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  قرآني متكلمان در استطاعت كالمي هتبيين و نقد ادل
  
  

  1جعفر رحيمي  08/02/1393: تاريخ دريافت
    26/03/1393: تاريخ تأييد

  
  چكيده

 هالفعل و استطاعت پيش از فعل، براي اثبات نظري داران استطاعت مع هر كدام از طرف
اين مقاله با روش توصيفي ـ تحليلي و با استناد به آثار . اند خويش به قرآن استناد كرده
متكلمان . قرآني متكلمان مذاهب مختلف كالمي پرداخته است همتكلمان، به بررسي و نقد ادل

كه ظاهر در قدرت داشتن پيش از فعل  »عصاك أَلْقِ أَنْ«: هايي مانند معتزلي با استناد به آيه
اهل حديث و اشاعره با پذيرش تكليفِ مااليطاق و . قائل شدند  است، به استطاعت پيش از فعل

. الفعل را گردن نهادند ، استطاعت مع»معكُم لَخَرَجنا استَطَعنا لَوِ«: هايي مانند با استناد به آيه
در ميان متكلمان اماميه، . گر در پذيرش تكليف مااليطاقداستان است، م ماتريدي نيز با آنان هم

رسد، قرآن  به نظر مي. داراني داشته است الفعل طرف هردو قول استطاعت پيش از فعل و مع
مذكور ندارد و استناد متكلمان به قرآن، همراه با تأويل و  هكدام از دو نظري تصريحي به هيچ

  . تحميل نظريه بر آيات بوده است
  
  ن كليديواژگا

  .قرآني استطاعت، معتزله، اشاعره، شيعه، ماتريديه، اهل حديث هاستطاعت كالمي، ادل
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  مقدمه
كند و رفتارش تحت كنترل  انسان، آزادانه اراده مي. يكي از خصوصيات انسان، اختيار است

 دو. تعالي سخن به ميان آمده است حق هاوست؛ از سوي ديگر، در الهيات از عموم مشيت و اراد
مستقيم رفتارهاي افراد انسان قابل رصد است و دومي را در  همزبور كه اولي با مشاهد هگزار

. نخستين شد هتوان يافت، سبب ايجاد نزاعي كالمي بين متكلمان دور متون قرآني و حديثي مي
كه آيا قدرت ايجاد افعال، پيش از تحقق فعل به انسان اعطا شده يا در هنگام تحقق فعل  اين

استطاعت را به وجود  هكند، دو گرايش در مسئل كه خداوند قدرتِ بر فعل را ايجاد مياست 
استطاعت پيش از فعل را مستدل كرده و قائل  همعتزله و گروهي از عالمان اماميه، نظري. آوردند

در مقابلِ اين نظريه، گروهي ديگر از متكلمان از . شدند انسان پيش از انجام افعالش قادر است
اشاعره، ماتريديه، اهل حديث و بخشي از متكلمان اماميه، استطاعت : هاي گوناگوني مانند فرقه
متضادند ـ  همزبور ـ كه در حقيقت دو نظري ههر كدام از صاحبان دو نظري. الفعل را پذيرفتند مع

تمسك به قرآن از . بخشي به سخنان خويش، به آياتي از قرآن كريم استناد كردند براي حجيت
قرآن براي اخذ معارف ديني است و از سوي ديگر، خطر تأويل آيات  هگر جايگاه ويژ نشان سويي،

و تفسير به رأي را به دنبال داشته است، زيرا به لحاظ عقلي ممكن نيست قرآن كريم بر دو 
  . متضاد صحه بگذارد هنظري

مان بوده برانگيز و اختالفي ميان متكل دور، از مسائل چالش هاستطاعت از گذشت همسئل
اين سطور بررسي  هتا جايي كه نويسند. شود است، اما در دوران معاصر كمتر به آن توجه مي

قرآنيِ متكلمان در مسئله استطاعت صورت نگرفته و اين پژوهش، اولين  هكرده، پژوهشي در ادل
هاي نخستين پس از  البته در قرن. است  اي است كه با تفصيل به اين مسئله پرداخته مقاله

ها در اثر  نوشته شد، اما متأسفانه بسياري از آن» االستطاعه«هايي با عناوين  اسالم، كتاب
  . گذشت زمان از بين رفت

قرآني متكلمان مذاهب مختلف اسالمي گردآوري و استناد آنان به  هاين مقاله، ابتدا ادل در
اين  هنتيج. نقد و تحليل قرار داده شده است هآيات قرآني بررسي شده، سپس افكار آنان در بوت

