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ارزيابى راهكارهاى حل تعارض در گزارشهاى جرح و تعديل يونس بن
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امیرى9

)تاریخ دریافت -31/09/50 :تاریخ پذیرش) 31/08/49 :

چكيده
یونس بن عبدالرحمان از برجستگان اصـحا امامـان و مشـایخ حـدی امامیـ
است .در منابع ،عالوه بر گزارشهای فراوان مدح یونس ،گزارشهـای جـرح نیـز
دربارۀ او نقل شده است .در حل تعارض این دو دست از گزارشها ،رویكردهـای
چون مردود دانستن گزارشهای جرح ب دلیل ضعف سند ،توجی آنها با حمل
بر تقی و جرح مصلحت و یا جعل دانستن برخـ از آنهـا از سـوی برخـ از
رجالیون ارائ شده است .مقالۀ حاضر ب بررس علتهای گوناگون اختالف نظـر
دربارۀ یونس بن عبدالرحمان مـ پـردازد و هـدف آن شناسـای و سـاماندهـ
شاخصهای عالوه بر وثاقت ،عدالت و مقام علم  ،ب منظور افزایش امكان فهـم
جایگاه مشایخ چون یونس است؛ از جمل شاخصهای ماننـد :فضـای دینـ ،
فرهنگ و علم ك مطالب در آن ارائ و عرض شده ،اوضاع اجتماع و سیاس
و نسبت آن ب طور خاص با یك راوی ،انگیزههای شخص و فرق ای برای قـدح
و ایجاد بدبین دربارهی یك راوی.
كليدواژههاا :اخـتالف دیـدگاه هـای كالمـ  ،اصـحا امامیـ  ،جـرح و تعـدیل ،یـونس بـن
عبدالرحمان.

