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  برقیمحمد بن خالد  بازخوانی سیره حدیثی

  
  ،2علیرضا بهرامی، 1سید علیرضا حسینی

  )9/12/91ـ تاریخ پذیرش نهایی:  2/11/91(تاریخ دریافت مقاله: 

  

  چکیده

ای در انتقال میراث حدیثی کوفه به این محدثان قم در ابتدای قرن سوم نقش برجسته

اند. عالوه بر نقل، تبویب و شرح احادیث، بازخوانی معیارهای راویان قمی در شهر داشته

پذیرش و نقل احادیث از اهمیت خاصی برخوردار است. محمد بن خالد برقی از بزرگان 

تکامـل  تصـحیح کـرده و   قم در این دوره است که الگوی تعامل با میراث گذشتگان را 

نگاه جدید بـه میـراث ضـعیفان و قبـول     با ، بخشیده است. وی در کنار اعتماد بر ثقات

است. در  در این روند ایجاد کردهبنیان نوینی  ایشان در صورت همراهی قرائن،روایت 

  شده است.به شواهد این ادعا پرداخته وی میراث روایی این مقاله ضمن مطالعه 

  

  .، میراث حدیثیمنابع رواییمحدثان قم، برقی، ثقات،    ها: کلید واژه
   

                                                        

  .sahoseini@gmail.com: استادیار دانشگاه قرآن و حدیث ،ولؤمسنویسنده . 1
  کارشناس ارشد علوم حدیث. 2
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  مقدمه -1

مدرسه حدیثی قم با معیارهای خاصی به دریافت و انتشار میـراث حـدیثی کوفیـان    

را از مجموعـه  (ع) پرداخته است. قم به عنوان شهری شیعی، اصول و مبـانی اهـل بیـت   

  .و بر نقد احادیث منتقل شده اصرار فراوانی دارند ،اصطیاد کوفهتراث 

بـانی احادیـث ایشـان، گـاه بـه      میراثدر (ع) العاده اصحاب قمی اهل بیت دقت فوق

برداشت اولیه از برخی گزارشـات فهرسـتی ایـن    منازعات و اختالفاتی منجر شده است. 

هـا بـر روایـات و سـتیزه ایشـان بـا مفـاهیم        که تصلب قمیآفریند گمانه را در ذهن می

بـه کنـار نهـادن بخشـی از     کـه   ی همچون غلو، جریانی تک صدایی در پی داشتهانحراف

وپیشگیری از تألیف آن از طرفی و اهتمام به انعکاس انحصـاری روایـات    اث حدیثیمیر

  1مطابق این اندیشه، از دیگر سو شده است.

ار مطالعه و دقت در شخصیت تأثیر گـذ تکیه بر  فوق باگمانه مقاله در صدد نقد این 

  .محمد بن خالد برقی است

ب کـوفی بـه قـم بـه شـمار      های انتقال میراث حدیثی اصحابرقی از جمله سرشاخه

رود. تنوع آثار و حجم گسترده روایاتی که او در اختیار داشته است، وی را به عنوان  می

این جریان در کنار حسین بن سعید ـ و البته بعدها ابراهیم بن هاشم ـ معرفی  ۀسرسلس

کند. برقی به عنوان یک حدیث شناس صاحب اندیشه، بر خالف جریان غالب آن روز می

تابیدند، ممیزی آثار ایشان و پذیرش بخشی رسه قم که هیچ تعاملی با ضعفاء را برنمیمد

شود را به عنـوان گفتمـانی   از میراث آنها که اطمینان به انتسابش به معصوم حاصل می

کند. وی و فرزندش احمـد، اگرچـه بـه روایـت از ضـعفاء و      منطقی و عقالنی رهبری می

ولی میزبانی و دریافت احادیث ضعیفان و حتی غالیان و  ،داناعتماد بر مراسیل متهم شده

کننـد. ایشـان   پاالیش آن را کمکی در جهت تقویت میراث حـدیثی شـیعه معرفـی مـی    

هـای ضـعیف و   مطابق جریان عمومی از پذیرش و نقل مضامین عقیدتی منحرف جریـان 

شود، ولی برای رد اند و انعکاسی از آن در میراث حدیثی ایشان دیده نمیغالی سرباز زده

                                                        

هـای طـی شـده توسـط     . نقد شیوه میراث پژوهی قم و تثبیـت شخصـیت راوی از جملـه راه   1
(دفاع از حسین بـن یزیـد    77رقم  ، به38: نجاشی،   نگاران شیعه است. به عنوان نکفهرست

؛ 86و  40/ 1فاع از محمد بـن عیسـی بـن عبیـد)؛ ابـن غضـائری،       (د 348و  333نوفلی) و 
نگـاه  «ای با عنوان . نگارنده در مقاله5478رقم  ، به368و  5167رقم  ، به346طوسی، رجال، 

  به تفصیل به این بحث پرداخته است.» حوزه بغداد به راویان و آراء رجالی قم
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بیننـد. شـواهدی از   بقیه میراث که خالی از شوب ضعف و غلو است، دلیل موجهی نمـی 

  این ادعا در این مقاله جستجو و بررسی شده است. 

  

 هویت شناسی -2

رقـم   بـه ، 335(نجاشـی،   برقیعبدالرحمن بن محمد بن علی او محمد بن خالد بن 

و در برقـه رود  منتقل خاندان او اصالت کوفی دارد و پدر وی از کوفه به قم  است. )898

بیـت علـم و فقـه و    «خاندان برقی به عنـوان   )رقم به، 76: همو،   (نک است. سکنی گزیده

شوند و برادران او حسن و فضل، نواده و برادر زاده او نیـز از روات و  شناخته می» حدیث

، حرالعلوم؛ ب108/ 2؛ اردبیلی، 658 رقم به 317/ 4تفرشی، ( اند.عالمان شیعه معرفی شده

  )2610رقم  به، 6/39؛ حائری، 331/ 1

(طوسی، رجال، (ع) درک دوره سه امام شیعه یعنی امام کاظم، امام رضا و امام جواد

از خصایص وی  )55و  54، 50؛ برقی، رجال، صص 5585 و 377و  5391رقم  به، 363

  رود.به شمار می

رشد و نمو علمی او در قم رقم خورده است و گزارش دقیقـی از سـفرهای علمـی او    

   دارد.ا روایت مستقیم از مشایخ مهم کوفی از ارتباطات او پرده برمی، امارائه نشده

کتاب التنزیل والتعبیر، «به این شرح معرفی شده است: در نجاشی مجموعه آثار وی 

ب مکة والمدینة، کتاب حروب األوس والخزرج، کتاب کتاب یوم ولیلة، کتاب التفسیر، کتا

  . »العلل، کتاب فی علم الباری، کتاب الخطب

کتـاب تحـت   در گزارشی منحصر بـه فـرد   ه.ق)  588(ت ابن شهر آشوب مازندرانی 

) امـا  105ابـن شـهر آشـوب،    ( دهـد. را به وی انتساب مـی  »التحریف و التبدیل«عنوان 

  ، منتفی نیست.»التعبیرالتنزیل و «احتمال تحریف از 

صدوق و طوسی به روایات او طریـق دارنـد کـه همـه طـرق ایشـان بـه وی در مـن         

؛ ابن 440(حلی،  الیحضره الفقیه، تهذیب االحکام و االستبصار صحیح خوانده شده است.

  )380داود، 

  اساتید و شاگردان -2-1

ین حجـم  مطالعه شخصیت محمد برقی در منابع حدیثی نشان می دهد وی بیشـتر 

از وهب بن وهب، نضر بن سوید، سعد بن سعد به ترتیب را در کتب اربعه دریافت روایات 
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و محمد بن ابی عمیـر   ره بجلی، محمد بن سنان، قاسم بن عروهمغیاشعری، عبدهللا بن 

اب خوانده شده است و قاسـم بـن   داشته است. به غیر از وهب بن وهب که ضعیف و کذ

بـاقی   علی رغم گفتگوهایی درباره ایشان، قابل دفاع هستند؛ و محمد بن سنان که عروه

در مورد شاگردان برقی نیز  )همانجا(حلی،  مشایخ او در درجه باالیی از وثاقت قرار دارند.

