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تفسیر فلسفه نیچه بر مبنای مفهوم بازی
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(نویسنده مسئول)

محمدرضا ریختهگران
چکیده

هنگامي که "نيچه" ضمن ایجاد تقابل ميان فلسفه "هراکليتوس" و سنت فلسفي آن
را بر مبنای بازی تفسير ميکند و به تحسين آن ميپردازد باید منتظر نقش آفریني این
مفهوم در فلسفه خود نيچه نيز باشيم .پس از این مقدمه ،به برخي اندیشههای نيچه
اشاره ميکنيم که او بر مبنای آنها خود را در مقابل سنت متافيزیکي قرار ميدهد و
نشان ميدهيم که چگونه این اندیشهها با بازی ارتباط ميیابند .شدن و صيرورت به
جای بودن ،نگاه بازیگونه به جهان ،اندیشه به مثابه بازی ،مواجهه با نگاه متافيزیکي به
ضرورت بر مبنای بازی تاس و نيز نگاه مبتني بر معصوميت بازی در اخالقي فراسوی
خير و شر ،همگي گواه استفاده نيچه از این مفهوم برای مواجهه با متافيزیك است.
همچنين شاهد حضور مفهوم بازی در اندیشههای بنيادیني چون «اراده قدرت» و
«بازگشت جاودانه همان» هستيم .از طرف دیگر مسئله تفسير فلسفه نيچه و فهم آن
همچنان چون معمایي ناگشوده است؛ تفسير متافيزیکي "هایدگر" از نيچه از مفهوم
بازی در اندیشه او غفلت کرده است و "یاسپرس" نيز هرگونه تفسير نهایي نيچه را
غيرممکن ميداند .اما این "دریدا" است که تحت «بازی نشانهها» به تفسير نيچه
ميپردازد .در پایان تالش ميکنيم نشان دهيم چگونه درک نقش مفهوم بازی در
فلسفه نيچه پرتو جدیدی بر فهم کليت اندیشه او ميافکند.
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مقدمه (خوانش هراکلیتوس بر مبنای مفهوم بازی)
امکان فهم فلسفه نيچه بر مبنای مفهوم «بازی» نکتهای است که مایليم در این جستار بدان بپردازیم.
بدین منظور و به عنوان مقدمه بحث ،چگونگي خوانش نيچه از فلسفه هراکليتوس بر مبنای این مفهوم را
خاطرنشان مي سازیم .شاید برای تبيين این نکته که فلسفه نيچه را ميتوان بر پایـه مفهـوم بـازی درک
کرد ،هيچ مقدمهای بهتر از تفسير خود نيچه از فلسفه هراکليتوس بر مبنای همين مفهوم نيست.
هراکليتوس جمله مهمي دارد که به مبنای خوانش نيچه تبدیل ميشود:
«زندگي کودکي است که بازی ميکند و قطعات را در یك بازی جابهجا ميکند :پادشاهي از آن کودک
است» (قطعه  68دیلز) .نيچه این تشبيه هراکليتوس از کودکي که در ساحل بازی ميکند ،قلعههای شني
ميسازد و معصومانه آنها را ویران ميسازد را به نمونهای مبنایي تبدیل ميکند .نيچـه معتقـد اسـت ایـن
کودک همان «نيروی جهانساز» (نيچه ،8322 ،ص  )08یـا زئـوس (نيچـه ،8332 ،ص )93و یـا بخـت
(نيچه ،8326 ،ص )869است که با جهان بازی ميکند .همانگونه که کودک معصومانه بـازی مـيکنـد و
معصومانه و بدون ارتکاب گناه بازی ميکند ،8بازی جهان با همه ساختنها و تخریـبهـایش معصـومانه
است .کودک به بازی مشیول است بيآنکه هدفي نهایي داشته باشد« ،گاه و بيگاه بازیچههـای خـود را
دور مياندازد – و بار دیگر ،با هوا و هوس بيآالیش آغاز ميکند( ».نيچه ،8332 ،ص )23او آنچه را کـه
ساخته است ویران ميکند و دوباره ميسازد و ویران ميکند .این تکرار بازی ،هيچ هدفي را در خود جای
ندادهاست .قرار نيست آنچه ميسازد بهترین باشد یا تنها اگر بهترین نبود آن را ویران سازد؛ کودک فقـط
بازی ميکند:
هراکليتوس دليلي در دست نداشت که چرا ميبایست اثبات کند (آنگونه که الیبنيـتس
کرد) که این ،بهترین همه جهان های ممکن است .برای او کافي اسـت کـه آن ،بـازی
معصومانه زیبای ابدیت باشد (همان ،ص.)22
نيچه این اندیشه بازی را به تمام فلسفه هراکليتوس بسط ميدهد .ميدانيم کـه هراکليتـوس آتـش را
بهعنوان اصل یا آرخه معرفي کرده بود .نيچه ميگوید که این آتش نيز چيزی جز بازی نيست:
به همانگونه که کودکان و هنرمندان بازی مـيکننـد ،آتـش هميشـه زنـده نيـز بـازی
ميکند .او ميسازد و ویران ميکند .گاه و بيگاه بازی را از نو آغاز مينماید .یك لحظـه
بينياز و بار دیگر گرفتار نياز خویش مي شـود همچـون هنرمنـد کـه نيـاز بـه آفـرینش
گرفتارش ميسازد (همان ،ص.)23
به راستي آتش ویرانکننده و سازنده است؛ همه چيز در آتش ميسوزد و همـه چيـز بـه آتـش تبـدیل
ميشود؛ «این تنها حسي است که در آن یکي ،در همان حـال ،بسـياری اسـت( ».همـان ،ص )23آتـش
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چيزی نيست جز همان بازی کودک؛ ميسازد و ویران ميکند و باز دوباره ميسازد؛ بي هيچ هـدفي ،بـي
هيچ گناهي .هيچ دليلي برای کار آتش وجود ندارد .اما اگر بر این پرسش از هراکليتوس تسکيد ورزیم کـه
چرا آتش همواره آتش نيست ،تنها ميتوان گفت:
این یك بازی است .آن را با این احساسات و با این رقت قلب داوری نکنيد و – مهمتر
از همه – از آن اخالق نسازید! (همان ،ص)29
تفسير نيچه از آتش هراکليتوس بهطور کامل از تفسير آرخهای آن دور ميشود .دیگر این آتش نه اصل
انتولوژیك جهان بلکه اصل تبيينکنند آن است .آتش بيش از آنکه مادهای باشـد کـه همـه چيـز از آن
ساخته شدهاست یا در آن منحل ميشود ،نمونه ای است که به بهترین وجه چگـونگي وحـدت جهـان در
کثرت آن را نشان ميدهد.
