مقايسة تحليلي سه چاپ کتاب الرجال برقي
سيدعلي آقايي

*

شرح حال برقي

ابوجعفر احمدبن محمد بن خالد بن عبدالرحمان برقي ،مشهورترين فـرد از خانـدان برقـي اسـت.

محمدبن علي ،جد اعالي احمد برقي ،کوفي بود که به دليل شرکت در قيام زيـدبن علـي بـه دسـتور

يوسف بن عمر ثقفي حاکم وقتگونه ،دستگير و کشته شد و عبدالرحمان همراه فرزنـد خردسـالش از

کوفه گريخت و روانة قم شد و در روستاي برقرود سکونت گزيد .پدر احمد برقي ،ابوعبداهللا محمـدبن

خالد بن عبدالرحمان در همين روستا زاده شد و شهرت او و خاندانش به برقي از همين روست .پـدر و
پسر هر دو از راويان و دانشمندان مشهور اين خانداناند 1و گاهي براي تشخيص ايـن دو از يکـديگر،

پدر را »برقي کبير« و پسر را »برقي صغير« خواندهاند .برقي کبير از اصحاب امام کاظم ،امام رضـا و
امام جواد ـ عليهمالسالم ـ دانسته شده است ،هر چند با وجود کثرت روايات تنهـا دو روايـت از امـام

جواد ـ عليهالسالم ـ نقل کرده است .با توجه به اينکه او را از اصحاب امام هادي ـ عليهالسالم ـ ذکر

نکردهاند ،ظاهراً روزگار آن حضـرت را درک نکـرده يـا در سـالهـاي آغـاز امامـت وي )سـال (220
درگذشته است.

تاريخ دقيق والدت برقي صغير )احمدبن محمد( معلوم نيست .علماي رجال او را از اصحاب امام جـواد

و امام هادي ـ عليهماالسالم ـ دانستهاند .ولي در اسناد روايات منقول از او ،ذکري از ايـن دو امـام نيسـت.

تنها در روايتي آمده که برقي به عسکر )= سامرا( سفر کرده و در آنجا پيکي از جانب »رجل« نزدش آمـده

است که قرائن حاکي از آن است که مراد از »رجل« امام هادي ـ عليهالسالم ـ بوده است.

برقي نزد دانشمندان بسياري درس آموخت و از آنان روايت کـرد 2 .نگـاهي بـه مشـايخ روايـي او

نشان ميدهد که عمدة تحصيالت وي در کوفه بوده است 3 .روايت فراوان برقي از محـدثان بغـدادي
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نيز ميرساند که وي احتماالً همزمان با سفر به سامرا ،به بغداد هم سفر کرده است 4 .علمـاي رجـال،
برقي را به وثاقت و اعتماد ستودهاند .با اين همه در ميان مشايخ او راويان ضـعيف ديـده مـيشـوند.
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روايت وي از ضعفا و اعتمادش بر احاديث مرسل موجب شد که علماي معاصرش در قم بر وي خرده
گيرند تا جايي که احمدبن محمدبن عيسي ،رئيس قميان وي را از قم تبعيد کرد ولي پس از مدتي او را بـه

قم بازگرداند و از وي پوزش خواست و حتي در تشيييع جنازة برقي پابرهنه و بدون عمامـه حاضـر شـد تـا
رفتار پيشين را جبران کند .وفات برقي را  274يا  280ق ذکر کردهاند که دومي صحيحتر است.

احمد برقي در آثار حديثي جايگاه ويژهاي دارد .در کتب اربعه و ديگر کتب روايي شيعه ،احاديث او

بسيار است .کليني به واسطة »عده من اصحابنا« از وي روايـت مـيکنـد کـه عبارتنـد از :علـيبـن

ابراهيم ،عليبن محمدبن عبداهللا نوة دختري او ،احمدبن عبداهللا نوة پسري او و علي بن حسين.
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برقي کتابهاي بسياري نگاشته است که مهمترين آنها محاسن ،مرجع دانشـمندان بـوده اسـت.

فهرست عناوين اجزاي محاسن با تفاوتهايي در رجال نجاشي و فهرست شيخطوسي آمـده اسـت .از
اجزاي محاسن تنها يازده باب )= کتاب( باقي مانده که رسـالههـايي اسـت مشـتمل بـر احـاديثي بـا
مضامين کالمي ،اعتقادي ،اخالقي ،اجتماعي و مطالب ديگر .با توجه به فقدان بيشـتر اجـزاي کتـاب

نميتوان دقيقاً از محتواي آن آگاه شد ولي وجود عناوين رجـالشناسـي چـون »طبقـات الرجـال« و
عناوين تاريخي مانند »اخبار االمم«» ،تاريخ«» ،انساب« و »مغازيالنبي« در اين مجموعه و تنـوع
موجود در اسامي ديگر بابهاي آن از جمله» :الشعر و الشعراء«» ،النحـو«» ،النجـوم«» ،البلـدان و

المساحه«» ،االزاهير« )شکوفهها( ،افانين )هنرها(» ،الحيل« ،الطيره و جز اينها شکل دايرةالمعـارف
گونة آن را نمايان ميسازد .با وجود تصريح شيخ طوسي و نجاشي به اينکه تأليفات برقي منحصر بـه

محاسن نبوده است ،نميتوان اثار برقي را جز کتابهاي محاسن به يقيـينشناسـي کـرد .بـه عـالوه
معلوم نيست که آيا هيچ يک از کتابهاي نام برده شده در فهرست محاسن کتاب مستقلي نيـز بـوده
است يا خير.
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مؤلف رجال البرقي

کتابي به نام رجالالبرقي در دست است که برخي آن را به محمدبن خالد )برقي کبير( و بيشتر به

احمدبن محمدبن خالد )برقي صغير( نسبت دادهاند و به نام او نيز چاپ شده است .هر چند در اجـزاي

محاسن نامهايي چون »الرجال«» ،الطبقات« و »طبقات الرجال« ديده ميشود ،قرائني چنـد نشـان
ميدهد که اين کتابها بعدها تأليف شده و نوشتة عليبن احمد بنعبـداهللا ،از نوادگـان برقـي يـا بـه
احتمال بيشتر نوشتة پدر وي احمدبن عبداهللا ،نوة برقي است که به سـبب تشـابه اسـمي وي بـا نـام
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جدش به برقي نسبت داده شده است .البته ابن نديم يک کتاب الرجال هم به برقي پـدر نسـبت داده

است با اين توصيف »فيه ذکر من روي عن المرالمؤمنين عليهالسالم« 8بر فرض درستي اين نسـبت،
ممکن است اين کتاب همين باب از رجال البرقي موجود باشد که بعـداً نـوهاش آن را تکميـل کـرده

باشد .بنابراين با اينکه کتاب الرجال بنابر مشخور به برقي صغير نسبت داده شـده ،قـرائن و شـواهدي
هست که در صحت اين انتساب ترديد ايجاد ميکند:

1ـ اگر مؤلف کتاب رجالالبرقي را احمدبن محمدبن خالـد برقـي )برقـي صـغير( بـدانيم ،در ايـن

صورت در کتاب مواردي هست که داللت بر سماع يا نقل قول او از شاگردانش ميکند .مـثالً هنگـام

ذکر بعضي از عناوين نظير :عبيداهللا بن عبداهللا نخعي ،سليمانبن خالد بجلي و فضـيلبـن سـکره بـه
کتاب سعدبن عبداهللا بن ابي خلف اشعري قمي )متوفي  (301/229استناد شـده اسـت ،در حـالي کـه

سعد از احمدبن محمدبن خالد روايت کرده است؛ يعني برقي صغير ،شيخ سعد بوده است و اسـتناد بـه

کتاب شاگرد غريب مينمايد 9 .مثال ديگر :در عنوان عبداهللا بن جعفر حميري در بـاب اصـحاب امـام

حسن عسکري)ع( تصريح شده که از او اين روايت را شنيده است )سمعت منه بالفتح( .اين فرد همان
مولف قرباالسناد و شيخ قميان است که از احمدبن محمد برقي روايت ميکند و بنابراين برقي شيخ

او بوده و سماع از تلميذ معمول نيست 10 .البته در مصطلحالحديث عنوان روايت االکابر عـن االصـاغر

وجود دارد و کساني به تأليف کتاب در اين باره پرداختهاند .ولي همين عنوان و نگارش کتاب مسـتقل
از نادر و غريب بودن اين سنخ از روايت حکايت دارد.

