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   .است داشته بازی در کودکی در آدمی که جدیتی آن  یعنی بلوغ انسان 
 ۹۴ یگویهگزین، بد و نیک فراسوی، نیچه

 

،  د کننو بازی کردن ارتباط برقرار می  جاری   قیامبین مختلف    گفتارهای این روزها  

نوجو  های کنشکه    ی حکومت  رسمی    گفتارچه   و  روزهای جوانان  از این  برآمده  را  ان 

  ی که با حالتی ترنسل بزرگگفتار    و چه  ، ند که در بین آنها رواج یافتهداهایی می بازی 

»انگار    :آورندبه زبان می از این قبیل  در حال فوران، جمالتی    متعجب از این حد شجاعت 

  یا »یک   کنند بازی است«می کنند، فکر  می   چهدانند دارند  برایشان بازی است« یا »نمی

بچه کار  از  عده  بازی میخبرندبیشان  یاهعواقب  با آتش  دارند  در هر دو  و    .!«کنند . 

کمی  واژه ،  گفتار چیزی  معنای  به  بیأشبازی  و  برای ن  غیراصیل  و  کوچک   اهمیت 

وقتی به راستی نیز  به  رود.جوانان به کار می   فهمغیرقابل   عمل   شمردن و جدی نگرفتن 

ها ردی از نگریم در آنهای این روزهای جوانان در خیابان، دانشگاه و مدرسه می کنش 

ترین  نیچه بازی مهممتفکری چون  نزد  اما    . بینیمهای کودکانه می هیجان و شعف بازی 

گونه  این   در چنین گفت زرتشت  انسان  سیر تحول  و  ترین کنش آدمی است ارزش  و با 

 اجتماعی   وظایفاز    باری سنگین کوله  چون شتری با  آدمی اول  روح  کهشود  تصویر می

گفتن    « نه»  یا  روح  غیانط  نشان  که  شودمی  تبدیل  شیر  که در ادامه به  است  یسنت  و

برده   به و خصایل  است  وارقوانین موجود  نهایت  .  شتر  در  توان و    شد  باید کودکاما 

 افزود. شیر  گری تخریببه را نیز  و بازی کردن آفریدن

فیلسوف    هراکلیتوسساله دارد و    3000ای  سابقه این رویکرد ستایش آمیز به بازی  

 درحال  کینه  بدون  و  معصومانه  کهکند  تشبیه می   کودکی  به  را  زندگی  ،پیشاسقراطی

  آتش  را  آرخه  یا  الموادماده   کند. اومی  تخریب  بعد  و  آفریندمی  را  چیزهایی  است،  بازی 

 بازی.  سازدمی   نو  از  باز  و  کندمی   مستحیل  خود  در  را  چیز  همه  گناه بی   کامالً  که  داندمی 

 یفلسفه  گذاربنیان  هراکلیتوس  که  دانیممی  و  است  جهان   زایای   منطق  واقع  در  آتش

« شدن»  را  جهان  حقیقت  و  نیست  ثابتی  وجود  او قائل به هیچ.  است  شدن   و  صیرورت

 بیشتر  یا  ترکم   آتشش  کلی  میزان  که   جهان  ترتیب  بدین.  داندمی   هقفوبی  و  مداوم

  تریننزدیک  هراکلیتی  آتش.  است  دگرگونی  درحال  مدام  بد  و  نیک  فراسوی   شودنمی
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 هرگونه  اندیشندمی  هراکلیتی  سنت   در  که  متفکرانی   است.   نیرو  مفهوم   و  انرژی   به  عنصر

  احکامی  بارکردن  و  انسان  جمله  از  مختلف  امور  برای   متافیزیکی  ذاتی  تعریف  برای   تالش

 زندگی   که  چرا  دانندمی  لوحانهساده   و  شکست  به  محکوم  را  ذات  این  بر  ازلی  و  ابدی 

 خواهد   بازی   به  کنانرقص   را  دوامبا  و  ثابت   اصطالح   به  های ذات  آن  زودی به  وارکودک

« توان»  کودک  از  بیشتر کسی  چه  و  نیروهاست  بازی   ی عرصه   آنها  از دید  جهان.  گرفت

  معصومانه   و  دسازمی  ،ترهابزرگ   صلب  قوانین  و  اصول  ورای   ،کودک  دارد؟  کردن  بازی 

