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دربارۀکتاب

شخصیت اصلی این کتاب، يعنی ملخ، برگرفته از حکايتی از ایزوپ1 است که در 
آن مورچه در طول تابستان با کار و کوشش فراوان غذای زمستانش را پیشاپیش 
انبار می  کند حال  آن  که ملِخ تنبل و بیکار به فکر زمستان نیست و با رسیدن فصل 
سرما گرفتار گرسنگی و بال می  شود و خواهش  هايش از مورچه برای اندکی غذا 
یرا  به جایی نمی  رسد. ولی اينجا حکايت ملخ از منظری ديگر روايت می  شود، ز
چنان  که می  بینیم خردمند واقعی در این روايت تازه ديگر مورچه نیست، بلکه ملخ 
است. این ملخ راستین سراسر تابستان سرگرم بازی بوده است و حاال که زمستان 
دارد کم  کم فرا می رسد سرخوشانه مرگ را در آغوش می  کشد و بی لحظه  ای ترديد 
شیوۀ زندگی اش را تنها شیوۀ درسِت زندگی کردن می  خواند و با تمام توان در دفاع 

از آن پايداری می کند. 
 اما حکايت ملِخ ما ديگر در دایرۀ تنِگ پندآموزی باقی نمی  ماند و ماجراهایی 
 ُپربحث و جدل را رقم می زند تا نشان دهد که انديشه  های این ملِخ فرزانه بر 
 چه بنیادی اسـتوار است و مقصودش از این گفته چیست که بازی کردن يگانه 
ينشی هوشمندانه از روايت  يسندۀ کتاب با گز يسـتن اسـت. نو  شیوۀ درسِت ز

يسندۀ یونانی در قرن ششم پیش از میالد که با  پوس، نو Aesop؛ ایزوپ، يا در تلفظ یونانی  اش آيسو  .۱ 
 قصه  ها و حکايت  هايش در جهان نامدار شد. بسیاری از حکايت  های نام آشنا در ادبیات فارسی، برگرفته از 

قصه های او هستند.



ملخک ۱۰

یی پرسش  های فلسفی  اش را برای خوانندگان   داستان  پردازانه بهره می  گیرد تا پی  جو
 ،  هرچه جذاب  تر و خواندنی  تر کند. به راستی در زندگی آرمانی، در آرمان  شهر
ً  آيا تفاوتی بین کار و بازی وجود دارد 

ݩ ݧ ݧ
کار کردن بهتر است يا بازی کردن؟ اصال

يم که تمام  يا هرچه می  کنیم در واقع ُجز بازی نیست؟ شايد خودمان خبر ندار
کنش  هايمان در واقع بازی  اند. برای پاسخ  يابی بايد ببینیم که مقصود از بازی و 
يف بازی  ها شکل   بازی کردن چیست. و به این ترتیب، پژوهشی گسترده برای تعر
گرد شکاکی است که در هر نکته و   می  گیرد که حاصل بحث و جدل ملخ با شا
 هر معنایی پرسشگری و چون  وچرا می  کند و استادش را با چالش و دشواری 

روبه  رو می  کند. 
يکنان می  بینیم، در این  همچنان که در آغاز کتاب در بخش معرفی باز
یِن داستانک  های ُپرماجرایی  کتاب انبوهی از شخصیت  های جوراجور نقش  آفر
، انديشه  ای پديدار می  شوند  می  شوند که هر يک در اعتراض به، يا در دفاع از
یی و قصه  پردازی هیچ حدومرزی را نمی  پذیرند  و در این پديداری و ماجراجو
و از هر مکان و زماِن معقول و نامعقولی سردرمی  آورند و خودنمایی می  کنند. 
يسنده در طرح انديشه  های  گوناگونی شیوه  های روایی در این کتاب و روش نو
 خود همواره مورد توجه و تحسین منتقدان بوده است و بسیاری آن را يکی از 
يادی از کتاب ديالوگی  ین کتاب  های فلسفی دانسته  اند. بخش ز  لذت  بخش  تر
است بین ملخ و شاگرد شکاک او، اما در میانۀ این بحث و جدل  ها هر دوی آنها 
 دم  به  دم دست به دامن داستان  پردازی می  شوند و به هر زحمتی هست می  کوشند 
 منظورشان را با این داستان  ها روشن  تر کنند. در همین پاره  داستان  های شگفت  آور 
و  يم  می  شو آشنا  دنیا  گوشۀ  هر  از  شخصیت  هایی  و  ماجراها  با  که  است 
يم. اما جز ديالوگ، در يک  گرِ کوشاگری  ها و دیوانه  بازی  هايشان می  شو تماشا
کرده  يه  ای آماده  مورد نیز مقاله  ای را می  خوانیم که ملخ برای انتشار در نشر
يخچۀ  است و در جایی ديگر هم يک گزارش پزشکی را که شرح حال و تار

يکی از بیماران يک آسايشگاه روانی است. 



