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Abstract 

The issue of istiṭā‘a, meaning  man’s ability to commit an act, has been raised to examine the relationship 

between man’s will and the Absolute Will of God. This issue has been raised among Muslims for a long time. 

The Imamites and their theologians have not been excluded from these issues either. In this regard, a range 

of theories of “free will”, “determinism” and “intermediate position” has been proposed both among all 

Muslims and in Imamite circles in a way that this issue can be considered a key to distinguishing the internal 

boundaries in Imamite theology. In this article, by reviewing the beliefs attributed to the companions of Imam 

Sādigh (P.B.U.H.) in the writings of theologians and historian of sects and comparing them with the narrations 

narrated by the Imamites themselves, we seek to identify the formulations that have been proposed by Imamite 

theologians in this regard. In this way, it can be understood that the “absolute freedom of will”, “the 

intermediate position” (amrun bayn al-‘amrayn), and a few approaches near to “determinism” have been 

supported among the Imamites. 
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 چکیده

مطلق خداوند مطرح شده است.  ۀانسان با اراد ۀاراد ۀرابط یبررس یتوان انسان در ارتکاب فعل، برا یمعناموضوع استطاعت به
ست. امام انیدر م ربازیموضوع از د نیا سلمانان مطرح بوده ا شان ن هیم سائل دور نبوده نیاز ا زیو متکلمان  یفیط بارهنیاند. درام

سلمانان و هم در حلقه تیکل انیهم در م انهیاراده، جبر و راه م یآزاد ات  یاز نظر ست، چندان که ا هیامام یهام شده ا  نیمطرح 
منسوب  دیبه عقا یمقاله با نگاه نیدانست. در ا یمتکلمان امام یدرون یهایزبندمر ییشناسا یبرا یدیکل توانیموضوع را م

شته صادق)ع( در نو صحاب امام  سنج نگارانهمتکلمان و فرق یهابه ا  یاند، در پنقل کرده هیکه خود امام یاتیها با رواآن دنیو 
 یکه آزاد افتیدر توانیرهگذر م نیاند. از امطرح کرده بارهنیدرا یکه متکلمان امام مییآیبرم ییهایبندشننناخت صننورت

 داشته است.  یقائالن هیامام انیدر م هیربه جب هیشب یاندک یهاشی( و گرانیاالمرنی)امر ب انهیراه م زیمطلق اراده و ن
 

صادق)ع(، : واژگان کليدي صحاب امام  صادق)ع(، ا ستطاعت، امام  شام ن،یاعزرارةبنا حکم، متکلمان بنمؤمن الطاق، ه
.یامام
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 بحث  ۀنيشيپ

شگاهی  ضاهای علمی و دان صادق)ع( در دورۀ اخیر در ف صحاب ائمه)ع( ازجمله امام  نظریات کالمی و فقهی ا
ست. پژوهش صادق)ع( نیز اندکهای انجامجذابیت پیدا کرده ا صر امام  شاهد شده دربارۀ نظریات متکلمان  ع اند. 

الی آرای معتزله، جبریه، جهمیه، در البه اسننت که دایرة المعارف بزرگ اسالالی  بر این مدعا، مقالۀ اسننتطاعت در 
شاره صر ا سوفان به آرای متکلمان امامی این ع شاعره و فیل ست. در مقالۀ ا شده ا ای گذرا کرده و وارد جزئیات بحث ن

باب  امامیه در همان دایرة المعارف نیز صرفًا به این موضوع اشاره شده است که متکلمان  نخستین، نظرات خاصی در
حکم بن( فقط نظریات هشام194تا  192) نشأة الفکر الفلسف  ف  االسیماند. علی سامی نشار در کتاب هقدر داشت

کیم حکم دانسته است. یوزف فان اس در کتاب بسیار مهم بناشتباه، زراره را نیز پیرو  هشام باره را بیان کرده و بهدراین
ستفاده کر و جا عه سی آن ا سیاههدهکه اینجا از ترجمۀ فار صرفًا  ای از عقاید و نظریات افراد ارائه کرده که البته ایم، 

شیعیان و خوارج  شیۀ مقالۀ نقش  ست و باید مبنای هر تحقیقی قرار گیرد. ویلفرد مادلونگ نیز در حا سیار باارزش ا ب
سالمی ) شام183تا  182در کالم ا صحاب را بهحکم را به بن( نظر ه سبی و نظر دیگر ا صیل ن اجمال بیان کرده  تف

