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 چكيده  

امامیـ    و مشـایخ حـدی    امامـان اصـحا    گانبرجستاز  یونس بن عبدالرحمان
هـای جـرح نیـز    های فراوان مدح یونس، گزارشاست. در منابع، عالوه بر گزارش

ها، رویكردهـای   دربارۀ او نقل شده است. در حل تعارض این دو دست  از گزارش
ها با حمل های جرح ب  دلیل ضعف سند، توجی  آنچون مردود دانستن گزارش

هـا از سـوی برخـ  از      از آنبر تقی  و جرح مصلحت  و یا جعل  دانستن برخـ 
اختالف نظـر   ی گوناگونهاعلتب  بررس   ۀ حاضرالرجالیون ارائ  شده است. مق

دهـ   و هـدف آن شناسـای  و سـامان    پـردازد مـ   بن عبدالرحمان یونس ۀدربار
های  عالوه بر وثاقت، عدالت و مقام علم ، ب  منظور افزایش امكان فهـم  شاخص

،  دینـ  یفضـا  های  ماننـد: ست؛ از جمل  شاخصجایگاه مشایخ  چون یونس ا
  و سیاس  اوضاع اجتماع گ  و علم  ك  مطالب در آن ارائ  و عرض  شده،فرهن

ای برای قـدح  های شخص  و فرق گیزهان ی،و نسبت آن ب  طور خاص با یك راو
 ی یك راوی. ایجاد بدبین  دربارهو 

یـونس بـن   مامیـ ، جـرح و تعـدیل،    هـای كالمـ ، اصـحا  ا   اخـتالف دیـدگاه   :هاا واژهكليد
 . عبدالرحمان
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 مسئله  طرح . ۱
ان گبرخـ  از برجسـت   ۀاختالف دیدگاه دربـار ، ل مهم در تاریخ حدی  شیع مسائاز   یك

یونس بن عبـدالرحمان،   ۀ، اختالف دیدگاه دربارآن یهابوده است. از نمون  مشایخ امامی 
از مشـایخ حـدی  بـ       كـ  برخـ   یراست بـ  طـو   )ع(و امام رضا )ع(اصحا  امام كاظم از

شمار  داشتند و در مقابل، یاز مشایخ حدی  قم با او اختالف دیدگاه جد  خصوص برخ
انـ   گدو ۀتام ورزیدند. این مواجهـ   از مشایخ اصحا  امامی  در دفاع از او اهتمام یردیگ
 حراسـت از تعـالیم امامـان صـور      ۀیـز گروه از مشایخ یك مذهب ك  بـا ان گدو  یاز سو
برخـ    ۀدربار  چنین برخوردهای واقع  كشد ك  علت پرسش را پیش مرفت، این گم 

 .  چیست ان مشایخ امامی گاز برجست
 علـت برخـ    اه او وگـ جای یها ك  تمركز تحقیـ  حاضـر بـر رو   شخصیتاین از   یك
 )ع(اوسـت و در عـین حـال، نـزد اصـحا  ائمـ        ۀب  وجود آمده دربار یهااهگدید اختالف
بلند بوده، یونس بن عبدالرحمان است. اهمیت شخصیت یونس بـ  دلیـل     رتبتم یدارا

هشـام بـن    یو فكـر   كالمـ هـای  اهگدید ۀبرجست  و ادام  دهند ۀآن است ك  او نمایند
  ر امامی  تلقـ گدی یهاب  صور  اختالف دیدگاه با جریان گاهوی  ۀحكم است ك  اندیش

در بغـداد    بغداد، در زمـان  یمكتب فكر ۀنمایندگرد هشام بن حكم و شد. یونس، شا م
در حمایـت از امامـت   وی . همچنین بودمذهب امامی   یگیرشكل ۀحضور داشت ك  دور

حسـا    ۀواقفـ  در دور  ۀبا فرقـ  یجد ۀو تثبیت آن در میان شیعیان و مبارز )ع(رضاامام 
 )ع(شـتم و آغاز امامـت امـام ه   )ع(س از شهاد  امام هفتمپوقف  ۀو نشر عقید یگیرشكل
هـاى جـدى   یـرى گداشت. با وجود این، نگاه كلى ب  منابع، حاكى از جبه  یكلید  نقش

علی  او از سوى برخى افراد از جمل  برخى از مشایخ حدی  قم اسـت بـ  طـورى كـ  در     
شـود  ب  او دستور داده مى )ع(اند، از سوى ائم یرى كردهگكسانى ك  علی  او موضع مقابلِ

 ى از بیـان چیزهـایى كـ  ظرفیـت تحمـل آن را ندارنـد، خـوددارى       تا نزد چنـین افـراد  
 . [189و  185،  184، ص5، ج41]كند
عـدالت   ،عالوه بر وثاقت  هایشاخص  دهو سامان  شناسای دفهوهش حاضر، با پژ

اختالف دیـدگاه  های ، ب  بررس  علتافزایش امكان فهم جایگاه راویان برای  و مقام علم
 ونچـ توان ب  مواردی م  هااین شاخص ۀجملاز ردازد. پم  لرحمانیونس بن عبدا ۀدربار
اوضـاع  » ،«ك  مطالب در آن فضا ارائ  و عرض  شده است  و علم  گ، فرهن دین یفضا»

  شخص یهایزهگوجود ان» و« یو نسبت آن ب  طور خاص با یك راو  و سیاس  اجتماع
 اشاره كرد.  « او ۀدربار  و ایجاد بدبین یقدح یك راو یبرا یاو فرق 
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 ه گادر يك نيونس بن عبدالرحمان . ۲
از مشـهورترین دانشـمندان و     یكـ یقطـین  آل  ابومحمد یونس بـن عبـدالرحمان مـول   

از اصـحا   یونس است.  یشیع  در قرن دوم و اوایل قرن سوم هجر  علم یهاشخصیت
ــام  ــاظمام ــام  )ع(ك ــاو ام ــایخ و از روا   [112، ص52؛ 928و  912، ص42] )ع(رض و مش

 ز از متكلمان در میان اصحا  بود.و نی )ع(حدی  و از فقیهان از اصحا  ائم 
گزارش توان ب   یونس بن عبدالرحمان در میان اصحا  امامان مجایگاه  خصوص در
عظـیم   متقـدماً  ،فـ  اصـحابنا   كان وجهاً» با عبار وی او اشاره كرد ك  از  ۀدربار  نجاش
در اخذ علم و فتـوا بـ     كرد  م توصیب  افراد  )ع(وید امام رضاگم و  كند یاد م «المنزلۀ

امـام   ۀتوصـی نـین  . نجاشـ  همچ [112، ص52] 4یونس بن عبدالرحمان مراجعـ  كننـد  
معـالم   ك بن عبدالرحمان و این ثق  بودن یونس ۀدربار یب  عبدالعزیز بن المهتد را )ع(رضا

 .[111]همان، ص 5داند یونس م یبرابسیار رفیع   جایگاه ،یرددین خود را از او فرا گ
توج  سران واقفـ  بـ  یـونس بـن عبـدالرحمان بـرای جلـب حمایـت او بـر اسـا            

دهد ك  یونس در نشان م  [21ص ،48؛ 182ص ،5، ج41] های موجود در منابعزارشگ
هایش شخصـیت   یریگاز جهت موقعیت و نیز حت  از جهت موضع )ع(میان اصحا  ائم 
 رفت.ای در میان آنان ب  شمار م اهمیت بود و وزن قابل توج  و با 

 ۀطبقـ ) نین در میان روا  شیع  از اصـحا  اجمـاع بـود   یونس بن عبدالرحمان همچ
از سـایر    ، همـراه بـا صـفوان بـن یحیـ      زارش كشگبر اسا   ( واز اصحا  اجماع سوم
وی . [894-890، ص5، ج41] 9سـوم از اصـحا  اجمـاع، دانشـمندتر بـود      ۀطبق یفقها

در كتا  فهرست خـود    نجاش بود. )ع(از صاحبان تصنیف در میان اصحا  ائم همچنین 
اه فقهـ   گ[ جای118-111، ص52. ]را نام برده استاو لیفا  أو س  كتا  از ت  حدود س

ب   )ع(نظر در میان اصحا  ائم ای بود ك  از فقهای صاحبون گیونس بن عبدالرحمان ب  
های فقه  در حكم برخ  مسائل تصریح شـده اسـت   در كتا آمد ب  طوری ك  شمار م 

]ب  عنـوان   در آن مسئل  است. الرحمن عبد بن ك  فالن حكم، نظر فقه )مذهب( یونس
 [.91، ص1، ج99؛ 938، ص5، ج49؛ 110-198، ص1، ج44نمون  نك: 
استطاعت  ۀلئچون: مس  یونس در مسائل  كالم هاینیز دیدگاه،  كالم جنبۀاز نظر 

                                                                 
 و الفتیا. العلم ف  إلی  یشیر . و كان الرضا)ع(4
 عظیمۀ. منزلۀ . ... و هذه5
 .و أفق  هؤالء یونس بن عبد الرحمن و صفوان بن یحیى. 9
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شـ ء  ال  »تعبیـر   ۀلئنبـودن معرفـت، مسـ     بودن یا اكتسـاب   اكتساب ۀمكلّف، مسال یبرا
خلـ    ۀلئپیامبر و امام، مسـ  یجواز استنباط در شریعت برا ۀلئخدا، مس ۀدربار «كاألشیاء
  كالمـ  یهـا علی  دیـدگاه ی جد یهایگیرموضعبرخ   ،اكنون بهشت و جهنمشدن هم
دیـدگاه   یفكـر  ۀبرجسـت  ۀرحمان ب  عنوان نماینـد ل  ك  یونس بن عبدالئاین مس ،یونس

ملل و نحل چ  از شـیع    هایمؤلفان كتا  یهاگزارش ،هشام بن حكم مطرح بوده است
 یهـا از دیـدگاه   یونس بن عبدالرحمان ب  عنوان یك  كالم یهااز دیدگاه  و چ  از سن

  ان متكلمـ آن است ك  یونس بن عبدالرحم ۀنشان دهند  مطرح در شیع ، همگ  كالم
 4در میان اصحا  امامان بوده است. نظرمطرح و صاحب

 
 تعاديل  جارح و  هااى گزارشمطرح شده در رفع تعارض  هاىكارراه بررسى. ۳

 نعبدالرحما بن يونس
ون: مـردود دانسـتن   چـ   یهـا كـار راههای مـدح و جـرح یـونس،    در حل تعارض گزارش

بـر تقیـ  و    هاآنای جرح با حمل هزارشگهای جرح ب  دلیل ضعف سند، توجی  زارشگ
  از عالمـان  های جـرح، از سـوی برخـ   زارشگجرح مصلحت  یا جعل  دانستن برخ  از 

 رجال ارائ  شده است.
 