می توان گفت قریب به تمام میراث روایی او در کتب اربعه به فرزندش احمد و احمد بن 

محمد بن عیسی اشعری منتقل شده است. در منابع حدیثی مدرسه قـم از جملـه آثـار    

 رازی، صـالح  بـن  هاشم، بکر بن ابراهیم اسحاق، بن صدوق، نام راویانی همچون ابراهیم

محمد بن  عبدالجبار، بن محمد اورمه، بن علی بن مهزیار، محمد معلی، ابراهیم بن علی

  شود.علی کوفی، محمد بن عیسی دامغانی و هیثم بن ابی مسروق نهدی نیز دیده می

 نقل مستقیم از امام -2-2

  تستری در قاموس بر این باور اسـت کـه از وی روایتـی مسـتقیم از امامـان معصـوم       

  ایـن در حـالی    )6679 رقـم  بـه ، 252ـ    249/ 9( غیر آن نیافته اسـت.  در کتب اربعه و

و از امـام در کتـب اربعـه    فقط دو روایـت را بـه نقـل مسـتقیم ا     خویی هللا آیتاست که 

   (ع)جـواد حضـرت  و روایتی دیگـری نیـز از    )10688 رقم به، 67/ 16( داند. منتسب می

  پـس مجمـوع روایـات مسـتقیم او از      خـورد. به چشم می "عیون اخبار الرضا"در کتاب 

  با توجـه بـه آنکـه روایـات وی در کتـب اربعـه مکاتبـه اسـت،         رسد. امام به عدد سه می

مانـد و آن نقـل مسـتقیم    تنها یک احتمال در توجیه فرمایش مرحوم تستری بـاقی مـی  

این سه شفاهی است. لکن اشکال بر ایشان نسبت به سایر منابع به قوت خود باقی است. 

 مـن  صـدوق،  ؛95/ 4االحکـام،  تهـذیب  طوسی، ؛559/ 3 کلینی،( در مورد زکاتت وایر

 ؛3/28 االحکام، تهذیب طوسی،(، بطالن امامت واقفیان در نماز )32/ 2الفقیه، الیحضره

/ 1 الرضـا،  اخبـار  عیـون  صدوق،(و فضائل علی(ع)  )1/379الفقیه، الیحضره من صدوق،

  است. )281

  

  شخصیت شناسی -3

 »ضعیفاً فی الحدیث و کان ادیباً حسن المعرفة باألخبار و علـوم العـرب  «او را نجاشی 

، 363(طوسـی، رجـال،    ،خوانـد ی می کند، شـیخ طوسـی او را ثقـه مـی    معرف) همانجا(

حدیثه یعرف و ینکر، یروی عن الضعفاء کثیراً و «ولی ابن غضائری با عبارت  )5391رقم به
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 1 رد.گیـ او خـرده مـی  شخصیت به  )132رقم  به، 93 /1ابن غضائری،( »یعتمد المراسیل

اند توثیق شیخ را مقـدم داشـته و عبـارت    غالب رجالیان دیگری که نام وی را ذکر کرده

 "خالصة األقـوال "عالمه حلی در  دانند.را متوجه شخصیت وی نمی» یروی عن الضعفاء«

  )139( ».و االعتماد عندی علی قول الشیخ ابی جعفر الطوسی«نویسد: می

 ریشه یابی تعامل دوگانه صاحبان منابع رجال با شخصیت او نشان می دهد سه عامل

و اتهام به اعتماد بـر  تعامل با ضعیفان و غالیان  بودن وی، اندیشهصاحب نظریه پرداز و 

  از جمله عوامل تضعیف او به شمار می رود.مراسیل 

   نظریه پرداز و صاحب اندیشهبرقی،  -3-1

  ایات و گونـاگونی شـاگردان وی نشـان مـی دهـد او صـاحب اندیشـه و        نقل روگونه 

  روایـات او در ابـواب    انتشـار  فکر بوده است و تنها به نقل روایـت بسـنده نکـرده اسـت.    

  متعدد و عناوین اصلی مباحث امام شناسـی در مصـدر اصـلی ایـن بحـث یعنـی کتـاب        

در پـی  نیـز  ایـن ادعـا   دیگر  شواهدتواند شاهد این مدعا باشد. الحجه کافی و بصائر می

  خواهد آمد.

اعتماد راویان بـر   ،ترین عنصر در استمرار خط انتقال معارف اهل بیتتردید مهمبی

همـواره مسـیر اصـلی     صدر اصلی آن یعنی امام معصوم است.صحت انتساب روایات به م

این میراث با مواظبت و گاه وسواس اصحاب ایشـان همـراه بـوده اسـت. مطالعـه منـابع       

فهرستی، از حقیقت اقبال راویان و محدثان بر مسیری که به لحاظ تاریخی کمتر دچـار  

دارد. های دینی کمتر در معرض انحراف است، پرده بر مـی لغزش شده و به لحاظ بنیان

                                                        

ذیل ترجمه ایشان،  "الفوائد الرجالیه"کتاب ه.ق) در 1212. ناگفته نماند، سید بحر العلوم (ت 1
ضمن نقل روایتی از عیاشی در قدح وی به نقد اتهام وقف نسبت به محمد بـن خالـد برقـی    

. 348/ 1آل عمران؛ بحر العلوم،  159، ذیل تفسیر آیه 203/ 1: عیاشی: ج  پرداخته است. نک
اوالً: این عنوان به تصریح بزرگان تواند به برقی باشد چرا که به گمان نگارنده این نسبت نمی

رجال مشترک بین جماعتی است و یکسانی طبقه او با محمد بن خالد اشعری و محمد بـن  
» قریـب األمـر  «خالد الطیالسی ثابت است و نجاشی راجع به محمد بن خالد اشعری عبـارت  

ن نکتـه  ) آورده که با گزارش عیاشی سازگاری بیشتری دارد. توضـیح ایـ  925رقم  ، به343(
دهد، راوی در یکی از ضروری است که مجموعه گزارشات فهرستیِ واژه قریب األمر نشان می

دو حیطه اخذ و نقل حدیث یا اعتقاد به ائمه اثنی عشر (اعتقاد به ائمه تا امـام عصـر راوی)   
(حـرب بـن حسـن     386رقـم   ، بـه 148: نجاشی،   جدید العهد بوده است. به عنوان نمونه نک

رقـم   ، به273(ربیع بن سلیمان بن عمرو)؛ طوسی، فهرست، ص  435رقم  ، به165طحان) و 
  (علی بن حسن بن فضال). 392
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ی مصـلحت  سویی گرایش به خط فقه مدار و از دیگر سو تمایل به گروههـا  این اقبال، از

  :عبارتند ازها از این حساسیت هایینمونهکند. اندیش را تقویت می

ایـن شـیخ را دیـدم و    «گوید: مینجاشی در ترجمه محمد بن عبدهللا بن محمد  -1

ای مگر با واسطهردم روایات زیادی از او شنیدم، سپس نسبت به نقل روایت از او توقف ک

  )1059 رقم به، 396نجاشی( ».میان من و او

و این طریق "ابن نوح گفت: «نویسد: همو در ترجمه حسین بن سعید اهوازی می -2

غریب است که ثبت آن را مگر به نقل ابوالعباس دینـوری نیـافتم. پـس الزم اسـت هـر      

نبایـد روایتـی (از یـک    نسخه از کتاب فقط بر اساس نقل صاحب طریق روایت شـود، و  

ای از کتـاب بـر نسـخه دیگـرش حمـل شـود، تـا        نسخه) بر روایت نسخه دیگر، و نسخه

  )137 رقم به، 60 ،همو( .»"ها و روایاتش ایجاد نشوداختالفی در کتاب و نسخه

ایـوب از جمـاعتی از   «نویسـد:  نیز در ترجمه ایوب بن نوح بـن دراج نخعـی مـی    -3

نقل کرده است، اما هیچ روایتـی از پـدر و عمـویش نقـل      روایت (ع)اصحاب امام صادق

  )254 رقم به، 102، همو( ».نکرده است

 صحت اعتقاددهد که نوح بن دراج علی رغم وثاقت و یابی این جمله نشان می ریشه

فـی   کـان قاضـیاً  «تنها به جهت آنکـه  )، 13و حلی، ص  328رقم  ، به126: نجاشی،   نک(

مورد احتیاط و عدم انتقال میراث حتی از جانـب فرزنـدش   » امرهکان یخفی «و » الکوفة

   شده است.

دهد مخالفـت بـا   مورد قبول و عمل راویان نشان می پذیرش این رویه به عنوان اصل

دهـد در  رصد تراث برقی نشان مـی  این جریان عواقب سنگینی را در پی خواهد داشت.

