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  1شرّ عضلِو م طنز االهیاتیاالهیات سینوي، 

  
  18/4/99آنالین، روز چهارشنبه، مورخ: سایت دین :منبع

  
 ، پرسش ها و مالحظات"مسئله شرّو بحران کرونا، فلسفه اسالمی   "و  "رفت» خدا« می شود به سراغ  "پس از انتشار دو مصاحبه 

 «دو مفهوم سطور پیش رو را ناظر به سواالت طرح شده و در راستاي ایضاح بیشتر  2.دریافت کردمهفته اخیر چهار -سهطی متعددي 
 ، می نویسم. در این دو مصاحبه به بحث گذاشته شده که» طنز االهیاتی« و » االهیات سینوي

، از برساخته هاي لودویگ ویتگنشتاین، فعالیت هاي متنوع و رنگارنگ  انسانها در طول زندگی را به نیکی 3»زبانی -بازي« مفهوم  
معرفتی و اگزیستانسیلِ مختلف آدمیان و نسبت آنها با تجربه زیسته  هايدلمشغولی توضیح می دهد. با وام کردن این مفهوم، می توان 

 بازي زبانیِ ،»دینداري متعارف«  ، می توان بازي زبانیِو معنویت اندیشی دین اندیشی در این راستا، در وادي 4شان را توضیح داد.
ست، ا در دو جستار فوق که معطوف به مسئله شرّو بازشناخت.  را از یکدیگر تفکیک کرد » بازي زبانی عرفان« و  »فلسفی الهیات«

گی تبیین آن به نزد خویش، به سر وقت االهیات فلسفی رفته و از ضمن تبیینِ نحوه مواجهه دینداران متعارف با مسئله شرور و چگون
  شرّ پرداخته ام.  قولهخانواده نواندیشی دینی، به م آن منظر، به عنوان عضوي از

معرفتی آنرا از سویه اگزیستانسیل تفکیک کرد.  -چنانکه در می یابم، جهت مواجهه جامع الطراف با مسئله شرّ، باید سویه منطقی
صاف وعموم االهیدانان سنتی،  براي پرداختن به مسئله، از االهیات ایجابیِ متعارف بهره برده اند؛ نگاه االهیاتیِ مبتنی بر تلقی رایج از ا

  متن مقدس ( قرآن) و سنت اسالمی. خداوند در 
 سلبی از امر متعالی دارد و خداوند را بی تعین، بی -افزون بر این، االهیات تنزیهیِ مبتنی بر آراء عرفاي مسلمان که درکی تنزیهی

  . ستنرا توضیح داده اآتجربه کرده و شناسانده ؛ به نحو دیگري به سروقت مسئله شرّ رفته و رنگ و بی صورت 
ه در مشایی بهره برده ؛ چرا که همانطور ک -موضع االهیاتیِ سینويجهت صورتبندي و تبیین مسئله شرّ، این دو نگاه را فرونهاده و از نده، نگار

مشایی، با  فاصله گرفتن از االهیات  -و گیر و گرفت معرفتی کمتري دارد. االهیات سینوياست هر دو مصاحبه آمده، این موضع، موجه تر 
برکشیدن خدایی که واضع قوانین و قواعد کلیِ هستی است، و قید زدن بر آنها،  و بدست دادن قرائتی دیگر از قدرت و علم خداوند و ارتدوکس

خت و لب و سص به نحوي دیگر تبیین می کند. مطابق با این تلقی، خداوند از طریق قواعد و قوانینِ رابطه میان وقایع و رخدادها و خداوند را
در متن مقدس و سنت دینی تعبیر شده است.  » سنن االهی« ند؛ آنچه از تحت عنوان کارتباط برقرار می  جهان پیرامون، با هستی الیتخلّف  

                                                
  ان سپاسگزارم. در نهایی شدن این مقاله، از گفتگوهاي دل انگیز با دوست عزیزم محمد منصور هاشمی و برادرم حسین دباغ، بهره بردم. از این بابت از ایش .1

2. https://www.zeitoons.com/76810 
https://www.dinonline.com/17584/ 
3. language-game 

  جهت آشنایی بیشتر با این مفهوم در فلسفه ویتگنشتاین متاخر، نگاه کنید به :.  4
  . 1397لندن، نشراچ اند اس،  در باب فلسفه تحلیلی: با محوریت ویتگنشتاین،سروش دباغ، 
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ی نمی به حال آنچه برتر است، تفاوتاینکه اشیاء چگونه در جهان واقع شده اند،  «گوید:   فلسفی می -رساله منطقیویتگنشتاین در 
پسا رنسانسی است؛ در عین حال، تلقی او از  . هر چند ویتگنشتاین، فیلسوف مدرن5ِ»جهان آشکار نمی سازد . خداوند خود را درکند

