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الكاتب: فوزي محسون

الرسام:  الفهد 



مقدمة
العالميــن والصــاة والســام  للــه رب  الرحيــم والحمــد  الرحمــن  بســم هللا 
علــى أشــرف األنبيــاء والمرســلين ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن، 

ســبحانك اللهــم ال علــم لنــا إال مــا علمتنــا إنــك انــت العليــم الحكيــم.

حلقتنــا الجديــدة ســتكون عــن نشــاط اللعــب عنــد اإلنســان. فبعــد تســجيل 
عــدة حلقــات بودكاســت قديمــة كنــا دائمــا نذكــر كمراجــع األلعــاب ولفــت 
انتباهــي أيضــاً الفــرق بيــن المقاهــي الشــعبية والمقاهــي الحديثــة ومــن ممــا 
دعــا إـلـى تســاؤل لــدي متــى بــدأ اللعــب؟ ولمــاذا نلعــب؟ ومــا هــو اللعــب؟ 
وكيــف ولمــاذا نصنــع األلعــاب؟ نصنــع دمــى ونبتكــر أحجــار هــل نحــن بحاجــة 
للعــب؟ لمــاذا عندمــا يجتمــع اإلنســان مــع بنــي جنســه البــد ان يبتكــر نشــاط 
مــا؟ هــذا مــا ناحظــه فــي الحانــات والمقاهــي. ولمــاذا نقــول بــاش لعــب دعنــا 
نبــدأ الجــد؟!  وهــل لذلــك ابتكرنــا المســابقات والمنافســات لتوجيــه هــذا 

النشــاط؟  هــذا هــو موضــوع حلقتنــا لهــذا اليــوم.

تعريف اللعب في اللغة
تعريف اللعب ومرادفاته في اللغة العربية.

أصل الجذر: لعب 

تعريف بن منظور في لسان العرب: 

َب، وتَاَعَب،  ، َلِعَب يَْلَعُب َلِعـباً وَلْعباً، وَلعَّ اللَِّعُب واللَّْعُب: ضدُّ الِجدِّ

َب َمرَّة بعد أُخرى؛ قال امرُؤ القيس:  وتََلعَّ

ِة خالٍد،    وأَْودى ِعصاٌم في الُخطوِب األَوائل َب باِعٌث بِذمَّ              تََلعَّ

اَسة1 : صاَدْفنا البحر حين اْغَتَلم، فَلِعَب بنا  وفي حديث تَميم والَجسَّ

ى اضطراب الـَمْوج َلِعـباً، لما لم يَِسْر بهم إِلى الوْجه  الـَمْوُج شهراً؛ َسمَّ

الذي أَرادوه. 

ويقال لكل من َعِمَل عماً ال ُيْجدي عليه نَْفعاً: إِنما أَنَت الِعٌب. 

َواِحــَدًة؛  َلْعَبــًة  َلِعْبــُت  اْلَفــرَّاُء:  َوَقــاَل  اللَِّعــِب.   نَْوبَــُة  َواللُّْعَبــُة:  أيضــاً:   وذكــر 

َواللِّْعَبــُة، بِاْلَكْســرِ: نـَـْوٌع ِمــَن اللَِّعــِب. تَُقــوُل: رَُجــٌل َحَســُن اللِّْعَبــِة، بِاْلكَْســرِ، كَمــا 

ــْطَرنِْج َونَْحــِوِه.  تَُقــوُل: َحَســُن اْلِجْلَســِة. َواللُّْعَبــُة: ِجــْرُم َمــا ُيْلَعــُب بِــِه َكالشِّ

ْمَثــاُل. َوَحكَــى اللِّْحَيانِــيُّ: َمــا َرأَْيــُت َلــَك ُلْعَبــًة أَْحَســَن ِمــْن َهــِذِه،  َواللُّْعَبــُة: التِّ