به زعم نيچه ،انسان از نظر هراکليتوس «آفرینهای غيرعقالني» است (همان) .نيچه بـه عقـل (نـوس)
"آناکساگوراس" اشاره مي کنـد :مفهـومي کـه تنهـا در یـك مـورد و بـهمثابـه یـك محـرک در فلسـفه
آناکساگوراس ظاهر ميشود ،عمل ميکند و دیگر فراموش ميشود" .افالطون" و "ارسطو" به دليل این
برخورد دلبخواهي آناکساگوراس با نوس و عدم استفاده کامل از آن به شدت از او انتقاد کردند .نيچـه امـا
این برخورد آناکساگوراس با نوس را ميستاید و آن را مبنای درک بازی هراکليتـوس از قـوه ادراک قـرار
ميدهد .برایناساس «قوه ادراک ازحق انحصاری گزینش تصادفي آزاد برخوردار است( ».همان ،ص)883
هيچ وظيفه و هيچ هدفي ندارد که ناچار باشد آن را دنبال کند .به محـض اینکـه بـه حرکـت آغـاز کنـد
ميتواند  ........باشد .نيچه ميگوید «تکميل این جمله دشوار است .هراکليتوس این کار را کـرد :او گفـت
«یك بازی ( »»....همان) نيچه با این تفسير ،استفاده به ناگـاه و تصـادفي آناکسـاگوراس از نـوس را بـر
مبنای نگاه بازیگونه هراکليتوس تفسير ميکند و بـدینترتيـب اندیشـه و تفکـر نـزد هراکليتـوس را تـا
اندازهای بر مبنای بازی قرار ميدهد .تفسير نيچه از هراکليتوس بر مبنای بازی هرچند مؤید تفسير فلسفه
خود او بر مبنای این مفهوم نيست ،ميتواند اشارهای به امکان تفسير فلسفه نيچه بر مبنای بازی باشد.
بهرهگیری از مفهوم بازی در برابر متافیزیک
فلسفه نيچه فلسفهای است که تمام قد در برابر فلسفه متـافيزیکي ایسـتادهاسـت و در ایـن تقابـل بـا
اندیشه متافيزیکي ،بازی نقشي محوری ایفاء ميکند .اندیشه نيچه هنگـامي تـوان رویـارویي بـا اندیشـه
متافيزیکي را ميیابد که بر مبنای بازی استوار شده باشد.
بازی و «شدن»
نيچه همواره هراکليتوس را به دليل درک این نکته که چيزی به نام «وجـود» حقيقتـي نـدارد و همـه
واقعيت جز «شدن» نيست ،مورد ستایش قرار ميدهد .این نکتهای است که همچنين بـه بسـتر اندیشـه
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نيچه تبدیل ميشود« .حق تا ابد با هراکليتوس است که ميگفت «بود» افسـانهای پـو بـيش نيسـت».
(نيچه ،8328 ،ص ) 80نيچه به درستي این اصـل هراکليتوسـي را در برابـر تمـام دیگـر فيلسـوفاني کـه
به عنوان اخالف پارميندس همواره به هستي اندیشيدند و واقعيت صيرورت را انکار کردند قـرار مـيدهـد.
نيچه این «شدن» را تنها واقعيت ممکن درنظر ميگيرد :مفهوم «بودن» حتي «غيـرقابـلتوجيـه» اسـت
(نيچه ،8333 ،ص.)388
آیا هيچ مقولهای بيش از «شدن» ميتواند با بازی عجين باشد؟ بهزعم شریفت« ،شاید این تم [بـازی]
بيش از هر چيز دیگر شدن را حفت کند( ».شریفت ،8996 ،ص )00نيچه در غروب بتها ،هنگاميکـه از
انسان سخن ميگوید و این امر که «انسان باید چنين و چنان باشد» را سادهلوحانه ميخوانـد ،واقعيـت را
نه پذیرای این گونه دستورها بلکه پذیرای تنوع ،بازی و دگرگوني ميخواند« :واقعيت حکایـت از فراوانـي
خوش نوعها دارد و سرشاری بازی و دگرگوني صورتها( ».نيچه ،8328 ،ص )08جهاني که چنين مـورد
نظر است یعني جهان واقعيت به وسيله کودک – زئوس هراکليتوس به بازی شدن آورده ميشود:
تمامت «شدن» در چشم ام رقص خدایان نمود و بازیگوشي خدایان؛ و جهان رها و سـر
از پا نشناس و به سوی خویش در پرواز (نيچه ،8368 ،ص.)888
جهان به مثابه بازی
این جهان هيوالیي از کارمایه (انرژی) است ،بيآغاز و بيانجام ،یك انبوه محکم و آهنين از نيـرو کـه
بزرگتر یا کوچكتر نميشود ،که خود را به مصرف نميرساند ،بلکه تنها خود را دگرگـون مـيسـازد؛ ....
همچون فضایي از نيروی سراسری ،همچون بازی نيروها و امواج نيروها ،در همان حال یکي و بسياری...
این است دنيای دیونيزوسي من که جاودانه خود -آفریننده جاودانه خود -ویرانکننده است ،دینای رمـز و
شادماني شهوتناک دو الیه ،این است آنچه من فرانسوی «نيك و بد» ميخوانم ،بيهدف  ...ایـن جهـان
اراده قدرت است – و دیگر هيچ! (نيچه ،8320 ،صص.)329 -396
این بسيار طبيعي است که اندیشه یك فيلسوف درباره جهان دربردارنده دیگر اندیشههای او باشد .ایـن
جهان ،جهان شدن و دگرگوني است؛ جهاني که در آن همواره نيروهای گوناگون در حال بازیاند ،جاودانه
در حال دگرگوني و بازی .بازی امور متناقضي که درکنارهم در آن حاضرند .جهاني که بـه هـيچوجـه بـر
محور اصل امتناع تناقض نميگردد ،یکي است و در عين حال بسياری است .بيش از آنکه امـری خطـي،
منظم ،قابل تعيين و هدفمند باشد ،امری است دوری که جاودانه بازميگردد ،هيچ هدفي ندارد و هيچگونه
تعيني نميپذیرد چراکه بازی است؛ بـازی ای کـه فراتـر از خيـر و شـر اسـت و همچـون بـازی کـودک
هراکليتوس معصومانه است .این سازندگي و ویرانگـری جهـان فراتـر از هـرگونـه معيـار اخالقـي اسـت
همانطور که بازی کودک در کنار ساحل هنگاميکه قلعههای شني ميسازد و ویران مـيکنـد نـه امـری
اخالقي است و نه امری غيراخالقي .جهاني که نيچه تصویر ميکند ،جهاني است غيـر متـافيزیکي .تنهـا
بازی است که قادر است این سرشاری نيرو و انرژی و تقابل آنها و دگرگوني و صيرورتي را که گـویي در
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دورهای مکرر جاودانه تکرار ميشود را نشان دهد .تنها بازی است که این رفتوآمدها و افتوخيزها را به
خوبي به تصویر ميکشد؛ امری که بيشترین تقابل را با هـدفمنـدی و نگـرش خطـي ،قانونمنـد و عل ي
متافيزیکي حفت ميکند" .مولر لوتر" ) (Muller-Lauterميگوید:
جهاني که نيچه از آن سخن مي گوید خود را به مثابه یك بازی و بازی متقابل نيروها یا
به طور متناظر ،ارادههای قدرت آشکار ميسازد ).8،(Muller, 1999, p.131
درک نيچه از جهان به مثابه بازی در سرود پایاني دانش طربناک اینگونه به تصویر آمده است:
چرخ جهان منزل به منزل ميچرخد،
انسان ناراضي ميگوید :چه فالکتي!
