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کار تکراری نکنیم؟!  چرا 
کفایة األثر خّزاز قمی کتاب  نقدی بر تحقیق 
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 سّیدحسن موسوی بروجردی



ثر خزاز قمی کفایه األ کتاب  کار تکراری نکنیم؟! نقدی بر تحقیق   چرا 
سید حسن موسوی بروجردی

ئمــه االثنــی عشــر تألیــف ابوالقاســم علــی بــن  کتــاب الکفایــه فــی النصــوص علــی اال چکیــده: 
محمــد خــزاز رازی از علمــای قــرن پنجــم قمــری از منابــع بســیار مهــم حدیثــی شــیعه شــناخته 
کــه مؤلــف بــا  کالمــی آن بــر جنبــه حدیثــی اش غلبــه دارد؛ چرا می شــود. بــا ایــن حــال، جنبــه 
کتــاب بــه یکــی از مهم تریــن دغدغه هــای عقیدتــی جامعــه شــیعه در ســده اول  تألیــف ایــن 
کفایــه  کتــاب  کبــری یعنــی اثبــات تواتــر روایــات ائمــه اثنــی عشــر پاســخ داده اســت.  غیبــت 
کمــره ای در ســال 1401 قمــری تحقیــق و  کــوه  اولیــن بــار توســط مرحــوم ســید عبدالطیــف 
منتشــر شــد و مجــددًا در ســال 1387 بــا تحقیــق و تصحیــح آقایــان محمدکاظــم موســوی و 
عقیــل ربیعــی از ســوی انتشــارات دلیــل مــا روانــه بــازار نشــر شــد. نگارنــده ایــن نوشــتار تصحیــح 
مذکور را در بوته نقد و بررســی قرار داده اســت. وی در راســتای این هدف، نقدها را در شــش 
ــاره نســخه های  ــال بیــان مــی دارد: عــدم جســتجو درب ــر مث ــا ذک بخــش ذیــل دســته بندی و ب
کتــاب، ضبــط  کفایــه، نام گــذاری نامناســب  خطــی، اشــتباه در تشــخیص و انتخــاب نســخه 

کاســتی در اســتخراج منابــع و نواقــص مقدمــه تحقیــق. نادرســت اســما در اســانید، 

ئمــه االثنــی عشــر، خــزار رازی، تصحیــح  کتــاب الکفایــه فــی النصــوص علــی اال کلیــدواژه: 
کاظــم موســوی، عقیــل ربیعــی. کتــاب، محمــد  نســخ خطــی، منابــع حدیثــی شــیعه، نقــد 

 Why Not Doing a Repetitive Work?!
A Critique on the Study of the Book Kifāyat al-
Athar by Khazāz Qomi
By: Seyyed Hasan Mousavi Boroujerdi
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 ملاذا نتجّنب تكرار املكّررات ؟
نقد عىل حتقيق كتاب كفاية األثر للخّزاز القّمي

السّيد حسن املوسوي البروجردي

ــو  ــة االثــي عشــر مــن تأليــف أب ــة يف النصــوص عــى األمّئ يعــّد كتــاب الكفاي
القاســم عــّي بــن حمّمــد اخلــّزاز الــرازي -  مــن علمــاء القــرن اخلامــس اهلجــري  

.
ً
 مــن مصــادر احلديــث الشــيعي املهّمــة جــّدا

ً
- واحــدا

بــت الِســمة الكالمّيــة عــى الســمة احلديثّيــة هلــذا 
ّ
ورغــم ذلــك فقــد تغل

ــف كان حيــاول مــن خــالل تأليفــه هلــذا الكتــاب أن جييــب 
ّ
الكتــاب؛ ألّن املؤل

عــى أبــرز التســاؤالت العقائدّيــة الــي جاهبــت املجتمــع الشــيعي يف القــرن 
األّول مــن الَغيبــة الكبــرى، أال وهــي التســاؤالت عــن مــا يثبــت تواتــر روايــات 

األمّئــة االثــي عشــر.

ّيــة بعــد  وىل الــي صــدر فهيــا هــذا الكتــاب يف ســنة 1401 هجر
ُ
وكانــت املــّرة األ

حتقيقــه مــن قبــل املرحــوم الســّيد عبــد اللطيــف الكوهمكــري، مّث صــدرت 
ّيــة الشمســّية عــن انتشــارات دليــل مــا  طبعتــه الثانيــة ســنة 1387 اهلجر

وبتحقيــق وتصحيــح حمّمــد كاظــم املوســوي وعقيــل الربيعــي.

واملقــال احلــايل يقــوم الكاتــب فيــه مبراجعــة ونقــد هــذا التصحيــح املذكــور، 
 باألمثلــة 

ً
ويف ســياق هدفــه هــذا يقــّدم نقــده ضمــن ســّتة أقســام، مستشــهدا

عــى ذلــك، ومهنــا: عــدم البحــث عــن نســخ الكتــاب اخلّطّيــة، واالشــتباهات 
يف تشــخيص وانتخــاب نســخة الكفايــة، واالنتخــاب غيــر املناســب لعنــوان 
الكتــاب، وعــدم الدّقــة يف ضبــط األمســاء الــواردة يف األســانيد، والنواقــص يف 

اســتخراج املصــادر، والثغــرات يف مقّدمــة التحقيــق.

