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چکیده
مطالعۀ آثار ،روایات و روش کالمی متکلمان شـیعه در عهـد حضـور ائمـه نشـان دهنـدۀ
اصالت و استقالل کالم امامیه در محتوا و روش بوده و حتی نشانههایی از خوشـهچینی
بزرگان معتزله از سفرۀ کالم امامیه را به ما نشان مـیدهـد .ایـن تحقیـق در پـی بررسـی
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سید میثم سعادتینژاد (کارشناس ارشد رشته علوم حدیث گرایش کالم و عقاید)

احواالت شخصی،علمی و اجتماعی یونسبنعبدالرحمن و نشان دادن چهرۀ کالمـی او
میباشد .یونسبنعبدالرحمن از جمله اصحاب جلیل القدر امامکـاظم و امامرضـا
میباشد که عـالوه بـر توثیقـات بسـیار جـواز رجـوع بـه او در اخـذ معـالم دینـی از سـوی
ائمه

صادر شدهاست .وی اولین فردی است که با جریان انحرافی واقفیه به مبـارزه

پرداختهاست.یونس در روش کالمی خود همانند متکلمان کوفه عقل گرایی متن اندیش
را سرلوحۀ خود قرار دادهاست .وی در بخش اسـتنباط راه هشـامبنحکم را پیمـوده و در
این راسـتا برخـی از اندیشـههای او را تبیـین نمودهاسـت .در حـوزۀ دفـاع بـا وجـود نقـل
منــاظرات اصــحاب توســط یــونس هــیچ منــاظرهای از وی در دســت نیســت .امــا نقــل
مناظرات متعدد از دیگر متکلمان شیعه نظیر هشام و مومن طاق نشان از پـذیرش روش
کالمی آنان در دفاع از سوی یونس میباشد.
کلیدواژهها :یونس بن عبدالرحمن ،مدرسۀ کوفه ،کالم امامیه.
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 1ـ مقدمه

شرایط سیاسی و فرهنگی حاکم بر جامعۀ اسالمی در طول تاریخ ،تطور و دگرگونیهـای مختلفـی
را در کالم امامیه موجب شدهاست کـه ایـن دگرگونیهـا عامـل ارائـۀ دیـدگاههای کـامال متفـاوتی
نسبت به کالم شیعه میباشد .از طرفی شیعیان پیرامون کالم امامیه به وقوع یـک نظـام مسـتقل
اعتقادی در سایۀ تعالیم ائمه

بـاور دارنـد .گزارشهـای متعـددی کـه از فعالیتهـای کالمـی

شیعیان در دوران حضور ائمه

در دست است ،شـاهد چنـین ادعـایی میباشـد .براسـاس ایـن

گزارشها متکلمان امامیه درسایۀ تعـالیم قـرآن و اهلبیـت

بهرهبـرداری کامـل از عقـل را در

فعالیتهای کالمی خویش انجام میدادند .از سوی دیگر برخی مطالعات و پژوهشها که بیشـتر
از جانب مستشرقین صورت گرفتهاست ،القا کنندۀ این مطلباند که شیعیان در نظـام اعتقـادی و
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ نوزدهم ـ بهار و تابستان 931۴

فکری خویش استقالل نداشته و وامدار جریانهای اعتقادی حاکم نظیر معتزله میباشند (اقـوام
کرباسی.)04 :7049،
اثبات این مطلب که کالم شیعه در محتوا و روش مسـتقل از جریانهـای فکـری دیگـر نظیـر
معتزله بوده وحتی این مکاتب به نحوی در شروع یـا ادامـۀ حرکـت خـویش وام دار مکتـب امامیـه
بودهاند ،نیازمند تحقیق و واکاوی اندیشهها وآموزههای اعتقادی امامیه و همینین روش کالمـی
متکلمان دوران حضور میباشد.
در این تحقیق به منظور آشنایی بیشتر بـا یکـی از مهمتـرین جریانهـای کـالم شـیعی کـه بـا
فعالیتهای کالمی هشام بن حکم آغاز و در برخی از شاگردان وی ادامه یافـت ،حیـات فـردی و
علمی مهمترین شاگرد وی ،یونس بن عبدالرحمن مورد بررسی قرار میگیرد .در رابطـه بـه چهـرۀ
کالمی یونس بن عبدالرحمن تا کنون تحقیقی صورت نگرفته است و این تحقیق به عنوان اولـین
گام در معرفی فعالیتهای کالمی یونسبنعبدالرحمن انجام میگیرد.
 ۶ـ زندگی نامه
 9ـ  2احواالت شخصی

براســاس روایــت کشــی از فضــل بــن شــاذان ،یونسبنعبــدالرحمن در اواخــر دوران هشــام بــن
عبـــــدالملک متولـــــد شدهاســـــت (کشـــــی 909 :7934 ،؛ عـــــاملی ،)993 :7077 ،و چـــــون
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هشامبنعبدالملک در سال  795هجری بـه هالکـت رسـید (طبـری 937/1 :7001 ،؛ ابـن اثیـر،

 )9۶7/5 :7005میتوان والدت یونس را در حدود همان سال یا سال  799هجری دانست .بنـا بـر
گزارش رجالیون شـیعه یـونس از اصـحاب امـام کـاظم (طوسـی )09۶ :7010 ،و امـام رضـا
(حلی )709 :7007 ،میباشد و تنها دیداری با حضرت امام صادق

بین صفا و مروه داشته ولی

از ایشان روایت نکردهاست (نجاشی.)99۶ :70۶5 ،
منابع رجالی و تاریخی دراطالق کنیه ابومحمـد بـر یـونس بـن عبـدالرحمن اتفـاق نظـر دارنـد
(همان) .تنها در روایتی از رجال کشی یونس بن عبـدالرحمن ابوحـار خوانـده شدهاسـت .کشـی
روایتی را از امام رضا

نقل نموده که طی آن حضرت میفرمایند:

عباسی از شاگردان ابی حار یعنی یونسبنعبدالرحمن و ابوحار از شاگردان هشام و
هشام شاگرد ابی شاکر بوده که ابو شاکر هم زندیق است (کشی.)013 :1۴21 ،

انتساب اباحار به یـونس بنعبـدالرحمن اسـتنباط راوی باشـد .همینـین در ایـن روایـت مشـخص
نیست که مراد از هشام ،هشام بن حکم یا شخص دیگری است .مرحـوم مامقـانی در تنقی المقـال
ضمن اشاره به ضعف سند این روایت به مطلب فوق نیز اشاره مینماید (مامقانی.)945/0 :7990 ،
درکتب تاریخی و رجالی و تراجم تنها میتوان القابی که به واسطۀ نسبت وال یونس با علی بن
یقطین مطرح بوده ماننـد؛ مـولی علـی بـن یقطـین (نجاشـی99۶ :70۶5 ،؛ طوسـی،)577 :7993
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شاید اباحار کنیۀ خاص یونس است (تستری .)709/77 :7974 ،از طرفی هم ممکن است که

مــولی آل یقطــین (برقــی ،)94،59 :7099 ،مــولی بنــی یقطـین (کشــی ،)90۶ :7934 ،الیقطینــی
(مازندرانی )091/0 :7994 ،و صاحب آل یقطـین (کشـی )900 :7934 ،را مشـاهده نمـود .مولـف
کتاب طب االئمه

در سند حدیثی لقـب «المصـلی» را بـرای یـونس بـه کـار بـرده اسـت (ابـن

بسطام )779 :7977 ،و دلیل این اطالق را کثرت نماز خوانـدن یـونس عنـوان نمـوده ولـی چنـین
لقبی در سایر منابع برای یونس مطرح نشده است.
در رابطه با نژاد ،خاندان و قبیلۀ یونس اطالعاتی در دست نیست .از جمله افراد خانوادۀ یونس
میتوان به فرزنـد او محمـد اشـاره نمـود کـه نـام او در زمـرۀ یـاران امـام رضـا