2ـ در کتاب حاضر برقي پدر و پسر ،هر دو ذکر شدهاند بدون اينکه تصريح شده باشد که ايـن دو

با مولف کتاب چه نسبتي دارند؟ در حالي که متداول است که مصنف هنگام ذکر نام خود در کتاب ،به
اين موضوع اشاره کند.
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از اين قرائن چنين حاصل ميشود که اين کتاب تأليف برقي )پدر يـا پسـر( نيسـت بلکـه تـأليف

احمدبن عبداهللا بن احمد نوة برقي صغير و از مشايخ کليني يا عليبن احمد بن عبداهللا نتيجة برقـي و

استاد صدوق است .از آنجا که سعدبن عبداهللا اشعري و عبداهللابن جعفر از شاگردان برقي صغير بوده-
اند ،احتمال نخست قويتر مينمايد زيرا در اين صورت سعد و حميري معاصر پسرش عبداهللا بـوده و

در طبقة مشايخ نوه قرار ميگيرند که به سبب تشابه اسمي وي با نـام جـدش ،کتـاب وي بـه برقـي

صغير نسبت داده شده است.
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دربارة چاپهاي کتاب الرجال

چاپ نخست .کتاب الرجال نخستين بار در سال  1342ش 1383 /ق توسط سـيدکاظم موسـوي

مياموي و زير نظر سيدجاللالدين محدث ارموي تصحيح و همراه با رجال ابن داود از سوي انتشارات
دانشگاه تهران چاپ شده است 13 .تصحيح اين کتاب نخست بر مبناي سه نسخه صورت گرفته است

که دو نسخه مربوط به کتابخانة شخصي محدث ارموي )بـه تـاريخهـاي  1021و  1336ق( ،و يـک

نسخه از کتابخانة آيتاهللا مرعشي نجفي بوده است .مصحح پـس از اتمـام کـار تصـحيح بـه نسـخة

چهارمي دست يافته که مطالبي از آن را در استدراک کتاب آورده است ،هـر چنـد مشخصـات نسـخة
اخير را ذکر نکرده است.
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ويژگيهاي چاپ نخست:

روش تصحيح چاپ نخست ،انتقادي و مبتني بر نسخههايي است که در مقدمـة کتـاب بـه آنهـا

اشاره شده است .مصحح در پاورقي به نسخه بدلها اشاره کرده و چنانچه مطلبي را در مـتن اصـالح

کرده ،در پاورقي آن را متذکر شده و اگر در متن چيزي افزوده داخل قالب ] [ قرار داده و غالباً سبب
آن را در پاورقي توضيح داده است .مصحح همچنين در مواردي که در صحت متن نسـخههـا ترديـد
داشته ،يا آنچه در متن آمده با منابع ديگر متفاوت بوده است ،آن را در پاورقي ذکر کرده است.

عالوه بر اين ،مصحح با بهرهگيري از تنقيحالمقال مامقاني ،تهذيب االسماء نـووي ،اشـتقاق ابـن

دريد ،قاموس فيروزآبادي و خالصة عالمه حلي ضبط دقيق اسامي را نيز مشخص کرده است .برخـي

توضيحات دربارة اسامي يا معاني واژگان نيز از ديگر فوايد چاپ نخسـت اسـت کـه در پـاورقي آمـده

است.
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مصحح در متن کتاب اسامي را با نقطه از هم تفکيک کرده است و در پايان نيز بخشي با عنـوان

»اعالم الکتاب« تدارک ديده که فهرست اعالم کتاب است .در اين فهرسـت تنهـا اسـامي اصـحاب
معصومان ،به همراه رمز نام معصوم آمده و از ديگر اسامي مذکور در متن يا پاورقيها صرفنظر شـده

است .فهرست اعالم شمارهگذاري هم شده و نهايتاً به عدد  1451ختم شده است و از آنجا که مـوارد
تکراري در شمارش نيامده است حاکي از تعداد روات و ياران معصومان ـ علـيهمالسـالم ـ مـذکور در

کتاب برقي است.

چاپ دوم .اين کتاب مجدداً در سال  1419ق با تحقيق جواد قيومي اصفهاني از سـوي مؤسسـة
النشر االسالمي در قم منتشر شده است 16 .اين چـاپ مـزين بـه مقدمـهاي در شـرح حـال ابـوجعفر

احمدبن محمدبن خالد برقي و بحث دربارة انتساب ايـن کتـاب بـه وي اسـت کـه خـأل آن در چـاپ
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نخست ،محسوس است .با اينکه محقق به درستي در مقدمه تأکيد کـرده اسـت کـه انتسـاب کتـاب
رجال به برقي صغير )احمدبن محمد( نادرست است 17ولي اين مطلب در عنوان کتاب اعمال نشده و

همچنان در صفحه عنوان کتاب آمده است» :رجال البرقي ،تأليف الشيخ ابوجعفر احمدبن محمـد بـن

خالد برقي«؛ در حاليکه انتظار ميرفت اين موضوع دستکم با عبارت »منسوب به« يا نظيـر آن در

صفحه عنوان کتاب انعکاس يابد.

محقق در مقدمه تأکيد کرده است که براي تحقيق اين کتاب ،به نسخة جديدي دسـت نيافتـه و

چاپ جديد بر مبناي همان چهار نسخة پيشين صورت گرفته است 18 .اما در مقدمه هيچ اشـارهاي بـه
نحوة استفاده از نسخهها نشده است .با مقايسة اين چاپ و چاپ نخست به نظر ميرسد روش محقق

آن ،تصحيح قياسي بوده است ،به اين معنا که آنچه صـحيح دانسـته در مـتن آورده اسـت و البتـه در

اغلب موارد به نسخه بدلها نيز اشارهاي نشده است .مصحح چاپ نخسـت نيـز در مـواردي تصـحيح
قياسي انجام داده است ،ولي در پاورقي به آنچه در نسخهها آمده اشاره کرده و منبع و معيار تصـحيح

خود را نيز يادآور شده است .محقق چاپ دوم ايـن تصـحيحات را عينـاً در مـتن آورده بـيآن کـه در
پاورقي توضيح دهد .براي نمونه ،مواردي در زير آمده است:

 ،1419ص  :35عبيداهللا بن ابي رافع؛ قس  ،1383ص  ،4پاورقي  :9في النسخ عبداهللا و الصـواب

ما اثبتناه و هوالمنقول عن البرقي في الخالصه«...

 ،1419ص  :37عبداهللا و رباح ابنا الحارث من بکر بن وائل؛ قـس  ،1383ص  :5عبـداهللا و ربـاح

ابنا الحارث بن بکر بن وائل و پاورقي  :12الف :وابل بالباء و هو سهو .اقول :لعل اصحيح بنـا الحـارث

من بکر بن وائل و ان اتفقت المراجع علي ما اثبتناه.

 ،1419ص  :39نميله الهمداني؛ قس  ،1383ص  ،7پاورقي  :1الف :تميله بالتـاؤ المثنـاه الفوقيـه.

ب ،ج :عبله و الضبط من التنقيح.

 ،1419ص  :41حذيفه بن أسيد الغفاري؛ قس  ،1383ص  ،7پاورقي  :6النسخ اسد بـدون اليـاء و

)مصغرا(.
ً
صرح ابن جحر فياالصابه بفتح الهمزه و الظاهر من الممقاني ضمها

 ،1419ص  :41ابورزين االسدي؛ قس  ،1383ص  ،7پاورقي  :7الف :ابوزر بن ،ب ،ج :ابـوذرين و

کلها تحريف.

 ،1419ص  :47الحکم بت عتيبه؛ قس  ،1383ص  ،9پاورقي  :4النسخ :حکيم بن عيينه.

 ،1419ص 53؛ عيسي بن ابي منصور القرشي؛ قس  ،1383ص  ،12پاورقي  :11الف :محـرر ،ب:

محري ،ج مجري.
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مشابه موارد قبل ،دربارة عناويتي که مصحح چاپ نخست افـزودهاي داخـل قـالب ] [ در مـتن

آورده نيز ديده ميشود .بدين معنا که محقق چاپ دوم عيناً همان افزوده را )البته نه داخل قالب بلکه

به عنوان بخشي از متن( آورده است و در اين باره هيچ توضيحي در پاورقي نيست .براي نمونه:

 ،1383ص 13ـــ :14يــونس ]ابــن[ خــال ابــي المســتهل ،قــس  ،1419ص 57؛  ،1383ص 17

»يحيي بن ]ابي[ القاسم« .قس  ،1419ص 64؛  ،1383ص 17؛ عبدالمؤمن بن اقاسم اخو ابي مريم،

قس  ،1419ص 64؛  ،1383ص  :19اسماعيل بن ابي عبداهللا ،قـس  ،1419ص 67؛  ،1383ص :20
محمدبن اسحاق ابن يسار ،قس  ،1419ص 68؛  ،1383ص  :27آدم بن عبداهللا بن سـعد االشـعري،

قس  ،1419ص 80؛  ،1383ص  :27يکني ابا اسحاق ،قس  ،1419ص  .81ايـن مـوارد بسـيار زيـاد
است و در هر چند صفحه از کتاب يکي دو مورد ديده ميشود.

در مواردي هم که در پاورقي ،مطالبي ناظر به نسخهها آمده ،مراد محقـق دقيقـاً روشـن نيسـت.

مثالً عبارت کذا فيالنسخ بارها در پاورقيها تکرار شده است 19 .ظاهراً محقـق زمـاني از ايـن تعبيـر

استفاده کرده که در مورد آنچه در متن آورده ،ترديد داشته و به همين سبب در اغلب موارد بر مبنـاي

ديگر منابع و مراجع احتمال صحيحتر را ذک کرده است 20 .اما اين تعبير لزوماً بدين معنا نيست که در
همة نسخهها عبارت يکسان آمده است .مثالً ص 54؛ سالم ،ابومخلـد الحنـاط ،پـاورقي  :3کـذا فـي

النسخ و في بعضها :الخياط که با مقاسه با چاپ  ،1383ص  ،12پاورقي  14معلـوم مـيشـود مـراد از

بعضي نسخهها ،نسخة الف بوده است .نمونة ديگر ص  :55الحسن بي أبي حبيش ،پاورقي  1است اما
با مراجعه به چاپ نخست )ص  ،13پاورقي  (1درمييابيم که در نسخة ب و ج ابي حسيس آمـده کـه
محقق چاپ دوم به آن اشاره نکرده است.

گاهي هم به نسخة اصل اشاره شده ،ولي مراد از آن مشـخص نيسـت .مـثالً ص  ،31پـاورقي 1

آمده :فياالصل :و االصل فيهم معروف ،اما با مقايسه با چاپ  ،1383ص  2نيز مراد از اصـل روشـن

نميشود .زيرا اين عبارت عيناً در متن آمده و مصحح نسخه بدلي ذکر نکرده است .مثـال ديگـر :ص

 ،36پاورقي  :3و فياالصل  :بنوالجعد؛ قس  ،1383ص  ،5پاورقي  :4ب ،ج :بنوالجص کـه ظـاهراً در
اين مورد ،از اصل ،نسخة الف است.

