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فقه  تاریخ  زمینه  در  منابع  کمبود  که  همان گونه  چکیده: 
شیعه اثناعشری، تحقیق و نگارش درباره آن را دشوار نموده، 
می برد،  رنج  کمبودی  چنین  از  نیز  اسماعیلیه  فقه  تاریخ 
بلکه سخن گفتن درباره فقه اسماعیلی و تاریخ آن با توّجه 
حکومت  دوران  از  پیش  ویژه  به  آنان  سری  فعالیت های  به 
شده  باعث  امر  همین  حتی  است.  دشوارتر  فاطمیان 
و  فقه  به  نسبت  اعتنایی  بی  به  اسماعیلیان  گاه  که  است 
ظواهر شریعت متهم شوند که البته این ادعا درباره همه 
نزاریان  تنها  نیست.)ظاهرا  درست  اسماعیلی  فرقه های 

چنین هستنبد(

که  است  کسانی  از  یکی  خراسانی  واعظ زاده  محمد  استاد 
نسبت به این مسأله توجه نشان داده و با نگرشی تاریخی 
موضوع  آموخته  بروجردی  آیت اهل  خود،  استاد  از  که 
سال  در  که  ایرانی  تحقیقات  کنگره  ششمین  در  ارائه اش 
1354شمسی در تبریز برگزار شده است را »رابطه بین فقه 

شیعه و فقه اسماعیلیه« قرار داده است. 

نگارنده در این نوشتار با استفاده از دست نوشته های استاد 
ارائه داده و در حاشیه،  از پژوهش ایشان  واعظ زاده، گزارشی 
نکاتی را درباره کتاب دعائم اإلسالم و قاضی نعمان مطرح 

نموده که امید است باب پژوهش در این زمینه را بگشاید. 
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دعائم اإلسالم، قاضی نعمان
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Inquiry about “History of Ismaili Jurispru-
dence”
Hamid Reza Tamadon

Abstract: Just as the lack of resources on the 
history of Ithnā’asharī Shiite jurisprudence 
makes it difficult to research and write about 
it, so does the history of Ismāīlī jurisprudence 
suffer from such a lack. Even more, speaking 
about Ismaili jurisprudence and its history with 
regard to their secret activities, especially before 
Fatimid rule is more difficult, in a way that this 
has led to the fact that the Ismāīlīs are some-
times accused of disregarding the jurisprudence 
and appearances of the Shari’a, which of course 
is not true of all the Ismaili sects (apparently 
only the Nizari are so). 
Professor Mohammad Vaezzadeh Khurasani is 
one of those who have paid attention to this 
issue and with a historical perspective that he 
learned from his professor, Ayatollah Borou-
jerdi, chose the subject of his presentation at 
the Sixth Iranian Research Congress held in 
Tabriz in 1975 as “relationship between Shiite 
jurisprudence And Ismaili jurisprudence.
In this article, the author, using the manu-
scripts of Professor Vaezzadeh, presents a report 
on his research and makes some points about 
the book Daā’im al-Islam and Qāḍī Nu’mān, 
which he hopes will open the door to research 
in this field.
Keywords: History of Jurisprudence, Shiite 
Jurisprudence, Ismaili Jurisprudence, Daā’im 
al-Islam and Qāḍī Nu’mān

مساعييل( يخ الفقه اإل حبث حول )تار
محيد رضا متّدن

الشـيعة  فقـه  يـخ  تار جمـال  املصـادر يف  ـة 
ّ
قل أّدت  مثلمـا  اخلاصـة: 

حمفوفـة  حولـه  والكتابـة  التحقيـق  جتعـل  أن  إىل  ّية  االثناعشـر
الفقـه  يـخ  تار حـول  يقـال  أن  ميكـن  نفسـه  فاألمـر  باملصاعـب، 
اإلمساعيـيل حيـث يعـاين مـن نفـس هـذا النقـص، بـل إّن احلديـث 
خيـه إّنـا هـو أصعـب بكثير، وذلك  عـن فقـه الطائفـة اإلمساعيلّيـة وتار
 يف الفتـرة الي 

ً
ّية خصوصـا إذا أخذنـا بنظـر االعتبـار نشـاطاهتم السـّر

سبقت عهد حكومة الفاطمّيني.
ة 

ّ
بل إّن هذا األمر أّدى يف بعض األحيان إىل اهّتام اإلمساعيلّيني بقل

كان هـذا االّدعـاء  إن  يعة، و إمهاهلـم للفقـه وظواهـر الشـر االهتمـام و
 عـن الصّحـة بالنسـبة لكاّفـة اإلمساعيلّيـة، حيـث يبـدو عـدم 

ً
بعيـدا

ّيني فقط. صدقه إاّل بالنسبة للنزار
سـتاذ حمّمـد واعـظ زادة اخلراسـاين هـو أحـد األشـخاص الذيـن 

