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  مریم زاهدی
ش�يخ ابوجعفر محمد بن یعقوب بن اس�حاق رازي 
معروف به شيخ كليني، از مشهورترین فقهاي شيعه 
اس�ت كه در زمان حيات امام حس�ن عسگري)ع( 
در نيم�ه اول قرن چهارده�م هجري ب�ه دنيا آمده 
است. وي كه متولد حومه شهر ري )روستایي به نام 
كلين در نزدیكي حس�ن آباد امروزي( است، علوم 
اس�امي را نزد پدر و دایي و ني�ز در  ری فراگرفت. 
وي از نواب�غ دوران در عل�وم دیني ب�ود و به زودي 
حوزه علميه ري را تحت زعامت گرفت. شيخ كليني 
كه مهم تری�ن دغدغه اش، جم�ع آوري روایات ائمه 
معصوم بوده است در پي این هدف، ساليان زیادي را 
پاي درس فقها و راویان حدیث در قم و بغداد گذراند.

  
  عصر كليني 

كليني در دوراني پر از آش��وب و متالطم ب��ه دنيا آمد 
كه ش��ايد منازعات و جدل هاي ج��دي ميان مكاتب و 
ضعف فرقه هاي اسالمي، از مهم ترين ويژگي هاي آن به 
شمار رود. حكومت خلفاي عباسي از اواسط قرن سوم 
هجري قمري، كم كم اقتدار پيشين را از دست داد و رو 
به افول گذاش��ت و درون ممالك اسالمي شكل گيري 
حكومت ه��اي محلي همچون »فاطمي��ان« در مصر و 
بخش هاي »اميرنش��ين« زير نظر خليفه كه در عمل، 
مستقاًل به اداره ممالك تحت اختيار خود مي پرداختند 
بر شدت ضعف حكومت عباسيان افزود. در اين فضاي 
ضعف حكوم��ت و كاهش اقتدارگراي��ي آن، فرقه هاي 
اس��المي فرصت يافتند عقايد خود را منتشر سازند و 
پايه هاي نظري و عقيدتي تشيع در اين عصر، مدون شد. 
در اين عصر، گروهي از مسلمانان اولين فرقه يا گرايش 
فكري درون اسالمي را با نام »معتزله« رقم زدند كه در 
واقع تقرير متفاوتي از مسائلي چون جبر اختيار، توحيد 
و صفات الهي، مبدأ آفرينش دنيا و... ارائه مي كرد كه با 
روش فقهي حديث گرا در تع��ارض بود. در مقابل، فرقه 
اش��عري مس��لكي ش��كل گرفت كه اعتقاد به گونه اي 
افراطي از بنيادگرايي در احاديث داشتند. جريان اهل 
حديث با نوعي پايبندي خردگريزانه نسبت به روايات و 
درك سطحي و ظاهري از آنها به اعتقاداتي چون تجسم 
خداوند روي آوردند كه اين نگاه البته ميان اهل سنت 
حنبلي صاحب طرفدار بود. جريان اهل رأي در مقابل 
كه ش��مار زيادي از حنفيان را ني��ز در برمي گرفت، بر 
ضرورت استفاده از تعقل در دين و حتي احكام تعبدي 
پاي مي فشرد. اين جدل رفته رفته به ميان علماي شيعه 
نيز كشيده شد و در عصر حيات كليني، بازار اين مباحث 
داغ بود. در اين دوره است كه كليني با جمع آوري كتاب 
مهم كافي، مي كوش��د تا مس��ائل مهم م��ورد اختالف 
ميان اين ف َرق را با جمع آوري رواي��ات امام معصوم به 
داوري گذارد و توجه ويژه به عل��م و خردگرايي خاصه 
در دو بخش نخس��ت كتاب اصول كافي، نشانگر جمع 

خردگرايي و حديث بود. 
عصر كليني را مي ت��وان دوران مدون ك��ردن روايات 
و تدوين متون به حس��اب آورد. مت��ون روايي در قرن 
سوم با پيدايش مجموعه وسيعي از »جوامع حديثي« 
و »مسندها« و »سنن« همراه مي شود كه از آن جمله 
مي توان به »مسند احمد«، »صحيح بخاري«، »صحيح 
مسلم« و »صحيح ترمذي« اشاره كرد. البته كتب جامع 
در حوزه هاي غيرروايي در حوزه هايي چون كالم، تاريخ 
و فلس��فه نيز رفته رفته از اين قرن نگاشته مي شوند كه 
به عنوان مثال مي توان تاريخ طب��ري را از آن زمره به 

