید بپرسیم که آیا اصوالً در علم حقوق راهکاری برای مقابله باا آثاار ساوء    
بینی شده است؟ و آیا الزاماتی حقاوقی   یشای بر مخاببان آنها پ های رایانه احتمالی بازی

ای وجود دارند؟ موضو  ایان مقالاه،    های رایانه برای مهار آثار ناخوشایند احتمالی بازی
عمدتًا پرداختن به پاسخ هماین پرساش اسات؛ اماا پایش از آن ضارور  دارد، ساوا         

 مقدماتی دیگری را نیز به بحث گذاریم.

هاای خشان، نقاض حقاوق      نتیجۀ انجا  باازی  توان قائل بر آن بود که در آیا می  1)
هاای   الملل بشردوستانه رخ داده باشد؟ در بسایاری از باازی   الملل بشر یا حقوق بین بین

ژانر اکشن، کشتار لیرنظامیان یا شکنجه برای گرفتن اعتراف به چشم می خورد؛ لاار   
هاای   بیل بازیهای عادی در این ق اموا  دیگران و یا تخریب اموا  عمومی نیز از صحنه

رود؛ همچنین کاربرد تسلیحا  نامتعاارف علیاه اهاداف نظاامی و      ای به شمار می رایانه
این قبیل اقداما  اگر در فضای  0ای رایج است. های رایانه لیرنظامی در بسیاری از بازی

واقعی رخ داده باشند، مرتکبان آنها با اتهاما  بسایار سانگینی از جملاه اتهاا  جنایات      
شوند اما حقیقت این است که در فضای باازی،   جنایت علیه بشریت مواجه میجنگی یا 

تا هر اندازه هم که خشونت اوج بگیرد، هیچ جرمی در واقعیات رخ ناداده و لاذا هایچ     
ناویس   اتهامی نیز متوجه بازیکن نخواهدبود. اما آیا شرکت تولیدکننده این بازی یا برنامه

هاای   توان قائل بر آن بود که ساازندگان باازی   ا میاین بازی نیز همین وض، را دارد؟ آی
اند؟ در گفتاار ذیال باه ایان      ای نیز مرتکب نقض هیچ قاعده و قانونی نشده خشن رایانه

                                                           
1. Alan Wilocx, “Regulating Violence in Video Games: Virtually Everything”, Journal of the 

National Association of Administrative Law Judiciary, vol. 253, Spring 2011, pp. 301-306. 

2. Ben Clarke, Christian Rouffaer and Francois Senechaud, “Beyond the Call of Duty: Why 

Shouldn’t Video Game Players face the Same Dilemmas as Real Soldiers?” International 

Review of the Red Cross, vol. 94, no. 886, Summer 2012, pp. 714-720. 
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 پرسش خواهیم پرداخت.

ای  هاای اااادا    المللی موجود برای سااندداا  باانی   ب. الزامات حقوقی بین

 خشن

یجاد هیجان بیشاتر در تولیادا  خاود،    ای برای ا های رایانه برخی از سازندگان بازی
توانند بالقوه مروج خشونت و ددمنشای باشاند؛    کشند که می هایی را به تصویر می صحنه

های لیردولتی ترویج چناین خشاونتی    لذا بدیهی است که در میان حقوقدانان و سازمان
و با انتقاد مواجه شده باشد و هر یک به سهم خود در تاالش باشاند تاا ضامن گفتگاو      

ای و سایر متولیان امار، خشاونت بای حاد و حصار       های رایانه تعامل با سازندگان بازی
توان از نظار دور داشات    از سوی دیگر، نمی 3ها را مهار کنند. منعکس شده در این بازی

دهند محصاوال    ای نیز ترجیح می های رایانه های عمده و معتبر سازندۀ بازی که شرکت
ها، تداو   نینی مصون نگاه دارند؛ ولی قطعاً اولویت این شرکتخود را از انتقادا  این چ

و افزایش جذب مخابب و در نتیجه سودآوری بیشتر است و لذا باا ایان بااور کاه اوالً     
های خشن، موجاب   ها تأثیری بر رفتار مخاببان خود ندارند و نیز کاستن از صحنه بازی
خواهااد شااد، در مقاباال کنناادگی بااازی و در نتیجااه فروریاازش محبوبیاات آن   کساال
رساد راهکاار موجاود     کنند. بنابراین، به نظر می های کنشگران مدنی مقاومت می خواسته

هاای   هاای تولیدکنناده باازی    برای حل این تعارض دستیازی به قوانینی است که شرکت
سازند. اما آیا اصوالً چنین قاوانینی در نظاا     ای را به عد  ترویج خشونت وادار می رایانه
هاای   تاوان شارکت   المللی وجاود دارد و اگار پاساخ م بات اسات، آیاا مای        قی بینحقو

 خصوصی را ملز  به رعایت مفاد و مقررا  مطروحه در این قوانین دانست؟
الملال،   در بدو امر باید این مساله را مطمح نظر قرار دهیم کاه در نظاا  حقاوق باین    

ها نیز مخابب خااص   ین دولتها هستند و هم المللی دولت اصوالً واضعان تعهدا  بین
توانناد باا    ها می آیند. البته بدیهی است که دولت تعهدا  این نظا  حقوقی به حساب می

های خصوصی را ملاز  باه    وض، قوانین داخلی، تابعان خود اعم از شهروندان و شرکت
لای  المل رعایت الزاماتی نمایند ولی این الزاما  بیشتر از آنکه ریشه در نظا  حقوقی باین 

                                                           
1. Can Video Games Help Save Lives?, available at: http://blogs.icrc.org/gphi2/2015/04/10/can-

video-games-help-save-lives/ (accessed 11 January 2017). 

http://blogs.icrc.org/gphi2/2015/04/10/can-video-games-help-save-lives/
http://blogs.icrc.org/gphi2/2015/04/10/can-video-games-help-save-lives/
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ای از  گیرد؛ هر چند کاه باه زعام عاده     داشته باشد، از عناصر حاکمیت دولت نشا  می
المللای حقاوق بشار و نیاز حقاوق       حقوقدانان برخی از تعهدا  مصرح در نظاما  بین

ها، بازیگران لیردولات   الملل بشردوستانه جنبه عا  و فراگیر دارند و عالوه بر دولت بین
ارنده با این گروه اخیر هم داستان است و در مجالی دیگر باه  . نگ3گیرند را نیز در بر می

. از این روی در این قسمت به مصادیق ایان تعهادا    0این موضو  اشاراتی داشته است
هاای   پردازیم و در گفتار بعدی، راهکارهای موجاود در فارض عاد  التازا  شارکت      می
ررا  بار محصاوال  ایان    المللی یا عد  اعما  ایان مقا   ساز به موازین حقوقی بین بازی

 ها را به بحث خواهیم گذارد. شرکت
رعایت و تضمین »المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، تعهد عا   در نظاما  بین

ایان اسات کاه هماه     « رعایات »این موازین مورد تأکیاد قارار دارد. منظاور از    « رعایت
د باشاند و منظاور از   کنشگران اعم از دولت و لیردولت باید به مفاد این تعهادا  پایبنا  

این است که بازیگران دولتی و لیردولت باید هر جهاد و کوششای را   « تضمین رعایت»
در جهت الزا  سایرین به مراعا  این موازین و مقررا  در دستور کاار قارار دهناد. از    

توان ایان نتیجاه را اساتنباط نماود کاه چنانچاه در ماوازین حقاوق          این قاعده کلی، می
هدی به عد  ترویج خشونت از مجارای هنار و سارگرمی و باازی وجاود      الملل، تع بین

هاا و باازیگران لیردولات     داشته باشد، این تعهد جنبه عا  داشته و بار جملگای دولات   
شود. بنابراین، مساله اساسی که در این قسمت باید به آن اندیشیده شاود، باه    تحمیل می
صاص دارد؛ به عبار  دیگر، ساوا   های وارد بر اصل بنیادین آزادی بیان اخت محدودیت

های قلمرو آزادی بیان قائل بر آن بود که  توان با استناد به محدودیت این است که آیا می
ای که مخابب خود را نه به صور  منفعل بلکه باه صاور     نمایش خشونت در رسانه
 هایی مواجه باشد؟ سازد، باید با محدودیت فعا  با خود همراه می

المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعما  حق آزادی بیان را  از می اق بین 39  مادۀ 1بند )

                                                           
1. Andrew Clapham, “Human Rights Obligations for Non-State-Actors: Where are We Now?”, 

Essays in International Law and Relations in Honour of Louise Arbour, edited by Fannie 

Lafontaine and François Larocque, available at SSRN:  
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2641390 (accessed 11 January 2017). 

 های فراملی: پیمان جهانی و چارچوب حمایت، احترا  و جبران سازمان ملل حقوق بشر و شرکت»پوریا عسکری،  .0
، صا .  3190، شهردانش، ۸0الملل در قرن  المللی و حقوق بین جامعه بین، در ویراسته سید قاسم زمانی، «متحد
102-133. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2641390
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دارد که این حق ممکن اسات   های خاصی دانسته و اشعار می مستلز  حقوق و مسئولیت
های معینی بشود که در قانون تصریح شده و برای احتارا  باه حقاوق و     تاب، محدودیت

خالق عمومی ضرور  داشته باشاد.  حی یت دیگران و یا حفح امنیت ملی یا سالمت و ا
همین می اق نیز به صراحت هرگونه تبلیغ برای جنگ یا دعو  به تنفر ملای یاا    02مادۀ 

نژادی یا مذهبی را که محرک تبعیض یا مخاصمه یا اعما  زور باشد باه موجاب قاانون    
 ممنو  دانسته است.

ای تبلیغاا  علنای    با تدقیق در این مواد، روشن است که چنانچه در یک بازی رایانه
برای جنگ و یا تنفر ملی، نژادی یا مذهبی به صور  عریان صور  پذیرد، محتوای آن 

می اق قرار خواهد داشت. البتاه ایان قبیال ماوارد کمتار در       02بازی در مغایر  با ماده 
هاا معماوالً    خورند؛ اک ر اینگوناه باازی   های معتبر به چشم می های ساخت شرکت بازی

های خود را به صور  رایگان در فضای وب  گان آماتور هستند که بازیمحصو  سازند
هاای   دهند. اما همانطور که در باال اشااره شاد، عماده صاحنه     در اختیار دیگران قرار می

ای شاامل شاکنجه، تجااوز و آزار جنسای و نقاض ماواد و        هاای رایاناه   خشن در بازی
های ژانر جنگی یافت شده کاه   زیالملل بشردوستانه هستند که در با مقررا  حقوق بین

شاوند. کمیتاۀ حقاوق بشار، تفسایر       می اق مربوط مای  39  مادۀ 1به بور خاص به بند )
نمایاد و در نظریاه    مضیق از این محدودیت را با اساتناد باه اصال تناساب تجاویز مای      

خود بر دقیق بودن و متناسب بودن محدودیت مصارحه در قاانون و    12تفسیری شمارۀ 
دیوان اروپایی حقوق بشر نیاز در شارح مفهاو      3ین محدودیت اصرار دارد.عد  کلیت ا

دارد که این عبار  مفهومی محدودتر از مطلوب، معقو  یاا مفیاد را    بیان می« ضرور »
توان قائل بر آن بود که نهادها و ارکان حقاوق بشاری،    در کل، می 0کند. به ذهن افاده می

پذیرناد   هستند و به ساادگی نمای   39  مادۀ 1بند ) معتقد به ارائه تفسیر بسیار مضیقی از
. البتاه متاسافانه، موضاو     1هایی بر اصل رکین آزادی بیاان تحمیال شاود    که محدودیت

ای هنوز در دستور کار شورای حقوق بشار یاا مخبار ویاژۀ      های رایانه خشونت در بازی

                                                           
1. UN Doc. CCPR/C/GC/34, 12 September 2011, para. 34. 

2. European Court of Human Rights, Application No. 6538/74, The Sunday Timesv. The United 

Kingdom(26 April 1979), para.59. 
ای، ناک: یلادا خساروی،     هاای رایاناه   . برای مطالعه بیشتر در خصوص رابطه حقاوق بشار و آزادی بیاان باا باازی     1

 ، در همین مجموعه مقاال .«ها ها و فرصت های رایانه ای و حقوق بشر؛ چالش بازی»
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المللای   ای یا باین  قهای نیز در سطوح منط شورا در زمینۀ آزادی بیان قرار نگرفته و پرونده
ای خشان ساراغ ناداریم؛ تنهاا      هاای رایاناه   بر بازی 39  مادۀ 1در خصوص اعما  بند )

های وارد شاده بار آزادی    اند تا اعما  محدودیت مراج، قضایی که فرصت این را داشته
ای را مورد مداقه و بحث قرار دهند، مراج، دادگستری و دیاوان   های رایانه بیان در بازی

هاا و   حقای خواهاان   اند که در چندین پرونده رأی بر بی ایاال  متحده آمریکا بودهعالی 
در 3اناد.  ای خشان صاادر کارده    های رایانه های مضیق بر بازی عد  اعما  این محدودیت

های منجر باه قتال در مادارع ایااال  متحاده       ها که بیشتر بعد از تیراندازی این پرونده
ای، محرکای بارای    هاای رایاناه   این نظر بودند که بازی ها بر تشکیل شده بودند، خواهان

شاوند و مراجا، قضاایی     ارتکاب این جنایا  توس  نوجوانان آمریکایی محساوب مای  
؛ شاید به دلیل اینکه همانطور که در مقدماه  0اند ها را رد کرده ایاال  متحده، این استدال 

هاا بار ساالمت     وء باازی ذکر شد، هنوز در علو  جامعه شناسی و روان شناسی تاثیر سا 
عمومی و روانی مخاببان اثبا  نشده است یا حداقل باید قائل بر آن بود که متخصصان 

اند که شخصای بتواناد منحصاراً و مجازای از      این علو  هنوز به این اجما  دست نیافته
سایر عوامل شخصی، خانوادگی، اجتماعی یا محیطی و صرفاً به دلیل لوبه ور شدن در 

ای، مرتکب جر  یا جنایت هولناکی در فضای حقیقی شاود و مراجا،    ی رایانهفضای باز
قضایی نیز با تأسی از همین عد  اجما  و قطعیت میان اهال فان، در حمایات از آزادی    

 1تابند. را بر نمی 39  مادۀ 1بیان و حقوق بشر، تفاسیر موس، و گنگ از بند )
هاای   طور که در ماورد سااخت فایلم   رسد همان با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می

هاای جناایی و قتال و لاار  هساتند،       سینمایی یا مساتند خشان کاه مملاو از صاحنه     
                                                           

1 Ben Clarke, Christian Rouffaer and Francois Senechaud, op.cit., footnote no. 43: American 

Amusement MachineAssociationv.Kendrick, CA7 2001, 244. F. 3d 572, 577;Benoitv.Nintendo 

of America, Inc.2001 Lsa. Dist. Ct. See also: Brown v. Entertainment Merchants Association, 

131 S. Ct. 2729 (2011). 
2. Martha L. Arias, “Violent Video Games are Constitutionally Protected Speech”, available at: 

https://www.ibls.com/internet_law_news_portal_view.aspx?s=latestnews&id=2539  

(accessed 11 January 2017). 

 برای مطالعه بیشتر در خصوص نظر دیوان عالی ایاال  متحده در پرونده براون، نک: .1
Benjamin Cirrinone, Video Games as Free Speech (A Thesis), University of Maine, May 2014, 

available at: 

http://digitalcommons.library.umaine.edu/honors/162/?utm_source=digitalcommons.library.u

maine.edu%2Fhonors%2F162&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages 

(accessed 11 July 2017). 

https://www.ibls.com/internet_law_news_portal_view.aspx?s=latestnews&id=2539
http://digitalcommons.library.umaine.edu/honors/162/?utm_source=digitalcommons.library.umaine.edu%2Fhonors%2F162&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages
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هاای   المللی قابل کشف نیست، در مورد باازی  محدودیت چندانی در عرصه حقوقی بین
هاای   توان باه ساهولت از الازا  شارکت     می اق، نمی 02ای نیز به جز در مورد مادۀ  رایانه

هاا   المللی در ایان باازی   ای در من، به تصویر کشیدن جنایا  بین های رایانه زیسازندۀ با
 سخن به میان آورد. 

هاا قارار    المللی دولت اما این یک روی سکه است، در روی دیگر سکه، تعهدا  بین
دارد که ضامن حفح نظم عمومی و اخالق حسنه در جامعاه خاود هساتند و نیاز وفاق      

شردوستانه، ملز  به آموزش این موازین در ساطوح عماومی   المللی حقوق ب مقررا  بین
ای، توافقی در  توان قائل بر آن بود که اگر در جامعه . بنابراین می3باشند به لیرنظامیان می

ای بر سالمت عماومی   های خشن رایانه میان اهل فن دا  بر اثرگذار بودن احتمالی بازی
الملال، ملاز  باه     ق موازین حقوق باین جامعه شکل گرفته باشد، دولت در آن جامعه وف

ای خواهد بود. این الزامی است که به باور خااص،    های رایانه مداخله در محتوای بازی
شاود.   از تعهد به رعایت و تضمین رعایت حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ناشای مای  

ادی ها مانند احترا  به اصل آز بدیهی است که در عمل به این تعهد، سایر تعهدا  دولت
هاا باا مطالعاه دقیاق و      رود کاه دولات   بیان نباید مورد خدشه قرار گیرد؛ بلکه انتظار می

هاای   کارشناسی، قوانینی ماوثر و هدفمناد را در خصاوص نظاار  بار محتاوای باازی       
ای وض، نموده و نهادهای تخصصی جام، االبرافی را برای عمل باه ایان قاوانین     رایانه

 تمهید و تجهیز نمایند.

 ای  های ااااد  الزامات حقوقی و اجتماعی متوج  ساندداا  بانی ج. ساار

المللای تعهاداتی    رلم اینکه در نظا  حقوقی بین ماحصل گفتار قبل این است که علی
ای نیز هست، اماا ایان    های رایانه های سازنده بازی وجود دارد که قابل تعمیم به شرکت

توانناد در هماه ماوارد، از     د، الزامااً نمای  آی تعهدا  با تفسیر مضیقی که از آنها بعمل می
ای جلوگیری کنند. از این روی، شاید تکیاه   های رایانه های خشن در بازی نمایش صحنه
الملل به تنهایی برای للبه بر این معضل وافی به مقصاود نباشاد و از ایان     بر حقوق بین

ه خاود  هایی که نسابت باه ساالمت عماومی و اخالقای جامعا       حیث آن دسته از دولت
                                                           

الملال بشردوساتانه، ژان    از مجموعه قواعد عرفی حقوق باین  321برای مطالعه در خصوص این تعهد، نک: قاعده  .3
المللای   ، ترجمه قوه قضاییه و کمیته باین عرفیالمللی بشردوستانه  حقوق بینماری هنکرتز و لوئیس دوسوالدبک، 

 .735-739، ص . 3127صلیب سرخ، مجد، 
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ناک هستند، باید با وض، قوانین و مقرراتای در ساطح ملای باه مقابلاه باا تشاویق و         بیم
هاای   ای اقدا  کنند. البته، قطعاً اعما  محادودیت  های رایانه ترلیب به خشونت در بازی
ای  های عمومی و از جملاه حاق آزادی بیاان در هایچ جامعاه      بی حد و حصر بر آزادی

های متعادد گزارشاگر ویاژۀ     دارد همانطور که در گزارشمطلوب نیست و لذا ضرور  
های اعما  شده  آزادی بیان شورای حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است، محدودیت

بر آزادی بیان جنبه حصری داشته و دست مسئوالن امر را در ارائه تفسیر موسا، از ایان   
 .3ها باز نگذارند محدودیت

کناد   ای از همین الگوی کلی پیروی می ی رایانهها اعما  محدودیت بر محتوای بازی
و روشی است که در بسیاری از کشورها و از جمله در کشور ماا در دساتور کاار قارار     

. معموالً روش کار به این شکل است که نهادی به موجب قانون، متولی نظاار  و  0دارد
ی الز  بارای نشار   شود که این نهاد، اوالً مجوزها ای می های رایانه بررسی محتوای بازی

هاای   بندی سنی، شارکت  کند و ثانیاً با اعما  نوعی از رده ای را صادر می های رایانه بازی
رساانی در خصاوص    دارد تاا نسابت باه آگااهی     ای را وا می های رایانه تولیدکننده بازی

بندی سنی، این ویژگی را نیاز در   محتوای تولیدا  خود اقدا  نمایند. اعال  و اعما  رده
 کند. ها را در کنتر  کودکان و نوجوانان یاری می ردارد که خانوادهب

بندی سنی  ای متولی صدور مجوز و نیز اعما  رده های رایانه در ایران، بنیاد ملی بازی
هاای   بندی سنی باازی  بندی، نظا  ملی رده های کامپیوتری است. برای اعما  رده در بازی
بنادی   ها را در پنج ردۀ سانی گاروه   است که بازی مورد نظر این نهاد (ESRA)ای  رایانه
ای نهاادی لیردولتای اسات کاه تحات نظار وزار         های رایاناه  بنیاد ملی بازی 1کند. می

کناد و اساسانامۀ آن باه تاییاد شاورای عاالی انقاالب         فرهنگ و ارشاد اسالمی کار مای 
 2فرهنگی رسیده است.

خاود اختیاارا  الز  بارای     رساد، وفاق اساسانامۀ    وجود چنین نهادی که به نظر می
ای را دارد مغتانم اسات؛ اماا از آنجاا کاه بنیااد در        هاای رایاناه   نظار  بر محتوای بازی

                                                           
 مخبر ویژه شورای حقوق بشر را مالحظه کنید: 0238برای مطالعه بیشتر، گزارش سا   .3

UN Doc. A/HRC/32/38, 11 May 2016. 

2. Alan Wilocx, op.cit., pp. 275-298. 

 برای ابالعا  بیشتر، نک:  .1
http://www.ircg.ir/fa/service/4 (accessed 11 July 2017). 

4. http://www.ircg.ir/fa/page/1 (accessed 11 July 2017). 

http://www.ircg.ir/fa/service/4
http://www.ircg.ir/fa/page/1
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ای لیرانتفاعی و لیردولتی معرفی شده، قطعاً اعما  اختیاارا    اساسنامه به عنوان موسسه
ای اسات، توسا  چناین نهاادی      های رایاناه  حاکمیتی که الزمه نظار  بر محتوای بازی

ای یاا   هاای رایاناه   بنادی سانی باازی    محمل قانونی ندارد. از سویی دیگر، نظا  ملی رده
هاای قابال    فرآیند صدور مجوز در بنیاد، برعکس آنچه در باال در خصوص محادودیت 

اعما  بر حق آزادی بیان گفته شد، جزییا  روشن و دقیق چندانی نادارد و لاذا شااید    
امل در راستای تعهدا  جمهوری اسالمی ایران بباق  فعالیت این نهاد را نتوان به بور ک

الملل در جهت احترا  به رعایت و تضامین رعایات حقاوق بشار و حقاوق       حقوق بین
هاای   بشردوستانه دانست. راهکار منطقی، وض، قانون در این زمیناه اسات کاه دساتگاه    
تضامین  اجرایی بتوانند با توسل به قانون مصوب نهادهای تقنینی عمل کرده و موجبا  

سالمت جامعه و احترا  به اخالق عمومی را فراهم آورند. بدیهی است که قانونگاذاری  
در این حوزه، مستلز  صرف وقت و بررسی کارشناسی دقیق است ولی ایان امار نبایاد    
سبب شود که مسئوالن امر از توجه به این حوزه لافل شده و مساله نظار  را به نهادی 

 .3دهد، واگذارند ها را مطمح نظر قرار می ای فنی بازیه لیردولتی که بیشتر جنبه
ای در  هاای رایاناه   آمیاز باازی   وض، قوانین مربوط باه مقابلاه باا محتاوای خشاونت     

کشورهای مختلف جهان، از آمریکا و اروپا گرفته تا اساترالیا و ژاپان و ... روناد رو باه     
های جهان موفق  ر، دولترسد در سالیان نه چندان دو کند و به نظر می رشدی را بی می

هاای   خواهند شد که فرآیند تقریبا یکپارچه و یکنواختی را برای نظار  بر محتوای بازی
ای تدوین و تهیه نمایند؛ اما تا آن زمان و نظر به اینکه هار روز بایش از پایش باه      رایانه

رساد   یشود، به نظار ما   ای در سرتاسر جهان افزوده می های رایانه تعداد دلباختگان بازی
المللای صالیب    المللی و از جمله کمیتاۀ باین   راهکار دیگری که برخی از موسسا  بین

اند، بتواند م مر ثمر باشد. این راهکاار کاه بار گفتگاو و تعامال باا        سرخ در پیش گرفته
ها را تشاویق   ای مبتنی است، سازندگان این بازی های رایانه های تولیدکنندۀ بازی شرکت
؛ این گفته به این معناست کاه  0تر کنند ی را به فضای واقعی نزدیککند که فضای باز می

                                                           
های مختلاف تنظایم    های رایانه ای و مسائل مرتب  با آنها در حوزه البته قوانین متعددی در ایران در خصوص بازی .3

هاای رایاناه ای    متاسفانه هیچ کدا  از قوانین مزبور، فرآیند دقیقی را جهت نظار  بر محتوای باازی شده است که 
 معین نمی کنند. برای بررسی قوانین موجود، نک:

http://www.ircg.ir/fa/news/3687 (accessed 12 July 2017). 
2. Red Cross Wants Video Games To Get Real On War Crimes, available at:  

http://www.ircg.ir/fa/news/3687
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اگر در فضای واقعی، کشتار عمدی لیرنظامیان یا تعرض به تمامیت جسمانی دیگران باا  
ای نیاز   هاای رایاناه   توانند در باازی  ها می شود، این قبیل مجازا  هایی مواجه می عقوبت

شادن فضاای باازی، بار میازان هیجاان آن       تار   نمود داشته باشند تا از یک برف واقعی
المللای آشانایی    بیافزاید و از سوی دیگر بازیکنان نیز عماالً باا مقاررا  و قاوانین باین     

 بیشتری پیدا کنند.

تواناد   های تجاری نیز مای  در عین حا ، تأکید بر دکترین مسئولیت اجتماعی شرکت
ای ماورد توجاه    رایاناه هاای   های سازنده بازی به عنوان عامل دیگری در تشویق شرکت

قرار گیرد. دکتارین مسائولیت اجتمااعی در واقا،، مناادی ناوعی از تعهادا  حقاوقی         
ها و فعاالن عرصه تجار  و اقتصاد است که هرچناد شااید    المللی نر  برای شرکت بین

ای نتوان آنها را به بور قط، به همه تعهادا    همانطور که در باال اشاره شد، به زعم عده
موازین حقاوق بشار و حقاوق بشردوساتانه متعهاد دانسات ولای مسائولیت         منبعث از 

کند که به صور  خودخواساته تعهاداتی را در جهات     ها اقتضا می اجتماعی این شرکت
های تجاری نیاز از ایان    شرکت 3حفح سالمت عمومی و اخالق حسنه بر خود بار کنند.

، یک کد رفتاری برای عمال  اند و بسیار معمو  است که در هر صنفی ایده استقبا  کرده
پیمان جهاانی، باه ابتکاار ساازمان ملال متحاد بارای         0به مسئولیت اجتماعی تهیه شود.

تشویق فعاالن حوزۀ تجار  به مراعا  حقوق بشار و ساند ماونترو باه ابتکاار کمیتاۀ       
هاای نظاامی و امنیتای     المللی صلیب سرخ و دولت سوییس بارای تشاویق شارکت    بین

شاوند. تهیاۀ کُاد     موثر از این قبیل کُدهای رفتاری محسوب می ، نمونه هایی1خصوصی
ای دور از دسترع نیسات، همانگوناه کاه     های رایانه رفتاری مخصوص سازندگان بازی

                                                                                                                                        
http://www.npr.org/sections/alltechconsidered/2013/10/12/232480753/red-cross-wants-video-

games-to-get-real-on-war-crimes; http://intercrossblog.icrc.org/blog/icrc-to-weigh-in-on-

gaming -the-laws-of-war-at-major-us-conference?rq=video%20games; 

http://blogs.icrc.org/gphi2/2015/04/10/can-video-games-help-save-lives/ (accessed 12 July 

2017). 

، شاهردانش،  المللای  حقوق سرمایه گذاری خارجی در رویه داوری بین، نک: پوریا عسکری، برای مطالعه بیشتر. 3
 .029-122، ص . 3192

2. Errol P. Mendes, Global Governance, HumanRights and InternationalLaw - Combating the 

Tragic Flaw, Routledge, 2014, pp. 174-229. 
3. The International Code of Conduct for Private Security Service Providers (ICoC), available 

at: http://www.icoca.ch/ (accessed 25 July 2017) 

http://www.npr.org/sections/alltechconsidered/2013/10/12/232480753/red-cross-wants-video-games-to-get-real-on-war-crimes
http://www.npr.org/sections/alltechconsidered/2013/10/12/232480753/red-cross-wants-video-games-to-get-real-on-war-crimes
http://intercrossblog.icrc.org/blog/icrc-to-weigh-in-on-gaming-the-laws-of-war-at-major-us-conference?rq=video%20games
http://intercrossblog.icrc.org/blog/icrc-to-weigh-in-on-gaming-the-laws-of-war-at-major-us-conference?rq=video%20games
http://blogs.icrc.org/gphi2/2015/04/10/can-video-games-help-save-lives/
http://www.icoca.ch/
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کُد  3گانه آن نباید ناممکن تلقی شود. 32ها به پیمان جهانی و اصو   پیوستن این شرکت
هاای ساازنده    کاه هماۀ شارکت    رفتاری پیشنهادی، باید شامل قوانین و مقرراتای باشاد  

هاای خشان و بادون اعماا       ای را ملز  کناد تاا اوالً از نماایش صاحنه     های رایانه بازی
مجازا  که شامل نقض فاحش مقررا  حقوق بشر و حقوق بشردوستانه اسات پرهیاز   

های تولیدی خاود برخای از قواعاد ابتادایی و در عاین       کنند و ثانیاً تالش کنند در بازی
حقوق بشار و حقاوق بشردوساتانه را باه مخابباان خاود القااء نمایناد؛         حا  هنجاری 

قواعدی شامل من، قتل و مجازا  خودسرانه، منا، کشاتار لیرنظامیاان، منا، حملاه باه       
 اماکن و اموا  لیرنظامی و ... . 

 د. فرجام سخن

ای، سرگرمی محبوب دنیای معاصر هستند؛ قشر ک یری از کودکاان و   های رایانه بازی
اند و این رونادی   ای شده های رایانه باختۀ بازی االن اعم از زن و مرد، شیفته و د بزرگس

کناد و هار روز بایش از     است که فعالً بی هیچ تردیدی بر مدار صعودی بی بریق مای 
هاای   ای افزوده خواهاد شاد؛ خاصاه آنکاه پیشارفت      های رایانه پیش، بر محبوبیت بازی

ای  هاای رایاناه   هوش مصانوعی و ... نیاز باه باازی    فناورانه و از جمله واقعیت مجازی، 
ای جدید با امکاناتی متفااو  باه باازار مصارف      اند و روزی نیست که بازی افزوده شده

روانه نشود. حاصل ایان رویادادها، لارق شادن بیشاتر و بیشاتر بازیکناان در فضاای         
ساازی   باازی های عمادۀ   ور شدن شرکت ای و لوبه های رایانه هنرمندانه و خالقانۀ بازی

های هنگفت و سودهای سرشار اسات. حصاو  چناین نتیجاۀ مطلاوبی       جهان در ثرو 
ای، بی هزینه نیست و قطعاً ضارور  دارد کاه حاداقل     های رایانه برای سازندگان بازی

هاای حقاوقی و اجتمااعی     سازی جهان، با اشراف بار مسائولیت   های عمدۀ بازی شرکت
ها بر  تر در خصوص آثار روحی و روانی بازی ستردهخود، اوالً زمینه را برای تحقیقا  گ

                                                           
1. The Ten Principles of the UN Global Compact, available at:  
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles (accessed 25 July 2017) 

سازی جهاان باه پیماان جهاانی     های عمده بازی، هیچ یک از شرکت3198تا لحظه نگارش این سطور در تابستان 
کاه ماورد   « رفتار بد»های خشن یا مجازا   ورد نمایش صحنهاند و نیز هیچ کد رفتاری خاصی در مملحق نشده
المللای   توان گرفت؛ هرچناد کاه نااظران کمیتاه باین      ای باشد، سراغ نمی ساز رایانه های عمده بازی وفاق شرکت

هاای خشان    هایی را برای پرداختن به صحنه ها، دستورالعمل اند که برخی از این شرکت صلیب سرخ اشاره کرده
 ن قبیل رفتارها در دست تهیه دارند:و مجازا  ای

Can Video Games Help Save Lives?,op.cit. 

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
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مخاببان خود فراهم آورده و ثانیاً به تهیۀ کدهای رفتاری مبادر  کنناد کاه باه موجاب     
ای باه ساالمت عماومی و اخاالق      ای نتوانند به هایچ روی، خدشاه   های رایانه آنها بازی

ای نیز  های رایانه ۀ بازیهای سازند جامعه وارد آورند. در عین حا ، این انتظار از شرکت
المللای در قالاب محصاوال      رود که با القاء و آموزش برخی از مفاهیم و اصو  بین می

های مختلف اجتمااعی را در دساتیابی باه اهاداف خاود اعام از        خود، کنشگران عرصه
 3احترا  بیشتر به حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، توسعه، عدالت و ... یاری رسانند.

هاا را بایش از گذشاته تحات      االشاره، دولات  دیگر، توجه به واقعیا  فوقاز سویی 
فشار قرار داده تا نسبت به سالمت عمومی و اخالقِ حسنه در جامعۀ خود حساع بوده 

المللی خود در رعایت و تضمین رعایت حقاوق بشار و حقاوق     و در عمل به تعهد بین
هاای   ص نحاوۀ کاارکرد شارکت   بشردوستانه، به وض، قوانینی فراگیر و جام، در خصاو 

های محبوب  آمیز این سرگرمی ای و نیز بررسی محتوای خشونت های رایانه سازندۀ بازی
 اقدا  نمایند.

همچنین ضرور  دارد، عالوه بر نهادهای لیردولتی، شورای حقوق بشر و باه باور   
هاای   خاص مخبر ویژۀ آزادی بیان این شاورا نیاز موضاو  نماایش خشاونت در باازی      

المللای باه عناوان     هاای ایان نهااد باین     ای را در دستور کار قارار دهناد تاا یافتاه     نهرایا
 ای مدنظر قرار گیرد. های رایانه های سازندۀ بازی ها و شرکت دستورالعملی برای دولت

                                                           
آکادمی بشردوستانه دانشگاه هاروارد نشستی مجازی را با این مضمون برگازار کارده اسات کاه در لیناک زیار        .3

 توانید فایل صوتی آن را تهیه نمایید: می
Humanitarian Academy at Harvard, "Serious" Games: Innovative Learning in the 

Humanitarian Sector, available at: http://atha.se/podcasts/serious-games-innovative-

learning-humanitarian-sector(accessed 26 July 2017) 
توانید از وبگااه ایان انجمان لیردولتای      ها برای تغییر را می همچنین تحقیقا  گسترده انجا  شده در موسسه بازی

 .http://www.gamesforchange.org/ (accessed 26 July 2017)   دریافت کنید:

http://atha.se/podcasts/serious-games-innovative-learning-humanitarian-sector
http://atha.se/podcasts/serious-games-innovative-learning-humanitarian-sector
http://www.gamesforchange.org/


های  چارچوب قانونی استفاده کودکان از اینترنت و بازی

 الین:  آن ای رایانه

 تر کمیسیون اروپا با تأکید بر برنامه اینترنت امن

 *دکتر هیلدا رضائی
 **دکتر صادق سلیمی

 چکیده

پیشرفت سری، ارتبابا  و شبکه جهانی اینترنت در دو دهه اخیر، منجر به تغییارا   
ای در داخل کشورها و خارج از مرزهایشان گردیاده اسات. از ساوی دیگار ایان       عمده

ه هماراه دارد. هماین   ها خطراتی را برای گروه های سانی خاصای)کودکان  با    پیشرفت
موضو ، کشورها )بویژه در سطح اتحادیه اروپا  را بر آن داشاته اسات تاا راهکارهاای     

ای اتخاذ کنند. در مورد کودکاان و   های رایانه قانونی را در زمینه استفاده کودکان از بازی
 یافتاه و عملیااتی باه موجاب     ای، سیاست اتحادیه اروپا به بور ساازمان  های رایانه بازی

تر کمیسیون اروپا شکل گرفته است. این برنامه که مرتب  با روندهای  برنامه اینترنت امن
قانونی و سیاسی پارلمان اروپا، شورای اروپا، کمیسیون اروپاا و هماهناگ باکشاورهای    

گذاری در  باشد، شامل پنج رکن اساسی سیاست اتحادیه اروپا و منطقه اقتصادی اروپا می
ای، خطاوط   های رایاناه  بندی محتوای بازی نی فیلترینگ و ببقهشود یع این خصوص می

گذاری که هر یک از این ماوارد، جداگاناه    تماع اضطراری، قانونمندی، آگاهی و قانون
 گیرند. مورد بررسی قرار می

همچنین در این پژوهش دو موضو  اصلی یعنای او ، تغییارا  صاور  گرفتاه در     
هاای   اماروزی و ایجااد نهادهاای ممیّازی باازی     معناشناسی اجتماعی حقوق در دنیاای  

                                                           
 عمومی الملل بین حقوق دکتری .*
 مرکزی تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه حقوق دانشکده شیاردان *.*
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ها و دو ، سپردن برخی تصامیما  و کارکردهاای    ای و استاندارد سازی این بازی رایانه
دولتای و کااربران    هاای لیار   سابق)در اتحادیه اروپا  باه صانعت، باه ساازمان     حاکمیتی

 شخصی مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.
 

گاذاری،   ای، قانونمنادی، آگااهی، قاانون    هاای رایاناه   زیکودکان، با واژگان کلیدی:
 های لیردولتی. کمیسیون اروپا، سازمان

 مقدم 

 میاان  همزیستی نوعی خطر، مدیریت الین و آن ایرایانه های بازی کودکان، بحث در
 تهدیادی  عنوان الین، به آن ای رایانه های بازی و اینترنت دارد. وجود اینترنت، و کودکان
 اناوا   قالاب  در را وظاایفی  باشادکه مای  سیاسای  اقداما  مستلز  کودکان رایب مستقیم
 عضاو  هاای  دولات  در الیان  آن ایرایاناه  های بازی خطر چگونه شود.می شامل مقررا 
 باا  اسات؟  باوده  چاه  خصاوص  این در گذاری قانون و است؟ شده کنتر  اروپا اتحادیه
 در آن کاردن  قانونمناد  بارای  هاا تالش است، جهانی شبکه یک اینترنت، اینکه به توجه
باشد. خطراتای کاه باه اساتفاده      می کاربر درک و رفتار محتوای آن، بر مبتنی ملّی، سطح

شاود،  های اروپایی مارتب  مای   الین در دولت ای آنهای رایانهکودکان از اینترنت و بازی
 3اروپاا  قانونی اتحادیاه  ها تعهداتی را نسبت به چارچوب سبب شده است که این دولت

(EU0  و منطقه اقتصادی اروپا (EEA     به اشتراک گذارناد. در حاوزه کودکاان و خطار  
تار  سیاست اروپا، به موجب برنامه اینترنت امان 3999الین، از سا   نای آهای رایانه بازی

گذاری و روندهای قانونی پارلمان  های داخلی، قانون راستای سیاست ، درکمیسیون اروپا
روپا ،کمیسیون اروپا و هماهنگی میاان اتحادیاه اروپاا و برناماه اینترنات      اروپا، شورای ا

های لیردولتی و صنعت به مشاارکت   ، همچنین سازمانتر کمیسیون اروپا بوده است امن
الین فراخواناده   ای آن های رایانه در خصوص امنیت کودکان، اینترنت و بازی و همکاری

عت کماک بسایاری در جهات حمایات از     هاا و صان   اند، که همکاری این ساازمان  شده
ها داشاته اسات. از ساویی دیگار بارون       های حاصل از این بازی کودکان در برابر آسیب

                                                           
1. European union.  
2. European Economic Area.  
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سپاری برخی وظایف از نهادهای دولتی به نهادهای خصوصای)همچون صانعت و ایان    
ها ، سبب فردی کاردن و دادن اختیاارا  باه کااربران گردیاده اسات و هماین         سازمان

ای  هاای رایاناه   های اتحادیه اروپا را در خصوص کودکان و بازی ذاریگ موضو  سیاست
 الین، از قدر  به سوی مشور  سوق داده است. آن

تر کمیسیون اروپا، در ساطح اتحادیاه    از آنجایی که این راهکار و برنامه اینترنت امن
ر اروپا با موفقیت روبه رو شده است، در این پژوهش به بور کامال ماورد بررسای قارا    

 گیرد. می

 اصل سیاست پیشگیراد   ا1

گر  های معاصر، بیاناتحادیه اروپا، مرکز روندهای کنونی اروپایی شدن است و تالش
باشاد و نهادهاای   ملّی شدن در این حاوزه مای   حرکت از شکل سیاسی ملّی به سوی فرا

 3اند.هاروپایی مانند مجلس)پارلمان  اروپا، تحت نظار  اتحادیه اروپا، مشروعیت یافت
سیاست کلی اتحادیه اروپا در خصوص ابتکارا  فنای جدیاد، باه تبعیات از اصال      

کاار از محکام کااری عیاب     »سیاست پیشگیرانه بوده و این اصل به بور خالصه همان 
 تواند باشد.می« کندنمی

با وجود اینکه این اصل به بور رسمی توس  اتحادیه اروپا تعریف نشده اسات، اماا   
دیه در خصوص آن روشن است، در خصاوص ایان اصال اولویات باا      موض، این اتحا

 باشد.امنیت، سالمت بشر و محی  زیست می
ی منساجم  اصل سیاست پیشگیرانه که مبتنی بر تحلیل خطر است، باید در یک شیوه

باشد: سنجش خطر، مدیریت خطار و  بررسی شود. تحلیل خطر متشکل از سه عنصر می
 0گیرانه به بور خاص، مرتب  با مدیریت خطر است.ابالعا  خطر. اصل سیاست پیش

کمیسیون اروپا قویاً از ابتکارا  خود نظارتی کاه مارتب  باا اصال     در این خصوص،

                                                           
1. Schlesinger, Tentions In The Construction Of European Media Policies, In N.Morris And 

S.waisbord (eds), Media And Globalization: Why The State Matters, Lanham, M.d: 

Rowman & Litter Field, 2010, P.98.  
2. European Commission.(2000b).Communication From The Commission On The 

Precautionary Principle 

(Vol.Com(2000)Final)http://eurlex.europa.eu/lexUriserv/Lexuriserv. 

Do?Uri=Celex:52000DC0001:EN:NOT:EurLex,P.2.Point4.   
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باشد، حمایت کرده است، بویژه ابتکاراتی کاه والادین را باا یاک      سیاست پیشگیرانه می
 3اند.اروپایی هدف قرار داده-ی پانشیوه
 
  اروپا کمیسیون ترامن نتاینتر برنامه :عملی سیاست -0-0
 ایرایاناه  هاای باازی  کودکان و خطر امنیت موضو  عملی، سیاست اجرای لحاظ به
 در باه هرحاا ،   0باشاد.  مای  اروپا اتحادیه مختلف مرتب  با نهادها و برنامه های الین،آن

 باالقوه  خطار  و کودکاان  اروپاا، مساأله   اقتصاادی  منطقاه  کشورهای شامل اروپا اتحادیه
 متاداولی  شیوه اروپا کمیسیون ترامن اینترنت برنامه موجبالین، بهآن ایرایانه ایه بازی
سرچشاامه   3999-0222) اینترنات  اقاادا  بارح  از برناماه،  ایاان. اسات  آورده پدیاد  را

 کرد. پیدا توسعه ترامن همراه اینترنت برنامه به تدریج به و 1گرفت،
2بود: استوار سیاست یاساس اصل چهار بر ها برنامه این توسعه شیوه

 

 تاا  دهاد می عمل قدر  و آموزگاران، شهروندان به که است م بتی ابزار اینترنت،. 3
 دیجیتاا ،  ابالعاا   تار  لنای  مناب، به جهانی دسترسی و محتویا  پخش و ایجاد برای
 اقادا   هار گوناه   است، حمایت باالی میزان هدف، اینکه وجود با. دهند کاهش را موان،

 ایرایاناه  هاای باازی  لیرقاانونی  و مضار  از محتوای استفاده با ارتباط در گرفته صور 
 .بگذارد اینترنت برکاربران نامناسب تأثیر نباید الین، آن

 مالحظاه  باا  باید محدودیتی هرگونه و باشد مجاز باید اینترنت در رسانیابال  ا  ب
 .  باشد خصوصی حریم و بیان آزادی همچون بنیادین حقوق

 اینترنت لیرقانونی محتوای مسؤو  که کسانی مجازا  و تعقیب برای تمسئولی ا  ج

                                                           
1. European commission.(2011b), report from the commission to the European parliament, 

the council, the European economic and social committee and the committee of regions on 

the application of the council recommendation of 24 September 1998 concerning the 

protection of minors and human dignity. 

2. European Commission. (1999-2002). A multiannual community action plan on promoting 
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4. European commission. (1999-2002), opcit, P. 3.  
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یوروپاو    و اینترپال  همچاون  هاایی ساازمان  کمک و با قانون اجرای مقاما  با هستند،
 .باشد می
 هایشاان سیساتم  لیرقاانونی  محتوای بردن بین از برای ایرایانه هایبازی صنعت ا  د

 بایاد  کااربران  همچنین. شوند یاری توانندمی دقانونمن نهادهای توس  و دارند مسئولیت
 نار   کاردن  فیلتر ویژه تماع  خطوط به ها لیرقانونی این بازی محتوای گزارش به قادر
 بارای  کااربران  باه  تواناد مای  الیان آن ایرایانه هایبازی بندیرتبه سیستم و باشند افزار

 . کند کمک هابازی این رسان آسیب محتوای از جلوگیری

 امّاا  گرفات  قارار  مدّنظر فوق مجزای مورد چهار یعنی  3999-0220)بتدا برنامها در
 :  شد پیشنهاد "کفایی خود" اقدا  متقابالً

 تمااع  ویاژه  خطاوط  اروپاایی  شابکه  عناوان  باه  که تر:امن محی  یک ایجاد  الف
 .است شده تعریف راهنما قوانین و قانونمندی تشویق اضطراری،
 کاه  : برخ )الینآن ایرایانه هایبازی بندی رده هایتمسیس و فیلترینگ توسعه  ب

 هاا باازی  این بندیرده هایسیستم مورد در المللیبین هاینامه موافقت به منظور تسهیل
 .است شده تعریف

 وتشاویق  بخاش  آگااهی  اقاداما   اتخاذ از حمایت توس  :رسانیابال  ترلیب  ج
 وسی،؛ و مقیاع در آنها اجرای
 المللای باین  اقاداما   باا  هماهناگ  مشاارکت،  ارزیابی همچون: مایتیح اقداما   د
 .جامعه اقداما  تأثیر ارزیابی و همچنین مشابه

 پیشارفت هاای   و صنعت کاربران، میان ارتباط ایجاد قصد تر، اقدا  اینترنت امن برح
 .داشت را اروپا اتحادیه سیاست و  فناوری) تکنولوژی
 05222222 مبلاغ  به گذاری سرمایه توس  که بود  3999-0220) برنامه اقدا ، اولین
 هاای بازی محتوای بندیرتبه سامانه و فیلترینگ توسعه اقدا ، دومین 3شد، حمایت یورو
 نتیجاه  در 0.شاد  داده اختصااص  آن سرمایه به کل از درصد 12 که بود الینآن ایرایانه
 لیرقاانونی  محتاوای  با مبارزه برای اروپا شورای و اروپا مجلس برنامه، این ی ادامه برای
 تا 32 بین داد، اختصاص را بودجه از درصد 15 تا 05 داد و تغییر را بودجه ها،بازی این

                                                           
1. European commission (1999-2002), opcit, PP.L33/33 Article31-33. 
2. Ibid, PP. 3-4. 
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 و کاردن  فیلتار  شاامل )  هاا باازی  این رسانآسیب محتوای با مبارزه برای درصد نیز 37
 بارای  کال  سارمایه  از درصاد  30 تاا  2 ، الیان آن ایرایاناه  های بازی محتوای بندیرتبه

 این در آگاهی افزایش و رسانیابال  برای درصد 53 تا 27 بین و ترامن محیطی ارتقای
 3.خصوص، اختصاص یافت

 کارد،  گسترش پیدا و توسعه "الین آن جدید هایفناوری " به بعدها اقدا ، برح این
 ماهیات  شاناخت  دامناه  گساترش  سبب و آمدند پدید هافناوری این بعداً که همان بور

 مقادماتی،  اقدا  برح 3999 سا  از. شدند کودکان برای الینآن ایرایانه هایبازی رخط
 لحااظ  باه  هاا نگرانای  زمینه عیناً و یافت توسعه ترامن اینترنت برنامه گسترش منظور به

 و گاذاری سارمایه  هاای تاالش  ابتادا . یافات  افازایش  اینترنتای  خدما  و کاربران تعداد
 باوده و  هاا باازی  ایان  لیرقاانونی  محتاوای  باا  مبارزه یبرا راهکاری بودجه، تخصی 
 خطوط و کردن فیلتر ها،آگاهی افزایش جهت در بودجه این به باتوجه هاگذاری سیاست
 اینترنات  امنیت سازی یکپارچه برای تالش و اروپا اتحادیه درسطح تماع مستقیم  ویژه
 ایان،  بار  افازون . اسات  فتهگر اتحادیه، انجا  سطح در چه و ملّی سطح در چه اروپا، در

 مقرراتی ها،سازمان جلسا  ها، ابتکارا  وبرح از اروپا کمیسیون مستقیم مالی حمایت
 اسات، بخاش   کارده  ایجااد  عماومی  هاای مشاوره همچون "حمایتی اقداما " منظوربه

 یافتاه  سازمان اروپا کمیسیون که توس  باشدمی "ترامن اینترنت گردهمایی" آن از مهمی
-سارمایه  پاروژه  بریاق  از ساهامداران مختلاف،   که جایی است، لوگزامبورگ آن مقرّ و

 باشند.می ارتباط در یکدیگر با اروپا کمیسیون گذاری
 
 سیاست ارکان -0-۸

 ساطح  در سیاسات  کلیادی  رکن پنج شامل ذکر شده، هایتالش و بودجه تخصی 
 ویاژه  خطاوط  الیان، آن ای رایانه هایبازی خطر کنتر  و مدیریت شود،می اروپا اتحادیه

 و الینآن ایرایانه هایبازی محتوای بندیببقه و کردن فیلتر قانونمندی، تماع مستقیم،
 .آگاهی افزایش
 از دساته  این آیا که ، هابازی این خطر کنتر  چگونگی ساختار ارائه برای ارکان این

                                                           
1. European parliament and European council, (2005). Decision No854/2005/EC of 11 May 

2005  adopting a multiannual community programm on promoting safer use of the internet 

and new online technologies. 
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 هاا، باازی  ایان  آن جایی که از. گیردمی قرار استفاده خیر، مورد یا هستند قانونی هابازی
 ناژاد  محتاوای  همچاون . باشاند  قاانونی  لیار  مواردی در توانندمی دارند، ذهنی ساختار
 در کاه  کودک، پورنوگرافی موضو  اینترنت، بحث در یا و هابازی این خشن یا پرستانه
 3اروپایی لیر قانونی است. کشورهای همه
 
   الینای آنهای رایانهبندی محتوای بازیفیلتر کردن و طبقه -0-۸-0

الین، بر توسعه ابزار فنای  ای آنهای رایانهسیاست اروپا از ابتدا در مورد امنیت بازی
توانست به والدین و معلمان، در حفاظات از کودکاان در برابار آسایب باالقوه و      که می

ی او  ها کمک کند، قویاً تأکید داشت. در برنامه کارالین این بازیناخواسته محتوای آن
حال تکنیکای حمایات شادند:      ، دو راه3999-0220تار ) برای برح اقدا  اینترنت امان 

هایی کاه  کرد و برحها را بیان میبندی این بازیهایی که مزایای فیلترینگ و درجهبرح
الیان ایان   بنادی محتاوای آن  های رتبهالمللی در مورد نظا توانست موافقت نامه بینمی
 اروپایی در این خصوص بود. ند. هدف، تشویق ایجاد نظا ها را تسهیل کبازی

را باه   EESC 0تر، کمیته اقتصادی و اجتمااعی اروپاا )  نتیجه برح اقدا  اینترنت امن
 1ها از بریق گسترش ابزارهای فیلترینگ مرتب  ساخت.توسعه محتوای م بت این بازی

-الین این باازی توای آنبندی محبه منظور توسعه یک نظا  اروپایی جام، برای ببقه

"افزار در مورد اینترنتسیستم بازسازی شورای مشورتی نر "ها، کمیسیون اروپا 
 از که 2

"اینترنت محتوای بندیرتبه انجمن"
 تابساتان  در. اسات  کرده ایجاد گیرد، می سرچشمه 5

 باا  آمریکاا  متحاده  ایااال   تجااری  شرکت پنج و آمریکا افزار نر  ناشران انجمن 3992
 سیستم و اینترنت مورد در افزار نر  مشورتی شورای بازسازی سیستم یکدیگر کاریهم
 الیان آن محتاوای  بارای  تدریج به سیستم این همچنین،. کردند ایجاد را محتوا بندی رتبه
 محتاوای  تولیدکننادگان  و اینترنات  خادما   پایاه  بار  کاه  شد ایجاد ای،رایانه هایبازی

                                                           
1. O,Donnell and Milner, child pornography: crime, computers and society, cullompton, UK: 
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باود، و   اساتوار  مارتب   هایسازمان و مستقل ثالث خاصاش همچون ای، های رایانه بازی
 برهنگای، مساائل   مقولاه  چهاار  در را الیان آن هایبازی و اینترنت لیرقانونی محتویا 
  ICRA)ساازمان  . کارد مای  ارزیاابی  و بنادی ببقاه  مساتهجن  زبان و خشونت جنسی،
 بازیگران  توس که کندمی معرفی تجاری لیر و مستقل سازمان یک عنوان به را خودش
 .شود اداره می 3صنعت کلیدی

 اروپاا،  کمیسیون توس  الینآن محتوای بندیرتبه هایتالش و کردن فیلتر بر تمرکز
 ساهامداران  و قاانونی  مقاما  کودکان، حقوق مدافعان انتقادهای از و بود برانگیز چالش
 0.گرفتمی نشأ  صنعت

 بارد، می بین از را بیان آزادی و یستن عملی کردن، فیلتر که اصلی انتقاد دو رلم علی
 قادر   از شکلی کردن فیلتر الف : که بود این بر اروپا کمیسیون و اروپا اتحادیه نگرش

 کاردن  فیلتار  ابزارهای  ج و است والدین انتخاب کردن، فیلتر  ب است، کاربر اختیار و
 1.دهد قرار توجه مورد را کاربران فردی نیازهای باید

 
 ندیقانونم -0-۸-۸

 انساان  منزلت و شأن و کودکان از حمایت مورد در شورا به توصیه قانونمندی، اقدا 
 چاارچوب  ملّای  اجارای  بارای  رهنمودهاایی  توصایه،  این در 2.ایجاد شد3992 سا  در

 خاادما  در انسااان منزلاات و شااأن و کودکااان از حمایاات منظااور بااه قانونمناادی
 .اندشده ارائه بصری و سمعی  های سرویس)

 و اروپاا  مجلاس  اروپا، شورای توس  قانون، همکاری و مندیقانون از تعریف ناولی
 :است شده ارائه اروپا کمیسیون

                                                           
1. Such as: Microsoft, IBM, American online, Bertelsmann Foundation, cable & Wireless, 

deutsche Telecom online service and the Japanese electronic Network Consortium. 

2. Oswell, the Dark Side of cyber face: internet content regulation and child protection, 1999, 

voL.5,P.42. 
3. DG Information Society European Commission. (2007b). Setting the context.  IAP  

progress and Prospects. 

4. Europea council (1998b). council recommendation of 24 September 1998 on the 

development of the competitiveness  of European Audio Visual and Information Services 

industry  by promoting National frameworks aimed at achieving a comparable  and 

effective level of protection of minors and human dignity (L270/48ed:) European Council. 
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 باه  رسایدن  مشاترک،  قاانونی  اقادا   یک توس  که سازوکاری یعنی قانون همکاری
 هساتند  شده شناخته زمینه این در که شرکایی برای را قانونی مقا  شده مشخ  اهداف

  هاا اتحادیاه  و لیردولتای  هاای ساازمان  اجتماعی، شرکای قتصادی،ا متصدیان همچون)
 بارای  را رهنمودهاایی  اروپا شورای مندی، قانون خصوص در همچنین، 3.سازد میسّر می
 بارای  منادی قاانون  چاارچوب  اجرای چگونگی مورد در اروپا اتحادیه های عضو دولت
 ملّای  ساطح  در صاری ب و سمعی خدما  در انسان منزلت و شأن و کودکان از حمایت
 .است کرده ارائه

 کمیسایون  و شد اجرا دوباره 0229 سا  در پاراگوئه بیانیه توس  قانونمندی به تعهد
 خصوصای،  بخاش  با اروپا درسطح گفتگوها ادامه به ترامن اینترنت برنامه بریق از اروپا
 قانونمناد،  اقاداما   اتخااذ  به آنها ترلیب هدف با اینترنت خدما  کنندگان تولید بویژه
 کاه  آنهاایی  خصاوص  باه  ملّای،  قاانون  نهادهای بریق از اروپا، کمیسیون. ورزید تأکید
 بارای  اروپایی -پان سیستم یک تأسیس با دهند،می انجا  را الین آن هایبازی بندیببقه
 کاه  سیساتم  ایان  کارد.  موافقات  اتحادیاه  سطح در الینآن ایرایانه هایبازی بندیرتبه
(PEGI 0 هاای رژیام  ایجااد  منظاور  باه  اروپا شورای توس  که بود ابتکاری شد، نامیده 

 هماراه  هاای تلفان  از ترامن استفاده منظور به اروپایی چارچوب این. شد ایجاد قانونمند
 باا  مرتب  مسائل درباره مندی،قانون چارچوب. بود نوجوانان و کودکان توس  هوشمند
 و والادین  است، آگااهی  بزرگساالن توس  ینال  ای آن های رایانه کنتر  بازی و دسترسی
 لیرقاانونی  محتاوای  علیاه  مبارزه و ها بازی الینآن محتوای بندیببقه بریق از کودکان،

 اماا  نیسات،  قانونی مقررا  از جدا مندی،قانون برح واق، در. باشد اقدامی مؤثر می آنها
 1.کندمی عمل ونقان اجرای هاینمایندگی و قانونی اختیارا  چارچوب در بیشتر
 
 

                                                           
1. European Parliament, Council and commission, (2003). International agreement on better 

law-making Brussels: official Journal of the European Union. 

2. Pan European game information. 

3. Edwards, cyber trust and crime prevention: towards  generally accepted digital principles, 

in R,Mansell and B.S. collins (eds), trust and crime in information societies, Cheltenham, 

UK, Northampton, 2005, PP. 450-455. 
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 0خطوط تماس مستقیم )خطوط تماس اضطراری( -0-۸-9
هاای  در روزهای اولیه دسترسی عمو  به اینترنت، پیرو شماری از مباح ا  و نگرانی

روزافزون در خصوص پورنوگرافی کودک، سهامداران مربوبه باه نااتوانی پلایس بارای     
 3998ردناد. بناابراین، در ساا     هاای لیرقاانونی، اعتاراض ک   جلوگیری از چنین فعالیت

افزار اولین خ  تماع ویژه پورنوگرافی کودک در هلند توس  افراد مرتب  با صنعت نر 
 0ایجاد شد و بوسیله پیشگامان نجا  کودکان در نروژ، بلژیک و انگلستان دنبا  شد.

در ایاال  متحده آمریکا تأسیس شد و چند کشاور   "cybertipline"، 3922در سا  
ر، شرو  به ابتکارا  مشابه کردند. تالش برای ایجاد همکاری و تباد  میاان چناین   دیگ

ای )تولیدکنندگان خطوط تماع ویاژه اینترنات اروپاا  باه موجاب      خطوط تماع ویژه
گردهمایی خطاوط تمااع ویاژه، بارای جلساا  و موضاوعا  مشاترک         1برنامه دافنه

تار  اقادا  اینترنات امان    بارح  برناماه )  2مربوبه، توس  کمیسیون اروپاا حمایات شاد.   
چه در سطح ملّی و چه در سطح اروپاا، حمایات    کمیسیون اروپا، از خطوط تماع ویژه

، اجاازه  5هاای لیردولتای  خطوط ارتبابی مساتقیم کاه توسا  ساازمان     مالی کرده است.
دهناد. ایان خطاوط    برخورد و گزارش تصاویر مستهجن و ویدئویی را به کااربران مای  

آوری کارده و باه پلایس محلای،     تی را درباره چنین موضاوعاتی جما،  ارتبابی، ابالعا
 کند.اینترپل و خطوط ارتبابی مستقیم سایر کشورها کمک می

  خطاوط تمااع ویاژه در    inhopeبه بور کلی، کمیسیون اروپا از هاردو ساازمان )  
ید گذاری، با تأکید شدسطح اتحادیه اروپا و خطوط ملّی، مستقیماً از بریق برح سرمایه

 کند.ها، حمایت میبر همزیستی اثرا  این سازمان
 آگاهی -0-۸-4

ترین رکن از ارکان سیاست جامعاه اروپاا باشاد. برناماه     افزایش آگاهی، شاید اصلی
هاای  افزایش آگاهی با هدف آگاه ساختن والدین و بزرگساالن نسبت به خطارا  باازی  

                                                           
انادازی  نظور گزارش جرائم اینترنتی، برای کاربران در اتحادیه اروپا راهبه م ، ، Hotlines. خطوط تماع مستقیم)3

 شده اند.
2. Inhope (the international association of internet hotlines), 2011a, about inhope, retrieved 

16. 6. 2011, from http://www. inhope. org/ gns/ abous- us/ about-inhope.aspx.  

3. The EC Daphne Programm. 

4. Ibid. 

5. Such as: the uk-based internet watch foundation and save the children in Denmark. 
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و اینکه چطاور والادین از محتاوای    الین و اینترنت برای کودکان شرو  شد ای آنرایانه
 3ها جلوگیری کنند.رسان این بازیآسیب

هاای  های ملّی باه ساوی پاروژه   شیوه برنامه افزایش آگاهی کمیسیون اروپا از تالش
   0فراملّی و یک شبکه اروپایی دیجیتا  حرکت کرده است.

 هدف اصلی ایان اقادا ، افازایش آگااهی در مقیاسای وسای، و هماهناگ باا تبااد          
تجربیا  بود. برای این منظور، تمرکز فق  بار روی آموزگااران و عاماه مارد  باود. در      

 آوری ابالعا ، مدّنظر بود. رسانی و جم،های ابال مرحله دو ، تأمین سرمایه برح
رسانی هماهناگ  از اقداما  افزایش آگاهی و ابال  SAFT 1به بور خاص، پروژه )

و والدین، حمایت کرد. همچاون ساهامدارانی    و گسترده، در خصوص معلمان، کودکان
ساا  و والادین در دانماارک،     38تاا   9را در خصوص کودکاان باین    SAFT 0221که 

 اند.گذاری کردهایرلند، ایسلند، نروژ و سوئد پایه
بود که بر مطالعه و تحلیل استفاده کودکاان از اینترنات    MEDIAPPROپروژه دیگر 

   2.های جدید، متمرکز شدو فناوری
تصمیم کمیسیون اروپا در مورد اینکه ارتقای دانش باید به عنوان بخشی از سیاسات  

 مبتنی بار ساه اقادا  مجازا باه منظاور افازایش آگااهی باود:          افزایش آگاهی ادامه یابد،
  تأمین تحقیقاا  کااربردی   0  تأسیس شبکه اروپایی گسترده در سطح اتحادیه اروپا، 3

هاای  نفا،، مانناد آماوزش نهادهاا، ساازمان     ه افاراد ذی در مورد آموزش رسانه برای هم
  1لیردولتی، والدین، معلمان، صنعت و ماأموران اجارای قاانون )ناه خاود کودکاان ،       

هاای عضاو، و در    استفاده از شاخ  اروپا به منظور ارائه ابالعا  درباره هماه دولات  
یش آگاهی، باین  خصوص مسأله آگاهی عمومی از امنیت اینترنت. در مورد اقداما  افزا

5یاورو  522222الین کودکان اتحادیاه اروپاا مبلاغ    ، پروژه آن0229تا  0228سالهای 
و   

                                                           
1. European commission (1999-2002), Ibid, P. 11. 
2. DG. Information society European, (2001a), call for awareness project proposals, 

Luxembourg: European commission. 

3. Safety awareness facts & tools. 

4. http://ec.europa.eu/information-society/activities/sip/projects/completed/awareness/ media ppro/ 

index-en.htm.  

5. http://ec.europa-eu/information-society/apps/projects/factsheet/index.cfm?project-ref=sip-

MD-038229. 
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 گذاری کردند.سرمایه 3یورو 122222نشست حمایت از جوانان، مبلغ 
به عالوه، همان مد  برای سهامداران داخلی به منظور ایجاد مراکز آگاهی )همچاون  

 خطوط تماع مستقیم  به کار رفت.
 اذاای كمیسیو  ااوپا برای اقدامات مقدماتی اامنی . سرماا 1دول ج

 1991اانتردت ان سال 
كشوا هماهنگ  پیمادکاا دام سال

 كننده

 موقعیت شراك

8991 :PREP_ACT1 
اندازي خطوط  كار مقدماتي راه

 تماس ويژه

المللي  شبكه بين
 كودك

 سازمان غيردولتي انگلستان

8991 PREP-ACT2: 
 بندي م اروپايي رتبهنظا مطالعه

بندي  كنسرسيوم رتبه
محتواي اينترنت 

 براي اروپا

 غيردولتي سازمان انگلستان

8991 PREP-ACT3: 
بندي نرم  بررسي فيلترينگ و رتبه

افزار و خدمات اشخاص ثالث در 
 اروپا

 شركت تجاري فرانسه بانك اطالعات اروپا

8991 PREP-ACT4: 
 تدارك اقدامات افزايش آگاهي

المللي  ه بينشبك
 كودك

 غيردولتي سازمان انگلستان

 

 تر شاامل تمهیاداتی بارای ایجااد دانشای بار پایاه       ، برنامه اینترنت امن0229از سا  
 زنادگی  بارای  آنها دستاوردهای و الینآن هایتکنولوژی از استفاده در جدید گرایشا 
 هاای باازی  خطارا   باا  مباارزه  توانایی و اقداما  تأثیر حداک ر تأمین منظور به کودکان

 اسات  اقاداما   این از ای نمونه اروپا، اتحادیه کودکان الینآن پروژه. شد ایجاد الین آن
 اروپاا  الینآن پاکسازی پروژه دیگر، نمونه است، شده حمایت اروپا کمیسیون توس  که
(POG 0 و کودکاان  کاه  جنسای  مجرمان با مبارزه منظور به که  0229-0233) باشدمی 

                                                           
1. http://www.yprteu/yprt/content/sections. 

2. European online grooming project. 
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 کاه  ROBERT 0) پاروژه  همچناین،  3.است شده ایجاد دهندمی قرار هدف را اننوجوان
 کودکاان،  بارای  تار  امن الینآن کنش برهم ایجاد هدف با  0232-0230) هایسا  میان
 1.یادگیری توس 
 گذاری قانون -0-۸-1

 در انساانی  منزلت و کودکان از حمایت برای  greenpaper) شورای ،3997 سا  در
 اصاو   و قانون سرزمینی، صالحیت اصل ببق بر. ایجاد شد بصری، و سمعی هایرسانه
 بارای  شورا، این توافق ببق و شود می اعما  ملّی سرزمین بر بنیادین، حقوق از حمایت
 2.رودمی کار به نیز الینآن هایسرویس

 و گااذاری ساارمایه فرهنااگ تااأمین باارای ارقااامی و دیجیتااالی ارتباااط یااک ایجاااد
 تصامیم  باا  اتاریش  جمهوری ابتکار به الکترونیک تجار  همچون یدیجد های فرصت
 .ایجاد شد اینترنت در کودک پورنوگرافی با مبارزه برای شورا

تر، مسائل مربوط به حمایت از کاربران، بویژه کودکاان،  همچنین، برنامه اینترنت امن
دهد. نشست ار میالین، را مورد بررسی قرای آنهای رایانهدر خصوص استفاده از بازی

باشد کاه باا هادف مشاارکت بارای       می 1اروپا درباره حقوق کودکان، ابتکار برح دافنه 
حمایت از کودکان در برابر تمامی اشکا  خشونت و مبارزه باا محتاوای ساوء اساتفاده     

 5اندازی شده است.جنسی از کودک در اینترنت، راه
ای توس  مؤسسا  های رایانهازیالین ببه بور کلی، در مورد اینکه چگونه خطر آن

بنادی  هاایی همچاون فیلتار کاردن، ببقاه     حلو نهادهای اروپا کنتر  شود، تمرکز بر راه
هااا، خطااوط تماااع ویااژه و قانونمناادی بااوده اساات. همچنااین،  محتااوای ایاان بااازی

گذاران شورای اروپاا، بارای کنتار  خطار و مباارزه باا محتاوای لیرقاانونی و          سیاست
الملال و پلایس اروپاا را    هاای لیردولتای، پلایس باین    ها، ساازمان بازی رسان این آسیب

                                                           
1. http://www.Europeanonlinegroomingproject.com. 
2. Risk-taking online Behavior-empowerment through research and training. 

3. http://www.Childcentre.info/robert.com. 
4. European Commission. (1997), commission communication to the European Parliament, 

the council and the economic and social committee on the follow-up to the green paper on 

the protection of minors and human dignity in audiovisual and Information Services 

including a proposal for recommendation.  
http://ec.europa.eu/avpolicy/docs/reg/minors/comlv-en.htm. 

5. http://ec.europa.eu/information-society/activities/sip/policy/activities/index-en.htm. 
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 اند.مشارکت داده
در ادامه به بررسی نظریه فردی کردن و تاأثیری کاه بار سیاسات اتحادیاه اروپاا در       

 پردازیم. می ای آن الین داشته است های رایانه خصوص اینترنت و بازی

 حادا  ااوپا دظرا  فردی كرد  و تأثیر آ  بر سیاست ات -2

در نظریه فردی کردن نوعی ب رون سپاری از نهادهای کلیدی و اصالی تاأمین امنیات    
المللی  های بین به افراد و سازمان« درونی و بیرونی»وجود داشته است، این برون سپاری 

 .  3یا جهانی واگذار شده است
دودیتی دهاد و محا   نهادینه رخ می معه مدرن، جایی است که فردی کردنبازتاب جا

کناد کاه قاانون     برای امکانا  موجود وجود ندارد. همچنین، نظریه فردی کردن ادعا می
، بنابراین در خصوص همه کند منیت را برای افراد فراهم میزدایی از نهادها، حمایت و ا

 ها باید صور  پذیرد.   بخش
باا  معناشناسی اجتماعی از حقوق، توس  مشاهده تغییرا  قاانونی نهادهاای مارتب     

و  ای آن الیان   هاای رایاناه   جدیاد)اینترنت و باازی   هاای  ا  دسترسی کودکان به رساانه 
 گیرد. تأثیری که این تغییرا  بر سیاست اتحادیه اروپا دارند، مورد بررسی قرار می

« بندی فیلم هیأ  ببقه»یا « هیأ  ممیّزی فیلم»ا که به عنوان به بور سنتی، این نهاده
 باشند. های سنی در خصوص فیلم مرتب  می   محدودیتشوند با موضو شناخته می

هاای   و باازی  ان از اینترنات کارکرد و تأثیر این نظریاه در خصاوص اساتفاده کودکا    
الین در سطح اتحادیه اروپا قابل مشاهده اسات. بارای نموناه چناد کشاور،       ای آن رایانه

 کنیم.  اند که به آنها اشاره می مورد مطالعه قرار گرفته
 
 ۸نمارک: حمایت از طریق اختیار دادن به کاربردا -۸-0

در دانمارک، یک تغییر ماهوی درنهادهای ممیّزی وجود داشاته اسات. در ماه ساا      
تأسایس شاده باود ، برچیاده شاد و       3931، هیأ  ملّی ممیّزی فیلم )که در سا  3997

 هاای  شورای ملّی رسانه برای کودکان و نسل جوان باا داشاتن مساؤولیت بارای رساانه     
                                                           
1. Beck, Beyond class and Nation: Reframing Social Inequalities in a Globalizing world, The 

British Journal of sociology,  58 (4), 2007, PP. 682-3.   

2. Protection through user Empowerment.  
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 ای آن الین، جایگزین آن گردید.  های رایانه جدیدی مانند اینترنت و بازی
تغییر ماهوی از نهادهای سنتی به نهادهای جدید، صارفاً معناا شناسای اجتمااعی از     

گیرد، بلکه در حقیقات از نظار ایادئولوژیکی )عقیادتی  و از نظار       حقوق را در بر نمی
باشاد.   ها مای    آن مرتب  با کودکان و رسانهترین پیا بندی شده است و مهم سیاسی قالب

شورای ملّی رسانه بر حمایت، هر چند محدود به حمایت در برابر میزان باالی خشونت 
هاا و گساترش تواناایی کودکاان، از      کند و بازتاب آن در محتوای رسانه باشد، تأکید می

 یابد.   بریق مشارکت فعا  والدین، آموزگاران و سایرین نمود می
باشد که: قابلیت و توانایی  ۀ مرکزی این سیاست، بر مبنای درک این موضو  میهست
ها، نه از بریق ممنوعیت بلکه از بریق دانش و آموزش توسعه پیدا کارده اسات،    رسانه

ای آن الیان را بار پایاۀ سیساتم      هاای رایاناه   کاربران باید فرصت انتخاب فایلم و باازی  
ای  هاای رایاناه   ها و باازی  ل اینکه دیدن برنامهمشخ  رهنمودها و دستورالعمل ها شام

ها باه عناوان    توانند از اینترنت و این بازی الین برای کودکان، یک تجربه است که می آن
یی و درک عمیقشان سرا منب، دانش برای توسعه و شکل گیری قدر  تخیل، هنر داستان

 3رود. به کار می
 
 ۸«هدف نهایی»کودکان به عنوان   سوئد: -۸-۸

به عناوان کمیسایون دولتای، بادون      3992در سوئد، شورای رسانۀ سوئدی در سا  
ترین هدف، کااهش خطارا  ناشای از اثارا  مضارّ       هرگونه محدودیتی ایجاد شد. مهم

همچاون تلویزیاون،   « هاای تأثیرگاذار   رساانه »رسانه برای کودکان و نسل جوان در همه 
 الین بود.  ای آن اینترنت و بازی های رایانه

عماالً از    الیان،  ای آن هاای رایاناه   بندی رسمی فیلم و بازی شورا در کنار هیأ  ببقه
 حیا  و دوا  داشته است.   3933سا  

، دستورالعمل رسمی شورا اصالح گردید که ایجاد آن به عنوان هیاأ   0221در سا  
 ها و پیامدهای آن برای کودکان و نسال  مشورتی متخص  دولتی در مورد توسعه رسانه

جوان بود. همچنین، مقرراتی برای تمرکاز بار ابالعاا  و اقادا  آگااهی وضا، شاد و        

                                                           
1. http://www.medieraadet.dk/html/gb/media-council-gb.htm#-TOC3692276. 

2. ultimate Target Group. 
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الین بود.  ای آن های رایانه مستلز  ارتباط نزدیک کودکان و نسل جوان با اینترنت و بازی
هاا مساأله    ها، تمرکز بر مسأله خشونت را انتخااب کردناد، ساوئدی    جایی که، دانمارکی

  گنجاندناد. همچناین، شارای  خاصای بارای اولویات       پورناوگرافی را نیاز در مقاررا   
المللی را بوجود آورد، ایجااد   هایی که صنعت قانونمند و همکاری بین بخشیدن به تالش

 شد.  
بندی فیلم و شورای رساانۀ ساوئدی در    ، هیأ  ملی سابق ببقه0233در ژانویۀ سا  

« روه هادف نهاایی  گا »هم ادلا  شدند. هیأ  جدید، بر کودکان و نسل جوان به عناوان  
 ورزد.  تأکید می
 
 0«امنیت کاربر»نروژ: از ممیّزی تا  -۸-9

 3931در نروژ، در پی مذاکرا  جدی و فشرده، کنتر  و نظار  بر فایلم، در اکتبار   
بندی فیلم، تغییر یافت، که نشاانۀ   ، نا  آن به هیأ  نروژی ببقه3991ایجاد شد. در سا  

بندی فیلم بار اسااع    از نمایش و تمرکز بیشتر بر ببقهتمرکز کمتر بر ممیّزی فیلم، پیش 
بندی شده بودناد.   های سنی، ببقه گروه سنی بود، در میان کودکان و نوجوانان لیر گروه

در خصوص بزرگساالن، ممیّزی لغو شد. به بور کلای، ایان تغییارا  باه معنای تغییار       
ان، باه یاک ساامانه    بندی فیلم برای محدوده سنی کودکا  مسؤولیت ازهیأ  نروژی ببقه

 داد.  ها را به والدین می گیری پذیرتر بود که اجازۀ برخی تصمیم انعطاف
هاای   ای خشان، در رساانه   هاای رایاناه   ، برح اقدا  دولتی علیه باازی 3995در سا  

مانناد  « هاای جدیاد   رساانه »بصری ارائه شد، جایی که اهمیت خاصی به ظهاور ساری،   
الین داده شد. در نتیجه، یک ساازمان جداگاناه باه ناا       ای آن های رایانه اینترنت وبازی

به عنوان یک مرج، سیاسای و کااربردی، باه منظاور      3997در سا  « های جدید رسانه»
 حمایت از کودکان ایجاد شد.  

های مستهجن و لیر اخالقای )کاه خاارج از     تغییرا  قانونی همچنین جایی که فیلم
خ داد. متعاقباً، هیأ  به بور علنی تأکید کارد  شد، ر بندی فیلم بود  پخش می برح ببقه

باشاد. از   که هدف اصلی، ممیّزی بزرگساالن نبوده است بلکاه حفاظات از کودکاان مای    
بندی فیلم با ادارۀ رسانۀ ملّی نروژ، یکی شد. در این روند، هماه   ، هیأ  ببقه0225سا  

                                                           
1. user safety. 
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امنیات  »دی از بندی، در خصوص کودکاان باا شاعبه جدیا     های ببقه ابالعا  و فعالیت
 .ادلا  شد« کاربر
 
 0«نه برای همة سنین»هلند:  -۸-4

این مراحل، منحصر به کشورهای اسکاندیناوی نیست، اگر چه کشورهای دانماارک،  
اناد، اماا هلناد     ملات برگزیاده  ا   نروژ و ساوئد، تغییار نهادهاا را در چاارچوب دولات     

خود نظاارتی تغییار داده   چارچوب قانونی کشورش را از نظار  دولت به قانونمندی و 
بندی دولت به منظاور حمایات از کودکاان     است. برای اقدا  خود نظارتی، به جای ببقه

الیان  از   ای آن هاای رایاناه    های جدید )اینترنت و باازی  علیه اثرا  مضرّ احتمالی رسانه
 خود کاربران کمک گرفته شد. 

به منظور خود نظارتی « نه برای همه سنین»، سند سیاسی تحت عنوان 3997در سا  
 شد.   کاربران تصویب شد که توس  یک رکن مستقل، حمایت می

 هاای سامعی و بصاری باه ناا       بندی رساانه  ، مؤسسه هلند برای ببقه3999در سا  
(NICAM) 0 ایجاد شد. این مؤسسه، هماهنگ با توسعه (Kijkwijzer)

به وجود آماد.   1
د و جایگزین فعالیات ساابق ممیّازی    ، قانون جدیدی تصویب ش0223همچنین در سا  

فیلم شد، و این خاتمه ممیّزی فیلم بود، اما نقش نهادهاای دولتای کاامالً از باین نرفتاه      
های  ها و نظار  ، دولت هلند از بریق اختیار دادن به رسانه (NICAM)است: بر اساع 

   . دهد دقیق، پیروی از اقداما  خودنظارتی را مورد بررسی و ارزیابی قرار می
باشد، در نروژ  گردید، در سوئد، تمامی توجها  سوی کودکان می همان بور که بیان

امنیت کاربر و اختیار آن، جایگزین نظار   و کنتر  شده است و در هلند، خودنظارتی، 
جایگزین ممنوعیت و نظار  دولت شده اسات. بررسای ایان تغییارا  نهاادی، بارون       

کنناد، را   ه برای فرد امنیت و آرامش را فراهم مای سپاری کلی نهادهای کلیدی )اصلی  ک
اناد و موقعیات آنهاا مساتحکم      ها گسترش پیدا کرده دهد. این نهادها و سازمان نشان می

های جدید )اینترنت  هایشان همراه با تحوال  فناوری شده است و قادر به تطبیق سازمان

                                                           
1. Not for All ages. 

2. Netherlands Institute for the classification of Audiovisual Media.  

ای آن الین است، به منظور هشادار باه والادین و آموزگااران دربااره       های رایانه بندی فیلم و بازی یک سامانه ببقه
   باشد.     ها مضر می اینکه چه سنی در خصوص این بازی
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 باشند.   الین  می ای آن های رایانه و بازی
ک تغییر آشکار از ممنوعیت و اجارای محادودیت سانی باه سامت      در عین حا ، ی

هایی بر پایۀ صالحیت و ارائه ابالعا  توصایفی باود.    مشاوره و راهنمایی، ارائه توصیه
افزون بر این، در خصوص هلناد و ساوئد، حمایات و تساهیل اقاداما  خودنظاارتی،       

 بخشی از مجموعه اقداما  بوده است. 
 ها اظت ان اساد . تغییر مقامات حف2جدول 

 
 دام جداد دام اصلی سال تغییر كشوا

 ها براي كودكان و نسل جوان  شوراي رسانه هيأت ملّي مميّزي فيلم 8991 دانمارك

هاي سممعي و   بندي رسانه مؤسسه هلند براي طبقه بندي فيلم  هيأت طبقه 1008 هلند
 NICAMبصري 

 نيت كاربرسازمان ام بندي فيلم هيأت ملّي طبقه 1002 نروژ

 ها   شوراي رسانه بندي فيلم هيأت طبقه 1088 سوئد

 
دهد، تمامی نهادهاای مارتب  باا قاانون محتاوای       همان بور که جدو  باال نشان می

اند، مانناد   های اروپایی، این تغییرا  را از سر گذرانده ها در دولت آسیب رسان این بازی
اختیارا  کاربر مورد تأکید واق، شده ابالعا  و  اند ها تقویت شده ایی که محدودیتج

 است.  
هاا در کشاورهای دانماارک،     بازتاب مباحث سیاسی و تغییر نهادهای قاانونی رساانه  

هاای جدیاد    سوئد، نروژ و هلند همگی اشاره به دورنمای ایجاد شده توس  تکنولاوژی 
 ای آن الین دارد.  های رایانه ها یعنی اینترنت  و بازی رسانه

الین تعمداً برای افزایش توانایی و قابلیات   ای آن های رایانه نترنت و بازیدر نتیجه، ای
 کاربر با حداقل میزان کنتر  مرکزی، براحی شده است.  

هنگامی که مقاما  عمومی و مناف، تجاری )سهامداران صنعت  کارکردهای نظاارتی  
ن نشانه نوعی تحو  در کنند، ای الین اجرا می ای آن های رایانه را در مورد اینترنت و بازی

 باشد.   ها در مورد تکنولوژی می گذاری ها و قانون ها، سیاست هنجارها، روش
، 3997سرانجا ، انتظارا  اتحادیۀ اروپا باید در واقعیت امر بررسای شاود. در ساا     

های عضو اتحادیه اروپا به منظور تشویق مشاارکت اشاخاص    انتظارا  مربوبه به دولت
جرای اقداما  ملی برای حمایت از کودکان، ارتقای ساختارهای ملای  ثالث ذی نف، در ا
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های تلویزیاون بارای کساب تجرباه بار پایاه        برای خود نظارتی، ترلیب مجریان برنامه
ابزارهای جدید حمایت از کودکاان و مطلا، کاردن بیننادگان و تأکیاد بار یکپاارچگی        

صنعت بارای مشاارکت در    گرایی  قانونی ارائه شدند، در عین حا  سهامداران )وحد 
 3های مربوط به حمایت از کودکان، فرا خوانده شدند. تالش

هاای جدیاد    بنابراین، ماهیت نهادها تغییر یافتاه اسات، تمرکاز گساترده بار رساانه      
الین ، ممیزی و نظار  کمتر و ساازماندهی دوبااره و    ای آن های رایانه )اینترنت و بازی

باشند. همچنین، افزایش همکااری   یی از این تغییرا  میها تغییر نا  نهادها، همگی نمونه
 باشد.   با سهامداران صنعت نمونۀ دیگری می

الین در اتحادیۀ اروپا، توس  بارون ساپاری    ای آن های رایانه به بور کلی، خطر بازی
هاای لیار    وظایف قانونی سنتی نهادهای ملی به نهادهای اروپاایی و صانعت و ساازمان   

است. افزون بر این، تغییری در ناو  نظاار  وکنتار  وجاود داشاته       دولتی، کنتر  شده
است، با این حا ، توس  نهادهای ملی دولتی از ممنوعیت، کنتر  و ممیزی تا مشااوره،  

تواناد در   شورا و تمرکز بر اختیار دادن به کااربر مهیّاا شاده اسات. ایان موضاو ، مای       
هاای   ون تغییارا  در عالمات  معناشناسی اجتماعی، از حقوق مورد توجاه باشاد. همچا   

دهند،  اما در نهایات بارای    تجاری سازمانی و درک )شناخت  درونی. افراد مشور  می
باشند. همچنین یک برون سپاری از وظایف نهاادی   تصمیماتشان مسؤو  و پاسخگو می

و توس  دولت، باه عناوان    0سنتی به سوی تزکیه نفس و خویشتنداری ایجاد شده است
 ریزی شده است.   واند فق  توس  افراد درک و تجربه شده باشد ، برنامهت آزادی که می

 های غیردولتی و صنعت دقش سانما  -3

های مشاورتی نهادیناه   ها از شکل ملّی به سمت هیأ در اتحادیه اروپا، جهت گیری
باشاد، ایان گارایش را در ساطح اتحادیاه      های لیردولتی میدر سطح اتحادیه و سازمان

گرایای    وان مشاهده کرد. حمایت شدید کمیسیون اروپا از یکپارچگی )وحد تاروپا می
-گر ایان جهات   اروپایی است، بیان-  که یک نظا  پانPEGIقانونی و موفقیت سیستم )

                                                           
1. European Commission, 1997. 

2. Beck – Gernsheim, Apparatuses do not care of people (P. camiller  Trans), In u. Beckand 

E. Beck – Gernsheim (eds), Individualization: Institunalized Individualism and its social 

and political cosezuences, London, SAGE, 2007. 
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ای هاای رایاناه    کافی نبود و در خصاوص باازی  PEGIهای )باشد، اما فعالیتگیری می
ئل متعاددی مطارح شاد از جملاه     های بسیاری صور  گرفت و مساا الین، مخالفتآن

ها برای کودکان مشکل ساز است؟ اگار چناین اسات، آیاا باه لحااظ       اینکه آیا این بازی
هاا بارای کودکاان،    باشد؟ یا صدما  روحی در پی دارد؟ آیا این باازی جسمی مضر می

 کند؟روی را در سنین کودکی تسهیل میفساد اخالقی به دنبا  دارد؟ و انحراف و کج
هاای عضاو مبنای بار      ، اتحادیه اروپا، انتظارا  اتحادیاه را باه دولات   3997در سا  

تشویق مشارکت اشخاص ثالث در اجرای اقاداما  ملّای بارای حمایات از کودکاان و      
هاا باه مطالعاه داوبلباناه در     ارتقای ساختارهای ملّی خودنظارتی، تشویق مجریان رسانه

رساانی باه بیننادگان در    ن و ابال مورد اساع و شالوده وسایل جدید حمایت از کودکا
 گرایی قانونی منعکس ساخت.این خصوص و تأکید بر وحد 

شایوه  »از میان ارکان سیاست، دو رکن آگاهی و خطوط تماع ویژه، بار پایاه اصال    
رلم سیاست کلای اتحادیاه اروپاا،    باشد. بنابراین، علیمی« ملّی هماهنگ در سطح اروپا
های لیردولتی وجود دارد. بارای نموناه   نمندی و سازمانتمرکزی قوی بر ابتکارا  قانو

هاای  بنادی فایلم وباازی     که یک پروژه به رهبری هیأ  نروژی ببقهSAFTبه پروژه )
الین است، و یا شورای رسانه دانمارکی برای کودکان و نوجوانان و شاورای  ای آنرایانه

 توان اشاره کرد.های خشن، میسوئدی در مورد بازی
ها، در تأمین سرمایه اتحادیه اروپا برای کنتر  محتوا و ممیّزی از این سازمان بسیاری

 الین مشارکت دارند.   ای آنهای رایانهبازی
هاای جدیاد رساانه،    به بور کلی، اقداما  در سطح اتحادیاه اروپاا شاامل فنااوری    

شاود.  ین میالای آنهای رایانههای همراه هوشمند و بازیهمچون رایانه، اینترنت، تلفن
های ساهامدار و خادما  برناماه بودجاه     ترین گروههای لیردولتی، یکی از مهمسازمان

 باشند.تر کمیسیون اروپا میاینترنت امن
رسانی جامعاه  در کمیسیون اروپا، حمایت از قانونمندی یک اصل تعیین کننده ابال 

همچاون کمیسایون    باشد. بنابراین، یک محرک سیاسی قوی برای نهادهاای اجرایای  می
 شود.اروپا وجود دارد که منجر به چنین ابتکاراتی می

شاود  کند؟ دلیلی که اللب بیان مای اما چرا صنعت در برح قانونمندی، مشارکت می
است، اما به بور خااص، فشاار اقاداما  فراملّای و     « اجتناب از نظار  و کنتر  دولت»
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ی مشاارکت صانعت   تبار، دلیال عماده  میزان باالی تباد  ابالعا  و ارتقای وجهه و اع
 3باشد.می

های لیردولتی، نقش مؤثری در افزایش آگااهی و مادیریت خطاوط تمااع     سازمان
شاود  هایی قسمتی از آنچه که اللب جامعه مادنی نامیاده مای   ویژه دارند. چنین سازمان

ون های لیردولتی همچا شوند. بنابراین، کمیسیون اروپا از ابتکارا  سازمانمحسوب می
  قویااً  ICRAبندی محتاوای اینترنات )  شبکه اروپایی خطوط تماع ویژه و اتحادیه رتبه

 کند.حمایت می
های داوبلباناه قسامتی از هادف    در برخی از کشورها م ل انگلستان، ارتقای فعالیت

0بوده است. 3922سیاست اجتماعی دولت از دهه 
 

مشاور  باه والادین در    باه منظاور ارائاه     0232های لیار دولتای در ساا     سازمان
الیان در سرتاسار ناروژ    ای آنهاای رایاناه  خصوص استفاده کودکان از اینترنت و باازی 

 گسترش یافتند
 
 های غیردولتی بر کمیسیون اروپاتأثیر سازمان -9-0

ای هاای رایاناه  های لیردولتی بار کمیسایون اروپاا در خصاوص باازی     تأثیر سازمان
اقدا  اینترنات کمیسایون اروپاا و متعاقبااً بارح اقادا        کودکان از همان ابتدا یعنی برح 

تر کنونی، قابل مالحظه است. در کارهاای مقادماتی   تر و برنامه اینترنت امناینترنت امن
قارارداد  1المللی کودک،اندازی خطوط تماع ویژه، کمیسیون اروپا، با شبکه بینبرای راه

انادازی اقاداما  آگااهی در    رای راههای مقدماتی را با بست. این سازمان لیردولتی، گا 
بنادی  زمینه امنیت اینترنت برداشت. همچنین، کارهای مقدماتی برای امکان مطالعه رتباه 

الین، توس  سازمان لیردولتی انگلساتان انجاا  پاذیرفت.    ای آنهای رایانهمحتوای بازی
کماک در توساعه    بان اینترنت و مرکز مطالعا  حقوقی و اجتماعی نیز به ارائهبنیاد دیده

                                                           
1. Haufler, A public role for the private sector, Carnegie endowment for international peace, 

2007, P. 3. 

2. Rochester, regulation: the impact on local voluntary action, in c.rochester and m.harris 

(eds), voluntary organizations and social policy in Britain: perspectives on change and 

choice, Hound mills: palgrave, 2000, P. 67. 

 امنیت کودک در استفاده از اینترنت تأسیس شده است.  3998. این شبکه سازمانی است که از سا  1

childnet international, (2010a), http://childnetInternational.int.org/about/history.   
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 پردازند.و اجرای قوانین راهنما می
 
 های غیردولتی تأثیر صنعت بر سازمان -9-۸

هاای لیردولتای باه    های لیردولتی چیست؟ سازماناما ارتباط میان صنعت و سازمان
هاای ارزیاابی محساوب    های مشورتی و گاروه عنوان متخصصان مستقل، اعضای هیأ 

-کنناد. ساازمان  تر حمایت میدر راستای اینترنت امنهای صنعت شوند که از تالشمی

کنند و بازیگران صانعت، باا حمایات    های لیردولتی از اقداما  قانونمندی حمایت می
  که شابکه  Inhopeکنند. برای نمونه، )ها را تأیید میچتری از نظر مالی، کار این سازمان

ده اسات. همچناین،   ، حمایت شا 3باشد توس  سهامداران صنعتخطوط تماع ویژه می
 0هاای لیردولتای  تر اتحادیه اروپا در مشارکت با تعدادی از ساازمان اصو  اجتماعی امن

الیان، اجاازه و یاا    ای آنهای رایانهتوسعه پیدا کرده است. در خصوص اینترنت و بازی
شاود.  هاا محساوب مای   اجبار والدین به صور  یک نقش کلیدی در ارزیابی این بازی

از یاک ساو و داناش و آگااهی آنهاا از ساطح ادراکای کودکانشاان،          مشور  و توصیه
 ها و هنجارها، از سوی دیگر سیاست مدیریت خطر است. ارزش

اساسااً در   ENASCOII. 1  و پاروژه ) ENASCOهای لیردولتی همچاون ) سازمان
 کنند.الین کار میای آنهای رایانهزمینه امنیت بازی

-های اجتماعی، آگاهی، مستلز  ابال و شبکههای همراه هوشمند در خصوص تلفن

 تواند توس  خود کودکان، ارزیابی و مدیریت شود.رسانی و ابزارهایی است که می
ماداران  الین عمدتاً مورد توجه سیاسات ای آنهای رایانهدرواق،، مدیریت خطر بازی

ت باه  هاای لیردولتای و صانع   ها در جهت مشارکت سازمانگذاری اروپا بوده و سیاست
 منظور استفاده امن از اینترنت برای کودکان، موفق بوده است.

 

                                                           
1. Such as: microsoft, BT, MSN and vodaphone,  

 دهند، برای ابال  بیشترنک:    را تشکیل میInhopeهمچنین، این چهار صنعت سهامدار، هیأ  مشورتی )

Childnet International.(2010b), http://childnet-int.org/support/. 
2. Such as: save the children, child net (uk), uk,s children’s coaltion on internet safety. 

های لیردولتی کودکان، به منظاور  ، با هدف توسعه شبکه اروپایی سازمان0230-0232های . این پروژه، بین سا 1
 الین در جامعه مدنی، بوجود آمد.کانون توجه قرار دادن حمایت کودک آن
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 ایری دتیج 

الین کاودک، در یاک مقیااع وسای، باه خاود       امروزه، مسئولیت برقراری امنیت آن
هاای  الین و خدما  اینترنت همچون شبکهای آنهای رایانه تولیدکنندگان محتوای بازی

تار  ای، واگذار شده است، برنامه اینترنت امان  انههای رای کنندگان بازیاجتماعی و توزی،
منادی را بارای   کمیسیون اروپا با اجرای پنج رکن سیاسات اتحادیاه اروپاا، ایان قاانون     

تولیدکنندگان پدید آورده است. زیرا در دنیای رایاناه، آنچاه بایش از هماه باا اساتقبا        
الیان   ای آن ایاناه هاای ر  شود، همان چیزی اسات کاه باه آن باازی     کودکان رو به رو می

 گویند. می
ها با آن تصاویر مهیّج، دنیایی سرشار از هیجان را برای کودکان باه ارمغاان    این بازی

گذارناد کاه گاویی خاود کاودک،       ها می آورند و چنان تأثیری بر روان و اعصاب آن می
ماا  ای ساده آلاز شده ا ها به گونه جزئی از این مجموعه ماشینی است. برخی از این بازی

هاای   به تصاویر مستهجن ختم می شوند، اشاعه فرهنگ برهنگای و خشاونت از آسایب   
باشد که سبب تقویت حس پرخاشگری، ناسازگاری و کج روی در  ها می دیگر این بازی
 گردد.  کودکان می

گاذاری در خصاوص امنیات اینترنات و      بنابراین، کمیسیون اروپا از بریاق سیاسات  
های لیردولتی ، پیوندی قوی با اشخاص ثالث همچون سازمانالین ای آن های رایانه بازی

هاای  و سهامداران صنعت در سطح فراملّی، برقرارکرده است کاه مادیریت خطار باازی    
های لیردولتی و اشخاص حقاوقی  الین، از نهادهای دولتی، به سمت سازمانای آنرایانه

دار برقاراری امنیات   دهحرکت کند و نوعی سیاست فراملّی در سطح اتحادیه اروپاا، عها  
 اینترنت در مورد کودکان باشد.  

گرایای سیاسای در اتحادیاه اروپاسات کاه اجارای       گر نوعی وحاد  این روند، بیان
هاای  سیاست را وابسته به بازیگران سیاسای خاارج از نهادهاای دولتای مانناد ساازمان      

هاای دولتای باه    ساپاری از نهاد  داند. در واق، نوعی برونلیردولتی فراملّی و صنعت می
 اشخاص و نهادهای لیردولتی صور  گرفته است.

کاردن سیاسات در خصاوص     های دولتی و یکپارچاه زدایی از سازماندر واق،، قانون
رو باوده اسات و دساتاورد    تر در سطح اتحادیه اروپا، با موفقیت روبهبرنامه اینترنت امن

معلماان و باه باور کلای      مندی است که شاهروندان )والادین،  مهم این موفقیت، قانون
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کاربران  از بریق انتخاب معقو  و آگاهانه، مسئولیت برقاراری امنیات را در خصاوص    
ها، برای اجتنااب از  الین بر عهده بگیرند و تولیدکنندگان این بازیای آنهای رایانهبازی

نظار  و کنتر  پیوسته اتحادیه اروپا، از بریق قانونمندی و خود نظاارتی بارای حفاح    
تواناد در ساایر کشاورهای    گاذاری مای  وجهه و اعتبار خود تالش کنند. چنین سیاسات 

 جهان به عنوان الگو و رهنمود مورد توجه قرار گیرد.

 

 



 



 دوم بخش

 و فکری مالکیت الملل بین حقوق

 ای رایانه های بازی



ای در گستره مقررات  های رایانه بررسی نظام حمایت از بازی

 کریالمللی مالکیت ف بین

 *دکتر سعید حبیبا

 **زاده مجید حسین

 چکیده

چنادی  تارین مصاادیق مالکیات فکاری،      ای به عنوان یکی از مهم های رایانه بازی
ها در زمینه کاالهای فکری تبادیل   است که تجار  آنها به یکی از پرسودترین تجار 

تولیاد و  های دراز مدتی برای  شده است به نحوی که بسیاری از کشورهای دنیا برنامه
الملل، به صاراحت از   در گستره مقررا  بین اند. سازی این اموا  در نظر گرفته تجاری

این دسته اموا  فکری، نامی برده نشده است. با این حا ، عد  ذکر نا  داللت بر عد  
نماید زیرا قاعده در حمایت از اموا  فکری، تعیین ماالک توسا  مقانن     حمایت نمی

تعیین نو  نظا  حماایتی حااکم بار    ق بر عهده حقوقدان است. باشد و تعیین مصدا می
این دسته اموا  فکری همواره از چالش برانگیزتارین مباحاث حقاوق تطبیقای باوده      
است به نحوی که برخی اسرار تجاری، برخی اختراعاا  و برخای حقاوق مالکیات     

رسای  . هادف اصالی ایان مقالاه، بر    اناد  ادبی و هنری را نظا  حمایتی مناسب دانساته 
المللی در حوزه مالکیت فکری و متعاقباً شناساایی نظاا  حماایتی     تطبیقی مقررا  بین

هاای   الملل باا توجاه باه نظاا      مناسب برای حمایت از این دسته اموا  در گسترۀ بین
هاای   حقوقی حقوق داخلی برخای کشاورهایی اسات کاه مقرراتای در حاوزه باازی       

 ای دارند. رایانه

                                                           
 نتهرا دانشگاه سیاسی علو  و حقوق دانشکده خصوصی حقوق گروه دانشیار .*
 دانشگاه تهران سیاسی علو  و حقوق دانشکده خصوصی حقوق تخصصی دکتری دانشجوی .**

hoseinzadeh_sut@ut.ac.ir 
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المللای، آثاار ادبای و     ای، اموا  فکری، مقاررا  باین   انهبازی رایواژگان کلیدی: 
 سازی، رایانه. هنری، اسرار تجاری، تجاری

 مقدم 

مفاهیم حقوق مالکیت فکری به صاراحت داللات بار همراهای و حمایات علام       
نماید. گستره حقوق مالکیت فکری به پهنای داناش   حقوق از فناوری و دانش بشر می
است؛ وانگهی هر آنچه به نحوی از انحاء زاییده فکار  و فناوری موجود در دست بشر 

گیارد. از ایان    خالق افراد باشد تحت سیطره عظیم این حقوق مورد بررسی قارار مای  
توان گفت اموا  فکری همواره پویا هستند به این معنی که اماروزه   جهت است که می

ر دساترع  با گسترش دانش و فناوری هر روز ابدا  و اختراعی توسا  دانشامندان د  
هاای   آورد. باازی  گیرد و موجبا  رفااه و آساایش ایشاان را فاراهم مای      بشر قرار می

ترین اموا  فکری فناورانه هستند که به نحاوی از انحااء    ای همواره یکی از مهم رایانه
های ذهنی خالقانه و مبتکرانه افراد بوده و لاذا شایساتگی حمایات     برگرفته از تراوش

لکیت فکری را خواهند داشت. بحث حمایت حقاوقی از  تحت چتر حمایت حقوق ما
افزارهاا   این آثار زمانی مورد توجه قرار گرفت کاه پژوهشاگران فعاا  در حاوزه نار      

آثااری   صداگرافیک و عکس، ،متنهای مختلف مانند  رسانهتوانستند از بریق ترکیب 
یار باال با کااربر  را تولید نمایند که در نو  خود منحصر بوده و دارای قابلیت تعامل بس

دهد که بتواند در نحوه چیدمان  باشند به صورتی که به کاربر این امکان را می خود می
 . 3ورزی کرده و تغییراتی محدود را اعما  نماید و محتوای اثر فکری تولید شده دست

 مایالدی بار   3927در دنیاا باه ساا      ای رایانههای  تولید و پیدایش بازیتاریخچه 
در  ای رایاناه شود اولین فر  تقاضاای ثبات یاک باازی      نحوی که گفته می به گردد می

 3952. پاس از آن، در ساا    0در آمریکا به ثبت رسایده اسات   3927ژانویه  32تاریخ 
به نمایش درآماد و  « تنیس برای دو نفر»میالدی، آزمایش معروف ویلیا  هیگین به نا  

هاور گذاشات و متعاقبااً در ساا      ای پا باه عرصاه ظ   های رایانه نسل جدیدی از بازی

                                                           
1. Sundara, mira T., Copyright and Creative Freedom, First Edition, London Routledge- 

Taylor and Francis Group, 2006, p.196. 
 ، قابل دسترسی در: 3192یا وضعیت فعلی بازیهای رایانهنگاهی به . معصومه بخشی پور، 0

http://www.scict.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID  

http://www.scict.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID
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ای در  هاای رایاناه   ای نوشته شد و لذا بازی های رایانه اولین دستگاه ژتونی بازی 3973
ایجااد   ای در وهلاه او   هاای رایاناه   وظیفه اصلی باازی . 3گستره اجتما  فراگیر شدند

ه با می در مادتی کوتااه   این سرگری خاص آنها، ها سرگرمی بود اما با توجه به قابلیت
راهبردی بد  شد. با توجاه باه اینکاه در ابتادا صانعت رایاناه از قابلیات         ۀیک رسان
پایین  یبا گرافیک ای ی رایانهها بازی ،چنانی برخوردار نبود افزاری آن نر  و افزار سخت

ای به یاک نهااد اجتمااعی تبادیل      های رایانه در زمان حاضر بازیشد.  ارائه و اجرا می
به سن مخاببان همواره الاراض گونااگونی را نظیار الاراض     اند که بدون توجه  شده

اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و حتی در مواردی سیاسای باه صاور  لیرمساتقیم باه      
 نمایند.   ایشان تحمیل می

هاای   ای مبنی بر حمایت صاریح از باازی   المللی، هیچ مقرره در حوزه مقررا  بین
حمایت از ایان آثاار را دو چنادان     ای ذکر نشده است و این خود مشکل فرآیند رایانه
نماید زیرا همانگونه که خواهیم گفت در مورد ماهیت این ما  فکری همواره باین   می

نظر وجود دارد. با این حا ، مقاله حاضر بر آن است تا بررسای   نظران اختالف صاحب
المللی و در موارد الز  حقوق داخلی برخی کشورها، فرآیناد حمایات از    مقررا  بین

ین دسته اموا  فناورانه مهم را نشان دهد. این مقاله در دو گفتار تنظیم گردیده است. ا
ای مورد تبیین و تعریاف قارار گرفتاه     های رایانه در بخش او  ماهیت و کارکرد بازی

است و متعاقباً در بخش دو  چگونگی حمایت از پدیدآورندگان این دساته اماوا  در   
المللی مورد بحث و بررسای واقا،    ایه مقررا  بیننظا  حقوق مالکیت فکری و در س

 شده است.

 ای های ااااد  بخش اول: ماهیت حقوقی و كااكردی بانی

ای به عنوان مصاداقی ناوین از اماوا  فکاری فناوراناه مبتنای بار         های رایانه بازی
نویسی کامالً دقیقای نوشاته    فناوری نوین و پیشرفته روز دنیا هستند و بر اساع برنامه

اند. این آثار، یکی از مصادیق مهم آثار فکاری دیجیتاالی هساتند کاه در گساترۀ       هشد
 رسند. های همراه به منصه ظهور می فضای رایانه و یا حتی گوشی

                                                           
 ، قابل دسترسی در: 3193ای،  های رایانه . رستمی و خیرآبادی، تاریخچه بازی3

dl.irpdf.com /ebooks/Part29/www.irpdf.com(8745).pdf. 
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ترین مباحث حقاوقی روز دنیاا تبادیل     آثار فکری دیجیتالی امروزه به یکی از مهم
ا در ماورد شاناخت   اند و توجه بسیاری از اندیشمندان حقوق مالکیات فکاری ر   شده

هاای   اند. از میان این آثار دیجیتالی، بازی ماهیت این دسته آثار به خود اختصاص داده
اناد و از   ای به دلیل اهمیت اقتصادی خود بیش از پیش مورد توجه قارار گرفتاه   رایانه
باشاد. برخای نویساندگان     رو بررسی ماهیت آنها از اهمیت خاصی برخوردار مای  این

ای خود محصو  پیشرفت فنااوری ناوین هساتند،     های رایانه نجا که بازیمعتقدند از آ
هایی هستند که همواره ایان آثاار    ناپذیری دارای مشخصه نفسه به بور اجتناب پس فی

آنهاا را رهاا    ،این آثار تبیین نشودکه نظا  حقوقی حاکم بر  کند و تا زمانی را دنبا  می
گساتردگی ایان    . منظور از0«ابها »و  3«ردگیگست»ها عبارتند از  کند. این مشخصه نمی

ای عظیم از سایر  توانند دسته ای آن چنان ظرفیتی دارند که می های رایانه است که بازی
ای  آثار فکری را در خود جای دهند و همچنین منظور از ابها  داشاتن اثار چندرساانه   

ای  آثاار چندرساانه  توانناد در قالاب    چه آثاری و تا چه میازان مای   این است که نهایتاً
. با این حا  این ابها  و گستردگی ماان، آن نیسات کاه نتاوان تعریفای      1متجلی شوند

ای که پوشاننده ماهیات و محتاوای اثار     ای ارائه داد به گونه های رایانه حقوقی از بازی
ای تا کنون تعریفی دقیق ارائه نشده اسات اماا باه نظار      های رایانه باشد. در مورد بازی

ای نوعی اثر  های رایانه اند بازی همانگونه که برخی از نویسندگان اظهار داشتهرسد  می
. باه نظار   2توانند ماورد شامو  تعریاف آنهاا قارار بگیرناد       ای باشند که می چندرسانه

ای  های رایاناه  رسد سخن مذکور درست باشد اما همانگونه که خواهیم گفت بازی می
ی تعریفای اخا  از تعریاف آثاار     دارای چندین ویژگی خااص هساتند کاه اقتضاا    

 توان تعریف نمود: گونه می ای را این های رایانه رو بازی ای را دارد. از این چندرسانه
ای هستند کاه از ترکیاب دو یاا چناد اثار       ای آثاری فکری خالقانه های رایانه بازی

ای  آیناد باه گوناه    فکری یا در مواردی ابالعا  صرف در قالب دیجیتا  به وجود می
افزارهای مرتب  نوعی تعامل قابل توجاه   دهند تا با استفاده از نر  ه به کاربر اجازه میک

                                                           
1. Broadness 

2. Ambiguity 

3. Raysam, R. & Brown, P. & Neuburger, J., Multimedia Law: Forms and Analysis, 

Second Edition, Law Journal Seminar Press, USA: New York,1996, p.12. 

