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با اینهمه خطای در برداشـــت از عتارت برقی در این دالیج وجود
دارد؛ زیرا عتارت «کتاب سعد» به کتاب سعد بن سعد ا شاره دارد و
نه کتاب سعد بن عتداهلل که شوشتری مدعی است .تصریح متقدمان،
انصــران نام برقی به احمد برقی در کتابهای رجالی و نیز شــهرت
فراگیر احمد برقی از دالیلی است که نشان میدهد ،کتاب الرجال به
وی تعلق دارد.
واژه هاي كل یدي :احمــد بن محمــد برقی ،الرجــال برقی،
رجالشناسی ،تاریخ حدیث.
 .1طرح مسأله
رجال برقی کهنترین کتاب رجالی شیعه است که باقی ماندهاست .در اینکه کدامیک
از افراد خاندان برقی این کتاب را نو شتند ،تردید ا ست .معموالً آن را به احمد بن محمد بن
خالد برقی ( 274ق) نســـتت میدهند .نیاکان احمد برقی ،از شـــیعیان کوفه بودند که بعد از
قیام و قتج زید بن علی (ع) و کشــتن شــدن جدق برقی در زندان ،به قم گریختند و در منطقه
برقرود ساکن شدند (نک :نجاشی ،1424 ،ص76؛ طوسی ،1422 ،ص .)62به نظر میرسد
بی شتر خاندان برقی در قم در زمره بزرگان و دان شمندان قرار گرفتند؛ زیرا نجا شی و طو سی
تنی ند از عموها و عموزادگان احمد برقی را نام میبرد که صــاحک کتاب ،فقیه ،ادیک و
در نقج حدیث موثق بودند (نک :نجاشی ،1424 ،صص 61و 335؛ طوسی ،1422 ،ص.)99
محمد بن ابوالقاسم ماجیلویه ،بزره طایفه امامیه در قم ،که فرزندانش از ا ساتید شیخ
صدوق بودند ،داماد احمد برقی ا ست .نجا شی و طو سی به این ن ستت و نیز ا سامی فرزندان
ماجیلویه که تحت تعلیم برقی بودند و بعدها از بزرگان و ناقالن وی شـــدند ،اشـــاره کردند
(نک :نجاشــی ،1424 ،صـص 261و 353؛ طوســی ،1422 ،ص .)64از این شــواهد برمیآید
که خاندان برقی در قم ،ری ،بغداد و کوفه از بزرگان علم حدیث و تاریخ و سیره مح سوب
میشـــدند؛ بهگونهای که بخش بزرگی از کتابهای حدیثی امامیه را به نویســـندگان قرون
هارم و پنجم قمری منتقج کردند و در اسناد و طرق نقج این کتابها نام برده شدند.
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 .2شخصیت احمد برقی
ابوجعفر احمد بن ابو عتداهلل محمد برقی را از اصـــحاب امام جواد و امام هادی(ع)
(طوسی ،1415 ،صص  373و  )383و فی نفسه ثقه دانستند؛ با اینهمه به ستک نقج بسیار از
اســاتید یــعیا و اعتماد به روایات مرســج ،بر او خرده گرفتند (نجاشــی ،1424 ،ص76؛
طوسی ،1422 ،ص .)62بهگونهای که به ستک همین طعن و ایراد ،احمد بن محمد بن عیسی
اشـــعری او را از قم اخرار کرد؛ هر ند ب عدها پشـــی مان شـــد و از وی عذر خواســـت
(ابنغضادری ،1422 ،ص .)39بیدقتی در نقج از راویان یعیا ،ایرادی است که بر پدرش
محمد بن خالد برقی هم وارد شده است (نک :همو ،ص 93؛ نجاشی ،1424 ،ص .)335
 .3انتساب الرجال برقی
نســخه موجود الفهرســت ابنندیم که با افتادگی و تا حدودی آشــفتگی همراه اســت،
الرجال را به برقیِ پدر نســتت میدهد .آقابزره تهرانی و شــوشــتری نیز از رجالشــناســان
معاصـــر هســـتند که این کتاب را گاه به پدر و گاه به نوادگان احمد برقی نســـتت میدهند.
عتارات این فهرستنگار کهن و دو رجالی معاصر گزارش و بررسی میشود.
 .1-3ابنندیم
نخستین کسی که درباره انتساب رجال برقی به احمد برقی تردید ایجاد کرد ،ابنندیم
اســـت .وی دو کتاب «کتاب الرجال» و «کتاب طتقات الرجال» را در شـــرح حال ابوعتداهلل
محمد بن خالد برقی نام میبرد (نک :ابن ندیم ،1350 ،ص .)276ابن ندیم کتاب الرجال را
نین معرفی میک ند« :فی ههر من وى عن مى اوؤ نني وع)

