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◙  مقدمه
ــناخت بک  ــل زیادي براي ش ــاي تحلي روش ه
پدیده در دانش روش شناسي در علوم انساني وجود 
 )discourse analysis( ــان ــل گفتم دارد. تحلي
ــده را در  ــناخت یک پدی ــک تحليل جامع در ش ی
ــه اجزاي آن پدیده  ــر دارد. تحليل گفتمان تنها ب ب
ــت و جریان ظهور آن  ــه آن را در باف نمي نگرد بلک
ــي مي كند. به بيان دیگر این تحليل نه تنها به  بررس
ــل تاریخي، فرهنگي،  ــف پدیده بلکه به تحلي توصي
نشانه شناختي و زبان شناختي و حتي سياسي پدیده 
مي نشيند. در این تحليل ما به كمک این روش سعي 
ــم. البته در این تحليل  ــکاش ابعاد بازي داری در كن
ــعي كردیم نگاهي توصيفي به ابعاد ناشناخته ي  س
ــش را در  ــيم و قضاوت هاي خوی ــته باش بازي داش
چيدمان این توصيفات بگنجانيم و كوشيدیم تنها در 
بخش نتيجه گيري قضاوت هاي خویش را با صراحت 

بيان كنيم. ]1[
Assassin's Creed :نام بازي

ــي به معناي قتل و  Assassin در زبان انگليس
ترور شخصيت هاي مذهبي و سياسي است]2[. از این 
رو این بازي با عنوان آیين  قتل ترجمه شده است. اما 
ــت. Assassin از  مسئله بسيار عميق تر از این اس
ــي است كه در  كلمات دخيل عربي در زبان انگليس
اصل از واژه ي حشاشين گرفته شده است. حشاشين 
شاخه  اي نظامي در فرقه  ي اسماعيليه در شمال ایران 
ــتم تا چهاردهم بودند. ]3[ از این رو به  از قرن هش
ــه ي واژه ي Assassin فارسي  عقيده ي برخي ریش

است.]4[ 
ــزاره را در  ــه گ ــنري امریکن هریتيج س دیکش

تعریف واژه ي assassinate آورده است:
1. كشتن یک شخص در یک عمل خشونت آميز 

و خائنانه
2. كشتن یک شخص در منظر عموم

3. كشتن یک شخص به دالیل سياسي، مذهبي 
و یا اخالقي

ــام باورهاي مذهبي  ــز به معناي نظ Creed ني
است كه در این جا تاكيد دوباره اي بر مذهبي بودن 

آن مي كند. 
◙   داستان بازي

ــه رم رایانه همراه با  ــتن بازي بر حافظ با گذاش
صفحه اي آبي است كه فعل و انفعاالت واكنش هاي 

شيميایي تركيبات آلي را تصویر مي كند. 
ــهر بيت المقدس را در  ــداي بازي، ش دموِي ابت
ــيحيان بوده نشان مي دهد  زماني كه در دست مس
ــال اعدام  ــربازان صليبي در ح ــه س ــمي ك و مراس

ــتند. داستان بازي در سال  شهروندان مسلمان هس
ــان امپراطوري  ــه اي مي ــالدي در منطق 1191  مي
ــليم اتفاق  ــيردل]5[ و دیوارهاي اورش ــارد ش ریچ
ــر  ابن ال  ــخصيت اول بازي »الطي ــد. نام ش مي افت
ــي پرنده و فرزند هيچ  ــد« كلمه اي عربي به معن أح
ــت، او عضو گروه حشاشين است. الطير  بر  كس اس
ــا ایستاده كه ناگهان ناقوس كليسا  باالي برج كليس
جلوي دوربين را مي گيرد و تصویر بر روي الطير  كه 
ــربازان مي رود بریده مي شود و ماهرانه  به سمت س
ــاند. در حالي الطير  بر  تمام آن ها را به قتل مي رس
باالي جنازه ي قرباني هاي خود ایستاده كه عده اي از 
مسلمانان به دار آویخته شده اند. قدرت بي نظير وي 
ــدن از صحنه هاي  در گریختن از معركه و مخفي ش
جذاب و متحيركننده ي بازي است كه در این فيلم 
به نمایش در مي آید. اما بازي از درون یک آزمایشگاه 
ــود. درحقيقت داستان در سپتامبر سال  آغاز مي ش
ــتگاه  ــركتي با اختراع دس ــد. ش 2012 رخ مي ده
ــدن هفده نفر كه در  ــوس)Animus( و دزدی آنيم
بين آن ها فردي به نام مليس دسموند است اتفاقات 
ــموند است كه  را رقم مي زند. نقِش اول، مليس دس
ــت. مليس با كمک دستگاه  جد وي الطير  بوده اس
ــدش را كنترل  ــد فعاليت هاي ج ــوس مي توان آنيم
ــل تالش دارد نه نفر از عامالن  كند و به همين دلي
جنگ هاي صليبي را به قتل برساند و وسيله اي به نام 
»تکه اي از باغ عدن«]6[را بدست بياورد. این وسيله 
ــتفاده كرد   ــت كنترل ذهن افراد مي توان اس را جه
ــركت »صنایع آبسترگو«]7[ـ  كه بزرگ ترین  اما ش
ــركت رایانه اي دنياستـ  او را به زمان جنگ هاي  ش
ــتاده و از این وسيله قصد سوء استفاده  صليبي فرس

