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 ی احمد برق

 احمد برقی  
 دانشنامه ایران و اسالم

 نامه و آثار برقی زندگی
برقی، ابوجعفر احمد بن محمد بن خالد بن عبدالرحمان بن محمد بن علی، یکی از دانشمندان و راویان صاحب نظر  احمد  

بینی و دشمنانش از راه بدخواهی او را در شمار مؤسسان مذهب شیعه  م است که دوستان او از راه خوش 9/  ه 3شیعه در قرن 

 .اندشمرده

ترین ایشان  ق در علم که به »برقی« معروف بودند، به دنیا آمد و یکی از هشت تن معروف های ایرانی عریاو در یکی از خانواده 

 1کرد. داران قم زندگی میآید، مانند همۀ خاندان برقی زیر والی قبیله اشعری، اقطاع به شمار می 

 
 . 1366، سال چهارم، خرداد 10نامۀ چیستا، شمارۀ خ(، ماه 1389  – 1302)علینقی منزوی  علی کوشا  .اشعریان قم 1
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ق /  274در  2تۀ غضایری ق و از گف893ق / 280در  1م( ازگفتۀ نوادۀ او ماجیلویه 1058ق / 450مرگ احمد را نجاشی )د:  

م( شمرده باید او  835ق /  ۲۲۰م( او را از اصحاب امام جواد )ع( )د:  1068ق /  460و چون طوسی )د:    3م آورده است 885

 4در جوانی به بغداد و سامره و شاید مدینه هم رفته باشد. 

داد، پیوندهای روحی و  گرای اشعری قم قرار می چنان که پیوند اقتصادی خانوادگی احمد، او را در صف شیعیان ُسنت هم 

گرایان  علمی، او را به ُغالت بسته بود، و این دو جنبه متضاد در آثار او هویدا است و اورا به صورت ُپلی درمیان ُغالت و ُسنت 

 دهد.  نشان می 

داشت در زندگانی احمد برقی  گرای اشعری و ُغالت تندرو در سدۀ سوم جریان میان شیعیان ُسنت کشاکش سختی که می 

استناد می حدیث  و  قرآن  آیات  به  دو  هر  گروه،  دو  این  که  هر چند  است،  بسیارگذاشته  ُغالت  اثر  افکار  ریشۀ  لیکن  کردند؛ 

ان، مذهب ُسنی حاکم بود و ایشان متمایل به دوستی با خلیفه  گرایگاه عقاید ُسنت های عرفانی هندوایرانی بود و تکیهدراندیشه 

گرای اشعری قم در روزگار احمد برقی با احمد بن محمد بن عیسی اشعری  و فقیهان درباری او بودند. ریاست شیعیان ُسنت 

شمرد،  دهم شیعه می  داشت و در عین حال که خویشتن را از اصحاب امام هشتم تابود که با نمایندگان خلیفه روابط حسنه می 

کرد و بسیاری از ایشان را بدین تهمت از قم اخراج کرد و احمد برقی هم از جملۀ ایشان  گیری می نسبت به ُغالت شیعه، سخت 

 
توان به  رو، نه تنها می کند. ازاینق( است که  از او بسیار روایت می 381  –  306محمد فرزند علی ماجیلویه، یکی از آموزگاران شیخ صدوق )  1

 وثاقت او؛ بلکه به جاللت شأن او نیز اطمینان داشت. 
به ابنالضعفاءیا    َغضائریرجال ابن  2 و پنجم هجری نسبت ، کتابی در علم رجال است که  غضائری، رجالی و محدث شیعه در سدۀ چهارم 

 دهند.می 
 . 55  – 56، رجال نجاشی 3
 ، در باب امام جواد.رجال طوسی 4
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، ولی احمد دوباره مورد دلجویی قرار گرفته به قم بازگشت. درمدت تبعید از قم، احمد برقی در ری نزد احمد حسن مادرانی  1بود 

دهد که برقی درمدت تبعید از ارکان حکومت یک سالۀ ُغالت در ری بوده  داستانی که نوری از حلی آورده نشان می   زیست و می

 2است. 

