
  
  

  ی طنز فلسفه
 امین قضایی

 
1  

از اینرو . وقتی تضادها حل نمی شوند ، تو می گریی ، وقتی تضادها به طرز کاذبی کنار هم قرار می گیرند ، تو می خندی
از اینرو ، چاپلین بزرگترین طنزپرداز سینما مجبور بود در نقش یک ولگرد . ژرفترین طنز ، ریشه در نگون بختی ما دارد

او از عقب با عصا به پشت پلیسی می زند که او را تعقیب می کند، تلنگر زدن به یک پلیس ، نابسنده . ر شودآواره ظاه
از . ترین پیروزی کاذب برای رفع  تضاد بنیادین حاکم و محکوم است و از قضا خنده دارترین شیوه ی زیست آوارگان 

  .یستگریه های هراکلیتوسی تا خنده های دموکریتوسی راه زیادی ن
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: وقتی میل تو را به مرگ ات تبدیل می کنند ، اتمی به وجود می آید که به شیوه ی مضحکی این تضاد را حل می کند
لعنت به این مونادها که بدون کوچکترین تاثیری بر روی یکدیگر ، تئاتر بازگشت جاودان ِ بهشت . اتمی به نام خانواده

ی مرگ تو را  به میل ات تبدیل می کنند ، بزرگترین فاجعه ی حیات بشری رخ وقت. ازلی را بر اجساد ما بازی می کنند
مذهب ، جنگ ، :  بر تمامی شیوه های قربانی گری  .قربانی گری ،  لعنت به این  تئاتر بزرگ جامعه ی طبقاتی: می دهد 

اما این دو . اخته می شودتو قربانی می شوی تا جزئی از تصویری باشی که از بهشت عیاشانه و ابدی س. بوروکراسی 
این دو ، . بهشت ابدی و اشتراکی بعد از مرگ . بهشت ازلی خانوادگی قبل از زندگی : بهشت ، تنها دو روی یک سکه اند 

  .خنده ی ازلی و گریه ابدی ما هستند 
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در فضای خالء میان آنها خدایان اتمها را محض خنده آفریدند تا . این آگاهی از مرگ بود که انسان را به خنده وا داشت
.  و از جمله ما هستند، این اتمها مدام در حال تولید و تخریب ترکیبات خودد و کاری به کار ما نداشته باشندزندگی کنن

من هم یک نوع خدا هستم ؛ نیمه . ، جامعه ای وجود ندارد تنها فضای خالء میان اتمهای خانواده وجود دارددر جهان من
من همیشه به گورپدر توده ها خندیده ام و آنها . زندگی می کندکه در البه الی اتم های خانواده یی  نیمه خدا-حیوان 

  .هم مرا در گورستان ابدی خود چال کردند
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پیرمردی که برای راه رفتن به عصا نیاز دارد چگونه می تواند با :  داستان نجات قوم یهود اصوال یک طنز ژرف دارد 
آنها دقیقا به خاطر ناتوانی جسمی شان :  قوم را باز کند؟ ناجی ها ، همیشه یک طنز جالب دارند عصایش راه نجات یک

محکومی که پادشاهی خود را ! مرده ای که می تواند زنده ها را نجات دهد . نوعی توانایی فراجسمی پیدا می کنند
لگرد آواره ای که شی گرانبها و اسرار آمیز با خود و! اوراکل ِ کوری که می تواند آینده را ببیند ! برجهان نوید می دهد 

از همین . بنابراین ریشه ی طنز در امرمحال است. باور داشتن به امر باورناپذیر یا محال: ایمان نیز ماهیتا طنز است ! دارد 
  .رو ، تکنیک ِ طنز موفق همیشه در ایجاد گشایش های محال بر حوادث ذاتا ناگوار است
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دشوار باشد می گرییم و بر کاری که محال باشد می خندیم امر محال ، ناتوانی نیست بلکه نوعی آگاهی بر کاری که 
اما اگر کاری بکنم که از پیش شکست آن . اگر در کار خویش شکست بخوریم خواهیم گریست . پیشینی از ناتوانی است

ه شیوه ی کاذبی است که تلویحا تایید ناتوانی از رفع طنز ،رفع تضاد ب.مسجل باشد ، تنها کار خنده داری انجام داده ایم 
شاید بهترین . اتم های دموکریتوسی ، جریان های سیال هراکلیتوسی را در وحدتی مضحک گرد می آورند. تضادهاست 

وز در استعاره برای طنز مونادها باشد ، جزء هایی که تمامی کلیت را در خود نهفته دارند ، شاید این مونادها را ما امر
تضاد بنیادین اراده و تقدیر ، تصنع و طبیعت .  رونوشت کاملی است از تمامی اطالعات بدن DNAژنتیک یافته ایم ، هر 

تضادها رفع نمی شوند ، بلکه به . ، اینک در تقابل ِ پوچ انگار دستکاری و نوشتار ژنتیکی راه حلی مضحک یافته است
پیش از این تقابل گذشته و آینده را در واقعیت مضحک داروینیسم یافته ایم .وحدتی اتمیکی و طنز آمیز دست می یابند 

بنگرید به تضاد بنیادین حاکمان و محکومان جامعه طبقاتی که .  که انسان را به سوی بوزینه ها به عقب پرتاب می کند
تشین وهراکلیتوسی تاریخ در اتم جهان سیال آ.  فرزند تکثیر می شوند/ چگونه در اتم های خانواده به تضاد های والدین 

