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 حديث فهن شناسي آسيب و حديث علوم

 ّط حل ظهاى، گصض زض تلىِ اًس، ً٘افتِ قىل ٗىثاضُ تِ زاًكْا اٗي وِ زّس هٖ ًكاى حسٗث، ػلَم پ٘كٌِ٘ تِ گصضا ًگاّٖ

 ػلَم خطگِ تِ گًَاگًَٖ ػلَم ٍ ّا قاذِ نَضت تسٗي ٍ ؾاذت پسٗساض ضا ػلوٖ ذَز پٖ زض حسٗثٖ هكىالت اظ هكىلٖ

 .پَ٘ؾتٌس حسٗثٖ

 زاًف ّكت اظ حسٗث ػلَم تٌَع ٍ وثطت تِ اقاضُ تا تاضٗرف همسهِ قكن تاب اظ قكن فهل زض( ق808م)ذلسٍى اتي

 قطاٗظ تِ ػلن حسٗث، هتَى ػلن حسٗثٖ، انغالحات ػلن الطٍآ، هؼطفٔ ٍ ضخال ػلن هٌؿَخ، ٍ ًاؾد ػلن: اؾت ًاهثطزُ

 ( 1.)الورتلف ٍ الوؤتلف ٍ الحسٗث غطٗة ،(الحسٗث قطح)الحسٗث فمِ ًمل،

 آى ًٍَٕ ٍ( ق643)نالح اتي(. 2)ضؾس هٖ ًَع نس اظ ت٘ف تِ حسٗث ػلَم وِ وٌس هٖ ًمل حاظهٖ اظ( ق911)ؾَ٘عٖ

 :گَٗس هٖ الطإٍ تسضٗة زض ؾَ٘عٖ. زاًٌس هٖ تٌَٗغ لاتل ّن اٗي اظ ت٘ف ٍ اًس زاًؿتِ ًَع65 ضا

 ٍل٘ؽ: لال ٍ ٍؾت٘ي، ذوؿٔ -الوهٌفُ تَثؼِ ٍ -هٌْا الهالح اتيُ شَوط لص ٍ... تُؼَسّ ال وث٘طٌٓ الحسٗث ػلَمِ اًَاعَ اَى اػلن

 الحسٗث، هتَى احَال ٍ ٍنفاتْن، الحسٗث، ضٍآ احَال: ُٗحهَٖ ال ها الٖ للتٌَٗغ لاتلٌ فاًَِِّ شله، فٖ الووىي تأذط شلهَ

 اًَاع تساى ؛(3)ح٘الِ ػلٖ ًَع ّٖ فاشا اّلْا، ٍ تالصوط تفطز اى تهسز ٍّٖ إال نفٍٔ ال ٍ هٌْا حالٍٍٔ هِي ها ٍ ٍنفاتْن،

 گفتِ ٍ وطزُ شوط ضا آًْا اظ ًَع 65 ،(ًٍَٕ) ههٌف اٍ اظ پ٘طٍٕ تِ ٍ نالح اتي. ً٘اٗس قواض تِ ٍ اؾت تؿ٘اض حسٗث ػلَم

 ظٗازٕ ّإ ظٗطهدوَػِ ٍ گطاٗكْا تِ حسٗث زاًف ظٗطا ً٘ؿت؛ اؾت، هوىي ظهٌِ٘ اٗي زض آًچِ تواهٖ همساض اٗي: اؾت

 ّط اؾت قاٗؿتِ ٍ. ٗه ّط ٍٗػگْ٘إ ٍ حسٗثٖ هتَى چگًَگٖ حسٗث، ضاٍٗاى نفات ٍ حاالت: هاًٌس اؾت؛ پصٗط تمؿ٘ن

 .اؾت( حسٗث ػلَم اًَاع اظ)هؿتمل ًَػٖ ٗه، ّط تٌاتطاٗي،. قَز تطضؾٖ ٍ شوط خساگاًِ نفات ٍ حاالت اٗي اظ ٗه

 ٍ چطذٌس هٖ هحَض ٗه گطز تط وِ هؿائلٖ ضؾس هٖ ًظط تِ اؾت، فطاٍاى تؿ٘اض ٍ هتٌَع حسٗث هتؼلمات ٍ هؿائل گطچِ

