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 های آغازین پیروزی عرب در سده  عرب  ی روزیپ  نیآغاز  ی هادر سده 
 عرب  یروزیپ  ن یآغاز  یهادر سده  یانساس رانی بزرگ ا  یهاخاندان 

 نقی منزوی دکتر علی 

پژوه و عباس زریاب خویی، به کوشش محسن باقرزاده، انتشارات توس،  نامۀ ایرج، به خواستاری محمدتقی دانش ارج 

 754 –  743،  برگۀ 2خ، ج1377تهران،  

 گ ر ز ب   یاهن ا دناخ 

فاق  را  خود  قوم  این  سران  عرب،  چیرگی  آغاز  در  داد:  چون  دستور  خطاب  عمر  دیدند،  ایران  چون  بزرگ  کشوری  ادارۀ  قدرت  د 

های  های محلی ایران را که در دوران پایان حکومت ساسانی بر مردم چیره بوده و خود وسیلۀ تسلط حکومت مرکزی بر توده فئودال 

ندهان عرب بگرفتن انواع جزیت و خراج از  در مقام اجتماعی قدیم خود بر سر قدرت باقی بمانند و فرما  چنان هم مردم ایران بودند،  

ایران ساسانی    1های محلی وسیلۀ ایشان بر مردم ایران استوار دارند؛ بنابراین، رویۀ فئودال ایشان بسنده نمایند و حکومت عرب را به  

بعدها »ابناء« خوانده شدند، کمابیش مانند  بردگان خود که  ها و تسلط اربابی خود را بر رعایا و نیم مالکیت خود را بر بسیاری از سرزمین

 چنان ادامه یافت. ها با آن وابستگان هم دوره ساسانی نگاه داشتند، روابط اقتصادی فئودال 

یلیان، نوبختیان نام بسیاری از این خاندان 
َ
راتیان، ُجنیدیان، َیقطینیان، نجمیان 2ها، چون: ُرف

ُ
در تاریخ ثبت است که با سمت    3، ف

 زیر بر ادارات دولتی عرب چیره بودند و کسی جز خلیفه، آن نیز در موارد استثنائی توان برکناری ایشان را نداشت. دبیر و و

 
 نویس منزوی: + دو رژیم دیدۀ. دست 1
 نویس منزوی: + خاندان نوبختی، عباس اقبال آشتیانی. دست 2
؛  253  –   234،  20؛ ج263  –   262،  19؛ ج144،  120  –   112،  15بسیار داشتند. نک: معجما جدان و منجم نویس منزوی: + و ُرهمیان کرمان ریاضی دست  3

 . 3، 3های قزوینی، جیادداشت
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 ُرفیل  عرب  ی روزیپ  نیآغاز  ی هادر سده 

یل روبه   برای نمونه: 
َ
آذر پسر  خود را از فرزندان مه  1رو هستیم که به گفتۀ یاقوت حموی در چندین سدۀ آغازین اسالم با نام خاندان ُرف

مدینه نزد عمر    سعد وقاص تسلیم شد و به   دستبه  شمردند که  پسر خشین، پسر خسروان از درباریان تیسفون می   خشیش، پسر ابرویز،

یل« گرفت و دارائی و امالک و مقام فئودالی خود را طبق فرمان عمر حفظ کرد.  
َ
 رفت و لقب »ُرف

بساسیری،    دست   ه بمؤرخان،    بگفت داند که  ق( می 467 – 422الرؤسا و وزیر قائم عباسی ) یاقوت حموی ُرفیل را نیای بزرگ، رئیس 

  .2گناه دعوت از ترکان سلجوقی برای گرفتن بغداد بر دار زده شد  ق پس از محاکمه به 450سال  کنندۀ اسماعیلی به  قیام

األرباب!  ستادۀ رُب  نقل کاشانی جاسب چنین بوده است: ای فر پیامی را که خلیفه عرب بغداد برای دعوت از طغرل فرستاده بود، به  

 بویه و ایرانیان نجات بده[.  . ]یعنی از دست آل 3اسالم را از استیالی قرامطه دریاب 

نیاکان ُرفیل را که در تیسفون تسلیم عمر شدند چنین می  نام  دار اردشیر پسر  آذر جشنس )گشنس( که سرُسفره آورد: مهطبری 

 شیرویه پسر خسرو پرویز بوده است. 

 فرات 

ق( به حکومت رسیدند و برخی  320  –  294زیستند و در حکومت مقتدر ) های دجیل در شمال بغداد می که در بخش  4ن فرات خاندا

رات وزیر به از ایشان پس از قتل ابن 
ُ
های عریق  مصر رفتند و برای حکام آن سامان وزارت کردند نیز از همین خاندان دست مقتدر به    ف

 ایران ساسانی بودند.  

 .5شمرد سند روایت خطبۀ شقشقیه را نیز از ایشان می  بحار األنوار ر  مجلسی د

 
یل، ج626 –  574، یاقوت حموی )البلدانمعجم 1

َ
 . 839، برگۀ 4ق(، چ. وستنفلد، شناسۀ نهر ُرف

 . 317خ، برگۀ 1353تیانی، چ. ق(، تصحیح اقبال آش674، هندوشاه فرزند سنجر نخجوانی )ز: تجارب السلف 2
 . 47، چ. افست، برگۀ  109، چ. سربی، برگۀ  التواریخ زبدة  3
 نویس منزوی: + دو  رژیمی.دست 4
 ، 368و  312، برگۀ 5ق(، ج 1110، عالمه محمدباقر مجلسی )د: بحار األنوار 5
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 یقطینی عرب  ی روزیپ  نیآغاز  ی هادر سده 

م( همراه نوبختیان 755ق /  137امویان به رهبری ابومسلم خراسانی )ک:  شناسیم که در قیام ایرانیان ضّد  خاندان یقطینی را نیز می 

به  جانب هم  نوبختیان  از  برخی  و همراه  را گرفته  ایرانی  ابن وطنان  را  ایشان  افتاده، داستان  امویان  آشتیانی  زندان  اقبال  و  طاووس 

فهرست و  ق( و  450نجاشی )د: رجال های رجال شناسان ما شیعیان مانند  . بسیاری اعضای این دو خاندان ایرانی در کتاب 1اند آورده

ق( در شمار یاران امامان  280قی )د:  احمد بر   رجال   ق( و604بابویه )د:    بن   فهرست منتجبق( و  460  –   385شیخ طوسی )   رجال 

 اند. شیعة شمرده شده 

 ُجنید 

ق( که نخستین فقیه  381جنید محمد بن احمد )د:اند، مانند ابن خاندان جنید، ستارگانی برجسته در میان فقیهان شیعه داشته

تهذیب  های خود را » دانسته، نام یکی از کتاب   گر اسالمرود، از این خاندان است. او تشیع را اصالح اندیش به شمار می ِخردگرا و روشن 

 .2است نهاده «الشیعة ألحکام الشریعة

 نوبخت 

از   دیگر  »خاندان   گونهاین  نمونۀ  آشتیانی  اقبال  عباس  جاودانۀ  و  مستند  اثر  که  است  نوبخت  ایرانی خاندان  عریق  خاندان  های 

های یاد شده اثری چون کار اقبال  ید روزی هستیم که برای هریک از خاندان اماست. به   نیاز نموده « ما را از توضیح بیشتر بی نوبختی

 شود.  فراهم 

 ]برقی[

 رود« قم دارند. ایرانی به نام خاندان »برقی« گفتگو دارم که نسبت به »برقه  3های اینک من در این مقال دربارۀ یکی از همین خاندان 

 
 . 7شتیانی، برگۀ ؛ خاندان نوبختی، اقبال آ211ق، برگۀ 1368طاووس، چ. نجف، ، ابن فرج المهموم 1
 نویس منزوی: + معاصر شیخ صدوق است و همین نظر را داشته و کتاب خود را اکمال الدین نامیده است. دست 2
 نویس منزوی: + دور ژیمی.دست 3
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 منابع  رب ع ی روزیپ  نیآغاز  ی هادر سده 

ق  377م(، ندیم )د:    957ق /  346افراد آن اندک است و در حدودی است که مسعودی )د:  علم و    خاندان   این آگاهی ما از زندگانی  