 .4استاد گروه علوم قرآن و حدی دانشگاه تهران.
 .5دانشیار بنیاد دائرۀ المعارف اسالم .
 .9نویسندۀ مسئول ،دانشجوی دكتری علوم قرآن و حدی دانشگاه تهرانEmail: mmamiri@ut.ac.ir .
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 .۱طرح مسئله
یك از مسائل مهم در تاریخ حدی شیع  ،اختالف دیدگاه دربـارۀ برخـ از برجسـتگان
مشایخ امامی بوده است .از نمون های آن ،اختالف دیدگاه دربارۀ یونس بن عبـدالرحمان،
از اصحا امام كاظم(ع) و امام رضا(ع) است بـ طـوری كـ برخـ از مشـایخ حـدی بـ
خصوص برخ از مشایخ حدی قم با او اختالف دیدگاه جدی داشتند و در مقابل ،شمار
دیگری از مشایخ اصحا امامی در دفاع از او اهتمام تام ورزیدند .این مواجهـۀ دوگانـ
از سوی دو گروه از مشایخ یك مذهب ك بـا انگیـزۀ حراسـت از تعـالیم امامـان صـور
م گرفت ،این پرسش را پیش م كشد ك علت واقع چنین برخوردهای دربارۀ برخـ
از برجستگان مشایخ امامی چیست.
یك از این شخصیتها ك تمركز تحقیـ حاضـر بـر روی جایگـاه او و علـت برخـ
اختالف دیدگاههای ب وجود آمده دربارۀ اوسـت و در عـین حـال ،نـزد اصـحا ائمـ (ع)
دارای مرتبت بلند بوده ،یونس بن عبدالرحمان است .اهمیت شخصیت یونس بـ دلیـل
آن است ك او نمایندۀ برجست و ادام دهندۀ دیدگاههـای كالمـ و فكـری هشـام بـن
حكم است ك اندیشۀ وی گاه ب صور اختالف دیدگاه با جریانهای دیگر امامی تلقـ
م شد .یونس ،شاگرد هشام بن حكم و نمایندۀ مكتب فكری بغداد ،در زمـان در بغـداد
حضور داشت ك دورۀ شكلگیری مذهب امامی بود .همچنین وی در حمایـت از امامـت
امام رضا(ع) و تثبیت آن در میان شیعیان و مبارزۀ جدی با فرقـۀ واقفـ در دورۀ حسـا
شكل گیری و نشر عقیدۀ وقف پس از شهاد امام هفتم(ع) و آغاز امامـت امـام هشـتم(ع)
نقش كلیدی داشت .با وجود این ،نگاه كلى ب منابع ،حاكى از جبه گیـرىهـاى جـدى
علی او از سوى برخى افراد از جمل برخى از مشایخ حدی قم اسـت بـ طـورى كـ در
مقابلِ كسانى ك علی او موضعگیرى كردهاند ،از سوى ائم (ع) ب او دستور داده مىشـود
تا نزد چنـین افـراد ى از بیـان چیزهـایى كـ ظرفیـت تحمـل آن را ندارنـد ،خـوددارى
كند[ ،41ج ،5ص 185 ، 184و .]189
پژوهش حاضر ،با هدف شناسای و سامانده شاخصهای عالوه بر وثاقت ،عـدالت
و مقام علم برای افزایش امكان فهم جایگاه راویان ،ب بررس علتهای اختالف دیـدگاه
دربارۀ یونس بن عبدالرحمان م پردازد .از جملۀ این شاخصها م توان ب مواردی چـون
«فضای دین  ،فرهنگ و علم ك مطالب در آن فضا ارائ و عرض شده است»« ،اوضـاع
اجتماع و سیاس و نسبت آن ب طور خاص با یك راوی» و «وجود انگیزههای شخص
و فرق ای برای قدح یك راوی و ایجاد بدبین دربارۀ او» اشاره كرد.
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 .۲يونس بن عبدالرحمان در يك نگاه
ابومحمد یونس بـن عبـدالرحمان مـول آلیقطـین یكـ از مشـهورترین دانشـمندان و
شخصیت های علم شیع در قرن دوم و اوایل قرن سوم هجری است .یونس از اصـحا
امــام كــاظم(ع) و امــام رضــا(ع) [ ،42ص 912و 928؛  ،52ص ]112و از روا و مشــایخ
حدی و از فقیهان از اصحا ائم (ع) و نیز از متكلمان در میان اصحا بود.
در خصوص جایگاه یونس بن عبدالرحمان در میان اصحا امامان م توان ب گزارش
نجاش دربارۀ او اشاره كرد ك از وی با عبار «كان وجهاً فـ اصـحابنا ،متقـدماً عظـیم
المنزلۀ» یاد م كند و م گوید امام رضا(ع) ب افراد توصی م كرد در اخذ علم و فتـوا بـ
یونس بن عبدالرحمان مراجعـ كننـد ،52[ 4ص .]112نجاشـ همچنـین توصـیۀ امـام
رضا(ع) را ب عبدالعزیز بن المهتدی دربارۀ ثق بودن یونس بن عبدالرحمان و اینك معـالم
دین خود را از او فرا گیرد ،جایگاه بسیار رفیع برای یونس م داند[ 5همان ،ص.]111
توج سران واقفـ بـ یـونس بـن عبـدالرحمان بـرای جلـب حمایـت او بـر اسـا
گزارشهای موجود در منابع [ ،41ج ،5ص182؛  ،48ص ]21نشان م دهد ك یونس در
میان اصحا ائم (ع) از جهت موقعیت و نیز حت از جهت موضعگیریهایش شخصـیت
قابل توج و با اهمیت بود و وزن ای در میان آنان ب شمار م رفت.
یونس بن عبدالرحمان همچنین در میان روا شیع از اصـحا اجمـاع بـود (طبقـۀ
سوم از اصحا اجماع) و بر اسا گزارش كش  ،همـراه بـا صـفوان بـن یحیـ از سـایر
فقهای طبقۀ سـوم از اصـحا اجمـاع ،دانشـمندتر بـود ،41[ 9ج ،5ص .]894-890وی
همچنین از صاحبان تصنیف در میان اصحا ائم (ع) بود .نجاش در كتا فهرست خـود
حدود س و س كتا از تألیفا او را نام برده است ،52[ .ص ]118-111جایگاه فقهـ
یونس بن عبدالرحمان ب گون ای بود ك از فقهای صاحب نظر در میان اصحا ائم (ع) ب
شمار م آمد ب طوری ك در كتا های فقه در حكم برخ مسائل تصریح شـده اسـت
ك فالن حكم ،نظر فقه (مذهب) یونس بن عبد الرحمن در آن مسئل است[ .ب عنـوان
نمون نك ،44 :ج ،1ص110-198؛  ،49ج ،5ص938؛  ،99ج ،1ص.]91
از نظر جنبۀ كالم  ،نیز دیدگاههای كالم یونس در مسائل چون :مسئلۀ استطاعت
 .4و كان الرضا(ع) یشیر إلی ف العلم و الفتیا.
 ... .5و هذه منزلۀ عظیمۀ.
 .9و أفق هؤالء یونس بن عبد الرحمن و صفوان بن یحیى.
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برای مكلّف ،مسالۀ اكتساب بودن یا اكتسـاب نبـودن معرفـت ،مسـئلۀ تعبیـر «شـ ء ال
كاألشیاء» دربارۀ خدا ،مسئلۀ جواز استنباط در شریعت برای پیامبر و امام ،مسـئلۀ خلـ
شدن هماكنون بهشت و جهنم ،برخ موضعگیریهای جدی علی دیـدگاههـای كالمـ
یونس ،این مسئل ك یونس بن عبدالرحمان ب عنوان نماینـدۀ برجسـتۀ فكـری دیـدگاه
هشام بن حكم مطرح بوده است ،گزارشهای مؤلفان كتا های ملل و نحل چ از شـیع
و چ از سن از دیدگاههای كالم یونس بن عبدالرحمان ب عنوان یك از دیـدگاههـای
كالم مطرح در شیع  ،همگ نشان دهندۀ آن است ك یونس بن عبدالرحمان متكلمـ
مطرح و صاحبنظر در میان اصحا امامان بوده است4.
 .۳بررسى راهكار هاى مطرح شده در رفع تعارض گزارش هااى جارح و تعاديل
يونس بن عبدالرحمان
در حل تعارض گزارشهای مـدح و جـرح یـونس ،راهكـارهـای چـون :مـردود دانسـتن
گزارشهای جرح ب دلیل ضعف سند ،توجی گزارشهای جرح با حمل آنها بـر تقیـ و
جرح مصلحت یا جعل دانستن برخ از گزارشهای جـرح ،از سـوی برخـ از عالمـان
رجال ارائ شده است.
 .۱ .۳رفع تعارض از طريق بررسى سندى گزارشها
شهید ثان روایا قدح یونس بن عبدالرحمان را ك كش در رجال خود نقل كـرده ،بـ
جهت ضعف سند و مجهول بودن برخ از راویان در سند این گزارشها ،مـردود دانسـت
است ،50[ .ص ]4010همچنین صاحب كتا معجم رجال الحـدی بـر اسـا مبنـای
رجال خود ،تمام این روایا قدح را  -ب جز دو روایت ك در معیار «بررس روایـت از
طری بررس سندی» صحیح السند هستند -ب دلیل ضعف سند مردود دانست است5.
 .4در خصوص دیدگاههای كالم یونس بن عبدالرحمان ،ر.ك ،1 :فصلهای سوم و چهارم.
 .5صاحب كتا معجم رجال الحدی در بارۀ این دو روایت -ك در معیار بررس روایت از طری بررس
سندی ،صحیح السند هستند -م نویسد« :چاره ای نیست جز آنك علم این دو روایـت را بـ اهلـش
واگذار كرد .در عین حال ،با آنك این دو روایت صحیح السند اند ،روایا مدح یونس ب حـدی زیـاد
است ك از روایا مستفیض ب شمار م آیند و تعارض این دو روایت با آن هم روایا مدح ،خلل
در مدح یونس ایجاد نم كند؛ عالوه بر آنكـ فقهـا و اعـاظم امامیـ جاللـت و علـو مقـام یـونس را
پذیرفت اند ،ب گون ای ك یونس از اصحا اجماع شناخت شد .از این رو ،این دو روایـت در صـور
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در تایید این توجی م توان این نكت را در نظر داشت كـ بسـیاری از گـزارشهـای
مربوط ب یونس ،گزارشهای مدح او هستند و از جایگاه و مكانت واالی او نزد امامان(ع)
و اصحا امامان حكایت دارند و این روایا ب حدی زیاد اسـت كـ بـ عقیـدۀ صـاحب
كتا معجم رجال الحدی از روایا مستفیض ب شمار م آینـد [ ،41ج ،54ص ]552و
شاید ب همین دلیل بوده ك شهید ثان روایا قدح یونس بن عبدالرحمان را ب جهـت
ضعف سند و مجهول بودن برخ از راویان در سند این گزارشها ،مـردود دانسـت اسـت
[ ،50ص ]4010چنانك صاحب كتا قامو الرجال در موضعگیری شـاید دقیـ تـری
این روایا قدح را از نوع قدح مصلحت برخ از اصحا مانند هشـام بـن حكـم و زراره
دانست است و از نظر او روایا مدح یونس از روایا متواتر ب شـمار مـ آیـد و روایـا
قدح او شاذ و نادر است ،3[ .ج ،44ص]489
اما برای كس ك مبنای رجال ِ «بررس روایت ،تنهـا از طریـ بررسـ سـندی» را
كاف نم داند ،توجی كسان چون شهید ثان یا صاحب كتـا معجـم رجـال الحـدی
دربارۀ برخ از این گزارشها توجیه ناكاف خواهد بود ،عالوه بر آنك با توج ب وجود
مؤیدهای دیگر بر درست مضمون برخ از این گزارشها ،صدور چنین گزارشهـای بـا
توج ب فضای صدور آنها طبیع است و ب همین دلیل ،نم توان همۀ این گـزارشهـا
را تنها ب دلیل ضعف سند ،مردود دانست.
 .۲ .۳رفع تعارض از طريق حمل گزارشهاى جرح بر تقيه و جرح مصلحتى
صاحب كتا قامو الرجال ،روایا قدح یونس بن عبدالرحمان را از نوع قدح مصلحت
برخ از اصحا مانند هشام بن حكم و زراره دانست است ،3[ .ج ،44ص ]489در تایید
این توجی صاحب كتا قامو الرجال باید توج داشت ك بر اسا شواهد موجـود در
منابع ،وجود دیدگاه های مختلف در برخ مسائل در میان اصحا  ،بـ ویـژه در مسـائل
كالم  ،گاه بر اسا نظر خود ائم (ع) بوده اسـت و یكـ از اهـداف آن ،وجـود اظهـارا
متفاو و متهافت از اصحا برجست دربارۀ یك موضوع برای حفظ خود آنان و شـیعیان
بوده است .ب عنوان نمون  ،شیخ صـدو از امـام ابوالحسـن(ع) 4روایـت مـ كنـد كـ آن
پذیریش صدور آنها از معصوم(ع) ،مناف وثاقت ك مالك حجیت در روایت است ،نیسـتند» [،41
ج ،54ص.]552
 .4با توج ب آن ك كنیۀ ابوالحسن ب صور مطل بیان شده ظاهراً منظور ،امام كاظم(ع) است.
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حضر فرمود« :اختالف دیدگاه اصحا من برای شما موجب رحمت است» و در پاسـخ
ب علت اختالف دیدگاه اصحا فرمود« :این اختالف از سوی من است؛ زیرا اگر شـما بـر
یك مسالۀ واحد اتفا نظر داشت باشید ،توج دشمنان ب شما جلب م شـود و شـما را
خواهند كشت ،9[ ».ج ،5ص.]932
در گزارش دیگر ،امام باقر(ع) در پاسخ ب تعجـب زراره از ایـن كـ چـرا دربـارۀ یـك
سؤال ،ب دو سؤال كننده دو جوا متفاو داده است ،فرمود« :این مسـئل هـم موجـب
حفظ و بقای ماست و هم موجب حفظ و بقای شما زیرا اگر بر یـك مسـالۀ واحـد اتفـا
نظر داشتید ،دشمنان ب شما آسیب م رساندند ،9[ .ج ،5ص]932-932
اما در عین حال ،توجی صاحب كتا قامو الرجال دربارۀ گزارشهای جرح یونس،
در برخ موارد م تواند توجیه ناكاف ب نظر آید زیرا نكتۀ مهم ك دربـارۀ برخـ از
این گزارشها وجود دارد این است ك با توجـ بـ وجـود مؤیـدهای دیگـر بـر درسـت
مضمون آنها ،صدور چنین گزارشهای با توج ب فضای صدور آنهـا طبیعـ اسـت و
مسائل چون پاسخ مخاطب با توج ب فضای ذهن او و متناسب بـا سـؤال او ،نقـل بـ
معنا ،وجود مصالح ،معاریض و توری و  ...را نم توان در حل آنها نادیده گرفـت و همـۀ
آنها را تنها ب دلیل مصلحت بودن ،توجی كرد.
 .۳ .۳رفع تعارض از طريق جعلى دانستن برخى گزارشهاى جرح
وحید بهبهان در خصوص برخ از این گزارشها ،ماننـد گـزارش سـؤال یـونس دربـارۀ
رابطۀ ماهیت انسان با خدا ،4نشان های وجود جعل و وضع در این روایت را واضح دانست
است [ ،52ص ]921اما دقت در دو گزارش ك در این باره نقل شده است نشان م دهد
ك این دو گزارش ،با توج ب فضای صدور آن ،م تواند توجی پذیر باشند و نم توان بـ
طور قطع ،ب جعل بودن آنها حكم داد.

