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 مقدمه
در استنباط   که بیش از سایر ادله استاز جمله ادله شرعی سنت معصومان علیهم السالم 

احکام فقهی و روشن نمودن تکالیف و وظایف شرعی متشرعان و مکلفـان کارآمـدی دارد امـا 
است و لذا  غیبت دسترسی مستقیم به سنت معصومان علیهم السالم را غیر ممکن کردهی  مسئله

هایی از قول، فعل و تقریر معصـومان علـیهم  فقها و محدثان سنت را از میان روایاتی که گزارش
ی از معصـومان علـیهم  نماینـد. روایـات، ایـن میـراث بـاقی مانـده السالم هستند، جسـتجو می

اند. آفاتی که گـاه بـه عمـد و  ی آفات گوناگون حدیثی در امان نبوده هجمهالسالم، همواره از 
اسـت تـا بـرای  اسـت، حـدیث پژوهـان بـرآن داشته ی احادیـث وارد شده گاه به سهو بـه پیکـره

استخراج سنت ناب اهل بیت علیهم السالم و پذیرش یا طرد روایات ضوابط و قواعدی در نظـر 
  آورند. 

قرائن بکار گرفته شـده در بررسـی میـزان اعتبـار روایـات، قابـل همواره یکی از مهمترین 
اعتماد بودن و وثاقت راویان است و لذا از زمان صدور روایات از ائمـه علـیهم السـالم، نـاقالن 

کردند و یکی  های بین خود و معصوم، نقل می حدیث، منقوالت خویش را همراه با ذکر واسطه
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ی چنـین  ختن بـه احـوال راویـان حـدیث بـود. در نتیجـهاز رسالتهای مهم حدیث پژوهان، پردا
هایی بود که همگام با صدور روایات، علم رجال شکل گرفت و در رجال الحدیث کتب  تالش

فراوانی به نگارش درآمد. با گذر زمان و فاصله گرفتن از عصر راویان حدیث، اختالف نظرهـا 
تر و بیشـتر شـد. اکثـر ایـن اختالفـات بـه و قضاوتها در مورد میزان اعتماد به راویان حدیث بیش

جهت تفاوت مبانی و پیش فرضهای رجالیان و محدثان در جرح و تعدیل ناقالن حدیث است. 
ی علوم حدیث، پرداختن به مبانی، معیارهـا  از همین روی امروزه یکی از مباحث مهم در زمینه

در همـین راسـتا کتـاب و محورهایی است که در جرح و تعـدیل راویـان حـدیث تأثیرگذارنـد. 
  حاضر به مروری برخی از مهمترین مبانی جرح و تعدیل پرداخته است.

رو جهت سهولت فراگیری و آشـنایی کـاربردی بیشـتر  در انتهای هر فصل از کتاب پیش
مخاطبان با مباحث آن فصل چکیده، پرسـش و پژوهشـهای مـرتبط بـا موضـوع آن فصـل ارائـه 

رود، دانشجو و طلبه بـه راحتـی از  ی مطالب هر فصل انتظار میاست تا جایی که با فراگیر شده
ی پژوهشها برآمده و میزان اعتماد به راویان حدیث را به قضاوت نشیند. در هر بخش ایـن  عهده

است تـا بـا بیـان نظـرات گونـاگون و اخـتالف آرای اندیشـمندان  کتاب تالش مؤلف برآن بوده
ی رجالی آشنا سازد تا بـا بـه چـالش کشـیدن ذهـن رجالی، ذهن مخاطب خود را با تضارب آرا

ی اسـتقالل نظـر  خود بتواند در تحلیل آرا و اتخاذ نظر، در کنکاشهای رجالی از تقلید به مرحله
  نزدیک شود.

ی  کتاب پیش رو پس از بیان کلیاتی در علم رجال و جرح و تعدیل کـه آن نیـز بـه شـیوه
اسـت. از  های توثیق پرداخته است، به بیان شیوه تحلیل آرا و بررسی نظرات گوناگون مطرح شده

اند،  های توثیق در مقاطع پیشـین تحصـیلی آشـنا شـده آنجا که مخاطبان این کتاب با اکثر شیوه
و گلچینـی از اهـم توثیقـات عـام، در آن   این مباحث در کتاب حاضـر بـه تفصـیل بیـان نشـده

  است. گنجانده شده
عی راویان حدیث، مقـام، منزلـت و مناصـب محورهایی همچون شخصیت فردی، اجتما

آنان در اجتماع و در نزد اهل بیت علیهم السالم، مذهب و میزان پایبنـدی بـه اعتقـادات دینـی، 
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های گوناگون و خصوصًا احاطه آنان از احادیث و علوم  میزان معلومات راویان حدیث در زمینه
رد کنکاش قرار گرفتـه شـده، میـزان وابسته به آن از جمله محورهایی است که در این کتاب مو 

ها موجود بیـان  مدخلیت آنها در اعتماد به روایات راویان و الفاظ ناظر بر آنها و اختالف دیدگاه
است. در انتهای این کتاب به بیان برخورد با تعارضات رجالی و میـزان اعتمـاد بـه راویـانی  شده

ب رجالی متقدمان ذکر نشده، پرداخته که شرح حال دقیقی از آنان در کتب رجالی، به ویژه کت
  است. شده
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