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چکیده

موضوع این تحقی بررسی وثاقت برقی و اعتبار روایات او با تأ کید بر مشایخ وی در کتاب

المحاسن است .هدف اصلی ایهن تحقیه تعیهین اعتبهار اسهاتید برقهی و روایهات ایشهان و

هدف فرعی آن تعیین اعتبار روایات کتب متأخر و متأثر از برقی است.

در ایههن تحقی ه شخصههیت برقههی ،خههانواده ،اسههاتید ،شهها گردان و دوران حیههرت تحقی ه و
س س نظرات دانشمندان در بهاره برقهی نقهل شهده ،پهس از آن ،وثاقهت  213اسهتاد برقهی در

کتاب المحاسن با استفاده از کتب رجالی بررسی شده است.

نتایج بررسی نشان داد که  %49اساتید وی در نقل روایهات موثه  %27/2 ،قهوی و %23/8

ضعیف هسهتند .همچنهین  %53/2روایهات او صهحی  %7/9 ،قهوی و  %38/9ضهعیف

هستند .در این میان ،بیشترین حجم روایات او به تعداد  765روایت از پدرش است که از

نظهر رجالیهان ،در نقهل روایهت ضهعیف اسهت و بهدون در نظهر گهرفتن روایهات پهدرش اعتبهار
روایات او  %74/4صحی  %11/1 ،قوی و  %14/5ضعیف است.

کلیدواژهها :ابوخالد برقی ،وثاقت برقی ،دوران حیرت ،المحاسن ،اساتید برقی.

بیان مسئله
مکتب حهدیثی قهم بها اصهول و معیارههای و یه ه بهه دریافهت و انتشهار میهرا

پرداخته است .دقهت بسهیار ز یهاد اصهحاب قمهی اههل بیهت

حهدیثی کوفیهان

در دریافهت و انتقهال احادیهث

ایشان ،گاه به منازعات و اختالفهاتی منجهر شهده اسهت .برداشهت اولیهه از برخهی گهزارشهها ایهن
گمانه را به ذهن متبادر می کند که احاطه قمیها بر روایات و ستیزه ایشان با مفهاهیم انحرافهی،
همچون غلو ،جریانی تک صدایی در پی داشته کهه بهه کنهار نههادن بخشهی از میهرا

 .1عضو هیات علمی گروه علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه پیام نور.

حهدیثی و
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پیشگیری از تألیف آن از طرفی و اهتمام به انعکاس انحصهاری روایهات مطهاب ایهن اندیشهه ،از

دیگر سو شده است.

هار بخشههی از روایههات کتههب حههدیثی شههیعه منجههر
تأییههد اعتبههار و وثاقههت برقههی بههه تأییههد اعتبه ِ

خواهههد شههد .در وثاقههت و اعتبههار برقههی هههیچ کههدام از رجالیههان تردیههد نکردهانههد ،امهها در اسههاتید و
روایات نقهل شهده از او بحهث و جهدل فهراوان اسهت .رجهالشناسهان معتقدنهد کهه برقهی از ضهعفا

روایهت نقههل می کهرده و بههه احادیهث مرسههل اعتمهاد مینمههوده اسهت 2.ایههن گفتهه علمههای رجههال،
محدثان را واداشته تا در نقل روایت از او دقت بیشتری نمایند؛ 3ههر چنهد برخهی از متخصصهان

حدیث و علوم قرآنی این مسئله را ایرادی بر محد

نمیدانند 4.افهزون بهر آن ،ایهن مسهئله را در

دورهای که برقی در آن میزیسته است ،امری رایج و معمول میدانستهاند.
برقی به همهراه پهدر از جملهه سرشهاخههای انتقهال میهرا

حهدیثی اصهحاب کهوفی بهه قهم بهه

شهمار مهیرود .تنهوع آثهار و حجهم گسهترده روایهاتی کهه او در اختیهار داشهته اسهت ،وی را بهه عنهوان
سرسلس ه ایههن جر یههان در کنههار معرفههی می کنههد .برقههی بههه عنههوان یههک حههدیثشههناس صههاحب

اندیشه ،بر خالف جر یان غالب آن روز مکتب قم  -که هیچ تعاملی با ضعفا را برنمیتابیدند -
ممیههزی آثههار ایشههان و پههایرش بخشههی از میههرا

آنههها را  -کههه اطمینههان بههه انتسههابش بههه معصههوم

حاصل میشود  -به عنوان گفتمانی منطقی و عقالنی رهبری میکند .وی و پدرش ،اگر چه بهه
روایت از ضعفا و اعتماد بر مراسیل متهم شدهاند ،ولی میزبهانی و دریافهت احادیهث ضهعیفان و

حتی غالیهان و پهاالیش آن را کمکهی در جههت تقو یهت میهرا

حهدیثی شهیعه معرفهی می کننهد.

ایشان مطاب جریان عمومی از پایرش و نقل مضامین عقیدتی منحرف جریانهای ضعیف و

غالی سرباز زدهاند و انعکاسی از آن در میرا
میرا

حدیثی ایشان دیهده نمیشهود ،ولهی بهرای رد بقیهه

 -که خالی از شوب ضعف و غلو است  -دلیل موجهی نمیبیننهد .همهین مسهئله مها را

واداشت تا با تحقی در وثاقت تمام اساتید برقی موضوع را روشن کنیم.

مقدمه (برقی و المحاسن)

نهام کامهل برقهی ،احمهد بهن ّ
محمهد بههن خالهد بهن عبهدالرحمان علهی البرقهی الکهوفی اسههت.
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 2ر : .معرفة علم الرجال ،ص55؛ الفهرست (طوسی) ،ص 37؛ خالصة االقوال ،ج ،1ص17؛ کتاب الرجال ،ج ،1ص40؛
مجمع الرجال ،ج ،1ص.138
 .3همان جا.
 .4الرجال البن الغضائری ،ج ،1ص.39
 .5معرفة علم الرجال ،ص.55

چنههد احتمههال مطههر کردهانههد :یکههی ایههن کههه تولههد وی بعههد از سههال  ، 200باشههد؛ چنههان کههه
ادعا شده است:
ّ
هات بیواسههط برقههی از ابههن ابههی عمی هر (م ) 217و بزنطههی
هت روایه ِ
بهها توجههه بههه نههدرت یهها قله ِ
(م ) 221و کثرت روایاتش از ابن فضال و ابن محبوب (ههر دو متوفهای  ) 224میتهوان والدت

وی را پس از  ، 200دانست.

6

احتمال دیگر  -که به واقعیت نزدیکتر است  -آن که زمهان تولهد برقهی سهال  ، 186اسهت.

وثاقت برقی با تأکید بر مشایخ او در کتاب المحاسن

تههاریخ والدت برقههی مشههخص نیسههت و گزارشههی در ایههن مههورد وجههود نههدارد ،ولههی پههژوهشگههران

برای اثبات این نظر چند دلیل وجود دارد :نخست ،آن که شهیخ طوسهی برقهی را جهزو اصهحاب

امام رضا

معرفی کرده است7.مؤ یهد ایهن مطلهب روایتهی اسهت کهه برقهی از امهام رضها

کرده است که در کتاب الکافی وجود دارد .شهادت امام رضا

نیز سال  ، 203بوده است.