ایخ دارد و به جای مصلحت اندیشـی  ای به روایت مشمقابل این مشی، وی نگاهی توسعه

جـویی قـرائن   که ثمره حفظ و تقویت شخصیت راوی را در پی دارد، حفظ میراث و پـی 

  دهد.پذیرش و نقل روایات را در اولویت قرار می

باورمندی راویان آثار بر صحت انتساب مفاد احادیث به امام معصـوم، اساسـی تـرین    

ایشان رود. میراث حدیثی و مکتوب او به شمار میعنصر در اعتماد به یک راوی و انتقال 

پس از وثوق به صـدور  کنند، و گاه بر مدار وثوق به صدور حرکت میحدیث نیز نقل در 

جهــت ضـعف یــا کـژ اعتقــادی راوی    بـه  برنتابیـدن فضــای عمـومی جامعــه  از  روایـت، 

  .کنندپوشی می چشم
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محمد بن سعید ثقفـی و   این روال به وضوح در گزارش نجاشی از موضع ابراهیم بن

برخورد کوفیان با کتاب المعرفه او که مشتمل بر مناقب معـروف و البتـه مثالـب اسـت،     

د و او را از آن بزرگ خواندنشود. بر پایه این گزارش کوفیان انتشار این کتاب را دیده می

ی اعتقـاد مرکـز  که دورترین نقطـه از  ـ منع کردند. وی به انتشار این کتاب در اصفهان  

تنها بـه جهـت یـک نکتـه     این هجرت بندد. ـ کمر همت می   1رفتبه شمار می شیعیان

باور او بر صحت مفاد کتاب است و انتسـاب آن  ». ثقة منه بصحة ما رواه فیه«است، و آن 

  )19 رقم به، 17(نجاشی،  گمارد.داند، پس به انتشار آن همت میرا تمام می

بصری مؤید همین نکته اسـت. ایشـان علـی    نیز برخورد عیاشی با اسحاق بن محمد 

خواند و احادیثی که او از مفضل رغم آنکه ابویعقوب اسحاق بن محمد بصری را غالی می

تابد، اما هنگامی که احادیث استنساخ شده او کند را برنمیبن عمر در تفویض عرضه می

احفـظ مـن   «او را  پردازد و در نهایت گزارشبیند، به اخذ و روایت آن میاز ثقات را می

  )1014 رقم به، 530الرجال،  معرفة(طوسی، اختیار  خواند.می» لقیته

ایشـان عنصـر اطمینـان بـه      دهـد نشـان مـی  نیز در قم رفتار شناسی بزرگان شیعه 

بـه  دانسـتند.  شـان مـی  در اعتماد به راویـان و روایات  روایات را عنصری محوریمحتوای 

به میراث محمد بن علی توان به اعتماد محمد بن خالد برقی و فرزندش عنوان نمونه می

از سـویی، و نقـل گسـترده روایـات      یا وهب بن وهب و حتی قاسم بن عـروه ابوسمینه و 

محمد بن سنان توسط احمد بن محمـد بـن عیسـی اشـعری از     محمد بن خالد برقی و 

   دیگر سو، اشاره کرد.

یروی عن «یی روایت از ضعفاء و دقت در مفهوم فارغ از مباحث ذکر شده تعقیب چرا

  کند. به روشن شدن زوایای بحث کمک می» الضعفاء کثیراً

  تــوان گذشــت، اگــر ایــن حجــم از روایــت از ضــعفایی همچــون از ایــن نکتــه نمــی

  انجامـد، و یـا روایـت احمـد بـن محمـد       وهب بن وهب یا ابن سنان به این نسـبت مـی  

  گنجانـد؛ قضـاوت در   بوسـمینه، او را در ایـن زمـره مـی    خالد برقی از محمد بـن علـی ا  

مورد گستردگی غیر قابل مقایسه روایت احمد اشعری از محمد بن سنان چگونه خواهد 

  بود؟
                                                        

. طبیعی است که انتشار چنین کتابی که مشتمل بر مثالب است به تهدیـد و آسـیب جامعـه    1
انجامد. از رهگذر این نکته احساس خطر جامعه کوفه از طرفـی، و انتخـاب شـهر    شیعی می

  شود.توسط ابراهیم ثقفی آشکار می اصفهان
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نجاشی، محمد برقی و فرزندش احمد بـه نقـل از ضـعفاء منتسـب      بر اساس گزارش

تفاوت احتماالتی را جویی علت این از این انتساب مبراست. پی اند، اما احمد اشعریشده

  آفریند:در ذهن می

ها چیزی غیر از معیار قضاوت درباره احمـد اشـعری   معیار نجاشی در مورد برقی -1

  باشد.

اند و ایـن  برقی و اشعری دو انگاره متفاوت از ضعفاء و اعتماد بر میراثشان داشته -2

 شده است.انگاره به دو فرآیند متفاوت در پذیرش یا رد روایات ضعفاء منتهی 

نوعی قصور در اطالع رسانی منابع فهرستی وجود داشته است، و حجم گسـترده   -3

  روایات اشعری از محمد بن سنان و محمد بن خالد مغفول واقع شده است.

چرا که اثبات مشی متفاوت پذیرفتنی نیست، در بررسی احتماالت فوق، احتمال اول 

به تزلزل میراث حـدیثی و  نماید و سرانجامش نیازمند دلیل محکمی است که دشوار می

و اصحاب خواص ایشان در عرضه  شود و با سیره و مشی ائمهمسیر انتقال آن منتهی می

نفـر در فضـای   ایـن دو   بازتاب شخصـیت توان گرچه نمی و نقد احادیث متعارض است.

  نمود. به اخذ و انتقال حدیث است، صرف نظر متفاوتمتأثر از نگاه  عمومی شیعه، که

آفرینی ندارد. بـه  ای جز ابهاماما ثمره ،آیداحتمال سوم نیز اگرچه بعید به ذهن نمی

تـر از آن فهرسـتی و روایـی    خالف احتمال دوم کـه از شـواهد متعـدد تـاریخی و مهـم     

   برخوردار است.

که سردمداری اشعری در مبارزه بـا غلـو و پـیش    توان چشم پوشید نمیاز این نکته 

محدثان بزرگ از پشتوانه حمایـت قـاطع جریـانی عمـومی و غالـب نـزد        جروی تا اخرا

انتسـاب   کـه درپـی  جایگاه محدثی  این نکته از تفاوتدارد. مردمان آن دوره پرده برمی

، با اشعری که هدایت جامعه شیعه و نظریـه پـردازی   استروایات به معصوم و انتشار آن 

  .دهد، نشان میحرکت ایشان را بر عهده دارد

گیری بر اشعری نیستیم لکن تذکر این نکته ضروری گرچه در مقام قضاوت یا خردها

تغییر دیدگاه او نسبت بـه یـونس    ،است که بازگشت او از نقل روایات حسن بن محبوب

شتابزدگی احمد اشعری هایی از بینانه نشانهو احمد برقی با نگاه خوش 1بن عبدالرحمن
                                                        

. این نکته مخفی نیست که اتهام وی به یونس فراتر از قواعد علمی و حدیثی بوده و استغفار و 1
رقـم   ، بـه 496الرجـال،   معرفـة : طوسی، اختیار   توبه وی نیز حکایت از همین نکته است. نک

952.  
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و های خاص حاکم بـر جامعـه شـیعه    وجود مؤلفهو  در قضاوت راجع به راویان از سویی

او  کند.حفظ و هدایت جامعه از سوی دیگر حکایت می مصلحت اندیشی ایشان در جهت

  بیند.را در طرد بزرگانی از حدیث شیعه میاین مصلحت  تنها ابزار اعمال 

ایـن  که، گو آندر نگاه برقی نیست. بر این باور هستیم که این نوع مصلحت اندیشی 

گرایی در نقل روایات نیست و شواهد تأکید ای به هیچ وجه به معنای اباحینگره توسعه

  بر نقل تراث صحیح و اعتماد وی بر میراث معتبر در پی خواهد آمد.

  تعامل برقی با ضعیفان و غالیان -3-2

   نجاشـی، (کـه عـامی امـا ثقـه اسـت       بجلـی روایت نسخه کتاب اصـرم بـن حوشـب    

 »لم یکن متحققاً بأمرنا«که  شیبانیو عبدالملک بن هارون بن عنتره  )271رقم  به، 107

  و انحصـار روایـت کتابشـان از جانـب برقـی       )637 رقـم  به، 240، جاهمانخوانده شده، (

  هــر راوی را در  ،ایــن تعامــل بــه نوبــه خــود شــان از تعامــل وی بــا اهــل ســنت دارد.ن

در زمـره ضـعفاء جـای    ازدی که ی دهد. نیز روایت کتاب ابوطالب مخالفت قرار ممظان 

  اصحاب ما گفته انـد: او تنهـا از جهـت محمـد     «نجاشی درباره او می نویسد: گیرد و می

از تعامل او با ضعفاء و مجهولین پرده  )1255رقم  به، 459، همو( »شود برقی شناخته می

  برمی دارد.

روایـت از وهـب بـن     81الغ بـر  شان می دهد او برصد روایات او در کتب اربعه نیز ن

  روایت از محمد بن سنان دارد. 54قرشی (ابوالبختری) و وهب 

وهب بن وهب که دارای منصب قضاء از طرف هارون الرشید بوده با عبـاراتی چـون   

ضعیف «، و )1155رقم  به، 430ی،(نجاش »کان کذاباً و له احادیث مع الرشید فی الکذب«

کذاب عامی اال ان له عن جعفـر بـن   «و )303(طوسی، فهرست،» ا ینفرد بهالیعول علی م

توصیف شده و دفاع از وی سخت )1/100ابن غضائری،( »محمد احادیث کلها ال یوثق بها

رسد اما روایات برقی از او در حیطه عقاید به عدد انگشتان یک دست هم نمی .نمایدمی

  و عمده روایاتش در حوزه فقه است. 

