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محمد بن علی بن نعمان ،ملقب به «مؤمن الطاق» ،از اصحاب امام صادق است .او _ که متکلّمی توانا
بود _ در مناظرات بسیاری با دشمنان اهل بیت  ،به دفاع از مکتب خاندان عصمت می پرداختت و بتر
مخالفان خویش فائق می آمد .از این رو در کتب اهل سنّت ،از او با نام «شیطان الطاق» یاد شتده و فرقته
ای به نام «شیطانیه» را به وی نسبت داده اند .اما در مقابتل ،در روایتات چنتدی از وی تجلیتل شتده و در
متون حدیثی و تاریخی شیعی« ،مؤمن الطاق» لقب گرفته است .پتووهش حاضتر بتا گتردآوری و بررستی
مطالب گزارش شده درباره این شخصیت از منابع رجال ،تتراج و تتاری ،،تحلیلتی از شخصتیت روایتی و
علمی وی ارائه داده و کوشیده است برخی اتهامات طرح شده علیه او را ریشه یابی کند و پاس ،گوید.
واژگان کلیدی :مؤمن الطاق ،شیطان الطاق ،شیطانیه ،متکلمان شیعه ،گونته شناستی روایتات ،رجتال،
شخصیت شناسی.
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مقدمه
اصحاب ائمه

به دلیل ارتباط ویوه با امامان و نقل و انتشار احادیث ،همیشه در معرض تهمت از سوی دشتمنان

که به دلیل شرایط سیاسی _ اجتماعی مناسب برای نشر معتار
بوده اند .به ویوه شاگردان امام باقر و امام صادق
شیعی ،در امر تبلیغ از هیچ تالشی فروگذار نمی کردند و مردم را با ادله عقلی و نقلی به مسیر حق رهنمون می شتدند.
همچنین به دلیل وجود دانشمندان در مذاهب مختلف و ارتقای سطح علمی جامعه ،امکتان بحتث و منتاظرات علمتی

با تسلط بر مبانی عقیدتی شیعی و با بهره گیری از فنون مناظره و جتدل،
مهیا بود و برخی از شاگردان مکتب ائمه
بر مخالفان فائق می آمدند و این مسئله بر خصومت دشمنان و ایراد اتهامات واهی علیه ایشان می افزود .از جمله این
 ،به رویارویی علمی با دانشمندان

اصحاب ،محمد بن علی بن نعمان است که پس از کسب عل در محضر آن ائمه
اهل سنّت می پرداخت و بر آن ها پیروز می شد.
او عالمی مسلط بر مبانی اصیل شیعی و متکلمی حاذق بود و به دلیل توانمندی در فن مناظره ،کسی تاب رویارویی
و مناظره با او را نداشت .حِرفه «محمد بن نعمان» صرافی بتود و بته تشتخی طتالی مرغتوب از نتامرغوب شتهرت
داشت .این امور سبب شد مخالفان و دشمنانش وی را تحمل نکنند و با وارد ستاختن اتهامتاتی او را «شتیطان الطتاق»
نامیدند .در مقابل ،شیعیان در متون تاری ،و حدیث ،از او به «مؤمن الطاق» یاد کرده اند.
پووهش حاضر با بررسی گزارش های پیرامون این شخصیت در کتب رجال ،تراج و تاری ،،شرح حتالی اجمتالی از
وی ارائه می دهد و می کوشد ناروا بودن اتهامتات وارده بتر او را نمایتان ستازد .ایتن کتار بترای بازشناستی شخصتیت
اصحاب ائمه و تصحیح نگاه های سلبی و تردیدآمیز به روایات ایشان ،به ویوه در فضای علمی ضروری است.

افزون بر کتب رجالی کهن و متأخّر ،سه کتاب و سه مقاله درباره این شخصیت نگاشته شده است .کتاب «مؤمن

الطاق» اثر محمدحسین مظفر ،کتاب «متؤمن الطتاق ،صترا اندیشته هتا» از ناصتر بتاقری بیدهنتدی و «متؤمن
الطاق» ،نوشته اکبر قوام کرباسی است که درباره زندگی این راوی بحث کرده اند« .متکلمان شیعه؛ مؤمن الطتاق»
اثر یحیی رهایی منتشر شده در سال  1374نیز به طور مختصر و جامع ،به معرفی این شخصیت پرداختته استت.

