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  ؟»الحاد«به جای  »خداناباوری«

  
  ٢١/٦/٩٢: مورخ  شنبه، سايت جرس، روز پنج :منبع

  
اتوزیان، استاد با سخنرانی محمد علی همایون ک هاي صادق هدایت به شهید نورایی نامهچند روز پیش  برنامۀ بررسی کتاب 

یت آثار و شخص ةبود و مباحث تأمل برانگیزي دربارمحفل خوبی . و برگزار شددر جلسۀ کتابِ ماه تورنت دانشگاه آکسفورد،
. به بحث گذاشته شد از موضوعاتی بود که در این جلسهنیز  ت هدایت با مکتب اگزیستانسیالیسمصادق هدایت مطرح شد؛ نسب

توان با عنایت به تفکیک میان  یتوضیح دهم که م از منظر خویش در بخش پرسش و پاسخ، با طرح پرسشی کوشیدم تا
از سویی و  ،به بحث گذاشته شدهاگزیستانسیالیسم  ، چنانکه در ادبیات2»لحادياگزیستانسیالیسم ا«و  1»اگزیستانسیالیسم توحیدي«

هدایت را که بر خالف صادق توجه به سنخ کارهاي فیلسوف اگزیستانسیالستی نظیر آلبر کامو از سوي دیگر، 
ي و سرد نگاه بسیار تلخ ...یاسپرسکارل کگور و کی یرسورن  ،تئودور داستایفسکیمیگل اونامونو،  هایی نظیر اگزیستانسیالیست

قدسیِ هستی  انگاشت و به ساحت را پوچ می به جهان پیرامون داشت و معنایی را در این عالم سراغ نمی گرفت و آن
از من پرسید که چرا در سخنان  یکی از حضاربعد از جلسه،  .نظیر کامو قلمداد کرد یایه باورنداشت، در زمرة اگزیستانسیالیست

تم فدر پاسخ گ. کنماستفاده  ،معادل دیگري که بار معنایی منفی نداشته باشدام و بهتر است از  تفاده کردهاس »الحادي«خود از تعبیر 
این  ، معادلی است که براي اصطالح انگلیسی و فنی آن در زبان فارسی گذاشته شده و نزد واضعان»اگزیستانسیالیسم الحادي«که 

در عین حال،  .نیست 3معنایی منفی داللتداوري و متضمنِ ارزش  واژهاین  م،یکار می بر هرا ب و کسانی چون من که آن اصطالح
ادل سازي ها نیز تا حد ؛ اگر بتوان در این معفهمم و بدان احترام می گذارم میهاي انسانی و اخالقیِ این دوست محترم را  دغدغه
  . نباشد، بهتر است خاصی يگذار ارزشگیري و  جهت از واژگانی استفاده کرد که متضمن امکان

نسبت به  بهتر استرا پاس می دارند،  باور دارند و آن همۀ کسانی که به حقوق بشر عمیقاً ،در روزگار کنونیتصور می کنم  
متضمنِ بار معنایی منفی  فرهنگ اسالمی ، در»الحاد«چون  اي هواژ. داشته باشند عنایت و حساسیت  نیز نگان در زبااستعمالِ واژ

 از گذشته هاي دور تا روزگار کنونی، کسانی که فهرست .ما جاي داردجمعی  ۀعی کنندة خاطرات تلخی که در حافظت و تدااس
حالج، عین القضات بن منصور :  ، بلند باالستکشته شده اند و متهم گشته و کفر دالحاد و ارتدا به ،مافقه و کالم در تاریخ 

   ...ودي همدانی، شیخ شهاب الدین سهرور
رو نهاده و به یکی دیگر از اسالمی خود را ف که معتقدات ، هم براي کسانی»ملحد«لفظ  ،اسالمی فقه و کالم تاریخمطابق با 

خداباوريِ «از و  لقی خاصی از مفهوم توحید بوده، هم براي کسانی که قائل به تیمی نظیر مسیحیت و یهودیت گرویدهابراهادیان 
و پاي در  که از خداباوري عبور کرده هم براي کسانیو  ؛وحدت وجودي سخن به میان آوردهيِ خداو یا  4»از ادیان مستقل

ز خداي وحدت او پرده برگرفتن  گفتن» لحقاانا«شطحیات و  به سببِحالج . است استعمال شده وادي خداناباوري نهاده،
ر مفهوم نبوت و اختیار انکابِ یاي رازي به سبمحمد زکر 5؛جان باخت بود، تجربه کرده باطنی خویش در احوالوجودي، چنانکه 

به نزد غزالی، اوصاف  چرا که ؛غزالی تکفیر شد از سويعلی سینا نیز بو .خداباوريِ مستقل از ادیان، ملحد انگاشته شدکردنِ 
     ...تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل .خداي اسالم مغایرت داشت ابن سینا، با خداي فلسفیِ
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ه را ب» خداناباوري«، معادل  6»آتئیسم«براي اصطالح در زبان طبیعی و در گفتار روزمره  بهتر استبه نکات فوق، با عنایت 
 از اتخاذ موضعی درباره جهان و عدم پذیرشِ ، بار معناییِ منفی ندارد و صرفاً»خداناباوري«واژه . به کار ببریم » الحاد« جاي واژه

در . قرار داد و به کار برد  8»تئیسم«را معادل اصطالح » خداباوري« انکه می توان واژةچن 7،خبر می دهد هستی ساحت قدسیِ
با وام . قائل به ساحت قدسیِ هستی است و جهان را خودبسنده و کور و کر نمی بیند» خداباور«، یک  »خداناباور«مقابلِ فرد 

