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چکیده
 به طور خاص،بازیهای رایانه ای به عنوان یک رسانه ارزشمند پتانسيل الزم برای انتقال مفاهيم و آموزههای دینی
 کيفی، رویکرد و روش این مطالعه براساس تحليل محتوایی.در زمينه مسائل مرتبط با مدیریت مدرن فرهنگی را دارا هستند
 یافتههای این مطالعه نشان.صورت پذیرفته است که با انتخاب هدفمند در موضوع «جنگهای صليبی» انتخاب شده است
، اما نتيجه تحقيق.میدهد که «دوزخ دانته» از منظر مدیریت ميانفرهنگی و تقابل فرهنگی نمونه موفقی محسوب نمیشود
 اصالت و ارزش این مقاله میتواند.بازگوی ظرفيت این رسانه در ميان مخاطبين به خصوص نوجوانان و جوانان را نشان میدهد
 طالب علوم دینی و محققانی که مایل به استفاده از این رسانه به عنوان یک ابزار منحصر به فرد در جهت،برای دانشگاهيان
. سودمند واقع شود،مدیریت فرهنگی و مهارتهای بين فرهنگی هستند
 تبلیغ دین، مدیریت بینالمللی، ارتباطات متقابل فرهنگی، مدیریت میان فرهنگی:کلیدواژه
Using brand new Methods in Transferring Religious Doctrines Based on the Role of
Computer Games in Intercultural Management; A Case Study
1
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استفاده از روشهای نوین در انتقال آموزههای دینی با تکیه بر نقش بازیهای رایانهای در
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Abstract
Computer games, as a valuable medium, have the potential to convey religious concepts and teachings, especially in the field of issues related to modern cultural management.
The approach and methodology of this study is based on qualitative content analysis that has
been selected through targeted selection of "Crusade". The findings of this study show that
Dante's Inferno is not a successful example in terms of intercultural management and cultural
interactions. But the result of the research shows the capacity of this media among audiences,
especially teenagers and young people. The originality and value of this article can be useful
for academics, scholars of theology and scholars who wish to use this medium as a unique
tool for cultural management and intercultural skills.
Keywords: Intercultural Management, Cultural Interaction, International Management, Promoting Religion
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ً استخدام اساليب جديدة في نقل العقائد الدينية
بناء على دور العاب الكمبيوتر في ادارة الثقافات؛ دراسة حالة
yamahdico@yahoo.com; info@fadak.ir  طالب دك توراه الجامعة الفيدرالية الجنوبية في روسيا،السیدمهدی السهيليالمقدم
b_minaei@iust.ac.ir  مدرس جامعة العلوم والتكنولوجيا، دك توراه،بهروز مینای یبیدگلی
ملخص
 وخاصة في مجال القضايا المتعلقة، لديها القدرة على نقل المفاهيم الدينية وتعاليمها، كوسيلة قيمة،العاب الكمبيوتر
 يعتمد منهج هذه الدراسة ومنهجيتها على تحليل المحتوى النوعي الذي تم اختياره من خالل االختيار.باإلدارة الثقافية الحديثة
ً  تبين نتائج هذه الدراسة ان جحيم دانتي ليس."المستهدف ل "الحملة الصليبية
ً مثاال
ناجحا من حيث اإلدارة بين الثقافات والتفاعالت
 يمكن ان تكون اصالة هذه المقالة. وخاصة المراهقين والشباب، لكن نتيجة البحث تظهر قدرة هذه الوسائط بين الجماهير.الثقافية
وقيمتها مفيدة لالكاديميين وعلماء الالهوت والعلماء الذين يرغبون في استخدام هذه الوسيلة كاداة فريدة لإلدارة الثقافية والمهارات
.بين الثقافات

 تعزيز الدين، الدارة الدولية، التفاعل الثقافي، ادارة الثقافات:الکلمات المفتاحية
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ В ПЕРЕДАЧЕ РЕЛИГИОЗНЫХ
УЧЕНИЙ, ОСНОВАННЫХ НА РОЛИ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР В
МЕЖКУЛЬТУРНОМ УПРАВЛЕНИИ; ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Сейед Махди Сохйели Могадам ،Докторант Южный федеральный университет
(ЮФУ) — России yamahdico@yahoo.com; info@fadak.ir
Бихруз Минаи Бигдели ،Докторантура ،Преподаватель Научно-технологический университет Ирана b_minaei@iust.ac.ir
Аннотация
Компьютерные игры, как ценный инструмент, имеет потенциал, для того чтобы
передавать религиозные концепции и учения, особенно в области проблем, связанных
с современным управлением культурой. Подход и методология этого исследования основаны на качественном контент-анализе, который был выбран посредством целевого
выбора «Крестового похода». Результаты этого исследования показывают, что «Ад
Данте» не является успешным примером с точки зрения межкультурного управления
и культурных взаимодействий. Но результат исследования показывает потенциал этой
медиа среди аудитории, особенно подростков и молодежи. Самобытность и ценность
этой медиа статьи могут быть полезны религиозным ученым и исследователям, которым хотят использовать эту медиа среду в качестве уникального инструмента для
управления культурой и межкультурными навыками.
Ключевое слово: Межкультурный менеджмент, культурное взаимодействие, международный менеджмент, продвижение религии
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مقدمه
اساسا باور به دین در زمره دغدغههای اوليه بشریت به شمار میرود .از این رو کتابها ،مقالت و پژوهشهای فراوانی در حوزه
باورها و آموزههای دینی نگاشته شده است ولی بازخورد ملموس و عينی ،این حجم علوم دینی در جهان بشریت آن چنان که
باید به چشم نمیخورد حتی در برخی از گزارشها نشان از کاسته شدن تأثير عينی آن دارد .گذشته از این که ،زاویه گرفتن
از دین اصيل عمدی است و یا سهوی شاهد انحرافات بزرگی هستيم که در خور تأمل است .در جامعه امروزی بر پایه همان
گزارشها به ویژه در جوامع غربی شيطان پرستی و گرایش به ادیان خرافی روزبه روز در حال افزایش است .این روند ضایعه
هایی را به جوامع تحميل نموده است .که گاه افراط و تفریطها سر منشأ بوده است.
تاریخ همواره نشان داده که اکثریت عالمان دینی با توجه به مسائلی که پيش رو داشتند ،نتوانستند خود را با پيشرفتهای علم
و فناوری همراه نمایند  .شاید بتوان بزرگان ادیان را از این دید به دو دسته تقسيم کرد برخی که با پيشرفتهای زمانه خود
مقابله کردند و در نهایت گوشهگير شدهاند و برخی که سعی در همراه شدن با پيشرفتهای روز برآمدهاند .مسيحيت نيز از این
تقسيمبندی مستثنی نيست .هرچند مسيحيت بعد از دوره قرون وسطی به حاشيه رفته است و دیگر جایگاهی که پيش از این
داشت را نتوانست پيدا کند .اما گاه و بیگاه سعی در احياء هویت خود نموده است ،رهبران این دین روشهای متنوعی جهت
تبليغ برگزیدهاند و هر روز از تجهيزات بيشتر استفاده میکنند این روشهای تبليغی در تمامی ابعاد به چشم میخورد از حضور
در کف خيابانها و مراکز عمومی گرفته تا در فضای سایبر و در تمام موارد از ظرفيتهای بومی و آداب رسوم منطقهای استفاده
کرده اند .به طور مثال یکی از ابزارهایی که از ایام قدیم مرسوم بوده است صنعت شعر است .در واقع ،نظر به هر برههی زمانی
ابزاری همان عصر مورد استفاده قرار گرفته است .رسانه و هنر یکی از مؤلفههای رساندن باورهای دینی به مردم بوده و هست.
شرایط فرهنگی مسلط بر جامعه غربی ،برخی از هنرمندان آن فرهنگ را بر این ضرورت رسانده است تا آثار در خور تحسين
در حوزه ارائه مفاهيم دین به عرصه ظهور رسانند .این امر همراستا با سير فناورانه ،برخی از مسيحيان را وا داشته تا دست به
نوآوری زده و نگاشتههای اعتقادی و دینی را به گونهای تصویرکشند که برای کودک تا بزرگسال قابل فهم باشد .آنها با
بهرهمندی از صنعت شعر و هنر نقاشی که پيشي نيان از آن استفاده کرده بودند دست به خلق اثر در خور تحسين زدهاند .در
واقع با این کار زمينه رشد اقتصادی را نيز فراهم نمودهاند همچنين به رسالت تبليغی خود عمل نمودهاند پس در پی بازیهای
رایانهای رفتهاند.
در واقع افزایش سرمایهگذاری و فراغت جوامع دو معلول گسترش بازیهای رایانهای در جوامع شده است به عبارت دیگر
پيشرفتهای فناورانه که کاهش ساعات کار را به همراه خواهد داشت ،نتيجه صنعتی شدن جوامع است .هرچند که امروزه
بازیهای رایانهای خود به یکی از صنایع بزرگ دنيا تبدیل شده اند و برخی از آمارها این صنعت را در سه رتبه اول اقتصاد
جهانی بر می شمارند .این قضيه تابع گستره این رسانه نوپا است .آنچه که موجب برتری بازیهای رایانهای بر سایر رسانهها
است تعاملی بودن و گستره مخاطب آن است .تکرار چندباره و تعاملی بودن باعث شده تا شخصيت و مولفههای این بازی برای
هميشه در بنيان بازیکنان ثبت گردد.
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مفهومشناسی واژگان
مدیریت ميانفرهنگی یک زمينه از مطالعات است که بر اساس نظریهها و تحقيقات از رشتههای ارتباطات متقابل فرهنگی،
مدیریت بينالمللی و روانشناسی ارتباطات تشکيل یافته است .مسائل کليدی در این بين شامل «مدیریت»« ،فرهنگ» و
«ارتباطات» است .به جهت اینکه در موضوع مقاله آموزه بيان شده اشارهای گذرا به این مفهوم نيز خواهيم نمود.
آموزه به معنای تعليم و رهنامه است که متردافهای این واژه در زبان انگليسی « »teachingو « »doctrineبرشمردهاند در
تعریف تعليم مجموعهای از باورهای پذیرفته شده ،به ویژه عقاید مذهبی 1آمده و در تعریف رهنامه یا دکترین یک اعتقاد یا
مجموعهای از باورها ،به ویژه در مورد سياسی یا مذهبی که توسط یک گروه خاص پذیرفته 2شده است .بنابراین وجه مشترک
هر دو واژه باور است یعنی احساس اطمينان از اینکه چيزی وجود دارد یا درست

