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Abstract 

Referring to the medical words of Ahl al-Bayt in the modern era and due to 

the overlap of some of their teachings with the titles of experimental sciences, 

especially medical concepts, creates the necessity to deal with the validity of 

medical traditions. Many books of Sheikh Sadouq’s works is one of sources 

that refer to medical hadiths, among which, his book Al-Khisal became the 

focus of this article. The current research examines and validates documental-

based the 23 medical narrations of the first volume of this book. The present 

article, which was carried out in a qualitative, descriptive, analytical, 

descriptive and statistical method, acquired more than 78.5% “reliable 

narrators” in the chain of related hadith documents, 87% “musnad” and 48% 

“reliable and authentic narrations”. It has been achieved and accepted by the 

narrators, and it has been considered that the result will be the validity of the 

23 medical narrations of Al-Khisal. 
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 پژوهشیمقاله علمی ـ 

    اعتبارسنجی سندی احادیث پزشکی خصال شیخ صدوقاعتبارسنجی سندی احادیث پزشکی خصال شیخ صدوق
 3و معصومه بهزادی  2و فاطمه محمدحسینی  1سیدعبداهلل اصفهانی 

 چکیده
بــا   های ایشــانوشانی برخی آموزه پدر عصر ُمدرن امروز و هم  بیتاهلبازگرایش به سخنان طبی  

کنــد. یژه مفاهیم پزشکی، ضرورت پرداختن به اعتبار روایات طبی را ایجاد میوبهم تجربی،  عناوین علو
یکی از منابع رجوع به احادیث طبــی بــوده کــه در ایــن میــان، کتــاع   های متعدد شیخ صدوقکتاع

 23 سندیپیش  رو به بررسی و اعتبارسنجی تۀ گاشان محور بررسی این مقاله قرار گرفت. نالخصال ایش
روش کیفــی، توصــیفی، تحلیلــی، روایت پزشکی  جلد اول این کتاع پرداخته است. مقالۀ حاضر که به 

٪ 87در زنجیره اســناد احادیــث مربوطــه و  ٪ »راوی ثقه«5/78نقلی و آماری صورت گرفته، به بیش از  
ســت کــه ته ادانسست یافته و قابل پذیرش محّدثان « دحیح٪ »روایات موثق و ص48»روایات مسند« و 

  روایت طبی کتاع الخصال خواهد بود. 23نتیجه آن، برخورداری قوت سندی و رجالی 

 
 اعتبارسنجی سندی، احادیث پزشکی، روایات طبی الخصال. واژگان کلیدی: 

 
 . 28/12/1400 :ییدتأ یختار و  29/09/1400 :یافتدر  یختار. 
 . ( esfahaniquran@gmail.com)  ؛ نویسنده مسئول[ ]   یران آمل، ا   ی قم، دانشکده علوم قرآن   یم معارگ قرآن کر دانشگاه علوم و    یار استاد .  1
 (.iran340002@gmail.com)  یران؛آمل، ا   م،ی انشگاه علوم و معارگ قرآن کر شد، دار  یکارشناس. 2
 .(yasekabood918@gmail.com)  یران؛آمل، ا   م،ی انشگاه علوم و معارگ قرآن کر ارشد، د  یکارشناس. 3
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 مقدمه 
بــه چشــم می  اسال  المانن و عهمواره از سوی مسلمانا  معصومان  سنگ سنت و سیره میراث گران

مربوط به ماهیت علوم تجربی و رابطه آن با شدن مباحث علمی  ت. لیکن مطرح شده اسریسته  گنتکریم  
های برخاسته از متون دینی، گرایش گسترده جوامع پیشرفته و مسلمان به سوی طــّب ســنتی، بــاور آموزه 

ــ آموزه  ای به سویبازگرایشی ویژه موجب تبر، های قرآن و روایات معناپذیری آموزه مسلمانان به خطا ای ه
 شده است. شت و سالمت قرآن و روایات و سیره معصومانبهدا 

رجــالی ایــن ـ  کنکاش از فرآیند فهم عالمانه روایات پزشکی و بررسی مسأله استناد و وثوق ســندی  
ــ ویژه با توجه به توسعه  بهروایات،   محتــاج مــدرن،    ش پزشــکیعلوم تجربی و دستاوردهای گســترده دان

ای کــه موجــب تمــایز گونــهبهتبر فهم و نقد روایات پزشکی اســت. ی معشناسوش و رسازی خاص  نظام 
هــای ترین چالششناسی فهــم و نقــد حــدیث، از اساســیعلم گردد. ترسیم  روش علم از غیر علم و شبه

 شود.روایات پزشکی شمرده می
 ویانل را حوات اسلمان و به هدگ »شناخالمان مز سوی عگذشته طراحی دو علم رجال و درایه ا  در

عــدالت، فســق و...«  حدیث از حیث احراز شرایط جواز یا عدم جواز قبول گفتارشــان ماننــد صــداقت، 
ن ( و »کیفیت نقل حدیث از سوی راویان، به لحا  اتصال و انفصال زنجیره نــاقال11:  1408)سبحانی،  

ســتای را ر شــی د( تال3:  1375 چی، یر شــانهآن« )مــدماننــد    حدیث و یا داشــتن ســند، ارســال ســند و
 یابی به روایات معتبر بوده است.دست

طور مســتقل( و یــا بــه کمــک قــرائن دیگــر   زم به یادآوری است: ممکن است از راه سند حدیث )بــه 
حاصــل    ، اطمینان شدن یک روایت از معصوم گرفتن از سند حدیث( از صادر )جداگانه و یا توأم با کمک 

اطمینان بیــابیم،  کمک شناسایی راویان و اتصال سند، ه ب  حدیث، ی یک ل اگر از صحت سند . در مقاب شود 
شود »وثوق سندی« به آن تحصیل شده است. نسبت بــین »وثــوق صــدوری« و »وثــوق ســندی«  گفته می 

گــاهی از صــحت ســندی روایتــی مطمــئن   وجه است. یعنی ممکــن اســت  حدیث، عموم و خصوص من 
طر مخالفــت حــدیث بــا قــرآن و ســنت معتبــر چنــین  خا ه مثل ب ال فی اینکه قطع داریم دلیل به یم، لیکن باش 

صادر نشده، »وثوق صدوری« حاصل نشــود. از ســویی گــاهی »وثــوق صــدوری«    حدیثی از معصوم 
وارد متعددی نیز هم »وثــوق ســندی« و  حاصل است، ولی سند روایت قابل پذیرش نیست. درنهایت، در م 

یابی به »وثوق صدوری«  »قرینه«ای برای دست ق سندی  که: وثو رد. نتیجه آن ری« وجود دا م »وثوق صدو ه 
شویم. هرچنــد »وثــوق ســندی« عّلیــت  تر می گیری عملی از روایت، نزدیک است و با تحصیل آن، به بهره 

 داد.   ، نتوان صحت و سقم مفاد آن را تشخی  بسا از راه صحت سندی حدیث تاّمه ندارد، یعنی چه 



 

 

 

Journal of Comparative Hadith Sciences, Spring and Summer 2022, 9(16), P:65-88 
Documentary Validation of Sadouq’s work of “Khisal” Medical Ahadith 

Seyyed Abdullah Isfahani et al 
 

 میةجامعة المصطفی العال
Al-Mustafa International University 

 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث 

 

 
68 

کار رفتــه و بهارش آن آخذ و منابعی که در نگعتبار میثی و ارجالی کتب حدـ  عتبار علمی  فی، ااز طر
محدوده زمانی نگارش کتب حدیثی و... همگی درجات و مراتب متفاوتی از اعتبار را برای حــدیث ـ و 

کتــب جزو اولین  یثی اصیل کهعنوان نمونه: اعتبار منابع حدبه.  از آن جمله روایات پزشکی ـ در پی دارد 
و یا نزدیک به آن دوران نگاشته شده، طبعــا  از منــابع حــدیثی   ر معصومانو در عصعه است  روایی شی

شده توســط یــک نویســنده های نگارشمتأخر، بیشتر است. این تفاوت درجه اعتبار حتی در میان کتاع
یفــاتش، ر از تألت به برخی دیگنویسنده، نسب طوری که اعتبار برخی از کتب یک. بهشودنیز مشاهده می

ن  یحضره  به  ت.فاوت اسمت آنکــه فتــوایش   دلیلبــهالفقیه« شیخ صــدوق،  عنوان نمونه، اعتبار کتاع »م 
ظیر آن را الشرائع« که در آن روایات مرتبط با مسأله استد ل یا نشود، از اعتبار کتاع »عللمحسوع می

 .تفاوت استنموده، مآن را نقادی  اعد نقد حدیث، آورده و با استفاده از قو
محتوایی در حوزه روایات پزشکی، در حوزه و دانشگاه با تساهل آغــاز شــده و -سندیهای  پژوهش

طوری که فقدان مطالعــات موشــکافانه و کــاربردی در کند. بههنوز مرحله نوجوانی خویش را سپری می
صــدوق حوم شــیخ یفات حدیثی مرپزشکی در تأل  زه مشهود است. پژوهش در خصوص روایاتاین حو

ای و پرکارترین محــّدث شــیعی، از اهمیــت ویــژه میاماهای علمی  ترین چهره از درخشان  کیعنوان یبه
رجالی روایات پزشکی جلد اول خصال صدوق یکــی ـ  برخوردار است. چیستی صحت و سقم سندی  

پــژوهش شــود و پیــرو  یحاضــر محســوع م  وده در این حــوزه و پرســش اساســی مقالــهاز حلقات مفق
ای انجام نشده است.چنآنکه گزینش جلد اول خصــال نامه و مقالهکتاع، پایان  مناکنون ضارندگان تنگ

اعتبارسنجی روایات پزشکی هــر دو جلــد، از حــد ظرفیــت میدر این مقاله، به لحا  افزایش حجم ک
 یک مقاله است.