دیـده مـیشـود

(طوسی .)010 :7010،در بعضی از گزارشات نامی از پسر عموی یونس به نام سالم برده شده کـه
از کارکنان بیت الحکمۀ بغداد بودهاست (کشی.)9۶۶ :7934 ،
در رابطه با محل اقامت یونس میتوان با اطمینان سخن گفت که وی مدتی از عمر خویش را
در بغداد به سر بردهاست .زیرا یونس ،نسبت وال با علی بن یقطین دارد کـه او زاده شـده ،سـاکن و
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متوفی بغداد است (همان) .همینین هشام بن حکم که استاد یـونس میباشـد ،مـدت زیـادی از
عمر خویش را در بغداد به سر بردهاست .بزرگترین و مهمترین شاگردان یـونس نظیـر؛ ّ
محمـد بـن
عیسی بن عبید بن یقطین ،همینین برادرش جعفر و پسر عموی پدر اوحسن بن علی بن یقطـین
ّ
و ریان بن الصلت و ّ
عباس بن موسی ّ
الوراق و أحمد بن عبد اللـه الکرخـی همـه بغـدادی هسـتند
ّ
(شبیری .)001/9 :7994 ،همینین شواهدی نیز دال بـر حضـور یـونس در بغـداد وجـود دارد .از
جمله به همراهی یونس با شخصی به نام أبیجمیل بصری در بازار بغداد (کلینی)99۶/۶ :7994 ،
و اجتماع فقها و علمای امامی از جمله یونس در منـزل عبـدالرحمن بـن حجـاج در بغـداد پـس از
وفات امام رضا (طبری774 :7970 ،؛ ابنعبـدالوهاب ،بیتـا )774 :همینـین حضـور وی در
ّ
زمان مهدی عباسی در مدینۀ وضاح واقع در بغداد میتوان اشاره کرد (کشی.)9۶۶ :7934 ،
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ نوزدهم ـ بهار و تابستان 931۴

یونس در منابع اهلسنت منسـوب بـه شـهر قـم اسـت و او را یـونس بـن عبـدالرحمن القمـی
خواندهاند (اشعری 05 :7933 ،؛ بغدادی .)59 :7930 ،ولی آنچه از گزارشـات تـاریخی بـه دسـت
میآید این است که یونس حتی اقامت کوتاهی را نیز در شـهر قـم نداشتهاسـت .بـه احتمـال زیـاد
دلیل این انتساب ،بدفهمی گزارش کشی در ترجمۀ یونس بن عبدالرحمن میباشد .کشی مطلبـی
را در رابطه با یونس از عبدالعزیز بن المهتدی نقل مینماید و او را بهترین قمی که دیده است ذکر
مینماید (کشی .)900 :7934 ،برخی از صاحبان مقاالت چون اشعری ،به اشتباه «بهترین قمی»
را ویژگی یونس برشمرده و او را قمی نامیدهاند ،دیگران نیز به تقلید از او یـونس را منتسـب بـه قـم
نمودهاند.
هیچکس از صاحبان رجـال غیـر از عالمـه حلـی متـذکر سـال فـوت یـونس بـن عبـدالرحمن
نشــدهاند .عالمــه معتقــد اســت یــونس در ســال  930ق وفــات نمودهاســت (حلــی.)709 :7007 ،
ابوعمرو کشی در رابطه با سر انجام یونس روایتـی را بـدین مضـمون نقـل میکنـد ،امـام رضـا
فرمودند:
«بنگرید که چگونه خداوند سرانجام یونس را به نیکی ختم کردوجـانش را در مدینـه نـزد
رسول خدا

گرفت» (.کشی)۴۵3 :1۴21 ،

بنابراین روایت میتوان نتیجه گرفت که یونس در زمان حیات امام رضا

(م930ق) (مفید ،الف

 )991/9 :7970و در مدینه بدرود حیات گفتهاست .اما گزارش دیگری هم از ّایام پس از شهادت امـام
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رضا

در دست است که حاکی از اختالف اصحاب از جمله یونس بن عبدالرحمن پیرامون جانشین

ایشان میباشد .قبول گزارش اول مبنی بر فوت یونس بن عبدالرحمن در زمان امـام رضـا

نیـز بـه

خاطر وجود برخی قرائن با مشکل روبرو میباشد .از جمله اینکـه کشـی روایـت خبـر وفـات یـونس در
مدینه از زبان امام رضا

را برای یونس بن یعقوب نیز گزارش نمودهاست(طبری.)774 :7970 ،

 2ـ  2ابعاد شخصیتی
 9ـ  2ـ  2جایگاه یونس نزد ائمه

و علماء

یونس بن عبدالرحمن از شمار افرادی است که روایات بسیاری در مدح وی و چندین روایـت در ّ
ذم

او از سوی ائمه

صادر شدهاست .روایات مدح یونس از سوی امام کاظم ،امام رضا ،امام جواد،

امام هادی و امام حسن عسکری

صادر شدهاست که طی این روایات برخی از باورهـا و کتـب

(کشی )94۶، 955 :7934 ،و امام جواد (همان )50۶ :میباشد که همۀ این روایات از نظـر محتـوا
قابل توجیه و از لحاظ سند ضعیف میباشند (خویی 999/97 :7970 ،ـ  .)993کشی ضمن تعجب
از روایاتی که قمیون پیرامون یونس نقل میکنند ،احتمال مـیدهـد برخـی از ایـن روایـات سـاختۀ
احمد بن محمد بن عیسی باشد (کشی.)941 :7934 ،
یونس بـن عبـدالرحمن همـواره از شخصـیتهای مـورد وثـوق اصـحاب ،علمـا و رجالیـان در
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یــونس مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و بــرای او طلــب رحمــت شدهاســت (کشــی 904 :7934 ،ـ  909؛
نجاشی .)99۶ :70۶5 ،اما روایات ّ
ذمی که بر علیه یونس صادر شده است تنها از جانب امـام رضـا

دورههای مختلف بودهاست .فضل بن شاذان که خود را جانشین با واسطۀ یونس در دفاع از حریم
مذهب میداند (همان )501 :وی را فقیه تـرین فـرد پـس از سـلمان معرفـی کردهاسـت (همـان:
 .)909فضل از امام رضا

نقل نموده که یونس ،سـلمان روزگـار خـویش اسـت (همـان.)900 :

ابوعمرو کشی ( )7934یونس را جز اصحاب اجماع از یاران امام کاظم و امـام رضـا و فقیـه تـرین
ّ
آنان میشمارد ( .)550ابن ندیم ( )7971یونس را عالمۀ زمان خود معرفی مینماید ( .)91۶به غیر
از بصریون (کشی )901 :7934 ،که در زمان یونس ناسـازگاریهای بسـیاری بـا یـونس داشـتند و
ّقمیون 1که پس از یونس نیز با وی مخالفت و دشمنی مینمودند ،در میان فقها تنهـا میتـوان بـه
ابن ادریس اشاره کرد که در مواردی اشاره به ضعف یونس بن عبـدالرحمن بـه خـاطر نکـوهش از
طرف امام رضا
.)039/9 ،009/7

کرده و هیچ اشارهای هم به روایات مدح و ستایش او نمیکنـد (حلـی:7973 ،
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 2ـ  2ـ  2شخصیت علمی

یونس بن عبدالرحمن یکی از چهرههای متقدم و شـاخص شـیعه در عرصـههای مختلـف علمـی
است .وی از معدود افرادی است که گفتـه میشـود علـوم انبیـا

بـه آنهـا منتهـی شدهاسـت

(کشی .)905 :7934 ،شاید در میان اصحاب کسی را چون یونس نتوان یافت که تالیف و تصنیف
کتب یکی از مشاغل روزانـۀ وی باشـد و جـز بـرای کارهـای ضـروری نگاشـتن کتـب را رهـا نکنـد
(همان) .از جمله ویژگیهای یونس در میان اصحاب ائمه

جامعیت و مرجعیت علمی یـونس

است .آثار برجای مانده از یونس بیانگر تالشهای وی در زمینههای مختلف علمـی نظیـر فقـه،
کالم و اخالق است (تهرانی .)917/7۶ :7930 ،تسلط علمی یـونس بـر جنبـههای مختلـف دیـن
سبب شدهاست تا امـام رضـا

یـونس را جهـت اخـذ معـالم دیـن بـه برخـی از اصـحاب معرفـی

نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ نوزدهم ـ بهار و تابستان 931۴