م(،  1058ق /  450م(، نجاشی )د:  1020ق /  411م(، غضایری )د:  988ق / 387)تألیف:   تاریخ قم بن حسن در  م(، محمد   987  /

م(، عالمۀ حلی  1229 –  1179ق / 626  – 574م(، یاقوت حموی ) 1192ق / 588شهرآشوب )د: م(، ابن 1068ق / 460طوسی )د: 

 اند.  م( و متأخران پس از وی در اختیار ما نهاده 1326  – 1251ق / 726 –  648) 

یکی از ایشان به نام احمد    ویژه   به های برخی از ستارگان درخشان این خاندان، کوشم که آراء فلسفی و اندیشه من در این مقال می 

نظر را از دید خواننده بگذرانم، و ایشان را که دو جنبۀ متضاد  ماندۀ این مردان صاحب رسی آثار باقی برقی را تا آن جا که بتوانم با بر 

و »ُسّنت  را در خویش جمع می »ُغلو«  از پل گرایی«  و  با  های تندرو سه فرقۀ  کنندۀ گنوسیست های وصل داشتند  اول اسالم )ُغالت( 

 ند، بشناسانم. بعد هست م( به  10/  ه 4گرای سدۀ ) شیعیان ُسّنت 

 احمد برقی  

بن محمد بن علی برقی است.    بن محمد بن خالد بن عبدالرحمان   خاندان علمی، ابوجعفر احمد   ترین ستارگان این یکی از درخشان 

او از راه   گذار نخستین مجموعۀ اخبار شیعی در سدۀ سوم هجری است که هواداران او یکی از دانشمندان و راویان صاحب نظر و بنیان 

 اند.  گذاران تشّیع آورده او از راه بدخواهی نام او را در شمار پایه  1اندیشی و دشمنان سّنی خواهی و نیک نیک 

شمردند. فرماندار خلیفۀ سّنی در بخارا  وقتی برقی به ِگردآوری و تدوین اخبار اقدام نمود که ُسّنیان این کار را حرام و بدعت می

ترین کتاب از شش صحیح اهل ُسّنت است از  « که مهم صحیح بخاری ق( را به کیفر تألیف »256  –   194ری ) محمد بن اسماعیل بخا

  .2( 258، برگۀ 4، ج األعالم زرکلی)  ت درگذش بخارا به خرتنگ تبعید کرد تا در آن شهر به غربت 

 
زدۀ معتزلی )تسّنن دوم(  گنوسیسمنویس منزوی: مقصود و منظور نویسندۀ مقاله از واژۀ ُسّنی و سّنیان دو قرن اول سلفی است، نه سنّیان  دست  1

 و نه تسنن سوم متوکلی و نه تسّنن چهارم اشعری و نه تسّنن پنجم گنوسیستی غزالی که تا امروز ادامه دارد.
 نویس منزوی: + از منابع است. دست 2



 

 

 

 ی برق احمد منابع

 

5 

های  فاده از حقوق اجتماعی، مانند دیگر خاندان های ایرانی عریق در علم به دنیا آمد که به منظور است احمد برقی در یکی از خانواده  عرب  ی روزیپ  نیآغاز  ی هادر سده 

که   کردند. احمد و پدر و عموهایش چنان های فاتح عرب زندگی میهای آغازین اسالم، تحت لوای یکی از قبیلهسرشناس ایرانی سده 

موالی قبیلۀ اشعری و  از    236، برگۀ  رجال نجاشیم( بودند، به گفتۀ  9/    ه 3خواهیم دید در شمار دانشمندان و نویسندگان سدۀ ) 

 ( از موالی حرین بودند.  205،  5، ج رجال قهپائیگفتۀ غضائری ) به

می  شمار  به  عمومی  معارف  جزو  عصر  آن  شیعیان  نزد  که  گنوسیستی  اسالمی  علوم  از  غیر  برقی  محمد  بن  نوعی  احمد  و  آمد 

م، مسالک و ممالک )جغرافیا( نیز دست داشته است و  داد، در علوم عالیۀ گوناگون مانند فلسفه، نجو بینی ایشان را تشکیل میجهان 

 ها تألیف کرده است. چنان که خواهیم دید، پیرامن صد کتاب در آن علم 

 تولد و وفات 

نقل از احمد بن  م و به  893ق /  280بن محمد ماجیلویه )دخترزادۀ احمد برقی( سال    نقل از علی   مرگ احمد برقی را نجاشی، به

(، ولی از والدت او آگاهی در  56  -   55ق، برگۀ  1317نجاشی، چ. بمبئی،    رجال م آورده است ) 885ق /  274الحسین غضائری سال  

م( شمرده است،  868ق /  254م( و هادی )د:  835ق / 220دست نیست، جز آن که طوسی در رجال خود او را از اصحاب جواد )د:  

  شده  بابویه از صادق به برقی نسبت داده  ابن   امالی  88م( و در مجلس  818ق /  203پس روایتی که در کافی از رضا )د:  
ً
است، ظاهرا

 سند )مرسل( باشد. هائی ُبریده حدیث 

 زادگاه 

 همان موطن خانوادگی او قم؛ یا برقه
ً
زیسته و نجاشی صاحب  است، ولی به هرحال او در قم می رود قم بوده  محل تولد احمد ظاهرا

( و همین که برقی در خانۀ  166مذهب )گنوسیست تند( بوده، معرفی نموده است )نجاشی، برگۀ    خانۀ او را که از نویسندگان غالی

 دهد.  ای وضع اقتصادی این دانشمند را نشان می داشته تا اندازه دیگران سکونت 

غداد و سامره و  شدن احمد بن محمد برقی در عداد اصحاب جواد و هادی به معنی دیدار ایشان است که مستلزم سفر او به بشمرده

،  1، ج رجال قهپائیبه نقل از    رجال کشی است ) شاید مدینه باشد، اما در یک روایت که کشی آورده به وجود او در سامره تصریح شده 

70 .) 
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 نسب و خاندان برقی عرب  ی روزیپ  نیآغاز  ی هادر سده 

 اند. کوفه دانستهبن محمد بن علی نوشته و اصل او را از  محمد بن خالد بن عبدالرحمان  بن نجاشی و طوسی نسب او را احمد  

بن  م، جّد خاندان برقی به نام محمد بن علی به زندان یوسف  740ق /  122که هنگام شکست قیام زید در کوفه به سال    اند و گفته

  اتفاق فرزند کودکش خالد با اشعریان دیگر از کوفه گریخته به قم   امیه بر عراق افتاد و کشته شد. پسر او عبدالرحمان به عمر والی بنی 

  ، برگۀ 1ج  البلدان معجم  و    141  -   139،  1، و رجال قهپائی، ج44برگۀ    1961طوسی چ. نجف    فهرست، و  55آمدند )نجاشی برگۀ  

576 )1  . 

داشته رجال  شهرت  دانش  به  که  را  خاندان  این  افراد  از  هر یک  کرده شناسان  جداگانه معرفی  در  اند،  من  از    این جااند.  لیستی 

 آورم:  هایشان را می نام 

 محمد بن خالد: عموی احمد برقی از اصحاب رضا و جواد و از نویسندگان و مؤلفان بوده است. او نیز متهم به ُغلو بود و توبه کرد؛  ( 1

تفسیر  هائی داشته و کتاب  بن خالد: عموی احمد برقی برادر کوچک محمد و بزرگتر از فضل پسران خالد است. کتاب ( حسن  2

 شده است؛نیز بدو منسوب می  عسکری 

 بن خالد: برادر کوچک حسن و عموی احمد برقی است؛  ( فضل 3

 بن خالد: نجاشی او را فقیه خوانده است؛ بن فضل  بن عالء  ( علی  4

 های علمی ایرانی بودند و او مؤلفاتی دارد؛( محمد ماجلویه پسر عبدالله بندار، شوهر دختر احمد برقی است. ماجلویه از خاندان 5

لیفاتی دارد و یکی از »عدۀ برقی« در ( علی  6
ً
 کلینی است؛  کافی بن محمد ماجلویه: دخترزادۀ احمد برقی و شاگرد او است و تا

