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Abstract 

Ḥāfiẓ Rajab Bursī is the author of books such as Mashriq Anwār al-Yaqīn, Mashriq al-Amān, al-Dur 
al-Thamīn, al-Fayn, and several others. He is best known for his specific Imamological ideas based 

on mentioning the virtues and ontological stations of the Ahl al-Bayt (P.B.U.T.). We have little 

information about his life. He is considered one of the scholars of the eighth and ninth centuries. 

Kafʿamī first mentioned Bursī decades after his death. His name entered the works of biographers 

such as Afandī and Shaykh Ḥurr thirty hundred years after his lifetime. All those who have written 

about Bursī have taken his historical existence for granted. The main question of this research is 

whether the ambiguities about his historical existence can be removed? The purpose of this study is 

to address these ambiguities and evaluate them. According to the findings, there are no names of 

his shykhs and tutors, students, co-debaters and children. No contemporary has mentioned him or 

written a rebuttal to him. Bursī has not directly narrated from anyone. The research method is 

descriptive-analytical using a library research method. The result is that the ambiguities about his 

historical existence are so great that they can be taken into consideration. 
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 یخی رجب برسیارزیابی ابهامات درباره وجود تار
 متلکم و عارف شیعی قرن هشتم و نهم 

 دکتر حبیب الله دانش شهرکی
 دانشیار گروه فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه قم)نویسنده مسئول( 

mailto: hdaneshshahraki@gmail.com: Email 
 دکتر نعمت الله صفری فروشانی

 تمع امام خمینی)ره(، وابسته به جامعه المصطفی العالمیهاستاد گروه تاریخ مج
 محمدرضا الیقی

 دانشجوی دکتری فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه قم 
 چکیده

االمان، الدرالثمین، الفین و چندین اثر دیگر است. حافظ رجب ُبرسی صاحب کتبی مانند مشارق انوارالیقین، مشارق
ناختی مبتنی بر ذکر فضائل و مقامات تکوینی اهل بیت علیهم السالالم شالناخته های خاص امام شاو بیشتر به اندیشه

ها پال  از اند. َکفَعمالی دهالههم دانسالتهشود. اطالعات ما از زندگانی او اندک است. او را از عالمان قرن هشتم و نمی
دی و شیخ حّر، سی صد سالال نگارانی همچون افنمرگ ُبرسی نخستین بار از او یاد کرده است. ورود او به آثار ترجمه

انالد وجالود تالاریخی او را امالری مساللم همۀ آنانی کاله در مالورد ُبرسالی قلالم زده .دهداش رخ میپ  از دوره زندگانی
توان ابهامات مطالر  در وجالود تالاریخی او را برطالرد کالرد  اند. سوال اصلی این پژوهش آن است که آیا میانگاشته

مشالایخ و اسالتادان،  ها، هالی  نالامی ازهاست. بر اساس یافتهمات و ارزیابی آنهدد ما از این پژوهش طر  این ابها
ای بر او ننگاشته است. ُبرسالی شاگردان، مباحثان و فرزندان او وجود ندارد. هی  معاصری نیز از وی یاد نکرده یا رّدیه

ای باله شالیوه کتابخانالهاز کسی به صورت مستقیم روایتی نقل نکرده است. روش پژوهش، توصالیفی تحلیلالی بالوده و 
 تواند مورد توجه قرار گیرد.که ابهامات در مورد وجود تاریخی او به قدری است که میصورت گرفته است. نتیجه آن

 .ابهامات تاریخی، رجب برسی، مشارق انوار الیقین، کفعمی، ریاض العلماء، مالپریشان واژگان کلیدی:
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 مقدمه
رس تا  734های شود در حوالی سال، فردی است که ادعا مییرضی الدین رجب بن محمد بن رجب بُ

تالوان شالناختی میهای خالاص امالامقمری در عراق و ایران زیسته است. او را بیشتر به جهالت اندیشاله 813
ای از فکر کالمالی شالیعی، توان آمیزهها را میشناخت که در حوزۀ فکر شیعی مطر  کرده است. این اندیشه

های باسالتانی غالیانۀ نصیریه، سنت نقطویه و حروفیاله، فلسالفۀ مشالاء و اندیشاله هایتصود نظری، اندیشه
مجموعالا   ، و چندین اثالر دیگالر کالهمشارق االمان و لباب حقائق االیمان، مشارق انوارالیقینایرانی دانست. 

اسالت. .( از جمله آثاری است که به نام او امروزه در دسالت م35/570شوند)درایتی، بالغ بر پانزده عدد می
کید بر جایگاه امام بنا بر اندیشه خاصالی اسالت کاله مایه همۀ آناین آثار اگرچه متعدد هستند، اما درون ها تأ

 نویسندۀ این آثار بدان رسیده است.
رسی شناسی او به وضالو  متالأثر از شناسیم. امامهای خاص او در مسئلۀ امامت میرا بیشتر به اندیشه بُ

های غالی همچالون نصالیریه اسالت. باله تعبیالر کامالل ی، حروفی، منابع گروهعناصر صوفیانه، فلسفی، کالم
ورزیالده باله رازهالای پیچیالده احاطاله این متکلم گرایش عمیقی به معرفت سّری داشالته و جهالد می»الشیبی 

شناسی او به روشنی باله ( با این وصف امام253، تشیع و تصود تا آغاز سده دوازدهم هجری شیبی،«)یابد
های بالاطنی تمایالل دارد. او عصالمت و منصالوب بالودن امالام را کمتالرین تفاسیر و برداشت ها،سوی گرایش

دانالد. او افالراد را بالر اسالاس فضایل و مقامات امام دانسته و مراتبی بسیار باالتر را شایستۀ جایگالاه امالام می
والیالان و در نهایالت کند: قالیان، غالیالان، تالیالان یالا مشان در مسئلۀ امامت، به چهار گروه تقسیم میدیدگاه

 (.180اند)ُبرسی، اند که به مقصود راه یافتهعارفان. در این میان این تنها عارفان
رسی دانالد. باله می« وآلهعلیهاللهصاللی»را برتر از همۀ انبیاء جز حضرت محمالد « السالمعلیهم»ائمه  بُ

است و همواره مالزم رکاب و فرمالانبر « السالمعلیه»باور او جبرئیل با تمام رفعت، خادم درگاه امیرالمومنین 
الدین رجب ُبرسی، مسالئلۀ والیالت و (. نقطۀ محوری در اندیشۀ رضی174حضرت امیر بوده است)ُبرسی، 

السالالم  تمالام علیه»است. مقامات حضرت علالی « السالمعلیه»شخص امام و به ویژه امیر المومنین علی 
-ها و غیره، تفسیری والیی باله دسالت مالیمفاهیم، آیات، پدیده ذهن و اندیشۀ او را پر کرده است. او از همۀ

کند، فراتر از حّد شمارش است. عالقۀ وافر ُبرسالی باله دهد. اوصافی که او برای امامان در آثار خود ذکر می
(. ُبرسی خود را محّدث نامیالده و بالرای خالود لقالب 24دانش اعداد و حرود در آثار او هویداست)ُبرسی، 

برد. حافظ در میان اهل سنت، کسی است که صدهزار روایت با سندش حفظ باشد. این ر میحافظ را به کا
شمار، در میان محدثان شیعه کاربردی نداشته است. او روایات بسالیاری را لقب به جز برخی موارد انگشت

رسینیز در آثار خود نقل کرده است. با توجه به فترت حدیثی امامیه در قرون هشتم و نهم،  از ایالن جهالت  بُ
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رسینیز حائز اهمیت فراوانی است. با وجود این، به دلیل استفادۀ بسیاری که  از آیات قرآنی در آثالار خالود  بُ
 داشته است، چه بسا او حافظ قرآن بوده باشد و لقب حافظ اشاره به این مسئله باشد.

ائمه سبب شده است که های ویژۀ ُبرسی در مسئلۀ امامت و خصوصا  در حوزۀ مقامات و فضائل اندیشه
رسیهای او را به غلّو نسبت دهند. این در حالی است که برخی اندیشه خود بارها بالر پایبنالدی باله اندیشالۀ  بُ

 (.94-93داند)ُبرسی، توحیدی شیعه پافشاری کرده و با نفی و رّد غلّو این اتهام را در حق خود روا نمی
که به ظاهر تا پیش از او در دایرۀ تشیع رسمی و خال   شناختی رجب ُبرسیهای امامبه هر روی، اندیشه

اندک در میان طوایف مختلف طرفدارانی یافت. برای نمونه، ای نداشته، پ  از او اندکاصیل شیعی نماینده
-عربی و مبانی عرفان نظری، شالیخیه، صالوفیان ذهبالی و نعمالتباید از صدرا و پیروان او، پیروان شیعی ابن

رسیهای رجب برد. پرداختن به اندیشه اللهی و دیگران نام یابی، نقد، تأثیرات و دیگالر مالواردی کاله ، ریشهبُ
توان در مورد افکار یک اندیشمند صورت پذیرد وظیفۀ این نوشتار نیست. این پژوهش کوشیده اسالت بالا می

در میان محققان که تاکنون چنآن –توان پرداختن به شواهد و قرائنی مغفول، بدین پرسش پاسخ دهد که آیا می
الدین رجب بن محمد بن رجب ُبرسی مشهور به حالافظ رجالب ُبرسالی را شخصالیتی رضی -رخ داده است

 تاریخی و واقعی در تاریخ کالم و فکر شیعی دانست !
 