جنجالی محمد بن سنان و قضاوتهای چندگانه اصحاب رجال نسبت بـه او  شخصیت 

نیز معروف است. وجود روایات غیبت در میراثی که محمد بن خالد برقی از محمـد بـن   

آفریند که احتمال انتساب ضعف به سؤاالت و ابهاماتی را در ذهن می سنان نقل کرده نیز

  .بخشد او به جهت نقل چنین روایاتی را قوت می
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  گیری بر برقی گذشت.میزان قوت این انتساب برای خرده

  برقی و اعتماد بر مراسیل -3-3

. اسـت و از جمله نقاط ضعف وی شمرده را نیز ابن غضائری مطرح نموده نسبت این 

در توجیـه تـرجیح عالمـه مبنـی بـر      خویی  هللا آیتدر اهمیت این اتهام همین بس که 

فرمایش نجاشی معتقد است، کالم نجاشی تصریح در پذیرش قول شیخ و عدم اعتناء به 

ضعیف فـی  «تضعیف او نیست و به جهت اعتماد او بر مراسیل و نقل روایات ضعیف او را 

 ماند.گیرد توثیق شیخ بدون معارض باقی میخوانده است. و آن گاه نتیجه می» الحدیث

  خواهیم پرداخت. به دو محوریاد شده اتهام این در مقام پاسخ به  )16/67 خویی،(

  

  قوت اتهام اعتماد بر مراسیلمحور اول: 

ـ   در رابطه با بزرگانی از اصحاب امامیه از جمله محمـد بـن ابـی عمیـر     نتساباین ا

محمد بن برقی، بن محمد خالد  ، احمدـ داریم وجود اِسناد در مراسیل او قطع به گرچه 

  جمهور نیز مطرح شده است.اشعری و حسن بن محمد بن احمد بن یحیی بن عمران 

در فهـم و نقـل احادیـث    راوی اعتماد بر مراسیل اگر به عنوان یک منهج اجتهـادی  

باشد، نمی تواند به عنوان ایراد بر راوی مطرح شود. عالوه بر آنکه تصـریح بـه ارسـال از    

محمد بـن حسـن بـن زیـن الـدین      جانب راوی، اشکال تدلیس را نیز مرتفع می سازد. 

   در این باره می نویسد: »استقصاء االعتبار« نویسنده ه.ق)1030(ت

رسد که اعتماد بر مراسیل شایسته قدح شـمردن نیسـت،   گاهی به ذهن چنین می«

که گفته شـود مـراد از اعتمـاد بـر     چرا که مرجع این اعتماد اجتهاد راوی است. مگر آن

رود و موجـب  یمراسیل، نقل مرسل روایت بدون بیان است که نوعی تدلیس به شمار مـ 

گوییم علماء درایه روایت بر اساس اجازه را بـدون آوردن لفـظ   قدح اوست. در پاسخ می

اند. پس مضر بودن ارسال در حق راوی از بر اسـاس شـیوه خـاص او    اجازه جایز شمرده

  )49و  1/48( ».باشد محل تأمل است

ــد     ــادکرد محم ــام ی ــابش و هنگ ــددی از کت ــه را در مواضــع متع ــن نکت ــن وی ای   ب

و  96و  95/ 1، همو( نماید.نیز محمد بن احمد اشعری تکرار میخالد و پسرش احمد و 

مخـل بـه صـحت    اعتمـاد   ارسال را بـا قـوت احتمـال   طبق این اندیشه ـ که  پس  )3/8

و صحت انتساب به معصوم ـ تأمین اعتماد بر صدور یعنی ـ  بیند ـ هدف اتصال سند نمی
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راویان نیست، بلکه شیوه گروهـی از ایشـان را نشـان     گیریاین به معنای سهل .شودمی

  دهد.می

  

  حجم ارسال در تراث برقیمحور دوم: 

آورده شـده  برای نقـد اتهـام ارسـال    ، ترین منابعدر مهممرسالت برقی  1در جدول 

  است.
  1جدول 
  

  منبع

مجموع 

روایات 

  برقی

مرسالت 

  برقی

اعتماد بر 

مراسیل 

  دیگران

  حوزه ارسال

  درصد
  اخالق  فقه  عقاید

  % 21/0  *      2  2  868  محاسن

  % 5/4  1  10  13  11  14  544  کافی

  % 19/2    *    3  5  364  تهذیب

  % 09/3      *  1  2  97  بصائر

  

مطالعه روایات محمد برقی نشان می دهد او در همه مواردی که ارسال حدیث کرده 

پـس ارسـال او    آورده اسـت. » عمـن حدثـه  «و » عمـن ذکـره  «، »رفعه«از الفاظی همچون 

  تواند مصداق تدلیس باشد.  نمی

  دهـد بیشـترین حجـم گـزارش ارسـال      مالحظه جدول فوق نشان مـی عالوه بر این، 

ــه  ــافی اســت ک ــیم     در ک ــاهیم آن تنظ ــات و صــدور مف ــحت روای ــرض ص ــر ف   خــود ب

  شده است.

بـر برقـی، انعکـاس    دهـد دو اتهـام عمـده    بندی مباحث پیش گفته نشـان مـی  جمع

ندارد. گرچه همین اتهامات ـ به ویژه نقل از ضعفاء ـ جایگاه او را نزد   منابع فراگیری در 

  هم طرازانش تضعیف کرده است.

و گونه نقل مستقیم و در کتب اربعه عمده برقی حجم روایات احمد اشعری از مشایخ 

  منعکس شده است. 2با واسطه او در جدول 
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  2جدول 
  

روایات   نام راوی

بی 

  واسطه 

واسطه روایات با 

  اشعری از وی

نام   

  راوی

روایات 

بی 

  واسطه

روایات با واسطه 

  اشعری از وی

واسطه 

  برقی

واسطه   دیگران

  برقی

  دیگران

وهب بن 

  وهب

محمدبن     -  11  -

  سنان

352  9  22  

نضر بن 

  *1سوید

قاسم بن     243  47  3

  عروه

-  34  28  

عبدهللا 

  بن مغیره

محمدبن     55  31  11

  عمیرابی

420  19  105  

  

و حسین بن یزیـد   ن قاسم بن عروهتوجه به آمار فوق و دقت در تراث راویانی همچو

نوفلی که کامالً فقهی است و مقایسه آن با تراث شخصیتی همچون وهب بن وهب نشان 

از اختالفات عقیدتی میان برقی و جریانی است کـه احمـد اشـعری بـه آن تعلـق دارد.      

بسـیار قـوی مـی نمایـد کـه       گاندر ذهن نگارنداین نتیجه مقایسه آمار دو جدول فوق 

اعتماد شخصیتی همچون احمد اشعری در میراث عقیدتی نیز بـر پیـروی از خـط فقـه     

 در 2این ادعا در بازخوانی احادیث اشـعری  .پردازدمینیز مداری است که به نقل عقاید 
                                                        

انـد بـا مالحظـه طبقـه ایشـان      شدهمشخص  *. نقل مستقیم اشعری از راویانی که با عالمت 1
 اند.ممکن نیست. محققان احتمال واسطه حسین بن سعید را قوی دانسته

رسد، به باور بسیاری از محققان عنوان احمد بن محمد در . ذکر یک نکته ضروری به نظر می2
صدر روایات کتاب بصائر منصرف به احمد بن محمد بن عیسی اشعری است نـه احمـد بـن    

بیننـد.  خالد برقی، چه آنکه برخی اشهر و اظهر را در انصراف به احمد اشعری میمحمد بن 
   ) سه دلیل در این میان قابل ذکر است:98(کنی، 

نماید، در حالی که فراوانی الف) اثبات روایت مستقیم احمد برقی از حسین بن سعید مشکل می
ورد. (این عـدد بـالغ بـر    خنقل احمد بن محمد از حسین بن سعید در بصائر به چشم می

  مورد است) 188
ب) اصرار بر تعبیر از احمد برقی به احمد بن ابی عبدهللا و احمد بن محمد بن خالد در اسـناد  

شود، این در حالی است که فراوانی نامکرد احمد اشعری بـا احمـد بـن محمـد و     دیده می
  احمد بن محمد بن عیسی است.
سازد قرینه تمییز را ذکر کنند پس عدم قرینـه  را ملزم میج) اشتراک در عصر و طبقه، راویان 

  نشانه انصراف به راوی مشخص است. 
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ت او از مشـایخ اشـعری در بصـائر و عـدد روایـا      شود.کتاب بصائر الدرجات نیز دیده می

  منعکس شده است. 3در جدول  ایشان
  3جدول
  

  نام راوی  ردیف
عدد 
  روایات

  نام راوی  ردیف    درصد
عدد 
  روایات

  درصد

1  

حسین بن 

سعید 

  اهوازی

  18/2  11  ابن ابی عمیر  8    3/36  183

2  
علی بن 

  حکم
63  5/12    9  

عمر بن 

  عبدالعزیز
12  38/2  

3  
حسن بن 

  محبوب
33  54/6    10  

محمد بن 

  بزیع اسماعیل
9  78/1  

4  
محمد بن 

  برقیخالد 
31  15/6    11  

حسن بن علی 

  وشاء
8  58/1  

5  
بن محمد

  سنان
24  76/4    12  

عبدهللا بن 

  حجالمحمد 
7  38/1  

6  
بن احمد 

  ابی نصر
16  17/3    13  

علی بن 

  نعمان
7  38/1  

7  

حسن بن 

علی بن 

  فضال

14  77/2    14  

-راویان کم

 روایت و

محتمل 

 51شتراک (

  عنوان)

86  06/17  

دهد اشعری برای دسترسی بـه روایـات   توجه به عناصر ابتدایی این جدول نشان می

ای باشـد، بـه   شخصیتشان خالی از هرگونه شـائبه اعتقادی مسیری را برگزیده است که 

دارنـد، نقـل    1% روایاتش را از سه نفر اول که وثاقت بی معارض55ای که افزون بر گونه

   کرده است.

