کرگدن پرمی /اسباببازی

غفلت رکن رکنی زندگی است
گفتوگو با سروش دباغ راجع به مفهوم بازی و جایگاه آن نزد فالسفه و عارفان /اگر بازی غریجدی
و سرخوشانه است چرا برخی بر سر آن جان میبازند و زندگیشان را به خماطره میاندازند؟
حمسن آزموده
بازی چیست؟ آیا میتوان تعریف جامع و مانع یا به تعبیر منطقیون حد تامی از آن به دست داد؟ آیا به معنای
کردوکاری غیرجدی و سرخوشانه است که اهمیت چندانی ندارد و میتوان هر لحظه بدان اشتغال ورزید و هر زمان
آن را فرونهاد؟ پس چرا برخی بر سر آن جان میبازند و زندگیشان را به مخاطره میاندازند؟ آیا بازی با سرگرمی
و فراغت نسبتی دارد؟ پس چرا هر تفریح مفرحی را بازی نمیشماریم و هر خوشباشی را بازی نمیانگاریم؟ آیا
میتوان قواعد و قوانینی سفت و سخت برشمرد ،تا با تکیه بر آنها به گفتار و کردار خاصی عنوان بازی اطالق
کرد و آن گفتار و کردار را از سایر رفتارهای انسانی متمایز کرد؟ پس از کجاست که برخی همه امور را بازی تلقی
میکنند؟ لودویگ ویتگنشتاین ،فیلسوف اتریشی با واکاوی در قلعه هزار توی زمان به ما نشان میدهد که ارائه
تعریفی پیشینی از واژه «بازی» به لحاظ فلسفی نه ممکن است ،نه مطلوب و در سیاقهای مختلف و بازیهای
زبانی متنوع ،کاربرد واژه بازی ،به معنای متفاوتی به کار میرود و از قضا کاربر زبان ،با اشتغال به ورزیدن و به
تعبیر سادهتر ،وارد گود شدن و بازی کردن است که میتواند مرز فارق بازی از غیر آن را دریابد ،همچنان که
بلد شدن بازی ،نه از طریق آموختن قواعدی ماتقدم که با بازیگری امکانپذیر میشود .اما چنان که سروش دباغ
تاکید میکند ،فراسوی همه این موشکافیهای فلسفی ،بازی را میتوان نوعی نگرش معنوی و عرفانی به جهان نیز
در نظر گرفت ،بینشی مستتر در متون مقدس که عارفان نیز آدمیان را بدان فرامیخوانند و از او میخواهند که
کار دنیا را سخت نگیرد و بازیگوشانه و شادخوارانه زندگی کند .در گفتوگوی پیشرو با این پژوهشگر فلسفه
ویتگنشتاین ،نخست از بحث فلسفی راجع به مفهوم بازی و جایگاه آن نزد ویتگنشتاین پرسیدیم تا حدود و ثغور
معنایی آن را بازیابیم ،اما در ادامه بحث به معنایی مضیق از بازی اختصاص یافت ،به آن نگرش سرخوشانهای که
ستون عالم را بر غفلت استوار میکند و بشر را به خوشباشی و ترک جدیتی عبوس دعوت میکند .دکتر سروش
دباغ ،پژوهشگر فلسفه تحلیلی و متخصص فلسفه اخالق و دینپژوهی ،تا کنون آثار متعددی در زمین ه فلسفه،
ب «صدای سفر آینهها» (جلد دوم
ادبیات ،دینپژوهی فلسفی و نواندیشی دینی نگاشته است .او بهتازگی کتا 
گفتوگوها) و کتاب مفصل «ورق روشن وقت :جستارهایی در نواندیشی دینی ،فلسفه و هنر» منتشر کرده است.