 هاگزارش . رفع تعارض از طريق بررسى سندى۱. ۳
شهید ثان  روایا  قدح یونس بن عبدالرحمان را ك  كش  در رجال خود نقل كـرده، بـ    

مـردود دانسـت     ها،گزارشجهول بودن برخ  از راویان در سند این جهت ضعف سند و م
 یصاحب كتا  معجم رجال الحـدی  بـر اسـا  مبنـا    چنین [ هم4010، ص50است. ]
بررس  روایـت از  » معیار درب  جز دو روایت ك   -این روایا  قدح را   ، تمامخود  رجال

  5.ردود دانست  استب  دلیل ضعف سند م -هستند صحیح السند «یندطری  بررس  س

                                                                 
 های سوم و چهارم. ، فصل1یونس بن عبدالرحمان، ر.ك:   كالم یهادیدگاهدر خصوص  .4
بررس  روایت از طری  بررس  معیار ك  در -صاحب كتا  معجم رجال الحدی  در بارۀ این دو روایت  .5

ای نیست جز آنك  علم این دو روایـت را بـ  اهلـش    چاره»نویسد: م  -هستند ، صحیح السندیندس
اند، روایا  مدح یونس ب  حـدی زیـاد   این دو روایت صحیح السند واگذار كرد. در عین حال، با آنك 

آیند و تعارض این دو روایت با آن هم  روایا  مدح، خلل  است ك  از روایا  مستفیض ب  شمار م 
كند؛ عالوه بر آنكـ  فقهـا و اعـاظم امامیـ  جاللـت و علـو مقـام یـونس را         در مدح یونس ایجاد نم 

ك  یونس از اصحا  اجماع شناخت  شد. از این رو، این دو روایـت در صـور    ای اند، ب  گون پذیرفت 
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هـای  زارشگـ توان این نكت  را در نظر داشت كـ  بسـیاری از   در تایید این توجی  م 
اه و مكانت واالی او نزد امامان)ع( گهای مدح او هستند و از جایزارشگمربوط ب  یونس، 

صـاحب   ۀكـ  بـ  عقیـد    ب  حدی زیاد اسـت  و اصحا  امامان حكایت دارند و این روایا 
[ و 552، ص54، ج41] آینـد از روایا  مستفیض ب  شمار م  رجال الحدی  كتا  معجم

شاید ب  همین دلیل بوده ك  شهید ثان  روایا  قدح یونس بن عبدالرحمان را ب  جهـت  
مـردود دانسـت  اسـت     ها،گزارشضعف سند و مجهول بودن برخ  از راویان در سند این 

 تـری یری شـاید دقیـ   گدر موضع صاحب كتا  قامو  الرجال نانك چ[ 4010، ص50]
از اصحا  مانند هشـام بـن حكـم و زراره      برخ  این روایا  قدح را از نوع قدح مصلحت

آیـد و روایـا    او روایا  مدح یونس از روایا  متواتر ب  شـمار مـ   و از نظر  دانست  است
 [489، ص44، ج3است. ] قدح او شاذ و نادر

را « یندروایت، تنهـا از طریـ  بررسـ  سـ     بررس »اما برای كس  ك  مبنای رجال ِ 
 صاحب كتـا  معجـم رجـال الحـدی     ون شهید ثان  یا چداند، توجی  كسان  كاف  نم 

با توج  ب  وجود توجیه  ناكاف  خواهد بود، عالوه بر آنك   هاگزارشبرخ  از این  ۀدربار
بـا    هـای چنین گزارش صدور ها،زارشگبرخ  از این مضمون   بر درست رگدی یمؤیدها

 هـا گـزارش این  ۀهمتوان  نم ب  همین دلیل،است و   ها طبیعصدور آن یتوج  ب  فضا
 ضعف سند، مردود دانست. ب  دلیلتنها را 

 
 ى جرح بر تقيه و جرح مصلحتىهاگزارش . رفع تعارض از طريق حمل۲. ۳

  لحترا از نوع قدح مصیونس بن عبدالرحمان روایا  قدح  ،صاحب كتا  قامو  الرجال
[ در تایید 489، ص44، ج3] از اصحا  مانند هشام بن حكم و زراره دانست  است.  برخ

شواهد موجـود در  باید توج  داشت ك  بر اسا   صاحب كتا  قامو  الرجالاین توجی  
، بـ  ویـژه در مسـائل    در میان اصحا  های مختلف در برخ  مسائلوجود دیدگاه ،منابع

اظهـارا   وجـود  بوده اسـت و یكـ  از اهـداف آن،     )ع(ائم  اه بر اسا  نظر خودگكالم ، 
خود آنان و شـیعیان  حفظ  یبرایك موضوع  ۀدربار متفاو  و متهافت از اصحا  برجست 

كنـد كـ  آن    روایـت مـ   4)ع(شیخ صـدو  از امـام ابوالحسـن   ب  عنوان نمون ، بوده است. 

                                                                                                                                                       
، 41« ]ها از معصوم)ع(،  مناف  وثاقت  ك  مالك حجیت در روایت است، نیسـتند پذیریش صدور آن

 [. 552، ص54ج

 است.  )ع(ب  صور  مطل  بیان شده ظاهراً منظور، امام كاظم ابوالحسنبا توج  ب  آن ك  كنیۀ  .4
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اسـخ  و در پ «ستشما موجب رحمت ا یاصحا  من برااه دیدگاختالف » :حضر  فرمود
ر شـما بـر   من است؛ زیرا اگ یاین اختالف از سو» :اصحا  فرمود اهدیدگ اختالف ب  علت
شـود و شـما را    دشمنان ب  شما جلب متوج  واحد اتفا  نظر داشت  باشید،  ۀیك مسال

 .[932، ص5ج ،9] «خواهند كشت.
یـك   ۀچـرا دربـار  اسخ ب  تعجـب زراره از ایـن كـ     در پ )ع(امام باقر ،رگدی  زارشدر گ

ل  هـم موجـب   ئاین مسـ » :، فرموداست سؤال، ب  دو سؤال كننده دو جوا  متفاو  داده
واحـد اتفـا     ۀشما زیرا اگر بر یـك مسـال   یماست و هم موجب حفظ و بقا یحفظ و بقا

 [932-932، ص5ج ،9]. رساندند نظر داشتید، دشمنان ب  شما آسیب م
 های جرح یونس،گزارش ۀدربارمو  الرجال صاحب كتا  قااما در عین حال، توجی  

برخـ  از   ۀك  دربـار   مهم ۀنكت تواند توجیه  ناكاف  ب  نظر آید زیرادر برخ  موارد م 
  بـر درسـت   رگـ دی یوجود دارد این است ك  با توجـ  بـ  وجـود مؤیـدها     هاگزارشاین 

اسـت و    هـا طبیعـ  صدور آن یبا توج  ب  فضا  هایچنین گزارش صدور ،هامضمون آن
او و متناسب بـا سـؤال او، نقـل بـ        ذهن یچون پاسخ مخاطب با توج  ب  فضا  مسائل

 ۀهمـ رفـت و  گها نادیده توان در حل آن معنا، وجود مصالح، معاریض و توری  و ... را نم
 بودن، توجی  كرد.  مصلحت ب  دلیلتنها را  هاآن

 

 ى جرحهاگزارش . رفع تعارض از طريق جعلى دانستن برخى۳. ۳
 ۀزارش سـؤال یـونس دربـار   گـ ها، ماننـد  وحید بهبهان  در خصوص برخ  از این گزارش

های وجود جعل و وضع در این روایت را واضح دانست  ، نشان 4ماهیت انسان با خدا ۀرابط
دهد است نشان م  زارش  ك  در این باره نقل شدهگ در دواما دقت [ 921، ص52است ]
توان بـ   ذیر باشند و نم پتواند توجی توج  ب  فضای صدور آن، م زارش، با گ دوك  این 
 ها حكم داد.آنع، ب  جعل  بودن طور قط

 
 

                                                                 
، بـا  )ع(ظاهرا امام رضا- )ع(امام ابوالحسنها در این باره دو گزارش از كش  وجود دارد ك  در یك  از آن .4

بر فاصل  گرفتن كس  ك  معتقد ب  مضـمون سـؤال یـونس     -توج  ب  گزارش دیگر و وحد  راویان
[ و در  182-182، ص5، ج41باشـد از سـنت ]   )ع(جوهریـت خداونـد در حضـر  آدم   دربارۀ وجـود  

جوهریت دانستن كس  ك  معتقد ب  مضمون سؤال یونس دربارۀ وجود  زندی بر  )ع(امام رضادیگری، 
 اند.[، نظر داده 181، ص5، ج41باشد ] )ع(خداوند در حضر  آدم
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 بان  ياونس  جارح  یهاگزارش ی پژوهش حاضر برای رفع تعارض درهاكار. راه۴
 ن عبدالرحما

ی هـا گزارش ی پژوهش حاضر، س  مسئلۀ توج  ب  فضای صدور برخ هابر اسا  بررس 
( و توریـ   و معـاریض ) الحدی فق  قواعد و اصولگذار در آن، توج  ب  تاثیرو عوامل  جرح

در رفـع  ذار گـ ، از مـوارد مهـم و تاثیر  ی جـرح هـا گـزارش توج  ب  نقل ب  معنا در برخ  
 .ن هستندعبدالرحما بن یونس جرح یهاگزارش تعارض در

 
 گذار در آن ثرى جرح و عوامل أهاگزارش . توجه به فضاى صدور برخى۱. ۴

 در دیـدگاه  خـتالف ا ونی جرح، عوامل  چهاگزارش در بررس  نقش فضای صدور برخ 
علیـ    شـایعا   میـزان   گسـتردگ  ، كالمـ  مسائل در دیدگاه اختالف ، حدیث یهامنهج

 در یافرقـ   یهـا انگیـزه ، جـرح  گزارشـگر  یـا  جـارح  ۀمـراود  مورد محیطبرخ  مشایخ، 
 واقعیـت ، جـرح  در  زدگـ شتا ، ( فواق ۀفرق) امامی  مشایخ با مخالفت یفضا گستراندن
 دنبـو  باز از  ناش دیدگاه اختالفو  جامع  افراددر  مختلف سطوح وجود  شناختجامع 
 گـذار در نقـش فضـای صـدور برخـ      تاثیر، از عوامل اصحا  یبرا  علم مباحثا  یفضا