املفــردات األساســّية: كتــاب الكفايــة يف النصــوص عــى األمّئــة االثــي عشــر، 
ــد  ــث الشــيعي، نق ــة، مصــادر احلدي ــح النســخ اخلّطّي ــرازي، تصحي اخلــّزاز ال

ــل الربيعــي. ــد كاظــم املوســوي، عقي الكتــاب، حمّم
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کــه  کار در امــور فرهنگــی دو چنــدان؛ چــرا  کار تکــراری زشــت و ناپســند اســت و قبــح ایــن  در هــر حرفــه ای 

کار تکراری در عرصۀ  ی زمین مانده بسیار است. در این میان  کاِر رو سرمایه گذاری در عرصۀ فرهنگ اندک و 

احیای میراث مکتوب خطایی نابخشــودنی اســت و هیچ توجیه و بهانه ای از مرتکب آن پذیرفتنی نیســت؛ 

گروه اندکــی از جامعۀ  کــه کتاب هــای خطی بســیاری نیــاز به تصحیــح و تحقیق دارنــد و از طرف دیگــر  چــرا 

فرهنگی خواهان این دســت از کتب هســتند. با این همه گاهی انســان ناچار به کار تکراری می شــود، آن هم 

یشه های فکری و عقاید یک مکتب در ارتباط باشد. کتابی مستقیم با ر که  زمانی 

یــث کهن حدیثی شــیعه که خوشــبختانه بــه طور کامل به دســت ما رســیده به نام  چنــدی قبــل یکــی از موار

»الکفایة في النصوص علی االئمة االثني عشر«، تألیف ابوالقاسم علی بن محمد خّزاز رازی )از علمای قرن 
پنجم قمری( مجددًا تصحیح و منتشر شد.

که از منابع بسیار مهم حدیثی شیعه شناخته می شود، جنبۀ کالمی آن بر جنبۀ حدیثی اش غلبه  این کتاب 

کتاب یکی از مهم ترین دغدغه های عقیدتی جامعۀ شیعه در سدۀ اول  که مؤلف با تألیف این  دارد؛ از آنجا 

کبری، یعنی اثبات تواتر روایات ائمۀ اثنی عشر را پاسخ داده است. غیبت 

ی اساس تألیف خود را روایات اهل سنت  کرده است. و کتاب خود را به شکل بدیعی در ۳۹ باب تنظیم  او 

از صحابه قرار داده است و در این مسیر ۲۸ باب اول کتاب را به روایات ۲۸ تن از صحابه از رسول خدا)ص( 

در نــّص بــر ائمۀ اثنا عشــر اختصــاص داده و در ادامه در یازده باب به روایاتی از امامان شــیعه در موافقت این 

اخبار پرداخته است.

که بیشــتر مشــایخ دوازده گانۀ مؤلف از محدثین شناخته شــدۀ شــیعه به شــمار می آیند، ولی  درســت اســت 

یان اهل ســنت بازمی گردند.  کتاب، در طبقات بعد از مشــایخ مؤلف به مشــایخ و راو بیشــتر اســانید روایات 

بــه همیــن دلیــل و بــه علت عدم ذکــر این اســامی در کتب رجالی و اســانید روایــات شــیعه و در نتیجۀ عدم 

شــناخت بعضــی از ایــن نام ها توســط کاتبان شــیعی کتاب ما، تصحیفــات و اغالط فراوانی در اســانید این 

کتــاب راه یافتــه اســت تــا آنجــا که برخــی از نام های مندرج در اســانید مجهــول مانده و به دلیــل جهل روات 

کتاب در زمرۀ روایات ضعیف به شمار می آیند. یادی از روایات  بخش ز

کتــاب »کفایــه« اولیــن بار توســط مرحوم ســیدعبدالطیف کوه کمره ای در ســال 1401 قمری )یعنی ۳7 ســال 

گر کســی  ی در تصحیح خود از ســه نســخۀ خطی بهره برده اســت. متأســفانه ا قبل( تحقیق و منتشــر شــد. و

کتاب  که از متن  یادی  گذشــته از عبارات ز که  کند با خواندن چند ســطر متوجه می شــود  به متن آن مراجعه 

که نادرست بوده را در متن آورده و صواب آن را در  کمره ای در بسیاری از موارد، عبارتی  افتاده است، مرحوم 

کرده است.             پاورقی ضبط 

کتاب مجددًا )در سال 14۳0 هجری/ 1۳۸7 شمسی( با تحقیق و تصحیح آقایان محمدکاظم موسوی  این 

و عقیل ربیعی از ســوی انتشــارات »دلیل ما« منتشــر شــد. نگارندۀ این ســطور در وهلۀ اول بسیار خوشحال و 

سّیدحسن موسوی بروجردی

ئمة  الکفایة في النص علی اال
االثني عشر؛ علی بن محمد خزاز 
کاظم  رازی؛ تصحیح محمد 
موسوی و عقیل ربیعی، قم: دلیل 
ما، 1387.
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نقدهای تحقیقی
کتاب، بسیاری از معیارهای علمی  که محققین این  گفت  می توان 

و پژوهشــی تصحیــح متــون کهن را رعایــت نکرده انــد. در این گفتار 

کــه نقدها را در چنــد بخش بــا آوردن مثال بیان  ســعی بر این اســت 

کنیم. موارد مورد نقد در شش بخش دسته بندی شده است:      

1. عدم جستجو دربارۀ نسخه های خطی

کفایه   ۲. اشتباه در تشخیص و انتخاب نسخۀ 

کتاب  ۳. نام گذاری نادرست 

4. ضبط نادرست اسماء در اسانید

کاستی در استخراج منابع.  .5 

۶. نواقص مقدمه تحقیق

1. عدم جستجو در نسخه های خطی
اولین قدم در تصحیح و تحقیق یک متن کهن بهره گرفتن از بهترین 

نســخه های خطــی آن اســت. اساســی ترین نکتــه نیــز در انتخــاب 

نسخه، قرب عهد زمانی آن با صاحب اثر است. پژوهشگران عرصۀ 

میــراث مکتــوب در این راســتا دچار مشــکالت عدیده ای هســتند؛ 

کنده بوده  کتابخانه های مختلــف پرا که نســخه های خطــی در  چرا 

کشور تمرکز ندارند. بسیاری  و در یک مکان یا یک شــهر و حتی یک 

از نسخه ها فهرست نگاری نشده و فهارس نسخه های فهرست شده 

نیــز در دســترس نیســت. متأســفانه مــا یــک بانــک جامــع از فهارس 

کتابخانۀ فیزیکــی چه نرم افزاری  نســخه های خطی ـ چه به صــورت 

کمک آن به تمام نســخه های فهرست شــده دسترســی  یم تا به  ـ ندار

داشته باشیم.            

