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چکیده
اعمال و رفتار بهلحاظ اخالری در یک سطح ناستند و فهم اولو یت نها در میواردی چیون تعیارضهیای اخالریی
ّ
اهمات ویژهای دارد؛ برای دستاابی به این اولو یت ،باانات دینی بیا ذکیر «خاسیتگاههیا»« ،کلایدها»« ،رلیههیا» و
«رأس» در ترسام ارزشهای برتر به ما کمک کردهاند؛  ،اما بررسی مصادیق هرییک از نهیا میا را بیا ایین پرسیش
مواجه میکند که چگونه بان این تعابار به ظاهر ناسازگار در هریک از موارد ذکر شده ،انسجام برریرار کنیام؟ بیرای
پاسخ به این پرسش ،از روش توصافی۔تحلالی بهره گرفتهایم و پیس از بایان مصیادیق هرییک از ایین گونیههیا در
روایات ،بان این مصادیق به ظاهر ناهمگون با استفاده از توضاحات خیود ایین رواییات ،رواییات دیگیر و تحلایل
عقلی ،ارتباط برررار کردهایم؛ در کلادها ،نمونههای ذکر شده هر یک از جهتی برای تعقل و یرکت اهمایت دارنید،
مصادیق ذکر شده برای خاستگاهها ناز هر یک از منظری ریشیه دیگیر گیزارههیای اخالریی بیهیسیاب میی ینید،
ّ
همچنان در «رلهها» و «رأس» ناز برای نفی ناسازگاری ظاهری ،مییتیوان از یاثایتهیا و جهیتهیای مختلیف
استفاده کرد و در مجموع بررسی دادههای هر یک از باانات ذکر شده ،نشاندهنده ن است کیه مییتیوان بیا تبایان
ْ
جهت و مراد روایات از اولو یت ،بان این مصادیق به ْ
ظاهر ناهمگون انسجام برررار کرد.
ِ
کلیدواژهها
اخالق نقلی ،اولو یت اخالری ،گونههای باان اولو یت اخالری ،تعارض اخالری ،رأس االسالم  ،کمال الدین.
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گونههای بیان اولویت اخالقی در روایا

تردیدی ناست که اعمال و رفتار به لحاظ اخالری در یک سطح ناستند و هر یک با توجه به مایزان
تنثار در صعود یا سقوط دمی ،نمره متفاوتی در نظام ارزشی خواهند داشت .درک ایین تفیاوتهیا
هماشه سان ناست و عدم شناخت صحاح این تفاوتها سبب میشود تا هنگام بروز تعارضیات
اخالری ،تعاان رفتار مناسب با دشواری روبهرو شود.
متقنترین روش در شناخت برتری و تفاضیل در چنیان اعمیال و رفتیاری ،رجیوع بیه ییات و
روایات است که با این مراجعه مشخص میشود این منابع با بهرهگاری از گونههای باانی مختلف
به باان موارد دارای تفاضل و برتیری پرداختهانید و راهیی بیرای تعایان گزینیه برتیر در تعارضیات
اخالری پاشاروی ما گذاردهاند و برای نمونه ،اگر امری را رأس هر خوبی نامادهاند ،بیشک واجد
نوعی برتری به هنگام تعارض با دیگیر امیور اخالریی اسیت ،امیا بررسیی باانیات وارده میا را بیا
پرسشهای پاچادهتری مواجه میکند که ریشۀ ن انتساب این جایگاههای برتر به امیور مختلیف
است .برای مثال ،در روایات رفتارهایی مانند درو  ،شرابخواری و غضب کلاد هر ّ
شری شمرده
شدهاند؛ اما اگر کلاد هر ّ
شری درو است ،چگونه غضب یا شرابخواری را هم مییتیوان کلاید
هر ّ
شری _ و یتی درو _ دانست .این تعدد و تنوع گسترده در شمارش صفات و رفتارهیای برتیر
چگونه رابل توضاح است؟
هرچند در کتب شرح یدی در برخی از روایات ،وجه اسیتفاده از میواردی چیون «اصیل»،
«مفتاح» و «رأس» باان شده ،اما جمعبندی بان چند مورد به ظاهر ناسازگار با ییکدیگر صیورت
نگرفته است ،برای یل این مشکل برخی چاره را در این دیدهاند که تفضال و برتیری دادن برخیی
اعمال را تنها تنکادی بر یسن یا ربح به یساب ورند (عالمزاده نوری ،70۵۹ ،ص 0۵7و )01۵و البتیه ،از
نجا که این تحلال با ظاهر این باانات سازگار ناست ،ناازمند واکاوی و تحلال درایقتری اسیت؛
به باان دیگر ،به رایتی نمیتوان از ظاهر روایات دست کشیاد ،ن هیم رواییات و سیخنی کیه از
فردی یکام صادر شده است.
در این مقاله به دنبال روش دیگری برای یل این ناسازگاری ،و ناهمگونی ظاهری رواییاتی کیه
در نها از واژههای تفضال و برتری استفاده شده هستام ،برای تحلال درایقتر ایین رواییات ،بایید
جهت و علتی را تشخاص داد که هر یک از این رفتارها را در موضعی متفیاوت از دیگیر اعمیال و
رفتار اخالری نشانده و استفاده از رالبهای مختلف تفضال را در مورد نان ّ
موجه میکند .تحلال
عموم وارده در این تعابار و تعاان نسبت ماان این اسیتعماالت دغدغیه اصیلی ایین مقالیه اسیت.

بررسی استعماالت متنوع در رالب یک مقاله ممکن ناست ،از اینرو در این نوشته ،بررسیهیا بیه
معرفی کلادها ،خاستگاهها ،رلهها و استعماالت «رأس» محدود شده است و از بان نها میواردی
را که مصادیق به ظاهر ناسازگار با یکدیگر دارند ،واکیاوی مییکنیام و بررسیی گونیههیای دیگیر
تفضال را در مقاالتی دیگر پی خواهام گرفت.
گونههای بیان اولویت (شمارش گونهها و بیان ترتیب بحثهای بعدی)

معرفی گونههای منتخب تفضال در روایات و بررسی معنایی و تحلال روابط بان مصادیق نهیا در
ادامه ،ذکر میشود:
الف) کلیدها
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واژۀ «مفتاح» داللت بر کلادها دارد؛ در معنای فتح و مفتاح مده اسیت«:الف ْیتح :نقیا اإلغیالق.
ْ
ْ
المفتاح الذی یفتح به المغالق؛ فتح نقا بسته شدن و مفتاح وسالهایست که با ن چاز بسیته شیده
ِ
باز شود» (فراهادی ،0 ،770۵ ،ص  .)7۵7جیوهری داییره اسیتعمال ن را مشیخص کیرده و مییگو یید:
ّ
«المفتاح :مفتاح الباب و کل مستغرق» مفتاح وساله گشودن در و هر چاز بسته است (جیوهری ،بییتیا،
 ،7ص  )01۵و راغب اصفهانی در معنای «فتح» ضمن دستهبندی انیواع گشیودن و ذکیر تقسیاماتی
چون گشودن و ازاله هم و غم و یا گشودن بابی از علم ،مفتاح ،را در معنای عام«ما یفتح بیه» ( نچیه
به وساله ن گشایش یاصل شود) تبایان مییکنید (راغیب اصیفهانی ،بییتیا ،ص  )۹07و ابین سیاده در
توضاحی مشابه ،مفتاح را به«ما فتح به الشیء» معنا میکند (ابن ساده ،بیتا ،0 ،ص .)۵۵۹
با توضاحات ذکر شده باید به این نکته درت کرد که در معنای مفتاح ،نباید دچار فارسی زدگی
شو یم و تنها ن را به معنای ارتکازی کلاد خانه بگاریم که با چنان معنیایی ،کلاید ییک درب تنهیا
یک نوع و شکل دارد ولی «مفتاح» به معنای ابزار گشایش و ابیزار زمانهسیاز اسیت و بیرای امیور
مختلف ممکن است چند ابزار گشایش وجود داشته باشد ،همان طور که گاهی ممکن است یک
مسئلۀ مغلق علمی و یا یک باماری چند راه یل یا چند درمان داشته باشد.
ّ
در روایات ،غضیب ،شیرابخواری ،درو  ،تنبلیی و بیییوصیلگی و همچنیان ییب دنایا بیا
تعبار«مفتاح کل شر» و مانند ن ذکر شدهاند:

✺

ْ

ْ

 .1عن الصادق (ع)« :الغضب ِمفتاح کل شر» (کلانی ،۵ ،7011 ،ص .)000

َّ َّ

َّ

َّ

َّ

ْ ر

ْ

ْ ْ

َّ

ال الشیراب» (کلانیی،
ِ « .۵إن الله عز وجل جعل ِللشر أرفاال و جعل مف ِاتاح ِتلک اَلرف ِ
 ،۵ ،7011ص .)00۵

ْ
ْ
َّ
ٌّ
ات
« .0وال ِ
اب» (کلانی ،۵ ،7011 ،ص « .)00۵ج ِعل ِت الخب ِائ ِفی ب ذ
کذب ش ْر ِمن الشر ِ
ْ
کذب»(یلوانی ،7701 ،ص .)777
وج ِعل ِمفتایه ال ِ
َّ
 .7ع ْن أ ِبي ع ْب ِد الل ِه (ع) رال «إیاک والکسل والضجر فإنهما مفتاح کل سوء (شاخ صیدوق،

 ،0 ،7770ص .)7۹1

َّ ُّ
َّ
ْ
ُّ ْ
 .7ع ْن أ ِبي ع ْب ِد الل ِه (ع) رال «ج ِعل الش ُّر کله ِفي ب ْا ذت و ج ِعیل ِمفتاییه ییب الیدناا»

