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  ٢٠١۴ جوالی ٠٨

  چرا به خدا اعتقاد ندارم

  

  )Ricky Gervais( ريکی جارويس

بعد از اين . جنجال به پا کرد» چرا به خدا اعتقاد ندارم« او با عنوان ۀيسی است که اخيراً مقالکمدين و فلم ساز انگل

 بخش ھائی ۀاکنون ترجم. پرسش و پاسخ ھای خوانندگان روزنامه وال استريت ژورنال را جواب داد» ريکی«مقاله، 

  .از آن را در اختيار شما قرار می دھيم

  

  چرا به خدا اعتقاد نداری؟

اين بحث ھا معموالً .  اين سؤال خيلی بر می خورم و ھميشه سعی می کنم با استدالل ھای منطقی به آن پاسخ دھم به

کسانی که به خدا باور دارند نه نيازی به اثباتش می دانند و نه شنوای . زمان گير ھستند و به جای درستی ختم نمی شوند
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حقيقت برای من «:  معموالً ھم اين جمالت را ازآنھا می شنويم.راضی و خوشنود از باور خود. ش ھستند خالفگواھی

  .»من ايمان دارم«: يا اين که» اين است

.  اما من باز پاسِخ منطقی خود را بيان می کنم چرا که فکر می کنم صادق نبودن بی احترامی به آدم ھا و بی ادبی است

ور ندارم چرا که مطلقاً ھيچ گونه گواه علمی دال بر خدا را با«: اما طنز ماجرا  آن جاست که  وقتی من می گويم

وجودش نيست و تعاريفی که من تا کنون در موردش شنيده ام، آن را يک غيرممکن منطقی در اين دنيای تا کنون 

  .، اين حرف من، بی احترامی و بی ادبی تلقی می شود»شناخته شده می کند

  . بی پايه و غير منصفانه  استن می زنند اما کامالً خود رأئی و تکبر ھم اتھاِم ديگری است که به م

تماماً فروتنی . خوب يا بد، اسرار را برمال می کند. علم ھميشه درجست و جوی حقيقت است، تبعيض قائل نمی شود

وار ش بر مبنای شواھد محکم استجباور ھا و نتاي. آن چه را که می داند می داند؛ و می داند آن چه را که نمی داند. است

علم نه تنھا با پديدار شدن فاکت ھای جديد رنجيده و . است؛ شواھدی که به طور مداوم  به روز شده و غنی تر می شود

به روش ھای قرون وسطائی به صرف اين که سنت . دلخور نمی شود بلکه آغوشش ھميشه برای کشفيات جديد باز است

روز به جای زدن آمپول پنيسيلين بايد يک زالو توی تنبانمان می چرا که اگر به آن ھا می چسبيد، ام. ھستند نمی چسبد

اما خب باز ھم . باورتان ھرچه می خواھد باشد، از علم پزشکی کارآمدتر نخواھد بود. انداختيم و دست به دعا می شديم

  . »برای من اينطور جواب می دھد«: توانيد بگوئيد می

نمی گويم که . منظور من اين است که خدائی نيست. واب می دھدخب داروی دل خوشکنک و بی اثر ھم ھمين طور ج

اما صرف باور به يک چيز آن چيز را حقيقی نمی . می دانم که وجود دارد و ھميشه آن را می بينيم. ايمان وجود ندارد

يعنی بر اساِس . موجوديِت خدا، ذھنی نيست. اميد داشتن به اين که چيزی حقيقت دارد از آن چيز واقعيت نمی سازد. کند

بحِث عقيده و باوِر شخصی . يا وجود دارد يا ندارد] خدا. [باورھا و طرز تفکِر شخصی نمی توان وجود آن را اثبات کرد

  .اما نمی توانيد فاکت ھای خودتان را داشته باشيد. شما می توانيد باوِر خود را داشته باشيد. مطرح نيست

