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چکیده
یکی از مهمترین روشها برای شناخت جایگاه یک نویسنده و آثارش در میان یک مذهب ،بررسی سیر
تاریخی توجه عالمان آن مذهب به آن نویسنده و آثارش است .یکی از نویسندگان بزرگی که در سدههای اخیر
مورد توجه عالمان امامیه قرار گرفته ،قاضی نعمان مغربی (د 747ه) ،بزرگترین فقیه اسماعیلی است .با
آنکه کتابهای وی ،از روزگار صفویه رسما به حوزههای امامیه راه یافتهاست ،اما برخی بر این باورند که
پیش از آن نیز اقبال گستردهای از سوی عالمان امامیه به آثار او وجود داشتهاست ،که این خود میتواند قرینهای
مهم برای اثبات اعتبار کتاب های وی نزد امامیه باشد .در این مقاله برای یافتن پاسخ به این پرسش که قاضی
نعمان چه جایگاهی میان عالمان امامیمذهب داشته ،سیر توجه عالمان امامیه نسبت به کتابهای قاضی
نعمان در طول تاریخ ،بهویژه در روزگار پیش از صفویه ،بررسی و مشخص شدهاست .آثار قاضی نعمان تا
پیش از صفویان ،شهرتی در میان امامیان نداشته و بیشتر آثاری که از او در میان بخشی از عالمان امامی
بهیادگار مانده ،حاصل تالشهای فردی خود آن عالمان بودهاست.
کلیدواژهها :قاضی نعمان ،دعائم االسالم ،اسماعیلیه ،امامیه ،تعامالت فرهنگی مذاهب.

 .1تاریخ دریافت7044/1/21 :؛ تاریخ پذیرش1011/11/11 :
 .2رایانامهkhorasani.m.afi@gmail.com :
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 .1مقدمه
ابوحنیفه نعمانبن محمد مغربی ،مشهور به قاضی نعمان (د 747ه) جزو مهمترین
دانشمندان اسماعیلیه در طول تاریخ این مذهب است .تردیدی نیست که وی در دانشهایی
مانند فقه ،بزرگترین عالم اسماعیلی است؛ چنانکه برخی از محققان اسماعیلیمذهب نیز
اذعان دارند که فقه این مذهب با قاضی نعمان آغاز و به او نیز ختم شد؛ چه پیش از او
اسماعیلیان میراث فقهی نداشتند و پس از او نیز تقریبا هیچ اثری جز تکرار و توضیح سخنان
او در میان ایشان یافت نمیشود.
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اما آنچه پرداختن به قاضی نعمان را در میان امامیه ،جالب توجه ساخته ،این است که
مهمترین اثر وی ،یعنی دعائم اإلسالم ،در طی چند سده اخیر (از حدود روزگار صفویه)،
ْ
مورد توجه عالمان و فقیهان امامیه قرار گرفتهاست .این واقعیت ضرورت بازنگری عمیقتر در
شخصیت و آثار او را برای ما آشکارتر میسازد .بررسی سیر تاریخی توجه امامیه به قاضی
نعمان و آثار او ،عالوه بر آنکه میتواند نکتههایی را برای داوری درباره خود قاضی نعمان و
آثارش برای ما روشن سازد ،از جنبه اثبات یا ّرد شهرت کتابهای وی در میان امامیه نیز
اهمیت دارد .توضیح اینکه شیخ حر عاملی (د 7740ه) بااینکه با دعائم االسالم آشنا بوده،
در وسائل الشیعة ،مهمترین موسوعه احادیث فقهی امامیه ،هیچ حدیثی از این کتاب نیاورده-
است .برخی محققان در تعلیل عدم نقل او از دعائم االسالم ،دالیلی را ذکر نمودهاند ،از
جمله اینکه در نگاه حر عاملی ،شهرت یک کتاب (به معنای شهرت نقل و استنساخ فراوان،
نه به معنای شهرت فتوائیه آن) از دالیل اعتبار آن است ،است و از آنجا که دعائم را در میان
اجازات عالمان و مانند آن نیافته ،شهرت آن را احراز ننموده و ازهمینرو از نقل روایات آن در

وسائل خودداری کردهاست 0.اما بعدها محدث نوری (د 7734ه) دالیل گوناگونی برای
اعتبار دعائم اقامه کرد و کوشید نشان دهد که این کتاب نزد امامیه شهرا داشته و خودداری حر
 .3نک .پوناواال.704 ،
 .0نک .مددی ،جلسه .34 ،32
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عاملی از نقل روایات این کتاب نابهجا بودهاست.
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افزون بر آنچه گذشت ،نقل و انتقال کتابهای قاضی نعمان در میان امامیه ،یکی از
مهمترین پیوندگاههای ارتباطی فرهنگی میان امامیه با اسماعیلیه بودهاست و بررسی سیر
تاریخی آن ،میتواند بهعنوان یک نمونه عینی ،به درک بهتر مناسبات فرهنگی میان این دو
مذهب در روزگاران مختلف کمک کند.
در این پژوهش بر آنایم که هم به داوری درباره درستی یا نادرستی فرضیه محدث نوری
(یعنی مشهوربودن دعائم نزد امامیان) بپردازیم و جایگاه آثار قاضی را در میان امامیه نشان
دهیم ،و هم از این رهگذر ،به واکاوی مناسبات فرهنگی میان امامیه با اسماعیلیه بپردازیم.
 .2پیشینه تحقیق
تا کنون برخی محققان به توجهی که برخی از امامیان نسبت به آثار قاضی نعمان داشتهاند،

اشارههایی داشتهاند ،از جمله :اسماعیل پوناواال 6و دوین استوارت .7اما اشارههای ایشان،
بیشتر در این فضا بوده که در نگاه امامیه ،قاضی نعمان اسماعیلی بودهاست یا امامی؛ ولی از
جهتهای دیگر ،مانند اینکه آثار قاضی نعمان در میان امامیه ،مشهور بوده یا نه ،کمتر
توجهی تا کنون صورت گرفتهاست .اگر هم به شهرت آثار وی نیز پرداخته شده ،بر پایه تتبعی
جامع در میان آثار امامیه نبودهاست؛ مثال درباره دیدگاه امامیان در روزگار پیش از صفویه،
تنها به سخنان کراجکی و ابنشهرآشوب بسنده شدهاست .در نوشتار حاضر ،تالش شده با
تتبعی گسترده به همه ردپاهای برجایمانده از آثار قاضی نعمان در تألیفات امامیه ،بهو یژه،
پیش از روزگار صفویه پرداخته شود تا بتوان بهطور دقیقتری جایگاه وی را در میان امامیان و
فراز و نشیب توجهشان را به آثار قاضی نعمان آشکارتر ساخت.
 .2نک .نوری731/7 ،ـ .721
6. Ismail K. Poonawala
7. Devin J. Stewart
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 .3پیش از قرن هفتم هجری

 .1 .3کراجکى ،نخستین ّ
توجه امامیه به آثار قاضى نعمان
کهنترین ردپای موجود از توجه امامیه به آثار قاضی نعمان متعلق به کراجکی (د 004ه)
است .در فهرستی که یکی از شاگردان کراجکی برای آثار استاد خود نگاشتهاست ،دو کتاب
ذکر شده که بسیار جالب توجهاند« :مختصر کتاب الدعائم للقاضی النعمان و هو من جملة

فقهاء الحضرة 8،کتاب االختیار من األخبار و هو اختصار کتاب األخبار للقاضی النعمان،
یجري مجری اختصار الدعائم».
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این نوشته توجه برخی از محققان را به خود جلب نمودهاست؛از جمله محدث نوری که
آن را نشانه جاللت قدر قاضی نعمان دانستهاست (یعنی افزون بر امامیبودن و وثاقت).