                                                        

. البته به جز نظری که خود او راجع به روایات حسن بن محبوب از ابو حمزه ثمالی داشت و از 1
  آن برگشت.
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گانه حسین بـن سـعید را   های معروف سیکتابنکته حائز اهمیت در این بین آنکه 

اند اما عبارت نجاشی در مورد طریقش به هم احمد اشعری و هم احمد برقی انتقال داده

های وی به واسطه احمد اشعری ـ که آن را طریق پذیرفته شـده اصـحاب و مـورد     کتاب

ساز سـکون اصـحاب بـر    نشان از عنصر سرنوشت )59، نجاشی( ـ کنداعتماد معرفی می

(طوسـی،   نیز حضور او در انتقال همه میراث محمـد برقـی   احمد اشعری و نقل او دارد.

دو نشان از وجـود   1و پرهیز از تعصبات بر فرض قوت انتساب به معصوم، )418فهرست، 

اختیـار او   دارد. یکی آنکه حجم عظیمی از میراث راویان شیعه و محدثان کوفه در نکته

روایات جریان فقه مدار بر خط بوده است و دیگر آنکه ـ در فرض اشتراک مفاد ـ طریق   

  دارد.نزد وی ترجیح فکری محمد برقی 

  بـا نگـاهی   باور نگارنده بر ایـن اسـت کـه مطـابق جـداول فـوق خـط مشـی برقـی          

  توار گروههای مختلف راویـان، بـر یافـت قـرائن اعتمـاد اسـ       ای به میراث حدیثی توسعه

  بینـد.   ای نمـی را خـرده متهمان به غلو  گشته و به همین جهت نقل میراث مورد اعتماد

در نقطه مقابل اندیشه احمد اشعری بر ستیزه و کنار نهادن آن بـه عنـوان   در حالی که 

. مراجعه به روایات برقـی از  کندانگشت اتهامی را از راوی دور می که هر اصل اولی است

اعـالم بـه تـراث    سازد چراکه برقی نیز مانند سـایر  نکته را واضح میوهب بن وهب این 

عقیدتی او اعتنا نکرده است و تنها دو روایت در اصول کافی و دو روایت در بصـائر از او  

نقل کرده است، اما نقطه مقابل او به میراث فقهی او توجـه داشـته و رد کلـی را پـیش     

  نگرفته است.

  

  میراث شناسی -4

، میـراث  یـک راوی  شاخصه های مهم در بازخوانی شخصیت روایی و کالمـی یکی از 

  شناسی اوست. 

هـای متنـوعی کـه    دهد او در هـر حـوزه  توجه به آثار محمد بن خالد برقی نشان می

یوم «نجاشی نیز در شخصیت شناسی او ذکر کرده، فعالیت علمی داشته است. سه کتاب 

 ورونـد  عناوین پرتکرار آثار اصحاب امامیه به شمار مـی حائز » الخطب«و » العلل«، »و لیلة

                                                        

وسـی،  . داستان اعراض او از روایات ابن محبوب و بازگشت از آن قرینه این مطلـب اسـت. ط  1

  .82؛ نجاشی، 512الرجال،معرفة اختیار 
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باشند. حضور او در علوم قرآن و تفسیر آن نیز بیانگر مباحث اخالقی و آداب و اعمال می

و » مکـة و المدینـه  «شود. کتـاب  شناخته می» التفسیر«و » التنزیل و التعبیر«با دو عنوان 

، 255و  254(طوسـی، فهرسـت،    حمو نقل کتب نصر بن مـزا » حروب االوس و الخزرج«

کند و عبارت نجاشـی کـه او را   از تسلط وی بر مباحث تاریخی حکایت می )773 رقم به

نیز نگارش کتاب در موضـوع   خواند، مؤید این مطلب است.می» حسن المعرفة باألخبار«

ز رود ـ نشـان ا  ـ که از عناوین منحصر به فرد در آثار بـه شـمار مـی   » علم الباری«دقیق 

  تبحر وی در مباحث عمیق عقیدتی دارد.

در این بخش ضمن بررسی حضور محمد بن خالد برقی در انتقال میراث شـیعه بـه   

عنوان مالکی در انعکاس حضور او در تدوین منابع و جوامع، به مطالعـه و دقـت میـزان    

  روایات و تنوع آن در منابع حدیثی ـ کالمی شیعه خواهیم پرداخت.

  تقال میراث شیعیحضور در ان -4-1

قابل توجه اسـت. فهرسـت   حضور گسترده وی در انتقال میراث صاحبان آثار شیعی 

بابویه و ابن بطه مجاری انتقال این حضور به دو فهرست مشهور در دسترس ابن ابوغالب، 

ما یعنی نجاشی و طوسی هستند. شمارگان راویان وصاحبان آثاری که محمـد برقـی در   

 49نفر و در فهرست طوسی  34قم حضور داشته، در نجاشی بالغ بر انتقال میراثشان به 

  در برمی گیرد. قابل توجهی از بزرگان اصحاب را شمار نفر است که

  نقل میراث راویان ثقه -4-2

میراث معتبر شـیعه در مجموعـه روایـات یـک راوی و اهتمـام وی بـر نقـل        انعکاس 

در این بخش به بررسی شخصیت و افزاید. مصنفات بزرگان مورد وثوق بر اعتبار وی می

-پردازیم که برقی در طریق نقل آثار ایشان قرار دارد و از جانب مهـم میراث راویانی می

هـ) تصریح به وثاقـت او   450ـ  372ترین راوی پژوه شیعه یعنی احمد بن علی نجاشی (

رغم دو ه علیشده است. نکته قابل توجه اینکه در بررسی راویان به کسانی توجه شده ک

و برقی در طریق نقـل روایـات و    خصیصه فوق دارای حجم معتنا بهی از روایات هستند

-. سپس به میزان روایات محمد بن خالد برقی از ایشان مـی کتب همه ایشان قرار دارد

این از تر آنکه پردازیم تا حجم روایات او از ثقات روایت و تألیف شناخته شود. نکته مهم

عکاس میزان توجه خاص صاحبان جوامع بـه میـراث مـورد اعتمـاد او نیـز      گزارش به ان

  خواهیم رسید.
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 حدید بن حکم ـ أ

است و کتاب او را محمـد برقـی نقـل کـرده اسـت.       (ع)همه روایات او از امام صادق

های کم روایتی اوست. خواند. متکلم بودن وی از نشانهمی» ثقة وجه متکلم«نجاشی او را 

او در کافی به نقل از احمد اشعری و احمد برقی اما نه به واسطه محمد همه هفت روایت 

  بن خالد منتقل شده است.

 زکریا بن آدم بن عبدهللا ـ ب

او کنـد.  معرفی می »(ع)ثقة جلیل عظیم القدر و کان له وجه عند الرضا«او را نجاشی 

بیشـتر  د. شـو به عنوان راوی کم روایت شناخته مـی منصب وکالت، نیز به جهت تصدی 

است اما محمد بن خالد در طریق کتاب مسـائل او از ایشـان    (ع)روایات وی از امام رضا

  روایت او در کافی را برقی نقل کرده است. 8روایت از  3نیست، و تنها 

 سعد بن سعد األحوص ـ ت

را محمد بن خالد نقل فقهی است. او نیز ثقه است و بیشتر روایاتش  سعدغالب تراث 

روایت  44روایت از مجموع  26روایت سعد در کافی،  33روایت از  25 است. برقیکرده 

، عبـاد  نقل کرده است. تنها در کتاب بصائر از ویروایت  2، و در محاسن در تهذیب وی

  نقل کرده است. روایت از سعد 17بن سلیمان گوی سبقت را از برقی ربوده و  

 عبدالملک بن هارون بن عنتره ـ ث

ارت بلندی توثیق شده است، اما مشکلی در او باعث شده هـیچ انعکاسـی از   او با عب

قـاً  کوفی ثقة عین، لـم یکـن متحق  «روایات او در کتب اربعه نباشد. به تصریح نجاشی او 

ز وی را در کتب خـویش آورده اسـت.   برقی امعرفی شده است. صدوق دو روایت » بأمرنا

اسـت  » ر و الفتنة و األرزاق و األسعار و اآلجالباب القضاء و القد«روایت اول در توحید و 

در روشـن   (ع)که حکایت از اصرار راوی بر فهم قدر و هدایت قدم به قدم امیرالمـؤمنین 

روایـت از او در کمـال    )3، ح365(صـدوق، التوحیـد،    ساختن حقیقت قدر برای اوست.