شما در مقاله «بازیها و معناها» ،به این موضوع پرداختهاید
که از منظر لودویگ ویتگنشتاین (،)1951-1889
فیلسوف اتریشی ،ارائه تعریفی جامع و مانع از مقوله «بازی»
امکانپذیر نیست .اگر موافق باشید بحث را از همینجا
شروع کنیم ،یعنی نخست بفرمایید که اساسا مفهوم بازی ،از
چه جهتی برای ویتگنشتاین اهمیت پیدا م یکند و او از چه
جنبهای این مفهوم را مورد بحث قرار میدهد؟
مهانطورکه اشارهکردید ،من در مقاله مذکور درکتاب «سکوت
و معنا :جستارهایی در فلسفه ویتگنشتاین» ،به مفهوم بازی
و استفادهای که ویتگنشتاین از آن در فلسفه خود میکند،
پرداختهام .اجازه بدهید از اینجا آغازکنمکه اصال امهیت ماجرا
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برای من وقتی مشخص شدکه در سال اول دوره دکرتای فلسفه،
واحد و درس فلسفه ویتگنشتاین را میگذراندم و نزد استادم فلسفه
ویتگنشتاین متاخر را میخواندم .به خاطر دارم تا پیش از آن
در باب «بازی» نزد ویتگنشتاین خوانده بودم و شنیده بودم،
اما به امهیتش چندان واقف نبودم ،در حالی که بعد از این دوره
بود که ژرفا و امهیت این موضوع برامی روشن شد .درواقع برای
ویتگنشتاین «بازی» مثالی است تا به واسطه آن توضیح دهدکه
چگونه در تعریف مفاهیم اجتماعی ،یعنی مفاهیمیکه در حوزه
اجتماع برساخته شدهاند ،مولفهها و مقوماتی که از پیش بتوان
آنها را برمشرد ،وجود ندارد و این مفاهیم به صورت اجتماعی
ساخته شدهاند ( .)Socially constructedاز سوی دیگر
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استکه ما بازیها دارمی نه بازی .یعنی منیتوان از مولفه مشرتکی
میان مهه بازیها سراغگرفت.
پیامد این دیدگاه و تاثیر آن چه بوده است؟
اینگونهای استدالل نامگرایانه در مقام نقد موضع داللتشناختی
ارسطویی است که بعدا جان هیک (،)2012-1922
فیلسوف معاصر بریتانیایی ،در کتاب «تفسریی از دین»
( )2004 ,An Interpretation of Religionو پارهای دیگر
از آثار خودش این دیدگاه را به کار میبرد تا درباره دین مهنی را
توضیح دهد و نشان دهد که ارائه تعریفی جامع و مانع از دین
امکانپذیر نیست و دین در سیاقها و عرصههای خمتلف ظهورات
و بروزات خمتلفی دارد .من بعدها وقتی آثار جان گری ()1948
فیلسوف سیاسی بریتانیایی در زمینه لیربالیسم را میخواندم ،متوجه
شدم که او نیز از مهنی دیدگاه ویتگنشتاین متاثر است ،یعنی
میگوید ما یک لیربالیسم ندارمی ،بلکه لیربالیسمها دارمی.
بحث بازی با بحث «شباهت خانوادگی» چه نسبتی دارد؟
ویتگنشتاین ،به حلاظ مفهومی ایده شباهت خانوادگی(Family
 )resembleرا برمیسازد ،تا آن قصه نامگرایی را توضیح دهد و
بگویدکه ما در این عرصه با یککثرت غریقابل تقلیل به وحدت
مواجه هستیم .یعنی ما به جای بازی ،بازیها دارمی یا چنان که
من در آثار خودم در زمینه دین بهکارگرفتهام ،ما هنایتا میتوانیم
از اسالمها سخن بگوییم ،نه از اسالم .یعنی فیاملثل منیتوان یک
قرائت یا روایت از آن را به عنوان تنها قرائت از اسالم در نظر
گرفت .این ایده داللتشناسانه و روششناختی مهم ویتگنشتاین
است.