امر برتري که ارتباط بی واسطه اي با امور و پدیده هاي این جهانی ندارد، قرابت قابل تاملی با آراء فیلسوفان مشایی دارد. خداوند و 
ید زد ق جور دیگر دید و تلقی متعارف از علم و قدرت باري را  سرمه اي بر چشمان کشید ومطابق با این نگرش االهیاتی، می توان 

  . رددگمسئله شرّ برطرف  منطقیِشکل تا م و قرائت دیگري از امر متعالی و نسبت آن با جهان پیرامون بدست داد و بازتعریف کرد
ینِ آفریده شدنِ انسان است. شرور طبیعی نیز از اقتضائات تاثیر و تاثر قوانائات مختار و آزاد ضمطابق با این تلقی، شرورِانسانی از اقت

متعدد هستی بر روي یکدیگر در جهان پیرامون است؛ قوانینی که تخته بند زمان و مکان اند و گریز و گزیري از اعمال آنها در عالم 
رور براي توضیح ش» خیر کثیر و شرّ قلیل« د و یا از نگارمی ان» عدمی«قوله اي بر خالف دیدگاه هایی که شرّ را   م ؛طبیعت نیست

        است.  شتهگو صوربتندي  نگارنده در دو مصاحبه یاد شده آمده از منظرکه نقصان هایشان  رش هاییپیرامونی بهره می برد؛ نگ طبیعیِ
غریب و مراشناختیِ مسئله شرّ، مهم و تامل برانگیز است. جهت مواجهه با این نافزون بر سویه منطقی، سویه اگزیستانسیل و روا 

انگر مشهور معاصر که متضمنِ مبه روایت ویکتورفرانکل ، روانپزشک و روان در 6»درمانی معنا« عافیت سوز، افزون براستشهاد به 
می شود به سراغ « در مصاحبه  8؛است 7»ش هاي گرایشیارز« به مدد  و معنا بخشیدن بدانها ي پیرامونیبا رنجها نمواجه شد گیچگون

مه شده؛ مواجهه با شرور اقا براي سیلناگزیستا -روانشناختی ، راهکاري»طنز االهیاتی« مفهوم  برساختن و بکار بستن، با »خدا رفت
در این  9»طنز«مفهوم اسالمی مسبوق به سابقه است؛ هر چند تحت این عنوان از آن یاد نشده است. -مواجهه اي که در سنت ایرانی

و  گاه سر بر می آوردآاز ضمیر ناخوداست که  10»مکانیسم هاي دفاعی بالغانه«ین فرویديِ آشکار دارد و ناظر به یکی از نترکیب، ط
وع بالغانه مشتمل بر دو ن يتوضیح آنکه، مکانیسم هاي دفاعی، به روایت فروید .استانسانهاي پیرامونی ی در روانِ رفع پاشان لِمتکفّ

که فرد در آن گیر و گرفت هاي آزاردهنده و اذیت کننده خویش  ،11سم هاي دفاعی غیر بالغانه، نظیر فرافکنییو غیر بالغانه است. مکان
مواجه نمی شود؛ بلکه براي خالصی و رهایی، آنها را در عمرو و زید می بیند و بدیشان نسبت » خود« را به رسمیت نمی شناسد و با 

اما مکانیسم هاي دفاعی بالغانه، براي ؛ نمی کندکه درد را تسکین می دهد، اما درمان  ستمسکنی ا می دهد، رفتارهایی که از جنس
 طنز گویی و  تسخر زدن در امور پیرامونی، از این دست رفتارها 12.کاستن از میزان پریشانی و بهم ریختگیِ روانی، راهکار موثري اند

                                                
   .127، صفحه 1393تهران، هرمس، ، ترجمه و شرح: سروش دباغ، فلسفی -رساله منطقیلودویگ ویتگنشتاین، . 5

6. logotherapy 
7. attitudinal values 

  ویکتور فرانکل، نگاه کنید به: براي آشنایی با معنا درمانی و چند و چون معنا بخشیدن به زندگی با محوریت ارزشهاي  خالق، ارزشهاي تجربی و ارزش هاي گرایشی به روایت.  8
  .  7، فصل 1382، ترجمه گیتی خوشدل، تهران، نشر پیکان، الگوهاي شخصیت کمالروانشناسی کمال: دوان شولتس، 