بين دو  هچنين مقايس پژوهش، روشن شدن چگونگي تمسك به قرآن در ميان متكلمان و هم
  . ر مسئله استطاعت استمتضاد د هنظري
اي آفريد كه صاحب قدرت باشد و با آن قدرت  برخي بر اين باورند خداوند انسان را به گونه 

جمهور معتزله اين قول را گردن نهاده و قائل . اعطايي بتواند تمام افعال اختياري را انجام دهد
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ديگر كه اين قول را با برخي ). 217: 1971عبدالجبار،  قاضي(به استطاعت پيش از فعل شدند 
گير بودن قدرت الهي سخن گفته و قائل شدند  ديدند، از همه توحيد افعالي خداوند در تضاد مي

افعال انسان را به خدا  هاوست؛ بنابراين، هم هافعال انسان به دست خدا و با حول و قو ههم
مهور اشاعره، قول ج. نسبت داده و قائل شدند استطاعت انسان، تنها در زمان تحقق فعل است

داراني  دو قول طرف در بين متكلمان شيعي، هر). 216: ق1413آمِدي، (اخير را قائل شدند 
اند؛  را پذيرفته     الفعل  االسالم كليني استطاعت مع هحكم و ثق بن بزرگاني چون هشام. داشته است

. اند از فعل را قائل بودهاي مانند زراره و شيخ صدوق استطاعت پيش  در مقابل، متكلمان بلندپايه
  غالب تبديل هحيات كالم شيعه به نظري هرسد، استطاعت پيش از فعل در ادام به نظر مي
  .شده است

اول قرن اول، در  هگر اين نكته است كه مسئله استطاعت از همان نيم ها نشان برخي گزارش
ستطاعت مطرح ا ههايي را دربار پرسش Dاسالمي مطرح بوده و برخي اصحاب ائمه هجامع
مجلسي، (از استطاعت سؤال كرده است  jروايتي وجود دارد كه شخصي از امام علي. اند كرده

 jاي به امام حسن مجتبي حسن بصري نامه: در گزارش ديگري آمده است). 24: 5: ق1403
القَدرِ و اختالفنا في اللّه صلّي اللّه عليه عند حيرتنا في  فَما قولُك يابنَ رسولِ«: نوشته و در آن پرسيده

كأيعليه ر لِّمنا بِما تأكَّدتُعدر گزارش ). 35: تا ؛ هجويري، بي356: ق1410كراجكى، ( »اإلستطاعةِ؟ ل
چنين  هم) 429: 1ق، 1365كليني، (از استطاعت پرسيده است  jديگري، ابوعبيده از امام باقر
صدوق، (صدوق گزارش كرده است استطاعت را شيخ  هدربار jپرسش زراره از امام باقر

چنين در گزارش پرسش  و هم jدر گزارش سؤال حسن بصري از امام حسن). 347: ق1398
هاي  بنا بر گزارش. به اختالف مردم در اين مسئله اشاره شده است jابوعبيده از امام باقر

. استاسالمي مطرح بوده  هنخست قرن اول در جامع همذكور، مسئله استطاعت از همان نيم
 غيالن ،)ق.  ه 80.م(جهنى  صحابه، بين معبد هپس از دور: بغدادي نيز در كتاب الفرق گفته است

  ).15 :ق1408بغدادي، (  در مسئله قدر و استطاعت اختالف بود  درهم بن  جعد  و دمشقي
كالمي استطاعت، مورد بحث و بررسي قرار  همسئل jبه يقين، در زمان امام صادق

اول  هدر نيمكم  دستاند؛ بنابراين  شتهق نو هـ 148را سال  jحضرت صادقوفات . گرفت مي
مطرح بوده مسلمين  هكالمي به طور جدي در بين شيعه و جامعاستطاعت  همسئل ،قرن دوم

ن االستطاعه و كتابي با عنوا ،jو صادق از اصحاب امام باقر ،اعين بن ةزرار كه، افزون بر آن. است
برخي بر اين باورند، زراره اولين كسي بود كه ). 327 :ق1407نجاشي، ( ليف كرده بودأت الجبر
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گامي براي معتزله تبديل شده  استطاعت پيش از فعل را در كوفه مطرح كرده است و به پيش
  ). 321: تا اس، بي فان(بود 

داران و مخالفاني را  اسالمي مطرح شد و طرف هبه هر روي، مسئله كالميِ استطاعت در جامع
اسالمي، وارد ميدان شده  هبراي تبيين و تصحيح اعتقاد جامع Dبيت اهل. به خود اختصاص داد