گاهي نيز رمز )خ ل( يا خ(  21براي اشاره به نسخه بدلها به کار رفته که باز هـم منظـور از آنهـا

روشن نيست .با مقايسة رمزهاي به کار رفته در اين چاپ و رموز الف ،ب ،ج در چاپ اول هـم نتـايج

ضد و نقيضي حاصل ميشود .مثالً يکجا )خ ل( ،معادل نسخههاي ب و ج در چاپ نخست اسـت 22و
جاي ديگر )خ ل( داللت بر نسخه الف ميکند 23و گاه منظور همة نسخههاست.

24
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محقق در مقدمه دربارة انگيزة خود از تحقيق مجدد اين اثر )به رغم عدم دسـتيابي بـه نسـخهاي

جديد( گفته است که چون عناوين کتاب )اسامي رجال( به ترتيـب الفبـايي ذکـر نشـده و تصـحيف و
تحريف زيادي در آنها رخ داده است ،در تحقيق تازه اسامي رجال )که در نسخ خطي و چـاپي مصـون

از سقط و تحريف نماندهاند( ،بر مبناي ديگر کتب رجالي ،تاريخي يا حديثي اصالح شـده 25و توضـيح

آنها در پاورقي آمده است .همچنين محقق اسـامي اصـحاب پيـامبر و ائمـه ـ علـيهمالسـالم ـ را بـه

تفکيک هر معصوم و نيز به صورت مسلسل شمارهگذاري کرده ،که نهايتاً به شـمارش وي بـه 1707
تن رسيده است 26 .نگارنـده ،بـا مقايسـة کامـل ميـان چـاپ اول و دوم ،آنچـه محقـق تحريفـات و

تصحيفات خوانده ،گردآورده است تا ميزان دقت و اعتبار چاپ دوبارة اثر روشن شود .تفاوتهاي چاپ

اول و دوم را ميتوان در موارد زير دستهبندي کرد:
 .1تفاوت در ضبط اسامي

ـ تمام مواردي که در چاپ نخست »ابن« آمده در چاپ دوم به »بن« تبديل شده است.

27

ـ نامهاي »عبدالرحمن« به »عبدالرحمان« تبديل شده است.

ـ تمام اسامي »حسين«» ،حسين«» ،حکم«» ،حـارث«» ،جـارود« و ...کـه در چـاپ نخسـت

بدون الف الم آمده ،در چاپ دوم الف الم گرفتهاند 28 .و البته اغلب موارد فوق بدون توضـيح محقـق
است.

ـ تفاوت در ضبط القاب ،که عبارتند از:

ص  :45الجرمي به جاي الحرمي ،ص  :50الحصرمي بـه جـاي الحضـرمي ،ص  :61االزرق بـه

جاي االرزق ،ص  :64االرجاني به جاي االرحاف ،ص 68؛ مولي بني شيبان بـه جـاي مـولي شـيبان،

ص  :73االرجاني به جاي االرجافي ،ص  :82مولي بني تغلب به جاي مولي تغلب ،الجريري به جـاي

الحريري ،ص  :84مولي النخع به جاي مولي جعفر ،ص  :86الجريـري بـه جـاي الحريـري ،ص :92
الحناط به جاي الخياط ،ص  :98الزام به جاي الرامي ،ص  :105السبعي به جـاي السـجي ،ص :107
الحمال به جاي الجمال ،ص  :112الخياط به جاي الحناط ،ص  :139المغازي به جاي المعاذي.
ـ تفاوت در ضبط نامها ،که عبارتند از:

ص  :71عبداهللا بن الوليد به جاي عبيداهللا بن الوليد ،ص  :75عبدالرحيم بعدان بن مسلم به جـاي

عبدالرحيم بن سعدان بن مسلم ،ص  :76القاسم بن سليمان به جاي القاسم بن سالم ،ص  :85عيسي

بن الفرج به جاي عيسي بن الفرج ،ص  :89سـالم بـن االشـل بـه جـاي سـالم بـن االسـد ،ص :90
ابوجميله به جاي ابوجميل ،ص  :94عمربن رباح به جاي عمر بن رياح ،ص  :95عمـران ابورقيبـه بـه

 □ 166نقد برتر  /مقاالت برگزيدة هفتمين جشنوارة نقد کتاب

جاي عمران ابورقيه ،ص  :99حکم بن ابي خالد به جاي حکم بن حکيم بن ابي خالد ،ص  :127بکر

بن محمد به جاي حماد ابي بکر بن محمد ،ص  :130محمدبن يحيي به جاي محمـد بـن بحـر ،ص
 :132ابنا سعيد بن حماد به جاي ابنا سعيد بن حماد بن سعيد ،المختار به جـاي موسـي المختـار ،ص

 ،139يحيي بن محمد به جاي ابويحيي بن محمد ،ص  :141الحسن بن الحسين به جـاي علـي بـن
الحسن بن الحسين ،ص  :146سعيده به جاي سعيه

و تنها دربارة مواردي که عالمت )*( دارند ،سبب و مرجع تغيير ضبط نامهـا ،کتيبـههـا و القـاب

توضيح داده شده است.

 .2تفاوت در تفکيک اعالم

بدين معنا که برخي از عناويني که در چاپ نخست نام و کنيه و لقب يک فرد تلقي شده بـود ،در

چاپ دوم دو و گاه سه عنوان مستقل لحاظ شده و جداگانه شمارهگذاري شدهاند .همچنين در مواردي
براي دو عنوان مستقل در چاپ نخست ،عنوان واحدي در چـاپ دوم در نظـر گرفتـه شـدهانـد .البتـه

محقق چاپ دوم ،تنها دربارة مواردي که عالمت * دارنـد توضـيحي در پـاورقي آورده اسـت و فهـم

سبب باقي موارد را به خواننده واگذار کرده است! اين تفاوتها در ذيل فهرست شدهاند:

ـ  ،1383ص  :3ابوبرزه جابربن عبداهللا ←  ،1419ص 10 :32ـ ابوبرزه11 ،ـ جابربن عبداهللا

ـ  ،1383ص  :7ابوجميله عنبسه بن جبير ← ،ص  80 :39ـ ابوجميله81 ،ـ عنبسه بن جبير

ـ  ،1383ص  :9عامر بن النمط .ابويحيي ابان بين ابي عياش الحذا ،و هو ابـن ابـي المقـدام بـن

هرم الفارسي[←  ،1419ص 47:28ـ عامر بن النمط ،ابويحيي 28 ،آبان بن ابي عيـاش29 ،ــ ثابـت
الحذاء و هو ابن ابي المقدام بن هرم الفارسي

ـ  ،1383ص  :10يعقوب بن جعفر بن شعيب بن ميثم االسدي ←  ،1419ص 42 :51ـ يعقـوب

بن جعفر43 ،ـ )يعقوب( بن شعيب بن ميثم االسدي*

ـ  :1383ص  :14ابوالبالد ابواسماعيل من قيس بن ثعلبـه ←  ،1419ص 163 :58ــ ابـوالبالد،

164ة ابواسماعيل ،من قيس بن ثعلبه

29

ـ  :1383ص  :16ابومحمد بندار .المسـتنير الجعفـي ←  ،1419ص 215 :61ــ ابومحمـد بنـدار

المستنير الجعفي

ـ  ،1383ص  :23عبيد جهني .يعفور الخزاز روي عنه يونس بن يعقوب ←  ،1419ص 179 :74

ـ عبيداهللا بن يعقوب الخزاز روي عنه يونس بن يعقوب
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ـ  ،1383ص  :25عبدالعزيز بن الحجاج روي عنه ابراهيم بن عبدالسالم ابن عبدالرحمن بن نعـيم

االزدي ←  ،1419ص  210 :76ـ عبدالعزيز بن الحجاج روي عن ابي ابراهيم عليها السـالم211 ،ــ

عبدالسالم بن عبدالرحمن بن نعيم االزدي*

ـ  ،1383ص  :25القاسم بن شريک .المنضل بن عمر ←  ،1419ص  215 :76ـ القاسم ،شريک

المفضل بن عمر*

ـ  ،1383ص  :26حسن بن رباط الصيقل و کنيته ابوالوليد ←  ،1419ص  254 :78ـ الحسـن
30

بن رباط255 ،ـ )الحسن بن زياد( الصيقفل و کنيته ابوالوليد*

ـ  ،1383ص  :26الحسين بن الحر خراساني ←  ،1419ص  276 :79ـ الحسين بن الحـر277 ،

ـ )الحسين( الخراساني*

ـ  ،1383ص  :38صباح مولي عثمان بن جبير روي عنه يونس بـن يعقـوب ←  ،1419ص :97

 569ـ صباح ،مولي عثمان570 ،ـ جبير روي عنه يونس بن يعقوب*

ــ  ،1383ص  :39مـدرک الحضـرمي ]مـدرک بـن عبـدالرحمن[ ←  ،1419ص  619 :100ـ

مدرک الحضر مي بن عبدالرحمان

ـ  ،1383ص  :40سنان ابوعبداهللا ابن سـنان بـن طريـف ،1419 ← 32ص 647 :102ــ سـنان،

ابوعبداهللا648 ،ـ سنان بن طريف.1383 ،

ـ  ،1383ص  :43ابويزيد قدامه بياع الخميس .ابويزيد الحبري کان عبـداً ]و[ کاتـب ← ،1419

