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راوی شناسی اختصاص داده است، يانبل يکی از حديث پژوهان مطرح غربی است که بخش عمده ای از مطالعات خود را به چكيده:

خود از روات بر اساس ديد شناسايی مبانی و روش های او جهت ارزيابی روات و شناخت آنها امری ضروری است. او در بررسی های 
تاريخی رايج در اسالم پژوهان غربی از طريق بررسی های زمان محور و بوم شناسانه و نيز بومی سازی اصول نقد متون مقدس در 
پژوهش های خود در خصوص راوی شناسی به ارزيابی داده های رجالی و تراجمی می پردازد. سه مبنای بررسی های زمان محور، 

بوم شناسانه و بومی سازی اصول نقد متون مقدس در مطالعات رجالی از مبانی بنيادين يانبل است که منجر به روش هايی بررسی های 
در بکارگيری اين مبانی در مطالعات او شده است. برخی از اين روش ها از جمله روش های رايج در مطالعات نقد متون مقدس است و 

مطالعات رجالی توسط نوآوری های يانبل است. روش هايی که او در به کار گيری بررسی برخی بومی سازی شده ی اين اصول در 
های زمان محور به کار برده است عبارتند از: تعيين حد زمانی آغازين و بانی علم رجال، بررسی های در زمانی اصطالحات تخصصی 

و برخی داده های رجالی با استفاده از دوره حيات راوی، رجالی و جرح و تعديل روات، تعيين حد زمانی آغازين و پايانی روايات 
بررسی هم زمانی داده های رجالی از جمله روش های است که در نقد متون مقدس کاربرد گسترده دارد. در بررسی های بوم شناسانه 

تقسيم بندی کرده است، در بررسی داده های رجالی يانبل از طريق بررسی مراکز حديثی و تقسيم بندی مراکز روات هر مرکز را ذيل آن 
هايی که او بر اساس بومی سازی اصول نقد متون مقدس بر راوی شناسی صورت داده است به بومی سازی نقد ويرايشی، نقد منبع، نقد 

نبل به صوری، نقد متنی در مطالعات راوی شناسی يانبل در اين رساله اشاره شده است. بر اساس آنچه از بررسی های راوی شناسی يا
دست آمد، اين نتايج قابل ذکر است: يانبل قايل به وقوع دستکاری در ترجمه روات است، او داده های رجالی و اصطالحات تخصصی 

رجال و تراجم را در بازسازی شخصيت راوی مطابق با واقعيت تاريخی او ناتوان می داند، و معتقد است سير تطور جرح و تعديل روات 
نمايانه از روات است. او به الگوهای خلق شخصيت روات اشاره کرده است. پس از بررسی ديدگاه های رجالی يانبل  بيانگر روندی منفی

چنين بر می آيد که به دليل عدم اعتبار اصطالحات تخصصی رجالی و نيز وقوع دستبرد و ويرايش در داده های رجالی از منظر اين 
ر از منظر يانبل برای استحصال داده های رجالی است ، او منابع رجالی موجود را جهت حديث پژوه، بررسی های سندی کاراترين ابزا

بازسازی منابع مفقود از طريق بازيابی نقل های دانشمندان رجال صاحب کتاب کارا می داند و در بررسی های خود از منابع رجال به 
بر دستکاری داده های رجالی اشاره   است. همچنين او به تاثير جريان ها دليل عدم اعتماد به اين منابع وارد اعتبار سنجی علمی آنها نشده

می کند، اما به دليل عدم اعتبار منابع رجالی از منظر او به جريان های رجالی رايج در دنيای اسالم و تاثير آنها بر داده های رجالی 
  توجهی ندارد.