و دیوانه ميگوید :این بازی است.
بازی محتوم جهان هستي ،هستي و ظاهر را درهم ميآميزد و دیوانگي ابدی نيز مـا را بـه ایـن بـازی
ميکشاند (نيچه ،8333 ،ص.)393
بازی اندیشه
نيچه اندیشيدن را به رقص تشبيه ميکند .از نظر او اندیشه بيش از آنکه در چارچوب قيـاس و منطـق
متافيزیکي قابل فهم باشد ،به مثابه رقص قابل فهم است:
اندیشيدن را همچنان باید آموخت که رقصيدن را  ...کيست در ميان آسـمانيان کـه بـه
آزمون ،چيزی از آن اندک لرزهای بداند کـه سـبك پـایي در کـار اندیشـندگي در همـه
ماهيچهها ميدواند! (نيچه ،8328 ،صص)96 -90
سبك پایي رقاص را باید در مقابل «خشکي و زمختي جنبش اندیشه» مورد نظر قـرار داد .اندیشـهای
که به زعم نيچه آسماني است و به بيان ما ،متافيزیکي .اندیشه متافيزیکي اندیشهای خشك است .کـافي
است به قوانين منطقي همچون قياس بنگریم؛ هيچگونه انعطاف ،سياليت قـوانين یـا آنچنـان کـه نيچـه
مي گوید سبك پایي را در آن نميتوان یافت .نيچه از «رقصيدن با مفهومها ،با واژههـا» (همـان) سـخن
ميگوید .آنکه مياندیشه باید بياموزد بر مفاهيم و واژهها برقصد و به همين دليل است که نيچـه اندیشـه
خود را دانش طربناک ميخواند.3
اما از نگاه نيچه رقص و بازی یا رقاص و بازیگر بيش از هر دو چيزی به هم نزدیكاند:
بازیگر ،خموشباز ،رقصـگر ،نوازنـده و شـاعر غـزلسـرا در غریـزههاشـان بـا یکـدیگر
خویشاوندی بنيادی دارند و در بنياد یکي هستند  ...شاعر غـزلسـرا درازتـر از همـه بـا
نوازنده یکي ماند و بازیگر با رقصگر (نيچه ،8328 ،ص.)886
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نيچه در چندین مورد از اصطالح تاس و تاس بازی بهره گرفتهاست 8.آنچه در اینجا ميخـواهم بـدان
اشاره کنم ،تحليل دلوز از اندیشيدن و پرتاب تاس است" .دلوز" در خصوص شباهتهـای ميـان نيچـه و
"ماالرمه" ) (Mallarméميگوید:
اندیشيدن پرتاب کردن یك تاس است .تنها یك پرتاب تاس ،بر مبنای شانس ،ميتواند
ضرورت را بپذیرد و «شماره منحصربهفردی کـه نمـيتوانـد شـماره دیگـری باشـد» را
ایجاد کند . . .انسان نمي داند چگونه بازی کند .حتي انسان واالتر قـادر نيسـت تـاس را
بياندازد . . .نه تنها پرتاب تاس کاری غيرعقالني و غيرمنطقـي ،بـيمعنـي ( )absurdو
ابرانساني ) (Superhumanاست ،بلکه تالش تراژیك و تفکر تراژیـك را برمـيسـازد

).(Deleuze, 2006, p.32

نوع ترکيب جبر و اختيار ،ضرورت و شانس هم در پرتاب تاس و هم در اندیشيدن بسيار منحصربهفـرد
است .اندیشيدن بهگونهای که در قياس منطقي مقدمات را ميچيند و به نتيجـه مـيرسـد از نظـر نيچـه
مردود است« .در همه چيز [وجود] یك چيز محال است :عقالنيت!» (نيچـه ،8368 ،ص )828اندیشـيدن
در خود همانگونه که عنصری از اختيار را دارد ،شامل عنصری از شانس و ضرورت است .پيشامدی که در
پرتاب تاس اهميت دارد ،در اندیشه نيز تعيينکننده است.
بازی و پذیرش سرنوشت
مفهوم بازی بهگونهای منحصربهفرد از رابطه متافيزیکي ميان جبر و اختيار فرامـيرود .دوگانـه جبـر و
اختيار در بازی تاس معنای خود را از دست ميدهد ،چراکه این پدیده از این تقابل فراتر ميرود .مفهـومي
که ميبایست در اینجا مورداستفاده قرار گيرد ،مفهوم «شانس» ) (Chanceاست .شانس را به هيچوجـه
نميتوان در مقابل ضرورت قرار داد چرا که شانس به معنای آزادی از ضـرورت نيسـت؛ شـانس خـود بـه
نحوی شامل ضرورت است .در حقيقت رابطه شانس با ضرورت از یك طرف و آزادی از ضرورت از طرف
دیگر چيزی نيست جز فراروی .شانس مفهومي است که هيچ یك از ضرورت و اختيـار قـادر بـه روشـن
ساختن آن نيستند و به همين دليل این مفهوم از هر دوی آنها فراتر ميرود .بازیگری که تاس را پرتاب
مي کند به جای آنکه نتيجه را ضروری یا اصل انتخابي آزادانـه تلقـي کنـد آن را بـه مثابـه شـانس درک
ميکند و این شانس را ميپذیرد ) .(affirmدلوز ميگوید:
تاسهایي کـه یـكبـار پرتـاب مـيشـوند ،پـذیرش ) (affirmationشـانس هسـتند،
ترکيبي که آنها در افتادن [تاس] شکل مـيدهنـد ،پـذیرش ضـرورت اسـت .ضـرورت
پذیرش شانس است به همان معنا که وجود پذیرش شدن است و وحدت پذیرش کثرت
).(Deleuze, 2006, p.26

هنگاميکه بازیگر تاسها را پرتاب ميکند ،آنچه را که رخ ميدهد ،مـيپـذیرد .ایـن پـذیرش شـانس
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توسط بازیگر به نکتهای کليدی در تفکر نيچه تبدیل ميشود« .پذیرفتن سرنوشت» و «عشق به گذشته»
چيزی است که نيچه در جای جای آثارش بر آن تسکيد ميکند" .زرتشت" ميگوید:
ایشان را آموزاندم که بهر آینده بکوشند و با آفرینندگي تمامي گذشته را نجات بخشـند،
نجات بخشيدن گذشتهی بشریت و هر «چنان – بود» را باز آفریدن چنـدان کـه اراده
بگوید« :باری ،من آن را چنين خواستم! من آن را چنـين مـيخـواهم!» (نيچـه،8308 ،
ص ،886همچنين نك)868 :
این همان نگاهي است که یك بازیگر ميبایست داشته باشد .هنگاميکه تاس ميافتد ،گویي بـازیگر
همين را مي خواسته است تنها با چنين نگاهي بازی تداوم خواهد داشت .چنانکه دلـوز مـيگویـد«:نيچـه
شانس را به پذیرش برمـيگردانـد.(Deleuze, 2006, p.32)».جایگـاه ایـن پـذیرش در فلسـفه نيچـه
انکارناپذیر است.پذیرش درمقابل نفي است ،نفيای که از دیدگاه نيچه بـه نيهيليسـم منجـر شـدهاسـت.