ص 739 :107ـ ابويزيد740 ،ـ قدامه ،بياع الخميس ،ابويزيد الحبري کان عبداً )و( کاتب*

ـ  ،1383ص  :44العالء بن المنقذ بن ابي عمران الطبيب ابن عبيد بن عمر←  ،1419ص :108

 758ـ العالء بن المنقذ ـ  759ـ ابوعمران الطبيب760 ،ـ عبيد بن عمر

ـ  ،1383ص  :44حازم بن حکيم روي عنه بعدالصمد بن بشير بن ربيعالخوالني ←  ،1419ص

 772 :109ـ حازم بن حکيم ،روي عنه عبدالصمد بن بشير 773 ،ـ )الفضل( بن ربيع الخوالني*

ـ  ،1383ص :45المطلب بن زياد الثقفـي ابـن المغيـره بـن لومـه ←  ،1419ص  780 :110ـ

المطلب بن زياد الثقفي 781 ،ـ المغيره بن توبه*

ـ  ،1383ص  :47نشيط ابن صالح ]بن[ عبداهللا بن لفافه کـوفي←  ،1419ص 115ــ:12 :116

نشيط بن صالح13 ،ـ )نشيط( بن عبداهللا بن لفافه ،کوفي*

ـ  ،1383ص  :52نادر مولي علي .عبدالحميد بن سـعد ←  ،1419ص 164 :124ــ نـادر مـولي،

 165ـ علي بن عبدالحميد بن سعد
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ـ  ،1383ص 52ـ  :53علي بن يحيي .ابوالحسين ←  ،1419ص  197 :125ـ علي بـن يحيـي،

ابوالحسين

ـ  ،1383ص  :55علي ]بن[ سعيد ابن اخت صفوان ←  ،1419ص 60 :130ـ علي بن )بـالل(،

61ـ سعيد ابن اخت صفوان*

ـ  ،1383ص  :57بندار مولي ادريـس ←  ،1419ص  44 :134ـ )احمـدبن محمـد بـن( بنـدار،

مولي45 ،ـ ادريس*

ـ  ،1383ص  :57علي بن يحيي .ابوالحسين بنعباس بن حـريس الـرازي ←  ،1419ص :135

 60ـ علي بن يحيي ،ابوالحسين61 ،ـ الحسين بن عباس بن حريس الرازي*

ـ  ،1383ص  :60محمدبن احمد بن علي بن ابراهيم ←  ،1419ص 77 :141ـ محمدبن احمـد،

78ـ عليبن ابراهيم*

ـ  ،1383ص  :60هارون بن مسلم .سعدان بصري ←  ،1419ص 2 :143ـ هارون بن مسلم بن

سعدان ،بصري*

ـ  ،1383ص  :62قنواء بنت رشيد الزيات .امره داود الرقـي ←  ،1419ص 8 :146:147ــ قنـواء

بنت رشيد9 ،ـ الرباب امراه داود الرقي*

مجموع موارد فوق به شصت عنوان نميرسد که در مقايسه با قريب به  1500عنـوان مـذکور در

چاپ نخست ،تعداد قابل توجهي نيست .صرفنظر از اينکه در برخي از اين تفکيـکهـا يـا تلفيـقهـا
امکان مناقشه يا ترديد نيز هست.
 .3ساير موارد

ـ  ،1383ص  :8و قد روي في سعيد بن جبير .قال عليبن الحکم :ثم کان بعـد dابـوحمزه الثمـالي

ثابت بن دينار ←  ،1419ص 10 :46ـ و قد روي في سعيد بن جبير قال علي بن حکم :ثم کان بعد،

11ـ ابوحمزه الثمالي ثابت بن دينار.

33

ـ  ،1383ص  :17و کان ابوعبداهللا يکني بأبي بصـير .ابومحمـد محمـدبن مسـلم بـن ريـاح ←

 ،1419ص 12 :64ـ ...و کان ابوعبداهللا يکني ابا بصير بأبي محمد13 ،ـ محمدبن مسـلم بـن ريـاح .و
مواردي از اين دست که بسيار اندکند.

مبتني بر مقايسه فوق روشن ميشود که ادعـاي محقـق چـاپ دوم دربـارة تصـحيف و تحريـف

فراوان در نسخة مطبوع چندان مقبول نيست يا دستکم الزمة اصالح اين اشکاالت چاپ )يا به قول
محقق :تصحيح( مجدد کتاب نيست.
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گذشته از آنچه ذکر شد ،نوآوري محقق در شمارهگذاري اصحاب کار ارزنـدهاي اسـت ،هـر چنـد

منظور از اين شمارهگذاري به درستي معلوم نيست .اگر بنابر شمارش اصحاب پيامبر و ـ ائمه علـيهم-
السالم ـ بوده است ،چنان که از تأکيد محقق بر عدد  1707برميآيد ،نبايد بـه اسـامي مکـرر شـمارة

جديدي تخصيص داده ميشد و اگر مراد شمارهگذاري يکايک عناوين براي ارجاع در فهرست رجـال

پايان کتاب بوده است ،بايد به هر عنوان يک شماره مستقل اختصاص مييافت؛ که البته هيچ يـک از

اين دو رويه در سراسر کتاب اعمال نشده و هر يک مثالهاي نقضي دارد اين کار در قالبي ديگـر ،در

چاپ نخست صورت گرفته است؛ به اين ترتيب که اسامي رجال در متن با نقطه از هم تفکيک شده-

اند و در پايان کتاب در فهرست اعالم نيز کل اصحاب شمارهگـذاري شـدهانـد .ضـمن اينکـه ظـاهراً

تفکيک ساده چاپ اول و شمارهگذاري در فهرست اعالم ،از آنچه در چـاپ دوم بـا دو شـمارهگـذاري
مختلف )شمارهگذاري مسلسل داخل ] [ و شمارهگذاري در هر باب( انجام شده ،دقيقتر اسـت؛ زيـرا

در آنجا مکررات ،يکبار شمارش شدهاند و صرفاً صفحات مختلف مقابـل نـام آنهـا ذکـر شـده اسـت،

بنابراين شمارش چاپ نخست دقيقتر ) (1451و مفيدتر است.

چاپ سوم .کتاب الرجال بـراي سـومين بـار سـال  1428) 1386ق 2007 /م( بـا عنـوان کتـاب

الطبقات با مطالعه و تحقيق دکتر ثامر کاظم عبدالخفاجي از سوي انتشارات کتابخانة آيتاهللا العظمـي

مرعشي نجفي منتشر شده است 34 .اين چاپ به گفتة محقق آن ،مبتني بر دو نسـخه صـورت گرفتـه

است :نسخة اصل ،نسخه دانشگاه تهران با تاريخ کتابت  1383ق و بدون نام کاتب و نسخة کتابخانة
آل کاشفالغطاء در نجف )تاريخ کتابت  1368ق( به خط حسن عبدالهادي موسوي خرسان .ظاهراً به

دليل آن که در نسخة دوم تصحيف و تحريف زيادي صورت گرفته ،فقط بر نسخة اول )اصل( اعتماد

شده 35و جز مواردي نادر نسخه بدل ذکر نشده است 36 .جالب آن که محقق نه تنها بـه نسـخههـاي
اختصاصي مرحوم محدث ارموي )که چاپ نخست مبتني بر آنها صورت گرفته( دسترسي نداشـته تـا

آنها را با نسخة اصل خود که تاريخ کتابت آن با تاريخ چاپ اول کتاب برابر است!( مقايسه کند ،بلکـه

به رغم انتشار اين کتاب توسط انتشـارات کتابخانـه آيـتاهللا مرعشـي نجفـي )ره( محقـق از نسـخة
اختصاصي همين کتابخانة نيز )که مصحح چاپ اول در اختيار داشته( بهره نگرفته است .بنـابراين بـه
نظر ميرسد دستکم از لحاظ اصالت نسخهها چاپ اول همچنان پيشـتاز اسـت و چـاپهـاي دوم و
سوم سخن تازهاي ندارند.

صرفنظر از نامگذاري متفاوت محتواي اين چاپ با چاپهاي پيشين تفـاوتي نـدارد .هـر چنـد
37

عنوان طبقات الرجال در ميان کتابهاي محاسن برقي ذکر شده است ،ولي محقق در مقدمـه تأکيـد
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کرده است که اين کتاب با عنوان الرجال يا رجالالبرقي شهرت يافته و در صحفة نخست مخطوطات

مورد اعتماد در اين تحقيق نيز همين نام درج شده است 38 .بنابراين وجـه نامگـذاري متفـاوت کتـاب

روشن نيست همچنين بر روي جلد و صفحه عنوان کتاب تاريخ وفات برقي  281درج شده کـه قطعـاً

نادرست و احتماالً خطايي مطبعي است .محقق خود در مقدمه سال وفات برقي را  274يـا  280ذکـر

کرده است 39 .نکتة شگفتآور ديگر ادعاي مولف دربارة قطعي بودن نسبت اين کتاب به احمـد برقـي
)برقي صغير( است 40که پيشتر دربارة نادرستي آن به تفصيل سخن رفت.
کار مصحح در چاپ سوم

محقق مقدمهاي در شرح حال برقي براي کتاب آورده است .هر چند برخالف ادعاي او مبنـي بـر

اينکه مطالعهاي جامع دربارة برقي پيش از آن وجود نداشته ،تنهـا انباشـتهاي از اطالعـات گـردآوري

شده از منابع است و عاري از تحليل علمي است 41 .محقق در تحقيق متن اين کتاب از منـابع متعـدد
شيعه و سني بهره گرفته است 42،به گونهاي که کتـاب  66صـفحهاي در چـاپ نخسـت از مـرز 400

صفحه گذشته است .او در پاورقي ذيل هر عنوان ،عالوه بر توضيحات اجمالي دربارة آن فرد نظير :نام
کامل ،کنيه و لقب ،کتاب /کتب ،نام معصومي که از او حديث نقل کرده ،و نظاير آن ،انبوهي از منـابع
و مآخذ را با ذکر جلد و صفحه و شماره براي دستيابي به اطالعات دربارة آن عنـوان فهرسـت کـرده

