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چکیده
رجالشناسان متقدم معموال در شمار کتابهای احمد بن محمد برقی از کتاب الرجاال یااد مایکنناد باا اینهما اباننادی از
نخستین کسانی است ک این انتساب را ب پدر احمد ،محمد بان االاد برقای بااز مایگرداناد حتای کتااب دیاار احماد یعنای
المحاسن را ب پدر منسوب میکند پس از ی ،معاصرانی چون آقابزرگ تهرانای ایان اد اا را با ناو ی دیاار باازگو کردناد
شوشتری با قرائنی چند ،نهایی ترین دیدگاه را مطار کارد الرجاال برقای را با ناواده احماد برقای منساوب دانسات دیادگاه
شوشتری اکنون پذیرفت شده متقن ب نظر میرسد با اینهم اطای در برداشت از بارت برقی در این دالیل جود دارد؛ زیارا
بارت«کتاب سعد» ب کتاب سعد بن سعد اشاره دارد ن کتاب سعد بن بداهلل ک شوشاتری ماد ی اسات تحاریق متقادمان،
انحراف نام برقی ب احمد برقی در کتابهای رجالی نیز شهرت فراگیر احمد برقی از دالیلای اسات کا ن اان مایدهاد ،کتااب
الرجال ب ی تعلق دارد
کلید واژهها :احمد بن محمد برقی ،الرجال برقی ،رجالشناسی ،تاریخ حدیث
 .1مقدمه
رجال برقی کهنترین کتاب رجالی شیع است ک باقی ماندهاست در اینک کدام یک از افراد ااندان برقی ایان کتااب را
نوشتند ،تردید است معموال آن را ب احمد بن محمد بن االد برقی ( 274ق) نسابت مایدهناد نیاکاان احماد برقای ،از شایعیان
کوف بودند ک بعد از قیام قتل زید بن لی (ع) ک تن شدن جدّ برقی در زندان ،ب ق گریختند در منطقا بارقر د سااکن
شدند (نک :نجاشی ،1424 ،ص76؛ طوسی ،1422 ،ص )62با نظار مای رساد بی اتر اانادان برقای در قا در زماره بزرگاان
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دان مندان قرار گرفتند؛ زیرا نجاشی طوسی تنی چند از موها

موزادگان احمد برقی را نام میبرد ک صاحب کتاب ،فقی ،

ادیب در نقل حدیث موثق بودند (نک :نجاشی ،1424 ،ص 335 61؛ طوسی ،1422 ،ص)99
محمد بن ابوالقاس ماجیلوی  ،بزرگ طایف امامی در ق  ،ک فرزندانش از اساتید شیخ صد ق بودند ،داماد احمد
برقی است نجاشی طوسی ب این نسبت نیز اسامی فرزندان ماجیلوی ک تحت تعلی برقی بودند بعدها از بزرگاان نااق ن
ی شدند ،اشاره کردند (نک :نجاشی ،1424 ،ص 353 261؛ طوسی ،1422 ،ص )64از این شواهد برمیآید ک ااندان برقی
در ق  ،ری ،بغداد کوف از بزرگان ل حدیث تاریخ سیره محسوب میشدند؛ ب گونا ای کا بخاش بزرگای از کتابهاای
حدیثی امامی را ب نویسندگان قر ن چهارم پنج قمری منتقل کردند در اسناد طرق نقل این کتابها نام برده شدند
 .2شخصیت احمد برقی
ابوجعفر احمد بن ابو بداهلل محمد برقی را از اصحاب امام جواد امام هادی(ع) (طوسای ،1415 ،ص  )383 373فای
نفس ثق دانستند؛ با اینهم ب سبب نقل بسیار از اساتید ضعیف ا تماد ب ر ایات مرسل ،بار ا اارده گرفتناد (نجاشای،1424 ،
ص 76؛ طوسی ،1422 ،ص )62ب گون ای ک ب سبب همین طعن ایراد ،احمد بن محمد بن یسی اشعری ا را از قا ااارا
کرد؛ هرچند بعدها پ یمان شد از ی ذر اواست (ابنغضائری ،1422 ،ص  )39بیدقتی در نقل از را یان ضاعیف ،ایارادی
است ک بر پدرش محمد بن االد برقی ه

ارد شده است (نک :همو ،ص 93؛ نجاشی ،1424 ،ص )335

 .3انتساب الرجال برقی
نسخ موجود الفهرست ابنندی ک با افتادگی تا حد دی آشفتای همراه است ،الرجال را ب برقیِ پادر نسابت مایدهاد
آقابزرگ تهرانی شوشتری نیز از رجالشناسان معاصر هستند ک این کتاب را گاه ب پدر گاه ب نوادگان احماد برقای نسابت
میدهند بارات این فهرستناار کهن د رجالی معاصر گزارش بررسی میشود
 .1-3ابنندیم
نخستین کسی ک درباره انتساب رجال برقی ب احمد برقی تردید ایجاد کرد ،ابنندی است ی د کتاب «کتاب الرجاال»
«کتاب طبقات الرجال» را در شر حال ابو بد اهلل محمد بن االد برقی نام میبرد (نک :ابنندی  ،1350 ،ص  )276اباننادی
کتاب الرجال را چنین معرفی میکند« :فی ذکر من ر ى ن أمیر المؤمنین (ع)» همچناین طباق دسات ااو اباو لی بان هماام
اسکافی ( 336ق) ،کتاب طبقات الرجال را یکی از ابواب کتابهای المحاسن میداند (همانجا) بنابراین ،ابنندی کتاب م اهور
المحاسن را نیز ب محمد بن االد نسبت میدهد این در حالیاست ک هم رجالیان متقدم شایع  ،المحاسان کتابهاای ناام بارده
شده ذیل آن را ب احمد برقی پسر ،ن محمد برقی پادر ،نسابت مایدهناد (نجاشای ،1424 ،ص 76؛ طوسای ،1422 ،ص )65؛
افز ن بر آن ،هیچیک از رجالیون برای محمد بن االد برقی کتاب رجالی معرفی نکردند
نجاشی محمد بن االد برقی را ادیب آشنا ب تاریخ