، پایان نامه  کارشناسی بررسی تطبیقی نظام حقوقی حاکم بر حمایت از آثار چندرسانه ایحسین زاده،  . مجید2
 .32به راهنمایی حبیبا، سعید ، ص. 3190ارشد مالکیت فکری دانشگاه تهران
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 با اثر داشته باشند.  
ای در واقا،   هاای رایاناه   شود باید گفت باازی  همانگونه که در تعریف مشاهده می
ناپاذیر   دیجیتاالی و از بریاق ترکیاب جادایش     آثاری هستند که در یک فضای کاامالً 

ای و هار گوناه    افزارهای رایاناه  متن، صدا، تصاویر ثابت یا متحرک، نر  مواردی نظیر
رساند بنحاوی کاه امکاان      ابالعا  دیگر به روی صفحه نمایشگر به منصه ظهور می
گوی فرضای باا اثار را     و تعامل باالیی با کاربر خود داشته و به وی امکان نوعی گفت

ای باه   های رایاناه  عان داشت که بازیتوان اذ دهد. با توجه به تعریف ارائه شده می می
هایی هستند  ای بسیار پیچده و نوین از اموا  فکری دارای ارکان و ویژگی عنوان دسته

ای دارد. از  هاای رایاناه   که تبیین هرکدا  نقشی مهم در روشان نماودن ماهیات باازی    
و تبیین  ای مورد تحلیل های رایانه های بازی رو، در ذیل به ترتیب عناصر و ویژگی این

 گیرند. هرچه بیشتر قرار می

 ای های ااااد  مبحث اول: ااكا  بانی

ای دارای سه رکن بسیار مهم هستند که باید در آن واحد و به بور  های رایانه بازی
 همزمان در آنها وجود داشته باشند. این سه عنصر عبارتند از: 

 ای؛   الف. رکن دیجیتالی بودن اثر چندرسانه
 ای؛   رچگی محتوای اثر چندرسانهب. رکن یکپا

 ای. ج. رکن تعاملی بودن اثر چندرسانه
گردند باه دو دساته    این سه رکن که مقتضای ذا  این دسته اموا  فکری تلقی می

 گردند. گردند که متعاقباً بررسی می ماهوی و شکلی تقسیم می

 اركان شكلی ـ گفتار اول

ظر بار شارای  ظااهری ساازنده     ارکاانی هساتند کاه ناا     3«ارکان شکلی»منظور از 
ای هستند. این شرای  نه تنها در مرحله تولید بلکه در مرحله اساتفاده   های رایانه بازی

گیرناد. ارکاان شاکلی     از آثار مذکور همواره وجاود داشاته و ماورد توجاه قارار مای      
ه ای از فرآیند کارکردی اثر باید وجود داشته باشند. با  ای در هر مرحله های رایانه بازی

                                                           
1. Elements as to Form 
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عنوان م ا ، ابالعا  محتوایی اثر باید همواره به صور  دیجیتا  باشند و اگر از این 
ای اعم از مرحله تولید یاا مرحلاه اجارا گرفتاه      آثار رکن دیجیتالی بودن در هر مرحله

ای نا  برد. همچناین اسات عنصار     شود دیگر نباید از آن اثر به عنوان یک بازی رایانه
ناپاذیر اثار در    بندی جادایی  ای که ناظر بر چینش و ترکیب انههای رای یکپارچگی بازی

قالبی واحد است، باید در تما  مراحل تولید و اجرای اثر هماواره ماورد توجاه قارار     
گیرد بطوریکه کاهش یا افزایش محتوای اثر در مواردی که منجر به تغییر ماهیات اثار   

ای نخواهاد شاد. ایان     نهبشود منجر به چیزی جز خدشه به شکل و صور  بازی رایا
 گیرند. عناصر شکلی هر کدا  در بندهایی جداگانه مورد بررسی هر چه بیشتر قرار می

 
 رکن دیجیتالی بودنا  بند اول

ای در این مهم نهفته است که ایجااد آن مبتنای بار وجاود      های رایانه اهمیت بازی
ی نسابتاً ناوین و   باشد. فناوری دیجیتاا  در واقا، یاک فنااور     می 3«فناوری دیجیتا »

هاا پاا باه عرصاۀ ظهاور       گردد که رایانه پیشرفته است و نقطه آلاز آن به زمانی بر می
گذاشتند. فناوری دیجیتا  باید با فناوری مشاابه سانتی خاود یعنای فنااوری آناالوگ       

هاای ممتاد نگهاداری     متمایز گردد. فناوری آنالوگ ابالعا  را باه صاور  سایگنا    
د در ابالعاا  را از بریاق متنااوب کاردن باو  ماوج و       کند و تغییارا  موجاو   می

های رادیویی یا رادیو تلویزیاونی ناوعی    کند. تقریباً تما  برنامه ها شناسایی می سیگنا 
باشند. در مقابل، فناوری دیجیتا  ابالعا  را پاس از تبادیل آن    از فناوری آنالوگ می
. از آنجاا کاه ابالعاا     1کناد  در حافظه رایانه نگهاداری مای   0به کدهای صفر و یک

باشاد؛ در   دیجیتالی در یک شکل واحد قرار داشته و فق  دارای ابراز صفر و یک مای 
نتیجه کیفیت ابالعا  و فرآیند ارائه آن در مقایسه با فناوری آنالوگ بسیار بهتر و باا  

تر است. عالوه بر این، سرعت انتقا  ابالعا  در این فناوری بسایار بااالتر از    کیفیت
اوری آنالوگ بوده و قادر است تا در زمانی کوتاه، حجم عظیمای از ابالعاا  را از   فن

                                                           
1. Digital Technology 

2. Binary Codes 

3. William, A. & Claw, D. & Lee, A., Multimedia: Contracts, Rights and Licensing, Law 

and Tax Institute, 1996, p.156. 
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 .3مکانی به مکان دیگر جا به جا نماید
ای به عنوان یک اثر فکری این اسات کاه    های رایانه بازی های مهم یکی از ویژگی

شوند و فارض پاذیرش آناالوگ     به صور  دیجیتالی به روی صفحه نمایش ظاهر می
هاا   باشد؛ در نتیجه فناوری دیجیتا  که برای آفارینش باازی   ها دور از ذهن میبودن آن

باشد. در واقا،، ایان رایاناه اسات کاه       ضروری است بطور اساسی مبتنی بر رایانه می
امکان تولید این آثار را فراهم آورده و ظرفیت الز  برای کااربر باه منظاور تعامال باا      

 سازد. اینگونه آثار را فراهم می
 

 یکپارچگی ا رکن دوم بند
ای این است که این آثار خاود متشاکل    های رایانه یکی دیگر از ارکان شکلی بازی

ای به هم پیوسته و یکپارچه از سایر آثار فکری و یا یکساری ابالعاا  و    از مجموعه
باشند. این یکپارچگی و ترکیاب بایاد چناان     یا مخلوبی از ابالعا  و آثار فکری می

تمایز یا حتی تالش برای تمایز بین آثار فکری یا ابالعات محتاوای   باشد که هرگونه 
تاوان   ای باعث از اعتبار افتادن این دسته آثار فکری شود. بنابراین، مای  های رایانه بازی

اذعان داشت اگر آثار فکری یا ابالعا  کنارِ هم گذاردهِ شده در بطن این آثاار، قابال   
رو، باید اذعان داشت  ای نامید. از این بازی رایانه توان آنها را جدایش باشند، دیگر نمی

ای یک کل واحد است که اجزای آن)آثار فکری و ابالعا  محتاوای آن    بازی رایانه
سازی اثر فکاری   اند. فرآیند ادلا  و یکپارچه ناپذیری با هم ترکیب شده به بور جدایی

و ایان مهام بادون رایاناه      نیازمند رایانه است زیرا باید در فضای دیجیتا  انجا  شود
شود که تما  ابالعا  و آثار به صاور  یاک کال و     ناممکن است. این امر باعث می

 واحد درآیند. 0در قالب یک شکل
ای  هاای رایاناه   رسد، ماهیت محتوای باازی  ای که ذکر آن ضروری به نظر می نکته

و محتاوای  در واق، ماواد   تصویر)اعم از تصویر ثابت و متحرک است. متن، صو  و 
ای اسات کاه در    هرگوناه نوشاته   ،اصلی این دسته آثار فکری هستند. منظاور از ماتن  

یاا   کتااب  فکاری نظیار   اثار  یاک  تواند بخشی از شود و می صفحه نمایش پدیدار می
                                                           
1. Tjin Tai, Eric Tjong, Online Delivery of Digital Works, European Intellectual Property 

Review, Tomson, Sweet and Maxwell publishing, Vol. 25, Issue2003, p.208.  
2. Format 
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 ،ای از یک روزناماه باشاد. منظاور از صاو      گزیده بخشی از یک اثر لیرفکری نظیر
ساایر اصاوا  اسات اسات م ال اثار        مجموعه لحظا  اصوا  ناشی از یک اثار یاا  

 031-3موسیقیایی یا سخنرانی یک شخ  یا حتی صدای پرندگان)مساتنب  از ماواد   
مجموعه لحظاا    ،قانون مالکیت فکری فرانسه و آلمان . منظور از تصویر 25-3ا  و 

 تصاویر ناشی از یک اثر یا سایر تصاویر و یا هرگونه تصویر ثابت یا تصاویر متحارک  
  .قانون مالکیت فکری فرانسه و آلمان 92-3ا  و  035-3تنب  از مواد )مسباشد می

مناد سااخته    ای از ترکیب همین مجموعه به صورتی کاامالً قاعاده   های رایانه بازی
تواناد   شوند. با این حا ، باید اذعان داشت که مجموعه مذکور یا بخشی از آن مای  می

هاای   ی یا لیر فکری محتاوای باازی  ای از آثار فکر اثر فکری باشد و عبارتی مجموعه
توان به موسیقی ابتدایی شرو  بازی اشاره  ای را تشکیل دهند. به عنوان م ا ، می رایانه

تواند یک اثر فکری نظیر بخشی از موسیقی بتوون و یا یاک اثار    کرد. این موسیقی می
بازار نشان ای موجود در  های رایانه لیرفکری نظیر آواز پرندگان باشد. نگاهی به بازی

دهای   دهد که پدیدآورندگان این آثار همواره تمایل دارند از آثار فکری برای شکل می
باشاند و از   ماهیت اثر استفاده کنند زیرا آثار فکری دارای شهر  نسبی بین مرد  مای 

 ای فراهم نمایند. های رایانه توانند بازار فروش بهتری را برای بازی رو می این

 ماهویركن ـ  گفتار دوم

شادند، رکان    ای که به دو دسته تقسیم مای  های رایانه بر عکس عناصر شکلی بازی
باشد. از این رکن بادان جهات باه     ماهوی این دسته آثار تنها محدود به یک مورد می

ای تلقای   هاای رایاناه   شود که تنهاا شارط ساازنده مااهوی باازی      رکن ماهوی یاد می
شاود   ای یااد مای   هاای رایاناه   عاملی بودن بازیگردد. این شرط که از آن با عنوان ت می

توان از آن باه عناوان قلاب     آنقدر برای تحقق اثر مذکور اهمیت دارد که به جرا  می
این دسته آثار نا  برد. تعاملی بودن اثر، برعکس اَرکان شکلی، تنهاا در مرحلاۀ اجاراء    

یچ وجاه ماورد   رسد و در مرحله تولید اثار باه ها    آن بوسیله کاربر به منصه ظهور می
نفسه در میزان بازاریابی اثر نقش به سازایی را ایفااء    گیرد، گرچه فی کاربری قرار نمی

ای ذیال  کند. رکن ماهوی تعاملی بودن و همچنین سطوح تعامل در آثار چند رسانه می
 گیرند. بی دو بند مورد بررسی هر چه بیشتر قرار می
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 رکن تعاملی بودنا  بند اول
ای باه معناای    ترین رکن سازنده آثار چند رسانه در واق، مهم 3«دنتعاملی بو»رکن 

باشد. در این راساتا بایاد اذعاان داشات      ای به معنای خاص می های رایانه عا  و بازی
ای را  هاای رایاناه   ساازی باازی   اگرچه فناوری دیجیتا  موجبا  آفارینش و یکپارچاه  

د اما در واق، ویژگی تعاملی باودن  کن سازد و این آثار را به نحوی متمایز می فراهم می
ای از سایر آثار فکری  های رایانه ای و متعاقبا بازی است که باعث تمایز آثار چندرسانه

ای  شود. تعاملی بودنِ اثر چند رساانه  مشابه موجود در نظا  حقوقی مالکیت فکری می
وعی تواناد باا محتاوای اثار کانش و واکانش و عرفاا نا         به این معناست که کاربر می

گو داشته باشد به بوریکه بتواند محتوای اثر را به میازان قابال تاوجهی ماورد      و گفت
ورزی و دخالت خود قرار دهد و در نحوه چیدمان، تنظیم و محتوای اثر ناوعی   دست

دهد تا ابالعاا    ای امکان می . این ویژگی به کاربر بازی رایانه0دگرگونی ایجاد نماید
ر به روی صفحه نمایش را بر اساع نیازهاای خاود مجاددا    و آثار نمایش داده شده اث

بندی نماید. در هر حا  باید دقت داشات کاه تعامال حاصاله از      بندی و تنظیم ترکیب
بریق رایانه یاا هار سیساتم دیگاری کاه دارای پردازشاگر باشاد م ال نسال جدیاد           

تواند ایان   ی میا افزار رایانه پذیر است و کاربر تنها بوسیله نر  های همراه امکان گوشی
 تعامل را به منصه ظهور برساند.

تواند تااثیر بسایار مهمای در میازان بازاریاابی       ای می های رایانه تعاملی بودن بازی
ای داشته باشد. توضیح اینکه هرچه میزان تعامل باالتر باشد، درگیاری   های رایانه بازی

موجاب ایجااد عالقاه و     تواناد  باشد که این خود مای  و پویایی کاربر در اثر بیشتر می
. تعامال بااالی باازی بارای     1سرگرمی هرچه بیشتر برای کاربر در استفاده از اثر شاود 

شود که کاربر فکر کند خود در حاا  چیانش خالقاناه مجادد اثار       کاربر سبب آن می
است و در حاا  وارد شادن باه دنیاایی متفااو  از آنچاه در ابتادا باه روی صافحه          

ای همواره تالش  های رایانه رو، پدیدآورندگان بازی د. از اینباش نمایشگر آمده بود می
هاای الز ، تعامال    ای خلق نمایند که در عین داشتن محدودیت کنند آثار را به گونه می

                                                           
1. interactivity 

2. Feldman, Lee, the Multimedia in 199.s, Sweet and Maxwell, London: British library, 

1999, p.8.  
3. Ibid, p.9.  
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 .3باالیی را با کاربر خود داشته باشد
 بررسی سطوح تعاملا  بند دوم

باشد  ای مطرح می نههای رایا یکی دیگر از مواردی که در فرآیند تعاملی بودن بازی
باشد. ایان بادان معناسات کاه      ای با کاربر خود می های رایانه بحث میزان تعامل بازی
ای کنش و واکنش داشته باشد. به عنوان م ا   تواند با بازی رایانه کاربر تا چه میزان می

تنو  هایی نظیر  اشاره نمود. در این بازی گزینه 3992ای فوتبا   توان به بازی رایانه می
ها، دقت داوری در احراز خطای بازیکنان، داشتن اختیار برای گزینش زمین باازی   تیم

 0232تر و محدودتر نسبت به نسخه به روز شده  و مواردی از این قبیل بسیار ضعیف
باشد. در این راستا، باید اذعان داشت هر چه میزان تعامال اثار باا کااربر خاود       آن می

شتر درگیر روند بازی نماید، موفقیت بیشتری در بازاریاابی و  بیشتر باشد و کاربر را بی
کاربران باال باودن میازان تعامال را نشاان      فروش خواهد داشت. توضیح اینکه اصوالً

دانند و اصوال به خرید محصولی تمایل دارناد   کنندگی بازی می باالبودن میزان سرگر 
هاای   پدیدآورنادگان باازی  که این مطلوب آنها را واقعیت ببخشاد. باه هماین دلیال،     

ای خلق نمایند کاه   ای با مدنظر قراردادن این مهم سعی می نمایند اثر را به گونه رایانه
 این ویژگی به نحو مبرهنی در آن نمایان باشد.  

 باشد. این پنج سطح عبارتند از: تعامل اصوال دارای پنج سطح می
د یک فیلم ساینمایی کاه    ؛ ماننNon-Interactivity) سطح او : عد  وجود تعامل

هاای   کند بدون اینکه بتواناد چیادمان ساکانس    کاربر از ابتدا تا انتهای آن را تماشا می
 تصویری آن را مورد دستورزی قرار دهد.  

 ؛ مانند دستورهایی که روی یک Manual Interactivity) سطح دو : تعامل دستی
نظیر اسکن، حرکت تناد یاا    رادیوپخش وجود دارد و به کاربر امکان دستورزی دستی

 دهد. آهسته را می
نویسای یاا    برناماه   ؛ مانند پایش Limited Interactivityسطح سو : تعامل محدود)

                                                           
باشاد و   های رایانه ای فراهم آوردن سرگرمی بارای عماو  مای    . الز  به ذکر است که هدف اصلی آفرینش بازی3

این الگوی اولیه پدیدآورندگان خدشه ای  وارد نمای ساازد. باه عناوان م اا       های آفرینش به  تفاو  در انگیزه
تواند باا   کشوری که که سعی دارد الگوی فرهنگی خود را از بریق جنگ نر  به کشوری دیگر تحمیل نماید می

های خالف هنجار اجتماعی کشور مقصد، تهاجم فرهنگی خود را سازمان دهی نماید اما ایان امار    ساخت بازی
 های رایانه ای از ویژگی سرگر  کنندگی نمی شود. اعث خروج بازیب



7۲  ای های رایانه الملل و بازی مجموعه مقاالت همایش حقوق بین 

 کننده فیلم. های خاص از بریق میکروپروسسرها در یک پخش دانلود دستورالعمل
 ؛ مانند وصل نمودن یک Versatile Interactivityسطح چهار : تعامل چندبعدی)

کننده ویدئویی به یک رایانه خارجی و فراهم نماودن امکاان دساتورزی بارای     پخش 
 کاربر.

 ؛ پدیادآوردن و اجارای یاک بساته     Full Interactivityسطح پنجم: تعامل کامل)
 .3افزاری جام، افزاری یا سخت نر 

رسد که سطح پنجم دارای باالترین میزان تعامال   از میان سطوح نا  برده به نظر می
توانناد متعامال تلقای     ای در صاورتی مای   های رایاناه  باشد. با این حا ، بازی با کاربر

گردند که دارای سطح پنجم از میان سطوح نا  برده باشند. دلیل آن هم این اسات کاه   
ای  ای در مقایسه با سایر آثار چندرساانه  ای به عنوان یک اثر چندرسانه های رایانه بازی

هاای متعامال، کااربر را باه میازان بسایار        ی یا پاورپنتهای داده الکترونیک نظیر پایگاه
نماید و پایین بودن سطح تعامل باعاث از اعتباار    بیشتری درگیر روند پیشتازانه اثر می

 شود. افتادن آنها می
ای هساتند و فقادان    های رایاناه  های بازی سه رکن یاد شده در واق، ارکان و ستون
شود. الز  به ذکر اسات، اگرچاه    یت اثر مییکی موجب زوا  و در مواردی تغییر ماه

تواند یکای از   ای دارد اما نمی رایانه نقش بسیار مهمی در تولید و اجرای اثر چندرسانه
ای نلقی گردد زیرا )همانگونه که خواهیم گفات ، رایاناه تنهاا     های رایانه عناصر بازی

امال آن اسات و جازء    انادازی و تع  ای برای کارآمدی اثار و متعاقبااً تولیاد، راه    وسیله
شود همانند قلام، رناگ و باومی کاه      ها و نه ارکان تشکیل دهنده اثر تلقی می ویژگی

گیرند اماا باه هایچ وجاه      برای آفرینش و نمایش یک اثر نقاشی مورد استفاده قرار می
 گیرند. جزء ماهیت نقاشی به عنوان یک اثر ادبی و هنری قرار نمی

 ای  د های اااا اوصاف بانیا  مبحث دوم

ای در مقایسه با سایر آثاار فکاری دارای چنادین ویژگای مهام و       های رایانه بازی
هاا بار خاالف عناصار تشاکیل دهنادۀ اثارِ         باشاند. ایان ویژگای    منحصر به فارد مای  

                                                           
1. Choe, J., Interactive Multimedia: A New Technology Test and Limits of Copyright 

Law, First Edition, Rutgers Law Review Institute, 1994, p.940.  
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آید  گردند بلکه همانگونه که از عنوان آن بر می ای، جزء ارکان اثر تلقی نمی چندرسانه
ها منقسم باه چهاار    باشند. این ویژگی رکردی اثر میناظر به توصیف ابعاد ماهوی و کا

ای باوده و دو ماورد    های ذاتای اثار چندرساانه    گردند که دو مورد آن ویژگی قسم می
 گردند. های اکتسابی این آثار تلقی می دیگر آن ویژگی

 ای های رایانه اوصاف ذاتی بازیـ  گفتار اول

شاود،   اف انتسابی اثر هام یااد مای   منظور از اوصاف ذاتی که از آنها با عنوان  اوص
ای هستند به این معنی که اگار نباشاند    های رایانه اموری هستند که مقتضای ذا  بازی

توان بر آن عناوان   تواند ایجاد شود یا اگر ایجاد شود دیگر نمی یا اصال اثر مذکور نمی
گردند کاه   یای را ابالق نمود. این اوصاف به دو دسته بسیار مهم تقسیم م بازی رایانه

 گیرند. بی دو بند زیر مورد بررسی قرار می
 کامپیوتری بودنا  بند اول

 باازی باشاد.   ای بودن آنها مای  ای، رایانه های رایانه ترین اوصاف بازی یکی از مهم 
 نوعی سرگرمی تعاملی است که توس  یاک دساتگاه الکترونیکای مجهاز باه      ای رایانه

باشد که فرآیند تولیاد،   ای بودن بدین معنا می انهرای رسد. به منصه ظهور میپردازشگر 
. 3یاباد  این مهم تحقاق نمای   اجرا و تعاملی بودن اثر مبتنی بر رایانه است و بدون رایانه

افزارهای مخصوص به خود تولید شده  ای بوسیله رایانه و از بریق نر  های رایانه بازی
شاود.   مرحله تولید محدود نمی و به منصه ظهور می رسند. با این حا ، نقش رایانه به

افزارهاای   تواناد از بریاق نار     ای است که تنها می ای به گونه های رایانه مقتضای بازی
مخصوص به روی صفحه نمایشگر به نمایش گذاشته شوند و جز از این بریق راهی 
دیگر برای اجرای آنها وجود ندارد. عالوه بار ایان، همانگوناه کاه گفتاه شاد باازی        

گاو   و تواند با محتوای اثر عرفا ناوعی گفات   ی اثری تعاملی است یعنی کاربر میا رایانه
ورزی و  داشته باشد به بوریکه بتواند محتوای اثر را به میزان قابل توجهی مورد دست

دخالت خود قرار دهد و در نحوه چیدمان، تنظیم و محتوای اثر نوعی دگرگونی ایجاد 
باشد و تنها این ماشین الکترونیکای   پذیر نمی امکان نماید. این مهم جز از بریق رایانه

                                                           
هاای   ها و رایانه ید که دارای سیستم عامل هستند یا تبلتهای همراه نسل جد . البته همانگونه که گفته شد گوشی3

 های رایانه ای را دارند. همراه قابلیت اجرا و حتی در مواردی قابلیت ساخت بازی



۲1  ای های رایانه الملل و بازی مجموعه مقاالت همایش حقوق بین 

 نماید. است که فضای چنین اعمالی را برای کاربر باز می
های فرآیناد اجارای باازی     رسد توجه به تفاو  ای که ذکر آن الز  به نظر می نکته
باشاد.   الرلم شباهت زیاد آنها باه یکادیگر مای    شنیداری علی ا  ای و اثر دیداری رایانه
شنیداری از لحاظ شکلی و فرآیناد تولیاد    ا  ای و اثر دیداری ح اینکه بازی رایانهتوضی

شنیداری عالوه بار اینکاه    ابسیار به هم شباهت دارند اما در مرحله اجرا، اثر دیداری  
تواند به روی نمایشگر رایانه به اجرا درآید به روی نمایشگر تلویزیون هم قابلیات   می

شاانیداری تنهااا از بریااق  ا  ای باار خااالف اثاار دیااداری هاجاارا را دارد. بااازی رایاناا
اند قابلیت اجرا دارد و بدون آنها  افزارهایی مخصوص که به روی رایانه نصب شده نر 

تواند بر روی تلویزیون نمایش داده شود؛ وانگهی این مهام یکای از    به هیچ وجه نمی
الرلم شباهت  نیداری علیش ای و اثر دیداری ا  ه اثر چند رسانههای متمایز کنند ویژگی

ظاهری باالی آنهاست. البته باید اذعان نمود اگر روزی فناوری باه حادی برساد کاه     
افزارهاای مخصاوص اجارای     موجود در تلویزیاون نار    3«صفحۀ مدار»بتوان به روی 
ای آنگونه کاه   ای بودن اثر چندرسانه ای را نصب نمود، دیگر نباید از رایانه بازی رایانه
 رود سخنی به میان آورد. ز آن سخن میامروزه ا

 اصالتا  بند دوم
باشد. در صورتی که  ای اصیل بودن آن می های رایانه دومین وصف ذاتی مهم بازی

اصالت را از اوصاف ذاتی اثر بدانیم باید اذعان داشت مفهو  اصالت در این دسته آثار 
ای  هاای رایاناه   ست. بازیبا مفهو  اصالت در حیطه آثار ادبی و هنری کامال متفاو  ا

گیرناد. ایان    آثاری کامال خالقانه هستند و از تراوشاا  ذهنای افاراد سرچشامه مای     
ای باه منصاه ظهاور رسایده اسات.       های رایانه خالقیت در ترکیب و یکپارچگی بازی

پدیدآورنده با چینش ویژۀ آثارِ از پیش موجود یا ابالعا  صرف در قالبی دیجیتاالی،  
نظیر است. این چینش و گزینش آثارِ از پایش   کند که در نو  خود بی اثری را خلق می

های درونی و منحصر به فارد پدیدآورناده    موجود یا ابالعا  صرف، برگرفته از ایده
زناد؛ بناابراین،    است و همین امر است که جرقه اصیل تلقی نمودن اثر را در ذهن می

گاذاری محتاوای    در شکل کنار هم ای های رایانه توان اظهار داشت که اصالت بازی می
ای برای به وجود آمدن اثری خالقانه و مساتقل از محتاوای آن باه منصاه      بازی رایانه

                                                           
1. Motherboard 



  ۲0 زاده سعید حبیبا، مجید حسین/ دکتر  ای در گستره ... های رایانه زیبررسی نظام حمایت از با

اند اصالت آثار  رسد. شایان ذکر است همانگونه که برخی از نویسندگان گفته ظهور می
دلیال  . این آثار باه ایان   3ای را باید ذیل سایه سودگرایانه آنها در نظر گرفت چندرسانه

تواناد باازار    ارزشمند هستند که محتوای آنها با توجه به چگونگی چینش محتاوا، مای  
رو، در صورتی که اثر اصایل باشاد اماا     خوبی را برای پدیدآورنده ایجاد نماید؛ از این

کارکرد بازاریابی و فروش آن چندان باال نباشد، باید از اصیل نبودن اثر یا عد  اهمیت 
آورد؛ سخنی که اگرچاه از دیادگاه اقتصاادی صاحیح باه نظار       اصالت سخن به میان 

 آید اما پذیرش آن برای حقوقدان بسیار سنگین است.   می

 ای های رایانه اوصاف اكتسابی بازیـ  گفتار دوم

هایی هستند کاه جازء ماهیات     ای ناظر به ویژگی های رایانه اوصاف اکتسابی بازی
باشاند. ایان    ا  تبیین ابعاد کارکردی اثر مای گردند و بیشتر در مق آثار مذکور تلقی نمی

کنناد و کااری باه ماهیات و محتاوای       اوصاف اللب اوصاف ظاهری اثر را تبیین مای 
شاوند کاه ذیاالً ماورد      ها منقسم بر دو قسم مای  تشکیل دهنده اثر ندارند. این ویژگی

 اند. بررسی گردیده
 تثبیتا  بند اول

ای بحث راج، به ت بیت ایان   های رایانه های کارکردی بازی ترین بحث یکی از مهم
کنوانسیون برن، ت بیت عبار  اسات از باه    0ماده  0باشد. مستنب  از بند  دسته آثار می

منصه ظهور رسانیدن یک اثر به روی نسخه نگهدارنده مادی)نظیر سی دی یا کتااب .  
ا ایفااء  ت بیت یک اثر با توجه به محتوای آن در موفقیت بازاریابی اثار نقاش مهمای ر   

کند زیرا هر چه نقش ت بیت را کمتر بدانیم، امکان بازاریابی، فروش و توزیا، ایان    می
ای  هاای رایاناه   رسد باازی  تر خواهد بود. به نظر می آثار به دلیل تسهیل دسترسی آسان

برای مورد حمایت واق، شدن نیازی به شرط ت بیت نداشته باشند زیارا ویژگای مهام    
باشاد،   جایی دیجیتالی آنها از مکانی به مکاان دیگار مای    ان جابهاین دسته آثار در امک

بدون اینکه الز  باشد به روی یک حامل مادی ضب  و تک یر شده باشد. ایان آثاار در   
توانند مورد فروش قرار گرفته و تسلیم شوند بدون اینکاه   فضای مجازی به راحتی می

                                                           
1. Lucas, Andre & Lucas, Henri, Jacques, Traite de la Propriete litteraire et Artistique, 

2nd Edition, 2001, p.326.  
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شود برخی از شرط ت بیات   دیده مینیازی به ت بیت آنها باشد. با این حا ، در مواردی 
اناد.   ای به معنای خاص سخن باه میاان آورده   اثر دیجیتالی به معنای عا  و بازی رایانه

، دادرع Traid Systems Corporation v. Southeastern Express Co در پروناده 
ای باه عناوان مصاداقی باارز از آثاار       اظهار داشت که امکان نگهداری آثار چندرساانه 

. ایان  3گاردد    خود نوعی ت بیت تلقی میRamیتالی در حافظه کوتاه مد  رایانه )دیج
ای پیش از نمایش باید روی حافظه  شود زیرا اثر چندرسانه نظر ظاهرا منطقی تلقی می

مد  رایانه ضب  موقت شده و پس از تحلیل ابالعا ، به روی نمایشگر رایاناه   کوتاه
رسد نظر مذکور اگرچه ظاهری آراسته  به نظر می به نمایش گذاشته شود. با این حا ،

تواند دلیلی بر ت بیت تلقی شود مگر اینکه بخواهیم برای ت بیات تعریفای    دارد اما نمی
ای بارای حمایات نیااز باه      های رایاناه  جدید ارائه دهیم. در این راستا باید گفت بازی

ه روی حافظاه رایاناه   ت بیت به روی حاملی مادی ندارند و پس از آفرینش مادا  که با 
گردند، همواره مورد حمایت قارار مای گیرناد، اگرچاه اماروزه فاروش        نگهداری می

 گردد. ای امری متعارف تلقی می های رایانه های فیزیکی بازی حامل
 برداری تسهیل نسخها  بند دوم

ای، تسهیل تک یر این آثار در بستر  های رایانه دومین وصف بسیار مهم و بارز بازی
هاای شخصای،    ی مجازی است. باا پیشارفت فنااوری و داناش نااظر بار رایاناه       فضا

جایی آنهاا باه راحتای حال شاده       های ناظر بر حجم ابالعا  و فرآیند جابه دشواری
دهد که به راحتای بتوانناد حجام     ای اجازه می است. فناوری دیجیتا  به کاربران رایانه
و از مکانی به مکان دیگر جاا باه    برداری کرده عظیمی از ابالعا  را به راحتی نسخه

ای کاه آثااری کاامال     هاای رایاناه   برداری نسبت به بازی این تسهیل نسخه. 0جا نمایند
نماید. چنین فرآیندی، آثار ماذکور را در مقایساه باا ساایر      دیجیتالی هستند، صدق می

هاد.  د برداری لیر مجاز قرار مای  آثار فکری لیر دیجیتالی، در خطر هر چه بیشتر بهره
برداری نه تنها حقوق مادی بلکه حقوق معناوی   عالوه بر این، چنین تسهیلی در نسخه

انادازد، خصوصاًا اینکاه در چناین ماواردی امکاان پیگارد         پدیدآورنده را به خطر می
 متخطی هم در فضای گسترده سایبر بسیار دشوار است. 
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2. Akster, Patricia, The Economic Dimension of the Digital Challenge; A Copyright 

Perspective, Intellectual Property Quarterly, Sweet and Maxwell LTD, No. 1, 2005, p.73.  



  ۲9 زاده سعید حبیبا، مجید حسین/ دکتر  ای در گستره ... های رایانه زیبررسی نظام حمایت از با

های  دآورندگان بازیرسد که قانونگذار باید با توجه به اینکه حقوق پدی به نظر می
ای بیش از پیش در خطر نقض است، قواعد حقوقی خاصی را تدوین نماید. باه   رایانه

افزارهای قفال   توان با به کارگماردن پلیسی مخصوص و یا براحی نر  عنوان م ا ، می
هاای   ای از تک یر ناروای این دسته آثار باه شاد  کاسات و موقعیات     های رایانه بازی

 .3را برای پدیدآورنده آنها فراهم آوردحمایتی بیشتری 

ای دا استره مقاراات   های ااااد  براسی فرآاند حماات ان بانیا   بخش دوم

 المللی بین

هاای   المللای در ماورد باازی    همانگونه که گفته شد در هیچ یک از مقاررا  باین  
 ای دیده نشده است و این خود باعث ایجااد دردسار در حاوزه تعیاین     ای مقرره رایانه

شود. دلدله اصلی حاضر، تعیین نو  نظا  حماایتی   نظا  حقوقی حاکم بر این آثار می
ای دارای ماهیات چندگاناه هساتند کاه      هاای رایاناه   حاکم بر این آثار است زیرا بازی

شود نتوان نظا  حقوقی حاکم بر حمایت از این آثار را به راحتای مشاخ     باعث می
ای و در نظار گارفتن    هاای رایاناه   حقوقی باازی نمود. با در نظر گرفتن ماهیت فنی و 

توان سه نظا  را یعنی نظا  اختراعاا ، نظاا  اسارار تجااری و      المللی، می مقررا  بین
نظا  حقوق مالکیت ادبی و هنری را بارای حمایات از ایان دساته آثاار پیشانهاد داد.       

دی باا توجاه   های پیشنها امکان و عد  امکان حمایت از این آثار را در هر یک از نظا 
 گیرند. المللی مورد توجه و بررسی قرار می به مقررا  بین

های دا قالب حق اختراع با توجا  با  مقاراات     حماات ان بانیا   مبحث اول

 المللی بین

 گفتار اول؛ مفهوم حق اختراع

ای در  های رایانه توان در این مورد ابراز داشت حمایت از بازی اولین نظری که می
دارد یاک اختارا  در    نامه تاریپس مقارر مای    موافقت 07ا  است. ماده قالب حق اختر

                                                           
1. Waelde, Charlotte & MacQueen, Hector, From Entertainment to Education; The Scope 

of Copyright? Intellectual Property Quarterly, Sweet and Maxwell LTD, No; 3, 2004, 

p.267. 



۲4  ای های رایانه الملل و بازی مجموعه مقاالت همایش حقوق بین 

 1و کااربرد صانعتی   0، دارای گا  ابتکاری بوده3صورتی قابل ثبت است که جدید باشد
-32، ماده 3977قانون اختراعا  انگلستان مصوب  3داشته باشد. این شروط در ماده 

قاانون ثبات اختراعاا ،     0و مااده   3925قانون مالکیت فکری فرانساه مصاوب    833
اناد. از   مورد تصریح قرار گرفته 3128های صنعتی و عالئم تجاری ایران مصوب  برح

شود و وجود همزمان هر سه آنها در  این شروط با عنوان شروط ماهوی اخترا  یاد می
کردن آن است. شرط جدید بودن به این معناست کاه   فرآورده، شرط الز  اخترا  تلقی

باشاد و در فان و صانعت     نباید قبالً توس  فرد دیگری اخترا  شاده موضو  اخترا  
. به عبارتی دیگر، منظور از جدید بودن اخترا  این است که 2پیشین وجود داشته باشد

اخترا  در قلمرو دانش سابق وجود نداشته باشاد. منظاور از داناش ساابق، مجموعاه      
. منظاور از  5باشد موجود میای است که در حوزه علمی اخترا   ابالعا  علمی و فنی

گا  ابتکاری این است، اخترا  باید در نزد یک فرد دارای مهار  متعاارف در حاوزه   
مربوبه بدیهی نباشد و باعث آن شود که دانش کنونی گامی به جلو در راساتای حال   

. و نهایتاً منظور از کاربرد صنعتی داشاتن اختارا  ایان اسات کاه      8یک مشکل بر دارد
ر چه به صور  بالقوه و چه به صور  بالفعل قابلیت تولید یا استفاده را اخترا  مذکو

 .7در صنعت داشته باشد

 ای گفتار دوم؛ حق اختراع و بازی رایانه

ای آثاری کامال جدید  های رایانه رسد که بازی از میان سه شرط یاد شده به نظر می
ه باه مانناد ایان آثاار     جو در دانش و آگاهی پیشین به هیچ وج و هستند زیرا با جست

رسد که این آثار فاقد دو شرط ماهوی مهام   یابیم. اما با این حا  به نظر می دست نمی
های  کاربرد صنعتی و گا  ابتکاری باشند. در این راستا، باید اذعان داشت اگرچه بازی

                                                           
1. Novelty 
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3. Industrial applicability 

 ..21، ص.3127، چاپ او ، تهران: نشر میزان، اختراعاتحقوق . سید حسن میرحسینی، 2
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ای دارای بازاریابی بسیار وسیعی هستند اما وساعت میازان بازاریاابی دلیلای بار       رایانه
های صانعت قابال    اربرد صنعتی این دسته آثار ندارد و این آثار در هیچ یک از رشتهک

رلم جدید باودن، فاقاد    ای علی های رایانه ساخت و تولید نیستند. عالوه بر این، بازی
ای است که در نزد یک فرد دارای  باشند زیرا اوالً ساختار آنها به گونه گا  ابتکاری می

باشاند و دارای پیچیادگی    ای بادیهی مای   افزارهای رایانه نر مهار  متعارف در حوزه 
. به عبارتی دیگار، اوالً فاردِ دارای   3خاص برای احراز نحوه آفرینش و کارکرد نیستند

تواند بدون تالش چندانی از بریق مالحظه زبان  مهار  متعارف در حوزه مربوبه می
رلام فناوراناه    ن دساته آثاار علای   برنامه نحوه ساخت و کارکرد آنها را بفهمد؛ ثانیاً ای

 شوند که دانش کنونی گامی به جلو بردارد به نحوی که بتواند بودنشان، باعث آن نمی
نمایاد، بلکاه صارفاً    مانند آنها حال    ، صنعت و ، فناوری ، فن یک حرفه مشکلی را در

 هدف آنها ایجاد نمودن سرگرمی برای کاربر است.
ای باه دلیال    هاای رایاناه   ن نتیجه گرفت که باازی توا با توجه به آنچه گفته شد می

، شایساتگی اختارا  محساوب    «کاربرد صانعتی »و « گا  ابتکاری»فقدان دو شرط مهم 
توانند از بریق نظا  حقوقی حاکم بر اختراعا  ماورد   شدن را ندارند و در نتیجه نمی

، تاا حادی   رسد که این نظر باه دو دلیال   حمایت قرار بگیرند. با این حا ، به نظر می
 افرابی و خشک باشد زیرا: 

او  اینکااه منظااور از کاااربرد صاانعتی داشااتن یااک اختاارا  توانااایی تولیااد و     
آن در سطح کالن و متعاقباً توزی، و تزریق آن به بازار و نهایتاا کساب    0سازی تجاری

ای بارای پیادا    توان گفت بازاریابی خاود مقدماه   باشد. در واق،، می سود از این راه می
سازی شاده اسات    ن بازار برای فروش محصولی است که از بریق صنعتی تجاریکرد

باشد زیرا صنعت  ای نمی های رایانه و وسعت بازاریابی دلیلی بر عد  امکان تولید بازی
هاای   سازی اموا  فکری به معنای اعام و باازی    مفهومی گسترده دارد و شامل تجاری

 شود. ای به مفهو  اخ  خود می رایانه
ای فاقاد گاا     ای باه عناوان اثاری چندرساانه     هاای رایاناه   اینکه اگرچه بازیدو   

ای تلقای شاده و    توان آثاری را یافت که چندرساانه  ابتکاری هستند اما در مواردی می
                                                           
1. Reichmann, J., Legal Hybrids between the Patent and Copyright Paradigm, Boston: 
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2. Commercialization 
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دارای شاارط ماااهوی گااا  ابتکاااری هاام هسااتند. مصااداق بااارز و یگانااه ایاان آثااار، 
مای را در مباادال  تجااری باین     ای هستند که امروزه سهم مه افزارهای چندرسانه نر 

دهناد.   افزارها و کاربران اینترنتی به خود اختصاص مای  های تولیدکننده این نر  شرکت
افزارها عالوه بار داشاتن شارط مااهویِ گاا  ابتکااری، آثااری کاامالً جدیاد           این نر 

افازار، در حجام کاالن     هاای بازرگ تولیاد نار      باشند و هماواره بوسایله شارکت    می
گیرند. بنابراین با توجه ساخن   ها قرار می شده و در اختیار کاربران رایانه سازی تجاری

توانند همواره دارای گا  ابتکاری  ای می توان اذعان داشت که آثار چندرسانه مذکور می
باشند و درکنار داشتن دو شرط ماهوی دیگر یعنی شرط جدید بودن و شرط قابلیات  

 رد حمایت قرار گیرند. کاربرد صنعتی به عنوان یک اخترا  مو
رساد   از میان دو نظر ارائه شده، دلیل او  کامالً معقو  و قابل پذیرش به نظار مای  

ای اسات.  اماا دلیال دو      های رایاا ناه   که تاییدی بر حکم کاربرد صنعتی داشتن بازی
ای به عنوان یاک   افزارهای چندرسانه تواند مورد پذیرش قرار گیرد زیرا اگرچه نر  نمی
ای فقا  محادود    ای دارای گا  ابتکاری هستند، اما گستره آثار چندرسانه ندرسانهاثر چ
دهناد و   شود بلکه فق  یک بخش کوچک آن را این آثار تشکیل می افزارها نمی به نر 

ای  فاقد شرط مااهوی گاا  ابتکااری هساتند.      های رایانه ای)بازی سایر آثار چندرسانه
ای خود از بریق نظا  حقوقی حاکم بر حمایات   انهافزارهای چندرس عالوه بر این، نر 

گیرند و تکلیف آنها همواره روشن است و نیاازی   افزارها مورد حمایت قرار می از نر 
افزارها برای تعیین نظا  حاکم بر آنها نیست. این آثار بوسیله  به بررسی دوباره این نر 

از پدیدآورنادگان  قانونگذار از بریق نظامی خاص و تحات سایطره قاانون حمایات     
باشاند. حساب آنچاه     مورد توجه و حمایات مای   3179ای مصوب  افزارهای رایانه نر 

ای باه دلیال فقادان شارط مااهوی       های رایاناه  توان دریافت که بازی اظهار گردید، می
توانند به عنوان یک اخترا  مورد حمایات قارار گیرناد و     بسیار مهم گا  ابتکاری، نمی

مایت دقیاق و جاام، از   اختراعا ، نظا  چندان مطلوبی برای حنظا  حقوقی حاکم بر 
 رسد.   به نظر نمی این آثار
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ای دا قالب سر تجااتی با توجا  با     های ااااد  حماات ان بانیا   مبحث دوم

 المللی مقراات بین

 گفتار اول؛ مفهوم سر تجارتی

ورد ناماه تاریپس ما    موافقات  19انحصااری کاه در مااده    یکی از اموا  فکری لیر
باشاد کاه مصاداق باارز آن اسارار       حمایت قرار گرفته است ابالعا  افشاء نشده می
هاای   توان در راستای حمایت از باازی  تجاری هستند. یکی دیگر از نظریاتی را که می

ای ارائه داد، حمایت در قالب اسرار تجاری است. اسرار تجاری عبار  است از  رایانه
فن ساخت و تولید کاال و محصاوال  و برناماه    مجموعه ابالعا  مربوط به روش و

های عملی و تجربای تولیاد و عرضاه محصاوال  در      یا فرمو  کار و برح و مهار 
های موضاو  یاک فعالیات اقتصاادی و      بازار، بدون آنکه عمو  مرد  و یا رقیبِ رشته

. اسرار تجاری در حیطه حقوق مالکیت صنعتی ماورد  3تجاری، از آن آگاهی پیدا کنند
هاای حقاوق مالکیات صانعتی ایان       گیرند ولی فرقشان با سایر شاخه حمایت قرار می

شود و افشا و یا ثبت آنها  است که سری بودن آنها مزیت رقابتی برای دارنده تلقی می
تواند در مواردی به عناوان یاک    باشد )البته در صور  ثبت می موجبا  زوا  آنها می

ر هار حاا ، دیگار یاک سار تجااری تلقای        اخترا  مورد حمایات قارار گیارد اماا د    
گردد . موضو  قابل حمایت در نظا  اسرار تجاری ابالعا  )ایده افشااء نشاده     نمی
باشد؛ اعم از اینکه ناشی از تاالش فکاری و منبعاث از خالقیات و اساتعداد یاک        می

ای باشد که نتیجه خالقیات ذهنای نباوده و صارفاً دربردارناده       شخ  باشد و یا ایده
 .0قتصادی باشدارزش ا

 ای های رایانه گفتار دوم؛ اسرار تجاری و بازی

ای در قالب اسرار تجااری، حمایات از زباان     های رایانه منظور از حمایت از بازی
هاای   باشاد. همانگوناه کاه قابال گفتایم باازی       نگارش این دسته آثار بوسیله رایانه می

شاوند. رایاناه یاک     نه ساخته میای به علت دیجیتالی بودنشان صرفاً بوسیله رایا رایانه

                                                           
 .501، ص.3192 ، جلد دو ، چاپ او ، تهران: نشر میزان،حقوق مالکیت صنعتی. اسداهلل امامی، 3
، فصلنامه حقاوق، مجلاه   مقایسه نظام حمایتی اسرار تجاری و نظام حق اختراع. محمد باقری؛ مریم گودرزی، 0

 .20، ص.3192، 3، شماره 19دانشکده حقوق و علو  سیاسی، دوره 
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فهمد، بلکاه زباان    ها و اعداد انسانی نمی ماشین است و ماشین چیزی از حروف، واژه
. از کناار هام گذاشاتن    3شاود  ساخت برنامه بوسیله آن صرفاً با صفر و یک محقق می

ای را بوسیله رایانه ساخت که  توان برنامه های متعدد در قالب دستوری می صفر و یک
ز ظهور به روی صفحه نمایشگر برای انسان قابلیت درک را دارند. زباان برناماه   پس ا
ها اسات کاه پاس از پرداختاه      مند از همین صفر و یک ای در واق، ترتیبی قاعده رایانه

شدن در پردازشگر ماشین، قابلیت تعامل با کااربر را بار بباق دساتورا  ارائاه شاده       
ای قابلیات   هاای رایاناه   ان معتقدند کاه برناماه  بوسیله سازنده دارند. برخی از نویسندگ
. در واق، منظور ایشان از برنامه، زبان ساخت 0حمایت در قالب اسرار تجاری را دارند

برنامه است و نه خود برنامه؛ زیرا برنامه پس از ساخت، افشاء شده است و آنچاه کاه   
ای از ایان قاعاده    هاای رایاناه   باشاد. باازی   ب عد محرمانه دارد، زبان ساخت برنامه مای 

توان از زبان ساخت و نگارش این دسته آثار فکری در قالاب   باشند و می مست نی نمی
یابد که زبان برناماه   اسرار تجاری حمایت نمود. البته این حمایت تا زمانی استمرار می

محرمانه بماند و در دسترع عمو  قرار نگرفته باشد وگرنه چنانچه باه عناوان م اا ،    
زبان متن بازی نگاشته شود و متعاقباً در اختیار عماو  گذاشاته شاود، دیگار      برنامه به

ای در قالب نظا  اسرار تجاری سخن به میاان آورد   های رایانه نباید از حمایت از بازی
ولی در سایر موارد که زبان برنامه محرمانه و افشاء نشده باقی بماند، حمایت از بازی 

تجاری قابال پاذیرش خواهاد باود. حمایات از برناماه        ای در قالب نظا  اسرار رایانه
ای )منظاور   شود که مالاک باازی رایاناه    ای در این نظا  بدین صور  محقق می رایانه

تواناد علیاه هار کسای کاه       ای و نه مالک نسخه های آن  می مالک فکری بازی رایانه
ر را تولیاد یاا   بدون داشتن مجوز و به صور  ناعادالنه به زبان برنامه دست یافته و اث

نماید اقامه دعوا نماید. در این راستا، دادگاه پاس از احاراز اینکاه محتاوا و      توزی، می
زبان برنامه محرمانه بوده و دارای ارزش اقتصاادی اسات و همچناین پاس از احاراز      

هاای متعاارفی را در راساتای حفاح آن      اینکه دارنده زبان برنامه )سر تجاری  تاالش 
رساانیده اسات، خواناده را محکاو  باه جباران خساار  در        اسرار به منصاه عمال   

هایی کاه باه    آوری و انهدا  نسخه ای یا جم، هایی نظیر توقف تولید برنامه رایانه قالب
                                                           

 .88ص. ،3193، چاپ دو ، تهران: نشر میزان، پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای. امیر صادقی نشاط، 3
، پایان نامه  دکتری حقاوق خصوصای   الملل های قراردادی انتقال فناوری در تجارت بین شیوه. ابراهیم رهبری، 0

 ..87، ص.3192دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،
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رو، نه تنها موجباا  تشافی خاابر     نماید تا از این اند می صور  لیرقانونی تولید شده
حاداک ری حقاوق مالکیات    ای را فراهم نماید، بلکه حمایات   مالک فکری بازی رایانه

 ای بگستراند. های رایانه فکری را در قالب اسرار تجاری بر سر بازی
ای در وهله او  نظری مطلاوب باه    های رایانه نظر مذکور مبنی بر حمایت از بازی

رسد زیرا حمایتی فراتر از مسئولیت مدنی به مفهو  سنتی از مالک اثار فکاری    نظر می
، حقیقت چیزی فرای این ظاهر فریبنده است. همانگونه که آورد. با این حا  فراهم می
هاای آثاار دیجیتاالی     ای اثر دیجیتالی هستند و یکای از ویژگای   های رایانه گفتیم بازی
باشد. واقعیت ایان   برداری سری، و آسان آنها با کیفیتی بسیار مطلوب می قابلیت نسخه

ه از اثر فکری دیجیتالی به است که امروزه در گستره فضای مجازی کسی برای استفاد
برداری از اثرِ نمایش داده شده و ریختن  رود، بلکه با نسخه دنبا  زبان نگارش آن نمی

کناد،   آن در رایانه یا تبلت شخصی خود آن را نصب نموده و به راحتای اساتفاده مای   
باشاد. رویاه عرفای     ای چه مای  بدون اینکه اصال بداند زبان برنامۀ نگارش بازی رایانه

ای  کند، چه بسا در مدتی کوتاه ممکن است اثار رایاناه   مرد  این نظر را کامالً تایید می
ها وجهای را بارای اساتفاده از آن     ها رایانه ریخته شود بدون اینکه مالکان رایانه در ده

 نسخه داده باشند.  
رسد حمایت در قالب اسرار تجاری اگرچه حامی زبان نگارش  بنابراین، به نظر می

تواند جلوی نسخه برداری نامتناهی کاربران این دسته  ای است اما نمی های رایانه بازی
 ای شود. آثار فکری را گرفته و مان، ورود خسار  به پدیدآورنده اثر فکری رایانه

حمااات دا قالاب آثااا ادبای و هناری دا اساتره مقاراات        ا   مبحث ساوم 

 المللی بین

 المللی مقررات بين گفتار اول؛ مطالعه تطبيقی با نگاهی به

تاوان ماورد نظار قارار      ای می های رایانه از نظریاتی که در راستای حمایت از بازی
باشد. امروزه فناوری و  ای در قالب یک اثر ادبی و هنری می های رایانه داد، تلقی بازی

تولید آثار فکری فناورانه توانسته است تا حادودی ماهیات حقاوق مالکیات ادبای و      
تغییر مواجه سازد. ظهور فناوری دیجیتا  توانساته تغییراتای را در ماهیات    هنری را با 

مفهو  آفرینش به وجود آورده و از این جهت تغییراتای را در مفهاو  سانتی اصاالت     
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ای به عنوان یک اثر فکری فناورانه بایاد اذعاان    های رایانه . در مورد بازی3ایجاد نماید
اثر به عنوان اثر ادبی و هنری نا  برده نشاده   داشت در هیچ یک از قواینن ملی از این

تاوجهی   باشند و این بی المللی در این مورد ساکت می است، مضاف بر اینکه اسناد بین
های عد  امکان حمایت از این آثار در قالاب حقاوق مالکیات ادبای و      تا حدی زمزمه
 رساند.   هنری را می

رسد اما نا  نبردن از این آثاار   یگفته مذکور اگرچه تا حدی ظاهراً درست به نظر م
به دلیل آن نیست که آنها دارای ماهیتی کامالً جدای از سایر آثار ادبی و هنری هستند 

 باشد که: بلکه به این دالیل می
اواًل  این آثاار باه دلیال اینکاه محصاو  فنااوری ناوین هساتند، باه هایچ وجاه            

المللای باه ذهان قانونگاذاران و      یناند هنگا  تدوین قوانین ملی و اسناد ب توانسته نمی
 کشورهای عضو برسند.

بینی وجود این آثار هنگا  تادوین   ماهیت این آثار، حتی در فرض امکان پیشثانیاً 
المللی، کااماًل مابهم باوده و ایان ابهاا  ماانعی بازرگ در راه         قوانین ملی یا اسناد بین

ر هنگاا  تادوین کنوانسایون    برقراری حمایت از این آثار بوده است. به عنوان م ا ، د
های شخصای توسا     های فراوانی از این آثار در فضای مجازی یا رایانه تریپس، نمونه

شد، اما به دلیال عاد  تحلیال دقیاق ماهیات ایان آثاار         کاربران مورد استفاده واق، می
 توجهی کشورهای عضو قرار گرفت. همواره مورد بی

ای در قالب نظا  حقاوقی   های رایانه زیدر مورد امکان یا عد  امکان حمایت از با
هاای حقاوقی دنیاا وجاود نادارد. در       مالکیت ادبی و هنری دیدگاه واحادی در نظاا   

ای نبرسکا اذعان داشت که  ، دادگاه منطقه MFG Co v. Dirschneiderآمریکا در رای 
 برای حمایت از یک اثر فکری در قالب اثری ادبی و هنری دادگاه بایاد در وهلاه او   

 320احراز نماید که اوالً آیا اثر ادعاییِ خواهان در قالب آثار شامارش شاده در مااده    
گیرد یا خیار؟ ثانیااً دادگااه مشاخ       قرار می 39780قانون کپی رایت آمریکا مصوب 

قانون مذکور در یک حامال ماادی    320و بند الف ماده  323نماید آیا اثر حسب ماده 

                                                           
1. Griffin, James, The Changing Nature of Authorship: Why Copyright Law Must Focus 

on the Increased Role of Technology?, Intellectual Property Quareterly, Sweet and 

Maxwell LTD, No.2 , 2005, p.136.  
 باشد. می 0229. البته این قانون دارای اصالحا  متعددی بوده است و آخرین اصالحیه آن مربوط به اکتبر 0
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ای را یاک اثار    دادگاه در این راستا باازی رایاناه   3یر؟برای ابراز ت بیت شده است یا خ
ای    تلقی نمود و اذعاان داشات کاه باازی رایاناه     Audiovisualدیداری ا شنیداری ) 

مدار چاپی رایانه را دارند. این ت بیات اگرچاه کوتااه ماد       امکان ت بیت به روی تخته
امکاان ت بیات   است اما همانگونه که گفته شد موقات باودن ت بیات باه معناای عاد        

 باشد.   نمی
ای دیگر باوده اسات. اولاین باار در رای      ای گونه های رایانه در آلمان نگاه به بازی

0پنگو 
Pengo   دادگاه تجدیدنظر فرانکفور  آلماان اظهاار داشات کاه     3921در سا ،
تواند به عنوان یک اثر دیداری ا شنیداری تلقی گاردد    ای به هیچ وجه نمی بازی رایانه

شاود اسات.    قد اصالت به آن مفهومی که در آثار دیداری ا شنیداری مطرح می زیرا فا
افازار   ای در قالاب نار    های رایانه توان از باز ی دادگاه در این راستا اعال  نمود که می

افزار است که بازی را تولید نموده و اجازه ظهاور آن را در   حمایت نمود زیرا این نر 
1 ای دیگر به عنوان ندهدهد. در پرو صفحه نمایشگر می

Donkey Kong Junior  که در
همااین دادگاااه و در همااان سااا  مااورد رساایدگی قاارار گرفاات، دادگاااه تجدیاادنظر 

ای به عناون یک اثر دیداری ا شنیداری خودداری   فرانکفور  از احتساب بازی رایانه
برتافتناد و  های آلمان از دیدگاه پیشین خود  نمود. با این حا ، پس از یک دهه دادگاه

افزاری یااد کردناد. در    ای به عنوان یک اثر اثر دیداری ا شنیداری و نر   از بازی رایانه
 3997کاه در ساا     Galaxy Electronics Pty Ltd v. Sega Enterprise Ltdپرونده 

ای هم به عنوان یک نر  افازار   های رایانه مورد صدور واق، شد، دادگاه آلمانی از بازی
 ان یک اثر دیداری ا شنیداری یاد نمود. و هم به عنو

های آلماان ماورد نظار قارار      در فرانسه هم دیدگاهی مشابه با دیدگاه اخیر دادگاه
مورد رسیدگی  3928که در سا   Atari v. Williams Electronicsگرفت. در پرونده 

و هام باه   افزار  ای را هم به عنوان یک نر  قرار گرفت، دیوان عالی فرانسه بازی رایانه
 . 2عنوان یک اثر دیداری ا شنیداری مورد حمایت قرار داده است

                                                           
1. Stamatoudi, Irini A., Copyright and Multimedia Products, Third Edition, Cambridge 

University Press, 2003, p.169.  
2. OLG Frunkfurt, 13 June 1983, Grur 753. 
3. OLG Frunkfurt, 1983, Grur 757.  
4. Ass. plen. 7 March 1986. Annotated by A. Lucas.    
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ماورد   3995دساامبر   30که در    Nintendo v. Horelecدر بلژیک هم در پرونده 
رسیدگی قرار گرفت، دادگاه رایی کامالً مشابه با رای دیوان عالی فرانسه صاادر نماود   

افزارها و آثاار دیاداری ا     ظا  حقوقی نر ای را در قالب ن های رایانه و حمایت از بازی
 .3شنیداری مورد تایید قرار داد

هاای اروپاایی و آمریکاا،     دهد کاه دادگااه   تدقیق در آرای صادر شده باال نشان می
نمایند و تا حد ممکن سعی بر آن  ای را یک اثر ادبی و هنری تلقی می های رایانه بازی

ای از چتار حماایتی    هاای رایاناه   وضوعی بازیدارند تا با انحاء استدالال  از خروج م
رساد زیارا    حقوق مالکیت فکری جلوگیری نمایند. ایان عمال معقاو  باه نظار مای      

ای ساود هنگفتای    های رایاناه  سازی و تجار  بازی همانگونه که گفتیم امروزه تجاری
باشاند تاا باا     برای فعاالن آن فراهم نموده است و در ایان راساتا کشاورها مایال مای     

ای به عنوان یک اثار فکاری، حمایات حاداک ری و باه عباارتی        ایی بازی رایانهشناس
 حقوق انحصاری مالکیت فکری را برای این دسته آثار فراهم آورند. 

المناف، آن م ل اساترالیا    در برخی از کشورها نظیر انگلستان )و کشورهای مشترک
ای وجاود نادارد.    رایانههای  و یا ایران هیچ رایی مبنی بر روشن نمودن وضعیت بازی

یابد که دریابیم قانونگذاران ایان دساته کشاورها رویکارد      این ابها  زمانی افزایش می
اند؛ توضیح اینکه در حا  دو رویکرد  حصری حمایت از آثار ادبی و هنری را برگزیده

مهم برای حمایت از آثار ادبی و هنری وجود دارد: رویکرد او  کاه از آن باه عناوان    
شود، قانونگذار پس از تعیین مفاهیم در قاوانین مالکیات    تم یلی بودن یاد می رویکرد

ادبی و هنری و در راستای تعیین موضو  مورد حمایت، لیستی لیر انحصاری از آثاار  
برد و از ایان   گیرند نا  می ادبی و هنری را که همواره مورد حمایت قانونگذار قرار می

تواند مورد حمایت قانونگذار قارار   گردیده شود می هر اثر فکری اصیل نوینی که ابراز
-3؛ مااده 3992قانون حق مولاف بلژیاک مصاوب     3. چنین رویکردی در ماده 0گیرد

قانون حق مولاف یوناان    0ماده  3؛ بند 3990اِ  قانون مالکیت فکری فرانسه مصوب 
مااده   3؛ بناد   3998قانون مالکیت فکری آلمان مصاوب   0ماده  3؛ بند 3991مصوب 

شود کاه   و مواردی از این قبیل دیده می3998قانون مالکیت فکری اسپانیا مصوب  32
                                                           
1. Stamatoudi, Irini A., Ibid, p.178.  
2. Sterling, J.A.L., World Copyright Law, Second Edition, London:Sweet and Maxwell, 

2003, p.225  
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گذاران این کشورها مبنی بار توساعه دادن حاوزه     نشانگر ریزبینی و دقت واالی قانون
باشد. در مقابل رویکرد دو  که از آن با عناوان رویکارد    حمایتی آثار ادبی و هنری می

انونگذار شرط اصلی حمایت از اثر ادبی و هناری را ایان   شود، ق حصری بودن یاد می
های اثر ادبای و هناری کاه در قاانون تصاریح       داند که اثر در قالب یکی از مصداق می

گیارد،   شده است قرار گیرد، در لیر این صور ، اثر مورد حمایت قانونگذار قرار نمی
. با توجاه باه ایان    3اشدگرچه آفرینشی اصیل باشد و به نحوی از انحاء ابراز گردیده ب

ای قابلیت حمایت  های رایانه توان اذعان داشت در نظا  حقوقی کشورمان بازی امر می
را ندارند زیرا نه تنها قانونگذار ما با پذیرفتن رویکرد حصری، حمایت را به آثاار ناا    

محادود   3122قاانون حمایات از مولفاان، مصانفان و پدیدآورنادگان       0برده در ماده 
شاود کاه روزناه     است، بلکه حتی یک رای یا اندیشه حقاوقی هام دیاده نمای    نموده 

حمایت از این دسته آثار را نوید بدهد. در نظا  حقوقی انگلستان اگرچه قانونگذار باا  
هاای   ای نبارده اسات اماا اندیشاه     های رایاناه  پذیرش نظا  حصری بودن نامی از بازی

شود. دکترین حاکم در این کشور  ه میای مبنی بر حمایت از این آثار دید حقوقی لنی
ای در قالب آثار دیداری ا شانیداری دارد و نظاا      های رایانه تمایل بر حمایت از بازی

نمایناد.   حقوقی حاکم بر آثار دیداری ا شنیداری را حاکم بر این دسته آثار فکری مای  
ا حمایات را  شود که رویه قضایی این کشور است نائ عالوه بر این، در مواردی دیده می

 .0به لیر آثار ذکر شده در قانون داده است

 گفتار دوم؛ حقوق ایران

در نظا  حقوقی کشورمان این ابهاا  هماواره وجاود دارد کاه فرآیناد حمایات از       
تواند به منصاه ظهاور برساد. نظاا  حقاوقی کشاور ماا         ای چگونه می های رایانه بازی

رفته است. با این حا ، در دکترین رویکرد دو  را پذی3122قانون  0حسب ظاهر ماده 
حقوقی نسبت به این مهم اختالف نظر نسبتاً شدیدی وجود دارد. در ایان راساتا ساه    

 دیدگاه مهم شکل گرفته است که عبارتند:
هاا و   دیدگاه او : بعضی از نویسندگان معتقد هستد که با توجه به پیشرفت تمادن 

                                                           
1. Ibid, p.226.  

  اشااره  Creation Record Ltd v News Group Newspapers Ltd (3997توانیاد باه رای    . برای نمونه مای 0
 نمود. در این رای دادگاه به صراحت حمایت را به لیر مصادیق ذکر شده در قانون داده است.
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توان آنها را محدود  ادبی و هنری نمیگسترش علو  و فنون و بروز اَشکا  جدید آثار 
قانون  0به آثاری خاص نمود. از دیدگاه این دسته نویسندگان، موارد یاد شده در ماده 

جنباه کاامالً تم یلای داشاته و      3122حمایت از مولفان، مصنفان و هنرمندان مصاوب  
اثاری  قانونگذار از باب للبه عرفی و عقلی از آنها یاد نموده است و در صاورتی کاه   
 .3گردد جدید پا به میان گذارد و دارای شرای  الز  باشد، اثری ادبی و هنری تلقی می

دیدگاه دو : برخی دیگر از نویسندگان معتقاد هساتند کاه باا توجاه باه نگاارش        
، آنجا که هدف حمایت مادنی از حقاوق ماادی و معناوی     0گانه ماده  بندهای دوازده

شاد و   0های آثار مذکور در ماده  موس، از گونه پدیدآورنده است، باید قائل به تفسیر
بودن جرایم  آنجا که حمایت کیفری از آثار مطرح است، با عنایت به لزو  اصل قانونی

هاا و قضاا  قارار     ها، فق  آثار ذکر شده در قانون باید مورد توجه دادگااه  و مجازا 
 .0گیرد

ارد ذکر شاده در مااده   دیدگاه سو : برخی دیگر از نویسندگان معتقد هستند که مو
مذکور، همگی جنبه حصری دارند و به هیچ وجه ب عد تم یلی ندارند. ایشان مساتند   0

نظر خود را تفسیر مضایق از ایان آثاار باا توجاه باه اصال قاانونی باودن جارایم و           
 .1اند ها قرار داده مجازا 

ه باشاد.  تار از هما   رسد دیدگاه سو  مناسب از بین سه دیدگاه ارائه شده به نظر می
بارای ناقضاین آثاار     10تا  01چرا که اوالً قانون مولفان، مصنفان و هنرمندان در مواد 

کند کاه از   بینی کرده است و تفسیر به نف، متهم ایجاب می ادبی و هنری مجازا  پیش
اجتنااب کنایم، ثانیااً در زماان تصاویب       0گستراندن حیطه آثار ادبی و هنری در ماده 

ای ماورد نظار قانونگاذار     های رایانه بعید است که حمایت از بازیقانون مذکور بسیار 
 تر باشد. رسد دیدگاه سو  معقو  و منطقی قرار گرفته باشد. از این جهت به نظر می

دارد، به صاراحت   0دیدگاه او  که داللت بر تم یلی بودن موارد یاد شده در ماده 
 دارد: مقرر میدر تناقض است زیرا صدر ماده مذکور  0با صدر ماده 

 اثرهای مورد حمایت قانون به شرح ذیل است ...

                                                           
 .90، ص.3175، چاپ او ، تهران: نشر حقوقدان،های فکری حقوق آفرینش. حمید آیتی، 3
 .58، ص.3122، چاپ دو ، تهران: انتشارا  سمت، حقوق مالکیت ادبی و هنری. ستار زرکال ، 0
، چااپ او ، دبیرخاناه شاورای عاالی     حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهاای رایاناه ای  . جمعی از نویسندگان، 1

 .351، ص.3127ماتیک، انفور
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صدر ماده مذکور به صراحت فرض تم یلی بودن آثار ذکر شده در ماده ماذکور را  
 زند. رد کرده و م هری بر تایید دیدگاه حصری بودن آثار ذکر شده می

رساد   دیدگاه دو  هم که به ظاهر جم، بین دو نظر کرده است، معقو  به نظر نمی
زیرا اوالً منظور نویسنده مذکور از حمایت مادنی و حمایات کیفاری باه هایچ وجاه       

شود حمایت مدنی از یاک اثار را کاه قانونگاذار ماورد       باشد؛ ثانیاً مگر می معلو  نمی
حمایت قرار نداده است، افزایش داد در حالیکه حمایت کیفری نسبت به همان اثار را  

به صراحت فرض تم یلی  0ه که گفته شد صدر ماده رد نمود. از این گذشته، همانگون
نماید و مساتنب  از ظااهر مااده تاییاد فارض       را رد می 0بودن آثار ذکر شده در ماده 

 باشد. می 0حصری بودن موارد ذکر شده در ماده 
توانناد   ای به هایچ وجاه نمای    های رایانه رسد بازی بنابر آنچه گفته شد، به نظر می

لقی گردند. با این حا ، باه ایان امار نبایاد باه صاور  مطلاق        اثری ادبی  و هنری ت
در مقاا  شناسااندن آثاار ماورد حمایات مقارر        3122مااده قاانون    30نگریست. بند 

 دارد: می
ند اثر از اثرهای ناامبرده در ایان فصال    چهر گونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب 

 .پدید آمده باشد
ای کاه   تما  آثار تشکیل دهنده بازی رایاناه  توان گفت در صورتی که رو، می از این

شود، اثری فکری مورد حمایات قانونگاذار باشاد، در     شامل صو ، تصویر و متن می
تواند به عنوان اثر ادبی و هنری قرار بگیرد، در لیر ایان   ای می این صور  بازی رایانه
شود و  یای از گستره چتر حمایتی حقوق مالکیت فکری خارج م صور ، بازی رایانه

حل نهایی و البته بسی نامطلوب، تمسک جستن به قواعد عاا  مسائولیت مادنی و     راه
توان از هرگونه عملی کاه   باشد که بر اساع آن می می 3قواعد ناظر بر رقابت نامشرو 

شاود جلاوگیری    ای مای  موجبا  نقض حق پدیدآورنده یا تولیدکننده اثار چندرساانه  
قلی را بارای ایان آثاار در لیااب نظاا  حقاوقی       نمود و به عبارتی یک حمایت حادا 

 مالکیت فکری ایجاد نمود. 
نویس الیحه جاام، قاانون مالکیات ادبای و هناری و حقاوق        خوشبختانه در پیش

مرتب ، این ایراد بربرف شده است و جای خوشوقتی است که نویسندگان این قانون 

                                                           
1. Unjust Competition 
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ای تدوین نمایند که  به گونه اند تا قانون جدید را با توجه به حقوق تطبیقی بر آن بوده
 323آثار ادبی و هنری ذکر شده در الیحه کامالً بعد تم یلی پیدا کنند. الیحه اخیار در  

خود که در مقاا  بیاان آثاار ماورد حمایات       0ماده تنظیم گشته است و در صدر ماده 
 باشد مقرر می دارد: قانونگذار می

 شود ... ا شامل میآثار مورد حمایت این قانون بویژه موارد زیر ر
باشاد کاه    از ظاهر ماده مذکور و عبار  ))بویژه ماوارد زیار   بسای آشاکار مای     

قانونگذار بر آن بوده است تا موارد ذکر شده در ذیل آن تم یلی باشند؛ بناابراین، اگار   
ای پا به عرصه ظهاور گذاشاته )اباراز گاردد  و      های رایانه اثر فکری نوینی نظیر بازی

تواناد ماورد حمایات قانونگاذار قارار گیارد. البتاه         لت هم باشد، میدارای شرط اصا
ناویس باوده و در حاا  حاضار      همانگونه که می دانیم الیحه مذکور صرفاً یک پایش 

تاوان ادعاا    گونه تصویب گاردد مای   االجرا باشد اما اگر همین تواند در کشور الز  نمی
بی و هنری برداشته اسات زیارا   نمود که قانونگذار گا  بلندی را در حمایت از آثار اد

با چرخشی کامل از دیادگاه پیشاین خاود در قاانون حمایات از مصانفان، مولفاان و        
 ای نوین را در حیطه حقوق مالکیت ادبی و هنری پذیرفته است. هنرمندان، نظریه

 دتیج 

ای باه دو علات دشاوار باه نظار       هاای رایاناه   تعیین نظا  حمایتی حاکم بر  بازی .3
ینکه این دسته آثار فکری دارای ماهیتی چندگانه بوده و هر بخشای از آن  رسد. او  ا می

بینای   باشد. دو  اینکه این آثار جدید باوده و پایش   مستعد حمایت در قالبی جداگانه می
 فرآیند حمایت از آنها در زمان  تقنین قوانین دور از انتظار بوده است.

صریحی مبنی بر حمایت از ایان  المللی، هیچ متن یا مقرره  در گستره مقررا  بین .0
هاا   شود. با این حا ، در گساتره مقاررا  داخلای کشاورها موضا،      دسته آثار دیده نمی

ای در بیشتر کشاورهای اروپاایی در قالاب     های رایانه باشد. حمایت از بازی متفاو  می
گیرناد و از حمایات    افزاری مورد حمایات قارار مای    آثار دیداری ا شنیداری یا آثار نر  

 شود. ای در قالب حق اخترا  یا سر تجاری نظری پشتیبان دیده نمی های رایانه زیبا

هاای   در کشورهایی که دارای نظا  حمایتی حصری هساتند و حماایتی از باازی    .1
شاود بایاد    ای در سایر قوانین موضوعه اعم حمایت صریح یاا ضامنی دیاده نمای     رایانه
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مسائولیت مادنی و رقابات     ای جاز تمساک جساتن باه قواعاد عاا        اذعان داشت چاره
 نامشرو  به عنوان یک حمایت حداقلی وجود ندارد.

قانون حمایت از مولفان، مصانفان   0در نظا  حقوقی ایران، قانونگذار حسب ماده  .2
، رویکرد حصری را پذیرفته است و تنها از آثاار ناا  بارده در    3122و هنرمندان مصوب 

ای در میاان آنهاا خاالی     ازی رایاناه همان ماده حمایت به عمل آورده است کاه جاای با   
رسد در صورتی که تما  اجازای تشاکیل دهناده باازی      باشد. با این حا ، به نظر می می

ای که شامل متن، صو  و تصویر هستند، اثری فکری باشند، باازی مشامو  بناد     رایانه
ای جاز تمساک باه قواعاد      شود، در لیر این صور ، چااره  قانون مذکور می 0ماده  30
 قلی مسئولیت مدنی برای حمایت از این آثار وجود ندارد.حدا



 الملل ای در حقوق بین های رایانه حمایت از بازی

 مالکیت فکری 

 *محمّد هادی میرشمسیدکتر 

 چکیده

ای باه عناوان جزئای از صانعت تفاریح و       هاای رایاناه   درآمد ناشی از صنعت باازی 
شاود. ایان صانعت     ر بارآورد مای  میلیاارد دال  85تاکنون حدود  3925سرگرمی از سا  

های هناری )م ال گرافیاک، انیمیشان و      افزار ، تخیّل و جلوه ای از تکنولوژی )نر  آمیزه
موسیقی  است که تماماً زاییده فکر و قوه خلّاقه انسان و ما  لیرمادی موضاو  حقاوق   

و  ای را پیچیاده  هاای رایاناه   مالکیت فکری هستند. این ترکیب و آمیختگی، ماهیت بازی
کند: در برخی کشورها م ال کاناادا و چاین باه عناوان       توصیف حقوقی آن را دشوار می

گیارد.   افزار کاربردی توصیف شده، تحت شمو  حقوق مالکیات صانعتی قارار مای     نر 
بعضی دیگر م ل آلمان، فرانسه و ایاال  متحده با رویکاردی عمال گرایاناه و توصایف     

مقاررا  خااص خاود )ادبای و هناری یاا       توزیعی، هر جزئی از بازی را تحت شامو   
رایت، لیسات   دهند: م الً سناریو، موسیقی و اثر گرافیکی را مشمو  کپی صنعتی  قرار می

مشتریان و ابالعا  محرمانه را در چارچوب حقوق اسرار تجاری، نا  تجااری، عناوان   
هاای در   بازی و لوگوی شرکت را مشمو  حقاوق عالئام و اباداعا  فنای و ناوآوری     

دهند. برخی دیگر م ل کره این  افزار را در قالب حقوق اخترا  مورد حمایت قرار می نر 
دانناد. در ایان پاژوهش     رایت مای  شنیداری دانسته، مشمو  کپیا   ها را اثر دیداری بازی

ای، جایگااه و ضارور  حمایات آن را در     های رایاناه  ضمن نگاه به روند تکاملی بازی
  بررسی کرده، لازو   ا  کنوانسیون برنا المللی   و بینحقوق مالکیت فکری )حقوق ملی 

                                                           
 )ره  عضو هیأ  علمی دانشکده حقوق و علو  سیاسی دانشگاه عالمه بباببائی  .*

mh_mirshamsi@atu.ac.ir 
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ای  هاای رایاناه   المللی را برای ایجاد نظا  حقوقی منطبق باا ماهیات باازی    های بین تالش
 کنیم. توصیه می
 

ای، حقوق مالکیت فکری، حقوق اخترا ، حقوق عالئام   بازی رایانهواژگان کلیدی: 
 رایت، سرّ تجاری تجاری، کپی

 مقدم ا 1

، 3925در ساا    0توسا  شارکت نینتنادو    3اندازی اولاین کنساو  باازی    مان راهاز ز
اند. این میلیارد دالر شده 85ای تبدیل به صنعتی جهانی با ارزش تقریبی  های رایانه بازی
اند و یاک محارک مهام در رشاد     ترین رشد را در صنعت سرگرمی داشتهها سری،بازی

ها فرصت شاغلی و بااالترین   جود آمدن میلیونروند که باعث به واقتصادی به شمار می
انگیز و جذاب برای پدیدآورندگان مساتعد   های هیجاندرآمد مالیاتی شده، مولد موقعیت

 1ای از جهان شده است. فکر و همچنین مهندسان از هر گوشه خوش
-ها به فروش مای های کنسولی  از بریق فروشگاه ها )بازیتنها چند سا  قبل، بازی

هاای کنساو  و کامپیوترهاا همچناان ساهم مهمای از       و با اینکه فروش دستگاهرسیدند 
هاای موباایلی    دهاد، حاوزۀ باازی    درآمدهای ایان صانعت را باه خاود اختصااص مای      

تارین رشاد را   شوند  در این صنعت سری، های همراه اجرا میهایی که روی تلفن )بازی
 2جیتالی در حا  گسترش است.ها، توزی، دیداشته است. به دلیل کاهش موان، و هزینه

بازتاب فرهنگی این صنعت در سرتاسر جهان به وضوح قابال مشااهده اسات. ایان     
گیار و  هاای چشام  ی جهانی شده است و اخیراً باا موفقیات  صنعت تبدیل به یک پدیده

 3و فنالناد   8، چاین 5ای در استودیوهای کشورهای مختلف مانناد باالروع   رشد فزاینده
                                                           

ای خاص اسات کاه     یک وسیله سرگرمی رایانه ای یا یک سیستم رایانهConsoleپیشانه بازی یا کنسو  بازی ) .3
رود. واژه  ویی بازی ویدئویی بر روی یک وسیله نمایشگر مانناد تلویزیاون بکاار مای    برای نمایش تصاویر ویدئ

شود در مقابل رایانه شخصی که  کنسو  بازی برای تمایز دستگاهی است که فق  برای انجا  بازی خریداری می
 امکانا  بیشتری دارد.

2. Nintendo 
3. Jewell, C., (2012), Video Games: 21st century art, wipo magazine, (2012/ 2), P. 100 
4. Grosheide, F., (2014), Intellectual Protection for Video Games, Journal of International 

Commercial Law and Technology, 9(1), P. 3 
5. Wargaming net Company 
6. Tencent and perfect world Company 
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 0همراه بوده است.
های بسیار محبوب سرگرمی ای گونه های رایانه در دنیای به هم مرتب  امروزی، بازی

های تأثیرگاذار و تصااویر نزدیاک باه واقعیات، راه را      روند. داستانعمومی به شمار می
ای یک نو  رسانه هناری باه    های رایانه کند. بازیبرای یادگیری و اجتماعی شدن باز می

-ای سرگر  کننده همراه با یادگیری ارائاه مای  بران خود تجربهرود؛ زیرا به کارشمار می

 کند.
هاا باه نحاو چشامگیری     سا  گذشته، آمار جمعیت کاربران ایان باازی   02در بو  

ها افارادی بودناد کاه باه     افزایش پیدا کرده است. دورانی که کاربرهای معمو  این بازی
هاا  بد و خالف کاار ایان باازی    شان به کاراکترهایتنهایی و در مقابل تلویزیون خانگی

هاا در یاک   کردند، به پایان رسیده و اماروزه کاربرهاای متعاارف ایان باازی     شلیک می
 1شوند. جنسیت، سن خاص و محل اقامت محدود نمی

دهاد. باازی    ی این صنعت و افزایش محبوبیت آن را نشان میالعادهآمارها رشد فوق
 222، بیش از 0230اولیه انتشار در سا  ساعت  02)دزدی بزرگ ، در 52گرند ثفت آتو 

ای خود را در سطح جهان کسب کارد. در باو     میلیون نسخه 33میلیون دالر از فروش 
سه روز او  فروش رکورددار خود، فروش این باازی باه یاک میلیاارد دالر رساید. در      

میلیاون   170، در اولین هفته، 1، مرد آهنین 0221ترین فیلم تابستان سا  مقابل، پرفروش
 دالر فروش داشت.

 02هاای مایکروساافت و ساونی ظارف ماد        ساعت اولیه فروش، شارکت  02در 
بیش از یک میلیاون دساتگاه از ایکاس بااکس      0231ساعت او  فروش خود در نوامبر 

روز فروش هر یاک از   32را به فروش رساندند. در بو   2و کنسو  پلی استیشن  5وان
 سید.ها به دو میلیون دالر رکنسو 

ای، به عالوۀ تحویال دیجیتاالی    های رایانه الین بازی ، درآمد فروش آن0230در سا  
، 0230های موبایلی در سا   میلیارد دالر افزایش یافت. همچنین، بازی 02و ثبت نا ، به 

                                                                                                                                        
1. supercell and Rovic Company 
2. Greenspan, D., (2014),  Video Games and IP: A Global Perspective, wipo magazine, 

(2014/2), P. 125 
3.  Ibid, P. 126 
4. Grand Theft Auto 5 
5. Xbox One 
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هاای   هاای باازی، ارائاه شاده در اپلیکیشان     میلیارد دالر از بریق اپلیکیشن 30تا  2بین 
 1، درآمدزایی کردند.0و گوگل پلی 3عاستورهای آی او ا

ها تغییراتی باه وجاود آورده   پیشرفت تکنولوژی به نحو چشمگیری در ساختار بازی
و موجب ظهور بیف عظیمی از اشکا ، محتواها و انوا  جدید شده اسات. در حقیقات   

دیاک  های گرافیکی نز اند. آنها برح ها به اندازۀ قوه تخیل سازندگان آنها متنو  شدهبازی
ضاب  )ثبات     کنند و با اساتفاده از تکنولاوژی  به واقعیت براحی کرده، صداگذاری می

ها و مکالما  واقعی آنها استفاده بخشند از موسیقی فیلم حرکت به کاراکترها حرکت می
 2کنند.می

هاا ، تکنولاوژی   ای، پیوسته از لحاظ خالقیات )ظااهر باازی    های رایانه صنعت بازی
های روند  و تجار  )مد افزارهایی که در تولید یک بازی بکار می ر افزارها و ن )سخت

شود  در حاا  پیشارفت و    کنندگان استفاده می ها میان مصرفتجاری که در توزی، بازی
هاای  هایی، چالش ها وخلق چنین بازیتغییر و تحو  است. با وجود این، چنین نوآوری
هاا   آنها هزینه الز  برای تولید ایان باازی  جدی و جدیدی نیز به همراه دارد که یکی از 
ساازی  های مشهور لالباً با صنعت فایلم  است، به بوری که هزینه ساخت و توسعه بازی

 5در حا  رقابت است.
، ا   سازندگان، حامیان مالی، ناشران و توزی، کننادگان  اتما  عوامل تولید یک بازی  

، امنیات  8کیات، حاریم خصوصای   در فرآیند تولید، با مباحث مهم حقوقی م ل حاق مال 
ها، مقررا  مربوط به محتوا و تأمین مالی مواجه هستند و نظا  حقوقی باید بر روی داده

سازوکاری تأکید کند که حفح حقوق مالکانه، توانایی تولید، تأمین ماالی و توزیا، ایان    
مشی مناسب و مؤثر مالکیات فکاری باه منظاور      کند؛ چرا که خ ها را تضمین میبازی

                                                           
1. IOS 
2. Google Play 
3. Greenspan, D., (2014),  Video Games and IP: A Global Perspective, wipo magazine, 

(2014/2), P. 126 
4. Ramos Gil, A., (2014), Video Games: Computer Programs or Creative Works, wipo 

magazine, (2014/4), P. 56 
تواند به میزان قابل توجهی متغیر باشد. این تغییرا  به قالب بازی، آثار هناری بکاار    ها می هزینه تولید این بازی .5

هاای   ش بازی و وجود قرارداد لیسانس مالکیت فکری بستگی دارد. اماا معماوالً بارای باازی    رفته، پیچیدگی رو
 شود. های خیلی مشهور چند صد میلیون دالر هزینه می آنالین و کنسولی چندین میلیون دالر و برای بازی

6. Privacy 
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تأمین امنیت مناسب حقوق هماه اشاخاص دخیال باه منظاور موفقیات کساب و کاار         
 ضروری است. ای های رایانه بازیسازندگان 

به منظور ضرور  همگاامی   ای های رایانه بازیدر ادامه، ضمن بررسی روند تکاملی 
را در قالب حقوق مالکیت  ای های رایانه بازیمقررا  قانونی با آن، ضرور  حمایت از 

 ری بررسی کرده، ضواب  و معیارهای الگوی مناسب را ارائه خواهیم داد. فک

 ای های ااااد  سیر تکامل بانیا 2

 ها از برنامه کامپیوتری محض تا ترکیبی از خلّاقیّت .۸-0
سا  پایش زماانی سااخته شاد کاه یاک        52ای حدود  های رایانه یکی از اولین بازی

)بازی  0  متحده، بازی جنگ فضاییدر ایاال 3دانشجوی مؤسسه تکنولوژی ماساچوست
ای که در برابر استانداردهای امروز بسیار ابتدایی است  را نوشات. باازی کاه در آن دو    

 1کردند.هایی را در سفینه فضایی با هدف نابود کردن دیگری کنتر  میکاربر موشک
ی ای دارای ماهیت دیاداری هساتند و ایان از مشخصاه هاا      های رایانه با اینکه بازی

هاای دیاداری    ها، قسمت های ابتدایی این بازی باشد، در نسل ها می اساسی این نو  بازی
ها با کارهای گرافیکای موجاود در   تا حد زیادی بر عهدۀ قوۀ تخیل کاربر بود و فرسنگ

هاا در حاوزۀ علاو     هاای اولیاه، محادودیت   در ساا   2های امروزی فاصله داشت. بازی
چیازی   8و پاناگ 5هایی مانند جنگ فضایی، سایارا   ازیکامپیوتر بدین صور  بود که ب

هاا از  کردند، نبود. در این بازیهایی که صفحه سیاه و سفید را روشن میبیش از پیکسل
 7شد.های ابتدایی داشتند، استفاده میاشکا  هندسی ساده که کارایی

و  شد، تمایز ایادۀ اولیاه باازی، کاه مشام     در آن زمان، وقتی صحبت از حمایت می
شود، با نمایش یا ارائۀ آن ایده، که در شمو  حمایات قاانونی قارار     حمایت قانونی نمی

                                                           
1. Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
2. space war 
3. Greenspan, D., (2014), Video Games and IP: A Global Perspective, wipo magazine, 

(2014/2), P. 130 
4. Jewell, C., (2012), Video Games: 21st century art, wipo magazine, (2012/ 2), P. 101  
5. Asteroids 
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7. Grosheide, F., (2014), Intellectual Protection for Video Games, Journal of International 
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بودند و لیار از فان    ای رایانهها نتیجه تکنولوژی  گیرد، بسیار مشکل بود؛ چراکه بازی می
هاای  و علم مهندسی چیز دیگری در خلق آن نقش نداشت. به بیان دیگر، در بو  دهاه 

ای تسال  داشات،    هاای رایاناه   های مختلف باازی بر بخش 3عا ، فناوری ابال72و  82
ای را هاای گساترده  تحوال  سری، اخیر در حوزۀ علو  و تکنولاوژی کاامپیوتر فرصات   

 ای رایاناه در این شرای ، حمایت حقوقی از بازی  0برای بروز خالقیت فنی بوجود آورد.
هاا،   و سااده ایان باازی    و مهندع سازنده آن مشکل نبود؛ چرا که به دلیل ماهیت بسی 

تعیین نقش شخ  یا اشخاص دخیل در ساخت آنهاا باه راحتای ممکان باود و نظاا        
ها و جایگااه اشاخاص، حقاوق آنهاا را      توانست با شناسایی ماهیت این بازی حقوقی می

ای را به همراه داشاته   های رایانه مشخ  سازد. توسعه سری، تکنولوژی، تحو  در بازی
 است.

ها، ایادۀ باه تصاویر کشایدن یاک داساتان باا اساتفاده از         اولین بازیدر زمان ظهور 
ای تا حد زیادی متکی  های رایانه گرافیک کامپیوتری آنقدر جدید بود که پیشگامان بازی

به قوه تخیل کاربر بودند. بیشتر تکلیف بر دوش کاربر بود که باید اعتقاد و قاوه تصاور   
ا باید تصور کنند که این بازی واقعیت اسات.  خود، واقعیت را در بازی تجسم کند و آنه

در یک دوره مشخ ، ظرفیات کامپیوترهاا از لحااظ قادر  و حجام بارای تعامال و        
 1های امروزی، کافی نبود. سرایی موجود در بازی داستان

ای مدرن حاوی عناصر خالقانه متعددی هستند و باه راحتای    های رایانه امروزه بازی
 ها در اینکه برنامه بندی کرد. ماهیت این بازیاز منظر قانون ببقهها را  توان این بازی نمی

بصری محال تردیاد و اخاتالف اسات و کشاورهای      ا   کامپیوتری هستند یا آثار سمعی
مختلف بر روی آن اتفاق نظر نداشته، در نتیجه رژیم حقاوقی حااکم بار آن متفااو  و     

هاا موجاب    ماهیت ایان باازی  پراکنده خواهد بود؛ چرا که انتخاب یک نگرش نسبت به 
شاود. در ساا     تعیین مسائل مهمی مانند تألیف، درآمد، انتقا  حقوق و نقاض حاق مای   

، چالش تعیین کردن این تمایزا  مهم، منجر باه بارح اولاین دعاوا در رابطاه باا       3922
ای در دادگاه شد که در آن دادگاه به بررسی ماهیات حقاوقی ایان آثاار      های رایانه بازی
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 3گونگی حمایت از آنها پرداخت.بصری و چ
 :Uncharted 2)مانناد   های امروزی ، بازیای های رایانه بازیبرای پیشگامان صنعت 

Among Thieves)    ساا  پایش آرزوی تحققشاان را داشاتیم.      02چیزهایی هساتند کاه
ساا  گذشاته، ایان گماان وجاود دارد کاه        22ها در العاده رسانهرلم تحوال  فوق علی

-شتری در راه است. سرگرمی تعاملی همچنان در دوران خردسالی به سر مای تغییرا  بی

برد، مانند روزهای اولیۀ صنعت فیلم. اقتصاد دیجیتاالی در حاا  تغییار دادن تعاامال ،     
تجار  و بازی کردن ما است. قوانین در حا  تغییر است و خالقیت به وجاود آورناده   

 0تما  اینها است.
 تغییر الگوی مالکیت .۸-۸

های ساخت یک بازی بر عهدۀ ناشر بود، اماا باا پیادایش    ور سنتی، تأمین هزینهبه ب
 1ها، نقاش ناشاران   های تأمین مالی مانند تسهیم هزینههای جدید توزی، و مکانیسمروش

متحو  شد. متعاقباً حقوق مالکیت فکری که معماوالً باه ناشاران اعطاا      2و تولیدکنندگان
قسایم شاد و یاا کااماًل باه مالکیات ساازنده و یاا         شاد، باین ناشار و تولیدکنناده ت    می

 آمد. گذاران در سرمایه
شاان از ابازار و   از آلاز پیدایش این صنعت تولیدکنندگان ساعی داشاتند در فعالیات   

امکاناتی استفاده کنند که از بریق قرارداد لیسانس، مجوز استفاده از آنها را کساب کارده   
هاای   ی بین رقبا، بلکه به منظور اساتفاده از قابلیات  بودند. این اقدا  نه تنها با هدف برتر

هاای  دیگران برای جذب گروه بزرگتری از مخاببان، بکاار باردن عالئام و تکنولاوژی    
 گیرد.  های مشابهِ واقعیت انجا  می شناخته شده با هدف تولید بازی

چنین تغییراتی در الگوی مالکیت و حضاور و مشاارکت تعاداد زیاادی در سااخت      
هاا و روابا     موجب پیچیدگی ماهیت و فرآیناد سااخت ایان باازی     ای ی رایانهها بازی

دهد که آگاهی از قوانین بویژه مقررا  مالکیات فکاری بارای     اشخاص شده و نشان می
هاای قاانونی   حال  دهی آنها بایاد راه  تولیدکنندگان اهمیت زیادی دارد و به منظور سامان

                                                           
1. Greenspan, D., (2014),  Video Games and IP: A Global Perspective, wipo magazine, 

(2014/2), P. 129 
2. Jewell, C., (2012), Video Games: 21st century art, wipo magazine, (2012/ 2), P. 115 
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 جدید پیشنهاد داد.
ای باه سارعت در حاا      هاای رایاناه   لی صنعت جهانی باازی از آنجایی که سیر تکام

ساا  پایش متفااو  اسات.      02های قانونی مورد نیاز امروزی با حل پیشرفت است، راه
برداری جدید بسیاری عالوه بر فروش به وجود آمده که باار حمایات از    های بهرهروش
تنظایم تجاار    ی آنها بر عهده نظا  مالکیت فکری اسات. بارای م اا  باه منظاور      همه

های ورزشی و ارتباط جمعی در زماان  های کلیدی، مسابقا ، رقابتکاراکترها و شناسه
 پخش یک مسابقه از تلویزیون یا اینترنت باید قاعده گذاشت.

الین مدرن که حاوی ابازاری جهات تولیاد و توساعه عناصار       ای آن های رایانه بازی
ر خالقاناه بارای یاک باازی هساتند، در      ها و دیگر عناصا جدید مانند کاراکترها، مرحله

بندی جدیدی از پدیدآورندگان باازی هساتند کاه تعیاین موقعیات       حقیقت موجد ببقه
 های دقیق حقوقی است. قانونی آنها نیازمند بحث

هاا و  ها دارناد، دارای گاروه   به عالوه کشورهایی که بیشترین استفاده را از این بازی
های    بالقوه منب، درآمد قابل توجهی برای شرکتای هستند که به صورهای حرفهلیگ

میلیون عضو  2در آمریکا،  3روند. برای م ا  لیگ بازی اصلیها به شمار می سازنده بازی
میلیااون نفاار  30نزدیااک بااه  0230سااایت ایاان بااازی در سااا  ثباات شااده دارد و وب

اینترنت پخش  بازدیدکننده داشته است. مسابقا  قهرمانی لیگ اصلی به صور  زنده از
-کننده و صدها هزار تماشاگر را هر ساله به خود جذب می ها هزار شرکتشود و ده می

های مهمای را باه هماراه دارد. بارای م اا  آیاا کااربران        هایی سوا  کند. چنین پیشرفت
 :Call of Duty)یاا   (FIFA14)هاایی مانناد    توانناد باا اساتفاده از باازی    )بازیگران  می

Ghost) تی برگزار کنناد و مساابقه خاود را منتشار کنناد و از آن کساب درآماد        مسابقا
 نمایند؟

گذارند و به اشتراک می 0الین خود را در سایت یوتیوب بعضی کاربران، مسابقا  آن
شود. در این شارای  افارادی کاه ایان      میلیون بار دیده می 12بعضی مواق، ویدئوی آنها 
-ریق دریافت تبلیغا  برای خود درآمادزایی مای  گذارند، از بویدئوها را به اشتراک می

اند، عماالً  کنند، در حالی که استودیو و پدیدآورنده بازی که این موقعیت را فراهم کرده

                                                           
1. Major League Gaming 
2. YouTube 



016  ای های رایانه الملل و بازی مجموعه مقاالت همایش حقوق بین 

 3مانند.نصیب می از این معامال  و عایدی آن بی

 ای های ااااد  تجلی مصاداق مالکیت فکری دا بانی ا3

وق مالکیات فکاری هام باا ابازار      . حق0مالکیت فکری مایه حیا  این صنعت است
ها در ارتبااط اسات. بادون وجاود      ها و هم با محتوای بازیاستفاده شده در تولید بازی

حقوق الز  و قراردادهای لیسانس مناسب و به موق،، ممکان اسات ساازندگان نتوانناد     
های خود را منتشر کرده، عوض واقعی اثر خود را دریافات نمایناد. بناا بار قاولی       بازی
مالک آن هستند، مالکیت فکری اسات، چیازی    ای های رایانه بازیزی که سازندگان چی»

کنند، مالکیت فکری است. در حقیقت، تما  آنچه دارناد مالکیات فکاری     که واگذار می
 1«است، پس باید از آن حمایت شود.

ترکیبی پیچیده از فرآیندها و موضوعا  مختلاف فکاری    ای های رایانه بازیبنابراین 
 شود. د که ذیالً به آنها اشاره میهستن

 4رایت . کپی9-0
افازاری کاه    کند. به باور کلای نار    رایت از آثار ادبی و هنری اصیل حمایت می کپی

گیارد و  شود، به عنوان یک اثر ادبی مورد حمایت قارار مای   بازی با تکیه بر آن اجرا می
 5گیرد.می بصری مورد حمایت قرار -آثار هنری و صدا به عنوان اثر سمعی 

اثری است که با تغییر شکلی یا محتوایی اثار ادبای موجاود باه وجاود       8اثر اشتقاقی
کنوانسایون بارن ، حاق     0)مااده   آید و ببق مقررا  حقوق مالکیت ادبای و هناری   می

اقتباع از اثر از حقوق مادی و انحصاری مؤلف است.کسب مجوز یاا تحصایل حقاوق    
ثار جدیاد اقتبااع شاده از اثار موجاوِد مشامو ِ        الز  برای ساخت یک اثر اشاتقاقی )ا 

                                                           
1. Ramos Gil, A., (2014), Video Games: Computer Programs or Creative Works, wipo 

magazine, (2014/4), P. 60 
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3. What developers own is IP; what they sell (through licensing deals) is IP. In fact, all they 
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Perspective, P. 133 

4. Copyright 
توان آن را به عنوان  های حقوقی، نر  افزار دارای خصیصه دوگانه است و هم می قابل توجه اینکه در بیشتر نظا  .5

ی تحت شمو  کپی رایت قرار داد وهم در صور  داشتن شرای  ماهوی اختارا ، آن را باه   یک اثر ادبی و هنر
 ثبت رساند و در زمره حقوق مالکیت صنعتی جای داد.

6. Derivative Work 
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تواند دارای فرآیندی پیچیده باشد. به عنوان م اا  بارای سااخت فایلم ساه       حمایت  می
، پیتر جکسون )سازنده فیلم  ملز  به اخاذ مجاوز )لیساانس  از    3هاقسمتی ارباب حلقه
از  تهیاه فایلم  دارنده حقوق مادی )از جمله حق اقتباع از اثر م ال   0کمپانی سا  زانتس
، 2، بود. این فیلم مشتق شده از اثر ادبی نوشته تولکین است کاه مؤلاف  1اثر  آثار تولکین
اثر خود را به شرکت سا  زانتس واگذار کرده است. این فیلم سه قسامتی   5حقوق مادی

توان آن را به عنوان یک اثر جدیاد در چااچوب   هر چند مقتبس از کتاب است، ولی می
برداری از حقوق مادی مرباوط   ایت مورد حمایت قرار داد و همچنین بهرهر مقررا  کپی

 8به آن را در قالب قرارداد لیسانس به دیگری واگذار کرد.
شرکت الکترونیک آرتز با قرارداد لیسانسای کاه نسابت باه      0223به عالوه در سا  

 7«ماین جناگ بارای قلاب ز   »های پیتر جکسون منعقد کرد، اولین باازی را باه ناا     فیلم
هاایی را باا محتاوای     توانسات باازی  ساخت. بر اساع مفاد این قرارداد، شرکت تنها می

 0225های او تولید کند. همچناین در ساا    های جکسون و یا آثاری مقتبس از فیلم فیلم
اربااب   هاای باازی   و دیگار قسامت  « جنگ برای قلب زمین»در حالی که ساخت ادامه 

کت الکتروینک آرتز مجوز ساخت یک باازی بار اسااع    ها در حا  انجا  بود، شرحلقه
 2آثار منتشر شده تولکین اخذ کرد.

در بیانی دیگر اگر سازندگان بخواهند کار خود را بر اساع یک اثر موجود و ماورد  
حمایت، تولید کنناد )تولیاد اثار اشاتقاقی ، ابتادا بایاد مجوزهاای الز  را از صااحبان         

است که بر اسااع فایلم    9یک کار اشتقاقی بازی شرکرایت اخذ کنند. نمونه دیگر  کپی
تواند روند معکوع داشاته باشاد)م ل تهیاه فایلم از     شرک ساخته شده است. اقتباع می
سازان بخواهند فیلمی را بر اسااع داساتان یاک باازی      روی بازی . در صورتی که فیلم
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بار   3م ا  فیلم دو موفق تولید کنند، باید حقوق صاحبان اثر اصلی را رعایت کنند. برای 
 0اساع بازی دو  ساخته شده است.

رایت دامناه خالقیات ساازنده را باه میازان قابال        حمایت اثر اشتقاقی در قالب کپی
های خالقاناه و هناری کاه در     رایت، امنیت بیان دهد. برای م ا ، کپی توجهی افزایش می

هاا را  ای )موسایقی  باازی  گیرند، تصاویر و صداهافزار )کدها  مورد استفاده قرار می نر 
 شود. ها می کند و موجب تشویق سازندگان به این نوآفرینیتأمین می

ای، عناصر صوتی، موسایقی، صاداهای ضاب  شاده،      های رایانه عناصر خالقانه بازی
هاای   های صاوتی داخلای، عناصار تصاویری، بارح     های صوتی اضافه شده، جلوهجلوه

 ، Mpeg ، تصاویر متحرک دیجیتالی )برای م ا : Gif ،Tiff ،Jpegگرافیکی )برای م ا : 
ای  انیمیشن و کدهای کامپیوتری )کدهای مبادأ و کادهای هادف  هماه از آثاار خلّاقاه      

 باشند. رایت می هستند که مشمو  کپی
  3228بر اساع مقررا  کنوانسیون برن در خصوص حمایت از آثار ادبی و هنری )

کند، حمایت باه صاور    رایت را تعیین می مللی کپیالکه استانداردهای اولیه حقوق بین
شود و نیازی به اقدا  رسمی جهت ثبات اثار وجاود نادارد.      فوری و خودکار اعما  می

های حقوقی )م ل ایاال  متحده  انجا  این کاار مزایاایی باه هماراه      البته در بعضی نظا 
 دارد. 

هایچ کاس حاق     رایات ایان اسات کاه     نتیجه حمایت از آثار هنری در قالاب کپای  
شود؛ چراکاه   رایت عناصر مشترک را شامل نمی برداری اثر را ندارد. اما حمایت کپی کپی

شوند. برای م اا    از اثر استفاده می 1اینها عناصری هستند که برای پدیدآوردن یک نوعی
هاای روی زماین، تاوپ گلاف، باشاگاه گلاف،       یک بازی گلف همیشه حاوی ساوراخ 

توانناد از ایان عناصار در    رخات و آب اسات. براحاان مای    بازیکنان گلف، چمان و د 
بارداری دقیاق انجاا      های خود استفاده کنند، در صورتی کاه از ایان عناصار کپای     بازی
 2ندهند.
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 ۸و نام تجاری 0. عالمت9-۸
نظا  حقوقی عالئم از نا  و لوگوی بازی و همچنین کاراکترهای آن در قالب عالمت 

کنناده در   یجاد قدر  تماایز بخشای در ذهان مصارف    تجاری حمایت کرده، به منظور ا
گیرد. این نظاا  حمایات از    های مختلف مورد استفاده قرار میراستای تمایز میان شرکت

کناد.  حمایت مای  1عالمت تجاری از شهر  یک شرکت یا یک بازی به عنوان یک برند
د  از آن این حمایت ممکن است در نتیجه ثبت عالمت یا بر اساع استفاده بوالنی ما 

و چنانچاه   TMصور  گیرد. اگر عالمت ثبت نشده، ولی مورد حمایت باشد، با نشاان  
که توس  اداره ملی عالمت تجاری کشوری که بازی در آن  ثبت شده باشد، با سمبل 

 شوند. شود، مشخ  می سازی شده، به آنها اعطا می تجاری
رکت ایان امکاان را   عالمت تجاری یک دارائی تجاری با ارزش است که به یاک شا  

شود تا در خصوص  دهد تا در بازار شهر  کسب کند. این نظا  همچنین موجب می می
هایی که با  کنندگان سردرگمی ایجاد نشود. بازی مبدأ یک کاال یا خدمت در میان مصرف

جهات اجتنااب از هار گوناه      ا  هایی با یکدیگر دارندکنند و شباهت یکدیگر رقابت می
کنناد، از یکادیگر   توس  نا  یا عالمت که هار کادا  انتخااب مای     -خطر نقض عالمت

 2شوند.تفکیک می
 1. حق اختراع9-9

افزارها و همچنین راهکارهاای فنای عناصار براحای خالقاناه       حق اخترا  از سخت
هاای  هاا و دساته  ای م ل کنساو   کند. عناصر کاربردی یک بازی رایانهبازی حمایت می

هاای  شوند. بطور کلی، حق اخترا  به تکنولاوژی یت میبازی از بریق حق اخترا  حما
شاود. باه موجاب قاانون      جدید، کاربردی، لیر بدیهی و دارای گاا  اباداعی اعطاا مای    

تواند ثبت شده و مورد حمایت قرار گیرد که نو بوده، دارای گا  ابتکااری و   اختراعی می
ای صانعتی و عالئام   قانون ثبت اختراعا ، برحها  0حاوی کاربرد صنعتی باشند. )ماده 

افازاری،   هاای فنای ساخت    حال  مواردی چاون راه  ای های رایانه بازی  در 3128تجاری 
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افزاری، اجزای اباداعی براحای باازی و تجهیازا  شابکه اختارا         های فنی نر  نوآوری
 باشند. مشمو  حمایت می

 3. سرّ تجاری9-4
از بریق حمایات   نظا  حمایت از اسرار تجاری جهت تضمین مزایای رقابتی کمپانی

ها  یا آدرع ایمیل آنها،  کننده از ابالعا  محرمانه تجاری مانند اسامی مشتریان )مصرف
هاای بازاریاابی، ابالعاا  تمااع ناشاران و شاروط        ابالعا  مربوط به بازار و شایوه 
 شود. قراردادی مورد استفاده واق، می

 ای های ااااد  ضروات حماات مالکیت فکری ان بانی ا4

ای دنیاای تکنولاوژی را باا دنیاای      هاای رایاناه   الف دیگر صنای، خالقانه، بازیبر خ
های تخیّلی هنرمنداناه  ها جدیدترین تکنولوژی را با ایدهزند. این بازیخالقیت پیوند می

هاا را تبادیل باه    کنند. کُدهای کامپیوتری استفاده شاده در یاک باازی، ایاده    ترکیب می
هاا،  هاا، رایاناه  ها از جمله کنسو  کند که در انوا  دستگاههای لنی از هنر بصری می بیان
 یابند.های هوشمند همراه تجلی میها و تلفنتبلت

، 0افزاری میلیارد دالری مانناد ساونی  های سختبا اینکه صنعت بازی توس  کمپانی
 2، الکترونیک آرتز7و ناشرانی چون اکتیویژن 8و سامسونگ 5، اپل2، مایکروسافت1نینتندو

های جدید درهای این صنعت را باه  تسخیر شده است، ولی تکنولوژی 9و کینگ موبایل
 روی سازندگان مستقل و بعضاً کوچک باز کرده است.

ای شدن در باازی: مساائل حقاوقی و تجااری     حرفه»با موضو   32کتاب جدید وایپو
ارهای ابالعاتی در خصوص چگونگی ایجاد راهک 33«ای های رایانه برای سازندگان بازی

                                                           
1. Trade Secret 
2. Sony 
3. Nintendo 
4. Microsoft 

5. Apple 
6. Samsung 
7. Activision 
8. Electronic Arts (EA) 
9. King Mobile 
10. World Intellectual Property Organization (WIPO) 
11. Mastering the Game: Business and Legal Issues for Video Game Developers 
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مؤثر با هدف تضامین حقاوق مالکیات فکاری در توزیا، و اساتفاده از اثار در اختیاار         
دهاد. ایان راهنماا باا اساتفاده از بیاان و ادبیاا          واردان بازار قرار مای  سازندگان و تازه

، مسائل حقوقی و تجاری که سازندگان در مراحل مختلف فرآیند تولیاد یاک   3کاربردی
کاالی قابل تجار  با آن مواجه هستند را مورد بررسی قرار بازی و تبدیل یک مفهو  به 

هاایی کاه دارناده حقاوق مالکیات       دهد. این راهنما در ادامه بر روی اهمیت ماذاکره  می
 دهد، تأکید کرده است. سازی یک اثر انجا  می فکری در فرآیند تولید یا تجاری

ن عمو  بارای اساتفاده از   پایای زیادی بر روی اشتیاق و تمایل بیبا وجود اینکه عده
اند و هنوز پتانسیل زیادی برای رشد این صانعت  گذاری کرده ای سرمایه های رایانه بازی

شاود. ایان    ها و ابهاما  قابل توجهی نیز در این صنعت مشاهده می وجود دارد، ریسک
های رو به رشدی که این صنعت با آن مواجاه اسات و لازو     امور بطور خاص با هزینه

ها در خصوص نو  باازی، نحاوۀ   گی با سلیقه همیشه در حا  تغییر کاربران بازیهماهن
 0ها مرتب  است.بازی کردن و چگونگی خرید این بازی

و تعادد و تناو     ای های رایاناه  بازیبنابراین به دلیل پیچدگی و ترکیبی بودن ماهیت 
د، به منظور تعیاین  ها نقش دارن رواب  شخصی و مالی بین افرادی که در تولید این بازی

حقوق مالکانه و تنظیم رواب  قراردادی، حضور پرقاو  حقاوق مالکیات فکاری بارای      
 ضروری است. ای های رایانه بازیسازی  دهی خلق و تجاری سامان

 های حمااتی سانی مقراات و شیوه لزوم مناسبا 5

 سازی مقررات . لزوم مناس 1-0
ای اسات و از ایان روی یاک     اناه هاای رای  مالکیت فکری مایه حیا  صانعت باازی  

سازوکار مؤثر در این زمینه جهت حفح حقوق مالکیت فکری بارای موفقیات کساب و    
 ها ضروری است. کار سازندگان بازی

تواند چالش برانگیز باشاد؛ زیارا   پیمودن مسیر تغییرا  درون صنعت تولید بازی می
ی و خالقیات وجاود   قوانینی که هم اکنون در سطح ملی جهت تضمین و تشویق نوآور
حال مناساب در شارای      دارند، ممکن است منطبق با شرای  روز نبوده، قادر به ارائه راه

                                                           
1. Pragmatic 
2. WIPO, (2014) Mastering the Game: Business and Legal Issues for Video Game 

Developers, P. 10 
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هاای   بینی نباشند. وانگهی عد  هماهنگی میان قوانین حاکم بر صنعت بازی لیرقابل پیش
هاا اضاافه   ای در سطح جهاانی و اخاتالف در رویکارد کشاورها باه ایان چاالش        رایانه
 3شود. می

هاای رایاناه      الز  اإلتبا  ملی با خصوصیا  منحصر باه فارد صانعت باازی    مقررا
یاک  » ای هاای رایاناه   باازی تناسب ندارد. برای م ا  برخی از کشورها با این توجیه کاه  

دانناد، ولای   بصری می -هستند، آنها را آثار سمعی « ای از تصاویر مرتب  به هم مجموعه
هاا،  بصری استاندارد و متعارف مانناد فایلم   -باید توجه داشت که برخالف آثار سمعی 

اناد، بلکاه ایان    سااخته نشاده  « به بور ذاتی با هادف نماایش دادن  »ای  های رایانه بازی
 -توضیح اینکاه در آثاار دیاداری     0اند. ها برای ایجاد تعامل با کاربران براحی شده بازی

بایاد امکاان    ای ایاناه های ر بازیشنیداری معمولی نیازی به تعامل انسان نیست، ولی در 
بازی برای کاربر وجود داشته باشد: یعنی باید بین بازی و کاراکترهای آن از یک ساوی  

 -ها را از آثار سمعی  وکاربر از دگر سوی تعامل وجود داشته باشد و این مهم، این بازی
 1سازد. بصری سنتی متمایز می

یک فیلم  )نویساندۀ   2نعالوه بر این، در خصوص حقوق اعطایی، بین پدیدآورندگا
متن، کارگردان و آهنگساز  که مورد حمایت قانون هستند با کسانی که در ساخت یاک  

کنند )براحان کاراکترها و دکوراسیون، براحاان انیمیشان،   ای ایفای نقش می بازی رایانه
متخصصین صو  و تصویر  تفاو  است. اینکه هار یاک از ایان متخصصاان، در اثار      

مالکیات فکاری باشاند، باه ناو  و میازان مشاارکت آنهاا و شارای            نهایی دارای حاق 
به بور کلای در   5مخصوص تعیین شده توس  مقررا  هر یک از کشورها بستگی دارد.