 آیند.ی جرح ب  شمار م هاگزارش
 
   حدیثى هاىمنهج در دیدگاه اختالف. تأثیر 4. 4. 1

توان در خصوص مـنهج یـونس    موجود در منابع، دو مشخص  را م یهابر اسا  گزارش
یـونس بـن   شـدید   ییـر گسـخت نخسـت   بن عبدالرحمان در پذیرش روایا ، ذكر كـرد: 

شد  اهتمام او نسبت ب  تعیین صحت یا سقم روایـا   پذیرش روایا  و در عبدالرحمان 
او در  ییـر گسقیم از احادی  صـحیح و حساسـیت و سـخت   احادی   یو كتب و جداساز

در  )شـنیدن مسـتقیم(  شـرط نبـودن سماع   [ و دیگری134-183، ص5، ج41] این باره.
   4از نظر یونس بن عبدالرحمان. یروایت از یك راو

 پذیرش روایـا  شدید یونس بن عبدالرحمان در  ییرگممكن است با توج  ب  سخت
تعیین صحت یا  یبرا )ع(اصحا  بر امام رضا  كتوبا  حدیثم ۀو اهتمام شدید او ب  عرض

                                                                 
بـا   -از مشایخ حدی  قم   استاد برخ -ی ، علت مخالفت یعقو  بن یزید انبار بر اسا  گزارش كش .4

از نظر یونس بن  ینبودن سماع و شنیدن مستقیم در روایت از یك راو یونس بن عبدالرحمان، شرط
 [.312، رقم182، ص5ج ،41] عبدالرحمان بوده است
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خـود در آن، ایـن    یها و نیز تالیف كتـا  علـل الحـدی  و بیـان مبناهـا     عدم صحت آن
یعقـو  بـن یزیـد    یـونس،   ینـین از سـو  این چ یاحتمال وجود داشت  باشد ك  عملكرد

ین ایـراد را متوجـ    را ب  واكنش واداشت تا ا -از مشایخ حدی  قم   استاد برخ - یانبار
داند و ب  همین دلیـل علیـ  او    یونس كنند ك  سماع مستقیم را در نقل روایت شرط نم

 یگیـر و نیـز سـخت    كالمـ  یهـا نین با توج  ب  اختالف در دیـدگاه موضع بگیرد. همچ
از روایـا     این احتمال وجود كـ  برخـ   ییونس بن عبدالرحمان در پذیرش روایا ، جا

ذیرش نبـوده و همـین   پـ اه یونس بن عبدالرحمان مورد گخ قم، از دیدذیرش مشایپمورد 
 4مشایخ قم نسبت ب  او شده باشد.برخ  مشایخ، مانند   ل  موجب بروز دیدگاه منفئمس

 
   5كالمى مسائل در دیدگاه اختالف. تأثیر 5. 4. 1

                                                                 
. وحید بهبهان  در كتا  تعلیقۀ عل  منهج المقال، این نظر مجلس  اول را پذیرفتـ  اسـت كـ  طعـن     4

 [. 921، ص52بر یونس، ب  دلیل اجتهاد او در اخبار و روایا  بوده است ]←قمیون 

در اینجا ممكن است این مسئل  مطرح شود ك  همانگون  ك  اخـتالف دیـدگاه در مسـائل كالمـ  در      .5
های كالم  یونس نیز در مدح او اثر داشت  است اما  نكتۀ جرح یونس تأثیر داشت ، موافقت با دیدگاه

شـود،    نقـل مـ   مهم  ك  باید توج  داشت این است ك  گزارش جرح  كـ  از امـام دربـارۀ كسـ    
شود، تا حدودی در این خصـوص متفـاو    تواند با گزارش مدح  ك  از امام دربارۀ كس  نقل م م 

باشد )باید توج  داشت ك  در این خصوص مدح از سوی امام مهم است ن  ب  عنوان مثـال گـزارش   
داشت و از  فضل بن شاذان، محمد بن عیس  بن عبید یقطین  را بسیار دوست م»مدح اینگون  ك : 
هـا تنهـا از   ، نهایت آن است ك  این گون  گزارش)ع(در گزارش مدح از سوی امام«. كرداو ستایش م 
مـورد مـدح قـرار     )ع(شود ك  در مسائل اعتقادی و كالم  با كس  كـ  از سـوی امـام   كسان  نقل م 

ا او اخـتالف دیـدگاه   ادی و كالم  باند و كسان  ك  در مسائل اعتقگرفت  است، دیدگاه مواف  داشت 
ورزیدنـد. بـ    كردند و از نقـل آن خـودداری مـ    ها سكو  م داشتند، در قبال این دست  از گزارش

عنوان مثال ممكن است كس  مانند عل  بن مهزیار اهوازی دربارۀ یـونس بـن عبـدالرحمان تردیـد     
  ك  وضعیت یونس بـرای  را شنیده، تا زمان )ع(داشت  باشد و با آنك  گزارش مدح یونس از سوی امام

های اینگون  دربـارۀ او خـودداری ورزد. در گـزارش جـرح از سـوی      او مشخص نشود، از نقل گزارش
بر خالف گزارش مدح، پارامترهای مختلف  ممكن است دخیل باشند. ممكن است این جرح،  )ع(امام

ممكـن اسـت ایـن    جرح واقع  باشـد و   -ـ ب  دلیل وجود مشكل در كس  ك  مورد جرح قرار گرفت 
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  
ه فهم او و نیز نوع دیدگاه و ذهنیت  ك  دربارۀ شخص مورد جرح دارد و متناسـب بـا آن بیـان شـد    

ای دیگر از آن برداشت كنـد.  باشد و از نوع معاریض و توری  ب   شمار آید ب  طوری ك  راوی ب  گون 



 539 ...جرح هاىگزارشحل تعارض در  هاىكارراه ارزیابى 

ان اه میـ های موجـود در منـابع، بـ  اخـتالف دیـدگ     توان بر اسا  گزارشدر این باره م 
ر اصحا  در برخ  مسائل كالم  اشاره كرد؛ مسائل  مانند: گیونس بن عبدالرحمان با دی

 یــا بــودن  اكتســاب ۀلئمســ[، 928-921، ص4، ج41] مكلّــف یبــرا اســتطاعت ۀلئمســ
 تشـبی  و جسـمانیت   ۀلئمس[، 991، ص12، ج59؛ 111، ص45] معرفت نبودن  اكتساب
ــار ــدا ۀدرب ــم182-182ص ،5، ج41؛ 11-12، ص8 ؛925، ص5] خ ــان،  315، رق ؛ هم
 خـدا  كـالم  بـودن  مخلـو   غیـر  یا مخلو  ۀلئمس[، 584، ص9، ج43 ؛313، رقم181ص
، 20؛ همان، ج988، ص59؛ 33-32ص ،2] نابالغ امام امامت ۀلئمس[، 181، ص5، ج41]
 ۀلئمسـ [، 33-32ص ،2] امـام  و پیـامبر  یبـرا  شریعت در استنباط جواز ۀلئمس[، 33ص

، 5، ج41]  عباسـ  خالفـت  دسـتگاه  بـ   )ع(رضا امام ورودموضوع  در امام برابر در تسلیم
، 182، ص5، ج41] جهـنم  و بهشـت  اكنـون  هـم  شـدن  خل  ۀلئمس[ و 188و  182ص
 بـا  ها با یونس، ارتبـاط وی های برخ  از اختالفنین یك  از علتچ[. هم310و  391رقم
میـان اصـحا  امامـان،      كالم یهادر اختالف دیدگاهه آنك  ژاست ب  وی حكم بن هشام

دیدگاه هشـام بـن حكـم مطـرح      یفكر ۀبرجست ۀیونس بن عبدالرحمان ب  عنوان نمایند
از   میـان برخـ    كالمـ  یهـا ك  در اختالف دیدگاه است  ب  همین جهت طبیع 4است.

                                                                                                                                                       
همچنین ممكن است نقل ب  معنا نیز در كیفیت روایت آن گزارش دخیل بوده و از آن جرح فهمیده 

  های مدح.های جرح مطرح است، ن  در گزارشهای  اصوالً در گزارششود. چنین محدودیت
یونس بن عبدالرحمان جانشین هشام بن حكم و محمـد بـن     ،كشب  عنوان نمون ، بر اسا  گزارش  .4

پـس    كش[ و نیز 848، ص41] خلیل سكاك جانشین یونس بن عبدالرحمان در رد بر مخالفان بود
علـ  بـن    ك  ندك مب  این مسئل  اشاره از گزارش مخالفت عل  بن حدید با یونس بن عبدالرحمان 

 ۀمراوده داشت ك  در ظاهر مجبور بود از بیـان واقعیـت اعتقـاد خـود دربـار       دید چون با محیطح
ورزد، در ظـاهر از مخالفـان یـونس بـن      ییونس بـن عبـدالرحمان و نیـز هشـام بـن حكـم خـودار       

، 5، ج41] داشـت  گرایشعبدالرحمان بود اما در باطن ب  هشام ]بن حكم[ و یونس بن عبدالرحمان 
عل ّ بن   كتا  مثالب هشام و یونس و كتا  الرد عل ،  بر اسا  گزارش نجاش ین[. همچن181ص

از مخالفـان   -لیفا  سعد بن عبداهلل األشعری القمـ   أهشام و یونس از ت  إبراهیم بن هاشم ف  معن
لیفـا  علـ    أهشام و یونس از ت  رسالۀ ف  معن [ و418-411، صص52]  -یونس بن عبدالرحمان 

ك  در واقع رد بر كتـا    [520، ص52] است  -از موافقان یونس بن عبدالرحمان  - بن ابراهیم قم 
[. نمونـۀ  12، ص43؛ همان، ج 545-544، ص40، ج43] ستا اهآنمثالب هشام و یونس و دفاع از 

ك  ك  چرا با طرفداران هشام بن  است  نصر بزنطاز احمد بن محمد بن اب  )ع(سؤال امام رضادیگر، 
در   نصـر بزنطـ  احمد بن محمد بن اب  وتوحید)تشبی  و جسمانیت( اختالف دارند  ۀلئمسحكم در 

)همان اعتقاد هشام بن سالم خداوند ب  صور  اعتقاد داریم  ۀپاسخ ب  آن حضر  عرض كرد ما دربار
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 نیـز  اصحا  امامان با هشام بن حكم و مخالفت بـا دیـدگاه او، یـونس بـن عبـدالرحمان     
 دیگـر ماننـد   عوامـل البت  باید توج  داشت كـ    .ن قرار داشت  باشدهمواره در نوك پیكا