ولــی بــا ایــن حــال دســت نیافتن بــه نســخه های نفیس معرفی شــدۀ 

یــک اثــر بــه این دلیــل که فهــارس آن در اختیار نیســت یا دسترســی 

بــه آن دشــوار اســت، هرگــز قابل پذیــرش بــرای محققیــن ایــن عرصه 

نخواهــد بــود؛ بــه همان دلیــل که مهم تریــن بخش تحقیــق یک متن 

دست یافتن به نسخه های مفید و نفیس اثر است، واال هر کس از هر 

کتابی را شبه تحقیقی  جا با جمع کردن چند نســخۀ خطی می تواند 

کرده و منتشر نماید.            

کتــاب »کفایة االثــر« و در جمــع آوری و بررســی  متأســفانه در چــاپ 

مهم ترین نسخه های خطی آن کوتاهی های آشکاری صورت گرفته. 

که یکی از این  محققین این اثر از شش نسخۀ خطی بهره جسته اند 

گاهی به  نســخه ها اساســًا نســخۀ کتاب کفایه نیســت و آنها بدون آ

که در ادامه  کفایه قرار داده انــد  ایــن نکتــه آن را در عداد نســخه های 

ق به قرن یازدهم 
ّ
یم. باقی ها نسخه ها نیز متأّخر و متعل به آن می پرداز

گروهی در این بازار وانفســا و عدم اقبال ناشــران  خرســند بود از آنکه 

بــه انتشــار میــراث کهن امامیــه، کمر همت بســته و اقدام به انتشــار 

کرده اند و از طرف دیگر مشعوف از  سلسله مصادری از منابع شیعه 

گران سنگ و حسن انتخاب ... .  احیا و تحقیق این اثر 

و  کاســتی ها  بــا  کتــاب  بــه  گــذرا  بــا مالحظــه ای  تعجــب  کمــال  بــا 

کــه در تحقیــق و  اشــتباهات روشــی و تحقیقــی در آن روبــرو شــدم 

گران بها و منابع فکری اولیۀ اسالمی  یث  تصحیح این دست از موار

امــری نابخشــودنی بــه شــمار می آیــد. مدتــی از ایــن امــر گذشــت تــا 

چندی قبل فرصت شد نگاهی دقیق تر به نوع و کیفیت تحقیق این 

کتاب داشته باشم و مالحظات خود را در این یادداشت جمع  آوری 

کوتاه بر تحقیق این اثر شــریف به دوســتانمان  کرده و با عنوان نقدی 

در این مرکز عرضه نمایم تا شــاید امثال این مالحظات را در تحقیق 

ســایر مصــادر در حــال تحقیقشــان بــه کار بــرده و آثاری بــا بهره وری 

بهتــر و در خــور جامعۀ علمی عرضه نمایند. دســت آخر و با توجه به 

این اخطا بهانه ای شــد تا ما بار دیگر در »کتابخانۀ عالمۀ مجلســی، 

مرکــز تحقیــق و پژوهش میراث مکتوب شــیعه« در قم بار این کتاب 

را به روشــی دقیق تر و به شــکلی کامل تر تحقیق و تصحیح کرده و در 

اختیار پژوهشگران حوزۀ امامت قرار دهیم.
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نسخه سوم
نســخه ای اســت به خامۀ محدث و فقیه مشــهور مرحــوم حّر عاملی 

کــه توســط خــود او نیــز تصحیــح و مقابله شــده و پایان آن  )1104ق( 

نیز مختوم به ختم مبارک او اســت. این نســخه نیز در آستان مقدس 

رضوی در مشــهد مقدس فهرســت و حفاظت می شود و در دسترس 

تمام محققین و پژوهشگران و مؤسسات علمی و پژوهشی است.

نسخه چهارم
که تصویر  کتابخانه مجلس شــورای اســالمی در تهران است  نســخۀ 

آن بــه صــورت آنالیــن و مجانــی در اینترنــت یافــت می شــود. ایــن 

که از مخطوطات قرن دهم هجری قمری است دارای مزیتی  نســخه 

که ما آن را فقط در نسخۀ اول کتاب یافتیم. البته  اســتثنایی اســت 

ی آن کتابت شده است  این مزیت به نسخۀ اصلی که نسخه ما از رو

که نسخۀ اصل متعلق به قرن ششم هجری بوده  بازمی گردد. از آنجا 

که آن نیز مانند نســخۀ اول در ســنت سماع و قرائت فقها و محدثین 

شناخته شــده و بــارز آن عصر تصحیح و مقابله شــده و دارای نصی 

که تا به حال شــناخته و  اســتثنایی از ســماع و اجازۀ نســخه اســت 

معرفــی نشــده و کاتب دانشــمند و فهمیدۀ نســخۀ مــا، آن را به عینه 

ی نســخۀ خــود انتقال داده اســت. این نســخۀ اصل ما توســط  بــر رو

الشریف السید ضیاء الدین ابوالفتح محمد بن محمد بن الجعفریة 

که به استثنای یک یا دو نسخه، دیگر نسخه ها ویژگی  به بعد اســت 

که نســخه های بســیار  و مزیــت خاصی ندارند.   این در حالی اســت 

معتبر از کتاب »کفایة  االثر« در فهارس نسخه های خطی معرفی و در 

دســترس محققین اســت در این چاپ از آنها اســتفاده نشده است 

که در اینجا به بعضی از آنها اشاره می شود:          

نسخه اول
کتابــت آن متعلق به ســال  مهم تریــن و کهن تریــن نســخۀ ایــن اثر که 

5۸4ق اســت، در ایــن تحقیــق اســتفاده نشــده اســت. ایــن نســخه 

از جهــات متعــددی دارای اهمیــت اســت؛ از آن جملــه می تــوان بــه 

کــه در همــان قرن ششــم هجــری به  اجــازات و بالغــات تصحیحــی 

خط مبارک بزرگ ترین مشــایخ شــیعه بر روی آن آمــده، نام برد؛ اجازۀ 

سماع و قرائت شاذان بن جبرئیل قمی به خط خودش پس از قرائت 

کامــل کتاب توســط محمــد بن عبداهللا بــن علی ابن زهــره حلبی در 

حضــور پــدرش کــه در این اجــازه طریــق روایت کتاب تــا مؤلف آمده 

که آن را از باقی نسخه های این  است. نکته مهم دیگر در این نسخه 

کتاب متمایز می کند، تصحیح و مقابلۀ آن توســط ابن ادریس حلی 

صاحــب کتاب »ســرائر« اســت. او این نســخه را با نســخۀ اصل )بنا 

بر صریح تعبیرش( مقابله کرده. این نســخه بعدها در اختیار شــهید 

اول محمد بن مکی عاملی )7۸۶ق( و سپس در خدمت ابن خاتون 

عاملــی قرار گرفته اســت و خطــوط همه این دانشــمندان بر روی این 

نسخه آمده است و این همه بیانگر اصالت این نسخه است.