» و همچنین طتق دســــت خ

ابوعلی بن همام اســـکافی ( 336ق) ،کتاب طتقات الرجال را یکی از ابواب و کتاب های
المحاسن میداند (همانجا).
بنابراین ،ابنندیم کتاب م شهور المحا سن را نیز به محمد بن خالد ن ستت میدهد .این
در حالیا ست که همه رجالیان متقدم شیعه ،المحا سن و کتابهای نام برده شده ذیج آن را
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به احمد برقی پ سر ،و نه محمد برقی پدر ،ن ستت میدهند (نجا شی ،424 ،ص 76؛ طو سی،
 ،1422ص )65؛ افزون بر آن ،هیچیک از رجالیون برای محمد بن خالد برقی کتاب رجالی
معرفی نکردند.
نجاشی ،محمد بن خالد برقی را ادیک و آشنا به تاریخ و علوم عرب گزارش میکند و
نام هشت کتاب وی را میآورد (نجاشی ،1424 ،ص  )335و شیخ طوسی نیز تنها با ذکر «لر
کتاب نلعوندع» از یک کتاب وی یاد میکند (طوســـی ،1422 ،ص .)226به جز دو دلیج یاد
شده ،قرینه سوم برای ردق انتساب الرجال به برقی پدر ،آشفتگی متن ابنندیم است .در کتاب
ابن ندیم ،پس از دو خ شرح حال و معرفی محمد بن خالد ،حسن بن محتوب سراد معرفی
می شود و سپس به ادامه شرح حال و معرفی کتابهای محمد بن خالد پرداخته می شود .به
نظر میرسد متن دو پاره شده یا بخشی از شرح حال فرد دیگر در شرح حال محمد بن خالد
داخج شــده اســت.گمان دوم وقتی تقویت میشــود که نفر بعدی که شــرح میشــود ،پســر
محمد خالد برقی ،احمد بن محمد بن برقی است (نک :ابنندیم ،1350 ،ص.)277
 .2-3آقابزرگ تهرانی
آقابزره تهرانی نیز به تعدد کتابهای رجالی در خاندان برقی اعتقاد دارد .وی بنا بر
گزارش ابن ندیم ،بر آن ا ست که برقی بزره صاحک کتاب الرجال ا ست و بنا بر گزارش
نجا شی ،برقی کو ک دو کتاب با مو یوع رجال دا شته ا ست .از میان این سه کتاب ،تنها
کتاب الطتقات از احمد بن محمد برقی پســـر باقی مانده اســـت (نک :آقابزره تهرانی،
 ،1983ر ،2ص139؛ همان ،ر ،10ص .) 100بنابراین آقابزره کتاب رجالی باقیمانده را
متعلق به برقی پسر دانسته و آن را کتاب الطتقات میخواند.
در اینکه شیوه تنظیم رجال موجود برقی بر ا ساس طتقه صحابیان هر مع صوم از پیامتر
به بعد اســـت ،شـــکی نیســـت؛ اما به نظر نمیرســـد در الرجال خواندن این کتاب ،بهجای
نامگذاری الطتقات ،ســهوی رد داده باشــد .این ادعا از آن روســت که کتاب طتقاتی دیگر
شیعه ،الرجال شیخ طوسی ،هم الرجال نامیده شده است .الرجال خواندن کتاب شیخ طوسی
هم از سوی خود شیخ طوسی و هم از سوی معاصرانش مانند نجاشی صورت گرفته است؛
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زیرا هر دو از الرجال طو سی که به شیوه طتقات نگارش یافته ا ست با عنوان «کتاب الرجال
من روى عن النتی (ص) و عن األدمة (علیهم ال سالم)» و «کتاب الرجال الذین رووا عن النتی
و األدمة االثنی عشر و من تأخر عنهم» یاد میکنند (نجاشی ،1424 ،ص403؛ طوسی،1422،
ص.)241
بنابراین به نظر نمیرسد نگارش به شیوه طتقات الزمه نامگذاری کتاب به همان عنوان
هم باشد و میتوان کتاب فعلی را هم رجال و هم طتقات خواند .از اینرو دو بار ذکر کردن
کتاب رجالی برای احمد برقی میتواند ا شتتاه نجا شی با شد؛ زیرا فهر ست طو سی خالی از
ذکر دو کتاب رجالی برای برقی ا ست .با این تحلیج ،ا ستدالل آقا بزره درباره سه کتاب
رجالی داشتن برای خاندان برقی پذیرفتنی نیست.
 .3-3عالمه شوشتري
مشــهورترین دیدگاهی که هم اینک پذیرفته شــده و بیشــتر معاصــران درباره نویســنده
رجال برقی به آن قادج هستند ،تعلق کتاب به احمد برقی پسر یا محمد برقی پدر نیست؛ بلکه
انتساب آن به پسر احمد برقی ،عتداهلل بن احمد ،است که استاد کلینی بوده یا انتساب به نوه
احمد برقی ،احمد بن عتداهلل ،که استاد صدوق بوده است .به نظر میرسد نخستین ک سی که
این نظریه را مطرح کرده ا ست ،عالمه شو شتری با شد؛ زیر پس از او ،همگان به وی ن ستت
میدهند .عالمه شو شتری در ف صج هجدهم مقدمه قاموس الرجال کتابهایی را که درباره
نویسنده آن اختالن است ،بررسی میکند .ابتدا به رجال برقی و سپس به رجال ابنغضادری
میپردازد .وی میآورد:

«فقال بعضه ه ه ألمح بنر ب بى اي مب نللنر نلربقي ن قال بعضه ه ه ألمح بنر ببیر حّمن
بى خال نلربقي ن نالمها نهأل ن نیف ميكى ان يكون هلّما؟ ن ق نس ه ههتع ن ؤ
وى عجالر ىل نتاب سه ههع بى مب نللنر نلقّمي ن سه ههع نان وى االون ا ن بى
ن معون فیر مب نللنر بى جعف نحلّمؤي ن صه نب باههّمامر وعر فیكون ههی ر وع ا نن
مب نللنر نا ه ه ههع الّمین ا ن بى ن معون ا بى اي مب نللنر فیر ن ه ينن ابنر
وى ينن بفا ههر نتابر نّما فعو نل ههی ن
وصه هعنف نلكتاب نّما هو نلقام
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نلعجا ههي ف سههتی ّما ن نلعالنوا ن نبىدنند نتابی أل ن معون حّمن نلربقي ن ه
ي ه ه ه ه ىل ابنر ابوع ن نلني يعلأل وى وال :ا نل بقامح ابنر لعب نللنر بى ا نلربقي
نلني ي ني معر نلكلیين ان ا بى مب نللنر نلربقي نلني ي ني معر نلص ه ه ه ه ه ن ن
نل اين اق ب لععونبر سه ه ه ههع ن ن نحلّمؤي نّما م ف » (شــوشــتری ،1419 ،ر،1
ص.)45
بنابراین عالمه شو شتری با هار دلیج انت ساب کتاب به احمد برقی یا پدرش را ردق می
کند و کتاب را به پ سر احمد برقی یا نوه وی من سوب میداند .دالیج شو شتری از این قرار
هستند:
الف) در کتاب رجال برقی فراوان به کتاب ســعد بن عتداهلل قمی اســتناد شــدهاســت؛
درحالیکه سعد از شاگردان احمد است.
ب) در رجال برقی به سماع از عتداهلل بن جعفر حمیری تصریح شده است که نشان از
اســتادی حمیری بر برقی دارد و حال آنکه عتداهلل حمیری همانند ســعد از شــاگردان برقی
است.
ج) هنگام شرح حال احمد بن محمد برقی به اینکه وی صاحک کتاب ا ست ،ا شاره
نمیشــود .این در حالی اســت که نویســندگان کتابهای رجالی مانند نجاشــی و طوســی و
عالمه حلی و ابنداود این رسم را رعایت کردند.
د) هنگام شــرح حال محمد بن خالد برقی هم به نســتت پدری وی با نویســنده اشــاره
نمیشود.
پس از شوشتری ،بیشتر کسانی که درباره نویسنده کتاب رجال برقی سخن گفتند ،به
همین دالیج اشــاره کردند .آنان گاه به نام شــوشــتری این مطالک را ارجاع میدهند (برای
نمونه نک :ملکیان ،1392 ،ش ،140ص )51و گاه از وی یادی نمیکنند (برای نمونه نک:
ستحانی ،1414 ،ص .)72
برای ردق انت ساب رجال برقی به احمد برقی ،مهمترین دالیلی که برمی شمارند ،معموالً
به شــوشــتری و ســخنانش باز میگردد؛ از اینرو متن وی را که شــامج هار دلیج میشــود،
بهتفصیج بررسی و مداقّه میکنیم:
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 .1-3-3بررسی كتاب سعد
درباره دلیج اول باید گفت ا ستق صاء و ج ستجویی کامج در رجال برقی انجام شد اما
هیچگاه نام ســعد بن عتداهلل بهصــورت کامج در این کتاب به دســت نیامد .برقی در هشــت
مورد هنگام معرفی راویان ،با عتارت مختصــر «فی کتاب سه ه ه ههع » از آن اطالعاتی را گزارش
میکند (نک :برقی ،بیتا-الا ،صص  46 ،35 ،34 ،32 ،23و .)53
جستجو و مطالعه اساتید و مشایخ احمد برقی ،نشان میدهد وی در سلسله سند کتاب
و احادیث ســعد بن ســعد بن احوص اشــعری قمی قرار دارد .ســعد بن ســعد بن مالک بن
احوص اشــعری قمی از طتقه اصــحاب امام کاام ،امام ریــا و امام جواد (ع) و توثیق شــده
اســت (طوســی ،1415 ،ص  358و 375؛ برقی ،بیتا-الا ،ص .)51نجاشــی دو کتاب برای

ســعد بن ســعد معرفی میکند« :نتابر ننيبوب عننيا مباد بى س ه ه ههلیّمانببب نتاب بؤ ننيبوب عننيا
حّم بى خال نلربقي،ببب واائلر لل ضا ملیر نلاالم» (نجاشی ،1424 ،ص .)179
از مطالعه کتاب های تاریخی برمی آید نان خاندان و فرزندان ســـعد احوص در قم