11

همچنین به باور اسماعیل پوناواال ،از اسماعیلیهپژوهان معاصر ،این اطالع نشان میدهد
بعضی از آثار قاضی نعمان در میان برخی از جریانهای امامیه شناخته بودهاست و بعید نیست
که در کنار آثار شیخ کلینی و شیخ صدوق ،نزد برخی حلقههای فکری ایشان مورد قبول بوده-

است 11.افزون بر این ،دوین استوارت (از پژوهشگران غربی معاصر) نیز با توجه به همین
مطلب ،احتمال داده که توجه کراجکی به این آثار قاضی نعمان باعث شده که برای نخستین
بار ،وی در میان امامیان ،امامی پنداشته شود.
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درباره سخن محدث نوری باید گفت اشتغال به مختصرنویسی یک کتاب ،همیشه نشان
« .8الحضرة» به معنای دربار و بارگاه (برای نمونه ،نک .ثعالبی043/0 ،؛  .)727/2در اینجا منظور دربار فاطمیان
است.
 .9نوری .724/7 ،محدث نوری درباره کتاب دوم میگوید :ظاهرا مراد از آن ،خالصه شرح األخبار قاضی نعمان است.
ضمنا وی تصریح میکند که نویسنده این فهرست ،مجهول است .اما ظاهرا باید در روزگاری نزدیک به کراجکی بوده
باشد .نسخه خطی این فهرست ،بهطور جداگانه با تحقیق عبدالعزیز طباطبائی به چاپ رسیدهاست (نک .طباطبائی،
سراسر اثر).
 .11نوری.724/7 ،
11. Poonawala, “A reconsideration of al-Qāḍī al-Nuʿmān’s madhhab”, 572.
12. Stewart, xv.
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از جاللت قدر نویسنده آن در نگاه مختصرنویس ندارد و ممکن است شخصی بهسبب نیکو

دانستن محتوای یک کتاب ،آن را خالصه کند ،حتی اگر همآیین با نویسنده آن نباشد؛ 13چنان-
که در عمل نیز ،نمونههایی از این در دست هست که برخی از امامیان ،به اختصارنویسی

کتابهای پیروان مذاهب دیگر پرداختهاند؛10چنانکه خود کراجکی ،کتاب األنساب ابن-
ّ
َخ ّداع ّ
(نسابه مصر) را نیز خالصه کرده 12،درحالیکه ابنخداع از جانب فاطمیان خطیب
جامع عمرو عاص بوده 16و به احتمال زیاد امامیمذهب نبودهاست.
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درباره سخن پوناواال نیز نخست باید گفت روشن است که کار کراجکی ،باعث شهرت
آثار قاضی نعمان در میان جریانهای اصلی امامیه نشدهاست ،چنانکه از عبارت خود پوناواال
نیز اذعان به این مطلب برمیآید؛ زیرا اگر چنین بود ،ردپایی از آن در اجازات عالمان امامیه
یافت میشد ،درحالیکه هیچ اشارهای به هیچ یک از آثار قاضی نعمان _حتی مهمترین اثر

وی ،دعائم_ در اجازات ایشان یافت نمیشود 18.بلکه شاید بتوان گفت که اقبال کراجکی به

 .13چنانکه بعدها ابنشهرآشوب ضمن تصریح بر امامینبودن قاضی نعمان ،به نیکوبودن کتابهای او نیز اشاره
میکند که در ادامه میآید.
 .10آثاری مانند تاريخ طبری ،الغريب المصنف (نک .نجاشی.)340 ،44 ،
 .12طباطبائی.714 ،
 .16مقریزی.74/0 ،
 .17این شاهد تنها بهعنوان یک مؤید است؛ زیرا در مقابل میتوان گفت ابنخداع وفات اسماعیل فرزند امام صادق(ع)
را پیش از امام(ع) دانسته (ابنعنبه ،)212 ،درحالیکه در نگاه ّ
سنتی اسماعیلیان ،درگذشت وی پس از امام صادق(ع)
است (نک .دفتری .)88 ،همچنین وی دربارۀ محمد بن اسماعیل نیز بهگونهای سخن گفته که با اسماعیلیبودن او
سازگار نیست (ابنعنبه .)212 ،اما احتمال ّ
سنیبودن وی پررنگ است که سخن در این باره در این مجال نمیگنجد.
 .18نک .مجلسی ،محمدباقر ،جلدهای 740ـ  .741نیز ،بنگرید :مددی ،جلسه .34 ،32
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آثار قاضی نعمان ،صرفا اقدامی فردی بوده و در نتیجه ،بازتاب خاصی در میان امامیه نداشته-
است .گفتنی است کراجکی مقیم شام 19و مصر تحت حاکمیت فاطمیان بوده 21و طبیعی
است که در یکی از این دو جا (بهویژه مصر) به کتابهایی از قاضی نعمان دسترس یافته و
خالصهای از برخی از آنها نوشته باشد .اما بههرحال این گونه نبوده که وی این کتابهای
قاضی را با خود از مصر به مرکزهای آن روزگار امامیه برده باشد؛ چراکه هیچ بازتابی از این

امر در اجازات عالمان امامیه و آثار ایشان یافت نمیشود 21و تنها یک نفر پس از او ،یعنی
ابنشهرآشوب (د 211ه) از کتابهای قاضی نعمان یاد کرده ،که در ادامه خواهد آمد.
شاید این اشکال طرح شود که ابنشهرآشوب مقیم سرزمین شام (شهر حلب) بوده-