دارد. 
ــتن رابرت دي  در ابتداي بازي الطير  قصد كش
ــيِن جنگجویان صليبي  ــر معبدنش ــابله]8[ رهب س

ــود به همين جهت  )تمپلر( را دارد اما موفق نمي ش
ــر( وي را از باالترین مقام   ــده ي الطي المعلم )فرمان
ــه ممکن تنزل  ــه پایين ترین درج ــين ها ب حشاش
ــام هر ماموریت یک مرحله  مي دهد و الطير  با انج

باالتر مي رود.
این 9 نفر عبارتند از:

1. تمير)Tamir( در دمشق 
2. گارنير)Garnier( در عکا 
3. تالل)Talal( در اورشليم 

4. ابوالنقود)Abu'l Nuqoud( در دمشق 
 William de( ــرت  مونتف دي  ــام  ویلي  .5

Montferrat( در عکا 
6. مجدالدین)Majd Addin( در اورشليم 

7. جابر)Jubair( در دمشق 
8. سيبرند)Sibrand( در عکا 

9. رابرت دي سابله رهبر تمپلرها در اورشليم
در خالل بازي دسموند متوجه مي شود شركت 
صنایع آبسترگو توسط تمپلرهاي قرن بيست و یکم 
ــاني كه از وي مراقبت  ــود و یکي از كس اداره مي ش
ــي]9[با نشان دادن انگشت قطع  مي كند به نام لوس
ــموند به او مي فهماند كه لوسي  ــده خود به دس ش
ــت كه در شركت صنایع  ــين ها اس نيز عضو حشاش

آبسترگو نفوذ كرده است.
ــر  آگاه  ــابله الطي ــتن رابرت دي س بعد از كش
مي شود. المعلم نيز ریيس مخفي تمپلرها است كه 
ــيم كند. الطير به شهر  ــده قدرت را تقس حاضر نش
ــيف باز مي گردد تا از المعلم دليل این كارش را  مس
بپرسد ولي المعلم به وسيله تکه اي از باغ عدن تمام 
ــت و قصد كشتن  ــهر را هيپنوتيز كرده اس مردم ش
الطير  را نيز دارد. با این وجود الطير موفق مي شود او 
را به قتل برساند و تکه اي از باغ عدن بدست مليس 
دسمند در زمان حال مي افتد و مختصات جغرافيایِي 

تحلیل بازی رایانه ای آیین قتل
روايت صهیونیستی از رابطه اسالم و مسیحیت

 سید محمدعلي غمامي*
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ــود.  ــر جهان معلوم مي ش دیگر تکه ها نيز در سراس
بعد از آن اعضاي شركت آبسترگو قصد دارند الطير  
ــي او را در همان  ــاطت لوس را نابود كنند اما با وس
ــاختمان رها مي كنند. در ساختمان او با مسائل  س
ــود. توانایي نماي عقاب]10[،  عجيبي روبه رو مي ش
كه در زمان الطير  قابل استفاده بود، اكنون نيز قابل 
استفاده است و او در باالي تختش بر اساس همين 

توانایي ها نوشته هاي عجيبي مي بيند.
این نوشته ها شامل پيغام هاي بودند كه یکي از 
ــت كه پایان  آن پيغام ها متني در كتاب مقدس اس
جهان را پيش بيني مي كند: »من آلفا و امگا هستم، 
ــروع و پایان.« و نوشته است كه  اولين و آخرین, ش
تاریخ پایان جهان 22:1۳ است. وي نوشته هایي به 

زبان هاي دیگر نيز مي بيند. پيغام هایي كوتاه شامل:
 Quetzacoatl's hunger lies the 

answers, I have entered the Abyss and 
never returned

 و پيغام بلند: 
We are all books containing 

thousands of pages and within each 
of them lies an irreparable truth.

 John's" در باالي دیوار, نزدیک سقف كلمات 
ــته شده بود.  chapter judging sin and"نوش
ــته  ــکل تقویم مایایي نوش ــدادي به ش به عالوه اع
ــده بود كه برابر با 21 دسامبر 2012 روزي است  ش
كه تمپلرهاي امروزي روز شروع جهان جدید اعالم 
ــود كه  كرده اند و كلمه عربي الزلزلة نيز دیده مي ش
ــوره اي در قرآن درباره روز قيامت نيز هست.  نام س
همچنين تصاویري از خطوط نازكا نيز دیده  مي شود 
ــري التين)عبري قدیمي( به  ــي به زبان عب و كلمات
ــت دیده مي شود)این كلمات  معني جهان در راه اس
ــرت و مرگ در یهودیت  ــتر در مورد جهان آخ بيش
ــود( و كلماتي به زبان چيني درباره  ــتفاده مي ش اس

