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چکیده
اختیارساز انسانهاسر که جریانهای کالمی
استطاعر ،از مهمترین مشصاههای
ع
اختیار آدمی ،بر اساس چارچوب و نظا فشری خویش ،دستی در تبیین و
معتقد به
ع
توضیح آن داشتهاند .اهل حدیث بر اساس نگرش جبرگرایانهشان منشر این آموزه بودند
و در مقابل ،معتزلیان به شدت بر اعتقاد به آن پای میفشردند .امامیان اما ،از همان
آغاز بر اساس نظا عدل االهی و در چارچوب حاکمیر مشیر خداوند از یکسو و
پذیرش اراده و آزادی انسخان از سوی دیگر ،در تبیین استطاعر کوشیدند .مجموعۀ
تحقیقات نشخان می دهد که در نظر اندیشمندان امامیه نصستین ،استطاعر ناظر به
مقا تحقق فعل خارجی دانسخته میشخد و طبعا ایدۀ انحااری ی
امر بیناالمرین این
ع
ع
گروه ،بهسخادگی میتوانسخر تبیینی درخور از تلقی امامیه در این بحث ارائه کند .با
اینهمه ،در کوفۀ سدۀ دو چند تبیین مصتلف از این بحث ارائه شد که جملگی به رغم
آنکه در جانمایۀ اصول با هم مشترفاند ،اختالفاتی نیز با یکدیگر دارند.
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مباحث پراکندۀ نفسشخخناس خی و انسخخانشخخناسخخی متشلمان در سخخدهها عی نصسخختین را در
حوزههای مصتلفی میتوان سامان داد که از این میان ،مباحث مربوط به حوزۀ عاحداث فعل
ی
موجود مصتار بسیار مهماند.
و حقیقر فعل انسانی بما هو
اندیشخمندان مسلمان عگرد این موضوع نیز نشان میدهد که
کالمی
گفر و شخنودهای
ع
ع
این بحث تا چه اندازه برای مسلمانان مهم بوده اسر .شواهد تاریصی نشان میدهند که از
همان آغازین سالهای ظهور اسال  ،انگارهای در نهن و ضمیر گروهی از مسلمانان رشد
و رسوخ کرد که بر مبنای آن مسئولیر افعال آدمی بهطور مستقیم تنها متوجه خود اوسر.
این ایخده و انگخاره بیشخختر در تقابل با گرایشهای جبرگرایانهای پدید آمد که تقریر و تلقی
ویژهای از آموزۀ قضا و قدر االهی ارائه میدادند .به گمان جمعی از جبریه ،هر چه خداوند
تقدیر و قضا کرده باشد ،آن را نیز خلق کرده اسر و هرچه خداوند خلق کرده باشد ،آن را
اراده کرده اسر .افعال انسان نیز تحر تقدیر خداوند اسر ،پس همۀ افعال عباد ،مصلوق
خداوند اسخر و بهصخورت مجازی به انسان نسبر مییابد نبصاری. )224 :2002 ،در مقابل این
ع
رو یشرد ،معتزلیان با تأکید بر عدل االهی بر این باور بودند که عدل خداوند اقتضا میکند
قدرت
انسان در افعالی که از او صادر میشود ،استطاعر داشته باشد .وجود استطاعر و ع
َّ
انجا فعل در مشلف سخبب میشخد انسخان مصتار باشد و معاصی و قبایحی که از او سر
میزند به خداوند نسبر داده نشود نقاضی عبدالجبار.)248-243 :2082 ،
اختیارساز
به گمان این گروه« ،اسختطاعر» و محاول آن «اراده» ،مهمترین پایههای
ع
قدرت انجا فعل
انسخاناند .به زعم معتزلیان زمانی انسان آزاد و مصتار دانسته میشود که ع
را داشخته و افعالش مسبوق به خواسر و مشیر او رقم خورده باشد .معتزله از این مفهو
1
ن=توانایی یا قوه انجا یا ترف فعل) با عنوان «اسخختطاعر» یاد میکردند ناشخخعری-550 :2433 ،
 .1بین اهل لغر ،اسختطاعر به معنای وجود چیزی اسخر که فعل با وجود آن امشانپذیر میشخود و انسان با آن،
توانایی انجا فعل را بهدسخخر میآورد .در این معنا اسخختطاعر اخص از قدرت تلقی شخخده اسخخرا چرا که در
اسخختطاعر وجود چهار ویژگی شخخرط اسخخر :توانایی فاعل برای انجا دادن فعل ،تاخخور فعل ،زمینه و بسخختر
پذیرندۀ فعل و ابزار انجا فعل نراغب2030 ،ق ،250 :مادۀ «طوع») .اما در مقا اصخخطالح ،اسخختطاعر هم
در فقه و هم کال بهکار رفته اسخخر .قدرت یا اسخختطاعر در دانش کال بدین معنا آمده که فاعل چون بصواهد،
انجا دهد و چون نصواهد ،از انجا فعل روی بر گرداند نبرای آگاهی از مواضخخع مصتلف ،نک :قسخخم الشال
فی مجمع البحوث االسالمیه  ،53 :2030،مادۀ «استطاعة»).