 حسٗثٖ ػلن ضا حسٗثٖ ذال هؿائل اظ وسام ّط تَاى ًوٖ ٍ ً٘ؿتٌس ظٗاز چٌساى زٌّس، هٖ تكى٘ل ضا هؿتملٖ ػلن

 تمؿ٘ن( واضتطزٕ)تغث٘مٖ ٍ ًظطٕ ولٖ ترف زٍ تِ آغاظ زض ضا حسٗثٖ ػلَم تَاى هٖ تٌاتطاٗي. آٍضز حؿاب تِ هؿتمل

 .وطز

 حديث كاربردي و نظري علوم *

 :اؾت گًَِ زٍ تط حسٗث ػلَم ولّٖ تمؿ٘ن ٗه زض گصقت وِ چٌاى

 .اؾت لؿن ؾِ تط ذَز وِ ،(تغث٘مٖ)واضتطزٕ حسٗث ػلَم. الف

 .آهس ذَاّس پٖ زض وِ اؾت لؿن پٌح تط ذَز ً٘ع اٗي ،(4)ًظطٕ حسٗث ػلَم. ب

 الحسٗث فمِ. 3 ضخال ػلن. 2 الحسٗث ضٍاٗٔ. 1: واضتطزٕ حسٗث ػلَم

 ضخال انَل. 4( الحسٗث زضاٗٔ) الحسٗث ههغلح. 3 حسٗث تاضٗد. 2 حسٗث ػلَم ٕ فلؿفِ. 1: ًظطٕ حسٗث ػلَم

 الحسٗث فمِ انَل. 5 الحسٗث

 ( :5)اؾت لطاض اٗي اظ واضتطزٕ حسٗث ػلَم -

 : الحسٗث ضٍاٗٔ. 1 **

 هٖ الؿالم ػلْ٘ن هؼهَه٘ي ائوِ ٍ پ٘اهثط نفات ٍ تمطٗط وطزاض، گفتاض، ًَقتي ٍ ضثظ ضٍاٗت، تِ وِ اؾت ػلوٖ

 (.6)پطزاظز
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 : ضخال ػلن. 2 **

 .قَز هٖ تحث ذثط، پصٗطـ قطاٗظ تطذَضزاضٕ ًظط اظ حسٗث ضاٍٗاى حاالت اظ آى زض وِ اؾت ػلوٖ

 ٍ الرثطِ لثَلِ تكطائظِ اتهافِِ ح٘ث هي الطإٍ احَالِ ػي فِ٘ ُٗثحَث ػلنٌ إًَِّ: »گَٗس هٖ الومال تٌم٘ح زض هاهماًٖ ػالهِ

 تحث ذثط لثَل قطائظ اظ اٍ ًثَزى ٗا تَزى تطذَضزاض ًظط اظ ضإٍ، حاالت اظ آى زض وِ اؾت ػلوٖ ضخال ػلن ؛(7)«ػسهِِ

 . گطزز هٖ

 هك٘رِ. ج قٌاؾٖ؛ فْطؾت. ب ؛(قٌاؾٖ ضإٍ)الحسٗث ضخال. الف: اظ ػثاضتٌس وِ زاضز گطاٗكْاٖٗ ذَز ضخال ػلن

 (.8)االؾٌاز ػلن. ٍ ؛(ًگاضٕ حال قطح) تطاخن. ّـ ؛(قٌاؾٖ عثمِ)عثمات. ز قٌاؾٖ؛

 : الحسٗث فمِ.3 **

 الفاػ هؼٌإ قطح... ٍ تؼاضو ٍ هث٘ي ٍ هدول ذال، ٍ ػام خْت اظ) حسٗث هتي زاللتْإ تطضؾٖ تِ وِ اؾت ػلوٖ

 الحسٗث؛ ػلل. الف: اظ ػثاضتٌس آًْا اظ تطذٖ وِ زاضز گطاٗكْاٖٗ زاًف اٗي(. 9)پطزاظز هٖ( آى هطاز وكف ّسف تِ حسٗث

. ظ الحسٗث؛ هتي ًمس. ٍ الحسٗث؛ هكىل. ّـ الحسٗث؛ ًاؾد.ز الحسٗث؛ غطٗة. ج ؛(الحسٗث ػالج)الحسٗث هرتلف. ب