9. humor 

10. mature defense mechanisms 
11. projection 

  کاويِ فرویدي، به عنوان نمونه، نگاه کنید به :براي آشنایی با مکانیسم هاي دفاعی در نظام روان  12.
Richard Sharf (2012) Theories of Psychotherapy and Counseling: Concepts and Cases, ( USA: Linda Schreiber-Ganster), 5th edition.  
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برخی به روایت و  13»الگوکهن « مفهوم . می توان این نگاه طنازانه به هستی را از منظر یونگی و با وام کردن و کنش هاي بالغانه است
  :توضیح داد نیز» کهن الگوي دلقک«، از پژوهشگران یونگی نظیر کارول پیرسون

معنوي، نگرانی هاي ذهنی و درگیري هاي من را پشت سر گذاشته و به لذت عمیق و قابل توجهی قابل توجهی دست » دلقک« "
معموال  »دلقک« حال را به خوبی به کار می گیرد. دست آوردهاي معنوي  مانزاو توانایی مفید و معنويِ زیستن در لحظه و است.  یافته

 تالش الهاس نتیجه کند، می تجربه معنوي »دلقک « که لذتی و عشق …خالی از دلواپسی یا توجه به خشک اندیشی و آداب رفتاري اند
  14» ت.اس معنویت و درون عرصه در او ریاضت و

گاهی که مشحون از کهن الگوهایی است که خاطره آخودناگاه جمعی باور داشت؛ ضمیر آیونگ، بر خالف فروید، به ضمیر ناخود
و حافظه جمعی ما را آکنده است. به نزد وي، براي فهم بهتر آنچه در روان ما انسانهاي پیرامونی می گذرد، مدد جستن از این کهن 

رت صو، ستاز سرشت همه انسانهاجزیی د خرد موروثی است و ، نما»پیر فرزانه« فی المثل، کهن الگوي  الگوها نقش فراوانی دارد.
ازلی اي که در داستانها و افسانه ها، در کسوت معلم، مرشد، حکیم، فیلسوف.. سر برآورده و بدل به بخشی از حافظه جمعی ما شده 

هت . به عنوان نمونه، جنها همت گمارده بازخوانی آو ب ، می توان میراث گذشتگان را بهتر دریافتهااست. با استفاده ازاین کهن الگو
بر همین  15و رهگشاست. شیخ شهاب سهروردي، کهن الگوي پیر فرزانه به نیکی بکار می آید فهم بهتر داستانهاي عرفانی و رمزيِ

معنوي با جهان پیرامون و فراتر رفتنِ از آداب متعارف و قالب  مواجهه دلقک از یونگی سیاق، کهن الگوي دلقک، به روایت پیرسونِ
ات م؛ امري که از مقوپرده بر می گیردو ریشخند کردن   فیها را جدي نگرفتن ی و جهان و ماتسخر زدن در امور پیرامون و اندیشی

پاي نهادن به  وانسان  ایی باطنیِ بیشتر، به شکوفکه مسبوق به ورزیدن و ریاضت است بلوغ روانی است و بروز و ظهوراین توانایی
  در نظام یونگی، مدد می رساند.  16»فردیت« مرحله 

که بر لبان مجسمه هاي بودا نقش بسته؛ لبخندي که از جنس استهزا کردنِ  است ، نگاه طنازانه یاد شده، تداعی کننده لبخنديهمچنین
« ه ، ک؛ درد و رنجی که نهایت و پایانی نداردسرگردان است یِموجودات پیرامون عدم ثبات عالم و تسخر زدن بر رنج و اندوه بی امانِ

  :»وصل ممکن نیست، همیشه فاصله اي هست
منعکس است و راز آن در دل » بودي ساتواها« لبخندي که قرنهاي متمادي است که در تمثالها و مجسمه ها و تصویرهاي بودا و  "

که هم نوعی استهزاء به عدم ثبات اشیاء و ناپایداري سلسله علل و گردش بی پایان ذرات  هر بودایی واقعی متجلی است. لبخندي
هستی و رقص کائنات تعبیر می تواند شد و هم نوعی ترحم پاك و خالص و شریف و خالی از گزند احساسات، ترحم به اندوه و 

   17 "د.ان» بازپیدایی« رنج پایان ناپذیر موجودات سرگردانی که گریبانگیر چرخ 

                                                
13. archetype  

  .  126، صفحه 1395، ترجمه کاوه نیري، تهران، بنیاد فرهنگ زندگی، زندگی برازنده منکارول پیرسون، هیو.کی مار،   14.
  براي بسط این مطلب، نگاه کنید به مقاله محققانه ذیل: .  15