ازکتاب  نام  را یادکرده نجاشی و طوسی هر یک قریب یک صد  یاقوت کتاب3اند های احمد  و  را درحدود یک صد  ،  او  های 

 .  4دانسته است 

هایی دربارۀ تاریخ  کند، و از آن جمله است عبارت های او بسیار نقل میاز کتاب   خ قم تاریحسن بن محمد بن الحسن در  

چیزی از آثار احمد برقی    محاسن برقی و یک مجموعه به نام    رجال ، اما امروزه جز یک کتاب  5ایران پیش از اسالم به زبان پهلوی 

م با تصحیح و مقدمۀ جالل  1۹۶۲ق /  1۳۳1ران در  م و دومی در ته1۹۶۳ق /  1۳۸۳باقی نمانده است که اولی درتهران در  

 اند.  محدت ارموی چاپ شده 

من الیحضرة  ،  کافیم( اصول شیعه شش کتاب به جای چهار کتاب  1610  –   1549ق /  1019  –  956قاضی نورالله شوشتری ) 

 .  6نام برده است  سنادقرب ال ها شمرده و ششم را کتاب برقی را پنجمین آن   محاسندانسته و  استبصار و   تهذیب ، الفقیه

 
 .138،  1، جرجال قهپایی 1
 . 162دارالسالم، نوری،  2
 . 44، سیفهرست طو ؛  55، رجال نجاشی 3
 ، شناسۀ »برقه«. معجم البلدان 4
 . 88  – 75،  تاریخ قم 5
 . 10برقی، برگۀ  محاسنبه نقل محدت در مقدمۀ طبع  صوارم مهرقه 6
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کند که قهپایی نام  احمد غیر از روایت مستقیم از دو امام نهم و دهم، از راویان بسیار از جمله پدر و عموهایش نیز روایت می 

 .  1های طوسی و نجاشی بیرون کشیده است سی تن از ایشان را از فهرست 

شناسان به »عدۀ برقی« معروف  اند، در میان رجال اص داشته چهارتن از شاگردان و راویان احمد برقی که بیشتر بدو اختص

نام آنان را چنین آورده است: علی بن محمد دخترزاده احمد برقی؛ احمد بن عبدالله پسر پسر احمد    کافیاند و کلینی در  شده 

 برقی؛ علی بن ابراهیم قمی؛ و علی بن حسین سعدآبادی.  

  رسائل ای که مخصوص »عدۀ برقی« نگاشته و در ضمن  پدید آمده شفتی در رساله هایی  وچون بعدها در نام این عده اختالف 

 . 3آن را به تفصیل روشن نموده است   ذریعهو آقابزرگ تهرانی در  2شفتی چاب شده، دچار اشکال گردیده است 

]   مراجع: بمبئی،  رجال نجاشی،   ،]1317[ طوسی،  ] رجال ق؛  و  نجف،  فهرست[   ،]1961[ قهپائی،  [،  الرجال مجمع  م؛ 

[، به اهتمام سید  تاریخ قم خ؛ حسن بن محمد بن الحسن، ]1305[،' تهران، دار السالمق؛ نوری، ]1387تا   1۳۸۴اصفهان، 

تهران،   تهرانی،  ]1۳1۳جالالدین  تهران  کافیخ؛ کلینی،  تهران  1378  –  1375[،  ]رسائل[،  ق؛ محدت،  1۳1۴ق؛ شفتی، 

 . 1336[، تهران محاسنگفتار چاپ ]پیش

 منزوی(  نقیعلی) 

 
 (. 143 -  139، 1قهپایی، ج مجمع الرجال 1
 ق.1۳1۴شفتی، تهران،  رسائل 2
 خ. 1۳۲۷، تهران، 145، برگۀ 7، جذریعه 3
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 نامه کتاب