است 22،و کراجکی نیز مقیم همین سرزمین بودهاست؛ پس ممکن است یادکرد ابن-
شهرآشوب از آثار قاضی نعمان ،در ادامه توجه کراجکی به آثار قاضی باشد و این نشان از
رواج آثار قاضی در میان امامیه آن سرزمین دارد .و از سویی دیگر ،بیشتر اجازههایی که از
ّ
عالمان امامیه به یادگار ماندهاست؛ از عالمان متأخر ایشان (تقریبا از روزگار مکتب حله به
این سو) است؛ درحالیکه کراجکی و ابنشهرآشوب نسبتا جزو قدمای امامیهاند ،پس طبیعی
است که توجه ایشان به نقل و روایت آثار قاضی نعمان ،در اجازات به ما نرسیده باشد.
در پاسخ باید گفت که اوال چنانکه گذشت ،خود ابنشهرآشوب مقیم شام بود ،پس باز
هم ممکن است بهسبب نزدیکی به اسماعیلیان ،به کتابهای قاضی نعمان دست یافته باشد،
 .19وی متولی دار العلم شهر رمله (فلسطین) بوده (نک .افندی )17/0 ،و مدت زیادی مقیم طرابلس (لبنان) بوده و
بسیاری از تصانیف خود را در آنجا نگاشته (برای نمونه ،نک .طباطبائی )392 ،383 ،381-378 ،و در صور (لبنان)
درگذشتهاست (ذهبی.)703/9 ،
 .21وی در برخی سندهای خود ،تصریح به دریافت حدیث و ...در مصر کردهاست (برای نمونه ،نک .کراجکی،
 .)773 ،704 ،737/7بلکه میرازی افندی نقلی از دستخط شهید اول آورده که ظاهر آن بیانگر مصریبودن کراجکی
است (افندی.)71/0 ،
 .21نک .مددی ،جلسه .32
 .22نک .ذهبی( 144/73 ،منقول از ابنابیطیء).
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نه اینکه آنها را از طریق امامیان دریافت کرده باشد .ثانیا عالمان در اجازات ،در بسیاری از
موارد ،از نام کتابهایی که علمای پیشین به ایشان اجازه داده بودند ،یاد میکردند .در چنین
حالتی ،دیگر متأخربودن عالم ُمجیز ،آسیبی نمیرساند؛ یعنی گرچه بسیاری از این اجازات،
متأخرند ،اما دستکم ،بایستی یادی از نام قاضی نعمان یا آثار او به نقل از عالمان طبقههای
پیشین در این اجازات متأخر میآمد؛ درحالیکه چنین نیست و همین نشان از توجه اندک
امامیه به آثار وی و ورود نیافتن جدی آن به فضای علمی ایشان (حتی در همان منطقه شام)
دارد .عالوه بر این ،نگارنده در کتابهای دیگر برجایمانده از کراجکی _هر چند شمارشان
اندک است_ اشارهای به قاضی نعمان یا نقل قولی از آثار او نیافت که این هم میتواند مؤیدی
دیگر بر عدم توجه جدی خود کراجکی به آثار قاضی نعمان باشد.
همچنین ،باید گفت برخالف فرضیه استوارت ،هیچ شاهدی وجود ندارد که این کار
کراجکی منشأ امامی پنداشتهشدن قاضی نعمان در میان عالمان امامیه شده باشد ،بلکه
برعکس ،ابنشهرآشوب که نزدیک به روزگار کراجکی است ،تصریح به امامینبودن قاضی
نعمان میکند و از سویی دیگر ،از عباراتی که امامیان متأخر ،مانند قاضی نورالله شوشتری (د

7474ه) و عالمان پس از او درباره امامیبودن قاضی نعمان بیان کردهاند 23،کامال روشن
است که با تکیه بر سخن ابنخلکان (د 417ه) 20این ادعا را مطرح نمودهاند ،نه منبعی از

خود امامیه .افزون بر اینکه ایشان در میان دهها کتاب قاضی نعمان ،دقیقا همان کتابهایی
را برای وی شمردهاند که ابنخلکان نیز آنها را ذکر کردهاست .این مطلب نیز قرینه دیگری
است که بهوضوح نشان میدهد اینان از ابنخلکان اخذ مطلب نمودهاند.

22

 .23برای نمونه ،نک .شوشتری274-271 /7 ،؛ بحر العلوم .2/0 ،نیز ،بنگرید:
Poonawala, “A reconsideration of al-Qāḍī al-Nuʿmān’s madhhab”, 573.
 .20ابنخلکان.072/2 ،
 .22برای آگاهی بیشتر از اتحاد فهرست شوشتری و عالمان پس از او با فهرست ابنخلکان از کتابهای قاضی
نعمان ،نک.
114.

Poonawala, “Al-Qāḍī al-Nuʿmān’s works and the sources”,
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 .2 .3ابنشهرآشوب و بهرهگیری از آثار قاضى نعمان
پس از کراجکی ،تنها کسی که میدانیم در این دوره به آثار قاضی نعمان توجه نشان داده،
ابنشهرآشوب است .وی نام چند کتاب قاضی را ذکر و تصریح نموده که او امامی نیست ،اما
کتابهای خوبی دارد26.ابنشهرآشوب در جاهای دیگری از کتاب معالم خود نیز از اشخاص

و کتابهایی یاد میکند که یا اصال در منابع امامیه نیامدهاند یا آن کتابها به امامیان منسوب
نشدهاست ،اما در اإليضاح قاضی نعمان از همان افراد و همان کتابهایشان یاد شدهاست.
این روشن میسازد که ابنشهرآشوب ،نام این راویان و کتابهای ایشان را از اإليضاح اخذ
نمودهاست 27.وی همچنین در مناقب آل أبىطالب نیز موارد متعددی از شرح األخبار قاضی
نعمان نقل میکند.

28

میرازی افندی معتقد است که ابنشهرآشوب در چند مورد در مناقب از قاضی نعمان با
تعبیر « ِمن اصحابنا» یاد کرده و این را با سخن خود او در معالم العلماء که قاضی نعمان را
غیر امامی دانسته ،ناسازگار میداند 29.اما باید گفت ابنشهرآشوب تنها یک بار قاضی نعمان

را جزو «اصحابنا» دانسته 31و در این یک مورد نیز گویا این تعبیر را به معنای عام شیعه در
مقابل اهل سنت به کار بردهاست ،نه به معنای امامیه در مقابل فرقههای دیگر شیعه؛ چنانکه
 .26ابنشهرآشوب ،معالم العلماء.734 ،
 .27کتاب القضايا أحمد بن الحسین بن حفص الخثعمي (ابنشهرآشوب ،معالم العلماء)32 ،؛ الجامعة غیاث بن
إبراهیم (همان)14 ،؛ الجامع طاهر بن زکریا (همان)47 ،؛ کتابهای محمد بن سالم کوفی (همان ،)774 ،کتاب
الصالة أحمد بن حسین بن أسباط (همان ،32 ،نیز ،نک .رحمتی ،مقدمه تحقیق االيضاح ،)27 ،کتاب القضايا علي
بن الحسن بن الحسین (ابنشهرآشوب ،معالم العلماء ،)41 ،32 ،أصول مذاهب الشیعة محمد بن الصلت (همان،
)771؛ (برای مقایسه با منابع قاضی نعمان ،نکMadelung, p. 33-40 .؛ رحمتی ،مقدمه تحقیق االيضاح-01 ،
.)24
 .28برای نمونه ،نک .ابنشهرآشوب ،مناقب آل أبىطالب (ع).714 ،747 ،04 ،74/3 ،
 .29افندی .312/2 ،همچنین افندی در ادامه میگوید که ابنشهرآشوب در یک مورد دیگر نیز از کتاب شرح األخبار
در معالم خود یاد کرده و مؤلف آن را مجهول دانستهاست .اما چنین موردی در معالم موجود یافت نشد.
 .31ابنشهرآشوب ،مناقب آل أبىطالب(ع).40/3 ،