در زمینه مفهوم «بازی زبانی» چه میتوانگفت؟
این مفهوم هم چنانکه میدانید از برساختههای ویتگنشتاین است
و از شهرتی برخوردار است .این مفهوم توسعا آن ایده ویتگنشتاین
را نشان میدهد و میگویدکهکاریکه ما در حوزههای خمتلف
اجنام میدهیم ،به تعبری برخی از ویتگنشتاینپژوهان عبارت است
از «کاری که ما با واژگان میکنیم» (What we do with
 .)wordsیعنی بهکار بسنت اینکلمات و واژگان در سیاقهای
خمتلف استکه بازیهای زبانی خمتلف را پدید میآورد ،مثل آنچه
در هنر یا سیاست یا در دیانت یا در علم رخ میدهد .یعنی مهه
اینها بازیهای زبانی خمتلف است .یعنی اینجا همکثرتی غریقابل
حتویل به وحدت را دارمی .این حبث ارتباط دارد با این ایده حموری

مفهوم «بازی» نزد ویتگنشتاین با تعبری مشهور او یعنی «بازی
زبانی» ( )Language gameنیز گره خورده است .در نتیجه
ممکن است بسیاری از متعاطیان فلسفه او به امهیت تفاوت میان
این دوکاربست مفهوم بازی و تشابه و تفاوت توأمان آنها تفطن
نیابند ،چنانکه برای خود من هم روشن شدن این موضوع زمان
برد .درواقع به حلاظ فلسفی ویتگنشتاین با برکشیدن مثالیکه از
مفهوم بازی م یزند ،به حنوی به نقد ذاتگرایی ()Essentialism
ارسطویی میپردازد .یعنی بازی ،نزد ویتگنشتاین مثالی است تا
نشان بدهدکه به تعبری قدمای ما ،تعریف بر اساس جنس و فصل،
برای برساختههای زبانی ما امکانپذیر نیست .تعبری ذاتگرایی
داللتشناختی( )Semanticاز تعابری فلسفه زبان جدید است،
اما به حبثکنونی ماکمک میکند .موضع خمتار ویتگنشتاین در
اینجا چنانکه در پارهای از مقاالت و نوشتههای خودم آوردهام،
نامگرایی معناشناختی یا نامگرایی داللتشناختی(Semantic
 )nominalismاست .جان کالم این دیدگاه آن است که
منیتوان در باب مفاهیمی که در زمره مفاهیمی هستند که در
عامل انسانی سر برآوردهاند ،یعنی برساخته شده در جامعه انسانی
هستند ،مثل دین ،سکوالریسم ،دموکراسی ،لیربالیسم ،اخالق
و ...منیتوان به طور کامل مهه مولفههایشان را به حنو پیشینی
برمشرد و حد تام یا تعریف بر اساس جنس و فصل به نظر قدما
امکانپذیرنیست.
مفهوم بازی این میان چه نقشی ایفا میکند؟
ویتگنشتاین برای اینکه این دیدگاه را نشان بدهد و شهودهای
زبانی ما را در این باب به استخدام بگرید ،مثال مفهوم بازی را زده
است .از منظر ویتگنشتاین ،ما یک مولفه مشرتک یا مولفههای
مشرتک میان متام مصادیق مفهوم بازی منیتوانیم سراغ بگریمی ،زیرا
به هر حال با ارائه هر تعریفی ،باز منونهها و مصادیقی از بازی
میتوان ارائهکردکه ذیل این تعریف منیگنجد و از دایره مشول آن
تعریف بریون میماند ،یعنی منیتوان ویژگی یا ویژگیهای مشرتکی
یافت که میان مهه بازیها مشرتک باشد .برای مثال ویژگیهایی
چون سرگرمی یا برد و باخت را میتوان به عنوان عنصر مشرتک
در میان بازیها در نظر گرفت ،اما حتی بر اساس آنها میتوان
مصادیقی در عامل انسانی و آنچه برساخته انسانی است ،یافت
و نشان دادکه این مصادیق بازی هستند ،اما ذیل برد و باخت یا
سرگرمی قرار منیگریند .مدلول منطقی این سخن ویتگنشتاین این
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بروم و مشخص شودکه فیالواقع این دو نفر در حال مشاجره و
دعوا با یکدیگرند .دیگر اینکار را بازی منیخوامن .بنابراین قصه
ورزیدن و دیدن شباهتها و تفاوتهاست که آن قیود هنجاری
را پدید میآورد و مآال و هنایتا به من میگوید ،یکی از این دو
کار بازی است و دیگری بازی نیست .بنابراین چنان که من از
فلسفه ویتگنشتاین متاخر درمییامب ،ما هیچ دید پیشینی ندارمیکه
به ما بگویدکدامیک از اینکارها بازی است وکدامیک نیست.
