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  بن حکمت هشامیب شخصیتخردر نقش معتزله 
  یعیرآن بر محدثان شیو تأث تجسیم به اوو نسبت دادن 

  
 Hashemi194@yahoo.com  کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه مفیدعلمیه و  سطح چهارحوزه/  سیدهاشم هاشمی

  23/11/1392ـ پذیرش:  3/6/1392 دریافت:

  يدهكچ
 یخیتـار  ۀنیشـ یبـاب پ  در. مفاهیم جنجالی کـالم اسـالمی اسـت    یکی از ،یخالق هست اطالق جسم برمعناي به میتجس
 داشته اسـت،  يشتریو ظهور ب مجال بروز دیگر فرق ۀشیاند م دریگفت تجس دین دست بایا ازهایی شهیاند نفوذ م ویتجس

ـ ا. انـد امامـت نسـبت تجسـیم داده    لم بزرگ عصـر کمت حکم، بننخستین به هشامان یاما معتزل توجـه  کـانون  ن نسـبت  ی
 آثـار و  هـا و باتوجـه بـه نوشـته   انـد.  آورده خود آثار آن را در گرفته و ن شیعی قراربرخی محدثا نیزو  نگاران غیرشیعیرقف

محققـان بـه    یبرخـ  ن نسبت،یا ییچرا علل و در. دانست دهندگاننسبت نخستیند معتزله را یبا ،یالمکن یشیمباحثات پ
اثـر گذاشـته    زین یعیش آثار ، بریعیرشیمنابع غ معتزله عالوه بر. ادعاي اندردهکمعتزله اشاره  ییجونهکی رقابت و و هازهیانگ

افی کـ اصول م بیش از پنج روایت در کنمونه دستبراي . شخصیت هشام شمرد ابهام در دیبایم ن نسبت رایامد ایپاست. 
یـا   هشام کمتر نوشته و دربارة. شده است م به هشام واردینسبت تجس زمینۀ ، درشیکرجال و  توحید صدوقروایاتی در  و

  نفی این موضوع نپردازد.   یا و توان یافت که به اثباتپژوهشی را می

 .شیعه معتزله، رجال، روایت، نقد، تجسیم، م،کبن حهشام :هاهکلیدواژ
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  مقدمه
ـام از  يا نوشته و اثـر یو آ م بودهیل به تجسیقا بن حکمهشام این است آیپژوهش ا یپرسش اصل تـوان  یمـ  هش

گران ساخته و پرداخته شـده اسـت؟   یآثار د درصرفاً ن نسبت یه اکا آنی، او را اثبات کند يباورمیه تجسکافت ی
ان یـ معتزل». انـد م داشـته یدر صـرفاً نسـبت تجسـ    يامعتزله نقـش عمـده  «ه که ارائه شده ین فرضین باب، ایدر ا

ـار  ییگوه سنت زشتکبودند  یسانکنخستین  ـل   یبر ضد شیعه را در ت ـاب   یالمـ کی کخ اسـالم در قالـب مس ب
ـأث    ینون پژوهشـ کد گفت تا یق باینۀ تحقیشیردند. در باب پک ـارة نقـش و ت ـام تجسـ   یدرب م بـه  یر معتزلـه در اته

ـابع پ   یق بایت تحقینظر تازه است. در باب اهمن پژوهش بهیشیعیان ارائه نشده است، و ا ن یشـ ید گفـت نقـد من
ـان ارئـه     يرید و تصـو یـ زدایب مکند و غبار از چهرة بزرگان مذهمی کمک یالمکم یبه فهم مفاه شـفاف از آن

ـالی   یم بررسی کنیم و همچنیایم تا نقش معتزله را در نسبت تجسدهد. در این پژوهش کوشیدهیم ن به نقـد رج
ـأثیر پذیرفتـه  کآن دسته از مخالفان و راویان شیعی بپردازیم،  ـ انـد و ا ه ت خـود   یـی ن نسـبت را وارد متـون روا  ی

ـام  یالمـ کو اصـول   یه با توجه به مبانکجه اشاره خواهیم کرد ین نتیاند. در پایان به اردهک م و یان تجسـ یـ ، مهش
  رد.کتوان برقرار ینم یچ نسبتیه هشام يباورها
ـام  نامـه: ستیز ـاریخ والدت او روشـن نیسـت، ولـی       کدر  هش بـه قـراین    عبـداهللا نعمـه  وفـه زاده شـد. ت

ـا بـه بغـداد منتقـل     37تا، صرده است (نعمه، بیکرا ذکر  113سال حدسی  ). وي در واسط رشد یافت، از آنج
ـاب پ  نـدیم ابـن سب و تجارتش بغداد بود. کشد و محل  ـاد  یدر ب ـام  يشـینۀ اعتق بـن  جهـم او را از پیـروان   هش

دانسته اسـت (برقـی،    ر دیصانیکشاابیرا از مصاحبان  برقی هشام) و 232ص، 1350ندیم، شمرده (ابن صفوان
رده کـ گـزارش   شـی کایمان آورد.  طی مناظراتی به امامت امام صادق کلینیبه روایت  شاکرابی). 92تا، صبی
ـان بـه تشـ   یپذیري از ا، با اثرعه نبود و پس از مالقات با امام صادقیدر آغاز ش هشامکه  شـی،  کد (یـ ع گرویش

شاگردان خـود را آمـوزش داده    اره کرده که چگونه اماماي اشبه مجلس مناظره لینیک). 357ـ356، ص1348
ـام ه ک ی). هنگام2، ص2، ج1379ان کرده است (مجلسی، یات قوت و ضعف آنان را بکو ن م یتحـت تعلـ   هش
  آرایی کردند:دفاع از مذهب شد، در برابر او سه جریان صف ةآماد ري رسیده وکبه بلوغ ف امام

ـاحظ،       حسن بصـري تب اعتزال در بصره و در حوزة درسی کم . معتزله:1 ـاد (ج ـا بـه عرصـه نه م، 1955پ
 یپرداختنـد. حتـ   یعیشـ  يب باورهایش از یک قرن رویکرد ضد شیعی داشتند و به تخریان تا بی). معتزل99ص

ـان در تخر  یع داشتند، برخیبا تش يه مناسبات بهترک دیخ مفیشدر زمان  ـان یـ آن  عه کوشـیدند یشـ  یفقهـ  یب مب
  )؛201ق، ص1414د، ی(مف

شـدند. گـروه   ري امامان شیعه به دو گروه متکلم و محدث تقسیم مـی کاصحاب ف . برخی محدثان شیعی:2
ـام ة رلمان نداشتند و در میان این دو گروه رقابت شدیدي بود. درباکنسبت به مت ياخیر نظر مساعد ه در کـ  هش



  ۹ نقش معتزله تخريب شخصيت هشام ابن حكم و نسبت دادن تجسيم به او و تأثيرآن بر محدثان شيعي

گـر  یمورد پسند برخی محـدثان شـیعی نبـود، و از د    یشااز سویی تضارب آرتوان گفت میلمان بود، کزمرة مت
ـا   یانگیمـ را بـر  ياریعه حسادت بسینزد امامان ش يگاه ویژة ویسو جا ـام رض ـادت برخـ    خـت. ام  یبـه حس

  )؛270، ص1348شی، کاند (اشاره فرموده هشامان نسبت به یعیش
ـاع   فرق بـه  یدشمن یدفاع از امامت عل . دستگاه خالفت:3 ـان   ویـژه معتزلـه، و دف ـام زم مخالفـت   از ام

ـام ز در آن حضـور داشـت،   یـ ن یکـ جعفر برمه کاي داشت. در مجلس مناظره یدستگاه خالفت را در پ در  هش
ـارون ن موجب خشم یبرد و ا نام ن مصداق امام زمان از موسی بن جعفرییتع شـد؛ پـس دسـتور تعقیـب      ه
ـات او را فـراهم  یب و گرین تعقیرا صادر کرد و ا يو ). 368ــ 362ق، ص1422آورد (صـدوق،   ز موجبات وف

  ).258، ص1348، یشکشناخت (یت نمیخلیفۀ عباسی امامی به جز خود را به رسم
ـال   با توجه به اختالفات دربارة تاریخ وفات وي، مـی  ـاي  تـوان بـه س ـا   179ه ـاریخ    199ی ق، بـه عنـوان ت

 درگذشت این متکلم نامدار شیعی اشاره کرد.

  تجسيمنسبت ر معتزله در ينقش و تأث
ق) 317ــ 309( یابوالقاسـم بلخـ  ، یالمـ کالن ک کمسل یکل آن به یاعتقاد و تبد یکتحول  یدر باب چگونگ

ـ  لـۀ المنـز «ه به کیند را با تین فرایاذعان کرده که معتزله ا ). 201، ص1350م، ینـد (ابـن انـد  پیمـوده » نین منـزلت یب
گـذاري  ن) اعتـزال را پایـه  ین منـزلت یب لۀاو (المنزافر خواندن کبیره و نه ک بِکبا فاسق خواندن مرت عطا نبواصل

ـا، ص ی، بي(بغداد يبه و دیعببن عمرووستن ی). با پ99م، ص1955کرد (جاحظ،  معتزلـه   يرکـ ) اصـول ف 74ت
ـان    ی). رفتار بزرگان معتزله با امامان ش32ق، ص1409، یمرتضن شد (ابنین دو تدویتوسط ا ـابع روابـط آن عه، ت

انـد، هرچنـد   كار انـد یننـد بسـ  کت یاکه از مناسبات خوب دو طرف حک یاتیبوده است. روا یاسیبا قدرت س
ـان    طبرسـی برده اسـت.   یبهره فراوان یعه علیامام ش يرکراث فیاز م يحسن بصرمدرسۀ  آورده در نـزاع می

ـا محمـد   نزد امام صادق عبیدعمروبنو  عطابن واصلان یامویان و عباس بـن  عبـداهللا بـن  رفته، خواهان بیعت ب
ـاز    گوید: محضر شما آمدهمنزلۀ سخنگوي جمع میبه عبیدبن عمرو شدند. حسنبن حسن ایم؛ ما بـه شـما نی

ـان (طبرسـی،    کسـبب  علت فضل خودتان، و هم بـه داریم هم به ان یـ ). امو273، ص2ق، ج1416ثـرت پیروانت
ـان  یش از ایردند. معتزلـه و پـ  کیه میدادند و خالفت خود را با آن توجنسبت می یخود را به جبر اله استقرار ش

ان یـ از عوامـل سـقوط امو   یکـی ن موضـوع  ید در ایداده بودند. ترد د قراریرا کانون ترد يۀ جبر امویه نظریقدر
ـ  ی). بنابرا124، ص1371دانسته شده است (عطوان،  ـا آل  یش از اسـتقرار خالفـت عباسـ   ین معتزلـه پ ـاس  ب عب

در  نیرالمـؤمن یت امیـ در حقاند یعب عمربن و عطا بنواصل. )72، ص3، ج1369، ياند (زمخشرمراوده داشته
ـاد  ید زیـ بای). معتزله را مـ 120تا، ص، بیيد بودند (بغدادیافروزان جمل دچار تردبرابر جنگ  يرمجموعـۀ اعتق
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ـاع مـ   یـ دانسـته، از حقان فۀ نخست را مشروع یرا آنان خالفت سه خلیدانست؛ زسنت اهل ـان دف ردنـد.  کیت آن
ـاره   یمنصـور عباسـ  به بزرگداشت بزرگان معتزله توسـط   یمرتضابن ق، 1409، یمرتضـ رده اسـت (ابـن  کـ اش
ـار پرخاشـگرانه  یـ ت، خالفـت معتزل ی). با توجه به برخورداري حما40ص ـان داشـتند.     ياان رفت در برابـر مخالف