زه الــب در حــوآوری مطو بــه شــیوه جمــعحلیلی و نقلــی  مقاله حاضر، پژوهشی کیفی، توصیفی، ت
بندی ایــن روایــات در چهــار پزشکی کتاع جلد یک »خصال« شیخ صدوق و بر اساس تقسیم  اتروای

رجــالی ـ افــزار تخصصــی باشد. منبع پــژوهش مفــاد نرم درمان و پیشگیری می  محور بهداشت، تغذیه، 
صدوق،  رحوم شیخبر ده کتاع م  وبه خود مشتملنگ اسناد کتب شیخ صدوق« است که به نشیعه »فره 

الفقیه«، در چهار جلد؛ »األمالی« در یک جلــد؛ ناد آن و به شرح ذیل است: »من   یحضره اسهمراه    به
األعمــال« در یــک جلــد؛ »الخصــال« در دو جلــد؛ األعمــال و عقاع»التوحید« در یک جلــد؛ »ثواع

ــ   الثالثه«»فضــایل األشــهر« در دو جلــد؛  شرایع« در دو جلد؛ »عیون أخبارالرضاال»علل د؛ در یــک جل
 األخبار« در یک جلد.النعمه« در دو جلد و »معانیالدین و تمام ل»کما
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 الف. شناخت شیخ صدوق و اعتبار الخصال
ــ  305محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی، مشهور به »شیخ صدوق«، در سال  ری، هجــری قم

ــ بزر  طاو فقهای  محّدثان ن گشود. وی ازم دیده به جهادر خاندان علم و تقوی، در شهر ق ه امامیــه و ئف
تب اربعه حدیثی شــیعه بــوده و حــدود سیصــد کتــاع تــألیف کالفقیه«، از  تاع »من   یحضره کمؤلف  

تــوان: ن نمونــه میعنوابــهدست ما رسیده اســت.  نموده که از آن میان، بیست کتاع وی در گذر زمان به
ألعمــال، عیــون أخبــار اعقــاع  األعمــال و، ثــواع لمجــالس، توحیــداالعرض علــی   ، امالی، اعتقادات

القــدر، حــافظ الفقیه، الخصال و... نــام بــرد. او محــدث و فقیهــی جلیلتاع من  یحضره  ک ، الرضا
ت علمــی وی، شــهرهای شــرق و دست در علم رجال و نّقادی اخبار بوده است. مرجعیاحادیث و چیره 

یت طائفه امامیه را بر عهده داشــته عسان مرج ه در خرا کی  انهگوبهیده است.  اسالم را درنورد غرع دنیای  
شــد و های دینی نزد وی مطرح میوفه، مدائن، نیشابور و... پرسشکو از شهرهای قزوین، مصر، بصره،  

ری روایات اهل آوزیست، با جمعمی  به عصر ائمهنگاشته است. او که نزدیک  ایشان پاسخ آنها را می
 نظیری به اسالم و تشیع نموده است.ده و کمن مات ارزرزش، خدهای نفیس و بااو تألیف کتاع بیت

القــدر و حــافظ احادیــث بــود. از  جلیل گوید: »او دانشمندی  شیخ طوسی در معرفی شیخ صدوق می 
از نظــر    آمد. بــین بزرگــان قــم، مقام به شمار می امال آگاه و در سلسله احادیث، نقادی عالی ک احوال رجال، 

ا گذاشته اســت«  د نداشت و در حدود سیصد اثر تالیفی از خود به ج ن مات مان ثرت معلو ک و حفظ احادیث 
  نویســد: »ابــو جعفــر )شــیخ صــدوق( ، نجاشی، درباره او می بیر ک چنین رجالی (. هم 156تا، )طوسی، بی 

ه در ســن جــوانی  کــ و با این   ه بغداد نیز وارد شد ن ری، فقیه و چهره برجسته شیعه در خراسان است، او ب کسا 
(.  17/345: 1410؛ خویی،  389:  1407ردند« )نجاشی،  ک استماع حدیث می از او  ن شیعه  ه بزرگا بود هم 

گوید: »جمعــی از اصــحاع مــا، از جملــه عالمــه در »مختلــف«،  ارۀ شیخ می بحرانی دربعالمه  چنانچه  
آنهــا عمــل  داننــد و بــه صــحیح مــی ایات مرسله صدوق را شهید در »شرح ارشاد« و سید محقق داماد، رو 

عمیر پذیرفته شده، روایات مرسله صدوق هم موردقبــول  ابی ه روایات مرسله ابن ک گونه  همان زیرا  نند؛  ک می 
رده و بزرگانی چون شیخ مفیــد و حســین بــن  ک مشایخ بزر  بغداد همچنین از وی روایت ت.  واقع شده اس 

 . ند ا نائل آمده ت اجازه نقل روایت،  یث شنیده و به دریاف عبیدالّله غضائری از وی حد 
صدوق نزد اساتید بزرگی همچون پدر بزرگوارش علی بن حسین بن موسی بــن بابویــه قمــی،   شیخ

، علــی  ن ولید، حمزة بن محمد بن احمد بن جعفر بن محمد بن زید بنمحمد بن حسن بن احمد ب
ــ بن محمد اســترآبادی، أبابوالحسن، محمد بن قاسم، أبومحمد، قاسم   ن ومحمــد، عبــدوس بــن علــی ب

ان مبّرزی نظیر برادرش حســین بــن تلمذ نموده است و شاگرد   علی استرآبادیحمد بن  گانی، معباس گر
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غضائری، استاد شــیخ طوســی، شــیخ قمی، شیخ مفید، پدر شیخ نجاشی، ابنعلی بن موسی بن بابویه  
ــ أبوجعفر، شــیخ ابوالبر ــ  و... ات، علــی بــن حســن خــوزیک : 1394ت )شــیخ صــدوق، را پرورانــده اس

 (.11ـ15: 1364 همان،  ؛15ـ17 :1385،  همان ؛12ـ14
ف روایــات المحّدثین شیخ صدوق در علم رجال حجت و منبع شناخت وثاقــت و ضــعکالم رئیس

دارد، معتبرتــرین   بندی روایــات معصــومانآوری و دســتهاست. وی ضمن سهم فراوانی که در جمــع
 .دیثی را تألیف نموده استمنابع ح

ان به شرح ذیل تقریــر نمــود: توصدوق را می  اری شیخنگحدیثهای  ترین ویژگیبرخی از شاخ 
: 1401در کنار اســتناد بــه آیــات قــرآن )صــدوق،   و معصومان  تسلیم در برابر مفاد احادیث پیامبر

ــ (؛ نگاه محّققانه و موشکافانه و غالبا  توأم با تبیین، ت1/8 ث؛ اجتنــاع از فسیر و تأویــل مســتند بــه احادی
: 1390سیری و نقادانه با عنایــت بــه ادلــه عقلــی و نقلــی )جاللــی،  اه تفو نگ  اتایوآوری صرگ رجمع

(؛ تــالش در 5: 1378؛ صدوق، 41: 1403آمیز« )صدوق، ادیث »تقیهعنایت به مفاد اح  ؛(176-175
ــ ؛ ترجیح احادیث متصلالحدیث و...رفع تعارض ظاهر اخبار معضل و غریب الســند؛ ر منقّطعالســند ب

یابی بــه نســخه ضعف حدیث؛ دستجویی از علت  سناد، توأم با پیاضعیف  ش اخبارذیراجتناع از پ
 (.179- 178: 1390در برخی موارد و... )جاللی،   ی معصوم اصلی روایت صادر شده از سو
گ بزرگــی المعــاربا وجود حجم کم، دائرة مندی از همه خصای  فوق وکتاع »خصال« وی با بهره 

، مباحــث تــاریخی، تفســیر قــرآن، نکــات فلســفی، مفــاهیم م شرعین: احکاهمچومیاسالاز معارگ  
ر این کتاع دربارۀ هرکدام از موضوعات اخالقی و عقیــدتی شود. شیخ صدوق دسیاسی و... شمرده می

ده است. خصــال بندی نموکاررفته، دستهبهیث  آوری و به تناسب اعدادی که در متن حدروایاتی را جمع
(. ایــن تــألیف هماننــد ســایر 9: 1362گارش یافته است )صــدوق، ن سبک نه به ایکاولین کتابی است  

ردتوجه علما و فقهای شــیعه بــوده اســت و روایــات آن در بســیاری از های شیخ صدوق همواره موکتاع
و کتب روایی عالمان متأخر الشیعه و...  را نوار، وسائل  بحا  های روایی شیعه مانند کتب اربعه، مجموعه

 ا حادیث(.افزار جامع ؛ نرم بیتافزار جامع فقه اهلت )نرم آمده اسخ صدوق یاز ش

 ت پزشکی جلد اول »خصال« صدوقب. تنویع مفاد روایا

حــدیث   23با پژوهش در خصوص همه احادیث موجود در جلــد اول »خصــال« صــدوق، تعــداد  
ویت درمانی آمده بر معنثی دال است که در این مجّلد کتاع احادیشکی استخراج گردید؛  زم به ذکر  پز

ادیث فوق، بیانگر آن است که بود که در این پژوهش به آن پرداخته نشد؛ تحقیق و تعمیق پژوهش در اح



 

 

 

 

 

 

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 

 وزش عالی قرآن و حدیث مجتمع آم

 

 88-65 :، ص 1401ار و تابستان  به، 16ره ، شما نهم، سال  ینامه علوم حدیث تطبیقپژوهش 
  صدوق  یخخصال ش  یپزشک یثاحاد  یسند یتبارسنجاع