حساب آورد. 
در ميان اين حجم تأليفات و گردآوري منابع تاريخي، 
ش��اهد وجود پراكندگي زياد در روايات شيعي هستيم 
كه در بي��ش از 400 كتب حديثي كه ب��ه »اربعمائه« 
مش��هور بود، پخش ش��ده بود. گرچه مناب��ع حديثي 
ش��يعه، عالوه بر وجود مق��دس پيامبر اكرم، ش��امل 
قول ائمه معصومين و سيره ايشان نيز مي شد، تالشي 
سنگين و بي وقفه مي طلبيد تا مهم ترين روايات شيعه 
در مجموع��ه اي واحد جمع آوري گردد ك��ه البته اين 
همت را مرحوم شيخ كليني با تالش 20 ساله خود در 
تأليف »كافي« به خرج داد. وي در پايان مقدمه خود، 
به درخواست دوستي ناشناس اشاره مي كند كه به شيخ 
مي گويد »اي كاش كتابي نگاش��ته مي شد كه در همه 
زمينه هاي ديني، روايت صادقين را در خود جمع داشت 
و به اين ترتيب اختالف بين روايات كه عامل سردرگمي 
است، از بين مي رفت و مرجعي براي هر جوياي حقيقتي 
مي شد.« و شيخ كليني به اين درخواست جواب مثبت 

داده و به جمع آوري احاديث مي پردازد. 
نام كتاب نيز از همين درخواست و پاسخ برگرفته شده 
است، بدين س��ان كه ش��يخ كليني در بخش واپسين 
مقدمه كتاب خود خطاب به آن دوست ناشناس نوشته 
اس��ت:»وقلت انك تحب ان يكون عن��دك كتاب كاف 
يجمع فيه علم الدين«: گفتي ك��ه مايلي نزدت كتابي 

باشد كه با جامعيت در علوم دين، »كافي« باشد. 
  شرح كافي 

شايد در طول تاريخ شيعه، زعمای دين از كمتر كتابي 
چون »الكاف��ي« تقدير كرده باش��ند. عالمان ش��يعه 
بيش��ترين حد س��تايش را از اين كتاب و شيوه تنظيم 
روايات در آن در قياس با س��اير كتب حديثي به عمل 
آورده اند. ش��يخ مفيد از بزرگ ترين زعماي ش��يعه در 
عصر غيبت، معتقد ب��ود »اين كت��اب از گرانقدرترين 
كتاب هاي شيعه و مفيدترين آنهاست« )من أجّل كتب 
الشيعة وأكثُرها فائدة اس��ت (. محمد بن مكي معروف 
به ش��هيد اول نيز بر اين باور ك��ه »در اماميه كتابي در 
حديث همپايه الكافي نوش��ته نش��ده است« و محقق 
كركي كتاب الكافي را كتابي بي مانند و »الجامع الكبير 
الحاديث أئمة الهدی« خوانده و مي نويسد:»اين كتاب 
شامل مجموعه اي از احاديث اس��ت كه در كتاب هاي 

ديگر ديده نمي شود.« 
علت اين س��تايش ها ويژگي هاي خاصي است كه اين 
كتاب در زمان خود داشته اس��ت. نخستين اهميت و 
ويژگي كافي، نزديكي به دوران امام معصوم )ع( است، 
به طوري ك��ه آن را مي توان نخس��تين جامع احاديث 
شيعه به حساب آورد كه پيش از غيبت كبري به نگارش 
درآمده اس��ت. تنوع موضوعات در كافي و دسته بندي 
جالب و قابل الگوگيري شيخ كليني دومين ويژگي آن 
است كه س��ه بخش اعتقادات، احكام و متفرقه شامل 
اخالقيات و... را در برمي گي��رد. ويژگي ديگر كافي اين 
است كه مرحوم كليني سعي كرده است سلسله سند را 

به صورت كامل بياورد. 
كافي مش��تمل ب��ر ح��دود 16 ه��زار و100 روايت از 
معصومين عليهم السالم است. اين روايات در سه بخش 
»اصول«، »فروع« و »روضه« تنظيم شده اند كه در واقع 
نخس��تين بخش يعني اصول را مي ت��وان دربرگيرنده 