8

حال اگر وفات برقی را سال  ، 280بدانیم ،از زمان شهادت امام رضها
 77سال میشود و اگر فهر

نقهل

تها زمهان وفهات برقهی

کنهیم کهه عمهر برقهی در زمهان شههادت امهام رضها

بوده است ،برقی در زمان وفات  93ساله خواهد بود و جزو معمرین است.

شهانزده سهاله

همچنین به شهادت تمام رجالیان ،احمد بن محمد بهن عیسهی ،رئهیس محهدثان قهم در آن

دوره ،بعد از برقهی وفهات کهرده اسهت و جهزو اصهحاب امهام رضها
میتوان ادعا کرد که برقی نیز جزو اصحاب امام رضا

است.

بهوده اسهت .پهس بهه جهرأت

9

زمان وفات برقی  274و یا  280نقل شده است که نظر دوم از علی بن ّ
محمد ماجیلو یهه ،نهو

دختری برقی ،نقل شده و صحی تر به نظر میرسد.
َ
برقی در « َبرقة» ،یکی از روسهتاهای شههر قهم  -کهه مهردم شهیعی مهاهب داشهته  -متولهد شهده
10

است 11.برخی منابع نام اصلی ایهن روسهتا را برقهرود یهاد کردهانهد 12کهه نادرسهت اسهت و آن را بها
روستای برقرود در نزدیکی یزد خلط کردهاند.

13

 .6دانشنامه جهان اسالم ،ج ،3ص.158
 .7رجالالطوسی ،ص.386
 .8اصول الکافی ،ج ،1ص.234
 .9المحاسن ،مقدمة مصح  ،ج ،1ص.19
 .10معرفة علم الرجال ،ص.56
 .11االعالم ،ج ،1ص195؛ دائرة المعارف تشیع ،ج ،3ص187؛ معجمالبلدان ،ج ،1ص.575
 .12معرفة علم الرجال ،ص55؛ الکنی و االلقاب ،ج  ،2ص.78
 .13مقباس الهدایة فی علم الدرایه ،ج ،3ص.113
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روستای برقه به واسط نزدیکهی بهه شههر قهم ،مردمهی شهیعیماهب داشهته و بی گمهان ماننهد

قم از کهنترین مراکز شیعی در ایهران بهوده اسهت .اهمیهت ایهن روسهتا در تهاریخ شهیع امهامی بهه
واسههط آن اسههت کههه دو تههن از رجههال نامههدار شههیعه بههه نامهههای ابههو عبههداهّلل ّ
محمههد بههن خالههد بههن

عبدالرحمان بن محمد بن علی برقی و پسرش در این روستا ساکن شدند.

14

از دوران کهودکی و نوجهوانی برقهی اطالعههاتی در دسهت نیسهت ،امهها میتهوان حهدس زد کههه وی

آموزشهای اولیه را از پدر آموخته است و س س بهرای تکمیهل دانهش خهود مسهافرتههایی کهرده

است و محضر اساتید بزر را دریافته است.

برقی مشهورترین شخصیت خاندان خویش اسهت؛ امها پهدر و نوادگهان وی نیهز از علهم و ادب

بهر کافی داشتند .نیاکان برقی سهاکن کوفهه بودهانهد 15.علهت مههاجرت ایشهان آن بهود کهه جهد

اعالی برقی محمد بهن علهی از ههواداران ز یهد بهن علهی بهن الحسهین

بهوده اسهت .یوسهف بهن

عمرو ،والی عرا  ،وی را دستگیر و زندانی کرد و سرانجام بعد از قتل زید او را به قتل رسانید .بهه
ناچار عبدالرحمان و فرزندش خالد به ایران گریختند و در برقه ساکن شدند.

16

برقهی نهزد دانشهمندان بسههیاری درس آموخهت و از آنهان روایهت کههرد .وی از راو یهان کهوفی چههون
اسماعیل بن مهران ،حسن بهن علهی َو ّشهاء ،عبهدالرحمان بهن ّ
حمهاد ،عثمهان بهن عیسهی ،علهی

بن اسباط ،عمر بن عثمان و ّ
محمد بن عبدالحمیهد عطهار بسهیار روایهت کهرد کهه نشهان میدههد
بیشتر تحصیالت وی در کوفه بوده است .روایت فراوان برقهی از محهدثان بغهدادی ،ماننهد داوود

بن قاسم بغهدادی و محمهد بنعیسهی عبیهدی و یعقهوب بهن یز یهد میرسهاند کهه وی همزمهان بها

سههفر سههامرا بههه بغههداد نیههز سهفر کههرده اسههت .بههه عههالوه ،در مشههایخ او افههرادی از قههم ،ری ،همههدان،

اصههفهان ،کاشههان ،قههزوین ،واسههط ،نهاونههد ،رامشههک ،بصههره ،دیلههم جرجههان ،جبههل ،جههاموران و
حه ّهران بههه چشههم میخههورد کههه معلههوم نیسههت برقههی در چههه شهههری بهها آنههها دیههدار کههرده اسههت .او از
نزدیک به دویست نفر نقل حدیث کرده و کتابههای بهیش از صهد نفهر را روایهت کهرده کهه برخهی

چون حسین بن سعید خود دهها کتاب داشتهاند.

17

وی در سلسههل اسههناد روایههات بسههیاری ،حههدود هشتصههد و سههی روایههت ،واقههع اسههت و در

کتابهای معتبری همچون الکافی ،التههایب ،االستبصهار ،کامهل الز یهارات و تفسهیر القمهی از او
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 .14دائرة المعارف تشیع ،ج ،3ص.187
 .15کتاب الرجال ،ج ،1ص40؛ خالصة االقوال ،ج ،1ص.17
 .16الفهرست (طوسی)37 ،؛ معجمالبلدان ،ج ،1ص.575
 .17دانشنامه جهان اسالم ،ج ،3ص.158

علمای رجال ،برقی را از اصحاب امام رضا ،امام جواد و امام هادی

دانستهاند .برقی
19

نقهل کهرده اسهت کهه در کتهاب الکهافی ثبهت اسهت .البتهه روایهت

تنها یک روایت از امام رضا

بیواسط او از دو امام دیگر نیز در اسناد موجود به چشم نمیخورد؛ لیکن به نظر میرسهد علهت
نقل غیرمستقیم برقی از ائمه

دیدار اصحاب با ائمه

شرایط اختنا آمیز آن دوره بوده است و باید توجه داشهت کهه

بسیار مشکل بوده و چه بسا با خطرات جانی همراه بوده است.

