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ســـــلســـــهل مقاالت " مباین مذهب اسامعییل " ()1
آشناهی با شخصیت ،کار و فعالیت برخی از رجل برجسته اسماعیلی

قاضی نعمان
ابوحنيفه محمد بن نعمان ،معروف به قاضى نعمان ،فقيه برجسته اسالم و پايهگذار فقه اسماعيلى و بزرگترين فقيه در همه
ادوار اسالم است .قاضی نعمان شخصيت برجسته ،مولف چندين اثر برجسته در فقه اسماعيليه و تاثيرات ژرفيکه بر
دانشمندان هم عصر خويش گذاشت و نسبت خدمات بی بديل خويش برای اسماعيليان در دوره فاطميان در راه استوارى
مذهب اسماعيلى ،به يکی از چهره هاى پرفروغ مبدل شد .بزرگان اسماعيليه هميشه از قاضى نعمان با احترام و تجليل ياد
ميکنند ،و هنوز هم كتابهاى او در ميان اسماعيليان از اهميت بزرگ مثل هميشه برخوردار اند.
قاضى نعمان در قرن چهارم مىزيست و با بزرگانى چون ابن بابويه و كلينى همعصر بود .شخصيت برجسته و مقام و آثار
علمى او اهميت پرداختن به آثار و افكار او و كاوش در راه فهم حقيقت مذهب او را به خوبى نمايان مىسازد.
تذكره نويسان نام كامل قاضى نعمان را چنين نوشتهاند :القاضى ابوحنيفة النعمان بن ابىعبدهللا محمد بن منصور بن احمد بن
حيون التميمى المغربى .آصف فيضى ،پژوهشگر شناخته شده اسماعيلى ،در مقدمه دعائم االسالم مىگويد « :قاضى نعمان
در تاريخ ادب دعوت اسماعيليه با عنوان سيدنا قاضىالقضاة وداعىالدعاة النعمان ابن محمد شناخته مىشود و گاهى نيز
تاريخ نگاران نام او را به اختصار «قاضى نعمان» ذكر مىكنند تا از ابوحنيفه نعمان بن ثابت (  058 – 08هـ.ق – 767 /
 666ميالدی) پايه گذار مذهب حنفی  ،متمايز گردد.
در مورد شرح حال قاضی نعمان تحقيقات زيادی انجام گرفته است ،اما محل و سال تولد او هنوز بصورت درست معلوم
نيست .چيزهاييکه پژوهشگران راجع به محل تولد و تاريخ تولد اين متفکر بزرگ نوشته اند از چشمه حدس و گمان آب
ميخورد .در مقدمه کتاب المجالس و المسايرات آمده است " :والنسبة تدل علی انه عربی االصل"  .يعنی گفته ميشود که وی
اصالتا عرب ميباشد .چون در نام قاضی نعمان کلمه " تميمی" است ،اين خود ميرساند که وی عربی االصل ميباشد .در
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مورد تاريخ تولد قاضی چيزهاييکه ارائه شده عموما داللت ميکند بر قرائن ،قاضی با چه کسانی هم عصر بوده و در کدام
سال به خدمت فاطميان در آمده و امثال آن.

قاضی نعمان خود در المجالس و المسايرات در باره بودنش در دربار امام عبيدهللا المهدی نخستين خليفه فاطمی مينويسد " و
خدمت المهدى باهلل  -صلوات هللا عليه  -من آخر عمره تسع سنين و شهورا واياما" يعنی مدت  6سال در خدمت امام
اسماعيلی بوده اند .اين گفته قاضی خواننده را کمی در روشنی قرار ميدهد ،آنهم بر سبيل اينکه امام اسماعيلی نخستين خليفه
فاطمی به سال  233هـ.ق رحلت نمودند ،پس قاضضی نعمان بسال  202هـ.ق به دربار فاطميان آمده است .باز هم مشکل
است حدس زد که در کدام تاريخ تولد يافته است.