 و همکاران  هانیسید عبدالله اصف

71 

یــه« و »درمــان« قســم: »پیشــگیری«، »بهداشــت«، »تغذ  4توان آنها را به لحا  محتوایی و مفاد به  می
وان مثال در عنبهباشد، ه دو محتوا میبرگیرنددیث در ابل ذکر است که برخی از این احابندی کرد. قدسته

ُد  َ  625َ114حدیث: » م  ا ُمحی نی ثی د  وی حی ی ْبِن اْلُمتی اُر کْبُن ُموسی طَ  ُد ْبُن یْحسَی اْلعی م  ا ُمحی نی ثی د  الی حی ُِ قی ْن ُِ عی ِضی الل  ِل ری
ْن  ْن مُ عی دی عی ْحمی

ی
ِد ْبِن أ م  انِ  ُمحی دی می ِلی اْلهی ِد ْبِن عی م  ْن حی اِت ْبِن  ُعمی ی عی ْن ُفری ی عی ِد ری ْبِن ِعسسی بَْ : ُسِ لی أبوعی الی فی قی ْحنی

ی
 أ

ِِ ع ِن الْ   الل  الی  كعی قی اِث فی ُُ الن  کر  س اٍل یطی عی ِخصی ْربی
ی
ِِ أ ِإن  ِفس ُِ فی یاحی وی كْل ةی وی یْطُرُد الرِّ مَی   هی

ی
وی أ اِسسری وی هَُ وی ُع اْلبی ان  یْقطی

اِم  دْ  ِمنی اْلُجذی
ی
ْن أ نی عی ِلمی ِِ می س ــ نــد کدر تره چهار خصــلت اســت: فــرات بــن احنــف نقــل مــی .لی ه از امــام ک

ه در آن چهار خصلت اســت: دهــان را خوشــبو و کره تره پرسیده شد، فرمود: آن را بخور  در با  صادق
ــ ســی کند و آن برای کیبادها را دفع و بواسیر را قطع م ــ نــد امــاکه مــداومت ک ذام اســت«. بــه دو ن از ج

»بهداشــت و  3-661ویــع محتــوایی در احادیــث ن« اشاره شده است. که این تدرمان غذیه ومحتوای »ت
، 169ـ409،  92ـ205»تغذیه و درمــان« و    113ـ624،  200ـ440،  199ـ439،  168ـ408،  درمان«

 شود.دیده می»تغذیه و پیشگیری«  690-32، 434-194

اره و کــد احادیــث جلــد اول کی، به همراه شمنواع محتوای روایات پزشاز لحا  محتوایی لیست ا 
 شود.خصال در جدول ذیل تقدیم می

 اول »خصال« صدوق  ج. اعتبارسنجی سندی روایات پزشکی جلد

 ه شماره و کد احادیث جدول تنویع محتوایی روایات پزشکی جلد اول خصال صدوق همرا 
تغذیه و 
 پیشگیری 

تغذیه و 
 درمان 

ت و  بهداش
 رمان د

 بهداشت  تغذیه درمان  پیشگیری 

205-92 408-168 661-3 65-65 63-63  82-82 
409-169 439-199  137-24 623-112  204-91 
434-194 440-200  207-94   284-43 
690-32 624-113  285-44   669-11 
 625-114  578-67    
   626-115    
   667-9    
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ســندی« از   یبزیــا»ار  لحا بــه     وا  ، جلــد اول خصــال  دیــث پزشــکین احاگاندبر پژوهش نگارابن
 جــهنتی  :نیــااانــد؛ ثقث حــدیث مو  4یح و  حدیث صــح  7،  ث ضعیفدی ح  12  حدیث طبی،   23جموع  م
ــ   20بــه  یابی  ، دســتســند«  نفصــالاصــال و  حیــث »اتز  ناد روایات فوق انجیره اسدر زکاش  نک یث دح

 د.باشل میحدیث مرس یک مرفوع وث  دی ح 2 مسند، 
   :حدیثم  عل  حاتاصطال  ا لحه ب  به یادآوری است،  زم  

 م صــومعبه  تبقام طدر تمایمو اما  ن عادلراویا  سطتو آن، ند  س  است کهروایتی    : حصحیحدیث  
ــ اتصا  :سه ویژگیار از  برخورد راین  بناب  .(5  :1396  ، . عاملی.کر)  دباش  تصلم  ، اتل سند در تمــام طبق
ــ نم عنوانبــه .ســتح احیت صط روایاز شرای ، و نقل از معصوم طبقات   در تمام   میوات عادل و امار  :هون

 عَن عَن ابسَِ، اشَم،ه بَناهسم ن ابَرعلَی بَنا ثحَد :لِ عنِ قاللارضی  ابی  حدثنا » (115-626)حدیث 
 .«الحسنعن ابی  ن،لرحما دببن ع یونَ نع سماعسل بن مرار،ا

اقــت یا وث و عدالت و صوم اتصال سند به م ازرغم برخورداری به    است که  یتیروا   :موثقحدیث  
( حــداقل 1/168: 1411باشــند )ر.ک مامقــانی،  می  راویان در تمام طبقات، یک یا چند راوی آن، غیراما

عنوان نمونــه: بــهمنتهــی گــردد.  عادل و ضابط بوده و سند به معصوم مییک نفر از سلسه سند آن، اما
ُِ عنمحمد احمد یالعحدثنا حمزه بن  » (43-284حدیث ) هاشَم عَن ی علَُی ابناخبرن  ِ قالی لوی رضیی الل

 «.فلی، عن السكونی، عن جعفربن محمد عن آبائِ، عن علی ابسِ، عِن النو
نمونــه  عنوانبهاعتبار آن از جهت اوصاگ راویان ثابت نشده باشد. روایتی است که    حدیث ضعیف: 

حَدثنی قَال:  العطاراللِ عنِ قال حدثنا محمدبن یحسی حدثنا محمدبن علی ما جسلویِ رضی » (65-65)
،  ِن قال: حدثنی الحسن بن ُ الحسسمی ابوسعسد االد  عن اسماعسل بن ابی  عن محمدبن سعسد غزوان، اللولویُّ

یاٍد   «.... عن ابی عبداللِ جعفربن محمد عن ابی ز
بهــام ذکــر شــده و ســند بــه است که در آن نام تمام سلسله راویان سند بدون ای  روایت  حدیث مسند: 

حدثنا محمدبن الحسن بن ولسد رضی اللِ عنِ قَال: »(  11-669عنوان نمونه )به  دد.گر  تهیمن  معصوم 
داللِ عن الحسسن بن علیِّ بن فضال، عن الحسن بن الجهِم حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن عب

 . «ل: قال ابوالحسن موسی بن جعفٍر قا 
ریح بــه شتر حذگ شده باشد و تصیا بی ک راویتی است که از وسط یا آخر آن، یایرو حدیث مرفوع: 

حَدثنا ( »44-285نمونــه: )  عنوانبــه(  1/207:  1411)مامقــانی،    واژه »رفع« یا مشتقات آن شده باشد
بن جعفٍرالِحمسریُّ قال: حدثنی احمد بن محمَد عسسَی   اللِ عنِ قال: حدثنا عبداللِمحمدبن الحسن رضی 

یاد الا ق ُِ الی امباسنا  لواسطی : حدثنی ابویحسی سهسل بن ز عی  «. سرالمومنسنِدِه یرفی
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راویــان یــا  که دچار حذگ اسناد باشد اعــم از اینکــه همــه  مرسل جلی روایتی است  حدیث مرسل: 
رســل « شــامل مرفــوع )هــر حــدیث منتســب بــه »مشماری از آنها حذگ شده باشــد بــه ایــن ترتیــب،  

ــ ایات صحابی(، مقطوع )روایت تابعی(، موقوگ )رومعصوم  آغــاز ســند(، منقطــع   ق )حــذگ(، معل
شــود )مامقــانی، حذگ یک راوی از وسط سند( و معضل )حذگ بیش از یک روای از وسط ســند می)

مسند است، اما بــا دقــت  ( مرسل خفی حدیثی است که در ظاهر سند آن متصل و1/348-314  :1411
: 1412بحانی، است )سگ شده  ای از سند، حذشود که طبقهته میدر طبقات سند و مقایسه اسناد، دانس

ُِ قال: حدثنا سَعُد بَن عبداللَِ، حدثنا ابی رضی ( »167-408عنوان نمونه: )به(  108-107 ُِ عن عَن  الل
: حدثنا عّدة من احمد بِن ابی  ِِ البرقیِّ قالی دیٍر عبدالل  «.اصحاِبنا عن حناِن بن سی

ــ   زشکی«، »لیســت ارزیــابی ســندیجدول »شماره و کد احادیث پ تفصــیلی تشــریح  ث« و »احادی
 شود: شرح ذیل تقدیم می وضعیت اتصال و انفصال سند هر روایت« به

یابی« و »اتصال و انفصال« س  ندی روایات پزشکی جلد اول خصال صدوقجدول »ارز
یابی  کد   حدیث  اتصال سند  سند ارز

ف
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ْن    *   * 63ـ 63 1 بِ  عی
ی
بْ  یأ ْعری  ُت ْنبِ ی ُل اْلُكْح  :الی قی   ِِ ل  لا ِد عی فِّ ی وی  الش  ةی  ُف جی ْمعی  وی  الد 

ری اْلبی  ْجُلوی وی  قی ی رِّ لا ْعِذُب ی  صی

ْن    * *   65ـ 65 2 بِ  عی
ی
بْ  یأ ْعفی  ِِ الل   ِد عی ٍد  ْبِن  ِر جی م  ْن  ُمحی بِ  عی