(طبرسی ،7۵17 ،ص .)۵۹7

تنبلی سبب میشود یقوری که خدا و خلق او بر ما دارند ،ادا نکنام و بییوصلگی سبب میشود
بر نچه یق میدانام ،صبوری نورزیم .چنان رویاهای است کیه مییتوانید دمیی را گرفتیار هیر
امر زشتی بکند.
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گرچه در نگاه نخست ،به نظر میرسد که این روایات با یکدیگر سازگاری ندارنید ،امیا تنمیل در
معنای اموری که کلاد بدیها تلقی شدهاند این ّ
توهم را برطرف میکند؛ زییرا زاوییه نگیاه در ایین
روایات متفاوت استّ .
شر و خار در نوع انتخیاب انسیان در مایان گزینیههیای پاشیاروی شیکل
میگارد .رسادن به خار و دوری از شر درگرو انگازه برای یرکت و تکاه بر معاارهای عقالنیی در
انتخاب است .این بایانهیا بیه امیوری اشیاره دارنید کیه میانع چنیان یرکتیانید؛ زییرا تنبلیی و
بییوصلگی به معنای فقدان انگازه و بییرکتی است .ی ّب دناا ناز تکاه بر معاارهای عقالنیی را
دچار اختالل میکند .همانطور که غضب و شراب توان عقالنی را زائل کرده و سینجش و کنتیرل
را منتفی میکنند؛ درو ناز وضعاتی پدیید میی ورد کیه فیرد بیرای پوشیاندن زشیتی گفتیارش در
معرض انجام هر نوع کار زشتی ررار میگارد .این امور غار اخالری هر کدام رادرند تیا بیه شیکلی
زمانهساز ابتالی فرد به هر نوع رفتار زشتی باشند و به همان جهت توصاف نان به «کلاد و وسالۀ
گشودن باب هر ّ
شر» دراق و یکامانه است و بر ابزار زمانهساز بدیها و بازکننیده موانیع ارتکیاب
بدیها داللت دارد .این توضاحات از روایات ناز رابل استفاده اسیت؛ بیرای مثیال ،در خصیوص
تنبلی و بییوصلگی وارد شده است که
ّ
… عن أبی عبد الله (ع) أنه رال «إیاک والکسل والضجر فإنهما مفتاح کل سوء إنه مین
ر
کسل لم یؤد یقا و من ضجر لم یصبر علی یق» (شاخ صدوق ،0 ،7770 ،ص .)7۹1

درباره غضب ،نکته اساسی در عدم تملک عقل هنگام غضب است 1،در یکی از رواییات کیه
غضب مفتاح هر بدی دانسته شده است به این نکته اساسی اشاره شده است:
ْ ْ
َّ
ْ
َّ ْ َّ َّ
َّ
َّ
ْ
یب ف ِیإن
و رال (ع) لاس الش ِهاد ِب
الصرع ِة ِإَّنما الش ِها ْد ال ِیذی یم ِلیک نفسیه ِعنید الغض َّ ِ
ْ
ْ
َّ
ْ َّ
ْ
َّ
ْ
یار
الغضب ِمفتاح کل شر و رد ذم الله تعالی الکبر ِفی مو ِ
اضع ِمن کت ِاب ِیه و ذم کیل جب ذ
ع ِناد (دیلمی ،7 ،777۵ ،ص .)71۵
گرفتار غضب اختاار عقل خو یش را ندارد و به نوعی جنون مبتالست :ریال علیی (ع)
در وارع ،فرد
ِ

ْ َّ

ْ

َّ

ْ

ْ

ْ ْ

ْ

ْ

ْ
ایبها یندم ف ِإن ل ْم یندم فجنونیه مسیتح ِکم» (نهاجالبالغاه؛ ح .)۵77
ون َِلن ص ِ
«ال ِحدة ضرب ِمن الجن ِ
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ّ
ابن ابی الحدید با ذکر روایتی یال این چنان فردی را این گونه توصاف میکند« :الحیدة تصید
العقل کما یصد الخل المر ة فال یری صایبه فاه صورة یسن فافعله وال صورة ربیاح فاجتنبیه»
(ابن ابی الحدید ،7۵ ،7707 ،ص  . )۵۵عالمه مجلسی با تشباه یالت غضیب بیه تیش ،بیه توصیاف
یالت تشان چنان فردی و تنثار شاطان بر او در این یالت تشان میگو ید …« :شاطان ،او را بیه
نچه میخواهد سوق میدهد و موجیب مییشیود کارهیایی شیباه دیوانگیان از او صیادر شیود»
(عالمه مجلسی ،70 ،7707 ،ص  .)770در چنان یالتی که فرد زمانه نفیوذ شیاطان را فیراهم کیرده ،در
معرض ارتکاب هر کار زشتی هست تا جایی که چه بسیا همچیون ابلیاس ،بیه همیان خیاطر از
همراهی فرشتگان محروم و به ورطه همه بدیها سیقوط کنید ،چنانکیه در روایتیی دیگیر در تبایان
2
«کل شر بودن غضب» به نقش غضب در انحطاط ابلاس استشهاد شده است.
َّ ْ ر
َّ َّ
َّ
و دربارۀ شراب و درو ناز از امام بارر (ع) نقلشده استِ :إن الله ع َّز وجل جعیل ِللشیر أرفیاال
َّ
َّ
ْ ْ ْ
الشراب و ْالکذب ش ٌّ
اب (کلانیی ،۵ ،7011 ،ص  .)00۵شیراب
ر
الش
ن
م
ر
ال
ف
ر
وجعل مف ِاتاح ِتلک اَل
ِ
ِ
ِ
ِ
رفلهای بسااری را میگشاید ،رفلهایی که عقل ،شرع و یا محذورات خانوادگی و اجتمیاعی بیر
دست و پای فرد زده و او را از رفتارهای زشت بازمیدارد .شراب ،فهم و سنجش را دچیار اخیتالل
کرده و فرد را از همه کنترلها خار مییکنید .در ایین ییدی  ،امیام (ع) درو را بیدتر از شیراب
شمرده است؛ زیرا با کم شدن تنثار مستی ،فرد به یالت طباعی باز میگردد ،اما درو او را گرفتار
ْ ْ
َّ
ْ
« .1رال أبو ع ْب ِد الل ِه (ع) م ْن ل ْم ی ْم ِلك غضبه ل ْم ی ْم ِلك عقله» ( کلانی ،۵ ،7011 ،ص .)007
ْ
ْ
ْ
ْ َّ
ْ
َّ
َّ ْ
کة و کان ِت المال ِئکة ت ْحسب أنه ِم ْنه ْم و کان ِفی ِعل ِم الل ِه
« .2الغضب ِمفتاح کل شر و رال ِإن ِإب ِلاس کان مع المال ِئ ِ
ْ
ْ
َّ
ْ
َّ
ُّ
ْ ْ َّ
یب»
أنه لاس ِمنهم فلما أ ِمر ِبالسج ِ
ود ْلِدم ی ِمیی و غ ِضیب فینخر اللیه میا کیان فیینفسیه ِبالح ِمای ِة و الغض ِ
(کوفی اهوازی ،770۵ ،ص .)۵۵

✺

وضعاتی میکند که خالصی از ن به رایتی ممکن ناست ،همچنان با مراجعه بیه برخیی شیروح
یدیثی میتوان گفت که تفاوت درو با شراب و غضب در این است که در درو  ،فرد با گاهی و
بدون چاز زائلکننده عقل مانند شراب و یا هاجاناتی چون غضب زمانه گناهیان را فیراهم میکنید
(نک :مالصالح مازندرانی ،۵ ،7700 ،ص .)0۵۵