 .4در این باره دو گزارش از كش وجود دارد ك در یك از آنها امام ابوالحسن(ع) -ظاهرا امام رضا(ع) ،بـا
توج ب گزارش دیگر و وحد راویان -بر فاصل گرفتن كس ك معتقد ب مضـمون سـؤال یـونس
دربارۀ وجـود جوهریـت خداونـد در حضـر آدم(ع) باشـد از سـنت [ ،41ج ،5ص ] 182-182و در
دیگری ،امام رضا(ع) بر زندی دانستن كس ك معتقد ب مضمون سؤال یونس دربارۀ وجود جوهریت
خداوند در حضر آدم(ع) باشد [ ،41ج ،5ص ،] 181نظر دادهاند.
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 .۴راهكارهای پژوهش حاضر برای رفع تعارض در گزارشهای جارح ياونس بان
عبدالرحمان
بر اسا بررس های پژوهش حاضر ،س مسئلۀ توج ب فضای صدور برخ گزارشهـای
جرح و عوامل تاثیرگذار در آن ،توج ب اصول و قواعد فق الحدی (معـاریض و توریـ ) و
توج ب نقل ب معنا در برخ گـزارشهـای جـرح ،از مـوارد مهـم و تاثیرگـذار در رفـع
تعارض در گزارشهای جرح یونس بن عبدالرحمان هستند.
 .۱ .۴توجه به فضاى صدور برخى گزارشهاى جرح و عوامل أثرگذار در آن
در بررس نقش فضای صدور برخ گزارشهای جرح ،عوامل چون اخـتالف دیـدگاه در
منهجهای حدیث  ،اختالف دیدگاه در مسائل كالمـ  ،گسـتردگ میـزان شـایعا علیـ
برخ مشایخ ،محیط مورد مـراودۀ جـارح یـا گزارشـگر جـرح ،انگیـزه هـای فرقـ ای در
گستراندن فضای مخالفت با مشایخ امامی (فرقۀ واقف ) ،شتا زدگـ در جـرح ،واقعیـت
جامع شناخت وجود سطوح مختلف در افراد جامع و اختالف دیدگاه ناش از باز بـودن
فضای مباحثا علم برای اصحا  ،از عوامل تاثیرگـذار در نقـش فضـای صـدور برخـ
گزارشهای جرح ب شمار م آیند.

 .4 .4 .1تأثیر اختالف دیدگاه در منهجهاى حدیثى
بر اسا گزارشهای موجود در منابع ،دو مشخص را م توان در خصوص مـنهج یـونس
بن عبدالرحمان در پذیرش روایا  ،ذكر كـرد :نخسـت سـختگیـری شـدید یـونس بـن
عبدالرحمان در پذیرش روایا و شد اهتمام او نسبت ب تعیین صحت یا سقم روایـا
و كتب و جداسازی احادی سقیم از احادی صـحیح و حساسـیت و سـختگیـری او در
این باره ،41[ .ج ،5ص ]134-183و دیگری شـرط نبـودن سماع(شـنیدن مسـتقیم) در
روایت از یك راوی از نظر یونس بن عبدالرحمان4.
ممكن است با توج ب سختگیری شدید یونس بن عبدالرحمان در پذیرش روایـا
و اهتمام شدید او ب عرضۀ مكتوبا حدیث اصحا بر امام رضا(ع) برای تعیین صحت یا
 .4بر اسا گزارش كش  ،علت مخالفت یعقو بن یزید انباری  -استاد برخ از مشایخ حدی قم  -بـا
یونس بن عبدالرحمان ،شرط نبودن سماع و شنیدن مستقیم در روایت از یك راوی از نظر یونس بن
عبدالرحمان بوده است [ ،41ج ،5ص ،182رقم.]312
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عدم صحت آن ها و نیز تالیف كتـا علـل الحـدی و بیـان مبناهـای خـود در آن ،ایـن
احتمال وجود داشت باشد ك عملكردی این چنـین از سـوی یـونس ،یعقـو بـن یزیـد
انباری  -استاد برخ از مشایخ حدی قم  -را ب واكنش واداشت تا این ایـراد را متوجـ
یونس كنند ك سماع مستقیم را در نقل روایت شرط نم داند و ب همین دلیـل علیـ او
موضع بگیرد .همچنین با توج ب اختالف در دیـدگاههـای كالمـ و نیـز سـختگیـری
یونس بن عبدالرحمان در پذیرش روایا  ،جای این احتمال وجود كـ برخـ از روایـا
مورد پذیرش مشایخ قم ،از دیدگاه یونس بن عبدالرحمان مورد پـذیرش نبـوده و همـین
مسئل موجب بروز دیدگاه منف برخ مشایخ ،مانند مشایخ قم نسبت ب او شده باشد4.

 .5 .4 .1تأثیر اختالف دیدگاه در مسائل

كالمى5

 . 4وحید بهبهان در كتا تعلیقۀ عل منهج المقال ،این نظر مجلس اول را پذیرفتـ اسـت كـ طعـن
قمیون ←بر یونس ،ب دلیل اجتهاد او در اخبار و روایا بوده است [ ،52ص.]921
 .5در اینجا ممكن است این مسئل مطرح شود ك همانگون ك اخـتالف دیـدگاه در مسـائل كالمـ در
جرح یونس تأثیر داشت  ،موافقت با دیدگاههای كالم یونس نیز در مدح او اثر داشت است اما نكتۀ
مهم ك باید توج داشت این است ك گزارش جرح كـ از امـام دربـارۀ كسـ نقـل مـ شـود،
م تواند با گزارش مدح ك از امام دربارۀ كس نقل م شود ،تا حدودی در این خصـوص متفـاو
باشد (باید توج داشت ك در این خصوص مدح از سوی امام مهم است ن ب عنوان مثـال گـزارش
مدح اینگون ك « :فضل بن شاذان ،محمد بن عیس بن عبید یقطین را بسیار دوست م داشت و از
او ستایش م كرد» .در گزارش مدح از سوی امام(ع) ،نهایت آن است ك این گون گزارشهـا تنهـا از
كسان نقل م شود ك در مسائل اعتقادی و كالم با كس كـ از سـوی امـام(ع) مـورد مـدح قـرار
گرفت است ،دیدگاه مواف داشت اند و كسان ك در مسائل اعتقادی و كالم با او اخـتالف دیـدگاه
داشتند ،در قبال این دست از گزارشها سكو م كردند و از نقـل آن خـودداری مـ ورزیدنـد .بـ
عنوان مثال ممكن است كس مانند عل بن مهزیار اهوازی دربارۀ یـونس بـن عبـدالرحمان تردیـد
داشت باشد و با آنك گزارش مدح یونس از سوی امام(ع) را شنیده ،تا زمان ك وضعیت یونس بـرای
او مشخص نشود ،از نقل گزارش های اینگون دربـارۀ او خـودداری ورزد .در گـزارش جـرح از سـوی
امام(ع) بر خالف گزارش مدح ،پارامترهای مختلف ممكن است دخیل باشند .ممكن است این جرح،
ـ ب دلیل وجود مشكل در كس ك مورد جرح قرار گرفت  -جرح واقع باشـد و ممكـن اسـت ایـن
جرح ،جرح مصلحت و بر اسا مصالح چون تقی و حفظ شخص مورد جـرح باشـد .در چنـین
جرح ممكن است پاسخ و بیان امام با توج فضای ك مخاطب با آن مراوده دارد و سـطح درك و
فهم او و نیز نوع دیدگاه و ذهنیت ك دربارۀ شخص مورد جرح دارد و متناسـب بـا آن بیـان شـده
باشد و از نوع معاریض و توری ب شمار آید ب طوری ك راوی ب گون ای دیگر از آن برداشت كنـد.
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در این باره م توان بر اسا گزارشهای موجـود در منـابع ،بـ اخـتالف دیـدگاه میـان
یونس بن عبدالرحمان با دیگر اصحا در برخ مسائل كالم اشاره كرد؛ مسائل مانند:
مسـئلۀ اســتطاعت بــرای مكلّــف [ ،41ج ،4ص ،]928-921مسـئلۀ اكتســاب بــودن یــا
اكتساب نبودن معرفت [ ،45ص111؛  ،59ج ،12ص ،]991مسئلۀ تشـبی و جسـمانیت
دربــارۀ خــدا [ ،5ص925؛  ،8ص11-12؛  ،41ج ،5ص ،182-182رقــم 315؛ همــان،
ص ،181رقم313؛  ،43ج ،9ص ،]584مسئلۀ مخلو یا غیـر مخلـو بـودن كـالم خـدا
[ ،41ج ،5ص ،]181مسئلۀ امامت امام نابالغ [ ،2ص33-32؛  ،59ص988؛ همان ،ج،20
ص ،]33مسئلۀ جواز استنباط در شریعت بـرای پیـامبر و امـام [ ،2ص ،]33-32مسـئلۀ
تسلیم در برابر امام در موضوع ورود امام رضا(ع) بـ دسـتگاه خالفـت عباسـ [ ،41ج،5
ص 182و  ]188و مسئلۀ خل شـدن هـم اكنـون بهشـت و جهـنم [ ،41ج ،5ص،182
رقم 391و  .]310همچنین یك از علتهای برخ از اختالفها با یونس ،ارتبـاط وی بـا
هشام بن حكم است ب ویژه آنك در اختالف دیدگاههای كالم میـان اصـحا امامـان،
یونس بن عبدالرحمان ب عنوان نمایندۀ برجستۀ فكری دیدگاه هشـام بـن حكـم مطـرح
است 4.ب همین جهت طبیع است ك در اختالف دیدگاههـای كالمـ میـان برخـ از
همچنین ممكن است نقل ب معنا نیز در كیفیت روایت آن گزارش دخیل بوده و از آن جرح فهمیده
شود .چنین محدودیتهای اصوالً در گزارشهای جرح مطرح است ،ن در گزارشهای مدح.
 .4ب عنوان نمون  ،بر اسا گزارش كش  ،یونس بن عبدالرحمان جانشین هشام بن حكم و محمـد بـن
خلیل سكاك جانشین یونس بن عبدالرحمان در رد بر مخالفان بود [ ،41ص ]848و نیز كش پـس
از گزارش مخالفت عل بن حدید با یونس بن عبدالرحمان ب این مسئل اشاره م كند ك علـ بـن
حدید چون با محیط مراوده داشت ك در ظاهر مجبور بود از بیـان واقعیـت اعتقـاد خـود دربـارۀ
یونس بـن عبـدالرحمان و نیـز هشـام بـن حكـم خـوداری ورزد ،در ظـاهر از مخالفـان یـونس بـن
عبدالرحمان بود اما در باطن ب هشام [بن حكم] و یونس بن عبدالرحمان گرایش داشـت [ ،41ج،5
ص .]181همچنین بر اسا گزارش نجاش  ،كتا مثالب هشام و یونس و كتا الرد عل عل ّ بن
إبراهیم بن هاشم ف معن هشام و یونس از تألیفا سعد بن عبداهلل األشعری القمـ  -از مخالفـان
یونس بن عبدالرحمان  ،52[ -صص ]418-411و رسالۀ ف معن هشام و یونس از تألیفـا علـ
بن ابراهیم قم  -از موافقان یونس بن عبدالرحمان  -است [ ،52ص ]520ك در واقع رد بر كتـا
مثالب هشام و یونس و دفاع از آنها است [ ،43ج ،40ص 545-544؛ همان ،ج ،43ص .]12نمونـۀ
دیگر ،سؤال امام رضا(ع) از احمد بن محمد بن اب نصر بزنط است ك ك چرا با طرفداران هشام بن
حكم در مسئلۀ توحید(تشبی و جسمانیت) اختالف دارند و احمد بن محمد بن اب نصـر بزنطـ در
پاسخ ب آن حضر عرض كرد ما دربارۀ خداوند ب صور اعتقاد داریم (همان اعتقاد هشام بن سالم
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اصحا امامان با هشام بن حكم و مخالفت بـا دیـدگاه او ،یـونس بـن عبـدالرحمان نیـز
همواره در نوك پیكان قرار داشت باشد .البت باید توج داشت كـ عوامـل دیگـر ماننـد
عوامل اجتماع نیز در زمین سازی برای بروز بیشتر اختالف دیدگاه های كالم أثرگـذار
بودهاند[ .در خصوص تحلیلهای تفصیل مربوط ب بح اختالف دیدگاه میان یونس بن
عبدالرحمان با دیگر اصحا در برخ مسائل كالم  ،ر.ك ،1 :فصلهای 9و ]1