لوم رب گزارش مایکناد ناام ه ات کتااب ی را مایآ رد

(نجاشی ،1424 ،ص  )335شیخ طوسی نیز تنها با ذکر «ل کتاب الناوادر» از یاک کتااب ی یااد مایکناد (طوسای،1422 ،
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ص )226ب جز د دلیل یاد شده ،قرین سوم برای ردّ انتساب الرجال ب برقی پدر ،آشفتای متن ابننادی اسات در کتااب ابان-
ندی  ،پس از د او شر حال معرفی محمد بن االد ،حسن بن محبوب سراد معرفی میشود سپس با اداما شار حاال
معرفی کتابهای محمد بن االد پرداات میشود ب نظر میرسد متن د پاره شده یا بخ ی از شر حال فرد دیار در شر حاال
محمد بن االد داال شده است گمان د م قتی تقویت میشود ک نفر بعدی ک شر میشود ،پسر محمد االاد برقای ،احماد
بن محمد بن برقی است (نک :ابنندی  ،1350 ،ص )277
 .3-2آقابزرگ تهرانی
آقابزرگ تهرانی نیز ب تعدد کتابهای رجالی در ااندان برقی ا تقاد دارد ی بنا بار گازارش ابان نادی  ،بار آن اسات کا
برقی بزرگ صاحب کتاب الرجال است بنا بر گزارش نجاشی ،برقی کوچک د کتاب با موضوع رجال داشت اسات از میاان
این س کتاب ،تنها کتاب الطبقات از احمد بن محمد برقی پسر باقی مانده است (نک :آقاابزرگ تهرانای ،2 ،1983 ،ص139؛
همان ،10 ،ص )100بنابراین آقابزرگ کتاب رجالی باقیمانده را متعلق ب برقی پسر دانست

آن راکتاب الطبقات میاواند

در اینک شیوه تنظی رجال موجود برقی بر اساس طبق صحابیان هر معحوم از پیامبر ب بعد است ،شکی نیست؛ اماا با نظار
نمیرسد در الرجال اواندن این کتاب ،ب جای ناما ذاری الطبقات ،ساهوی ر داده باشاد ایان اد اا از آن ر سات کا کتااب
طبقاتی دیار شیع  ،الرجال شیخ طوسی ،ه الرجال نامیده شده است الرجال اواندن کتاب شیخ طوسی ه از سوی اود شایخ
طوسی ه از سوی معاصرانش مانند نجاشی صورت گرفت است؛ زیرا هر د از الرجال طوسای کا با شایوه طبقاات نااارش
یافت است با نوان «كتاب الرجال من روى عن النبي (ص) و عن األئمة (عليهم السالم)» و «كتاب الرجال الذين رووا عن النبيي
و األئمة االثني عشر و من تأخر عنهم» یاد میکنند (نجاشی ،1424 ،ص 403؛ طوسی ،1422 ،ص  )241بنابراین با نظار نمای-
رسد ناارش ب شیوه طبقات الزم ناماذاری کتاب ب همان نوان ه باشد میتوان کتااب فعلای را ها رجاال ها طبقاات
اواند از اینر د بار ذکر کردن کتاب رجالی برای احمد برقی میتواند اشتباه نجاشای باشاد؛ زیارا فهرسات طوسای ااالی از
ذکر د کتاب رجالی برای برقی است با این تحلیل ،استدالل آقا بزرگ درباره سا کتااب رجاالی داشاتن بارای اانادان برقای
پذیرفتنی نیست
 .3-3عالمه شوشتری
م هورترین دیدگاهی ک ه اینک پذیرفت شده بی تر معاصران درباره نویسنده رجاال برقای با آن قائال هساتند ،تعلاق
کتاب ب احمد برقی پسر یا محمد برقی پدر نیست؛ بلک انتساب آن ب پسر احمد برقی ،بداهلل بن احمد ،است کا اساتاد کلینای
بوده یا انتساب ب نوه احمد برقی ،احمد بن بداهلل ،ک استاد صد ق بوده است ب نظر میرسد نخستین کسای کا ایان نظریا را
مطر کرده است،

م شوشتری باشد؛ زیر پس از ا  ،هماان ب ی نسبت میدهند

م شوشتری در فحل هجاده مقدما

قاموس الرجال کتابهایی را ک درباره نویسنده آن اات ف است ،بررسی میکند ابتدا ب رجال برقای ساپس با رجاال ابان-
غضائری میپردازد ی میآ رد:
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«فقال بعضهم :إنّه ألحمد بن أبي عبداللّه البرقي و قال بعضهم :إنّه ألبيه محمّد بن خالد البرقي و كالهما وهم و كيف يمكين
أن يكون لهما؟ و قد استند في كثير من رجاله إلى كتاب سعد بن عبداللّه القمي و سعد كان من تالمذة أحمد االبين و عنيون فييه
عبداللّه بن جعفر الحميري و صرّح بسماعه منه فيكون شيخه مع أنّ عبداللّه كسعد تلميذ أحميد االبين و عنيون أحميد بين أبيي
عبداللّه فيه و لم يذكر أنّه مصنّف الكتاب كما هو القاعدة في من يذكر نفسه في كتابه كما فعل الشيخ و النجاشي في فهرسيتيهما و
العالّمة و ابنداود في كتابيهم و عنون محمّدالبرقي و لم يشر إلى أنّه أبوه و الذي يعلم من مالحظة الطبقة :أنّه لعبد اللّه بين أحميد
البرقي الذي يروي عنه الكليني أو أحمد بن عبداللّه البرقي الذي يروي عنه الصدوق و الثاني أقرب لعنوانه سعدا و الحمييري كميا
عرفت» (شوشتری ،1 ،1419 ،ص)45
بنابراین

م شوشتری با چهار دلیل انتساب کتاب ب احمد برقی یا پدرش را ردّ میکند کتاب را ب پسر احمد برقای یاا

