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  تخریب ابهت غیرعقالنی با شوخی 
  دباغ سروش با وگوگفت در اندیشه و تاریخ فرهنگ، در شوخی

  
  13/9/96روزنامه آسمان آبی، روز دوشنبه، مورخ:  :منبع

  
 طنازي هب قادر هرکس که است بوده ایران در فرهنگی و ادبی مهم هايشاخصه از یکی آن الهیاتی امر باب در حتی شوخی

 مهمی کتهن زداییقداست و طبعیشوخ نسبت. است خوشامد عبید و حافظ و عطار لسان از آن شنیدن و است نبوده باب آن در
 دین، و بیاتاد فلسفه، حوزه در محقق و نویسنده دباغ، سروش. پردازدمی آن به بزرگان آثار به اشاره با دباغ سروش که است
  .دهدمی شرح را شرق و غرب فرهنگ در هاتفاوت و کندمی مطرح شوخی به را فارسی فرهنگ و ادب بزرگان نگاه
  
 کی به امروزي زندگی در را آن وجود چیز چه کهاین و بگویید کردنشوخی ناروایی یا روایی از

  است؟ کرده تبدیل انسانی روابط و مناسبات در روال
 مثال عنوانبه. دارد پررنگی فرهنگی هايسویه شوخی قصه زیرا است، توجه شایان ما فرهنگ در شوخی چون موضوعی

 ام،ردهک رصد را هایشانرسانه و دانشگاهی فضاي و زندگی آن در هاستسال من که شمالی آمریکاي یا اروپایی فرهنگ در
 پر زیونیتلوی هايبرنامه شامل بلکه نیست،  محدود نوشتار به تنها هاشوخی این است، رایجی امر سیاستمداران با شوخی

  .شودمی نیز مخاطب
 ممکن و شودمی شناخته عنانهم کردنتحقیر یا اهانت جریان با مواقع از بسیاري و است متفاوت ما فرهنگ در قصه این
 مقداري یدبا افراد و رواست بلکه ندارد، ایرادي تنها نه کردنشوخی کانتکسی در کنممی فکر. بربخورد افراد به است

 برکشید؛ باید ار هااین میان تفاوت و دارد جدي تفاوت لودگی و هجو با طنزگویی و شوخی البته. ببرند باال را هایشانظرفیت
 در امري دهدنمی اجازه که است این شوخی محسنات از یکی. است طنازي و شوخی قضیه کنممی دفاع آن از من چهآن

 قدسیتی از شودیم شوخی دیگري فرد هر یا روشنفکر یک یا سیاستمدار یک با وقتی مثال گیرد؛ قرار قداست و ابهام از ايهاله
 طنزهاي از ايارهپ ما گذشتگان و عرفا میان در حتی. شودمی شکسته تابوها و گیردمی فاصله شد نزدیک او به گذاردنمی که

  .دارد تأمل جاي خودش جاي در هم آن که شودمی یافت هم الهیاتی
 ابطرو و مناسبات در و سیاست وادي در مثال گرفت؛ بهره آن از توانمی حتی و رواست خودش جاي در شوخی درنتیجه

. کند مکک آن شدن شیرین به تواندمی زندگی از هاییبخش نگرفتن جدي یا زدن تسخر طریق از شوخی انسانی، متعارف
 و بیاییم ارکن آن با ترراحت کندمی کمک که است زندگی نگرفتن جدي ازحدبیش همین شوخی محسنات از دیگر یکی

 وادي در چهنآ به توانیممی ما ؛»نگاه ما هیچ، ما« گویدمی سپهري. کرد نگاه آن به توانمی هم دیگري منظر از که بگیریم یاد
 بار ريقد توانمی شوخی با. کنیم نگاه دیگر نوعیبه گذردمی فرهنگ و اجتماع در و انسانی متعارف وادي در سیاست،
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 و شکوفایی اب توأم زندگی معنا این به و داد بیشتري رونق اجتماعی زندگی به و کرد سبک را هستی ناپذیرتحمل سنگین
. ندارند را آن توانایی همه و خواهدمی استعداد که است توانایی نوعی کردنشوخی البته کرد؛ تجربه را بیشتري شادمانی

  .کند طنازي تواندنمی هم هرکسی بگوید؛ شعر یا بنویسد فلسفی مقاله تواندنمی هرکسی که گونههمان
  

 پیش سال چند هست یادم ایران، در اندیشه و ادب بزرگان توسط الهیات با شوخی به داشتید اياشاره
 کاربه از طارع و حافظ چون بزرگانی که است این سوال. داشتید نیز طنز و حافظ موضوع با ايسخنرانی