شی متأخر، در کتاب  ست. در پژوه شیعا سبات فکری ت شده که تنوع گزارش90) نخستین  نا کید  ها ( بر این نکته تأ
 باره است که نیاز به پژوهش مستقل دارد.گرفتن گفتمان خاصی درایندر بحث استطاعت نشانگر شکل

 
 مقدمه

خود مشغول کرده است. اینکه  ها را بهکه از دیرباز اندیشهترین مباحث کالمی است بحث جبرواختیار از قدیمی
شواهد  ست. برخی  سفی و کالمی ا سائل مهم فل سان تا چه حد در رفتارهای خود آزادی اراده دارد تا امروز نیز از م ان

(. در 91جزیرۀ عربسننتان مطرح بوده اسننت )ناجی، دهد که این بحث حتی پیش از ظهور اسننالم در شننبهنشننان می
شد که فرد توان/ قدرت انجام هر کار را از کجا هارچوب این بحث در فضای اسالمی  متقدم، این موضوع مطرح میچ

 شد.به دست آورده است. از این موضوع به استطاعت یاد می
 

 . معناي لغوي و اصطالحی استطاعت1

شود. راغب شی یا محقق می( وجودداشتن  چیزی است که فعل از آن نا310گفتۀ راغب اصفهانی )استطاعت به
شننده را برای انسننان چیزی که تحقق فعل  اراده افزاید که اسننتطاعت نزد اهل تحقیق نامی اسننت برای آندر ادامه می

صورکردن فعل؛ ماده»سازد عملی می ست؛ ت صوص فاعل ا ست: نیرویی که مخ ای که پذیرندۀ تأثیر و آن چهار چیز ا
دهد که در صننورت تأمین (. راغب ادامه می)همان« آن تحقق فعل ابزاری الزم دارد فعل باشنند؛ ابزار انجام فعل، اگر

ها، مطلقًا عاجز و در صننورت وجود برخی و فقدان برخی دیگر، هر چهار شننر ، فرد مطلقًا مسننتطیب و با فقدان آن
ستطیب و بهبه ست. لحاظی م ست»لحاظی عاجز ا ستطاعت»( و )همان« و عاجزخواندنش اولٰی ا اخص از قدرت  ا
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ست سان می(. ابن)همان« ا صوص ان ستطاعت را مخ سان را درست داند و بهمنظور نیز ا کارگیری این لفظ برای غیران
 (.8/220داند )نمی

جام می کاری را ان که وقتی کسننی  حث بر سننر این بود  مان، ب جام در اصننطالح متکل نایی  ان هد، اواًل توا د
نیًا در چه زمانی به این توانایی/استطاعت دست یافته است؟ پاسخ پرسش نخست آن/استطاعت را از کجا آورده و ثا

باره بحثی نداشننت که این توانایی خدادادی اسننت. اما پرسننش دوم روشننن بود و در میان مسننلمانان کسننی دراین
ی، متکلمان تعبیر(. به96تا  92سنت، نک: ناشی، اختالفات بسیاری را در پی داشت )دربارۀ نظریات متکلمان اهل

کید میعمل انسان را کاماًل مستقل از خداوند نمی سان، توان )استطاعت( ارتکاب فعل را از دانستند و تأ کردند که ان
های مختلفی باره که این توان )استطاعت( در چه زمانی و چگونه به انسان داده شده بحثخداوند گرفته است و دراین

هایی که در باب ترین رسنناله(. این موضننوع در یکی از کهن32تا  3/26 حزم،نک: ابن (Wolfson, 622داشننتند 
سوب به ابوحنیفه نعمان صیة من سیده؛ یعنی و سف150تا  80ثابت )بنعقیده به ما ر سمتی، مطرح بنق( به یو خالد 

 شده است )نک: ادامۀ مقاله(.
 

 . دو نظریۀ اصلی در باب استطاعت2

اند: گفته در باب اسننتطاعت داده پیش  جمالی دو پاسننخ متفاوت به پرسننشمتکلمان مسننلمان در نگاهی کلی و ا
نظر (؛ توضننیآ آنکه به230دانند )اشننعری، گروه نخسننت که معتزله بودند به اجماع، اسننتطاعت را پیش از فعل می
یا همان توان دنیاآمدن انسننان، اسننتطاعت معتزله که مدافب آزادی اختیار و ارادۀ انسننان بودند، خداوند در آغاز به

دهد ارتکاب فعل را به او بخشیده است و انسان با کمک این استطاعت خدادادی همۀ کارها را به ارادۀ خود انجام می
 (.193)گذشته، 

ق( که جبرگرای افراطی بود و هیچ استطاعتی برای 128صفوان )بنجز جهمگروه دوم جبرگرایان )مَجّبره( بودند به
سان قائل نبود )ابن ضی، 3/22حزم، همان، ان شریف مرت سان گفتند: خداوند هم(، می181؛  زمان با نیت و ارادۀ ان