 به نقل از تاریخ حمزۀ اصفهانی(؛ البلدان معجم ( ابوعبدالله برقی: خواهرزادۀ احمد برقی و شاگرد او است )یاقوت در کلمۀ برقه 7

 است.   کافیسر احمد برقی و یکی از »عدۀ برقی« کلینی در ( احمد بن عبدالله برقی: پسر پ8

 نامۀ خاندان برقی نسب 
 علی

 
 . 575نویس منزوی: دست 1
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  عرب  ی روزیپ  نیآغاز  ی هادر سده 

 محمد  

 ق( 122)کشتۀ قیام زید در کوفه 

 

 عبدالرحمان  

 )پس از قتل پدرش از کوفه با پسرش خالد به قم آمد( 

 

 خالد 

 

 ( حسن )ابوعلی مؤلف تفسیر عسکری( 2)    (  محمد 1)    ( فضل 3) 

 
 احمد                            عبدالله بندار      خواهر     عال  

 
 ( محمد ماجلویه )مؤلف( 5عبدالله             دختر زن )    ( علی )فقیه( 4) 

  
 ( علی )شاگرد احمد برقی و مؤلف( 6)   ( احمد  8)   ( ابوعبدالله ساکن اصفهان  7)   
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الت ری  1احمد برقی  عرب  ی روزیپ  نیآغاز  ی هادر سده 
ُ

ت  2میان غ
ّ

 گرایان قم  و ُسن

سدۀ   مبارزه 9  ه 3در  گنوسیست م.  میان  سخت  گنوسیست ای  و  )ُغالت(  تندرو  ُسّنت های  محافظه های  و  داشت.  گرا  جریان  کار 

از زیان فارسی به عربی ترجمه می  هندوایرانی های گنوستیک  گاه تندروان اندیشه تکیه گاه  شد و رنگ اسالمی گرفت و تکیه بود که 

البته  ّنی حاکم میگرایان مذهب سُسّنت  از آیات قرآن و حدیث طرف در این کشاکش   هر دوبود؛  های اسالمی استناد  ها به بخشی 

گرایان و طرد ُغالت از جامعۀ تشّیع و  ها پیروزی ُسّنت توانستند آن را به سود خود تفسیر نمایند. نتیجۀ این کشاکش جستند که می می

کتاب  گر نابودشدن  ایشان  فلسفی  آثار  و  کشاکش ها  این  در  عقب دید.  به  مجبور  نیز  گنوسیست  بزرگ  دانشمندان  برخی  نشینی  ها 

 پیوستند. گرایان میسروصدا به ُسّنت های خویش را کنار نهاده بی ایدئولوژیک شده بخشی از اندیشه 

  ویژه به  فرزند فاتحان عرب و  داران أشعری آن سامان بودند که خود را  گرا قم بود و پشتیبان ایشان اقطاع مرکز اصلی شیعیان ُسّنت 

شمردند. در زمان احمد برقی رئیس این قبیله مردی به نام احمد بن محمد بن عیسی أشعری بود که با سلطان  می  3موسی أشعری 

( با  165  -   161،  1؛ و قهپائی، ج 49  –   48طوسی برگۀ    فهرست ؛ و  60  –   59)خلیفه؛ یا فرمانده او( روابط حسنه داشت )نجاشی برگۀ  

های خود از ایرانیانی  این که این رئیس أشعری خود شیعی و از اصحاب رضا، جواد، هادی و عسکری شمرده شده و با این که او در تألیف

، کلینی،  کافیگیری بر موالی و ترجیح عرب بر عجم ) کرده، باز هم او در سخت ( استفاده می 114و  60چون داود کوزه )نجاشی برگۀ 

  .4( کوتاهی نداشته است 324،  1ج

(؛ بلکه  80نجاشی،    رجال بن محمد شیرۀ کاشی ) گرائی این رئیس شیعی أشعری تا آن جا بود که نه تنها احمد برقی و علی  ُسّنت 

رده کاز اصحاب إجماع شیعة بشمارند نیز به »ُغلو« متهم می  هر دوبن عبدالرحمان را که  بن محبوب و یونس  چون حسن  کسانی هم 

 (. 307 -  293، 6؛ و ج 162 –  161، 1نقل از رجال قهپائی، جاست )کشی به  

 
 نویس منزوی: + در. دست 1
 متن اصلی: وی، تصحیح منزوی: ری. 2
 نویس منزوی: ابوموسی. دست 3
، با نام مستعار علی کوشا 756 –  754، برگۀ  40، شمارۀ ردیف 1366، خرداد 10، شمارۀ  4، سال مجلۀ چیستا، اشعریان قمنک: مقالۀ أشعریان قم، منزوی] 4

 )علینقی منزوی(.[. 
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 طرد احمد برقی از قم  عرب  ی روزیپ  نیآغاز  ی هادر سده 

می  شمار  به  أشعریان  موالی  احمد  که  این  عقاید  با  داشتن  اتهام  به  دیگر  نظر  صاحب  مؤلفان  و  دانشمندان  مانند  هم  باز  رفت، 

(؛  138،  1قهپائی، ج   رجال نقل از  رفت و از شهر قم اخراج شد )غضائری به  گنوستیک تند )ُغلو( مورد تعقیب آن رئیس أشعری قم قرار گ 

 می 
ً
خواهیم دید، این بازگشت به    چنانچهافزاید که رئیس قم دوباره او را به قم بازگردانیده پوزش خواست؛ لیکن  البته غضائری فورا

 زودی و سادگی انجام نگرفته است. 

 برقی نزد مادرائی 

ای در کاشان که درآمد  مزرعه   گرفتنبازپس است که به موجب آن احمد برقی برای  داستانی آورده    الّصالحج منهانوری از حلی در  

اش ده هزار درم بود، مدتی نزد ابوالحسن احمد بن حسن مادرائی در ری زیسته است. در آن هنگام میان مادرائی و سلطان  ساالنه 

کردن با سلطان مصادره کرده  اموال یک مرد را به اتهام مکاتبه  1داشته، و مادرائی ی )خلیفه؛ یا فرمانده او اذکوتکین( کشاکش وجود م

مرد متهم را تضمین کرده و به »تولی و تبری«    بودن آن حسن مادرائی تا آن جا بوده که شیعی است. احترام احمد برقی نزد احمد بوده 

   است.  )سوگند ُغالت( سوگند خورده و شفاعت او پذیرفته شده 

دارالسالم  است )   کشی کرده هزار درم پیش هزار درم درآمد مزرعۀ کاشان بیست    جای ده مادرائی نسبت به خود احمد برقی نیز به 

 (. 162نوری، برگۀ 

  -ق  257با توجه به دوستی أشعریان قم با سلطان و با توجه به گفتۀ یاقوت دربارۀ احمد حسن مادرائی که پس از فتح ری به سال  

آمده کتاب م ب888 به ِگردش فراهم  او، دانشمندان شیعه  از  ه دست  بود که احمد برقی پس  تألیف کردند، دور نخواهد  ها به نامش 

گرا از قم، به این مرد شیعی در ری که مرکز شیعیان افراطی بود، پناه برده باشد تا مزرعۀ خود را در  وسیلۀ شیعیان ُسّنت طردشدن به  

 کاشان نجات دهد. 

 
 نویس منزوی: مادرائی است، ولی در سراسر متن مادرانی یاد شده است.دست 1
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 ز تبعیدبازگشت ا  عرب  ی روزیپ  نیآغاز  ی هادر سده 

کتابی دیدم که در آن میان احمد برقی و احمد بن محمد بن عیسی رئیس اشعری قم داوری    گوید:  خالصة األقوال عالمه حلی در 

،  1در تشییع جنازۀ احمد برقی حاضر شده بود )رجال قهپائی، ج   سر و پا برهنهشده و گفته بود: رئیس أشعری برای تبرئۀ خویشتن،  

خواهی رئیس أشعری از برقی را از گفتۀ غضائری در باال دیدیم؛ لیکن آشتی برقی با أشعریان و بازگشت او  ( هر چند پوزش 139  -138

 نشینی او نیز صورت نگرفته است و شاید مانند پدرش توبه نیز کرده باشد. عقببه قم بی 

یک نزاع خصوصی دانسته شود؛ زیرا که رئیس أشعریان در این نزاع  کشاکش برقی با أشعریان قم هرچند به آشتی انجامیده، نباید 

؛  526، 1ج کافی،؛ و صفار به نقل کلینی در  43شده است )نجاشی برگۀ  کار دیگر تأیید میگرایان محافظه تنها نبوده و از طرف ُسّنت 

ها  ی را نشانۀ قدرت معنوی گنوسیست خواهی رئیس أشعر ( شاید بتوان پوزش 141  -   138،  1و غضائری، نجاشی، طوسی و قهپائی ج

سالۀ ُغالت ری به رهبری احمد حسن مازندرانی  حکومت یک    خوردن برهم نشینی برقی نیز نتیجۀ  که عقب  در آن عهد دانست، چنان 

 بوده است. 