                                                           
1. Bently, L., Sherman, B. (2008), Intellectual Property Law (3rd ed.), P. 247 
2. Ramos Gil, A., (2014), Video Games: Computer Programs or Creative Works, wipo 

magazine, (2014/4), P. 63 
هاای رایاناه ای حااوی     باازی معتقد است، در حالی که مدیر سابق شرکت سان میکروسیستم کریس ملیسینوع  .1

عناصر هنری کالسیک هستند، با اضافه کردن عنصری به نا  کااربر، روش ارتباابی جدیادی باا ساهیم کاردن       
های رایانه ای تنها حالت بیان هنری اسات کاه در حاالی کاه باه       مخاببان ابدا  کرده اند. وی معتقد است بازی

هبری کند، به کااربر نیاز امکاان تجربیاا  جدیاد و گاردش       دهد که بازی را ر صدای نویسنده این اجازه را می
 ,Jewell, C., (2012)-) دهد. هیچ رسانه دیگری در دنیا چنین فرصتی را در اختیار مخابب قرار نمی دهد. می

Video Games: 21st century art, wipo magazine, (2012/ 2), P. 115  
4. Creator 
5. Ramos, A., (2013) The Legal Status of Video Games. Retrieved 5 June 2015, from 

http://www.wipo.int/export/sites/www/copyright/en/creative_industries/pdf/video_games.p

df, at 29/04/2016  
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حقوق مالکیت فکری هر گونه مشارکت خالقانه و اصیل در تولیاد اثار ماورد حمایات     
 باشد.می

ن کنتار  کیفیات کاه در امار     وانگهی بسیاری از فعاالن اصلی مانند ناشران و مسئوال
ها نقش مهمای دارناد و فعالیات آنهاا نقاش محاوری در موفقیات         تولید یا توزی، بازی

رایات باه عناوان پدیدآورناده      ای دارد، بر اساع مقاررا  کپای   تجاری یک بازی رایانه
 شوند.شناخته نشده، حمایت نمی

حمایت از این آثاار،  رسد که در تعیین نظا  قانونی مناسب جهت  بنابراین به نظر می
بهترین نگرش، تعیین اهمیت عناصر مختلف فنی و خالقانه کاه در تولیاد باازی ماورد     

اند و شناسایی دقیق اشخاص دخیل باه هماراه تعیاین ناو  و میازان       استفاده قرار گرفته
تواناد مبناای مناساب و متقنای بارای وضا،        مشارکت آنها است. این شناخت جام، می

 باشد.ها  بازی مقررا  حاکم بر این
 ای های رایانه بازیهای حمایت از  . شیوه1-۸

 شوند؟بندی و حمایت میای چگونه در یک نظا  حقوقی ببقه های رایانه بازی
 . طرح نظریه خود تنظیمی1-۸-0

هاای  ای به دلیل مواجه بودن با پیچیدگی و پراکندگی نگارش  های رایانه صنعت بازی
ی قانونی موجود در مقاررا  ملای و همچناین نااتوانی     متفاو  قوانین داخلی و خألها

الین، به سمت خود تنظیمای   های آن قوانین ملی در همگامی با تحوال  اخیر مانند بازی
 حرکت کرده است.

ای از  هاای رایاناه   های رواب  میان اشخاص دخیل در بازیدر عمل، بسیاری از جنبه
دگان مساتقل و حتای کااربران، مانناد     کننا  جمله تولیدکنندگان، پدیدآورندگان، مشارکت

درآمد، ماهیات قاانونی عناصار خالقاناه و موقعیات اشاخاص از بریاق ساازوکارهای         
رایات و ساایر مقاررا      شوند، با این حا  قاراردادی کاردن کپای   قراردادی قانونمند می

قانونی حقوق مالکیت فکری که به بور آمره موجد حق است، الزاماً تعااد  مناساب در   
گونگی دریافت درآمد پدیدآورندگان و تسهیم مناساب آناان از درآمادهای    خصوص چ
 3برداری تجاری از آثار آنها برقرار نخواهد کرد. ناشی از بهره

                                                           
1. Greenspan, D., (2014),  Video Games and IP: A Global Perspective, wipo magazine, 

(2014/2), p. 132 
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 . عملکرد کشورها1-۸-۸
بررسی دقیق قوانین داخلی در خصاوص مالکیات فکاری منااف، دارنادگان حاق را       

تواناد از   کناد و مای   ت مای جهت برخورداری از رشد بوالنی مد  در این صنعت تقوی
هاای   گیر قانونی جلوگیری نمایاد. لکان عماالً در نظاا     بروز مشکال  پرهزینه و وقت

حقوقی مختلف، قوانین متفااوتی حااکم اسات و دارناده حاق نسابت باه یاک اثار در          
افزار تلقی شود یا یک اثر سمعی  یک نر  ای رایانهکشورهای مختلف بسته به اینکه بازی 

 اند حقوق متفاوتی داشته باشد.توبصری می ا
ای را در  هاای رایاناه   ، دادگاه عالی ایاال  متحده، باازی 0233به عنوان م ا  در سا  

ها ها، نمایشنامهمانند کتاب»دسته رسانه های هنری سنتی قرار داد و چنین استدال  کرد: 
-ها میه تباد  عقیدهای نیز ب های رایانه اند، بازی هایی که مورد حمایت قرار گرفتهو فیلم

هاا، داساتان   پردازند. این تباد  از بریق ابزار ادبی آشنای دیگر )مانند کاراکترها، دیالوگ
های متمایزکنناده )مانناد تعامال کااربر باا دنیاای مجاازی         و موسیقی  و دیگر ویژگی

 3«.گیردصور  می
، 1ورددر مقابال شارکت امیوزمنات و    0در پروندۀ شرکت معروف آمریکاایی آتااری  

ناپذیر به ایدۀ آن  های نمایشی به بور جداییدادگاه چنین استدال  کرد که برخی از گونه
ای که اجزاء بصری آن درخور حمایات  بازی مرتب  هستند )م الً بازی سیارا   به گونه

ها به بور کامل ساختۀ مهندسان کامپیوتر هستند و نویساندگان،  قانونی نیستند. این بازی
فیکی، عکاسان و یا متخصصین تجهیزا  صدا نقش ناچیزی در تولیاد آنهاا   براحان گرا

 2دارند.
این مسأله، نگرش بسیاری از حقوقدانان متخص  و باازیگران حاوزه صانعت کاه     

کناد. اماا آیاا چناین نگرشای      دانند توجیه مای های کامپیوتری میها را صرفاً برنامهبازی
باه خاابر داشاته باشایم کاه اماروزه،       صحیح است؟ پیش از تأیید چنین نگرشای بایاد   

                                                           
1. WIPO, (2014), Mastering the Game: Business and Legal Issues for Video Game 

Developers, WIPO Publication No. 959E, P. 211 
2.  Atari 
3. Amusement World 
4. Ramos Gil, A., (2014), Video Games: Computer Programs or Creative Works, wipo 

magazine, (2014/4),P. 57 
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. آناان از  3دهناد  استودیوها به ندر  در زمان ساخت یک بازی مهم کدنویسی انجا  مای 
افزار از پیش براحی و آزمایش شده که توس  یک شارکت دیگار    ، یک نر 0افزارها میان

خاش  کنند. از آنجایی که تنهاا ب براحی شده است را به عنوان پایۀ یک بازی استفاده می
شود، عوامل متمایزکنندۀ ایان   خیلی کوچکی از این کدها با بازی مورد نظر هماهنگ می

بصاری   -هاای سامعی   ها از بریق هماهنگ کردن کدها با بازی و استفاده از مؤلفهبازی
ها بر اساع  شوند. این موضو  عالوه بر متمایز کردن بازیمخصوص به خود ساخته می

جاویی   کد پایاه در تولیاد باازی اعماا  شاده، باعاث صارفه       ای که افزون بر  قوه خالقه
شود و در نتیجاه آن چنادین باازی     های تولید یک بازی میاستودیوها در وقت و هزینه

 1توانند از یک کد منب، استفاده کنند.کامالً متفاو  می
ای مدرن از دیگر آثار خالقاناه متماایز هساتند؛     های رایانه باید توجه داشت که بازی

بصاری   -افزارهایی که این عناصر سمعی ا سازندگان، عناصر سمعی بصری را با نر زیر
نمایناد. ببیعات پیچیاده و     کند، ترکیب میرا کنتر  و کاربر را قادر به تعامل با بازی می

 سازد.بندی آنان را از نظر حقوقی مشکل می منحصر به فرد این آثار، ببقه
ناادا، چاین، اسارائیل، ایتالیاا، جمهاوری فادرا        در برخی کشورها مانند آرژانتین، کا
افزارهاای کااربردی   ای در دستۀ نر  های رایانه روسیه، سنگاپور، اسپانیا و اروگوئه، بازی

گیرند و بنابراین در مجموعه حقوق مالکیات صانعتی   حاوی اتصاال  گرافیکی قرار می
رک، مصار، فرانساه،   کشورهای دیگر مانند بلژیک، برزیال، دانماا   2مورد حمایت هستند.

گرایاناه   آلمان، هند، ژاپن، آفریقای جنوبی، سوئد و ایاال  متحده نگرشی عملی و واقا، 
بنادی   ای را مورد توجه قرار داده و دسته های رایانه به این موضو  دارند. پیچیدگی بازی

ا اند که در آن تمامی عناصر خالقانه بازی به باور جداگاناه و با   را ترجیح داده 5توزیعی
با این حاا  کشاورهای دیگار     8گیرد.توجه به ماهیت خاص خود مورد حمایت قرار می

                                                           
توان این بازی را صارفاً   یعنی کد نویسی توس  مهندسین سانده بازی رایانه ای انجا  نمی شود. پس چگونه می .3

 برنامه کامپیوتری دانست؟
2. Middleware 

3. WIPO, (2014), Mastering the Game: Business and Legal Issues for Video Game 

Developers, WIPO Publication No. 959E, P. 210 
4. WIPO, (2013), The Legal Status of Video Games: Comparative Analysis in National 

Approaches, Geneva, P. 93 
5.  Distributive Classification 

6. Ibid, P. 94 
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بنادی   ای را به عنوان آثار سمعی بصری ببقه های رایانه مانند کنیا و جمهوری کره، بازی
 کنند. رایت حمایت می در قالب کپی ای های رایانه بازیاین کشورها از  3کنند.می

 ۸ی خاصالملل بین. لزوم ایجاد مقررات 1-9
ای از یک ساوی و   های رایانه به دلیل وجود ابهاما  در رابطه با جایگاه قانونی بازی

قوانین ملی در خصوص مالکیت، ساز وکار انتقا  حق و اجر  پدیدآورندگان ایان  خأل 
المللای در  رسد که زمان آن است که یک گفتگوی باین  ها از سویی دیگر به نظر میبازی

 1ای انجا  شاود.  های رایانه المللی با موضو  بازیو  تنظیم مقررا  بینجهت ارزیابی لز
تواند راج، به موارد زیر باشد: ماهیت حقاوقی ایان آثاار پیچیاده و      چنین گفتگویی می

مدرن، رابطه بین پدیدآورندگان و تولیدکننادگان، چگاونگی تعیاین پدیدآورناده باازی      
دکننده، ساز وکار عادالناه و منصافانه پرداخات    ای، ساز وکار انتقا  حقوق به تولی رایانه
ای در صاور    هاای رایاناه   الزحمه پدیدآورنده و حقوق استودیوهای سازنده باازی  حق
 2برداری از آثار خود.بهره

هاای   با اینکه عملی کردن تدوین یک مجموعه قاوانین مناساب در خصاوص باازی    
گیاری    شاود: لازو  شاکل    بیان مای ای بسیار مشکل است، چند ایده اولیه در اینجا  رایانه

بنادی   ای نسابت باه ببقاه   ی در خصوص تنظایم موافقتناماه  الملل بینمذاکرا  و مباحث 
ای و ایجاد یک نظا  خاص که با خصوصیا  این آثاار خالقاناه    های رایانه حقوقی بازی

اثر و پیچیده مطابقت داشته باشد. چنین نظامی، حقوقی را که به صاحبان آنها با توجه به 
   5کند.شود، تعیین می خلق شده اعطا می

های ویدئویی باید بر تلفیقای باودن ایان     یک نظا  حقوقی ویژه و مناسب برای بازی
افزارها و عناصر دیداری و شنیداری اذعان صریح داشاته باشاد. همچناین     ها از نر  بازی

د  باه نفا،   این نظا  باید حاوی شیوه پیش فرض انتقا  حقوق )مگر خالف آن بیان شو

                                                           
1. Ibid 
2.  Sui generis 
3. WIPO, (2013), The Legal Status of Video Games: Comparative Analysis in National 

Approaches, Geneva, P. 95 
4. Ramos Gil, A., (2014), Video Games: Computer Programs or Creative Works, wipo 

magazine, (2014/4), P. 62 
5. WIPO, (2013), The Legal Status of Video Games: Comparative Analysis in National 

Approaches, Geneva, P. 95 
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   3تولیدکننده باشد.
کند که کلیه اشخاصی که در فرآیناد تولیاد   همچنین این نظا  حقوقی خاص بیان می

اند، به عنوان پدیدآورنادگان مشاترک   یک بازی فعالیتی اعم از خالقانه یا فنی انجا  داده
 شوند.کل آن اثر شناخته می

ط باه رویاالتی )عاوض    هاای صانعت، قاوانین مرباو     به عالوه همانند دیگار شااخه  
بینی شود تا ساهیم شادن پدیدآورنادگان در موفقیات تجااری اثار        قراردادی  باید پیش

 تضمین گردد.
ای،  هااای رایانااه المللاای در خصااوص حمایاات قااانونی از بااازی  موافقتنامااه بااین

های ناشی از خالء موجود در پدیدآورندگان و تولیدکنندگان آنها، به کاهش سوء استفاده
ملی کمک کرده، موجب حمایات جهاانی از رشاد ایان صانعت خاالق و پویاا        قوانین 

 0شود. می

 دتیج  ا6

بخش مهمی از خالقیت و صنعت سرگرمی را به خود اختصااص   ای های رایانه بازی
داده است. وسعت کمّی و کیفی آن اقتضای شناخت ماهیت و جواناب آن را باه منظاور    

کند، لکن با توجه به ماهیت  ی دو چندان میللالم بینگذاری دقیق و مناسب ملی و  قاعده
هاای زیاادی در   ای، ابهاماا  و چاالش   هاای رایاناه   ، مرکب و چند وجهی باازی پیچیده

 خصوص شیوه و قالب حمایتی آن در حقوق مالکیت فکری وجود دارد.
هاای   ی از باازی الملل بیننظر از ابهاما  حا  حاضر، دورنمای کنونی حمایت  صرف

کنوانسیون برن مبنای محکمای   0رسد. اگرچه ماده اریک و پ ر ابها  به نظر میای ت رایانه
ای فاراهم آورده، لکان جادای از اینکاه ایان       های رایاناه  جهت حمایت قانونی از بازی

رایت  ها آثار پیچیده و مرکبی از تألیفا  متعدد بوده که هر کدا  بالقوه مشمو  کپی بازی
فکری م ل اخترا ، سرّ تجاری، عالمت و نا  تجاری و  هستند، مصادیق دیگری از اموا 

ها جای گرفته که هرکدا  به تنهایی و جداگانه در نظا  حقوق مالکیت  برند در این بازی
 فکری شایسته حمایتند.

                                                           
های ناشای از سااخت یاک باازی     کند و ریسکچرا که تولید کننده، شخصی است که ساختن بازی را آلاز می .3

 پذیرد. کامپیوتری را می
2. Ryan, M.-L., (2014), The Johns Hopkins Guide to Digital Media, Baltimore, P. 201  
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 ااند: عناصر سامعی   حداقل از دو بخش اصلی تشکیل شده ای رایانههای مدرن  بازی
افزار که از لحااظ   و صدای کاراکترها  و نر  بصری )شامل تصاویر، صداهای ضب  شده

فنی عناصر سمعی بصری را مدیریت کرده، به کاربر امکاان تعامال باا عناصار مختلاف      
 دهد. بازی را می

ای در نظاا    هاای رایاناه   مربوط به نظا  قانونی حاکم بر بازی در حا  حاضر پرسش
ارد. از منظار بعضای   حقوقی کشورها و به موجب مقررا  ملی آنها پاساخ واضاحی ناد   

ای به دلیال ماهیات خااص     های رایانه کشورها م ل چین، ایتالیا، روسیه و سنگاپور بازی
هاای کاامپیوتری باه شامار رفتاه،      افزارها، برناماه این آثار و وابستگی خاص آنها به نر 
باشند و در صاور  ثبات در قالاب اختارا ، ماورد       مشمو  مقررا  مالکیت صنعتی می

هاای حقاوقی م ال فرانساه، آلماان و       گیرند. در حالی که در دیگر نظا  میحمایت قرار 
بنادی شاوند،    ایاال  متحده، پیچیدگی این بازی موجب شده تا به صور  توزیعی دسته

بدین ترتیب که هر جزئی از آن به عنوان ما  فکری ناشی از قوه خلّاقه به باور مساتقل   
افازاری کاه امکاان     شود. م الً نار   ت میاز سایر اجزا در چارچوب مربوط به خود حمای
کند، اختارا  باوده و پاس از ثبات در      تعامل بین کاراکترهای بازی و کاربر را فراهم می

گیارد. ابالعاا  محرماناه شارکت ساازنده م ال        شمو  حقوق مالکیت صنعتی قرار می
کت شود و نا  بازی یا نا  شر لیست مشتریان جزئی از اسرار تجاری آن شرکت تلقی می

باشد و گفتگوی کاراکترها، موسیقی و تصویر توسا    سازنده در شمو  حقوق عالئم می
هاای   شود. در نهایت تنها کشورهای اندکی م ل کره باازی  رایت حمایت می مقررا  کپی

رایات   بصری شناسایی و منحصراً آنها را در حوزه کپی -ای را به عنوان اثر سمعی  رایانه
حکام مساتقل و خااص     ای هاای رایاناه   باازی یران نسبت به کنند. مقررا  ا حمایت می

ندارد، لکن با توجه به مقررا  دو حوزه مالکیت فکری یعنای قاانون ثبات اختراعاا ،     
در بخش مالکیت صنعتی و قانون حمایت  3128های صنعتی و عالئم تجاری سا   برح

و هناری   در بخش مالکیت ادبای  3122از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 
را پاذیرفت و بار ایان     ای های رایانه بازیبندی اجزای فکری  رایت ، می توان ببقه )کپی

اعتقاد بود که پدیدآورنده و تما  افراد و اشخاصی که در خلق بازی نقش دارند به ساهم  
و نوبه خود می توانند از مزایای قانونی تالش فکاری و فعالیات خالقاه خاود اساتفاده      

یت مقررا  و تشریفا  قانونی، حمایت از ما  فکری خاود را خواساتار   نمایند و با رعا
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 شوند.  
ی نیز ساند خااص و   الملل بینعالوه بر پراکندگی مقررا  داخلی کشورها، در سطح 

وجاود نادارد و حتای     ای های رایانه بازیدهی نظا  حقوقی حاکم بر  ای برای سامان ویژه
ی المللا  باین ای تشکیل یک مقرره  ند مذاکرهکشورها هم رأساً تالشی را برای شرو  فرآی

اند. در حالیکاه بسانده کاردن باه      از خود نشان نداده ای های رایانه بازیبرای حمایت از 
تواناد خلاق،    مقررا  ملی خصوصاً با پراکندگی و تشتت موجود بین این قاوانین، نمای  

  و کااربرانی کاه   را با این سطح گسترده تجار ای های رایانه بازیسازی  تولید و تجاری
ها  ی مناف، سازندگان بازیالملل بیندر سراسر دنیا دارد، نظا  بخشد و این فقدان حمایت 

کناد. باا ایان     را به خطر انداخته، امکان جبران خسار  ناشی از نقض حق را دشوار می
هاا و ذینفعاان،   حا  سازمان جهانی مالکیت فکری )وایپو  با در نظر گرفتن مناف، دولت

های تکمیلی در مورد ایان موضاو  و ایجااد آگااهی بیشاتر از      م به انجا  پژوهشتصمی
تاوان باه   هاا مای  هایی در این زمینه گرفته است. از میان این پژوهشبریق انجا  فعالیت

ای: مطالعاه   هاای رایاناه   جایگاه حقوقی باازی »مطالعه انجا  شده توس  وایپو با موضو  
 اشاره کرد. 3سرزتوس  م« های ملیتطبیقی در نگرش

این مجموعه، نگرش هر یک از کشورهای مورد مطالعه را در خصاوص حمایات از   
، موقعیت هر یک از اشخاصی را که در زنجیره ارزشی و ای بررسی کرده های رایانه بازی

نقااش دارنااد، از جملااه نویسااندگان، ناشااران و  ای هااای رایانااه بااازیزنجیااره حقااوقی 
های متعدد حاکم بر انتقاا    ه است. همچنین این پژوهش رژیمتولیدکنندگان، تبیین نمود

 بندی عملی برای این آثار پیچیاده تعیاین کارده    حق میان سهامداران را مشخ  و دسته
ساازی بیشاتر    های در حا  ظهور را که معرفی آنان موجب شفافاست. در پایان، حوزه

و باازیگران آن را درگیار   شاود و منااف، ایان صانعت      ای می جایگاه حقوقی بازی رایانه
های ممکن بارای ایان مساائل    حل کند، مورد اشاره قرار داده، در جستجوی یافتن راه می

المللی باا شارکت اشاخاص    گیری بحث و مناظره در سطح بین پیچیده، به اهمیت شکل
 است. اثرگذار و کلیدی تصریح کرده

                                                           
1. Messrs 



های ورزشی  رایت در بازی های اختصاصی کپی جلوه

 ای رایانه

 *دکتر امیرساعد وکیل

 مقدم ا 1

یکی از موضوعاتی که در جریان تحوال  ناظر بر توسعه بازار انباوه فنااوری رایاناه    
ای باه   های رایاناه  ای است. گسترش بازی های رایانه مورد لفلت قرار گرفته، ظهور بازی

اسات،  باشد که عالوه بر اینکه به یک شاخه جدید سارگرمی تبادیل شاده     ای می اندازه
عواید آن در حا  حاضر از درآمادهای مساتند صانای، تولیاد فایلم و موسایقی تجااوز        

ها نفر هستند که فق  برای سرگرمی و به عناوان ناوعی تفاریح،     کند. هر چند میلیون می
شوند که بطاور اسات نایی بازیکناان     روند ولی برخی پیدا می ای می های رایانه سراغ بازی

امارار معااش کنناد.     3از این بریاق یعنای ورزش مجاازی    ماهری هستند و قصد دارند
ای در حا  ظهوری که جهاان ورزش   پیدایش این شغل جدید با توسعه زیربناهای حرفه
هاا،   ها و مالکان باشاگاه  ها، برفداران، تیم فیزیکی با آن لریبه نیست م ل مسابقا ، لیگ

 ده است.  قراردادهای بازیکنان، حامیان مالی و از این قبیل همراه ش
پاردازیم کاه    ای از مسائل حقوقی ناظر بر ورزش مجازی مای  در این مقاله، به سلسله

ای از یاک   ها مجموعاه  مربوط به کنتر  حقوق نمایش بازیکنان است. ماهیت این رقابت
کند. سئواال  مشاابهی در خصاوص مالکیات     فرایند پیچیده تحلیل حقوقی را بلب می

طرح شده ولی ماهیت ورزش مجازی، مسائل جدیادی  های فیزیکی در گذشته م نمایش
هاای فیزیکای کاه فعالیات      آورد. بار خاالف ورزش   را برای تحلیل با خود به دنبا  مای 

هاای ورزشای    شاود، در رقابات   ها ضب  می بازیکن مستقیماً برای پخش از بریق رسانه

                                                           
 دانشگاه تهران. عضو هیأ  علمی دانشکدۀ حقوق و علو  سیاسی. *

1. E-Sport 
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الکیات  شوند که این خود، موضو  حقاوق م  افزارهای کامپیوتری واسطه می مجازی، نر 
 فکری است.  

های مهام پدیاده در حاا  ظهاور ورزش      در این مقاله پس از اشاره به برخی ویژگی
رایات   هاای ورزشای یعنای کپای     مجازی، به بارزترین نظریه کنتر  و مالکیت بر نمایش

های جایگزین در مورد حق شهر  و حقوق مارتب    خواهیم پرداخت. البته سایر تئوری
هد گرفت که در این راساتا بایاد باه معاهاده پکان در زمیناه       نیز مورد بررسی قرار خوا

 بصری توجه نمود.  -اجراهای سمعی
ورزش مجازی به عنوان یک جنبه جالب صنعت رو به رشاد سارگرمی کاامپیوتری    
شایسته توجه بیشتری است و در بررسی اهمیت اجتماعی و بازرگاانی آن هناوز راهای    

بینی شده اسات رواج   مجازی آنگونه که پیشباشد. حتی اگر ورزش  بوالنی در پیش می
پیدا نکند، کشف یک زیربنای نوین و گسترده سرگرمی، ارزشامند اسات چاون موانا،     

های دیجیتا  را نمایاان   بروز پیدا کرده در اعما  حقوق اختصاصی رژیم حاکم بر رسانه
سازد. بررسی ورزش مجازی، موضوعاتی چاون مشاارکت کااربر، تعامال داشاتن و       می
توجهی روبارو   کاری که در فناوری ابالعا  و ارتبابا  جنبه مشترک دارند را با بیهم
 رایت برای بررسی این مسائل بقدر کافی مجهز نیست.  رسد که کپی کند و بنظر می می

 تبیین مفاهیما 2

گیرند کاه محتاوی    ای از عناوین تجاری را در بر می ای، دسته مسابقا  ورزشی رایانه
های ورزشای   های ورزشی یا فدراسیون های مختلف از جمله نا  باشگاه مانها و ساز قالب

های ورزشی لیرمجاازی مانناد فوتباا  فیفاا را باه نماایش        ها فعالیت است. برخی بازی
المللای بکاار    ای باین  گذارند که در این بازی، کلیه قواعد بکار رفته در فوتباا  حرفاه   می

ل میدان بازی، حرکا  ورزشی، نماهای نزدیاک  شود. در این بازی، عناصری م  گرفته می
ای  ها و مسابقا  ورزشای رایاناه   ها، لیگ ها و لیره وجود دارند. بعضی از تیم از ورزشگاه

آیناد و   ای از ثبا  برخوردارند در حالی که برخی از آنها بارای مادتی مای    نسبتاً از درجه
این بریاق بساازند و برخای از    ای قادرند که زندگی خود را از  بازیکنان حرفه 3روند. می

                                                           
1. See KalleJonasson&JesperThiborg, Electronic Sport and Its Impact on Future Sport, 

13SPORT IN SOC’Y 287, 288 (2010). 
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توانند زندگی مرفهی برای خود دست و پا کنند اما دستمزدهای نجومی در برخی  آنها می
3های ورزشی کامپیوتری است. ای، امری خارج از عرصه بازی های حرفه ورزش

 

های کامپیوتری در امریکا قبال از پیادایش اینترنات کاه      ای بازی های شبکه تورنمنت
های محلی ایجاد شادند و   در دسترع قرار گرفت از بریق اتصا  به شبکهبطور عمومی 

و وسایل بازی مانند  0های محلی فعا  هستند ها همچنان در این شبکه خیلی از تورنمنت
کنند. معهاذا، دسترسای گساترده باه اینترنات،       ایکس باکس هر روز بیشتر رواج پیدا می

 ای بوده است.   یانههای ورزشی را عامل حیاتی توسعه پدیده بازی
ای در اروپا و امریکای شمالی در حا   های ورزشی رایانه های بازی هرچند تورنمنت

باشد. در کره جناوبی   گسترش است ولی در بقیه نقاط دنیا این امر کمتر شناخته شده می
شود و  این مسابقا  در یک شبکه تلویزیونی بطور بیست و چهار ساعته نمایش داده می

ای آنهاا نسابتاً    برتر از درجه  قابل توجهی از شهر  برخوردارند و مسیر حرفه بازیکنان
ها از جمله شعب ارتش کره ماورد   ها از سوی تعداد زیادی از سازمان تیم 1روشن است.

های فناوری مانناد سامساونگ و    ها شرکت گیرند. حامیان مالی تیم حمایت مالی قرار می
 های بیمه هستند.  حتی شرکت
ای و یک نمونه خااص در   های رایانه نوبی به عنوان یک نمونه عا  برای بازیکره ج
ای به  ای به نحو گسترده های رایانه ای بشمار می رود. بازی های ورزشی رایانه مورد بازی

ها تبدیل شده که نیمای از جمعیات ایان کشاور بطاور       ای بخشی از زندگی روزمره کره
هاا   ای ای در زندگی اجتماعی کاره  های رایانه بازی 2.کنند ها شرکت می منظم در این بازی
ای در همسایگی منابق مسکونی خیلی رایج است  های رایانه های بازی وارد شده و کافه

هاای   باازی  5ای اسات.  های رایانه که معموالً تحت مالکیت یا حمایت مالی ناشرین بازی

                                                           
1. T.L. TAYLOR, RAISING THE STAKES: ESPORTSAND THE 

PROFESSIONALIZATION OF COMPUTER GAMING (2012), p. 145. 

2. See Brett Hutchins, Signs of Meta-Change in Second Modernity: The Growth of E-Sport 

and the 

World Cyber Games, 10 NEW MEDIA & SOC’Y 851, 857 (2008). 

3. See, e.g., Bruce Wallace, Gamer is Royalty in S. Korea, L.A. TIMES, Mar. 21, 2007, at A1. 

4. See Florence Chee, The Games We Play Online and Offline: Making Wang-ttain Korea, 4 

POPULAR COMM. 225, 226 (2006) 

5. Jun-SokHuhh, Culture and Business of PC Bangs in Korea, 3 GAMES & 

CULTURE 26, 32-34 (2008). 
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ای کاره ماورد تارویج     رایانههای ورزشی  ای توس  اتحادیه بازیکنان بازی ورزشی رایانه
یافتاه و دارای مجاوز دولات اسات. ایان       رسمی ساازمان  گیرد که یک نهاد نیمه قرار می

اتحادیه هر چند از لحاظ فنی به عنوان یک نهااد خصوصای اسات، پیوناد نزدیکای باا       
وزار  فرهنگ و گردشگری این کشور دارد. اتحادیاه مزباور، عاالوه بار پیشاتازی در      

ای ارایاه   های کاری برای بازیکناان حرفاه   ای، راهنمایی   ورزشی رایانهبرگزاری مسابقا
تر اینکاه   کند و از همه مهم های بازاریابی و رواب  عمومی را مدیریت می دهد و جنبه می

 کند.   های پخش مسابقا  مذاکره می های تلویزیونی برای انعقاد موافقتنامه با شبکه

 مبادی حمااتا 3

 دكترین تأليفـ 9.9

هاای ورزشای    شود این است که در جریان بازی با باازی  اولین سئوالی که مطرح می
رایت، حقوق نو  خاص این کاار   ای چه نو  کاری تولید شده و چگونه قانون کپی رایانه

رایات مرباوط باه     های کپی کند. جای منطقی برای جستجوی پاسخ، پرونده را توزی، می
ای کاه   های رایانه های موجود مربوط به بازی ، پروندهای هستند. متاسفانه های رایانه بازی

 به تألیف بازیکن مربوط است معموالً برای این سئوا  ما مفید نیستند. 
توان به عنوان اعطاا کننادگان اجاازه صاریح یاا ضامنی بارای         ها را می ناشران بازی

زی را بازیکنان بمنظور تغییر یا تطبیق کار صوتی تصویری خود توصیف کارد. خاود باا   
توان در بهترین حالت به عنوان یک کار جمعی تلقای کارد کاه مرکاب از مجموعاه       می

هاست. در کنتر  یک بازی، بازیکن، دست باه شامار    ها و گردآوری ای از تألیف گسترده
ای را برای حرکات انتخااب کناد، چاه      زند که از جمله چه نقشه ها می زیادی از انتخاب

ل لیربازی کننده را بکار بگیرد. بعید است در مساابقا   لوازمی را کسب کند و چه عوام
بینی کارده   ای، براحان همه یا حتی اللب متغیرهای احتمالی بازی را پیش ورزشی رایانه

هایی از عناصر بازی را پیادا خواهناد کارد کاه ناه خاود        باشند. بازیکنان خالق، ترکیب
نای کناد. در واقا، برخای از     بی توانساته آنهاا را پایش    براحان و نه هیچ کسی دیگر مای 

های بازیکنان در تعارض مستقیم با آنچه خواهاد باود کاه براحاان باه دنباالش        فعالیت
ال مبنی بر تألیف مشترک یعنی قصد دو مولف به ایجاد یاک کاار    اند. لذا ایده کامان بوده
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 3تواند در جریان بازی تحقق پیدا کند. مشترک نمی

 دكترین پنجره و متنـ 3.9

ای  های ورزشی رایاناه  جایگزین که ممکن است برای مالکیت اجرای بازی یک مسیر
هاای ورزشای لیرمجاازی اسات.      مورد استفاده قرار گیرد ناظر بر مالکیت اجرای باازی 

قضیه راهنما در اینجا دعوای بالتیمور علیه اتحادیه بازیکنان لیگ برتر بیسبا  اسات کاه   
هاا را در خصاوص کنتار      یسبا  و مالکان تیماختالفی بوالنی بین بازیکنان لیگ برتر ب

هااا را تشااکیل   هااای پخااش شااده از خبرگاازاری   هااای بازیکنااان در بااازی  نمااایش
هاای   هاا حاق شاهر  را در نماایش     کردند که خبرگزاری بازیکنان استدال  می0دهد. می

اند. آنها در اثبا  موض، خود در ارتباط با حق شهر  در این موض،  عمومی نقض کرده
رایات بدانناد. دادگااه     های خود را قابل حمایت از بریق کپای  گرفتند که نمایش میقرار 

هاا بقادر کاافی     این استدال  را بدلیل اینکه دادگاه به شکل قابعی معتقد بود این نمایش
کارد، رد کارد.    رایت شوند و دادگاه حق شهر  را نفی می اصیل نبودند که مشمو  کپی
رایت اسات و   ها به عنوان کارهای قابل کپی خش این بازیدادگاه در نهایت رای داد که پ

باشد. دادگاه در دعوای دیگری بین اتحادیه ملی  ها قابل کنتر  می فق  توس  مالکان تیم
های بین ورزشکاران،  بسکتبا  و موتوروال در موضو  مربوط به کنتر  بر گزارش رقابت

وقای، ورزشای را اداماه ناداد. البتاه     رایت در فرایند  بررسی سئوا  مبنایی مربوط به کپی
دادگااه   1رایات صاالحیت دارناد.    های ورزشی برای کپی دادگاه پذیرفت که پخش بازی

شاوند.    استدال  کرد که وقای، ورزشی در مفهو  عمومی کلماه، تاألیف محساوب نمای    
بینای و گااهی لیرمنتظاره     های ورزشی معموالً لیرقابل پایش  دادگاه حکم داد که رقابت

ل رقابت بین بازیکنان است که این ویژگی بدلیل تاالش بارای پیاروزی در رقابات     بدلی
 است نه بدلیل هنر تألیف.  

هاای   ها دو خ  استدال  حقوقی بارای تحلیال حقاوق مارتب  باا باازی       این پرونده
کنند. در خ  او  ما به سهم خالقیت یاک کاارگردان، یاا     ای ورزشی را مطرح می رایانه

                                                           
1. Pamela Samuelson, Allocating Ownership Rights in Computer-Generated Works, 47 U. 

PITT. L. REV. 1185, 1212-15 (1986) 

2. Baltimore Orioles, Inc. v. Major League Baseball Players Ass’n, 805 F. 2d 663 (7th Cir. 
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3. NBA v. Motorola, Inc., 105 F. 3d 841 (2d Cir. 1997). 
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کنایم. وقتای نماایش ورزش     جی فایلم نماایش داده شاده توجاه مای     بردار در خرو فیلم
رایت در جایگاه مشخصی نشسته است. زاویه دوربینای کاه    لیرمجازی مدِّنظر است کپی

کند، میزان زو  روی تصویر، نحوه ویرایش فیلم و مناظری کاه در   کارگردان انتخاب می
رایات بارای    یاق کپای  شاود خالقیات قابال حمایات از بر     حین مسابقه نمایش داده می

کنناد،   ها وقای، را ضب  مای  ها و فیلم البته تا جایی که عکس 3های ورزشی هستند. برنامه
شاود.   رایت مست نی هستند. همین جاست که موضو  پنجره یا متن مطرح می آنها از کپی

ای کاه از   یعنی آیا عکس صرفاً تصویری از واقعیت جهان پیراماون ماسات م ال منظاره    
 0کنیم یا متنی است که نیازمند تفسیر است تا معنا شود. آن تماشا میپنجره به 

آفارین اسات چاون بار خاالف       ای ورزشی مشکل های رایانه این تفسیر درباره بازی
افازار   های ورزشی مجازی همواره در محی  یک نر  های ورزشی لیرمجازی، بازی بازی

د که چه کسی یا چاه چیازی نقاش    کن شوند. این تفاو  این سئوا  را ایجاد می ارایه می
گیارد. اللاب    ای را بار عهاده مای    های ورزشی رایاناه  معاد  انتخاب کارگردان در بازی

ای ورزشی برای پیروی از یک عمل و بازی کردن در منطقه یاک نقشاه    های رایانه بازی
اند. معموالً نماایش   ریزی شده که مرتب  به فعالیت مربوبه در صفحه نمایش است برنامه

شود نه تنهاا باازیکن خاود را ببیناد      بصور  یک زاویه باز یا از باالی سر که باعث می
ها م ل فوتبا  فیفاا از   بلکه سایر عوامل نزدیک خود را هم بتواند تماشا کند. برخی بازی

 کنند.   های حرکا  با سرعت آهسته از زوایای مختلف هم استفاده می صحنه
ره انحصاری در مسابقا  نیستند. لذا چاارچوب  زوایه عریض یا نمایش از دور، منظ
های نماایش داده شاده    کند که تا چه اندازه، صحنه نمایش بازی، تردیدهایی را ایجاد می

توان با فیلم تلویزیونی مقایساه کارد. منظاره نماایش داده شاده در       در حین بازی را می
معماوالً عنصار    ای نتیجه انتخااب باازیکن در ناو  حارکتش هساتند و      های رایانه بازی

پرد، یک مانور برای بدست آوردن مزیتی  زیباشناختی در آن نقشی ندارد. اگر بازیکن می
 1است تا بازی را برنده شود.
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 های حماات محدوداتا 4

 های كاركردی محدودیتـ 9.1

آورد.  ریز در تولید نمایش بازی مسائل دیگری را با خود به همراه مای  دخالت برنامه
ریز درباره منظره تا حدی تحت تأثیر فضای صفحه نمایش رایانه یا مسائل  انتخاب برنامه

های معینای را در ماورد اناوا      ریز ممکن است انتخاب شناختی بازی است. برنامه زیبایی
بینی کند. در مقابعی از بازی ممکن است تغییر منظره الز  یا مفیاد   حرکت بازیکن پیش

تواناد بساتگی باه آن     رایات مای   تصاص کپیبرای یک حرکت خاص در بازی باشد. اخ
هاای   کناد کاه انتخااب    ریز کارایی بازیکن را بوری تعیاین مای   داشته باشد که آیا برنامه

هاای   های حرکت باازیکن از جنباه   متعددی برای آن وجود داشته باشد یا نه. محدودیت
باودن  اینها وصف اصالت و ذاتای   3شوند. رایت شناخته می لیر قابل حمایت توس  کپی

رایاتِ   هاای کپای   از برف مولف ندارند بلکه ناشی از عوامل خارجی هستند. در پروناده 
های سیستم یاک انتخااب خالقاناه     افزارها، این برسمیت شناخته شده که محدودیت نر 

گیرد. بیان، زماانی اصایل اسات کاه      نیست و وصف اصالت از انتخاب مولف نشا  می
 0.متأثر از اراده نامحدود مولف باشد

 های مادی محدودیتـ 3.1

هاای   رایت در ارتباط با کارکرد، محدودیت های کپی مساله خیلی نزدیک به ممنوعیت
ای کاه تحات    ها و کارهای خالقاناه  رایت، ویژگی موضوعی است. بر اساع قوانین کپی
هاای   محدودیت1رایت نیستند. اند قابل حمایت با کپی تأثیر مقتضیا  ببیعت بوجود آمده

دهناد در زماره    ای تشکیل مای  های ورزشی رایانه ی که شرای  وضعی را در بازیمکانیک
رایت ندارند. م الً اگر سرعت باازیکن بخاابر    گیرند که کپی کارهای لیر اصیلی قرار می

                                                           
1. See Dan L. Burk, Method and Madness in Copyright Law, 2007 UTAH L. REV. 587, 591-

92; 
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شاود، معلاو  نیسات     سرعت باند شبکۀ اینترنت یا پردازش ابالعا  سیستم محدود می
 نسبت داد.  که سرعت نمایش را بتوان به اصالت مولف

توانناد خاود را باا     ای برای بازیکنان مجارب کاه مای    های رایانه مادیت سیستم بازی
کیفیت تجهیزا  تطبیق دهند شناخته شده است. آشنایی با امکاناتی که شبکه هم فاراهم  

تواند مزیت بازیکن باشد. برای م ا ، بازیکنان مااهر ممکان اسات از زماان      آورد می می
ناپذیر هسات بارای تطبیاق دادن خاود باا یاک        های اینترنت اجتناب تأخیر که در شبکه

های پیچیاده اساتفاده کنناد. هار چناد       ها در بازی ها و استراتژی حرکت خاص، تاکتیک
قواعد مسابقا ، برخی ابعاد تجهیزاتی که در اختیار بازیکنان اسات را باه آنهاا تحمیال     

های فردی وجود دارد. تا حدی  اریکند، با اینحا  حاشیه زیادی برای این قبیل سازگ می
ای ورزشای وساایل    هاای رایاناه   کنندگان در بازی دهد، شرکت که قواعد بازی اجازه می

آورند  ورودی خود مانند ماوع یا صفحه کلیدی که با آن بیشتر آشنا هستند را همراه می
یکنان در یا کلیدهای استاندارد را تغییر دهند. تأخیر در شبکه ممکن است باعث شود باز

های خیلی کندی بدهند. قطعاً صفحه کلید یا ماوع معیاوب، تاأثیر    شرای  بازی واکنش
توانناد خاود را باا ایان شارای  تطبیاق        ای می گذارد اما بازیکنان حرفه منفی بر بازی می

 دهند. 
 قواعد بازیا 0.۸.4

کاا  باه   همین انادازه از آزادی در حر  3گیرد. قواعد بازی از مناب، متنوعی نشا  می
ای وجود ندارد. باازی ممکان اسات بیاف      های رایانه نمایش گذاشته شده توس  بازی

ای  ای از اعما  بازیکنان را مجاز تلقی کند. بازیکنان در بازی فیفا فوتباا  رایاناه   گسترده
توانند در منطقه آفساید حرکت کنند. آنها ملز  نیستند توپ مجازی خود را به سمت  می

توانند توپ را به جهت دیگاری بفرساتند آنهاا     د شو  کنند. آنها میدروازه مجازی خو
توانند بیش از میزانی که در بازی لیرمجازی ممکن است بر روی بازیکن تیم مقابال   می

برخای حرکاا  در    0افزار آن بازی بساتگی دارد.  خطا کنند. اما درجه اعما  مجاز به نر 
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(2012). 

2. KATIE SALEN & ERIC ZIMMERMAN, RULES OF PLAY: GAME DESIGN 

FUNDAMENTALS 142 (2004). 



0۸۲  ای های رایانه الملل و بازی مجموعه مقاالت همایش حقوق بین 

توانند خیلی بدوند، خیلی بپرند و خیلای   می افزارها قابل اجرا نیست. بازیکنان برخی نر 
ای برخی قواعد فراتار از قواعاد حااکم     های رایانه با بازیکن مقابل بجنگند. در تورنمنت

 شوند.   بر بازی اعما  می
 بازی به عنوان سیستما ۸.۸.4

رایت نیستند. همین رویکرد، مان، از  ها مشمو  کپی بلحاظ سنتی در عالم واق،، بازی
رایات شاناخته    های بازیکنان در قضیه بالتیمور اوریولز لیر قابال کپای   ه نمایشآن شد ک

های امریکا، تولیدکننادۀ باازی مادعی نقاض      شود. در قضیه آلن علیه آکادمی لیگ بازی
دادگاه حکم  3رایت خود بدلیل نمایش عمومی بازی در یک تورنمنت لیرمجاز شد. کپی

ای رخ ناداده اسات    یچ نمایش نقض کنناده داد که تولیدکننده حقش نقض نشده چون ه
چون بازی ذاتاً برای بازی کردن است. مبنای این ایده در این است کاه هایچ پیاامی در    

رسد این دیدگاه درست نیست  بندی کلی بنظر می شود. در یک جم، بازی رد و بد  نمی
بااط و  رایت الزامااً باا کسای ارت    چون در دکترین، این شرط نیست که موضو  قابل کپی

 0زند. های کامپیوتری این معیار را بکلی کنار می رایت برنامه انتقا  پیا  برقرار کند. کپی

 های جااگزان حماات اژاما 5

 حق شهرتـ 9.1

در حقوق ایاال  متحده، حق شهر  برسمیت شناخته شده که به ورزشکاران اجازه 
شود را  به آنها نسبت داده میها به آنان و هر آنچه  برداری تجاری از شباهت دهد بهره می

هر چند عوامل هویتی مانند نا ، تحات حاق شاهر  قارار      1.تحت کنتر  خود درآورند
گیرد ولی اعما  این حق وقتی یک ویژگی شخصی م ل بدن یا تصویر ر خ ورزشکار  می

گیرد. ورزشکاران لیرمجازی در ادعاای حاق شاهر  خاود در      موضو  فعالیت قرار می
ای باه ناا     اند. در باازی ورزشای رایاناه    ای خیلی فعا  بوده های رایانه های بازی نمایش
سازی شده بود، تعادادی از بازیکناان    که مسابقا  لیگ ملی فوتبا  امریکایی شبیه 2مدن
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با اینکاه ناا  یاا شاماره پیاراهن       3دعواهایی را علیه تولیدکنندگان این بازی اقامه کردند.
نیست اما تاریخچه بازیکنان واقعی در این بازی بکاار  واقعی هیچ بازیکنی در این بازی 

گاردد. باا    هایی وجود دارد که به بازیکنان واقعی در این لیگ باز مای  گرفته شده و نشانه
شود، برفداران به  توجه به ابالعاتی که درباره تعداد گل زده و آمار عملکرد او ارایه می

ازیکن مزباور در لیاگ کیسات. اماا     توانند تشخی  دهند که نمونه واقعای با   راحتی می
کناد   معلو  نیست در این حد اشاره به سوابق بازیکن، به حق شهر  وی ربطی پیدا مای 

 یا نه. 
های خاصی دارناد کاه باه     ای اللب نا  ای حرفه های ورزشی رایانه بازیکنان در بازی

زی از میزان زیادی از سوی برفداران قابل شناسایی هستند. گااهی بازیکناان لیار مجاا    
شاوند. یاا نحاوه لبااع      بریق ویژگی خاص بدنی یا شعار خاصی که دارند شناخته مای 

هاای   هاست. اعما  حق شاهر  در باازی   پوشیدن یا پستی که در تیم دارند از این نشانه
هاایی در ماورد هویات     دارد که فکر کنایم چاه ویژگای    ای ما را بر آن می ورزشی رایانه

بارداری تجااری از وی موضاوعیت     ای در مورد بهره انههای ورزشی رای بازیکن در بازی
ای ورزشای،   های رایاناه  کند. پیچیدگی موضو  در اینجاست که در نمایش بازی پیدا می

هاایی ماورد    گیرد ولی نشانه بطور مستقیم، تصویر چهره بازیکنان مورد استفاده قرار نمی
 گیرد.  استفاده قرار می

 حقوق همسایه یا مرتبطـ 3.1

ای از حقوق انحصاری مجزا را برسامیت بشناسایم کاه     امر عملی است که دستهاین 
گردد تا مولفان. این حقوق همساایه در خیلای از کشاورها     بیشتر به اجراکنندگان باز می

های صوتی و تصویری است. بر اساع معیارهای  معمو  هستند و بیشتر ناظر بر فعالیت
ه اجراهای صوتی و تصویری، اجرا کننادگان در  المللی بر ببق کنوانسیون پکن دربار بین

رسد بازیکناان در   قالب بازیگر، خواننده، نوازنده، رقاص و لیره شناخته شده و بنظر می
 گیرند.  بندی جای نمی ای در این دسته های ورزشی رایانه بازی
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 ایری دتیج ا 6

و اساع بحث ما در این مقاله، بار تانش باین موضاوعیت حقاوق مالکیات فکاری        
رایت اصوالً ناظر بر ابزارهای ملموسی  ای است. کپی های رایانه نمایش بازیکنان در بازی

هاای ورزشای لیرمجاازی بار      شود که حقوق مشخصی قابال انتقاا  اسات. تایم     بار می
وفاداری جغرافیایی تماشاگران استوار هستند و تیم ورزشی، برند محلای دارد. موقعیات   

همیت باالیی برخوردار است و منبا، درآماد مهمای اسات.     استادیو  برای برفداران از ا
شاود و منبا،    دهند که از آنها مالیا  گرفتاه مای   هایی انجا  می های محلی، فعالیت گروه

های مجاازی مابهم اسات. لاذا تحقیاق دربااره        درآمد است. این وضعیت در مورد بازی
نه تنها به سوی تجار  ای را  ای، پنجره های ورزشی رایانه حقوق متناسب حاکم بر بازی
هاای فعلای مالکیات     کند بلکه به ساوی درک مفهاومی نظاا     رو به رشد اینترنت باز می

 نماید. فکری نیز باز می



 کنان تطبیقی حقوق مالکیت فکری بازی بررسی

 ای های رایانه بازی

 *ناهید جلی

 **وحید جلی

 چکیده
سودآور تبادیل شاده اسات و    ترین صنای، ای به یکی از مهم های رایانه امروزه بازی
رسند. یکای از  های کالن میها، با فروش آنها به سود گذاران این بازیبراحان و سرمایه

هاا وارد   کنان در این باازی  هایی است که بازیای داده های رایانه های پنهان در بازیجنبه
نه، مقادار  یک مساله، به روش خالقا کنند. این ابالعا  گاهی می تواند منجر به حل می

کنان بادون آگااهی    سازی و مسائلی از این قبیل شود که لالبا بازیبهینه یک فضای بهینه
های فکاری خاود را در اختیاار ساازندگان     کنند و تراکنشنسبت به این مسائل بازی می

هاا،   های اعما  شده از سوی آنهاا در باازی  بدون این که خالقیت .دهند ها قرار می بازی
هاای رایاناه از    کنان باازی  قرار بگیرد. در این مقاله به بررسی حقوق بازیمورد حمایت 

المللای و قاوانین   کنیم که آیاا در اساناد باین   پردازیم و بررسی میهای یاد شده میجنبه
بینی شده است یا خیر و سپس وضاعیت آن   داخلی کشورها برای این افراد حقوقی پیش

 دهیم.رار میرا در نظا  حقوقی ایران مورد بررسی ق
 

کااوی   ای، داده هاای رایاناه   کناان باازی   حقوق مالکیت فکری باازی  واژگان کلیدی:
 ای های رایانه ای، خالقیت در بازی های رایانه بازی

                                                           
 قم دانشگاه فکری مالکیت حقوق ارشد کارشناسی دانشجوی. *

nahid.jali@gmail.com 
 اصفهان دانشگاه  بیوالکتریک)پزشکی مهندسی ارشد کارشناسی دانشجوی*. *

vahid.jali@gmail.com 
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 مقدم  ا 1

ای بسیار توساعه یافتاه و محبوبیات بسایاری باین       های رایانه های اخیر بازیدر سا 
هاا   باازی  داد زیادی که در براحی و ساخت ایناند. افزون بر تعاقشار مختلف پیدا کرده

ای باه انجاا    ای یا حرفاه لیرحرفه ها انسان در سراسر جهان به صور اند، میلیوندخیل
پردازند. در این مقاله ابتدا به بور اجمالی به بررسای عناصار موجاود در    ها می این بازی

موضو  است که آیا اساسااً   پردازیم و در نهایت هدف بررسی اینای می یک بازی رایانه
ای از حقوق مالکیت فکاری برخاوردار هساتند یاا خیار و در       های رایانه کنان بازی بازی

صور  برخورداری، مشارکت حقوقی آنها با سایر سازندگان و براحاان باازی باه چاه     
صور  است. بدین منظور ابتدا با نگاهی تطبیقی، این موضو  را در قاوانین کشاورهای   

کنیم و سپس وضعیت آن را در نظا  حقاوقی ایاران ماورد تجزیاه و     سی میمختلف برر
 دهیم. تحلیل قرار می

 ای   عناصر اك بانی ااااد ا 2

تاوان  های زیادی دخیل است. به بور کلای مای  ای مولفه در ساخت یک بازی رایانه
 ای وجود دارد شامل:   گفت عناصری که در یک بازی رایانه

  1، آواها0، صداهای ضب  شده3عا  موسیقیاییعناصر شنیداری )م ل قط .3
عناصر دیداری ) م ل تصاویر عکاسای، تصااویر دیجیتاالی ضاب  شاده، تصااویر        .0

 متحرک و متن 

-شود. لذا امروزه یکی از مهام می 2کدهای کامپیوتری ) م ل کدهای مبدا و مقصد  .1

ی و هناری  ای و بررسی حقوق مالکیت ادبا  های رایانه ترین موضوعا ، حمایت از بازی
 های فوق است.  پدیدآورندگان هر یک از بخش

ای از اماوا  فکاری اسات و    ای مجموعاه  که بازی رایاناه توان بیان داشت می اجماالً
اند و از حقوق مالکیت ادبای و هناری   های مختلف آن مشمو  حمایتسازندگان بخش
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Ashley Saunders Lipson and Robert D. Brain, Carolina Academic Press, 2009, p. 54. 
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شود. اماا  شترک تلقی میای معموالً به عنوان یک اثر م شوند. یک بازی رایانهمند میبهره
ی آنها در ساخت و ایجااد  ای و نقش مشارکتی خالقانه های رایانه کنان بازی حقوق بازی

تر مورد توجه قارار  ای، موضوعی است در قوانین و مقررا  کشورها کم های رایانه بازی
هاای مختلاف   ها و براحان بخاش  گرفته است. توضیح این که افزون بر سازندگان بازی

هاا دخیال باشاند و در خلاق محتاوا،       کنان نیاز در سااخت باازی    ممکن است بازیآن، 
هاای بارخ  تعااملی     ها و داستان نقش داشته باشند. این مساله بویژه در باازی شخصیت
هاا   شاود ساازندگان باازی   ها باعث مای  در این بازی کنان شود و عملکرد بازیمطرح می

هاای بعادی آن را بربارف ساازند. لاذا      های بازی را شناخته و در نساخه بتوانند ضعف
تار  کنان را در محی  باازی بایش   ها سعی بر این دارند که مشارکت بازی سازندگان بازی

کناان در محای  باازی و در خلاق      توان گفت مشارکت بازیبه کار بگیرند. در نتیجه می
اسات. موضاو  مشاارکت    هاای جدیاد شایساتۀ حمایات     محتوا، داساتان و شخصایت  

ای و حقوق مالکیت فکری آنان در اساناد و مقاررا     های رایانه ن در خلق بازیکنا بازی
المللی تاکنون تبیین نشده است اما در قوانین داخلی برخای کشاورها اشااراتی شاده     بین

 کنیم:است که در ادامه به آنها اشاره می

 ای دا مقراات داخلی كشواها  های ااااد  كنا  بانی وضعیت حقوق بانی ا3

 انتينآرژ

کناان افازون بار     کشاور آرژانتاین، باازی   « 3رژیام حقاوقی اماوا  فکاری    »در قانون 
کنناادگان، بااه عنااوان  افاازار و ناشااران و توزیاا، پدیدآورناادگان و تولیدکنناادگان سااخت
کناان ببقاۀ جدیادی     در واقا، باازی   0شاوند.  سهامداران صنعت بازی در نظر گرفته می

اناد و از منظار ایان قاانون،     قارار گرفتاه   هستند که در قانون این کشور ماورد حمایات  
-ای به دلیل نقش خالقانه آنها در توسعه و گسترش شخصایت  های رایانه کنان بازی بازی

ها و ایجاد آثار اشتقاقی، شایستۀ این هستند کاه م ال ساایر دارنادگان حقاوق      ها، سطح
فاده یاا اقتبااع از   ای، بتوانند دیگران را از اسات  های رایانه مالکیت ادبی و هنری در بازی

قانون مزبور، دارندۀ حقوق مالکیت ادبای هناری    2آثارشان باز دارند. در واق، ببق مادۀ 
                                                           
1. Legal Intellectual Property Regime 

2. Article 1   
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کناد. یعنای در چناین ماواردی     ای کسی است که بازی را اقتباع می های رایانه در بازی
 بازیکن دارندۀ حقوق است.

 بلژیك

ای  هاای رایاناه  ز برناماه و قانون حمایت ا 39923رایت و حقوق مرتب   در قانون کپی
ای نشده است. بنابر دکترین لالب در  های رایانه این کشور اشارۀ صریحی به بازی 3993

کنان در انجا  یک باازی کاامپیوتری،    که اعما  و تصمیما  بازیاین کشور به دلیل این
کند و این عملکرد با برنامۀ کامپیوتری محادود شاده اسات،    عملکرد مشخصی دنبا  می

 0رسد که بگوییم بازیکن شریک با پدیدآورندۀ بازی ویادئویی اسات.  قو  به نظر نمیمع
ای اساتفاده کارده    با وجود این، در جایی که بازیکن از ابزارهای خاصی در بازی رایاناه 

هاای  ها، محتوا یا سطحاست که این ابزارها منجر به نوعی خالقیت، م ال خلق شخصیت
ید را بتوان اصیل دانست، بازیکن در چناین ماواردی   جدید شده است و این عناصر جد

 مند شود.تواند پدیدآورنده در نظر گرفته شود و از حقوق مالکیت ادبی و هنری بهرهمی

 برزیل

رایات  قانون کپی 5مادۀ  1ببق نظا  حقوقی این کشور، پدیدآورنده خالق بازی است.
ای را ویراستار،  های رایانه یبرزیل، دارندگان اصلی حقوق در باز 3922و حقوق مرتب  
کاه در   2های تعااملی حا  به دلیل خالقیتداند، با اینآورندۀ بازی می تولیدکننده و پدید

ای جدید وجود دارد، در برخی موارد خاص این امکان وجاود دارد کاه    های رایانه بازی
براین قاوانین برزیال   اند، اقامۀ دعوا کنند. بناای که خلق کردهکنان بتوانند برای بازی بازی

ای تعااملی باه عناوان     هاای رایاناه   توانناد در باازی  کنان مای  بر این داللت دارد که بازی
پدیدآورنده فرض شوند، چرا که آنها باه ناوعی در سااخت و توساعۀ باازی ویادئویی       

کنان در چنین مواردی شریک در کار جمعای هساتند.    کنند و در واق، بازیمشارکت می

                                                           
1. Loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins 

2. “Droit d'auteur et numérique: logiciels, bases de données, multimedia” by A.  Strowel & E.  

Derclaye, Bruylant, 2001, number 413,p.31  

3. Article 11 of the Law on the Protection of Intellectual Property of Software, its 

Commercialization in the Country. 

4. Interactive creation  
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تواند ادعای نقض حقوق معنوی را بکند ولی ادعای نقاض  ای میرفهپس یک بازیکن ح
 تواند؛ چون حقوق مادی به سازمان تعلق دارد.حقوق مادی را نمی

 كانادا

کناان در یاک باازی تعااملی      ، زمانی کاه باازی  3925رایت در کانادا ببق قانون کپی
عی یا متن اصلی یاک  های واقکنند تا شخصیتای مشارکت پیدا میآنالین، به نحو عمده

گیرد. در جایی کاه چناین مشاارکتی    داستان را خلق کنند، سناریوی اثر جمعی شکل می
کنان نشاأ    ناشی از قوانینی نباشد که سازندۀ بازی ایجاد کرده است و از خالقیت بازی

گرفته شده باشد، این امکان وجود دارد که مستقالً بتواند از نظر قانونی حمایت شود. اما 
ر مشارکت آنها به دلیل قواعدی باشد که سازندۀ بازی ایجاد کرده است، احتماا  ایان   اگ

رایت کانادا مورد حمایت قارار گیرناد و حاق اقاماۀ دعاوی      که بتوانند تحت قانون کپی
که مشارکت آنها به بور مساتقل، خالقاناه باشاد. رویاۀ     داشته باشند، کم است. مگر این
دارد: با وجود ایان کاه بباق قاوانین کاناادا مشاارکت       ن میقضایی کانادا در این باره بیا

توانناد ماان، اساتفادۀ    کناان نمای   کنان ممکن اسات اثار مساتقلی باشاد، اماا باازی       بازی
 3شان شوند.کارور)اپراتور  بازی از بازی

 چين 

ای ارائاه   هاای رایاناه   بندی اختصاصی راج، به بازیرایت این کشور دستهقانون کپی
افزارهاای  ای بر اسااع فصال نار     های رایانه های قانونی از بازیحمایتنکرده است و 

هاای بارخ ، یاک     شود. ببق این قانون ممکان اسات باازیکن باازی    ای انجا  می رایانه
هاای   بارداری  افزار تلقی شود تا جایی کاه ایجااد تغییارا  بارای بهاره      دهندۀ نر  توسعه

شود و ایجاد تغییارا  دیگار   شخصی و اهداف پژوهشی، نقض حقوق مولف تلقی نمی
هاای   هم ممکن است با توجه به ماد  و شارایطی کاه توسا  کاارور شخصای باازی       

کناان باا توجاه باه      شود، امکان پذیر باشاد. هرچناد مشاارکت باازی    ای تعیین می رایانه
هایی کاه از ساوی اک ار کارورهاا وضا،      ای و محدودیت های رایانه های بازیپیچیدگی

 د بود. شود، محدود خواه می

                                                           
1. Robertson v.  Thomson Corp., 2 S.C.R.  363 
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در این کشور باه باور کلای بارای      0220افزارهای کامپیوتری  قانون حمایت از نر  
افزار به عنوان برناماۀ کاامپیوتری    افزارها و اسناد مربوبه تعریف شده است. نر تما  نر 
ای است که توس  یک ماشین دارای قابلیات پاردازش اجارا     ای از دستورا  رایانه دنباله

تما  عناصار و شامایل نوشاته     0«اسناد مربوبه»و  3را به دست آوردشود و نتایج خاص 
هاای اجارای   های برح برنامه، نمودارها، دستورالعمل شده مرتب  با برنامه شامل ویژگی

ها، براحی، کاربرد، توسعه و آزمودن نتایج و روش  برنامه به منظور شرح محتوا، ویژگی
های رایانه به عنوان صاحبان  کنان بازی ق بازیبا این تعاریف، حقو 1کار با برنامه هستند.

 تواند مورد حمایت قرار گیرد. افزار می یک نر « اسناد مربوبه»

 دانمارك 

هاای  ، آثااری کاه در قالاب برناماه    2رایت دانمارکقانون واحدکپی 3مادۀ  1ببق بند 
اناد. لاذا    شوند و لذا مشمو  حمایات ای هستند، به عنوان اثر ادبی هنری فرض می رایانه
 توان ببق این بند قابل حمایت دانست.ای را هم می های رایانه بازی

کناان ایان    در این کشور ابزارها و وسایل ارتبابی، بویژه در محی  اینترنت باه باازی  
هاای جدیاد، باه عناوان     ها و صحنهامکان را داده است که از بریق توسعۀ محتوا، سطح

تواناد  کنان در برخی شرای  می شوند. مشارکت بازیای شناخته  های رایانه شرکای بازی
قانون حقوق مولف دانمارک حمایت شاود و چناین مشاارکتی باه عناوان       3تحت مادۀ 

ای معموالً ابزارهاایی   های رایانه مشارکت در خلق یک اثر هنری دانسته شده است. بازی
چیزهایی نظیر ایان را  ها و  ها، ساختماندهند تا شخصیتکنان قرار می را در اختیار بازی

خلق کنند و مشارکت آنها ممکن است دارای حقوق پدیدآورندگی باشاد، حتای زماانی    
که مشارکت تنها با استفاده از ابزار ایجاد شده باشد. اگر مشارکت باازیکن بباق قاانون    
حقوق مولف دانمارک مشمو  حمایت قرار بگیرد، بازیکن از حقوق انحصاری مطابق با 

 شود.  مند میانون بهرهاین ق 0مادۀ 

 
                                                           
1. Regulations for the Protection of Computer Software (2013),article 2 

2. Related documents  

3. Ibid, article 3 

4. Consolidated Act on Copyright (2010) 
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 فرانسه 

بنادی خااص یاا نظاا  حقاوقی      در این کشور صراحتاً ببقه 3کدهای مالکیت فکری
هاایی از  بنادی کناد ولای ببقاه   ای ارائه نمی های رایانه ای در مورد حمایت از بازیویژه
این کد در واق،، ببق  0توان از برخی مواد کلی آن استنباط کرد.ای را می های رایانه بازی

تما  آثاری که ناشی از ذهن پدیدآورندگان باشد، اعم از این که در هر نو  از قالاب یاا   
اناد. باه عاالوه، در رویاۀ     بیان باشند و با هر هدفی ایجاد شده باشند، شایساتۀ حمایات  

توانند ای میهای رایانه قضایی فرانسه نیز این امر مورد پذیرش قرار گرفته است که بازی
در فرانساه   1آفریدۀ ذهن تلقی شوند و ببق نظا  حقوق مولف حمایت شاوند. به عنوان 

هر شخ  حقیقی که به بور انفرادی یا جمعی در خلاق یاک باازی ویادیویی ساهیم      
شود؛ به شربی که مشارکت وی خالقاناه و اصایل   آورندۀ آن بازی فرض می باشد، پدید
هاای   تقیما در خلاق باازی  چنین ببق نظا  حقوقی این کشور، کسانی کاه مسا  باشد. هم

آورندۀ بخشی از باازی یاا عناصار     باشند، ممکن است به عنوان پدیدویدئویی سهیم نمی
هاای   کنانی است کاه باه صاور  تعااملی در باازی      آن تلقی شوند. م ا  این مورد بازی

ها یاا هار   ها، شخصیتکنند و در موارد خاص قادر به خلق مجموعهبرخ  مشارکت می
کنان قابل دسترسای اسات. در قاوانین و رویاۀ      ستند که برای سایر بازیعنصر دیگری ه

های برخ  تعاملی دقیاق   کنان در بازی قضایی فرانسه نیز موقعیت قانونی مشارکت بازی
آورنادۀ ساهم    توانناد پدیاد  کناانی مای   تبیین نشده است. اما به بور بالقوه، چناین باازی  

وضوعا  سفارشای در محای  باازی  و از    شان در نظر گرفته شوند )م ال در ممشارکتی
مند شوند. چاون کاار آنهاا یاک کاار فکاری       حقوق پدیدآورندگی چنین مشارکتی بهره

 شود. محسوب می

 كره

گااه در قاوانین کاره    ای، هایچ  هاای رایاناه   ای باازی کنان حرفاه  موقعیت قانونی بازی
ای محساوب   ایاناه ای در کاره برناماۀ ر   هاای رایاناه   است. اما باازی  موضو  بحث نبوده

                                                           
1. Code de la Propriété  Intellectuelle 

2. Article L-112-1  

3. Cass. Ass. Plén., 7 mars 1986, Atari Inc. c/ Valadon, pourvoi n°84-93509 
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ایان کشاور قابال     3928ای  های رایانهشوند و در چهارچوب قانون حمایت از برنامه می
ای از دستورا  مساتقیم  اثر خالقانه از مجموعه»این قانون  0باشند.ببق مادۀ حمایت می

یا لیر مستقیم وارد شده در دستگاهی اسات کاه ایان دساتگاه قاادر باه پاردازش ایان         
 « نتایج مشخصی بدست آورد. ابالعا  باشد و

ای اماروزه   هاای رایاناه   ای، موضو  حمایت از بازی های رایانه با توسعۀ صنعت بازی
تر شاده  ای جدی های رایانه تر مطرح شده است و بحث دارندۀ حقوق بازیدر کره بیش

ای بتواند به عنوان یاک حاق    های رایانه کنان بازی است. اما این موضو  که حقوق بازی
چنین بناابر  رایتی مورد حمایت قرار بگیرد، تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است. همیکپ

تواند به عنوان یک اثار دیاداری   ای می رویۀ قضایی و دکترین در این کشور، بازی رایانه
چناین باازیکن   هم 3قانون حقوق مولف قرار گیرد. 0مادۀ  31شنیداری و در تعریف بند 
اکننده فرض شوند. اما از نظر قانونی هیچ موقعیتی بارای ایان   ممکن است به عنوان اجر

 بینی نشده است  موضو  پیش
 اسپانیا  

شارکت   0های برخ  یا بارون خا    کنانی که در بازی در حقوق این کشور اگر بازی
هاا   کنند بتوانند از بریق استفاده از ابزارهایی که از سوی توسعه دهندگان ایان باازی   می
، آثار جدیدی را خلاق کنناد، چناین اثاری در صاورتی کاه واجاد        بینی شده استپیش

تواند به عنوان یک اثر مستقل در نظر گرفته شود و در جاایی کاه   خالقیت الز  باشد می
شاود،  کند و در واق، مرحلۀ جدیادی از باازی محساوب مای    اثر قبلی تا حدی تغییر می

کنان حق تقاضاای   بازی ممکن است یک اثر اشتقاقی محسوب شود. لذا در چنین حالتی
حمایت ببق نظا  حقوق مولف را خواهند داشت. حقوق مولف در چنین آثاری معموالً 

 شود. به مبد  آن اعطا می
بایستی شروط مشخصی را به منظور بازی در  های برخ ، معموالً کنان در بازی بازی

کناان باه    باازی  یشان را باا جامعاه  کنند خالقیتمحی  اینترنت بپذیرند، یعنی قبو  می
اشتراک بگذارند. بنابراین استادیوهای بازی تعیین خواهند کارد کاه چاه کسای دارناده      

هاای  برداری در زمان بارگذاری خالقیت رایت خواهد بود یا چه نوعی از مجوز بهرهکپی
                                                           

دا باشاد یاا   ای از تصاویر خالقانه است، اعم از این که تاوا  باا صا   اثر سینمایی مجموعه»دارد: . این ماده بیان می3
 «نباشد و از بریق یک ابزار الکترونیکی قابل پخش باشد و بتواند دیده شود یا دیده و شنیده شود.

2. offline 
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 مشخ  در پایگاه برخ  اعطا خواهد شد.  

 ایران 

کنان باه باور مساتقل     قوق بازیدر حقوق ایران نیز م ل قانون بسیاری از کشورها ح
ای در کشاور ماا    هاای رایاناه   که باازی مورد حمایت قرار نگرفته است و با توجه به این

گاذاری شاود تاا     بااره نیاز قاانون   امروزه رواج پیدا کرده است، ضروری اسات در ایان  
شاود در صاور  واجاد    ها اعماا  مای   هایی که از سوی بازیگران در این بازیخالقیت
 دن، بتواند مشمو  حمایت قرار گیرد.شرای  بو

، اثر چیزی است کاه  3122قانون حمایت از مولفان، مصنفان و هنرمندان  3ببق ماده
آید. الیحۀ حمایت از مالکیت فکری اثر ادبای هناری   از راه دانش، هنر یا ابتکار پدید می
تاوان  مای  داناد. لاذا  ، ادبای و هناری مای   های علمیرا هر آفریدۀ فکری اصیل در زمینه

ای از ساوی   بنابراین مواد بیان کرد که اگر امکان اعماا  خالقیات در یاک باازی رایاناه     
ای  توان آنچه را که ماحصل خالقیت در یک بازی رایاناه بازیکنی وجود داشته باشد، می

الیحه آثار مورد حمایات ایان    0است، اثر تلقی کرد و آن را قابل حمایت دانست. مادۀ 
ای اسات کاه    افزار و برنامۀ رایاناه  برد. از جمله این آثار نر ده بند نا  میقانون را در سیز

ای را قابال حمایات    های رایانه کنان بازی رسد ببق این بند بتوان حقوق بازیبه نظر می
رساد  شود به نظار مای  ای چه نو  اثری محسوب می که بازی رایانهدانست. در مورد این

گیری بازی داشته باشد، به همراه نقشی خالقانه در شکلاثر مشترک باشد و بازیکن اگر 
قاانون   8شاود. ماادۀ   آورندۀ مشترک محسوب می سایر سازندگان و براحان بازی، پدید

داند که با همکاری دو یاا  حمایت از مولفان، مصنفان و هنرمندان اثر مشترک را اثری می
اثار مشاترک    نباشد. در الیحاه  چند نفر پدید آمده است و کار یکایک آنها متمایز و جدا

فکری خالق دو یا چند شخ  حقیقی در یاک  اثری تعریف شده است که در نتیجۀ هم
ای که سهم هرکادا  از شارکا باه    زمان یا مکان واحد یا متفاو  پدید آمده است به گونه

ای از اثر باشد؛ خواه این سهم، مسااوی، قابال تشاخی  یاا     صور  بخش ممزوج شده
ای در فرآیند بازی کاردن   کنان بازی رایانه پس اگر آنچه که بازی 3یا نباشد. تفکیک باشد

کنند واجد شرای  کافی باشد تا بتواند عناوان اثار بارآن باار     ای خلق می یک بازی رایانه

                                                           
 1. بند 3ی . ماده3
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توانند از حقوقی مانناد ساایر پدیدآورنادگان برخاوردار باشاند و      شود، این افراد نیز می
شود و ای اثر مشترک محسوب می نف، در یک بازی رایانهذی مشارکت آنها با سایر افراد

 شود. احکا  و ضواب  پدیدآورندگان اثر مشترک بر آنان بار می

 دتیج ا 4

افزار را به خود اختصاص داده ای امروزه بخش بزرگی از صنعت نر  های رایانه بازی
دگان و براحاان،  است و افراد بسیاری را مشغو  به خود ساخته است. افزون بار ساازن  

ها دارند. با این وجاود حقاوق    کنان نیز نقش مهمی در توسعه و گسترش این بازی بازی
تار ماورد توجاه    المللی و چه در قوانین داخلی کشورها کام  این افراد چه در عرصۀ بین

قرار گرفته است و تا حد زیادی مغفو  مانده است. معدود کشورهایی نیز که به حقاوق  
اند، نظا  حماایتی مساتقلی بارای آناان در نظار      ای توجه کرده های رایانه یکنان باز بازی
دانند که بباق نظاا  حقاوق    اند و حقوق این افراد را در صورتی قابل حمایت مینگرفته

-مولف قابل حمایت باشند. به بور کلی و با توجه به آنچه از قوانین کشورها برآید مای 

ای در صورتی کاه در چهاارچوب    بازی رایانه توان گفت که مشارکت کاربران در محی 
ها باشد و تعداد این کادها محادود    کدهای از قبل تعریف شده از سوی سازندگان بازی

کناان   بینای باشاد، مشاارکت باازی    ها قابل پیش باشد، به نحوی که برای سازندگان بازی
و لاذا   شاود شود و اثر اصیل محسوب نمای مشارکت خالقانه در ایجاد اثر محسوب نمی

ای است کاه از  ها به گونه در این صور  واجد حمایت نیستند. اما امروزه براحی بازی
تاوان  بینی شده در یک بازی میلیاردها ترکیب جدید میهای پیشترکیب عناصر و مولفه

بینای نیسات. پاس مشاارکت     ها نیز قابال پایش   ایجاد کرد که برای خود سازندگان بازی
انه و واجد اصالت است و باید مورد حمایت قارار گیارد. ناو     کنان در بازی خالق بازی

 شود.   مشارکت آنها نیز اثر اشتراکی محسوب می
کنان صریحاً مورد حمایت قرار نگرفتاه اسات    در نظا  حقوقی ایران نیز حقوق بازی

هاایی در نظار گرفات و آنهاا را در مفهاو       توان برای ایان افاراد حمایات   به سختی می
کناان   اثر ادبی هنری داخل دانست. هرچند که حمایت از حقاوق باازی   پدیدآورنده یک

هاا و   نمایاد، اماا باا توجاه باه رشاد روزافازون ایان باازی         امروزه امری بسیار بعید می
کناان   ها از یک برف و ازدیاد تعاداد باازی   های به کار گرفته شده در این بازیپیچیدگی
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ده یک نظا  حمایتی ویاژه بارای ایان    در عرصۀ جهانی از برف دیگر، بهتر است در آین
گروه در نظر گرفته شود تا صاحبان این گروه از خالقیت نیاز از حمایات بااز نمانناد و     

گیرناد، در چهاارچوب   ها باه کاار مای    های فکری خود را که در این بازیبتوانند تالش
 مند حفح نمایند.قانون نظامی





 سوم بخش

 ای انهرای های بازی و بشر الملل بین حقوق



 ای رایانه یها بازی و کودکان تفریح و بازی حق

 *مصفا نسرین دکتر

 چکیده

 ملال  ساازمان  عماومی  مجما،  3929 سا  مصوب کودک حقوق کنوانسیون 13 ماده
 دنیاای  سند، این تصویب زمان در است. شناخته رسمیت به را کودکان بازی حق متحد،

 ساا   در نبودناد.  شاای،  نیز ای رایانه های بازی و نبود امروز گستردگی به هنوز دیجیتالی
 عنوان به حق این تبیین و تفسیر به کودک حقوق کمیتۀ 37 شمارۀ عمومی تفسیر ،0231

 و مشاکل  عمال  در حق این تحقق گرچه پرداخت، «بازی حق به نیل در مهم ابزار یک»
 هاای  باازی  باا  رابطاه  در فوق تفسیر تشریح مقاله، این از هدف است. هایی چالش دچار
 است. ای رایانه
 

 تفاسایر  ای، رایاناه  هاای  باازی  بازی، حق کودک، حقوق کنوانسیون :کلیدی واژگان
 کودک حقوق کنوانسیون عمومی

 مقدم 

 متحاد  ملال  ساازمان  عماومی  مجم، توس  3929 سا  در کودک حقوق کنوانسیون
 حقاوق  دسن این شد. االجرا الز  3992 سپتامبر در کشور بیست الحاق از پس و تصویب
 در کاودک  حقاوق  اجارای  و حمایات  احتارا ،  بارای  متحد ملل تفکر اساع که بشری
 فرالات،  سارگرمی،  بازی، برای را کودکان حق ،13 مادۀ موجب به است، جهانی عرصۀ

 شناخت. رسمیت به فرهنگی و هنری های فعالیت در مشارکت و استراحت
 

                                                           
 استاد دانشکده حقوق وعلو  سیاسی دانشگاه تهران .*
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 بارای  خاود،  رویاۀ  ناابر ب ،3کنوانسایون  اجارای  بار  نااظر  رکن کودک، حقوق کمیتۀ
 ساا   در اسات،  نباوده  انتظاار  حاد  در عضو های دولت  توس  آنها تحقق که تمهیداتی
 تفسیر، این در توجه مورد موارد از یکی 0کرد. منتشر را 37 شمارۀ عمومی تفسیر ،0231
 باه  توجاه  ضامن  کمیتاه  باشد. می کودکان ای رایانه های بازی  برای فرصت کردن فراهم
 ایان  باه  آموزشای  نهادهاای  و والادین  هاا،  دولات   عنایت خواستار وجود،م های چالش
 است. شده موجود امکانا  همۀ از استفاده و ها بازی
 نباود  امروز گستردگی به هنوز دیجیتالی دنیای کنوانسیون، تصویب زمان در دانیم می

 فسایر ت در نبودناد.  برخاوردار  اماروزی  محبوبیات  و شایو   از نیز ای رایانه های بازی و
 این موضو  که داشته مبذو  ها بازی این به ای جانبه همه توجه کمیته ،37 شمارۀ عمومی
 است. نوشتار

 شده سپری بیش و کم سنتی های بازی انجا  زمان که است مبرهن همگان بر امروزه
 بسانده  قبل، های دهه مانند عروسک، و دوچرخه به کودکان بازی برای توان نمی دیگر و

 مجاازی  و دیجیتاالی  فناوری در عظیم های پیشرفت و جهان در جانبه همه ا تغییر کرد.
 عالئاق  و درک بار  ابزارهاا  در تغییر است. کرده شایانی کمک بازی ابزارهای در تنو  به

 و هادف  بای  اللاب  و وقات  گذر برای فعالیتی صرف از بازی گذارد. می اثر نیز کودکان
 و مکاان  هار  و زماان  هر در که امری به ه،شد تعیین های مکان و خاص اوقا  در انجا 
 هام  آن اَشاکا   اسات.  یافتاه  تحاو   باشاد،  مای  پاذیر  امکان جدید ابزارهای با فرصتی

 توسا   فکر و ابزار با تنها و فیزیکی تحرک فاقد  تواند می بازی  باشد. متفاو  تواند می
 بلکاه  وکوچاه،  نهخا در تنها نه نیز آن مکان شود. انجا   سنی  های رده سایر )و کودکان

 نیاز  دیگار  نقلیاه  وسایلۀ  یا و هواپیما یا نت کافی یک در یا بازی خاص مجتم، یک در
  همگاانی  وفااق  هاا،  باازی  میازان  و چگاونگی  نو ، در ها تفاو  رلم علی است. متغییر
 تنهاا  نه سالمتی، رشد برای که است کودکی دوران حیا  از بخشی بازی که دارد وجود
  دارد. ضرور  و اهمیت عابفی، و فکری و ماعیاجت رشد بلکه بدنی

 مادیون  ای عماده  بطاور  حقیقت در و بیشتر ها تفاو  این شد، مطرح که همانطوری

                                                           
 3929 سا  مصوب کودک حقوق کنوانسیون 25 مادۀ   بند به شود رجو  .3

2. UN Committee on the Rights of the Child (CRC), General comment No. 17 (2013) on the 

right of the child to rest, leisure, play, recreational activities, cultural life and the arts (art. 

31), 17 April 2013, CRC/C/GC/17 
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 و شاوند  مای  متولاد  دیجیتاالی  دنیای در امروز کودکان است. دیجیتالی فناوری پیشرفت
 ای رایاناه  و وییویادئ  های بازی تلویزیون، رادیو، اند. کرده احابه را آنان زندگی ها رسانه

 باالقوه  آثاار  و دارند کودکان روزانۀ زندگی در محوری نقش دیجیتا ، ابزارهای دیگر و
 وجاود  عمال  در نیاز  آنها از پرهیز و نفی امکان است. تحلیل قابل مختلف مناظر از آنان
 روبارو  نیاز  هاایی  آسایب  با البته باشند. می کتمان لیرقابل واقعیتی بهتر، عبار  به ندارد؛

 دنیای از آنان خروج کند، می تهدید را کودکان حاضر حا  در که آن مهمترین که ستنده
 هاای  بازی پیچیدۀ دنیای به ورود و سنتی  های )بازی مرسو  و رایج های بازی و واقعی
 باا  همراه آن تحقق ولیکن است، شده شناخته کودکان ای رایانه بازی حق است. ای رایانه
   است. هایی چالش

 امار  یک ای رایانه های بازی از کودکان استفاده روز امروزه شد، تکرار وریکهب همان
 آماوزشِ  در آنهاا  م بات  نقاش  به توجه ضمن البته است. جهانی سطح در شده پذیرفته
 وجاود  آنها محتوی آثار مورد در سئواالتی و پذیرش قابل های دلدله کودکان، خالقیت
 جمله: از دارد.
  و باازی  حق تحقق دربارۀ کودک حقوق کنوانسیون 13 مادۀ در موجود تمهیدا 
   است؟ اجرا قابل چگونه دیجیتالی فضای در مشارکت و فرالت
 در اثارا   و آنهاا  با کودکان پذیری جامعه در بار خشونت ای رایانه های بازی نقش 
  چیست؟ کودکان آتی و حا  عمل و رفتار
 کودکاان  کاردار  و رفتاار  بار  هاا  بازی این منفی و م بت آثار میان توان می چگونه 
  کرد؟ برقرار تعاد 
 مسائولین  و والادین  و هاا  دولات   باه  حاد  چه تا کمیته 37 شمارۀ عمومی تفسیر 

 کند؟ می کمک ها بازی این کاربرد با مواجه برای آموزشی
 تبیاین  ابتادا  یابد. می سامان گیری نتیجه یک و بخش دو در مقدمه، )این  از بعد مقاله

 37 شامارۀ  تفسایر  آن، از بعاد  گیرد. می صور  مربوبه اسناد مبنای رب کودک بازی حق
  شود. می بیان گیری نتیجه نهایت در 3گیرد. می قرار مداقه مورد کودک حقوق کمیتۀ

                                                           
 ابتادایی  مادارج  در حاداقل  اجبااری  و رایگاان  ماوزش آ از بایاد  کودک» کودک: حقوق جهانی اعالمیۀ 7 مادۀ .3

 و باوده  او عماومی  فرهناگ  ازدیااد  و پیشابرد  جهت در که شود مند بهره آموزشی از باید کودک .گردد مند بهره
 اجتمااعی  و اخالقای  مسائولیت  درک فاردی،  قضاو  استعداد، بتواند مساوی شرای  در که باشد سازنده چنان
 بایاد  کاودک  مصاالح  کاودک،  رهباری  و آماوزش  امار  در شود. جامعه برای مفید فردی و داده پرورش را خود
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 بانی حق ا1

 آن ضارور   دارد. اختصاص تفریح و بازی به فرد هر کودکی دوران از مهمی بخش
 اساناد  توجاه  نظار  از است. بوده آشکار مگانه برای االیا  قدیم از تجربی صور  به نیز
 این متحد ملل عمومی مجم، 3959 سا  کودک اعالمیۀ بار اولین بشر، حقوق المللی بین
  داد. قرار شناسایی مورد را حق

 و باازی  بارای  کامال  امکاناا   از باید کودک» دارد می اشعار اعالمیه 7 مادۀ آخر بند
 و جامعاه  گاردد،  برخاوردار  اسات،  آمده او وزشآم مورد در که اهدافی همان یا تفریح
 «سازند. رایج را حقوق این از استفاده امکان تا نمایند کوشش باید اجتماعی مقاما 

 آماده  اعالمیه این در کودک آموزش به مربوط مادۀ در که 7 مادۀ بندِ این های ویژگی
 کرد: تحلیل چنین توان می را است

 دارند. آموزشی اهداف تفریح، و بازی الف 
 شود. گرفته نظر در باید کودک مصالح ب 
 جامعاه  دارناد،  را کودکان مصالح رعایت برای اولیه مسئولیت که والدین کنار در ج 

 باشند. کوشا آن تحقق برای باید نیز اجتماعی مقاما  و
 حقاوق  حاامی  لیردولتایِ  های سازمان و متحد ملل سازمان ها، دولت کوششِ ها سا 
 در کاودک  حقاوق  کنوانسایون  تصاویب  باا  سرانجا  جام،، سندی وینتد برای کودکان
 مطارح  کاودک  حقاوق  تحقاق  بارای  را اساسای  اصال  چهار سند، این داد. نتیجه 3929
 کند. می

 تبعیض عد  الف 
 کودک مصالح بهترین تقد  ب 
 رشد و بقا زندگی، حق ج 
 شدن شنیده حق د 
  از حمایات  و توجاه  مبناای  نوکنوانسای  تمهیادا   تماا   در اساسای  اصل چهار این

                                                                                                                                        
 کامال  امکانا  از باید کودک .باشد والدین عهدۀ به او  درجۀ در مسئولیتی چنین و باشد امر مسئولین راهنمای
 شاش کو اجتمااعی  مقاماا   و جامعاه  :گردد برخوردار آمد، او آموزش مورد در که اهدافی همان با تفریح برای
 «.سازند رایج را حقوق این از استفاده امکان تا نمایند

UN General Assembly, Convention on the Rights of the Child, 20 November 1989, United 

Nations, Treaty Series, vol. 1577, p. 3 
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 ماادۀ  اسات.  چنین نیز کودک حقوق کمیتۀ عمومی تفاسیر در آن بالطب،ِ و است کودکان
 کند: می بیان فرالت اوقا  و بازی حق عنوان با کنوانسیون، 13

 باه  استراحت آسایش، وقت سرگرمی، بازی، داشتن برای را کودک حق حکومت -3
 در هناری  و فرهنگای  اماور  در آزادانه و فعا  ربطو تواند می کودک شناسد. می رسمیت
 جوید؛ شرکت خودش سنی خور
 باا  و داشاته  توجاه  فرهنگای  و هناری  های فعالیت برای کودک حق به حکومت -0
 هاای  فعالیات  انجاا   بارای  را مناساب  امکاناا   و کناد  می پشتیبانی آنرا خود، های اقدا 

 نمایند. می فراهم کودک سرگرمی و فرالت اوقا  همچنین و هنری -فرهنگی
 گفت: توان می ماده این تمهیدا  بنابر
 است. کودک حق استراحت و آسایش وقت و سرگرمی بازی، الف 
 نظار  ماورد  خاویش  سنی خور در هنری و فرهنگی امور انجا  در کودک آزادی ب 
 است.
 باا  کاودک  هناری  و فرهنگای  هاای  فعالیات  حق تحقق از حمایت دولت وظیفۀ ج 
   است. مناسب امکانا 
 گیرد. نمی قرار اشاره مورد ها بازی محتوی و کیفیت ابزارها، ماده، این در البته
 افریقاایی  منشاور  باه  توان می ای، منطقه اسناد سطح در حق این شناسایی راستای در
 کودکاان » کند: می بیان کوتاهی، به منشور این 30 مادۀ 3نمود. اشاره کودک رفاه و حقوق
 کاه  گفات  بتاوان  شااید  «.دارناد  هنری و فرهنگی حیا  در ملکا مشارکت و بازی حق

 و وجاود  از حااکی  آن، اجارای  بارای  تمهیادی  هیچ نگرفتن نظر در و ماده این کوتاهی
 بهداشت لذا، حق جمله از افریقایی کودکان برای تر مهم های حمایت و حقوق ضرور 

 و افریقاایی  جوام، های واقعیت به باعنایت برند. می رنج آنها فقدان از که است مسکن و
 در آن تحقاق  شرای  به کافی توجه عد  کودکان، بویژه همه برای زندگی سخت شرای 
 باشد. می آنان حیا  حفح از بعد  آن اهمیت از حاکی سند این

 در اساالمی  همکااری  ساازمان  مصاوب  اسال ، در کودک حقوق می اق در همچنین
 کشاورهای  توسا   یمنای،  کودکان ونیکن مسلخ یمن،  پایتخت صنعا در که 0225 سا 

                                                           
1. Organization of African Unity (OAU), African Charter on the Rights and Welfare of the 

Child, 11 July 1990, (1990) 49/24.9/LEG/CAB 
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 هاای  دولات   ذکراسات،  باه  الز  گرفت. قرار شناسایی مورد حق این شد، امضا سازمان
 در ولایکن  نگردیاد،  االجارا  الز  ساند  این بنابراین، و نشدند ملحق سند این به  اسالمی
  :3بود آمده چنین آن 31 مادۀ
 اساتراحت،  فرصات،  از برخاورداری  سازاوار  خویش فرالت اوقا  بی کودک -3»
 باشد. می خود سن با مناسب متنو  های فعالیت انجا  و بازی
 دارد. را هنری و فرهنگی اجتماعی، های محی  در مشارکت حق کودک -0
 هاای  نظاار   چاارچوب  در اسات:  کاودک  مسائو   قانوناً که شخصی یا والدین -1

 ماورد  هاای  فعالیات  انجا  حین در کودک بر نظار  حق از آموزشی و مذهبی اخالقی،
 «است. برخوردار ماده این با مطابق او عالقه

 مااده  ایان  در دارد، کاودک  حقاوق  کنوانسیون با سند این که هایی تفاو   از گذشته
 والادین  توسا   کودک بر نظار  حق به توجه در گذشت، نظر از که ،13 مادۀ با تفارق
 در آزادی و اختیار دارد. وجود نیز آموزشی و مذهبی اخالقی، های نظار  چارچوب در
 در شاده،  اعطاا   آن در مطروحاه  حقوق از مندی بهره برای کودک به کنوانسیون 13 مادۀ

 است. همراه والدین نظار  با می اق در حالیکه
 عنایت با 0231  سا  آوریل در کودک حقوق کمیتۀ شد، ذکر مقدمه در همانطوریکه

 اجارای  در عضاو،  هاای  دولات   از دریاافتی  گزارشاا   همچناین  و جهانی تحوال  به
 شادن،  االجارا  الز  از ساا   ساه  و بیسات  از بعد کنوانسیون، اجرای برای خود تعهدا 
  کرد. صادر را عمومی تفسیر

 مسالحانۀ  هاای  درگیاری  افازایش  جهاان،  شارای   تغییر در آنرا توان می که تحوالتی
 منظار  از تار  مهم و دکان،کو از جنسی های سوءاستفاده بار، خشونت گراییِ افراط و داخلی
 شاکل  در جمعی ارتبابا  در آنها از استفاده و جدید های فناوری گسترش نوشتار، این

 و باازی  حق تحقق چگونگی بر تحوال  این است ببیعی داد. قرار توجه مورد وسیعی،
   تأثیرگذارند. آن شکا  اَ
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Islam, June 2005, OIC/9-IGGE/HRI/2004/Rep.Final 



011  ای های رایانه الملل و بازی مجموعه مقاالت همایش حقوق بین 

 كودک حقوق كمیتۀ1١ شمااۀ عمومی تفسیر ا2

 اجارای  بار  ناظر نهاد کودک، حقوق کمیتۀ ،0231 سا  در د،ش مطرح که همانطوری
 ایان  در کمیته کرد. صادر کنوانسیون 13 مادۀ از را خود تفسیر کودک، حقوق کنوانسیون

 در نااظر،  نهااد  باه  آنها ادواری گزارشا  مبنای بر ها دولت  که است باور این بر تفسیر
 توسا   زمیناه  ایان  در کاافی  انینقاو  و اناد  نداشاته  مبذو  کافی توجه فوق مادۀ اجرای
 منظار  از اسات.  نشاده  گرفتاه  نظار  در نیاز  مناسب تمهیدا  و نگردیده تدوین کشورها
 دارای کودکاان  فقیر، کودکان شامل کودکان از بخشی برای بازی حق برخورداری کمیته،

 جواما،  در شارای   همچناین  اسات.  نیاماده  فراهم اقلیت های گروه کودکان و معلولیت
  پاو   پرداخات  مقابال  در بایاد  هاا  باازی  بیشتر  انجا  برای امکانا  که است ای گونه به

 تبلیغاا   و ساازی  تجاری نیست. میسر تر، پایین ببقا  بویژه همه، برای که شود فراهم
 3گیرد. قرار  توجه مورد باید مندی بهره شرای  در نیز خرید

 کمیتاه  دارد. اذعاان  دکانکو زندگی واقعیت عنوان به الکترونیکی های بازی به کمیته
 باه  الیان  آف و الین آن های محی  بین کودکان که ورزد می تأکید نیز امر این بر همچنین

 کماک  باازی  بارای  کودکاان  بارای  ها فرصت افزایش به الین، آن های محی  برند. می سر
 کنوانسایون  13 ماادۀ  تحقاق  باه  اجتمااعی  هاای  رساانه  و اینترنات  به دسترسی کند. می

 کاه  الکترونیکای  فضاهای صدمۀ و بالقوه خطرا  به آن کنار در البته کنند. می مساعد 
 در ازدواج بارای  آماادگی  نگااری،  هرزه زورگویی، به کودکان برای را زمینه است ممکن
 هاای  مکاان  باه  کودکاان  رفاتن  دارد. اشااره  نمایاد،  مهیا ورزی خشونت و کودکی سنین
 دسترسای  بارای  مقتضای  هاای  محادودیت  نبدو بازی های سالن اینترنت، دارای تجاری
 اشااره  نکتاه  ایان  به همچنین 0نماید. می گوشزد را نظارتی های نظا  اهمیت یا و مناسب
 آتای  تجاوزکارناۀ  رفتاار  باه  باار  خشاونت  هاای  باازی  برای زیاد زمان صرف که کند می
 بریق از جنسیتی های کلیشه تقویت و تبعیض موضو  همچنین شود. داده رب  تواند می
 جانس  دو هاا،  اقلیت میان تبعیض دادن نشان است. کمیته توجه مورد ای رایانه های بازی
 کمیتاه  ساازد.  می عادی آنان برای را تبعیض وجود ها، بازی بریق از ها، زمینه دیگر یا و

                                                           
 عمومی تفسیر به شود رجو  .3
 نظارا   و ای رایاناه  های بازی های کلوپ وضعیت بررسی شاهوردی، همینهت به شود مراجعه بیشتر، ابال  برای .0

 3129 بهار او ، شماره چهار ، سا  اجتماعی، علو  نامه پژوهش آنان، مسئولین
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 ساازد.  مای  منازوی  اجتماعی نظر از را کودکان زیاد، ای رایانه بازی که است باور این بر
 معلوما  نظر از را آنان نیز مطالعه برای کمتر وقت و ها بازی برای رزیادت وقت گذاردن

 3کند. می نقصان دچار نیاز مورد دانش و
 دو در را ای رایاناه  هاای  بازی با ارتباط در کمیته 37 شمارۀ تفسیر توان می کلی بطور
 یبااز  حق تحقق در ای رایانه های بازی اهمیت شناسایی او  قرارداد. عنایت مورد بخش

  کودکان. برای ای رایانه های بازی های چالش دو  و فرالت و
 حقاوق  ماورد  در ها دولت وظایف مورد در نیز زیر وجه سه به خود تفسیر در کمیته
 کند: می اشاره کودکان
 ؛حقوق به احترا  -3
 و حقوق؛ از حمایت -0
 حقوق. اجرای -1
   است. مهم کودکان برای که

  گیرد. می قرار حمایت چارچوب در مجازی فضای هب کودکان دسترسی کردن فراهم
 دارد: اشاره زیر موارد به 13 مادۀ تحقق روی پیش های چالش در کمیته

  بدنی تربیت در آن نقش و ها بازی اهمیت شناسایی عد 
 ها بازی در خطرناک و لیرامن محی  شناخت   
  کودکان بازی برای عمومی های مکان بودن فراهم عد   
  آن از درست مندی بهره برای الز  وامنیت بازی طرخ میان تعاد 
 بازی برای ببیعت از استفاده و توجه 
 ها بازی برای آموزشی دستاوردهای برای زیاد فشار 
 وساختارها ها برنامه پیچیدگی و گسترش 
 توسعه های برنامه در 13 مادۀ تحقق از لفلت 
 کانکود برای هنری و فرهنگی های فرصت در گذاری سرمایه فقدان 
 ای رایانه های بازی الکترونیکی، های رسانه نقش افزایش 
 ها بازی شدن وتجاری بازاریابی   

 باه  توجاه  باا  نیاز  الکترونیکای  هاای  باازی  باا  ارتبااط  در تواناد  می فوق موارد همۀ

                                                           
 37 شماره تفسیر .3
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   گیرند. قرار تحلیل مورد آنها خصوصیا 
 

 ایری دتیج 

 از را خاود  زنادگی  بتجاار  از برخای  ماا،  وگذشتگان ما نسل که است این واقعیت
 جهاا   در امروزی های بازی با آشکاری های تفاو  که اند کرده کسب کودکی های بازی

 فرهنگای  هاای  ویژگای  حامل و حاصل ای، جامعه هر در سنتی های بازی دارند. مختلف
 حاد  چاه  تاا  آنها بودن جهانی وجهۀ و امروز ای رایانه های بازی ولیکن بودند. آن خاص
 آثاار  برای دلدله کنند؟ کمک آنها میراث حفح و گذشتگان فرهنگی اصرعن به تواند می
 ایان  آموزشای  هاای  فرصات  از اساتفاده  دارد. وجاود  جواما،  در کودکان بر ها بازی این
 آموزشای  نهادهای ها، دولت میان همکاری و آنها عواقب و آثار مناسب شناخت ها، بازی
 از پیشاگیری  کناار  در باازی  حاق  ققتح و امکانا  کردن فراهم در هم والدین مهمتر و

 اساتفاده  ارتباط این در مهم نکته دارد. وجود آنها از حمایت شرای  در آن ناهنجار تأثیر
   آنهاست. آثار به توجه بدون آنها تجاری فروش از

 ای سااده  کاار  سپردن تجاری های بنگاه به را کودکانه های بازی که است این واقعیت
 نظر به امروزه، تابد. برنمی سادگی به امروز دنیای در نیز آن زاحترا و نفی ولیکن نیست،
 حقاوق  تحقق با آنها تلفیق نقطۀ یابد. می معنا منفعت و سود لایت در چیز همه رسد می

 .است مهم نکته کجاست؟ آنان تربیت و کودکان



 ای در آموزش حقوق بشر به کودکان های رایانه نقش بازی

 سیدقاسم زمانیدکتر 

 چکیده

ای بویژه در میان کودکاان باه سارعت در حاا  گساترش       های رایانه استفاده از بازی
ای فرهناگ خشاونت را در میاان کااربران اشااعه       های رایانه است. گو اینکه اللب بازی

ها ظرفیت عظیمی را برای آموزش حقاوق بشار در خاود دارناد.      دهند، اما این بازی می
یگران و واکنش در قبا  نقض حقوق بشار را  آموزش حقوق بشر که احترا  به حقوق د

ساازی   قابال براحای و پیااده    ای های رایاناه  تواند در قالب بازی در خود نهفته دارد، می
بدیلی را فراهم سااخته اسات تاا     پذیری کودکان، فرصت بی باشد. ضریب باالی آموزش

زیر هجاده ساا     ای که به سرعت استفاده از آن در میان افراد های رایانه در براحی بازی
)و البته باالتر  رو به گسترش است، به مسئله آموزش حقوق بشار توجاه ویاژه مباذو      

 گردد.
 

 ای، کودکان، فیلم های رایانه : آموزش، آموزش حقوق بشر، بازیواژگان کلیدی

 مقدم 

تارین و  ای به سرعت درحا  رشد است و به یکی از پیشرفتههای رایانه صنعت بازی
صنای، جهان تبدیل شده است. با توجه به اینکه کودکاان زماان زیاادی از     نیپردرآمدتر

ها بر کودکاان بار    کنند، تأثیر این بازیای پر میهای رایانه اوقا  فرالت خود را با بازی
توان به عنوان ابزاری جهات آماوزش   ای میهای رایانه هیچ کس پوشیده نیست. از بازی
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ها بر نهادینه کاردن مفااهیم در    از تأثیری که این بازی کودکان استفاده نمود و با استفاده
آنها استفاده نمود و با وارد کردن مفااهیم و   توان از قدر  بالقوۀوجود کودک دارند، می

ها، به توسعه و آموزش حقاوق بشار کماک شاایانی      محتوای حقوق بشری در این بازی
بشر باه کودکاان پرداختاه     نمود. در این نوشتار ابتدا به بررسی ضرور  آموزش حقوق

هاا در آماوزش    ای بر کودکاان و تاأثیرا  ایان باازی    های رایانه شده و سپس تأثیر بازی
 اند.حقوق بشر به کودکان مورد بررسی قرار گرفته

 مبحث اول: ضروات آمونش حقوق بشر ب  كودكا 

ناپاذیر از زنادگی اسات و در صاورتیکه باه درساتی باه        حقوق بشر بخشی جدایی
نقشی تأثیرگذار در آیندۀ آنان داشاته باشاد. دانساتن     تواند یمن آموزش داده شود کودکا

حقوق و تکالیف و آموختن حقوق بنیادین باه کودکاان کماک خواهاد کارد، در آیناده       
ی دموکراتیااک را بسااازند. کودکااان در ساانین پااایین ممکاان اساات مااورد آزار ا جامعااه

با آموختن مفااهیم کلای حقاوق بشار و      بزرگساالن و یا حتی کودکان دیگر قرار گیرند.
از سویی جلوی برخی از آزارها را گرفت و از ساویی   توان یمحقوق کودک به کودکان 

به کودک ابمینان خابر داد در صور  بروز مشکل برای وی، او حمایت خواهاد شاد.   
، کناد  یمآموزش حقوق بشر به کودکان عالوه بر اینکه آنان را نسبت به حقوق خودآگاه 

پذیری در آنان نیز خواهد شد. برای م ا  الز  اسات کاودک    اعث ایجاد حس مسئولیتب
از خردسالی در مورد آزادیِ عقیده و بیان آموزش ببیناد. در کناار ایان حاق کاه بارای       
کودک محفوظ خواهد بود، وی باید آموزش ببیند به عقاید دیگر نیاز احتارا  بگاذارد و    

یا نژادپرستانه و لیره باه عناوان آزادی بیاان اجتنااب     آمیز  همچنین از بیان مسائل توهین
ی ا جامعاه انتظاار   تاوان  یما ورزد. با آموزش این مفاهیم اساسی به کودکان از خردسالی 

. از بریاق  شاود  یما را داشت که در آن حقوق بشر به صور  بنیاادین رعایات    تر سالم
فارای تماامی    توان احتارا  باه انساان باه صارِف انساان باودن       آموزش حقوق بشر، می

و خصوصیا  اعم از نژاد، دین و مذهب و ملیت را در وجود کودکان نهادیناه   ها یژگیو
ها و رفتارها را بارای کودکاان تعریاف کارد و     توان برخی ارزشنمود. از این بریق می

ها به وجود آورد. کودک به عنوان یک لوح تغییراتی در نحوه برخورد آنان با دیگر انسان
ای دارد تا مفاهیم حقوق بشر را به صور  بنیادین فرا گرفته و پیش  ی بالقوهسفید توانای
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از آنکه جامعه و اشخاص بر روی او تأثیر گذاشته و مفاهیمی منفی همچون نژادپرساتی  
و تبعیض جنسیتی را به او بیاموزند، مفاهیم م بت حقاوق بشاری را آماوزش ببیناد. باه      

ر هازار مدرساه در ساطح انگلایس انجاا  شاده       ی که دا مطالعهمطابق  3گزارش گاردین
-است، آموزش حقوق بشر به کودکان در مدارع باعث کاهش خشونت و اخراج دانش

آموزان از مدارع شده و رواب  آنهاا باا معلماان را بهباود بخشایده اسات و همچناین        
دهد آموزش حقوق برای آموزش فراهم آورده است. این مطالعه نشان می تر آرا محیطی 

آماوزان شاده و اخاتالف و دعاوا میاان       باعث کاهش اتالف وقات در میاان داناش    بشر
پذیرتر شده و  آموزان مسئولیت آموزان را نیز کاهش داده است. از سوی دیگر دانش دانش

 کنند.  گیری در موضوعا  مربوط به مدرسه مشارکت میدر تصمیم
تما  بو  زندگی  آموزش حقوق بشر به کودکان تنها منحصر به مدارع نیست و در

آنان به چشم خواهد آمد. کودکان با فراگیری مفاهیم حقوق بشر مانند برابری و عادالت  
ها را خواهند آموخت. بردباری در برابار  به حقوق دیگران، نحوۀ رفتار با انسان احترا و 

ها هرچند متفاو  به صرف انساان باودن قابال    ها خواهد آموخت انسانبه آن ها تفاو 
ی خاود را باه   هاا  آموختهمند. کودکان خارج از مدرسه، در زمین بازی و در خانه، احترا

ی که در آن به کودکان باه صاور  بنیاادین حقاوق بشار      ا جامعهاجرا خواهند گذاشت. 
 آموزش داده شود، رفته رفته به سمت برابری و عدالت حرکت خواهد کرد. 

 بر كودكا  ای ااااد های  مبحث دوم: تأثیر بانی

ی الینفاک زنادگی کودکاان    هاا  یسارگرم که ایان روزهاا جازو     ای رایانهی ها زیبا
تأثیرا  زیادی بر زندگی کودکان داشته باشند. این تاأثیرا    تواند یم شوند یممحسوب 

 23در ایااال  متحادۀ آمریکاا    »آموزنده یاا مخارب باشاند.     توانند یمبسته به نو  بازی 
و نایم   2. کنناد  یما اساتفاده   ای رایاناه ی ها یبازدرصد کودکان حداقل ماهی یک بار از 

 32ی ا هفتهساله تقریباً  30تا  2معتاد هستند و یک کودک  ها بازیدرصد کودکان به این 
تأثیر  توان ینم. به صور  کلی 0«گذراند یم ای رایانهی ها بازیساعت از وقت خود را با 

                                                           
1. "Human rights teaching reduces bullying", available at:  
https://www.theguardian.com/education/2010/nov/02/pupils-benefit-human-rights-lessons, 

last visited Jan. 14, 2018  

2. "Effect of Video Games on Child Development", available at:  
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پاذیری بااالیی    ت. به دلیل نقاش ای بر کودکان را مطلقاً خوب یا بد دانسی رایانهها بازی
 تار  آساان دارند، القای مطالب به آنان در ایان سانین بسایار     تر نییپاکه کودکان در سنین 

در هنگا  بازی خود را به جای قهرمان اصلی باازی گذاشاته و باه صاور       ها آناست. 
. بارای م اا  کاودکی کاه     کنناد  یموخو و خصوصیا  قهرمان را کسب  ناخودآگاه خلق

، بیشاتر  دهاد  یما رانای را انجاا     ی و هیجانی مانند مساابقا  اتومبیال  ا مسابقهی ها بازی
، دهاد  یمانجا   تر خشنی ها بازی، در حالیکه کودکی که کند یموخوی رقابتی پیدا  خلق

 جو خواهد شد.   پرخاش
کودکان را تا مرز تحقق رویاهایشان پیش ببرند و به آنها  توانند یم ای رایانهی ها بازی
یتی ببخشند که در دنیای واقعی آرزوی آن را دارناد. ایان امار باه خاودی خاود       شخص

، کناد  یما م بت یا منفی باشد. بسته به جامعه و محیطی که کاودک در آن رشاد    تواند یم
م بت یا منفی باشد. کودکی کاه   تواند یمخصوصیا  اخالقی قهرمان مورد عالقۀ کودک 

، در ذهانِ خاود،   ردیا گ یما ی خود قرار ها یهمکالسدر مهدِکودک یا مدرسه مورد آزار 
. کند یمکه از وی حمایت  کند یمقهرمان خود را شخصی قدرتمند و شاید خشن تصور 

ی خشانی کاه در آن تواناایی مقابلاه باا      هاا  باازی از همین روی کودک ممکن است به 
ر یی کاه د ها بازیدشمنان خود را دارد عالقه بیشتری نشان دهد. به همین دلیل است که 

 ای رایاناه ی هاا  بازیباید حتماً توس  والدین بررسی شوند.  رندیگ یماختیار کودک قرار 
ی جهات  ا لهیوسا به راحتی به عنوان  توانند یمو  کنند یمتوجه کودکان را به خود جلب 

آموزش به کودک در نظر گرفته شوند. از سوی دیگر، با تکارار باازی، مفااهیمی بارای     
. با کنند یمنهادینه شدن موضو ِ مورد آموزش در وی کمک  که به شوند یمکودک مرور 

ی زنادگی را باه صاور     هاا  مهار انتخاب بازیِ درست کودک خواهد توانست برخی 
ی هاا  باازی آثار م بت  نِیتر مهممجازی تمرین کند و با برخی مفاهیم آشنا شود. یکی از 

ای موفقیات در باازی   بر کودکان، آموزش تبعیت از دستورا  است. کودک بار  ای رایانه
را در نظار بگیارد، در لیار ایان      هاا  تیمحادود ی بازی را دنبا  کند و ها ییراهنماباید 

اعتماد به نفس کاودک را   ها بازیاز سوی دیگر موفقیت در  3صور  موفق نخواهد شد.
به کاودک   ای رایانهی ها بازی. بخشد یمباال برده و هماهنگی دست و چشم را نیز بهبود 

                                                                                                                                        
https://my.vanderbilt.edu/developmentalpsychologyblog/2014/04/effect-of-video-games-on-

child-development/, last visited Jan. 13, 2018  

1. Ibid.  
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و همچناین   دهناد  یما گیری استراتژیک، خالقاناه و مشاارکتی را آماوزش    یمۀ تصمنحو
  3حس کنجکاوی کودک را تحریک کنند. توانند یم

ی کودک و یا عد  آشانایی آناان باا رایاناه باعاث      ها بازیاما عد  نظار  والدین بر 
اثرا  مخربی بر کاودک   تواند یمخواهند شد کودک در دنیایی وسی، سرگردان شده که 

شته باشد. بازی کردن با کامپیوتر به صور  پیوسته و بدون محدودیت، جسم کاودک  دا
و عالوه بر تأثیر مخربی که بر چشم کودک دارد باعث تنبلای   دهد یمرا تحت تأثیر قرار 

ی هاا  بازیبر ذهن و رفتار کودک است.  ها بازی. اما تأثیر اصلی این شود یمو چاقی نیز 
. اختصااص  گاذارد  یما برخورد وی با کودکان دیگر تأثیر خشن بر رفتار کودک و نحوۀ 

بر درع کودک نیز تأثیر گذاشاته و تمرکاز وی    تواند یم ای رایانهی ها بازیزمان زیاد به 
ی هاا  باازی توس  دانشگاه ماونترا  بار روی    0237ی که در سا  ا مطالعهرا از بین ببرد. 