ـا همـ       یدر برابر حرب یه از روش تخرکاي یالمک کنخستین مسل ن یف بهـره گرفتـه، معتزلـه اسـت. معتزلـه ب
افـت و بـر قلمـرو    یت او کردند. این اتهام بسـط  یب شخصیدر تخر یو سعم متهم، یرا به تجس هشامرد، یکرو

ـام علیه  یت فراوانیاي اثر گذاشت و معتزله موفق شدند ضدگسترده ـامان  هش ـاب دشـمن    یدهـ س  یکننـد. در ب
ـان معتزلـه    داوودبـی قاضـی است بدین موارد اشاره شود:  یافکبزرگان معتزله  یبرخ ـاد   کـ از بزرگ ه مـورد اعتم

ـام جـواد   معتصمفه بود با سعایتی نزد یخل يطرح تفتیش عقاید از سو يو مجر مأمون  ، موجبات شـهادت ام
ـ  عبیدعمروبن. )99ص ،12ق، ج1403را فراهم آورد (مجلسی،  مـرگ  پـس از   يبـود. و  یداراي تألیفات فراوان

بـود   منصـور عباسـی  دسـت داشـت و مـورد احتـرام     رهبري معتزله را بـه  143تا سال . ق131در سال  واصل
 يمجلـس خـود را بـه سـخنان و     یعباسـ  يمهـد بالیدند کـه  ). معتزلیان به او می248ق، ص1393(عبدالجبار، 

ـان  یدربارة ا دیعبعمروبنحق نا به يداور دیخ مفیش). 249داد (همان، صینت میز جنـگ   را پـس از  یعلـ م
ـام ). 187- 186ق، ص 1414د، یـ شـمارد (مف یمـ  یرا ناصـب  يجمل برنتافته، و ناشـناس وارد  صـورت  بـه  هش

ـادق       ـام ص ـاظره بـه ام داده  مجلس درس او شد و او را مجاب به پذیرش امامت کرد. چون گـزارش ایـن من
، 1، ج1388لینـی،  کثبـت اسـت (   گفتی در صحف ابـراهیم و موسـی   عبیدعمروبنه تو به کشد، فرمود مطالبی 

ـام داشـت      عمروبن عبیداز بزرگان اعتزال و اساتید کالم پس از  ابوالهذیل عالف). 20ص نزد عامـه وجاهـت ت
ـا      کو همیشه در مناظرات غالب و قاهر بود. وي از هیچ ـاظره ب س در بحث و جدال بـیم نداشـت و فقـط از من

ـاد    یدر مجالس عموم هشامعالوه ). به29، ص1328، ینعمان یبود (شبل كبیمنا مکحبن هشام ـان انتق از معتزلی
الـرد علـی المعتزلـه    ، الرد علی المعتزلـه : اندجمله تبی نیز در رد اشتباهات آنان نوشته است، که از آنککرد و می

ـام نوشـتار   .الرد علی من قال بامامۀ مفضول ،الزبیرفی الطلحه و ـاد بـر معتزلـه را گشـ     هش ـان را در  راه انتق ود و آن
ـام در انتقاد به معتزلـه، بـه نوشـتار     ابوعیسی وراقو  راونديابنمعرض انتقادات فراوان قرار داد. براي نمونه   هش

ن امـر را سـبب   ین نقاد معتزله، و همـ یتررا بزرگ هشام، النشار یسام). 38، ص1372ان، یاستناد جستند (جعفر
ـار،   یداند (سامیم يه معتزله به ویپایردن اتهامات بکوارد  د، یـ گویمـ  احمـدامین ). 169، ص2م، ج1977النش
ـاحظ معتزله مورد هجوم قرار گرفـت و   ينقادسبب به هشام هـر آنچـه خواسـت بـه او نسـبت داد (امـین،        ج
ـ   یعیتاب ضدشک(مولف  یر اصم معتزلکابوبدربارة  یمرتضابن). 269، ص3م، ج1936 ـامع عل ) الرافضـه  یالج

ـا از علـ   یاعمالش معذور م یرا در برخ هیمعاون مردم بود. او یح و باتقواتریدانا و فص يآورده و  یداشـت، ام
ـارت و یاز ا عبدالجبار یقاض). 54ق، ص1409، یمرتضکرد (ابنیانتقاد م تأسـف   ینسـبت بـه علـ    ين جس



  ۱۱ نقش معتزله تخريب شخصيت هشام ابن حكم و نسبت دادن تجسيم به او و تأثيرآن بر محدثان شيعي

ـا اصـحاب   »ن مسـئله را وارد نمـوده اسـت   یا نیرالمؤمنیه بر امکف و حسرت از او یح«د یگویخورده، م ؛ ام
ـان،     یشده بود) برضد امام عل هشامه احتماالً مغلوب کدر مناظره ( اصمه کاند عذر آورده سـخن گفـت (هم

ـام  داده است. معتزلـه بـراي بـد    هشامها را به شیعه و نارواترین نسبت خیاط معتزلین ی). همچن57ص ردن کـ ن
  ، آن را انتشار دادند:شعر را سرودهاین  مکحبن هشام

  )521ص، 1367(نعمه،  امامه هشاما متخذا ما قال من ینتجل االسالما
ـلمان مـی  کترجمه شعر این است که چگونه  ـال دانـد، در سی خود را مس ـام ه کـ یح را پیشـوا و مرجـع    هش

ـادات  ه معتزله بهکنیدهد؟ خالصه اخود قرار می يرکف ـام جاي پاسخ مستدل به انتق ، در تخریـب چهـرة او   هش
ـاري غلـیظ از شـ   یاي نامطلوب از او ترسیم کردند و ادند و چهرهیوشک ـانع    کن موجب شد که غب و تردیـد م

  ).129، صهمانگردد ( مکحبن هشامشناخت واقعی 

  ابوالهذيل عالف و نسبت تجسيم
اند. را معتقد به تجسیم دانسته هشامه کدانست  ییهاقولد منبع همۀ نقلیق.) را با232(م.  ابوالهذیل عالف

مطـرح شـد    يداشـته توسـط و   هشـام بـا   عـالف اي کـه  م نخستین بار در مجلـس منـاظره  ینسبت تجس
ت ین شخصیگذارتراثر دیعببن عمروو  عطابنواصلپس از  عالف). 311، ص1ق، ج 1422، ی(شهرستان

م، 1997اوانـی داشـت (الخیـون،    معتزله است. وي در آمیختن عقاید معتزلی به فلسـفه نقـش فر   یخیتار
 گویـد: او مـی دربـارة   مـأمون رده اسـت.  کـ تاب و تألیف بیـان  ک 48ش از یب يو يبرا ندیمابن). 106ص

تـب  کم يرکـ دو تـن از نخبگـان ف  ). 99ص(همان، » چنان بر کالم سایه افکنده که ابر بر زمین ابولهذیل«
استاد در باب  ين دو در انتقال باورهایاند و اافتهیالس درس او پرورش کدر  جاحظو  نظام یعنیاعتزال 
رده اسـت  کـ [عالف] اشـاره   جاحظبه استنادات  يابوالحسن اشعراند. داشته ینقش فراوان مکحبن هشام
موضـوعات را خـود در    یرده که برخـ کد کیگر تأید يدرجا ياشعر). 32ـ21، ص1ق، ج1419، ي(اشعر
م، ینـد نوشته اسـت (ابـن   هشامضد  ياهیرد یعیۀ امامت شیز نظردر انتقاد ا عالفده است. ید عالفآثار 

شـود کـه   ، مشخص میيپس از مرگ و یحت هشام). با توجه به استمرار حملۀ معتزله به 204، ص1350
ویژه رو ساخته است؛ بهبهرده و معتزله را با معضل روکخود را حفظ  يهشام همچنان اثرگذار يهاشهیاند
). 169، ص2م، ج1977النشـار،   یشـد (السـام  ین اعتزال شـمرده مـ  یمراجعه مخالف ه هشام منبع موردکآن

 يهـا هـا و نوشـته  ه بر گفتـه کین مدت معتزله با تیسته است و در ایم قرن زیپس از هشام حدود ن عالف
ار محـدود و  یافتـه بسـ  یه در دفاع از هشام انتشـار  ک ين دوره آثاریاند. در اتاخته هشامبه همچنان  عالف

  است. وراق یسیابوعهمچون  یهم مربوط به متمردان معتزلآن

۱۲     ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  

  نقش ابواسحاق نظام
ـان معتزلـه، اعتـزال را از     نظام، ملقب به ابوالهذیل عالفق.)خواهرزادة  231(م.  ابواسحاق سیار  عـالف از بزرگ

ـاي شـ  ه گـرایش کاست ن یالعتاب کصاحب  احمدبن لیخل يرد. ازجمله استادان وکاخذ  داشـته اسـت    یعیه
ه در کـ  یانیـ با هشام داشـته اسـت. ازجملـه معتزل    ی). استادان نظام مناظرات172، ص2م، ج1977النشار،  ی(سام

ـا قـول ). نقـل 71ــ 70 ، ص1381جوزي،(ابن است نظاماند، ت هشام نقش داشتهیتحریف شخص ـام  يه در  نظ
م را از قـول وي  ینسـبت تجسـ   ياشـعر کـرد.   یابیرد ينگارتوان در آثار فرقیرا م مکحبن هشامم یباب تجس

  ).135- 130، ص1ق، ج1419، يآورده است (اشعر

  نقش جاحظ
اي فۀ نخسـت تعصـب ویـژه   ینسبت به سه خل يرشد یافت. و کمسلاي عثمانیدر بصره و در خانواده جاحظ

را در  یاسـالم علـ   يد. ویوشـ کار یبسـ  یت علیص شخصیفۀ اول، در تنقیخل ياثبات برتر يداشت و برا
ـاالتر مـ   یلـ عاسـالم  از د حارثـه را  یـ اسـالم ز  ی، و حتـ ینیو تلق یتیو ترب یبیفۀ اول تأدیبرابر خل شـمارد  یب

ـام بـردن از او، بـه وي عنـوان ناصـب      دیخ مفیشن علت ی). به هم135- 130ق، ص1421(جاحظ،  داده  یبدون ن
ـاب ن  ن ادیـ ز ایمورخ مشهور ن يابوالحسن مسعود). 271ق، ص1414د، یاست (مف ـا را ت اورده در پاسـخ او  یـ ع

ـار زبـر  حیفضا جاحظ). 173، ص3ق، ج1424، يمسعود(» افرونکره الکواهللا متم نوره ولو«د: یگویم  یدسـت نگ
ـات وارده بـر شـیعه و بـه      یـ جذاب است. با يو یعیشضد يهااست. هنوز متن ـأ بسـیاري از اتهام ویـژه  د منش

ـا  ک ياحمدامین مصرشمرد. به قول  جاحظ ينگارحیرا فضا مکحبن هشام ه کـ ح او بـیش از آن یتاب شـرح فض
ـام، بـه کـل تشـیع       نـه  جاحظ). 7، ص4جتا، یل معتزله باشد، در انتقاد از شیعه است (امین، بیفضا ـا بـه هش تنه