تبیین  جهت دار گذاريِبدون ارزش وضع االهیاتیِ رقیب را توان دو م ، میخداناباوري/ کردن و به کار بستن  دوگانۀ  خداباوري
   .کرد

و  کار می روده همچنان واژگان الحاد و ملحد ب ،فقه و کالم 9زبانی هاي بازيدر اگر به تعبیر ویتگنشتاین ، یابم میچنانکه در
بهتر است  به کار ببرند؛ به رغم بار معنایی منفی آن این اصطالح راترجیح می دهند   و متکلمان، به اقتضاي حرفۀ خود، نهایفق

 روزمره، واژة و همچنین در گفتارها و نوشتارهاي و روشنفکران در میان فالسفه روشنفکري و زبانی فلسفه و هاي در بازي
و  ،نرفتهبه کار  »الحاد« ةواژ 10،»ارتداد در ترازوي اخالق« ۀ، در مقالدین امربا عنایت ب. شود »الحاد« واژة جایگزین »خداناباوري«

    .شده است استفاده »خداناباوري«طالح جا از اص همه

حساسیت هم  در زبان ، باید به چگونگی استفاده از واژگانخود جامعۀ در ساز و کار دموکراتیکرفتار و ن ه شدنبراي نهادی
 از چگونگیِ د،نپیرامون ما زندگی می کن اري کهد گوشت و پوست و خون هاي ، به انسان»دیگري«احترام گذاشتن به . ورزید ویژه

تداعی کنندة   و اند ه متضمن بار معنایی منفیواژگانی کفرو نهادنِ . در زبان آغاز می شود یشانو نامیدن اخطاب کردن 
با وان ت می .رهگشاستامري مبارك و در این میان  ،قلمداد می شونداخالقی ناروا و غیر وزهامر که حوادثی ها و گذاري نام

رام احتیشان حت قدسیِ هستی باور ندارند؛ به اخطاب کردنِ کسانی که به سا جهت »ملحد«به جاي  »خداناباور« ةاستعمال واژ
؛ که مدارا با افراد نگاشت و موجه نی ان را نپذیرفتخداناباور معتقداتدر عین حال  دفاع کرد،شان  و از حقوق بنیادین گذاشت

اتخاذ مشیِ خداباوران و  نِگذاشتن به حقوق بنیادی یاق، یک خداناباور نیز با احترامبر همین س .است نه با عقاید ایشان
، نمتشکل از خداباوران و خداناباورا اي آمیز در جامعه مسالمت ي تحقق همزیستیِ، زمینه را براایشان مداراجویانه در مواجهۀ با

  .  کند مهیا می
و حقوق بنیادین و تخطی ناپذیرِ اهل کتاب به  ؛ همدئت مدارا محور از اسالم باور داررابه عنوان یک ایرانیِ مسلمان که به ق

نقض آنها را  رو ؛ از اینخداناباوران را هم حقوق بنیادینِ ،را پاس می دارم و آن گذارم احترام می اي چون بهائیان هاي دینی اقلیت
در فضاي عمومی و جامعه  حثابمطرح و دامن زدن به این  امیدوارم با  .دانم موجه میناروا و غیر قاًاخال اي بهانهسبب و به هر 
نه  به سمتی پیش برویم که در آیندة ،مختلف جامعۀ ایران میان طبقات در دموکراتیکفرهنگ  و تالش در جهت برساختنِ مدنی

 . پاس داشته شود ده و به رسمیت شناخته ش اقلیت هاي دینی و خداناباروان در جامعه ما ادینِینچندان دور، حقوق ب

  
                                                             

1. theistic  existentialism  
2. atheistic existentialism 
3. negative connotation 
4. deism 

بر زبان  بابت بسطامی نگینی که عرفایی چون با یزیداز  بهاي س مثنويدر دفتر چهارم  »ابویزید قدس اهللا سره گقتنسبحانی ما اعظم شأنی  هقص«  در موالنا .٥
  : است سخن گفته ،متعارف خود می پرداختندناو شاذ و بیان احوالِ شطحیات آوردن



 ٣

                                                                                                                                                                                                                                  
  هکاردها بر من زنید آن دم هل            ر کنم من مشغله  گفت این بار اَ

  چون چنین گویم بباید کشتنم   ا تنم          ــب نــحق منزّه از تن و م
  هر مریدي کاردي آماده کردن آزاد مرد              وصیت کرد آ ونـچ

  ایزید آغاز کردـن را بــــآن سخي پرواز  کرد            چون هماي بی خود
  زان قوي تر گفت کاول گفته بود     ود      ـــربر در ـــیر تحیــعقل را س

  ر سماـو بن ــچند جویی بر زمی     دا       ـــخ ه ام االـدر جبــست انـنی
  کاردها در جسم پاکش می زدند    نه شدند         ه دیواـــآن مریدان جمل

 
6. atheism 

  :در دائره المعارف استنفورد "گاريندانم انخدا ناباوري و  "، به عنوان نمونه،  نگاه کنید به مدخل "خداناباوري "براي  آشنایی بیشتر با مؤلفه هاي   .٧
http://plato.stanford.edu/entries/atheism-agnosticism/  
8. theism 
9. language-game 

  :"ارتداد در ترازوي اخالق "سروش دباغ،  :نگاه  کنید به ١٠.
http://www.rahesabz.net/story/74817/ 