«شخصیه من اعالم االمامیه؛ مؤمن الطاق» نوشته علی محمد جواد فضل اهلل گزارشی بسیار مختصر و محتدود از

مؤمن الطاق ارائه کرده است .همچنین مقاله «مؤمن الطاق و روش کالمی او» نگاشته محمدتقی سبحانی ،پس از
ذکر زندگی نامه ای مختصر از مؤمن الطاق ،به کالم از دیدگاه او و مناظرات کالمی وی پرداختته استت .پتووهش

حاضر با گردآوری اطالعات مربوط به مؤمن الطاق از منابع کهن ،متتأخر و معاصتر و ارائته آن در قالتب چیتدمانی
جدید ،برخی از اتهامات علیه وی را مورد تحلیل قرار داده و روایات او را به طور مختصر گونه شناسی کرده است.
این اثر در چهار بخش شخصیت شناسی ،ویوگی های علمی و حدیثی ،ویوگی های اجتماعی _ سیاستی و گونته

شناسی روایات تنظی شده است.
الف) شخصیّت شناسی

محمّتتتد بتتتن علتتتی بتتتن نعمتتتان بتتتن أبتتتی طریفتتته بجلتتتی کتتتوفی ،معتتترو بتتته أبتتتوجعفر ،ملقّتتتب بتتته

متتتتتؤمن الطّتتتتتاق ،صتتتتتاحب الطّتتتتتاق ،شتتتتتاه الطّتتتتتاق و أحتتتتتول 3،از شتتتتتاگردان و اصتتتتتحاب امتتتتتام
جعفتتتتر صتتتتادق  4بتتتتود .وی در کتتتتودکی ،پتتتتدرش را از دستتتتت داد و تحتتتتت تربیتتتتت پتتتتدربزر

 .3نک :فهرست کتب الشیعة و اصوله  ،ص388؛ رجال الطوسی ،ص296؛ اختیار معرفتة الرجتال ،ص185؛ رجتال النجاشتی ،ص325؛ رجتال البرقتی،
ص17؛ کتاب الرجال البن داوود ،ص326؛ خالصه االقوال ،ص138؛ لسان المیزان ،ج ،7ص.374
 .4فهرست کتب الشیعة و اصوله  ،ص.388

ختتتتویش ،نعمتتتتان قتتتترار گرفتتتتت 5.او در بتتتتازار کوفتتتته در حجتتتتره ای بتتتته شتتتت ل صتتتترّافی مشتتتت ول

بود و در تشخی

طالی مرغوب از نامرغوب مهارتی ختاص داشتت .در ستخن ،پُرتتوان و حاضتر جتواب بتود و

فصیح و بلیغ سخن می گفت .در مناظره های بسیاری مخالفان خود را شکست داد و کستی از عهتدۀ بحتث بتا او
قرار گرفتت و روایتاتی در متدح وی صتادر

برنمی آمد .با توجه به همین امتیازات بود که مورد توجه معصومین

شده است .مخالفان ،از شدّت کینه و دشمنی ،او را شیطان الطاق 6نامیدند و از این رو در کتب اهل سنّت ،به ایتن

نام معرو شد.

افزون بر مؤمن الطاق ،راویان و محدثانی چند در خاندان وی وجود دارند؛ عموی پدر او منذر بن ابی طریفته و

فرزندش حسین بن منذر از امام زین العابدین ،امام باقر و امام صادق

نقتل حتدیث کترده انتد 7.فرزنتد متؤمن

الطاق به نام حارث بن مؤمن الطاق 8و نوۀ دختری اش به نام سهیل بن زیاد 9از جمله راویتان و مؤلّفتان شتیعه بته

شمار می آیند که نامشان در کتب رجالی شیعه آمده است.

نیست ،ولی نسبت به سال وفات او سه قول وجود دارد که عبارت انتد از ،148

سال تولّد مؤمن الطاق مشخ

 160و 180هجری قمری 10.آن چه از روایات به دست می آید ،وفتات او پتس از شتهادت امتام صتادق
است؛ زیرا طبق گزارش های موجود ،پس از شهادت امام صادق

کاظ

شرفیاب شده است.

بتوده

به همراه هشام بتن حکت  ،بته ختدمت امتام
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القاب محمّد بن علی بن نعمان

ابوجعفر محمّد بن علی بن نعمان کوفی ملقّب به القتاب أحتول ،متؤمن الطتاق ،شتیطان الطتاق ،شتاه الطتاق،

صاحب الطاق و طاقی بوده است.
«أحول» در ل ت و در اصطالح القاب ،به کسی می گویند که یک چش او لوچ یا چپ باشد و ظاهراً ایتن خصوصتیّت
در وی وجود داشته است .در شرح حال راویانِ کتب رجال ،این لقب برای افراد متعددی به کار رفته است13.
امتتتام صتتتتادق بتتته محمتتتتد بتتتن علتتتتی بتتتن نعمتتتتان لقتتتب «طتتتتاقی» داد 14،ولتتتی بیشتتتتتر بتتتته
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«ابوجعفر احول» و«صاحب الطاق» معرو است 15.در برخی کتب نیز او را «شتاه الطتاق» خوانتده انتد« 16.شتیطان
الطاق» نیز از جمله القاب معرو

او در کتب اهل سنّت به شمار می رود .دربارۀ معنتای «طتاق» و دلیتل منستوب

کردن او به این واژه ،اقوالی مطرح است؛ برخی طاق را از مادۀ طوق _ نام قلعه ای در سرزمین طبرستتان _ بیتان
کرده اند 17که محمد بن نعمان ،ساکن آن جا بوده است؛ 18ولی این سخن با قول مشهور و شواهد تاریخی ستازگار

