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رجالشناسان متقدم معموالً در شممار کتما هما احممد بمم محممد
برقی از کتا الرجال یاد میکنند .بما ایممهممه ابممنمدیم از نستمتیم
کتانی است که ایم انتتا را به پدر احمد ،محممد بمم لالمد برقمی
بازمیگرداند و حتی کتا دیگمر احممد یعنمی المحاسمم را بمه پمدر
منتو میکند .پس از و  ،معاصرانی چون آقمابزر

تهرانمی ایمم

ادعا را بهنوعی دیگر بازگو کردند .شوشتر بما قراننمی چنمد ،نهمایی
تریم دیدگاه را مطرح کرد و الرجال برقمی را بمه نمواده احممد برقمی
منتو دانتت .دیدگاه شوشتر اکنون پذیرفته شده و متقم به نظمر
میرسد .با ایمهمه لطا در برداشت از عبارت برقی در ایم دالیم

 .1دانشجو کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه راز  ،کرمانشاه ،ایرانMirzaie.f72@gmail.com .
 .2استادیار گروه الهیات دانشگاه راز  ،کرمانشاه ،ایران( .نویتنده متئول)

azamfarjami@yahoo.com

 .3استادیار گروه الهیات دانشگاه راز  ،کرمانشاه ،ایران.

farzandwahy@yahoo.com

نگاهی دوباره به نویسنده الرجال برقی

وجود دارد؛ زیرا عبارت «کتا سعد» به کتا سعد بمم سمعد اشماره
دارد و نه کتا سعد بم عبداهلل که شوشمتر ممدعی اسمت .تصمری
متقدمان ،انصراف نام برقی به احمد برقی در کتا ها رجالی و نیمز
شهرت فراگیر احمد برقی از دالیلی است که نشان ممیدهمد ،کتما
الرجال به و تعلق دارد.
واژههاااك يدیاادك احمممد بممم محمممد برقممی ،الرجممال برقممی،
رجالشناسی ،تاریخ حدیث.
 .1طرح مسأله
رجمال برقمی کهمم تمریم کتما رجمالی شمیعه اسمت کمه بماقی مانمدهاسمت .در اینهممه
کدامیک از افراد لاندان برقی ایم کتا را نوشتند ،تردید است .معموالً آن را به احمد بمم
محمد بم لالد برقی ( 274ق) نتبت میدهند .نیاکان احممد برقمی ،از شمیعیان کوفمه بودنمد
که بعد از قیام و قت زید بم علی (ع) و کشتم شدن جدّ برقی در زندان ،بمه قمم گریستنمد و
در منطقه برقرود ساکم شدند (نمک :نجاشمی ،1424 ،ص76؛ طوسمی ،1422 ،ص .)62بمه
نظر میرسد بیشتر لاندان برقمی در قمم در زممره بزرگمان و دانشممندان قمرار گرفتنمد؛ زیمرا
نجاشی و طوسی تنی چند از عموها و عموزادگان احممد برقمی را نمام ممیبمرد کمه صماح
کتا  ،فقیه ،ادی

و در نق حدیث موثمق بودنمد (نمک :نجاشمی ،1424 ،صمص 61و 335؛

طوسی ،1422 ،ص.)99
محمد بم ابوالقاسم ماجیلویه ،بزر

طایفه امامیه در قم ،که فرزندانش از اساتید شمیخ

صدوق بودند ،داماد احمد برقی است .نجاشی و طوسی به ایم نتبت و نیمز اسمامی فرزنمدان
ماجیلویه که تحت تعلیم برقی بودند و بعدها از بزرگان و نماقنن و شمدند ،اشماره کردنمد
(نک :نجاشی ،1424 ،صص 261و 353؛ طوسی ،1422 ،ص .)64از ایمم شمواهد برممیآیمد
که لاندان برقی در قم ،ر  ،بغداد و کوفه از بزرگان علم حدیث و تاریخ و سیره محتمو
میشدند؛ بهگونها که بسش بزرگی از کتا ها حمدییی امامیمه را بمه نویتمندگان قمرون
چهارم و پنجم قمر منتق کردند و در اسناد و طرق نق ایم کتا ها نام برده شدند.
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 .2شخصیت احمد برقی
ابوجعفر احمد بم ابو عبداهلل محمد برقمی را از اصمحا اممام جمواد و اممام هماد (ع)
(طوسی ،1415 ،صص  373و  )383و فی نفته ثقه دانتتند؛ با ایمهمه به سب

نقم بتمیار از

اساتید ضعیف و اعتمماد بمه روایمات مرسم  ،بمر او لمرده گرفتنمد (نجاشمی ،1424 ،ص76؛
طوسی ،1422 ،ص .)62بهگونها که به سب

همیم طعم و ایراد ،احمد بم محمد بم عیتی

اشعر او را از قم الراج کمرد؛ هرچنمد بعمدها پشمیمان شمد و از و عمذر لواسمت (ابمم-
غضانر  ،1422 ،ص .)39بیدقتی در نق از راویان ضمعیف ،ایمراد اسمت کمه بمر پمدرش
محمد بم لالد برقی هم وارد شده است (نک :همو ،ص 93؛ نجاشی ،1424 ،ص .)335
 .3انتساب الرجال برقی
نتسه موجود الفهرست ابمندیم که با افتادگی و تما حمدود آشمفتگی هممراه اسمت،
الرجال را به برقیِ پدر نتبت میدهمد .آقمابزر

تهرانمی و شوشمتر نیمز از رجمالشناسمان

معاصر هتتند که ایم کتا را گاه به پدر و گاه به نوادگمان احممد برقمی نتمبت ممیدهنمد.
عبارات ایم فهرستنگار کهم و دو رجالی معاصر گزارش و بررسی میشود.
 .1-3ابنندیم
نستتیم کتی که درباره انتتا رجال برقی به احمد برقی تردید ایجاد کرد ،ابمنمدیم
است .و دو کتا «کتا الرجال» و «کتا طبقمات الرجمال» را در شمرح حمال ابوعبمداهلل
محمد بم لالد برقی نام میبرد (نک :ابمندیم ،1350 ،ص .)276ابمندیم کتما الرجمال را

