
فصلنامۀ امامت پژوهی 
سال پنجم، شماره 17
صفحـه  255 _   264 درآمدی بر »نظام جامع اعتبار سنجی«

کــرم؟ص؟ هم عرض قرآن  کریــم، حجیت فرموده هــای پیامبر ا بــر اســاس آموزه های قرآن 
اســت و گفتــار پیامبــر، تبیین کنندۀ کالم خدا و دور از هوی معرفی شــده اســت. قرآن 
کریم بیان می دارد که خداوند متعال هرگونه پلیدی را از او و اهل بیتش؟مهع؟ دفع نموده 
اســت، به ایشــان دانش کتاب اعطا شده و اطاعتشــان همانند اطاعت از خداوند، بر 

تمام امت اسالمی واجب است.

پــس آن برنامــۀ هدایتی که خداوند برای اّمت آخرالزمان قــرار داده، مبتنی بر دو عنصر 
اســت؛ عنصری مکتوب و عنصری انســانی؛ یعنی قرآن کریم و اهل بیت؟مهع؟ که بنا بر 
کرم، هیچ گاه از هم جدا نمی شــوند و تمّســک بدان هــا، مایۀ هدایت و  فرمــودۀ پیامبــر ا

نجات خواهد بود.

که بــرای نیــل بــه هدایــت و یافتن تفســیر صحیــح کالم  بــر ایــن اســاس آشــکار اســت 
که  کرم و ائمۀ اطهار نیســت. اّما پرسشــی  خداوند، راهی جز رجوع به احادیث پیامبر ا
ی محقق و پژوهشــگر علوم دینی قرار دارد، آن اســت که به چه میزان  همــواره پیــش رو
گفتــار و رفتار معصومــان اعتماد نمود؟  گــری احادیث از  می تــوان بــه قدرت حکایت 
الزمــۀ رجــوع کردن به حدیــث، اطمینان به صدور حدیث از معصوم اســت؛ اّما با چه 

روشی باید با احادیث شیعه تعامل داشت؟

یخ بــه انگیزه هــای مختلف باعث  انتســاب ســخنان دروغ بــه معصومیــن در طــول تار
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ایجاد دانش اعتبار ســنجی شــد. در زمان حضور، اصحاب بر اســاس همین دانش با 
احادیث تعامل می کردند. در دوران صادقین؟امهع؟ با توجه به گسترش و رونق حدیث، 

اعتبار سنجی به عنوان روشی برای اطمینان به صدور حدیث بیش ازپیش رخ نمود.

عرضــۀ احادیثــی با درون مایه های غریب نما بر امــام، یکی از بهترین نمونه های فرایند 
اعتبــار ســنجی در میــان اصحــاب زمــان حضور بوده اســت. بــا توجه بــه گزارش های 
که ســیرۀ اعتبار ســنجی اصحاب در زمان حضور،  گفت  فراوانی از این قبیل می توان 
بــرای  به بیان دیگــر، اصحــاب  اســت؛  بــوده  نقــد محتوایــی درون مایه هــای حدیثــی 
اطمینــان بــه صدور حدیث از معصوم، بــه قرائن درون متنی بیشــترین توجه را مبذول 
می داشــتند و یکــی از مهم ترین قرائن صحت حدیــث و اطمینان از صدور آن، محتوا 

و متن حدیث است.

از دیرباز، علمای بزرگ شیعه تالش های بسیاری در راه اعتبار سنجی احادیث انجام 
داده انــد. نتیجــۀ تالش های ایشــان، تألیف کتبی در موضوعــات مختلف این دانش 
کتب در دسترس در این حوزه هستند. بوده است. کتب ثمانیۀ رجالی، قدیمی ترین 

کنده نگاری  یکرد طبقات نگاری، فهرست نگاری، پرا به طورکلی این کتب با چهار رو
و نگارش بر اساس جرح وتعدیل، تألیف شده اند.

 امــروز با گذشــت بیش از ده قــرن از زمان حضور و صدور حدیث، کســب اطمینان از 
درســتی حدیث، کار بســیار دشواری به نظر می رسد. افزون بر آنکه با توجه به اختالف 
ه و 

ّ
یکردهــای اعتبــار ســنجی و بــه وجــود آمدن مبانــی مختلف پــس از مدرســۀ حل رو

گســترش شــبهات و ســؤاالت حول حوزه های مختلف دین، به ویژه مباحث در پیوند 
یکردی صحیــح در اعتبار ســنجی احادیث،  بــا امامــت در ســده های اخیر، اتخــاذ رو

اهمیتی مضاعف پیدا می کند.

