
 
 

 
 
 

 کوفه یمدرسه کالم دراستطاعر  هینظر

 استطاعت  یهنظر

 کوفه یکالم هدر مدرس

 یکبر اقوام کرباسا 

 دهیچک
های کالمی جریانهاسر که انسان های اختیارسازع ترین مشصاهاستطاعر، از مهم

یش، دستی در تبیین و  معتقد به اختیارع آدمی، بر اساس چارچوب و نظا  فشری خو
د شان منشر این آموزه بودننگرش جبرگرایانه . اهل حدیث بر اساساندتوضیح آن داشته

، از همان اما. امامیان فشردندو در مقابل، معتزلیان به شدت بر اعتقاد به آن پای می
سو و آغاز بر اساس نظا  عدل االهی و در چارچوب حاکمیر مشیر خداوند از یک

. مجموعۀ کوشیدندپذیرش اراده و آزادی انسخان از سوی دیگر، در تبیین استطاعر 
دهد که در نظر اندیشمندان امامیه نصستین، استطاعر ناظر به تحقیقات نشخان می

االمرینع این شخد و طبعا  ایدۀ انحااریع امری بینمقا  تحقق فعل خارجی دانسخته می
با . توانسخر تبیینی درخور از تلقی امامیه در این بحث ارائه کندسخادگی میگروه، به

رغم  همه، در کوفۀ سدۀ دو  چند تبیین مصتلف از این بحث ارائه شد که جملگی بهاین
 .دیگر دارنداند، اختالفاتی نیز با یکمایۀ اصول با هم مشترفکه در جانآن

 هاکلیدواژه
 .الفعل، اراده، مشیر، فعلمدرسۀ کالمی کوفه، استطاعر قبل الفعل، استطاعر مع
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 مقدمه

را در  نینصسخخت یع هامتشلمان در سخخدهشخخناسخخی ی و انسخخانشخخناسخخنفس ۀمباحث پراکند
حداث  ۀمباحث مربوط به حوزتوان سامان داد که از این میان، های مصتلفی میحوزه  فعلاع

 .اندبسیار مهم مصتار بما هو موجودی  یفعل انسان قریحقو 
رد این موضوع نیز نشان میهای کالمیع اندیشخمندانع و شخنود گفر دهد که مسلمان گع

دهند که از . شواهد تاریصی نشان میاین بحث تا چه اندازه برای مسلمانان مهم بوده اسر
رشد  مسلماناناز  یگروهای در نهن و ضمیر انگاره ،های ظهور اسال همان آغازین سال

. سرمتوجه خود او تنها میطور مستقبه آدمیافعال  ریمسئولو رسوخ کرد که بر مبنای آن 
ر و تلقی تقریآمد که  دیپد یاانهیجبرگراهای با گرایشقابل تدر  شخختریب ایخده و انگخاره نیا

هر چه خداوند  ،جمعی از جبریه . به گماننددادیقضا و قدر االهی ارائه مآموزۀ از ای ویژه
را  آن ،لق کرده اسر و هرچه خداوند خلق کرده باشدخ زیآن را ن ،و قضا کرده باشد ریتقد

وق مصل ،افعال عباد ۀپس هم ،خداوند اسر ریتحر تقدنیز . افعال انسان اراده کرده اسر
 نیا مقابلع  در .( 224 :2002 ،یبصارن ابدییبه انسان نسبر م یصخورت مجازخداوند اسخر و به

کید بر عدل االهی  معتزلیان ،شردیرو  کندیعدل خداوند اقتضا م بر این باور بودند کهبا تأ
. وجود استطاعر و قدرتع استطاعر داشته باشد ،شودکه از او صادر می یانسان در افعال

ف سخبب م  سرکه از او  یحیو قبا یانسخان مصتار باشد و معاص شخدیانجا  فعل در مشلَّ
 .(248-243: 2082عبدالجبار،  یقاضن نسبر داده نشود وندبه خدا زندیم

های اختیارسازع ترین پایهمهم ،«اراده»و محاول آن « اسختطاعر» ،به گمان این گروه
ل انجا  فع قدرتع  شود کهزعم معتزلیان زمانی انسان آزاد و مصتار دانسته می . بهاندانسخان

هو  مف نیامعتزله از . او رقم خورده باشد ریداشخته و افعالش مسبوق به خواسر و مش را
-550: 2433 ی،اشخخعرن کردندمی ادی 1«اسخختطاعر»( با عنوان یا ترف فعل انجا  یا قوه یین=توانا

                                                        
 ،با آن شخود و انسانمی ریپذامشان با وجود آن فعل اسخر که یزیوجود چ یمعنا به اسختطاعر ،اهل لغر نی. ب1

که در  شخخده اسخخرا چرا یتلق از قدرت اخص اسخختطاعر معنا نیا . درآوردیدسخخر مرا به انجا  فعل ییتوانا
ر و بسخخت نهیزم ،فعل، تاخخور فعل دناانجا  د یفاعل برا ییشخخرط اسخخر: توانا ویژگیچهار وجود اسخختطاعر 

اسخختطاعر هم  ،در مقا  اصخخطالح اما «(.طوع»مادۀ  ،250ق: 2030راغب، ن فعل و ابزار انجا  فعل ۀرندیپذ
 ،هدبصوا چون معنا آمده که فاعل نیدر دانش کال  بد اسخختطاعر ای . قدرتکار رفته اسخخردر فقه و هم کال  به

 الشال  سخخمق برای آگاهی از مواضخخع مصتلف، نک:بر گرداند ن یانجا  فعل رو از ،نصواهد دهد و چون انجا 
 «(.استطاعة»مادۀ  ،53: 2030، هیاالسالم البحوث مجمع یف
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 زهیچ گروهی جواقع،  البته، تنها معتزلیان به انگارۀ اسخختطاعر باور نداشخختند و در(. 545
 ،حال. با این( 00: 0، ج2435حز ، نابن دندنبواز ازارقه منشر اسخختطاعر انسخخان  هیو گرو یههمجا 

ستطاعر ا رع یماه یستیچ بارۀکه در یجدا از اختالف. پایان داستان نبود استطاعر پذیرش
ات اختالفثع فعل نیز بحث از جایگاه اسختطاعرع بشری در احدا ،درگرفرمتشلمان  انیم

 . صریبرانگ ینید شمندانیاند نیب قابل توجهی
 ۀندکننیکه تأم شددانسته میدر انسان  یاتی/خاوصریهمان خاخوص «اسختطاعر»

های فشری جریانهرچند . ساخرمیممشن  او بوده و صخدور فعل از انسان را «ریفاعل»
 ردمانکه م اسر یهاال یموهبت ،بودند که این توانایی و نیروداستان عمدتا  در این نشته هم

 ۀنقط ،موهبر نیا یارزان ۀهنگام همه،با این شخخوندامیبر انجا  فعل قادر  آنۀ به واسخخط
ه این باز انجا  فعل  پیش ،فاعلع قادرع مصتار ایکه آ بودمسلمان  شمندانیانددیگر  اختالفع 
برای نمونه، نک: ن  شوددر هنگا  انجا  فعل به قدرت متاخف می ایاسخر و  متاخف وصخف

 .  (502-502، 238، 30-35، 40-45 :2433 ی،اشعر
نقش اسخختطاعر در تحقق فعل انسخخانی  ها درگونی ایدهگونه ،تر از این اختالفاتمهم

و مباحث مربوط به  اریجبر و اخت ۀدر حوزاسالمی  شخمندانیمواضخع اند بود یعیطب. بود
ر د دیو توح یافعال دیدر توح شانیا یهادگاهیهمچنین د ،خداوند ریو اراده و تقد ریّ مشخ

و  ردهکفعل فراهم  اسخختطاعرع فاعلع  باب در شخخانیا دیدگاهبا  تنگاتنگیارتباط  ،ریخالق
 .های مصتلفی را میان متشلمان به ارمغان آورده باشدنظریه

 معتقد بودند خداوند برای هر فعل ،اهل حدیث و عمدتا  جبرگرایاناشاره شد که جریان 
کند و آفریند که او را شایسته انجا  آن فعل خاص میقدرتی در انسخان می ،در زمان خود

. از (200: 2433 ی،اشعرن کندواقع انسخان، آن فعل را با قدرت و استطاعر خویش کسب می در
 .کردمع الفعل، نیز ارتباط تنگاتنگی با جبر پیدا می رو، ایدۀ استطاعرهمین

