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 مزور گذشته
جؼلین و جؼلن و دیگشی جشبیث جمسین  دو بخصاگش بخىاهین یک يگاه کلی به هبازث گزضحه بکًین، بایذ بگىیین که فمه جشبیث به 

 ضىد. هی

پیشاهىو  ها بسث کشدین، زال جابهپشداصین، یکی جؼلن اسث و دیگشی جؼلین اسث. چیضی که  دس باب جؼلین و جؼلن، ها به دو بخص هی
ػلن و جؼلن بىده اسث. ها دس ایى لسمث با یک يگاه فمهی به لضیه پشداخحین. هًظىس ػلن سا هطخع کشدین، همچًیى ػلىهی که 

ها سا بسث کشدین. ػلىهی واخب، زشام، هسحسب سا  ایى دسحه کشدین. هکشوه اسث سا بشسسیجؼلمطاو واخب، زشام، هسحسب و 
 این. اش سا بیاو کشده بسث کشدین. همکى اسث هػادیك دیگشی بشای هسحسب و هکشوهات پیذا بطىد اها ػمذه

 رو  تصىیز کلی اس مباحج پیش
خىاهین يگاهی به آداب جؼلن داضحه باضین. ایى بسث سوضى اسث و  دس اداهه هبازث هیایى یک جػىیش کلی اص هبازث ها بىده اسث. 

دس فمه يیض هشسىم  آهذه اسث. ضهشی سی الله آیثهًیة المشیذ دس  ایى بسث ها پیشاهىو هماو چیضی اسث کهپیچیذگی خاغی يذاسد. 
 ین.کً ايذاصيذ، ها يیض به همیى همذاس بسًذه هی اسث که به آداب يگاهی هی

جىايذ زکن داضحه باضذ، سا بشسسی  کًذ، ها يیض جمام هىاسدی که هی دس فمه يیض دس بسث آداب، هشصهای يضدیکی با اخالق پیذا هی
 پشداصین. هبسث به هبازث جؼلین هی بؼذاصایى کًین. کًین و اص يگاه زکمی آو سا بشسسی هی کًین. البحه اص يگاه اخاللی بشسسی يمی هی

ها دس ایى هبازث، کاسی به جسلیل ثايىیه اص هبازث يذاسین. چیضی که دس اسالم به آو جطىیك و جشغیب ضذه اسث، هماو چیضی 
های صیادی  البحه با ایى يگاه جسلیلی، غسبثگیشد.  اسث که هشبىط به ػلن دیًی اسث. بیص اص ایى جسث ػًاویى ثايىی خای هی

 ضىین. يیسث واسد آو يمی بسث فمهی جىايین بکًین، اها چىو هی

ای بشای جشبیث  جؼلین و جؼلن همذهه هاسث. هذيظشضًاسی آو يیسث. هفاهین ػشفی  يکحه: ها هًظىسهاو اص جؼلین و جؼلن، وخه سواو
 دهین. اسث. ولی ایًکه بگىیین خىد جشبیث اسث، خای بسث اسث که بؼذها هىسد بشسسی لشاس هی

 دادین. بسث لشاس دادین سا بایذ دس ایًدا دس لسمث آداب هىسد بسث لشاس هیبسث سیا و اخالغی سا که لبل هىسد 
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 موارد آداب

 اخالص .1
که گفحین اخالظ ایى اهش سا جؼبذی  عىس هماویکی اص هىاسد آداب، اخالظ اسث. جمام خىايب ایى سا دس چًذ خلسه بسث کشدین. 

 کًذ. همچًیى هسذوده سوایات به هبازث ضشیؼث و دیًی اسث. يمی

 معلم صالح اریاخت .2
 535کًین. صیشا جؼذد سوایات صیاد اسث. سوایات دس غفسه  اخحیاس هؼلن غالر اسث. دس ایًدا بسث سوایات سا هغشذ يمی ادب دیگش،

 اص: ايذ ػباستایى سوایات بؼضی اص  کحاب هًیة المشیذ اسث.