 .5مؤمن الطاق (مظفر) ،ص.6
 .6فهرست کتب الشیعة و اصوله  ،ص388؛ اختیار معرفتة الرجتال ،ص185؛ رجتال النجاشتی ،ص325؛ کتتاب الرجتال البتن داوود ،ص326؛ خالصتة
االقوال فی معرفة الرجال ،ص.138
 .7رجال النجاشی ،ص.325
 .8همان ،ص ،141فهرست کتب الشیعة و اصوله  ،ص.164
 .9رجال النجاشی ،ص ،192فهرست کتب الشیعة و اصوله  ،ص.228
 .10االنساب ،ج ،8ص.238
 .11االرشاد ،ج ،2ص221؛ کافی ،ج ،1ص ،351ح.7
 .12رجال الطوسی ،ص388؛ اختیار معرفة الرجال ،ص185؛ رجال النجاشی ،ص325؛ رجال البرقی ،ص17؛ خالصة االقتوال ،ص138؛ کتتاب الرجتال
البن داوود ،ص.326
 .13نک :رجال الطوسی ،ص.374 ،265
 .14الکافی ،ج ،1ص ،171ح.4
 .15اختیار معرفة الرجال ،ص.185
 .16شرح الکافی االصول و الروضه ،ج ،5ص.118
 .17معج البلدان ،ج ،4ص.6

نیست 19.آن چه در نسبت دادن طاق به محمد بن نعمان شهرت دارد ،محل کار او در بتازار طتاق المحامتل کوفته
است.
ذهبی به نقل از کتاب تاری ،ابن أبی طی می گوید:
20

او در محلی از بازار کوفه به نام طاق المحامل ،صرّافی داشته است .کسی بر سر تقلّبی بودن یا اصالت ستکّه ای
با او بحث می کند و مؤمن طاق پیروز می شود و می گوید :من شیطان الطّاق هست .

همچنین وی از هشام بن الحک چنین نقل می کند:
من با مؤمن الطّاق وارد مسجد کوفه شدم و جماعتی از مرجئه آن جتا نشستته بودنتد .در میتان آن هتا ستفیان و
ابوحنیفه نیز بودند و بحثی میان مؤمن الطّاق با ابوحنیفه درمی گیرد و مؤمن الطّاق پیروز آن منتاظره متی شتود.
این باعث می شود که ابوحنیفه به او لقب شیطان الطّاق دهد21.

بتتتتر ایتتتتن استتتتا  ،لقتتتتب «شتتتتیطان الطتتتتاق» متتتتی توانتتتتد بتتتته دو صتتتتورت معنتتتتا شتتتتود کتتتته یکتتتتی
بیتتتان گتتتر متتتدح و دیگتتتری بیتتتان گتتتر ذم استتتت .در صتتتورت اول ،بتتته معنتتتای زیرکتتتی و نتتتاآرامی استتتت
که در فارسی به شیطنت معرو است .البته این معنا برای کودکان به کار می رود؛ 22دوم به معنای سرکش ،نافرمان و
متمرد ،یعنی دورشده و رانده شده و به کسی که موجب گمراهی مردم شود می گویند 23.اگر محمد بن نعمان ،خود این
لقب را برای خود قرار داده باشد ،به معنای مدح است؛ زیرا بنابر نقلی که بیان شد ،مؤمن الطاق زمانی ایتن لقتب را بته
خود داده است که در شناسایی سکه اصیل از تقلبی ،برطر مقابلش پیتروز شتده استت و ایتن لقتب بیتان گتر زیرکتی
اوست .اما اگر کسانی همچون ابوحنیفه یا افراد دیگری از اهل ستنّت ایتن لقتب را بته وی داده باشتند ،بته معنتای ذم
است .اما بر اسا آن چه شهرت دارد و از انتساب فرقه «شیطانیه» 24به وی برمی آید ،ایتن لقتب از کینته دشتمنانش
برخاسته است 25.اگر چه برخی قائل اند که این لقب در اوایل ،بار مثبت داشته ،اما وجود گزارش هایی ایتن احتمتال را
رد می کند 26.به گفتۀ نجاشی ،این لقب از سوی دشمنان اوست 27.ابن داوود و عالمه حلّی نیز معقدنتد دیگتران بته او
چنین لقبی داده اند 28.کشّی در توصیف وی آورده است:
فقالوا :ما هو اال شیطان الطاق؛29

گفتند :او کسی نیست جز شیطانِ طاق.

شی ،مفید نیز تصریح می کند که مردم این نسبت را به او داده اند.

30

بنابرین آن چه از مجموع کتب رجال و تراج برمی آید این است که خود محمد بن نعمان ،در نامیده شتدن بته

این لقب نقشی نداشته و لقب «شیطان الطاق» از سوی مخالفان به وی داده شده است که شیعیان نیتز در مقابتل،
او را به «مؤمن الطاق» ملقب کرده اند.