حبث اساسی ویتگنشتاین این است ،امر ورزیدن در تعاملی شکل
میگرید و یک امر جتربی است .از این ایده میتوان نکات بسیار
خوب و مهمی اقتباسکرد .به خاطر میآورم در ایام حتصیلم وقتی
استادم در یکی از آن جلسات فلسفه ویتگنشتاین این حبث را
به نقل از ویتگنشتاین تشریح میکرد ،به تعبری شوپنهاور برای من
یک لذت ذهنی( )Intellectual pleasureداشت .او به نقل
از فقرات  69تا  75کتاب «کاوشهای فلسفی ویتگنشتاین»،
میگفت وقتی من به پسر پنج سالهام میگومی بازی چیست یا
مشا به برادرزاده هفت سالهتان میگویید بازی چیست ،در وهله
خنست فکر م یکنیدکه مشا میدانید بازی چیست و آنکودک
منیداند بازی چیست .یعنی فرد بزرگسال تصور میکند میداند
بازی چیست وکودک منیداند و این بزرگسال استکه بهکودک
یاد میدهد بازی چیست ،اما اگر خوب دقت کنیم ،درمییابیم
چننی نیستکه فرد بزرگسال نیز تعریف دقیق بازی را به تعبری من
مثل یک اسکناس هزارتومانی در جیب داشته باشد و به کسی
دیگر بدهد ،بلکه تنها تفاوت فرد بزرگسال باکودک در این است
که بازیهای بیشرتی دیده و جتربه بیشرتی در این زمینه دارد و
میداندکه مفاهیم مصادیق خمتلف بازی را دیده است ،نه اینکه
معیار یا حمک یا شاغولی کامال مشخص دارد که با آن میتواند
کامال مشخص کند چه چیزی یا چه کاری یا چه رفتاری بازی
است و چه چیزی یا چه کاری یا چه رفتاری بازی نیست .فرد
بزرگسال هم ممکن است هر آینه در آینده با مصداقی از مفهوم
بازی مواجه شود که آن را منیشناسد .تفاوت او با کودک در
این استکه بازیهای بیشرت و پدیدههای غریبازی بیشرتی دیده
است و بر اساس این شباهتها و تفاوتها را هبرت میتواند
دریابد .اینگونه است که در یک تعامل زبانی ،فرد با جتربه به
فرد دیگریکه جتربهکمرتی دارد ،میآموزدکه درست دیدن را یاد
بگرید ،نه اینکه از مرتبهای باالتر چیز از پیش آمادهای را به او

ویتگنشتاین متاخرکه به یک معنا ما از طریق زبان استکه وارد
جهان پریامون میشومی و آن را هبرت میشناسیم .این هم حبثی
استکه تشابه و تفاوتی با حبث بازی و مفهوم شباهت خانوادگی
دارد .مهچننی در مهنی زمینه استکه باید از مفهوم «پراکسیس»
یا به تعبری من «ورزیدن» یا «اشتغال به ورزیدن» در شکلگریی
و بسط معانی واژگان یاکثرتیکه در حوزه زبان است ،یادکرد.
اگر ممکن است این بحث اخیر یعنی پراکسیس یا ورزیدن
را در زمینه بازی بیشتر توضیح دهید .یعنی در ورزیدن یا
اشتغال به ورزیدن ،چه اتفاقی میافتد یا باید بیفتدکه ما نوعی
ورزیدن را بازی تلقی میکنیم و نوع دیگری از ورزیدن را بازی
نمیخوانیم .یعنی در همین اشکال ورزیدن یا اشتغال به آن،
باید بتوان نوعی خط مفارق میان ورزیدنهایی که بازی نامیده
میشوند و ورزیدنهاییکه بازی نیستند ،تمایزگذاشت.
به نکته مهمی اشاره میکنید .پاسخ من به این مسئله این است
که اگر این پیچیدگی در جاهایی برای ما اهبامآمیز باشد ،نباید
مانع از این بشود از این نگرش به طور کلی دست بکشیم.
پاسخ من این است که نوعی قیود یا حمدودیتهای هنجاری
( )Normative constraintsداردکه در مقام عمل و به میزانی
که ما به عمل ورزیدن اشتغال پیدا میکنیم ،بروز و ظهور پیدا
میکند .یعنی یک پاسخ پیشینی و از قبل مشخصی وجود ندارد.