  ).245ق، ص1421نسبت تجسیم داده است (جاحظ، 

  اطينقش ابوالحسين خ
ریاسـت معتزلـۀ بغـداد را بـر عهـده داشـت. در        يق). از بزرگان معتزله است. و300(متوفاي ن خیاطیابوالحس
 اطیـ خ). 393، ص1382، يث بـود (علمـدار  یانون قدرت رانده شد و زیر فشار اهل حـد کمعتزله از  يزمان و

ـا ۀ نوشتهیتاب دستماکن یع ابراز داشته و اینسبت به تش یالوصفدیزا یدشمناالنتصار تاب کدر  ار شـده  یبسـ  يه
ـاط، بـی   یعیاز بزرگان ش ياریو بس مکحبن هشاماست. وي  ـا،  را به تجسیم متهم کرده است (خی ). در 37صت
ـلک اعتـزال بـود و پـس از مـدتی       راونديابند گفت یاط نسبت به هشام بایخ یعلل دشمن در آغاز داراي مس

ـا را در پاسخ بـه  ح المعتزله یفضاتاب کجدا شد و  ـاحظ ل المعتزلـۀ  یفض ـا نوشـته  ينوشـت. و  ج ـام را   يه هش
ـام ه قرار داد و نظرات خـود را بـه   یدستما : ك؛ ر175، ص5، ج1382، يمسـتند کـرد (بجنـورد    مکـ حبـن  هش
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ـارش    یکین موضوع ی). هم129- 128، ص1تا ب، جعبدالجبار، بی ـار  از علـل نگ ن یـ بـوده اسـت. در ا  االنتص
ـاط  خ مفیـد یشـ افـت.  یدسـت   يراوندابنه نظرات توان بیاست، م يراوندابنه درواقع پاسخ به کتاب ک را  خی

، ینـ ینامـه لقـب داده اسـت (ام   بیـ اذکرا ااالنتصار  ینیعالمه ام)، و 46، ص1363د، یده (مفیذاب نامکجاعل و 
  ).90، ص3ق، ج1408

  تأثير نوشتار معتزله در آثار پسين آنان الف)
، یمرتضـ کـرده اسـت (ابـن    يبنـد به دوازده طبقه دسـته ان را ی، معتزلیمرتضابنته ضرورت دارد که کن نیان ایب

ـا     کگـذاران م هیـ پا یمرتضـ ابن يبندمیتقس ). در39ـ29ق، ص1409 ـارم ج دارنـد.   يتـب اعتـزال در طبقـۀ چه
رد. کـ تـب اعتـزال   کان مینیشـ یر به پینندگان آن تعبکتینندگان و تثبکنیتب اعتزال و تدوکتوان از نسل اول میم

ت یـ ان معتزلـه اسـت. درواقـع روا   ینیشـ یپ يرکـ م، محصول فیو نسبت تجس مکحبن هشامت یب شخصیتخر
رده اسـت.  کـ روان اعتـزال را اشـغال   یـ پ يرکـ ف يافته و فضاین انتقال ین به نسل پسیشیم هشام از نسل پیتجس

ـا بـه   ین آنان تدویشیپذیري از آثار پبا اثرن معتزله یگر آثار پسیعبارت دبه ـا افتـه ین، و در آنه ـاد  ن یشـ یپ يه اعتم
  کنیم:ینجا به برخی موارد اشاره میشده است. در ا

ـاوت بـود    کزیست و بویه میدر عصر آل قاضی عبدالجبار :قاضی عبدالجبار. تأثیر 1 ارگزار آنان در امـر قض
نظر بود و اصـول پنجگانـۀ معتزلـه را    الم معتزلی صاحبک). وي در ابواب گوناگون 7ق، ص1422(عبدالجبار، 

ـام همچـون     يابد. ویب کیمسلتیاز عصب ینتوانسته راه خروج قاضیرده است. کان بی شیواییبه نسبت بـه هش
نسـبت تجسـیم    یقاضـ ن معتزله است. یشیپ يهانوشته يو ين دیدگاه منفی دارد، و اساس داوریشیان پیمعتزل

ـا الـف، ج  آورده است (عبدالجبار، بی المغنی تابکدر  ابوعلی جباییهشام را از قول  ). وي در 38- 37، ص20ت
ـاب  ک)، و در 263ق، ص1393رده (عبـدالجبار،  کمجسمی و مشبهی معرفی  کهشام را یفضل االعتزال تاب ک ت

  )؛225تا ب، صیسازد (عبدالجبار، ببا شدت بیشتري آن را مطرح می ةتثبیت دالیل النبو
ـابع سـنت ف  یـ باین می، معتزلی است؛ بنابرایالمکدگاه یاز د یمقدس :مقدسی. تأثیر 2 معتزلـه   يرکـ د او را ت

ـار  تاب کدر  یان خود نبوده است. مقدسینیشیر از آثار پیتأثیز بین مکح بنهشامدانست. وي دربارة  خ یالبـدء والت
  )؛151، ص1، ج1374م بود (مقدسی، یل به تجسیقا يسد وینویهشام مدربارة 
ـاب بـه ت  کن یـ در ا ياسـت. و طبقات المعتزلـه  تاب کمؤلف  یمرتضابن :مرتضیابن. تأثیر 3 رار نسـبت  کـ ت

ـارت در   را بـه  عالف یمرتضابنرده است. کرار کمعتزله را دربارة هشام ت يهاتجسیم پرداخته و گفته سـبب مه
ـام را ش   عـالف د یـ گویت آن میاثبات اهم يد کرده، برایمناظره تمج ـاظره هش  مرتضـی، سـت داد (ابـن  کدر من

د یـ گویمـ  يو .نـد کید مـ ییـ أرا ت يزمخشـر ن گفته یدر برابر هشام ا يروزیپ ي). درواقع ادعا44ق، ص1409

۱۴     ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  

ـام علـم   معناي به مناظره با هشام ـا  195، ص3، ج1369، يالم بـود (زمخشـر  کـ داشتن ت  يروزیـ پ ي). البتـه ادع
 معتمـر بـن  بشراز  یمرتضابن). 22ـ21، ص3ق، ج1424، يمورخ منکر شده است (مسعود يمسعودرا  عالف

  »تحدث عن غول ببیداء سملق انماکلتوحید ا بات بعتل« این شعر را نقل کرده است:
ـانی پنداشـته    ید را بازیگوید وي توحشاعر در اینجا دربارة هشام می چه قرار داده و خداوند را همچـون انس

  )؛54ق، ص1409مرتضی، است (ابن
ـ یشـ یپ يق.) دارا 324(م.  اشـعري ابوالحسـن   :الحسن اشعريابو. تأثیر 4 اعتـزال   ياسـت. اشـعر   ینۀ معتزل

ـا یـ جد کس مسلیاما با تأسبرگرفت،  ابوعلی جباییرا از اش ناپدري ـله جسـت و از   یشـ یپ يد از باوره ن فاص
در  ياشـعر ). 52، ص1364، یحسـن  ینوشت (داعـ  يدر رد ابطال نظرات و یتابکز ین یابوعلمعتزله گسست. 

ماند. اگـر گسسـت او    ین باقیشیت پیع، تابع عصبین بازنگري کرد، اما در عداوت با تشیشیپ يرکف یشتر مبانیب
 یعیهمچنان تابع سـنت ضدشـ   ياشعرد گفت یث بدانیم، بایدر اهل حد ییگراجاد جنبش اعتزالیرا به منظور ا

ـاع مـی   م هشام را به منابع میتجس ياشعرع قرار داد. یتش یماند و آثار معتزله را منبع معرف یباق دهـد.  عتزلـه ارج
ـات پ یگر آثار بایو د ينگاربر منابع فرق ياشعرر یدر باب تأث سـبب  بـه  ن،یشـ ید گفت: آثار وي در انتقال اطالع

ـام مـی    يمنبع الهام و استناد بسیار قرار گرفته اسـت. و  یخیو تار یت زمانیموقع ـارة هش اصـحاب  «گویـد:  درب
  ).106، ص1جق، 1419(اشعري، » دارند معبودشان جسم استگمان می مکحبن هشام
ـان، ص  ابوالهذیل عالفاز بزرگان معتزله است، ازجمله  اشعريشتر منابع مورد استناد یب ـاط )، 107(هم ، خی

  .ابوالقاسم بلخیو  زرقان، حرب بنعفرج، سی وراقیابوع، جاحظ

  نگاريهاي معتزله بر فرقتأثير نوشته ب.
، 2ق، ج1402در، یانـد (اسـدح  يگـذار معتزلـه مـتهم بـه بـدعت    سنت اهل شتریدگاه بید گفت از دیبا شیشاپیپ

ـان و  کاعـم از مفسـران، مت   یسـندگان سـن  یه چرا نوکن است یشود انجا مطرح مییه در اک). پرسشی 93ص لم
ـ اند، بـه روا مخالف ر معتزلهکه دارند و از اساس با تفکاي یالمکو  يرکنگاران و... با همۀ اختالفات ففرق ات ی

ـاد  یـ توان گفـت ا پذیرند؟ در پاسخ میتأثیر میآنها کنند و از یم استناد میع و نسبت تجسیآنان دربارة تش ن اعتم
ـاز ع ینسبت به تش كو احساس مشتر ینیپذیري به حس بدباثر و ـأث   گـردد. در میب ـاب ت ـان    یب ر معتزلـه بـر ایش
  رد:کل اشاره یتوان به موارد ذیم

ـاب  کاست، وي  یعیشضد يثر از سنت نوشتارأمت يبغداد :القاهر بغداديعبد. 1 ـاس   الفـرق  ت خـود را براس
ـ کفرقه تقسیم خواهند شد (حا 73ه امت وي به ک از پیامبرسنت اهل حدیث مشهور ـا، ج یم نیشابوري، ب ، 1ت

شـتر  یناجیه را معرفـی کنـد. ب  اي بتراشد و فرقۀ ) تنظیم کرده و کوشیده براي هر طایفه از مسلمانان فرقه128ص
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ـاحظ از قـول   بغـدادي م، آثار معتزله است. یویژه تجسع، بهیدرباب تش بغداديمنابع مورد مراجعه  گویـد  مـی  ج
  )؛62، ص1367، يمعتقد بود پروردگارش جسمی است (بغداد مکحبن هشام
در نوشـتار خـود    ياسـت. و  یعیضدش يرکتابع سنت ف یشهرستانق.): 548(م.  ریم شهرستانیکعبدال. 2

ـاي او را با است. از این جهت نوشـته  کیمت يبغدادالفرق و پس از آن به  ياشعربه منابع معتزله و مقاالت  د یـ ه
  هشام به نقل از منابع معتزله چنین آورده است: ن دانست. وي دربارةیشیرار مطالب پکت

  اوند به اجسام)؛ه خدی(تشبان یبن معبوده و یبن االجسام تشابها : راونديابناز ـ 
ـام هـو [اهللا]     یضاً عـن بلخـ  یاست)؛ وا یجسم (خداوندابعاض هو جسم ذو: ابوالقاسم بلخیاز ـ  ـال هش ق

 با وجب)؛ يریگقابل اندازه یسبعه ابشار (جسم
ت یه اقـرار بـه جسـم   کخداوند  يل شدن برای(حد قاانه قال ان اهللا تعالی مماس لعرشه  :ابوعیسی وراقاز ـ 
 )؛216، ص1ق، ج1422(شهرستانی، است) 
 )217(همان، ص ونهاکبعد  یعلما االشیاءلم یزل تعالی عالماً بنفسه و: بلخیو  اشعرياز  - 