بفرمایند (کشی .)900 :7934 ،بنا بر نظر برخی محققان پایه گذار علـم اصـول در علمـای امامیـه
یونس بن عبدالرحمن است ،زیرا کتاب «اختالف الحدیث» او دقیقا همان بحث تعادل و التراجی
در اصول فقه است (امین .)701/7 :793۶ ،روایات کثیر فقهی ،آثار و کتب مختلف در این زمینـه
یونس را به عنوان یکی از مشهورترین فقهای زمان خود به مـا معرفـی مینمایـد .تسـلط و چیرگـی
یونس در احکام شرعی به قدری است که محمد بن یعقوب کلینی در کتاب کافی دو باب فقهی از
آن کتاب با نام؛«تفسیر آنچه از نکاح حالل و حرام است و فرق میان نکاح و سفاح وزنا» (کلینی،
 )07۶/77 :7994و همینین «علت اینکه سهام از شش بیشتر نمیشـود» (همـان )505/70 :را
به یونس اختصاص دادهاست .نکتۀ دیگری که فقاهت یونس را برای ما بیشـتر آشـکار مینمایـد،
استشهاد فقها در کتبشان به اقوال یـونس و یـا ذکـر «مـذهب یـونس» (عـاملی ۶91/0 :7979 ،؛
حلی )997/9 :7939 ،در مباحث فقهی است .یعنی یونس بـن عبـدالرحمن دارای روش و سـبک
منحصر به فردی در مباحث فقهی بودهاست .امـا بـا وجـود فقاهـت یـونس ،نقـل روایـات فقهـی،
نوشتن کتب در زمینههای فقهی ،اخالقـی ،تفسـیر قـرآن و ....گزارشـات تـاریخی چهـرۀ کالمـی
یونس را پررن تر از سایر علوم به ما نشان میدهـد .نوشـتن هـزاران ّردیـه بـر مخـالفین (کشـی،
 ،)905 :7934آموزش کالم به اصحاب (همـان ،)940 :نوشـتن کتابهـای اعتقـادی (نجاشـی،
 ،)99۶ :70۶5نقل مناظراتی که از سوی اصحاب صورت گرفته (کشی70۶ :7934 ،و704و،)95۶
همینین تبیین برخی از نظریـههای کالمـی نظیـر «جسـم ال کاالجسـام» (همـان ،)909 :مویـد
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ادعای فوق است.

براساس گزارشـات موجـود یـونس پرسـشهای علمـی خـود را از محضـر امـام کـاظم و امـام
رضا

جویا میشدهاست .یونس خود میگوید:
«بیسـت سـال سـکوت پیشـه کـردم ،بیسـت سـال پرسـش نمـودم سـسس جــواب دادم»
(همان.)431:

این مطلب کنایه از بهرهمندی کامل یونس در زندگی علمی خود از محضر ائمه
بن عبدالرحمن عالوه بر استفاده از محضر ائمه

میباشد .یـونس

اساتید دیگری نیـز از اصـحاب ایشـان داشتهاسـت.

مشهورترین استاد یونس در زمینـۀ مباحـث کالمـی هشـام بـن حکـم میباشـد .نحـوۀ برخـورد یـونس بـا
هشامبن حکم و بهکارگیری کلماتی نظیر «جعلت فـداک» در برابـر هشـام گویـای وجـود رابطـۀ اسـتاد و
شاگردی میان هشام و یونس میباشد (همان .)9۶3 :عـالوه بـر ایـن مطلـب ،نقـل احادیـث مختلـف از
بن شاذان است که خود را جانشین متکلمینی چـون هشـام ،یـونس و سـکاک معرفـی مینمایـد .وی بـه
صراحت یونس را جانشین هشـام بنحکـم معرفـی مینماید(طوسـی90 :7010 ،؛ کشـی.)504 :7934 ،
براساس گزارش کشی یونس بن عبدالرحمن در زمینۀ فقه از حریزبن عبدالله بهره زیادی برده و بـه تعبیـر
او فقه زیادی را از حریز ذکر نمودهاست (همان 00۶:؛ مجلسی.)901/11 :7930 ،
شاید بتـوان مهمتـرین شـاگرد یـونس بـن عبـدالرحمن کـه بیشـترین روایـت را از یـونس نقـل

جایگاه یونس بنعبدالرحمن در کالم امامیه

هشام و نقل و گزارش مناظرات او قرینۀ دیگری بر این رابطه است .قرینۀ دیگر بر مطلب فوق کالم فضل

نمودهاست و فهرست نگاران شـیعه جمیـع کتـب یـونس را از او نقـل نمودهانـد (نجاشـی:70۶5 ،
 ،)99۶محمد بن عیسی بن عبید دانست .وی کـه در کتـب رجـالی بـه یونسـی نیـز مشـهور اسـت
(حلی 799 :7007 ،ـ  )797از شخصیتهایی است که دربارۀ او میان علما اخـتالف اسـت (حلـی،
 799 :7007ـ 797؛ نجاشی.)000 :70۶5 ،
جعفر بن عیسی بن عبید ،برادر بزرگتر محمد بن عبید ،نیز از جمله شاگردان یونس در زمینـۀ
کالم است (کشی .)940 :7934 ،از دیگر شاگردان یونس ،احمد بن عبدالله الکرخـی معـروف بـه
ابن خانبه میباشد که اصالتا عجم بوده و یونس را در امر کتابت معاونت مینمودهاسـت (همـان:
ّ
 .)5۶۶براساس گزارش فضل بن شاذان ،سکاک جانشین یونس بن عبدالرحمن مـیباشـدکه ایـن
مطلب احتمال شاگردی و بهرهمندی سکاک از یونس را به همراه دارد (همان.)504 :
برخی رجالیون ابراهیم بن هاشم را از شاگردان یونس برشمردهاند (طوسی )050 :7010،ولـی
از نگاه برخی از محققین این انتساب جای تامل است .ابراهیم بن هاشم اولـین فـردی اسـت کـه
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احادیث کوفیون از جمله یونس را به قم منتقل نموده است (حلی .)93 :7099 ،در میان شاگردان
یونس نام افرادی چون شاذان بن خلیل پدر فضل (نجاشی ،)03۶ :70۶5 ،یحیی بن ابـی عمـران
(طوسی ،)0۶4 :7010 ،عباس بن موسی الوراق (حلی )745 :7099 ،نیز دیده میشـود .رجـالیون
محمد بن احمد بن مطهر را نیز یونسی خواندهاند .همینین او را در زمـرۀ اصـحاب امـام هـادی و
امام حسن عسکری

قرار دادهاند (طوسی.)937، 047 :7010 ،

از جمله افرادی که میتوان مجالست و هم نشینی او را با یـونس بـن عبـدالرحمن یـادآور شـد
هشام بن ابراهیم مشرقی ملقب به عباسی میباشد .کشی روایتی را از امـام رضـا

نقـل نمـوده

است که ایشان عباسی را از غالمـان ابـی حـار یعنـی یـونس و وی را از غالمـان هشـام معرفـی
نمودهاند (کشی،)910 :7934 ،که البته در داللت این گزارش بر یـونس بـن عبـدالرحمن و هشـام
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ نوزدهم ـ بهار و تابستان 931۴

بن حکم جای تردید است .پیرامون شخصیت هشام بن ابراهیم ابهاماتی وجود دارد .در رابطه با او
هم شاهد صدور لعن از جانب معصوم (همان )537 :و هم شاهد توثیق او از سوی برخی رجالیون
میباشیم (حلی .)597 :7099 ،از این رو بعضی از محققین قائل به اشتراک نام هشام بن ابـراهیم
برای افراد متعددی شدهاند (نوری.)0۶۶/5 :7930 ،
 3ـ  2ـ  2یونسیه و شخصیت اعتقادی – اجتماعی یونس بن عبدالرحمن