نوه ی منسوب میداند دالیل شوشتری از این قرار هستند:
الف -در کتاب رجال برقی فرا ان ب کتاب سعد بن بداهلل قمی استناد شدهاست؛ در حالیک سعد از شاگردان احمد است
ب -در رجال برقی ب سماع از بداهلل بن جعفر حمیری تحریق شده است ک ن ان از استادی حمیری بر برقی دارد حاال
آنک بداهلل حمیری همانند سعد از شاگردان برقی است
 هناام شر حال احمد بن محمد برقی ب اینک ی صاحب کتااب اسات ،اشااره نمایشاود ایان در حاالی اسات کانویسندگان کتابهای رجالی مانند نجاشی طوسی

م حلی ابندا د این رس را ر ایت کردند

د -هناام شر حال محمد بن االد برقی ه ب نسبت پدری ی با نویسنده اشاره نمیشود
پس از شوشتری ،بی تر کسانی ک درباره نویسنده کتاب رجال برقی سخن گفتند ،ب همین دالیل اشاره کردناد آناان گااه
ب نام شوشتری این مطالب را ارجاع میدهند (برای نمون نک :ملکیاان ،1392 ،ش ،140ص )51گااه از ی یاادی نمایکنناد
(برای نمون نک :سبحانی ،1414 ،ص )72
بررسی دالیل شوشتری
برای ردّ انتساب رجال برقی ب احمد برقی ،مه ترین دالیلی ک برمیشمارند ،معماوال با شوشاتری ساخنانش بااز مای-
گردد؛ از اینر متن ی را ک شامل چهار دلیل میشود ،ب تفحیل بررسی مداقّ میکنی
 .3-3-1کتاب سعد
درباره دلیل ا ل باید گفت استقحاء جستجویی کامل در رجال برقی انجام شد اما هیچااه نام سعد بن بداهلل با صاورت
کامل در این کتاب ب دست نیامد برقی در ه ت مورد هناام معرفی را یان ،با بارت مختحر «فی کتاب سعد» از آن اط اتی
را گزارش میکند (نک :برقی ،بی تا ،الف ،ص )53 46 ،35 ،34 ،32 ،23
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جستجو مطالع اساتید م ایخ احمد برقی ،ن ان میدهد ی در سلسل سند کتاب احادیث سعد بن سعد بان احاوص
اشعری قمی قرار دارد سعد بن سعد بن مالک بن احوص اشعری قمی از طبق اصحاب امام کاظ  ،امام رضا اماام جاواد (ع)
توثیق شده است (طوسی ،1415 ،ص 375 358؛ برقی ،بی تا ،الف،ص  )51نجاشی د کتاب برای سعد بن سعد معرفای مای-
کناد« :كتابه المبوب رواية عباد بن سليمان ...كتاب غير المبوب رواية محمد بن خالد البرقيي  ...مسيائله للرايا علييه السيالم»
(نجاشی ،1424 ،ص )179
از مطالع کتابهای تاریخی برمیآید چنان ااندان فرزندان سعد احوص در ق فز نی جایااه یژه ای یافتا بودناد کا
تیرهها بزرگان هر یک نام برده شدند (قمی ،1361 ،ص  )158حتی ب کاریز قناتی ک سعد بن امر بن سعد اشعری در قا
حفر کرده بود ،اشاره شده است (همان ،ص  )41مقایس اجداد سعد بن سعد اشعری احمد بن محمد بن یسای اشاعری ن اان
می دهد ا لی از نیاکان محدث قمی د م است؛ با این حال احمد یسی برای دسترسی ب سلسل سند سعد بن سعد ،از نقل برقی
پدرش استفاده کرده است مطالع کتابهای رجالی نیز حاکی است هم کتابهای سعد بن سعد را احمد برقی پادرش با رجاال
شناسان معرفی کردند در طریق کتاب باب بندی ن ده سعد بن سعد ،احمد برقی ب نقل از پدرش ر ایت میکند همینطاور در
کتاب مسائل سعد از امام رضا(ع) نیز برقیِ پدر حضور دارد (نجاشی همان)
طوسی نیز د بار از سعد اشعری یاد میکند؛ یک بار با نام سعد بن سعد اشعری (طوسی ،1422 ،ص  )76بار دیار با ناام
سعد بن احوص اشعری (همانجا) ک رجال شناسان معاصر با قرائنای ،هار د نفار را یکساان دانساتند (ناک :ااویی،9 ،1413 ،
ص )56یکی از این قرائن آن است ک در هر د بار نیز احمد برقی ،را ی کتاب سعد است افز ن بر آن ،برقی پادرش را ی
احادیث برادر سعد ،اسما یل بن سعد احوص اشعری ه هستند (نک :همان ،4 ،ص )52کا ن اان مایدهاد احتمااال اانادان
برقی کتابهای ااندان سعد اشعری را در ااتیار داشتند
طبق شمارش اویی ،سعد بن سعد اشعری بالغ بر  110ر ایت در کتابهای اربع شایع حادیث دارد (ااویی ،9 ،ص62
 )68ک در بی تر این ر ایات احمد برقی یا پدرش را ی ی هستند (برای نمون ناک :کلینای،1389 ،