مال الـدین و تمـام   (صدوق، ک .دارد (ع)داللت بر جمع کماالت انبیاء در امام علی الدین

   )1/25النعمه، 

دهد، برقی ضـمن توجـه بـه شخصـیت عبـدالملک      مالحظه این دو روایت نشان می

کند که پذیرش آن اگر به تنزیه وی منجر نشود، بـه حکـم اقـرار    روایاتی از وی نقل می

مخالف خالی از اشکال است. این خود نشان از دقت برقی در تعامل بـا میـراث حـدیثی    
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توان به معناداری روایت او از ضعیفانی همچـون وهـب بـن    از همین جا میراویان دارد. 

  وهب نیز پی برد.

 قمیعلی بن محمد ابوقتاده  ـ ج

ــات وی در کتــب اربعــه بــه   ــات روایــت    41اگرچــه عــدد روای ــا احتســاب روای   ـ ب

   رسـد امـا برقـی تنهـا یـک رویـات از او در کتـاب مجـالس دارد. احمـد         مـی تکـراری ـ   

  روایــت در مجــالس شــیخ از  7روایــت از او در کتــب اربعــه و احمــد برقــی  2اشــعری 

  در اختیـار او بـه جهـت     یـاتِ اگیرد که رواند. این احتمال در ذهن قوت میاو نقل کرده

  هم طبقه بودن با محمد بن خالد از طرق دیگـری بـه دسـت وی رسـیده و نقـل شـده       

  باشد.

 زدیبن ابراهیم ا عمرو ـ ح

روایت در کـافی   3در حق وی با مالحظه کم روایتی او و گزارش » کوفی ثقة« عبارت

  نشان از اعتنای او به راویان ثقه اما کم روایت دارد.روایت در محاسن از جانب برقی  2و 

 خزازاحمد بن نضر  ـ خ

 5روایت او در محاسن را محمد بن خالد نقل کرده است، اما هـیچ یـک از    12تمام 

روایت از احمد دارد  6بصائر را وی نقل نکرده است. در کتاب شریف کافی او روایت او در 

 33روایت محمد بن عبدالجبار وابراهیم بن هاشم بیشتر است. ناگفته نماند  4که از عدد 

  روایت او در این کتاب را محمد بن سالم که مصاحب او بوده نقل کرده است.

 جهمهارون بن  ـ د

کنـد. وی کـه   روایت او در محاسن را نقل می 13وایت از ر 12محمد بن خالد برقی 

روایتش  25حدیث از  12خوانده شده است و صبغه روایاتش اخالقی است » کوفی ثقة«

  را برقی نقل کرده است.

 بختریحفص بن  ـ ذ

اکثر روایات او را که اصلی کوفی دارد و در بغداد رشد یافته محمد بن ابی عمیر نقل 

روایت برقی از او در محاسن و نیز تنها روایتش در بصائر به واسطه ابن  7کرده است. هر 

علی بن ابراهیم عن ابیه «ابی عمیر است. مرحوم کلینی در نقل احادیث حفص بر طریق 

روایـت او را بـا    122روایت از مجموع  79اعتماد کرده است و تعداد » عن ابن ابی عمیر

  این سند آورده است.
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 سدیخلف بن حماد ا ـ ر

ـ که بیشتر فقهی اسـت ـ   حجم گسترده روایات او  خوانده شده و  »کوفی ثقة«او نیز 

به واسطه محمد بن خالد، محمد بن سنان و عمرو بن ابراهیم منتقـل   در منابع حدیثی

روایت در امالی صدوق  7روایت در بصائر،  6روایت از او در محاسن،  8شده است. برقی 

  روایت او ـ در کافی از خلف بن حماد دارد.  45روایت ـ از مجموع  26و 

 صیرفی نضر بن سوید  ـ ز

کـوفی ثقـة صـحیح    «رود و نجاشـی او را  وی از اجالء اصحاب امامیه بـه شـمار مـی   

و رواه محمـد  «است:  یکی از دو طریق شیخ به کتاب او به این شرح خواند.می» الحدیث

سعد (بن عبـد هللا) و الحمیـری و   بن علی بن الحسین عن أبیه و محمد بن الحسن عن 

محمد بن یحیى و أحمد بن إدریس عن أحمد بن محمد عن أبی عبـد هللا محمـد بـن    

ویژگی این طریق آن است  .»خالد البرقی و الحسین بن سعید جمیعاً عن النضر بن سوید

عمـده و برجسـته قـم در آن حاضـر هسـتند.       مشایخ که تعداد قابل توجهی از سه نسل

امتیاز این طریق آن است که هم برقی و هم حسین بن سعید در آن حاضر این عالوه بر 

  هستند و انعکاس و اقبال به هر کدام از این دو در مجامع حدیثی قابل بررسی است.

روایت نضر بن سوید را به واسطه محمد بـن خالـد    54روایت از مجموع  46محاسن 

طریق حسین بن سعید تکیه بیشتری گزارش کرده است. این در حالی است که بصائر بر 

روایت مشـترک بـین ایـن دو (بـا      3روایت برقی و  5روایت او در مقابل تنها  34دارد و 

شـود و  عطف برقی و حسین بن سعید) قرار گرفته است. در کافی نیز این آمار تکرار می

در حـالی کـه    1سـند جـای دارد،   19سند و به همراه حسین بن سعید در  25برقی در 

چه سـهم سـایر راویـان بسـیار     سند حضور دارد.گر 133سین بن سعید به تنهایی در ح

در اسـت.  علی بـن مهزیـار و ابـن ابـی عمیـر      م بن هاشم، و ابراهیکه از آنِ است  اندک

  روایت از نضر بن سوید دارند. 11روایت و برقی تنها  327تهذیب نیز حسین بن سعید 

                                                        

احمد بن محمد عن الحسین بـن  «. در دو مورد استثنایی سند روایت بصائر این چنین است: 1
احمد بن محمد عن الحسین بن سعید عـن محمـد   «، »سعید عن البرقی عن النضر بن سوید

ابی عن محمد «االعمال ) همچنین سندی در ثواب 30و  345». (بن خالد عن ایوب بن الحر
بن یحیی عن الحسین بن اسحاق عل علی بن مهزیار عن الحسین بن سعید عن محمـد بـن   

) مالحظه این نکته که روایـت از  134(باب ثواب من ترک الذنوب، » خالد عن ابی المغیرة ...
بـه  » و«تالمیذ و مشایخ مشترک حسین بن سعید و محمد بن خالد است احتمـال تصـحیف   

  کند. ا در ذهن تقویت میر» عن«
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 حلبی یحیی بن عمران  ـ س

  ثقــة ثقــة «ی ایــن راوی بــزرگ شــیعه کــه نجاشــی او را بــا عبــارت  میــراث حــدیث

  کنـد بـه واسـطه نضـر بـن سـوید       در حد اعالی پـذیرش معرفـی مـی   » صحیح الحدیث

ــام دو راوی      ــا عطــف ن ــه او ب ــت ب ــق فهرس ــر، طری ــت. همچــون نض ــل شــده اس   منتق

ــی شــناخته مــی    ــد برق ــن ســعید و محمــد بــن خال ــزرگ یعنــی حســین ب   شــود. از ب

  روایــت و ســهم  57روایــت یحیــی در کــافی ســهم حســین بــن ســعید  120مجمــوع 

  است که همگـی بـه واسـطه نضـر بـن سـوید گـزارش شـده اسـت.           42محمد بن خالد 

  روایـت برقـی یحیـی بـن عمـران بـه واسـطه نضـر بـن سـوید بـه             31در محاسن نیـز  

  ایـت دارد،  رو 15روایات حسین بن سـعید بیشـتر اسـت و    خورد، اما در بصائر  چشم می

روایت از یحیی به واسـطه نضـربن سـوید نقـل      5و مشترکاً  8در حالی که محمد برقی 

  اند.کرده

 جهنیحماد بن عیسی  ـ ش

  مسیر اصلی انتقال تراث حماد بن عیسی بـه قـم ابـراهیم بـن هاشـم اسـت. حمـاد        

  روایـت را بـه واسـطه ابـراهیم      572اسـت  » کان ثقة فی حدیثـه صـدوقاً  «بن عیسی که 

   42روایـت، احمـد اشـعری     90بن هاشم به قم منتقل کرده است. فضل بن شـاذان بـا   

  هـای بعـدی جـای    روایـت در رتبـه   10روایت و علی بن مهزیار و محمـد بـن خالـد بـا     

  ایـن   کنـد. دارند. گستره نقل روایات او در تهذیب نیز از الگویی مانند کافی پیـروی مـی  

  دیگـری اسـت. در محاسـن محمـد      هال به گوندر حالی است که در محاسن و بصائر رو

روایـات او را بـه خـود اختصـاص     روایت بیشترین حجم نقـل   12و احمد با  44برقی با 

  و محمـد بـن عیسـی     19، حسین بن سعید با 28در بصائر عباس بن عروف با  .اند داده

   انـد. ایـن در حـالی اسـت    روایت حجم عمده روایات حماد بن عیسی را نقل کـرده  7با 

که جمیع احادیث و مصنفات عباس بن معروف را احمد بن خالد به فهرسـت ابـن بطـه    

  رسانده است.