 رجب بُرسی در میان عالمان شیعه .1

انالد، رداختههای رجب ُبرسی پحال نویسی یا پژوهشگرانی که به اندیشهبسیاری از منابع تراجم و شر 
اند. نخست باید دید ُبرسی از چه زمالانی در به وجود ابهاماتی پیرامون شخصیت رجب ُبرسی تصریح کرده

میان عالمان شیعی مطر  بوده است. برخی محققان معاصر، حسن بالن محمالد دیلمالی را نخسالتین کسالی 
اطالع دقیقی در دست نیسالت. امالا اند که از ُبرسی نام برده است. از تاریخ دقیق تولد و وفات دیلمی دانسته

(. مسالتند ایالن سالخن، شالعری 104 /3اند)مختاری، قمری تخمین زده 841تا  726دوران زندگی او را بین 
نقالل شالده « السالالمعلیه»دیلمی از ُبرسی در مد  امیرالمالممنین علالی  ارشاد القلوباست که در جلد دوم 
کاله در است؛ اما این ادعا صحیح نیست. زیرا فالار  از آن« هم القوم آثار النبوة منهم»است. مطلع این شعر 

به دیلمی تردید وجود دارد، این شعر نیز در آخرین صفحۀ این کتاب و پال   ارشاد القلوبانتساب جلد دوم 
تم المجلد الثانی من ارشاد القلوب للدیلمی و هو فی مناقب اهالل »که مملف اتمام کتاب را با عبارت: از آن

(. بالا ایالن توصالیف، از منظالر 446 /2کند ذکر شده است)دیلمی، اعالم می« علیهم السالم البیت االطهار
توان گفت که این شعر ربطی به اصل کتاب ندارد و توس  ناسخ یا مالکالان بعالدی کتالاب شناختی مینسخه

 افزوده شده و مصحح تصور کرده که جزو کتاب است.
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که میان او و حافظ رجب ارتبالاطی شالاعرانه گالزارش  فرد دیگری از عالمان شیعه نزدیک به عصر ُبرسی
 - 1033(. باله گفتاله شالیخ حالّر)122 /7شده، شیخ فخرالالدین احمالد مشالهور باله الَسالُبعی اسالت)افندی، 

( 14 /2کالرده اسالت. )حالّر عالاملی، ق.( روایالت نقالل می786-734ق.(  او از شاگردان شهید اول )1104
های هشتم و نهم( کاله از شالاگردان شالهید بالوده ج بحرانی)قرنافندی در ریاض العلماء او را شاگرد ابن متّو 

از آثار اوست که به گفتۀ سید حسالین  سدید االفهام فی شر  قواعد االحکام(. 122 /7دانسته است)افندی، 
شالهید دارد کاله  الفیهقمری از تألیف آن فار  گشته است. سبعی همچنین شرحی بر  836بروجردی به سال 

قمری در هند به امر علی بن محمد بن حسن از سادات و بزرگان آن  853شده در سال تهآقابزرگ آن را نگاش
که خوانساری از خّ  خوِد مملف در نسخۀ کهنالی کاله (. در حالی7 /6داند)آقابزرگ،اعالم الشیعه، دیار می

از ق. 953کند که وی در عصر روز شنبه دوازدهالم جمالادی االولالی سالال نزدش موجود بوده است نقل می
تالیف آن فراغت یافته است! این اختالد چشالمگیر در مالورد تالاریخ وفالات وی نیالز وجالود دارد. صالاحب 

 نویسد:در این مورد می االدبریحانة
اند از هجرت در هند وقوع یافته، و لکن ووفات سبعی به نوشتۀ بعضی از اجّله به سال نهصد و شصت»

تالمذۀ ابن المتّوج بحرانی و او نیز از شاگردان شهید اّول)متوفی این تاریخ با در نظر گرفتن این که سبعی از 
ق.( بوده است و با مالحظۀ تاریخ تالألیف دو کتالاب 771ق.( و فخر المحّققین)متوفی به سال 786به سال 

ه باشد. اما تاریخ دیگر که و بروجردی نقل کردیم بسیار مستبعد می الذریعهکه از  سدید االفهامو  انوار علویّ
هنسبت به تألیف کتاب  روضاتز ا نقل شده دور نیست که ناشی از اشتباه صاحب روضالات و یالا  انوار علویّ

 (.2/434تبریزی، «)جهات دیگر بوده و مع ذالك محتاج به تتّبع زاید است
( سالبعی را متوفالای 2/307)قمالی، الکنالی و االلقالابشیبی نیز با استناد به سخن شیخ عباس قمی در 

757-)1فهالدد در هند دانسته و سخن عالمه امینی را مبنی بر معاصالرت سالبعی بالا ابالنواننهصد و شصت
(. 252،  تشیع و تصود تا آغاز سده دوازدهم هجالریداند)شیبی، ق.( )و طبعا  رجب ُبرسی( خطا می841

که به منبعی اشاره کند، در مورد سبعی گفته است که او شالعری از آنق.(  بی1373-1296مدرس تبریزی)
که شیبی گفته است ایالن (. چنان433 /2را تخمی  کرده است)تبریزی، « السالمعلیه»رسی در مد  علی بُ 

همان قصیدۀ رائیۀ ُبرسی است. مدرس تبریزی نیز چند بیت از شعر ُبرسی را گزارش کرده اسالت. بیالت اول 
 چنین است:

                                                 
، الفکر الشیعی و النزعات الصوفیه حتی مطلع القرن الثانی عشر الهجریفهد و گرایش او به عرفان نظری و قرابت فکری او با صوفیه رک: )شیبی،  . در مورد ابن 1

288-301) 
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 /2)تبریالزی، 1«الحصالر اعیت صفاتك اهل الالرىی و النظالر ........... و اوردتهالم حیالاض الضالجر و»
434.) 

تالوان او را معاصالر اند، دوۀه زندگانی احمد سبعی قرن هشتم و نهم باشالد، مالیکه برخی گفتهاگر چنان
ُبرسی دانست. در صورتی که صحت انتساب این مخم  نیز برای ما ثابالت شالود، او را بایالد اولالین کسالی 

قمری برای وفات او، این سخن  960حت تاریخ دانست که از ُبرسی به ما خبر داده است. اما در صورت ص
که اگر نتوان انتساب این مخم  را بدو ثابت نمود، باید از وی به عنوان اولین کسی چناندرست نیست. هم

نظر کرد. نگارنده با وجود تتبع در منابع کهن، اثری از این اشعار برای که داللتی بر ُبرسی نموده است صرد
 شعر ُبرسی بوده باشد نیافت.که تخمی  سبعی و این

ق.( را بایالد نخسالتین 900-840الدین ابراهیم بن علی عاملی َکفَعمالی)به هر روی، ظاهرا  تاکنون تقی
شیخ رجب بن محمد »شود. کفعمی از وی با عنوان هایش دیده میکسی دانست که اثری از ُبرسی در کتاب

یالا دیگالر آثالار وی نقالل  االنوارمشالارقی را از نالام بالرده و در برخالی آثالار خالود، نکالات« بن رجب الحالافظ
نکتۀ قابل توجه آن است کاله کفعمالی مالدعی اسالت دسالتورالعملی  1(.672، البلد االمینکند)کفعمی، می

کنالد. وی در درد به خ  رجب ُبرسی دیالده اسالت و در کتالاب خالود نقالل میمعنوی را در مورد بهبود چشم
 نویسد:مصبا  می

ن محمد الحافظ فی بعض مصنفاته ىّنه من تال الشکور من ىسالمائه علالی و رىیت بخ  الشیخ رجب ب»
 (.176، المصبا کفعمی، «)ماء اربعین مّرة و غسلت منه العین الرمده بریت بإذن الله تعالی

مختصالری از مشالارق ُبرسالی را کاله از آن بالا نالام  مجموع الغرائب و موضوع الرغائبکفعمی در کتاب 
کنالد)کفعمی، برد گزارش مالینام می سرار فی معرفة ائمة االطهار و هداة االبرارمشارق االنوار فی حقائق اال

 (.249، مجموع الغرائب 
ق.( از ُبرسی با نام شالاعر یالاد کالرده و شالعر 1087یا  1085-979پ  از کفعمی، فخرالدین طریحی)

وی حائری)زنده باله رض الله(. سید ولی210 /1، المنتحبکند)طریحی، گفته را در کتاب خود ذکر میپیش
دررالمطالب و غرر المناقب فی فضالائل علالی بالن ابالی و  کنزالمطالب ق.( نیز در آثار خود مانند 981سال 