به عبارت دیگر فرضکنیدکه من به پارکی قدم میگذارم و از دور
مشاهده میکنمکهگویی دو نفر با یکدیگرگالویز شدهاند و به
یکدیگر مشت و لگد م یزنند .در وهله خنست ،به ذهنم متبادر
میشودکه این دو نفر در حال مشاجره و ستیز هستند و مصداقی
از بازی نیست ،زیرا این دو نفر در حال آسیبرساندن جدی به
بدن یکدیگرند .اما وقتی نزدیک میشوم ،جایی متوجه میشوم
که این دو نفر ورزشکار رزمیاند و در حال اشتغال به یک ورزش
رزمی مثلکاراته .البته درست استکه در ورزش رزمی هم امکان
آن هست که به بدن آسیب برسد ،اما این با دعوا و مشاجره
متفاوت استکه طرفنی صرفا به خاطر آسیبرساندن به یکدیگر
به هم ضربه جسمانی وارد میکنند .متایز میان این دو پدیده را از
کجا درمییابیم؟ تنها با دیدن شباهتها و تفاوتها و ورزیدهتر
شدن در فهمیدن اینکه چه کاری بازی است و چه کاری بازی
نیست .ممکن است من فردای آن روز باز از مهان پارک عبورکنم
و بار دیگر دو نفر را ببینمکه با یکدیگرگالویز شدهاند و جلو
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مهنی خاطر نفله شد»! تعبری بازی در اینجا به هیچ عنوان معنای
سرگرمی( )Intertanmentنیست و معنای دیگری است .اما
در عنی حال ممکن است فرد بگوید کل این عامل بازی است یا
کل این عامل عاریتی و اجارهای است .این معنای دیگری ازکلمه
«بازی» است .ما بازی را وقتی در بازیهای زبانی خمتلف بهکار
میبرمی ،حدود و ثغورش بر ما مشخصتر میشود و میتوانیم آن
را جاهای خمتلف بهکار بربمی و از آن تعینی مرادکنیم.
اما فارغ از اینکه تعریف پیشینی بازی غیرممکن است و
در عمل است که مشخص میشود ،بازی چیست ،ما در
کنشهای روزمرهمان ،از بام تا شام ،همه کارهایمان را بازی
نمیدانیم.
بله ،اینچننی است.
سوال این استکه ضرورت بازیکردن چیست؟ چه میشود
که ما بازی میکنیم؟ این بازیکردن از یک انگیزش روانشناختی
برمیآید یا یک نیاز هستیشناختی و وجودی انسان است؟ آیا
میتوانیم بگوییمکه حیوانات هم بازی میکنند؟ یا این انسان
استکه موجودی بازیگر است؟
در معنای متعارف نیز بازی با جدیت در تقابل قرار میگرید .یعنی
وقتی انسان خیلی جدی به زندگی اشتغال دارد ،بازی تداعیکننده
مضامینی چون سرگرمی و فراغت است ،البته چنانکه در ابتدای
حبثگفتم ،باید توجهکردکه ارائه حد تام و تعریف جامع و مانع
از بازی امکانناپذیر است ،اما به هر حال میتوان مقومات آن
را برمشرد .با در نظر گرفنت این تعریف متعارف ،از آنجا که ما
آگاهی( )Consiosnessو تفاوت و تغری احوال را در انسان
سراغ میگریمی ،میتوان گفت که بازی مقولهای انسانی است.
البته راجع به حیوانات دستکم من نفیا و اثباتا داوری منیکنم.
اما این معنای خاص از بازی یعنی جدینگرفنت و سرگرمی ،خمتص
عامل انسانی است.
ضرورتش ازکجا ناشی میشود؟
ضرورتش از جتربه زیسته انسانی ناشی میشود .مثل این میماند
که مشا از من بپرسید خشم یا خنده از کجا در عامل انسانی
پدید میآیند؟ برای این احساسات و عواطف میتوان توضیحاتی
زیستشناسانه هم ارائهکرد ،اما به هر حال در جتربه زیسته انسانی
حضور دارند .یعنی مهانطور که انسان آگاهی و خودآگاهی
دارد ،موجودی استکه شادمان است و اهل فراغت و سرگرمی
است .به این معنا بازی خبشی از جتربه زیسته انسان است.