ََّهــا  َلَهــا؛ أِلَن ــكِّيِت يَُقــوُل: لَِمــِن اللُّْعَبــُة؟ َفَتُضــمُّ أَوَّ ــزِْد َعَلــى َذلِــَك. اْبــُن السِّ َوَلــْم يَ

ـُه  ــْرُد ُلْعَبــٌة، َوُكلُّ َمْلُعــوٍب بِــِه، َفُهــَو ُلْعَبــٌة؛ أِلَنَـّ ــْطَرنُْج ُلْعَبــٌة، َوالنَّ اْســٌم. َوالشِّ

ــى أَْفــُرَغ ِمــْن َهــِذِه اللُّْعَبــِة. َوَقــاَل ثَْعَلــٌب: ِمــْن َهــِذِه  اْســٌم. َوتَُقــوُل: اْقُعــْد َحتَّ

ـُه أََراَد اْلَمــرََّة اْلَواِحــَدَة ِمــَن اللَِّعــِب. َـّ اللَّْعَبــِة – بِاْلَفْتــِح – أََجــْوُد؛ أِلَن

ارِ ِمْن ِديَاَراِت اْلَعَرِب: َحْيُث يَْلَعُبوَن،  ْبَياِن َواْلَجَوارِي فِي الدَّ َوَمَاِعُب الصِّ

1 الدجــال ومكنــه فــي األرض، ونــزول عيســى وقتلــه اخرجــه مســلم فــي صحيحــه كتــاب 
الفتن وأشراط الساعة / باب في خروج 

َلِعَب )القاموس المحيط(:

. َب وتَاَعَب: ِضدُّ َجدَّ َب وتََلعَّ َلِعَب، كََسِمَع، َلْعباً وَلِعباً ولِْعباً وتَْلعاباً، وَلعَّ

وتِْلعابَــةٌ،  وتِْلعــاٌب  وتِْلعيَبــةٌ،  كُهَمــزٍة،  وُلَعَبــةٌ،  وأُْلُعبــاٌن  ولِِعــٌب  َلِعــٌب  وهــو 
َلِعــٌب. أي:  أُْلعوبَــةٌ،  وبينُهــْم  اللَِّعــِب.  كثيــرُ  ابَــةٌ(:  وتِلِعَّ ــاٌب  و)تِلِعَّ وُيْفَتحــاِن، 

والَمْلَعُب: موِضعُه. والَعَبها: َلِعَب مَعها.

وأْلَعَبها: َجَعَلها تَْلَعُب، أو جاَء بما تَْلَعُب به.

واألَْحَمــُق  ونَْحــِوِه،  ــْطَرنج  كالشِّ بــه  ُيْلَعــُب  ومــا  ْمثــاُل،  التِّ بالضــم:  واللُّْعَبــُة، 
مدارُِجهــا. يــِح:  الرِّ وَماِعــُب  اللَِّعــِب.  ونْوبَــُة  بــه،  ُيْســَخُر 

ِ بــُن الُحَصْيــِن الحارِثــيُّ، وأْوُس  وُماِعــُب األَِســنَّة  عامــُر بــُن مالــٍك1، وعبــُد هللاَّ
بــُن مالــٍك الَجْرمــي. 

كما ورد معاني كثيرة في لسان العرب وما نقلته من باب االختصار.

ومرادفات َلِعب )اسم(:

ُدَعابَة , َعَبث , َلْهو , َمَرح , َمْزح , ُمَزاح , َهْزل ، تََلهِّي ، تََسلّي

مرادفات َلِعب )فعل(:

ــى , َداَعــَب , َدِعــَب , َدِمــَث , َعَبــَث , َفِكــَه , َلــَذَع ) بلســانه ( , َلهــا ,  تََســلَّى , تََلهَّ
ــى ، تََســلّى. َلَهــا , َمــاَزَح , َمَجــَن , َمــرَِح , َمــَزَح , نََبــَز , َهــَزَل ، تََلهَّ

أضداد َلِعب )اسم(:

ٌل , َجدٌّ , ِجدٌّ , حصاَفةٌ , َرَزانَةٌ , رََصانَةٌ , َسأٌَم , َضَجرٌ , َمَلٌل , وقارٌ الَجّد , تََعقُّ