پردازد)رضالوی ُبرسالی باله نقالل روایالت مالی االمانمشارقو  االنوارمشارق.( از ق981-980:)تألیفطالب
(. محمدتقی بالن مقصالود 268، 103،  بدررالمطالب و غرر المناقب فی فضائل علی بن ابی طالحائری، 

                                                 
 ای دارد که سبعی آن را تخمی  کرده است.کند که برسی قصیدۀ رائیهنیز تنها اشاره می فادب الط( ببینید. صاحب 250یا  245 /4صورت کامل را در )شبر، . 1
( با 6، المصبا ها تمسک کرد)کفعمی، گوید: مطالب کتاب خود را از منابع قابل اعتماد نقل کرده است که امر شده است به آن. کفعمی در ابتدای مصبا  می 1

 رسی جای تأمل دارد.ب مشارق االنوارنقل از  ،وجود این



            201  /...قرن  یعیمتلکم و عارف ش یرجب برس یخیابهامات درباره وجود تار یابیارز ؛و دیگران یشهرک 

 

ق.( مشهور به مجلسی اول، پدر عالمه مجلسی نیز دیگر عالم شالیعی اسالت 1070-1003علی اصفهانی)
نقالل « السالالمعلیهم»از ُبرسی نام برده است. او در میان زیارات بسیاری که برای ائمه  المتقینروضةکه در 

داند)مجلسالی اول، ُبرسی نقل کرده از دیگر زیارات برتر مالی شده است، بعد از زیارت جامعه، زیارتی را که
شیخ رجالب محمالد بالن رجالب »با عنوان  کلمات مکنونهق.( در 1091-1007( مالمحسن فیض)5/424

آورده « السالمعلیه»االنوار از قول امام علی ای را که ُبرسی در مشارقاز وی نام برده و خطبه« الُبرسی الحلی
 (.223کند)فیض کاشانی، ( گزارش می230شود)ُبرسی، آغاز می« دی مفاتیح الغیبانا عن»و با عبارت 

ُبرسالی را فاضالل، شالاعر، منشالی و ادیالب معرفالی  امل اآلماللدر  ق.(1104 - 1033شیخ حّر عاملی)
(. عالمه 117 /2کند. به باور وی در کتاب ُبرسی افراط است و او به غلو منسوب شده است)حر عاملی، می

الدین محمد بن محمد بن رجالب الُبرسالی الشیخ الحافظ رضی»ق.( از او با تعبیر 1110 - 1037مجلسی)
چه را افندی در ریالاض در مالورد نام برده و خالصۀ آن« مولدا  و الحلی محتدا  من عرفاء االمامیه و محدثیهم

ق. یالا 7110-1050سالید هاشالم بالن ساللیمان تالوِبلی بحرانی)حالدود  1آورد.ُبرسی ذکر کرده اسالت را مالی
حلیالة کند)بحرانی، نیز در برخی آثار خود از کتاب ُبرسی مطالبی نقل می تفسیر البرهانق.( صاحب 1109

، ینابیع المعاجز و اصول الدالئل؛ بحرانی، 18-15 /2، االبرار فی احوال محمد و آله االطهار علیهم السالم
مالراد اسالت از جملاله  مشالارقرا که ظاهرا   (. وی از ُبرسی با عنوان شیخ فاضل یاد کرده و کتاب ُبرسی339

(. او در برخی مواضع تفسیر خود از ُبرسی روایالت 1/70، البرهانبرد)بحرانی، نام می البرهانمنابع خود در 
(. سالید 689، 5/189؛ 570، 375، 266، 265، 84، 4/76؛ 500، 3/499، البرهالانکنالد)بحرانی، می

، خبالری را از کتالاب ُبرسالی در مالورد انالوار نعمانیالهخسالت ق.( در جلد ن1112-1050الله جزایری)نعمت
 (.46 /1 االنوار النعمانیه،کند)جزایری، نقل می« السالمعلیه»شجاعت حضرت امیر 

تالرین مطالالب را در مالورد رجالب ُبرسالی نگاران متأخر شیعه، نخستین کسی که مبسالوطاز میان ترجمه
از ُبرسی سخن  ریاض العلماء و حیاض الفضالءو در ق.( است. ا1130-1066آورده، میرزا عبدالله افندی)

رده هایی از آثار ُبرسی که در اختیار داشته اشاره کگفته و آثار وی را برشمرده است. افندی همچنین به نسخه
دانالد کاله البتاله و برخی نکات را هم در این رابطه یادآور شده است. وی ُبرسی را از عالمان متأخر امامیه می

داند نزد چاله کند که تاکنون مشایخی برای رجب ُبرسی نشناخته و نمیعمی است. او تصریح میمقدم بر کف
نیز بحث کرده و برخی احتمالاالت « ُبرسی»(. افندی پیرامون واژۀ 2/304کسی درس خوانده است)افندی، 

نیالز اطالعالات کند. بالا ایالن حسالاب افنالدی نماید و در نهایت انتساب به ُبرس ِحّله را تقویت میرا ذکر می
                                                 

برسی با عنوان استاد االستناد از عالمه مجلسی نام برده و سخن او در بحار را که دو کتالاب مشالارق و  ۀهنگام ترجم ریاضست که افندی نیز در ا جاجالب آن .1
 .(308 /2الفین را از برسی دانسته است نقل می کند)افندی، 
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سخنان افندی که گفتیم عالمه مجلسی نیز گزیدهدهد. چنانای در مورد زندگانی ُبرسی به ما نمیکنندهتعیین
هایی است کاله مایۀ اکثر نگاشتهمنعک  کرده است. اطالعات افندی در مورد رجب ُبرسی دست بحاررا در 

عتقد است که تمامی نقالائص اطالعالات ُبرسالی باله اند. شیبی به درستی مپ  از او به معرفی ُبرسی پرداخته
 (.248، تشیع و تصود تا آغاز سده دوازدهم هجریمنابع بعدی نیز منتقل شده استشیبی، 

 کتالب باله از تاریخی که برای وفات او گفته شده است، تا سه سده بعد ُبرسی بینیم، نامگونه که میهمان
صالورت  و افنالدی وی از طالرد حالّر عالاملی باله گاراننتوجه ترجمه یننیافته است. نخست راه امامیان تراجم

هالا دربالارۀ ُبرسالی های این دو منبع و اساس مطالبی است که منابع معاصالر و متالأخر از آن. نگاشتهگیردمی
تالوان دریافالت کاله انالد میچه این دو منبع دربارل شیخ رجب ُبرسی نقل کردهاند. با دقت در آنگزارش کرده

، تالشی برای بازخوانی زندگانی وی بر اسالاس تحلیالل آثالار مکتالوبی العلماءریاضو  االملاملهای شتهنو
گوناله اطالعالی است که به وی منسوب شده است. در واقع افندی و حّر عالاملی هی  االنوارمشارقهمچون 

، ایشان به پردازش شخصیت اند. به تعبیر دیگراند در دست نداشتهچه از تحلیل آثار او استخراج کردهجز آن
 اند.های او پرداختههایی از کتابُبرسی بر اساس نسخه

روضالات ق.( در 1313-1226نگاران شیعه، سید محّمالدباقر خوانسالاری)حالدر ادامه و از میان شر 
. باله دانالد، از ُبرسی یاد کرده است. خوانساری او را از عالمان اواخر قرن هشتم یا اوایل قرن نهم میالجنات

 816-740ق.( و جرجالانی) 792-722)مطالولباور او با این حساب باید او را معاصر تفتالازانی صالاحب 
ق.( از فقیهالالان امالالامی  820ق.( و ابالالن المتالالوج)م  826ق.( از عالمالالان عامالاله و نیالالز فاضالالل مقالالداد)م 

بیفزایالد. هالا بالر جزئیالات زنالدگانی ُبرسالی (. او سعی دارد بر اساس این تطبیق3/303دانست)خوانساری، 
(. صالاحب 3/340کند)خوانسالاری، را ذکر می ریاض العلماءای از سخنان افندی در خوانساری نیز گزیده

گری است. با همین نگاه در ادامۀ شر  حال ُبرسی باله انتقالاد از مخالف سرسخت تصود و باطنی روضات
 (.340 /3داند)خوانساری، او پرداخته و شیخیه و باب را متأثر از سخنان وی می

قمری دانسالته کاله در  813اشاره به منبعی او را زنده در  ( بیق.1371 -1284سید محسن امین عاملی)
انالد گالزارش همین حوالی وفات کرده است. او نیز نکاتی را کاله مجلسالی، حالر عالاملی و افنالدی ذکالر کرده

ی که سبب فساد عقیده شالود، کند. امین عاملی با باورهای ُبرسی همراه نیست و اگرچه او را از اتهام غلّو می
تالری کاله (. نکتۀ افزون466 -3/465کند)امین، فایده و مضر ارزیابی میداند، اما سخنان او را بیمبّری می