  .درومی نو امر پیشواز به  و دکنمی ویران

 دست   از   را  خود  توان  وقتی  که  نیروها  متقابل  بازی   جز  نیست  چیزی   زندگی  واقع  در

  کس آن  هر  و  شودمی  اخالقی  و  عرفی  هایچارچوب  هب  بدل  آیدمی  در  پا  از  و  دهدمی 

 کودک   این  کهآن  طرفه.  شودمی   خوانده  کودک  یا  دیوانه  ندهد  چارچوب  این  به  تن  که

  به   بنگرید   مقایسه  در  . کندمی   عمل  همزمان  و  اندیشدمی   کنانرقص   که   است  دیوانه  و

 شاد  در  دیوانه  و  کودک.  بزرگترها  و  عقال  منطقی   ی اندیشه  انعطافقابل  غیر  چارچوب

 تاس  لحظه  در او .دنشین نمی  ممکن  ی لحظه  بهترین منتظر  زدن عمل  به  دست  و بودن

  بهتریندر پی    نه  ، اودگویمی  آری  کینه  و  حسرت  بدون  ،نشسته  که  عددی   به  و  دریز می 

 رو ایناز  و  کندمی   اراده  کودک.  است  خود  بازی   بهتریندنبال    به  کهبل   ممکن  شانس

 اساس   بر  را  زندگی  او  خواهد.ب  است  محال   و  ناممکن  کنونی   شرایط  در  را  آنچه  تواندمی 

 و  بخواهد  را  انقالب  تواندمی   که  است  همین.  ممکن  و  شدنی   امور  نه  سازدمی  یاهایشؤر

  سشان   با  رقصان   و  آزادانه   او.  گیردمی  بازی   به   را  اختیار   و   جبر  میان   مرز  او.  کند  محقق

 بازی  برای   ای بهانه   و  خود  ی بازیچه  را  وضعیت  ضرورت  و  شانس  ضرورت  او.  کندمی   بازی 

بازی    سازدمی کردن   که  بهتر  چه   را   تاسی   همان  دقیقاً  کودک.  باشد  جمعیدستهو 

 بازی   شروع  برای   ای بهانه   تنها  او  برای   شانس .  نشیند می   برایش  بازی   در   کهخواهد  می 

  !ترجذاب برانگیزتر  چالش هرچه قضا  بر دست و است

 این  در  گاهی   و  رودب  پیش   خود  توان  منتهای   تاتواند  می   کندمی   بازی   کودک چون

 بارکسالت   کارهای   به   او.  دهدو بر بازی خود شهادت می   کندمی   عبور  نیز   خود  از  راه

 از  دور  هر  پایان  در  و  گویدمی   آری   ته   تا  است  کرده  شروع   آنچه  به   و  پردازد نمی   بیگانه

 . کندآنرا طلب می  نو از مجدداً بازی 



  

 
 

 انقالب بازیگوشانه  3

بازی  نیز  این روزهای جوانان  ی نه گوکنش  دارد.    شهای خاص خودویژگی  ما  را 

بزرگ   کنندگانبازی  همچنان مثل  که  به اَ  به  ترهایی  چون هم  مهمی اصطالح  عمال 

درس یا  با  ند،  امشغولخواندن  کارکردن  و   یکدیگردیگر  رقابت  همچشمی،  و  چشم 

صاحبان پول و   که در خدمت تولید سود بیشتر برای اعمالی  آنها از  توزی ندارند.  کینه 

هم دچار عذاب وجدان نیستند.  نسبت به   ترهااند و مثل بزرگ دست کشیده قدرت است،  

کنند. در واقع  مراتب ندارند و قسمی برابری واقعی را تجربه می آنها بین خودشان سلسله

اند چراکه در حال ساختن شکل ترین معنا دست به انقالب زدهاین جوانان به عمیق

بخش است.  . قیام آنها تجربه و اجرای یک روایت رهاییاندن بود  هم رابطه و باجدیدی از  

کند  هر کسی بنا به اطاعت بیشتری که از پیشوا می   تا شورش آنها حتی رهبر ندارد  

با هم رفیق   اًلیاقت خودش را بیشتر ثابت کرده باشد و برتر محسوب شود. آنها حقیقت 

آید و نه هیچ کنش دیگری نظیر تن سپردن ون میهستند و رفاقت فقط از دل بازی بیر

 به کار بیگانه.  

