
 فرهنگ شیعهنقش کلینی در رشد 

 *نیابدریزىعدرالكریمپاک والمسلمین االسالمحجت

 مقدمه

عه در قیرن ین عالم شییتر نی رازی، برجستهیلکعقو  یعه، ابوجعفر محمد بن یمحدث گرانقدر ش
کلینیی  2.متولید شید یرکو در عصر امامت امام عس 1نیلکُ  یسوم و ههارم هجری در روستا

ها بیرد و از هییچ  از اساتید مبرز عصر خود بهره ،تحمل نمود رنج سفرها را ،در راه تحصیل دانش
 ی،قمی یس اشیعریاحمد بن ادر، ترین اساتید وی کوششی در این زمینه فروگزاری نکرد. شاخص

وی آثیار  4بودنید. علی بن ابراهیم قمیی از اصیحا  امیام هیادی نیزو  3ه و محدث نامداریفق
تربیت کرد. این نوشیتار، بیه برخیی از برکیات المی جامعه اس رایارزشمند و شاگردان مهمی را ب
   پردازد. وجودی این عالم برجسته می

 پاسخ به نيازهای زمان . 1

هیای  ازمنیدییاز زمان خود و نکه سی ک ؛ زیراترین نیازهای تبلیغ است از مهم ، یکیشناسی زمان
کیه در عصیر غیبیت  نیکلی 5شود. واقع می کیرانه حوادث تاریمورد تهاجم غافلگ ،آن آگاه نباشد

تیرین  را بیه عیالی شتوانسیت رسیالت دشناسی دقی  خو زیست، با زمان می صغرای امام زمان
                                                           

 .غ نیبه دفتر تبلیغات اسالمیستاد سطح عالی حوزه علمیه قم و مبل  ا* 
 لومتری شهر ری است.کی 38نار اتوبان قم ی تهران و در که(، روستایی واقع در ین )فشافویلک. 1
ارتگیاه ین زیلیکن مرد متقی، در روستای یرامگاه اسرشت بود. آ کلت و پایعقو  بن اسحاق، مردی با فضی. پدرش 2
 ان است.   یعیش
 .  77س اشعری قمی،  ی؛ دفتر ههارم، زندگینامه احمد بن ادرستارگان حرم. جمعی از نویسندگان؛ 3
 .59،  19؛ جمعجم رجال الحدیث. سید ابوالقاسم خویی؛ 4
 . 27،   1 ؛ جافیکال. محمد بن یعقو  کلینی؛ 5

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره اول 1441ـ رمضان  1399بهار  
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هیای  ط مساعد عصر خود، اندیشیهیبا استفاده از فرصت مناسب و شراوی شکل به انجام رساند. 
بسییاری از  ،کافیالکتا  لیف بنا  خود را در قالب موسوعه حدیثی تدوین و منتشر نمود. او با ت

 ،شناسیی بر آسییب افزون را به جامعه معرفی کرد و با سایر آثارش بیت های مکتب اهل آموزه
 اعتقادات باطل را از مجامع شیعی زدود. 

ر فقییه و محیدث یو بیا وجیود ههیار سیف ریککلینی در عصیر حضیرت امیام حسین عسی
 بت صغری با شیعیان بودندیغدر طوط  نده و رابط وجود اقدس امام زمانیکه نما یالقدر  جلیل

آفرین در رشد فرهنگی و اجتماعی شیعه باشید  مقام و نقش ت عالیین شیصیتوانست مشهورتر ی
ج مذهب حی  یار به تروکجایگاه مهمی باز کرد و محترمانه و به طور آش ،عه و سنییان شیو در م

 همت گمارد. تیب ل اهلیو نشر معارف و فضا
گونه مورد توجه قرار گرفیت.  پاسخ به نیازهای زمان بود که این ،کافیالهدف کلینی از پدید آوردن 

لیف کتیا  جیامعی را بیرای پاسیخ بیه نیازهیای زمیانش بدر جوا  یکی از یارانش که از او تیاو 
دوارم هنیان یرد. امکسر یم ،ه خواستیکتابی را کف یه تبلکر کخدا را ش» سد  ینو خواسته بود، می