است3.

در تعریف فرهنگ با توجه به مفهوم که معموال توسط متخصصان و مخاطبان مورد استفاده قرار میگيرد عبارت است از دانش
انباشته شده ،تجربهها ،باورها ،ارزشها ،نگرشها ،معانی ،سلسله مراتب ،دین ،مفاهيم زمان ،نقشها همچنين به اشياء و
داراییهای مادی و معنوی که توسط مردم در انتقال یک نسل یا نسلها است .البته فرهنگ امروزه به سيستم دانشی اطالق
میگردد که توسط یک گروه نسبتا بزرگ از مردم تشکيل یافته و به رفتار و کردار آنان ختم میگردد؛ پس مجموعهای از
تجارب آموخته شده و انباشته شده فرد است که به صورت اجتماعی منتقل میگردد یا به طور خالصه ،از طریق یادگيری
اجتماعی است .فرهنگ یک ارتباطات نمادین است .برخی از نمادهای آن شامل مهارتهای گروهی ،دانش ،نگرش ،ارزشها و
انگيزهها هستند .معنای نمادهای آموخته شده که در یک جامعه از طریق نهادهای آن به وجود آمده است .برخی فرهنگ را
این چنين تعریف نمودهاند« :مجموعه پيچيدهای است که شامل :معارف ،معتقدات ،هنرها ،صنایع ،فنون ،اخالق ،قوانين ،سنن
و باالخره تمام عادات و رفتار و ضوابطی است که فرد به عنوان عضو ،از جامعه خود فرا میگيرد ،و در برابر آن جامعه وظایف و
تعهداتی را بر عهده دارد .4».ساروخانی در تعریف فرهنگ در حوزه دانش ،هر آنچه را که از طریق ارتباط متقابل آموخته
میشود را در برگيرد 5شمرده است.
تایلر فرهنگ را مجموعه پيچيدهای که شامل :معارف ،معتقدات ،هنرها ،صنایع ،فنون ،اخالق ،قوانين ،سنن و باالخره تمام
عادات و رفتار و ضوابطی است که فرد به عنوان عضو ،از جامعه خود فرا میگيرد ،و در برابر آن جامعه وظایف و تعهداتی را
برعهده دارد 6تعریف کرده است اما فرهنگ در مطالعه ارتباطات ميانفرهنگی عبارت است از «زندگی و عادات روزمره افراد،
که به زندگی اجتماعی تسری پيدا میکند»:7
قدر متقين و ویژگی مشترک این تعریفها ،انتقال و فراگيری فرهنگ از نسلی به نسل دیگر است ،که فرد آن را به عنوان
عضوی از اجتماع میآموزد و فرا میگيرد .بدین ترتيب ،فرهنگ محصول حيات جمعی و زندگی اجتماعی است ،که براساس
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آن جامعه انسانی پایه ریزی میشود ،و شکل میگيرد و در طول زمان و نسلها دستخوش تغييراتی نيز میگردد .البته ،فرهنگ
در عين ثبات ،نوعی دگرگونی و نوآوری دراز مدت و آهسته را در خود دارد .از این رو ،برخی محققان فرهنگ را توليد و باز
توليد اجتماعی احساس ،معنا وآگاهی دانستهاند 1.اما این توليد و باز توليد به گونهای است که ثبات و یکپارچگی فرهنگ حفظ
میشود ،و نوعی پدیده ثابت در حال تغيير -که همواره نامحسوس مینماید -مشاهده میشود .به همين دليل ،برخی معتقدند
که فرهنگ حوزه معنایی است که حوزههای توليد (اقتصاد) و روابط اجتماعی (سياست) را وحدت میبخشد 2این دیدگاه ،به
فرهنگ مفهومی عام و کلی میدهد .در این تعریف ،فرهنگ معنابخشی زندگی انسان بویژه بخش اجتماعی آن را برعهده دارد،
و انسان را از اجزای پراکنده و جزئيات متفرق حيات امروزی ،به نوعی وحدت میرساند.
در نهایت تعریف منتخب فرهنگ عبارت است از رفتار اجتماعی و هنجارهای موجود در جوامع انسانی که طيف وسيعی از
پدیدههایی را که از طریق یادگيری اجتماعی در جوامع بشری منتقل شود را در بر میگيرد .مفهوم فرهنگ مادی ،بيانگرهای
فيزیکی فرهنگ مانند تکنولوژی ،معماری و هنر را پوشش میدهد ،در حالی که جنبههای غيرمستقيم فرهنگ مانند اصول
سازمانهای اجتماعی (شامل شيوههای سازمان سياسی و نهادهای اجتماعی) ،اسطوره شناسی ،فلسفه ،ادبيات (هر دو نوشته
شده و دهانی) و علم ميراث فرهنگی نامشهود یک جامعه را تشکيل میدهد 3.پس به طور خالصه فرهنگ در حوزه دانش
عبارت است از هر آنچه را که از طریق ارتباط متقابل آموخته گردد را در برمیگيرد 4.در این تعریف ،به جنبه ارتباطات نيز
توجه شده است.
ارتباط ،عبارت است از فراگرد انتقال پيام از سوی فرستنده برای گيرنده ،مشروط بر آنکه در گيرنده پيام ،مشابهت معنا با
معنای مورد نظر فرستنده پيام ایجاد شود 5پس روشن است که در ارتباطات ،یک پروسه تبادل پيامها و اطالعات بين افراد یا
گروهها است .بنابراین ارتباط ميانفرهنگی یک فرآیند ارتباطی بين نمایندگان فرهنگهای مختلف و جوامع زبان و فرهنگ
است؛ این مجموعهای از اشکال ،نگرش و ارتباطات بين افراد و گروهها است که متعلق به کشورهای مختلف هستند.
بنابراین ارتباطات به حداقل به چهار عنصر تاکيد شده است :الف .پيام ،ب .فرستنده ،ج .گيرنده ،د .فراگرد بودن ارتباط و معنا
در ارتباطات است .این چهار عنصر نيز در فرهنگ کاربرد دارد بنابراین جنبه ها یا حوزه مشترک آن دو عبارت است از فرهنگ
و ارتباطات هر دو فراگردند ،و یک ضرورت انسانی به شمار می روند 6.آنها پویا و در هم تنيدهاند اما برای روشن شدن درون و
ميان فرهنگ ها با تجزیه آنها به فرهنگ و ارتباط و اجزاء کوچک تر به مطالعه و تحقيق پيرامون آنها پرداخت .برای مثال
ارتباطات ميانفرهنگی میتواند از طریق :تجارت ،حکومت ،آموزش و مهارتهای زبانی و تمام حوزههایی که سرانجام به تماس
ميان فردی مربوط میشود ،به ما کمک
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هنری فایول21برای مدیریت شش وظيفه و تابع آورده است ،پيش بينی و برنامه ریزی ،سازماندهی ،فرماندهی ،هماهنگی و
کنترل به عبارت دیگر وظيفه اصلی مدیریت ،ایجاد اطالعات ،مهارت ،دانش و تجربه نيروی محرکه است که به نوبه خود به
رشد سازمانی حتی در ابعاد جهانی کمک خواهد کرد .به منظور اطمينان از سازوکار سازمانی مدیریت بين فرهنگی ،نياز به
دقت و بررسی بخشهای صریح و پنهانی آن است .اهداف اصلی مدیریت ميانفرهنگی را چنين بر شمردهاند:
الف) درک اینکه چگونه فرهنگهای ملی بر شيوههای مدیریت تاثير میگذارد؛
ب) شناسایی شباهتها و تفاوتهای فرهنگها در زمينههای مختلف سازمانی؛
ج) افزایش اثربخشی مدیریت جهانی.
با توجه به مطالب پيشين ،فرهنگ و ارتباطات به عنوان دو جزء جدایی ناپذیر در زندگی اجتماعی انسان ،همواره در تاریخ
حيات بشری وجود داشتهاند .از این رو ،ارتباطات ميانفرهنگی به عنوان زیر مجموعهای از این دو ،در طول تاریخ وجود داشته
است .اما قبل از این ،هيچگاه رشته مطالعاتی مشخصی در این زمينه به وجود نيامده بود 3.بنابراین بحث از شروع این رشته،
در واقع بحث از موجودیت آن به عنوان رشته ای مطالعاتی با ویژگيهایی است که آن را از دیگر رشتهها و حوزههای مطالعاتی
نشاندار میکند.
پایههای رشته ارتباطات ميانفرهنگی ،را دانشمندان حوزههای مختلف بویژه مردم شناسی و انسان شناسیفرهنگی،
روانشناسان ،جامعهشناسان ،زبانشناسان و حتی دانشمندان علوم سياسی است .بررسی کارهای انجام شده هال وتحقيقات
کنونی ،ارتباط ميان کار وی و تحقيقات جاری ارتباطات ميانفرهنگی را در موارد ذیل نشان می دهد:
.۱
.۲
.۳
.4
.5
.۶
.۷