فزونی و جایگاه ویژهای یافته بودند که تیره ها و بزرگان هر یک نام برده شـــدند (قمی،
 ،1361ص  )158و حتی به کاریز و قناتی که سعد بن عامر بن سعد اشعری در قم حفر کرده
بود ،اشاره شده است (همان ،ص .)41مقایسه اجداد سعد بن سعد اشعری و احمد بن محمد
بن عیســی اشــعری نشــان میدهد اولی از نیاکان محدث قمی دوم اســت؛ با این حال احمد
عیسی برای دسترسی به سلسله سند سعد بن سعد ،از نقج برقی و پدرش استفاده کرده است.
مطالعه کتابهای رجالی نیز حاکی اســـت همه کتابهای ســـعد بن ســـعد را احمد برقی و
پدرش به رجال شناسان معرفی کردند .در طریق کتاب باب بندی نشده سعد بن سعد ،احمد
برقی به نقج از پدرش روایت میکند و همینطور در کتاب م سادج سعد از امام ر یا(ع) نیز
برقیِ پدر حضور دارد (نجاشی ،1424 ،ص .)179
طوســی نیز دو بار از ســعد اشــعری یاد میکند؛ یک بار با نام ســعد بن ســعد اشــعری
(طوسی ،1422 ،ص )76و بار دیگر با نام سعد بن احوص اشعری (همانجا) که رجالشناسان
معاصر با قرادنی ،هر دو نفر را یکسان دانستند (نک :خویی ،1413 ،ر ،9ص.)56
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یکی از این قرادن آن ا ست که در هر دو بار نیز احمد برقی ،راوی کتاب سعد ا ست.
افزون بر آن ،برقی و پدرش راوی احادیث برادر سعد ،اسماعیج بن سعد احوص اشعری هم
ه ستند (نک :خویی ،1413 ،ر ،4ص )52که ن شان میدهد احتماالً خاندان برقی کتابهای
خاندان سعد اشعری را در اختیار داشتند.
طتق شمارش خویی ،سعد بن سعد اشعری بالغ بر  110روایت در کتابهای اربعه شیعه
حدیث دارد (خویی ،ر ،9صــص 62و  )68که در بیشـــتر این روایات احمد برقی یا پدرش
راوی وی هســـتند (برای نمونه نک :کلینی ،1389 ،ر ،3صـ ـص 358 ،74و 514؛ صـــدوق،
 ،1404ر ،2ص176؛ طوســـی ،1363 ،ر ،1صـــص 316 ،292و 340؛ ه مان ،1365 ،ر،2
صص195و.)272
در المحا سن برقی نیز روایاتی از برقی از سعد بن سعد ا شعری یافت می شود (برقی،
بیتا-ب ،ر ،2صص 462و )477؛ درحالیکه هیچ روایتی برای نقج برقی از سعد بن عتداهلل
یافت نشــد .بیشــتر روایات برقی از ســعد بن ســعد بهصــورت پرســشهای ســعد باواس ـطه یا
بیواسطه از امام ریا است که نشان میدهد کتاب دوم یعنی «مسادله للریا (ع)» که نجاشی
برای ســـعد یاد کرد ،بهصـــورت این روایات پراکنده در منابع حدیثی باقی ماندند .افزون بر
آن ،برقی کتابهایی درباره تاریخ داشته است.
نجاشی از کتابی با نام کتاب التاریخ یاد میکند (نجاشی ،1424 ،ص  )76در تاریخ قم
مکرر از کتاب «بنیان» احمد برقی درباره ا سامی رو ستاها و آبادیها یا افرادی که آنها را بنا
کردند ،نقج قول میشــود (قمی ،1361 ،صــص 59 ،56 ،20و  .)81در فهرســت کتابهای
برقی که تو س طو سی و یاقوت حموی اراده شده ا ست به نام کتاب «تتیان» ا شاره می شود
که احتماالً همان کتاب مورد ارجاع تاریخ قم است (طوسی ،1422 ،ص64؛ یاقوت حموی،
 ،1411ر ،1ص432؛ و نیز نک :حاجی خلیفه ،بیتا ،ر ،1صص  288و .)342
به نظر میرســد ون کتاب تاریخ قم به فارســی ترجمه شــده اســت و از نســخه عربی
اثری باقی نیســت ،احتمال دارد نام کتاب برقی در آنجا تحریا شــده باشــد .به هر روی بر
ا ساس همین کتاب تاریخ قم ،محمد برقی از سعد بن سعد ا شعری درباره ف ضیلت شهر قم
نقج میکند (قمی ،1361 ،ص.)97
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از این رو شــاید بتوان گفت آن کتاب ســعد اشــعری که برقی در دو کتابش از آن یاد
کرده ،اطالعاتی تاریخی و رجالی داشــته اســت .به نظر میرســد این کتاب اثری مشــهور و
مورد اســـتفاده بوده اســـت؛ زیرا از نگاه نجاشـــی مخاطتان عتارت کتاب ســـعد را خواهند
شناخت ،ه به صورت متوب و ه به صورت غیرمتوب؛ پس نیاز به تو ییحی بی شتر ندیده
اســت .گفتنی اســت به رغم جســتجوی فراوان همه کتابهای حدیثی ،هیچ روایتی از احمد
برقی یا خاندان و فرزندانش از سعد بن عتداهلل قمی یافت نشد .بر اساس اطالعات ذکر شده،
روشن و بدیهی است که عتارت متهم «کتاب سعد» در کتاب رجال برقی به کتاب سعد بن
سعد اشعری و نه کتاب سعد بن عتداهلل قمی ،باز میگردد.
 .2-3-3سماع از حمیري
عتداهلل بن جعفر حمیری بزره قمی ها بود که بعد از ســـال  290وارد کوفه شـــد و
مجلس ســماع حدیث وی آنجا رونق گرفت (نجاشــی ،1424 ،ص  .)219او بیش از همه به
نگاشــتن کتابهایی درباره قرب االســناد به ســه امام هشــتم ،نهم و دوازدهم شــهرت دارد.
درباره سال شمار زندگی و وفات حمیری قتج از تاریخی که اراده شد ،اطالعاتی در د ست
نیســت 1.طتقاتی که برای وی در زمره اصــحاب امام ریــا(ع) ( 204ق) (طوســی،1415 ،
ص )389و ا مام عســـگری(ع) ( 260ق) (ه مان ،ص400؛ برقی ،بی تا-الا ،ص )60ذکر
کردند ،بیشتر باعث ابهام در زمان زیست حمیری شده است .خویی فاصله زیاد نود ساله بین
درک امام ریـــا(ع) و آخرین تاریخی را که برای زنده بودن حمیری ذکر کردند ،بعید و
دور از پذیرش میداند (خویی ،1413 ،ر  ،11ص.)150
آنچه مســلم اســت حمیری که در پایان قرن ســوم ،مجالس حدیثی شــهرت یافتهای در
کوفه مییابد ،در نیمه این قرن انتان دانش خود را از احادیث و طرق آنها انتاشته ا ست .پس
بعید نی ست که ا سناد و طرقی داشته که برای ا ستادش احمد برقی ،تازه ا ست و باعث سماع

-1گر ه در یمن سندی از حمیری نقج میشود که در مجلس به سال  278قمری در قم حایر بوده که در آن وصا
امام یازدهم ذکر شده است (نک :طوسی ،1422 ،ص.)86
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احمد برقی از وی شـــده اســـت .از اینرو عتارت احمد برقی در الرجال «نلنی مسع وعر

بالفتح» ندان عجیک نمینماید ،گر ه سماع استاد از شاگرد باشد.