گــزارش وجــود این نســخه در کتابخانۀ آل ســلیمان در لبنــان در آثار 

متعــددی چــون »اعیان الشــیعة« آمده اســت و مرحوم سیدمحســن 

کرده  کامل نقــل  ی ایــن نســخه را بــه طــور  امیــن نصــوص وارده بــر رو

اســت. محققیــن ایــن کتاب بــا آنکه تصویر ایــن نســخه در ایران در 

دســترس است، نه اینکه از آن استفاده نکرده اند، بلکه در تصحیِح 

که مورد تشــکیک بعضــی از متأخرین  کتــاب به خزاز قمــی  نســبت 

واقــع شــده نیز از این نصــوص و طرق روایتی شــاذان و بنی زهره بهره 

نبرده اند.

نسخه دوم
ی نســخۀ ســابق  کــه ظاهــرًا از رو نســخۀ مــوّرخ ســال ۸5۲ق اســت 

کتابــت، مقابلــه و تصحیح شــده اســت. کاتب این نســخه تصریح 

یس مقابله  که نســخۀ اصل او با نســخۀ اصل توســط ابن ادر می کند 

شــده است. خوشــبختانه این نســخه در کتابخانۀ آیت اهللا مرعشی 

کــه دیگر نیــازی بــه معونه و  نجفــی )رحمــه اهللا( نگهــداری می شــود 

مشقت سفر به خارج از ایران و یا حتی شهر دیگر را نداشت.      
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کرده اند. کفایه قلمداد  کتاب 

کهن از نســخه هایی  کــه عادتًا در تصحیح متون  الزم به تذکر اســت 

کتاب اصل هســتند و مزیتــی خاص چون  ی مختصــری از  کــه حاو

قدیمی بــودن داشــته باشــند اســتفاده می شــود، ولــی نــه بــه عنــوان 

کار تصحیح و نسخۀ اصلی تصحیح، بلکه به عنوان نسخۀ  اساس 

که تنها در موارد الزم به این گونه از نســخه ها فقط  کمکی  تکمیلی و 

مراجعه می شــود. دلیل این مطلب نیز روشــن اســت. از آنجا که این 

گانه و مستقل هستند و تنها به  کتابی جدا دست نسخ در حقیقت 

کتــاب اصلی بســنده کرده اند، بنابرایــن نمی توان از  بخشــی از متــن 

کتاب بهره برد.       آنها در تصحیح تمام متن 

از ســویی دیگــر نگارندگان ایــن قبیل از کتب معلوم نیســت چگونه 

کتاب اصل را تلخیص کرده باشــند. ممکن اســت نگارنده عالوه بر 

کرده باشــد یا در نقل بعضی از  تلخیص تصرفاتی در متن اصلی هم 

بخش های کتاب چیزی را از آن کاسته یا بر آن افزوده باشد. از این رو 

نمی توان به این دست از نسخ در تصحیح به طور کامل اعتماد کرد، 

امــا چنان که گفته شــد محققیــن محترم کتاب کفایــه غافل از نکتۀ 

کرده اند.             مذکور این نسخه را »کثیرة السقطات« معرفی 

در مقدمــۀ نســخۀ مــورد بحــث، نگارنــده به صراحــت با عبــارت: »و 

ــة الدالة علی إمامــة األئّمة االثنی 
ّ
بعــد فهذه رســالة و جیــزة في األدل

کتابی مستقل است و نه  که در پی نگارش  عشر ...« نشان می دهد 

کتــاب عالوه بر نقل  کفایه. محققین ارجمند این  استنســاخ نســخۀ 

کتاب  ایــن عبــارت در مقدمه خود، باز این نســخه را از نســخه های 

که در رابطه با آیات دال بر امامت  کتاب  کفایه دانســته و بخش اول 

کتاب آورده اند. ائمه )ع( است را در ابتدای 

هر چند خود محققین به این نتیجه رسیده اند که بخش اول این نسخه 

بــه خامــۀ خزاز قمی نیســت، امــا باز ایــن بخش را بــه عنوان نوشــته ای 

از کاتــب نســخۀ کفایه یــا یکی از علمــا آورده انــد و نــگارش این چنین 

مقدماتی را »عادت جاریه بین علما« دانسته اند! و ای کاش نمونه های 

دیگری از این »عادت جاریه« را برای ما ذکر می کردند!

در حقیقــت با این اشــتباه یکی از کتب و رســاله های تراثی کهن در 

البــه الی تحقیــق آنهــا گم شــده اســت. بهتر بــود دربارۀ نگارنــدۀ این 

کتابی از میراث شــیعه با عنوان مســتقلی  رســاله تحقیق می شــد تــا 

کتابی مخفی بماند. منتشر شود، نه آنکه در میان مقدمۀ تحقیق 

کتاب 3. نام گذاری نادرست 
یادی فقط  در تحقیقات و پژوهش های معاصر، سطور و صفحات ز

الطوســی العلوی الحســینی الحلی الحائری در سال 571 هجری از 

مشــایخ ســید راوندی و ابن المشهدی ســماع شده است و او سماع 

که  کتاب نوشــته اســت. جالب اینجاســت  را بر پشــت صفحۀ اول 

طریــق ایــن روایت و ســماع به طور کل تا خود مؤلــف با طریق روایت 

شاذان بن جبریل کاماًل متفاوت است که بیانگر تداول و انتشار این 

کتاب در بین قدمای مشایخ شیعه است.      

