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  چكيده  
محمد از دانشمندان بناي است حديثي كه مؤلف آن ابوحنيفه نعماناالسالم نام مجموعهدعائم

اشتمال آن بر نقل بعضي منفردات االسالم هاي كتاب دعائمقرن چهارم است. از ويژگي
شود، لذا پذيرش خصوصاً در حوزه فقه است كه در ساير مجامع حديثي مانند آن يافت نمي

و يا طرد روايات دعائم االسالم اثر غير قابل انكاري در فرايند استنباط احكام شرعي خواهد 
د دارد. اين كتاب داشت. در اعتبار احاديث اين كتاب و وثاقت مؤلف آن اختالف نظر وجو

تواند در شمار دليل و حجت قرار گيرد، بلكه حداكثر اينكه نظران نميدر نزد اكثريت صاحب
شود. مختار نگارنده با گامي نو، امامي و ثقه در نزد تعدادي از آنها به عنوان مويد شمرده مي

نظر گرفتن صحت و بودن مؤلف و اعتبار كتاب بر پايه وثوق به صدور احاديث آن البته با در 
حجيت ذاتي آن احاديث است. اين مقاله بر مبناي يافته فوق به صورت مستدل و نقد و 

  بررسي اقوال و مستندات رقيب به همراه پاسخ به اشكاالت مقدر سامان يافته است.
  

  واژگان كليدي
   ت ذاتي، وثوق صدوري، حجياالسالمدعائمقاضي نعمان، 

                                                 
   بابلسر ـ فقه و حقوق اسالمي موسسه آموزش عالي پارساگروه استاديار  

mojtabahoseinnezhad4@gmail.com  
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  طرح مسئله
خلكان، ابن(محمد از دانشمندان و بزرگان قرن چهارم استبنابوحنيفه، نعمان

فاطميون،  ). وي در حكومت223، ص10ج ،1403؛ امين، 416- 415، صص5، ج1977
سال به المهدى باهللا، اولين خليفه فاطمى  9هاي مهمي را بر عهده داشت. مدت  پست

دار  خليفه دوم عهده). در دوران القائم بامر اهللا، 79، ص1375شوشتري، (خدمت كرد
قضاوت طرابلس شد و در زمان المنصور باهللا خليفه سوم، قاضى منصوريه شد و 

صر باالخره در دوران المعزّ لدين اهللا خليفه چهارم به مقام قاضى القضاة و داعى الدعاة م
  ).223، ص10، ج1403رسيد(امين، 

 ،فقه قبيل از دينيم علو هاي مختلف رسد و حيطه كتاب مي 47تأليفات او به 
. از مهمترين تاليفات وي، كتاب گيرد بر مي... را درو ، احاديثتفسير ،تأويل
گيرد، نقد نگره عدم . آنچه كه در اين مقاله مورد بررسي قرار مياست االسالم دعائم

توان است از اينكه چگونه مي االسالمدعائمتوثيق قاضي نعمان و عدم صحت روايات 
 را معتبر دانست؟  االسالمدعائماضي نعمان، روايات مرسله وي در گذشته از توثيق ق

براي پاسخ به اين سوال، ابتدا الزم است پيشينه تحقيق و سپس اهميت و كاربرد 
نظران و اين بحث در فقه شيعه روشن شود. آنگاه پس از آن، بايد عبارات صاحب

  بزرگان در اين زمينه به صورت دقيق تحليل شود. 

  نه تحقيق. پيشي1
اهللا برخي نظير عالمه مجلسي، بحرالعلوم، محدث نوري و در اين اواخر آيت

اهللا سبحاني چنانكه در ضمن بحث روشن خواهد شد، آراي مختلفي در خويي و آيت
وثاقت و عدم وثاقت قاضي نعمان گردآوري نموده و در اعتبار يا عدم اعتبار دعائم 

رسد وضعيت نمودند، ولي با اين وجود به نظر مي االسالم او نظرات متفاوتي را ارائه
االسالم وي، مستند تعداد االسالم او با عنايت به اينكه روايات دعائموي و كتاب دعائم

تري دارد تا زيادي از احكام شرعي قرار گرفته است، نياز به تحقيق مستقل و جامع
 صيت و اعتبار دعائمها درباره اين شخپاسخي در باب علت تعارض و تقابل ديدگاه

  االسالم وي به دست آيد. 
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اند، ولي تا هايي در قالب كتاب و مقاالت به چاپ رسيدهدر زمان حاضر نيز نوشته
از » قاضي نعمان و مذهب او«آنجا كه نگارنده جستجو نموده است، مقاالتي همچون 

ي نعمان بحث اميرجوان آراسته،  تنها در بخشي از مقاله در رابطه با امامي بودن قاض
نموده و در نهايت اسماعيلي بودن وي را ترجيح داده و به بررسي وثاقت قاضي نعمان 

  اند. و اعتبار كتاب دعائم االسالم وي در نزد فقهاي اماميه، نپرداخته
از علي اكبر » ارزش و جايگاه كتاب دعائم االسالم در فقه شيعه«مقاالتي همچون 

نظران در رابطه با امامي بودن قاضي وال و ادله صاحبكالنتري، اگرچه پس از بررسي اق
اند، ولي نعمان و ترجيح امامي بودن وي، به بررسي وثاقت و اعتبار كتاب وي پرداخته

  اند. به صورت خيلي گذرا و تنها در قالب چند خط از كنار اين بحث گذشته
امي بودن قاضي در حالي كه نگارنده در اين تحقيق، با گامي نو گذشته از اثبات ام

پردازد. نعمان، به صورت تحليلي به وثاقت و اعتبار روايات كتاب دعائم االسالم مي
الزم به ذكر است، از آنجايي نگارنده هم راي با محدث نوري بوده و گذشته از امامي 

داند، در اين بودن و وثاقت قاضي نعمان، روايات دعائم االسالم وي را نيز معتبر مي
از هر چيزي سخنان محدث نوري را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و تحقيق بيش 

سعي و تالش وي، در نقد و بررسي اقوال و مستندات رقيب و پاسخ به اشكاالت مقدر 
  باشد.مي

  . اهميت و كاربرد تحقيق2
با توجه به اينكه از قاضي نعمان در دعائم االسالم، روايات بسياري در فقه شيعه 

ورد، اهميت تحليل شخصيت رجالي او و اعتبار دعائم االسالم وي، بيش خبه چشم مي
شود. پذيرش يا عدم پذيرش روايات منقول از دعائم از هر چيزي در علم فقه روشن مي

تواند به همراه االسالم در مواضع متعددي از مسائل فقهي آثار و تبعات مهمي را مي
  كنيم:برخي از مسائل فقهي اشاره ميداشته باشد. از باب مثال به چند نمونه در 

شيخ انصاري قبل از ورود به بحث مكاسب محرمه، روايتي از دعائم  :نمونه اول
االسالم را در ضمن رواياتي كه به عنوان ضابطه و قاعده مكاسب از حيث حلّيت و 
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). مضمون اين روايت كه 13، ص1، ج1415آورد(انصاري، شود، مي حرمت تلقّى مى
  باشد:ضوابط معامله حالل و حرام است، چنين ميمشتمل بر 

ري ذ ّمما هو قوام للناس و یباح هلم الانتفاع، «  الًال من املأكول و املرشوب و  ٕاّن احلالل من البیوع ّلك ما اكن 

هّیًا عنه مل جيز بیعه و ال رشاؤه ) ؛ بيع 18، ص2، ج1385(قاضي نعمان مغربي، » و ما اكن حمّرمًا ٔاص م
عبارتست از هر بيع مأكول و مشروب و غير اين دو كه قوام و بقاء مردم وابسته  حالل

مندشدنشان از آن مباح باشد و آنچه اصلش منهى عنه بوده،  به آن بوده و انتفاع و بهره
  »فروش و خريد آن جايز نيست.

