فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
بهار  1399ـ رمضان  1441ـ شماره اول

نقش کلینی در رشد فرهنگ شیعه
حجتاالسالم والمسلمین عدرالكریمپاکنیابدریزى


*

مقدمه

محدث گرانقدر شیعه ،ابوجعفر محمد بن یعقو کلینی رازی ،برجستهترین عالم شییعه در قیرن
ُ
سوم و ههارم هجری در روستای کلین 1و در عصر امامت امام عسکری متولید شید 2.کلینیی
در راه تحصیل دانش ،رنج سفرها را تحمل نمود ،از اساتید مبرز عصر خود بهرهها بیرد و از هییچ
کوششی در این زمینه فروگزاری نکرد .شاخصترین اساتید وی ،احمد بن ادریس اشیعری قمیی،
فقیه و محدث نامدار 3و نیز علی بن ابراهیم قمیی از اصیحا امیام هیادی بودنید 4.وی آثیار
ارزشمند و شاگردان مهمی را برای جامعه اسالمی تربیت کرد .این نوشیتار ،بیه برخیی از برکیات
وجودی این عالم برجسته میپردازد.
 .1پاسخ به نيازهای زمان

زمانشناسی ،یکی از مهمترین نیازهای تبلیغ است؛ زیرا کسی که از زمان خود و نیازمنیدیهیای
آن آگاه نباشد ،مورد تهاجم غافلگیرانه حوادث تاریک واقع میشود 5.کلینی کیه در عصیر غیبیت
صغرای امام زمان میزیست ،با زمانشناسی دقی خود توانسیت رسیالتش را بیه عیالیتیرین
* استاد سطح عالی حوزه علمیه قم و مبلغ نیبه دفتر تبلیغات اسالمی.
 .1کلین (فشافو یه) ،روستایی واقع در کنار اتوبان قم ی تهران و در  38کیلومتری شهر ری است.
 .2پدرش یعقو بن اسحاق ،مردی با فضیلت و پاکسرشت بود .آرامگاه این مرد متقی ،در روستای کلیین زیارتگیاه
شیعیان است.
 .3جمعی از نویسندگان؛ ستارگان حرم؛ دفتر ههارم ،زندگینامه احمد بن ادریس اشعری قمی،
 .4سید ابوالقاسم خویی؛ معجم رجال الحدیث؛ ج،19
 .5محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،1
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شکل به انجام رساند .وی با استفاده از فرصت مناسب و شرایط مساعد عصر خود ،اندیشیههیای
نا خود را در قالب موسوعه حدیثی تدوین و منتشر نمود .او با تبلیف کتا الکافی ،بسییاری از
آموزههای مکتب اهلبیت را به جامعه معرفی کرد و با سایر آثارش افزون بر آسییبشناسیی،
اعتقادات باطل را از مجامع شیعی زدود.
کلینی در عصیر حضیرت امیام حسین عسیکری و بیا وجیود ههیار سیفیر فقییه و محیدث
جلیلالقدر ی که نماینده و رابط وجود اقدس امام زمان در طوط غیبت صغری با شیعیان بودند
ی توانست مشهورترین شیصیت عالیمقام و نقشآفرین در رشد فرهنگی و اجتماعی شیعه باشید
و در میان شیعه و سنی ،جایگاه مهمی باز کرد و محترمانه و به طور آشکار به ترو یج مذهب حی
و نشر معارف و فضایل اهلبیت همت گمارد.
هدف کلینی از پدید آوردن الکافی ،پاسخ به نیازهای زمان بود که اینگونه مورد توجه قرار گرفیت.
او در جوا یکی از یارانش که از او تیبلیف کتیا جیامعی را بیرای پاسیخ بیه نیازهیای زمیانش
خواسته بود ،مینو یسد «خدا را شکر که تبلیف کتابی را که خواستی ،میسر کرد .امیدوارم هنیان
که خواستی ،باشد» 1.سپس مینویسد «امید است خداوند توفی مرحمت کند تیا بتیوانیم نییت
خود را عملی سازیم و کتابی کاملتر از این تصنیف کنیم تا اگر هیزی در این کتا نباشد ،در آن
جبران شود .
کلینی همانند طبیبی دوار و پزشکی حاذق ،دردهیای جامعیه را شیناخت و بیه درمیان آن همیت
گماشت .او میدانست که بدون توجه به موضوعات مورد نیاز عصر ،هرگز نمیتوان بیه مقصید و
مقصود رسید .از این رو در مقدمه الکافی از نیاز مردم عصر و آیندگان سین میگوید .او نسیبت
به نیازهای زمان خود و خألهای آینده جامعه آگاه بود؛ از این رو پیشبینی کرد که کتابش تیا آخیر
دنیا ارزش خود را از دست نمیدهد 2و همانند هشمهای زالط ،تشنگان معارف اهیلبییت را
سیرا خواهد کرد .نقد باورهای انحرافی قرمطیان ،از مهمترین موضوعات عصر اوست کیه وی
در رد آنان ،اثری مستقل تبلیف نمود.
 .2خردورزی و خرافهزدایی

