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 ها و بازیبازیاسباب

 1ای درباب اثری ماندگارنکاتی حاشیه

 ترجمۀ محسن ملکی، والتر بنیامین

 

 مقدمۀ مترجم:

 .اثر کارل گروبر هابازیهای کودکان از دوران قدیم: تاریخ اسباببازیاسبابنظری است اجمالی به کتاب  بنیامیناین نوشتۀ 

مفهومی این مختصات  کهبرای آن، را مطرح کرده است. «بازی»مفاهیم خود،  ترینبنیامین در این قطعۀ کوتاه یکی از مهم

قرائت بنیامین از  ،«ورای اصل لذت»در مقالۀ « اجبار به تکرار»بندی فروید از صورت کناردر باید آن را  دریابیممتن کوتاه را 

مقالۀ فروید در  آگامبن قرائت کنیم.« شکنیدر ستایش حرمت»و مقالۀ  ،«داری به منزلۀ دینسرمایه» اومقالۀ کوتاه کافکا، 

ای نخ به دور آن چوبی داشت که تکه ایکودک قرقره»د: زنبه هم پیوند می را «تکرار»و  «بازی»، «کودک» «ورای اصل لذت»

ای باشد برای بازی. آنچه او بسته بود. هرگز به فکر او نرسید که آن را پشت سر خود روی زمین بکشد گویی که قرقره درشکه

کرد، ی روتختی بود پرتاب میابه لبۀ تختی که دار داشت و با مهارت آن رااین بود که نخ قرقره را در دست نگه می دادانجام می

سپس قرقره را با کشیدن نخ  کرد.شد و در همین حال او ـ او ـ او ـ اوی پرمعنای خود را ادا میای که قرقره ناپدید میبه گونه

ای کامل ین عمل بازیگفت. بنابراین، اخوشامد می "da"کشید و ظهور مجدد آن را با ادای شادمانۀ کلمۀ از تخت بیرون می

 دارد. کنار آمدن با ترومای غیاب مادر سعی در «تکرار این تجربۀ آزاردهنده در قالب بازی»با  کودک در روایت فروید .2«بود

و نه  شودگذاشته می« اجبار»روایت فروید، تأکید بر کلمۀ  درزند. پیوند می« به تکرار اجبار»بازی را به همین نکته است که 

فروید برای توضیح جای شگفتی نیست که  هنوز آغشته به مرگ و اجبار است. و تکرارگویی در روایت فروید، بازی  «.تکرار»

تکرار »، یا آنچه فروید به تکرار« اجبار»این  گوید.سخن می« سرنوشتی شوم»از  ،اجبار که در ورای اصل لذت قرار دارداین 

آدم »کند: به تکرار می« وادار»که فرد را  خوردپیوند می« قدرتی شیطانی»ای، به اسطوره ییرویبه ن نامدمی« مداوم همان چیز

اش بارها و کنند،... یا انسانی که در جریان زندگیاو را با خشم رها می اشخیّری که پس از مدتی همۀ افراد تحت سرپرستی

دهد و سپس بعد از مدت زمانی معین، خود آن اقتدار را می بارها کسی دیگر را در جایگاه اقتدار خصوصی یا عمومی قرار

اش با یک زن از نشاند؛ یا باز مثل عاشقی که تمام ماجراهای عشقیکند و فرد مقتدر جدیدی را به جای قبلی میواژگون می

نوعی ت یافت، تکراری که دس «اجبار»توان به تکراری بری از اما آیا می «.رسدگذرد و به نتایج مشابهی میمراحل مشابهی می

 که چیزها را قابل استفاده سازد؟ رهاشده از چنبرۀ امر مقدس باشد، تکراری بازی طربناکِ

نویسد: کافکا می «جدید مدافع وکیل»دربارۀ  او همین قسم تکرار است.شکار در این مقاله به دنبال  رسد بنیامینبه نظر می

شود بازی می« کارانهاهمال»قانونی که با آن  «.شود دروازۀ عدالت استفقط مطالعه میشود، بلکه قانونی که دیگر اعمال نمی»

کودکان از  خورد.بازی نه به تکراری آغشته به مرگ و اجبار، بل به گشودن دوازۀ عدالت پیوند میوازۀ سعادتی است نو. رد