ی
ْن  ِِ س أ هِ  عی دِّ ْن  جی بِ  عی

ی
الی  الی قی  ع ِِ سأ  قی

مِ 
ی
لیی ِس ُجُلولْ ا ُل وُط   نی س نِ اْلُمْؤمِ  ُر سأ َلی  عی  . وری اُس بی لْ ا وِرُث ی ِء اْلخی

ا ُت ْع مِ سی  الی قی …   *   * 82ـ 82 3 بی
ی
ْبِد  أ ْبلی  اْلُوُضوُء  ُقوُل ی  ِِ ل  لا عی اِم الط   قی هُ بی  وی  عی  ُد ی زِ ی ْعدی

ْزِق.  یفِ   الرِّ

بِ ...   *   * 137ـ 24 4
ی
ْن أ بْ   یعی ْقلِ  :الی ِِ ع قی ل  ال ِد عی  وی اِر فی ْم ُم اْْلی س تی

ی
ٍة إِ ِمْن ُجُم اِرِب ش   ال ُذ ْخ  أ   یلی عی

می ٍة ُمعی ُج 
ی
اِم ان  أ  . ِمنی اْلُجذی

   * 204ـ91 5
ا...   *  ِمْعُت  لی قی ا سی بی

ی
ْبِد  أ ِِ  عی   یفِ  وا ِخُذ ت  ا ُل وُق ی   الل 

ی
ْعدی  اِنُكُم ْسنی أ ُِ  السُّ ِإن   فی

می  ُُ س طی ی اِع  یفِ  ُد ی زِ ی وی  اْلفی  .اْلِجمی

ا...   * *   205ـ 92 6   ْعُت ِم سی  لی قی
ی
اأ بْ  بی کْ  ُقوُل ی   ِِ الل   ِد عی

ی
ااْْلُ  ُل أ  وی  ِن س تی ْکبی رُّ لا وِهُن ی ِن ْشنی

اءی  ْفِسُد ی ْهِر لا می  ْ. 

الی ...   * *   207ـ 94 7 ْبِد أبو قی ُلوا  الی   ِِ ل  ال عی ل  خی تی اِن ی الر   ِبُعودِ  تی ِض  الی  وی  حی اِن لا ُِ سِبقی م   رُّ
ا ُهمی ِإن  اُج لْ ا قی ْر ِع  اِن جی سهی ی فی  .ِم ذی

   *  *  284ـ 43 8
ْع  ْن جی ِر ْبِن ...عی م   مُ فی ائِ حی ْن آبی ْن  ٍد عی لِ ِِ عی الی  ی عی ُسوُل هی نی  :قی ِِ ی ری   الل 

ْن 
ی
طی یأ و  غی ی  تی لی فِ   عی اسشی ُب یٍء ِر می ْعذی ٍر   ْستی هی ْو نی

ی
ُِ أ  یِمْن

ی
ُِ أ ُب ِمْن ْعذی   تی ْح ْو تی ْستی

لی  ٍة عی ری جی ُرهی سشی می ا ثی  ا.هی

مِ  یلی إِ  ُِ ُع فی ْر ی... *   *   285ـ 44 9
ی
ْق  الی   :الی قی    نی س ْؤِمنِ اْلُم  ِر سأ ْستی َی ل ا ُلوا بِ تی ْم هی  ش  ِإن  ة   افی ری ْبخی  می

ُُ تُ  ْونی  ْشِح ْو  یلِ بْ تُ  وی  الل  ِهُر  وی  بی الث  ْْ اءی  ُت فِ  الد   .نی سالد 

  *  *   204ـ168 10
عی نْ کُ  :الی ...قی  بِ ُت می

ی
ْبِد الل   ی أ لی   ِِ عی الْ ی اعی نِ اوی نی  فی ةِ ِئدی می الی  یلی ة  وی قی   ُفْجلی

اُن ُکِل اْلُفْجلی حی ا ی یلِ  ثی ِخصی سفِ ِإن  فی  نی ُِ ِِ ثیَلی ُق ری ُِ  احی وی ُلبُّ ی ْطُرُد الرِّ یاٍل وی
ْربِ ی ْولی ُل الْ سی می  بی ْلغی ُع اْلبی ْقطی ُِ تی ُصوُل

ُ
 وی أ
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ا اْلحی .   *  *  409ـ169 11 بی
ی
ِمْعُت أ الی سی ِن ..قی ْع نی بْ ی ُموسی سی ة  وُل ثی ُق ی ٍر فی جی ثی ُضرُّ َلی ُُ ِع  الْ  الی تی   نی

اِزقِ  ف  ُُ السُّ صی وی قی  یالر  ِر وی التُّ انِ اُح الك  ْبنی  . یلُّ

   *   * 434ـ194 12
 عی ...

ی
الی ْبِد عی   یبِ ْن أ ِِ ع قی ة   : الل  ثی َلی ة   ی ثی ثی َلی تِ  ْلنی ْهزِ یْسِمن  وی ثی ا ال  م 

ی
أ   ْسِمن  ی  یفی

ِإدْ  اُن فی احی لْ ا می مُّ  وی ِم م  َُ اوی لُ  ةِ بی س ِة الط  اِئحی  الر  شی   وی ةِ نی ساِب الل  س لثِّ ْب
ی
ا أ تِ  م    یال 

کْ  ْلنی ْهزِ ی
ی
اُن أ ِإْدمی می ِض وی اس ِل اْلبی فی  . ِع لْ الط  وی  ِك لس 

   * *   439ـ199 13

ْبِد  ا عی بی
ی
ِمْعُت أ الی سی ِِ ال ...قی بی یع  ل  لی  لی خی دی  ری سُقوُل ِإن  الزُّ ُس   یعی ِِ  وِل ری وی  الل 

ة    ِدهِ سبِ  لی ْرجی فی الی سی قی ِِ  لی  فی ُسوُل الل  ِذِه بِ ُر می سبی ا ُز ی ُِ ری الی سا هی قی ُِ ِدكی فی ا ی لی
 ِِ ُسولی الل  فی ِه ِذ  هی ری لی ْر سی الی جی قی بی یة  فی ِإن  فِ سا ُز لی فی ْرجی فی اٍل  ِخصی ثی َلی ثی  ِِ سُر ُکِل الس 

ا هِ  الی وی می ُسوی یقی خِّ ی وی ادی ُفؤی الْ ِجمُّ  ی  الی قی  ِِ ل  لی الا ری ِخ لْ ا یسی ُع یوی  لی س بی جِّ شی
ا بی . اْلجی  نی

ُِ .عی .. ن   یْروِ ی ْن
ی
الی  اِدقی الص   أ الی   :قی ا زی بی می ا ُر مِ سالزُّ  ن 

ی
ی  ساْلبی  ْهلی أ ت  ِت حی

 ُِ ْرُخ كی فی ْدری
ی
  أ

ْ
أ ْن ری اُه عی هی نی . ی فی ِِ 

الی سی    * *   440ـ200 14 ا ِمْعُت ...قی بی
ی
لی  ُکُلوا ُقوُل ی  ِِ ل  ل اِد بْ عی أ صی ِإن  اْلبی اٍل  س فِ فی ثی ِخصی ِِ ثیَلی

ةی وی ال ُشدُّ یوی  ةی ْكهی ُُ الن  س طی ی ثی اِء وی   ی فِ ُد ی زِ یلِّ  اِع.اْلِجمی  اْلمی

   * *   578ـ 67 15

مِ 
ی
الی أ بِ ُن بْ  یلِ عی  نی س ُمْؤِمنِ الْ ُر س...قی

ی
ٍُ  ی أ اِل سی  طی ِِ ِلْلحی    یا ُبنی ی  ِن اْبِن

ی
أ

  الی 
ُ
مُ أ لِّ ْر عی

ی
عی خِ كی أ ْس  اٍل صی بی ْغ تی ِن ال ینِ تی ا عی قی ِبهی ُِّ فی لی طِّ  ی  یالی بی

ی
ری سمِ ا أ

ی  سنِ مِ ْؤ ُم الْ  لی َْ عی ْجِل الی الی تی انی قی عی ُقْم عی  ِم ِإال  الط  اِئع  وی الی تی ْنتی جی
ی
اِم  عی ِن الط  وی أ

ْنتی ِإال  
ی
ِه  وی أ ْشتی ِد اْلمی  ِِ وی س تی وِّ اْعِر  تی مْ ا نِ وی ِإذی  ْضغی جی فْ فی كی عی ْض نی ی  سی ِء اْلخی لی  َلی

ْع ِإذی فی  ذی ا اْستی ْلتی هی ْغ می ِن الطِّ  تی س نی ا اْستی  . ُِّ عی

بِ    *   * 623ـ112 16
ی
ْن أ ْبِد   ی...عی ِِ عی الی  الل  اُء  :قی وی ة  اْلِح الد  عی بی ْر

ی
امی أ ُعوُط وی  ةُ جی وی    السُّ

ُة وی اْلُح   ُء.ی قی الْ  ْقنی

ُع ْر ی... *   *   624ـ 113 17 بِ لی ُِ إِ فی
ی
ْبِد ا یی أ ِِ عی ة    :الی قی   لل  عی بی ْر

ی
دِّ یأ اِئعی نی الط  لْ عی م  بی ُن ا الرُّ

انِ  وری اُء.نی  اْلبی ْطُبوُخ وی وی اْلُبْسُر اْلمی  یالسُّ بی ُ  وی اْلِهْندی  ْفسی

   * *   625ـ 114 18
ِِ بْ عی أبو ...ُسِ لی  ِن    ِد الل  اِث عی الی ُکلْ فی   اْلُكر    ِِ س ن  فِ إِ  فی ُِ قی

ی
بی أ اٍل  ْر عی ِخصی

ا  ُع ْقطی یوی  احی یالرِّ ْطُرُد یةی وی ْكهی  الن  ُُ س طی ی وی اِم لِ وی ری سِس اْلبی ان  ِمنی اْلُجذی می
ی
ْن  ُهوی أ می