 هلاقم و باتک ۀ یامن

ق، تصحیح حسین  620به سال    ق(، برگردان مؤیدالدین محمد خوارزمی505، امام محمد غزالی )د:  إحیاء العلوم الدین

 خ. 1351خدیوجم، انتشارات علمی و فرهنگی، 

الّرجال  ة 
َ
َمعرف ّشی،  إختیاُر 

َ
ک یا  ِرجال  الّناقلین؛  محممعرفُة  )د:  ،  کشی  عمر  فرزند  حسن  ۳۴۰د  تحقیق  و  تصحیح  ق(، 

مقدمه واعظ مصطفوی،  محمد  و  نگاری  تحقیقات  مرکز  اسالمی،  معارف  و  الهیات  دانشکده  مشهد،  دانشگاه  خراسانی  زاده 

خ؛ دیگر: تحقیق و تصحیح محمدتقی فاضل میبدی و ابوالفضل موسویان، سازمان چاپ و انتشارات  1۳۴۸مطالعات، مشهد، 

 خ. 1۳۸۲فرهنگ و ارشاد اسالمی، تهران،    وزارت

 . 1366خرداد ، سال چهارم، 10، شمارۀ  نامۀ چیستاماه خ(، 1389 –  1302منزوی   نقیعلی، علی کوشا ) اشعریان قم 

 خ.  1۳1۳الدین تهرانی، تهران،  ، حسن بن محمد بن الحسن، تصحیح جالل تاریخ قم 

ق(، حواشی آقابزرگ تهرانی و تصحیح آقاعزیز طباطبایی،  1320، محدث نوری، میرزاحسین )د:  خاتمة مستدرك الوسائل 

 . 552، برگۀ 3ق. نک: ج 1۴۰۸بیروت، مؤسسة آل البیت الحیاء التراث،  

، چهار جلد، میرزا حسین فرزند محمدتقی نوری طبرسی  دار السالم فیما یتعلق بالرؤیة و المنام.  162، نوری، برگۀ  مدار السال

 خ. 1305ق(، تهران، 1320)د: 

خ(، به  1348 –  1255بازی، آقابزرگ تهرانی ) شبخیمه   –الجزء السابع، حساب ، الجزء السابع، الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 م. 1948ق /  1367خ / 1327منزوی، چاپخانه مجلس، تهران،  نقیعلی کوشش 

َعفاء ، کتاب  الغضائريرجال ابن  حسین فرزند عبیدالله فرزند ابراهیم غضائری،محمدرضا حسینی و کتاب الَجْرح،    کتاب الُضّ

 ق.  1۴۲۲جاللی، قم، مؤسسه علمی و فرهنگی دارالحدیث، 
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الطوسي ابو البواب،  رجال  الطائفة  )د:  ، شیخ  اصفهانی، قم،  460جعفر طوسی  قیومی  ق؛ رجال  1415ق(، چاپ جواد 

بحرالعلوم، مطبعة الحیدریة، نجف،  ق(، تصحیح محمدصادق آل 460الطوسي، شیخ الطائفه ابو جعفر محمد فرزند حسن )د: 

 م 1961ق /  1381

ق(، تصحیح موسوی  274ی )د:  ، شیخ ابوجعفر احمد بن محمد بن خالد بن عبدالرحمان بن محمد بن علی برقرجال برقی

 . 60برگه +    655م، 1962خ / 1331و مقدمۀ جالل محدث ارموی، تهران، 

ق؛ چاپ دیگر: ناشر اسماعیلیان،  1387تا    1۳۸۴ق(، اصفهان،  1011الله قهپایی )ز:  ، عنایت مجمع الرجال ؛  رجال قهپایی

 خ. 1364قم، 

 . ل اجرل ا رای ت خا  : کن ؛به نقل از قهپایی  رجال کشی 

فهرست أسماء مصنفي الشیعة و ما ادرکناه من مصنفاتهم و ذکر طرف  ؛ یا  أسماء مصنفي الشیعةفهرست  ؛ یا  رجال نجاشی