دارم؟ بھتر است شما بگوئيد چرا به آن معتقديد؟ مسلماً باِر متقاعد کردن به دوِش می پرسيد چرا من به وجود خدا اعتقاد ن

چرا «: اگر من می آمدم و به تو  می گفتم. خودت ھمه چيز رو شروع کردی. ستاکسی است که چيزی را باور کرده 

  ؟»داشته باشم] باور[چرا بايد «: حتماً می گفتی» باور نداری که من می توانم پرواز کنم؟

ديدی ! ديدی. ثابت کن که من نمی توانم پرواز کنم«:و اگر بعد می گفتم » خوب، من ايمان دارم«:اگر من می گفتم 

اگر اينطور حرف  می زدم چه کار می کردی؟ احتماالً يا از محل دور » نتوانستی ثابت کنی که من نمی توانم پرواز کنم

حاال !  بفرما«: نجره من را به بيرون پرتاب می کردی و داد می زدی زنگ  می زدی و يا از پنگھبانانمی شدی يا به 

  ». فالن فالن شدهۀپرواز کن ديوان

در " اشکالی" من به عنوان يک آته ئيست. دين بحِث مجزائی است. واضح است که خداباوری يک موضوِع معنوی است

اگر به ھر نحوی . ه وجودش آسيب رسان نيستشخصاً فکرمی کنم  که وجود ندارد اما باور ب. باور به خدا نمی بينم

اما زمانی که يک باور آغاز به تعدی به حِق ديگران می کند نگرانی من ھم  . کمکی باشد برای کسی، من حرفی ندارم

  .شروع  می شود

دارند فقط ترجيح می دھم که کسانی که به خدای ديگری باور .  من ھرگز حِق کسی برای اعتقاد به خدا را رد نمی کنم

يا اين که کسی را  به خاطر اين که کتاب قانون شما تمايالت جنسی شان را غير اخالقی می داند تا حِد مرگ . را نکشيد

وِل ھر اتفاقی باشد، آدم ھا را  ؤز و  مسخيلی عجيب است که نيروئی که قرار است قادر و عالم به ھر چي. سنگسار نکنيد

 بدترين نوِع انسانھا آته تا جائی که من فھميدم، تقريباً . داده و تنبيه شان می کندبرای آن چه ھستند مورد قضاوت قرار 

خدائی ھست، او من ھستم، نه ھيچ کِس . چون از ده فرمان، چھار تا روی اين نکته محکم می کوبد. ئيست ھا ھستند
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به قتل نرسان تا فرمان ششم اصالً فرمان کسی را . (اين را فراموش نکن. من واال و برتر نيستیۀ و تو به انداز. ديگر

  ).مورد اشاره ھم قرار نمی گيرد

  .».خدا مرا اين طور خلق کرده«: معموالً درمقابِل کسی که با بی ايمانی من با تحقير برخورد می کند می گويم

  اما اتھام واقعی که به  آته ئيست ھا وارد می شود چيست؟

 خدايان، الھه ھا و ۀھم. » ماورالطبيعه و ناظِر بر تماِم جھانۀيک آفرينند«:  خدا اين استۀتعريِف فرھنِگ لغت از واژ

  ساِل پيش که  ۶٠٠٠از زمان آغاز تاريخ مدون يعنی حدود . وجود ھای ماورالطبيعه شامِل اين تعريف می شوند

عه را ثبت کرده اند که از بين آن ھا  موجود ماورالطبي٣٧٠٠سومری ھا نوشتن را اختراع کردند، تاريخ شناسان بيش از 

  .  تا را می توان خدا در نظر گرفت٢٨٧٠

کدام شان؟ زئوس؟ ھادس؟ ژوپيتر؟ مارس؟ ! اوه«: پس باِر بعد وقتی کسی بگويد که به خدا باور دارد من خواھم گفت

به آن ھا خواھم گفت که آن » ارممن تنھا به خدا ايمان د. فقط خدا«اگر بگويند، .  »...اودين؟ ثور؟ کريشنا؟ ويشنو؟ رع؟