1

 .1عالمه مجلسی بعد از ذکر نظر خود درباره تفاوت شراب و کذب ،تفاوت ذکر شده را ناز به عنیوان ییک دییدگاه مطیرح
کرده است (نک :مجلسی ،70 ،7700:ص .)0۵۵
ْ
 .2بخش دوم این روایت در کتاب کافی هم نقل شده است :از امام صادق (ع) نقل شیده اسیت کیه «ریال س ِیمعته یقیول
ْ ْ ُّ
ْ
ُّ ْ
ُّ ْ
ْ
ت و ج ِعل ِمفتایه الزهد ِفي الدناا» (کلانی ،۵ ،7011 ،ص .)7۵1
ج ِعل الخار کله ِفي با ذ
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افزون بر این ،مالصالح مازندرانی _ در باان این که چهطور درو کلاد همیۀ بدیهاسیت _ بیر
دو نکته تنکاد میکند :نخست اینکه کذب مبدأ همه شرور مثل نابودی دیین و دنایا ،بیرانگاختن
فتنه ،خونریزی ،غارت اموال ،کانهورزی و عداوت ،جدایی دوستان و انواع مفاسد و ظلمهاست و
به خاطر همان مبدأبودن برای شرور است که همه دینها و یانها بر یرمت ن تنکاد و تصیریح
داشتهاند )نک :مال صالح مازندرانی ،۵ ،7700 ،ص .)0۵۵
و باالخره «ی ّب دناا» کلاد بدیها و «زهد در دناا» کلاد خوبیها معرفی شده است:
َّ ُّ
َّ
ْ
ُّ ْ
ع ْن أ ِبي ع ْب ِد الل ِه (ع) رال ج ِعل الش ُّر کله ِفي ب ْا ذت وج ِعل ِمفتاییه ییب الیدناا وج ِعیل
ْ
ُّ
ْ
ُّ ْ
ُّ ْ
2
الخ ْار کله ِفي ب ْا ذت و ج ِعل ِمفتایه الزهد ِفي الدناا (طبرسی ،7۵17 ،ص .)۵۹7
مالصالح مازندرانی بر این نکته که تمثال ذکر شده در این یدی از روی مبالغه ناست ،تصیریح
و تنکاد کرده و ن را به منظور توضاح و تحقاق میداند؛ زیرا همه عقاید و داب و اخالق که انسان
باید به نها اتصاف یابد و خار هستند ،در گرو رها کردن مال به دنااست و امور شر هم در گرو ییب
دنااست (نک :مال صالح مازنیدرانی .)07۵ ،1 ،701۵ ،سیپس او ایین مسیئله را امیری عقلیی میدانید کیه
کارهای انسان یا از روی یب دنااست یا یب به خداوند و خرت و رلب بیه ریدر تعلیق بیه دنایا از
تعلق به خدا و خرت دور میشود (نک :مال صالح مازندرانی.)07۵ ،1 ،701۵ ،
نکته دیگری که در تحلال روایات ناظر به «مفتاح» باید توجه داشت این است که هر رذیلیه ییا
فضالت اخالری و یا مجموعهای از نها ،تنها از یک علت سرچشمه نمیگارد ،بلکه هر کدام ییا
مجموعهای از نها ،میتواند علل مختلفی داشته باشد .این معنا از درت در معنای ذکر شده برای
واژۀ «مفتاح» یاصل میشود؛ زیرا همان طور که ذکر شد ،نباید مفتاح را به معنیای کلاید خانیه و
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منحصر در یک مورد دانست ،بلکه ممکن است چند مورد سبب و زمانهساز یک گناه باشند و این
با معنای مفتاح سازگار است ،بنا براین ،برخی از فضایل بناادی یا رذایل اساسی ،میتواند زمانیهسیاز
شکلگاری دیگر رذایل اخالری شود؛ همچنان به این نکته باید توجیه داشیت کیه رواییت از امکیان
زمانهسازی این امور برای همه بدیها یاد کرده است و برای مثال ،هرچند غضب میتواند منشیاء هیر
زشتی چون زنا یا غابت باشد ،ولی در تمام موارد این گناهان الزم ناست غضب منشاء ن باشد.
افزون بر تحلال پاشگفته ،تحلالهای دیگری ناز برای رفع ناسازگاری بان مصیادیق «مفتیاح»
میتوان ذکر کرد ،از جملیه رابطیه طیولی بیان «ییب دنایا» و دیگیر مصیادیق «مفتیاح»؛ زییرا
«یب دناا» میتواند هدف ییا منشیاء «شیراب» ییا «کیذب» ییا «غضیب» و یتیی «تنبلیی» و
«بییوصلگی» به یساب ید ،برای نمونه ،فرد برای منافع دنایوی درو میگویید ،بیرای سرمسیتی
دناوی شراب میخورد و برای نامالیمات دناا و دست ناافتن به بهرهای دناوی خشیمگان مییشیود و
یتی به سبب رایتطلبی در دناا ،تنبلی و بییوصلگی را پاشه میکند ،تحلال مشابه دیگیر اینکیه
«یب دناا» مصداق عام و کلی«مفتاح» و دیگر تعابار «مفتاح» ،مصادیق «یب دناا» باشند.
این رابطۀ طولی ،بر فرض پذیرش ،با تحلال ذکر شده در ابتدای بحی منافیاتی نیدارد ،زییرا
«یب دناا» کلادیتر و یا کلیتر است و بان دیگر مصادیق باز هم زاو ییه دیید و یاثایت در رفیع
تنافی کمک میکند و با توجه به یاثاتها ،امکان اینکه هر یک از این مصادیق زمانیهسیاز همیه
بدیها و شرور باشند ،وجود دارد.
ب) خاستگاهها

در شماری از روایات ،برخی صفات اخالری با عباراتی ذکر شدهاند که حکایت ا ایتد را ر کته
یشه و خاستگاه فضایل یا ذایل ریگر هستند .برای نمونه ،میتوان واژههایی چیون اصیل ،رکین،
اساس ،اس و یتی تعباراتی چون اب و ام بودن برای دیگر فضایل یا رذایل را برشمرد.
ر
باید توجه داشت ریشه و اساس چاز رباح یتما خودش هم به شدت رباح اسیت؛ بیهگونیهای
که گویی شالوده عمل رباح دیگر را تشکال میدهد ،توضاح باشتر اینکه ممکن است چازی کیه
«مفتاح» اعمال ّ
شر است ،ربحش از خود ن اعمیالی کیه کلادشیان اسیت ،کمتیر باشید و تنهیا
ِ
راهگشای اعمال شر باشد ،ولی اصل و ریشه چازی نمیتواند این گونه باشد .با ایین توضیاح بیه
باان این روایات میپردازیم:

✺

 .8اصل

(شاخ یر عاملی ،۵۵ ،770۵ ،ص .)۵0۵

ْ ْ
ْ
ْ
َّ
ْ َّ
َّ
رالِ :إنما ی ُّبنا أ ْهل الب ْا ِت ش ْيء یکتبه الله ِفي رل ِب الع ْب ِد ،فم ْن کتبه الله ِفي رل ِب ِه ل ْم ی ْست ِط ْع
 ،۵ص .)77۹

« .1ان النخل بارضنا اصال ای هو بها الیفنی و الیزول....واالصل :اسفل کل شیء» (فراهادی،770۵ ،
« .2اصل الشیء اسفله....ث م کثر یتی رال اصل کل شیء ما یستند وجیود ذلیک الشییء الایه» (فایومی ،بیتیا،۵ ،
ص .)7۹۵
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صایب العین در معنای «اصل» به میواردی چیون از بیان نیرفتن و نیابود نشیدن و پیایانترین و
پایهایترین برای هر چاز اشاره میکند 1و مصباح المنی در تعباری مشابه ،معنای ن را پیایانترین
و پایهایترین برای هر چاز میداند و معتقد است در اثر کثیرت اسیتعمال ،اصیل چازیسیت کیه
وجود هر چاز به ن استناد داده میشود 2 .بنا براین ،اصل یک چاز ن امر پاییهای در ن اسیت کیه
ِ
روام یک چاز به ن است و نابودشدنی ناست .در روایات برای کفر و ایمان اموری به عنوان اصیل
معرفی شده است .از امام صادق (ع) نقل شده است:
ْ
ْ
ْ
ْ ْ
َّ
أصول الکف ِر ثالثة ال ِح ْرص و ِاال ْس ِتکبار والحسد فن َّما ال ِح ْرص ف ِإن دم (ع) ِیان ن ِهی عن
ِ
َّ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُّ
ْ ْ
ود ْلِدم
الشجرِة ی ْمله ال ِحرص علی أن أ کل ِمنها واما ِاالس ِتکبار ف ِإب ِلاس یا أ ِمر ِبالسج ِ
ْ
ایبه (کلانی ،۵ ،7011 ،ص .)۵1۵
فنبی واما الحسد فابنا دم یا رتل أیدهما ص ِ
از نجا که برای اصول کفر تنها این روایت یافت شده است و بان ن و دیگر روایات تنافی ناسیت،
محل بح ما ناست و معرفی سه رذیله به عنوان اصول کفر ،دور از ذهین ناسیت؛ بیا ایین همیه،
در تباان این روایت میتوان گفت توضاحی که در روایت دربارۀ این سیه رذیلیه میده _ بیه و ییژه
نکه دربارۀ یضرت دم (ع) مده  -این ایتمال را که کفر بیه معنیای ناسپاسیی و کفیران نعمیت
باشد را تقویت میکند .افزون بر این ،ممکن است بهنوعی از تقدم این امور برکفران نعمت بندگی
در تاریخ بشریت یکایت داشته باشد.
در لسان روایات برای ایمان ناز ،برخی از امور به عنیوان اصیل معرفیی شیدهانید کیه در نگیاه
نخست ،این روایات متنافی به نظر میرسند:
ْ
َّ
ْ ْ
ر
ْ
وأ ْصل ِاإلیم ِان ال ِعلم و رد جعل الله تعیالی لیه أ ْهیال نیدب ِإلیی طیاع ِت ِه ْم وم ْسینل ِت ِه ْم
(عالمه مجلسی ،۵0 ،7700 ،ص .)7۵
ْ ْ
َّ ْ
ْ
َّ
َّ
یان ِإنمیا هیو الشیهادتان
ع ِن الرضا (ع) ِفي ی ِدی ِ ال ِعل ِل ِفي ِعل ِة اَلذ ِان رال أصل ِاإلیم ِ