أضداد َلِعب )فعل(:

ــَل ، تََمْلَمــَل ، َجــدَّ ، َحُصــَف ، َحُلــَم ، َرُزَن ، رَُصــَن ، َســِئَم ، َضِجــَر ،  تََضجَّــَر ، تََعقَّ
> مــلَّ ، َمــَدَح ، َمــلَّ ، َوُقــَر ، يَِئــَس ، َجــدَّ

 1أبــو بــراء العامــري ويلقــب بماعــب األســنة ســيد بنــي عامــر بــن صعصعــة
 وأحــد فرســانهم عنــد ظهــور اإلســام. هــو عــم عامــر بــن الطفيــل والشــاعر لبيــد
 بــن ربيعــة العامريــان. ُيضــرب بــه المثــل فــي الشــجاعة، وكان إذا ركــب فرســه

.وصــل إبهامــا قدميــه إلــى األرض لطولــه

ــَرُس ِمــْن ُماَِعــِب  ســبب تســميته جــاء فــي المســتقصى فــي أمثــال العــرب: أَْف
ِة: هــو أبــو بــراء عامــر بــن مالــك بــن جعفــر فــارس قيــس وإنمــا لقــب بذلــك  اأْلَِســنَّ
 ألنــه بــارز ضــرار بــن عمــرو فصرعــه كــرات فقــال لــه مــن أنــت يــا فتــى كأنــك

ماعــب األســنة؟ فلزمــة االســم

ِة. وهــو عاِمــُر ْبــُن  وجــاء فــي تــاج العــروس: وكان ُيَقــاُل ألَبــي بَــراٍء ُماِعــُب األَِســنَّ
ــوبَاِن وجعلــه لبيــد ماعــب َى بذلــك يــوم السُّ ــِن ِكاٍب ســمِّ ــِن جعَفــرِ ْب  مالِــِك ْب

:الرمــاح لحاجتــه إِلــى القافيــة فقــال

ا ُمْدرَِك الَفاَِح... أَْدَركَُه ُماِعُب الرَِّماِح َلْو أَنَّ ّحيًّ



تعريف اللعب ومرادفاته في اللغة اإلنجليزية.

الترجمة باللغة اإلنجليزية المفردة باللغة العربية
Play لعب

Playground ملعب
Player العب

Toy لعبة
Game لعبة او بنية لعبة

ولكــي نســتطيع المقارنــة والتفريــق بيــن المفــردات والخــروج بتعريفــات 
واضحــة وضعــت المفــردات وترجمــة معانيهــا حســب القواميــس المذكــورة 

فــي الجــدول:

التعريف حسب قاموس مريم-ويبستر التعريف حسب قاموس أكسفورد المفردة باللغة 
اإلنجليزية

االنخراط في نشاط ما من أجل امتاع الشخص 
نفسه

االنخــراط فــي نشــاط مــا مــن أجــل الترفيــه والتســلية 
القديمــة  اإلنجليزيــة  ـفـي   )Play( مفــردة  واصــل 
)Old English(: للممارســة. وقريبــة مــن الهولنديــة 

.)Leap of Joy( البهجــة  مــن  القفــز   )Pleien(

Play

قطعة أرض متاحة ومعدة باألدوات والتســهيات 
للترفيــه وخصوصا لألطفال

ساحة خارجية لإلطفال لممارسة اللعب Playground

Player الشخص المشارك والمؤثر في نشاط الشخص الذي يعزف باألدوات الموسيقية

شــيء للطفــل يلعــب بــه عــادة يكــون نمــوذج او تمثــال  شيء للطفل يلعب به
ـفـي  معــروف  غيــر  واصلهــا  كمثــال(  )الدمــى  لشــيء 

الوســطى اإلنجليزيــة 

Toy

مــن  ومجموعــات  أفــراد  بيــن  تنافســية  مواجهــة 
جائــزة. عـلـى  للحصــول  التســلية  اجــل 

 نشــاط ينخــرط الفــرد فيــه مــن اجــل المتعــة والفــرح 
أو شــكل مــن أشــكال النشــاط التنافســي أو رياضــة 
تلعــب وفــق قوانيــن. وأصــل مفــردة )Game( مــن 
متعــة  او  تســلية   )Gamen( القديمــة  اإلنجليزيــة 
أو)Gamenian( لعــب، او تســلية الشــخص نفســه 

ألصــل المفــردة الجرماـنـي.