  اند؟داشته هدفی چه چنیناین هايطنازي بردن
. است شدهیم اندیشیدن و کردن فکر از مانع که است عظمتی و ابهت آن و فاصله برداشتن نوعیبه شانهدف کنممی فکر

  :کهاین بر مبنی دارد وجود الطیر منطق در حکایتی مثال عنوانبه
  انـن گفتندمی و مردندمی خلق     ناگهان قحطی مصر اندر خاست

  بود خوردهمی را مرده زنده نیم     ودـــب مرده هم بر خلق ره جمله
  دـپدی نان نامد و مردندمی خلق    بدید آن چون هايدیوان قضا از

  نـآفری کمتر رزق نداري چون    نـــــدی و دنیا دارنده ايگفت
  

 و دین صاحب که خدایی اي: گویدمی او. اوست خود سخن اما کند،می نقل ايدیوانه زبان از را حکایت این عطار گرچه
  .بیافرین کمتر نداري رزق اگر خب دنیایی،
  :گویدمی دیگري حکایت در عطار همچنین. گویممی الهیاتی طنز از من که است معنایی همان این

  هـــــــــــــــگــرسـن شـدمـی راه درمـیان    ـهــــــــــبــرهــنـــ تــن دیوانه آن گفـت
  رفــــــــــب و باران از گشتهسر آن شد تر    رفــــــشــگـ سـرمـایــی و بــارانـی بـود
  ايهـــــــــــــویران تـا رفـتمـی عـاقـبـت    ايهــــــــخان نــه و بــودش نــهـفـتـی نـه

  امــــــــــــب ز خشتی همی آمد سرش بـر    امـــــگـ ویـرانـه در راه از نــهـاد چــــون
  روي ردـــــــــــک بر آسـمان سـوي مـرد    جوي همچو شد روان خون شکستش سر

  زدن یـــــــــــــنـتـوان خشت نکوتر زین    زدن یــــسـلـطــانـ کــوس کـی تا گفت
  

 هم جاآن هک رودمی گرفتن پناه براي ايخرابه به رفته،می باران و برف و سرما در که ايبرهنه دیوانه
 گوییب خواهیمی کی تا گویدمی و کندمی آسمان به رو هم او. خوردمی سرش بر و ریزدمی فرو خشتی

  نشکند؟ سرم و دنیفت من سر بر که بزنی جا ترمحکم را خشت توانستینمی فالنم؟ و فالن و پروردگارم من
 بوده پژوهانحافظ میان وگوگفت و بحث اسباب بسیار که دارد غزلی هم حافظ. خداست با شوخی نوعی این من تعبیر به
  :است
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  باد خطاپوشش پاك نظر بر آفرین   نرفت صنع قلم بر خطا گفت ما پیر
  

 که( ما یرپ گرچه است معتقد حافظ. کنممی ذکر که است الهیاتی طنز آن از مصداقی و است طنازانه نگاه نوعی بیت این
 این درواقع است، نرفته آفرینش صنع قلم بر خطایی است گفته) است گنجوينظامی منظور معتقدند پژوهانحافظ از بسیاري

 ساعتم دیدن با من و آییدمی 6 ساعت شما اما دارم قرار پنج ساعت شما با من کهاین مثل. دارد او خطاپوش نظر از حکایت امر
  .است نهفته آن در هم اعتراض که است شوخی نوعی این. آمدي پنج ساعت سر که آفرین گوییممی شما به

  
  است؟ زداییقداست نوعیبه شوخی آیا

 بین نافاتیم نظرم به. است کردن برقرار انسانی ارتباطی براي مجال است، سازيعادي نوعی مسائل با کردنطنازي یا شوخی
 چرا و چون قفو معناي به اگر بودن مقدس. نیست بکند، هم طنازي و شوخی و باشد داشته باور قدسی ساحات به فرد کهاین

 آن با) ظحاف و عطار چون بزرگانی لسان به هم آن شوخی، طریق از یا بپردازیم آن به جدي نحو به کهاین از اعم( باشد کردن
 درباره نظرم به که است بودن چرا و چون فوق معناي به بودن مقدس که است وقت یک. دارد معنا چند قدسیت. ندارم همدلی
 مطرح را ودشانخ آراي منتقدان و کرد فلسفی بحث و وگوگفت توانمی نیز باشد خداوند وجود که ما دینی ایده ترینبنیادي
  .دست این از مقوالتی و متعالی امر باب در چه و دیانت باب در چه کنند،