بینیم، اشاره به نقل ُبرسی از ابوالفضل شاذان بن جبرئیل بن اسالماعیل القمالی اسالت)امین، در نوشتل او می
 سی خواهیم کرد.(. ما این مسئله را در ادامه برر3/465

الذریعالة الالی تصالانیف شالناس بالزرگ معاصالر، در ق.( کتالاب1389-ق1293شیخ آقالابزرگ تهرانالی)



            203  /...قرن  یعیمتلکم و عارف ش یرجب برس یخیابهامات درباره وجود تار یابیارز ؛و دیگران یشهرک 

 

، القسم 9؛ 65 /8؛ 201 /7؛ 335 /4؛ 391، 299، 39 /2، الذریعة)برای مثال رک: شیخ آقا بزرگ، الشیعة
، 6/7، طبقات اعالم الشیعةگ، )برای مثال رک: شیخ آقا بزرطبقات اعالم الشیعةو ...( و نیز در  158االول/ 

( به معرفی ُبرسی و آثار او پرداخته و نکاتی را پیرامون وی افزوده اسالت. در نهایالت بایالد از دکتالر کامالل 17
، باله اقتضالای موضالوع التشالیع و التصالودم.( نام برد که در اثری با نالام  2006  - 1927مصطفی الشیبی)

کوشد امل در مورد ُبرسی به دست داده است. شیبی نیز میپژوهش خود تحقیقی مختصر و البته نه چندان ک
 1ای جزئیات، صورتی واقعی به زندگانی ُبرسی ببخشد.با تحلیل اشعار و پاره

م.( را باید نخستین کسی دانست که باله شخصالیت و 1978 -1903در میان مستشرقان، هانری کربن)
های او پرداخته د به معرفی ُبرسی و آثار و اندیشهگفتارهای خوهای رجب ُبرسی توجه یافته و در درساندیشه

مایه قرار دادن کارهای کربن، این مسیر را یالک م.( با دست1952است. پ  از او شاگردش پیر لوری)متولد 
-ای با عنالوان میالراث تصالود تالکقدم پیش برده است. بی تاد الوسن نیز دیگر فردی است که در مجموعه

(. در نهایت محمد علالی امیرمعالزی Lawson, 2/261-267ان داده است)ای در مورد ُبرسی سامنگاری
که به زبان فرانسوی منتشر کرده است، آخرین تحقیقات غرب در زمینه رجالب ُبرسالی را  ای مفصلدر مقاله

ُبرسالی  الالدرالثمین(. امیر معالزی در ایالن مقالاله باله کتالاب Amir-Moezzi, 207-240 کند)عرضه می
معرفی و تحلیل نموده است. او در ابتدای این مقاله گزارشی از کارهایی که تالاکنون  پرداخته و مضمون آن را

در مورد ُبرسی صورت گرفته است به دست داده است. او همچنالین در بخالش دوم مقالالۀ خالود، شالرحی از 
رخی زندگانی ُبرسی بر اساس منابع ارائه کرده است. وی در این بخش از پژوهش شیبی بهرۀ فراوان گرفته و ب

های خود تردیدی در وجود تاریخی ها همه نیز در نگارشاشتباهات شیبی را نیز عینا  تکرار نموده است. این
 اند.شخصیت رجب ُبرسی روا نداشته و از ابهامات مشهودی که پیرامون این نام است به آسانی عبور کرده

 
 بررسی ابهامات وجود تاریخی حافظ رجب البُرسی .2

اند، اصل وجالود تالاریخی او را مفالروض ۀ کسانی که تاکنون به رجب ُبرسی پرداختهکه گفتیم همچنان
 العلمالاءریاضنویسان بر اساس منالابعی چالون گران و تراجمهای اخیر که پژوهشاند؛ به ویژه در دورهگرفته

آثارش، باله از برخی سخنان ُبرسی در  حّر عاملی، در کنار برداشت االملاملمجلسی و  بحاراالنوارافندی، 
های عمومالا  انالد و باله واکالاوی اندیشالهشر  زندگانی او پرداخته و نقطۀ تمرکز خود را بر روی آثالار وی برده

                                                 
اند و نیز تخلص در بردهند که برسی اساسا  حلی یا شیعه نبوده است؛ زیرا اوال  عنوان حافظ را محدثان عامه به کار می. برای مثال او از لقب حافظ برداشت می ک1

کند که وی به دلیل فشارهای محی  خالود باله ایالران آمالده و در شعر از عادات شاعران ایرانی است و نه عرب. همچنین از اختالد نظر در مدفن او نیز استفاده می
 (.242، دوازدهم هجری ۀتشیع و تصود تا آغاز سدان از دنیا رفته است. رک: )شیبی، ایر
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اند، اما اند. برخی محققان نیز اگرچه به وجود ابهاماتی در زندگانی ُبرسی اشاره کردهشناختی او پرداختهامام
، تشیع و تصود تا آغاز سدۀ دوازدهالم هجالریاند)شیبی، نستههای نامأنوس او دااین ابهام را به دلیل اندیشه

(.  با وجود این، نگارنده با بررسی مکّرر آثار رجب ُبرسی و شر  حال او، باله شالواهد و قرائنالی توجاله 239
کند. در مقابل های گفته شده باز مییافت که جای ابهام و تشکیک را در وجود تاریخی چنین فردی در سال

گر توان یافالت. لکالن دقالت و واکالاوی ایالن شالواهد نشالانوجود تاریخی این شخصیت می نیز شواهدی بر
هاست. ما در ابتدا شواهد وجود تاریخی ُبرسی را طر  و نقالد کالرده و در اداماله ابهامالات مخدوش بودن آن

 موجود پیرامون وی را بررسی خواهیم کرد.
 

 شواهدی بر وجود تاریخی رجب بُرسی -

 لر مال ابوالقاسم پریشان .1
عصر و شاگرد رجالب ُبرسالی بالوده اند هممال ابوالقاسم پریشان لر یا ُکرد، شاعری شیعی است که گفته

اند)روحبخشالان، های حروفی معرفی کردهاست. برخی با استناد به اشعار وی او را شیعل امامی و با گرایش
داند. از او از شاعران قرن نهم میکند و بر این اساس وی را ( آقابزرگ او را شاگرد ُبرسی معرفی می13/627

امروزه چنالدان ناشالناخته  پریشان لربه زبان کردی بر جای مانده است. خوشبختانه  نامهپریشاندیوانی با نام 
نیالز مالدخلی ویالژۀ او  دایرةالمعالارد بالزرگ اسالالمینیست. دیوان او بارها تصحیح و چاپ شده است. در 

قان در ُکرد یا لر بودن او اختالد است. برخی او را اهالل دینالور نگاشته شده است. در عین حال، میان محق
کید کردهدانسته اند. اما برخی دیگر وی را از دلفالان شالهری در شالمال غربالی لرسالتان اند و بر کرد بودنش تأ

 اند. اشعار او به گویش لکی مستند سخن این دسته قرار گرفته است.زبان شناساندهکنونی و لک
رگ و دیگران در مالورد معاصالرت مالپریشالان بالا ُبرسالی دو بیالت از اشالعار اوسالت. مستند سخن آقابز

مالپریشان در این دو بیت به نام ُبرسی و شاگردی پنجاه ساله خود نزد او تصریح کرده  است)شیخ آقا بزرگ، 
اسالاس  (. این دو بیت که در برخی از نسخ موجودند و اختالفاتی نیز با هم دارند، بالر158، القسم االول/ 9

قمالری کتابالت شالده  1318نقل نسخۀ محمدباقر قاجار با تصحیح میرزا علی اکبر صدراالسالم که در سال 
 است، از این قرارند:

 و ُترس و ُسّلم و سلم ُترسی           شیخ رجب ُبرسی بو همه قرصی
 پنجاه سال طریق خدمتم گذاشت        جربزه یک حرد زیادت نداشت 

 (13)مال پریشان لر، 
 ایم.بر این اساس ما شاهدی بر وجود تاریخی رجب ُبرسی یافته
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 نقد و بررسی -
کاله محمالدباقر قاجالار کاتالب که باید دانست مالپریشان لر خود فردی مجهول اسالت. چناننخست آن

چه در اشعار وی ذکر شده است از نیز تصریح کرده که ما هی  اطالعاتی به جز آن نامهپریشان 1318نسخۀ 
اند، به دو بیتی که نقل شالد اسالتناد شمار آوردهها که مالپریشان را معاصر ُبرسی بهیم. حال تمامی آناو ندار
 که:اند؛ حال آنجسته
 (.878 /15ها وجود ندارد)رک: درایتی، این دو بیت در برخی از نسخه 
  ئالی نسالبت ق.( و یوسف مال13این اثر به افراد دیگری نظیر مرتضی قلی بیگ پریشان قراگزلو)قرن

 (.78 /15؛ 433 /6داده شده است)رک: درایتی، 
 قمری که به گفته برخی محققالان  1318های این اثر در سال محمد باقر قاجار ناسخ یکی از نسخه