در باب رهن در مسئله اشتراط قبض در رهن، گروهي از فقها از جمله  :نمونه دوم
ُدوا َاكِتبًا فَرَِهاٌن « محمد اصفهاني و اراكي، پس از اينكه داللت آيه سيد ََىل َسَفٍر َو لَْم َجتِ ْن ُكْنُمتْ  ِٕ

َو ا

ُوَضةٌ  اند، تنها مدرك اين مسئله را، ) را بر اشتراط قبض در رهن نپذيرفته283 ه:البقر»(َمْق
اند(اراكي، انسته) د82ص، 2، ج1385روايتي از دعائم االسالم(قاضي نعمان مغربي، 

 ).400، ص1 ، ج1421

در باب طهارت در مسئله استنجاء، مشهور معتقدند كه در ميان طعام،  :نمونه سوم
واسطه نان حرام است، در حالي كه گروهي از فقها با استدالل به روايتي  تنها استنجاء به

سطه هر )، استنجاء به وا287، ص1، ج1414االسالم(قاضي نعمان مغربي، از دعائم
  ).44، ص2 ، ج1405اند(بحراني، طعامي را حرام دانسته

  نظراناالسالم در ميان صاحب. قاضي نعمان و دعائم3
در منابع كهن رجالي همچون رجال نجاشي و رجال طوسي، نامي از قاضي نعمان 

االسالم وي، به ميان آورده نشد. همچنين در مصادر ثانوي علم رجال نيز و كتاب دعائم
نعمان و  داود نيز نامي از قاضيالدين، رجال عالمه و ابنون  فهرست شيخ منتجبهمچ

العلماي خود كه شهر آشوب در معالمخورد. تنها در اين ميان ابنآثارش به چشم نمي
) ، قاضي نعمان را امامي ندانسته و 2، ص1380بر فهرست شيخ طوسي است( ايتكمله

همچنين كتاب هاي او را نام نمي برد، ولي در عين كند. نيز تصريح به وثاقت وي نمي
ولي با تتبع در عبارات بزرگان رجالي و  ).126همان، ص(داندحال آنها را حسن مي
  توان به سه قول در اين زمينه دست يافت؛ ها، در مجموع ميفقهاي پس از اين دوره
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، 1، ج1375گروهي از علما و بزرگان شيعه مانند: قاضي شوشتري( :قول اول
 ي)، مامقان39، ص1، ج1403)، عالمه مجلسى(66-65تا، صص)، كاظمي(بي538ص

 ، آقابزرگ تهرانى)160-128، صص1، ج1417)، محدث نورى(272، ص3، ج1352(
) 5-14، ص4، ج1405) و سيد بحرالعلوم(61، ص1، ج1403؛ 324، ص1، ج1417(

كرده و عقايد  دانند كه در دوران خود تقيه مى اين كتاب را شيعه دوازده امامى مى مؤلف
هاى مختلف كتاب خود آورده و  اكثر روايات اين كتاب را نيز  حقه را مخفيانه در بخش

  دانند.  موافق با روايات ديگر روات شيعه مى
، 1، ج1417(البته اين گروه غير تعداد محدودي از آنها همچون محدث نوري

، تصريح به وثاقت قاضي  )400، صص1 ، ج1421(اهللا اراكي) و آيت128-160صص
  اند و تنها آن را امامي ممدوح دانستند.نعمان نكرده

هايي كه از ناحيه گروه اول آورده شده است و الزم به ذكر است، با وجود مدح   
دان شيعه در نزد آنها، با شمرده شدن قاضي نعمان از راويان امامي و از بزرگان و دانشمن

اين حال احاديث دعائم االسالم وي از منظر تعدادي از اين گروه چون: مجلسي 
) تنها نقش مويد را دارا 151ص ،4، ج1405) و بحراني(39، ص1، ج1403دوم(
باشند. بر حسب ظاهر به نظر مي رسد دليل اين دسته، ارسال سند روايات دعائم  مي

، 1 ، ج1316دي از بزرگان اين گروه نيز همچون مامقاني(االسالم است. ولي تعدا
الشريعة نمازي )، شيخ361، ص1423؛ 5-14، صص4، ج1405)، بحرالعلوم(144ص

احاديث اين ) 160- 128، صص1، ج1417) و محدث نوري( 30، ص1410اصفهاني(
  كتاب را نيز معتبر دانستند. 

دانند،  لف آن را شيعه نمىشهر آشوب مازندراني، مؤگروهي همچون ابن :قول دوم
 دانند. ابن ب وى را كتاب خوبى مىكنند، ولى كتاهمچنين تصريح به وثاقت وي نمي

هاى محمد امامى نبود ولى كتاببنقاضى نعمان«شهر آشوب در اين مورد نگاشته است: 
  ).126، ص1380»(او نيكو و خوب است

 نيز همچون محقق اردبيليشهر آشوب، تعدادي از بزرگان رجالي عالوه بر ابن
، 6، ج1416) ، ابوعلي حائري(17، ص5، ج1418) ، تفرشي(295، ص2تا، ج(بي
العلما شهر آشوب در معالم) در شرح حال قاضي نعمان تنها به ذكر عبارت ابن286ص
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شهر آشوب در امامي نبودن راي بودن آنها با ابناند كه ظاهراً مقتضي همبسنده نموده
  نيكو بودن كتاب وي و اعتبار آن است. قاضي نعمان و 
دانند و نه مؤلف آن را. تعدادي از اين  گروهي نيز نه كتاب را معتبر مى :قول سوم

اهللا ) و از فقهاي معاصر، آيت348، ص4، ج1404(صاحب جواهرگروه همچون 
) و  306، ص4 ، ج1419) ، سيد حسن موسوي بجنوردي (169، ص19جتا، خويي(بي
) نه تنها امامي بودن قاضي نعمان براي آنها احراز نشد، وثاقت  29، ص1424سبحاني(

وي نيز براي آنها ثابت نشد و احاديث وي را نيز حجت ندانستند. گروهي نيز همچون 
دانند، منتها در عين حال ) مؤلف آن را امامي مي 199، ص1 ، ج1426موسوي حائري(

  ديثش را نيز حجت ندانستند.وي را موثق ندانسته و احا

  . نقد و بررسي4
در تحليل و بررسي اين سه ديدگاه ابتدا الزم است، امامي بودن قاضي نعمان، 
سپس احراز وثاقت وي و آنگاه پس از آن به اثبات اعتبار و حجيت روايات دعائم 

  االسالم بپردازيم.

  . امامي بودن قاضي نعمان  4-1
، 1977خلكان(ه امامي بودن قاضي نعمان، سخن ابنبر حسب ظاهر مستند قائلين ب

تا، ) از بزرگان قرن هفتم است. چنانكه شيخ حر عاملي در امل األمل (بي415، ص5ج
) متذكر اين نكته 39، ص1، ج1403) و عالمه مجلسي در بحاراالنوار(538، ص2ج
نويس مخلكان كه يك تراجولي بايد در نظر داشت كه پذيرفتن سخنان ابن شوند. مي

كه از  -العلماءشهر آشوب در معالمشافعي است با توجه به قرار گرفتن سخنان ابن
در برابر آن مبني بر  - مصادر ثانوي علم رجال و تتمه بر فهرست شيخ طوسي است

امامي نبودن قاضي نعمان، قدري مشكل است، لذا در اين هنگام بهتر است كه با قطع 
  االسالم محور كار قرار گيرد.حاديث دعائمنظر از عبارات آنها، متون و ا

ترين مستند قائلين به امامي نبودن قاضي نعمان بر حسب ظاهر، عدم روايت مهم
). منتها با جستجو در  328، ص1410وي از ائمه بعد از امام صادق(ع) است(افندي، 
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ل، به االسالم، پذيرفتن اين مطلب با توجه به دالئلي همچون دالئل ذيعبارات دعائم
  راحتي ممكن نيست؛ 

قاضي نعمان از ائمه بعد از امام صادق(ع) روايت نقل كرده است. محدث  .1- 4-1
  آورد كه عبارتند از:نوري در اين مورد سه شاهد مي

عمير از امام جواد(ع) ابيقاضي نعمان در كتاب وصايا از طريق ابن شاهد اول:
 ). بدون شك مراد از ابي360، ص2، ج1405روايت كرده است(قاضي نعمان مغربي، 

 ابيام جواد(ع) است؛ زيرا محمدبنثاني يعني امجعفرعمير، ابيابيجعفر به قرينه ابن
الثقات است، به طور قطع امام باقر(ع) را درك نكرده است(نوري، عمير كه از مشايخ

(ع) يعني امام  شيعه ائمه از  تن 3  درك  عمير به ابي )، بلكه ابن133-132، ص1، ج1417
؛ طوسي، 86، ص1، ج1413(مفيد  شد  كاظم(ع) و امام رضا(ع) و امام جواد(ع) نائل