یکی دیگر از ویژگیهای شیخ کلینی ،اهمیت به عقالنیت در کنار دیانت است که به هنید نمونیه
 .1همان ؛ ج،1
 .2همان.
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اشاره میشود
الف .توجه به خردورزی و خرافهزدایی در راستای رشد جامعه

شیخ کلینی این نکته مهم را در الکافی ،مورد توجه خا قیرار داده اسیت؛ از ایین رو در مقدمیه
کتا مینویسد «من این تصنیفم را با کتا عقل و فضیایل علیم و بلنیدی درجیه و ارجمنیدی
دانشمندان و نقص جهل و پستی و بیارزشی جاهالن شروع میکنم؛ زیرا عقل ،محیوری اسیت
که مدار همه هیز بر آن است و به وسیله آن ،دلیل اقامه میشود و سود و زیان ثوا و کیفر متوجه
1
اوست».
از آنجایی که یکی از منابع اصلی دین اسالم و مذهب تشیع ،دلیل عقل است؛ شییخ کلینیی نییز
با اوط کتابش را به نام کتا «عقل و جهل» آغاز میکند ،نه با «توحید و امامت»؛ زییرا اثبیات
آنها هم به دلیل عقلی نیاز دارد.
ب .توجه به عقل و محوریت آن

شیخ کلینی با نقل حدیثی در کتا الکافی در مورد عقل از امام صادق  ،اهمییت آن را بیشیتر
الُُ َفا ْنظر ِ
بیان میکند « ِإ َذاُبلَ َغكمُعنُرج ٍلَُسنَُ ٍ
واُفيَُ ْس ِن َُع ْق ِل ُُِ َف ِإن ََّماُي َج َازىُ ِب َص ْق ِلي ؛2هیون
ْ َ
َ ْ َ ْ َ
خبر نیکی شیصی به شما رسیید ،در خیوبی عقلیش بنگریید؛ زییرا بیه مییزان عقلیش ،پیاداش
مییابد».
 .3اهتمام به فضایل اخالقی