 کسی اما اید،بی نظربه نامتعارف است ممکن. کنند فراخ و برده باال را خودشان هاضمه و ظرفیت باید هم عرصه این مخاطبان
 مضامین نوع این رحط به نسبت فراخی هاضمه و بیاید کنار انتقاد با باید باشد، داشته باکی نباید نهدمی هاوادي این در پاي که

  .باشد داشته
 یقدس ساحت وجود همان دارم، باور آن به عمیقا من که را قدسیت از معنا آن. است جریان این از بخشی هم کردن شوخی

 و نچو فوق و است مقدس ايآموزه و سخن که معنا این به قدسیت نه عظمت، و ابهت و آلودگیراز جوریک و است هستی
 براي تیاف مجالی حالدرعین هم و انگاشت تو در تو را هستی و برگرفت را هستی قدسی ساحت معناي هم توانمی. چراست

  .کردم اشاره آن به که دست آن از هاییطنازي و هازدن تسخر و نقد
 این براي هک ايمعانی از یکی است؛ شده حک بودا مجسمه لبان روي لبخند از که تفاسیري به کنممی اشاره مثال عنوانبه

  .است برکشیدن را شوخی و انگاشتن فانی را عالم دنیا، گرفتن سخره به نوعی اندکرده تفسیر لبخند
  

 فلسفی و لیعق هاياستدالل و مباحث به پرداختن حوصله و وقت که قشري براي شوخی گفت توانمی
  است؟ موضوع یک به شاندادن ارتباط و فهم براي میانبر بهترین ندارد را

 لسفیف هايفحص و بحث به ايعالقه و حوصله بسیاري عده کردید، اشاره کهچنان اما دارند، را خودشان کارکرد هریک
 زداییناییآش نوعیبه کار این. کنند تأمل آن در و بپذیرند را هاشوخی در شدهمطرح مضامین راحتیبه توانندمی ولی ندارند،
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 یا خداوند رزاقیت به مثال هم منظر این از شودمی کهاین دیگري؛ منظر از امور در کردننظر یعنی عام؛ مخاطب براي است
  .دارد خوبی کارکرد طنازانه نگاه کنممی فکر معنا این به کرد؛ نظر هم پیرامون جهان به او نسبت

  
 چگونه وخیش با مواجهه در شانتفاوت و هاآن نگاه نوع غرب، در اندیشه سیر با شما آشنایی به باتوجه

  است؟ بوده چه و
 هم یوسط قرون در است؛ نداشته مجالی چندان قصه این پیشامدرن دوران در بگویم مختصر و مجمل خیلی بخواهم اگر
 باشند، داشته نهطنازا مواجهه امور با یا بپردازند مباحثی چنین به که شدنمی داده امکان این فیلسوفان و روشنفکران به چندان
 عصر از ویژهبه. است جدید جهان محصوالت از همه هااین. است رسیدهنمی چاپ به و نداشته ظهور و بروز کمدست

 همآن ،است مواجه مقدس کتاب نقد با که ايدوره بینیم،می را دست این از محصوالتی ما که است طرفاین به روشنگري
 آثارش در الهیاتی تند و تیز طنزهاي و هاطعنه از برخی که ولتر مانند کسی آمدن کار روي تا تاریخی و عالمانه ايسابقه با

  .پرداخت هم را آن هزینه تعبیري به که بوده
 را دوره آن هواي و حال توانیدمی نوشت هفدهم قرن اواسط در را آن دکارت که »تأمالت« کتاب مقدمه مطالعه با مثال
 به لیکهنسا سنین در گالیله یا بودند سوزانده آتش در زنده را برونو جیوردانو میالدي 1600 سال که بود دیده او. کنید درك

 لهیاتیا اساتید از نوعیبه کتاب، مقدمه در دکارت خود. بود شده مجبور خود علمی بیانات بودن خبط به اعتراف و توبه
 خاصی کار رچهگ. کنممی را کاري چنین دارم شما پشتیبانی از اطالع با من که کندمی بیان و گیردمی اجازه سوربن دانشگاه

 با مطابق مجرد امر و خدا از درنهایت و گفته سخن اشچندگانه تأمالت از و کرده عمل عادت خالف فقط و نکرده هم
 از لرز و ترس با بازهم اما الهیاتی، طنزهاي نه بود کردن شوخی متضمن نه او. کندمی دفاع داشت باور آن به که دوئالیزمی

  .کندمی دفاع زمان آن در بدیعش سبک
 این رد کاسیرر ارنست کارهاي مثال عنوانبه آورد؛برمی سر تازه امور این که است بعد به هجدهم قرن و روشنگري عصر