بینند: ملکوت مسیحایی را تدراک میو با بازی  سازندتبدیل می« وسایل محض»ها را به و آن کنندمی« شکنیحرمت»چیزها 

                                                           
 اثر کارل گروبر است. هابازیهای کودکان از دوران قدیم: تاریخ اسباببازیاسبابمنظور  1
 (.1، ترجمۀ یوسف اباذری، ارغنون، روانکاوی )«ورای اصل لذت» 2
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سازند که در عین بازی میکنند از چیزهایی برای خود اسبابشان افتد بازی میای که به دستکودکانی که با هرچیز کهنه»

ها را امور جدی آنهایی تعلق دارند که ما بنا به عادت های گوناگونی چون اقتصاد، جنگ، قانون و دیگر فعالیتحال به حوزه

 در مقالۀ حاضر بنیامین .3«شودبازی بدل میدر آنی یک ارابه، یک تفنگ، یا یک قرارداد حقوقی به یک اسباب کنیم.تلقی می

دانیم که تکرار برای بچه جان بازی می»: دهدقرار می« های کل جهان بازیدر رأس همۀ قواعد و ضرباهنگ»را  «تکرارقانون »

بازی وجود ندارد. این اشتیاق تاریک و مبهم به تکرار کردن چیزها در  "باز هم انجام دادن"تر از او لذتی بزرگ است، که برای

تواند پی می کردفروید تصور میاز سر تصادف نیست که  نیست... تر از کشش جنسی در عشق قدرتمندوجه کمبازی به هیچ

رود، اما سپس گام پیش می فروید بنیامین در مختصات جاتا بدین «.ستا "تفراسوی اصل لذ"ببرد که  ای در آنبه تکانه

های بنیادین این کار فقط راهی برای تسلط یافتن بر تجربه»دارد: را برمی« اجبار به تکرار»از « اجبار»ساز برای کسر سرنوشت

یا از طریق پارودی؛ به معنای کیف عندی تجارب، موحش نیست ــ آن هم از طریق فرونشاندن واکنش خود، یا با احضار من

هایش خالص بردن مکرر از فتح و ظفر خود نیز هست، آن هم با حرارت و شور تمام. فرد بزرگسال قلب خود را از وحشت

کند و درست از آغاز، سازد. کودک کل رویداد را از نو خلق میکند و با بدل ساختن سعادتش به قصه آن را دوچندان میمی

ای ، تبدیل تجربه"انجام دادن مکرر یک چیز واحد"بل  "که انگار...کار را طوری انجام دادن "نه  ..شود.به کار می باز هم دست

که قدرت فعل مقدس در این بازی وحدت میان اسطوره و مناسک را  .«گر به عادت ــ این ذات بازی استدهنده و ویرانتکان

و ماخولیایی  وارای که فرد را به زندگی شبحتکرار دیگر نه تن دادن به سرنوشتی شوم و اسطوره .شکنددر هم میآن نهفته است 

این قسم بازی که بنیامین  بازی خالصی از ماخولیاست. است.کیف بردن از فتح و ظفر کودک از بازی  ، بلکندمحکوم می

یم است، عظ ایت که در پی بدل ساختن جهان به موزهحدودوثغورش را برای ما ترسیم کرده راه خالصی از جامعۀ نمایشی اس

سازوکارش را شکافته و شرح  4«داری به منزلۀ دینسرمایه»که بنیامین در مقالۀ  دن از ماشین جهنمی تولید گناهخالص ش

دربارۀ این قسم بازی بنیامینی که از بند اجبار به تکرار و احساس گناه  «شکنیدر ستایش حرمت»در مقالۀ  آگامبن داده است.

جا رو به افول نهاده است. انسان مدرن ثابت کرده در همه شکنیای برای حرمتوسیله بازی به عنوان»نویسد: خالصی یافته می

ها ها، در رقصنو بازی کند. راستش در ضیافتهای کهن و آور بازیاند دقیقاً چگونه از راه تکثیر سرگیجهداست که دیگر نمی

جوید: امکان ورود مجدد به ها بیابد مید در اینتوانو لجوجانه دقیقاً متضاد آنچه را می و به هنگام بازی، انسان مدرن مذبوحانه

یش یا آموختن محتوای دین جدیدِ جامعۀ نماهای بیبزم مفقود، بازگشتن به ساحت مقدس و مناسک آن، حتی در قالب جشن