۱۱ دربارۀکتاب

اگر ملخ از ما می  خواهد که فقط بازی کنیم و همزمان این کتاب را پیِش رويمان 
کنده  می  گذارد، پس چه  بسا خواندن این کتاب هم يک بازی باشد. در این بازِی آ
ین  يم که به راستی بهتر از ماجرا و چیستان، این پرسش بنیادین فلسفی را پی می  گیر
يستن کدام است؟ خود ملخ آموزه  اش را در این حکم خالصه می  کند  یق ز  طر

که همگی »بايد بیکاره باشید«.

زاد آرشفر





دیباچه

 ملِخ ايـن کتاب همان ملخی اسـت که ایزوپ به او در مقام سرمشـق بی  تدبیـری 
يدان بخشـید. ولی درحالی  کـه ایزوپ به همین خرسـند بـود کـه از   آوازه  ای جاو
يدۀ شگـفت قهـرمانی برای قصه  ای پندآمیز بسـازد، در اينجا او نمـونۀ   این آفر
ین شیوۀ زندگی است. از آنجا که  ـ  ارزشمندتر يندۀ شیوای ـــــ  روشن ــــــ  و بازگو
 ملِخ ما آرمان  شهرانديشی کوشاست که از زمانۀ خود پیش است، پایبندِی 
 استوارش به آرمانی زودهنگام او را به کام مرگ می  کشد. اما چون آرمان  پرستی 
 ژرف  انديش هم هست، می  تواند پیش از فرارسیدن پايان، از آن آرمان ــــــ  و مرگی 
یِی برآمده از دل وجان اوست ــــــ  دفاع کند.   که پیامد پیش  بینی  پذیر این پی  جو
 نکتۀ کانونی در این دفاع این ادعای ملخ است که هستِی آرمان  شهر در بنیاد 
 وابسته به بازی کردن است، و از این رو این کتاب بیش از همه در پی فرمول  بندی 

يۀ بازی  هاست.  يک نظر
يه نمی  خواهد به هیچ شیوۀ سرراستی سهمی در آن زمینۀ پژوهشی   این نظر
يۀ بازی۱ شناخته می  شود، اگرچه   داشته باشد که در محافل رسمی با عنوان نظر
 نکات کوچک 

ً
يۀ بازی در آن چیزهایی جالب  تر از صرفا  شايد برخی کارشناسان نظر

 در پی همیاری در حوزه  های جامعه شناسی 
ً
 و جزئی بیابند. نیز این کتاب اساسا

1. Game Theory



ملخک ۱۴

بارۀ   يا روان شناسِی اجتماعی نیست، گو اينکه در آن کنکاش گسترده  ای در
يک برن، بازی  هایی که   نقش بازی۱ وجود دارد و بخشی نیز خطاب به کتاب ار

آدم ها می کنند، آمده است. 
 گرايش کتاب در يک معنای سنتِی کلمه فلسفی است؛ يعنی کوششی است برای 
يف و پیگیری داللت  های آن کشف، حتی هنگامی   کشف و فرمول بندی يک تعر

که ما را به راه هایی نینديشیده و گاه آزارنده می  کشاند. 
يف  ها  بارۀ جست  وجوی تعر  گسترده  ای که این روزها در

ً
 البته از دلزدگِی نسبتا

گاهم.   در میان اجتماعات فلسفی و در واقع در کل اجتماع اهِل انديشه وجود دارد آ
يان  ین( سخنگو ین )و بی  شک شگفت  تر يتگنشتاین۲، که يکی از سرسخت  تر  و و
يف بازی  ها را  يف  سازی است، در اشاره  ای مشهور کوشش برای تعر  نگرش ضدتعر
يف هر چیزی بیهوده است.   گواه بی نظیری بر این نکته می داند که کوشش برای تعر
 چیزی مشترک میانشان است وگرنه 