  .)204، ص2، ج1407،  ؛ نجاشي267تا، بي
  (ع) به صادق  امام  را حتي از اصحاب  شناسان ويطوري كه هيچ يك از رجالبه

 شودمي (ع) نقل   صادق  از امام  يا دو واسطه  با يك  وي  احاديث  اند، بلكه شمار نياورده
 ابي). بر اين اساس محمدبن 63، ص2، ج1352؛ مامقاني، 50، ص2تا: ج(اردبيلي، بي

كرده و در شمار اصحاب وي قرار نگرفت، لذا عمير حتي امام صادق(ع) را درك ن
  تواند امام باقر(ع) را درك كرده و از وي نقل روايت كند.چگونه مي
عمير مشترك بين دو ابيبناهللا خويي معتقد است كه عنوان محمد آيت :اشكال

الثقات است و راوي است؛ يكي از آن دو همان راوي معروفي است كه از مشايخ
ز اصحاب صادق(ع) بوده كه وفات وي در زمان امام كاظم(ع) بوده ديگري تنها ا

). لذا شاهد آورده شده توسط محدث نوري، تنها 284، ص14جتا، بيخويي، است(
عمير، همان راوي معروفي كه از ابيتواند صحيح باشد كه مراد از محمدبنزماني مي

نشد، بلكه بر حسب ظاهر با توجه به مشايخ است، باشد در حالي كه اين مطلب ثابت 
عميري است كه از ابيبنجعفر به امام محمد باقر(ع)، مراد از آن محمدانصراف ابي

حداقل اينكه احتمال آن وجود دارد و با وجود احتمال، از اصحاب صادق(ع) است. 
  ).169، ص19توان به آن روايت استدالل نمود(همان، ججهت وجود اجمال و تردد نمي
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اهللا روي آوردن به اين مناقشه خصوصاً با در نظر گرفتن مباني رجالي آيت: جواب
خويي مشكل است؛ زيرا در علم رجال اگر عنواني مشترك بين چند راوي باشد و قرينه 

اهللا خويي نيز معينه هم نباشد، منصرف به راوي معروف به آن عنوان است. چنانكه آيت
واضع بسياري از شرح حال راويان همچون ابوبصير(همان، معتقد به اين مبنا بوده و در م

  ) از اين مبنا استفاده كرده است. 75، ص20ج
شك از باب شهرت منصرف به راوي عمير، بيابيبنبر اين اساس مراد از محمد

 ابيبنا اين راوي مشهور به محمدالثقات است، چراكه تنهمعروفي است كه از مشايخ
عميري كه از ابيبنرجالي از وي ياد شده، در حالي كه محمد عمير بوده و در منابع

اصحاب امام صادق(ع) است، شرح حال وي در بيشتر منابع رجالي ذكر نشده است. لذا 
عمير ابيبنعمير از جهت كثرت استعمال، منصرف به  محمدابيبن  از آنجايي كه محمد

ظهور انصراف مستقر شود(آخوند تواند منشا معروف است، و كثرت استعمال نيز مي
تا، ؛ موسوي حائري، بي454-453، صص1 ، ج1415؛ جزائري، 72، ص1409خراساني، 

عمير ابيبن عمير، محمد ابيبن توان گفت كه مراد از محمد ) ، در مجموع مي240ص
  شود.الثقات شمرده ميمعروفي است كه از مشايخ

 ابيالم نسخه امروزي، به جاي ابنالسمولي با تمامي تفصيالت مزبور، در دعائ
). 360، ص2، ج1385كندي ضبط شده است(قاضي نعمان مغربي، عتيبهبنعمير، حكم

كندي نيز كه از راويان زيدي بتري است، برخي وي را از اصحاب امام عتيبه بنحكم
ار حسن مجتبي(ع)، امام سجاد(ع) و امام باقر(ع) شمردند و برخي ديگر او را در شم

، 1407اند(نجاشي، اصحاب امام سجاد(ع) و امام باقر(ع) و امام صادق(ع) قرار داده
  ). 9، ص1383؛ برقي، 112و184و131، صص1427؛ طوسي، 360ص

جابر از  بن منصور از اسماعيل بن قاضي نعمان از طريق حذيفة شاهد دوم:
  .)133، ص1، ج1417(نوري،  نقل كرده است -امام رضا(ع) - »الحسنابا«

اي اهللا خويي در مورد اين روايت نگاشته است: در اين روايت قرينهآيت :اشكال
الحسن، امام رضا(ع) باشد، نيست؛ زيرا احتمال دارد مراد از مبني بر اينكه مراد از ابي

جابر از اصحاب امام محمدباقر(ع) بنالحسن، اميرالمومنين(ع) باشد، چرا كه اسماعيلابي
ه سوال وي از اميرالمومنين(ع) به خاطر موخر بودن زمان وي از طوري كاست و همان
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آن حضرت، بعيد است، همچنين سوال وي از امام رضا(ع) نيز به خاطر موخر بودن 
خويي، نفسه دچار مشكل است(باشد، لذا روايت فيزمان آن حضرت از وي بعيد مي

  ).170، ص19جتا، بي
ي مشكل است؛ از جهت اينكه آنچه در منابع پذيرفتن اين سخن قدر :جواب

جابر جعفي از اصحاب امام باقر(ع) و بنرجالي ضبط شده است، آن است كه اسماعيل
، 1407امام صادق(ع) است كه از آن دو بزرگوار روايت نقل كرده است(نجاشي، 

). وي حتي 8، ص1381؛ حلي، 28، ص1383؛ برقي،  331، ص1427؛ طوسي، 32ص
اهللا خويي همچنين امام كاظم(ع) را نيز درك كرده است، منتها خود آيتبنابر نقل 

خويي، شود(روايت وي از آن امام بزرگوار ثابت نشد، ولي احتمال روايت وي برده مي
  ). 119، ص3جتا، بي

بر اين اساس از آنجايي كه احتمال روايت وي از امام كاظم(ع) داده شده است، 
دان بعيد نيست كه احتمال روايت از امام رضا(ع) نيز داده شود حداقل اينكه ابعديت چن

مهزيار از اميرالمومنين(ع) با در نظر بناز واقع در اين فرض، از فرض روايت علي
گرفتن طبقه علي بن مهزيار و نزديكتر بودن عصر وي به امام رضا(ع)، به مراتب كمتر 

در عين حال، اين روايت الحسن، امام رضا(ع) است. از ابي القاعده مراداست. لذا علي
  توان به آن استناد جست.در نسخه امروزي دعائم موجود نيست و نمي

روايتي را به نحو ارسال  الوقوفكتابدر  االسالمدعائمقاضي نعمان در  شاهد سوم:
هاي اب)كه عين آن روايت در كت344، ص2، ج1385جعفر(ع) نقل كرده است(از ابي
، 1407(تهذيب) و 178، ص4، ج1413(الفقيهاليحضره  من) ، 36، ص7، ج1407(كافي
مهزيار بنمهزيار از امام جواد(ع) نقل شده است. عليبن ) ، به طريق علي130، ص9ج

طوري كه ائمه قبل از نيز بدون شك از اصحاب امام رضا(ع) و امام جواد(ع) است به
)، در نتيجه با در نظر گرفتن 133، ص1، ج1417ت(نوري، اين دو را درك نكرده اس

االسالم، توان نتيجه گرفت كه مراد از ابي جعفر(ع) در نقل دعائمسند اين سه كتاب مي
جعفر ثاني يعني امام جواد(ع) است و قاضي نعمان از باب تقيه، از كنيه مشترك بين ابي

  امام باقر(ع) و امام جواد(ع) استفاده كرده است. 
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نمازي  الشريعةگذشته از محدث نوري، بعضي از معاصرين او نيز همچون شيخ
). البته الزم به ذكر است  30، ص1410اصفهاني به اين شاهد تمسك جستند(نمازي، 

العطايا نگاشته شده است نه االسالم در چاپ امروزي در كتاباين روايت در دعائم
  الوقوف.كتاب

الفقيه و اليحضرهكافي، منن روايت در سه كتاب ممكن است گفته شود اي :اشكال
مهزيار نقل شده بن، به نحو مرسل از ناحيه علياالسالمدعائم، به قرينه روايت تهذيب