گفتن از دین   به راســتی امروز با حجم گســتردۀ هجمه ها به باورهای اعتقادی، سخن 
کــه حامل آموزه های شــیعه در  کتــب حدیثی  و باورهــای دینــی، بــدون اثبــات اعتبار 

کاری غیرممکن به نظر می رسد. حوزه های مختلف هستند، 
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 پــس بایــد برای حفظ اصالت تراث حدیثی شــیعه، طرحی نــو درانداخت؛ طرحی که 

گوی نیازهای فرارو در حوزه های مختلف فقه، اخالق و عقاید باشد. بتواند پاسخ 

بــرای دســت یابی بــه دانش اعتبار ســنجی، ضروری اســت انبوه اطالعاتــی که در این 

کوتاه،  حوزه وجود دارد به صورت نظام مند ارائه شود تا پژوهش گر بتواند در مدت زمانی 

گیری آنچه او را به مقصود و مطلوب می رساند، اقدام نماید. نسبت به فرا

گام را بــرای نیل به این   بنابرایــن احســاس ضــرورت، بنیاد فرهنگی امامت نخســتین 

مقصود برداشــت و با دعوت از اســتاد ارجمند، جناب آقای ســید علی رضا حســینی 

شــیرازی و برگــزاری نشســت های علمــی مختلــف، نظــام جامــع موضوعــات اعتبــار 

ســنجی را تدوین نمود. این نظام نامه در هشــت فصل تنظیم شــده اســت و هر فصل 

دارای ریز موضوعات مختلفی است.

که  در ایــن نظــام موضوعــات، از نــگاه قدمــای اصحــاب بــه اعتبــار ســنجی حدیــث 

ی، قرائــن دیگــری را نیــز مــّد نظــر قرار  برخــالف دیــدگاه رایــج، افــزون بــر شــخصیت راو

می دهد، غفلت نشده است.

از مشــخصات و امتیــازات نــگاه قدما، توجه بــه اموری ازجمله محور بــودن قرآن کریم 

و تأثیــر نقش اساســی اهل بیــت؟مهع؟ در اعتبار ســنجی احادیث اســت. در این نگاه، 

اعتبار ســنجی با توجه ویژه به بســتر نقل حدیث که توسط ائمۀ اطهار ساماندهی شد 

یان، حوزۀ جغرافیای صدور حدیث و شــرایط عام جامعه،  و همچنین شــخصیت راو

ی و ســند تنها دســتاویز دانشــمند رجالــی برای  صــورت می گیــرد. در ایــن فرآینــد، راو

صحت یا ضعف حدیث نخواهد بود.

که بســیار ســلبی است، بسیار ایجابی  یکرد حاضر  خروجی این دیدگاه در قیاس با رو

خواهد بود.

در ذیل نظام جامع موضوعات اعتبار سنجی به تفصیل تقدیم می گردد:
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1_ فصل اول: دانش رجال

1_1_تعریفوغایتدانشرجال
1_2_نیازهایاصلیدردانشرجال

ی 1_ 2_ 1_ احراز طبقه راو
ی 1_ 2_ 2_ احراز وثاقت یا عدم وثاقت راو

ی 1_ 2_ 3_ احراز مذهب راو
1_3_نیازهایفرعیدردانشرجال

1_ 3_ 1_ تعیین و شناخت مصداق عنوان مشترک
ی 1_ 3_ 2_ شناسایی عناوین متعدد یک راو

1_ 3_ 3_ شناسایی تحریف در عنوان و سپس شناخت عنوان صحیح

2_ فصل دوم: تاریخ حدیث
2_1_تعریفوغایتتاریخحدیث
تاریخحدیث 2_2_چراییبحثاز

کارکرد حدیث در نشر آموزه های دینی 2_ 2_ 1_ جایگاه و 
2_ 2_ 2_ واقع نمایی نسبت به قول، فعل و تقریر معصوم

2_1_زمانوبسترشکلگیریحدیث
اماماندرنشرحدیث 2_2_نقشهریکاز

کمبرانتقالحدیث 2_3_راهبردیاراهبردهایحا
آغازینروزهایپیدایش 2_4_چالشهایفرارویحدیثاز