ّذي ّػٓلُمُه » ُخُذهُ  الَّ
ٓ
ٓه  َیأ ُخُذه َػمَّ

ٓ
 1« َیأ

 2« دیىكم تأخذون ػمه فاوظزوا دیه الؼلم هذا»

َىاُضغ ّإَلی آلّكٓبّز  ّمَه  َحََلث   ّإَلی َحََلث   ّمٓه  َیٓذُػىُکٓم  َػاّلم   ّإَلی ّإلَّ  َتٓقُؼُذوا َل »  3« التَّ

ُز  ّلَمٓه  َػّجٓبُت » ُکىّلّه  فی یَتَفَكْ
ٓ
ُز  ل کٓیَف  َمأ  4«َمٓؼُقىّلّه  فی َیَتَفَكْ

دس يمل آهذه  ایى سوایات اکثشًا داسای سًذهای ضؼیف اسث. جًها سوایث هماو سوایث اول اسث، که آو سوایث يیض هشفىػه اسث،
ْزَمَذ » اسث که

َ
ذ   ْبى   أ ذ   ْبى   ُهَسمَّ یه   َػْى  َخال  ب 

َ
ْى  أ اسث، ایى سًذ هؼحبش يیسث. بمیه يیض هؼمىاًل دس کحبی هسحًذ که سًذی  « َرَکَشه َػمَّ

 يیض هطکل داسيذ. ها آويذاسيذ. فمظ یکی دو جا اص سوایات دس کافی آهذه اسث. که 

  بى زکن اسث که دس کافی آهذه اسث: جًها سوایث هؼحبش آو اص هطام

                                                           

 55، ص 1اسالهیة(، ج -کافی )ط - 1

 239ص  هنیة الوزید، - 2

 333، ص 2 جهجووعة ورام،  - 3

 سفینة البحار هاده طعن - 4
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ْباّوي ْ ػاّلم   ّمه إلْ  ّػلَم  ل»  1«َر

 «.جؼلن يکًیذ هگش اص ػالن سبايی»فشهایذ:  و هیایًدا يهی آهذه اسث. يفی دس همام يهی اسث. دس 

البحه بایذ دلث کًین که اگش سوایث هطام بى زکن هن يبىد، جؼذد و کثشت دس چًیى اهشی، هىخب يىػی اعمیًاو ػمالیی اسث. 
 ضىد. سوایات هىخب یک زدث ػمالیی هی کثشت که بیاو کشده بىدین، چیضی که هخالف ػمل يباضذ، عىس هماو

 بررسی روایات از لحاظ داللت
 دس بشسسی داللی ایى سوایات به چًذ يکحه بایذ جىخه کًین:

 روایات اطالق .1
هماو ، یا ایًکه فمظ دس ػلىم دیًی اسث. اکثش سوایات هشبىط به گیشد یدس بشهداسد و هش جؼلمی سا  بایذ ببیًین که ایى جؼلن، اعالقابحذا 

ُز  ّلَمٓه  َػّجٓبُت »یا  2« دیىكم تأخذون ػمه فاوظزوا دیه الؼلم هذا» جؼلن دیًی اسث. دس یکی اص سوایات آهذه اسث که:  فی یَتَفَكْ
ُکىّلّه 

ٓ
ُز  ل کٓیَف  َمأ  کاس داسد.ػلمی اسث که با سؼادت ايساو سشو هًظىس اص ػلن دس ایى سوایات، هماو 3«َمٓؼُقىّلّه  فی َیَتَفَكْ

 افاده حکم وجوب از روایات. 2
کًذ و  یا خیش؟ دس خىاب بایذ گفث، زشهحی سا افاده يمی آیذ هیدوهیى يکحه ایى اسث که اص ایى سوایات، واخب یا زشام بىدو به دسث 

جىايین  هی دسيحیدهجىايذ باضذ.  ای سا بشسايذ. ایًکه اص غیش هؼلن غالر، هؼاسف دیى سا بیاهىصین، کشاهحی هی همکى اسث کشاهث ضذیذه
 اسحسباب داسد. بگىیین، هشاخؼه به ػالن غیش سبايی، کشاهث داسد و هشاخؼه به ػالن سبايی و جؼلن اص او،

َىاُضغ ّإَلی آلّكٓبّز  ّمَه  َحََلث   ّإَلی َحََلث   ّمٓه  َیٓذُػىُکٓم  َػاّلم   ّإَلی ّإلَّ  َتٓقُؼُذوا َل » دس سوایث دیگشی که آهذه بىد: به دس ایًدا  1« التَّ

ی ػلن، هماو دیًی  فهمین که خًبه بشد، هًاسب اسث. اص ایًدا هی گىیذ: ػالمی که ضما سا اص کبش به جىاضغ و ... هی غشازث هی
 اسث.