(. ابوالحسن 193؛ گذشته، 182بخشد )همان، برای ارتکاب هر فعل، توان ارتکاب آن فعل/استطاعت را به انسان می
نظر او نویسد که به( میهمانپرداز اصلی این گروه )محمد نجار، نظریهبنق( در توضیآ عقاید حسین324اشعری )

و یاری )الَعون( از خدای سننبحان در حین تحقق فعل و همراه آن حاد  »تواند مقدم بر فعل باشنند اسننتطاعت نمی
ستطاعت دو فعل رخ نمیمی ست و با یک ا ستطاعت همین ا ستشود و ا ستطاعتی ا شعری، « دهد و هر فعلی را ا )ا

صیة ابو283 سالۀ و سف(. همین عقیده در ر شاگردش یو سوب بنحنیفه که خطاب به  شته یا به او من َسمتی نو خالد 
که ونسینک نشان داده الف(. این رساله اگر هم از ابوحنیفه نباشد، چنان 69شده نیز آمده است )نک: ابوحنیفه، برگ 

 (.Wensinck, 187است متعلق به نیمۀ دوم قرن دوم هجری است )
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 ستطاعت. نظر متکلمان امامی در باب ا3

شتند، نظریات متفاوتی دربارۀ  شات کالمی دا ضوری پررنگ در مباحث و مناق متکلمان امامیه نیز که از دیرباز ح
توان ادعا کرد که موضننوع اسننتطاعت، میدانی اسننت که اند. با بررسننی این نظریات میاین موضننوع مطرح کرده

به نظریات متکلمان امامی عصننر امام صننادق)ع(  کند.های گوناگون کالم شننیعی را از هم جدا و متمایز میجناح
 پردازیم.دربارۀ این موضوع می

 . زراره و آل اعین1. 3
اعین از اصحاب امام باقر)ع( و امام صادق)ع( آن است که استطاعت عبارت است بنشده به زرارةنظر منسوب

اشعری در گزارش خود نتیجۀ این (. 43از صحت جسمانی )یعنی تندرستی شخص( و مقدم بر فعل است )اشعری، 
لحاظ جسمی سالم باشد، مستطیب و توانا به انجام کار است. جالب است که اشعری داند که هرکه بهسخن را آن می
اند )همان(. داند که همه از آل اعینُبکیر، برادرزادۀ زراره میبناعین و ُعبید، پسننر زراره و عبداللهبناین را نظر زرارة

شابه ای سین خیا  )م سلمان دیگری، ازجمله ابوالح شر80ن نظریه را متکلمان م ستانی، بن( و ب شهر ( 1/64معتمر )
 ای، پذیرش آزادی مطلق ارادۀ انسان است.اند. الزمۀ چنین عقیدهنیز مطرح کرده

جُّ »بینیم که زراره برای اثبات نظر خود از آیۀ در روایات نیز می اس  ح  ه  َعَلی النَّ
لَّ یاًل َول  َسب  َلْیه   ْسَتَطاَع إ  ؛ «اْلَبْیت  َمن  ا

کند (، استفاده می97برای خدا، حج آن خانه بر کسانی که قدرت رفتن به آن را داشته باشند واجب است )آل عمران: 
گونه بوده اسننت: در این آیه (. ظاهرًا اسننتدالل او این234، ش168؛ 229، ش166 اختیار  عرفة الرجال، )طوسننی،
بر حج، امری مربو  به بندگان و متوقف بر سالمت آنان است و ارادۀ الهی در آن لحاظ نشده است و اگر  استطاعت

سی واجب نمی شد حج هرگز بر ک ستطاعت بر عمل همراه با فعل با ستدالل 1/472شد )نک: فان اس، قرار بود ا (. ا
، فقیه و متکلم شیعی، هم این آیه را ابطال ق(460تا  385به این آیه در میان معتزله رواج داشته است. شیخ طوسی )

گوید: خداوند حج را بر مسننتطیب واجب کرده اسننت و کسننی که پیش از عمل حج شننمرد و میمذهب مجبره می
(. فخر رازی در توضیآ استدالل معتزله به 2/538 التبیان، شود )همو،استطاعت نداشته باشد، حج بر او واجب نمی

دانند؛ چون اگر استطاعت همراه فعل بود، له با استناد به این آیه، استطاعت را پیش از فعل میگوید که معتزاین آیه می
کسی که حج انجام نداده است مستطیب نبود )چون زمان استطاعتش فرا نرسیده( و دیگر مخاطب این آیه محسوب و 

زودی برداشننت (. به8/304 شنند و این به اتفاق امت، خالف مقصننود آیه اسننت )فخر رازی،حج بر وی واجب نمی
 دیگر راویان از این آیه را با برداشت زراره مقایسه خواهیم کرد.

