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ايمان و باز هم ايمان؛ موهبتی که نمیتوانيم آن را رها کنيم و البته او نيز ما را پس نمیزند. در بطِن تجارب ايمانی میبايد زيست و از آن کام
وسههای آبدار است و گويی نوشدارويیست برای التياِم بیپناهِی ما. بله، چنانکه پيشتر آوردم ايماِن رابطهای گرفت. لبتر ايمان پر از ب

بينابينی مياِن انسان و خداست. رابطهایست که به قوِل مارتين بوبر از نوع روابِط «من-تو»يیست. رابطهای که اوالً بیواسطه است و در
ثانی نگاه شِیوارانه و کااليی در آن مطرح نيست. هر دو سوی رابطه فعالاند و متقابالً با يکديگر در کش و قوساند و مراوده. من در

توصيِف معنای ايمان آن را رابطهای درگيرانه و فراعقلی ناميدم و آوردم که ما از طريق اين موهبت به تجربٔه پناه میرسيم. يعنی آرامش و
سکينه میيابيم و آنگاه جهان را زيبا و زيباتر مینگريم.

خوب است دوباره به گفتههای پيشين برگردم و سپس ادامٔه بحث را پی بگيرم: "ايمان نوعی ارتباط با خداوند است. اين ارتباط با سيطره عقل
شکل نمیگيرد و تجربه نمیشود. ايمان نوعی در پرانتزگذاری عقل و از پرانتز درآوری دل است. من خدا را تعقُّل نمیکند؛ من خدا را با دل
درمیيابم. ارتباط عاقالنه با خدا ممکن نيست؛ ارتباط عاشقانه با او ممکن است... اين قصه، قصه ايمان است که چنين اموری را ممکن میسازد.
ايمان گوش سپردن به صدای دل است؛ گوش سپردن به صدای دلی که از خدا آگاهی يافته است. چنين کسی در ذيل ارتباط با خدا خود را
بازسازی مینمايد و لذا واجد امتيازات انسانِی منحصربهفردی میشود. درنتيجه اين ارتباط فرد خدا را پناه احساس میکند و از او آرامش
میيابد. اين است که هرگاه ياد او را زنده میدارد، آرام میگيرد و هرگاه از او آرام میگيرد، آرامش میبخشد: «همان کسانی که ايمان آوردهاند

». ايمان رسيدن به تجربه پناه از خدا و پناهندگی در اوست.]1[و دلهايشان به ياد خدا آرام میگيرد آگاه باش که با ياد خدا دلها آرامش میيابد
رسيدن به آغوشی است که از دِل رابطهای مثبت بيرون آمده است... ايمان غلبه دل است/بر عقل/در ارتباط با خدا. در ايمان انديشه برهانی يا
حسابگرانه حکمفرما نيست. فرد مؤمن از در عقالنيت وارد نمیشود و به فکر داشتههای آخر کار نمیافتد. تجربه مؤمنانه از جنِس عشق است
و عشق. فرد مؤمن عاشق است و عاشق آغوشطلب. ايمان نهايتاً (چنانچه آوردم) حصول به تجربه پناه است. تجربهای که پناهجويش مؤمن است

.]2[و پناهدهندهاش خدا..."

بله، ايمان رابطهایست از نوِع دگر. از سويی شورآفرين و از سويی آرامشبخش. ايمان اقيانوس ژرفیست که اگرچه میدانی هيچگاه به پايان
آن نمیرسی اما دوستداری همچنان در آن شنا کنی. در چنين ساحتی فرد باورمند دست از محاسبهگری میکشد و به قول سهراب"در پی آواز
حقيقت میدود". میدود و با آستيِن پيراهن خود عرقهای روی پيشانیاش را پاک میکند و همچنان به دويدن ادامه میدهد. قرار نيست که همٔه
شئوناِت زندگی ما از جنِس امور عقلی و عقالنی باشند و از طريق استدالالت فلسفی به چنگ دربيآيند. عقل هست اما تا جايی. میبايد فضايی را
باز کنيم و همانگونه که به فرآوردههای عقل و عقالنيت بها میدهيم، به دل نيز بها بدهيم. ايمان همان رابطٔه نيز براِی امور دالنه و فراعقلی 
عاشقانه و مجذوبانه با خداست و هرآينه میتواند آدمی را به آرامش و طمأنينه برساند. من قلباً باور دارم که ايمان را حتا با بوالفضولیهای