آنچه که این نکته را بیشـتر روشـن میکند ،عتارت دوم «بالفتح» اسـت .اولین توجیهی
که برای این عتارت به ذهن میرسد ،یت کلمه حمیری است اما این توییح ندان برای
اســـم حمیری الزم نمینماید؛ زیرا تلفظ ندگانهای ندارد و یای حمیری که انتســـاب به
قتیلهای مشــهور را میرســاند ،همیشــه مفتوح اســت (ســمعانی ،1408 ،ر  ،2ص .)270فتح
میتواند نام مکانی باشد که برقی از حمیری سماع داشته است .اما در شهر قم و اطران آن
به مکانی با این اسم اشاره نشده بود .تنها فرییه باقیمانده آن است که فتح نام شخصی باشد
و به این ترتیک منظور برقی آن است که «از حمیری درباره فتح سماع داشتم».
در بین راویان صاحک کتاب ،تنها راویی با نام «فتح بن یزید جرجانی» یافت می شود.
در ســـند نقج کتاب فتح ،حمیری از احمد برقی نقج میکند (نجاشـــی ،1424 ،ص .)311
بنابراین احتماالً عتارت برقی به همین سماع ا شاره دارد؛ با این تفاوت که در طریق نجا شی
حمیری از احمد برقی کتاب را اخذ کرده اســـت و طتق نســـخه رجال برقی ،احمد برقی از
حمیری آنها را سماع کرده است.
احتمال دارد ون همی شه حم یری از برقی نقج کرده و طریق داده ا ست؛ م ستن سخین
بعدی طریق را ا صالح کردند به حمیری از برقی تا مطابق باقی ا سناد و طرق با شد .قرینهای
که این احتمال را تقویت میکند تویـــیحی اســـت که پســـر حمیری ،محمد بن عتداهلل بن
جعفر ،درباره کتاب های برقی آورده اســـت .وی میآورد که از یکی از کتاب های احمد
برقی ن سخه برداری کرده و از راویانش نقج نموده ا ست؛ اما کتاب را از د ست میدهد و به
رغم جستجو از شیعیان قم ،بغداد و ری نشانی از آن نمییابد (نجاشی ،1424 ،ص.)354
همچنین احتمال دارد از دســـت رفتن برخی روایات و کتاب های احمد برقی ســـتک
شــده ،طریق کامج ،دقیق و صــحیح به روایات وی از دســت برود و دیگر ناقالن بر اســاس
روش نقج همیشگی ،نگاشتهها و مسموعات وی را تغییر بدهند.
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 .3-3-3اشاره به صاحب كتاب بودن
نجاشی (نجاشی ،1424 ،ص  )101و طوسی (طوسی ،1422 ،ص  )240در کتابهای
رجالیی که نگاشتند ،وقتی به نام خود میرسند ،به عتارت «وصههعنف هنن نلاتاب» ا شاره دارند.
با اینهمه به نظر نمیرســد این رســم متداولی میان نویســندگان کتاب تراجم و رجالنگاری
با شد که هنگام ا شاره به نام خود ،به نوی سنده و صاحک آن کتاب بودن ا شاره کنند؛ بلکه
احتماالً شیوهای ا ست که بی شتر در کتابهای رجالی بعد از قرن پنجم دیده می شود؛ برای
نمونه ابن شهرآ شوب ( 588ق)در معالم العلماء هنگام ا شاره به نام خود ،تالیفاتش را معرفی
میکند و به صــاحک کتاب بودن اشــاره دارد (ابنشــهرآشــوب ،1380 ،ص .)150علی بن
محمد علوی ( 709ق) نیز هنگام برشمردن انساب علویان به صورت شجره نامهای و طتقهای
به نام و نســک و فرزندانش اشــاره میکند و خود را صــاحک کتاب معرفی میکند (علی بن
محمد علوی ،1409 ،ص .)291
از م طال عه ک تاب های ر جالی قرن دوم و ســـوم نین برمیآ ید که این رســـم بین
نویســندگان آن راین نتوده اســت که به نام خود ذیج طتقات مربوطه اشــاره یا به صــاحک

کتاب بودن تصـــریح کنند .برای مثال ابن ســـعد ( 230ق) با وجود آنکه در کتاب الطتقات
الکتری از معاصــرانی که ند ســالی پیش از وی درگذشــتند ،یاد میکند (برای نمونه نک:
ابنســعد ،بیتا ،ر  ،7ص ،)519هیچگاه از خود ذیج طتقات بزرگان اهج بصــره نام نمیبرد.
خلیفه بن خیاط ( 240ق) نیز در کتاب طتقات خود از جدش خلیفه بن خیاط نام میبرد و
تصریح میکند که او پدربزره من است (خلیفه بن خیاط ،1414 ،ص  )384اما به نام خود
یا صاحک تألیا بودن خویش اشاره ندارد.
گذشـــته از این موارد ،روش الرجال برقی در قریک بهاتفاق طتقات و رجال نام برده
شــده ،بهصــورت ذکر نام بهتنهایی ذیج هر امام اســت و اطالعات دیگری درباره آنها داده
نشــده اســت .از اینرو هنگام ذکر نام محمد برقی ،احمد برقی ،حمیری و دیگر کســانی که
صاحک تألیا ه ستند ،به نام کتابهای آنها ا شاره ن شده ا ست تا در یمن آن به صاحک
کتاب الرجال بودن هم اشاره شود.

 12نگاهی دوباره به نویسنده الرجال برقی

با این اوصـــان ،رســـم و آیینی که معاصـــران انتظار دارند در رجال احمد برقی بهجا
آورده شود تا م شخص گردد وی صاحک کتاب بوده ا ست ،تنها بر ا ساس شیوه و روش
کتابنویسی نویسندگان قرون میانی است .افزون بر آن ستک نگارش مختصرنویسی رجال
برقی این انتظار را دور و کمرنگ میکند.
 .4نویسنده رجال برقی
با دالیلی ند به نظر میرســد که نویســنده کتاب الرجال برقی ،احمد بن محمد برقی
است .این دالیج بدین شرح است:
 .1-4تصریح متقدمان
نخســتین و مهمترین دلیج آنکه نجاشــی و طوســی هر دو از میان خاندان برقی ،تنها به
کتاب رجالی داشـــتن احمد برقی اشـــاره دارند (نجاشـــی ،1424 ،ص76؛ طوســـی،1422 ،
ص .) 21هر دو رجالی ،پدر و برخی خاندان برقی مانند داماد و نوه های احمد برقی را نام
بردند؛ اما برای هیچ یک از آنها کتابی رجالی یاد نکردند .افزون بر آن ،هیچ کدام حتی
شــرح حال ویژه و خاص برای عتداهلل بن احمد برقی پســر احمد یا نوه وی احمد بن عتداهلل
ذکر نکردند .گفتنی اســت با آنکه شــوشــتری مدعی اســت هر دوی آنها از اســاتید کلینی و
صـــدوق بودند (شـــوشـــتری ،1419 ،ر  ،1ص ،)45به رغم جســـتجوی گســـترده و با کلید
واژههای مختلا ،هیچ روایت و نقلی از عتداهلل بن احمد برقی در کتاب کافی یافت نشـــد.
احمد بن عتداهلل بن احمد برقی نیز هیچگاه ا ستاد صدوق نتوده ا ست ،بلکه باتوجه به ا سناد
کتابهای شیخ صدوق ،علی بن احمد بن عتداهلل بن احمد برقی ا ستاد صدوق ا ست (برای
نمونه نک :صدوق ،1417 ،صص 111 ،88 ،65و247؛ همان ،1387 ،صص  99و .)103
یاقوت حموی ( 626ق) نیز از ک سانی ا ست که به وا سطه اطالعاتی که از یک کتاب
تاریخی درباره شــهر اصــفهان اخذ کرده ،به خوبی با زندگینامه و اســامی کتابهای احمد
برقی آَشـــناســـت و به صـــراحت «کتاب طتقات الرجال» را برای وی یاد میکند (یاقوت

عل ی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» دانشگاه الزهرا(سالماهلل ها) ،سال ،16پیاپی13 41