 در ابتدای نسخه خود این چنین می نویسد: 1های مالپریشان داردهایی بر دیگر نسخهاش مزیتنسخه
لف از هجرت مالمحمدعلی نهاوندی تعزیت خوان معرود بغمالزه در عشر ثامن از مأه ثالث بعد اال»

گفت که وقتی به هرسین رفتم که مینسخت این ابیات پریشان را به کرمانشاهان آورده منتشر ساخت و چنان
اوراقی دیدم که بر پنجرۀ خانه چسبانیده بودند. این ابیات را بر آن نگاشته یافتم و نسالخت برگالرفتم. پال  از 

گفتند ایالن شالخص عالالم که میوم شد که کتابی ضخیم بوده و به مرور ایام پراکنده گشته و چنانتحقیق معل
عارد متخلص به پریشان از مردم همان ناحیت بوده؛ اما خبری از تاریخ عهد و عمالر او معلالوم نشالد، جالز 

رفتاله و تخلالی  و که معاصر بوده با شیخ رجب ُبرسی... به هر حال این ابیات را ترتیب صالحیح از میالان بآن
اسقاط بر آن راه یافته... و پ  از مالمحمدعلی که حافظ و محقق این ابیات بود، چالون نسالخت باله دسالت 

ها که از آن بکردند هر یک به قسمی مغلوط و ابیات عوام و اکراد افتاد و عاجز از فهم مقصود بودند، نسخت
 (.2-1مال پریشان لر، «)به مخلوط گشت...

ای مشالکالت، برخالی ابیالات را از ند جای دیگر ایالن نسالخه نیالز بالا توجاله باله پالارهصدراالسالم در چ
انتهایی و  ناظر باله برخالی ابیالات داند. برای مثال در حاشیۀ صفحۀ ها را الحاقی میمالپریشان ندانسته و آن

بالع پ  از به دست آوردن نسخۀ دیگر، معلوم شد که این ابیالات از پریشالان نیسالت. پال  از تت»نویسد: می
(. در قسمت بالاالی ایالن صالفحه نیالز باله 30مال پریشان لر،«)محقق شد از ملک حسین خان کلیایی است

مالال «)جا تکرار شد، شاید این اشعار از مالپریشان نباشد و الحاقی اسالتقم در این»ه است: مناسبتی نوشت
(. با این وصف، بعید بتوان صحت انتساب دو بیت مذکور به فردی به نام مالپریشان را تأیید 30پریشان لر، 

                                                 
 کاتبان. ۀ، حلق«نهم ۀای کردی و شیعی از سددیوان پریشان، منظومه». عبدالحسین، طالعی،  1
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 کرد تا بتوان به وسیله او وجود ُبرسی را ثابت دانست.
  بیت مذکور در آن ذکر شده است، گالواه الحالاقی بالودن ایالن دو بیالت بافت معنایی اشعاری که دو

آورد که در نقد ظاهربینان قشالری مساللک کاله که شاعر این دو بیت را در انتهای فصلی میاست. توضیح آن
توان فهم سخنان باطنی او را ندارند آورده است. وی در این دو بیت به تحقیر شیخ رجب ُبرسی پرداخته و او 

کاله  االنوارمشارقکند. طبعا  این رجب ُبرسی با رجب ُبرسی صاحب یک حرد ناتوان قلمداد می را از درک
توانالد نسالبتی های عرفانی والیی متهم به غلالّو شالده اسالت، نمیگویی و اندیشهگرایی و فضائلاز فرط باطن
 داشته باشد.
 مالابوالقاسم پریشان لر شاعر گر آن است که اگر فردی به نام بررسی ادبیات و زبان این اشعار نشان

تواند متعلق باله قالرن هشالتم و نهالم این اشعار باشد، این ابیات به احتمال برای پ  از قرن یازده بوده و نمی
 ها و شاعر این اشعار حائز اهمیت است.باشد. اطالعات فنخا از نسخه

 احمد بن رجب و ابوطالب بن رجب؛ فرزندان ُبرسی .2
بالرد. زای زندگی ُبرسی آن است کاله وی نالامی از فرزنالدان خالود نمیات ابهامکه اشاره شد، از نکچنان

که با پذیرش واقعیت داشالتن یالک اند. در حالینگاران نیز عموما  از فرزندان و اعقاب وی اسمی نبردهتراجم
باله اثر همچون ُبرسی، طبیعی است که نام و نشان از فرزنالدان و خانالدان او نیالز فرد، آن هم عاِلمی صاحب

بینیم که یک کتاب خود را خطاب به فرزنالدانش شکلی به میان آید. برای نمونه، در مورد سیدبن طاووس می
اند. را باله احتمالال فرزنالد او دانسالته« ابالن رجالب»نوشته است. در مورد رجب ُبرسی نیز برخی متأخران دو 

 رجالب ین احمالد بالنجمالال الالدنخستین کسی که احتمال داده شده اسالت فرزنالد اوسالت، فالردی باله نالام 
دهالد کاله او فرزنالد رجالب (. شیخ آقالابزرگ احتمالال می25 /6، طبقات اعالم الشیعهاست)شیخ آقا بزرگ، 

الشیخ جمالال الالدین »با تعبیر  مصبا ُبرسی باشد. آقابزرگ توصیف کفعمی را از این ابن رجب در حواشی 
کاله کفعمالی از وی شالکل مشالهور  ذکر کرده است. در همین گزارش آمالده اسالت« االمام العالم رحمه الله

طبقالات اعالالم را نقل کرده است)شیخ آقالا بالزرگ، « ها آت و خّ  فوق خّ ...خم »منظوم در شعر یعنی 
که ( اگر این احتمال صحیح باشد، یکی از ابهامات زندگی ُبرسی برطرد شده است. اما آیا این6/7، الشیعه

د که این رجالب همالان رجالب ُبرسالی اسالت  ظالاهرا  تواند اثبات کننام پدر این شخصیت رجب باشد، می
 تر نیز خواهد شد.گونه نیست. در ادامه خواهیم دید که این شاهد ضعیفاین

ای است. آیا این ابوطالب کنیاله ابوطالب بن رجبدومین فردی که احتمال داده شده فرزند ُبرسی باشد 
ات فرزنالد بالودن او بالرای رجالب ُبرسالی  باله دانیم. اما اثباست برای همان احمد یا فردی است جز او  نمی

تر از اثبات فرزندی احمد بن رجب است. به نقل آقابزرگ، مجلسی دوم در کتاب الالدعاء جهاتی بسیار مهم
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های این اثالر دیالده اسالت چه را در برخی از نسخهاز مهج الدعوات، متن آن« الجوشن الصغیر»پ  از نقل 
یقول کاتبه الفقیر الی الله تعالی ابوطالب بن رجالب: وجالدت »کند. گزارش مجلسی این است: گزارش می

دعاء الجوشن الصغیر و خبره و فضله فی کتاب من کتب جدی السعید تقی الدین الحسن بن داود بغیر هذه 
(. تهرانی سپ  خبری 6/70، طبقات اعالم الشیعه شیخ آقا بزرگ، «)الروایة، فاحببت إثباته فی هذا المکان

که مجلسالی بالا عنالوان یل جوشن صغیر از کفعمی نقل کرده ذکر کرده است. آقابزرگ از اینرا که مجلسی ذ
کند که او از عالمالان بالوده اسالت. شیخ و ابن الشیخ رجب از ابوطالب بن رجب یاد کرده است برداشت می

د کنالد. افنالدی هنگالام سالخن گفالتن از ابالن داوواین مطلبی است که افندی نیز در ریاض به آن تصریح می
« لعّل »(. آقابزرگ در ادامه با تعبیر 1/254وید که وی سبطی فاضل با نام ابوطالب داشته است)افندی، گمی

دهد جّد ابوطالب بن رجالب کاله وی از دهد که او فرزند رجب ُبرسی بوده باشد. نیز احتمال میاحتمال می
ق.( 707بعد از  -647اود حلی)کتابش عبارات باال را نقل کرده است، شیخ تقی الدین حسن بن علی بن د

 (.6/71، طبقات اعالم الشیعةصاحب رجال باشد)شیخ آقا بزرگ، 
بینیم اگر این احتماالت در مورد ابوطالب بن رجب درست باشد، ما یک گام به شخصالیت که میچنان

رجالب  شویم. بر این اساس، تقی الدین داود حّلی باید جّد مادری ابوطالالب بالنتر میرجب ُبرسی نزدیک
که گفته شده است محمد بن رجب بوده است. در این صالورت رجالب باشد. زیرا نام پدر رجب ُبرسی چنان

 ُبرسی داماد ابن داوود حلی است و دختر وی را به همسری گرفته است.
 نقد و بررسی 

 (.3)ابالن داود حلالی،  قمالری اس 647این دیدگاه نیز قابل پذیرش نیست. زیرا ابن داوود حلی متولالد 
ترین تالاریخ تولالد سالت کاله نزدیالکاند. این در حالالیوفات ابن داوود را پ  از سال هفتصد و هفت دانسته