همه انسانها فضایل اخالقی مانند تقوا و راستگویی را دوست دارنید و دارنیدگان ایین صیفات را
تکریم میکنند .کلینی در این زمینه نیز پیشقدم بود .عموم طبقات او را به راسیتی گفتیار ،درسیتی
کردار و احاطه کامل بر احادیک و اخبار میستودند؛ به گونهای که شیعه و سنی در اخذ فتیوی بیه
وی مراجعه میکردند؛ از همین رو بود که به «ثقل االسالم» ملقب شد .وی در مورد امانتیداری و
ُالص ْ ِق َُوُ َأ َدا ِ ُْاأَ َمانَة» باز کرده و احادیک متعیددی آورده
راستگو یی در الکافی ،بابی به نام « َباب ِّ
است .از جمله این حدیک شریف از امام صادق که فرمود
 .1همان.
 .2همان ،ج،1
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ود ِِ ُ َف َّ ِ
وُِالرج ِلُوُْج ِ
ُاْيتَ ْو ََ َشُ
َلََُ َّْظرواُالَ ُُط ْو ِلُركُ ِ َّ َ
ُاع َ
انُذل َ َُش ْئ ٌ ْ
تادُِ َفلَيوََُ َركَي ْ
ِ
ِ
ِ ِ
َُ ِ ِيث ِ َُوَُُأدا ِ َُُامانَ ِت ُِ؛ 1به رکوع و سجود طیوالنی افیراد نگیاه
لذل َ َُولك ْنُا ْنظرواُال ُص ْ ِق َ
نکنید (و تنها آن را نشانه دیانت آنها ندانید)؛ هرا که این هیزی است که ممکن است به آن

عادت کرده باشد و هر گاه آن را ترک کند ،نگران میشود؛ ولی نگاه به راسیتگو یی و امانیت
آنها کنید.

شیخ کلینی در امانت ،عدالت ،صداقت ،تقوی ،فضییلت ،حفیظ و ضیبط احادییک کیه همیه از
شرایط یک فرد محدث است ،بیمانند بود .عالمه مجلسی در کتا مرآة العقول ،در شرح کتا
الکافی مینویسد «شیخ کلینی ،استاد بسیار راستگو ،مورد اعتماد ،میورد قبیوط و سیتایش همیه
طوایف از خا و عام میباشد که خدای متعاط او را با امامان گرامی محشور نماید .کتیا
الکافی هم از تمام کتب اصوط ،مضبوط و جامعتر است و بهترین و بزرگترین تبلیف فرقه ناجییه
2
(شیعه امامیه) است».
 .4شخصيت فرا مذهبی

رویکرد فعالیتهای شیخ کلینی ،بر تقریب مذاهب اسالمی و تحکیم اتحیاد در مییان مسیلمین
استوار بود؛ از همین رو مورد احترام بزرگان علمای شیعه و اهلسنت بود .امروزه با گذشت بییش
از یازده قرن از عصر او ،هنوز شیصیت واالیش در میان صاحبنظران به نحو برجستهای مطرح
است؛ آنگونه که هم دانشمندان معاصر وی و هم عالمیان بعیدی در جهیان اسیالم ،شیصییت
برجسته وی را ستودهاند.
الف .شیخ صدوق ،وی را با عنوان «الشیخ الفقیه» ستوده است 3.رجالیان متبخر شیعه نیز او را به
4
نیکوترین شکل ستودهاند.
ب .شیصیتشناس معروف ،ابوالعباس نجاشی ،کلینی را از اساتید برجسته و از عالمیان بیزرگ
روزگار خود در ری و از موث ترین راویان حدیک دانسته و گفتیه اسیت او کتیا الکقافی را طیی
 .1همان ،ج،2

.105

 .2محمد باقر مجلسی؛ مرآة العقول؛ ج،1

.3

 .3محمد سعید طریحی؛ فضل الکوفة و مساجدها؛
 .4عبدالرسوط غفار؛ الکلینی و الکافی؛

.202
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بیست ساط نگاشته است.
ج .شیخ طوسی ،او را فردی واالقدر و آشنا به روایات معرفی نموده است که تبلیفیات بسییاری از
جمله کتا معروف الکافی دارد و در موسوعه رجالی خود به نیام الفهرسقت ،کتا هیای وی را
2
آورده است.
د .مبارک ابناثیر جزری از علمای بزرگ اهلسنت ،در کتا جامع االصول خود ،ذیل نام کلینیی
مینویسد «شیخ کلینی عالمی بزرگ ،فاضل و مشهور در مذهب شیعه است .او احیاگر دیین در
قرن سوم بوده است» 3.همچنین نوشته است «از خوا شیعه این است که در سر هر صد ساط
هجریُ ،مجددی برای مذهب ایشان است ...و در آغاز قرن سوم ،محمد بن یعقو کلینیی بیوده
4
است».
هـ .شمسالدین ذهبی و ابنعساکر ،از بزرگیان اهیلسینت ،بیه عظمیت شیصییت ایین عیالم
65
برجسته شیعی اعتراف دارند.