 0.کنناد  یما ق، به مغز آسیب وارد ی خشن در واها بازی دهد یمانجا  شد نشان  ای رایانه
را باازی   Call of Dutyی خشان مانناد   هاا  بازیاشخاصی که  دهد یماین مطالعه نشان 

یی هاا  باازی . چناین  کنند یماستفاده  1«دارهستۀ د »از بخشی از مغز خود به نا   کنند یم
مغاز   2دار مغاز و کااهش آن در هیپوکاما    باعث افزایش مادۀ خاکساتری در هساتۀ د   

ی هاا  یماار یبمنجار باه    تواناد  یم. کاهش مادۀ خاکستری در این قسمت از مغز شود یم
 ای رایانهی ها بازیمغزی از جمله افسردگی، اسکیزوفرنی و آلزایمر شود. از سوی دیگر، 

منجار باه انزوابلبای و     توانناد  یمدر صورتیکه به شد  و به مد  بوالنی بازی شوند 
باعث شوند کودک نتواند بین دنیای واقعای و   توانند یمستیزی کودک نیز شوند و  جامعه
 ی واقعی افراد تمایز قائل شود. ها ییتوانابازی و 

گیاری   تاأثیر بسازایی بار شاکل     ای رایاناه ی هاا  بازیهمانگونه که توضیح داده شد، 
را نیز  ها ارزشو ضدِ ها ارزشفرهنگ و  توانند یمشخصیت کودک و آموزش او دارند و 

حقاوق بشار را باه کاودک      تاوان  یما دهند. با استفاده از این تأثیرا   به کودک آموزش
                                                           
1. “The Impact of Video Games on Children”, available at:  
http://www.healthguidance.org/entry/11051/1/The-Impact-of-Video-Games-on-

Children.html, last visited, Jan 14, 2018  

2. “Positive and Negative Effects of Video Games”, available at:  
https://www.raisesmartkid.com/3-to-6-years-old/4-articles/34-the-good-and-bad-effects-of-

video-games, last visited Jan 14, 2018  

3. Caudate Nucleus 

4. Hippocampus 
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ی هاا  باازی آموزش داد و در او نهادینه کرد و از سوی دیگر نیز با اساتفادۀ نادرسات از   
 نقض حقوق بشر را گسترش داد.   توان یم ای رایانه

ای بر فرااناد آماونش حقاوق بشار با        ی ااااد ها بانیمبحث سوم: اثرات 

 كودكا 

نکتۀ بسیار مهم و قابال تأمال در آماوزش کودکاان آن اسات کاه کاودک نبایاد در         
بارای  « عمال »شرایطی قرار گیرد که با دورویی و ظاهرسازی مواجه شود. به بیان دیگر، 

اهمیت دارند. این نکتاه در آماوزش حقاوق    « کلما »کودکان همانقدر اهمیت دارد که 
به عنوان م ا  زمانی که باه کاودک در ماورد     بشر به کودکان باید مورد توجه قرار گیرد.

شود، الز  است کاودک در عمال نیاز ایان مفهاو  را باه       مفهو  تبعیض توضیح داده می
الخصاوص در ماورد   صور  ملموع درک کند. اگر در کالع یا در جامعه کودک علی

کارایی الز  را نخواهناد داشات. ایان موضاو  در      ها آموزششاهد تبعیض باشد، خود، 
نقش مهمی داشته باشاد. همانگوناه کاه توضایح داده شاد، کاودک در        تواند یم ها زیبا

ی کوچک و ا جامعهو در واق،  گذارد یمخود را به جای قهرمان بازی  ای رایانهی ها بازی
. با وارد کاردن مفااهیم حقاوق    کند یمکه در آن زندگی  کند یممجازی برای خود خلق 

ا   تا آنچه آموزش دیاده را در عمال   شود یمودک داده ، این امکان به کها بازیبشری به 
هاا در   شادن ارزش  تجربه کند که این امر خاود باه نهادیناه    -هرچند به صور  مجازی 

 .کند یموجود کودک، کمک 
ای که حقوق بشر را آماوزش  ی رایانهها بازیآفرینی در  کودک با بازی کردن و نقش

درگیاری، باه صاور  مجاازی باه یااری       به جای اشاعه خشاونت و   تواند یم، دهند یم
را به وجاود آورد. باا حاذف     تر آرا بشتابد و سعی داشته باشد جهانی زیباتر و  ها انسان

ها و جایگزینی آنها با مفااهیمی همچاون    مفاهیمی مانند جنگ و قتل و درگیری از بازی
انسان دوستی، کمک به همنو  و عد  تبعیض است کاه ایان مفااهیم بارای کاودک باه       

و خواهد توانست در آینده آنها را در زندگی واقعای باه    کنند یمصور  عملی معنا پیدا 
 کار گیرد. 
و  کنناد  یما در این میان برای کودک به عنوان یاک رساانه عمال     ای رایانههای  بازی
. این مفهو  و محتوای بازی اسات کاه   دهند یمهای اخالقی را به کودک آموزش  مهار 



  013سید قاسم زمانی دکتر /  ای در آموزش حقوق بشر به کودکان های رایانه نقش بازی

ای رفتار و چه ارزشی را فراگیرد. زمانی که در یک بازی رایاناه  کودک چه کند یمتعیین 
شود و با کشتن افراد بیشتر، امتیاز بیشاتری  کشتار مرد  یک شهر به یک تفریح تبدیل می

کاه باا    شاود  یما شود، به صور  ناخوداگاه این حس به کودک القااء  نصیب بازیکن می
ی خاود موفقیات بیشاتری کساب     خودخواهی و عد  توجه به زندگی دیگران، در زندگ

یی وجااود دارنااد کااه درآنهااا بااازیکن بااا کمااک بااه هااا بااازیخواهااد کاارد. بااالعکس، 
دوستی را در که این امر حس نو  کنند یمی بازی و نجا  آنان امتیاز کسب ها تیشخص

 دهد.  کودک پرورش می
وزش حقاوق  ای و تأثیر آنها بار آما  های رایانه در ادامه به بررسی چند نمونه از بازی

 شود:  بشر پرداخته می
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0کشاورز جهان سومی
 

های تجاری اسات کاه باه     بازی کشاورز جهان سومی یک بازی جدی در ژانر بازی
دهد برای بهبود وضعیت معاش خانواده و از بین بردن فقار در روساتا    بازیکن اجازه می

هاایی بار    گیرد و چالش میتالش کند. بازیکن مدیریت یک مزرعه در آفریقا را بر عهده 
 گیرند.   ای بر سر راهش قرار می های منطقه اثر فقر و درگیری

هایی که در آنها وظیفاۀ کشااورزی و نگهاداری از حیواناا  را بار       بازیکن در بازی
گیرد، اما این بازی  گیرد معموالً در فضایی شادتر و با مشکال  کمتری قرار می عهده می
داران آفریقایی ساعی دارد مشاکال  فقارا و     شکال  مزرعهگرایی در خصوص م با واق،

                                                           
1. 3rd World Farmer  
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ها را بارای باازیکن شارح     نحوه از بین بردن فقر و همچنین مشکال  ناشی از درگیری
دهد. هدف از این بازی، باز کردن چشم بازیکن بر روی حقایق دنیا از جملاه جناگ و   

 فقر در کشورهای در حا  توسعه است.
 قابل دسترسی است. www. 3rdworldfarmer.orgاین بازی در وب سایت 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 0برخالف انتظار
 

این بازی توس  کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحاد تولیاد شاده و یاک     
دهد شرای  زندگی یک پناهنده را تجربه کند. بازی آنالین است که به بازیکن اجازه می

  جناگ و  3کناد:   هنده را مشاهده مای در این بازی، بازیکن سه مرحله از زندگیِ یک پنا
  تجربۀ زندگی جدید در یاک کشاور جدیاد. در    1  فرار و خروج از مرز و 0درگیری، 

این بازی، بازیکن با دالیلای کاه ممکان اسات باعاث فارار اشاخاص از کشورشاان و         
های زندگی پناهجویاان و پناهنادگان و    درخواست پناهندگی شود آشنا شده و با سختی

شود. با شناخت ایان مشاکال     افت پناهندگی از یک کشور دیگر آشنا میمشکال  دری
رود کودک با پناهندگانی که احتماالً در آینده با آنها برخاورد خواهاد داشات،     انتظار می

 رفتار بهتری داشته باشد.  
 قابل دسترسی است.  www.playagainstallodds.caسایت  این بازی در وب

 
ۀ عهاد بار   گاذارد  یما ی بار آماوزش کاودک چاه تاأثیراتی      توجه به این امر که بااز 

                                                           
1. Against All Odds  
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ها، خانواده و مدرسۀ کودک است. تولیدکننده موظف است در تولیاد   تولیدکنندگان بازی
شاوند  ها از بکار بردن مفاهیمی که علناً و بوضوح نقض حقوق بشر محساوب مای   بازی

خصوص باازی  پرهیز کند. همچنین جهت ابال  والدین، الز  است توضیح کوتاهی در 
شوند به نحاوی ذکار شاود. از    داده شود و مفاهیمی که در آن به کودک آموزش داده می

های کودک نظار  داشاته باشاند و    سوی دیگر، والدین وظیفه دارند کامالً بر روی بازی
بر تأثیر محتوای بازی بر آموزش کودکِ خود دقات بیشاتری داشاته باشاند. در مرحلاۀ      

دارند تفاو  بازی و دنیای حقیقی را به صور  کامل به کودک آخر، مدارع نیز وظیفه 
آموزش دهند و مفاهیم م بت بازی را در ذهن کودک پررنگ جلوه دهند، به نحاوی کاه   

 ها بیشتر از تأثیرپذیری منفی آنان باشد. تأثیرپذیری م بت کودک از بازی

 ایری دتیج 

اناد   زندگی کودکان تبدیل شاده  ای این روزها به بخشی جداناپذیر ازهای رایانه بازی
بر روی کودکان و آموزش آنها اماری انکارناپاذیر اسات. کاودک باا       ها بازیو تأثیر این 

پذیرد و بدین ترتیاب اناوا    ای از محتوای بازی تأثیر میهای رایانه آفرینی در بازینقش
وق بشاری  شوند. با وارد کردن مفاهیم حقها و مفاهیم در وجود کودک نهادینه میارزش
را از کاودکی در شاخ  ایجااد و نهادیناه      هاا  ارزشاین  توان یمای های رایانه به بازی

نقض و  توان یمها نیز  نمود. از سوی دیگر با عد  رعایت مفاهیم حقوق بشری در بازی
تفاوتی نسبت به این حقوق را در کاودک ایجااد نماود. در ایان میاان تولیدکننادگان        بی

 .کنند یمدارع، نقش مهمی در آموزش این مفاهیم به کودک ایفا ها، والدین و م بازی
  0225 -3995و نامگذاری یک دهه ) 3929تنظیم کنوانسیون حقوق کودک در سا  

هاای بلنادی در    به عنوان دهۀ آموزش حقوق بشار در ساازمان ملال متحاد، البتاه گاا       
ما آموزش حقوق شود، ا سازی و تحقق حقوق بشر در جامعۀ جهانی محسوب می نهادینه

ای نقش بسیار مهمای در اعاتالی حقاوق     های رایانه بشر به کودکان بویژه از بریق بازی
 نماید. ویکم ایفا می بشر در جامعه جهانی در قرن بیست
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 *دکتر بهناز دوران

 مقدم 

و احوا  متغیر اجتماعی یا میزان قابلیات  انسان به دلیل انسان بودن و فارغ از اوضا  
نامیده برخوردار است که حقوق بشر اساسی و اولیه ، از حقوقی خودو صالحیت فردی 

رسد که  شود. این حقوق، ببیعی، برابر و جهان شمو  است. گرچه به نظر بدیهی می می
باه   انساان  را برای توا  با آرامشی زندگی تواند حقوق بشر می اجرای و رعایت دانستن،
باشد، اما این امر به خودی خود میسر نشده و رعایت و اجرای حقوق بشار   داشته دنبا 

های تضمینی، مستلز  آشنایی باا مفااهیم مارتب  باا آن، درک اهمیات      عالوه بر مکانیز 
سازی است. مانند هر دانش دیگری، این آشنایی و یاادگیری، مساتلز     موضو  و فرهنگ
 است.   ریزی آموزش و برنامه

تارین اهاداف    آموزش حقوق بشر، باه عناوان یکای از مهام    نظر به اهمیت موضو ، 
کاه   ه باه باوری  آموزشی یونسکو در راستای تحقق توسعه پایدار و فراگیر مطارح شاد  

 ،0225آموزش حقوق بشار نامیاد. در ساا      ۀرا ده 3995ا0222 ۀسازمان ملل متحد ده
ی برای آموزش را به تصویب رسااندند کاه   اقدا  جهان ۀاعضای سازمان ملل متحد برنام

در آن اقداما  راهبردی عینی و راهنمای عملی برای اجارای آماوزش حقاوق بشار در     
. در آن برنامه توصیه شده بود که آموزش حقاوق  شدمدارع ابتدایی و متوسطه پیشنهاد 
هاا باا توجاه تفااو  سانی و       ها، مادارع و دانشاگاه  بشر در محتوای درسی مهدکودک

 3.آموزان و دانشجویان گنجانده شود یت تحصیلی دانشوضع

                                                           
 گروه روانشناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علو  پزشکی بقیه اهلل عج، تهران، ایران.  . *

dowranb@hotmail.com 
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 .387-309 صفحه ،3128 ، زمستان و



  069ناز دوران بهدکتر /  ای، گیمیفیکیشن و آموزش حقوق بشر های رایانه بازی

 همکااری  و اساناد  تصاویب  بار  عالوه بشر حقوق آموزش یافتن تحقق بدون شک،
 هاا  روش آن لالب در که است هایی و روش ها برنامه تدوین نیازمند مختلف هایسازمان
مارین  آموزش حقاوق بشرشاامل یاادگیری و ت    .نمود ارائه را بشر حقوق آموزش بتوان

هاای مخاباب و    حقوق بشر است. در این فرایندِ آموزشای، عاالوه بار محتاوا، ویژگای     
اناد.   چگونگی آموزش و انتقا  مفاهیم به هر گروه از مخاببین، حاائز اهمیات و توجاه   

شاید بتوان گفت که در حا  حاضر، مخاببین اصلی آماوزش حقاوق بشار، کودکاان و     
 شوند. میده مینا 3«نسل دیجیتا »نوجوانانی هستند که 

 آمونش ب  دسل داجیتال

هاا و  امروزه، نسل جدید فراگیران، یعنی نسل دیجیتا ، به دلیل احابه شدن با رسانه
ای، اینترنات و گوشای هوشامند، سابک      های نوینِ دیجیتا  همچون بازی رایانهفناوری

ضاو   شان و نسل گذشته بسیار تفااو  دارد و ایان مو   فکری و ترجیحاتشان، با والدین
 مهمی است که باید در امر آموزش به آنها، مورد توجه قرار گیرد. 

 و یعنای پاردازشِ ماوازی    اچندگانه   های نوین امکان تکالیفدر حا  حاضر، رسانه
 کلیاک  - تصاادفی  و همچناین دسترسای   اخطای    پردازش مقابل در ابالعا  زمان هم

را فاراهم   -  گاا  باه  گاا   و خطای  حرکات  جاای  باه  اباراف  در زدن جست و کردن
 حساسایت  نتیجاه  در ها، گرافیک نسبت به متن اولویات دارد و اند. در این رسانه ساخته
ها یاک برفاه و   است. رابطه کاربر با این رسانه تر بصری معمو  تجارب و بیشتر بینایی

ساری،   0«پساخوراندی »منفعالنه نیست بلکه کااربر ارتباابی دوبرفاه و فعاا  داشاته و      
تخیال و   سرگرمی، هر مکان، و زمان هر در ارتبابی شبکه به یابیدستکند.  دریافت می

های نسال  های بارز رسانه لیرواقعی از دیگر ویژگی تجارب تسهیل و ساختن پذیر امکان
اناد، در   جدید است. بنابراین، نسل جدید که با این سبک تعامال و پویاایی خاو گرفتاه    

ع کسالت کارده و باه خاوبی باا آن     مواجهه با اللب رویکردهای سنتیِ آموزش، احسا
 . 1کنند درگیر نشده و ارتباط برقرار نمی

                                                           
1. D(Digital)-gen 

2. Feedback  

3. Marc Prensky, Computer games and learning: Digital game-based learning. In J. Raessens 

and J. Goldstein. Handbook of Computer Game Studies. Cambridge, MA: MIT Press. 2005, 

pp. 97-122. 
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این امر موجب شده تا بسیاری از پژوهشاگران و اندیشامندان حاوزۀ آماوزش، باه      
های جدید رو آورده و تالش کنناد کاه   های قابل توجه و جذاب رسانه شناسایی ویژگی

ها که به دلیل نمایند. یکی از این رسانهگیری از آنها در ارائه الگوهای نوین آموزش بهره
های آموزشی  مورد توجه قرار اقبا  گستردۀ کودکان و نوجوانان )مخاببین عمدۀ برنامه

 ای هستند.  های رایانه گرفته، بازی

 ای و آمونش ااااد  های بانی

ای بارای آماوزش را    هاای رایاناه   در اوایل قرن حاضر، پرنسکی ایدۀ استفاده از بازی
. 3رح کرد و اظهار داشت که برای نسل آینده این موضو  امری ببیعای خواهاد باود   مط

 .0ای را برای آموزش برجسته ساخت های رایانه همچنین گی توان بالقوه بازی
 الگوهاایی  بهتارین  از یکیهایی که دارد،  بواسطۀ ویژگی ای،رایانه در حقیقت، بازی

بخاش باشاد. درحالیکاه اللاب      الها  گیرییاد امر در جدید نسل تواند برای که می است
های آموزشی سنتی مشاکل داشاته و تکاالیف مربوباه را باا      کودکان و نوجوانان با نظا 

پردازناد و حتای    ای مای  هاای رایاناه   دهند، با اشتیاق و داوبلبانه به باازی  اکراه انجا  می
عی مانناد  هاای اجتماا  های مرباوط باه باازی یاا هزیناه     )هزینه حاضرند برای آن هزینه

های مختلفی به تبیاین چرایای   نیز بدهند. نظریه عصبانیت والدین یا از دست دادن زمان 
خود »اند. یکی از نظریاتی که به خوبی مورد اقبا  قرار گرفته، نظریۀ این اشتیاق پرداخته

 است.   1«گری تعیین
، 2صاالحیت گری، هر فرد سه نیاز اساسی دارد که عبارتند از: ببق نظریۀ خود تعیین

. صالحیت به احساع موثر و مفید بودن در تعاامال  محیطای و   8و تعلق 5خودمختاری
 ملماوع  مهاار   یاک  های خود اشاره دارد. صالحیتداشتن فرصت برای بیان توانایی

ابمینان در اَعما  فردی است. خودم ختاری، عمل بر اساع عالئق  احساع بلکه نیست،

                                                           
1. Marc Prensky, Digital-game based learning. New York, McGraw-Hill. 2001. 

2. James Paul Gee, What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy. 

ACM Computers in Entertainment, Vol.1, No.1. 2003. 

3. Self-Determination Theory 
4. Competency 
5. Autonomy 
6. Relatedness 
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 تنظاایم و نگهااداری شاارو ، در انتخاااب احساااع هااای فااردی و داشااتن  و ارزش
 تعلق و دلبساتگی  حس داشتن و دیگران با ارتباط به و باالخره نیاز تعلق هاست؛ فعالیت

اشاره دارد. اگر فعالیتی بتواند این سه نیاز اساسی را برآورده کند، فرد انگیازه و اشاتیاق   
ی از عهاده ایان امار    ای باه خاوب   های رایاناه  الز  برای انجا  آن را خواهد داشت. بازی

   .3اند برآمده
نیااز   آلااز باه کاار کارد کاه      هاایی  براحای باازی   ای با در ابتدا، صنعت بازی رایانه

 گذشات  باا  کارد. ارضا مای  تسل  بر اهداف و هاچالش بر تمرکز بریق صالحیت را از
 باا  را خودمختااری  نیااز  بتواناد  تاا  یافات  ای گساترش ها باه گوناه   بازی براحی زمان،
 جدیاد،  های محی  در عمل هایفرصت و هااستراتژی انتخاب اهداف، در پذیری انعطاف
ای، هام   رایاناه  های بازی از مهمی بخش همیشه اجتماعی از برفی، تعامل. بخشد بهبود

هاا   باازی  های اخیار، در سا  حا ، این با. است بوده های بازی،در منز  و هم در کلوب
 از نظار  کاه  را، حتای بارای بازیکناانی    ارتبااط برقراری  فرصت با کمکِ فضای مجازی،

اند، به باوری کاه هماراه باا     جغرافیایی دور از یکدیگر هستند، نیز فراهم کرده موقعیت
 آوردن فاراهم  باا  ای،فزاینده بور ها به گسترش خودمختاری و در کنار صالحیت، بازی

نیااز   ورده کردنمتمایل به برآ اجتماعا  آنالین، و تعامال  در شدن درگیر هایفرصت
   .0اندتعلق شده

کاه دنیاای    2کننداظهار می 1«قهرمان یادگیرنده»ریگبی و پرزیبلسکی با پیشنهاد سازۀ 
کناد،   ای که در آن فرد مانند یک قهرمان عمل مای مجازی )بازی ، با فراهم ساختن زمینه

ناده،  ای برای ارضای نیازهاای اساسای اسات. ساازه قهرماان یادگیر     محی  تسهیل کننده
گاری و همچناین محتاوای اهاداف اساسای )یعنای رشاد         های نظریه خود تعیینانگیزه

                                                           
1. Andrew K Przybylski, C. Scott Rigby, Richard M Ryan, A Motivational Model of Video 

Game Engagement. Review of General Psychology, Vol. 14, No. 2, pp.154–166. 2010. And 

Gavin Reid, Motivation in video games: a literature review. The Computer Games Journal 

1(2), 71-80(special edition). 2012. 
2. Andrew K Przybylski, C. Scott Rigby, Richard M Ryan, A Motivational Model of Video 

Game Engagement. Review of General Psychology, Vol. 14, No. 2, 2010, pp.154–166. 
3. Learner hero 
4. C. Scott Rigby, Andrew K Przybylski, Virtual worlds and the learner hero, How today’s 

video games can inform tomorrow’s digital learning environments. Theory and Research in 

Education, vol.7 (2), 2009, pp.214–223. 
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شخصی و همکاری اجتماعی  را در بر دارد کاه میازان درگیاری و تعهاد یادگیرناده را      
 دهد.  افزایش می

« فلاو »اسات.   3«تجرباه فلاو  »کناد، نظریاۀ    نظریۀ دیگری که انگیزۀ بازی را تبیین می
شاود.   ور مای  رد کامالً در فعالیتی که در حا  انجا  است، لوباه حالتی ذهنی است که ف

این حالت فراتر از توجه کامل بر فعالیت است بلکه فرد با فعالیات یکای شاده و لاذ      
 د ر سات  درک و روشن برد. اجزای الز  برای رسیدن به تجربه فلو عبارتند از: اهداف می
 ماورد  مهاار   باین  فوری؛ وجود تعاد  و مستقیم شود؛ بازخورد انجا  که باید آنچه از
محای ؛   و بدن نیازهای از آگاهی تکلیف؛ فقدان روی بر شده؛ تمرکز ارائه چالش و نیاز
و  زماان؛  از شاده  تحریاف  شکست؛ احساع از ترع خودآگاهی؛ فقدان دادن دست از

دهنادۀ انگیازۀ درونای     مشغو  شدن به تکلیف به خابر خودش که این جزء آخر نشاان 
انگیازد. از   ای است که فرد را به انجا  و تکرار آن بر مای  هیت تجربۀ فلو بگونهاست. ما

 .  0آلی برای خلق و حفح تجربه فلو دارند های ایده ای ویژگی های رایانه این منظر، بازی
ای و یاا اجازا شاکل دهنادۀ آن در امار       گیری از قدر  انگیزشای باازی رایاناه    بهره

تواند به بُارُق مختلفای    وق بشر به بور خاص، میآموزش حق در آموزش، بطور کلی و
بندی کلی، سه رویکارد را بارای یاادگیری براسااع     ون اک در یک دسته .صور  گیرد

کاه از محتاوای موجاود ایان      2ای تجااری  های رایاناه    بازی3: 1بازی مطرح کرده است
« آموزش» آن در که ای  بازی رایانه0توان برای اهداف آموزشی استفاده کرد. ها می بازی
شود. در واقا، در باازی    نامیده می 5«جدی بازی»است و  اولیه هدف سرگرمی، جای به

 فاراهم  یاا  و مفااهیم مختلاف حقاوق بشار     آموزش پیا ، رساندن برای جدی، از بازی،
شود. در این فضا، انتظاارا  و آماوزش،    می استفاده ای مرتب  با آن، تجربه امکان آوردن

شاود. باه عباار  دیگار، باا       ین آموزش در بستر و قالب بازی ارائه میمستقیم بوده اما ا
  سااخت باازی   1گیارد.   های بازی، آموزش صور  میگیری از جذابیت و تواناییبهره

                                                           
1.  Flow Experience 
2. Gavin Reid, Motivation in video games: a literature review. The Computer Games Journal 

1(2), 71-80(special edition). 2012. 

3. Richard Van Eck, Digital game based learning: It’s not just the digital native who are 

restless. Educause Review Vol. 41, No. 2, 2006, pp.16–30. 

4. Commercial off-the-shelf videogames (COTS) 
5. Serious game 
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نویسای و   هاای برناماه   های حل مسأله، مهار آموزان به منظور رشد توانایی توس  دانش
 های براحی بازی.  مهار 

کهل و پویج الروری، با اتخاذ رویکرد دو ، پیشنهاد  شر،در راستای آموزش حقوق ب
آمیاز آسایب    هایی که به جامعۀ صالح هایی براحی شوند که در آنها نگرش بازیاند  کرده
Sambaza Peaceبازی. برای م ا ، 3به چالش کشیده شوندرسانند،  می

باازی دیجیتاالی    0
هاایی کاه بارای    ان نگارش و موبایلی است که از بریق سناریوهای کاارتونی، باه جوانا   

های دیگری نیز بر  دهد. بازیآمیز و هماهنگ نیاز است، آموزش می زندگی لیر خشونت
اند،  اساع اعما  واقعی مرد  در جهان، به منظور نشان دادن واقعیتی جدید، ساخته شده

Slavery Footprintبه عنوان م ا ، 
-عااد  »دهد که در آن افراد  ای ارائه می نظرسنجی 1

شود که چه تعداد افاراد   دهند و سپس به آنها گفته می خود را گزارش می 2«ای مصرفه
ای از اقداماتی که مارد    اند. بعد از آن، مجموعه برای تولید این محصوال  بیگاری کرده

هااا باارای مبااارزه بااا تواننااد باارای کاااهش مصاارف لیراخالقاای و تشااویق شاارکت ماای
 شود.   انجا  دهند، ارائه می 5«داری برده»

هایی هساتند کاه بار     کشند، اللب مشابه بازی ها را به چالش می هایی که نگرش بازی
آمیاز متمرکاز    های تارویج دهنادۀ اَعماا  صالح     ها و مهار  آموزش یک سری از ارزش

آمیز را برای به دسات   ای است که مبارزا  لیرخشونت بازی Country X 8هستند. بازی
هاا، از بریاق باازی     کند. این مهاار   سازی می بیهآوردن آزادی و تضمین حقوق بشر ش

شاود و باه بازیکناان اجاازه      پیچیده با ارائۀ مدلی از تجربیا  واقعی، آماوزش داده مای  
ها را اعما  کنند و نتایج را ببینند.  های خود را براحی کرده، تاکتیک دهد تا استراتژی می
Makerبازی
ۀ خاصی از دنیاای واقعای بکاار    رویکرد مشابهی دارد، اما بازی را در زمین 7
. در این بازی، فرد، نقش یک مقا  عرب یاا اسارائیلی   2برد: تعارض عرب ا اسرائیلی  می
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 .3کند کند و براساع اتفاقا  واقعی برای صلح تالش می را بازی می
های موفقی از اتخاذ هریک از سه رویکرد مطرح شده توس  ون اک در  گرچه نمونه

هایی نیز در اجرایی شدن آنهاا وجاود    ، اما مشکال  و چالش0امر آموزش موجود است
ای تجااری،   های رایاناه  ای آموزشی با کیفیت بازی های رایانه دارد. برای م ا  تولید بازی
 باا  آموزشایِ  هاای  باازی  کمباود  زیرا است، بزرگ اشکالی بودجه زیادی نیاز دارد و این

های  است. از برفی محتوای بازی مدارع در گسترده پذیرش برای جدی مانعی کیفیت،
تجاری محدود بوده و ممکن است کامل و دقیق نباشند یا ارزشِ آموزشایِ قابال بح ای    

های تجاری برای آموزش، یاادگیری تنهاا باه     نداشته باشند. همچنین در استفاده از بازی
نتهای  آموزان نیز م های ساخته شده توس  دانش افتد. بازی عنوان یک اثر جانبی اتفاق می

به نیاز به معلمانی با تجربۀ براحی و ساخت بازی نیاز دارد که موضو  دشاواری بارای   
 . 1اللب افراد است

شامو  و فراگیار    البته از آنجا که مفهو  حقوق بشر، در واق، حقوق اساسای، جهاان  
اسات، تقریبااً در هماۀ     مدنی، سیاسی، اقتصاادی، اجتمااعی و فرهنگای   انسانی در امور 

ای، در روایت، زمینه و یاا اقاداما  ممکان     های رایانه وضوعا  مختلفِ بازیژانرها و م
آ ،  توان مصادیق حقوق بشر را پیدا کارد. چنانچاه در فرضای ایاده     در فضای بازی، می

گیاری از کارشناساان مختلاف در     های تولیدکنندۀ بازی بپذیرند که در کنار بهاره  شرکت
ر باه منظاور لحااظ کاردن مفااهیم و      براحی و ساخت بازی، از متخصصین حقوق بشا 

ای براحی شده  الزاما  حقوق بشر، در سراسر فرایند بازی بهره بگیرند و یا بازی بگونه
باشد که اقدا  یا فعالیتی خالف موازین حقوق بشر، در فضای بازی ممکن نباوده یاا در   

ار داشات  تاوان انتظا   ای متناسب، پسخوراند داده شود، مای  صور  اقدا ، به فرد به گونه
نظر از ژانر یا محتوا، به آماوزش حقاوق بشار منجار      ای تجاری صرف انجا  بازی رایانه

کننده در دنیای باازی، باه صاور      شود. در این روش، فرد بی فعالیتی تفننی و سرگر 
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گیرد. گرچاه باا در نظار داشاتن اینکاه       لیر مستقیم، مفاهیم و قواعد مورد نظر را یاد می
ها به این رویکرد تن نداده و برخی نیز به دالیل مختلاف   شرکت ممکن است بسیاری از

بر و دیربازده بدانند و همچنین باا در   مخالف آن باشند و یا آموزش مبتنی بر آن را زمان
رساد   ای تولید شدۀ فعلی و موجود در بازار، به نظر می های رایانه نظر گرفتن حجم بازی

های موجاود، مصاادیق رعایات یاا      ر محتوای بازیتر آن است که د تر و عملی بینانه واق،
نقض حقوق بشر و مفاهیم و الزاما  مرتب  با آن را شناسایی کرده و آموزش داد که در 

 که نقدهایی نیز به آن وارد است.    3اک است واق، این همان رویکرد او  ون
ای در امار   های رایانه توان از بازی عالوه بر رویکردهای ذکر شده، راه دیگری که می

است. در گیمیفیکیشن از کلیت بازی خباری نیسات    0آموزش بهره جست، گیمیفیکیشن
شود؛ یعنی برخالف رویکردهاای قبال    بلکه از عناصر بازی در زمینه آموزش استفاده می

ای نیسات اماا در    نشانه« بازی»کند، از  می« بازی»که قالب کلی بازی حفح شده و کاربر 
 اند.   اصر بازی آمیختهها، با عن عوض، فعالیت

 ایمیفیکیشن

انگیازه در انجااا     باه منظاور ایجااد مشاارکت و     نوآوراناه  رویکاردی  گیمیفیکیشان 
 اسات  این گیمیفیکیشن اولیۀ ایدۀ. است هایی مانند خرید، تغییر رفتار یا آموزش فعالیت

 یان ا. شاود  اساتفاده  دیگر )لیر از سرگرمی  اهدافی برای ها بازی انگیزشی قدر  از که
 و وکاار  کساب  شاامل  مختلاف  هاای  زمیناه  بازاریابی شرو  شد و سپس به از ابتدا ایده

از جملاه   متنوعی اهداف با حاضر حا  در گیمیفیکیشن های محی  آموزش انتشار یافت.
باه   گیمیفیکیشان . گیرناد  مای  قرار استفاده مورد آموزش، و مدارع در یادگیری افزایش
. 1تعریاف شاده اسات    «بازی لیر های زمینه در ازیبراحی ب عناصر از استفاده»صور  
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 :3چهار جز مهم این تعریف عبارتند از
 کاه توسا    گیرناد،  می قرار مصنوعی ای منازعه در افراد آن در که : سیستمی0بازی .3

شاود. باازی خاود شاامل ایان       مای  سنجش قابل نتایجی به شده و منجر قوانین تعریف
قوانینی که چگونگی رسایدن باه آن هادف را     عناصر است: هدفی که باید به آن برسیم،

کنند، سیستم بازخورد که ابالعاتی در مورد میزان پیشرفت و رسیدن به هدف  تعیین می
 کند. فراهم می

هاای   کند. بازی کمک می 2های جدی : به تمایز مفهو  گیمیفیکیشن از بازی1عناصر .0
حالیکه گیمیفیکیشن، از  عیار برای اهداف لیر سرگرمی هستند در هایی تما  جدی، بازی

 کند.   عناصر خاصی از بازی استفاده می
یاا   8هاای مبتنای بار باازی     : به استفاده از براحی بازی به جاای فنااوری  5براحی .1
 های مربوط به حوزۀ بازی اشاره دارد.  روش
های لیربازی: همانطور که قبال گفته شد، حیطه کاربرد گیمیفیکیشان بسایار    زمینه .2

باه  « های لیربازی زمینه»دود به زمینۀ خاصی نیست. بنابراین عبار  گسترده است و مح
 کند.   خوبی آن را توصیف می

 براحای  عناصار  ادلاا   و ساازی  پیاده کاربرد، گیمیفیکیشن، در واق، فرایند انتخاب،
 دیجیتاا   فناوری با بیشتر گیمیفیکیشن گرچه.آنها است صرف از استفاده جای به بازی،
تحقق گیمیفیکیشن  نیست و مرتب  دیجیتا  های رسانه به تنها کیشنگیمیفی است، همراه

 است. پذیر امکان دیجیتا  نیز لیر در فضای

 بانی دا ایمیفیکیشن   عناصر

 از مشخصای  و خااص  های بازی هستند که مولفه عناصر گیمیفیکیشن، اصلی اجزای
هاای  فهرسات  ار برد.به ک گیمیفیکیشن در توان آنها را کنند که می توصیف می را ها بازی
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شود، ارائه شاده اسات. اماا     استفاده گیمیفیکیشن در تواند می که بازی عناصر از مختلفی
 ، نماودار 1 پیشاروها تاابلوی   ،0هاا  نشاان  ،3امتیاازا   از عبارتند بازی ترین عناصر معمو 
  2. 7ها تیمی هم و 8آواتارها ،5معنادار های داستان ،2عملکرد

آمیااز  گیمیفیکیشاان هسااتند کااه باارای انجااا  موفقیاات  امتیااازا  از اجاازای اصاالی
تارین   شاوند. یکای از مهام    هایی خاص در محی  گیمیفیکیشن، پااداش داده مای   فعالیت

 اهداف امتیازا ، ارائه پسخوراندی سری، و مداو  و پاداش مانند است.  
ها، بازنماایی بصاری از دساتاوردها در محای  گیمیفیکیشان هساتند و میازان         نشان
دهند. کسب یک نشان بستگی باه مقادار    ی به اهداف یا انجا  سطوح را نشان میدستیاب

 تواند کارکردهای زیادی داشته باشد.   امتیازا  یا انجا  فعالیتی خاص دارد و می
 شاان  موفقیات  براسااع  معماوالً  کاه  اسات  بازیکنان همه از لیستی پیشروهاتابلوی 

تواناد تعیاین کناد کاه در یاک فعالیات        مای  اپیشروهاند. بنابراین، تابلوی  شده بندی رتبه
 خاص، چه کسی از همه بهتر عمل کرده است.  

 مقایسه دیگران با را فرد عملکرد ،پیشروهاتابلوی  با مقایسه در عملکرد، نمودارهای
 نماودار  نمایناد. بناابراین،  مای  ارزیاابی  زمان بو  در را او خود عملکرد بلکه کنند، نمی

 ارائاه  قبلای آنهاا   عملکارد  باا  مقایساه  در را افراد عملکرد به مربوط عملکرد، ابالعا 
   .دهد می

شود و اشاره به این امر دارد که افاراد در   داستان معنادار، به عملکرد فرد مربوط نمی
 کنند.   محی  گیمیفیکیشن زندگی می

آواتارها، بازنمایی بصری از فرد، در محی  باازی یاا گیمیفیکیشان هساتند. معماوالً      
 شوند.   ها توس  افراد انتخاب یا خلق میآواتار
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ها، که شامل دیگر افراد واقعی یا کاراکترهای مجازی لیر واقعی  و باالخره، هم تیمی
 تواند تعارض، رقابت یا همکاری ایجاد کند.   است، می

هاای   ایدۀ اصلی در گیمیفیکیشن این است که با بکارگیری عناصار باازی در محای    
انگیزشِ الز  برای فعالیت یا رفتار مورد نظر ایجاد شاود. اینکاه   لیربازی مانند آموزش، 

گری قابل تبیاین   کنند با نظریۀ خودتعیین چگونه این عناصر نیروی انگیزشی را ایجاد می
 است.

اگر بی فعاالیتی، ساه   گری،  همانطور که پیش از این ذکر شد، ببق نظریۀ خودتعیین
و تعلق برآورده شود، فرد انگیزه و اشتیاق نیاز اساسی فرد یعنی صالحیت، خودمختاری 
 الز  برای انجا  آن فعالیت را خواهد داشت.

تاابلوی  هاا یاا    تواند به عناصر امتیازا ، نمودار عملکرد، نشاان  نیاز به صالحیت می
تواناد حاس صاالحیت را     ارجا  داده شود. کارکرد پسخوراندی این عناصر می پیشروها

ری که شامل دوجنبۀ آزادی تصمیم و معناداری کار است، تحریک کند. نیاز به خودمختا
شود. با انتخاب آواتاار و باه کماک داساتان،      با عناصر آواتار و داستان معنادار تأمین می

کنند؛ و باالخره عناصر داساتان   افراد اَعمالشان را به صور  معنادار و اختیاری تجربه می
دهند؛ هدفی مشاترک کاه بای داساتانی      میها نیاز به تعلق را پوشش  تیمی معنادار و هم

 3تواند تجربه تعلق اجتماعی را پرورش دهد. یابد، می معنادار انتقا  می
ای که رویکرد گیمیفیکشن را برای آماوزش حقاوق    گرچه نگارنده تا به امروز نمونه

تواناد ناشای از نااتوانی در دسترسای باه       بشر به کار گرفته باشد، نیافته اسات )کاه مای   
های مشابه نتایج    مربوط به آن باشد ، با این حا ، کاربرد گیمیفیکیشن در زمینهابالعا

یک برنامۀ مربوط به تلفن  Commonsای را نشان داده است. به عنوان م ا   دلگر  کننده
هاای شاهری خاود     سازی ماورد نیااز در محای     همراه است که به افراد برای گزارش به

 Actsکناد.   این پیشنهادها را به مقاما  محلی منتقل مای دهد و در عین حا ،  می 0امتیاز

of Kindness آمیزی را که در زندگی خود انجاا    دهد تا اعما  محبت به افراد اجازه می
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که به پو   0گیرد ، وجهی تعلق می 3کنند، ارسا  کنند. به هر پ ست دهند یا مشاهده می می
توس  افرادی کاه بیشاترین امتیااز را    ای که،  شود و به موسسا  خیریه واقعی تبدیل می

توان امیدوار بود که مشابه این رویکارد،   . می1شود اند، انتخاب شده، اهدا می کسب کرده
 برای آموزش مفاهیم و مصادیق حقوق بشر به کار گرفته شود.

 بندی جمع

ای یکای از   هاای رایاناه   های دیجیتالی و بویژه بازی برای نسل جدید فراگیران، رسانه
اند. این گسترش و فراگیری، چگاونگی یاادگیری و    زای الینفک زندگی روزمره شدهاج

ترجیحا  فراگیران را تحت تاثیر قرار داده و متخصصین امر آموزش را به تجدیاد نظار   
گیاری از   های آموزش وا داشته است. در این راستا،گیمیفیکیشن با بهره و تأمل در روش
هاای   آمیازی را در حاوزه   رویکارد جدیاد و موفقیات   ای،  های رایاناه  اجزای اصلی بازی

مختلف از جمله آموزش مطرح کرده است. به بوریکه برای آموزش هرگونه مفهومی از 
تاوان از   جمله حقوق بشار، و بارانگیختن انگیازۀ مشاارکت و یاادگیری فراگیاران، مای       

 های بالقوۀ این رویکرد به خوبی بهره جست. پتانسیل
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 ها ها و فرصت حقوق بشر؛ چالش ای و های رایانه بازی

 *خسروی یلدا

 چکیده

هاای حاائز اهمیات تعهادا      با عنایت به اینکه امروزه حقوق بشار یکای از حاوزه   
ای های رایاناه دهد، نقش پررنگ بازیالمللی تشکیل میها را در عرصه ملی و بیندولت

طه این دو پایش رو  هایی را پیرامون رابها و فرصتدر زندگی روزمره اک ر افراد، چالش
شود که آیا آنچاه افاراد   دهد: از یک برف این پرسش اساسی به ذهن متبادر میقرار می

دهند ]به باور مشاخ    در حریم خصوصی خود و در راستای آزادی بیانشان انجا  می
ها کنتر  شاود یاا خیار؟ اگار     ای[ به لحاظ محتوایی باید از جانب دولتهای رایانهبازی

 ت علت چیست و محدوده آن تا کجاست؟پاسخ م بت اس
ها ظرفیتی را بارای  از برف دیگر استفاده گسترده و مکرّر از انوا  و اقسا  این بازی

کند و کنشگران حقوق بشر را باا ایان پرساش روبارو     انتقا  مفاهیم گوناگون فراهم می
اساتفاده   توان از این ظرفیت برای انتقا  مفااهیم حاوزه حقاوق بشار    نماید که آیا می می

 نمود یا خیر؟
هاای ساایر   ها مستلز  درنظار گارفتن یافتاه   بدون شک پاسخ دقیق برای این پرسش

شناسی و ... است. مقالاه حاضار در   شناسی، روانهای علو  انسانی از جمله جامعهرشته
ای و مفااهیم مقارر در حاوزه حقاوق بشار را در      های رایاناه نظر دارد ارتباط میان بازی

 های فوق مورد مداقه قرار دهد.شچارچوب پرس
 

هاای  حقوق بشار، حاق بار حاریم خصوصای، آزادی بیاان، باازی        واژگان کلیدی:

                                                           
 بباببایی)ره  عالمه دانشگاه عمومی، المللیبین حقوق رشته دکتری دانشجوی. *

khosraviyalda@yahoo.com 
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 ای رایانه

 1بیا  مسأل 

ای کم و بیش ساعاتی از زنادگی روزماره افاراد را باه خاود      های رایانهامروزه بازی
هاای  باازی اند. به عنوان نموناه در ایاران، برابار گازارش ساازمان ملای       اختصاص داده

. دالیل این میزان 0ساعت در بی روز است 3.5ها ای، میانگین استفاده از این بازی رایانه
هاایی  های سنی پرسشای و علل جذابیت آنها برای کلیه گروههای رایانهاشتیاق به بازی

مجزا هستند که فرصت بررسی آنهاا در پاژوهش حاضار نیسات. آنچاه از زاویاه نگااه        
ای چیست و آیا های رایانهکند این است که ماهیت بازیتوجه می های بشری جلب حق
تاوان از آنهاا باه    دانست و در نهایت اینکاه آیاا مای   « بیان»ها را نوعی توان این بازیمی

 عنوان ابزاری در راستای فعالیت کنشگران حقوق بشر استفاده نمود؟
ای هاای رایاناه  و بازیهای مواجهه حقوق بشر در این نوشتار ابتدا به بررسی چالش

ای هاای رایاناه  هایی که ظرفیت ایجاد شده توسا  باازی  شود، سپس فرصتپرداخته می
 گیرد.فراهم نموده، مورد مداقه قرار می

 ای: های ااااد  های مواجه  حقوق بشر و بانی چالش

ای را تبیاین نماود و ساپس    های رایاناه ها ابتدا باید ماهیت بازیبرای ارزیابی چالش
های آن را در چارچوب نظا  حقوق بشر مورد بررسی قرار داد. لذا در اداماه  محدودیت

به ترتیب به ماهیت، محدوده و معیار ارزیابی ضرور  اعماا  محادودیت در رابطاه باا     
 پردازیم.  ای میهای رایانهبازی

 ای، ابزار بيان های رایانهبازیـ 9

مقرر 39در عرصه حقوق بشر در ماده  اعالمیه جهانی حقوق بشر به عنوان سند مادر
هرکس برخوردار از حق آزادی عقیده و بیان است؛ این حق مشتمل اسات بار   »دارد: می

                                                           
دریغ سرکار خانم دکتر بهناز دوران میسر نبود. نگارناده کماا    نگارش این مقاله بدون رهنمودهای عالمانه و بی .3

 سپاسگزاری را از ایشان دارد.
، باااه نقااال از:  3192آذر  7، "هااااسااااعت باااازی ویااادئویی توسااا  ایرانااای    3.5جاااا  روزاناااه  ان" .0

http://ircg.ir/fa/news/3511  

http://ircg.ir/fa/news/3511
http://ircg.ir/fa/news/3511
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وجاو و کساب و   گونه دخالتی و نیز آزادی در جسات آزادی در داشتن عقاید بدون هیچ
تاوان  مای «. 3بادون در نظار گارفتن مرزهاا     ایهر رسانهنشر ابالعا  و افکار از بریق 

 «.  0ایهر رسانه»الحظه نمود که برابر اعالمیه آزادی بیان ناظر است بر م
های مجم، عمومی، به لحاظ ماهیتی رلم اینکه اعالمیه به عنوان یکی از قطعنامه علی
آوری همچون می اق حقوق مادنی  بخش اسناد الزا شود، ولی الها آور محسوب نمیالزا 

هارکس حاق آزادی بیاان    »بیان شده است:  0ل بند آن ذی 39و سیاسی بوده که در ماده 
دارد. این حق شامل آزادی تفح  و تحصیل و اشاعه ابالعاا  و افکاار از هار قبیال     
بدون توجه به سرحدا  خواه شفاهاً یا به صور  نوشته یا چاپ یا به صور  هنری یه 

 «.1باشددیگر به انتخاب خود می هر وسیلهبه 
ایست ولی با ایان وجاود   داللت ماده بر هر نو  وسیله شود،همانطور که مالحظه می

رساد تفاسایر کمیتاه    ممکن است بر سر این مورد اختالف وجود داشته باشد. به نظر می
 تواند روشنگر باشد.حقوق بشر از این ماده می

 39باه تفسایر مااده     12کمیته حقوق بشر ساازمان ملال در نظریاه عماومی شاماره      
از کلیاه اشاکا     39مااده   0بند »نظریه عمومی آمده است که:  30پرداخته است؛ در بند 

کند؛ اعم از شفاهی، نوشته، زباان اشااره و بیاناا  لیرکالمای همچاون      بیان حمایت می
تصاویر و اشیاء هنری. اشکا  بیان عبارتند از کتب، روزنامه، نشریه، پوستر، بنر، پوشاش  

ی و الکترونیکی و بیانا  مبتنی تصویر-و اظهارا  حقوقی. همچنین کلیه اشکا  صوتی
 «2شود.بر اینترنت را شامل می
هاای اخیار باه ایان     نیاز در ساا    5های مشهور دادگاه عالی امریکادر یکی از پرونده

                                                           
، متن ترجمه شده فارسی از: محمادعلی موحاد، در خاناه اگار کاس      3922اعالمیه جهانی حقوق بشر، مصوب  .3

 .3120ارنامه، زمستان است، چاپ او ، نشر ک
2. Any media. 

 ، متن ترجمه شده فارسی از: محمدعلی موحد، همان.3988می اق حقوق مدنی و سیاسی، مصوب  .1
4. UN Human Rights Committee (HRC), General comment no. 34, Article 19, Freedoms of 

opinion and expression, 12 September 2011, CCPR/C/GC/34. 

5. BROWN, GOVERNOR OF CALIFORNIA, et al. v. ENTERTAINMENT MERCHANTS 

ASSOCIATION et al. certiorari to the United States court of appeals for the ninth circuit 

Argued November 2, 2010—decided June 27, 2011, No. 08–1448.  
ای هاای رایاناه  های تولید، توزی،، پخش، فروش و اجاره باازی ی از شرکتاین پرونده در راستای اعتراض اجتماع

ای خشان ابتادا در   های رایانهنسبت به مصوبه ایالت کالیفرنیا مبنی بر اعما  محدودیت بر فروش و اجاره بازی
ید قرار دادگاه تجدیدنظر بخش نه مطرح شد و در نهایت رای این مرج، در دادگاه عالی ایاال  متحده مورد تای

 گرفت.
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پرسش پاسخ داده شده است. قضا  دادگاه عالی در رای خود چناین اساتدال  نمودناد    
قرار دارناد. باه    3ساسی امریکاای تحت حمایت اصالحیه او  قانون اهای رایانهکه بازی

های تحت حمایت، ها و فیلمها، نمایشنامهای همچون کتابهای رایانهعقیده ایشان بازی
دهند و اصاو  بنیاادین   ای انتقا  میهای ادبی رسانههایی را از بریق ابزارها و جلوهایده

 .0ندکنای تغییر نمیآزادی بیان برای برق مختلف و متفاو  ارتباط رسانه
هاای  رسد با عنایت به مطالب فوق بتوان این نتیجه حاصل نمود که باازی به نظر می

ای اساساً شکلی از بیان هستند؛ هرچند این شکل ممکن است در نگاه او  با برق رایانه
شناخته شده بیان متفاو  باشد ولی با توجه به تعریاف موسا، می ااق و تفسایر کمیتاه      

، نه تنها مانعی برای شاناختن آنهاا باه عناوان     «ایهر وسیله»حقوق بشر بر داللت آن بر 
های مقارر در اساناد حقاوق    شکلی از بیان وجود ندارد، بلکه برای تحقق کامل حمایت

 بشری باید آنها را به عنوان شکل نوظهوری از بیان به رسمیت شناخت.
هاای  ه با باازی الذکر، در رابطالز  به ذکر است که با توجه به تعاریف و تفاسیر فوق

ها هر دو از حق بر آزادی بیان برخوردارناد  کننده این بازیای تولیدکننده و استفادهرایانه
ای از این حق سروکار دارند؛ تولید محتوا و اساتفاده از محتاوا هاردو    و هرکدا  با جلوه

 شوند.هایی از آزادی بیان هستند، فارغ از اینکه از بریق چه ابزاری منتقل میبخش
گردد کاه  ای به عنوان شکلی از بیان این پرسش مطرح میهای رایانهبا شناختن بازی

محدوده آزادی این شکل از بیان تا کجاست و آیا باید قائل به محدودیت بارای آن باود   
یا خیر؟ اگر پاسخ م بت است چه معیاری برای محدودسازی بایاد ماورد اساتفاده قارار     

اند معیااری بارای تحدیاد آن باشاد؟ آیاا مخاباب ایان        توبگیرد؟ آیا محتوای بازی می
ها تاثیری در محدودسازی آنها دارد؟ در ادامه سعی بر آن خواهد باود کاه تاا حاد      بازی

 ها پاسخ داده شود.امکان به این پرسش
 

                                                           
1. Amendment I: Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or 

prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or 

the right of the people peaceably to assemble, and to petition the government for a redress 

of grievances. 
2. "Brown v. Entertainment Merchants Association." Oyez. Chicago-Kent College of Law at 

Illinois Tech, n.d. Apr 23, 2016. <https://www.oyez.org/cases/2010/08-1448> 
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 ایهای رایانهمحدوده آزادی بيان در بازی ـ3

بار آزادی  « حق»ر از برای پرداختن به محدودسازی ابتدا باید مشخ  کنیم که منظو
بیان چیست. حق از مفاهیمی است که از دیرباز مورد استفاده قرار گرفتاه ولای اماروزه    
درک افراد از حق نسبت به گذشته بسیار متفاو  اسات. مفهاو  حاق مسایری باوالنی      

توان در هنگا  تبیاین  بی کرده است. نمی 0«حق داشتن»به « 3حق بودن»برای رسیدن از 
ی نظریه برای آن سیر تاریخی این مفهو  را از نظر دور نگاه داشات و  ائهمفهو  حق و ار

ی تااریخی حاق و   ی اِعما  و تضمین، ساابقه آن را تحلیل نمود. به خصوص در عرصه
گیارد و گااهی مستمساکی بارای نقاض و عاد        حقوق بشر بسیار مورد استناد قرار می

 .1شودتضمین می
گیرد این است که حق به انسان صرفاً باه  رار میآنچه در تبیین مفهو  حق سنگ بنا ق

گونه صفت دیگر و کرامت ذاتی انسان مالک گیرد و نه هیچدلیل انسان بودنش تعلق می
است. کرامت ذاتی انسان تعبیر دیگری از لایت باودن وی اسات. مطاابق اصال لایات      

تاوان بارای   هر انسانی باید لایت خویشتن انگاشته شود و هایچ انساانی را نمای   »بودن 
. نتیجه لایات باودن انساان و ممنوعیات     2«رسیدن به هدف انسانی دیگر وسیله قرار داد

 ها با یکدیگر است.  ی ابزاری از وی، برابری ارزشی همه انساناستفاده
 پیرامون مفهو  حق نظریا  گوناگونی وجود دارد. حق در مفهاو  ماورد نظار مقالاه    

هاا  ای حمایت از کرامت ذاتی و برابری انساان است که بر« ادعایی تضمین شده»حاضر 
ایجاد گشته و مرتب  با هسته اصلی هویت انسان )فاعلیت اخالقی  و در حقیقت بخشی 

 باشد:های ذیل میاز شخ  بودن انسان است. حق در چنین مفهومی دارای ویژگی
هاای بنیاادین )در اینجاا ارزش    ابزاری است؛ به عبار  دیگار در خادمت ارزش   -
 حیا  انسان یا لایت بودن او  قرار دارد و از این رو بریقیت دارد، نه موضوعیت. ذاتی

فردگراست؛ حق به منظور حمایات از کرامات ذاتای فارد در برابار حکومات و        -
 جامعه تأسیس گشته است.  

                                                           
1. To be right. 

2. To have right. 

، نیمساا   3192، 02های بشار، پژوهشاهای حقاوقی، )شاماره     وی، معیارهای تحدید حقوق و آزادییلدا خسر .1
 .371و  370دو  ، ص  

 .120 ، ص  3122،  23، فصلنامه باروری و ناباروری، )شماره «ی حقنظریه». راسخ، 2
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حداقلی است؛ از آنجایی که حق تنها در پی حمایت از فرد و تضمین ادعای وی  -
گیرد و گردد و صرفاً کیان فرد را در نظر میمحسوب میاست، مقتضای حداقلی عدالت 

 نه مناف، و مصالح جم، را.

برف است؛ برای آنکه بتوان فرد را فاعل اخالقی دانست باید به لحاظ اخالقی بی -
های خود آزاد و فارغ از هر قید و بندی باشد. از هماین  وی در انتخاب و اِعما  انتخاب

گردد. حق مورد نظر مشخ  می« حق داشتن»و « بودنحق »نقطه است که تفاو  میان 
است. لذا مطابق این دیدگاه اینکه محتوای عملای  « حق داشتن»در این پژوهش مبتنی بر 

دهم، حق است یاا بابال ]در مفهاو  حاق باودن[      که من در قالب حق داشتن انجا  می
د جهت انتخااب  ی آزادارد. اراده 3«حق بر خطا بودن»توان گفت فرد مالک نیست و می
تاوان  برفی اخالقی حق قابلیت تحقق دارد و تنها بادین وسایله مای   صرفاً با ویژگی بی

 .0موجودی ارزشی باقی ماند
مسلم آن است که حقوق بشر و در اینجا به بور مشاخ  حاق بار آزادی بیاان در     
چااارچوب تحقااق عاادالت بااه عنااوان بخشاای از اقتضااائا  آن، خااواه ناااخواه تاااب،    

ها یا درونی هستند )تزاحم حقوق بشار باا   گیرد؛ این محدودیتیی قرار میها محدودیت
 یکدیگر  یا بیرونی )تزاحم حقوق بشر با مصلحت عمومی .

اناد. می ااق حقاوق مادنی و     ها در اسناد حقوق بشری منعکس شاده این محدودیت
 دارد: مقرر می 39ماده  1سیاسی در بند 

هاای خاصای   ه مساتلز  حقاوق و مساؤولیت   این ماد 0اعما  حقوق مذکور در بند »
 است و لذا ممکن است تاب،

های معینی بشود که در قانون تصریح شده و بارای اماور ذیال ضارور      محدودیت
 داشته باشد:

 الف  احترا  حقوق و حی یت دیگران.
 «ب  حفح امنیت ملی یا نظم عمومی یا سالمت یا اخالق عمومی.

 کند:یمی اق نیز مقرر م 02همچنین ماده 
  هرگوناه دعاو  باه    0  هرگونه تبلیغ برای جنگ به موجب قانون ممنو  است. 3»

                                                           
1. Right to be wrong. 

  ، 3123، آذر 11بازتااب اندیشاه، )شاماره     ،«حق و تکلیف در عصار قادیم و جدیاد   »وگو با دکتر راسخ گفت. 0
 .38ص 
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کینه ملی یا نژادی یا دینی که محرک تبعیض یا مخاصمه یا اعما  زور باشد باه موجاب   
 «قانون ممنو  است.

مااده   1ذیل تفسایر بناد     12کمیته حقوق بشر سازمان ملل در نظریه عمومی شماره 
ها نباید حق مورد نظر اعما  این محدودیت»ائل بر این دیدگاه است که ق 02و ماده  39

کند که ارتباط میان حق و محدودیت و ارتبااط  را به مخابره بیاندازد. کمیته یادآوری می
می ااق   5مااده   3میان قاعده و است ناء نباید معکوع شاود. کمیتاه همچناین متاذکر بناد     

ررا  این می اق نباید به نحاوی تفسایر شاود کاه     هیچ یک از مق"گردد دائر بر اینکه  می
متضمن ایجاد حقی برای دولتی یا گروهی یا فردی گردد کاه باه اساتناد آن باه منظاور      

های شناخته شده در این می اق و یا محادود نماودن آن   تضیی، هریک از حقوق و آزادی
و اقادامی باه   بینی شده است مبادر  به فعاالیتی بکناد   بیش از آنچه در این می اق پیش

 «3."عمل آورد
های مقرر برای آزادی بیان را باید به صور  یاک مجموعاه نگریسات و    محدودیت

توان تنها بخشی از آن را فارغ از زمینه، مالک قرار داد. به عبار  دیگر کلیه شارای   نمی
برای اعماا  محادودیت بایاد محقاق گردناد تاا ایان محادودیت موجاه جلاوه کناد؛            

الذکر مقارر شاده باشاند. هار     های فوقتوس  قانون و برای ضرور  ها بایدمحدودیت
علت دیگری، حتی اگر در سایر مواد می اق به عنوان ضاابطه محادودیت شاناخته شاده     

تواند مالکی برای اعما  محدودیت قرار بگیرد. عالوه بر اینها، کمیتاه حقاوق   باشد، نمی
هاا جازء وظاایف دولات     ودیتبشر رعایت ضرور  و تناسب را نیز هنگا  تقریر محد

 .0داندمی
 توان ذیل سه ضابطه مشخ  قرار داد:های مقرر را میمحدودیت
 هر محدودیتی باید به وسیله قانون مقرر شده باشد.   .3

هاا بایاد از قبال    قانونگذاری شفاف و روشان پیراماون محادودیت    .3.3
 صور  گرفته باشد.

 قانون باید به قدر کافی در دسترع باشد. .3.0

 ی قانون وجود داشته باشد.بینی به وسیلهامکان پیش .3.1

                                                           
1. UN Human Rights Committee (HRC), General comment no. 34, Article 19, Freedoms of 

opinion and expression, 12 September 2011, CCPR/C/GC/34, Para 21. 
2. Ibid, Para 22. 
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 محدودیت وض، شده باید هدف مشروعی را دنبا  کند. .0

 حفح حقوق دیگران .0.3

 حفح مصلحت عمومی .0.0

 ی دموکراتیک ضروری باشد.محدودیت وض، شده در یک جامعه .1

« 3مصالحت عماومی  »شاود  ترین مفهومی که آزادی بیان باا آن مواجاه مای   خطرناک
ونی نسبت به این مفهو  اتخاذ شده است ولی آن رویکردی در است. رویکردهای گوناگ

مصلحت عمومی به بور عمده به عناصر اجتماعی »اینجا مالک قرار گرفته که مطابق آن 
نمایاد منااف، آناان را در پرتاوی معیارهاایی      کند و تالش میها نظر میموجود در انسان

داند در این دنیا تنهاا زنادگی   می تفسیر کند که راهنمای فرد عاقل و با وجدانی است که
 .0«کند و باید رفتار خود را با مناف، دیگران و خیر همگانی تطبیق دهد نمی

 مصلحت عمومی دارای ارکان ذیل است:
 نظم، امنیت، حداقل بهداشت، حداقل رفاه و حداقل آموزش.  

بتاه در  اناد. ال ظهور یافتاه « عمومی»این ارکان در اسناد حقوق بشری اللب با وصف 
تارین  نیز شاده اسات کاه شااید بتاوان آن را مابهم      « اخالق عمومی»این اسناد اشاره به 

ضرور  احصاء شده دانست. بدون تردید هنجارهایی از قلمرو اخالق به قلمرو حقاوق  
ورود پیدا کرده است ولی ماهیت هنجار اخالقی با هنجار حقوقی متفاو  اسات، حتای   

هساتند، یعنای افاراد    « خودآییناناه »هنجارهای اخالقی  اگر شباهت ظاهری داشته باشند.
کنند که مورد تایید عقل و وجدانشاان باشاد؛ در   انسانی تنها هنجاری را بر خود الزا  می

اناد  اند و همه اشخاصی که تااب، نظاا  حقاوقی   «دگرآیینانه»حالی که هنجارهای حقوقی 
هاا باه لحااظ اخالقای ماورد      باید از هنجارهای آن نظا  تبعیت کنند، خاواه ایان هنجار  

 .  1قبولشان باشد یا خیر
های حق که در ابتدای این مقاله برشامردیم، چنانچاه حاق را باه     با توجه به ویژگی

ای باه لحااظ   هاای رایاناه  برف بدانیم، در اینجا اینکاه محتاوای باازی   لحاظ اخالقی بی

                                                           
1. Public Interest. 

)مقااالتی در فلسافه   حق و مصالحت   محمد راسخ،در  ،«آمدی بر تئوری مصلحت عمومیدر». ادگار بودنهایمر، 0
 .303 ، ص3127حقوق، فلسفه حق و فلسفه ارزش ، )تهران: انتشارا  برح نو، چاپ سو ،

)مقاالتی در فلسفه حقوق، فلسفه حق و فلسفه  0محمد راسخ، حقوق اقتضای حداقلی عدالت، حق و مصلحت  .1
 .352و  357، تهران، ص  3190خ، نشر نی، چاپ او ، محمد راس، ارزش 
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د. نکتاه شاایان   القاعده نباید عاملی برای محادودیت شاو  اخالقی چه وضعیتی دارد علی
دهاد  توجه این است که انسان به عنوان فاعل اخالقی تنها زمانی فعل اخالقی انجا  مای 

ناه شادنی   »که اعمالش ناشی از اراده آزاد خودش باشد. تحصیل چنین امری باا قاانون   
است و نه مطلوب. اخالقی شدن تنها در سایه عدالت ممکن است کاه بایش و پایش از    

 «. 3آوردها فراهم میبودن را برای فرد فرد انسانهر چیز شرای  انسان 

االجرا آمده و حداقل امر ایان  با همه این تفاصیل این قید در اسناد حقوق بشری الز 
ها لحاظ گردد. کمیته حقوق بشر در است که باید با دقت و احتیاط در اعما  محدودیت

اسات کاه مفهاو  اخاالق از     های عمومی خود این نکته را مورد تاکیاد قارار داده   نظریه
هاایی  گیرد؛ در نتیجه محادودیت های اجتماعی، فلسفی و دینی متعددی نشأ  میسنت

شوند باید مبتنی بر اصاو  باشاند ناه اینکاه از یاک      که برای حمایت از اخالق مقرر می
ها باید در سایه جهانشمو  بودن حقوق بشار  سنت خاص ریشه بگیرند. این محدودیت

 .0یض اعما  گردندو اصل من، تبع
-ها از بریق ضواب  برشمرده، باید معیااری بارای انادازه   برای اعما  این محدودیت

هاا و  رسید ابتدا محتوای این باازی ای انتخاب شود. به نظر میهای رایانهگیری در بازی
 ها به شمار آیند.سپس مخابب آنها بتوانند معیاری برای سنجش تحقق ضرور 

 ای های ااااد ضروات اعمال محدودات بر بانیمعیاا ااناابی  ا3

شاود:  همانطور که گفته شد، برای سنجش ضرور  دو معیاار باه ذهان متباادر مای     
ای که در ادامه هریک مورد مداقاه  های رایانهای و مخابب بازیهای رایانهمحتوای بازی

 گیرند.قرار می

 ایهای رایانهمحتوای بازیـ 9.9

هاا در ساا    گاردد؛ ایان باازی   ای به دهه هفتاد میالدی باازمی نههای رایاسابقه بازی

                                                           
 محمد راسخ، حقوق اقتضای حداقلی عدالت، همان.  .3

2. UN Human Rights Committee (HRC), CCPR General Comment No. 22: Article 18 

(Freedom of Thought, Conscience or Religion), 30 July 1993, CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, 

Para 8 and UN Human Rights Committee (HRC), General comment no. 34, Article 19, 

Freedoms of opinion and expression, 12 September 2011, CCPR/C/GC/34, Para 32. 
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. بهباود کیفیات و   0ای شده  آلااز شاد  )یک بازی تنیس روی میز رایانه« 3پنگ»با  3970
ها و پیشرفت علو  الکترونیک و رایانه باعث گسترش روزافزون ایان رساانه   تنو  بازی

های ویادیویی  کت سازنده بازیبالغ بر بیست شر 3978در جوام، گشت. در پایان سا  
ای همچاون ساایر   های رایاناه . بازی1قابل استفاده در منز  در این عرصه حضور داشتند

-های آموزشیاند و هم ظرفیتها هم مورد انتقاد فراوان قرار گرفتهها در بی سا رسانه

هاای  محققان شرو  باه ارزیاابی تاأثیرا  باازی     3922شان ستایش شده است. در سا  
های گوناگون نمودند. نتایج اولیه ارائه شده در یک کنفرانس حمایات  ای در حوزهرایانه

هاا تاکیاد   های م بات پارداختن باه باازی    بر جنبه 3921در سا  « آتاری»شده به وسیله 
هایی ای همچون تماشای تلویزیون فرصتهای رایانهداشت. اعتقاد بر این است که بازی

آورد با این امتیاز که بر خالف حالت منفعل ر مشاهده فراهم میرا برای یادگیری مبتنی ب
ها مستلز  حالت فعا  در فارد و مشاارکت وی هساتند.    در تماشای تلویزیون، این بازی

های منفای  ها، تمرکز بر جنبهرفته رفته با پیشرفت تکنولوژی و ارتقاء امکانا  این بازی
 .  2ی و انزوای اجتماعی قرار گرفتآنها همچون کاهش عز  نفس، اعتیاد، پرخاشگر

ها این است که معموالً نظر هر دو رویکرد در رابطه با آثار نکته پنهان در این ارزیابی
هاای  ای صحیح است ولی ارزیابی نهایی دچار اشکا  شده اسات. باازی  های رایانهبازی
-ایان باازی   ای به واق، نه خوب هستند و نه بد. آنچه حائز اهمیت است تاأثیرا  رایانه

ها نیز نظرا  گوناگونی ارائه شده است؛ برخای از  هاست. پیرامون ارزیابی تأثیرا  بازی
ای را ناه باه   های رایاناه بایست تأثیرا  بازیتوان و میاندیشمندان بر این باورند که می

 صور  کلی، بلکه در پنج ب عد مورد ارزیابی قرار داد:
یاباد  ای اختصاص مای های رایانهکه به بازیزمان اختصاص یافته به بازی: زمانی  .3

دارد و چنانچه آثااری بار باازی    ها باز میدر کمترین حالت فرد را از انجا  سایر فعالیت
 شوند.مترتب باشد با افزایش زمان بازی مسلماً این تاثیرا  نیز تشدید می

                                                           
1. Pong.  

2. Colwell, John; Payner, Jo (2000) "Negative correlates of computer game play in 

adolescents". British Journal of Psychology, 91, Pp. 295-310. 

، «های اجتماعی نوجوانانای و مهار های رایانهبررسی رابطه بازی»ای، بهناز دوران، پرویز آزاد فالح، جواد اژه .1
 .5 ، ص 3123، سا  ششم، بهار 03)شماره  مجله روانشناسی

 .8و 5بهناز دوران، همان، ص   .2
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متااثر  بازی: تحقیقا  مختلف نشان داده است که افراد از محتوای بازی  3محتوای .0
های شود، خواه این مفاهیم ارزششوند و مفاهیم موجود در آن به فرد انتقا  داده میمی

 م بت و پسندیده باشند خواهد منفی و ناپسند.

تواند تأثیرا  آن را دستخوش تغییار نمایاد؛   بازی: زمینه اجتماعی بازی می 0زمینه .1
های فردی مستقر باشد، آثار  اینکه یک بازی مستلز  کار گروهی باشد یا صرفاً بر مهار

 متفاوتی برای فرد به همراه دارد.

ها سااختاری دارناد کاه مساتلز  تقویات برخای       بازی: بسیاری از بازی 1ساختار .2
یابی در تصویر ساه بعادی از خاال     هاست از جمله توجه متمرکز بینایی، جهتمهار 

محتاوایی مشاابه باا    هاای پاردازش ذهنای و ... . البتاه     صفحه نمایش دو بعدی، مهار 
 تواند معنا و داللت آن را تغییر دهد.ساختاری متفاو  می

ای مستلز  کسب مهاار  در  های رایانهترین سطح، بازیبازی: در پایین 2مکانیک .5
ها این قابلیت را دارند که در سایر ماوارد  ابزارهای آن بازی است و برخی از این مهار 

 .5ندشبیه سازی مورد استفاده قرار بگیر
الز  به ذکر است که این ابعاد در فضای جداگانه از یکدیگر قرار ندارند و هریک بر 

گذارد لذا برای ارزیابی تأثیرا  یک بازی کلیه این ابعاد باید به صاور   دیگری تاثیر می
 مجموعی مورد توجه قرار بگیرند.

ای ی رایاناه هاا توان به صور  کلی اظهارنظر نمود که باازی مطابق این رویکرد نمی
ای ماا را از ایان   هاای رایاناه  گانه تااثیرا  باازی  مفید یا مضر هستند. توجه به ابعاد پنج

 کند.ها را فارغ از قضاو  ارزشی نمایان میرهاند و تاثیرا  بازیدوگانگی می
ای به واق، وسایله  های رایانهتوان نتیجه گرفت که بازیبا عنایت به رویکرد فوق می

توان به صور  کلی و قاب، اظهار نظر نمود که آنچه  از بریق این وسایله  هستند و نمی
های احصاء شده جهت محدودسازی برخورد دارد، بلکاه هار   شود با ضرور منتقل می

مورد باید با تحقیقا  مبسوط و جام، مشخ  نماید که آیا یک باازی خااص مساتلز     

                                                           
1. Content. 

2. Context. 

3. Structure. 

4. Mechanic. 

5. Douglas A. Gentile, “The Multiple Dimensions of Video Games Effects”, Child 

Development Perspectives, (Volume 5, Issue 2, June 2011), pp 75-81. 
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 اعما  محدودیت هست یا خیر.
رو ها متوجه محتوای بازی اسات، راهکاار پایش   ها و نگرانیاز آنجایی که عمده نقد

هاا  رسانی پیرامون محتوای بازی اسنت؛ به عبار  دیگر خریدار/بازیکن این باازی ابال 
رساانی  باید بتواند قبل از شرو  به بازی از محتوای بازی مطل، شود. امروزه ایان اباال   

ونت آنهاا اسات ]البتاه بایاد توجاه      ها و میزان خشا بندی سنی بازیبیشتر ناظر بر گروه
 3داشت که مشکل خشونت بازی نیست بلکه خشونت نقد نشده بازی منظور نظر اسات 
چراکه خشونتی که در فرآیند بازی یا متعاقب آن مورد نقاد و بررسای قارار  بگیارد، از     

رساد فاکتورهاای   فیلتر تفکر انتقادی عبور کرده و کمتر منشأ آسیب است[. به نظار مای  
توانند به عنوان نمونه در اینجا مورد استفاده قرار بگیرند، م الً ایان امار   بشری می حقوق

آمیز )حسب جنسایت، قومیات، زباان و ...  دارد یاا اینکاه      که آیا بازی محتوای تبعیض
برابری افراد در آنها مورد احترا  قرار گرفته، به ابال  خریدار برساد و خریادار/بازیکن   

 ابالعا  کامل پیرامون محتوای بازی دست به انتخاب بزند. بتواند با دسترسی به
در واق، با اعما  چنین روشی، مفاهیم حقوق بشری در کناار آزادی بیاان مبتنای بار     

رساانی هساتند و ناه اِعماا  نظاار       ای، ابزاری برای سنجش و اباال  های رایانهبازی
 استصوابی.  

 ای های رایانهمخاطب بازیـ 3.9

های آن بایاد  ن باورند که هنگا  ارزیابی حق بر آزادی بیان و محدودیتای بر ایعده
قائل به تفاو  بود. در مقابل گفته شده است که چنین  0میان مخابب بزرگسا  و کودک
. بارای ارزیاابی   1مند آزادی بیان دموکراتیک  قرار داردادعایی در تعارض با اِعما  قاعده

 اندازیم.ه اسناد حقوق بشری مرتب  میوجاهت این دو دیدگاه ابتدا نظری ب
به عنوان سندی که به صور  ویژه  3929مقررا  کنوانسیون حقوق کودک مصوب 

                                                           
1. Brendan Keogh, “The Art of Video Game Violence”, Available at:  
http://rightnow.org.au/artwork/right-now-specials-1-video-games-and-human-rights/  

مالک قرار گرفتاه   3929کنوانسیون حقوق کودک مصوب  3در اینجا منظور از کودک تعریفی است که در ماده  .0
 سا  سن دارد. 32است؛ یعنی هر شخصی که کمتر از 

3. Jonathan David Shaub, “Children's Freedom of Speech and Expressive Paternalism in a 

Liberal Democracy”, Law & Psychology Review, (September 8, 2011), p 4. Available at 

SSRN: http://ssrn.com/abstract=1924425 

http://rightnow.org.au/artwork/right-now-specials-1-video-games-and-human-rights/
http://ssrn.com/abstract=1924425


0۲6  ای های رایانه الملل و بازی مجموعه مقاالت همایش حقوق بین 

 31تواند در این زمینه روشنگر باشاد. مااده   های کودکان پرداخته، میبه حقوق و آزادی
 دارد: این کنوانسیون مقرر می

کور شاامل آزادی جساتجو،   . کودک باید حق آزادی بیان داشاته باشاد. حاق ماذ    3»
دریافت و ارائه ابالعا  و عقاید از هرگونه اسات، بادون توجاه باه مرزهاا، باه باور        

ای کاه کاودک   شفاهی، کتبی، چاپ شده یا به شکل آثار هنری و یا از بریق هار رساانه  
هاا باشاد،   . اعما  حقوق مذکور ممکن است منوط به برخی محادودیت 0انتخاب کند. 

ها باید تنها منحصر به مواردی باشد که در قانون تصریح شده و باه  لیکن این محدودیت
یکی از دالیل زیر ضروری است: الف  برای رعایت حقوق و آبروی دیگران؛ ب  برای 

 «3حفح امنیت ملی، نظم عمومی، بهداشت عمومی یا اخالق عمومی.
حقاوق کاودک    توان گفت که کنوانسیونبا عنایت به این ماده فارغ از سایر مواد، می

در رابطه با آزادی بیان تفاوتی میان بزرگسا  و کودک قائل نشده است. این قضاو  اماا  
قضاوتی عجوالنه و تفسیری ناق  خواهد بود، چراکه سایر مواد و زمینه ماتن را لحااظ   

 نکرده است.
کشاورهای عضاو تضامین خواهناد کارد کاه       »این کنوانسیون:  30ماده  3مطابق بند 
باشاد حاق اباراز آزاداناه عقیاده در کلیاه       در به شکل دادن عقاید خود میکودکی که قا

شود داشته باشد و متناسب باا سان و میازان رشاد فکاری      اموری که به وی مربوط می
 «کودک به نظرا  وی اهمیت الز  داده شود.

ها، حقاوق  کشورهای عضو، مسؤولیت» دارد:این سند مقرر می 5از برف دیگر ماده 
الدین یا بر حسب مورد اعضای خانواده گسترده مطاابق عارف مرساو  هار     و تکالیف و

منطقه، سرپرستان قانونی یا سایر اشخاصی که قانوناً مسؤو  کودک هستند را در هدایت 
های بالنده کودک در راساتای  های مقتضی به روشی هماهنگ با تواناییو ارائه راهنمایی

 «  کودک، محتر  خواهد شمرد.اعما  حقوق مندرج در کنوانسیون حاضر توس
توان نتیجه گرفت که هرچند حاق بار آزادی بیاان بارای     الذکر میاز جم، مواد فوق

کودک درنظر گرفته شده ولی دو عامل دیگر نیز در عمل حضور دارند: قدر  تشخی  
 کودک و صالحدید والدین.
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مواجاه شاد کاه     برخی از اندیشمندان بر این باورند نباید با این پیش فرض با مسأله
کودکان به بور کلی نیازمند نظار  استصوابی هساتند چراکاه حاق کاودک بار بیاان و       

. آماوزش دیادن در قالاب تفکار     3بخشددریافت آزاد، ابعاد شخصیتی وی را توسعه می
انتقادی عنصر ضروری و حیاتی رشد کودک است و خودشناسی کودک ضامن رسایدن   

 .  0جریان آزاد ابالعا  و عقیده است به جایگاه فرد بالغ بزرگسا ، مستلز 
به عالوه باید در نظر داشت که آنچه در حق بر آزادی بیاان ماورد تأکیاد قارار دارد     

بیان اللب تأثیر لیرمستقیم دارد چراکه منوط بار قباو  و یاا    «. 2رفتار»است و نه « 1بیان»
در اک ر موارد درک شخ  ثالث است تا وضعیتی عینی بیابد و تبدیل به رفتار شود. لذا 

و به همین دلیال اسات کاه     5مضرا  کمتری برای بیان نسبت به رفتار قابل تصور است
حوزه اختیارا  اندکی برای محدودسازی آن در نظر گرفته شده است. هماین اساتدال    

های اخیر مراقبات و محافظات از   برای آزادی بیان کودکان نیز قابل برح است. در سا 
پیدا کرده است و دولت بر عملکارد والادین نظاار     « عمومی مسؤولیت»کودکان جنبه 

سبب شده است که لزو  نظار  بار کودکاان    8دارد؛ لیکن همین ایده نظار  استصوابی
صرفاً مبتنی بر باور عمومی و پیش فرض نیاز به صالحدید بادون دفاا  سیساتماتیک و    

 . 7نظری قوی مستقر شود
ان صالحدید والدین و حق بر آزادی بیاان  برای حل این مشکل و برقراری توازن می

ای که در کنوانسیون حقوق کودک نیز مورد اشاره قارار گرفتاه   توان از ضابطهکودک، می
و کودک لیررشاید.   2است، استفاده نمود و آن عبار  است از تفکیک میان کودک رشید

 در واقعیت نیز میاان عملکارد و قادر  شاناخت ایان دو دساته تفااو  وجاود دارد.        
کند کاه افاراد از ابتادا ضامن داشاتن تفکار       های جامعه دموکراتیک ایجاب میضرور 

های مختلف قرار بگیرند و چاه بساا برخای از ایان     ها و ایدهانتقادی در معرض اندیشه
تاوان صارفاً بار    ای انتقا  یاباد. باه عباار  دیگار نمای     های رایانهموارد از  بریق بازی

                                                           
1. Jonathan David Shaub, Ibid, pp 4&5. 

2. Ibid, p 9. 

3. Speech. 

4. Conduct. 

5. Jonathan David Shaub, p 18. 

6. Parens Patriae. 

7. Jonathan David Shaub, Ibid, p 20. 

8. Adolescent. 
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اید ضمن اینکه دولت و والدین بر محتوا نظار  دارناد،  ها متمرکز بود بلکه بمحدودیت
به کودک، به عنوان شخصی که در آینده قرار اسات نقشای فعاا  و مساتقل در عرصاه      
اجتما  داشته باشد، قادر  تشاخی  داده شاود و ایان قادر  تشاخی  متعاقباًا باه         

 رسمیت شناخته شود.
د که آیا ایان وظیفاه بارای    در رابطه با مخابب بزرگسا  باید به این پرسش پاسخ دا

دولت متصور است که باید افراد جامعه را به لحاظ اخالقای هادایت کناد یاا خیار. باه       
عبار  دیگر همان بحث نظار  استصوابی که در رابطه میان والادین و کاودک مطارح    

گردد. این امکان وجود دارد که عملی خاالف  است در اینجا میان دولت و فرد برح می
جامعه باشد ولی کنتر  یک رفتاار صارفًا باه ایان خاابر کاه براسااع         اخالق متعارف

لیراخالقی است، از وظایف حقوق نیسات و ایان    ی یک جامعهمعیارهای پذیرفته شده
پرسش وجود دارد که تا چه حد این واقعیت شایان توجه است که یک رفتار را اخاالق  

قای دانساته شادن یاک رفتاار      کند. به عبار  دیگار آیاا لیراخال  متعارف جامعه من، می
براساع استاندارهای متعارف جامعه کافی است تا آن رفتار قابل تحدید شاناخته شاود؟   

؟ آیاا بقاای جامعاه مشاروط باه      3توان اخالق رایج را اجبار کردآیا به لحاظ اخالقی می
 اجبار اخالق متعارف است؟

ی اخاالق  توان گفات در مجماو  ساه ادعاا پیراماون دخالات دولات در زمیناه        می
 شهروندان وجود دارد: 
های مشرو  دولت را گسترش رفتار اخالقی و من، رفتار خاالف  برخی یکی از نقش

دانند. برخی بر این باورند که جوام، حق دارند با الزا  قانونی اخاالق متعاارف از   آن می
ای بار ایان   خود محافظت کنند و اخالق مشترک رمز بقای جامعاه اسات و نهایتااً عاده    

« رفتارهاای عماومی  »اورند که دولت صرفاً به منظور جلوگیری از اهانت به دیگران در ب
تواند برای افراد محدودیت ایجاد نماید ولی رفتاار خصوصای افاراد تحات نظاار       می

 . 0گیرددولت قرار نمی
ناپذیر فعال اخالقای   باید توجه داشت، همانطور که قبالً متذکر شدیم، عنصر جدایی

ی آزاد انجا  شود. چنانچه امری به عنوان اخاالق عماومی باه    روی اراده آن است که از
                                                           

ی محماد راساخ،   . هربر  هار ، آزادی، اخالق، قانون، )درآمدی بر فلسفه حقوق کیفاری و عماومی ، ترجماه   3
 .10و  02 ، ص  3122شارا  برح نو، چاپ او ، )تهران: انت

 .392و  29 ، ص  3129ی محمد راسخ، چاپ او ، )تهران: نشر نی، ی حقوقی، ترجمهبیکس، فرهنگ نظریه .0
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رسمیت شناخته شود، از آنجایی که وجود این مفهو  به لحاظ عملی ممکن نیست، ایان  
شایبه وجود خواهد داشت که برای محقق ساختن اخالق عماومی اعماا  زور صاور     

القی است. برای اجتناب از وقاو   ی عمل اخی عنصر سازندهبرندهگرفته و اجبار از بین
ای خصوصی باشد تا در آن امکان انجا  فعال اخالقای   چنین امری فرد باید دارای حوزه

ی عمومی و خصوصی تفکیاک صاحیح صاور     وجود داشته باشد. لذا باید میان حوزه
ی خصوصی خود مصون از هرگونه تعرض به ناا  صایانت از   بگیرد و هر فرد در حوزه

. در نتیجه اگر فرد بزرگسالی در حاریم خصوصای مشاغو  باازی     3باشد اخالق عمومی
تواناد  ای باشد، اساساً محتوای آن تاثیری در ارزیابی لزو  تحدید ندارد چراکه نمیرایانه

 . 0می اق را متأثر کند 39های مقرر در ماده ضرور 
 تاوان اظهاار داشات کاه اوالً    هاای صاور  گرفتاه مای    با عنایت باه کلیاه ارزیاابی   

ای به عنوان شکلی از های رایانهمی اق در رابطه با بازی 39های مقرر در ماده محدودیت
ها جهت اعما  محادودیت، بایاد   بیان قابل اعما  است؛ ثانیاً برای ارزیابی تأثیرا  بازی

ای هاای رایاناه  توان حکمی کلی پیراماون باازی  ابعاد مختلف آنها را بررسی نمود و نمی
تواند تغییر نمایاد؛ رابعااً   ها میال اً حسب مخابب نحوه اعما  این محدودیتارائه داد؛ ث

ها زمانی قابل اعما  هستند که حوزه عمومی از آنها متاأثر شاود؛ النهایاه    این محدودیت
باید همواره این نکته را مدنظر قرار داد که اصل بر عد  محادودیت اسات لاذا تحدیاد     

-ای مستلز  توجیه و ارائه دلیل است و نمیی رایانههاحق بر آزادی بیان در شکل بازی

های لیرعلمی و لیرمستند قائل باه محادودیت شاد و در ایان     توان صرفاً براساع یافته
حوزه باید تمرکز بر این باشد که مخابب ابالعا  کافی برای انتخاب در اختیار داشاته  

خیصای صارفاً از   باشد و الباقی به قدر  تشخی  وی واگذار شاود. چناین قادر  تش   
قابل تحقق است و نبایاد چناین اماری را از     1ایبرق اجتماعی و با افزایش سواد رسانه

 نظا  حقوقی انتظار داشت.
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روه داعاش از  البته برخی از وقای، اخیر در این زمینه مستلز  مداقه بیشتر است؛ به عنوان م ا  استفاده اعضای گ .0

ای از اختالط مرز حوزه عمومی و خصوصای اسات؛   گروهی نمونه-ای جهت برقراری ارتباط درونبازی رایانه
 هرچند در هر حا  جای قاعده و است ناء نباید عوض شود.

3. Media Literacy. For more information in this regard see: V. Susan Villani, Cheryl K. 

Olson, Michael S. Jellinek, “Media Literacy for Clinicians and Parents”, Child Adolescent 

Psychiatric Clin N Am, 14 (2005)  pp 523-553. 



031  ای های رایانه الملل و بازی مجموعه مقاالت همایش حقوق بین 

 ایهای رایانههای مواجهه حقوق بشر و بازی فرصت
تاوان  ای مای هاای رایاناه  های صور  گرفته در رابطه با باازی آنچه از نتایج پژوهش
ای هساتند و  ها یکی از تأثیرگذارترین وسایل رسانهه این بازیمشاهده نمود این است ک

توان از آنها هم در جهات م بات و هام    گانه تأثیرگذاری، میبا عنایت به نظریه ابعاد پنج
ها و کنشگران حقوق بشر به عناوان یکای از   در جهت منفی استفاده نمود. مسلماً دولت

هاا بارای اشااعه هرچاه بیشاتر مفااهیم       تتواند از این ظرفیهای جهان امروز میدلدله
هایی در این رابطاه صاور  گرفتاه    حقوق بشری استفاده کنند و البته تا امروز نیز تالش

ها از جانب کنشاگران حقاوق بشار عمادتًا در دو راساتا باوده اسات:        است. این تالش
هاای  ساازی نسابت باه نقاض    رسانی و آگااه آموزش و انتقا  مفاهیم حقوق بشر؛ ابال 

 قوق بشر.ح

 آمونش و ادتقال مفاهیم حقوق بشرا 4

ای حضاور دارناد کاه آنهاا را باه معلمای       هاای رایاناه  های متعددی در بازیویژگی
کنناد؛ الگوهاای رفتااری    کند: آنها به خوبی توجه افراد را جلب میالعاده تبدیل می فوق

نجاا  کاار را   دهند؛ به افاراد احسااع خشانودی از ا   ضروری برای موفقیت را انتقا  می
دهند؛ امکان مشارکت فعاا  را بارای بازیکناان فاراهم     کنند؛ به افراد انگیزه میمنتقل می

گذارناد  ها را به نمایش میای از رفتارآورند؛ کلیه مراحل تحقق یک رفتار یا مجموعهمی
 .3کنندو همچنین امکان تکرار و تمرین را میسر می

توان در سه ماورد خالصاه نماود: او  اینکاه     یای را مهای رایانهعلل انگیزش بازی
توانند براساع تواناایی، سارعت و تکارار ماورد     ؛ آنها می0بازیکنان بر بازی کنتر  دارند

ای هاای رایاناه  نیازشان به بازی بپردازند؛ علت دو  را باید بازخورد سری، دانست؛ بازی
تکرار رفتاار در باازی و    دهند و این جوایزاللب به دلیل مشارکت به بازیکن جایزه می
دهد. به عالوه الگوهاای رفتااری م بات را در    انگیزه بازیکن به ادامه بازی را افزایش می

                                                           
1. Katherine E. Buckley & Craig A. Anderson, “A Theoretical Model of the Effects and 

Consequences of Playing Video Games”, Chapter in P. Vorderer & J. Bryant(Eds), Playing 

Video Games-Motives, Responses, and Consequences (pp. 363-378). Mahwah, NJ: LEA , p 

367. 

الز  به ذکر است که کنتر  مذکور در چارچوب سااختار از پایش تعیاین شاده باازی قارار دارد و نبایاد آن را         .0
 کنترلی مطلق قلمداد کرد.
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رلام باه    ای علای های رایاناه کند. دلیل آخر اینکه بازیرابطه با محتوای بازی درونی می
شارو    ها اللب سادهچالش کشیدن بازیکن، قابل انجا  و به پایان رساندن هستند. بازی

برانگیزتر تر و چالشهای الز  به بازیکن، پیچیدهشده و رفته رفته ضمن آموزش مهار 
 .3شوندمی

های یادگیری اجتماعی و شناخت اجتماعی، یادگیری در افاراد از دو  براساع تئوری
ای از هر دو بریاق  های رایانهپذیرد: تجربه مستقیم و یا مشاهده. بازیبریق صور  می

رفتارهای پیچیده، برخوردها، انتظارا ، باورها و الگوهای ادراکی را آماوزش   بسیاری از
. با عنایت به این ظرفیت شاناخته شاده، کنشاگران حقاوق بشار و ساازندگان       0دهندمی
هاای مبتنای بار مفااهیم حقاوق بشاری       های اخیر به سمت تولید باازی ها در سا بازی
 اند. رفته

وار باه آماوزش ایان    صور  مستقیم و دیکتاه های صور  گرفته به برخی از تالش
اند ولی برخی دیگر به صور  لیرمستقیم و مفاهیم پرداخته و البته مورد نقد قرار گرفته

 دهند.ها این مفاهیم را انتقا  میبا استفاده از ظرفیت بازی
فارار از  »هایی کاه درصادد آماوزش مفااهیم حقاوق بشار باوده        یکی از اولین بازی

این بازی حو  محور زندگی یک پناهناده در یاک کما  پناهنادگی در      است.« 1وومرا
استرالیا قرار دارد. در این بازی شخصیت اصلی باید بتواند راهی برای فرار از کم  پیدا 

های خال  بازی و مکالماا  باوالنی   کند. در بی بازی ابالعا  زیادی از بریق نوشته
ش سازندگان، به عقیده منتقدان، این بازی به رلم تال شود. علیبه بازیکن انتقا  داده می

وضوح تعلیمی است و به جای فراهم نماودن فرصاتی بارای باازیکن جهات شاناخت       
 .  2کندوضعیت پناهندگان، ابالعا  و برز فکر خاصی را به وی دیکته می

نیز دچار همین اشکا  است. روایت باازی در  « 5میرددارفور می»بازی دیگری به نا  
تاری دارد  دهد و نسبت به بازی قبلی تصاویر ابتادایی دگان در سودان رخ میکم  پناهن

                                                           
1. Katherine E. Buckley & Craig A. Anderson, Ibid. 

2. Ibid, p 368. 

3. Escape from Woomera. More Details at:  
http://www.ljudmila.org/~selectparks/archive/escapefromwoomera/  

4. Benjamin Riley, “Not Just a Lecture: How Games Create their own Human Rights 

Meaning”, Available on: http://rightnow.org.au/artwork/right-now-specials-1-video-games-

and-human-rights/ 

5. Darfur Is Dying. More Details at: http://www.darfurisdying.com/  

http://www.ljudmila.org/~selectparks/archive/escapefromwoomera/
http://rightnow.org.au/artwork/right-now-specials-1-video-games-and-human-rights/
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المللی شناخته شده و محبوبیتی نیز کسب کرده اسات. در ایان باازی    ولی در عرصه بین
رلام تأثیرگاذار باودن     شاود و علای  های خال  بازی منتقل مای نیز عمده مفاهیم از متن

 .3های بصری استجلوه ها، بیشتر شبیه بروشور یونیسف باداستان
هااا بااه صااور  لیرمسااتقیم و از بریااق همااانطور کااه گفتااه شااد، برخاای از بااازی

اناد.  برانگیزاندن کنجکاوی و تفکر فردی درصدد انتقا  مفااهیم حقاوق بشاری برآماده    
دانست. در این بازی زندگی یک « 0زندگی واقعی»توان نمونه موفق این نو  بازی را می

-شود، آلااز مای  ای از دنیا متولد میکه به صور  تصادفی در نقطهفرد از ابتدای حیا  

-رود. این بازی رویکرد واقا، های پیش روی فرد جلو میگردد و با تجربیا  و انتخاب

دهاد، حاق   ای دارد و ضمن اینکه برخی مسائل را خارج از اختیار افراد قرار مای گرایانه
دارد. وضعیت این بازی یادآور مفهو  یانتخاب در برخی موارد را برای ایشان محفوظ م

 .2در نظریه عدالت جان رالز است« 1پرده جهل»
ای حقوق بشری متأثر است از رویکردی کاه  های رایانهرسد رویکرد بازیبه نظر می

هاایی دانسات و   توان حقاوق بشار را صارفاً آماوزه    به خود حقوق بشر وجود دارد؛ می
ن را به عنوان یک انتخاب و روش زنادگی شاناخت و   درصدد انتقالشان برآمد یا اینکه آ

های زندگی روزماره بار نقاش ساازنده افاراد و      ها ضمن قبو  واقعیتدرنتیجه در بازی
 هایشان تاکید نمود.انتخاب

 های حقوق بشرسانی دسبت ب  دقضآااها 5

یاا ،  کنند کاه ادب ای امروز همان کاری را میهای رایانهبرخی بر این باورند که بازی
های مرد  محارو   ها و نگرانیاند: شناساندن دلدلهها انجا  دادههنر و تئاتر در بی سا 
 .5و به حاشیه رانده شده

هایشاان ایان ظرفیات را دارناد کاه باه عناوان        ای با توجه به ویژگیهای رایانهبازی
هاای  ساا   رسانی مورد استفاده قارار بگیرناد و البتاه در   سازی و ابال ابزاری برای آگاه

                                                           
1. Benjamin Riley, Ibid. 
2. Real Lives 2010. More Details at: http://www.educationalsimulations.com/products.html  

3. Veil of Ignorance.  

4. Benjamin Riley, Ibid. 

5. Benjamin Riley, Ibid.  
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هاای  باازی « 3داساتیریا مولین»اخیر چنین ابتکاراتی صور  گرفته است. شرکت ایتالیایی 
استفاده رسانی پیرامون موضوعا  متنو  از جمله کپی رایت، سوءمتعددی را برای ابال 

هاا  جنسی از کودکان، کار کودکان، حق بر لذا و ... تولید کرده است و فرد در این بازی
 کند نه صرفاً از بریق انتقا  ابالعا .در بازی مسأله را درک میبا مشارکت 

ساازی  شود که خواستار آگااه ها توس  کنشگرانی تولید میدر برخی موارد نیز بازی
بااکو در  »هاای صاور  گرفتاه در کشاور خااص هساتند. باازی        افراد نسبت به نقاض 

اد ک یر زندانیان عقیده در هایی است و تمرکزش بر تعدنمونه بارز چنین بازی  «0واقعیت
ای دارد، یک رشته ورزشای انتخااب   آذربایجان قرار دارد. در این بازی که گرافیک ساده

هاا  های مکانی ماان، انجاا  فعالیات   شود تا زندانی آن را انجا  دهد و البته محدودیتمی
 شوند.می

رناد  های موجود که محتوای حقاوق بشاری مساتقیم یاا لیرمساتقیم دا     بررسی بازی
ای آنطاور کاه بایاد و شااید در ایان      های رایانهنشانگر این امر است که از ظرفیت بازی

حوزه استفاده نشده است. گویی این انتظار وجود دارد که قواعاد و هنجارهاای حقاوق    
بشر به دلیل مطلوبیت و انسانی بودن، به خودی خود در افراد درونای و رعایات شاود.    

ومی مساتلز  یاادگیری و انتخااب توسا  افاراد اسات و       این در حالی است که هر مفه
حقوق بشر نیز از این قاعده مست ناء نیست. هرچه ابزار یاادگیری جاذابیت و مطلوبیات    

 پذیرد.  تر صور  میبییشتری داشته باشد، این فرآیند بهتر و موفق
درست است که تعهدا  حقوق بشاری عماودی هساتند و وظیفاه اولیاه احتارا  و       

هاا قارار دارد، ولای در نهایات ایان افاراد       را  به حقوق بشر برعهده دولات تضمین احت
کنناد، در  اند که با عملکرد خود زمینه نقض یا تضمین این حقاوق را فاراهم مای   انسانی

های موجود چه توس  بخش عمومی و چه بخش خصوصای،  نتیجه باید از کلیه ظرفیت
 وند.استفاده گردد تا این مفاهیم برای افراد درونی ش

 ایریدتیج 

ای شکلی از بیان هساتند و لاذا ذیال    های رایانهتوان گفت بازیدر یک نگاه کلی می

                                                           
1. Molleindustria. More Detail at: http://www.molleindustria.org/blog/about/  
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هاایی  القاعده باید صرفاً تااب، هماان محادودیت   گیرند و علیحق بر آزادی بیان قرار می
شوند. فارغ از محتوا و مخاباب ایان ابازار    باشند که سایر اشکا  آزادی بیان متحمل می

ید توجه داشت که همواره اصل با آزادی است و محدودیت است ناء بر این اصال  بیان، با
جا شود. درعین حا  نباید زمیناه  است و تحت هیچ شرایطی نباید موقعیت این دو جابه

حقوق بشر یعنی جامعه دموکراتیک را به دست فراموشی سپرد. حقاوق بشار در خاالء    
ها به احترا  و تضمین جلاوه  د اولیه دولتشود بلکه در جوام، انسانی با تعهمحقق نمی

هاای آن تنهاا در چناین    کند. الزمه این تحقق بستر مساعد است و حق و محدودیتمی
بستری باید مورد ارزیابی قرار بگیرد. در یاک جامعاه دموکراتیاک عاالوه بار نهادهاای       

ماوارد  حقوقی، سایر نهادها به صور  فعا  حضور دارند و جامعه مدنی در بسایاری از  
ای چشم مرد  به عملکرد دولت دوخته نشاده تاا   پیشروی دولت است؛ در چنین جامعه

صالحشان را برای ایشان مقرر کند. افراد این جامعه اشخاصی با تفکر انتقادی هساتند و  
دهناد و وظیفاه دولات در ایان میاان      به عنوان فاعالن اخالقی انتخاب خود را انجا  می

راد )انتخابی مبتنی بر ابالعا  جام،  است و نه هدایت ایان  تضمین استقال  انتخاب اف
 انتخاب و یا انتخاب به جای ایشان. 

تاوان  در  آیند که میای به عنوان ظرفیتی به چشم میهای رایانهبا این رویکرد، بازی
هاا بایاد   ای از آنها استفاده نمود؛ باالخ  در زمینه آموزش و چاه بساا دولات   هر زمینه

ر از این ظرفیت برای انتقا  مفاهیم حقوق بشری و ایجاد فرهنگ حقوق بشر هرچه بیشت
چه در حوزه عمومی و چه « 3ایزدگی رسانهوحشت»استفاده نمایند. نباید اجازه داد که 

در حوزه خصوصی مانعی برای استفاده از چنین ظرفیتی گردد. ایجااد و تقویات ساواد    
ی است چراکه در نهایت حق انتخااب متعلاق   ای بهترین راهکار برای چنین معضلرسانه

 به انسان است.