ُ
واأل

مها من 
ّ
خيّيـة الـي تعل يتـه التار اهتّمـوا هبـذه املسـألة، ومـن خـالل رؤ

ستاذه آية اهّلل  البروجردي، اختار أن يكون موضوعه الذي يشارك 
ُ
أ

به يف املؤمتر السادس للبحوث اإليرانّية والذي انعقد يف العام 1354 
يـز، حتـت عنـوان )العالقـة بـني فقـه الشـيعة  الشـميس يف مدينـة تبر

وفقه اإلمساعيلّية(.
بـة خبـّط يـد  أّمـا املقـال احلـايل فيسـتعني كاتبـه بالقصاصـات املكتو
ستاذ، إىل جانب 

ُ
 عن حبوث هذا األ

ً
يرا ستاذ واعظ زادة ليقّدم تقر

ُ
األ

بعـض املالحظـات حـول كتـاب دعـامئ اإلسـالم والقـايض نعمـان، 
 أمام التحقيق يف 

ً
مّمـا يبعـث األمـل يف أن يكـون قـد فتح الباب رحبـا

هذا املجال.
يـخ الفقـه، فقـه الشـيعة، فقـه اإلمساعيلّيـة،  املفـردات األساسـّية: تار

دعامئ اإلسالم، القايض نعمان.
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مؤسسـه  تحقیقـات  و  تاش هـا  دلیـل  بـه  گذشـته  سـال های  در  »اسـماعیلیه«  مذهـب  دربـاره  پژوهـش 
یـخ و نسـخ خطـی  گـون ایـن مذهـب از تار گونا مطالعـات اسـماعیلی در لنـدن فزونـی یافتـه و جنبه هـای 
گرفته تا تعلیمات کامی، تفسیری و ... ایشان همواره موضوع پژوهش های گسترده قرار داشته است. با 
این حال به نظر می رسد پژوهش های انجام شده درباره »فقه اسماعیلیه« و »منابع آن« در مقایسه با دیگر 
زمینه ها بسـیار اندک بوده اسـت. البته تا آنجا که نگارنده جسـت و جو کرده در سـال های گذشـته کتاب 
دعائم اإلسام قاضی نعمان مغربی به عنوان مهم ترین منبع فقهی اسماعیلیه محور برخی از پژوهش ها 
گون درباره آن از جمله اسناد روایات )با توجه به  گونا گرفته و به مسائل  اعم از مقاالت و پایان نامه ها قرار 

حذف یا الغاء سند از آنها( و مقایسه متنی محتوای آن با منابع امامی اثناعشری پرداخته شده است.

آیت اهلل محمد واعظ زاده خراسانی که همچون استاد خود، آیت اهلل بروجردی همواره در مباحث خود به 
یخ فقه« که در نشـریه دانشـکده  یخ فقه توجه نشـان داده و هشـت مقاله ایشـان با عنوان »کلیاتی در تار تار
گواه بر این مدعاسـت. ایشـان در ششـمین کنگره تحقیقات ایرانی  الهیات مشـهد منتشـر شـده، بهترین 
کـه در سـال 1354 شمسـی بـه میزبانـی دانشـگاه آذرابـادگان تبریـز برگـزار شـد، در محـور »علـوم و معـارف 
اسـامی« آن کنگـره »رابطـه بیـن فقـه شـیعه و فقـه اسـماعیلیه« را موضوع ارائه خود قـرار داده و البته ظاهرًا 
بحـث ایشـان ناتمـام مانـده و در نوشـته های ایشـان تنهـا بـه نکاتـی مهـم دربـاره قاضـی نعمـان، زندگانی او 
کـه در ایـن مجـال بـه سـبب  کتـاب دعائـم اإلسـام پرداختـه شـده اسـت  و پرسـش هایی راهگشـا دربـاره 

گزارشی از آن ارائه شده است.1 اهمیت برخی  از نکات و پرسش های مطرح شده در آن نوشته ها 

اسـتاد واعـظ زاده نوشـته خـود را بـا پی جویـی زمـان شـکل گیری فقـه شـیعه بـه عنـوان یـک مکتـب فقهـی 
کرده و خاصه آنچه در بخش نخست آورده این چنین است: مستقل در اسام آغاز 