مهم ترين روايات اين كتاب دانست. 
اصول كافي متضمن روايات اعتقادي و اخالقي است كه 
پايه هاي اعتقادات شيعه در آن بيان شده است. تأملي 
در نخس��تين ابواب اصول كافي، به وض��وح وجه تمايز 

شيعه را با ساير اديان و فرق نشان مي دهد، خاصه آنجا 
كه »عقل« و »علم« نخستين و دومين فصل هاي كتاب 

روايي مرحوم كليني به شمار مي روند. 
باب »العقل و الجهل« نخس��تين بخش از اصول كافي 
است. از نظر مرحوم كليني »عقل معيار تكليف و ثواب 
و عقاب الهي اس��ت« و براي همين كوش��يده است با 
گردآوري روايت منسوب به ائمه اطهار پيرامون اهميت 
تعقل در دين و البته با توجه به لزوم پرهيز از خردگرايي 
غيرتعبدي، به تعريف »عقل ديني« بپردازد و آن را بستر 
و محفلي اساسي براي دينداري مؤمنان در نظر گيرد. 

دومين ب��اب از كت��اب اص��ول كافي، توس��ط كليني 
»فضل العلم« نام گرفته اس��ت. اين كت��اب نيز در واقع 
ادامه كتاب »عقل و جهل« به ش��مار مي رود كه در آن 
بر لزوم تفقه و عميق انديشي در دين و پرهيز از راه هاي 
غيريقين آور و گمانه زني تأكيد شده است. ابتداي اين 
فصل به روايات در مدح فضيلت دانش اندوزي اش��اره 
كرده و سپس طي رواياتي به نهي از گمانه زني در مسائل 
ديني و استفاده از روش هاي غيرمعتبر همچون قياس 

براي تشخيص اصول و احكام دين كه نتيجه آن بدعت 
در دين خداست، پرداخته اس��ت. همچنين از قرآن و 
سنت، به عنوان دو منبع كمك كننده عقل در تشخيص 

احكام و مسائل در اين باب اشاره شده است. 
اما باب توحيد كه از فصول بس��يار مه��م اصول كافي به 
شمار مي رود، مسئله شناخت خدا و آگاهي به صفات او را 
موضوع گردآوري روايات قرار داده است. جالب اينجاست 
كه بسياري از روايات گردآوري شده در اين فصل، ميان 
متكلمان اسالمي و فالس��فه مورد مناقشه و بحث هاي 
فراوان قرار گرفته است. براهين مربوط به »حادث بودن 
عالم« كه روايتي منس��وب به امام صادق)ع( در مناظره 
با جمع��ي از اهل كفر اس��ت، آغازگر اي��ن بخش كتاب 
اس��ت و در ادامه موضوعاتي نظير »شيء بودن خداوند 
يا تنزي��ه او از جس��مانيت«، »امكان رؤي��ت خداوند«، 
»صفات ذاتي و فعلي« و مس��ائل مهم ديگر داراي جنبه 
فلسفه و خداشناسي در روايات همچون »بداء«، »جبر و 
اختيار«، »مسئله شرور«، »سعادت و شقاوت« و »هدايت 

انسان ها« مدنظر مرحوم كليني قرار گرفته اند. 
»كتاب الحجه« از ديگر ابواب مهم اصول كافي است كه 
در آن، مهم ترين تمايز ميان شيعيان و اهل سنت يعني 
اعتقاد به امام و حجت را با جم��ع آوري آيات مربوطه، 
مطرح نموده است. در اين بخش، كليني كوشيده است 
ضمن تبيين تفاوت ميان پيامبر و امام در ديدگاه شيعه، 
مجموع��ه اي از صفات و ويژگي هاي ائم��ه اطهار)ع( را 
بيان نمايد. كتاب الحجه، در قسمت هايي به نام »ابواب 
التاريخ« به تاريخ زندگاني هر ي��ك از چهارده معصوم 
پرداخته است و دست آخر نيز بخشي به امام زمان)عج( 
و ويژگي هاي ايشان و عصر غيبت و عصر ظهور اختصاص 
يافته است. نكته قابل توجه در اين بخش البته آن است 
كه تمركز كليني بر جمع آوري هم��ه احاديث مربوط 
به موضوع مذكور، سبب شده تا برخي روايات را كه به 
نظر مي رس��د داراي جنبه هاي غلوآميز نيز هستند در 
زمره ساير روايات در اين بخش اضافه نمايد كه گاه طي 