خوشممترآنراشممركممهسممردلدمران 


گفتمممهآیمممردرحمممری دیگمممران 


 .5سفرهای علمی

یکی از عوامل رشد در تاریخ اسیالم ،سیفرهای علمیی اسیت .شییخ کلینیی نییز بیرای ارتقیای
شیصیت خود و کماط جامعه اسالمی ،سفرهای فراوانی به نقاط میتلف داشته است.


رسیارسفررایرباپختهشمودخمامی 


دركامنه گانروگرمی لدیكامی 


طب مدارک تارییی و نوشتههای شیخ کلینی ،وی از زادگاه خود به شهرهای ری و قم و سیفرهای
مکرر به بغداد و دمش  ،مراکز عمده دانیش در جهیان اسیالم و خراسیان ،کوفیه و حجیاز داشیته
است 7.او برای تصنیف کتا الکافی در مدت بیست ساط ،به نقاط میتلفی سفر کرد تا افزون بر
 .1احمد بن علی نجاشی؛ رجال النجاشی؛

 266و.267

 .2محمد بن حسن طوسی؛ رجال وسی؛

.439

 .3ابن اثیر جزری؛ تتمه جامع االصول؛ ج ،13

.859

.322

 .4ابن اثیر جزری؛ جامع االصول؛ ج ،11
ا
 .5ر.ک .أبو عبدالله محمد بن أحمد ذهبی ،تاریخ اإلسالم ووفیات المشاهیر واألعالم ،ج،24
 .6ر.ک أبو القاسم علی ابن عساکر دمشقی ،تاریخ مدینه دمش  ،ج ،56
 .7مجله علوم الحدیک ،ش،1
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تکمیل تحصیالت و تبلیغ مکتب اهلبیت  ،با مالقات راو یان حدیک و استادان اجازه کیه بیه
فنون حدیک آشنا بودند و قسمتهایی از ابوا فقه و حیدیک نیزد آنهیا یافیت مییشید ،اخبیار
اهلبیت را جمع و بعد از تهذیب و ترتیب ،کتا الکافی را تبلیف کرد.
 .6نقش کلينی در معرفی فرهنگ شيعه

عالم و مبلغ دین باید به معارف مکتب ،آشنا و مسیلط باشید و آن را بیه زیبیاترین و شیفافتیرین
شکل به میاطب معرفی کند .شیخ کلینی ،محدث بزرگ شیعه هنین شیصیتی بیود کیه عقایید
شیعه را به صورت حقیقی به عموم مسلمانان معرفی کرد .وی باورهای شیعه در اصوط و فیروع را
به صورت مستقیم از سرهشمۀ ،آن یعنی قرآن ،سنت و روایات اهلبیت که به مکتیب وحیی
نزدیکترند ،گرفته است .کلینی در کتا شریف الکقافی ،آرای فقهیی و اظهارنظرهیای بسییار و
حتی گاهی توضیحاتی درباره متون روایی را نیز آورده است .او افزون بر ارائیه شییوههیای جمیع و
حل درباره تعارض روایات ،دیدگاههای خود را نیز پیش از نقل روایات ،بیان نموده است 1کیه بیه
نمونههایی از فعالیتهای او در این عرصه اشاره میشود
الف .ارائه رهنمودهای فقهی