ت ییم نیند تیا بتیوانک  مرحمت ید است خداوند توفیام» نویسد  س میسپ 1.«باشد ،ه خواستیک
در آن  ،تا  نباشدکن یزی در ایم تا اگر هینکف ین تصنیتر از ا املکتابی کم و یخود را عملی ساز

 . جبران شود
دردهیای جامعیه را شیناخت و بیه درمیان آن همیت  ،ار و پزشکی حاذقکلینی همانند طبیبی دو  

بیه مقصید و توان  نمیست که بدون توجه به موضوعات مورد نیاز عصر، هرگز دان گماشت. او می
نسیبت  او . گوید از نیاز مردم عصر و آیندگان سین می کافیالدر مقدمه  از این رو مقصود رسید.

بینی کرد که کتابش تیا آخیر  پیش روین ا ؛ ازهای آینده جامعه آگاه بودخأل ای زمان خود وهبه نیاز
را  بییت تشنگان معارف اهیل ،ای زالط و همانند هشمه 2دهد را از دست نمی دنیا ارزش خود

کیه وی  اوست ترین موضوعات عصر از مهم ،ای انحرافی قرمطیانهسیرا  خواهد کرد. نقد باور
 لیف نمود. باثری مستقل ت ،آنان در رد  

  ییزدا خردورزی و خرافه. 2

هنید نمونیه به النیت در کنار دیانت است که اهمیت به عق ،کلینیشیخ های  یکی دیگر از ویژگی
                                                           

 . 9،   1 . همان ؛ ج1
 . همان. 2
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   شود  اشاره می

 ی در راستای رشد جامعهیزدا الف. توجه به خردورزی و خرافه

مقدمیه ، مورد توجه خا  قیرار داده اسیت؛ از ایین رو در الکافیمهم را در نکته شیخ کلینی این 
نیدی درجیه و ارجمنیدی ل علیم و بلیتا  عقل و فضیاکفم را با ین تصنیمن ا» نویسد  کتا  می

محیوری اسیت  ،را عقلیز ؛نمک یارزشی جاهالن شروع م دانشمندان و نقص جهل و پستی و بی
فر متوجه کیان ثوا  و یشود و سود و ز ل اقامه مییدل ،له آنیست و به وسا ه مدار همه هیز بر آنک

 1.«اوست
نییز کلینیی  ؛ شییخل استل عقین اسالم و مذهب تشیع، دلیی از منابع اصلی دیکی که یاز آنجا

زییرا اثبیات  ؛«توحید و امامت»، نه با کند آغاز می« و جهل  عقل» تا کتابش را به نام کبا  اوط 
 دارد.نیاز ها هم به دلیل عقلی  آن

 توجه به عقل و محوریت آنب. 

را بیشیتر  اهمییت آن ،در مورد عقل از امام صادق کافیالثی در کتا  یکلینی با نقل حدشیخ 
الٍُ»کند   ن میبیا ََ ُ ْسن   َ ٍلُ ْسِنَُعْقلِ ُُُِِإَذاُبَلََغك ْمَُعْنَُرج   َ واُِفيُ ر  هیون 2؛ َفِإنََّماُي َجاَزىُِبَصْقِلي َُُفانْظ 

پیاداش  ،زان عقلیشییمه را بیییز ؛دیید، در خیوبی عقلیش بنگریخبر نیکی شیصی به شما رسی
 .«ابدی یم

 اهتمام به فضایل اخالقی. 3

و راستگویی را دوست دارنید و دارنیدگان ایین صیفات را  قی مانند تقوافضایل اخالها  همه انسان
درسیتی  ،کنند. کلینی در این زمینه نیز پیشقدم بود. عموم طبقات او را به راسیتی گفتیار تکریم می

عه و سنی در اخذ فتیوی بیه یه شک ای ؛ به گونهستودند ک و اخبار مییامل بر احادکردار و احاطه ک
وی در مورد امانتیداری و  ملقب شد.« ثقل االسالم»به  ؛ از همین رو بود کهدردنک یوی مراجعه م