کاتـب ایشـان و همچنیـن فرزنـدان  گرچـه در روایـات شـیعه قضاوت هـای علـی)ع( بازگـو شـده و ابورافـع  ا
کتابـی در این بـاره داشـته، روایـات آن  گردآورده  انـد و عاصـم بـن ُحمیـد  ابورافـع قضاوت هـای علـی)ع( را 
را از امـام ابی جعفـر باقـر)ع( نقـل می کـرده و روایـات این کتاب در ابواب مختلف حدیث شـیعه به چشـم 
می خورد یا مثًا فتاوا و آراء علی)ع( از طرق اهل سّنت بسیار روایت شده و از جمله روایات آن حضرت 
یخی  کرم)ص( در مسند احمد بن حنبل بخش گسترده ای را تشکیل می دهد، اما از لحاظ تار از رسول ا
نمی توان ثابت کرد که شیعیان حتی در دوران خافت امیرالمؤمنین)ع( تا اوایل قرن دوم هجری مذهب 
یخ فقه می دانیم، شـیعیان همچـون پیروان دیگر  گانـه ای داشـته اند. بنابرایـن طبـق آنچـه از تار فقهـی جدا
کـه  مذاهـب بـه احـکام فقهـی )رایـج( عمـل می کرده انـد و تمایـزی در میـان نبـوده اسـت.2 در ایـن هنـگام 

1. دست نوشـته های اسـتاد واعظ زاده خراسـانی در این زمینه با کمک و پیگیری دوسـت ارجمند جناب آقای امید حسـینی نژاد که در 
گرفته است. گماشته در اختیار نگارنده قرار  ری و انتشار آثار ایشان همت  گذشته نسبت به جمع آو سال های 

2. بـه عقیـده اسـتاد واعـظ زاده وجـود روایاتـی کـه در آنها به »کتاب علی«، »مصحف فاطمه«، »جفر«، »جامعه« و ... اشـاره شـده اسـت 
کند. نیز نمی تواند وجود فقهی مختص به شیعیان را پیش از عصر صادقین)ع( اثبات 
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گاه فتاوای امامان علی بن الحسـین و محمد بن  اقوال و آراء علی)ع( و ابن عباس مورد نظر قرار داشـته، 
علـی)ع( در مسـائل خافیـه نقـل می شـده و حتـی غیرشـیعیان نیز گاه رأی علی)ع( را بـر دیگر آراء ترجیح 

می داده اند.

یخ شکل گیری مذاهب فقهی را با مذاهب سیاسی و  که نباید تار در ادامه به این نکته اشاره شده است 
گرچه  گرفته اند، ا کرد و طبق شـواهد، نخسـتین مذاهب فقهی در قرن دوم هجری شـکل  کامی مقایسـه 
کرد و تشـکیل آن مذاهب را متأّثر  یشـه های مذاهب فقهی را می توان در فتاوای صحابه و تابعین دنبال  ر

از یک یا چند تن از فقهای طبقه اّول و دوم دانست.

اسـتاد واعـظ زاده همچنیـن بـه مسـئله وجـود روایـت فقهـی نبـوی در آثاری همچـون جعفریـات پرداخته و 
اشـاره کـرده اسـت کـه وجـود احادیثـی بـا الگـوی »حدیثـی حدیـث أبـی« و روایاتـی از این دسـت که تاش 
داشـتند تـا سلسـله سـند را بـه خـود پیامبـر)ص( برسـانند، تنهـا در بافـت شـکل گیری آنهـا، یعنـی »عـدم 
کـه تا  کـه مشـابهتی بـا فقـه سـّنی داشـت و همچنیـن لـزوم اثبـات منقوالتـی  پذیـرش شـیعیان، هـر آنچـه را 

زمان صادقین)ع( مورد توجه نبود« قابل فهم است. ایشان چنین نوشته است: 

با نظری اجمالی به روایات فقهی شیعه به طور تقریب، هشتاد درصد از امام باقر و صادق)ع( 
و یک درصد از ائّمه پیش از آن دو و مابقی از ائّمه بعد است ... . امام باقر و امام صادق)ع( 

مؤسس فقه شیعه نیستند، بلکه مبّین و ُمظهر آنند ... .

کرده و نوشته است: آیت اهلل واعظ زاده همچنین به عاملی دیگر در شکل گیری فقه شیعی اشاره 

این فقه نتیجه برخورد آراء فقهای اهل سّنت و ناظر به نقاط ضعف آنان است. از همین جا 
یان ضمن تماس  که بیشتر روایات فقهی شیعه به صورت »سؤال و جواب« است. راو است 
و اختالط با فقهای اهل سـّنت، مسـائل مطروحه را از ایشـان می گرفتند و آنگاه نظر امام خود 
یـان مشـهور فقـه شـیعه که در عـداد فقها  یـا می شـدند. عـده ای از راو را راجـع بـه آن مسـائل جو
محسوب می شده اند، مانند زراره و محمد بن مسلم و هم ردیفان ایشان در آغاز پیرو مذهب 
سّنت بوده اند و بعدًا به مذهب شیعه عدول کرده اند و اندوخته های فقهی خود را بر امام باقر 
یا می شـدند.  و صـادق)ع( عرضـه می کرده انـد و نظـر انتقـادی امـام را نسـبت بـه آن مسـائل جو
یربنـای فقـه شـیعه را تشـکیل می دهـد. مرحـوم  مجموعـه ایـن سـؤال و جواب هـا شـالوده و ز
گرفتـه  بروجـردی نظـر بـه همیـن نکتـه می گفـت: »فقـه شـیعه در حاشـیه فقـه اهـل سـّنت قـرار 
ر روایـات شـیعه را امـری  ران صـدو اسـت« و لهـذا اّطـالع بـر اقـوال و آراء رایـج اهـل سـّنت در دو