 .الحسٗث ٍضٍز اؾثاب

 :اظ ػثاضتٌس حسٗث ًظطٕ ػلَم -

 : حسٗث ػلَم ٕ فلؿفِ.1 **

 .پطزاظز هٖ( ول ٗه ػٌَاى تِ) حسٗث ػلَم ٕ هدوَػِ تحل٘ل ٍ قٌاؾاٖٗ تِ ت٘طًٍٖ ًگاُ تا وِ زاًكٖ

 : حسٗث تاضٗد.2 **

 پ٘ساٗف چگًَگٖ ً٘ع ٍ گصقتِ ازٍاض زض آى تحَالت ٍ حاضط ظهاى تا پ٘ساٗف آغاظ اظ ضا حسٗث ؾطگصقت وِ اؾت ػلوٖ

 ( 10.)زضتطزاضز ضا آى تِ هطتَط فٌَى ٍ ػلَم گؿتطـ ٍ

 (: الحسٗث زضاٗٔ)الحسٗث ههغلح.3 **

 ًمل آزاب ٍ فطاگ٘طٕ چگًَگٖ ٍ آى احىام ٍ اًَاع قطاٗظ، ً٘ع ٍ هتي ؾٌس، تِ هطتَط انغالحات اظ آى زض وِ زاًكٖ

 .قَز هٖ تحث حسٗث

 زضاِٗ زاًف. «ًملِِ آزابِ ٍ تحولِِّ و٘فِ٘ٔ ٍ هتٌِِ ٍ ؾٌسِالحسٗث ػي فِ٘ ُٗثحَث ػلنٌ السضاٗٔ، ػلنُ:»ًَٗؿس هٖ تْاٖٗ ق٘د

 ( 11.)قَز هٖ تحث حسٗث ًمل آزاب ٍ تحول چگًَگٖ ٍ هتي ٍ ؾٌس اظ آى زض وِ اؾت ػلوٖ

 الحسٗث، ههغلح الحسٗث، زضاٗٔ الحسٗث، ػلن: »چَى زاضز، هتؼسز ًاهْإ زاًف، اٗي: گَٗس هٖ فضلٖ ػثسالْازٕ اؾتاز

 (.12)«ٍاحسا هؼٌٖ تؼٌٖ ولّْا: »افعاٗس هٖ ٍٕ ،«الحسٗث انَل ٍ الحسٗث لَاػس

 : ضخال ػلن انَل.4 **

 .پطزاظز هٖ الحسٗث ضخال تهسٗمٖ ٍ تهَضٕ هثازٕ ٍ همسهات ت٘اى تِ وِ اؾت زاًكٖ

 : الحسٗث فمِ انَل.5 **

 هفاّ٘ن زاًف اٗي ؾري زٗگط تِ. پطزاظز هٖ الحسٗث فمِ تهسٗمٖ ٍ تهَضٕ هثازٕ ٍ همسهات ت٘اى تِ وِ اؾت ػلوٖ

 قٌاؾٖ آؾ٘ة ٍ حسٗث فْن قٌاؾٖ ضٍـ تِ ٍ وٌس هٖ تطضؾٖ ضا( ؾلثٖ ٍ اٗداتٖ قطاٗظ) هتي فْن ػوَهٖ انَل ٍ

 .پطزاظز هٖ آى
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. آٗس هٖ حؿاب تِ الحسٗث فمِ انَل ٕ ظٗطقاذِ ٍ حسٗث ًظطٕ ػلَم ٕ خولِ اظ حسٗث فْن قٌاؾٖ آؾ٘ة تٌاتطاٗي،

 گعاضقگط) حسٗث انغالحٖ هؼٌإ ٍ ،(13( )ػو٘ك فْن)فمِ لغَٕ هؼٌإ اظ هطوة ًاهٖ الحسٗث فمِ وِ آى تَض٘ح

 اظ غضف قٌاذت ٍ اؾتَاض زضن ػو٘ك، فْن ٗؼٌٖ الحسٗث فمِ تٌاتطاٗي،. تاقس هٖ( 14( )هؼهَم تمطٗط ٍ فؼل لَل،

 :اؾت زٍگًَِ تط انغالح زض ضؾس هٖ ًظط تِ اها. حسٗث

 ؛(تغث٘مٖ)واضتطزٕ الحسٗث فمِ. الف

 .الحسٗث فمِ انَل ٗا ًظطٕ الحسٗث فمِ. ب

 الحسٗث فمِ ذسهت زض وِ قس ظاٗ٘سُ زٗگطٕ الحسٗث فمِ زاًف واضتطزٕ الحسٗث فمِ وٌاض زض اذ٘ط، ّإ ؾسُ زض