ْ ِقَُوَُأَداِ ُاْأََمانَة»بابی به نام  ،کافیالی در یراستگو ُالصِّ باز کرده و احادیک متعیددی آورده « بَاب 
 که فرمود  است. از جمله این حدیک شریف از امام صادق

                                                           
 . همان.1
 .12،   1 . همان، ج2
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واُالَ   ر  ك َُُُلَََُّْظ  ْوِلُر  َشُط  ََ يتَْو ْْ ُا ُفَلَيوَََُركَي    ِ ُذلَِ َُشئٌْ ُاْعتاَد ِِ َُفانَّ وِد ج   ْ ِلَُوُ ج  ُالرَّ ِِ و
ِ يثِِ َُوُ ََ واُال ُِصْ ِقُ ر  وع و سجود طیوالنی افیراد نگیاه کبه ر 1؛مانَتِ ُِداِ ُاَُأَُِلذلَِ َُولِكْنُانْظ 

ن است به آن که ممکزی است ین هیه اکهرا  ؛د(یها ندان انت آنید )و تنها آن را نشانه دینکن
ی و امانیت یولی نگاه به راسیتگو ؛شود ند، نگران میک کگاه آن را تر رده باشد و هرکعادت 

 .دینکها  آن
ه همیه از کیک ییلت، حفیظ و ضیبط احادینی در امانت، عدالت، صداقت، تقوی، فضییلکشیخ 

در شرح کتا  ، مرآة العقولعالمه مجلسی در کتا   مانند بود. ، بیفرد محدث است یکط یشرا
استاد بسیار راستگو، مورد اعتماد، میورد قبیوط و سیتایش همیه  ،شیخ کلینی»نویسد   می کافیال

کتیا   .نماید محشور باشد که خدای متعاط او را با امامان گرامی ف از خا  و عام مییطوا
ه ناجییه ترین تبلیف فرق تر است و بهترین و بزرگ کافی هم از تمام کتب اصوط، مضبوط و جامعال

 2.«)شیعه امامیه( است

 شخصيت فرا مذهبی. 4

ن یان مسیلمییهای شیخ کلینی، بر تقریب مذاهب اسالمی و تحکیم اتحیاد در م رویکرد فعالیت
ش یبیبا گذشت سنت بود. امروزه  مورد احترام بزرگان علمای شیعه و اهل ؛ از همین رواستوار بود

ای مطرح  نظران به نحو برجسته در میان صاحب شت واالییهنوز شیص او،از یازده  قرن از عصر 
هم دانشمندان معاصر وی و هم عالمیان بعیدی در جهیان اسیالم، شیصییت که  گونه ؛ آناست

   .اند برجسته وی را ستوده
او را به رجالیان متبخر شیعه نیز  3ستوده است. «الشیخ الفقیه»با عنوان ، وی را شیخ صدوق الف.

 4اند. نیکوترین شکل ستوده
کلینی را از اساتید برجسته و از عالمیان بیزرگ  ،ابوالعباس نجاشی ،شناس معروف شیصیت .ب

را طیی  کقافیالاو کتیا  اسیت و گفتیه  دانستهترین راویان حدیک  روزگار خود در ری و از موث 

                                                           
  .105،   2 همان، ج. 1
 . 3،   1 ؛ جمرآة العقول. محمد باقر مجلسی؛ 2
 .49؛  فضل الکوفة و مساجدها. محمد سعید طریحی؛ 3
 .202؛  الکلینی و الکافی. عبدالرسوط غفار؛ 4
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 1بیست ساط نگاشته است.
تبلیفیات بسییاری از که  است را فردی واالقدر و آشنا به روایات معرفی نموده ، اوشیخ طوسی .ج

 هیای وی را ، کتا الفهرسقتدارد و در موسوعه رجالی خود به نیام  کافیالجمله کتا  معروف 
   2آورده است.