از جمله گروهها و فرق ساختگی توسط مخالفان ،کـه بـه منظـور باطـل نشـان دادن عقایـد و بـاور
علمای شیعه جعل شده ،فرقۀ«یونسیه» منتسب به یـونس بـن عبـدالرحمن اسـت .نـام ایـن فرقـه
اولین بار توسط اشعری گزارش شده و به تقلید از او در سایر کتب فرق و مقـاالت دیـده مـیشـود.
اشعری «یونسیه» را پیروان «یونس بن عبدالرحمن قمی» 0خوانده که عقیده دارند حمل کنندگانی
خداوند را حمل مینمایند و یونس در بیان استدالل از تشبیه به پرنده ای بـه نـام کرکـی 1اسـتفاده
نموده که گرچه دو پای نازک دارد ولی قادر به حمل بدن آن پرنده هستند .اشعری گروه دیگری از
شیعیان را در مقابل یونس قرار داده که قائلند :محال است خداوند محمول واقع شود بلکه حمل
کنندگان عرش را حمل مینمایند (اشعری.)05 :7933 ،
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بغدادی نیز چنین اتهامی را متوجه یونس و پیروان او نموده با این تفاوت که یـونس در تشـبیه
َ َ َ
َ ٌ
َ
خود از کرسی 4استفاده نموده است و آیۀ َو ی احمل َع ارش َر ِّبك ف اوقه ام ی او َمئ ٍذ ثمانیـ (الحاقـه)71:
را به عنوان مستمسک یونس در این اعتقادعنوان کرده است .بغدادی یونس را از افراط کننـدگان

در تشبیه قلمداد نموده اسـت(بغدادی .)50 :7930 ،در بعضـی از کتـب عـالوه بـر اتهامـات فـوق
یونس و پیروانش را متهم به این باور نمودهاند که نیمۀ باالیی خداوند توخالی و نیمۀ پایینی خداوند
پر است (رازی .)۶7 :7970 ،چنین اتهاماتی از سوی علمای شیعه ،به دلیـل مصـاحبت متکلمـان
شیعه از جمله یـونس بـا ائمـه

و اخـذ ایـن اعتقـادات از سـوی ایشـان ،کـذب و دروغ شـمرده

شدهاست (حسنی رازی 710 :70۶9 ،؛ امینی.)935/0 :797۶ ،
هر چند مطرح نمودن فرقهای به نام «یونسیه» هماننـد دیگـر فرقـی کـه بـه اعـاظم اصـحاب
ائمه

نسبت داده شده است به منظور باطل نشان دادن این فرق و گمراه جلوه دادن شـیعیان

میباشد و وجود چنین فرقههایی مورد قبول شیعیان نمیباشد ،اما ،نقش اساسی ایـن اصـحاب و
فعالیتهای کالمی آنان سبب شده است تا دشمنان مدارس فکـری و کالمـی آنـان کـه همـه در
مستقلی یاد کنند .شاهد بر این مدعا گزارش یونسبن عبدالرحمن از جعل فرق توسـط ابـن مقعـد
است .بنا برگزارش یونس به دلیل این که هشام بـن حکـم فعالیتهـای کالمـی خـود را در زمـان
مهدی عباسی به امر امام کاظم

تعطیل نموده بود ،در کتاب ابن مقعد هیچ فرقـهای منتسـب

به او وجود نداشت(کشی.)910 :7934 ،
شهرت برخی از اصحاب به یونسی و همینین نقل روایات وکتب اعتقادی یونس از سـوی شـاگردان
وی نظیر محمد بن عیسی و اشارۀ برخی اصحاب به قومی که در زمان امام کاظم

جایگاه یونس بنعبدالرحمن در کالم امامیه

سایۀ تعالیم اهل بیـت

شـکل گرفتـه و بسـط و توسـعه یافتنـد را بـه عنـوان فرقـهها و مکاتـب

پیرو یونس بودهاند

(همان )904:بیانگر وجود فعالیتهای منظم علمی در قالب یک مدرسه از سوی یونس بن عبدالرحمن
است .تصری جعفر بن عیسی بن عبید به تعلیم کالم از یونس و هشام بن ابراهیم (همان )940 :بیـانگر
این مطلب است که محتوای مدرسۀ یونس ،کالمی میباشد .قرائن فوق ،نـاقض ایـن مـدعی اسـت کـه
نقطۀ تمـایز یـونس از سـایرین تنهـا بـر اسـاس روش فقهـی او مـیباشـد (رضـایی .)40 :7049 ،برخـی از
مستشرقان ،مدرسۀ یونس را امتداد مدرسۀ کالمی هشام بن حکم دانسته و قائلند یـونس تلقـی هشـام از
خداوند را به میزان زیادی عقالنی کردهاست (فان اس.)59۶/7 :9330 ،
 3ـ روش کالمی یونس بن عبدالرحمن

براساس تعاریفی که از علم کالم شدهاست ،1اسـتنباط ،تبیـین و دفـاع از عقائـد دینـی مهمتـرین
وظایف یک متکلم بهشمار میآیـد .مـتکلم در انجـام رسـالت خـود از روشـی عقلـی و نقلـی بهـره
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مییرد .به عبارت دیگر منابع علم کالم در عقل و نقل خالصه میشود .مراد از نقل قـرآن کـریم و
روایات و منظور از عقل همۀ قوای بشری مانند حس ،قلب ،وجدان و فطرت در صورت دستیابی
به معرفت قطعی ،میباشد .اما رویکرد فرق مختلف اسالمی در بهکارگیری ایـن دو منبـع تفـاوت
بسیار زیادی داشتهاست .گروهی که به اهـل حـدیث شـهرت یافتنـد ،هرگونـه حجیتـی را از عقـل
ساقط نموده و تنها در مقام دفاع بهرۀ محدودی از عقـل ،نظیـر اسـتفاده از جـدل ،مـیبردنـد .در
مقابل آنان ،معتزله بودند که معیار سنجش هر مطلبی را عقل قـرار دادنـد .امـا بـر خـالف ایـن دو
گروه افراطی متکلمان امامی در مدرسۀ کوفه از حجیت توأمان عقل و نقل بهره بردند.
متکلمان کوفه در سایۀ وحی استفادۀ حداکثری را از عقـل و اسـتداللهای عقالنـی بردهانـد.
نمونههای فراوانی از اعتقاد به حجیت توأمان عقل و وحی در آثـار متکلمـان کـوفی چـه در جنبـۀ
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ نوزدهم ـ بهار و تابستان 931۴

استنباط و چه در دفاع از مذهب وجود دارد .هشام بن حکم پـس از منـاظره بـا عمـرو بـن عبیـد و
ملزم نمودن وی به ضرورت وجود امام ،در جواب حضرت امام صادق

که از او سوال نمودنـد:

این مطلب را چه کسی به تو یاد داد؟ پرده از این اعتقاد خویش برداشـته و مـیگویـد :مطلبـی را از
شما گرفته و آن را تالیف نمودم (کلینی.)97۶/7 :7994 ،
روش کالمی هشام بن حکم در شاگردان او از جمله یونس بن عبدالرحمن ادامه یافت .نمونۀ
این امتداد اندیشه در استنباط معارف در نظریۀ «جسم ال کاالجسام» یافت میشود .این نظریه که
از سوی هشام بن حکم به دنبال تبیین آموزۀ دینی «لیس کمثلـه شـی » یـا «شـی الکاالشـیا »
مطرح گردید ،توسط یونس بن عبدالرحمن نیز پیگیری شد.
عبدالملک بن حناط این نظریه را به یونس بن عبدالرحمن و هشام بن حکم نسبت دادهاست.
وی این نظریه را همراه با نظریۀ« صورت» هشام بن سالم به امـام رضـا
حضرت را پیرامون اعتقاد صحی میطلبد .امام رضا

عرضـه نمـوده و نظـر

نیز اعتقاد یونس و صاحبش هشام را بـه

عنوان اعتقاد صحی معرفی مینمایند (کشی .)909 :7934 ،انتساب این اعتقاد ابتدا بـه یـونس و
سسس به هشام و همینین به کار بردن واژۀ «صاحبه» از سوی امام رضا

بیشک بیان کننـدۀ

شراکت یونس و هشام در این عقیدهاست ،به گونهای که این نظریه توسط هشـام آغـاز و از سـوی
یونس پیگیری شدهاست .نکتـۀ قابـل توجـه در ایـن گـزارش ایـن اسـت کـه راوی در زمـان امـام
رضا
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هیچ مشکلی در فهم این عقیده نداشته و منظور از جسم در ایـن نظریـه را ثابـت بـودن و

موجود بودن بیان مینماید ،این مطلب در حالی است که بیان این نظریه از سـوی هشـام موجـب