 عبدالرحمن بن ابی نجران  ـ ص

ایشان که گویا از نسل متأخر راویانی است که برقی کتابش را روایت کرده است، بـا  

. قـرار دارد  در قلـه وثاقـت  » ثقة ثقة معتمداً علی ما یرویه، له کتـب کثیـرة  «عبارت بلند 

اند و تنها یک روایت از او در کتاب محاسن به میراث او را بیشتر شاگران برقی نقل کرده
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روایت، حسین بن سعید بـا   136نقل برقی گزارش شده است. در کافی احمد اشعری با 

   روایت از عبدالرحمن دارند. 28روایت و احمد برقی 31

  

  نتیجه

محمد بن خالد در مسیر نقل میـراث ثقـات    دهدراویان نشان می شرح حال بررسی

ن مرازم بن حکیم، مطلب بـن  عجلی، محمد بهمچون قاسم بن برید بن معاویه  دیگری

و ایوب بن حر جعفی نیز قرار دارد که به جهت حجـم کـم    ، یوسف بن عقیلزهریزیاد 

  سازد.روایات جمع بندی و مقایسه را دشوار می

  

  :دهدان میگانه فوق نشآمار راویان چهارده

برقی از دو حیث مورد توجه بوده است یکی به جهت اعتمـاد بـر طریقـی کـه      الف)

میراث راویان را منتقل کرده است و دیگری به جهـت اخـذ روایـات و گنجانـدن آن در     

مصادر اولیه و اصلی حدیث. گرچه در برخی موارد مثل مقایسه او با حسین بن سعید در 

گرچـه ایـن اعتمـاد     گیـرد. نقل از حسین بن سعید قوت می اعتماد ،روایات کتاب بصائر

   تواند معلول عوامل متعددی باشد.می

  در این بررسـی برجسـتگی شخصـیت محمـد بـن خالـد در کنـار حسـین بـن           ب)

ترین مجاری انتقال میراث این بزرگان مشهود سعید و ابراهیم بن هاشم به عنوان اصلی

  است. 

 ،دهـد نیز این بررسی و جمع روایاتی که ایشان از ثقات ذکر شده دارد نشان می ج)

ادعای روایت از ضعفاء به معنای حجم گسترده روایت از ضعیفان و یا روایت از ضـعفای  

باشد که  تواند معطوف به روایت او از راویان ضعیف انگشت شمارمتعدد نیست و تنها می

قابل مقایسه نیست. بحث از این مسـأله کـه روایـت از     در قیاس با حجم روایت از ثقات

   ای خاص بوده گذشت.ضعفاء طبق اندیشه

  حضور در منابع روایی شیعه -4-3

ـ فقهـی و  در مصادر مهم روایی شیعه حضور برقی بـه عنـوان اندیشـمندی کالمـی      

در این بخش به رصد روایات او در کتابهـای کـافی، محاسـن،     می شود. قلمداداخالقی 

بصائر، آثار صدوق و تهذیب و استبصار می پردازیم و ضمن مقایسه آمار ایـن منـابع بـه    
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ترسیم جایگاه و شخصیت او نزد صاحبان مهم ترین منابع عقیدتی، فقهی و اخالقی اولیه 

  شیعه خواهیم پرداخت.

 روایات برقی در کافی -4-3-1

سند از روایات کتاب شریف کـافی حضـور دارد. تفکیـک روایـات او در      544ی در و

  است. 4جدول مجلدات کتاب به قرار 

  4جدول 
  

  موضوع  جلد
تعداد روایت 

  برقی
  درصد  مجموع روایات

  %6/4  1488  68  توحید و حجت  1

  %1/5  2353  122  هایمان و کفر ـ العشر  2

  %9/2  1104  325  فقه  7 -  3

  %8/4  598  29  روضه  8

  

ــالق         ــه و اخ ــد، فق ــور او در عقای ــتره حض ــد اوالً گس ــی ده ــان م ــار نش ــن آم   ای

  منتشر است. ثانیـاً مقایسـه روایـات عقیـدتی او در بصـائر و کـافی از طرفـی و روایـات         

ــذیب از طــرف دیگــر  ــافی و ته ــه دســت    فقهــی او در ک ــه هــم را ب ــک ب   آمــاری نزدی

   امـا  هـای متنـوع صـاحبان آن دارد.    دهـد کـه بیـانگر جایگـاه خـاص او در اندیشـه      می

  کـه حضـور او   علـی رغـم آن   تـوان اخالقـی دانسـت.   ، چهره غالـب او را مـی  در هر حال

  بنـدی   آوری و دسـته رنـگ اسـت، جمـع   در کتاب التوحید و کتاب فضل العلم بسیار کم

  دهـد در اکثـر عنـاوین مهـم کتـاب الحجـه روایـات او مـنعکس         این روایات نشـان مـی  

  است.

  1روایات برقی در محاسن -4-3-2

  % روایات کتاب محاسن به نقل احمد از پدرش است.25توان ادعا کرد بالغ بر می

معـادل   روایت جلد اول محاسن حضـور دارد کـه   1071سند از مجموع  284در  او

در جلد دوم نیز آمار بـه همـین ترتیـب اسـت.      % روایات آن را تشکیل می دهد.51/26

  .آمده است 5ب مختلف این مجلد در جدول حضور او در ابوا

                                                        

  . مقصود اجزائی از کتاب محاسن برقی است که تا زمان ما باقی مانده است.1
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  5جدول 
  

  عنوان کتاب
تعداد کل 

  روایات

تعداد روایات 

  محمد برقی
  درصد

  %70  91  130  العلل

  %23  163  39  السفر

  %42/25  257  1011  المآکل

  %21  25  119  الماء

  %12/12  4  33  المنافع

  %71/24  44  178  المرافق

  

حجم روایات در کتاب العلل است که می تواند متأثر از نقاط حائز توجه در این آمار 

بـه چشـم مـی    » کتاب العلـل «از این نکته باشد که در زمره تألیفات محمد برقی عنوان 

  خورد.

  الدرجات روایات برقی در بصائر -4-3-3

 10سند از روایات بصائر الدجات صفار حضور دارد که از این بین  97او مجموعاً در 

عبـدهللا عـن   احمد بن ابی روایت با عناوین احمد یا  5روایت با عنوان محمد بن خالد، 

روایت با عنوان البرقی یافت می شود. با لحاظ عدد روایات کتاب بصـائر کـه    82ابیه، و 

  % می رسد.15/5ار نقل روایات او در این کتاب به روایت معرفی شده آم 1881

  روایات برقی در آثار صدوق -4-3-4

  اوج حضور برقی در میـراث حـدیثی شـیعه در منـابع مدرسـه قـم و بـه ویـژه آثـار          

  صدوق است. حجم گسترده روایات او نه تنها از محمـد بـن خالـد برقـی بلکـه خانـدان       

  از طـرق قابـل اعتنـای ایشـان بـه واسـطه        او قابل توجه و اعتناست تا جـایی کـه یکـی   

  برقـی اسـت کـه چهـار نسـل از      هللا بن احمـد بـن ابـی عبـدهللا     علی بن احمد بن عبد

دهد صدوق به دست خط احمد بن محمد گیرد. شواهد نشان می این خاندان را دربرمی

دسترسی مستقیم داشته است و شرح برخی روایات در معانی االخبار را به وی منتسب 

  وده است.نم
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  تعداد روایات برقی در تألیفات صدوق به قرار زیر است:

 34روایـت، معـانی االخبـار     38روایت، علل الشرایع  69الخصال روایت،  70مالی اال

 18 هالـدین و تمـام النعمـ    لکمـا روایـت،   28ثواب االعمال،روایت،  28روایت، التوحید 

روایت که غالباً به روایت فرزندش  298مجموع این  روایت. 13روایت، عیون اخبار الرضا

  اعتنای خاص صدوق به اوست. احمد در کتب صدوق انعکاس یافته، نشان 

یعنی جابر  کتاب من الیحضره الفقیهمشیخه  روایت پر و مهم راوی هفت طریق دراو 

ن حسن بفضیل بن یسار، عبدهللا بن ابی یعفور، ثقفی، بن یزید جعفی، محمد بن مسلم 

برقـی تـراث   جمال حضور دارد. و صفوان بن مهران  جعفی، عمرو بن شمر صیقل)زیاد (

این بزرگان را از طریق پسرش احمد منتقل کرده است. (صدوق، من ال یحضـره الفقیـه،   

نیز در طریق راویان دیگری همچون ابوبصیر، حکم بن  )436، 427، 424، 441، 424/ 4

عد، علی بن نعمان بن سن عمرو احمر، سعید نقاش، اعیل بن رباح، سلیمان بحکیم، اسم

ماصر و اسماعیل بن عبدالعزیز، ایوب بن حر، عبدهللا بن حماد انصاری عمر بن قیس بن 

روایت کتاب من الیحضره الفقیه به چشم  10عالوه بر این نام وی در  1مهران قرار دارد.