چنیم معرفمی ممیکنمد« :فیه ذكرهمذ هوذ عنذأهوذا همذني هع

ذ

» و همچنمیم طبمق دسمت لم

ابوعلی بم همام اسهافی ( 336ق) ،کتا طبقمات الرجمال را یهمی از ابموا و کتما هما
المحاسم میداند (همانجا).
بنابرایم ،ابمندیم کتا مشهور المحاسم را نیز به محمد بم لالد نتبت میدهمد .ایمم
در حالیاست که همه رجالیان متقدم شیعه ،المحاسم و کتا ها نام برده شمده ییم آن را
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به احمد برقی پتر ،و نه محمد برقی پدر ،نتبت میدهند (نجاشمی ،424 ،ص 76؛ طوسمی،
 ،1422ص )65؛ افزون بر آن ،هیچیک از رجالیون برا محمد بم لالد برقی کتا رجالی
معرفی نهردند.
نجاشی ،محمد بم لالد برقی را ادی

و آشنا به تاریخ و علوم عر گزارش ممیکنمد

و نام هشت کتا و را میآورد (نجاشی ،1424 ،ص  )335و شیخ طوسی نیز تنها با یکمر
«ل ذکتابذنيل ونيد » از یک کتا و یاد میکند (طوسی ،1422 ،ص .)226به جز دو دلی یماد
شده ،قرینه سوم برا ردّ انتتا الرجال بمه برقمی پمدر ،آشمفتگی ممتم ابممنمدیم اسمت .در
کتا ابم ندیم ،پس از دو ل شرح حال و معرفی محمد بم لالد ،حتم بم محبو سمراد
معرفی میشود و سپس به ادامه شرح حال و معرفی کتا ها محمد بم لالد پردالتمه ممی
شود .به نظر میرسد متم دو پاره شده یا بسشی از شرح حال فرد دیگر در شرح حال محممد
بم لالد دال شده است.گمان دوم وقتی تقویت میشود که نفر بعد که شرح ممیشمود،
پتر محمد لالد برقی ،احمد بم محمد بم برقی است (نک :ابمندیم ،1350 ،ص.)277
 .2-3آقابزرگ تهرانی
آقابزر

تهرانی نیز به تعدد کتا ها رجالی در لاندان برقی اعتقاد دارد .و بنا بمر

گزارش ابم ندیم ،بر آن است که برقی بزر

صاح

کتا الرجال است و بنا بر گمزارش

نجاشی ،برقی کوچک دو کتا با موضوع رجال داشته است .از میان ایمم سمه کتما  ،تنهما
کتا الطبقات از احمد بم محمد برقمی پتمر بماقی مانمده اسمت (نمک :آقمابزر
 ،1983ج ،2ص139؛ همان ،ج ،10ص .)100بنابرایم آقابزر

تهرانمی،

کتما رجمالی باقیمانمده را

متعلق به برقی پتر دانتته و آن را کتا الطبقات میلواند.
در اینهه شیوه تنظیم رجال موجود برقی بر اساس طبقه صحابیان همر معصموم از پیمامبر
به بعد است ،شهی نیتت؛ اما بمه نظمر نممیرسمد در الرجمال لوانمدن ایمم کتما  ،بمهجما
نامگذار الطبقات ،سهو رخ داده باشد .ایم ادعا از آن روست کمه کتما طبقماتی دیگمر
شیعه ،الرجال شیخ طوسی ،هم الرجال نامیده شده است .الرجال لواندن کتا شیخ طوسمی
هم از سو لود شیخ طوسی و هم از سو معاصرانش مانند نجاشی صورت گرفتمه اسمت؛
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زیرا هر دو از الرجال طوسی که به شیوه طبقات نگارش یافته است با عنوان «کتما الرجمال
مم روى عم النبی (ص) و عم األنمة (علیهم التنم)» و «کتا الرجال الذیم رووا عم النبمی
و األنمة االثنی عشر و مم تألر عنهم» یاد میکنند (نجاشی ،1424 ،ص403؛ طوسی،1422،
ص.)241
بنابرایم به نظر نمیرسد نگارش به شیوه طبقات الزمه نامگذار کتا به همان عنوان
هم باشد و میتوان کتا فعلی را همم رجمال و همم طبقمات لوانمد .از ایممرو دو بمار یکمر
کردن کتا رجالی برا احمد برقی میتواند اشمتباه نجاشمی باشمد؛ زیمرا فهرسمت طوسمی
لالی از یکر دو کتا رجالی برا برقی است .با ایم تحلی  ،استدالل آقا بزر

درباره سه

کتا رجالی داشتم برا لاندان برقی پذیرفتنی نیتت.
 .3-3عالمه شوشترك
مشهورتریم دیدگاهی که هم اینک پذیرفته شمده و بیشمتر معاصمران دربماره نویتمنده
رجال برقی به آن قان هتتند ،تعلق کتا به احمد برقی پتمر یما محممد برقمی پمدر نیتمت؛
بلهه انتتا آن به پتر احمد برقی ،عبداهلل بم احمد ،است که استاد کلینی بموده یما انتتما
به نوه احمد برقی ،احمد بم عبداهلل ،که استاد صدوق بوده است .بمه نظمر ممیرسمد نستمتیم
کتی که ایم نظریه را مطرح کرده است ،عنمه شوشتر باشد؛ زیمر پمس از او ،همگمان بمه
و نتبت میدهند .عنمه شوشتر در فص هجدهم مقدمه قاموس الرجال کتما همایی را

که درباره نویتنده آن التنف است ،بررسی میکند .ابتدا به رجال برقی و سپس بمه رجمال
ابمغضانر میپردازد .و میآورد:

«فقالذبعضهم :ذنّه ذد هنذبهوذايذأبننيللهه ذنيلقيهوذعذيهالذبعضهم :ذنّه ذدبیه ذ ههنذ
بوذخالنذنيلقيوذعذرالمهاذعه:ذعذریفذميكوذانذيكونذهل ا؟ذعذيهنذنيتهت نذكذر همذ
وذ جال ذنىلذرتابذتعنذبوذأبننيلله ذنيلق وذعذتعنذرهانذ هوذمال هأمحذا هنذني بهوذ
عذأ ونذفی ذأبننيلله ذبوذجعفمذنيحل ميذعذصمهحذبس اأ ذ ذفیكونذشیخ ذ عذا هنذ
أبننيلله ذرسعنذمل یأذا نذني بوذعذأ ونذا هنذبهوذايذأبننيللهه ذفیه ذعذكذيهأرمذاّه ذ
ص هفذنيلكتابذر اذهوذنيلقاأنمحذكذ وذيهأرمذّفسه ذكذرتابه ذر هاذفعهيذنيل هی ذعذ
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نيل جاشوذكذفممتتیم اذعذنيلعاله ةذعذنيبودنيعدذكذرتابیم:ذعذأ ونذ هننيل ذقيوذعذكذ
ي مذنىلذاّه ذابوهذعذنيلأيذيعل:ذ وذ الحظةذنيلطبقة ذاّه ذلعبهنذنيللهه ذبهوذا هنذنيلقيهوذ
نيلهأيذيهمعيذأ ه ذنيلكلیهأذاعذا ههنذبهوذأبننيللهه ذنيلقيههوذنيلهأيذيههمعيذأ ه ذنيلصههنع ذعذ
نيل ههاأذايههمبذلع ونيّه ذتههعننيذعذنيحل ههميذر ههاذأمفه » (شوشممتر  ،1419 ،ج،1
ص.)45
بنابرایم عنمه شوشتر با چهار دلی انتتا کتا به احمد برقی یا پمدرش را ردّ ممی
کند و کتا را به پتر احمد برقی یا نوه و منتو میداند .دالی شوشمتر از ایمم قمرار
هتتند:
الف) در کتا رجال برقی فراوان به کتا سعد بم عبمداهلل قممی اسمتناد شمدهاسمت؛
درحالیکه سعد از شاگردان احمد است.
ب) در رجال برقی به سماع از عبداهلل بم جعفر حمیر تصری شده است که نشمان از
استاد حمیر بر برقی دارد و حال آنهه عبمداهلل حمیمر هماننمد سمعد از شماگردان برقمی
است.
ج) هنگام شرح حال احمد بم محمد برقی به اینهه و صماح کتما اسمت ،اشماره
نمیشود .ایم در حالی است که نویتندگان کتما هما رجمالی ماننمد نجاشمی و طوسمی و
عنمه حلی و ابمداود ایم رسم را رعایت کردند.
د) هنگام شرح حال محمد بم لالد برقی هم به نتمبت پمدر و بما نویتمنده اشماره
نمیشود.
پس از شوشتر  ،بیشتر کتانی که درباره نویتنده کتا رجال برقی سسم گفتنمد ،بمه
همیم دالی اشاره کردند .آنان گاه به نام شوشتر ایمم مطالم را ارجماع ممیدهنمد (بمرا
نمونه نک :ملهیان ،1392 ،ش ،140ص )51و گاه از و یاد نمیکنند (برا نمونمه نمک:
سبحانی ،1414 ،ص .)72
برا ردّ انتتا رجال برقی به احمد برقی ،مهمتریم دالیلی که برمیشمارند ،معمموالً
به شوشتر و سسنانش باز میگردد؛ از ایمرو متم و را که شمام چهمار دلیم ممیشمود،
بهتفصی بررسی و مداقّه میکنیم:
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 .1-3-3بررسی يتاب سعد
درباره دلی اول باید گفت استقصاء و جتتجویی کام در رجال برقی انجمام شمد امما
هیچگاه نام سعد بم عبداهلل بهصورت کام در ایم کتما بمه دسمت نیاممد .برقمی در هشمت
مورد هنگام معرفی راویان ،با عبارت مستصمر «فه ذکتهابذتهعن» از آن اطنعماتی را گمزارش
میکند (نک :برقی ،بیتا-الف ،صص  46 ،35 ،34 ،32 ،23و .)53
جتتجو و مطالعه اساتید و مشایخ احمد برقی ،نشان میدهد و در سلتله سند کتما
و احادیث سعد بم سعد بم احوص اشعر قممی قمرار دارد .سمعد بمم سمعد بمم مالمک بمم
احوص اشعر قمی از طبقه اصحا امام کاظم ،امام رضما و اممام جمواد (ع) و توثیمق شمده
است (طوسی ،1415 ،ص  358و 375؛ برقی ،بیتا-المف ،ص .)51نجاشمی دو کتما بمرا

سعد بم سعد معرفی میکنمد« :رتابه ذني بهوبذ عنييهةذأبهادذبهوذتهلی انكككذرتهابذبهمذني بهوبذ عنييهةذ
نذبوذخالنذنيلقيو،كككذ سائل ذللمضاذألی ذنيلسالم» (نجاشی ،1424 ،ص .)179
از مطالعه کتا ها تاریسی برمیآید چنان لانمدان و فرزنمدان سمعد احموص در قمم

فزونی و جایگاه ویژها یافته بودند که تیرهها و بزرگمان همر یمک نمام بمرده شمدند (قممی،
 ،1361ص  ) 158و حتی به کاریز و قناتی که سعد بمم عمامر بمم سمعد اشمعر در قمم حفمر
کرده بود ،اشاره شده است (همان ،ص .)41مقایته اجداد سعد بم سعد اشعر و احممد بمم
محمد بم عیتی اشعر نشان میدهد اولی از نیاکان محدث قممی دوم اسمت؛ بما ایمم حمال
احمد عیتی برا دسترسی به سلتله سند سعد بم سعد ،از نق برقی و پدرش استفاده کمرده
است .مطالعه کتا ها رجالی نیز حاکی است همه کتا ها سعد بم سعد را احمد برقمی
و پدرش به رجال شناسان معرفی کردند .در طریق کتا با بنمد نشمده سمعد بمم سمعد،
احمد برقی به نق از پدرش روایمت ممیکنمد و هممیمطمور در کتما متمان سمعد از اممام
رضا(ع) نیز برقیِ پدر حضور دارد (نجاشی ،1424 ،ص .)179
طوسی نیز دو بار از سعد اشعر یاد می کند؛ یمک بمار بما نمام سمعد بمم سمعد اشمعر
(طوسی ،1422 ،ص )76و بار دیگر با نام سعد بم احوص اشعر (همانجا) که رجالشناسان
معاصر با قراننی ،هر دو نفر را یهتان دانتتند (نک :لویی ،1413 ،ج ،9ص.)56