2_5_تأثیــرایــنچالشهــابــرفراینــدانتقــالحدیثوچگونگــیتعاملاصحــاببااین
چالشها

2_6_دلیلیادالیلپیدایشرویکردهایمتفاوتبهحدیث
2_7_میزانواقعنماییاحادیثراهیافتهبهمصادرحدیثی

2_8_میزانتأثیرنگاهتاریخیبرباورپذیریآموزههایراهیافتهبهاحادیث
برابراحادیثعامه 2_9_مهمترینویژگیهایحدیثشیعهدر

2_10_مهمترینتحوالتفرهنگیبهوجودآمدهدربســترجامعهشــیعیعصرحضوردر
پرتوحدیث
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پاســخبهشــبهات 2_11_تأثیرنگاهتاریخیبهســیرپیدایش،رشــدوانتقالحدیثدر
امروزی

2_12_عواملماندگاریوپویاییاحادیثشیعه
2_13_تحوالتچشــمگیرفرهنگیایجادشــدهدربســترجامعهشیعیباتوجهبهروش

دریافتونقلحدیث

3_ فصل سوم: اعتبار سنجی

3_1_تعریف،غایتوپیشینهاعتبارسنجی
3_2_نگاهاعتبارسنجِیتعاملگرابااحادیث

3_ 2_ 1_ فضای پیدایش و صدور حدیث
کیفیت و چگونگی جمع آوری حدیث  _2 _2 _3

3_ 2 _ 3_ فرایند انتقال حدیث
3_1_اعتبارسنجیعصرحضور)مبانی،رویکردهاوحوزههایاعتبارسنجی(

3_ 1_ 1_ دوره رسول خدا )دوره پیدایش اعتبار سنجی(
3_ 1_ 2_ دوره بعد از رسول خدا تا امام باقر )دوره توسعه علل و راهکارها(

3_ 1_ 3_ دوره صادقین )دوره مدیریت فرهنگی(
3_ 1_ 3_ 1_  شناخت ظرفیت جامعه هدف )مخاطبان(

کاستی ها و چالش های پیش رو گاهی از  3_ 1_ 3_2_  آ
3_ 1_ 3_ 3_ در اختیار داشتن ابزار موردپذیرش جامعه هدف

3_ 1_ 3_ 3_ 1 _ تکیــه بــر برخــورداری از اندوخته هــای قرآنــی )القــرآن 
عندنا(

کرم )علم النبی عندنا( 3_ 1_ 3_ 3_ 2_ تکیه بر دانش های پیامبر ا

کارکردهــا و تنوع فرهنگــِی موجود در جامعه  گاهــی از توانایــی،  3_ 1_ 3_ 4_ آ
رقیب:

3_ 1_ 3_ 4_ 1بدنه عمومی جامعه

3_ 1_ 3_ 4_ 2_ ندیشه وران

3_ 1_ 3_ 4_ 2_ 1_ اهل حدیث
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3_ 1_ 3 _ 4_ 2_ 2_ اهل رأی

3_ 1_ 3_ 4_ 2_ 3_ معتزله

3_ 1_ 3_ 4_ 3_ حکومت

3_ 1 _ 3_ 5_ تأثیرگذاری بر جامعه رقیب
پایبنــد  و  ابــزار موجــود  از  بهره گیــری  در  توانمنــد  کادر  تربیــت   _6 _3 _1  _3
بــه ســاختار فرهنگــِی مدیریــت و برخــوردار از دو ویژگــی دانش افزایــی و 

پایبندی به دین
3_ 1_ 3_ 7_ شــناخت مراحل مختلف تزریق فرهنگ به جامعه و چگونگی 

آن
یجی  گزینــش فراینــدی دارای چنــد مرحلــه و تبییــن تدر 3_ 1_ 3_ 8_ امــکان 

برخی از آموزه ها
کادرســازی و تزریــق  3_ 1_ 3_ 9_ تقســیم بندی محتوایــی آموزه هــا در فراینــد 

فرهنگ به بدنه عمومی جامعه
3_ 1_ 3_ 10_  امر به یادسپاری حدیث

کتابت حدیث )ثبت آموزه ها( 3_ 1_ 3_ 11_ امر به 
کتابت حدیث گیر شدن  3_ 1_ 3_ 11_ 1_ فرا