شما میفرمایید این معنای مضیق از مقوله بازی ،یعنی امری
که در تقابل با جدیت قرار میگیرد ،بخشی از تجربه زیسته
انسانی است .اما برخی از بزرگان ما هم در سنت عرفانی و
هم در سنتهای فلسفی ،اصال توصیه میکنندکه بازیگوشانه
به دنیا نگاهکنید .مثل این شعر مشهور موالنا را به خاطر دارید
که میگوید« :استن این عالم ای جان غفلت است» توصیهای
به انسان استکه اینقدر به خودتان و جهان و دیگران سخت
نگیرید .یعنی فراتر از اینکه بازی و نگاه بازیگوشانه امری مربوط
به نحوه زندگی انسان است ،از سوی فرهیختگان و آموزگاران

اعطا میکند .یعنی در این تصویر،کاربر زمان به طور مدام درگری
فرایندی است میان آنچه در زبانش در مقام عمل رخ میدهد
و آنچه در قلعه هزارتوی زبان هست .به عبارت دیگر ارتباط
وثیقی میان نظر(واژگان) و عمل(آنچه حمقق میشود) هست.
اینجاست که هم چگونگی شکل گرفنت مفهوم بازی در یک
رابطه دیالکتیکی سر برمیآورد و هم اینکه ما نیز مثل یککودک
پنج ساله یک کاربر زبان هستیم و به حلاظ ماهوی با او تفاوتی
ندارمی ،تنها مهارت و جتربه بیشرتی نسبت به او دارمی.
چقدر این اختالف تعاریف و معانی به «نظرگاه» بازمیگردد؟
مثال فرض کنید فردی کنشی را که هیچکس بازی تلقی
نمیکند ،بازی بنامد .یا فردی با اتخاذ معنای خاصی از بازی،
بگوید کل عالم بازی است .منظورم از معنای خاص ،امری
استکه جدی نیست .بر این اساس آیا نمیتوانگفت اینکه
چه چیزی را بازی بنامیم و چه چیزی را خیر ،به نظرگاه یا
دیدگاه یا منظر ارتباط دارد؟
این درست است ،اما آنچه مشا بهکار بردید ،یک معنای نامتعارف
از مفهوم بازی است که البته اشکالی هم ندارد .یعنی باز ضیق
و سعه معانی واژگان چنانکهگفتم باز با بهکار بسنت این واژگان
در زبان و مقام حتقق ارتباط دارد .میتوانگفتکهکل عامل بازی
است و زندگی اساسا بازی است .اما این معنای دیگری از بازی
استکه با معنای متعارفیکه ما بهکار میبرمی و فوتبال و اسنوکر
و بسکتبال را مصداق آن میمشارمی ،متفاوت است .اشکالی هم
ندارد .اما اگر خبواهم از اصطالحات ویتگنشتاینی هبره بگریمی،
میگومی حبث نظرگاه متعلق به یک بازی زبانی دیگری است .مثال
در بازی زبانی عرفان یا در بازی زبانی معنویت ()Spirituality
یا بازی زبانی پوچی( )Absurdityمیتوان واژه «بازی» را به این
معنا بهکار بربد و فیاملثل از سرکار بودن مهه آدمیان یادکند ،یا
کسی خیاموار به دنیا نگاه بکند و مثل برخی انسانهای معنوی یا
سالکان سخن بگوید .اینکاربرد واژه هم درست است و نشانگر
سعه معنایی واژه «بازی» است که در یک سیاق یا بازی زبانی
دیگری به کار میبرد .اگر خمتصات این بازی زبانی را بدانیم،
کاربرد بازی در آن سیاق هیچ اشکالی هم ندارد.
در این نظرگاه یا بازی زبانی خاص ،بازی را به معنای امری
تلقی کردم که جدی نیست .اما شما در آن مقاله هم اشاره
کردهاید که گاهی اصال بازی از هر امر جدیای جدیتر
میشود .بنابراین نمیتوان بازی را هر امر غیرجدی بخوانیم.