4

مقایسه فرهنگهای ملی به جای تاکيد بر یک فرهنگ
حرکت از تحليل کالن به تحليل خرد
تاکيد برکنش متقابل ميان اعضای فرهنگهای گوناگون
ارتباطات به عنوان امری الگویی ،آموختنی و قابل تحليل
استفاده از تجربيات ميانفرهنگی زندگی واقعی به عنوان ابزار آموزش
استفاده از زبانشناسی توصيفی
مخاطبانی وسيع برای تربيت ميانفرهنگی

علل و علل توجه سياستگذاران غربی به این حوزه ،را می توان سعی در اعمال حاکميت و سلطه خود بر کشورهای دیگر در
سطح جهان داشته اند .مطالعات مربوط به این حوزه و نتایج حاصل از آن ،همچون ابزاری برای خدمت به منافع این کشورهاست.
از سوی دیگر کشورهای کوچک و در حال توسعه ،که رشد مطالعات این حوزه ها و نتایج حاصل از آن ،به درک متقال از
یکدیگر کمک خواهد نمود و زمينه ارتباطات نزدیک و گستردهتری را ایجاد مینماید .نمونه این گونه ارتباطات ،در همکاریهای
منطقهای و جهانی دیده میشود.
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همواره در این سير مطالعاتی شاهد دو پيشرفت عمده هستيم که ویژگی ارتباطات بين الملل و روابط ميانفرهنگی در دهههای
اخير را شکل داده است :نخست ،نظم جدید جهانی ارتباطی و اطالعاتی در حال شکل گيری و جایگزینی با رژیم قبلی ارتباطات
و اطالعات است .این نظم به طور کلی از نظر جوهری و شکلی با نظم مورد در خواست در دو دهه قبل تفاوت دارد .دوم ،از
زمان گزارش کميسيون مک براید در 1980م ،جهان به دنبال یک نظم جدید فرهنگی است ،که حوزهای فراتر از مفهوم ساده
اطالعات و ارتباطات را در بر میگيرد.1
بنابراین در حوزه ارتباطات ميانفرهنگی و ارتباطات بين فرهنگی می توان به این جمع بندی رسد که فرهنگ به تنهایی در
سطوح ارتباطات ميان فردی وگروهی بدون مالحظات و پدیدههای بين المللی و جهانی بحث می نماید; در حالی که ارتباطات
ميانفرهنگی در جهانی بدون مرزهای :سياسی ،اقتصادی و فناورانه صورت می پذیرد 2پس ارتباطات بين المللی در چهارچوب
دولت ها و ملت ها شکل میگيرد در صورتی که ارتباطات ميانفرهنگی در جهانی بدون مرزهای جغرافيایی و سياسی پدید
میآید .این منظر با نگاه برخی دیگر 3که تعلق عناصر سه گانه ارتباطی(فرستنده ،گيرنده و پيام) را موجب تمایز بين این دو
حوزه ارتباطی می دانند متفاوت است ،بنابراین ارتباطات و مدیریت ميانفرهنگی را می توان شاخهای مستقل دانست همانطور
که اکنون این رشته در برخی از مراکز دانشگاهی ،بنيان شده است.

روش تحقیق
با عنایت به موضوع مورد مطالعه این مقاله و هویت بازیهای رایانه ای به عنوان رسانه از روش تحقيق کيفی استفاده شده که
از ویژگیهای تحقيق کيفی و روایی برخورداری از اعتبار درونی و واقع نمایی بيشتر درمقایسه با روشهای کمی؛ قابليت باال
برای پذیرش متغيرهای متعدد و متکثر و عدم محدودیت به متغيرهای خاص؛ توصيف و تحليل دادهها برپایه نظریات موجود
و حتی امکان وصول به کشف نظریه جدید؛ قابليت باال برای توليد وگردآوری انبوه اطالعات متنوع ،حفظ حالت طبيعی و عدم
دستکاری واقعيات و کنترل متغيرها؛ پایایی کم و محدودیت سنجش پایایی بدليل حجم باال و تنوع اطالعات ،دخالت ذهنيات
و پيشداشتها ،تأثير عوامل بينامتنی و فرامتنی ،تعدد الیههای معنایی ،تعامل مستمر ذهن و عينيت؛ لزوم آشنایی عميق
محقق با بافت فرهنگی اجتماعی محيط مورد مطالعه و توان رمزگشایی از نمادها ،عالئم و رفتارها 4تعميمپذیری محدود

نتایج5.