  !  تا٢٨۶٩ خدا بی اعتقادم و آن ھا به ٢٨٧٠من به .  من منکر خدا ھستندۀھا ھم تقريباً به انداز

. حتی بيش تر از ستارگان پاپ. م بود قھرمان.مسيح بودمۀشيفت. يعنی به خدای مسيحی. من ھم روزی به خدا اعتقاد داشتم

  !تر از خدابيش . بيش تر از فوتباليست ھا

 روسوسه داشت، اما ب. بايد روی خودش کار می کرد. خدا کامل و قادِر مطلق تعريف می شود اما مسيح يک مرد بود

به . با ھمه مھربان بود. به خاطِر َمحبت و مھربانی اش الگو و قھرماِن من بود. شجاعت و راستی داشت. گناه غلبه کرد

  .می خواھم مثل او باشم! چه مردی. دوست داشتتو را ھرکه بودی . ردظلم، ستم، خشونت و استبداد سرخم نمی ک

يک روز وقتی ھشت ساله بودم، به صليب کشيده شدِن مسيح که تکليِف درس مطالعاِت کتاِب مقدس بود را نقاشی می 

ی و بی نقصی را  فکر کردن به اين بودم که چطور حيواناتی به اين زيبائۀشيفت. و طبيعت را. ھنر را دوست داشتم. کردم

  ..خدا ساخته بود

  .دنيا برايم شگفت انگيز بود

» ردينگ« خارج از شھر که در چھل مايلی لندن بود به نام ۀ کارگری بسيار فقير، در ملک ھای پراکندۀ در منطق

قريباً تماِم ت. خيلی راضی  بودم. ھيچ وقت از فقر خجالت زده نبودم. پدرم کارگر بود و مادرم خانه دار. زندگی می کردم

م ارزان يمدرسه مجانی بود، لباس ھا. ھر چيزی که نياز داشتم مھيا بود. کسانی که می شناختم ھمين شرايط را داشتند

] او[آن روزی ھم که صليب را نقاشی می کردم . مامان ھميشه در حاِل آشپزی بود. بودند و ھميشه تميز و اتو کشيده

ھوش . نوزده سالش بود. ال از من بزرگتر بوديازده س. نشسته بودم که برادرم آمدپشِت ميِز آشپزخانه . آشپزی می کرد

ھميشه حاضر جوابی می کرد و .  که می شناختم بود، اما خيلی گستاخ و پررو بودی خيلی ھای ديگرۀش به اندازکاوتذو 

و اين تسکين بزرگی بود . اشتمکليسا می رفتم و به خدا ايمان د. من پسِر خوبی بودم. خودش را به دردسر می انداخت

  . کارگرۀبرای مادری از طبق

شان به زندان ختم ي با توجه به جو و شرايطی که آن محيط داشت، بزرگترين آرزوی مادرھا اين بود که راه بچه ھا

ز پا خداپرست بار بياورند که دست ا] بچه ھا را[پس سعی خود را می کردند که . که دکتر مھندس بشوند نشود، نه اين

 درصد امريکائی ھا، مسيحی ھای ٧۵می بينيم که حدود ! اين بھترين سيستم است. خطا نکنند و مطيع قانون باشند

 درصد از ٠.٢ درصد از امريکائی ھا آته ئيست و ١٠. درصد زندانی ھا ھم مسيحی خداترس اند٧۵خداترس ھستند، 

  .زندانی ھا آته ئيست ھستند

  چرا به خدا اعتقاد داری؟: ی کشيدم که برادرم باب پرسيدداشتم نقاشی ام را م. بگذريم

  »   !باب« :اما مادرم يکباره مضطرب شد. اِل ساده ای بودؤس
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اگر خدائی .  بد بودباباِل ؤچرا از نظرش س. می داد» خفه شو«اين را با حالتی گفت که می دانستم در حقيقت معنی 