سیر تاریخی توجه عالمان امامیه به آثار قاضی نعمان با تأکید بر روزگار پیش از صفو یه 31/

او در همین مورد ،از ابنعقده نیز در کنار قاضی نعمان و کلینی و ...بهعنوان «اصحابنا» یاد

میکند؛ درحالیکه زیدیبودن ابنعقده چنان روشن است 31که ممکن نیست ابنشهرآشوب
که رجالی خبرهای نیز بوده 32،از آن آگاهی نداشته باشد.
ُ
نگارنده با مراجعه به کتابهای ابن ّبراج (شاگرد کراجکی) و نیز غ َنیة النزوع ابنزهره

حلبی (معاصر ابنشهرآشوب) شاهدی بر بهرهگیری این دو شخص از کتابهای قاضی نعمان
بهویژه اإليضاح یا دعائم نیافت .این مطلب میتواند قرینه دیگری بر مشهورنبودن آثار قاضی
نعمان حتی در همان شام باشد؛ یعنی حتی در همان سکونتگاه کراجکی و ابنشهرآشوب ،و
همچنین حتی در روزگار این دو عالم یا تنها اندکی پس از آن نیز ،عالمان امامیه از کتابهای
قاضی نعمان خبری نداشتهاند یا اقبالی به بهرهگیری از آن نداشتهاند.

33

 .4قرن هفتم و هشتم هجری
پس از ابنشهرآشوب تا روزگار صفویه ،اقبال چندانی از سوی حوزههای امامیه،خصوصا
ّ
مراکز پویای آن ،مانند حله ،به آثار قاضی نعمان دیده نمیشود .در این دوره ،همه توجهها به
آثار او ،بهشکل پراکنده و دور از مراکز علمی ایشان بودهاست که در ادامه به آنها اشاره می-
شود.

 .31برای نمونه ،نک .نجاشی40 ،؛ طوسی.41 ،
 .32ابنابی ّ
طیء او را در امامیه ،به منزلۀ یحییبنمعین و خطیببغدادی در اهل سنت دانستهاست (نک .ذهبی،
.)147/73
 .33البته ،برای اطمینان بیشتر ،نیاز به مراجعه تفصیلی است؛ چرا که در کتابهای این دو که اکنون به دست ما
رسیده ،در بیشتر موارد نامی از کتابهای حدیثی و منابع ایشان نیامده و از این رو ،داوری دقیقتر نیاز به تحقیقی
موشکافانهتر دارد.
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 .1 .4توجه معین الدين مصری به آثار قاضى نعمان

معینالدین سالم بن بدران مصری( 30نیمه قرن هفتم) استاد خواجه نصیرالدین طوسی 32در
موارد متعددی از آثار قاضی نعمان در کتابهای خود نقل کردهاست.

36

هرچند عالمان امامیه در طبقههای بعدی ،به معینالدین مصری اعتنا نمودهاند ،اما بیشتر

به نقل آرای او در موضوع ارث توجه نشان دادهاند 37که ریاضیدانبودن او 38و تأثیر ریاضیات

در تبیین برخی مسائل ارث 39در این مسأله بیتأثیر نبودهاست و هیچ قرینهای در دست نیست

که نشان دهد توجه وی به آثار قاضی نعمان ،در امامیه تأثیرگذار بوده و باعث راهیابی کتابهای
قاضی نعمان به حوزههای ایشان شده باشد.
البته برخی پژوهشگران توجه معینالدین به کتابهای قاضی نعمان را در کنار اعتنای

کراجکی به دعائم ،نشان از شهرت این کتاب در میان امامیه دانستهاند 01.اما باید گفت هم
کراجکی _چنانکه گذشت در مصر و شام تحت سلطه فاطمیان بوده_ و هم معینالدین

 .30تا کنون دستکم سه نسخه خطی از آثار معینالدین مصری برجایماندهاست .دو نسخه از رسالهای درباره ارث
در کتابخانه مسجد اعظم ،قم ،مجموعه  431و  477و نسخهای درباره غسل در کتابخانه حسین حسینی همدانی،
نجف ،مجموعه ( 4/77نک .پایگاه اینترنتی فهرستگان نسخخطی) .متأسفانه هنوز نگارنده به تصویر این نسخهها
دست نیافتهاست ،اما با دسترسی به آنها میتوان فهمید که معینالدین تا چه اندازه و از کدامیک از آثار قاضی نعمان
نقل نمودهاست.
 .32نک .مجلسی ،محمدباقر.77/740 ،
( .36افندی .)077/3 ،نگارنده میپنداشت خود این مطلب را یافته ،تا آنکه با مراجعه به مقدمه ارزشمند آقای رحمتی
در تحقیق اإليضاح ،دریافت که ایشان پیشتر به این مطلب اشاره نمودهاست (رحمتی ،مقدمه اإليضاح ،ص.)03
 .37برای نمونه ،نک .عالمه حلی71/4 ،؛ فخر المحققین.311/0 ،
 .38صفدی.717/7 ،
 .39نک .مددی ،جلسه  .34البته این به معنای بیتوجهی کامل نسبت به آثار او در غیر ارث نیست .نک .مجلسی،
محمدباقر.747/740 ،
 .01رحمتی ،مقدمه اإليضاح.03 ،

سیر تاریخی توجه عالمان امامیه به آثار قاضی نعمان با تأکید بر روزگار پیش از صفو یه 33/

مصری احتماال در مقاطعی در مصر 01بودهاست .پس این احتمال بسیار قابلتوجه است که
دسترس ایشان به کتابهای قاضی نعمان حاصل نزدیکی جغرافیاییشان به اماکن اسماعیلیه
بوده ،نه بهسبب ورود و شهرت آثار قاضی نعمان در میان امامیه .همچنانکه بر خالف اعتنای
معینالدین به آثار قاضی نعمان ،هیچ خبری از آنها در میان حوزههای علمی امامیه آن
ّ
روزگار ،مانند حله و ...نیست و باز هم میبینیم که نامی از قاضی در اجازات امامیه نیامده-
است.
 .2 .4ناآشنايى ابنطاووس با قاضى نعمان
اندکی پس از معینالدین یا همزمان با او ،شاهد آنایم که ابنطاووس (د 660ھ) نیز دو نقل
قول از قاضی نعمان دارد .هر دو نقل قول ،تنها از یکی از آثار قاضی به نام المجالس و