ر برای فهم و درک صحیح این روایات می دانست. ضرو

که ما را در شناخت فقه اسماعیلیه یاری می رساند، به صورت مختصر به  ایشان پس از بیان این نکات 



185  آینۀ پژوهش
سال سی ویکم، شمارۀ پنجم، آذرودی مـــــــــــــــاه 1399

مقــــــــــــــــــاله
جستاری دربارۀ تاریت فقه اسماعیلیه 99

یه و مسـتعلیه پرداخته اسـت.  گون آن همچون دروز، نزار گونا یخچه مذهب اسـماعیلیه و انشـعابات  تار
گرچه می توان درباره فقه اسماعیلیه در آغاز انشعاب  که ا کرده است  استاد واعظ زاده به این نکته اشاره 
کرد و برای مثال اختاط آنان با خّطابیان  گمانه زنی  ایشان تا به هنگام استقرار عبیداهلل مهدی در افریقا 
که درباره فقه  و نصیریان را در نوع نگاه اسـماعیلیان به فقه بی تأثیر ندانسـت، نکته قابل توجه آن اسـت 
کـرد. عبیـداهلل مهدی پـس از اسـتقرار در آفریقا  آنـان پـس از اسـتیای بـر آفریقـا راحت تـر می تـوان اظهارنظـر 
کـه یـا فقـه موجـود در آن نواحـی )فقه مالکـی( را بپذیرد یا فقهی جدید را پایه گـذاری کند. البته  ناچـار بـود 
گزارش هـا نسـبت بـه فقـه بی اعتنـا بوده انـد  گـر تـا آن زمـان اسـماعیلیه طبـق برخـی از  کـه ا طبیعـی اسـت 
یخـی با این مضمون وجـود دارد(، دیگر پس از آن  کـه دربـاره مفّضـل بـن عمر گزارش هایی تار )همـان  طـور 
چنین امکانی وجود نداشـت؛ زیرا مردم تحت حکومت ایشـان مسـلمانان بودند. )و لذا نمی شـد نسبت 

به فقه اهمال بورزند.(

اسـتاد واعـظ زاده ابوحنیفـه نعمـان )قاضـی نعمان( را نخسـتین و تنها فقیه برجسـته اسـماعیلی و قاضی 
القضاة دولت فاطمی دانسته و نوشته است: 

یم3 و پس از او هم کسـی هم طراز وی و بلکه به  پیش از او فقیهی را برای فاطمیین سـراغ ندار
طور کلی فقیه معروفی از این طائفه برنخاسـته اسـت ... . او در میان اسـماعیلیان به قاضی 
ـکان و برخـی از فقیهـان 

ّ
القضـاة و داعـی الدعـاة، سـیدنا األوحـد و ... مشـهور اسـت و ابـن خل

اثناعشری نیز وی را ابوحنیفه شیعه نامیده اند. 

ی نخسـت در دسـتگاه مهدی بوده و در زمان القائم باهلل  که و کرده اسـت  در ادامه نیز به این نکته اشـاره 
ی همچنین  یه شـده اسـت. و گرفته و در زمان المنصور نیز قاضی المنصور قضاوت طرابلس را به عهده  

ی به مصر رفت. در دوران المعز به منصب قاضی القضاة )و داعی الدعاة( ارتقا یافت و همراه و

ی را نخستین قانون نویس فاطمیان به شمار آورده و نگاهی اجمالی به آمار  استاد واعظ زاده همچنین و
کـه طبـق آن 44 اثـر بـه او نسـبت داده شـده اسـت. در بیـن آنهـا  ی انداختـه اسـت  دسـتاوردهای علمـی و
کتاب دعائم را یک  که احتمااًل 14 مورد موجود و مابقی مفقود است. سپس  ظاهرًا 18 اثر محفوظ مانده 
دوره کامل فقه و به طور کلی مرجع فقهی مذهب اسماعیلی خوانده که پس از آن جز تلخیص، اختصار 

و تحشیه فعالیت قابل توجهی راجع به فقه میان آنان انجام نگرفته است.