ْ
َّ
ْ
ولئك کتب ِفي رل ِوب ِهم ِاإلیمان و أ َّییده ْم ِبیروح
أید [أن] ی ْمحوه ،أ ما س ِم ْعت الله یقول :أ
ِ
ذ
ْ ْ ْ
ْ
ُّ ْ ْ ْ
ان (یسکانی ،۵ ،7777 ،ص .)007
ِمنه ِإلی ِخ ِر اْلْی ِة ،فحبنا أهل البا ِت ِ[من أص ِل] ِاإلیم ِ
َّ
أ ْصل ْاإلیم َّ
ان الت ْس ِلام َِل ْمر الل ِه (لاثی واسطی ،70۵۹ ،ص .)7۵7
ِ ِ
ِ
ّ
ّ
أصل اإلیمان یسن التسلام َلمر الله (تمامی مدی ،7770 ،ص .)7۵1
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هرچند وزان منابع یدیثی روایات فوق به اندازه روایت اصول الکفر ناست ،ولی میتوان بیان ایین
ر
وجوه ظاهرا متنافی ارتباط برررار کرد که در ادامه ،ذکر شدهاند .توضاح مختصری در بیاره هرییک
از مصادیق روایات پاشگفته میتواند در گیام اول راهگشیا باشید؛ علیم و گیاهی ،شیهادت بیه
ویدانات یق و رسالت ،محبت اهل بات (ع) و تسلام دستورات خدا بودن ،امیوری هسیتند کیه
اصل ایمان به شمار مدهاند .این امور در سه یوزۀ باور ،گیرایش و اعمیال انسیان وجیود دارنید و
تباان رابطه ماان نها و نسبتشان با ایمان میتواند علت اصل بودن نها را بهتر تباان کند.
ْ
ایمان یقاقتی است که به تدریج در اعضا و جوارح نفوذ کرده و باورها را به عمل و رفتار بیدل
میکند؛ چنان که در لسان روایات در مواردی ارتباط وثاق ایمان و عمل با عباراتی چون «االیمیان
ّ
عمل کله» نشان داده شده اسیت (نیک :کلانیی ،۵ ،7011 ،ص 70۔ .)00تلقیی برخیی امیور بیه مثابیه
«اصل ایمان» به معنای ن است که ایمان به مانند یک شاخه درخت بر چنیان تنیهای مییرویید.
ایمان ّ
تحولی است در گرایشها که جز با تغاار در بانشها شکل نمیگارد (غنوی ،70۵۵ ،ص .)77۵
تغاار بانش به معنای رسادن به گاهیهای تازه  -علم  -اسیت کیه بیا پیذیرش و شیهادت بیه
تویاد و رسالت  -شهادتان  -به اسالم بدل میشود .اسالم مریلهای است برای رسادن به ایمیان
باید از ن گذر کرد و یقاقتی است که با رسوخ به ایساس و گرایشها ،ایمان را نتاجیه میدهید.
ایمان از مقوله گرایش و عاطفه است و به هر امری تعلق میگارد که در مرتبیه اسیالم بیه یسین و
جمال ن پیبردهایم که مصداق بزرگ ن رسوالن الهی و اولااء خدا هستند .محبت اهل بایت (ع)
اینگونه در اصل ایمان ریشه دارد ،اما ّ
تحول از اسالم بیه ایمیان جیز در سیایه اطاعیت از خیدا و
رسول یا به تعبار دیگر تسلام بودن در برابر امیر پروردگیار رخ نخواهید داد (غنیوی ،70۵۵ ،ص .)7۵0
یرکت بر اساس علم و شهادتهایی که دادهایم به سرایت باورها به ایساس و به عمل میانجامد
که الزمه چنان یرکتی ابتنای ن بیر یی ّب اهیل بایت (ع) و ملتیزم بیودن بیه تسیلام امیر الهیی و
یجتهای او در روی زمان است ،همچنان میتوان براسیاس رواییات متعیدد گفیت کیه ییب
یقاقی اهل بات (ع) با التزام به امر الهی و دستورات اهل بات (ع) ّ
ماسر میشود وگرنه محبیت بیه
اهل بات (ع) ادعایی باش ناست و این دو روایت ناظر به یک یقاقت از زوایای مختلف هستند.

✺

در مجموع ،روایات اصل ایمان میتوانند هر کدام از یاثی اصل ایمیان محسیوب شیوند و
ایمان بر نها مبتنی شده باشد؛ چنانکه در عیرف ،ییک خانیه بیر میواد و مصیالح سیاختمانی
گوناگونی مبتنی است ،ایمان ناز میتواند بر چند امر مبتنی باشد و ابتنا بر مجموع نها میتواند
ایمانی اصال و با بنایی محکم را پایهگذاری کند ،این ابعاد با توجه به یقاقت ایمان در هر سیه
بعد بانش ،گرایش و اعمال و رفتار انسان وجود دارند ،افزون بر این که برخیی ماننید تسیلام و
محبت اهل بات (ع) میتوانند باان یک یقاقت از زوایای مختلف باشند و با عبارات مختلف ن
یقاقت تباان شده باشد.
 .5اساس و اس

در رفع تنافی ظاهری این روایات ،به اختصار باید گفت که در سیه رواییت اول ،تعیابار مختلیف
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از دیگر تعابار مهمی که یکایت از ریشه و منشاء در دین و ارزشها دارد« ،اسیاس و اس» اسیت
که به معنای اصل بنا و ساختمان است« :فاَل ّس أصل البناء»(ابن فیارس ،۹ ،7707 ،ص  .)77اگر چیه
«اصل» و «اس» ررابت معنایی دارند ،ولی معنای ایین دو واژه کمیی متفیاوت اسیت« :اس تنهیا
«اصل» است ولی هر اصلی« ،اس» ناست و این از ن روست که «ا ِس» چازی فرع چایز دیگیر
ناست؛ دریالیکه اصل یک چاز میتواند فرع چاز دیگر هیم باشید (نیک :عسیکری ،77۵۹ ،ص .)77
ر
مصادیق ذکر شده برای «اساس» غالبا مربوط به امامت و یک مورد مربوط به محبت اهل بات (ع)
است و هر چند جز روایت اخار ،این روایات مربیوط بیه یاطیه رذاییل و فضیایل ناسیتند ،ولیی
توضاح مختصر نها و رفع تنافی ظاهری بان نها به عنوان یکی از خاستگاههای ارزشها اهمایت
َّ ْ
َّ
ْ ْ
یامي و ف ْرعیه
دارد .برخی از ایین رواییات در ادامیه ذکیر میشی
وندِ « :إن ِاإلمامیةْ أس ِاإلسیالِم الن ِ
ْ
السامي» (کلانی ،7 ،7011 ،ص « .)۵00عن الرضا (ع) اإلمام … أ ُّس ْ
َّ
اإلسالم» (ابین شهر شیوب،7700 ،
ِ
ِ
ِ
ِ
 ،7ص  .)۵7۹در یکی از زیارتهای سادالشهدا (ع) از ن یضرت به عنوان اساس اسالم یاد شده
ْ
استَّ « :
السالم عل ْاك یا أس ِاإل ْسالم» (ابن مشهدی ،777۵ ،ص  .)707در برخی روایات ناز بیا تعبایری
مشابه از محبت اهل بات (ع) به عنوان «اساس اسالم» یاد شده است:
ْ
ْ
ْ
ْ
و رال (ص)…ِ .اإل ْسالم ع ْریان و ِلباسه َّالتقوی و ِشعاره الهدی و ِدثاره الحایاء و ِمالکیه
ْ
ْالورع و کماله الدین و ثمرته ْالعمل َّ
الص ِالح و ِلکل ش ْي ذء أساس و أساس ِاإل ْسالِم ی ُّبنا
أ ْهل ْالب ْات (ابن شعبه ّ
یرانی ،70۹0 ،ص .)7۵
ِ

نقش رهبری معصوم یا رهبری اسالمی در شکلگاری اسالم و دین در جامعه را گوشزد میکننید و
تنافی ظاهری با یکدیگر ندارند و در روایت پایانی ،تعبار محبت اهیل بایت (ع) نایز بیه نکتیهای
1
اشاره میکند که زمانه و اساس الزم برای رهبری معصوم است.
 . 1رکن
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«رکن» هم از تعاباریست که نشاندهنده اهمات و استواری امور دیگر بر ن اسیت و بیرای تبایان
ریشه فضایل یا رذایل الزم به بررسی است .ابن فارس ضمن تنکاد بر معنای ّروت ،رکن چایزی را
َّ
ُّ
جانب رویتر ن میداند« :الراء والکاف والنون أصل واید یدل علی ر َّیوة .فیرکن الشییء :جانبیه
اَلروی» (ابن فیارس ،۵ ،7707 ،ص  .)700راغب اصیفهانی نایز در معنیایی مشیابه ،رکین چایزی را
ِ
جانب و بخش ن ْ
شیء میداند که با تکاه بر ن سیکون مییابید و در معنیای ریوت بیه صیورت
استعاری به کار رفته استْ « :رکن الشيء :جانبه الذی یسکن إلاه و یستعار ّ
للقیوة» (راغیب اصیفهانی،
 ،777۵ص  .)0۹7با مروری بر روایات مشخص میشود در یک روایت صفات توکل ،رضا ،تسیلام
و تفوی ارکان ایمان معرفی شده و در روایتی دیگر ،ائمه طاهرین (ع) رکن ایمان معرفی شیدهاند
که در نگاه نخست ،متنافی به نظر میرسند:
ْ
ْ
َّ
َّ
ع ْن أ ِبي ع ْب ِد الل ِه ع ْن أ ِب ِاه (ع ) رال رال أ ِمار الم ْؤ ِم ِنان صلوات الل ِه عل ْا ِه ِاإلیمان له أ ْرکیان
ْ
َّ
َّ
َّ
َّ ْ
ُّ
أ ْربعة َّالتوکل علی الل ِه و تف ِو ی اَل ْم ِر ِإلی الل ِه و الرضا ِبقض ِاء الل ِه و َّالت ْس ِلام َِل ْم ِر الل ِه
َّ َّ
عز وجل (کلانی ،۵ ،7011 ،ص .)7۵
َّ
ْ
ع ْن أ ِبي ج ْعف ذر (ع) رال س ِم ْعته یقول ن ْحن ج ْنب الل ِه و ن ْحن صفوته و ن ْحن ِخارته ون ْحن
َّ َّ ْ ْ ْ
ْ ْ
َّ ْ
ْ
ْ ْ
اإلیمان (صیفار،
مستودع مو ِاری ِ اَلن ِبا ِاء ونحن أمناء الل ِه ونحن یجة الل ِه ونحن أرکان ِ

 ،7 ،7707ص .)۹0

رفع تغایر و تنافی این دو روایت با توجه به دو سایت و یاثات ایمیان ممکین اسیت؛ در رواییت
نخست ،ایمان مربوط به یقاقتی است که در درون فرد محقیق میشیود و در رواییت دوم ،رابیل
یمل بر جریانی است که در جامعه شکل میگارد؛ زیرا امامت روامبخش ایمیان و محقیقکننیده
ایمان است و بدون ن ایمان در جامعه در معرض خطر ررار میگارد.
 .1تحلال دراقتر اجزای این روایات و باان وجه اساسی بودن امامت و والیت ،مجالی دیگر میطلبد.