ست )نجاشی،  سبت داده شده ا ستطاعت و جبر نیز به زراره ن ( که 134 الفهرست، ؛ طوسی،175کتابی دربارۀ ا
شته ست و اهل بغداد از آن اطالع ندا عمیر بوده و فقط یک ابیکتاب ابن(. راوی این اند )هماندر میان اهل ری بوده ا

معاویه ها، یزیدبن(. بر اساس گزارش660 اال ال ، روایت با مضمون و سند مشابه به ما رسیده است )نک: طوسی،
 اختیار  عرفة الرجال، نظر با زراره بوده اسننت )همو،ق( از دیگر متکلمان اصننحاب نیز در این باب هم148)پیش از 



  206                                           104 یاپیپ ۀ، شمار1، شماره دوم، سال پنجاه و جستارهایی در فلسفه و کالم هینشر 

ست )نک: (. ر236، ش170تا  169 شده ا شیعه نقل  ستطاعت از امامان  شت از ا وایاتی نیز در رد و تأیید این بردا
( که بیش از هرچیز نشننانگر نفوز زراره و اقبال شننیعیان کوفه به روی او اسننت. این 356تا  346، التوحید بابویه،ابن

و  به قضاوقدر در تفکر شیعی یافتههای مربو  دهد که برخی از اصحاب، این نظریه را خالف آموزهروایات نشان می
از مجموع این روایات  (.243، ش172تا  171 اختیار  عرفة الرجال، اند )طوسننی،مسننهله را با امام در میان گذاشننته

شود که موضب امام صادق)ع( دربارۀ این نظر منفی است. شاهدی نداریم که نشان دهد زراره نظر چنین برداشت می
شان میباره تغخود را دراین شواهد ن شد، بلکه برخی  ست؛ ازجمله ییر داده با دهد که زراره نظر خود را تغییر نداده ا

ستطاعت می صحاب دربارۀ ا ضا)ع( که حدود نیم قرن بعد از یکی از ا پرسد و نظر زراره در این باب روایتی از امام ر
 (.229، ش166شمرد )همان، را خطا می

شعری در این عقیده ظاهرًا در میان متکلما سن ا ست. ابوالح شته ا صادق)ع( طرفداران کمی ندا صحاب امام  ن  ا
سالم بنبکیر، هشامبنحکیم، عبداللهزراره، محمدبنبناعین، نظر عبیدبنگفتۀ خود، این را افزون بر زرارةگزارش پیش

سننالم بنین افراد، هشننام(. در میان ا43داند )اشننعری، رباح و شننیطان الطاق )مؤمن الطاق( میجوالیقی، حمیدبن
شان نقل کرده که جوالیقی که از سرشناس ترین متکلمان امامیه در دورۀ امامت امام صادق)ع( است، دو روایت از ای

(. اما اشعری دربارۀ مؤمن الطاق در 352 التوحید، بابویه،ها به تقدم استطاعت بر فعل تصریآ شده است )ابندر آن
کید گزارش پیش پذیرفت کند که مؤمن الطاق نظریۀ زراره در باب اسننتطاعت را با افزودن این قید میمیگفتۀ خود تأ

(. با تأمل در این قید در 43مشیت خداوند محقق نخواهد شد )الیکون الفعل إال ون یشاء الله( )اشعری، بی فعل، که
ست، می سمانی نی صحت ج ستطاعت چیزی جز  ضمن پذیرش اینکه ا انجام فعل را مقید به یابیم که مؤمن الطاق 

توان آن را تفویضننی دانسننت، تفاوت آشننکار دارد؛ یعنی داند و این با نظریۀ زراره که تقریبًا میخواسننت خداوند می
کید می کند که تحقق خارجی فعل مؤمن الطاق در عین پذیرش رابطۀ اسننتطاعت بر انجام فعل با ارادۀ آن در فرد تأ

ممکن است کسی استطاعت انجام عملی را داشته باشد، اما این کافی نیست و تا مربو  به مشیت الهی است؛ مثاًل 
شت  سر نخواهد زد. البته باید به این نکتۀ مهم توجه دا شیت خداوند به تحقق عمل تعلق نگیرد آن عمل از او  وقتی م