 همراه است اما پس از چندی میايستد و توان همراهیاشدلهرچه تمامتر عقل نيز نمیتوان دريافت و نمیتوان تجربه کرد. عقل تا جايی با 
 دست بکشيم و همانند مثاِل زير تنها روشنايی حاصل از تير چراغ برق را نبينيم: "مرد در ديروقت شبعقلنيست. میبايد کمی از پرستش 

دسته کليد گمشدٔه خود در زير حلقٔه نور تير چراغ برق بود و رهگذری از او پرسيد: شما مطمئين هستيد که دست همينطور مدام در جستجوی 
".]3[کليدتان را همينجا گم کردهايد؟!  و مرد در جوابش گفت: نه، ولی اينجا روشنتر است!

تا اينجا اختصاراً به معنای ايمان پرداختم و از حاال به اصل قضيه میپردازم. اصل قضيه چيست؟! دکتر سروش دباغ در کتاب خواندنی خود
سپهری» و در فصل " پاکِی آواِز آبها" به بررسی و ايضاح «اصناف ايمانورزی» پرداخته و از چهار صنف آن پرده «فلسفه الجوردی 
برداشته. البته ايشان اندکی بعد صنف پنجمی را به اين اصناف چهارگانه افزوده و حجت را تمام کرده. نظرگاه اين فيلسوف اخالق به خوبی نشان

" بگيريم. ممکن است صنِف ايمانورزیتوليدخطيکمحصوالِتمیدهد که ما تنها يک شيؤه ايمانورزی نداريم و نمیبايد ايمان را به مثابٔه"
اوت باشد و اصًال با يکديگر جور درنيآيد. فیالحال، نگارنده در اين مجال میخواهد بداند که ايمان به معناِی من از صنف ايمانورزی شما متف
آورده ـــ يعنی: به معنای رابطٔه بينابينی و «من-تويی» با خداـــ با کدام صنف از «اصناف ايمانورزی» مورد نظر سروش دباغ ربط و نسبت

دارد و در دل کدام نوع میگنجد. آيا میتوان به راحتی چنين ايمانی را صنفشناسی کرد؟! و يا میبايد اندکی انعطاف به خرج داد؟! 

حال، پيش از اعالمِ موضع مختار خود خوب است به «اصناف ايمانورزِی» مورد نظر اين نوانديش برجستٔه دينی نگاهی بياندازيم و مختصری
از آن را بازگو کنيم. پنج صنف ايمانورزی مندرج در ديدگاه سروش دباغ چنيناند:

«ايمانورزی معرفتانديشانه»،
«ايمانورزی شورمندانه»

«ايمانورزی از سر طمأنينه»،  
«ايمانورزی آرزومندانه»، و:

«ايمانورزی شکاکانه.
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صنف نخست ايمانورزی(ايمانورزی معرفتانديشانه) بيشتر رنگ و لعابی فلسفی دارد: "در اين سنخ از ايمانورزی، متعلق ايمان از جنس
به نحو4 و حجيت معرفت شناختی3گزاره است؛ گزارهای که مشمول صدق و کذب واقع میشود و میتوان درباره محتوای صدق آن   

 نيز5بيناالذهانی گفتگو کرد و دعاوی ايمانی را ارزيابی معرفتی کرد؛ از اينرو میتوان اين سنخ از ايمانورزی را ايمانورزی گزارهای 
ناميد. مثًال گزارههايی نظير " خداوند وجود دارد" و "تک تک انسانها در روز جزا بايد پاسخگوی اعمالی باشند که در دنيا انجام دادهاند"، را
در نظر آوريم. مطابق با اين تلقی، مؤمن کسی است که ادلهای له اين مدعيات اقامه کرده، اين گزارهها را موجه و معرفت بخش انگاشته، آنها
را در نظام معرفتی خويش جای میدهد. متکلمان مسلمان و مسيحی نظير خواجه نصيرالدين طوسی و توماس آکوئيناس چنين درک و تلقیای از