                                                           

 17، ص 1 جاالسالهیة(  -)طکافی  - 1

 239ص  هنیة الوزید، - 2

 طعنسفینة البحار هاده  - 3
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 . ارشادی و مولوی بودن حکم3
د. ی بؼذی ایى اسث که اسحسباب و کشاهث هىلىی یا اسضادی اسث؟ همکى اسث کسی بگىیذ اسضادی اسث. صیشا اسشاسی داس يکحه

هشاخؼه  گفحه ضذه اسث. بشای ایًکه ايساو جأثیشات هثبث سا بپزیشد، به ػالن سبايی چًیى ایىچىو ايساو اص جأثیشات سىء هػىو بمايذ، 
 هایی ضذه اسث. سوضى اسث و به آو اضاسه کًذ. ایى یک يىع اسضاد اسث. ایى سش دس سوایات و همام ػملی ها

و گفحین که اغل دس ازکام هىلىیث  ای سا عشازی کشدین یا ػلث اسث؟ ها سابمًا لاػذه بایذ ببیًین که ایى سش زکمث اکًىو .4
ی لىی وخىد داضحه باضذ. دس ایى سوایات اضاسه به سش  اسث، اگش ػلث بخىاهذ زکن سا جغییش بذهذ و ظهىس سا اص بیى ببشد، بایذ لشیًه

جىايین بگىیین که اگش دس خایی ایى سش يبىد، کشاهث بشداضحه  ًین. يمیجىايین ػلث سا به سش زمل ک اها دس جمام سوایات يمی ضذه اسث،
 ضىد. لسى ػلیث دس سوایات وخىد يذاسد. البحه بایذ بگىیین که اغل ایى اسث که زکن به هىضىػیث خىد بالی اسث. هی

خىاهن بگىین که  ًدا هیها دس ایًدا دو بسث داسین. یکی بسث هىلىیث و اسضادیث اسث و یکی بسث زکمث و ػلیث اسث. دس ای
 وخهی که اسضادی بکًذ، يیسث، و وخهی که زکن سا اص هىضىػیث بیًذاصد، وخىد يذاسد. اغل هماو هىلىیث و هىضىػیث اسث.

 قاعده کلی
 اغل دس ازکام هىلىیث اسث هگش دس غىس صیش:

 الف( هىلىیث هسحلضم دوس جسلسل باضذ.

 ب( دس خایی که لشایى لىی باضذ.

 «اعیؼىا الله»ه هىلىیث هسال باضذ. هثل ج( دس خایی ک

آیذ و لغغ داسین که دس  دو زکن به وخىد هی دايین که اگش بخىاهذ هىلىی باضذ، اها دس هىسد هی ضىد هىلىی باضذ، د( دس خایی که هی
 هىسد دو زکن يیسث.

داسین. ها دس سوایات  دسث بشهی فمظ دس خایی که هىلىیث هسال اسث، فشهىديذ: همه خا اغل هىلىیث اسث، وزیذ هی الله آیث
کشد. دس ایًدا بیطحش ظهىس  گزاسد، اگش به ایى بیاو بىد ظهىس دس ػلیث هی يذاسین که بگىیذ اص ػالن سبايی يگیشیذ چىو اثشات سىء هی

 دس زکمث داسد.

                                                                                                                                                                                           

 333، ص 2 جهجووعة ورام،  - 1
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 کًن: آداب دیگشی يیض وخىد داسد که هى گضیًص هی

 در موقع تعلم کتابت .3
 اسث. سوایاجی دس ایى باب هغشذ اسث. 542آداب جؼلن اسث. ایى هغلب دس غفسه کحاب دس هىلغ جؼلن، اص 

ُكٓم  آکُتُبىا »ُ ی َتٓحَفُظىَن  َل  َفّإوَّ  1«.َتٓكُتُبىا َحتَّ

 2« ّإٓخَىاّوك ّفي ّػٓلَمَك  ُبجَّ  َو  آکُتٓب »