نگاهی دوباره به نویسنده الرجال برقی

یهی از ایم قرانم آن است که در هر دو بار نیز احمد برقی ،راو کتما سمعد اسمت.
افزون بر آن ،برقی و پدرش راو احادیث برادر سعد ،اسماعی بم سعد احوص اشعر هم
هتتند (نک :لویی ،1413 ،ج ،4ص )52که نشان میدهد احتماالً لاندان برقی کتما هما
لاندان سعد اشعر را در التیار داشتند.
طبق شمارش لویی ،سعد بم سعد اشعر بمال بمر  110روایمت در کتما هما اربعمه
شیعه حدیث دارد (لویی ،ج ،9صص 62و  )68که در بیشمتر ایمم روایمات احممد برقمی یما
پممدرش راو و هتممتند (بممرا نمونممه نممک :کلینممی ،1389 ،ج ،3ص مص 358 ،74و 514؛
صدوق ،1404 ،ج ،2ص176؛ طوسی ،1363 ،ج ،1صمص 316 ،292و 340؛ هممان،1365 ،
ج ،2صص195و.)272
در المحاسم برقی نیز روایاتی از برقی از سعد بم سعد اشعر یافمت ممیشمود (برقمی،
بیتا ، -ج ،2صص 462و )477؛ درحالیکه هیچ روایتی برا نق برقی از سعد بم عبداهلل
یافت نشد .بیشتر روایات برقی از سعد بم سعد بهصورت پرسشها سمعد باواسمطه یما بمی-
واسطه از امام رضا است که نشان میدهد کتا دوم یعنی «متمانله للرضما (ع)» کمه نجاشمی
برا سعد یاد کرد ،بهصورت ایم روایات پراکنده در منابع حدییی بماقی ماندنمد .افمزون بمر
آن ،برقی کتا هایی درباره تاریخ داشته است.
نجاشی از کتابی با نام کتا التاریخ یاد میکند (نجاشی ،1424 ،ص  )76در تاریخ قم
مهرر از کتا «بنیان» احمد برقی درباره اسامی روستاها و آباد ها یا افراد که آنهما را بنما
کردند ،نق قول میشود (قممی ،1361 ،صمص 59 ،56 ،20و  .)81در فهرسمت کتما هما
برقی که توس طوسی و یاقوت حمو ارانه شده است به نام کتا «تبیان» اشماره ممیشمود
که احتمماالً هممان کتما ممورد ارجماع تماریخ قمم اسمت (طوسمی ،1422 ،ص64؛ یماقوت
حمو  ،1411 ،ج ،1ص432؛ و نیز نک :حاجی للیفه ،بیتا ،ج ،1صص  288و .)342
به نظر میرسد چون کتا تاریخ قم به فارسمی ترجممه شمده اسمت و از نتمسه عربمی
اثر باقی نیتت ،احتمال دارد نام کتا برقی در آنجا تحریف شمده باشمد .بمه همر رو بمر
اساس همیم کتا تاریخ قم ،محمد برقی از سعد بم سعد اشعر دربماره فضمیلت شمهر قمم
نق میکند (قمی ،1361 ،ص.)97
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از ایم رو شاید بتوان گفت آن کتا سعد اشعر کمه برقمی در دو کتمابش از آن یماد
کرده ،اطنعاتی تاریسی و رجالی داشته است .به نظر میرسمد ایمم کتما اثمر مشمهور و
مورد استفاده بموده اسمت؛ زیمرا از نگماه نجاشمی مساطبمان عبمارت کتما سمعد را لواهنمد
شنالت ،چه بهصورت مبو و چه بهصورت غیرمبو ؛ پس نیاز به توضمیحی بیشمتر ندیمده
است .گفتنی است به رغم جتتجو فراوان همه کتا ها حدییی ،همیچ روایتمی از احممد
برقی یا لاندان و فرزندانش از سعد بم عبداهلل قممی یافمت نشمد .بمر اسماس اطنعمات یکمر
شده ،روشم و بدیهی است که عبارت مبهم «کتا سعد» در کتما رجمال برقمی بمه کتما
سعد بم سعد اشعر و نه کتا سعد بم عبداهلل قمی ،باز میگردد.
 .2-3-3سماع از حمیرك
عبداهلل بم جعفر حمیر بزر

قممیهما بمود کمه بعمد از سمال  290وارد کوفمه شمد و

مجلس سماع حدیث و آنجا رونق گرفت (نجاشی ،1424 ،ص  .)219او بمیش از هممه بمه
نگاشتم کتا هایی درباره قر االسناد بمه سمه اممام هشمتم ،نهمم و دوازدهمم شمهرت دارد.
درباره سال شمار زندگی و وفات حمیر قب از تاریسی که ارانه شد ،اطنعماتی در دسمت
نیتت 1.طبقاتی کمه بمرا و در زممره اصمحا اممام رضما(ع) ( 204ق) (طوسمی،1415 ،
ص )389و امام عتگر (ع) ( 260ق) (هممان ،ص400؛ برقمی ،بمیتما-المف ،ص )60یکمر
کردند ،بیشتر باعث ابهام در زمان زیتت حمیر شده است .لویی فاصله زیاد نود ساله بیم
درک امام رضا(ع) و آلریم تاریسی را که برا زنده بودن حمیمر یکمر کردنمد ،بعیمد و
دور از پذیرش میداند (لویی ،1413 ،ج  ،11ص.)150
آنچه متلم است حمیر که در پایان قرن سوم ،مجمالس حمدییی شمهرت یافتمها در
کوفه مییابد ،در نیمه ایم قرن انبان دانش لود را از احادیث و طرق آنها انباشته است .پمس
بعید نیتت که اسناد و طرقی داشته که برا استادش احمد برقی ،تازه اسمت و باعمث سمماع

-1گرچه در ضمم سند از حمیر نق میشود که در مجلس به سال  278قمر در قم حاضر بوده که در آن وصف
امام یازدهم یکر شده است (نک :طوسی ،1422 ،ص.)86

نگاهی دوباره به نویسنده الرجال برقی

احمد برقی از و شده اسمت .از ایممرو عبمارت احممد برقمی در الرجمال «نيلهأ ذععه ذ ه ذ

بالفتح» چندان عجی

نمینماید ،گرچه سماع استاد از شاگرد باشد.