   پرسش ديگران و بحث در موردش چه مشکلی می توانست ايجاد کند؟ داشتم،اووجود داشت و من ھم ايماِن محکمی به 

  . اين را می دانست، مادرم ھم ته دلش اين را می دانستباب! اصالً خدائی نيست! صبرکن ببينم! آھان

  . و درعرِض يک ساعت آتئيست بودم و من شروع کردم به طرِح سؤال ھای بيشتر از خودم!  به ھمين سادگی

ولی چه اھميتی دارد؟ .  دروغ گفته بود؟ بله، حتماً من خدا دروغ گفته بود پس راجع به بابا نوئل ھم به ۀراگر مادرم دربا

  .ھديه ھا کماکان از راه می رسيدند

  :ھديه ھای آته ئيسِم تازه کشف شده ام ھم از راه رسيدند

  .زيبائی واقعی اين جھان. حقيقت، علم و طبيعت

تکامِل .  انگليس می توانست به آن برسدۀتئوری آنقدر ساده است که  فقط بزرگترين نابغاين . با تئوری تکامل آشنا شدم

فقط به دليلی برای . ديگر نيازی به فلسفه وجودی نداشتم. گياه ھا، حيوانات و ما؛ مای صاحب تخيل، عشق و شوخ طبعی

آبجو و پيتزا داليل کافيی بودند برای  آزاد، عشق، شوخ طبعی، موسيقی، ورزش، ۀزندگی کردن نياز بود که تخيل، اراد

  .زندگی

که حقيقت ھرچند . ش شدم بود که آن روز متوجھاين موضوِع ديگری. اما برای يک زندگی درست نياز به حقيقت داری

  .تکان دھنده يا ناراحت کننده، در نھايت رھائی و برتری به بار می آورد

  می دھد؟ائی عاً چه معنواق» چرا به خدا معتقد نيستی؟«اِل که ؤپس اين س

  .من فکر می کنم وقتی کسی اين سؤال را مطرح می کند، در حقيقت باوِر خود را مورد سؤال قرار می دھد

چرا اينقدر متفاوت ھستی؟ چطور تو ھم مثل ما شست و شوی مغزی نشدی؟ چطور جرأت می کنی «: انگار می پرسند

  » !ی م و به بھشت نخواھم رفت؟ لعنت که من احمقبگوئی

اما از آنجا که اين ديد متداول . بيائيد صادق باشيم، اگر کسی انساِن معتقدی بود می بايست خيلی آدم عجيبی به نظر بيايد

  .و توده پسندی ھست، به راحتی مورد قبول واقع می شود

به من «:  دارد جالب و فريبنده ایۀچون وعد. ست؟ واضح استا اصالً چرا خداباوری تا اين حد نقطه نظِر محبوبی

  ».ايمان بياور تا برای ھميشه زندگی کنی

  .له به جنبه معنوی محدود می ماند، چندان مشکلی نبودأن مسباز ھم تکرار می کنم اگر اي

 طورمن آن .  خوبی است برای زندگیۀفلسف» طوری با ديگران رفتارکن که انتظار داری با خودت رفتار شود«عبارِت 

  .کنمزندگی می

ھيچ . اما تنھا مسيحيت  نيست که شامل آن است. حتماً ھمين طور است.  به طور حتم بزرگترين ُحسن استبخشش ھم

  .کس صاحب خوب بودن نيست

دانستِن . پاداِش من ھمين جاست و ھمين لحظه. من انسان درستی ھستم و از اين بابت انتظار پاداش در بھشت را ندارم

  .که زندگی درستی داشته ام. ھماين است که کاِر درست را انجام می د

  » !اين کار را انجام بده تا در آتش جھنم نسوزی«. معنويت زمانی راِه خود را ُگم کرد که چماقی شد برای تنبيه مردم

  . اما خوب باش. در جھنم نخواھی سوخت

 