 يیض وخىد داسد. 81الطیؼه، خلذ همکى اسث یکی اص سوایاجی که دس کافی آهذه اسث، هؼحبش اسث. ایى سوایات دس وسائل 

 بررسی داللی روایات کتابت
 بشسسی داللی سوایات، داسای چًذ يکحه اسث:

 روایات اطالق .1
کًذ که اعالق  ی ػملی الحضا هی هؼمىاًل کحابث، دس دایشه هماو ػلىم دیًی اسث، هًحها بسث کحابث همذاسی خًبه ػملی داسد. خًبه

 داسد. و یا جًمیر هًاط يیض لابل جػىس اسث. کحابث با اخالظ جفاوت داضحه باضذ. زحی الغای خػىغیث

بهحش اسث و خىد  گىيه ایىفشهایذ  دس ایى سوایات به دو سش اضاسه ضذه اسث، دس بؼضی سوایات سش سا به خىد ضخع بیاو کشديذ و هی
 فهمذ. سش دوم يیض هايذگاسی ػلن اسث. ضخع بهحش هی

يیض يمل ضذه اسث. البحه ایطاو هؼحبش يیسث. هفضل بى ػمش هسل اخحالف اسث. دس جًمیر  دس سوایث دیگشی اص هفضل بى ػمش
 های هفػلی دس هىسد ایطاو ضذه اسث. جؼاسؼ سوایات دس هذذ و لذذ ایطاو وخىد داسد. همال هشزىم هاهمايی بسث

صساسة یا  :هثالً ها وخىد داسد،  یاجی دس لذذ آویکی اص هؼضالجی که دس سخال وخىد داسد ایى اسث که بسیاسی اص سواجی که هطهىسيذ، سوا
های لىی هسحًذ و اص يظش جاسیخی  هسمذ هسلن. کسايی که لذذ يذاضحه باضًذ، بسیاس کن هسحًذ. اها کسايی هثل صساسه، داسای هذذ

که خؼل ضذه اسث. ولی ای داضحه اسث یا ایً ی جمیه ها خًبه جىاو فهمیذ که لذذ يیض اػحباس ضخػیحی باالیی داسيذ. اص ایًدا هی
                                                           

 52، ص 1االسالهیه( ج -کافی )ط - 1

 هواى - 2
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کسايی سوضى يیسث. هثاًل دس هىسد هفضل بى ػمش، هطکالت صیادی وخىد داسد. ایطاو دس سًذ سوایات ههمی هثل جىزیذ هفضل 
 لشاس داسد.

ةِ » ٓصَحاّبَىا ّمٓه  ّػذَّ
َ
ٓحَمَذ  َػٓه  أ

َ
ّذ  ٓبّه  أ ٓصَحاّبّه  َبٓؼّض  َػٓه  آلَبٓزّقيِّ َخاّلذ   ٓبّه  ُمَحمَّ

َ
ّبي َػٓه  أ

َ
ّل  َػّه  آلَخٓیَبّزيِّ  َسّؼیذ   أ  ُػَمَز  ٓبّه  آلُمَفضَّ

ُبى ّلي َقاَل  َقاَل 
َ
ّه  َػٓبّذ  أ ٓوّرٓث  ّمتَّ  َفّإٓن  ّإٓخَىاّوَك  ّفي ّػٓلَمَك  ُبجَّ  َو  آکُتٓب  ع اللَّ

َ
ُه  َبّىیَك  ُکُتَبَك  َفأ ّتي َفّإوَّ

ٓ
اّس  َػَلی َیأ  َل  َهٓزج   َسَماُن  الىَّ

َوُسىَن 
ٓ
 1« ُتّبّهمّبكُ  ّإلَّ  ّفیّه  َیأ

ایى دو سوایات به دو سش اضاسه داسد. همکى اسث کسی بگىیذ، گشچه دس ایى سوایات ػلن آهذه اسث و  که بیاو کشدین، عىس هماو
 جىايین به خاعش اسشاس، جًمیر هًاط بکًین و دس جمام ػلىم بیاو کًین. هًظىس هماو ػلن دیًی اسث، ولی هی