آنچه که ایم نهته را بیشتر روشم میکند ،عبارت دوم «بهالفتح» اسمت .اولمیم تموجیهی
که برا ایم عبارت به یهم میرسد ،ضب کلمه حمیر است اما ایم توضی چنمدان بمرا
اسم حمیر الزم نمینماید؛ زیرا تلفظ چندگانها ندارد و یا حمیر که انتتا به قبیله-
ا مشهور را میرساند ،همیشه مفتوح است (سمعانی ،1408 ،ج  ،2ص .)270فت ممیتوانمد
نام مهانی باشد که برقی از حمیر سماع داشته است .اما در شهر قم و اطراف آن به مهمانی
با ایم اسم اشاره نشده بود .تنها فرضیه باقیمانده آن است که فت نام شسصی باشد و بمه ایمم
ترتی

منظور برقی آن است که «از حمیر درباره فت سماع داشتم».
در بیم راویان صاح

کتا  ،تنها راویی با نام «فت بم یزید جرجانی» یافت ممیشمود.

در سند نق کتا فت  ،حمیمر از احممد برقمی نقم ممیکنمد (نجاشمی ،1424 ،ص .)311
بنابرایم احتماالً عبارت برقی به همیم سماع اشاره دارد؛ با ایم تفاوت کمه در طریمق نجاشمی
حمیر از احمد برقی کتا را الذ کرده است و طبق نتمسه رجمال برقمی ،احممد برقمی از
حمیر آنها را سماع کرده است.
احتمال دارد چون همیشه حمیر از برقی نق کمرده و طریمق داده اسمت؛ متتنتمسیم
بعد طریق را اصنح کردند به حمیر از برقی تا مطابق باقی اسناد و طرق باشمد .قرینمها
که ایم احتمال را تقویت می کند توضیحی است کمه پتمر حمیمر  ،محممد بمم عبمداهلل بمم
جعفر ،درباره کتا ها برقی آورده است .و میآورد کمه از یهمی از کتما هما احممد
برقی نتسه بردار کرده و از راویانش نق نموده است؛ اما کتا را از دست میدهمد و بمه
رغم جتتجو از شیعیان قم ،بغداد و ر نشانی از آن نمییابد (نجاشی ،1424 ،ص.)354
همچنیم احتمال دارد از دست رفتم برلی روایمات و کتما هما احممد برقمی سمب
شده ،ط ریق کام  ،دقیق و صحی به روایات و از دسمت بمرود و دیگمر نماقنن بمر اسماس
روش نق همیشگی ،نگاشتهها و متموعات و را تغییر بدهند.
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 .3-3-3اشاره به صاحب يتاب بودن
نجاشی (نجاشی ،1424 ،ص  )101و طوسی (طوسی ،1422 ،ص  )240در کتا هما
رجالیی که نگاشتند ،وقتی به نام لود میرسند ،به عبارت « صهفذهأنيذنيلکتاب» اشماره دارنمد.
با ایمهمه به نظر نمیرسد ایم رسم متداولی میان نویتندگان کتا تمراجم و رجمالنگمار
باشد که هنگام اشاره به نام لود ،به نویتنده و صاح

آن کتما بمودن اشماره کننمد؛ بلهمه

احتماالً شیوها است که بیشتر در کتا ها رجالی بعد از قرن پنجم دیده ممیشمود؛ بمرا
نمونه ابم شهرآشو ( 588ق)در معالم العلماء هنگام اشاره به نام لود ،تالیفاتش را معرفمی
میکند و به صاح کتما بمودن اشماره دارد (ابممشهرآشمو  ،1380 ،ص .)150علمی بمم
محمد علو ( 709ق) نیز هنگام برشمردن انتا علویان بهصورت شجره نامها و طبقمها
به نام و نت

و فرزندانش اشاره میکند و لود را صاح کتا معرفی ممیکنمد (علمی بمم

محمد علو  ،1409 ،ص .)291
از مطالعه کتما هما رجمالی قمرن دوم و سموم چنمیم برممیآیمد کمه ایمم رسمم بمیم
نویتندگان آن رایج نبوده است که به نام لود ییم طبقمات مربوطمه اشماره یما بمه صماح

کتا بودن تصری کنند .برا میال ابم سعد ( 230ق) بما وجمود آنهمه در کتما الطبقمات
الهبر از معاصرانی که چند سالی پیش از و درگذشتند ،یاد میکنمد (بمرا نمونمه نمک:
ابمسعد ،بیتا ،ج  ،7ص ،)519هیچگاه از لود یی طبقات بزرگان اه بصره نام نممیبمرد.
للیفه بم لیاط (240ق) نیز در کتا طبقات لود از جدش للیفه بم لیماط نمام ممیبمرد و
تصری میکند که او پدربزر
یا صاح

مم است (للیفه بم لیاط ،1414 ،ص  )384اما به نام لود

تألیف بودن لویش اشاره ندارد.

گذشته از ایم موارد ،روش الرجال برقی در قری

بهاتفماق طبقمات و رجمال نمام بمرده

شده ،بهصورت یکر نام بهتنهایی یی هر امام اسمت و اطنعمات دیگمر دربماره آنهما داده
نشده است .از ایم رو هنگام یکر نام محمد برقی ،احمد برقی ،حمیر و دیگمر کتمانی کمه
صاح

تألیف هتتند ،به نام کتا ها آنها اشاره نشده اسمت تما در ضممم آن بمه صماح

کتا الرجال بودن هم اشاره شود.