3_ 1_ 3_ 11_ 2_ استقبال گسترده جامعه شیعه از کتاب های نگاشته 
شده

کتابت حدیث 3_ 1_ 3_ 11_ 3_ آثار ایجابی 

3_ 1_ 3_ 12_ اعراب گذاری احادیث و تحفظ بر الفاظ آن ها

کتاب و سماع و قرائت آن نزد  3_ 1_ 3_ 13_ نشر آموزه ها فقط از طریق 
کتاب صاحب 

3_ 1 _ 3_ 14_ پیامدهای ایجابی سماع و قرائت

کتاب به مؤلف آن 3_ 1_ 3_ 14_ 1_ اطمینان به انتساب 

کتاب 3_ 1_ 3_ 14_ 2_ اعتبار دهی به روایات موجود در 

کتابــت حدیــث و تحمــل و  3_ 1_ 3_ 15_ نمونــه ای از پیامــد اثباتــی 
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انتقال آموزه ها از این طریق.

کتابــت حدیــث و انتقــال  3_ 1_ 3_ 16_ پیامدهــای تدویــن راهــکار 
آموزه ها از طریق آن

م
ّ
3_ 1_ 3_ 16_ 1_ روشمند شدن فرآیند تعلیم و تعل

3_ 1_ 3_ 16_ 2_ امــکان اعتبارســنجی روایــات به گونــه ای دقیــق و 
همه جانبه

کاظمین )دوره تکامل و اصالح روند( 3_ 1_ 4_ دوره 
3_ 1_ 5_ دوره ابناء الرضا )دوره تحفظ و افزایش حجم آموزه ها(

3_2_اعتبارسنجیعصرغیبت)مبانیوخاستگاهها،رویکردها،دیدگاههاوپیامدها،
حوزهها،نگاشتهها(

ی(
ّ
یس حل 3_ 2_ 1_ دوره متقدمان )تا ابن ادر

3_ 2_ 2_ دوره متأخران
3_ 2_ 2_ 1_ نوآوری در اصطالحات
3_ 2_ 2_ 2_ توسعه در اصطالحات

3_ 2_ 2_ 3_ بازخوانی دقیق برخی داده های قدما
گرفتن برخی واقعیت های پیشین 3_ 2_ 2_ 4_ نادیده 

3_ 2_ 2_ 5_ تضییق در فرایند اعتبار سنجی )به لحاظ خروجی اثباتی(
3_ 2_ 2_ 6_ توسعه در فرایند اعتبار سنجی )به لحاظ خروجی اثباتی(

ی محوری یکردی یا راو 3_ 2_ 2_ 6_ 1_ درون رو

گری یکردی یا اخباری  3_ 2_ 2_ 6_ 2_ برون رو

3_ 2_ 2_ 6_ 3_ نوآورانه

3_ 2_ 2_ 7_ ضرورت بازگشت به روش متقدمان
گونه های اعتبار سنجی از نگاه متقدمان 3_ 2_ 2_ 7_ 1_ مقایسه 

گونه های اعتبار سنجی 3_ 2_ 2_ 7_ 2_ پیامدهای سلبی و ایجابی 

3_2_ 2_ 7_ 3_ بررسی میزان تطابق گونه های اعتبار سنجی متقدمان 
گونه های اعتبار سنجی عصر حضور با 
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4_ فصل چهارم: مأخذ شناسی توصیفی

4_1_مأخذشناسیمتقدمان)اصولاولیهرجالی(

4_ 1_ 1_ فهرست شیخ طوسی
4_ 1_ 2_ فهرست نجاشی

4_ 1_ 3_ رجال شیخ طوسی
4_ 1_ 4_ رجال برقی

4_ 1_ 5_ رجال ابن غضائری
کّشی 4_ 1_ 6_ رجال 

4_2__مأخذشناسیمتأخران

4_ 2_ 1_ جوامع رجالی
کتب تحقیقی  _2 _2 _4

4_ 2_ 2_ 1_ پاسخگو
کالن نگر  _2 _2 _2 _4

4_ 2_ 2_ 3_ مسئله نگر
4_ 2_ 2_ 4_ تلفیقی )ترکیبی از سه روش پیشین(

4_ 2_ 2_ 5_ سند نگاشت ها
4_ 2_ 2_ 6_ شرح نگاشت ها

5_ فصل پنجم: دیدگاه های اعتبار سنجی

5_1_قرینهمحور)دیدگاهمتقدمان(
ک ها 5_ 1_ 1_ اشترا
5_ 1_ 2_ تفاوت ها

5_2_راویمحور)دیدگاهمتأخران(
ک ها 5_ 2_ 1_ اشترا
5_ 2_ 2_ تفاوت ها
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6_ فصل ششم: اصطالح شناسی