بازگشت به  «.ای سیاسی استحرمت بازی را به آن بازگرداندن وظیفهرقص تانگو در سالن رقصی محلی...رسالت سراپا بی

 است.م بازی؟ این پرسش سیاسی پیش روی شکنیساحت مقدس یا تن دادن به حرمت

ترین شود، و در عادت، حتی در صلبوارد زندگی میعادت در کسوت بازی »کند: میان عادت و بازی اشاره می به نسبت بنیامین

کلید رستگاری بشر باشد. آگامبن در شاید این عادت که ذات بازی است . «مانداشکالش، عنصری از بازی تا به آخر به جا می

کننده و به دنبال خالصی بشر از منفیت دوپاره «اتوس آدمی دایمون اوست»شهور هراکلیتوس مبا تفسیر جملۀ  زبان و مرگ

صرفاً راز "شود اگر آنچه باید فهمیده شود و چه می»خورد: این خالصی به عادت و مأواگزیدن پیوند می است. اشگونهدایمون

انسان مدرن  «.5( باشد؟habitsهاشان )( یا عادتhabitationهاشان )( آدمیان، مأواگزیدن و اقامت کردنhavingداشتن )

 .بازی کردن خویش را از یاد برده است داری،بر اثر تن دادن به مذهبِ سرمایه کندمقاله بدان اشاره میکه بنیامین در این چنان

                                                           
 ، ترجمۀ صالح نجفی و مراد فرهادپور، نشر مرکز.هاشکنیحرمت، «شکنیدر ستایش حرمت»مقالۀ  3
 و در سایت تز یازدهم منتشر کرده است. به فارسی ترجمه پوراین مقاله را نیما عیسی 4
 .، نشر مرکززبان و مرگاز مقدمۀ پویا ایمانی به  5



www.thesis11.com 

را شان مصرف ساختن اشیا برای قابل استفاده کردنو بی ایباید از کودکان بازی بری از اجبار به تکرارِ اسطورهانسان مدرن 

    . 6دانندمصرف را میبه کارگیری اشیاء بی هبه ما آموخته، تنها کودکان را که شاعر اشیاء، ایرج ضیائی،بیاموزد، زیرا چنان

خواندم، کل  وقتی مقاله را برای او کنم.ی تقدیم میرا به دوستم پویا رفوی این ترجمه .دربارۀ ترجمۀ این مقالهای نکتهو سرآخر 

 ترجمهبه نکاتی اشاره کرد که باعث بهترشدن  و با دقت ستودنی خاص خودش لیسی مقابلهرا جمله به جمله با متن انگ مقاله

  کنم.از او تشکر می شد.

***** 

 

 یی کههابازیپایان اسباببیتنوع واندن این کتاب شویم، بس که مشاهدۀ تا آمادۀ خ کشدطول میمدتی 

ها، ها، تماشاخانهواگنهای سربازان، ردانگُ دهد مسحورکننده است.ذره پیش چشم ما قرار میبخش مصور کتاب ذره

 نامۀکسی شجرهوقت آن رسیده بود که  پوتی.ای لیلیدر قطع و اندازهجملگی ظروف ــ  هایسرویس های روان،تخت

را  هاخانهعروسکفروشی و بازیهای اسبابمغازهشناسی باستانگرد بیاورد و ای و سربازان سربی را های گهوارهاسب

انجام شده  حاضر های آرشیوی در متن کتاببازیاستادانه و بدون مالنقطیای محققانه و به شیوه این کاربنویسد. 

شود که اصالً متوجه زحمتی نمیو خواننده کتاب در قالبی واحد ریخته شده، تصاویر است.  طرازهممتنی که است، 

توانسته غیر از این که اصالً چطور میاکنون که کتاب پیش روی ما قرار دارد، تصور این صرف تولید آن شده است.