كنش و برهمکنش انسان ها نوشته شده   است. 
بازي در این وهله پایان مي یابد تا ادامه ي داستان 
در شماره ي دوم این بازي دنبال شود زیرا این بازي 

یک سه گانه است.]11[
  یوبي سافت یکي از بزرگ ترین شركتيهاي توليد 
و توزیع بازیهاي رایانه اي در تمام كنسوليها در جهان 
ــمار مي آید. این شركت در 25 كشور دنيا دفتر  به ش
ــته و هم اكنون در55 كشور نمایندگي فروش  داش
دارد. در رده بندي شركت هاي بازي سازي جهان این 
شركت از جایگاه دوازدهم در سال 2004 به جایگاه 

چهارم در سال 2007 ارتقا یافته است. ]12[
این شركت در گزارش ساالنه ي فروش خود در 
سال 08-2007 رشد 36 درصدي خود را اعالم كرد 
كه فروشي معادل 928 ميليون دالر است. در حالي 
ــركت بازي هاي زیادي را به بازار  كه این ش
روانه كرده است، اما دليل این جهش را سه 

بازي زیر اعالم نموده است: 
 Tom Clancy’s Rainbow  .1

Six
 The Games For Everyone .2

))G4E
Assassin's Creed .3

ــركت اعالم كرده  ــن رو ریيس ش از ای

است كه توليد این بازي ها را در شکل هاي مختلف 
دنبال خواهد كرد. این شركت اعالم كرده است كه 
در سال آینده قصد دارد كادر خود را در سطح جهان 
ــمگيري ارتقا بخشد براي نمونه قصد  به شکل چش
ــنگاپور را تا 300 نفر افزایش  ــود در س دارد كادر خ
ــنل را به 500  ــد و در هند نيز تعداد 300 پرس ده

نفر برساند. ]13[
ــرج ترین و بزرگ ترین  بازي Assassin  پرخ
ــت كه توسط جيد  ــافت اس ــركت یوبي س بازي ش
 Ubi Soft ــتودیوي  اس ــس  ریي ــد]14[  ریمون
ــت. این بازي در تمام  ــده اس Montreal توليد ش
ــن 3، ایکس باكس 360 و  ــول ها )پلي استيش كنس
ــده تا هيچ كس از شركت  نينتند و دي اس( ارائه ش
ــخه  رایانه اي نيز به بازار  ــود. نس در بازي محروم نش
ــت، اما جزیيات آن به اندازه ي كنسول هاي  آمده اس
دیگر نيست. با این وجود گرافيک بازي به حدي است 
كه عده ي زیادي از جرگه ي بازي كنندگان آن خارج 
ــازنده، نسخه ي جاواي آن را با  مي شوند. شركِت س
ــراي تلفن هاي همراه  ــركت گيم لفت ب همکاري ش
عرضه كرده است تا جمع گسترده تري از مخاطبان را 
به سوي خویش ترغيب كند. متاسفانه این نسخه بر 
روي سایت Ir-Tci.org قابل دریافت است. همه ي 
این نسخه ها فروشي هستند. نسخه  ایکس باكس و 
پلي استيشن در حدود 65 دالر و نسخه ي رایانه اي 

آن در حدود 40 دالر است. 
در 28 سپتامبر 2006 جيد ریموند طراح بازي 
در مصاحبه با آي جي ان)IGN(s]15[ اعالم كرد كه 
شخصيت اول بازي نوعي هيتمن است كه در زمان 
گذشته زندگي مي كند و برگردان زماني وجود ندارد 
ــتين بل یکي از گویندگان بازي در  ولي بعدا كریس
ــا آي جي ان اعالم كرد كه برگردان زماني  مصاحبه ب
وجود ندارد، اما از طریق وراثت ژنتيکي بازیکنان در 

زمان سفر مي كنند. 
یوبي سافت اعالم كرد كه الطير  دین و مذهب 
ندارد، اما از پدري مسلمان و مادري مسيحي متولد 
شده  است. این بازي 6 جایزه دریافت كرده است كه 
بيشترین آن ها بر اكشن بودن و طراحي فوق العاده ي 
ــه شهر  گرافيک آن تکيه كرد ه اند.]16[ الطير  در س
بزرگ سرزمين مقدس )دمشق، عکا و بيت المقدس( 
در دوازده قرن حضور مي یابد و وقایعي كامال زنده را 
در شهر بر روي صفحه  نمایش به مخاطبش عرضه 
ــازندگانش  ــي از قدرت س ــاله ناش مي كند. این مس
ــت. تيم طراحي به  ــي هوش مصنوعي اس در طراح
ریزترین نکات هوش مصنوعي در بازي توجه كرده و 
به خوبي توانسته اصل »عمل و عکس العمل« را در 
بازي پياده كند. در Assassin’s Creed مردم شهر 
تمام وقت به رفتار Altair توجه مي كنند و او را زیر 
نظر دارند. از حركات غيرمنتظره Altair مي ترسند 
ــوند. مردم  و با حضور او در مجمع خود نگران مي ش
ــه Altair در ميان آن ها حضور دارد تا  در حالي ك
وقتي كه حركتي مشکوكي از او سر نزند به زندگي 
 Altair عادي خود ادامه مي دهند. در صحنه اي كه
از ميان مردم در بازار شهر عبور مي كند مردم هيچ 
ــبت به او ندارند. اما وقتي یکي از  عکس العملي نس
ــه Altair به زمين مي خورد، دیگران  مردم با ضرب
از او دوري مي كنند و به صورتي خصمانه به او نگاه 