کتاب و برخی از ابواب آن، ذوق و سلیقه و همچنین قدرت تفّقه نگارنده  ایشان پس از معرفی اجمالی 
آن را ستوده است. استاد واعظ زاده آن گاه به این نکته اشاره کرده که قاضی نعمان معاصر شیخ صدوق 

ر داشـت. بـرای نمونـه  3. البتـه بـه نظـر می رسـد کـه در ایـن زمینـه نمی تـوان برخـی گزارش هـا دربـاره نگاشـته های اسـماعیلی را از نظـر دو
بر دارد.  ابن ندیـم در الفهرسـت)ص240( کتابـی بـا عنـوان الجامـع را بـه ابـی حاتـم رازی نسـبت داده کـه ظاهـرا مطالبـی از فقـه را نیـز در
)به نقل از عمادی حائری، درنگی در منابع مکتوب االیضاح)چاپ شده در بهار 1385ش فصلنامه علوم حدیث، ش 39 پیاپی(
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بـوده و بـه نظـر ایشـان »دعائـم بـه لحاظ تبویب، نظم، جامعیت، حسـن عبارت و اجتنـاب از یراد روایات 
نامناسـب« بـر کتـاب فقیـه شـیخ صـدوق ترجیـح دارد. همچنیـن »تسـلط بر حـل و فصل مسـائل غامض 
بـه دلیـل درگیـری بـا قضـاوت و اطـاع از فقه عامه و نقاط ضعـف آن« را از دیگر ویژگی های قاضی نعمان 
گرفته و چنین نوشـته  به شـمار آورده اسـت. سـپس موضوع مقایسـه شـیخ صدوق و قاضی نعمان را پی 

است:

عجیب است که این دو فقیه معاصر شیعی که یکی در غرب عالم اسالم و دیگری در شرق 
)خراسـان( بـدون اطـالع از یکدیگـر هـر دو کتابـی به نـام »دعائم« در فقه نوشـته اند، اما اثری از 
کتاب دعائم شـیخ صدوق نیسـت و به همین علت در عصر مجلسـی عامه علمای امامیه 

کتاب دعائم قاضی نعمان را از آن صدوق می دانسته اند.

از دیگر نکاتی که مدنظر ایشـان قرار گرفته، یکی مرسـل و بدون سـندبودن روایات کتاب اسـت که بیشـتر 
آنها از صادقین)ع( بوده و بسـیاری از آنها نیز به علی)ع( و پیامبر)ص( نسـبت داده شـده اسـت. دیگری 
ی از اسـتدالل جـز در  گزینـش روایـات اصـح و اقـوی )طبـق مبانـی و تشـخیص قاضـی نعمـان( اسـت. و
کـرده اسـت؛ چـون در آن کتـاب برخـی از احـکام را بـه ظاهر مخالف اجماع مسـلمانان  کتـاب ارث پرهیـز 
کـه  ینـا عـن جعفـر بـن محمـد« یـا »أبـا جعفـر« آغـاز شـده  دانسـته اسـت. بسـیاری از روایـات بـا عبـارت »رو
ینـا( و نهایتًا  ینا-ُرّو ینا-ُرو مصّحـح کتـاب در تشـخیص صـورت صحیـح آن دچار تردید شـده اسـت. )َرو

مورد دوم، یعنی صورت مجهول و مخّفف را برگزیده است.

اسـتاد واعظ زاده همچنین در قسـمت دیگری از نوشـته خود به برخی از مسـائل درباره نسـبت دو کتاب 
که برخی معتقدند طایفه  کرده اسـت  دعائم اإلسـام و تأویل الدعائم پرداخته و مثًا به این نکته اشـاره 
که قاضی نعمان مطالب  کتاب دعائم را از آن »المعز باهلل« می دانند یا عده ای دیگر بر این باورند  »ُبهره« 

کتاب را دست کم بر او عرضه می کرده است.4 پاسخ استاد واعظ زاده به این احتماالت چنین است: 

بـه نظـر بنـده ایـن دو احتمال ناشـی از شـدت اعتمـاد و مبالغه درباره صحـت مطالب کتاب 
اسـت. نظیـر اینکـه راجـع بـه کتـاب کافـی کلینی برخـی احتمـال داده اند که به نظـر امام عصر 
کلینی معاصر نواب اربعه بوده است و حّتی شهرت دارد که آن حضرت فرموده  یرا  رسیده؛ ز
است: الکافی کاف لشیعتنا، در حالی که بنا به تحقیق محدث نوری در خاتمه مستدرک، 

این مطلب جز حدس هیچ مدرکی ندارد.

ایشان همچنین پرسش های دیگری را نیز مطرح کرده است. برای مثال: آیا می توان ذکرنکردن نام قاضی 
کار نبردن تعبیری همچون »کتاب دیگر من )دعائم(« و ذکر »و جاء فی  نعمان در تأویل الدعائم و نیز به 

ر است. 4. برای نمونه حاجی نوری در مستدرک الوسائل بر همین باو
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کتاب الدعائم« به جای آن را5 به عنوان قرینه ای برای نفی انتساب این اثر به قاضی نعمان به شمار آورد 
یا خیر؟

کـه البتـه ظاهرًا با   دربـاره حـذف و الغـاء اسـناد کتـاب توسـط قاضـی نعمـان نیـز فرضیـه ای را مطـرح کرده 
گرفته است. توضیح ایشان چنین است: پرسش های انتهای نوشته خود آن را به نقد 