المسايرات 02است .وی در یکی از این نقل قولها نامی از قاضی نبرده ،اما در نقل دیگرش،
ّ
03
المؤرخ لسیرة خلفاء مصر».
این گونه از او نام میبرد« :و مما وجدته في ُکتب النعمان
اینکه ابنطاووس درباره قاضی نعمان ،تنها با تعبیر «تاریخنگار خلفای فاطمی» _بدون هیچ
توصیف بیشتری_ یاد میکند ،مؤیدی بر آشنایی ناچیز وی با اوست و نیز قرینه دیگری بر
ناشناختهبودن قاضی و مشهورنبودن آثار او نزد امامیه است؛ چرا که میدانیم ابنطاووس
کتابخانهای باشکوه داشته و با بسیاری از میراث فریقین آشنا بوده و حتی برخی کتابهای شاذ
را نیز در اختیار داشتهاست.
 .01البته وی ظاهرا درگذشته نیمه قرن هفتم است ،یعنی چندین دهه پس از سقوط فاطمیان و تصفیۀ مصر از اسماعیلیان
توسط ایوبیان؛ اما بههرحال ،با گذشت تنها چند دهه از فروپاشی فاطمیان ،همچنان بعید نبوده او در مصر بهگونهای
به آثار قاضی نعمان دست یافته باشد.
 .02ابنطاووس ،فرج المهموم ،4 ،مطابق با :قاضی نعمان ،المجالس و المسايرات004 ،؛ ابنطاووس ،کشف
المحجة ،374 ،مطابق با :قاضی نعمان ،المجالس و المسايرات .031 ،برای آگاهی بیشتر ،نک .کلبرگ .717 ،برای
آشنایی اجمالی با کتاب المجالس و المسايرات ،نک.Daftary, p.144 .
 .03ابنطاووس ،فرج المهموم.4 ،
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همچنین اینکه ابنطاووس در هیچ یک از آثار مختلفی که از وی به دست ما رسیده-

است ،یادی از آثار دیگر قاضی ـ بهویژه در حوزه تاریخ و فضائل اهلبیت(ع) 00،مانند
المناقب و المثالب و شرح األخبار ننموده ،مؤیدی دیگری بر دسترس نداشتن وی به آثار
قاضی نعمان و ناآشنایی با اوست که این خود میتواند مؤیدی بر ناآشنایی دیگر عالمان حوزه
ّ
حله با آثار قاضی نعمان باشد؛ همچنانکه کتابخانهای که در اختیار ابنطاووس بوده ،ظاهرا
در اختیار دیگر عالمان این حوزه نبوده و از سویی دیگر ،نگارنده هیچ نشانی از آثار قاضی
ّ
02
نعمان در آثار عالمان حلی دیگر نیافتهاست.
 .3 .4احتمال دسترسى شهید اول به اإليضاح قاضى نعمان

اإليضاح مشروحترین کتاب فقهی قاضی نعمان است که در آن ،احادیث بهطور مسند آمده-
اند .بعدها وی این کتاب را خالصهتر نمود و با حذف اسناد و گزینش روایات ،کتاب دعائم

را فراهم آورد 06.شبیری زنجانی این احتمال را مطرح کرده که محمد بن مکی عاملی (-170
114ھ) معروف به شهید اول به اإليضاح قاضی نعمان دسترس داشتهاست؛ زیرا شهید عبارتی
از حدیثی را نقل کرده که بسیار شبیه به عبارت دعائم است و از آنجا که تمام روایات دعائم
مرسل است ،ولی شهید میگوید سند این حدیث صحیح است ،احتماال وی این روایت را از

 .00بیاقبالی ابنطاووس نسبت به کتابهای فقهی قاضی نعمان ،مانند دعائم توجیهپذیر است؛ زیرا اساسا ابنطاووس
اقبال کمی به فقه و فتوا داشتهاست (نک .کلبرگ03 ،ـ.)07
ّ
 .02مثال در اجازۀ عالمه حلی به بنی زهره و همچنین اجازۀ یکی از شاگردان محقق حلی به شاگردش که از بزرگترین
اجازات امامیه شمرده میشود ،هیچ نامی از قاضی نعمان یا یکی از آثار او نیامدهاست (نک .مجلسی ،محمدباقر،
 44/741ـ 771؛  )714-723/740گرچه پیشتر گذشت که اصال نام قاضی نعمان در هیچ یک از اجازات امامیه
نیامدهاست.
 .06برای آگاهی از سیر تاریخی آثار فقهی قاضی نعمان و رابطه اإليضاح و دعائم ،نک .پوناواال ،سراسر اثر؛ نیز بنگرید:
Walker, 33-34.

سیر تاریخی توجه عالمان امامیه به آثار قاضی نعمان با تأکید بر روزگار پیش از صفو یه 32/

اإليضاح که در آن ،روایات دعائم به صورت مسند ذکر شده ،گرفتهاست 07.نگارنده این
سطور ،با جستوجو در اإليضاح به درستی این گمانهزنی هوشمندانه پی برد؛ چرا که این
حدیث دقیقا منطبق با همان متنی که شهید اول ذکر کرده ،در اإليضاح یافت میشود.

08

اینک باید گفت هرچند عین عبارت شهید اول در اإليضاح آمده ،اما باز هم معلوم نیست
که وی آن را از این کتاب گرفته باشد؛ زیرا قراینی وجود دارد که این احتمال را خدشهدار
میکند .ازجمله اینکه شهید اول به شمار جالب توجهی از کتابهای قدمای شیعه دسترس
داشته که این کتابها بعدها مفقود شدهاند 09.این امکان وجود دارد که شهید اول مستقیما یا
به واسطه کتابی دیگر ،دقیقا به همان منبعی دسترس یافته بود که قاضی نعمان نیز از همان
منبع در اإليضاح استفاده نموده و به همین خاطر ،عبارت این دو ،یکی شدهاست؛ نه اینکه
شهید عبارت را از خود اإليضاح گرفته باشد .توضیح اینکه قاضی نعمان این حدیث را از
حمادبن عیسى که در آن روایت ّ
کتاب ّ
حماد از حریز از زراره آمده ،اخذ نمودهاست .از سوی
دیگر ،شهید اول به مدينةالعلم شیخ صدوق دسترس داشته و میدانیم که صدوق به کتاب
 .07شبیری زنجانی .137/7 ،برای روشن شدن شباهت عبارت شهید اول با عبارت دعائم ،ناگریز باید عین عبارت
هر دو ذکر شود .عبارت شهید اول« :و قد روی زرارة أیضا في الصحیح ما یدل علی عدم جواز النافلة لمن علیه فریضة،
ّ
ّ
قال :قلت ألبي جعفر علیه السالم :أصلي نافلة و ّ
علي فریضة أو في وقت فریضة؟ قال« :ال ،انه ال تصلی نافلة في وقت
فریضة ،أ رأیت لو کان علیك من شهر رمضان أ کان لك ان تتطوع حتی تقضیه؟ قال :قلت :ال .قال« :فکذلك الصالة».
َ َ َ
َ
ََ
َّ َّ َ ْ ُ
قال :فقایسني و ما کان یقایسني( ».شهید اول .)030/3 ،و عبارت در دعائمَ « :و قال أ ُبو َج ْعف ٍر ع ِإن الل َه ال َیق َبل َّالن ِافلة
َّ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ
َ
َ َ َ َ َ َ َ
ْ ُ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
ٌ َ َ َ َ َ
ِإال َب ْعد أ َد ِاء الف ِریض ِة فقال ل ُه َر ُجل فک ْیف ذ ِلك ُج ِعلت ِفداك فقال أ َرأ ْیت ل ْو کان َعل ْیك َی ْو ٌم ِم ْن ش ْه ِر َر َمضان أ کان لك
َ ْ َ َ َ َّ َ َ َّ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ
الصال ُة» (قاضی نعمان ،دعائم اإلسالم.)704/7 ،
أن تتطوع حتی تق ِضیه قال ال قال و کذ ِلك