ــد. هنگامي كه الطير  به مردم یک محله در  مي كنن
ــهر كمک مي كند افکار عمومي به نفع وي تغيير  ش
مي كند و اگر به آن ها حمله كند نه تنها از او حمایت 
ــن گزارش  ــکان او را به ماموری ــه م ــد بلک نمي كنن
ــخه ي رایانه اي در این  مي كنند.  موتور بازي در نس
ــازي مي تواند به صورت هم زمان 150 نفر با هوش  ب

مصنوعي هاي مختلف را كنترل كند.
ــهري با دقت زیادي طراحي شده  بافت هاي ش
ــهر همچون  ــاد فرهنگي ش ــت به نحوي كه ابع اس
ــي نحوه ي  ــاختمان ها و حت ــش، چهره ها، س پوش
ــين برانگيزي رعایت  ــه طرز تحس ــورد مردم ب برخ
شده است. براي طراحي ساختمان ها مدت ها وقت 
صرف شده تا نسبت به ساختمان هاي دیگر تفاوت 
وجود داشته باشد و شما با طي كردن مراحل بازي 
هيچ شباهتي را احساس نکنيد و پي در پي تازگي 
ــاس كنيد. هر كدام از شخصيت هاي  و تنوع را احس
بازي چهره ي مخصوص به خود را دارند و بسيار كم 
ــره را دوبار در بازي  ــما یک چه پيش مي آید كه ش
ببينيد. نور پردازي بازي نيز بسيار خيره كننده است. 
نور خورشيد نسبت به شکل،  اندازه و حالت هر جسم 
ــذارد. همچنين بازتاب  نور و  بر روي آن تاثير مي گ
ــن بازتاب نور طراحي  ــایه ها كامال مطابق با قواني س

شده اند. 
بازي از سيستم Dolby Digital 5,1 استفاده 
مي كند. موسيقي بازي متناسب با  قرن 12 و قرون 
ــت و افکت هاي صوتي آن را به واقعيت  ــطي اس وس

نزدیک تر ساخته است.]17[
ــيقي متن بازي كه توسط جاسپر كيد در  موس
ــت یک آلبوم موسيقي  ــال 2007 تهيه شده اس س
ــت كه مي توانيد با مراجعه به  ــامل ده آهنگ اس ش
ــي از آهنگ ها را گوش  وب گاه رسمي جاسپر بخش

دهيد. عناوین این مجموعه شامل موارد زیر است:
)City Of Jerusalem(»1. »شهر اورشليم

 Flight Through(»2. »پرواز از ميان اورشليم
)Jerusalem

)Spirit Of Damascus(»3. »روح دمشق
 Trouble In(»ــليم اورش در  ــکل  »مش  .4

)Jerusalem
 Acre(»ــکا ع ــي  زیرزمين ــاي  »دني  .5

)Underworld
 Access The(»ــوس ــتيابي به آنيم 6. »دس

)Animus
)Dunes Of Death(»7. »تل شني مرگ

 Masyaf In(»ــر خط در  ــيف  »مس  .8
)Danger

 Meditation(»ــن مدیتيش ــروع  »ش  .9
)Begins

 Meditation Of(»10. »مدیتيشن حشاشي
)The Assassins

ــول ایکس باكس  در   بازي assassin در كنس
سال 2008، جایگاه هفتم بيشترین فروش در جهان 
ــاليانه   ــت. گزارش س را  به خود اختصاص داده اس
ــراد بالغ رده بندي  ــازي را تنها براي اف ــن ب ESA ای

كرده است.]18[ 
◙  بررسي تاریخي

مکتب صباح كه به الموتيان نيز شناخته مي شد، 
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به نام حشيشيون )حشاشين( معروف است. پيروان 
حسن صباح حشاشين خوانده مي شدند. این گروه از 
پيروان مذهب اسماعيليه در تشيع و از شاخه نزاریه 