ناظـر بـه اینکـه روایـات کتـاب دعائـم غالبـًا بـا حتی در الفـاظ موافق بـا روایات امامیه اسـت با 
که در دعائم به طور مرسل آمده و در کتب شیعه با سلسله سند، به نظر می رسد  این تفاوت 
یـان ایـن طائفـه کـه در مصـر هـم بوده اند،  قاضـی نعمـان کتـب امامیـه و روایـات ایشـان را از راو
یانی داشته اند با  کرده و برای اینکه وانمود نماید اسماعیلیه از خودنقل ها، روایات و راو اخذ 
که به نام اهل بیت  پا را  کرده و این خالفت نو الغاء سـند، آنها را به عنوان فقه فاطمی عرضه 

ر نموده است ... . گسترش و فاقد احکام و فقه بود، بدین  وسیله بارو رو به 

کـه معتقـد اسـت حـذف اسـناد روایـات توسـط  در انتهـا نیـز اسـتاد واعـظ زاده بـه نقـد ادعایـی پرداختـه 
کـه مـردم گمان کنند خلفای فاطمی نیز جزء سلسـله او بوده اند. ایشـان  قاضـی نعمـان بـه سـبب آن بـوده 
 بـر اینکـه کتـاب دعائـم در آفریقـا )در مغـرب و نـه در مصـر( تألیف شـده ارائـه کرده و 

ّ
سـپس شـواهدی دال

که قابل تأمل است: کرده  پرسش هایی را مطرح 

کار خـود سـمت  کتـب شـیعه داشـته؟ ... بعـالوه وی از اوایـل  آیـا در آفریقـا وی دسترسـی بـه 
قضاوت را به عهده داشته. آیا می توان قبول کرد که قباًل به فقه اهل سّنت قضاوت می کرده،6 
کتابی به این  ولی پس از دسترسی به روایات شیعه بدون سابقه این چنین در این فقه چنین 

یل »اذان و اقامه«  یرا برای نمونه در باب تأو کرده، خدشـه  داشـته باشـد؛ ز 5. البته به نظر می رسـد آنچه اسـتاد واعظ زاده در این باره بیان 
کتاب الدعائم ما اعتل به ...«. کتاب این چنین آمده است: »... و ذکرنا فی  از 

یی و بسیاری دیگر  کان، عالمه مجلسی، آیت اهلل خو
ّ
6. مذهب قاضی نعمان از دیرباز مورد توجه بوده است. بسیاری همچون ابن خل

یده اسـت. )ر.ک به: مجلسـی، بحار األنوار، ج 1،  گرو که قاضی نعمان ابتدا بر مذهب مالکی بوده و سـپس به امامیه  معتقد بوده اند 
یـی، مصبـاح الفقاهـة، ج 1، ص 41( دربـاره مذهـب وی پـس از گرایـش  ـکان، وفیـات األعیـان، ج 5، ص 415؛ خو

ّ
ص 38؛ ابـن خل

گونـی وجـود دارد وعـده ای اظهارنکـردن اعتقاد به امامـت دوازده امام و همچنین نقل نکـردن از امامان پس از  بـه امامیـه نیـز نظـرات گونا
امـام صـادق)ع( را بـه دلیـل تقیـه می داننـد. البتـه محدث نوری این کالم را در خاتمه مسـتدرک نقد کرده و مـوارد نقضی را هم به زعم 

کرده است. خود نقل 
درباره مذهب او پیش از پیوستن به امامیه نیز پژوهش های تأّمل برانگیزی با نگاهی انتقادی به آنچه گذشت، انجام شده است. برای 
کان و برخی دیگر 

ّ
نمونـه اسـماعیل پونـاواال در مقالـه ای کـه دربـاره واکاوی مذهب قاضی نعمان نوشـته معتقد اسـت که آنچه ابـن خل

دربـاره تغییـر مذهـب قاضـی نعمـان گفته انـد، ناشـی از خلطـی اسـت کـه میـان شـخصیت وی و پـدرش انجـام شـده اسـت و این نظر 
درباره خود قاضی نعمان اثبات نشده است. )ر.ک به:

Ismail K. Poonawala, A reconsideration of al-qāḍī� al-Nu'mān's madhhab, Bulletin of the School of Oriental and 
African Studies / Volume 37 / Issue 3 / February 1974, pp. 572-579)

که بر کتاب شـرح األخبار  البته قابل توجه اسـت که پیش از وی، اسـتاد سیدمحمدحسـین حسـینی جاللی در مقدمه مهم و مفّصلی 
کرده است. )ر.ک به: ص 25( قاضی نعمان نگاشته این احتمال را مطرح 
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پختگـی تألیـف کـرده و فقهـی نوظهـور بـه نـام اهل بیـت را نشـر داده! بـه نظـر مـن ایـن امـر بعیـد 
که  یم و با این  که محدث و فقیه معروفی از امامیه در مغرب سراغ ندار می نماید به خصوص 
قاضی نعمان از عنفوان جوانی در دستگاه فاطمیین بوده، فرصت مسافرت به شام، عراق و 