است .اين کار فينفسه ارزشمند و پرفايده است و زحمت جستوجو در منابع را از دوش ديگر محققان

برميدارد ،اما در حال حاضر ،با وجود در دسترس بودن منابع الکترونيکي و کتابخانههـاي ديجيتـال
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که افراد را قادر ميسازد با صرف زماني کوتاه ،به حجمي بسيار بيشـتر از ايـن منـابع و ارجاعـات دسـت

يابند ،چنين کاري ،دستکم براي محققاني که با اين ابزارها مأنوساند ،محلي از اعراب ندارد .صرفنظـر
از اينکه منابع ارجاع داده شده در پاورقيها از اعتبار و ارزش علمي يکسان برخوردار نيسـتند و گـردآوري

انبوه ارجاعات لزوماً به معناي فراهم آمدن اطالعات تاريخي بيشتر و متقنتر نيست .به عالوه محقـق
در مواردي به جز يک يا دو منبع متأخر نظير :معجم رجالالحديث خويي يا طرائفالمقـال بروجـردي

و ...به اطالعي دست نيافته و به ذکر همانها بسنده کرده است .و بسا اين منابع نيز اطالعات خود را

از همان رجال برقي اخذ کردهاند ،چنان که مصحح چاپ نخست بارها در پاورقي يادآوري کرده اسـت

که نام فالن راوي تنها در رجال برقي آمده است و در ديگر منابع متقدم رجالي اثري از او نيست.

محقق عناوين )اسامي صحابه و راويان( را شمارهگذاري کرده است .اما وجه ايـن شـمارهگـذاري

روشن نيست و خود نيز در اين باره توضيحي نداده است .با نگاهي گذرا به متن ،چنين به نظـر مـي-

رسد که قصد محقق از اين اعداد شمارش اصحاب و راويان ـ معصومان عليهمالسالم ـ بـوده اسـت؛
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چه او غالباً کنار نامهاي تکراري عددي درج نکرده و در پاورقي با عبـارت »تقـدمت تـراجمهم« 44از

تکرار مطالب تحقيقي پيشين در پاورقي خودداري کرده است .اما اين رويـه همـواره رعايـت نشـده و

موارد نقض فراواني دارد .از جمله آن که محقق به دو عنوان يکسان دو شمارة مختلف تخصيص داده
است و در پاورقي عنوان تکراري با عبارت »تقدمت ترجمته برقم 45 «...خواننده را به عنـوان پيشـين

ارجاع داده است .بنابراين آخرين شماره ،يعني  46،1494نميتواند بيانکنندة تعداد راويـان از پيـامبر و

ائمه ـ عليهمالسالم ـ باشد ،زيرا اسامي مکرر ،شمارة مجزا دارند 47 .اين عملکرد دوگانة محقق اشکال
ديگري نيز در پي داشته است.

همانطور که اشاره شد کتاب رجال برقي به ترتيب الفبايي منظم نشـده اسـت و بنـابراين بـراي

يافتن نام يکي از ياران معصومان ،حتي با اطالع از اينکه او راوي و صحابي کدام معصوم بـوده ،الزم

است پژوهشگر کل رجال و راويان آن معصوم را مرور کنـد .ايـن نقيصـه در چـاپ نخسـت بـا تهيـة
فهرست اعالمي جامع و در چاپ دوم با شمارهگذاري مسلسل همة اعـالم و تهيـة فهرسـت الفبـايي

اعالم با ذکر شمارة هر راوي جبران شده است .اما اين مسأله در چاپ سوم با اشکالي اساسي مواجـه

است .زيرا با اينکه در پايان کتاب فهرست اعالمي نظير آنچه در چاپ دوم هست ،فـراهم آمـده )کـه

البته در ادامه به اشکاالت اين فهرست نيز پرداخته خواهد شد( ولي عدم شمارهگذاري اعالم تکـراري

امکان دستيابي به آنها را از طريق همين فهرست هم منتفي کـرده اسـت 48 .حـال تصـور کنيـد اگـر

پژوهشگري بخواهد بررسي کند که فالن راوي در رجال برقي در شمار اصحاب کدام يـک از ائمـه ـ

عليهمالسالم ـ آمده است ،بايد اين کتاب با بيش از چهارصد صفحه را از ابتدا تا انتها تورق کند تا بـه

خواستهاش برسد .باز جاي شکرش باقي است که در انتهاي کتـاب فهرسـت مطالـب )ابـواب کتـاب(

آمده ،وگرنه دستيابي به راويان مربوط به هر امام نيز معضل بود .هر چند اگر کسي بخواهد به فالن

راوي از اصحاب فالن امام مراجعه کند تا از ضبط نام او در رجـال برقـي آگـاه شـود يـا از اطالعـات
فراهم آمده توسط محقق در پاورقي بهره بگيرد ،باز هم چارهاي جز بررسي همة رجـال مـذکور در آن

باب ندارد 49 .در اين شمارهگذاري بيدقتيهايي نيز شده که در مقايسه با اشکاالت پيش گفتـه قابـل

چشمپوشي است.
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يکي از مهمترين ابزارهاي علمي و معيارهاي اساسي براي سنجش کيفيت تحقيـق يـک کتـاب،

فهارس فني آن است که دربارة کتاب حاضر خصوصاً فهرست اعالم از وظايف ضروري محقق اسـت.

به بيان ديگر نبود فهرست جامع اعالم ،به معناي بيارزش شدن و بـيثمـر مانـدن تمـامي تـالش و

زحمتي است که محقق در راه تحقيق آن صرف کرده است .در کتاب حاضر ،ايـن بخـش از حيـرت-
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آورترين و مأيوسکنندهترين بخشهاي آن است .اوالً بيش از نيمي از رجال کتاب در فهرست اعـالم
از قلم افتادهاند 51 .در مواردي هم شمارة ضبط شده در فهرست نادرسـت اسـت کـه مراجعـهکننـده را
سردرگم ميکند 52.فهرست اعالم نساء هم که اصالً فهرست الفبايي نيست ،بلکه فهرست اسـامي بـه

ترتيب ائمه است که اين اشکال به سبب کمي تعداد نامها ،قابل اغماض است.

آنچه گفته شد ،همگي مسائل حاشيهاي دربارة چاپ اخيرند ،و با اينکه در همـين نکـات جزئـي و

فرعي اطالعات ارزندهاي براي قضاوت دربارة اعتبار کتاب نهفته است اما نگارنده به اين موارد بسنده

نکرده و متن کتاب حاضر را با متن و حواشي چاپ نخست آن مقايسـه کـرده اسـت و در نتيجـه بـه

نکاتي دست يافته که در تحليل ميزان دقت و ارزش علمي تحقيق حاضر قابل مالحظه است.

اوالً همانطور که بيشتر اشاره شد ،نسخههاي مورد اعتماد در تصحيح اخير نسـبت بـه آنچـه در

چاپ نخست اساس تصحيح قرار گرفته ،فاقد وجاهتند .اين موضوع در اختالفهاي موجود ميان مـتن
چاپ شده اين دو تحقيق کامالً مشهود است .موارد فراواني يافت ميشود که در چـاپ نخسـت ذکـر

شده ولي در چاپ اخير اثري از آنها نيست .اين موضوع دستکم حاکي از آن است کـه نسـخة مـورد

اعتماد محقق چاپ  1428افتادگيهايي داشته است .براي نمونه ،موارد زير در چاپ  1428نيست:

 ،1383ص  :2واالصل من الکلب و االصل فـيهم معـروف ،قـس  ،1428ص  ،1383 :38ص :7

روي عنه عبداالعلي ،قس  ،1428ص 64؛  ،1383ص  :8کـان يکنـي ببکـر و يکنـي بـابي الحسـن
ايضاً« ،قس  ،1428ص  ،1383 :71ص » :10احمدبن محمد الحضر و هو ابوبکر« ،قـس  ،1428ص

71؛  ،1383ص  :10احمدبن محمد الحضـرمي و هـو ابـوبکر ،قـس  ،1428ص 87؛  ،1383ص :14

روي عنه عثمان بن عيسي ،قس  ،1428ص 120؛ و موارد فراوان ديگر.

همچنين مواردي بر ضبط غيردقيق نسخههاي چاپ  1428داللت دارد .براي نمونه عبارات ذيـل

را با هم مقايسه کنيد:

 ،1383ص  :3اصحاب اميرالمومنين)ع( من اصحاب رسولاهللا)ص( :االصحاب ،ثم االصـفياء ثـم

االولياء ،ثم شرطه الخميس .من االصـفياء مـن اصـحاب اميرالمـومنين)ع(«...؛ قـس  ،1428ص :40

»اصحاب اميرالمؤمنين)ع( من اصحاب رسولاهللا)ص( و اصحابه ،و من االصـفياء و االوليـاء و شـرطه

الخميس :فمن اصحابه«...:

 ،1383ص  :5و اصحابه من ربيعه «...:قس  ،1428ص » :54و من ربيعه«...،
 ،1383ص  :6و اصحابه من اليمن ...قس  ،1428ص  :57و من اليمن....:

مقايسة تحليلي سه چاپ کتاب الرجال برقي /سيدعلي آقايي □ 173

 ،1383ص » :6عبــدالرحمن بــن ابــي ليلــي االنصــاري شــهد معــه«؛ قــس  ،1428ص :57

»عبدالرحمن بن ابي ليلي االنصاري استشهد معه« )چگونه ممکن است عبدالرحمن با علي)ع( شـهيد
شده باشد ،در حالي که او سال  83درگذشته است(.

اين موارد تنها به نسخههاي تحقيق اخير بازنميگردد بلکه بيدقتي در کار محقق نيز بارز اسـت.