بودند.
ــت كه معتقد  ــماعيليه یک فرقه شيعي اس اس
است بعد از امام صادق )عليه السالم( فرزند ارشدش، 
ــين او بوده است. به رغم این كه در  اسماعيل، جانش
زمان حيات امام صادق )ع( اسماعيل فوت كرد و بر 
ــاهد گرفت و چهره او را از ميان كفن در  مرگ او ش
ــان داد، این گروه معتقد  هنگام تدفين به مردم نش
ــراي انحراف ذهن  ــادق آن كارها را ب ــت امام ص اس
دستگاه خالفت عباسي انجام داد، تا خطرات ناشي از 
سوي حکام عباسي را از اسماعيل دور كند. انشعابات 
زیادي در این گروه رخداده است یکي از آن ها شاخه 
نزاري است به رهبري حسن صباح در مقابل شاخه 
مستعلي. اختالف مستعليه و نزاریه جنبه عقيدتي 
ــت، بلکه جنبه ریاست و قدرت داشت. او یک  نداش
ــود، اما بر اثر القائات  ــيعه دوازده امامي ب ایراني و ش
ــماعيلي گرایيد. با رفتن به  ــيعه اس و تبليغات به ش
ــمار مي آمد  ــماعيليه به ش مصر كه مركز علمي اس
ــماعيليه پرداخت كه در سال  به آموختن تعاليم اس
ــيعه نزاري از مصر  472 به دليل طرفداري وي از ش
ــرانجام به اصفهان تبعيد مي شود. وي  به مغرب و س
با حکومت سلجوقيان علنا به مخالفت برمي خيزد و 
ــن رو تحت تعقيب قرار مي گيرد.  در نهایت به  از ای
ــاي الموت پناه مي گيرد. و فعاليت خود را براي  دژه
تربيت نيروي ورزیده و رزم آور شروع مي كند. ]19[

ــين در غرب به نحو پيچيده اي  اما چهره حشاش
ــياري درباره  ــت. افسانه هاي بس ــته شده اس برجس
اسماعيليان توسط معاندان و مخالفان مذهبي آن ها 
ــلمانان رواج یافته است اما جنگجویان  در ميان مس
ــا نيز یه این  ــيحي آن ه صليبي و وقایع نگاران مس
ــا را به غرب آورده اند.  ــانه ها دامن زده اند و آن ه افس
ــود كه واژه  ــته هاي آنان ب این عمدتا از طریق نوش
ــان( وارد زبان هاي  »اساسين« )حشاشين، آدمکش
اروپایي شد و به عنوان مترادفي براي قاتالن حرفه اي 
ــار عام پيدا كرد. اهریمني شناختن  و سياسي انتش
»فرقه هاي حشاشين« از آن پس، و پذیرفتن بي چون 
ــتان ها و افسانه هایي تا به امروز،  و چراي چنان داس
ــت. حتي  ــگفت انگيز ادبي اس یکي از پدیده هاي ش
ــفورد )1989( همان اشتقاق را  واژه نامه معتبر آكس
براي واژه assassins به كار برده، یعني »كسي كه 
ــيش است؛ واژه حشاشين در  معتاد به خوردن حش
عربي براي پيروان فرقه اسماعيلي به كار مي رود كه 
خویشتن را با كشيدن حشيش یا شاه دانه، هنگامي 
ــتاده شدن براي كشتن پادشاهي و یا  كه آماده فرس
یک رجل سياسي بودند، سرمست مي ساختند.« در 
 Assassins ،زیرنویس انگليسي بسياري از فيلم ها
به معني تروریست ها به كار مي رود، درباره طالبان، 
ــتين  بار  ــطيني ها. مغرب زمين نخس عرب ها و فلس
درنتيجه انتشار كتاب »توصيف جهان« ماركوپولو با 
ــدند. این كتاب كه بعدها به نام  ــين آشنا ش حشاش
ــهرت یافت، در آن روزگار  »سفرنامه ماركوپولو« ش
ــد و موجب پدید آمدن  از پرفروش ترین كتاب ها ش
موجي از سفرنامه نویسي گشت. تا مدت هاي مدید، 
جهان سفرنامه ماركوپولو را به عنوان كتابي مستند 

ــي از جدیدترین  ــناخت تا این كه یک و موفق مي ش
ــس وود در كتاب جذاب و  پژوهندگان به نام فرانس
دلنشين خود به نام »آیا ماركوپولو به چين رفت؟« 
درباره ماركوپولو و صحت انتساب كتاب به او دالیلي 
ــاب ماركوپولو به  ــان مي دهد كت ــه نمود كه نش ارائ
ــالت و خيالپردازي هاي  ــال قوي حاصل تخي احتم
ــتيجلوـ  بازنویس و مولف  ــدار ماركوپولو و روس جان