،3ص514 358 ،74؛

صد ق ،2 ،1404 ،ص176؛ طوسی،1 ،1363 ،ص340 316 ،292؛ همان ،2 ،1365 ،ص)272 195
در المحاسن برقی نیز ر ایاتی از برقی از سعد بن سعد اشعری یافت میشاود (برقای ،بایتاا ،ب ،2 ،ص)477 462؛ در
حالیک هیچ ر ایتی برای نقل برقی از سعد بن بداهلل یافت ن د بی تر ر ایات برقی از سعد بن سعد ب صورت پرس های سعد باا
اسط یا بی اسط از امام رضا است ک ن ان میدهد کتاب د م یعنی «مسائل للرضا (ع)» ک نجاشای بارای ساعد یااد کارد ،با
صورت این ر ایات پراکنده در منابع حدیثی باقی ماندند افز ن بار آن ،برقای کتابهاایی دربااره تااریخ داشات اسات نجاشای از
کتابی با نام کتاب التاریخ یاد میکند (نجاشی ،1424 ،ص  )76در تاریخ ق مکرر از کتااب «بنیاان» احماد برقای دربااره اساامی
ر ستاها آبادیها یا افرادی ک آنها را بنا کردند ،نقل قول میشود (قمای ،1361 ،ص )81 59 ،56 ،20در فهرسات کتابهاای
برقی ک توسو طوسی یاقوت حموی ارائ شده است ب نام کتاب «تبیان» اشاره میشود ک احتماال همان کتااب ماورد ارجااع
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تاریخ ق است (طوسی ،1422 ،ص 64؛ یاقوت حموی ،1 ،1411 ،ص432؛ نیز نک :حااجی الیفا  ،بایتاا ،1 ،ص288
 )342ب نظر میرسد چون کتاب تاریخ ق ب فارسی ترجم شده اسات از نساخ ربای اثاری بااقی نیسات ،احتماال دارد ناام
کتاب برقی در آنجا تحریف شده باشد ب هر ر ی بر اساس همین کتاب تاریخ ق  ،محمد برقی از سعد بن سعد اشاعری دربااره
فضیلت شهر ق نقل میکند (قمی ،1361 ،ص  )97از این ر شاید بتوان گفت آن کتاب سعد اشعری ک برقی در د کتابش از
آن یاد کرده ،اط اتی تاریخی رجالی داشت است ب نظر میرسد این کتاب اثری م هور مورد استفاده بوده اسات؛ زیارا از
نااه نجاشی مخاطبان بارت کتاب سعد را اواهند شناات ،چ با صاورت مباوب چا با صاورت غیرمباوب؛ پاس نیااز با
توضیحی بی تر ندیده است
گفتنی است ب رغ جستجوی فرا ان هم کتابهای حدیثی ،هیچ ر ایتی از احمد برقی یا ااندان فرزنادانش از ساعد بان
بداهلل قمی یافت ن د بر اساس اط ات ذکر شده ،ر شن بدیهی است ک بارت مبه «کتاب سعد» در کتااب رجاال برقای
ب کتاب سعد بن سعد اشعری ن کتاب سعد بن بداهلل قمی ،باز میگردد
 .2-3-3سماع از حمیری
بداهلل بن جعفر حمیری بزرگ قمیها بود ک بعد از سال  290ارد کوفا شاد مجلاس ساماع حادیث ی آنجاا ر ناق
گرفت (نجاشی ،1424 ،ص  ) 219ا بیش از هم ب نااشتن کتابهایی درباره قرب االساناد با سا اماام ه ات  ،نها
شهرت دارد درباره سال شمار زندگی

د ازدها

فات حمیری قبل از تاریخی ک ارائ شد ،اط اتی در دست نیست  4طبقاتی ک برای

ی در زمره اصحاب امام رضا(ع) ( 204ق) (طوسی ،1415 ،ص  )389امام ساری(ع) ( 260ق) (همان ،ص 400؛ برقی،بای
تا ،الف )60 ،ذکر کردند ،بی تر با ث ابهام در زمان زیست حمیری شاده اسات ااویی فاصال زیااد ناود ساال باین درم اماام
رضا(ع) آارین تاریخی را ک برای زنده بودن حمیری ذکر کردناد ،بعیاد د ر از پاذیرش مایداناد (ااویی،11 ،1413 ،
ص)150
آنچ مسل است حمیری ک در پایان قرن سوم ،مجالس حدیثی شهرت یافت ای در کوف مییابد ،در نیما ایان قارن انباان
دانش اود را از احادیث طرق آنها انباشت است پس بعید نیست ک اسناد طرقی داشت ک برای اساتادش احماد برقای ،تاازه
است با ث سماع احمد برقی از ی شده است از اینر بارت احماد برقای در الرجاال «الاذی سامعت منا باالفتق» چنادان
جیب نمینماید ،گرچ سماع استاد از شاگرد باشد آنچ ک این نکت را بی تر ر شن میکند ،بارت د م «بالفتق» است ا لاین
توجیهی ک برای این بارت ب ذهن میرسد ،ضبو کلم حمیری است اما این توضیق چندان برای اس حمیری الزم نمینماید؛
زیرا تلفظ چندگان ای ندارد یای حمیری ک انتساب ب قبیل ای م هور را میرساند ،همی
 ،2ص )270فتق میتواند نام مکانی باشد ک برقی از حمیری سماع داشت است اما در شهر ق

مفتاو اسات (سامعانی،1408 ،
اطراف آن ب مکانی با این اس

-4گرچ در ضمن سندی از حمیری نقل می شود ک در مجلس ب سال  278قمری در ق حاضر بوده ک در آن صف امام یازده ذکر شده است ،نک :طوسی،
 ،1422ص86
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اشاره ن ده بود تنها فرضی باقیمانده آن است ک فتق نام شخحی باشد ب این ترتیاب منظاور برقای آن اسات کا «از حمیاری
درباره فتق سماع داشت »
در بین را یان صاحب کتاب ،تنها را یی با نام «فتق بن یزید جرجانی» یافت میشود در سند نقال کتااب فاتق ،حمیاری از
احمد برقی نقل میکند (نجاشی ،1424 ،ص  )311بنابراین احتماال بارت برقی ب همین سماع اشاره دارد؛ با این تفا ت کا در
طریق نجاشی حمیری از احمد برقی کتاب را ااذ کرده است طبق نسخ رجال برقای ،احماد برقای از حمیاری آنهاا را ساماع
کرده است احتمال دارد چون همی