                                                           
1. Media Panic. 

ای عبارتست از واکنش احساسی انتقادآمیز در مقابل هرشکل جدیاد رساانه اعام از اینترنات،     زدگی رسانهوحشت
 ای اجتماعی.های و شبکههای رایانهبازی



  جوانان؛ به بشر حقوق آموزش در خالقانه و نوی ابزارها از استفاده
 یاجتماعی ارذرگیتاث تیمحور با نیآنال یاانهیرای هایباز

*ینیمع الیل
 

 دهیچک

 داریا پا توساعه  اهاداف  لالب در ران،یای اسالمی جمهور جمله از جهانی کشورها
(SDGs)، جیتارو  بشر، حقوق آموزش اشاعه تیاهم بر اهداف نیا بخش نیچهارم لیذ 
ی جمع دستهی اجماع بهیی تک رگرا فرهنگ قیتشو و خشونت ازی عار و صلح فرهنگ

 .انددهیرس

 باه  متصال  تیا جمع نیبزرگتار ی دارا جاوان ی تیجمع با رانیا کشور گریدیی سو از
 را تیا جمع نیا از سهم نیشتریب جوانان .هست هم انهیخاورم در نترنتیای جهان شبکه
 قابال  باالقوه  لیپتانسا  هاا، مولفه نیا گرفتن قرار هم کنار در دهند،یم اختصاص خود به

ی هاا  حاوزه  دری رسام  ریلی آموزشی هافرصت به خالقانه و نوی کریروی برای توجه
 .کندیم فراهم دار،یپا توسعه اهداف در ادشدهی

ی ابازار  بعناوان  ،یاجتمااع ی رگاذار یتاث تیمحور با نیآنالی هایباز  راستا، نیا در
 بشار حقاوق  میمفاه وندیپ دری اآگاهانه پاسخ دنتوانیم جوانان نیب در ارذرگیتاث وی قو
 مقالاه  نیا در .دنباش جوانان بخصوص و جامعه افراد روزمرهی زندگ و ستیز تجربه به
 نیآنالی هایباز مشخصا - خالقانه و نوی ابزارها از استفادهی معرف به شد خواهدی سع

   .پرداخته شود بشر حقوق آموزش نهیزم در -

 کشاور  شهر چهار در ،«نوی آموزش»ی شیآزما برح توس  که پرسشنامه 722 از شیب
 را سااله  32 تاا  35ی سان  گاروه  نوجواناان ی بااز ی الگوهاا  و عادا  است، شده ،یتوز

                                                           
 پژوهشگر و کارشناع حوزه آموزش حقوق بشر. *

leila.moeeni@gmail.com 
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ی آورجما،  قیبر از آمده دست به جینتا ازی بخش تنها نمونه،ی برا .است کردهی ابیارز
 روز در ساعت سه تا کی نیب نوجوان نیا درصد 22 از شیب داد، نشان هاپرسشنامه نیا

   .کنندیمی اانهیرا نیآنالی هایباز صرف

 بساتر ی بارا  شاده یبراحی هانمونه معدود ازی کیی معرف به مقاله نیا ازی بخش در
ی گاذار ریتااث  از اساتفاده  موفاق،  مشاابه ی هاتجربه ازی ریگبهره .پرداخت خواهم رانیا

 سااخت  روناد  در نوجواناان  دادن مشاارکت  و نوجواناان ی زندگی واقع داستان تیروا
 و نوجوانان با فکری هم .هستند شدهی براحی هایبازی هامشخصه و اهداف از ها یباز

 تجرباه  تیا قعمو و فرصات ی براحا ی برا تالش، ازیی هانمونه آنان نظرا ی آورجم،
  .هستند بشر حقوق آموزش ۀحوز در تازه، یِسرگرم و نو یِآموزش

ی هاا یبااز  آماوزش،  در خالقاناه ی ابزارهاا  بشار،  حقاوق  آموزشی: دیکل واژگان
 ران،یا ا ،یمحل مداخله نوجوانان، دار،یپا توسعه اهداف ،یاجتماع تاثیرگذاری بای ا انهیرا

 ی.رسم ریل آموزش

  مقدم 

 نظار  ماد  کاه آنچناان  بشر، حقوق آموزش به کردیرو شد، خواهدی سع مقاله نیا در
 منظار  از ضارور   نیا به نسبتی عموم موض، نکهیا ضمن شود، روشن است، نگارنده
 .شود مطرح متحد سازمان ملل متحد و هادولت
ی هاا وهیشا  ارتبااط  جادیا لزو  ،یاجتماع کردیرو با بشر حقوق آموزشی هایژگیو

 نسال  بخصاوص  جامعاه،  افاراد  سات یز تجربه با حوزه نیا در یتوانمندساز و آموزش
« یاجتمااع  ریتااث  بای هایباز»ی معرف به راستا نیهم در سپس. شد خواهدی بررس جوان
 حقاوق ی هاا آموزه ارتباطی برای پاسخ بعنوان خالقانه، و نینوی ابزارها ازی کی بعنوان
 .  پرداخت خواهم جوانان روزمره وی واقع تجربه بای بشر

 حقاوق  آماوزش ی هاا دورهی براحا  باا  کهی کل سوا  نیا به پاسخ دنبا  به ادامه در
 باار  نیاولی برا که ،یآموزش-یشیآزما برح کیی معرف به ،«م؟یهست چه دنبا  به» بشر،
 .پرداخت خواهم است، شدهی براح زبانیفارس مخاببی برا

 در کاه ی هاداتشان یپ نیهمچن شد، خواهد برح موجودی هاچالش ازی بخش انیپا در
 .دهند پاسخ موجودی هاچالش به بتوانند است ممکن ندهیآ



  037لیال معینی  / ... جوانان به بشر حقوق آموزش در خالقانه و نوی ابزارها از استفاده

 بشر حقوق آمونش ب ی اجتماع کردااو

 ارائاه  و آموزش بر تمرکزش که ،یحقوق صرفا مفهو  بر عالوه بشر، حقوق آموزش
 همی گرید ابعاد است، معاهدا  ریسا و بشر حقوقی جهان منشور در شده برح میمفاه
 .دارد

 دری ازهیا انگ و دانش ها،مهار  دارد قصد آموزش، روند در کهی اجتماعی کردیرو
ی هاا ارزش و استاندارها با کهی اگونه به را خود ستیز و تیواقع تا کند جادیا اشخاص
 تیا نیع جنباه  کارد، یرو نیا ا گار ید انیا ب باه . دهند رییتغ باشد، ترکینزدی بشر حقوق
 افاراد ی واقعا ی زنادگ  و ستیز تجربه به رای حقوق صرفا میمفاه کردن وارد و دنیبخش
 کارد یرو نیا ا منظور شود، می برده نا  بشر حقوق آموزش از نوشته، نیا در جا هر. دارد

 .استی اجتماع
ی ایا دنی هاتجربه با مرتب  وی مشارکتی آموزشی هاوهیش از استفاده کرد،یرو نیا در
 .شوند می هیتوصی واقع

 و میمفااه  باا  مارتب  ی هاا آماوزش  مختلف سطوح در و مختلف اشکا  به کشورها
 .  اندگنجانده خودی رسم آموزش برنامه در رای بشر حقوقی هاارزش

ی جهانی ارذگاستیس سطح در ران،یای اسالمی جمهور جمله، از  جهانی کشورها
SDGs) داریا پا توسعه اهداف چارچوب در

 بار  اهاداف  نیا ا بخاش  نیچهاارم  لیا ذ ، 3
 قیتشاو  و خشاونت  ازی عار و صلح فرهنگ جیترو ر،بش حقوق آموزش اشاعه تیاهم

 .  انددهیرسی جمع دستهی اجماع بهیی تک رگرا فرهنگ
 ریا ل آماوزش  حاوزه  در بشار  حقاوق  آموزشی اجتماع کردیرو بر مقاله نیا تمرکز

 .استی رسم
 آماوزش ی هابرنامهی براح مشوق آموزش، بهی اجتماع کردیرو برفدار آموزشگران

 0. هستند ریزی هایژگیو ردکردنوا بهمراه بشر حقوق
 تجرباه  و داناش ی ریبکاارگ   فرصات  کنندهشرکت به تا تجربه، وی محور تیفعال •

                                                           
   به دیکن مراجعه.3

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/education 

 از آزاد ترجمه.0
 Felisa Tibbitts and Samuel Totten .Human Rights Education, Educating About Social Issues 

in the 20th and 21st Centuries Vol 1 (Samuel Totten and Jon Pedersen), University of 

Houston, 2012, 195-221, p 198 

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/education


03۲  ای های رایانه الملل و بازی مجموعه مقاالت همایش حقوق بین 

 بدهد؛ شده،فیتعر تیفعال خال  در را خودی قبل
 شود؛ دهیکش چالش به کننده شرکتی قبل تجربه و دانش تا کند، برحی مشکل •
 درک بخاش  در هچا  شاده ی براحا ی هاا تیا فعال هیا کل در بطلباد،  فعا  مشارکت •

 قیتشاو ی جمع حرکت و تالش به را کنندهشرکت ها،یدگیچیپ لیتحل در چه و موضو 
 کند؛
آموختاه  نیا سهیمقا و قیتطب فرصت کنندهشرکتی برا ،کند فراهم سهیمقا فرصت •
 کند؛ فراهم موجود مناب، ریسا با را موضوعا  و ها

 هار یای  چرا به دنیشیاند وی گرپرسش به را کنندهشرکت بطلبد،ی واکاو و لیتحل •
 کند؛ دعو  میمفاه و موضوعا  از کی

 کناد  تیهادا ی اگونه به را کنندهشرکت دهد، جیترو را خالقانه و کیاستراتژ تفکر •
 باشد؛ داشته ازین خالق و کیاستراتژ تفکر به هدف، به دنیرسی برا تا

 ماالش اع تیریمد وی زیربرنامه فرصت کنندهشرکت به باشد، محور عمل و هدف •
 .بدهد هدف به دنیرسی برا را

 جیتارو  باه  خاود، ی ارذگا اسات یس اساناد  ازی ادیز تعداد در هم سازمان ملل متحد
 را خاود  شاان یهادولت کهی حقوق از هاملت ابال  وی آگاه حق و بشر حقوق آموزش

 ساا   میتصم ها،اشاره نیتر مشخ  ازی کی. استپرداخته اند،کرده متعهد آنهای اجرا به
 و برناماه  خصاوص  در ،3ساازمان ملال متحاد    بشار  حقوقی عالی ایساریدفترکم 0225
 0یعماوم  مجما،  مصاوبه  نیهمچنا  و بشار  حقاوق  آموزش در وستهیپ وی جهانی اقدام
ی هاا تیا حما منشاا  و کشاورها  جانبه چندی هایهمکار بخش الها  میتصم نیا.  است
 .است شده سازمان ملل متحدی هامجموعه ریسا

 یریاداا اودد

 از  شاوند،  مای ی براحا ی اجتمااع  ریتاث جادیا قصد به کهی بشر حقوقی هاآموزش

                                                           
 به دیکن مراجعه شتریب مطالعهی برا.3

 http://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/Pages/Programme.aspx 

 مراجعاه   0222) بشار  حقوق آموزشی جهان برنامه خصوص در ملل سازمانی عموم مجم، 59\331 مصوبه به.0
 .دیکن

 https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/483/04/PDF/N0448304.pdf?OpenElement 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/Pages/Programme.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/Pages/Programme.aspx
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/483/04/PDF/N0448304.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/483/04/PDF/N0448304.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/483/04/PDF/N0448304.pdf?OpenElement
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 .  ستندینی مست نی ریادگی روندی اجزا به مربوط مباحث
 پاردازش  بخش افت،یدر بخش فتد،یب اتفاق است ممکن سطح سه دری ریادگی روند

 انجاا   باه  قدا ا و تعامل و رفتار رییتغ به را شدهمنتقل میمفاه آنچه. شدنیدرون بخش و
 رکاردن یدرگ باا  کاردن یدرونا  بخاش  هماان  کاه  ساو   بخاش  در زناد، یم وندیپی عمل

 مساائل  محاور  باا ی آموزشا ی هاا برنامهی براح در. افتدیم اتفاق عوابف و احساسا 
 شاد،  ذکار  باال در کهی اهداف بهی ابیدست به قصد به وی اجتماع کردیرو با ،یبشرحقوق

 رای ریادگیا  روناد  ساو   بخاش  که بود میخواهیی هامداخله و هاراهی ریبکارگ ازمندین
 .کنند ریدرگ
ی بارا  واحاد  شاخ   توسا   مطلاب  هیا ارا وی سخنران در عموماً افت،یدر بخش  
 باا  کاردن یدرونا  بخاش  و افتاد یم بکار نیتمر با پردازش بخش. شود می ریدرگ حضار
 از را آموزش تجربه نیا تا دهد می را امکان نیا فرد به عوابف و احساسا  رکردنیدرگ
 تجرباه  و دهیا د قابال  آنچاه  باا  ،یلیتحلی دید با خالق، تفکر وی ابیارز و سهیمقا قیبر
 .کندیم دایپی خاص تبلوری باز لالب دری ریادگی ندیفرآ از جزء نیا. 3دهد ارتباط کرده
 اساتفاده  باا  چگونه نکهیا درک. دارندی همدل جادیا دری االعادهخارق قدر  هایباز

 بخاش  الها  تا آورد گرد هم دوری اجتماع وی انسان مسائل حو  را هاانسان ابزار نیا زا
 مساائل  آموزشگران وی اجتماع میمفاه بای هایباز براحان چالش باشد،ی جمعی حرکت
 .  استی بشرحقوق

 (Social Impact Gamesی )اجتماع ریتاث بای هایبان

 وی اجتمااع  عدالت با مرتب ی هادلدله جهت دری ابزار تواندیم آن قدر  وی باز
 .باشدی شهروند مشارکت و مسئو  شهروندِ میمفاه

 حقاوق  آماوزش  وی اجتمااع  کااربرد  ،یسنت بور به کهیی دئویوی هایباز برخالف
 نسال  بعناوان  ،یاجتمااع  ریتااث  باا ی هاا یباز بودند، نشده گرفته نظر در شانیبرای بشر
 عادالت  میمفااه  باا  را افاردا  کردناد ی سع ابتدا از ن،یآنالی اانهیرای هایباز ازی دیجد

                                                           
 :از آزاد ترجمه.3

Dirk Sprenger, The Training Process: Achieving social impact by training individuals. 
Berghof Research Center for Constructive Conflict Management (2005).  
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 3.کنند آشنای واقعی ایدن دری اجتماع
 مشاکال   و مساائل  با کنندگانمشارکت کردن آشنای برا ،یاجتماع ریتاث بای هایباز

 باو   دری. بشری ایبال وی قحط جنگ، چونی مشکالت شوند، میی براحی واقعی ایدن
 چاالش  به آنها حلی برا و شده روبروی واقع مشکال  اب کننده، مشارکت\کنیباز ،یباز
 وی بااز  باراح  هاای  شارکت  مشارکت با هایباز نیا موارد،ی اریبس در. شود می دهیکش

 جاه ینت و واکانش  دنباا   باه  هایباز نیا در. شوند میی اندازراه هیریخ وی مدنی نهادها
 .میهستی واقعی ایدن دری عمل

 منجار ی اجتمااع ی ریتااث  باه ی کلا  قیا بر دو به تاس ممکن ها،یباز نیا در شرکت
 هیا ریخ ایا  وی مدن نهاد آن اهداف از است ممکن کهی مال تیحما قیبر ازی کی شوند،
 جمله از فتد،یب اتفاق مختلفی هاوهیش به است ممکنی مال تیحما نیا. دیریگ صور 
 .رهیل و غا یتبل ای وی باز داخلی دهایخر م،یمستق تیحما

ی بااز  نیا ا در شارکت  باه  را خاود  دوستان ریسا کنندهمشارکت\کنیباز دو ، قیبر
 و نهااد  آن بشردوساتانه  هادف  وی اجتمااع  ا یا پ انتشار به عمل نیا با و کندیم دعو 
 تجرباه ی بساو  اجتما ، در م بت رییتغ هرگونه جادیای برا. کندیم کمک ه،یریخ سازمان

 و مشاکال   و مساائل  نیا ،ینسانا کرامت اصو  بر منطبق و تر منصفانه برابرتر،ی ستیز
ی رساان  یآگااه  ازی جیتدری ندیفرآی ب تاینها تا برسدی شتریب افراد ابال  به دیبا موان،
 .  شود منجری جمع کنشی برا میتصم به

 ابازار  دارناد،  کاه یی هاا یژگیو هم و ساختار لیدل به هم ،یاجتماع ریتاث بای هایباز
 در اختصاار  به که همانطور. هستندی بشر قوقحی هاآموزش انتقا ی برای مناسب اریبس
 در شاده  هیتوصی هایژگیو گنجاندن و کردنادهیپی برا را نهیزم نیشتریب شد، اشاره باال

 ز،یا برانگ چاالش  ،یمشاارکت  محاور،  تیا فعال. هستند دارا بشر حقوق آموزشی هابرنامه
ی هاا تیا موقع و فضااها  جااد یا باا ی راحتا  باه  توانناد یم و هستند کیاستراتژ وی فکر

 و قیتشو شده، برح چالش و مشکل حل به میتصم و لیتحل و عمل به را فرد خالقانه،
 .کنند بیترل
 کاه یی هابرح است،ی اانهیرای هایباز شیهما نیا مباحث ازی کی نکهیا به توجه با

                                                           
 :به دیکن مراجعه شتریب مطالعهی برا.3

http://gamesforchange.org/festival/ 

http://gamesforchange.org/festival/
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 .است نیآنالی باز اند،شده انتخاب نجایا دری معرفی برا نمونه بعنوان

 9«یتیيآ دری زندگ نهیهز» ،یماعجتا ريتاث بای باز

 ریتااث  باا  نِیا آنالی هاا یباز نهیزم در تجربه با سازیباز موسسه کیی همکار با نیا
 و باوده  روشیپا  اشهیا ته زمان دری نوع به هم نمونه نیا.  استشدهی براح ،یاجتماع
 رکاا  وهیشا  کاه  آنجاا  از. اسات  تامال  قابال  رشادش،  و آن آلاز نحوه نکهیا لیدل به هم

 باه  متوسا  ی دسترسا  باا  جواناانِ  - جوانان خود مشارکت اساع بر ،یباز نیا براحان
 براحاان  نیا ا. اسات  گرفتاه  صاور   - شهرها ساکن جوانان شتریب ،یآورفنی ابزارها
 نیا ا در. شادند  -ساف یونی نمونه عنوان به -یالمللنیبی نهادها تیحما جلب به موفق
 ماورد  دری آگااه  بااالبردن ی بارا  کنناد ی راحبی باز گرفتند میتصم خود جوانان ،یباز
 ،«یتا ییآ» ناا   باا ی الیا خی کشاور  دری اجتماعی نابرابر و فقر مشکال  ست،یز  یشرا

 روزماره  مساائل  ملماوع  تجرباه ی بااز  نیا در کنندگان مشارکتی رو شیپی هاچالش
 .  بقاستی برا چالشی حت و آموزش و سالمت معاش، وی اقتصاد ،یاجتماع

 ،3«بآ تأمين»ی باز

ی ایآسا  در آب تیا اهم و مسائله  ماورد  در اسات ی اجتماع ریتاث با -ی آموزشی باز
 بهماراه  کنیبااز \کنناده مشاارکت  ،یبصار  وی ریتصوی ها ا یپ کنار در کهی شرق جنوب
 دنباا   باه  کناد، یما ی زنادگ  ایآس شرق جنوب دری ادهکده در که ،یبازی اصل کاراکتر
 .کندیم دنبا  را مردمش او روزه رهی هاچالش اش،خانوادهی برا آب تأمین
ی براحا  0231 ساا   در لیا موبای هاا یگوشا ی رو بری باز مخصوص کهی باز نیا
 متحرک ریتصاو وی محل مرد ی واقع ستیز تجربه ازی ریگ بهره وی سادگ به است،شده
. کناد یما  ریتصاو  جوان مخاببانی برا را آن تیاهم و آبی اتیح مسئله جذاب، و ساده
 و خاود  نظارا   انتقاا  ی بارا  فعا  مشارکت به را آنها همی بازی هانهیگز ازی بخش در

 .کندیم دعو  آب مناب، حفح نیکمپ به وستنیپ نیهمچن

                                                           
 :به دیکن مراجعه شتریب ابالعا ی برا.3

http://www.gamesforchange.org/play/ayiti-the-cost-of-life/ 
 :به دیکن مراجعه شتریب ابالعا ی برا. 0

/http://www.gamification.co/2013/04/02/get-water-teaches-about-water-scarcity 

http://www.gamesforchange.org/play/ayiti-the-cost-of-life/
http://www.gamification.co/2013/04/02/get-water-teaches-about-water-scarcity/
http://www.gamification.co/2013/04/02/get-water-teaches-about-water-scarcity/
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 ،9«پناهنده كیی زندگ من،ی زندگ»ی باز

 محصاوال   از اسات، شاده ی براحا  لیا موبای هاا یگوشا  مخصاوص  کهی باز نیا
 عرضاه  باازار  باه  0230 ساا   در و است سازمان ملل متحد پناهندگانی عالی ایساریکم
 وی بااز  ریمسا ی با  قیا بر از - کناان یباز کردن آشنا با داردی سعی باز نیا. استشده

 شاده  آشانا  انیپناهجو خطرا  و هاچالش روزمره،ی زندگ با - آنی ماجراها و حوادث
 و داردی اصال  تیشخصا  ساه ی بااز  نیا. ندیبب پناهجو کیی واقع تیموقع در را خود و

 و کیا گراف. اسات شاده  گرفتاه  الهاا   انیا پناهجوی زنادگ ی واقع تیروا ازی ازب داستان
 سات، ین دهیا چیپ چندانی باز داخل تعامل و رسدینم بنظر جذاب چندان ،یبازی براح
ی بااز  تیجاذاب ی اصال  لیدل ،یواقعی هاآد ی واقعی هاتیروا تاثیرگذاری و قدر  اما

 .است

 م؟یهست چ  ددبال ب 

 رای اجتمااع  ریتااث  باا ی هایباز البق که آنها بخصوص شر،ب حقوقی هاآموزش در
 م؟یکنیم دنبا  رای اهداف چه کنند،یم انتخاب
 ساواال   نیا ا باه  پاساخ  باه  رینااگز  بشار  حقوق آموزشی برا وهیش هری براح در
 .میهست
 م؟یهستی انسان حقوق از گروه کدا  جیترو و آموزش دنبا  به •
 مهار ؟ آموزش ای تمحتواس انتقا  ،یبازی براح از هدف •
 است؟ی ریگاندازه قابل چگونه است، مهار  آموزش هدف، اگر •
 پاروژه  لالاب  در ،یکتبا  باازخورد  باود،  خواهاد  قیا بر چاه  از آماوزش ی ابیارز •

 گر؟یدی ابزارها ای و  advocacyی )دادخواه
 اساتفاده ی بارا ی مناسب ابزار ایآ بود؟ خواهد چه نیآنال ریل حالت دری باز ارزش •
یما  فاراهم  -م اا  ی برا- نیکمپ کی در استفاده ای و آموزاندانش آموزشی برا نیآفال
 کند؟
 است؟ فراهم نظر مورد فر پلتی براحی برا الز ی آموزش مناب، ایآ •

                                                           
 :به دیکن مراجعه شتریب ابالعا ی برا.3

http://mylifeasarefugee.org/game.html 

http://mylifeasarefugee.org/game.html
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 بااب  از چاه  ،یسانج  ازیا ن مرحلاه  در چه است؟یمه هدف جامعه بهی دسترس ایآ •
ی هاا نساخه ی ابیا رزا و تست هم وی باز توسعه وی براح روند در گروه نیا مشارکت

 ی.شیآزما
 م اا  ی بارا  اسات؟  فاراهم ی آموزشا  موسساا   در موجاود ی هاا رساختیز ایآ •
 در - وتریکاامپ  دساتگاه ی حتا  ایا  و  - نیآنالی هایباز مورد در - نترنتیا بهی دسترس
 .باشد فراهم هم نیآفالی باز و دانلود امکان کهی طیشرا

 و هاا چاالش  هام  و کارد  خواهد ترروشن رای براح ریمس هم ها  سوا نیا به پاسخ
 دنیرسی برا و میباش نداشتهی جواب آنهای برا حاضر حا  در است ممکن کهیی هاحوزه
 .باشد درازمد ی زیربرنامه به ازین آنها، به

ی مبتنی هاارزش و میمفاه لیتبد جز ستینی زیچ بشر حقوق آموزش م،یریبپذ اگر
 وی فرهنگا  ،یاقتصاا  ،یاجتمااع ی زنادگ   ایا واقع به انسان حقوق وی انسان کرامت بر
 گارفتن  نظار  در و 3«یمحل یِقو و پررنگی هامولفه» حضور و دخالت بدون کهی اسیس

ی محلا  ۀآگاهانا  لاۀ مداخ ،ۀماناد پاساخ  بدونِ ازِین به بود، نخواهد ریپذامکان ،یمحل بستر
. شاود  مای  حس هم رانیا بستر در که ستی ایخال ،یمحل ۀآگاهان پاسخ نبود. میادهیرس
 تاثیرگاذاری  هدف با که ییهایباز نبود ؛کندیم دایپ نمود حوزه دو در عمدتاً خالء نیا

 کاه یی هایباز نیهمچن و  م ا ی برا بشر، حقوق نیموازی رسم ریل آموزشی )اجتماع
 رانیا ای محلا  جامعاه ی ازهاا ین و  یشارا  بستر، به توجه با وی رانیا مخابب مخصوص

  . گریدی کشورها موجودی هانسخه ازی بردارنمونه صرفا نه و) باشند شدهی براح
یی هاا حاوزه  و موجاود ی هاچالش از،ین نیا شدن ترملموع جهت به بخش، نیا در
یبااز  نمونه معدود ازی کیی بررس به نمونهی برا هستند، تیحما و شرفتیپ ازمندین که
 در هام  نگارناده  و شاده ی براحا  زباان یفارسا  مخاببانی برا کهی اجتماع ریتاث بای ها

 .پرداز یم داشتهی همکار آن توسعه

 یمحل بستر دای پاسخ

 ریا ز رانیا ا تیجمع درصد 12 از شیب ،3192 سا  مسکن و نفوعی سرشمار ببق
                                                           
1. George Kent, Using the right to food to teach human rights, Rights-based approaches to 

public health (Elvira Beracochea, Corey Weinstein, and Dabney Evans) .Springer 

Publishers, 2011, 155-166. 
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 آماوزش ی بارا ی تاوجه قابال  لیپتانس جوان، اریبس تیجمع تعداد نیا 3.هستند سا  02
 .سازدیم فراهم رییتغ تینها در و خالقانه

 وی اجتمااع  را ییا تغ جااد یا منشاا  توانناد یما  کاه  رییا تغ عاامالن  بعنوان 0نوجوانان
 باا  مساتقل  جامعاه  کیا  بعناوان  باشاند،  شاان ابراف جامعه و خودی زندگ دری اقتصاد

 آموزش به مرتب ی اجتماعی هااستیسی براح در فرد،منحصربهی گاه و ژهیوی ازهاین
 تیرسام  باه  کمتار  ،یررسام یل آماوزش  حاوزه  در بشار  حقوق آموزش خصوص به و

ی هاا یبراحا  مخاباب  و توجاه  مورد شتریب گروه نیا ران،یا بستر در. شوند می شناخته
 و نیا آنالی هایباز لالب دری سرگرم وی حیتفری هاتیفعال وی مال سودآور وی تجار
 ی.اجتماع ریتاث بای هایباز تا اندقرارگرفتهی وتریکامپ

 آماوزش  در خااص ی سان  گاروه  نیا ای زهاا این دنید به ازین و لیپتانس نیا کنار در
 رای اجتمااع  ریتااث  باا ی هاا یبااز  ناه یگز که دارند وجودی گریدی هامولفه بشر، حقوق
 .کنندیم لیتبدی موثرتر نهیگز به آموزش، نیا ابزار بعنوان
 .دارد منطقه در را نترنتیا کاربران تیجمع نیبزرگتر ران،یا نکهیا جمله آن از
 ازین و قیتحق مرحله ازی بخش بعنوان - کشور شهر چهار رد پرسشنامه 3222 ،یتوز
 22 از شیبا  کاه  اسات  نیا ا ازی حااک  -«نو-یآموزش»ی آموزش-یشیآزما پروژه ،یسنج
یما  نیا آنالی هاا یباز صرف روز، در ساعت سه تا کی نیب نمونه، گروه نیا از درصد
 .کنند
ی امداخلاه  و ساخ پا بعناوان « ناو -یآموزشا » ،یآموزش-یشیآزما پروژه گرید انیب به
ی بااز  ساه ی براحا  کاار  ران،یا در نوجوانان و جوانان جامعهی ازهاین به توجه با ،یمحل
 تبلات  و وتریکامپ دستگاهی روی باز مخصوص  نیآفالی باز و دانلود تیقابل با) نیآنال
 .کرد آلاز بشر، حقوق آموزش بهی اجتماعی کردیرو با  را

 حاا   در و استشده اجرا ماه 32 مد ی راب  لو یپای )شیآزما بصور  پروژه نیا

                                                           
 به دیکن مراجعه.3

http://www.ireconomy.ir/fa/page/3727/+%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%

D8%A7%D8%AA+%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA%DB%8C+%D9%

88+%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C+%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D

8%B8%D8%A7%D8%AA+.html 

ی بنددسته مراد شود،یم ادی نوجوان از جا هر مقاله نیا در است، شده هیارای متعدد میمفاه نوجوان، فیتعر در.0
 .است سا  32 تا 31 جیرا

http://www.ireconomy.ir/fa/page/3727/+%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA%DB%8C+%D9%88+%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C+%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA+.html
http://www.ireconomy.ir/fa/page/3727/+%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA%DB%8C+%D9%88+%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C+%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA+.html
http://www.ireconomy.ir/fa/page/3727/+%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA%DB%8C+%D9%88+%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C+%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA+.html
http://www.ireconomy.ir/fa/page/3727/+%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA%DB%8C+%D9%88+%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C+%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA+.html


  ۸11لیال معینی  / ... جوانان به بشر حقوق آموزش در خالقانه و نوی ابزارها از استفاده

 3.است کاربران اریاخت دری عموم و گانیرا بصور ی باز سه هر حاضر
 منطبق وی اجتماعی کردیرو با بشر حقوقی آموزشی هابستهی براح لزو  و دلدله

 چاون ی ابزار وجود ،یمحل بستر در مختلفی هاتیظرف وجود ،یواقع ستیز تجربه بر
ی هاا ازیا ن مطاابق  و شاده ی براحی پاسخ نبود و قرارگرفته توجه مورد کمتر که هایباز

 لالاب  در تاا  داشات  بارآن  را ناو -یآموزشا  کوچک اریبس گروه ران،یا نوجوانان جامعه
 .دهد انجا  را هایباز نیای براح ،یشیآزمای برح

 هایبان توسع  وی طراح مراحل

 یسنج ازین و قیتحق مرحله •
 هیا اول اصاو   از   ساا   32 تاا  35ی سان  گاروه  نوجواناان ) هادف  گاروه  مشارکت

 اداماه  هیرو نیای انیپا مراحل تا امکان حد تا و استبودهی شیآزما برح نیای ریگ شکل
 کهی همکاران نیهمچن و مقط، نیا گرانآموزش و انیمرب مشور  با پرسشنامه .کرد دایپ
 داشاتند، ی دسات  نیمخاابب  نیهما ی برای آموزش کمکی سنتی هایبازی معرف حوزه در
 .شد ،یتوز شهرستان سه و تهران در مدرسه نیچند و کتاب شگاهینما در و هیته

 ،یآموزشا  شاناع جامعاه  کیا  و انیا مرب و نیمدرسا  با فکری هم جلسا ی برگزار
 نوجواناان  ستیز تیواقع به توجه با - حوزه نیا متنو  میمفاه انیم از موضو ی تعداد

 آماوزش،  در شاناع جامعاه  کارشاناع  بعاد،  لهمرح در. شدند انتخاب ا  یسن گروه نیا
ی بررس مورد ا نمونه بعنوان ا را متوسطه آموزش او  سا ی عمومی درس کتبی محتوا
ی هاا آموزه و مسائل با نوجوانان مواجهه زانیم ازی ترروشن ریتصو تا داد قراریی محتوا
ی هاا  ابکتا  ازی تعاداد  نطاور یهم. میباشا  داشاته ی رسام  آماوزش  نظا  در ما نظر مورد

 - نوجاوان  و کاودک  ا یادب کارشناع کمک به ا نوجوان و کودکی سن گروه پرفروش
 .شدی بررس
 هایبازی کل برح و موضوعا  انتخاب •
 تیشخصا  کیا ی بااز   هار  در شاده،  انتخابی باز سهی براحی برا کهی اگونه در
 و تاسا  شاده  گرفته الها  نوجوان کیی واقعی زندگ از او تیروا که دارد وجودی اصل
 هاا، چاالش  او، تیا روا ،یاصال  تیشخصا  بای باز مراحلی ب با کننده شرکت \ کنیباز

                                                           
1. www.amouzeshino.org 
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 .  شود می آشنا شیهادلدله و ردیبگ دیبا کهی ماتیتصم
 همازاد  امکان که استی گرتیروا اعجازی ریبکارگ وه،یش نیا از استفاده قو  نقطه
 ساا   و همسان ی اصال  تیشخص. کندیم فراهم رای اصل تیشخص بای همدل وی پندار
. کناد یما  برقرار ارتباط او با هاصحنهی روی صدا قیبر از و است کننده شرکت\کنیباز

 .  آنهاست بر للبهی برای راه دنبا  به و داردی واقع و ملموعی هادلدله و مشکال 
 سه به نوجوان، سه تیروا برح با بخش سه دری  آموزش-یشیآزما برحی )باز نیا

 :استپرداخته ریز موضو 
 تهاران  شاهر  جناوب  در که افغان نوجوانی عل تیروا ض،یتبع ،«یگرید و خود» -
 .  کندیم کار

 
 
 
 
 ،یبوشاهر  نوجوان نگار ،یجمعدسته وی گروه کار ،«المنفعهعا  کار در مشارکت» -

 .کند خدمت شهرش بهی جمعدستهی تیفعال در خواهدیم
 
 
 
 
  
 باه  و صادا  دنیشان  ،«خودشان به بوطمری هایریگمیتصم در نوجوانان مشارکت» -
 نیکاارآفر  خواهاد یم که تهران، اهلی دختر رواناین نوجوانان، تیعامل شناختن تیرسم
 .باشد
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 یباز هر داستان توسعه •
 گاروه  فعاا  ی همراها  و باودن ی مشاارکت  اصال  براسااع  ،یبااز  هر داستان توسعه
ی اصال  تیشخصا  و اناننوجو خود حدامکان تا مراحل تما  در. است رفتهشیپ مخابب

 آناان ی بازخوردها و ونظرا  داشتند نقش کار شرفتیپ و گرفتن شکل در او خانواده و
 .استشده اعما  امکان حد تا

   تست مرحله نیاولی ساز آماده •
 و نوجواناان ی واقعا  ستیز تجربه قیدق و منصفانه انعکاع از نانیابم حصو ی برا
 فعاا   همکاران با مرتب بطور ،یباز تست خهنس نیاولی ساز آماده بو  در ،یمحل بستر
ی برابر وی اجتماع وی اقتصاد ،یفرهنگ حقوق آموزش، و سالمت حوزه کودک، حقوق
 .است شده برگزار مشور  وی نظرسنج جلسا ی تیجنس
 کاربران س  تو تست جلسا ی برگزار •
 تسات  در سااله  32 تاا  35 آماوز دانش 322 از شیب مجمو  در تست، مرحله سه در
 ماا ی بارا  و لیتکم را بازخورد وی نظرخواه به مربوطی هافر  و کردند شرکت هایباز

 .کردند ارسا 
 عاد   نیماواز  تیا رعا بار  اصال  ها،یباز لیتکم و توسعه وی براح مراحل هیکل در
 گاروه  با تعامل و مشارکت و - تیقوم و تیجنسی مبنا بر ضیتبع بخصوص - ضیتبع

 .استبوده هدف
 انیجر در روند - هایزبای بررس جلسا  •
 و هاا نظر. دارد اداماه  هام  هچناان  بارح، ی شا یآزما بخش انِیپا رلمیعل روند، نیا
 کارشناساان  آزاد،ی هادوره انیمرب ت،یترب و آموزش مسئوالن گران،آموزش هایشنهادیپ

 بارح  توساعه  دری دانشاگاه  وی مادن ی نهادهاا  بشار،  حقاوق  فعاالن جامعه و آموزش
 .شد هدخوا اعما ی شیآزما

 از متااثر  و مارتب  ی هاگروه هیکل با تعامل و مشارکت کردیرو برح، نیا در کردیرو
 .استبوده نوجوانانی برای بشر حقوقی هاآموزش نیچنی برگزار جهینت

 هاچالش

ی اجتمااع  ریتااث  بای اانهیرای هایبازی براح و توسعهیی هاچالش ازی برخ نجایا در
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 :شد خواهد هیارا رانیا بستر رد  بشر حقوق آموزش حوزه در)
 :مناب، حوزه در
 کار یرو باا  بخصاوص  - بشار  حقاوق  آماوزش ی هاا دساتورالعمل  و مناب، کمبود •
 ،یفرهنگا  ،یاجتمااع   یشرا تیواقع و ستیز تجربه با متناسب -ی کاربرد وی اجتماع
 رانیا بستر وی اقتصاد
 دری رسام  زشآماو ی مواز ،یرسم ریلی تعاملی هابرنامه و هاآموزش وجود عد  •

 در نوجواناان  فعاا   مشاارکت ی بارا یی فضا که -ریگهمه وی عموم بصور  - مدارع
 .کند فراهم آنها کردنیدرون وی اجتماعی ها مهار  و آموزش تجربهی ریگشکل
 ی.رسم آموزشی محتوا وی درس کتب شتریب نیتدو دری بشر حقوق کریرو نبود •
 ی:عمومی آگاه حوزه در
 و مادارع  دری آموزشا  مسائوالن  آموزشاگران،  ن،یمدرسا  نیبا  دری آگاه کمبود •

 عد  نیا مرتب ،ی اجتماعی هامهار  وی بشر حقوقی هاآموزه بای فرهنگی هامجوعه
 . شود می میمفاه نیا جیترو بهی عالقگیب به منجر ،یعمومی آگاه
ی دورنا  و  آموزش روند در را نیوالد کهی وکار ساز ای و نیوالد نزدی آگاه نبود •
 . دهد مشارکت نوجوانانی برای بشر حقوقی ها ارزش و میمفاه نکرد

 :جانبه همه مشارکت حوزه در
 هیا پا بار  نوجواناان ی رسام  ریا ل آموزش بر مشخ  بور به کهیی هابرح کمبود •
-مارد  ی هاا سازمان و هابرح نیچن وجود باشند، داشته تمرکزی بشر حقوقی هاآموزه
ی هاا گاروه  از تک رگارا  و متناو  ی اشابکه  جااد یا به منجر تواندیم درازمد  دری نهاد

 و کارده  کماک  نهیزم نیا در همی عمومی آگاه جیترو به که باشد حوزه نیا در مختلف
 .شودی آموزشی محتوای النا موجب هم

 خاود  شاود،  مای ی براحا  نوجواناان ی برا کهیی هابرح دری مشارکت کردیرو نبود •
 مشاارکت  آنهاست به مربوط کهی ماتیتصم و هابرح در فعاالنه بصور  کمتر نوجوانان

 آن شادن ی درون و آموزش تجربه توسعه وی ریگ شکل در فعا  مشارکت. شوند می داده
 .کندیم کمک

 



  ۸13لیال معینی  / ... جوانان به بشر حقوق آموزش در خالقانه و نوی ابزارها از استفاده

 جادب هم ی کردااو بای جمع اااده انمندید ها،چالش ب  پاسخ

 دفااتر  نطاور یهم هاا دانشاگاه  وی علما  محافل وی بشر حقوقی پژوهشی هاسازمان
 توانناد یما  سازمان ملل متحدی هابخش به مربوط دفاتر جمله ازی المللنیب یهاسازمان
 از اسااتفاده تیاانها در وی مشااارکت کااردیرو جیتاارو ،یعمااومی آگاااه شیافاازا در هاام

 حقاوق  ریگهمه آموزش در -یاجتماع ریتاث بای هایباز جمله از ا وخالقانه نو یابزارها
ی هاا یبازی مل ادیبن نطوریهم. بردارندی داریپا و موثری هاقد  جوانان، و نوجوانان بشر
 فرهناگ  با مرتب ی هاسازمان ازی ندگانینما از متشکل کهی رسمی نهاد بعنوان ،یاانهیرا
 مشاارکت ی سااز ناه یزم و جیتارو  دری ماوثر  اریبسا  نقاش  تواناد یما  است، آموزش و

ی گااه آ و منااب،  حاوزه  در بخصاوص  شاده، برحی هاچالش رف، در نف، یذی ها گروه
 .کند فایای عموم
 و مشاترک ی حرکتا  آلااز ی بارا ی بساتر  شیهماا  نیا چونیی هافرصت است، دیام
 بشار  حقوق حوزه در فعا ی دانشگاه وی علم ،یپژوهشی هاسازمانی سو از جانبه همه
 .  باشدی اانهیرای هایبازی مل ادیبن کنار در

ی شا یآزمای اها بارح  از تیا حما دری دانشاگاه  وی پژوهشا ی هاسازمان مشارکت
 نوجواناان،  و جوانانی برا بشر حقوق آموزش خالقی هاوهیش و هادهیا قیتشو موجود،
اناه یرای هایبازی مل ادیبن مناب، از استفاده وی مدنی نهادهای ساز آگاه روند در مشارکت

 .باشد شده برحی هاچالش ازی اریبسی برا پاسخ نیبهتر تواندیم نه،یزم نیا دری ا
 آن در کاه ی اجتمااع ی هاا یناابرابر  و ضیتبعا  از دور جو،صلحی اامعهج به دنیرس
 ،یمباان  آماوزش  بادون  باشند، تیحما مورد افرادی اجتماع وی اقتصاد ،یفرهنگ حقوق
 .شد نخواهد محقق آن ندهیآ نسل و سازانندهیآ بهی بشر حقوقی هاارزش و هاآموزه



 ای های رایانه آموزش حقوق بشر و بازی

 *احمدی سرور فرّخ

 **سیمین فرّخ احمدی

 چکیده

ای باۀکی از   هاای رایاناه   امروزه این حقیقت لیرقابل انکار اسات کاه صانعت باازی    
قدرتمندترین و سودمندترین صنای، دنیا تبدیل شده و دیگر تنها جنبۀ سارگرمی نادارد؛   

اجتمااعی نیاز   -بلکه عالوه بر اهداف آموزشی، از این صنعت در راستای اهداف سیاسی
ای در  هاای رایاناه   شود. پیشارفت روزافازون تکنولاوژی باعاث شاده باازی       تفاده میاس

هاای اخیار و باا     دسترع همگان باشند و این صنعت به سرعت رشاد نمایاد. در ساا    
ا    هاای سانی مختلفای    ایام کاه باازه    ای شاهد آن باوده  های رایانه پیشرفت صنعت بازی
اند. از ساوی دیگار، در    رار گرفتههدف تاثیرگذاریِ این صنعت ق ا   بخصوص نوجوانان

هاا باوده و آماوزش ایان      حا  حاضر نقض حقوق بشر یکی از مشکال  اصالی ملات  
حقوق به عمو  مرد  از اهمیت خاصی برخوردار است. با در نظار گارفتن تاأثیری کاه     

ای بر مخاببین خود دارد و اهمیتی که آموزش حقاوق   های رایانه صنعت پربرفدار بازی
بر زندگی اشخاص داشته باشد، این نوشتار در پی آن است که باا ترکیاب    تواند بشر می

ای و  هاای رایاناه   های آموزش حقوق بشر از بریق بازی این دو موضو ، از یک سو، راه
ای  هاای رایاناه   های جلوگیری از ترویج نقض حقوق بشر توس  بازی از سوی دیگر، راه
 را بررسی نماید.

 ای، حقوق بشر، آموزش حقوق بشر. های رایانه صنعت بازیواژگان کلیدی:  

                                                           
 )ره مه ببابباییدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه عال. *

fahmadi.sr@gmail.com 
 کارشناع ارشد کارگردانی انیمیشن از دانشگاه تربیت مدرع*. *

 sieliss@gmail.com 
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 مقدم 

هاای   توان صنعت تولید و عرضۀ باازی  ای، می های رایانه امروزه در عصر رواج بازی
شاود   های جهاان دانسات، چناان کاه گفتاه مای       ترین تجار  ای را یکی از پربازده رایانه

حادود   0238ا در سا  ای در دنیا ر های رایانه کارشناسان حجم معامال  مربوط به بازی
 92باه حادود    0202اند ایان رقام در ساا      میلیارد دالر برآورد کرده، و تخمین زده 75

 .  3میلیارد دالر برسد
باوده   نیز همواره رو به پیشارفت  الین آنهای  بازی های اخیر همواره صنعت در سا 

نسات. اماری   داجهان   گوشه گوشه در اینترنت سراسری نفوذ توان را می آن دلیل و است
ها به سادگی در کشورها و شهرهای مختلف جهاان باه دسات     موجب شد این بازی که

در سراسار   زمان با چند کااربر  هایی که با یک کاربر و یا به بور هم بازی؛ کاربران برسد
 شوند. دنیا انجا  می

ضر های عصر حا توان به عنوان یکی از تأثیرگذارترین رسانه ای را می های رایانه بازی
هاا و هنجارهاای نظاا      های مختلف، از بادو تولاد تاا بزرگساالی، ارزش     دانست. رسانه

کنناد و تاأثیر بسازایی بار آماوزش       فرهنگی و اجتماعی را به اعضای جامعه منتقال مای  
اجتماعی فرد دارند. از سوی دیگر، یکی از وظایف دیگرِ رسانه، سارگر  نماودن افاراد    

رد، با آموزش و یا القای مطالب خاص نیز هماراه باشاد.   تواند بنا به مو است که البته می
هاای مختلاف از    توان نتیجه گرفت که انتقا  مفااهیم و داده  چه گفته شد می بر اساع آن

های مخالف آن از بریق ایان رساانه تاا چاه حاد       جمله حقوق بشری، یا مفاهیم و داده
ز بررسی اجماالی تاریخچاۀ   تواند ب رد و گستردگی داشته باشد. در این نوشتار، پس ا می
ای  هاای رایاناه   ای و تاریخچۀ حقوق بشر، به تاأثیری کاه صانعت باازی     های رایانه بازی
هاای   هاایی از باازی   تواند بر ترویج و یا نقض حقوق بشر داشته باشد و بیاان نموناه   می

هایی در راستای رعایت حقوق بشار بارای    شود و در پایان، رهنمون موجود پرداخته می
 گردد. ای ارائه می های رایانه کنندگان بازیتولید
 

                                                           
 وب سایت آماری استتیستا قابل دسترسی در:. 3

https://www.statista.com/statistics/246888/value-of-the-global-video-game-market/ 
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 . تاااخچ 1

 ای های رایانه تاریخچۀ بازی 9-9

هاای عماده در    سا  گذشته، عوامل مختلفی سبب ایجاد تغییرا  و پیشرفت 52بی 
تاوان باه پیشارفت در زمیناۀ      اند. از جملۀ این عوامل می ای شده های رایانه صنعت بازی

ای و تبادیل   های رایاناه  مپیوتری، تغییر در نحوۀ نگرش به بازیافزار کا افزار و نر  سخت
هاا و تحاو  در    شدن آن به یک صنعت، باالرفتن آمار و تعداد بازیکنان، تناو  در باازی  

ای بودناد   های ساده های کامپیوتری در ابتدا بازی ها اشاره نمود. بازی نحوۀ براحی بازی
دند. اولین بازی کامپیوتری یاک باازی ساادۀ    که از روی کالذ به دنیای کامپیوتر وارد ش

XO
به عنوان بخشی از تز دکتری وی  3950در سا   0بود که توس  الکساندر داگالع 3

   1در رشتۀ اثرا  متقابل انسان و کامپیوتر در دانشگاه کمبریج براحی شد.
 
 
 
 
 
 
 
 

املی ای سااده باود کاه بسایاری عقیاده دارناد اولاین باازی تعا          این بازی به انادازه 
ای باه ناا     توس  یک استاد فیزیاک هساته   3952سا  پس از آن در سا   8کامپیوتری، 

5تنایس دو نفاره  براحی و ساخته شد. این باازی کاه    2ویلیا  هیگینباتم
ناا  داشات، در    

 راستای آموزش تأثیرا  جاذبه به بازیکنان براحی شده بود. 

                                                           
1. Tic-Tac-Toe 

2. Alexander Douglas 
 وب سایت رسمی دانشنامۀ آزاد ویکیپدیا قابل دسترسی در: .1

https://en.wikipedia.org/wiki/Sandy_Douglas 
4. William Higginbotham 
5. Tennis for two 
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توسا  دو   3972در دهاۀ  « صانعت »های کاامپیوتری باه عناوان یاک      اما تولد بازی
صور  گرفت. با تالش ایان دو   0و نوالن بوشنل 3شخصیت کلیدی به نا  های رالف بَر

ها راه یافتند و در دسترع همگان قرار گرفتند. پاس   های کامپیوتری به خانه بود که بازی
و های کامپیوتری به عنوان یک صنعت پر درآمد مورد پذیرش قارار گرفتناد    از آن بازی

شرو  باه براحای و    باکس اکسو  مایکروسافت، سونی، سگا، کومودور، نینتندو، آتاری
 1بینیم تبدیل گشت. ها نمودند تا این صنعت به آنچه که امروز می ساخت انوا  بازی

 تاریخچه و تعریف حقوق بشر 9-3

از آنجایی که حقوق بشر وابسته به ذا  و کرامت انسانی است و از ابتدای آفارینش  
ای تعیین نماود اماا    توان برای به وجود آمدن این حق تاریخچه مراه با انسان بوده نمیه

تغییرا  و تحوال  و نقاط عطفی در بو  تاریخ وجود داشاته کاه باعاث باه رسامیت      
 اند. شناخته شدن این حق گردیده

ترین اسناد حقوق بشری شناخته شده، منشور کوروش کبیر است کاه   یکی از قدیمی
تارین ماواردی کاه در ایان منشاورآمده       پیش از میالد است. از مهام  519ه سا  متعلق ب

حرفاه اشااره    انتخااب  آزادی و بردگای  لغو، دیگران مذهبی عقاید به توان به احترا  می
 نمود.

های زیادی در زمینۀ حمایت از حقوق بشار شاکل    میالدی، تالش 32و 37در قرون 

                                                           
1. Ralph Baer 

2. Nolan Bushnell  

3. Rabin, Steve, “Introduction to Game Development”, Charles River Media Inc. (2010) 

available at: https://www.cs.helsinki.fi/u/vihavain/s15/sem/items/IGD_Ch1.pdf 
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تارین   ه در آمریکا و اروپا رخ داد. از مهام گرفت که مصادف بودند با تحوال  وسیعی ک
توان به نحوی آن را سرآلاز مفهو  حقوق بشر به معنای امروزی دانسات   اسنادی که می

فرانسه است که از اساناد بنیاادین انقاالب فرانساه باه       3«شهروند و بشر حقوق» اعالمیۀ
ویب رسادند  رود. هر چند این سند و اسناد دیگری که در ایان دوران باه تصا    شمار می

هیچ کدا  سند جامعی نبودند اما الها  بخش تنظیم اعالمیۀ جهاانی حقاوق بشار توسا      
 سازمان ملل متحد شدند.

های عظیم به جای ماناده از ایان جناگ،     پس از جنگ جهانی دو  و مشاهدۀ ویرانی
جامعۀ جهانی نیاز به حمایت از بشریت را به وضوح حس نمود و باا تصاویب منشاور    

گاا  بزرگای در ایان راساتا      3925و تأسایس ساازمان ملال متحاد در ساا       ملل متحد 
برداشت. اما با این حا  منشور ملل متحد یک سند حقوق بشری به معناای کامال نباود    
به همین دلیل سازمان ملل متحد تالش نمود یک ساند جاام، حقاوق بشاری تصاویب      

حقاوق بشار در ساا      ها در نهایت منجر به تصویب اعالمیۀ جهاانی  نماید و این تالش
 ای پس از آن گردید. و صدها سند حقوق بشری جهانی و منطقه 3922

تارین و   تاوان گفات اساسای    با در نظر گرفتن این اسناد در تعریف حقوق بشار مای  
ترین حقوقی است که هر انسان به صرف انسان بودن و صور  ذاتی و فطری از  ابتدایی
قابال سالب شادن، انتقاا  دادن و تفکیاک و      شمو  اسات و   شود، جهان مند می آن بهره

 باشد.  تبعیض قائل شدن نمی

 ای  های ااااد  . تالقی حقوق بشر و بانی2

 رسانه 3-9

ای بارای   در لغت باه معناای وسایله   . دارد مختلفی معانی اصطالح و لغت در 0رسانه
 رساانه  از منظاور  اجتمااعی  ارتباباا   علاو   اصاطالح  در رساندن و انتقا  دادن است.

ای  مخابرا  نیز به معنای وسایله  اصطالح در. پیا ، ابالعا  و داده است رساندن وسیلۀ
 1ها است. سازی داده برای انتقا  و ذخیره

                                                           
1. Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen 
2. Media 

3. www.techopedia.com available at https://www.techopedia.com/definition/14462/  
communication-media 
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رساانۀ جمعای یاا    »و « 3رسانۀ شخصای »بندی کلی رسانه به دو گروه  در یک تقسیم
ز شود. رسانۀ شخصی بیشتر وسیلۀ ارتباط شخصی اسات و هادف ا   تقسیم می« 0گروهی

ایمیل  و نامه تلفن، آن انتقا  پیامی خاص از فرستندۀ مشخ  به گیرندۀ مشخ  است؛
از ساوی دیگار رساانۀ جمعای از بریاق ارتبااط        .شوند های شخصی می مشمو  رسانه

سویه باوده و   نماید. این ارتباط معموالً یک جمعی با مخابب نا محدود ارتباط برقرار می
 نماید.    به مخاببین رسانه منتقل میها و ابالعا  را از رسانه  پیا 

ای از علم روانشناسی است که باه تاأثیر رساانۀ جمعای بار       روانشناسی رسانه شاخه
پردازد. به بیان دیگر روانشناسی رساانه درگیار برخای     ها می ها و فرهنگ اشخاص، گروه

پارامترهااای روانشناسااانه در خصااوص ارتبابااا  میااان اشااخاص اساات کااه از بریااق 
رسانه در یک جامعه، تأثیر بسیار زیادی بر نحوۀ زندگی مرد  1شود. ی برقرار میتکنولوژ

پذیر کاردن افاراد اسات. رساانه از      ترین این آثار جامعه گذارد. یکی از مهم آن جامعه می
ها و هنجارهای نظا  فرهنگای و اجتمااعی را باه اعضاای      بدو تولد تا بزرگسالی ارزش

زایی بر آموزش اجتماعی فرد دارد. از سوی دیگار یکای   کند و تأثیر بس جامعه منتقل می
تواند بنا به مورد، با آموزش  از وظایف دیگر رسانه سرگر  نمودن افراد است که البته می

رسانی و خبررسانی  های جمعی با ابال  و یا القای مطالب خاص هم همراه باشد. رسانه
 ند.کن از نقاط مختلف جهان، نقشی نظارتی را نیز ایفا می

 ای به عنوان رسانه های رایانه بازی 3-3

ای باعاث شاده تحقیقاا  بسایاری در      های رایاناه  افزایش روزافزون مخاببین بازی
ها بر افراد انجا  شود. در اک ر این تحقیقاا  باه ایان نتیجاه      خصوص تأثیرا  این بازی

و مهمای بار   ای تأثیرا  کوتااه ماد  و بلناد ماد  زیااد       های رایانه اند که بازی رسیده
هایی  اند که چطور بازی تحقیقا  اخیر نشان داده 2گذارند. ها به جای می شخصیت انسان

                                                           
1.  Personal Media  

2. Mass Media  

3. Fischoff, Stuart, “Media Psychology: A Personal Essay in Definition and Purview”  
available at: www.apadivisions.org/division-46/about/fischoff-media-psychology.pdf 

4. Prot, S., Anderson, C. A., Gentile, D. A., Brown, S. C., & Swing, E. L. (2014). The positive 

and negative effects of video game play. In A. Jordan & D. Romer (Eds.). Media and the 

Well-Being of Children and Adolescents (109-128). New York: Oxford University Press. 
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تواند بر رفتار اجتماعی اشخاص تاأثیر م بات    که مفهو  اصلی آنها کمک کردن است می
 3توانند اثرا  مخربای بار کنتار  شاناختی     های هیجانی می داشته باشد، در حالیکه بازی

ب عاد بار روی    5توانناد حاداقل از    ای مای  های رایاناه  صور  کلی بازی به داشته باشند.
: مد  زمان بازی، محتوای بازی، مفهو  بازی، سااختار باازی و   0اشخاص تأثیر بگذارند

ای بار شاخ  بگذارناد.     توانند تأثیر جداگانه جزئیا  فنی بازی. هر یک از این ابعاد می
 گذارند: بازی بیشترین تأثیر را بر فرد می در این میان مد  زمان بازی کردن و محتوای

کناد از   های کامپیوتری می مد  زمان بازی: مد  زمانی که شخ  صرف بازی  -
کاهاد. ماد  زماان صارف شاده       های اجتماعی دیگر می میزان مشارکت وی در فعالیت

های آکادمیک، خطر چاقی در کودکی و  های کامپیوتری بر میزان پایین توانایی برای بازی
 اعتیاد به بازی ارتباط مستقیم دارد. 

های آموزشی  تواند باعث آموزش شود. از بازی محتوای بازی: محتوای بازی می  -
اناد   آماوزان در مادارع اساتفاده نماود. تحقیقاا  نشاان داده       توان برای تعلیم دانش می
هاای دوساتانه باعاث     های خشن باعث افزایش خشاونت شاده در حالیکاه باازی     بازی

 شوند. رفتارهای نو  دوستانه در جامعه میافزایش 
ها، امکان تأثیرگذاری آنها بر افاراد   الین شدن بازی امروزه با پیشرفت تکنولوژی و آن

تواناد   الین دنیایی مجازی برای اشخاص ساخته است که مای  بیشتر شده است. جهان آن
فارد را وارد  های اجتماعی فرد در دنیای واقعای گاردد و در واقا،     باعث کاهش فعالیت

یک اجتما  عظیم مجازی نماید. در این دنیای مجازی شخ  به دوساتی و دشامنی باا    
کند. درست مانناد دنیاای    پردازد و همانند دنیای واقعی زندگی می افراد مجازی دیگر می

های خاصی را به  تواند پیا  گذارد و می واقعی، این جامعۀ مجازی نیز بر شخ  تأثیر می
 ا نماید یا رفتارهای خاصی را آموزش دهد.  وضوح به وی الق

گیرند از بریق الگوسازی است. هر شاخ    بخش بسیار مهمی از آنچه افراد یاد می
پاردازد و   با مشاهدۀ الگو به تجزیه و تحلیل رفتار آن الگو از بریق استنباط شخصی مای 

د. اماا الگاو   کند هر چه بیشتر رفتار و گفتار خود را به الگوی خود نزدیک ساز سعی می
آید؟ هر شاخ  زماانی کاه در تعامال باا دیگاران قارار         کیست و چگونه به وجود می

                                                           
1. Cognitive Control 

2. Ibid. 



  ۸07دی، سیمین فرّخ احمدی سرور فرّخ احم/ ای های رایانه آموزش حقوق بشر و بازی

شاوند و باه نحاوی او را تحات تاأثیر قارار        گیرد برخی اشخاص برای وی مهم مای  می
کند خاود را شابیه او کناد. الگوپاذیری معماوالً از بریاق        دهند که شخ  سعی می می

 3گیرد. گر در اجتما  شکل میهای دی مشاهده و در تعامل با انسان

 ای بر افراد های ااااد  . تأثیرات منفی حقوق بشری بانی3

انجمن روانشناسی آمریکا، با تحقیقاتی که بر روی مقاال  و تحقیقاا  انجاا  شاده    
انجا  داده به این نتیجه رسیده است که با وجاود اینکاه    0231تا  0225های  در بی سا 

ای خشان   های رایاناه  دلیل پرخاشگری افراد دانست، اما بازی توان تنها یک عامل را نمی
هاای خشان هماواره یکای از عوامال وقاو         یکی از مهم ترین این عوامل است. باازی 

های آمریکا معرفای شاده    های خشن میان نوجوانان همچون تیراندازی در دبیرستان جر 
 .0است

ای به دلیال الگاو دهای باه      ههای رایان تر اشاره شد انیمیشن و بازی همانطور که پیش
توانند تأثیرا  فراوانی بار شخصایت وی بگذارناد کاه بساته باه ناو  باازی          کودک می

تواند م بت یا منفی باشد. در ادامه باه بررسای چناد نموناه از م اا  هاای منفای در         می
 هایی که تأثیر منفی در زمینۀ حقوق بشر دارند اشاره خواهد شد: خصوص بازی

 1«گرا را بکش جنس هم»ی ا بازی رایانه -

شود و باید به افارادی کاه    در این بازی، بازیکن به عنوان یک تیرانداز وارد بازی می
گرا دارند تیراندازی کند. در بو  بازی، درصورتی که باازیکن درسات    جنس ظاهری هم

شود و درصورتی که اشاتباه   تشویق می« گرا کشته شد جنس یک هم»شلیک کند با جملۀ 
بندی بین  شود. همین تقسیم مواجه می« یک شخ  عادی را کشتی»د با جملۀ شلیک کن

شاوند، ناخوداگااه در دنیاای     گرا و اشخاص دیگر که عادی نامیده مای  جنس شخ  هم
شاود خشاونتی نسابت باه اشاخاص       گیارد و باعاث مای    واقعی برای شخ  شکل می

تی الیق زنادگی کاردن   گرا پیدا کند و آنان را از اشخاص دیگر جدا نموده و ح جنس هم
نداند. در ادامۀ بازی با کشتن این اشخاص، امتیاز بازیکن بیشتر و با کشتن افاراد عاادی   
                                                           

، 122، ماهنامۀ آموزشای پیوناد، شاماره    "الگوپذیری و نقش آن بر اجتماعی شدن فرزندان"بی، سیده فریبا، ابیا .3
 05-07، ص  3127مهر 

 وب سایت رسمی انجمن روانشناسی آمریکا قابل دسترسی در: .0
http://www.apa.org/news/press/releases/2015/08/violent-video-games.aspx 
3. Kill the Faggot 
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تاو افتخاار اشاخاص    »شود. گویندۀ بازی همچنین باا جمالتای مانناد     امتیاز وی کم می
3عادی

 پردازد. به تشویق بازیکن می« حامل ویروع ایدز نابود شد»یا « هستی 
مان راهای را انتخااب    »زندۀ این بازی در یک مصاحبه گفته اسات  سا 0رندا  هرمن

ترساند؛ ایان باازی را سااختم تاا ایان        هاای باازی از آن مای    کرد  که بیشتر تولیدکننده
آمیزترین بازی  های احمقی که بیش از حد حساع هستند را عصبانی کنم و توهین انسان

 1«ای را اثبا  کنم. ممکن را ساختم تا نکته
ای اعتاراض خاود را    بازی روی اینترنت، دوبلورهای باازی بای ناماه    پس از پخش

اعال  نموده و بیان داشتند ضب  صدای آنها به منظور دیگاری انجاا  شاده باود و قارار      
 آمیزی قرار گیرد و روی اینترنت پخش شود.   نبوده روی چنین بازی توهین

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  2«نفر »بازی کامپیوتری  -
کشای اسات، در زماان     گران اشاعه دهندۀ فرهناگ نسال   ۀ تحلیلاین بازی که به گفت

 های شدیدی مواجه شد.   پخش با اعتراض
آورد. باه   گنااه روی مای   دلیل مارد  بای   رویه و بی در این بازی، بازیکن به کشتار بی

                                                           
1. Straight 

2. Randall Herman 

 قابل دسترسی در: Euro Gamersوب سایت  .1
http://www.eurogamer.net/articles/2015-05-06-blatantly-homophobic-and-transphobic-game-

removed-from-steam-greenlight 

4. Hatred  
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را روی شخصیت اصالی باازی    0کش دیوانه نسلگران عنوان  ، تحلیل3گزارش دِیلی مِیل
تارین باازی سااخته شاده در تااریخ اسات.        دارند این بازی، خشان  اند و اعتقاد گذاشته

پاردازد و باه    بازیکن در این بازی به کشتار پلیس و مرد  عادی و بیگناه یاک شاهر مای   
. شخصیت اصلی بازی در ابتادای باازی   1رساند ای آنها را به قتل می های وحشیانه روش
 «.دشو کشی از اینجا آلاز می تالش من برای نسل»گوید  می

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 های كامپیوتری آمونش حقوق بشر ان طراق بانی ا4

الین را برای تارویج و آماوزش حقاوق بشار      های آن های اینترنتی بازی برخی سایت
 های زیر اشاره نمود: توان به بازی ها می دهند. از جملۀ این بازی ارائه می
2دارفور در حا  مرگ است ا

  

یلیون پناهندۀ منطقۀ دارفور سودان است. وظیفۀ باازیکن،  و نیم م 0این بازی درمورد 

                                                           
1. Daily Mail  
2. Genocidal Maniac 

 لی میل قابل دسترسی در:وب سایت روزنامۀ دی .1
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3093940/Genocide-video-game-victims-stamped-

death-shot-point-blank-range-approved-sale-Britain.html 
4. Darfur is Dying 
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. در ادامۀ باازی،  3حفح اردوگاه پناهندگان از حملۀ احتمالی شبه نظامیان جنجاوید است
شاود   هزار نفر از اهالی دارفور داده می 222کشی  به مخابب ابالعاتی درخصوص نسل

ق بشری و حقوق بشردوساتانه در  هایی برای پایان دادن به این بحران حقو و او باید راه
 دارفور پیدا کند.

0جنبش نیمی از آسمان ا
  

این بازی یک بازی ماجراجویانه اسات کاه در آن ساعی شاده آگااهی مخاباب در       
خصوص قدر  بخشیدن به زنان و دختران باال برده شاود. در ایان باازی کاه ابتادا در      

شود که به سواالتی پاسخ دهد  به کاربران ارائه شد، از بازیکن درخواست می 1فیس بوک
 Game forکه زنان در دنیای واقعی با آنها رو در رو هستند. این بازی توسا  شارکت   

Change های  که یک شرکت لیرانتفاعی با هدف ایجاد تغییرا  اجتماعی از بریق بازی
 کامپیوتری است به بازار ارائه شده است.

 2آخر بازی: سوریهبازی بشر دوستانه:  ا
های داخلی ساوریه   ها سعی شده وضعیت درگیری این بازی از بریق بازی کار در 

تحلیل شود. این بازی از دیدگاه معترضان سوری براحای شاده اسات و در آن هام از     
شاود و ساعی    منظر سیاسی و هم نظامی توضیحاتی در مورد وضاعیت ساوریه داده مای   

 شود وضعیت واقعی سوریه به مخابب نشان داده شود. می
ای کاه   در این بازی بازیکن باید سعی کند میان اخالقیا  و حقاوق مارد  و هزیناه   

شود، تعاد  برقرار نماید و در خصوص توافق و معاهادۀ صالح    بابت جنگ پرداخت می
گیری نماید. هدف اصلی از ایان باازی آن اسات کاه نشاان داده شاود چگوناه         تصمیم

 و یا مخالف حقوق بشر باشند.توانند دارای نتایج موافق  تصمیما  متفاو  می
    5مبازران راه حقا 

هااای اشخاصاای اساات کااه در  ایاان بااازی حاااوی ابالعاااتی در خصااوص فعالیاات
اناد. هادف باازی،     کشورهای مختلف، زندگی خود را صرف ترویج حقوق بشار کارده  

                                                           
1. Janjaweed 

2. Half the Sky Movement 
3. Facebook 

4. End Game: Syria  

5. Fighters for Rights 
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هاای آناان در باو      آشنایی بیشتر مخابب با پیشروان آموزش حقاوق بشار و فعالیات   
بازیکن باید سخن هر شخ  را زیر عکس وی قرار دهاد و عاالوه بار    عمرشان است. 

های این  شود، با زندگی و فعالیت اینکه با جمالتی زیبا در خصوص حقوق بشر آشنا می
 گردد. اشخاص بزرگ نیز آشنا می

 3سوپر ماریاا 
در این بازی که مخصوص کودکان کم سن و سا  براحی شده است، یک جادوگر، 

دزدد و در نتیجه شهروندان اسیر و برده  ر واق، اعالمیۀ حقوق بشر را میحقوق بشر یا د
شوند. دختر پادشاه، ماریا برای جنگ با جاادوگر و بازگردانادن حقاوق بشار راهای       می
شود.کودک خردسا  در بی بازی با مفهو  حقاوق بشار، اعالمیاۀ جهاانی و برخای       می

 شود. حقوق اولیۀ بشری آشنا می
   0پرندگان صلحا 

در این بازی ساده که توس  سایت جایزۀ نوبل براحی شاده، هادف پاکساازی    
ای است. در ابتدای بازی ابالعاتی در خصوص جنگ سارد   های هسته دنیا از سالح

گیرد و بازیکن بایاد باا ابالعاا      و معاهدا  پس از آن در اختیار بازیکن قرار می
را شناسایی و آنها را از سالح ای هستند  ارائه شده، کشورهایی که دارای بمب هسته

 ای پاکسازی کند. های هسته

 ای های ااااد  هاای برای تولیدكننداا  و مخاطبین بانی اهنمو  ا5

 بندی نمود: های ذیل دسته توان در بخش در کشور ایران، فعاالن این عرصه را می

 بخش دولتی:ـ 9.1

 پاژوهش،  قالاب  در مرکاز  هاای ایان   ای: مسائولیت  هاای رایاناه   بنیاد ملای باازی   -
 و آثاار  انتشاار  مجاوز  صادور  ثبات،  مقاررا ،  و قاوانین  ضاواب ،  تدوین ریزی، برنامه

و  حقاوقی پدیدآورناده،   و حقیقی اشخاص از حمایت و فعالیت نظار  بر محصوال ،
 1 ماادۀ  مطاابق  بنیااد  وظاایف  این حوزه است. خدما  و محصوال  حوزۀ در فعالیت

                                                           
1. Super Maria 

2. The Peace Doves 
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 کاالن  براحای  و ریازی  برناماه  مربوط، های سیاست و هاتهیۀ راهبرد شامل آن، اساسنامۀ
 واردا ، تولیاد،  زمیناۀ  در تشویقی و حمایتی های سیاست تدوین ها، بازی ابعاد مختلف

 مخارب،  و مضر های بازی با مقابله برای های مناسب سیاست تعریف توزی،، و صادرا 
 تاأمین حقاوق   رایبا  تالش صادرا ، و واردا  بررسی برای الز  استانداردهای تدوین
 اجارای  از حمایات  و ریازی  برناماه  کننادگان،  مصارف  و تولیدکننادگان  معنوی و مادی
 هاا،  هماایش  در شارکت  و حمایات  موردنیاز، برگازاری،  پژوهشی و آموزشی های دوره

هاای   همکااری  توساعه  بارای  تاالش  جهاانی،  و ای منطقه ملی، های بازی و ها جشنواره
 است. لیره و اسالمی کشورهای با بویژه المللی بین

سایر بازیگران دولتی: از قبیل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، موسسا   -
هاای   ای فدراسایون ورزش  های رایانه رسانی سازنده بازی، انجمن بازی فرهنگی و ابال 

ک باا اهاداف و راهبردهاای خااص     ای ایران که هر ی های رایانه همگانی، و کانون بازی
 هایی با محتوای خاص اشتغا  دارند. و ساخت بازیبه براحی خود 

 بخش خصوصی:ـ 3.1

های خصوصی سازندۀ بازی نیز در امر تولید و توزی،  عالوه بر بخش دولتی، شرکت
ای دخیل هستند و از سوی دیگر برخی افراد نیز به صور  شخصی باه   های رایانه بازی

سادۀ قابل باازی در پلتفار  موبایال     های پردازندکه عمدتاً به براحی بازی تولید بازی می
اشتغا  دارند. متأسافانه آماار معتباری از تعاداد افاراد شاالل در ایان زمیناه در بخاش          

 خصوصی در دسترع نیست.

 استراتژی آموزش:ـ 9.1

الذکر مشخ  اسات، آماوزش در    های فوق به نظر نگارندگان همانگونه که در نمونه
 جو کرد.این حوزه را باید در دو بخش عمده جست

 ای   های رایانه آموزش مستقیم مفاهیم حقوق بشری در قالب بازی  3

آموزش جهت اجتناب از ارائاه و دریافات مفااهیم ضادحقوق بشاری در قالاب         0
 ای   های رایانه بازی

کاه   در مورد بخش نخست، این امر در ایران به دشواری ممکن خواهد باود، چاه آن  
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تاً ایادئولوژیک را باه عناوان پیاا  اصالی      فعاالن دولتی این عرصه، خود مفاهیمی عماد 
ای مدنظر دارند و ایجاد امکان آموختن مستقیم مفاهیم حقاوق بشاری و    های رایانه بازی

دهای باه صانعت و باازار مزباور       الزا  ایشان به گنجاندن آن با رویکرد آموزشی، جهت
ود و بسیار ساخت خواهاد با     گیری دهند و ایجاد تغییر عمده در این جهت تخصی  می

 رسد.   امری قریب به محا  به نظر می
از دیگر سو فعاالن خصوصی به دنبا  ایجاد رلبت و هیجان در خریداران  هستند و 

هایی را مدنظر دارند که سنخیت چندانی با مفااهیم حقاوق    خریداران نیز عمدتاً جذابیت
 زا. بشری ندارد. مفاهیمی از قبیل خشونت، ترویج تبعیض و ترویج گفتار نفر 

توان در حا  حاضر به تحقق شاق نخسات چنادان امیاد      در مورد این دو گروه نمی
تواناد   سازی و مطالبۀ ماداو  و مساتمر مای    رسد فرهنگ داشت. با این وصف به نظر می

سبب آشانایی عاا  ایان دوگاروه و اقباا  نسابی آناان باه گنجانادن مفااهیم فاوق در            
رسد آموزش مفاهیم مشاترک در   به نظر میهای انتقا  پیا  باشد. گذشته از آن  چارچوب

تر باشد. برای م ا  گنجاندن مفااهیمی   دو ساختار عقیدتی و کار بر روی اشتراکا  ساده
تار از مفااهیمی مانناد براباری مارد و زن       مانند صلح در دستور کار هر دو گروه، سااده 

 خواهد بود.
شادن   از گنجاناده رسد آموزش در جهت ممانعات   اما در مورد بخش دو  به نظر می

بشری ممکن، میسر و آسان باشد. اگر چه این آماوزش در بااب اک ار     مفاهیم ضدحقوق
کناد؛ فعااالن    الذکر برخاورد مای   های فعا  در حوزه فوق، با همان مشکال  سابق گروه

ای مفاهیم از جها  مضمونی اثر جبهه  گرا نسبت به انفکاک پاره دولتی با رویکرد ارزش
عاالن و براحان خصوصی و مخاببان هام در تاالش بارای نیال باه      خواهند گرفت و ف

 های مطلوب خود با این آموزش همراهی نخواهند کرد. بایسته
ای و  های رایانه های فضای بازی بان ای از دید شیوه و روش مورد توصیه، ایجاد شبکه

 های تولیدی و عرضه شده در بازار است. هرچناد در حاا  حاضار نیاز چناین      انیمیشن
دیدبانی وجود دارد اما معیارهای این نهاد برای دادن مجوز به یاک باازی یاا انیمیشان،     
لزوماً حقوق بشری نیستند. در اینجا نیاز به اشخاصی است که ماوارد مغاایر باا ماوازین     

بشری را رصد کنند و با ایجاد حساسیت در سطح جامعه نسبت به آن، به وسایلۀ   حقوق
مند کنند. کسانی که با دقات   ن را تبدیل به مخاببانی مطالبهتوضیح عینی و ساده، مخاببا
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هاای ماروج    ای را حالجی کنند و باه باازی   های رایانه و اهتما ، مفاهیم موجود در بازی
تبعیض، نفر  و لیره واکنش نشان دهند. به ایان ترتیاب، تولیدکننادگان خصوصای و     

قت نظار داشاته باشاند و باه     دولتی نیز ملتز  خواهند شد نسبت به رعایت موارد فوق د
 مرور آموزش اصو  و مفاهیم مغایر با حقوق بشر در این قالب از میان خواهد رفت.

توان به کارکرد همین شبکۀ منسجم در ایجاد مطالبۀ آموزش م بات   در مرحلۀ بعد می
 ای خوشبین بود. های رایانه حقوق بشر از بریق بازی

رود بارای ساالمت    ای انتظاار مای   ی رایاناه هاا  از سوی دیگر، از تولیدکنندگان بازی
جسمی و روحی مخابب خود اهمیت قائال شاوند و باه صاور  ماداو  باه ارزیاابی        
ابالعا  در خصوص سالمت و امنیت مخابب خود، خصوصاً کودکان بپردازناد. آنهاا   

 باید درمفهو  محصو  تولید شده، حقوق بنیادین انسانی را رعایت نمایند.
ر بازار، باید بررسای شاود کاه محتاوای آن بار روی کرامات       پیش از پخش بازی د

گاذارد و بارای ماوارد ذیال بایاد اهمیات        های مخابب چه تأثیری مای  انسانی و ارزش
 ای قائل شد: ویژه
هاایی کاه    اشاعۀ خشونت )جسمی، روحی یا جنسای  خصوصااً در ماورد باازی     -

قی آنها کامل نشاده  مخابب آنها افراد خردسالی هستند که رشد فیزیکی، جسمی و اخال
 تواند تحت تأثیر قرار گیرد؛ و می

موارد دیگری لیر از خشونت که به دلیل ماهیت خشان، جنسای و یاا تحقیرآمیاز      -
 توانند بر رشد کودکان تأثیر بگذارد؛ می

تواند اشاعه دهندۀ ارتکاب جر  و رفتارهای نامناسب باشاد )مانناد    مواردی که می -
 خشونت و دزدی ؛

گرایای افرابای و بیگاناه هراسای و      گرایای و قاو    هیم خشن ملای مواردی که مفا -
 دهند؛ تبعیض نژادی، مذهبی، جنسیتی و هرگونه عد  بردباری را اشاعه می

های هشدار دهنده بر محصاوال  در صاورتیکه باازی حااوی      استفاده از برچسب -
 مفاهیمی مانند خشونت است برای ابال  والدین؛

 نواده و مدرسه باید به کودکان آموزش داده شود:در مقابل موارد ذیل نیز در خا
ای کاه ممکان اسات     های کامپیوتری و تأثیرا  منفی خطرا  استفادۀ زیاد از بازی -

 روی کودک بگذارند؛
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ای، دنیای تخیال اسات کاه ممکان اسات       های رایانه آموزش این واقعیت که بازی -
اقعای قابال مقایساه نیسات و     ای از واقعیت باشد اما به هیچ عنوان با دنیای و سازی شبیه

اتفاقا ، حوادث و رفتارهای مشاهده شده در یک باازی یاا انیمیشان لزومااً نبایاد بار       
 زندگی واقعی کودک تأثیر بگذارد.

 ایری دتیج  ا6

ای، از بدو تولد و در بو  دوران زندگیِ اشاخاص   های رایانه رسانه و باالخ  بازی
کنناد. اماروزه آماوزش از بریاق      ایفاا مای  تأثیر بسزایی در روند اجتمااعی شادن فارد    

های آموزش کودکان و حتای   ترین و مؤثرترین روش ای به یکی از مدرن های رایانه بازی
توانناد   ها مای  ای که این رسانه بزرگساالن تبدیل شده است. در این میان از تأثیرا  منفی

هاای   تاوان از باازی   بر اشخاص بگذارند نیز نباید لافل شد. با توجه به این تأثیرا ، می
ای به عنوان ابزاری جهت ترویج حقوق بشر خصوصااً حقاوق کودکاان در ساطح      رایانه

ای  هاای رایاناه   جامعه استفاده نمود. برای تحقق این امر، الز  است تولیدکننادگان باازی  
های حقوق بشری ببینند و مفاهیم سادۀ حقوق بشاری را در محصاوال  تولیاد     آموزش

ها، وجاود نهاادی    . عالوه بر استفاده از مفاهیم حقوق بشری در بازیخود رعایت نمایند
که به عنوان یک فیلتر عمل نماید و از عرضۀ محصوال  ضد حقوق بشاری جلاوگیری   

 نماید نیز مورد نیاز است.



 ای های رایانه آموزش حقوق بشر به سازندگان بازی

 نیلوفر ملک حسینی

 چکیده

تاار و اخالقیاا  کودکاان، نوجواناان و جواناان      گیری رف بازی نقش مهمی در شکل
ای رواناۀ باازار    هاای رایاناه   ای از باازی  دارد. امروزه شاهد آن هستیم که بیف گساترده 

کشاند، لاذا آماوزش     آمیز را باه تصاویر مای    اند که اللب خشونت و رفتار خشونت شده
نهادینه شادن   تواند موجب اشاعۀ صلح و ای می های رایانه حقوق بشر به سازندگان بازی

حقوق بشر در جامعه شود و نتیجۀ آن ترویج احترا  به حق حیاا ، روحیاۀ تسااهل و    
مدارا در میان مرد ، احترا  به حریم خصوصی افراد، عد  خشونت علیه زنان و کودکاان  

ای با دانشای   های رایانه ها است. سازندگان بازی تر از آن حفح کرامت ذاتی  انسان و مهم
های هوشمندانۀ  توانند با براحی های حقوق بشر می دارند و به همراه آموزه که در اختیار

 ای، در جهت گسترش حقوق بشر گا  بردارند. های رایانه بازی
پردازیم و در نهایت چناد   با این نگرش، به توضیح حقوق بشر و حق بر آموزش می

 کنیم. ای را بررسی می بازی رایا نه
 

ای،  های رایاناه  بشر، کرامت ذاتی، حق حیا ، بازی آموزش، حقوق :واژگان کلیدی
 ای. های رایانه سازندگان بازی

 مقدم 

، صرفاً یک مسالۀ نظری نیست، بایاد اصاو  و قواعاد حقاوق بشار در      3حقوق بشر
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1. Human Rights  
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هاایی اسات    فعالیت روزمرۀ افراد کاربرد عملی داشته باشد. حقوق بشر، حقوق و آزادی
را بدون هرگونه تمایز و تبعیضی از حیث نژاد، زبان،  مندی از آن که کلیۀ مرد  حق بهره

ای باشد که افراد بتوانناد   مذهب و ... را دارند. همچنین آموزش حقوق بشر باید به گونه
به دور از تبعیض و از هر قشر و فرهنگ از آن استفاده کنند تا از روزنۀ حقوق بشار باه   

وق بشر دریابند و در نهایت بر این جامعه نگاه کنند و تمامی موضوعا  را در کالبد حق
 مبنا حرکت کنند، چرا که حقوق بشر شریان حیاتی جامعه است.  

آید که نیازمند مداخلۀ فعاالناۀ   ، از جمله حقوق رفاهی به حساب می3حق بر آموزش
دولت و همچنین عد  مداخلۀ آن است، یعنی اینکه دولت شرای  الز  برای آماوزش و  

شاود را حاذف    سایر عواملی که سبب مخدوش کردن این حق می تعلیم را فراهم کند و
 کند.

ای رو به رو هستیم کاه اللاب خشاونت و     های رایانه امروزه با خیل عظیمی از بازی
گذارند، البته ایان ماوارد جاوهرۀ اصالی در داساتان       آمیز را به نمایش می رفتار خشونت

هاای   است، تاا چاه انادازه باازی     شود این ای است. سوالی که ایجاد می های رایانه بازی
توانند بر روی مخاببین خود تأثیر بگذارند؟ همچناین ایان دلدلاه وجاود      ای می رایانه

 ای باید با اصو  و قواعد حقوق بشر آشنا شوند؟ های رایانه دارد که چرا سازندگان بازی
 ای باه نگاارش   هاای رایاناه   این مقاله با هدف آموزش حقوق بشر به سازندگان بازی

هاا باا اصاو      ای و انطباق باازی  های رایانه درآمده است و هدف بهبود سطح کیفی بازی
ای را  هاای رایاناه   حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است، چرا که بیشتر مخاببین باازی 

تارین اقشاار هار     دهند که این سه قشار از مهام   کودکان، نوجوانان و جوانان تشکیل می
ای، بر خاالف ساایر    های رایانه نماند که مخاببین بازی آیند. ناگفته جامعه به حساب می

شاوند و   های سنتی مانند تلویزیون، سینما و ...، به عنوان مخابب فعا  شناخته می رسانه
باشد لذا ممکان اسات    این به دلیل حضور مخابب یا بازیکن در داستان اصلی بازی می

پذیرند به حادی باشاد کاه     جازی میای و دنیای م های رایانه تأثیری که بازیکنان از بازی
 در دنیای واقعی منعکس شود.

با وجود این دلدله، در بخاش او  از آماوزش حقاوق بشار و اساناد منتشار شاده        
ای و  هاای رایاناه   کنیم، در بخش دو  مبحث، او  قوانین موجود برای باازی  صحبت می

                                                           
1. Right to Education 
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ه تحلیل چند باازی  کنیم و در مبحث بعدی ب بازتاب آن در رفتار مخاببین را بررسی می
 پردازیم. ای از منظر حقوق بشر می رایانه

 بخش اول: آمونش حقوق بشر

المللی در جهت  به عنوان یک نظا  بین 3922در دسامبر  3اعالمیه جهانی حقوق بشر
حمایت از حقوق بشر به تصویب رسید. حقوق بشر، حقوقی متعلق به تمامی افراد و به 

بندی شده است کاه از آن باه    ن حقوق در سه نسل دستهصرف انسان بودن آنها است. ای
، نسال  1کنند، نسل او  شامل حقوق مدنی و سیاسای  یاد می 0عنوان سه نسل حقوق بشر

 5و نسال ساو  حقاوق همبساتگی     2دو  شامل حقوق اقتصادی، اجتمااعی و فرهنگای   
 باشد. می

توجاه  شمو  است که کمتر باه اهمیات بنیاادین آن     حق بر آموزش، یک حق جهان
المللای   باشاد، یعنای در می ااق باین     شده است. این حق جزء نسل دو  حقوق بشر مای 

هاای   حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگای باه آن اشااره شاده اسات و در زمارۀ حاق       
تواند و نباید فاارغ از الزاماا  حقاوق     آید. از سویی این حق نمی فرهنگی به حساب می

مدرع و فعا  حقوق بشر، آموزش حقاوق بشار   ، 7. به گفتۀ نانسی فالورز8بشری باشد
های حقوق بشری را توسعه دهد.  ها و ارزش یادگیری هر چیزی است که دانش، مهار 
تعلیم، انتشار، ارائه و دسترسای باه ابالعااتی    »سازمان ملل متحد آموزش حقوق بشر را 

و  که هدف از آن ایجاد یک فرهنگ جهانی حقوق بشر از بریق تقسیم و اشااعه داناش  
 کند. معرفی می 2«ها است دهی به نگرش مهار  و شکل
مجم، عمومی سازمان ملل متحد، یک دورۀ ده سااله را باه عناوان     322/29قطعنامۀ 

                                                           
1. Universal Declaration of Human Rights,(Adopted by General Assembly resolution 217 A 

(III) of 10 December 1984). 

2. Tree Generation of Human Rights 

3. Civil and Political Rights. 

4. Economic, Social and Cultural Rights 

5. Solidarity Rights 

-، پااییز 50المللی حقوق بشر، مجله تحقیقا  حقوقی، شماره  صابر نیاورانی، منزلت حق بر آموزش در نظا  بین.8
 .125، صفحه 3129ستان زم

7. Nancy flowers 

افروز نادریان، آموزش حقوق بشر برای توانمند سازی زنان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشاتی،   .2
 .23،ص 3127
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 - 0222هاای   )تاکید بر اهمیت آموزش حقاوق بشار در ساا     3دهۀ آموزش حقوق بشر
   اعال  کرد که هدف از آموزش حقوق بشر: 3995

 های اساسی؛ بشر و آزادیتقویت رعایت حقوق  االف 
ها و مفهاو  حی یات و کرامات شخصای      شکوفایی همه جانبۀ شخصیت  انسان اب  
 آنان؛

ارتقای حس تفاهم، دگر پذیری، مساوا  میان زناان و ماردان و دوساتی میاان      اج  
 های نژادی، ملی، قومی، دینی و زبانی؛ تما  کشورها، افراد بومی و گروه

 ای آزاد؛ از وسایل ضروری برای مشارکت حقیقی در جامعهمندی تما  افراد  بهره اد 
های ملل متحد در راه حفح صالح در دوره ده سااله    پیشبرد و گسترش فعالیت ا اه

های مربوط به  آموزش حقوق بشر مرکز حقوق بشر با همکاری یونسکو و دیگر سازمان
 0رده است.های آموزشی حقوق بشر کمک ک های عضو است که در توسعۀ برنامه دولت

، آموزش حقاوق بشار را ابازاری اساسای در تضامین و      1اعالمیه و برنامۀ عمل وین
کند که آماوزش حقاوق بشار بارای      داند و عنوان می حفح احترا  به همۀ شهروندان می

ارتقاء و حصاو  صالح در جهاان و بارای توساعۀ داناش و احتارا  باه حقاوق بشارو           
 های اساسی شهروندان ضروری است.   آزادی
ر مقدمۀ اعالمیه جهانی حقوق بشر به لازو  انتشاار داناش و درک حقاوق بشار و      د
ها، افراد و ارکان اجتما  اشاره شاده اسات. در    های دولت های اساسی و مسئولیت آزادی
ای باشاد کاه احتارا  باه حقاوق بشار و        گوناه  نیز آمده است، آموزش بایاد باه   08مادۀ 
المللای اقتصاادی،    می ااق باین   31ن در ماادۀ  های اساسی را تقویت کند. پس از آ آزادی

 09، ماادۀ  2کنوانسیون محاو اشاکا  تبعایض علیاه زناان       32اجتماعی و فرهنگی، مادۀ 
، باه آن اشااره شاده    3کنوانسیون محو تبعایض ناژادی   7، مادۀ 5کنوانسیون حقوق کودک

                                                           
1. UN Decade for Human Rights  Education ( 1995-2004) 

 3172ابالعا ،  ، جمهوری اسالمی ایران، تهران:المللی و موض حقوق بشر در اسناد بین حسین مهرپور، .0
3. Vienna Declaration and Programme of Action, (A/Conf.157/23 , 12 July 1993) , available 

at: www.unhchr.ch (United Nations High Commissioner for Human Rights ) 

4. Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, 

(CEDAW/C/IND/Q/3/Add,1) 

5. Convention on The Rights of Child, (Adopted by General Assembly Resolution 44/25 of 20 

November 1989) 
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و  58/3991است. در این زمینه، کمیسیون حقاوق بشار ساازمان ملال متحاد، قطعناماۀ       
را تصویب کرده است. همچنین اعالمیه و برنامۀ عمل ویان نیاز باه تعهادا       53/3992

ها تحت اسناد فوق اشاره کرده است و در ادامه بر لزو  آموزش حقوق بشر تاکید  دولت
اناد   کرده است. همانطور که گفته شد اسناد متعددی به آموزش حقوق بشر اشااره کارده  

ازمان ملل متحد تحت عنوان آموزش و تعلایم حقاوق   اما سند دیگر مربوط به اعالمیۀ س
میالدی با تالش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحاد   0233شود که در سا   می 0 بشر

به تصویب رسید. ببق این سند، مسئولیت ابتدایی ارتقاء و فراهم کردن آموزش حقاوق  
هاا در ارتقاای    ها است و به نقش فاکتورهای اجتماعی از جمله رساانه  بشر وظیفۀ دولت

 .1کند حقوق بشر تاکید می
 12لی نیز به حق بر آموزش اشاره شده اسات، باه عناوان م اا  اصال      در اسناد داخ

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در مورد آموزش و پرورش رایگان صحبت کارده  
است. لذا بر اساع این اصل، هیچ محدودیت قانونی بارای آماوزش و پارورش از نظار     

. لذا آموزش باید باا  سن، جنس و مرا  و مسلک و یا عقیدۀ دینی و مذهبی وجود ندارد
اهداف عالیۀ اسالمی و قانون اساسی کامال منطبق باشد و همچنین دولت موظاف اسات   
فضای آموزشی الز  و سایر امکانا  نظیار اساتاد، آزمایشاگاه، منااب، تحقیقااتی و ... را      
برای سطوح آموزش عالی فراهم کند تا هر کسی کاه مساتعد بارای حضاور در مقااب،      

 .2مراتب علمی ویژه است، بتواند به این مرتبه دست پیدا کندباالتر و تحصیل 
، آموزش را یک امر واجب تلقی کارده و  5اعالمیۀ جهانی حقوق بشر اسالمی 9مادۀ 

آن را برای جامعه و دولت الز  دانسته اسات تاا وساایل الز  را در اختیاار بگذارناد و      
کناد، فاراهم    ه ایجااب مای  ای که مصلحت جامع گونه همچنین متنو  بودن آموزش را به

 کنند.
باید گفت زیرساخت و پایۀ هر صنعتی، آموزش است. با توجه به اینکاه  تقریبااً در   

سازی نوپا است، بهتر است این صنعت همگا  با اصاو  و معیارهاای    ایران صنعت بازی

                                                                                                                                        
1. International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 

(Adopted by General Assembly Resolution 2/06 (XX), 21 December 1965 

2. UN Declaration on Human Rights Education And Training, A/HRC/Res/16/1. 

3. Ibid. 

 3129بالعا ، اتهران:  ،09 حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسالمی ایران، قاسم شعبانی، .2
5. The Cairo Declaration on Human Rights in Islam (CDHRI) 
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هاای   حقوق بشر گا  بردارد و از االن به فکر آموزش حقوق بشار باه ساازندگان باازی    
تر در ساایۀ صالح و    ای سالم ای باشیم تا با نهادینه کردن حقوق بشر بتوانیم جامعه رایانه

دوستی، داشته باشیم. رشد این صنعت نسابت باه دیگار صانای، مشاابه، مانناد فایلم و        
گیاری داشاته اسات، چارا کاه       موسیقی، حتی در بحران و رکود اقتصاادی رشاد چشام   

نوجوان و جوان گره خاورده و در ماوارد   ای در زندگی سه قشر کودک،  های رایانه بازی
خاص بزرگساالن را درگیر خود کرده است. بجز منفعات اقتصاادی، علات مهام باودن      

ای بحث آموزشی بودن آن است چارا کاه ابازاری مهام بارای آماوزش        های رایانه بازی
 گر این مقوله شد و آن را بررسی کرد. شوند و باید با نگاهی ویژه نظاره قلمداد می

 ای های ااااد  دوم: مبحث اول: قوادین موجود برای بانیبخش 

ایده و سوژۀ ساخت بازی بسیار مهم است، ممکن است سافارش سااخت باازی از    
سازان اقدا  به براحی باازی   ها باشد و یا بر اساع شرای  جغرافیایی، بازی جانب دولت

نشی کاه در اختیاار   کنند و یا صرفاً بر اساع ایدۀ شخصی و با توجه به ذوق هنری و دا
 دارد، دست به ساخت یک بازی بزند.

های متفاوتی وجود دارد که هر کدا  از آنها نیااز   ای با سبک های رایانه بازی در بازار،
 1«کندی کاراش »و  0«پو» ،3«تمپل ران»هایی م ل  کند. بازی مخاببین خود را بر برف می

توانناد از آنهاا    ند و همۀ افاراد مای  کن ظاهری ساده دارند که از یک ایدۀ ساده پیروی می
هایی وجود دارند که دارای داستانی پیچیده به همراه گرافیک  لذ  ببرند، در مقابل بازی

هایی از این قیبل. ناگفته نماناد   و بازی 5«جی تی ای»یا  2«ندای وظیفه»باال هستند، مانند 
هاای پار برفادار     یکه هر دو گروه، مخاببین خاص خود را دارند و تقریبااً جازو بااز   

 هستند.
گاویی در   کناد و همچناین قصاه    ساز دنبا  مای  هایی که بازی در نتیجه برح و سوژه

ای باید از یکسری اصو  پیروی کارد   های رایانه ها مهم است، اما برای انتشار بازی بازی
در اند م ال  بندی سنی در نظر گرفته ای درجه های رایانه چرا که در سراسر دنیا برای بازی

                                                           
1. Temple Run 

2. Pou 

3. Candy Crush Saga 

4. Call Of Duty  

5. GTA 
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 3«اسارا »ای تحات عناوان    های رایانه ها توس  بنیاد ملی بازی بندی سنی بازی ایران درجه
صور  گرفته است. معیارهای اصالی اسارا عباار  اسات از خشاونت، تارع، نقاض        

الکاال  و  -هنجارهااای اجتماااعی، نقااض ارزش هااای دیناای، اسااتفاده از مااواد مخاادر 
، 7، +1بنادی سانی +   این اسااع درجاه  های جنسی و نا امیدی، که بر  دخانیا ، محرک

 اند. سا  را در نظر گرفته 32و + 35، +30+
ای حااکم اسات کاه     هاای رایاناه   بر باازی  0«ایسرب»در ایاال  متحدۀ امریکا قوانین 

برای افراد باالی ده سا ، ای برای همۀ افاراد، ای سای بارای     32بندی سنی، ای + درجه
هاایی هساتند کاه     ن و بزرگساالن، آر پی باازی کودکان نسبتا بزرگ، کی ای برای کودکا

هایی است که برای بزرگساالن براحی شده، ا   اند، ای او مخت  بازی بندی نشده درجه
. 1باشاد   های بالغ است و تی بارای نوجواناان مای    سا  یعنی  انسان 37برای افراد باالی 
و آسایای شارقی و    در ژاپان  5«چیرو»یا « شیرو»در اروپا و  2«پگی»بندی  همچنین درجه

ای از لحااظ سانی    های رایاناه  بندی بازی در آلمان است که اقدا  به درجه 8«یو اع کی»
ای از لحااظ   های رایانه بندی کردن بازی شود که تنها درجه اند. این دلدله ایجاد می کرده

هاای   ماورد و نقاض   های بی سنی کافی است یا خیر، با توجه با این موضو  که خشونت
 ،32«لوسایوع » ،9«ساا » ،2«تاو  ریادر  » ،7«هیترد»هایی چون  قوق بشری در بازیشدید ح

 شود. و... دیده می« جی تی ای»
شود ناوعی دیگار از    هایی که صرفاً برای تفریح و سرگرمی براحی می در کنار بازی

گیرناد؛ هادف    قرار می 33«های جدی بازی»ای قرار دارد که تحت عنوان  های رایانه بازی
هاا   ها، آموزش است. همه ساله در کشورهای مختلف کنفرانس راحی این بازیاولیه از ب

شاود. کنفارانس    های آنها برگازار مای   های جدی و قابلیت و سمینارهایی در حوزۀ بازی

                                                           
1. Entertainment Software Rating Association (ESRA). 

2. Entertainment Software Rating Board (ESRB). 

3. https://www.esrb.org/ratings/ratings_guide.aspx 

4. Pan European Game Information (PEGI). 

5. Computer Entertainment Rating Organization (CERO) 

6. USK. 

7. Hatred 

8. Tomb Raider 

9. Saw 

10. Lucius 

11. Serious Games 
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ها در زمینۀ بازی جدی است کاه   ترین کنفرانس ترین و مطرح از مهم 3«بازی برای تغییر»
قر و گرسنگی، جنگ، درگیری و تروریسام،  بیشتر به موضوعاتی چون تبعیض نژادی، ف

ها اللب توس  افراد داوبلب باویژه   پردازد. این بازی حمایت از محی  زیست و ...  می
هاای   هاا، ساازمان   شود. الز  به ذکر است که جوام، مدنی، رساانه  دانشجویان ساخته می
پردازند. پروژۀ  یکنند و به تباد  ایده م ها در مراسم آن شرکت می بشردوستانه و دانشگاه

شکل گرفت و آن براحای باازی سااده بارای حمایات از       0235جوالی  2جدیدی در 
مهاجرین سوری و بازماندگان جنگ سوریه  بود که منتشر کنندۀ این بازی بی بای سای   

قارار   0«بای بای سای   »بر روی ساایت  « سفر به سوریه»باشد، این بازی تحت عنوان  می
ن مخاببین با وضعیت اسافناک مارد  ساوریه پاس از     گرفت. هدف این بازی آشنا کرد

 جنگ است.

های جدی، گامی استوار در جهت اشاعۀ حقوق بشر برداشته اسات. در مقابال،    بازی
ماورد و نقاض صاریح حقاوق بشار و حقاوق        هایی قارار دارد کاه خشاونت بای     بازی

نساان  کشد و بازیکن به زیر پاای گذاشاتن کرامات ذاتای ا     بشردوستانه را به تصویر می
 کند.   مبادر  می

ای باه   هاای رایاناه   های دیجیتالی در دهۀ هفتاد میالدی، باازی  با ظهور نخستین بازی
شدند چرا کاه باه باور ببیعای زماانی را کاه فارد باه          عنوان تهدیدی جدی قلمداد می

هایی م ال   داد، کاهش پیدا کرده بود، بخصوص بازی های اجتماعی اختصاص می فعالیت
 3922مایالدی. اماا از ساا      3970در ساا    2«پناگ »و  3978در ساا     1«مسابقۀ مرگ»

توجهی ویژه به گرافیک و براحی بازی شد و خونریزی و کشتار به وضوح باه تصاویر   
 5«.نبرد کشنده»کشیده شد، مانند بازی 

 31در امریکا فاجعۀ تیراندازی در مدرسۀ کلمباین رخ داد که منجر باه کشاته شادن    
آموز تیرانداز در نهایت اقدا  باه   شد. دو دانش 3999نفر در سا   01نفر و زخمی شدن 

                                                           
1. Game for change , http://www.gamesforchange.org. 

2. http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-32057601 

3. Racing for Death 

4. Pong 

5. Funk, J. B., J. D. Hagan, J. L. Schimming, W. A. Bullock, D. D. Buchman, and M. Myers. 

"Playing Violent Electronic Games and Indices of Psychopathology in Adolescent." 

In annual meeting of the American Psychological Association, Boston. 1999. 
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های خشان   شناسی این قتل عا  خونین نشان داد که بازی خودکشی کردند. نتیجۀ آسیب
 .3ای از عوامل موثر این اتفاق بوده است رایانه

ای  هاای رایاناه   آمیز افرابی در بازی باید گفت الگوهای هیجانی و رفتارهای خشونت
شود و این به علت نقش فعالی اسات کاه    نجر به نقض حقوق بشر در دنیای واقعی میم

ها را دو چندان کرده است.  کند و همین امر نگرانی ای ایفا می های رایانه بازیکن در بازی
هاای   های شخصیتی، پیشینۀ اجتماعی فارد و انگیازه   از نظر محققان علو  انسانی، ویژگی

بازی نقش زیادی در بروز رفتاار پرخاشاگرانه دارد چارا کاه     بازیکن از روی آوردن به 
 کند. بازیکن محتوای بازی را به بور فعا  تبیین و تفسیر می

در اوهایو است، زمانی که نوجاوان باود یعنای در اکتبار      3993متولد  0دنیل پتریک 
لاو   هی»به عنوان قاتل بازداشت شد. تیم مداف، دنیل اظهار کردند که وی به بازی  0227

اقدا  به کشتن ماادر خاود و مجاروح کاردن      2اعتیاد داشته و تحت تأثیر این بازی 1« 1
 .  5پدرش کرده است
ای لزوماً پاس از باازی، از رفتارهاای مجاازی الگاوبرداری       های رایانه بازیکنان بازی

تاوان   . در نتیجه الزامااً نمای  8کنند، زیرا هدف بازیکن از انجا  بازی یادگیری نیست نمی
آمیز رب  داد. بهتر  ای خشونت های رایانه آمیز افراد را مستقیماً به بازی تارهای خشونترف

هاای   است آزمایشا  متفاوتی در شرای  و جامعۀ آماری بزرگتر بر روی مخاببین بازی
 ای صور  بگیرد. رایانه

ساله به صاور  عمادی و باا شالیک گلولاه،       2همچنین در لوئیزیانا یک پسر بچۀ 
سالمند خود را که وظیفۀ پرستاری از وی را داشت، به قتل رسااند. باه گفتاۀ     مادربزرگ

« جای تای ای  »ای  مقاما ، این پسر بچه بعد از بازی و تحت تأثیر باازی خشان رایاناه   

                                                           
1. Anderson, Craig A., and Karen E. Dill. "Video games and aggressive thoughts, feelings, 

and behavior in the laboratory and in life." Journal of personality and social psychology 78, 

no. 4 (2000): 772. 

2. Daniel Petric 

3. Halo 3 

ایان باازی دارای    .اسات  ESRBدر قاوانین   Mمنتشر کنندۀ آن مایکروساافت و با درجه بنادی    halo 3 بازی 2.
 باشد. خشونت و لحن تند و شدید به همراه خونریزی می

5. http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/7826663.stm 
6. Sherry, John L., Kristen Lucas, Bradley S. Greenberg, and Ken Lachlan. "Video game uses 

and gratifications as predictors of use and game preference." Playing video games: Motives, 

responses, and consequences24 (2006): 213-224. 
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، «ایسارب »بنادی ا  در   ، این باازی باا درجاه   0222مبادر  به قتل کرده است. در سا  
ان رکیاک، رفتارهاای جنسای صاریح،     های خونریزی، ساخن  منتشر شد که دارای صحنه

 .  3مصرف مواد مخدر و الکل و خشونت است
 ،0«تاوئیچ »ای در دنیاای مجاازی، یعنای     های رایاناه  سایت پر برفدار مخاببین بازی

اقدا  به انتشار قوانین رفتاری برای مخاببین خود کرده است که آخرین بازنگری آن در 
انین، با مواردی چون ممنوعیت تهدیاد و  .  با مشاهدۀ این قو1صور  گرفت 0238سا  

های صریح جنسی رو به رو  ، پورنوگرافی و صحنه2خشونت علیه دیگران، بیان تنفر آمیز
المللای حقاوق    می ااق باین   39اعالمیه جهانی حقوق بشر و مادۀ  39شویم.  در مادۀ  می

 02 مدنی و سیاسی در مورد آزادی بیان صحبت شده اسات، همچناین در بناد دو ماادۀ    
در ماورد بیاان تنفرآمیاز اشااره شاده و آن را       5المللی حقوق مدنی و سیاسای  می اق بین

به اصو  حقاوق بشار   « توئیچ»ممنو  اعال  کرده است. باید گفت قوانین رفتاری سایت 
 نزدیک است.

شود.  ای به وضوح دیده می های رایانه اهمیت آموزش حقوق بشر به سازندگان بازی
های این چنینی در دنیای واقعی تامل برانگیاز اسات و توصایه     مونهدر هر حا ، وجود ن

هاای   ای از الگوهای حقوق بشار در سااخت باازی    های رایانه شود تا سازندگان بازی می
ای استفاده کنند تا در آینده شاهد اتفاقاتی از این قبیل نباشیم و بتوانیم جامعه را به  رایانه

 م. های حقوق بشر نزدیک کنی استاندارد
 مبحث دوم: بررسی و تحلیل چند بازی از منظر حقوق بشر  

ایان باازی    است دو و یک« لوسیوع»بازی  گیرد می قرار بررسی مورد که او  بازی
 حسااب  باه  شارکت  ایان  رسامی  باازی  اولین و باشد فنالند می 8«شور گیمز» محصو 

 عماارتی  در 3988 ساا   در کاه  اسات  سااله  شش ای بچه پسر مورد در داستان 7.آید می
 گاروه  رهباری  گذشاته  در که است مداری سیاست او بزرگ پدر. آید می دنیا به اشرافی

                                                           
1. http://edition.cnn.com/2013/08/25/us/louisiana-boy-kills-grandmother/ 

2. https://www.twitch.tv/ 

3. https://www.twitch.tv/p/rules-of-conduct 

4. Hate speech 
  کیناه     باه  )ترلیاب   دعاو    . هار گوناه  0.  است  ممنو   قانون  موجب  به  جنگ  برای  تبلیغ  . هر گونه3 :02  ماده. 5

 . است  ممنو   قانون  موجب  زور باشد به  یا اعما   یا مخاصمه  تبعیض  محرک  که  یا مذهبی  یا نژادی  )تنفر  ملی
6. Shiver Games 
7. http://lucius.shivergames.com/ 
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 روح و بنادد  مای  پیماان  شیطان با سیاست در پیشرفت برای و داشته عهده به را شیطانی
 بااز  سر کار این از بزرگ پدر حساب، تسویه زمان و کند می پیشنهاد شیطان به را اش نوه
 سااکنین  تماامی  ،لوسایوع  از اساتفاده  باا  گیارد  مای  تصمیم شیطان تنهای در و زند می

 .برساند قتل به را عمار 

 دارد عهاده  به را افراد کشتن وظیفۀ که است ساله شش ای بچه پسر نقش در بازیکن
 و نشاود  مشاکوک  وی باه  کسای  که شکلی به و خونسردی نهایت در را کار این باید و

 به او گیرد می صور  که هرقتلی با و بدهد انجا  لهسا شش بچۀ پسر یک کالبد در البته
 شود. از گذشته میر قدرتمندت البته و تر نزدیک لوسیفر )شیطان  یعنی پدرش

 باازی  در ایان  که هایی قتل تمامی. است استفاده قابل 32+ سنی گروه برای بازی این
 جنسای  ایها  صاحنه  و ماورد  بای  های خشونت و بوده دردناک بسیار پیوندد می به وقو 
 شود. می کشیده تصویر به صریح

 در را وی کنااد، ماای آلاااز عمااار  خاادمتکار قتاال بااا را خااودش کااار لوساایوع
 باه قتال   را وی فریازر  دماای  باردن  پاایین  با نهایت در و کند می زندانی فریزرآشپزخانه

بارد. در ساری    رساند. وی تمامی ساکنین عمار  از جمله والدین خود را از بین می می
تار و   هاای خاود را خشان    شاود و قتال   لوسیوع به بیمارستان روانای منتقال مای   دو ، 

 گیرد. تر، از سر می دردناک
 و شاده  زاده آزاد بشار  ابنای تما : است آمده بشر حقوق جهانی اعالمیه یک مادۀ در

 تاا  است الز  و شده ارزانی آنها به وجدان و برابرند. عقالنیت هم با حقوق درکرامت و
 انساان  صارف  به ها انسان  بشر حقوق اساع بر. کنند رفتار برادرانه و ادالنهع یکدیگر با

 کاه  اسات  حائز اهمیت قدری به ها انسان  ذاتی کرامت. هستند ذاتی کرامت دارای بودن
 هماین  خاابر  باه  ها انسان  که چرا است شده یاد بسیار آن از بشر حقوق دیگر اسناد در

 ایان  در که است حالی در این گیرند. می حق قرار موضو  و مبنا که هستند ذاتی کرامت
 انساان  ذاتی کرامت،شد خواهد صحبت آنها مورد در که دیگر ای های رایانه بازی و بازی
 .اند برده سوا  زیر را آن و اند کرده مخدوش را

در مادۀ سه اعالمیه جهانی حقوق بشر، از محتر  شمردن حق حیا  صحبت به میان 
هرکس حق حیا ، آزادی و برخورداری از امنیت شخصای را  ساع آمده است؛ بر این ا

 .دارد



  ۸97حسینی   نیلوفر ملک/ ای های رایانه آموزش حقوق بشر به سازندگان بازی

هیچکس را نبایاد ماورد ظلام و شاکنجه و     همچنین در مادۀ پنج اعالمیه آمده است 
رلم این اصو ، رفتارهاای لیار    . علیرفتار یا کیفری لیر انسانی و یا تحقیرآمیز قرار داد

خصا آنهاا را باه صاور  فعاا  و در     کنیم که بازیکن ش انسانی در این بازی مشاهده می
 دهد. کالبد یک کودک شش ساله انجا  می

دساتراکتیو  » بارف  از 0235 ساا   در کاه  یا نفر  است« هیترد»بازی  بعدی،  بازی
 به ابتدا، در. شود می آلاز ای مقدمه هیچ بدون« هیترد»بازی شد.  بازار وارد 3«کری ایشنز
شود، ساپس   می فهمانده و معرفی تمرینی حی م یک در قالب بازی قوانین ساده بازیکن

 هام  هستیم کجا اسم من مهم نیست؛ اینکه»گوید:  آید و می شخصیت بازی به حرف می
 باازی  «.میار   مای  حاا   هر به و امروز کنم نابود را بشریت نسل است نیست؛ قرار مهم
 منطقای  هیچ بازی این واق،، در. کند نمی دنبا  مرد  رحمانۀ بی کشتار جز را هدفی هیچ
 فقا   و فقا   باازیکن  کاه  چارا  برناد  مای  لذ  بازی این از بیماران روانی فق  و ندارد
 زنده که موجوداتی تمامی و دهد می انجا  خاصی دلیل هیچ بدون را ژنوساید و کشد می

 عماومی  اماوا   کشد. همچنین می نهایت در و کند می سالخی شکل بدترین به را هستند
 کند. می تخریب زرا نی شهروندان خانۀ و

 0)ای او  بزرگساا   فق  سنی درجۀ که تاریخ است بازی سومین عنوان به بازی این
مان  »باازی   پیش از ایان، ت. کرده اس دریافت جنسی محتوای نه خشونت و خابر به را

نیاز  « تاوئیچ »در ساایت   .بود کرده دریافت را سنی درجه این استار راک شرکت 1«هانت
. در ایان باازی، کرامات ذاتای انساان      2های ممنوعه قرار دارد  این بازی در لیست بازی

شاود. در دنیاای واقعای، هماواره از      نادیده گرفته شده و حق حیاا  بارهاا نقاض مای    
اناد.   شود و اسناد متعددی آن را محکو  کارده  ترین جرائم یاد می ژنوساید به عنوان شنی،

تصویب شد. ایان   3922مبر دسا 9کنوانسیون جلوگیری از نسل کشی و مجازا  آن در 
آیاد. در ماادۀ یاک     شود و از جنایا  جنگی به حساب می جر  مشمو  مرور زمان نمی
  )ژنوساید  اعام   کنند که و تأیید می  متعاهد تصدیق  های برفاین کنوانسیون آمده است، 

  جنایات   المللای  باین   حقاوق   موجاب   باه   گیرد یا جناگ   صور   صلح  در موق،  از اینکه

                                                           
1. Destructive creations 

2. Adults Only (AO) 

3. Manhunt 

4. http://link.twitch.tv/prohibited_games 
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 قرار دهند.   و مورد مجازا   کرده  جلوگیری  کنند از آن شود و تعهد می می  حسوبم
اع » و کمباریج  0«تاو کای  » استودیو توس  یباز ایناست.   3«02بازی »بازی سو ، 

 یبااز  ایان  .باشاد  مای  شرکت سونی یبراکه  است شده منتشر 0228 سا  در 1«سی ای
 .است شوتر شخ  سو 
 مشاخ   یبااز  وضاعیت ، اسات  امریکا در تروریست با زهمبار جهت در 022ی باز
المللای و هام جازو     تواند آن را هام جازء مخاصاما  مسالحانۀ باین      باشد ولی می نمی

 المللی، تقسیم کرد. مخاصما  مسلحانۀ لیر بین

 داستان لس آنجلس با چالشی رو به رو است. در متحده ایاال  تروریست ضد یگان
 تارور  یبارا  توبئاه  و ریسین بمب یک دادن قرار با ها تروریست که است شکل این به

 و 5باائر  جاک  او  نقاش . شاوند  مای  عملیا  وارد، متحده ایاال  جمهور رئیس معاون
 یساناریو » شاده  انتخااب صاحنۀ   .رئیس عملیا  ضد تروریستی اسات  8 چیس ادموند
 تروریسات  یاک  از را ابالعا  باید قانون یمجر مقاما  آن در که است «بمب ساعتی

 که است شده دستگیر فرد تحقیر و شکنجه شده ایجاد نقض .کنند دریافت شده دستگیر
 شادید  یدردهاا  صاور   باه  کاه  دارد تروریساتی  عملیاا   مورد درابالعاتی  احتماال
وارد  باائر  جاک  توسا   باازجویی  هنگاا  و باه   ،یعماد به صاور   وانی ر و جسمانی

 ساو   کنوانسایون  37 ماادۀ   و 3929 ژناو  کنوانسیونسه  مادۀ یک بند اساع شود. بر می
 آنهاا  از تا شود وارد نگیج اسیر به یفشار و وحیر یا نیبد شکنجه گونه هیچ نباید ژنو
 کناد  مای  بیان ژنو چهار  کنوانسیون 13 مادۀ همچنین. کرد دریافت قبیل هر از عاتیابال
 اشاخاص  ماورد  در ابالعاا   تحصایل  منظور به یمعنو یا جسمانی فشار گونه هیچ که

اظهار داشته: شاکنجه،   نیز  7قواعد عرفی از 92 قاعدۀ. بگیرد صور  نباید حمایت مورد
رآمیاز ممناو    یخصوصاا رفتاار تحق   رفتار ظالمانه یا لیر انسانی، هتک حرمت اشخاص،

 کنوانسایون  10 مادۀ البته وی کیفر المللی دیوان بیناساسنامۀ  هشت است. همچنین مادۀ

                                                           
1. Games 24 

2. 2K 

3. SCE 

4. http://www.youtube.com/watch?v=Wz9jrmaFjmc 

5. Jack Bauer  

6. Chase Edmunds 

7. General Comment 
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نقض دیگر، نقض حق حیا   است کاه در باو  ایان    . است شده نقض نیز ژنو چهار 
اساتفاده   د،های قدرتمند که خاصیت کشندگی شادید دار  از مکانیز  چیس ادموندزبازی 
آن و عاالوه بار   0اناد  همچنین کشتن افرادی که سالح را روی زماین گذاشاته  و  3کند می

 .کند می نیز به بازداشت خودسرانه مبادر  ادموندز
بریتانیایی اسات   1«کور دزاین» شرکت محصو است. « تو  ریدر»بازی بعدی، بازی 

شخصایت یاک    آن را تولید کرد. این باازی،  2«کریستا  داینامیک» شرکت آن از بعد که
 از «تاو  ریادر  »موفق  مجموعۀ .کشد می تصویر به را« کرافت الرا» اسم به شناع باستان
هاا   ترین بازی ز پر فروشو ج است رسیده فروش به قسمت چند در که است ییها بازی

  .5بوده است  0235در سا  
 و شادید  هاای  خاونریزی  هاای  صحنه از بیشتر پیشین، های بازی مانند، بازی این در
 الرا پاردازی  شخصایت . اسات  شاده  اساتفاده  باازی  کردن مهیج برای دردناک های قتل

 باه  هاا  یکنبااز  دیاد  از بازی این قو  نقاط از بازی ماجراجویی ا اکشن ژانر و کرافت
 مای  سافر  به تفریح، قصد به که است ماجراجو دختری مورد در داستان آید. می حساب
 سنگد  و جنگجو کرافت الرا به تبدیل کند می زندگی جنگل در که مدتی از بعد و رود
بادون آن کاه از   ، 0231بخصاوص نساخۀ ساا      8«ریز او تو  ریدر»نسخۀ  شود. در می

تواند بادون کشاتن یاک نفار مراحال را باه پایاان         ن میهیجان بازی کاسته شود، بازیک
 برساند، که این از منظر حقوق بشر امیدوارانه است.

شاود و   خشونت به وفور دیاده مای  « تو  ریدر»های  اما در کل در این سری از بازی
ها هستیم که همواره کرامت ذاتی و حاق حیاا  را    های دردناک در این بازی شاهد قتل
 د.گذار زیر پای می
است که برای « جی تی ای»های  از مجموعه بازی 7«سن اندریاع کرایم سیتی»بازی 
شناخته شاد.   0235های سا   ترین بازی های اندروید منتشر شد و البته از محبوب گوشی

                                                           
 عرفی 72 قاعده دو ، پروتکل 8 ماده او ، پروتکل 15 ماده .3
 عرفی 27 قاعده الحاقی، او  پروتکل 23 ماده .0

3. Core designe  

4. Crystal Dynamics 

5. http://www.guinnessworldrecords.com/world-records/best-selling-videogame-heroine 

6. Raise of tomb raider 

7. San andreas Crime City 
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شاود و   در این بازی، بازیکن یک رنگین پوست است که در نقش یک گنگستر ظاهر می
رساند و بابت کشاتن آنهاا پاو      دی را به قتل میبه راحتی در سطح شهر، شهروندان عا

کناد. تنهاا نقطاۀ     کند. همچنین به راحتی بانک و مراکز خرید را لاار  مای   دریافت می
 توان به حیوانا  شلیک کرد. م بت در این بازی این است که نمی

شود و نکتۀ قابل تامال   مورد و افرابی به تصویر کشیده می در این بازی خشونت بی
 کند. پوست به عنوان قاتل و سارق ایفای نقش می ت که یک رنگیناین اس

 ایری   دتیج 

شمو  است که کمتر باه اهمیات بنیاادین آن توجاه      حق بر آموزش، یک حق جهان
المللای   باشاد، یعنای در می ااق باین     شده است. این حق جزء نسل دو  حقوق بشر مای 

های فرهنگای باه    در زمرۀ حقحقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به آن اشاره شده و 
منادی از آن را دارناد. باا     آید که تمامی افراد به صرف انسان بودن حق بهاره  حساب می

توجه به اسناد موجود، بهتر است آموزش منطباق باا الگوهاای حقاوق بشاری باشادکه       
 شواهد آن را در اعالمیۀ سازمان ملل متحد و سایر اسناد بررسی کردیم. 

کناد. ایان روزهاا صانعت      ای در هر صنعتی را ایفاا مای   پایهآموزش نقش اساسی و 
ای تنهاا باا    هاای رایاناه   ای رشد چشمگیری داشته است. گروهی از بازی های رایانه بازی

شوند، در مقابل گروهی دیگار قارار دارد کاه باا      هدف تفریح و سرگرمی روانۀ بازار می
هاای جادی شاناخته     زیشاوند. گاروه دو  باا عناوان باا      هدف اولیۀ آموزش منتشر می

ای برای آموزش حقوق بشر، بیشتر باه   های رایانه شوند. دلیل انتخاب سازندگان بازی می
ای را کودکاان، نوجواناان    های رایانه ها است چرا که مخاببین بازی خابر مخاببین بازی
تارین اقشاار هار جامعاه باه حسااب        دهند که این سه قشر از مهم و جوانان تشکیل می

ای نقاش   های رایاناه  های سنتی که مخابب منفعل است، در بازی برخالف رسانهآید.  می
توانند تأثیر به سزایی در  ای می های رایانه کند. در نتیجه سازندگان بازی فعالی را ایفاء می

ترویج و اشاعۀ حقوق بشر و نهادینه کردن اصو  حقوق بشر در جامعاه داشاته باشاند.    
ای نیست بلکه می توانیم با آموزش حقاوق بشار    ای رایانهه کردن بازی کننده هدف خسته

ای و با دانش و فن تحت اختیار ایان قشار، بادون حاذف      های رایانه به سازندگان بازی
ای از نگااه حقاوق بشار گاا       های رایاناه  کردن فاکتورهای هیجان انگیز، در بهبود بازی
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بنادی   دریافات درجاه   تار حرکات کنایم.    ای ساالم  برداریم تا به سوی آرامش و جامعاه 
ای کافی نیست و باید با معیارهای حقوق بشر سازگار باشاد. باا نگااهی     های رایانه بازی
ای  هاای رایاناه   بندی بازی های منتشر شده و اصو  درجه تر به بازی تر و موشکافانه عمیق

 توان خالهای آن را پیدا کرد و با شواهد عینی موجود در دنیاای واقعای   از نظر سنی، می
ای باه وقاو  پیوساته اسات، آن را      های رایانه آمیزی که تحت تأثیر بازی و رفتارخشونت

شناسی بهتری کرد و ضعف موجاود را باا آماوزش حقاوق بشار باه ساازندگان         آسیب
ای عااری از نقاض حقاوق     های رایانه ای پر نمود تا در بازار شاهد بازی های رایانه بازی

 باازیکن در صاور  کشاتن شاهروندان عاادی      بشر و حقوق بشردوستانه باشایم. ما الً  
 مجازا  شود و از امتیاز وی کاسته شود.