حسن )صاجب توقیع  گرای أشعری و احترامی که وی در ری مرکز شیعیان تندرو، نزد احمد  وسیلۀ ُسّنت   اخراج احمد برقی از قم به 

سالۀ ُغالت ری،  حکومت یک    شدن برچیده گرایان پس از  یافته، و سپس باز گشت او به قم و آشتی با ُسّنت   275از امام زمان( به سال  

 روزگار و کاشف از تطورات فکری این دانشمند است. هایی از تحوالت سیاسی آن  پرده

ان معنی سخن نجاشی و طوسی را فهمید که گویند: در مجموعه هشتاد؛ یا صدگانۀ  ها بتو تر در این کشاکش شاید با بررسی دقیق 

کتابی  11( و چون در مجموعۀ  66؛ و نجاشی  44طوسی    فهرست است ) برقی دست رفته، کاهش و افزایش یافته    محاسن های  کتاب

بها به سبب محتویات تند  ین مجموعۀ گران های دیگر ا توان حدس زد که کتاب چربد، می گرا می های ُسّنت چاپی جنبه  محاسنکنونی 

بن جعفر حمیری برخی از کتب احمد برقی نزد او بوده و در آن  )به زعم أشعریان قم( از میان رفته است. بنا به گفتۀ محمد بن عبدلله 

 (. 145، 3؛ و ج524، 1جذریعة، و  252 -   251،  نجاشی جا تلف شده است ) 

نمود و  شدن کتاب بدان معنی بود که مؤلف از ترس تکفیر مسؤلیت آن را از خود سلب می های نخستین اسالم گاهی گم در سده 

شد؛ البته  های متعدد نسبت داده می ش؛د و یا به مؤلف شد و گاه شبانه در مسجدها ریخته می کتاب به صورت ناشناس پخش می 
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های ناشناس تألیف سه قرن اول بسیار هستند  کن باز هم کتاب گردید؛ لی افتاد، نابود میها به دست مخالفان می گونه کتاب   هرگاه این  عرب  ی روزیپ  نیآغاز  ی هادر سده 

 باشد. ها از آثار همین موالی ایرانی می اند و همگی؛ یا بیشتر آن که به دست ما رسیده 

های حدیثی  های بعد در مجموعه در سده   های برقی و دیگر متهمان به ُغلو که از میان رفته مقداری از محتویات کتاب   هر حال   به

پراکنده دیدنی می ت ُسنّ  او به طور  از  اندیشه گراتر  بررسی  اینک ما برای  باقی شود.  آثار  بررسی  به  زیر  برقی در سطور  ماندۀ وی  های 

 پردازیم.  می

 های فلسفی و آثار برقیاندیشه 

 اند.  صد کتاب احمد برقی را یاد کرده  ( نام یک 44برگۀ  فهرست، ( و طوسی ) 55، برگۀ  رجال نجاشی ) 

 های وی نزدیک به صد است.  کتاب  گوید: البلدان معجم در کلمۀ برقه در  یاقوت

ق  378برقی را در شمار مصادر کار خود نهاده، محمد بن حسن در تاریخ قم )مؤلف:    تبیان ، کتاب  مروج الذهبمسعودی در سرآغاز  

جغرافیایی بسیار از آن نقل کرده است و او را از دیگر مؤرخان  های دقیق تاریخی و  نامیده و نکته   بنیان م( این کتاب برقی را  997  /

 هایی به زبان پهلوی از آن نقل کرده است.  تر شمرده و عبارت موثق 

 باشد  می  محاسن و  رجال ها امروز به دست ما است دو کتاب اما آن چه از همۀ آن کتاب 

 الف( رجال برقی  

را به آن یاران پیغمبر اختصاص داده    12بخش آورده و بخش  11گانه را در  مامان یازدهاحمد برقی در این کتاب نام یاران هر یک از ا

 شدن ابوبکر مخالفت ورزیدند.  که روز سقیفه با خلیفه

برگه به تصحیح موسوی و زیر نظر محدث ارموی چاپ شده است، لیستی ساده    100م، در  1963ق /  1383کتاب که به سال  این 

 خود را از این کتاب گرفته باشد.    رجال باشد و شاید بتوان گفت که طوسی ترتیب رگونه اظهارنظر و داوری تهی می ها است و از هاز نام 
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 ب( محاسن برقی   عرب  ی روزیپ  نیآغاز  ی هادر سده 

ای از مقررات زندگی و معلومات  شامل مجموعه   جاحظهایی بوده است که مانند کتاب  کلمه عنوانی عام برای کتاب در سده سوم این 

؛ 1است شده  ندیم( و به پسرش احمد بن محمد برقی نسبت داده  دین نام نیز به محمد بن خالد برقی )ابن اند. کتابی ب عمومی بوده

شده است، سپس نام صد    زیاد و کم رفته،  را به یکی از تألیفات احمد برقی داده، گویند در آن دست   محاسنلیکن نجاشی و طوسی نام  

به   را  دیگر  نهادهکتاب  آن  تدنبال  که چند  آن اند  یازدهای  در مجموعۀ  اکنون  دیده می   محاسن کتابی  ها  در صورتی چاپی  که شوند. 

« برقی  المحاسن در شمار مصادر کار خود از »کتب   من الیحضره الفقیةگفتار بابویه صدوق در پیش و ابن   العلما   معالم شهرآشوب در ابن 

 اند.  دانسته های برقی می ای از کتاب موعه « را نام مجمحاسنشود که ایشان »اند، و چنین فهمیده مینام برده 

برقی نیز یکی از   رجال اند و مانده از برقی است که سیزده کتاب های باقی نام مجموعۀ کتاب  محاسن  ق( نیز گوید: 1320نوری )د: 

  .2ها است آن 

 شمرده است. ، پنجمین اصول چهارگانۀ شیعه بر مجالس المؤمنینبرقی را قاضی نورالله شوشتری در   محاسن

 است.   باشد که جداگانه چاپ شده می  رجال کتاب غیر از  11چاپی شامل   محاسناما 

عنوان    تر است شامل دو باب به ها بزرگ مجموعه است و پس از »مآکل« از دیگر بخش« که پنجمین کتاب این الظلم مصابیح  آری »

های منسوب به احمد برقی در  این دو عنوان در فهرست کتاب   چاپی( نیز هست و چون   295و    290»محبوبات« و »مکروهات« )برگۀ  

های  اند؛ بنابراین، کتاب کتابی جداگانه بوده   هر یک« احتمال داده است که  محاسنشود، مصحح چاپ »نجاشی و طوسی نیز دیده می 

 کتاب خواهد بود.   14مانده از محاسن به دست 

 محدث ارموی چاپ شده است.  جالل گۀ مقدمه بر   60+   655م در 1962خ /  1331برقی به سال  محاسن  

 
 ( 142 - 139، 1قهپائی، ج رجالشهرآشوب؛ و ابن  العلمایمعالم طوسی؛  فهرستو  رجالنجاشی؛  رجالنک:  1
 552، 3ق(، ج1320، مالحسین نوری )د: خاتمۀ مستدرک  2
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 محتویات محاسن برقی  عرب  ی روزیپ  نیآغاز  ی هادر سده 

های گنوستیک و ضّد گنوستیک بسیار است، او برخالف جاحظ معتزلی کوشیده است تا  این مجموعۀ یازده کتابی شامل اندیشه 

چه بیشتر رنگ مذهبی و اسالمی  همۀ مقررات و آداب و رسوم و عادات مردم آن روز را که پیش از اسالم هم در کشور او مرسوم بوده هر 

 بخشد.  