خود، ذیل نام کلینیی  جامع االصولدر کتا   ،سنت اثیر جزری از علمای بزرگ اهل مبارک ابن .د
او احیاگر دیین در  .استشیخ کلینی عالمی بزرگ، فاضل و مشهور در مذهب شیعه »نویسد   می

از خوا  شیعه این است که در سر هر صد ساط » همچنین نوشته است  3.«قرن سوم بوده است
محمد بن یعقو  کلینیی بیوده  ،جددی برای مذهب ایشان است ...و در آغاز قرن سوممُ  ،هجری

 4.«است
عیالم  سینت، بیه عظمیت شیصییت ایین از بزرگیان اهیل ،عساکر الدین ذهبی و ابن شمس .هـ

 6 5برجسته شیعی اعتراف دارند.
دلدممراننراشممركممهسممر آخوشممتر



گفتمممهآیمممردرحمممری دیگمممران


 سفرهای علمی. 5

 یبیرای ارتقیا نییزکلینیی  . شییخسیفرهای علمیی اسیت ،یکی از عوامل رشد در تاریخ اسیالم
 سفرهای فراوانی به نقاط میتلف داشته است. ،شیصیت خود و کماط جامعه اسالمی

ارسفررایرباپختهشمودخمامیرسی


 لدیكامیدركامنه گانروگرمی


های شیخ کلینی، وی از زادگاه خود به شهرهای ری و قم و سیفرهای  طب  مدارک تارییی و نوشته
مراکز عمده دانیش در جهیان اسیالم و خراسیان، کوفیه و حجیاز داشیته  ،مکرر به بغداد و دمش 

بر  افزونتا  به نقاط میتلفی سفر کرد ست ساط،یدر مدت ب افیکلاتا  کاو برای تصنیف  7است.
                                                           

 .267و 266؛  رجال النجاشی. احمد بن علی نجاشی؛ 1
 .439؛  رجال  وسیمد بن حسن طوسی؛ . مح2
 . 859،   13؛ ج تتمه جامع االصول. ابن اثیر جزری؛ 3
 .322،   11؛ ج جامع االصول. ابن اثیر جزری؛ 4
د بن أحمد ذهبی، 5 ه محم   .   250،  24، جر واألعالمیات المشاهیووف  اإلسالم  خیتار. ر.ک. أبو عبداللا
 . 298،  56، ج تاریخ مدینه دمش ر دمشقی، ک. ر.ک  أبو القاسم علی ابن عسا6
 . 200،  1. مجله علوم الحدیک، ش7
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ه بیه کیک و استادان اجازه یان حدی، با مالقات راوبیت تکمیل تحصیالت و تبلیغ مکتب اهل
شید، اخبیار  یافیت مییهیا  ک نیزد آنیی از ابوا  فقه و حیدیها بودند و قسمتآشنا ک یفنون حد

 تبلیف کرد.را  افیکالتا  ک ،یبرا جمع و بعد از تهذیب و ترت تیب اهل

 نقش کلينی در معرفی فرهنگ شيعه. 6

تیرین  را بیه زیبیاترین و شیفاف آنو آشنا و مسیلط باشید  ،به معارف مکتب بایدعالم و مبلغ دین 
د ییعه هنین شیصیتی بیود کیه عقایمحدث بزرگ ش ،شیخ کلینی .شکل به میاطب معرفی کند

عه در اصوط و فیروع را یوی باورهای ش کرد. لمانان معرفیبه عموم مسبه صورت حقیقی را   عهیش
که به مکتیب وحیی  بیت سنت و روایات اهل ،آن یعنی قرآن ،ۀاز سرهشمبه صورت مستقیم 

آرای فقهیی و اظهارنظرهیای بسییار و  ،کقافیالگرفته است. کلینی در کتا  شریف  ،ترند نزدیک
هیای جمیع و  بر ارائیه شییوه افزونرده است. او حتی گاهی توضیحاتی درباره متون روایی را نیز آو