پیشینه داستان بازی
نوشتههای زیادی درباره عالم ماوراء الطبيعه و آن جهانی نگارش یافته برخی از آنها نيز در خصوص زندگی پس از مرگ
موجودات و انسان ها بوده است ،که در زمره سفرنامههای دینی و عرفانی به حساب میآید .این موضوع برای پيشينيان و ادیان
پيش از اسالم نيز در خور توجه بوده یک نمونه آن ،کتاب «ارداویرافنامه» که نویسنده آن زردشتی بوده است و کتابهای
نگارش یافته پس از آن کتاب« ،سيرالعباد الی المعاد» 6اثر سنایی مسلمان و کتاب «کمدی الهی» اثر دانته مسيحی یا حتی
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نویسنده معاصر شيعی نجفی قوچانی با عنوان «سياحت غرب» است .البته کتاب کمدی الهی دانته از نظر تأليف ،متأخر از
کتب مسلمانان در مورد این آموزه دینی بوده است .پس به نظر میرسد نگارش چنين کتابی بدوی نبوده است بلکه هم به
لحاظ طرح کلی و هم از نظر جزئياتِ استفاده شده در این کتاب حکایت از آن دارد که اثر مذکور ،به احتمال زیاد ،الهام گرفته
از کتابهای پيشينی همچون ارداویرافنامه و سير العباد الگو گرفته است .البته نگارش این کتاب پس از جنگهای صليبی و
دسترسی مسيحيان به کتابخانههای سرزمينهای اشغالی به این احتمال را تقویت میکند.
دانته نام کتاب خود را کمدی ( )Commediaبه معنای اصطالحی سبک ميانی (بين تراژدی و ترانه) قرار داده بود اما در
حدود سه قرن بعد یعنی قرن شانزدهم آن را کمدی الهی ( )The Divine Comedyنام نهادند .این کتاب شامل سه بخش
برزخ ،دوزخ و بهشت است  .در بين فصول نگارش یافته ،استقبال چشمگيری از جنهم دانته شده زیرا او باورهای مردمی ،که
گاه برگرفته از افسانههای یونان باستان را با اعتقادات مسيحيت درهم آميخته و با بهرهگيری از نبوغ خارقالعاده و استعدادش
دست به خلق اثری میزند که موازنه در خور توجهی ميان عذابها با اشتباهات آدمی در ذهن مخاطب ،به تصویر میکشد .او
این کار را در عين پایبندیاش به عقاید دین مسيحيت به رخ خواننده میکشد .دانته آليگيری متأثر از شاعری با نام ورجل
بوده است .ورجل متولد  15قبل از ميالد ،شاعر کالسيک روم ،نویسنده ترانههای روستایی ،سرودهای شبانی و شعر حماسی
روم که حماسهی ملی امپراتوری روم شده است .او همچنين یکی از شخصيتهای اصلی مجموعه کمدی الهی است .به هر
ترتيب او یکی از شعرای مشهور تاریخ بشر به حساب آید و درکنار هومر و شکسپير ،به عنوان سه شاعر بزرگ غرب ،مطرح
شود.
تمامی آثار از دریچه فکری صاحبان آن به وجود آمده است ،به ویژه ضدیت دانته در مواجهه با کليسای کاتوليک برخی را به
این ورطه انداخته که او شخصی ضد دین بوده است در حالی که نيم نگاهی به زندگی او ما را از این خطا دور خواهد نمود،
دانته آليگيری در  ۶جوالی سال  ۱۲۶5در شهر فلورانس ،1یکی از جمهوریهای ایتاليا ،در خانوادهای متوسط به دنيا آمد و در
سال  ۱۳۲۱ميالدی ،در سن  5۶سالگی درگذشت .دوران کودکی دانته در محيطی پُر از آشفتگی ،جنگ و ستيز و دسيسه و
نيرنگ (بين حزب پاپ و حزب سلطنتی) طی شد .خانواده دانته از حزب پاپ حمایت میکردند و با پيروزی نظامیآنها ،چند
ماه پس از تولد دانته ،خانواده او از نظر سياسی پيشرفت نمودند آغاز تحصيالت او در دارالتعليم مذهبی برادران کهتر بود و در
دانشگاه های فلورانس و پالودا به تحصيل ادامه داد .وی یکی از شاگردان برجسته بود و عالقه زیادی به رشتههای فلسفه و
اخالق داشت .دانته در نه سالگی دلباخته دختری به نام بيتریس شد ،این عشق سالها ادامه یافت و دانته در  ۱۹سالگی،
نخستين اشعار خود را در وصف عشق آسمانی خود سرود و محبوبش بيتریس را به سان فرشتگان و به پاکی و صفای آنها
می دانست ،بيتریس با شخص دیگری ازدواج کرد و دانته که آمال و آرزوهایش را بر باد رفته میدید روح و قلبش جریحهدار
شد حتی در لحظات پایان زندگی از بيتریس یاد میکرد .اما ازدواج بيتریس چندان دوام نيافت و او در سال  ۱۲۹۰در سن ۲4
سالگی درگذشت .دانته دلسوخته یار بود و با غم و اندوه مرگ معشوقه خود ،به دنيای شعر پناه برد و شاعری شوریده و توانا
گشت و اشعار بسياری سرود.
وی یک سال پس از مرگ بيتریس با زنی به نام «جما» ازدواج کرد ،اما این ازدواج نتوانست خاطره بيتریس را از ذهن او محو
نماید .دانته در سی سالگی به فعاليتهای سياسی پرداخت و در زد و خوردهای قوای فلورانس با همسایگان کشور خود شرکت
کرد .او در سالهای  ۱۲۹۶و  ۱۲۹۷به عضویت «شورای صد نفری» فلورانس درآمد و چهار سال بعد ،یعنی در سال  ،۱۳۰۰به
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سِـمت سفير فلورانس به «سن جميتانو» عزیمت نمود و چند ماهی نيز سِـمتی نظير «ریاست دیوان عالی کشور» فلورانس را
عهده دار شد .وی در پست جدید خود چندین نطق آتشين و پرشور بر ضد پاپ  -که در سرنوشت ملت و موطن دانته دخالت
میکرد  -ایراد نمود .هنوز چند ماهی از حکومت پاپ در فلورانس نگذشته بود که در  ۲۷ژانویه سال  ۱۳۰۲اولين حکم عدليه
درباره او در دادگاه فلورانس عنوان شد .محکوميت دانته به ظاهر «سوء استفاده از اموال دولتی» بود ،ولی برخی نوشتهاند ،در
حقيقت ،پاسخی به حمالت دانته در سخنرانیهایش بر ضد پاپ بود.
دادگاه به طور غيابی تشکيل جلسه داد و وی را به دو سال تبعيد ،پرداخت جریمه نقدی و همچنين محروميت ابدی از حقوق
مدنی محکوم کرد ،مدتی نيز برای دستگيری وی جایزهای تعيين شد .از این تاریخ به بعد ،دربهدری و آوارگی دانته شروع شد.
دوری از خانواده هر روز او را شکستهتر و رنجورتر می کرد ،چون خانواده او حق نداشتند به هيچ وجه از فلورانس خارج شوند.
بدین ترتيب ،دانته تا پایان عمر موفق به دیدار همسر و فرزندان خود نشد و همچنان در آتش دوری عزیزان خود میسوخت.
بقيه عمر دانته به سير و سياحت در کشورهای مختلف سپری شد ،تا این که سرانجام در شب  ۱4سپتامبر سال  ۱۳۲۱ميالدی،
تنها و بی کس با دنيای دردناک خود وداع کرد .دانته آليگيری طی دوران زندگی خود دست به انتشار کتابهای متعددی زد
که معروفترین آنها «زندگانی نو»« ،ضيافت»« ،سلطنت»« ،آهنگها» و باالخره شاهکار او کتاب «کمدی الهی» است .این
کتاب در سه بخش نگاشته شده است  :دوزخ ،برزخ و بهشت که اشارهای به ساختار جهان است و آموزش کالسيک آن را نباید
دست کم گرفت .او  ۳4سرود برای دوزخ و  ۳۳سرود برای برزخ و بهشت دارد .چنانچه اولين سرود دوزخ را به عنوان مقدمه
تمام کتاب فرض کنيم ۳۳ ،سرود دیگر باقی میماند که خاص دوزخ است .ظاهراً عدد  ۳۳به سن عيسی مسيح در زمان مصلوب
شدنش اشاره دارد .نگاهی سطحی به کمدی الهی ،نشانگر تجربهای مشابه در زندگی خود دانته نيز هست .با این وجود عدد
 ۳۳به درخت زندگی (کریستين کاباال) اشاره دارد ۳۲ .راه درونی به سوی درخت وجود دارد ،اما راه سی و سومیهم هست که
به خدا

میرسد1.