 الحسٗث فمِ انَل ٗا ًظطٕ الحسٗث فمِ ضا آى تَاى هٖ ٍ پطزاظز هٖ آى انَل ٍ هثاًٖ همسهات، ت٘اى تِ واضتطزٕ

 لَاػس اظ وِ انَلٖ ٍ هثاًٖ اضائِ تا وِ اؾت حسٗث تفؿ٘ط ٍ فْن هٌغك ّواى ًظطٕ الحسٗث فمِ حم٘مت، زض. ًاه٘س

 حسٗث ٕ گٌَٗسُ انلٖ همهَز ٍ غضفتط فْن تِ ضا ها اؾت، آهسُ زؾت تِ ػمالٖٗ لَاً٘ي زٗگط ٍ والهٖ انَلٖ، ازتٖ،

 .ؾاظز هٖ ًعزٗه

 تِ چطا چ٘ؿت؟ الحسٗث فمِ ٕ فاٗسُ ٍ هَضَع تؼطٗف،: زّس هٖ پاؾد زؾت اٗي اظ پطؾكْاٖٗ تِ ًظطٕ الحسٗث فمِ

 اذثاض ه٘اى تؼاضو ضفغ چ٘ؿت؟ حسٗث ًمس هؼ٘اضّإ چ٘ؿت؟ حسٗث فْن ً٘اظّإ پ٘ف ً٘اظهٌسٗن؟ الحسٗث فمِ زاًف

 ...اؾت؟ٍ وسام حسٗث فْن هَاًغ ٍ آفات اؾت؟ چگًَِ

 اظ الوتم٘ي ضٍضٔ هاًٌس الحسٗثٖ فمِ وتة تِ تاٗس وِ واضتطزٕ تركٖ: اؾت گًَِ زٍ تط الحسٗث فمِ ػلن تٌاتطاٗي،

 هثاحث ػوَم ً٘ع ٍ الحسٗثٖ قطح وتة ؾاٗط ٍ هدلؿٖ، هحوستالط اظ االذ٘اض هالش ٍ الؼمَل هطآٓ هدلؿٖ، هحوستمٖ

 تِ وِ اؾت همسهاتٖ ٍ ًظطٕ زٗگط ترف. ًوَز هطاخؼِ قسُ، اؾتفازُ ضٍاٗات اظ قطػٖ احىام اؾتٌثاط تطإ وِ فمْٖ

 الحسٗث ػلواء ػٌس الوتي ًمس هٌْح هاًٌس وتاتْاٖٗ زض وِ پطزاظز هٖ واضتطزٕ الحسٗث فمِ تهسٗمٖ ٍ تهَضٕ هثازٕ

 اظ حسٗث فْن ضٍـ السهٌٖ٘، اهلل ػعم هؿفط اظ الؿٌٔ هتَى ًمس هماٗ٘ؽ األزلثٖ، احوس تي السٗي نالح اظ الٌثَٕ

 هثاحث تِ ّوِ اٗي تا. اؾت قسُ پطزاذتِ تساى ضتاًٖ، هحوسحؿي اظ الحسٗث فمِ لَاػس ٍ انَل هؿؼَزٕ، ػثسالْازٕ

 گطچِ اؾت؛ اًسن تؿ٘اض تاب اٗي زض هؿتمل هٌاتغ ٍ اؾت ًكسُ تَخِ تاٗس، وِ چٌاى آى، خاٗگاُ ٍ ًظطٕ الحسٗث فمِ

 فمِ هثاحث اظ إ ًوًَِ. علثس هٖ ضا پػٍُ حسٗث ػالواىِ ت٘كتط ػٌاٗت هَضَع اٗي(. 15)اؾت آى اظ ت٘ف ضوٌٖ هٌاتغ

 ؾ٘ط ٍ پ٘كٌِ٘ الحسٗث، فمِ پ٘ساٗف ٕ اًگ٘عُ الحسٗث، فمِ ٕ فاٗسُ ٍ هَضَع تؼطٗف،: اظ اؾت ػثاضت ًظطٕ الحسٗث

 حسٗث ًمس هؼ٘اضّإ حسٗث، فْن قطاٗظ حسٗث، فْن ً٘اظّإ پ٘ف الحسٗث، فمِ زاًف تِ ً٘اظهٌسٕ ٍ اّو٘ت آى، تغَض