Game

Children›s Games, 1560, Pieter Bruegel the Elder

واأللعــاب  اللعــب  مفهــوم  عــن  لموضوعنــا  مدخــل  وتعتبــر  البســيطة  للمقارنــة  المفــردات  لبعــض  تعريفــات  هــذه 
وســنحاول قــدر اإلمــكان بتهذيــب موضوعــات المــادة بنمــاذج مــن الثقافــات الشــعبية ونبــدأ بــأول مــن كتــب فــي هــذا 
الموضــوع ـفـي العصــر الحديــث لعالــم االجتمــاع الهولنــدي يوهــان هويزنجــا ـفـي كتابــه: )Homo Ludens( »اإلنســان 

الاعــب« كتــاب صــدر عــام 1938 م باللغــة الهولنديــة وترجــم الحقــا باللغــة اإلنجليزيــة.



تعريف اللعب علمياً 
وتصنيفاته

:)Homo Ludens( نبذة عن اللعب من كتاب

الكتــاب بدايتــه عجيبــة يصــف ان اللعــب أقــدم مــن الثقافــة ولكــن اللعــب 
لــم يعــرف بشــك كاـفـي. والحيوانــات لــم تنتظــر البشــر لكــي تعلمهــا اللعــب 
وان بمجــرد مشــاهدة الحيوانــات تلعــب نــرى كافــة الضروريــات للعــب عنــد 
اإلنســان. فالحيوانــات تدعــو بعضهــا للعــب مــن خــال طقــوس وإيمائيــات 
معينــة. ويحافظــون علــى قواعــد علــى اال تعــض او ال تعــض بشــكل قــوي اذن 
اخيــك. ويمثلــون انهــم غاضبــون خــال اللعــب وأهــم شــيء بأنــه كل وضــوح 

تــرى انهــم يجربــون المتعــة والمــرح بشــكل هائــل.

ثــم يذكــر عــدة فرضيــات للعــب بـــأنه نشــاط وحــدس وتعبــئ امنيــات لكــن يؤكــد 
ان جميــع تلــك الفرضيــات تفتــرض ان اللعــب يخــدم شــيء مــا غيــر اللعــب. 

وقــد عــرف اللعــب مــن خــال عــدة شــروط وهــي كالتالــي:

اللعــب شــي حــر ال تحكمــه قيــود بالرغــم مــن وجــود قواعــد داخــل 	 
اللعبــة.

اللعــب شــي خــارج عــن الحيــاة، فانــت داخــل مربــع ســحري، تكــون 	 
فيــه مــا تشــاء وتفعــل مــا تشــاء. )تريــد ان تكــون الرجــل الخــارق 

فلــك ذلــك(.
اللعب له امكنة وأزمنة مميزة.	 
اللعــب يخلــق نظــام: يتحــدد قواعــد تملــي علــى المــرء كيــف تلعــب 	 

اللعبــة وتوضــح مــن خالهــا مــن صاحــب الــروح الرياضيــة كمثــال 
ومــن الغشــاش.

اجــل 	  مــن  تلعــب  انــك  أي  ماديــة:  مصلحــة  لــه  ليــس  اللعــب 
المنافســة والفــوز وليــس غايتــه الحصــول عـلـى ربــح ولــذا انــت 

اللعبــة وقواعــد  بالنظــام  تلتــزم 

الكتــاب قيــم وشــيق ويعتبــر اول محاولــة فــي العصــر الحديــث لشــرح اللعــب 
مــن منظــور غيــر تربــوي ويقــارن اللعــب بالمرافعــة، والحــرب وأيضــا اللعــب فــي 

اللغــات واللعــب والفلســفة. 