 او را مسخختطیع آفریده ،معتزلیان معتقد بودند خداوند از آغاز خلقر انسخخان ،در مقابل

افعال خود را بر اسخخاس این نیروی خدادای  ،و انسخخان تخا پخایخان عمر خویش( 550همخان: ن
 رونیو از ا اسخخر حاصخخل از فعل یشپ معنا بود که اسخختطاعر ینپندار بد ینا. آفریندمی

 ای برای انساناستطاعر صفر یا قوه ،در نگاه این جماعر. اعمالش اسر مسئول ،انسان
ها اعضاء و جوارح سالم خویش را برای افعال انسان ،شخد که به واسطۀ آن قوهقلمداد می

 .  (503-550نهمان:  گرفتنداختیاری خویش به کار می



ت
ل بی

م اه
ک 

مه 
صلنا

و ف
د

 
ماره

ش
 ۲

ان 
مست

و ز
ییز 

،  پا
 

49
31

  

 

 

۲3 

از همان آغاز در میان امامیۀ عاخخر حضخخور هم مطرح بودا هرچند نه  امااین داسخختان 
بلشه چونان یک بحث اسختطرادی و غیر اصیل که  ،عنوان یک بحث اصخولی و اصخالیبه

ا اختیار ی ،. این ادعا از آن روسر که در تفشر امامیهامامیه داشر ای غیر از اندیشۀسامانه
شخخدا دیدگاهی که نافی جبرع تبیین می« ینمراأل ینب مری أ»بر پخایخۀ نظریۀ  ،اجبخار انسخخان

َع ُمفّوضخخه بود و رسخخالر اسخخاسخخی آن ارائۀ الگویی برای جمع ارادۀ  ،جبرگرایان و تفوی
. روشن اسر حوزۀ طرح مباحثی چون اراده و مشیر شدمیخداوند و ارادۀ انسان دانسته 

اسخاسا   ،که بحث از اسختطاعر در میان امامیه حال آن ،مقا  اراده اسخر ،و جبر و اختیار
ننک:  ناظر به مقا  تحقق فعل بوده و ارتباطی به مقا  اراده انسخان و قدرت او نداشخته اسخر

 .(5ح ،212: 2، ج2433کلینی، 
گیری امامیه را موضع ،اما به هر حال، طبیعی بود که طرح این مسئله در جامعۀ علمی

د که داندر قبال خویش بطلبد. نیم نگاهی به روایات امامیه، استطاعر را همه شرایطی می
بخایخد برای فخاعخل مصتخار فراهم گردد تا بتواند فعلی را انجا  و یا ترف کند. از آن سخخو بر 

یۀ آن زمانه نیز بایسخخته بود بر پایه چارچوب تفشر امامیه در چگونگی تحقق متشلمان امام
ردازی پفعل، تبیین و توضخخیحی درخور از دیدگاه امامیه در این موضخخوع ارائه کرده و نظریه

 .کنند
مسخخئله و پرسخخش اصخخلی در بحث اسخختطاعر این بود که آیا تحقق بیرونی و خارجیع 

مورد قبول  ،امری متعّین اسخخر یخا نامتعّین  تعّینع اراده ،او بخه وزان ارادۀ ،اعمخالع انسخخان
 ها را برای انسان تقدیرای از ارادهتر مجموعهکه اگر خداوند از پیش گرایان نبود، چرااختیار

. از سویی، اگر اراده امری نامتعین جایی برای آزادی انسان باقی نصواهد ماند ،کرده باشخد
گاه پرسش اساسی آن خواهد بود آن ،اراده خویش را تحقق بصشد ،بوده و قرار باشد مرید

چه موطن نفس که عالم تقدیر باشد و چه موطن خارج که عالم تشوین  -که در مقا  بیرون 
هایی برای این داستان نیاز اسر  و در ادامه جایگاه ارادۀ خداوند در این به چه چیز -باشد 

 تحقق چگونه قابل ترسیم خواهد بود 
َع نهی گونهبر متشلم امخامی الز  بود اسخختطاعر را به ای تعریف کند که در دا ع تفوی

به  منوط که تحقق فعل یتما  قدرت»استطاعر به  تبیینکه  چرا شده از سوی شارع نیافتدا
این معنا از سخخوی شخخارع مطرود  ،و البته نداشخخر یدر پ یَجز تفو ییمعنا «آن اسخخر

معطوف به این  ،هر تعریف دیگری از استطاعر ،از آن سو .( . 020و 025: 2008صخدوق،  نشخیخ بود
عقیده بود که چه ارتباطی میان فعل مصتارانۀ انسخخان و ارادۀ االهی وجود دارد  به هر حال 
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ان پس گویی انس ،نباشخد« که تحقق فعل منوط به آن اسخر یتما  قدرت»اگر اسختطاعر 
اما در نگاه امامیان انسخخان المحاله ا مصتخار نیسخخر و نقشخخی در تحقق اعمخالش ندارد

. به دسر او نبود ،شد که تحققع همه عواملع افعالش در خارجدی مصتار دانسخته میموجو
فل که متش« امری بین االمرین»دادند نظریۀ به هر حال، الز  بود تا متشلمان امامیه نشان می

پاسخخخ گویی به ارتباط مشخخیر االهی با مشخخیر انسخخان اسخخر، تا چه اندازه در مفهو  
  آیا الز  اسر آن را در مفهو  استطاعر اخذ کنند و یا باید استطاعر استطاعر نقش دارد

 ای ترجمه کنند که امری بین االمرین خارج از معنای آن قرار گیرد گونهرا به
بحث از تقد  یا معیر اسخختطاعر  ،گا  دو  پس از تعریف و تبیین مفهو  اسخختطاعر 
فاد برخاسته از م ،اندیشمندان امامیه در کوفه گیری. در این بحث نیز موضخعالفعل بودمع

ن ای ،رسخخید و البتهروایاتی بود که در حوزۀ جبر و اختیار و اراده و مشخخیر به ایشخخان می
ود . طبیعی بتافربرمیفعل المعاستطاعر روایات هر دو نوع رویشرد را در تقد  و معیر 

های انسخخجا  و سخخازگاری با دیگر باور ،های این گروه از اندیشخخمندانپردازیدر نظریخه
 .مدنظر قرار گیرد -ویژه در بحث جبر و اختیار و توحید افعالی  به -اعتقادی امامیه 

های شخخمار قابل توجهی از نظریه ،االسررالمیین مقاالتباری! اشخخعری که در کتابش 
 ،گزارش کرده اسرگوناگون در موضوعات مصتلف در بین متشلمان امامی و غیر امامی را 

به موضوع استطاعر نیز توجهی ویژه داشته و بیش از چهار نظریه را تنها برای اندیشمندان 
ها را که از آنع کوشیم این نظریه. در ادامه، میامامیه در بحث اسختطاعر واگو کرده اسر

 .متشلمان عار حضور و کوفۀ سدۀ دو  اسر، بازخوانی و تبیین کنیم

 ۀ هشام بن حکمنظری

و در صورت  استطاعر پنج رکن داردبن حشم معتقد بود هشخا  بر اسخاس نقل اشخعری، 
فراهم  (0 ارفع مانع (5ا تندرستی (2: فرد مستطیع خواهد بود ،شخدن این پنج رکن جمع

انجا   یکه انسان را برا یرونسبب وارد از ب( 2ابزار تحقق فعل و  (4 ابودن وقر و امشانات
محقق اسر مفهو  استطاعر  یزمان ،. در نظر هشا (40-45: 2433، یناشخعر انگیزاندیمفعل بر

لر ع یاجزا ی چوناننقش ،موارد ینا یی. گوباشندشخده جمع  گفتهیشکه هر پنج مورد پ
 همان که یشیفعل و العلل قبل  ینکه چهار جزء از ا کنندیم یفاوقوع فعخل ا یبرا ،تخامخه

 فعل ،آمد یدرا پد که سخخبب یشخخود و هنگاممحقق می الفعل ینح ،باشخخد «سخخبب وارد»
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در نظا  اسر که فعل  یزیچ مجموع آنمعنا استطاعر  ین. در اشخودضخرورتا  محقق می
چهار عامل نصستین در  ،از این مجموعه. کندیم یدابا آن تحقق پتشوین و تحقق خارجی 