در زمان خود ،قدرتی در انسخان میآفریند که او را شایسته انجا آن فعل خاص میکند و

در واقع انسخان ،آن فعل را با قدرت و استطاعر خویش کسب میکند ناشعری .)200 :2433 ،از
همینرو ،ایدۀ استطاعر مع الفعل ،نیز ارتباط تنگاتنگی با جبر پیدا میکرد.
در مقابل ،معتزلیان معتقد بودند خداوند از آغاز خلقر انسخخان ،او را مسخختطیع آفریده
نهمخان )550 :و انسخخان تخا پخایخان عمر خویش ،افعال خود را بر اسخخاس این نیروی خدادای
میآفریند .این پندار بدین معنا بود که اسخختطاعر پیش از فعل حاصخخل اسخخر و از اینرو
انسان ،مسئول اعمالش اسر .در نگاه این جماعر ،استطاعر صفر یا قوهای برای انسان
قلمداد میشخد که به واسطۀ آن قوه ،انسانها اعضاء و جوارح سالم خویش را برای افعال
اختیاری خویش به کار میگرفتند نهمان.)503-550 :
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 .)545البته ،تنها معتزلیان به انگارۀ اسخختطاعر باور نداشخختند و در واقع ،هیچ گروهی جز
اجهمیه و گروهی از ازارقه منشر اسخختطاعر انسخخان نبودند نابنحز  ،2435 ،ج . )00 :0با اینحال،
پذیرش استطاعر پایان داستان نبود .جدا از اختالفی که دربارۀ چیستی ماهی عر استطاعر
اسختطاعر بشری در احدا عث فعل نیز اختالفات
میان متشلمان درگرفر ،بحث از جایگاه
ع
قابل توجهی بین اندیشمندان دینی برانگیصر.
«اسختطاعر» همان خاخوصیر/خاوصیاتی در انسان دانسته میشد که تأمینکنندۀ
«فاعلیر» او بوده و صخدور فعل از انسان را ممشن میساخر .هرچند جریانهای فشری
عمدتا در این نشته همداستان بودند که این توانایی و نیرو ،موهبتی االهی اسر که مردمان
به واسخخطۀ آن بر انجا فعل قادر میشخخوندا با اینهمه ،هنگامۀ ارزانی این موهبر ،نقطۀ
قادر مصتار ،پیش از انجا فعل به این
اختالف دیگر اندیشمندان مسلمان بود که آیا
ع
فاعل ع
ع
وصخف متاخف اسخر و یا در هنگا انجا فعل به قدرت متاخف میشود نبرای نمونه ،نک:
اشعری.)502-502 ،238 ،30-35 ،40-45 :2433 ،
مهمتر از این اختالفات ،گونهگونی ایدهها در نقش اسخختطاعر در تحقق فعل انسخخانی
بود .طبیعی بود مواضخع اندیشخمندان اسالمی در حوزۀ جبر و اختیار و مباحث مربوط به
مشخ ّیر و اراده و تقدیر خداوند ،همچنین دیدگاههای ایشان در توحید افعالی و توحید در
اسخختطاعر فاعل فعل فراهم کرده و
خالقیر ،ارتباط تنگاتنگی با دیدگاه ایشخخان در باب
ع
ع
نظریههای مصتلفی را میان متشلمان به ارمغان آورده باشد.
اشاره شد که جریان اهل حدیث و عمدتا جبرگرایان ،معتقد بودند خداوند برای هر فعل
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این داسخختان اما از همان آغاز در میان امامیۀ عاخخر حضخخور هم مطرح بودا هرچند نه
بهعنوان یک بحث اصخولی و اصخالی ،بلشه چونان یک بحث اسختطرادی و غیر اصیل که
سامانهای غیر از اندیشۀ امامیه داشر .این ادعا از آن روسر که در تفشر امامیه ،اختیار یا
ی
جبر
اجبخار انسخخان ،بر
پخایخۀ نظریۀ «أمر بین األمرین» تبیین میشخخدا دیدگاهی که نافی ع
جبرگرایان و تفویَ ُم ّفوضخخه بود و رسخخالر اسخخاسخخی آن ،ارائۀ الگویی برای جمع ارادۀ
ع
خداوند و ارادۀ انسان دانسته میشد .روشن اسر حوزۀ طرح مباحثی چون اراده و مشیر
و جبر و اختیار ،مقا اراده اسخر ،حال آن که بحث از اسختطاعر در میان امامیه ،اسخاسا
ناظر به مقا تحقق فعل بوده و ارتباطی به مقا اراده انسخان و قدرت او نداشخته اسخر ننک:
کلینی ،2433 ،ج ،212 :2ح.)5
اما به هر حال ،طبیعی بود که طرح این مسئله در جامعۀ علمی ،موضعگیری امامیه را
در قبال خویش بطلبد .نیم نگاهی به روایات امامیه ،استطاعر را همه شرایطی میداند که
بخایخد برای فخاعخل مصتخار فراهم گردد تا بتواند فعلی را انجا و یا ترف کند .از آن سخخو بر
متشلمان امامیۀ آن زمانه نیز بایسخخته بود بر پایه چارچوب تفشر امامیه در چگونگی تحقق
فعل ،تبیین و توضخخیحی درخور از دیدگاه امامیه در این موضخخوع ارائه کرده و نظریهپردازی
کنند.
خارجی
مسخخئله و پرسخخش اصخخلی در بحث اسخختطاعر این بود که آیا تحقق بیرونی و
ع
نامتعین ّ
ّ
اعمخال انسخخان ،بخه وزان ارادۀ او ،امری ّ
تعین اراده ،مورد قبول
متعین اسخخر یخا
ع
ع
اختیارگرایان نبود ،چرا که اگر خداوند از پیشتر مجموعهای از ارادهها را برای انسان تقدیر
کرده باشخد ،جایی برای آزادی انسان باقی نصواهد ماند .از سویی ،اگر اراده امری نامتعین
بوده و قرار باشد مرید ،اراده خویش را تحقق بصشد ،آنگاه پرسش اساسی آن خواهد بود
که در مقا بیرون  -چه موطن نفس که عالم تقدیر باشد و چه موطن خارج که عالم تشوین
باشد  -به چه چیزهایی برای این داستان نیاز اسر و در ادامه جایگاه ارادۀ خداوند در این
تحقق چگونه قابل ترسیم خواهد بود
تفویَ نهی
بر متشلم امخامی الز بود اسخختطاعر را بهگونهای تعریف کند که در دا ع
ع
شده از سوی شارع نیافتدا چرا که تبیین استطاعر به «تما قدرتی که تحقق فعل منوط به
آن اسخخر» معنایی جز تفو یَ در پی نداشخخر و البته ،این معنا از سخخوی شخخارع مطرود
بود نشخیخ صخدوق 025 :2008 ،و . ) .020از آن سو ،هر تعریف دیگری از استطاعر ،معطوف به این
عقیده بود که چه ارتباطی میان فعل مصتارانۀ انسخخان و ارادۀ االهی وجود دارد به هر حال

نظریۀ هشام بن حکم

بر اسخاس نقل اشخعری ،هشخا بن حشم معتقد بود استطاعر پنج رکن دارد و در صورت
جمع شخدن این پنج رکن ،فرد مستطیع خواهد بود )2 :تندرستیا  )5رفع مانعا  )0فراهم
بودن وقر و امشاناتا  )4ابزار تحقق فعل و  )2سبب وارد از بیرون که انسان را برای انجا
فعل برمیانگیزاند ناشخعری .)40-45 :2433 ،در نظر هشا  ،زمانی مفهو استطاعر محقق اسر
که هر پنج مورد پیشگفته جمع شخده باشند .گو یی این موارد ،نقشی چونان اجزای علر
تخامخه ،برای وقوع فعخل ایفا میکنند که چهار جزء از این علل قبل الفعل و یشی که همان
«سخخبب وارد» باشخخد ،حین الفعل محقق میشخخود و هنگامی که سخخبب را پدید آمد ،فعل