  ). 5282، ص16 ، ج1419جعفر، امام باقر(ع) است(شبيري زنجاني، است، لذا مراد از ابي
نقل حديث به نحو  ازير كه پذيرفتن اين ادعا صحيح نباشد به نظر مي رسد :جواب

ارسال به دليل قطع شدن سلسله اسناد از اسباب تضعيف آن حديث شمرده شده و 
شود. در حالي كه بسياري از باعث قرار گرفتن اين حديث در زمره احاديث ضعيف مي

: 1406؛ مجلسي اول،  392، ص2 ، ج1387؛ حلي،  288، ص6 ، ج1413فقها(حلي، 
) طريق روايت مزبور را صحيح 60، ص23 : ج1404؛ مجلسي دوم، 156، ص11 ج

جعفر(ع)، امام باقر(ع) نباشد، دانستند و اين تنها در صورتي است كه مراد از عنوان ابي
بلكه مراد از آن امام جواد(ع) باشد تا اينكه حديث مزبور مسند تلقي شود. حتي بعضي 

» الثاني« روايت واژه ) در نقل اين188، ص19 ، ج1409از فقها همچون شيخ حر عاملي(
از نظر نگارنده اين شاهد مورد تاييد افزودند. » ابي جعفر(ع)«را نيز در اين روايت به

  باشد؛ بر اين اساس از ميان شواهد مذكور، تنها شاهد سوم پذيرفته شود.مي
  
حتي اگر بپذيريم كه قاضي نعمان از ائمه پس از امام صادق(ع) روايت  .2- 4-1

تواند ز هم صرف عدم نقل روايت از ائمه بعد از امام صادق(ع) نميكند، بانقل نمي
دليلي بر اسماعيلي بودن قاضي نعمان شود، بلكه به ميان نياوردن نامي از شخص 

تواند اسماعيل يا فرزند وي محمد، حتي در مقام اثبات امامت و رد مقاالت عامه، مي
). گذشته از اينكه به طور 135ص ،1، ج1417اسماعيلي بودن وي را منتفي سازد(نوري، 

- معمول خلفاي فاطمي و قضات گماشته شده از طرف آنها، نسب خود را به محمدبن

) ، در حالي كه اثري از اين انتساب در 181تا، صرساندند(داعي حسني، بياسماعيل مي
  ). 135، ص1، ج1417خورد(نوري، دعائم االسالم به چشم نمي
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پذيرد و در مقام تدالل فوق از محدث نوري را نمياهللا خويي اس آيت :اشكال
مناقشه بر آن معتقد است كه به ميان نياوردن نام اسماعيل و پسرش، كاشف از امامي 
بودن قاضي نعمان نيست، چرا كه حقيقت عقيده اسماعيليه به دست ما نرسيده است و 

خود داشته اند، طبيعتاً هايي كه در سير تكامل فرقه اسماعيليان با توجه به فراز و نشيب
توان اند، لذا با روشن نشدن حقيقت اين فرقه براي ما، نمينظرهايي بودهداراي اختالف

 از ذكر نكردن نام اسماعيل و پسرش، اماميه بودن وي را استنتاج نمود.

اگرچه ذكر نكردن نامي از خلفاي فاطميون ممكن است طبيعي به نظر رسد : پاسخ
استدالل به نرساندن نسب به خلفاي فاطمي، كاشف از امامي بودن قاضي و به تبع آن 

 نعمان نباشد. ولي پذيرفتن اين مطلب در ذكر نكردن نام اسماعيل و فرزندان وي، به
تاليف كتابي چون دعائم االسالم كه به دستور خلفاي فاطمي  راحتي ممكن نيست، زيرا

سط قاضي نعمان تاليف شده است، طبيعتا به عنوان مرجع و منبع شريعت اسماعيليه، تو
مقتضي آن است كه عقايد انحصاري اسماعيليه در رابطه با امامت يعني ياد نمودن نامي 

شود، در اين كتاب، از اسماعيل كه به عنوان وجه امتياز اين فرقه از ساير فرق شمرده مي
ود، چرا كه اين ياد هايي نظير اثبات امامت و يا در مقام دعا آورده شخصوصاً در بحث

  نمودن، مقتضاي مرجع بودن اين كتاب براي اسماعيليه است. 
به عبارت ديگر، اگرچه حقيقت فرقه اسماعيليه به قدر كافي روشن نيست، ولي 
بودن اسماعيل به عنوان امام هفتم، قدر متيقن از عقائد اسماعيليه و از نشانه هاي 

في مرجع بودن اين كتاب مقتضي بيان مطالبي شود. از طرانحصاري اين فرقه دانسته مي
است كه وجه امتياز اين فرقه از ساير فرق است و مهمترين وجه امتياز اين فرقه از 

توان از ذكر نكردن نام اسماعيل خصوصاً هاي ديگر، امامت اسماعيل است، لذا ميفرقه
به مذهب  در بخش هاي حساسي چون اثبات امامت و ادعيه، عدم تمايل قاضي نعمان

  اسماعيليه را استنتاج نمود.
  
) 39، ص1، ج1403با مراجعه به سخنان بزرگاني همچون عالمه مجلسي( .3- 4-1

شود كه قاضي نعمان )، روشن مي 360، ص1423؛ 5-14، صص4، ج1405و بحرالعلوم(
در پوشش تقيه حق را اظهار كرده است؛ زيرا وي در اين كتاب به كفر باطنيه فتوي داده 
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، 1417طالبي را آورده است كه با عقايد غلو آميز اسماعيليه سازگاري ندارد.(نوري، و م
) گذشته از اينكه از قواعد و اصطالحات و رموز و إشارات خاص آنها نيز 135، ص1 ج

  )140استفاده نكرده است.(همان، ص
البته پذيرفتن قسمت اول از استدالل محدث نوري براحتي ممكن نيست؛ زيرا 

ها شوند و اين طور نيست كه تمامي اسماعيليتنها گروهي از اسماعيليه تلقي مي باطنيه
تواند كاشف از اسماعيلي نبودن قاضي نعمان باطني باشند، لذا فتواي به كفر باطنيه نمي

رسد كه اين استدالل پذيرفته شود؛ زيرا باشد. اما قسمت دوم از استدالل، به نظر مي
ذشت، مرجع بودن كتاب دعائم االسالم، مقتضي بيان وجه چنانچه در استدالل دوم گ

هاي ديگر است و از واضحات است كه به كار بردن قواعد و امتياز اين فرقه از فرقه
اصطالحات و رموز و إشارات خاص اسماعيليان، از مهمترين امتيازات فرقه اسماعيليه 

  شود.شمرده ميها و به عنوان قدر متيقن از اين فرقه در ميان ساير فرقه
  
توان مطمئن شد كه اكثريت احاديث دعائم قياس آن دو با يكديگر مي .4- 4-1

االسالم از جعفريات گرفته شده است. از طرفي سند كتاب جعفريات به امام موسي 
اشعث كوفي محمدبنر رجال طوسي در ترجمه محمدبنشود، زيرا دكاظم(ع) منتهي مي

جعفر، از بنموسىبنإسماعيلبنصاحب جعفريات، نگاشته شده است كه وي از  موسى
كند(طوسي، جعفر(ع)، حديث نقل ميبنموسى، از پدرش موسىبنپدرش إسماعيل

ن ). منتهي شدن سند به امام موسي كاظم، كاشف از اسماعيلي نبود442، ص1427
  ).395، ص1 ، ج1421قاضي نعمان است(اراكي، 

در صورتي كه اگر تنها مالك قضاوت درباره قاضي نعمان همان كتاب  :اشكال
دعائم االسالم باشد، در اين صورت توجيهات فوق مبني بر امامي بودن قاضي نعمان 

احكام و  ، تمام»تاويل الدعائم«شود. ولي بايد در نظر داشت قاضي در كتاب پذيرفته مي
لذا اگر ثابت شود  را طبق معتقدات اسماعيليه تاويل نموده است،» دعائم االسالم«تعاليم 

تحقيقات و توجيهات  از تاليفات قاضي نعمان است، ديگر جايي به» تاويل الدعائم«كه 
 ماند(محمدي ريمان باقي نميضي نعميرزاي نوري و ديگران مبني بر امامي بودن قا