 .18القامو المحیط ،ج ،3ص.353
 .19شرح الکافی االصول و الروضه ،ج ،6ص276؛ االعالم،ج ،6ص.271
 .20رجال النجاشی ،ص325؛ کتاب الرجال البن داوود ،ص326؛ خالصة االقوال ،ص.138
 .21تاری ،االسالم و وفیات المشاهیر و االعالم ،ج ،11ص ،182ج ،25ص.263
 .22نک :ل تنامه دهخدا ،ج ،10ص ،14706مدخل شیطان.
 .23نک :همان ،ص.14706
 .24نک :همان ،ص.14707
 .25امام صادق و مذاهب اهلسنت ،ج ،3ص.83
 .26مؤمن الطاق و روش کالمی او ،ص.83
 .27رجال النجاشی ،ص.325
 .28کتاب الرجال البن داوود ،ص ،326خالصة االقوال ،ص.138
 .29اختیار معرفة الرجال ،ص.185
 .30اختصاص ،ص.204

«بجلّی» 31نام قبیلۀ مؤمن الطاق بوده است .برخی او را «مولی بجلّیه» 32نامیده اند؛ یعنی با این قبیله ه پیمان

بوده است .در هر صورت ،این قبیله کوفی است و کوفی بودن مؤمن الطاق را نتیجه می دهد.
ب) ویژگی های علمی و حدیثی

مؤمن الطّاق ،فردی عال و دانشمند بود .وی تیزهوشی و نبوغی مشهود و بیانی استتداللی و محکت داشتت.

دانشمندان بسیاری از کثرت عل او سخن گفته اند 33.برخی او را متکل  34و برخی فیلستو معرفتی کترده انتد.

35

عالمه طباطبایی در نوشته های خود به هانری کربن اشاره متی کنتد کته افترادی همچتون زراره ،متؤمن الطتاق،
هشام بن حک و مانند آن ها از فلسفه بی بهره نبوده اند 36.با توجه به روایات نقل شده از ستوی متؤمن الطتاق و
وجود برخی حقایق دقیق ،می توان گفت او و برخی دیگر از اصحاب مانند زراره و هشام بن حک در علتوم عقلیّته

متضتتتتتلّع و بتتتتته فنتتتتتون استتتتتتنباط احکام و قیاستتتتتات عقلیّتتتتته و جتتتتتدل و خطابتتتتته و برهتتتتتان
واقف بوده اند.

محمد بن نعمان در فنّ جدل و مناظره بسیار توان مند بود و از مخالفان ،کسی یتارای مقابلته بتا او را نداشتت.

امام صادق

در مقام استاد ،مباحثات و مناظرات مؤمن الطاق و دیگر شتاگردان را رصتد متی فرمتود و در مواقتع

لزوم ،روش و کیفیت مباحثات آنان را مورد نقد یا تشویق قرار می دادند .امام صادق
به او فرمود:

پس از یکتی از منتاظرات

قَیَّاسٌ رَوَّاغٌ تَکسِرُ بَاطِلًا بِبَاطِلٍ إِلَّا أَنَّ بَاطِلَک أَظْهَرُ؛

تو با قیا و مالحظۀ امور مشابه و نیز با لطایف الحیل می خواهی بر خص غالب آیی و باطل او را به باطل متی
شکنی ،مگر آن که باطل تو نمایان تر است.

سپس به شخصی دیگر می فرماید:
أَنْتَ وَ الْأَحْوَلُ قَفَّازَانِ حَاذِقَانِ؛37

تو و اَحْوَل (مؤمن الطاق) در بحث ،پَرِش دارید و حاذق هستید.

 .1ادراک محضر چهار امام معصوم

از بررستتتی منتتتابع رجتتتال و تتتتاری ،،درمتتتی یتتتابی کتتته محمتتتد بتتتن علتتتی بتتتن نعمتتتان در طتتتول

حیاتش ،عصر چهار امام معصوم (از امام سجاد تا امام کاظ
نموده ،از امام صادق

است و تنها یک روایت از امام باقر

حاکی از این است که او زمان امامت امام سجاد
شده ،پس از شهادت امام صادق

) را درک کرده استت .البتته روایتاتی کته وی نقتل
بدون واسطه نقل کرده است 38.برخی گزارش هتا

را نیز درک کرده بود 39.بر اسا

روایتی که در کتاب کافی نقتل

مؤمن الطاق و هشام بن سال به دنبال امام بعدی بودند تا این که بته ختدمت

 .31رجال النجاشی ،ص.325
 .32اختیار معرفة الرجال ،ص.185
 .33رجال النجاشی ،ص325؛ رجال العالمة حلّی ،ج ،1ص.138
 .34رجال النجاشی ،ص.192
 .35امامشناسی ،ج ،5ص ،186ج ،16ص.123
.36نک :الشیعة فی االسالم ،ص.202
 .37الکافی ،ج ،1ص ،171ح.4
 .38همان ،ص ،176ح.3
 .39نک :تأسیس الشّیعة لعلوم اإلسالم ،ص358؛ امامشناسی ،ج 16و  ،17ص.125

امام کاظ

گوید:

رسیدند .روایت فوق می تواند دلیلی بر درک محضر امام کاظ
او از امام علی بن الحسین ،امام باقر و امام صادق

توسط وی باشد.
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نجاشتی متی

روایت نقل کرده است41.