 Roger(  وبعــد عقديــن ـفـي عــام 1958 ظهــرت محاولــة أخــرى لرجــل اســمه
)Man, Play, and Games( يشــرح مفهــوم اللعــب ـفـي كتابــه )Caillois

:)Man, Play, and Games( نبذة عن اللعب من كتاب

ينطلــق الكتــاب مباشــرة مــن الكتــاب )Homo Luden( بإعطــاء نبــذة عنــه 
التعريفــات: بعــض  ويشــرح 

ان اللعــب شــي حــر أي ان الاعــب البــد ان يكــون حــرا ـفـي رغبتــه ـفـي اللعــب 
وأيضــا حــرا فــي الخــروج مــن اللعبــة بالتعبيــر المشــهور: ال أرغــب باللعــب، فــإذا 

الاعــب كان مرغــم او مكروهــا فــا تعتبــر كذلــك. 

بمــكان معيــن: ملعــب، رقعــة  يحــدد  لكــن  الحيــاة  عــن  اللعــب شــي خــارج 
شــطرنج، حلبــة وقــد يعاقــب بضربــة جــزاء مثــا اذا خــرج عــن هــذه الدائــرة 

القواعــد تنظــم حــدود وطريقــة اللعــب وليــس اللعــب نفســه: متــى تبــدأ وتنهــي 
اللعبــة؟ ماهــو جــزاء الغشــاش؟ ماهــو جــزاء المنســحب  مــن اللعبــة. 

وينتقد روجر نوعا ما يوهان في نقاط مثل:
عــدم ذكــره عـلـى اإلطــاق مبــدأ الفرصــة والمقامــرة: ان هنــاك مــن 	 

يلعــب مــن أجــل مــن المــال او الحصــول علــى شــيء عينــي فانــت 
عندمــا تقامــر فانــت نوعــا مــا تلعــب مثــل أجهــزة القمــار او اللعــب 

بالنــرد لكــن اللعــب غيــر منتــج.

الاعبيــن 	  والء  يســتغل  الغشــاش  الاعــب  ان  فكــرة  ذكــره  عــدم 
لهــا. احترامــه  ويدعــي  اللعبــة  لقوانيــن 

عــدم ذكــره ان الغشــاش ال يخــرب اللعبــة فهنــاك جــزاءات لكــن مــن 	 
يرفــض قوانيــن اللعــب هــو مــن يخــرب اللعــب.

عدم ذكره مفهوم الغموض والشك والمجازفة: 	 

فعــدم معرفــة النهايــة جــزء مــن اللعبــة؛ فــا يمكــن ان تســتمر 	 
فــي اللعــب اذا كنــت تعــرف انــك ســتفوز او تهــزم. مثــال العــب 
مــن  ينســحب  فهــو  الخســارة  مــن  متأكــد  كان  إذا  البوكــر 

اللعبــة. 

تهــزم 	  قــد  بأنــك  المجازفــة  لــم يكــن هنــاك شــعور  إذا  وأيضــا 
مثــاً الاعــب الماهــر والمتمكــن قــد يشــعر بالملــل مــن اللعــب 

وينســحب.

النتيجــة المعروفــة ســلفا تخــرب العبــة: فهــي ال تجعلــك تحــاول 	 
الفــوز بعمــل هجــوم مضــاد، تغيــر طريقــة لعبــك، او تســتعد 

بذلــك.

عــدم ذكــره ان بعــض األلعــاب ال تحتــاج قواعــد لممارســتها مثــل 	 
الهــدف  وان  بالدمــى  اللعــب  او   )Role Play( التخيليــة  األلعــاب 
مــن بعــض القواعــد هــو لخلــق الخيــال. فقواعــد الشــطرنج او أي 
لعبــة أخــرى قواعدهــا لخلــق خيــال لعبــة الشــطرنج. وقواعــد الحيــاة 
الواقعيــة تخــرب تلــك القواعــد مثــا عندمــا تذكــر لطفــل يلعــب انــه 

مهنــدس وتقــول لــه: انــت لســت مهندســا!