  ).34، ص4، ج1431 شهري و برنجكار،
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مناقشه فوق اعم از مدعي است و صرف تاليف تاويل دعائم االسالم توسط  :جواب
از واضحات است تواند كاشف از اسماعيلي بودن وي باشد؛ زيرا قاضي نعمان نمي

زماني كه قاضي نعمان دعائم االسالم را بنابر درخواست خلفاي فاطمي و به اصرار و 
باشد؛ از باب تقيه خصوصاً با دارا بودن منصب قاضي القضات  پيگري آنها تاليف نموده

اي نداشت كه تاويل و باطن آن را نيز كه از ضروريات فرقه در اين مقطع از زمان، چاره
اسماعيليه است، به طريق اسماعيليه تاليف كند. به طوري كه وي در اين كتاب اين تلقي 

سازي آن دو و عمل به يكي از ديگري كه ظاهر و باطن مانند روح و جسم هستند، جدا
  خواند. را ناپسند مي

بر اين اساس تقيه، بدون شك طبيعتاً پس از تاليف دعائم االسالم كه به حسب 
ظاهر از منظر خلفاي فاطمي تبيين شريعت اسماعليه است، كتاب ديگر را در بطون اين 

يز تاليف كتب ديگري شريعت مي طلبيد. خالصه اينكه تاليف تاويل دعائم االسالم و ن
 ، صص3و ج31و 87و32، صص1، ج1414( در آن عباراتيكه  شرح االخبارهمچون 

از جهت منافات داشتن با مذهب اماميه، حاكي از اسماعيلي بودن قاضي  )363و364
نعمان است، با احتساب قرائن بيان شده در كتاب دعائم االسالم مبني بر امامي بودن 

تقيه است. مهم آن است كه وي در پوشش اين تقيه قاضي نعمان، مقتضاي طبيعت 
همانطوري كه گذشت، در عبارات دعائم و حتي در بعضي از كتب ديگر همچون 

 توانسته حق را اظهار كند.  )192تا، ص(قاضي نعمان مغربي، بي »االرجوزة المختارة«

بر اين اساس با توجه به مطالب فوق مي توان قاضي نعمان را امامي دانست. 
، خرده گرفته  داند قاضي نعمان را امامي نمي   كه  آشوبشهرنانچه عالمه مامقاني بر ابنچ

كند: قاضي نعمان امامي است؛ زيـرا كـتاب در اثبات امـامت و  گونه اسـتدالل مـي و اين
اثبات امامت   درباره  فـضايل اهـل بيت نوشته است و معنا ندارد كـسي امـامي نباشد، اما

، 3، ج1352(ع) و در رد مخالفان آنـها كـتاب بنويسد(مامقاني،  بيت  اهلو فضايل 
  ). 373ص
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  . وثاقت قاضي نعمان4-2
سعي مستنبط براي جمع كردن قرائن دال بر وثاقت است، يكي از توثيقات خاص، 

به اين معنا گاهي ممكن است در مورد يك راوي، هيچ تضعيف و توثيق خاصي وجود 
مجموع شواهد باعث اطمينان به توثيق و يا تضعيف آن راوي نداشته باشد، منتها 

طوري كه برخي از بزرگان معاصر همچون امام همان). 157، ص1425شود(سبحاني، 
 اسماعيلخميني از اين راه، براي اثبات وثاقت شش تن از روات؛ يعني محمدبن

و سكوني استفاده نموده قمي، زبيري، نوفلي هاشم بنزياد، ابراهيمبننيشابوري، سهل
، تابي؛ موسوي خميني، 16، صص2و ج147و46و46-45، صص1، ج1376همان، (است

  ).476، ص2ج
، 1 ، ج1421(در بحث مسئله مزبور نيز گروهي از بزرگان از جمله آيت اهللا اراكي

المستدرك، از ، با استناد به يك سري از شواهد و قرائن مطرح شده در خاتمة )399ص
 اند. اين شواهد و قرائن عبارتند از:ها وثاقت قاضي نعمان را استنتاج نمودهمجموع آن

در فقه اماميه و  االسالم با نظم و شگرد خاصي به صورت دقيقدعائم قرينه اول:
فروعات آن با استناد به احاديث اهل بيت(ع) تدوين شده است به طوري كه با تعمق در 

ضل و ورع و اخالص و واليت مداري قاضي توان كثرت فاالخبار ميدعائم و شرح
شود كه در نعمان به ائمه(ع) را احراز نمود. همچنين با تفحص در تاريخ روشن مي

االخبار وي در مسائل امامت و عصر قدما، كمتر كتابي است كه مانند دعائم و شرح
هاي آن و فضائل ائمه معصومين(ع) و وصاياي آن بزرگواران و شروط و ويژگي

ين در رابطه با شرح عدم جواز اخذ احكام دينيه از غير ائمه، وجود داشته همچن
  ).148، ص1، ج1417(نوري، باشد

يكي از تاليفات درج شده در فهرست مصنفات كراجكي، مختصر  قرينه دوم:
االسالم قاضي االسالم است. محدث نوري و آيت اهللا اراكي معتقدند كه دعائمدعائم

كي بوده و او آن را مختصر كرده است. بدون شك اگرچه تاريخ نعمان در اختيار كراج
شاگردان ق بوده و در زمره 449والدت كراجكي روشن نيست، منتها تاريخ وفات وي 

به شمار  فقهاي بزرگواري همچون شيخ مفيد، سيد مرتضى علم الهدى، شيخ طوسى
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، 1421بهبهاني، ؛ 156، ص2تا، ج، اردبيلي، بي287، ص2تا، ج(حر عاملي، بيرفتمي
  . )371، ص2 ج

 هرآشوب بوده است و به تبع آن ابنشحدود يك قرن قبل از ابنلذا كراجكي 
شهرآشوب اولين فردي نيست كه از اين كتاب نام برده است، بلكه اين كتاب مورد 

باشد، بوده است كه اين خود مياستناد و اعتبار كراجكي كه از فقهاي بزرگ شيعه 
جاللت قدر و منزلت قاضي نعمان در نزد كراجكي باشد(نوري،  تواند حاكي از مي

). توضيح اينكه بدون شك اختصار 399، ص1 ، ج1421؛ اراكي، 150، ص1، ج1417
يك اثر روايي توسط شخص ثقه، مستلزم نقل كثير ثقه از صاحب آن اثر روايي است. از 

ه داشته باشد(حسيني عنتواند داللت بر وثاقت مرويطرفي كثرت نقل ثقه از راوي مي
). چرا كه اگر كثرت 38، ص3، ج1386؛  موسوي خميني، 437، ص5، ج1419عاملي، 

فائده است و از انسان حكيم نقل از فردي نشانه وثاقت او نباشد، چنين نقلي لغو و بي
  .زندسر نمي

نيز راويان ثقه جليل با توجه به اينكه كثرت نقل از ضعفا از اسباب ضعف شمرده 
). به طوري كه 347، ص1425كردند(سبحاني، شد، در نقل از ضعفا احتياط ميمي

به وثاقت راوي  ن طريق نه تنهابعضي از فقها همچون امام خميني معتقدند كه با اي
اند، نيز اعتماد توان به راوياني كه در رجال تضعيف شدهتوان پي برد، بلكه مي مي

  ).259، ص1، ج1376كرد(موسوي خميني، 
اين اساس اختصار دعائم االسالم توسط كراجكي كه از راويان ثقه جليل القدر بر 

)، مقتضي نقل كثير 287، ص2؛ حر عاملي، بي تا، ج100، ص1366الدين،  است(منتجب
تواند االسالم مياالسالم است و نقل كثير ثقه از صاحب دعائمكراجكي از صاحب دعائم
  ي نعمان نمايد. عنه يعني قاضداللت بر بر وثاقت مروي

بسياري از دانشمندان بزرگ همچون امير مختار مسبحي صاحب تاريخ  قرينه سوم:
خلكان(همان) و )، ابن415دوالق(همان، ص)، ابن416، ص5، ج1977خلكان، مصر(ابن

) وي را ستوده و معتقدند كه قاضي نعمان اهل 167، ص6، ج1971حجر عسقالني(ابن
اي رسيد كه مزيدي بر آن متصور نبود. هچنين بزرگي به مرتبه علم، فقه و دين بود و در