اند. تولیدی که در آن  دست به یک تولید جمعی زده  این سرزمین  امروز   جوانان 

کنند.  برابر ایفا می   ی نقش   اضطرابکسی سرکارگر نیست و همه در آن بدون رقابت یا  

ای ت، درست شبیه همان بازی چنین تولیدی بازی کردن و به بازی گرفتن اس  ی همایبن 

ای ساخته کند تا جملهای که نفر قبل گفته است اضافه می که هر نفر یک کلمه به کلمه

دارند و در هر تکرارش چیزی نو  اساسیشود که همگان در تشکیل آن نقش و سهمی 

 آید. سابقه پدید می و بی 

رابطه و سالمت را    دختران و پسران ایران این روزها نوع جدیدی از با هم بودن، 

ها و بازار کنند که تا حد زیادی عاری از روابط بیمارگونی است که حکومت تجربه می

انسان این دو عامل  ها تحمیل می به  ــ  کنند.  بازار  و  ایجاد ــ حکومت  امروزه ضمن 

گذارد، پیش روی افراد نمی  ترسو    و اضطراب  که چیزی جز استرس  محیطی بیمارکننده 

هایی نیز عرضه  حلند راهااز انواع و اقسام دردهایی که خودشان مسبب آن  برای رهایی

ها مبتنی بر  حلهر یک از این راه  شان است. دوام  در خدمتهایی که  حلکنند، راه می 

و بدل  ی محیط در افراد حک  ها است که به واسطهرویکردی بیمار به دنیا و دیگر انسان

می  آنها  هستی  از  بخشی  ایبه  راهشود.  در حلن  روز  هر  آنها  با  متناظر  عواطف  و  ها 
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غالب محیط  منطق  که  می هایی  بازتولید  است  شده  بازار  منطق  به  بدل  شوند،  شان 

قبیل عواطف از  هیستریک،یایپارانو  ی ستیزدشمن  ی  وجدان  عذاب   خودشیفتگی   ی، 

یمار فرنیک. سازوبرگ دولت و بازار با بشیزوهای  توهمو    ی سادیسمیتوزکین   وسواسی،

ازکردن مداوم همگان می  ناممکن جلوه دهد،  را  رو دائم در اینکوشد رهایی حقیقی 

ی نیروی حیاتی اجتماعی است که با تخلیه-های روانیحال تکثیر انواع و اقسام بیماری 

را   آنها  قیدافراد  نگه  ودر  زندگی جمعی   داردمی بند خود  یک  ایجاد  فکر  به  تا حتی 

  دیگرگونه نیفتند. 

تن به  خواهند  نمی محیط بیمار و بیمارکننده دیگر    همین  اب  تقابلدر    امروزجوانان  

شان که تمام وجوه زندگی   و ترسی  استرساضطراب،  . آنها  بدهند   آن  های دروغینحلراه

با خرید کردن یا تالش برای مشهور یا موفق شدن یا متوسل   همچون قبلرا فرا گرفته  

به عرفان  نو و کهنهشدن  انداختن همه  های  افغان، یا  به گردن مهاجران  ی تقصیرها 

های جدید سوژه   هاآن   .نشانند فرو نمی  های غربی و ذات خراب »ایرانی جماعت«،دولت

 مرید یق یکدیگرند و رفقیب بلکه هایی که دیگر نه راند، سوژهبرآمده از وضعیت انقالبی 

گشوده شده از تمام امکانات و در میدانی که پیش رویشان  نیستند  هیچ احدی    ی هنوچ  و

حین مبارزه   . آنها از یکدیگر و با یکدیگر و درکنندشان استفاده میبازی جمعیبرای  

می تازه  گودچیزهای  از  بیرون  روشنفکری  یا  متعال  مرجعی  از  نه  آنها آموزند    ؛ 

به یک حزب یا سازمان این کار را  اند و  به دست گرفته   شانشان را خوددهی جمعسازمان 

اند. این است که شادمانه عناصر ارتجاع و انقیاد خود را به  چیزدان نسپردههمه   بیرونی 

آنها که مانند  ــ  رفقایشان    خاطره بکنند و  بازی می سپارند، رفیق دست آتش می  چه 

شاد و شجاع   ــ  انداند و چه آنها که زنده اکنون مرده   ینا و ...، نیکا، سارمهسا، حدیث

   برند.بازی خود را پیش می 

 
 
 

 


