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معرفی کتابی که به یکی از مهمترین چالشهای معرفتی بشر
پاسخ میدهد :ایمان یا بیایمانی؟

از امبرتو به کارلو

زهرا طالبی :همهی ما برای یک بار
هم که ش�ده به چیس�تی و چرایی
ایم�ان فک�ر کردهای�م و احتم�اال
س�ؤالهای فراوانی درب�ارهی این
موضوع در ذهنمان نقش بسته« :ایمان چیست؟
بشر چه نیازی به ایمان دارد؟ آیا ایمان یک نیاز
روحی و معنوی اس�ت؟» و صدها سؤال دیگر که
متأس�فانه گاهی بیپاس�خ میمانند .تقابل بین
ایمان و بیایمانی موضوع تازهای نیس�ت بلکه
از هزارهه�ای قب�ل دغدغهی بزرگ بش�ر بوده
است .درست از زمانی که خداوند انسان را آفرید
و پ�س از نافرمان�ی آدم و حوا آنه�ا را در زمین
س�کونت داد .آدم و حوا به دلیل تمرد از دستور
حضرت حق از بهشت رانده شدند تا در سیارهی
رنج دوران تبعید ابدی خود را س�پری کنند؛ هر
چند حسرت بازگش�ت به بهش�ت و زندگی در
جوار پ�روردگار ،هرگ�ز از دل آدم و حوا بیرون
نرفت .راس�تش هر وقت به این داستان عجیب
و غریب فکر میکنم ،ناخ�ودآگاه این مصرع در
ذهنم با صدایی محزون تداعی میش�ود« :یک
عدد س�یب کجا؟ این همه تبعید کج�ا؟» قطعا
نمیتوان مدعی شد که نافرمانی آدم و حوا از روی
بیایمانی بوده .ش�اید این یک تصمیم اشتباه و
صرفا از س�ر غفلت بود که چنین سرنوش�تی را
برای آدم و آدم�یزاد رقم زد .البت�ه هر چهقدر
هم مایه از نقش ابلی�س بگذاریم ،باز نمیتوانیم
منکر اختیار انسان شویم؛ چرا که ابلیس اغواگر،
کاری بیشتر از وسوس�ه نمیتوان�د انجام دهد.
پس اینکه م�ا مرتکب گناه میش�ویم ،اغلب از
روی اختیار خودمان است .ش�اید اگر آدم و حوا
هم تصمی�م نمیگرفتند که ب�ه درخت ممنوعه
نزدیک شوند ،تا ابد در بهشت میماندند و ما نیز
هیچ وقت پا روی زمین نمیگذاشتیم و هیچ گاه
مسئلهی ایمان و بیایمانی به پرسش همیشگی
ابنای بشر تبدیل نمیشد .به احتمال زیاد همهی
ما کتابهایی مطالعه کردهایم برای پاسخ به این
س�ؤال که «چرا باید ایمان داش�ته باشیم؟» در
ادامهی این یادداش�ت به معرفی کتابی متفاوت
در این زمینه میپ�ردازم« .ایمان یا بیایمانی؟»
مجموعهی مکاتبات بین یک نویسنده «امبرتو
اک�و» و ی�ک کش�یش مس�یحی «کارل�و ماریا
مارتینی» اس�ت .روزنام�هی ایتالیایی الکورهرا
د السرا از این دو اندیش�مند دعوت میکند که
ی دیدگاههای
در قال�ب نامهنگاری ب�ه مبادل� ه 
خود بپردازند ت�ا محصول ای�ن نامهنگاریها را
در صفحات خود منتش�ر کند .این ایدهی جالب
روزنامهنگارانه اندکی بعد به ش�الودهی «ایمان
ی�ا بیایمانی؟» تبدیل میش�ود .کتاب�ی مهم با
بنمایهی اعتقادی و البته اجتماعی که تا کنون
به چند زبان دنیا ترجمه شده.
امبرتو اکو متولد س�ال هزار و نهصد و س�ی و دو
در الس�اندرا از ش�هرهای منطق�هی پیدمونت
ایتالیا اس�ت .اکو ابت�دا به تحصی�ل نظریههای