". اما «ايمانورزی شورمندانه» "از سنخ احوال اگزيستانسيل است و با]4[ايمان داشتند و محتوای معرفتی پررنگی برای مقوله ايمان قائل بودند
قبض و بسط و جزر و مد و زير و زبر شدن و تالطمهای وجودی عجين است. در اينجا احوال قبضی به همان ميزان در ايمانورزی مدخليت
بحثهای و  استداللورزی  با  نسبتی  که  ايمانی  داشتند،  ايمان  از  تلقیای  چنين  عرفا  عموم  اسالمی،  سنت  در  بسطی.  احوال  که  دارند 
معرفتانديشانه ندارد و مطابق با آن، مؤمن کسی است که با طوع و رغبت دل به يار میسپارد و رهسپار خانه دوست میگردد و به شنيدن و

". "شورمندی، گرما، اراده، اميد، خشوع و]5[گفتن درباره مقوله ايمان بسنده نمیکند و در پی ديدن و چشيدن و در آغوش گرفتن آن است...
". اين فيلسوف اخالق در خالل توصيف اين صنف ايمانورزی به ذکر گفتاری از محمد]6[خطر کردن از مقومات اين نوع ايمانورزی است...

مجتهد شبستری میپردازد که آشکاراً به کار اين جستار نيز میآيد:" ايمان يک امر ورزيدنی است و بايد هميشه زنده و پويا بماند... مسئله و
دغدغه «مؤمنان» گوش سپردن و شنيدن يک خطاب و خبر است و راه افتادن و رفتن در پی آن خطاب. به همين دليل آنها يک حرکت وجودی

فامنابربکمآمنواانلاليمانينادیمنادياسمعناانناربنامیکنند، نه حرکت استداللی فلسفی...من هميشه تحت تأثير اين آيه قرآن بودهام که: 
". در کنار]8[ايمان همانا شنيدن آن خطاب و پاسخ مجذوبانه دادن به آن و رفتن به دنبال آن است و آينده را هم با اميد ــنه با استداللــ پرکردن

اين دو صنف، «ايمانورزی از سر طمأنينه» برگرفته از افکار «لودويگ ويتگنشتاين» فيسلوف تحليلی معاصر است. "لودويگ ويتگنشتاين در
»]9[کتاب فرهنگ و ارزش از نوعی ايمانورزی سخن میگويد که مانند ايمان شورمندانه نيازی به دليل ندارد، اما از جنس «حکمت سرد

است؛ ايمانی که برخالف ايمان کير کگوری، غير شورمندانه است و عاری از عواطف و احساسات قوی. تو گويی در اين نوع ايمان ورزی،
مؤمن منفعل است و دچار ايمان میشود؛ برخالف ايمان ورزی شورمندانه که در آن، مؤمن، به سراغ ايمان میرود و زير و زبر میشود و آنرا
فراچنگ میآورد. سکينه و آرامش و طمأنينه از مقومات اين نوع ايمان ورزی است؛ سالکی که با جهان بر سر صلح است و متعلق ايمان او،
بدون اقامه دليل به دست آمده است؛ چرا که بی نياز از دليل است... در ايمان گرايی ويتگنشتاينی که توأم با سردی و انفعال و طمأنينه است،
گزارههای ايمانی، بسان امواج آرامی که در عمق و بستر دريا در جريانند؛ در زمره «جهان- تصوير» مؤمن به حساب میآيند؛ ايمانی که قوام
بخش نحوه زيست مؤمنانه است و با ورزيدن و اشتغال به بازی زبانی ايمان تقويت میشود. در اين تلقی، مؤمن کسی است که با طمأنينه و