حموی ،1411 ،ر  ،1ص .)432از اینرو تصریح رجالیان متقدم و بزره امامی و اهج سنت
میتواند قرینهای اصلی باشد که کتاب رجال فعلی را به احمد برقی نستت دهیم.
 .2-4انصراف به نام احمد برقی
نجاشــی هنگام نام بردن از کتابهای شــیخ صــدوق به کتاب « المعرفه برجال الترقی»
اشــاره میکند (نجاشــی ،1424 ،ص)392؛ گر ه از ســخنان طوســی برمیآید که صــدوق
هیچ گاه ک تاب ر جالش را ت مام نکرد (طوســـی ،1422 ،ص  .)238به هر روی از کل مات
نجاشــی و عنوان کتاب صــدوق نین اســتنتاط میشــود که رجالیان متقدم بدون ذکر نام
کو ک برقی از انتساب کتاب رجالی وی یاد میکردند و نزد همگان روشن بوده است که
نوی سنده آن کی ست .شاید بهترین راه برای نزدیک شدن به ل سان و ف ضای ذهنی رجالیان و
محدثان کهن ،مراجعه به عتارات و نگاشتههای آنان درباره استعمال نام «برقی» باشد.
از مطالعه البالی متون رجالی کهن برمیآید که معموالً نام «برقی» ،اگر بهصـــورت
مطلق بیاید ،به احمد برقی انصـــران دارد .بالغ بر ده مورد در الرجال نجاشـــی ،نام برقی در
ا سناد طرق به صورت مطلق آمده ا ست (برای نمونه نک :نجا شی ،1424 ،صص ،173 ،62
 457 ،456 ،453 ،451 ،361 ،350 ،315 ،293 ،179و  .)461بررسی و مقایسه با دیگر کتک
رجالی و حدیثی نشــان میدهد مراد از برقی بهصــورت مطلق در لســان و کاربرد نجاشــی،

احمد برقی است .برای نمونه نجاشی در شرح حال عتدالملک بن منذر میآورد« :قال  :ثعا

نبى ب ا قال  :ثعا نلربقي قال  :ثعا مب ننيلك بكتابر» (همان ،ص .)240

طوســی نیز در الرجال ،این راوی را با وصــا «عنی معر نلربقی» (همان که برقی از وی

نقج میکند) معرفی کرده است (طوسی ،1415 ،ص  .)434طریقی که طوسی در الفهرست

به کتاب عتدالملک بن منذر میدهد ،نین اســت« :لر نتاب اخرببا بر مجاما مى اي ننيفض ه ه هو

مى نبى ب هها مى ا ه نبى اي مبه نب مى مبه ننيلههك بى ننيعههنع» (طوســـی ،1422 ،ص.)179

طریق طو سی ابهام نام برقی را برطرن و رو شن میکند که منظور نجا شی احمد برقی بوده
است.
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در نمونه دیگر ،نجاشــی درباره کتاب عمران بن اســماعیج میآورد :« :ثعا نلربقی معر

باتابر» (نجاشی ،1424 ،ص  .)293برر سی کتابهای حدیثی ن شان میدهد احمد بن محمد

برقی ا ست که راوی احادیث و کتاب عمران بن ا سماعیج بوده ا ست (نک :کلینی،1389 ،
ر ،3ص.)552
از ســوی دیگر با مطالعه و بررســی کتاب الرجال طوســی نیز نکاتی تادید کننده برای

ان صران نام برقی به احمد برقی به د ست میآید .طو سی در باب «من لم یرو عن واحد من
األدمة» بیش از پانزده بار راویانی را معرفی میکند که تنها با وصـــا «همان که برقی از او
نقج کرده است» شناخته می شوند (برای نمونه نک :طوسی ،1415 ،صص ،425 ،417 ،414
 448 ،436 ،435 ،428و  .)450مقای سه ا سامی و سندها ن شان میدهد ،مراد طو سی از برقی
که بهطور مطلق آمده ،احمد برقی اســت .یکی از این موارد حســین بن زبرقان اســت که با
بررســی اســناد کتابهای حدیثی مشــخص میشــود احمد برقی اســت که از وی نقج دارد
(برای نمونه نک :صدوق ،بیتا ،صص  63و 385؛ کلینی ،1389 ،ر  ،6صص 379و .)463
مثال دیگر آن یحیی بن ابراهیم بن ابیالتالد (طوســـی ،1415 ،ص )450اســـت که در
ا سناد احادیث زیادی احمد برقی راوی او ست (نک :کلینی ،1389 ،ر  ،2صص،349 ،146
 476و  .)618نمونههایی از این دســت در رجال نجاشــی و طوســی فراوان اســت که نشــان
میدهد رجالیان و گاه محدثان معموالً نام برقی ،بهصـــورت مطلق ،را برای احمد بن محمد
برقی به کار میبردند و به احتمال قریک به یقین مراد از رجال برقی در عنوان کتاب صدوق
هم همین نویسنده از خاندان برقی بوده است.
 .3-4شهرت احمد برقی
بیتردید از میان خاندان و سیع و م شهور برقی که بی شتر آنها از محدثان و اختاریان قم
بودند ،احمد بن محمد برقی مشـــهورترین ،پرتألیاترین و بزرهترین فرد خاندان بوده
اســـت .بهویژه در زبان و ادبیات رجالی نام وی مکرر به شـــم میخورد .قرادنی از همان
کتابهای رجالی این شهرت را تادید میکند که دو در بخش ن سک شنا سی خاندان برقی و
حضور در طرق و اسناد روایات قابج ارزیابی است.
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 .1-3-4محور خاندان برقی
اشاره شد که خاندان احمد برقی شامج عموها و عموزادگان وی با کتابها و روایاتی
که نقج کردند ،در کتاب های رجالی معرفی شـــدند .معموالً در این معرفی ها ،احمد برقی
محور یا راوی طریق کتابهای آنان است (برای نمونه نک :طوسی ،1422 ،ص .)99محمد
ماجیلویه که از بزرگان امامیه در قم است داماد احمد برقی است (نجاشی ،1424 ،ص.)353
علی پ سر ماجیلویه نیز نوه دختری احمد برقی و از شاگردان تعلیم یافته تو س برقی معرفی
میشــود (همان ،ص .)261این نوه راوی برخی اســناد و کتابهای احمد برقی اســت (نک:
همان ،صص 32و .)59
از ا سناد طرق طو سی برمیآید که احمد بن عتداهلل برقی ،برخالن آنچه در یک سند
نجاشــی آمده (همان ،ص ،)335نوه دختری احمد برقی و نه پســر یا از نوادگان پســر احمد