حمیری از برقی نقل کرده طریق داده است؛ مستنسخین بعادی طریاق را اصا

کردناد

ب حمیری از برقی تا مطابق باقی اسناد طرق باشد قرین ای ک این احتمال را تقویت میکند توضیحی است کا پسار حمیاری،
محمد بن بداهلل بن جعفر ،درباره کتابهای برقی آ رده است ی میآ رد ک از یکای از کتابهاای احماد برقای نساخ بارداری
کرده از را یانش نقل نموده است؛ اما کتاب را از دست می دهد با رغا جساتجو از شایعیان قا  ،بغاداد ری ن اانی از آن
نمییابد (نجاشی ،1424 ،ص )354
احتمال دارد از دست رفتن برای ر ایات کتابهای احمد برقی سبب شده ،طریق کامل ،دقیق صحیق ب ر ایاات ی از
دست بر د دیار ناق ن بر اساس ر ش نقل همی ای ،نااشت ها مسمو ات ی را تغییر بدهند
 .3-3-3اشاره به صاحب کتاب بودن
نجاشی (نجاشی ،1424 ،ص  )101طوسی (طوسی ،1422 ،ص  )240در کتاب های رجالیی کا نااشاتند ،قتای با ناام
اود میرسند ،ب بارت «محنّف هذا الکتاب» اشاره دارند با اینهم ب نظر نمیرسد این رس متدا لی میاان نویساندگان کتااب
تراج

رجالنااری باشد ک هناام اشاره ب نام اود ،ب نویسنده صاحب آن کتاب بودن اشاره کنند؛ بلکا احتمااال شایوهای

است ک بی تر در کتابهای رجالی بعد از قرن پنج دیده میشود؛ برای نمون ابان شهرآشاوب ( 588ق)در معاال العلمااء هنااام
اشاره ب نام اود ،تالیفاتش را معرفی میکند ب صاحب کتاب باودن اشااره دارد (ابانشهرآشاوب ،1380 ،ص )150لای بان
محمد لوی ( 709ق) نیز هناام برشمردن انساب لویان ب صورت شجره نام ای طبق ای ب نام نساب فرزنادانش اشااره
میکند اود را صاحب کتاب معرفی میکند ( لی بن محمد لوی ،1409 ،ص  )291از مطالع کتابهاای رجاالی قارن د م
سوم چنین برمیآید ک این رس بین نویسندگان آن رایج نب وده است ک ب نام اود ذیال طبقاات مربوطا اشااره یاا با صااحب
کتاب بودن تحریق کنند برای مثال ابن سعد ( 230ق) با جود آنک در کتااب الطبقاات الکباری از معاصارانی کا چناد ساالی
پیش از ی درگذشتند ،یاد میکند (برای نمون نک :ابنسعد ،بی تا ،7 ،ص ،)519هیچااه از اود ذیل طبقاات بزرگاان اهال
بحره نام نمیبرد الیف بن ایاط (240ق) نیز در کتاب طبقات اود از جدش الیف بن ایاط نام میبرد تحریق میکند ک ا
پدربزرگ من است (الیف بن ایاط ،1414 ،ص  )384اما ب نام اود یا صاحب تالیف بودن اویش اشاره ندارد گذشت از ایان
موارد ،ر ش الرجال برقی در قریب ب اتفاق طبقات رجال نام برده شده ،ب صورت ذکر نام با تنهاایی ذیال هار اماام اسات
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اط ات دیاری درباره آنها داده ن ده است از این ر هناام ذکر نام محمد برقی ،احماد برقای ،حمیاری دیاار کساانی کا
صاحب تالیف هستند ،ب نام کتابهای آنها اشاره ن ده است تا در ضمن آن ب صاحب کتاب الرجال بودن ه اشاره شود
با این ا صاف ،رس

آیینی ک معاصران انتظار دارند در رجاال احماد برقای با جاا آ رده شاود تاا م اخ

گاردد ی

صاحب کتاب بوده است ،تنها بر اساس شیوه ر ش کتابنویسی نویسندگان قر ن میاانی اسات افاز ن بار آن سابک نااارش
مختحرنویسی رجال برقی این انتظار را د ر کمرنگ میکند
 .4نویسنده رجال برقی
با دالیلی چند ب نظر میرسد ک نویسنده کتاب الرجال برقی ،احمد بن محمد برقی است
 .4-1تصریح متقدمان
نخستین مه ترین دلیل آنک نجاشی طوسی هر د از میان ااندان برقی ،تنها ب کتاب رجالی داشتن احمد برقای اشااره
دارند (نجاشی ،1424 ،ص 76؛ طوسی ،1422 ،ص  )21هر د رجالی ،پدر برای ااندان برقی مانند دامااد ناوههاای احماد
برقی را نام بردند؛ اما برای هیچ یک از آنها کتابی رجالی یاد نکردند افز ن بر آن ،هیچ کدام حتای شار حاال یاژه اااص
برای بداهلل بن احمد برقی پسر احمد یا نوه ی احمد بن بداهلل ذکر نکردند گفتنی است با آنکا شوشاتری ماد ی اسات هار
 ،1ص ،)45با رغا جساتجوی گساترده باا کلیاد اژههاای

د ی آنها از اساتید کلینی صد ق بودناد (شوشاتری،1419 ،

مختلف ،هیچ ر ایت نقلی از بداهلل بن احمد برقی در کتاب کافی یافت ن د احمد بان باداهلل بان احماد برقای نیاز هیچاااه
استاد صد ق نبوده است ،بلک باتوج ب اسناد کتابهای شیخ صد ق ،لی بن احمد بن بداهلل بن احمد برقی استاد صد ق اسات
(برای نمون نک :صد ق ،1417 ،ص247 111 ،88 ،65؛ همان ،1387 ،ص )103 99
یاقوت حموی ( 626ق) نیز از کسانی است ک ب اسط اط اتی ک از یک کتااب تااریخی دربااره شاهر اصافهان اااذ
کرده ،ب اوبی با زندگینام
(یاقوت حموی،1411 ،

اسامی کتابهای احمد برقی آَشناست ب صراحت «کتاب طبقات الرجال» را برای ی یاد میکناد
،1ص )432از اینر تحریق رجالیان متقدم بزرگ امامی اهل سنت میتواند قرین ای اصلی باشد

ک کتاب رجال فعلی را ب احمد برقی نسبت دهی
 .4-2انصراف به نام احمد برقی
نجاشی هناام نام بردن از کتابهای شیخ صد ق ب «کتاب المعرف برجال البرقی» اشاره میکناد (نجاشای ،1424 ،ص)392؛
گرچ از سخنان طوسی برمیآید ک صد ق هیچااه کتااب رجاالش را تماام نکارد (طوسای ،1422 ،ص  )238با هار ر ی از
کلمات نجاشی