يعنی]10[آرامش و سردی به سروقت امر بیکران میرود و احوال خوش معنوی را نصيب میبرد ايمانورزی،  اّما چهارمين صنِف   ."
«ايمانورزی آرزومندانه»: "ناظر به احوال ندانمانگار و ملحدی است که دغدغه زيستن در ساحت قدسی را دارد و از پی دارد و از پی آن
روان میشود؛ هر چند به وجود امر قدسی در اين جهان باور ندارد و يا درباره آن حکم به تعليق حکم میکند. شخصيتهايی چون قديس مانوئل
در رمان هابيل و يا ژان در رمان ژان باروا کمابيش چنين احوالی دارند و میتوان دغدغههای ايمانی و اگزيستانسيل ايشان را ذيل ايمان
آرزومندانه صورتبندی کرد؛ کسانی که جهان را خاکستری و مهآلود و سرد تجربه میکنند؛ در عين حال دغدغه زيستن در ساحت قدسی گريبان
ايشان را رها نمیکند. قديس مانوئل، کشيشی است که ديگر به آموزههای آئين مسيحيت باور ندارد؛ اما از غسل تعميد دادن ِانسانهای ديگر دست
نکشيده؛ در کسوت کشيش به اين کار میپردازد. در عين حال، دغدغههای ايمانی همچنان با مانوئل هست؛ آئين و مناسک دينی را به جا
میآورد، بدون اينکه باور متافيزيکی داشته باشد و يقين و سکينهای را نصيب ببرد. از سوی ديگر، شخصيت لوس در رمان ژان باروا يادآور
ملحدی است که با اين نحوه از زندگی خويش خوش است و دغدغه زيستن در ساحت قدسی را کنار گذاشته و فراموش کرده است؛ شبيه به
احوالی که از ديويد هيوم در آخر عمرش نقل شده؛ او عذر کشيشی را که بر بالين او حاضر شده بود، خواست و به او گفت که احتياجی به

". و نهايتاً «ايمانورزی شکاکانه» به عنوان پنجمين و آخرين صنف "عبارت است از ايمانی که شخص در آن]11[سخنان و دعاهای او ندارد...
دغدغه امر قدسی را دارد اما ذهناش پر ازا گير ئ گرفتها و اشکاالتیست که جان و ضمير او را خميده است. در جهان جديد خصوصاً ما با
اين تصوير و تلقی از ايمان بيشتر مواجهيم. شکا ممکن است به من بگوييد مگر میشود ايمان در کنار شک باشد؟! مگر میشود از کسی سراغ
گرفت يا از نحوهای از ايمانورزی که از جنس شک باشد؟! من به شما پاسخم مثبت است. تأکيد میکنم، اگر از فقيهی بپرسيد يا تقسيمبندی فقهی
در باب ايمان بکنيد البته که نه! چون شما يا پای در وادی ايمان نهادهايد يا پای در وادی کفر و از ايمانورزی خارج شدهايد. اما اگر شما
دغدغدههای ايمانی را جدی بگيريد، کسی که همچنان شکاک است، سؤالهای جدیای دارد و گشوده است نسبت به حقيقت و در وادی شک و
ايمان و در جدال شک و ايمان در روند و آيند است، مطابق با اين تصوير و تلقی همچنان مؤمن است. هرچند با مؤمن ارتدکس فاصله دارد.
ايمان مقابل يأس مینشيند نه مقابل شک، و مطابق با اين تصوير کسی که همچنان دغدغههای وجودی دارد و بين پرو خالی بودن عالم احياناً

.]12[نوسان میکند شک گريبان او را چاک کرده است همچنان در واردی ايمان است..."

پر واضح است که ايمان ايضاحی در سطور گذشته هرگز از جنس «ايمانورزِی معرفتانديشانه» و «ايمانورزی آرزومندانه» نيست. چنانکه
آوردم ايمان مثابٔه رابطٔه بينابينی و «من-تويی» با خدا هرگز از مسير استداللورزیهای فلسفی و حتا قوانين حاکم بر منطق به چنگ در نمیآيد
و عقل و عقالنيت را پس از جايی دريبل میزند. ايمان به معنای آورده مرتبٔه باالتری از وجوِد انسانی را به نمايش میگذارد و هرگز در
محدودٔه قوای ادارکی محبوس نمیماند. در مسير ايمان میبايد دالنه به اقيانوِس عشق زد و تا میتوان شنا کرد. همچنين، الزم به گفتن نيست که
«ايمانورزی آرزومندانه» نيز هرگز با نگاه اين جستار جور در نمیآيد و اصًال نيازمند اندکی انتقاد است. اين قلم برآن است که اساساً حسرِت
داشتن ايمان را نمیتوان نوعی ايمانورزی قلمداد کرد و آن را جزو اصناف پنجگانه به حساب آورد. در بهترين حالت چنين نگاهی تنها آرزويی

"ايمانی کهدردمندانه و آيندهنگرانه است و میتواند اندکی مسکِن روانی باشد. مهمترين مؤلفٔه ايمان باور به وجود ساحت قدسی در هستیست و 
. من مايلم صنف چهارم از «اصناف ايمانورزی» را تنها "آرزوِی داشتن ايمان در هالهای ازخدا را به حالت تعليق درمیآورد،" ايمان نيست

افسوس"بنامم و مرز آن را از ديگر اصناف جدا کنم.