دْ 
ی
نی عی أ . س لی می ِِ 

بِ    *   * 626ـ 115 19
ی
ْن أ ِن   ی...عی سی َلی  :لی اقی  اْلحی اُت عی بی  می ْر

ی
ِم أ  وی  ةُ ری ثْ ُة وی اْلبی ع  اْلِحك  الد 

ا وی اُس عی نُّ ال ری وی  .ُن  الد 

   * *   661ـ3 20

 
ی
ْن أ ْبِد ال  یبِ ...عی ِِ عی ْوِل  یفِ  ل  ل  ُخُذوا زِ الل    قی ز  وی جی ُكْم  یِِ عی تی ُکلِّ  ِعْندی نی
ْسِجٍد  ْشطی لْ ا لی اقی  می ِإن  اْلمی ْشُط فی ْز ْجلِ ی می ْعری یقی وی ُُ الرِّ ُن الش  سِّ   ُز ْنِج ی وی حی
اجی  لْ امی  یفِ  ُد ی زِ ی وی ةی اْلحی ُع ی ُِ وی ِء الصُّ می اْلبی  ْقطی انی ری ْلغی ِِ  الُسوُل  وی کی   ل 

ُح ی رِّ ْحتی سی ِع سْح  لِ تی ْربی
ی
ِِ أ ة  وی س ِت ر  ْو  نی می ر   اِقهی ِمْن فی ْبعی می ُِ ُل ُقوی وی اٍت سی ُد  ی زِ یِإن 

ْهِن ال یفِ  ُع یوی  ذِّ . الْ ْقطی می ْلغی  بی

   * *   667ـ9 21

الی  اٍل ُتو َُ خِ ْم خی  ِِ الل   وُل ُس ری ...قی صی ابی ِرُث الْ صی ُة ری وری  ِة وی عی ُم ُج ْومی الْ یلنُّ
ُؤ وی ااِلْغِتسی  وی  اِء ِبعی ْومی اْْلیْر ی ضُّ وی اِء اُل ِبالْ الت  ُِ الش  سی تُ  یِذ ال  می ُن َُ وی خِّ ْم

کْ  لی اْْلی نی ُل عی ِة وی ی اْلجی ِة فِ سْش غِ  ابی
ی
ْرأ   یاُن اْلمی

ی
ا وی ِض سحی اِم یأ لی کْ اْْلی  هی ی  ُل عی

ِع. شِّ ال  بی

   *  *  669ـ11 22

الی  ِن أبو ...قی سی َ  مِ خی  ٍر ْعفی ُن جی ی بْ ُموسی  اْلحی ِن فِ نی الْم نی ِس وی   یسُّ
ْ
أ الر 

ْم  سی لْ ا یَ  فِ خی تِ فی  ِد جی ا ال  م 
ی
السِّ   یفِ  یأ ِس فی

ْ
أ  الر 

ی
اُك وی أ اوی ْرُق ْخُذ الش  ِرِب وی فی

ْعِر  ُة وی ْضمی ْلمی وی ا الش   وی اُق ِتْنشی ْس اِل ا ضی
ی
ا أ تِ   م  لْ جی الْ  یفِ  یال  اُن وی حی اْلِختی ِد فی ُق  سی

اا ةِ ْلعی ْتُف وی  نی بْ  نی ْقلِ سطی اْْلِ اِر وی س ِن وی تی اااِلْستِ  ُم اْْلیْمفی  .ُء ْنجی

لِ    *  *  690ـ 32 23 ْن عی الی  ی...عی انی  ِِ ُسولی الل  ِإن  ری  :قی ْم ی کی ْکلی خی
ی
ُه أ ا ةٍ سی ْكری حی   ِل الطِّ

ِض  وی  . ساْلحی  وی  ِن سسْنثی  اْْلُ وی  ُِ ساْلقی ُِ ْل اِن اْلقی  اِء وی آذی
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 د. اعتبارسنجی رجالی راویان احادیث پزشکی جلد اول »خصال« شیخ صدوق
ات، بحث جرح و تعدیل راویان است. این مهم بــه عهــده  حوزه نقد سندی روای  یکی از مسائل مهم در 
 اند. آنان پرداخته و...   اخالقی ،  های اعتقادی عرفی راویان و تبیین ویژگی عالمان رجال است که به م 

کــه بــر  عقــل، . 2اسالم؛ . 1شده، برخورداری راویان از شرایط ذیل است: شرط پذیرش روابات نقل
. 3هوش و کسی که مبتال به فرام شــی اســت، مــردود اســت؛، بییت مجنون، مست، نائماساس آن، روا 

عدالت بنا بر نقــل .  5  گانه است؛دوازدهائمه    یتبودن و اعتقاد به و ن امامیمراد از آایمان که  .  4  بلوغ؛
بــرای پــذیرش روایــاتش شیخ طوسی، اگر اطمینان حاصل شود که راوی از کــذع و دروغ پرهیــز دارد،  

معنای برخورداری  زم از قدرت حفظ در اجتناع از خطــا و ســهو در نقــل ضبط؛ که به. 6 کافی است؛
؛ 145،43و  49،  40و  2/19؛  25و    23تــا،  بی،  قــانیمما)  گیرد و در ذیل شخ  عدالت قرار می  است

 (. 2/1:  1373طوسی، 
صحیح« اســت )مامقــانی، نگاران شیعه، از لوازم »حدیث شرط »مذهب خاص راوی« از نظر درایه

کــه انحــراگ ی  رت شود، بلکــه در صــوحدیث راوی نمی(. هرچند مذهب انحرافی، مانع قبول  13:  1411
ــ راوی جمع  مذهبی، با وثاقت گیــرد عنوان »حــدیث موثــق« مــورد پــذیرش قــرار میبــه دیث اوشود، ح

مــذهب ، واقفــی، فطحیشماری از راویان سنی، زیدی  (، لذا در سلسله سند روایات شیعه، 27)همان:  
ــ ی علمای رجال، حدیث ایشان پذیردلیل توثیق از سوبهشود که  و... مشاهده می عنوان بــهشــود.  میه  فت

 (.339« )همان: ...کان ثقة  واقفا  نویسد: »یاد کوفی مید بن زرد حمیجاشی در مونمونه ن
گزاری، دم بلوغ، جنون، بدعتاند از: کفر، عترین عوامل مخّل به عدالت راوی عبارت برخی از مهم

ــ العینبودن راوی، مجعول مبهم  گویی، اتهام به دروغ، ظهور فسق؛دروغ  بودنالحــالن راوی، مجهول ودب
 .راوی و...  
ر و تفصــیلی« از ســوی دیل راویان به دو گونه: »مجمــل، مــبهم و کلــی« و »مبــّین، مفســّ و تعجرح  

یراتی مانند: ثقه، صدوق، کّذاع، متهم؛ و نمونه دوم که نگاران مطرح شده است. نمونه اول با تعبحدیث
روی فسَِ  یَ فَی ن..و کان ثقة  .مانند: » بیان شده است، ح اضطور وو علت جرح یا تعدیل به  در آن دلیل

 (.352: 1387« )معارگ،  الضعفاء، و اعتمدالمراسسل عن
مــل و کلــی، پــذیرفتنی صــورت مجدیدگاه مشهور دانشمندان شیعه و سنی آن است که »تعدیل« به

 (.300تا، ل نخواهد بود )عراقی، بیقبواست، ولی »جرح« جز با تیین و تفسیر، قابل
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راوی، فراوانــی مخالفــت راوی ان به فراوانی اشتباه تومی ز جملها امور مخّل به ضبط راوی متعّددند.
مــوارد صــواع او   طوری که خطــای راوی بــرثان، حفظ نامطلوع، غفلت شدید، غل فاحش )بهبا محّد 

گاری در انلورت نقل به معنــی در حــدیث(، ســههای الفا  )در صفزونی یابند(، جهل راوی به د لت
پــذیری راوی، اشــاره نمــود ریــب )و شــاذ( و تلقینایــات غنقــل روتــون حــدیثی، مقابلــه و تصــحیح م

 (. 15:  1412لطیف،  عبدال)ابن
صدوق، محله الصدق، وجــه، مــتقن،  د از: ثقه، ترین مصطلحات تعدیل راویان عبارتنبرخی از مهم

تی منَِ«، »ثقِ ثبت»  «، ثقِ حافظ«، »ثقِ ثقِ، عدل، مأمون، أوثق الناس، »ثبت أثبی  أس إالالبَ«، »ال أحَدی
اند، یا بــا صــیغه ا جزو اصحاع اجماع« و... اکثر علمای حدیث راویان فوق را که ییحت  بحدیثَِ»«،  بِ

به ضبط و  رغم توثیق، اند، یا توثیق معمولی، و یا علیبا تأکید مورد توثیق شوند، یاافعل تفضیل تعبیر می
: 1387اند )معــارگ،  انستهتجاج دابل اح»صحیح« و ق  روایت منقول از آنان را   ه، شداتقان آنها تصریح ن

 (.357ـ356
نظر از برخــی مصطلحات جرح راویان، بر اساس »مراتب جرح«، بــا صــرگ ترین  برخی از معروگ

 اند از: تالفات عبارت اخ
اند و بــه نــوعی هراویانی که توثیقی دربارۀ آنها نرسیده و به عکس مورد جــرح خفیــف واقــع شــدـ  1

یعَرف »  «، المقالفسِ«، »الحدیثلّسناز آنان با اوصافی مانند: »شند و  بامی  «الالحمجهول « یا »مستور»
 شود.« و... یاد میمنِغسره أوثق «، »فسِ ضعف«، »لسَ بحجِ«، »لسَ بذلک«، »و ینكر
«،  ضَعسف ن با تعــابیری چــون: » اویا اند. از این ر شکل مبهم و اشاره مورد جرح قرار گرفته راویانی که به ـ  2