ساليان و قرون بعد، مورد مناقشه قرار گرفته اند. 
عالوه بر ابواب ف��وق كه به بيان اساس��ي ترين مفاهيم 
و معارف ش��يعه مي پردازد، كتاب اص��ول كافي داراي 
بخش ه��اي ديگري ب��ا نام ه��اي »االيم��ان و الكفر«، 

»الدعاء«، »فضل القرآن« و »العشره« نيز است. 
»ف��روع كافي« كه از نظ��ر حجم، بخ��ش اعظم كتاب 
»كافي« را در برمي گيرد، ب��ر خالف اصول كافي كه به 
اصول اعتقادي ش��يعيان مي پردازد، به احكام و اصول 
فقهي در قالب روايات معصومين پرداخته و در 26 باب 
اين مسائل را بيان نموده است. »كتاب الطهاره«، »كتاب 
الصاله«، »كتاب الزكاه و الصدق��ه«، »كتاب الصيام«، 
»كتاب الحج«، »كتاب الجهاد«، »كتاب المعيش��ه« و 
»كتاب النكاح« تعدادي از اين ابواب هستند. با نگاهي 
به اين تقس��يم بندي، مي توان متوجه شد دسته بندي 
حال حاضر در تشريح مس��ائل فقهي رسائل عمليه نيز 
به گونه اي وام دار ش��يوه نظام تقسيم موضوعات شيخ 

كليني است. 
»روضه الكافي«نيز س��ومين بخش اين كتاب است كه 
در آن روايات مختلف و متفاوت در موضوعات گوناگون 
بدون ترتيب و دس��ته بندي خاصي آورده ش��ده است. 
برخ��ي از موضوعاتي كه رواي��ات اين كت��اب بدان ها 
پرداخته اند شامل »تفسير برخي آيات قرآن«، »توصيه 
و اندرزهاي اخالق��ي ائمه اطهار«، »رؤي��ا و انواع آن«، 
»دردها و درمان آن ها«، »تاريخ حيات پيامبران، ائمه و 

برخي صحابه« و از اين جمله مسائل است. 

شاید در طول تاریخ شيعه، زعمای دین 
از كمت�ر كتابي چ�ون »الكاف�ي« تقدیر 
كرده باشند. عالمان شيعه بيشترین حد 
س�تایش را از این كتاب و ش�يوه تنظيم 
روای�ات در آن در قي�اس با س�ایر كتب 
حدیثي به عمل آورده اند. ش�يخ مفيد از 
بزرگ ترین زعماي شيعه در عصر غيبت، 
معتقد ب�ود »این كت�اب از گرانقدرترین 
كتاب هاي شيعه و مفيدترین آنهاست«

»كتاب الحجه« از ابواب مه�م اصول كافي 
است كه در آن، مهم ترین تمایز ميان شيعيان 
و اهل سنت یعني اعتقاد به امام و حجت را با 
جمع آوري آیات مربوطه، مطرح نموده است. 
در این بخش، كليني كوش�يده است ضمن 
تبيين تفاوت ميان پيامبر و امام در دیدگاه 
ش�يعه، مجموعه اي از صفات و ویژگي هاي 
ائمه اطهار)ع( را بيان نماید. كتاب الحجه، 
در قس�مت هایي به نام »ابواب التاریخ« به 
تاریخ زندگاني هر ی�ك از چهارده معصوم 
پرداخته است و دس�ت آخر نيز بخشي به 
امام زمان)عج( و ویژگي هاي ایشان و عصر 
غيبت و عصر ظهور اختصاص یافته اس�ت

 الكافي مفهوم »عقل ديني« را 
از درياي روايات شيعي بيرون كشيد

نگاهي به »الكافي« در سالروز وفات مرحوم كليني
كافي، تنه��ا يك محدث نبود. بررس��ي كت��اب كافي 
از جهت چگونگ��ي تبويب ، تقديم و تأخي��ر ابواب آن 
و عناوي��ن انتخابي آنه��ا نظير كتاب العق��ل و الجهل، 
كتاب الحجة، كت��اب التوحيد و... نش��ان مي دهد كه 
كليني عالوه بر آن كه محدثي بزرگ اس��ت، متكلمي 
چيره دس��ت نيز اس��ت و محت��وا و روش و عناوين به 
كار گرفته ش��ده توس��ط وي، ناظر به مس��ائل كالمي 
رايج در روزگار اوس��ت. ضمناً مقدمه ش��يخ بر كافي، 
مقدمه درخشاني است كه نشان مي دهد اين مرد چه 
 تسلطي بر عبارات ، كلمات ، مطالب ، مفاهيم كالمي و... 