نوان کتاب صد ق چنین استنباط میشود ک رجالیان متقدم بد ن ذکر نام کوچاک برقای از انتسااب کتااب

رجالی ی یاد میکردند نزد هماان ر شن بوده است ک نویسنده آن کیست شاید بهترین راه برای نزدیک شادن با لساان
فضای ذهنی رجالیان محدثان کهن ،مراجع ب بارات نااشت های آنان درباره استعمال نام «برقی» باشد
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از مطالع الب ی متون رجالی کهن برمیآید ک معموال نام «برقی» ،اگر ب صورت مطلق بیاید ،ب احمد برقی انحراف دارد بالغ
بر ده مورد در الرجال نجاشی ،نام برقی در اسناد طرق ب صورت مطلق آمده اسات (بارای نمونا ناک :نجاشای ،1424 ،ص ،62
 )461 457 ،456 ،453 ،451 ،361 ،350 ،315 ،293 ،179 ،173بررسی مقایس با دیار کتب رجالی حدیثی ن ان میدهد
مراد از برقی ب صورت مطلق در لسان کاربرد نجاشی ،احمد برقی است برای نمون نجاشی در شر حال بدالملک بن مناذر
مایآ رد« :قال حدثنا ابن بطة قال حدثنا الربقي قال حددثنا بددد اك د
بكتابه» (همان ،ص  )240طوسی نیز در الرجال ،این را ی را با صف «ر ی نا البرقای» (هماان کا برقای از ی نقال
میکند) معرفی کرده است (طوسی ،1415 ،ص  )434طریقی ک طوسی در الفهرست ب کتاب بادالملک بان مناذر مایدهاد،
چنین اسات« :له كتاب أخبرنا به جماعة عن أبي المفضل عن ابن بطة عن أحمد ابن أبي عبد اهلل عين عبيد الملين بين المنيذر»
(طوسی ،1422 ،ص  )179طریق طوسی ابهام نام برقی را برطرف ر شن میکند ک منظور نجاشی احمد برقی بوده است
در نمون دیار ،نجاشی درباره کتاب مران بن اسما یل میآ رد« :حدثنا البرقی ن بکتاب » (نجاشی ،1424 ،ص )293
بررسی کتابهای حدیثی ن ان می دهد احمد بن محمد برقی است کا را ی احادیاث کتااب ماران بان اساما یل باوده
است (نک :کلینی،3 ،1389 ،ص)552
از سوی دیار با مطالع

بررسی کتاب الرجال طوسی نیز نکاتی تایید کننده برای انحراف نام برقی ب احمد برقی ب دست

میآید طوسی در باب «من لم يرو عن واحد من األئمة» بیش از پانزده بار را یانی را معرفی میکند ک تنها با صف «همان ک
برقی از ا نقل کرده است» شناات میشاوند (بارای نمونا ناک :طوسای ،1415 ،ص 448 ،436 ،435 ،428 ،425 ،417 ،414
 )450مقایس اسامی سندها ن ان میدهد ،مراد طوسی از برقی ک ب طور مطلق آمده ،احمد برقای اسات یکای از ایان ماوارد
حسین بن زبرقان است ک با بررسی اسناد کتابهای حدیثی م خ
نک :صد ق ،بیتا ،ص 385 63؛ کلینی،1389 ،

میشود احمد برقی است کا از ی نقال دارد (بارای نمونا

 ،6ص )463 379مثال دیار آن یحیی بن ابراهی بن ابیالاب د (طوسای،

 ،1415ص )450است ک در اسناد احادیث زیادی احمد برقای را ی ا سات (ناک :کلینای ،2 ،1389 ،ص476 ،349 ،146
 )618نمون هایی از این دست در رجال نجاشی طوسی فرا ان است ک ن ان میدهد رجالیان گاه محدثان معموال نام برقای،
ب صورت مطلق ،را برای احمد بن محمد برقی ب کار میبردند ب احتمال قریب ب یقین مراد از رجاال برقای در ناوان کتااب
صد ق ه همین نویسنده از ااندان برقی بوده است
 .4-3شهرت احمد برقی
بی تردید از میان ااندان سیع م هور برقی کا بی اتر آنهاا از محادثان ااباریاان قا بودناد ،احماد بان محماد برقای
م هورترین ،پرتألیفترین بزرگترین فرد ااندان بوده است ب یژه در زبان ادبیات رجالی نام ی مکرر ب چ

میااورد

قرائنی از همان کتابهای رجالی این شهرت را تایید میکند ک د در بخش نسبشناسی ااندان برقی حضور در طارق اساناد
ر ایات قابل ارزیابی است
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 .4-3-1محور خاندان برقی
اشاره شد ک ااندان احمد برقی شامل موها

موزادگان ی با کتابها ر ایاتی کا نقال کردناد ،در کتابهاای رجاالی

معرفی شدند معموال در این معرفیها ،احمد برقی محور یا را ی طریق کتابهای آنان است (برای نمون نک :طوسی ،1422 ،ص
 )99محمد ماجیلوی ک از بزرگان امامی در ق است داماد احمد برقی است (نجاشی ،1424 ،ص  )353لی پسر ماجیلویا نیاز
نوه داتری احمد برقی از شاگردان تعلی یافت توسو برقی معرفی مایشاود (هماان ،ص  )261ایان ناوه را ی براای اساناد
کتابهای احمد برقی است (نک :همان ،ص  )59 32از اسناد طرق طوسی برمیآید ک احمد بن بداهلل برقای ،بارا ف آنچا
در یک سند نجاشی آمده (همان ،ص  ،)335نوه داتری احمد برقی ن پسر یا از نوادگان پسر احمد برقی است« :قيال حيدثنا
أحمد بن عبد اهلل ابن بنت البرقي قال حدثنا جدي أحمد بن محمد» (طوسی ،1422 ،ص )64
ابوطاهر برقی نیز پسر دیار محمد بن االد برقی معرفی نمیشود ،بلک ی را برادر احمد برقی میاوانناد تاا ساریعتر نازد
اوانندگان کتابهای رجالی شناات شود (طوسی ،1415 ،ص )394
ا ز سوی دیار ،ب جز معرفی ااندان برقی ،معموال افرادی ک از اطرافیان معاصران برقی بودند کتاب تألیفی داشاتند،
با آدرس دهی ب برقی معرفی میشوند برای نمون صاحبخان ای ک احمد برقای در آن اقامات داشات ابوالقاسا صایرفی اسات
ضمن شر حال ی از مکان زندگی اصالتش ،ب اینک ا صاحبخان برقی ه اشاره میشود (نجاشی ،1424 ،ص  )238یاا در
نمون دیار اسما یل بن سمک بن بداهلل از غلمان اصحاب احمد برقی معرفای مایشاود (هماان ،ص 97؛ طوسای ،1422 ،ص
)77
 .4-3-2راوی طرق و اَسناد
هیچ یک از رجالیان تراج نااران امامی ،کتابهای احمد برقای را شامارش نکارده