كتاب ماركوپولوـ  بوده است. 
ــتاد بزرگ  به هر حال، توصيف ماركوپولو از اس
ــين( و قلعه او در الموت و باغ  ــان )=حشاش آدمکش
بهشت یکي از پررنگ ترین اسطوره هاي شرقي است 
ــت.  ــيده اس ــده هاي ميانه به ما رس كه از اروپاي س
ــتان چنين مي گوید كه »استاد بزرگ« )حسن  داس
ــخيرناپذیري زندگي  ــت تس صباح( در قلعه دوردس
ــالم  مي كرد و در آن جا توطئه مي چيد كه جهان اس
ــخير كند؛ در پي این رویا فدایيان متعصب را  را تس
ــتاد تا دشمنانش را از پاي درآورند. داستان  مي فرس
این گونه ادامه مي یابد كه این فدایيان پيش از آن كه 
ماموریت مرگ بار خود را آغاز كنند، نخست به آن ها 
ــت دوشيزگاني  ــرابي آميخته به حشيش به دس ش
ــحوركننده مي خوراندند تا طعم  ــا، در باغي مس زیب
ــد از مرگ انتظار آن ها را  ــت بع لذاتي را كه در بهش
ــند، بچشانند. نخستين كتابي كه سراسر به  مي كش
ــماعيليان پرداخته بود در آلمان به قلم  ــي اس بررس
ــتمدار و محقق اتریشي به نام یوزف فن  یک سياس
ــال 1818 نوشته شد. او  ــتال، در س هامر ـ پورگش
ــن صباح و  روایتي از خویش درباره  نيات پليد حس
گروه آدم كشان حشيشي او پرداخت. آثار ایوانف در 
سال هاي پس از 1930 دید سنتي شرق شناسان را 
نسبت به اسماعيليه تغيير داد. سپس در سال 1955 
ــتاد دانشگاه شيکاگو(  مارشال جي اس هاجسن )اس
ــي محققانه و جامعي درباره اسماعيليان دوره  بررس
ــماعيليه«  ــت. كتاب او به نام »فرقه اس الموت نوش
ــع درباره ی  ــي از مهم ترین كتب مرج ــا امروز یک ت
ــت به منابع  ــت. او توانس این موضوع باقي مانده اس
ــماعيليان به فارسي و عربي  و مآخذ اصلي خود اس
مراجعه كند. نویسنده كتاب افسانه هاي حشاشين، 
ــماعيليان مردماني بودند  پيتر ویلي، مي گوید: »اس
ــتثنایي، علمي  ــاده، عزمي اس ــي خارق الع با هوش
پيش رفته درباره معماري نظامي، سازماندهي و فن 
ــاورزاني فوق العاده  ــتيباني و تداركات و نيز كش پش
ــت در منطقه هاي  ــان آبي زبردس ــق و مهندس موف
ــک. جنبه معنوي، عقلي  ــبتا كوهستاني و خش نس
ــماعيليه مالطي بود كه آن ها  و فرهنگي حيات اس
ــرفراز از  ــجم و پویا و س را به عنوان یک جامعه منس
موفقيت هایشان به یک دیگر پيوند مي داد. تصویري 
كه در نهایت كار به دست مي آید درست نقطه مقابل 
حشاشين و آدم كشان در تخيل هاي عاميانه است.« 
هدف اصلي این كتاب تا حد امکان توصيف هر چه 
ــماعيليان در ایران و  كامل تر از قلعه ها و دژهاي اس
ــبکه این قلعه ها كه تعدادشان از  ــت. ش سوریه اس
ــي حياتي در حفظ و  مرز 250 قلعه مي گذرد نقش
ــت از اسماعيليان در برابر معاندان و مخالفان  حراس
ــي آن ها داشتند. هم چنين پناهگاه و  دیني و سياس
مأمني براي مردمان روستاهاي اطراف در زمان حمله 
دشمن و نيز كمک به دانشمندان و محققاني بود كه 

ــتن معتقدات مختلف براي ادامه مطالعات و  با داش
تحقيقات خود و برخورداري از حمایت اسماعيليان 
ــنده در مقدمه  به این قلعه  ها پناه مي آوردند. نویس
ــيده است كه اسماعيليان را درون بافت  كتاب كوش
تاریخيشان در سنت اسالمي مورد بررسي قرار دهد. 
در بخش اول تا حدي اوضاع و احوال پيچيده اي كه 
با عروج و افول قدرت اسماعيليان همراه بود توصيف 

مي شود.]20[
◙  نتیجه گیري

روایتي را كه شركت یوبي سافت از اسماعيليان 
ــوان یک روایت تاریخي یا حتي  بيان مي كند نمي ت
مبتني بر یک مستند تاریخي دانست، بلکه عناصري 
ــت. جریاناتي كه  از تاریخ را در خویش گنجانده اس
ــت كه سعي  ــگاه رخ مي دهد تخيلي اس در  آزمایش
ــاكش تمپلرها )فرماندهان مسيحي( و  مي كند كش
حشاشين را در قرون جدید تصویر كند كه در نهایت 
ــت تمپلرهاي مسيحي هستند كه  آنچه مسلط اس
ــگاه را در دست دارند. حتي الطير در نهایت  آزمایش
ــود كه ریيس وي نيز از تمپلرهاست.  متوجه مي ش
این تخيل در بازي دامنه ي جنگ هاي صليبي را به 
قرن بيست و یکم مي كشاند. مسيحيان و مسلمانان 
در نبردي بي پایان به سر مي برند. این جنگ به سود 
ــالم سعي  ــي خواهد بود؟ در حالي كه اس چه كس
ــوي خویش جذب نماید و  ــيحيان را به س دارد مس
ــي)ع( در آخرالزمان آن ها را به جرگه  با ظهور عيس
ــاران حضرت مهدي )عج( پيوند دهد این بازي در  ی
ــاید آیه ي 82 از  صدد بر هم زدن این رابطه دارد. ش
سوره ي مائده مهم ترین دليل بر این مساله باشد كه 
مي تواند ما را در یافتن جواب راهنمایي كند: »مسلما 
یهودیان و كساني كه شرک ورزیده اند را دشمن ترین 
مردم نسبت به مومنان خواهي یافت و قطعا كساني 
ــتيم نزدیک ترین مردم در  كه گفتند ما نصراني هس
ــتي با مومنان خواهي یافت زیرا برخي از آنان  دوس