داستان بازی
این بازی دیجيتالی که از بخش جهنم کتاب «کمدی الهی» نوشته شاعر معروف غربی دانته آليگيری اقتباس شده است به
عبارت بهتر سناریو نوشته شده از آن الگوگيری کرده است ،هر چند این الگوگيری عينی نبوده است .اگر بازیکن کتاب را
مطالعه نموده باشد و نسبت به شخصيتهای قرون وسطایی آشنایی داشته باشد بازی برای او جذابيت بيشتری خواهد داشت
زیرا دانته شخصيتهای معاصر و پيشين خود را در قسمتهای مختلف جهنم به تصویر میکشد .شاید یکی از علل چنين امری
را بتوان ،زندگی پر فراز و نشيب دانته و موضعگيریهای ،افراد مختلف با او دانست .بهطور کلی نظام جهنم به صورت مارپيچی
و قيفی تا اعماق زمين میرود و شامل  ۹دایره است که عبارتند از 2:دایره اول برزخ ،دایره دوم شهوت ،دایره سوم شکمپرستی،
دایره چهارم خسيس و اسراف کننده ،دایره پنجم عصبانی و کج خلق ،دایره ششم ارتداد ،دایره هفتم ظلم ،دایره هشتم فریب،
دایره نهم خيانت
با وجود این که دانته ایمان به مسيحيت داشته اما در طول جنگهای صليبی سوم ،مرتکب جنایات متعدد میگردد .در شهر
عکا ،او به دستور شاه ریچارد مسئول گروهی از زندانيان مسلمان است تا در قبال آن بتوانند یک یادگار مقدس را از صالح

 1مریم -“ ,دین و رسانه -

زندگينامه و سخنان دانته ”,دسترسی  3آوریل , http://fadak.ir/?1000677.2019

 2دانته آليگيری , Dante Alighieri,و  ،شجاعالدین شفا ,کمدی الهی (تهران :اميرکبير.)۱۳۹۷ ,
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الدین بگيرند .او که در زندان در حال مبارزه با گروهی است ناگهان از پشت به وسيله یکی از اساسيون با ضرب چاقو مجروح
میشود.
پاپ که پيش از این وعده بخشش تمامی گناهان آنان را در قبال مشارکت در جنگ داده است اما فرشته مرگ به سراغ او
میآید قصد دارد او را به خاطر گناهانش به لعنت ابدی ببرد چون که دانته خود را در چنين شرایطی مییابد حاضر به قبول
چنين سرنوشتی نمیشود و دست به مبارزه با فرشته مرگ میزند ،او پس از نابود کردن فرشته مرگ ابزار ویژه آن فرشته مرگ
را نزد خود نگه می دارد ،ابزار ویژه جنگی فرشته مرگ ،شباهت زیادی به داس دارد که طول دسته آن حدود سه متر است.
پارچهای به رنگ قرمز و به شکل صليب بر روی بدن دانته دوخته شده ،که گناهان مرتکب شدهاش بر روی آن نقش بسته
است و در بازی هرگاه با کيفر هر گناه روبرو میشود با بزرگنمایی تصویر بر روی قسمتی از آن پارچه ،به گذشته و ارتکاب آن
گناه میرود.
دانته که توانسته بر فرشته مرگ چيره شده ،جنگ را رها کرده و به فلورانس بر میگردد تا به دیدن بيتریس پورتيناری
(نامزدش) و پدرش برود اما آنها به صورت وحشيانهای به قتل رسيدهاند و وقتی دانته بر بالين بيتریس میرسد ،روح بيتریس
ظاهر میشود و به او میگوید که میدانسته که باالخره به خاطر او بر خواهد گشت و ناگهان سایهای از شيطان آشکار میشود
و روح بيتریس را به سوی تاریکی میبرد .دانته سعی در تعقيب آنها میکند ،او به کليسای کوچکی میرود در آن جا با روح در
حال شکنجه بيتریس مواجه می شود که بر روی تخته سنگی است و بيتریس از دانته سؤال میکند ،چرا عهد خود را شکسته
است و سپس به سمت آسمان میرود .بر روی آن تخته سنگی که پيش از این بيتریس دراز کشيده بود ،جای صليب مقدس
قرار دارد او صليب مقدسی را که به نوعی از طرف معشوقهاش برای پایبندی به عهدشان است را در آن جا قرار میدهد در این
لحظه زمين شکافی بر میدارد و دانته به داخل آن شکاف میرود .روایت دوزخ چنين شروع میشود که او در جنگلی تاریک
اسير شده و نمی تواند راه درست را بيابد .و سعی دارد از آن جنگل ترسناک رهایی پيدا کند ولی با حيوانات درندهای روبهرو
میشود که نماد گناهان مورد عالقه روحاند و مانع عروج و رهاییاش میشوند .از آنها میگریزد او در دروازه جهنم با ورجل
روبرو شده و با او آشنا میشود.
ورجل شاعری که در قرون پيش از ميالد میزیسته و خالق منظومهای معروف است و در قرون وسطی او را پيشگویی واالمقام
برای دین مسيحيت میدانسته اند .ورجل نماد عقل و منطق است که عاری از وابستگیهای دنيایی است .در ادامه ورجل به
دانته میگوید ،برای یاری رساندن به او فرستاده شده ،پس دانته با او همسفر میشود .ورجل تعریف میکند که در دوزخ بوده
که بيتریس (معشوقه دانته که کشته شده بود) نزدش میآید و از او تقاضا میکند که دانته را نجات دهد .همچنين میگوید،
دانته در بهشت مورد لطف حضرت مریم (س) قرار خواهد گرفت .پس از گفتگوهای طوالنی آنها راهی جهنم میشوند .ورجل
به دانته میگوید :در دنيای کور ،ما از جایگاه خود نزول کرده ایم و اکنون باید ترس را از خود دور کنيم .حاال بر فراز تپهای بر
باالی رودخانه آخرون 1هستيم که در آن ارواح بيچاره سوار بر قایقی بزرگ میشوند و آنها را به دنيای زیرین میبرد .ورجل در
پاسخ به درخواست دانته برای کمک به او چنين می گوید :من در این جایگاه ابدی به تو کمک خواهم کرد .درجایی که تو
صدای نالههای دلخراشی را میشنوی و ارواح نادم را خواهی دید که بدليل مرگ دوباره زجر میکشند .تمام ارواحی که
میميرند ،از هر مليت ،همه در این قسمت جمع میشوند .خشم خارون 2در انتظار کسانی است که از خداوند نمیترسيدند.

1
2

 Acheronرودخانه ای که بر طبق اساطير یونان ارواح مردگان باید برای رسيدن به دنيای زیرین از آن عبور میکردند
Charonشخصيتی از اسطورههای یونان که ارواح مردگان را از روی رودخانه جدا کننده دنيای مردگان عبور میدهد
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دانته از ورجل میپرسد ،کدام دسته از مردم شامل آن میشوند و در درد فراوان فرو میروند؟ ورجل در پاسخ او میگوید،
آنهایی که متأسف از زندگی بدون پرستش و یا دشمنی با پروردگار بودهاند ،بهشت ،آنها را از خود میراند اما آنها به اعماق
جهنم فرو نخواهند رفت و افراد نابکار در جایگاه آنها نخواهند بود.
به طور خالصه با پيشروی بازیکن در طبقات ،روندبازی سختتر میشود و این به دليل حس نيرومند شدن دشمنان و حالتهای
خاصی است که از محيط بازی به بازیکن منتقل میشود .در واقع شخصيت اصلی بازی ،برای عشق خود مبارزه میکند که این
سوژه برگرفته از شخصيت اصلی دانته است .لوسيفر معشوقه او یعنی بيتریس را به جهنم برده است ،دانته برای رسيدن به
بيتریس حتی حاضر است به داخل جهنم شيرجه زند ،با فرشته مرگ مبارزه کند .گویا دانته میگوید من زیر بار این شرایط
نمی روم پس به جهنم خواهم رفت و او را نجات خواهم داد .او با بعضی از بدترین دشمنانی که در جهنم به سوی او فرستاده
میشوند مواجه میشود ،پس او باید یک ابر قهرمان اکشن شود.