اختیار انسان اسر و ارادۀ انسان برای امشان تحققش کافی اسر و یک عامل آن که همان 
غیر اختیاری و خارج از شخخمول اراده انسخخان و به دسخخر خداوند  ،باشخخد« سخخبب وارد»

 بن حشم معنا و مفهو  امری بین االمرین را خوبی روشخن اسر که هشا . به(40نهمان:  اسخر
جمعی از  ،. گویی اسختطاعر در دید هشا در تبیین مفهو  اسختطاعر داخل کرده اسخر

مسختلز  نبود اسختطاعر انسان  ،مشخیر انسخان و مشخیر خداوند اسخر که نبود هر یک
اه آنگ ،بازبسختۀ مشیر خداوند و ارادۀ انسان باشد ،اما اگر مفهو  اسختطاعرا خواهد بود
 .که آن فعل تحقق خارجی یافته باشد انسان مستطیع بوده توان گفرزمانی می

ادانه الجبر ن=انسان آز ،بینیم تلقی و تبیین هشخا  بن حشم از اسختطاعرروشخنی میبه
دسخر کسخی نیسر( را در خود هضم کند( و التفویَ ن= سخلطنر خداوند بهعمل می

را مسخخاوق با قدرت و اختیار تر اشخخاره شخخد که معتزلیان اسخختطاعر . پیشکرده اسخخر
های اصلی اختیارسازع انسان تعریف شده بود یشی از پایه« استطاعر»که  دانستندا چرامی

و این بدین معناسخر که تما ع مقا ع تحقق فعل در اختیار انسخان اسرا چون صرفا  با ارادۀ 
تما   اماۀ هشا  اش را محقق و اجرا کند. در نظریتواند در خارج ارادهخویش به آسانی می

دو حوزۀ سخخلطنر جداگانه  ،. در این نظریهسخخلطنر به دسخخر انسخخان داده نشخخده اسخخر
آنچه مربوط به اراده انسان اسر و انسان در انجا  آن آزادی  ،: نصسرمشخاهده اسرقابل

ان تیار انسدر اخ« آلة االستطاعة»ای اسر که به تعبیر روایات، . این همان نقطهکامل دارد
به دومین حوزه سلطنر نیز وابسته  ،اما تحقق فعلا اسر تا زمینه اراده فعل او محقق شود

ناظر به همین بصش از سلطنر اسر که  ،در نظریۀ هشخا « سخبب وارد من الله. »اسخر
 .طلبدحوزه سلطنر انسان نیسر و اعطای خداوند را می ،نشان دهد تحقق فعل خارجی

اعتقاد هشخا  مبنی بر معیر اسختطاعر با فعل نیز ریشخه در همین تلقی از استطاعر 
تنها حین الفعل و با اعطای پروردگار محقق اسخخر و  ،دارد که معنای حقیقی اسخختطاعر

تنها آلة االستطاعة بوده  ،تر و در حوزه سخلطنر اراده انسخان امشان تحقق داشتهآنچه پیش
 .اسر

سو هم ،طرح و اندیشه هشا  بن حشم برای بیان مفهو  استطاعر نیک روشن اسر که
های بوده و کامال  در سخخایۀ داده و همخاهنخگ با ایده و تلقی امامیه در بحث جبر و اختیار

نقل کرده که آن  . هشا  بن حشم خود روایتی از اما  صادقوحیانی ششل گرفته اسر
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. شخخیخ صخخدوق این روایر را از پدر اندهحضخخرت، اسخختطاعر را به سخخه جزء تعریف کرد
نیل  اند که اما  صادقو ایشان از طریق مشایصش از هشا  بن حشم نقل کرده خویش

یال  آیۀ  بع
یهع سخا لا  رع

طاعا تا نع اسخْ
یرع ما جا اْلبا اسع حع ی النَّ لا هع عا

لَّ »...  :فرمودند( 03عمران، آیۀ سخورۀ آلن وا لع
مستطیع  ،مانعی نداشخته باشخد و زاد و توشخه هم داشخته باشخد ،تندرسخر باشخدهر کس 

 1«.اسر
عنوان مقدمۀ تشلیف توجه داریم که این روایر ناظر به اسخختطاعر در حج اسخخر و به

سبب وارد از بیرون( مطرح نرو نباید انتظار داشر که رکن آخر از همین ،بیان شخده اسر
به اسباب استطاعر اشاره  وایات دیگری در دسر اسر که ائمهر ،. با وجود اینشود
کند که آن حضرت در جواب از چیستی نقل می بن اسخباط از اما  رضا . علیاندکرده

اینشه راهش ( 2: شوداستطاعر بنده پس از چهار خالر حاصل می: استطاعر فرمودند
برای او سببی از . 4و اعضائش سالم باشد( 0 ادتندرسخر باش( 5 نعد  مانع(ا باز باشخد

در  خوانیم که اما  کاظمیا در نقلی دیگر از شخخیخ صخخدوق می 2برسخخد وندجانب خدا
هار که چ: آریا پس از این، فرمودند«آیا انسان مستطیع اسر » پاسخخ به این پرسش که
تندرسر بوده و اعضایش  ،: راهش باز بوده و مانعی در کار نباشدخالر در او جمع شد

. پس آن هنگا  که این سخخالم بخاشخخند و در نهایر نیز سخخببی از جانب پروردگار برسخخد
 3عبد مستطیع اسر. ،خاائص جمع شد

تنها پس از تحقق فعل، انسان از استطاعر خویش بر فعل  ،همه، در نظریۀ هشا  این با
 داند که. گویی در نظریۀ هشخخا ، آدمی تا پیش از تحقق فعل در خارج نمیشخخدباخبر می

اخخره از اما  . بنا به نقل کلینی، مردی از اهل باسخختطخاعخر انجخا  فعخل را دارد یا ندارد
توانی کاری انجا  می : آیادربارۀ اسختطاعر پرسید و ایشان در پاسخ فرمودند صخادق

 اما  صخخادق ا و: نهدهی که نبوده و زمینه تحقق نداشخخته اسخخر  مرد باخخری گفر
ا نه :مرد باخخری گفر  اسخخر توانی خود را بازداری از کاری که تحقق یافته: میندفرمود

                                                        
ةی  . »...1 لا احع را ادی وا ُه زا ْرُبُه لا ی سا ل  هع ُمصا نع

دا ی با  فع
یحا  حع  (.24، ح023: 2008صدوق،  شیخن «صا

اٍل یا ». 2 اخا عع خع
ْربا ْعدا أا ْبُد با یُع اْلعا طع تا ْربع  :سخْ ی السَّ لَّ ْسمع : أاْن یُشونا ُمصا یحا اْلجع حع  ،حع ارع وا یما اْلجا لع نا ا ،سا دی مع ارع بی وا با ُه سا هع لا

للَّ
لَّ  جا وا زَّ  (.3، ح048: 2008صدوق،  نشیخ« عا

ا فع 3
اُدنا قا رٍ  ی. اْعتع ْعفا ی ْبُن جا ُه ُموسخا الا ا قا ةع ما

اعا طا تع سخْ ُه أا  یلا قع  ینا حع االع طع  یُشوُن لا ْبُد ُمْستا اٍل:  یعا  اْلعا اا عع خع
ْربا ْعدا أا ْم با عا الا نا قا

ْربع  یُشونا أاْن  ی السخخَّ لَّ یُح : ُمصا مع  حع سخخْ لع  ،اْلجع حع  یما سخخا ارع وا نا ال ،اْلجا دی مع ارع بی وا با ُه سخخا هع لا
لَّ  لَّ جا وا زَّ ُهوا  ،عا هع فا ذع ْر ها مَّ ا تا نا إع

فا
طع   .(08 :2422 ،صدوق یعی نشیخُمْستا
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 .دانم: نمیکرد عرضهنگا  دارای استطاعر هستی  چه : پس تو ندفرمود صادق ما ا
آفرید و در آنها ابزار استطاعر نهاد را راستی خدا خلقی : بهددنبه او فرمو صخادق اما 

استطاعر باید  ،آنها هنگا  انجا  کار استطاعر دارند. کار را به آنها وانگذاشخر اما تما 
زیر سخخلطه و در  فعلیاگر . دهندفعل را انجا  میکه  زمانهمان  ،ار باشخخدهمراه انجا  ک