 آستانه تا هک هیوم یا شدنمی تحمل همچنان ولی داشت معرفتی صبغه که اسپینوزا هايبحث مثال. است خواندنی بسیار مورد
 معناي به چه و کردن چرا و چون و نقد برابر در چه داشت، وجود ايجدي هايمقاومت دوره آن در. رفت پیش هم تکفیر

  .شویممی مواجه قصه این با که است جدید جهان در ما. الهیاتی طنزهاي
 و است یگرد روالی بر گویا جریان این امروزه گفتید، غرب و ایران تاریخ در شوخی فرهنگی جایگاه از چهآن به توجه با

  .دارد جریان فرهنگ دو این بین در بوده چهآن برعکس دقیقا
 دینی و مذهبی هايچهره با که جایی تا است شده انگاشته جدي شوخی قصه اخیر قرن دو در فرهنگی، لحاظ به غرب در
 بزرگ پیامبر ویرتص مثال عنوانبه. نیست پذیرفتی امر این مسلمانان قاطبه در. ندارد ما با نسبتی این و کنندمی شوخی هم خود

 و پیامبر از يتصویر شد، ساخته عقاد مصطفی توسط که هم »اهللارسول محمد« فیلم در یا کندنمی ترسیم کسی را) ص(اسالم
  .نشد داده نشان دارد، وجود مسلمانان و شیعیان براي که اهمیتی و ابهت خاطر به امیرالمؤمنین
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. واستر برایشان مضامین این با شوخی و ندارد مشکلی هافیلم در سازيشخصیت یا تصویرسازي غربی فرهنگ در اما
 زدیرو و امروز به و است شده واقع اصول از جزئی کرد تصویر  را دینی هايچهره از برخی اسالم جهان در شودنمی کهاین

 بروید لیساهاک دیدن به شما وقتی و اندبوده مهر سر بر شمایل و تمثال با ابتدا از مسیحیت جهان آن برخالف. ندارد اختصاص
 ترعمیق یکاتولیک باورهاي در خصوصبه سنت این. دید خواهید را مقدس مریم و حواریون مسیح، از متنوعی تصاویر و تمثال
. است هجاافتاد امري هاشخصیت کردن تصویر خاطر همین به است؛ ایماژ با کارکردن شانفرهنگ از مهمی بخش چون است،

 مربوط ریانج این از ايعمده بخش. افتدمی نویسندگانش براي اتفاق آن متأسفانه و آیدمی پدید ابدو شارلی جریان رو،این از
  .است فرهنگی تفاوت به

 جماعت که بزنیم کاري به دست ما ندارد دلیلی اما اند،شده مندبهره آن از همه و دارد وجود بیان آزادي که است درست
 وقتی تا کندمی خاطرآزرده را نفر میلیون چندصد عمیقا که کاریکاتورهایی کشیدن حال هر در. بکنیم خاطرآزرده را بزرگی

 محکوم باید گرفت صورت که هم کشتاري آن البته. نگیرد صورت که رواست باشد، داشته وجود فرهنگی تفاوت این که
  .شد محکوم هم مسلمانان سوي از که بشود
 کارهاي هب توانمی معاصر نویسندگان بین در و بود شکل آن به گذشته در کردم اشاره کهچنان ما فرهنگ در شوخی اما

  .کرد اشاره هدایت صادق
 فارسی نزبا به آکسفورد، دانشگاه استاد کاتوزیان، همایون محمد توسط »هدایت طنزینه و طنز« کتاب هم پیش چندي

 است اییکاره از یکی »مرواري توپ« کنیم، تبارشناسی نگارش و نثر حوزه در و معاصر دوره در باشد قرار اگر. شد منتشر
  .نشد منتشر اسالمیجمهوري دوره در نه و سابق رژیم دوره در نه که اثري است؛ شده نگاشته طنز باب در که

 نیست پسندممورد دادم، شوخی و طنز روایی از من که تعاریفی به توجهبا که است هدایت اثر این در آمیزيتخفیف تعابیر
 خشم نوعی. دارد فاصله گفتم حافظ و عطار از که الهیاتی هايشوخی دست آن با هدایت سبک این. دانمنمی موجه را آن و
 دوران که ما مثل حساسی جامعه در کنممی فکر و پسندمنمی را آن که است کرده پیدا راه هدایت هايشوخی و مضامین به

 است ممکن چون کرد شوخی و زد قلم فرهنگی هايحساسیت به توجه و باز چشمان با باید کندمی سپري را گذار
  .است نکرده کمکی حیث این از هدایت کارهاي کنممی فکر. برانگیزد را هاییحساسیت

 