۲3
نظر یه استطاعت در مدرسه ک می کوفه

اگر اسختطاعر «تما قدرتی که تحقق فعل منوط به آن اسخر» نباشخد ،پس گویی انسان
مصتخار نیسخخر و نقشخخی در تحقق اعمخالش نداردا اما در نگاه امامیان انسخخان المحاله
تحقق همه عوامل افعالش در خارج ،به دسر او نبود.
موجودی مصتار دانسخته میشد که ع
ع
ی
به هر حال ،الز بود تا متشلمان امامیه نشان میدادند نظریۀ «امر بین االمرین» که متشفل
پاسخخخ گویی به ارتباط مشخخیر االهی با مشخخیر انسخخان اسخخر ،تا چه اندازه در مفهو
استطاعر نقش دارد آیا الز اسر آن را در مفهو استطاعر اخذ کنند و یا باید استطاعر
را بهگونهای ترجمه کنند که ی
امر بین االمرین خارج از معنای آن قرار گیرد
گا دو پس از تعریف و تبیین مفهو اسخختطاعر ،بحث از تقد یا معیر اسخختطاعر
معالفعل بود .در این بحث نیز موضخعگیری اندیشمندان امامیه در کوفه ،برخاسته از مفاد
روایاتی بود که در حوزۀ جبر و اختیار و اراده و مشخخیر به ایشخخان میرسخخید و البته ،این
روایات هر دو نوع رویشرد را در تقد و معیر استطاعر معالفعل برمیتافر .طبیعی بود
در نظریخهپردازیهای این گروه از اندیشخخمندان ،انسخخجا و سخخازگاری با دیگر باورهای
اعتقادی امامیه  -به ویژه در بحث جبر و اختیار و توحید افعالی  -مدنظر قرار گیرد.
باری! اشخخعری که در کتابش مقاالت االسررالمیین ،شخخمار قابل توجهی از نظریههای
گوناگون در موضوعات مصتلف در بین متشلمان امامی و غیر امامی را گزارش کرده اسر،
به موضوع استطاعر نیز توجهی ویژه داشته و بیش از چهار نظریه را تنها برای اندیشمندان
امامیه در بحث اسختطاعر واگو کرده اسر .در ادامه ،میکوشیم این نظریهها را که از عآن
متشلمان عار حضور و کوفۀ سدۀ دو اسر ،بازخوانی و تبیین کنیم.
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ضخرورتا محقق میشخود .در این معنا استطاعر مجموع آن چیزی اسر که فعل در نظا
تشوین و تحقق خارجی با آن تحقق پیدا میکند .از این مجموعه ،چهار عامل نصستین در
اختیار انسان اسر و ارادۀ انسان برای امشان تحققش کافی اسر و یک عامل آن که همان
«سخخبب وارد» باشخخد ،غیر اختیاری و خارج از شخخمول اراده انسخخان و به دسخخر خداوند
اسخر نهمان .)40 :بهخوبی روشخن اسر که هشا بن حشم معنا و مفهو ی
امر بین االمرین را
در تبیین مفهو اسختطاعر داخل کرده اسخر .گویی اسختطاعر در دید هشا  ،جمعی از
مشخیر انسخان و مشخیر خداوند اسخر که نبود هر یک ،مسختلز نبود اسختطاعر انسان
خواهد بودا اما اگر مفهو اسختطاعر ،بازبسختۀ مشیر خداوند و ارادۀ انسان باشد ،آنگاه
زمانی میتوان گفر انسان مستطیع بوده که آن فعل تحقق خارجی یافته باشد.
بهروشخنی میبینیم تلقی و تبیین هشخا بن حشم از اسختطاعر ،الجبر ن=انسان آزادانه
عمل میکند) و التفویَ ن= سخلطنر خداوند بهدسخر کسخی نیسر) را در خود هضم
کرده اسخخر .پیشتر اشخخاره شخخد که معتزلیان اسخختطاعر را مسخخاوق با قدرت و اختیار
اختیارساز انسان تعریف شده بود
میدانستندا چرا که «استطاعر» یشی از پایههای اصلی
ع
و این بدین معناسخر که تما ع مقا ع تحقق فعل در اختیار انسخان اسرا چون صرفا با ارادۀ
خویش به آسانی میتواند در خارج ارادهاش را محقق و اجرا کند .در نظریۀ هشا اما تما
سخخلطنر به دسخخر انسخخان داده نشخخده اسخخر .در این نظریه ،دو حوزۀ سخخلطنر جداگانه
قابلمشخاهده اسر :نصسر ،آنچه مربوط به اراده انسان اسر و انسان در انجا آن آزادی
کامل دارد .این همان نقطهای اسر که به تعبیر روایات« ،آلة االستطاعة» در اختیار انسان
اسر تا زمینه اراده فعل او محقق شودا اما تحقق فعل ،به دومین حوزه سلطنر نیز وابسته
اسخر« .سخبب وارد من الله» در نظریۀ هشخا  ،ناظر به همین بصش از سلطنر اسر که
نشان دهد تحقق فعل خارجی ،حوزه سلطنر انسان نیسر و اعطای خداوند را میطلبد.
اعتقاد هشخا مبنی بر معیر اسختطاعر با فعل نیز ریشخه در همین تلقی از استطاعر
دارد که معنای حقیقی اسخختطاعر ،تنها حین الفعل و با اعطای پروردگار محقق اسخخر و
آنچه پیشتر و در حوزه سخلطنر اراده انسخان امشان تحقق داشته ،تنها آلة االستطاعة بوده
اسر.
نیک روشن اسر که طرح و اندیشه هشا بن حشم برای بیان مفهو استطاعر ،همسو
و همخاهنخگ با ایده و تلقی امامیه در بحث جبر و اختیار بوده و کامال در سخخایۀ دادههای
وحیانی ششل گرفته اسر .هشا بن حشم خود روایتی از اما صادق نقل کرده که آن