 ،کاری که نشخخده ،فعل اسخختطاعتی ندارند به آننسخخبر  انسخخان ،محقق نشخخدتسخخلط خدا 
او با  کلی در مُ کساسختطاعر آن هم محقق نشودا زیرا خداوند نیرومندتر از آن اسر که 

: اگر ندفرموداما   : پس مرد  در کار خود مجبورند گفخرمرد باخخری . طرف شخخوداو 
به  : پس کارشانمرد باخری گفر. مجبور بودند معذور بودند و گناه و عذابی بر آنها نبود

: خدا : پس چه وضعی دارند  فرمود. مرد باری گفر: نهندخودشان واگذار شده  فرمود
اهند کرد و ابزار کار را به آنها داده اسر و چون کار را انجا  دهند کاری خوچه که  داندمی

 1.نداآن دارای استطاعر آن کار همزمان بابه همراه انجا  کار و 
کند که فعل محقق بنا به آنچه در این روایر آمده اسر، استطاعر زمانی معنا پیدا می

که انسان برای انجا  آن فعل نشان از آن دارد  ،شخده اسر و اگر فعلی تحقق خارجی نیابد
. در این روایر از آنچه در حوزۀ سخلطنر ارادۀ انسان امشان تحقق مسختطیع نبوده اسخر

 .یاد شده اسر« آلة االستطاعة»تنها با  ،داشته
تنها معیر استطاعر با  ،همچنین اشخاره شد که تاویرگری هشا  از استطاعرع انسان

بینیم که از در باب استطاعر می . این نشته را در روایتی از اما  صادقتابدفعل را برمی
و « دهند استطاعر دارند آیا مردمان آن هنگا  که کاری انجا  می»ایشخان پرسخیده شخد 

ی استطاعته ب اندداشتهاستطاعر  ،زمانی که کار را انجا  دادند: ایشخان در پاسخخ فرمودند
گونه از عمل هیچ پیش انسخخان: برای ندسخخپس فرمود... و ها نهاده اسخخردر آنوند که خدا

 2.تندهسکردن مستطیع  فبلشه در صورت انجا  یا تر ،نه کم و نه زیاد نیسرا استطاعتی
                                                        

طع ..» .1 تا تاسخخْ ْم  یُع . أا ا لا لا مخا ْعمخا ْن أاْن تا وَّ : الا  یشا الا طع قخا تا تاسخخْ : فا الا هع  یُع . قخا
ْنتا : الا  یأاْن تا الا نا  قا ْد ُکو  ا قا مخَّ هُ عا الا لا قا : فا الا  . قا

بُ  هع أا
اللَّ ْبدع طع وعا تا ْنرا ُمسخخْ تای أا ما ْدرع  یعی : فا : الا أا الا بُ یقا ُه أا الا لا قا : فا الا هع . قا

اللَّ ْبدع  فع وعا
لا عا جا ْلقا  فا قا خا لا ها خا نَّ اللَّ ْم : رع  یهع

ةع 
اعا طا تع سخخْ ةا االع ْم  ،آلا ْض ُثمَّ لا و  لا  یفا ْم رع طع  ،یهع تا ُهْم ُمسخخْ ْعلا  یُعونا فا كا اْلفع لع

ُلوا نا عا ا فا نا ْعلع رع عا اْلفع ْعلع ما ْقرا اْلفع ْعلع وا ْلفع ْم  ،لع ا لا نا إع
فا

ُلوهُ  هع مُ  یفع  یْفعا ْم  ْلشخع طع  یُشوُنوالا تا ینا ُمسخخْ ُلواأاْن  یعع ْم  یْفعا ْعال  لا ُلوهُ فع ْن أاْن  یْفعا زا مع عا لَّ أا جا وا زَّ ها عا نَّ اللخَّ
ا

هُ ألع ادَّ هع  یفع  یضخخا ُمْلشع
رع دی أاحخا 

اخخْ الا اْلبا ْجُبورع ی. قخا اُنوا ما ْو کا : لا الا ْجُبوُرونا  قا اُس ما النخَّ ْعُذورع  ینا : فخا اُنوا ما لا ینا کا  رع
ضا وَّ فا : فا الا ْم . قا : الا  یهع الا . قا

 فع 
لا عا جا ْعال  فا ْنُهْم فع ما مع لع الا عا ا ُهْم قخا مخا : فا الا ْم قخا ا فا  یهع نا إع

ْعلع فا ةا اْلفع طع آلا تا ْعلع ُمسخخْ عا اْلفع اُنوا ما ُلوُه کا ین نکلینی، عا ، 2433یعع
 .(5، ح212: 2ج

ةع شخا ». 2
اعا طا تع سخْ نا االع ادع مع با ْلعع ْل لع طع  ءی یها اُنوا ُمْستا ْعلا کا ُلوا اْلفع عا ا فا نا ینا رع تع  یعع

ةع الَّ
اعا طا ْستع االع ُه فع  یبع

ا اللَّ ها لا عا میجا الا  . ُثمَّ ... هع قا
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 بن أعین و خاندان او نظریۀ زرارة

له بن عبدال ،عبید بن زرار  ،زرار  بن اعین، مقاالت االسالمیینبر اساس گزارش اشعری در 
جملگی اسختطاعرع انسان را در انجا   ،محمد بن حشیم و حمید بن رباح ،بشیر بن أعین

پذیرفته بودند، اما برخالف نظر هشا  معتقد بودند استطاعرع انسان قبل از فعلش افعالش 
اما  (503: 2433ک: اشعری، نن. این باور اگرچه با اعتقاد برخی از معتزلیان همسو بود محقق اسر

 طور که در روایر مرد باری از اما  صادق. همانمنافاتی هم با تفشر امامیه نداشخر
بمثابه آلة االسخختطاعة قابل پذیرش بود و تما  اختیار آن به  ،الفعل اسخختطاعر قبل ،دیدیم

 .انسان واگذار شده بود تا بدین وسیله انسان مرید باشد
اند با هدانستتحلیل این داستان که چرا زراره و همفشرانش استطاعر را پیش از فعل می

. او خود از اما  نمایدهایی که از او باقی مانده اسخخر ممشن میبررسخخی روایات و گزارش
: آیا رأی شما چنین اسر که هر آنچه خدا در کتابش به آن امر یا از پرسخیده اسر باقر

 1.آری: ندفرمود ما را هم به آن مستطیع ساخته اسر  و اما  ،کرده اسرآن نهی 
که زراره در این  افعال رخیندادن ب یاخداوند به بندگانش در انجا  دادن  یاوامر و نواه

 «تشلیف»واقع، معنای اصطالحی اسر که از آن با عنوان  کند، درروایر به آنها اشاره می
ف نظیر دانش کال  پیوند نزدیشی با مفاهیمی در از تشلیف ث. بحشودیاد می  ،عدل ،مشل 
 فکه تشلی . متشلماندارد عقاب و ثواب ،تفضل ،عوض ،استطاعر ،قبح و حسن ،لطف

تعریف « اسخخر و مشخخقر سخخصتی مسخختلز  آن دادن انجا  که امری طلب یا الزا »به  را
، از شخخرایط آن نیز (223: 2028طوسخخی،  ا533: 2432، بغدادی ا500: 22ج، 2082عبدالجبار،  نک: قاضخخین اندکرده

اند و اسختطاعرع فاعل نیز از جمله مباحثی اسر که در این سامانه از آن بحث بحث کرده
گفته و بسیاری دیگر از روایات که در . این تذکر از آن رو بود که در روایر پیششده اسر

استطاعر مقدمۀ تشلیف و عمل بر وفق  ،تشلیف با استطاعر مطرح شدهآن ارتباط مفهو  
 2.(باب االستطاعة :2008صدوق،  خینک: شنشده اسر  آن دانسته

                                                        
لع  یسا لا 

ْعلع قا ْبلا اْلفع ةع قا
اعا طا تع سخخْ نا االع ُه مع ثع  یلی لا

طع  یری وا الا کا تا انا ُمسخخْ ْركع کا ْعلع وا التَّ عا اْلفع ْن ما شع
: 2، ج2433نکلینی، « یعاوا لا