 .نمایدمیدشوار  باشد،

بازی در مسکو، موزۀ آلمان در مونیخ، موزۀ اسباب نواست.با دوره و زمانۀ ما همتحقیقی از این نوع اما ناگفته نماند که 

حکایت از این  ــاند گذشتۀ متأخر یا زمان حال زادۀدر پاریس ــ که جملگی  موزۀ هنرهای تزئینی بازیِغرفۀ اسباب

 پیله و شیلهساده و بی هایبازیای فزاینده به اسبابیلی درست، عالقهجا و بالشک به دالهمهدر واقعیت دارند که 

                                                           
محمدرضا صفدری دنبال و  ، رد این نوع بازی را در آثارکه در مجلۀ پوئتیکا منتشر شده «ماتریالیسم تقدیر»خلیل درمنکی در مقالۀ  6

 شرح داده است.  خاص خود« دیالکتیک تغزلی»سبک زیبا و  حدودوثغور آن را با
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هانۀ ارضای نیازهای آن دوران که افراد بزرگسال به ب گذشته است، 7گونآدمک  هایعروسکروزهای  شود.دیده می

هنر و وار و کلی جنبش طرحفردگرایی کردند. شان میدادند و برآوردهتن می 9به نیازهای کودکانه و خام 8وارکودک

از  فهمیدند ــحرف هم را خوب میدهد ــ دو جریانی که شناسی فرد از کودک ارائه میکه روان یو تصویر 10پیشه

 گری هستیم.شناسی و زیباشناسیها برای گریز از تأثیر روانشاهد اولین تالش در همین زمان، درون تضعیف شدند.

 شوند.تلقی  اشتراکی تفکرهای بینی کودک مستلزم آن بودند که شیوهعامیانه و جهانهنر 

البته اگر ممکن  آخرین وضعیت تحقیق مطابقت دارد،این ، با در کل، کاری که در حال حاضر در دست بررسی است

جا ای که در اینمرحله در واقع زیرا باشد که اثری معیار را که خصلتی مستندوار دارد به موضعی نظری پیوند بزنیم.

جهان ادراکی  کهواقعیت آن تر از دانش ما از موضوع شود. باید موجد گذار به تعریفی دقیق ایمبدان دست یافته

 هایهمین نکته دربارۀ فعالیتها وارد بحث شود. و باید با آن قرار دارد، قبلکودک در هر نقطه تحت تأثیر ردهای نسل 

های پریان ، سرزمینی از جنس قصهی بدانیمرا ساکن قلمرویی خیال هاآنمحال است  کند.بازی کودک نیز صدق می

جا که صرفاً تقلید ابزارهای افراد بزرگسال نیستند، ها، حتی آنبازیاسباب ناب یا هنر ناب است. که ماالمال از کودکی

زیرا چه کسی نه چندان تعارض کودک با بزرگسال که تعارض بزرگسال با کودک. عرصۀ تعارض و تضاداند، 

ها را و حتی اگر کودک این قدرت خاص را دارد که آن بزرگسال؟فرد دهد، اگر نه را به کودک میها بازیاسباب

ها ]ی حلقه ها،توپها )بازیترین اسبابی نه چندان ناچیز از قدیمیبخش، ها بزندبپذیرد یا دست رد به سینۀ آن

                                                           
7 Character dolls 
8  childlike 
9 Childish  

گسترش  و سپس در تمام اروپا و امریکاالمللی در هنرهای ظریف و تزئینی بود که در بریتانیا شکل گرفت جریانی بین این جنبش 10

   اشاعه یافت. 1920و  1880های بین این جنبش که واکنشی علیه فقر و تضعیف هنرهای تزئینی بود، در سالیافت. 
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آن هم در مقام ابزارهای شود، بر او تحمیل میبه معنایی خاص  (هاها، و بادبادکها و غیره[، فرفرهورزش، در سیرک

 بازی بدل شدند.کیش و آئین که فقط بعدتر، تاحدودی به میانجی قدرت تخیل کودک، به اسباب

کند چه چیز باید باور داشته باشیم فقط و فقط نیازهای کودک است که تعیین میاز این رو اشتباهی بزرگ است که 

استدالل کنیم که از جهات دیگر اثری ارزشمند است  معناست مانند یکی از کارهای متأخر کهبی بازی باشد.اسباب

گوش اولین اندامی است  القاعدهعلی» توان از این واقعیت استنباط کرد کهرا می، بگیریم، جغجغۀ کودک ضرورتِ

دفع  همیشه ابزاری بوده است برایجغجغه رو که  خاصه از آن ــ «اندازدقال به راه می و برای سرگرم شدن داد که

اثر حاضر نیز مسلماً و حتی نویسندۀ  د.نوزاد قرار دادر دست  ارواح خبیث، و به همین دلیل است که آن را باید