معهذا، بسيار کوتاه بياورم که پنجمين صنف از «اصناف ايمانورزی» ــيعنی «ايمانورزی شکاکانه» ـــ نيز با ايمان به معنای رابطٔه «من-
تويی» و بیواسطه با خدا کمترين ربط و نسبت را دارد و چندان به آن متمايل و نزديک نيست.

اّما از اين ايمانورزیها که درگذريم نوبت به «ايمانورزی شورمندانه» و «ايمانورزی از سر طمأنينه» میرسد. اندکی دقت در توصيِف ما از
ايمان نشان میدهد که چقدر اين معنا نزديک به صنف دوم است. ايمان حرکتیست شورمندانه و خروشان در مسير خدا. انجذاب در رابطٔه
بیواسطهایست که از هر سو بیکرانه دِل آدمی را میربايد و فرصِت تصميمگيری را از او میستاند. اگرچه ايمان در آگاهی فرد مؤمن رخ
میدهد، اما او چندان هم مختار نيست. او میداند که واجِد تجربهای روحانی شده است، اما نمیداند اين تجربه دقيقاً از چه سنخیست؟! زباِن او
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خيرگی توان توصيف و تصويرسازی شهودات و دريافتهای خود را ندارد و کامًال معترف است به ناتوانی. در تجربٔه از فرِط حيرت و 
 ما را شيدا میکنند. نگار ما طنازانه ابرو مینمايد و جلوهگيری میکند و رویحافظ همزمان به ميدان میآيند و به قولرازونازايمانی

میبندد و اينگونه عطِش عشق و وابستگی را در ما شعلهورتر و شعلهورتر میسازد. به قول معروف، دِل ما را آب میکند و به ما جرعهای
مینوشاند و دست میشويد:

تا عاشقان به بوی نسيمش دهند جان
بگشود نافهای و دِر آرزو ببست

 شيدا از آن شدم که نگارم چو ماه نو
]13[ابرو نمود و جلوه گری کرد و رو ببست

" است. در اينجا نازآلودی خدا زيبايیهاِی معنوی وپردهومنظره. ايمان توأمانِی"راز میبينيم و هم نازبله، ما در رابطٔه ايمانی هم خدا را 
روحانی را برای ما به بار میآورد و رازآلودی او سرندگی و ليزی امر قدسی را. ايمان تجربه کردِن همزمان حضور و غياب خداست. او خود
را به ما نشان میدهد و رخ میدزدد. او اينگونه چنان شور شيرينی در ما به وجود میآورد که نگو. تجربهای پر از وجد و حيرت و شورمندی.
آدمی در چنين فضايی پارادوکسنمايی هرگز احساس بیفايدگی نمیکند و اين کار را عبث نمیانگارد. او خود را «دچار آبی دريای بیکران»

يعنی عاشق» سهرابوار میگويد: «دچار  و  تجربهای]14[میبيند  با خدا  و «من-تويی»  معنای رابطٔه بیواسطه  به  ايمان  . معالوصف، 
حيرتبخش و شورآفرين است و آدمی را به سمِت افقهای دور میبرد. فرد باورمند در اين رابطه هم امر قدسی را طناز و معنوی درمیيابد و

.   رازونازهمزمانهم او را از درِک تمام و کمال دور و سرخورنده. او را همزمان پيدا و ناپيدا و (چنانکه آوردم) 

ای مورد نظر اين مجال بسيار به صنف «ايمانورزی شورمندانه» نزديک است و اصًال از بسياری جهات با آن همخوان بنابراين، ايمان به معن
است. چه از قول سروش دباغ: "پا در راه ناروشن و نا معلوم نهادن و به اميد سربرآوردن انفتاح و گشايشی، سرمايه را خرج کردن و شعله