ذار   أثرگـ كالم یهادیدگاه اختالف بیشتر بروز یبرا یساززمین  در  نیز اجتماععوامل 
های تفصیل  مربوط ب  بح  اختالف دیدگاه میان یونس بن ]در خصوص تحلیل اند.بوده

 [ 1و 9های ، فصل1الم ، ر.ك: عبدالرحمان با دیگر اصحا  در برخ  مسائل ك
 

 علی  برخى مشایخ   شایعا  میزان گستردگى. تأثیر 9. 4. 1
  مخالفت با یونس بن عبـدالرحمان و گسـتردگ   یمشخص شدن تصویر دقی  فضا یبرا

او در میـان   ۀدربـار   مقطعـ   هـای شایعا  علی  او ك  گاه موجب ب  وجود آمـدن تردیـد  
كشـف   یآورد تا بـرا  یزه را ب  وجود مگن دلیل، این انشد و ب  همی از شیعیان م  برخ

العزیـز  عبـد چـون   یاتوان ب  نمون  او جویا شوند، م ۀرا دربار )ع(واقعیت مطلب، نظر امام
كـرده    قـم معرفـ    فضل بن شاذان او را بهترین فرد از اهـال  - بن المهتدی اشعری قم

و وكیـل آن   )ع(امـام رضـا   اشاره كرد كـ  از خـواص اصـحا     - [113، ص5، ج41] است
او  یرسـید بـ  دلیـل آنكـ  بـرا     پ )ع(از امام رضـا وی   ،زارش كشبر اسا  گ حضر  بود.

 و بیـاموزد   ، معالم دین خود را از چ  كسبرسدحضر  خدمت آن مسیر نیست همیش  
 یـرد. گیونس بـن عبـد الرحمـان فـرا    معالم دینش را از ب  او توصی  كرد ك   )ع(امام رضا

ثیر آن أو تـ در محیط قم مخالفت با یونس بن عبدالرحمان  یاما فضا [113ص، 5، ج41]
امـام   ییید مطل  یونس بـن عبـدالرحمان از سـو   أبا وجود ت ویبود ك   یاون گدر او ب  

اخذ معالم دینش از یونس بن عبدالرحمان، پـس   ۀآن حضر  ب  او دربار ۀو توصی )ع(رضا
بـن  یـونس   ۀرا دربـار ایشـان  نظر  ،)ع(ب  امام جوادی ابا نوشتن نام  )ع(از شهاد  امام رضا
 العزیزعبد یید یونس بن عبدالرحمان ب أضمن ت )ع(امام جواد و شود عبدالرحمان جویا م

ـ    فرماید توصی  م یـونس بـن    ۀقـم( دربـار  )اهـل شـهرش   یهـا ثیر دیـدگاه أكـ  تحـت ت
   [189]همان، ص شد.یرد و از مخالفت آنان در این باره نگران نباگعبدالرحمان قرار ن
توان ب  در محیط قم م مخالفت با یونس بن عبدالرحمان  یفضاتر شدن برای روشن

 زارشگـ زارش جرح یونس بن عبـدالرحمان، بیشـترین   گ این نكت  توج  كرد ك  از هفده
از طریـ  یعقـو  بـن     –در نمودار زیر نشان داده شده است گون  ك  همان -گزارش(  3)

                                                                                                                                                       
بـ  او فرمـود ایـن اعتقـاد او      )ع(كنـد. امـام   مـ   و هشام بن حكم جسم بودن خدا را نفجوالیق ( 

 [.50، ص4، ج54] خواهد ك  از این اعتقاد خویش دست بردارد است و از او م  شبیهت یاعتقاد
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، 52] یـونس   كتا  الطعـن علـ  و مؤلف خالفان یونس بن عبدالرحمان از م -یزید انباری
ماننـد سـعد بـن عبـداهلل     ای از مشایخ حـدی  قـم   [ و استاد و شیخ حدی  عده120ص

األشعری القم ، أحمد بن محمد بن عیسى األشعری القم ، عبد اهلل بن جعفر الحمیـری  
، 54، ج41] عطـار القمـ   ال  القم ، محمد بن الحسن الصَـفّار القمـ ، محمـد بـن یحیـ     

هــا یــونس بــن زارشــ  كــ  در آنگنــین بیشــترین نقــل شــده اســت. همچ -[ 423ص
 از طری  عل  بن محمد قم  نقل شده است. زارش(، گ 3) عبدالرحمان جرح شده است

 
 4های جرح یونس بن عبدالرحمانشبكۀ راویان گزارش .4نمودار 

                                                                 
 <یعقو  بن یزیـد   <محمد ابن أحمد  <عل  بن محمد  <محمد بن مسعود » . در این نمودار مسیر: 4

محمد بن أحمد  <عل  بن محمد »و نیز مسیر: « و ابن سنان  صفوان بن یحی <رجل من أصحابنا 
چـین  ، ب  این دلیـل بـ  صـور  خـط    «بعض أصحابنا <أب  محمد الحجال  <معروف  العبا  بن <

هـای جـرح   انـد، در شـمار گـزارش   نشان داده شده است ك  دو گزارش  ك  با این دو سند نقل شده
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هاشم جعفری)ابو هاشم داوود بن القاسـم  توان ب  سؤال ابو ر مگدی یاب  عنوان نمون 
آن حضر  اشاره كـرد كـ     سوییید یونس از أیونس و ت ۀدربار )ع(الجعفری( از امام جواد
شود  یونس بن عبدالرحمان جویا م ۀرا دربار )ع(نظر امام جواد  ابوهاشم جعفری در حال

ونس بـن  خـود یـ    حتـ  )ع(ك  بر اسا  تصریح خودش، حداقل در زمـان سـؤال از امـام   
شـخص   ۀدربـار   یهـا مخالفـت صِرف اینكـ   ب  شناخت و  نم  عبدالرحمان را ب  درست

وجود دارد، در صـدد جویـا    -دانست این یونس فرزند كیست  نم  ك  حت -  نامیونس
   [352، رقم185، ص5، ج41]. او برآمد ۀدربار )ع(شدن نظر امام

آیا جایز است ك  در این باره  )ع(اظمامام كون: سؤال از چرا با مسائل  این گزارش ر گا
، 5، ج41] ك  ب  معتقدا  یـونس بـن عبـدالرحمان اعتقـاد دارنـد، زكـا  داد        ب  كسان

كـ   بـا كسـان    مـدارا  بـ   ب  یونس بن عبدالرحمان  )ع(امام كاظمتوصیۀ  [،181-189ص
، 41و اهمیت ندادن ب  سخنان آنان دربـارۀ او ]  آنان غیر قابل تحمل است ایسخن او بر

و مـردم  وی  گبداز ك  یونس بن عبدالرحمان ب   )ع(امام رضا؛ توصیۀ  [189-185، ص5ج
اسـت و امـامش از او     اعتقـاد او اعتقـاد صـحیح   زیرا  ناراحت نباشد او ۀدربارآنان  ۀگفت
ك  بـا   یادر همان حد و اندازهتنها با مردم توصیۀ آن حضر  ب  او ك  و نیز  است  راض

بـ  یـونس    )ع(رضا امام، توصیۀ [185-184، صص5، ج41] ویدن بگآن آشنا هستند، سخ
اسـت كـ     یهایشان در حدعقل ب  دلیل آنك  كردند م  ویبدگبا آنان ك  از او مدارا ب  

عبـدالعزیز  بـ    )ع(امام جوادتوصیۀ  ،[189، ص5، ج41] كشش بیش از این مقدار را ندارد
 فرسـتادن بـر او   رحمـت و  حمانبـن عبـدالر   داشتن یـونس دوست در   بن المهتدی قم

تأییـد  [، 189، ص5، ج41] ورزنـد )قم( در ایـن بـاره بـا او مخالفـت        اهل شَهرشچرگا
و بیـان مطابقـت معتقـدا  او بـا بیانـا       هشـام المشـرق    یونس بن عبدالرحمان توسط 

 نتوب  كـرد ، [181، ص5، ج41] های بصریون از معتقدا  اواسخ ب  انتقادپدر ، )ع(امامان
نسـبت بـ  یـونس بـن       ویاز بـدگ   قمـ  یاشـعر   احمد ابن محمد بن عیسـ ستغفار و ا

دهد كـ    نشان م  این گزارش ب  خوبیریم، گدر نظر ب ،[181، ص5، ج41]عبدالرحمان
بوده است ك  در   ها با یونس بن عبدالرحمان بر اسا  شایعاتاز مخالفت یاحجم عمده

   شد. او نقل م ۀاینجا و آنجا دربار

                                                                                                                                                       
دهـد كـ  ایـن دو    یونس بیان شده است، در حال  ك  بررس  فضای صدور این دو گزارش نشان م 

و  401، فصـل چهـارم، ص  1رحمان مربوط نیست. ]در این باره ر.ك: یونس بن عبدال ←گزارش ب  
408] 
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علی  یونس بن عبدالرحمان سترده بودن حجم این شایعا  گرسد ب  دلیل ظر م ب  ن
من هذه العصـابۀ یقعـون فیـك و     كثیراً نّإ»: ك  نین گزارش دادندچب  او بوده است ك  

 ۀفــت كــ  هــر كــس را كــ  شــیعگاســخ پنیــز در یــونس و  «یــذكرونك بغیــر الجمیــل
   [390، رقم189، ص5، ج41] ست.باشد، در این باره حالل كرده ا )ع(منینؤامیرالم
 
  جرح گزارشگر یا جارح ۀمراود مورد محیط. تأثیر 1. 4. 1

 -گـزارش جـرح   یاعم از خود جارح و نیـز راو  -گزارشگرۀ مراود مورد محیطثیر أت ۀدربار
مختلف اشاره كرد.  یهاتوان ب  نمون  م ،چون یونس بن عبدالرحمان یدر جرح یك راو

 جایز بـودن خوانـدن نمـاز جماعـت پشـت سـر       ۀدربار )ع(از امام یاوها راز نمون   در یك
این بود ك  در این باره  )ع(كند و پاسخ امام فكران او سؤال میونس بن عبدالرحمان و هم

  [181، ص5، ج41] رسد.پنظر عل  بن حدید را ب
 از مخالفان یونس بن عبدالرحمان -بن حدید   عل در این رابط  باید توج  داشت ك 