دقیقا درست است .مثال در زبان طبیعی چننی است .من و
مشا هردو کاربر زبان فارسی هستیم و با یکدیگر این قلعه را
واکاوی میکنیم .مثال در فیلمها میبینیم که یک شخصیت به
دیگری میگوید «دست به بازی خطرناکی زدهای» یا «وارد
بازی خطرناکی شدهای»! اینجا مفهوم بازی از هر جدیای،
جدیتر است .این تعبری بازی با آن تعبریکه میگویدکل این دنیا
بازی است ،کامال متفاوت است و معنایی دیگر دارد .یا فرض
کنید در پارهای فضاهای سیاسی میگویند «فالنی وارد بازی
بزرگان (در سیاست یا اقتصاد) شد و قدوقوارهاش را نداشت و به
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از بحث فلسفی درباره معنای واژه بازی و کاربرد آن در
سیاقهای مختلف بگذریم .اصوال چرا بزرگان عرفانی و متون
مقدس دینی به این نگرش خاص از بازی توصیه میکنند؟
اینکه جهان را جدی نگیریم ،چه تاثیر و پیامدی در زندگی
ما دارد؟
در مهنی سوره حدید که آیهای از آن قرائت شد ،در ادامه در آیه
 23میخوانیم« :لِ َکْی َل تَأْ َس ْوا َعلَى َما فَاتَ ُک ْم َوَل تـَْفَر ُحوا ِبَا آتَا ُک ْم
ت مشا رفته
ب ُک َّل مُْتَ ٍال فَ ُخوٍر»« .تا بر آنچه از دس 
َواللَّهُ َل ُِی ُّ
ت شادماىن
اندوهگنی نشوید و به [سبب] آنچه به مشا داده اس 
نکنید و خدا هیچ خودپسند فخرفروشى را دوست ندارد» (ترمجه
حممدمهدی فوالدوند) .اینکه این آیه ،بعد از آیهای میآید که
میگوید «زندگی در دنیا در حقیقت سرگرمی و بازی است»
بیدلیل نیست ،یعنی اگر کسی با این نگاه( )Visionبه دنیا
بنگرد و آن را بازی بداند ،آنگاه برای آنچه به دست میآید،
خیلی شادمانی منیکند و آن را جدی منیگرید و برای آنچه هم
از دستش میرود ،خیلی تاسف منیخورد .زیرا دنیا را جدی نگرفته
و نوعی زوال و عدم بقا را در این دنیا حموری دیده است .آثار و
نتایج سلوکیکه برایکسیکه زوال و عدم پایایی و عدم مانایی
را به رایالعنی میبیند  -نه اینکه مثل ما راجع به آن حرف بزند،
بلکه در جتربه زیستهاش بینشکند  -مرتتب است ،این استکه
نه خیلی شادمانی میکند و نه خیلی اندوهگنی میشود و میداند
که خودش هم خبشی از بازی زندگی است و در این صحنه بزرگ
بازی تئاتر هستی ،نقش کوتاهی دارد و چند صباحی اشتغالی
دارد و میرود و منزل را به دیگری میپردازد .یعنی به این معنای
متاخر و مضیقیکه اکنون از بازی و غفلتگفتیم ،آثار و نتاجیی
مرتتب است .با این نگاه انسان میتواند شکوفایی معنوی بیشرتی
را نصیب بربد .در عامل عرفان نیز چننی است .یعنی عرفا نیز وقتی
راجع به بقا و فنای عامل سخن میگفتند ،به مهنی بازی بودن عامل
توجه داشتند .حافظ میگوید« :بیاکه قصر امل سخت سست
بنیادست /بیار باده که بنیاد عمر بر بادست //جمو درستی عهد
از جهان سست هناد /که این عجوزه عروس هزاردامادست».
ی است به این معنای مضیق و متاخر
این سخن حافظ اشارها 
که جهان سراسر بازی است ،بازیای که انسان آن را فراموش
کرده است و از خاطر میبرد که قرار نیست تا ابداالباد مباند.