ا
ای
ا ا
 ...« .1اص عحیحا عفی ابد عن عه ُمصلی اس ْر ُب ُه ل ُه از یاد او ار عاحلة» نشیخ صدوق ،023 :2008 ،ح.)24
ا
ْ ُ ا ا
ا
ْ
ْ
َّ
ْ ُ ا
ون ُم اص َّلی َّ
الس ْر عب :عح ایح ال عج ْس عم ،اس عل ایم ال اج او عارح ،ل ُه اس اب یب او عار ید عم ان الل عه
 « .2ای ْسخ ات عط ُیع ال اع ْبد اب ْعد أ ْر ابع عخ ااخ ٍال :أن یش
ع
ع
َّ
اع َّز او اجل» نشیخ صدوق ،048 :2008 ،ح.)3
ا
ا
ا
ا
ا ا ُ ُ ْ ُ
ا ا ا
ْ .3اعت اق ُاد انا فی اال ْسخت اط ااعة اما اق اال ُه ُم ا
وسخی ْب ُن اج ْعف ٍر عح این عقیل ل ُه أیشون ال اع ْبد ُم ْس ات عطیعا قال ن اع ْم اب ْعد أ ْر ابع عخ اا ٍال:
ع ع ع ع
ع
ع
اْ ُ ا
ون ُم اص َّلی َّ
السخخ ْرب :ح ُیح ْالج ْسخخم ،اسخخل ایم ْال اج اوارح ،ال ُه اسخخ اب یب اوار ید م ان ال َّله اع َّز او اج َّل ،افإ انا ات َّم ْر اهذه اف ُهوا
أن یش
عع
ع
ع ع
ع
ع
ع ع
ع ع
عع
ی
ُم ْس ات عطیع نشیخ صدوق.)08 :2422 ،
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حضخخرت ،اسخختطاعر را به سخخه جزء تعریف کردهاند .شخخیخ صخخدوق این روایر را از پدر
خویش و ایشان از طریق مشایصش از هشا بن حشم نقل کردهاند که اما صادق نیل
ا ا
ْ
ا َّ ا ا َّ
یر امن ْاسخ اتطاع عرل عیه اسخ عبیال نسخورۀ آلعمران ،آیۀ  )03فرمودند...« :
اس عح اج ال اب
آیۀ و علل عه علی الن ع
ع ع
هر کس تندرسخر باشخد ،مانعی نداشخته باشخد و زاد و توشخه هم داشخته باشخد ،مستطیع
1
اسر».
توجه داریم که این روایر ناظر به اسخختطاعر در حج اسخخر و بهعنوان مقدمۀ تشلیف
بیان شخده اسر ،از همینرو نباید انتظار داشر که رکن آخر نسبب وارد از بیرون) مطرح
شود .با وجود این ،روایات دیگری در دسر اسر که ائمه به اسباب استطاعر اشاره
کردهاند .علی بن اسخباط از اما رضا نقل میکند که آن حضرت در جواب از چیستی
استطاعر فرمودند :استطاعر بنده پس از چهار خالر حاصل میشود )2 :اینشه راهش
باز باشخد نعد مانع)ا  )5تندرسخر باشدا  )0اعضائش سالم باشد و .4برای او سببی از
جانب خداوند برسخخد 2یا در نقلی دیگر از شخخیخ صخخدوق میخوانیم که اما کاظم در
پاسخخ به این پرسش که «آیا انسان مستطیع اسر » ،فرمودند :آریا پس از اینکه چهار
خالر در او جمع شد :راهش باز بوده و مانعی در کار نباشد ،تندرسر بوده و اعضایش
سخخالم بخاشخخند و در نهایر نیز سخخببی از جانب پروردگار برسخخد .پس آن هنگا که این
3
خاائص جمع شد ،عبد مستطیع اسر.
با این همه ،در نظریۀ هشا  ،تنها پس از تحقق فعل ،انسان از استطاعر خویش بر فعل
باخبر میشخخد .گویی در نظریۀ هشخخا  ،آدمی تا پیش از تحقق فعل در خارج نمیداند که
اسخختطخاعخر انجخا فعخل را دارد یا ندارد .بنا به نقل کلینی ،مردی از اهل باخخره از اما
صخادق دربارۀ اسختطاعر پرسید و ایشان در پاسخ فرمودند :آیا می توانی کاری انجا
دهی که نبوده و زمینه تحقق نداشخخته اسخخر مرد باخخری گفر :نها و اما صخخادق
فرمودند :میتوانی خود را بازداری از کاری که تحقق یافته اسخخر مرد باخخری گفر :نها
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اما صادق فرمودند :پس تو چه هنگا دارای استطاعر هستی عرض کرد :نمیدانم.
اما صخادق به او فرمودند :بهراستی خدا خلقی را آفرید و در آنها ابزار استطاعر نهاد
اما تما کار را به آنها وانگذاشخر .آنها هنگا انجا کار استطاعر دارند ،استطاعر باید
همراه انجا کار باشخخد ،همان زمان که فعل را انجا میدهند .اگر فعلی زیر سخخلطه و در
تسخخلط خدا محقق نشخخد ،انسخخان نسخخبر به آن فعل اسخختطاعتی ندارند ،کاری که نشخخده،
اسختطاعر آن هم محقق نشودا زیرا خداوند نیرومندتر از آن اسر که کسی در ُملک او با
او طرف شخخود .مرد باخخری گفخر :پس مرد در کار خود مجبورند اما فرمودند :اگر
مجبور بودند معذور بودند و گناه و عذابی بر آنها نبود .مرد باخری گفر :پس کارشان به
خودشان واگذار شده فرمودند :نه .مرد باری گفر :پس چه وضعی دارند فرمود :خدا
میداند که چه کاری خواهند کرد و ابزار کار را به آنها داده اسر و چون کار را انجا دهند
1
به همراه انجا کار و همزمان با آن دارای استطاعر آن کاراند.
بنا به آنچه در این روایر آمده اسر ،استطاعر زمانی معنا پیدا میکند که فعل محقق
شخده اسر و اگر فعلی تحقق خارجی نیابد ،نشان از آن دارد که انسان برای انجا آن فعل
مسختطیع نبوده اسخر .در این روایر از آنچه در حوزۀ سخلطنر ارادۀ انسان امشان تحقق
داشته ،تنها با «آلة االستطاعة» یاد شده اسر.
استطاعر انسان ،تنها معیر استطاعر با
همچنین اشخاره شد که تاویرگری هشا از
ع
فعل را برمیتابد .این نشته را در روایتی از اما صادق در باب استطاعر میبینیم که از
ایشخان پرسخیده شخد «آیا مردمان آن هنگا که کاری انجا میدهند استطاعر دارند » و
ایشخان در پاسخخ فرمودند :زمانی که کار را انجا دادند ،استطاعر داشتهاند به استطاعتی
که خداوند در آنها نهاده اسخخر ...و سخخپس فرمودند :برای انسخخان پیش از عمل هیچگونه
2
استطاعتی نیسرا نه کم و نه زیاد ،بلشه در صورت انجا یا ترف کردن مستطیع هستند.
ا ْ ُ ا ا ا ا ا ا اا ا ا
اْ ا ا ا ا ْ ا ا ا ا ا ا
اْ ا
اا
 ...« .1أت ْسخخ ات عط ُیع أن ت ْع امخل امخا ل ْم یش َّون قخال :ال .قخال :ف ات ْسخخ ات عط ُیع أن ت ْن ات عهی اع َّمخا قد کون قال :ال .قال :فقال ل ُه
ا ا ا ا
ا ا ا ا ا ا ُ ا ُ ا َّ
ا ُ ا َّ
َّ َّ ا ا ا ْ ا ا
ا اْ ا
وع ْب عدالل عه  :عرن الل اه خل اق خلقا ف اج اعل عف عیه ْم
وع ْب عدالل عه  :ف ام اتی أنر ُم ْسخخ ات عط ییع قال :ال أ ْد عری .قال :فقال له أب
أب
ا ا ْ ا ا ُ َّ ا ْ ا ْ ا ْ ا ُ ْ ُ ْ ا ُ ا
ون ل ْلف ْعل او ْق ار ْالف ْعل ام اع ْالف ْعل ر انا اف اع ُلوا انل اك ْالف ْع ال ،افإ انا المْ
آلة االسخختطاعة ،ثم لم یفوض رلیهم ،فهم مسخختطیع
ْ ا ُ ع ُ ع ُ ْ ع ا ْ ُ ُ ُ ْ ع ا ع ا ا ْ ْ ا ُ ع ْ ا ع ْ ع ْ اع ُ ُ ا َّ ع َّ ع ا ا َّ ا ع ا َّ ع ا ع ا ا ْ ا ْ ع ا ع َّ ُ ع ُ ْ
یفعلوه عفی مل عشخ عه لم یشونوا مسخخت عط عیعین أن یفعلوا عفعال لم یفعلوه عألن اللخه عزوجل أعز عمن أن یضخخاده عفی مل عش عه
ا ُ ُ
ا ا ا
ا ا اا ا ا
ا ی ا ا ْ
ا
ا ا ا ا ا ُ
ور این کانوا ام ْعذ عور این .قال :فف َّوض عرل عیه ْم قال :ال.
أ احخد .قخال ال اب ْاخخ عری :فخ َّالنخ ُاس ام ْج ُب ُورون قال :ل ْو کانوا ام ْج ُب
ع
ْ
ا ا
ا ا
ا ا ا
اا ْ ا ا ا ُ ا ُ
قخال :ف امخا ُه ْم قخال اع عل ام عم ْن ُه ْم عف ْعال ف اج اعل عف عیه ْم آلة ال عف ْعل ف عإنا ف اعل ُوه کانوا ام اع ال عف ْعل ُم ْسخخ ات عط عیعین نکلینی،2433 ،
ع
ع
ج ،212 :2ح.)5
ا ْ ا ا َّ ا ا ا ا َّ
ُ َّ ا ا
ا ْ ْ ا ا ْ ا ا ا ی ا اا ُ ْ ْ ا ا ُ
ا
ُ
ُ
ْ
« .2هل علل ععب عاد عمن عاالسخ عتطاع عة شخیء عرنا فعلوا ال عفعل کانوا مست عط عیعین عب عاالس عتطاع عة ال عتی جعلها الله عفی عهم . ...ثم قال