برقی اســـت« :قهال :ه ثعها ا ه بى مبه نب نبى بعه

نلربقي قهال :ه ثعها جه ي ا ه بى حّمه »

(طوسی ،1422 ،ص  .)64ابوطاهر برقی نیز پسر دیگر محمد بن خالد برقی معرفی نمی شود،
بلکه وی را برادر احمد برقی میخوانند تا سریعتر نزد خوانندگان کتابهای رجالی شناخته
شود (طوسی ،1415 ،ص .)394
از ســوی دیگر ،به جز معرفی خاندان برقی ،معموالً افرادی که از اطرافیان و معاصــران
برقی بودند و کتاب و تألیفی داشـــتند ،با آدرسدهی به برقی معرفی میشـــوند .برای نمونه
صاحکخانهای که احمد برقی در آن اقامت داشته ابوالقاسم صیرفی است .یمن شرح حال
وی از مکان زندگی و ا صالتش ،به اینکه او صاحکخانه برقی هم ا شاره می شود (نجا شی،
 ،1424ص  .)238یا در نمونه دیگر اسماعیج بن سمکه بن عتداهلل از غلمان و اصحاب احمد
برقی معرفی میشود (همان ،ص 97؛ طوسی ،1422 ،ص .)77
 .2-3-4راوي طرق و اَسناد
هیچ یک از رجالیان و تراجمنگاران امامی ،کتابهای احمد برقی را شمارش نکرده و
عددی تخمینی اراده نکردند؛ اما یاقوت حموی که به ســتک کتاب الســیر برقی ،به او توجه
خاص پیدا کرده میگوید« :تصانیا وی نزدیک به صد کتاب است» (نک :یاقوت حموی،
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 ،1979ر  ،1ص .)389بنابراین گزان نیســت اگر احمد برقی را ،به جز کتابهای خودش،
راوی و ناقج صــدها کتاب حدیثی در مجموعه احادیث و کتابهای امامیه بدانیم .فهرســتی
که احمد برقی از کتابهای راویان پیش از خودش در د ست دا شته ،نان پر شمار و عظیم
بوده که برای نگارش مجدد آنها ،از محدثان قم ،ری و بغداد یاری گرفته شـــده اســـت
(نجاشی ،1424 ،ص .)355
احمد برقی به واســـطه اتصـــال به پدرش که حلقه ارتتاطی مهمی با راویان عصـــر
صادقین(ع) و ع صر ح ضور ادمه ،مح سوب می شد ،به منابع اولیه حدیث امامیه د سترسـی
داشــت .وی نه تنها این منابع و طرق و اســناد آنها را در دســت داشــت که ادشــران و دانش
کاملی هم درباره احوال راویان و صاحتان کتاب امامی دا شت که ستک می شد از اقوال و
ق ضاوتهایش در کتابهای رجالی به دفعات یاد شود .از احمد برقی نقج می شود که علی
بن مهزیار ،کتاب های حســـین بن ســـعید اهوازی را اخذ کرد و ســـه کتاب به آنها افزود
(طوســـی ،1422 ،ص  .)152از احمد برقی در رجال نجاشـــی نقج میشـــود که عتدالعظیم
حسنی گونه وارد ری شد و در ه محلی درگذشت (نجاشی ،1424 ،ص .)248
بهصــورت کلی احمد برقی در طرق و ســنددهی به دهها کتاب در الرجال نجاشــی و
الفهرست طوسی حضور دارد که گاه بهتنهایی از صاحک کتاب نقج میکند و گاه با واسطه
پدرش محمد بن خالد ،سند میدهد (برای نمونه نک :همان ،صص458 ،457 ،130و 461؛
طوسی ،1422 ،صص 99 ،56و .)134
الزم به ذکر اســت به نظر میرســد این حضــور احمد برقی در اســناد و طرق رجالیان
ن ستت به علم و دا شتههای وی ندان هم شمگیر و قابج توجه نی ست و همه فهارس برقی
را پوشش نمیدهد .در یکی از ا سناد کافی ،روایتی نقج می شود که احمد برقی در سند آن