عــدم ذكــره ان بعــض األلعــاب ال تحتــاج قواعــد لممارســتها مثــل 	 
الهــدف  وان  بالدمــى  اللعــب  او   )Role Play( التخيليــة  األلعــاب 
مــن بعــض القواعــد هــو لخلــق الخيــال. فقواعــد الشــطرنج او أي 
لعبــة أخــرى قواعدهــا لخلــق خيــال لعبــة الشــطرنج. وقواعــد الحيــاة 
الواقعيــة تخــرب تلــك القواعــد مثــا عندمــا تذكــر لطفــل يلعــب انــه 

مهنــدس وتقــول لــه: انــت لســت مهندســا!

لذا يعرف روجر اللعب في 6 نقاط:

حر: اللعب حر أي ليس هناك إلزام او اجبار للعب.	 
مفصولة: اللعب يحدد سلفا في مكان وزمان معين.	 
غامضة: أي المسار والنتيجة ليست واضحة وغير محسومة.	 
غيــر منتجــة: ال تنتــج منتجــات او غنــى او تضيــف أي شــي جديــد 	 

ســوى تبــادل بعــض الممتلــكات بيــن الاعبيــن فكمــا تدخــل كمــا 
تخــرج.

القوانيــن 	  تعلــق  معينــة  اتفاقيــات  بموجــب  بقواعــد:  محكومــة 
. لحقيقيــة ا

التخيل: اللعب مصحوب بوعي خاص لواقع ثاني غير الحياة	 



كما أن  اقترح روجر تصنيف عجيب لأللعاب 
)Games( ويصنفها على أربع:

Alea Agon
الفرصــة و)Alea( تعنــي النــرد 
األلعــاب  وهــي  بالاتينيــة: 
التــي تعتمــد عـلـى االحتمــاالت 

والمقامــرة والكــروت 

أو  المنافســة  وتعنــي 
المواجهــة: فــرد لفرد، مجموعة 
لمجموعــة، دولــة لدولــة، حــزب 

ب لحــز
ilinx  Mimicry

الــدوار)Vertigo(:  األلعــاب التــي 
فيهــا نــوع مــن الدوران والتشــقلب 
حــول  بالــدوران  يقــوم  طفــل  او 

نفســه أو األرجوحــة

المحــاكاة: األلعــاب تختــار فيهــا 
شــخصية او دور او حتــى انــت 
المفضــل  لفريقــك  تمثيلــك 

فتلبــس لونهــم او شــعارهم.

وتحت هذه األصناف األربعة قسم األلعاب لقطبين 
متضادان على حسب تعبيره وهي ليست تصانيف 

انما توضيح لطريقة اللعب:

بايديــا )Paidia(: مفــردة إغريقيــة معناهــا اللعــب الطفولــي وهــي 	 
األلعــاب التــي ال تخضــع لقواعــد، غيــر منظمــة، حــرة، مرنــة فيهــا 
نــوع مــن اإلرتجــال مثــل : اللعــب باللعبــة، االستكشــاف، تقمــص 

الشــخصيات.
لــودوس )Ludus(:  مفــردة رومانيــة تعنــي مدرســة او معســكر 	 

تدريــب وهــي األلعــاب المنظمــة والمعقــدة، تتطلــب مهــارة، صبــر، 
جهــد، تحتــاج تفكيــر: الشــطرنج، كــرة القــدم.

