28
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شماره سوم .اسفند ماه 1391

نگاهی گذرا به smsهای دکتر شریعتی؛ «پدیده سال»

 ₪زیرزمین  ₪آبو بزن…دکتر شریعتی هنگام سرویس کولر|هیچ وقت نه کسی رو
ببخش نه بدیهايش رو فراموش کن.بذار سر فرصت دهنشو سرویس کن...دکتر علی شریعتی
با اعصاب داغون|بزن سه… دکتر شریعتی قبل از ال کالسیکو|جون من ننویس…دکتر
شریعتی هنگام جریمه شدن توسط پلیس|هیس…دکتر شریعتی قبل از خواب|عروس رفته
گل بچینه…دخترخاله همسایه دیوار به دیوار دکتر شریعتی اینا در مراسم عروسی خواهرش،
خطاب به عاقدAidjwp qmgdatg rdmg rmhda , hmpa gmpam tdgatm |...
 mpdawg gwpa amgd adgجمله باال چيست؟ از سخنان گهر بار دكتر علي شريعتي كه
متاسفانه قبل از گفتن دكمه« »Shift+altرا فشار ندادند ...حتما شما هم در طول سال گذشته،
پيامكهايي را به نقل از دكتر علي شريعتي دريافت كردهايد كه همگي در يك ويژگي مشترك
هستند:طنز،شاید هم هزل و هجو.نه فقط پيامكها كه تقريبا تمامی فضاهاي دنياي مجازي و
شبكههاي اجتماعي سرشار است از جمالتي اين چنين؛ جمالتي كه كسي نميداند از چه
زماني و چرا اين چنين بيپروا دكتر علي شريعتي را نشانه رفتهاند و شخصيت او را به طنز
درآوردهاند.سخن هم البته صرفا از شريعتي نيست چرا كه اين كار با شخصيتهايي مثل
كورش و...هم صورت ميگيرد ولي شدت و كيفيت جمالت نسبت داده شده به شريعتي،با
هيچ كدام از اين شخصيتها قابل مقايسه نيست پیش از این وضعيت اما متفاوت بود.در آن
زمان جمالتي كه به غلط به شريعتي نسبت داده ميشد ،حاوي مضامين بلند انساني بود و تنها
لحن كالم آغشته به طنز بود...همیشه رسم بر این بوده که کسانی مورد پرسش افکار
عمومی می گیرند که بر مسند قدرت تکیه زده اند و این پرسش اگر از مجاری رسمی مانند
روزنامه ها،نشریات،و سایت های شناسنامه دار مطرح شود معموال به شکلی جدی و یا در
موارد کمی با چاشنی طنز همراه است.اگر هم در مجاری نیمه رسمی و اصطالحا
زیرزمینی،مانند  smsو شبکه های اجتماعی باشد،باز هم قابل تحلیل است،چرا که شخص
مورد پرسش یا حتی به سخره گرفته شده،اول اینکه در قید حیات است و از همه مهم تر
داری شخصیتی حقوقی و مقامی سیاسی است.اما هزل و هجو شخصیتی مانند دکتر شریعتی
که بیش از سه دهه از فقدانش می گذرد،آن هم در این سطح فراگیر،بسیار قابل تامل و برسی
است.گرچه تاریخ نشان داده است که ما مرده پرست هستیم و هرشخص عالمی را فقط بعد
از مرگش تبلیغ می کنیم ،اما چه شده از آن همه«مرده پرستی»،دکتر شریعتی در این جامعه
محکوم به تمسخر و تبلیغ منفی شده است؟ بعد از30سال از مرگ ایشان که در سکوت بوده
است چرا به اینجا رسید ایم،جای تفکر دارد.البته شاید هم چنین رفتارهایی خیلی دور از انتظار
نباشد،وقتی بسياري از افراد معمولی جامعه ما زیر بار مسوولیت نمیروند و تمرین چندانی
برای اعمال غیرهیجانی نظرشان را در کارهای اجتماعی ندارند،پس نتیجه اش هم اینکه حتی
بین تحصیلکردههای جامعه ما هنوز توافقی برای انجام یک کار کوچک حتی غیرسیاسی حتی
غیر اقتصادی مثال مدیریت یک ساختمان مسکونی کوچک چند طبقه و انتخاب هیات مدیره
آن هم صورت نميگيرد و تازه بعد از انجام همان انتخابات کوچک اگر به منظور نظر خود
نرسند و حرف خود را نتوانند به کرسی بنشانند ،به قول آن مرد فرزانه از دیگر همکارانشان
قهر میکنند و برای آنها کارها را میشکنند.اما از آن طرف طبیعتا آرزوهايی هم باالخره در
جهت بهتر شدن وضعشان دارند؛ پس در این جا برایشان چارهای نمیماند جز اینکه بارشان