هنگاميکه نيچه از تهوع و خصوصا«تهوع از انسان»سخن ميگوید به همين نفي نظر دارد .از طرف دیگر
اندیشه «بازگشت جاودان» به عنوان «واالترین قاعـده تسیيـد» معرفـي مـيشـود(.نيچه ،8326 ،ص )96
بازگشت جاودان اندیشهای مبتنيبر بازی است،دوری که بارها تکرارمي شود و در هر بـار تکرار،بـازیگران
ميگویند«:یك بار دیگر!»بازی را درهربارتکرار خود آنچه از پيش گذرانده است،تسیيدميکند و مـيپـذیرد.
اندیشه «ابرانسان»نيزبه گونهای برمبنای پذیرش وتسیيد استوار است .ابرانسان خود نهایت این تسیيد است.
بازی و اخالق
بازی جهان همچون بازی کودک و انسان معصومانه و درعينحال عادالنـه اسـت .ایـن بـيگنـاهي و
عدالت انسان و جهان در عين ویرانگریهایشان مبتني بر تمثيل کودک -زئوس هراکليتـي اسـت .نکتـه
مهم در خصوص اخالق نيچه فرا -اخالقي بودن آن است .این نکته از آنجا آشکار است که نيچه همواره
بر «فراسوی خير و شر» تسکيد ميکند .آنچه نيچه ميخواهد نه خلق یا تسکيد بر ارزشهـایي متفـاوت بـا
ارزش های دوران متافيزیك بلکه فراتر رفتن از آن است .آنچه او در نظر دارد نه ضـداخـالقبـودن بلکـه
«فرااخالقيبودن» یعني عبور از اخالق است :یعني فراتر از نيك و بد .حتي هنگاميکه نيچه مـيخواهـد
اخالق سروران را جایگزین اخالق رمگان سازد ،آنچه درواقع بهدنبال آن است گریز از آن چيزی است که
رمگان اخالق خواندهاند .آنچه نيچه درپيآن است ورود به عرصهای است که دیگر نه خوب و نـه بـد در
آن حاضر نباشد .در همين جاست که مفهوم «بازی» در عبور از اخالق پيشـين و رسـيدن بـه دیـدگاهي
نوین در خصوص اخالق راهگشاست ،چراکه مفهوم بازی به کاملترین وجه مفهومي فـرااخالقـي اسـت.
"هویزینگا" ) (Huizingaميگوید:
بازی . . .بيرون از اخالق قـرار مـيگيـرد و بـهخـودیخـود نـه خـوب اسـت و نـه بـد
).(Huizinga, 2003, p.11
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یا به قول "هارت":
نتيجتا بازی یك امر فرا – اخالقي و فرا – فلسفي است ).(Hart, 2000, p. 146

 9-6بازی و چشماندازگرایی
نگاه مبتني بر نظریه چشماندازگرایي ( )perspectivismنيچه به حقيقت با مفهوم بازی بيگانه نيسـت.
آنچه این دو مفهوم را به یکدیگر نزدیك ميکند ،گریز آنها از متافيزیك است .نگاه نيچه به حقيقـت از
نگاه مبتني بر قطعيت و یگانگي حقيقت در تفکر متافيزیکي جدا ميشود و به چشماندازها اعتبار ميدهد.
آنچه نهایتا قطعي است نه خـود حقيقـت کـه چشـمانـداز اسـت یـا بـهعبـارت دیگـر ،تنهـا امـر قطعـي
چشماندازبودن یك چشمانداز است.
ما در نظریه بازیهای زباني "ویتگنشتاین" با نکتهای مواجه ميشویم کـه در اینجـا مـيتـوانيم از آن
بهره بگيریم .از نظر او یك واژه تنها در چارچوب بازی زبانيای که در آن مورد اسـتفاده قـرار مـيگيـرد
معنادار خواهد بود و این معنا مبتني و وابسـت ه بـه کـارکرد آن در یـك بـازی زبـاني اسـت .ایـن نظریـه
ویتگنشتاین مبتني بر ویژگي خود بازی است :هر بازی مفاهيم خود را تعيين ميکند .این همان معنایي از
بازی است که چشماندازگرایي نيچهای مي تواند در قالب آن درک شود .هر نگاه و عقيـدهای صـرفا یـك
چشمانداز است .اما این به معنای آن نيست که همه چشمانـدازها مبتنـي بـر حقيقـتانـد یـا آنکـه هـيچ
چشم اندازی حقيقي نيست .پذیرفتن هر چشمانداز تنها به مثابه یك چشمانداز نه مبتني بر نسبيت است و
نه مبتني بر صحت و حقيقت همه چشم اندازها ،بلکه مبتني بر فراتر رفتن از نظریـه متـافيزیکي حقيقـت
است .نظریه متافيزیکي حقيقت بيش از هرچيز چشمانداز را نادیده ميگيرد .براساس این نظریه ،حقيقـت
فارغ از نگاه بيننده معنای خود را دارد و این همان چيزی است که نيچه چشـمانـدازگرایي را در برابـر آن
قرار ميدهد :حقيقت تنها در چشمانداز معنا دارد همانگونه که هر واژه در یك بازی زباني خـاص معنـادار
ميباشد.
شاید بتوان گفـت کـه تنهـا تفکـر مبتنـي بـر بـازی قابليـت آن را دارد کـه نظریـه بـدیعي همچـون
پرسپکتيویسم را فراهم آورد .نگاه نيچه به حقيقت و اندیشه در پرتو مفهوم بازی در تقابل با جزميتگرایي
اندیشه متافيزیکي قرار ميگيرد.
بازی در اندیشههای بنیادین نیچه
بازگشت جاودان
نگاه اندیشه بازگشت جاودان به هستي و جهان چگونه است؟ تکرار جهان در دورههای متوالي الجـرم
هرگونه اندیشه آغاز و پایان در خصوص هستي را از ميان برميدارد .اگر جهان در دورههای متوالي تکرار
شود ،هيچ دوره آغازین یا پایاني معنا نخواهد داشت .این اندیشه بازگشـت جـاودان هسـتي در دورههـای
متوالي بي آنکه آغاز یا پایاني داشته باشد ،بيش از هر چيز مبتني بر مفهوم بازی است .کسي که جهـان و
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هستي را به مثابه بازی درنظر ميگيرد قادر است آن را در دورههای مکرر تکرار کند چراکه این تنها بازی
است که در دورههای پياپي تکرار ميشود .چنانکه "اسپاریوسو" ميگوید:
بازگشت جاودان تنها در جهاني قدرت محور عملي است ،جهاني که به مثابه بازی درک
ميشود ).(Spariosu, 1989, p.87
این نگاه بازگشت جاودان مبتني بر اندیشه بازی را ميتوان در متني از چنين گفت زرتشت نيچه یافت:
جانوران دراین باب گفتند :زرتشت ،برای آناني که چون ما مياندیشند همه چيز رقصـان
است :همه چيز ميآید و دست در دست مينهد و ميخندد و ميگریـزد و بـازميگـردد.