 .(0، ح215

أایرا ». 1 را ضا  أا فا را ا اْفتا هُ  ما ی اللَّ ا فع
ینا لا هع  عا ابع

تا انا  کع ها ا نا ما ا نا وا ْركع ما تا ینا لع یعع طع تا ا ُمسخخْ ینا لا ضا عا را ا اْفتا ما ینا لع یعع طع تا ا ُمسخخْ نا لا عا ْنُه جا ا ا عا انا ها
ْم  عا الا نا قا ْنُه فا  (.4ح ،043 :2008 ،شیخ صدوقن «عا

ص ، 2ج ،بحاراالنقار. همچنین در کتاب تقریبا  تمامی روایات این باب نشخخان از اسخختطاعر پیش از فعل دارد. 2
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استطاعر  ،رسخد نقطه عزیمر زراره و همراهان او در استطاعر قبل الفعلبه نظر می
معیخر  ،نگخاه زراره . چنخدان دور از واقع نصواهخد بود اگر بگوییم درفقهی بوده اسخخخر

در  اگر تما  ابزار استطاعرکه  شده اسرا چرادانسته میمساوق با جبر  ،استطاعر با فعل
روشخن اسر که خواهد آمد و  یشپ مقدوریرغ یفع تشل در مواردی ،انسخان نباشخد دسخر
دربارۀ  پرسش او از اما  صادق. محال اسرقبیح و خداوند  سوی از یکار ینچنانجا  

حالل  یبن اب یادزکند . کّشی در داستانی نقل میآیۀ حج، گواه خوبی بر این دریافر اسر
: زراره از استطاعر در آیۀ عرضه داشر ییگفر وگو یو ط یدرس خدمر اما  صادق

جا اْلبا  اسع حع ی النَّ لا هع عا
لَّ لا  یرع وا لع  رع

طاعا تا نع اسخْ
ب یهع ما ر یال  سخا فا ْن کا از شما ( 03سورۀ آل عمران، آیۀ ن وا ما

ؤال . سپس ساسر که زاد و راحله داشته باشد یکس یعمستط یداسؤال کرده و شما فرموده
اگر  یحت ،اسر یعمستط ،حج داشته باشد یضهفر یهر کس زاد و راحله برا یاکرده اسر آ

ی،  ی: بلیداد  فرمودهیاورجخا نحج بخه بینیم به اعتقاد در این روایر می( 504، ح243: 2430نکشخخّ
و اگر گفته شود زراره زمانی حشمع به وجوب حج صخحیح اسخر که انسخان مستطیع باشد 

جا وقر حج به یچه ،کس یچخواهد شد که ه ینا یشمعنا ،الفعل اسر یناستطاعر ح
 فعل باشخخد تا حشمع از قبل  ،ن اسخختطاعرتما  ارکا یداو معتقد بود با ،رواز همین. یاوردن

 .مّیسر شودشده و توان انجا  آن  یفعل ،وجوب
که به جبر نگراید به این فرضیه گرایش پیدا کرده که انسان قبل از در واقع، زراره برای این

ر ب اما این بدین معناسر که انسان توانایی و تمشنا انجا  فعل بر انجا  آن مستطیع اسر
تواند آن را به سخخامان برسخخاند و این معنا نفی تقدیر خداوند در انجا  هر فعلی دارد و می

. شاید بتوان ادعا کرد زراره نتوانسته بین مشیر عا  خداوند و اراده نقطۀ فعل انسخان اسر
تواند یاما این به معنای عد  اعتقاد او به مشخخیر عا  خداوند هم نما انسخخان جمع کنخد

 .باشد
 تعریف اسخختطاعر به تندرسخختی و ،نشته دیگری که در نظریه این گروه برجسخخته اسخخر

                                                        
فرمودند:  اما  صخخادق ،برای نمونه. توان شخخمار قابل توجهی از این روایات را مشخخاهده کرد، می22تا  02

 یول ،سریهسر اما فاعل ن عیبسخا انسان مستط. چهمگر آنشه اسختطاعر داشخته باشخد سخریفاعل فعل ن ،بنده
از اما  صخخادق  یگرید ریدر روا. (20ح ،023 :2008 ،نشخخیخ صخدوق اسخخر عیمسخختط ،همواره انسخانع فاعل

جل  و عّز وند مگر آنشه استطاعر انجا  آن از خدا شودیاز بنده صخادر نم یفعل و حرکت چیه»:میخوانیم 
تبارف و تعالی پس از اسختطاعر واقع شده و اساسا   ونداز جانب خدا فیکه تشل سخرین نی. جز ااسخر دهیرسخ

 .(5ح ،042 همان:ن« باشد عیمشلف اسر که مستط یانجا  فعل یبرا یانسان زمان
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عنوان تواند به. گویی زراره و همفشران او از میخان تمخا  ارکخانی که میسخخالمخر اسخخر
. این تعریف (40: 2433ناشعری،  اندنظر قرار داده تنها سالمر را مد ،االستطاعة لحاظ شوند آلة

، اما همگی ایشان (550اشخعری، همان: ن انداز اسختطاعر را جمع زیادی از معتزلیان هم داشخته
. چندان روشخن نیسخخر که اند و اقتباس زراره از آنان ممشن نیسخرزیسختهپس از زراره می

را هم در نظر این گروه تنها منحاخر در سالمر جسم اسر یا سالمر روح  سخالمر مّد 
توان گفر منظور آن چیزی اسخخر که فعل به واسخخطه آن گیرد، اما هر چه باشخخد میمی بر

نقل کرده که آن حضخخرت نیل آیۀ  . او خود روایتی از اما  صخادقیابدقابلیر انجا  می
ُمونا  ُهْم سخخخالع ُجودع وا ی السخخا لا  رع

ْونا ْد کخاُنوا یخْدعا قخا : و ُهم انخدفرموده( 40، آیخۀ قلمسخخورۀ ن وا
این گفته، در واقع، ترجمٔه استطاعر به سالمتی و تندرستی  1.)43ین: مسند زرار  ابن اع(ُمستطیعون

با  باید به تقد  استطاعر ،طبیعی اسر چنین تلقی و دیدگاهی از استطاعر 2.انسان اسر
 .استطاعر قبل از فعل محقق خواهد بود ،ا زیرا با وجود سالمر جسممعتقد باشد ،فعل

 الطاق نظریۀ مؤمن

باور اسر که  ینهمانند زراره بر ا یزالطاق ن . مؤمنالطاق اسر مؤمن یدگاهد ،سخو  نظریۀ 
 یانسان برا یبعز  و ترغپنداشر او می( 40 :2433 اشعری،ن استطاعر قبل از فعل محقق اسر

و  کنداحساس استطاعر  یشکه فرد در درون خو یابدیصورت م یساسا  زمانفعل ا جا ان
کوشخش و تالشی برای انجا  فعل از سوی انسان انجا   ،تا چنین حالتی در انسخان نباشخد

 یراب ایاضافه یاشعرالطاق نیسخرا چرا که  این تما  دیدگاه و نظریۀ مؤمنا اما گیردنمی
 ۀ. به گفتکندیم یکهشخخا  نزدنظریۀ زراره جدا و به تلقی او را از  نظریۀدارد کخه  یخدگخاهد

 عیستطیان االستطاعة قبل الفعل وهی الّاحة وبها : »الطاق معتقد اسر مؤمن ی،اشخعر
 شاءیالفعل اال ان  یشون: ال یقولالطاق  یطانوکان شخ یعمسختط یحفشل صخح یعالمسختط

                                                        
کند، اما نباید از نظر دور داشخخر که نقل می اوتقحیداز  45ح ،04: 2جبحار االنقار، این روایر را مجلسخخی در . 1

خ این کتاب موجود  اوتقحیداین روایر تنها در دو نسخخصه از کتاب  شخخیخ صخخدوق آمده اسخخر و در دیگر ُنسخخا
ک: نبرای نمونه، ن این مضمون در روایات دیگری آمده اسر اما زراره در سلسله راویان آن نیسر ،. البتهنیسخر

 .(23و 0ح ،022 :2008 ،شیخ صدوق

از جمله  یدر باب مسخخائل از امخا  صخخادق ،ینعأاز خخانخدان  ،ینعأعبخدالملخک بن  یتیروا ین در. همچن2
ْلرا »: نویسندیحضخرت در جواب او مآن . کندیال مؤاسختطاعر سخ أا نَّ  سا إع