 دو کتاب مآکل و مشارب 

تر است، مسائل  هایش بزرگ ، چاپی که از دیگر کتاب 594  -   381ها( برگۀ  و آشامیدنی   « )خوراکی مآکل و مشارباو در دو کتاب »

پزشکی خوراکی گیاه و خواص  و سبزیها، میوه شناسی  نام ها  و  را گردآورده  آن های غیر  ها  بیشتر  از  عربی  بسیاری  فارسی  نام  و  ها 

شاپور، حران، نصیبین و سورا که نزدیک  های جندی هائی است که در دانشگاه ماندۀ دانش دهد که ته ها نشان میکنندگان آن روایت 

 است.   شدهتیسفون بوده، تدریس می 

های فارسی به امام  و وضو با اشنان را با حفظ همین واژه  جا حکم خربوزه، مارماهی، کدبانو، بیماری بواسیر، شستشو راویان در این 

کردن مسجد و چراغانی آن که نزد سّنیان از  کردن دست با دستمال و فرش های مردم شهری مانند پاک اند و برخی عادت نسبت داده 

 اند.  امام ششم شیعة مجاز شده جا نقل کلمۀ »البأس« )=زیان ندارد( از گفتۀ  ، در این 11صحرا رسیده بدعت و حرام بود

این حکم نقل   بر ضّد شدن با مجوس و نصارا را برخالف سّنیان مجاز شمرده است؛ البته روایتی هم  خوراککتاب هم این   49در باب  

تا هنگامی  ملت )اسالم(  شود: این چنین دیده می   136و    299گرایان قدرتمند در حدیث  همه، برای مراعات خاطر ُسّنت کند. با این  می

 .2خوشبخت خواهد بود که لباس عجم نپوشد و خوراک عجم نخورند 

 
 شود. فارسی دیده  234، 1عربی؛ و ج 136، 1الدین، غزالی ج   حیاء علومکردن مسجد در عقیدۀ سّنیان سلف، نک: إ بودن فرش برای حرام 1
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 کتاب السفر  عرب  ی روزیپ  نیآغاز  ی هادر سده 

ها و  مطابق ذوق دیگر گنوسیست   18آورد و باب  نجوم زردشتی را به خاطر می   8و    4، چاپی، باب  380  –  341برگۀ    السفرکتاب  

 است. برخالف اهل ُسّنت از شعر دفاع شده  

 کتاب المرافق 

گرا آورده و شاید تحت تأثیر فشارهای  ها روایاتی ُسّنت بر ضّد هنر نقاشی و تصویر خانه   5چاپی، باب    644  –  605برگۀ    رافق المدر کتاب  

ها خراب کرده  ها از طرف گنوسیست بندی آن دلیل آذین  باشد که قبور و اماکن مقدس کربال و نجف را به خلیفۀ زمان، متوکل قرار گرفته  

  .1است م مجاز بوده  12/ ه6سازی نزد شیعة تا سدۀ  قاشی و حتی مجسمه بود؛ زیراکه هنر ن

  9و   7عکس آن را دیدیم. در باب   السفرکتاب    18که در باب  کند درصورتی سّنی مآبانه آوازخوانی را منع می 103و   97های حدیث 

 برخالف سّنیان از تفریح ستایش شده است. 

 کتاب العلل 

های مسلمان برای توجیه علمی احکام شرع انجام  هایی است که از طرف گنوسیست چاپی کوشش   340  -  297برگۀ    لعللکتاب ا

 کردند.  ها را اهانت به مذهب تلقی می شمرده و این کوشش نیاز از تعلیل میشد؛ البته سّنیان احکام شرع را بی می

ها  ق( باشند که بر شمارۀ رکعت 313حمد زکریای رازی )د:  فکران مماندۀ زروانیان؛ یا هم ردی است بر دهریان، شاید باقی   64حدیث  

 اند.  کردههای نماز اسالم اعتراض میو سجده 

آل   126موجب حدیث  به   آرزوهای مشترک موالی گنوسیست قائم  نمونۀ  این  و  اجرا خواهد کرد  بر »عایشه« حّد شرعی  و    محمد 

 دهد. طرفداران اهل بیت را نشان می

 
،  1394، ربیع االول  1353، شمارۀ اول، فروردین  12، سال  51  ، مونیخ، شمارۀ ردیفمجلۀ کاوهنقی منزوی،  ، علی دربارۀ هنر نقاشی در ایران  الف(<  --نک:   1

برگۀ  1974مارس   پیکره ب(    ؛11  –   6،  نقاشی  تاریخ هنر  در  ایرانسیری  ایران ، علی سازی در  اسفند  نقی منزوی، مجلۀ  و  بهمن  برگۀ  1370مهر،  ؛  26  –   22، 

 . 295 –  283خ، برگۀ 1370، نشر البرز، تهران،  سخن خانلری ساالرقافله نقی منزوی، کتاب ، علی سازی در ایرانبرجسته و پیکره نقش
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 الظلممصابیح   عرب  ی روزیپ  نیآغاز  ی هادر سده 

 جنبۀ گنوستیک بیشتر دارد.    296  – 187« برگۀ  مصابیحب »کتا

 شمرد و این در نظر سّنیان اهانت به مذهب است.  باب یکم در ستایش عقل است و آن را با دین دوقلو می 

 رسائلکلینی و    کافی بخش در  کند. این  هشتاد و یک جفت سپاهان خیر و شر )اندیشۀ مانوی( را از گفتۀ امام نقل می  22در حدیث  

 شود.  نیز دیده می  الصفا   اخوان

گرای اظاعت کورکورانه و  شمرد و این درست ضّد اندیشۀ سّنی ارزش میمعرفت )=گنوس( و بصیرت بی باب دوم عمل مذهبی را بی 

 تسلیم است.  

اتفاق نطر زروانیان ساسانی و سّنیان مسل  44و    41و    25و    3باب   مانویان و    ارضّد اختی مان و  سراسر جبر مذهبی است که مورد 

 های مسلمان )غالبان و معتزله( است.  گنوسیست 

 شمرد و این نیز برخالف صدها روایت سّنی است.  طلبی را واجب می دانش  15و   13باب 

ی  شود که برخالف نطریۀ سنّ مینطریۀ گنوستیِک »زمین از حجت خالی نبود« و »فیض الهی« قظع شدنی نیست، دیده    21باب  

 خاتمّیت پیغمبر و فترت میان پیغمبران است.  

 تنزیه گنوستیک از خدا است.    217حدیث 

است.    کلینی نیز آمده کافی  وچندائی مظرح شده و مانند آن در  چون کیف = وجود بی= خدای بی   1نطریۀ »بلکفه«   218حدیث  

  .2شود دیده می گلدزیهرریشۀ مانوی این نطریه در نعلیقات منزوی بر 

 شمرد.  علم را مانند نئوافالطونیان یادآوری )تذکیر( جهان گذشته )عالم ذر( می 225دیث ح

  .3کار دل بر کار اندام است ترجیح نّیت بر عمل، نظریۀ گنوستیک ُمرجیان ترجیح 33باب 

 
 نویس منزوی: »بلکفه« است.متن اصلی: بلکنه. دست  1
 همراه با پانوشت هر دو برگه.  219و  195خ، برگۀ 1357نقی منزوی، چ. تهران، هایی دربارۀ اسالم، ایگناس گلدزیهر، برگردان علی نک: درس  2
 .13 –  8، برگۀ 1354، سال سیزدهم، شمارۀ پنج، آذرماه  61، مونیخ، شمارۀ ردیف مجلۀ کاوهنقی منزوی، ؟ علی د و چه گفتندمرجیان که بودننک: مقالۀ  3
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ها را از روی قیمت  اوایل سوره مآبانه حروف مقّطع  جا گنوسیست   کند؛ لیکن در همان مآبانه تفسیر قرآن را منع میسنجی   36باب   عرب  ی روزیپ  نیآغاز  ی هادر سده 