ها، عد  تبعیض ناژادی، منا، شاکنجه و ... از اصاو       حق حیا ، کرامت ذاتی انسان
هاای   مهم و بنیادینی هستند کاه بایاد در دنیاای مجاازی و بخصاوص در دنیاای باازی       

نیای واقعی مشاهده کنیم و به آرمان حقاوق  ای رعایت شوند تا انعکاع آن را در د رایانه
 بشر یعنی صلح و تساهل دست پیدا کنیم.

 





 چهارم بخش

 ایرایانه های بازی و بشردوستانه الملل بین حقوق

 



های  الملل بشردوستانه در بازی ضرورت احترام به حقوق بین

 بازان سازان، ناشران و بازی از جانب بازی ای جنگی رایانه

 *برعلیرضا رنج

 چکیده

کنناده،   در مقا  مصرف بازان بازی ودر مقا  تولیدکننده  ها بازی نیناشر و سازان بازی
ای باه حسااب    هاای رایاناه   های تشکیل دهنادۀ صانعت باازی    محورهای اصلی و ستون

آیند که حیا  و دوا  این صنعت به حضور آنها وابساته اسات. عوامال مختلفای در      می
تارین آنهاا    بر این صانعت تأثیرگاذار هساتند کاه از مهام     های کلی حاکم  تعیین سیاست

ساازان، منااف، ماالی و اقتصاادی ناشاران و سالیقه و        توان به ذوق و خالقیت باازی  می
ای که عوامل مذکور باه   های رایانه های بازی بازان اشاره کرد. یکی از سبک تقاضای بازی

تیراندازی و به بور خاص  ای سبک های رایانه خوبی در آن حلو  پیدا کرده است، بازی
ساازان در بساتر آنهاا ظهاور و      باشند که ذوق و خالقیت بازی محور می های جنگ بازی

نمایناد و سالیقه و تقاضاای     یابند، مناف، مالی و اقتصادی ناشاران را تاأمین مای    رشد می
اتی ها در برگیرندۀ مجموعه اقدام دهند. با این حا ، این بازی بازان را نیز پوشش می بازی

آیناد و   الملال بشردوساتانه باه حسااب مای      هستند که در عالم واق، نقض حقاوق باین  
بازان تلقای شاوند    الملل بشردوستانه به بازی توانند به عنوان آموزش نقض حقوق بین می

که به صور  بالقوه امکان تبدیل شدن آنها به سربازان آینده وجود دارد؛ از ایان رو، باه   
ساازان و   الملل بشردوساتانه، ضاروری اسات هام باازی      بین دلیل جایگاه قواعد حقوق

الملل بشردوستانه آشنا شاوند و نسابت باه     بازان با قواعد حقوق بین ناشران، و هم بازی
 احترا  و رعایت به این دسته از حقوق، تما  سعی خود را به کار گیرند.

                                                           
 .یمرکز تهران واحد ،یاسالم آزاد دانشگاه حقوق دانشکده الملل، نیب حقوق ارشد یکارشناس ۀآموخت دانش. *

alirezaranjbar@ymail.com 



  ۸41علیرضا رنجبر /  ... های الملل بشردوستانه در بازی ضرورت احترام به حقوق بین

ای،  ههاای رایانا   الملال بشردوساتانه، باازی    آماوزش، حقاوق باین    واژگان کلیادی: 
 مخاصما  مسلحانه، جنگ.

 مقدم 

 ساازان،  باازی  یاصال  قشار  ساه  از متشاکل  ای رایاناه  یها بازی صنعت ،یکل بور به
ای تولیدکننادگان محتاوا    ی رایانهها بازی انناشر و سازان بازی است؛ بازان بازی و ناناشر

ان و ناشران ساز کنندگان محتوای تولیده شده هستند؛ بنابراین، بازی بازان، مصرف و بازی
ای و  هاای رایاناه   ای به عنوان تولیدکنناده در یاک ساوی صانعت باازی      های رایانه بازی
 کننده در سوی دیگر آن قرار دارند.  بازان به عنوان مصرف بازی

ای از  ای از سوی بیف گسترده های رایانه از یک سو، مورد استقبا  قرار گرفتن بازی
و از سوی دیگر، سود سرشاری که به واساطۀ تولیاد    افراد )از خردساالن تا بزرگساالن ،

، باعث شده تا این صانعت در  3شود سازان و ناشران می ها نصیب بازی و انتشار این بازی
زمرۀ پ ردرآمادترین صانای، قاانونی قارار گیارد؛ بادین خاابر، رقابات شادیدی میاان           

امار منتهای باه    سازان و ناشران در جهت جذب مخاببان بیشتر ایجاد شده که ایان   بازی
باازان شاده    های مختلف و درگیر سااختن بیشاتر باازی    ها در سبک تر شدن بازی واقعی
 است.  

ای از جملااه ورزشاای، اسااتراتژی،  هااای رایانااه هااای مختلااف بااازی در میااان ساابک
هاای   و به بور خاص باازی  0ای تیراندازی های رایانه ها، بازی ماجراجویی و سایر سبک

کاه   1گیرناد  ای قرار می های رایانه های بازی ترین سبک رۀ محبوبای جنگی، در زم رایانه
هاا، کاه اللاب     ای به آنها دارند. در این سابک از باازی   سازان توجه ویژه ناشران و بازی

دهند، فضای یاک جناگ    ای   قرار می بازان را در نقش یک سرباز )مبتدی یا حرفه بازی
های لیرقابل باازی   حی  بازی و شخصیتشود که امکان تعامل با م سازی می واقعی شبیه

                                                           
 ده است. نک:میلیارد دالر تخمین زده ش 93حدود  0238ای در سا   های رایانه درآمد صنعت بازی .3

www.superdataresearch.com/market-data/market-brief-year-in-review 
2. Shooter 

میلیاون نساخه فاروش     375بایش از   0235تاا اکتبار     Call of Duty)های ندای وظیفه  برای م ا ، سری بازی .1
 اند. نک: داشته

Matt Liebl, Call of Duty franchise surpasses 175 million copies sold, Gamezone, 2015, 

available at: http://www.gamezone.com/news/3414623 
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آورد از جمله کشتن لیرنظامیان و تخریب اموا  لیرنظاامی.   بازان فراهم می را برای بازی
الملال   این در حالیست که این اقداما  در دنیای واقعی به موجب مقررا  حقاوق باین  

جنگای   تواند منتهی باه تحقاق ج ار  جنایات     بشردوستانه ممنو  هستند و نقض آنها می
الملال بشردوساتانه حمایات از     در حالیکاه هادف حقاوق باین    گردد. به عبار  دیگر، 

اناد)برای م اا     لیرنظامیان و نظامیانی که وصاف نظاامی باودن خاود را از دسات داده     
الملال   ای خاالی از قواعاد حقاوق باین     های رایاناه  اند  است، بازی مجروح یا اسیر شده
ای باه ساوی    هاای رایاناه   ا توجه به حرکات باازی  و این موضو  ب 3بشردوستانه هستند

تر شدن چهرۀ  تر شدن و از میان برداشتن مرز میان واقعیت و بازی که سبب جدی واقعی
ها و محسوع شدن استفاده از خشاونت در آنهاا و باه تبا، تأثیرگاذاری آنهاا بار         بازی
هاای   کاه باازی  ، بسیار برجسته است. از سوی دیگر، نباید فراموش کرد 0بازان شده بازی
تاوان از آنهاا در جهات     های آموزشی و فرهنگی نیز هستند و می ای دارای ظرفیت رایانه

بازان )لیر نظامیان  و نظامیان نیاز اساتفاده    الملل بشردوستانه به بازی آموزش حقوق بین
سازان و ناشران و یاا الازا  آنهاا در ایان      کرد که این مهم تنها در صور  همکاری بازی

 حقق خواهد شد.زمینه م
الملال بشردوساتانه بایاد از     نظر به مراتب فوق، گرچه ضرور  احترا  به حقوق بین

بازان رعایت شود اما ابعاد و مبانی اجرای آن از ساوی   سازان، ناشران و بازی سوی بازی
این اشخاص متفاو  با یکدیگر است که باید به دقت مورد توجه قرار گیرد. از این رو، 

 یساو  از بشردوساتانه  الملال  باین  حقاوق  باه  احترا  ضرور این نگاره، در بخش او  
 حقاوق  باه  احتارا   ضارور  ی و در بخاش دو ،  ا انهیرا یها یباز ناشران و سازان یباز
 مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بازان بازی یسو از بشردوستانه الملل بین

ساانا  و   نیالملل بشردوستاد  ان جاداب باا   . ضروات احترام ب  حقوق بین1

 ای های ااااد  داشرا  بانی

ای جاذاب   هاای رایاناه   ای به دنبا  ارائاه باازی   های رایانه سازان و ناشران بازی بازی

                                                           
علام،   جیتارو  فصالنامۀ  ،یجنگ یها در ابزار، ادوا  و روش یفناور شرفتیپ یآثار انسان یابیارز ،مصفا نینسر .3

 .32، ص.3190، پنجم ۀسا  چهار ، شمار
2. Craig A Anderson, Douglas A Gentile & Katherine E Buckley, Violent Video Game: 

Effects on Children and Adolescents, New York, Oxford University Press, 2007, p.3. 
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هستند تا بدین وسیله افراد بیشتری را جذب نمایند و از ایان بریاق باه ساود بیشاتری      
ای  های رایاناه  یای جنگی نیز در زمرۀ پو  سازترین باز های رایانه دست پیدا کنند. بازی

نمایناد. اماا در    ساز و ناشری را به سوی خود جلاب مای   گیرند که نظر هر بازی قرار می
هاایی   الملل بشردوستانه، ضارور   ای جنگی، از منظر حقوق بین های رایانه ساخت بازی

ها  برای این گروه وجود دارد که باید از سوی آنها مورد احترا  قرار بگیرد. این ضرور 
 های حقوقی تقسیم کرد. های اخالقی و ضرور  توان به ضرور  را می

 . ضرورت اخالقی9. 9

المللای   الملل بشردوستانه گرچه برای اولین بار از سوی کمیتۀ باین  قواعد حقوق بین
های ژنو و الهه مدون گشتند و در قالب یاک ساازکار    صلیب سرخ و توس  کنوانسیون

گرفتند، ولی به دلیل آنکه ریشه در اخالق دارناد،  المللی مورد شناسائی قرار  حقوقی بین
ها و ادیان مختلف مورد تأکیاد قارار    رعایت آنها پیش از آن نیز، نه تنها از سوی فرهنگ

هایی نیز از جانب بعضی افراد صور  پذیرفته بود کاه باارزترین    بلکه تالش 3گرفته بود
گیاری   ایات منجار باه شاکل    های آقای هانری دونان سوئیسی بوده که در نه آنها، تالش

 .0المللی صلیب سرخ و هال  احمر گشت نهضت کمیتۀ بین
الملل بشردوستانه رعایت مساائل اخالقای در    گیری حقوق بین بنابراین، منشاء شکل

ترین قواعد آن از جمله انسانیت، تفکیاک، تناساب و اقاداما      و مهم 1زمان جنگ است
بر ایان قواعاد، باه خاوبی نشاان دهنادۀ        احتیابی ریشه در اخالق دارند. مروری گذرا

 اخالق محور بودن این قواعد است.
قاعدۀ انسانیت )و الزاما  وجدان عمومی  را بایاد یکای از قواعاد بنیاادین حقاوق      

ترین قاعدۀ آن به حساب آورد که به دنباا  حمایات از    و اخالقی 2الملل بشردوستانه بین

                                                           
را شاید بتوان اولین سند مدونی دانست که ضرور  احترا  به حقوق لیرنظامیان و اُسارا در آن   منشور کوروش .3

مختلف نیز از یهودیت و مسیحت گرفته تا اسال ، بر رعایت حقاوق جناگ و   مورد توجه قرار گرفته بود. ادیان 
 اند. احترا  به لیرنظامیان تأکید کرده

الملال   انداز آینده، سالنامۀ ایرانی حقوق بین ها، چشم المللی صلیب سرخ: پیشینه، شاخ  کمیتۀ بین موثق، هومن .0
 .023ص. ،3122 و تطبیقی، سا  او ، شمارۀ او ،

الملال بشردوساتانه. ناک: دوناان،      گیاری حقاوق باین    های شکل کسب ابالعا  بیشتر در خصوص ریشه برای .1
   ، خابرا  سولفرینو، به کوشش: محمد ابراهیم توکلی کارشک، سبزوار، نشر آژند.3128هانری،)

نه عصار  مخاصاما  مسالحا   یهاا  بشردوستانه در برابر چاالش  الملل نیحقوق ب، گانیشا دهیممتاز و فر دیجمش .2
 .322ص. ،3191 ،شهر دانش یحقوق یها حاضر، تهران، موسسه مطالعا  و پژوهش
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الملال بشردوساتانۀ    حقاوق باین  هاای   رزمندگان در شرایطی اسات کاه تحات حمایات    
. مفهو  مخالف این قاعده بیاانگر آن اسات کاه هار     3گیرند ای یا عرفی قرار نمی معاهده

ای یا عرفی  من،  الملل بشردوستانه )اعم از معاهده آنچه که صریحاً به موجب حقوق بین
ه نیاز شاناخت   0«شارط ماارتِنز  »شود. این قاعده باا عناوان    نشده است، مجاز شمرده نمی

هاای چهارگاناۀ    پروتکل او  الحاقی به کنوانسایون  3مادۀ  0. این قاعده در بند 1شود می
 ژنو و با تعمیم شمو  آن به لیرنظامیان، مورد توجه قرار گرفته است.

قاعدۀ مهم بعدی، قاعدۀ بنیادین تفکیک است. این قاعده برای نخستین بار در کتااب  
. روساو اعتقااد   2مورد توجاه قارار گرفات    32قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو در قرن 

ای میاان   جنگ باه هایچ وجاه رابطاۀ انساان باا انساان نیسات بلکاه رابطاه          »داشت که 
هاست که در آن، اشخاص به بور تصادفی و نه به عناوان انساان و حتای ناه باه       دولت

عنوان شهروند بلکه به عنوان سرباز، با هم دشامنند ... . چاون هادف از جناگ، ویاران      
ن کشور دشمن است، بنابراین کشتن مدافعان کشاور دشامن، ماادا  کاه در جناگ      کرد

شرکت دارند مشرو  است اما به محض اینکه آنها اسلحه بار زماین بگذارناد و تسالیم     
شاوند و دیگار    شوند، دیگر دشمن یا نمایندۀ دشمن نیستند و دوباره صارفاً انساان مای   

له به اهمیت تفکیک میان نظامیاان و  وسی . روسو بدین5«سلب زندگی آنها مشرو  نیست
 22لیرنظامیان و ضرور  احترا  باه حقاوق آناان پرداخات. قاعادۀ تفکیاک در ماادۀ        

درج شاده   39298هاای چهارگاناۀ ژناو     پروتکل دو  کنوانسیون 31پروتکل او  و مادۀ 

                                                           
 .همان .3

2. Martens Clause 
 .همان .1

4. Michel Bothe, Setting the scene: new challenges for IHL (in: Heintschel von Heinegg W. 

International Humanitarian Law and New Weapon Technologies (34th Round Table on 

Current Issues of International Humanitarian Law Sanremo)), Milan, International Institute 

of Humanitarian Law, 2011, p.52. 
 اهیسا  هااجر  ترجماه )بشردوساتانه، پاساخ باه سائواال  شاما،       الملل نیحقوق ب، سرخ بیصل یالملل نیب ۀتیکم .5

 .33ص. ،3122 ر،یرکبیانتشارا  ام ۀن، موسس، تهرای رستم
به منظور تضامین احتارا  و   »دارد:  مقرر می 3929های چهارگانۀ ژنو  پروتکل او  الحاقی به کنوانسیون 22مادۀ  .8

های مخاصمه باید همواره باین ساکنۀ لیرنظاامی و     حمایت نسبت به سکنۀ لیرنظامی و اموا  لیرنظامی، برف
بایسات عملیاا  خاود را فقا       موا  و اهداف نظامی تمایز قائل شده و از همین قرار مای رزمندگان و نیز بین ا

نیاز   3929هاای چهارگاناۀ ژناو     پروتکل دو  الحاقی به کنوانسایون  31مادۀ  3بند «. متوجه اهداف نظامی نمایند
نسابت باه    هاای کلای   جمعیت لیرنظامی و شهروندان به صور  فردی و جمعی باید از حمایت»دارد:  مقرر می

 ..«..خطرا  ناشی از عملیا  نظامی حمایت شوند
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هاای   المللی دادگستری در رأی مشورتی خود در قضیۀ سالح است و از سوی دیوان بین
ی، به عنوان یکی از اصو  اساسی حقوق بشردوستانۀ حاکم بر درگیری و یکی از ا هسته

. باه موجاب ایان    3الملل عرفی، معرفی شده اسات  اصو  لیر قابل تخطی در حقوق بین
متخاصمان باید میان اهداف نظامی و لیرنظامی، اعام از اماوا  و افاراد نظاامی و     »اصل 

اء دارد کاه حماال  فقا  متوجاه اهاداف      لیرنظامی تفکیک قائل شوند. این اصل اقتض
شااوند، باادون وارد کااردن صاادما  جااانبی نامتناسااب بااه لیرنظامیااان و امااوا   نظاامی 

 .0«لیرنظامی
هاای   قاعدۀ بعدی قاعدۀ تناسب اسات کاه در پروتکال او  الحااقی باه کنوانسایون      

هام   برقراری تعاد  میاان دو گارایش دور از  »و به دنبا   1چهارگانۀ ژنو، مطرح گردیده
است؛ که یکی از آنها به مالحظۀ نیازهای نظامی و دیگری به مالحظۀ ضروریا  انسانی 

حمله نباید موجب آسیب رساندن به افاراد و اماوا    ». به موجب این اصل 2«شود القا می
لیرنظامی در حدی گردد که در مقایسه با امتیااز نظاامی ماورد انتظاار، بایش از انادازه       

 .5«باشد
دۀ احتیاط یا اقداما  احتیابی که به نوعی مکمل قاعادۀ تفکیاک باه    و سرانجا  قاع

پروتکال او  الحااقی باه     57ماادۀ   0آید و تعریف کلی آن باه موجاب بناد     حساب می
الملال   مجموعاۀ قواعاد حقاوق باین     35و قاعادۀ   3929های چهارگانۀ ژناو   کنوانسیون

الز  را جهت تفکیک  بشردوستانۀ عرفی آن است که برفین مخاصمه، اقداما  احتیابی
میان نظامیان و لیرنظامیان و اموا  نظامی قائال شاوند بطوریکاه از تلفاا  و صادما       

 .8تصادفی بر لیر نظامیان و ایراد خسار  به اموا  لیرنظامی اجتناب شود
این اصو  که بدون تردید ریشه در مسائل اخالقی دارناد باه منظاور انساانی شادن      

                                                           
1. ICJ, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, 1996, 

p.35(257). 
 .320پیشین، ص. ،جمشید ممتاز و فریده شایگان .0
هنگاامی کاه امکاان    »دارد:  مقارر مای   3929های چهارگانۀ ژنو  پروتکل او  الحاقی به کنوانسیون 57مادۀ  1بند  .1

انتخاب بین چند هدف نظامی برای دستیابی به مزیت نظامی یکسانی وجود داشته باشد، هدفی انتخاب خواهاد  
 «.رود حمله به آن موجب کمترین خطر برای جان لیرنظامیان و اموا  خواهد شد شد که انتظار می

 پیشین. سرخ، بیصل یالملل بین ۀتیکم .2
 .90پیشین، ص. ،مشید ممتاز و فریده شایگانج .5
قواعاد حقاوق    ۀمجموعا  35 ۀو قاعد 3929ژنو  ۀچهارگان یها ونیبه کنوانس یپروتکل او  الحاق 57 ۀماد 0بند  .8
 .یعرف ۀبشردوستان الملل نیب
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مسلماً آموزش آنها به نظامیان و حتی لیرنظامیان در عد   اند و ها وض، شده چهرۀ جنگ
. نقض این اصاو  مطاابق باا اساسانامۀ دیاوان      3تأثیر نیست ها به بربریسم بی تنز  جنگ

تواند منتهی به تحقق جر  جنایت جنگی گاردد. باا ایان حاا ، در      المللی کیفری می بین
بدون آنکه  0اصولی را نقض کرد توان به سادگی چنین ای جنگی می های رایانه اک ر بازی

تواناد   ای مای  بازان باشد. بدیهی است چنین رویه ای کوچک در انتظار بازی حتی جریمه
بازان جاوانی بیانجاماد کاه باه صاور  باالقوه        اخالقی در بازی به ترویج خشونت و بی

 امکان تبدیل شدن به نیروهای نظامی را دارا هستند.
پ ر رناگ شاده    یا به اندازهالقی به خصوص بر جوانان اخ های اخیر، تأثیر بی در سا 

که این مسئله مورد توجه شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان مسائو  اولیاۀ   است 
المللی نیز قرار گرفته است. شورا در قطعنامۀ اخیر خاود کاه باا     حفح صلح و امنیت بین

باا اشااره باه نقاش و تاأثیر      شاود،   شناخته می« المللی جوانان، صلح و امنیت بین»عنوان 
المللای، نگرانای خاود را از اساتفادۀ رو باه       جوانان بر حفح یا نقض صلح و امنیت بین

هاای ابالعااتی و    ها و حامیان آنهاا نسابت باه اساتفاده از فنااوری      گسترش تروریست
ارتباباتی همانند اینترنت به منظور استخدا  و تحریک جوانان به اعما  تروریستی اباراز  

ای )به خصوص  های رایانه . این مسئله از این جهت حائز اهمیت است که بازی1دارد می
هاای ابالعااتی و    الین   به عنوان یکی از اشاکا  فنااوری   ای برخ )آن های رایانه بازی

و  2های بسیار باالیی در راستای ترویج خشونت برخاوردار هساتند   ارتباباتی از پتانسیل

                                                           
1. Steven Solomon, developing new ways of strengthening respect for international 

humanitarian law (in: Strengthening Measures for the Respect and Implementation of 

International Humanitarian Law And other Rules Protecting Human Dignity in Armed 

Conflict), 2004, International Institute of Humanitarian Law, 2004, p.134. 
 ای به گزارش زیر بنگرید: های رایانه الملل بشردوستانه در بازی حقوق بینبرای مطالعۀ موردی نقض  .0

Frida Castillo, Playing by the Rules: Applying International Humanitarian Law to Video and 

Computer Games (Report), Switzerland, Pro Juventute Switzerland and TRIAL (Track 

Impunity Always), 2009. 

3. UN Documents, Security Council resolution 2250 on youth, peace and security 

(S/RES/2250), 2015, Preamble. 
توسا     Grand Theft Auto)تارین سارقت اتوموبیال     سازی بازی معاروف بازرگ   توان به شبیه برای م ا  می .2

بااال  »اشاره کرد که هدف آن  ”Grand Theft Auto: Salil al-Sawarem“دولت اسالمی )عراق و شا   با نا  
باه   یسات یمبارزه با لرب و حملاه ترور  گیچگونبه منظور  و آموزش کودکان و جوانان  نیمجاهد هیبردن روح
 نک: «.ی هستنددولت اسالممخالف که  ی استقلب کسان
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یج خشونت در آنهاا، تنهاا فرصاتی کاه بارای تارویج       در صور  عد  پیشگیری از ترو
های تروریستی وجود دارد، از بین  الملل بشردوستانه به اعضای گروه آموزش حقوق بین

رود و بدیهی است از جوانانی که خشونت در وجود آنان نهادیناه شاده و باه گاروه      می
هاای   زمنادگان گاروه  توان انتظار برخورد اخالقی باا ر  اند نیز نمی های تروریستی پیوسته

 مقابل و لیر رزمندگان را داشت.
تواناد باه    ای جنگای، مای   های رایانه بنابراین، زیر پا گذاشتن مسائل اخالقی در بازی

خُلقای و بَاداخالقی رزمنادگان تبادیل شاود کاه ریشاه در دوران         های کَاج  یکی از پایه
هاا بارای    وناه از باازی  نوجوانی آنان دارد، در صورتیکه با استفاده از فرصتی کاه ایان گ  

تاوان از آنهاا در ایان راساتا      اند، مای  الملل بشردوستانه فراهم ساخته آموزش حقوق بین
 مند گردید. بهره

 . ضرورت حقوقی3. 9

الملال بشردوساتانه در قباا      تارین ضارور  حقاوقی پایشِ روی حقاوق باین       مهم
د کرد، متعهد سااختن  توان از آن به عنوان یک چالش یا ای جنگی که می های رایانه بازی
هاای   الملال بشردوساتانه در باازی    سازان و ناشران در اجرا و تارویج حقاوق باین    بازی
 ای جنگی است.   رایانه

هاای   همانطور که در مقدمه نیز گفته شد، از جملاه انتقااداتی کاه هماواره باه باازی      
آنهاا  ای جنگی وارد است، عد  رعایت حقوقی است که در عالم واقعیت رعایات   رایانه

آید و نقض آنهاا در بعضای    برای برفین مخاصما  مسلحانه یک تکلیف به حساب می
موارد عواقب سنگینی را به دنبا  دارد. به عبار  بهتر، پرساش اساسای ایان اسات کاه      

ای مجاز شُمرد و به نوعی نسبت به ترویج  های رایانه توان رفتاری را در بازی چگونه می
دنیای واقعی مجازا  سنگینی برای آن در نظر گرفته شده آن گا  برداشت درحالیکه در 

 است؟
به وقاو   3«مخاصمۀ مسلحانه»ای جنگی که معموالً در محی  یک  های رایانه در بازی

                                                                                                                                        
Watson, Leon, Islamic State mocks up GTA game to recruit young fighters, The Telegraph, 

2014, available at:  http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iraq/11108676/ 

Islamic-State-mocks-up-GTA-game-to-recruit-young-fighters.html 

1. Armed Conflict 
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تواند بنا بر نحاوۀ براحای محای  باازی و      پیوندد، هدایتگر شخصیت درون بازی می می
هاایی   )شخصایت  3«ابل بازیهای لیر ق شخصیت»کننده با آن محی  و  میزان تعامل بازی

شاوند  اقاداماتی را    ها و یا توس  هاوش مصانوعی اداره مای    کننده که توس  سایر بازی
انجا  دهد که با توجه به جو حاکم بر این سبک، این اقداما  لالباً بر محاور خشاونت   

ناپذیر از روناد باازی    چرخند بطوری که به دلیل ماهیت آنها، خشونت، جزئی جدائی می
عماالی از قبیال   باز به منظور پیشب رد بازی مجبور به استفاده از اَ آید و بازی اب میبه حس

گیرد و یاا اَعماا     شود که گاهی دامنۀ این اقداما  لیر نظامیان را نیز در بر می کشتار می
باازان صاور     ممنوعی چون شکنجه و قتل فراقضائی نظامیان دشمن کاه توسا  باازی   

 گیرد.  می
الملال   رک و همکااران ایشاان ساایر اَشاکا  نقاض حقاوق باین       پروفسور بان کاال  

ای محقاق شاده اسات را در ماوارد زیار       هاای رایاناه   بشردوستانه که تا کُنون در باازی 
گشودن آتش بر واحدهای پزشکی که حامل نشان حماایتی صالیب   »کنند:  بندی می دسته

ها، تخریب اشایاء   نسرخ، هال  احمر و کریستا  سرخ هستند یا سوء استفاده از این نشا
های زمینای ضاد نفار،     و اموا  لیرنظامی که نابودی آنها ضرورتی ندارد، استفاده از مین

های سانگین   برداشتن پالک شناسایی از اجساد دشمن به عنوان پاداش، استفاده از سالح
در منابقِ با جمعیت ]لیرنظامی[ زیاد بدون در نظر گرفتن قواعاد مرباوط باه اقاداما      

شاماری از افاراد    تواند مرگ تعداد بی ی در حمله، حمله به اشیاء لیرنظامی که میاحتیاب
 .0«لیرنظامی که قابل مشاهده نیستند را رقم بزند

الملال   این در حالیست که این اقداما  در دنیای واقعای و باه موجاب حقاوق باین     
ناد  توا الملل کیفاری ممناو  هساتند و نقاض جادی آنهاا مای        بشردوستانه و حقوق بین

المللای کیفاری تحات     ساز برح دعوی علیه مرتکبین این اقاداما  در دیاوان باین    زمینه
ترین اصو  و  ای، بدیهی های رایانه ولی در بعضی از بازی 2گردد 1«جنایت جنگی»عنوان 

گوناه مجاازاتی    شود و هیچ الملل بشردوستانه در محی  بازی نقض می قواعد حقوق بین

                                                           
1. Non-Player Character (NCP) 

2. Ben Clarke, Christian Rouffaer and Francois Senechaud, “Beyond the Call of Duty: why 

shouldn’t video game players face the same dilemmas as real soldiers?”, International 

Review of the Red Cross (IRRC), Vol.94, No.886, 2012, p.727. 
3. War crimes 
4. Rome statutes of International Criminal Court (ICC), 1998, art.8. 
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 شود. در محی  بازی در نظر گرفته نمی نیز برای این قبیل اقداما 
 1«چیرو»، 0«پگی»، 3«ایسرب»ای از جمله  های رایانه بندی بازی های رده گرچه سیستم

ای یاک ناو  نظاا      اناد و بگوناه   ای داشاته  های رایانه بندی بازی سعی در نظا  2«اِسرا»و 
وناه تعهاد سالبی یاا     ها هیچگ اند اما این سیستم سازی کرده حقوقی را در این زمینه پیاده

کنند و هدف اصلی آنها تنها تعیین سانی   سازان و ناشران ایجاد نمی ایجابی را برای بازی
ها بر اساع محتوای آنها است. منظور از تعهاد سالبی، وادرج بعضای از     مخاببین بازی

عناصر از جمله کشتار لیرنظامیان و منظور از تعهاد ایجاابی، درج بعضای از عناصار از     
ای جنگای اسات. باه     هاای رایاناه   الملل بشردوستانه در باازی  وزش حقوق بینجمله آم

سازان و ناشران تعهدی باه   بندی، همانگونه که بازی های رده عبار  بهتر، به موجب نظا 
وادرج بعضی از عناصر زَننده ندارند و در نهایت ممکن است بازی آنها تنهاا در بعضای   

رج عناصر آموزناده از جملاه آماوزش حقاوق     از کشورها ممنو  شود، تعهدی هم به د
 الملل بشردوستانه ندارند.   بین

تاوان   گفته، آیاا مای   بندی پیش های رده نظر از سیستم حا  پرسش این است که صرف
الملال بشردوساتانه و    سازان و ناشران را از منظر حقوقی ملز  به رعایت حقوق بین بازی

 ؟ای جنگی کرد های رایانه آموزش آن در بازی
هاای   هاای بارف معاهاده    رسد که پاسخ به این پرسش م بت است. دولت به نظر می
اند که نه تنهاا مقاررا  حقاوق بشردوساتانه را رعایات       متعهد شده 3929چهارگانۀ ژنو 

. مطابق با تفسیری کاه از قسامت او  ایان    5کنند بلکه رعایت آنها را نیز خواستار شوند
الملال بشردوساتانه    ها به رعایت حقوق بین دولت تعهد»ارائه شده است  3950مقرره در 

شاود، ماورد    هایی که صالحیت دولت بر آنهاا اعماا  مای    باید از سوی تما  موجودیت
سازی نیز تحت قوانین دولتای کاه در    های بازی شرکت ت. بدیهی اس8«احترا  واق، شود
شامردن قاوانین    اند مشغو  به فعالیت هستند، بنابراین ملز  به محتار   آن به ثبت رسیده

                                                           
1. Entertainment Software Rating Board (ESRB) >> www.esrb.org << 
2. Pan European Game Information (PEGI) >> www.pegi.info << 
3. Computer Entertainment Rating Organization (CERO) >> www.cero.gr.jp << 

4. Entertainment Software Rating Association (ESRA) >> www.ircg.ir/fa/service/4 << 

 .مشترک 3 ۀماد 3 بند ،3929 ژنو، ۀچهارگان یها ونیکنوانس .5
6. Jean S. Pictet, Commentary on the Geneva Conventions I of 1949, Geneva, International 

Committee of the Red Cross (ICRC), 1952, pp.25-26. 



۸14  ای های رایانه الملل و بازی مجموعه مقاالت همایش حقوق بین 

الملل بشردوستانه و رعایت آن هستند. همچنین مطابق باا تفسایر دو  کاه در     حقوق بین
الملال بشردوساتانه[ ناه تنهاا      وظیفۀ ابمیناان از رعایات ]حقاوق باین    »ارائه شد  0238

هاایی کاه از جاناب بارفین معظام متعاهاد عمال         نیروهای نظامی و سایر افراد یا گروه
دهد، بلکه گسترۀ آن تما  جمعیتی که تحت اقتدار حاکمیات قارار    کنند را پوشش می می
گیرند، همچنین اشخاص خصوصی که رفتار آنها قابل انتساب به دولت نیست را نیاز   می

 .3«گیرد... در بر می
الملل بشردوستانه از تعهاد منفای    عالوه بر اینها، وظیفۀ ابمینان از رعایت حقوق بین

به موجب تعهد منفی بارفین ناه تنهاا نبایاد مقاررا        و تعهد م بت تشکیل شده است؛
کنوانسیون های ژنو را نقض نمایند بلکه همچنین نباید برفین درگیر در یاک مخاصامه   
را نسبت به نقض این مقررا  راهنمایی یا کمک کنند. اما به موجب تعهد م بت، برفین 

هاایی   د تا از چناین نقاض  کنوانسیون باید هر کار معقولی را که در توان دارند انجا  دهن
هاا بایاد    . بنابراین، بر اساع تعهد منفی، دولت0پیشگیری کنند و آنها را به پایان برسانند
ای پیشاگیری   های رایانه الملل بشردوستانه در بازی از ترویج و آموزش نقض حقوق بین

ر  باالقوه  بازان که باه صاو   توانند به واسطۀ اثرگذاری بر بازی ها می کنند، زیرا این بازی
الملال   قابلیت تبادیل شادن باه رزمنادگان را دارا هساتند، موجاب نقاض حقاوق باین         

ساازی و   هاای باازی   ها بایاد شارکت   بشردوستانه شوند و به موجب تعهد م بت، دولت
ای  هاای رایاناه   الملل بشردوستانه در بازی ناشران را ملز  به ترویج و آموزش حقوق بین

 نمایند.  
توانند و باید قواعد اساتانداردی را در   ها می قوانین موجود دولتبنابراین، به موجب 

ای جنگی تدوین نمایند کاه ایان    های رایانه جهت احترا  به حقوق بشردوستانه در بازی
المللای    هاای باین   تواند به شکل انفرادی )قوانین داخلی  یا جمعی )موافقتناماه  تعهد می

مواجاه هساتیم    1«وارونگی آموزشای »از  محقق شود. حا  آنکه در حا  حاضر با نوعی

                                                           
1. International Committee of the Red Cross (ICRC), Commentary of Convention (I) for the 

Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, 

Geneva, 12 August 1949, available at:  
https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=72

239588AFA66200C1257F7D00367DBD, 2016, art.1, para.33. 
2. Ibid., art.1, para.37 
3. Reverse training 



  ۸11علیرضا رنجبر /  ... های الملل بشردوستانه در بازی ضرورت احترام به حقوق بین

الملال بشردوساتانه، آماوزش نقاض ایان       بدین توضیح که به جای آموزش حقوق باین 
گونه توجه و نظارتی نیاز در ایان رابطاه وجاود      حقوق رواج بیشتری یافته است و هیچ

هاا در قباا  تضامین     توان این عمل را نقض تعهدا  م بات و منفای دولات    ندارد و می
 الملل بشردوستانه قلمداد کرد. وق بینرعایت حق

 بانا  الملل بشردوستاد  ان جادب بانی . ضروات احترام ب  حقوق بین2

باازان نظاامی و    تاوان باه دو گاروه باازی     ای جنگی را مای  های رایانه مخاببین بازی
 ضارور  بازان معماولی تقسایم کارد. بادیهی اسات       بازان لیرنظامی یا همان بازی بازی
از سوی این دو گروه، از یکدیگر متماایز اسات؛    بشردوستانه الملل بین حقوق به احترا 

از  بشردوساتانه  الملل بین حقوق به احترا  ضرور  بنابراین، به صور  مجزا به بررسی
 سوی این دو گروه خواهیم پرداخت.

 بازان نظامی . بازی9. 3

هادف حقاوق   تارین   آموزش حقوق بشردوستانه به نیروهای نظاامی را بایاد اصالی   
الملل بشردوستانه به حساب آورد، زیرا نیروهای نظامی، بازیگران اصلی مخاصاما    بین

تواند باه عاد  اجارای     مسلحانه هستند که ناآگاهی آنان از قواعد حقوق بشردوستانه می
الملل بشردوستانه را  . از سوی دیگر، آموزش حقوق بین3این دسته از حقوق منتهی شود

زش اساتراتژی جنگای باه حسااب آورد زیارا بارای م اا  کشاتن         باید بخشای از آماو  
و  0لیرنظامیان یا نابود کردن اشیاء لیرنظامی هیچ منفعتی بارای نیروهاای نظاامی نادارد    

گاردد. از ایان رو، از اولاین اساناد      تنها به استفادۀ لیر ضروری از تسلیحا  منتهای مای  
به عنوان یک دلدلۀ جدی مطرح و المللی موجود تا آخرین آنها، این مسئله همواره  بین

 .1مورد توجه بوده و به عنوان یک قاعدۀ عرفی نیز مورد شناسایی قرار گرفته است

                                                           
 .12، ص.3190 ، بشردوستانه، تهران، انتشارا  گنج دانش الملل نیحقوق ب ،یگدلیب یائیمحمدرضا ض .3

2. Garraway, Charles, strengthen respect for international humanitarian law training: rote or 

ethos? (in: Strengthening Measures for the Respect and Implementation of International 

Humanitarian Law And other Rules Protecting Human Dignity in Armed Conflict), 

International Institute of Humanitarian Law, 2004, p.184. 
ترجماه دفتار   )جلد او : قواعاد،   ،یعرف ۀبشردوستان یالملل نیحقوق ب، دوسوالدبک سیهنکرتز و لوئ یژان مار .1

 ،انتشاارا  مجاد  تهاران،  ،  سارخ  بیصال  یالملل نیب تهیو کم رانیا یاسالم یجمهور هیقوه قضائ الملل نیامور ب
 .729 ، ص.3127



۸16  ای های رایانه الملل و بازی مجموعه مقاالت همایش حقوق بین 

المللی که مسأله آموزش حقوق بشردوستانه باه نظامیاان    االجرای بین اولین سند الز 
)کنوانسایون بهباود وضاعیت     3928را در خود جای داده است، کنوانسیون ژنو مصوب 

دارد:  خود مقرر مای  08ن و بیماران نیروهای مسلح در میدان  است که در مادۀ مجروحا
، و نیروهای نظاامی خاود  های الز  را در جهت آشنایی  های امضاءکننده باید گا  دولت»

بویژه افراد مورد حمایت، و جمعیت لیرنظامی را، در ساطح گساترده باا مقاررا  ایان      
 ده است[.]تأکید از نگارن3«کنوانسیون بردارند

)کنوانسایون راجا، باه بهباود وضاعیت بیمااران و        3909کنوانسایون ژناو    07مادۀ 
هاای   بارف »دارد:  مجروحان نیروهای مسلح در میدان نبرد  نیز با کمی تغییر مقارر مای  

، و باویژه  آموزش نیروهای نظاامی خاود  معظم متعاهد باید اقداما  مقتضی را به منظور 
فاد کنوانسیون حاضر، بردارند و جمعیت لیرنظاامی را از  افراد مورد حمایت، مطابق با م

 است[نگارنده از  دی]تأک.0«مفاد آن مطل، گردانند
 307، ماادۀ  3929کنوانسایون دو  ژناو    22، ماادۀ  3929کنوانسیون او  ژنو  27مادۀ 

دارناد:   مقارر مای   3929کنوانسیون چهاار  ژناو    322و مادۀ  3929کنوانسیون سو  ژنو 
گردند تا در زمان صلح همانند زمان جنگ نسبت باه   م متعاهد متعهد میهای معظ برف»

تارین حاد ممکان اقادا       انتشار متن قرارداد حاضر در کشور مربوبۀ خویش به گسترده
و در صور  های آموزشی نظامی  برنامهنموده و به خصوص مطالعه و بررسی آن را در 

باه  در آن باه اباال  هماۀ مارد ،     امکان لیرنظامی بگنجانند، به بوریکه اصو  منادرج  
از  دیا ]تأک«.، کارکنان پزشکی و روحانیون برساد خصوص نیروهای مسلح در حا  جنگ

 است[نگارنده 
 0و بنادهای    21، مادۀ 3952کنواسیون الهه برای حمایت از اموا  فرهنگی  05مادۀ 

 39ۀ ، مااد 3977هاای چهارگاناۀ ژناو     پروتکل او  الحااقی باه کنوانسایون    27مادۀ  1و 
کنوانسیون مربوط به بعضی  8های چهارگانۀ ژنو، مادۀ  پروتکل دو  الحاقی به کنوانسیون

  پروتکل دو  اصالحی به کنوانسایون مرباوط باه    1) 32، مادۀ 3922های متعارف  سالح
از دومین پروتکل به کنواسایون الهاه بارای     12و مادۀ  3998های متعارف  بعضی سالح

آمااوزش حقااوق ، مقااررا  مشااابهی را در زمینااۀ  3999حمایاات از امااوا  فرهنگاای  
                                                           
1. ICRC, Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in 

Armies in the Field, Geneva, 6 July 1906, art.26. 
2. Ibid., art.27. 



  ۸17علیرضا رنجبر /  ... های الملل بشردوستانه در بازی ضرورت احترام به حقوق بین

 است[نگارنده از  دی]تأکاند. ارائه کردهبشردوستانه به نیروهای نظامی 
اناد و آماوزش حقاوق     هاایی را برداشاته   ها نیز در ایان جهات گاا     بعضی از دولت

بشردوستانه در میان نیروهای نظامی را در زمان جناگ و باه خصاوص در زماان صالح      
های فرانسه، روسایه، بریتانیاا و    اند. بررسی رویۀ قانونگذاری دولت قرار دادهمورد توجه 

به خاوبی اهمیات توجاه باه      0به عنوان اعضای دائم شورای امنیت 3ایاال  متحد امریکا
 1سازد. الملل بشردوستانه در میان نیروهای نظامی را آشکار می آموزش حقوق بین

  مقارر شاده   0222سلحانۀ فرانسه )در مجموعه نکا  آموزشی حقوق مخاصما  م
هاای   است که نظامیان باید از قواعد حقوق مخاصما  مسلحانه که اساساً در کنوانسایون 

. راهنماای حقاوق مخاصاما     2اند، آگااه باشاند   های الهه بازتاب یافته ژنو و کنوانسیون
وهاای  کند که برای آموزش هر پرسانل نظاامیِ نیر     نیز اشاره می0223مسلحانۀ فرانسه )

 .5های داده شده در مدارع)نظامی  مورد استفاده قرار گیرد مسلح فرانسه دستورالعمل
کناد کاه در زماان صالح      مقارر مای    3992) دستورالعمل نظامی فدراسایون روسایه  

الملل بشردوساتانه را در باین اعضاای نیروهاای      دانش حقوق بین» بایست فرماندهان می
آن را در چارچوب سااختار آماوزش نظاامی     ،ندنظامی اتحاد جماهیر شوروی ترویج کن

المللی و قوانین تقنینی که رفتار اعضای ارتاش   مطالعه کنند، متون اسناد حقوقی بین [...]
کند، در میاناافراد تحات    یک مخاصمه مسلحانه مشخ  می در بو و نیروی دریایی را 

 8.«کنند منتشرامر 

                                                           
المللی صلیب  تما  اسناد ملی مورد استناد در این نگاره از بخش معاهدا  و حقوق عرفی وب سایت کمیتۀ بین .3

 https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/home فته شده است:  سرخ به آدرع ذیل گر
دولت چین تنها عضو از اعضای دائمی شورای امنیت است که هنوز قاوانینی را در خصاوص آماوزش حقاوق      .0

 الملل بشردوستانه در میان نیروهای نظامی تصویب نکرده است. بین
سازی نیز حضاور پ ار    آیند، در صنای، بازی های نظامی به حساب می ها عالوه بر اینکه در زمرۀ قدر  این دولت .1

ای  های رایانه های جنگ و آموزش راهبردهای نظامی بوسیلۀ بازی سازی میدان رنگ دارند و از سوی دیگر، شبیه
 ها گنجانیده شده است. های اصلی نیروهای نظامی این دولت در برنامه

4. France, Fiche didactique relative au droit des conflitsarmes, Directive of the Ministry of 

Defence, 4 January 2000, annexed to the directive No. 147 of the Ministry of Defence of 4 

January 2000, art.1. 
5. France, Manuel de droit des conflits armes, Ministre de la defense, Direction des Affaires 

Juridique, Sous-Direction du droit international humanitaire et du droit europeen, Bureau 

du droit des conflits armes, 2001, art.7. 
6. Russian Federation, Instructions on the Application of the Rules of International 

Humanitarian Law by the Armed Forces of the USSR, Appendix to Order of the USSR 

Defence Minister No.75, 1990, § 14(a). 



۸1۲  ای های رایانه الملل و بازی مجموعه مقاالت همایش حقوق بین 

الملال بشردوساتانه      حقاوق باین  مقررا  فدراسیون روسیه در زمینۀ اعماا  373بند 
الملل بشردوستانه باید هام در زماان صالح و هام در      حقوق بین»دارد:    بیان می0223)

زمان جنگ به عنوان بخشی از مراحل تعلیم و آموزش نظامیان تادریس شاود. آماوزش    
 370بناد  « های آموزشی جنگی ادلاا  شاود.   الملل بشردوستانه باید در برنامه حقوق بین

الملل بشردوستانه آمااده کاردن    هدف از آموزش حقوق بین»دارد:  قانون نیز بیان میاین 
الملال   نظامیان است تا به وظیفۀ خود در یک وضعیت پیچیده در انطباق باا حقاوق باین   

 3«بشردوستانه به درستی عمل نمایند.
نقاض حقاوق جناگ    »دارد:    بیان می3952راهنمای نیروهای نظامی بریتانیای کبیر )

اللب نشان دهندۀ این است که اعما  زیردستان که باه موجاب جهال و یاا تعصاب و      
رتباه صاادر    لیر  بیش از اندازه و یا در نتیجۀ دستوراتی است که بوسیلۀ مقاما  عاالی 

اعتنایی از حقوق جنگ هستند. بنابراین، باید مراقبت شود  شده که خود یا در جهل یا بی
جنگ آشنا شوند و تالش کنند بار اجارای آن نظاار      های نظامی با حقوق که تما  رده

ژنو، برفین ملز  هستند هام در زماان صالح و هام در      3929کنند. مطابق با کنوانسیون 
زمان جنگ، متن کنوانسایون را در کشاور خاود منتشار ساازند و مطالعاا  آنهاا را در        

 0.«های آموزش نظامی خود بگنجانند برنامه
دارد که این راهنما:    بیان می3923بریتانیای کبیر ) جزوۀ حقوق مخاصما  مسلحانه

های نظامی کاه نیااز باه مطالعاه و یاا آماوزش در        برای استفاده توس  پرسنل تما  رده»
 .1«حقوق مخاصما  مسلحانه دارند براحی شده است

اجارای  »دارد:    بیاان مای  0222راهنمای حقوق مخاصما  مسلحانه بریتانیای کبیر )
ای از اقداما  باشاد. منظاور از    تواند شامل بیف گسترده سلحانه میحقوق مخصما  م

در اینجا به معنای اقدا  برای ابمینان از رعایات قاانون و همچناین اقادامی کاه      « اجرا»
ممکن است به دنبا  نقض ادعا شده یا واقعی صور  گرفته باشد، است. اقدا  با هادف  
                                                           
1. Russian Federation, Regulation on the Application of of International Humanitarian Law 

by the Armed Forces of the Russian Federation, Ministry ofDefence of the Russian 

Federation, Moscow, 8 August 2001, §§171-172. 
2. United Kingdom, The Law of War on Land being Part III of the Manual of Military Law, 

The War Office, HMSO, 1958, §120. 
3. United Kingdom, The Law of Armed Conflict, D/DAT/13/35/66, Army Code 71130 

(Revised 1981), Ministry of Defence, prepared under the Direction of The Chief of General 

Staff, 1981, p.III, §1. 
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 ود به:تواند شامل، اما نه محد اجرای موثر قانون می
الف. انتشار دانش حقوقی در میان نیروهای مسلح، آموزش و تجهیز نیروها مطابق با 
الزاما  قانونی و ایجاد یک سیستم موثر برای به اجارا در آوردن مالحظاا  قاانونی در    

 3«گیری نظامی باشد. ریزی وتصمیم برنامه
گیارد   تشار انجا  میانتخاب روشی که ان»دارد:  عالوه بر این راهنمای مذکور بیان می

هاای   بر عهدۀ کشورها گذاشته شده است و ممکن است با اساتفاده از دساتورا ، دوره  
های راهنما باشد. در اینجا یک نیاز خاص نیاز باه آماوزش     آموزشی، تفسیرها یا دفترچه

پرسنل پزشکی، کشیشان و کسانی که مسئو  رسایدگی باه زنادانیان جناگ و مادیریت      
دارند، وجود دارد. یک نیاز کلی به انتشار به نیروهاای مسالح باه     افراد حفاظت شده را

هار کادا  از مقاماا  دولتای نظاامی یاا لیار نظاامی دارای          .عنوان یک کل وجود دارد
 0«مسئولیت برای اعما  کنوانسیون یا پروتکل باید به بور کامل با متن آن آشنا باشد.

رره را در زمیناۀ آماوزش حقاوق    و اما قوانین ایاال  متحد امریکا کاه بیشاترین مقا   
 الملل بشردوستانه به نیروهای نظامی دارد، به شرح ذیل است: بین

هادف از ایان   »دارد:    بیاان مای  3958کتابچه راهنمای زمینی ایاال  متحد آمریکاا ) 
دفترچۀ راهنما این است که به ارائۀ رهنمود معتبر برای پرسنل نظامی بار مبناای حقاوق    

این کتابچۀ راهنماا   1«ابل اجرا در زمان جنگ بر روی زمین بپردازد.ای ق عرفی و معاهده
 3929 کنوانسایون  22  ، ماادۀ 3ژناو)  3929 ازکنوانسایون  27 بیشتر شامل محتوای ماادۀ 

  2ژنااو) 3929 کنوانسایون  322  ، و ماادۀ 1ژناو)  3929 کنوانسایون  307  ، ماادۀ 0ژناو) 
 باشد. می

ه نقل از یاک بخشانامه از وزار  دفاا       ب3978جزوۀ نیروی هوایی ایاال  متحده )
هایی  دارد که: نیروهای مسلح ایاال  متحد آمریکا مطمئن خواهند شد که برنامه مقرر می

برای جلوگیری از نقض حقوق جنگ که شامل آموزش و اشاعه توس  کنوانسایون ژناو   
 مورد نیاز است، ایجاد و اجرا شود. [3927]و کنوانسیون چهار  الهه 

                                                           
1. United Kingdom, The Manual of Law of Armed Conflict, Ministry of Defence, 1 July 

2004, §16.1 
2. Ibid. 
3. United States, Field Manual 27-10, The Law of Land Warfare, US Department of the 

Army, 18 July 1956, as modified by Change No. 1, 15 July 1976, § 1. 
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های سازگار با این دستور را  های داخلی و روش های نظامی سیاست ارتماندبیران دپ
 توسعه خواهند داد به منظور: [وزار  دفا ]در حمایت از برنامۀ حقوق جنگ 

ها وآموزش به بوریکه اصو  و قواعد حقاوق جناگ    . ارائۀ نشریا ، دستورالعمل3
هاا، گساترش چناین     تمانهای مرتب  با دپار شناخته شده خواهد شد برای اعضای بخش

 .3های هر فرد دانشی متناسب با وظایف و مسئولیت
دارد: گرچه تماا  آمریکاییاان      بیان می3922راهنمای سربازان ایاال  متحد آمریکا )

یک تعهد قانونی نسبت به دانستن و رعایات حقاوق   ا   سربازان، شهروندان و رهبران -
 0آگاه باشند.جنگ دارند، سربازان باید به ویژه از آنها 

 تماا  ساربازان بایاد در ماورد    » :دارد بیان مای   3925) راهنمای مربی ایاال  متحده
و قاوانین عرفای را بشناساند و    [ 3929 های ژنو وکنوانسیون 3927 های الهه کنوانسیون]

این بخشانامه   :کند راهنما همچنین تصریح می 1«.کنند ها چگونه کار می درک کنند که این
های آموزشی برای آماوزش ماورد    راهنمایی، رئوع مطالب درع، و دوره کند فراهم می

،کنوانسایون ژناو از   3927 ازساا   IVنیازحقوق جنگ که شامل الهه کنوانسیون شاماره  
 2.باشد ، و قوانین عرفی جنگ می3929 سا 

ایان   :دارد مقارر مای    3995) کتاب راهنمای نیروی دریاایی ایااال  متحاد آمریکاا    
تاا ابمیناان   ...  ملیا  نیروی دریایی و فرمانده نیاروی دریاایی اسات   مسئولیت رئیس ع

... تما  خدمۀ دپارتمان نیروی دریایی، در مطابقات باا وظاایف و     :حاصل شود از اینکه
های آموزشای و تمریناا ،    ها، برنامه های خود، از بریق نشریا ، دستورالعمل مسئولیت

 5گیرند.آموزش و دانش حقوق مخاصما  مسلحانه را فرا 

                                                           
1. United States, Air Force Pamphlet 110-31, International Law – The conduct of Armed 

Conflict and Air Operations, US Department of the Air Force, 1976, § 1-4(c). 
2. United States, Your Conduct in Combat under the Law of War, Publication No. FM 27-2, 

Headquarters Department of the Army, Washington, November 1984, art.3. 
3. United States, Instructor's Guide – The Law of War, Headquarters Department of the 

Army, Washington, April 1985, art.5. 
4. Ibid., art.2. 
5. United States, The Commander's Handbook on the Law of Naval Operations, NWP 1-

14M/MCWP 5-2.1/COMDTPUB P5800.7, issued by the department of the Navy, Office of 

the Chief of Naval Operations and Headquarters, US Marine Corps, and Department of 

Transportation, US Coast Guard, October 1995 (formerly NWP 9 (Rev. A)/F MFM 1-10, 
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تماا    :دارد مقارر مای    0227) کتاب راهنمای نیروی دریایی ایااال  متحاد آمریکاا   
، باید از بریق خودی ها تیمسئول و فیوظا با متناسبکارکنان دپارتمان نیروی دریایی، 

هاای آموزشای و تمریناا ، آماوزش و داناش حقاوق        ها، برناماه  نشریا ، دستورالعمل
 3ند.مخاصما  مسلحانه را دریافت کن

بنا بر آنچه از نظار گذشات، مسالمًا در خصاوص مباانی قاانونی آماوزش حقاوق         
ای، ناه تنهاا نقاض و     های رایاناه  الملل بشردوستانه به نیروهای نظامی از بریق بازی بین

المللی و ملی وجود ندارد بلکه حتی در صاور  فقادان قاوانین     کمبودی در سطوح بین
بااودن و  0«االجاارا الز »یاال داشااتن اوصاااف المللاای موجااود بااه دل ملاای، قااوانین بااین

ساازان مساتقر در    هاا بایاد ناشاران و باازی     کنند و دولت بودن کفایت می 1«الشمو  عا »
الملل بشردوساتانه   هایی با مضمون آموزش حقوق بین قلمرو خود را ملز  به درج بخش

 ده قرار گیرد. ای نمایند که برای آموزش نیروهای نظامی مورد استفا های رایانه در بازی
الملل بشردوستانه به نیروهای نظامی در میان  این مسئله )توجه به آموزش حقوق بین

ای  هاای رایاناه   بازبازان نظامی ، از زمانی که نیروهای نظامی بعضی از کشورها از باازی 
 تر شده است. برند، برجسته سازی  برای آموزش نیروهای خود بهره می )شبیه

 غيرنظامیبازان  . بازی3. 3

الملل بشردوستانه رعایت قواعد آن از ساوی نظامیاان    گرچه هدف اصلی حقوق بین
در بو  یک مخاصمۀ مسلحانه است اما باید به ایان نکتاه توجاه داشات کاه آماوزش       
حقوق بشردوستانه به لیرنظامیان نه تنها آنان را با حقوقِ خود در باو  یاک مخاصامۀ    

  باازان  دلیل که هر یک از افراد انسانی )در اینجا بازی سازد بلکه به این مسلحانه آشنا می
، 2به صور  بالقوه و در آینده امکان تبدیل شدن به یک جنگجوی نظامی را دارا هساتند 

از اهمیت دو چندانی برخوردار است. شاید به همین دلیل است که در اک ر اسناد مرتب  

                                                           
1. United States, The Commander's Handbook on the Law of Naval Operations, NWP 1-

14M/MCWP 5-12.1/COMDTPUB P5800.7, issued by the department of the Navy, Office 

of the Chief of Naval Operations and Headquarters, US Marine Corps, and Department of 

Homeland Security, US Coast Guard, July 2007, art.19. 
2. Jus cogens 
3. Ergaomnes 
4.  Garraway, opcit., p.186. 
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الملال   ماوزش حقاوق باین   الملال بشردوساتانه، هار جاا کاه صاحبت از آ       با حقوق بین
بشردوستانه به نظامیان به میان آمده، بحث آماوزش لیرنظامیاان نیاز در کناار آن ماورد      
توجه قرار گرفته تا جائیکه به عنوان یک قاعادۀ عرفای نیاز ماورد پاذیرش واقا، شاده        

 .3است
اناد. بارای    هایی را وض، کارده  نامه ها نیز در این جهت قوانین و آیین بعضی از دولت

 ، دانسااتن و رعایات حقااوق  3922ناه، راهنماای سااربازان ایااال  متحااد آمریکاا )    نمو
بشردوستانه را از سوی تما  آمریکاییان از جمله ساربازان، شاهروندان و رهباران، یاک     

 .0آورد تعهد قانونی به حساب می
دهناد تاا باا     هاا قارار مای    ای جنگی این فرصت را در اختیار دولات  های رایانه بازی
الملال بشردوساتانه را باه صاور       ها، قواعد حقاوق باین   محبوبیت این بازی استفاده از

ها آموزش دهند و زمینه ترویج این حقوق را در زماان صالح و در    کننده ضمنی به بازی
 میان جمعیت لیرنظامی فراهم سازند.

های چهارگانۀ ژنو و مسئو   المللی صلیب سرخ به عنوان متولی کنوانسیون کمیتۀ بین
الملال   الملل بشردوستانه بر ایان اعتقااد اسات کاه حقاوق باین       رویج حقوق بیناصلی ت

هاای ایان    ای داشته باشاد و از ظرفیات   های رایانه جایی در بازیباید بشردوستانه حتماً 
الملل بشردوستانه و جلوگیری از نقض آن  ها به منظور ترویج و آموزش حقوق بین بازی

 . 1باید استفاده شود
المللای صالیب سارخ از ایان جهات       های جنگی برای کمیتۀ بین ازیاهمیت یافتن ب

هاای   تارین ژانرهاای باازی    های شاخ  این سبک کاه یکای از محباوب    است که بازی
ی اسات.  جنگا   یمحا  کیا از خشاونت در   یواقعا  اریبس ریشامل تصاوای است،  رایانه

ک نیاروی نظاامی   باز را در موقعیات یا   ای، بازی های رایانه عالوه بر این، بعضی از بازی
دهد که باید از دستورا  ماافوق خاود اباعات کناد و ایان وضاعیت همانناد         قرار می

                                                           
 .735، پیشین، ص.دوسوالدبک سیهنکرتز و لوئ یان مارژ .3

2. United States, Your Conduct in Combat under the Law of War, opcite., art.3. 
3. International Committee of the Red Cross (ICRC), International humanitarian law and 

video games: questions and answers (Video games and law of war), 2013, available at:  
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/film/2013/09-28-ihl-video-games.htm 
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 3های ژنو برای تعریف نیروهای نظامی ارائه شده اسات.  وضعیتی است که در کنوانسیون
های جنگی  باز در سراسر جهان به انجا  بازی میلیون بازی 822با توجه به اینکه بیش از 

المللای صالیب    ا در نظر گرفتن اینکه یکی از وظایف اصالی کمیتاۀ باین   پردازند، و ب می
اسات، در محاور قارار گارفتن     « الملال بشردوساتانه   احترا  به حقوق باین  جیترو»سرخ 
 0ای جنگی از جانب این کمیته، کامالً قابل درک است. های رایانه بازی

الملال   آموزش حقوق بین هایی را در زمینۀ از این رو، این نهاد لیردولتی تا کُنون گا 
توانند سار   برداشته است که این اقداما  می بازان و نیروهای نظامی  بشردوستانه به بازی
ها در این عرصه قارار بگیرناد. ایان کمیتاه باه هماراه اساتودیوی         لوحۀ اقداما  دولت

ی در جایزۀ ویاژۀ مراقبات درماان   »ای را با عنوان  مسابقه 1«بوهیمیا اینتراکتیو»سازی  بازی
هاای تاک    اندازی کرده است که هدف اصلی آن براحی مأموریت راه 2«شرای  خطرناک

است که هادف اصالی آن ایجااد     5«1آرما »نفره در قالب یک محتوی جدید برای بازی 
زا و دارای  کننده و در عین حا  چالش برانگیز، اساترع  های سرگر  تعاد  بین مأموریت

الملل بشردوستانه اسات کاه بارای م اا       حقوق بینهای  پاداش، بر اساع ترویج ارزش
تواند نجا  یک شخ  مجاروح و تحویال ایمان آن باه یاک بیمارساتان در یاک         می

 .8موقعیت جنگی باشد
بوهیمیاا  »سازی  المللی صلیب سرخ و استودیوی بازی های مشترک کمیتۀ بین فعالیت
کااری یکادیگر محتاوای    به همین یک مورد محدود نشده بلکه این دو با هم« اینتراکتیو
کننادگی   اند که ضمن حفح جنباۀ سارگر    براحی کرده 1ای را برای بازی آرما  آموزشی

تاا کُناون در   و گیارد  الملل بشردوستانه نیز در آن صاور  مای   بازی، آموزش حقوق بین
مورد اساتفاده   و عراق هیسور ،یمالز ن،یچ ن،یپیلیف انمار،یمبعضی از کشورها از جمله  
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6. International Committee of the Red Cross (ICRC), Civilian air rescue operation wins the 

Health Care in Danger special award for the Arma 3 contest, 2015, available at: 

https://www.icrc.org/en/document/civilian-air-rescue-operation-wins-health-care-danger-

special-award-arma3-contest 



۸64  ای های رایانه الملل و بازی مجموعه مقاالت همایش حقوق بین 

 .3ه استقرار گرفت

 ایری دتیج 

ساازی کاه    های بازی ای از سوی شرکت های رایانه تر شدن بازی رقابت بر سر واقعی
وارد مرحلاۀ جدیادی از تجرباه و اثرگاذاری      0«واقعیت مجازی»اخیراً با ورود فناوری 

ای جنگای پایش    هاای رایاناه   های اخالقی و حقوقی که بازی شده است، در کنار چالش
دهند، ضرور  اصالح رویۀ موجود و تزریق  ل بشردوستانه قرار میالمل روی حقوق بین

ای جنگای جهات افازایش آگااهی و درک      های رایانه های ابتدایی الز  در بازی آموزش
 بازان را برجسته کرده است.   الملل بشردوستانه از جانب بازی حداقلی از حقوق بین

تاوان از ساربازی کاه در     ها پاسخ دهند کاه چگوناه مای    ها باید به این پرسش دولت
ای آموزش دیده تا باه هار چیاز و هار کاس کاه        های رایانه دوران کودکی بوسیلۀ بازی

الملل بشردوستانه کاه در   دوست دارد، شلیک کند، انتظار داشت که به قواعد حقوق بین
احتارا    1شود ترین و بدترین زمان به آموزش آن اختصاص داده می های نظامی، کم دوره

های نظامی لیردولتی انتظار داشات باه قواعاد     توان از اعضای گروه چگونه می بگذارد؟
هایی که این قواعد را ماورد   الملل بشردوستانه احترا  بگذارند، زمانیکه دولت حقوق بین

اند و نسبت به رعایت و تضمینِ رعایت آن تکلیاف دارناد، نظاار  و     پذیرش قرار داده
ای جنگی که در قلمرو آنها براحی، ساخت و توزی،،  ههای رایان اقدامی بر محتوای بازی

باه عباار  دیگار، از    شود، ندارناد؟   و آموزش نقض این حقوق در آنها ترویج داده می
بازان به صور  بالقوه امکان تبدیل شدن باه یاک جنگجاوی     آنجاییکه هر کدا  از بازی

هاای   نه در باازی الملال بشردوساتا   نظامی را در آینده دارا هساتند، رعایات حقاوق باین    
نمایاد. در ایان جهات، مباانی      ای و آموزش این حقوق به آنها امری ضروری مای  رایانه

ها به صور   المللی و در بعضی موارد، مبانی قانونی ملی نیز برای الزا  دولت قانونی بین
سازان و ناشران به صور  لیرمستقیم  نسابت باه رعایات حقاوق      مستقیم، و الزا  بازی

ای جنگای وجاود دارد. بناابراین، باه موجاب       های رایاناه  بشردوستانه در بازیالملل  بین
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ساازان و ناشاران تعهادی فراتار از اجارای       ها، بازی الملل بشردوستانه، دولت حقوق بین
ای دارند و باید نسابت باه اجارا و ابمیناان از      های رایانه بندی بازی های رده صِرف نظا 

ای جنگی نیز تالش نمایند تا این  های رایانه در بازی الملل بشردوستانه اجرای حقوق بین
ها ضمن حفح جنبۀ سرگرمی خود، در انطباق بیشتری با واقعیا  از جمله احتارا    بازی

 به حقوق لیرنظامیان تولید شوند.
ای جهت آموزش نیروهای نظاامی توسا     های رایانه از سوی دیگر، استفاده از بازی

باازان   ها بار روی باازی   یت از اثرگذار بودن این بازیهای کشورهای مختلف حکا ارتش
شاود، تنهاا آماوزش     هاا آماوزش داده مای    ، در حالیکه آنچاه در ایان گوناه باازی    3دارد

الملل بشردوستانه به موازا   راهبردهای جنگ است. روشن است که آموزش حقوق بین
تواناد باه درک    میای،  های رایانه های جنگیدن در دنیای بازی ها و روش آموزش تاکتیک

تر آن در زمان یک مخاصمۀ مسلحانۀ واقعای منجار    بهتر از این حقوق و اجرای ملموع
 گردد.

اجرای حقاوق بشردوساتانه   »کند  همانگونه که یکی از کارشناسان به خوبی اشاره می
الملل اسات کاه از نیااز باه توساعۀ       بزرگترین چالش پیشِ روی این گرایش حقوق بین

ای موقعیات مناسابی را    های رایانه . بازی0«تر است ردهای جدید ملموعقواعد و استاندا
الملل بشردوستانه  المللی فعا  در زمینۀ حقوق بین های بین ها و سازمان پیش روی دولت

های منحصار   اند تا بواسطۀ ویژگی المللی صلیب سرخ قرار داده و در رأع آنها کمیتۀ بین
الملال   دن از انجاا  باازی، اجارای حقاوق باین     ها از جمله اثرگاذاری و لاذ  بار    بازی

تاوان   ریزی مناساب مای   بشردوستانه را وارد مرحلۀ جدیدی نمایند. در حقیقت، با برنامه
الملل بشردوساتانه   ای جنگی در قبا  حقوق بین های رایانه چالش ناشی از گسترش بازی

ر خاود در باو  یاک    بازان به نو  رفتا را به یک فرصت تبدیل کرد و با تغییر نگاه بازی
الملال بشردوساتانه را هام در     ایِ جنگی، زمینۀ پذیرش و اجرای حقوق باین  بازی رایانه

زمان صلح و هم در زمان وقاو  یاک مخاصامۀ مسالحانه فاراهم سااخت. مطمئناًا در        
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ایِ جنگای،   هاای رایاناه   الملل بشردوساتانه در باازی   صور  آموزش صحیح حقوق بین
تمایل داشته باشند به یک جنایتکار جنگی تبادیل شاوند، مایال    بازان بیش از اینکه  بازی

خواهند بود تا به یک قهرمان جنگی تبدیل شوند و کاشت و پارورش چناین دیادگاهی    
الملال بشردوساتانه در باو  یاک      در ذهن آنها، قطعاً به افازایش رعایات حقاوق باین    

 مخاصمۀ مسلحانۀ احتمالی خواهد انجامید.  



 های  جنگی و چالشای  های رایانه بازی

 الملل بشردوستانه حقوق بین

 *بهمن ساعدی

 چکیده

دهناد.   ای بخشی از زندگی کودکان و نوجوانان را تشکیل می های رایانه امروزه بازی
ای جنگی وجود دارد، این اسات کاه    های رایانه ای که درخصوص بازی اما نگرانی عمده

خشونت و اقداما  لیرقانونی در  های ترویج ی خصوصیت و ویژگی بسیاری از این باز
تواند رفتاار رزمنادگان در    کنند. چنین ویژگی می میان کسانی است که از آنها استفاده می

های ایجاد شده توسا    وضعیت مخاصمه مسلحانه را تحت تأثیر قرار داده و محدودیت
 الملل بشردوستانه را با چالش مواجاه کناد. در حقیقات ایان ذهنیات ایجااد       حقوق بین

آمیز متوسل  توانند به چنین اقداما  خشونت های جنگ می شود که سربازان در میدان می
شوند. پ ر واضح است که ارتکاب چنین اقاداماتی در زنادگی واقعای، منجار باه نقاض       

الملال بشردوساتانه و    الملل و بطور خاص نقض قواعد حقاوق باین   مقررا  حقوق بین
الملل  ی که پایبندی و مراعا  قواعد حقوق بینالملل بشر خواهد شد. در حال حقوق بین

تواند در ارتقاای آگااهی نسابت باه قواعاد حقاوق        ها می بشردوستانه درتولید این بازی
 ها موثر واق، شود. الملل بشردوستانه در میان استفاده کنندگان این بازی بین

ای  ناه هاای رایا  نگارنده در این نوشتار بر آن است که ضمن بررسای تاأثیرا  باازی   
الملل بشردوستانه ایجاد شاده در   های حقوق بین آمیز، چالش جنگی بر اقداما  خشونت

 های را مورد بررسی قرار دهد. این بازی
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آمیاز، مخاصامه    ای جنگای، اقاداما  خشاونت    هاای رایاناه   باازی  واژگان کلیادی: 
 الملل بشردوستانه. مسلحانه، حقوق بین

 مقدم 

های مختلف علمی با شاتابی قاوی در جریاان     صههای بشری در عر امروزه پیشرفت
هاا در قلاب تحاوال  تکنولوژیاک      هایی که همگا  با ساایر بخاش   است. یکی از حوزه

هاای فاراوان خاود باا      گیری از فناوری نوین و جاذبههای اخیر ظهور یافته و با بهره دهه
روز نیز بیش سرعتی روز افزون جای خود را در میان کودکان و نوجوانان بازکرده و هر 

ای اسات. کودکاان و    هاای رایاناه   شاود، باازی   از پیش با زندگی کاربران خود عجین می
ها قارار گرفتاه و باا توجاه باه       نوجوانان در عصر حاضر به شد  تحت تأثیر این بازی

ای باه صاور     هاای رایاناه   اهمیت بازی در زندگی اجتمااعی ایان قشار سانی، باازی     
پاذیری کودکاان و نوجواناان را باه خاود       از جامعاه ای  پاذیری بخاش عماده    ناا  اجتناب

اناد کاه هام     ای براحای شاده   گوناه  ای جنگی باه  های رایانه بازی 3اختصاص داده است.
گیرناد.   المللی را در بر می المللی و هم مخاصمه مسلحانه لیر بین مخاصمه مسلحانه بین
هاای   نگی همانند میدانای ج های رایانه شود این است که آیا در بازی سوالی که ایجاد می

گیارد؟ فارض    الملل بشردوستانه مدنظر قرار می نبرد واقعی رعایت و تضمین حقوق بین
عما  خشان باه عناوان    ورزی و ارتکاب ا هایی، خشونت ما این است که در چنین بازی

بوری که این ذهنیت و در حقیقت این پیاا    شود. به به نمایش گذاشته میاتفاقی معمو  
شااود کااه وقااو  مخاصاامه مساالحانه و ارتکاااب چنااین اعمااا    نتقاال ماایبااه کاااربر م
باید بیان  باشد. کند و ارتکاب آن امری قانونی و مشرو  می آمیزی را ایجاب می خشونت
باشاد ولای دامناه آن     گرچه خشونت امری قابل انتظار در مخاصمه مسلحانه مای داشت 

الملال بشردوساتانه را نادیاده     هاای حقاوق باین    تواند باشد که محدودیت ای نمی گونه به
بنابراین، نوشتار حاضر در تبیین بحث مربوط بادنبا  آن اسات کاه ابتادائا تاأثیر       .بگیرد
رو،  آمیز بر روی کاربران را مورد بررسی قارار دهاد. از ایان    ای خشونت های رایانه بازی

 ای هاای رایاناه   ورزی موجاود در باازی   بخش او  این نوشتار بدنبا  بررسای خشاونت  
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جنگی بر رفتار کاربران خواهد بود. همچنین بحاث پایاانی بخاش نخسات باه بررسای       
ای جنگای باا خصوصایا  رفتااری رزمنادگان در       های رایانه مشترکا  موجود در بازی
سانجی   شود. در بخاش دو  امکاان   الملل بشردوستانه مربوط می نقض قواعد حقوق بین
ای جنگی مورد مطالعه قارار   های رایانه زیالملل بشردوستانه بر با برای اِعما  حقوق بین

ای جنگای و   های رایانه رو، در این بخش ضمن بررسی دو مورد از بازی گیرد. از این می
های ارتکاب یافته در این دو بازی، در بند پایانی این  ارائه تحلیل حقوقی در مورد نقض

ای  های رایانه ر بازیالملل بشردوستانه د های ایجاد شده برای حقوق بین بخش به چالش
 جنگی خواهیم پرداخت.

 آمیز های خشودت ای بر ااتکاب افتاا های ااااد  ااناابی تأثیر بانی ا1

هاای قهرماناناه و حماسای،     اصوالً مبارزان دوره جنگ به عنوان الگوی برای آهناگ 
ت باه  شوند. امروزه عالقۀ رو به رشادی نساب   ها بکار گرفته می ها و فیلم ها، بازی داستان
ای که با مشاارکت پرسانل ساابق ارتاش کاه در       های رایانه گرایانه و بازی های واق، فیلم
بارای نموناه در برخای از     3اند، به وجود آمده است. های نبرد واقعی حضور داشته میدان

گرایاناه براحای شاده اسات.      ای بسیار واق، های رایانه موارد توصیف مخاصمه در بازی
 باشد: ها از نبردهای واقعی سخت می یر ذیل تمییز این بازیبرای نمونه در دو تصو

 :9تصویر
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ای در  هاای رایاناه   هاا، باازی   گرایانه در رسانه همچنین در فرایند اعما  رویکرد واق،
ای کاربران مشاارکت   های رایانه تری دارند. در بازی گرایانه ها ویژگی واق، مقایسه با فیلم

ها، در  های سنتی همچون فیلم ها دارند. برخالف تماشاگران منفعل رسانه لی در جنگفعا
گیرند در چاه زماانی و تحات چاه      ای این کاربران هستند که تصمیم می های رایانه بازی

شرایطی از قوای موجود استفاده یا از آن خودداری کنند. در پاساخ باه هماین رویکارد     
شاخ  و   52217ای، از مجمو   های رایانه ود در بازیهای موج گرایانه و پیشرفت واق،

% موافاق  23% در مقابال  59گروه شرکت کننده در یاک نظرسانجی دولتای در اساترالیا     
تارین دلیال ایان     عماده 3اناد.  ها بوده ای از سایر رسانه های رایانه بندی متفاو  بازی ببقه

آمیاز ناه فقا      ی خشاونت ها ها کاربران به مشارکت در انجا  بازی بازی است که در این
هاای   با این حا  هیچ اجماعی بر ارتبااط باین باازی   0شوند. تماشای خشونت دعو  می
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ی  های فعاا  در حاوزه   نهاد 3.های زندگی واقعی وجود ندارد ای خشن و خشونت رایانه
هاای   ای معتقدند که شواهد قطعی علمی در خصوص ارتباط بین رساانه  های رایانه بازی

در  0.آمیز نوجوانان در زندگی واقعی وجودنادارد  رتکاب رفتار خشونتآمیز و ا خشونت
ورزی و رفتارهای ضاد   ها منبعی برای خشونت حالی که برخی اعتقاد دارند که این بازی

از افاراد شارکت کنناده در یاک نظرسانجی        81مطابق اعتقاد اخیر % 1اجتماعی هستند.
ورزی در زنادگی واقعای    باه خشاونت   ای خشن منجر های رایانه اعتقاد داشتند که بازی

ای بار ارتکااب    هاای رایاناه   در مقابل این باور گسترده مبنای بار تاأثیر باازی     2شود. می
آمیز در زندگی واقعی، این اعتقاد در تحقیقا  انجاا  گرفتاه در ایان     رفتارهای خشونت

را  های محققین در این خصوص  اتفاق نظاری  رابطه بطور قطعی پشتیبانی نشده و یافته
ای در این خصوص وجود ندارد، اماا   بنابراین گرچه شواهد متقاعدکننده 5دهد. نشان نمی

ای به عنوان ابزاری برای آموزش، ایان   های رایانه های مبنی بر استفاده قاتالن از باز نشانه
8داشته است. ها نگه ارتباط را همیشه در کانون توجه رسانه
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هاای   های خشن در قالب آمیز و رفتار ای خشونت های رایانه . تحقیقا  انجا  گرفته در خصوص ارتباط میان بازی5
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وجود ارتباط باین ایان دو را اثباا  کنناد، هرچناد در       اند یکسانی را بدنبا  ندارد. این تحقیقا  هرگز نتوانسته
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 اثبا  نیست. برای مطالعه در این خصوص مراجعه کنید به:
- Griffiths, Mark, “Violent Video Games and Aggression: a review of the literature”, 1999, 

pp: 205-208.Available at: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359178997000 554. Last visited: 30 

April 2016. 

6. Ibid, p: 716.  
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الملل  مل نقض قواعد حقوق بين: ارزیابی مشتركات موجود در عوا9-9

های رزمندگان در  ای جنگی و رفتار های رایانه بشردوستانه در ميان بازی

 های نبرد واقعی ميدان

ابتدائا باید در مورد وضعیت رزمنده در میدان نبرد بیان داشت که قاعده کلیدی برای 
اسات کاه باه    پروتکال الحااقی آماده     21تعیین وضعیت فرد به عنوان رزمنده در مااده  

تعریف نیروهای مسلح پرداخته و مقرر می دارد اعضای نیروهاای مسالح )باه اسات نای     
 دارد: کارکنان پژشکی و مذهبی  رزمنده هستند. این ماده مقرر می

. نیروهاای مساالح یاک باارف مخاصامه شاااملِ هماه نیروهااای مسالح سااازمان      3»
هستند کاه در قباا  اعماا     ها و واحدهایی است که تحت فرماندهی مافوقی  یافته،گروه

زیردستان خود در برابر آن برف مخاصمه مسئو  است، حتی اگر حکومات یاا مقاامی    
. نماینده آن برف باشد که از سوی دیگرِ برف مخاصمه به رسمیت شناخته نشده باشاد 
چنین نیروهای مسلحی باید تاب، یک نظا  انضابابی داخلای باشاند کاه از جملاه بایاد       

 المللی قابل اجرا در مخاصما  مسلحانه را به اجرا بگذارد.  بین رعایت قواعد حقوق
باه اسات نای کارکناان پژشاکی و     )  . اعضای نیروهای مسلح یک بارف مخاصامه  0

یعنای   .آیناد  رزمنده به شمار مای   شوند کنوانسیون سو  می 11 مذهبی که مشمو  ماده
 ند.آنها حق دارند که بطور مستقیم در عملیا  خصمانه مشارکت کن

های مخاصمه، نیروهای شبه نظامی یا نیروهای مسلح مجاری   . هرگاه یکی از برف1
قانون را در نیروهای خود تلفیق نماید، باید]این اقدا [ را به برف دیگر مخاصمه ابال  

 3«.دهد
های داوبلاب یاا چریاک در مخاصامه      براساع این ماده برف مخاصمه که از دسته

پروتکال او    21مااده   3کند، بر ببق جمله نخست بناد   می المللی استفاده مسلحانه بین
اناد یاا    نظر از اینکه در نیروهای مسلح آن برف جاذب شاده   ها صرف الحاقی، این دسته
ها و  اما در خصوص بررسی ویژگی 0شوند. های مسلح آن محسوب می خیر، جزء نیروی

                                                           
1. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the 

Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977, article: 

43. 
. دیتر فِلِک، حقوق بشردوستانه در مخاصما  مسلحانه، ترجمه سید قاسم زمانی وهمکاران، چاپ او ، تهاران،  2

.322، ص: 3127شهر دانش،   
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طالعاتی را انجا    مICRCالمللی صلیب سرخ) خصوصیا  رفتاری رزمندگان، کمیته بین
المللی صلیب سرخ تالش کرده اسات عوامال گونااگونی را کاه در      داده است.کمیته بین

تحدید رفتار رزمندگان در مخاصمه مسلحانه نقش حیاتی و ضرور  دارند را شناساایی  
الملل بشردوستانه،  در جهت پیشگیری از نقض حقوق بین 0222رو، در سا   کند. از این

هاای   های رفتار در جنگ: شاناخت و پیشاگیری از نقاض    ریشه»نوان ای تحت ع مطالعه
شاود کاه ایان     در این مطالعه بیاان مای   3انجا  داده است.« الملل بشردوستانه حقوق بین

متمرکز اسات   0مطالعه در میان پنج عامل شناسایی شده، بر عوامل جامعه شناختی روانی
بارف مخاصامه هساتند، وجاود      که بطور فراگیر در هر گروهی از رزمندگان مسلح که

دارند، از جمله این عوامل، تأثیر گروه، همگرایی و تلفیاق در یاک سلساله مراتاب و از     
تواناد در   بطور قابل تاوجهی بیشاتر ایان عوامال مای      2باشند. می 1گسیختگی اخالقی هم
توجه به عوامال مطارح شاده در مطالعاه کمیتاه       5ای نیز شناسایی شوند. های رایانه بازی
ها و خصوصیا  مطرح شده در این  دهد که بین ویژگی المللی صلیب سرخ نشان می بین

توان نقاط مشترکی یافت. چنین اشتراکی حاداقل   ای جنگی می های رایانه تحقیق و بازی
در چهار مورد قابل شناسایی است؛ تشویق به ارتکاب جر  و جنایات باه عناوان اماری     

محوری و دالیل ناشی از  ل ناشی از فرصتببیعی در جنگ، تعریف اهداف جنگی، دالی
 8جامعهشناختی روانی.

 تشویق به ارتکاب جرم و جنایت به عنوان بخشی از ماهیت جنگ 
تحقیق مذکور تشویق به جر  و جنایت را به عنوان بخشی از ماهیت جنگ شناسایی 

ای خاالی   ای با این تصور که میدان نبرد منطقاه  های رایانه کند. چنین موردی در بازی می
شود. بنابرین، کاربران  می اند، ارتکاب یافته  از لیرنظامیان است یا آنها از آنجا خارج شده

این تصور را دارند که تما  میدان نبارد محیطای آزاد بارای تیرانادازی اسات کاه هایچ        
هاای   هاای ساازنده باازی    محدودیتی برای آنها وجود ندارد. در حقیقت، تصمیم شرکت

                                                           
1. See: Daniel Muñoz-Rojas and Jean-Jacques Frésard, “The roots of behaviour in war: 

Understanding and preventing IHL violations”, International Committee of the Red Cross, 

2004. 
2. Psychosociological. 
3. Moral disengagement. 

4. Daniel Muñoz-Rojas and Jean-Jacques Frésard, op cit., p: 189. 
5. Clarke, Ben, Rouffaer, Christian and Franc¸oisSe´ne´chaud, op cit., p: 720. 

6. Clarke, Ben, Rouffaer, Christian and Franc¸oisSe´ne´chaud, op cit., p: 721. 
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کناد؛   هایشان چنین تصوری را تقویت می حذف کردن لیرنظامیان از بازیای برای  رایانه
باشاد، در اساتفاده از زور هایچ     هر چیز زنده دشامن اسات و کشاتار تنهاا گزیناه مای      

محدودیتی وجود ندارد. همچنین چنین برداشتی باا ساایر اختیاار  تعبیاه شاده بارای       
نموناه وقتای ارتکااب شاکنجه یاا      شود، برای  می ای تقویت  های رایانه کاربران در بازی

ای به عنوان امری معمو  درنظر گرفته شده است،  های رایانه های فراقضایی در بازی قتل
شود که ارتکااب چناین رفتااری بطاور ضامنی در       پس این تصور برای کاربر ایجاد می

 3باشد. میدان نبرد مجاز می
 تعریف اهداف جنگی 

ای را  ای است که چنین حمله مله به گونهتعریف از اهداف جنگی یا اهداف مورد ح
ای  هاای رایاناه   چون مخاصمه مسلحانه واقعی، بطور معمو  در باازی  کند. هم توجیه می

شود کاه ایان امار کشاتن او را      دشمن به صور  شرور و لیرانسانی به کاربر معرفی می
به عنوان کند. همچنین قصور دشمن در رعایت و پایبندی به قواعد و مقررا   توجیه می

توجیهی برای کاربران در استفاده از هر وسیلۀ جنگی بارای انجاا  مأموریتشاان معرفای     
 گردد. می

 محوری دالیل ناشی از فرصت 

بسیاری از رزمندگان در مخاصامه مسالحانه واقعای باه ساادگی مقاررا  را نقاض        
سات.  کنند، چرا که جنگ تجربه نهایی است و چنین فرصتی برای آنها فاراهم شاده ا   می

یاباد. چناین    دالیل ناشی از فرصت بواسطه خشنودی از قواعد تخطی شده منعکس مای 
هاای نبارد    ای است، از جمله بسایاری از میادان   های رایانه امری، محور بسیاری از بازی

های برخاوردار هساتند. همچناین     شوند از چنین ویژگی معاصر که به تصویر کشیده می
شاود، در بسایاری از    کیفری  تقویت مای  به دلیل بیمحوری کاربران و رزمندگان  فرصت
بنابراین کاربران زمینه را برای  0ای، نقض مقررا ، مجازاتی بدنبا  ندارد. های رایانه بازی

 بینند. الملل بشردوستانه مهیا می نقض قواعد حقوق بین
 شناختی روانی دالیل ناشی از جامعه 

ز جامعاه شاناختی روانای همچاون:     همانند مخاصمه مسلحانه واقعی، دالیل ناشای ا 

                                                           
1. Ibid. 

2. Ibid, pp; 721-722.  
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گسیختگی اخالقی، در آزادی محادود   چنین از هم اباعت از مافوق، پیروی از گروه، هم
ها قرار گرفته است، وجود دارد. برای نموناه در   گیری که در اختیار کاربران بازی تصمیم

قعیتی کاربران باید با توجه به شخصیت و ماو  3«ندای وظیفه: بلک اُپس»بخشی از بازی 
که دارند، قطعا  شیشه را در دهان دشمن اسیر شده قارار دهاد. ساپس فاورا از کااربر      

استیشن فرمان دهاد کاه باه سامت      شود که به رایانه یا پلی درخواست شده و مجبور می
 0زندانی شلیک کند، بدون هیچ جایگزینی جز اباعت کردن یا خارج شدن از بازی.

هاای   الملال بشردوساتاد  بار باانی     ینسنجی برای اعمال حقوق ب : امکا 2

 ای جنگی ااااد 

الملال   هاای پیچیاده حقاوق باین     الملل بشردوستانه یکی از حاوزه  گرچه حقوق بین
عمومی است که اعما  آن همیشه ساده و کامال روشن نیست، اما این پیچیادگی ماانعی   

الملال   شاود. حقاوق باین    ای جنگای نمای   هاای رایاناه   برای تحلیل اِعما  آن بار باازی  
المللی است که توس  معاهدا  یا عرف ایجاد شاده،   بشردوستانه، مجموعه مقرراتی بین

و این مقررا  بدنبا  حل مشکال  بشردوستانه اسات کاه بطاور مساتقیم از مخاصامه      
المللی ناشی شده است. این مقررا  از اشخاص و اموالی که تحت  المللی یا لیر بین بین

کناد و  گرفته یاا ممکان اسات قارار بگیارد، حمایات مای        تأثیر مخاصمه مسلحانه قرار
ها و ابزارهای جنگی نسبت به بارفین مخاصامه    هایی را در استفاده از روش محدودیت
   1کند. اعما  می

قبل از پرداختن به موضو  اصلی باید بیان داشت که بسیاری از هنجارهای حقاوقی  
                                                           
1. Call of Duty: Black Ops. 
2. Ibid, p: 717.  

3. ICRC, Advisory Service on International Humanitarian Law, International Humanitarian 

Law and International Human Rights Law Similarities and differences, 2003, para: 1. 
را  شاوند؛ مقار   الملل بشردوستانه، لالبا به دو منب، کلی مقررا  ژنو و مقررا  الهه تقسیم می مناب، حقوق بین -

ژنو شامل چهار کنوانسیونی است که هدف اصلی هر کدا  از آنها حمایت از اشخاص نظاامی اسات کاه دیگار     
آور بارای   المللی به عنوان مقررا  الزا  های ژنو به لحاظ بین نقش فعالی در عملیا  خصمانه ندارند، کنوانسیون

هاای   مقاررا  الهاه مساوولیت   . سات همه کشورها در نظر گرفته میشاود و از مشاارکت جهاانی برخاورددار ا    
آوراست، بلکه در  کنند، و نه تنها نسبت به کشورهای متعاهد الزا  اشخاص در اجرای عملیا  نظامی را مقرر می

افازون بار ایان معاهادا ، ساه       .شاود  الملل عرفی در نظر گرفته مای  حا  حاضر به عنوان بخشی از حقوق بین
 نو نیز وجود دارد که هدف هر کدا  از آنها توسعه بیشتر مقررا  ژناو های ژ پروتکل الحاقی نسبت به کنواسیون

الملال   هاا دارای اصاو  اصالی حقاوق باین      این کنوانسیون. باشد می 3927 هایی از مقررا  الهه و بخش 3929
 .  باشند بشردوستانه هستند که به اصو  تفکیک، تناسب معروف می
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هاا   کنندگان باازی  م براحان و توزی،شود. هم کاربران و ه ای مربوط می به بازهای رایانه
هاای حماایتی حقاوق     های مربوبه باه بیفای از تضامین    توانند در خصوص فعالیت می
حق بر حریم خصوصی و زندگی  0حق مالکیت، 3الملل بشر استناد کنند: آزادی بیان، بین

هاای   که در موارد متعاددی در دادگااه   آنچنان 2و حق بازی و اوقا  فرالت. 1خانوادگی
ای و ویادئویی   هاای رایاناه   های مذکور در قانونی بودن بازی مریکا از استناد به تضمینآ

باا ایان    5اناد.  های فراقضایی اسیران حمایت کرده آمیز از جمله شکنجه و اعدا  خشونت
تواند به  بوری که آزادی بیان می باشد، به حا ، باید متذکر شد که این حقوق محدود می

حمایت از حقوق و حی یت سایر افاراد، امنیات ملای، نظام      موجب حقوق داخلی برای
بناابراین، قانونگاذاران در کشاورهای     8محدود شود.  عمومی، سالمت یا اخالق عمومی

  ای کاه دارای خشاونت   های رایاناه  ها برای ممنو  کردن بازی مختلف به این محدودیت
کنناد. در   اد مای باشاند، اساتن   بدنی افرابی، خشونت جنسی و سایر جرائم مفروض مای 

رایت و حقاوق مالکیات فکاری و     الملل بشر، کپی حقیقت، برخی از مقررا  حقوق بین
هاای   حقوق داخلی، مناب، اصلی قابال اعماا  بار براحای، فاروش و اساتفاده از باازی       

باشند. اما بیشترین ارتبااط ممکان باه نوشاتار حاضار، موضاو         ای و ویدئویی می رایانه
همانگونه که در حقاوق   -ل به زور و نحوه رفتار با افراد اسیر قابلیت اعما  قواعد توس

های نبارد مجاازی    به میدان -الملل بشر مندرج است  الملل بشردوستانه و حقوق بین بین
سانجی   دو ساوا  در خصاوص امکاان    7اند. ها ایجاد شده است که توس   براحان بازی

شاود:   ای جنگی مطارح مای   رایانههای  الملل بشردوستانه بر بازی برای اعما  حقوق بین
هاای   های براحی شده در بازی الملل بشردوستانه بر وضعیت الف  آیا قواعد حقوق بین

                                                           
1. See: The Universal Declaration of Human Rights, 1948, article: 19. International Covenant 

on Civil and Political Rights, 1966, article: 19. The European Convention on Human 

Rights, 1950, article: 10. The African Charter on Human and Peoples’ Rights, 1981, article: 

9. American Convention on Human Rights, 1969 article: 13. 
2. See: The Universal Declaration of Human Rights, 1948, article: 17. Protocol I to the 

European Convention for the Protection of Human Rights, 1952, article: 1. The African 

Charter on Human and Peoples’ Rights, 1981, article: 14. The American Convention on 

Human Rights, 1969, article: 21.  
3. See:  International Covenant on Civil and Political Rights, 1966, article: 17. 
4. See: The Convention on the Rights of the Child, 1989, articles: 1 and 31. 
5. Clarke, Ben, Rouffaer, Christian and Franc¸oisSe´ne´chaud, op cit., p: 722. 

6. See:International Covenant on Civil and Political Rights, 1966, article: 19(3). 

7. Clarke, Ben, Rouffaer, Christian and Franc¸oisSe´ne´chaud, op cit., p: 722-723. 
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ها دارند، باه ایان    شود؟ آیا کشورها تعهداتی در خصوص محتوای باز ای اعما  می رایانه
ران چوب قواعد توسل به زور و نحوه رفتاار باا اسای    ها باید در چار صور  که این بازی
 جنگی براحی شوند؟

در پاسخ به سوا  نخست باید بیان داشت کاه هرگوناه عملیااتی در میادان نبارد در      
الملل بشردوساتانه و حقاوق    الملل)حقوق بین چارچوب حقوقی مقرر توس  حقوق بین

ای جنگای   هاای رایاناه   گیرد. اگرچاه باازی   الملل بشر  و قانونگذاری داخلی قرار می بین
هاا باا    تر اشااره شاده، ایان باازی     اشند، با این حا  همانگونه که پیشب صرفا مجازی می
هاایی بارای کااربران     باوری کاه دارای پیاا     شوند، به گرایانه براحی می رویکردی واق،

باشند.)این موضو  در گفتار آتی بررسی خواهد شد  بنابراین در اساتفاده از زور  در   می
های نبارد   هایی که میدان باید در رابطه با بخش الملل بشردوستانه ها، حقوق بین این بازی

الملال بشردوساتانه یاا     اینکه آیاا حقاوق باین    3اند، اعما  شود. گرایانه براحی کرده واق،
ای جنگی قابل  های رایانه یا هر دو با وضعیت تعبیه شده در بازی 0الملل بشر  حقوق بین

یاک مخاصامه مسالحانه را    اعما  است، بستگی به این امر دارد که بازی ماورد بحاث   
براحی کند یا خیر. در حقیقت هر بازی باید بطاور مجازا ماورد بررسای قارار بگیارد،       

در بی مخاصمه مسلحانه اعماا  خواهاد    الملل بشردوستانه صرفاً بطوری که حقوق بین
هاای داخلای    الملل بشردوستانه بر مواردی کاه باه عناوان تانش     شد. بنابراین حقوق بین

                                                           
1. Ibid, p:  723. 

الملل بشر مشترکا  بسیاری دارد. زیارا هار    لملل بشردوستانه با مقررا  حقوق بینا . بدیهی است که حقوق بین0
آنهاا    هاای مهمای باین    دو دسته از حقوق مشتمل بر قواعد ناظر به حمایت از افراد هستند. با این وجود، تفاو 

ین دولت و در شرای  عادی زمان صلح و در چارچوب رابطه حقوقی ب وجود دارد؛ مقررا  حقوق بشر، عمدتاً
مربوط به شارای  لیرعاادی مخاصامه     الملل بشردوستانه، عموماً شود. در مقابل، حقوق بین شهروندان اعما  می

ای که بیشتر مبتنی بر قادر  اسات تاا     مسلحانه و رابطه بین دولت و شهروندان دولت دشمن آن است یا رابطه
هایی از زندگی ارتباط دارد کاه تحات پوشاش     نبه . بنابرین حقوق بشر با ج12، ص: پیشینحقوق.)دیتر فِلِک، 
نماید تا موضا، فارد را در    باشند و با معرفی یک سری حقوق سعی می الملل بشردوستانه نمی قواعد حقوق بین

داخل کشور و جامعه بهبود بخشیده و از وی دربرابر رفتار خودسارانه حاکمیات حمایات باه عمال آورد. ایان       
های افاراد را توساعه داده، ضامن تشاویق رشاد و تضامین امنیات، امکاان          ادیشاخه حقوقی بر آن است تا آز

تر آنان را در تعیین سرنوشت خویش فراهم سازد. همچنین باید بیان داشت اگرچه قواعاد   مشارکت هرچه فعا 
الوصاف، بواساطه ایان     اناد، ما،   و مقررا  حقوق بشر در اصل منطبق با نیازها و الزاما  زمان صلح وض، شده

ها به دلیل بشر بودن همواره از این حقوق برخوردارند، در هر زمانی اعم از صالح و وضاعیت    عیت که انسانواق
 باشد. مخاصمه مسلحانه قابل اجرا می

البرزی ورکی، مسعود، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، نشریه حقاوق اساسای، ساا  چهاار ، شاماره هشاتم،        -
 .15-12، ص: 3128



۸7۲  ای های رایانه الملل و بازی مجموعه مقاالت همایش حقوق بین 

زمانی که وضعیت براحی شاده باه    3ها، اعما  نخواهد شد. اعتراض همچون شورش یا
الملال   الملل بشردوستانه و هم حقوق بین آستانه مخاصمه مسلحانه برسد، هم حقوق بین

شاود کاه رزمنادگان     الملل بشردوستانه شامل مقرراتی می شود. حقوق بین بشر اعما  می
بایاد باه آن پایبناد باشاند؛ اصاو       هاای نظاامی    ریزی و اجرای عملیاا   در زمان برنامه

در عین حا ، این حقوق کشتن اهداف مشارو    2و اقداما  احتیابی. 1، تناسب0تفکیک
کند. زمانی که تحقق آستانه الز  برای مخاصمه مسلحانه مورد ابها  اسات،   را تجویز می
شااود. همچنااین  الملاال بشاار، از جملااه رژیاام اجاارای قااانون اعمااا  ماای  حقااوق بااین
آمیز  های همچون شکنجه، من، سلب حیا  خودسرانه و رفتار ظالمانه و تحقیر ممنوعیت

 5نیز در این خصوص اعما  خواهد شد.
ها دارند، باه ایان    بررسی سوا  دو : آیا کشورها تعهداتی در خصوص محتوای بازی

چوب قواعد توسل به زور و نحوه رفتاار باا اسایران     ها باید در چار صور  که این بازی
 راحی شوند؟جنگی ب

دهاد کاه در یاک     ای این امکان را در اختیار کاربر قرار می زمانی که یک بازی رایانه
هاای شادید یاا جادی      مخاصمه مسلحانه مجازی مرتکب اعما  شکنجه و سایر نقاض 

الملل بشردوساتانه شاود، کااربر ابالعای نادارد کاه چناین اعماالی ممناو            حقوق بین

                                                           
کنناده توسال باه زور     رژیم اجرای قانون)رژیم اجرای قانون باه مجموعاه قواعاد تنظایم     های اخیر . در وضعیت3

الملال بشار    شود  که اساسا از حقاوق باین   مقاما  دولتی در حفح و اعاده امنیت، قانون و نظم عمومی گفته می
ه از زور، الملال بشار قواعاد قابال اعماا  در اساتفاد       بنابراین حقاوق باین  . ناشی شده است، اعما  خواهد شد

کناد )ایان قواعاد     های اجرای قانون تعیین می افزار گر ، توقیف، بازداشت، تفتیش و ضب  را بی عملیا  جنگ
المللی رفا، تماا  اشاکا  تبعایض ناژادی و       المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون بین می اق بین: عبارتند از

مجموعه قواعد حداقل اساتاندارد بارای رفتاار باا     : آور همچون همچنین اسناد لیرالزا . کنوانسیون حقوق کودک
زندانیان، کد رفتاری راج، به مقاما  اجرای قانون، اعالمیه اصو  اساسای عادالت راجا، باه قربانیاان جار  و       
سوءاستفاده از قدر ، مجموعه اصو  راج، به حمایت از تماامی اشاخاص تحات هار شاکل از بازداشات یاا        

های گار  توسا     با زندانیان، اصو  اساسی راج، به استفاده از زور و سالح حبس، اصو  اساسی راج، به رفتار
دارد  الملل بشر مقرر مای  مقاما  اجرای قانون، اعالمیه راج، به رف، خشونت علیه زنان . برای نمونه حقوق بین

ث تهدیاد  تواند علیه یک شخ  مورد استفاده قرار گیرد، مگراینکه شخ  مورد بح های گر  نمی افزار که جنگ
 .الوقوعی برای حیا  باشد و هیچ راه جایگزینی برای آن وجود نداشته باشد قریب

- Clarke, Ben, Rouffaer, Christian and Franc¸oisSe´ne´chaud, op cit., p: 724. See also: Basic 

Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, 1990, articles: 

5, 9 and 10. 

2. Distinction. 

3. Proportionality 
4. Precautions 
5. Clarke, Ben, Rouffaer, Christian and Franc¸oisSe´ne´chaud, op cit., pp: 724-725.  



  ۸73/ بهمن ساعدی  الملل بشردوستانه های حقوق بین ای جنگی و چالش های رایانه بازی

بر با ارتکاب این اعما  از جایزه تعبیه شده در فرایند باشند. حتی در برخی موارد کار می
هاا باه تعهادا      شود. در اینجا باید بیان داشات کاه آیاا ایان باازی      بازی برخوردار می

الملل بشردوستانه کشورها برای رعایت و تضمین رعایت و اشااعه   ای حقوق بین معاهده
تعهد هستند؟ در پاسخ باید الملل بشردوستانه تا حدی که امکان پذیر است، م حقوق بین

نظر وجود دارد که کشورها باید تضمین کنناد کاه    گفت که دست کم در این مورد اتفاق
ای مورد استفاده خاواه باه منظاور     های رایانه های آموزشی نظامیشان )از جمله بازی ابزار
گیری یا اهداف آموزشی  نباید هرنو  رفتار لیرقانونی بادون مجاازا  مقتضای را     عضو

هاای   تجویز یا تشویق کنند. در بهترین حالات اجارای کامال تعهادا  کشاورها، ابازار      
آموزشی نظامی باید بطور کامل قواعد قابل اعما  در استفاده از زور را شامل شاوند، باه   

ها باید پرسنل نظامی را برای رعایت چنین قواعدی آماده کنند. باید  این معنا که این ابزار
الملال   کشاورها بارای رعایات و تضامین رعایات حقاوق باین        بیان داشت که تعهدا 

پاذیر اسات و رعایات تعهادا       بشردوستانه و اشاعه ایان حقاوق تاحادی کاه امکاان     
هاست. در حالی کاه ایان    خود، تعهدی بسیار کلی و قابل اعما  در همۀ زمان  ای معاهده

شاده در قلمارو    ،هایِ فروخته شاده و توزیا   قواعد باید به عنوان یک امر منطقی به بازی
 3دهند. حاکمیتی کشورها اعما  شود اما رویه کشورها عکس چنین منطقی را نشان می

 ای های رایانه الملل بشردوستانه در بازی : نقض حقوق بين3-9

ای را از منظر پایبنادی   های رایانه در این گفتار برآنیم به بور موردی تعدادی از بازی
مورد بررسی قرار دهیم. بناابراین، گفتاار حاضار در دو    الملل بشردوستانه  به حقوق بین

ای جنگی در پای ارزیاابی رعایات قواعاد      بند، نخست با بررسی موردی دو بازی رایانه
های مورد بحث خواهد بود. ساپس در بناد ساو      الملل بشردوستانه در بازی حقوق بین

 خواهد داد. ای را مورد مطالعه قرار های رایانه های ایجاد شده در بازی چالش
۸: بتیلفید: بد کامپنی۸-0-0

 

باشد کاه در آن اقاداما     ای و ویدئویی می یک بازی رایانه« بدکامپنی: بتیلفید»بازی 
معروف هستند در جنگی خیالی که قرار است در آیند « بد کامپنی»نفره که به  2یک تیم 

                                                           
1. Ibid, p: 725. 

2. Battlefield: Bad Company. 



۸۲1  ای های رایانه الملل و بازی مجموعه مقاالت همایش حقوق بین 

کشاد.   صاویر مای  نزدیک بین فدراسیون روسیه و ایاال  متحده آمریکا رخ دهد را باه ت 
از « باد کاامپنی  »شاود.  بندی می المللی ببقه بنابراین، به عنوان یک مخاصمه مسلحانه بین

اعضای یالی گُردانی از ارتش ایاال  متحده آمریکا تشکیل شده است که لالبااً قبال از   
« بد کامپنی»شوند. با توجه به براحی رسمی بازی،  نیروهای ویژه به میدان نبرد اعزا  می

های مختلفی مبارزه کند و بطور کامل هرچیازی را کاه ساد     ها و سناریو ید در عملیا با
باشد نابود کند. تخریب و نابودی کامل ویژگی و شهره این بازیست و دشمن  راهش می

3به زودی خواهد آموخت که هیچ مکان امنی برای پنهان شدن وجود ندارد.
 

 : تحلیل حقوقی۸-0-0-0
دهد که بیشترین نقض رخ داده در این بازی باید به تخریب  چنین توصیفی نشان می

الملل بشردوستانه، رزمندگان متعهد هستند کاه   اموا  مربوط باشد. به موجب حقوق بین
به ترتیب بین لیرنظامیان و اهداف لیرنظامی با رزمندگان و اهداف نظامی تفکیک قائال  

ها در مناابق لیرنظاامی    از نبرد شوند. در این بازی چنین تفکیکی وجود ندارد. بسیاری
توانند در مبارزه با دشامن ناابود    دهد و محدودیتی در خصوص آنچه کاربران می رخ می

از  1هاای تبعای   الملل بشردوساتانه خساار    در حالی که حقوق بین 0کنند، وجود ندارد.
ناپاذیر   جمله خساار  باه لیرنظامیاان و اماوا  لیرنظاامی را در ماواردی کاه اجتنااب        

باشد، به رسمیت شناخته است و بنابراین بطور کلی ممنو  نکرده است. اما در مقابل  می
به  3اند؛ ملز  به رعایتِ بدون است نای آن شده 5و تناسب 2برفین بر اساع اصو  تفکیک

                                                           
1. See: http://www.battlefield.com/battlefield-bad-company. Last visited: 28 April 2016. 

2. Castillo, Frida and track immunity always (TRIAK), op cit., pp: 18-19. 

افتد که حمله به اهداف نظامی مشرو  منجر به تلفا  لیرنظامیان و ورود  . معموال خسار  تبعی زمانی اتفاق می1
اناد،   شاده   ر زمانی که اهداف نظامی در منابق شهری قرار دادهشود. این امر بیشت خسار  به اموا  لیرنظامی می

 افتد. اتفاق می
الملل بشردوستانه، نوبات چااپ: او ، تهاران، انتشاارا  خرساندی،       رمضانی، صالحه، سپرانسانی در حقوق بین -

 .78، ص: 3195
اصالی کاه   . لیرنظامیان استالملل بشردوستانه اصل تفکیک میان رزمندگان و  یکی از اصو  بنیادین حقوق بین. 2

 I.C.J)کناد   یااد مای   «الملل عرفی اصل لیر قابل تخطی حقوق بین» المللی دادگستری از آن به عنوان دیوان بین

reports, Advisory Opinion, legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 1996, pp: 

226-227, paras: 78-79 . باشد، کسانی که باید همیشه میان اهداف  فین مخاصمه میاین اصل در رابطه با بر
   .Additional Protocol I 1977, Articles 48 and 52(2))نظامی و جمعیت لیرنظامی تمیز قائل شوند

اصلی که ماهیات عرفای دارد و مباین ایان      .الملل بشردوستانه است . اصل تناسب یکی از اصو  مهم حقوق بین5
شاود بایاد    ده به لیرنظامیان که از خسار  جانبی ناشی از عملیا  نظاامی حاصال مای   های وار است که آسیب

ای کاه   شرو  باه حملاه  . رود متناسب با مزیت قطعی و مورد انتظاری باشد که از انجا  عملیا  نظامی انتظار می
ترکیبی از این ماوارد   رود باعث تلفا  لیرنظامیان، آسیب به لیرنظامیان، صدمه به اموا  لیرنظامیان یا انتظار می



  ۸۲0/ بهمن ساعدی  الملل بشردوستانه های حقوق بین ای جنگی و چالش های رایانه بازی

تواند علیه لیرنظامیاان یاا اماوا  لیرنظاامی صاور        این معنی که حمال  مستقیماً نمی
باشد و  تلفا  جانی یاا آسایب باه لیرنظامیاان یاا       و  میگیرد، حمال  کورکورانه ممن

تواند بیش از مزیت نظامی عینی و مستقیم مورد انتظار  خسار  به اهداف لیرنظامی نمی
  3بنابراین، برفین مخاصمه باید در زمان مخاصمه موارد ذیال را رعایات کنناد:     0باشد.

انجاا  عملیاا  نظاامی؛     توجه دائم به تفکیک جمعیات و اماوا  لیرنظاامی باه هنگاا      
  انتخاب وساائل  1 بازبینی ماهیت نظامی هدف مورد حمله و ارزیابی خسار  تبعی؛ 0

  2آورناد؛   های حمله که خسار  کمتری به جمعیت یا اموا  لیرنظامی وارد می و شیوه
ای    اعال  خطر درخصاوص حملاه  5لغو یا تعلیق حمله در صور  نامتناسب بودن آن؛ 

  انتخاب هدف نظامی کاه کمتارین   8دهد؛  ظامی را تحت تأثیر قرار میکه جمعیت لیرن
  1خطر را برای جمعیت و اموا  لیرنظامی دارد.
ای  گوناه  های ترسیم شده در  این بازی باه  افزون بر تخریب گسترده، برخی از صحنه

هاای   آوری باال و جاواهرا  خاناه    در حاا  جما،  « بد کامپنی»است که در آن اعضای 
گیارد. در حقیقات    ده هستند، کاربر برای بدست آوردن این جواهرا  امتیاز مینابوده ش

الملال بشردوساتانه    که توس  حقوق باین  2شود، بندی می این اقدا  به عنوان لار  ببقه

                                                                                                                                        
 Additional)گردد و این خسار  زیاده بر مزیت عینی و مستقیم نظاامی ماورد انتظاار باشاد ممناو  اسات.       