قمری هم بدانیم، به سختی بتوان پالذیرفت  720اند. ما اگر وفات ابن داود را سال قمری گفته 734ُبرسی را 
بپذیریم همسر ُبرسالی حالدود  که دختری داشته باشد که بعدها همسر ُبرسی شده باشد. در این صورت باید

سی سال از او بزرگتر بوده است. به عبارت دیگر، باید گفت ُبرسی مثال  در پانزده سالگی با زنی چهل و پالنج 
که در منابع از دختری هالم بالرای ابالن داود ساله ازدواج کرده است که چندان پذیرفتنی نیست. مضاد بر آن

 سخن گفته نشده است.
رجب کیست  کلید حل این معما چه بسا سخنی است که افندی به نقالل از شالیخ اما این ابوطالب بن 
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که این کتاب نوشته کیسالت، از شالیخ و این 1زوائد الفوائدآورد. افندی در بحث از کتاب بهایی در ریاض می
ه گزارش داند و نه پسر او. بکند که او این کتاب را از خود ابن طاووس مینقل می الحدیقة الهاللیةبهایی در 

و نحوه یظهر من بعض مولفالات »نویسد: افندی، بهایی در ادامه شاهد دیگری برای این اشتباه نام برده و می
افنالدی، «)الشیخ رجب سب  ابن داود و قد یوجه االشتباه باتحاد الوالد و الولد فی االسم و الکنیاله و اللقالب

داند. بر این اساس ابوطالب بن رجب فرزند میبینیم او شیخ رجب را سب  ابن داوود که می(. چنان4/162
سب  ابن داوود بوده و ابن داوود جد پدری ابوطالب است و نه جد مادری او. بالا ایالن حسالاب ایالن رجالب 

تواند رجب بن محمد بن رجب ُبرسی ما باشد. حال چه بسا احمد نیز نام همین ابوطالب بوده و یالا در نمی
 ابن داوود حلی باشد و ربطی به رجب بن محمد ُبرسی نداشته باشد.صورت تمایز، فرزند دیگر رجب سب  

 ابهامات پیرامون وجود تاریخی رجب ُبرسی .3
پ  از ذکر ممیدات وجود تاریخی رجب ُبرسی و نقد آنها، به ابهامالاتی خالواهیم پرداخالت کاله وجالود 

 کند. این ابهامات بدین قرارند:تاریخی این شخصیت را با چالش مواجه می
 کند، آن است که مشایخ و استادان ای که در مورد ُبرسی توجه محقق را به خود جلب میمسئله نخستین

کال  بالا عنالوان که هی  شاگردی نیز برای او ذکر نشده است. او در آثار خود از هالی او معلوم نیست؛ چنان
دهنالد. افنالدی به ما نمیشیخ یا استاد خود نام نبرده است. منابع معاصر و پسین نیز در این زمینه اطالعاتی 

دانالد ُبرسالی نالزد چاله کسالانی درس خوانالده کند که تاکنون مشایخی بالرای وی نشالناخته و نمیتصریح می
که خواهیم دید نام او در هی  یک از اجالازات روایالی (. در حوزۀ نقل روایت نیز چنان2/304است)افندی، 

اشم بحرانی در معالم زلفی است. به گالزارش ای که در این زمینه هست سخن شیخ هوجود ندارد. تنها نکته
روایتی را از اصبغ « حدثنا االمام شیخ االسالم ابوالحسن بن علی بن محمد المهدی...»او ُبرسی با عبارت 

متذکر شالده اسالت،  اعیان الشیعةکه سید محسن امین در بن نباته از امیر المممنین نقل کرده است. اما چنان
محمد المهدی از مشایخ فضل بن شاذان عالم امامی قرن ششم بوده و بالا ُبرسالی این ابوالحسن بن علی بن 

دهد که مراد از ابوالحسن بن علی بالن محمالد المهالدی در عبالارت عصر نیست. امین سپ  احتمال میهم
افزاید: محتمل است (. وی می2/329ُبرسی، ابن المهدی المامطری صاحب کتاب المجال  باشد)امین، 

مان ابوالحسن علی بن مهدی الحسینی المامطری باشد. بالر ایالن اسالاس کلماله "ابالن" کاله در که این فرد ه

                                                 
شده است. در مورد نویسنده هم برخی همچون شیخ بهالایی  گفته« الزوائد و الفوائد»و « زوائد الفوائد»در مورد نام و نویسنده این کتاب اختالد است. نام آن  .1

دند از علی بن و عبدالله افندی معتقدند این کتاب از علی بن طاووس حلی یعنی سید بن طاووس و برخی دیگر مانند عالمه مجلسی، خوانساری و آقابزرگ معتق
 .(73، ةالهاللی ةالحدیقرک: شیخ بهایی، (علی بن طاووس یعنی فرزند سید است



            209  /...قرن  یعیمتلکم و عارف ش یرجب برس یخیابهامات درباره وجود تار یابیارز ؛و دیگران یشهرک 

 

 1(.2/329عبارت بحرانی و ُبرسی آمده، باید از اضافات نساخ باشد)امین، 
  اند. برای دیاران وی در آثار خود از او نام نبردهحتی هم  ک  از معاصران ومسئلۀ دیگر آن است که هی

عصر ُبرسی است. از نظر مکانی نیز هر دو اهل حله هسالتند ق.( کامال  هم 841-757لی)نمونه ابن فهد ح
که مشربش بسیار به و طبعا  باید با ُبرسی آشنا باشد و آثار او را دیده و سخنانش را شنیده باشد. ابن فهد با آن

از ابالن ابالی جمهالور  تالوانچنالین میکنالد. همای باله وی نمیُبرسی نزدیک است، اما در آثارش هی  اشاره
گیری از ق( نام برد. مشرب او نیز بسیار به ُبرسی نزدیک است. شیوۀ او در بهره 910 -840احسایی)حدود 

فلسفه و تصود و علم حرود و اعداد و نقالل روایالات مجهالول شالباهت بسالیاری باله شالیوۀ حالافظ رجالب 
، پالنج(. بالرای احسالایی و التصالودمجلی مرآة المنجی فی الکالم و الحکمتین  دارد)رک: ابن ابی جمهور،
احسالایی دقیقالا  معاصالر کفعمالی  2(.34-24، جمع الجمع اند)ابن ابی جمهور،بیش از چهل اثر برشمرده

کاله از ابالن میالثم بحرانالی، فتوحالات و کند؛ همچناناست. او از کسی چون سید حیدر آملی بسیار نقل می
مجلی مرآة المنجی فی الکالم و ن ابی جمهور، کن)ابفصوص ابن عربی و مفتا  الغیب قونوی نیز نقل می

آید که آثار ُبرسی در ایالن دوره شالهرت نسالبی داشالته ، نه(. از نقل کفعمی چنین برمیالحکمتین و التصود
-جمهور در آثار خود و به ویالژه در کتالابابیکه ابن( با این توصیف، این672، البلد االمیناست)کفعمی، 

ای ترین اشاره، کوچکمجلي مرآة المنجي في الکالم و الحکمتین و التصود و اللئالیعوالیهایی همچون 
 کند، جای تأمل دارد. به نام و آثار رجب ُبرسی نمی

 برانگیالز باله تردیالد موضالوعاتی چالالشکند، بیسخنان ُبرسی و باورهایی که وی در آثار خود مطر  می
توانالد مخالفالان و موافقالانی را باله خالود حتالی میگونه سخنان چنان است که به رارود. ماهیت اینشمار می

ای هالا را وظیفالهجلب کند. به ویژه مخالفانی که افکار او را غلّو و کژدینی دانسته و موضع گرفتن در برابر آن
که ُبرسی خود بارها از این مخالفان شکوه کرده است. او این افراد را به حسادت شرعی تلقی کنند. جالب آن

هایی بالا موضالوع رّد (. طبیعی است اگر انتظار داشته باشیم نگاشالته313-17کند)ُبرسی،یو نفهمی متهم م
رغم جستجوی بسالیار زیسته و یا کمی بعدتر در دست باشد. اما نگارنده علیای که میافکار ُبرسی در دوره

عالمان امالامی یالا غیالر  ای که علیه باورها و آثار او از سویدر آثار عالمان دورۀ زندگانی ُبرسی، به هی  ردیه
ایشان نوشته شده باشد دست نیافت. همچنین در آثار عالمان معاصر وی نیز هی  نام و نشالانی از ُبرسالی و 

 باورها و آثار او به میان نیامده است.
                                                 

 ( 251-250، دوازدهم هجری ۀتشیع و تصود تا آغاز سد. برای صورتی دیگر از این مسئله رک: )شیبی،  1
که در این جا مورد استناد قرار گرفته است، اثر مستقلی از ابن ابی جمهور نیست. بلکه این کتالاب همالان  جمع الجمع. ابوالحسن حافظیان نشان داده است که  2