 .9 .4 .1تأثیر گستردگى میزان شایعا علی برخى مشایخ
برای مشخص شدن تصویر دقی فضای مخالفت با یونس بن عبـدالرحمان و گسـتردگ
شایعا علی او ك گاه موجب ب وجود آمـدن تردیـدهـای مقطعـ دربـارۀ او در میـان
برخ از شیعیان م شد و ب همین دلیل ،این انگیزه را ب وجود م آورد تا بـرای كشـف
واقعیت مطلب ،نظر امام(ع) را دربارۀ او جویا شوند ،م توان ب نمون ای چـون عبـدالعزیـز
بن المهتدی اشعری قم  -فضل بن شاذان او را بهترین فرد از اهـال قـم معرفـ كـرده
است [ ،41ج ،5ص - ]113اشاره كرد كـ از خـواص اصـحا امـام رضـا(ع) و وكیـل آن
حضر بود .بر اسا گزارش كش  ،وی از امام رضـا(ع) پرسـید بـ دلیـل آنكـ بـرای او
مسیر نیست همیش خدمت آن حضر برسد ،معالم دین خود را از چ كس بیـاموزد و
امام رضا(ع) ب او توصی كرد ك معالم دینش را از یونس بـن عبـد الرحمـان فـراگیـرد.
[ ،41ج ،5ص ]113اما فضای مخالفت با یونس بن عبدالرحمان در محیط قم و تـأثیر آن
در او ب گون ای بود ك وی با وجود تأیید مطل یونس بـن عبـدالرحمان از سـوی امـام
رضا(ع) و توصیۀ آن حضر ب او دربارۀ اخذ معالم دینش از یونس بن عبدالرحمان ،پـس
از شهاد امام رضا(ع) با نوشتن نام ای ب امام جواد(ع) ،نظر ایشـان را دربـارۀ یـونس بـن
عبدالرحمان جویا م شود و امام جواد(ع) ضمن تأیید یونس بن عبدالرحمان ب عبدالعزیز
توصی م فرماید كـ تحـت تـأثیر دیـدگاههـای اهـل شـهرش(قـم) دربـارۀ یـونس بـن
عبدالرحمان قرار نگیرد و از مخالفت آنان در این باره نگران نباشد[ .همان ،ص]189
برای روشنتر شدن فضای مخالفت با یونس بن عبدالرحمان در محیط قم م توان ب
این نكت توج كرد ك از هفده گزارش جرح یونس بن عبـدالرحمان ،بیشـترین گـزارش
( 3گزارش)  -همانگون ك در نمودار زیر نشان داده شده است – از طریـ یعقـو بـن
جوالیق ) و هشام بن حكم جسم بودن خدا را نف مـ كنـد .امـام(ع) بـ او فرمـود ایـن اعتقـاد او
اعتقادی تشبیه است و از او م خواهد ك از این اعتقاد خویش دست بردارد [ ،54ج ،4ص.]50
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یزید انباری -از مخالفان یونس بن عبدالرحمان و مؤلف كتا الطعـن علـ یـونس [،52
ص ]120و استاد و شیخ حدی عدهای از مشایخ حـدی قـم ماننـد سـعد بـن عبـداهلل
األشعری القم  ،أحمد بن محمد بن عیسى األشعری القم  ،عبد اهلل بن جعفر الحمیـری
القم  ،محمد بن الحسن الصَـفّار القمـ  ،محمـد بـن یحیـ العطـار القمـ [ ،41ج،54
ص - ]423نقــل شــده اســت .همچنــین بیشــترین گزارش ـ ك ـ در آنهــا یــونس بــن
عبدالرحمان جرح شده است ( 3گزارش) ،از طری عل بن محمد قم نقل شده است.