6_1_شــناختاصطالحــاتبهکاررفتــهدرمعرفــیراویــانبــرپایهاســنادوبیانگــراعتبار
حدیث

کاربرد اصطالحات و مفهوم شناسی آن ها  _1 _1 _6
یان 6_ 1_ 2_ واژه ها و مفاهیم به کاررفته در معرفی راو

میراثفرهنگیشیعه،اعمازفقهی، 6_2_کشــفســیرتاریخیکاربرداصطالحاتدر
حدیثیو...

وافزایــشکّمــیاصطالحــاتوتغییــرمفهومــیآنهــاو 6_3_ترســیمســیروعلــلتطــّور
چراییپیدایشآنها

6_4_جمــعآوریوتحلیــلتوجیهــاتواســتدالالتبــهعملآمــدهدرچراییپیدایش
اینپدیده

کــمدرهردورهتاریخــیباتوجهبه 6_5_شــناختگونــهیــاگونههایاعتبارســنجیحا
اصطالحاتیاخاستگاههاینظریپیدایشاصطالحاتدرهردورهتاریخی

6_6_بیانمیزانمطابقتخاســتگاهنظریاصطالحاتبانگاشــتههایپیشینرجالی
یانسبتخاستگاههاینظریاصطالحات،بانگاشتههایپیشینرجالی

فراینــداحادیثشــیعهیابررســیچراییوپیامد 6_7_بررســیواقعیتهــایموجــوددر
تطوراصطالحاتدرنگاشتههایامامیه

6_8_جمــعآوریمــواردفتــواواعتمادبهروایاتضعیف،مرســل،مجهــولومرفوع،در
روایات کارکــردایجابــیاصطالحــاتدر پیشــینهفرهنگــیشــیعهیامصــداقیابی

فقهی
6_9_جمعآوریمواردعدمفتواواعتمادبهروایاتضعیف،مرســل،مجهولومرفوع،
روایات درپیشــینهفرهنگــیشــیعهیامصــداقیابیکارکردســلبیاصطالحــاتدر

فقهی

7_ فصل هفتم: سند شناسی

گونههایسندنگاریدرنگاشتههایحدیثیپیشینیان 7_1_شناخت
اسنادوعناوینراویان 7_2_دالیلبروزتحریفدر
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7_ 2_ 1_ عادت ذهنی یا نوشتاری ناسخ یا مؤلف
7_ 2_ 2_ اشتباه در رسم الخط

یان 7_ 2_ 3_ اختصار در عناوین راو
که در آن ها تحریف رخ نداده است 7_ 2_ 3_ 1_ نمونه اسناد مختصر 
که در آن ها تحریف رخ داده است 7_ 2_ 3_ 2_ نمونه اسناد مختصر 

7_ 2_ 4_ پرش چشم یا جواز النظر
ی خاص در اسناد 7_ 2_ 5_ اشتهار یک عنوان یا یک راو

7_ 2_ 5_ 1_ اشتهار و قلب یک عنوان به عنوانی دیگر

7_ 2_ 5_ 2_ اشتهار و تحریف لفظی برخی عناوین

7_ 2_ 6_ تفسیر اشتباه عنوان مشترک
7_3_نتایجزیانبارتحریف

7_ 3_ 1_ اعتبار بخشیدن به روایت غیر معتبر
7_ 3_ 2_ از اعتبار انداختن روایت معتبر

7_ 3_ 3_ تقلیل درجه اعتبار سند
7_4_شناختلغزشگاههادرتحلیلدرستازسند،درجوامعرواییمتأخر

انتقالتراثحدیثیامامیه 7_5_جایگاهسندنگاریدر
کارکرد طرق مذکور در آثار رجالی 7_ 5_ 1_ تحلیل 
کارکرد طرق مذکور در آثار روایی 7_ 5_ 2_ تحلیل 

7_6_تحلیــلگونههــایســندنــگاریدرمباحــثفقهــیواعتقــادیبههدفکشــف
تفاوتیاهمگونی

اعتباردهیبــهروایاتیک 7_7_ســاختارشناســیچینــشاحادیــثونقشاســناددر
باب،برایکشفتفاوتیاهمگونیدرمباحثفقهیواعتقادی

8_ فصل هشتم: دیدگاه مطلوب
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ت معاونّية التحقيق في مركز اإلمامة التخّصصّيمنذ عام 1393ش على إعداد مجموعة  لقد صمّمَ
كاملة شاملة لجميع مسائل اإلمامة في سبيل اإلشراف على مسائل اإلمامة والتراث الكامّي في 

مجال اإلمامة تحت عنوان: “النظام الجامع لمواضيع اإلمامة”.