  .105-134، صفحات 1392، ، پژوهش هاي ادب عرفانی»برسی و تحلیل کهن الگوي پیر فرزانه در رساله هاي سهروردي« محمد طاهري، فریبا رضایی و حمید آقاجانی، 
، از »اقمونس العش«آغاز شده و تا کنون پنج جلسه از آن برگزار شده، براي شرح قصه نغز و دلکشِ » بنیاد سهروردي« که از یک و نیم ماه پیش در » قصه هاي شیخ اشراق«در درسگفتار 

  ام.بهره برده» پیرخردمند« مقاله فوق و کهن الگوي 
16. individuation 

    .44، صفحه 1389، تهران، فرزان روز، آمیزش افقها: منتخباتی از آثار داریوش شایگانمحمد منصور هاشمی،  . 17
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از جمله عارفان و شاعرانی است که دلمشغول مسئله شرور و مواجهه طنازانه با آن بوده؛ عطار نیشابوري در سنت ستبرِ پسِ پشت، 

حکایتی، از  ، درمنطق الطیراثر گرانسنگ در امري که با تجربه زیسته و زمانه و زمینه اي که در آن می زیست، ارتباط وثیقی داشت. او 
  قحطی اي یاد می کند که مصر را فرا  گرفته بود: 

  خاست اندر مصر قطحی ناگهان
  خلق می مردند و می گفتند نان
  جمله ره خلق بر هم مرده بود

  نیم زنده، مرده را می خورده بود
  از قضا دیوانه اي چون آن بدید
  خلق می مردند و نامد نان پدید

  دیناي دارنده دنیا و « گفت: 
 18چون نداري رزق کمتر آفرین!

      
مجنونی که به روایت عطار گذر می کرد و شاهد مرگ و میر خالیق بود، سر به آسمان کرد و از سر اعتراض و طنازي خطاب به 

  طنز االهیاتی را به تصویر کشیده است:  و وي در حکایت دیگري نیز  اعتراض». چون نداري رزق کمتر آفرین!« خداوند گفت: 
  گفت آن دیوانه تن برهنه

   در میان راه می شد گرسنه 
  بود بارانی و سرمایی شگرف

  تر شد آن سرگشته از باران و برف
  نه نهفتی بودش و نه خانه ا

  عاقبت می رفت تا ویرانه اي 
  چون نهاد از راه در ویرانه گام

  بر سرش آمد همی خشتی ز بام
  سرشکستش خون روان شد همچو جوي

  آسمان بر کرد رويمرد سوي 
  تا کی کوس سلطانی زدن« گفت 

  19»انی زدن؟وزین نکوتر خشت نت

                                                
  . 359، صفحه 1393، مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران، نشر سخن، منطق الطیرعطار نیشابوري،   18.
  . 358همان، صفحه .  19
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مجنونی که در میان راه براي گریختن از باران و برف و سرما، به ساختمان نیمه ویرانی  پناه می برد؛ از  قضا خشتی از بام برسرش 
سمان می کند و به طعن و از سر اعتراض آتن برهنه رو به سرش می شکند و خون از آن روانه می شود. مجنون  می افتد، به نحوي که

  از این بهتر نمی توانی خشت بزنی و بسازي؟!   :خطاب به خداوند می گوید
   

ولوي م در آثارورده اند. آاسالمی سر بر-شمس تبریزي، جالل الدین رومی و حافظ شیرازي، از پی عطار نیشابوري در سنت ایرانی
 دیوان شمس ذیل در نغز و لطیف عاري از سنخ ابیاتاش. در این میان، سنخ مواجهه با خداوند یافت نمی شود نو شمس ردي از ای

  :   از جنس طنز االهیاتی، نه ذکري رفته را باید در فضاي اشعري فهمید و پریشانی که در آن از آشفته گویی
 خداوندا به احسانت به حق نور تابانت 

 تو پریشانستدل بیگویم که مگیر آشفته می

 گیريگیري پریشان را نمیتو مستان را نمی
 گیري که جانم مست ایشانستخنک آن را که می

 اگر گیري ور اندازي چه غم داري چه کم داري

  که عاشق چون گیا این جا بیابان در بیابانست
  

ظام ناعتراض خود به  و برجسته کردنِ برکشیدنبراي » طنز االهیاتی« بر خالف مولوي و شمس، حافظ در برخی از اشعار خود از 
  نها این بیت است:آجهان پیرامون بهره برده است. مشهور ترین مستقرّ در