نمودار  .4شبكۀ راویان گزارشهای جرح یونس بن عبدالرحمان

4

 .4در این نمودار مسیر « :محمد بن مسعود > عل بن محمد > محمد ابن أحمد > یعقو بن یزیـد >
رجل من أصحابنا > صفوان بن یحی و ابن سنان» و نیز مسیر« :عل بن محمد > محمد بن أحمد
> العبا بن معروف > أب محمد الحجال > بعض أصحابنا» ،ب این دلیـل بـ صـور خـطچـین
نشان داده شده است ك دو گزارش ك با این دو سند نقل شدهانـد ،در شـمار گـزارشهـای جـرح
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ب عنوان نمون ای دیگر م توان ب سؤال ابوهاشم جعفری(ابو هاشم داوود بن القاسـم
الجعفری) از امام جواد(ع) دربارۀ یونس و تأیید یونس از سوی آن حضر اشاره كـرد كـ
ابوهاشم جعفری در حال نظر امام جواد(ع) را دربارۀ یونس بن عبدالرحمان جویا م شود
ك بر اسا تصریح خودش ،حداقل در زمـان سـؤال از امـام(ع) حتـ خـود یـونس بـن
عبدالرحمان را ب درست نم شناخت و ب صِرف اینكـ مخالفـتهـای دربـارۀ شـخص
یونسنام  -ك حت نم دانست این یونس فرزند كیست  -وجود دارد ،در صـدد جویـا
شدن نظر امام(ع) دربارۀ او برآمد ،41[ .ج ،5ص ،185رقم]352
اگر این گزارش را با مسائل چون :سؤال از امام كاظم(ع) در این باره ك آیا جایز است
ب كسان ك ب معتقدا یـونس بـن عبـدالرحمان اعتقـاد دارنـد ،زكـا داد [ ،41ج،5
ص ،]181-189توصیۀ امام كاظم(ع) ب یونس بن عبدالرحمان بـ مـدارا بـا كسـان كـ
سخن او برای آنان غیر قابل تحمل است و اهمیت ندادن ب سخنان آنان دربـارۀ او [،41
ج ،5ص ]189-185؛ توصیۀ امام رضا(ع) ب یونس بن عبدالرحمان ك از بدگوی مـردم و
گفتۀ آنان دربارۀ او ناراحت نباشد زیرا اعتقـاد او اعتقـاد صـحیح اسـت و امـامش از او
راض است و نیز توصیۀ آن حضر ب او ك با مردم تنها در همان حد و اندازهای ك بـا
آن آشنا هستند ،سخن بگوید [ ،41ج ،5صص ،]185-184توصیۀ امام رضا(ع) بـ یـونس
ب مدارا با آنان ك از او بدگوی م كردند ب دلیل آنك عقلهایشان در حدی اسـت كـ
كشش بیش از این مقدار را ندارد [ ،41ج ،5ص ،]189توصیۀ امام جواد(ع) بـ عبـدالعزیز
بن المهتدی قم در دوست داشتن یـونس بـن عبـدالرحمان و رحمـت فرسـتادن بـر او
اگرچ اهل شَهرش (قم) در ایـن بـاره بـا او مخالفـت ورزنـد [ ،41ج ،5ص ،]189تأییـد
یونس بن عبدالرحمان توسط هشـام المشـرق و بیـان مطابقـت معتقـدا او بـا بیانـا
امامان(ع) ،در پاسخ ب انتقادهای بصریون از معتقدا او [ ،41ج ،5ص ،]181توب كـردن
و استغفار احمد ابن محمد بن عیسـ اشـعری قمـ از بـدگوی نسـبت بـ یـونس بـن
عبدالرحمان[ ،41ج ،5ص ،]181در نظر بگیریم ،این گزارش ب خوب نشان م دهد كـ
حجم عمدهای از مخالفت ها با یونس بن عبدالرحمان بر اسا شایعات بوده است ك در
اینجا و آنجا دربارۀ او نقل م شد.
یونس بیان شده است ،در حال ك بررس فضای صدور این دو گزارش نشان م دهـد كـ ایـن دو
گزارش ب ← یونس بن عبدالرحمان مربوط نیست[ .در این باره ر.ك ،1 :فصـل چهـارم ،ص 401و
]408
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ب نظر م رسد ب دلیل گسترده بودن حجم این شایعا علی یونس بن عبدالرحمان
بوده است ك ب او چنین گزارش دادند ك « :إنّ كثیراً من هذه العصـابۀ یقعـون فیـك و
یــذكرونك بغیــر الجمیــل» و یــونس نیــز در پاســخ گفــت ك ـ هــر كــس را ك ـ شــیعۀ
امیرالمؤمنین(ع) باشد ،در این باره حالل كرده است ،41[ .ج ،5ص ،189رقم]390

 .1 .4 .1تأثیر محیط مورد مراودۀ جارح یا گزارشگر جرح
دربارۀ تأثیر محیط مورد مراودۀ گزارشگر -اعم از خود جارح و نیـز راوی گـزارش جـرح-
در جرح یك راوی چون یونس بن عبدالرحمان ،م توان ب نمون های مختلف اشاره كرد.
در یك از نمون ها راوی از امام(ع) دربارۀ جایز بـودن خوانـدن نمـاز جماعـت پشـت سـر
یونس بن عبدالرحمان و همفكران او سؤال م كند و پاسخ امام(ع) این بود ك در این باره
نظر عل بن حدید را بپرسد ،41[ .ج ،5ص]181
در این رابط باید توج داشت ك عل بن حدید  -از مخالفان یونس بن عبدالرحمان
 با محیط مراوده داشت ك در ظاهر مجبور بود از بیـان واقعیـت اعتقـاد خـود دربـارۀیونس بن عبدالرحمان و نیز هشام بن حكم خـوداری ورزد امـا در بـاطن بـ یـونس بـن
عبدالرحمان و نیز هشام بن حكم متمایل بود[ .همان]
همچنین در نمون ای دیگر ،بر اسا گزارش صدو در كتا امال  ،عل بن مهزیـار
اهوازی از امام جواد(ع) دربارۀ یونس بن عبدالرحمان سؤال م كند ك آیـا خوانـدن نمـاز
جماعت پشت سر كس ك ب جسم بودن خداوند و نیز ب اعتقاد یونس بن عبـدالرحمان
اعتقاد دارد ،جایز است و آن حضر او از انجام این كار نهـ مـ كنـد ،5[ .ص ]925در
این گزارش ،عل بن مهزیار بر این اعتقاد بوده ك یونس بن عبدالرحمان از كسان اسـت
ك ب جسمانیت خداوند اعتقاد دارد و پاسخ امام جواد(ع) بر اسا متن گزارش ،متناسب
با همین اعتقاد عل بن مهزیار ،ب صور كل دربارۀ عدم جواز خواندن نماز پشـت سـر
كسان است ك ب جسم بودن خداوند معتقد بودند.
در توضیح این مطلب باید توج داشت ك عل بن مهزیار كس بـود كـ بـر اسـا
گزارش كش  ،جانشین عبداهلل بن جند پس از مرگ او بوده اسـت [ ،41ج ،5ص]852
و عبداهلل بن جند نیز كس بود ك همانگون ك پیش از این نیز بیان شـد ،بـر اسـا
گزارش كش  ،مخالفان یونس بن عبدالرحمان ،مانند یعقو بن یزید و حسـن بـن علـ
بن یقطین ب یونس عبدالرحمان نسبت م دادنـد كـ بـا عبـداهلل بـن جنـد مخالفـت
م ورزد[ .همان ،ص ]825اما انتسـا مخالفـت بـا عبـداهلل بـن جنـد بـ یـونس بـن
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عبدالرحمان در حال بود ك بر اسا نقل دیگر از خود كش  ،یونس بـن عبـدالرحمان
نسبت ب عبداهلل بن جند دیدگاه مثبت داشت [همان] و این مسئل نشان مـ دهـد
ك نوع جناح بندی ناش از فضـای بـدبین غیرواقعـ در میـان مخالفـان یـونس بـن
عبدالرحمان نسبت ب او و همفكران او وجود داشت است.
ب عنوان نمون ای دیگر ،در دو گزارش كش دربارۀ عـدم تأییـد دیـدگاه یـونس بـن
عبدالرحمان از سوی امام رضا(ع) در خصوص این مسئل ك بهشـت هنـوز آفریـده نشـده
است [ ،41ج ،5ص ،182رقم 391و رقم ، ]310مضمون ب كار رفت در هـر دو گـزارش
یك است با این تفاو ك در گزارش اول تعبیر« :كذ » و در گزارش دوم تعبیر «لعنـ
اهلل» ب كار رفت است .با توج ب آن ك یك از معان «كذ » در لغت عر « ،أخطأ» -
ب معنای اشتباه كـرد -اسـت [ ،4ج ،1ص ،]423منظـور امـام(ع) در گـزارش اول  -كـ
گزارش مالیمتری نسبت ب گزارش دوم است  -م تواند این باشد ك یونس در این بـاره
اشتباه كرده است.
بررس راویان دو گزارش نشان م دهد ك گزارش دوم  -ك گزارش تندتری نسـبت
ب گزارش اول است  -از طری كسان چون عل بـن محمـد قمـ و یعقـو بـن یزیـد
انباری نقل شده است ك دیدگاه منف نسبت بـ یـونس داشـتند و همانگونـ كـ در
بح «گستردگ میزان شایعا و تاثیر آن در جرح» بیان شد ،بیشـترین گـزارشهـای
جرح یونس از طری آنان نقل شده است .بنابراین ،مقایسۀ این دو گزارش نشان م دهـد
ك امام(ع) بر اسا مصلحت و با توج ب نوع مخاطب ،در گـزارش دوم ،تعبیـر تنـدتری
دربارۀ یونس نسبت ب گزارش اول ب كار برده است.

 .2 .4 .1تأثیر انگیزه هاى فرق اى در گستراندن فضاى مخالفت بـا مشـایخ امامیـ (فرقـۀ
وافق )
در خصوص مسئلۀ انگیزه های فرق ای در گستراندن فضای مخالفت با مشایخ امامیـ  ،بـر
اسا شواهد ،فرقۀ وافق نقش مهم در ایجـاد فضـای بـدبین نسـبت بـ یـونس بـن
عبدالرحمان داشتند .یك از مهمترین اقداما واقف در جهت نشر عقیدۀ خود و مبـارزه
با مخالفان آن ،ایجاد فضای مخالفت با مخالفان عقیدۀ وقف از امامیـ و تـرور شخصـیت
آنان بود 4.بر اسا نمـودار زیـر كـ بـ شـبكۀ ارتبـاط راویـان مخـالف بـا یـونس بـن
 .4ب نظر م رسد یك از دالیل آنك اسماعیل بن سهل در گزارش جزئیا مالقا عل بـن أبـ حمـزۀ
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عبدالرحمان یا روایتكنندۀ گزارشهای قدح او با واقف مربـوط اسـت ،راویـان سـندهای
نزدیك ب هشتاد درصد گزارشهای جرح یونس بـن عبـدالرحمان در شـبكۀ ارتبـاط بـا
واقف قرار داشت اند .در این شبك  ،راویان نشان داده شده اند ك بیشـترین روایـت را از
مشایخ حدیث موجود در این شبك نقل كرده اند و ب عبار دیگر ،بیشتر از سایر راویان
از این مشایخ ،با این مشایخ در ارتباط بودهاند.4