در مراتب فقهيه نيز از افاضل و بر همگان فايق بود و بر كل اختالف اقوال فقها عالم 
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اهللا اراكي با در نظر گرفتن شواهد فوق، وثاقت قاضي نعمان را استنتاج نموده آيت بود.
ّ «و در پايان نگاشته است:  ن من ٔافاضل العلامء االثنا عرشیّةو احلاصل ٔان ل يف املوثّقني املعمتد ، 1421»(ه دا

  ).400، ص1 ج
اهللا اراكي با در نظر گرفتن شواهدي ممكن است گفته شود، هر چند آيت :اشكال

كه بيان شد، وثاقت قاضي نعمان را احراز نمود، منتها اگر قاضي نعمان فرد موثقي است 
  ون توثيق نشد؟پس چرا توسط قدماي از رجالي

تواند موجب صرف عدم توثيق قاضي نعمان توسط قدماي از رجاليون، نمي :جواب
عدم وثاقت وي شود؛ زيرا چه بسا اينكه بزرگان رجالي، بسياري از راويان نام آور شيعه 

 بنعليبناحب التفسير، محمدكوفي صإبراهيم بن أحمد قمي، فراترا همچون جعفربن
القلوب، به خاطر  ديلمي صاحب إرشادالحسن أبيبنالعلل و حسناحب ابراهيم ص

، 1، ج1417اند(نوري، عللي همچون غفلت يا عدم اطالع و يا عجله، مهمل گذاشته
  ).398- 399، صص1 ، ج1421؛ اراكي، 149ص

  . اعتبار دعائم االسالم4-3
 نبودن وي استاگرچه مهمترين دليل بر عدم قبول احاديث قاضي نعمان، امامي 

تواند موجب اعتبار احاديث ، منتها صرف امامي بودن وي نمي) 328، ص1410(افندي، 
باشد؛ طوري كه اثبات وثاقت وي نيز كاشف از صحت روايات او نميوي شود، همان

زيرا در اثبات صحت روايت، مهم اثبات وثاقت قاضي نعمان نيست، بلكه بايد وثوق به 
وم ايجاد شود، چرا كه معيار قبول روايت، وثوق به صدور صدور روايات وي از معص

روايت از معصوم است، از جهت اينكه مقتضاي بناي عقال آن است كه در عمل كردن 
به خبر، حتما بايد صدور آن از معصوم(ع) قطعي باشد و وثاقت راوي تنها به عنوان 

  شود.مقدمه براي چنين اطميناني لحاظ مي
ايتي ممكن است راوي آن فرد ضعيفي باشد، منتها با تكيه به لذا چه بسا اينكه رو

يك سري از قرائن، وثوق به صدور آن از معصوم(ع) ايجاد شود. با در نظر گرفتن اين 
طوري كه روشن است، حتي امامي بودن راوي نيز در پذيرش روايات وي مبنا همان

، 1376ميني، شرط نيست، بلكه مهم حصول وثوق به صدور روايت است(موسوي خ
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).  با حفظ اين مطلب، با توجه به قرائني كه 60-61، صصتابي؛ سبحاني، 291، ص3ج
توان وثوق به بيان شد، عالوه بر اثبات وثاقت قاضي نعمان و جاللت قدر و منزلتش، مي

رائن، االسالم از معصوم(ع) نمود. نيز از نظر نگارنده عالوه بر اين قصدور روايات دعائم
  توان به آن افزود كه عبارتند از:قرائن ديگري را نيز مي

آشوب و به تبع وي بزرگاني همچون شهرطوري كه گذشت ابنهمان قرينه اول:
محقق اردبيلي، بهبهاني و تفرشي گرچه قاضي نعمان را امامي نداستند، منتها با آوردن 

پس از آن، در عين حال  )126، ص1380شهر آشوب، (ابن »و کتبه حسان« جمله حاليه
  هايش را نيكو و حسن دانستند. كتاب

 طوري كه در كالم مجلسي گذشت،االسالم هماناكثريت احاديث دعائم :قرينه دوم
  ).39، ص1، ج1403(مجلسي دوم،  در كتب مشهور شيعه آمده است

خلكان و هاي بليغي كه از ناحيه ابنقاضي نعمان عالوه بر مدح قرينه سوم:
ختار مسبحي و ديگر بزرگان عامه شد، چنانچه گذشت، از ناحيه بزرگان رجالي اميرم

) و 275، ص3، ج1405) و بحرالعلوم(39، ص1، ج1403شيعه همچون عالمه مجلسي(
) نيز مورد مدح قرار گرفت. به طوري كه بحرالعلوم و 144، ص1 ، ج1316مامقاني (

  اند. دعائم االسالم وي را نيز معتبر دانستهاند، مامقاني، نه تنها قاضي نعمان را مدح نموده
قاضي نعمان در اول كتاب خود به صحت روايات شهادت داده است  قرينه چهارم:

) كه البته تبيين آن در ضمن پاسخ به مناقشات 29، ص1، ج1385(قاضي نعمان مغربي، 
  خواهد آمد.

  تاب دعائم االسالمكپيرامون قاضي نعمان و رخي مناقشات ب. 5
با مناقشاتي به شرح ذيل االسالم، ممكن است با صحيح دانستن روايات دعائم

  مواجه شويم:
االسالم را حجت دانست، در حالي كه توان احاديث دعائمچگونه مي مناقشه اول:

توانند داراي ارزش استنادي االسالم از جهت ارسال در سند نمياحاديث وي در دعائم
قل كنيم بر ندر اين كتاب بسنده مي«باشند گرچه وي در اول كتاب خود نوشته است: 
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احاديث ثابت و صحيحي كه از امامان از اهل بيت رسول خدا(ص) به ما روايت شده 
  (همان)» اند.است، در آن بخش كه راويان در آن اختالف كرده

توان احاديث وانگهي بايد دانست حتي بر فرض پذيرش اين سخن باز هم نمي
ن صحيح و حجت وي را صحيح تلقي كرد؛ زيرا از اينكه احاديثي در نظر قاضي نعما

شود كه باشد و به همين دليل وي آن را به طور قاطع به معصوم نسبت دهد، دليل نمي
براي ديگران هم حجت باشد. چرا كه ايشان ممكن است در صحيح دانستن يك 
روايت، به يك سري مباني اكتفا كرده باشد كه آن مباني براي ما كافي به نظر نيايد. لذا 

كردند، ديگر فقها و دانشمندان رجالي به علت حديث را نقل مي چه بسا اگر ايشان سند
كردند. ثقه ندانستن، يا شناخته نشدن برخي راويان، آن حديث را ضعيف تلقي مي

االسالم، چون مرسله است، همچون احاديث مرسله ديگر بنابراين روايت مرسله دعائم
؛  64، ص2 ، ج1416طباطبايي، كند( اعتبارى ندارد و نقل قاضي نعمان مشكل را رفع نمى

  ). 102، ص1417؛ موسوي خويي،  199، ص1 ، ج1426حائري يزدي، 
)، بزرگاني همچون عالمه 389، ص1 ، ج1421از اينجاست كه بنابر ادعاي اراكي(

الناضره با وجود اينكه قاضي نعمان را ممدوح و به گونه قابل مجلسي و صاحب حدائق
احاديث وي را در مرتبه حجت نشمردند، بلكه فقط در  اند، با اين حالتوجهي ستوده

  اند.حد مويد دانسته
در پاسخ از مناقشه فوق بايد گفت: عبارت قاضي نعمان در ابتداي مقدمه  :جواب

  ) متضمن چند نكته است: 29، ص1، ج1385االسالم(دعائم
بنابر تصريح صاحب دعائم، اسناد احاديث در اين كتاب از باب تخفيف  نكته اول:

اند. اين مسئله موجب ارسال اسناد كتاب شده است. ولي اين بدين و ايجاز حذف شده
معني نيست كه احاديث، نزد خود ايشان هم مرسل بوده بلكه سند احاديث نزد ايشان 

  .متصل و مسند بوده است
ينكه قاضي نعمان از قدماست، معيار صحت روايت در نزد با توجه به ا نكته دوم:

وي، وثوق به صدور روايت از معصوم(ع) است. در صورت وجود شك، با در نظر 
به وثوق به صدور روايات از معصوم(ع)  در نزد قدما، » صحيح«گرفتن انصراف واژه 

معصوم(ع) را معين در وثوق به صدور روايات از » الصحيح«توان مراد از واژه مي
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دانست. چرا كه معروف و مشهور از عبارت قدما آن است كه آنها وثوق به صدور 
دانند. با توجه به روايت از معصوم(ع) را به عنوان مالك حجيت و صحت روايات مي

اينكه اين معروفيت و انصراف در اثر كثرت استعمال و انس لفظ با معنا است، انصراف 
، 1 ، ج1415؛ جزائري، 72، ص1409(آخوند خراساني، ر بودهتواند معتبدر اين هنگام مي

و مبين مراد از واژه صحيح در عبارت  )240تا، ص؛ موسوي حائري، بي454-453صص
  قاضي نعمان باشد. 