عالوه بر مورد اخير که مثال خوبي براي اين مدعاست 53،نمونههاي ديگري نيز قابل ذکر است .مـثالً
بارها محقق نامي را يکجا به گونهاي ضبط کرده و در جاي ديگر ،به گونهاي ديگر بدون اينکه دربارة
اين تفاوتها توضيح دهد؛ از جمله موارد زير:

 ،1428ص » :31ابوعمره« و ص » :40ابوعمرو« در حالي کـه در هـر دو جـا ايـن نـام در کنـار

ابوسنان و جابربن عبداهللا آمده است.

 ،1428ص 51ـ » :52سالم ،عبيده زياد بنو الجعد«؛ قس ص  ،51پاورقي » :3ابن ابـي الجعـد«

دربارة سالم ،که عليالقاعده دربارة دو برادر ديگر نيز صـادق اسـت؛ نيـز قـس  ،1383ص  :5سـالم و

عبيده و زياد بنو ]ابي[ الجعد« که مصحح لفط »ابي« را در متن افزوده است.

 ،1428ص » :66حبيب بن مظهر«؛ قس ص » :42حبيب بن مظاهر« .نيز قس  ،1383صص ،4

 :7که در هر دو »مظاهر« آمده است.

 ،1428ص » :68ابوسعيد ،و عقيصان«؛ قس ص » :56ابوسـعيد ،عقيصـان«؛ نيـز قـس ،1383

صص 8, ،5

 ،1428ص » :76مسلم بن البطين«؛ قس ص » :66مسلم البطين«؛ نيز قـس  ،1383ص :8 ،7

»در هر دو »مسلمالبطين«.

 ،1428ص » :93عبدالحميد بـن عـواض الطـائي«؛ قـس ص » :346عبدالحميـد بـن عـواض

البطائني«؛ نيز قس  ،1383ص » :11عبدالحميـد بـن عـواض الطـائي و ص » :47عبدالحميـد بـن

عواض البطائني« با اين فرق که در پاورقي  9تذکر داده که بيشتر طائي ثبت شده است.

 ،1428ص » :94عمرو بن ابي المقدام« ،با اين توضيح در پاورقي » :2ابن هرمز الحـذاء و اسـم

ابي المقدام ثابت کوفي مولي بني عجيل«...؛ قس ص » :80الحداد ،هو ابن ابـي المقـدام بـن صـوم

الفارسي« ،با اين توضيحات در پاورقي » :2مولي بني عجل ،يکني اباالمقدام« .منابعي که در ايـن دو

پاورقي ذکر شده نيز اساساً با هم متفاوت است .همين مورد را قياس کنيد با  ،1383ص » :9الحذاء و

هو ابن ابي المقدام بن هرم الفارسي« ،پاورقي  ...» :2ان اباالمقدام هو ثابـت بـن هرمـز الفارسـي« و
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ص  ،11پاورقي  ...» :2قد سبق ذکر ابي المقدام ثابت بن هرمـز الفارسـي« .ايـن مقايسـه حـاکي از

منتهاي دقت مصحح  1383و اوج بيتوجهي محقق  1428است.

 ،1428ص » :117الحکم بن ابي الصلت«؛ قـس ص » :102الحکـم بـن الصـلت«؛ نيـز قـس

 ،1383صص  :14 ،12در هر دو »الحکم بن الصلت« .نمونة اين دست بيدقتـيهـا در چـاپ 1428
بسيار است.

گاهي نيز مطالبي در پاورقي آمده که به عنوان مربوط ،نـامربوط اسـت .مـثالً پـاورقي  3ص 44

دربارة مشخصات حارث بن عبداهللا اعور و مآخذ اطالعات آن کامالً بيربط اسـت .محقـق در نقطـه-

گذاري متن نيز خطاهايي دارد که حاکي از بيدقتي اوست .مثالً عبارتي در روايت مربـوط بـه شـرطه
الخميس را اين طور نقطهگذاري کرده است ...» :أن نبينا )ص( قال الصحابه :فيما مضي تشـتر طـوا

انا لست اشارطکم اال علي الجنه ،1428) «..ص  (40در حالي کـه صـحيح آن چنـين اسـت ...» :أن

نبينا )ص( قال الصحابه فيما مضي :تشرطوا انما اشارطکم علي الجنه ،1383) «...ص  .(3يـا عبـارت

مربوط به جداسازي اصحاب علي)ع( بر مبناي قبائل را در شمارهگذاري زيد بن صـوحان آورده اسـت:

»] [64و من ربيعه ،زيد و صعصعه ابنا صوحان .(«...عجيبتر از آن تفکيکـي اسـت کـه در اصـحاب

امام جواد)ع( صورت گرفته است .برقي پس از ذکر اصحابي که امـام کـاظم و امـام رضـا)ع( را درک

کردهاند ،به اصحاب خاص حضرت جواد پرداخته است .اما در توصيف يکي از اين اصحاب چنين آمده
است» :عبداهللا بن سنان ،من اصحاب الرضا عليهالسالم« 54محقق در چاپ  ،1428متوجـه ايـن امـر

نشده و عبارت »من اصحاب الرضا عليهالسالم« را تيتري مستقل کرده است )ص  (414بـه طـوري

که خواننده چنين برداشت ميکند که تمام نامهاي پس از اين تعبيـر ،از اصـحاب امـام رضـا)ع( هـم

بودهاند در حالي که اين طور نيست.

تفاوتهاي چاپ اول و سوم را نيز ميتوان همچون مقايسهاي که ميـان چـاپ اول و دوم کتـاب

ارائه شد ،در همان طبقهبندي گنجاند:

 .1تفاوت در ضبط اعالم که براي پرهيز از تطويل مقاله از ذکر موارد صرفنظـر مـيشـود .البتـه

گفتني است که اکثر اين اختالفات به دو عامل پيش گفته بازميگردد :الف ـ کماعتباري نسـخههـاي

تحقيق چاپ سوم؛ ب ـ بيدقتي محقق در ضبط اعالم .هر چند در پارهاي موارد بـا تصـحيح قياسـي

اصالحاتي نيز صورت گرفته است.

 .2تفاوت در تفکيک اعالم .بنا بر بررسي نگارنده ،موارد اختالف چاپ سوم با چاپ نخست ،بسيار

اندک است.

55

بدين ترتيب شايد بتوان گفت که مبناي تفکيک اعالم چاپ نخست بوده است.
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***

از آنچه گفته شد ،ميتوان چنين نتيجهگيري کرد که با وجود گذشت بـيش از  45سـال از چـاپ

نخست کتاب الرجال برقي ) 1383ق( ،اين تصيحح و تحقيق ،همچنان از لحاظ اعتبار ،دقت در ضبط

اعالم و فوايد رجالي بر چاپهاي دوم ) 1419ق( و سوم ) 1428ق( برتري دارد .عجيب آن که چـاپ

اخير ،کتاب برگزيدة فصل پاييز سال  1386هم بوده است.
پينوشتها

 .1برخي ديگر از شخصيتهاي علمي اين خاندان عبارتند از :حسنبن خالد ،عموي احمد برقي که ثقـه بـود و

چند کتاب تأليف کرد؛ عليبن محمد بندار ،نوة دختري احمد برقي که محدثي ثقه و از مشايخ کليني در کافي است؛
احمدبن عبداهللا نوة پسري احمد برقي که فرزندش علي و کليني از او روايت ميکنند؛ عليبـن احمـد بـن عبـداهللا،

نتيجة احمد برقي از مشايخ صدوق؛ عليبن عالء بن فضل ،نوة برادر برقي که فقيه بوده است.

 .2او از قريب به دويست نفر حديث نقل کرده و کتابهاي بيش از صد نفر را روايت کرده است؛ براي فهرست

مشايخ برقي ر .ک .خوئي معجم رجال الحديث ،ج  ،2صص 31ـ226 ،32ـ266 ،227ـ 267,

 .3غالب ايشان راويان کوفياند ،افرادي چون :ابن فضال ،ابن محبوب ،اسماعيلبن مهران ،حسـنبـن علـي و

شاه ،عبدالرحمانبن حماد ،عثمانبن عيسي ،عليبن اسباط ،عمروبن عثمان و محمدبن عبدالحميد عطار.
 .4کساني مانند :داودبن قاسم بغدادي ،محمدبن عيسي عبيدي و يعقوببن يزيد.

 .5کساني چون :احمدبن محمد سياري ،بکربن صالح ،حسينبن عليبن ابي عثمان ،محمدبن حسنبن شـمون

و ابوسمينه محمدبن علي کوفي.

 .6براي اطالع بيشتر دربارة شاگردان و راويان او ر .ک :خوئي ،معجم رجال الحديث ،ج  ،2صص .267 ،227 ،32

 .7براي اطالع بيشتر دربارة خاندان برقي ر .ک :محمد جـواد شـبيري» ،برقـي ،ابـوجعفر« و حسـن طـارمي،

»برقي ،ابوعبداهللا« ،دانشنامة جهان اسالم ،ج  ،3صص 158ـ162,
 .8ابن نديم ،ص .276

 .9تستري ،ج  ،1ص 45؛ مقايسه کنيد با بحرالعلوم ،ج  ،4ص  :156که مراد از سعد را »سعدبن سعد اشعري«

راوي از امام رضا و امام جواد ـ عليهماالسالم ـ دانسته است که محمدبن خالد برقي از او روايات کرده است.
 .10تستري ،همانجا.

 .11نظير آنچه در کتابهاي فهرست شيخ طوسي ،رجال نجاشي ،رجال عالمه حلي و خالصه ابـن داود ديـده

ميشود؛ تستري ،همانجا.