کیه بیه  1بیان نموده است ،های خود را نیز پیش از نقل روایات حل درباره تعارض روایات، دیدگاه
 شود   می اشارهعرصه او در این های  ی از فعالیتیها نمونه

 ارائه رهنمودهای فقهی  .الف

ن دادن راه به فقهای اسیالمی اسیت. در ایین هموار کردن و نشا ،ترین خدمات کلینی از مهمیکی 
، وی را ریقاض العلمقا کتیا  نگاران معروف و صیاحب از شیصیت ،زمینه میرزا عبدالله افندی

 2.داده اسیت دانید کیه بیرای هیر دو گیروه فتیوا میی استاد مسیلم فقیه مییان خاصیه و عامیه میی
سینت عبیور از  اهیل برای 3.دان بیان کردهرا به این مضمون نزدیک  نیزسنت  نگاران اهل شیصیت

 کیهداننید  ان خود و عیابران را واجیب میییجاد مانع و فاصله میو ا ،برابر شیص نمازگزار را حرام
و دو رواییت  با توجه به سیره پیامبردر مورد این واژه کلینی  4گویند. می" ستره" را  اصطالحًا آن

ع و ساتر در برابر عابران، امیری مسیتحب و جاد مانیا»دهد که  مسکان فتوا می یعفور و ابن ابی  ابن

                                                           
 . 227؛  الکلینی و الکافی. عبدالرسوط غفار؛ 1
 .45،  7؛ جاض العلماءیر ، گیب سییافندی، عبدالله بن ع. 2
و کیان »...تیه  حجر عسیقالنی گف . مثال  ابن490،   5؛ جزانیلسان الم. عسقالنی )ابن حجر(  أحمد بن علی،  3

 من فقهاء الشیعه...
 . 273ی  269،   1؛ جالفقه علی المذاهب األربعةری، عبدالرحمن،  ی. الجز4
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 .«نه واجب ،لت استیهمراه با فض
 طرح مسائل جامعه .ب

 کیردهرا در قالب فرهنگ شیعه بیان  بسیاری از موضوعات مورد نیاز جامعه اسالمی کافیالکتا  
مطیرح  موضیوع اقتصیاد که هند موضوعات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی ؛ ماننداست

   شود. بیان می آنشده در 
 کسب و کار حالل

 شیان انو شرح سین بیت از مباحک مهم روز است که کلمات اهل ،موضوع اقتصاد اسالمی
 را حیر صیحیل درآمید از مسییتحصی اسیالم،بیرای امیت اسیالمی راهگشاسیت.  ،در این زمینه

 کتیا شیت ینی در بیش معیلکاست. شمرده امری مطلو   را و توسعه زندگی دانسته« عبادت»
گیاه یسیب روزی و جاکبا نقل احادیک فراوانی، اقتصاد اسالمی را طرح نموده و موضیوع  الکافی

های حالط و حرام، آدا  و انواع تجیارت و اقسیام  ها و صنعت ا در زندگی فرد مسلمان، کسبیدن
دقیت و توجیه کلینیی نسیبت بیه امیر  گویاین امر، یها را مطرح کرده است که ا ها و حرفه صنف

 1شت و اقتصاد جامعه است.یمع
از مستمندان و لزوم همدردی با آنان، اعتداط در انفاق امواط، تبیین معنای صیحیح یتوجه به رفع ن 

نیی، نفیرت از سیربار یا و برخورداری از حیالط دیماط دن دلبسته نبودن بهزهد،  اجتنا  از حرام، 
سیب روزی، کدر  دا به ائمیها، وجو  اقتیدیگران بودن، معنای درخواست حسنه و غنا در دن

شیاورزی، ک ی ماننید  مشیاغلییسیب روزی و ثیروت از طرکبرای آبادسیازی و  تالش ائمه
المیاط،  تیازی از بین سب روزی و بیکبرای  سازی حضرت داوود زره و نیز باغداری و تجارت

کند کیه  میبا روایات اثبات  اواز موضوعات اقتصاد اسالمی است که کلینی به آن پرداخته است. 
ری یگ الماط، مورد سرزنش خداوند قرار گرفت و بهره تیمندی از ب به جهت بهره حضرت داود