 کند.  ها تفسیر می ابجدی حرف 

 است.  صورت اسالمی بیان شده   ثنوّیت مانوی روان نیکوکار و روان تبهکار در یک انسان، به  413در حدیث 

 « نیز مانند آن است.  الصفوة و النورکتاب » 20حدیث 

 دهد.  هری ترجیح می مآبانه علم و اخالق نیکو را بر عبادت ظا گنوسیست  47باب 

نیز اختیار را    419دیدیم؛ البته حدیث    44و    41و    25و    3های  سّنی است که در باب   ضّد جبر اختیار و استطاعت است و    49باب  

 رساند. می

 کتاب الصفوة و النور 

ۀ 
ّ
 از گنوسیسم شدید برخوردار است.   الظلم مصابیح : مانند کتاب 186 –  127برگ

 چون جزء خدایی در مؤمن گفتگو دارد.  ح هم از رو   6و   4در باب 

بودند، همین بود که او جزئی خدائی در انسان    گرایان قم بر یونس بن عبدالرحمان زده دانیم که یکی از اتهاماتی که ُسّنت ما می 

 است.    گونه نظریات بوده   که گفتیم یکی از اسباب اخراج برقی از قم همین ( و چنان 303و    301،  6قائل بود )کشی به نقل از قهپائی، ج 

 که یاد شد، ثنوّیت مانوی دارد.    413مانند حدیث  9و  7باب 

شمرد و این نظریۀ گنوستیک وجه مشترک  که جهل و کفر را یکی می شده چنان شناسی و عبادت برابر شناخته امام   22و  19در باب  

 شیعة و مرُجیان سّنی است.  

  .1است  ر شیعة شده عکرمه در پایان عم  63موجب حدیث   به

 است.  از رافضه و نام شیعی و رافضی دفاع شده    25و   24باب 

 
، بهمن 12، سال  6  -  5، شمارۀ  56  -  55نقی منزوی، مجلۀ کاوه، مونیخ، شمارۀ ردیف  های عکرمۀ خارجی مقالۀ حبر األمة، علی برای شناخت بهتر ویژگی   1

 شود.، دیده  25 –  23ۀ، برگ1353
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باب   عرب  ی روزیپ  نیآغاز  ی هادر سده  امام  29در  همان  شناختهبهشت  معرفت  شناسی  به  معنای وصول  به  را  بهشت  که  است  گنوستیک  نظریۀ  این همان  و  شده 

 شمرد که جا و زمان مخصوص ندارد.  می

 « باشد. اضحویهسینا در »دهد و دور نیست از منابع کار ابن روحانی( را نشان می دوزخو نوعی روحانّیت معاد )بهشت   40باب 

 کتاب ثواب األعمال و عقاب األعمال

 هاست.  گرایی بیش از دیگر کتاب ، ُسّنت126 –  19در کتاب ثواب األعمال و عقاب األعمال برگۀّ 

 کتاب األشکال و القرائن 

ها را تکذیب  شویم آن دهند که ما مجبور میهائی به ما نسبت می گزارد که حدیث پیروان خود گله می امام از گروهی از    : 51در حدیث  

 دهد. گرا را نشان رو ُسّنت های تندرو و میانهای از اختالفات گنوسیست نمائیم. شاید این حدیث نیز گوشه 

 شعر و ادب برقی 

 (. 277، برگۀ تاریخ قم ت ) اس  صاحب تاریخ قم اشعاری عربی به احمد برقی نسبت داده 

 تواند از همین مرد باشد.  البرقی نسبت داده که می« اشعاری به ابن طالبمناقب آل أبی آشوب در »شهر ابن 

عبدالله را در آن جا تربیت کرد، سپس  احمد برقی از راویان شعر و لغت بود. پسر خواهرش ابو  آرد: تاریخ اصفهان یاقوت از حمزه در 

  .(575 ،1البلدان، ج معجم اصفهان آمده، ماندگار شد ) عبدالله به  ابو 

می  نقل  برقی  احمد  قول  از  را  اسالم  از  پیش  ایران  تاریخ  جزئیات  قم  تاریخ  در  محمد  بن  آن حسن  در  که  حتی  کند  کلمات:  ها 

 دانسته رقی زبان پهلوی را به خوبی می شود که احمد ب( و دانسته می 88  –  75، برگۀ  تاریخ قم شود ) های پهلوی بسیار دیده میعبارت

 است. 
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 استادان و شاگردان برقی  عرب  ی روزیپ  نیآغاز  ی هادر سده 

 آموزگاران 

آگاهی دقیق نداریم؛ لیکن چنان   از خاندان از استادان احمد  تألیفات    ویژه   به علم بوده،    که گذشت وی  پدر و عموهایش دارای 

 است.  ز محضر ایشان استفاده کرده  گمان اکند، بی های ایشان را روایت می اند. او که کتاب سنگینی بوده 

 از امامان نهم و دهم می احمد برقی غیر از روایت 
ً
کند که نام سی تن آنان را  کند، از راویان بسیار نیز روایت میهائی که مستقیما

ایی بیشتر از  هاز ایشان آگاهی هر یک( که بررسی احوال  143 –  139،  1قهپائی، ج  رجال قهپائی از نجاشی و طوسی بیرون کشیده ) 

 بخشد. زندگی او به ما می 

 شاگردان 

 (.  8، س  22اش را از گفتۀ یاقوت نقل کردیم )برگۀ از شاگردان برقی نام خواهرزاده

  نجاشی باشد ) محمد بن العمید می او شاگرد احمد برقی است و استاد ابوالفضل  نجاشی هم در احوال احمد بن اسماعیل گوید:

 (.  71برگۀ 

که راویان از احمد بسیار هستند و برای احصاء ایشان باید الأقل اصول چهارگانۀ حدیث شیعه بررسی شود؛ لیکن چهار تن ایشان 

اند؛  شناسان به »عدۀ برقی« معروف شده اند و شاید بتوان در شمار شاگردان او به شمار آورد، در نزد رجال بیشتر بدو اختصاص داشته 

 است.  ای از اصحاب از احمد برقی از ... نقل کرده  ها را به نقل از عدهبسیاری از حدیث  کافی زیرا که کلینی در  

 باشد:  کنم، مقصودم چهار تن زیر می من از »عده« نقل می هرجا است که  خود کلینی توضیح داده 

 ؛  شد یاد ،  6، س. 5بنت برقی که در برگۀ علی بن محمد ابن  -1

 ؛  شد یاد ،  9س.   5)پسر پسر برقی( که در برگۀ   ابنهاحمد بن عبدالله ابن   -2

 ابراهیم قمی؛  علی بن   -3

 علی بن حسین سعدآبادی.   -4
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ی مغموط    خالصة األقوال چون نسخۀ   عرب  ی روزیپ  نیآغاز  ی هادر سده 
ّ
نهادهبنت« کلمۀ »ابن ، به جای »ابن استوده  ب عالمۀ حل و به جای »ابن اذینه«  ابن«  شده 

االسالم شفتی برگۀ  حجة   مجموعۀ رسائل ای که مخصوص عنوان »عده« نگاشته و در  ه رو، شفتی در رسال. ازاین استآمده  امیه«  »ابن 

 است.   ها را توضیح داده، در حاشیه آن 145، برگۀ 7در ج  ذریعةاست، و صاحب ، چاپ شده، دچار مشکل گردیده  125  –  114

ق چاپ شده  1314مجموعه به سال آن   44تا  30االسالم شفتی خود یک رسالۀ جدا در احوال برقی نگاشته که در برگۀ حجة 

  است. 
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 نامه کتاب  عرب  ی روزیپ  نیآغاز  ی هادر سده 

 مقاله نمایۀ کتاب و 

برقی،   ) احوال  اصفهانی  بیدآبادی، حجة االسالم  باقر موسوی شفتی گیالنی  برگۀ  1260  -  1175محمد    44  -  30ق(، 

  ق. 1314االسالم شفتی، مجموعۀ رسائل حجة 

ق، تصحیح حسین  620به سال    مؤیدالدین محمد خوارزمیق(، برگردان  505، امام محمد غزالی )د:  إحیاء علوم الدین

 خ. 1351خدیوجم، انتشارات علمی و فرهنگی، 

الّرجال  ة 
َ
َمعرف ی ،إختیاُر 

ّ
َکش یا  ِرجال  الّناقلین؛  )د:  معرفُة  کشی  عمر  فرزند  محمد  حسن  340،  تحقیق  و  تصحیح  ق(، 

مقدمه واعظ مصطفوی،  محمد  دانشنگاری  مشهد،  دانشگاه  خراسانی  و  زاده  تحقیقات  مرکز  اسالمی،  معارف  و  الهیات  کده 

خ؛ دیگر: تحقیق و تصحیح محمدتقی فاضل میبدی و ابوالفضل موسویان، سازمان چاپ و انتشارات  1348مطالعات، مشهد، 

 خ. 1382وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، تهران،  
، با نام مستعار علی کوشا )علینقی 756  –   754، برگۀ 40  ، شمارۀ ردیف1366، خرداد 10، شمارۀ  4، سال  مجلۀ چیستا ،اشعریان قم

 منزوی(. 