 ایم.ما در اینجا به مقدمه این اثر استناد داده .(52-50استحافظیان،  الکالم و الحکمتین و التصود مجلي مرآة المنجي في
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  یکی دیگر از ابهامات قابل توجه در وجود تاریخی ُبرسی، مسئلۀ اجازات و عدم حضور او در این سنت
دانیم که فقیهان شیعه می»ته میان عالمان شیعی است. شیبی بدین مسئله التفات داشته است: دیرینه و پذیرف

انالد کاله باله های طوالنی و متصل تنظالیم کردهاند و سلسلهعالقه شدیدی به ضب  اسامی مشایخ خود داشته
از  لملمة البحرینو  بحاراالنواررسد و قسمت اجازات در مشیخه نخستین، تا ابن بابویه و پیش از وی نیز می

، تشیع و تصود تا آغاز سالدۀ دوازدهالم هجالری شیبی،«)های بارزی است که بر این معنا داللت داردنمونه
اند، مسئلۀ مورد اهتمام بوده و کرده(. اجازۀ حدیث که راویان حدیث از مشایخ خود دریافت می245-246

رفتاله اسالت. ایالن سالنت اگرچاله در ر میشالماسندی بر وثاقت و پذیرفتگی احادیث منقول یک محالدث باله
رنگ شده است، اما در عین حال، هنوز هم تا به امروزه میان محدثان امامیه بالاقی های معاصر کمی کمدوره

جا در میان عالمان شیعی اهمیت یافته بوده که برخی از ایشان دست به تألیف مسالتقلی است. اجازات تا آن
الدین علی بالن اند. ظاهرا  سید رضیاند مکتوب کردهها مطلع بودهکه از آنبا عنوان اجازات زده و اجازاتی را 

کتالاب االجالازات ق.( نخستین کسی بوده که چنین اثری نگاشالته اسالت. عنالوان کتالاب او 664طاووس)م 
است. او در این اثر هشتصد و هفت اجازۀ کوتاه و بلند را  لکشف طرق المفازات فیما یحصی من االجازات

ق.( دیگر عالالم شالیعی اسالت کاله در ایالن  786شیعی نقل کرده است. پ  از او از شهید ثان )م  از عالمان
هالا بالا که جمعی از متأخران نیز به این کار دست زده و برخالی از ایالن نگالارشزمینه اثر نگاشته است. چنان

(. در 21 ،االجالازۀ الکبیالرهدر فهرست مملفات ایشان ذکالر شالده اسالت)جزائری، « کتاب االجازات»عنوان 
روزگاری که برای حیات ُبرسی ادعا شده است، سنت اجازه حضوری پررنگ در مجامع علمی شیعی داشته 
و اهل حدیث خود را ملزم به اخذ اجازه روایت از مشایخ حدیثی خود و نقل و گزارش آن در آثارشالان و باله 

اللاله مرعشالی اند. باله گفتاله آیالتسالتهداناند مینوشتهویژه در اجازاتی که برای شاگردان و مستمعان خود می
فارجعوا الی »چون شهید ثانی و محدث نوری اخذ این اجازه را واجب دیده و ظاهر تعبیر نجفی، برخی هم

اند)رک: جزائری، را گرفتن حدیث از شیخ دانسته و اجازه را وافی به این مقصود تلقی کرده« من روی حدیثنا
 (.6، االجازة الکبیرة

هی  نامی از رجب بن محمد بن رجب ُبرسی که از خود با لقبی نظیر محالدث یعنالی یالک با این حال، 
 یابیم!کند نمیبرد و کفعمی نیز او را به همین عنوان خطاب میعنوان روایی معتبر نام می

 جا نقلی داند آن است که در آثار ُبرسی هی نکتۀ دیگری که نگارنده آن را از ابهامات زندگانی ُبرسی می
ای از بینیم. اگر رجب ُبرسی فردی واقعی و عینی بود که مانند دیگران در برههاهی و مستقیم از کسی نمیشف

کاله مرسالوم اسالت باله زمان زیسته و مانند هر اهل علم دیگری در مجامع علمی رفت و آمالد داشالته و چنان
د رسالیده و از دانالش و خدمت مشایخ روایی یا متکلمان و فقیهان یا پیران سلوک و عرفالان و مشالایخ تصالو
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چه را از آنان شالنیده اسالت در آثالار رسد که برخی از آنبینش آنان بهره گرفته باشد، خیلی طبیعی به نظر می
واسطه از معاصران رو باشیم که او بیای روبههای شفاهیخود منعک  کند و امروزه ما در آثارش با گزارش

درس و ه، او از هی  دوست و مصالاحب و هالمس تتبع نگارندکند؛ اما این چنین نیست. بر اساخود نقل می
که هی  واقعه و رخدادی را نیالز در آثالار خالود آورد؛ همچنانای نیز سخنی به میان نمیمباحثهدوره و همهم

دهد. ُبرسی هی  منالاظره و گفتگالوی مشخصالی را هالم جالز اشالاراتی باله حسالادت حاسالدان و گزارش نمی
کنند. در نهایت ما باید بپذیریم کاله کند. این موارد در کنار هم کار را دشوار میمخالفان در آثارش ذکر نمی

تالر راوی دیگالری ُبرسی فردی است که نه استاد و شیخی دارد، نه نزد هی  استاد و شیخ و فقیه و از همه مهم
 ای!حاضر شده است! نه دوست و هم درسی دارد. نه به احتمال فرزند و خانواده

 گر موجه بودن تردیالد ق.( به خوبی نشان 820رجالی ُبرسی با فردی مانند ابن متوج)م مقایسه وضعیت
ای کمتر شالناخته شالده ماننالد جزیالره اوال بحالرین بالوده در واقعیت داشتن ُبرسی است. ابن متوج از منطقه

ل بالا است. او مانند فردی واقعی زیسته، سفر کرده، دانش آموخته، زندگی کالرده، نوشالته و مالرده اسالت. حالا
دانیم استادان و شالاگردان و فرزنالدش کیسالت. که اطالعات ما در مورد او بسیار کم است، اما میوجود این

ترین جزئیاتی که در مورد یک انسان طبیعی و اند و کجا دفن شده است. یعنی کممشایخ روایتش چه کسانی
تالوان داشالت. بالرای مثالال ی نمیواقعی باید در تاریخ بماند در مورد او مانالده اسالت و در وجالودش تردیالد

دانیم که ابن متوج فقیهی بود که فتاوایش در نقاط دورتر نیز تا حدودی شالهرت داشالته اسالت و مملفالان، می
اند. احمد بن فهالد احسالایی، فخرالالدین سالبیعی)برای اطالالع برخی اقوال فقهی وی را مورد توجه قرار داده

( و احمد بن محذم اوائلالی از ابالن متالوج 8-6/7، م الشیعةطبقات اعال بیشتر در مورد سبیعی رک: تهرانی،
 که در مورد رجب ُبرسی چنین چیزی را شاهد نیستیم.اند. در حالیبهره برده و روایت کرده

با وجود این ابهامات، باید در وجود تاریخی رجب ُبرسی به عنوان یکی از متکلمان رسالمی امامیاله در 
ه باور نگارنده اگر بخالواهیم رجالب ُبرسالی را فالردی اصالیل و خالارجی قرن هشتم و نهم تردید روا داشت. ب

ای پر از کتاب نشسته و به تالیف بدانیم، باید او را مردی ناشناس و منزوی تصور کنیم که صرفا  در کنج خانه
جای آثارش از برخورد حسودان و مخالفان همخوان های او در جایپرداخته است! این تصویر البته با گالیه

گفته بالا قطعیالت وجالود تالاریخی (. در نهایت نگارنده بر اساس شواهد پیش315 -313یست)رک: ُبرسی،ن
 کنند.دارتر موکول میهایی دامنهرجب ُبرسی را نفی نکرده و آن را به پژوهش

دانند. برای نمونه چه بسالا ُبرسالی عالالم باره قابل طر  میدر عین حال، احتماالت دیگری را نیز در این
چنینی به نام خود واهماله دارد. او های باطنی و عرفانی باشد که از بیان باورهایی ایندیگری با گرایش شیعی

کند. به بر همین اساس دست به آفرینش شخصیتی به نام رجب ُبرسی زده و افکار خود را از زبان او بیان می
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ر شیعی پ  از خود نهاده است. بنا ای فکری و منسجم مواجهیم که اثر عمیقی بر فکهر روی، ما با منظومه
ُبرسالی منسالوب کنالد. ای را در آن دوره بیافریند و به تواند چنین منظومهبر این فرض، باید دید چه کسی می

دانیم که حروفیالان در ایالن دوره و پال  از احتمال دیگر آن است که ُبرسی یکی از داعیان حروفی است. می
گالری ق.( به دست احمد لر، تحت تعقیب قرار گرفتاله و حروفی 850 – 807ترور ناموفق شاهرخ تیموری)

های خالود را شود. برخی از آنان با سکنی گزیدن در میان دیگر مذاهب، اندیشهجرمی نابخشودنی تلقی می
 اند. چه بسا ُبرسی یکی از اینان باشد.کردهدر قالب باورهای آن مذهب ترویج می