نه خود اسننتطاعت؛  افزاید، مربو  به تحقق خارجی و عملی فعل اسننت وکه قیدی که مؤمن الطاق به نظر زراره می
داند. اهمیت این نکته را برای تحقق خارجی فعل کافی نمییعنی او تعریف زراره از استطاعت را کاماًل پذیرفته اما آن 

 تر خواهد شد.حکم روشنبنبا توضیآ نظر هشام
صیر یحیی ست، ابوب ضمون نقل کرده ا صیت امامی دیگری که روایتی در تأیید این م سدیبنشخ سم ا ست  قا ا

(. البته ابوبصننیر را بیشننتر در خط راویان حدیث یا 344؛ مقایسننه کنید با: همان، 352، التوحیدبابویه، )نک: ابن
 محدثان متکلم باید نام آورد نه متکلمان.

 حکمبنهشام. 2. 3
شام ست ه ستطاعت پرداخته ا ضوع ا شیعه و حکم از بزرگبناز دیگر متکلمانی که به مو ترین متکلمان تاریخ 
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بلکه تاریخ اسالم است که در بسیاری از مسائل کالمی و طبیعی و فقهی، نظریات خاص خود را داشته است )برای 
 ای در باب استطاعت نوشته. هشام رساله(249تا  57اسعدی، ، 585تا  1/514ای از عقاید او نک: فان اس، سیاهه

شی،  ست )نجا شربنModarresi,267؛ 433ا ست معتمر، متکلم معتزلی، ردیه(. ظاهرًا ب شته ا ای بر این کتاب نو
 (.205ندیم، )ابن

ای پیچیده است. حکم دربارۀ استطاعت نظر منحصر به فردی دارد که در قیاس با نظریات رقیب، نظریهبنهشام
صننحت، رفب موانب )تخلیة الشننؤون(، مدت در »داند: چیز میحکم اسننتطاعت را پنجبنزارش اشننعری، هشننامبه گ

صورت ست که ابزار  بر  شود؛ مانند د ضافی[ وقت، ابزاری که فعل با آن انجام  سبب مؤثر ا ج ] ّ
سبب ُمَهی  ست و  زدن ا

یکون الفعل(، پس اگر این همه جمب شدند فعل شود )من اجله آید و برای آن است که فعل محقق میکه از بیرون می
شی از آن در حال فعل ایجاد می ست و بخ ستطاعت پیش از فعل موجود ا شی از ا ست، پس بخ شود که رخ داده ا

را  دهد و اگر این سبب موجود شد و خداوند آنپنداشت که فعل جز با سبب حاد  رخ نمیهمان سبب است و می
کند همین سننبب اسننت و دیگر عناصننر  خواهد شنند و آنچه فعل را ایجاب می حاد  سنناخت، قطعًا فعل محقق

(. بدین ترتیب اسننتطاعت بر انجام هر عمل، امری بسننیط 43تا  42)اشننعری، « کنداسننتطاعت آن را ایجاب نمی
ست؛ بلکه چند جزء دارد که برخی از آن صلینی سبب مهیج میترین  آنها پیش از فعل و ا شام آن را  امد، در نها که ه

سی بخواهد ظهر روز جمعه غذا بپزد، برای پختن حین فعل محقق می ست؛ مثاًل اگر ک سان ا شود و خارج از ارادۀ ان
غذا در روز جمعه باید فرد توانایی غذاپختن داشننته باشنند )صننحت(، روز جمعه برسنند )وقت(، ابزارهای الزم برای 

بزار(، همۀ موانب دیگر  پختن غذا برطرف شود )رفب موانب(. همۀ پختن غذا مانند آتش و ظرف و مواد را داشته باشد )ا
شپزی در روز جمعه الزم میاین امور به حوزۀ ارادۀ فرد مربو  می سی این کارها را بکند، شود؛ یعنی ارادۀ آ آورد که ک

خواهد شنند؛ چون گوید با تحقق همۀ این امور لزومًا در روز جمعه غذا پخته نحکم بپرسننیم میبناما اگر از هشننام
ممکن است مثاًل روز جمعه برسد و درحین پختن غذا ناگهان گاز قطب شود یا اجاق از کار بیفتد یا اتفاق دیگری افتد 

ریزی فرد باشنند. این یعنی تحقق فعل در خارج دو ُبعد دارد: ُبعد درونی که ارادۀ انجام فعل که خارج از اراده و برنامه
نظر تحقق آن برابر اسننت و بهکه امری خارج از ارادۀ فرد اسننت و احتمال تحقق با عدم در فاعل اسننت؛ ُبعد بیرونی 