ً
یید که "حتما  او هشدارمان می  دهد که »نگو

يد و ببینید که آيا چیزی مشترک در  میان   به آنها ناِم بازی را نمی  دادند،" بلکه بنگر
.« هیچ خرده  ای به این پند نمی  توان گرفت. متأسفانه خود   همۀ آنها هست يا خیر
يست، ولی چون پیشاپیش به این  يتگنشتاین از آن پیروی نکرد. بی  ترديد او نگر  و
يستنش گذرا بود و از این رو  يف  کردنی نیستند، نگر  نظر رسیده بود که بازی  ها تعر
پاتر  يستنی دیر  چیز چندانی نديد. برای همین خواننده را دعوت می  کنم تا در نگر
 و تیزبینانه  تر به بازی  ها با من همراه شود، و این داوری را که آيا همۀ بازی  ها چیزی 
، تا زمان پايان يافتن چنین وارسی  ای به عقب بیندازد.  به اشتراک دارند يا خیر

یی   برای پرهیز از بدفهمی  های احتمالی، بايد گزاره  ای تکذیبی نیز بیاورم. پی  جو
يف  سازی نیست و نبايد آن را چنین انگاشت،   پیِش رو گونه  ای بیانیۀ ضِد ضِدتعر
 و نیز نبايد نیروی مجابگری  اش را وابسته به پایبندی آن به اصِل کلِی سودمندِی 

1. role-playing

يشی ـــ انگلیسی.  Ludwig Wittgenstein )۱۹۵۱-۱88۹(؛ فیلسوف اتر  .۲



۱۵ دیباچه

يـف  سـازی دانسـت. در کـل بـه نـظر مـی  رسـد منطقـی  تـر اسـت بـا ايـن فرضیـه   تعر
، و اينکه يگانه راه برای  يف  شدنی  اند و برخی خیر  آغاز کنیم که برخی چیزها تعر
ِ اندرز سودمند  ݫ يافتن اينکه هر چیزی در کدام گروه قرار می  گیرد این است که پیروݫ  در

يم و ببینیم. يتگنشتاین باشیم و بنگر و



سپاسگزاری

 بخش  هایی از این کتاب پیش  تر در جاهایی ديگر چاپ شده  اند. فصل يک، 
ین بخش فصل سه و فصل پانزده نسخه  هایی بازبینی  شده از بخش  هایی از   آخر
ین   دو جستارند که نخست در کتاب فلسفۀ ورزش: مجموعه جستارهایی نو
ین فصل سه نخست   )چارلز سی. تامس، ۱۹73(۱ منتشر شده  اند؛ بخش آغاز
يۀ فلسفۀ علم )۱۹67(۲ منتشر شد؛   با عنوان »بازی چیست؟« در شمارۀ 34 نشر
يه منتشر شد3؛ و چندین   فصل هفت با عنوان کنونی  اش در شمارۀ 36 همان نشر
گراف در فصل سه برگرفته از مقاله  ای است با عنوان »آيا زندگی بازی  ای   پارا
يۀ اخالق  شناسی چاپ شد.4 از ناشران   است که می  کنیم؟« که نخست در نشر

آنها بابت اجازۀ به  کارگیری این متن  ها بی  نهايت سپاسگزارم. 
 این کتاب با کمک مالی انجمن پژوهش  های علوم انسانی در کانادا منتشر 
 شده است. همچنین پیدايش این کتاب بسیار مرهون شماری از کسانی است 
یی  های من در بررسی بازی  ها در گذر   که با امیدبخشی و عالقه  شان به پی  جو
 سال  ها پشتیبانم بوده  اند. از این رو سپاسگزار همۀ آنانم، از جمله چارنر پری، 

1. The Philosophy of Sport: A Collection of Original Essays (Charles C. Thomas, 1973)
2.	 “ What	Is	a	Game?”	Philosophy of Science 34 (2):148-56 (1967)
3.	 “Games	and	Paradox,”	Philosophy of Science 36 (3):316-21 (1969)
4.	 “ Is	Life	a	Game	We	Are	Playing?”	(exerpt).	Ethics 77, (3): 209-13 (1967)



ملخک ۱۸

یژه َجن نارِوسون. و نیز قدرداِن  ، ِجی سِیر میناس، نیتن برت و به و يچارد رادنر ر
يۀ دانشگاه تورنتو داشته  ام،   همکارِی به  راستی دل  انگیزی هستم که با اعضای نشر
، لوری لوئیس  يدسون، جین جیمیسون، مارگارت پارکر .آی.ِکی دیو  به خصوص آر

. يلیام روتر و و



یگران باز

ملخ
دوراندیش کو شکا

قیلوله وفسور پر

تهدید دکتر
جونز اسمیتو

رابینسون

عبدل ایوانو
صدایمنطق

ادموندهیالری ِسر
اسنیک یو پورفیر

بارتولومهدَرگ
ُهیشِرکه دکتر

آقایجویا آقایکوشاو

يک کارورز کاهل ولی انديشمند در حشره  شناسِی کاربردی
گردان ملخ شا

 يــک اســتاد دانشــگاه کــه بیــش از حــد معمــول بــه دام 
حـادثـه می افتـد 

يک آدمُکش
يگـر مکمل کـه تمايـل بسـیاری دارنـد خودشـان را   دو باز

گرفتار موقعیت هایی کنند که بغرنج اما روشنگرند.