داشته است. 
حي��ات كليني ني��ز كاماًل منطب��ق بر دوره غيب��ت ُصغراس��ت ك��ه از پيچيده ترين و 
حس��اس ترين برهه ها در تاريخ تشيع است و ش��يخ كليني تقريباً 20 سال پاياني عمر 
خويش را در بغداد به سر آورد كه محل سكونت نُّواب اربعه و وكالي ناحيه مقدسه بود و 
اين ويژگي ها در حيات كليني، براي كساني كه مي خواهند درباره حركت علمي شيعه 
به تحقيق بپردازند در خور توجه اس��ت. كتاب كافي، در دوره اي 1100 ساله، از وفات 
مرحوم كليني در ۳2۹ هجري تا روزگار ما، بيش از هزار سال است كه مرجعيت علمي 
دارد و بين جوامع شيعه دست به دست مي گردد و هرگز هيچ فقيه، متكلم يا مفسر شيعه 

از آن مستغني نبوده است. 
پيام رهبر انقاب به كنگره بين المللي بزرگداشت ثقة االسام كليني )ره( 
۸۸/2/1۷

شيعههيچگاهازكافيمستغنينبودهاست

صراط

  محمدرضا مزروعي
در طول تاريخ ش��يعه همواره دو نظر نسبت به روايات 
كتاب كافي وجود داش��ته اس��ت. نگاه نخست رويكرد 
تأييدي اس��ت ك��ه برخي علم��اي بزرگ ني��ز چنين 
رويكردي در پيش گرفته اند. از جمله فقهايي كه اعتقاد 

به صحت تمام روايات كافي دارد عالمه نائيني است. 
آيت اهلل خويي اس��تاد علم رجال و حديث كه ش��اگرد 
عالمه است، اعتراف مي كند كه استاد او معتقد به صحت 
كتاب كافي بوده و حتي ادعا داشته كه مناقشه در سند 
روايات كافي كار افراد عاجز اس��ت و ديگران هم چنين 
نظري داشته اند و مبناي اس��تدالل آنان مقدمه كتاب 

كافي است. 
شيخ طبرس��ي از ديگر بزرگاني است كه نظر مثبتي به 

ثقه بودن كافي داشته است. طبرسي در بيان صحت كتاب كافي مي گويد: 
كتاب كافي بين كتب اربعه مانند خورشيد ميان ستارگان است و اگر انسان منصف كمي تأمل 
كند به اين نتيجه مي رسد كه نيازي به بررسي س��ند روايات ندارد و از صدور و صحت آن به 
اطمينان مي رسد. همچنين جناب حر عاملي اعتراف مي كند كه منسوب بودن تمام روايات 

كافي به ائمه ثابت و محل اعتماد و صحت است. 
شيخ كليني در احاديث الكافي، روش هاي متعدي به كار گرفته است كه شامل تعريف رجال 
س��ند، اس��تفاده از طرق گوناگون در نقل يك روايت، نقل روايت از رجال مختلف يا سلسله 
سندهاي متفاوت از ديگر، نقل حديث هايي از غيرمعصوم براي اتمام يا تكميل روايات و... از 

جمله اين روش هاست. 
كليني اعتقاد و التزام به ذكر همه سندهاي حديث كافي داشته است و صرفاً جز در مواردي 
اندك، اين شيوه را پيش گرفته  اس��ت و طبق آن روايات كافي را مستند ساخته  است. حتي 
گاه كليني عالوه بر نام افراد راوي سند، اش��اره به كنيه، لقب، قبيله، سند، صنعت، حرفه و... 

نيز كرده  است.
در مقابل، بخشي ديگر از علما ثقه بودن همه روايات مذكور در كافي را مردود مي دانند. برخي 
از آنان بر اين مسئله خدشه دار وارد كرده  اند كه بين كليني و نايبان امام، رفت و آمدي نبوده و 
از همين رو روايتي را مستقيم از آنان نقل نكرده و البته با توجه به اينكه الكافي در زمان غيبت 
صغري نگاشته شده است، در صورت عرضه كتاب به نايبان خاص امام زمان )عج( اين موضوع 
در مقدمه كتاب )كه پس از تأليف خود كتاب نگاشته شده( اشاره مي شد. بعضي از فقها نيز 
راويان و منابع كافي را از نظر رجالي ضعيف شمرده اند و لذا معتقدند نمي توان روايات كتاب 