  .است (ع)می خورد که از جمله آن مکاتبه وی با امام جواد

یه را احتساب روایات او و حضورش در مشیخه راویان پر روایت، عدد روایاتش در فق

  دهد.روایت نشان می 420بالغ بر 

  در چند کتاب نمایه روایات برقی -4-4

های شناخت جایگـاه راویـان مطالعـه پراکنـدگی روایـات او در ابـواب       یکی از مؤلفه

اد عقیدتی، فقهی و اخالقی است مختلف است. شخصیت محمد بن خالد برقی دارای ابع

و پراکندگی روایات او در بخش قبل مورد بررسی قرار گرفت. در قسمت پایانی مقاله به 

پردازیم تا از رهگذر آن به میو التوحید کافی  ،مطالعه انتشار روایات وی در کتاب بصائر

کرده آگاهی  منتقلدر حوزه عقاید در دو مصدر مهم روایی  هایی که اومفاهیم و سرفصل

  پیدا کنیم.

                                                        

. تذکر یک نکته ضروری است: شمارش روایت بر حسب مشیخه صدوق و سلسله اسنادی است 1
است که به راویان فوق ختم می شود و محمد بن خالد در آن جای گرفتـه و اال شـمارگان   

 فوق و حضور ایشان در دیگر طرق مشیخه آمار دیگری را به دست می دهـد. روایات راویان 
، 522، 518، 517، 490،511، 488، 442، 431، 428/ 4: صدوق، من الیحضره الفقیـه،    نک

531 ،532.  
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ـ به   بر حسب چاپ انتشارات اسالمیهـ مجموع روایت برقی در جلد اول کتاب کافی  

  رسد. پراکندگی این روایات به شرح زیر است:می 68 عدد

روایـت و کتـاب    18روایت، کتاب التوحیـد   14ایمان و کفر یک روایت، کتاب العلم 

  روایت. 35الحجه 

دهد که ایشان با نقل روایتی که تنها فاصله میان ایمان نشان میمطالعه این روایات 

  ه وصل این کتاب را بیان کرده است.حلق )33، ح28( داند،و کفر را کمی عقل می

در کتاب فضل العلم ایشان درباره فضیلت علم آموزی، حق عالم، بذل علم، نکـوهش  

و و لزوم پایبندی  ت و قیاسعلم بدون عمل، استعمال علم، منبع دریافت علم و نیز بدع

به سنت و شواهد کتاب روایت نقل کرده است. بی شک این مفاهیم عمده مطالب مطرح 

  )70، 69، 59، 49، 45، 43،  41، 37، 32 ن.ک:( رود.شده در این کتاب به شمار می

اما در کتاب التوحید وضع متفاوت است. ایشان علی رغم آنکه در بسـیاری از ابـواب   

  در سه حیطه مهم مباحث توحیدی روایتی از ایشان نقل نشده است.  رد اماروایت دا

ابوابی که ناظر به نفی تجسیم است اولین گروهی هسـتند کـه اثـری از روایـات      -1

   1شود.محمد بن خالد در آن دیده نمی

   2.گروه دوم ابواب مرتبط با اسماء و صفات هستند -2

ر، استطاعت و امر بین امرین از احادیـث  آخرین گروه در مباحث عدل، خیر و ش -3

   وی خالی است.

این در حالی است که در سایر مفاهیم اصلی همچون حدوث عالم، اطالق شـیء بـر   

خداوند، نهی از کالم درباره کیفیت، مشـیت و اراده و سـعادت و شـقاوت روایـات او بـه      

، 152، 150، 149، 141، 134، 133، 110، 92، 89، 82، 81 :  نــک( خــوردچشــم مــی

حضور خاص و پررنـگ او  » الیکون شیء فی السماء و االرض اال بسبعة«و در باب  )154

  قابل توجه است.

-ها در باب اعتقاد به رؤیت و جبر و تشبیه نسبت داده میبعید نیست آنچه به قمی

  ن ابواب باشد.شود، به جهت حضور کم رنگ برخی اصحاب در ای

                                                        

. این ابواب عبارتند از: ابطال رؤیت، التدرکه االبصار، نهی از صفتی غیر از آنچه خود را به آن 1
  نهی از جسم و صورت.خوانده است و 

  . صفات ذات، حدوث اسماء و معانی آن از جمله این ابواب است.2
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تـوان  گستردگی روایات برقی در کتـاب الحجـه کـافی بـه ترتیبـی اسـت کـه نمـی        

های اصلی بحث امامـت را خـالی از روایـات وی یافـت. از ابـواب      ها و سرعنوان مجموعه

ث تا ابواب مقامات قرآنی و والیـت  طبقات انبیاء و رسل و فرق میان رسول و نبی و محدَّ

ی شناخت جانشین و نـص بـر ایشـان و شـؤون و جایگـاه امـام و       هامؤلفه ائمه گرفته تا

، 177، 175 :  نک( شود.روایات غیبت در میراث حدیثی او در کتاب الحجه کافی یافت می

181 ،189 ،192 ،193 ،223 ،230 ،254 ،269 ،277 ،288 ،303  ،307 ،368 ،379 ،

کت و نتف من التنزیـل  باب فیه ن«حضور پررنگ او در  )455، ، 401، 398، 393، 390

بـه خصـوص    ـ که مشتمل بر روایات تأویلی آیات قرآن در حـق اهـل بیـت   » لوالیةفی ا

کم روایتی او در  و . مجموعاً هفت روایت)422، 417، 411 :  کن( است ـ (ع)امیرالمؤمنین

بـر  نقل کرده است ـ   (ع)ـ که تنها روایتی در نص بر امام صادق» االشارة و النص«ابواب 

  امامان از نکات حائز اهمیت در این بین است.

 شود و برقـی در نیز یافت می ای در کتاب بصائراین گستردگی با بسط قابل مالحظه

% ابـواب  79/41این حجم بالغ بر  باب کتاب بصائر روایت دارد. 189 باب از مجموع 79

شده متعدد اسـت و  ابواب ذکر در احادیث او  رقم بهگیرد. چه آنکه این کتاب را دربر می

النـوادر فـی   «و .» ما عند األئمة من سالح رسول هللا و آیات األنبیاء ..«ابوابی همچون در 

  بیشتر نیز هست.» األئمة و أعاجیبهم

در کتاب التوحید صدوق نیز روایات برقی بر نفـی تشـبیه و رؤیـت و نیـز تکیـه بـر       

خدایی بودن سرمنشأ آن به ای بودن استطاعت و روشن بودن استطاعت بندگان و حاشیه

همراه تأکید بر حفظ مصلحت بندگان در تمام پیشامدهای زندگی از جانب خدا اسـتوار  

   1گشته است.

  

  

  گیری نتیجه

 ،انتشار احادیث محمد بن خالد برقی در آثار متعـدد مدرسـه قـم و ابـواب مختلـف     

برقـی توانسـته اسـت فصـل     حکایت از جایگاه خاص او در استحکام ایـن مدرسـه دارد.   

                                                        

ان هللا تعالی الیفعل «و » االستطاعة« ، »ما جاء فی الرؤیة«، »التوحید و نفی التشبیه«: ابواب   . نک1
  ».بعباده اال االصلح لهم



 1391مجله پژوهشهای قرآن و حدیث، سال چهل و پنجم، شماره دوم، پاییز و زمستان   64

 

جدیدی در نگاه مدرسه قم به روایات باز کند. او و فرزندش احمد، بـا نگـاه نقادانـه امـا     

ایـن در حـالی اسـت کـه      اند،همراه با انصاف احادیث ضعفاء را دریافت و پاالیش نموده

هر متهم به ضعف و غلو صبغه بزرگان و سردمداران قم به شـمار   تحریم و حذفاندیشه 

رویکرد اصلی و غالب او مانند سایر بزرگان حدیث بر اعتماد و نقل میراث ثقـات  رود. می

استوار گشته است. به اعتقاد ما مدرسه قم این گفتمان را پذیرفته است و نقـل روایـات   

 ون محمد بن خالد شاهد این مدعاست.ضعفاء به واسطه ثقاتی چ
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