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  »الیناسیون دینی«و » طنز االهیاتی«
  

ث از بح لیدر ذ ،»یفرهنگ سمیاوت«تحت عنوان  رشیدر نوشتار اخ ،یمنصور هاشم زمیدوست عز
رده، بکار ب ریاخ انیخود در سال ياست که بر ساخته و در نوشته ها یمیمفهوم که از جمله مفاه نیا

 امیبر ساخته شده و در آثار مکتوب و شفاه ریپانزده سال اخ ده یکه ط یمیاز سر لطف، به مفاه
 ،»آرزومندانه مانیا«، »شورمندانه مانیا« ، »سالک مدرن«چون:  یمیکرده، اشاره کرده است, مفاه زشیر
تار نوش نیکه ا دهیو ناد دهیاز دوستانِ د یبرخ .»یکور مرگ«و   »یمرگ هراس«  ،»نهیاز سر طمان مانیا«

   اند.شده ایکه در آثار من  سربرآورده جو یمیمفاه گرید انایده اند، نظرم را درباره آن و احرا خوان
ست، و نوشتن ا دنیشیکه اهل اند یکس يبرا میوام کردن و بکار بستنِ مفاه ابم،ییچنانکه در م

 میبه مدد مفاه ما،نجار. همه  کی يبرا خیاست، بسان چکش و م ریناپذ یو تخط يضرور يابزار
بکار  مختلف يها اقیدر سخود با آنها آشنا شده و  ستهیو تجربه ز یکه در زندگ یرنگارنگ و متنوع

بکار  یمقصود و انتقال معان يادا يکه برا یمیمفاه م؛یکن یمفاهمه و مخاطبه م گرانیبا د م،یبسته ا
است  ییدر مقام انتقالِ معنا يا سندهیوکه ن ی. هنگاممیاز آنها ندار يریو گز زیگرشوند و  یگرفته م

مقصود،  يجهت ادا ابد،ی یشناسد و نم ینم شیخو يمعادل با آن در زبان مادر ،یکه واژه و مفهوم
ـ  ینیاست پس يامر م،یمفاه نیو جا افتادنِ ا ییو رهگشا ییبرد. رسا یسازد و بکار م یم یمفهوم
ضمن کند و مت ینم تیتبع  دیعمرو و  ز قهیو از پسند و ناپسند و خوش آمد و بد آمد و سل یتجرب
که  آن:«  جیوشی مایژرف ن ریمدت و بلند مدت است؛ که به تعب انیفرهنگ در م یاهال یِجمع يِداور

  یط شده ام تشرِ من یبر آثار مکتوب و شفاه یمبتن .»دیآ یغربال به دست دارد، از عقبِ کاروان م
  بر شمرده، در »یفرهنگ سمیاوت«در مقاله  یکه منصور هاشم یمیافزون بر مفاه ر،یپانزده سال اخ

و  »یاتیالهطنز ا« ،»فینح کیزیمتاف« اند:سر بر آورده زین گریسه مفهوم د م،یمکتوبات و درسگفتارها
: ینید شانینواند ثیحد« در دو اثر  ز،یدوست و پژوهشگر عز ،ییطباطبا يهاد دیس .»ینید ونیناسیال«
رداخته پ میمفاه نی، به عموم ا»با دباغ، بر سر سفره سهراب«و » سروش مینسل پس از عبدالکر کی

 یدو اثر محققانه مراجعه کنند. دو مفهوم نیتوانند به ا یعالقه مند، م زانیاست. عز دهیها را بر رسو آن
 ونیناسیال« و  »یاتیطنز االه« هستند، عبارتند از  يشتریبسط ب ازمندیکه کمتر درباره آنها نوشته ام و ن

و  اتیاست که شخص، اعتراضات، شکا یتیو موقع عتیوض فیناظر به توص »یاتیطنز االه. «»ینید
و  امونریو جهان پ یهست يها یها و زمخت یدگیخود، ناظر به نا تراش لیستانسیاگز قیعم يگله ها

 اتیدر ادب» مسئله شر«مقوله  لیکند؛  آنچه ذ یم انیدهد، ب یرخ م یرا  که در زندگ یماتیانواع نامال
 پشت، پسِ یِاسالم ـ یرانیشده است. در سنت ا يصورتبند یفلسف اتیو االه نیمباحث فلسفه د

فت/ ما گفت خطا بر قلم صنع نر ریپ« رینظ يسوز تیدر اشعار عاف ،يرازیو حافظ ش يشابوریعطار ن
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 ،»نیرزق کمتر آفر ي/ چون ندارنیو د ایدارنده دن يگفت ا «و » بر نظر پاك خطا پوشش باد نیآفر
 يمعنارا به  اند. طنزدهیکوب »یاتیطنز االه«من، بر طبل  ریتعب بوده اند که به یمتفکران -از جمله شاعر

)  mature defense  mechanismبالغانه ( یدفاع يها سمیاز مکا یکیکلمه و ناظر به  يدیفرو
خود موثر و رهگشاست.  يدر جا ،یروان يها یکه در  کاستن از  تالطم ها و پاشان يبرم؛ امر یبکار م

  یپژوه نید شتریب ينابه غ ،یاتیدر تنور طنز االه دنیو اکنون ، دم نجایا یِرهنگف تیبه نظرم، در وضع
 ونیناسیال« مفهوم   اقیکه بر س »ینید ونیناسیال« ن،یافزون بر اانجامد.  یما م انیدر م یشیاند نیو د

 دیدارد، معطوف به تاک یمارکسـ  یساخته شده و نسب نامه هگل یعتیشر یعل تیبه روا »یفرهنگ
 يکه اخالق و شهودها يا ینید یِگانگیو فقاهت منسلخ و منعزل از اخالق است؛ از خود ب انتیبر د

هد و در ن یفرو م شانه،یفقاهت راست ک دنیبر کش متیرا به ق یرامونیپ يمتعارف انسانها یاخالق
 ونچ یدهه گذشته درباره مقوالت و موضوعات کی یکه ط ینگرد. مقاالت ینم تیعنا دهیآنها به د

 ییمنتشر کرده ام؛ جستارها »یازدواج عرف« و »سنگسار«  ،»یسب النب«، »مباهته«، »ارتداد«، »حجاب«
 به تیمنظر  و با عنا نیمنتشر شده اند، از هم» ورق روشن وقت«و » حجاب در ترازو«که در دو اثر 

.                                                                                     سمیبنو شتریدو مفهوم، ب نیفرصت درباره ا نیو در اول ابمیب یمجال دوارمیهوم بوده است.  اممف نیا
  
  :»یفرهنگ سمیاوت«خواندن نوشتار  يبرا
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