ْعلع فا ْلفع ةع لع
اعا طا ْستع نع االع

ُه عا كا اللَّ ما حع را
زَّ  ها عا ی اْلُقوَّ اللَّ هع ةا وا حَّ الا  ةا وا لا ُه اْلْ لا لا عا جا ْبدا وا قا اْلعا لا لَّ خا جا  (.3ح ،553 :2008 ،شیخ صدوقن «وا
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 ،دباش یعگرچه امشان دارد انسخان مستط ،الطاق مؤمن یه، به اعتقادپا ینابر ( 40همان: ن  «الّله
که اگر خواسخخر پروردگار محقق االهی اسخخرا  یرفعل منوط به مشخخ یاما تحقق خارج

 .باشدوجود داشته استطاعر هم  اگر یحت ،رخداد فعل محال اسر ،نباشد
که الطاق در این . مؤمننظر هشا  و زراره یناسر ب یدگاهیالطاق د نظر مؤمن واقع، در

اشد و تا قدرت نب یسراسخر و تا اسختطاعر نباشخد قدرت ن یعانسخان قبل از فعل مسختط
پخاره از گفتار زراره که  یننواسخخرا امخا در ابخا زراره هم ،وجود نصواهخد داشخخر یفیتشل
به فرد فعل شناخته انسخان اسخر که علر منحار  یگرد ،عربا وجود اسختطا»: گفرمی
بحث مشیر خداوند  هشا در مقابل  الطاق مؤمن ،از آن سو. کندینم یهمراه ،«شودمی

کند و مشخخیر خداوند را داخل در مفهو  اسخختطاعر دیگر جدا میو اسخختطاعر را از یک
نسان ا ،گرددمی انسان باز یرتا آن مقدار که به مش. به اعتقاد او، برای انجا  فعل داندنمی

این تما  مطلب ا اما خواهد بودمنتسخخب  اوفعل به  ،روینو از هم اسخخر یعکامال  مسخختط
ای به نا  مشیر خداوند الز  اسرا چرا نیسر، بلشه برای تحقق خارجی این فعل اضافه

 ریشبسا انسان م چه. تنهایی شرط کافی تحقق فعل نصواهد بودکه مشیر و اراده انسان به
واقع،  در. یابدینم یصخخورت فعل تحقق خارج یندر ایدا ننما یراما خداوند مشخخ ،کند

 کنندیابراز م یدهدو االطاق همین مسخئله اسر که هر  نقطه نزدیشی نظریه هشخا  و مؤمن
نیز با  یادینبن یتفاوت، این وجود الفعل باشخدا با یناز جانب خداوند ح یسخبب وارد یدبا

 استطاعرمفهو   وندخدا یهشخا  معتقد بود تا قبل از سخبب وارده از سو ادنداردیگر یک
جزء علر  حشمع  از جانب خداوند و سبب وارده یسردر کار ن محقق نشخده و اسختطاعتی

انسان  ،خداوند یرقبل از مش بود که تقدمع -همچون زراره  -الطاق  تامه را داردا اما مؤمن
 . رمتوقف اس نیزخداوند  یربر مش ،انسان یرا از مشجد ،اما تحقق فعل ،اسر یعمستط

 ریمشنصسر : دارد یبه دو عامل بستگ یفعل خارج بودالطاق معتقد  مؤمن در واقع،
، یعنی با وجود آن انسان اسراسختطاعر  یمعنا ۀکنند ینمأمن انسخان که قبل از فعل و ت

 یا براام ،با استطاعر انسان ندارد یمتعال که ارتباط وندخدا یرمشمستطیع اسر و دو  
 .اسر یفعل ضرور یتحقق خارج

اند، شواهدی که در کتب روایی ناظر به تحقق استطاعر قبل از فعل توان از، میباری
ز وجود یاتی نیاما روادر تقد  استطاعر بهره گرفر، الطاق  مؤمن یدگاهددر تأیید و پذیرش 

حمز  . برای نمونه الطاق منعشس شده اسر استطاعر مؤمن که در آنها تما  نظریۀ دندار
 و تعالی به فتبار وندخدا معتقد راستی  هبعرضه داشر که  به اما  صخادق بن حمران
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 مچنین. هبرنیایند ۀ آنعهد آنها را دستوری نداده که از استطاعر نشرده وبندگان تشلیف بی
: فرمود اما  ا ووندمگر به اراده و مشخخیر و قضخخاء و قدر خدا انجا  ندهند فعلیمرد  

 1.«که من و پدرانم برآنیم ونداین اسر همان دین خدا»
که  واقع، ارتباط تنگاتنگی با نظریۀ امری بین االمرین داردا چرا الطاق، در رویشرد مؤمن

ارادۀ  بین مشیر و ،ن استطاعر اوعنواکند تا پس از احراز تندرستی انسان بهاو تالش می
ما بسا این رویشرد دریافتی از آیۀ شریفه . چهانسان و مشیر و اراده پروردگار جمع کند وا

هُ  ْن یشخاءا اللَّ الَّ أا  رع
نا ُُ شخا باشد که نشان از اثبات مشیر برای ( 03ا سخورۀ دهر، آیه50سخورۀ تشویر، آیۀ ن تا
 ،. آنچه در این آیه مورد مشخخیر خداوند قرار گرفتهخداوند داردواسخخطه مشخخیر مرد  به

 و به این وسیله هم بر مشیر و استطاعر مرد  اسر که آن را حقیقتا  به اعطای خداوند دارا
 ،اندا چرا که مالک حقیقی قدرت و اسخختطاعرع بندگانفعخل و هم بر ترف آن توانخا شخخده

 ،ر این قدرت حدوثا  و بقائا  به تملیک خداوند اسرخداوند اسر و چون مالشیر انسان ب
رو، ممشن اسخر انسخان نسبر به انجا  . از همینپس در طول مالشیر خداوند قرار دارد

فعلی اقدا  کند و به حسخب قدرت و اسختطاعر خویش آن را بصواهد اما مشیر خداوند 
 . واقع، فعلی رخ ندهد برخالف آن باشد و در

به  یاآ»: از جبر و تفویَ صخحبر شخد و اما  فرمودند اند در نزد اما  هشختمآورده
: یمید  گفتباش یروزو با آن در مصاصخمه پ یدندهم که در آن اختالف نشن یاد یشخما مطلب

با  شود و: خداوند به اجبار اطاعر نمیفرمودند حضرت. ییدبفرما دانیدیاگر به صالح م
. او به حال خود رها نشرده اسخخر یشو بندگان را در ملک خو. اشخخودنمی یرغلبه معاخخ

را بر آن قدرت  یشانو قادر اسخر بر آنچه ا یدهگردان کرا مال یشخانآنچه ابر اسخر  کمال
 دنشن ن را از آن باز ندارد و از آن منعیشاخدا ا ،طاعتش فرمان برنده . پس اگر بندگان بداده

گر ا و حائل شود یرو آن معاخ یشخانا یانهاگر بصواهد در م ،بپردازند یتشمعاخه و اگر ب
 یصخورت خداوند کس ین. در اجا آورندرا به یرشخود و آنها آن معاخبصواهد حائل نمی

 2.«داخل کرده باشد یررا در آن معا یشانکه ا یسرن
                                                        

ن  ». 1 ُه رع
كا اللَّ حخا لا ْم  ی... أاصخخْ ی لا الا عا كا وتا ارا با ها تا نَّ اللَّ ُقوُل رع فع أا ل  ا الا  یشا ادا ما با یُعونا اْلعع طع تا ْم  یسخخْ لا ْفُهْم وا ل  ا  یشا الَّ ما یُقونا یرع  طع

ُهْم الا  نَّ أا ُعونا وا نا شخخع  یئا  شخخا  یاخخْ ما هع وا
ادا ع اللَّ را إع  بع

الَّ  رع
كا لع

ْن نا هع مع تع
قا  یئا هع وا ائع

هع  ضخخا رع
دا قا الا وا ا دع قا ذا الا ها قا ذع  یُن : فا

هع الَّ
لا  یاللَّ ا عا نا  یهع أا

ائع  آبا  .(4، ح215: 2، ج2433نکلینی، « یوا

ال  ». 2 ا أاصخْ ذا ی ها یُشْم فع الا ُأْعطع ْرُتُموهُ  أا سا الَّ کا  رع
دا  یهع أاحا لا ُمونا عا اصع الا ُتصا یهع وا  فع