با توجه به قرائن موجود می توان گفت او توفیق شاگردی و درک محضر سته امتام را داشتته استت؛ امتا دلیلتی

محک مبنی بر این که از اصحاب امام سجاد

نیز به شمار آید ،موجود نیست .به سبب همین مالحظات استت

که برخی از نویسندگان او را تنها از یاران امام صادق

شاگردان امام صادق

متی شتمرند 42.بته هرحتال مستلّ استت او از اصتحاب و

بوده و از عالمان و دانشمندان آن زمان محسوب می شده است.

 .2جایگاه وی نزد ائمّه

مؤمن الطاق به سبب ویوگی های منحصر به فردش ،نزد ائمّه

است .امام صادق

فرمود:

جایگاهی خاصّ دارد و روایاتی در مدح او رسیده

زرارة و برید بن معاویة و محمد بن مسلم و األحول أحب الناس إلیّ أحیاء و أمواتا؛43

زراره و برید بن معاویه و محمّد بن مسل و احول (مؤمن الطاق) محبوب ترین مردم نزد من هستند؛ چه زنتده و
چه از دنیا رفته باشند.

همچنین ابوخالد کابلی می گوید:
ابتتتتاجعفر صتتتتاحب الطتتتتاق را در روضتتتتۀ پیتتتتامبر دیتتتتدم کتتتته نشستتتتته بتتتتود و بتتتتر اثتتتتر ازدحتتتتام
اهتتتتل مدینتتتته ،عبتتتتایش افتتتتتاده بتتتتود و پشتتتتت ستتتتر هتتتت بتتتته پرستتتتش هتتتتای متتتتردم پاستتتت،
متتتی داد .نتتتزدیکش رفتتتت و گفتتتت کتتته امتتتام صتتتادق متتتا را از ستتتخن گفتتتتن در میتتتان متتتردم
نهی کرده بود؟! گفت :آیا امام به تو امر کرده که مرا از این کار نهی کنی؟ گفت  :نه ،ولی به متن امتر کترده کته بتا
احدی بحث نکن  .گفت :برو و دستورش را اطاعت کن .سپس خدمت امام صتادق رستیدم و ایتن جریتان را
برای ایشان تعریف کردم .حضرت لبخندی زد و فرمود :ای اباخالد! صاحب طاق وقتی با مردم سخن می گوید،
بر خال تو از عهدۀ آن برمی آید44.

امام صادق  ،پس از شنیدن جریان مناظرۀ مؤمن الطاق با زیتد بتن علتی بتن الحستین ،از او تمجیتد بستیار

کرد 45.روایات دیگری در بیان مقام و منزلت مؤمن الطاق نزد ائمه

وجتود دارد کته در منتابع روایتی ذکتر شتده

است 46.از ظاهر برخی روایات ،چنین تصور می شود که این روایات در ذمّ مؤمن الطاق است 47.مالصدرا در شرح

اصول کافی می گوید:

عالوه بر مشکل سندی در این روایات ،ظاهر کالم امام صادق
شرایط نهی می کند48.

 .40االرشاد ،ج ،2ص221؛ الکافی ،ج ،1ص ،351ح.7
 . 41رجال النجاشی ،ص.325
 .42فهرست کتب الشیعة و اصوله  ،ص388؛تحف العقول ،ص.307
 .43اختیار معرفة الرجال ،ص.185
 .44همان.
 .45همان ،ص.186
 .46همان ،ص.189
 .47همان ،ص.190
 .48شرح الکافی االصول و الفروع ،ج ،2ص.172

تقیّه استت کته اصتحاب را از جتدل در برختی

 .3شاگردان

در میان شاگردان مؤمن الطاق ،نام بسیاری از بزرگان شیعه به چش می خورد که بعضی از آن ها صاحب کتاب

بوده اند؛ از جمله آنان ،حسن بن محبوب از اصحاب امام رضا

است 49که در زمره اصحاب اجماع قترار دارد 50و

نیز می توان از یونس بن عبدالرحمن ،عمر بن أذنیه ،جمیل بن صالح ،أبان بن عثمان ،صفوان بتن یحیتی ،ابتن
ابی عمیر ،ابن مسکان ،محمد بن سنان و چندین تن دیگر نام برد .عدّه ای تصریح کرده اند کته شتاگردان متؤمن

الطاق از مردان بزر و مشاهیر راویان و بزرگان ثقات به شمار می آیند.
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 .4سخن بزرگان

از جملتتتته امتیتتتتازات شخصتتتتیت علمتتتتی متتتتؤمن الطتتتتاق ،افتتتتزون بتتتتر بهتتتتره منتتتتدی از دانتتتتش

عمیق ،تبهّر خاص او در فنّ مناظره و انجام مناظراتی متعدد با برخی مشاهیر مخالف مذهب شیعه استت .همتین

مسئله باعث شد نام وی در بیشتر کتب تراج و رجال شیعه و اهل سنّت ذکر شود.
کَشّی با ذکر روایتی از امام صادق