ابن الجعفریة از مشــایخ بســیار مشــهور شــیعه در قرن ششــم هجری 

بــارزی در انتقــال  بــوده و نقــش بســیار  کن  کــه در حلــه ســا اســت 

میراث هــای مکتــوب امامیــه را در این قرن ایفا کرده اســت، از این رو 

نــام او به وفــور در اجــازات قرن ششــم هجری به چشــم می خورد. ابن 

ئد الجمان و صفدی )7۶4  کتاب قال الشــعار موصلی )۶54ق( در 

کــه همگــی در حلــه  ق( در الوافــی بالوفیــات، احــوال اوالد او را نیــز 

کن بوده اند آورده اند. سا

یم  کــرده و ما نســخه هایی دار کــه او ســماع و قرائت  کتبــی  از جملــه 

ی اصل این کتب ضبط شــده اســت،  کــه طــرق او در منابــع یا بــر رو

می توانــم از صحیفه ســجادیه، العمــل فی الیوم و اللیلة طرابلســی و 

معدن الجواهر کراجکی )44۹ق( و مؤلفات شــیخ طوســی و مفید و 
قدمای امامیه نام ببرم.

ایــن فقــط گوشــه ای از غفلت هــای نسخه شناســی ایــن تحقیــق بــه 

که باعث کاسته شــدن از ارزش علمــی تحقیق این اثر  شــمار می آید 

می گردد.      

کفایه 2. اشتباه در تشخیص و انتخاب نسخۀ 
کتابخانۀ  کفایه نســخۀ  کتاب  کهن ترین نســخه های خطی  یکــی از 

خــط  بــه  نســخه  ایــن  اســت.   1۹ شــمارۀ  بــه  خوانســاری  فاضــل 

کــه آن را بــه ســال ۸7۲ در »یعقــوب  شــمس الدین حســینی اســت 

کــه از  کتــاب  کــرده اســت. محققیــن محتــرم ایــن  کتابــت  محلــه« 

توضیحــات  در  کرده انــد،  اســتفاده  خــود  تحقیــق  در  نســخه  ایــن 

کتاب  که این نســخه اقدم نسخ  گزارش داده اند  نسخه شناســانۀ آن 

است، ولی احادیث بسیاری از آن افتاده است.      

کــه در واقع این نســخه،  بعــد از مراجعــه بــه ایــن نســخه روشــن شــد 

کفایه نیســت، بلکه رســاله ای کالمــی در اثبات  نســخه ای از کتاب 

کــه مؤلــف آن را در دو بخش آیات  امامــت ائمۀ اثنا عشــر)ع( اســت 

کتاب  کرده اســت و در بخش روایات مختصری از  و روایات تنظیم 

کــرده  کتــاب صرف نظــر  کفایــة را آورده و از نقــل بســیاری از روایــات 

اســت. متأســفانه مصححین به اشــتباه این نســخه را از نسخه های 
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کتاب اختصاص داده می شود. اهمیت آن نیز بر دانشوران و پژوهشگران روشن است.  به بحث و بررسی نام 

که تحقیق در این اسامی، ما را به انتساب  گونی تعبیر شده  گونا کتابی به عناوین  گاهی در منابع مختلف از 

یخ و موارد دیگر راهنمایی می کند. کتاب کفایه نیز بیرون از این  کتــاب بــه مؤلــف آن و اعتنا به آن در طول تار

کتاب  قاعده نیســت. در تحقیق مــورد بحث این 

بــا عنوان »کفایة االثر فی النّص علی االئّمة االثنی 

عشــر« منتشــر شــده اســت. درست اســت که این 
کوتاه دربارۀ عنوان  دوســتان در مقدمۀ خود بحثی 

کرده انــد، امــا ایــن بحــث در مســیر  کتــاب مطــرح 

که  اصولی و درســت قرار نگرفته و در نهایت نامی 

در قرون اخیر بر کتاب نهاده شــده را جایگزین نام 

کرده اند. کتاب  اصلی 

کتــاب بــه »الکفایة في  متقدمیــن همگــی از ایــن 

کرده اند.  النصــوص علی عدد األئّمــة)ع(« تعبیــر 
ی نسخۀ شاذان بن جبرائیل  همین عنوان نیز بر رو

کــه پیــش از ایــن از آنهــا  و نســخۀ ابــن الجعفریــه 

ســخن گفتیــم آمــده اســت. همچنیــن در نســخۀ 

کــه متعلــق به قــرن یازدهم  شــیخ حــر )رحمه اهللا( 

اســت نیز همین عنوان نقش بســته، اما در بعضی 

از منابع متأخِر قرن یازدهم به بعد این عنوان تغییر 

کــرده و از آن بــه »کفایــة االثر فــی النّص علی  پیــدا 

االئّمة االثنی عشر)ع(« یاد شده است.      

ظاهــرًا این تغییر نام از »الکفایة« به »کفایة االثر« به 

کتاب استاد  کتاب با  دلیل شــباهت موضوع این 

کتــاب، ابــن عّیــاش جوهــری )401 ق(  نویســنده 

بــا عنــوان »مقتضــب االثر فــی النّص علــی األئّمة 

االثنی عشر« باشد.

کتاب  از طــرف دیگــر بــا مالحظــۀ عناوین ابــواب 

کلمــۀ صحیــح در  کــه  شــکی بــرای مــا نمی مانــد 

کتــاب همان »النصوص« باشــد نه  عنــوان اصلی 

کــه مؤلــف در تمام عناویــن ابواب  »النــّص«؛ چرا 

ــی اهلل علیه وآله( 
ّ
ید بن أرقم عــن النبي )صل کتــاب ایــن تعبیــر را تکــرار نمــوده و می گویــد: »باب ما جاء عــن ز

فــی النصــوص علــی األئّمة االثني عشــر )علیهم الســالم(« و احتمــااًل این قطعــه از نام کتاب نیــز از تبادر نام 

که در برخی از منابع  کفایه منتقل شده است؛ همچنان  کتاب  »مقتضب االثر فی النّص علی االئمة ...« به 