در روایتی آمده است که وی بهه عسهکر (سهامرا) سهفر کهرده ،در آنجها پیکهی از جانهب «رجهل»
نههزدش آمههده و ایهوب بههن نههو  ،ابههراهیم بههن ّ
محمههد الهمههدانی ،احمههد بههن ابههی همههزه و احمههد بههن
اسحا را توثی کرده است .قراین نشان میدههد کهه مهراد از رجهل ،امهام ههادی

ایهن کهه وفهات برقهی بعههد از امهام حسهن عسهکری
نشده است.

وثاقت برقی با تأکید بر مشایخ او در کتاب المحاسن

روایت آمده است.

18

اسهت 20.بها

بهوده ،وی جههزو اصهحاب ایهن امهام شههمرده

برقی شاگردان بسیاری تر بیت کرد .از شاگردان وی میتوان به ابراهیم بن هاشم قمهی ،علهی

بن ابراهیم بهن هاشهم قمهی ،محمهد بهن حسهن بهن صهفار ،عبهداهّلل بهن جعفهر حمیهری ،سهعد بهن

عبههداهّلل بههن یحیههی العطههار ،محمههد بههن حسههن صههفار ،علههی بههن حسههین سههعدآبادی ،محمههد بههن

حسن بن ولید ،محمد بن عبداهّلل بن زراه ،احمد بهن محمهد بهن عیسهی و محمهد بهن احمهد بهن
یحیی اشاره کرد 21.کلینی توسط «عدة من اصحابنا» از برقی روایت می کنهد 22.نجاشهی برخهی

از شاگردان او در زمینههای غیردینی را نام برده و مینویسد که اسماعیل بن عبداهّلل نزد او رسهوم

کتابههت آموختههه اسههت 23 .همچنههین احمههد بههن فههارس و اباالفضههل العبههاس بههن محمههد نحههوی،
ملقب به عرام  -که هر دو اساتید صاحب بن َع ّباد بودند  -جزو شاگردان برقی بودند و از او علم

آموختند 24.پدر برقی ،ابو عبهداهّلل محمهد بهن خالهد بهن عبهدالرحمان ،از راو یهان و مؤلفهان امهامی
ماهب قرن دوم و اوایل قرن سوم است و نامش در کتب اربع حدیثی شهیعه ،در سلسهل روات

بیش از پانصد حدیث آمده است 25.گاهی برای تشخیص این دو از یکدیگر پدر را برقهی کبیهر و
 .18همان ،ج ،3ص.188
 .19رجالالطوسی ،ص410 ،398 ،386؛ المحاسن ،ج ،1ص 57و .59
 .20اختیار معرفة الرجال ،ج ،1ص558؛ الغیبة ،ص.258
 .21معجم رجالالحدیث ،ج ،2ص.267 ،227 ،32
 .22خالصة االقوال ،ج ،1ص.272
 .23معرفة علم الرجال ،ص 683و .947
 .24الکنی و االلقاب ،ج ،2ص.79
 .25دانشنامه جهان اسالم ،ج ،3ص.160
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پسر را برقهی صهغیر خواندهانهد 26.برقهی کبیهر عهالوه بهر اشهتغال بهه حهدیث ،از تهاریخ و دانشههای
ع ه ههرب آ گ ه ههاه ب ه ههوده اس ه ههت و کتابه ه ههایی در موض ه ههوعات ت ه ههاریخ ،ک ه ههالم ،ادبی ه ههات و ق ه ههرآن از

جملهه :البلههدان ،البلههدان و المسههاحة و التبیهان داشهته اسههت 27.از دیگههر شخصههیتهای علمههی
ایههن خانههدان ،حسههن بههن خالههد ،بههرادر محمههد اسههت کههه ثقههه بههود وکتههابهههایی تههألیف کههرد.
همچنههین ،علههی بههن ّ
محمههد بنههدار ،نههو دختههری برقههی  -کههه محههدثی ثقههه و از مشههایخ کلینههی در

28

الکههافی بههوده اسههت - 29و علههی بههن احمههد بههن عبههداهّلل بههن احمههد بههن خالههد اسههت کههه از مشههایخ
صدو به شمار میرود.

30

با وجود شهرت ،وثاقت و علم باالی برقی ،وی هیچ گهاه بهه عنهوان یکهی از بزرگهان سیاسهی و

اجتماعی و یا مرجع و یا رئیس یکی از حوزههای شهیعی مطهر نبهوده اسهت .در اعیهان الشهیعه،

ذیل نام برقی به نقل از منهج المقال آمده است:

الغالبُفیهُُممدُبنُخالدُوُر مباُیأتُلولدهُامحدُ31.

برقههی صههاحب تألیفههات بسههیاری اسههت کههه برخههی از آنههها عبههارتانههد از :االحتجههاج ،آداب

النفس ،االرضین ،االفانین ،الرجال ،الشعر و الشعراء ،طبقات الرجال ،المساحة المغهازی و ...

32

البته بهه درسهتی معلهوم نیسهت کهه ایهن کتابهها مسهتقل و یها جزئهی از اجهزای کتهاب المحاسهن
بودهاند .به هر روی ،غیر از کتاب رجال او  -که موجود است  -مهمترین اثر وی المحاسن است
که مرجع دانشمندان بوده است و وی بسیاری از کتابهای خود را تحت همین عنوان تهألیف
کرده است.

ایههن کتههاب از مهمتههرین و معتبرتههرین کتابهههای شههیعه اسههت .راو یههان ،مشههایخ حههدیث و

صاحبان کتب اربعهه بهه آن رجهوع کهرده و آن را جهزو منهابع خهویش قهرار دادهانهد .شهیخ کلینهی در

الکافی از المحاسن بسیار نقل کرده 33و شیخ صدو آن را جزو منابع معتبر و مهورد اعتمهاد خهود

دانسههته اسههت34.عالمههه مجلسههی در مقدمه بحههار االنههوار آن را جههزو منههابع معتبههر خههویش معرفههی
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 .26الاریعة الی تصانیف الشیعه ،ج ،1ص 100و 99؛ ریحانة االدب فی تراجم المعروفین بالکنیة و اللقب ،ج ،1ص.251
 .27معرفة علم الرجال ،ص235؛ الفهرست( ،ابن ندیم) ،ص277؛ الاریعة الی تصانیف الشیعه ،ج ،3ص.145
 .28معرفة علم الرجال ،ص61؛ قاموس الرجال ،ج ،3ص.155
 .29معجم رجالالحدیث ،ج ،11ص.241
 .30همان ،ص.252
 .31اعیان الشیعه ،ج ،3ص.555
 .32ریحانة االدب فی تراجم المعروفین بالکنیة و اللقب ،ج ،1ص.250
 . 33اصول الکافی ،ج ،1ص.234
 .34کتاب من ال یحضره الفقیه ،ج ،1ص .4

المحاسن فعلهی فاقهد مقدمهه و خطبه مؤلهف اسهت؛ امها ابهن ادر یهس حلهی در خاتمه کتهاب

السرائر خطب آغاز ین المحاسن را نقل کرده است .از مطالع آن ،انگیز مؤلف چنهین اسهتنباط
میشود که هدف وی انتخهاب احادیهث صهحی و درسهت بهوده اسهت تها بهه واسهط آنهها یقهین
مردم را افزایش دهد و به آ گاهیههای دینهی و مهاهبی ایشهان عمه بخشهد و ایشهان را بهه سهمت

رضوان الهی در دنیا و آخرت سو دهد.
المحاسههن از ابتههدا بهها اخههتالف تعههداد احادیههث در نسههخههای مختلههف مواجههه بههود .ز یههاده و
36

وثاقت برقی با تأکید بر مشایخ او در کتاب المحاسن

می کند 35و تمام روایات آن را با رمز «سن» نقل کرده است.