توصیف و تحلیل بازی
ناشر و توسعه دهنده بازی دوزخ دانته شرکت نام آشنای الکترونيک آرتس ( )Electronic Artsاست که با مدیریت استفن
بری و جاناتان نایت بوده است ،نایت در تهيهکنندگی این اثر نيز نقش داشته و با جاستين المبروس مشارکت داشته است .گذر
زمان نشان می دهد نایت به توليد آثاری با محوریت کمدی الهی دانته اصرار دارد در حالی که او دوزخ دانته را در بين سالهای
 ۲۰۰۹تا  ۲۰۱۰ساخته است و در ماههای آخری سال  ۲۰۱۸از رستگاری دانته ( )Dante’s Redemptionرونمایی کرده
است .سبک بازی سوم شخص ( ،)Third-Personمزدور و حرکت سریع ( ،)Hack and Slashاکشن ماجراجویی
( )Action-Adventureکه امکان بازی به صورت شبکهای و گروهی را نيز فراهم مینماید.
این بازی ،جهنم را که یکی از آموزههای دین مسيحيت به شمار میرود را به تصویر کشيده است .اعتقاد مسيحيان به آخرت
و عقوبت اعمال دنيای آنها به نمایش گذاشته اند .به تصویر کشيدن دوزخ به همراه دو مؤلفه خشم و برهنگی که اغلب در
بازیهای غربی ،به چشم میخورد اینجا هم باعث شده این بازی محبوبيت خود را کسب کند و موجبات فروش زیاد را فراهم
ال طبيعی به نظر میرسد زیرا انسانها در
کند .البته هر دو مؤلفه یاد شده در موضوعی مثل جهنم برای فرهنگ غربی ،کام ً
قيامت با برهنگی خواهند بود و همچنين جهنم جایی است که با خشونت و صحنههای دلخراش همراه است .بنابراین به نظر
میرسد ،سازندگان با ساخت این بازی به اهداف خود نایل آمدهاند .این موضوع را میتوان در مصاحبههای سازندگان که شامل
عوامل مختلف توليد است به وضوح مشاهده نمود هرچند که برخی از عوامل توليد نگاه دینی به موضوع ندارند و فقط نگاه
حرفهای دارد که در هر کار رسانه ای این مسله بسيار طبيعی است .این ایده و اثر موفق باعث شده است تا «استودیو رمان
فيلم» دست به توليد انيميشن این بازی نيز بزند.
کمدی الهی دانته اثری بسيار مناسب برای ساخت این بازی بوده است زیرا به ندرت منبعی یافت میشود که جهنم را با این
جزئيات و م راحل مختلف بازگو کرده باشد و گویا کمدی الهی برای ساخت یک بازی نگارش یافته است زیرا همه توضيحات را
در خود جای داده است و مراحل مختلف را با بيان جزئيات مطرح کرده است به عبارت دیگر کتاب دانته ویرایش اوليه از یک
فيلم نامه یا بازینامه است .پس از نظر مفهومی سعی در وفاداری زیاد نسبت به کمدی الهی دانته داشته است ،بنابراین در
صورت نقد روایت و کليت کار آن به نوعی ،نقد کمدی الهی دانته خواهد بود که این موضوع از بحث این نوشته خارج است.
پس به نکاتی کلیتر و مرتبط با بازی مذکور اشاره خواهد شد هرچند که تحليل کتاب مذکور ،در جای خود باقی است.
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بازی در آغاز همچون کمدی الهی دانته از روی زمين آغاز میشود .و جمله آغازین این است :در ميانه سفر زندگی ،خود را در
جنگلی تاریک یافتم که در آن گم شده بودم .چيزی که این کتاب را به یاد ماندنی کرده است خلق فضای جهنم با نگاه قرون
وسطایی آن بوده است که به صورت نمونه ای بارز برای ساليان طوالنی ،باقی مانده است .نویسنده کتاب ضرورتاً قسمتهای
مختلف جهنم را توصيف میکند و این کار را مرحله به مرحله بيان کرده ،انواع تنبيههای جهنم و این که هر گناهکار به کدام
بخش جهنم برده میشود .کار او در انتها طرح و نقشهای از جهنم است .کمدی الهی دانته توصيف طبقات مختلف جهنم را با
لحاظ تمام غم و رنجها به تصویر در آورده است.
فضای جهنم (جهان زیرین یا همان زندگی پس از مرگ) به نوعی انسانها را برای مدتها بُهت زده خود میسازد .و اکثریت
انسانها را به عميقترین ترسها میبرد .به همين دليل مردم میخواهند بدانند که جهان پس از مرگ چگونه خواهد بود.
جهنم به وسيله هنرمندان بسياری تصویر شده اما همه آنها تنها جزئی از کل را دست مایهای برای کارهای خود قراردادهاند.
ال مردی را با سر پرنده کشيدهاند و یا کسی که چيزهایی
بعضی از نقاشان بزرگ قرون وسطی بسيار جنون آميز عمل کردهاند ،مث ً
از پشت خود بيرون میکشد.
به طور قطع هر مرحله دارای فضاسازی ،تنبيهات و دشمنان مخصوص به خود است .بازی مانند سفری اکتشافی است که از
روی زمين آغاز و تا اعماق جهنم ادامه مییابد .با پيشروی بازیکن به  9طبقه پایين ،باید انتظار محيطی جهنمیتر و سختتر
را داشته باشد .ساخت پروژهای با این بلند پروازی ،نياز به یک تيم طراحی مرحله فوق العاده برای بازیسازی دارد .انسانها در
جهنم بر روی هم انباشته شدهاند در حاليکه عریان هستند ،ترسيدهاند و احساس سرما وجودشان را فرا گرفته است .فضای این
بازی هميشه تيره و تاریک است و هميشه آزاردهنده است .شناخت افراد در آن جا ،به سختی صورت میپذیرد ،زیرا اعمال
گناهآلودشان ،چهره های ایشان را تغيير داده است و ظاهری زشت به آنها داده است .جهنم تنها مکانی پر از ارواح در حال
شکنجه نيست ،بلکه خود دان ته نيز از ارواح در حال شکنجه است .همه چيز در خصوص بازی درباره شکنجه است .یکی از
ارکان اصلی بازی ،خشونت است که در جایجای آن به صورت پررنگی قابل مشاهده است.
در بازی دانته به ویژگی خاص دشمنان توجه شده و هر کدام از آنها ،متناسب با گناه مربوطه و مجازات مرتبط با آن طراحی
شده اند .هر کسی یا هر چيزی که در بازی طراحی شده ،با خود احساس غم و نگرانی یا شکنجه به همراه دارد .در زمان دیدن
این صحنههای بازی ،احساس آزار دهنده به بازیکن دست میدهد البته صداهایی که شنيده میشود نيز این چنين است .مثل
صدای نعرهای که از اعماق وجود بلند میشوند و زمانی که بازیکن به تنهایی در چنين فضایی قدم میگذارد ،شنيدن آن صداها
بسيار هولناک تر خواهد شد .بازیکن در هنگام بازی کردن ،صدای فریادها ،که علت شکنجه ،غم و رنج است ،را میشنود و این
امر بازی را منطقی و جهنم را ملموستر میکند.
آنچه که به وضوح در این بازی به چشم میخورد بازخورد اعمال دنيایی انسانها در جهانی دیگر است به عبارت دیگر هر کاری
که آدمی در این جهان مادی مرتکب میشود نه تنها در این دنيا عقوبت خواهد داشت بلکه در آخرت نيز عقوب سخت را درک
خواهد نمود همان طور که دانته وقتی به خانه بر میگردد و مشاهده میکند که اعضای خانواده مخصوصا معشوقهاش کشته
شدهاند و قاتل ،شوهر همان کسی که دانته به همسرش در جنگهای صليبی تجاوز کرده است.
تالش و عدم تسليم در برابر مشکالت یکی دیگر از مسایلی است که در بازی نمایان است .وقتی بازیکن در مقابل مشکالتی که
پيش روی اوست قرار میگيرد بهترین راه در مبارزه برای رسيدن به اهدافش را میبيند و هر از چند گاهی با به تصویر کشيدن
و نمایان کردن هدف سعی مقاوم نگه داشتن بازیکن می شود .پس در هر مرحله بازی نگاهی گذرا نسبت به حاالت معشوقه
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دانته میتوان یافت به جز این که در منوها و  ...دائما تصاویر معشوقه در حاالت مختلف به بازیکن عرضه میشود .حتی برای
تقویت روحيه بازیکن از هر شکست برای او شعری از کتاب دانته به تصویر میآید که این نمادی است از مطالعه کتب دینی
برای تقویت روحيه و تالش مجدد بازیکن برای طی مراحل بازی است.
در آثار هنری همواره به خطاهای آدمی اشاره میشود و او را بشری خطاکار میتوان یافت این امر از زمان خلقش و از زمان
خلقت حضرت آدم و خوردن ميوه ممنوعه است (برخی از آن به ترک اولی تعبير میکنند) پس این بشر هيچ گاه نمیتواند
خود را از مرشد و راهنما جدا ببيند در این بازی نيز به این نکته تاکيد میشود که در تمامی مراحل نيازمند یار و یاوری و
مرشدی دلسوز هستيم .این مسئ له برداشتی است از مرشد دانته در مراحل مختلف جهنم چه بسا اگر دانته در دنيا با چنين
فردی همراه میبود کار او به اینجا کشيده نمیشد( .در بازی این شخص حالت نورانی و روحانی دارد) .زندگی آخرتی همچون
زندگی دنيوی انسان دارای رمز و رازهای زیادی است که برای حل آن چارهای جز راهنما نيست در این بازی یکی از راه
حلهایی که به بازیکن ارایه میشود بهره مندی از صحبتهای پيرطریقت است.
در سری بازی «خدای جنگ» توجه ویژهای به شهوت جنسی و ارضای آن توسط زنان شده است .بلکه محيطی طراحی شده
که ارضای جنسی با حداکثر انتقال این حس به بازیکن شود .اما در بازی دانته که از نظر شکلی شباهت زیادی به بازی خدای
جنگ دارد مسيری دقيقا معکوس را در پيش گرفته است .در مقایسه با خدای جنگ که ارتباط با چند زن و پرداختن به شهوت
جنسی از طریق غير مشروع موجبات دردسازی در دنيا و آخرت برای دانته میشود.
علل محبوبیت
•

حس بازیکن را با خود همراه میکند و بازیکن با او همذاتپنداری دارد.