نگاهی دوباره به نویسنده الرجال برقی

با ایم اوصاف ،رسم و آیینی که معاصران انتظمار دارنمد در رجمال احممد برقمی بمهجما
آورده شود تا مشسص گردد و صاح کتا بموده اسمت ،تنهما بمر اسماس شمیوه و روش
کتا نویتی نویتندگان قرون میانی است .افزون بر آن سبک نگارش مستصرنویتی رجمال
برقی ایم انتظار را دور و کمرنگ میکند.
 .4نویسنده رجال برقی
با دالیلی چند به نظر میرسد که نویتنده کتا الرجال برقی ،احمد بمم محممد برقمی
است .ایم دالی بدیم شرح است:
 .1-4تصریح متقدمان
نستتیم و مهمتریم دلی آنهه نجاشی و طوسی هر دو از میان لانمدان برقمی ،تنهما بمه
کتما رجمالی داشممتم احممد برقمی اشمماره دارنمد (نجاشمی ،1424 ،ص76؛ طوسممی،1422 ،
ص .)21هر دو رجالی ،پدر و برلی لاندان برقی مانند داماد و نوههما احممد برقمی را نمام
بردند؛ اما برا هیچ یک از آنها کتابی رجالی یاد نهردند .افمزون بمر آن ،همیچ کمدام حتمی
شرح حال ویژه و لاص برا عبداهلل بم احمد برقی پتر احمد یا نوه و احممد بمم عبمداهلل
یکر نهردند .گفتنی است با آنهه شوشتر مدعی اسمت همر دو آنهما از اسماتید کلینمی و
صدوق بودند (شوشتر  ،1419 ،ج  ،1ص ،)45به رغم جتتجو گتترده و بما کلیمد وا ه-
ها مستلف ،هیچ روایت و نقلی از عبداهلل بم احمد برقی در کتا کافی یافت نشد .احممد
بم عبداهلل بم احمد برقی نیمز همیچگماه اسمتاد صمدوق نبموده اسمت ،بلهمه باتوجمه بمه اسمناد
کتا ها شیخ صدوق ،علی بم احمد بم عبداهلل بم احمد برقی استاد صدوق اسمت (بمرا
نمونه نک :صدوق ،1417 ،صص 111 ،88 ،65و247؛ همان ،1387 ،صص  99و .)103
یاقوت حمو ( 626ق) نیز از کتانی است که به واسطه اطنعاتی که از یمک کتما
تاریسی درباره شهر اصفهان الذ کرده ،به لوبی با زندگیناممه و اسمامی کتما هما احممد
برقی آَشناست و بمه صمراحت «کتما طبقمات الرجمال» را بمرا و یماد ممیکنمد (یماقوت
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حمو  ،1411 ،ج  ،1ص .)432از ایمرو تصری رجالیان متقدم و بزر

امامی و اه سنت

میتواند قرینها اصلی باشد که کتا رجال فعلی را به احمد برقی نتبت دهیم.
 .2-4انصراف به نام احمد برقی
نجاشی هنگام نام بردن از کتا ها شیخ صدوق به کتما « المعرفمه برجمال البرقمی»
اشاره میکند (نجاشی ،1424 ،ص)392؛ گرچمه از سمسنان طوسمی برممیآیمد کمه صمدوق
هیچگاه کتا رجمالش را تممام نهمرد (طوسمی ،1422 ،ص  .)238بمه همر رو از کلممات
نجاشی و عنوان کتا صدوق چنیم استنباط ممی شمود کمه رجالیمان متقمدم بمدون یکمر نمام
کوچک برقی از انتتا کتا رجالی و یاد میکردند و نمزد همگمان روشمم بموده اسمت
که نویتنده آن کیتت .شاید بهتریم راه برا نزدیک شدن به لتان و فضا یهنی رجالیمان
و محدثان کهم ،مراجعه به عبارات و نگاشتهها آنان درباره استعمال نام «برقی» باشد.
از مطالعه البن متون رجالی کهم برمیآید که معموالً نمام «برقمی» ،اگمر بمهصمورت
مطلق بیاید ،به احمد برقی انصراف دارد .بال بر ده ممورد در الرجمال نجاشمی ،نمام برقمی در
اسناد طرق بهصورت مطلق آمده است (برا نمونه نمک :نجاشمی ،1424 ،صمص ،173 ،62
 457 ،456 ،453 ،451 ،361 ،350 ،315 ،293 ،179و  .)461بررسی و مقایته با دیگر کت
رجالی و حدییی نشان میدهد مراد از برقمی بمهصمورت مطلمق در لتمان و کماربرد نجاشمی،

احمد برقی است .برا نمونه نجاشی در شرح حال عبدالملک بم منذر میآورد« :يالذحنث اذ

نيبوذبطةذيالذحنث اذنيلقيوذيالذحنث اذأبنذني لكذبكتاب » (همان ،ص .)240

طوسی نیز در الرجال ،ایم راو را با وصف « ع ذأ ذنيلقي » (هممان کمه برقمی از و

نق میکند) معرفی کرده است (طوسی ،1415 ،ص  .)434طریقی که طوسی در الفهرسمت

به کتا عبدالملک بم منذر میدهد ،چنیم است« :له ذرتهابذاخقّهاذبه ذ اأهةذأهوذايذني فضهيذ

أههوذنيبههوذبطههةذأههوذا ههنذنيبههوذايذأبههنذنيبذأههوذأبههنذني لههكذبههوذني ههأ » (طوسممی ،1422 ،ص.)179
طریق طوسی ابهام نام برقی را برطرف و روشم میکند که منظور نجاشی احمد برقمی بموده
است.