که درباره او و سه نفر دیگر فرمود« :آن ها محبوب ترین انسان ها نزد من

هستند» ،دیدگاه خویش را درباره وثاقت و قابل اعتماد بودن وی از همۀ جهات بیان کرده است.
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نجاشی به او کتاب هایی نسبت داده و از مقام و منزلت علمی او تمجید کرده است 53.شی ،طوسی نیتز بته ثقته

بودن او تصریح می کند.
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مرزبانی او را در زمرۀ عالمان و شاعران شیعه نام می برد و می گوید:
ابوجعفر محمّد بن علی بن نعمان معرو به طاق است؛ چون در بازار طاق المحامل کوفه صرّافی داشتت .او در
سخن فصیح و بلیغ بود و از مناظره و جدل دربارۀ امامت سررشته داشت .وی حاضر جواب بود و چندین مناظرۀ
کوتاه و بلند از او نقل شده که طر مقابلش را شکست داده است55.

همچنین اشعاری نیز به او منسوب شده
ابن ندی در شرح حال او می گوید:

است56.

خاصته
ّ
ابو جعفر محمّد بن نعمان احول در طاق المحامل کوفه دکّانی داشت .عامّه از او بتا لقتب شتیطان طتاق و
(شیعیان) با مؤمن طاق یاد می کنند و برخی از یارانش او را شاه طاق می نامند .وی از اصحاب اباعبتداهلل جعفتر
بن محمّد صادق است .با زید بن علی بن الحسین نیز مالقات کرده و با او دربتارۀ امامتت صتادق منتاظره
داشته است و علی بن حسین را نیز زیارت کرده است .به او شیطان طاق می گفتند؛ زیرا وقتتی صترّافی متی
کرد ،با گروهی بر سر سکّه ای تقلّبی بحث کرد و با دلیل آن ها را راضی کرد که سکّه تقلّبی استت و گفتت :متن
شیطان طاق هست ؛ یعنی دکّان من در طاق المحامل است .از آن پس ،این لقب بر او ماند .او اعتقاد صتحیحی
داشت و اهل هدایت بود .وی در سخن ورزی و حاضرجوابی پرتوان و حاذق بود57.

 .5تألیفات

شی ،طوسی چند کتاب به مؤمن الطاق نسبت می دهد .کتاب اإلمامه ،کتاب المعرفه ،کتاب الرّد علتی المعتزلتة فتی
 .49فهرست کتب الشیعة و اصوله  ،ص.122
 .50اختیار معرفة الرجال ،ص.556
 .51نک :من اعالم االمامیه؛ مؤمن الطاق.
 .52اختیار معرفة الرجال ،ص.185
 .53رجال النجاشی ،ص.325
 .54رجال الطوسی ،ص.343
 .55نک :امام صادق و مذاهب اهلسنّت ،ج.3
 .56نک :من اعالم االمامیه؛ مؤمن الطاق.
 .57الفهرست البن ندی  ،تکمله ،ص.8

امامة المفضول ،کتاب فی امر طلحه و زبیر و عائشه ،کتاب اثبات الوصیّه و کتاب افعل
نجاشی دربارۀ کتاب «کتاب افعل التفعل» می گوید:

التفعل58.

من این کتاب را نزد احمد بن الحسین بن عبید اهلل دیدم و کتاب بزر و خوبی بود .در آن به برخی از تبتاین هتا
در اقوال صحابه اشاره کرده است؛ ولی برخی از متأخران در آن احادیث فاسدی داخل کرده اند59.

نجاشی کتاب های دیگری نیز به او نسبت می دهد که برخی از آن ها عبارت اند از کتاب مناظرات مع ابوحنیفة

و المرجئه 60،کتاب مناظرات با خوارج و کتاب االحتجاج فی امامة امیرالمؤمنین .
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ج) زندگی اجتماعی و سیاسی
مؤمن الطاق ،دانشمندی بود که به کسب عل از محضر ائمه

و نگارش کتب و تألیفات علمی اکتفا نکترد .او

به پشتوانه قدرت علمی و نیز به مدد برخورداری از نبوغ و مهتارت در منتاظره و بحتث ،علت ختویش را بته میتان

جامعه آورد تا دیگران را نیز با معار اهل بیت آشنا سازد و به نیازهای علمی و اعتقادی شتان پاست ،گویتد .او در
این مسیر ،ه به پرسش های عموم مردم پاس ،می داد 62و ه با مناظره و بحث با مشاهیری از مخالفان مکتب

اهل بیت

آشکارا به مصا تفکرات سیاسی و اعتقادی غیرشتیعی متی رفتت .او در فتن منتاظره و جتدل ،بته

قدرتی شگر معرو شده بود و همه به قدرت فکریِ و مهارتش در استدالل آگاهی داشتند .تاری ،نگاران نیز به

حاضرجوابی و برتری او در مناظره ها اعترا کرده اند .از جمله مناظرات او ،گفت وگویی که با مردی شامی است
در حضور امام صادق

انجام داده است.