همه ميرود ،همه بازميآید .چرخ هستي جاودانه ميچرخد ،همـه مـيميـرد ،همـه بـاز
ميشکفد .سال هستي ،جاودانه ميگذرد (نيچه ،8368 ،ص.)830
پذیرفتن بازگشت جاودان در پذیرفتن دورهای مکرر آن است .هنگاميکه انسان به زمين ،به زنـدگي و
به بازی زندگي با نگاهي مثبت بنگرد و آن را تسیيد کند ،در پایان هر دور بازی ميگوید« :یك بار دیگر!»:
زیستن برروی زمين ارزنده است.یك روز،یك جشن با زرتشت مـرا عشـق ورزیـدن بـه
زمين آموخت .مي خواهم با مرگ بگویم :همين بودزندگي؟پس:یكباردیگر! (همان ،ص

)388
نزد نيچه انسان تنها در اوج خود اینگونه به بازی بازگشت جاودان تن ميدهـد و بـا آغـوش بـاز آن را
پذیرا ميشود .چنين انساني،
چشم خود را بر آرمان باژگونه آن گشوده است :یعنـي بـر آرمـان سـبك روحتـرین و سـرزندهتـرین و
جهانگردترین انسان ،بر انساني که نه تنها با آنچه بودهاست و هست کنار آمـدن و سـرکردن مـيآمـوزد،
بلکه آن را دیگر بار ،فراز تا جاودان همچنان که بوده و هست ،ميخواهد و سيریناپذیر فریاد ميزند« :از
نو» آن هم نه تنها به خویش ،بل به تمامي این نمایش و بازیگری ،آن هم نه به یکبار بـازیگری ،بـل در
اصل به آن کس که درست به این بازیگری نياز دارد -و آن را موردنياز ميکند :زیرا او هر بار بـرای ایـن
بازی به خویشتن نياز دارد -و خویشتن را مورد نياز ميکند – یعني چـه؟ و ایـن مگـر دور باطـل خـدائي
نيست؟ (نيچه ،8308 ،ص)866
اراده قدرت
بهنظر ميرسد حتي اراده قدرت را نيز در پرتو بازی ميتوان بهتر درک کرد .نيچـه جهـان را همچـون
بازی و همچون اراده قدرت به تصویر ميکشد .این بدان دليل است که او اراده قـدرت را نيـز در فضـای
بازی درک ميکند .جهان همانگونه که بازی است -و شاید درست به همين دليل – اراده قدرت اسـت،
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عرصه ای که در آن همه عناصر جهان همچون کل آن جاودانه قدرت – خواه هستند و بـه ایـن واسـطه
همواره در جنگ و ستيز ،همواره در بازی 6.اسپاریوسو معتقد است:
بازگشت جاودان تنها در یك جهان قدرت  -محور که به مثابـه بـازی درک مـيشـود،
عملي است ،جایيکه یك سپاه بيپایان از ستيزهجویان ،برندگان و بازندگان ،ميآینـد و
ميروند اما خود بازی همان ميماند ).(Spariosu, 1989, p.87
اساسا بازی بر مبنای قدرت معنا ميیابد و به هيچوجه نميتوان عنصر قدرت را از بازی بيـرون کشـيد.
بردن و باختن در بازی چيزی جز غلبه یا شکست قدرت نيست .آنچه در عرصه بازی تعيينکننـده اسـت،
قدرت است .اکنون طبيعي است که بگویيم نيچهای که جهان را بازی و درعينحال اراده قدرت ميخواند،
براساس نگاهي واحد چنين ميکند.
تصور نيچه از اراده قدرت ،مبتني بر «بيهدفي» آن است .این بيهدفي البته به معنـای آن اسـت کـه
اراده قدرت خارج از خود هدفي را دنبال نميکند ،همانطور که بـازی چنـين اسـت .جهـاني کـه در تمـام
عناصر خود اراده قدرت است ،هيچ هدفي ندارد .هيچ یك از عناصر قدرتخواه این قدرت را برای چيـزی
نميخواهد .خارج از خود این قدرت -خواهي هدفي متصور نيست و این مهمتـرین ویژگـي بـازی اسـت.
ویژگيای که سبب شده است فيلسوفان مدرن برای گریز از غایت متافيزیکي به آن متوسل شوند .از نظـر
اسپاریوسو نيز این دو یکدیگر را به خوبي تبيين ميکنند:
در حاليکه در نيچه هم بازی و هم اراده قدرت غيرقابل تعریف باقي مـيماننـد ،آنهـا تـا
اندازهای در عباراتي از یکدیگر توصيف ميشوند :بازی ظهور قدرت اسـت همـانطورکـه
قدرت ظهور بازی است و در اینجا هر دو واژه باید در معنای کهنهشان فهميده شوند ،به
مثابه بازی «دیونيزوسي» ،خلسهای) (ecstaticو قاهرانـه ) (violentفيزیکـي ،بـهمثابـه
جشن ستيز ( )agonآریستوکراتيك ،و بهمثابه ضرورت – شانس .(Spariosu, 1989,
)p.91 & see at: p.87

مسئله تفسیر نیچه
هایدگر در تفسير نيچه تمایل دارد که اراده معطوف به قدرت را در مرکز اندیشه او قرار دهد و بازگشت
جاودانه همان را بهمثابه چيستي آن درنظر آورد .از نظر او «نيچه در اراده به قدرت تالش ميکند وحـدت
اصيل تضاد قدیمي ميان وجود و صيرورت را به اندیشـه آورد ،(Heidegger, 1981, p.218) ».از نظـر
هایدگر ،هنگاميکه نيچه مي گوید همه چيز اراده قدرت است ،در حقيقت به چيستي همه موجودات اشاره
ميکند و بنابراین هنوز در بند پرسش چيستي موجود است .به همين دليـل اسـت کـه هایـدگر نيچـه را
همچنان در چارچوب متافيزیك ميبيند .از نظر او همه متافيزیسينهـا درگيـر چيسـتي موجـود بـه مـاهو
موجود بوده اند .تفسير متافيزیکي هایدگر از نيچه بسيار مورد نقد قرار گرفتهاست .آنچه در اینجا بـرای مـا
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جذاب است رابطه مفهوم بازی و تفسير هایدگری از نيچه است .فينك ميگوید:
هنگامي که نيچه وجود و شدن را به مثابه بـازی مـورد فهـم قـرار مـيدهـد ،دیگـر در
مرزهای متافيزیك باقي نميماند ). (Fink, 2003, p.172
هایدگربهطورکامل از بازی درنيچه غفلت کردهاست و آن را در تفسير خود به کـار نگرفتـهاسـت .ایـن
درحالي است که ،همانگونه که دیدیم ،مفهوم بازی صراحتا درتقابل با متافيزیك قرار دارد و هر خوانشي از
نيچه که به حضوراین مفهوم در اندیشه او توجه داشته باشد ،ناچارنميتواندفلسفه نيچه رامتافيزیکي بداند:
وقتي ما مفهوم نيچه از بازی را مورد فهم قرار ميدهيم ،ميبينيم که سـبك فلسـفي او
در برابر تالش هایدگر بر متمرکزسازی مقاومت ميکند  ...اگر یك ایراد اصلي در تفسير
هایدگر وجود داشته باشـد ،آن ایـراد ایـن اسـت :او بـازی گونـه بـودن تفکـر نيچـه را
نفهميدهاست و تفکر او را به کلي و بهطور انحصاری بهمثابه تفکری متـافيزیکي تعيـين
کردهاست.(Schrift,1990, p.72).