 .08نک .قاضی نعمان ،اإليضاح11 ،ـ.11
ّ .09
حر عاملی اشاره نموده که شهید اول به شماری از کتابهای قدمای شیعه دسترسی داشتهاست (نک .حر عاملی،
وسائل الشیعة312/0 ،؛  .)377/74نگارنده این سطور نیز دستکم بیش از  72کتاب یافت که شهید اول در ذکری از
آنها نقل میکند و اکنون مفقودند ،مانند کتاب المشیخۀ حسن بن محبوب (شهید اول ،)14/3 ،کتاب الرحمۀ سعد
بن عبدالله اشعری (همان ،)073/3 ،مدينة العلم شیخ صدوق (همان )742/3 ،که ذکر همگی آنها در این مقال
نمیگنجد.
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حماد بن عیسى دسترس داشتهاست؛ 21بنابراین این احتمال ،کامال واقعبینانه است که شهید
این روایت را از مدينة العلم گرفته باشد.
در درجه بعدی ،این احتمال ،هرچند ضعیفتر ،وجود دارد که شهید اول این روایت را
از غیاث سلطان الوری نوشته ابنطاووس اخذ کرده باشد؛ چرا که خود شهید ،در جاهای
دیگری ،نقلهایی از غیاث دارد که در آن روایاتی از کتاب حریز از زراره نیز آمدهاست.

21

همچنین برخی مؤیدهای دیگر وجود دارد که هرچند به خودی خود ضعیفاند ،اما با
انضمام آنها شاید بتوان احتمال پیشگفته را تقویت نمود .یکی اینکه در تمام آثار شهید اول
هیچ نامی از اإليضاح یا نویسنده آن نیامدهاست ،درحالیکه درباره بسیاری دیگر از کتابها،
بهویژه کتابهای غیرمشهور ،نامشان را بردهاست .دوم اینکه با توجه به مفصلبودن اإليضاح،
اگر به آن دسترس می داشت ،این احتمال بود که روایات بیشتری از آن نقل کند ،درحالیکه
نگارنده تا کنون هیچ روایت دیگری که الفاظ آن با اإليضاح یا دعائم مطابقت کند ،در الذکری
یا دیگر آثار شهید اول نیافتهاست .این احتمال که شاید شهید بهسبب اسماعیلیبودن قاضی
نعمان از بردن نام وی خودداری کرده ،نیز واقعبینانه نیست؛ زیرا وی گاهی برای تنقیح موضوع،
نظرات و روایات اهلسنت را نیز ذکر نموده و از مصنفان آنها نام بردهاست ،مانند بخاری،
26 22

مسلم 22،ابوداود سجستانی 23جاحظ 20،رافعی و نووی .
 .21نک .ابنبابویه.034 /0 ،

( .21برای نمونه ،نک .شهید اول .)12/3 ،اتان کلبرگ نیز به کتاب حریز ،بهعنوان یکی از کتابهای در اختیار ابن-
طاووس اشاره کردهاست (نک .کلبرگ .)721 ،گفتنی است که تقریبا تمام طریقهای روایت کتاب حریز ،از حماد بن
عیسی عبور میکند (نک .طوسی743 ،؛ نجاشی.)700 ،
 .22شهید اول.01/3 ،
 .23همو.20/3 ،
 .20همو.207/0 ،
 .22همو.70/3 ،
 .26خصوصا که در بسیاری از این موارد ،سخن ایشان را بدون اینکه رد کند ،ذکر کردهاست.

سیر تاریخی توجه عالمان امامیه به آثار قاضی نعمان با تأکید بر روزگار پیش از صفو یه 37/

بنابراین در مجموع ،با وجود چنین احتمالهای گوناگونی باید گفت که دسترس مستقیم
شهید اول به اإليضاح ثابت نیست؛ زیرا ممکن است وی با واسطه از همان منبعی گرفته باشد
که قاضی نعمان گرفته و بدینرو ،عبارت او با قاضی نعمان یکی شدهاست.
 .5شواهدی ديگر پیش از روزگار صفويه
 .1 .5نسخهای کهن از کتاب قاضى نعمان در کنار کتابى از امامیه

میرزای افندی نوشته در حوالی شهر الر ،مجموعه کهنی دیده که در آن صحیفه ابنأشناس ب ّزاز

نیز بودهاست 27.وی توضیح داده که در آن مجموعه ،دعاهای بسیاری بوده که بسیاری از آنها

از مختصر اآلثار قاضی نعمان نقل شده بود .وی میافزوده که نزد او نیز نسخهای از آن ادعیه
وجود دارد که با تأمل در آنها ،دریافتهاست که این کتاب ،یعنی مختصر اآلثار ،به همان روش
دعائم نوشته شده و دربردارنده احادیث و فقه اهلبیت(ع) است .همچنین میگوید کاتب در
نسخه ادعیه ،به اختالف نسخهها بین مختصر اآلثار و دعائم نیز اشاره کردهاست.

28

باید گفت اینکه ادعیه برگرفته از مختصر اآلثار قاضی نعمان همراه با صحیفه ابناشناس

که از عالمان امامیه بوده 29،در یک مجموعه نگهداری میشده ،خود شایان توجه است،
مخصوصا اگر «مجموعة عتیقة» در سخن افندی به این معنا باشد که عالوه بر اینکه کتابت
این نسخه کهن بوده ،کنار هم قرارگیری این کتابها در این مجموعه نیز کهن بوده باشد؛ زیرا
در این صورت ،میتواند نشان از توجه برخی از امامیه از گذشتههای دور به میراث قاضی
نعمان بوده داشته باشد .اما حتی بر فرض پذیرش این احتمالها نیز ،همچنان باید گفت این
توجه بسیار کمرنگ بود و در نتیجه ،نمیتواند نشاندهنده توجه جدی مراکز علمی امامیه به
تألیفات قاضی نعمان باشد.
 .27افندی.314/2 ،
 .28همو.
 .29برای نمونه ،نک .خطیب بغدادی.038/7 ،
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 .2 .5هاشم بن محمد و نقل از شرح األخبار قاضى نعمان
شخصی به نام هاشم بن محمد ،کتابی با عنوان مصباح األنوار دارد که در آن نقلهایی از
کتابی به نام شرح األخبار بدون نامبردن از قاضی نعمان آوردهاست .برخی از این نقلها مطابق