✺

ّ
ج) قلهها

دسته دیگری از گونههای اولویت ،نهایی هستند که ظاهرشان یکایت از مراتیب بیاالی اخیالق
دارد و با التزام به نها افراد به رلههای اخالق دست پادا مییکننید ،رواییات ییاکی از «کمیال» از
مهمترین هانتهای این گونه هستند؛ در معنای کمال ،صایب العین ن را جزء تمامکننده چازی
 .1برای نمونه «نک :سورۀ انبااء ،یۀ1۵-۵7؛ سورۀ صافات ،یۀ777-770؛ سیورۀ رصیص ،ییۀ 07۔۵7؛ سیورۀ یوسیف،
یۀ .»۵7-۵۵
 .2برای نمونه ،نک :مجلسی ،77 ،7700 ،ص .۵77
 .3الزم به ذکر است ،تعابار دیگری چون «اب» و «ام» ناز در روایات بیرای ترسیام خاسیتگاه ارزشهیای اخالریی ذکیر
شدهاند (نک :ورام بن ابیفراس ،7 ،70۹۵ ،ص  )7۵که به دلال نکه ییک مصیداق باشیتر بیرای نهیا یافیت نشید،
ناسازگاری شکل نمیگارد و خار از محل بح است.

7۱
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هرچند وجه جمع ذکر شده در رفع تغایر این دو روایت کافاست و اینکه در لسیان رواییات از
این امور به عنوان رکن ایمان یاد شده یکایت از جایگاه بیبدیل نها دارد ،اما به نظیر میرسید بیا
توجه به معنای نزدیک چهار ارزش پاشگفته (توکل ،تسیلام ،تفیوی و رضیا) در علیم اخیالق،
همگی به نوعی سپردن کارها به دست با کفایت خداوند است؛ این چهار امر هر کیدام بیه نیوعی
نشان از اعتقاد و ایمان راسخ فرد به خداوند وخود را اسار اسباب مادی ندانستن ،اسیت .میروری
بر یات ق آن ک یم یکایت از جایگاه بیبدیل توکل ،تسیلام ،رضیا و تفیوی در زنیدگی انبایا و
اولاای الهی و عنایات باورنکردنی خداوند به نها در این امور دارد.1 .
با این توضاح میتوان وجه دیگری ناز در رفع تنافی این دو روایت یاکی از ارکیان ایمیان ذکیر
کرد که یکایت از ارتباط وثاق این دو روایت دارد :تعیابار ذکیر شیده در رواییت دوم بیرای ائمیه
ّ
ّ
ّ
طاهرین (ع) نظار یجت الله ،امناء الله و صیفوة اللیه ،یکاییت از جایگیاه بیبیدیل نهیا در نیزد
خداوند دارد و انسان مؤمن را به توسل و واسطه ررار دادن این افراد در درگاه الهیی سیوق میدهید،
توسلی که عالیترین شکل دعا و توکل در درگیاه الهیی اسیت .مؤ یید ایین سیخن رواییات گونیه
گونیاند که انباای الهی چون دم و نوح و ابراهام (ع) در او سختیها و مشکالت در عان انقطاع
از همه اسباب مادی و توکل به خداوند ،به این امانان ویی الهی متوسل میشیدند 2و عیالیترین
3
شکل دعا را ررم میزدند.

معرفی میکند که به واسطه ن اجزای دیگر به ید کفایت میرسند« :الکمال :التمام الیذي یجیزأ
منه أجزاؤه» (فراهایدی ،7 ،7707 ،ص  )0۵1و راغیب اصیفهانی ن را دسیتاابی بیه غیرض چایزی
میداند« :کمال الشيء :یصول ما فاه الغرض منه» (راغیب ،777۵ ،ص  .)۵۵۹بنابراین ،بیدون تحقیق
غرض ،یک چاز به کمال خود نمیرسد.
نخست ،الزمست مروری بر روایات یاکی از کمال داشته باشام ،روایاتی که در نگیاه نخسیت،
متغایر و ناهمگون به نظر میرسند ،والیت اهل بات (ع) ،ورع ،علم از جمله این موارداند ،در برخیی
سه یا چهار مورد به عنوان مصادیق کمال ذکر شده که با یکدیگر تغایر دارند:
ْ
ْ
ْ
« .7ورال (ص) ال یکمل ِإیمان الع ْب ِد ی َّتی یکون ِف ِاه ثالث ِخص ذال ِإذا غ ِضب ل ْم یخ ِر ْجه
ْ
ْ ْ
ْ
غضبه عن الحق و ِإذا ر ِضي ل ْم ید ِخله ِرضاه ِفي ب ِاطل و ِإذا ردر ل ْم یتناول ما ل ْیاس لیه»
ِ
ذ
(ورام بن ابیفراس ،7 ،70۹۵ ،ص .)۵07
ْ
َّ
ْ
« .۵أبا ع ْب ِد الل ِه (ع) ال یکمل ِإیمان الع ْب ِد ی َّتی تکون ِف ِاه ِخصیال أ ْربیع ی ْحسین خلقیه
ْ
ْ ْ
ْ
ْ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ ْ
یه» (برریی،7 ،70۵0 ،
وتسخو نفسه ویم ِسك الفضل ِمن رو ِل ِه ویخ ِر الفضیل ِمین م ِال ِ
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ص .)۹

ْ
ْ
« .0رال ع ِل ُّي ْبن الحس ْان (ع) أ ْربع م ْن ک َّن ِف ِاه کمل ِإیمانه و محصت ع ْنه ذنوبه و ل ِقیي ر َّبیه
وهو ع ْنه راض م ْن وفی ل َِّله بما ی ْجعل علی ن ْفسه ل َّلناس و صدق لسانه میع َّ
یاس و ْاسیت ْحاا
الن
ِ
ذ ْ َّ ِ ْ ِ ِ
ِ
ِِِ ِ
ْ
َّ
ْ
ِم ْن کل ر ِباح ِعند الل ِه و ِعند الناس و یحسن خلقه مع أه ِل ِه» (برری ،7 ،70۵0 ،ص .)۹
ِ
ْ َّ ْ ْ ْ ْ
ْ
َّ ْ
ْ ذ َّ
ْ
ْ
« .7أ ِبي عب ِد الل ِه (ع) رال س ِمعته یقول من سره أن یستک ِمل ِاإلیمان کلیه فلاقیل القیول
ِ
ْ ْ
ْ
ِمني ِفي ج ِماع اَلشا ِاء ر ْول ِل مح َّم ذد ِفاما أس ُّروا و ما أعلنوا و ِفاما بلغ ِني ع ْنه ْم و ِفاما ل ْم
ِ
ْ
ی ْبلغ ِني» (کلانی ،7 ،7011 ،ص .)0۵7
َّ
ْ
« .7ورال (ص) ثالث م ْن ک َّن ِف ِاه ْاستکمل ِإیمانه ال یخاف ِفي الل ِه ل ْومة ال ِئ ذم وال یر ِائیي
ُّ ْ
ِبش ْي ذء ِم ْن عم ِل ِه و ِإذا عرض عل ْا ِه أ ْمر ِان أیدهما ِللدناا واْلْخر ِلْل ِْخر ِة ثیر أ ْمیر اْل ِْخیر ِة
ُّ ْ
علی أ ْمر الدناا» (ورام بن ابیفراس ،7 ،70۹۵ ،ص .)۵07
ِ
ْ ْ ْ ْ ْ
َّ َّ
َّ ْ ْ ْ
َّ
َّ
ْ
ُّ
« .۹رال الن ِبي (ص) ال یستک ِمل العبد ِاإلیمان یتی یکون ِرلة الشي ِء أیب ِإلا ِه ِمین کثر ِت ِیه و
َّ
ْ ْ ْ
ْ ْ
یتی یکون أن ال یعرف أی َّب ِإل ْا ِه ِمن أن یعرف» (ورام بن ابیفراس ،7 ،70۹۵ ،ص .)۵07
ْ
ْ ْ
َّ
ْ َّ ْ
ْ
ایه ِخصیال
« .۵أ ِبي عُّب ِد الل ِه عن أ ِب ِاه (ع) رال«ْ :ال یستک ِ ْمل عبد ی ِقاقة ِاإلیم ِان یتی یکون ِف ِ
ثالث َّالتفقه في الدین و ی ْسن َّالتقدیر فیي المعاشیة و َّ
الص ْیبر علیی َّ
الرزاییا» (برریی،70۵0 ،
ِ ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
 ،7ص .)7