یاسپرس به تناقضات ایدههای نيچه اشاره ميکند .0بهزعم یاسپرس ،اندیشه نيچـه واجـد یـك کليـت
است .مراد او از این کليت بيش از آنکه کليتي نظاممند باشد ،کليتي وجودی است .ظاهرا مراد او این است
که اندیشه نيچه از لحاظ فضای وجودی خود یکپارچه است هرچند آمـوزههـای آن از نظـر سيسـتماتيك
نتوانند یك کل را تشکيل دهند .در نگاه او« ،فراگيرندگي وجودی آموزهای بنيادین نيست ،بلکه انگيزشي
بنيادین است( ».یاسپرس ،8323 ،ص )68یاسپرس تالش کرد ایـدههـای نيچـه را حـول «مـرگ خـدا»
یکپارچه سازد .بهزعم او « ،هستي از دیدگاه نيچه همـان حيـات ،همـان اراده بـه سـوی قـدرت و همـان
بازگشت جاودان است .این سه ،سه عقده غامض فکریاند کـه سرچشـمههـای جداگانـه دارنـد و تقریبـا
ناوابسته به یکدیگرند .چيزی که آنها را وحدت ميبخشد نسبت هم آنها با آن لحظه تاریخي است که در
آن «خدا مرده است»( ».همان ،ص)69
یاسپرس معتقد است که تفکر نيچه نه قصيرهگـو و نـه سيسـتماتيك بلکـه «کلـي یکپارچـه» اسـت؛
«گونهای تجربه کردن اندیشههاست( ».همان ،ص)39
اما دریدا معتقد است که باید ابتدا خود را به تفسير هایدگر بسـپاریم «تـا آنجـا کـه محتـوای گفتمـان
نيچهای تقریبا برای پرسش وجود ضایع شود» ) .)Derrida, 1998, p.19تنها در این هنگام اسـت کـه
فرم اندیشه نيچه «قوت مطلق خود را بازميیابد ،جایيکه متناش در نهایت نـوع متفـاوتي از خـوانش را
طلب ميکند[ ،نوعي که] به نوع نوشتار او وفادار است( ».همان) تفسير هایـدگر گفتمـان نيچـه را ضـایع
ميکند و این تفسير نميتواند با گفتمان نيچهای سازگار باشد .گفتمان نيچهای ،گفتماني نيسـت کـه بـر
حقيقت مبتني باشد.
دریدا در نوشتار و تفاوت بازی نيچهای را در مقابل بازی نوستالژیك ،منفي و روسویي قرار ميدهد کـه
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همواره به دنبال ریشه و اصلي گم شدهاست .از نگاه دریدا ،بازی نيچه در مقابل چنين بـازیای قـرار دارد
که بيش از هر چيز ،تسیيد نيچه ای است که تسیيد سرورآميز بازی جهان و معصوميت صيرورت است ،تسیيد
جهان نشانه ها بدون نقض ،بدون حقيقت و بدون اصلي که به یك تفسير فعال ارائه شدهاست Derrida,
).)2001, p.292
این تسیيد نيچهای بيش از آنکه گمگشتگي یك مرکز باشد« ،بدون مرکز» است .نباید در تسیيـد نيچـه
به دنبال محوری مرکزی بود بهطوریکه در صورت عدم دستيابي به آن از گمشدن آن سخن گفت .ایـن
تسیيد فاقد هرگونه مرکز است« .این تسیيد بدون آنکه مصونيت داشته باشد بازی ميکند( ».همان) دریدا از
ویژگي عدم وجود مرکز در بازی نيچه که در مقابل بازی روسو قرار ميگيرد بهره ميبرد .این بيمرکـزی
نتيجهای جز کنار گذاشتن اصل و ریشه ندارد .در بازی نيچه ما به دنبال اصلي گمشده و آغازی دوردسـت
نيستم .در اینجا اندیشه از هرگونه مرکز و حقيقتي ميگریزد .چنانکه شریفت ميگوید:
برای دریدا ،این نيچه است که به تسیيد بازی بدون مرکز ) (decenteredنوشـتار اشـاره
کردهاست که متافيزیك حضور که [خود] سنت لوگـوس محـور را هـدایت مـيکنـد ،را
منقطع مينماید ).(Schrift,1988, p.144
خوانش دریدا از نيچه مفهوم بازی را بهعنوان مبنای خود ميپذیرد .دریدا از خواننده نيچه ميخواهد که
خود را بيهوده وقف دریافت یك کليت معنایي نکند چراکه تنها چيزی کـه دسـتگيرش مـيشـود ،بـازی
نشانههاست بيآنکه در یك معنا متوقف شود.3
2
دریدا به جملهای از اراده قدرت اشاره ميکند که نيچه در آن ميگوید« :چتـرم را فرامـوش کـردهام».
این جمله به صورت مجزا و در ميان عالمت نقل قول آمدهاست .دریدا به امکانات بينهایت فهم و تفسير
این جمله اشاره ميکند .او ميگوید دسترس ناپذیری به معنای نهایي این جمله نه ناشي از آن اسـت کـه
«رازی پنهان» در آن نهفتهاست ،بلکه «آن به سادگي ممکن است یك ناسازگاری باشد یـا اصـال هـيچ
معنایي نداشته باشد» ) .)Derrida, 1979, p.292این حتي ممکن است جمله نيچه نبوده باشد بلکه نقل
قولي از دیگری باشد .آنچه دریدا مایل است بگوید آن است که نميتوان هيچ مرکز یـا تماميـت معنـایي
برای این جمله تصور کرد .چراکه:
بهطور ساختاری از هر معنای زندهای آزاد شدهاست؛ این همواره ممکن است کـه اصـال
هيچ معنایي نداشته باشد یا هيچ معنای معيني نداشته باشـد .هـيچ پایـاني بـرای بـازی
مقلدانه ( )parodyingاش با معنا وجود ندارد (همان ،ص.)838
این جمله به یك راز تبدیل ميشود ،رازی که شاید هيچ رازی را در خود نداشته باشد« :هرمنوتيك جز
این راهي ندارد که به وسيله بـازی آن برافروختـه و مشـوش شـود» (همـان ،ص .)833امـا نکتـه مهـم
اینجاست که دریدا ميگوید:
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این فرض که تمام متن نيچه ممکن است به خوبي بهگونهای غولپيکر از نوع «چترم را
گم کردهام» باشد نميتواند مورد انکار قرار گيرد (همان).
دریدا ميخواهد نيچه را در مقابل هایدگر قرار دهد؛ هایدگری کـه بـهزعـم او همچنـان در متافيزیـك
حضور گرفتار است .نيچه فراتر از این متافيزیك است چراکه نه به دنبال حضور و نه حقيقت و نه هسـتي
و نه هيچي گونه اصل و خاستگاه است.