Protocol I 1977 Article 51(5)(b.     المللاای  و دوسااوالدبک، لاوییس و هنکرتاز، ژان ماااری، حقاوق باین
لل قوه قضاییه جمهاوری اساالمی ایاران و کمیتاه     الم قواعد، ترجمه دفتر امور بین: بشردوستانه عرفی، جلد او 

  .303ص. 3193 المللی صلیب سرخ، تهران، انتشارا  مجد، بین
 شود: . با توجه به اساسنامه ر ، عد  رعایت اصو  تفکیک و تناسب جنایا  جنگی محسوب می3
ایت تعمدی حماال  علیاه    هدiدارد: ) المللی به ترتیب مقرر می   در مخاصمه مسلحانه بینB( i( ii )0)2ماده  -

آن یاا علیاه افاراد لیرنظاامی کاه در عملیاا  خصامانه مشاارکت مساتقیم ندارناد؛             مرد  لیرنظامی در کلیت
(ii   0) 2 هدایت تعمدی حمال  علیه اهداف لیرنظامی، یعنی اهدافی که اهداف نظامی نیساتند؛ و مااده( e( i  

هدایت تعمدی حمال  علیه مرد  لیرنظامی در کلیت آن یاا  دارد:  المللی مقرر می در مخاصمه مسلحانه لیر بین
 علیه افراد لیرنظامی که در عملیا  خصمانه مشارکت مستقیم ندارند.

کناد و باه صاور      دارد: تخریب و ضب  اموا  که ضرور  نظامی آن را توجیه نمی   مقرر میa( iv )0)2ماده  -
دارد: ارتکاب تعمدی حمله با علم باه     مقرر میb( iv )2 )0)2لیرقانونی و خودسرانه انجا  گرفته است، ماده 

ای باعث تلفا  جانی یا آسیب به لیرنظامیان یا خسار  باه اهاداف لیرنظاامی یاا خساار        اینکه چنین حمله
گسترده یا بلند مد  و شدید  به محی  زیست خواهد شد و بطور آشکار نسبت باه مزیات نظاامی ملماوع و     

 باشد. از اندازه میمستقیم مورد انتظار بیش 
2. See: Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the 

Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977. Articles: 

35, 51, 57 and 85. 

، ص: هماان . همچنین برای مطالعه بیشتر در این خصوص مراجعه کنید: 93-92، ص: پیشین. رمضانی، صالحه، 1
93-98 . 

4. Castillo, Frida and track immunity always (TRIAK), op cit., p: 20. 



۸۲۸  ای های رایانه الملل و بازی مجموعه مقاالت همایش حقوق بین 

المللای و هام لیار     ممنو  شده و به عنوان جنایت جنگی هم در مخاصمه مسلحانه باین 
3شود. المللی درنظر گرفته می بین

 

۸های فار کرای : مجموعه بازی۸-0-۸
 

المللی قرار دارد کاه   رسد این بازی در چارچوب مخاصمه مسلحانه لیربین نظر می به
ای در آفریقا رخ داده است. برفین مخاصمه دو گاروه ناامنظم هساتند. کااربر      در منطقه

 1«شاغا  »یک مزدور خریداری شده است که بدنبا  دستگیری یک دال  اسلحه  به ناا   
فروشاد و بناابرین باعاث     کسی است که به برفین مخاصمه اسلحه مای «شغا »اشد. ب می

شود. به منظور اجرای مأموریت، کاربر  بایاد ایان دو گاروه را     تر شدن جنگ می بوالنی
های آنها را شناسایی و از آنها استفاده کند و اعضای ارشد  در مقابل هم قرار داده، ضعف
المللی بین دو  از آنجایی که این مخاصمه یک مخاصمه بین 2این دو گروه را از بین ببرد.

هاای ژناو    مشاترک کنوانسایون   1باشد، مااده   المللی می کشور نیست و مخاصمه لیر بین
هاای ژناو    بر آن حاکم خواهد بود. همچنین پروتکل الحااقی دو  باه کنوانسایون    3929
فازون بار ایان ماوارد،     شاود. ا  المللی اعما  مای  نیز بر مخاصمه مسلحانه لیربین 39295

8ها اعما  خواهد شد. الملل بشر نیز در همه زمان حقوق بین
 

 : تحلیل حقوقی۸-0-۸-0
ای ترسیم شده است که در آن به باور گساترده    گونه های نبرد در این بازی به صحنه

شود. همچنین اهداف لیرنظاامی از جملاه کلیساا نیاز      در منابق لیرنظامی تیراندازی می
مانناد.   همۀ این اعما  در این بازی بدون مجازا  بااقی مای   7گیرند. رار میمورد حمله ق

                                                           
1. The Rome Statute of the International Criminal Court, UN Doc. A/CONF.183/9, 17 July 

1998, article: 8(2)(b)(xvi) for IAC and 8(2)(e)(v) for NIAC. 
2. Far Cry.   

3. The Jackal. 

4. See: http://far-cry.ubisoft.com/primal/en-US/home/. Last visited: 28 April 2016 and 

http://atila.blog.ir/1394/05/24/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-FAR-CRY-2. Last visited: 28 April 2016. 

5. See: Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the 

Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), 8 June 1977. 
المللای مخاصامه    ، نگین و همکار، ابعااد حقاوقی باین   . برای مطالعه در این خصوص مراجعه کنید: شفیعی بافتی8

 .3190المللی، چاپ او ، تهران، میزان،  مسلحانه لیربین
دارد کاه تخریاب یاا توقیاف اماوا  دشامن          مقرر میG)01، ماده 3927. در ضمیمه به کنوانسیون چهار  الهه 7

 07قداما  وجود داشاته باشاد. در مااده    ممنو  بوده مگر اینکه ضرور  نظامی لیرقابل اجتنابی در انجا  این ا
ها حتی االمکان از  های علمی، فرهنگی و هنری باید در محاصره و بمباران ها و ساختمان دارد: بیمارستان بیان می



  ۸۲9/ بهمن ساعدی  الملل بشردوستانه های حقوق بین ای جنگی و چالش های رایانه بازی

یابناد، اماا    حتی اگر فرض کنیم که این حمال  مستقیما علیه این اهداف ارتکااب نمای  
الملال   شاود.حقوق باین   تخریب گسترده اموا  لیرنظامی منجر به نقض اصل تناسب می

ظامیاان و اهاداف لیرنظاامی را در    هاای تبعای باه لیرن    بشردوستانه برخای از خساار   
کند، با وجود این، هر خسار  مورد انتظار بایاد باا    ارتکاب عملیا  خصمانه تجویز می

مزیت نظامی عینی و مستقیم مورد انتظار متناسب باشد. همچنین در ایان باازی، کااربر    
 تواند به شخصی که تسلیم شده است، تیراندازی کند که این اتفااق منجار باه نقاض     می

 3اند. ممنوعیت حمله به کسانی است که سالح خود را به زمین گذاشته
                                                                                                                                        

کنوانسیون نهام   5حمله مصون بمانند، مشروط بر اینکه از این اماکن برای مقاصد نظامی استفاده نشود. در ماده 
ها توس  نیروی دریایی، باید حتی االمکان تما  اقاداما  ضاروری بارای     ردید که در بمبارانمقرر گ 3927الهه 

های مورد استفاده برای کارهای هنری، علمای یاا اهاداف     های مقدع)مذهبی ، ساختمان مصون ماندن ساختمان
شاوند، باا ایان     ری مای های که بیماران و افراد زخمی در آن نگهدا ها و مکان خیریه، بناهای تاریخی، بیمارستان

تصور که)مشروط بر اینکه  این اماکن برای مقاصد نظامی استفاده نشود. همچنین ساکنان منابق جنگ زده بایاد  
کردند و این اقداما  را هام باه اباال  بارف مقابال       اموا  مورد حمایت را با عالئم قابل مشاهده مشخ  می

دارد کاه در   شود، مقارر مای   که به وضعیت اشغا  مربوط می 3927کنوانسیون چهار  الهه  58رساندند. ماده  می
صور  تصرف این اموا  توس  دشمن هرگونه تخریب عامدانه یا ایراد خسار  به این تأسیسا  ممنو  باوده  

الملال عرفای قارار     گیرد. مقررا  فاوق در زماره قواعاد و ماوازین حقاوق باین       و مورد پیگرد قضایی قرار می
کنفارانس   3952 . متعاقاب پیشانهاد دولات هلناد، یونساکو در ساا        522ص: ، پیشاین  دیتر فِلِاک، گیرند) می

دولت، کنوانسیون اموا  فرهنگی را  همراه با مقررا  اجرایی آن  52دیپلماتیکی در الهه برگزار کرد که بی آن 
فااو  اسات.   و نیز یک پروتکل منعقد کردند. مقررا  کنوانسیون اموا  فرهنگی تا حدودی با مقررا  الهاه مت 

 51 . همچنین مااده  523، ص: هماندر این کنوانسیون اموا  مورد حمایت به تفضیل بیشتری تعریف شده اند.)
نیز به حمایت از اموا  فرهنگی پرداخته است. در این پروتکل  3929های ژنو  پروتکل الحاقی او  به کنوانسیون

هاای عبااد  کاه     ار تاریخی، آثار هنری و یا مکانمقرر شده است که ارتکاب هرگونه عملیا  خصمانه علیه آث
  ، اقادما   b)51  ، اساتفاده بارای مقاصاد نظاامی)    a)51دهناد)  میراث فرهنگی و معنوی مرد  را تشاکیل مای  

پروتکال   38پروتکال الحااقی او  در مااده     51ماده  b, aهای  باشد. همپنین بند    ممنو  میc)58جویانه) تالفی
المللی هم در مخاصامه   ده است. نقض این مقررا  توس  اساسنامه دیوان کیفری بینالحاقی دو  نیز تصریح ش

   باه عناوان   e( iv )0)2المللای) مااده       و در مخاصمه مسلحانه لیر بینb( ix )0)2المللی )ماده  مسلحانه بین
 بندی شده است. جنایا  جنگی ببقه

مقرر شده است. در این مااده بیاان    3927ون چهار  الهه   ضمیمه به کنوانسیc)01. این ممنوعیت پیشتر در ماده 3
شود که کشتن یا آسیب رساندن به دشمنی که سالح خود را به زمین گذاشته است یا دیگر وساائل دفاا  از    می

باشد. رزمنادگان باه محاض اساار ، اسایر جنگای تلقای         خود را ندارد و خود را تسلیم کرده است ممنو  می
افتد باید بیان داشات   امر که رزمنده چه زمانی و با ارتکاب چه عملی به دست دشمن می شوند، در تبیین این می

در تعریف کسی که ساالح خاود را   3929های ژنو  پروتکل الحاقی او  به کنوانسیون 23ماده  0که براساع بند 
دشمن اعماا  کناد.    کننده اقتدار خود را نسبت به رزمندگان دارد که قدر  بازداشت گذارد مقرر می بر زمین می

شوند یا پاس از آن کاه باه علات      در جبهه جنگ این امر معموال بدین معناست که سربازان یا تسلیم دشمن می
  همچنین این 228، ص: پیشینگیرند)دیتر فِلِک،  مجروح شدن قادر به نبرد نیستند، تحت اقتدار دشمن قرار می

در رابطاه باا حقاوق     ICRCمطالعاه  27قارار گیرناد. قاعاده     دارد که این افراد نباید مورد حملاه  ماده مقرر می
  مقارر  hors de combatالملل بشردوستانه عرفی در رابطه با افراد خارج از نبرد یا  رزمنده از کاار افتااده )   بین
: جناگ عبارتناد از  از افراد خارج  ؛ممنو  است ،شوند شناخته می حمله به افرادی که خارج از جنگدارد که  می
(a  هرکسی که در اختیار قدر  دشمن قرار گیرد ،(bشکستگی، جراحت کشتی به دلیل بیهوشی،   هر کسی که 
شارط   باشاد.  باه  قصد خود را به تسلیم اعال  کارده   اه آشکارککسی  هر  c)، یا بیماری قادر به دفا  نیستیا 



۸۲4  ای های رایانه الملل و بازی مجموعه مقاالت همایش حقوق بین 

 ای های رایانه الملل بشردوستانه در بازی های حقوق بین : چالش۸-0-9
الملال   های ایجاد شاده بار حقاوق باین     در بند نهایی نوشتار حاضر به بررسی چالش

ا عنایات باه آنچاه در    ای خواهیم پرداخت. در حقیقت ب های رایانه بشردوستانه در بازی
هاای ایجااد شاده را ماورد مطالعاه قارار        مباحث پیشین بیان شد، مواردی از این چالش

ای بار کااربران،    هاای رایاناه   های که با ابتنای بر پیا  منتقل شده از بازی دهیم. چالش می
الملل بشردوستانه ایجاد کرده اسات. مهمتارین ایان     ای بر حقوق بین تأثیر مخرب بالقوه

 ها عبارتند از: لشچا

 ای عاری از قانون است؛   جنگ منطقه 

 کند؛   هدف وسیله را توجیه می 
 های جنگی محدود نیستند؛   ها و روش ابزار 
 تواند مورد هدف قرار گیرد؛  هرچیز زنده در میدان نبرد بدون تفکیک می 
  شوند؛ و  های تشخی  هویت، لنائم جنگی محسوب می کار 
 توانند مورد حمله قرار گیرند. ی میکارکنان و تأسیسا  پژشک 
 ای عاری از قانون است : جنگ منطقه۸-0-۸-0

ای، آسیب رساندن و کشتن دشمن امری معمو  و تنها  های رایانه در بسیاری از بازی
باشد. اساسا در براحی این باازی باه مقاررا  و محادودیت حقاوق       راهکار ممکن می

صال بنیاادین تفکیاک در هماه حاا  نقاض       شاود. ا  الملل بشردوستانه توجهی نمای  بین
کنناد، اثار بسایار     ها باه کااربران منتقال مای     شود. پ ر واضح است پیامی که این بازی می

الملل بشردوستانه بدنبا  دارد. باید بیاان داشات    تخریبی را در رعایت قواعد حقوق بین
جاه  هاای بشردوساتانه، نتی   که در مخاصما  مسلحانه معاصر، چالش حمایات از ارزش 

فقدان قواعد نیست، بلکه نتیجه فقدان احترا  برای آنهاست. بنابراین تالش برای للبه بر 
های بشردوستانه باید در همه حا  از جمله در زمان صلح دنباا    حرمتی به ارزش این بی

الملل بشردوستانه  شود. به واق، رسیدن به باالترین پایبنیدی در رعایت قواعد حقوق بین

                                                                                                                                        
. این قاعده هم بر مخاصامه  دنکن یاز انجا  هرگونه اقدا  خصمانه و تالش برای فرار خوددارمذکور د افراآنکه 

همچنین اساسانامه دیاوان کیفاری     شود. المللی اعما  می مخاصمه مسلحانه لیر بینبر المللی و هم  مسلحانه بین
که سالح خود را باه زماین گذاشاته یاا     ای  کشتن یا آسیب رساندن به رزمنده دارد که   مقرر میICC)المللی بین

المللای )ماااده   ارد و خاود راتساالیم کارده اسات )مخاصامه مسالحانه باین      دیگار وساائل دفاا  از خاود را ناد     
2(0( b( vi مخاصامه  اند هایشاان را باه زماین گذاشاته         و قتل از هر نو ، اعضای نیروهای مسلح که ساالح(

 شود.   جنایت جنگی محسوب می  ) c )0) 2ماده المللی ) مسلحانه لیر بین



  ۸۲1/ بهمن ساعدی  الملل بشردوستانه های حقوق بین ای جنگی و چالش های رایانه بازی

الملل اسات،   قواعد به عنوان یک چالش مستمر و پایداری برای جامعه بینو اجرای این 
الملل بشر دوستانه، هام   المللی صلیب سرخ  اجرای بهتر حقوق بین که کمیته بین چنان آن

 3داند. در زمان مخاصمه و هم در  زمان صلح را  یک ارجحیت پایدار برای خود می
 کند : هدف وسیله را توجیه می۸-0-۸-۸

ای کااربران را باه شااهد باودن یاا مشاارکت کاردن در         هاای رایاناه   ی از باازی برخ
های گرافیکی از شکنجه و یا به قتل رساندن اسیران جنگی به منظاور بای کاردن     صحنه

کااربر صاحنه   « ندای وظیفه: بلاک اپاس  »کنند. برای نمونه در بازی   می مسیر بازی ملز  
رساند را تماشاا      مقاا  ارشاد باه قتال مای     رحمانه توس های جنگی که بی اعدا  زندانی

کنناده زاناو زده و    کنند که برای بخشیده شدن توس  اعادا   کند، اسیران را مجبور می می
شاود    جز نفر آخر که با چاقو کشته مای  تقاضای بخشش کنند و در ادامه همه آنها را )به

ایان باازی،     رسانند. همچنین بخاش دیگار در   با تیراندازی به سمت سرشان به قتل می
در زندگی واقعی، چنین اعمالی مطلقا  0کاربر باید خود در شکنجه اسیران مشارکت کند.

الملال بشردوساتانه ممناو      الملل بشار و حقاوق باین    ها توس  حقوق بین در همۀ زمان
هاای پسات    ها مبارزان دشمن به عناوان آد   باشند. همچنین در بسیاری از  این بازی می

شاوند آنهاا    نها لالبا برچسب تروریست را دارند که این امر باعث مای شوند، آ ترسیم می
آمیز از جمله شکنجه یا اعدا  فراقضاایی باشاند. اماروزه  یاک      سزاوار برخورد خشونت
الملل بشردوستانه با آن روبروست، تمایل کشاورها باه برچساب     چالشی که حقوق بین

هاای مسالح    دان نبرد توسا  گاروه  زنی ترویست به همۀ اعما  رخ داده علیه آنها در می
المللای ارتکااب یافتاه شاده      الخصوص آنچه در مخاصمه مسلحانه لیار باین   است، علی

های میان اعماا  قاانونی ارتکااب یافتاه در      است. چنین تمایلی یک آشفتگی در تفاو 
میدان نبرد از جمله اعما  ارتکاب یافته توس  شورشیان داخلی علیاه اهاداف نظاامی و    

 1کند. روریستی ایجاد میاعما  ت
 های جنگی محدود نیستند ها و روش : ابزار۸-0-۸-9

ای گذاشته شاده اسات،    های رایانه هایی که در اختیار کاربران در بازی در میان سالح
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های انفجاری وجود دارد که با حضور یا مجاور  دشمن یا در تمااع فیزیکای    دستگاه
هاایی باه عناوان     از نظر حقوقی چناین دساتگاه   های نبرد و شوند. در میدان او منفجر می

اناد کاه ایان     کشور متعهاد شاده   380امروزه  3شوند. های ضد نفر در نظر گرفته می مین
الملال در   درحقیقت، جامعه بین 0تسلیحا  را از برنامه نظامی خود خارج و ممنو  کنند.

دنبا  داشتند، بای  های زمینی ب های بشردوستانه و آثار ویرانگری که مین پاسخ به چالش
ساازی،   ، کنوانسیونی راج، به من، کاربرد، ذخیاره 3997ها در سا   مذاکراتی  میان دولت
های ضد نفر و نیز ضرور  انهدا  آنهاا )کنوانسایون اُتااوا  را منعقاد      تولید و انتقا  مین

هاای زمینای    هزار نفار در اثار انفجاار ماین     05برآورد شده است که هر سا   1اند. کرده
رب  باه کاار    شوند که بیشتر آنها را زنان و کودکانی که در منابق ذی دو  یا کشته میمص

 2دهند. اند، تشکیل می و بازی مشغو  بوده
تواند مورد هادف قارار    : هرچیز زنده در میدان نبرد بدون تفکیک می۸-0-۸-4
 گیرد

اصامه  الملال بشردوساتانه میاان دو دساته از افاراد در مخ      به بور اساسی حقوق بین
مسلحانه تفکیک قائل شده است: افاراد لیرنظاامی، افاراد نظاامی؛ لیرنظامیاان در هماه       

جز زمانی کاه در مخاصامه    باشند و از حمله مصون هستند، به ها  مورد حمایت می زمان
مسلحانه مشارکت مستقیمی داشته باشند. نظامیاان نیاز زماانی کاه از میادان نبارد بناابر        

گیرند و  اند، مورد حمایت قرار می یا تسلیم شدن خارج شدهبیماری، زخمی شدن، اسیر 
ای لالبا  های رایانه بنابراین نباید مورد حمله قرار گرفته و کشته یا زخمی شوند. در بازی

نادای وظیفاه: جنگااوری    »های نبرد لیرنظامیان حضور ندارند، البتاه در باازی    در میدان
عی لیرنظامیان در داخل هواپیما اتفااق  بخشی وجود دارد که در آن کشتار جم« 0مدرن 
همچناین در   5تواند در این کشتار بدون هیچ مجاازاتی شارکت کناد.    افتد و کاربر می می

رابطه با رزمندگان دشمن نیز باید بیان داشت که از آنجاییکه آنها بعاد از زخمای شادن    
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 پذیر است. دهند، کشتن آنها توجیه معموال به مبارزه کردن ادامه می
 شوند های تشخیص هویت، غنائم جنگی محسوب می : کارت۸-0-۸-1
رزمندگان کشته شده  3های هویتی ای کاربران باید پالک های رایانه در برخی از بازی 

آوری کنند. امروزه به سبب درد و اندوه خانواده  دشمن را به منظور دریافت جایزه جم،
الملال   بالتکلیفای آنهاا، حقاوق باین     های نبرد واقعی و پایان دادن به مفقودین در میدان

الملل بشر برفین مخاصمه مسلحانه را برای اتخاذ تدابیری باه   بشردوستانه و حقوق بین
بناابراین،   0های نبرد ملاز  کارده اسات.    منظور مقابله با مفقود شدن رزمندگان در میدان

تانه و الملال بشردوسا   ها با اهداف حقوق باین  چنین براحی صور  گرفته در این بازی
 الملل بشر منافا  دارد. حقوق بین
 توانند مورد حمله قرار گیرند : کارکنان و تأسیسات پژشکی می۸-0-۸-6

هاای سایار خادما  پزشاکی      تأسیسا ، وسائل حمل و نقل مجهز پزشکی و واحد
ای، کارکناان   های رایانه در برخی از بازی 1نباید در هیچ شرایطی مورد حمله واق، شوند.

بور مستقیم مورد هدف قرار گرفته و چنین اقدامی امری معماو      پزشکی بهو تأسیسا
هایی که در برخای از   گیری آنها با نقش شود. این برداشت در مورد امکان هدف تلقی می
بوری که باه آنهاا نقاش تهااجمی داده      شود؛ به ها به پزشکان داده شده، تقویت می بازی

ای،کااربر یاک    هاای رایاناه   مونه در برخی از بازیبرای ن 2باشند. شده و دارای سالح می
هاا، پیااده نظاا  و مهندساین،      تیراناداز  کند. عالوه بر تک رسته یا ماموریتی را انتخاب می

لالبا پرستاران و یا پزشکان رزمی نیز وجود دارد که برای مداوا یا احیای هماراه از نبارد   
دپوش و حامال عالمات صالیب    خارج شده، ماموریت دارند. در مواردی پرستاران سفی

دهند، با چنین براحی صاور    سرخ مجهز به سالح سبک، ماموریت رزمی را انجا  می
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شاود کاه عالئام محاافظتی و پزشاکی       ها این پیا  به کاربر منتقل می گرفته در این بازی
رو، حمله  کار گرفته شوند، از این ممکن است توس  اشخاصی با نقش رزمی تهاجمی به

3ن پزشکی امری موردی قبو  است.به کارکنا
 

 بندی جمع

ای بخاش قابال تاوجهی از زنادگی کودکاان و نوجواناان را        های رایانه امروزه بازی
هاا باه مهمتارین وساایل سارگرمی و       بوری که این باازی  تأثیر قرار داده است، به تحت

های این نوشاتار باه صاور  ذیال      اوقا  فرالت این قشر سنی تبدیل شده است. یافته
 شوند: بندی می ببقه
 آمیز براحی  های خشونت ها و خصوصیت ای که با ویژگی های رایانه برخی از بازی

های ایجاد شده برای زندگی اجتماعی کودکاان   اند، همواره یکی از چالش و ساخته شده
ای  هاای رایاناه   اناد. مطالعاا  متعاددی در خصاوص تاأثیرا  باازی       و نوجوانان باوده 

ها صور  گرفته است. باا ایان حاا      های بعدی کاربران این بازی رآمیز بر رفتا خشونت
ورزی در رفتار بعدی کاربران  برخالف باور عمومی که بر تأثیرگذاری و تشدید خشونت

اعتقاد دارند، اما مطالعا  علمی صاور  گرفتاه چناین بااور و اتفااق نظاری را نشاان        
اند و برخی نیاز مخاالف آن    دهدهد، برخی از این مطالعا  از این موض، حمایت کر نمی

 هستند.

 هاای   المللی صلیب سارخ در خصاوص عوامال و ریشاه     ارزیابی مطالعه کمیته بین
ای  هاای رایاناه   الملل بشردوستانه با بازی رفتاری رزمندگان در نقض مقررا  حقوق بین

ای جنگای نیاز    هاای رایاناه   تاوان در باازی   دهد که چنین عواملی را مای  جنگی نشان می
 ظه کرد.مالح

 الملل بشردوستانه به عنوان مجموعه مقررا  و قواعاد قابال اعماا  در     حقوق بین
المللی که با هادف حال مشاکال  بشردوساتانه      المللی و لیر بین مخاصمه مسلحانه بین

وض، گردیده، ضمن حمایت از اشخاص و اموالی که تحات تاأثیر مخاصامه مسالحانه     
های جنگی نسبت باه   استفاده از ابزارها و روشهایی را در  قرار گرفته است، محدودیت
 کند. برفین مخاصمه اعما  می
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 گرایانه براحای و   ای جنگی با رویکرد واق، های رایانه که بسیاری از بازی از آنجایی
هاایی مقاررا  و قواعاد حقاوق      رسد بایاد در چناین باازی    نظر می شوند، به ساخته می

الملل بشردوساتانه  زماانی کاه     یقت حقوق بینالملل بشردوستانه اعما  شود. در حق بین
شاد.   وضعیت براحی شده به آستانه مخاصمه مسالحانه رسایده باشاد، اعماا  خواهاد      

ریزی  الملل بشردوستانه شامل مقرراتی است که رزمندگان باید در زمان برنامه حقوق بین
و اقاداما   و اجرای عملیا  نظامی به آن پایبند باشند، اصولی همچون تفکیک، تناسب 

 احتیابی همواره باید رعایت شوند.

 اند کاه در آن مقاررا     ای براحی شده گونه ای جنگی به های رایانه بسیاری از بازی
شوند. در این خصوص باید بیان  الملل بشردوستانه همواره نقض می و قواعد حقوق بین

دوساتانه و  الملل بشر داشت که تعهدا  کشورها در رعایت و تضمین رعایت حقوق بین
کند که به عنوان یک امر منطقی این تعهدا   االمکان ایجاب می اشاعه این حقوق تا حتی

های ساخته شده، توزی، شده و فروخته شده در قلمرو حاکمیتی کشورها اعماا    بر بازی
هاا   شوند. باید متذکر شد که این تعهدا  بسیار کلای و قابال اعماا  در هماه ی زماان     

 کنند. ها از چنین امر منطقی پشتیبانی نمی حا  رویه دولتباشند. با این  می

 های متعددی  ها چالش دهد که این بازی ای جنگی نشان می های رایانه ارزیابی بازی
ای  هایی همچون: جنگ منطقه اند. چالش الملل بشردوستانه ایجاد کرده را برای حقوق بین

های جنگی محادود   ها و روش بزارکند؛ ا عاری از قانون است؛ هدف وسیله را توجیه می
تواناد ماورد هادف قرارگیارد؛      نیستند؛ هر چیز زنده در میدان نبارد بادون تفکیاک مای    

شاوند؛ و کارکناان و تأسیساا      های تشخی  هویت، لنائم جنگی محسوب مای  کار 
 .توانند مورد حمله قرارگیرند پژشکی می

 





 پنجم بخش

 ای نهرایا های بازی و المللی بین امنیت و صلح



 ای: پرهیز از تنفر ملی، نژادی و قومی های رایانه بازی

 دکتر ستار عزیزی

 چکیده

ای امروزه در میان کودکان و نوجوانان فراگیر شده اسات. باا وجاود     های رایانه بازی
توانناد اثارا  م بتای از جملاه در تکامال       ای در جاای خاود مای    های رایاناه  آنکه بازی

عدادها، ایجاد خالقیت، پرورش تمرکز و قدر ، افازایش  شخصیت و رفتار، پرورش است
بهرۀ هوشی، آموزش مفاهیم پیچیده و انتقا  فرهناگ داشاته باشاند اماا در عاین حاا        

هادارای واقا، نماایی    ها کاست. جدیدترین بازی بایست از اثرا  منفی این نو  بازی می
در نقاش و هیبات    بسیار باالی تصاویر هستند به نحوی که کاودک و نوجاوان خاود را   

کند. بر این اساع، بسیار ضروری است که از سااختن آن دساته    قهرمان بازی تصور می
باشاند   ای که قهرمان داستان در صدد کشتن گروهی قومی و نژادی می های رایانه از بازی

ای کاه نتیجاه و پایاان بخاش      های رایاناه  به شد  پرهیز شود. در واق،، آن نو  از بازی
تواند تبعا  خطرناکی در دنیای واقعای   ی یک گروه قومی و نژادی است میبازی، نابود

به دنبا  داشته باشد، بذر نفر  قومی و نژادی را در ذهن و روان کودکاان و نوجواناان   
 المللی در درازمد  باشد. ای و بین بکارد و تهدیدی علیه صلح و امنیت منطقه

می اق حقوق مدنی و سیاسی به  02ماده نظر به اهمیت مبارزه با تنفر نژادی و قومی، 
صور  ویژه، بر ضرور  اعما  این محدودیت خاص بر آزادی بیان تأکید کرده اسات  
و هرگونه دعو  و ترلیب به تنفر ملی، نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض، مخاصمه و 
یا توسل به زور باشد را ممنو  کرده است. همین قاعاده و تعهاد باا تفصایل بیشاتر در      

تکرار شده است. بناابراین، رعایات ایان تعهاد در      3985نوانسیون من، تبعیض نژادی ک
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 ای ضرور  دارد. های رایانه حوزه بازی
 

ای، تنفر ملی، قومی و نژادی، می اق حقوق مادنی و   های رایانه بازیواژگان کلیدی: 
 سیاسی.

 مقدم  

هاای   در کنسو  یک بازی ویدئویی است که به جای اجرای بازی 0بازی کامپیوتری
های کاامپیوتری از ساا     شود.بازی ویدئویی یا دستگاه آرکید در رایانه شخصی انجا  می

های کامپیوتری نسبت باه ساایر    بازی 3991ز سا  خصوصاً در اروپا رایج گردید.ا 3921
افاازار  بااا توسااعه ناار  3998افزارهااا نیاااز بااه حافظااه بیشااتری پیاادا کاارد. از سااا   ناار 

مساایل مربوباه سااده شادند. سارعت و بهباود تکنولاوژی گرافیاک          ویندوز،حافظه و
باه   های کامپیوتری گردیاد،  کامپیوترها سبب افزایش سطح واق، گرایی در رابطه با بازی

. بار  0کناد  نحوی که کودک و نوجوان خود را در نقش و هیبت قهرمان بازی تصور مای 
ای که قهرماان   های رایانه یاین اساع، بسیار ضروری است که از ساختن آن دسته از باز

باشد به شد  پرهیاز شاود. در واقا،،     داستان در صدد کشتن گروهی قومی و نژادی می
ای که نتیجه و پایان بخش بازی، نابودی یاک گاروه قاومی و     های رایانه آن نو  از بازی
تواند تبعا  خطرناکی در دنیای واقعی به دنبا  داشته باشد، باذر نفار     نژادی است می

ومی و نژادی را در ذهن و روان کودکان و نوجوانان بکاارد و تهدیادی علیاه صالح و     ق
المللی در درازمد  باشد. در این مقاله مقررا  حقاوقی نااظر بار     ای و بین امنیت منطقه

ای که در ساطح   های رایانه ضرور  محدودیت ساخت، تولید و پخش آن دسته از بازی
نمایناد، ماورد    و گسترش تنفر ملی، قومی و ناژادی مای  المللی اقدا  به ایجاد  ملی و بین

 گیرد. بحث و بررسی قرار می
در این ارتباط، ما با دو مصلحت و منفعت مواجه هستیم. منفعت او ، رعایات حاق   

ها و حق تاک تاک مارد  باه دریافات و       هایتولیدکننده این نو  بازی شرکت1آزادی بیان
                                                           
1. PC game - Computer game 
2. Clarke Ben, Christian Rouffaer and Francois Senechaud, “Beyond the Call of Duty: why 

shouldn’t video game players face the same dilemmas as real soldiers?”, International 

Review of the Red Cross, Volume 94 Number 886, 2012, p.713. 
3. freedom of expression 
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أمین آزادی بیان هستیم. الز  باه ذکار اسات کاه     ها در راستای ت استفاده از این نو  بازی
هاا باه اباراز     شود بلکه حاق انساان   حق آزادی بیان تنها به حق سخن گفتن محدود نمی

ها و تمایال  و احساساتشان به شکل فیلم، بازی، تئاتر، کتاب، مقالاه و   نظرا  و دیدگاه
ین رو، حق افاراد بارای   گیرد و از ا هر نو  اظهار گفتاری، نوشتاری و هنری را در بر می

گیارد. از ساوی    ای در چارچوب حق آزادی بیان قرار مای  هایرایانه ساخت و انتشار فیلم
تواند مطلاق و بادون    دیگر، حق آزادی بیان همچون بسیاری از دیگر حقوق بشری نمی

بندی حقوق بشری باه حقاوق مطلاق     محدویت باشد. به عبار  دیگر، در عرصه تقسیم
بایست رعایات گاردد و    کنجه نشدن؛ که در تما  اوضا  و احوا  میچون حق بر ش )هم

هیچ است نایی بر اعما  این حق پذیرفته نیست ، و حقوق مشروط، آزادی بیان در جرگۀ 
گیرد یعنی در اوضا  و احوا  و شرای  خاصی و بنابر رعایات   حقوق دسته دو  قرار می
« حق داشتن عقیده». البته 3محدود کردتوان اعما  این حق را  مصالح و مناف، جامعه، می

از جمله حقوق مطلاق اسات اماا در مقاا  بیاان و اباراز عقیاده و نظار، ممکان اسات           
هایی بر اعما  و ابراز آن وارد شود. الز  به ذکر اسات کاه مصاادیق حقاوق      محدودیت

مشروط در میان حقوق بشری نسبت به حقوق مطلاق بیشاترند. بناابراین در ارتبااط باا      
ای نیز باید این دو مصلحت و منفعت را رعایت کرد و لحااظ نماود. باه     های رایانه بازی

بایست به صورتی آزاداناه صاور  پاذیرد و     ایمی های رایانه صور  اصولی، انتشار بازی
ها بایاد رعایات    ای جهت انتشار این بازی های رایانه ها و تولیدکنندگان بازی حق شرکت

ای حاوی انتشار  های رایانه نیست و اگر مفاد این بازی گردد لیکن اعما  این حق، مطلق
و پراکنش نفر  قومی، ملی و نژادی باشد، به جهت رعایت مصلحت و منفعت جامعاه  

ها شاد. در ایان مقالاه مفااد      بایست مان، تولید و توزی، این نو  بازی المللیمی ملی و بین
 شوند. سازند، بررسی می یالمللی که این محدودیت و ممنوعیت را مقرر م اسناد بین

 ای دا استره آنادی بیا  های ااااد  افتاا اول: تولید بانی

ای در گستره آزادی بیان قرار  های رایانه همانگونه که در مقدمه گفته شد، تولید بازی
می اق حقوق مدنی و سیاسی باه   39اعالمیه جهانی حقوق بشر و ماده  39ماده  گیرد. می

                                                           
1. Olivier Schutter, International Human Rights Law: Cases, Materials, Commentary, 

Cambridge University Press, 2010, p.257. 
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تر این حاق در می ااق،    اختصاص دارد؛ که به جهت بیان تفصیلی تشریح حق آزادی بیان
 دارد: . این ماده چنین مقرر می3به بررسی حق مذکور در می اق خواهیم پرداخت

 اخافه قرار داد. و توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت کس را نمی هیچ .3

هر کس حقآزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحا  و تحصایل و اشااعه     .0
یا بصور  نوشاته یاا    بالعا  و افکار از هرقبیل بدون توجهبه سر حدا  خواه شفاهاًا

 .باشد دیگر به انتخاب خود می ۀچاپ یا بصور  هنری یابه هر وسیل
، «به صور  هنری یا به هار وسایله دیگار   »الذکر با قید  ماده فوق 0قسمت اخیر بند 

له و ابزار کنونی و یا آتای کاه باه    تواند هر نو  وسی آنچنان وسی، و گسترده است که می
کند را شامل  هر نحو به اشاعه ابالعا  و افکار اختصاص دارد و یا بدان ارتباط پیدا می

هاای   ای نیز در این چارچوب قرار گرفته و مشامو  حمایات   های رایانه شود و لذا بازی
 گیرند. های بنیادین قرار می جهانی نظا  حقوق بشر از آزادی

حق آزادی بیان، عالوه بر تأمین خواست و تمایل افراد به ارایه نظارا    مبنای اعطای
هاا و   ای دموکراتیاک اسات کاه اباراز اندیشاه      های خود، تضمین وجود جامعه و دیدگاه

هاایش نادیاده    . اگر حق فرد جهت ارائه نظرا  و دیادگاه 0نظرا  مختلف را اجازه دهد
ها نیاز   هت دریافت این نظرا  و رهیافتگرفته شود، آنگاه حق دیگر افراد جامعه نیز ج

سلب خواهد شد. بنابراین در صور  نقاض حاق آزادی بیاان )از جملاه جلاوگیری از      
ای ، حقی واحد، به چند جهت و صور  نقاض خواهاد شاد. از     های رایانه انتشار بازی

ای به انتشار اثر هنری خاود و از ساوی دیگار،     یکسو، حق شخ  ناشر آن بازی رایانه
از ایان رو،  .1مندی از آن اثار هناری و اساتفاده از آن    معی اشخاص جامعه به بهرهحق ج

ای دوگانه داردو تأمین آن هم به جهت رعایت حقاوق فاردی فاعال و     آزادی بیان چهره
 ناشر اثر و هم به جهت رعایت حقوق جمعی افراد جامعه ضرور  دارد.

                                                           
توجه شده اسات.  « حق آزادی بیان و اندیشه » سناد منطقه ای حقوق بشر نیز به تامین الز  به ذکر است که در ا .3

 32کنوانسایون آمریکاایی حقاوق بشار، مااده       31اعالمیه آمریکاایی حقاوق بشار، مااده      2در این ارتباط، ماده 
 هستند. کنوانسیون آفریقایی حقوق بشر و حقوق خلقها قابل ذکر 9کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ماده 

2. Nihal Jayawickrama, The Judicial Application of Human Rights Law: National, Regional 

and International Jurisprudence, Cambridge University Press, 2002, pp.665-666. 
3. Ibid., p.666. 
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ای دا ااساتای   ادا  هاای ااا  افتاا دوم: محدودات دا تولیاد و ادتشااا باانی   

 ممنوعیت تنفر قومی، ملی و دژادی

 الز  به ذکر است که تعهد به امحاء نژادپرستی در اسناد ذیل درج شده است:
 منشور ملل متحد؛ 3ماده  0بند  .3
 منشور ملل متحد؛ 55ماده  cبند  .0

 اعالمیه جهانی حقوق بشر؛ 0ماده  .1

 مشترک می اقین جهانی؛ 0ماده  .2

 .3985تی کنوانسیون من، نژادپرس .5
سوا  قابل برح این است که چرا وض، کنوانسیونی مجزا برای امحاء تبعیض نژادی 

الذکر کافی برای اعال  ممنوعیات تبعایض ناژادی     الز  بوده است؟ آیا اسناد و مواد فوق
 اند؟ نبوده

اند.کشاورهای   رسد که مبارزه با یهودستیزی و آپارتاید دو انگیزه مهم بوده به نظر می
 توسعه و سوسیالیست مبتکر برح و وض، کنوانسیون بودند.در حا  
 0328بای قطعناماۀ شاماره     «المللی من، کلیۀ اشکا  تبعیض نژادی کنوانسیون بین»

(XX)  به تصویب رسید که پاس از تودیا،    3985دسامبر  03در مجم، عمومی به تاریخ
ایاان 3ردیااد.االجاارا گ الز  3989ژانویااۀ  2بیساات و هفتمااین سااند تصااویب در تاااریخ 

افکنی ملای، قاومی و    المللی خاص در مورد مبارزه با نفر  ترین سند بین کنوانسیون،مهم
 نژادی است.

های اقلیت به للا  تصاور    ها و کارشناسان از جمله اعضاء گروه بسیاری از حکومت
شود، مفهومی  کنند که این کنوانسیون تنها به تبعیض براساع رنگ پوست مربوط می می

گردد، اما حقیقت آن اسات کاه حاوزۀ     استنباط می نژادیر  سنتی از تبعیض که به صو
گوناه   باشد زیرا در این کنوانسیون، تبعیض نژادی این تر می اعما  کنوانسیون بسیار وسی،

 تعریف شده است:
هرگونه تمایز، انحصار، محدودیت یا اولویتی که براساس نژاد، رنگ، »

                                                           
 International Convention on The Elimination of all forms of Racial Discrimination 

المللای، ایان کنوانسایون را     دولت عضاو جامعاه باین    377تعداد  0238الز  به ذکر است که تا تاریخ او  سپتامبر 
دولت ایران نیز به کنوانسیون مذکور پیوسته اما صاالحیت کمیتاه رفا، تبعایض ناژادی بارای        .اند تصویب کرده

 نپذیرفته است. را رسیدگی به شکایا  افراد
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هدف از آن محروم نماودن یاا عادم    منشاء ملی یا قومی صورت گرفته و 
شناسایی، محرومیات از برخاورداری یاا عادم اعماال حقاوق بشاری و        

های اساسی افراد در زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگای   آزادی
 «  0های عمومی بوده یا چنین اثری داشته باشد. یا دیگر زمینه

نسایون نظاار  دارد در   نیز که بر حسن اجرای ایان کنوا « کمیتۀ رف، تبعیض نژادی»
باا صاراحت   پس از جناگ سارد صاادر شاده     که در دوران خود  02تفسیر عا  شماره 

 این تفسیر آمده است: 3بیشتری بر این موضو  تأکید نموده است. در بند 
کنوانسایون،   0مااده   0کمیته بر این نکته اصرار دارد که براساس بند »

های متفاوت ناژادی، ملای،    هاین سند ناظر بر کلیة اشخاص متعلق به گرو
باشد. لذا الزم است دول عضاو تاا آنجاا کاه      قومی و یا مردمان بومی می

هاایی در   ممکن است کمیته را از اطالعات مربوط به حضور چنین گاروه 
 .«0سرزمین خود مطلع سازند

باشد و قواعد حاکم بر انتخاب  کارشناع می 32کمیتۀ رف، تبعیض نژادی متشکل از 
همچون کمیتۀ حقوق بشر اسات. همچناین هار دو کمیتاه عینااً از اختیاارا         این افراد

هاا و   تر، سازکار بررسی گزارش دولت باشند.به عبار  دقیق نظارتی مشابه برخوردار می
ها از یکادیگر در هار دو    و همچنین مالحظۀ شکایا  دولت« نظرا  نهایی نقطه»صدور 

باشد. با این تفاو  که تاکنون شاکایتی   می گونه تفاوتی مانند هم کمیته بدون وجود هیچ
 .1از دو  عضو کنوانسیون من، تبعیض نژادی در کمیته مطرح نشده است

وجه ممیزه این کنوانسیون در وض، قاعده من، تبعیض با اسناد مشابه آن است که ناه  
اجتمااعی، فرهنگای و   »هاای   تنها تبعیض در عرصه سیاسی و اقتصادی بلکاه در عرصاه  

من، شده اسات لاذا عاالوه بار مقاماا  دولتای، دیگار        « های حیا  عمومی هدیگر حوز
 اند. بازیگران عرصه عمومی نیز از انجا  تبعیض من، شده

آمیز در عرصه عمومی و مقابله  به این ترتیب دولت نسبت به وقو  رفتارهای تبعیض

                                                           
 المللی حذف کلیه اشکا  تبعیض نژادی کنوانسیون بین 3ماده  3د بن

CERD General Recommendation. 24 (General Comments). Reporting of Persons Belonging 

to Different Races,National, Ethnic Groups or Indigenous Peoples. (Article.1), 27/08/99. 
هاا در حقاوق    ستار عزیازی، حمایات از اقلیات   : تر در مورد این کنوانسیون ر.کجهت مالحظه توضیحا  بیش .1

 .52-58.، ص 3192الملل، انتشارا  شهردانش، چاپ دو ،  بین
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گیری از تولید توان گفت که دولت متعهد به جلو با آنها نیز مسئولیت دارد. از این رو،می
باشد که حااوی و موجاد تنفار قاومی، ملای و       ایمی های رایانه و تک یر آن دسته از بازی

کنوانسیون به روشنی ایان تعهاد را باه شارح      0باشند. بند د قسمت الف ماده  نژادی می
 دارد: ذیل اعال  می
در   و منجمله  مقتضی  وسائل  کلیه  به  است  عاقد مکلف  از دول  هر یک»
را از   ناژادی   تبعیض  هر نوع  اعمال  تدابیر تقنینیه،  اقتضاء از طریق  ورتص

 «.دهد  پایان  سازد و بدان  ها ممنوع ها یا سازمان افراد یا دسته  ناحیه
ماهیت و نو  اعما  تبعیض نژادی در این ماده بیاان نشاده اسات اماا باا توجاه باه        

آمیاز خفیاف    این ماده به اقاداما  تبعایض  رسد که  به نظر می 2تفاو  این ماده با ماده 
 آمیز شدید. به اقداما  تبعیض 2شود و ماده  مربوط می

به اقداما  لیرخشاونت آمیاز، باا     0آمیز مورد اشاره در ماده  اصوالً  اقداما  تبعیض
 شود. آثار تبلیغی کم، و اقداما  لیر سازمان یافته افراد خصوصی مربوط می

ها متعهاد باه انجاا      شود و لذا دولت آمیز شدید مربوط می به اقداما  تبعیض 2ماده 
آمیاز در ایان مااده     اند. افراد مرتکب اقداما  تبعیض اقداما  فوری در مبارزه با آن شده

 های انجا  دهنده باید لیرقانونی اعال  گردند. باید مجازا  شوند و سازمان
 این ماده نیز چنین اشعار می دارد:

بار    مبتنای   هاای  از افکار و نظریه  را که  و تشکیالتی  بلیغاتت  عاقد هر نوع  دول»
  دارند الهاام   معین  و یا منشأ قومی  رنگ  که  از اشخاصی  نژاد و یا گروهی  یک  تفوق

نمایاد و   می  کند ا تقبیح   یا تشویق  را توصیه  نژادی  تنفر و تبعیض  بگیرد و یا هر نوع
و   یاا تبعیضاات    تحریکاات   چنین  این  ساختن  کن همنظور ریش  به  شوند که متعهد می

را اتخاذ نمایناد ا و     سریعاً تدابیر الزم  نژادی  تبعیض  محو هر قسم  برای  طور کلی به
  ایان   پانجم   در مادۀ  را که  بشر و نیز حقوقی  حقوق  جهانی  اعالمیه  اصول  راه  در این

 «قرار دهند.  مورد توجه  است،  گردیده  قرارداد تصریح
قید مربوط به توجه به رعایت اصو  اعالمیه جهانی حقوق بشر با پیشنهاد فرانساه و  

دولات   5ایان کنوانسایون از ساوی     5قید توجاه باه رعایات حقاوق منادرج در مااده       
 اسکاندیناوی جهت رعایت حق آزادی بیان پیشنهاد شد.

بر تعهدا  مندرج « with due regard»سه نظریه و رهیافت در خصوص اثر عبار  
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 مطرح شده است: 2در ماده 
دو  عضو مجاز نیستند که اقداماتی را انجا  دهند که تعهدا  مندرج در عبار   -3

را محدود یا مختل سازند. )ایاال  متحده امریکا برفدار این نظریه اسات و  « با توجه با»
. بیانیه انگلایس  به همین دلیل هرچند که کنوانسیون را امضا کرد اما آن را تصویب نکرد

تر رادیکا  بود اما به لزو  رعایت تعهد به آزادی بیان تأکیاد کارده اسات. در کمیتاه      کم
 رأی ممتن، داد و رأی مخالف نداد . 2سو  مجم، عمومی، انگلیس به ماده 

هاای تئوریاک    دو  عضو متعهد هستند که تعادلی میان تعهد به مبارزه باا نظریاه   -0
 با الزاما  رعایت آزادی بیان برقرار نمایند.کنندۀ تبعیض نژادی  توجیه

بر همین اساع است که تعدادی از کشورها باه هنگاا  الحااق باه کنوانسایون منا،       
 اند: تبعیض نژادی، حق شربی با مضمون ذیل  وارد کرده

به کنوانسیون من، تبعیض نژادی پیوست با این حاق شارط    3995ژاپن در سا   م الً
 که قوه مجریه وارد کرد:

اجرای مقررا  کنوانسیون با تضمینا  اجرای حق آزادی اجتما ، انجمن و بیاان و  »
 «دیگر حقوق مندرج در قانون اساسی ژاپن باید منطبق باشد.

کشورهای اتریش، بلژیک، فرانسه، ایرلند، ایتالیا،کانادا، ژاپن، مالت، مونااکو، ساویس   
دهد کاه   اتخاذ اقداماتی را نمیاجازه یا و الزا  اند که  را چنین تفسیر کرده 2و تونگا ماده 

 آزادی بیان، عقیده، اجتما  و انجمن را تهدید نماید.
دو  عضو نباید با استناد به رعایت حقوق مدنی و سیاسی از رعایت تعهادا    -1

 آمیز نژادی استنکاف نمایند. خود دا  بر ممنوعیت و مجازا  اقداما  تبعیض
 وارد ذیل دانست:توان شامل م اقداما  ممنوعه را می

 های برتری نژادی الف: تبلیغ ایده
قاانون مجاازا  عماومی     312مااده   3های حاوی نفر  ناژادی )بناد    ب: تبلیغ ایده

کند. قوانین اخیر انگلیس و  آلمان، افرادی را که نفر  قومی را تبلیغ نمایند، مجازا  می
امکاان بیشاتری بارای     اند، لاذا  فرانسه شرط اثبا  وجود نیت تنفر قومی را حذف کرده

ای فراهم  های رایانه های قومی از جمله در بازی حمایت از اقوا  و نژادها در برابر نفر 
 شده است.
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باه صاور  یاک     3«انگیاز  سخنان نفر »الملل معاصر، ممنوعیت  در نظا  حقوق بین
 .0قاعده عرفی پذیرفته شده است

 39رلام آنکاه در مااده     علای الز  به ذکر است که می اق حقوق مدنی و سیاسی نیز 
تواند مطلاق باشاد و آن را مشاروط باه رعایات       اعال  کرده بود که حق آزادی بیان نمی

، 02اخالق عمومی، نظم عمومی و امنیت ملی و ... نموده است اما الز  دید که در مااده  
پراکنی ملی، قومی و نژادی مقرر نمایاد. در زماان    تعهد دیگری را برای ممنوعیت نفر 

دانست که چنین  را کافی نمی 39ماده  1دوین می اق حقوق مدنی و سیاسی، فرانسه بند ت
 دارد: مقرر می
  هاای   و مسائولیت   حقوق  مستلزم  ماده  این ۸مذکور در بند   حقوق  . اعمال9بند 
  تصاریح   در قاانون   بشود که  معینی  محدودیتهای  تابع  است  و لذا ممکن  است  خاص
 باشد:  داشته  ضرورت  امور ذیل  و برای  شده

 . دیگران  با حیثیت  حقوق  ا احترام  الف
 . عمومی  یا اخالق  یا سالمت  عمومی  یا نظم  ملی  امنیت  ا حفظ  ب

ها تعهد به ممنوعیت ترلیب باه تنفار    الذکر برای دولت فرانسه معتقد بود که بند فوق
 کند. ملی، قومی یا نژادی را ایجاد نمی

  میثاق حقوق مدنی و سیاسی چنین مقرر می دارد: ۸1ماده 

 . است  ممنوع  قانون  موج   به  جنگ  برای  تبلیغ  . هر گونه0
  محارک   کاه   یا مذهبی  یا نژادی  )تنفر( ملی  کینه  ( به )ترغی   دعوت  . هر گونه۸
 . است  ممنوع  قانون  موج   زور باشد به  یا اعمال  یا مخاصمه  تبعیض

های زیادی مطرح شد و در کمیته سو  مجم، عماومی   مورد وض، این ماده بحثدر 
ها به ایان مااده حاق شارط      رأی به تصویب رسید. برخی دولت 39رأی در برابر  50با 

 .1اند؛ مانند استرالیا، بلژیک، لوکزامبورگ، نیوزیلند و انگلستان وارد کرده
هیچ حق ماهوی برای افراد نیسات  این ماده تنها ماده می اق است که حاوی برقراری 

                                                           
1. Hate Speech 
2. Mariana Mello, “Hagan v. Australia: A Sign of the Emerging Notion of Hate Speech in 

Customary International Law”, Loy. L.A. Int’l & Comp. L.Rev, vol.28, 2006, p.377. 
3. Sandra Coliver, Striking a Balance: Hate Speech, Freedom of Expression and non-

discrimination, university of Essex, 1992, p.29. 
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 کند. های عضو ایجاد می بلکه تکلیف و تعهد برای دولت
ای در  بایست حااوی مااده   اصوالً این بحث در کمیته سو  مطرح بود که آیا می اق می
 ممنوعیت ترلیب به تنفر ملی، قومی یا نژادی باشد یا خیر؟

ند کاه ایان مااده ماورد     گروهی نگران وض، این مااده بودناد و از آن هاراع داشات    
هاا جهات محادودیت لیرضاروری آزادی بیاان قارار گیارد.         سوءاستفاده برخی دولات 

هاا )از ارکاان فرعای     همچنین در کمیسایون فرعای منا، تبعایض و حمایات از اقلیات      
کمیسیون حقوق بشر  این پیشنهاد مطرح گردید که صرفاً ترلیب به ارتکاب خشاونت،  

وگسالوی معتقد بود که مجرمانه تلقی کردنِ تنها دعاو   عملی مجرمانه تلقی شود. اما ی
المللای نیسات. اللاب هماین      گاذاری باین   به خشونت قومی، پیشرفتی در روند قاعاده 

تواند به خشونت منجر شاود،   آمیز و ترلیب به نفر  قومی است که می اقداما  تبعیض
  کناد را بایاد ممناو     در نتیجه هر نو  تبلیغاتی که افراد را تحریک به انجا  آن اقداما

 .3انگاری کرد نمود و جر 
بایسات از ساوی    با پیشنهاد چین، صرف دعو  به کینه ملای، قاومی و ناژادی مای    

 ها مجرمانه تلقی شود. دولت
نفوذ قوی تبلیغاا  مادرن بار روح و روان    »فرانسه برفدار وض، این ماده بود و به 

ت جهت جلاوگیری کاردن از ایان    و بر همین اساع مداخله دول« ها تأکید داشت انسان
 .0دانست نو  تبلیغا  را الز  می
دهاد   ها حق محدود کردن آزادی بیاان را مای   به دولت 39ماده  1به این ترتیب، بند 

اگر برای حفح امنیت ملی، احترا  به حقوق یا حی یت دیگران و ... الز  بدانند، اما مااده  
تحریک به تنفر قومی ملای و ناژادی    ها تکلیف محدودیت بر تبلیغا  و برای دولت 02

 کند. را ایجاد می

 ایری دتیج 

ای امروزه در میان کودکان و نوجوانان فراگیر شده اسات. باا وجاود     های رایانه بازی
تواند اثرا  م بتی از جمله در تکامل شخصیت  ای در جای خود می های رایانه آنکه بازی

                                                           
1. Ibid., pp.30-31. 
2. Ibid., p.32. 
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رورش تمرکاز و قادر ، افازایش بهاره     و رفتار، پرورش استعدادها، ایجاد خالقیات، پا  
بایسات   هوشی، آموزش مفاهیم پیچیده و انتقا  فرهنگ داشته باشد اما در عین حا  مای 

ای باه   هاای رایاناه   ها کاست. از آنجا کاه جدیادترین باازی    از اثرا  منفی این نو  بازی
دک و شود، دارای واق، نمایی تصاویر بسیار باالست به نحوی که کاو  تلویزیون وصل می

کناد. بار ایان اسااع، بسایار       نوجوان خود را در نقش و هیبت قهرمان بازی تصور مای 
ای که قهرمان داساتان در صادد    های رایانه ضروری است که از ساختن آن دسته از بازی

باشاد باه شاد  پرهیاز شاود. در واقا،، آن ناو  از         کشتن گروهی قومی و ناژادی مای  
ن بخش بازی، نابودی یک گروه قومی و نژادی است، ای که نتیجه و پایا های رایانه بازی
تواند تبعا  خطرناکی در دنیای واقعی به دنباا  داشاته باشاد، باذر نفار  قاومی و        می

نژادی را در ذهن و روان کودکان و نوجوانان بکاارد و تهدیادی علیاه صالح و امنیات      
 المللی در درازمد  باشد. ای و بین منطقه

می اق حقوق مدنی و سیاسی به  02نفر نژادی و قومی، ماده نظر به اهمیت مبارزه با ت
تأکید کرده است  3صور  ویژه، بر ضرور  اعما  این محدودیت خاص بر آزادی بیان

و هرگونه دعو  و ترلیب به تنفر ملی، نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض، مخاصمه و 
باا تفصایل بیشاتر در    یا توسل به زور باشد را ممنو  کرده است. همین قاعاده و تعهاد   

تکرار شده است. بناابراین، رعایات ایان تعهاد در      3985کنوانسیون من، تبعیض نژادی 
 ای ضرور  دارد. های رایانه حوزه بازی

                                                           
1. Freedom of Expression 



  نظام منظر از ستیز صلح ای های رایانه بازی

 بشر حقوق المللی بین

 *مقامی امیر دکتر

 **شاکرمی امیر مریم

 چکیده

 آن دهنادۀ تشکیل عناصر از یکی بلکه نیست؛ فقدان جنگ به معنی تنها صلح امروزه
 فنااوری  از ناشای  ایرساانه  م ابه به ایرایانه های بازی .است بشری افراد میان ارتبابا 
 شامار باه  عصار حاضار   در ارتباابی  عوامال  از یکای  جذاب، و نفوذپر ابزاری و جدید
 اسااع  بار  شاهروندان  های دیآزا و حقوق با رسانه، یک عنوان به ها بازی این. روند می

 یاک  اصالی  هساته  ابالعاا  کاه   به دسترسی و بیان آزادی جمله از المللیبین موازین
 از بعضی حا ،عیندر. دارند وکارسر باشند، می جامعه در دموکراسی مولد و سالم رسانه
 انعکااع  باه  قاادر  و بوده کشتار و خشونت همچون مضامینی دارای ایرایانه های بازی
 هماواره  درحالیکاه . هساتند  خاود  تبلیغاتی مقاصد جهت در جنگ، ترویج و تنش ر،تنف

 رعایات  و احترا  پرتو در که است صلح و آرامش الملل،بین حقوق و بشر اصلی لایت
 منا،  همچاون  مالحظااتی  ایان، با وجود . شد خواهد محقق بشری های آزادی و حقوق
 هار  باه  آزادی کاه  اساتدال   ایان  باا  را بشاری  های کینه،آزادی به دعو  و جنگ تبلیغ

 باه  ترلیاب  لاذا . کناد  مای  محدود بیاندازد،  مخابره به را المللیبین صلح نباید صور 
 نقاض  صاور   ایان  لیار  در و شاده  من، کامال ای رایانه های بازی در جنگ و خشونت
 هاای  ویژگی توصیف با حاضر تحقیق .بود خواهد ستیزصلح ایوسیله و آزادی محدودۀ
 وجاود  باا  ساتیز، صالح  هاای  باازی  در المللای باین  حقوقی هنجارهای و ها ارزش مغایر

                                                           
 دانشگاه شهید اشرفی اصفهانینشکدۀ حقوق و الهیا  استادیار دا. *
 دانشگاه شهید اشرفی اصفهانیالملل دانشکدۀ حقوق و الهیا   دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین*. *
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 دنباا   باه  لیردولتای،  باازیگران  باه  هاا  باازی  ایان  سااخت  انتسااب  چاون  هایی چالش
 .است صلح علیه تهدید این با مقابله برای راهکارهایی

 
 بشر، حقوق المللی،بین امنیت و صلح خشونت، ای،های رایانه بازیواژگان کلیدی: 

 .اساسی های آزادی

 مقدم 

 اشاااعه  و پااردازش  انباشاات،  تولیااد،  موجااب  بریااق  هار  وسایل باه  و ابزارها
شوند که از جملۀ آنها  می نامیده و ارتبابی ابالعااتی هاای تکنولوژی شاوند، ابالعاا 

 ایگوناه  باه  و رایگان صور  به جهان سطح در هارسانه مختلف انوا  3ها هستند.رسانه
 بارای  اعالنای  تاابلو  و ابزار  و گرفته قرار استفاده مورد دانش توزی، برای  گرایانهآرمان

 و رادیاویی  هاای شابکه  و هاا روزناماه  فقا   دیگار  اماروز . روند می شمار به دموکراسی
 هاای رسانه به نیز هاایده و نظرا  شوند؛ انتقا  می شناخته «رسانه» که نیستند تلویزیونی
ناشای از   هاای رسانه مسلماً،. شود نمی محدود رادیو یا تلویزیون زنامه،رو مانند متعارف

 در بایاد  نیاز  ایرایانه های بازی جملهاز دیجیتا  و اینترنت محتوای جدید، هایآوریفن
 چیازی  از جابجاایی  و تحو  عنوان به ایرایانه های بازی 0شوند. گرفتهنظردر زمینه، این

 عناوان  ها باه  این نو  بازی بورکلی، به .است شده گرفتهدر نظر جدید رسانۀ به قدیمی
1که مارک ولف همانطور و شوند محسوب می تخصصی و فنی ایرسانه

دارد،  اظهار مای  
 هاای شناخت رساانه  اولیه روزهای از. هستند رسانه از جدیدی نوعی ای های رایانه بازی

 باه منظاور   جهاان و  باه  سیدستر برای جدید فضایی عنوان به را آنها متفکرین دیجیتا ،
 2اند.کشف آن قلمداد کرده

 تأثیر ارتبابی، هایفناوری روزانۀ تحو  و هاپیشرفت از رسانه مفاهیم و شناسیگونه
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 شاد   باه  افزارهاا نر  از ایگونه عنوان ای بههای رایانه همین حوزه، بازی پذیرد. در می
 مسیر ای،رایانه و دیجیتا  های بازی ات وآتاری ویدیویی های بازی از. اندشده تغییر دچار
 بلکاه  کرده اسات،  تغییر ها بازی لعاب و رنگ و شکل فق  نه که دهد می نشان شده بی

 باه  را مفاهیم انوا  تا است داده را امکان این ها بازی براحان به افزارینر  پویایی همین
 «پیاا   انتقا » ابزار که اآنج از مزبور های بازی اساع، برهمین. دهند انتقا  خود مخاببان
 «تصاویری  شایء » ِکام دسات  یاا  اند،شده منطبق نیز «رسانه» کالسیک تعریف با هستند،
 بلکاه  نیسات،  سرگرمی ابزار یک فق  دیگر ایرایانه بازی بنابراین، 3شوند؛ می محسوب
 . کند منتقل  مخابب) گیرنده به فرستنده از را نظر مورد پیا  تواند می که است ای رسانه

 بازرگ  و کوچاک  از اعم افراد هستندکه جمله مسائلی از ایهای رایانه امروزه، بازی
 رایاناۀ  پاای  را افاراد  روز، شابانه  از متوالی هایساعت تا گاه توانند می و شده آن درگیر

 که های پرنفوذی هستند بازی از ایرایانه های بازی بنشانند. های بازی شخصی یا کنسو 
 نوجواناان  و کودکان العاده، فوق جذابیت و بسیار انگیزه ایجاد و باال یتأثیرگذار علت به
 و گوناگونناد  هاا  باازی  این بنابراین، مخاببان 0اند.داده قرار هدف را بزرگساالن حتی و

 کودکان گاهی با وجود این،. 1گیرند می بر در را افراد از وسیعی بیف بازی، نو  به بسته
 اسات  ممکن ها بازی تما  عمالً و کنند نمی توجه بازی سنی یبندببقه به آنها والدین یا
 ایان  عاالوه،  باه . گیارد  قارار   کودکاان  خصاوص  باه ) سنّی های گروه تما  دسترع در

 باشاد،  مارتب   دیگاران  دربااره  «قضااو  » مفهاو   با نحوی به اگر بخصوص هاآموزش
    2.بیانجامد بزرگسالی در یا سن همان در کودکان لیراخالقی یا اخالقی رفتار به تواند می

 ستیز ای صلح های ااااد  بانیا 1

 جنگای  و خشان  هاای  بازی اما دارند، متنوعی بسیار انوا  ای رایانه های بازی اگرچه

                                                           
1. Ipid,p.32. 

 حوزه در نر  جنگ با مقابله راهکارهای و نر  جنگ در ای رایانه بازیهای نقش اصالنی، مصطفی، بررسی رجبی. 0
ITT 7، ص. 

3. Lowe, N. K., Games and toys in the Teaching of Science and Technology, Paris: 

UNESCO.1988, p.9 
4. Rostan, S. , “Understanding Extraordinary Moral Behavior in Children and Adolescents”, 

in: Education, Arts and Morality, Doris B. Waalace (Ed), New York: Kluwer.2005,p.118. 
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 کاه  آمیازی خشاونت  محتاوای  علات  به اللب ها بازی این 3هستند. آنها دارترینپربرف
 ویرانای  تخریب، خشونت،. دگذارنمی برجای افراد بر نیز فراوانی مخرب تأثیرا  دارند
هاا باه عناوان     این  بازی 0هستند. ها بازی از نو  این در رایج مضامین جمله از کشتار، و

 خشاونت  توسعه به است ممکن فرض که این از ناشی نگرانی ای از رسانه، محمل گونه
 محتاوای  علات  باه  باشاند و اللاب   بیانجاماد، مای   بزرگسااالن  حتای  و جوانان میان در

 هاا  باازی  بادین علات کاه ایان     را کودکان توانند شخصیت دارند، می که میزیآخشونت
 شکل دهند. 1هستند، بازیکنان مشارکت بر عموماً مبتنی
 برانگیختگای  و پرخاشاگرانه  احساسا  پرخاشگرانه، رفتار بر ها این نو  بازی انجا 

 احساساا   و رفتاار  متغیرهاای  محققان از بسیاری. دارد توجهی قابل تأثیر فیزیولوژیکی
 خشاونت  و پرخاشاگری  تار کلای  مفهاو   با را فیزیولوژیکی برانگیختگی و پرخاشگرانه

 ای خشان رایاناه  های بازی باشد، تأثیر درست کاری چنین اند که اگرکرده فرض یکسان
 .2دارد کنندگان استفاده در خشونت و پرخاشگری بر انکاری قابل لیر تأثیر بورکلی به

 تلقای  م بات  هاای  ویژگای  از یکی عنوان به تواند می که ها ازیب این 5تعاملی ویژگی
 داشاته  هماراه  باه  واقعای  محی  و فضاها را در هاییآسیب تواند می خود جای در شود
 جداساازی  و تشاخی   باشاند،  کودکاان  از اگار  بویژه ها، بازی این کاربران برای. باشد
 باا  کودکاان  باویژه  فاراد ا. رساد  مای  نظار  باه  دشوار اندکی مجازی، و واقعی های محی 

 و خشاونت  از کودکاان  ذهان  مجاازی  فضاای  در وقتای . کنند می زندگی خود تخیال 
 باه  را هاا تقابال  و هاا واکانش  و هاا کانش  همان ناخودآگاه شود، می انباشته پرخاشگری
 هاای  باازی  حاین  در افاراد  ذهنی تصویرهای و فکر. دهند می تعمیم نیز واقعی فضاهای
 دنیاای  در آنهاا  از یاک  هار  عینای  تجسام  که شود می مفاهیمی از مملو ای خشن،رایانه

                                                           
 خشان  لیار  و خشن ای رایانههای  بازی اثر گنجی، حمزه، فراتحلیل و پاشاشریفی،حسن و علیجدیدیان، احمد .3

 322، ص.3193، 1 دو ، شماره تربیتی، سا  علو  ارتبابا  و ابالعا  آوری فن پرخاشگری، فصلنامه بر
 .1، ص 3191 ،2 و 1 او ، شماره تاب، سا ک نقد ای، فصلنامه رایانههای  بازی و فرهنگ پورهمرنگ، نسرین،  .0

3. Walsh, D. , Video Games Violence and Public Policy, Conferrence onThe Cultural Policy 

Challenges of Video Games, The Univerity of Chicago,2001 

 خشان  لیر و خشن ای رایانهی ها بازی اثر گنجی، حمزه، فراتحلیل و پاشاشریفی، حسن و علیجدیدیان، احمد .2
 302، ص.3193، 1 دو ، شماره تربیتی، سا  علو  و ارتبابا  ابالعا  آوری فن پرخاشگری، فصلنامه بر

5. interactive 
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 .3باشد آفرینفاجعه بشری جامعۀ برای تواند می واقعی
 درباره کافی ابالعا  که بزرگساالنی حتی یا کودکان که است آن اهمیت حائز نکته
 آنکاه  باویژه  گیرناد، مای  قارار  بازی تأثیر تحت شد  به ندارند، انتقالی مفهو  محتوای
 شاوند،  می براحی سازیشبیه و شخصیت پردازی و داستان اساع بر ها بازی از بسیاری

 یااری  مفهاو   انتقاا   باه  هناری  هاای تکنیاک  باا  و 0ساازند می را خود «داستانی دنیای»
 .رساند می

 در و اسات  شاده  پذیر امکان ایرایانه های بازی بریق از کودکان «آموزش» عالوه به
 ساازی شابیه  امکان موارد بسیاری در که تجربی هایآموزش و علمی مفاهیم حتی نتیجه
 منتقال  کودکاان  باه  ایرایاناه  های بازی بریق از است، برهزینه یا ندارد وجود آن واقعی
 آثاار  تواناد  مای  یاباد  انتقاا   کودکاان  به بازی بریق از که مفهومی هر اصوالً و شود می

 در را وی روانای  و فکاری  زمیناه  کاه  نحاوی  به باشد؛ داشته بلندمدتی فکری و روحی
 .1شوند روبرو واقعی مسائل با آینده در تا دهد شکل بزرگسالی

بتال  »، «پرندگان خشمگین»، «لیست سیاه»، «فیشرسم»هایی نظیر  به عنوان م ا ، بازی
هایی هستند که در آنها یک کشور خاص )اللاب کشاورهای    و... از جمله بازی« 1فیلد 

هاایی باا    گیرند. براحان چناین باازی    در آنها مورد حمله قرار میاسالمی و بویژه ایران
شده، ذهنیات باازیگر را در تصارف اندیشاه     وارد ساختن عناصری کامال آشنا و شناخته
ها  توان گفت این بازی دهند. می المللی قرار میتهاجمی، خشن و ضد صلح و امنیت بین

رد، بخشای از ساینمای لارب علیاه     در امتداد رویکردی است که قبالً در دوره جنگ س
و اخیراً علیه اسال  و حتی ایران )پس از انقالب اساالمی  وجاود    2کمونیسم و شوروی

 داشته است.

 ها های اساسی برای اساد  آنادیا 2

 علو  دانشمندان. نیست ایناشناخته موضو  امروز دنیای در هارسانه نقش و کارکرد

                                                           
 ،3191 ،2 و 1 او ، شاماره  کتاب، سا  نقد ای، فصلنامه رایانههای  بازی و فرهنگ پورهمرنگ، نسرین، صنعت .3

 .1ص 
2. Dovery, J. and Helen W. K. , Game Cultures: Computer Games as New Media, Berkshire: 

Open University Press.2006,p.102. 

3. Shaffer, D .,How computer games help children learn, New York: Palgrave.2006,p.4. 

 .11، ص 3188، آذر 25نگی، ش مارشا پالی، جنگ سرد در سینمای آمریکا، ترجمه  . تهرانچیان، کیهان فره .2
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 و داده قارار  بحث مورد را اجتماعی زندگی گوناگونابعاد در هارسانه وظایف ارتبابا 
 جاذاب  موضاوعی  به عنوان باید، و تواند، می هم هنوز هارسانه رسالت اما. اندشمرده بر

 از یکای  کاه  اسات  جمعای  ارتبااط  وساایل  از جزیای  رساانه  .3گیارد  قارار  مورد توجه
 الملال باین  قحقاو  نظار  از و شامار رفتاه   باه  المللای باین  ارتبابا  در مهم فاکتورهای
دارد،  ساروکار  نیاز  المللیبین موازین اساع بر شهروندان تکالیف و حقوق با ارتبابا ،

 هام  ارتباباا   الملال باین  حقاوق  باا  بشر حقوق المللیبین نظا  جنس از مسائلی زیرا
ابالعاا  اسات، ایان     باه  دسترسای  آزادی و بیان آنها آزادی جمله دارند که از پوشانی
 بشاری  افاراد  برای می اقین موجب به میۀ جهانی حقوق بشر و همچنینها در اعال آزادی
 .0است برح قابل نیز ارتبابا  المللبین حقوق در متعاقباً و شده شناخته رسمیت به

 یاک  در مختلاف  نظرا  نشانۀ ابالعا ، به دسترسی حق و بیان بورکلی آزادی به 
 تاأثیر  عماومی  گفتماان  روی بر تواند می بینش و ابالعا  است. قدر  ناهمگن جامعه

 تقویات  هاست کاه موجاب   آگاهانه نیز از نتایج این آزادی گیریتصمیم بگذارد. توانایی
 باه . است آینده در م بت انداز چشم و دموکراتیک ساختارهای اقتصادی،  رشد و جوام،
 اساسای  هاای  آزادی تضامین  ضارور   بر ملل متحد سازمان هزاره اعالمیه دلیل، همین
 کارده  تاکیاد  ابالعاا   باه  دسترسای  به مرد  عمو  حق و نقششان انجا  برای اه رسانه
 .است
 در. هاسات رساانه  حق مرتب  با کارکرد ترینبنیادی بیان، آزادی از برخورداری حق 
 آزادی ایان  از کاه  و مفهاومی  حقاوقی  نظاا   یاک  در بیان آزادی جایگاه و اهمیت واق،

 و ایرساانه  مقاررا   و تفسیر قوانین و اجرا ،،وض بر مهمی بسیار آثار شود می برداشت
 دو بیاان  . آزادی1دارد جمعی ارتباط مسائل و هارسانه حقوقی وضعیت بر دیگرسخن به

 اسااع  هاا  آزادی ایان . شانود  می آنکه برای یکی و گوید می آنکه برای دارد؛ یکی روی
 .دهناد  مای  لشاک  بشار را  نیاز حقاوق   و هاارتبابا ، رسانه الملل بین حقوق های بحث

                                                           
-علمی مطبوعا ،فصلنامه حقوق در موردی مطالعه با رسانه کارکرد بر اسالمی اقالب تأثیر محسن، اسماعیلی،  .3

 .33ص ،3122 ،3 بیستم،شماره جمعی،سا  ارتباط وسائل ترویجی
 مؤسساه  الملال، ¬باین  حقاوق  ارشاد  کارشناسای  دوره ارتباباا ،  الملال ¬بین حقوق گفتار درع امیر، مقامی، .0

 .32،ص3190اصفهانی، اشرفی شهید عالی آموزش
 دانشاگاهی  اساالمی  علاو   کتاب  تدوین و مطالعه سو ،تهران،سازمان جمعی،چاپ ارتباط حقوق باقر، انصاری، .1

 7ص .3129انسانی، توسعه و تحقیق مرکز  سمت)
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   .3نیستند مست ناء ها آزادی از ایننیز به عنوان رسانه  ایهای رایانه بازی

 و است مدرینیته اجتماعی محصوال  از یکی گروهی هایرسانه و جمعی ارتبابا 
 نظاا   هار  هادف  اولین که دارد اقتضاء دو این پیوند و آن  سیاسی محصو  بشر حقوق
 .0باشد نبیا آزادی تأمین ارتبابا  حقوقی
 ارتباباا   الملال  بین حقوق اهداف دیگر از نیز ابالعا  آزادی بیان، آزادی کنار در

 یااد  بشاریت  اساسای  حقاوق  از عنااوان یکای   بااه  ابالعا  آزاد گردش است زیرا از
 باه  دسترسای  در آزادی مخابباان  کاه دهد می نشاان اصال ایان مفااد به توجه. کند می

 آزادی گاردش  بااارز  هاای  جلااوه  از آن آزادانااه  اا ارسا  نیاز  و ابالعاا   همه گوناه 
 عصار  آلااز  باا  و دو  جهانی جنگ از پس عموماً ابالعا  آزادی است. اصل ابالعا 

 برخای  در موضاو   ایان  اگرچاه  و گرفات  قارار  المللای باین  مجاام،  توجاه  مورد فضا
 اعالمیاه  و 3922 بشار  حقوق اعالمیه 39 ماده نظیر المللیبین های پیمان و هاکنوانسیون

 و ای مااهواره  پخاش  از اساتفاده  در راهنما اصو  مورد در یونسکو3970 سا  الزامیلیر
-باین  کنوانسایون  هیچ تاکنون اما قرارگرفت، تاکید مورد ای منطقه های کنوانسیون برخی

 .1است نشده منعقد ابالعا  آزادی مورد در المللی
 تارین مبناائی  هاا از رساانه  و اشخاص بیان آزادی همانطور که در پیش ذکر شد، حق

 اعالمیاه  39 ماده در از جمله ای منطقه و المللیبین اسناد از بسیاری در که است حقوقی
 قارار  تصریح المللی حقوق مدنی و سیاسی موردمی اق بین 39بشر و ماده  حقوق جهانی
 است. گرفته

 بیاان  و یاده عق آزادی حاق  کاس  هر»داردکه:  بشر اظهار می حقوق اعالمیه 392 مادۀ
 و باشاد  نداشاته  اضطرابی و بیم خود عقاید داشتن از که آنست شامل مزبور حق و دارد
 بادون  و ممکان  وساایل  تماا   باه  آن انتشاار  و اخاذ  در و افکاار  و ابالعا  کسب در

 .یابد می معنا دیگر های آزادی با آزادی این بنابراین .«باشد آزاد مرزی مالحظا 

                                                           
 مؤسساه  الملال، ¬باین  حقاوق  ارشاد  اسای کارشن دوره ارتباباا ،  الملل¬بین حقوق گفتار درع ، امیر مقامی، .3

 .01، 3190اصفهانی.، اشرفی شهید عالی آموزش
 03همان، ص  .0
 فان  بااب  در تاامالتی : چهار  بخش) ایماهواره هایبرنامه مستقیم چخش و المللبین حقوق لالمرضا، آدری، .1

 http://azari-gh.blogfa.com/post-64.aspx  ، متحد ملل سازمان و جهانی صلح ارتبابا ، نوین آوری

4. Article 19 of Universal Declaration of Human Rights. 
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  آزادی  حاق   کاس  هار » کاه  است داشته نیز مقرر 3ی سیاسیمی اق مدن 39 ماده 0 بند
  قبیل هر از افکار و  ابالعا   اشاعه و  تحصیل و  تفح   آزادی  شامل  حق  این. دارد  بیان
  هناری   صاور    به یا  چاپ یا  نوشته  صور   به یا شفاهاً  خواه  حدا  سر  به  توجه  بدون
 «.باشد می دخو  انتخاب به دیگر  وسیله هر به یا

 باه  وابساته  جامعاه،  هار  بارای  اساسی ستون یک منزلۀ به رو، حق آزادی بیان از این
و ماورد پاذیرش    دموکراتیک جامعۀ یک در جاری خون گرا، ک ر  و مستقل هایرسانه

 عصار  رسانۀ م ابۀ به نیز ایرایانه های بازی بنابراین .رود می شمار المللی بهدر سطح بین
 باه  ساالم  رساانۀ  یاک  اصالی  هساتۀ  که بیان آزادی جمله از اساسی های آزادی با جدید
هاای   دارد و مشمو  این دو سند عا  حقوق بشری و محادودیت  سروکار رود، می شمار

 شوند. واردهِ برآن می

 محدوات آنادی بیا  برای حماات ان صلح ا3

 زندگی نقاط ترینتصاویر در دورافتاده باالی بسیار نفوذ قدر  به کسی دیگر امروزه
 هاا الین، کابال  آن ارتبابا  ها،ماهواره ارتبابی، وسایل. ندارد اعتراضی افراد خصوصی

 ایان  از برخای  اسات؛  کارده  آسان هاپیا  انوا  ارسا  بریق از را هاخانواده در نفوذ... و
 ایجااد  لاذا  .باشاند  مخالف و نامتعارف یا و کننده نگران لیراخالقی، است ممکن هاپیا 
 انساانی  کرامات  و بشر حقوق برای که موهن تبلیغا  و لیرمجاز سخنان بر ودیتیمحد
 .  0است ضروری شود، می تلقی مضر

 صادمین . اسات  حاد و شدید بسیار درگیری و جنگ ایجاد در تبلیغا  خطر امروزه
 مجارساتان  و اتاریش  اولتیماتو  آن در که است خوبی یادآور جهانی جنگ آلاز سالگرد

 تبلیغاا   از ممانعات  بارای  هادفی  عناوان  باه  و جنگ آلاز کننده شرو  هک صربستان به
 .1افتااد  اتفااق  بود، زمان آن موجود هایستیزه و مناقشا  کنندۀورشعله که ناسیونالیستی

 خاود،  تبلیغااتی  مقاصاد  بارای  توانناد  مای  نیاز  خشن ایرایانه های بازی راستا همین در
 بادین . شاوند  مصانوعی  تانش  ایجااد  ایات نه در و شایعا  تنفر،گسترش ایجاد موجب

                                                           
1. Article 19.2 of International Covenant on Civil and Political Human Rights. 

2. Propaganda and Freedom of the Medi( Non-paper of the OSCE Office of the 

Representative on Freedom of the Media), 2015, Vienna, p:9 
3. Ipid, p:9-10 
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 ماورد  هماواره  آنهاا  باودن  ناخوشاایند  و خشن ایرایانه های بازی پنهان محتوای جهت
 کاه  ایرایاناه  هاای  باازی  باه  توجه منظر این از. است داشته قرار بسیاری جد  و بحث
 و تجااوز  مداخلاه،  نظیار ) المللای بین آمیزصلح هایمغایر با ارزش اهدافی است ممکن
 تارویج  پذیرد را می صور  ابالعا  آزادی و بیان آزادی لوای در که  المللیبین جرایم
 افاراد  شخصی های آزادی که حا  عین در آزادی، پیداست چنانکه. یابد می اهمیت کنند،
 و صالح  تهدیاد  باه  نبایاد  شاود،  سلب آنها از نباید ابالعا  و بیان آزادی عنوان تحت
 .  نجامدبیا المللی نیزبین امنیت
 حقاوق  و ارتباباا   الملال باین  حقاوق  اساسی هدف کرد ادعا بتوان شاید نتیجه در
 عبارتسات  کنند، تأمین را المللبین حقوق اصو  سایر بتوانند که نحویبه بشر المللیبین
 که شود ذکر باید نکته این در اینجا. 3آن المللیبین بعد در امنیت و آزادی میان توازن از
 و صالح  آن، رکان  ترینمهم و دهد می شکل را المللبین حقوق بنیان و یتلا ،«عدالت»

 ارتباابی  هاای  آزادی بار  المللای باین  امنیات  و صالح  مفهو  لذا است؛ المللیبین امنیت
 باه  ترلیب رو این از آن سایه افکنده و صوری شمایل و شکل هر در بیان آزادی ازجمله
 بریاق  از تجاوزکاراناه  جناگ  و زدایی نسل ،نژادی تبعیض نظیر المللیبین شدید جرایم
  .0شود می من، رسانه توس  و بیان آزادی

 المللی حقوق بشر  نظام بينـ 9.9

 مطرح 3913 سا  در ملل جامعۀ در لهستان توس  بار اولین سالح اخالقی خل، ایده
. شاد  وارد متحد ملل سازمان به 3927 سا  در شوروی جماهیر اتحاد توس  بار اولین و
باا ایان اساتدال  کاه منجار باه سارکوب آزادی بیاان          سرد جنگ دوران در ایده این اما
 عناوان  باه  تبلیغاا   سارد،  جنگ سراسر دوران مورد مخالفت قرار گرفت. در شود ، می

 یاک  عناوان  باه  رادیویی هایبرنامه پارازیت و استفاده برف دو هر توس  اصلی سالح
 رادیاویی  برناماه  پارازیتِ گرچه زمان همین در. رفت به کار می شرق توس  دفاعی ابزار
 تبلیغاا   باا  مقابلاه  برای هرگز اما شد، شناسایی شوروی جماهیر اتحاد توس  ندر  به

 برای مخرب و خصمانه تهاجمی، آنها ماهیت زیرا تفسیر نشد؛ بیان در تبعیض یا جنگی
                                                           

 آماوزش  مؤسساه  الملال،  باین  حقوق ارشد کارشناسی دوره ارتبابا ، الملل بین حقوق گفتار امیر، درع مقامی، .3
 3190،02اصفهانی، اشرفی شهید عالی

 http://maqami.blog.ir/post/101: در دسترع ،قبا 3190بیان، آزادی یالملل های بین مقامی، محدودیت .0



90۸  ای های رایانه الملل و بازی مجموعه مقاالت همایش حقوق بین 

 هاای یگنا سا  چنادی بعاد، پارازیات   . بود شوروی داخلی نظا  و کمونیستی ایدئولوژی
در قطعناماۀ   و 39273 در سا  دور از راه ارتبابا  المللیبین کنوانسیون توس  رادیویی
 کنوانسایون  لاذا تصاویب  . شاد  ممناو   3952 سا  در ملل متحد سازمان عمومی مجم،
و ایجاد ایان   ژنو در 39180 سا  صلح جهت در هابرنامه پخش قدیمی بسیار المللیبین

 و بیاان  آزادی میاان  تعاادلی  ایجااد  موجاب  هاای رادیاو،  یگنا ممنوعیت پارازیت بر س
 جهاانی  جناگ  از پس اما .شدند دو  جهانی جنگ از قبل تا آن بر وارده هایمحدودیت

 برقارار  سیاسای  و مادنی  حقاوق  المللای  باین  می ااق  02 و 39 ماده میان تعاد  این دو 
 و مادنی  المللای  باین  می ااق  025 ماادۀ  و بشر حقوق اعالمیه 392مادۀ  1 لذا بند .1گردید
هاا   ایان محادودیت   جملاه  از. اناد شده قایل بیان آزادی برای را هایی محدودیت سیاسی
کیناه و   به دعو  و جنگ تبلیغ عد  عمومی، امنیت و دیگران، سالمت حقوق به احترا 
 باه  را المللای  باین  امنیات  و صالح  نبایاد  صورتی هر به افراد بنابراین، آزادی .است تنفر
 .بیاندازد برهمخا
 مساائل  جملاه  از جنگ به مبادر  عد  و المللی بین امنیت و صلح حفح بورکلی به
 مقادماتی  مرحلاه  در صالح  .است شده تلقی بشر زندگی سرتاسر در تأثیرگذار و حیاتی
 رسامیت  باه  جهاانی  ارزشی عنوان به که المللیبین سطح در درگیری فاقد شرای  یعنی

 باه  المللای باین  دوساتانه  روابا   و المللای بین امنیت و حصل حفح .8است شده شناخته
 و حال  هاا،  حاکمیت تساوی و هستند متحد ملل اهداف ازجمله منشور مادۀ یک موجب

                                                           
1. ITU was formed in 1865 at the International Telegraph Convention; this makes it one of the 

oldest intergovernmental organizations in the world. ITU became a United Nations 

specialized agency in 1947. 
2. The International Convention concerning the Use of Broadcasting in the Cause of Peace is 

a 1936 League of Nations treaty whereby states agreed to prohibit the use of broadcasting 

for propaganda or the spreading of false news. It was the first international treaty to bind 

states to "restrict expression which constituted a threat to international peace and security.In 

1933, the Assembly of the League of Nations authorised the drafting of a multilateral treaty 

on propaganda. The Convention resulted and it was concluded and signed on 23 September 

1936 at a conference in Geneva, Switzerland. The Convention entered into force on 2 April 

1938. 
3. Ipid, p:12. 
4. Article 19 of Universal Declaration on Humans Rights, Paragraph 3. 

5. Aerticle 20 of International Covenant on Civil and Political Rights. 
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 کناار  در نیاز  زور باه  توسال  یاا  تهدیاد  منا،  و المللی بین اختالفا  آمیز مسالمت فصل
 معرفای  متحاد  ملل اصو  عنوان به 3منشور 0 ماده در بشر حقوق پیشبرد برای همکاری

 اعماالی  نیز، المللی بین کیفری دیوان اساسنامۀ و عرفی الملل بین همچنین حقوق. اند شده
 شادیدترین  ازجملاه  را جنگای  جارایم  و جنایت علیه بشاریت  کشی،نسل تجاوز، نظیر
  .دانند می المللیبین جرایم
 تهدیاد،  باه  منجار  کاه  هساتند  جرایمای  صلح علیه جرایم المللیبین کیفری نظا  در
 لاذا . شاوند  مای  تبلیغاا   جملاه  از بریق هر از المللبین حقوق مقاصد با عناد یا تجاوز
 انتشاار  باا  کناد،  می هموار دشمن برای را راه که تبلیغاتی هایفعالیت که گفت توان می

 توجیاه  بارای  نادرسات  ابالعاا   انتشاار  و دیگر های ملت ضد بر نارضایتی و دشمنی
 مشاکل  بررسای  باه  مباادر   متحاد  ملال  سازمان لذا. پذیرد یم صور  دشمنی عوامل

 منشور. ورزید کنند، می تهدید را انسان اساسی حقوق یا و صلح که تبلیغاتی محکومیت
 باا  مطاابق  و تبلیغا  بریق از را جنگ بر روانی وآمادگی تشویق نیز، متحد ملل سازمان
 و جناگ  بارای  آماادگی  و گای جن ریزی برنامه بنابراین،. است ردکرده الملل بین حقوق
-باین  صالح  و گیارد  می صور  بشریت ضد بر که است جرایمی از یکی جنگ اعالن

 .0کند می تهدید را المللی
 موجاب  باه  وقتای  که است گونهبدین المللبین حقوق در جنگی تبلیغا  ممنوعیت

 یکتحر تبلیغ، هرگونه که است ببیعی شود، می اعال  ممنو  و نامشرو  عملی مقررا ،
 ارتکااب  در کاه  فاردی  عناوان  به کننده تحریک و باشد ممنو  هم آن انجا  به دعو  و

 در زور باه  توسال  و جنگ که جا آن از. شود شناخته مجر  همکار داشته، معاونت جر 
 ساازمان  عملیاا   و دفا  است نا، موارد در مگر) نامشرو  امری عنوان به المللی، بین نظا 

 آن بارای  تحریک و تبلیغ نتیجه، در شده، شناخته  هفتم فصل چهارچوب در ملل متحد
 .1است ممنو  نیز

 آن، هادف  ناوعی  باه  کاه  تبلیغااتی  یاا  جناگ  بارای  آمیاز  تحریاک  تبلیغا  بنابراین

                                                           
1. The Charter of United Nations 

 در جنگای  تبلیغاا   ممنوعیات /جناگ  در تبلیغاا   نقش بررسی مقاال  مجموعه عباسعلی، شوشتری، عظیمی .0
 3121فرهنگی، مطالعا  و نیانسا علو  پژوهشگاه معاصر،الملل  بین حقوق

 زمساتان  رساانه،  فصالنامۀ  بااری،  اسادی  محمدحسان  ترجمه جنگی، تبلیغا  ممنوعیت کار ، نسترنگ، نورد .1
 .13 ص ،30 شمارۀ ،3173
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. شاود  جناگ  باه  منجار  توانناد  می باشد، دولت چند یا دو میان نفر  و کینه برانگیختن
 شاده،  تصاریح  آن باه  می ااق  02 دۀما در که جنگ برای  تبلیغا ) پروپاگاندا ممنوعیت
 اساسای  اصاو   از کاه  اسات  المللای  بین رواب  در زور به توسل یا تهدید من، با مرتب 
 یاا  ناژادی  ملای،  تنفر به دعو  که نیز 02 مادۀ 0 بند. رود می شمار به متحد ملل منشور
 .3شود می همین جهت معنادر نیز زور اعما  مخاصمۀا تبعیض، محرک مذهبی
 و حقاوق  کلیاه  کاه  نمایاد  مای  بیاان  جهاانی  اعالمیاه  09 ماادۀ  1 بناد  راستا، این در
 بارخالف  تواناد  نمای  ماوردی  هایچ  در» اعالمیاه  در شناخته شده رسمیت به های آزادی
 رواب  و المللی بین امنیت و صلح همچنین حفح«. گردد اجرا متحد ملل اصو  و مقاصد
 و هساتند  متحاد  ملال  اهاداف  ملاه ازج منشاور  مادۀ یاک  موجب به المللیبین دوستانه
 یاا  تهدیاد  منا،  و المللای  باین  اختالفاا   آمیز مسالمت فصل و حل ها، حاکمیت تساوی
 عناوان  باه  منشور 0 مادۀ در بشر حقوق پیشبرد برای همکاری کنار در نیز زور به توسل
 .0اند شده معرفی متحد ملل اصو 

 المللی  اسناد خاص بينـ 9.1

 ماناده  باقی رابطه این در منسوخ هرچند و شده فراموش ریباًتق المللیبین توافق یک
 باه  را هاا  دولات  کاه  صالح  راه در پخاش  از اساتفاده  المللای بین کنوانسیون نا  به است

 پایش . کناد  می الزا  است، المللیبین امنیت و صلح برای تهدیدی که بیاناتی محدودیت
 دو ، جهاانی  جناگ  خطار  شادن  نزدیک با 3918 سا  در متحد ملل سازمان تشکیل از

 جهات  در رسانه کلی بور به و تلویزیون و رادیو های برنامه از استفاده برای ملل جامعۀ
 0 ماادۀ  بباق . 2شد گذاشته اجرا به نیز 3912 سا  در و کرد ایجاد 1کنوانسیونی ،«صلح»

 علیاه  جنگای  آمیز تحریک مطالب از باید شوند، می پخش که هایی برنامه کنوانسیون، این
 روسایه،  فادرا   جملاه  از کشاورها  از کمای  تعداد .5باشد عاری دیگر متعهد کشورهای

                                                           
 .http://maqami.blog.ir. 3190 بیان، آزادی یالملل های بین محدودیت امیر مقامی، .3
 مؤسساه  الملال، باین  حقوق ارشد کارشناسی دوره ارتبابا ، المللینب حقوق گفتار درع ، 3190) امیر مقامی، .0

 .02 ص ،3190 اصفهانی، اشرفی شهید عالی آموزش
3. International Convention concerning the Use of Broadcasting in the Cause of Peace, 1936. 

4. Ipid, p 12. 

 آماوزش  مؤسساه  الملال، باین  حقوق ارشد کارشناسی دوره ابا ،ارتب المللبین حقوق گفتار درع امیر، مقامی، .5
 .13 ص ،3190اصفهانی، اشرفی شهید عالی
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 ایان . اناد  ماناده  بااقی  کنوانسایون  ایان  عضاو  رسمی صور  به حداقل استونیا و التویا
 کاه  هاایی  برناماه  پخش انتقا  از جلوگیری و ممنوعیت به متعهد را ها دولت کنوانسیون

 یاا  داخلای  نظام  باا  مخاالف  اعمالی انجا  به منطقه یک جمعیت تحریک ویژگی دارای
 علیاه  جناگ  باه  تحریاک  باا  رابطه در حکم این. سازد می باشند، می سرزمین یک امنیت
 و للا   اخباار  پخاش  همچناین . اسات  صاادق  نیاز  متعاهد معظم برفین از دیگر یکی

 از ممانعات  به تعهد و بیان آزادی میان تعاد  نوعی یادآور ای بگونه و ممنو  را نادرست
 .3باشد می انگیز نفر  بیان و جنگی تبلیغ
 یکای  دارد، وجاود  جنگای  تبلیغاا   ممنوعیات  و صلح با رابطه در دیگر مصوبۀ دو
 باا  جمعای  ارتباط وسایل مقابلۀ که است جمعی ارتباط وسائل مورد در یونسکو اعالمیۀ

 اما، جو آماادگی  اعالمیاۀ  دیگاری . داند می آنها وظایف مهمترین از را جنگی تحریکا 
 باه   11/75) قطعناماۀ  شاماره  باه  عماومی  مجم، توس  که است صلح در زندگی برای

 هماه  و کناد  زنادگی  صالح  در کاه  دارد حاق  کشور هر آن اساع بر و رساند تصویب
 گرفتن نظر در با باید و هستند تهاجمی هایجنگ تبلیغ از جلوگیری به موظف ها دولت
 تهااجم  ملال،  سایر به نسبت دشمنی ابعاد ، اردمو سایر میان در خود بنیادین قوانین نظا 
 .0نمایند من، را جنگ یا و

 ،332 33)شامارۀ  یهاا قطعناماه  در ،3927 سا  در متحد ملل سازمان عمومی مجم،
 گساترش  کاه  خواسات  هاا  دولت از و کرده محکو  را جنگی تبلیغا  کلیۀ 122 و 092

 3 بناد  بباق . کنناد  تشاویق  اسات،  صالح  بارای  ملال  کلیۀ آرزوی مبین که را ابالعاتی
 نسابت  تهدید تشویق یا تحریک برای که کشوری هر در تبلیغ اشکا  کلیۀ 332 قطعنامۀ

 شاده  محکاو   شود، می آنها باعث احتماالً یا ریزی برح تجاوز یا صلح نقض یا صلح به
 از صالح  علیاه  تبلیغاا   ممنوعیات » قطعناماۀ  در دیگر، بار مجم، 3952 سا  در. است
 همان تبلیغا ، گونه این که نمود اعال  و تقبیح را صلح علیه تبلیغا  گونههر «ها دولت

 بیاان  همچنین. 1باشند می تجاوز و جنگ جهت در تحریکاتی حاوی که هستند اقداماتی

                                                           
1. Ipid 

 زمساتان  رساانه،  فصالنامۀ  بااری،  اسادی  محمدحسان  ترجمه جنگی، تبلیغا  ممنوعیت کار ، نسترنگ، نورد .0
 .10 ص ،30 شمارۀ ،3173

 او  ،چااپ  اقایی بهمن دکتر ،ترجمه مهم اسناد مجموعه) بالعا ا و ارتبابا الملل  بین حقوق ادوارد، پلومان، .1
 372 ،ص3122دانش، گنج ،تهران،کتابخانه
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 آمیاز مساالمت  روابا   و همجاواری  حسان  مبناای  باید ابالعا  آزاد تباد  که دارد می
 باین  صالح  کاه  ورزناد  مبادر  یکدیگر علیه تبلیغاتی به نباید ها دولت و باشد کشورها
 .بیاندازد خطر به را ها ملت
   ترلیاب )  دعو   گونههر و  جنگ  برای  تبلیغ  گونههر ،02مادۀ 0 و 3 بند  موجب به
  به باشد زور  اعما  مخاصمۀا یا  تبعیض  محرک  که  مذهبی یا  نژادی یا  ملی  تنفر)  کینه  به

 . تاس  ممنو   قانون  موجب
 از عباار   و پروپاگانادا  هماان  شاده،  ذکار  می ااق  02 مادۀ در که 3«جنگی تبلیغا »

 ها ملت یا ها دولت و کشورها تحریک سبب که تبلیغاتی های فعالیت و ارتبابا  هرگونه
 کارد،  آن از تاوان  مای  که برداشتی تنها پس. شود می جوییستیزه و جنگ تعارض، برای
 بتاوان  که عقاید و افکار تباد  به مربوط امکانا  و ابزار زا استفاده هرگونه که است این
 باشاد،  المللیبین رواب  در درگیری و تشنج ایجاد جهت در و نهاد آن بر را تبلیغا  نا 

 .0شود می خوانده جنگی تبلیغا 
 کرامت و ارزش با دررابطه تبعیض و جنگ از جلوگیری برای تقالء و تالش اهمیت
 از پار  تااریخ . اسات  قرارگرفتاه  شناساایی  ماورد  وسیعی سطح رد بشر حقوق و انسانی
 و کشای نسل نظامی، هایدرگیری مدارا، عد  نژادپرستی، به تحریک و تجاوز هاینمونه
 بار  خشاونت  و تبعایض  فراخوانادن  و جناگ  برای تبلیغا . است علیه بشریت جنایت
 حقاوق  المللیبین اقمی  در مندرج بشر حقوق نقض به منجر عقیده یا نژاد ملیت، مبنای
 در منادرج  مسالم  و برابار  حقاوق  و انساانی  کرامات  همچنین. شود می سیاسی و مدنی

 اسااع  و پایاه  عناوان  باه  را بشری خانوادۀ اعضای تمامی برای المللیبین استاندارهای
 . 1دهند می قرار تجاوز مورد جهانی صلح و عدالت آزادی،

 از منظاور . رود مای  شامار  باه  افراد بیان دیآزا بر محدودیت نوعی آمیزتنفر بیان من،
 و جامعاه  در شاود  باعاث  کاه  است بیاناتی و سخنان کلما ، کارگیری به تنفرآمیز، بیان
 اخاتالف  ایجاد اجتماعی و سیاسی های گروه و نژادها ادیان، ازجمله مختلف اقشار میان
-خشونت اقشا من حتی و تبعیض تنفر، تنش، خشونت، ظهور و بروز ساز زمینه یا کرده

                                                           
1. War Paropaganda. 

 در جنگای  تبلیغاا   ممنوعیات /جناگ  در تبلیغاا   نقاش  بررسی مقاال  مجموعه شوشتری،عباسعلی، عظیمی .0
 3121نگی،فره مطالعا  و انسانی علو  معاصر،پژوهشگاهالملل  بین حقوق

3. Ipid,p:13. 
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 و نیست اخالقی صرفاً ممنوعیت یک میز،تنفرآ بیان ممنوعیت. شود مسلحانه گاه و آمیز
 انگااری  جار   المللای،  باین  مختلاف  مقررا  موجب به بشر المللی حقوقبین نظا  ببق

 و تبعایض  و کشاتار  و جناگ  برای تبلیغ خشونت، به ترلیب و تحریک چون مصادیقی
  شوند. می محسوب کشورها تعهدا  جمله از ممنوعیت کار تنفر، در

3 
 تبلیغ زیرا ؛0اندمتصل یکدیگر به ذاتاً 02 ماده دو  و او  بند که گفت توان می لذا     
 ناژادی  ملای،  تنفر به ترلیب اساع بر خشونت به تحریک از قالبی واق، در جنگ، برای
 منجار  ناگ ج خاود  و جناگ  بارای  تبلیغ به اللب خشونت به تحریک. 1است مذهبی و
 معناای  باه  دو  بند و است جنگ به مستقیم تحریک معنای به ماده این او  بند. شود می

 کاه  دلیال  ایان  باه  دو  بناد  حفح بر کشورها برخی البته،. است جنگ بر مقد  تبلیغا 
 از جلاوگیری  و پایدار صلح تأمین و تضمین برای تنهایی به جنگ، برای تبلیغ ممنوعیت
 .2ورزند می اصرار بود، نخواهد موثر جنگ

. یکدیگرناد  مکمال  و متفااو   می اق 02 و 39 مادۀ اهداف که است ذکر به الز      
 حاق  یاا  و می اق 8 و 08 مواد در حیا  بر حق و تبعیض عد  بر حق جهت در 02 ماده
از دسات   از جلاوگیری  هدف با 02 ماده. شود می برده کار به 32 ماده در عقیده ابراز بر

 کشاورها  سوی از خاص پاسخی ماده این. باشند می ها انسان علیه تبعیض و زندگی دادن
 لاذا  و کارده  ملاز   را  کیفاری  قاوانین  بیشتر) قوانین توس  مستقیم قانونی ممنوعیت و

 تحات  شاده  محادود  ممنوعیات  شامل تنها 39 مادۀ اما است؛ الزامی آن های محدودیت
 زیاانی  و ضرر تنها و است جازم آن هایمحدودیت لذا و شود خاص می و معین شرای 
 نظام  ملای،  امنیات  دیگاران،  آباروی  و حی ات  یاا  حقوق بر است ممکن بیان آزادی که

 بیان بشر حقوق کمیته. 5گیرد می نظر در را کند وارد عمومی اخالق و سالمت یا عمومی
 منادرج  محادودیتهای  و است وابسته یکدیگر به می اق 02 و 39 مواد اجرای که کند می
 بایاد  هاا  دولت بنابراین  12 نظریه 52 بند. )است منطبق نیز 39 ماده 1 بند با 02 هماد در

                                                           
 نظاا   پرتاو  در ایاران  حقاوقی  سیساتم  در اجتماعا  آزادیهای  چالش مهدی، محمد کمالوند، و اسالمی، رضا .3

 .392 ،ص 9131 ، 52 شماره ی،الملل بین حقوقی مجله بشر، حقوق المللی بین
2. Ipid, p:14.  

 http://maqami.blog.ir. 3190 بیان، آزادی المللیبین هایمحدودیت امیر، مقامی، .1
4. Ipid.  
5. Ipid, p:17. 
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 .3نمایند وض، 02 ماده اجرای برای را مناسب قانونی هایمحدودیت
 بخاش  یاک  دموکراتیاک  و کارآماد  توجه به مطالب فوق، باوجود آنکه رساانۀ با     
 دموکراسای  و صالح  سمت به گذار یک ایجاد جهت در تالشی و جوام، برای ضروری
 ایوسایله  قاادر اسات   شاود،  ای ازاین رسانۀ کارآمد محسوب مای گونه وکامپیوتر 0است
 عناوان  باه  آن بریاق  از و گاردد  جواما،  خاص اقشار و گروه علیه نفر  افزایش برای
 منتشار  و تارویج  منتقل، انگیزنفر  تبلیغ از خطرناک اشکا  تبلیغا ، اصلی دهندۀانتقا 
 باا  و آمیاز خشاونت  افکاار  ارائۀ و تبلیغا  بریق از ای خشنرایانه های بازی لذا. 1شود

 ابالعاا ،  آزادی و بیاان  آزادی جملاه  از بشر حقوق اساسی های آزادی از سوءاستفاده
 تهدید را المللیبین امنیت و صلح جمله از المللیبین مهم هنجارهای و ها ارزش اصو ،

 باه  توسال  و ورزیخشونت،کینه جنگ، مانند المللیبین هایرذیلت و هازشتی متقابالً و
  .دهند می ترویج را زور

 هادف  با بنیادین های آزادی و بشرحقوق از حمایت جهت در ها تالش رو از این      
 صالح  جملاه  از المللای باین  هنجارهاای  رعایت تشویق با جنایت، ارتکاب از پیشگیری

 بشر لایی آرمان زیرا. 2شوند مواجه هایی تمحدودی با است ممکن راستا این در و است
 زنادگی  از خشونت آن نتیجۀ در که است امنیتی و صلح به دستیابی المللی،بین سطح در

 نقاش  و ارتبااط  بناابراین  بازیاباد؛  را خاود  جایگاه آدمی، منزلت و بسته بر رخت انسان
 بسیار المللی نبی امنیت و صلح بیشتر چه هر تقویت در بشر اساسی های آزادی و حقوق
  .است نزدیک
 
 .آزادی علیه صلح؟2
 شاده  رسانه ادبیا  وارد گذشته دهۀ چند بی که است ایواژه ایرسانه خشونت    
-فنااوری  شاک بای . است یافته بسیاری رواج آن از استفاده اخیر، سا  چند در اما. است

 بسایاری  ثیرتاأ  مفهاو   ایان  گساترش  در ناوین،  ایرسانه هایسرگرمی و ارتبابی های

                                                           
 .http://maqami.blog.ir. 3190 بیان، آزادی المللیبین هایمحدودیت امیر، مقامی، .3

2. Mendel ،T. and Salomon, E., Freedom of Expression and Broadcasting Regulation, 

PUBLISHED BY UNITED NATIONS EDUCATIONAL,SCIENTIFIC AND CULTURAL 

ORGANIZATION (UNESCO) 2011, p.8-9.  
 .035ص ، 3128 خرسندی، انتشارا  تهران، او ، چاپ اینترنت، و بشر حقوق مهناز، بهراملو، و قاسم زمانی، .1
 382.ص ،3121مجد، اتشارا  تهران، او ، چاپ ی،الملل بین امنیت و صلح بشر، حقوق امیرساعد، وکیل، .2
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 ایان  اناوا   از مملاوء  جدید، هایسرگرمی از یکی عنوان به ایرایانه های بازی. اندداشته
 این اصلی موضو  به ای،رایانه های بازی در خشونت است مسلم آنچه. هاست خشونت
 آماوزش  را بودن خشن که است آلی ایده محی  ها بازی این و است شده تبدیل صنعت
 .3کنند ایفا را آمیزخشونت های نقش آنجا در شوند، می جبورم کاربران و دهد می

 هاا  فرهناگ  ساری  یک به که است فرهنگی خشونت ها،خشونت انوا  از یکی      
 و قباو   قابال  درگیاری  یاک  به واکنش در فرهنگ آن در خشونت اعما  که دارد اشاره
 ناو   ایان  القاای  صادد  در خشن ایرایانه های بازی که گفت توان می. 0باشد می مشرو 
 دنیاای  یاک  چیاز  هار  از بایش  هاا،  باازی  ناو   این زیرا. باشند می افراد میان در فرهنگ
 فرهناگ  پیچیاده  و مکارر  تعاامال   اثار  در آنهاا  از اساتفاده  راستای در که انداجتماعی
 جامعاه  کاردن  بازی نوعی از باید ها بازی نو  این در بالستورف تعبیر به. شود می ساخته

 باا  هاا  رسانه که است اهمیت حائز نکته این اینجا در. گفت سخن فرهنگ دنکر بازی یا
 تجاانس  و همساویی  و همناوایی  باعاث  مخاببان به الگوها و هنجارها، ها، ارزش انتقا 
 به اجتما  افراد امروزه که آنجا از دیگر، عبار  به. شوند می جامعه افراد عملی و فکری
 آنهاا  رهگذر از را دنیا اندیشند، می آنها بریق از اند،اطارتب در ها رسانه با ایگسترده بور
   .1دهند می سامان آنها از برگرفته الگوهای براساع را خود رفتارهای شناسند و می

 تعااریف  و اصطالحا  انوا  از استفاده با خشن ویدئویی های به بورکلی، بازی     
 باه  «تجاوز» و «خشونت» از ستفادها با اوقا  وگاهی تهاجمی، نتایج و تجاوز به توجه با

 تهاجمی نتایج از ایگسترده بیف از نمایندگی به «تجاوز» از استفاده با یا یکدیگر، جای
 بارای  کاه  اسات  رفتااری  عنوان به معموالً پرخاشگری زیرا. گیرند می قرار مطالعه مورد
 شاکل  یک نعنوا به تواند می خشونت .2شود می گرفته نظر در دیگران به رساندن آسیب
 نتیجاه  در و قادر   یاا  فیزیکای  نیاروی  از عمدی استفاده یا و تعریف تجاوز از افرابی
 را خشن ویدئویی های بازی از استفاده اللب محققین. دارد دنبا  به را دیگران به آسیب

                                                           
 .22 ص ،3122 ،31 شماره روز، آوردره یفصلنامه فردا، نسل مربیان ای،رایانه هایبازی رضا، سعید اللهی،اسد .3
 .321 ،ص3121مجد، ،اتشارا  او ،تهران ی،چاپالملل بین امنیت و بشر،صلح وکیل،امیرساعد،حقوق .0
 مقااال   چکیاده  منااظره،  شیوۀ و دنق حوزۀ در تلویزیون نقش الهه،بررسی ابوالحسنی، و عبدالرحمن فر،حسنی .1

 3ص ،0،3190 فرهنگ و رسانه ای رشته بین مطالعا  پژوهشی علمی
4. Gentile, D. A.  and Anderson, C. A. Media Violence and Children,CHAPTER 7( Violent 

Video Games: The Newest Media Violence Hazard),A COMPLETE GUIDE FOR 

PARENTS AND PROFESSIONALS,2003,p.5 
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3نگرند. می قتل جر  اعما  برای بالقوه عامل یک عنوان به
   

 شاده  مشاخ   بشر، حقوق مداف، گروه وس ت ایرایانه بازی بررسی با همچنین    
 بشردوساتانه  حقاوق  و بشر حقوق هایآموزه و مفاهیم با خشن های بازی اک ر که است
 عمال  هار  انجا  و هستند تعارض در دارند، المللیبین امنیت و صلح با وثیقی ارتباط که