که معهد فقه شیعی بوده اند را نداشته است.7 ایران 

کرده و نوشته است: در پایان نیز به عنوان نتیجه گیری به نکته مهمی، خاف باور رایج، اشاره 

ران  یم فرقـه اسـماعیلیه در دو توجـه بـه ایـن نـکات اسـت کـه مـا را بـر آن مـی دارد که معتقد شـو
کـه ابتـدا در  یـان و محدثـان و فقهـی داشـته اند  اسـتتار و قبـل از تأسـیس خالفـت، از خـود راو
یمن، سـپس در آفریقا و اخیرًا در مصر انتشـار یافته اسـت و خالصه، فقه آنان اصالت دارد و 
مأخـوذ از فقـه امامیـه نیسـت؛ گـو اینکـه منبع هر دو فقـه، ائّمه اهل بیـت)ع( و در اغلب، امام 
باقـر و صـادق)ع( هسـتند. قاضـی نعمـان گاهـی در کتاب به فقهای اصحاب خـود در آفریقا 
کما اینکه  که آنان در آنجا فقهایی داشـته اند.8  اعتراض می کند و این دلیلی اسـت )بر این( 
بـه یـک فرقـه اسـماعیلیه کـه به کلی احکام را رها کرده یـا از مغیریه و خّطابیه پیروی می کنند 

حمله می کند.

کنیم، یکی طریق شـیعه  که برای روایات و فقه شـیعه دو طریق فرض  گر چنین باشـد  حال ا
اسـماعیلیه و دیگـری طریـق اسـماعیلیه کـه چنـد قـرن بـدون اختالط و آمیـزش و حتی بدون 
کرده، پس این خود اطمینان و وثوق ما را به این  اطالع از یکدیگر در شرق و غرب ادامه پیدا 

گفته را تأیید می نماید. روایات می افزاید و بحث های آینده این 

از ایـن عبـارات مهـم در برگه هـای دسـت نویس ایشـان، ایـن عنـوان نوشـته شـده اسـت: »مقایسـه  پـس 
کـه البتـه مطلبی با این عنوان نگارش نشـده و ظاهرًا این نوشـتار  محتویـات کتـاب دعائـم بـا فقـه امامیـه« 
یت مقایسه  بااهمیت ادامه نیافته است. با این حال همین مقدار نیز می تواند موضوع پژوهشی با محور
روایـات کتـاب دعائـم با روایات فقهی شـیعه اثناعشـری، به ویژه کتب هم عصر قاضـی نعمان قرار گیرد.9 

کـه  کـه دربـاره منابـع فقـه اسـماعیلی بـا عنـوان »The Sources of Ismaili Law« نوشـته معتقـد اسـت  یلفـرد مادلونـگ در مقالـه ای  7. و
گون، سّنی بودن وی را اثبات کند. این  قاضی نعمان در حدیث و فقه شیعی آموزش رسمی ندیده است و تالش کرده تا با دالیل گونا
نـگاه توسـط پونـاواال در مقالـه ای کـه بـا موضـوع رّدیـه قاضی نعمـان بر »ابن قتیبه« در جشـن نامه دکتر فرهاد دفتری نوشـته به نقد گرفته 
یافت روایات اهل بیت از طریق »سـماع«، »اجازه«، »مناوله« و ...  شـده و عبـارات خـود قاضـی نعمـان در مقدمـه اإلقتصـار مبنی بر در
را ناقـض مدعـای مادلونـگ خوانـده اسـت. )ر.ک بـه: پونـاواال، القاضـی النعمـان و رّده علی ابـن قتیبة، ص 290؛ نقـل از ترجمه عربی 

جشن نامه فرهاد دفتری با عنوان »قالع العقل« (
8. درباره سابقه حضور شیعیان در مغرب، آنچه استاد سیدمحمدحسین حسینی جاللی در صفحات 35-32 مقدمه کتاب شرح 

األخبار قاضی نعمان نوشته شایسته توجه است.
کتاب میراث مکتوب شیعه از سه قرن  یلفرد مادلونگ، آنچه استاد مدرسی طباطبایی در  9. در این زمینه عالوه بر مقاله یاد شده از و
رده و مـورد اسـتفاده عمـادی حائـری در مقالـه ای کـه ذکـرش گذشـت قـرار گرفتـه و همچنیـن مقالـه محمـد کاظم  نخسـتین هجـری آو