نگاهی دوباره به نویسنده الرجال برقی

در نمونه دیگر ،نجاشی درباره کتا عمران بم اسمماعی ممیآورد« :حهنث اذنيلقيه ذأ ه ذ

بکتابه » (نجاشی ،1424 ،ص  .)293بررسی کتا ها حدییی نشان میدهد احمد بم محممد

برقی است که راو احادیث و کتا عمران بم اسماعی بوده اسمت (نمک :کلینمی،1389 ،
ج ،3ص.)552
از سو دیگر با مطالعه و بررسی کتا الرجال طوسی نیمز نهماتی تانیمد کننمده بمرا

انصراف نام برقی به احمد برقی به دست میآید .طوسی در با «مم لم یرو عم واحمد ممم
األنمة» بیش از پانزده بار راویانی را معرفی میکند که تنها با وصمف «هممان کمه برقمی از او
نق کرده است» شنالته میشوند (برا نمونه نک :طوسی ،1415 ،صمص ،425 ،417 ،414
 448 ،436 ،435 ،428و  .)450مقایته اسامی و سندها نشان میدهد ،ممراد طوسمی از برقمی
که بهطور مطلق آمده ،احمد برقی است .یهی از ایم موارد حتیم بمم زبرقمان اسمت کمه بما
بررسی اسناد کتا ها حدییی مشسص ممیشمود احممد برقمی اسمت کمه از و نقم دارد
(برا نمونه نک :صدوق ،بیتا ،صص  63و 385؛ کلینی ،1389 ،ج  ،6صص 379و .)463
میال دیگر آن یحیی بم ابراهیم بم ابمیالمبند (طوسمی ،1415 ،ص )450اسمت کمه در
اسناد احادیث زیاد احمد برقی راو اوست (نک :کلینی ،1389 ،ج  ،2صمص،349 ،146
 476و  .)618نمونههایی از ایم دست در رجال نجاشی و طوسی فراوان است که نشان ممی-
دهد رجالیان و گاه محدثان معموالً نام برقی ،بهصورت مطلق ،را برا احمد بم محمد برقی
به کار میبردند و به احتمال قری

به یقیم مراد از رجال برقی در عنوان کتما صمدوق همم

همیم نویتنده از لاندان برقی بوده است.
 .3-4شهرت احمد برقی
بیتردید از میان لاندان وسیع و مشهور برقی که بیشتر آنها از محدثان و الباریمان قمم
بودند ،احمد بم محمد برقی مشهورتریم ،پرتألیفتمریم و بمزر تمریم فمرد لانمدان بموده
است .بهویژه در زبان و ادبیات رجالی نام و مهمرر بمه چشمم ممیلمورد .قراننمی از هممان
کتا ها رجالی ایم شهرت را تانید میکند که دو در بسش نت شناسمی لانمدان برقمی و
حضور در طرق و اسناد روایات قاب ارزیابی است.
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 .1-3-4محور خاندان برقی
اشاره شد که لاندان احمد برقی شام عموها و عموزادگان و با کتا ها و روایاتی
که نق کردند ،در کتا ها رجالی معرفی شدند .معموالً در ایمم معرفمیهما ،احممد برقمی
محور یا راو طریق کتا ها آنان است (برا نمونه نک :طوسی ،1422 ،ص .)99محمد
ماجیلویه که از بزرگان امامیه در قم است داماد احمد برقی است (نجاشی ،1424 ،ص.)353
علی پتر ماجیلویه نیز نوه دلتر احمد برقی و از شاگردان تعلیم یافته توس برقمی معرفمی
میشود (همان ،ص .)261ایم نوه راو برلی اسناد و کتا ها احممد برقمی اسمت (نمک:
همان ،صص 32و .)59
از اسناد طرق طوسی برمیآید که احمد بم عبداهلل برقی ،برلنف آنچه در یک سمند
نجاشی آمده (همان ،ص ،) 335نوه دلتر احمد برقی و نه پتر یما از نوادگمان پتمر احممد
برقممی اسممت« :يههالذحههنث اذا ههنذبههوذأبههنذنيبذنيبههوذب ه ذنيلقيههوذيههالذحههنث اذجههنيذا ههنذبههوذ ههن»
(طوسی ،1422 ،ص  .)64ابوطاهر برقی نیز پتر دیگر محمد بم لالد برقی معرفی نمیشود،
بلهه و را برادر احمد برقی میلوانند تا سریعتر نزد لوانندگان کتا ها رجالی شنالته
شود (طوسی ،1415 ،ص .)394
از سو دیگر ،به جز معرفی لاندان برقی ،معموالً افراد که از اطرافیمان و معاصمران
برقی بودند و کتا و تألیفی داشتند ،با آدرسدهی به برقی معرفمی ممیشموند .بمرا نمونمه
صاح لانها که احمد برقی در آن اقامت داشته ابوالقاسم صیرفی است .ضمم شرح حمال
و از مهان زندگی و اصالتش ،به اینهه او صاح لانه برقی هم اشاره ممیشمود (نجاشمی،
 ،1424ص  .)238یا در نمونه دیگر اسماعی بم سمهه بم عبداهلل از غلمان و اصحا احمد
برقی معرفی میشود (همان ،ص 97؛ طوسی ،1422 ،ص .)77
 .2-3-4راوك طرق و اَسناد
هیچ یک از رجالیان و تراجمنگاران امامی ،کتا ها احمد برقی را شممارش نهمرده
و عدد تسمینی ارانه نهردند؛ اما یاقوت حمو که به سب

کتا التیر برقی ،به او توجمه

لاص پیدا کرده میگوید« :تصانیف و نزدیک به صد کتا است» (نک :یاقوت حمو ،

نگاهی دوباره به نویسنده الرجال برقی

 ،1979ج  ،1ص .)389بنابرایم گزاف نیتت اگر احمد برقی را ،به جز کتا هما لمودش،
راو و ناق صدها کتا حدییی در مجموعه احادیث و کتا ها امامیمه بمدانیم .فهرسمتی
که احمد برقی از کتا ها راویان پیش از لودش در دست داشته ،چنان پرشممار و عظمیم
بوده که برا نگارش مجمدد آنهما ،از محمدثان قمم ،ر و بغمداد یمار گرفتمه شمده اسمت
(نجاشی ،1424 ،ص .)355
احمد برقی بمه واسمطه اتصمال بمه پمدرش کمه حلقمه ارتبماطی مهممی بما راویمان عصمر
صادقیم(ع) و عصر حضور انمه ،محتو می شمد ،بمه منمابع اولیمه حمدیث امامیمه دسترسمی
داشت .و نه تنها ایم منابع و طرق و اسمناد آنهما را در دسمت داشمت کمه اشمراف و دانمش
کاملی هم درباره احوال راویان و صاحبان کتا امامی داشت که سمب

