
 ایمان یا بی ایمانی ؟؟

  
 بسیار را رنتوتو پاییز. رسدمی راه از پاییز نرمک نرم و رفته حاقم به داغ تابستان شده، آغاز سـپتامبر  ماه اسـت  روزي چند

 گاهی از هر گراید؛می نوازي چشــم ارغوانیِ و زرشــکی و زرد به درختان هايبرگ دارد؛ معتدل هوایی دارم؛ دوســت
 ... . دهد می نوازش را صورت و دست پوست و نوازدمی فضا در انگیزي دل و خوش بادهاي

نم؛ انگار کآب و رنگ را در کانادا تجربه می امسال، هفتمین باري است که پاییزِ خوش». گذرداین قافله عمر عجب می«
ــال    ــت سـ ــفه اخالق «نتو آمدم و خود را براي تدریسِ بـه تور  2011دیروز بود کـه در آگوسـ در دپارتمان » تطبیقیفلسـ

 »...میاد باد آن روزگاران یاد باد«کردم: آماده می» مطالعات تاریخی«

ــته،  ــال گذش ــگاه تورنتو آمده» مطالعات ادیانِ«به دپارتمان  از ســپتامبر س ــاي دلدانش ــر پام، فض ــر و نش با  ذیري دارد. حش
ا اند، همچنین نشـسـت و برخاســت ب  شـناســی کار کرده هاي مختلف دینهاي زیسـتۀ متکثر که در حوزه جربههمکارانِ با ت

ــینه اي، امریکاي التینیدانشـــجویان متنوع کانادایی، اروپایی، آســـیاي شـــرقی، خاورمیانه ی و معرفتیِ هاي تربیت... با پیشـ
راخ ات را فبخشد و هاضمهجهانت را وسعت می -...، زیسـت  رنگارنگ مسـیحی، اسـالمی، یهودي، بودیسـتی، زرتشـتی    

هاي می شناسند و می بینند، این نحوه نظر و عبوسِ در داخل کشورکه فقط دور و بر خود راکند. کاش، جماعت تنگمی
ه مدارا محور جهانی ک -شان فراخ شود، زیستجهان-زیسـت متنوع و دنیاي گسـترده را ببینند و لمس کنند؛ بلکه زیست  

ذاشت و هاي زندگی احترام گبه دیگر سبک سلوکی خود، عمیقاًتوان با حفظ نگرش و مشیِ معرفتی و است و در آن می
 .آمیزي پیشه کردها همزیستیِ مسالمتبا آن

ــتـه، در میـان کـارهاي موظفی     45 – 40 طی ــان لذت بردم: ام، چند کتاب خواروز گـذشـ ایمان یا «ندم و از خواندن شـ
، نوشتۀ آنتونی »Descarts« نوشتۀ محسن شعبانی و، »داريخویشی و خویشتنبی«، ترجمۀ علی اصغر بهرامی، »ایمانیبی

 .کنی

، متضـمنِ مکاتبات اومبرتو اکو و کاردینال مارتینی است؛ افزون بر موضوعاتی که در این اثر به بحث  »ایمانیایمان یا بی«
ذاب و جنویس و فیلسوف الادري و یک اسقف کلیسا در روزگار کنونی، شـده، نفسِ مکاتبات میان یک رمان گذاشـته  

هاي خویش، مارتینی را با نام خود و فارغ از عناوین و القابی چون اسقف و آموز است. جالب است که اکو، در نامهدرس
ــکل         ــا این امر مشـ ــارتـیـنی نیز ب ــال مـورد خـطــاب قـرار داده، م ــ  کــاردیـن ــال کرده اسـ ــتقب ــدارد و از آن اسـ  ت.ی ن

انی، با تکیه فان خراسیان تجربۀ عرفانی و اخالق در سنت عرمتکفل بحث از ربط و نسبت م» داريخویشـی و خویشتن بی«
یزید و از با» شیخویبی«کردن مفهوم ید ابوالخیر اسـت. نویسنده با وام یزید بسـطامی، ابوالحسـن خرقانی و ابوسـع   بر آثار با

بندي صورت ه رااسـتشـهاد مبسـوط به آثاري که در حوزة عرفان خراسـان و فلسـفۀ عرفان نگاشته شده، به نیکی این رابط     
 .کرده است

ــیل می   ــگاه واریک تحص ــجویی، روزگاري که در دانش ــت کردم، کارهاي کنی را میدر زمان دانش خواندم. خاطرم هس
ــفۀ او، در زمرة کتاب   ــتاین، همچنین تاریخ فلسـ ــفه ویتگنشـ خواندیم. کنی، هایی بود که باید میکتـاب کنی دربارة فلسـ

ارت را به دکهاي زیادي از کتابش دربارة فلســفۀ بخش ن و سـلیسـی دارد؛ اخیراً  فیلسـوف خوش تقریري اسـت و قلم روا  
ــبب برگزاريِ دورة  خواندم؛ از خواندن آن اوقاتم خوش شــد و روزگار ســپري شــده را یاد کردم.   » فلســفه دکارت«س

  ... . کنمخواندنِ آثار فوق را به همۀ دوستان و عزیزان پیشنهاد می