نسـبت بـه مـذاهب     يبغـداد «د: یـ گویمـ  يبغداد يرک، در انتقاد از روش فياشعرلم بزرگ کمت يفخرراز
در ادامـه   فخـر ». ردکـ تـوان بـه آن اسـتناد    ینمرده و کت نیرعاالفرق ن جهت انصاف را در یتعصب داشته، از ا

  )؛139، ص 1378، يگرفته است (جوادالفرق مطالب خود را از  یشهرستاند متأسفانه یگویم
 النحـل والفصل فی الملـل واالهـواء   تاب که کمذهب ظاهري حزمبن احمدبن محمدابی: حزم اندلسیابن. 3

ـا را  ها و نحلهگرایانه، بسیاري از جریاناندیشی ظاهراز اوست، با جزم ـا چـوب    ه چـون او نمـی  کـ ه اندیشـند ب
ـاد  علی دربارة حزمابنلمات کراند. لحن و فیر و تفسیق میکت آلـود اسـت.   و شیعیان ایشان پرخاشگرانه و عن

ـام ، عالف معتزلیاست. وي از زبان واسطه آثار معتزله یا بیواسطه ، باحزمابنمنبع مورد استناد  را  مکـ حبـن  هش
  )؛  95، ص1جق، 1347حزم اندلسی، دانسته است (ابنقایل به تجسیم 

ق.): وي در برخی آثار خـود تجسـیم و تشـبیه را بـه هشـام نسـبت داده اسـت.        276(م.  قتیبهابن. 4
م یل بـه تجسـ  یهشام را قا يشد. وه به آنها اشاره کن است یشیرار همان مطالب پکها تن نسبتیدرواقع ا

  )؛49تا، صقتیبه، بیو غالی رافضی دانسته است. (ابن
وشـیده  کاسـت، در آثـار خـود     یعیه متأثر از سـنت نوشـتار ضدشـ   ک: این شخص ر باقالنیکابوب. 5

 اند و اولین بار در میان روافض عقیده به تشـبیه ثر یهود مشبهکا«د: یگویتجسیم هشام را ثابت کند. وي م
  )؛  511- 510م، ص 1986(محمدرمضان، » ردکو تجسیم بروز 

مطالبی چـون غلـو و   االنساب تاب کاست. او در  یعیضدش يز متأثر از سنت نوشتارین یسمعان: سمعانی. 6
  )؛508ص، 4جق، 1419تجسیم را به هشام نسبت داده است (سمعانی، 

۱۶     ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  

ـان المیــزان  : او در حجــر عســقالنیابـن . 7 ـام تجســیم پرداختــه (ابـن  کــبــه تلس حجــر عســقالنی، رار اته
 ش از آن در منابع معتزله وارد شده بود؛  یه پک) 265ص، 7جق، 1416
  گوید:هشام می: وي دربارة ملطی شافعی. 8

خبر  ه دربارة آنان پیامبرکم هستند. اینان همان گروهی هستند کحبن فرقۀ دوازدهم از امامیه، یاران هشام
اینـان دشـمنان خـدا و رسـول و     ». اندازند و به محبت و دوستی علی مشـهورند را دور میدین «داد که 

ـیعه و رفـض    اصحاب او دروغگو هستند. آنان ملحدند؛ زیرا هشام در آغاز ملحد دهري بود و سپس به ش
  ).26تا، ص، بییقایل گردید (ملطی شافع

ـام نسـبت داده      پرداخته و مطالـب د االنتصار در  اطیخ يهارار گفتهکوي به ت م، یه تجسـ کـ یگـري نیـز بـه هش
  از آنهاست (همان)؛ یبخش

شـمار  بـه  یعید ضدشـ یـ م و جدیان قدید حلقۀ وصل دو جریرا با تیمیهابنق.):  736(م.  تیمیهابن. 9
 يرکـ تب فکدر م یعین ضدشیشیپ يهاهیاست. نظر يگریامبر نوظهور، منبع الهام سلفیمثابه پبه يآورد. و

را سامان دهـد. دربـارة    یفعال یعیان ضدشیرسیدند و او موفق شد جر یو هماهنگ یدستیکبه  هیمیتابن
ق، 1418، ي(القفـار  »مکـ حاالسالم انه قال ان اهللا جسم هشام ابـن  یاول من عرف ف و«د: یگویم میتجس

  .ه گفته خدا جسم استکسی است کدر اسالم نخستین  مکحبن هشام) 640، ص2ج
عه سر ستیز داشتند و کسانی بودند که بـا  یش، با شیدایگفت معتزله از آغاز پ دیبحث با يبنددر جمع

 را به تجسیم مـتهم، و نخسـتین اتهـام را    بن حکمهشام ع آمدند. آنانیم به جنگ تشیر و تجسیفکحربۀ ت
، و مطالـب ایشـان را   يرویـ نیـز از آنـان پ   ينگاران بعـد توب وارد متون خود ساختند. فرقکمصورت به
اند، متأسفانه گروهی از محدثان شیعی از این تأثیر و اغـواگري در امـان نماندنـد و بـا عنـوان      کردهرار کت

  روایت و حدیث، نسبت تجسیم را وارد متون شیعی ساختند.

  هامفهوم تجسيم و بررسي نظريه
ت کـرد  یاکشـ  به امام رضا خالد بننیحسم بود. یع وارد شد تجسیه در عصر امامت به تشک یازجمله اتهامات

ـام  کیه متهم مـ یم و تشبیت شده، ما را به تجسیه از پدرانتان رواک یثیاحادسبب به ه مردمک در پاسـخ   ننـد. ام
ـا جعـل      نیـ ه اکـ د: غـالت بودنـد   یفرمایم ـار را از قـول م ). 281، ص1، ج1380ردنـد (صـدوق،   کگونـه اخب

ـان مت یارتفاع است. در تعرگانۀ طول، عرض و پنداري یعنی اینکه خدا داراي ابعاد سهجسم ن المـ کف جسم، می
بـه جسـم    یسک). اگر 145ـ143 ق، ص1422: عبدالجبار، كدارد (ر يت مادیه جسم خاصکن توافق هست یا

ـام در   یمعتزلـه مـدع  . ف کـرده اسـت  یت را محصور در ماده توصـ یل شود ذات احدیبودن خداوند قا انـد هش
  م بوده است.یل به تجسین قاینابراار برده و بکت لفظ جسم را بهیف ذات احدیتوص



  ۱۷ نقش معتزله تخريب شخصيت هشام ابن حكم و نسبت دادن تجسيم به او و تأثيرآن بر محدثان شيعي

  مفهوم يكت معتزله از زاده شدن يروا
ـار بـرده و چـه نت   بـه  يجا و به چه منظورکنخستین بار هشام واژة جسم را چگونه،  ن اسـتدالل  یـ از ا ياجـه یک

ـاره نظر نیـ در ا یلـ کطـور  بـه . وجـو کـرد  د در منابع معتزله جستیگرفته است؟ پاسخ این پرسش را با ـ ب ات ی
ـا     مکـ حبن هشامگویند گوناگونی طرح شده است. براي مثال می ـاظره ب ایـن   ابوالهـذیل عـالف  در مجلـس من

ـام       ؛»االجسامکانه جسم ال «جمله را براي الزام وي به کار برد و گفت:   خداونـد جسـمی اسـت نـه چـون اجس
ـان ن  یعی). از این مناظره در منابع ش311، ص1ق، ج1422، ی(شهرستان ـاه   یذکري به می ـابع  یامـده اسـت. مف م ت

نـد.  کیجاد نمـ یا یبر آن حمل نشود، معرفت ییه معناک یمفهوم تا زمان یکاند. تصور صرف قصد و ارادة متکلم
عمـد  ا بـه یـ غلـط  ن مطلـب، بـه  یتوجه به ایاند. معتزله بیرد جدلیکه تابع روکشوند یزاده م یمیدر جدل مفاه

 یـک طـرف   يروزیـ ت مناظره همین بس که پینداشتند. در باب اهمد پیجد کمفهوم را اعالن مسل یکاربرد ک
ـان معتزلـه    که شکـ رد کـ  كد دریـ نمـود. با ار ناگوار میین بسیب بود و ایرق يبطالن باورهامعناي به سـت بزرگ

ـان داشـته، و ا   يبـرا  يامد ناگواریاز هشام چه پ ابوالهذیل عالفو  عبیدعمروبنهمچون   كز قابـل در یـ ن نیـ آن
ن جهـت معتزلـه   یشده است. به همـ یست، گاه ضرور دانسته مکجبران ش يب طرف منازعه برایه تخرکاست 

ـا توجـه بـه سـنت     ردن هشام، جملۀ مزبور را پرو بال داده و آن را در گوش تاریخ زمزمه کردهکبراي بدنام  اند. ب
  اند.نویسان بعدي آن را گرفته و بسط دادهحال، مورخان و شرحیعیضدش

  الم هشامكاربرد جسم در كاز  ين شهرستانييتب
  گوید:می »االجسامکانه جسم ال «جملۀ دربارة  شهرستانی

فـی انـه عـالم    المحدثات  كتقول الباري عالم بعلمه وعلمه ذاته فتشار کانه الزم العالف فقال له ان کوذل
ال  ةاالجسـام وصـور  کتقول هـو جسـم ال    العالمین فلم الکون عالماً ال کبعلم ویباینها فی ان علمه ذاته فی

در مقام مناظره، هشام بـه  [)؛ 311، ص1ق، ج1422، ی(شهرستان کاالمقدار الی غیر ذلکوله قدر  ةالصورک
گویی خداوند عالم به علم است. و علم همان ذات اوست پس در این صورت بـا  : تو می]گویدعالف می

ـ اند و از ایـن بـاب   ه مخلوقات عالم به علمکشود؛ چراسان میکمخلوقات ی ه علـم او ذات اوسـت از   ک
گـویی] خداونـد عـالم اسـت نـه ماننـد       ه میکگیرد [و این تعبیر درست نیست چنانمخلوقات فاصله می

گویی وي جسم است، نه چون اجسام و صورت است، نـه چـون صـورت، داراي    عالمان؛ پس چرا نمی
  اندازه است، نه چون اندازه.