یکی از مهمترین خدمات کلینی ،هموار کردن و نشان دادن راه به فقهای اسیالمی اسیت .در ایین
زمینه میرزا عبدالله افندی ،از شیصیتنگاران معروف و صیاحب کتیا ریقاض العلمقا ،وی را
2
استاد مسیلم فقیه مییان خاصیه و عامیه مییدانید کیه بیرای هیر دو گیروه فتیوا مییداده اسیت.
شیصیتنگاران اهلسنت نیز نزدیک به این مضمون را بیان کردهاند 3.برای اهیلسینت عبیور از
برابر شیص نمازگزار را حرام ،و ایجاد مانع و فاصله میان خود و عیابران را واجیب مییداننید کیه
ً
اصطالحا آن را " ستره "میگویند 4.کلینی در مورد این واژه با توجه به سیره پیامبر و دو رواییت
ابن ابییعفور و ابنمسکان فتوا میدهد که «ایجاد مانع و ساتر در برابر عابران ،امیری مسیتحب و
 .1عبدالرسوط غفار؛ الکلینی و الکافی؛

. 227

 .2افندی ،عبدالله بن عیسیبیگ ،ریاض العلماء؛ ج،7

.45

 .3عسقالنی (ابن حجر) أحمد بن علی ،لسان المیزان؛ ج،5

 .490مثال ابنحجر عسیقالنی گفتیه «...و کیان

من فقهاء الشیعه...
 .4الجز یری ،عبدالرحمن ،الفقه علی المذاهب األربعة؛ ج،1

 269ی .273
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همراه با فضیلت است ،نه واجب».
ب .طرح مسائل جامعه

کتا الکافی بسیاری از موضوعات مورد نیاز جامعه اسالمی را در قالب فرهنگ شیعه بیان کیرده
است؛ مانند موضوعات سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی که هند موضیوع اقتصیاد مطیرح
شده در آن بیان میشود.
کسب و کار حالل

موضوع اقتصاد اسالمی ،از مباحک مهم روز است که کلمات اهلبیت و شرح سینانشیان
در این زمینه ،بیرای امیت اسیالمی راهگشاسیت .اسیالم ،تحصییل درآمید از مسییر صیحیح را
«عبادت» دانسته و توسعه زندگی را امری مطلو شمرده است .کلینی در بیش معیشیت کتیا
الکافی با نقل احادیک فراوانی ،اقتصاد اسالمی را طرح نموده و موضیوع کسیب روزی و جایگیاه
دنیا در زندگی فرد مسلمان ،کسبها و صنعتهای حالط و حرام ،آدا و انواع تجیارت و اقسیام
صنفها و حرفهها را مطرح کرده است که این امر ،گویای دقیت و توجیه کلینیی نسیبت بیه امیر
1
معیشت و اقتصاد جامعه است.
توجه به رفع نیاز مستمندان و لزوم همدردی با آنان ،اعتداط در انفاق امواط ،تبیین معنای صیحیح
زهد ،اجتنا از حرام ،دلبسته نبودن به ماط دنیا و برخورداری از حیالط دینیی ،نفیرت از سیربار
دیگران بودن ،معنای درخواست حسنه و غنا در دنیا ،وجو اقتدا به ائمیه در کسیب روزی،
تالش ائمه برای آبادسیازی و کسیب روزی و ثیروت از طریی مشیاغلی ماننید کشیاورزی،
باغداری و تجارت و نیز زرهسازی حضرت داوود برای کسب روزی و بینیازی از بیتالمیاط،
از موضوعات اقتصاد اسالمی است که کلینی به آن پرداخته است .او با روایات اثبات میکند کیه
حضرت داود به جهت بهرهمندی از بیتالماط ،مورد سرزنش خداوند قرار گرفت و بهرهگیری
افراد از دسترنج خود و کسب درآمد از طری کیار و کوشیش و متکیی نبیودن بیه دیگیران (حتیی
2
بیتالماط) ،از برنامههای اقتصاد اسالمی است.
لزوم تالش برای کسب روزی ،مسیتجا نشیدن دعیای افیرادی اسیت کیه از طلیب روزی بیاز
 .1محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج ،5