کرده اند. کتاب »کفایه األثر« به »مقتضب األثر« یاد  به اشتباه از 

کرده اند  که از مؤلف بوده و قدما از آن تعبیر  کتاب، نام اصلی  گرامی در نام گذاری  بنابراین بهتر بود محققین 

ی جلد آن می آوردند. کتاب انتخاب و بر رو را برای 

که صورت  کتابخانۀ مجلس شورا  نسخۀ 
کفایه خزاز توسط ابن  کتاب  اجازۀ روایت 
الجعفریه در سال 571 هجری قمری بر روی 
آن آمده است
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4. ضبط نادرست اسامی مذکور در اسانید
گذشت مشایخ دوازده گانۀ مؤلف از محدثین شیعه به شمار می آیند، اما بیشتر اسانید  چنان که پیش از این 

یان اهل ســنت بازمی گردنــد؛ چرا که مؤلف  روایــات کتــاب، در طبقات بعد از مشــایخ مؤلف به مشــایخ و راو

یان اهل ســنت یا  بنــا داشــته بــرای اثبــات ادعای خود، بیشــتر از احادیثی اســتفاده کند که در ســند آنها، راو

یان مشــترک بین فریقین باشــد و در نهایت به یکی از صحابه منتهی شــود. به همین دلیل و به علت عدم  راو

کاتبان شــیعه، تصحیفات و اغالط فراوانی در اســانید این کتاب وجود دارد تا  شــناخت این اســامی توســط 

کــه در نهایت باعث  کــه برخــی از نام هــای مندرج در اســانید، مجهول و به شــکلی مغفول باقــی مانده  آنجــا 

ضعف این روایات شده است.      

از ســویی دیگــر بر کســی مخفی نیســت که یکــی از مهم ترین وظایف پژوهشــگران میراث مکتــوبـ  آن هم در 

کفایه ـ مراجعــۀ کلمه به کلمۀ نصــوص و مطابقــت آن با منابع و مصــادر و بیان  کتــاب  کتابــی ماننــد  ســطح 

صحــت  و ســقم آنهاســت؛ به ویــژه در کتــب حدیثی که در آن سلســله اســانید روایات ذکر شــده اســت، باید 

که ممکن اســت برای خوانندگان ـ حداقل به  یان تا آنجا  صحت ضبط تک تک این نام ها بررســی شــود و راو

اندازۀ ضبط صحیح در هامش ـ شناخته شوند.

کــه محققیــن محتــرم ایــن کتــاب دقــت بیشــتری در بررســی رجــال آن انجــام می دادنــد که  انتظــار می رفــت 

که بــرای نمونه به برخی از  متأســفانه ایــن طور نشــده و بیش از 100 مورد خطا در اســانید ایــن چاپ وجود دارد 

آنها اشاره می شود:

آدرسنام درستنام نادرست

ص 75، خ 1 و ۲أبو سلیمان أحمدأبو سلمان أحمد

ص 75، خ 4حمید األعرجعبدالحمید األعرج

ص ۸۳ خ 5الحسین بن محّمد الحّرانيالحسین بن محّمد الجواني

ص ۸4، خ ۲أحمد بن عبیداهللا بن محّمد بن عّمارأحمد بن عبداهللا بن محّمد بن عمارة

ص ۸4، خ 5عبیداهللا بن عبدالکریمعبداهللا بن عبدالکریم

لي، عن أبي بکر الراهبي
َ

لي أبوبکر الداهريعبداهلل بن حکیم الُهذ
َ

ص ۸5، خ ۳عبداهللا بن حکیم الُهذ

ص ۹۳، خ ۲محّمد بن غالب بن حربمحّمد بن غالب بن الحارث

ص 10۲، خ 7سیف بن عمرسیف بن عمیرة

ص 111، خ 1سعید بن َعْمروسعید بن ُعَمر

ص 1۲۹، خ 5علي بن محّمد بن مّتویهعلي بن محّمد بن متولة

ص 1۲۹، خ ۶نصر بن عبدالرحمن الوّشاءنصر بن عبداهلل الوّشاء

ص 1۳5، خ 5الحسن بن أحمد بن أبي شعیبالحسن بن محّمد بن أبي شعیب

ص 1۳5، خ 5مسکین بن بکیر عن أبي بسطاممسکین بن بکیر أبو بسطام

ص 14۳، خ 11أحمد بن مهدي بن صدقةأحمد بن محّمد بن صدقة

ص 144، خ ۶الشیبانيالسنائي

ص 144، خ 7محّمد بن عوفمحّمد بن عرفة
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آدرسنام درستنام نادرست

ص 14۶، خ ۶محّمد بن عبدالرحیممحّمد بن عبدالرحمن

ص 15۸، خ 1ابن أبي الزنادأبي الزناد

ص 171، خ ۳عمر بن سعد الَحَفريعمر بن سعد المقري

ص 17۲، خ 1۳أبو إسحاق الهاشميبن إسحاق الهاشمي

ص 17۹، خ ۲أحمد بن محّمد عن جعفر بن عبداهللاأحمد بن محّمد بن عبداهللا بن جعفر

ید بن حّسان ص 17۹، خ ۳یزید بن حّیانز

ص 1۸0، خ ۳داود بن زهیرداود بن زاهر

ص 1۸7، خ ۲علي بن ُعْقبةعلي بن ُعتبة

ص 1۸۸، خ ۹الرّزازالرازي

َطويأبو أحمد الطوسي
َ

ص 1۸۹، خ 1أبو أحمد الّش

ص 1۸۹، خ ۲محّمد بن یحییمحّمد بن نجي

ص ۲1۶، خ ۳الحسین بن الهیثمالحسین بن أبي الهیثم

ص ۲1۶، خ 10حسین بن معاذ بن مسلمحبشي بن معاد، عن مسلم

ص ۲۳۲، خ ۳الحسین بن أبي بردةالحسین بن أبي برد

ص ۲۳۲، خ 4یحیی بن منقذیحیی بن منقد

ص ۲۳۲، خ ۹الحسن بن یحیی الُخَشنيالحسن بن یحیی الحسني

ص ۲۶7، خ 4سهل بن صقیرسهل بن صیفي

ص ۲71، خ 5حّر بن عبداهللاحریز بن عبداهللا

این گوشــه ای از اشــتباهات محققین این کتاب در تصحیح و اصالح اسانید این کتاب است که بعضًا نام 