فلسفه نیچه همچون بازی
چنانکه مورد مالحظه قرار گرفت ،تفسير فلسفه نيچه در کليت آن بـه یـك مسـئله تبـدیل مـيشـود.
مسئلهای که یاسپرس بدان اشاره ميکند ،هایدگر تالش ميکند با تفسـيری متـافيزیکي از آن بگریـزد و
دریدا در ژرتو «بازی نشانهها» بدان ميپردازد .ما در بخشهای پيشين تالش کردیم حضور مفهوم بـازی
در جای جای فلسفه نيچه را مورد بررسي قرار دهيم .ما شاهد همهگونـه حضـور ایـن مفهـوم در اندیشـه
نيچه بودیم؛ از تفسير فلسفه هراکليتوس مبتني بر مفهوم بازی تا کارکرد این مفهوم در تقابل بـا اندیشـه
متافيزیکي و نيز کارکرد آن در اندیشه های بنيادین نيچه .اکنون در اینجا مایليم از بررسي این مفهـوم در
جزئيات و بخش های اندیشه او فراتر رویم و کليت فلسفه و سبك او را همچون بازی تفسير کنيم .در این
نگاه بازی آن خميرمایه و زمينهای است که همه اجزاء این اندیشهها را در سياليت خود حفت ميکند و ما
بهواسطه درک آن به فهمي جامعتر از این اندیشه ميرسيم .بهزعم "فينك":
او در مفهوم بازی به همه جنبههای اندیشهاش ،به رابطـه بنيـادین ميـان دیـونيزوس و
آپولون ،به اراده قدرت و بازگشت جاودان و به وحدت هر دو ارجاع دادهاست تـا خـود را
در تضادها جدا سازد و سپس آن را وحدت بخشد و هرچيز دیگری که نيچـه در مفهـوم
رازآميز «زندگي» بدان تعين ميبخشد ،بهمثابه جهان یا بازی متقابل کيهاني وجود درک
کند).(Fink, 2003, p.167
سبک بازیگرانه
"ارنست برترام" ( )Ernest Bertramبه نامهای از نيچه در دوران جوانياش (بهار  )8203هنگاميکـه
در الیپزیك دانشجو بود اشاره ميکند که در آن نيچه به دوستش مينویسد:
من باید بازی کردن در سبکم را همچون [بازی] بـر صـفحه کليـد [پيـانو] یـاد بگيـرم
)،(Bertram, 2009, p.90

خود نيچه در فراسوی نيك و بد پس از آنکه خردمنـدی را از نظـر «غوغـا» گریـز از «بـازی نـاجور»
ميخواند و آن را طرد ميکند ،ميگوید:

43

محمدباقر قمی ،محمدرضا ریختهگران
)(Mohammadbagher Ghomy/ Mohammadreza Rikhtegaran

اما فيلسوف حقيقي -به نظر ما ،دوستان من؟ « -نافيلسوفانه» و «نابخردانه» و باالتر از
همه بيپروا زندگي ميکند و بار وظيفه صدگونه کوشش و کشـش زنـدگي را بـر دوش
خویش احساس ميکند -و پيوسته خویشتن را بـه خطـر مـيانـدازد و در بـازی نـاجور
شرکت ميکند (نيچه ،8308 ،ص.9)806
اگر فلسفه نيچه را بهمثابه بازی مورد فهم قرار دهيم چهبسا از تناقضات فراتر رویم و بتوانيم نيچه را در
کليت خود و نه با حذف بخشهایي از آن ،چنانکه هر تفسيری ناچار به انجام آن است ،درک کنيم.
سبك استعارهای و گزینگویانه نيچه نيز تسیيد دیگری است بـر سـبك بـازیگرانـه اندیشـه او .دیویـد
اليسون ) (David B. Allisonدر تحليل سبك گزینگویهای نيچه ميگوید:
گزینگویي خودش زنده و پویا است ....یك برگشت ( )turnبيان وتفکر است -حرکتـي
از بيان که ما را از خود به فراتر از ایدهای ثابت هدایت مـيکنـد ....گـزینگویـه امکـان
چنين تناظر ساده ای [با عقاید و قواعد] را ویران ميسازد ،چراکه بهگونهای ذاتي ناکامل
است ). (Allison, 1985, p.xiv
خود نيچه نيز ميگوید:
با توجه به اینکه گوناگوني حالتهای دروني در من بسـيار اسـت ،امکـانهـای سـبکي
فراوان ،یعني اصوال گوناگونترین شکل سبکي را نيز دارم که تاکنون کسي داشتهاسـت
(نيچه ،8328 ،ص.)03
اندیشه نيچه اندیشه رقصنده و بازیگر است؛ به رفتوآمد و باال و پایينشدن اندیشهها بنگـریم؛ رقـص
مفاهيم و ایدهها با نوع جدیت منحصربهفردی که به همراه دارند ،بي آنکه غایت مشخصي داشـته باشـند
در تکرارهای گاه خستهکننده و گاه سرشار؛ که در هر بار تکرار خودبهگونـهای خـاص تکـرار مـيشـوند؛
همچون دورهای بازی که هرچند تکرار بازی واحدی هستند هرباربه گونهای متفاوت آن راتکرار ميکنند.
بازی و زرتشت نیچه
نيچه چنين گفت زرتشت را «اثر خاص» خود معرفي ميکند و بهگونهای آن را باالتر از دیگـر آثـارش
قرار ميدهد (نيچه ،8328 ،ص .)88در ابتدای این اثر و پيش از ورود به کتاب ،مـا بـا مـتن کوتـاهي بـا
عنوان «درباره سه دگردیسي» مواجه مي شویم که شرح سه استعاره و سه دگردیسي است :شير و شـتر و
کودک .درحاليکه شتر بارکش است و ارزشهای کهن را بر دوش ميکشد و شير عصـيانگر اسـت و ایـن
ارزشها را ویران ميکند ،این تنها کودک است که ميتواند ارزشهای نو بيافرینـد .ایـن سـه دگردیسـي
درواقع دگردیسيهای خود نيچهاند که اکنون پس از بارکشيدنهای اوليه (نيچه در ابتدای زندگي تحـت
تعليمات شدید مذهبي بود) و ویرانگـریهـای بعـدیاش ،مـيخواهـد کـودک باشـد و ارزشهـای نـو و
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«صدفها وگوشماهيهای نو» بياورد .86چنين گفت زرتشت نيز چيزی نيست جز ارمیـان ایـن کـودک.
زرتشت ارزشهای نو ميآورد ،بازیچههای نو و گوشماهيهای نو .چنين گفت زرتشت بازیای است کـه
این نيچه – کودک بدان مشیول ميشود .به همين دليل است که اسپاریوسو ميگوید:
چنين گفت زرتشت صرفا کتابي نيست که بـازی و زیبـایيشناسـي را بـه یـك عنـوان
فلسفي مهم تبدیل کند بلکه یك نمونه درخشان از بازی زیباشناختي است .این [کتاب]
بازیگونه است ).(Spariosu, 1989, p.82
"پانومارف"()Panomareffنيزبه خوبي این نکته را از زبان جان ساليس()Jhon C. Sallisنقل ميکند:
شاید در تحليل نهایي زرتشت نه یك کار [ ]workبلکه در عوض بازی است[...زرتشت]
زبان تسمل مفهومي نيست بلکه در عوض زبان بـيواسـطه سرشـاری خالقانـه اسـت».