با شرح األخبار قاضی نعمان است 61.اما در موارد دیگری ،بهویژه ،در پایان کتاب ،شرح

األخبار را به شخصی به نام ابوالقاسم نصیرالدینطبری منسوب 61و عباراتی نقل میکند که در
شرح األخبار قاضی نعمان وجود ندارد .بههرحال ،با توجه به گمنامی هاشم در میان مؤلفان

امامی 62،اگر وی از آثار قاضی نعمان نقل کرده باشد ،باز هم نشان از شهرت این کتاب در
میان امامیه و مراکز ایشان ندارد.
گفتنی است که روزگار حیات هاشمبن محمد نیز روشن نیست .از یک سو ،با توجه به
برخی مواضع از نسخه کتاب او ،بر میآید که وی مستقیما از شهردار بن شیرویه (د 211ه)
روایت کردهاست ،پس باید شاگرد وی باشد؛ چنانکه برخی چون آقابزرگ تهرانی چنین

پنداشتهاند 63.در این صورت ،وی باید تقریبا درگذشته آغاز سده هفتم هجری یا پیش از آن
باشد .اما از سوی دیگر ،وی در موارد گوناگون دیگری از تعبیرهایی مانند «و باإلسناد عن

شهردار بن شیرویه» 60استفاده میکند که نشان از عدم شاگردی مستقیم وی نزد شهردار و
متأخرتر بودنش دارد .بلکه چنانکه گذشت ،وی در مواردی از نصیرالدین طبری نیز نقل می-
کند .اگر این تصحیف نبوده باشد ،باید گفت ازآنجا که نصیرالدین ،شاگرد شاگردان

فخرالمحققین (د 117ه) است 62،پس این یعنی هاشمبن محمد باید تقریبا درگذشتۀ اوایل
 .61نک .هاشم بن محمد ،جزء اول07 ،؛ قس :قاضی نعمان ،شرح األخبار.771/3 ،
 .61نک .هاشم بن محمد ،جزء اول.322 ،320 ،
 .62عبارتهایی که عالمه مجلسی در توصیف وی بهکار بردهاست ،بهروشنی نشان از مشهورنبودن او دارد .نک.
مجلسی ،محمدباقر04/7 ،؛ .721/34
 .63نک .آقابزرگ تهرانی ،الذريعة.747/37 ،
 .60برای نمونه ،نک .هاشم بن محمد ،جزء دوم .742 ،البته اگر این موارد نیز جزو لغزشهای ناسخان نباشد.
 .62آقابزرگ طهرانی ،طبقات اعالم الشیعة.704 ،4 ،

سیر تاریخی توجه عالمان امامیه به آثار قاضی نعمان با تأکید بر روزگار پیش از صفو یه 39/

سده نهم هجری باشد .اما به احتمال زیاد ،نام نصیرالدین طبری تصحیف یا خلطی از جانب
ناسخان بودهاست؛ زیرا در جای دیگری از کتاب ،دقیقا همان سندی که به ابوالقاسم
نصیرالدین طبری نسبت داده شده ،به ابوجعفر طبری منسوب شدهاست.

66

ممکن است شمار زیادی از سندهایی که در مصباح األنوار با تعبیر «أخبرنا» آغاز می-
شود ،این گونه نبوده که خود هاشمبن محمد آنها را دریافت کرده باشد ،بلکه شاید عین تعبیر
موجود در سندها را که با «أخبرنا» آغاز میشده ،نقل کرده که در نتیجه ،پنداشته میشود که
«أخبرنا» یعنی خود او این حدیث را شنیدهاست .بههرحال ،بحث دقیقتر در اینباره ،نیاز به
مجالی دیگر دارد.
 .3 .5بیاضى عاملى و نقلى از کتاب قاضى نعمان
در اواسط قرن نهم نیز شاهد آنایم که بیاضی عاملی ،دستکم در یک مورد از شرح األخبار

قاضی نعمان نقل میکند 67.البته وی نیز گرچه در برخی کتابها مورد ستایش عالمان امامیه

قرار گرفتهاست 68،قرینهای بر شهرت چندان وی و تأثیرگذاریاش بر عالمان امامیه یافت
نمیشود.
 .6از روزگار صفويه به اين سو
در روزگار صفویه ،برای نخستین بار در میان امامیه ،قاضی نورالله شوشتری ،قاضی نعمان را

امامیمذهب خواند 69.این رویکرد ،بعدها ازجانب بسیاری دیگر از عالمان امامیه ،چون
 .66نک .هاشم بن محمد ،جزء اول .700 ،اما متن مربوطه در آثار طبری بزرگ (د 311ه) پیدا نشد؛ بنابراین احتمال
تصحیف از نام ابوجعفر طبری بعید است.
 .67نک .بیاضی عاملی .314/7 ،عبارتی که وی نقل کرده ،در شرح األخبار موجود نیز وجود دارد (نک .قاضی نعمان،
شرح األخبار.)374/7 ،
 .68حر عاملی ،أمل اآلمل.772/7 ،
 .69پیشتر گذشت.
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عالمه مجلسی ،بحر العلوم و ...ادامه یافت ،تا آنکه محدث نوری ،چنانکه گذشت ،بیش-
ترین تالشها و توضیحات را در اثبات امامیبودن قاضی نعمان ارائه کرد .هرچند هنوز شمار
دیگری از عالمان امامیه در این دوران ،همچنان قاضی نعمان را امامی ندانسته و نمیدانند که
از جمله مبرزترین آنها در روزگار صفویه ،شیخ حر عاملی است که از آوردن روایات قاضی
نعمان در وسائل الشیعة خودداری میکند که _چنانکه گذشت_ از دالیل آن ،امامی ندانستن
وی و نیز مشهور ندانستن دعائم او در میان امامیه بودهاست .این مطلب ،خود مؤیدی دیگر
بر دیدگاهی است که در این مقاله در صدد اثبات آن بودهایم .گفتنی است که نپذیرفتن امامی-
بودن قاضی نعمان ،در میان عالمان متأخرتر این دوره ،پررنگتر نیز میشود.

71

نیز باید توجه داشت که روزگار صفویه ،دوران اوجگیری گرایش اخباری است که در
نهضتهای گردآوری و احیای میراث حدیثی شیعه تأثیر بسزایی داشت .شاید اقبال دوبارهای
که در این دوره در امامیه به کتابهای قاضی نعمان روی داد و بسیار پررنگتر از دورههای
پیشین بود ،در امتداد همین رویکرد فرهنگی در این دوره باشد که تمایل به هرچه گستردهتر و
غنیتر نمودن میراث حدیثی شیعه داشت.