إّن هذا النظام الجامع يحتوي في بعض المواضيع على ثاث أو أربع طبقات من خال دراسة 
دقيق وترتيب أنيق في سّتة مباحث:

4. تاريخ اإلمامة. يات اإلمامة.  
ّ
1. المبادئ وكل

5. اإلمامة والعلوم. 2. نظرّيات اإلمامة.   
6. دراسات إستراتيجّية حول اإلمام. 3. مواضيع ومسائل اإلمامة.  

ق من صّحة األخبار”
ّ

إطاللة عابرة على “النظام الجامع للتحق

إّنَ التحّقــق مــن صّحــة األحاديــث الواصلة من األئّمة المعصومين ؟مهع؟ منــذ القدم وحّتى عصر حضور 
األئّمة ؟مهع؟ من المسائل المهّمة التي اهتّمَ بها األصحاب، وبذلك تّمَ تأسيس علم رجال الحديث.

ة األحاديث، وكانت نتائج هذه الجهود  ارة في سبيل إحياء التحقيق من صّحَ ولعلماء الشيعة جهود جّبَ
فات  ة هــي أقدم المصّنَ فــات كثيــرة فــي مواضيع عديدة في هــذا المجال، والكتب الثمانية الرجالّيَ مصّنَ

الموجودة في هذا الشأن.

تــّمَ تأليــف هذه الكتب بشــكل عــام من أربــع اتجاهات: معرفة الطبقة، الفهرســة، الجــرح والتعديل، 
فات إلجابة أسئلة الباحثين والمحّققين وتلبية حاجاتهم  قة. مع ذلك لم تِف هذه المصّنَ ومعلومات متفّرَ

في كثير من المواضيع.

ة وجديدة في هذا الشــأن، من خال اســتضافة األســتاذ 
َ
بنــاء علــى ذلــك قــام مركز اإلمامة بخطوة جاّد

الفاضل الســّيد عليرضا الحســينّي الشيرازّي، وإقامة اجتماعات علمية عديدة لتحقيق وإعداد مجموعة 
“ النزام الجامع للتحّقق من صّحة االخبار” ، وقد تقســيمه إلى ثمانية فصول، يشــتمل كل فصل على 
مواضيع دقيقة ومختلفة. لقد تّم االهتمام بآراء وأنظار قدماء األصحاب حول الرواة على الخاف في 

الكثير من الدراسات الرجالّية المعاصرة.
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An Introduction to the 
Validation Master Plan

Validation of the available hadiths, having been uttered by the 
Infallibles (PBUT), has always received the companions' attention 
since the ancient times, even dating back to the era of Imams' 
presence. Accordingly, the science of hadith transmitters was 
established.  

Since the early times, the great Shiite scholars have made their best 
endeavors to validate the hadiths. As outcomes of their attempts, 
many books on different subjects in this domain have been 
written. The Rijali (pertaining to the science of hadith transmitters) 
Samanyyeh books are the oldest available books in this field. 

Generally, these books have been written employing four 
approaches of codifying the lists based on classes, catalogs, 
miscellany and modification. Nevertheless, this set of knowledge is 
not sufficient to meet the needs of hadith and hadith transmitters' 
researchers. Nor is it sufficient to answer the questions asked 
about and doubts cast on the Shiite hadith and hadith heritage. 
Therefore, innovations should be encouraged to meet the needs 
and answer the questions and doubts. To this end, Imamate Cultural 
Foundation, inviting the distinguished instructor, Mr. Seyyed Ali 
Reza Hosseini, and holding different scientific meetings, took 
the first step and codified '' the Validation Master Plan''. The plan 
is divided into eight chapters, either of which containing various 
sub-issues. In this scheme of subjects, what is mostly emphasized 
and utilized is the Companion's outlook towards hadith validation 
which, contrary to the current approach, considers other contextual 
clues, in addition to the transmitter's personality.