 .حسٗث فْن هَاًغ ٍ آفات ٍ

... تؼاضو ٍ هم٘س ٍ هغلك ذال، ٍ ػام هاًٌس احازٗث؛ هتَى هرتلف حاالت اظ وِ اؾت ػلوٖ واضتطزٕ، الحسٗث فمِ

 هطاز ٍ همهَز تث٘٘ي غطضف ٍ احازٗث هتَى زاًف اٗي هَضَع. پطزاظز هٖ حسٗث هتي تطضؾٖ تِ ٍ وٌس هٖ تحث

 ( 16.)هاؾت ػولٖ ٍ ػلوٖ ٕ ٍظ٘فِ تكر٘م ًت٘دِ زض ٍ ضٍاٗات هتَى

 ضٍ، اٗي اظ. ٗاتس هٖ ؾاهاى فْن، ؾاظ ظهٌِ٘ همتض٘اتِ اٗداز ٍ هَاًغ ضفغ تا حسٗث فْن الحسٗث، فمِ تؼطٗف تِ تَخِ تا

 .آٍضٗن فطاّن ضا حسٗث فْن هٌاؾة تؿتط قٌاذت اٗي تا تا قٌاذت زضؾتٖ تِ ضا حسٗث فْن همتض٘ات ٍ هَاًغ تاٗس
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 فمِ تطإ تال زٍ ٕ هٌعلِ تِ ٍ هْن ٕ قاذِ زٍ آى، فْن قٌاؾٖ ضٍـ وٌاض زض حسٗث فْن قٌاؾٖ آؾ٘ة ها ًظط تِ

 واض آًچِ اگط. زاضز ػْسُ تِ ضا آى حلّ ٍ حسٗث فْن هكىالت ٍ هَاًغ تث٘٘ي حسٗث، فْن قٌاؾٖ آؾ٘ة. اؾت الحسٗث

 ًكَز، فطاّن ٍ زضٗافتِ ًواٗس، هٖ ّوَاض ضا فْن ّإ ظهٌِ٘ آًچِ ً٘ع ٍ ًگطزز ضفغ ٍ قٌاذتِ ؾاظز، هٖ زقَاض ضا فْن

 .تَز ذَاّس ثوط ون ٗا ثوط تٖ حسٗث فْن تطإ ظحوتْا ٍ تالقْا

 اظ زضؾت زضٗافت فمساى ٗا آؾ٘ثْا ٍ هَاًغ تِ تَخِ ػسم زل٘ل تِ حسٗث فْن تطإ الساهات ٍ تالقْا اظ تؿ٘اضٕ

 هٌدط هؼىَؼ ًتاٗح تِ گاُ تؿا چِ ٍ زّس هٖ ًت٘دِ ون ٗا ضؾس ًوٖ هغلَب ٕ ًت٘دِ تِ حسٗث، فْن اهط پ٘چ٘سگْ٘إ

 . اؾت پػٍّٖ حسٗث هثاحث تطٗي ػوسُ اظ حسٗث، فْن هَاًغ ٍ آفات تِ پطزاذتي ضٍ، اٗي اظ. قَز هٖ

 اّو٘تٖ ٕ ّوِ تا پسٗسُ اٗي وِ ً٘ؿت هؼٌا تساى اٗي لىي اؾت؛ اؾالهٖ ػلَم هازض حسٗث وِ اؾت آى حك تٌاتطاٗي،

 پسٗسُ ٗه ػٌَاى تِ ضا آى تاٗؿت هٖ زاضز؛ وِ اّو٘تٖ ذاعط تِ تلىِ اؾت؛ قٌاؾاًِ آؾ٘ة هغالؼات اظ ً٘اظ تٖ زاضز، وِ

 .زاز لطاض هغالؼِ ٍ قٌاؾٖ آؾ٘ة هَضز حؿاؼ، ٍ هْن تؿ٘اض ٕ

 

 :ّا ًَقت پٖ

 .556 ل ظواض، ؾْ٘ل ٍ قحازٓ ذل٘ل تحم٘ك ،(همسهِ)1ج ذلسٍى، اتي تاضٗد ذلسٍى، تي ػثسالطحوي.1

 الؼدالٔ؛ وتاب فٖ الحاظهٖ لال» ؛53 ل ،1ج ػثساللغ٘ف، ػثسالَّاب تحم٘ك الطإٍ، تسضٗة ؾَ٘عٖ، السٗي خالل.2