حضرت در پایان آن مناظره به محمد بن نعمان فرمود:
بسیار با قیا و مالحظۀ امور مشابه و نیز با لطایف الحیل می خواهی بر خص غالب آیی و باطل او را بته باطتل
می شکنی ،الّا آن که باطل تو نمایان تر است63.

از دیگر مناظرات او ،مناظره با زید بن علی بن حسین

است .ایتن منتاظره بته دو صتورت گتزارش شتده کته

صورت اول را کشّی نقل کرده 64و دیگری در الکافی نقل شده استت 65.محمتد بتن نعمتان بتا ابوحنیفته منتاظرات
بسیاری داشته است که برخی از آن ها گزارش شده اند 66.منتاظره بتا ابتی ختدره 67،ضتحاک شتاری 68،ابتن ابتی
العوجاء 69و برخی رؤسای عامه 70از دیگر مناظرات گزارش شده از مؤمن الطاق به شمار می رود .کثترت منتاظرات
گزارش شدۀ وی در متون تاری ،و حدیث ،خود نشان از توان باالی جدل و بحث در اوست.

 .58فهرست کتب الشیعة و اصوله  ،ص.388
 .59رجال النجاشی ،ص.325
 .60بحوث فی الملل و النحل ،ج ،7ص.45
 .61رجال النجاشی ،ص.325
 .62نک :اختیار معرفة الرجال ،ص.185
 .63الکافی ،ج ،1ص ،171ح4؛ االرشاد ،ج ،2ص194؛ االحتجاج ،ج ،2ص364؛ کشف ال مه ،ج ،2ص.173
 .64اختیار معرفة الرجال ،ص.186
 .65الکافی ،ج ،1ص174؛ االحتجاج ،ج ،2ص.376
 .66الکافی ،ج ،5ص450؛ االختصاص ،ص109؛ االحتجاج ،ج ،2ص148؛ اختیتار معرفتة الرجتال ،ص190 - 185؛ اصتل الشتیعة و اصتولها ،ص140؛
تاری ،االسالم و وفیات المشاهیر و االعالم ،ج ،11ص.183
 .67االحتجاج ،ج ،2ص143؛ شرح االخبار ،ج ،2ص.227
 .68اختیار معرفة الرجال ،ص.187
 .69همان ،ص.190
 .70القواعد و الفوائد ،ج ،2ص.100

فرقۀ شیطانیّه

در برخی کتب تاری ،و ملل و نحل ،نام فرقه هایی به چش می خورد که به برخی از بزرگتان شتیعه نستبت داده

شده است ،ولی مستند و شواهدی پذیرفتنی که ثابت کند این فرق ،برساخته یا حتی مربوط بته آن هاستت وجتود
ندارد .از جمله آن فرقه ها ،فرقۀ شیطانیّه است که به محمّد بن نعمان مؤمن الطّاق (شتیطان الطّتاق) نستبت داده
اند.

مرزوی (م562ق) _ از تاری ،نگاران اهتل ستنّت _ در کتتاب االنستاب ،فرقتة شتیطانیّه را بته متؤمن الطتاق و

تعدادی از غالت شیعه نسبت داده و می گوید که آن ها به شیطانیّه معرو شده اند .در ادامه برختی مستائل را از

عقاید آن ها برمی شمرد که در ظاهر درست نیست.
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ابوالمظفر اسفراینی (م471ق) فرقۀ شیطانیّه را به پیروان محمّد بن علی بن نعمان الرافضی نسبت متی دهتد و

می گوید« :او کسی است که به او لقب شیطان الطاق داده اند و او دربارۀ امامت ،مذهبی قطعی دارد» .سپس متی
گوید« :آن ها معتقدند خداوند پیش از به وجود آمدن شر ،از وجود آن آگاه نبوده است» .وی این عقیتده را نیتز بته
هشام بن حک نسبت داده و می گوید« :این دو نفر در بسیاری از بدعت ها ه عقیده اند» .در ادامه از چنتد فرقتۀ

دیگر همچون زیدیه و کیسانیه نام می برد و همگی را جزو فرق امامیّه می شمرد.
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محمّد بن عبدالکری شهرستانی نیز شیطانیه را به مؤمن الطاق منتسب کرده است.
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نویسندۀ کتاب فرهنگ فرق اسالمی ،از فرقه ای به نام «نعمانیّه» نام متی بترد و آن را بته ابتوجعفر محمتد بتن

نعمان احول _ معرو به مؤمن الطاق _ نسبت می دهد .از ظاهر عبارت وی چنین برمی آید کته نعمانیته همتان

شیطانیه است .او از اشعری نقل می کند:

شیطانیه پنداشتند خداى عال در نفس خود جاهل نیست ،اما عال به اشیاء استت و آن هتا را تقتدیر و اراده متی
کند و پیش از آن که آن ها را تقدیر و اراده کند به آن ها عل نداشته است.

همچنین به نقل از شهرستانی می نویسد:
مؤمن الطاق گفت :خداوند نورى از نورها به صورت آدمی استت .از کتبتی که نعمتان تتألیف کرد «افعتل و ال
تفعل» است و در آن کتاب گوید :فرقه هاى بزر عال چهارنتد؛ قدریته (معتزلته) ،ختوارج ،عامته (ستفیان) و
شیعه و فرقه شیعه همان فرقه ناجیه است.