در  (احاديث ثابت و صحيح) »الصحيح الثابت«به كار بردن واژه  با حفظ اين مطلب
االسالم از وثوق به صدور احاديث دعائماالسالم،  مقتضي آن است كه وي مقدمه دعائم

معصوم(ع) دارد و اگر هم احيانا معيار صحت روايت در نزد وي، وثاقت راوي باشد، 
حاكي از آن است كه وي اين احاديث را از » الثابت الصحيح«واژه بدون شك استعمال 

جهت ثقات نقل كرده است. و يا اگر احاديثي را از روات ضعيفي نقل كرده است، از 
وجود قرائن و جهات ديگري است كه موجب علم قاضي نعمان به صحت منقوالتشان 
است. مانند اينكه اين روات واسطه در نقل يك كتاب مسلمي باشند كه نقل روايت در 

يعني  .اين صورت به جهت اعتماد به راوي نيست؛ بلكه از جهت اعتماد به كتاب است
سنان در سند وي باشد ولي بودن وي در ممكن است راوي ضعيفي همچون محمدبن

سند روايت به جهت اعتماد قاضي نعمان به سهل نيست، بلكه ممكن است سهل راوي 
  كتاب مسلّمي بوده و به خاطر همين قاضي نعمان از وي روايت نقل كرده است.

االسالم حجت است؛ زيرا چنين اين احاديث در نزد صاحب دعائم نكته سوم:
بر ضمانت گوينده نسبت به صحت صدور آثار مندرج در كتابش از  تعبيري در مقدمه

 ائمه(ع) و مجزي بودن عمل به آنها از عصر قاضي نعمان تا هر زماني داللت دارد.

الفقيه دو نوع روايت اليحضرهتوضيح بيشتر اينكه فقهايي همچون شيخ صدوق در من
، 1413بابويه، كند(ابن قل مىن» روى«مرسل دارد: نوع اول، مرسالتى است كه به نحو 

و ...) ؛ اين دسته از مرسالت از آنجايي كه بيانگر آن است كه خود 202و114، صص1ج
باشند. نوع دوم، وي نسبت به صدور اين احاديث اطمينان چنداني ندارد، معتبر نمي

به معصوم(ع) اسناد » قال«مرسالتى است كه شيخ صدوق به نحو جزم و يقين و با لفظ 
  .و ...)5و1دهد(همان، صص مى
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ى زيادى كه بين شيخ  با وجود فاصله» اللَّه(ع)قال رسول«گويد:  عنوان مثال، مى به
تواند  خدا(ص) يا ديگر معصومين(ع) هست، مسلّم است كه او نمى صدوق و رسول 

حديث را از معصومين(ع) شنيده باشد و بدون واسطه نقل كند. از اين اسناد جزمى 
اند؛ وگرنه با عدم ثبوت صدور  شود كه تمام وسائط نزد صدوق معتبر بوده استفاده مى

حديث از معصوم (ع)، اگر آن را به نحو جزم و يقين به معصوم (ع) نسبت دهد، با 
  وثاقتش منافات دارد. 

اهللا شبيري ) و آيت93، ص1تا، جاهللا خويي(بيبعضي از بزرگان همچون آيت
سالت شيخ صدوق را معتبر نداسته و براي نوع )، مر5964، ص18 ، ج1419زنجاني(

، 1368طاووس( برخي ديگر از بزرگان همچون سيدبنمنتها  .ارسال فرقي قائل نيستند
) بين 497، ص3، ج1417) و ميرزاي نوري(105، ص1، ج1414)، مجلسي اول(120ص

آن  اين دو نوع مرسل فرق گذاشته و نوع دوم از مرسالت را با توجه به اينكه كاشف از
ى بين او و  است كه شيخ صدوق به صحت روايت و وثاقت راويانى كه واسطه

دانند. از نوع ارسال قاضي نعمان، ، معتبر مي اند ترديد نداشته است معصوم(ع) بوده
   االسالم، اعتماد داشته است.توان گفت كه خود وي نسبت به احاديث دعائم مي

االسالم دانسته شود احاديث كتاب دعائماگر مجموع اين سه نكته شهادت بر اعتبار 
االسالم در واقع شهادت و از ضميمه اين سه نكته نتيجه گرفته شود كه صاحب دعائم

ها و ديگر دهد، ممكن است كسي از اين شهادتبر صحت و اعتبار احاديث كتابش مي
ديث االسالم بيان شد، اطمينان به صدور احاقرائني كه دراثبات صحت احاديث دعائم

 االسالم از معصوم(ع) پيدا كند. چنانچه فقهايي همچون محدث نوريكتاب دعائم
) و سيد محمد 275، ص3، ج1405)، عالمه بحرالعلوم(128-160، صص1، ج1417(

) و ... چنين اطميناني براي آنها حاصل شد. لذا از 400، ص1 ، ج1421(اراكي، اصفهاني
االسالم فاقد سند است، ولي جاللت ممنظر اين دسته از فقها گرچه احاديث دعائ

صاحب آن و هم چنين جاللت اين كتاب و احاديثي كه در آن آمده، نوعي اطمينان به 
  صحت احاديث اين كتاب ايجاد مي كند. 

القدر با آن همه مقام شامخ بر اين اساس قاضي نعمان به عنوان فردي موثق و جليل
االسالم پيداست، زماني كه به طور ائمآوري احاديث كتاب دععلمي چنانچه از جمع
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توان نتيجه گرفت كه وي دهد، ميقاطع و صريح روايت را به معصومين(ع) نسبت مي
با توجه به يك سري از قرائن، وثوق به صدور روايت از معصوم(ع) دارد و گرنه با عدم 

معصوم وثوق به صدور روايت از معصوم(ع)، اگر آن روايت را به نحو جزم و يقين به 
   نسبت دهد، با وثاقتش منافات دارد.

تواند موجب تضعيف احاديث دعائم االسالم در نتيجه صرف ارسال به تنهايي نمي
طوري كه گذشت، مالك در حجيت خبر واحد وثاقت راوي نيست، شود، چرا كه همان

و  بلكه با در نظر گرفتن بناي عقال، اطمينان و وثوق به صدور آن روايت از امام است
وثاقت راوي تنها مقدمه براي اطمينان به صدور روايت از امام(ع) است و چه بسا اينكه 

االسالم توان اطمينان به صدور احاديث دعائمبا توجه به شواهد و نكات گفته شده، مي
  از معصوم(ع) حاصل نمود. 

 االسالم به نحو وجاده است؛ممكن است گفته شود كه احاديث دعائم مناقشه دوم:
في ما «آيد عباراتي همچون زيرا وي در االيضاح كه از كتب ديگر وي به شمار مي

 اي بودن احاديث دعائم استرا به كار برده است كه حاكي از وجاده» رأيت في الكتب
). لذا 212و129و120و111و103و91و90و85و83و80تا، صص(قاضي نعمان مغربي، بي

تواند از جمله اسباب تضعيف احاديث مي االسالم چه بساوجاده بودن احاديث دعائم
  االسالم شمرده شود.دعائم

توان احاديث :ً با توجه به عبارات كتاب االيضاح قاضي نعمان، نمياوال: جواب
اي تلقي نمود؛ به اين معنا كه ممكن است قاضي نعمان در دعائم االسالم وي را وجاده

ل روايت پيش گرفته باشد؛ زيرا وي در االسالم راهي غير كتاب االيضاح را در نقدعائم
ىل الثابت الصحیح « طوري كه گذشت در مقدمه آن چنين گفت:دعائم االسالم همان ه  رص ف نق