 ؛«ًْاٗتِ ازضن لوا ػوطُ فِ٘ الغالة اًفك لَ هؿتمل ػلن هٌْا ًَع ول هائٔ، تثلغ وث٘طٓ اًَاع ػلٖ ٗكتول الحسٗث ػلن

 ٗه ّط ٍ ضؾس هٖ ًَع نس اظ ت٘ف تِ وِ گ٘طز زضتطهٖ ضا ظٗازٕ اًَاع حسٗث زاًف: گَٗس هٖ «ػدالِ»وتاب زض حاظهٖ

 .ضؾاًس ًرَاّس پاٗاى تِ وٌس، نطف آى اظ إ قاذِ زض ضا ػوطـ توام زاًكدَٖٗ اگط وِ اؾت هؿتملٖ زاًف آًْا اظ

 تَخِ زضذَض. 13ل هحوس، تي نالح اتَػثسالطحوي تحم٘ك الهالح، اتي همسهٔ قْطظٍضٕ، ػثسالطحوي تي ػثواى.3

 تسضٗة ؾَ٘عٖ، السٗي خالل. اؾت ضؾاًسُ ًَع 93 تِ ضا حسٗث ػلَم ػسز الطٍإ، تسضٗة زض ً٘ع ؾَ٘عٖ وِ اؾت

 .399 ل الطإٍ،

 حسٗث ػلَم ذسهت زض إ همسهِ ٕ هثاتِ تِ وِ اؾت حسٗثٖ زاًكْإ اظ زؾتِ آى ًظطٕ حسٗث ػلَم اظ همهَز.4

 .پطزاظز هٖ آى انَل ٍ هثاًٖ همسهات، ت٘اى تِ ٍ اؾت( واضتطزٕ)تغث٘مٖ

 زضاٗٔ ّوَ، ؛8-7ل الحسٗث، ػلن چٖ، قاًِ هسٗط واظن ؛107ل ههغلحِ، ٍ الحسٗث ػلَم نالح، نثحٖ: ن.ض.5

 ؾطهمالِ آٌٗسُ، حال، گصقتِ، حسٗثٖ ّإ زاًف ّوَ، ؛13ل حسٗث، هتَى تا آقٌاٖٗ هْطٗعٕ، هْسٕ ؛4ل الحسٗث،

 .22،ل79 تاتؿتاى ،16قواضُ حسٗث، ػلَم هدلِ

 اضقاز وتاب ٕ ًَٗؿٌسُ( ق794م)اًهاضٕ ؾاػس تي اتطاّ٘ن تي هحوس السٗي قوؽ)اوفاًٖ اتي اظ ًمل تِ ؾَ٘عٖ.6

 آلِ ٍ ػلِ٘ اهلل نلٖ الٌّثٖ ؤلَال ػلٖ ٗكتول ػلن: تالطٍاٗٔ الرال الحسٗث ػلن:»ًَٗؿس هٖ( الوغالة ؤؾٌٖ الٖ المانس

 السٗي خوال هحوس ؛4 ل ،1ج الطإٍ، تسضٗة ؾَ٘عٖ، السٗي خالل.«الفاظْا تحطٗط ٍ ضثغْا ٍ ضٍاٗتْا ٍ ؤفؼالِ ٍ

 ػلَم فٖ لَاػس تْإًَ، احوس ظفط ؛30ل الحسٗث، ػلَم فٖ الٌمس هٌْح ػتط، ًَضالسٗي ؛75ل التحسٗث، لَاػس لاؾوٖ،

. زضتطزاضز ضا آًْا الفاػ ًَقتي ٍ ضثظ ٍ ضٍاٗت ً٘ع ٍ پ٘اهثط افؼال ٍ الَال وِ اؾت زاًكٖ الحسٗث، ضٍاٗٔ. 22ل الحسٗث،

 اهلل نلٖ الٌثٖ إلٖ ؤض٘ف ها ًمل ػلٖ ٗمَم الصٕ الؼلن َّ ضٍاًٗٔ الحسٗث ػلن: »اؾت گفتِ الرغ٘ة ػداج هحوس زوتط



 

  
 5  صفحه

  

 ههغلحِ، ٍ ػلَهِ الحسٗث انَل الرغ٘ة، ػداج هحوس. «ذُلم٘ٔ ؤٍ ذَلم٘ٔ نفٔ ؤٍ تمطٗط اٍ فؼل ؤٍ لَل هي آلِ ٍ ػلِ٘