ُفونا لع ْصتا كا   الا تا لع
أایرا نا ْن را ا رع

الا فا . ُقْلنا نَّ  :قا رع
لع اْلعع  ْم یْهمع لا ٍة وا بخا لا غا  بع

ْم یْعصا لا اٍه وا ْکرا إع ْع بخع ْم یطا لَّ لا جخا وا زَّ ها عا ا اللخَّ ی ما لا ُر عا ادع ُهْم وا اْلقا شا لَّ ا ما ما ُك لع الع هع ُهوا اْلما ی ُمْلشع  فع
ادا با
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 هشام بن سالمنظریۀ 

 ،الطاق و زراره . او نیز همچون مؤمنهشا  بن سالم منسوب اسرنظریه و تلقی چهار  به 
ناشعری،  داندپذیرد و آن را قبل از فعل و به معنای تندرستی انسان مینظریۀ استطاعر را می

زحمر  بهخدا بندگان را : نقل کرده اسر که فرمودند . او خود از اما  صخادق(40: 2433
شان برای ای ااستطاعر رکه مگر این ،دهشرو ایشخان را از چیزی نهی ن نشردهفعلی تشلیف 

 یسرنپس بنده فراگیرنده و واگذارنده . کرده اسرایشان را امر و نهی  . سپساسر قرار داده
سخختطاعر متقد  که پیش از امر و نهی و پیش از فراگرفتن و واگذاشخختن و پیش از ا مگر با

 1.سرا ستردنگرفتن و گ
افعال انسخخان را تحر مشخخیر خداوند  ،هشخخا  بن سخخالم نیز همانند دیگر بزرگان قو 

 . هشا  از اما  صادقرسدداند با آن که این افعال از سر اختیار انسان به فعلیر میمی
 ،رندمرد  را بدانچه تاب و توان آن را ندا آن اسخخر کهتر از خدا کریم نقل کرده اسخخر که

حشم او چیزی باشخخد که  حوزۀ سخخلطنر واسخخر که در از آن و مقتدرتر  نمخایدتشلیف 
 2.او باشد ۀمصالف اراد

                                                        
نع  رع

عا  وا انع ا ما ْنها الا مع اّدا  وا ا صخخا ْنها ُه عا ْم یُشنع اللَّ هع لا تع
اعا طا اُد بع با را اْلعع ما نع اْئتا إع

یهع فا لا ُهْم عا را ْقدا اءا أاْن یُحو أا شخخا هع فا یتع ْعاخخع ما ُروا بع ما لا اْئتا
هُ  ینا یهع با ُهْم فع لا ْدخا ی أا ذع

یسا ُهوا الَّ لا ُلوُه فا عا فا ْم یُحْل وا ْن لا رع
لا وا عا كا فا لع

ینا نا با در  .(3، ح012: 2008صخخدوق،  نشخخیخ «ْم وا
ینا »دریخافخر کرد:  توان از کال  حضخخرت علیای دیگر این معنخا را مینمونخه نع یُر اْلُمْؤمع مع

رَّ أا ٍة ما اعا ما جا بع
ةع 

اْلُشوفا ُهْم بع تا  وا هع تاسخخْ
ْن ُدونع اللَّ ْ  مع هع أا

عا اللَّ ْ  ما یُع أا طع تا هع تاسخخْ
اللَّ  بع

ْم أا هع مع
ل  شا ُمتا  لع

الا قا رع فا
دا ی اْلقا  فع

ُمونا ییْصتااخخع ا طع ْم یْدرع ما لا ُع فا
ینا  نع یُر اْلُمْؤمع مع

الا أا قا یهع فا لا یُع فا یُردا عا طع تا هع تاسخخْ
اللَّ  بع

نَّكا ْمرا أا عا ْن زا  رع
نَّكا یرع ْمرع شخخا

ا
نا اأْل كا مع یسا لا نَّكا لا ْمرا أا عا ْن زا رع

ءی وا
تا  هع تاسخخْ

ْن ُدونع اللَّ نَّكا مع ْمرا أا عا ْن زا رع
هع وا ْلشع ی مع ُه فع عا یكی ما رع

نَّكا شخخا را أا مخْ عا ْد زا قخا یُع فا طع تا هع تاسخخْ
عا اللخَّ یرا ما عا دع ادَّ

قا یُع فا طع
لَّ فا  جخا زَّ وا هع عا

ْن ُدونع اللخَّ یخةا مع ُبوبع الا الرا قا یُع فا طع تا هع أاسخخْ
اللَّ ْل بع

ینا الا با نع یرا اْلُمْؤمع مع
الا یخا أا ا قخا ذا یرا ها ْو ُقْلرا غا نَّكا لا ا رع

ما أا
ك ْبُر ُعُنقا را  (.50، ح025: 2008صدوق،  نک: شیخن «لاضا

ی». 1 ْن شخا اُهْم عا ها الا نا ْعٍل وا  فع
ةا ادا ُکْلفا با ُه اْلعع لَّفا اللَّ ا کا تَّی ما ْبُد ٍء حا الا یُشوُن اْلعا اُهْم فا ها نا ُهْم وا را ما ةا ُثمَّ أا اعا طا ْستع ُهُم االع لا لا عا جا

ْبلا  قا ْركع وا التَّ ْخذع وا
ا
ْبلا اأْل قا ْهی وا النَّ ْمرع وا

ا
ْبلا اأْل ٍة قا ما د  قا ٍة ُمتا اعا طا تع اسخْ  بع

الَّ  رع
ارعکا  الا تا ذا  وا ط آخع سخْ اْلبا َع وا ْب صدوق،  یخنش« اْلقا

ْن ». همچنین شخیخ صخدوق نقل کرده اسخر که: (20، ح025: 2008 ی عا یسا نع اْبنع عع
ارع عا فَّ نع الاَّ

یدع عا لع اْبُن اْلوا
هع 

اللَّ ْبدع اعا با ْعُر أا مع الا سخخا ٍد قا الع
انا ْبنع خا یما لا ْن سخخُ ٍم عا الع ا ع ْبنع سخخا شخخا ْن هع مع عا شا ی ْبنع اْلحا لع ْبدع  عا نا اْلعا یُقوُل الا یُشوُن مع

الا با  َی وا ْب ْسط نقا اْلبا َع وا ْب ْلقا ٍة لع ما د  قا ٍة ُمتا اعا طا اْستع  بع
الَّ  رع

 (.53همان، حْسطی

ْن أاْن ». 2 ُ  مع ْکرا ُه أا ل فا اللخَّ ا الا  یشا اسا ما یُقونا النخَّ ْن أاْن  یطع زا مع عا ُه أا اللَّ ا الا  یفع  یُشونا وا هع ما انع
ْلطا یدسخخُ ، 2433 کلینی،ن« یرع

 .(24ح ،213: 2ج
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آن را به صخخحر و سخخالمتی  ،هشخخا  بن سخخالم اگر چه در مقا  تبیین و بیان اسخختطاعر
ها به جایگاه یا جنس اسخختطاعر باز اما نقطه تمایز آن با دیگر نظریه ،شخخناسخخانده اسخخر

. بر اسخاس گزارش اشعری، استطاعر در نظر هشا  بن سالم جسم اسر و حال گرددمی
طبیعی اسر که اختالف این نظریه را  ،روهمین از 1.آن که جسخم جزیی از مستطیع اسر

های متشلمان در باب حقیقر انسان در این . نظریهنیمسالم دنبال کشناسی ابندر انسخان
نهدا نظریه و نگاهی که انسخخان را تنها در همین دو نظریۀ کالن را پیشع رو می ،بازۀ زمانی

 دانسخخردید و دیدگاهی که انسخخان را مرّکب از روح و بدن میجسخخم و بدن محاخخور می

توان در دیدگاه هشخا  بن حشم و هشخا  بن سالم هم . این اختالف را می(050 :2433 اشخعری،،ن
ناظر به نظریۀ هشا  بن  ،سخالم در مسئلۀ استطاعریافر و دور از نهن نیسخر دیدگاه ابن

ای سخخالم اسخختطاعر را قوهطور که دیدیم ابن. همانحشم در حقیقر انسخخان بوده باشخخد
بر اساس دیدگاهش دربارۀ انسان  - داند که به جسم انسان بازگشر دارد، اما ابن حشممی

داند و بایسخر آن را به روح برگرداند و نه جسما چرا که او حقیقرع انسان را روح میمی -
. پرواضح اسر از جمله قوای (002و 12-13نهمان:  کندتما  قوای انسان را برای روح ترسیم می