".]15[خواری پيشه کردن از مقومات ايمان شورمندانه است

حال، چنانکه در جستارهای پيشين نيز آوردم نگارنده برآن است که ايمان به معناِی رابطٔه بينابينی با خدا میتواند برای فرد باورمند واجِد
«تجربٔه پناه» باشد و خستگیهای او را در کند. ما از طريق رابطٔه بیتکلف با امر قدسی میتوانيم به مأمن الهی پا بنهيم و آرامش و امنيت را
دريابيم. در اين مسير برداشتن هر گامی خود به تنهايی عين رسيدن است و در دِل خود حامِل پشتيبانی و پناهيابیست. فرد باورمند در برابر امر
قدسی شورمندانه به راه میافتد و اصًال راهش سالمت و آرامش است. ايمان در عيِن شوريدگی طمأنينگیست؛ دآلرامیست؛ سکينٔه قلبیست.
مؤمن با وجود خروشانی و انجذاب، آرام و آرامبخش است و ضربان تند قلباش نه ُکشنده، جانآفرين است. ايمان حامل تجربٔه پناه است در

ُوُبلحظه لحظٔه طربناکی و هيجان و حيرت: " ُل ِنُّ اْلق ِ تَْطَمئ ِِذکِر هللاَّ ََال ب ِ أ ِِذکِر هللاَّ ُْم ب ُه ُوب ل ُ ِنُّ ق َِّذيَن آَمنُوا َوتَْطَمئ / همان کسانی که ايمان آوردهاند وال
".]16[دلهايشان به ياد خدا آرام میگيرد آگاه باش که با ياد خدا دلها آرامش میيابد

حال، به صنف «ايمانورزی از سر طمأنينه» و مفاد آن توجه کنيد. در اين صنف، ايمان نيازمند هيچ دليلی نيست و بیاستدالل معرفتبخش
است. نتيجٔه چنين ايمانورزیای صلح با جهان است و آرامش و سکينه. فرد شورمند نيست، اما آرام چرا. «ايمانورزی از سر طمأنينه» ايمان

 آن را انفعالی و آرامشبخش میانگارد.لذارا نتيجٔه «حکمت سرد» میداند و 

معالوصف، نگارنده بر آن است که ايمان مورد نظر در اين مجال همچون «ايمانورزی از سر طمأنينه» آرامشبخش و سکينهآور است، اما نه
ح. طمأنينٔه ايمان از فرط «رابطٔه من-تويی» و شورمندانه با امر قدسیست و هرگز برآيند انفعال يا برکنارِی انفعالی و بیرو به صورت 
ويتگنشتاينی نيست. میتوان دلی خروشان داشت اما دآلرام بود. ايمان تحقق چنين اتفاق پارادوکسی را تضمين میکند و آرامش را با شوريدگی

پيوند میزند.

 از حيِث آرامشبخشی و سکينه به صنف «ايمانورزِی از سر طمأنينه» تعلق دارد اما هرگز همانند آن سرد و انفعالیايماننتيجتاً در نگاه اين قلم 
نيست. چنين ايضاحی شورمندی ايمان را نيز در نظر میگيرد و آن را در پرانتز نمیگذارد. ايمان، رابطٔه بیواسطٔه شورمندانٔه آرامشبخش با

امر قدسیست.

ماحصل
در اينجا با استفاده از چارچوب نظری «اصناف ايمانورزی» دکتر سروش دباغ  ـــفيلسوف برجسته اخالق ــــ به ايضاح درک و تلقی خود از

. اصًال هم ايمان شورمندانٔه ازآرامشبخش باشد و هم شورمندانهمقولٔه ايمان پرداختم و نشان دادم که ايمان به تعبير آورده هم میتواند و میبايد 
آرامش تهی ناکامل و مذموم است و هم ايماِن انفعالی با شور بيگانه.

پورفرجحسين
شانزدهم آبانماه هزارو سيصدو نود هفت

https://t.me/hosseinpourfaraj

» که با وجود مشغلههای  فراوان گشوده روی نسخٔه مقدماتی و نهايی اين مقالهدباغسروشدکتر* در اينجا جا دارد از استاد عزيز و نازنينام «
را خواندهاند و با نکتهسنجیهای دقيقشان مرا در جهت هر چه بهتر نوشتن آن ياری کردهانٍد، کمال سپاس و امتنان را داشته باشم؛ دست ايشان

را به گرمی میفشارم.
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