 . 1949ق(، تحقیق سلیمان دنیا، قاهره،  428  – 370سینا، حسین ) ، ابوعلی ابن االضحویة في المعاد

م(،  1976- 1893)  ، زرکلی، خیرالدین أعالم قاموس الرجال الشهر الرجال و النساء من العرب و المستعربین و المسشرقین

 م؛1954ق/1373چاپ دوم، چاپخانه کوستاتسوماس و شرکا، 

) ، ابن األمالي للشیخ الصدوق ق(، تصحیح 381  305بابویه محمد فرزند علی فرزند حسین فرزند موسا فرزند بابویه قمی 

ای،  م محمدباقر کمرهق؛ مترج1400لبنان،    –خ؛ مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بیروت  1334الله طباطبایی یزدی، قم،  فضل 

 خ. 1349انتشارات کتابچی، تهران،  

خ؛ تصحیح حسن  1335ق(، تهران،  672  -   597، خواجه نصیرالدین طوسی محمد فرزند محمد فرزند حسن، ) آغاز و انجام 

 خ. 1374زاده آملی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، چاپ چهارم،  حسن 
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ق( فرزند مالمحمدتقی،  1111  –   1037، مالمحمدباقر مجلسی ) هار، بحار األنواربحار األنوار الجامعة لُدرر أخبار األئمة األط  عرب  ی روزیپ  نیآغاز  ی هادر سده 

 ق. 1376تصحیح محمدباقر بهبودی، دار الکتب االسالمیه، تهران، 

،  1844حمزه اصفهانی، تصحیح گوتوالت،  االرض و األنبیاء؛ تواریخ کبار األمم؛ تاریخ کبار البشر و کتاب األمم، تاریخ سنی ملوك 

؛ دیگر: داود پوته ترجهه 1932االرض، مولوی کبیرالدین، کلکته، ؛ تاریخ ملوك 1848وتوالت؛ ترجمۀ به التین، الیپزیگ،  میالدی، گ 

 خ.1346، ترجمۀ به فارسی، جعفر شعار، تهران،  تاریخ پیامبران و پادشاهان به انگلیسی، بمبئی؛ 

الدین  م(، تصحیح سید جالل 988ق /  378ارش:  تاریخ قم، ابوعلی حسن بن محمد بن حسن قمی اشعری )نگ  تاریخ قم 

 خ.  1313تهرانی، تهران، 
تاریخ ق(، نک:  274برقی؛ بنیان برقی، شیخ ابوجعفر احمد بن محمد بن خالد بن عبدالرحمن بن محمد بن علی برقی )د:    تبیان 

 م(.  997ق /  378)نگارش:   قم

 . 317خ، برگۀ 1353تصحیح اقبال آشتیانی، چ. ق(، 674، هندوشاه فرزند سنجر نخجوانی )ز:  تجارب السلف

، نویسندۀ ناشناس، پارسی تصحیح به همراه تعلیقات حسین خدیوجم بر اضحویه،  انتشارات بنیاد ترجمۀ رسالۀ اضحویه

  خ.1350فرهنگ ایران، 
 . 25 – 23، برگۀ1353، بهمن  12، سال 6 -  5، شمارۀ 56  - 55نقی منزوی، مجلۀ کاوه، مونیخ، شمارۀ ردیف ، علیحبر األمة

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

 ق.  1408بیروت، مؤسسة آل البیت الحیاء التراث،  

 خ. 1357خ؛ چاپ دیگر: طهوری، تهران،  1311، عباس اقبال آشتیانی، چاپ اقبال، تهران،  خاندان نوبخت

أْحواِل الّرجال  ِة 
َ
َمْعرف وال فی 

ْ
ابومنصور حسن فرزند یوسف فرزند المطهر اسدیُخالَصُة األق  ق،726  –  648 ، عالمۀ حلی 

 ق.1417 ،مؤسسة نشر الفقاهة

. دار السالم فیما یتعلق بالرؤیة والمنام، چهار جلد، میرزا حسین فرزند محمدتقی نوری طبرسی  162، نوری، برگۀ  دار السالم

 خ. 1305ق(، تهران، 1320)د: 
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، ربیع االول 1353، شمارۀ اول، فروردین 12، سال  51، مونیخ، شمارۀ ردیف  مجلۀ کاوهنقی منزوی،  ، علیدربارۀ هنر نقاشی در ایران  عرب  ی روزیپ  نیآغاز  ی هادر سده 

  .11  – 6، برگۀ 1974، مارس  1394

خ(، جلد  1389  –   1302منزوی ) م(، برگردان به پارسی علینقی  1921  –   1850، ایگناس گلدزیهر ) هایی دربارۀ اسالم درس

 .1357م؛ چاپ دوم: انتشارات کمانگیر، تهران، اسفند  1977م؛ جلد دوم، چاپ بنیاد ایران، تهران،  1973یکم، چاپ بیروت،  

خ(، مطبعه الغری،  1348  –   1255ازهاق الباطل، آقابزرگ تهرانی )   – ، الجزء االول، آب حیات  الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 م. 1936ق /  1355نجف، عراق،  

خ(، مطبعه 1348  –   1255التحیه المبارکه، آقابزرگ تهرانی )   – ، الجزء الثالث، البائیه الحمیریه  الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 م.  1938ق / 1357خ / 1317الغری، نجف، عراق، 

خ(، به کوشش علینقی  1348  –   1255بازی، آقابزرگ تهرانی ) شب خیمه  – ، الجزء السابع، حساب  الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 م. 1948ق / 1367خ /  1327خ(، چاپخانه مجلس، تهران،  1389  – 1302منزوی ) 

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

 ق1422جاللی، قم، مؤسسه علمی و فرهنگی دارالحدیث، 

)د:  األبواب ،الطوسيرجال   ابوجعفر طوسی  الطائفة  اصفهانی، قم،  460، شیخ  قیومی  ق؛ رجال  1415ق(، چاپ جواد 

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

 .م1961ق /  1381

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

 برگه به تصحیح موسوی و زیر نظر محدث ارموی.  100در م،  1963ق /  1383خ / 1342و مقدمۀ جالل محدث ارموی، تهران، 

اشر اسماعیلیان،  ق؛ چاپ دیگر: ن1387تا    1384ق(، اصفهان،  1011الله قهپایی )ز:  ، عنایت مجمع الرجال ؛  رجال قهپایی

 خ. 1364قم، 

 قهپایی.   مجمع الرجال رجال کشی به نقل از 
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فهرست أسماء مصنفي الشیعة و ما ادرکناه من مصنفاتهم و ذکر طرف  ؛ یا  فهرست أسماء مصنفي الشیعة؛ یا  رجال نجاشی عرب  ی روزیپ  نیآغاز  ی هادر سده 

 رجل منهم من مدح أو ذّم 
ّ

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

 ق. 1317ق(، چاپ بمبئی، 450 –

الثانی  ربیع   9رونویس کننده محمدعلی کشکول فرزند محمد اسماعیل شیرازی، هند   ،الصفا و خالن الوفاء رسائل اخوان  

 .رسائل اخوان الصفا و االعتبار م. 1957م؛ چاپ دارصادر، بیروت،  1884فوریه   7/   1301