دانشمندان و رهباناني اند كه تکبر نمي ورزند.«
ــگاه پرینسون، كه  ــتاد دانش برنارد لویيس، اس
ــداي كتابش به  ــت در ابت ــل اس ــک یهودي االص ی
ــروكاردوس  ــی كاتوليک آلمانی ب ــه اي از روحان نام
ــه  ــالدی( ك ــال 1332 )مي )Brocardus( در س
خطاب به فيليپ ششم شاه فرانسه نوشته شده اشاره 
ــي بودن  حشاشين تکيه كرده  مي كند كه بر وحش
است: »آن ها تشنه خون بشر هستند و بي گناهان را 

در قبال گرفتن پول می كشتند.«]21[
رابطه ميان حشاشين، ایران و حتي سوریه نيز 
ــت و مقابله ي مسيحيان  در این بازي قابل تامل اس
ــبت  ــه نوعي به گروهي ایراني نس ــلمانان را ب و مس
ــلمانان نيز یک مرز  مي دهد. بدین ترتيب ميان مس
ــود. این در حالي است كه دیپلماسي  ترسيم مي ش
ــالمي تاكيد  ــدت فرق اس ــئله ي وح ــران بر مس ای
مي كند. ساخت بازي »شاهزاده ایراني«]22[ توسط 
ــركت، این سناریو را تقویت مي كند كه بازي  این ش
ــلمانان را هر چه مي تواند  ــد عده اي از مس مي كوش
كوچک تر جلوه دهد. دقيقا این رابطه ميان شيعه و 
اهل تسنن و حتي در داخل تشيع وجود دارد. بازي 
ــيعيان )نه مسلمانان( و مسيحيان  جنگ را ميان ش
ــيم مي كند تا هر چه بيشتر اردوگاه تشيع را از  ترس
سربازانش خالي كند. در این شرایط اهل تسنن در 
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بازكاوی در ماهیت و كاركرد بازی های رايانه ای



مواضع خود با شيعيان همراه نيستند و بي تردید در 
بسياري از قضایاي جهان اسالم همچون فلسطين با 

وي همراه نخواهند بود.
ــان تاریخ از  ــد بر تکنولوژي در تغيير جری تاكي
ــت در ذهن بازي كن رسوخ مي كند.   ارزش هایي اس
ــر معرفي  ــوژي نجات بخش بش ــن تکنول ــه ای البت
نمي شود، بلکه آن را ابزار جنگ قلمداد مي كند كه 

مسيحيت در برابر اسالم به كار مي گيرد.  
خشونت در بازي، زمان طوالني كه بازكنندگان 
براي آن صرف مي كنند و پيچيدگي هایي كه ذهن 
وي را بيهوده به كار مي گيرد نيز قابل تامل است كه 
ــه آن بپردازیم. با  ــتيم تا ب ــن كوتاه بر آن نيس در ای
این حال بيان این نکته ضروري مي آید كه این بازي 
ــي چنداني در خود ندارد و بيشتر  جنبه هاي آموزش
تخيل و خشونت و ایدئولوژي را هدف قرار داده است 

كه مبتني بر تاریخي به شدت تحریف شده است. 
ــين تحقيق  ــرقان زیادي بر روي حشاش مستش
ــافت نيز در مرور منابع  ــركت یوبي س كرده اند و ش
ــوان بهترین گزینه ي  ــين را به عن ــي حشاش تاریخ

ــه تالش زیادي  ــت. با آن ك خویش به كارگرفته اس
ــت هایي ميان مسلمانان و  براي وجود چنين گسس
ــيحيت و حتي در داخل مسلمانان ترسيم شده  مس
ــت كه مسلمانان  ــت، اما فرصتي پدید آمده اس اس
ــش را به جهان  ــد به كمک آن عقاید خوی مي توانن
عرضه كنند. بازي كن و محققان و بسياري از كساني 
كه با این بازي سر و كار دارند در صورت طرح شدن 
ــت  ــایلي كه به نحوي با این بازي در ارتباط اس مس
بي توجه از كنار آن نخواهند گذشت و سعي مي كنند 
ــتري در این زمينه كسب كنند. این  اطالعات بيش
اشتراک در برخي از عناصر ارتباط سبب خواهد شد 
كه معناي بيشتري در فراگرد ارتباط مبادله شود و 
ــطح جهاني به  در صورتي كه توليدات ما نيز در س
ــود  ــاي قابل فهم براي عموم ارایه و توزیع ش زبان ه
هرچند در قالب هاي چاپي باشد مورد توجه جهانيان 
خواهد بود. همانند جریاناتي كه در دانمارک و هلند 
ــزو پرفروش ترین  ــد قرآن ج روي دارد و موجب ش