 ۀمراوده داشت ك  در ظاهر مجبور بود از بیـان واقعیـت اعتقـاد خـود دربـار       با محیط -
ورزد امـا در بـاطن بـ  یـونس بـن       ییونس بن عبدالرحمان و نیز هشام بن حكم خـودار 

   ]همان[ عبدالرحمان و نیز هشام بن حكم متمایل بود.
بن مهزیـار    ، عل زارش صدو  در كتا  امالگر، بر اسا  گدی یانین در نمون همچ

خوانـدن نمـاز   كند ك  آیـا   یونس بن عبدالرحمان سؤال م ۀدربار )ع(اهوازی از امام جواد
ك  ب  جسم بودن خداوند و نیز ب  اعتقاد یونس بن عبـدالرحمان    كس جماعت پشت سر

در  [925، ص5] كنـد.  مـ   جایز است و آن حضر  او از انجام این كار نهـ اعتقاد دارد، 
اسـت    بن مهزیار بر این اعتقاد بوده ك  یونس بن عبدالرحمان از كسان  ، علاین گزارش

متناسب زارش، گبر اسا  متن  )ع(ك  ب  جسمانیت خداوند اعتقاد دارد و پاسخ امام جواد
پشـت سـر   عدم جواز خواندن نماز  ۀدربار  بن مهزیار، ب  صور  كل  با همین اعتقاد عل

 . بودندد د معتقاست ك  ب  جسم بودن خداون  كسان
بـود كـ  بـر اسـا        بن مهزیار كس  در توضیح این مطلب باید توج  داشت ك  عل

 [852، ص5، ج41] او بوده اسـت  گس از مرجانشین عبداهلل بن جند  پ،  زارش كشگ
بـر اسـا    ون  ك  پیش از این نیز بیان شـد،  بود ك  همانگ  و عبداهلل بن جند  نیز كس

بن عبدالرحمان، مانند یعقو  بن یزید و حسـن بـن علـ      ، مخالفان یونس زارش كشگ
مخالفـت  عبـداهلل بـن جنـد     دادنـد كـ  بـا     بن یقطین ب  یونس عبدالرحمان نسبت م

انتسـا  مخالفـت بـا عبـداهلل بـن جنـد  بـ  یـونس بـن           اما[ 825]همان، ص ورزد. م
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دالرحمان ، یونس بـن عبـ   دیگر از خود كش  بود ك  بر اسا  نقل  در حالعبدالرحمان 
دهـد   ل  نشان مـ ئو این مس ]همان[ مثبت داشت  نسبت ب  عبداهلل بن جند  دیدگاه

در میـان مخالفـان یـونس بـن       غیرواقعـ   بـدبین  یاز فضـا   ناش یبندجناح  ك  نوع
 فكران او وجود داشت  است. عبدالرحمان نسبت ب  او و هم

یـونس بـن   اه تأییـد دیـدگ   عـدم  ۀزارش كش  دربارگر، در دو گای دیب  عنوان نمون 
ك  بهشـت هنـوز آفریـده نشـده      در خصوص این مسئل  )ع(امام رضااز سوی  عبدالرحمان

زارش گـ مضمون ب  كار رفت  در هـر دو  ،  [310و رقم 391، رقم182، ص5، ج41] است
لعنـ   »زارش دوم تعبیر گو در « كذ »زارش اول تعبیر: گبا این تفاو  ك  در است   یك
 -« أخطأ»در لغت عر ، « كذ »یك  از معان  . با توج  ب  آن ك  رفت  استب  كار « اهلل

كـ    -زارش اول در گـ  )ع([، منظـور امـام  423، ص1، ج4اسـت ]  -ب  معنای اشتباه كـرد 
تواند این باشد ك  یونس در این بـاره  م  -زارش دوم است گتری نسبت ب  گزارش مالیم

  اشتباه كرده است.
تری نسـبت  ك  گزارش تند -دهد ك  گزارش دوم نشان م  بررس  راویان دو گزارش

یزیـد   بـن  محمـد قمـ  و یعقـو     بـن  عل ون كسان  چ ز طری ا -زارش اول است گب  
ونـ  كـ  در   گاه  منف  نسبت بـ  یـونس داشـتند و همان   انباری نقل شده است ك  دیدگ

هـای  رشزاگـ بیان شد، بیشـترین  « حمیزان شایعا  و تاثیر آن در جر  گستردگ»بح  
دهـد  زارش نشان م گاین دو  ۀجرح یونس از طری  آنان نقل شده است. بنابراین، مقایس

زارش دوم، تعبیـر تنـدتری   گـ  بر اسا  مصلحت و با توج  ب  نوع مخاطب، در )ع(ك  امام
 زارش اول ب  كار برده است.گیونس نسبت ب   ۀدربار
 
 ۀفرقـ ) امامیـ   مشـایخ  بـا  مخالفت اىفض گستراندن در اىفرق  هاىانگیزه. تأثیر 2. 4. 1

   (وافق 
امامیـ ، بـر    مشایخ با مخالفت یفضا گستراندن دری افرق  یهاانگیزه ۀمسئلدر خصوص 

نقش مهم  در ایجـاد فضـای بـدبین  نسـبت بـ  یـونس بـن         وافق  ۀفرقشواهد،  اسا 
و مبـارزه   در جهت نشر عقیدۀ خود ترین اقداما  واقف از مهم  یكعبدالرحمان داشتند. 

  و تـرور شخصـیت   از امامیـ   وقف ۀمخالفت با مخالفان عقید یایجاد فضا، با مخالفان آن
ارتبـاط راویـان مخـالف بـا یـونس بـن        ۀشـبك زیـر كـ  بـ     نمـودار  بر اسا   4بود. آنان

                                                                 
حمـزۀ  از دالیل آنك  اسماعیل بن سهل در گزارش جزئیا  مالقا  عل  بـن أبـ     رسد یك ب  نظر م .4
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 یسـندها  راویـان ، مربـوط اسـت  قدح او با واقف   یهاگزارش ۀكنندعبدالرحمان یا روایت
ارتبـاط بـا    ۀجرح یونس بـن عبـدالرحمان در شـبك    یهاگزارش نزدیك ب  هشتاد درصد

نشان داده شده اند ك  بیشـترین روایـت را از     راویاناند. در این شبك ، قرار داشت  واقف 
اند و ب  عبار  دیگر، بیشتر از سایر راویان موجود در این شبك  نقل كرده  مشایخ حدیث

 .4اندهاز این مشایخ، با این مشایخ در ارتباط بود
 
  جرح در زدگىشتا . تاثیر 2. 4. 1

آنان در جرح اشـاره كـرد     زدگشتا توان ب  عملكرد مشایخ حدی  قم و  در این باره م
 كردند او را جرح م گدرنبى، ییك راو ۀتردید دربار محضآنان این بود ك  ب   ۀشیوك  
رفتـ   گبـاره در نظـر    شدند ك  باید جوانـب بیشـتری در ایـن     بسا بعدها متوج  م چو 
اه دیـدگ  در خصـوص   زارش كشـ گتوان ب   ب  طور مشخص م خصوصدر این  .شدم 
یونس بن عبـدالرحمان اشـاره كـرد     ۀدربار  قم یاشعر  احمد بن محمد بن عیس  منف
، 5، ج41] .از ایـن كـار خـود توبـ  و بـ  درگـاه خداونـد اسـتغفار كـرد           س از مدتپك  
احمـد بـن محمـد بـن     است كـ    بن محمد بن خالد برق  احمدر ای دیگ[ نمون 181ص

از مدت  بار دیگر او را ب  قـم برگردانـد    ساو را از قم بیرون كرد اما پ  قم یعیس  اشعر
   [93، ص1] كرد.  و از او عذرخواه

 

                                                                                                                                                       
و  )ع(میـان آنـان و امـام    ۀو مناظر )ع(با امام رضا -از سران واقف    -المكاری السراج و ابنو ابن  بطائن

حدثن  بعض أصـحابنا و  »كند ك   آن حضر ، گزارش را اینگون  بیان م یشدن آنان از سومحكوم 
ابـن   ابن السراج و فدخل علی  عل  بن أب  حمزۀ و )ع(كنت عند الرضاˮسألن  أن أكتم اسم ، قال: 

این ماجرا ك  خـود در    و گزارشگر اصل[ 129ص، 5، ج41] «‟...المكاری، فقال ل ، ابن أب  حمزۀ: 
كند ك  نام او را فاش نكند، ب  دلیل همین  ن  حضور داشت ، از اسماعیل بن سهل درخواست مصح

صعب »همچنین تعبیر . سران واقف  بوده است یمخالفت با مخالفان خود از سو یایجاد فضا  مسئلۀ
 [422، ص52در گـزارش شـیخ طوسـ  در كتـا  فهرسـت ]      «من خالف  من االمامیۀ  العصبیۀ عل

وقـف و رد مخالفـان آن    ۀدر تقویـت عقیـد   یزیـاد  یهـا ك  كتا  -  بن الحسن الطاطَریعل ۀدربار
مخالفت بـا مخالفـان خـود از     یاز اقداما  سران واقف  ایجاد فضا  ك  یك دهدنشان م نیز  -نوشت

 .امامی  بوده است
سـبت بـ    در ایجاد فضـای بـدبین  ن   وافق های تفصیل  مربوط ب  نقش مهم فرقۀ در خصوص تحلیل .4

 های جـرح او و راویان گزارش عبدالرحمان بن یونس خالفانم ارتباط یونس بن عبدالرحمان و شبكۀ
 .521-542، ص1، فصل1، ر.ك: واقف  با
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 واقف  با های جرح اوو راویان گزارش عبدالرحمان بن یونس خالفانم ارتباط ۀشبك .5 نمودار

 
، قمیـون او را بـ    محمد بن اورمـ   ۀ  دربارزارش نجاشگبر اسا  ر، گای دیدر نمون 

 یاو را بكشند اما دیدند كـ  او از ابتـدا   رفتندتصمیم گغلو متهم كردند و ب  همین سبب 
شب تا آخر شب ب  نماز مشغول است و ب  همـین خـاطر، از كشـتن او منصـرف شـدند.      

بـ  اهـل    )ع(توقیع  از امام هادی كند ك خود نقل م اصحا   از  یكاز در ادام    نجاش
ك  ب  او زده شد، صـادر    و مبرا بودن او از اتهام ۀید ك  در دفاع از محمد بن اورمرسقم 

 [ 953، ص52] شده بود.
 
