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بررسی سند و راویان حدیث نیازمند منابع متقنی است که ابتداءً باید آنها را شناخت سپس حدود 

و ثغور اعتبار و حجیت آنها را مشخص کرد و این رساله  که پیش روی شماست برای شناخت 

اینکه منابع  اصلی رجال  منابع اصلی رجال و تعیین میزان اعتبار و حجیت آنها تدوین یافته است.

و پدیدآورندگان آنها کدامند سپس هر یک مورد بررسی قرار خواهند گرفت تا میزان اعتماد و 

اتکاء علما بر افراد و آثار ایشان مشخص شود ابتدائاً مبادی تصوری و تصدیقی بحث را از نظر 

نظر صفات و شرایطی میگذرانیم اینکه علم رجال علمی است پیرامون حاالت راویان حدیث از 

که موجب قبولی یا عدم قبولی احادیث آنهاست و اینکه موضوع آن راویانی است که در سلسله 

سند حدیث قرار دارند. اینکه علم رجال با علم تراجم و علم درایه تفاوت دارد زیرا  رجال صرفاً 

غیر عالم، راوی و  مربوط به راویان است اما تراجم درباره احوال شخصیت هاست اعم از عالم و

غیر راوی. رجال ناظر به سند حدیث است و موضوع آن محَدِّث است و غایت آن شناخت وثاقت 

و ضعف راوی است اما درایه ناظر به متن حدیث و موضوعش حدیث و غرض آن شناخت اقسام 

ل و خصوصیات حدیث است.و اما مبادی تصدیقی بحث اینکه چرا علم رجال مورد نیاز است و دلی

آن وجود افراد جاعل در میان راویان و دستور رجوع به صفات راوی در اخبار عالجیه و ... است. 

اینکه مالک در حجیت قول رجالیین که در آن چهار قول مطرح است همانا حجیت خبر واحد 

است. مطالب دیگر بررسی اجمالی منابع مهم رجالی اهل سنت و رجال از نگاه ایشان است سپس 

صلی رجال را ذکر کرده و اصلی و فرعی بودن آنها را تبیین میکنیم. منابع اصلی رجال منابع ا

شیعه را یک به یک همراه با تدقیق در اثر و صاحب اثر مورد بررسی قرار می دهیم.اینکه هر یک 

از حضرات احمد بن محمد بن خالد برقی،احمد بن حسین بن عبداهلل بن غضائری ، محمد بن 

زیز کشی ، محمد بن حسن بن علی طوسی و احمد بن علی بن احمد بن عباس عمر بن عبدالع

نجاشی از علمای بنام شیعه بودند که ثقه و مورد اعتماد علمای متاخر هستند و کتب ایشان ) 

الرجال برقی،رجال ابن غضائری،معرفة الرجال کشی، رجال و فهرست شیخ طوسی و رجال نجاشی 

ر تدوین جوامع رجالی بوده اند بگونه ای که بعنوان منابع اصلی و ( از مورد اعتماد ترین کتب د

 متقن مورد استفاده علمای متاخر بودند.
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