 .12ر .ک .تستري ،همانجا؛ شبيري ،ج  ،3صص 158ـ 160,

 .13از اين پس به اين چاپ با سال نشر آن ) (1383ارجاع داده ميشود.
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 ،1383 .14کلمه المصحح ،ص ب و ج .مصحح تصوير نخستين برگه از اولين نسخة کتاب رجال البرقي را نيز

چاپ کرده است با اين توضيح :اول صفحه من اول نسخه عندنا من نسخ رجال البرقي و اشرنا اليهـا فـي المقدمـه
برمز »الف«.

 .15کتب مورد استفاده مصحح عبارتند از :ارشاد مفيد ،اسيعاب ابن عبدالبر ،اسدالغابه ابن اثير ،اشتقاق ابن دريد،

اصابه ابن حجر عسقالني ،تنقيح المقال مامقاني ،تهذيب االسماء نووي ،جامع الرواة اردبيلي ،خالصه عالمـه حلـي،
رجال شيخ طوسي ،رجالکشي ،رجال نجاشي ،فهرست شيخ طوسي ،قاموس فيروزآبادي ،الکني و االلقـاب محـدث

قمي ،مراصد االطالع صفيالدين بغدادي ،معجم قبائل العرب کحاله ،معجـم مـا اسـتعجم بکـري ،منتهـي المقـال
ابوعلي حائري ،منهج المقال استرآبادي والنهايه ابن اثير )ر .ک ،1383 :کلمه المصحح ،ص ج و د(.
 .16از اين پس به اين چاپ با سال نشر آن ) ،(1419ارجاع داده ميشود.

 ،1419 .17مقدمة المحقق ،صص 19ـ  :22تنبيه في البحث عن مولف هذاالکتاب
 .18همان ،مقدمة المحقق ،ص  .23در ص  27تصوير صفحه نخست نسخة الف از چاپ اول عيناً چـاپ شـده

است با اين توضيح :الصفحه االولي من النسخه الخطيه«

 .19براي نمونه ر .ک :همان ،ص  ،30پاورقي 3؛ ص  ،35پاورقي  1و 2؛ ص  ،36پاورقي  .4ص  ،37پـاورقي

 1و 2؛ ص  ،45پاورقي 1؛ ص  ،46پاورقي 1؛ ص  ،55پاورقي 3؛ ص  ،61پاورقي 3,

 .20براي نمونه ر .ک :همان ،ص  ،29پاورقي 2؛ ص  ،30پـاورقي 3؛ ص  ،54پـاورقي 3؛ ص  ،61پـاورقي 3؛

ص  ،76پاورقي 2؛ ص  ،77پاورقي 2؛ و موارد بسيار ديگر.
 .21براي نمونه ر .ک :همان ،ص  ،44پاورقي 1,

 .22براي نمونه ر .ک ،1419 :ص » :56بشير النبال الشيباني« ،پـاورقي » :2بشـر )خ ل(« ،قـس  ،1383ص

» :13بشيري النبال الشيباني« ،پاورقي » :15ب ،ج :بشر«؛ نيز نـک ،1419 .ص  ،56پـاورقي  ،3قـس  ،1383ص

 ،13پاورقي 16,

 .23براي نمونه ر .ک ،1419 :ص  :30بريده بن الخصيب« ،پاورقي » :2الخضب )خ ل(« قس  ،1383ص :2

بريده بن الخضيب« پاورقي  :3ب ،ج :الخصيب؛ ص  :40ربيع بن علي ،پاورقي  :2ربيعه )خ ل(؛ قس ص  :7ربيعـه

بن علي ،پاورقي  :4ب ،ج :ربيع بن علي نيز ر .ک ،1419 :ص  ،61پاورقي  ،2قس  ،1383ص  ،16پاورقي .4

 .24براي نمونه ر .ک ،1419 :ص  ،39پاورقي  :1الخميري ،الهمـري )خ ل( ،قـس ،1383 .ص  ،6پـاورقي :9

الف :الخميري ،ب ،ج :الهمري نيز ر .ک ،1419 :ص  ،52پـاورقي  ،2قـس  ،1383ص  ،11پـاورقي 4؛  ،1419ص

 ،57پاورقي  ،2قس  ،1383ص  ،14پاورقي .4

 .25کتب مورد استناد محقق بنا بر گزارشي که در مقدمه )ص  (24آمده عبارتند از :ـ کتب رجالي شعيه :رجال
الطوسي ،رجال الکشي ،رجال النجاشي و فهرست شيخ طوسي؛ ـ کتب رجالي اهل سنت :تـاريخ بخـاري ،اسـدالغابه
ابن اثير ،تهذيب التهذيب ،تقريب التهذيب و لسان الميزان و االصابه ابن حجر عقالني ،الثقات و الصعاف ابن حبان،
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الجرح و التعدل رازي ،ميزان االعتدال و تاريخ اسالم ذهبي؛ ـ کتيب تاريخي :تاريخ طبري ،الکامل ابن اثير ،الفتـوح
ابن اعثم کوفي ،وقعه الصفي ،منقري ،الجمل مفيد و..
 ،1419 .26صص 23ـ24,

 .27براي نمونه ر .ک :همان ،ص  :44عمرو بن قيس ،ص 46؛ محمدبن عمر بن علي بن ابي طالب ،ص :47

جعفر بن ابراهيم ،ص  :60القاسم بن محمد ،ص  :63آبان بن تغلب ،ص  :64عبدالحميد بن عواض ،ص 65؛ مالک

بن اعين ،ص  :68محمدبن عمران ،ابوالخطاب بن ابي زينب ،ص  :69محمد السجاد بن زيـاد ،ص  :71حمـاد بـن
ابي طلحه و موارد بيشمار ديگر.

 .28براي نمونه ر .ک :همان ،ص  :47الحم بن عتيبه ،ص  :55الحسن بن ابي ساره ،الحسن بي ابـي حبـيش،

الحسن بن شهاب ،الحسن بن عمارة الحسن بن الزيات ،ص  :60الحسـين بـن ابـي العـالء ،ص  :61الحـارث بـن
شريح ،ص  :64الحسن بن عماره ،ص  :65الحسن بين ابي ساره ،و موارد بسيار ديگر.

 .29توضيح پاورقي  3همان صفحه واقعاً عجيب است :هو ابـوالبالد ،کمـا يـأتي ...معلـوم نيسـت اگـر ايـن دو

متحدند چرا محقق آنها را تفکيک کرده است.

 .30مصحح ) 1383همانجا ،پاورقي  (4صحيح آن را توضيح داده است :الصيقل المکني بابي الوليد هـو حسـن

بن زياد ،ال ابن رباط

 .31مصحح ) 1383همانجا ،پاورقي  (6دربارة احتمال اتحاد اين دو توضيح داده است.

 .32با توضيح کافي درباره اين عنوان در پاورقي .16

 .33پاورقيهاي اين دو کتاب خود بهترين گواه بر ميزان صحت و دقت اين دو کار است ،1383 :ص  ،8پ :7

که شاهدي از کشي آورده مبني بر اينکه سعيد بن جبير از اصحاب امام سجاد بوده است ،قـس  ،1419ص  ،46پ

» :1کذا في النسخ ،و لم يتضح لنا المراد!«

 .34از اين پس به اين چاپ با سال نشر آن ) (1428ارجاع داده ميشود.
 .35مقدمه محقق ،صص 26ـ1428, ،27

 .36نمونهاي از اين نسخه بدلها بدين قرار اسـت ،1428 :ص  ،103پـاورقي  :2اليوجـد فـي نسـخه کاشـف

الخطاء و المثبت من نسخه االصل؛ نيز :ص  ،104پـاورقي  ،6ص  ،108پـاورقي  3و  ،5ص  ،130پـاورقي 5؛ ص

 ،118پاورقي  :3في نسخه کاشف الغطاء ...تحريف و المثبت من االصل؛ نيز :ص  ،123پاورقي  ،4ص  ،128پاورقي

 ،1ص  ،130پاورقي  ،2ص  ،133پاورقي 3؛ البته در مواردي هم بر خـالف گفتـه محقـق ،نسـخة نجـف )کاشـف

الغطاء( ترجيح داده شده است؛ مثال :ص  ،114پاورقي  :3في نسخه االصل غيـر موجـود و المثبـت مـن نسـخه آل
کاشف الغطاء و لم اقف له ترجمه.

 .37همين نامگذاري متفاوت انگيزة اصلي نگارش اين سطور بوده است؛ چه نگارنده به شوق اينکه متني تـازه

از برقي منتشر شده براي تهيه و معرفي آن اقدام کرد هر چند عمالً چيزي جز تکرار مکرارت نيافت.
 .38همان ،مقدمه محقق ،ص 26,
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 .39همان ،مقدمه ،ص 25,

 .40عبارت او چنين است :اما نسبته الي الشيخ البرقي ،فصيحه و موثقه و ليس فيها شک و االدله علي ذلک...

)همان ،مقدمه ،ص (26

 .41مقايسه کنيد با شبيري ،برقي ،ابوجعفر ،دانشنامه جهان اسالم ،ج  ،3صص 158ـ 160,

 .42در فهرست منابع او مشخصات  196کتاب ذکر شده است .از جمله ،در مباحث رجالي از طبقات ابن سعدن

طبقات خياطن کتابهاي بخاري ،مسلم و طبري ،خطيب بغدادي ،ابن اثير ،ابوالفرج اصفهاني ،نجاشي ،طوسي ،ابن

ابي حاتم رازي ،ابن حبان ،ابن نديم  ،حاکم نيشابوري  ،شيخ مفيد ،ابن داود ،مزي ،ذهبي ،ابن حجر و سيوطي و در

زمينه اسناب از ابن حزم ،ابن دريد ،قيسراني ،سمعاني و ابن اثير اسـتفاده کـرده اسـت .همچنـين دربـارة اطالعـات
جغرافيايي به معجم البلدان حموي بسنده کرده و در زمينه انساب از ابن حزم ،ابن دريد ،قيسـراني ،سـمعاني و ابـن

اثير استفاده کرده است .همچنين دربارة اطالعات جغرافيايي به معجم البلدان حموي بسنده کرده و در زمينـه لغـت

نيز لسانالعرب ابن منظور و مختار الصحاح رازي را به کار گرفته است.