   جامع  افراددر  مختلف سطوح وجود شناختىجامع  واقعیت. تأثیر 2. 4. 1

وح مختلف افـراد در جامعـ  از جهـت میـزان درك و     ، وجود سط شناختاز منظر جامع 
آن معاصر با امامان نیـز از    شیع ۀك  جامع  است طبیع یال ئحقای ، مس  تحمل برخ



 904 ...جرح هاىگزارشحل تعارض در  هاىكارراه ارزیابى 

بـ  اصـحا ، در نظـر     )ع(مهـم امامـان   یهـا از توصی   مستثنا نبود. بر همین اسا ، یك
طـب و  و بیـان مطالـب بـر اسـا  سـطح درك مخا       شـناخت گرفتن این واقعیت جامع 

نقـل شـده از منـابع خـواهیم      یهـا ون  ك  در گزارشگمتناسب با آن بوده است و همان 
 یمطالـب بـرا    از بیان برخ یبر خوددار  از اصحا  مبن  ب  برخ )ع(دید، دستور امامان

خود شیعیان و نیز مدارا با آنـان، بـ  عـدم ظرفیـت تحمـل افـراد مختلـف در ایـن بـاره          
 گردد.   برم

تـر از  ایینپـ را یـك درجـ      ر كسك  اگ عبدالعزیز قراطیس ب   )ع(د امام صا ۀتوصی
را ك  توان آن را  ییزچد و بر او رسطح خود باال بیاوهم ۀخود یافت، با مدارا او را ب  درج

 یو بیان درجـا  مختلـف بـرا    [12-11، ص5ج ،55] ندارد، بار نكند ك  خواهد شكست
بـ  جمیـل بـن دَرّاج كـ  بـا       )ع(امـام صـاد    ۀل  است و توصیئاشاره ب  همین مسمردم، 

یدا نكردند، صحبت نكنـد كـ  در   ك  بر آن اتفا  نظر پ یچیز ۀاصحا  آن حضر  دربار
نیز از همین قبیل اسـت.   [254-250، ص5، ج41] این صور  او را تكذیب خواهند كرد

كنـد كـ     مـ  توصـی  ذَریـح المححـارب    دیگر، آن حضر  ب    نین بر اسا  گزارشهمچ
  [193-198، ص5، ج41] نقل نكند.  هركس یاحادی  جابر را برا

شـد و   نیـز مـ   )ع(و امامان )ص(از بزرگان اصحا  پیامبر  شامل برخ  ل  حتئاین مس
ایـن   یهـا از نمونـ  ل  مستثنا نبودنـد.  ئاز برجستگان از اصحا  نیز از این مس  گاه برخ

علم آنان و تفاو  درجـا  سـلمان و ابـوذر     ب  صعوبت تحمل )ع(امام صاد  ۀ، اشارل ئمس
 )ص(نقل كرده است ك  با آن كـ  رسـول خـدا     در كتا  كاف  در این باره است ك  كلین
  در قلـب سـلمان بـود، آگـاه     چـ ر ابـوذر از آن ایجاد كرد، اگـ  یمیان سلمان و ابوذر برادر

 مشـخص اسـت.    كشت. بنابراین، تكلیف سایر مردم ب  طری  اولـ  مرا او  شد، قطعاً م
 [104، ص4، ج55]

شـده اسـت كـ  بـ  جهـت       است، نقل )ع(ان اصحا  ائم زراره ك  از بزرگ ۀدربار  حت
بـا   )ع(ك  نزد او بود را از بین ببرد اما امـام بـاقر    از روایات  عدم تحمل، قصد داشت برخ

امـر و   یمالئكـ  در ابتـدا   یصعوبت تحمـل فضـل حضـر  آدم بـرا     ۀلئیادآور شدن مس
...« ُ فِیهَا مَن یحفْسِـدح فِیهَـا وَ یَسْـفِكح الـدِّمَ ءَ    قَالُوَّاْ أَتَجْعَل»آنان ب  خدا ك :  ینابجا اعتراض
  [522، ص42] كند. م  او را از این كار نه  [90]بقره: 
از   از زراره و بیـان برخـ   )ع(دفـاع امـام صـاد     ۀدربـار   زارش نقل شده از كشـ در گ
مهم اشـاره   ۀلئ، آن حضر  ب  این مس [913، ص4، ج41] او ب  جهت حفظ او یهاقدح
حقـای  در افـراد     كند ك  وجود سطوح مختلف از جهت میزان درك و تحمـل برخـ   م
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 است ك  تنها ب  دوران اصحا  معاصر آن حضر  اختصاص ندارد بلكـ   یال ئجامع ، مس
 .خواهـد بـود   یـز نشـدیدتر از ایـن     حتو   داشتنیز ادام   )ع(تا زمان ظهور امام دوازدهم

  4[924-920]همان، ص
  برخـ  صـحیح  ، عـدم درك یـونس بـن عبـدالرحمان   ها بـا  های مخالفتیك  از علت

بـا   كنـد كـ     مـ  توصـی او بـ    )ع(از این رو، امام رضامطرح شده از سوی او بود و  حقای 
و از بیـان  [ 189، ص5، ج41] مـدارا كنـد   -هایشـان قصور عقـل ب  دلیل  -خودمخالفان 

-184ورزد. ]همـان، ص  یآنـان خـوددار   یاز مسائل غیرقابل تحمـل و درك بـرا    برخ
185]  
   اصحا  براى علمى مباحثا  فضاى دنبو باز از ناشى دیدگاه اختالف. تاثیر 1. 4. 1

وجود اخـتالف دیـدگاه در    ،موارد  دهد ك  در برخ شواهد موجود در منابع نشان م
شیخ صدو  در كتـا    ب  عنوان نمون ،. شد م انجام )ع(خود امامان یمیان اصحا  از سو

بـ  آن حضـر  عـرض     یكنـد كـ  راو   نقل م )ع(علل الشرایع این روایت را از امام صاد 
در  آن حضر  و تیگر نیسبر من ناگوارتر از اختالف اصحا  ما با یكد ییزچهیچ » :كرد
 [  932ص ،5ج ،9] من است. ۀاین اختالف میان آنان از ناحی :ب  او فرمود اسخپ

داشت  باشـد: بـاز     پزیر را را در  وردآدو دستتوانست این مسئل  ب  طور طبیع  م 
كـ  بـ     )ع(امامـان  یاصـحا  از سـو   یبـرا   مباحثا  و تضار  آراء علمـ  یگذاردن فضا
اظهـارا   وجـود  و  داشت  باشد  توانست در پ ها را نیز ماختالف دیدگاه  صور  مقطع

 خود و شیعیان.حفظ  یبرایك موضوع  ۀدربار ا  برجست متفاو  و متهافت از اصح
توان ب  دو روایـت   ممورد اول  یمنابع برا یهاگزارششواهد موجود در در خصوص 

امامان، بیـان   ۀاشاره كرد ك  بر اسا  آن وظیف )ع(و امام رضا )ع(مضمون از امام صاد هم
، 5، ج59] ان شـده اسـت.  ها و فروع آن اصـول بیـ  شاخ  ۀمطالع ،اصحا  ۀاصول و وظیف

 [ 512ص

مـورد نظـر     تنها مسـائل فقهـ   ،در این دو روایتنكتۀ مهم و قابل توج  آن است ك  
ب  عنوان دلیل بر جواز استنباط احكام از عمومـا  اسـتفاده كـرد     فقطها از آن تانیست 

 تنهـا مسـائل  كـ    ل  نشـده ئبر این مسـ   بلك  با توج  ب  اینك  در این دو روایت تصریح

                                                                 
 و االحكام و الفـرائض  الدین و شرایع القرآن تعلیم بكم استأنف ثم متكلمنا و تكلم قائمنا قد قام و لو .4

 لـم  ثـم  شدیدا الیوم انكار ذلك فیكم البصائر أهل ألنكر وآل  علی  اهلل صلى محمد على اهلل أنزل  كما
 رقابكم. فو  السیف حد تحت من اال و طریق  اهلل دین على تستقیموا
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اطال  دارد، این دو روایت نیز در این زمین  و عبار  این دو روایت  است مورد نظر  فقه
  .شوند نیز مربوط م  ب  مسائل كالمعالوه بر مسائل فقه ، 

 توان ب  موارد زیر اشاره كرد:   م  در مسائل كالم  از اصول كل  هایب  عنوان نمون 
هشـام بـن    «ش ء ال كاألشـیاء » ۀظریك  نبح  توحید در  «لیس كمثل  ش ء»اصل: 

، 228-221، ص5ج ،41] خداوند ۀحكم و طرفداران او مانند یونس بن عبدالرحمان دربار
 است.از همین اصل  رفت برگ[ 209رقم

ـ  د  واآلیا  من سورۀ الحدید إلى قولـ  وَ حَأَ ح اللّ وَفأنزل اهلل تعالى قُل هح... »روایت:   وَهح
ب  عنوان یك اصل  ،[34، ص4، ج55« ]ر، فمن رام وراء ذلك فقد هلكودحالصُّ ا ِذَیم  بِلِعَ

 در بح  توحید.  