كافي را بي نياز از بررسي هاي رجالي دانست. 
به هر حال، دو مسئله اساسي در برخي احاديث كافي به چشم مي خورد. نخست وجود برخي 

روايات غيرمنطبق با باورهاي شيعي است كه از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره كرد:
1- رواياتي كه امام��ان معصوم ش��يعه را بر خالف مذه��ب و اعتقادات اي��ن طايفه1۳ نفر 
مي شمارد؛ با توجه به ضبط هاي اوليه از كتاب كافي، اين روايات در نسخه هاي نخست كافي 
منطبق با عقايد شيعه )استفاده از واژه 12 به جاي 1۳( بوده است و بعد در تجديد چاپ يا در 

مواقع ديگر، تصحيف شده اند. 
2- رواياتي كه به ظاهر از وقوع تحريف در قرآن حكايت مي كند؛ البته فقيهان و مفسران شيعه 
در مباحث خود كوشيده اند ثابت كنند كه ش��مول اين روايات از تحريف الفاظ و آيات قرآن 

قاصر است و اين روايات صرفاً به تفاسير نادرست و تحريف در معنا، نظر دارند. 
۳- رواياتي كه شائبه غلو درباره امامان )ع( را دارد و بر خالف مذهب مسلم اماميه است. 

4- رواياتي كه از منفردات كتاب كافي به حساب مي آيد مانند روايتي كه به مضمون آن پس 
از اقامه حد سرقت، سارق را بايد نفي بلد نمود و همين طور حديثي كه به مضمون آن دو سوم 
وبال عمل جوان زناكاري را كه مال پدرش را وصي پ��در به او نداده، آن وصي مي برد و از اين 

دست . هر دو مورد ذكر شده، بر خالف نظر فقيهان و مفسران است. 
نكته دوم در خصوص احاديث كافي آن است كه در كتاب هاي رجالي، افراد بسياري تضعيف 
شده اند كه نام اكثر آنها در اس��ناد كافي ديده مي ش��ود. از اين جمله مي توان به محمد بن 
 علي صيرفي، فضل بن ش��اذان، احمدبن محمد س��ياري، عبداهلل بن عبدالرحمن االصم و... 

اشاره كرد. 
به هر حال، هيچ يك از موارد مزبور و مانند آنها سبب نمي شود كه از وجاهت كافي و محتويات 
آن كاسته شود، زيرا هيچ كتاب جامع و حجيمي مانند كتاب كافي كه تمام موضوعات اسالمي 
را به خود اختصاص داده است، نمي تواند از چنين عوارضي مصون باشد. كتاب كافي با بيش 
از 16 هزار حديث، ضمن اينكه از احاديث صحاح سته اهل سنت بيشتر است، از لحاظ اعتبار 

متن و سند هم به مراتب، جايگاه برتري را به خود اختصاص داده است. 
بيان حديثي در كتابي دليل بر اعتقاد مؤلف آن كتاب به آن روايت نيس��ت. آنها احاديث را با 
سندش ذكر مي كنند تا اهلش با تحقيق در سلسله سند و... آن روايت را مورد دقت و موشكافي 
قرار دهند و در رابطه با كافي هم همين مطرح اس��ت، يعني ن��زد او هم تمام روايات كتابش 
صحيحه و معتبر نبوده اند چون خودش در مقدمه كتابش كيفيت عالج دو خبر متعارضين را 

بيان نموده و فرموده  است آني كه موافق كتاب خداست ترجيح دارد و...
همچنين بعضي از محقق��ان گفته اند روش كليني در ترتيب احاديث ه��ر بابي اين بوده كه 
حديث صحيح تر و روشن تر را اول باب گذاشته و به تدريج احاديث ضعيف و مجمل را در آخر 
ذكر كرده است و احاديث آخر هر بابي غالباً خالي از اجمال و ابهام نيست و باالخره بايد اشاره 
كرد، شيعه همچون اهل سنت نيست كه كتب صحاح داشته باشد و روي اسناد احاديث نقد 
و بررسي نداشته باش��د و لذا حتي اگر هم قبول كنيم كه كليني در كتابش روايتي كه مثاًل 
دال بر تحريف باش��د نقل كرده و خود بدان معتقد بوده است، دليل براين نيست كه ما آن را 

دربست بپذيريم. 
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