اددی تخمینای ارائا نکردناد؛ اماا

یاقوت حموی ک ب سبب کتاب السیر برقی ،ب ا توج ااص پیدا کرده میگوید« :تحانیف ی نزدیک ب صاد کتااب اسات»
(نک :یاقوت حموی،1979 ،

 ،1ص )389بنابراین گزاف نیست اگر احمد برقای را ،با جاز کتابهاای ااودش ،را ی ناقال

صدها کتاب حدیثی در مجمو احادیث کتابهای امامی بدانی فهرستی ک احمد برقی از کتابهای را یان پیش از ااودش در
دست داشت  ،چنان پرشمار

ظی بوده ک بارای نااارش مجادد آنهاا ،از محادثان قا  ،ری بغاداد یااری گرفتا شاده اسات

(نجاشی ،1424 ،ص  )355احمد برقی ب اسط اتحال ب پدرش ک حلق ارتباطی مهمی با را یاان حار صاادقین (ع)

حار

حضور ائم  ،محسوب میشد ،ب منابع ا لی حدیث امامی دسترسی داشت ی ن تنها این منابع طرق اسناد آنهاا را در دسات
داشت ک اِشراف دانش کاملی ه درباره احوال را یان صاحبان کتاب امامی داشت ک سبب میشد از اقوال قضا تهایش
در کتابهای رجالی ب دفعات یاد شود
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از احمد برقی نقل می شود ک لی بن مهزیار ،کتابهای حسین بن سعید اهوازی را اااذ کارد سا کتااب با آنهاا افاز د
(طوسی ،1422 ،ص  )152از احمد برقی در رجال نجاشی نقل می شاود کا بادالعظی حسانی چاونا ارد ری شاد در چا
محلی درگذشت (نجاشی ،1424 ،ص )248
ب صورت کلی احمد برقی در طرق سنددهی ب دهها کتاب در الرجال نجاشی الفهرست طوسی حضاور دارد کا گااه
ب تنهایی از صاحب کتاب نقل میکند گاه با اسط پدرش محمد بن االد ،سند میدهد (برای نمون نک :هماان،457 ،130 ،
461 458؛ طوسی ،1422 ،ص )134 99 ،56
الزم ب ذکر است ب نظر میرسد این حضور احمد برقی در اسناد طرق رجالیان نسبت ب ل

داشت های ی چندان ه

چ مایر قابل توج نیست هم فهارس برقی را پوشش نمیدهد در یکی از اسناد کافی ،ر ایتی نقل میشود ک احمد برقای
در سند آن حضور دارد«:حدثني محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن أبي عبد اهلل عن أبي هاشم» (کلینی،
،1389

 ،1ص )526در ادام سند میآید ک محمد بن یحیی ب صفار میگوید« :د ست داشات ایان ابار از غیار نقال احماد

برقی میآمد»
احتماال اردهگیریهای محدثان سختایر قمی بر احمد پدرش (ابنغضائری ،1422 ،ص  )93 39سبب شده محدثان تا
حدّ ممکن از طرق اَسناد برقی د ری کنند اگر طریقی جز برقی ،برای یک حدیث یا کتاب حادیثی در دسات اسات ،از آن
استفاده کنند این ر یکرد اجتناب از طرق برقی ،نزد بی تر محدثان قمی در سدههای بعدی مانند کلینی صد ق نیز دیاده مای-
شود (برای تفحیل بی تر نک :فرجامی ،1394 ،ص )325
ب هر ر ی ب سبب شهرت نامآ ری احمد برقی نسبت ب دیار ا ضای ااندان برقی ،طبیعی ب نظر مایرساد کا کتااب
رجالی ی تنها با اط ق برقی یاد شود ،در حالیک مراد احمد برقی است
 .5برآیند
اات فی ک درباره انتساب رجال برقی جود دارد ،بیش از هم برااست از ک توجهی با کتابهاای برقای اسات موضاوع
کتابهای برقی ک بی تر ب شناات شهرها سرزمینها اابار تاریخی میپردازد یا احادیثی ک درباره آداب رساوم معاشارت
مستحبات است ،کمتر ب فق
استنسا

اصول فق حوزه های شیع

نیز ل ک م اااص امامیا ارتبااط داشات اسات از ایانر شااید

مکرر ر ا آن ،چندان الزم حیاتی ب نظر نیامده است المحاسن با جود گستردگی داشتن ساندهای کهان قارن

سوم ،دچار افتادگی نفحان شده الرجال ،ب سبب ااتحار االی بودن از اط ات جر

تعدیلی معماوال در بررسایهاای

سندی رجالی مغفول اقع شده است با آنک ک ی فرد نامداری میان محدثان امامی نبوده است ،طوسای کتااب رجاالی ی را
برگزیده تا مختحر کند تنها صد ق احتماال ب سبب آشنایی بی تر با نوادگان ااندان برقای ،کوشایده توضایق
کتاب الرجال برقی انجام دهد ک ت شش ب سرانجام نرسیده است
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یرای ای بار