 ّإ تحث ضحواًٖ، هحوس: اظ ًمل تِ ،7ل الحسٗث، ػلَم ػثساهلل، ٍاضز ػثسالمْاض ٍ ظٗساى ػثسالىطٗن: ن.ض ً٘ع ؛7ل

 آًچِ ٕ زضتاضُ وِ اؾت زاًكٖ الحسٗث، ضٍاٗٔ. 72ل ،1376تْاض ،3 قواضُ حسٗث، ػلَم هدلِ ،(1)حسٗث ػلن زض هماضى

 آى ذَٕ ٍ ذلك ٗا خؿوٖ ظاّطٕ نفت ٍ تمطٗط فؼل، لَل، اظ اػن قَز، هٖ زازُ ًؿثت آلِ ٍ ػلِ٘ اهلل نلٖ پ٘اهثط تِ

 .وٌس هٖ تحث حضطت

 اٙهال تْدٔ ػل٘اضٕ، ػلٖ: ن.ض ً٘ع ؛173 ل همسهِ، اٍل، همام ،1ج الطخال، ػلن فٖ الومال تٌم٘ح هاهماًٖ، ػثساهلل.7

 ٍ الحسٗث ػلَم نالح، نثحٖ ؛9ل الطخال، ػلن فٖ ول٘ات ؾثحاًٖ، خؼفط ؛4 ل ،1ج الومال، ظتسٓ قطح فٖ

 .23 ل السضاِٗ، ًْاٗٔ نسض، حؿي ؛6 ل إ، ذاهٌِ ػلٖ ؛109 ل ههغلحِ،

 الوحسث٘ي، تاضٗد الطخال، تاضٗد الطٍآ، تاضٗد الطخال، اؾواء ػلن: اظ ػثاضتٌس آى اػن هؼٌإ تِ ضخال ػلن زٗگط ًاهْإ.8

 .التؼسٗل ٍ الدطح ػلن الفْطؼ، الوك٘رٔ، الغثمات، الوصهَه٘ي، ٍ الووسٍح٘ي الطخال هؼطفٔ

 ت٘اى ٍ حسٗث لغات قطح اظ وِ اؾت ػلوٖ الحسٗث فمِ: ًَٗؿس هٖ( آلاتعضي)تْطاًٖ هحؿي هحوس ػالهِ تاضُ اٗي زض.9

 هٖ تحث غ٘طهؼاضو، ٗا هؼاضو هث٘ي، ٗا هدول هم٘س، ٗا هغلك ذال، ٗا ػام تَزى، ظاّط ٗا ًم خْت اظ آى حاالت

 ًمف ٍ حسٗث ػلن لطتاًٖ، الؼاتسٗي ظٗي ؛54 ل ،8ج الك٘ؼِ، تهاً٘ف الٖ الصضٗؼٔ ،(تعضي آلا)تْطاًٖ هحوسهحؿي. وٌس

 واى لَالً الحسٗث هتي هي الومهَز الوؼٌٖ فٖ ٗثحث ػلن الحسٗث، فمِ: »ًَٗؿس هٖ الحسٗث ػلَم هؤلّف. 18ل آى،

 الؿ٘ازُ، ههثاح ٍ الؿؼازٓ هفتاح ظازُ، وثطٕ عاـ: اظ ًمل تِ 46 ل الحسٗث، ػلَم المَاػس ػلٖ هثٌ٘اً تمطٗطاً ؤٍ فؼالً ؤٍ

 حسٗث، هتي اظ همهَز هؼاًٖ اظ وِ اؾت ػلوٖ الحسٗث فمِ ؛635 ل ،1ج الظٌَى، وكف ذل٘فِ، حاخٖ ؛1 ل ،2ج

 .وٌس هٖ تحث في، اٗي تِ هرهَل انَل ٍ لَاػس تط هثتٌٖ تمطٗط ٍ فؼل گفتِ، اظ اػن

 .8ل حسٗث، تاضٗد چٖ، هسٗطقاًِ واظن.10

: ن.ض ً٘ع ٍ 79 ل السضاِٗ، ًْاٗٔ نسض، حؿي ؛10ل هطػكٖ، هحوس ٕ تطخوِ الَخ٘عُ، تْاٖٗ، حؿ٘ي تي هحوس.11