ِ   الیحت  »  ِ » «، ب  شود. می « و... یاد منكرالحدیث «، » لِ مناکسر «، » الحدیث »مضطرب ،  « منكر  حدیث
انــد، لکــن بــه تنهــایی ســتناد و ثبــت و نقلعنوان شاهد روایات دیگر، قابل ابهراویان دو گروه فوق،  

 (.64تا،  ندارند )القّطان، بیارزشی جهت احتجاج  

بودن راوی نفــی امــامیوازدهیعنــی دشــوند،  ی جــرح میالفا  ناظر بــه عقیــده راوکه با    روایاتیـ  3
 سدالعقیده.مانند غال، ناصب، فاشود؛ می

شــوند یعنــی عــدالت او نفــی و فســق و روایانی که با الفا  ناظر به حوزه اخالق راوی جــرح میـ  4
اعمر، کــذاع،  الخشود.مانند فاسق، شــارع می  دروغ به وی نسبت داده الحــدیث الحدیث، یختلقوضــّ

 سازد(، لیس بعادل، لیس بصادق.میحدیث   ی ردوغکذبا  )از رو
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شوند که بــدون پــرداختن مســتقیم بــه عقیــده و اخــالق راوی، منسوع میراویانی که به الفاظی  ـ  5
ق ا به اشخاصــی اطــالکند، نظیر ضعیف که نزد قدمصیت حدیثی وی را فاقد صالحیت معرفی میشخ
 ( 201ـ203: 1382)نصیری،   دند.ارای غلت یا سوء حافظه بوشد که دمی

آمده عملنقش دارند، طبق پژوهش به  «راویانی که در نقل احادیث پزشکی جلد اول کتاع »خصال
هــای راویــان »موثــق«، راوی تکراری؛ بــه گروه  77نفراند که با حذگ    135در سلسله سند این روایات، 

 شوند.نشده« تقسیم میحال و توصیفالعیف« و »مجهول »ض
نــد  نفرا   106سلسله روایات طبی در جلد یک کتاع خصــال،    جود در وثق مو ویان م کل را  وثق: ان مراوی

شناســان توثیــق  راویــان از نظــر رجال  راوی خواهند بود. ایــن  36راوی(  70که با حذگ راویان تکراری )= 
و    التحقیــق« »امــامی، ثقــة، علی قــه، جلیــل« و  همچــون: »امــامی، ث شده و شخصیت آنان بــا توصــیفاتی 

 باشد. ا موردتأیید می ا جماع  یروی و  یرسل إ  عن ثقه« و مانند اینه صحاع ل من ا الجلی »امامی، ثقه 
 اند از: احادیث پزشکی جلد اول خصال عبارت »راوی موثق« سلسله سندی روایات   36میاسا

ُن ال بن زیاد، حماد بن عثمان )حماد بن الناع(، اسماعی سی سٍل  ْبُن  ْلحی تِّ ْح د  ال می
ی
اُق، أ ُد ق  ی  ْبُن  می لَِ ِن  عی  بَْ

، اِهسمی ِبی  ِإْبری
ی
اِء  أ ْوزی بِّ  اْلجی ْبِد  ْبِن  ِِ اْلُمنی ، عی ِِ ِلی  الل  اٍط  ْبِن  عی ْسبی

ی
ةُ سٍن كِم ْبِن ِمْس ك)بن سالم(، اْلحی  أ ْمزی   )الثقفی(، حی

ِد  ْبُن  م  دی  ْبِن  ُمحی ْحمی
ی
ِوی  أ لی ُِ  ی ِض ری  اْلعی اِن  الل  نی ، حی ُِ ْن ِن  عی ِد  بَْ )عبداللَِ بَن محمَد  ی كَِهسالن   )الصَسرفی(،یٍر سَی

َی ) ْنُصوِر ْبِن یوُن ی النهسكی(، می م   ْبِن  بزرج(، ُموسی یةی ْبِن عی اِو )بن یزید ذبسان(، ُمعی ری ةی ُعمی الی ضَی  اٍر )الَدهنی(، فی

، ْبِن  یوبی
ی
بِّ  أ ْبِد ری اِب ْبِن عی ْفٍص، ِشهی ُِ ْبِن حی ْه ٍر وی ساِع  ِ، ُمسسِّ ی  بی طِّ ِلی  نخعی(،لعزیز الن عبدا )مسسرب الزُّ ُن  عی  بَْ

دی  ْحمی
ی
ی  ْبِن  أ ِضی  ُموسی ُِ  ری ُِ )احمد الل  ْن ِغ ْبِن  عی ، ُنوِح  بن عمران الدقایق، اْْلیْصبی ةی اتی ٍُ  ْبِن  ُنبی س عی اُبوِری،  شَُ سسَی الن 

ُد  م  ِدی)االشعری(، ُمحی یِز ْبِن اْلُمْهتی ِز ْبِداْلعی ی  ُن بْ  عی وی  ِن بْ  ُموسی ِضی  ِل کاْلُمتی ،  ُِ ل  ال ری ُِ ْن ْن عی اِعسلی إِ  عی اٍر، ْبِن  ْسمی ر   مَی

ْبِد  َی ْبِن عی ةی یوُن بی ْعلی ِن، ثی ْحمی اٍج، ْبِن  الر  ج  ِن ْبِن حی ْحمی ْبِدالر  سُموٍن، عی ُر  می ْعفی ِد  ْبُن  جی م  ْسُرورٍ  ْبِن  ُمحی ِضی  می ُِ  ری ُِ  الل  نَْ عی
سُن بْ ، اْلُح قولویِ)محمد بن  امِ ُن مُ سی ِد ْبِن عی م  مِّ حی انی ِن عی ِِ بْ ْبِدالل  ِِ عی ر، عی ِن ُعْثمَی اِن بَْ بی

ی
ِر،  اِمٍر )االشعری(، أ اْْلیْحمَی

ُی )الجریری(، ِع  ْغِل اِن ْبِن تی بی
ی
ةی )مولی ابنكأ اٍس )عبداللِ بن س(، ابنعبا ِرمی ب  ِن  العباس بن عبدالمطلُ(،عی  عی

ِن  سی ْهِم  ْبِن  اْلحی دی  ْن عی  بكسر(،بن)ا اْلجی ْحمی
ی
ٍل  ْبِن  أ  .ائی(العبرت)الكرخی ِهَلی

»راوی موثق« در سلسه سندی راویان احادیث پزشکی جلــد اول خصــال بــه همــراه   36این  می  اسا
 گردد.م میتوصیفاتشان به شرح جداول ذیل تقدی 
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دی  در زنجیره سن ثقه« به همراه توصیفاتشان جدول آماری تعداد کل »راویان تکراری و غیرتکراری
 روایات جلد اول خصال

 

 راویان غیرتکراری ثقه  راویان تکراری ثقه  کل راویان ثقه  راویان تکراری ن اویار  کل تعداد کل حدیث
23 135 77 106 70 36 
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ن  ثقه جلیل ممیبن الناع(: اماحماد بن عثمان )حماد 3 4 5 5 63ـ63 1
 ا جماعاصحاع  

یاد: فی کالم ثقه علی التحقیق اعتمد ل بن زاسماعی  4 5 5 6 65ـ65 2
 اصحاع علی الکنایه 

ی 3 4 4 5 82ـ82 3 ن 
ث  دَّ ُن  ح  س  یل   ْبُن  اْلح  تِّ ا م  قَّ  ثقه جلیلمیُق: اماالدَّ

 
ُد  4 5 3 5 137ـ24 4 ْحم  ی ْبُن  أ  ل  بْ  ْبن   ع  یم  ر  إ  ی اه  ض  هُ  ر  ْنهُ  اللَّ ثقه علی  میا: امع 

 التحقیق 

 3 5 3 6 204ـ91 5
ی ب 

اء   أ  ْوز  ه   اْلج  بِّ ْبد   ْبن   اْلُمن  : اما ع  ه 
 ثقه میاللَّ

: اما ان  یل  ْبن  ُعْثم  ْن ُفض   ثقه جلیل میع 
 

 3 5 3 6 205ـ92 6
ْن  ی ع  ل  اط   ْبن   ع  ْسب  عن  )بن سالم(: فطحی قبل برجوعه أ 

 الفطحیه ثقه 
ن  اْلح  

)الثقفی(: اماک ْس ن  م  بْ   م  کع   یق التحق  ثقه علیمیین 
 

 - 5 5 6 6 207ـ94 7
ا 4 5 4 5 284ـ43 8 ن  ث  دَّ ةُ  ح  ْمز  د   ْبُن  ح  مَّ د   ْبن   ُمح  ْحم  ی أ  و 

ل  ی  اْلع  ض  هُ  ر  ْنُه:   اللَّ ع 
 ثقه علی التحقیق میاما

 - 3 3 2 4 285ـ44 9
ْن  4 5 4 5 408ـ168 10 ان   ع  ن  )الصیر د  س   ْبن   ح  واقفی ثقه والظاهر أخذ فی(: یر 

 بل وقفه عنه ق لمشایخا 

 3 5 3 5 409ـ169 11
ن  

ی ع  ه 
 ثقه می)عبدالله بن محمد النهیکی(: اما یک النَّ

ْنُصور  ْبن  یونُ  ْن م  والظاهرا   س  )بزرج(: واقفی فی ظمع 
 أخذ المشایخ عنه صمه مذهبه لوثبت وقفه ثقه 

ْن  4 6 4 6 434ـ194 12 ی ع  )بن یزید ذبیان(: اما ْبن   ُموس  ر  ه علی ثق میُعم 
ْن مُ  )الدهنی(: اماالتحقیق ع  ار  مَّ یة  ْبن  ع  او   ثقه جلیل میع 