. اید به روح باز گرددانسخخان قدرت و اسخختطاعر اسخخر که بر اسخخاس اعتقاد ابن حشم ب
همان: ن هشخا  بن سخالم معتقد اسخر حقیقر انسان همین جسم اسر ،برخالف ابن حشم

البته،  .اگر اسختطاعتی هسخر برای همین جسم قابل تاویر خواهد بود ،رواز همین( 050
عَ وهی ب». چه بسخخا جملۀ توان داشخخردریخافخر دیگری هم از گزارش اشخخعری می

کیدی بر این نشته باشخد که اسختطاعر به حوزۀ وجود انسان بار می« المسختطیع شود و تأ
جزء آالت  ،ابزار تحقق فعل و وقر و امشانات فراهم بودنع  ،رفع مانعامور بیرونی همچون 

اسر  الطاق واقع، واگویه و تعبیر دیگری از نظریۀ زراره و مؤمن . این دراستطاعر نیستند
طیع»معتقخد بودند کخه  حیٍح ُمسخختا ُشلا صخخا که آالت نظر از این بدین معنا که صخخرف« فا

 .مفهو  استطاعر محقق اسر ،همین که صحر وجود داشر ،استطاعر هسر یا خیر

 نظریۀ هشام بن حرول

هشا  بن حرول  ،. بر اساس گزارش اشعریای نیسرشدهابن حرول، شخصایر شناخته
                                                        

َُ با  یا هع وا  سمی ستطاعة جع اإل سالم اّن  بنع  شا ع هع  ن عا  یا شع وُح » .1  .(40: 2433، یناشعر« طیعستا الُم  ع
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شود و از دانسر که بدون آن فعل محقق نمیا مجموعه اسباب و عواملی میاسختطاعر ر
. این دیدگاه در تبیین مفهو  اسختطاعر، صحتی را که (40نهمان:  رو، مقد  بر فعل اسخراین

ل تر ساخته و تما  اسباب و عوامل موثر در تحقق فعهای تبیین بدان باور داشتند فربهنظریه
. در این صورت، اگر مشیر و ارادۀ خداوند را که هشا  معنا دانسخته اسر را داخل در این
باید  ،از اسباب و عوامل تحقق فعل بدانیم ،کردیاد می« سبب وارد من الله»از آن با عنوان 

بپذیریم که ایده به نظریۀ هشخا  بن حشم بسیار نزدیک اسر و اختالف آن تنها در تقد  و 
 .فعل خواهد بودمعّیر استطاعر با 

 نظریۀ اصحاب ابومالک حضرمی

مالک حضرمی نقل کرده که آنان نیز ضمن پذیرش ابی دیگری از همفشران اشعری دیدگاه
. در گزارش اشخخعری آمده اسخخر یاران (40نهمخان:  دانندآن را همراه با فعل می ،اسخختطاعر

  کاری اسخختطاعر آن را خواهد پنداشخختند که آدمی درسخخر در لحظۀ انجامالک میابی
 -در معیر اسخختطاعر با فعل  -. این نظریخه اگر چخه بخا نظریخۀ هشخخا  بن حشم یخافخر

و  الطاق این ایده با نظریۀ مؤمن ،سوسر، اما تشملۀ اشعری در تشمیل نظریه این گروههم
انسان مستطیع  ،کند در نظر اصحاب ابومالککه او اشخاره می تر اسخرا چرازراره همگا 

. این توصیف در یک نگاه یعنی نفی هسخر، اما نه به اسختطاعتی که در غیر خودش اسر
. این تلقی از استطاعر، به واقع، تفاوتی آالت و ادوات استطاعر و انحاار آن در انسان

در  استطاعر ،طور که گذشرالطاق نداردا چون همان با نظریۀ هشخا  بن سخالم و مؤمن
 .این دو نیز نفی آالت و ادوات استطاعر و انحاار آن در صحر دانسته شد

ای خواند تا با نظریۀ هشا  گونهتوان گزارش اشعری را بهالبته، در تحلیل دومی هم می
اث در احد ،خداوند با سببی بیرون از انسان ،. در ایده ابن حشمتر باشدبن حشم هماهنگ

ب اند که این اثر نه از طریق سببسا اصحاب ابومالک بر این باور بوده. چهاشرفعل نقش د
الک . گویی اصحاب ابومکندبلشه از طریق امشانات در اختیار من تحقق پیدا می ،بیرونی

نگرند که نه به مشخخیر مشخخیر خداوند را نیز در کنار دیگر اسخخباب درونی اسخختطاعر می
. در این صورت انسان مستطیع اسر، اما نه شخوده خود انسخان مربوط میبلشه ب ،انسخان

 . این دیدگاه به هر ششلی که تفسیر شود، نشتهواسطۀ استطاعتی که در غیر خودش اسربه
ها سخخعی در جمع ارادۀ های پیشخین دربر ندارد و همانند دیگر نظریهای نسخبر به ایدهتازه
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 .وند داردانسان و مشیر خدا
اند که برای تبیین همان نظا  پیشخخین در هاییایده ،های اخیرطور که دیدیم نظریههمان

ها نیز ها از این الگو و نظریهاند و شخخواهد روایی آن ایدهنظریۀ هشخخا  بن حشم ارائه شخخده
 .کندحمایر می

 بندیجمع

ار نظریه از متشلمان کوفه مطرح شد کم چهطور که دیدیم در بحث استطاعر دسرهمان
ظریۀ . در نانداند که احتماال  در اختیار آنان قرار داشتهکه جملگی بازبسختۀ متون مقدسخی

ا  بن . هششداستطاعر مساوق با تندرستی جسمی افراد و مقد  بر فعل دانسته می ،زراره
زار اب ،وقر و امشانات فراهم بودنع  ،عرفع مان ،تندرستی امراپنج حشم استطاعر را جمع 

از  اجزاء پیش نیچهار جزء از ا. در نظر او دانسخخرمی رونیتحقق فعل و سخخبب وارد از ب
 وندکه خدا یشود و هنگاممحقق می الفعلنیح ،که همان سخبب وارد باشخد یشیفعل و 
اسخختطاعر مفهو   یزمانهمه، . با اینشخخودضخخرورتا  محقق می فعل ،آورد دیرا پد سخخبب
الطاق  . در واقع، نظریخۀ مؤمنهم آینخد ردگع  گفتخهشیکخه هر پنج مورد پشخخود میمحقق 

هرچند در قد  نصسخختین همسخخو با زراره  ایده او. نظر هشخخا  و زراره اسخخر نیب یدگاهید
داند، اما مانند هشا  سبب وارد از ز فعل میُنماید و استطاعر را سالمتی و حتی قبل امی

. تفاوت دیدگاه او با زراره کندبیرون نمشخیر خداوند( را در تعریف استطاعر داخل نمی
 . دانسرمیاالهی  یرمنوط به مش را فعل یتحقق خارجگشر که او مینیز به آن بر

و آن را  ردیپذیاستطاعر را م یۀنظر ،الطاق و زراره همچون مؤمن زیهشخا  بن سخالم ن
 خداوند ریافعال انسخخان را تحر مشخخ و داندیانسخخان م یتندرسخخت یمعنا قبل از فعل و به

ین با یک دیگرهای انسخخانهمه، تفاوت دیدگاه. با اینداندیم جایگاه و  ،شخخناسخخانه هشخخاما
که  ددانیم یاسالم استطاعر را قوهابن . سازدجنس استطاعر را برای ایشان متفاوت می

ابن  اما ،که حقیقر انسان در نظر او همین بدن اسر ا چراکندیبه جسم انسان بازگشر م
که  آن را به روح برگرداند و نه جسما چرا سریبایدربارۀ انسان م دگاهشیحشم بر اساس د

 . هشا  بنکندیم میروح ترس یانسان را برا یو تما  قوا داندیانسان را روح م قریاو حق
 .دها دانسته شهایی داشتند که بینابین این نظریهحرول و ابومالک حضرمی نیز دیدگاه
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 نامهکتاب

 .کنگره شیخ مفید : قم ،االعتقادات ،(ق2422نشیخ صدوق( ن محمد بن علی ،ابن بابویه .2

 .  جامعه مدرسین: قم ،: هاشم حسینیماححمحقق /  ،اوتقحید (،ق2008ن خخخخخخخخخخخخخخخخخ .5
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