کیفیت اختالف نسخه ها و تصحیفات ناسخین  صحیح آن را در بین نسخه ها پیداشدنی است یا از نوع و 

کتب رجالی نام درست آن استخراج شدنی است. کمک اسانید دیگر و  و با 

ی در متن درســت ثبت شــده، ولی در پاورقی به نام دیگری هم اشــاره شــده که  در بســیاری از موارد نیز نام راو

ی ذکر شــود؛ همچنان که در برخی موارد  ناشــی از اختالف نسخه هاســت و انتظار بر این بود که ترجمۀ آن راو

شــده اســت، ولی متأســفانه در بســیاری از موارد هیچ اشاره ای به ترجمۀ آن فرد نشــده است که نشان دهندۀ 

مجهول بودن او در نزد محقق محترم است.      

تمام این موارد گویای آن است که این کتابـ  به حّقـ  نیازمند تحقیق مجددی است تا بر اساس نسخه های 

کتــاب در متــن و پاورقی  قدیمــی آن و بررســی ســند احادیــث پرداختــه شــود تــا تصحیفات و اغالط اســانید 

اصالح و درست آن ضبط و ثبت شود.
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کاستی در استخراج منابع  .5
روش استخراج روایات در منابع کهن بسیار دقیق است و مکانیزمی پیچیده دارد که دقت و ظرافت خاصی 

که مطالب را از منابع بســیار متأّخر و متعلق  را می طلبد. در بعضی از تحقیقات میراث قدیم دیده می شــود 

بــه قــرن یازدهــم قمــری به بعد اســتخراج می کنند. این در حالی اســت که خود این منابع مطلــب را از کتاب 

کار مترتب  که نتیجه و فایدۀ چندانی بر این  کرد  کرده اند. شاید بتوان این ادعا را  اصلِی در حال تحقیق نقل 

گر روایات از منابع و مصادر قبل از قرن دهم  نیست. بله ا

اســتخراج شــود، شــاید فایدۀ اندکی بر آن تعریف نمود و 

گرچه مؤلف مطلب را از کتاب در حال تحقیقمان نقل  ا

کــه منابع قدیــم و متعلق بــه قبل از  کــرده باشــد، از آنجــا 

قرن دهم دارای اهمیت ویژه ای هســتند؛ مانند اختالف 

کارآمد است. این در حالی  گاهًا بسیار مفید و  الفاظی، 

کهــن از منابع متأخِر  که اســتخراج روایــات منابع  اســت 

متعلق به قرن دهم و یازدهم که انفجاری در زمینۀ تکثیر 

میــراث در آن برهــه اتفاق افتاده اهمیــت چندانی در آن 

دیده نمی شود.

آنچــه جملگــی بــر آن اتفاق نظــر دارنــد، اســتخراج اخبار 

و احادیــث از منابعــی قدیم تــر یــا حداقــل معاصر مؤلف 

یســته،  گــر ناقل بعــد از مؤلــف ما می ز اســت یــا حداقــل ا

امــا در نقــل خود طریق و ســندی غیر از مؤلف ما داشــته 

کــه دلیل اصلی در اســتخراج منبع در کتب  باشــد؛ چرا 

یخچۀ مطالب قبل و بعد از صاحب  قدما آشــنایی با تار

اثر اســت و شــناخت ارزش روایات به وســیلۀ شــناخت 

یک تــر  بار مــو  از  نــکات  اینجــا  در  البتــه  دیگــر.  اســانید 

گنجایش بیان آن را  کوتاه  گفتار  که این  بســیاری اســت 

کلی در این زمینه پرداختیم.       ندارد و ما فقط به مطلبی 

در  نقصــان  کفایــه  کتــاب  تحقیــق  نواقــص  از  یکــی 

کتاب  اســتخراج منابع آن است. البته محققین محترم 

که اشــاره شــد توجه داشــته و به دنبال تکثیر  به نکته ای 

منابــع بالفایــده در اســتخراجات خــود نبوده انــد. با این 

گیر و دقیق تر را انجام می دادند  گر جستجویی فرا احوال ا

کامپیوتری  و صرفًا به دنبال منابع موجود در نرم افزارهای 

کتــاب را بــا  نبودنــد، می توانســتند حداقــل 1۲ حدیــث 

کــه بــر آن وجــود دارد از منبعــی  یــادی  حساســیت های ز

کفایه ـ یعنی در نیمۀ قرن ســوم  کتاب را به نزدیک به دو قرن قبل تر از مؤلف  که ســابقۀ اخبار  کهن  بس مهم و 

کتــاب کفایــه که در هیچ یــک از منابع قبل از خــزاز قمی یافت  بازمی گرداندنــدـ  برســانند. تعــدادی از اخبــار 

نمی شــود، در کتاب »اثبات الرجعة« منســوب به فضل بن شــاذان نیسابوری )متوفای ۲۶0 قمری( وجود دارد 

کتــاب »اثبات الرجعــة« در حال حاضر  کــه مــورد غفلت دوســتان محقــق این کتاب قرار گرفته اســت. اصل 

کتابخانۀ آیت اهلل مرعشی نجفی با  نسخۀ 
که با نسخۀ ابن  کتابتی 852 قمری  تاریخ 

ادریس حلی مقابله شده
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مفقود می باشد، ولی بخش بزرگی از آن را مرحوم سیدمحمد میرلوحی حسینی اصفهانی )زنده در 10۸5ق( 

کرده اســت. البته منابع دیگری هم در بعضی از روایات  کتاب »کفایة المهتدي فی معرفة المهدي« نقل  در 