را روی دوش یک قهرمان یا حداقل مدعی قهرمانی بگذارند که مسوولیتش را انجام دهد و
حتی به جای شان فکر کند تا خودشان احساس آرامش بیشتری کنند .تازه این قهرمان
پروریاش را هم زود و هم با توقع زیاد و در بعضی مواقع غیرمعقول انجام میدهد.حاال اگر
نتیجه خوب از آب در آمد که به پای درایت خودش میگذارد اما اگر نتیجه دلخواهش حاصل
نشد آن وقت به راحتی تمام کاسه و کوزه را سر قهرمانش میشکند...دکتر شریعتی هم از این

قاعده مستثنی نیست .كسي كه به نتیجه دلخواهش نرسیده ،حاال بدون اینکه گناه را در
به وجود آمدن این وضع در خودش جستوجو کند ،باید یک نفر را برای دراز کردن پیدا کند
و خوب چه کس شاخص تر از سخنور و ساحر کالمی چون دکتر شریعتی.از سوی دیگر
جوانهای ما لباس طرح چه گوارا می پوشند،کتاب های مارکز را می خوانند ولی هیچ شناختی
از چه گوارا و مارکز ندارند فقط می خوانند و می پوشند که نشان بدهند متفاوت باشند.یک
مثال ساده؛ همین چند ماه پیش بود که چو انداختند در فالن شب فالن ساعت فالن نوشابه
لوگوی تبلیغاتی اش را قرار است روی کره ماه بتاباند.خوب این شاید یک تست جامعه
شناسی بود که ببینند مثال چه درصدی از این مردم و با چه درجهای از زود باوری قراراست
ارزیابی شوند؟ و خجالت آورتر اینکه یک عدهای را هم توانستند به باالی پشت بامها بکشند
که تحصیل کردهها هم بین آنها کم نبودند؛یعنی همه چیز شده سطح و عمقی در کار
نیست،اصال از جامعه ای که برای اینکه رباعی شاعر مجهول الهویه ،دیده شود و موثرواقع
شود ،تحت لوای خیام،به نام خیام رباعیات منتشر می کند و ما به عنوان مخاطب هزار ان
تحسین نثار خیام می کنیم،انتظار بیشتری نیست.و جالب اینکه ما با خواندن این آثار ،از اینکه
عجب دل و جراتی ریاضیدان شاعر ما داشته است،در می مانیم و چه تصویرها و تصورها از
خیام براساس رباعیات مجعول ساخته ایم ومی سازیم.هنوزهم این رباعی سازی به نام خیام
ادامه دارد.براساس این رباعی سازی ،اورا شاعری فیلسوف مسلک و شکاک به جهان
می شناسانیم .از طرفی مستندات قابل اتکای تاریخی و ادبی خیام ریاضیدان شاعر معتقدی را
به ما می شناسانند که سرآمد حکیمان روزگار خود بوده است و با آن خیام مجعول رباعی
سازان فرسنگ ها فاصله دارد.ظاهرا دکتر شریعتی هم درست،به سرنوشت خیام دچار شده
است.با این تفاوت که شریعتی در بازه زمانی زودتر -سی و اندی سال-از مرگش به سرنوشت
خیام دچار شده است.انواع جمالت ادیبانه و روشنفکرانه در سایت ها ،بالگ ها ،سخنرانی ها،
مقاالت و خطابه هابه نقل از شریعتی منتشر می شوند مارا به اعجاب وامی دارد«عجب دکتر
شریعتی چنین جمله ای دارد ما بی خبریم»و هزاران تحسین و آفرین بر روح شریعتی،که جانا
از زبان ما سخن می گویی.واقعیت این است با مختصر شناختی که با قلم شریعتی و فضای
فکری و آثار او داشته باشیم درمی یابیم این جمالت از دکتر شریعتی نیست.شریعتی به دلیل
تیپ خاص فکری ازتاثیرگذارترین روشنفکران تاریخ معاصر ماست و مانند همان رباعیات
جعلی،امروز بسیاری ،برای جالب توجه و دیده شدن احساسات افکار و تعقالت خود را به
نام شریعتی درمحافل و مقاالت و جوک هایشان مطرح می کنند،چراکه اثرگذاریش بیشتر
است.پس«اس ام اس های شریعتی» نمود دیگری از حضور شریعتی در زمانه و نسل ما است
و ظاهرا برخی ترجیح می دهند جمالت حکمیانه،ادیبانه و روشنفکرانه را به نام و «برند
شریعتی» که ازقضا شهره و صاحب نام است منتشر می کنند.چراکه اثرگذاریش بیشتر است.