 رجل منهم من مدح أو ذمّ 
ّ

  372، ابوالعباس احمد فرزند علی نجاشی ) من کناهم و ألقابهم و منازلهم و أنسابهم و ما قیل في کل

 ق؛ 1317ق(، چاپ بمبئی، 450 –

تهران،  رسائل شفتی الرجالیةالرسق؛  1۳1۴،  بیدآبادی، حجة االسالم اصفهانی  ائل  باقر موسوی شفتی گیالنی  ، محمد 

 ق. 1۴1۷خ؛ چاپ دیگر: تصحیح مهدی رجایی، اصفهان، مکتبه مسجد سید، 1313ق(، چاپ تهران، 1۲۶۰ -   11۷5) 

واِعق الُمْحِرقة واِرُم الُمْهِرقه في نَْقِد الَصّ ق( قاضی نورالله شوشتری،  1۰1۹  -   ۹5۶، نورالله حسینی شوشتری مرعشی ) الَصّ

 خ. 1326الدین حسینی محدث ارموی، تهران، شهید ثالث، تصحیح جالل 

)د:  الفهرست  الطائفه  شبخ  طوسی،  حسن  فرزند  محمد  ابوجعفر  آل 460،  محمدصادق  تصحیح  مطبعة ق(،  بحرالعلوم، 

 م. 1960ق / 1380الحیدریة، نجف،  

ق(، پژوهش  329االسالم کلینی رازی )درزند یعقوب فرزند اسحاق ثقة ، ابوجعفر محمد ف کافی  روضه،  فروع،  اصول ،  کافی

   ق.1378 –  1375اکبر غفاری، دار الکتب االسالمیه، علی
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)د:  المحاسنکتاب   برقی  فرزند خالد  فرزند محمد  احمد  ابوجعفر  و مقدمۀ جالل 274، شیخ  تصحیح  الدین محدث  ق(، 

 . 60برگه +  655م، 1961ق / 1370خ / 1330ارموی حسینی، تهران، دارالکتب اسالمی، تهران، 

ق /  1۳۸۳کتاب رجال و یک مجموعه به نام محاسن برقی چیزی از آثار احمد برقی باقی نمانده است که اولی درتهران در  

 اند. م با تصحیح و مقدمۀ جالل محدت ارموی چاپ شده 1۹۶۲ق /  1۳۳1م و دومی در تهران در  1۹۶۳

 خ. 1364ق؛ چاپ دیگر: ناشر اسماعیلیان، قم،  1387تا    1۳۸۴ق(، اصفهان،  1011ایی )ز:  الله قهپ ، عنایت مجمع الرجال 

العلماء  أبي   معالم  للشیخ  الفهرست  کتاب  )تتمة   
ً
حدیثا و   

ً
قدیما منهم  المصنفین  أسماء  و  الشیعة  کتب  فهرست  جعفر  في 

ابن  )د:  الطوسي(،  مازندرانی  شهرآشوب  بن  علی  بن  محمد  الشهیر  الحافظ  نجف،  588شهرآشوب،  الحیدریة،  مطبعة  ق(، 

 خ.  1352م؛ چاپ دیگر: تصحیح و مقدمۀ عباس اقبال، تهران، 1961ق /  1380

- 1873ق(، چاپ الیپزیک ) ۶۲۶  -   5۷۴الدین ابوعبدالله فرزند عبدالله رومی حموی ) ، یاقوت َحَموی، شهاب معجم البلدان

نزوی، پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی  م  نقیعلیم، برگردان به پارسی دکتر  1965م( افست تهران، 1866

خ و جلد دوم آن را  1380و گردشگری وابسته به وزارت ارشاد اسالمی جلد اول برگردان به پارسی را تا پایان حرف الف در سال 

 دیگر جلدهای آن. به چاپ خ به چاپ رسانید و امید 1383تا پایان حرف "ز" در سال 
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