موضع گیری بسیاری از اصحاب گردید .روشن اسـت کـه تالشهـای یـونس بـن عبـدالرحمن در
تبیین این اعتقاد در آن دوره برای فهم این نظریه بسیار راهگشا بودهاست .چه بسا فهم این نظریـه
از زمان پیدایش آن از سوی هشام تا پس از تبیین آن توسط یونس ،آنقدر تفاوت داشتهاسـت کـه
برخی از متکلمان نظیر ابن ابیالحدید معتزلی کامال این دو نظر را دو اعتقاد از هم جدا و متفاوت
دانستهاند (معتزلی.)990/0 :7010 ،
مخافتهای زیاد اصحاب با یونس و تصری ائمه

به فراتر بـودن سـخنان یـونس از فهـم

آنان (کشی )900، 909 :7934 ،گویای تالش یونس در استنباط معارف دین و ارائۀ نظریات جدید
میباشد ،کما اینکه نظریۀ جسم الکاالجسام هشام نیـز در بـدو امـر بـا مخالفتهـای بسـیاری از
سوی موافقان و مخالفان مواجه شد.
عقل به فعالیت عقلی میپرداختند .هشام بن حکم در مناظره با ابوهذیل عالف بـه صـراحت ایـن
روش خود را آشکار نموده و زمانیکه ابوهذیل از او میخواهد تا در صورت غلبۀ هشـام بـر او ،وی
به مذهب هشام در آمده و در صورت عکس شدن ماجرا هشام به آیین او بسیوندد ،هشام بن حکم
این مطلب را به دور از انصاف عنوان نموده و میگوید اگر من بر تو غلبه نمودم تو بـه مـذهب مـن
رجوع میکنی ولی اگر من شکست خوردم به امام خود رجوع مینمایم(صدوق.)90 :7979 ،

جایگاه یونس بنعبدالرحمن در کالم امامیه

متکلمان امامیه همانند روشی که در استنباط دنبال مینمودند در دفـاع از دیـن نیـز در سـایۀ

پی بردن به روش کالمـی یـونس بـن عبـدالرحمن در دفـاع از دیـن بـا توجـه بـه اینکـه هـیچ
مناظرهای از وی در دست نیست ،تا حدودی دشوار است .عدم نقل منـاظرات احتمـالی یـونس از
سوی اصحاب یا فرقه نگاران با توجه به شخصیت برجستۀ وی بسیار بعید است .اما اینکه چـرا از
شخصیت کالمی مبرزی چون یونس بن عبدالرحمن هیچ منـاظرهای در دسـت نیسـت ،از جملـه
مطالبی است که دلیل آن کامال مشخص و آشکار نیست .احتمـاالت متعـددی را مـیتـوان بـرای
نسرداختن یونس به مناظره عنوان کرد .از جمله میتوان به وجود جو اختناق و خفقـان سیاسـی بـر
علیه امامیه در زمان یونس اشاره کرد .یونس خود به چنین شرایطی در زمان مهدی عباسی و نهی
امام کاظم

از کالم اشاره دارد (کشی .)9۶5 :7934 ،میتـوان احتمـال داد کـه یـونس خـود را

مخاطب چنین روایات و دستوراتی از سوی ائمه

دانسته باشد ،به ویژه اینکـه پـس از آخـرین

مناظرۀ هشام در بیت الحکمه نیز چنین شرایطی پـیش آمـد و همزمـان بـا متـواری شـدن هشـام
برخی از شاگردان وی به زندان افتادند (همـان .)9۶9:روحیـات و خصوصـیات فـردی یـونس نیـز
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حاکی از عدم عالقۀ وی به مناظره میباشد .زیـرا در شـرایط مناسـب بـرای منـاظره کـه برخـی از
اصحاب نظیر هشام بن حکم نیز به مناظره پرداختهاند نیز هیچ گزارشی از مناظرۀ یونس در دست
نیست .نقل آخرین مناظرۀ هشام در بیـت الحکمـۀ بغـداد توسـط یـونس کـه در آن محـل حضـور
داشته است ،این احتمال را تقویت مینماید .براساس این گزارش یونس که ابتدا هشام را به دوری
گزیدن از مناظره در حضور یحیی بن خالد دعوت میکند تا محل مناظره هشام را همراهی نموده
و سسس در انتهای مجلس به تماشای مناظره مـینشـیند(همان .)9۶3 :دعـوت هشـام بـه دوری
گزیدن از این مناظره و گوشه نشینی یونس در این مجلس میتواند قرینهای بر عـدم میـل بـاطنی
وی به مناظره باشد.
اما فارغ از پرداختن و یا نسرداختن یونس به مناظره آن چه مسلم است یونس در دفـاع از مـذهب
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ نوزدهم ـ بهار و تابستان 931۴

در برابر مخالفان بسیار کوشا و فعال بودهاست .ایـن مطلـب از گـزارش فضـل بنشـاذان کـه خـود را
جانشــین متکلمــانی نظیــر هشــام ،یــونس و ســکاک م ـیدانــد کــه در برابــر مخالفــان از دیــن دفــاع
مینمودند ،کامال هویداست (کشـی .)504 :7934 ،همینـین فضـل بـن شـاذان یـونس را صـاحب
هزاران ردیه بر مخالفان میداند (همان .)905 :برخی از اصحاب نیز یونس را به عنـوان معلـم کـالم
خود معرفی مینمایند و به دلیل وجود فضایی که علیه متکلمان از جملـه یـونس وجـود داشتهاسـت،
درستی کار خود را از امام رضا

جویا میشوند .در این گزارش هشام مشرقی که در تعلیم کالم بـه

اصحاب یونس را همراهی مینموده ،محضر امام رضا
مطالب آن از ائمه

از کتابی جامع سخن به میان میآورد کـه

بوده و براساس آن کتاب به تکلم میپرداختنـد .در ادامـه امـام رضـا

ایـن

روش هشام مشرقی و یونس را تایید مینماینـد (همـان .)940 :گـزارش فـوق بیـانگر اتخـاذ روشـی
همانند متکلمان کوفه در دفاع از دین از سوی یونسبن عبدالرحمن است ،یعنی دفاع از دین با توجه
به روایاتی است که از اهل بیت

رسیده و در کتابی گردآوری شده است.

باوجود اینکه از یونس بـن عبـدالرحمن منـاظرهای در دسـت نیسـت ،امـا او راوی مهمتـرین
مناظراتی است که از اصحاب به دست ما رسیدهاست .از جمله روایتی که طی آن امام صادق
پس از مناظره با مرد شامی ،یونس بن یعقوب را امر مینمایند تا متکلمان اصحاب را جمـع نماینـد
و با مرد شامی مناظره کنند (صدوق ،)931/7 :7045 ،همینین مناظرات متعددی از مومن طاق
(کشی70۶ :7934 ،و ،)704هشام بن حکم (همان )950 :و دیگـر اصـحاب(همان )977:را نقـل
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نمودهاست .یونس روایاتی نیز در رابطه با امر اهـل بیـت

بـه منـاظره و بیـان محتـوا و کیفیـت

مناظره نقل نمودهاست (مفید ،د  15 :7970؛ کشی .)091،990 :7934 ،نقل ایـن گونـه روایـات و
منــاظرۀ اصــحاب بــه همــراه قرائنــی کــه پــیش از ایــن ذکــر شــد ،گویــای ایــن مطلــب اســت کــه
یونسبنعبدالرحمن در عرصۀ دفاع نیز معتقد به روش سایر متکلمان کوفه بوده است.
 ۴ـ اندیشههای کالمی یونس و امتداد مدرسۀ کالمی هشام بن حکم

از آنجا که اندیشههای کالمی یونس بـن عبـدالرحمن تنهـا از طریـق روایـات وی بـرای مـا قابـل
دسترسی است ،پی بردن به تمام باورهای کالمـی وی هماننـد هشـام بـن حکـم بـرای مـا میسـر
نیست ،اما تبیین برخی اندیشههای هشام توسط یونس باعث فهـم بهتـر ایـن اندیشـهها از سـوی
سایرین شدهاست .فعالیتهـای گسـتردۀ کالمـی یـونس موجـب شدهاسـت کتـب رجـالی و فرقـه
واژۀ یونسیه به پیروان یونس بن عبدالرحمن از سوی مخالفین بیشتر به منظور نشـان دادن تفرقـه
در میان شیعیان صورت گرفته است.
یونس بن عبدالرحمن در باب معرفـت شناسـی بـر اسـاس آموزههـای ائمـه