 ۀنظریـ در بح  جبـر و اختیـار كـ      «مر بین األمرینأال جبر و ال تفویض بل »اصل: 
هشـام   یمكلف از سـو  یبرا «استطاعتِ مع الفعل»استطاعتِ قبل الفعل و »مان بودن أتو

، 4، ج2] بـن عبـدالرحمان در بحـ  اسـتطاعت    بن حكـم و طرفـداران او ماننـد یـونس     
   گردد. از مب  همین اصل ب[ 442ص

ان از اصـحا   گهای مختلف میان برجستوجود دیدگاهنكتۀ مهم  ك  در مسئلۀ  البت 
نباید مـورد غفلـت   ، )ع(در برخ  مسائل ب  ویژه در مسائل كالم ، بر اسا  نظر خود ائم 

در جامعۀ شیع  ب  شكل  رها شـده نبـود بلكـ     مسئلۀ مورد نظر  یرد آن است ك قرار گ
  ل  را بـ  روشـ  ئاین مس گذشت، م  شیع ۀ  ك  در جامعنظار  بر آنچبا  )ع(خود امامان

رداختنـد  پ ل  مـ ئكردند و در مواقع ضرور ، ب  تبیین واقعیت مسـ  مند مدیریت منظام
نظـر   كدامظر صحیح و ن اه، كدامگدر فالن مورد از موارد اختالف دید ،ك  ب  عنوان مثال
 ناصحیح است. 
ـ     )ع(ل ، سؤال امام رضائاین مس یهااز نمون    نصـر بزنطـ   از احمد بـن محمـد بـن اب

كـ   اختالف با اصحا  هشام بن حكم در بح  توحید)تشبی  و جسمانیت( اسـت   ۀدربار
اه و بـ  پـذیرش دیـدگ     از اعتقاد ب  دیدگاه هشام بن سالم در ایـن بـاره نهـ   را او  )ع(امام

  [50ص، 4، ج54] .كردند هشام بن حكم توصی 
عبد الملـك بـن هشـام حنـاط در      سرگردان  ۀلأتوان ب  مس گر مدی ۀب  عنوان نمون

با هشام بن حكم و یـونس بـن عبـدالرحمان در      اختالف دیدگاه هشام بن سالم جوالیق
ن سالم را رد دیدگاه هشام ب )ع(توحید)تشبی  و جسمانیت( اشاره كرد ك  امام رضا ۀلئمس
كند ك  دیدگاه هشام بن حكم و یونس بن عبدالرحمان را در این  و ب  او توصی  م كرده
   [209، رقم228-221، ص5، ج41] ذیرد.پباره ب
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در بحـ  شـ ء بـودن و    بن اعین  ۀاختالف میان هشام بن حكم با زرار ۀلأمس درنیز 
اه زراره گك  دیـد دهد تذكر م ب  عل  بن یونس بن بهمن  )ع(امام رضا ،مخلو  بودن هوا

 ذیرد.پـ اه هشـام بـن حكـم را ب   گدیدكند ك  م  توصی ب  او در این باره صحیح نیست و 
 [  185، رقم211، ص5، ج41]

 
 (توريه و معاريض)الحديثى فقه قواعد و اصول. توجه به ۲. ۴

ن و جـرح راویـا   ۀدربـار  )ع(نقل شده از امامـان  یهاگزارشاز   دقت در بخش قابل توجه
بـ  معـاریض كـالم    نكـردن  دهـد كـ  توجـ      مشایخ حدی  از اصحا  امامان نشـان مـ  

یـا شـیخ    یآن راو ۀناصحیح دربـار  یاب  نتیج  ،هااز اینگون  گزارش یدر بسیار )ع(امامان
مخالفـت بـا یـونس بـن      یفضـا منجر خواهد شد. با توج  ب   )ع(حدی  از اصحا  امامان
در خصوص مواجه  بـا ایـن فضـا متناسـب بـا نـوع        )ع( ائم یهاعبدالرحمان، نوع واكنش

ك  خواستار نظـر    ب  كسان )ع(از موارد، پاسخ امامان یمورد، متفاو  بوده است. در بسیار
 یید یونس بن عبدالرحمان بـوده اسـت  أیونس بن عبدالرحمان بودند، ت ۀدربار )ع(خود امام

با توج  ب  سـطح درك   )ع(مانموارد نیز پاسخ اما  اما در برخ  [181-113، ص5، ج41]
  ك  ممكن بود مخاطب با آن مراوده داشـت  باشـد، پاسـخ     مخاطب یا با توج  ب  فضای
یـونس   یاندك از موارد نیز، بنا بر مصلحت، قـدح ظـاهر   یاارهدوپهلو و غیرصریح و در پ

ره رد زیر اشاتوان ب  عنوان نمون  ب  دو مو بن عبدالرحمان بوده است. در این خصوص م
 كرد:
 
 یونس بن عبدالرحمان   ۀارجاع مخاطب ب  نظر على بن حدید دربار. 4. 5. 1

 سـؤال  پاسـخ ، )ع(علت آنك  خود امـام یش از این نیز بیان شد، گون  ك  پدر این باره همان
یـونس بـن عبـدالرحمان و     جایز بـودن خوانـدن نمـاز جماعـت پشـت سـر       ۀدربارراوی 
نظر عل  بن حدیـد در ایـن بـاره    ن دیرسپكرد و او را ب  را مستقیما را بیان ن فكران اوهم

زارش، ب  این دلیل گفضای صدور این  ۀ، با توج  ب  مطالع [181، ص5، ج41] ارجاع داد
بـ  طـور مسـتقیم بیـان      او پاسخ ب  صالح نبود مراوده داشت ك   با محیط راوی بود ك 
ر مجبـور بـود از بیـان    در ظـاه  مـراوده داشـت كـ      با محیطنیز  عل  بن حدیدشود و 

 ورزد. ییونس بن عبدالرحمان و نیز هشام بن حكم خودار ۀواقعیت اعتقاد خود دربار
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هــاى یــونس بــن طرفــداران دیــدگاه ۀاتخــاذ موضــعى بــ  ظــاهر منفــى دربــار. 5. 5. 1
 عبدالرحمان  

 پاسـخ در  )ع(امـام جـواد  علت آن كـ   یش از این نیز بیان شد، گون  ك  پدر این باره همان
  كسـ  خواندن نماز جماعت پشت سـر جایز بودن ى على بن مهزیار اهوازی درباره سؤال

، بـا   [925، ص5اسـخ  منفـ  داد ]  پك  ب  اعتقاد یونس بن عبـدالرحمان اعتقـاد دارد،   
  با محیطبن مهزیار   علزارش، ب  این دلیل بود ك  گفضای صدور این  ۀتوج  ب  مطالع

در میـان    غیرواقعـ   بـدبین  یاز فضـا   ناشـ  یبندناحج  نوعدر آن،  مراوده داشت ك 
 )ع(پاسـخ امـام  و  فكران او وجود داشـت مخالفان یونس بن عبدالرحمان نسبت ب  او و هم

 ۀو دربار  ، ب  صور  كلفكران اویونس و هم ۀدربار بن مهزیار  متناسب با اعتقاد عل نیز
بودنـد امـا   د دن خداوند معتقك  ب  جسم بو بود  پشت سر كسانعدم جواز خواندن نماز 

  تصـریح  ،بـود د ب  جسم بودن خداونـد معتقـ  یونس بن عبدالرحمان نیز اینك  تأیید ب  
 . نداشت
 

 ى جرح  هاگزارش. توجه به نقل به معنا در برخى ۳. ۴
مضـمون  همروایا   یادست  ۀمالحظ در روایا ، نقل ب  معنا ۀپدیدهای كشف یك  از راه

هـا  آن یادست  ۀمالحظاست؛ بدین صور  ك   ل ئراویان از یك مسمختلف  یتعبیرها با
و اخـتالف الفـاد در    ها ب  یك روایت برخواهند گشـت آن  گدهد ك  هم نشان مباهم 
  .در روایا  است نقل ب  معنا ها ب  دلیل وجودآن

 كس  اشاره كـرد  ۀتوان ب  روایا  مرتبط با حكم روزب  عنوان مثال  از این مسئل  م 
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     

بیست و ن  روز است و گاه س  روز، اختالف وجود دارد. اسا  این اخـتالف نیـز   گاه ك  
و در « ثالثـین »ردد ك  در برخ  روایا ، لفظ گن باره برم ب  اختالف الفاد روایا  در ای

حكم این مسئل ، یكـ  از راه   ۀآمده است. در حل اختالف دربار« شهر»ر، لفظ گبرخ  دی
ها این است ك  روایا  با لفظ ثالثین و روایا  بـا لفـظ شـهر را بـا توجـ  بـ  وجـود        حل
  [593و  554، ص51ر.ك: این باره  دراند. ]نقل ب  معنا در روایا ، یك  دانست  ۀمسئل

در  زارش یـك روایـت معمـول بـود،    گـ نقل ب  معنـا در   ۀدیدپبا توج  ب  اینك  وجود 
كنـد،   نقـل مـ   كسـ   ۀدربـار  یك  یك راو  زارشگاصل ممكن است موارد جرح   برخ

هـای  زمینـ  پیشذهنیت و بر اسا   یبیان آن ممكن است راو ۀاما در نحو باشدصحیح 
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ك    زارش، جرح كسگبیان كند ك  از آن  یازارش را ب  گون گ، آن او ۀدربارذهن  خود 
 ۀدربـار   زارش از كشـ دو گتوان ب  م نمون  ب  عنوان  4از او صحبت شده، فهمیده شود.

 تفـ خال بـ  دسـتگاه   )ع(رضـا  مـام ورود ا ۀلئموضع یونس بن عبدالرحمان نسبت بـ  مسـ  
     ب  شرح زیر اشاره كرد:عباس
قال: حدثن  محمـد بـن أحمـد، عـن یعقـو ، عـن علـ  بـن مهزیـار، عـن           عل ، . 4

« مكرها، انتقضت النبوۀ من لـدن آدم إن دخل ف  هذا االمر طائعا أو »الححضَیْن ، أن  قال: 
   [182، ص5، ج41]

عن ابن راشـد، قـال:   ، عل ، قال: حدثن  محمد بن أحمد، عن یعقو ، عن الحسین. 5
 «هذا أبو الحسن حمـل إلـى خراسـان   »راسان، قلنا لیونس إلى خ )ع(لما ارتحل أبو الحسن

، رقـم  182، ص5، ج41]. « أو مكرهـا فهـو طـاغو     إن دخل ف  هذا االمر طائعاً»فقال: 
319]  

بـا ایـن    ،اسـت   زارش یكـ گـ بینیم، مضمون ب  كار رفت  در هـر دو   ون  ك  مگهمان
زارش دوم تعبیـر  گـ و در  «انتقضت النبوۀ من لدن آدم»زارش اول تعبیر: گتفاو  ك  در 

بن محمد قم   عل ون چها كسان  زارشگراویان این  5.ب  كار رفت  است« فهو طاغو »
اند ك  نسبت بـ  یـونس بـن عبـدالرحمان یـا      و یعقوبن بن یزید انباری و عل  بن مهزیار

ترین مطلبـ  از یـونس كـ     كچكو ۀاه  منف  و یا تردید داشتند. بنابراین، مشاهدگدید
نـین ذهنیتـى، بـ  طـور طبیعـ       چانست مشكوك باشـد، از سـوى ایـن افـراد بـا      توم 
 رفت  شود. گتوانست ب  عنوان ذم یونس در نظر م 

                                                                 
پرسید  )ع(امام صاد  اززراره  ۀبرادرزادزرارۀ بن اعین بر اسا  نقل كش ، جرح  یهاگزارشدر یك  از . 4

برائت جست ، صحیح است یا خیـر و آن حضـر  در پاسـخ     (زراره) او یآیا اینك  آن حضر  از عمو
گفتنـد    او چیزهـای  ۀنجست  است بلك  آنان نزد آن حضر  آمدند و دربار یفرمود ك  از زراره بیزار