كتاب ها در دانمارک قرار گيرد.
* دانشجوي کارشناس ارشد فرهنگ و ارتباطات

◙  پی نوشت ها:
]1[  براي آن كه ابعاد تحليل خود را روشن كنيم الزم 
است به چند مورد از پيش فرض هاي تحليل گفتمان اشاره 

كنيم:
ــان هاي مختلف ،  ــط انس 1- متن یا گفتار واحد توس
متفاوت نگریسته مي شود. یعني انسان هاي مختلف از متن 
واحد برداشت یکسان و واحدي ندارند. دالي متفاوت مي تواند 

براي اشاره به مدلولي ظاهرا یکسان استفاده شود.
2- خواندن )برداشت و تفسير از متن( هميشه نادرست 

خواندن )برداشت نادرست از متن( است.
3- متن را بایستي به عنوان یک كل معنادار نگریست 

و این معنا لزوما در خود متن نيست.
4- هيچ متن خنثي یا بي طرفي وجود ندارد، متن ها بار 

ایدئولوژیک دارند.
ــه در خطر است. در هر گفتماني  5- حقيقت هميش
حقيقت نهفته است، اما هيچ گفتماني داراي تمامي حقيفت 

نيست.
Syntax -6 متن نيز معنادار است، چون كه نحو داراي 
ــت و این معاني در جاي  معاني اجتماعي و ایدئولوژیک اس

خود به عواملي كه دال ها را مي سازند، نظير: رمزها، بافت ها، 
مشاركت ها و تاریخ مختلف وابسته اند.

ــي مي شود،  7- معنا همان قدر كه از متن Text ناش
از بافت یا زمينه اجتماعي و فرهنگي Context نيز تاثير 
مي پذیرد. معنا و پيام یک متن در بين نوشته هاي آن متن 

قرار دارد.
8- هر متني در شرایط و مقعيت خاصي توليد مي شود. 

از این رو رنگ خالق خود را هميشه به خود دارد.
ــا اقتدار )نه لزوما  ــر متني به یک منبع قدرت ی 9- ه

سياسي( مرتبط است.
10-گفتمان سطوح و ابعاد متعدد دارد و یعني نه یک 

سطح گفتماني وجود دارد و نه یک نوع گفتمان. 
ــر تحليل گفتمان،  ــعبانعلي، درآمدي ب ــور، ش بهرامپ
ــل گفتماني، به اهتمام:  مجموعه مقاالت گفتمان و تحلي

محمدرضا تاجيک، انتشارات فرهنگ گفتمان، 1378.
]2[ Oxford English Dictionary, 

“Assassin” entry
]3[ Secret Societies Handbook, Michael 

Bradley,Altair Cassell Illustrated, 2005.
]4[ Persian in English: Interaction of 

languages and cultures. by Mirfazaelian 
A., published by Farhang Moaser, Tehran, 
Iran 2006

]5[ LionHeart-King Richard
]6[ Piece of Eden
]7[ Abstrego Industries
]8[ Robert de sable
]9[ Lucy
]10[ Eagle vision

]http://fa.wikipedia.org/wiki ]11/ كيش یک 
آدم كش

 Game  ,2007  Publishers  20  Top  ]12[
Developer Research

 8-2007  Ubisoft reports full-year  ]13[
sales, www.ubisoftgroup.com

Jade Raymond ]14[

 IGN.com )Imagine Games  ]15[
)Network

ــپات،  ــازی، IGN، گيم اس ــدان ب ــز منتق ]16[ جوای
1 UP.com ،گيم تریلرز

]17[ http://mamoorblog.mihanblog.com
]18[ ESSENTIAL FACTS ABOUT 

THE COMPUTER AND VIDEO GAME 
INDUSTRY, ww.theESA.com, 2008
]19[  رباني گلپایگاني، علي، آشنایي با مذاهب اسالمي، 
ــر مركز جهاني علوم اسالمي، چاپ اول،  ص97 ـ 98، نش

.1377
]20[  قالع حشاشين، پيتر ویلي، ترجمه علي محمد 

ساكي، انتشارات علمي، بهار 1368
ــماعيليان در تاریخ، جمعي از نویسندگان، ترجمه  اس

یعقوب آژند، انتشارات مولي، 1363
 The assassin : a radical sect in  ]21[
islam)این كتاب در موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگ 

توسط فریدون بدره اي در سال 1371 ترجمه شده است.(
Prince Of Persia ]22[ ]22[

يك برداشت

◙ تاكید بر تکنولوژي در تغییر جريان 
تاريخ از ارزش هايي است در ذهن بازي كن 
رسـوخ مي كنـد.  البتـه ايـن تکنولوژي 
نجات بخش بشر معرفي نمي شود، بلکه آن 
را ابزار جنگ قلمداد مي كند كه مسیحیت 

در برابر اسالم به كار مي گیرد.  
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