نقصان در بخشهای مختلف این کتاب توسط نجاشهی و شهیخ طوسهی تصهری شهده اسهت.

علت ،آن است که برقی کتاب خود را طی سالهای متمادی تکمیل کرده اسهت .نجاشهی 92
کتاب از کتابههای المحاسهن را بهه نقهل از ّ
محمهد بهن جعفهر بهن بطهه و گروههی دیگهر از شهیعیان

نقههل کههرده اسههت 37.شههیخ طوسههی در الفهرسههت ،عنههاوین کتابهههای المحاسههن را تهها رقههم 123
افزوده است کهه در رجهال النجاشهی بهه آنهها اشهاره نشهده بهود 38.امها از ایهن یکصهد و بیسهت وسهه

کتههاب ،تنههها یههازده کتههاب (قسههمت) بههاقی مانههده اسههت کههه عبههارتانههد از .1 :قههرائن .2 ،ثههواب

االعمه ههال .3 ،عقاباالعمه ههال .4 ،الصه ههفوة .5 ،مصه ههابی الظله ههم .6 ،العله ههل .7 ،السه ههفر.8 ،

المآ ک ههل .9 ،الم ههاء .10 ،المن ههافع .11 ،المرافه ه  39.ه ههر ک ههدام از ای ههن کتابه هها دارای بابه ههایی
هسههتند .مجمههوع ایههن کتههب بهها ابوابشههان دو هههزار و هفتصههد و پههنج حههدیث بهها مضههامین کالمههی،

اعتقادی ،اخالقی ،اجتماعی ،فقهی و موضوعات دیگر را تشکیل میدهند.

برقی موف به تکمیل کتاب خود شد و آن را برای گروهی قرائت کرد .پس از وی ،نو دختهری

او و چنههد تههن دیگههر ازشههاگردان برقههی آن را بههه صههورت کامههل بههرای شاگردانشههان قرائههت کردهانههد.
نجاشی به این مطلب اشاره دارد ،آنجا که مینویسد:

حسین بن عبیداهّلل تمام کتابههای او را بهرای مها ِاخبهار کهرد .او ایهن احادیهث را از
احمد بن محمد بن ابو غالب زرای و او از علهی بهن حسهین سهعدآبادی ابوالحسهن

قمی و او از برقی شنیده بود.
 .35بحار االنوار ،ج(1مقدمه) ،ص.27
 .36السرائر ،ج ،3ص.64
 .37معرفة علم الرجال ،ص.55
 .38الفهرست (طوسی) ،ص.37
 .39المحاسن ،ج ،1ص ،28مقدمه مصح .
 .40معرفة علم الرجال (نجاشی) ،ص.56
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شیخ طوسی در الفهرست اسناد خود تا برقی را ذکر می کند.

41

پیشینه تحقیق

وثاقهت و شههر زنهدگانی برقههی در کتهب رجههالی از جملههه اختیهار معرفههة الرجهال کشههی ،الرجههال

عبیداهّلل غضهائری ،رجهال النجاشهی ،الرجهال و الفهرسهت شهیخ طوسهی ،خالصهة االقهوال عالمهه

حلی ،معجم رجال الحدیث عالمه خویی و سایر کتب رجالی آمده است.

جلد سوم دانشنامه جهان اسالم مقالهای با موضوع برقهی بهه قلهم حسهن طهارمی منتشهر کهرده

اسههت کههه در آن بههه بررسههی اجمههالی زنههدگی ،تحصههیالت ،اسههاتید ،شههاگردان ،کتابهههای وی
المحاسن و الرجال پرداخته است.

جلد سوم دائرة المعارف تشیع نیز طهی مقالههای بهه قلهم حسهن انوشهه ،زنهدگی ،تحصهیالت،

اساتید و شاگردان برقی را بررسی نموده است.

علههی رضهها بهرام ههی و سههید عل ههی رضهها حس ههینی طههی مقال هههای بهها عن ههوان «بههازخوانی س ههیره

حدیثی محمد بن خالهد برقهی» شخصهیت و سهیره برقهی (پهدر احمهد بهن محمهدبن خالهد) را در

نقل روایت بررسی نمودهاند .همچنین نقل از ضهعفا و اعتمهاد بهه احادیهث مرسهل از دیگهر مهوارد

بررسهی شهده در ایههن نوشهته اسههت .ایهن مقالهه در سههال  92در مجلهه پژوهشهههای قهرآن و حههدیث
منتشر شده است.

42

در معرفی برقی کتاب مستقلی نگارش نشده اسهت ،امها برخهی از شهارحان در بررسهی کتهاب

المحاسههن ،مقدمههه مفصههلی را بههه برقههی  -کههه صههاحب کتههاب اسههت  -اختصههاص دادهانههد؛ از

جمله میتوان به این دو کتاب اشاره نمود:

المحاسن ،تحقی و تصحی سید مههدی رجهایی .وی در ایهن کتهاب دو جلهدی بهه بررسهی

زنههدگی و خههانواده برقههی بههه و ی ه ه پههدر او ،تحصههیالت ،اسههاتید ،شههاگردان ،دوران حیههرت ،نقههل

حدیث از اهل بیت به طور مستقیم و ماجرای وی با بزرگان تشیع پرداخته است .این بررسیها

نیمهی از جلهد اول کتهاب را بههه خهود اختصهاص داده اسهت .وی در ادامههه جلهد اول و تمهام جلههد

دوم احادیث را بررسی و تحقی و نقل نموده است .این کتاب به زبان عربی در شهر قم ،توسهط
مؤسسه الکالم ،در سال  ، 1413منتشر شده است.

المحاسن ،ترجمه و تحقی علی رضا زکی زاده و تصحی و تنقی امیر حسین شههبازی کهه
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 .41الفهرست (طوسی) ،ص 39و .40
 .42بازخوانی سیره حدیثی محمد بن خالد برقی ،ص.39

دوم ،بیان کتاب است و یک خاتمه دارد .جلد دوم ،متن احادیث کتاب به همهراه ترجمهه نقهل
شده است .این کتاب در سال 1393ش ،توسط انتشارات اعتقاد ما منتشر شده است.