سخنی می شرح، متوجه  سازد. با این  شام این ُبعد بیرونی را خداوند باید محقق  حرب، متکلم شویم که جعفربنه
سان از وجهی اختیاری و هشام می»بزرگ معتزلی از هشام نقل کرده است:  از وجهی دیگر اضطراری گفت: افعال ان

دهد، مگر جهت که رخ نمیو اکتساب کرده و اضطرار است ازاین جهت که اراده)اجباری( است. اختیار است ازاین
شود سبب ُمهّیج )برانگیزنده( برای آن عمل حاد   شعری، « آنکه  شی اکبر در 41تا  40)ا ست که نا ( و این همان ا

ست:  سبت داده ا صلی »کتاب خود به گروهی ن سبب ]علت ا سان بر فعلی که با ابزار ایجاد کرده قدرت دارد اما بر  ان
 (.96)ناشی، « تحقق فعل[ و ترک فعل قدرت ندارد

 قاالت دو قول دیگر، یعنی قول سننوم که قول ابومالک حضننرمی اسننت و قول چهارم منقول در همین بخش از 
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 (.183گ، حکم است )مادلونبننیز همان قول هشام اشعری االسی یین
یه، ؛ ابن1/160همین برداشننت از اسننتطاعت در روایتی از امام رضننا)ع( )کلینی،  ( و امام 348، التوحیدبابو

قاداتکاظم)ع( )همو،  مام  (38، االعت هادی)ع( آن را از ا مام  تأخر نیز ا نابب م قل شنننده اسنننت. در روایتی در م ن
(. در این روایات، منظور از اصننل  امر 5/22، االنواربحار ؛ مجلسننی، 451کند )طبرسننی، صننادق)ع( روایت می

شده و نظریهاالمرین که در روایات اهلبین کید  سیار تأ سوب میبیت)ع( بر آن ب شده، ای در برابر جبر و تفویض مح
االمرین نیز در روایات متعدد نقل شننده که ربط چندانی به همین دانسننته شننده اسننت. البته تقریر دیگری از امر بین

(. 47تا  46؛ مفید، 362تا  361، التوحیدبابویه، استطاعت ندارد و اساسًا خارج از موضوع بحث ما است )نک: ابن
شامباتوجه شد که چنین تقریری ابداع خود ه شاید بتوان مدعی  ستطاعت،  شت دوم از ا حکم بنبه فراوانی  این بردا

جا به امام نهایی همه بندیاند چندان که همچون صننورتههای بعد امامان شننیعه آن را تأیید کردبوده که در دوره
(. آنچه مستقیمًا 1/63؛ شهرستانی، 1/114، عیون اخبار الرضا)ع( بابویه،صادق)ع( نسبت داده شده است )نک: ابن

(؛ به گفتۀ شننیخ مفید 362، التوحیدبابویه، ؛ ابن1/160باره از آن حضننرت روایت شننده اسننت )نک: کلینی، دراین
حکم به امام صادق)ع( بن( مرسل و درنتیجه ضعیف است. البته هشام2/193 رآة العقول، ( و عالمه مجلسی )46)

کید می شیب کرده با نظریهکند که تالش میتأ سجمی برای ت شیعه)ع( منظومۀ کالمی من پردازی در پرتو  بیانات امامان 
(. این نکته از این روایت شیخ صدوق نیز 210تا  206؛ نک: مدرسی طباطبائی، 171تا  1/170پردازش کند )کلینی، 

شن شام»شود: می رو شده که ابوهذیل عالف به ه شر  که اگر بر حکم گفت: با تو مناظره میبنروایت  کنم به این 
صاف درنیامدی. با تو  شام گفت: با من به ان من غلبه کردی به مذهب تو درآیم وگر من غلبه کردم به مذهبم درآیی. ه

کنم به این شر  که اگر بر تو غلبه کردم به مذهبم درآیی وگر بر من غلبه کردی سراغ امام خویش روم ]و از ناظره میم
 (.43، االعتقاداتبابویه، )ابن« او سؤال کنم[

شعری ابومالک  سیاری پس از او پیدا کرد. در گزارش ا ضای فکری امامی، موافقان ب شام در درون ف این نظریۀ ه
حکم دربارۀ استطاعت مطرح کرده است. ابومالک در بسیاری از مسائل دیگر بنز نظری شبیه نظر هشامحضرمی نی

حکم بوده اسننت و در بنحکم نزدیک اسننت. بر اسنناس گزارش کلینی، او از اصننحاب هشننامبنکالمی نیز با هشننام
سهلهابینظر او با ابناختالف سر م شام نظر ابوعمیر بر  ؛ نک: 1/410مالک را تأیید کرد )کلینی، ای در باب امامت، ه
 (. 494، ش291، اختیار  عرفة الرجالطوسی، 