 65و ج ،5

.304

 .2با توضیح اینکه هه اصنافی را میتوان از بیتالماط تبمین کرد؟
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میمانند و به دعا مشغوط میشوند ،متکی نبودن مؤمن به اسبا مادی و غفلت از خال اسیبا ،
برخورد بسیار منفی با تنبلی و کسالت و منفور بیودن سسیتی در طلیب کسیب معیشیت ،تقیدیر
معیشت و اصالح ماط ،لزوم تعادط در کسب دنیا و آخرت و هماهنگی آن دو و قناعیت ،از سیایر
1
موارد اقتصاد اسالمی است که کلینی به جامعه اسالمی عرضه کرده است.
ج .تقویمنگار معصومين

اگر امروز ما به تاریخ تولد و شهادت و سایر اطالعات زندگی ائمه دسترسی داریم ،به برکیت
زحمات عالمان فداکاری مانند کلینی است .وی پس از کتا توحید در الکافی ،کتا حجت را
آغاز کرده است .او در این بیش ،افزون بر جایگیاه امامیت و و یژگیی امامیان و نصیو بیر
امامت آنان ،بیشی را نیز با عنوان «أبوا التاریخ» ،به تاریخ اهلبیت  ،از پیامبر اکیرم تیا
حضرت حجت اختصا داده و با به با  ،روایات تارییی مربوط به آنیان را نقیل کیرده
است .با ها را نیز با عنوان «مولد» و به نام آنان گشوده و در هر با  ،روایات متناسب آن را بازگو
کرده است .در تمام این ابوا و پیش از ذکر روایات ،خود به شیوه تاریخنو یسان و تراجمنگیاران،
2
سر فصلهایی از زندگی آنان را بر شمرده و به تقو یمنگاری تاریخ اهلبیت پرداخته است.
 .7صيانت از اعتقادات شيعی

این دانشمند بزرگ شیعه ،افزون بر حفظ و پاسداری از اعتقادات و روایات شیعه ،در خیط مقیدم
مبارزه با منحرفین و دفاع از مرزهای اعتقادی مکتب اهلبیت

قرار داشت .تبلیف کتیا القرد

علی القرامطة ،شاهد بارز این حرکت هوشمندانه وی است .او در ایین کتیا  ،اعتقیادات باطیل
قرمطیان (یکی از شاخههای فرقه مذهبی اسماعیلیه) را به صورت علمی بیه نقید کشییده اسیت.
رهبران این فرقه گمراه و افراطی در جامعه آن روز ،در پی انحراف مؤمنین از خط والیت بودند.

3

 .1مجید رضایی؛ «دیدگاههای اقتصادی کلینی در الکافی»؛ مجموعه مقاالت فارسی کنگیره بینالمللیی ثقلاالسیالم
کلینی؛ ج ،2

.413

 .2سید ضیاء مرتضوی؛ «اجتهادات و بیانات ثقیل اسسیالم کلینیی»؛ مجموعیه مقیاالت فارسیی کنگیره بینالمللیی
ثقلاالسالم کلینی؛ ج ،1

.275

 .3قرامطه فرقهای بودند که در ظاهر محمد بن اسماعیل بن جعفر الصادق را امام میدانستند ،ولی در باطن ملحد
و منکر شریعت بودند؛ زیرا بیشتر محرمات را تجو یز میکردند ،نماز را همان اطاعت امام میدانستند ،زکات را همان
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در واقع کلینی در کنار تبلیف کتا الکافی ،حقانیت مکتیب اهیلبییت