 3 6 3 7 439ـ199 13
ْن  ة   ع  ال  ض  : امایوأ   ْبن   ف  ثقه جلیل من اصحاع  میع 

 ا جماع علی قول
: ام ْف   ْهب  ْبن  ح   ثقه میاو  و 

اع  ْبن   ه  ْن ش  ْبد  ر  ع  ه   ع   ثقه می: امابِّ
ْن  2 3 3 5 440ـ200 14 ر   ع 

یاع   ُمیسِّ ی ب  طِّ )میسربن عبدالعزیز النخعی(:   الزُّ
 ثقه جلیل میاما
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 - 2 - 7 578ـ67 15
ا ن  ث  دَّ یع   ح  د   ْبُن  ل  ْحم  ی ْبن   أ  ی ُموس  ض  هُ  ر  ْنُه )احمدبن   اللَّ ع 

 ثقه علی التحقیق می: اماعمران الدقایق(
ْص 

 
ن  اأْل

غ  ْبن  ع 
: اما  ب  ة  ات  من سلفنا  ه جلیلثقمیُنب 

 الصالحین 
 - 5 5 5 5 623ـ112 16

ْن  3 5 5 7 624ـ113 17 یب   ْبن   ُنوح   ع  ی: اما ُشع  اُبور  یس   ثقه جلیلمیالنَّ
ی)ا شعری(: اما د  یز  ْبن  اْلُمْهت  ز 

ْبد  اْلع  ْن ع   ه ثقمیع 

دَّ  2 3 3 6 625ـ114 18 ن  ح  ُد ُمح   اث  ی ْبُن  مَّ و  اْلُم  ْبن   ُموس  ی ل  ک ت  ض  هُ  ر  ْنُه:   اللَّ ع 
 ثقه جلیل میاما

ْن  3 5 3 5 626ـ115 19 یل   ع  اع  ْسم  :   ْبن   إ  ار  رَّ  ثقه جلیل می اما م 
: اما  ن  ْحم  ْبد  الرَّ ْن یوُنس  ْبن  ع   ثقه جلیل من اصحاع ا جماع می ع 

 2 4 2 7 661ـ3 20
ْن  ْع  ع  ب  ث  : امام   ْبن   ة  ل   ثقه جلیل مییُمون 

ْن ع   : اماْبد  ع  اج  جَّ ن  ْبن  ح 
ْحم  ولیس بکیسانی رجع  میالرَّ

 عن الوقف ثقه جلیل 

 - 7 - 9 667ـ9 21

ا ن  ث  دَّ ْعف   ح  د   ْبُن  ُر ج  مَّ ْسُرور   ْبن   ُمح  ی م  ض  هُ  ر   اللَّ
ْنُه)محمدبن قولویه(: اما  ثقه جلیل یمع 

ا الْ  ن  ث  دَّ یُن ْبُن ح  ر: ام ُحس  ام  د  ْبن  ع  مَّ  ثقه میاُمح 
)ا شعری(: اما ر  ام  ه  ْبن  ع 

ْبد  اللَّ ه  ع  مِّ ْن ع   ثقه جلیل میع 
ر  

ْحم 
 
ان  اأْل ان  ْبن  ُعْثم  ب  ْن أ  ثقه جلیل من اصحاع  می: اماع 

 ا قیل فی فساد مذهبه باطل ا جماع م
ان  بْ  ب  ْن أ  ب  )ع  ْغل 

 لیل ثقه جمیاماالجریری(: ن  ت 
ْن ع   ة  )مولی ا کع  م   یف س(: ضع عبابنر 

ن  ابن
اس  )عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب(:  ع  بَّ ع 

 ثقه جلیل و ما ورد فی قدحه وهم میاما
ن   4 5 4 5 669ـ11 22

ن   ع 
س  ْهم   ْبن   اْلح   ثقه جلیل می)بن بکیر(: اما اْلج 

ْن  3 4 3 8 690ـ32 23 د   ع  ْحم  )ال  ْبن   أ  ل 
ال   ب ثقه تائی(: فاسد المذه کرخی العبر ه 

  راویان ضعیفـ  

 « وبَالغلومی جَدا ر  ضَعسف« و »یثبت وثاقتِلم  می اما این گروه راویانی هستند که با الفاظی نظیر »
ات ســله رواند. کــل راویــان ضــعیف موجــود در سل« و مانند آن تضعیف شدهالحدیث مضطرب  می اما »

 نفر خواهند بود.  3راوی(،   6تکراری )= روات   با حذگراند که نف 9احادیث طبی جلد یک خصال،  
 أبَویْحسی ز: انــد ااول خصــال عبارت »راوی ضعیف« در سلسله احادیــث پزشــکی جلــد  3اسامی

سُل  یادٍ  ْبُن  ُسهی اِسِطی، بی  ِز ْبِد  ْبُن  ُر كاْلوی ِِ  عی ٍُ  ْبِن  الل  ِبس  (.اسعببن  مولی ) عكرمِ، حی
 گردد.دول ذیل تقدیم میبه شرح ج فاتشانه توصیبه همرا  »راوی ضعیف« 3این میاسا 
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تشان در زنجیره سندی  ضعیف« به همراه توصیفا جدول آماری تعداد کل »راویان تکراری و غیرتکراری
 اویات پزشکی جلد اول خصال صدوقر 

 ری ثقه راویان غیرتکرا راویان تکراری ثقه  ثقه  کل راویان راویان تکراری ن اویار  کل تعداد کل حدیث
23 135 77 9 6 3 

 

ف 
ردی

ث  
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وی  

ل را
ک

 ی  
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ی 
راو

ض
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ف  
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رار
تک

 

رار 
رتک

غی
ی   ف 

ضعی
 

 -- - - 5 5 63ـ63 1
 - - - 5 6 65ـ65 2
 - - - 4 5 82ـ82 3
 - - - 3 5 137ـ24 4
 - 1 1 3 6 204ـ91 5
 - 1 1 3 6 205ـ92 6
 - 1 1 6 6 207ـ94 7
 - - - 5 5 284ـ43 8

ُن  ُل یُسَه  یی ح  یأبو  ین  ثَ َحد   - 1 5 4 285ـ44 9 ط  َوا ل  ا اد  یز   ب  لم  میاام :یس 
 یثبت وثاقته 

 - - - 4 5 408ـ168 10
 - - - 3 5 409ـ169 11
 - - - 3 6 434ـ194 12
 - - - 3 7 439ـ199 13
 - 1 1 6 5 440ـ200 14

َثنَ  - 1 4 7 578ـ67 15 ُر  اَحد  ُن  َبک  ن   ه  ل  ال د  ب  َع  ب  ت  لم تثبمیاما: ب  یَحب   ب 
 ف ضعف بعض التضعی  رتو ته وثاق

 - - - 2 5 623ـ112 16
 - 1 1 4 7 624ـ113 17
 - 1 1 3 6 625ـ114 18
 - - - 4 5 626ـ115 19
 - - - 3 7 661ـ3 20
 ضعیف : ( بن عباسی )مولعکرمه  - 1 3 9 667ـ9 21
 - - - - 5 669ـ11 22
 - - - 5 8 690ـ32 23
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 نشده: الحال و توصیفل ن مجهوراویا -

ار در سلسله راویان کتاع فــوق بــا عنایــت بــه تکــرنشده در  الحال و توصیفمجموع راویان مجهول 
 نفر خواهند بود.19راوی(،  1گ روات تکراری )=نفراند که با حذ 20سلسله احادیث 

ــ لســله ســند نشــده« در س الحال و توصیف جهول »راوی م   19این  می اسا  اول    کی جلــد ات پزشــ ی روای
ِد خصال عبارتند از:   م  ِعسِد  ْبِن  ُمحی ْن  سی ، عی انی ْزوی ِبی  ْبِن غی

ی
ِد   أ م  ْوٍف اْلِعْجِلی، ُمحی ِن ا عی ِری، عَی صَْ ِلی اْلبی ِن  ْبِن عی سَی ْلحی

ِلی الْ  ُد ْبُن یْحسی ْبِن زی ك ْبِن عی ْحمی اِئی، ای ط  ک سی یا اْلقی اُن ْبُن ان ِر سٍد، ، ُعْثمی ةُ   ُعبی الِ    ْبُن ُهْدبی اری قی ٍد الْ خی ةی    ک سِسی، ُمبی الی ضَی ْبُن فی
ْس 

ی
ِد ْبِن أ م  ری ْبِن ِعس )القرشی(، ُمحی می )الطبری الجبلی(، ُعمی اِع لی ، ِإْسمی فی ْحنی

ی
اِت ْبِن أ ی، ُفری ْنُصوِر)بن احمَد  سی سُل ْبُن می

ْر  اُر ِبفی ص  دی اْلقی ْحمی
ی
ا القصار( ْبِن أ ، غی ةی م  - نی ِِ ُمحی ْبِد الل  ُبو عی

ی
اِس ُن الْ ُد بْ أ ِد بْ قی م  ِن ِم ْبِن ُمحی سی ِِ ْبِن اْلحی ْبِد الل  ْع  ِن عی ِر ْبِن  ْبِن جی فی

ِن بْ  سی ِن ْبِن اْلحی سی ُد اْلحی ْحمی
ی
، أ ٍُ اِل ِبی طی

ی
ِلی ْبِن أ ِن عی ِن عی ی بَْ ْن ِعسسَی اِمٍر،عی ِلی، أبوعَی اِری أبَوعی ْنصَی ی اْْلی لَِ ِد  ْبُن عی   بَْ