ثم يضع جدول مقارنة لتوضيح األصناف األربعة مع الطريقتين كالتالي1:

1 العاقــة بيــن بيــن البيديــا واللــودوس عكســية، فببينمــا تقــل ألعــاب البيديــا 
بإستمرار، تزداد ألعاب اللودوس 



كما انه شرح فكرة فساد األلعاب في التصانيف األربعة على النحو التالي:

الفساد األشــكال المؤسســية المدمجــة 
فــي الحيــاة االجتماعيــة

األشــكال الثقافيــة الموجــودة فــي 
هوامــش النظــام االجتماعي

التصنيف

العنف

فرض السيطرة

الخداع

المنافسات االقتصادية

االمتحانات

األلعاب رياضية Agon

)المنافسة(

التنجيم

المعتقدات الخرافية

توقعات سوق األسهم الياناصيب

الكازينوهات

)Hippodrome( مضمار سباق الخيل

)pari-mutuel( غرف المقامرات

Alea

)الفرصة(

االغتراب االجتماعي األزياء الرسمية

آداب احتفالية )الجنادرية مثا(

الكرنفال

السينما

المسرح

تعظيم األبطال1 

Mimicry

)المحاكاة(

الكحول والمخدرات مهــن تتطلــب الســيطرة علــى الدوار مثل 
الطيــار، عامــل المصنع آلالت متحركة

تسلق الجبال

التزلج

السير على الحبل المشدود

السرعة

ilinx

)الدوار(

الحقيقــة ان هــذه التقســيمات وجدتهــا رائجــة فــي اإلنترنــت وحــاول البعــض تصنيــف األلعــاب مــن خالهــا وكمــا حــاول البعــض تحديــد العاقــات بيــن هــذه التصانيــف2    
وبعضهــم حــاول ادراج قطــب الـــ)Agency( المــكان الــذي تصنــع فيــه اللعبــة وهــو مخصــص أللعــاب الفيديــو3

الكتاب يعد مرجعا جيد لفهم اللعب والذي يطرح األشياء من منظور اللعب. وانصح به أي صانع محتوى يريد ان يصنع لعبة.

1  يقصد المناسبات التي تحدث فيها تعظيم لبطل تاريخي او حتى قصصي مثا يوم سوبرمان فتجد كثير أناس يقلدون ويحاكون سوبرمان 
/man-play-and-rpgs/08/http://www.departmentv.net/2017 2    مصدر المقارنة

 https://youtu.be/3nkA6wUXFSg  3



:)The Ambiguity of Play( نبذة عن اللعب من كتاب

الكتــاب يعتبــر حديــث نســبيا مقارنــة بالكتــب الســابقة فقــد نشــر عــام 1997 مياديــة مــن جامعــة هارفــارد وتأليــف )Brian Sutton-Smith( ويبــدأ بطــرح مســألة 
الغمــوض حــول اللعــب بقولــه: »كلنــا نلعــب مــن فتــرة ألخــرى ونعــرف مــا هــو شــعور اللعــب ولكــن عندمــا نبــدأ بصياغــة اللعــب مــن ناحيــة نظريــة فإننــا نقــع فــي الســخف. 

فهنــاك اتفــاق قليــل بيننــا وغمــوض كبيــر. فبعــض العلمــاء البارزيــن فــي لعــب األطفــال لديهــم اضطــراب تجــاه هــذا الغمــوض«

ثــم يبــدأ بســرد عــدة تعريفــات مــن عــدة علمــاء بخصــوص هــذا الغمــوض وتوقــف عنــد  كتــاب )Seven Types of Ambiguity( أنــواع الغمــوض الســبعة للمؤلــف 
)William Empson( موضحــا ان اللعــب يشــمل جميــع أنــواع الغمــوض الســبعة1

 The Rhetorical( ويســتطرد ان حتــى هــذه المفارقــات ليســت كافيــة لتوضيــح الغمــوض للعــب فهــو بذلــك يريــد اقتــراح بتعريــف اللعــب عــن طريــق باغــة اللعــب
Solution(. لكــن قبــل ان يصــل لذلــك لكــي يوضــح مــدى غمــوض اللعــب فــي تنوعــه لتســعة أشــكال وهــي ليســت منفصلــة عــن بعضهــا لكــن تــم ترتيبهــا بنــاء علــى 