را اثبیات نمیود و بیا

تبلیف کتا الرد علی قرامطه ،با فرقههای افراطی و داعشگونه و فرقهسازیهای موازی با مکتیب
شیعه هم مبارزه کرده است.
 .8آثار ماندگار

کلینی دارای آثار ارزشمندی است که جایگاه علمیی او را آشیکار میکنید .برخیی از ایین کتیب
عبارتند از «الرد علی القرامطه»« ،کتا رسیائل اخئمیل
الرجاط»« ،کتا ما قیل فی اخئمل

»« ،کتیا تعبییر الرؤ ییا»« ،کتیا

» 1و «کتا شریف الکافی» .وی بیشتر با کتا معروفش

الکافی شناخته میشود.
اگر هه قرنها از تبلیف کتا شریف الکافی میگذرد ،اما امروزه هیچ محققی در حیوزه دینیی و
عرصه معارف اسالمی ،از رجوع به آن بیینییاز نیسیت و بزرگیان شییعه در منیابع مهیم رواییی و
تبلیفات ارزشمند خود ،به آن استناد میکنند .شیخ مفید مییفرمایید «کتیا کیافی ،از بهتیرین
کتا های شیعه و پرفایدهترین آنهاست» 2 .این کتا و یژگییهیای ممتیازی دارد کیه از جملیه

میتوان به «معاصر با نوا اربعه»« ،اسناد دقی »« ،ترتییب احادییک»« ،سیاماندهی شایسیته»،
«ارائه سبک زندگی اسالمی»« ،درخشش در میان کتب اربعه» و «نقل اهم روایات شیعه» اشیاره
کرد .کتا الکافی در مجموع شامل اصوط ،در دو جلد و فروع ،در ههار جلد و روضه ،در ییک
ً
3
جلد و دارای  30کتا و  326با و جمعا  16199روایت است.
کلینی در مدت بیست ساط با زحمات فراوان16199 ،حدیک در کتا الکقافی را پدیید آورد کیه
بیشتر و با عظمتتر از صحاح سته است که شیش تین از علمیای اهیلسینت در زمینیه حیدیک
نوشتهاند.
پرداخت خمس ماط به امام ،روزه را به نگهداری اسرار ،و زنا را عبارت از فاش کردن آن میدانسیتند .آنهیا را بیه نیام
قرمطی خواندند؛ زیرا یکی از رؤسای آنها در آغاز کار خط مقرمط مینوشت و بدان منسو شدند.
 .1احمد بن علی نجاشی؛ رجال نجاشی؛ .377
 .2محمد بن محمد مفید؛ تصحیح اإلعتقاد؛ 70؛ محمید محسین آقیا بیزرگ تهرانیی؛ الذریعقه القی التصقانیف
الشیعه؛ ج . 95 ،13
 .3موسسه تحقیقاتی و اطالع رسانی خانه کتا ایران ،معجم بحاراالنوار .65 ،البته برخی رواییات قابیل تبمیل
هم دارد که بررسی آن ،مجاط خود را میطلبد.
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 .9وفات

َ ُ
کلینی در شعبان ساط  329ق (ساط تناثر نجوم )1مصیادف بیا پایقان دوران غیبیت صیغرا و آغیاز
غیبت کبرای امام زمان  ،در بغداد از دنیا رفت 2.محمد بن جعفر حسنی معروف به ابیوقیراط،
بر پیکرش نماز خواند و بدن او در با کوفه بغداد به خاک سیپرده شید 3.بازسیازی مرقیدش در
محرم ساط  1436ق به پایان رسید و از ضریح نقرهای آن رونمایی شد.
فهرست منابع