در  Dبيت رسد، تفكر اهل به نظر مي. مندان آموزش دادند و اين مسئله را به شاگردان و عالقه
رقيب، تبييني جديد و معقول را از  هنظري مستقلي است كه عالوه بر ردّ همسئله استطاعت، نظري

است؛ به  Dبيت رقيب، انديشه اهل همالك اين مقاله براي نقد نظري. اين مسئله ارائه داده است
 . گيرد ها قرار مي شود، مالك نقد ساير انديشه عبارت ديگر، آنچه از احاديث فهميده مي

  قرآنيِ مذاهب در مسئله استطاعت  همباني و ادل
هاي مهمّ اسالمي هستند و تقريبًا  ه، اشاعره، ماتريديه، اماميه و اهل حديث از فرقهمعتزل

قرآنيِ برخي از  هدر اين مقاله به بررسي ادل. اند اسالمي را تشكيل داده هاصلي جامع هشاكل
  . پردازيم استطاعت مي هاي مذكور در مسئله عالمان هر يك از فرقه

  استطاعت نزد معتزله . 1

عبدالجبار،   قاضي( معنا هستند له، الفاظي مانند قوّت، طاقت و استطاعت همنزد معتز
نظّام و علي اسواري معتقد . نظر دارند ، اما آنان در حقيقتِ استطاعت اختالف)264: ق1422

ابوهذيل، معمر، هشام الفوطي و بيشتر معتزله قائلند . نفسه حيّ و مستطيع است بودند، انسان به
يعني حيات و استطاعت را (حيات و استطاعت  همستطيع است، اما به واسطكه انسان حيّ و 

؛ به عبارت ديگر، انسان حيّ است به حيات و مستطيع است به )دانند جزء ذات انسان نمي
در نظر ابوهذيل، معمر و مِردار استطاعت عرَض است كه همان صحت و سالمت . استطاعت

غيالن، استطاعت را صحت، سالمت و نبودن آفات اشرس و  بن همعتمر، ثمام بن بِشر. باشد
 ). 230ـ229: ق1400اشعري، (اند  دانسته

از . دانند عالمان معتزلي استطاعت را پيش از فعل و قدرت انجام فعل را مقدم بر فعل مي 
الفعل با اعتقاد به عدل الهي سازگار نيست، زيرا در صورتي كه استطاعت  نظر آنان، استطاعت مع

آيد كه انسان، تكليف به مااليطاق شود و چنين تكليفي قبيح است  عل نباشد، الزم ميپيش از ف
  ). 230: ق1400؛ اشعري، 262: ق1422عبدالجبار،  قاضي(شود  و از خداوند صادر نمي
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حالتي كه ايجاد مقدورش . 1: معتزله، براي انسانِ قادر دو حالت متصور است هدر انديش
گويند » مُخَلَّي«حالت نخست را . عي از ايجاد مقدورش وجود داردحالتي كه مان. 2صحيح است؛ 
منظور از ممنوع كسي است كه به نوعي در برابر انجام . شود ناميده مي» ممنوع«و حالت دوم 

فعلش مانع ايجاد شده است؛ مانند كسي كه پاهايش بسته شده و آزادي راه رفتن ندارد 
  ). 265: ق1422عبدالجبار،  قاضي(

آنان ابزار استطاعت را . گشاست، ابزار استطاعت است استطاعت راه هديگري كه در مسئل هنكت
ابزاري كه الزم است پيش از تحقق فعل موجود باشد؛ مانند . 1: كنند به چند نوع تقسيم مي
ابزاري كه پيش از فعل و حين انجام فعل بايد موجود باشد؛ مانند زبان . 2كمان براي تيراندازي؛ 

  پيش از سخن گفتن و هم حين سخن گفتن الزم است تا محل كالم واقع شود؛كه هم 
عبدالجبار،  قاضي(ابزاري كه فقط مقارنتش الزم است؛ مانند سفت بودن زمين براي راه رفتن . 3

 ).276: ق1422
تواند تكليف كند كه  از نظر معتزله مصححِ تكليف، استطاعت است و خداوند كسي را مي

  .ابراين، تنها فرض صحتِ تكليف، استطاعت پيش از فعل استمستطيع باشد؛ بن

  استدالل عالمان معتزلي به آيات قرآن

آنان . از مباني بسيار مهمّ معتزله كه از استطاعت پيش از فعل نشئت گرفته، تفويض است
معتقدند اعمال و رفتار انسان به او تفويض شده و انسان، خالق اعمالش است؛ تأثير خداوند اين 