بیند خواهد که در افراد بزرگسال میکودک از عروسک خود فقط و فقط چیزی را می»نویسد: کند که میاشتباه می

د لباس افرابود که و پرطرفدار عروسک فقط وقتی محبوب  قرن نوزدهم،خود تا مین دلیل است که به ه شناسد.و می

فرماست بالکل غایب مکحبازی این روزها بر بازار اسباب که بزرگسال را به تنش کرده بودند؛ کودک در لباس قنداق

، عروسک گاهی بزرگ مشغول بازی استاین یکی را نباید گردنِ کودکان انداخت؛ زیرا برای کودکی که نه،  «.بود

قرن نوزدهم، خود که تا  باید بگوییم ،به جایش ، اغلب دومی است.ی نازلموجوداست و گاهی کوچک، و در مقام 

فرد  قرار دارد، کامالً ناشناخته بود؛ از سوی دیگر،تصور طفل به مثابۀ موجودی که تحت تأثیر روحی از آن خود 

این باورش  و باوریاین عقل شکل دهد. و کودک را سر خواهدمربی میکه بر اساس تصویرش بود  آرمانی بزرگسال

را داشت که جدیت را  این حُسن آورد، امامان میامروزه خنده بر لبان که کودک صرفاً یک بزرگسالِ کوچک است،

اشیاء  ، به موازات استفاده ازهابازیدر اسباب نازل« طبعیشوخ»حس بر خالف این،  اعالم کند.عالم راستین کودک 

تواند نمی فرد بورژوا در رابطۀ خود با کودکانکند که آشکار می تجلی عدم قطعیتیچون  خود را با مقیاس بزرگتر،

به شکل تغییرات شکل و اعوجاجات ابلهانۀ اندازه با شادمانی حاصل از احساس گناه  خالص کند. شرشخود را از 
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فقط الزم  چشم در چشم خصایص کریه سرمایۀ کاالیی بدوزد خواهدکس که می هر آن آید.جور در میآوری شگفت

حال و ) به خاطر آورد ها را تا همین پنج سال پیشمعمول آن و حال و هوای فروشیبازیهای اسباباست مغازه

های بر پلکدوزخی بود.  غلغلۀسرشار از اساساً ها آنی فضا .که اغلب امروزه هنوز در شهرهای کوچک دارند( هوایی

گرانه از دهان افسون هاافتید؛ آنیبا نیش باز می هایی، نقابگونکهای آدمهای عروسکگی و چهرههای خانوادبازی

ای بازیاسبابکردند، بازی مبتکرانه، کرکر می، این اسباب«فاجعه واگن»در زدند، و زل می توپ جنگی به شماسیاه 

 .11شدکرد، بنا به انتظار تکه تکه میتصادف می وقتی قطار که

در جایی  بازیصحنه را ترک کرده بود که خصلت طبقاتی این اسبابتازه  جویانهگری ستیزهشرارت و وحشیاین  اما

ها، واقع امر بازیاسبابدر خصوص البته . باب روز این صنعت بدل گشتبه شعار  «سادگی» دیگر از نو پدیدار شد.

آن  تواننمی از این رو،شان، بل در ماهیت شفاف فرایند تولید یافت. را باید نه در شکل و وضوح آن است که سادگی

مسأله چندان و  ،های مختلف فرق دارددر مکان قضاوت کرد، بلکه باید توجه داشت کهانتزاعی را بر اساس معیاری 

ـ  هایاز روش ست، زیرا برخیمقولۀ معیارهای صوری نیاز  شان تخیل دنتوانمیبه طور خاص حکاکی ــ عمل آوردن ـ

 هابازیمبرهن اسبابسادگی اصیل و  به همین سیاق،. دنناپذیر شوفهمکه به هیچ وجه آند بینرا یکسره آزاد بگذار

 ــ نمای هنرهای عامیانه راخصلت زیرا یک ویژگی گرایانه.بسته به تکنولوژی بود، نه مالحظات فرمالیستی و صوری

ــ  کندتقلید می قیمتبا مواد گران توأم ترتر از تکنولوژی پیچیدهمواد ناخالص تکنولوژی بدویِ توأم با ای کهشیوه

های بزرگ تزاری در روستاهای ظروف چینیِ کارخانهها دید. بازیتوان با وضوح و شفافیت خاص در جهان اسبابمی