بـه اصـحاب

خویش همانند سایر متکلمان عصر خویش قائل به اضطراری بـودن معرفـت مـیباشـد .براسـاس
روایــات منقــول توســط یــونس ،وی ایــن معرفــت را فطــری و مشــترک میــان مــومن و کــافر
مـــیدانـــد(کلینی .)09/0 :7994 ،برخـــی از اصـــحاب یـــونس را قائـــل بـــه معرفـــت اکتســـابی

جایگاه یونس بنعبدالرحمن در کالم امامیه

نگاران از او به عنوان مکتب مستقلی یاد نموده و شاگردان او را یونسی مـینامنـد ،گرچـه اطـالق

دانستهاند(حرانی )999 :7939 ،که این مطلب را مـیتـوان اشـتباه اصـحاب بـه دلیـل اتخـاذ نظـر
هشام بن حکم یعنی لزوم نظر و اسـتدالل در بهرهبـرداری از معرفـت اضطراری(اشـعری:7933 ،
 )59توسط یونس بن عبدالرحمن دانست.
در مباحث توحید و خداشناسی نیز هماهنگی آرا هشام و یونس قابـل شـهود اسـت .بـر اسـاس
گزارشات رسیده تنها در بحث علم الهی وجود اختالفاتی میان یونس و هشام محتمل اسـت .یـونس
بر اساس روایات قائل بـه علـم پیشـین و ازلـی خداونـد مـیباشـد(کلینی )9۶0/7 :7994 ،امـا برخـی
گزارشات هشام بن حکم را منکر علم پیشین الهی میدانند(اشعری .)01 :7933 ،شیخ مفیـد هشـام
بن حکم را از چنین اعتقادی تبرئه نموده و آن را اتهامی از سوی معتزلـه مـیدانـد و اعتقـاد بـه علـم
ازلی خداوند را اجماع همۀ علمای امامیه میداند(مفید،ج  .)55 :7970با توجه به اختالف گزارشـات
در این مطلب نمیتوان به صراحت هشام بن حکم را منکر علم پیشین خداوند دانست.

03

از جمله مباحثی که در خداشناسی مورد اختالف متکلمین بوده ،ارادۀ الهی میباشد که برخی
آن را صفت ذات و برخی صفت فعل میدانند .روایات رسیده از یونس بن عبدالرحمن به صـراحت
اراده را صفت فعل الهی عنوان مینماید(برقی .)999/7 :7017،اشـعری اراده را در اعتقـاد هشـام
بن حکم از جنس حرکت عنوان نمودهاست(اشعری .)97 :7933 ،نکتۀ قابل توجـه اینجاسـت کـه
نباید حرکت در گزارش اشعری را با معنای فلسفی آن که سالها پس از هشام رایج شده خلط کرد
و در واقع بایستی مراد هشام از حرکت را همان صفت فعل بـودن اراده دانست.اشـعری در موضـع
دیگری از کتاب خود مراد هشام بن حکم از حرکت را فعل و انجام شی بیان نمودهاست(همـان:
.)970
علی رغم اتهاماتی نظیر قول به تشبیه و تجسیم که مخالفان متوجه یونس و هشام ساختهاند،
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ نوزدهم ـ بهار و تابستان 931۴

این دو متکلم به تبع از آموزههای ائمه

هرگونه تشبیهی را از خداوند نفی نمودهاند .هشـام بـن

حکــم در بیــان ابزارهــای معرفتــی حتــی قلــب را از شــناخت آنیــه در هــوا موجــود نیســت عــاجز
میداند(کلینی )99۶ :7994 ،پس به طریق اولی رویت خداوند را بـا چشـم غیـر ممکـن مـیدانـد.
یونس بن عبدالرحمن نیـز در روایتـی بـه صـراحت مکـان منـدی خداونـد را ّرد مـینماید(صـدوق،
 ،)41 :7040بنابراین شیئی که نیاز به مکان ندارد قابل رویت هم نمیباشد .تصری یونس به نفـی
مکان مندی خداوند در این روایت سبب شده تا روایت وگزارش دیگـری کـه قرینـه بـر خـالف ایـن
مطلــب داشــت(مفید ،الــف  )۶3 :7970چنــدان مــورد توجــه قــرار نگیــرد و همینــین اتهــامی کــه
مخالفان بدو نسبت دادهاند کـه حمـل کننـدگانی خداونـد را در عـرش حمـل مـینمایند(اشـعری،
 )05 :7933حمل بر غر

ورزی آنان شود.

در مباحث مربوط به افعال انسان ،استطاعت از جمله مباحثی است که مورد بحـث و مناقشـه
میان متکلمین میباشد .استطاعت در کالم به قدرت و توانایی انجام فعل معنا گردیدهاست .یکـی
از مهمترین اختالفات متکلمان در بحث استطاعت وقوع آن قبل یا همـراه فعـل اسـت .براسـاس
گزارش اشعری هشام و اصحاب او معتقد به استطاعت مع الفعل و برخـی از متکلمـان نظیـر زراره
استطاعت را پیش از فعل مـیداننـد(همان .)99 :روایـاتی کـه یـونس در بـاب جبـر و اختیـار نقـل
نمودهاست قرینهای بـر قبـول نظـر هشـام توسـط او مـیباشـد(کلینی 009،001 :7994 ،؛ برقـی،
 ،)009 :7099اما تنها یک روایت از امام رضا
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یونس را در باب استطاعت دنباله رو زراره عنـوان

میکند(کشی .)795 :7934 ،نقل روایاتی در ّ
ذم زراره که داللـت بـر سـو عاقبـت وی دارد توسـط

یونس بن عبدالرحمن(همان 7۶4 :ـ  ،)799از جمله قرائنی است کـه پـذیرش روایـت فـوق یعنـی
تبعیت یونس از زراره در بحث استطاعت را با مشکل مواجه میسازد.
هشام و یونس همیون سایر متکلمان امامیه در بحث جبر و اختیار معتقد بـه نظریـۀ مشـهور
«الجبر و ال تفویض بل امر بین االمرین» میباشند .با توجه به موضع هشام بن حکـم و اصـحاب
او در بحث استطاعت که «سبب مهیج» را در وقوع فعل الزم مـیدانسـتند (اشـعری)05 :7933 ،
تفسیر نظریۀ فوق میسر میشود .بنابر نظـر هشـام و اصـحاب او «امـربین االمـرین» یعنـی هـیچ
جبری در افعال نیست چراکه تا تمامی ارکان مهیا نشود فعل محقق نمیگردد و اختیار مطلق نیـز
وجود ندارد زیرا سبب مهیج از سوی خداوند ایجاد میگردد .روشن شـدن موضـع یـونس در بحـث
استطاعت گویای پیروی او در بحث جبر و اختیار از هشام میباشد .نقل روایات متعدد در ّرد جبر و
همراهی وی با هشام در این زمینه باشد.
در بحث راهنما شناسی پیرامون ضرورت وجود پیامبر و امام روایاتی از یونس بـن عبـدالرحمن
وجود دارد (همان .)905،559 :در این رابطه میتوان به مناظرۀ هشام با زنـدیقی اشـاره نمـود کـه
ضرورت وجود خدا و پیامبران را برای وی اثبات مینماید (کلینی.)973 :7994 ،
با توجه به اهمیت بحث جانشینی پیامبر در کـالم اسـالمی بخـش قابـل تـوجهی از فعالیـت
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تفویض (کلینی )003،009،009،001 :7994 ،از سوی یـونس بـن عبـدالرحمن مـیتوانـد بیـانگر