نظریۀ زرارة بن أعین و خاندان او

ْ
ا
ا ا
ا ا ا ْ ا ی ا ا
ا ا
ل ایس ل ُه عم ان عاال ْس خ عتط ااع عة ق ْبل ال عف ْعل ق علیل او ال ک عث ییر او ل عش ْن ام اع ال عف ْعل او َّالت ْر عك کان ُم ْسخخ ات عطیعا» نکلینی ،2433 ،ج:2
ع
ع
 ،215ح.)0
ا ا ا ا ا ا ا ْ ُ ا ا اا ُ ْ ا ا ا ْاا ا ا ا
ا ا ا ا ا ا ْ ا ا ا َّ ُ ا ا
ا اْ ا ا ا ا
ا
ا
ا
ُ
ْ
« .1أ فرأیر ما افترض الله علینا عفی عکت عاب عه وما نهانا عنه جعلنا مسخت عط عیعین علما افترض علینا مس خت عط عیعین علتر عك ما نهانا
اا ا ا
اع ْن ُه فقال ن اع ْم» نشیخ صدوق ،043 :2008 ،ح.)4
 .2تقریبا تمامی روایات این باب نشخخان از اسخختطاعر پیش از فعل دارد .همچنین در کتاب بحاراالنقار ،ج ،2ص
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بر اساس گزارش اشعری در مقاالت االسالمیین ،زرار بن اعین ،عبید بن زرار  ،عبدالله بن
اسختطاعر انسان را در انجا
بشیر بن أعین ،محمد بن حشیم و حمید بن رباح ،جملگی
ع
استطاعر انسان قبل از فعلش
افعالش پذیرفته بودند ،اما برخالف نظر هشا معتقد بودند
ع
محقق اسر .این باور اگرچه با اعتقاد برخی از معتزلیان همسو بود ننک :اشعری )503 :2433 ،اما
منافاتی هم با تفشر امامیه نداشخر .همانطور که در روایر مرد باری از اما صادق
دیدیم ،اسخختطاعر قبل الفعل ،بمثابه آلة االسخختطاعة قابل پذیرش بود و تما اختیار آن به
انسان واگذار شده بود تا بدین وسیله انسان مرید باشد.
تحلیل این داستان که چرا زراره و همفشرانش استطاعر را پیش از فعل میدانستهاند با
بررسخخی روایات و گزارشهایی که از او باقی مانده اسخخر ممشن مینماید .او خود از اما
باقر پرسخیده اسر :آیا رأی شما چنین اسر که هر آنچه خدا در کتابش به آن امر یا از
1
آن نهی کرده اسر ،ما را هم به آن مستطیع ساخته اسر و اما فرمودند :آری.
اوامر و نواهی خداوند به بندگانش در انجا دادن یا ندادن برخی افعال که زراره در این
روایر به آنها اشاره میکند ،در واقع ،معنای اصطالحی اسر که از آن با عنوان «تشلیف»
یاد میشود .بحث از تشلیف در دانش کال پیوند نزدیشی با مفاهیمی نظیر مشلف ،عدل،
لطف ،حسن و قبح ،استطاعر ،عوض ،تفضل ،ثواب و عقاب دارد .متشلمان که تشلیف
را به «الزا یا طلب امری که انجا دادن آن مسخختلز سخخصتی و مشخخقر اسخخر» تعریف
کردهاند ننک :قاضخخی عبدالجبار ،2082 ،ج500 :22ا بغدادی533 :2432 ،ا طوسخخی ،)223 :2028 ،از شخخرایط آن نیز
اسختطاعر فاعل نیز از جمله مباحثی اسر که در این سامانه از آن بحث
بحث کردهاند و
ع
شده اسر .این تذکر از آن رو بود که در روایر پیشگفته و بسیاری دیگر از روایات که در
آن ارتباط مفهو تشلیف با استطاعر مطرح شده ،استطاعر مقدمۀ تشلیف و عمل بر وفق
2
آن دانسته شده اسر ننک :شیخ صدوق :2008 ،باب االستطاعة).
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به نظر میرسخد نقطه عزیمر زراره و همراهان او در استطاعر قبل الفعل ،استطاعر
فقهی بوده اسخخخر .چنخدان دور از واقع نصواهخد بود اگر بگوییم در نگخاه زراره ،معیخر
استطاعر با فعل ،مساوق با جبر دانسته میشده اسرا چرا که اگر تما ابزار استطاعر در
یف غیرمقدور پیش خواهد آمد و روشخن اسر که
دسخر انسخان نباشخد ،در مواردی تشل ع
انجا چنین کاری از سوی خداوند قبیح و محال اسر .پرسش او از اما صادق دربارۀ
ّ
آیۀ حج ،گواه خوبی بر این دریافر اسر .کشی در داستانی نقل میکند زیاد بن ابی حالل
خدمر اما صادق رسید و طی گفر وگو یی عرضه داشر :زراره از استطاعر در آیۀ
ا ا
ْ
اا
ا َّ ا ا َّ
یر امن ْاسخ اتطاع عرل عیه اسخبیال او ام ْن کفر نسورۀ آل عمران ،آیۀ  )03از شما
اس عح اج ال اب
الن
ع
و علل عه علی ع
ع
سؤال کرده و شما فرمودهاید مستطیع کسی اسر که زاد و راحله داشته باشد .سپس سؤال
کرده اسر آیا هر کس زاد و راحله برای فریضه حج داشته باشد ،مستطیع اسر ،حتی اگر
ّ
نکشخخی ،243 :2430 ،ح )504در این روایر میبینیم به اعتقاد
حج بخهجخا نیاورد فرمودهاید :بلی
حشم به وجوب حج صخحیح اسخر که انسخان مستطیع باشد و اگر گفته شود
زراره زمانی ع
استطاعر حین الفعل اسر ،معنایش این خواهد شد که هیچ کس ،هیچ وقر حج بهجا
حشم
نیاورد .از همینرو ،او معتقد بود باید تما ارکان اسخختطاعر ،قبل از فعل باشخخد تا ع
وجوب ،فعلی شده و توان انجا آن ّمیسر شود.
در واقع ،زراره برای اینکه به جبر نگراید به این فرضیه گرایش پیدا کرده که انسان قبل از
انجا فعل بر انجا آن مستطیع اسرا اما این بدین معناسر که انسان توانایی و تمشن بر
انجا هر فعلی دارد و میتواند آن را به سخخامان برسخخاند و این معنا نفی تقدیر خداوند در
نقطۀ فعل انسخان اسر .شاید بتوان ادعا کرد زراره نتوانسته بین مشیر عا خداوند و اراده
انسخخان جمع کنخدا اما این به معنای عد اعتقاد او به مشخخیر عا خداوند هم نمیتواند
باشد.
نشته دیگری که در نظریه این گروه برجسخخته اسخخر ،تعریف اسخختطاعر به تندرسخختی و
 02تا  ،22میتوان شخخمار قابل توجهی از این روایات را مشخخاهده کرد .برای نمونه ،اما صخخادق فرمودند:
بنده ،فاعل فعل نیسخر مگر آنشه اسختطاعر داشخته باشخد .چهبسخا انسان مستطیع هسر اما فاعل نیسر ،ولی
انسخان فاعل ،مسخختطیع اسخخر نشخخیخ صخدوق ،023 :2008 ،ح .)20در روایر دیگری از اما صخخادق
همواره
ع
ّ
میخوانیم«:هیچ فعل و حرکتی از بنده صخادر نمیشود مگر آنشه استطاعر انجا آن از خداوند عز و جل
رسخیده اسخر .جز این نیسخر که تشلیف از جانب خداوند تبارف و تعالی پس از اسختطاعر واقع شده و اساسا
انسان زمانی برای انجا فعلی مشلف اسر که مستطیع باشد» نهمان ،042 :ح.)5

سخخالمخر اسخخر .گویی زراره و همفشران او از میخان تمخا ارکخانی که میتواند بهعنوان
آلة االستطاعة لحاظ شوند ،تنها سالمر را مد نظر قرار دادهاند ناشعری .)40 :2433 ،این تعریف
از اسختطاعر را جمع زیادی از معتزلیان هم داشختهاند ناشخعری ،همان ،)550 :اما همگی ایشان
پس از زراره میزیسختهاند و اقتباس زراره از آنان ممشن نیسخر .چندان روشخن نیسخخر که
ّ
سخالمر مد نظر این گروه تنها منحاخر در سالمر جسم اسر یا سالمر روح را هم در
بر میگیرد ،اما هر چه باشخخد میتوان گفر منظور آن چیزی اسخخر که فعل به واسخخطه آن
قابلیر انجا مییابد .او خود روایتی از اما صخادق نقل کرده که آن حضخخرت نیل آیۀ
اا ْ ُ ْ اْ ا ا
ا
ا ُ
سخخخال ُمون نسخخورۀ قلم ،آیخۀ  )40فرمودهانخد :و ُهم
ود او ُه ْم
ع
وقخد کخانوا یخدعون عرلی السخخج ع
ٔ
ترجمه استطاعر به سالمتی و تندرستی
ُمستطیعون)مسند زرار ابن اعین 1.(43 :این گفته ،در واقع،
انسان اسر 2.طبیعی اسر چنین تلقی و دیدگاهی از استطاعر ،باید به تقد استطاعر با
فعل ،معتقد باشدا زیرا با وجود سالمر جسم ،استطاعر قبل از فعل محقق خواهد بود.
نظریۀ مؤمن الطاق