از عبدالقاهر ب دادى نیز چنین نقل می کند:
مؤمن الطاق رشته امامت را از علی به فرزندش موسی بن جعفر کشتانید و از قطعیته بتود و بتا هشتام بتن
سال جوالیقی که گفت :افعال بندگان اجسام اند و بنده را شاید که از وى جس سر زند انباز شد74.

برخی نویسندگان متأخر نیز با نام بردن از این فرقه ،آن را به مؤمن الطاق نسبت داده اند؛ امتا آن را از فِترقِ معتزلته
برشمرده و در ادامه مؤمن الطاق را از غالت شیعه دانسته اند که در این متون ،تناقضی آشکار به چش می خورد75.
روشن است که تمامی این اتهاماتِ منسوب شده به شیعۀ امامیّه ،همگی بدون دلیل و باطل است .شیعه نه تنها بته
هیچ یک از این خرافات معتقد نیست ،بلکه باورمندان به آن ها را از بدعت گتذاران متی دانتد؛ چته رستد بته ایتن کته
افرادی بزر همچون هشام بن حک و مؤمن الطاق بخواهند روی این سخنان پافشاری کنند و بر این سخنان باطل،
 .71االنساب ،ج ،3ص.501
 .72التبصیر فی الدین ،ص.35
 .73الملل و النحل ،ج ،1ص.186
 .74فرهنگ فرق اسالمی ،ص.446
 .75تاری ،عل کالم در ایران و جهان ،ص119؛ االعالم ،ج ،6ص.271

فرقه ای جدید بنا نمایند.
در میان آثار بزرگان شیعه در رجال ،تراج و تاری ،،هیچ نامی از این فرقه به چش نمی خورد .نویسندگانی که ایتن
اتهامات را به مؤمن الطاق نسبت می دهند ،هیچ مستندی دال بر وجود این فرق و انتساب آن بته متؤمن الطتاق ارائته
نکرده اند و این خود دلیلی بر واهی بودن این اتهامات و تخریب وجهه پرنفوذ آنان است .افزون بر این ،کسانی که این
انتساب را طرح می کنند ،از قرن پنج و شش به بعد می زیستند و با زمان مؤمن الطاق حدود سه قرن فاصتله داشتته
اند؛ در حالی که در متون پیش از قرن پنج و شش  ،نشانه هایی مبنی بر وجود چنین فرقه هایی یافتت نمتی شتود و
ادعاهای مطرح شده در متون پس از قرن شش نیز بدون مستند و مدرک اند و به منابع متقدم ارجاع نمی دهند.

د) گونه شناسی روایات
روایاتِ گزارش شده از مؤمن الطاق ،در گونه های مختلف علمی است .او به جز مناظرات ،راویِ حتدود هفتتاد

روایت در کتب اربعه است که در گونه های روایات فقهی ،تفسیری ،کالمی و اخالقی هستتند .در روایتات فقهتی
ابحاثی همچون طهارت ،صالت ،خمس ،نکاح ،صوم ،زکات ،اجاره ،جهتاد ،حت و ارث بته چشت متی ختورد؛

موضوعاتی مانند حب و ب ض خداوند ،پیامبران پیشین ،فرق بین رستول و نبتی ،قترآن ،امامتت ،ایمتان و کفتر،
شیطان ،معاد ،شیعیان ،شفاعت ،سؤال از عال و ...نیز از محورهای مه روایات تفسیری و کالمتی محمتد بتن
علی بن نعمان است 76.افزون بر آن که در متون تاریخی ،مستنداتی دالّ بتر انحرافتات فکتری و عقیتدتی متؤمن
الطاق یافت نشده است ،بررسی روایات منقول از وی نشان می دهد که در روایات او نیز هیچ رد پایی از اتهامتات
و سخنانی که برخی از اهل سنّت به او نسبت داده اند وجود ندارد.
نتیجه
محمد بن علی بن نعمان معرو به مؤمن الطاق ،از راویان جلیل القدر و ثقه شیعه به شمار می رود .او در فتن

مناظره ،صاحب دانشی عمیق و برخوردار از قدرت و تبحّر بود .وی از اصحاب امام باقر و امام صادق

بتود و از

این دو امام همام ،روایات نقل کرده است .بنابر یک گزارش ،او در اواخر عمر ،توفیق درک زمان امام کتاظ

نیز داشت .به دلیل مهارت در کار صرافی و تشخی
بحث با دشمنان اهل بیت

را

طتالی مرغتوب از نتامرغوب و همچنتین قتدرت علمتی در

 ،به او لقب شیطان الطاق داده شد .بتر استا

قترائن موجتود ،ایتن لقتب از ستوی

دشمنان به وی داده شده است که شخصیت دینی و علمی اش تحت الشعاع قرار گیترد .در مقابتل ،شتیعیان او را

«مؤمن الطاق» نامیدند .در منابع روایی معتبر شیعه ،روایات و مناظرات او گزارش شده است.
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