 منظاور  باه  بشار،  حقاوق  ماداف،  های گروه.دانند می مجاز مجازی جهان در را لیرانسانی
 را آنهاا  از تعدادی جنگی، ایرایانه های بازی در بشر حقوق قوانین رعایت میزان بررسی
 بازیکناان  باه  اساسای،  های آزادی و قوانین از تخطی با ها بازی این دریافتند و کرده اجرا
 هاساختمان و کنند شکنجه را اُسرا بکشند، را ها انسان دهند می امکان مجازی صور  به
 فرد متقابل تعامل باالی ها، سطح بازی بررسی دلیل. نمایند تخریب را مسکونی منابق و
 هماین  باه . دهاد  می افزایش فرد روی بر را بازی تأثیرگذاری نتیجه، در که است بازی با

 هاای  میادان  موقعیات  سازی شبیه به ها بازی و شده کدر مجاز و واقعیت میان مرز دلیل،
 را صالح   بشار  حقاوق  لذا واضح است که  فقادان  . 0شوند می تبدیل واقعیت در جنگ
 شاده  شورش به منجر است ممکن بشر حقوق رعایت عد  که تعبیر این به کرده تهدید
 .بیانجاماد  المللای  باین  مخاصامۀ  یک به تواند می و است داخلی خشونت عامل خود که

 صالح  سااده  عباارتی  در و کارد  تعریاف  بشار  حقوق عنصر بدون تواند نمی صلح یعنی
 .1نباشد بشر حقوق اگر باشد تواند مین

 مسایر  کنناادۀ  تعیااین  ای رسااانه  هااای  لو  جهانی بازارهای کنونی، شرای  لذا در
 در هاا  انساان  اک ار  انسانی شاأن و یافتاه افزایش را ها انسان برخی محرومیت که هستند
-تیزهسا  و جناگ  موجباا   انسانی کرامت و رعایتشان عد  که گیرد، می نادیده را جهان

 اصاو   بار  کاه  کند می ادعا جهانی رسانۀ امروزه اگر حاالیکه در کند؛ می فراهم را جویی
 ها انسان همۀ مورد در را ادعا این بتواند باید است، مبتنای انسانی کرامت حفح و آزادی
 کاه  اسات  ایان  جهاانی  هاای رسانه در اخالقی ضارور  نخساتین بنابراین،. کند اثبا 
 آزادی هاای  زمیناه  و قرار دهد اعتراض ماورد جهاان در را انساانی نشاأ گارفتننادیده

                                                           
1. Busching , R., Allen, J. J., & Anderson, C. A. (in press). Violent media contents and 

effects.  In J. F. Nussbaum (Ed.) , Oxford Research Encyclopedia of Communication. New 

York: Oxford University Press.2015,p.3 
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 .3سازد فراهم را جهان شهروندان همۀ
 . پرندگان خشمگین4.0
 Fry Me To Theناا   باا  خشامگین  پرنادگان  پربرفدار بازی هاینسخه از یکی در

Moon ، کاه  ناد برو آنها ساختن نابود و خود دشمنان جنگ به ای سیاره در باید کاربران 
 دسات  باید کاربران نیز بازی این 32 مرحله در همچنین. است ایران نقشه به شبیه کامالً
. دارد کشاورمان  در موجود های خانه به زیادی شباهت که بزنند هایی خانه تخریب به به

 در «میالد برج» بودن نمایان و ایران نقشه به شبیه ای سیاره روی ها خانه این گرفتن قرار
 ماوانعی  تخریاب  باه  موظاف  را گیمرهاا  باازی  این. است مدعی این بر لیلید آن وس 
 را کااربران  باازی  ایان  ساازندگان . دارد مسالمانان  مساجد به زیادی شباهت که کند می

 مساجد  تخریاب  باه  دسات  بارها و بارها مرحله، این از گذشتن برای تا کنند می موظف
 شادن  نهادیناه  ماان،  تنهاا  نه ها بازی این! ببرند بین از را مسجد داخل هایخوک و بزنند
 و تجااوزگری  اللاب  بلکاه  شاود،  مای  ساا   و سان  کام  بازیگران میان در صلح مفهو 

 .0کند می عادی آنها برای نیز را ورزیخشونت
 .  کارگامدون4.۸

 صادای  و گیرناد  مای  جایزه عابران عا  قتل برای بازیکنان ،Carmageddonدر بازی 
 بایاد  امتیااز  کساب  بارای  و شاود  مای  اضافه رئالیستی های جلوه به ها استخوان شکستن
 .نمود عا  قتل را پلیس و عادی مرد  و عابران و داد انجا  قانون خالف اعما 
 راشیا . نو4.9
 "No Russia" ی مرحلاه  باازی  ایان  مراحال  و هاا  صاحنه  انگیزترینبربحث از یکی
 فرودگااه  در نظامیاان لیر ارکشت به دست بایستمی آن در مخابب که است  نه )روسیه
 گنااه  توجیه، این با ماکاروف والدیمیر یعنی بازی قهرمانضد شخصیت تا و بزند روسیه
 راه را آمریکاا  علیاه  روسیه جنگ آتش و بیاندازد آمریکایی نیروهای گردن به را کار این

  1.بیاندازد

                                                           
 و انساانی  علاو   شاگاه پژوه فرهناگ،  و رساانه  فصالنامه  جهاانی،  رساانه  در اخالقای  اصو  مریم، پور، صان،  .3

 .93 ص ، 3190 ،0 شمارۀ سو ، سا  ، فرهنگی مطالعا 
2. http://www.asriran.com/fa/news/22 

3. http://forum.hammihan.com/thread169331.html. 
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 کامبت . مورتال4.4
 انجاا   باا  حریف، کردن او  ناک از پس بازیکن کامبت، مورتا  های بازی سری در
این بازی . کند می خود حریف نمودن م له به اقدا  ،Fatalityبه  موسو  کننده تما  فنونی
 ببا،  باه  و دارد وجاود  هاا  انسان شکنجه و کردن م له سربریدن، نظیر هایی صحنه از پر

 در نیاز  را اعماالی  چناین  انجاا   حتی و دیدن به گرایش و تمایل وقای، این سازی  عادی
 .3است برده باال مخاببان
 9 فیلد . بتل4.1
 بشار  حقوق و ثبا  و صلح حامیان نقش همیشه که آمریکایی نیروهای بازی این در

 روی ایاران  مرد  با جنگ به و داده جرا  خود به بار این دارند، ها بازی و ها فیلم در را
 باازی  ایان  ایرانی یک گرا و است شخ  او  تیراندازی بازی یک بازی این.  اند آورده
 باه  و گرفتاه  دسات  باه  اسالحه  مجاازی  فضای در که است این آن معنی دهد، انجا  را

 .0جنگد می هموبنش برادران و خود میهن علیه هاآمریکایی همراه
 هااى  باازى  در آمیزخشونت مکرر هاىنقش ایفاى مشاهده با نوجوانان و لذا کودکان

 و داشات  خواهند افراد علیه خشونت به نسبت کمترى حساسیت زمان مرور به اى رایانه
 و تلقا   بارز  احسااع،  تدریج به و شد خواهد کمتر جر  این قربانیان با آنها همدردى
 پدیاده  و عاادى  امار  یک عنوان به آن به و کرده تغییر خشونت مورد در آنان هاى ارزش
 .1نگرند م  عموم 
 

 المللی و چالش مسئولیتتعهدات بین .1
 المللی غیردولتیبازیگران بین. نقش 1.0

هاای  ای شارکت های رایانه امروزه از جمله براحان، سازندگان و تولیدکنندگان بازی
باشند که به بازیگران لیردولتی در ساطح جهاانی باه خصاوص در زمیناۀ       چندملیتی می

 ترانزیساتورها  و تلویزیون رادیو، تولید های شرکت تاریخ بو  اند. دراقتصاد تبدیل شده
 آمریکاایی  کمپانی. اند برداشته ها بازی این توسعه در موثری های الکتریکی گا  وسایل و

                                                           
، )ای رایاناه  هاای  باازی  در خشاونت  شناسای  آسایب  (بار خشونت های بازی ی نتیجه خشن باللی، محمود، نسل .3

WWW.RAHEBARTAR.IR. 
2. http://onib.ir/News/Item/10218/2/-Battlefield3.html 
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 هاا شارکت  گاذارترین تاثیر از «ماگناوکس» شرکت و «سگا» ژاپنی هایشرکت و «آتاری»
 باه  بارای  افزارهاا  نار   ایان  تولیدکنندۀ هایشرکت 3.اندبوده ایرایانه های بازی زمینۀ در

 سارمایه  و قادر   صااحبان . 0کنناد  نمی رعایت را اخالقی اصل چهی سود دست آوردن
 تار  محکم جهان مرد  پای و دست بر را اسار  بندهای تازه، شگردهای با که کوشند می
 و هابرنامه و هانمایش ها،داستان تولید با جمعی، ارتباط وسایل کمک به رو، از این. کنند
 آناان  فرماان  بباق  تاا  اندکرده تبدیل دور اهر از کنتر  به را مخابب انحرافی، های بازی

 .کنند حرکت
 تولیدکنناده،  هاای شارکت  کاه  است آن نشانگر ای،رایانه های بازی کلی بررسی      

 اصالی  عامال  ساه  از بیشاتر،  فاروش  آن دنباا   باه  و نوجواناان  و کودکاان  جذب برای
 خشاونت  جاز  پیامی هایی،رسانه چنین لذا. کنند می استفاده شهو  و وحشت خشونت،

 مشاکال   بار  عاالوه  ایرایاناه  هاای  باازی  بیشاتر  همچنین .1داشت نخواهند انحراف و
 ساازندۀ  هاای شارکت  و کشاورها . اناد شاده  براحای  خاصی هایسیاست بنابر اخالقی،
 در کنند می تحمیل آنها به المللبین صهیونیسم و ها دولت که را سیاسی مقاصد ، ها بازی
 ساوی  باه  حملاه  بیشترین. کنند می دیکته کاربران به را مقاصد نای و گنجانند می ها بازی

 باا  گار سالطه  گرهاای  کانش  اماروزه  تاجاییکاه  است؛ خاورمیانه کشورهای و مسلمانان
 باه  و داده قارار  سالطه  تحات  و تساخیر  را کشاورها  هزیناه،  بی هیچ و خود های بازی

 تولیدکننادۀ  کاه  ،Kuma War آمریکاایی  شرکت. کنند می وارد لطمه آنها ارضی تمامیت
 ماورد  در جدیادی  بازی است، آمریکا دولت نف، به سیاسی و جنگی ای های رایانه بازی
 ناو   ایان  در. اسات  کارده  عرضه Iran Assult نا  به ایران ای هسته تاسیسا  به حمله
 نفار  یاک  نگهباناان،  کشاتن  و نظناز  تاسیساا   باه  حملاه  ضمن آمریکایی سرباز بازی،

 .2دهد می نجا  شده اسیر آنجا در که آمریکایی
 هاای  شارکت  جهانی، اقتصاد پهنۀ اصلی جمله بازیگرانهمانگونه که قبالً ذکر شد، از

 را آنهاا  عمدتاً پژوهش ادبیا  در که هستند  TNCs) فراملیتی یا و  MNCs) چندملیتی
 و اسات  حرکات  در افزار نر  سمت به  ICT بازار برند. امروزه می کار به یکدیگر معاد 

                                                           
 .17 همان، ص .3
 .23همان، ص  .0
 .18همان، ص  .1
 .20همان، ص  .2
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هاای   باازی  فاروش  از 0220 ساا   چندملیتی در افزاری نر  های شرکت و ولیدکنندگانت
 نظار  از کاه  آنجا از پس،. ساختند خود نصیب میلیارد دالر 1/32 معاد   سودی ای رایانه

 کاه  اسات  شاده  موجب سوددهی، این بودند، سودآور ها بازی این از بسیاری اقتصادی،
 هاای  باازی  ارایاۀ  و محصاوال   بیشاتر  فروش یبرا ها شرکت این میان شدیدی رقابت
 نفاوذ  تحات  هاا شارکت  ایان  حاا  حاضار،   در. شاود  ایجااد  نوجواناان  برای تر جذاب

 محوریت و هستند اروپایی کشورهای و ژاپن آمریکا، مانند جهانی دارسرمایه کشورهای
 یان ا لاذا  اسات؛  شاده  تعریاف  داری سرمایه یا کاپیتالیسم نظا  بر مبنای ها حکومت این

 هار  باه  ساود  معنای به مرکانتیلیز  مکتب به توجه با و خود اقتصاد فکر به تنها کشورها
 اصال  هیچ رعایت به و بوده ای های رایانه بازی ارایۀ در سود کسب دنبا  به فق  قیمت،
 .3نیستند پایبند اخالقی

 هبا  کاه  متخصصان، افراد و سازندگانی تمامی با عنایت به این مباحث، الز  است که
 در جاذابیت،  که نکته این به باید کنند، می نقش ایفای ایرایانه بازی یک خلق در نوعی
 بایاد  عمال  ابتکار و خالقیت با بلکه نیست، افراد شخصیت در مخرب عوامل از استفاده

 دار خدشاه  را افاراد  انساانیت  خاوی  و خلق و مذهبی هویت که پرداخت آثاری خلق به
 .نباشندنسازند، مروج خشونت و کینه 

 ها و مسئولیت پیشگیری دولت . تعهد1.۸
 امنیات  و صالح  مانند جهانی های ارزش و اصو  برخی رعایت در ها دولت تعهدا 

 حیاا   ضاروریا   و الزاماا   از برگرفتاه  بشاری  حقاوق  بنیادین مقررا  و المللیبین
 ساطح  باه  نیاز  المللای باین  هاای مسائولیت  و تعهدا  این میزان هاست و دولت جمعی

 مفهاو   در بنیاادین  تغییار  در تاوان  مای  را تعهادا  . دارد بستگی آنها اجتماعی عامال ت
 باه  هاا  انساان  مبر  نیاز و انسانی مفهو  به نظامی مفهو  از رفت برون و المللیبین امنیت
 .  دید المللی بین تهدیدا  نوین اشکا  مقابل در مراقبت

 که همانطوری بشری حق یک وانعن به امنیت برقراری در ها دولت به بورکلی تعهد
اسات؛   بنیاادین  و اساسی تعهد آید، یک می بر متحد ملل منشور 58 و 55 ماده مفهو  از

 بشار  حقوق بر مؤثر و جهانی احترا  یعنی 55 مادۀ پ بند مقررا  اجرای برای بنابراین
 امنیات  بار  همگای  کاه  اهاداف  ساایر  و تبعایض  بدون و همه برای اساسی های وآزادی

                                                           
 .23همان، ص .3
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 میسار  واکنشای  هاای پیشگیری حتی و زور و قهریه قوای راه از دارند، تنها تکیه جهانی
 و تادوین  بارای  هاا  دولت است، اقدا  جهانی همکاری و هماهنگی نیازمند نیست، بلکه

 باه  هاا  دولت گرایش از نشان المللی نیز بین اسناد در پیشگیرانه مقررا  و مفهو  توسعۀ
 صلح و حفح و بشر حقوق از حمایت که گفت توان می بنابراین 3.دارد تعهد این اجرای

 تعهادا   باه  را آنهاا  اشاتراک  وجاه  ایان  کاه  دارناد  مشترکی وجوه المللی بین امنیت و
 هاا  دولات  نتیجاه  در. کند می رهنمود بشر حقوق و امنیت حفح برای ها دولت پیشگیرانه
 تهدیاد  را افراد  حیا که جرایمی و آمیز خشونت اقداما  از پیشگیری منظور به مکلفند
  امنیات  و آراماش  تقویات  ضامن  بایاد  تادابیر  ایان  .نمایند اتخاذ را الز  تدابیر کنند می

  0.کند فراهم زندگی حق حفح برای را الز  تضمینا 
 تعهادا   بر مبنی سیاسی و مدنی المللی بین می اق 0 ماده تفسیر در بشر حقوق کمیته
 حقاوق  کلیاه  به باید که است این ها دولت یکل تعهدا : »دارد می بیان  عضو های دولت
. کنناد  تضامین  خاود  قلمرو در افراد کلیه به نسبت را آن اجرای و گذاشته احترا  می اق
 یاا  دولتای  هایحاکمیت دیگر و مقننه و قضاییه و مجریه قوای دولت، های بخش تمامی
. هستند ضوع های دولت تعهدا  ایفای مسئو  محلی یا ایمنطقه ملی، سطح در عمومی
 از و کنناد  پرهیز می اق در شده شناخته رسمیت به حقوق نقض از باید ها دولت بنابراین
 برای را الز  شرای  و نمایند پیشگیری حقوقی و حقیقی اشخاص سایر توس  آن نقض
. است انگاریجر  و پیشگیری روش روش، ترینعمده که کنند برقرار حقوق این تحقق
 وسایله  به تعهد عبارتی به یا الز  های مراقبت اعما  به تعهد یریپیشگ به ها دولت تعهد

 در انگااری جار   به مکلف ها دولت و است نتیجه به تعهد انگاری جر  به تعهد است؛ اما
 .1هستند خود داخلی حقوق

 باازیگران  تعاارض  و تعامال  عرصاۀ  المللای بین اما نکتۀ اساسی این است که عرصه
-باین  روابا   باه  سنتی نگرش در. هستند متفاوتی عالیق و مناف، دارای که است متعدد

 در جدیاد  باازیگران  ظهور. شوند می محسوب این رواب  اصلی بازیگران ها دولت الملل
 بیشاتری  متعاارض  احتمااالً  و متعادد  عالیاق  و مناف، وجود معنای به المللیبین عرصه

                                                           
، ص 3191میازان،   او ، تهاران، نشار   ، چااپ  دولتها یالملل بین تعهد)جهانی جرایم از مد، پیشگیریبارانی، مح .3
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 چناد ملتای   هاای  شرکت و المللبین رواب  در ای برجسته نقش و اهمیت اقتصاد،. است
 های شرکت. دارند الملل بین سیاست در بیشتری نفوذ حوزه آن اصلی بازیگران عنوان به

 آنهاا  قدر   3.شوند می محسوب المللبین رواب  عرصه قدرتمند بازیگران از چند ملتی
 بااالی  نفاوذ  میازان  از بلکه دارند اختیار در که است مالی بزرگ مناب، خابر به صرفاً نه
 بارای  زنادگی  الگاوی  و سابک  ایجااد  در آنها نقش و جهان مرد  عمومی افکار در هاآن

 در سیاسای  قادر   در ایمالحظاه  قابال  نفوذ دارای آنها. شود می ناشی نیز جهان مرد 
 اقتصااد  شادن  جهانی در آنها. برخوردارند زیادی گری البی توان از و هستند ها حکومت

 عناوان  باه  هاا  دولات  نقاش  شادن  رناگ کم در عمالً و دارند محوری نقش ارتبابا  و
 پرداخات  عاد   با آنها. دارند اساسی نقش المللیبین عرصه در رقیب بازیگران ترین مهم

 افاو   در هاا  دولات  مقررا  و هامحدودیت و مرزها گرفتن نادیده و ها دولت به مالیا 
 هارائا  و ملای  دولات  تضعیف در اساسی نقش ضعیف کشورهای در بخصوص ها دولت
کنتار   »هاا را از  پدیده جهانی شدن، رساانه  0.دارند ها دولت برای جایگزین هایحل راه

توان بازیگران پیادا و ناپیادای صاحنه     ها خارج کرده است و به وضوح می دولت« کامل
های رادیویی های چند ملیتی را حس نمود که با تأسیس شبکه ارتبابا  از جمله شرکت

ای باا مضاامین   های رایانه های اینترنتی و انوا  بازی سایتوب ای وو تلویزیونی ماهواره
کنناد. ایان در حاالی     متنو  و آثاری فراتر از قلمرو دولت محل فعالیت خود ایجااد مای  

الملل ارتبابا  در دورانی شاکل گرفات کاه    است که عمالً پارادایم نخست حقوق بین
اناد. ایان ساهم    المللای داشاته  بینها بیشترین سهم را در تولید محتوای ارتبابا   دولت

امروزه )به بور مستقیم ، چشمگیر نیست. عالوه بر این، ایجاد تعهداتی در زمینه حقوق 
نفا،   الملال ارتباباا ، ذی  ها، اشخاص را نیز در قبا  رعایت حقوق بین بشر برای دولت
 کرده است.  

ضعیت کناونی،  ای در وهای رسانهها بر فعالیت در خصوص مسأله عد  کنتر  دولت
شاود.   ها مطارح مای   الملل به دولتچالش عد  قابلیت انتساب اعما  خالف حقوق بین
می ااق یاا    02المللای )فارض: مااده    زمانی که یک رسانه محتوایی برخالف مقررا  بین
کناد، آیاا دولات محال فعالیات رساانه        مداخله در امور داخلی کشور دیگر  منتشر مای 
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  این محتوا دارد و باید بابت این محتوا اقداما  جبرانای باه   المللی در قبامسئولیت بین
های قضایی مؤثری برای نظار  بار  الملل مکانیز عمل آورد؟ در شرایطی که حقوق بین

-رسد به نحو دیگاری بتاوان مسائولیت    رفتار بازیگران لیردولتی در بر ندارد، به نظر می

حو  نمود. اصل اولیه در ایان مبحاث،   ها م های ناشی از این دسته ارتبابا  را به دولت
المللی دولات )کمیسایون   بر اساع مقررا  فصل دو  برح مواد راج، به مسئولیت بین

هاای وی     این است که هر دولتی مسئو  اعمالی است که ارگان0223الملل، حقوق بین
ون برح مواد . صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران که ببق قان 2دهند )ماده  انجا  می

 3شود، یک ارگان دولتای مشامو  ایان مبحاث اسات.      اساسی زیرنظر حکومت اداره می
رفتار شخ  »برح مواد  2عالوه بر این در مورد اعما  بازیگران لیردولتی، مطابق ماده 

شاود در صاورتی    الملل فعل دولت تلقی مییا گروهی از اشخاص به موجب حقوق بین
ار فوق در واق، به دستور، تحات هادایت یاا    که شخ  یا اشخاص مزبور در انجا  رفت

المللای دادگساتری در قضایه نیکاراگوئاه معیاار      دیوان باین « کنند. کنتر  دولت عمل می
بودن آن دانست. بنابراین هدایت، دستور یاا کنتار  کلای یاا لیرماؤثر،      « مؤثر»کنتر  را 

ولات نخواهاد   الملل، موجد مسئولیتی اولیه بارای د محتوای منتشرشده مغایر حقوق بین
 0بود.

ها تصور نمود. نخست مسئولیت  توان دو نو  مسئولیت برای دولت با این تفاسیر می
-م بت که عبارتست از تعهد به انجا  اقداما  الز  برای تضامین اجارای مقاررا  باین    

المللاای، بااه خصااوص در زمینااه تضاامین رعایاات حقااوق بشاار و مالحظااا  حقااوق  
ها بایاد قاوانین مناساب     ی . برای این منظور دولتبشردوستانه )ازجمله حمال  سایبر

ها را  می اق تدوین، آزادی 02و  39برای انجا  تعهدا  خود نظیر تعهدا  ناشی از مواد 
انگاری، سپس تحت تعقیاب قارار داده و   الملل را جر تضمین و موارد نقض حقوق بین

 نااظر  تمهیدا  و تدابیر یرتغی موجب تردید بی جهانی امنیت به مجازا  نمایند. زیرا نیاز
 و جهاانی  دورنماای  کاردن  درک اقاداما   و تدابیر این موضو  .شود می جر  کنتر  بر

 گساترش  و زیااد  تغییارا   سابب  باه  روز هار  که جهانی در. آنهاست کردن پذیر رویت
 فزونای  و رشاد  حاا   در متقابل تاثیرا  ابالعا  و ارتبابا  هایفناوری جدید اشکا 
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باود؛ ما الً وقتای فاردی از بریاق       خواهد گذشته از متفاو  مسائل، و اهاست، نگرانی
صاالح   کناد، دولات ذی   ها نسبت به ترلیب به جنگ، کینه و تنفر مذهبی اقدا  میرسانه

متعهد است نسبت به خاتمه اقدا  وی )درصور  استمرار  و مجازا  مناسب برای این 
عهداتی کاه برعهاده گرفتاه اسات،     عمل اقدا  کند و در صور  قصور، دولت در قبا  ت

مسئو  خواهد بود. دو  مسئولیت منفی اسات، یعنای عاد  ارتکااب تخلاف در ماوارد       
ها تحات دساتور یاا کنتار      مربوط به اقدا  و عمل دولت، ازجمله در مواردی که رسانه

های تحت دساتور،  نمایند. در این نو ، دولت باید تضمین کند که رسانهدولت عمل می
نمایند و در صور  نقض تعهدا  الملل عمل میکنتر  وی مطابق حقوق بین هدایت یا

مجم،  90/17قطعنامه  2یابد. بند  المللی میالمللی توس  رسانه، دولت مسئولیت بینبین
الملل عرفی تفسایر نماود. باه موجاب ایان بناد،        عمومی را نیز باید در پرتو حقوق بین

ویزیونی هستند که به وسیله آنها یا اشخاص تحات  های مستقیم تل ها مسئو  برنامه دولت
با توجه به توضایحا  فاوق، بادیهی اسات ایان مقارره        3شود. صالحیت آنها انجا  می

 تواند مسئولیتی کلی برای دولت ایجاد کند. نمی
 امنیت . نقش شورای1.9
. است المللیبین جرایم مصادیق از تجاوز، و عمل صلح نقض کنار در صلح تهدید  
 صالح  تهدیاد  اشاکا   که داشت توجه باید. است نکرده ارائه تعریفی جر  این از ورمنش
 خاود  باه  ناوینی  شاکل  زماان  هار  و یاباد  مای  تغییر المللی بین جامعه تحوال  پرتو در
 جدی بحرانی که گیرد کار به ایگونه به را خود رسانیابال  ابزار کشوری اگر. گیرد می
 کناد،  اخاتال   دچاار  را المللای بین امنیت و آورد اهمفر کشورها دیگر با خود رواب  در

 کارده،  آمیاز  مخاابره  را صلح بقای که تهدیدی با مقابله منظور به تواند می امنیت شورای
 وقتی. کند مقابله کشوری چنین با و گرفته بکار را منشور 7 ماده از ناشی خود اختیارا 
 ملای  امنیات  آن، بکاارگیری  ضامن  و باشاد  رساانی اباال   نوین ابزار به مجهز کشوری

 آناان  بارای  ناپاذیر  تحمل وضعیتی که ای گونه به کند مواجه تهدید با را دیگر کشورهای
 صالح،  تهدیاد  جاز  امار  ایان  و داده قارار  هدف را صلح فروپاشی واق، در آورد، فراهم
 شده ایجاد وضعیت تواند می امنیت شورای حالت این در. داشت نخواهد دیگری مفهو 
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 آن از جناگ  باروز  احتماا   کاه  ایگوناه  باه  الملال  بین رواب  در بحران) آمیزارانفج را
 باه  محقاق  را منشاور  19 مااده  موضاو   صلح، بر تهدید و کرده ارزیابی  شود برداشت
 .3آورد شمار
 نظرگارفتن  در باا  دهاد  مای  اجازه شورا این به امنیت شورای نامحدود صالحیت لذا
 ملال  اهاداف  مغاایر  کاه  ، ایرایانه های بازی جمله از) ابالعا  ترویج و تک یر و تولید
 فصال  چهاارچوب  در تصامیماتی  المللی، بین امنیت و صلح تهدیدکننده عنوان به متحد
 دعاو   از ایگساتره  تواناد  می تصمیما  این دامنه. نماید اتخاذ متحد ملل منشور هفتم
 تاا  هاایی،  باازی  چناین  تولیاد  از پیشاگیری  و المللای باین  تعهادا   رعایت به ها دولت

 شاورای  از توانناد  مای  نیاز  عضاو  هاای  دولت. در برگیرد را مصداقی و عینی تصمیما 
 آشاکارا  شاده،  تولیاد  بازی که جایی در بویژه کند؛ مداخله زمینه این در بخواهند امنیت
 ارضای  تمامیت نقض و تهاجم میدان در را بازیگر و است رفته نشانه را آنها ملّی امنیت

 باه  مرباوط  هاای  باازی  برخای  نظیار ) دهاد  مای  قرار خاص کشوری سیاسی استقال  یا
 پیشاگیرانه  تعهادا   انجا  به مایل یا قادر رب  ذی دولت و ، ایران و اسالمی کشورهای

 تواناد  مای  ذینفا،  عنوان به  فرضیا   مجازی) تهاجم مورد کشور نیست، خود تعقیبی یا
 جلاب  موضاو   این به را امنیت ایشور توجه بخواهد دبیرکل از منشور، 99 ماده مطابق
 .نماید

 ایری دتیج 

های ترویج صلح است؛ باویژه   مقابله پیشگیرانه از خشونت، یکی از مؤثرترین روش
اگر آموزش کودکان نه تنها خالی از مفااهیم متعصابانه و دیگرساتیزانه باشاد، بلکاه باا       

ه جامعاه بشاری   هاای آیناد   آموزش مدارا و صلح همراه شود، تأثیرا  پایداری در نسال 
کننده خشونت  ستیز که اللب آموزنده و عادیای صلحهای رایانه خواهد داشت. اما بازی

هاا در   کشند. شاید زمانی که اعال  شاد تروریسات  نیز هستند؛ این آینده را به چالش می
اناد، برخای در   ای بهره بردههای رایانه انفجارهای اخیر پاریس از ابزارهای ارتبابی بازی

انگیاز بعضای   هاای هاراع   های پاریس را باا خیاباان   خود، شباهت تصاویر خیابان ذهن
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مارور کردناد. در   ا   که در آن یک شخ  قادر به انجا  هرگونه جنایتی اسات ا   ها بازی
ها، عنصر خشونت با عنصر تجاوز و نقض حاکمیات ملّای کشاوری دیگار      برخی بازی

و بعضاً ایران  آمیخته شده اسات.  )معموالً کشوری خاص با نمادهای تصویری اسالمی 
های مرباوط باه   صالح به مسئولیت های ذی توجهی دولتکننده نشانه کماین روند نگران

ای کاه خشاونت و دیگرساتیزی افسارگسایخته ایان      تضمین حقوق بشر است؛ به گونه
می اق حقوق مدنی و سیاسای اسات و از آنجاا کاه      02و  39ها، نقض آشکار مواد  بازی

قوق بشر به خصوص در مورد آموزش کودکان و نوجوانان، بخشی الینفک از رعایت ح
-توان گوناه  المللی است و وضعیت حاضر را میتضمین حقوق بشر در آینده جامعه بین

المللی قلمداد کارد، حتای شاورای امنیات نیاز      ای از تهدید نر  علیه صلح و امنیت بین
را دارد. لذا نه تنها پیگیاری حقاوقی    گیری نوعی و عینی در این زمینهصالحیت تصمیم

هایی ضروری است، الز  اسات در ساطوح دیپلماتیاک نیاز توجاه       وضعیت چنین بازی
 المللی به این تهدید جلب شود.مجام، بین

 



ای در پیشبرد صلح و  های رایانه نگاهی بر نقش مثبت بازی

 المللی امنیت بین

 *زینب چهاردولی

 چکیده

  سده گذشته به بخشی جدانشادنی از ساازندگان فرهناگ    کم در بو ها دست رسانه
بعاد از    51/ 021اند. مجما، عماومی ملال متحاد بای قطعناماه        شده بشر امروز تبدیل

بر نقاش ماؤثر و    7دهنده آن، در ماده  و نا  بردن از عوامل شکل« فرهنگ صلح»تعریف 
های  نماید. بازی ها در ارتقای فرهنگ صلح تأکید می بخش رسانه جنبه آموزشی و آگاهی

اناد کاه     هاایی  ترین رسانه ای با صدها میلیون کاربر در سراسر جهان، یکی از جوان رایانه
اناد. مانناد هار رساانۀ      های مختلف سانی پیاداکرده   ای در میان گروه امروز جایگاه ویژه
هایی همساو و یاا مغاایر باا اهاداف و       توانند به کاربرانشان پیا  ها می دیگری، این بازی

المللای مخاابره نمایناد. در ایان      های ملل متحد در خصوص صلح و امنیات باین   ارزش
حفاح صالح و   »ای بار   هاای رایاناه   آنیم تا به جنبه م بت و ایجابی تأثیر باازی  نوشتار بر
ترین هدف منشور ملل متحد بپاردازیم. باه ایان منظاور      به عنوان مهم« المللی امنیت بین

ای در انتقا  فرهنگ صلح خاواهیم پرداخات    ای رایانهه نخست به بررسی پتانسیل بازی
های صور  گرفته برای آموزش فرهنگ صلح از  هایی از تالش در این میان به ارائه م ا 

پردازیم و در پایان از نگااه یاک پژوهشاگر حاوزه حقاوق       ای می های رایانه بریق بازی
ی گنجاندن مفاهیم مرباوط باه   ای برا های رایانه الملل پیشنهادهایی به سازندگان بازی بین

 ها خواهیم داد. المللی در بازی صلح بین
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 المللی، رسانه، فرهنگ صلح ای، صلح و امنیت بین های رایانه بازیواژگان کلیدی: 

 مقدم 

نظرهاایی وجاود دارد، ایان     اخاتالف  3ای های رایانه اگرچه در خصوص قدمت بازی
 آنهاا هاایی را نیاز باه      کردن کاربرانشان پیاا  ای در کنار سرگر   های رایانه نکته که بازی
ای تنها با هدف  های رایانه عموماً پذیرفته شده است. شاید نخستین بازی دهند، انتقا  می

ها دیگر از جانس   سرگر  کردن کاربرانشان آفریده شده باشند اما امروز نگاه به این بازی
ای باه عناوان فرصات و     هاای رایاناه   . امروز باازی 0نگاه به یک سرگرمی محض نیست

ها با علم باه   ناها و سازم شوند و دولت ابزاری برای انتقا  پیا  و آموزش نیز شناخته می
هاا بگنجانناد.    اند تا محتوای ماوردنظر خاود را در ایان باازی     اهمیت موضو  در تالش

، بارای  1متحده آمریکا که بیشترین میزان بودجاه نظاامی را در جهاان دارد    دولت ایاال 
. همچناین  2کناد  ای اساتفاده مای   تعدادیابی و جاذب نیارو در ارتاش از باازی رایاناه     اس

اماا ایان بادان     5شاوند  ای جنگی در این کشور ساخته می های رایانه پربرفدارترین بازی
هاای دیگار و حتای     اناد. دولات   های دیگر از این قافله عقب مانده معنا نیست که دولت

  گیری از ظرفیت کوشند با بهره الملل نیز می ا عفو بیننهادهایی م ل برنامه جهانی لذا و ی
. صالح و امنیات   8هاای ماوردنظر خاود را باه جهانیاان برساانند       ای پیا  های رایانه بازی
ترین هدف سازمان ملال متحاد اسات یکای از      المللی که ببق منشور ملل متحد مهم بین
تواناد بار آن ماؤثر     ناد مای  آموز ای مای  های رایانه ترین مسائلی است که آنچه بازی عمده

                                                           
هاای   توان بازی کرد رایاناه شخصای و کنساو     ه از ابزارهای دیجیتا  مختلفی میای را با استفاد های رایانه بازی .3

ای اشاره به همه انوا  این  های رایانه ها. در این نوشتار عبار  بازی های تلفن همراه و تبلت بازی و حتی گوشی
 شود دارد. ها به کار گرفته می ها فارغ از ابزار دیجیتالی که برای بازی با آن بازی

ای از   توان پرسید که آیا چیزی به اسم سرگرمی محض در عالم خارج وجود دارد و یا اینکاه هرگوناه   اساساً می .0
 سرگرمی حدی از انتقا  پیا  را برای مخابب/کاربر به همراه دارد؟

 :  بنگرید به 0235و  0232های  های نظامی جهان در سا  برای مقایسه بیشترین بودجه .1
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/defence/11936179/What-are-the-biggest-defence-

budgets-in-the-world.html  
ای است که ارتش ایاال  متحده آمریکاا باا اساتفاده از     عنوان بازی رایانه  America’s Army« )ارتش آمریکا» .2

 کند. آن اقدا  به جذب نیرو می
اشااره نماود کاه در ایااال       Call of Dutyای پربرفادار   های رایاناه  توان به مجموعه بازی به عنوان نمونه می .5

 شوند. متحده آمریکا ساخته می
هاایی   نموناه   Amnesty- The gameو  food force ،ر، القوه الخاصه، ذوالفقارالحصا ای تحت های رایانه بازی .8

 اند. دست این از

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/defence/11936179/What-are-the-biggest-defence-budgets-in-the-world.html
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/defence/11936179/What-are-the-biggest-defence-budgets-in-the-world.html
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ای  های رایاناه  هایی که بازی هایی در خصوص مغایر  پیا  باشد. هرچند همواره نگرانی
المللای وجاود دارد، ایان نوشاتار در      دهند با هدف صلح و امنیت باین  به کاربرانشان می

اال، هایی با پتانسیل ب ای به عنوان رسانه های رایانه تالش است نشان دهد که چگونه بازی
المللی به کاربرانشاان   سو با هدف صلح و امنیت بین هایی هم قابلیت این را دارند که پیا 

 ارائه دهند. 

 ای دا ادتقال فرهنگ صلح های ااااد  ظرفیت بانی

بیانیه و برناماه عمال در   »مجم، عمومی ملل متحد با عنوان  021/51قطعنامه  3ماده 
 کند:   نین تعریف میچ فرهنگ صلح را این« 3خصوص فرهنگ صلح

هااا و  هااا، رویکردهاا، ساانت  ای از ارزش فرهناگ صاالح عباار  اساات از مجموعاه   
 اساع: های زندگی بر های رفتار و روش شیوه

الف  احترا  به حیا ، پایان دادن به خشاونت و ارتقاا و تمارین عاد  خشاونت از      
 وگو و همکاری، بریق آموزش، گفت

هاا و   امیت ارضی و استقال  سیاسای دولات  ب  احترا  کامل به اصو  حاکمیت، تم
نیز عد  مداخله در مسائلی که ضرورتاً در صالحیت داخلی هر کشور است، مطاابق باا   

 الملل، منشور ملل متحد و حقوق بین
 های اساسی، پ  رعایت کامل و نیز ارتقای همه حقوق بشر و آزادی

 آمیز اختالفا ،    تعهد به حل صلح
 های فعلی و آتی، زیستی نسل ای و محی  نیازهای توسعهث  تالش برای برآوردن 

 ج  رعایت و ارتقای حق بر توسعه،
 های برابر برای زن و مرد، چ  رعایت و ارتقای حقوق و فرصت

 ح  رعایت و ارتقای حق هر فرد بر آزادی بیان، عقیده و ابالعا  و
ی، همکااری،  سااالری، رواداری، همبساتگ   خ  تبعیت از اصو  آزادی، عدالت، مرد 

وگو و فهم متقابل در همه ساطوح اجتماا  و باین هماه      پلورالیسم، تنو  فرهنگی، گفت
 ها ملت

المللی توانا در جهت رسیدن به صالح ایجااد شاده     که توس  یک فضای ملی و بین

                                                           
1. A/RES/53/243  6 October 1999( 
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 است.
شود، از منظر مجم، عمومی ملال متحاد، صالح     که در تعریف فوق مشاهده می چنان

بور خالصه عبار  است از شارای    بود مخاصمه نیست بلکه بهتنها به معنای وضعیت ن
تنها در آن مخاصمه وجود ندارد بلکه هر فرد از تمامی حقوق بشر خود  و فرهنگی که نه

ای در انتقاا  فرهناگ    هاای رایاناه   بازی  زعم نگارنده بررسی ظرفیت برخوردار است. به
ور  گیارد. اهمیات ایان    صلح باید با در نظر گرفتن این تعریاف موسا، از صالح صا    

توانناد   موضو  در آنجاست که با در نظر گرفتن این نکته، بیف وسیعی از مضامین مای 
ای با هدف پیشبرد فرهنگ صلح را تشکیل دهند. درواق، با این  محتوای یک بازی رایانه

آمیاز   ای که با موضو  تالش برای حال مساالمت   تنها یک بازی رایانه تعریف از صلح، نه
کند، بلکه یک بازی فانتزی هام   شود به پیشبرد صلح کمک می فلسطین ساخته میمسأله 

تواناد   زند، می های جنسیتی را در جهت ترویج برابری بین زن و مرد برهم می که کلیشه
 سو با فرهنگ صلح تلقی شود. هم

بخاش   مجم، عمومی ملل متحد بر نقش آموزشی و آگااهی  021/51قطعنامه  7ماده 
ای  هاای رایاناه   پردازد. اما در این میان اهمیت باازی  ارتقای فرهنگ صلح میها در  رسانه

ای در انتقا  فرهنگ صلح دارد کاه آن را از   های ویژه در چیست؟ این رسانه چه ظرفیت
کنیم تا در حد توان به این پرسش پاسخ  کند؟ در ادامه تالش می ها متمایز می سایر رسانه

 دهیم. 
ای که از آنها بساتری مناسا  بارای انتقاال      های رایانه های عمومی بازی ویژگی

 سازد فرهنگ صلح می
جاا   ای است که نقشای ماناا بار ذهان مخاباب باه       گونه ای به های رایانه ماهیت بازی

شاود، پیاامی باا     ها به کااربر منتقال مای    دیگر، پیامی که از این بازی عبار  گذارند. به می
ای باعاث اثرگاذاری آنهاا بار      های رایاناه  گی بازیاثرگذاری بسیار باالست. اما کدا  ویژ

شود؟ پژوهشگران حوزه ارتبابا  و نیاز متخصصاان حاوزه آماوزش      ذهن مخابب می
های متنوعی برای این پرسش دارند. بخشی از پاسخ این پرسش را در قالب ماوارد   پاسخ
 توان برشمرد: زیر می
هایی نظیر رادیو، تلویزیاون و   ای برخالف رسانه های رایانه در بازی بودن:  تعاملی .3

هاا   کننده از رسانه نقشی فعا  است. به این معنا که روند رخ داد مطبوعا ، نقش استفاده
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هاا و   بارد. همچناین مهاار     کند و اوست که مسیر بازی را پیش مای  را کاربر تعیین می
ایاناه  هاای ر  های کاربر بر روند بازی اثرگذار است. ویژگی تعاملی باودن باازی   استعداد

ها مفهاومی جدیاد از    تواند اثرپذیری کاربر را متحو  کند و در مقایسه با سایر رسانه می
از ایان رساانه   اساع نحوه کنش خود  برکاربر دهد.  مخابب به دست می -رابطه رسانه

د. نا بازی را تغییار بده ند مسیر توان او می های ا و مهار ه کند و روش پاسخ دریافت می
وآمد پیا  بین کاربر و رساانه هساتیم.    ها شاهد نوعی از رفت این رسانه دیگر در عبار  به

دهد همان چیزی است که متخصصان حاوزه   ای رخ می درواق، آنچه در یک بازی رایانه
شود،  نامند. در این روش آنچه فراگرفته می می« یادگیری اکتشافی یا فعا »آموزش آن را 

وقات فراماوش    ای اسات کاه مکتشاف هایچ     هتعمیم است. تجربا  ماندنی، عمیق و قابل»
 3«جوید. کند و در موارد دیگر از آن بهره می کند، آن را با انگیزه دنبا  می نمی

زعام متخصصاان حاوزه آماوزش،      باه  های واقعی: سازی موقعیت قابلیت شبیه   .0
های مؤثر و با اثر ماندگار در یادگیری اسات.   سازی یکی از روش یادگیری از بریق شبیه

گیارد و در آن موقعیات    ین شیوه فرد در موقعیتی شبیه به موقعیت واقعی قارار مای  در ا
گرفتن در موقعیات واقعای    زند و از این بریق برای قرار مجازی، دست به کنشگری می

متحاده آمریکاا باا     که ارتش ایااال   American Armyگردد. خلق بازی  مشابه آماده می
ای  هاای رایاناه   کند بر اسااع ایان قابلیات باازی     استفاده از آن اقدا  به جذب سرباز می

 صور  گرفته است.  

کنناده   ای سارگر   های رایاناه  توجه بازی یک ویژگی بسیار قابل بخش بودن: لذت .1
شود جنبه دیکته ندارد بلکاه   ها پیامی که به مخابب داده می بودن آنهاست. در این بازی

هاا را زماانی    بیشاترین درع شاود. شااید ماا     در قالب سرگرمی به مخاباب ارائاه مای   
ای  هاای رایاناه   آموزیم که کسی قصد درع دادن به ما ندارد و زمان استفاده از باازی  می

ای کاربر برحساب عملکارد    های رایانه یکی از همین زمآنهاست. گذشته از این، در بازی
شاود. ایان    تشویق می -هرچند کوچک-گیرد و عموماً برای هر موفقیتی خود پاداش می

هایی است که باازی او را   عامل مهمی در انگیزش کاربر به درگیر شدن در موقعیت خود
ای با پیوند زدن عنصر لذ  به یادگیری، در انتقاا    های رایانه دهد.  بازی در آنها قرار می

                                                           
، 0-3 دورهشناسی و علو  تربیتی دانشگاه تهاران،   علینقی خرازی، روش حل مسأله و یادگیری فعا ، مجله روان .3

 80، ص 3170بهار ، 2شماره 
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 کنند.   پیا  به مخابب بسیار مؤثرتر از یک کالع درع یا چیزی مشابه آن عمل می

ای که توس  یک شرکت آمریکایی در کالیفرنیا سااخته   یا بازی رایانهبُرد جهانی:  .2
گیرد و این نوجاوان بادون اینکاه     شود، در کنسو  بازی یک نوجوان سوری قرار می  می

شاود.   نیازی به تسل  کامل بر زبان انگلیسی احساع کند با جریان این بازی همراه مای 
ای هساتند و   های رایاناه  یکننده به صور  آنالین در حا  انجا  باز هرروز هزاران بازی

ناپذیری از زندگی آنها تبدیل شده است. بعد دیگاری   ها به بخش جدایی انجا  این بازی
از جهانی بودن این رسانه عبار  از شمار بااالی کااربران آن در سراسار جهاان اسات.      

3شرکت اسپیل گیمز
میلیون نفر در  722بی پژوهشی ادعا کرده است که  0231در سا   

درصاد از کال    22پردازناد. ایان رقام     ای آنالیان مای   های رایاناه  جهان به بازیسراسر 
ای موردتوجه  های رایانه المللی بازی برد بین  0دهد. جمعیت اینترنت جهان را تشکیل می

گشته است. ایان باازی    food forceبرنامه جهانی لذا  قرارگرفته و باعث آفرینش بازی 
هاای لاذایی در    هاای لجساتیکی تحویال کماک     با هدف آموزش چالش 0225در سا  

میلیون  8تاکنون بیش از و  بحرآنهای انسانی عظیم به کودکان و جوانان تولید شده است
در کل دنیا  food forceبازی  بازیکنان  برآورد شده است که شبکه .بار دانلود شده است

 .رسد میلیون نفر می 32به بیش از 

 شاود:   نسیت یا گروه سنی خاصی محدود نمای ای به ج استفاده از بازی رایانه .5
میلیون نفار جمعیات کااربر     722بر اساع نتایج پژوهش شرکت اسپیل برگز، از حدود 

درصاد را ماردان تشاکیل     52درصاد را زناان و    28های آنالین در سراسر جهاان   بازی
های سانی   دهند. این پژوهش بر اساع به این پرسش که چه کسانی  و از کدا  گروه می

هاای   دهد: هماه گاروه   گونه پاسخ می کنند، این های آنالین استفاده می و جنسیتی از بازی
 سنی و جنسیتی.

ای که در عمو  آنهاا   های رایانه های بازی آنچه گفته شد عبار  بود از برخی ویژگی
 بار آنچاه   کند. بناا  ها متمایز می وجود دارد و پتانسیل انتقا  پیا  را در آنها از سایر رسانه

                                                           
1. Spil Games 

2. SPIL GAMES, State of Online Gaming report, available on: http://auth-83051f68-ec6c-

44e0-afe5-

bd8902acff57.cdn.spilcloud.com/v1/archives/1384952861.25_State_of_Gaming_2013_US

_FINAL.pdf  

http://auth-83051f68-ec6c-44e0-afe5-bd8902acff57.cdn.spilcloud.com/v1/archives/1384952861.25_State_of_Gaming_2013_US_FINAL.pdf
http://auth-83051f68-ec6c-44e0-afe5-bd8902acff57.cdn.spilcloud.com/v1/archives/1384952861.25_State_of_Gaming_2013_US_FINAL.pdf
http://auth-83051f68-ec6c-44e0-afe5-bd8902acff57.cdn.spilcloud.com/v1/archives/1384952861.25_State_of_Gaming_2013_US_FINAL.pdf
http://auth-83051f68-ec6c-44e0-afe5-bd8902acff57.cdn.spilcloud.com/v1/archives/1384952861.25_State_of_Gaming_2013_US_FINAL.pdf
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هاای   ای به دلیل ظرفیت باالیی که در انتقا  و نهادینه کردن پیا  گفته شد یک بازی رایانه
که حاوی محتوای مناسب باشد به صور  باالقوه   محوری و ضمنی خود دارد درصورتی

تواند محملی مناسب و اثرگذار برای انتقا  و ارتقای  فرهنگ صلح باشد. اما ظرفیات   می
شاود.   های عمومی خاتم نمای   پیشبرد فرهنگ صلح به این ویژگی ای در های رایانه بازی

ای نیز باید به عنوان یک مؤلفاه اثرگاذار در پیاامی کاه      بلکه شیوه انجا  یک بازی رایانه
های جدیاد   دهند، در نظر گرفته شود. پژوهش ای به کاربرانشان انتقا  می های رایانه بازی

را  3ه شیوه مشارکتی رفتارهاای اجتمااعی مفیاد   ای ب های رایانه دهند انجا  بازی نشان می
 دهند. در کاربران افزایش می

 ای مشااكتی و ااتقای فرهنگ صلح های ااااد  بانی

ای، نحاوه   هاای رایاناه   های جدید حاکی از آن است که شایوه انجاا  باازی    پژوهش 
کاه یاک    تر، بساته باه ایان    کند. به عبار  واضح اثرگذاری آنها بر کاربران را متفاو  می

ای به صور  انفرادی، رقاابتی یاا مشاارکتی انجاا  شاود، اثار متفااوتی بار          بازی رایانه
دادند که  های پیشین نشان می ای خواهد گذاشت. پژوهش کننده از آن بازی رایانه استفاده

آمیز و بروز رفتار خشان )پرخاشاگری  ارتبابااتی وجاود      های خشونت بین انجا  بازی
های جان ولاز و   شوند، اما پژوهش ای خشن به پرخاشگری منجر میه دارد و انجا  بازی

هاای   دهد که اگرچه ممکن است این رابطه م بت باین انجاا  باازی    همکارانش نشان می
نفره یا رقابتی انجا  شوند  ها به صور  تک ای خشن و پرخاشگری زمانی که بازی رایانه

انجا  شوند،  0به صور  مشارکتی ای خشن های رایانه صادق باشد،  ولی زمانی که بازی
هاای   ها دانشاجویان باه صاور  گاروه     شود. در یکی از این پژوهش نتیجه دگرگون می

آمیاز تحات عناوان     دونفره در دو قالب مشارکتی و رقابتی به انجا  یک باازی خشاونت  
Halo II  ها به یک بازی لیرمجاازی پرداختناد کاه در ایان      گروهی پرداختند. سپس هم
ها را نزد خود نگاه دارناد   توانستند آن سکه شد و آنها می هایی به آنها داده می بازی سکه

گروهی خود شریک شوند. ولز و همکاران دریافتناد کساانی کاه     و یا اینکه آنها را با هم
ای را به صور  مشارکتی بازی کرده بودند نسبت باه کساانی کاه آن را باه      بازی رایانه

                                                           
1 Prosocial behaviors  

  آن اسات کاه دو   Cooperativeصور  مشارکتی ) ای  به برای اهداف این پژوهش منظور از انجا  بازی رایانه .0
 ا  بازی با یکدیگر همکاری نمایند.نفر یا چند نفر برای رسیدن به یک هدف یا منفعت مشترک در انج
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اند. باه   ند، تمایل بیشتری به مشارکت با یکدیگر نشان دادهصور  رقابتی انجا  داده بود
ای نبایاد صارفاً معطاوف باه      هاای رایاناه   نشان داد مطالعه باازی   عقیده ولز این پژوهش

ها شیوه انجا  آنها توسا    ها باشد بلکه الز  است در مطالعه این بازی محتوای این بازی
همکااران باا انجاا  ایان پاژوهش و       هاا نیاز ماورد توجاه قرارگیارد. ولاز و       کننده بازی

ای خشن به شیوه مشارکتی انجاا    های رایانه های دیگر نشان دادند که اگر بازی پژوهش
تار بار روی خشاونت     ها بیشتر بر روی مشارکت و کاارگروهی و کام   کننده بازیشوند، 

آمیاز و   هاای خشاونت   های ولز و همکاران بر روی بازی کنند. سلسله پژوهش تمرکز می
 های فاقد خشونت دو نتیجه عمده در بر داشت: ز بازینی

تواناد   آمیز باه شاکل مشاارکتی مای     ای خشونت های رایانه انجا  بازی .3
کنندگان در عالم واقعیات را   آمیز بر رفتار بازی های خشونت تأثیرا  منفی بازی

از بین ببرد و به افزایش روحیه مشارکت و همکااری در میاان اعضاای گاروه     
 منجر شود.

آمیز به صور  مشارکتی،  ای لیر خشونت های رایانه کردن بازی بازی .0
ها بلکه در تعامال   گروهی تنها در تعامل با هم روحیه مشارکت و همکاری را نه

3دهد. با اعضای گروه مقابل نیز افزایش می
 

ای بلکه نحوه انجا  آنها هام بار    های رایانه تنها محتوای بازی بر آنچه گفته شد، نه بنا
کنناد ماؤثر اسات. بناابراین      ای دریافت مای  های رایانه ا  و تأثیری که کاربران از بازیپی

ای برای انتقا  و ارتقای فرهناگ صالح ساخن     های رایانه های بازی زمانی که از ظرفیت
بایست عالوه بر محتوای آنها به نحوه انجا  آنها اعم از انفرادی، مشاارکتی   گوییم می می

های ولز و همکارانش و نیز  ه نماییم. با در نظر گرفتن نتایج پژوهشو یا رقابتی نیز توج
ناپاذیری از فرهناگ صالح     توجه به اینکه روحیه مشارکت و همکاری بخش جادایی  با

تواناد باه    ای باه شایوه مشاارکتی مای     هاای رایاناه   توان ادعا نمود انجاا  باازی   است می
                                                           
1 J. A. Velez, C. Mahood, D. R. Ewoldsen, E. Moyer-Guse. Ingroup Versus Outgroup 

Conflict in the Context of Violent Video Game Play: The Effect of Cooperation on 

Increased Helping and Decreased Aggression. Communication Research, 2012 available 

on: 10.1177/0093650212456202 

See also: David R. Ewoldsen, Cassie A. Eno, Bradley M. Okdie, John A. Velez, Rosanna E. 

Guadagno, Jamie DeCoster. Effect of Playing Violent Video Games Cooperatively or 

Competitively on Subsequent Cooperative Behavior. Cyberpsychology, Behavior, and 

Social Networking, 2012; available on: 10.1089/cyber.2011.0308 

http://dx.doi.org/10.1177/0093650212456202
http://dx.doi.org/10.1089/cyber.2011.0308


  993 / زین  چهاردولی المللی ای در پیشبرد صلح و امنیت بین های رایانه نگاهی بر نقش مثبت بازی

 Games forپاروژه   ها کمک نماید. کردن فرهنگ صلح در میان کاربران این بازی نهادینه

Peace ریازان ایان    اندازی شده است. برناماه  ای راه های رایانه با علم به این ظرفیت بازی
ای آنالیان فضاایی بارای     هاای رایاناه   اند که با استفاده از ظرفیت باازی  پروژه در پی آن

ح جهاانی را  ارتباط و همکاری بین جوانان سراسر دنیا  ایجاد و از این بریق هدف صال 
3دنبا  نماید.

   

هاای صاوات ارفتا  بارای آماونش فرهناگ صالح دا         هاای ان تالش دمود 

 ای های ااااد  بانی

های آنالیان بارای    که از فضایی که بازی Games for peaceای نظیر  عالوه بر پروژه
کنناد.   گذارند در جهت آموزش فرهناگ صالح اساتفاده مای     تعامل در اختیار جوانان می

اند. برای نمونه در ادامه اجماالً به  ای نیز بدین منظور براحی شده های رایانه بازی برخی
 ها خواهیم پرداخت: معرفی دو مورد از این بازی

3. Peace Maker توسا  شارکت    0227ای است کاه در ساا     ای رایانه عنوان بازی
ته و ماک اوع ارائاه شاده اسات و در دسا      7ایمپکت گیمز بارای دو پلتفار  وینادوز    

گیرد.  ایان باازی کاه مخاصامه باین اساراییل و فلساطین را         قرار می 0های جدی بازی
کند تنها به صور  انفرادی )توس  یک کاربر  قابال انجاا  اسات. در ایان      بازسازی می

کند که در نقش رهبر اسراییل یا فلسطین قرار بگیارد ساپس    بازی ابتدا کاربر انتخاب می
اند مواجه شود و در جایگاه یکای   که برگرفته از واقعیت رو بایست با حوادث پیش او می

از رهبران برفین مخاصمه تصمیما  سیاسی، اجتماعی و نظامی اتخاذ نماید. هادف  از  
هاای انگلیسای،    است. این باازی باه زباان    1بازی حل اختالف به شیوه چاره دوکشوری

نهاای دیگار نیاز ارائاه     عربی و عبری ارائه شده و سازندگان آن درصددند آن را باه  زبآ 
 .2نمایند
0. Food Force جویانه آفریده شده اسات.   نا  بازی دیگری است که با اهداف صلح

هاای   با هدف آموزش چاالش  0225تر نیز اشاره شد، این بازی در سا   همچنان که پیش

                                                           
 http://www.gamesforpeace.org تر در مورد این پروژه بنگرید به: دسترسی به ابالعا  بیش برای .3

2 Serious games 

3 The two state solution 

 http://www.peacemakergame.comتر در مورد این بازی بنگرید به:  برای دسترسی ابالعا  بیش .2

http://www.gamesforpeace.org/
http://www.peacemakergame.com/
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توسا  برناماه    به کودکان و جوانان وسی، های لذایی در بحرآنهای انسانی تحویل کمک
. ایان باازی نیاز بار اسااع محتاوا در       شاده اسات   و عرضه تولید  WFP) جهانی لذا

های شخصی و مک اوع براحای   گیرد و برای رایانه های جدی قرار می بندی بازی دسته
نیز به صور  رایگان عرضه شده   Food Force 2شده است. بر اساع این بازی، بازی 

 .  3است
 

ای در ارتقاای فرهناگ صالح از     هاای رایاناه   پیشنهادهایی برای سازندگان بازی
 ها طریق این بازی

های عظیمی برای آموزش، انتقاا  و   ای ظرفیت های رایانه مطابق آنچه گفته شد، بازی
های بسیار مناسابی بارای    توانند رسانه ارتقای فرهنگ صلح دارند و به صور  بالقوه می

ها و بالفعال کاردن    ظرفیت انتقا  این فرهنگ باشند اما ناگفته پیداست که استفاده از این
نیازهایی دارد. یکای   المللی پیش ها در جهت پیشبرد هدف صلح و امنیت بین این توانایی

ای در ایان   هاای رایاناه   سازی سازندگان باازی  نیازها عبار  از آگاه ترین این پیش از مهم
هاای متناو  در    زمینه است و این مستلز  عاز  و تالشای همگاانی اسات. خلاق باازی      

هاای دولتای حکایات از دلدلاه      هاا و حمایات   رهای مختلف و گهگاه باا بودجاه  کشو
ای دارد. اماروز   هاای رایاناه   ها و تالش آنها برای بازیگر باودن در صانعت باازی    دولت
ای در  های رایاناه  ها و حتی بازیگران لیردولتی با علم به اثرگذاری و اهمیت بازی دولت
زعام   های خود را به جهانیان برسانند. به ها و روایت ا اند با استفاده از این رسانه پی تالش

نگارنده زمان آن فرارسیده که همه بازیگران این عرصه در برابر این پرسش قرار بگیرناد  
که ارتقای صلح و امنیت جهانی با استفاده از امکاناتی کاه ایان رساانه در اختیاار قارار      

ای باا   هاای رایاناه   کااربران از باازی   دهد تا چه حد دلدله آنها بوده است.  اساتقبا   می
ای نیاازی باه    های رایانه دهد، گنجاندن فرهنگ صلح در بازی آمیز نشان می اهداف صلح

آمیز راه خود  هایی با شکل و محتوای صلح قربانی کردن سود اقتصادی ندارد، بلکه بازی
آیاد خاأل موجاود     ای باز خواهند کرد. بناابراین باه نظار مای     های رایانه را به بازار بازی

تر یک خأل در زمینه آگاهی و باور بین بازیگران ایان عرصاه اسات تاا یاک خاأل        بیش
ای پیشنهاد  های رایانه توان به سازندگان بازی بر آنچه در این نوشتار آمد می اقتصادی. بنا

                                                           
   http://www.food-force.comتر در مورد این بازی بنگرید به:  برای دسترسی ابالعا  بیش .3

http://www.food-force.com/
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هایی بزنند که در آنها صلح و امنیات جهاانی باه عناوان یاک       داد دست به ساختن بازی
ای  هاای رایاناه   نظر گرفته شده باشد. این بدان معنا نیست که سازندگان بازیاولویت در 

دست از تولیداتی که تا امروز برای آنها سودآوری را به همراه داشته بکشند و یاا حتای   
آمیز را متوقف کنند. با توجه به تعریاف موساعی کاه از صالح      های خشونت تولید بازی

جهاانی باه عناوان یاک اولویات در سااخت        ارائه شد در نظر گارفتن صالح و امنیات   
تواند دربرگیرنده بیف وسیعی از اقاداما  خالقاناه باشاد بادون      ای می های رایانه بازی
تنها ساخت  ای بزند. با این رویکرد نه ترین صدمه که به جذابیت و سودآوری بازی کم آن

ای از  ت در گوشهای که در آن کاربران در چالش برای ایجاد صلح و امنی یک بازی رایانه
نمایاد بلکاه ایجااد     المللای کماک مای    گیرند به پیشبرد صلح و امنیت بین جهان قرار می

ای از قبیل گنجاندن قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه  های رایانه تغییراتی در بازی
ای جنگی و پاداش دادن به رعایت این قوانین و مجاازا  )در قالاب    های رایانه در بازی
های جنسیتی،  حتی اقداماتی نظیر بر هم زدن کلیشهتیاز و مانند آن  ناقضان آن و امکسر 

تواند عبار  از این باشد که اگار تاا    آمیز که به عنوان م ا  می قومیتی و یا نژادی تبعیض
هاای آتای    پیش از این قهرمان یک بازی پرفروش یک مرد سفیدپوسات باود در نساخه   

های مختلف قهرمان را  ها و جنسیت ته باشد که بین نژادبرای کاربر این امکان وجود داش
تاوان باه    هاای ولاز و همکااران مای     انتخاب کند. همچنین با استفاده از نتاایج پاژوهش  

ای براحای   گونه ها را به آمیز پیشنهاد داد این بازی ای خشونت های رایانه سازندگان بازی
رای کااربران وجاود داشاته باشاد تاا      نمایند که لزوماً امکان مشارکتی بازی کردن آنها  ب

جای بازتولید خشونت توجه کاربران را به مزایای کارگروهی جلب نمایاد و مهاار     به
انجا  کارگروهی را در آنها افزایش دهد که این خاود گاامی در راه رسایدن باه جهاانی      

ها وجود امکاان مشاارکتی باازی کاردن      عاری از خشونت است. با تکیه بر این پژوهش
کننادگان   ازیآمیز نیز به افزایش روحیه همکاری و تعاون باین با   های لیر خشونت یباز
المللای   تواند م مر ثمراتی در راستای پیشبرد صلح و امنیت باین  می انجامد و درنتیجه می

 باشد.

 ایری دتیج 

ای فعلای باه    هاای رایاناه   که بسیاری از باازی  توان گفت این بر آنچه گفته شد می بنا
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دهناد اگرچاه گازارۀ     المللی مای  هایی مغایر با هدف صلح و امنیت بین ود پیا کاربران خ
هاایی باا امکاناا  و     ای رساانه  هاای رایاناه   باازی  صادقی است اما تما  واقعیت نیست.

های ویژه آنهاا   های باال هستند که اگر به آنها به چشم فرصت نگریسته و ظرفیت ظرفیت
المللای نخواهناد داشات بلکاه      و امنیات باین   شناخته شود نه تنها تهدیدی برای صالح 

گیرناد. اساتفاده از    المللای قارار   توانند در خدمت پیشبرد هدف صلح و امنیات باین   می
ها در این راستا مستلز  آگااهی، عاز  و خالقیات هماه باازیگران       های این بازی ظرفیت

 ای است. های رایانه عرصه ساخت بازی
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Abstract: 

Technology has played an important role in our lives lately. As 

technology develops, we face two inevitable results arising from it. One 

which can make our world a much better and easier place to live and the 

other which can lead to some disastrous consequences especially in the 

international arena. Video games are one of today’s advancement of 

technology which amuse children and even the adults. But there is another 

side to these kinds of amusements and that is the contents of these games 

and the ideas behind their production. On the other hand, education also 

plays a critical part in our lives butas ICRC has also asserted,unfortunately in 

some video games brutality, savageness, and violating IHL Rules are being 

taught to these vulnerable groups. Holding statesresponsibleis one of the 

solutions for terminatingthe horrendous outcomes of these games. According 

to the IHL Rules especially under 1949 Geneva Conventions and their 1977 

Additional Protocols, states are obliged to disseminate IHL Rules to their 

military staffs and civilians during war and peacetime.This obligation canbe 

expanded to include educating game developers as well.If states fail to do so 

they can be held responsible for violating their obligation. 

                                                           
* I would like to thank Dr. Mirshahbiz Shafe for reviewing and commenting on the Draft of 

this Article. 

** Ph.D. in International Law, University Lecturer. (parastou.esmailzadeh@yahoo.com) 



944  ای های رایانه الملل و بازی مجموعه مقاالت همایش حقوق بین 

Keywords: Video Games, ICRC, Responsibility of States, IHL 

 

Introduction: 

Technology plays a significant role in our lives and has become so 

entangled with our everyday life in such a way that living a day without it 

seems implausible. Games are one of the subjects that are being influenced 

by the technology. Decades ago, the only games children were familiar with 

were the outdoor plays including hide and seek, capture the flag and heads 

up sevens up and many more. These games mostly required the physical 

activities of children.However, nowadays these outdoors and classic games 

have been replaced by the whole sorts of new games which owing to 

technology have brought a new revolution in this respect. Video games are 

one of the productions of today’s technological advancement. But like any 

other technology, some disadvantages come along with this new 

revolutionary production.   

The harmful and destructive effects of video games have been a great 

deal of concerns for more than decades. After introducing the technology of 

video games into the world, these concerns initially commenced by a game 

named “Death Race” in 1976, in which the players ran over humans.
1
  Given 

the growing number of video games and their popularity, they have become 

the most concern of all media violences during 90s.
2
Since Video games can 

be counted as educational means for children and even the adults, the 

importance of violent video games is not limited to the national studies and 

concerns anymore. On the international level, the concerns about the violent 

video games originally commenced by International Committee of the Red 

                                                           
1. Literature Review on the Impact of Playing Violent Video Games on Aggression, 

Australian Government, Attorney-General’s Department, September 2010, p. 10, Available 

at: http://www.classification.gov.au/Public/Resources/Pages/Other%20Resources/Literature 

%20review%20on%20the%20impact%20of%20playing%20violent%20video%20games%

20on%20aggression.pdf, Visited on 2 April 2016 

2. Ibid 
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Cross proposing that IHL Rules must be applied and respected in connection 

with the contents of the video games.  To that end, we shall find a solution 

so that IHL Rules would be applied in video games and consequently the 

gamers become familiar and well educated about these Rules.The video 

games can be focused to build peace not to spread aggression. Even if the 

video games industries continue designing action video games, the contents 

of these games can be focused on promoting and expanding international 

humanitarian law so that children and even the adults would be able to 

distinguish right from wrong in accordance with the Geneva conventions and 

their additional protocols in battlefields. One of the solutions for terminating 

the violations of IHL Rules by the game developers in the contents of their 

video games is the possibility of holding states or game developers 

responsible in this regard. In the first section of this Article, the video games 

and the importance of these kinds of games in international law will be 

defined. The second section of the Article is dedicated to answering the 

probability of holding video game developers and states internationally 

responsible for the violation of IHL Rules in the contents of the video 

games. 

 

A. Violent Video Games and International Law 

1. What are the Video Games? 

Technology has changed tremendously during the past two decades, so 

have the entertainments. In other words, with the advancement of technology 

in every aspect of our lives, finding its trace in entertainment industry is 

inevitable.Video games are one of the results of the improvement in 

technology that attract children and even the adults. It is worth mentioning 

that at the present time even when we talk about the games, the first thing 

that comes to mind is video games. Namely, the outdoor games are being 

somehow faded away and are being replaced by the technology-related 

games.  
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With the release of the game named Pong
1
 in 1972, video games as a new 

revolution in the entertainment industry were introduced.
2
 Video games were 

primarily played on large machines in public areas but it was during 80s that 

playing video games became available to be played at home.
3
The 

technological advancements have also given the children the full access to 

the contents of these new technologies days and nights accompanied by their 

own privacy in their rooms. 
4
 At the moment playing video games has 

become a leading entertainment for children and even the adults.Owing to 

the fact that the market of video games is growing significantly 

worldwide,the profits gained from these video games are outstandingly 

huge
5
.The most markets of these video games belong to Japan, United States 

and United Kingdom. 
6
 

Video games are kinds of games that consist of the combination of few 

artistic factors including music, script, plots, video, paintings and characters 

in which for their performance human interaction is needed.
7
 Dr. James Paul 

Gee
8
 also defines Video Games as “Complex systems composed of rules that 

interact. Gamers must think like a designer and form hypotheses about how 

                                                           
1. Pong was a game with two players trying to hit an electronic ball. 

2. Douglas A. Gentile and Craig A. Anderson, Violent Video Games: The Newest Media 

Violence Hazard, Media Violence and Children: A Complete Guide for Parents and 

Professionals, Edited by Douglas A. Gentile, Praeger Publishers 2003, p. 131 

3. Literature Review on the Impact of Playing Violent Video Games on Aggression, op. cit., 

p. 10 

4. Report on the Media Violence Commission, Media Violence Commission, International 

Society for Research on Aggression (ISRA), Aggressive Behavior, Volume 39, 2012, p. 

335 

5.Douglas A. Gentile and Craig A. Anderso,op. cit., p. 131 

6. Raymond Boyle, Matthew Hibberd, Review of the Research on the Impact of Violent 

Computer games on Young People, Stirling Media Research Institute, March 2005, p. 8, 

Available at: http://dera.ioe.ac.uk/6009/1/research_vcg.pdf, Visited on 4 March 2016 

7. Andy Ramos and others, The Legal Status of Video Games: Comparative Analysis in 

National Approaches, World Intellectual Property Organization (WIPO), 29TH July 2013, 

p. 7, Available at: http://www.wipo.int/export/sites/www/copyright/en/creative_industries/ 

pdf/video_games.pdf, Visited on 20 April 2016  

8. Mary Lou Fulton, The Presidential Professor of Literacy Studies at Arizona State 

University 

http://www.wipo.int/export/sites/www/copyright/en/creative_industries/
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the rules interact so they can accomplish goals and even bring about 

emergent results. Thinking like a designer in order to understand system is a 

core 21
st
-century skill.”

1
 

The contents of video games are variable and they can be found in 

different genres including Action Games, Strategy Games, Sports Games, 

Simulation Games. The one common characteristics of all different types of 

the games is that the computer and its related technology run the games.
2
 

Yet, unfortunately the story does not end here. Despite the fact that video 

games were first designed to entertain and educate children, they mostly 

contain violence and aggression to the extent that violent video games have 

become one of the recent forms of media violence which have been 

introduced to the world.
3
Statistics show that violence is included in 89 

percent of the video games in which they usually terminate with deaths and 

serious injuries in the virtual world.
4
In other words, one of the negative 

effects of violent video games is the aggressive behavior of the players. 

Numerous studies on the effects of violent video games came to the 

conclusion that there is a connection between the violent video games and 

the aggressive behaviors of the gamers.
5
The connection between violent 

video games and the vigorous behavior of young people who play these 

games has been excessively under discussion especially since a series of 

violent incidents are said to be the consequences of these rigorous video 

                                                           
1. Essential Facts about Computer and Video Game Industry, Sales, Demographic and Usage 

Data, Entertainment Software Association, 2015, p. 12, Available at:  

http://www.theesa.com/wp-content/uploads/2015/04/ESA-Essential-Facts-2015.pdf, Visited 

on 2 April 2016 

2. Andy Ramos and others, op. cit., p. 7 

3. Brad J. Bushman, Craig A. Anderson, Violent Video Games and Hostile Expectations: A 

Test of the General Aggression Model, Personality and Social Psychology Bulletin, 28 (12) 

p. 1671, Available at:http://public.psych.iastate.edu/caa/abstracts/2000-2004/02BApspb. 

pdf, Visited on 2 March 2016 

4. Douglas A. Gentile and Craig A. Anderson,op. cit., pp.132, 133 

5. Douglas A. Gentile, Craig A. Anderson, Encyclopedia of Human Development, Vol 3, 

Sage Publications, 2006, p. 1305 
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games.
1
However this theory is still not a decisive one among the researchers

2
 

and the effects of violent video games on their players is nevertheless a 

subject of controversy.Forasmuch as the relationship between violence and 

media including video games are contestable,scholars divide into two 

categories in this respect. The ones who assert there is a connection between 

media and actual violence and the ones who believe that there is doubt and 

uncertainty about the connection between the media violence and rigorous 

behaviors.
3
 

On the other hand, the definition of violence and aggression is 

tremendously controversial too. Causationist researchers have defined 

aggression as “behavior directed toward another individual carried out with 

the proximate intent to cause harm."  This definition includes verbal 

aggression and physical harm both directly and indirectly. These researchers 

also define violence as a severe form of aggression.
4
This definition has been 

criticized since it was said in violent video games the words “violent” and 

“aggression” are nearly used equivalently. Yet another obstacle we might be 

facing in this regard is the measurement of aggression.
5
 

Even though according to the researches the effects of the video games 

can result in violence and aggression, some studies specially about the action 

games have shownthat the players enjoy some advantages in their behaviors 

by playing those kinds of games such as enhancement in low-level visons, 

                                                           
1.“Life is like a Video game. You have to die sometimes.” Devin Moore, an 18-year-old 

accused of fatally shooting three policemen in Fayette, AL Quoted in Robert F. Howe, “Are 

kids so hooked on video game violence that it becomes their reality?” Reader’s Digest, 

August 2005. www.rd.com, accessed 7/29/2008. 

2. Simon Egenfeldt-Nielsen and others, Understanding Video Games, The Essential 

Introduction, Routledge Publications, 2008, pp. 242, 243 

3. Brad A. Gutierrez and others, What Americans Think of International Humanitarian Law, 

International Review of the Red Cross, Volume 93, Number 884, December 2011, p. 1017 

4. Literature Review on the Impact of Playing Violent Video Games on Aggression, op. cit., 

p. 21 

5. Ibid, p. 22 
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visual attention and speed of processing too
1
. Another positive features of 

video games is using them in mental health care. The profitability of the 

video games has also been proved in group therapy for youth in distress.
2
 

Moreover, video games as an educational means, are much more interesting 

and effective method to apply.
3 

 

2. The Importance of Video Games from International Law 

perspective 

One may bring up this question that why Video Games are of great 

importance among the media that are indeed using violence and aggression 

to attract their audiences. Unlike movies and books, in video games the 

players are being active. In other words, they act on their own choices, they 

use their own strategies and more importantly they have a chance to think 

and act on their own free will. Additionally they are being confronted with 

the trial and error method
4
. With regard to this method, video games can be 

counted as a much more effectiveand attractive educational means. 

However, in movies and books the viewers and the readers are not being put 

in the same position as game players. They are somehow being forced to 

watch the movies and read the books exactly as the director or writer wants. 

The only choice that the addressee might have is to discontinue watching the 

movies and reading the books. 

So video games can be a great source of educational material in which 

                                                           
1. Daphne Bavelier and others, Brains on Video Games, Nature Review, Volume 12, 

December 2011, p. 763 

2. T. Atillia Ceranglu, Video Games in Psychotherapy, Special Issue: Video Games in 

Psychotherapy, American Psychological Association, 2010, p. 141 

3. Leonard A. Annetta, Video Games in Education: Why they Should Be Used and How They 

are being Used, New Media and Education in the 21st Century, Taylor & Francis, Ltd. 

(Summer, 2008), Vol. 47, No. 3, pp. 229-239 

4. One of the characteristics and features of the video games is that the video games are not 

designed to be played for once. Unlike movies and books that they are usually being 

watched once and the scenario and storyline wouldn’t change, in video games the players 

are facing new experiments and new scores every time these video games are being played.  
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the players have a significant and active role in it. The widespread popularity 

and the variety of the video games especially the violent and action ones 

among young children and adults has recently raised an added 

seriousnessand attractiveness as well as concerns to this subject especially 

for International lawyers. 

Today war games play an important role in video games industry. Some 

of the well-known and recent kinds of these video games are Call of Duty: 

Modern Warfare 3, Medal of Honor and Ghost Recon, in which there are 

extremely realistic scenes of violence and aggression. The players in these 

games are mostly faced with the position of working for a modern or a real 

historical military forces.
1
 

Following the popularity of the video games which are indeed being 

widely welcomed among children as well as the adults and pursuing the 

educational goals of these kinds of games in the proper way, United Nations 

has designed numerous video games in this regard. The purpose of designing 

and introducing these video games and making them available to be played 

online is to educate and raise awareness about the work of the organization. 

The productions of these video games are supported by some of the UN 

specialized agencies and programs including UNESCO, United Nations 

Refugee Agency (UNHCR), United Nations International Strategy for 

Disaster Reduction (ISDR).  A few of these video games go under the names 

of Food Force
2
, Stop Disaster

3
, Mind the Gap

4
,  Fast Car: Travelling safely 

Around the World
5
, Against all Odds

6
, WFP Stylista and Sandbox Global 

                                                           
1. Jonathan Cohen, Playing Games with International Humanitarian Law, Academic 

Commentary, Supported by the University of Pittsburgh School of Law, December 2011, 

Available at: http://www.jurist.org/forum/2011/12/wes-rist-video-games.php, Visited on 

April 2016 

2. Produced by the United Nations World Food Program me (WFP) 

3. Produced by United Nations International Strategy for Disaster Reduction (ISDR) 

4. Produced by UNESCO 

5. Produced by UNESCO 

6. Produced by United Nations Refugee Agency (UNHCR) 
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Join Forces
1
.
2
 

However the sparkle of the debates about video games and their 

connection to International Law mainly commenced by International 

Committee of the Red Cross
3
 (ICRC). One of the side events of the 31

st
 

International Conference of the Red Cross and Red Crescent in Geneva was 

the discussion about the influence of the video games on public. ICRC 

believes that International Humanitarian Law
4
 can play a critical part in 

video games. The nature of the violent video games has been a great deal of 

interests for ICRC since these players face some situations in which they 

have to choose their actions like a real battlefield.
5
Moreover, since video 

games are one of themost popularmeans of education, the law of armed 

conflicts can be spread by these kinds of games.
6
 Consequently, according to 

                                                           
1 Produced by Sandbox Global in Support of the United Nations Emergency Response in 

Syria 

2. United Nations Regional Information Centre for Western Europe (UNRIC), Available at: 

https://www.unric.org/en/games?start=5, Visited on April 2016 

3. International committee of the Red Cross is a neutral independent humanitarian and a non-

governmental organization which was founded in 1863 by five Swiss citizens. ICRC is the 

founding member of the International Red Cross and Red Crescent Movement.  Protecting 

and assisting the victims of armed conflicts and other situations of violence are ICRS’s 

goals since its establishment. The ICRC, Its Mission and Work, International Committee of 

the Red Cross, P. 3, Available at:  

https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_0963.pdf, Visited on 2 April 2016 

4. International Humanitarian Law is set of binding rules and customs that are being applied 

in war. This set of rules is also being recognized as the jus in bello and the law of armed 

conflicts. The Hague Law and the Geneva Law are the two leading branches of the 

Humanitarian law. The Hague Law includes weaponry and the selection of military targets 

and the Geneva Law encompasses the treatment of the prisoners of wars, detainees, 

civilians and humanitarian aid workers. See Joan Policastri, Sergio D. Stone, International 

Humanitarian Law, American Society of International Law, p. 5, Available at: 

https://www.asil.org/sites/default/files/ERG_International%20Humanitarian%20Law%20(t

est).pdf, Visited on 2 April 2016 

5. Is There a Place for the Laws of Armed Conflicts in Video Games?, ICRC Resource 

Centre, 2011, Available at: https://www.icrc.org/eng/resources/documents/faq/ihl-video-

games-faq-2011-12-08.htm, Visited on 10 March 2016 

6. Video Games and Law of War, International Committee of the Red Cross, 2013, Available 

at: https://www.icrc.org/eng/resources/documents/film/2013/09-28-ihl-video-games.htm, 

Visited on 12 April 2016 
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ICRC, the players should be rewarded virtually in case of complying with 

the IHL Rules and Principles and otherwise virtual penalties should be taken 

under consideration for the ones who violate the principles. In other words, 

consequences of the actions and omissions should be included in the video 

games.
1
 In those cases, international humanitarian law can be thought 

indirectly to the players which are among different ages and groups. Yet, 

educating children and even the adults via video games that consider 

applying principles of humanitarian law, is the best scenario in which we do 

not always encounter.  On the contrary, the video games that are being 

produced are mostly the ones which not only disregard these principles but 

also disseminate their violations. Some of these violations of IHL Rules and 

Principles include torture especially when it is used for interrogation, 

intentionally attacking civilians, attacking medical personnel and facilities. 

ICRC fears that violating International Humanitarian Law finally would lead 

to an acceptable behavior. According to ICRC, banning these video games is 

not possible and realistic. But ICRC indeed showed its interests to work with 

video-game developers to achieve its goals
2
 and propose them to follow the 

IHL Rules voluntarily in their video games.
3
 

A study has also been done in this regard by Pro Juventute Switzerland 

and TRIAL (Track Impunity Always) which is a Swiss NGO that aids 

victims of grave violations of human rights. This NGO has examined 

different video games in order to find outthe consistency between the games 

and the rules and the principles of International Humanitarian Law and 

International Human Rights Law.
4
 The games which have been selected for 

                                                           
1. Video Games and the Law of War,International Committee of the Red Cross, September 

2013, Available at:  https://www.icrc.org/en/document/video-games-get-real, Visited on 10 

March 2016 

2. Video games and the Law of War, International Committee of the Red Cross, op. cit. 

3. François Sénéchaud, Does Virtual War Need Rules too? Red Cross Red Crescent, Issue 1, 

2014, p. 12 

4. The goal of this study was to address game developers, the authorities and media about the 

breach of IHL Rules in the contents of video games in order to promote the idea of 
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the research were played by young gamers and the assessment of the 

research has been done by the lawyers which are specialized in the field of 

IHL and IHRL.The legal analysis of the study has also been done under the 

observation of Professor Marco Sassoli.
1
The result of this study indicated 

that violent video games usually lead to breach of international law in virtual 

world including International Humanitarian Law (IHL), basic norms of 

International Human Rights Law (IHRL) or International Criminal Law 

(ICL). 
2
 

When ICRC started the debates about war crimes and video games in 

2011, many gamers have come to the conclusion that there could be a 

possibility of being prosecuted for merely playing the video games which 

violate IHL Rules. However, after ICRC’s clarification
3
 that no game will be 

censored and no player will be prosecuted, there was a change of 

perspective.
4
 Since video games are an educational method of learning, and 

since even soldiers and military personnel can be players, “according to the 

ICRC, states must at the very least make sure their virtual training and 

recruitment tools “do not permit or encourage any unlawful behavior without 

proper sanctions” lest they too become implicated if war crimes are 

committed by soldiers trained on something developed for people just trying 

to have fun.”
5
 

For achieving its goals, ICRC has also been communicating vastly with 

video game producers in order to spread IHL. For accomplishing its goal, 

                                                                                                                                        
applying IHL Rules in the video games. See Frida Castillo, Playing by the Rules: Applying 

International Humanitarian Law to Video and Computer Games, Pro Juventute Switzerland 

and TRIAL Publications (Track Impunity Always), Geneva/Zurich, October 2009, p. 3 

1. Frida Castillo, Playing by the Rules: Applying International Humanitarian Law to Video 

and Computer Games, Pro Juventute Switzerland and TRIAL Publications (Track Impunity 

Always), Geneva/Zurich, October 2009, p. 3 

2. Ibid 

3. Video Games and the Law of War, International Committee of the Red Cross, op. cit. 

4. Red Cross Won’t Go after you by Playing War Games, http://kotaku.com/5866359/red-

cross-wont-go-after-you-for-playing-war-games 

5. François Sénéchaud, op. cit., p. 13 
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ICRC and Bohemia Interactive
1
 have arranged a contest named “Health Care 

in Danger” in 2014. This contest was about creating a game where providing 

first aid to the wounded enemy would be awarded. 
2
 This contest was 

publicly announced and was opened to all participants over 16 years old.
3
 

Given the above mentioned argumentsincluding the prominence role of 

video games in education and ICRC’s concerns about the violation of IHL 

Rules in some violent video games and the possibility of these violations to 

become a common behavior, this subject requires more pondering in the 

context of International Law from different aspects. 

One of the solution to make sure that the contents of video games comply 

with IHL Rules is the possibility of holding states responsible for violating 

IHL Rules in video games developed by game developers. In the second 

section of this article we will be assessing the idea of the responsibility of 

states and video game developers in this regard according to current rules of 

International Law. 

 

B. International Responsibility in Violent Video Games 
The maintenance of order and peace in international community require 

states to be held responsible for some of their acts and omissions. This 

subject matter is the reason why the notion of states responsibility is being 

applied in international law.
4
Responsibility of states as a fundamental 

principle of international law is derived from the nature of international legal 

                                                           
1. Bohemia Interactive also known as Bohemia Interactive Studio is an independent developer 

and game publisher which is located in Czech Republic and was founded in 1999. 

2. New video game contest promotes respect for health-care personnel and facilities, 

International Committee of the Red Cross, Available at:  

https://www.icrc.org/eng/resources/documents/audiovisuals/video/2014/05-28-video-game-

contest-health-care-in-danger.htm, Visited on 25 April 2016 

3. Make Arma not War, Available at: http://makearmanotwar.com/rules, Visited on 26 April 

2016 

4. Bahram Mostaghimi, Masoud Taromsari, International Responsibility of States, The Case 

of Iraqi Invasion of Iran, Faculty of Law and Political Science, Tehran University, 1377, p. 

21 
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system itself, as well as state sovereignty and equality of states.
1
 This term in 

International law indicates that if an internationally wrongful act is 

committed by a state against another one, the perpetrator faces some 

consequences in the context of new obligations towards the victim.
2
 

In 1949 the International Law Commission commenced a study on the 

responsibility of states in order to prepare a draft convention in this regard 

but the commission’s work was ineffectual at that time. However, the 

commission’s efforts produced its result under the Draft Articles on 

Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts in 2001.
3
The 

Draft Articles have not yet turned into a convention, however, most of its 

articles are being regarded as the customary international law.
4
 As stated in 

Article 2 of the Draft Articles, for the fulfillment of the states’ responsibility 

in internationally wrongful acts,two constituentsarerequired. (A):An act or 

an omission of a state amounts to the breach of an international obligation of 

the state. (as thePrimary Rule) (B): The breach of that violation is 

attributable to that state under international law. (as theSecondary Rule) 

The primary rules of the International Responsibility of States are being 

defined as the content of the obligations that their violation amount to the 

Responsibility of States. Those primary rules are being excluded from the 

Draft Convention. 
5
 In other words, the primary rules of states responsibility 

are the Substantive International Law including customary and 

                                                           
1. Malcolm N. Shaw, International Law, 6th Edition, Cambridge University Press, 2008, p. 

775 

2. Rudolf L. Bindschedler and others, Encyclopedia of Public International Law, States, 

Responsibility of States, Internal Law and Municipal Law, Vol 10, Elsevier Science 

Publisher B.V. Netherlands, 1987, p.363 

3. Rebecca M.M. Wallace, International Law, 5th Edition, Sweet and Maxwell Limited, 2005, 

p. 187 

4. Materials on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, United Nations 

Legislative Series, United Nations, New York, 2012, pp. vii, viii, Available at: 

http://legal.un.org/legislativeseries/documents/Book25/Book25.pdf, Visited on 20 April 

2016 

5. Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with 

Commentaries, International Law Commission, 2001, p. 31 
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conventional.
1
 However, the fundamental rules of International 

Responsibility of States are being codified in this Draft Articleswhich are 

also being identified as the Secondary Rules
2
 of States Responsibility. The 

procedural and the results arising from the violation of an obligation are the 

subject matter in the Secondary Rules.
3
Namely, these Articles consist of the 

general conditions for the states to be held responsible under International 

Law for their wrongful acts or omissions.
4
Putting it differently, Primary 

Rules establish the contents of the international obligations of states and the 

secondary rules are the consequences of violation of these primary rules. 
5
 

In this section of this Article we will assess the probability of holding the 

video game developers (as private companies) and also states responsible for 

the violation of IHL Rules in video games in the context of Internationally 

Wrongful Acts. 
1. International Responsibility of Game Developers in International 

Law: 

In this part we will be evaluating the possibility of holding game 

developers responsible in the context of international law. It needs to be 

reminded that criminal responsibility is not the subject of this essay and the 

responsibility of the private sector itself in the context of internationally 

wrongful Acts will be under consideration. Accordingly, we shall examine if 

game developers as private companies enjoy international personality and if 

they are counted as one of the subjects of international law. 

In domestic laws, certain individuals and companies enjoy legal 

personality. Legal personality is accompanied by having the capacity to be 

                                                           
1. Rebecca M.M. Wallace, op. cit.,p. 188 

2. These rules have also been called “Second-level Rules”, SeeTim Hiller, Sourcebook on 

Public International Law, Cavendish Publishing Limited, 1998, p. 321 

3. Malcolm N. Shaw, op. cit., p. 778 

4. Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, op. cit., p. 31 

5. Alberto Alvarez-Jiménez, The interpretation of Necessity Clauses in Bilateral Investment 

Treaties after the Recent ICSID Annulment Decisions, Yearbook of International 

Investment Law and Policy, 2012, p. 423 
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subjected to some particular rights and duties. The scope and nature of the 

personality will be ascertained by the law.
1
However, “Personality in 

international law necessitates the consideration of the interrelationship 

between rights and duties afforded under the international system and 

capacity to enforce claims.”
2
 

Additionally, according to the definitions given by the publicists about 

international law, this branch of the law is being defined as the legally 

binding rules on states in their relations with one another. Yet states are not 

the only subject of international law. The other subjects of international law 

include International Organizations, individuals
3
, jural entities, foreign 

private companies (specifically transnational companies and multinational 

companies), non-governmental organizations
4
 and National Liberation 

Movement under some conditions. however, these latter subjects only 

receive international law rights and obligations under some circumstances.
5
 

The only subject that might be a little confusing is the category 

Transnational Corporations or Multinational Corporations and whether 

private companies belong to this category or not. Transnational Corporations 

or Multinational Corporations are private entities that their principal place of 

business and their decisions are located within a specific country, yet the 

                                                           
1. Malcolm N. Shaw, op. cit., pp. 195, 196 

2. Ibid, p. 196 

3. Tim Hiller, Sourcebook on Public International Law, Cavendish Publishing Limited, 1998, 

p. 5 

4. According to Resolution 288 dated on 27th February 1950 of the Economic and Social 

Council of the United Nations, “Any international organization which is not established by 

intergovernmental agreement shall be considered as a non-governmental organization”. 

This definition would not be a complete one. In accordance with the publicists’ opinions, 

general practice of International Law and International Law instruments, non-governmental 

organizations are being defined as entities established by initiation of private sector or 

jointly and mixed with public sector, with different nationalities but without any interstates 

agreement Focusing on Public Works and having transnational activities are two of their 

characteristics of these organizations, See Mohammad Reza Ziai Bigdeli, Public 

International Law, Ganjedanesh Publications, 1391, pp. 270, 272 

5. Mohammad Reza Ziai Bigdeli, Public International Law, Tehran, Edition 47th, 

Ganjedanesh Publications, 1391, p. 3 



91۲  ای های رایانه الملل و بازی مجموعه مقاالت همایش حقوق بین 

scope of their activities are so expanded that they overreach their national 

boundaries. The scope of their activities are economical as well. 
1 

In accordance with given definitions and arguments, the game developers 

do not fit into any of these definitions. They do not enjoy international 

responsibility. additionally;they are neither a non-governmental organization 

nor a Transnational Corporation or Multinational Corporations. 

Therefore, the private sectors are not subjects of international law so they 

cannot be held responsible internationally either. On the other hand, the 

game developers as private sectors, might produce the games which their 

contents might be in violation of IHL Rules. In other words, what we are 

dealing with in violent video games are in connection with the International 

Humanitarian Law. Putting aside the argument that private sectors are not 

the subject of International Law, no treaty or International customary law 

can be found to bind the game developers to apply IHL Rules in the 

production of the video games. Furthermore, for being responsible, an 

obligation needs to be violated in International Law. Hence, in the lack of 

any obligation in this regard, no responsibility is feasible. This subject is also 

reflected in the Judgment of Permanent Court of International Justice in lotus 

case
2
. The court asserted that there must be a rule of international law to 

prohibit Turkey from prosecuting Lieutenant Demons
3
 and it also continued 

that “the court has arrived that there is no rule of International Law in regard 

to collision cases to the effect that criminal proceedings are exclusively 

                                                           
1. Ibid, pp. 272, 273 

2. On 7th 1927 this case was brought before the permanent Court of International Justice by 

France Versus Turkey. Following the collision between S.S. Lotus (a French streamer) and 

S.S. Boz-Kourt (a Turkish streamer), eight Turkish nationals drowned. The main subject of 

the case was the jurisdiction that Turkey exercised to prosecute Lieutenant Demons. 

Demons was the French officer on watch when the accident happened. In its judgment the 

court found out since there is no prohibition and there is no International rule in this regard, 

the request brought before the Court by France was rejected.  

3. The case of the S.S. Lotus, Publications of the permanent Court of International Justice, 

September 7th 1927, Available at:http://www.icj-cij.org/pcij/serie_A/A_10/30_Lotus_ 

Arret.pdf,p. 23 



International Responsibility of States in … / Dr. Parastou Esmailzadeh  913 

within the jurisdiction of the state whose flag is flown”.
1
 

 

2. International Responsibility of States in Violent Video Games: 

In this section of the essay we will examine the probability of holding 

states responsible for the violent video games produced by game developers. 

It is worth mentioning that we will be only putting under observation the 

scenario in which the game developers are neither a state organ nor working 

for the statesand nor under states observation for producing the games. As 

mentioned above in this Article, for holding a state responsible for an 

internationally wrongful act two elements are needed. Firstly, an obligation 

whether contractual or customaryis required to be violated, and secondly, 

that breach must be attributable to that state. 

In the context of violent video games, first of all, we need to find out if 

producing violent video games which are inconsistence with IHL Rules can 

be led to a breach of states obligation in which these video games are being 

produced in their territory. 

Basically, we shall examine if there is any treaty or customary rules about 

violent video games and violation of IHL Rules or not. We have already 

mentioned that this subject has been recently brought to attention by ICRC. 

At least for the time being No treaty or custom in this regard can be found. 

Due to the lack of any treaty or custom which directly addresses violent 

video games, we shall resort to the current rules and customary international 

law and study if it is possible to put this subject in the framework of the 

current international law rules.  

Since for holding states responsible, an obligation needs to be violated, so 

in this section we will examine the current rules of international law that 

might be compatible to be applied in the context of the video games 

violating IHL Rules and if there is a possibility of holding states responsible 

for it.  

                                                           
1. Ibid, p. 30 
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As asserted before, education plays an important role in every aspect of 

our lives whether adults or children. On the other hand, Member states of the 

four Geneva Conventions and their 1977 additional protocols
1
 have 

committed themselves to disseminate the provisions and the rules of these 

instruments as provided inthe context of these conventions and their 

additional protocols.
2
 

The text of the Articles in these conventionsabout the commitment of the 

member states to disseminate the Conventions hasidenticallyset forth in 

different Articles of the Four Conventions. This common provision states 

that: “The High Contracting Parties undertake, in time of peace as in time of 

war, to disseminate the text of the present Convention as widely as possible 

in their respective countries, and, in particular, to include the study thereof 

in their programmes of military and, if possible, civil instruction, so that the 

                                                           
1. Although according to paragraph 4 of Article 2 of the Charter of the United Nations the use 

of force is prohibited, however the occurrence of war is inevitable. Accordingly, in case of 

war, some certain rules must be applied towards the enemies. These set of rules are 

predominately stated in the four Geneva Conventions of 12th August 1946 and their 

Additional Protocols of 1977 and 2005. These rules are applicable in International Armed 

Conflicts except for the Article 3 which is common to all four conventions. See Summary 

of the Geneva Conventions of 12 August 1949 and their Additional Protocols, Second 

Edition, International Committee of the Red Cross, August 2005, November 2012, 

Available at: https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-0368.pdf, Visited 

on 26 April 2016 

2. Undertaking the dissemination of the rules and provisions of these conventions along with 

their Additional Protocols are being set forth in accordance with Article 47 of the Geneva 

Convention for the Amelioration of the Conditions of the Wounded and Sick in Armed 

Forces in the field of 12th August 1949, Article 48 of the Geneva Convention for the 

Amelioration of the Conditions of the Wounded, Sick and Ship Wrecked Members of 

Armed Forces at Sea of 12th August 1949, Article 127 of the Geneva Convention on 

Relative to the Treatment of Prisoners of War of 12th August 1949, Article 144 of the 

Geneva Convention for the Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War of 

12th August 1949 see Geneva Conventions of 12th August 1949, Available at: 

https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-0173.pdf,Article 83 of 

Additional Protocol 1 to the Geneva Conventions of 12th August 1949, Article 19 of the 

Additional Protocol 2 to the Geneva Conventions of 12th August 1949, and Relating to the 

Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol 2) Available at: 

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201125/volume-1125-I-17513-

English.pdf 
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principles thereof may become known to the entire population. Any civilian, 

military, police or other authorities, who in time of war assume 

responsibilities in respect of protected persons, must possess the text of the 

Convention and be specially instructed as to its provisions.” 

Few points about this common provision need to be brought to attention. 

First of all, according to the explicit wording of the common provision of the 

FourConventions, undertaking the dissemination of the text of the 

conventions is during peace and war. Secondly, the member states need to 

disseminate the conventions as widely as possible to military and if possible 

civilians in order to make the principles of IHL known to the entire 

population which includes military and civil instructions as well.In other 

words, the obligation imposed on states to disseminate IHL Rules under 

these Articles is general and absolute. 
1
 

The said common provision has not stipulated the exact meaning of the 

word “Disseminate”. However, educating IHL Rules can be logically 

included in this regard. As provision clearly states, the applicability of this 

provision will beduring war, peacetime and to military and civilians.As a 

result, it can be concluded that since video games and their contents might 

violate IHL Rules, the member states of the Geneva Conventions and their 

additional Protocols have the duty to educate the Game Developers in order 

to prevent the violations of IHL Rules. It is worth mentioning that even with 

the wording of the provision “to include the study thereof in their programs 

of military and, if possible, civil instruction...” in accordance with the 1949 

Geneva Conventions and The Hague Convention for the protection of 

Cultural Property, states are obliged to contain the study of International 

Humanitarian Law with the programs of training the civilians’ 

populations.Using thewords“if possible”does not make the duty of the 

                                                           
1.Jean S. Picet, The Geneva Conventions of 12th August 1949 for the Amelioration of the 

Conditions of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, Commentary, 

International Committee of the Red Cross, p. 348, Available at: 

https://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/GC_1949-I.pdf, visited on 2 March 2016 
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member states fade away or less imperative.
1
For, first of all, owing to the 

fact that the video games are being played widespread,so the duty of states to 

educate the game developers are becoming more and more vital and 

necessary.Secondly, game players can be civilians as well as military staffs. 

Meaning that, the nature of the video games makes it possible to be played 

by everyone. Accordingly, it is not possible for the member states to 

distinguish whether these games are being played by military staffs or not in 

order to resort to the words of the provision “if possible for civilians” for 

escaping their duties under these conventions. As the third point,since 

military personnel are being recruited among civilians, it is logically 

conceivable to assert that training IHL Rules begins from 

childhood.
2
Moreover, Adding the condition of “Possibility” to the wording 

of this provision, does not make the application of this customary rule 

optional or less indispensable.However, the intention for including “if 

possible” was to take under consideration the status of federal countries in 

which the central government does not have any control over educational 

matters. 
34

 

On the other hand, in accordance with the Additional Protocols to the 

Geneva Conventions, states are obliged to disseminate the conventions and 

                                                           
1. However, there exists some debates suggesting that the dissemination of IHL Rules to the 

civilians is optional. See Jean S. Pictet, The Geneva Conventions of 12th August 1949, 

Commentary, Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick 

and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea, International Committee of the Red 

Cross, 1960, p. 258, Available at: https://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/GC_1949-

II.pdf, visited on 2 March 2016 
2. Ibid, p. 259 

3. Jean-Marie Henckaerts, Louise Doswald-Beck, Customary International Humanitarian 

Law, Volume 1: Rules, ICRC, Cambridge University Press, 2005, Rule 143, p. 506 
4. In order to consider the constitutional limitations of some governments in public education, 

the civil instruction was undertaken by the contracting states in so far as possible. See Final 

Record of the Diplomatic Conference of Geneva 1949, Vol. II, Section B, Federal Political 

Department, Berne, p. 112, Available at: 

https://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/Dipl-Conf-1949-Final_Vol-2-B.pdf, visited 

on March 28 
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their protocolson the whole. Article 83 of the Additional Protocol 1 to the 

Geneva Conventions states: 

“1. The High Contracting Parties undertake, in time of peace as in time 

of armed conflict, to disseminate the Conventions and this Protocol as 

widely as possible in their respective countries and, in particular, to include 

the study thereof in their programmes of military instruction and to 

encourage the study thereof by the civilian population, so that those 

instruments may become known to the armed forces and to the civilian 

population. 

2. Any military or civilian authorities who, in time of armed conflict, 

assume responsibilities in respect of the application of the Conventions and 

this Protocol shall be fully acquainted with the text thereof.” 

As this provision explicitly expressed, no condition or limitation is 

applicable as to war or peacetime. Moreover,undertaking the duty to 

disseminate the conventions and this protocol to military staffs and civilians 

as widely as possible is without including any exception.    

Article 19 of the second Additional Protocol to the conventions also 

provides that: 

“This Protocol shall be disseminated as widely as possible.” This 

provision also considers no limitation whatsoever in disseminating the text 

of the protocol.   

It is noteworthy that other than the four Geneva Conventions and their 

Additional Protocols, there are more treaties in which the dissemination of 

IHL Rules to the whole populations as well as civilians by the member states 

is being set forth.
1
 Educating IHL Rules and making these rules known to 

                                                           
1. Including Article 26 of the 1906 of the Geneva Convention, Article 3(2) of the 1986 

Statutes of the International Red Cross and Red Crescent Movement, Paragraph 13 of the 

1991 Memorandum of Understanding on the Application of IHL between Croatia and the 

SFRY, Paragraph 4 of the 1992 Agreement on the Application of IHL between the Parties 

to the Conflict in Bosnia and Herzegovina. See Jean-Marie Henckaerts, Louise Doswald-

Beck, Customary International Humanitarian Law, Volume 2: Practice, International 

Committee of the Red Cross, Cambridge University Press, 2005, pp. 3269, 3270  
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every one including the civilians, is the best way of making sure that these 

conventions are being respected and states should put all their efforts to 

attain this end.
1
 

The obligation of the member states in this regard is also composed of 

translating the IHL instruments into their national languages
2
. In accordance 

with the said conventions, the contracting parties are obliged to pass the laws 

which deem necessary forpunishing the ones who commit any of the grave 

breaches of the convention. Furthermore, the contracting parties shall take 

all the measures to suppress the acts which are inconsistent with the 

provisions of the conventions and their additional protocols.
3
 

As a result, according to the above mentioned arguments and the text of 

the common provision of the Conventions and their additional protocols and 

other related treaties, member states must devise an educational program for 

educating IHL Rules to their military staffs and civilians including game 

developers so that they would apply these rules in the contents of their video 

games. 

On the other hand, we shall see if there is a customary international law 

in order to hold states which are not members of The Four Geneva 

Conventions and their additional protocols responsible. For, the obligation to 

disseminate the IHL Rules according to the above stated arguments is 

contractual and it is not enforceable towards the non-member states unless 

there exists a customary International Law in this regard. 
On the subject of Customary International Humanitarian law, ICRC has 

done a study in this respect and enumerated the customary rules and the 

                                                           
1. Jean S. Pictet, Commentary, Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of 

Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea,op. cit., p. 259 

2. Including Article 48 of the first Geneva Convention, Article 49 of the second Geneva 

Convention, Article 128 of the third Geneva Convention, Article 145 of the forth Geneva 

Convention and Article 84 of the Additional Protocol 1 to the Geneva Convention 

3. Including Article 49 of the first Geneva Convention, Article 50 of the second Geneva 

Convention, Article 129 of the third Geneva Convention, Article 146 of the forth Geneva 

Convention and Article 85 of the Additional Protocol 1 to the Geneva Convention 
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results are being published as well.
1
According to this study, the 

dissemination of International Humanitarian Law among civilian population 

has become a norm of customary international law according to the states 

practice. No distinction as to International Armed Conflicts or non-

International Armed Conflicts is applied in this regard.
2
No limitation is also 

included as to the peace or wartime. This customary Rule is reflected under 

the Rule 143 of theCustomary International Humanitarian Law. The 

obligations of the member states in this regard is to practice these rules in 

their own territory and to be obliged to these rules. 
3
 

Rule 143 states: “States must encourage the teaching of international 

humanitarian law to the civilian population.” 

By taking into account the phrases of Rule 143, it can be inferred that 

using the word “MUST”in the text of this rule, leads us to the conclusion 

that states have the obligation to disseminate and teach International 

Humanitarian Law to their Civilians population and this obligation is indeed 

a customary International law. 

National practices of states particularly in their Military Manuals
4
, 

                                                           
1. ICRC has been asked in 26th International Conference of the Red Cross and the Red 

Crescent in Geneva 1995 to “prepare, with the assistance of experts in international 

humanitarian law representing various geographical regions and different legal systems, 

and in consultation with experts from governments and international organizations, a report 

on customary rules of international humanitarian law applicable in international and non-

international armed conflicts, and to circulate the report to States and competent 

international bodies.” Subsequently ICRC has accepted this assignment eagerly and its 

work has already been published in two volumes under the name of customary international 

law rules (volume 1) and customary international humanitarian law practice (volume 2). 

2. Jean Marie Henckaerts, Louise Doswald-Beck, vol. 1,op.cit.,  p. 505 

3. The Obligation to Disseminate International Humanitarian Law, Advisory Service On 

International Humanitarian Law, International Committee of the Red Cross, p. 1, Available 

at: https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/obligation_to_disseminate.pdf, Visited on 28 

March 2016 

4. These Military Manuals of states include Australia’s Defence Training Manual, Belgium’s 

Law of War Manual, Canada’s LOAC Manual, Colombia’s Basic Military Manual, 

Germany’s Military Manual, The UK Military Manual, See Jean-Marie Henckaerts, Louise 

Doswald-Beck, vol. 2, op. cit., pp. 3271-3275 
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practice of International Organizations (especially within U.N. and its 

principal organs) 
1
 and International Conferences

2
 also indicate the 

obligation of states for disseminating IHL Rules. 
As a result, it can be concluded that educating video developers with IHL 

Rules is an obligation for states which is derived from the obligation of 

states to disseminating IHL Rules according to the Geneva Conventions and 

their Additional Protocols along with customary International Humanitarian 

Law. Educating the video developers has a vast definition. It can be varied 

from distributing flyers to the officially registered companies in this field, 

holding meetings or sessions and even mandatory workshop to be attended 

so that they would be familiar with the Rules and accordingly would apply 

and consider them while making the video games.In accordance with Article 

2 of the Draft Articles on Responsibility of States for Internationally 

Wrongful Acts,if states fail to fulfil their obligation in this regard, violation 

of the conventions, their additional Protocols and Customary International 

Law occur. For the next step, we shall examine if the said breach is 

                                                           
1. Some of these practices involve United Nations Security Council’s Resolution 1265 of 17th 

September 1999 which has been adopted unanimously, the significance of disseminating 

IHL and relevant training for civilian police, armed forces, members of the judicial and 

legal professions, civil society and personnel of international and regional organizations is 

being highlighted. In accordance with the United Nations General Assembly Resolution 

3032 of 18th December 1972, on respect for human rights in armed conflicts, the states 

have been called upon the parties to the armed conflicts “to provide... instruction 

concerning [the international humanitarian rules 

which are applicable] to the civilian population”. United Nations General Assembly 

Resolution 3102 of 12th December 1973 about Respecting Human Rights in Armed 

Conflicts, UN urges that“information concerning the 

[rules of IHL] be given to civilians everywhere, with a view to securing their strict 

observance”. See Jean-Marie Henckaerts, Louise Doswald-Beck, vol. 2,op. cit., pp. 3281, 

3282 

2. Such as The 19thInternational Conference of the Red Cross in 1957, The 19th International 

Conference of the Red Cross in 1957, The 20th International Conference of the Red Cross 

in 1965, in which they have all emphasized on education and teaching IHL as a key point to 

disseminating IHL Rules to the whole populations. See Jean-Marie Henckaerts, Louise 

Doswald-Beck, vol. 2, op. cit., pp. 3282-3285 
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attributable to that state or not.
1
According to international law, states enjoy 

jurisdiction over persons and properties within their territories by their 

municipal lawsand this jurisdiction is an indication of states 

sovereignty
2
.Therefore, if states are responsible for their acts and omissions, 

it’s because of the obligation that they enjoy under international law owing 

to their jurisdiction. States have jurisdiction over the private companies 

including video game developers registered in their territory too. The 

obligation of states in educating game developers in this regard is a positive 

obligation. By failing to do their obligation in educating the video game 

developers, states can be held responsible and this omission is attributable to 

that state.  

On the other hand, since the obligation of states is to disseminate IHL 

Rules, if states put all their efforts on educating the video game developers 

but the video game developers eventually violate the Rules, no International 

Responsibility will be considered for the states.    

 

C. Concluding Remarks: 

As mentioned in this Article, video games have become a leading 

entertainment in our lives both for children and adults. Given the concerns 

commenced by ICRC about the breach of IHL Rules in the contents of 

violent video games and their educational effects in this regard, resorting to 

international Responsibility would be an option to prevent these violations. 

As stated in Draft Articles on Responsibility of States for Internationally 

wrongful acts, an obligation needs to be breached by a state and that breach 

must also be attributable to that state. In the context of the violent video 

games, since the video games companies are responsible for the production 

of the video games, we assessed the probability of holding the game 

                                                           
1. Article 2 of the Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful 

Acts, International Law commission, United Nations, 2001 

2. Rebecca M.M. Wallace, op. cit., p.116 
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developers internationally responsible. As the results of the arguments given 

in the Article, it was concluded that since the game developers do not enjoy 

International Personality and since there is no Contractual or Customary rule 

in International Law to oblige them, no International Responsibility is 

feasible for them in this respect. Although game developers cannot be held 

responsible internationally according to International Law Rules and the 

Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, 

since they are a key element for complying with IHL Rules in video games, 

their assistance and contributions and working with ICRC in this regards 

counts a lot.    

The other part of this Article was dedicated to determining the probability 

of holding states responsible for the contents of the video games being 

produced by game developer companies that violate IHL Rules. We have 

reached the conclusion that according to the four Geneva Conventions of 

12
th
 1949 and their Additional Protocols and the Customary International 

Humanitarian Law, states undertake the responsibility to disseminate IHL 

Rules extensively to their military staffs as well as civilians. Given the 

popularity and importance of video games, educating the game developers 

can be derived from the obligation of the states to disseminate IHL Rules. 

Accordingly, if states fail their obligation to educate videogame developers 

registered in their country to apply IHL Rules in the contents of their video 

games, they can be held responsible for the omission of their duty. However, 

if states carry out their obligation under the Four Geneva Conventions and 

their Additional Protocols and the Customary IHL, there would not be any 

International Responsibility for states.  