ست كه انسان را آفريده و قدرت و توانايي به او اعطا كرده است، اما پس از خلق انسان تأثير ا
اشاعره، اماميه، ماتريديه و : هاي اسالمي، مانند بيشتر فرقه. مستقيم در افعال انسان ندارد

ن هاي عالما در ادامه به برخي از استدالل. اند ظاهريه، به نوعي با اين اعتقاد مخالفت كرده
  :شود معتزلي اشاره مي

  : گفته است) 117: اعراف( »عصاك أَلْقِ أَنْ«: آيه در تفسير) كعبي(ابوالقاسم بلخي
بوده،  jقدرت برانداختن عصا يا هنگامي كه عصا در دست حضرت موسي

صورت دوم محال است، . كه عصا خارج از دست اوستشود يا زماني  ايجاد مي
ت انسان خارج شده، ممكن نيست؛ بنابراين، تنها زيرا انداختن عصايي كه از دس

كند  در زماني كه عصا در دستش بوده، توانايي انداختن را داشته و اين ثابت مي
  ).28ـ27: 22ق، 1420رازى، (كه قدرت انسان پيش از فعل است 

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

ن 
ستا

 تاب
جم،

ه پن
مار

، ش
دوم

ال 
، س

مي
كال

ت 
قيقا

 تح
شي

ژوه
ي پ

علم
مه 

صلنا
ف

13
93

  

78

»ما و نُونَ ال لَكُمتُؤْم بِاللَّه ولُ والرَّس وكُمعدنُوا يتُؤْمخدا به كه شده چه را شما ؛ و)8: حديد( »ل 
 ايمان پروردگارتان به تا كند مى دعوت را شما] خدا[ پيامبر]  كه آن حال[ و آوريد نمى ايمان
كند كه آنان به ايمان آوردن قدرت  اين آيه داللت مي: قاضي عبدالجبار معتزلي گفته  آوريد؟
سخن گفته شود كه متمكن از فعل باشند؛  اند، زيرا تنها در حقّ كساني جايز است اين داشته

  ).243: ق1422عبدالجبار،  قاضي(بنابراين، استطاعت پيش از فعل است 
ن و امجرم ،خداوند ).42: قلم( »يوم يكْشَف عنْ ساقٍ و يدعونَ إِلَى السجود فَال يستَطيعون«
از اين آيه، عدم  .اما آنان قدرت بر سجده نخواهند داشت ،كندسجده دعوت مي ن را بهامشرك

شود و در حقيقت، امرِ حقيقي به سجده كردن تعلق نگرفته است،  استطاعت انسان استفاده نمي
بلكه براي توبيخ آنان است كه چرا در حيات دنيوي كه قدرت بر سجده داشتند، سجده 

اين آيه، عدم استطاعت را : ايي نيز نقل شده استاز جب). 431: تا عبدالجبار، بي قاضي(كردند  نمي
مذكور، استطاعت  آيه به آخرت مختص كرده است؛ يعني نفي استطاعت مربوط به آخرت است و

 ).96: 30ق، 1420رازى، (را در اين دنيا از انسان سلب نكرده است 
كه  اين: ضي عبدالجبار گفتهقا دارند؟ نمى باور آنان چرا ؛ پس)20: انشقاق( »يؤْمنُون ال لهم ماف«

آورند، حاكي از عدم قدرت آنان بر ايمان نيست، بلكه اخبار  خداوند خبر داده كه آنان ايمان نمي
  قاضي(آورند  از اين است كه آنان با وجود اختيار و قدرتي كه بر ايمان دارند، ايمان نمي

 ).13: تا عبدالجبار، بي
خداوند آنان را : ابوعلي جبايي گفته ).42: توبه( »معكُم لَخَرَجنا ستَطَعناا لَوِ بِاللَّه و سيحلفُونَ«

 ،اند؛ بنابراين شويم آنان استطاعت خروج را داشتهتكذيب كرده و از تكذيب خداوند متوجه مي
استطاعت  هدربارابوهذيل نيز در پاسخ شخصي كه از او . استطاعت انسان پيش از فعل است

آيا به دليل  ،كه خداوند آنان را تكذيب كرد اين: گويد مي ،مين آيه استناد كردهبه ه پرسيده بود
خروج داشتند و به دروغ  كه آنان استطاعتِ استطاعت آنان نبوده است؟ وجه ديگري غير از اين