گیران )حتیی یبیه دمتکیی نبیودن وشیش و کار و کی  یسب درآمد از طرکافراد از دسترنج خود و 
 2های اقتصاد اسالمی است. الماط(، از برنامه تیب

ه از طلیب روزی بیاز کیای افیرادی اسیت دعی نشیدن سیتجا مسب روزی، کلزوم تالش برای 

                                                           
 . 304،   5و ج  65،   5؛ ج الکافی. محمد بن یعقو  کلینی؛ 1
 رد؟کن یالماط تبم تیتوان از ب . با توضیح اینکه هه اصنافی را می2
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من به اسبا  مادی و غفلت از خال  اسیبا ، ؤم متکی نبودنشوند، مانند و به دعا مشغوط می می
ر یشیت، تقیدیسیب معکسالت و منفور بیودن سسیتی در طلیب کار منفی با تنبلی و یبرخورد بس

دو و قناعیت، از سیایر  ا و آخرت و هماهنگی آنیسب دنکشت و اصالح ماط، لزوم تعادط در یمع
 1موارد اقتصاد اسالمی است که کلینی به جامعه اسالمی عرضه کرده است.

   نگار معصومين تقویم .ج

به برکیت  ،دسترسی داریم سایر اطالعات زندگی ائمه تولد و شهادت وامروز ما به تاریخ اگر 
تا  حجت را ک ،الکافیدر  دیتا  توحکپس از  ویکلینی است.  انندزحمات عالمان فداکاری م

و نصیو  بیر  ژگیی امامیانیگیاه امامیت و ویبر جا افزونن بیش، یاو در ا کرده است.آغاز 
تیا  رمکیامبر ای، از پتیب خ اهلی، به تار«خیأبوا  التار»ز با عنوان یامامت آنان، بیشی را ن

ت کیرده ل را نقی انیی مربوط به آنییات تاریو با  به با ، روا دادهاختصا   حضرت حج 
ات متناسب آن را بازگو یو به نام آنان گشوده و در هر با ، روا« مولد»ز با عنوان یها را ن با  است.

نگیاران،  سان و تراجمینو خیتار هویات، خود به شیر رواکش از ذین ابوا  و پیدر تمام ا کرده است.
 2پرداخته است. تیب خ اهلینگاری تار میو به تقوشمرده  ی از زندگی آنان را بریها فصل سر

 صيانت از اعتقادات شيعی. 7

بر حفظ و پاسداری از اعتقادات و روایات شیعه، در خیط مقیدم  افزون ،این دانشمند بزرگ شیعه
القرد لیف کتیا  بقرار داشت. ت بیت مبارزه با منحرفین و دفاع از مرزهای اعتقادی مکتب اهل

اعتقیادات باطیل  ،است. او در ایین کتیا  ویشاهد بارز این حرکت هوشمندانه  ،علی القرامطة
. ه اسیتمذهبی اسماعیلیه( را به صورت علمی بیه نقید کشیید  های فرقه قرمطیان )یکی از شاخه

 3منین از خط والیت بودند.ؤدر پی انحراف م ،رهبران این فرقه گمراه و افراطی در جامعه آن روز

                                                           
االسیالم  المللیی ثقل نیمجموعه مقاالت فارسی کنگیره ب؛ «افیکنی در الیلکی های اقتصاد دگاهید» ؛یید رضای. مج 1

 .413،   2نی؛ ج یکل
المللیی  نیمجموعیه مقیاالت فارسیی کنگیره ب ؛«ینییکل اسسیالم ثقیل اناتیب و جتهاداتا»ی؛ مرتضو اءیض دی  س. 2

 .275،   1ج نی؛ یاالسالم کل ثقل
دانستند، ولی در باطن ملحد  را امام می ل بن جعفر الصادقیبن اسماعه در ظاهر محمد کای بودند  . قرامطه فرقه3