طنز انجماد . های دموکریتوسی خانواده ، در ماشین جنگی عقیم سازی همه چیز و همه کس ، منجمد می شود
  . تضادهاست
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و آنها نخندیدند مگر آنکه در  آنسوی خنده . در جهان ِ من ، خانواده ها ماشین های  جنگی تبدیل میل به مرگ هستند
و شما چه می . گرگهایی که مسابقه ی نخوابیدن گذاشته بودند: و من آنها را دیدم . شان حقارت یک انسان نهفته بود

منظور من شورش کور فرزندان برای بلوغ واستقالل نیست ، . کنیددانید که خانواده چیست ، چون درون آن زندگی می 
اتم هایی که می خواهند بسیار کوچک و حقیر اما تجزیه ناپذیر :  مراد زندگی در منطق اتمیکی وکمیک خانواده است

 همان مقام آنها در مقام های حقیر اجتماعی خود باقی می مانند اما در: و این راز حقارت توده هاست . باقی بمانند
آنها پادشاهان کوچک .  کوچک  و در عین حال تزلزل ناپذیر خود ، پتانسیل عظیمی برای ابراز قدرت و شرارت دارند

. به پدران نگاه کنید ، به معلمان ، به کارمندان ، به نظامیان . سیاره ی خود هستند که مضحک اما مستبد باقی می مانند
مایه اند ، اما اگر زیردست آنها قرار بگیری با تو بی رحمتر از تمامی پادشاهان رفتار هرکدام از آنها کامال حقیر و فرو

فردگرایان اتمی شده ای که شالق های کوچک اما . آنها رفع کاذب تضاد ِ حقارت و غرور انسان هستند. خواهند کرد
  .زهرآگین شان ، مونادی هستند بازنماینده ی تمامی جامعه طبقاتی 
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می شنویم ) این پیشقراول فروید( و از نیچه.  ین بنده ی جامعه طبقاتی ؟ حیوانی که به قفس خود تبدیل شدو چیست  ا
  :  نهادند "روان"را )  این اتم ِ تجزیه ناپذیر از تضادهای حل ناپذیر(  قفس -که آنگاه نام حیوان



این همان چیزی است که من درونی شدن . رندغریزه هایی که نتوانند خود را در بیرون خالی کنند ، رو به درون می آو"
این دیوار های مخوفی که .  خویشتن نامید"روان"در انسان می نامم ، این جا بود که در بشر چیزی رویید که سپس انرا 

و کیفر از جمله ای این (نهادهای سیاسی بوسیله ی آن  از خویشتن  در برابر غرایز دیرینه ی آزادی محافظت می کند 
این ... سبب گشت که غرایز ِ انسان وحشی و آزاد و آواره سرخود را تمام به سوی خود ِ انسان کج کند.) هاست دیوار

جانوری که تن چاک چاک خود را به میله های دیواره ی قفس می مالید ، آنگاه که می خواستند رامش کنند ، این 
شت تا خویشتن را به میدان ِ ماجراجویی بدل کند ، به موجود ِ ناکام در عذاب از درد غریب حیات وحشی اش ، مجبور گ

، به بیابانی هولناک و خطرافزا ، آری همین دیوانه ، همین زندانی ِ )  اضافه از من است-یا همان روان( اتاق ِ شکنجه 
  ".  را اختراع کرد"وجدان معذب"آرزومند ِ بی امید بود که 

  ) تبارشناسی اخالق -نیچه( 
  

ز کنیم حیوانی خارج نخواهد شد ، چون بسیار پیشتر ، این حیوان به قفس خود تبدیل شده است و از جانب اگر درها را با
وآیا این انسان از خویشتن بدر خواهد آمد و  باردیگر در جریان پرهیاهوی و  مخاطره آمیز . قفس خود سخن می گوید

فسوس که نیچه  همچنان که در ذیل خواهیم دید چنین تضادهای هراکلیتوسی سیال و شناور و ایلیاتی خواهد لغزید ؟ وا
می پنداشت ؛ غافل از اینکه خارج از اتم های خندان دموکریتوسی تنها خالء وجود دارد ، سایه هایی از اکثریت خاموش 

  :و نفرت انگیز و انسانی که نه تاس تخته نرد ِ تقدیر که تنها یکی از بسیار مهره های بازی است 
  
افزایم که روی دیگر واقعیت روان جانورانه ای که با خویشتن رویاروی ایستاده و در برابر خویش جبهه همین جا بی"

گرفته است ، بر روی زمین چیزی چنین نو ژرف و بی مانند و معما گونه و پرتضاد است ، چیزی آبستن ِ آینده که چهره 
ف ، این چنین شگفت ، این چنین پرکشاکش را که نمی نمایشی این چنین ظری. ..ی زمین را از بنیاد دگرگون کرده است

زیرا از این پس انسان یکی از آن ناگهانی ترین و !شد بی خیال و سربه هوا بر روی  این سیاره ی خنده دار بازی کرد
 - نامش خواه زئوس خواه تقدیر– هراکلیتوس است "کودک بزرگ"شورانگیزترین خوش اقبالی ها در تاس بازی ِ آن 

چنانکه گویی انسان نه هدف که یک ... اقبالی ِ دل انگیز که نفس را بند می آورد و امید می انگیزد و کمابیش یقینخوش 
   "... راه است ،گوشه ای است از کل ماجرا ، پلی ست ؛ نوید بخشی بزرگ

  )تبارشناسی اخالق-نیچه ( 
  

  .بگوییماما افسوس که راز شادکامی در این بود که اولین دروغ را به خود 
  
  
  
  
  

 
www.mindmotor.com 

  
  
 