رد. بـه محـض   کـ الـزام او ادا  سـبب  به عالفه هشام جملۀ یادشده را در مناظره با کآید برمی شهرستانیز نقل ا
ه این مناظره انتشار یافت، مخالفان آن را جزو عقاید هشام شمردند و در نوشتارها و مقاالت خـود آوردنـد.   کاین

  گوید:الم هشام میکن ییرده، در تبک ياهمنصفان يمعتزله داور ياست، در رد ادعا يه خود اشعرک یشهرستان

۱۸     ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  

یجوز ان یغفل عن الزاماته علی المعتزله فان الرجل وراء ما  م صاحب غور فی االصول الکحبن هذا هشام
ر عمیقـی بـوده، نبایـد از    ک؛ هشام در شناخت اصول داراي فیلزم علی الخصم ودون ما یظهره من التشبیه

دارد، هـدفی  الزام او بر خصم (معتزله) غافل بود؛ زیرا این فرد وراي آنچه خصم را ملزم به اقـرارش مـی  
  ه از تشبیه به دور است (همان).کدارد 

ـاه بـه تحل  یستعقل یشهرستانته ضرورت دارد که کن نیان ایب ن یـی پـردازد. تب ل موضـوعات مـی  یـ ز است، اما گ
  است. یابین راستا قابل ارزیادشده، در همید جسم در مور

  د در مناظرة هشاميار اصول توحكو عدم ان يد مرتضيس
ـام خبـر     کاد یع یهشام و تش كمنزلۀ دشمنان مشتراز معتزله به سیدمرتضی رده و از عداوت آنان نسـبت بـه هش
ـابع    يو باور ککند که براي شناخت هر مسلدر دفاع از هشام به مخالفان سفارش می يداده است. و ، نـه بـه من
ري نادرسـت  یاسـت معتزلـه تصـو    یمدع دیس رد.کمراجعه  کباید به پیروان آن مسله میکبان، بلیمخالفان و رق

ـاد و اسـتناد ن  متهم ساختن طرف مخالف، درخور اع ين روش برایاند، و اردهکهشام ارائه  ياز باورها سـت  یتم
  گوید:  جملۀ منسوب به هشام می دربارة سید مرتضی). 84- 83ق، ص1410د مرتضی، ی(س

ـبیه وال نـاقص      کایه عنه القول بجسم ال کفالظاهر من الح ـیس تش االجسام وال خالف فی ان هـذا القـول ل
[بر اساس آنچـه مخالفـان از   ؛ اللغۀ الی ونفیها اثباتها فی یرجع ةعبار فی غلط وانه فرع معترض الاالصل و
ست؛ یت با مخلوقات نیه ذات احدین گفته اوالً تشبی، ااالجسامک انه جسم اله گفتهکاند ردهکت یهشام روا

ـ د را مورد اثبات یتوح یاز مبان یرده و فرعکد را نقض نیاز اصول توح ین قول اصلیاً ایثان ـ ی قـرار   یا نف
ـ د به اصل لغـت مراجعـه   یآن با يداور ير است، و برایه دارد، غلط در تعبک يدهد؛ تنها ضررینم رد]. ک

ر اصلی نشـده و فرعـی را   کد باور به تشبیه نیست و منین جمله مؤیرا ایست، زیم نیگفتۀ فوق اثبات تجس
  ار برده باشد].که چنین تعبیري بهکرده است [بر فرض کار نکنیز ان

جملـۀ مزبـور را    ا االشـیاء کال  شیءاذا قلتم ان القدیم تعالی  د:یگویهشام به آنان م ید وقتیگویدر ادامه م دیس
  د.یجد کآید (همان) نه اعالن مسلشمار میه نوعی الزام خصم بهکبر سبیل معارضه (جدل) آورده، 

  يشك و يان اشعرير وجود از جسم در بيتعب
  د:یگویم اشعريا وجود است. یمفهوم جسم در گفتۀ هشام همان موجود  يابوالحسن اشعربراساس نوشتۀ 

ان المعنی الموجود فی الباري «، یعنی االشیاء معنی الجسم انه موجودکم انه جسم الکح بنقال هشام
موجـود  معنـاي  به هشام جسم را یعنی)؛ 24ص ،2ق، ج1419ء (اشعري، انه جسم النه موجود بشی

  ار برده است. کبه
  کند:نیر تأیید می کشیرا  ياشعرگفتۀ 



  ۱۹ نقش معتزله تخريب شخصيت هشام ابن حكم و نسبت دادن تجسيم به او و تأثيرآن بر محدثان شيعي

. اثبات چیزي به گمـان هشـام   االجسامکان اهللا جسم ال یا  االشیاءکان اهللا شی ال هشام گفته است: 
ز جسم است، [البته] نه همچون اجسام تا خارج شود از دو حد ابطال یه گفته شود آن چکاین است 
  ).284، ص1348شی، کو تشبیه (

  اطالق جسم يخين تارييو تب يشوشتر
ـار بـرده اسـت.    عه شدن بهیش از شیلمه را پکن ید هشام ایگویماحقاق الحق تاب کمؤلف  يشوشتر یمرعش ک

 .بـوده اسـت   صفوانبن جهمدن به تشیع، از اصحاب یگرو ش ازیپ يدر باب پیشینۀ اعتقادي هشام گفته شده و
ـا   ،ان اهللا جسـم گفـت  صـفوان مـی  ن بجهم«است  یدر باب پیشینۀ کاربرد جسم دربارة خداوند مدع ياشعر ام

ـال  ی). ا24، ص2ق، ج1419(اشعري، » ردکیازآن وجود (موجود) را اراده م ه کـ اسـت   يشوشـتر ن همان احتم
ع خـود گفتـه اسـت نـه پـس از آن      یش از تشـ یاالجسام) پـ کلمه جملۀ مزبور را (انه جسم ال کگوید هشام یم

  ).365ص ،1، ج1354شوشتري،  ی(مرعش

  تعبير نادرست و اعراض هشام از كيراجك
ـار جملـۀ یادشـده وقتـ     یگویم ياست. و شیخ مفیدعصر  یاز مؤلفان و بزرگان شیع کراجکی  ید پـس از انتش

ـا وقتـی قایـل بـه           هشام وارد مدینه شد و به نزد امام صادق ـام او را نپـذیرفت و بـه او گفتـه شـد ت رفت، ام
ـام مـن     تـه د گمان داشـتم آنچـه گف  یگویتجسیم باشی، امام را نخواهی دید. هشام در پاسخ م ام موافـق قـول ام

ـازمی  نم و به سوي گفتار امامکاست؛ اما اکنون که موافق قول امام نیست از چنان گفتاري توبه می گـردم. در  ب
ـا      ـام او را پـذیرفت و در حـق او دع از  مرتضـی رازي ). 199- 197ق، ص1405رد (کراجکـی،  کـ این هنگام ام

ـادق   يرش توبۀ ویپذ ـام ص ـار   172، ص1364(داعـی حسـنی،   خبـر داده اسـت    توسط ام ـام انتش ). در هنگ
ـال یـ عه را نباینسبت به بزرگان ش عات، رفتار امامیشا ـال تق  ید خ ۀ یـ ه دانسـت. شـدت برخـورد اول   یـ از احتم

ـا       یاز ا کیبا انحرافات، حا امامان ـان پـس از روشـن شـدن حق ق، بـه  یجاد تزلزل در آن انحـراف بـوده و ایش
ـار پسـ      آنچه در رفتار امامپرداختند. یاز متهم م ییدلجو ـام یقابـل اسـتناد اسـت، رفت  یه نفـ کـ اسـت،   ن ام

  انحراف است.
الـزام خصـم و بـراي مقصـود     سـبب  به د گفت هشام جملۀ مزبور را در مجلس مناظره ویبا يبنددر جمع

ـا    شیخ مفیـد ار برد. کخاص در هنگام جدل به ـارة آن بخـش از ادع ـام علـم    ه مـی کـ معتزلـه   يدرب گوینـد هش
ـا  يادعا«گوید: یداند، میرا حادث م یتعاليربا ا اثـر  یـ چ نوشـته  یصـرف اسـت. هـ    يمعتزله دربارة هشام ادع
ن یـ ). از ا152ق، ص1323(مفیـد،  » د معتزله باشـد وجـود نـدارد   یه مؤک هشامبه قلم خود  ياتوب و مناظرهکم
در  يانـده کوجـود نـدارد. فقـط جمـالت پرا     يز شـواهد یـ م نیرد که دربارة تجسکتوان استنباط یخ میالم شک
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ـام  تابی به نام ک مکحبن هشامافته است. در میان آثار یباره توسط معتزله انتشار این  الدالالت علی حـدوث االجس
ـا آید هشام جسم را حادث میمیهست که، از عنوانش بر ـالق   ی، حـدوث يو یالمـ ک يداند و در باوره ـا خ ت ب

ند، و این نیز خـود نسـبت   کیت نمیاز خدا سلب حدوث ياربرد امر مادکست و ا يسازد. جسم مادینم یهست
   دهد.تجسیم را کانون تردید قرار می

  حكم و مخالفان شيعي  بن هشام
ـاظرات      کبرخی محدثان بـه مت  در میان اصحاب ائمه ـات و من ـان بـدبین بودنـد و از مباحث المـی دوري  کلم

ـا را بـه ائمـه   لمان میکدر ذم و طعن دانشمندان و متجستند. برخی از آنان روایات بسیاري می  ساختند و آنه
 شـی ک). در روایتـی دیگـر   497، ص1348شی، ک: ك؛ ر39، ص1ج ،1362دادند (مدرسی طباطبایی، نسبت می

ـا   اند، از بازار اتهامبوده ه از شاگردان ائمهکه گروهی از شیعیان کآورده  ـام رض  سازي به کفر و زندقه نـزد ام
رسـد  مـی  شاگرد هشام خدمت امام رضا عبدالرحمانبن یونس). 498، ص1348روند (کشی، ایت میکشبه 

ـان عقـولهم ال   « فرمایـد: کنـد. مـی  رده مـی کوه کهاي مردم دربارة خود شو از بدگویی ـان،   »تبلـغ  دارهـم ف (هم
ـان دو مـت   شـی کبـوعمرو  . اسـت  كشان انده فهمک)؛ آنان را به حال خود بگذار 488ص لم شـیعی یعنـی   کمی

ـاج بـن  عبدالرحمانه در آن کاي را گزارش کرده مناظره سالمبن هشامو  مکحبن هشام ـارة    حج (محـدث) درب
از  شــیک). 279دانــد (همــان، صفــر مــیکگیــرد و آن را در حــد ایــراد مــی مکــحبــن هشــاماي بــه جملــه
ـام فرمـود:    م کح نبهشامدربارة  گوید از امام رضاه میکآورده  جعفر جعفريبن سلیمان  ۀحمـ ر«پرسـیدم ام

ه گروهـی از  کـ (همان). ایـن روایـت گـواه آن اسـت      »ان عبداً ناصحا او ذي من قبل اصحابه حسدا منهمکاهللا 
  اند.شیعیان به جایگاه و موقعیت علمی هشام حسادت برده

  نقد روايات
مفتـوح بـودن   سـبب  به شیعهار شناخت احادیث صحیح از غیرصحیح، نقد آنهاست. متون حدیثی کبهترین راه

لیـدي  کار نقد یاد شده است. سـه مـتن   یمنزلۀ دو معباب اجتهاد همواره قابلیت نقد را دارند، از درایه و رجال به
ه همچـون  کـ انـد  مکحبن ها به هشامحاوي برخی نسبت شیکرجال و  صدوقتوحید  ،افیکاصول شیعه یعنی 

ـان در  یا يریـ گکنند. با همه سختتب خودنمایی میکنار صفحات پررنگ این کرنگ در اجناس غریب و بی ش
توان یافـت، ایـن اسـت    رنگ میبر این روایات بی کشیو  صدوقو  لینیکه بر اعتماد کت، تنها دلیلی ینقل روا

ـاخته   کآن را وارد معر یرد نقلیکه این بزرگواران، متأثر از روک خ یشـ د ریکـ سـۀ رو یانـد. در مقا ۀ روایـی خـود س
  د.یآیدگاه به دست مین بزرگواران، تفاوت دو دیبا ا دیمف



  ۲۱ نقش معتزله تخريب شخصيت هشام ابن حكم و نسبت دادن تجسيم به او و تأثيرآن بر محدثان شيعي

ـام بـه    نار همۀ مدایح هشام دستکسنگ در تاب گرانک: در این افیکاصول . 1 ـاد هش کم پنج روایت دال بر اعتق
  تجسیم آورده شده است؛

ـان پـس از    کرار کرا ت لینیکهمان احادیث  صدوقشیخ : صدوقتوحید . 2  لینـی کرده و آنها را به ضـمیمۀ راوی
 آورده است؛

 آورده شده است. مکحبن هشامدر مذمت  ی: در این اثر رجالی روایاتاختیار معرفۀ الرجال. 3

  روايت اول
بطائنی قال: قتل البـی   ةحمزابیبن عن علی یحیی، بنعن صفوان بن عبدالجبار،عن محمد ادریس،بن احمد
یمن بها علی مـن   ةصمدي، نوري، معرفته ضرور م ان اهللا جسم،کم یروي عنکحبن سمعت هشام عبداهللا

  )104، ص1، ج1388لینی، ک( یشاء من خلقه
رده اسـت (صـدوق،   کـ نقـل   لینیکمانند  ادریسبن احمدهمین روایت را از طریق پدرش، وي از  صدوقشیخ 
  ).98ق، ص1415

  ردم:کعرض  گوید به امام صادقمی حمزهابیبنعلی
ـان   که از شما روایت کشنیدم  مکحبن هشام من از ه شـناخت وي  کـ رده خدا جسمی است نـورانی و پرتوافش

  بدیهی است.