 .43براي نمونه لوح فلشرده کتابخانه اهل البيت )نسخه  (1توليد سال  1384ش از سوي مرکز معجم فقهي و

مرکز پژوهشهاي اسالمي المصطفي منتشر شده و حاوي  4709جلد کتاب در حوزههـاي مختلـف علـوم اسـالمي

است که تقريباً محققان مباحث اصالمي را از تهية کتاب يا مراجعه به کتابخانههاي تخصصي بينياز سـاخته اسـت.
نمونة ديگر لوح فشرده المکتبة االسالمية الکبري الشاملة ،حاوي انبوهي از منابع اسالمي اهل سنت اسـت کـه در
کشور اردن از سوي مرکز التراث للبر مجيات تهيه شده است.

 .44براي نمونه ر .ک ،1428 :ص  ،40پاورقي 1؛ ص  ،58پاورقي 3؛ ص  ،66پاورقي  1و 2؛ ص  ،68پـاورقي

2 .1؛ ص  ،71پاورقي 1؛ ص  ،82پاورقي  1و  2و موارد بسيار ديگر .گاهي راوي کالً ناديده گرفته شده است؛ براي
نمونه ر .ک :ص  :812 ،71جابر بن عبداهللا االنصاري که از ذکر عبارت ناقابل و البته بيثمر تقـدمت ترجمتـه هـم

مثال :ص  :76مسلم بن البطين ،قـس ص  ،66ص
محروم مانده است؛ با اينکه تکراري بودنش مغفول مانده استً ،

 :94عمرو بن ابي المقدام ،قس ص  ،80ص  :134طريال ،قس ص 100,

 .45براي نمونه ر .ک :همان ،ص  ،76پاورقي 3؛ ص  ،91پاورقي 2؛ ص  ،95پاورقي 3؛ ص  ،114پـاورقي 5؛

ص  ،138پاورقي  5و موارد فراوان ديگر .البته موارد نقضي هم وجود دارد که ظاهراً بايد حمل بر بيدقتـي محقـق

کرد .مانند :ص  ،35پاورقي  4که عيناً تکرار مطالب ص  ،31پاورقي  2دربارة عبدالرحمن بن قيس است.

 .46البته اين شمارش مسلسل فقط مربوط به اعالم رجال است .اعالم نسـاء در بخـش پايـاني کتـاب مجـدد

شمارهگذاري شده و به شماره  29ختم شده است.

 .47همين اشکال دربارة اعالم انساء هم صادق است.

 .48جالب اينکه در برخي از پاورقيها به فهرست ارجاع داده شده است؛ براي نمونـه ر .ک .ص  ،346پـاورقي

2؛ ص  ،347پاورقي 1؛ ص  ،389پاورقي  1و 2؛ ص  ،417پاورقي  :1تقدمت تراجمهم ،انظر الفهرست«!
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 .49نگارنده اين سطور در نگارش مقاله حاضر کامالً اين دشواي را لمس کرده است چه بارها براي يافتن نـام

يک راوي بيش از پنجاه برگ از کتاب را تورق کرده و با حدس و گمان و استفاده از چاپهـاي ديگـر بـه صـفحه

مزبور دست يافته است.

 .50از جمله :گاه براي نام دو راوي يک عدد درج شده )براي نمونه ر .ک :ص  (70) :57عبـداهللا و ريـاح ،ابنـا

الحرث بن بکر بن وائل؛ ص  (290) :124ورود و الکميت ابنا زيد االسدي؛ گاه به چند نفر که در متن اصلي چـاپ-
هاي ديگر با حروف عطف به هم مربوط شدهاند ،شمارههاي مختلفي داده شده و نهايتاً صفت يا لقبي که به هر دو

يا سه نفر بازميگشته به آخرين نفر تخصيص يافته است )بـراي نمونـه ر .ک :صـص 51ــ  (56) :52سـالم(57) .
عبيدة ) (58زياد ،بنوالجعد االشجعيون ،گويي بنو الجعد االشجعيون فقط دربارة زياد است قس  ،1383ص  :5سـالم

و عبيدة و زياد بنو )ابي( الجعد االشجعيون؛ ص 52ـ 53؛ ) (59ربعـي (60) .مسـعود ابنـا خـراش ،العبسـيان؛ قـس

 ،1383ص  :5ربعي و مسعود ابنا خراش العبسيان.

 .51از  1494نام رجال 840 ،نام نخست فهرست نشدهاند ،به بيان دقيقتر شمارههاي  1تا  844بـه جـز ،130

 626 ،196 ،136که البته هنوز هم در فهم سبب اين استثناها درماندهام! به عالوه ،شمارههاي ،1028 ،1013 ،992

 1454 ،1303 ،1202 ،1142 ،1141 ،1140 ،1139 ،1137 ،11361 ،1062 ،1054نيز در اين فهرست نيستند .ايـن

در حالي است که نام برخي از اعالم در اين فهرست دوبار ضبط شده است )شمارههاي  (1125 ،1124و برخي نام-

ها در اين فهرست هست که اصالَ در کتاب برقي نيستند.

 .52اين موارد عبارتند از 1159 :به جاي  1375 ،1179به جاي  1309مـوارد ديگـر بـه سـبب نزديـک بـودن

شمارهها تا حدي ثابل تحمل است 861 :به جاي  862 ،860به جاي  867 ،864به جاي  946 ،868به شمارهها تـا

حدي قابل تحمل است 861 :به جاي  862 ،860به جاي  867 ،864به جاي  946 ، 868بـه جـاي  947 ،940بـه

جاي  1013 ،941به جاي  1032 ،1014به جاي  1036 ،1033به جـاي  1038 ،1038بـه جـاي  1042 ،1039بـه
جاي  1044 ،1043به جاي  1045 ،1045به جاي  1072 ،1046به جاي  1076 ،1073به جـاي  1166 ،1075بـه

جاي  1352 ،1165به جاي  1458 ،1353به جاي  1477 ،1452به جاي .1481

 .53براي مورد مشابه ر .ک :همان ،ص  :41سهيل و عثمان ابنا حنيف که در هيچ يک از منـابع يـاد شـده در

پاورقي  1همان صفحه و ديگر منابع تاريخ اسالم )جز موارد معدود و از باب تصحيف( نام او سهيل بن حنيف ذکـر
نشده است .نيز ر .ک :ص  50که در متن لقب االضغ بن نباته »التيمي« ثبت شده ولي در پاورقي  2همان صفحه

»التميمي« آمده است؛ نيز قس  1383ص » :5التميمي« البته شايد ايـن گونـه اشـکاالت ناشـي از نمونـهخـواني
نادقيق انتشارات باشد.

 ،1383 .54ص 57,

 .55برخالف چاپ دوم که در سي مورد اختالف است با چاپ نخست داشت .براي نمونه اين اختالفـات ر .ک:

 ،1428ص  (129) :79عامر بن ابي النمط ،ابويحيي ،قس  ،1383ص  :9عامر بن ابي المنط .ابـويحيي ،1428 ،ص

 535 :189القاسم ،شريک؛ المفصل بن عمر ،قـس  ،1383ص  ،1428 ،25ص  (129) :38علـيبـن يحيـي ،قـس
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 ،1383ص 52ـ 53؛  ،1428ص  (1394) :415علي بن يحيي ،ابوالحسين (1359) .الحسين بن عباس بن حـديس

الرازي ،قس  ،1383ص  ،1428 :57ص  (1476) :435هارون بن مسلم بن سعدان ،بصري ،قس  ،1383ص .60
منابع و مآخذ:

ابن نديم ،محمدبن اسحاق ،ابوالفرج محمدبن اسحاق ،الفهرست ،تحقيق محمدرضا تجدد ،تهران ،اسدي.1350 ،

بحرالعلوم ،محمدمهدي ،رجال السيد بحرالعلـوم المعـروف بالفوائـد الرجاليـة ،تحقيـق و تعليـق محمدصـادق

بحرالعلوم و حسين بحرالعلوم ،تهران ،مکتبه الصادق.1363 ،

برقي ،احمدبن محمد ،کتاب الرجال ،تصحيح کاظم موسوي ميـاموي ،زيرنظـر جـاللالـدين محـدث ارمـوي،

تهران ،انتشارات دانشگاه تهران 1342 ،ش 1383 /ق.

ـــــــــــــــ تحقيق جواد قيومي اصفهاني ،قم ،موسسة النشر االسالمي 1419 ،ق.
ـــــــــــــــ الطبقات ،تحقيق ثامر کاظم خفاجي ،قم ،مکتبة سـماحة آيةاهللا العظمـي المرعشـي الکبـري،
 1428ق

تستري )شوشتري( ،محمدتقي ،قاموس الرجال ،مؤسسة النشر اسـالمي1410 ،ــ  1424ق .خـوبي ،ابوالقاسـم،

معجمالرجال الحديث ،بيروت 1403 ،ق 1983 /م ،چاپ افست قـم )بـيتـا( .شـبيري محمـدجواد ،برقـي ابـوجعفر،

دانشنامة جهان اسالم ،جلد  ،3تهران ،بنياد دايرةالمعارف اسالمي.1378 ،

طارمي ،حسن ،برقي ،ابوعبداهللا ،دانشنامة جهان اسالم ،جلد  ،3تهران ،بنياد دايرةالمعارف اسالمي.1378 ،