کالمی اندیشمندان شیعی نظیر یونس بن عبدالرحمن و هشام بن حکم به این بخـش اختصـاص
یافتهاست .در مباحث امام شناسی نیز میان اندیشههای هشام و یونس هماهنگی و تشـابه وجـود
دارد .بحثهایی نظیر ضرورت وجود امام (کلینـی 997 :7994 ،ـ  974،905،559؛ کشـی:7934 ،
 ،)010ضــرورت شــناخت امــام(کلینی ،)133/0 ،9۶4، 19/9 ،959 :7994 ،ضــرورت اطاعــت از
امام(همـــان 1/9، 9۶7/7 :؛ کشـــی )9۶7 :7934 ،و ویژگـــیهـــای امام(صـــدوق 919 :7040 ،؛
کلینی )۶09/7 :7994 ،را میتوان در اندیشههای کالمی یونس و هشام مشاهده نمود.
در این بخش تنها میتوان اختالفـاتی را در منـابع علـم امـام و همینـین در جنبـههای فـوق
بشری ائمه

میان اندیشههای هشام و یونس مشاهده نمود .هرچند در رابطه با منابع علم امام

سخنی از هشام بن حکم در دست نیست ولی به قرینۀ گزارش اشعری که هشام را به دلیـل عـدم
ارتباط وحیانی ائمـه

وعـدم ارتبـاط آنـان بـا مالئکـه ،معتقـد بـه عصـمت ایشـان مـیدانسـت

(اشعری ،)90 :7933 ،میتوان نظر هشام بن حکم را نیز در باب منابع علم ائمه

تنها منحصر
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در وراثت از پیامبر دانست .برخالف آنچه اشعری در باب ارتباط ائمه
حکم گزارش کرده بود در روایات یونس گفتگوی ائمه
 .)۶1۶یونس در روایت دیگری از امام صـادق

با مالئکه از هشام بـن

با مالئکـه مطـرح شدهاسـت (همـان:

سـخن از علمـی کـه در طـول شـبانه روز ایجـاد

میشود به میان آوردهاست (مفید ،الف  079 :7970؛ صفار .)049 :7939 ،این اختالف در گسترۀ
علم امام نیز میان اندیشۀ هشام و یونس قابل شهود است .روایاتی که از یونس به مـا رسیدهاسـت
امام را عالم به آنچه در زمین و آسمان و بهشت و جهنم است و آنچه بـوده و مـیباشـد ،معرفـی
مینماید (همان )731:در حالیکه هشام بن حکـم زمـانی از آگـاهی امـام صـادق

نسـبت بـه

مسائل کالمی تعجب نمود (همان )790:ولی پـس از تـذکر امـام نگـرش خـود را تغییـر داده و در
موضعی دیگر امام را عالمی معرفی میکند که هیچ جهلی در او راه ندارد (صـدوق.)919 :7040 ،
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همینین در رابطه با جنبههای فوق بشری ائمه

نیز اختالفاتی در باور یونس و هشام به چشم

میخورد .در این راستا هشام بن حکم تفاوت چندانی میان امام و سایر انسانها قائل نیست .ایـن
مطلب از مشاجرهای که میان اصحاب پیرامون مالکیت امام روی داد و هشام به عنـوان داور ایـن
مشاجره برگزیده شد ،فهمیده میشود .هشام امام را تنها مالک وجوهات شـرعی دانسـته و امـوال
سایر انسانها را متعلق به خودشان میداند (کلینی .)055/9 :7994 ،بر اسـاس برخـی گزارشـات
یونس بن عبدالرحمن امام را دارای ویژگیهای فوق بشری نظیر تسلط بـر جهـان پیرامـون ،سـوار
شدن بر باد برای رفتن به نقاط دیگر و ..مـیدانـد (راونـدی .)۶99/9 :7934 ،ایـن تفـاوت اندیشـه
ممکن است مربوط به دورههای مختلف زندگی علمی هشام بن حکم باشـد .همانگونـه کـه بـاور
هشام بن حکم در رابطه با علم امام تغییر کرد و با تذکر امام صادق

در اعتقاد خـود نسـبت بـه

علم امام تجدید نظر نمود ،ممکن است هشام بن حکم در ادامـۀ فعالیتهـای علمـی خـویش بـه
باورهایی شبیه به اعتقادات یونس دست یافتهباشد که به دست ما نرسیدهاسـت .حتـی در صـورت
قبول این اختالف نظر میان این دو متکلم ،نه تنها خدشهای به امتداد اندیشهی هشـام در یـونس
وارد نمیشود بلکه نشان میدهد یونس بن عبدالرحمن متکلمی صاحب رأی و اندیشه بوده و تنها
روایتگر اندیشههای استاد خویش نمیباشد.
در بحث امامـت خاصـه عـالوه بـر نقـل روایـات پیرامـون ائمـۀ قبـل (کلینـی4،913 :7994 ،؛
اسعدی ،)990 :7000 ،میتوان یونس و هشام را شاخص ترین اصحاب در دفاع از حـریم امامـت
00

در زمان خود دانست .هشام مناظرات زیادی را در اثبات امامت انجام دادهاست (صـدوق:7045 ،

 931/7و  .)0۶5/9یونس نیز اولین شخصی است که در دفاع از امامت امام رضـا

بـا انحـراف

واقفیه به مبارزه پرداخت (کشی.)904 :7934 ،
 5ـ نتیجه

با توجه به آنچه گذشت روشن شد که یونس بن عبدالرحمن از شمار اصحابی است که نه تنهـا از
سوی ائمه بارها توثیق گشته بلکـه بـه دسـتور ایشـان محـل رجـوع شـیعیان در اخـذ معـالم دیـن
بودهاست .عالوه بر این آثار یونس نیز ،گویای تسلط وی به تمام جنبههای دین نظیر فقه ،اخـالق
و کالم میباشد .تسلط و صاحب سبک بودن یونس در فقه مـانع از ایـن نمـیشـود کـه مهمتـرین
دغدغۀ علمی وی را مباحث کالمی بدانیم.
وحی و تعالیم اهل بیت نمودهاست .وی در مقام استنباط پیرو روش استاد خویش هشام بن حکـم
میباشد .شاهد این ادعا تالشهای موفقیت آمیز یونس در تبیـین نظریـۀ «جسـم ال کاالجسـام»
هشام بن حکم میباشد .با وجودی که این نظریه در ابتدای مطرح شدنش از سـوی هشـام مـورد
انتقاد مخالفان و موافقان قرار گرفت ،فعالیتهای کالمی یونس موجب شـد تـا در زمـان وی ایـن
نظریه به آسانی فهمیده شود .همینین تصری ائمه

بـه قاصـر بـودن فهـم اصـحاب از فهـم

سخنان یونس در پی مخالفتهای آنان با یونس نشان از فعالیتهای یـونس در عرصـۀ اسـتنباط
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یونس در روش کالمی خویش به شیوۀ متکلمان امامی بهرهبرداری کامل از عقـل را در سـایۀ

معارف و ارائۀ نظرات جدید میباشد.
با وجودی که حتی یک منـاظره از یـونس بـن عبـدالرحمن در دسـت نیسـت ،نقـل مهمتـرین
مناظرات هشام بن حکم و مومن طاق از سوی یونس گویای قبول روش این متکلمان در دفـاع از
دین از سوی یونس بن عبدالرحمن میباشد.
غالب اندیشههای کالمی یونس و هشام بن حکم بـا هـم تشـابه و همخـوانی دارنـد .در مـوارد
معدودی نظیر علم پیشین خـدا ،اسـتطاعت ،ویژگیهـای ائمـه

احتمـال تفـاوت بـاور ایـن دو

متکلم وجود دارد .وجود چنین اختالفاتی میان یونس و هشام بیانگر این مطلب است کـه یـونس
متکلمی اندیشمند و صاحب اندیشه بوده و تنها ناقل اندیشههای اساتید خود نمیباشد.
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پینوشتها:
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 .1بدگویی در رابطه با یونس چنان میان قمیون رواج داشته است که سعد بـن عبداللـه کتـاب مثالـب هشـام و
یونس را مینویسد(.ر ک :نجاشی01۵ :03۶۵ ،؛ تهرانی)1۶/09 :0۴1۵ ،
 .0پیش از این در زندگینامه اشاره شد که اشعری در انتساب یونس به قم دچار اشتباه شدهاست.
 .1در زبان فارسی به معنای درنا است (عمید.)۵2۵ :03۶2،
 .4منظور صندلی است که بدنهاش از پایههای آن سنگینتر میباشد.
 .1علم کالم دانشی است که درباره ی اعتقادات دینی به شیوۀ عقلی و نقلی بحث میکنـد و ضـمن اسـتنباط
این اعتقادات از منابع آن ،به تبیـین ،تنظـیم و اثبـات اعتقـادات دینـی پرداختـه و بـه شـبهات و اعتراضـات
مخالفان پاسخ میگوید( .ر ک :برنجکار.)01 :1111 ،