كردند و ب  همین سبب ب  ناچار فرمود:  ماند، آن حضر  را محكوم م ك  اگر آن حضر  ساكت م
[ در اینجا، ذهنیت منف  راویان 928، ص4، ج41«. ]بیزارم بگوید، من از او یچنین چیز  اگر كس»

زراره ك  از آن، جرح  یاب  گون مدخلیت داشت  است  نسبت ب  زراره نیز در نقل این گزارش گزارش
 .بودندفهمیده را 

. دربارۀ منظور دقی  یونس بن عبدالرحمان در این دو گزارش و این ك  توج  ب  مفهوم كالم یونس در 5
دهد ك  اساساً یونس با ایـن عبـار    ب  دستگاه خالفت عباس  نشان م  )ع(مسئلۀ ورود امام رضابارۀ 

اساساً این دو گزارش بر جرح یونس داللـت  ←خود ب  دفاع از آن حضر  پرداخت و با این توضیح، 
 [)ع(امام برابر در تسلیم ، بح  مسئلۀ430-481، ص8ندارند، ]ر.ك: 
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 تيجه ن
دهـد كـ  بسـیاری از    های مرتبط با یونس بن عبدالرحمان در منـابع، نشـان مـى   زارشگ
و نـزد  اه واالی اگـ هـای مـدح او هسـتند و از جای   زارشگـ های مربوط ب  یـونس،  زارشگ

نین در خصوص روایا  جرح یونس بـن  چحكایت دارند. هم )ع(و اصحا  امامان )ع(امامان
توجـ  بـ     تـوان نمـ    هـای و حل چنین گزارش  بررسعبدالرحمان، با توج  ب  آنك  در 

را  ها در آن فضا بیان شده اسـت ك  این گزارش  حاكم بر محیط و دوران  گفتمان یفضا
هـا  ون بررس  سندی صِرف و یـا توجیـ  آن  چكارهای  ارد، راهرفت، در برخ  موگنادیده 

كارهای كـاف  و كـامل  بـ  نظـر     ها بر تقی  و جرح مصلحت ، راهتنها ب  صور  حمل آن
 آید.  نم 

كـ     گفتمـان  یفضـا ها با توج  ب  زارشگدهد ك  بسیاری از این ها نشان م بررس 
آینـد  زارش قدح و جرح ب  حسا  نمـ  گ، اساسا در آن فضا نقل شده  هایچنین گزارش
اه یـونس، قابـل توجیـ  و بـر     گـ ها نیز با توج  ب  شخصـیت و جای زارشگو برخ  از این 

 ی جـرح هاك  گزارش  گفتمان یفضااند. با توج  ب  اسا  جرح و قدح مصلحت  او بوده
اخــتالف در   ،حــدیث یهــاچــون: اخــتالف در مــنهج  عــوامل، در آن فضــا نقــل شــده

میزان   گستردگ ،با آن مراوده داشت زارشی گك  راو  ثیر محیطأت، كالمى یهادیدگاه
  زدگـ شـتا   امامی ، مشایخ با مخالفت یفضا گستراندن دری افرق  یهاانگیزه ،شایعا 
هـای  زارشگـ در  توری  و معاریضوجود  ،جرح هایزارشگثیر نقل ب  معنا در أت، در جرح
سطوح مختلف در میان افراد جامعـ  از جهـت درك   وجود   شناختواقعیت جامع ، جرح

خـود   یدر میان اصـحا  از سـو    مباحثا  علم یباز گذاردن فضا ،حقای   صحیح برخ
و ... ،  و در نتیج  ب  وجود آمدن اختالف دیدگاه -ب  شكل مدیریت شده البت  -)ع(امامان
مانند یونس بـن   ()عائم  ۀاصحا  برجستبرخ   ۀاختالف نظر درباردر هستند ك    عوامل

های رجـال  در خصـوص   ها در حل برخ  تعارضاند و توج  ب  آنعبدالرحمان مؤثر بوده
 .ذار استگتأثیر )ع(ان از اصحا  ائم برخ  از برجستگ

 
 منابع

(. النهایۀ ف  غریب الحدی  و األثر، 4921) مبارك بن محمدالدین  مجد الجزری، األثیرابن  .[4]
 چهارم، قم، انتشارا  اسماعیلیان. الطناح ، چاپ محمد محمود: تحقی 

(. األمـال ، تحقیـ : قسـم الدراسـا  ايسـالمیۀ      4141محمد بن علـ  )  )صدو (،ابن بابوی  .[5]
  .مؤسسۀ البعثۀ، الطبعۀ األولى، قم، مؤسسۀ البعثۀ
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العلوم، النجف األشرف،  (. علل الشرائع، تقدیم: السید محمد صاد  بحر4322) ---------- .[9]
  .منشورا  المكتبۀ الحیدریۀ

تحقیـ : السـید    .(. رجال ابن الغضـائری 4980أحمد بن الحسین ) ،ابن الغضائری البغدادی .[1]
 . الحدی قم، دار محمد رضا الجالل ،

المقاال  و الفر ، تصحیح: محمد جواد مشكور، تهران، (. 4920سعد بن عبد اهلل ) ،األشعری .[2]
    .و فرهنگ  نتشارا  علما

تحقیـ :   .ین(. مقـاال  االسـالمیین و اخـتالف المصـلّ    4330) بن اسـماعیل  ىعل ،األشعری .[2]
 ۀ.بیرو ، المكتبۀ العصری، محمد محی  الدین عبدالحمید

بـر جـرح و    امامـان شـیع   اصـحا     كالمـ  یهاتأثیر دیدگاه(. 4931امیرى، محمدمقداد ) .[1]
اه گدكتـری، دانشـ   ۀ، رسالیونس بن عبدالرحمان یمورد ۀتالف؛ مطالعتعدیل راویان مورد اخ

 تهران.
تعلیـ : إبـراهیم رمضـان، بیـرو ، دار      .   بـین الفِـرَ  (. الفَـرْ 4331عبد القـاهر )  ،البغدادی .[8]

  .المعرفۀ
ؤسسـۀ النشـر   مقـم،  . (. قامو  الرجال ف  شرح تنقیح المقال4143محمدتق  ) ،التستری .[3]

 تابعۀ لجماعۀ المدرسین  ايسالم  ال
الثانیۀ، الطبعۀ  .مستطرفا  السرائر(. 4144) منصور بن محمد جعفر ابوابن ادریس  ،الحل  .[40]

   .قم، مؤسسۀ النشر ايسالم  التابعۀ لجماعۀ المدرسین
النـافع.   المختصـر  (. المهـذ  البـارع فـ  شـرح    4145محمـد )  بن فهد أحمد الحل ، ابن .[44]

 المدرسین. لجماعۀ التابعۀ قم، مؤسسۀ نشر ايسالم العراق ،  مجتبى: تحقی 

تحقی :  .(. خالصۀ األقوال ف  معرفۀ الرجال4141بن المطهر الحسن بن یوسف  )ا ،الحل  .[45]
  .جواد القیوم ، مؤسسۀ نشر الفقاهۀ

 تابعـۀ ال قم، مؤسسۀ نشر ايسـالم  ، الثانیۀ الطبعۀالشیعۀ،  (. مختلف4149) ---------- .[49]
 المدرسین لجماعۀ

 .الطبعۀ الخامسۀ .(. معجم رجال الحدی 4335السید ابوالقاسم ) ،الخوئ  .[41]
الكبرى ف  فضـائل آل  بصائر الدرجا  (. 4925محمد بن الحسن بن فروخ ) ،الصَفّار القم  .[42]

تصحیح وتعلی  وتقدیم: الحـاج میـرزا حسـن كوچـ  بـاغ ، طهـران، منشـورا          )ع(.محمد
 م   األعل

األبوا  )رجال الطوسـ (، تحقیـ : جـواد القیـوم       (. 4142محمد بن الحسن ) ،الطوس  .[42]
  .ايصفهان ، قم، مؤسسۀ النشر ايسالم  التابعۀ لجماعۀ المدرسین

تصحیح وتعلیـ : میـر دامـاد     .اختیار معرفۀ الرجال )رجال الكش ((. 4101) ---------- .[41]
يحیـاء  السـالم  هدی الرجائ ، قـم، مؤسسـۀ آل البیـت علـیهم    األسترابادی، تحقی : السید م
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  .التراث
تحقی : الشیخ عباد اهلل الطهران ، الشیخ عل  أحمد ناصـح،   .(. الغیبۀ4144) ---------- .[48]

 قم، مؤسسۀ المعارف ايسالمیۀ
  .بیرو ، دار األضواء .الذریعۀ الى تصانیف الشیعۀ؟(. آقا بزرگ ) ،الطهران  .[43]
الثـان .   الشـهید  (. رسـائل 4980الثـان ( )  علـ  )الشـهید   بن الدین العامل  الجبع ، زین .[50]

 .(قم علمیۀ حوزۀ اسالم  تبلیغا  دفتر انتشارا )كتا   المختاری، قم، بوستان رضا: تحقی 
تصحیح و تعلیـ  و تقـدیم: السـید طیـب      .(. تفسیر القم 4101عل  بن إبراهیم ) ،القم  .[54]

  .لجزائری، الطبعۀ الثالثۀ، قم، مؤسسۀ دار الكتا الموسوی ا
تصحیح و تعلی : عل  أكبر الغفاری،  .(. الكاف 4929) جعفر محمد بن یعقو  ابو الكلین ، .[55]

 .الكتب ايسالمیۀالطبعۀ الخامسۀ، طهران، دار
الطبعـۀ   .ر(. بحار األنوار الجامعـۀ لـدرر أخبـار األئمـۀ األطهـا     4389محمدباقر ) ،المجلس  .[59]

 .الثانیۀ المصححۀ، بیرو ، مؤسسۀ الوفاء
(. البدر الزاهـر فـ  صـالۀ الجمعـۀ والمسـافر )تقریـر بحـ         4142حسینعل  ) ،المنتظری .[51]

  .اهلل المنتظریآیۀ ۀالثالثۀ، قم، مكتبالطبعۀ البروجردی(، 
)رجـال   (. فهرسـت اسـماء مصـنف  الشـیعۀ    4142) علـ   بـن  احمـد  العبا ابو النجاش ، .[52]

  .الطبعۀ الخامسۀ، قم، مؤسسۀ النشر ايسالم  التابعۀ لجماعۀ المدرسین .النجاش (
 .تعلیقۀ على منهج المقال؟(. محمد باقر ) ،الوحید البهبهان  .[52]