 ایًدا وخهی يذاسد.سسذ که ایى جًمیر هًاط دس  به يظش هی

اػمال هىلىیث  دس آيدادس هسذوده ػلىم خىدش اسث.  اها ضاسػیث هىال،  دسسث اسث که دس کحابث یک چیض ػملی وخىد داسد؛
يیسث.  لبىل لابلکشده اسث، ولی اگش بخىاهین اػمال هىلىیث سا جؼمین به خاهای دیگش بذهین چىو، سش هطحشک داسيذ، خیلی 

فهمذ که هايذگاسی ػلن و ثبات ػلن، به  ه ػلمی دیًی خىدش، اػمال هىلىیث کشده اسث. ػمل ها هیضاسع بیطحش، دس هسذود
کحابث اسث، ایى یک زکن ػملی اسث. اگش ها سوایات هغلمی داضحین بایذ بگىیین که اسضاد به زکن ػمل اسث و ظهىس دس 

ها يیسث که بگىیین  اسث، و وخهی بشای الغای خػىغیث ایىکًذ. اها سوایاجی که ها داسین، اػمال هىلىیث کشده  اسضادیث پیذا هی
 ضىد و بگىیین که اسحسباب دس کحابث هش ػلن وخىد داسد. هش ػلمی سا ضاهل هی

 ی روایت مفضل به عمر شبهه
جىاو دس سوایث هفضل کشد ایى اسث که بسث هىلىیث يیسث و فمظ همذهه اسث. یؼًی زکن همذهی اسث. ولحی  ای که هی ضبهه

بیًین که جؼلین هسحسب اسث، هذایث دیگشاو واخب یا هسحسب اسث. اها ػًىاو کحابث خػىغیحی  کًین هی سوایث سا يگاه هی ریل
جىايین دس ایًدا بگىیین که کحابث  يظیش ایى بسث دس خاهای دیگش يیض داضحین. هی يذاسد، ایى یکی اص همذهات اهش هسحسب اسث.

کًین، بسیاس هطکل اسث که هغلبی سا  ه بایذ بگىین که هش چًذ صوایای هخحلف سا کاوش هیهىضىػیث يذاسد، و همذهیث داسد. البح
ها همذهه اسث و هسحماًل  اها دس کحابث به ضکلی بیاو داسد که ایى آیذ که هىضىػیث داسد، واضر بیاو کًین. هثاًل دس ػلن به رهى هی
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آیذ، ایى يىع همذهه دس زکن اسضادی  ايذ. ولحی زکمی بش همذهات هیگىیذ کحابث کًیذ جا بشای آیًذگاو بم هی  چیضی يیسث. هثالً 
 آیذ. هی

اسحظهاس ها دو چیض اسث: یکی ایًکه زکن هىلىی دس ایى سوایات هشبىط به ػلن دیًی اسث. دس ػلن غیش دیًی، ظهىس يذاسد.  دسيحیده
 يکحه دوم ایى اسث که کحابث اضاسه به همذهه و زکن اسضادی داسد.

هايذ. دس جمام  بهحش ػلن هی ضىد، ی که دس باب کحابث آهذه اسث، دس هىسد ایى اسث که با کحابث، ػلن بهحش فهمیذه هیهمه سوایاج
کًذ. اها دس ػلن چًیى چیضی يبىد و سش  اضاسه به سش هی« لیذوا»به « اکحبىا»ای وخىد داسد که اضاسه به سش داسد. جبذیل  ها لشیًه ایى

جىايذ ایى  گیشی جفاوت بگزاسین. البحه ایى یک يظش اسث و کسی هی دس يحیدهضىد که  هی فاوت باػثو زکمحی دس آو يبىد. ایى ج
 هغلب سا سد بکًذ.

کًذ، یا ایًکه سوایات  بلکه به ایى کاس داسین که آیا سوایات بش سش هکطىف جکیه هی اسث یا خیش؟ هکطىفها کاسی يذاسین به ایًکه سش 
 کحابث بیاو ػلیث يیض وخىد يذاسد که جمسین بضيذ. کًذ. دس بش سش هکطىف جکیه يمی

 گیشی کلی داسین که بسیاس ههن اسث. های دیگشی يیض وخىد داسد که يحایح هحفاوجی داسيذ. دس ايحهای آداب يیض يحیده ادب

 ی هىلىیث داضحه باضذ، جا اآلو يذاضحین. هغلمی که خًبه جاکًىو

 

 

 

  

 