کتابنامه
ـ قرآن کریم؛
ـ ابن اثیر7005( .ق) .الکامل فی التاریخ ،بیروت :دارصادر ـ دار بیروت؛
ـ ابن بسطام ،عبدالله و حسین7977( .ق) .طب االئمة ،قم :دارالشریف الرضی؛
ـ ابنعبدالوهاب ،حسین( .بی تا) .عیون المعجزات ،قم :مکتب الداوری؛
ـ ابن ندیم7971( .ق) .الفهرسال ،بیروت :دارالمعرفه؛
ـ اشعری ،ابوالحسن7933( .ق) .مقاالت االسفمیین ،آلمان ،ویسبادن؛
ـ اقوام کرباسی ،اکبر7049( .ش)« .مدرسط تفمی توفط» ،فصلنامۀ نقد و نظر ،شماره  ،۶5سال
هفدهم ،ص ۶5ـ 00؛
ـ امین ،سید محسن793۶( .ق)  .اعیان الشیعط ،بیروت :دارالتعارف للمطبوعات؛
ـ امینی ،عبدالحسین797۶( .ق) .الغدیر ،قم :مرکز الغدیر؛
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ـ اسعدی ،علیرضا7000( .ش) .هشام بن حک  ،قم :پژوهشگاه علوم و فرهن

اسالمی؛

ـ برقی ،احمد بن محمد7099( .ش) .رجال البرقی ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران؛
ـ ــــــــ  7017( ،ق) .الم اسن ،قم :دار الکتب اإلسالمی  ،چاپ دوم؛
ـ برنجکار ،رضا7047( .ش) .روش ناس ی عل ت فم :اص ول اس تنباط و دف اع در عقای د ،قـم:
دارالحدیث؛
ـ بغدادی ،عبدالقاهر7930( .ق) .الفر بین الفر  ،بیروت :دارالجیل ـ داراْلفاق؛
ـ تستری ،محمد تقی7974( .ق) .قاموا الرجال ،قم :موسس نشر االسالمی؛
ـ تهرانی ،آقا بزرگ7930(.ق)  .الذریعط ،قم و تهران :انتشارات اسماعیلیان و اسالمیه؛
ـ حرانی ،ابن شعبه70۶0(.ش) .ت ف العقول عن آل الرسول ،قم :جامعه مدرسین ،چاپ دوم؛
ـ حسنی رازی ،سید مرتضی بن داعی70۶9( .ش) .تبصر العوام فی معرفة مقاالت االنام ،تهران:
انتشارات اساطیر؛
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ـ حلی ،ابن ادریس7973( .ق) .السرائر ،قم :دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه؛
ـ حلی ،حسن بن علی بن داوود7099( .ش) .رجال إبن داوود ،تهران :دانشگاه تهران؛
ـ حلی ،عالمه7007( .ق) .خفصة االقوال ،نجف اشرف :منشورات المطبع الحیدریه؛
ّ
ـ حلی ،مقداد بن عبدالله7939( .ق)  .التنقی الرائ فی مالتصرالش رائ  ،قـم:کتابخانـۀ آیـت اللـه
مرعشی؛
ـ خویی ،سید ابوالقاسم7970( .ق) .معج رجال ال دیث وتفصیل طبقات الرجال ،چاپ پنجم؛
ـ رازی ،فخرالدین7970( .ق)  .اعتقادات فر المسلمین و المشرتین ،قاهره :مکتب مدبولی؛
ـ راوندی ،قطب الدین 7934( .ق) .الالرائا و الجرائ  ،قم :مؤسسه امام مهدی ،چاپ اول؛
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ـ رضایی ،محمد جعفر7049( .ش)« .امتدادجریان فک ر هش امبنحک تا کل ی ر مدرس ط
تفمی بغداد» ،فصلنامۀ نقد و نظر ،شمارۀ  ،۶5سال هفدهم ،صص 773ـ 47؛
ـ شبیری زنجانی ،سید محمد جواد7994( .ق) .تو ی األسنادالمش کلة ف ی تت ب األربع ة ،قـم:
دارالحدیث للطباعه و النشر؛
ـ صدوق ،محمد بن علی بن بابویه7979( .ق) .اعتقادات االمامیط ،قم :کنگرۀ شیخ مفید؛
ـ ــــــــ 7040( .ق) .التوحید ،قم :جامعه مدرسین،چاپ اول؛
ـ ــــــــ 7045( .ق) .تمال الدین و تمام النعمة ،تهران :اسالمیه ،چاپ دوم؛
ّ
ـ صفار ،محمد بن حسن 7939(.ق) .بصائر الدرجات فی فضائل آل م ّمد ،قـم :مکتبـ آیـ اللـه
المرعشی النجفی؛
ـ طبری ،محمد بن جریر7970(.ق)  .دالئل االمامة ،قم :انتشارات بعثت؛
ـ الطبری ،محمد بن جریر7001(.ق)  .تاریخ االم و الملوک ،بیروت :دارالترا ؛
ـ طوسی ،شیخ محمد بن حسن7993( .ق)  .الفهرسال ،قم :مکتب المحقق الطباطبائی؛
ـ ــــــــ 7010( .ش) .رجال الطوسی ،قم :موسس النشر االسالمی؛
ّ
ـ عاملی ،حسن بن زینالـدین7977( .ق) .الت ری ر الطاووس ی ،قـم :کتابخانـۀ آیـ اللـه العظمـی
المرعشی النجفی؛
ـ عاملی ،محمد بن مکی7979(.ق) .ای ة الم راد ف ی ر نک ال االر اد ،قـم :دفتـر تبلیغـات

46

اسالمی حوزه؛

ـ عمید ،حسن70۶9(.ش) .فرهنگ فارسی عمید ،تهران :امیرکبیر؛
ــ فــان اس ،ژوزف9330( .م)  .عل الک فم و المجتم  ،ترجمــۀ سالم صـال  ،بیــروت ـ بغــداد:
المنشورات الجمل؛
ـ کشی7934( .ق) .رجال الکشی ،مشهد :مؤسسۀ نشر دانشگاه مشهد؛
ـ کلینی ،محمد بن یعقوب7994( .ق) .الکافی ،قم :دارالحدیث؛
ـ مازندرانی ،محمد هادی7994(.ق) .ر فروع الکافی ،قم :دارالحدیث للطباع و النشر؛
ـ

مامقانی ،عبدالله7990( .ق) .تنقی المقال فی عل الرجال ،قم :موسس آل البیت

الحیا

الترا ؛
ـ معتزلی ،ابن ابیالحدید 7010( .ـ  7000ش) .ر نها البف ة البن أبی ال دی د ،قـم :مکتبـ
ّ
آی الله المرعشی؛
ـ مفید ،شیخ محمدبن نعمان (الف) 7970(.ق)  .االختصاص ،قم :الموتمر العالمی اللفی الشیخ
المفید؛
ّ
ـ ــــــــ ( .ب) 7970(.ق)  .االر اد فی معرفة حجا اللط علی العباد ،قم :کنگرۀ شیخ مفید؛
ـ ــــــــ ( .ج) 7970(.ق) .اوائل المقاالت ،قم :المؤتمر العالمی للشیخ المفید ،چاپ اول؛

جایگاه یونس بنعبدالرحمن در کالم امامیه

ـ مجلسی ،محمد باقر7930( .ق)  .ب ار االنوار ،بیروت :دار إحیا الترا العربی؛

ـ ــــــــ ( .د)7970( .ق) .ال کایات فی مالالفات المعتزلط من العدلیط ،قم :کنگرۀ شیخ مفید؛
ـ نجاشی ،احمد بن علی 70۶5( .ش) .رجال النجا ی ،قم :موسس النشر االسالمی؛
ـ نوری ،حسین7930( .ق) .مستدرک الوسائلاالالاتمط) ،قم :موسس آل البیت.
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