ممیشمد از اقموال و

قضاوتهایش در کتا ها رجالی به دفعات یاد شود .از احمد برقی نق میشود کمه علمی
بم مهزیار ،کتا ها حتیم بمم سمعید اهمواز را المذ کمرد و سمه کتما بمه آنهما افمزود
(طوسی ،1422 ،ص  .)152از احمد برقی در رجمال نجاشمی نقم ممیشمود کمه عبمدالعظیم
حتنی چگونه وارد ر شد و در چه محلی درگذشت (نجاشی ،1424 ،ص .)248
بهصورت کلی احمد برقی در طرق و سنددهی بمه دههما کتما در الرجمال نجاشمی و
الفهرست طوسی حضور دارد که گاه بهتنهایی از صاح

کتا نق میکند و گاه با واسطه

پدرش محمد بم لالد ،سند میدهد (برا نمونه نک :همان ،صمص458 ،457 ،130و 461؛
طوسی ،1422 ،صص 99 ،56و .)134
الزم به یکر است به نظر میرسد ایم حضمور احممد برقمی در اسمناد و طمرق رجالیمان
نتبت به علم و داشتهها و چندان هم چشمگیر و قاب توجه نیتت و هممه فهمارس برقمی
را پوشش نمیدهد .در یهی از اسناد کافی ،روایتی نق میشود که احمد برقی در سمند آن

حضور دارد« :حنثأذ نذبوذحيىيذأهوذ هنذبهوذنيحلسهوذنيلصهفا ذأهوذا هنذبهوذايذأبهنذنيبذأهوذ
ايذهاشه( »:کلینی ،1389 ،ج ،1ص .)526در ادامه سند میآید که محمد بم یحیی به صمفار
میگوید« :دوست داشتم ایم لبر از غیر نق احمد برقی میآمد».
احتماالً لردهگیر ها محمدثان سمستگیر قممی بمر احممد و پمدرش (ابممغضمانر ،
 ،1422ص  39و  )93سب

شده محدثان تا حدّ ممهم از طرق و اَسناد برقمی دور کننمد و
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اگر طریقی جز برقی ،برا یک حدیث یما کتما حمدییی در دسمت اسمت ،از آن اسمتفاده
کنند .ایم رویهرد اجتنا از طرق برقی ،نزد بیشتر محدثان قمی در سمدههما بعمد ماننمد
کلینی و صدوق نیز دیده میشود (برا تفصی بیشمتر نمک :فرجمامی ،1394 ،ص  .)325بمه
هر رو به سب

شهرت و نامآور احمد برقی نتبت به دیگر اعضا لاندان برقی ،طبیعی

به نظر میرسد که کتا رجالی و تنها با اطنق برقی یماد شمود ،درحمالیکمه ممراد احممد
برقی است.
نتیجهگیرك
التنفممی کممه دربمماره انتتمما رجممال برقممی وجممود دارد ،بممیش از همممه برلاسممته از
کمتوجهی به کتا ها برقی است .موضوع کتا ها برقی که بیشتر به شمنالت شمهرها و
سرزمیمها و البار تاریسی ممیپمردازد یما احمادییی کمه دربماره آدا و رسموم معاشمرت و
متتحبات است ،کمتر به فقه و اصول فقه حوزه هما شمیعه و نیمز علمم کمنم لماص امامیمه
ارتباط داشته است .از ایمرو شاید استنتاخ و مهرر رواج آن ،چندان الزم و حیماتی بمه نظمر
نیامده است.
کتا

المحاسم با وجود گتتردگی و داشتم سندها کهم قرن سوم ،دچار افتمادگی

و نفصان شده و الرجال ،به سب

التصار و لالی بودن از اطنعات جرح و تعمدیلی معمموالً

در بررسیها سند و رجالی مغفول واقع شده است.
با آنهه کشی فرد نامدار میان محدثان امامی نبوده است ،طوسمی کتما رجمالی و
را برگزیده تا مستصر کند .تنها صدوق احتماالً به سب

آشنایی بیشتر با نوادگمان و لانمدان

برقی ،کوشیده توضی و ویرایشی بر کتا الرجال برقی انجام دهد که تنشش بمه سمرانجام
نرسیده است.
درباره نویتنده کتا الرجال برقی ،در سدههما الیمر ،شمبهه و اشمهاالتی وارد شمده
است .گاهی آن را به پدر برقی و گاهی به نوادگان برقی نتبت میدهند .برلی دالیلمی کمه
برا ایم تغییر انتتا مطرح میکنند ،به قطع قاب ردّ و لدشه است.

نگاهی دوباره به نویسنده الرجال برقی

از سو دیگر ،مطالعه عمیق و جزنی کتا ها رجالی و اسمناد حمدییی جما تردیمد
باقی نمیگذارد که ایم کتا متعلق به احمد برقی است که بمزر

لانمدان برقمی در سمده

سوم بود و کتا ها بیشمارش در منابع و فهرستنویتمیهما اهم سمنت نیمز راه یافمت.
مهمتریم ایم قرانم ،تصری بزرگان و متقدمان رجالی است که از میمان لانمدان برقمی تنهما
برا احمد برقی کتا رجالی قان هتتند.
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Abstract
The Early biographers (rijālis) usually mention “the book of al-Rijāl” among
the works of Ahmad bin Mohammad Al-Barqī; Ibn Nadīm is of the first
scholars who ascribed this book to Ahmad’s father, Muhammad ibn Khālid
Barqī, and even ascribed Ahamd’s another book, Al-Maḥ āsin, to the father,
as well. Afterwards, some contemporary scholars including Āqā Buzurg
Tehrani repeated this claim in another way. Among all, the theory of
Shūshtarī, who proposed the last idea and attributed al-Rijāl to Ahmad’s
grandson, today is accepted and argued to be true. However, he made
mistake of comprehending a phrase used by Barqī in his book and hence
that’s why Shūshtarī had such an idea; for the phrase “Sa'd’s book” refers to
the book of “Sa'd bin Sa'd”, not the book of “Sa'd bin Abdullah”, as
Shūshtarī claimed. The early biographers’ clear statements, referring the
name of Barqī to Ahmad Barqī in Rijāl books, as well as, the general
reputation of Ahmad al-Barqī, are some reasons which ascribe al-Rijāl to
him.
Keywords: Ahmad ibn Mohammad Barqī, Al- Rijāl of Al-Barqī, Rijāl
science, History of Hadith.
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