 
 گیرینتیجه

های عرفانی و باطنی به ویژه در مسئلۀ امامالت اسالت. سی فردی با گرایشرجب بن محمد بن رجب ُبر
قمری برای زندگانی وی گفته شده است. اولین یادکرد از او در آثار عالمان شیعه نزدیک  813تا  743تاریخ 

ا اند، اصالالت او رشود. عموم کسانی که به او پرداختهصد سال بعد و در آثار تقی الدین کفعمی مشاهده می
چون عدم ذکر نام و آثار او در کتالب معاصالرانش، معلالوم نبالودن اند. در عین حال، مواردی همقطعی گرفته

مشایخ، شاگردان و مصاحبان او، نبودن نام او در اجازات روایی، معلوم نبودن فرزندان و خاندان، نبودن ردیه 
رود. شاگردی فالردی شمار مییز در مورد او بهبرانگبر آثار او، عدم نقل شفاهی از دیگران و ... ابهاماتی تأمل

توانند فرزندان مجهول به نام مالپریشان لر نزد او ثابت نیست. نیز احمد بن رجب و ابوطالب بن رجب نمی
هایش باله نالام نشین است، یا عالم شیعه دیگری کاله از بیالان اندیشالهاو باشند. ُبرسی یا فردی منزوی و خانه

در احتمالی دیگر نیز ممکن است او یکی از داعیان حروفی باشد که در این قالب به واقعی خود واهمه دارد. 
 ترویج افکار خود دست زده است.
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، تحقیق محمد صادق بحرالعلوم، انتشارات الشریف الرضالی، قالم،  ، کتاب الرجالابن داود الحلی، حسن بن علی -
 ق.1393

، محقالق احمالد حسالینی اشالکوری، باله اهتمالام ض العلماء و حیاض الفضالءریاافندی، عبدالله بن عیسی بیگ،  -
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 ق.1401محمود مرعشی، کتابخانه مرعشی، قم، 
 ق.1403، تحقیق حسن امین، دارالتعارد للمطبوعات، بیروت، اعیان الشیعةامین جبل عاملی، سید محسن،  -
، دار الجالوادین، نجالف، ر المالومنینمشارق انوار الیقین فی حقالائق اسالرار امیالُبرسی، رجب بن محمد بن رجب،  -

 ق.1431
تحقیق حسالین  جنة االمان الواقیة و جنة االیمان الباقیة)معرود به المصبا (،تقی الدین کفعمی، ابراهیم بن علی،  -

 ق.1414اعلمی، موسسة االعملی للمطبوعات، بیروت، 
 1425االعلمی للمطبوعات، بیروت، ، موسسه البلد االمین و الدرع الحصینتقی الدین کفعمی، ابراهیم بن علی،  -

 ق.
موسسه فرهنگالی انصالار الحسالین، قالم، مجموع الغرائب و موضوع الرغائب، تقی الدین کفعمی، ابراهیم بن علی،  -

1371. 
تحقیق غالمرضا  حلیة االبرار فی احوال محمد و آله االطهار علیهم السالم،توبلی بحرانی، سید هاشم بن سلیمان،  -

 ق. 1411سسه المعارد االسالمیه. قم، موالنا بروجردی، مو
تحقیالق فالارس حسالون کالریم، موسسالة  ینابیع المعاجز و اصول الالدالئل،توبلی بحرانی، سید هاشم بن سلیمان،  -

 ق. 1416المعارد االسالمیه، قم، 
 ق. 1415تحقیق بنیاد بعثت، ممسسۀ البعثه، قم،  البرهان فی تفسیر القرآن،توبلی بحرانی، سید هاشم بن سلیمان،  -
 ق.1430جلدی(، دار احیاء التراث، بیروت،  17)طبقات اعالم الشیعةتهرانی، شیخ آقا بزرگ،  -
، گردآورنده احمد بن محمد بن حسینی، دار االضواء، بیروت، ، الذریعه الی تصانیف الشیعةتهرانی، شیخ آقا بزرگ -

 ق.1403
 ق. 1429ی، بیروت، نشر القار االنوار النعمانیه،جزایری، نعمت الله بن عبدالله،  -
، مصحح محمد سمامی حائری، مقدماله شالهاب الالدین مرعشالی، االجازة الکبیرةجزائری، عبدالله بن نور الدین،  -

 ق.1409اشراد محمود مرعشی،کتابخانۀ عمومی حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی، قم، 
 .52-50، صص1391، 3مۀ ش، دورۀ دوم، ضمیگزارش میراث ،«جمع الجمع اشتباهات»حافظیان، ابوالحسن،  -
، تحقیالق احمالد حسالینی اشالکوری، دارالکتالب امل االمل فالی علمالاء جبالل عاماللحر عاملی، محمد بن حسن،  -

 .1362االسالمی، قم، 
، تحقیالق اسالدالله روضالات الجنالات فالی احالوال العلمالاء و السالاداتخوانساری، محمد باقر بن زیالن العابالدین،  -

 ق.1390، قم، اسماعیلیان، ناشر دهاقانی)اسماعیلیان(
، سالازمان اسالناد و کتابخاناله ملالی ایالران، تهالران، 6،ج، فهرستگان نسخه های خطی ایران)فنخا(درایتی، مصطفی -

1391. 
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، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایالران، تهالران. 35، ج فهرستگان نسخه های خطی ایران )فنخا(درایتی، مصطفی،  -
 ش(1394)
 .1371لشریف الرضی، قم، ا ارشاد القلوب،دیلمی، محمد بن حسن،  -
، محقالق محمالد حسالین دررالمطالب و غرر المناقب فی فضائل علی بن ابی طالبرضوی حائری، سید ولی الله،  -

 ق. 1431نوری، مصحح مکتبة العتبة العباسیة المقدسة، العتبة العباسیة المقدسة، کربال، 
(، ، مرکالز دایالرۀ 629-627، ص 13می)ج، در: دایرۀ المعارد بالزرگ اسالالپریشان لرروحبخشان، عبدالمحمد،  -

 .1384المعارد بزرگ اسالمی، تهران، 
 ق.1409، دار المرتضی، بیروت، ادب الطفشبر، جواد،  -
تحقیق علی موسوی خراسانی، موسسه آل البیت الحیاء التالراث،  الحدیقة الهاللیة،شیخ بهایی، محمد بن حسین،  -

 ق.1411بیروت،  
 .1387، امیرکبیر، تهران، د تا آغاز سدۀ دوازدهم هجریتشیع و تصو شیبی، کامل مصطفی، -
، مطبعالة النهضالة، الفکر الشیعی و النزعات الصوفیة حتی مطلع القرن الثانی عشر الهجریشیبی، کامل مصطفی،  -

 ق.1386بغداد، 
، تصالحیح نضالال علالی، موسساله ، المنتخب للطریحی فی جمع المراثی و الخطبطریحی، فخر الدین بن محمد -

 ق.1424للمطبوعات، بیروت،اعلمی 
، چاپ کنگالره فالیض، اشالراد محمالد امالامی کاشالانی، الکلمات المکنونةفیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی،  -

 .1387تحقیق علیرضا اصغری، مدرسه عالی شهید مطهری، تهران، 
 .1368، مکتبة الصدر، تهران، الکنی و االلقابقمی، شیخ عباس،  -
تصالحیح موسسالۀ دارالکتالب االسالالمی، دار  روضۀ المتقین،علی اصفهانی، مجلسی اول، محمد تقی بن مقصود  -

 ق.1429الکتب االسالمی، قم، 
، موسسالۀ الوفالاء، بیالروت، بحار االنوار الجامعة لدرر اخبار االئمة االطهالار علالیهم السالالممجلسی، محمد باقر،  -

 ق.1403
رسی،مختاری، رضا،  - بنیاد دایالرۀ المعالارد اسالالمی، تهالران،  (،105 - 103،ص 3)جدانشنامه جهان اسالمدر:  بُ

1376. 
جلالدی(،  9)ریحانة األدب فی تراجم المعروفین بالکنیة او اللقب یالا کنالی و القالابمدرس تبریزی، محمد علی،  -

 .1326انتشارات خیام، تهران، 
 (16775، نسخۀ خطی، کتابخانه ملی، تهران، )شماره نسخه:نامهپریشانمال پریشان لر،  -

- Amir-Moezzi, Mohammad Ali. “Al-Durr al-tamīn attribué à Rağab al-Bursī. Un exemple des 
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«commentaires coraniques personnalisés» ši'ites (Aspects de l'imamologie duodécimaine XVI),” Le 
Muséon, vol. 130, issue 1-2, pp. 207-240. doi: 10.2143/MUS.130.1.3214930 – 2017. 
- Lawson, Todd, “Mashariq anwar al-yaqīn f ī haqa’iq asrar amīr al-mu’minīn (The Dawning Places 
of the Lights of Certainty in the Divine Secrets connected with the Commander of the Faithful),” in L. 
Lewisohn (ed.), The Heritage of Persian Sufism, London: Oneworld Publications, 1999, vol. 2, 
261-276. 

 