ات را همان کدانستند، ز ردند، نماز را همان اطاعت امام میک ز مییشتر محرمات را تجویرا بیعت بودند؛ زیر شرکو من
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را اثبیات نمیود و بیا  بییت مکتیب اهیلحقانیت  ،کافیاللیف کتا  بکلینی در کنار ت واقعدر 
های موازی با مکتیب  سازی گونه و فرقه های افراطی و داعش با فرقه ،قرامطه علیرد اللیف کتا  بت

 است.کرده شیعه هم مبارزه 

 آثار ماندگار . 8

برخیی از ایین کتیب  کنید. کلینی دارای آثار ارزشمندی است که جایگاه علمیی او را آشیکار می
تیا  ک»، «اییر الرؤییتیا  تعبک» ،«تا  رسیائل اخئمیلک»، «الرد علی القرامطه» عبارتند از 

بیشتر با کتا  معروفش وی  .«کافیالکتا  شریف »و  1«اخئمل یل فیتا  ما قک» ،«الرجاط
 .شود شناخته می کافیال

و  ینیید هدر حیوز یچ محققیامروزه ه گذرد، اما می الکافیها از تبلیف کتا  شریف  اگر هه قرن
ی و ییعه در منیابع مهیم روایسیت و بزرگیان شییاز نیین ی، از رجوع به آن بییمعارف اسالم هعرص

ن یاز بهتیر ،افیکیتیا  ک»د  ییفرما د میییخ مفیکنند. ش به آن استناد می ،فات ارزشمند خودیتبل
 هیای ممتیازی دارد کیه از جملیه یژگییو  تا کاین  2 «.هاست ن آنیتر دهیپرفا و عهیهای ش تا ک

، «سیاماندهی شایسیته»، «ترتییب احادییک»، «اسناد دقی »، «معاصر با نوا  اربعه»توان به  می
اشیاره « نقل اهم روایات شیعه»و « درخشش در میان کتب اربعه»، «ارائه سبک زندگی اسالمی»

در ییک  ،در ههار جلد و روضه ،در دو جلد و فروع ،مجموع شامل اصوطدر  کافیالکتا   کرد.
   3روایت است. 16199 با  و جمعاً  326کتا  و  30جلد و دارای 

را پدیید آورد کیه  کقافیالحدیک در کتا  16199 ،کلینی در مدت بیست ساط با زحمات فراوان
سینت در زمینیه حیدیک  است که شیش تین از علمیای اهیل صحاح ستهتر از  بیشتر و با عظمت

 اند. نوشته
                                                                                                                                        

هیا را بیه نیام  سیتند. آندان ردن آن میکپرداخت خمس ماط به امام، روزه را به نگهداری اسرار، و زنا را عبارت از فاش 
 نوشت و بدان منسو  شدند. ار خط مقرمط میکها در آغاز  ی از رؤسای آنیکقرمطی خواندند؛ زیرا 

 . 377؛  رجال نجاشی. احمد بن علی نجاشی؛ 1
ف یعقه القی التصقانیالذر؛ محمید محسین آقیا بیزرگ تهرانیی؛ 70؛  ح اإلعتقادیتصح . محمد بن محمد مفید؛2

 .  95 ،  13؛ ج عهیالش
. البته برخی رواییات قابیل تبمیل 65،   معجم بحاراالنوار. موسسه تحقیقاتی و اطالع رسانی خانه کتا  ایران،  3

 طلبد. هم دارد که بررسی آن، مجاط خود را می
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 وفات . 9

دوران غیبیت صیغرا و آغیاز  پایقان( مصیادف بیا 1نجوم ق )ساط َتناُثر 329کلینی در شعبان ساط 
 ،محمد بن جعفر حسنی معروف به ابیوقیراط 2، در بغداد از دنیا رفت.غیبت کبرای امام زمان

بازسیازی مرقیدش در  3نماز خواند و بدن او در با  کوفه بغداد به خاک سیپرده شید. پیکرشبر 
   شد.ای آن رونمایی  ق به پایان رسید و از ضریح نقره 1436محرم ساط 
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