سل سندر میان ن شی در معرفی ح شهور 310تا  300موسی نوبختی )بنهای بعد، نجا سندۀ کتاب م فرق (، نوی
این زمینه نوشته است دهد که او کتابی در داند و گزارش میحکم در مسهلۀ استطاعت میبن، او را پیرو  هشامالشیعه

 المقاالت و الفرقعبدالله اشعری، نویسندۀ (. جالب اینجا است که سعدبن165تا  125؛ نک: اقبال، 63)نجاشی، 
شیعه که تحریر دیگری از کتاب  شامفرق ال ست از مخالفان خط فکری ه شامبنا سالم بنحکم بود و به خط فکری ه

( که شنناید بتوان چنین 357ای در باب اسننتطاعت دارد )نجاشننی، هجوالیقی و مؤمن الطاق گرایش داشننت، رسننال
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 را در نقد این نظریه نوشته است.برداشت کرد که آن 
یعقوب کلینی ، محمدبنآید این تقریر از اسننتطاعت را پسننندیدههای مهمی که به نظر میاز دیگر شننخصننیت

دهد و اساسًا روایات ای نشان میاستطاعت توجه ویژهبه این تقریر از کاف  است. او در کتاب  کاف گردآورندۀ کتاب 
 (.105تا  102؛ نک: رضائی، 162تا  1/160کند )نک: کلینی، مربو  به تقریر دیگر را نقل نمی

 . محدثان اهل كالم3. 3 
های کالمی را از درون روایات در کنار این دو گروه، گروهی از محدثان حضننور داشننتند که پاسننخ دغدغه

اند که (. برخی پژوهشگران معاصر نشان دادهModarresi, 146-150؛ 58تا  53جستند )نک: قوام کرباسی، می
به نظریۀ جبریه نزدیک اسننت )نک: خصننوص در امور تکوینی بیشننتر شننده از امام از طریق این گروه بهروایات نقل

ها (. در این روایات بر تقدم سعادت و شقاوت بر اعمال انسان100، ا ام صادق)ع( و تدوین عقاید جعفری پاکتچی،
بودن طینت افراد (، معلوم1/154ها )همان، (، تقدم خلقت خیر و شننر بر اعمال انسننان154تا  1/152)نک: کلینی، 

کید شده است. شاید روایات منقول از ائمه)ع( که در آن از پرداختن به 6تا  2/2)همان،  پیش از اعمالشان در دنیا ( تأ
 یابد.( در همین چهارچوب، معنا می344، التوحیدبابویه، کنند )نک: ابنموضوع استطاعت نهی می

ه  »ای که در بحث ما اهمیت دارد، آن چیزی اسننت که این گروه دربارۀ تفسننیر آیۀ نکته
لَّ جُّ اْلَبْیت  َول  اس  ح   َعَلی النَّ

یاًل  ب 
َلْیه  سننَ َتَطاَع إ  عقیده با او در باب اند. پیشننتر دیدیم که زراره و افراد هم( از امام نقل کرده97)آل عمران: « َمن  اسننْ

، 166، اختیار  عرفة الرجال کردند. از مقایسننۀ آنچه متکلمانی نظیر زراره )طوسننی،اسننتطاعت به این آیه اسننتناد می
شام234، ش168، 229ش ستطاعت در این 350تا  349 التوحید،بابویه، حکم )ابنبن( و ه ضیآ معنای ا ( در تو

سانی همچون عبدالرحمانآیه از امام)ع( نقل کرده شی، بناند، با آنچه ک سلم و ( و نیز محمدبن1/193سّیابه )عیا م
مان مانبنعبدالرح جاج )ه که همگی بیشح جالبی فقهی دارند، روایت کردهغۀ حدیثیاز هرچیز دغد (  تۀ  ند نک ا
شت می شت کالمی کردهبردا ست، متکلمان از آن بردا سان ا اند و شود: با اینکه الفاظ روایت منقول از امام تقریبًا یک

اهل حدیث برداشت صرفًا فقهی در باب استطاعت برای حج. جالب اینجا است که بر اساس روایتی وقتی برداشت 
ضه میزراره  ضرت بهاز این روایت به امام عر ضب میشود، ح گوید که گیرد و خود  زراره نیز میشدت در برابر آن مو

 (.234، ش168، اختیار  عرفة الرجال برداشتش از روایت خالف نظر امام بوده است )طوسی،
ست که ابوالحسن اشعری سیابه از محدثان کوفی ابنبرای توضیآ بیشتر این نکته افزودنی است که عبدالرحمان