 انَل خؼفطؾثحاًٖ، ؛45 ل تمّال، حؿ٘ي تحم٘ك السضاٗٔ، ػلن فٖ الطػاِٗ ،(ثاًٖ قْ٘س)ػاهلٖ ػلٖ تي السٗي ظٗي

 ػثساهلل ؛32ل الٌمس، هٌْح ػتط، ًَضالسٗي ؛47 ل الحسٗث، ػلَم هْوات آلىل٘ة، اتطاّ٘ن ؛14 ل احىاهِ، ٍ الحسٗث

 هٖ الحسٗث ػلَم وتاب هؤلف. 5ل الحسٗث، زضاٗٔ چٖ، قاًِ هسٗط واظن ؛41 ل ،1ج الْساِٗ، همثاؼ هاهماًٖ،

 ٍ قطٍعْن ٍ الطٍآ حال ٍ ؤحىاهْا ٍ ؤًَاػْا ٍ قطٍعْا ٍ الطٍاٗٔ حم٘مٔ تِ ٗؼطف ػلن َّ الحسٗث، ههغلح:» ًَٗؿس

 ٍ ضٍاٗت حم٘مت آى، ٍؾ٘لِ تِ وِ اؾت ػلوٖ: 7ل الحسٗث، ػلَم ظٗساى، ػثسالىطٗن. «تْا ٗتؼلّك ها ٍ الطٍاٗات انٌاف

 اؾت، ضٍاٗات تِ هطتَط وِ آًچِ ٍ ضٍاٗات الؿام ّوچٌ٘ي ٍ ضاٍٗاى قطاٗظ ٍ احَال ً٘ع ٍ آى احىام ٍ اًَاع قطاٗظ،

 .قَز هٖ قٌاذتِ

 هْسٕ ؛9ل ههغلحِ، ٍ ػلَهِ ٍ الحسٗث انَل ذغ٘ة، ػداج هحوس ؛9ل الحسٗث، انَل فضلٖ، ػثسالْازٕ.12

 .19ل ،79 تاتؿتاى ،16قواضُ حسٗث، ػلَم هدلِ ؾطهمالِ آٌٗسُ، حال، گصقتِ، حسٗثٖ ّإ زاًف هْطٗعٕ،

 فٖ الٌْاٗٔ اث٘ط، اتي ؛442 ل ،4ج اللغِ، هماٗ٘ؽ هؼدن فاضؼ، اتي ؛370 ل ،3ج الؼ٘ي، فطاّ٘سٕ، احوس تي ذل٘ل.13

 .465 ل ،4ج الحسٗث، غطٗة
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 ػلَم نالح، نثحٖ ؛408ل االنَل، فٖ المَاً٘ي لوٖ، اتَالماؾن ؛56 ل ،1ج الْساِٗ، همثاؼ هاهماًٖ، ػثساهلل.14

 خوال هحوس ؛50 ل السضاِٗ، ػلن فٖ الطػاٗٔ ،(ثاًٖ قْ٘س)ػاهلٖ ػلٖ تي السٗي ظٗي ؛115 ل ههغلحِ، ٍ الحسٗث

 .23 ل ،1ج الطإٍ، تسضٗة ؾَ٘عٖ، السٗي خالل ؛62ل التحسٗث، لَاػس لاؾوٖ، السٗي

 قسُ الحسٗث فمِ ضَاتظ ٍ هثاًٖ اظ تطذٖ هتؼطو ضٍاٗات، شٗل زض ذَز تفؿ٘طٕ ٍ انَلٖ فمْٖ، وتة زض هحمماى.15

 .اًس

 ًمف ٍ الحسٗث ػلن لطتاًٖ، الؼاتسٗي ظٗي ؛54ل ،8ج الك٘ؼِ، تهاً٘ف الٖ الصضٗؼٔ ،(آلاتعضي)تْطاًٖ هحؿي هحوس.16

 .46 ل الحسٗث، ػلَم هْوات آلىل٘ة، اتطاّ٘ن ؛18 ل آى،

 

 زفتط پػٍّكٖ، هؼاًٍت ضضَٕ، اؾالهٖ ػلَم زاًكگاُ: هكْس حسٗث، فْن قٌاؾٖ آؾ٘ة ،(1391)ؾ٘سػلٖ زلثطٕ،: هٌثغ

 اٍل چاج پػٍّف،