✺

ْ
ْ
ْ
َّ ُّ
َّ
َّ ْ
یدیر
 .1امام بارر (ع)« :الکمال کل الکم ِال التفقه ِفي الد ِین و الصیبر علیی الن ِائب ِیة وتق ِ
ْ
الم ِعاش ِة» (کلانی ،7 ،7011 ،ص .)0۵
ْ
َّ
َّ
« .۵أبي إ ْسحاق َّ
الس ِب ِاعي ع َّم ْن یدثه رال س ِم ْعت أ ِمار الم ْؤ ِم ِنان(ع) یقول أ ُّیهیا النیاس
ِ ِ
ْ ْ ْ
َّ
ْ
اعلموا أن کمال الدین طلب ال ِعلم و العمل ِب ِه» (کلانی ،7 ،7011 ،ص .)00
ِ
ِ
ْ
َّ
ْ ْ ْ
َّ
ید (ع)…ریال رسیول الل ِیه (ص) … .و کمیال الیدین الیورع»
« .70عن جعف ِر ب ِن محم ذ
ِ

(ابن اشع  ،بیتا ،ص .)7۵0

ْ
ْ ْ
ْ
ْ
« .77ی َّتی نزلت ه ِذ ِه اْلْیة  -الا ْوم أ کملیت لک ْیم ِدیینک ْم و أتم ْمیت عل ْیاک ْم ِن ْعم ِتیي و
ْ
َّ
ر
ر
َّ
ر ِضات لکم ِاإل ْسالم ِدینا فک َّرر رسول الل ِه ص ذ ِلك ثالثا ث َّم رال ِإن کمال الدین و تمام
الرب بإ ْرسالي إل ْاک ْم ب ْالوالیة ب ْعدي لعلي ْبن أبي طالب عل ْاه ِ َّ
الن ْعمة و رضی َّ
الصیالة و
ِ ذ ِ
ِِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
عل ْاه َّ
السالم» (شاخ صدوق ،70۵۹ ،ص .)07۹
ِ
ْ
َّ
« .7۵وروي عن الرضا (ع) أنه رال :کمال الدین والیتنا و البراءة ِم ْن عدونا» (ابین ادرییس
ِ
ِ
ِ

یلی ،0 ،7770 ،ص .)۹70

گونههای بیان اولویت اخالقی در روایا

شایان ذکر است با توجه به سااق این روایات ،برخیی از نهیا از محیل بحی خارجنید؛ زییرا در
برخی از این ایادی  ،موارد ذکر شده شرط الزم کمال هستند نه شرط کافی ،و سااق این رواییات
به این صورت است که ایمان بدون برخی امور کامل نمیشود ،عبیارت «الیکمیل (الیسیتکمل)
ایمان العبد یتی…» گویای این دسته از روایات است و به این ترتاب روایات شماره  ۹ ،۵ ،7و ۵
خار از محل بح اند.
نکته دیگر اینکه هرچند ایتمال نقل به معنا در روایات وجود دارد ،ولی اهمات نزدیک شیدن
به مراد گوینده یکام ایادی  ،نااز به واکاوی دراق نها را افزون میکنید ،بیدین منظیور توجیه بیه
هائت و ترکاب استعمال شده در ایادی کمال ،اهمات دارد ،به طور کلیی رواییات «کمیال» در
سه نیوع ترکایب :کمیال ایمیان ،الکمیال کیل الکمیال و کمیال دیین اسیتعمال شیدهاند و تعبایر
«کمال ایمان» در دو هائت «کمل ایمانه» و «استکمل ایمانه» به کار رفته است.
از بان روایات ذکرشده تنها روایت شماره  1با تعبار «الکمال کل الکمال» ذکر شده که تنیافی
شکل نمیگارد و بقاه در دو دسیته کلیی ریرار دارنید :الیف) کمیال ایمیان شیامل رواییات 0۔7؛
ب) کمال دین شامل روایات ۵۔ .7۵
بان روایت سوم و روایتهای چهارم و پنجم تنافی ظاهری میتوان ادعا کیرد؛ زییرا در رواییت
اول ،وجود چهار چاز را موجب یصول کمال ایمان دانسته است ،ولی در روایت چهیارم امیری
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متفاوت و در روایت پنجم سه مطلب دیگر را موجب تحقق کمال ایمان شمرده است.
در مقام رفع تغایر ،باید گفت روایت سوم ناظر به عالمات کمال ایمان در برخیورد بیا دیگیران
است و روایت چهارم از عالمت کمال ایمان در چگونگی باور بیه ائمیه و دستوراتشیان و رواییت
پنجم از عالمات کمال ایمان در عکیس العملیی کیه فیرد نسیبت بیه نگیاه و نظیر دیگیران دارد و
همچنان از عکس العمل او در مواجهه با دوراهیهای دناوی و اخروی یکاییت دارد .بنیا بیراین،
این دسته از روایات با یکدیگر منافاتی ندارنید و تنهیا از منظرهیای مختلیف و در سیایتهیای
متفاوتی از تحقق کمال ایمان در وجود انسان خبر میدهند.
در دسته دوم یعنی روایاتی که به کمال دین اشاره دارند در نگاه نخسیت ،تنیافی ظیاهری بیه نظیر
میرسد و در رفع این تنافی باید گفت ،روایت سباعی (روایت نهم) از اموری خبر میدهد کیه بیرای
رسادن به کمال دین الزم است و روایت کتاب ابن اشع (روایت دهم) به الزمه رسیادن بیه کمیال
دین که همانا فاصله گرفتن از مرزها و محرمات الهی است ،اشاره کرده است .روایت شیاخ صیدوق
و روایت ابن ادریس (روایت یازدهم ودوازدهم) ناز به الزمه تحقق کمال دین در جامعه و فرد ،یعنیی
به بح والیت توجه دادهاند.
در تمامی این موارد ،ناسازگاری در کار ناست؛ زیرا هر کدام از یا و جهتیی ،راه وصیول بیه
کمال را باان کردهاند .در روایت سباعی از نگاهی کلی به جستوجوی کمال دینی اشیاره کیرده و
علمجویی و عمل کردن را شرط رسادن به کمال دانسته است .در رواییت ابین اشیع بیه او و
نهایتی در رفتار اشاره دارد که برای رسیادن بیه کمیال بایید رعاییت کیرد ،یعنیی دوریگزییدن از
مرزهای محرمات الهی.
در روایت شاخ صدوق و ابن ادریس ناز الزمه تحقق کمال دیین اهمایت دارد .رواییت شیاخ
صدوق به کمال دین در مریله تشریع و بناانگذاری توجه دارد که با تعاان ولی خدا یاصیل شیده
است .روایت ابن ادریس ناز از عالمت کمال دیین خبیر داده کیه رسیادن بیه مرزبنیدی و تعایان
رابطهها بر اساس دین است که با تولی و ّ
تبری شکل میگارد .این رواییات همگیی از یا هیای
مختلف کمال دین را باان کردهاند و به علیت تفیاوت یاثایت هیاچ نیوع ناسیازگاری و تنیافی بیا
یکدیگر ندارند.
د) رأس

با مروری بر روایات ،با برخی از صفات اخالری مواجه میشویم که از نها تعبار به «رأس» شده

✺

تنکاد بر نقش اصلی «رأس»در یاات انسان با معنای لغوی ن یعنی «تجمع» نایز تناسیب دارد؛
زیرا سر محل تجمع و مدیریت بدن انسان اسیت و در اخیالق ،نبیودن ارزشهیایی چیون صیبر
مساوی با از بان رفتن کل نظام ارزش اخالری است .با این توضاح ،تعبایر «رأس» میتوانید هیم
به عنوان رلۀ ایمان و اسالم باشد و هم بر مدیریت و هدایت ن ارزش نسیبت بیه دیگیر ارزشهیا
داللت کند؛ گویی با وجود ارزشی چون صبر است که ارزشهای دیگر در نظیام اخیالق ایمیانی
شکل میگارد .پس میتوان معنای «رأس» را هم مدیریت و هدایت دیگر ارزشها دانست و هیم
به دلال این مدیریت ،خاستگاه ارزشهای دیگر به یساب ورد.
در روایتی دیگر در بان ارزشها ده ارزش به عنوان «مکارم اخالق» ذکرشدهاند که یاا در بیان
ر
نها به مثابه سر مکارم اخالق است و گویی بدون ن یاات دیگر مکارم اخالریی کیه عمیدتا در
یاطه اخالق معاشرتاند ،در معرض خطر ررار میگارند:
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است؛ این روایات با تعابار مختلفیی چیون «رأس االسیالم»« ،رأس الیدین»« ،رأس االیمیان» و
«رأس الطاعه» در بعد مثبت و در بارۀ ارزشها و با تعاباری چون «رأس کل خطائه»در بعد منفیی
باان شدهاند .بررسی کاربردهای هریک نشان میدهد که درظاهر ،گاه بان مصیادیق هیر دسیته از
این موارد تنافی به نظر میرسد که پاش از پرداختن به این کاربردهای به ظاهر متنافی ،الزم اسیت
معنای «رأس» واکاوی شود.
ْ
در معنای رأس مده است« :رأس کل شيء أعاله» (فراهادی ،۵ ،770۵ ،ص « .)۵۵7الراء والهمزة
والسان أصل یدل علی ُّ
تجمع و ارتفاع» (ابن فارس ،۵ ،7707 ،ص  .)7۵7بنا بیراین ،نقطیه بیاال و رلیۀ
ذ
یک چاز در معنای لغوی رأس وجود دارد و افیزون بیر ن ،عبیارت تجمیع و کاربردهیای رأس در
عرف و روایات یاکی از این است که رأس افزون بر باالبودن ییک چایز مییتوانید محیل تجمیع
مهمترین مؤلفههای یک چاز ناز باشد که بررسی استعماالت عرفی و روایی معنیای ن را درایقتر
مشخص میکند.
در بررسی کاربردهای کلمۀ «رأس» که معنا را شکارتر میسازند به دو رواییت بسینده میشیود؛
در روایتی از امام صادق (ع) ،صبر نسبت به ایمان مانند سر نسبت به بدن انسان معرفی شده است:
َّ ْ
َّ ْ
ْ
ْ
ْ
َّ
الرأس ذهب الجسد کیذ ِلک ِإذا
الرأ ِس ِمن الجس ِد ف ِإذا ذهب
الص ْبر ِمن ِاإلیم ِان ِبم ْن ِزل ِة
ْ
ذهب َّ
الص ْبر ذهب ِاإلیمان؛ صبر نسبت به ایمیان ماننید سیر نسیبت بیه بیدن اسیت،
هنگامیکه سر برود بدن ناز از بان میرود همانطور هنگامیکه صبر برود ایمان نایز
میرود (کلانی ،۵ ،7011 ،ص .)1۵