ح ضور دارد :« :ثين حّم بى حيىي مى حّم بى نحلاه ههى نلصه ههفاع مى ا

بى اي مب نب مى

اي ها ههأل» (کلینی ،1389 ،ر ،1ص .)526در ادامه سند میآید که محمد بن یحیی به صفار
میگوید« :دوست داشتم این ختر از غیر نقج احمد برقی میآمد».
احتماالً خردهگیریهای محدثان سختگیر قمی بر احمد و پدرش (ابنغضادری،1422 ،
ص  39و  )93ســـتک شـــده محدثان تا حدق ممکن از طرق و اَســـناد برقی دوری کنند و اگر
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طریقی جز برقی ،برای یک حدیث یا کتاب حدیثی در دســت اســت ،از آن اســتفاده کنند.
این رویکرد اجتناب از طرق برقی ،نزد بی شتر محدثان قمی در سدههای بعدی مانند کلینی و
صدوق نیز دیده می شود (برای تفصیج بیشتر نک :فرجامی ،1394 ،ص  .)325به هر روی به
ســتک شــهرت و نامآوری احمد برقی نســتت به دیگر اعضــای خاندان برقی ،طتیعی به نظر
میرســـد که کتاب رجالی وی تنها با اطالق برقی یاد شـــود ،درحالی که مراد احمد برقی
است.
نتیجهگیري
اختالفی که درباره انتساب رجال برقی وجود دارد ،بیش از همه برخاسته از کمتوجهی
به کتابهای برقی است .مویوع کتابهای برقی که بیشتر به شناخت شهرها و سرزمینها
و اختار تاریخی میپردازد یا احادیثی که درباره آداب و رسوم معاشرت و مستحتات است،
کمتر به فقه و اصول فقه حوزه های شیعه و نیز علم کالم خاص امامیه ارتتاط داشته است .از
اینرو شاید استنساد و مکرر روار آن ،ندان الزم و حیاتی به نظر نیامده است.
کتاب المحاسن با وجود گستردگی و داشتن سندهای کهن قرن سوم ،د ار افتادگی
و نف صان شده و الرجال ،به ستک اخت صار و خالی بودن از اطالعات جرح و تعدیلی معموالً
در بررسیهای سندی و رجالی مغفول واقع شده است.
با آنکه ک شی فرد نامداری میان محدثان امامی نتوده ا ست ،طو سی کتاب رجالی وی
را برگزیده تا مخت صر کند .تنها صدوق احتماالً به ستک آ شنایی بی شتر با نوادگان و خاندان
برقی ،کوشیده توییح و ویرایشی بر کتاب الرجال برقی انجام دهد که تالشش به سرانجام
نرسیده است.
درباره نوی سنده کتاب الرجال برقی ،در سدههای اخیر ،شتهه و ا شکاالتی وارد شده
اســت .گاهی آن را به پدر برقی و گاهی به نوادگان برقی نســتت میدهند .برخی دالیلی که
برای این تغییر انتساب مطرح میکنند ،به قطع قابج ردق و خدشه است.
از ســـوی دیگر ،مطالعه عمیق و جزدی کتابهای رجالی و اســـناد حدیثی جای تردید
باقی نمیگذارد که این کتاب متعلق به احمد برقی اســت که بزره خاندان برقی در ســده

 18نگاهی دوباره به نویسنده الرجال برقی

ســوم بود و کتابهای بیشــمارش در منابع و فهرســتنویســیهای اهج ســنت نیز راه یافت.
مهمترین این قرادن ،تصــریح بزرگان و متقدمان رجالی اســت که از میان خاندان برقی تنها
برای احمد برقی کتاب رجالی قادج هستند.
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 -10خویی ،ابوالقاســم 1413( ،ق) ،معجم الرجال الحدیث و تف صیل طبقات الرواة ،اپ
پنجم ،نجا :دارالعلم.
 -11ســتحانی ،جعفر 1414( ،ق) ،كلیات فی علم الرجال ،قم :مؤســســة النشــر االســالمى التابعة
لجماعة المدرسین.
 -12ســـمعانی ،ابوســـعد عتدالکریم بن محمد1408( ،ق) ،االنسنناب ،تحقیق عتداهلل عمر بارودی،
بیروت :دارالجنان.
 -13شوشتری ،محمدتقی1419( ،ق) ،قاموس الرجال ،قم :مؤسسة النشر اإلسالمی التابعة لجماعة
المدرسین.

عل ی
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 -14صدوق ،محمد بن علی 1417( ،ق) ،االمالی ،قم :مؤسسة التعثة.
 -15صــدوق ،محمد بن علی1387( ،ق) ،التوحید ،به کوشــش ســید هاشــم حســینى ،قم :جماعة
المدرسین فى حوزة العلمیة.
 -16صدوق ،محمد بن علی( ،بىتا) ،الخصال ،به کوشش على اکتر غفارى ،قم :جماعة المدرسین
فى الحوزة العلمیة.
 -17صــدوق ،محمد بن علی1404( ،ق) ،من الیحضننره الفقیه ،تحقیق على اکتر غفارى ،اپ
دوم ،قم :جامعة المدرسین.
 -18طوسی ،ابوجعفر محمد بن حسن1363( ،ش) ،االستبصار فیما اختلف من االخبار ،تحقیق
سیدحسن خرسان ،تصحیح محمد آخوندى ،اپ هارم ،قم :دارالکتک االسالمیة.
 -19طوســی ،ابوجعفر محمد بن حســن 1365( ،ش) ،تهذیب االحکام ،تحقیق حســن خرســان،
تصحیح محمد آخوندى ،اپ هارم ،تهران :دارالکتک االسالمیة.
 -20طوسی ،ابوجعفر محمد بن حسن 1415( ،ق) ،الرجال ،تحقیق جواد قیومى ،قم :مؤسسة النشر
االسالمى التابعة لجماعة المدرسین.
 -21طوســی ،ابوجعفر محمد بن حســن 1422( ،ق ) ،الفهرسنت ،تحقیق جواد قیومى ،اپ دوم،
قم :نشرالفقاهة.
 -22علی بن مح مد علوی 1409( ،ق) ،الم جدي فی انسننناب ال طالبین ،تحقیق دکتر اح مد
مهدوی دامغانی ،قم :کتابخانه آیه اهلل مرعشی.
 -23فرجامی ،اعظم 1394( ،ش) ،زیدیه و حدیث امامیه ،قم :دارالحدیث.
 -24قمی ،محمد بن حسن1361( ،ش) ،تاریخ قم ،ترجمه حسن بن علی بن حسن بن عتدالملک
قمی ،تحقیق سید جالل الدین تهرانی ،تهران :توس.
-25کلینی ،محمدبن یعقوب 1389( ،ق) ،الکافى ،تحقیق على اکتر غفارى ،اپ دوم ،تهران :دار
الکتک االسالمیة.
 -26ملکیان ،محمدباقر 1392( ،ش)« ،نیم نگاهی به كتاب رجال همراه» ،فصـــلنامه آینه
پژوهش ،خرداد و تیر ماه ،شماره .140
 -27نجا شی ،احمد بن على 1424( ،ق) ،الرجال ،تحقیق مو سى شتیرى زنجانى ،اپ هفتم ،قم:
مؤسسة النشر االسالمى التابعة لجماعة المدرسین.

 20نگاهی دوباره به نویسنده الرجال برقی

 -28یاقوت حموی ،أبوعتداهلل بن عتداهلل رومی1411( ،ق) ،معجم األدباء او إرشننناد األریب
إلى معرفة األدیب ،بیروت :دارالکتک العلمیة.
 -29یاقوت حموی ،أبوع تداهلل بن ع تداهلل رومی1979( ،م) ،معجم الب لدان ،بیروت :دار اح یاء
التراث العربی.