 دوست اسمیت و جونز که هرگاه الزم باشد از او صحبت 
به میان می  آورند

دو افسر نظامی بازنشسته که پِی سرگرمی  اند
کینه  جوِی درون ایوان و عبدل

يک کوه  نورد

ین جاسوس جهان بزرگ تر
برِ جهان ین حوصله سر بزرگ تر

درمانگری که به اسنیک و درگ مشاوره می دهد
دو آرمان  شهرونِد ناخشنود



 روشن بود که ملخ از زمستان جان سالم به در نخواهد برد و پیروانش در نشستی 
ِگرد او آمده بودند. بیشترِ آنها  ین  ديدارهايشان بود،   که بی  ترديد يکی از آخر
 پذیرفته بودند که زمان مرگش نزديک است، ولی چند تنی هنوز از اينکه چنین 
 چیزی مجاِل رخداد می  يافت در خشم بودند. دورانديش۱ از گروه دوم بود و 

Prudence؛ در متن انگلیسی برای دورانديش از ضمیر مؤنث استفاده شده است.   .۱

یک
مرگملخ

و زندگی  در شیوهاش از گردانش شا برابر  در دفاع از آنملخ،پس  در که
و،میمیرد مرگپیِشر



ملخک ۲۲

ین درخواسِت خود نزد ملخ آمد. گفت: »ملخ، چند نفری از ما توافق کرده  ايم   با آخر
 که قسمتی از غذايمان را به تو بدهیم و تا بهار کمک  حالت باشیم. تابستاِن آينده 

کار می  کنی و عوضش را به ما می  دهی.«
یزم، موضوع هنوز هم برای تو روشن نشده.   ملخ در پاسخ گفت: »فرزند عز
 واقعیت این است که من کار نخواهم   کرد تا چیزی به شما پس بدهم. به هیچ رو 
 کار نخواهم کرد. گمان می  کردم زمانی که مورچه مرا از درِ خانه  اش راند، این را 
 به  خوبی روشن کرده  ام. البته رفتنم به پیش او از ابتدا اشتباه بود. سستی کردم، 

سستی ای که ديگر به آن تن نخواهم داد.«
دورانديش باز ادامه داد: »ولی ما سهمی از غذايمان را بی هیچ چشمداشتی 
ݩً  اجباری ندارد که چیزی به ما برگردانی. از ݧ ݧ به تو می  دهیم. اگر هم بخواهی، اصالݧ

این گذشته، ما مورچه که نیستیم.«
 ملخ پاسخ داد: »نه، مورچه نیستید، ديگر نیستید. ولی ملخ هم نیستید. چه 
 دلیلی دارد که حاصِل دسترنجتان را به من بدهید؟ بدون شک عادالنه نیست، 
يم که عوضش را بهتان پس نخواهم داد.« آن هم حاال که من به این روشنی می  گو
يادزنان گفت: »ولی آن نوع عدالت فقط عدالِت مورچه  هاست.   دورانديش فر

ملخ  ها کاری با این جور "عدالت  ها" ندارند.«
یی. عدالتی که رعايِت انصاف در معامله باشد درخورِ   ملخ گفت: »درست می  گو
 زندگی ملخ  های واقعی نیست. ولی جورِ ديگری از عدالت هم هست که نمی  گذارد 
 پیشنهادتان را بپذیرم. چرا مشتاقید کار کنید تا من زنده بمانم؟ مگر دلیلش این 
يش را داشته  ايد   نیست که من در زندگی  ام آن چیزی را پیاده کرده  ام که شما آرزو
 و حاال نمی  خواهید نمودݬݬِ آرزوهايتان از بین برود؟ خواست شما را می  فهمم و 
 تا اندازه  ای حتی آن را درخور ستايش هم می  دانم. ولی در بنیادش ناهمساز است و 
يم که  بان بی  پرده  ام خاطرتان را نرنجاند، بايد بگو  نتیجۀ عکس می دهد. و اگر ز

کارانه هم است.« يا این خواسْت ر