  روايتنقد 
ی از مؤسسان مـذهب واقفیـه اسـت.    کی حمزهبن یعلقرار دارد.  بطائنی ةحمزابیبن علیدر رأس سلسلۀ سند، 

ـا شـده و    اي ازتوسط عده اظمکهاي مادي پس از شهادت امام انگیزهسبب به مذهب وقف اصحاب ایشان بن
ـا براین. ، مهدي و زنده استاظمکري ایشان، امام کاساس اصول فبر مـورد پـذیرش    اساس امامت امام رض

مـن از او  در داخل قبر از امامـت   يپس از درگذشت و«فرماید: می حمزهابیبن علیدربارة  نیست. امام رضا
، 1348شـی،  ک» (ه قبـرش سراسـر آتـش شـد    کاي به او زدند ار کرد. پس ضربهکپرسیده شد. وي امامت مرا ان

ـائري ابناز  یامه حلّعلّذاب و متهم است (همان). ک حمزهبن ابیعلی، شیک). به نوشتۀ 403ص ه کـ آورده  غض
ـا    ریشۀ وقف و دشمن يند، وکخدا او را لعنت  ق، 1417اسـت (عالمـه حلـی،     ترین مـردم نسـبت بـه رض

ـار راو    يت، صـداقت راو یرش روایوة مرسوم در پذی). ش363ص ـا رفت ـانون     ياسـت؛ ام ـاه صـداقت او را ک گ
 سـعد ابـن دالشـهدا، یعنـی   یقاتـل س  حجـر ابنند. کیز صدق مین یبطائنن موضوع دربارة یدهد. اید قرار میترد

ه کـ ویـژه آن سـت، بـه  یت موجب فسـق ن یالببغض اهل ای). آ3ق، ص1405، يرده است (غفارکق یملعون را توث
  ربال بوده است.کش از واقعۀ یپ عمر سعدات یروا
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  روايت دوم
یم قـال:  کحبن صر عن محمدنابیبن محمدبن العباس عن احمدبن ره عن علیکعبداهللا عمن ذابیبن محمد

 ان اهللا م انه جسم فقـال کحیت له قول هاشم بنکسالم جوالیقی وحبن قول هشام وصفت البی ابراهیم
ـیاء بجسـم او صـور    یءال یشبهه ش تعالی بخلقـه او   ةاي افحش او خناء اعظم من قول یصف خـالق االش

ـ حبن )؛ محمد105، ص1، ج1388، ینیلک( بیراًکعلواً  کبتحدید و اعضاء تعالی اهللا عن ذل ـ ک ـ گوییم م د ی
کـردم  ایتکم دربارة جسم را حکحل هشام بنن قویسالم جوالیقی و همچنبن قول هشام اظمکبراي امام 

ـنام و ناسـزایی       دانند. فرمود بهه خدا را جسم میک راستی چیزي به خداي تعـالی ماننـد نیسـت. چـه دش
  ند.که خالق هستی را به جسم یا صورت توصیف کسی ک تر است از گفتهبزرگ

  ).99صق، 1415آورده است (صدوق، توحید نیز در  شیخ صدوقاین روایت را 

  نقد روايت
ـاس  بـن  علـی ) است. فردي در سلسلۀ سند خذف شده، که 2ص ،2، ج1379روایت دوم مرسله (مجلسی،  عب

بـن  علـی گفته اسـت:   غضائريابن). 255ق، ص1418شده است (نجاشی، ، و متهم به غلو و تضعیفالجرادینی
ـارة ممـد    ابوالحسن رازيبه  عباس الجرادینی ه دال بـر  کـ وحان و مـذمومان دارد  مشهور است. او تصـنیفی درب

شـود (خـوئی،   ت او اهمیتـی داده نمـی  یـ شـود و بـه روا  خباثت و انحراف در مذهبش است. به او توجه نمـی 
ق، 1418گوید وي متهم به غلو شده و ضـعیف اسـت (نجاشـی،    او می دربارة نجاشی). 72ص، 13ق، ج1413

  ته است.). مجلسی در رجال خود هیچ شرحی دربارة او ننوش255ص
  روایت سوم

ـ  تبت الی ابی الحسـن کقال:  فرج الرخجیبن محمد رفعه عن محمدبن علی روي ایضاً بسنده عن له أاس
الحیـران   ةحیـر  کدع عن«تب علیه السالم کو ةسالم فی الصوربن م فی الجسم وهشامکحبن عما قال هشام

فـرج  بـن  )؛ محمـد 105، ص1ج ،1388لینـی،  ک( »واستعذ باهللا من الشیطان لیس القول ما قالـه الهشـامان  
سـالم  بـن  م دربارة جسم و هشـام کحبن دربارة گفته هشام يانامه یط يگوید: به امام هادمی الرخجی

در پاسخ نوشت سرگردانی و حیرانی را از سر بگذار و از شر شیطان رجیم  صورت پرسیدم. امام دربارة
  .به خدا پناه ببر. گفتۀ آن دو درست نیست

  نقد روایت

ـامی   بـن  ). علـی 3، ص2، ج 1379حدیث را مرفوعه آورده است (مجلسـی،   ،توحیددر  خ صدوقیش محمـد ن
در  امـه مجلسـی  علّ). 453ق، ص1410انـد (سـبحانی،   میان سه نام و بر خی او را مجهول دانسته كاست مشتر

  گوید:رده، میکد و مناقشه یداللت این روایت ترد



  ۲۳ نقش معتزله تخريب شخصيت هشام ابن حكم و نسبت دادن تجسيم به او و تأثيرآن بر محدثان شيعي

ـ ها. شاید تعبگفتند جسم، نه مانند اجسام و صورت نه مانند صورته آنان کگفته شده  ر آن دو از جسـم  ی
حقیقت قائم به ذات و از صورت قائم به ماهیت باشد، اگرچه در اطالق این دو لفظ به خداي تعالی خطاء 

  ).288ص، 3ق، ج1403اند (مجلسی، ردهک
ـار ضـعف       فرد ثقه و فرجبن محمداین روایت مردود است؛ زیرا گرچه  مورد تأیید اسـت، حـدیث مزبـور دچ

ـلۀ    کمی يفردي داور دربارة فرج بنمحمددچار ضعف داللت است.  امه مجلسیعلّسند و به قول  نـد کـه فاص
  زمانی بسیار با او داشته است.

  روایت چهارم
 ،سـعید بـن  عن حسـن  ،صالحربنکعن ب ،حسنبن عن الحسین ،سماعیلاعن محمدبن ،عبداهللابیا محمدبن

فقلت لـه   عبداهللاظبیان یقول: دخلت علی ابیبن زیاد قال سمعت یونسعن محمدبن، ةمغیربن عن عبداهللا
 1، ج1388لینـی،  ک( منه احرفا فـزعم ان اهللا جسـم   کاال انی اختصر ل م یقول قوالً عظیماکحبن ان هشام

بـن  ه هشـام کردم کرسیدم و به آن حضرت عرض  خدمت امام صادق«ظبیان گوید بن )؛ یونس106ص
ـ نم. او معتقـد اسـت   کاش را براي شما مختصر میلمهکم گفتار ناهنجار و مفصلی دارد و من چند کح ه ک

  .اي حد استدار و ه جسم محدودکداند آیا نمی !واي بر او: امام فرمود. خدا جسم است
  نقد روایت

ـان هفـت     کقرار دارد  اسماعیلبن محمددر سلسلۀ سند  ـام، می ـان      كنفـر مشـتر  ه ایـن ن ـار نفـر آن اسـت و چه
ـام بسـیار ت   شی کرجال ه در کقرار دارد  حسنبن حسیناند. فرد دیگري به نام مجهول رار شـده و او را  کـ ایـن ن
در سـند قـرار دارد    صالحبن رکب). فرد دیگري به نام 162ص ،32ق، ج1416دانند (مازندرانی، الحال میمجهول

ـلۀ سـند   کـ نیـز   مغیـره بن عبداهللا). 109ق، ص1418(نجاشی، او را ضعیف شمرده است  نجاشیه ک ه در سلس
ـا قرار دارد، با آنکه از اصحاب اجماع است در آغاز واقفی رد. برخـی  کـ توبـه   مذهب بود و به دست امام رض

ـان بن یونس). در رأس سلسلۀ سند 243، ص4ق، ج1416اند (مازندرانی، ردهکاو را تضعیف  ه کـ قـرار دارد   ظبی
ـاي او تخلـیط   شود. همۀ نوشـته وي بسیار ضعیف است. به روایات او توجه نمی«گوید: دربارة او می نجاشی ه
مــتهم بــه غــالیگري اســت (اردبیلــی، ظبیــان بــن یــونسآورده  شــیک). 448ق، ص1418(نجاشــی، » اســت
ـاع حـدیث اسـت. از ابـی    «او نوشته:  دربارة غضائريابن). 88صق، 1403  بـداهللا عوي کوفی و غالی، و وض

لـی ایـن   کطـور  بـه  مجلسـی ). 88، ص7ق، ج1416(مازنـدرانی،  » نیـد که به حدیث وي توجه نکروایت شده 
  ).5، ص2، ج1379پذیرد (مجلسی، را نمی آن حدیث را ضعیف دانسته و

  روایت پنجم
 عبـدالرحمان حمـانی قـال:   بـن  عن الحسن، عباسبن عن علی، اسماعیلبن عن محمد ،عبداهللایابحمدبنم

عـالم سـمیع    ،ءمثلـه شـی  کم زعم ان اهللا جسم لیس کحبن ان هشام جعفربن قلت البی الحسن موسی
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قاتلـه   فقال. ..واحد لیس شی منها مخلوقاًمجري جري یوالعلم  ةالم والقدرکلم، ناطق والکبصیر، قادر، مت
)؛ حمـانی  100صق، 1415: صـدوق،  كر ؛106ص ،1، ج1388لینـی،  ک( اهللا اما اعلم ان الجسم محدود