•

سبک اکشن ماجرایی از سبکهای محبوب بازیهای دیجيتالی به شمار میرود.

•

بازی جهنم دانته از لحاظ ساختاری شباهت بسياری به بازی پرفروش «خدای جنگ» 1دارد این بازی از نظر
اجرا موفق بوده و توانسته ،برای بازیکن هم نگاه دور و هم نگاه نزدیک را فراهم کند.

•

استفاده از عناصر بازی «خدای جنگ»

•

خشونت و فضای هولناک

•

مسائل ضد اخالقی و برهنگی

•

روایی بودن داستان بازی

•

رابطه عاشقانهی به کار رفته در آن

•

ترکيب عناصر موجود در یک ژانر به نحو شایسته

•

تحریک حس کنجکاوی انسان ،که چيزهای مبهم ،برایش جذابيت بيشتری دارد .هر کسی که زندگی میکند
و میميرد در مورد این که به کجا خواهد رفت ،کنجکاو است ،در واقع ،این امر باعث جاودانگی داستان شده
است .خيلیها شعر اصلی دانته را به دليل بازی ،مطالعه کردهاند.

فرصتها
• به راستی این بازی در جهت تبليغ یکی از باورهای مسيحی موفق بوده است و در کل ،الگوگيری از آن و
فرصتهای تبليغی به وجود آمده از آن ،عبارتند از:
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• بازیکن با تصاویر شوکهکننده و فضاسازی مناسب جذب میشود.
• انگيزه بازیکن برای ادامه بازی با سبکهای مختلف مبارزه حفظ میشود.
سالح دانته ،داس دشمنان را از بين می برد و دیگری صليب است که با نشان دادن و نور منعکش شده از آن امکان دور کردن
دشمنان را دارد .نماد صليب در این بازی یکی از محوریترین نشانهها محسوب میشود که ،به تنهایی بازگوی نماد مسيحيت
است .موارد کاربرد آن در دو جهت مثبت و منفی عبارت است از :الف .ابزاری برای عهد و پيمان زن و مرد در اوایل جریان
بازی؛ ب .ابزاری به عنوان پل و مهيا نمودن راه برای دانته در جریان بازی حتی وسيلهای برای نجات افراد است که شاید بتوان
کارکرد شفاعت را برای آن برشمرد .در بازی با محدودیتهایی ،از صليب برای نجات برخی از جهنميان استفاده شده است.
مثل نجات مادر دانته به وسيله صليب مقدس دانته که البته این مورد اجباری است بر خالف موارد دیگر که امکان انتخاب
نجات یا عدم نجات افراد وجود دارد( .دانته در انتهای هر بخش ،با افراد عریانی روبرو میشود که مختار است آنها را از بين ببرد
یا این که به وسيله صليبی که بيتریس به او داده (صليب جادویی) آنها را نجات دهد البته این افراد واقعيت تاریخی دارند و در
لحظه تصميمگيری دانته ،توضيحاتی پيرامون آنها و درخواست آنها از دانته داده میشود ،گاه این افراد زن هستند و گاه مرد).
ابزار جنگی که دانته برای شکست دشمنان از آن بهره میگيرد .هنگامی که ،بازیکن از صليب استفاده میکند ،به چندین
صليب نورانی دیگر منشعب میشود( .صليب جادویی)
در بازی پدر دانته شخصيتی منفی دارد و زمانی که دانته با جنازه او روبرو میشود چنين برداشت میشود که او یا صليبی که
بر چشمش فرو رفته است کشته شده است این چهره از پدر او چهرهای زشت نمایان میکند که در جهنم با همين خصوصيات
ظاهر میشود .و یک چشم است ولی بدون صليب.
دانته هيچ گاه تسليم مرگ نمیشود (البته پنداشت ابتدایی دانته) و دست از تالش بر نمیدارد .او آمادگی رویارویی با هر
چيزی که مقابل او بایستد را دارد .به نوعی آدم قدرتمند و خستگی ناپذیر است.
عقوبت اعمال خالف شریعت در این بازی قابل مشاهده است .برای نمونه ارتباط جنسی دختران و پسران چه عواقبی در دنيا و
آخرت ،به همراه خواهد داشت( .معشوقه دانته ،فرزند نامشروعش را سقط میکند)
در دایره شهوت صداهایی از طرف زنان بدکاره ،با چهرههایی بزک کرده ،به گوش میرسد که محرک جنسی است و اما جنبه
شهوانی بازیکن را تحریک نمیکند چراکه بازیکن باید با چنين دشمنانی مقابله کند و در صورت غفلت از آنها ،آن زنان
هوسباز با شيوهای خاص که مخصوص چنين زنانی است او را خواهند کشت که این را میتوان یکی از مهمترین جنبههای
مثبت بازی بر شمرد ،که ناخودآگاه بازیکن متأثر از این صحنه می شود و در دنيای واقعی ،دیگر ،به راحتی به این صداها تن
نخواهد داد .به عبارت دیگر پيام این صحنه این است که بازیکن ،فریب ظاهر آراسته چنين زنان فاسقی را نخورد.
در بازی لحظاتی وجود دارد که بازیکن ،باید دست به انتخاب های اخالقی بزند .پس هر چقدر کارهای خوب انجام دهد صليب
مقدس بازیکن قویتر میشود و هر چقدر بازیکن افراد بيشتری را با داس بکشد نيرویهای غير مقدس بازیکن قویتر میشود
پس در ثانيه به ثانيه بازی ،بازیکن امکان دارد سر کسی را قطع کند و مهارتهای خود را افزایش و تمرین کند و یا روح کسی
را نجات دهد .اگر بازیکن راه غير مقدس را انتخاب کند در هر قدمی که بر میدارد بيشتر شبيه به شيطان میشود .این بازی
داستانی زیبا و فوق العاده دارد و راه های بسياری برای انجام بازی وجود دارد درست مثل زندگی ،بسيار سخت است ،اگر
بخواهيد راه مقدس را دنبال کنيد.
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وقتی این بازی و کتاب دانته ،بررسی میشود ،باید به زمانی که این اشعار سروده میشده و حاالت و روحيات شاعر آن توجه
نمود نویسنده کمدی الهی دانته از شهر فلورانس تبعيد شده بود و بعيد نيست ،که دانته واقعی تعدادی پدر روحانی ،پاپ و
کشيش را در جهنم بيندازد روشن است این کار اعتراض هایی را از سوی کسانی که این کار را نوعی بی احترامی میدانند به
همراه خواهد داشت.
قضيه جهنم یک موضوع سه بعدی است:
 .۱دشمنی شيطان با دانته چيزهایی را به دانته میآموزد.
 .۲شيطان گذشته دانته را آشکار میکند.
 .۳شيطان در تمام طول راه ،با دانته دشمنی میکند.
نکته شگفت انگيز در مورد لوسي فر این است که او زمانی فرشته بوده و اکنون شاهزادهی تاریکی یا پادشاه جهان زیرین است
و درک آن سخت است چون او بهشت را می شناخته است .برای لوسفر بدنی مردانه طراحی کردهاند که شامل تمام ارکان
شيطانی است ،او را به شکل بزرگترین شخصيت بد و منفور در آوردهاند.
فضا در شکم پرستی بسيار جالب است و از مواد مخاطی و مدفوعهای ،کسانی تشکيل شده که هر چقدر میخورند برای آنها
کافی نيست .در این قسمت بازی ،دشمنی است که هم استفراغ میکند و هم باد معده خارج میکند و جنسيت او زن است،
شکم بزرگی دارد و دو دهان بر روی گوشها و دو دهان بر روی دستهای خود دارد .او میتواند دانته را بردارد و بخورد و همچنين
میتواند با استفراغ(قی) و مدفوع کردن به دانته حمله کند که صحنه تهوعآوری را خلق کردهاند.
بازیکن در سير بازی با عقوبت گناهان و نحوه کيفرخواستش آشنا میشود ،مثل عقوبت گناهان دانته یا حتی پدر دانته به جهت
حرص و طمع به پول یا حتی مادرش به جهت خودکشی ،این به این معنا نيست که در روند بازی مخاطب مجبور به مشاهده
عقوبت اعمال دانته یا نزدیکان او است بلکه بازیکن نيز حتی در جهنم باید دست به انتخاب بزند اما در عين حال با شفاعت
هم مواجه می شویم که در بازی شامل تمامی افراد نيست و افراد به خصوصی شامل این شفاعت میشوند که یکی از خصوصيت
آنها ندامت و پشيمانی است.
مهمترین تهدیدی که این بازی ،برای مسلمانان به همراه دارد و به نوعی تهدید برای بازیکنان مسلمان محسوب میشود ترویج
تفکرات مسيحی است که البته مسایل ضد فرهنگی مثل ترویج روابط عاشقانه و برهنگی را نيز باید به آن اضافه نمود.
از بعد فنی آنچه در بازیهای رایانهای که بر روی کنسولهای حرفهای ارائه میشود آینه تمام نمای هنر است در تمامی شاخه
های آن به عبارت دیگر بازیهای این زمانه از هنر هفتم و تمام شاخههای آن گرفته تا فناوری روز بهره میبرند.
اهم پيامهای این بازی را این چنين میتوان بر شمرد:
.۱بهرهمندی از منابع اوليه و متون اصيل جهت انعکاس آموزههای دینی
 .۲تبيين اندیشه سياسی خاص .تمامی ادیان ابراهيمی رویه سياسی و اندیشه سياسی دارند و به سبب این که سياست و
جامعه شناسی با هم الفت زیادی دارند و این موضوع رابطه مستقيم با زندگی مردم دارد ،پس مردم در رابطه با آن به اظهار
نظر میپردازند و در این بازی نگاه منتقدانه به جنگهای صليبی داشته است.
 .۳نگاه به نجات انسانها چه در دنيا و چه در عالمی فراتر
 .4به تصویر کشيدن سير تحوالت و شخصياتهای دینی .معرفی شخصيتهای مختلف در قالب بازی
 .5دفاع از حریم دین بخش قابل توجهی از بازیهای رایانهای در حال تخریب دین هستند و ترویج و القای تفکرات مکاتب
انحرافی در چنين شرایطی بازی دانته به دفاع از حریم دین مسيحيت میپردازد که در خور توجه است .به عبارت دیگر زمانی
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که بازیکن در قالب بازی پاسخ شبهات خود را میگيرد پس به نوعی این بازی از حریم دین در مقابله شبهه افکنی دفاع نموده
است.
 .۶تبيين آموزههای دین .مفاهيم دینی ،از گستره وسيعی برخوردارند و بخشهای اصلی حيات فردی و اجتماعی انسان را
پوشش میدهند.
موضعگیریها علیه این بازی
موضعگيری و انتقادات شدیدی عليه این بازی صورت گرفته است ،یکی از آنها در ژوئن  ۲۰۰۹در جریان«نمایشگاه ساالنه
بازیهای کامپيوتری» شکل گرفت .موج مخالفتها حداقل به بيست مورد از طرف کليساهای ونتورا منجر شد و به گفته آنها
این بازی نوعی بیحرمتی به شعائر مذهبی بود و بیتوجهی نسبت به اعتقادات مردم محسوب میشود .موج مخالفت تا آن
جایی پيش رفت که حتی مخالفان ،شرکت «الکترونيک آرتس» 1را ضد مسيحيت لقب دادند .بسياری از مردم «الکترونيک
آرتس» را متهم کردند که با ساختن این بازی به عنوان کاالیی برای فروش در فروشگاهها تنها به جنبه مادی آن توجه کرده
است .چندی بعد توسط سخنگوی رسمی«الکترونيک آرتس» تامی