تحقیقات متأخرتر دربارۀ  شد.ای بودند که در چوب حکاکی میهای زندگی روزمرهصحنهها و روسیه الگوی عروسک

                                                           
 بازی یک قطاراین اسبابکه  از این قطار گفته شده است دربارۀ منظور بنیامین مردیث ای باکاثر  گوشانهبازی تصاویردر کتاب  11 

 شود.ویران می و لوکوموتیو بالکل سقف کابین مهندسین منفجرجرشونده بوده است. به هنگام بازی، دودکش و منف
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اغلب است. « ترقدیمی»الجرم به معنای « بدوی»های مدیدی است که این باور را ترک گفته که مدتهنر عامیانه 

ذره سرازیر شده و ذرهحاکم که ۀ نیست جز کاالهای فرهنگی طبق چیزی ود هنر موسوم به هنر عامیانهشمعلوم می

 عمری دوباره یافته است.  گسترده 12درون چارچوب یک جمع

ها اثر گذاشته بازیجمع بر اسباب فرهنگ اقتصادی و خاصه تکنولوژیکِ دهد که چگونهنشان می قاطعانهکارل گروبر 

اند که اشیائی تلقی شده همواره هابازیاسباب اما اگر تا بدین روز .کمترین دستاورد این کتاب نیست ، و ایناست

به بازی فقط قضیۀ بازی دقیقاً عکس این است: ان، آفریدۀ خود کودک ، البته اگر نگوئیماندشده برای کودکان آفریده

توان انکار کرد و نمیساالن تلقی شده است. تقلید از بزرگاند؛ بازی همواره و فقط از منظر افراد بزرگسال اندیشیده

از ای که جان دوباره بیابد، نظریه شتیم تا بحث دربارۀ نظریۀ بازینیاز دا هابازیاسباب المعارفما به این دایرهکه 

نشده منتشر کرد، در این زمینه بررسی  1899، را در سال افراد مشغول بازیوقتی کارل گروس کار مهم خود، 

ویلی هاس  هایی کهرا مد نظر قرار دهد ــ ژست «بازی هایژستتالتِ نظریۀ گش»هر نظریۀ نوینی باید  .13است

مبتنی بر به دام موش و گربه )هربازی  اول، .14شان را برشمرده استهایترین( سه تا از مهم1928مه  18اخیراً )

 ؛ سوم،(بان یا بازیکن تنیسدروازه )برای مثال، کندنش دفاع میو فرزاندا حیوان مادری که از آشیانه دوم، (؛انداختن

 برای فراتر رفتن از آن، (.فوتبال، چوگان و غیره، استخوان یا موضوع عشق )ارزۀ میان دو حیوان بر سر یک طعمهمب

میان این  زاییدۀربای ذبۀ هوشج چنینتیله، و همشاهتیله و  ،16تسمهفرفره و  ،15طوقه و چوب های مرموزباید جفت

                                                           
12  A collective 

ها نوشته است ــ مترجم شناسی بازی حیوانات و انساننربارۀ رواد انهتاز(، فیلسوف آلمانی، کارهایی پیش1946 - 1861گروس ) لکار 13

  انگلیسی.
 سردبیرش 1933سال  د، که تارا تأسیس کر دنیای ادبیات، نویسنده و منتقد یهودی ـ آلمانی، مجلۀ (1973 - 1891ویلی هاس ) 14

  بود. ــ مترجم انگلیسی.
کودک یک طوقه یا  گویند.می« stick and hoop»یا « hoop rolling»انگلیسی به آن  که در است «بازیطوقه»منظور بازی  15

  آورد.در میو گردش به حرکت روی زمین ای چوب سفت حلقه را با تکه

فرفره پیچیده ور تسمه یا طناب د شود.است ساخته می که به یک چوب متصل از یک فرفره و یک تسمه یا طناب بازیاین اسباب 16 

 افتد.دفعه بکشیم، فرفره به چرخش میوار و یکشود و وقتی تسمه را شالقمی
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و  رویمدر عشق از خود فراتر  کهپیش از آن وضعیت از این قرار است: به احتمال قریب به یقین کاوید.دو بخش را 

ای دست به آزمایش پایه هاییبا ضرباهنگ گذاریم،اغلب بیگانۀ انسانی دیگر قدم ب گِبه درون زندگی و ضرباهن