. . ..ه چیزي مانند او نیستکه خدا جسمی است کردم هشام عقیده دارد کعرض  اظمکگوید: به امام می
  ه جسم محدود است.  کداند شد، مگر نمیکحضرت فرمود خدا او را ب

ق، 1416نیز وارد شده اسـت (طبرسـی،    طبرسیاحتجاج در  صدوقتوحید و افی کاصول این روایت عالوه بر 
  ).155، ص2ج

  نقد روایت

ـال    کـ وت کدر رجال خود سـ  عباسبن علیدربارة  مجلسی ـاس قاعـدة رج ـ با شوشـتري  یرده اسـت. براس د ی
ـام گفت چون وي ذم  عبدالرحمانبن حسندربارة  ث او مـردود اسـت   یرده، حـد کـ را روایـت   مکـ حبـن  هش

نـدارد و   عبـدالرحمان بن حسندر رجال خود شرحی دربارة  مجلسیامه علّ). 186ص، 3، ج1388(شوشتري، 
  ).7، ص2، ج1379شمارد (مجلسی، این حدیث را ضعیف میمراة العقول در 

  روایت ششم
قول الهشـام   یم قال: وصفت البی الحسنکحعیسی عن یونس، عن محمدبنبن ابراهیم عن محمدبن علی

لینـی،  کء (یشبه شی ان اهللا ال م فقالکحبن الجوالیقی وما یقول فی الشاب الموفق ووصف له قول هشام
  ).301ص ،1، ج1388

  نقد روایت

ـا نیسـت.   ) و روایت مجهول8ص، 2، ج1379السند است (مجلسی، روایت مجهول  مجلسـی السند درخور اعتن
ـاگرد و محـرم اسـرار     یـونس را یـ ست؛ زین عبدالرحمانبن یونس، یونسز السند دانسته و مراد الرا مجهو آن ش

ـا در    کهشام بوده است. اهل حدیث و حنابله اعتقاد داشتند سحرگاهان خداوند به ش ـا، پ ل و شمایل جـوان زیب
ـاد اهـل حـدیث بـه     هاي مساجد میمناره ـام نهد. روایت دو بخش دارد: بخش اول آن نسبت دادن اعتق بـن  هش
ـام است. بخش اول آن تهمتـی اسـت بـه     مکحبن هشامبخش دوم، نسبت تجسیم به ، و سالم ـالم بـن  هش و  س

  .مکحبن هشامبخش دوم نیز نسبت ناروایی است به 
  روایت هفتم

 موسـی الرضـا  بن علیمحمدبنبن لت اباالحسن علیأدلف قال سروي الصدوق بسنده عن الصقر بن ابی
ـیس منـا مـن    کل ما«م فغضب ثم قال کحبن عن التوحید وقلت له انی اقول بقول هشام م ولقول هشام انه ل

محدث واهللا محدثه  الجسم ان دلفابی یابن ةواالخر الدنیا فی براء منه ونحن جسم - عزوجل–زعم ان اهللا 
ـ دربارة توحید پرسیدم  از امام هادي«دلف گوید: ابیبن )؛ صقر104ق، ص1415(صدوق،  ومجسمه ه ک

ـ م هستم. امام در خشم شد و فرمود تو را به گفتۀ هشام چـه  کحبن من معتقد به قول هشام ار؟ او از مـا  ک



  ۲۵ نقش معتزله تخريب شخصيت هشام ابن حكم و نسبت دادن تجسيم به او و تأثيرآن بر محدثان شيعي

اي پسر دلف جسم حادث س معتقد باشد خدا جسم است، ما از او در دنیا و آخرت بیزاریم. کنیست. هر 
  رده و جسم مصنوع است.کاست و خداي او را پدید 

  وایتنقد ر

ـات      دلف کرخیابیبن صقرل عمده دارد: اوالً کروایت مزبور دو مش ـاً روای از حیث وثاقت مجهـول اسـت؛ ثانی
ـارض قـرار گیـرد، روا   یات یدر مدح هشام وجود دارد. اگر روایات مدح با روا صحیح ات مـدح  یـ ادشده در تع

 ).125، ص1389، ییشوند (صفامقدم می

  لي رواياتكنقد 
ـان و مجتهـدان   اند، به نظر بیشتر رجالتجسیم هشام آورده دربارة صدوقشیخ و  لینیکمرحوم ه کروایاتی  نویس

ـام گوید ما پاسخ اتهامات بـه  می یامه حلّعلّاند و درخور استناد و اعتنا نیستند، فن ضعیف را در  مکـ حبـن  هش
ـان    علّ اثر ). متأسفانه این289- 288ق، ص1417ی، ایم (حلّخودمان دادهرجال کبیر کتاب  ـان از می امه در طـی زم

ـ اصـول  ه شـرحی بـر   کمرآة العقول در  امه مجلسیعلّنرسیده است.  رفته و به ما اسـت، در حواشـی آن   افی ک
ـانی گونه اتهامات مبرا دانسته و آنها را مردود شمرده است. صراحت هشام را از اینبه ـال   در  مامق ـیح المق بـه  تنق

ـانی،       ، افیکاصول روایت  کجز ی ـا را ضـعیف دانسـته اسـت (مامق اهللا آیـت ). 294ص ،3ق، ج1352بقیـۀ آنه
(خـوئی،  » ان هذه الروایات باجمعها ضـعیفه «گوید: را ضعیف خوانده میافی کاصول برده در روایات نام خوئی
ـا وجـود نـدارد.    293، ص19ق، ج1413 ـال   در  محقـق شوشـتري  ). پس راهی براي پذیرش آنه ـاموس الرج ق

ـا اسـتفاده از ب   یاند. ااند، همگی افراد ضعیفیه ذم هشام را روایت کردهکشخاصی د ایگویم ـان ب ـات  یش امـه  علّان
  ست.یورزي ناز غرض یخال ه مذمت بزرگان اصحاب ائمهکاند ، این قاعده را آوردهیمجلس

  نام در روايات معصومكحبن هشام
ـله   ت شده، کـه هرچنـد   یروا يث چندیاحاد مکحبن هشامدر مدح  ـا مرس ـات    برخـی از آنه انـد، هماننـد روای

، شـیخ مفیـد  ، شیخ صـدوق ، ینیلکهمچون  ید نیستند و متکلمان و بزرگانیتجسیم، ناقض اصلی از اصول توح
ـار خـود آورده   ات استناد کرده وین روایبه ا شیخ طوسیو  سید مرتضی، یشک ن یـ از ا یانـد. برخـ  آنها را در آث

گونـه  ، به ایـن الم معصومکاق یتوان به سید است آمده میدربارة اصول توحه کت یدها در فراز آخر روایتمج
  :نیمکیاز آنها اشاره م یجا به برخنیاند استناد کرد. دراه مفید علم و اطمینانکروایات 

ـا      « فرمایـد: باره میدر این : امام صادقبیتنشانۀ حق اهل مکحبن هشام. 1 ـائق قولن ـا وس ـام رائـد حقن هش
ـا     فینا لصدقنا والدامغ الباطل اعدائنا من تبعه وتبع اثره تبعنا ومن خالفه والحدالموید  ـا والحـد فین » فقـد عادان

ـال  85ص، 1ق، ج1410(سیدمرتضی،  ـا و دنب ـا، مؤ   ک)؛ یعنی هشام مراقب و نگهبان حق م د یـ ننـدة قـول م
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ـا او مخالفـت   کـ و هر  ردهکند، ما را تبعیت کسی که او را پیروي کنندة باطل ماست. کصدق ما و نابود س ب
  ورزد، با ما دشمنی و مخالفت ورزیده است؛

ـام را بـر     در امام صادق[«(همان)؛ » هذا ناصرنا بقلبه ولسانه ویده«: بیتنندة اهلک. یاري2 سرزمین منـی هش
ایـن   سـید مرتضـی  ان اسـت.  کنندة ما به قلب و زبان و ارکهشام یاري ]بزرگان شیعه مقدم داشت و فرمود

   آنکه نام راویان را بیاورد؛یخود آورده، بالشافی دو روایت را در کتاب 
ـان  ال« :. مؤید به روح القدس: امام صادق3  ، ص1350 نـدیم، بـن ا( »کتزال مویداً بروح القدس ما نصرتنا بلس

  القدس خواهی بود.ه یاور ما هستی، پیوسته مؤید به روحک)؛ مادام 224ـ223
، 1388لینـی،  ک( »کاهللا بـه و ثبتـ   کنفعـ «فرمایـد:  هشام مـی  دربارة : امام صادقمکحبن شامه. دعا در حق 4

ایـن  . استوارت بـدارد  ]در برابر مخالفان[یاري دهد و تو را  ]آنچه آموختم[)؛ خداوند تو را به116ص، 1ج
اي پرسیده بود. راویان این روایت مـورد مـورد   مسئله ه وي در باب توحید از امام صادقکدعا زمانی بود 

  اند؛شناسانوثوق بیشتر رجال
ـام فرمـود:  : چون هشام مناظرة خود با عمروبنمکحبن هشام. تأیید 4 هـذه واهللا  « عبید را به امام گزارش کرد، ام

تـب  ک«رده اسـت:  کـ روایـت   العـال اسـدبن ). 273، ص1348شی، ک(» توب فی صحف ابراهیم وموسیکم
ـام بـن ح    م کـ ابوالحسن الی من وافی الموسم من شیعته فی بعض السنین فی حاجۀ له فماقام لها غیـر هش

  ).270، ص1348، یشک( »الجنۀ کجعل اهللا ثواب تبکقال فاذا هو قد 
ـان، بـرا  یو اجابت خواسـت ا  ت امامیرضاسبب به او از خداونـد ثـواب بهشـت خواسـته شـده اسـت.        يش

ـاي خـود   چیـزي بـراي رفـع نیازمنـدي     اظمکرده که هرگاه امام کروایت  یقطینن بعلیبن حسنهمچنین  ه
ـام را متـولی آن قـرار مـی     را به پدرم (در بغداد) مـی  خواست، آنمی ـان، ص نوشـت و هش ن یـ ). ا269داد (هم

ـلیمان جعفـري  ست. یاز اصول ن یات مدح، ناقض اصلینان به آن مانند همۀ روایروایت مرسله است، اما اطم  س
ان عبداً ناصحا او ذي مـن قبـل اصـحاب    کرحمه اهللا «هشام پرسیدم، امام فرمود: دربارة  گوید: از امام رضایم

ه عبد ناصح بود، وي را یارانش (شـیعیان) بـه   کند ک)؛ یعنی خداوند او را رحمت 270(همان، ص» حسداً منهم
ـا ا  ـله  دلیل حسادت آزردند. این روایت نیز مرسله است. این روایات ب ـلی از     ینکـه مرس ـالف اص انـد، چـون مخ

ـا  می مرقیبن موسیاصول نیستند، درخور توجه و استنادپذیرند.  ـام رض ـا      گوید به ام گفـتم فـدایت شـوم آی
ـا ت   یگوید این بمی مرقیهشام را دوست بداریم؟ امام فرمود: آري.  ـام در چنـد ج ـان، ص  کـ ان ام  رار شـد (هم

ـارة  کعرض  امام هاديد به یگویم هاشم جعفريابی). 269ـ268 ـام چیسـ   ردم نظر شـما درب ت؟ فرمـود:  هش
ـا  ند چه حمایـت ک)؛ خداوند او را رحمت 45تا، ص(طوسی، بی »حیۀان اذبه علی هذه الناکاهللا ما  حمۀر« ه کـ ه