بنابراین با خوانش انبوه «اس ام اس»های منتشره به نام شریعتی چه از جانب هواداران و
مخالفان،او را متفکری می یابیم که درهمه جا حضور دارد و به همه چیز معترض است.
اعتراض شاخصه«اس ام اس»های شریعتی است.بنابراین خواسته یا ناخواسته شریعتی
بهانه«اس ام اس»های ما شده است...اصال همه این داستان از کجا شروع شد!؟...در جواب
باید گفت کسی به درستی نميداند اولین پیامکها از کجا آمدند.شاید همه چیز با شبکههاي
اجتماعی و وبالگها شروع شد و بعد سر از گوشیهاي همراه ما درآورد ،شاید هم برعکس.
دریک جستوجوی ساده گوگلی به لینکهاي سایتها و وبالگهایی برخورد میکنید که
نوشتههایی را با مضامین «جوک دکترعلی شریعتی» باز نشر دادهاند .دریک شبکه اجتماعی
معروف هم نزدیک به چند صفحه و گروه با عنوانهایی چون طنز و جوک دکترعلی شریعتی
ساخته شده است .اگرچه تعداد اعضا یا دوستداران این صفحات یا گروهها در مقابل صفحات
هواداران علی شریعتی ناچیز مينماید اما اینها هم طرفداران خاص خود را دارند.از صفحهاي
با تعدادی کمتر از انگشتان دست تا حتی نزدیک به هزار دوستدار.در شناسنامه یکی از اینها
آمده است« :ساختن این گروه با تمام ارادت قلبی است که به مرحوم دکتر شریعتی و افکار
ایشان دارم و فقط برای جمعآوری مطالب طنزی است که دوستان خوشذوق به این بزرگوار
و اطرافیانشان نسبت میدهند و مطالب نوشته شده فقط برای به وجود آوردن لبخندی بر لبان
شما است و نه توهین یا تمسخر ایشان و افکارشان ».درباالی صفحه دیگری نوشته شده«:این
صفحه قصد توهین به شخصیت واالی دکتر علی شریعتی را ندارد و صرفا جهت
سرگرمی ساخته شده است» در کامنتی که زیر یکی از همین جوکها در سایتی گذاشته شده
به این جمالت بر ميخوریم «جوکهاي دکتر شریعتی میگذاریم ،میگویید به بزرگان
بیاحترامی نکنید! جوکهاي غضنفر اینها را میگذاریم ،میگویید به قومهاي کشور توهین
ميکنید .جاستین بیبر را مسخره ميکنیم ،ميگویید حسودی میکنید !...پس خودتان بگویید ما
چه کار کنیم؟» یک وبالگنویس هم با اینکه از ساختن این جوکها و رواجش دلخور است؛
اما مينویسد« :شاید حق با بچههاي نسل جدید باشد .شاید شریعتی حرف جدیدی برای آنها
ندارد.شاید همه دلخوشیهاي ما درآن روزها بیخود بود »...دیگری مينویسد«:گیر بیخود
ندهید جوکهایی با محتوای شریعتی االن مد شده هر بار چیزی مد ميشود و طرفدار پیدا
کند بالفاصله در اینترنت پخش ميشود و در شبکههاي اجتماعی صفحه و گروه پیدا میکند.