الرجالیة؛  ق1314ان،  رسائل شفتی، تهر  باقر موسوی شفتی گیالنی بیدآبادی، حجة االسالم اصفهانی   ،الرسائل  محمد 

 .ق1417خ؛ چاپ دیگر: تصحیح مهدی رجایی، اصفهان، مکتبه مسجد سید، 1313ق(، چاپ تهران، 1260 -   1175) 

ق(، چاپ  726فرزند محمد ابوطاهر کاشانی )د:  الدین ابوالقاسم عبدالله فرزند علی )کتاب کاشانی(، جمال   زبدة التواریخ

نزاریان، به کوشش محمدتقی دانش 1343تبریز،   و  پژوه، مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی،  خ؛ دیگر: بخش فاطمیان 

 خ. 1366تهران،  

حیح کمال  ق( تص833الله خوافی بهدادینی، حافظ ابرو )د:  الدین عبدالله فرزند لطف)حافظ ابرو(، شهاب   زبدة التواریخ 

 خ. 1380حاج سید جوادی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان چاپ و انتشارات، تهران، 
 . 26  – 22، برگۀ 1370مهر، بهمن و اسفند نقی منزوی، مجلۀ ایران ، علیسازی در ایران سیری در تاریخ هنر نقاشی پیکره

َرج الَمهموم في تاریخ علماء النجوم
َ
الدین، علی طاوس، سید رضیابیابنة نهج الحالل من علم النجوم،  ، فرج المهموم في معرفف

 ق. 1368م؛ انتشارات دارالذخائر، قم، 1968(، چاپ نجف، 664فرزند طاووس حلی )د:  

ق / (،  385 - 297ندیم ) ق(، ابوالفرج محمد فرزند اسحاق بغدادی وراق، ابن 377ندیم؛ یا فوز العلوم )تألیف:  فهرست ابن 

ق؛  1348م؛ دیگر: چاپخانۀ رحمانی مصر، چاپ  1872  –   1871م(، الیپزیک،  1870  -   1802و فلوگل اتریشی ) تصحیح گوستا

ق؛ به کوشش و برگردان رضا  1348خ.چاپخانۀ رحمانی، مصر،  1346برگردان محمدرضا تجدد، تهران، بانک بازرگانی ایران،  

 خ. 1366بگلو، امیرکبیر، تهران، ن جهان خ؛ دیگر: برگردان رضا تجدد، به کوشش مهی 1346تجدد، چاپ تهران، 

بحرالعلوم،  م(، تصحیح محمدصادق آل 1068ق /  460الفهرست، ابوجعفر محمد فرزند حسن طوسی، شبخ الطائفه )د:  

 م. 1960ق /  1380مطبعة الحیدریة، نجف،  
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العلوم ،الفهرست عرب  ی روزیپ  نیآغاز  ی هادر سده  ابن فوز  ابن ،  اسحاق،  فرزند  محمد  ابوالفرج  ) ندیم  چاپخا385ـ    297ندیم  چاپ  ق(،  مصر،  رحمانی  نۀ 

 خ.  1346ق؛ پژوهش و برگردان رضا تجدد، چ تهران، 1348
 نقی منزوی.، علیسازی در ایران برجسته و پیکرهنقش، 295 – 283خ، برگۀ  1370، نشر البرز، تهران،  ساالر سخن خانلریقافله

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

 ق. 1379اکبر غفاری، دار الکتب االسالمیه، علی

های اسالمی آستان قدس  ق(، تصحیح گروهی از بنیاد پژوهش 1019  -   965قاضی نورالله شوشتری )   مجالس المؤمنین 

 خ. 1377رضوی، احمد عبدمنافی، انتشارات اسالمیه، 
 نقی منزوی. ، علیسازی در ایران سیری در تاریخ هنر نقاشی پیکره ،26 –  22برگۀ   ،1370، بهمن و اسفند  مهرمجلۀ ایران 

، دربارۀ 11  –  6، برگۀ  1974، مارس  1394، ربیع االول  1353، شمارۀ اول، فروردین  12، سال  51، مونیخ، شمارۀ ردیف  مجلۀ کاوه

  نقی منزوی.هنر نقاشی در ایران، علی

 نقی منزوی. ، حبر األمة، علی25  – 23، برگۀ 1353، بهمن  12، سال 6  - 5، شمارۀ 56 -  55ردیف مجلۀ کاوه، مونیخ، شمارۀ 
نقی  ؟ علی مرجیان که بودند و چه گفتند،  13  –  8، برگۀ  1354، سال سیزدهم، شمارۀ پنج، آذرماه  61، مونیخ، شمارۀ ردیف  مجلۀ کاوه

 منزوی. 

ق؛ چاپ دیگر: ناشر اسماعیلیان،  1387تا    1384ق(، اصفهان،  1011:  الله قهپایی )ز، عنایت رجال قهپایی؛  مجمع الرجال 

 خ. 1364قم، 

ق(، دارالکتب اسالمی،  274المحاسن، شیخ ابوجعفر احمد بن محمد بن خالد بن عبدالرحمن بن محمد بن علی برقی )د:  

تهران،  1330تهران،   +    655م،  1962خ /  1331خ؛ تصحیح موسوی و محدث ارموی،  قدمۀ جالل محدث  برگه م  60برگه 

 ارموی. 
، برگۀ 1354، سال سیزدهم، شمارۀ پنج، آذرماه  61، مونیخ، شمارۀ ردیف  مجلۀ کاوهنقی منزوی،  ؟ علیُمرجیان که بودند و چه گفتند

8 – 13 . 
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  –   1861م(، تحقیق شار پال. چاپ پاریس،  957ق /  346حسین مسعودی )د:  فرزند   علی مروج الذهب و معادن الجوهر،   عرب  ی روزیپ  نیآغاز  ی هادر سده 

 م. 1966فست تهران؛ چاپ داراالندلس للطباعة و النشر، بیروت، چاپ دهم  ؛ ا1872

)تألیف:    
ً
حدیثا و   

ً
قدیما منهم  المصنفین  أسماء  و  الشیعة  کتب  فهرست  في  العلماء  فرزند  581معالم  محمد  علی  ق(، 

مقدمهابن  و  تصحیح  تهران،  شهرآشوب،  اقبال،  عباس  /  1353نگاری  دیگر:    141خ،  1313ق  محمدصادق  برگ؛  تصحیح 

 برگه.   159م، 1961ق / 1380خ /  1339بحرالعلوم، مطبعة حیدریة، نجف، 

 م(،1866-1873الدین ابوعبدالله فرزند عبدالله رومی، چاپ الیپزیک ) ( شهاب 626  -   574معجم البلدان، یاقوت حموی ) 

پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی  م، برگردان به پارسی دکتر علینقی منزوی،  1965چ. وستنفلد، افست تهران،  

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 

 خ. به چاپ رساند. امید به چاپ دیگر جلدهای ترجمه شدۀ آن. 1383تا پایان حرف "ز" در سال 

ق  1390م(، چاپ تهران،  991ق /  381لَفقیُه، شیخ صدوق، ابوجعفر محمد فرزند علی فرزند بابویه قمی )د:  َمن الَیْحُضُرُه ا

 م. 1971 /

 ق 1379مؤسسۀ انتشارات عالمه، قم،   ،ق( ابوجعفر رشیدالدین محمد بن علی588شهرآشوب )د:  طالب، ابن ابی مناقب آل 

منهاج  ق( 726- 648زند یوسف فرزند مطهر، عالمه حلی ) الدین حسن فر جمال   منهاج الصالح في اختصار المصباح،

 ق  1430خ؛ 1388مکتبۀ عالمۀ مجلسی، قم، ق(، نسخۀ خطی کتابخانه مرعشی، قم؛ 726  -  648الصالح، عالمۀ حلی ) 

 .295  –  283خ، برگۀ  1370، نشر البرز، تهران،  ساالر سخن خانلریقافلهنقی منزوی، کتاب  ، علیسازی در ایران برجسته و پیکرهنقش

 خ. 1363خ؛ دیگر: ناشر علمی، چاپ سوم،  1356، ایرج افشار، انتشارات دانشگاه تهران، های قزوینییادداشت
 