43

وثاقت برقی
علمهههای برجسه ههت رجه ههال از جملهههه شه ههیخ طوسه ههی ،نجاشهههی ،عالمه ههه حله ههی ،بحرالعله ههوم و

دیگههران ،برقههی را بههه وثاقههت و اعتمههاد سههتودهاند 44و وی را ادیههب و آ گههاه بههه اخبههار و علههوم عر بههی
توصیف کردهاند.

وثاقت برقی با تأکید بر مشایخ او در کتاب المحاسن

در دو جلد تنظیم شده است و جلد اول آن دو فصل دارد :فصل اول ،شر حال مؤلهف و فصهل

45

میرزا حسین نوری در خاتمة مسهتدر الوسهائل بهه نقهل از نجاشهی و شهیخ طوسهی او را توثیه

کرده ،س س گفته است که در مجموع ،برقی از راویان عالی مقام تشیع است و کتاب بزرگهی بهه

نام المحاسن را نقل کرده است.

46

آنچه معرک آرای رجالیان است ،دورهای است که از آن به دوران حیرت نهام بردهانهد .بحهث

آن اس ههت کهههه کلینهههی در بهههاب نهههص بهههر امامهههت ائمهههه

نقهههل کهههرده کهههه خضهههر

محضهههر

امیرالمههؤمنین رسههیده و بههه امامههت ائم ه معصههوم  ،یکههی پههس از دیگههری شهههادت داده
است .در این روایت آمده است که محمد بن یحیی می گوید به ّ
محمد بهن حسهن صهفار گفهتم
که ای ابا جعفر دوست داشتم این خبر از راوی دیگری غیر از احمد بن ابی عبداهّلل [برقی] بهرایم

نقل میشد ،او می گوید که وی در پاسخ گفت من این حدیث را ده سال قبل از حیرت از برقهی

شههنیدهام 47.در بههاره حیههرت نظراتههی وجههود دارد کههه بههه آنههها اشههاره میشههود .1 :انحههراف برقههی از
مههاهب تشههیع و گههرایش او بههه عقایههد فههر دیگههر .2 ،سرگشههتگی برقههی پههس از اخههراج وی از قههم،

 .3حیرت مردم در مورد برقهی پهس از اخهراج وی از قهم .4 ،حیهرت برقهی بهه علهت نقهل احادیهث

مرسل و نقل از ضعفا که موجب طعن اساتید قم بر وی شهد .5 48،حیهرت مهردم در غیبهت امهام

زمان

و وجود شک و تفرقه بین مردم.

 .43المحاسن ،مقدمه.
 .44معرفهة علهم الرجههال ،ص55؛ الفهرسهت (طوسههی) ،ص37؛ خالصهة االقههوال ،ج ،1ص17؛ کتهاب الرجههال ،ج ،1ص40؛
مجمع الرجال ،ج ،1ص.138
 .45الکنی و االلقاب ،ج ،2ص.79
 .46مستدر الوسائل ،ج ،3ص 552و .553
 .47اصول الکافی ،ج،2ص470؛ عیون اخبار الرضا ،ج ،1ص.126
 48المحاسن( ،مقدمه) ،ج ،1ص.19
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اقههوال فههو اشههکاالتی دارد .نقههض قههول اول در مههتن روایههت اسههت .ایههن روایههت تصههری بههه
اسهت و ا گهر برقهی از مهاهب تشهیع منحهرف بهود؛ چهرا چنهین روایتهی نقهل کهرده

امامهت ائمهه

است .انحراف برقی از ماهب تشیع نیز در هیچ منبعی ذکر نشده اسهت .رد قهول ،آن اسهت کهه
سرگشتگی برقی و اخراج او از قم ،ناقض عدالت و ی نیست تا راو یان از نقهل روایهت او اجتنهاب

کنند .نظر سوم صحی نیست ،چون حیرت مهردم از برقهی نهاقض عهدالت او نخواههد بهود .نظهر

چهارم صحی نیست ،چون تمام اساتید برقی ضهعیف و تمهام احادیهث وی مرسهل نبودهانهد،

بلکه بخشی از اقوال و اساتید وی این وصف را داشهتهاند؛ امها چنهان کهه آیهة اهّلل خهویی تصهری
کرده است ،بهترین نظر ،نظر پنجم است .و ی در این باره مینویسد:

محمد بن یحیی احتمال میداده است که روایت احمد بن ابی عبداهّلل بعد از حیرت مهردم

در امامت [امام دوازدهم

] بوده است؛ زیرا گروهی معتقد بودند کهه امهام حسهن عسهکری

فرزند ندارد ،اما شیعیان معتقهد بهه وجهود امهام زمهان

امام عسکری

بهوده و میدانسهتند کهه و ی امهام بعهد از

است .به همین علت ،محمد بن یحیی دوست داشت راوی این روایت فرد

دیگری باشد؛ راویای که قبل از دوران حیرت آن را نقل کرده باشد تا حدیث جهزو اخبهار غیبهی
باشد که قبل از غیبت امام زمان

نقل شده است .محمد بهن حسهن نیهز پاسهخ داده کهه ایهن

روایت را ده سال قبل از حیرت از احمد بن ابی عبداهّلل نقل کرده است؛ یعنی پهنج سهال قبهل از

تولد امام زمان

ابی عبداهّلل ندارد.

 ،به همین علت این روایت به هیچ عنوان ،داللتی بهر ذم و تقبهی احمهد بهن

49

وثاقت برقی مهورد اتفها رجالیهان اسهت 50،امها همهان علمهای رجهال معتقدنهد و ی از ضهعفا

روایهت نقهل و بههه احادیهث مرسهل اعتمههاد می کهرده اسههت؛ چنهان کهه شههیخ طوسهی در الفهرسههت

چنین مینویسد:

[برقی[ فینفسه موث است ،امها از ضهعفا روایهت نقهل می کهرد و بهر احادیهث مرسهل

اعتماد می کرد.

51

روایت وی از ضعفا و اعتمادش بر احادیث مرسل موجب شد که علمای معاصرش در قم بر
ّ
وی خهرده گیرنهد .احمهد بهن محمههد بهن عیسهی ،رئهیس قمیههان ،بهه علهت نهامعلومی وی را از قههم
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 .49معجم رجالالحدیث ،ج ،2ص.272 - 267
 .50معرفههة علههم الرجههال (نجاشههی) ،ص55؛ رجههالالطوسههی386 ،؛ بحههار االنههوار ،ج ،1ص 8؛ مشههر الشمسههین و ا کسههیر
السعادتین ،ص.11
 .51الفهرست (طوسی) ،ص.37

جناز برقی پا برهنه و بهدون عمامهه حاضهر شهد تها رفتهار پیشهین را جبهران کنهد 53.ابهن غضهایری

نقههل از ضههعفا و اعتمههاد بههه احادیههث مرسههل را بههر وی عیههب نمیشههمارد ،بلکههه معتقههد اسههت کههه
اشکال به کسانی برمی گردد که وی از آنها روایت نقل می کرده است .و ی معتقد است برقی بهه

سبک و شیو اخباریان ،توجهی نداشته است که از چه شخصی روایت نقل می کند 54.عالمهه

حلی نیز در الخالصه ،پس از نقل مطالب فو میگو ید که روایات برقی نزد من مقبهول اسهت؛

55

اما ابن داوود حلی در رجال خود ،پس از نقل سخن ابن غضایری ،معتقهد اسهت کهه اتفاقها ایهراد

وثاقت برقی با تأکید بر مشایخ او در کتاب المحاسن

تبعید کرد 52،ولی پهس از مهدتی او را بهه قهم بازگردانیهد و از وی پهوزش خواسهت و حتهی در تشهییع

متوجه برقی است ،نه کسانی که وی از آنها روایت نقل می کرده؛ زیرا برای برقی تفاوت نداشهت

که از چهه کسهی حهدیث شهنیده اسهت .وی همهین بیتهوجهی برقهی بهه ضهعف روایهات و اعتبهار

اساتید را علت اخراج برقی از قم توسط احمد بن محمد بن عیسی میداند.