   
  پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت

  آفرین بر نظر پاك خطاپوشش باد
  

، صبغه اعتراضی دارد و خطاب به پیر که می تواند غزالی و یا نظامی گنجوي باشد، می گوید »ك خطاپوشاآفرین بر نظر پ« مصراع 
  دم بر نمی آورد.؛ اما دیده را نادیده می کند و نع رفته را می بیندصچه نظر پاك خطا پوشی دارد! اینهمه خطایی که بر قلم 

   
ر، در اشعار فروغ فرخزاد و مهدي اخوان ثالث می توان فقراتی را یافت که در میان شاعران معاصز شعراي کالسیک که در گذریم، ا

زیر و زبر از فروغ و اخوان، نمونه هایی از این دست » نماز« و » عصیان« . دو شعر اند از جنس طنز االهیاتی و اعتراض به خداوند
  هستند:  نجوا کردن ها تالطم ها و شدن ها و 

  تو من به دنیا آمدم تا در جهان
  حاصل پیوند سوزان دو تن باشم

  پیش از آن کی آشنا بودیم ما با هم؟



٦ 
 

  باشم...» من«من به دنیا آمدم بی آن که 
  ساختی دنیاي خاکی را و میدانی

  پاي تا سر جز سرابی ، جز فریبی نیست
  بازي ما عروسکها، و دستان تو در

  کفر ما، عصیان ما، چیز غریبی نیست...
  بندگان توسال ها ما آدمک ها 

  ساز تو رقصیدیم ي با هزاران نغمه
  عاقبت هم ز آتش خشم تو می سوزیم

  معنی عدل تو را هم خوب فهمیدیم
  و
  قبله گو هر سو که خواهی باش 

  با تو دارد گفت و گو شوریده مستی
  مستم و دانم که هستم من

  اي همه هستی ز تو، آیا تو هم هستی؟ 
  

صیانی از کفر و ع ؛بدون اختیار پاي به این سراي خاکی گذاشته، گله مند است و اعتراض می کندکه این از، فروغ »عصیان«در شعر 
ی که ؛عدالت، پرده بر می گیرد و در عدالت خداوند طعن می زند و لب به شکوه می گشایدنیست یغریبامر که در این دنیاي متالطم

  20.اقتضا می کند بندگان متعددي گرفتار آتش جهنم شوند
، اخوان از مستی خود سخن می گوید و به رغم اینکه هوشیار نیست، از بودن و هستن خود اطمینان دارد؛ در عین »نماز« در شعر 

آیا تو هم هستی؟؟ کنایه از این امر که اگر هستی، چرا حضورت را چنانکه باید حس نمی  :ند می گویدوخطاب به خداطنازانه حال، 
رندانه اخوان به خدایی که گویی از او انتظار  مومنانه و اعتراض ؟؟پنهان شده اي  و آشکار نمی شويکنیم و در این دنیاي غریب، 

  بیشتري دارد، در این شعر به نیکی از زبان انسانِ مست شوریده اي که خود اوست، به تصویر کشیده شده است. 
  

« :به دو مقوله کمتر پرداخته شده استشرّ،  در بحث از معضل ،معاصر نواندیشی دینی ادبیات در بنابرآنچه آمد، به روایت نگارنده،
اند و متضمنِ خالف آمد عادت کردن، اما آثار  و غیر راست کیشانه نامتعارف ،هر چند این مقوالت».طنز االهیاتی« و » االهیات سینوي

رداختنِ ، فتح بابی باشد براي پي سه گانهستارهابرکات نکویی دارند و بر غناي دین اندیشی در این دیار می افزایند. امیدوارم این ج و
  . ضامینبیشتر به این م

                                                
و » دي دیگرتول« می شود. اما در دو دفتر پایانی، یافت با خداوند به تفاریق طنازانه و اعتراض گونه  ، سومین دفتر شعر فروغ فرخزاد، از این دست مواجهات»عصیان«در اشعار دفتر   20.

ه و دغدغه هاي با مبدا هستی به محاق رفت ؛ این گونه سخن گفتنِر آفتاب افکنده اندکه از نفود و شهرت بیشتري برخوردارند و نبوغ شاعرانه فروغ را ب »غاز فصل سردآایمان بیاوریم به « 
  .  ي گشته استسنخ و لون دیگراز  آنها و واگوییشاعر اگزیستانسیل 