 .1آقییا بییزرگ تهرانییی ،محمیید محسیین؛ الذریعققه الققی التصققانیف الشققیعه؛ بیییروت دار
االضواء1403،ق.
 .2جزری ،ابن اثیر؛ جامع االصول؛ بیروت نشر دارالفکر 1420،ق.
 .3جمعی از نویسندگان؛ ستارگان حرم؛ قم نشر زائر1377 ،ش.
 .4جمعی از نویسندگان؛ مجموعه مقاالت فارسی کنگره بینالمللی ثقةاالسالم کلینقی؛ قیم دار
الحدیک ،ش.1387
 .5خویی ،سید ابوالقاسم؛ معجم رجال الحدیث؛ قم نشر مؤسسه خوئی1410 ،ق.
 .6الطریحی ،محمد سعید؛ فضل الکوفة و مساجدها؛ بیروت دارالمرتضی[ ،بیتا].
 .7طوسی ،محمد بن حسن؛ الفهرست؛ قم مؤسسه نشر اسالمی 1417 ،ق.
 .8یییییی ،ییییییییییییییی؛ رجال وسی؛ قم نشر اسالمی1415 ،ق.
 .9غفار ،عبدالرسوط؛ الکلینی و الکافی؛ قم نشر اسالمی 1416 ،ق.
 .10کلینی ،محمد بن یعقو ؛ الکافی؛ تهران دارالکتب االسالمیل1388 ،ق.
 .11مجلسی ،محمد باقر؛ مراة العقول؛ تصحیح هاشم رسولی محالتی؛ هیا دوم ،تهیران دار
الکتب العلمیه 1404 ،ق.
 .12میدرس ،محمیید علیی؛ ریحانققۀ االدب فقی تقراجم المعقروفین بالکنیققۀ او اللققب؛ تهیران
 . 1تناثر نجوم ،یعنی از بین رفتن و افوط ستارگان و کنایه از آن است که بسیاری از اندیشمندان در آن ساط در گذشتند؛
از جمله کلینی ،علی بن محمد سمری (ههارمین نایب خا

امام عصر

) ،علیی بین بابوییه قمیی ،پیدر شییخ

صدوق و . ...
 .2محمد علی مدرس؛ ریحانة االدب؛ ج ،8
 .3احمد بن علی نجاشی؛ رجال نجاشی؛

.80
378؛ محمد بن حسن طوسی؛ الفهرست؛

 210و .211
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کتابفروشی خیام 1369 ،ش.
 .13مفید ،محمد بن محمد؛ تصحیح اإلعتقاد؛ قم نشر رضی1363 ،ش.
 .14نجاشی ،احمد بن علی؛ رجال نجاشی؛ قم نشر جامعه مدرسین1416 ،ق.
 .15افندی ،عبدالله بن عیسیبیگ؛ رییاض العلمیاء؛ بییروت نشیر مؤسسیل التیاریخ العربیی،
1431ق .
 .16عسقالنی (ابن حجر) أحمد بن علی؛ لسان المیزان؛ بیروت مؤسسل اخعلمی1406 ،ق.
 .17الجزیری ،عبدالرحمن؛ الفقه علی المذاهب األربعقة؛ بییروت دار إحییاء التیراث العربیی،
1406ق.
 .11موسسه تحقیقاتی و اطالع رسانی خانه کتا ایران؛ معجم بحاراالنوار؛ تهران نشیر وزارت
ارشاد1415 ،ق.
 .19مجله علوم حدیک ،فصلنامه تیصصی مرکز تحقیقات دارالحدیک ،قم دارالحدیک.
 .20ابن عساکر ،ابوالقاسم علی بن حسن بن هبل الله شافعی؛ تاریخ مدینقه دمشق ؛ بییروت دار
الفکر1415 ،ق.
ا
 .21أبو عبدالله محمد بن أحمد الذهبی؛ تاریخ اإلسالم ووفیات المشاهیر واألعالم؛ بیروت دار
الکتا العربی ،الطبعل االولی1409 ،ق.
 .22ابن اثیر جزری ،مبارک بن محمد؛ تتمة جامع االصول ألحادیقث الرسقول؛ بییروت مکتیب
البحوث و الدراسات فی دار الفکر ،بیتا.