مكان تولد قاضى نعمان همانند زمان آن مشخص نيست .خيرالدين زركلى( متوفای  0266هـق) مىگويد« :من اهل قيروان
مولدا و منشا» ; يعنی زادگاهش قيروان ميباشد .اما زرکلی دليلی را برای قيروانی بودن قاضی ذکر نميکند ،فقط به همين
اکتفا ميکند که وی از اهل قيروان در شمال افريقا ميباشد.
راجع به اقارب و نزديکان قاضی نعمان در المجالس و المسايرات آمده است که پدرش به عمر  081سالگی به سال 250
هق وفات يافته  ،و در قيروان بخاک سپرده شد .از گفته های شخص قاضی بر می آيد که پدرش اهل فضل و دانش بوده و
معلومات و روايات زيادی را در باره مسائل گوناگون اندوخته بود .ابن خلکان مينويسد که احتمال بسيار می بيند که پدر
قاضی نعمان ،محمد نيز داعی اسماعيلی بوده و در ديار مغرب به کار دعوت اشتغال داشته است .داکتر دفتری نيز بدون
ذکر اسناد و داليل قانع کننده به اين نکته اشاره ميکند که محمد پدر قاضی نعمان قبل از سال  200هـق به مذهب اسماعيلی
گرويده است.
قاضی نعمان دو پسر داشت که انها نيز مانند جد و پدرشان از برکت علم و دانش مستفيد بودند و تا سال  110هق کار
قضاوت در دستگاه خالفت توسط خانواده قاضی نعمان ( فرزندان و نبيره هايش) اداره ميشد .قاسم ابن عبدالعزيز يکی از
نبيره های قاضی بود که در زمان خالفت المستنصرباهلل رفيع ترين عنوان ( داعی الدعات ) را داشت .در همين دوره در
سال  126هـق 0817 /م المويد شيرازی به قاهره رسيد و بعدها در سال  118هـق عهده دار منصب داعی الدعاتی گرديد.
در مورد وفات قاضی نعمان تمام انها ييکه درين زمينه تحقيق نموده  ،اتفاق نظر دارند که بسال  262هـق در زمان امامت
و خالفت المعزالدين هللا در قاهره اتفاق افتاد .از انجاييکه قاضی در دربار دارای مقام رفيع بود ،و فضل او بر امام آشکار
بود ،جسدش را امام شخصا با دست خودش در تابوت گذاشت و بر جنازه اش نماز گذارد.
نام قاضى نعمان همواره با تعريف و تمجيد فراوان و ستودن مقام شامخ علمى او همراه بوده است .تمام متونى كه سرگذشت
او را ذكر كردهاند ،حتما اين نكته را يادآور شدهاند كه او نه تنها در زمان خود ،كه در طول تاريخ اسماعيليه فقيهى ممتاز و
يگانه به شمار مىرفته است .حتى تذكرهنويسانى كه مذهب او را قبول ندارند و او را باطنا زنديق مىشمارند ،نتوانستهاند

فضل و علم او را انكار كنند .ابنخلكان ،به نقل از تاريخ اميرمختار مسبحى(  138 – 266هق)  ،مىگويد« :كان من اهل
العلم والفقه والدين والنبل على ما المزيد عليه وله عدة تصانيف»  ( .او {قاضی نعمان} اهل علم و فضل و دانش ،و فقيهی
متدين و صاحب تصانيف زياد بود)
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آصف فيضى مىگويد« :كان القاضى النعمان رجال ذا مواهب عديدة ،غزير العلم ،واسع المعرفة باحثا محققا مكثرا فىالتاليف
عادال فى احكامه»  ( .قاضی نعمان از استعداد خارق العاده برخوردار بود ،عالم پرکار و دانشمند بزرگ ،از وی تاليفات
زيادی باقی مانده اند که گويای خالقيت و دانش او اند)  .يافعى مىگويد« :كان من اوعية العلم والفقه والدين»  { .شاهرگ
علم و فقه بود}.
قاضى نورهللا شوشترى ( 0806 – 656هـجری) مىگويد « :در غايت فضل و از اهل قرآن و عالم به معانى آن بود و عالم
بود به وجوه فقه و اختالف فقها و عارف بود به وجوه لغت و شعر و تاريخ ،و به حليه عقل و انصاف آراسته بود و در مناقب
اهل بيت چندين هزار ورق تاليف نموده بود به نيكوترين تاليفى و لطيف ترين سجعى» .

احمد بن عثمان ذهبى( متوفای  710هق)  ،كه خود سنى است ،مىگويد« :وله يد طولى فى فنون العلم والفقه واالختالف
ونفس طويل فى البحث فكان علمه وباال عليه» ( در علم فقيه و ساير علوم يد طواليی داشت )....
فاطميان از روزيکه بسال  367هـق نخستين دولت خود را در افريقا اساس نهادند ،رجل برجسته چه از مسلمان و چه غير
مسلمان را غرض بهبود بخشيدن و سروسامان دادن دولت تازه تائسيس خويش به کار گرفتند .فاطميان در استخدام اشخاص
و افراد در تمام سطوح دولتی به شايستگی اشخاص توجه نمودند تا به عقايد دينی آنها .در دستگاه فاطميان بعد از مقام و
مرتبه خليفه دو مقام قضاوت و دعوت از برجسته ترين مقامهای دولتی بودند .قاضی نعمان در دستگاه فاطميان وظيفه خطير
و بسا مهم قضاوت را برای چندين سال بر عهده داشت .او از ابتدای تائسيس خالفت با فاطميان بود  ،و در خدمت چهار
خليفه ( موالنا المهدی ،موالناالقائم ،موالنا المنصور و موالناالمعز) در مناصب گوناگون مشغول خدمت بود .قاضی با سعی
و تالش زياد تاليفات متعدد از خود بيادگار گذاشت که هريک آنها را ميتوان عوامل مهم تحکيم پايه خالفت محسوب کرد.
خدمات قاضى نعمان در دبار خفای فاطمی آنچه که خودش در المجالس والمسايرات نقل كرده است:


از سال  202تا  233ق مؤلف مسئوليت رساندن اخبار را به امام و خليفه عبيدهللا المهدی والقائم عهدهدار بوده
است .معلوم نيست که مرتبه و مقام اين منصب تا چه حدی بوده است.