اند، پیروان فرقۀ دوم سننیابیه»نویسنند: در گزارش خود دربارۀ اختالفات شننیعیان بر سننر مسننهلۀ صننفات الهی می
پندارند که قول صحیآ در این باب همان چیزی است کنند و میَسّیابه که در همۀ این معانی توقف میبنعبدالرحمان
«  کنندید سننخنش هرچه باشنند باشنند و در این باب نظری را تأیید نمیمحمد ]امام صننادق)ع([ بگوکه جعفربن

ای گوید که هر مسهلهق( نیز اهل کوفه بوده است. او خود می150تا  80مسلم ثقفی )حدود(. محمدبن36)اشعری، 
سیده آن را از امام میبه زهنش می سی،ر ست )طو سیده ا دیگر ( و از روایتی 276، ش184، اختیار  عرفة الرجال پر
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(. از بررسی 277، ش184کرده و او را با روی کاری نبوده است )همان، شود که در فقه فقط به نقل عمل میروشن می
حکم آنکه اهل حدیث اسننت، در درجۀ اول فقیه اسننت؛ شننود که او بهمسننلم روشننن میروایات منقول از محمدبن

ست؛ هرچند  شده علیههای کالمی نیز دارد. چند روایت نقلهرچند دغدغه شانگر نوعی توجه کالمی در او ا او نیز ن
ست )نک: ابن ضدکالمی از امام باقر)ع( ا ای که از (. از روایات کالمی455، التوحیدبابویه، خود از راویان روایات 

شن می ست او به جای مانده رو شات جاری در کوفه بوده ا سخ و نظر امام دربارۀ مناق شتر در پی یافتن پا و شود که بی
آنکه شخصًا اهل تأمل کالمی نیست، مسائلی را که بعدًا در زمان امام صادق)ع( در میان متکلمان رغم برای همین به

ست. با این همه در روایات نقل شته ا شد با امام در میان گذا سلم همشده علیه او، محمدبنکوفه مطرح  عقیده با م
ست )طوسی،  شده ا ستطاعت خوانده  سبتی به 282، ش188، یار  عرفة الرجالاختزراره در باب ا (. پذیرش چنین ن

شاید آنمحمدبن ست و  شوار ا سلم د سلم مانند زراره از فقیهان طراز اول گونه توضیآ داد که محمدبنرا بتوان این م م
صله گرفت، ویژه در مرحلۀ دوم حیات زراره که در آن از کالم فاشیعیان در کوفه بوده و این نزدیکی در فقه و حدیث، به

 باره بوده است.عقیده دانسته شوند و این صرفًا اجتهاد راوی دراینباعث شده که آنان در برخی مسائل هم
 

 گيرينتيجه

صادق)ع( از پررنگ ست. در این دوره، متکلمان امامی دربارۀ ترین دورهدوران امام  های تاریخ کالم امامی بوده ا
اند. یکی از کردهنظر خود را دربارۀ مسنننائل جاری کالمی آزادانه ابراز می پردازی ومسنننائل گوناگون کالمی نظریه

 مسائل مهم کالمی که در این دوره مطرح بود، مسهلۀ استطاعت است که پیوندی تنگاتنگ با آزادی ارادة بشر دارد.
سته میهای متکلمان امامی درایننظریه سیم کرد: نظریۀ زرارةبنباره را به دو د سیاری از متکلمان اعتوان تق ین و ب

سمانی و امری خدادادی در آغاز خلقت دیگر که دراین سالمت ج رف  ص  ستطاعت را  سخن وی را پذیرفتند و ا باره 
 و فعل انسان بود. بشر دانستند. نتیجۀ این نظریه، آزادی مطلق اراده

یا تالش میبننظریۀ دیگر متعلق به هشنننام مرین را در چهارچوبی نظری االکرد اصنننل  امر بینحکم بود که گو
ست که برخی از آن شکل از پنج جزء دان ستطاعت را مت ستا، ا ها پیش از ارتکاب فعل و برخی بگنجاند. او در این را

های بعدی متکلمان امامی نیز شننود. این نظریه با تأیید ائمه)ع( مواجه شنند و در نسننلدیگر در حین آن محقق می
 طرفدارانی داشت.

های کالمی از خود نشننان شنندند هرچند گاه دغدغهانی که در درجۀ اول محد  شننمرده میدر مقابل، کسنن
بیت)ع( خودداری از پرداختن به این دادند؛ از این موضوع فاصله گرفتند و گویا برداشت کلی آنان از روایات اهلمی

 موضوع بود. 
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