زیباییشناس�ی در س�دههای میانه میپردازد.
پ�س از آن در رش�تهی نشانهشناس�ی ک�ه از
ش�اخههای مهم شجرهی فلس�فه است تبدیل
به یک دانش�جوی نامدار میشود و تز خود را در
دانش�گاه تورین در باب زیباییشناسی توماس
آکوین�اس ارائه میده�د .اکو بعدها در س�مت
استاد نشانهشناسی دانشگاه بولونیا کتابهای
زیادی نوشت مثل «آونگ فوکو» که از مهمترین
رمانهای او محسوب میشود.
کارلو ماریا مارتینی که سال هزار و نهصد و بیست
و هفت در تورین ایتالیا به دنیا آمد ،در رش�تهی
فلسفه و الهیات به تحصیل پرداخت .او در سال
هزار و نهصد و پنجاه و دو در کس�وت کشیش به
عضویت فرقهی یس�وعیان (ژزوئیتها) درآمد
و از آغاز س�ال ه�زار و نهصد و هش�تاد و هفت،
مدیر دانش�گاه گریگوری رم شد که معتبرترین
دانش�گاه کاتولی�ک جه�ان اس�ت .مارتینی با
تحصیالت وسیع انسانی خود از دانشوران نامی
در زمینهی عهد جدید کتاب مقدس محس�وب
میشود.
آغازگر این مکاتبات ارزشمند ،امبرتو اکو است
که اولی�ن نام�هاش در کتاب «مش�غلهی ذهنی
نادینی نس�بت به روز پازپس�ین نوی�ن» چاپ
میش�ود .اکو در ابتدای نامه توضیح میدهد که
قصد ندارد مارتینی را ناظر بر کسوتش «کشیش»
خط�اب کند بلک�ه میخواه�د او را تنه�ا با نام
خودش و ب�دون توجه به مقام�ش مخاطب قرار
ده�د .مارتینی چندی بع�د نام�هی اول اکو را با
این عنوان پاس�خ میدهد« :امید نقطهی پایانی
است بر پایان» .مارتینی در ابتدای نامه موافقت
خود را با اینکه این نامهنگاریها بدون توجه به
منصبشان باشد اعالم میکند و یادآور میشود
که اناجیل چهارگانه نیز چندان به القاب و عناوین
روی خوش نشان نمیدهند و جمالتی را در این
مورد از کتاب مقدس متذکر میش�ود .مارتینی
معتقد است اگر با القاب یکدیگر را خطاب کنند
درگیر نقش میش�وند و دیگ�ر نمیتوانند خود
واقعیش�ان را بروز دهند .در پشت جلد «ایمان
ی�ا بیایمانی؟» میخوانیم« :درس�ت اس�ت که
مارتینی از دیدگاه مسیحیت و دین حرف میزند
و اکو از بعد دیگری به رویدادهای جهان و انسان
ن�گاه میکند اما ه�ر دو در نهایت ب�ه یک فصل
مشترک میرسند :خدمت به نوع بشر و رعایت
حرمت انس�ان» .ای�ن کتاب با س�بک متفاوتی
که در نامهنگاری دارد ،بس�یار روان و دلنشین
است و بدون شک میتواند پاسخگوی برخی از
سؤالهای ما در حوزهی ایمان و بیایمانی باشد.
توصیه میکنم اگر این کتاب را نخواندهاید ،حتما
بخوانید و اگر خواندهاید ،یک ب�ار دیگر آن را با
دقت بیشتر مطالعه کنید« .ایمان یا بیایمانی؟»
با ترجمهی علیاصغر بهرامی توسط مؤسسهی
انتشاراتی نشر نی منتشر شده و نسخهی صوتی
آن نیز در سایتهای معتبر موجود است.