خصوصيتهــا وعمومتيهــا2

وبعــد عــدة شــروحات لتنــوع اللعــب ومعضلــة الغمــوض يقتــرح الحــل عــن طريــق )The Rhetorical Solution( الحــل الباغــي للعــب   وان للعــب ســبعة خطاابــات 
:)Modern( وثــاث حديثــة )Ancient( باغيــة: اربــع قديمــة

Rhetoric of play بالغ اللعب
)Modern( حديث )Ancient( قديم

باغــة التقدمــي)Progress(: كيــف اللعــب يعبــر النمــو والتعلــم وان الفــرد مــع 
اللعــب يطــور مهاراتــه ويتعلــم مثــل األطفــال الحيوانــات.

باغــة قدريــة )Fate(: كيــف اللعــب معلــق بالحــظ أو بالقــدر او بالفرصــة وانــت 
أحيانــا مثــا تدعــو وتقــول: يــارب هــدف او عندمــا ترمــي النــرد تدعكهــا وتفركهــا.

باغــة الخيــال )Imaginary(: ان اللعــب مســاحة غيــر عقانيــة لخلــق اإلبــداع خــارج 
عــن نطــاق الحيــاة

والاعبيــن  الفــرق  كيــف  المنافســة  ضمــن  مــن  وهــي   :)Power( القــوة  باغــة 
يتنازعون ويتصارعون على  الفوز و يحاولن فرض قوتهم واستعراض للمهارات 

و يتفاوضــون مثــا ـفـي اختيــار المــكان للعــب او اجــراء قرعــة.
يســترخي،  نفســه،  إيجــاد  عـلـى  الاعــب  يســاعد  اللعــب   :)Self( الــذات  باغــة   

فيلــم. بمشــاهدة  ولــو  الواقــع  مــن  ذاتــه  يخــرج  يســتمتع، 
باغــة الهويــة )Identity(: كيــف اللعــب يعبــر هويــة مجتمــع او ثقافــة عبــر مثــا 
طقــوس او حفــات قبــل اللعــب )افتتــاح البطــوالت مثــا؟ النشــيد قبــل اللعــب؟( 

او انشــاء مجتمــع يعبــر عــن هويتــه ع هــذه اللعبــة.
باغــة اللهــو )Frivolity(: ـفـي النهايــة اللعــب يقــدم خطــاب عبثــي ال ينتــج شــيئاً 

خــارج نطــاق العمــل الجــدي وال يخــدم اال اللعــب نفســه.

ثــم يشــرح كيــف ان التعبيــر القديــم هــو رؤيــة اإلغريــق والرومــان للعــب والتعابيــر الحديثــة هــي رؤيــة الشــعب الغربــي للعــب وكيــف هــذه التعابيــر الســبعة تختلــف 
وأحيانــا تتفــق فيمــا بينهــا واهــم مــا قدمــه برايــن ان اللعــب هــو بغموضــه فــي باغاتــه الســبع المذكــورة: أحيانــا جــدي، احيانــا عبثــي، أحيانــا يعبــر عــن الــذات، أحيانــا يعبــر 

الجماعــة وهكــذا.

بالنســبة لــي هــذه التعريفــات تحســم لــي بشــكل شــخصي أشــياء كثيــرة مثــا مســألة العــاب الفيديــو هــل تشــترط وجــود قصــة ام ال ايهمــا يخــدم اللعبــة ممارســة اللعــب 
ام قصــة اللعــب؟ هــل يتطلــب منــي المشــاركة فــي اللعــب لكــي العــب ام ال؟ واتضــح لــي ان ليــس هنــاك قيــد او شــرط مــع اللعــب فمشــاهدتي لقصــة مرئيــة او قــراءة 

قصــة مصــورة فــكل شــيء بالنســبة لــي هــو لعــب فــي النهايــة ويدخــل مــن ضمــن كل التقســيمات التــي ذكرنــاه أعــاه.

وهكذا نصل لنهاية الحلقة