56

سید مهدی بحرالعلوم در الفوائد الرجالیه در باره وثاقت برقی مینویسد:

هههر دو ش هیخ در وثاقههت برقههی اتفهها نظههر دارنههد و هههر دو آوردهانههد کههه و ی از ضههعفا

حدیث نقل می کرد و بر احادیث مرسل اعتماد می کرده است.

وی س س مینویسد:
ح ه آن اسههت کههه نقههل از ضههعفا موجههب تضههعیف راوی نیسههت و حتههی روایههت
را نیه ههز تضه ههعیف نخواهه ههد که ههرد؛ البته ههه در صه ههورتی که راوی ثقه ههه باشه ههد .اعتمه ههاد

به احادیث مرسل نیز همینطور است؛ زیرا مسئلهای اجتههادی اسهت و اخهتالف

در مورد آن مشهور است و بسیار اتفا افتاده که راو یهان بلنهد مرتبهه از ضهعفا بسهیار

روایههت نقههل کردهانههد و بههه احادیههث مرسههل اعتمههاد نمودهانههد .حههال ا گههر احتمههال
دهیم حاف واسطهها به علت بیمباالتی و کمدقتهی برقهی باشهد ،ایهن بها تهوثیقی

ک ه هه شهه هیخین از و ی کردهانه ههد ،منافه ههات دارد؛ ز ی ه هرا ا گه ههر عله ههت نقه ههل احادیهه هث
مرسههل بیمبههاالتی و کمدقتهی باشههد ،موجههب تههدلیس اسههت و تههدلیس بهها عههدالت

 .52از مطالعههه برخههی از گزارشههها معلههوم مههیشههود کههه در آن تههاریخ برخههی از راویهههان  -کههه بهههه انحههراف غلهههو معههروف و یههها
مهتهم مههیشههدند  -از قهم اخههراج و بههه ری کهه در آن دوره سههنی نشههین بهوده ،تبعیههد مههیشهدند (الرجههال البههن الغضههائری،
ج ،1ص.)39
 .53الرجال البن الغضائری ،ج ،1ص39؛ کتاب الرجال ،ج ،1ص40؛ خالصة االقوال ،ج ،1ص.17
 .54الرجال البن الغضائری ،ج ،1ص.39
 .55خالصة االقوال ،ج ،1ص.17
 .56کتاب الرجال ،ج ،1ص.421
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منافات دارد.

57

مامقههانی در تنفههی المقههال ،پههس آن کههه بههه نقههل از گروهههی از بزرگههان علههم رجههال وثاقههت برقههی

را نقههل می کنههد و نظههر خههود در بههاره اعتمههاد بههه احادیههث مرسههل و نقههل از ضههعفا را چنههین بیههان
می کند که:

روایت کردن وی از ضعفا و اعتماد به احادیث مرسل ایرادی بهر برقهی نیسهت ،ز یهرا

گروهههی از محههدثان و مجتهههدان چنههین روشههی داشههتهاند؛ ا گههر چههه چنههین شههیوهای
مشهور علما نیست ،اما اگر شخصهی ایهن شهیوه را داشهت ،نمیتهوان بهر وی خهرده

گرفت؛ همچنان که در سایر مسائل اختالفی همین گونه است  ...و منظور نجاشی
از «یروی عن الضعفاء» تضعیف برقهی نیسهت ،و گهر نهه او را توثیه نمی کهرد ،بلکهه
هدف نجاشی از بیان این مطلب آ گاهی دادن بهه روش برقهی در روایهت اسهت ،تها

این که در منقوالت و مرسالت وی دقت بیشتری صورت گیرد.

58

استاد بهبودی پس از نقد و بررسی نظرات در باره برقی ،مینویسد:
هنگامی که در بهاره یهک راوی جهر و تعهدیل بهه ایهن شهکل میآیهد ،نبایهد راوی را

نسبت به اصحاب اصول و نوشتهها دروغگو و مدلس بپنداریم [ ]...اما زمهانی کهه

روایههات او را مههیبینیم و مییههابیم کههه بههدون دقههت از غالیههان و زنادقههه حههدیث نقههل

می کند ،چگونه میتوانیم به او اعتماد کنیم و اطمینان داشته باشیم آنچه را که از

ثقهات نقههل کههرده و از کتهب ایشههان گرفتههه نیهز درسههت اسههت و از دسهتبههرد غههالت و
دسیسههای آنان در امان بوده است .من بعد از تحقی در روایات برقی دیهدم او از

نسهخههای سهاختگی  -کهه بهه نهام افهراد موثه جعهل شهده بهود  -روایهت نقهل کههرده

است  ...از نظر من هنگامی که راوی از ضعفا زیاد روایت می کند و از نسخههایی

که وجادهای ،مرسل و غیر مناولهای و بدون سماع به دست آورده ،روایت می کند
و در درستی و صحت نسخهها دقهت نمی کنهد و نسهبت آنهها بهه نویسهنده را احهراز

نمی کند ،حدیثش مردود است ،مگر این که حدیث او با سماع یا مناوله صحی

باشد و احادیثش را با دقت نقل کند.