اگر از انسانهای معنوی بپرسید ،میگویند این زوال و گذران
بودن امور ،نگاه ژرفتری به فرد میخبشد .دیگر نه خیلی غصه
میخورد و نه چندان شاد میشود و سعی میکند اینجا و اکنون
را دریابد و قدرش را بداند« :هر وقت خوشکه دست دهد مغتنم
مشار /کس را وقوف نیست که اجنام کار چیست //پیوند عمر
بسته به موییست هوش دار /غمخوار خویش باش غم روزگار
چیست» (حافظ) این آثار و نتایج سلوکی است که شخص
میتواند اگر این سخنان را جدی بگرید ،فهم کند و در زندگی
خود به کار گرید .گویی سرمهای است که بر چشم میکشیم،
نگرشی()Visionکه مبتنی بر آن دنیا را میبینیم و در مییابیم و
صورتبندی میکنیم

بشر نیز توصیه میشود .ارزیابی شما از این توصیه چیست؟
بازی را توسعا میتوان یک نگاه متاشاگرانه و ژرفاندیشانه به
کل هستی خواند .موالنا چنانکه اشارهکردید ،میگوید« :اسنت
این عامل ای جان غفلت است /هوشیاری این جهان را آفت
است» .این بیت اشاره به نوعی نگاه متاشاگرانه به جهان دارد و
کامال متضمن این معناستکهکل این دنیا را نباید خیلی جدی
گرفت .یکی از سورههای قرآن که بسیار به آن عالقهمندم و
توفیق شرح آن را یافتهام ،سوره حدید است .در آیه بیستم سوره
حدید ،بر اینکه کل حیات این دنیا بازی است ،اشاره شده
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الدنـْیَا إَِّل َمتَاعُ الْغُُروِر »(سوره حدید -آیه
ِم َن اللَّه َوِر ْ
 « )20بدانیدکه زندگى دنیا در حقیقت بازى و سرگرمى و آرایش
و فخرفروشى مشا به یکدیگر و فزونجوىی در اموال و فرزندان
است [مثل آنها] چون مثل باراىن استکهکشاورزان را رستىن آن
[باران] به شگفىت اندازد سپس [آنکشت] خشک شود و آن را
زرد بیىن آنگاه خاشاک شود و در آخرت [دنیا پرستان را] عذاىب
سخت است و [مومنان را] از جانب خدا آمرزش و خشنودى
است و زندگاىن دنیا جز کاالى فریبنده نیست»(ترمجه فارسی:
حممدمهدی فوالدوند) .این نگاه متاشاگرانه است .توجهکنید چنان
که استاد فوالدوند هم ترمجهکرده است ،در پایان آیه اشاره میشود
که «زندگانی دنیا جز کاالی فریبنده(غرور) نیست» .در ادبیات
گذشته ما تعبری «غرور» به معنای خودشیفتگی نبوده است .در
تعابری دینی همکهگفته میشد «دنیا دار غرور است» ،یعنی دنیا
دار فریبندهای است ،یعنی امور را به انسان وارونه نشان میدهد.
به هر حال این نگرش یک نگاهکلی( )Observationبه جهان
است ،یک منظر متاشاگرانه .یعنی بدان که کل دنیا بازی است.
اینجا وقتی راجع به بازی یا تعبری عربی آن «لعب» سخن میرود،
از یک بازی زبانی دیگری یاد میشودکه با معنای متعارف بازی
نیز متفاوت است .یعنی به حنوی سخنگفنت از این استکه در
عنی آنکه انسان بهکارش مشتغل است ،اگر از یک مرتبه دیگری
هم نگاه کند ،کل زندگی کردن چننی است .یا به تعبری موالنا،
غفلت رکن رکنی زندگی است و زندگی غافالنه در این عامل دست
باال را دارد و انگارکسیکه توجه و تفطن به این غفلت میکند،
به بواطن امور و حقیقت عامل پی برده است .اینها حنوه دیگری
ازکاربرد مفهوم بازی است .اینکاربرد هم به سعه معنایی این واژه
کمک میکند ،در عنی حال باید به تعبری ویتگنشتاین باید بازی
زبانی یا زمینه()Contextای که این واژه در آن به کار میرود را
باید فهمید .در این تصویرکه در سوره حدید هم به آن اشاره دارد،
بازی به معنای برد و باخت نیست ،بلکه نوعی بصریت()Vision
به خماطب میدهد یا مفهوم غفلتی که از موالنا نقل شد ،نوعی
بصریتافزایی است .این مهان واکاوی قلعه هزارتوی زبان است،
یعنی ما بدانیم در سیاقهای خمتلف و در بازیهای زبانی خمتلف
چه معنایی از این واژه میتوان مرادکرد.
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