شاختر2

اعالم شد که هيچ نوع مخالفت حقيقی با دین

وجود نداشته است.
مدتی بعد در اکتبر  ۲۰۰۹اعالم شد که در نسخههای منتشر شده بازی برای اکس باکس و پلی استشن سه 3حالتی از بازی
برای بازیکن آزاد میشد که «پرستار بچه بد» 4نام دارد که بازیکن برای به دست آوردن امتياز در آن باید با کودکانی که غسل
(تعميد) داده نشده بودند در بازی مبارزه کند و آنها را از بين ببرد .این خبر باعث بوجود آمدن مشکالت و اختالفاتی با INA 1
شد . INAاعالم کرد که این بازی وجهه کودکیاران را خراب می کند و خشونت اعمال شده در آن در زندگی واقعی تأثير
منفی دارد و برای مقابله  INAاز  ESRB 2درخواست کرد تا جایزه های داده شده به بازی را حذف کند و در آن عنصر
خشونت کودکان را اضافه کند  ESRBدر جواب اعالم کرد که فعاليت آنها تنها مربوط به درجهبندی بازی برای سنين مختلف
است و سانسور کردن بازیها جزو وظيفه آنها نيست و نمیتواند درخواست آنها را انجام دهد .صرف نظر از این  INAهنوز در
تالش بود تا قبل از منتشر شدن بازی جلوی انتشار آن گرفته شود.
رده بندی نظامهای سنی و محتوای بازی نسبت به این بازی
نام سازمان

رده سنی

ESRA5

---

ESRB6
PEGI7

+17
+18

توضيحات
کد - 3604این بازی فاقد رده بندی و غيرمجاز است
Blood and Gore, Intense Violence, Nudity, Sexual Content
people - Sexual violence

1

(شرکت سازنده بازی) Electronic Arts -
Tammy Scachter
3
 PS 3trophyو XBOX 360achievement
4
Bad Nanny
“ 5بنياد ملی بازیهای رایانهای ”,دسترسی  14دسامبر , https://www.ircg.ir/.2014
6
;, http://www.esrb.org/ratings/Synopsis.aspx?Certificate=28375دسترسی  18آگوست “Dante’s Inferno,” 2018
, http://www.esrb.org/ratings/Synopsis.aspx?Certificate=28348.دسترسی  18آگوست “Dante’s Inferno,” 2018
7
, https://pegi.info/search-pegi?q=Dante%27s+Inferno.دسترسی  18آگوست “Pegi Public Site,” 2018
2
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نتیجه گیری
این تحقيق به روشنی با بهرهگيری از نمونه عينی به تصویر کشيدن دوزخ از منظر یکی از ادیان ابراهيمی (مسيحيت) و پاسخ
به شبهات دینی بر این مطلب تأکيد میورزد که بازیهای رایانهای همانند بسياری از رسانهها امکان بهرهگيری دو سویه و
هدفمند را دارند و امتيازات برجسته آن به روشنی موجب پيشتازی در بين رسانههای سنتی شده است بنابراین با بهرهمندی
از این فناوری در کنار مزایای ویژه آن ،در تبليغ دین و به نمایش گذاردن آموزههای دینی ،شایسته است گامهای بلندی
برداشته شود از طرف دیگر و ن گاه تخصصی این مقاله سازندگان این بازی توجهی به مدیریت ميانفرهنگی و الزامات آن
نداشتهاند و نتوانسته حداقل در ميان ادیان ابراهيمی یا حتی کليسا محبوبيت الزم را کسب نماید.
در نهایت ،فرصتهای این دست بازیها را این چنين میتوان بر شمرد .۱ :متون اصيل جهت انعکاس آموزههای دینی  .۲نقد
جنگهای صليبی و دینی  .۳نگاه به نجات انسانها دنيا و آخرت با داشتن استاد و راهنما  .4آشنایی با مشاهير تاریخی  .5دفاع
از حریم دین با پاسخ به شبهات بهرهگيری از بازیهای رایانهای برای تبيين عقاید از طریق نمایش باورهای دینی ،هرچند
تالشی مضاعف را میطلبد ،اما همانگونه که منحرفان و یا بداندیشان برای تصویرهای غلط در باب خدا ،فرشتگان ،روح ،شياطين،
برزخ ،قيامت ،پيامبران تالش میکنند ،دغدغهمندان دینی نيز با تالشی مضاعف میتوانند پاسخ دهند .چراکه آدمی تمایل
بيشتری به دین و خداپرستی دارد زیرا خدا پرستی و حقيقت جویی از امور فطری به حساب میآیند که تمامی انسانها وجود
دارد.
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