کتفا می کنیم. که ما به همین مقدار ا یافت شد 

6. نواقص مقدمه تحقیق
یادی  کتاب در مقدمه تالش ز محققین محترم 

کرده انــد تا اقــوال و نظرات بــزرگان را دربارۀ خّزاز 

کننــد، ولی در  کفایه جمع آوری  کتــاب  قمــی و 

کــه از ارکان  مهم تریــن بخــش مقدمــۀ تحقیــق 

اصلــی آن بــه شــمار می آیــد، خصوصــًا در ایــن 

کهــن، دقــت الزم را مصــروف  دســت از منابــع 

نکــرده و در ذکر نام مشــایخ مؤلــف که احادیث 

گردان  کتــاب توســط آنهــا روایت شــده و نیز شــا

کرده  ی روایــت  کتــاب را از و که همیــن  مؤلــف 

کتب اجــازات آمده  و اســامی آنهــا در البــه الی 

کــه در مقدمۀ کتاب  نقــص دارند. از مشــایخی 

از آنها نام برده نشده این افراد هستند:

1. أبو الحسن محّمد بن الحسن بن الحسین 
بن أّيوب القّمي

خــّزاز به واســطۀ او از بزوفری در حدیث شــمارۀ 

که  کفایــه روایت می کند. او همانی اســت   1۲۹

یادی از کتاب های »اصول الستة عشر«  تعداد ز

کرده  که بارها منتشــر شده را از تلعکبری روایت 

کتاب هــا مکررًا  اســت و نــام او در ابتــدای ایــن 
تکرار می شود.      1

َویه الرازي )زنده در  2 . علــی بن محّمد بن َمّتُ
سال 385ق(

کفایــه در ایــن شــمارگان  کتــاب  خــزاز از او در 

روایــت نقــل می کنــد: 1۹ و ۳۸ و 4۸ و ۶۹ و ۸1 

و 1۲7 و 174. مشــایخ ابــن متویــه نیــز در ایــن 

شمارگان از این قرار: ابوالحسن علی بن محّمد 

ینی )متوّفای ۳۳5ق( از مشــایخ  یه قزو بن مهرو

بغــدادی  عمــر  بــن  محّمــد  ابوبکــر  و  صــدوق 

جعابی )متوّفای ســال ۳55 ق( و ابوعبداهللا محّمد بن احمد بن عبداهللا بن قضاعة اســدی صفوانی )زنده 

یاد بن جعفر همَدانی از مشایخ صدوق. در ۳5۲ق( و احمد بن ز

ی می نویسد:        کتاب التدوین خود آورده و دربارۀ و ینی نام ابن متویه را در  رافعی قزو

1. األصول السّتة عشر، 49 و 137 و 146 و 147 و 252 و 297.

کتابتی  کفایۀ خزاز با تاریخ  کهن ترین نسخۀ 
که روی آن اجازۀ شاذان بن  584 قمری 
جبرائل قمی و خاندان ابن زهره و بالغ 
مقابلۀ ابن ادریس حلی را دارد
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سمع أبا سلیمان محّمد بن سلیمان بن یزید بقزوین، بقراءته علیه سنة ۳۸5ق.۲

3. علي بن محّمد بن السندي الدّقاق
که تمام  ترجمۀ این شخص در هیچ یک از منابع یافت نشد. ولی خزاز ۹ روایت از او روایت می کند. از آنجا 

مشــایخ ســندی دقاق از قم هســتند و در بیشــتر موارد از ابن الولید روایت نقل می کند ظاهرًا او از مشایخ قمی 

خزاز است. نام او در این شمارگان آمده است: 154 و 157 و 1۶۳ و 1۶5 و 1۶۶ و 170 و 171 و 17۳ و 17۸.

4. ابوالحسن علی بن الحسن بن علی بن الحسن البغدادی، معروف بابن الرازي )ت 391ق(
خــزاز از او در کتــاب کفایــه در ایــن شــمارگان روایــت نقــل می کنــد: 50 و ۶۳ و 7۶ و ۸۶ و 14۹. بــا اینکــه ابن 

یســته، ولی در بغداد و در محلۀ قطیعة الربیع ســکونت داشته  الرازی ایرانی اســت و در بلد مؤلف کفایه می ز

و در قبرستان »الشونیزی« مدفون شده است. بنابراین او از مشایخ بغدادی مؤلف ما )خزاز( به شمار می آید. 

ی  ی از عقیقی دربارۀ ابن الرازی ســؤال می کند و او و کتاب خود آورده اســت. و خطیب بغدادی نام او را در 

را توثیــق می کنــد و می افزایــد که ابن الرازی صاحب اصول نیکو و قــدرت حافظه و فهم و معرفت و مکتوبات 
یاد است.۳ ز

کتاب از آنها نام برده نشده این افراد هستند: که در مقدمۀ  گردان خزاز قمی  اما شا

1. ابوالحسن علی بن عبدالصمد بن محّمد التمیمی النیسابوری
بنــا بــر اجــازۀ ابی الفتح محّمــد بن محّمد بــن الجعفریة العلوی الحســینی الحائری به ابــی الفتوح احمد بن 

ســالم بن أبی تغلب الموســوی الحائری در ســال 571هجری قمری تمیمی نیشابوری، کتاب کفایه را از خزاز 

کرده است. قمی بدون واسطه روایت 

2. ابوالمفّضل محّمد بن الحسین بن سعید القمی البغدادی
یان کتاب کفایه به شمار می آید. متن  بنا بر طریق روایت جوینی شافعی به خزاز قمی،4 ابوالمفّضل قمی از راو

فرائد السمطین این چنین است: 
ر ببغداد إجازة عن  عن الشــيخ أبي المفّضل محمد بن الحســين ابن ســعيد القّمي المجــاو

الشــيخ علــّي بن محمد بن علّي الخّزاز صاحب الكفاية، عــن أبي جعفر محمد بن علّي بن 

يه  ... . بابو

این موارد گوشــه ای از نواقص و مشــکالت تحقیق کتاب کفایه به شــمار می آید که تفصیل آن از حوصلۀ این 

نوشــتار خــارج اســت. امیــد آن را دارم که دوســتان خوب و محققین ایــن کتاب از نقدهــای اینجانب دلگیر 

کمترین پذیرا باشند. نشده و آنها را برای اصالح و پیشرفت از این 

2. التدوین في أخبار قزوین، ج 3، ص 416.
یخ بغداد، ج 11، ص 387 و 6261. 3. تأر

4. فرائد السمطین، ج 2، ص  336، 590 و 591.