اهئم إالسالم ه الرواة عنهم يف د لفت ف ت رسول هللا ص من مج ما اخ    .»مما رویناه عن األمئة من ٔاهل ب
ابت و صحيح) از آنجايي كه چنين احاديث ث»(الثابت الصحيح«به كار بردن واژه
 ه نسبت به صحت صدور احاديث دعائمترديد بر ضمانت گويندتعبيري در مقدمه بي

تواند كاشف از آن باشد كه وي احاديث را به نحو طرق االسالم از ائمه(ع) است، مي
معتبر همچون سماع و قرائت و اجازه از استاد تحمل كرده است نه به نحو وجاده كه 

   آيد.ضعف به شمار مي نوعي
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: پذيرفتن سخن فوق مبنايي است؛ زيرا مشهور معتقدند نقل احاديث به استناد ثانياً
اي كه عاري از اجازه است، در صورتي كه نسبت به خط شيخ يقين باشد، جائز وجاده

، 3، ج1405؛ بحر العلوم، 172، ص1404؛ خاقاني، 143-144، ص1401است(عاملي، 
اي فرض كنيم، حاضر نيز حتي اگر ما احاديث دعائم را وجاده ). در مسئله275ص

ىل الثابت الصحیح«عبارت قاضي  ه  رص ف تواند مقتضي آن االسالم حداقل ميدر دعائم...» نق
بر اين اساس باشد كه قاضي نعمان نسبت به خط شيخ و استاد خود يقين داشته است. 

  االسالم، از اعتبار آن كاست.ائماي لحاظ كردن احاديث دعتوان با وجادهنمي
قاضي نعمان در تعدادي از احكام مسلم شيعه به طوري كه بعضي از   مناقشه سوم:

باشد، مخالفت كرده است، لذا چگونه آنها همچون حليت نكاح متعه از ضروريات مي
، تابيتوان وي را فردي موثق جلوه داد و احاديثش را معتبر دانست (كاظمي، مي
  ؟.)66ص

از نظر نگارنده بهترين پاسخ به مناقشه مزبور آن است كه مراد از صحت و حجيت 
االسالم، حجيت ذاتي آن روايات است؛ يعني نيازي به بررسي سندي روايات دعائم

ندارد بلكه في نفسه با توجه به شهادت قاضي نعمان و وثوق به صدور روايت از 
االسالم با بعض ديگر و يا با دعائم معصوم(ع) حجت است. لذا اگر بعضي از روايات

بعضي از روايات صحيح منابع حديثي متعارض باشند و يا از نظر داللت دچار اضطراب 
و مخالف با احكام فقهي ضروريه شمرده شوند، قطعاً با اعمال قواعد باب تعارض، 
تعادل و تراجيح و ديگر مباني اصولي، بعضي از اين روايات از حجيت فعلي ساقط 

االسالم است، آسيبي تواند به مدعاي ما كه حجيت ذاتي روايات دعائمست و اين نميا
االسالم هستيم، در حالي كه برساند چرا كه ما در مقام اثبات حجيت ذاتي روايات دعائم

مقتضاي نكته فوق آن است كه به سبب معارضه و يا اضطراب داللتي و ...، بعضي از 
  فعلي ندارد. االسالم حجيتروايات دعائم

بيش از حد معمول باشد، در اين االسالم بله در صورتي كه اين موارد در دعائم
اعتمادي به روايات حالت، اعتبار ذاتي روايات دعائم االسالم از بين مي رود و باعث بي

تواند باشد، نميولي با توجه به اينكه اين موارد كم و مختصر مي شود.االسالم ميدعائم
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- االسالم را ازبين ببرد و باعث عدم اعتماد به روايات دعائمذاتي روايات دعائماعتبار 

  االسالم شود.
 به عبارت ديگر، شهادت قاضي نعمان به صحت روايات انحاللي است و به تعداد

كند، يعني گويا قاضي نعمان روي تك تك االسالم انحالل پيدا ميروايات كتاب دعائم
اين شهادت تا زماني  ه است كه آن روايت صحيح است.روايات نظر كرده و فرمود

معتبر است كه علم به حجت نبودن روايت پيدا نكنيم. لذا در هر موردي علم به حجت 
نبودن آن روايت پيدا شود، شهادت قاضي فقط در آن مورد صحيح نيست و به تبع آن 

هاي ديگر قاضي ادتتواند مانع از اعتبار شهو اين نمي داريمدست از آن روايت بر مي
   نعمان شود.

توانند مشكلي ايجاد كنند. لذا با توجه به انحاللي بودن شهادت، اين موارد نمي
دهد و همانطور زماني كه شيخ طوسي در رجال خود شهادت به ثقه بودن افرادي مي

كند كه در اثر اين تعارض، تساقط ها با سخن نجاشي معارضه مييكي از اين شهادت
شود. در اين صورت اين تعارض دست از شهادت شيخ در آن مورد برداشته ميكرده و 

شود كه به صورت كلي در تمامي موارد از شهادت شيخ دست برداشته شود، باعث نمي
  بلكه فقط در همان مورد تعارض، شهادت شيخ معتبر نيست.

حيح به االسالم در مقام تحقيق صلذا هيچ يك از مناقشات بر اعتبار كتاب دعائم
اهللا اراكي پس از مطرح نمودن تعدادي از مناقشات طوري كه حتي آيترسد، بهنظر نمي

-بر اين كتاب و نقد آنها و پس از بيان شواهد وثاقت قاضي نعمان و اعتبار كتاب دعائم

  نويسد:االسالم وي، در پايان سخنان خود مي
انحرافي به صاحب شود كه نسبت اين مذهب با توجه به مطالب فوق، روشن مي«

القدر شيعه است، افترايي بزرگ است، چرا كه االسالم كه از علماي جليلكتاب دعائم
توان گفت يكي از بهترين كتبي كتاب وي بر طريق علماي اماميه تاليف شده و حتي مي

است كه به عنوان منبع مراجعه مسائل فقه اماميه با نظم و شگرد خاصي به صورت دقيق 
االسالم وين شده است. چنانكه اين سخن بر كسي كه در عبارات دعائمتاليف و تد

  )398، ص1، ج1421(اراكي، ». عميق شود، پوشيده نيست
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  گيري هنتيج

االسالم، ميان در امامي بودن قاضي نعمان و وثاقت وي و اعتبار احاديث دعائم
ل بزرگان و عالمان شيعي اختالف نظر است. پس از فحص و جستجو، اين نتيجه حاص

  است:
با در نظر گرفتن تعدادي از شواهد ارائه شده از محدث نوري همچون روايت  اوالً:

قاضي نعمان از امام جواد(ع)، نياوردن نامي از شخص اسماعيل يا فرزند وي محمد و 
توان قاضي نعمان االسالم با احاديث وارده در جعفريات، ميمطابقت اكثر احاديث دعائم

  را امامي دانست.
االسالم توسط كراجكي و با در نظر گرفتن شواهدي همچون اختصار دعائم اً:ثاني

آشوب و مدح قاضي نعمان از ناحيه بزرگان تراجم نويس شهرحسن بودن آن توسط ابن
خلكان و اميرمختار مسبحي و بزرگان رجالي شيعه همچون عالمه عامه چون ابن

االسالم با روايات در كتب ممجلسي و بحرالعلوم و مطابقت اكثريت احاديث دعائ
االسالم با نظم و شگرد خاص، گذشته از اثبات وثاقت مشهور شيعه و تدوين دعائم

شود قاضي نعمان، وثوق به صدور احاديث وي در اين كتاب از معصوم(ع) حاصل مي
و به تبع آن ارسال احاديث وي با توجه به كلمات ايشان در مقدمه كتاب، با در نظر 

عنوان معيار حجيت خبر واحد،  ق به صدور روايت از معصوم(ع) بهگرفتن وثو
  االسالم شود. تواند موجب سستي احاديث كتاب دعائم نمي

االسالم، حجيت ذاتي آن روايات مراد از صحت و حجيت روايات دعائم ثالثاً:
االسالم با بعضي از روايات صحيح است، لذا در صورتي كه اگر بعضي از روايات دعائم

منابع حديثي متعارض باشند و يا از نظر داللت دچار اضطراب و مخالف با احكام فقهي 
ضروريه شمرده شوند، قطعاً با اعمال قواعد باب تعارض، تعادل و تراجيح و ديگر 

 تواند به صحت روايات دعائمن نميمباني اصولي، از حجيت فعلي ساقط است و اي
  .االسالم، آسيبي برساند
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