ـ  علّانـد.  تا مکتب فقهـی معاصـر او را تأییـد کـرده     شیخ مفیدن بیشتر بزرگان از یهمچن. ردکاز شیعه ن  یامـه حلّ



  ۲۷ نقش معتزله تخريب شخصيت هشام ابن حكم و نسبت دادن تجسيم به او و تأثيرآن بر محدثان شيعي

ـام وارد   کـ ی یهام نزد من داراي شأن و منزلتی بزرگ است و ما در برابر تهمتکحبن هشام«گوید: می ه بـر هش
ـات را داده ک[ بیرکتاب الکشود، در  داوود ابـن ). 178ق، ص1402(حلـی،  » ایـم ه مفقود است] پاسخ برخی اتهام

، یداوود حلـ شـمارد (ابـن  یدشمنان او مـ  گونه اتهامت را در شأننیم هشام را مردود دانسته، ایاتهام تجس یحل
ـام ه ایـن مـرد (  کـ اصحاب اتفاق دارند «آورده است  مامقانی). 200ق، ص1392 ) بـزرگ ثقـه و   مکـ حبـن  هش
  ).295، ص3ق، ج1352(مامقانی، » داشته است القدر بوده. داراي مقام و منزلت رفیع نزد ائمهجلیل

  يريگجهيو نت يبندجمع
ـاخۀ حـد  یه پکاند یمالکمعتزله نخستین فرقۀ  ـارش مـتن  یبـه تنظـ   یسـن  یثیش از ش ـا م و نگ  یعیضدشـ  يه

ـانی بودنـد کـه     یشمار مخ اسالم بهیدر تار یعینگاران ضدشحیپرداختند. آنان نخستین فضا آیند و نخسـتین کس
ـاخته و    یع را مـذهبی انحرافـ  یردند. ایشان در نوشتار خـود تشـ  کرا باب  یعیضدش يسنت نوشتار معرفـی، س

ـام م بـه  یها نسبت تجسن مؤلفهیاز ا یکیردند. ک یدهرا سامان یعیفراوان ضدش يهامؤلفه بـود.   مکـ ح بـن هش
ـان بـه   پـس  یعیضدشـ  يهامتن يد الگویمعتزله را با ينگارحیفضا  معتزلـه  يشـمار آورد. سـنت نوشـتار   از آن

ـان داد و ا  نیشتر آثار پسیخود را در ب ری، تأثینۀ زمانیشیپسبب به افـت و بـه   یتـداوم   یعین سـنت ضدشـ  یـ نش
ـام از خـود ا    به یعیش يهامتن یر نگذاشت. درواقع برخیتأثیرا ب یعین نسبت منابع شیهم ن یـ سـبب دفـع اته
نۀ معتزله نسـبت بـه   کیعلل  یم و بررسیتجس یهشام در نف یالمک یند. با توجه به اصول و مبانات را آوردیروا

گسسـت و  سـبب  بـه  هکـ رسید جه ین نتیتوان به اان مییدر پا یعیمحدثان ش یري برخن اثرپذییهشام و همچن
ـام، م  کمعتزله و فقدان اثر م يادعا یدستیکو عدم  یندگکپرا ـاد بـه تجسـ   یـ تـوب از هش ـا یان اعتق  يم و باوره

  رد.  کتوان برقرارینم یچ نسبتیهشام ه
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  ، بیروت، دارالمعرفه.الفرق بین الفرقتا، بغدادي، عبدالقاهر، بی
  محمدجواد مشکور، تهران، اشراقی.، چ چهارم، ترجمه الفرق، 1367 ، ـــــ

  .ی، معهدالفرانسجابی، ریع والتدبیالتربم، 1955جاحظ، ابو عمروعثمان، 
  ، بیروت، دارالهالل.رسایل، رسایل السیاسیهق، 1421 ، ـــــ
  .اسالمی غاتی، تهران، سازمان تبلمعتزله عه ویش يرکمناسبات ف، 1372ان، رسول، یجعفر
  149- 122، ص1، شهفت آسمان، »معتزله عه بریش یالمک يهاشهیاند ریثأت«، 1378، قاسم، يجواد

  .دارالحیاء التراث العربی، بیروت، المستدرك علی الصحیحینتا، حاکم نیشابوري، ابوعبداهللا محمد، بی
  ه.یدری، نجف، مطبعه حرجالق، 1392داود، ، ابنیحل

  بحرالعلوم، قم، الرضی. ، تحقیق سیدمحمدصادقرجالق، 1402بن سدیدالدین، حلی، یوسف
  ، تحقیق جوادالقیومی، موسسه نشرالفقاهه.1414، االقوال صۀخال،  ـــــ

  عبدالعطا، بیروت، دارالکتب العلمیه. یق مصطفیتحق، ،تاریخ بغدادق، 1417خطیب بغدادي، احمدبن علی، 
  اسالمی.فرهنگ  نشر ، چ پنجم، مرکزمعجم الرجال الحدیثق، 1413خوئی، سیدابوالقاسم، 

  المدنیه. مکتبۀ الثقافۀ، قاهره، راوندياالنصار و الرد علی ابنتا، الحسن، بیخیاط، ابی
  ، لندن، دارالحکمه.معتزله البصره وبغدادم، 1997الخیون، رشید، 

  ، چ دوم، تصحیح عباس اقبال آشتیانی، تهران، اساطیر.العوام ةتبصر، 1364، سیدمرتضی، يداعی حسنی راز



  ۲۹ نقش معتزله تخريب شخصيت هشام ابن حكم و نسبت دادن تجسيم به او و تأثيرآن بر محدثان شيعي

  ، قم، افست.ع االبراریرب، 1369، جاراهللا، يزمخشر
  .المدنیه مکتبۀ الثقافۀ، مصر، االسالم یف یر الفلسفکنشاه الفم، 1977النشار،  یسام

  ، قم، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.کلیات فی علم الرجالق، 1410سبحانی، جعفر، 
  بی.تراث العرال روت، دارالحیاءی، باالنسابق، 1419سمعانی، عبدالکریم، 

  والنشر. سسۀ الصادق لطباعۀ، تهران، مونیۀ، ط الثاالشافی فی االمامهق، 1410سیدمرتضی، 
  ، بیروت، دارالمعرفه.نیۀ، ط الثماملل ونحلق، 1422شهرستانی، عبدالکریم، 
  کتاب. نشر تهران، مرکز قاموس الرجال،، 1388شوشتري، محمدتقی، 

  ه.ی، تهران، اسالميبرغفارکایترجمه عل، ون اخبارالرضایع، 1380صدوق، محمدبن علی، 
  ، چ چهارم، تصحیح علی اکبرغفاري، قم، جامعه مدرسین. کمال الدین واتمام النعمهق، 1422، ـــــ 
  .قم، جامعه مدرسین ، تصحیح سیدهاشم حسینی تهرانی،التوحید ق،1415، ـــــ 

  ، تهران، آفاق.بن حکم مدافع والیتهشام، 1389صفایی، سیداحمد، 
  ، قم، اسوه.االحتجاجق، 1416منصور احمد، طبرسی، ابی
  ، قم، مکتبه داوري قم.امالیتا، جعفر محمدبن حسن، بیطوسی، ابی

  تراث العربی.ال ، بیروت، داراالحیاءلسان المیزانق، 1416حجر، عسقالنی، بن
  .رضوي ، آستان قدس، مشهدیخیدرضا شی، ترجمه حمن شامیدرسرزم یاسالم يهافرقه، 1371ن، یعطوان، حس

  چ نهم، تهران، توسعه. ش رفت؟،یران عقب ماندوغرب پیچرا ا، 1382اظم، ک، يعلمدار
  .نجفی یمرعشاهللا آیتتابخانه ک، چ سوم، قم، اهل سنت دیاسان رجال و در یعلم يهااوشکق، 1405رزاحسن، ی، ميغفار

  جا.سیدتونس، بی، تحقیق فضل االعتزالق، 1393قاضی عبدالجبار، ابی الحسن، 
  ، تحقیق محمود محمد قاسم، مصر، دارالثقافه.المغنیتا الف، بی ،ـــــ
  ، تحقیق عبدالکریم عثمان، بیروت، دارالمعرفه.سیدنا محمد ةتثبیت دالیل النبوتا ب، بی ،ـــــ
  .یتراث العرباء یروت، داراحی، بهاشم ین ابیقات امام احمدابن الحسیشرح اصول الخمسه تعلق، 1422 ،ـــــ

  ، الجیزه، دارالرضا.اصول مذهب الشیعهق، 1418القفاري، ناصر، 
  ، بیروت، داراالضواء.کنزالفوایدق، 1405کراجکی، محمدابن علی، 

  دانشگاه مشهد. مشهد، ، تحقیق سیدحسن مصطفوي،الرجال فۀمعر اختیار، 1348کشی، ابوعمرو، 
  طبع اسالمیه. ،تهران، اصول الکافی، 1388کلینی، محمدبن یعقوب،

  قم، موسسه احیاءتراث. منتهی المقال،ق، 1416مازندرانی، ابی علی، 
  ، نجف، طبع مرتضویه.تنقیح المقالق، 1352بن محمد، مامقانی، عبداهللا

  ، بیروت، موسسه الوفاء.نیۀ، ط الثابحاراالنوارق، 1403مجلسی، محمدباقر، 
  ، چ چهارم، تهران، دارالکتب االسالمیه.العقول فی اخبار آل الرسول مراة، 1379، ـــــ 

۳۰     ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  

  ، عراق، وزارت اوقاف.الباقالنی وآراءالکالمیهم،  1986محمدرمضان، عبداهللا، 
  فرهنگ اسالمی. نشر دفتر ،تهران، زمین درفقه اسالمی، 1362مدرسی طباطبایی، محمدحسین، 

  ، چاپ اسالمیه.تهران، مجالس المؤمنین، 1354شوشتري، نوراهللا،  یمرعش
  .اتراثی، بیروت، دار احمروج الذهبق، 1424مسعودي، ابوالحسن، 

  مطبعه تبریز.تبریز، ، باتعلیقات شیخ فضل اهللا زنجانی، اوایل المقاالتق، 1323نعمان، د، محمد بنیمف
  د. یروت، دارالمفی، بیفیرشریم یدعلیق سی، تحقفصول المختارهق، 1414، ـــــ 
  ترجمه آقاجمال خوانساري، تهران، نوید. ،[مجالس درمناظرات]فصول المختاره ، 1363، ـــــ 

  شفیعی کدکنی، تهران، آگه.رضا محمد، ترجمه آفرینش وتاریخ، 1374مقدسی، مطهربن طاهر، 
،تحقیـق محمدزاهـد   التنبیه و الـرد علـی الملـل االهـواء والبـدع     تا، ملطی شافعی، ابوالحسین محمد ابن عبدالرحمان، بی

  .نابی، جاالکوثري، بی
  ، چ ششم، تحقیق سیدموسی شبیري زنجانی، قم، جامعه مدرسین.رجالق، 1418، علیبناحمدنجاشی، 

  ن.ی، تهران، رنگیفخرداع ی، ترجمه محمدتقالمکخ علم یتار، 1328، ی، شبلینعمان
  ، ترجمه محمدجعفر غضبان، تهران، علمی وفرهنگی.فالسفه شیعه، 1367نعمه، عبداهللا، 

  ، بیروت، طبع.هشام ابن حکمتا، بی، ـــــ 