از سال  233تا  221ق در زمان خليفه دوم فاطمى ،القائم بامرهللا ،مؤلف همان مسئوليت رساندن اخبار را به خليفه
به عهده داشت و به استنساخ كتب براى اسماعيل فرزند القائم بامرهللا نيز مىپرداخت.



از سال  221تا 210ق هنگامى كه اسماعيل به حالفت رسيد ،و لقب ابىطاهر المنصور باهلل را بر خود نهاد،
جايگاه مؤلف تا قضاوت ارتقا يافت .خود مىگويد« :من اولين كس بودم كه منصب قضاوت را به من داد ونامم را
بلند گردانيد و مقامم را نكو داشت»  .يک چيز قابل تصحيح است که فاطميان در افريقا مقام قضاوت را به قضات
سنی واگذار نمودند ،و آنها ميتوانستند با استناد بر فقه اهل سنت در حضور يک دانشمند و فقيه اسماعيلی قضاوت
نمايند.



از سال  221تا 227ق منصور او را قاضى شهر طرابلس منصوب كرد.



در سال  210ق در عهد المعزالدين هللا  ،خليفه چهارم فاطمى ،شوكت و عظمت نعمان افزايش يافت ،چرا كه نعمان
قبل از آنکه او به خالفت برسد  ،با وی هميشه در ارتباط مستقيم بود« .آنچه را مىخواستم به عرض منصور باهلل
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برسانم ،ابتدا به معز الدين هللا عرضه مىكردم; اگر نظر او مساعد بود ،انجام مىدادم و آنچه را نمىپسنديد ترك
مىكردم» .
همين ارتباطات تنگا تنگ و پيروى مطلق او ازالمعزالدين هللا راه را براى وصول به مراتب باال در دولت فاطمى برايش
هموار كرد و او را از بزرگان انديشه اسماعيلى قرار داد .قاضى از فرصتبهدستآمده بهترين استفاده را برد و بسيارى از
كتابهايش را در اين دوره منتشر كرد.


در سال 263ق معز به مصر نقل مكان كرد و ركن مستحكم خالفت فاطمى شد .نعمان نيز همراه او به مصر رفت
و معز با كمكهاى فكرى او ،پايههاى حكومت را بر مبناي سنتهای شيعى استوار كرد و شهر قاهره را بنيان نهاد.



در سال 262ق  -كمتر از يك سال بعد از ورود به مصر  -قاضى نعمان درگذشت.



قاضی نعمان يکی از پرکارترين شخصيتهای اسماعيلی محسوب ميشود .وی تمام عمرش را با مطالعه و تصنيف
صرف کرد .دکتر فرهاد دفتری ميگويد که چهل اثر در موارد مختلف از قاضی نعمان به ثبت رسيده اند.

از قرار معلوم و به روايت داعى ادريس ،در هر آنچه كه نوشته مشورت و راى امامان همزمان خويش را خواستار شده
است واساسا در نتيجه اين سنت و روش كار بوده است كه اسماعيليان چنان مرجعيت رفيع و احترامى براى وى قائل هستند.
در مورد تعداد آثار قاضی نعمان در بين پزوهشگران اختالف نظر است ،چنانچه تذکر يافت دفتری تعداد آثارش را چهل اثر
ميداند  ،ايوان دانشمند فقيد روسی در مهاجرت که در مورد اسماعيليه مطالعات زياد نموده و آثار گرانبهايی را از خود بجای
گذاشته  ،تعداد کتب او را  15اثر مينويسد ،و يکی ديگر از محققين اسماعيلی بنام پونا واال تعداد آثار قاضی  63عدد
مينويسد .اما هيچ يک ازين دانشمندان اشاره نميکنند که اين آثار در کجا محفوط ميباشند.
رويهمرفته قاضی نعمان يکی از برجسته ترين عالمان اسالمی و يکی از زبده ترين دانشمندان اسماعيلی به شمار ميرد .کار
و فعاليت قاضی را اسماعيليان هموراه بديده قدر نگريسته و از وی با اکرام و احترام ياد ميکنند.
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