).88،(Panomareff, 1997, p.71
چنين گفت زرتشت نمونه بارز بازیگونهبودن اندیشه نيچه است؛ اندیشهای که یکسره هم در محتـوا و
هم در سبك خود چيزی جز بازی نيست .وحدت سبك و اندیشه نيچه در بازی تبلور ميیابد:
در هيچ جای دیگر سبك بيان یك فيلسوف چنين محکم محتوای آن را بـازنميتابانـد.
آنچه او ميگوید و چگونگي بيان آن بسيار همساناند .بـرای نيچـه هـم سـبك و هـم
جهان بهمثابه بازی نمودها ظهور ميکنند ).(Allison, 1985, p.xiii
اما اگر بازی را در مفهوم عام آن درنظر بگيریم نيز ميبينيم اندیشه نيچه با همه چيز بازی مـيکنـد و
خوش دارد همه را به بازی بگيرد مخصوصا آنها که بيش از همه باد کردهانـد چراکـه «سـوزن زدن بـر
شکمهای آماسيده بازی دلچسبي است( ».نيچه ،8368 ،ص )830نيچه در این بازی همانطور که خـود را
آشکارا فریاد ميزند ،هم چنين خود را پنهان ميکند:
خوشترین شرارت و هنر نزد من همين است که خاموشيام آموختـهاسـت بـا خـاموش
ماندن خود را فاش نکند .با تقتاق کلمات و تاسها منتظران باوقار را به بازی مـيگيـرم
تا خواست و مقصودم از چنگ این ناظران عبوس به در رود (همان.)829 :
نيچه در کالماش ،در اندیشهاش ،در سبكاش و در زندگياش بازی ميکند چراکه وقتي ذهني چنـين
عميق در بطن واقعيت فرو ميرود ،در بيان آن راهي جز بازی نخواهد یافت:
گونهای دیگر برای پذیرش آن وظيفههای سنگين بهتر از بازی ندیدهام و این نشانهای
از عظمت و شرط مهم آن است( .نيچه ،8328 ،ص)66
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نتیجهگیری
کمتر فلسفهای را مي توان یافت که درک و تفسير آن به دشواری درک اندیشه نيچه باشد .فلسفه نيچه
همچون ماهي لیزاني است که همواره از چنگ ميگریزد .هرچند هایدگر تالش ميکند نيچه را همچـون
یك متافيزیسين و در ادامه سنت متافيزیکي تفسير کند ،یاسپرس به درستي به این پيچيدگي و لیزنـدگي
و عدم امکان تفسير ساده اندیشه او اشاره ميکند .اما اگر از چارچوب اندیشه متـافيزیکي خـارج شـویم و
فلسفه نيچه را از منظر دیگری مورد بررسي قرار دهيم ،بهنظر ميرسد بازی بهترین مفهـومي اسـت کـه
مي تواند اندیشه نيچه را در کليت آن به تفسير درآورد .این خصوصيت فراتـر از متافيزیـك بـودن مفهـوم
بازی است که این امکان را فراهم ميسازد .نيچه نيز همواره با توسل به این مفهوم در برابـر متافيزیـك
قرار ميگيرد و به وجود ،جهان و اندیشه از منظری دیگر مينگرد .همين مفهوم است که در بنياد اخـالق
فراسوی خير و شر قرار ميگيرد و باالخره همين مفهوم است که مـيتوانـد درک اندیشـههـای بنيـادین
فلسفه او همچون بازگشت جاودان و اراده قدرت را ممکن سازد .تفسير فلسفه نيچه بر مبنای مفهوم بازی
همچنين این امکان را فراهم مي سازد تا کليت اندیشه و حتي زندگي او را در پرتو سـه دگردیسـي مـورد
اشاره او یعني شتر ،شير و کودک مورد فهم قرار دهيم و دریابيم که او چگونه همچون کودکي به آفرینش
اندیشههای نو و ارزشهای نو ميپردازد.
پینوشتها
 -8نيچه بارها به این بيگناهي اشاره ميکند مثال« :کودک بيگناهي است و فراموشي» (نيچه ،8368
ص )39یا «کودک خردسال بيگناه است( ».همان ،ص)896
" -8استامباف" نيز به همين نکته اشاره ميکند :ساختار بدیلشدن یا فرایند جهاني که نيچه در مقابل
غایتشناسي و مکانيسم پيشنهاد ميکند ،بازی است).(Stambaugh, 1994, p.103
 -3در سرود پایاني این کتاب ميگوید:
درود بر آنکس که رقصهای تازه ميآفریند!
پس ،همه به هزاران طریق به رقص درآئيم
تا هنر ما ،آزاد
و حکمت ما شادان [طربناک] ناميده شود! (نيچه ،8333 ،ص)860
 -8مثال ميگوید :اما ،چه غم ،ای تاسبازان! شما شوخي و بازی را چنانکه باید نياموختهاید! مگـر مـا
هميشه گرد یك ميز بزرگ شوخي و بازی ننشستهایم؟ (نيچه ،8368 ،ص)388
همچنين نگاه کنيد به :نيچه ،8332 ،صص 889 -886و نيچه ،8368 ،ص 889
 -6به قول نيچه« ،جنگ نيز بازی درآوردن است( ».نيچه ،8308 ،ص)830
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« -0بهنظر ميرسد که همه گفتهها بهوسيله گفتههای دیگر نقض ميگردند .خود نقضکنندگي عنصر
بنيادی اندیشه نيچه است .تقریبا مي توان در ازای تـكتـك داوریهـای نيچـه ،داوری متضـاد دیگـری
یافت( ».یاسپرس ،8323 ،ص)89
« -3بر اساس نظر دریدا ،ما باید راه نيچه را دنبال کنيم و تـالش کنـيم بـه یـك بـازی هراکليتوسـي
بيندیشيم که اصال هيچ معنایي ندارد یعني [چيزی که] به یك پروژه که اميد است معنایي از کليـت خـود
افاده کند ،تعلق ندارد(Tymieniecka .1983, p.377) ».
 -2نگاه کنيد به Derrida, 1988, pp.62-63 :و .Derrida, 1979, pp.123-139
 -9در تبارشناسي اخالق نيز ميبينيم نيچه نخستين نوشته فلسفياش را که وقتـي پسـری 83سـاله و
کم سن بود« ،نخستين بازی – بازی ادبي» خود ميخواند( .نيچه ،8326 ،ص)80
-86فينك معتقد است:استعارات شتر،شيرو کودک تنها دگردیسيهای اندیشه ذاتي آزادیای که به خود
بازگشته است و اکنون ابرانسان را خلق ميکند را ارایه نميکنند ،آنها بهگونـهای گـامهـای سـير اندیشـه
نيچهاند ).(Fink, 2003, p.62
 -88نيچه نيز خود زرتشت را موسيقي ميخواند:
شاید باید تمامي زرتشت را موسيقي دانست .بي شك نوای آن تولدی دوباره در هنر و پـيششـرط آن
شنيدن بود( .نيچه ،8328 ،ص)96
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