کتاب االیضاح)چاپ شده در شماره 72-71 مجله آینه پژوهش( می تواند راهگشا باشد. رحمتی با عنوان قاضی نعمان و 
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کرده نیز جالب و شایسته است پژوهشی  کتاب دعائم بیان  در این زمینه آنچه آیت اهلل سیستانی درباره 
گانه به آن اختصاص یابد: جدا

یمکـن معرفـة بعـض مصـادره مـن کتـب اإلمامّیـة بمقارنتـه معهـا او مـع مـا نقـل مـن روایاتهـا،  و
کثیـرة متـون االخبـار  رد فیـه مـن االخبـار یطابـق فـي مـوارد  کتـاب الجعفریـات فـان مـا و ومنهـا 

کما تنبه لذلك المحدث النوري قدس سره10... . الواردة في الدعائم ـ 

کـه البته باید در  آیـت اهلل سیسـتانی بـه کتـاب جعفریـات به عنوان یکی از منابع دعائم اشـاره کرده اسـت 
کتاب پرداخته شود. استاد سیدمحمدجواد شبیری زنجانی  پژوهشی مستقل به مقایسه روایات این دو 

گفته است: ضمن درس اصول خود چنین 

بـودن کتـاب جعفریـات نسـبت به کتاب دعائـم عالوه بر نکاتـی که آقای  بـرای اثبـات مصدر
سیستانی بیان کرده، این نکته وجود دارد که در کتاب االیضاح قاضی نعمان با نام المسائل 
الجعفریه از این کتاب یاد کرده است. برخی از منابعی که در ایضاح ارائه شده مانند کتاب 
صاه حلبی و کتاب حّماد، از امامیه بوده و برخی از منابع مانند کتاب محمد بن ساّلم که 

کرده، ناشناخته است.11 یاد از آن نقل  ز

بـه هـر حـال هرگونـه قضـاوت دربـاره شـباهت یـا عـدم شـباهت فقـه شـیعی و اسـماعیلی نیازمنـد پژوهش 
آماری دقیق و بررسی متون مرتبط خواهد بود.

کتاب دعائم ر.ک به: سیستانی، قاعدة الضرر و الضرار، ص 65-63، ذیل حدیث »هدم الحائط«. 10. برای یافتن نظر ایشان درباره 
کتب امامیه  کرده است: »ثابت نیست جعفریات از  11. درس اصول: 1398/09/18. ایشان البته نسبت به این ادعا ایرادی را مطرح 
یـان آن از امامیـه باشـند. حتـی برخـی از دیدگاه هـای موجـود در جعفریـات مانند حرمت متعه، با دیدگاه های امامیه سـازگار  بـوده و راو
نیست. بله دیدگاه موجود در جعفریات، بین دیدگاه امامیه و عامه بوده و بسیاری از مطالب آن با عامه نیز تطبیق می کند. به همین 
جهـت، برخـی کتـاب جعفریـات را قابـل اعتمـاد ندانسـته اند. آقـای شـب زنده دار از آقای سـیدمحمد سـعید حکیم نقـل می کنند که 

کرده اند.« )همان( که در جعفریات با فتاوای امامیه تطبیق نمی کند را استخراج  ایشان روایاتی 
یژه با توجـه به کتابت آن در مصر اشـاره  اسـتاد سـیداحمد مـددی نیـز در جلسـات متعـدد درس فقـه بـه منبع بـودن کتـاب جعفریـات به و
کـرده اسـت. بـرای نمونـه در جلسـه 91 خـارج فقـه در سـال 1387 چنین گفته  اسـت: »یکی از مصادر دعائم همیـن کتاب جعفریات 
کـه  کرده ایـم  کتـاب جعفریـات در همـان مصـر، یعنـی محـل نوشته شـدن دعائـم االسـام اسـت. عـرض   ظهـور 

ً
اسـت، بلکـه اصـوال

جعفریات بعدها می آید به بغداد و  خیلی جا نمی افتد.«
که البته نگارنده این سطور پس از تفحص، دلیل محکمی بر آن نیافته است: کرده  البته ایشان احتمال دیگری را نیز مطرح 

کتابی اّولین بار به حضرت  که باید تألیفش حدود سال های 37 تا 41 هجری باشد. چنین  »کتاب القضایا و السنن و األحکام« است 
امیر)علیه السالم( نسبت داده شده است ... لین کتاب در اختیار صاحب دعائم )متوفای 362-361( بوده است. احتمال وقتی 
ید از این کتاب نقل می کند. در کتاب االیضاح )که اخیرًا چاپ شـده اسـت( هم دو یا سـه سـند  »عن علی علیه السـالم« هم می گو
بـه ایـن کتـاب ذکـر می کنـد. البتـه کار ایشـان در ایضاح فنی نیسـت، بـرای مثال »حدثنی« ندارد. ظاهرًا ایشـان دنبـال بحث های فنی 

حدیثی نبوده است. )ر.ک به: جلسه 42 درس خارج فقه مکاسب سال 1395(