 ).125: 1ق، 1325سيدمرتضي، ( در آيه وجود ندارد ،گفتند كه ما استطاعت نداريم
نداشتند و ] حق را[آنان توان شنيدن  ؛)20: هود( »يبصرُون كانُوا ما و السمع يستَطيعونَ كانُوا ما«

حاسه  در اين آيه عبارت است از »سمع«: جبابي در تفسير اين آيه گفته. ديدند نمى] حق را[
كه هردوي اين موارد از توانايي  ،كندگوش خلق مي همخصوصه يا از معنايي كه خدا در پرد

در . ست و نه قدرت ترك آن دو را داردا هستند، زيرا انسان، نه قادر به فعل آن دو انسان بيرون
در اين صورت  ،وي محال خواهد بود و اگر اثبات محال باشد اثبات استطاعت در حقّ ،هر صورت

  ظاهر آيه قول به استطاعت پيش از فعل را نفي ،كنيم؛ بنابراين استطاعت را از او نفي مي
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: گويدمانند كسي كه مي ؛ر اين است كه آنان از شنيدن آن سخن نفرت داشتندكند و منظونمي
 .)207: 16ق، 1420رازى، ( 1»ه سمعيجمهذا مما ي«يا  »استطيع ان اسمعه ال«

»لَنْ إِنَّك تَطيعتَس يعراً مبكنى صبر من پاى هم توانى نمى هرگز ؛ تو)75، 72، 67: كهف( »ص .
اين است كه صبر كردن بر افعال » استطاعت بر صبر نداري«: كه فرموداز اينمراد : جبايي گفته

ان فالنا اليستطيع ان يري فالنا اذا كان «: من، بر تو سنگين خواهد آمد؛ مانند اين جمله كه بگويند
منظور از : گويد او مي. سيد مرتضي نيز نزديك به همين معنا را گفته است. »يثقل عليه ذلك

اين است كه كارهاي من براي تو سنگين است؛ » تو استطاعت صبر را نداري«: كه گفته اين
كه انسان زماني كه از شخصي نفرت داشته و نگاه كردن به وي برايش سنگين باشد،  چنان هم
سيد مرتضي، (كند  آيه نيز معنايي جز اين را افاده نمي. »ما استطيع النظر الي فالن«: گويد مي

 ).304 :ق1417
»ع الَّذينَ لَىو طيقُونَهةٌ ييداى كفاره فرساست، طاقت]  روزه[ كه كسانى بر ؛ و)184: بقره( »ف 
گردد؛ بنابراين، برمي »صوم«به  »يطيقُونَه«ضمير : استدالل معتزليان بدين صورت است .است

صدد بيان قدرت بر صوم در زماني ثابت شده كه هنوز صومي تحقق نيافته است، زيرا اين آيه در 
فرساست، بايد به بينوايان طعام بر كساني كه روزه گرفتن طاقت: فرمايد وجوب فديه است و مي

كند كه قدرت بر فديه بر كسي الزم است كه روزه نگرفته است؛ بنابراين آيه داللت مي. بدهند
 ).217: 1971عبدالجبار،  قاضي(صوم پيش از حصول صوم حاصل بوده است 

  زلهمعت هنقد انديش

گونه كه بخواهد،  اعتزال، قدرت انجام افعال به انسان تفويض شده است و او هر آن هدر انديش
شدت نفي به Dبيت تفويض از سوي اهل هانديش. كند صورت استقاللي در افعالش تصرف ميبه

خدا، «: فرمايد در توضيح استطاعت مي jامام صادق. اند شده است و از آن به شرك ياد كرده
را خلق كرد و ابزار استطاعت را در وي قرار داد، اما قدرت بر فعل را بر او تفويض نكرد،  انسان

او كاري را انجام  هزيرا خداوند عزيزتر از آن است كه كسي بتواند در ملك او برخالف خواست
انسان پيش از انجام «: فرمايند ايشان در روايت ديگري مي). 161:  1ق، 1365كليني، (» دهد

شود،  هيچ فعلي از انسان محقق نمي«: و در روايت ديگري آمده» هيچ استطاعتي نداردفعل، 
  ).162:  1ق، 1365كليني، (» كه اراده، مشيت، قضا و قدر الهي در آن فعل است مگر آن

                                                      
  .دارد بايزهايي است كه گوش من از شنيدنش ااين از چ.  1
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عالوه بر اشكال مذكور، هر يك از آياتي كه معتزله براي اثبات استطاعت پيش از فعل استناد 
درست است كه انداختن عصا تنها در زماني جايز است كه عصا در . است اند، قابل نقد كرده