 .1این روایر را مجلسخخی در بحار االنقار ،ج ،04 :2ح 45از اوتقحید نقل میکند ،اما نباید از نظر دور داشخخر که
ُ
این روایر تنها در دو نسخخصه از کتاب اوتقحید شخخیخ صخخدوق آمده اسخخر و در دیگر ن اسخخخ این کتاب موجود
نیسخر .البته ،این مضمون در روایات دیگری آمده اسر اما زراره در سلسله راویان آن نیسر نبرای نمونه ،نک:
شیخ صدوق ،022 :2008 ،ح0و .)23
 .2همچنین در روایتی عبخدالملخک بن أعین ،از خخانخدان أعین ،از امخا صخخادق در باب مسخخائلی از جمله
ا َّ
ا
اْ ا
ْ ا َّ
اسختطاعر سخؤال میکند .آن حضخرت در جواب او مینویسند « :اسألر ار عح امك الل ُه اعن عاال ْس عتط ااع عة علل عف ْعل ف عإن
ع
ع
ُْ
َّ
ا
ا ا اا
َّ ا ا ْ ا
الل اه اع َّز او اجل خل اق ال اع ْبد او اج اعل ل ُه اْلْلة اوالا َّحة او عهی الق َّو » نشیخ صدوق ،553 :2008 ،ح.)3
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نظریۀ سخو  ،دیدگاه مؤمن الطاق اسر .مؤمن الطاق نیز همانند زراره بر این باور اسر که
استطاعر قبل از فعل محقق اسر ناشعری )40 :2433 ،او میپنداشر عز و ترغیب انسان برای
انجا فعل اساسا زمانی صورت مییابد که فرد در درون خو یش احساس استطاعر کند و
تا چنین حالتی در انسخان نباشخد ،کوشخش و تالشی برای انجا فعل از سوی انسان انجا
نمیگیردا اما این تما دیدگاه و نظریۀ مؤمن الطاق نیسخرا چرا که اشعری اضافهای برای
دیخدگخاه دارد کخه نظریۀ او را از تلقی زراره جدا و به نظریۀ هشخخا نزدیک میکند .به گفتۀ
اشخعری ،مؤمن الطاق معتقد اسر« :ان االستطاعة قبل الفعل وهی ّ
الاحة وبها یستطیع
المسختطیع فشل صخحیح مسختطیع وکان شخیطان الطاق یقول :ال یشون الفعل اال ان یشاء
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دو فصلنامه ک م اهل بیت
شماره  ،۲پاییز و زمستان 4931

ّ
الله» نهمان )40 :بر این پایه ،به اعتقاد مؤمن الطاق ،گرچه امشان دارد انسخان مستطیع باشد،
اما تحقق خارجی فعل منوط به مش خیر االهی اسخخرا که اگر خواسخخر پروردگار محقق
نباشد ،رخداد فعل محال اسر ،حتی اگر استطاعر هم وجود داشته باشد.
در واقع ،نظر مؤمن الطاق دیدگاهی اسر بین نظر هشا و زراره .مؤمن الطاق در اینکه
انسخان قبل از فعل مسختطیع اسخر و تا اسختطاعر نباشخد قدرت نیسر و تا قدرت نباشد
تشلیفی وجود نصواهخد داشخخر ،بخا زراره همنواسخخرا امخا در این پخاره از گفتار زراره که
میگفر« :با وجود اسختطاعر ،دیگر انسخان اسخر که علر منحار به فرد فعل شناخته
میشود» ،همراهی نمیکند .از آن سو ،مؤمن الطاق در مقابل هشا بحث مشیر خداوند
و اسخختطاعر را از یکدیگر جدا میکند و مشخخیر خداوند را داخل در مفهو اسخختطاعر
نمیداند .به اعتقاد او ،برای انجا فعل تا آن مقدار که به مشیر انسان باز میگردد ،انسان
کامال مسخختطیع اسخخر و از همینرو ،فعل به او منتسخخب خواهد بودا اما این تما مطلب
نیسر ،بلشه برای تحقق خارجی این فعل اضافهای به نا مشیر خداوند الز اسرا چرا
که مشیر و اراده انسان بهتنهایی شرط کافی تحقق فعل نصواهد بود .چه بسا انسان مشیر
کند ،اما خداوند مشخخیر ننمایدا در این صخخورت فعل تحقق خارجی نمییابد .در واقع،
نقطه نزدیشی نظریه هشخا و مؤمن الطاق همین مسخئله اسر که هر دو ایده ابراز میکنند
باید سخبب واردی از جانب خداوند حین الفعل باشخدا با وجود این ،تفاوتی بنیادین نیز با
یکدیگر دارندا هشخا معتقد بود تا قبل از سخبب وارده از سوی خداوند مفهو استطاعر
حشم جزء علر
محقق نشخده و اسختطاعتی در کار نیسر و سبب وارده از جانب خداوند ع
تامه را داردا اما مؤمن الطاق  -همچون زراره  -معتقد بود که قبل از مشیر خداوند ،انسان
مستطیع اسر ،اما تحقق فعل ،جدا از مشیر انسان ،بر مشیر خداوند نیز متوقف اسر.
در واقع ،مؤمن الطاق معتقد بود فعل خارجی به دو عامل بستگی دارد :نصسر مشیر
من انسخان که قبل از فعل و تأمین کنندۀ معنای اسختطاعر اسر ،یعنی با وجود آن انسان
مستطیع اسر و دو مشیر خداوند متعال که ارتباطی با استطاعر انسان ندارد ،اما برای
تحقق خارجی فعل ضروری اسر.
باری ،میتوان از شواهدی که در کتب روایی ناظر به تحقق استطاعر قبل از فعلاند،
در تأیید و پذیرش دیدگاه مؤمن الطاق در تقد استطاعر بهره گرفر ،اما روایاتی نیز وجود
دارند که در آنها تما نظریۀ استطاعر مؤمن الطاق منعشس شده اسر .برای نمونه حمز
بن حمران به اما صخادق عرضه داشر که به راستی معتقد خداوند تبارف و تعالی به

ا ا ا ْ َّ
ا
ْ
ا ا ا ا َّ
ا ُ ُ َّ َّ ا ا ا ا ا ا
ُ ا
 ...« .1أ ْصخخلحخك الل ُه عرنی أقول عرن الل اه ت اب اارك وت اعالی ل ْم یشل عف ال عع اب ااد اما ال ْیسخخ ات عط ُیعون اول ْم یشلف ُه ْم عرال اما ی عطیقون
ا ا ا ا اا ا ا
ا ا َّ
َّ َّ ا ا ا ا
َّ
ا ا َّ ُ ْ ا ْ ا ا ا
ا ا ا
یاخخن ُعون شخخیئا عم ْن ن علك عرال عب عإ ار ااد ع الل عه او ام عشخخیئ عت عه اوقضخخ عائ عه اوقد عر عه قال :فقال اهذا عد ُین الل عه ال عذی أنا عل عیه
وأنهم ال
او اآب عائی» نکلینی ،2433 ،ج ،215 :2ح.)4
اا ُ ْ ُ ْ ا ا ا ْ ا ا ْ ا ُ ا ا ا ُ ا
ا ا ا َّ ا ُ
ُ ْ ْ ا ا ا ا ا ا ا َّ
اص ُمون اعل عیه أ احدا عرال ک اس ْرت ُم ُوه قل انا عرن ارأیر ن علك .فقال :عرن
« .2أال أع عطیشم عفی هذا أصخال ال تصت علفون عف عیه وال تص ع
ْ
اا ا
ْ ا
ا
ْا
ْ
َّ
ْ ُ
َّ ا ا
َّ ا
اللخ اه اع َّز او اجخل ل ْم یط ْع عبخ عإک ار ٍاه اول ْم ْیع اص عبغل ابخ ٍة اول ْم ْیه عمل ال عع اب ااد عفی ُمل عش عه ُه او ال ام عالك عل اما املش ُه ْم او الق عاد ُر اعلی اما
ع
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بندگان تشلیف بیاستطاعر نشرده و آنها را دستوری نداده که از عهدۀ آن برنیایند .همچنین
فرمود:
مرد فعلی انجا ندهند مگر به اراده و مشخخیر و قضخخاء و قدر خداوندا و اما
«این اسر همان دین خداوند که من و پدرانم برآنیم»1.
رویشرد مؤمن الطاق ،در واقع ،ارتباط تنگاتنگی با نظریۀ ی
امر بین االمرین داردا چرا که
او تالش میکند تا پس از احراز تندرستی انسان بهعنوان استطاعر او ،بین مشیر و ارادۀ
انسان و مشیر و اراده پروردگار جمع کند .چهبسا این رویشرد دریافتی از آیۀ شریفه اوما
ا َّ
ا ُ ا َّ ا ْ
یشخاء الل ُه نسخورۀ تشویر ،آیۀ 50ا سخورۀ دهر ،آیه )03باشد که نشان از اثبات مشیر برای
تشخاُن عرال أن
مرد بهواسخخطه مشخخیر خداوند دارد .آنچه در این آیه مورد مشخخیر خداوند قرار گرفته،
مشیر و استطاعر مرد اسر که آن را حقیقتا به اعطای خداوند دارا و به این وسیله هم بر
اسخختطاعر بندگان،
فعخل و هم بر ترف آن توانخا شخخدهاندا چرا که مالک حقیقی قدرت و
ع
خداوند اسر و چون مالشیر انسان بر این قدرت حدوثا و بقائا به تملیک خداوند اسر،
پس در طول مالشیر خداوند قرار دارد .از همینرو ،ممشن اسخر انسخان نسبر به انجا
فعلی اقدا کند و به حسخب قدرت و اسختطاعر خویش آن را بصواهد اما مشیر خداوند
برخالف آن باشد و در واقع ،فعلی رخ ندهد.
آوردهاند در نزد اما هشختم از جبر و تفویَ صخحبر شخد و اما فرمودند« :آیا به
شخما مطلبی یاد ندهم که در آن اختالف نشنید و با آن در مصاصخمه پیروز باشید گفتیم:
اگر به صالح میدانید بفرمایید .حضرت فرمودند :خداوند به اجبار اطاعر نمیشود و با
غلبه معا خیر نمیشخخود .او بندگان را در ملک خو یش به حال خود رها نشرده اسخخر .او
مالک اسخر بر آنچه ایشخان را مالک گردانیده و قادر اسخر بر آنچه ایشان را بر آن قدرت
داده .پس اگر بندگان به طاعتش فرمان برند ،خدا ایشان را از آن باز ندارد و از آن منع نشند
و اگر به معاخیتش بپردازند ،اگر بصواهد در میانه ایشخان و آن معاخیر حائل شود و اگر
بصواهد حائل نمیشخود و آنها آن معاخیر را بهجا آورند .در این صخورت خداوند کسی
2
نیسر که ایشان را در آن معایر داخل کرده باشد».