بنابراین درباره نویسنده کتاب الرجال برقی ،در سده های اایر ،شابه

اشاکاالتی ارد شاده اسات گااهی آن را با پادر

برقی گاهی ب نوادگان برقی نسبت میدهند برای دالیلی ک برای این تغییر انتساب مطر میکنند ،ب قطع قابال ردّ ادشا
است از سوی دیار ،مطالع میق جزئی کتابهای رجالی اسناد حدیثی جای تردید باقی نمیگذارد ک این کتااب متعلاق با
احمد برقی است ک بزرگ ااندان برقی در سده سوم بود کتابهای بیشمارش در منابع فهرستنویسیهای اهل سنت نیز راه
یافت مه ترین این قرائن ،تحریق بزرگان متقدمان رجالی است ک از میان ااندان برقی تنها برای احمد برقای کتااب رجاالی
قائل هستند
کتابنامه
-1آقابزرگ تهرانی1983( ،م) ،الذریعه الی تصانیف الشیعه ،بیر ت :دار االضواء ،چاپ سوم
-2ابنسعد ،محمد( ،بىتا) ،الطبقات الکبرى ،بیر ت :دارصادر
-3ابنشهر آشوب ،ابو بداهلل محمد بن لی1380( ،ق) ،معالم العلماء ،چاپ د م ،نجف :مطبعة الحیدریة
-4ابنغضائری ،احمد بن حسین 1422( ،ق) ،الرجال ،تحقیق محمدرضا حسینى ج لى ،ق  :دارالحدیث
-5ابنندی  ،محمد بن اسحاق 1350( ،ش) ،الفهرست ،تحقیق رضا تجدد ،تهران
-6برقی ،احمد بن ابو بداهلل( ،بیتا ،الف) ،الرجال ،تهران :دان ااه تهران ،چاپ د م
-7برقی ،احمد بن محمد بن االد( ،بىتا ،ب) ،المحاسن ،تحقیق ج ل الدین حسینى محدث ارموی ،تهاران :دارالکتاب
االس میة
-8حاجی الیف  ،محطفی بن بداهلل( ،بیتا) ،کشف الظنون عن أسامی الکتب والفنوون ،بیار ت :دار احیااء التاراث
العربی
-9الیفة بن ایاط 1414( ،ق) ،تاریخ خلیفه ،ب کوشش سهیل زکار ،بیر ت :دارالفکر
-10اویی ،ابوالقاس  1413( ،ق) ،معجم الرجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة ،چاپ پنج  ،نجف
-11سبحانی ،جعفر 1414( ،ق) ،کلیات فی علم الرجال ،ق  :مؤسسة الن ر االس مى التابعة لجما ة المدرسین
-12سمعانی ،ابوسعد بدالکری بن محمد1408( ،ق) ،االنساب ،تحقیق بداهلل مر بار دی ،بیر ت :دارالجنان
-13شوشتری ،محمدتقی1419( ،ق) ،قاموس الرجال ،ق  :مؤسسة الن ر اإلس می التابعة لجما ة المدرسین
 -14صد ق ،محمد بن لی 1417( ،ق) ،االمالی ،ق  :مؤسسة البعثة
 -15صد ق ،محمد بن لی1387( ،ق) ،التوحید ،ب کوشش سید هاش حسینى ،ق  :جما ة المدرسین فى حوزة العلمیة
 -16صد ق ،محمد بن لی( ،بىتا) ،الخصال ،ب کوشش لى اکبر غفارى ،ق  :جما ة المدرسین فى الحوزة العلمیة
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-17صد ق ،محمد بان لای1404( ،ق) ،مون الیحروره الفقیوه ،تحقیاق لاى اکبار غفاارى ،چااپ د م ،قا  :جامعاة
المدرسین
 -18طوسی ،ابوجعفر محمد بن حسان1363( ،ش) ،االستبصار فیما اختلف من االخبوار ،تحقیاق سیدحسان ارساان،
تححیق محمد آاوندى ،چاپ چهارم ،ق  :دارالکتب االس میة
-19طوسی ،ابوجعفر محمد بن حسن 1365( ،ش) ،تهذیب االحکام ،تحقیق حسن ارساان ،تحاحیق محماد آاونادى،
چاپ چهارم ،تهران :دارالکتب االس میة
 -20طوسی ،ابوجعفر محمد بن حسان 1415( ،ق) ،الرجال ،تحقیاق جاواد قیاومى ،قا  :مؤسساة الن ار االسا مى التابعاة
لجما ة المدرسین
-21طوسی ،ابوجعفر محمد بن حسن 1422( ،ق ) ،الفهرست ،تحقیق جواد قیومى ،چاپ د م ،ق  :ن رالفقاهة
 -22لی بن محمد لوی 1409( ،ق) ،المجدی فی أنساب الطالبین ،تحقیق دکتر احمد مهد ی دامغانی ،ق  :کتابخان
آی اهلل مر ی
-23فرجامی ،ا ظ  1394( ،ش) ،زیدیه و حدیث امامیه ،ق  :دارالحدیث
-24قمی ،محمد بن حسن1361( ،ش) ،تاریخ قم ،ترجم حسن بن لی بن حسن بن بدالملک قمی ،تحقیق سید جا ل
الدین تهرانی ،تهران :توس
-25کلینی ،محمدبن یعقوب 1389( ،ق) ،الکافى ،تحقیق لى اکبر غفارى ،چاپ د م ،تهران :دار الکتب االس میة
-26ملکیان ،محمدباقر 1392( ،ش)« ،نیم نگاهی به کتاب رجال همراه» ،آینا پاژ هش ،اارداد تیار مااه ،شاماره
140
-27نجاشی ،احمد بن لى 1424( ،ق) ،الرجال ،تحقیق موسى شبیرى زنجانى ،چاپ هفت  ،ق  :مؤسساة الن ار االسا مى
التابعة لجما ة المدرسین

-28یاقوت حموی ،أبو بداهلل بن بداهلل ر می1411( ،ق) ،معجم األدباء أو إرشاد األریوب إلوى معرفوأل األدیوب،
بیر ت :دارالکتب العلمیة
 -29یاقوت حموی ،أبو بداهلل بن بداهلل ر می1979( ،م) ،معجم البلدان ،بیر ت :دار احیاء التراث العربی
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