59

اختالف فو ما را بر آن داشت که به بخشهای بازمانده از کتاب المحاسهن مراجعهه کهرده و
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 .57الفوائد الرجالیه ،ج ،1ص.338
 .58مقباس الهدایة فی علم الدرایه ،ج ،1ص.184 - 183
 .59معرفة الحدیث ،ص.110 - 108

ایههن بررسههی در قسههمتهای بههر جههای مانههده از المحاسههن برقههی در مجمههوع از  239تههن بههه نقههل

حهدیث پرداختههه کهه از جهههت وثاقهت اوضههاع متفههاوتی دارنهد .در ایههن بررسهی اسههاتید ثقهه بهها کههد
موث  ،اساتید ضعیف با کد ضعیف و اساتیدی که در کتهب رجهالی جهر و تعهدیلی از آنهها ذکهر

نشههده و یهها در مههورد همههه یهها برخههی از آنههها مههد یهها ذمههی نرسههیده بههود ،طب ه روال برخههی از علمهها و

دانشمندان علوم حدیث همچون شهید اول ،شهید ثانی ،سید حسن صدر و مدیر شهانهچهی،

با کد قوی مشهخص شهدند .همچنهین حهدیث قهوی حهدیثی اسهت کهه در کتهب رجهالی در بهاره

وثاقت برقی با تأکید بر مشایخ او در کتاب المحاسن

مشایخ برخی از ایهن بخشهها را اسهتخراج کهرده و در بهاره وثاقهت آنهها بهه تحقیه نشهینیم .طبه

یکی یا چند تن از راویان آن مد و ذم و یا جر و تعدیلی ذکر نشده باشهد 60.سه س بها اسهتفاده

از نرم افزار  spssنتایج در قالب جداول و نمودارهای زیر نشان داده شد.
 جدول اعتبار اساتید برقی در المحاسن(جدول :1توزیع فراوانی اعتبار اساتید)
ردیف
1
2
3

اعتبار اساتید
موث
قوی
ضعیف
جمع کل

فراوانی
117
65
57
239

درصد
49
27/2
23/8
100

درصد تجمعی
49
76/2
100

(نمودار :1توزیع فراوانی اعتبار اساتید)

 .60ر  :مقباس الهدایه ،ج ،1ص167؛ ذکهری الشهیعة فهی احکهام الشهریعه ،ج،1ص48؛ الرعایهة فهی علهم الدرایهه ،ص85؛
نهایة الدرایه ،ص263؛ علم الحدیث و درایة الحدیث ،ص.39
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 %49ازاساتید برقی در نقل روایت موث % 27/2درصد قوی %23/8ضعیف هستند.

بررسی اساتید برقی در المحاسن
بررسی مشایخ برقی در المحاسن حاکی از آن است که تمامی مشایخ حدیثی برقی که بهیش

از پنج روایهت از ایشهان نقهل شهده ،در مجمهوع بهیش از  %80روایهات المحاسهن را نقهل نمودهانهد.

 %49از مشهایخ برقهی در روایهات المحاسههن توسهط رجهالشناسههان موثه و %27/2قهوی شههناخته

شههدهاند %23/8 .نی هز جههزو مشههایخ تضههعیف شههدهاند .مهههمتههر ین ش هیخ برق هی را بای هد پههدر و ی
ِ
محمد بن خالد دانست که  %26از روایات المحاسن از او است.
برقی در کتاب المحاسن  2709روایهت را از  239نفهر از اسهاتیدش نقهل نمهوده اسهت کهه 765

روایت به واسطه پدرش است که وی در نقل روایت ثقه است .وثاقت  24تن از رجال برقی  -که

به ترتیب بیشترین تعداد روایت برقی از آنها است _ عبارتاند از:
ردیف
1

نام
محمد بن خالد

2

عثمان بن عیسی الکالبی

3
4
5
6

محمد بن علی ابوسمینه
حسن بن محبوب السراد
حسن بن علی بن فضال
علی بن الحکم االنباری
اسماعیل بن مهران بن
محمدبن ابی نصر
احمد بن محمد بن ابی نصر
البزنطی

7

وثاقت
ثقه
مختلف
فیه
ضعیف
ثقه
ثقه
ثقه

ردیف
13

نام
نو بن شعیب النیشابوری

وثاقت
مختلف فیه

14

حسن بن علی الوشاء

ثقه

15
16
17
18

عمرو بن عثمان الخزار
عده من اصحابنا
عبدالرحمان بن ابی نجران
بکربن صال

ثقه
ثقه
ثقه
ضعیف

ثقه

19

شریف بن ساب التفلیسی

مختلف فیه

ثقه

20

9

محد بن عیسی بن عبید

ثقه

21

10
11

یعقوب بن یزید االنباری
محمد بن اسماعیل بن بزیع
القاسم بن یحیی بن الحسن
بن راشد

ثقه
ثقه
مختلف
فیه

22
23

محمد بن عبداهّلل
الجامورانی
یحیی بن ابراهیم بن ابی
البالد
موسی بن القاسم البجلی
عبداهّلل بن محمد الحجال

ثقه
ثقه

24

عبدالرحمان بن حماد

ضعیف

8

12

مختلف فیه
ثقه

بنا بر این آمار باید گفت که نقل فراوان برقی از ضعفا ،الاقل در بخشههای بهر جهای مانهده در
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المحاسههن رخ نههداده اسههت .در همههه مههواردی کههه وی ارسههال حههدیث کههرده ،از الفههاظی همچههون:
«عمههن حدثههه» و «عمههن ذکههره» و «رفعههه» اسههتفاده کههرده اسههت و ایههن نمیتوانههد مصههدا تههدلیس

در منابع ندارد؛ گر چه همین اتهامات ،به وی ه نقل از ضعفا جایگاه او را نهزد ههم تهرازانش ،البتهه
به لحاظ اساتید وی ،تضعیف کرده است.

برقی از دو حیث مورد توجه علما و دانشمندان بوده است :یکی به جههت اعتمهاد بهر طریقهی

که میرا

راویان را منتقل کرده است و دیگری به جهت اخا روایهات و گنجانهدن آن در مصهادر

اولیه و اصلی حدیث .از این رو ،در مصادر مهم روایی شیعه حضور برقی به عنوان اندیشهمندی
کالمی فقهی و اخالقی قلمداد میشود.

وثاقت برقی با تأکید بر مشایخ او در کتاب المحاسن

باشد .جمعبندی مباحث نشان میدهد که دو اتهام عمده بر اساتید برقهی ،انعکهاس فراگیهری

 روایات کتاب المحاسن(جدول :2توزیع فراوانی اعتبار روایات بر اساس روایات نقل شده از هر استاد)
تعداد روایات

ردیف

یک تا پنج روایت
شش تا ده روایت
یازده تا پانزده روایت
شانزده تا بیست روایت
بیشتر از بیست روایت
جمع کل

1
2
3
4
5

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

187

78.2

78.2

21

8.8

87.0

9
5
17
239

3/8
2/1
7/1
100

90/8
92/9
100

(نمودار :2توزیع فراوانی اعتبار روایات)
تعداد روایت های مورد استناد
78.2
80
70
60
50
40
30
3.8

7.1

8.8

20
10

2.1

0
بیشتر از بیست روایت شانزده تا بیست روایت یازده تا پانزده روایت

شش تا ده روایت

یک تا پنج روایت
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برقههی از %78/2اسههاتید خههود بههین یههک تهها پههنج روایههت ،از  %8/8اسههاتید بههین شههش تهها ده ،از

 %3/8اسههاتید بههین یههازده تهها پههانزده روایههت و از  %2/1اسههاتید بههین شههانزده تهها بیسههت روایههت ،از

 %7/1اساتید بیشتر از بیست روایت نقل کرده است.