 .2 .4 .1تاثیر شتا زدگى در جرح
در این باره م توان ب عملكرد مشایخ حدی قم و شتا زدگ آنان در جرح اشـاره كـرد
ك شیوۀ آنان این بود ك ب محض تردید دربارۀ یك راوی ،بىدرنگ او را جرح م كردند
و چ بسا بعدها متوج م شدند ك باید جوانـب بیشـتری در ایـن بـاره در نظـر گرفتـ
م شد .در این خصوص ب طور مشخص م توان ب گزارش كشـ در خصـوص دیـدگاه
منف احمد بن محمد بن عیس اشعری قم دربارۀ یونس بن عبـدالرحمان اشـاره كـرد
ك پس از مدت از ایـن كـار خـود توبـ و بـ درگـاه خداونـد اسـتغفار كـرد ،41[ .ج،5
ص ]181نمون ای دیگر احمد بن محمد بن خالد برق است كـ احمـد بـن محمـد بـن
عیس اشعری قم او را از قم بیرون كرد اما پس از مدت بار دیگر او را ب قـم برگردانـد
و از او عذرخواه كرد ،1[ .ص]93

بطائن و ابنالسراج و ابنالمكاری  -از سران واقف  -با امام رضا(ع) و مناظرۀ میـان آنـان و امـام(ع) و
محكوم شدن آنان از سوی آن حضر  ،گزارش را اینگون بیان م كند ك «حدثن بعض أصـحابنا و
سألن أن أكتم اسم  ،قالˮ :كنت عند الرضا(ع) فدخل علی عل بن أب حمزۀ و ابن السراج و ابـن
المكاری ،فقال ل  ،ابن أب حمزۀ ،41[ »‟... :ج ،5ص ]129و گزارشگر اصل این ماجرا ك خـود در
صحن حضور داشت  ،از اسماعیل بن سهل درخواست م كند ك نام او را فاش نكند ،ب دلیل همین
مسئلۀ ایجاد فضای مخالفت با مخالفان خود از سوی سران واقف بوده است .همچنین تعبیر «صعب
العصبیۀ عل من خالف من االمامیۀ» در گـزارش شـیخ طوسـ در كتـا فهرسـت [ ،52ص]422
دربارۀ عل بن الحسن الطاطَری -ك كتا هـای زیـادی در تقویـت عقیـدۀ وقـف و رد مخالفـان آن
نوشت -نیز نشان م دهد ك یك از اقداما سران واقف ایجاد فضای مخالفت بـا مخالفـان خـود از
امامی بوده است.
 .4در خصوص تحلیلهای تفصیل مربوط ب نقش مهم فرقۀ وافق در ایجاد فضـای بـدبین نسـبت بـ
یونس بن عبدالرحمان و شبكۀ ارتباط مخالفان یونس بن عبدالرحمان و راویان گزارشهای جـرح او
با واقف  ،ر.ك ،1 :فصل ،1ص.521-542
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نمودار  .5شبكۀ ارتباط مخالفان یونس بن عبدالرحمان و راویان گزارشهای جرح او با واقف

در نمون ای دیگر ،بر اسا گزارش نجاش دربارۀ محمد بن اورمـ  ،قمیـون او را بـ
غلو متهم كردند و ب همین سبب تصمیم گرفتند او را بكشند اما دیدند كـ او از ابتـدای
شب تا آخر شب ب نماز مشغول است و ب همـین خـاطر ،از كشـتن او منصـرف شـدند.
نجاش در ادام از یك از اصحا خود نقل م كند ك توقیع از امام هادی(ع) بـ اهـل
قم رسید ك در دفاع از محمد بن اورمۀ و مبرا بودن او از اتهام ك ب او زده شد ،صـادر
شده بود ،52[ .ص]953