نظریۀ هشام بن سالم

نظریه و تلقی چهار به هشا بن سالم منسوب اسر .او نیز همچون مؤمن الطاق و زراره،
نظریۀ استطاعر را میپذیرد و آن را قبل از فعل و به معنای تندرستی انسان میداند ناشعری،
 .)40 :2433او خود از اما صخادق نقل کرده اسر که فرمودند :خدا بندگان را به زحمر
فعلی تشلیف نشرده و ایشخان را از چیزی نهی نشرده ،مگر اینکه استطاعر را برای ایشان
قرار داده اسر .سپس ایشان را امر و نهی کرده اسر .پس بنده فراگیرنده و واگذارنده نیسر
مگر با اسخختطاعر متقد که پیش از امر و نهی و پیش از فراگرفتن و واگذاشخختن و پیش از
1
گرفتن و گستردن اسر.
هشخخا بن سخخالم نیز همانند دیگر بزرگان قو  ،افعال انسخخان را تحر مشخخیر خداوند
میداند با آن که این افعال از سر اختیار انسان به فعلیر میرسد .هشا از اما صادق
نقل کرده اسخخر که خدا کریم تر از آن اسخخر که مرد را بدانچه تاب و توان آن را ندارند،
تشلیف نمخاید و مقتدرتر از آن اسخخر که در حوزۀ سخخلطنر و حشم او چیزی باشخخد که
مصالف ارادۀ او باشد2.
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نظریۀ هشام بن حرول

ابن حرول ،شخصایر شناختهشدهای نیسر .بر اساس گزارش اشعری ،هشا بن حرول
ی ا ا ا ُ
ّ
ُ « .1
الم ا
عَ ُ
ستطیع» ناشعری.)40 :2433 ،
وح عش ای اعن عهشاع بن سالم ان اإلستطاعة عجسم و عهی ب
ع
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هشخخا بن سخخالم اگر چه در مقا تبیین و بیان اسخختطاعر ،آن را به صخخحر و سخخالمتی
شخخناسخخانده اسخخر ،اما نقطه تمایز آن با دیگر نظریهها به جایگاه یا جنس اسخختطاعر باز
میگردد .بر اسخاس گزارش اشعری ،استطاعر در نظر هشا بن سالم جسم اسر و حال
آن که جسخم جزیی از مستطیع اسر 1.از همینرو ،طبیعی اسر که اختالف این نظریه را
در انسخانشناسی ابنسالم دنبال کنیم .نظریههای متشلمان در باب حقیقر انسان در این
بازۀ زمانی ،دو نظریۀ کالن را پیش رو مینهدا نظریه و نگاهی که انسخخان را تنها در همین
ع
ّ
جسخخم و بدن محاخخور میدید و دیدگاهی که انسخخان را مرکب از روح و بدن میدانسخخر
ناشخعری .)050 :2433 ،،این اختالف را میتوان در دیدگاه هشخا بن حشم و هشخا بن سالم هم
یافر و دور از نهن نیسخر دیدگاه ابنسخالم در مسئلۀ استطاعر ،ناظر به نظریۀ هشا بن
حشم در حقیقر انسخخان بوده باشخخد .همانطور که دیدیم ابنسخخالم اسخختطاعر را قوهای
میداند که به جسم انسان بازگشر دارد ،اما ابن حشم  -بر اساس دیدگاهش دربارۀ انسان
حقیقر انسان را روح میداند و
 میبایسخر آن را به روح برگرداند و نه جسما چرا که اوع
تما قوای انسان را برای روح ترسیم میکند نهمان12-13 :و  .)002پرواضح اسر از جمله قوای
انسخخان قدرت و اسخختطاعر اسخخر که بر اسخخاس اعتقاد ابن حشم باید به روح باز گردد.
برخالف ابن حشم ،هشخا بن سخالم معتقد اسخر حقیقر انسان همین جسم اسر نهمان:
 )050از همینرو ،اگر اسختطاعتی هسخر برای همین جسم قابل تاویر خواهد بود .البته،
دریخافخر دیگری هم از گزارش اشخخعری میتوان داشخخر .چه بسخخا جملۀ «وهی بعَ
المسختطیع» تأکیدی بر این نشته باشخد که اسختطاعر به حوزۀ وجود انسان بار میشود و
بودن وقر و امشانات و ابزار تحقق فعل ،جزء آالت
امور بیرونی همچون رفع مانع ،فراهم ع
استطاعر نیستند .این در واقع ،واگویه و تعبیر دیگری از نظریۀ زراره و مؤمن الطاق اسر
کخه معتقخد بودند « اف ُش ال اصخخحیح ُم ا
سخختطیع» بدین معنا که صخخرفنظر از این که آالت
ٍ
استطاعر هسر یا خیر ،همین که صحر وجود داشر ،مفهو استطاعر محقق اسر.