اِشِمی)عسسی عبدالل  ،اْلهی ِِ ِه: )عبداللِ بَعمری(، حمد ال ِ بن م الل  دِّ ِِ )عبداللِ بن محمد بن عمر اال طراف(،جی ِبس
ی
ن  أ

ِِ )آب  اِئ  . اء عسسی بن عبداللِ بن محمدالعمری( محمد بن عمر اال طراف(، آبی
 گردد.قدیم مییل تشان به شرح جدول ذالحال« به همراه توصیفات»راوی مجهول 19این میاسا 

نشــده« و در هریــک الحال و توصیفهول »ضعیف« و »مجوثق«،  یان »ملی راویادآوری: آمار تفصی
در کنــار ن تکراری«، »تعداد راویان غیرتکراری«؛  د به »تعداد کل راویان«، »تعداد روایااز سه گروه، مقیّ 

 ائه شده است.ل ارشماره و کد هریک از روایات طبی جلد اول خصال، نیز در جدول ذی 
به همراه  «نشدهیف الحال و توصمجهول یرتکراریو غ یتکرار  یان»راو تعداد کل  یجدول آمار 

 جلد اول خصال صدوق یپزشک  یاتروا  یسند  یرهدر زنج یفاتشانتوص
 راویان غیرتکراری ثقه  راویان تکراری ثقه  کل راویان ثقه  راویان تکراری ن اویار  کل تعداد کل حدیث

23 135 77 20 1 19 
 

 کد حدیث  ردیف 
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مجهول 

 الحال

تکراری  
مجهول 

 الحال
 ل الحال راری مجهو راوی غیرتک

 - 1 1 5 5 63ـ63 1
د   ن  َع  - 1 5 6 65ـ65 2 ن   ُمَحم  َو  د  یَسع   ب  ن  َغز   اَن ب 
ب   َعن   - 1 4 5 82ـ82 3

َ
ل   یأ ج  ع 

ف  ال   ی َعو 
 - - - 3 5 137ـ24 4
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 کد حدیث  ردیف 
کل 
 راوی 

ان  راوی
 کرار ی ت

 راوی 
مجهول 

 الحال

تکراری  
مجهول 

 الحال
 ل الحال راری مجهو راوی غیرتک

 - - - 3 6 204ـ91 5
 - - - 3 6 205ـ92 6
 - - - 6 6 207ـ94 7
 - - - 4 5 284ـ43 8
 - - - 2 4 285ـ44 9

 - - - 4 5 408ـ168 10
 - - - 3 5 409ـ169 11
 - - - 4 6 434ـ194 12
ن  َعل  َحم  مُ َعن   - 1 3 7 439ـ199 13 بَ  ید  ب  ر  ال 

 ی ص 
ن   ن  َحَس َعن  ال   - 1 3 5 440ـ200 14 َس ال   یل  َع  ب   ی ائ  ک 

 - 4 - 7 578ـ67 15
َمُد َثنَ َحد   ح 

َ
ُن  ا أ ن     ییح  یب  َثَنا ُعث  انُ َقط  ا ال  یَزَکر  ب  ُن  اَم َحد 

ُن  َثَنا ُه َح  د  یبَ ُع  ب  ُن َخ د  َبُة ب  َق د  د  ال  َثَنا مُ یس  یال  ُن  ُك ارَ بَ َحد   ب 
 ( )القرشی َفَضاَلةَ 

 - - - 5 5 623ـ112 16

 - 1 5 7 624ـ113 17
 ُمَح  َعن  

َ
ن  أ د  ب  َلَم م  م یتضح  ل :الجبلی( الطبری )  س 

 ادالحدیث وفس وبالغلمیحاله وقدر

 - 2 3 6 625ـ114 18
ن  ُفَرات   َع توصیفی از آن پیدا نشد  یَس ین  ع  ب   ُعَمَر َعن  

ن   َنَف ب  ح 
َ
 والکذببالغلو میح حاله ریتضلم : أ

 - - - 3 5 626ـ115 19

 - 3 2 7 661ـ3 20

َم نَ ثَ َحد   س  ُن َمن   ُل یاع  ا إ  )بن اب  ن   د حمُصور  القصار( ب 
 
َ
َمَد أ َق ح  َغ ص  ال  َفر  ُن  د  الل  ب  َع أبو  َناثَ َحد  - ةَ نَ ا اُر ب  ُد ب  ه  ُمَحم 

َقاس   د  ب  ب   م  ال  ه  د  ن  َعب  ن  ُمَحم 
ن  ال    الل  َفر    َحَسن  ب  ن  َجع  ب 

ن  ا ن  ل  ب  َحَسن    َحَسن  ب  ن  َع ال  ن   یل  ب  ب   ب 
َ
ب  ع یأ -َطال 

َثَنا َح   د 
َ
ُن َعل  ح  أ ن   یَمُد ب 

َ  ی ل  َع أبو  یَصار  اْل 
ر  أبو  َناثَ َحد   - 1 - 9 667ـ9 21  َعام 
 - - - 4 5 669ـ11 22

 - 4 3 8 690ـ32 23

د  ی ع    َعن   ن  َعب  ه  َسی ب 
َهاش     الل    د لله بن محم دا )عیسی عب ی م  ال 

ب    العمری( 
َ
 ( طراف عمر اال    ن حمد ب م   ن ه ب بدالل ه  )ع ی َعن  أ

   (طرافر اال  محمد بن عم  بنه بدالل)ع  :ه َجد   َعن  
)ئ  اآبَ ن  َع     (عمریعیسی بن عبدالله بن محمد ال اءآبه 
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 گیرینتیجه
کــم، و با وجود حجــم  نگاری وی  مندی از همه خصای   حدیثکتاع »خصال« صدوق با بهره ـ  1
 ه است.واره موردعنایت عالمان شیعه بودمست و هامیگ اسالز معارالمعارگ بزرگی ادائرة

حدیث پزشکی اســتخراج   23و   تعداداز مجموع روایات موجود در جلد اول خصال صدوق، اـ  2
ــ  روایــت طبــی جلــد اول خصــال،  23ا  مجمــوع راویــان موجــود در زنجیــره ســندی شــده اســت؛ ثانی

ــ  58غیــر تکــراری« راویان  ع »جموی« و متکرار  نفر از آنان، »راویان  77ه  اند، کراوی135 ا نفرانــد؛ ثالث
نفــر از آنــان »راویــان ثقــه   70انــد، کــه  راوی106له اسناد این احادیــث،  مجموع »راویان ثقه« در سلس

ف« در سلســله نفرانــد؛ رابعــا  مجمــوع »راویــان ضــعی  36تکراری« و مجموع »راویان غیرتکراری ثقه«  
ویان غیرتکــراری ان ضعیف تکراری« و مجموع »را ن »راویآنااز نفر  6د، که انراوی  9ناد این روایات،  اس

ــعیف«  ــان مجهنفرا  3ض ــوع »راوی ــا  مجم ــد؛ خامس ــال و توصیفول ن ــندی الح ــره س ــده« در زنجی نش
مــوع تکراری«، و مج نشدهالحال و توصیفنفر از آنان »راویان مجهول  1اند که راوی 20حدیث،  23این

 .اندنفر19وزه این ح »راویان غیرتکراری« در

٪ 5/78راویــان«، حــدود ه، بــه لحــا  »اعتبارســنجی رجــالی شــدبا توجــه بــه آمــار دقیــق ارائهـ  3
راوی(، »راویــان   106حدیث پزشــکی خصــال )=  23( از مجموع راویان موجود در اسناد  روای135)=

٪ 5/6حــدود    نشــده«؛ والحــال و توصیفول ها »راویان مجهراوی( از آن  20٪ )=  15د  ثقه«اند؛ و حدو
یش از دوســوم راویــان احادیــث بباشند. به عبارت دیگر،  راویان، »روات ضعیف« می  راوی( از کل9=)

 اند.جّلد خصال، ثقه و مورد پذیرش طبی دو م

روایــت طبــی 23روایــت( از مجمــوع  12٪ )52لحا  »اعتبارسنجی سندی روایات«، حدود  بهـ  4
ــ ر 11٪ )= 48اند«؛ و حدود ادیث ضعیفاول خصال، »اح  جلد  7وایــت موثــق و ر 4ت(؛ مجمــوع وای

باشــند. مضــافا  بــه یادیث »موثق و صحیح« و موردپذیرش محّدثان محیح( از این تعداد، احروایت ص
 شود.اینکه ضعف روایات، علت تاّمه در عدم پذیرش روایات شمرده نمی

ــ روایــت(  20٪ )=  87، ح دود  ال ســند روایــات«از نظر »ارزیابی اتصال و انفصـ  5  23وع از مجم
روایــت( از کــل ایــن تعــداد، 1٪ )= 4 ت مســند«اند؛ و حــدودد اول خصال، »روایاحدیث پزشکی جل
درصــد  90اند. به عبــارت دیگــر از آنها »روایات مرفوع  [روایت(  2٪ )=  9حدود  ]و    »روایات مرسل«؛

 باشند. یروایات مسند« م»نه دهم « روایات پزشکی جلداول خصال »
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منــدی از خصــائ  مثبــت دلیل بهره بــهخصــال صــدوق  اول« جلــد شکیپز  درنهایت »روایاتـ  6
در سلسله اسناد ایــن روایــات؛ اشــتمال بــر  ٪ »راوی ثقه«5/78گاری وی؛ برخورداری بیش از نحدیث

 به لحا  ســندیپذیرش محّدثان، ٪ »روایات موثق و صحیح« قابل48٪ »روایات مسند« و  87بیش از  
 است.ار ورد رجالی از قوت فراوانی برخ ـ 

 1 جلد خصال الحالهول جم ضعیف، ثقه، غیرتکراری و راریکت ویانا ر  کل  تعداد آماری  سیبرر 
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