ْ ْ ْ
ْ
ْ
ْ َّ
ْ
ْ
کارم عشر … ِصدق البن ِس و ِصدق اللس ِان و أداء اَلمان ِیة
م
ال
:
ال
ر
)
ع
(
ه
الل
ع ْن أ ِبی عب ِد
ِ
ِ
ْ
ْ
َّ ُّ ْ
َّ
ْ
َّ
َّ
َّ
یار
و ِصلة الر ِی ِم و ِإرراء ْالض ِ
اف ْو ِإطعام الس ِائ ِل و المکافنة علی الصن ِائ ِع و التذمم ِللج ِ
َّ
َّ ُّ
ای ِب و رأسهن الحااء؛ ده خصیلت از خلیقوخیوی کریمیان اسیت …
والتذمم ِللص ِ
اسییتقامت در یییوادث ،راسییتی در سییخن ،ادای امانییت ،رس یادگی بییه خو یشییان،
خییوشبرخییوردی بییا ماهمانییان ،غییذا دادن بییه فق یرا ،ناک یی بییه ناکییان ،یمای یت از
سر این ارزشها (ییا بیاالتر از همیه) زرم و یایا
همسایگان ،یمایت از همراهاان و ِ
(کلانی.)7۹ ،۵ ،7011 ،
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عالمه مجلسی در تحلال این روایت مینویسدَ« :لن جماع ما ذکر إنما یحصل و یتم بالحااء من
ّ
الله أو من الخلق» (مجلسی ،۵ ،7707 ،ص  .)07۵در وارع ،هر یک از این موارد به یوزه و عرصیهای
از زندگی فردی و اجتماعی بر میگردد و به تعبار عالمه مجلسی هم شیکلگایری و هیم اتمیام و
کمال این موارد ،در گرو یاای از خدا یا مردم است.
پس در مجموع ،میتوان در باان مقصود از «رأس» در روایات ،با توجیه بیه لغیت و کاربردهیای
روایی سه تحلال ذکر کرد )7 :رله و نقطه پایانی رذایل یا فضایل؛  )۵مدیریت و تیدبار دیگیر فضیایل
یا رذایل )0 ،خاستگاه فضایل یا رذایل .بیا ایین تحلایل تعبایر «رأس» بیا تعیابار پیاش از ایین یعنیی
«رلهها» و «خاستگاهها» ارتباط وثاقی دارد و از مدیریت و هدایت ارزشها ناز یکایت دارد.
بعد از تباان معنای «رأس» ابتدا روایات مربوط به «رأس االیمان» را ذکر مییکنام ،افیزون بیر
روایتی که از صبر به منزله رأس ایمان یاد شده بود ،در لسان روایات تعابار دیگیری نایز بیرای رأس
ایمان ذکر شده است ،تعاباری چون اررار و معرفت به خداونید ،ورع ،صیدق ،عیدالت ،ایسیان،
یسن خلق و امانت که در نگاه نخست ،ناهمگون به نظر میرسند:
ْ
ْ
ْ ْ
ْ ْ
ْ ْ
ْ
« .7فن َّما ما فرض علی القل ِب ِمن ِاإلیم ِان ف ِاإلررار و الم ْع ِرفة و العقد و الرضا و َّالت ْس ِیلام ِبینن
ر ْ َّ ْ
ر
ر
ر
ر َّ
َّ َّ ْ
صایبة و ال ولدا وأن مح َّمیدا ع ْبیده
ال ِإله ِإال الله ویده ال ش ِریك له ِإلها و ِایدا لم یت ِخذ ِ
َّ
و رسوله (ص) و ْاإل ْررار بما جاء م ْن ع ْند َّالله م ْن نبي أ ْ
اب فذ ِلك ما فیرض اللیه علیی
ت
ک
و
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ذ
ْ ِ ْ ِ
ْ ْ
ْ
القل ِب ِمن ِاإلرر ِار والم ْع ِرف ِة وهو عمله … وهو رأس ِاإلیمان» (کلانی ،۵ ،7011 ،ص .)07
ْ ْ
َّ ْ
ان» (عالمه مجلسی ،۵7 ،7700 ،ص .)۵۵
یم
اإل
س
أ
ر
ع
ر
و
ال
ِ « .۵إن
ِ
ِ
« .0رأس اإلیمان اإلیسان إلی ّالناس» (تمامی مدی ،7770 ،ص .)0۵1
ْ ْ ْ ْ
ْ ْ
ان» (تمامی مدی ،7770 ،ص .)۵0
ْ « .7العدل ْ رأس ِاإلیم ِان ْو ِجماع ِاإلیس ِ
ْ
َّ
ان ی ْسن الخلق والتحلي ِبالصدق» (تمامی مدی ،7770 ،ص .)01۵
« .7رأس ِاإلیم ِ
ِ
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ْ

ْ

ْ

ان اَلمانة» (تمامی مدی ،7770 ،ص )01۵
« .۹رأس ِاإلیم ِ
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موارد به ظاهر متنافی ،ذکر ایین نکتیه ضروریسیت کیه
با درت در این روایات و پاش از جمع بان ِ
روایات «رأس االیمان» به لحاظ سند در یک سطح ناستند .رواییت مربیوط بیه صیبر و اریرار بیه
ر
معرفت در مهمترین کتاب از کتب اربعۀ شاعه و دیگر روایات عمدتا از کتاب غ الحکم هسیتند
درت سندی امکیان جمیع بیان ایین مجموعیه بیه ظیاهر
و سند معاضدی ندارند ،اما فار از این ِ
متنافی وجود دارد:
عالمه مجلسی در تحلال «رأس بودن» صبر برای ایمان با اشیاره بیه زنیدگی دنایوی و امیوری
نظار یوادث ،فات و تکلاف به انجام طاعیات و تیرک منهایات ،همیه اینهیا را بیر نفیس ثقایل و
مخالف مشتهاات نفسانی میداند و برای مقابله با نها انسان را ناازمند ملکۀ راسیخهای در نفیس
میداند که همان صبر است (نک :عالمه مجلسی ،1 ،7707 ،ص .)7۵7
در روایت شماره  ، 7باالترین سطح ایمان نجاست که اررار و معرفت و گره عاطفی ایجاد شده
باشد و یتی رضا و تسلام نسبت به ویدانات پروردگار و رسالت پاامبر و پذیرش همه فرمایشات
ّ
ویی محقق شده باشد .این او ن چازی است که ایمان میتواند در وجیود فیرد محقیق کنید و
باالترین چاز از یا تحقق ایمان در وجود فرد است.
اگر این روایت و روایت مربوط به صبر را به لحاظ سندی متقنتر بدانام ،رفع تنیافی مایان ایین
دو اهمات باشتری مییابد ،در این رفع تنافی بایید گفیت هیر ییک از صیبر و معرفیت از جهتیی
میتوانند رأس ایمان به یساب یند؛ یکی مربوط به تحقق ایمان در وجود فیرد و دیگیری مربیوط
به توانایی مقابله با هواهای نفسانی جهت دستاابی به رله ایمان.
در روایات دیگر هم این رفع تنافی ممکن است .در روایت دوم در ایمان یفظ مرزهیا و ییریم
الهی اهمات بیبدیلی دارد و ورع از یا نوع رفتار و چگونگی رعایت مرزهای محرمیات الهیی
میتواند رأس ایمان به یساب ید .رواییت سیوم از یای رفتیار اجتمیاعی رأس ایمیان اسیت و
ایسان به مردم مطابق روایات زیادی گره در ایمان دارد (برای نمونه ،نک :کلانی ،7011 ،کتاا االیماان و الکفا ،
ابدا اجتمااعی) .در روایت چهارم ،عدالت به عنوان عنصری اساسی در رفتار با افراد مختلف اسیت و
از این یا میتواند رأس ایمان باشد.
در روایت پنجم دربارۀ یسن خلق و راستگی به صدق میتوان گفت یاثی که نها را رأس ایمان
ررار میدهدّ ،
تحول درونی و ویژگیهای نفسانی است که فیرد ،راسیته بیه یسین خلیق و صیدارت
میشود و روایت ششم (امانت از یا رعایت تعهد به دیگران) رأس ایمان رلمداد میشود.