روایات المحاسن و سایر کتب حدیثی نشهان از گسهتره حضهور برقهی در عقایهد ،فقهه و اخهال

دارد ،اما چهره غالب او را میتوان اخالقی دانست .غیر از کتاب المحاسهن اوج حضهور برقهی در
میرا

حدیثی شیعه در منابع مکتب قم و به وی ه آثار صدو است .حجهم گسهترده روایهات او

نه تنها از محمد بن خالد برقی ،بلکهه خانهدان او قابهل توجهه و اعتنها اسهت تها جهایی کهه یکهی از

طر قابل اعتنای ایشهان بهه واسهطه علهی بهن احمهد بهن عبهدهّلل بهن احمهد بهن ابهی عبهدهّلل برقهی

است که چهار نسل از این خاندان را در بر میگیرد.
 -اعتبار روایات برقی

(جدول :3توزیع فراوانی اعتبار روایات)
ردیف

اعتبار روایات

فراوانی

درصد

1
2
3

صحی
قوی
ضعیف
جمع کل

1439
215
1051
2705

53/2
7/9
38/9
100

درصد
تجمعی
53/2
61/1
100

(نمودار :3توزیع فراوانی اعتبار روایات)
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 %53/2روایات برقی صحی  %7/9 ،قوی و  %38/9روایات وی ضعیف هستند.

پهدر برقهی در نقهل روایههت ضهعیف اسهت و در سهند  765روایههت برقهی قهرار دارد .بهدون در نظههر

گرفتن روایاتی که او در سند آنها قرار دارد ،جدول زیر حاصل میشود.
(جدول :4توزیع فراوانی اعتبار روایات منهای روایات مستند به پدر ابوخالد برقی)
ردیف

اعتبار روایات

فراوانی

درصد

1
2
3

صحی
قوی
ضعیف
جمع کل

درصد
تجمعی

1439

74.4

74.4

215

11.1

85.5

281

14.5

100.0

1935

100

وثاقت برقی با تأکید بر مشایخ او در کتاب المحاسن

 -اعتبار روایات منهای روایات پدر

(نمودار :4توزیع فراوانی اعتبار روایات منهای روایات مستند به پدر ابوخالد برقی)

 %74/4از روایات برقی صحی  %11/1 ،قوی و %5/14ضعیف خواهند بود.

روایههات برقههی حههاکی از آن اسههت کههه شههیوه و خههط مشههی او بهها نگههاهی توسههعهای بههه میههرا

حدیثی راویان ،بهر یهافتن قهراین مهورد اعتمهاد اسهتوار گشهته و بهه همهین جههت نقهل میهرا
اعتماد متهمان به غلو را خردهای نمیبیند و حضوری گسترده در انتقهال میهرا
شیعی دارد.

مهورد

صهاحبان آثهار

با وجود اخهتالف موجهود میهان برقهی و اشهعری حضهور احمهد اشهعری در انتقهال همهه میهرا

محمههد برقههی و پرهیههز از تعصههبات ،نشههان از ایههن نکتههه داردکههه حجههم عظیمههی از میههرا

راو یههان

شههیعه و محههدثان کوفههه در اختیههار او بههوده اسههت .توجههه بههه المحاسههن برقههی نشههان مههیدهههد او در
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حوزههای متنوع فعالیت علمی داشته است که میتوان به برخهی از آنهها اشهاره نمهود :از جملهه:
مباحث اخالقی ،علوم قرآن و تفسیر ،مباحث تاریخی و مباحث.

نتیجه
نتیجهای که با تأمل در جداول فو و بررسی سخنان بزرگان بهه دسهت میآیهد ،آن اسهت کهه

عالوه بر این کهه در وثاقهت شهخص برقهی شهکی نیسهت ،بلکهه در غالهب روایهات و اسهاتید او نیهز

نمیتوان تردید کرد؛ زیرا بیش از نیمی از اساتید و روایات او موث و صحی هستند و اگر روایهاتی
را که در سهند آنهها برخهی از راو یهان امهامی مهاهبی وجهود دارد کهه در کتهب رجهالی مهد و ذم و یها

توثی ه و تضههعیفی در مههورد ایشههان وارد نشههده اسههت و در تعههاریف بزرگههانی همچههون شهههید اول و

شهههید ثههانی حههدیث قههوی اطههال میشههود و از نظههر صههحت بههاالتر از موث ه و پههایینتر از حسههن
هسههتند 61،در زمههره احادیههث قابههل قبههول قههرار دهههیم ،اسههاتید و روایههات برقههی از صههحت و اعتبههار

باالیی برخوردار خواهند شد .همچنین ابن غضایری که سخنان او مبنای گفتار دیگران در باره

برقههی اسههت و در بههاره برقههی گفتههه اسههت کههه از ضههعفا حههدیث نقههل می کههرد و بههه احادیههث مرسههل

اعتماد می کرد ،نقل از ضهعفا را بهرای راوی اشهکال نمیدانهد .ههدف نجاشهی و شهیخ طوسهی از

بیههان ایههن سههخن ،تضههعیف برقههی نبههوده ،بلکههه قصههد داشههته روش برقههی را  -کههه همههان سههبک و
سههیا راو یههان قههم در نقههل روایههت اسههت -ا بیههان کننههد؛ ز یههرا اعتمههاد بههه احادیههث مرسههل امههری

اجتههادی اسهت .احادیههث صهحی او بیشهک محههل رجهوع و مهورد اعتمههاد اسهت ،امها در مههورد
احادیث مرسل و ضعیف او باید دقت بیشتری کرد.

طع ههن احم ههد ب ههن محم ههد ب ههن عیس ههی ب ههر برق ههی و اخ ههراجش از ق ههم نی ههز ب هها پش ههیمانی احم ههد و

عارخواهی از برقی و بازگردانیدن او به قم رفع میشود .البتهه علهت اخهراج برقهی روشهن نیسهت،

اما ا گهر علهت آن نقهل روایهات مرسهل و نقهل از ضهعفا باشهد طبعها پشهیمانی احمهد و بازگردانیهدن
برقی به قم اعتبار و وثاقت برقی را دو چندان خواهد کرد.

علههت دیگههر وثاقههت برقههی اعتمههاد محههدثان بلندمرتبههه و عالیمقههام شههیعه ،همچههون کلینههی،

شیخ صدو  ،شیخ مفید و سایر محدثین به او است .برقی در سند هشتصد و سی روایت قهرار

دارد که این نشان از اعتماد بزرگان شیعه به برقی است.

همچنههین انتشههار احادیههث برقههی در آثههار متعههدد مکتههب قههم و ابههواب مختلههف ،حکایههت از

جایگهاه خههاص او در اسههتحکام ایههن مکتههب دارد .برقهی توانسههته اسههت فصههل جدیههدی در نگههاه
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و پاالیش نموده است .این در حالی است که اندیشه تحریم و حاف هر مهتهم بهه ضهعف و غلهو

روش بزرگههان و سههردمداران قههم بههه شههمار مههیرود .رویکههرد اصههلی و غالههب او ،ماننههد سههایر بزرگههان

حدیث ،بر اعتماد و نقل میرا

ثقات استوار شده است.
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