71

همچنین باید گفت که کتاب دعائم در اوایل دوران صفویه ،از سوی بسیاری از عالمان
امامیه ،نوشته شیخ صدوق پنداشته میشده ،اما بعدها آشکار شد که این پندار نادرست

است 72.علت این امر شمرده شدن کتابی با همین نام برای صدوق بودهاست 73.این مطلب
 .71برای نمونه ،نک .شبیری زنجانی ،کتاب نكاح0474/70 ،؛ سیستانی47 ،ـ .40
 .71بهعنوان نمونهای از تالشهای فراوان این دوره برای احیای میراث شیعه ،میتوان به این مطلب اشاره کرد که نسخه-
هایی از الكافى که در دوران حیات مجلسی پدر و پسر کتابت شده ،بهتنهایی از نصف تمامی نسخههای شناساییشدۀ
این کتاب بیشتر است (نک .صدرایی خویی .)704 ،نمونه دیگر آن کوشش فراوان عالمه مجلسی برای دستیابی به
نسخهای از کتابی حدیثی در یمن است (نک .نوری ،الفیض القدسى ،چاپشده در ضمن :بحار األنوار.)70/743 ،
البته این به معنای انکار موشکافیهای عالمان این دوره مانند مجلسیها نیست که توضیح آن در این مجال نمیگنجد.
 .72نک .مجلسی ،محمدتقی12/10 ،؛ مجلسی ،محمدباقر.38/1 ،
 .73نک .طوسی.007 ،
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نیز خود مؤیدی دیگر بر ناشناختهبودن قاضی نعمان در میان امامیه است که حتی از مهمترین
کتاب وی نیز آگاهی نداشته و آن را با آثار دیگران اشتباه میگرفتهاند.
اما نکته دیگری که در این دوران به چشم میآید ،این است که با اقبال عالمه مجلسی به
آثار قاضی نعمان (دعائم و المناقب و المثالب) و آوردن آنها در موسوعه خود ،بحار األنوار،
نخستین اعتنای جدی از سوی فقیهان امامیه به آثار وی ،بهویژه دعائم آغاز میشود .در این

میان ،یکی از اولین توجهات به این کتاب از سوی بحرانی در حدائق است 70.و در ادامه
نیز،مطابق معمول فقیهان ،کسانی از جمله ،وحید بهبهانی ،صاحب جواهر ،شیخ انصاری
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تا روزگار معاصر به این کتاب توجه داشتهاند .گرچه با توجه به مرسلبودن روایات این کتاب
از یک سو ،و تردید برخی نسبت به امامیبودن قاضی نعمان و اعتبار کتاب او ،بهطور طبیعی
استفاده از دعائم ،بیشتر جنبه ّ
مؤید داشتهاست.
گفتنی است که پرداختن به دیدگاههای عالمان امامیه از صفویه به این سو ،بهویژه دیدگاه-
های عالمان معاصر که موشکافانه به اثبات امامینبودن قاضی نعمان و بررسی روش او در

آثارش پرداختهاند ،در این مقاله نمیگنجد .و از سویی دیگر ،نگارنده در مقاله دیگری به-
تفصیل به بررسی نظرات ایشان و نقد آنها پرداخته که هنوز به چاپ نرسیدهاست .از این رو،
در اینجا تنها به همین اندازه درباره این دوران بسنده میشود.
نتیجه
آثار قاضی نعمان تا پیش از دوره صفویه ،شهرتی در میان امامیه نداشتهاست و بیشتر آثاری
که از او در میان میراث امامیه (مانند کراجکی ،ابنشهرآشوب و معینالدین مصری) بهیادگار
مانده ،حاصل تالشهای فردی خود این عالمان بودهاست که احتماال بهسبب ارتباط
جغرافیایی ایشان با مصر و شام توانسته بودند به برخی نسخههای کتابهای او دست یابند؛
 .70برای نمونه ،نک .بحرانی.00/3 ،
 .72نک .وحید بهبهانی007/3 ،؛ صاحب جواهر731/74 ،؛ انصاری.07/7 ،
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اما دسترس ایشان به آثار او ،هیچگاه سبب ورود آثار وی به مراکز علمی امامیه نشدهاست .از
سوی دیگر ،برخی از مواردی که پنداشته شده که شماری از عالمان امامیه به آثار قاضی نعمان
دسترس داشتهاند ،ثابت نیست ،مانند احتمال دسترسی شهید اول به اإليضاح قاضی نعمان.
ازاینرو ،روشن میشود که ادعای برخی محققان از جمله ،محدث نوری درباره شهرت دعائم
در میان امامیه (پیش از صفویه) ،ناتمام است.
جایگاه خود قاضی نعمان نیز در میان امامیه همینگونه بودهاست؛ یعنی وی پیوسته در
میان مراکز علمی مطرح ایشان تا پیش از روزگار صفویه یا اندکی پیشتر از آن ناشناخته بوده-
است ،جز دورههای بسیار محدودی در شام که افراد معدودی مانند ابنشهرآشوب و کراجکی
با وی آشنا بودهاند .اما هیچ شاهدی در دست نیست که آشنایی این دو نفر نیز ،حتی باعث
اعتنای معاصران ایشان مانند ابن ّبراج و ابنزهره به قاضی نعمان شده باشد .معینالدین مصری
نیز شهرت چندانی در میان امامیه نداشته که شناخت او از قاضی نعمان بتواند در میان ایشان
جریانساز باشد.
افزون بر این ،ناآشنایی ابنطاووس با قاضی نعمان با وجود آن حجم از کتابخانه بزرگش
و علیرغم دسترس داشتنش حتی به کتابهایی شاذ ،خود قرینهای دیگر بر ناآشنایی امامیه
ّ
و مراکز مهم آن از جمله حله با قاضی نعمان است .همچنین ،نبودن هیچ نامی از قاضی نعمان
یا یکی از آثارش در هیچ یک از اجازات عالمان امامیه در دورههای گوناگون ،سند مهم دیگری
بر ناآشنایی ایشان با قاضی نعمان و آثار اوست.
فقط از حدود دوران صفویه است که با ورود نسخههایی از کتابهای قاضی نعمان به
امامیه ،بهویژه کتاب دعائم ،توجه عالمان این مذهب به او جلب میشود .در این میان ،قاضی
نورالله شوشتری برای نخستین بار در میان امامیه ،تحت تأثیر سخنی از ابنخلکان ،قاضی
نعمان را امامیمذهب میخواند .این نظر مورد اقبال بسیاری از عالمان دیگر قرار میگیرد،
گرچه همچنان مخالفان متعددی نیز دارد که این مخالفتها بهویژه در دوران پسینیتر،
پررنگتر نیز میشود .اما بههرحال ،از روزگار صفویه با راهیابی برخی از آثار قاضی نعمان
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_بهویژه دعائم_ به بحار األنوار ،برای نخستین بار توجه جدی عالمان امامیه به آنها آغاز
میشود؛ هر چند ،این توجهات نیز بیشتر در سطح یک مؤید بوده؛ زیرا تمامی احادیث آن
مرسل بودهاست.
با توجه به اینکه روزگار صفویه ،دوران اوجگیری جریان اخباریگری است که در
پیدایش نهضتهای گردآوری و احیای میراث حدیثی شیعه تأثیر بسزایی داشت ،شاید هم
بتوان اقبال دوباره امامیه به آثار قاضی نعمان را در امتداد همین رویکرد فرهنگی دانست که
تمایل به هرچه گستردهتر و غنیتر نمودن میراث حدیثی شیعه داشت.
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