اسختطاعر را مجموعه اسباب و عواملی میدانسر که بدون آن فعل محقق نمیشود و از
اینرو ،مقد بر فعل اسخر نهمان .)40 :این دیدگاه در تبیین مفهو اسختطاعر ،صحتی را که
نظریههای تبیین بدان باور داشتند فربهتر ساخته و تما اسباب و عوامل موثر در تحقق فعل
را داخل در این معنا دانسخته اسر .در این صورت ،اگر مشیر و ارادۀ خداوند را که هشا
از آن با عنوان «سبب وارد من الله» یاد میکرد ،از اسباب و عوامل تحقق فعل بدانیم ،باید
بپذیریم که ایده به نظریۀ هشخا بن حشم بسیار نزدیک اسر و اختالف آن تنها در تقد و
ّ
معیر استطاعر با فعل خواهد بود.
نظریۀ اصحاب ابومالک حضرمی
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اشعری دیدگاه دیگری از همفشران ابیمالک حضرمی نقل کرده که آنان نیز ضمن پذیرش
اسخختطاعر ،آن را همراه با فعل میدانند نهمخان .)40 :در گزارش اشخخعری آمده اسخخر یاران
ابیمالک میپنداشخختند که آدمی درسخخر در لحظۀ انجا کاری اسخختطاعر آن را خواهد
یخافخر .این نظریخه اگر چخه بخا نظریخۀ هشخخا بن حشم  -در معیر اسخختطاعر با فعل -
همسوسر ،اما تشملۀ اشعری در تشمیل نظریه این گروه ،این ایده با نظریۀ مؤمن الطاق و
زراره همگا تر اسخرا چرا که او اشخاره میکند در نظر اصحاب ابومالک ،انسان مستطیع
هسخر ،اما نه به اسختطاعتی که در غیر خودش اسر .این توصیف در یک نگاه یعنی نفی
آالت و ادوات استطاعر و انحاار آن در انسان .این تلقی از استطاعر ،به واقع ،تفاوتی
با نظریۀ هشخا بن سخالم و مؤمن الطاق نداردا چون همانطور که گذشر ،استطاعر در
این دو نیز نفی آالت و ادوات استطاعر و انحاار آن در صحر دانسته شد.
البته ،در تحلیل دومی هم میتوان گزارش اشعری را بهگونهای خواند تا با نظریۀ هشا
بن حشم هماهنگتر باشد .در ایده ابن حشم ،خداوند با سببی بیرون از انسان ،در احداث
فعل نقش داشر .چهبسا اصحاب ابومالک بر این باور بودهاند که این اثر نه از طریق سبب
بیرونی ،بلشه از طریق امشانات در اختیار من تحقق پیدا میکند .گویی اصحاب ابومالک
مشخخیر خداوند را نیز در کنار دیگر اسخخباب درونی اسخختطاعر مینگرند که نه به مشخخیر
انسخان ،بلشه به خود انسخان مربوط میشخود .در این صورت انسان مستطیع اسر ،اما نه
بهواسطۀ استطاعتی که در غیر خودش اسر .این دیدگاه به هر ششلی که تفسیر شود ،نشته
تازهای نسخبر به ایدههای پیشخین دربر ندارد و همانند دیگر نظریهها سخخعی در جمع ارادۀ

انسان و مشیر خداوند دارد.
همانطور که دیدیم نظریههای اخیر ،ایدههاییاند که برای تبیین همان نظا پیشخخین در
نظریۀ هشخخا بن حشم ارائه شخخدهاند و شخخواهد روایی آن ایدهها از این الگو و نظریهها نیز
حمایر میکند.
جمعبندی
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همانطور که دیدیم در بحث استطاعر دسرکم چهار نظریه از متشلمان کوفه مطرح شد
که جملگی بازبسختۀ متون مقدسخیاند که احتماال در اختیار آنان قرار داشتهاند .در نظریۀ
زراره ،استطاعر مساوق با تندرستی جسمی افراد و مقد بر فعل دانسته میشد .هشا بن
بودن وقر و امشانات ،ابزار
حشم استطاعر را جمع پنج امرا تندرستی ،رفع مانع ،فراهم ع
تحقق فعل و سخخبب وارد از بیرون میدانسخخر .در نظر او چهار جزء از این اجزاء پیش از
فعل و یشی که همان سخبب وارد باشخد ،حینالفعل محقق میشود و هنگامی که خداوند
سخخبب را پدید آورد ،فعل ضخخرورتا محقق میشخخود .با اینهمه ،زمانی مفهو اسخختطاعر
محقق میشخخود کخه هر پنج مورد پیشگفتخه عگرد هم آینخد .در واقع ،نظریخۀ مؤمن الطاق
دیدگاهی بین نظر هشخخا و زراره اسخخر .ایده او هرچند در قد نصسخختین همسخخو با زراره
ُ
مینماید و استطاعر را سالمتی و حتی قبل از فعل میداند ،اما مانند هشا سبب وارد از
بیرون نمشخیر خداوند) را در تعریف استطاعر داخل نمیکند .تفاوت دیدگاه او با زراره
نیز به آن برمیگشر که او تحقق خارجی فعل را منوط به مشیر االهی میدانسر.
هشخا بن سخالم نیز همچون مؤمن الطاق و زراره ،نظریۀ استطاعر را میپذیرد و آن را
قبل از فعل و به معنای تندرسخختی انسخخان میداند و افعال انسخخان را تحر مش خیر خداوند
میداند .با اینهمه ،تفاوت دیدگاههای انسخخانشخخناسخخانه هشخ ا
خامین با یک دیگر ،جایگاه و
جنس استطاعر را برای ایشان متفاوت میسازد .ابن سالم استطاعر را قوهای میداند که
به جسم انسان بازگشر میکندا چرا که حقیقر انسان در نظر او همین بدن اسر ،اما ابن
حشم بر اساس دیدگاهش دربارۀ انسان میبایسر آن را به روح برگرداند و نه جسما چرا که
او حقیقر انسان را روح میداند و تما قوای انسان را برای روح ترسیم میکند .هشا بن
حرول و ابومالک حضرمی نیز دیدگاههایی داشتند که بینابین این نظریهها دانسته شد.
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فاعور ،بیروت :دارالمعرفة.
 .22طوسی ،محمد بن حسن نشیخ طوسی) ن2423ق) ،اوعدة ،قم :چاپصانه ستاره قم.
 .25خخخخخخخخخخخخخخخخخ ن2433ق) ،تا ید االصقل ،تهران :انجمن حشمر و فلسفه ایران.
 .20علی بن طاهر بن ابی احمد الحسخین نسید مرتضی) ن2432ق)« ،جوابات المسألة الرازیة»
در اورسا ل اوشری اوارتضی ،قم :دارالقرآن الشریم.
 .24کشخی ،محمد بن عمر ن2430ق) ،إختیار معرفة اورجال (رجال اوکشری) ،تاخحیح :حسن
ماطفوی ،مشهد :مؤسسه نشر دانشگاه مشهد.
 .22کلینی ،محمد بن یعقوب ن2433ق) ،اصررقل کافی ،محقق /ماخخحح :علی اکبر غفاری و
محمد آخوندی تهران :دارالشتب اإلسالمیة.
 .21مجلسی ،محمد باقر ن2430ق) ،بحار االنقار ،بیروت :دار االحیاء التراث العربی.
 .23محمد بن محمد بن نعمان نشخیخ مفید) ن2424ق) ،تصحیا االعتقادات االمامیة ،بیروت:
المؤتمر العالمی للشیخ المفید.

 .28محمدی ،بشیر ن2420ق ،)2030 /م ند زرارة ابن اعین ،قم :موسسة النشر االسالمی.
 .20ناشخخی اکبر ،عبدالله بن محمد ن ،)2081م ررا ل االمامة ،قم :مرکز مطالعات و تحقیقات
ادیان و مذاهب.
 .53ناخیرالدین طوسخی ،محمد بن محمد نخواجه ناخیرالدین طوسی) ن ،)2020ت خیص ،به
اهتما عبدالله نورانی ،تهران :موسسه مطالعات اسالمی دانشگاه مک گیل ،شعبه تهران.
 .52بصخاری ،محمخد بن اسخخماعیل،ن2002م) ،خلق افعال العباد ،تحقیق و تقدیم :عبدالرحمن
عمیره،بیروت:دارالجیل.
 .55راغب اصخفهانی ،حسین بن محمد،ن2030ق)،اوافردات فی بریب اوقرآط ،تحقیق :محمد
سید کیالنی ،تهران :مشتبة المرتضو یه.
 .50قسخخم الشال فی مجمع البحوث االسخخالمیخه،ن ،)2030شرررا اواصررط حات اوکالمیه،
مشهد:مجمع البحوث االسالمیه.
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