با این توضاحات ،هر یک از روایات «رأس االیمان» از یا و جهتیی میتواننید رأس ایمیان
به یساب یند .رأس اسالم و رأس دین دو تعبار دیگری هستند که در ظیاهر ،مصیادیق متنیافی بیا
یکدیگر دارند؛ دو روایت زیر ناظر به رأس اسالم هستند:
ْ
ْ
« .7و ْیک ْن أ ْکثر همك َّ
الصالة فإ َّنها رأس اإل ْسالم ب ْعد اإل ْررار بالدین» (ابن شیعبه ّ
یرانیی،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
 ،70۹0ص .)۵۹

« .۵رأس اإلسالم لزوم ّ
الصدق» (تمامی مدی ،7770 ،ص .)0۵1
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هرچند تحف العقدل در ماان کتب یدیثی اعتبار باشتری از غا الحکم دارد ،ولیی میتیوان بیان
این دو تعبار بهظاهر متنافی جمع کرد .مهمترین و برترین نقطه در اسالم وردن فرد این اسیت کیه
دین را در ذهن و باور خویش بپیذیرد و بیه ن تین دهید .پیس از ایین پیذیرش ،برتیرین نقطیه در
اسالم وردن فرد این است که هم و تالش او در ارتباط با خیدا  -نمیاز  -باشید .ایین اشیتااق بیه
ارتباط با خدا برترین و زیباترین یالت برای کسی است که دین را پذیرفته است.
در تباان روایت دوم باید گفت که اسالم یعنی تندادن به یقاقتی که دریافتیهایم .بیاالترین سیطح
اسالم جایی شکل میگارد که صدارت را هماشه همراه داشته باشی و به نچیه در اسیالم پذیرفتیهای
در عقاده ،ایساس و عمل و یتی در یاالت ،پایبند بمانی؛ از ایین همیاهنگی بیه «صیدق» تعبایر
شده است و لزوم صدق یعنی استمرار این هماهنگی در همه الیهها؛ عقاده ،ایساس و عمل.
پس ماان دو تعبار رأس االسالم تنافی ناست؛ زیرا تعبار نخست به برتیرین رفتیار فیرد پیس از
پذیرش دین اشاره و توجه دارد و از این یا ناظر به برترین رفتار است و در کاربرد دوم به ویژگیی
و خصلتی پرداخته که باالترین سطح اسالم را شکل داده و همه مراتیب اسیالم را در فیرد محقیق
میکند .بکارگاری واژه رأس در هر دو جا صحاح بوده و هر کدام از جهتی اسیت و عیرف بیا ایین
توضاحات ماان این دو کاربرد ایساس ناهمگونی نمیکند.
تعبار دیگر که بان مصادیق نها تغایر و ناهمگونی به نظر میرسد ،رأس الدین است که یقیان،
مخالفت با هوای نفس ،کسب یسنات و ورع به عنوان مصادیق ن معرفی شدهاند:
ْ
« .7رأس الدین ص َّحة ْالاقان» (ابن شعبه ّ
یرانی ،70۹0 ،ص .)1۹
ِ
ِ ِ
ّ
« .۵رأس الدین مخالفة الهوی» (تمامی مدی ،7770 ،ص .)0۵1
ْ
َّ ْ
ْ
ْ
« .0یا أیمد عل ْاك ِبالورع ف ِإن الورع رأس الدین» (عالمه مجلسی ،۵7 ،7700 ،ص .)۵۵
ِ
ِ
در تحلال این دسته از روایات باید گفت که تحقق دین در انسان با اسالم غاز شده و تیا بیه یقیان

✺

خرین درجه بعد از اسالم ،ایمان و تقواست (بیرای نمونیه،

ادامه مییابد و در روایات درجات ،یقان
نک :ابن شعبه ّ
یرانی ،70۹0 ،ص  .)777هرچند این برتری تحلالهای مختلفی میتوانید داشیته باشید،
اما در یک تحلال میتوان گفت که «پادایش یقان به معنای رفیتن شیک و تردیدهاسیت .اسیالم،
ایمان و یتی تقوا مانع از ن نمیشود که شک و تردید وجود سالک را متالطم نکند» (نیک :غنیوی،
 ،70۵۵ص  )71۹درست شدن خطورات نفسانی و مطابقت ن با باورها و عملها او دیین اسیت و
صحت یقان او دین است از یا مراتب تحقق ن در انسان.
در تباان روایت دوم ناز باید گفت که یفظ دین هنگامی در او خواهد بود که هوا و هوس میا
با ن مخالف باشد .او دینداری از یا یالت انسان نسبت به دستورات دیین در جیایی اسیت
که هوای نفس ما با ن مخالف باشید و از زاوییه دیید دیگیر ،او دینیداری از یای نیوع رفتیار
نجاست که نهتنها گناه نکنی ،بلکه یتی به مرزهای ن نزدیک هم نشوی (ورع).
بنابراین ،سه روایت پاشگفته ناز با یکدیگر متنافی ناستند و هریک رأس دین را از زاویه دیید و
1
یاثی متفاوت ،توضاح میدهند.

در مجموع ،باید گفت گونههای باان اولوییت اخالریی رواییات کیه در ایین مقالیه ذکیر شیده از
ّ
ر
اینررارند« :کلادها»« ،خاستگاهها»« ،رلهها» و«رأسها» .مصادیق هیر کیدام ،هرچنید غالبیا در
نگاه نخست ،متفاوت و بدون ارتباط یا یتی متنافی با یکدیگر بیه نظیر میرسیند ،ولیی انسیجام
خاصی بان نها برررار است و راعدۀ کلی در یل تغایر ظاهری این مصادیق ،توجه بیه یاثایات و
جهات مختلفی است که در هر مصداق لحاظ شده است .این نتاجه را میتوان با میروری دوبیاره
بر دستهبندیهای ذکر شده در مقاله و باان وجوه ارتباط مصادیق به ظاهر متنافی تباان کرد:
در کلادها ،غضب ،درو  ،شرابخواری ،تنبلیی ،بییوصیلگی و یی ّ ِب دنایا کلاید بیدیهیا
معرفی شدهاند و برای رسادن به خار و دوری از شیر ،انگایزه بیرای یرکیت و تعقیل در انتخیاب
ّ
اهمات دارد و موارد ذکر شده از این جهات مانع رسادن به خار هستند و در رلهها تعابار یاکی از
 .1در بعد منفی ناز مشابه همان موارد وجود دارد و بان روایات ذکر شده با اسلوب«رأس» ،در نگاه نخست ،تنافی به نظیر
میرسد که با تحلالی مشابه نااز به رفع تنافی دارند و پرداختن به نها مجالی دیگر میطلبد.
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ّ
«کمال» در سه نوع ترکاب :کمال ایمان ،الکمال کل الکمال و کمال دین بکار گرفته شدهاند ،برای
نمونه ،در رفع ناسازگاری بان روایات کمالالدین باید گفت یک روایت از اموری خبر میدهد کیه
برای رسادن به کمال دین الزم است و روایت دیگر بیه الزمیه رسیادن بیه کمیال دیین کیه همانیا
فاصله گرفتن از مرزها و محرمات الهی است با تعبار«ورع» اشاره کرده است و دو روایت هیم بیه
الزمۀ تحقق کمال دین در جامعه و فرد یعنی به بح والیت توجه داده است.
برای باان خاستگاهها و ریشهها از چند تعبار استفاده شیده کیه مهمتیرین نهیا از ایین ررارنید:
اصل ،اساس ،رکن ،اب و ام و صفات نفیکننده ،مصادیق به ظاهر ناسازگار «اصل ایمان» مربوط
روایت به ظاهر ،ناهمگون دارییم و
به سه یوزۀ باور ،گرایش و اعمال انسان هستند ،در «رکن» دو ِ
رفع ناسازگاری بان نها با توجه به دو سایت و یاثایت ایمیان ممکین اسیت ،ایمیان در رواییت
ّ
توکل ،تسلام ،تفوی و رضا مربوط به یقاقتی است که در درون فرد محقق میشود و در روایت
دیگر ،بر جریانی که در جامعیه شیکل میگایرد رابیل یمیل اسیت؛ زییرا امامیت ریوامبخیش و
محققکننده ایمان است ،مصادیق «اساس ایمان» تعابار مختلف نقش رهبری معصوم ییا رهبیری
اسالمی در شکلگاری اسالم و دین در جامعه را گوشزد میکنند و ناسازگاری ظاهری با ییکدیگر
ندارند و در روایت پایانی ،تعبار محبت اهل بات (ع) ناز به نکتهای اشاره میکند که زمانه و اساس
الزم برای رهبری معصوم است.
در روایات مربوط به رأس ،در بعد فضایل مصادیق سه دسته مهم رأس االیمان ،رأس االسیالم
و رأس الدین در ظاهر با یکدیگر سازگاری ندارند که بیا اسیتفاده از راعیدۀ یاثیی بیودن اطیالق
میتوان این سازگاری را تباان کرد .برای نمونه ،در رأس االیمان ،دو روایت با سند متقنتیر هسیتند
که روایت مربوط به صبر ،مربوط به تحقق ایمان در وجود فرد و روایت داللتکننیده بیر معرفیت
مربوط به توانایی مقابله با هواهای نفسانی جهت دستاابی به رله ایمان است و تنافی دیگر رواییات
هم براساس این راعده رابل رفع است.
دیگر روایا ِت ناظر به «رأس االیمان» هم هرچنید بیه لحیاظ اعتبیار منبیع ییدیثی بیه وزان دو
روایت پاشان ناستند ،ولی میتوان هر کدام را از جهتی باانکننیده رأس االیمیان دانسیت ،ورع از
یا نوع رفتار و چگونگی رعایت مرزهای محرمات الهی ،یسین خلیق و صیدارت بیه جهیت
ّ
تحول درونی و ویژگیهای نفسانی ،ایسان به مردم از یا رفتار اجتمیاعی ،عیدالت بیه عنیوان
عنصری اساسی در رفتار با افیراد مختلیف و امانیت از یای رعاییت تعهید نسیبت بیه دیگیران
میتوانند رأس ایمان به یساب ید.
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