یا شاید بتوان گفت  کنند.آشکار می جانها با اشیاء بیبازی قسم خود در این ترین اشکالخود را در سادهزنیم که می

 شویم.ها بر خود مسلط میبرای اولین بار در آنهایی هستند که ها ضرباهنگاین

کل جهان بازی  هایدر رأس همۀ قواعد و ضرباهنگقانون اعظمی را بکاود که چنین پژوهشی باید  کهسرآخر این

« انجام دادن باز هم» تر ازجان بازی است، که برای او لذتی بزرگتکرار برای بچه  دانیم کهمی قانون تکرار. قرار دارد:

از کشش جنسی در  ترکم وجهبه هیچدر بازی  تکرار کردن چیزهاتاریک و مبهم به  این اشتیاقبازی وجود ندارد. 

فروید تصور از سر تصادف نیست که  زیرکی ندارد.بهرۀ کمتری از  ش به هیچ وجهنیست، و سازوکار عشق قدرتمند

سودای آن  و در واقع، هر تجربۀ عمیقی است.« فراسوی اصل لذت»ببرد که  ای در آنتکانهپی به تواند می کردمی

 وضعبازگشت به سودای ، و پروراندناپذیر باشد، خیال بازگشت و تکرار تا پایان زمان را در سر میسیریدارد که 

 «.شان دهیمشد دوبار انجامشد/ فقط اگر میحل می یالعینطرفه بههمه چیز » .است آغازینی که از آن نشئت گرفته

یک  خواهدبلکه می شود،کودک به دوبار راضی نمی کهجز اینالبته  د.کنالمثل گوته عمل میبنا بر این ضرب کودک

های بنیادین تجربهتسلط یافتن بر برای راهی این کار فقط کار واحد را دوباره و دوباره انجام دهد، صد یا هزار بار. 

به  پارودی؛طریق ز یا ا ،عندی تجارببا احضار منفرونشاندن واکنش خود، یا آن هم از طریق  موحش نیست ــ

قلب خود را از  فرد بزرگسال با حرارت و شور تمام.نیز هست، آن هم  خود فتح و ظفرمکرر از معنای کیف بردن 

کودک کل رویداد را از نو  سازد.کند و با بدل ساختن سعادتش به قصه آن را دوچندان میخالص می هایشوحشت

ترین توضیح را برای دو معنای کلمۀ عمیق حاالشاید  .شوددست به کار می درست از آغاز، باز همکند و خلق می
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بل  18«که انگار...انجام دادن  طوری کار را»نه  .17استشان نقطۀ اشتراک : عنصر تکراریابیممی« Spielen»آلمانی 

 این ذات بازی است. گر به عادت ــدهنده و ویرانتکان ای، تبدیل تجربه«انجام دادن مکرر یک چیز واحد»

ای خوردن، خوابیدن، لباس پوشیدن، شستشوکردن باید به شیوه چیز دیگر، مادر هر عادت است.زیرا بازی، و نه هیچ 

لوسی که دست و پا به کوچولوی شعرهای کودکانه ضرباهنگ  تأسی جستن بهو با و با تلقین و تکرار  بازیگوشانه

عنصری اشکالش،  ترینحتی در صلب شود، و در عادت،بازی وارد زندگی می عادت در کسوت فهمانده شود. زندمی

منعقد و منجمد که  اشکال سعادت نخستین ما و وحشت نخستین ما هستند هاعادت ماند.به جا میاز بازی تا به آخر 

که خود آنمالنقطی نیز، بی آدم ترینروحبیو حتی شان داد. توان تشخیصکه نمی انداز شکل افتاده اند و چنانشده

او فقط  تر.خود او هرچه مالنقطیتر، اش هرچه کودکانهبازی؛ 19کندبازی می وارای کودکانه و نه کودکبه شیوه بداند،

اما وقتی  چنین حرفی برای گفتن نخواهد داشت.ورد؛ فقط برای اوست که کتابی آبازی کردن خویش را به یاد نمی

چند نفر در جعبۀ قدیمی حاضر است برایش دنیا را بدهد،  هرکس عکسی دارد که گویدمیشاعری مدرن 

      به دنبال آن نخواهند گشت؟ هابازیاسباب
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