 .2 .4 .1تأثیر واقعیت جامع شناختى وجود سطوح مختلف در افراد جامع
از منظر جامع شناخت  ،وجود سطوح مختلف افـراد در جامعـ از جهـت میـزان درك و
تحمل برخ حقای  ،مسئل ای است طبیع ك جامعۀ شیع معاصر با امامان نیـز از آن
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مستثنا نبود .بر همین اسا  ،یك از توصی هـای مهـم امامـان(ع) بـ اصـحا  ،در نظـر
گرفتن این واقعیت جامع شـناخت و بیـان مطالـب بـر اسـا سـطح درك مخاطـب و
متناسب با آن بوده است و همان گون ك در گزارشهـای نقـل شـده از منـابع خـواهیم
دید ،دستور امامان(ع) ب برخ از اصحا مبن بر خودداری از بیان برخ مطالـب بـرای
خود شیعیان و نیز مدارا با آنـان ،بـ عـدم ظرفیـت تحمـل افـراد مختلـف در ایـن بـاره
برم گردد.
(ع)
توصیۀ امام صاد ب عبدالعزیز قراطیس ك اگر كس را یـك درجـ پـایینتـر از
خود یافت ،با مدارا او را ب درجۀ همسطح خود باال بیاورد و بر او چیزی را ك توان آن را
ندارد ،بار نكند ك خواهد شكست [ ،55ج ،5ص ]12-11و بیان درجـا مختلـف بـرای
مردم ،اشاره ب همین مسئل است و توصیۀ امـام صـاد (ع) بـ جمیـل بـن دَرّاج كـ بـا
اصحا آن حضر دربارۀ چیزی ك بر آن اتفا نظر پیدا نكردند ،صحبت نكنـد كـ در
این صور او را تكذیب خواهند كرد [ ،41ج ،5ص ]254-250نیز از همین قبیل اسـت.
همچنین بر اسا گزارش دیگر ،آن حضر ب ذَریـح المححـارب توصـی مـ كنـد كـ
احادی جابر را برای هركس نقل نكند ،41[ .ج ،5ص]193-198
این مسئل حت شامل برخ از بزرگان اصحا پیامبر(ص) و امامان(ع) نیـز مـ شـد و
گاه برخ از برجستگان از اصحا نیز از این مسئل مستثنا نبودنـد .از نمونـ هـای ایـن
مسئل  ،اشارۀ امام صاد (ع) ب صعوبت تحمل علم آنان و تفاو درجـا سـلمان و ابـوذر
در این باره است ك كلین در كتا كاف نقل كرده است ك با آن كـ رسـول خـدا(ص)
میان سلمان و ابوذر برادری ایجاد كرد ،اگـر ابـوذر از آنچـ در قلـب سـلمان بـود ،آگـاه
م شد ،قطعاً او را م كشت .بنابراین ،تكلیف سایر مردم ب طری اولـ مشـخص اسـت.
[ ،55ج ،4ص]104
(ع)
حت دربارۀ زراره ك از بزرگان اصحا ائم است ،نقل شـده اسـت كـ بـ جهـت
عدم تحمل ،قصد داشت برخ از روایات ك نزد او بود را از بین ببرد اما امـام بـاقر(ع) بـا
یادآور شدن مسئلۀ صعوبت تحمـل فضـل حضـر آدم بـرای مالئكـ در ابتـدای امـر و
اعتراض نابجای آنان ب خدا ك « :قَالُوَّاْ أَتَجْعَل ُ فِیهَا مَن یحفْسِـدح فِیهَـا وَ یَسْـفِكح الـدِّمَ ءَ»...
[بقره ]90 :او را از این كار نه م كند ،42[ .ص]522
در گزارش نقل شده از كشـ دربـارۀ دفـاع امـام صـاد (ع) از زراره و بیـان برخـ از
قدحهای او ب جهت حفظ او [ ،41ج ،4ص ، ]913آن حضر ب این مسئلۀ مهم اشـاره
م كند ك وجود سطوح مختلف از جهت میزان درك و تحمـل برخـ حقـای در افـراد
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جامع  ،مسئل ای است ك تنها ب دوران اصحا معاصر آن حضر اختصاص ندارد بلكـ
تا زمان ظهور امام دوازدهم(ع) نیز ادام داشت و حت شـدیدتر از ایـن نیـز خواهـد بـود.
[همان ،ص4]924-920
یك از علتهای مخالفتها بـا یـونس بـن عبـدالرحمان ،عـدم درك صـحیح برخـ
حقای مطرح شده از سوی او بود و از این رو ،امام رضا(ع) بـ او توصـی مـ كنـد كـ بـا
مخالفان خود -ب دلیل قصور عقـلهایشـان -مـدارا كنـد [ ،41ج ،5ص ]189و از بیـان
برخ از مسائل غیرقابل تحمـل و درك بـرای آنـان خـودداری ورزد[ .همـان ،ص-184
]185
 .1 .4 .1تاثیر اختالف دیدگاه ناشى از باز بودن فضاى مباحثا علمى براى اصحا
شواهد موجود در منابع نشان م دهد ك در برخ موارد ،وجود اخـتالف دیـدگاه در
میان اصحا از سوی خود امامان(ع) انجام م شد .ب عنوان نمون  ،شیخ صدو در كتـا
علل الشرایع این روایت را از امام صاد (ع) نقل م كنـد كـ راوی بـ آن حضـر عـرض
كرد« :هیچ چیزی بر من ناگوارتر از اختالف اصحا ما با یكدیگر نیست و آن حضر در
پاسخ ب او فرمود :این اختالف میان آنان از ناحیۀ من است ،9[ .ج ،5ص]932
این مسئل ب طور طبیع م توانست دو دستآورد زیر را را در پ داشت باشـد :بـاز
گذاردن فضای مباحثا و تضار آراء علمـ بـرای اصـحا از سـوی امامـان(ع) كـ بـ
صور مقطع اختالف دیدگاهها را نیز م توانست در پ داشت باشد و وجـود اظهـارا
متفاو و متهافت از اصحا برجست دربارۀ یك موضوع برای حفظ خود و شیعیان.
در خصوص شواهد موجود در گزارشهای منابع برای مورد اول م توان ب دو روایـت
هممضمون از امام صاد (ع) و امام رضا(ع) اشاره كرد ك بر اسا آن وظیفۀ امامان ،بیـان
اصول و وظیفۀ اصحا  ،مطالعۀ شاخ ها و فروع آن اصـول بیـان شـده اسـت ،59[ .ج،5
ص]512
نكتۀ مهم و قابل توج آن است ك در این دو روایت ،تنها مسـائل فقهـ مـورد نظـر
نیست تا از آنها فقط ب عنوان دلیل بر جواز استنباط احكام از عمومـا اسـتفاده كـرد
بلك با توج ب اینك در این دو روایت تصریح بر این مسـئل نشـده كـ تنهـا مسـائل
 .4و لو قد قام قائمنا و تكلم متكلمنا ثم استأنف بكم تعلیم القرآن و شرایع الدین و االحكام و الفـرائض
كما أنزل اهلل على محمد صلى اهلل علی وآل ألنكر أهل البصائر فیكم ذلك الیوم انكار شدیدا ثـم لـم
تستقیموا على دین اهلل و طریق اال من تحت حد السیف فو رقابكم.
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فقه مورد نظر است و عبار این دو روایت نیز در این زمین اطال دارد ،این دو روایت
عالوه بر مسائل فقه  ،ب مسائل كالم نیز مربوط م شوند.
ب عنوان نمون های از اصول كل در مسائل كالم م توان ب موارد زیر اشاره كرد:
اصل« :لیس كمثل ش ء» در بح توحید ك نظریۀ «ش ء ال كاألشـیاء» هشـام بـن
حكم و طرفداران او مانند یونس بن عبدالرحمان دربارۀ خداوند [ ،41ج ،5ص،228-221
رقم ]209برگرفت از همین اصل است.
روایت ...« :فأنزل اهلل تعالى قُل هحوَ اللّ ح أَحَد واآلیا من سورۀ الحدید إلى قولـ وَ هحـوَ
عَلِیم بِذَا ِ الصُّدحور ،فمن رام وراء ذلك فقد هلك» [ ،55ج ،4ص ،]34ب عنوان یك اصل
در بح توحید.
اصل« :ال جبر و ال تفویض بل أمر بین األمرین» در بح جبـر و اختیـار كـ نظریـۀ
توأمان بودن «استطاعتِ قبل الفعل و «استطاعتِ مع الفعل» برای مكلف از سـوی هشـام
بن حكـم و طرفـداران او ماننـد یـونس بـن عبـدالرحمان در بحـ اسـتطاعت [ ،2ج،4
ص ]442ب همین اصل باز م گردد.
البت نكتۀ مهم ك در مسئلۀ وجود دیدگاههای مختلف میان برجستگان از اصـحا
در برخ مسائل ب ویژه در مسائل كالم  ،بر اسا نظر خود ائم (ع) ،نباید مـورد غفلـت
قرار گیرد آن است ك مسئلۀ مورد نظر در جامعۀ شیع ب شكل رها شـده نبـود بلكـ
خود امامان(ع) با نظار بر آنچ ك در جامعۀ شیع م گذشت ،این مسئل را بـ روشـ
نظاممند مدیریت م كردند و در مواقع ضرور  ،ب تبیین واقعیت مسـئل مـ پرداختنـد
ك ب عنوان مثال ،در فالن مورد از موارد اختالف دیدگاه ،كدام نظر صحیح و كدام نظـر
ناصحیح است.
از نمون های این مسئل  ،سؤال امام رضا(ع) از احمد بـن محمـد بـن ابـ نصـر بزنطـ
دربارۀ اختالف با اصحا هشام بن حكم در بح توحید(تشبی و جسمانیت) اسـت كـ
امام(ع) او را از اعتقاد ب دیدگاه هشام بن سالم در ایـن بـاره نهـ و بـ پـذیرش دیـدگاه
هشام بن حكم توصی كردند ،54[ .ج ،4ص]50
ب عنوان نمونۀ دیگر م توان ب مسألۀ سرگردان عبد الملـك بـن هشـام حنـاط در
اختالف دیدگاه هشام بن سالم جوالیق با هشام بن حكم و یـونس بـن عبـدالرحمان در
مسئلۀ توحید(تشبی و جسمانیت) اشاره كرد ك امام رضا(ع) دیدگاه هشام بن سالم را رد
كرده و ب او توصی م كند ك دیدگاه هشام بن حكم و یونس بن عبدالرحمان را در این
باره بپذیرد ،41[ .ج ،5ص ،228-221رقم]209
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نیز در مسألۀ اختالف میان هشام بن حكم با زرارۀ بن اعین در بحـ شـ ء بـودن و
مخلو بودن هوا ،امام رضا(ع) ب عل بن یونس بن بهمن تذكر م دهد ك دیـدگاه زراره
در این باره صحیح نیست و ب او توصی م كند ك دیدگاه هشـام بـن حكـم را بپـذیرد.
[ ،41ج ،5ص ،211رقم]185
 .۲ .۴توجه به اصول و قواعد فقه الحديثى(معاريض و توريه)
دقت در بخش قابل توجه از گزارشهای نقل شده از امامـان(ع) دربـارۀ جـرح راویـان و
مشایخ حدی از اصحا امامان نشـان مـ دهـد كـ توجـ نكـردن بـ معـاریض كـالم
امامان(ع) در بسیاری از اینگون گزارشها ،ب نتیج ای ناصحیح دربـارۀ آن راوی یـا شـیخ
حدی از اصحا امامان(ع) منجر خواهد شد .با توج ب فضـای مخالفـت بـا یـونس بـن
عبدالرحمان ،نوع واكنشهای ائم (ع) در خصوص مواجه بـا ایـن فضـا متناسـب بـا نـوع
مورد ،متفاو بوده است .در بسیاری از موارد ،پاسخ امامان(ع) ب كسان ك خواستار نظـر
خود امام(ع) دربارۀ یونس بن عبدالرحمان بودند ،تأیید یونس بن عبدالرحمان بـوده اسـت
[ ،41ج ،5ص ]181-113اما در برخ موارد نیز پاسخ امامان(ع) با توج ب سـطح درك
مخاطب یا با توج ب فضای ك ممكن بود مخاطب با آن مراوده داشـت باشـد ،پاسـخ
دوپهلو و غیرصریح و در پارهای اندك از موارد نیز ،بنا بر مصلحت ،قـدح ظـاهری یـونس
بن عبدالرحمان بوده است .در این خصوص م توان ب عنوان نمون ب دو مورد زیر اشاره
كرد:

 .4 .5 .1ارجاع مخاطب ب نظر على بن حدید دربارۀ یونس بن عبدالرحمان
در این باره همانگون ك پیش از این نیز بیان شد ،علت آنك خود امـام(ع) ،پاسـخ سـؤال
راوی دربارۀ جایز بـودن خوانـدن نمـاز جماعـت پشـت سـر یـونس بـن عبـدالرحمان و
همفكران او را مستقیما را بیان نكرد و او را ب پرسیدن نظر عل بن حدیـد در ایـن بـاره
ارجاع داد [ ،41ج ،5ص ، ]181با توج ب مطالعۀ فضای صدور این گزارش ،ب این دلیل
بود ك راوی با محیط مراوده داشت ك ب صالح نبود پاسخ او بـ طـور مسـتقیم بیـان
شود و عل بن حدید نیز با محیط مـراوده داشـت كـ در ظـاهر مجبـور بـود از بیـان
واقعیت اعتقاد خود دربارۀ یونس بن عبدالرحمان و نیز هشام بن حكم خوداری ورزد.
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 .5 .5 .1اتخــاذ موضــعى ب ـ ظــاهر منفــى دربــارۀ طرفــداران دیــدگاههــاى یــونس بــن
عبدالرحمان
در این باره همانگون ك پیش از این نیز بیان شد ،علت آن كـ امـام جـواد(ع) در پاسـخ
سؤال على بن مهزیار اهوازی دربارهى جایز بودن خواندن نماز جماعت پشت سـر كسـ
ك ب اعتقاد یونس بن عبـدالرحمان اعتقـاد دارد ،پاسـخ منفـ داد [ ،5ص ، ]925بـا
توج ب مطالعۀ فضای صدور این گزارش ،ب این دلیل بود ك عل بن مهزیار با محیط
مراوده داشت ك در آن ،نوع جناحبندی ناشـ از فضـای بـدبین غیرواقعـ در میـان
مخالفان یونس بن عبدالرحمان نسبت ب او و هم فكران او وجود داشـت و پاسـخ امـام(ع)
نیز متناسب با اعتقاد عل بن مهزیار دربارۀ یونس و همفكران او ،ب صور كل و دربارۀ
عدم جواز خواندن نماز پشت سر كسان بود ك ب جسم بودن خداوند معتقد بودنـد امـا
ب تأیید اینك یونس بن عبدالرحمان نیز ب جسم بودن خداونـد معتقـد بـود ،تصـریح
نداشت.
 .۳ .۴توجه به نقل به معنا در برخى گزارشهاى جرح
یك از راههای كشف پدیدۀ نقل ب معنا در روایا  ،مالحظۀ دست ای روایا هممضـمون
با تعبیرهای مختلف راویان از یك مسئل است؛ بدین صور ك مالحظۀ دست ای آنهـا
باهم نشان م دهد ك همگ آن ها ب یك روایت برخواهند گشـت و اخـتالف الفـاد در
آنها ب دلیل وجود نقل ب معنا در روایا است.
ب عنوان مثال از این مسئل م توان ب روایا مرتبط با حكم روزۀ كس اشاره كـرد
ك یك ماه ب صور مردد(بدون عزم و قصد اقامت حد اقل ده روز) در جـای بمانـد .در
این خصوص ك منظور از یك ماه در این مسئل  ،س روز كامل است یا یـك مـاه عرفـ
ك گاه بیست و ن روز است و گاه س روز ،اختالف وجود دارد .اسا این اخـتالف نیـز
ب اختالف الفاد روایا در این باره برم گردد ك در برخ روایا  ،لفظ «ثالثـین» و در
برخ دیگر ،لفظ «شهر» آمده است .در حل اختالف دربارۀ حكم این مسئل  ،یكـ از راه
حل ها این است ك روایا با لفظ ثالثین و روایا بـا لفـظ شـهر را بـا توجـ بـ وجـود
مسئلۀ نقل ب معنا در روایا  ،یك دانست اند[ .در این باره ر.ك ،51 :ص 554و ]593
با توج ب اینك وجود پدیدۀ نقل ب معنـا در گـزارش یـك روایـت معمـول بـود ،در
برخ موارد جرح ممكن است اصل گزارش ك یك راوی دربـارۀ كسـ نقـل مـ كنـد،
صحیح باشد اما در نحوۀ بیان آن ممكن است راوی بر اسا ذهنیت و پیشزمینـ هـای
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ذهن خود دربارۀ او ،آن گزارش را ب گون ای بیان كند ك از آن گزارش ،جرح كس ك
از او صحبت شده ،فهمیده شود 4.ب عنوان نمون م توان ب دو گزارش از كشـ دربـارۀ
موضع یونس بن عبدالرحمان نسبت بـ مسـئلۀ ورود امـام رضـا(ع) بـ دسـتگاه خالفـت
عباس ب شرح زیر اشاره كرد:
 .4عل  ،قال :حدثن محمـد بـن أحمـد ،عـن یعقـو  ،عـن علـ بـن مهزیـار ،عـن
الححضَیْن  ،أن قال« :إن دخل ف هذا االمر طائعا أو مكرها ،انتقضت النبوۀ من لـدن آدم»
[ ،41ج ،5ص]182
 .5عل  ،قال :حدثن محمد بن أحمد ،عن یعقو  ،عن الحسین ،عن ابن راشـد ،قـال:
لما ارتحل أبو الحسن(ع) إلى خراسان ،قلنا لیونس «هذا أبو الحسن حمـل إلـى خراسـان»
فقال« :إن دخل ف هذا االمر طائعاً أو مكرهـا فهـو طـاغو  ،41[ » .ج ،5ص ،182رقـم
]319
همانگون ك م بینیم ،مضمون ب كار رفت در هـر دو گـزارش یكـ اسـت ،بـا ایـن
تفاو ك در گزارش اول تعبیر« :انتقضت النبوۀ من لدن آدم» و در گـزارش دوم تعبیـر
«فهو طاغو » ب كار رفت است 5.راویان این گزارشها كسان چون عل بن محمد قم
و یعقوبن بن یزید انباری و عل بن مهزیاراند ك نسبت بـ یـونس بـن عبـدالرحمان یـا
دیدگاه منف و یا تردید داشتند .بنابراین ،مشاهدۀ كوچكترین مطلبـ از یـونس كـ
م توانست مشكوك باشـد ،از سـوى ایـن افـراد بـا چنـین ذهنیتـى ،بـ طـور طبیعـ
م توانست ب عنوان ذم یونس در نظر گرفت شود.
 .4در یك از گزارشهای جرح زرارۀ بن اعین بر اسا نقل كش  ،برادرزادۀ زراره از امام صاد (ع) پرسید
آیا اینك آن حضر از عموی او (زراره) برائت جست  ،صحیح است یا خیـر و آن حضـر در پاسـخ
فرمود ك از زراره بیزاری نجست است بلك آنان نزد آن حضر آمدند و دربارۀ او چیزهـای گفتنـد
ك اگر آن حضر ساكت م ماند ،آن حضر را محكوم م كردند و ب همین سبب ب ناچار فرمود:
«اگر كس چنین چیزی بگوید ،من از او بیزارم» ،41[ .ج ،4ص ]928در اینجا ،ذهنیت منف راویان
گزارش نسبت ب زراره نیز در نقل این گزارش مدخلیت داشت است ب گون ای ك از آن ،جرح زراره
را فهمیده بودند.
 . 5دربارۀ منظور دقی یونس بن عبدالرحمان در این دو گزارش و این ك توج ب مفهوم كالم یونس در
بارۀ مسئلۀ ورود امام رضا(ع) ب دستگاه خالفت عباس نشان م دهد ك اساساً یونس با ایـن عبـار
خود ب دفاع از آن حضر پرداخت و با این توضیح ← ،اساساً این دو گزارش بر جرح یونس داللـت
ندارند[ ،ر.ك ،8 :ص ،430-481بح مسئلۀ تسلیم در برابر امام(ع)]

901

ارزیابى راهكارهاى حل تعارض در گزارشهاى جرح...

نتيجه
گزارشهای مرتبط با یونس بن عبدالرحمان در منـابع ،نشـان مـىدهـد كـ بسـیاری از
گزارشهای مربوط ب یـونس ،گـزارشهـای مـدح او هسـتند و از جایگـاه واالی او نـزد
امامان(ع) و اصحا امامان(ع) حكایت دارند .همچنین در خصوص روایا جرح یونس بـن
عبدالرحمان ،با توج ب آنك در بررس و حل چنین گزارشهـای نمـ تـوان توجـ بـ
فضای گفتمان حاكم بر محیط و دوران ك این گزارشها در آن فضا بیان شده اسـت را
نادیده گرفت ،در برخ موارد ،راهكارهای چون بررس سندی صِرف و یـا توجیـ آنهـا
تنها ب صور حمل آنها بر تقی و جرح مصلحت  ،راهكارهای كـاف و كـامل بـ نظـر
نم آید.
بررس ها نشان م دهد ك بسیاری از این گزارشها با توج ب فضـای گفتمـان كـ
چنین گزارشهای در آن فضا نقل شده ،اساسا گزارش قدح و جرح ب حسا نمـ آینـد
و برخ از این گزارشها نیز با توج ب شخصـیت و جایگـاه یـونس ،قابـل توجیـ و بـر
اسا جرح و قدح مصلحت او بودهاند .با توج ب فضای گفتمان ك گزارشهای جـرح
در آن فضــا نقــل شــده ،عــوامل چــون :اخــتالف در مــنهجهــای حــدیث  ،اخــتالف در
دیدگاههای كالمى ،تأثیر محیط ك راوی گزارش با آن مراوده داشت ،گستردگ میزان
شایعا  ،انگیزه های فرق ای در گستراندن فضای مخالفت با مشایخ امامی  ،شـتا زدگـ
در جرح ،تأثیر نقل ب معنا در گزارشهای جرح ،وجود معاریض و توری در گـزارشهـای
جرح ،واقعیت جامع شناخت وجود سطوح مختلف در میان افراد جامعـ از جهـت درك
صحیح برخ حقای  ،باز گذاردن فضای مباحثا علم در میان اصـحا از سـوی خـود
امامان(ع) -البت ب شكل مدیریت شده -و در نتیج ب وجود آمدن اختالف دیدگاه و ، ...
عوامل هستند ك در اختالف نظر دربارۀ برخ اصحا برجستۀ ائم (ع) مانند یونس بـن
عبدالرحمان مؤثر بودهاند و توج ب آنها در حل برخ تعارضهای رجـال در خصـوص
برخ از برجستگان از اصحا ائم (ع) تأثیرگذار است.
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