شود كه انسان در فعلش مستقل است و توانايي  دست انسان باشد، اما از آن استفاده نمي
اند كه  قدرت بر ايمان و قدرت داشتن بر فديه نيز از اموري. استقاللي به وي عطا شده است

 هها هم مستقل نيست، بلكه طبق آموز ن در فعل آنخارج از قدرت الهي نيستند و انسا
 »...اليكون شيء في االرض و ال في السماء اال بهذه الخصال«: اند كه فرموده Dبيت اهل

گانه  اين امور هفت هيابد تحت سيطر آنچه در عالم تحقق مي ه، هم)149:  1ق، 1365كليني، (
اين اساس، فرض هرگونه استقالل و قدرت بر . شود است كه تمامي افعال انسان را نيز شامل مي

  . استقاللي براي انسان، چه در هنگام فعل و چه پيش از فعل، صحيح نيست

  استطاعت هگروهي از اهل حديث در مسئل هانديش. 2

الفعل و نيز به خلق افعال بندگان توسط خدا بوده است  حنبل قائل به استطاعت مع بن احمد
  :از وي نقل شده است). 148: 1 ق، 1416سلمان،  بن عبداهللا(

 يملكون أنهم و القدرة و المشيئة و االستطاعة إليهم أن يزعمون الذين هم القدرية«
 فعملوا المعصية و الشر ألنفسهم شاءوا العباد أن زعم من و... الشر و الخير ألنفسهم

 اللّه على أكثر افتراء فأى اللّه مشيئة من أغلب العباد مشيئة أن زعم فقد مشيئتهم على
  ).142: 1 ق، 1416سلمان،  بن عبداهللا( »هذا من جل عزو

است و از لحاظ كالمي ) ظاهريه(داوديه  هحزم اندلسي به لحاظ فقهي از پيروان فرقابن
  : نويسد او مي. توان او را از اهل حديث دانست مي

پي بردن به حقيقتِ استطاعت، در گرو فهم درست معناي لغوي استطاعت 
تطاعت، مصدر است و مصدر همواره يا فعلِ فاعل است يا صفتي از صفات اس. است

دو عرض  صفت و فعل هر. فاعل است؛ مانند قرمزي كه صفت شيءِ قرمز است
تواند جزِء فاعلند؛ بنابراين استطاعت چيزي غير از مستطيع است، زيرا عرض نمي

  ). 59: 2  ق،1416حزم،  ابن(ذات باشد 
دانند، باطل است، زيرا براي تحقق فعل  استطاعت را ابزار فعل مي چنين قول كساني كه هم

عالوه بر ابزار و صحت جوارح، اراده نيز الزم است؛ . عالوه بر ابزار، صحت جوارح نيز الزم است
پس اراده محركِ استطاعت است، اما اراده، استطاعت نيست، زيرا گاهي اراده هست، ولي عاجز 

ها نيز وجود داشته باشد كه استطاعت با آن كامل  زي غير از ايناز فعل هستيم؛ پس بايد چي
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بنابراين، تمام استطاعت، همان شيءِ آخر است؛ آن شيءِ آخر، قّوتي است كه از جانب . شود
ها نيز  اند، در آنهايي كه استطاعت را به زاد و راحله تفسير كرده روايت. شود خداوند اعطا مي

قوتي كه خداوند به انسان ). 61-60: 2  ق،1416حزم،  ابن(است منظور قدرت بر زاد و راحله 
است، قوتي كه با آن فعل شرّ » تأييد و توفيق«دهد، نامش  دهد و با آن كار خيري انجام ميمي

دهد، نامش است و قوتي كه با آن افعال مباح را انجام مي» خذالن«دهد، نامش را انجام مي
حقيقت استطاعت، همان قوتي است كه خداوند با آن ). 62  :2  ق،1416حزم،  ابن(است » عون«

كند؛ در نتيجه، استطاعت تام فقط همراه فعل است و آنچه پيش از فعل  فعل، انسان را خلق مي
  ).65: 2  ق،1416حزم،  ابن(وجود دارد، ابزار استطاعت است و وجود ابزار، مصحح تكليف است 

  هاي استطاعت  حزم از آيه تفسير ابن

، قوه و رباط خيل هردو )60: نفالا( »أَعدوا لَهم ما استَطَعتُم منْ قُوةٍ و منْ رِباط الْخَيلِ«:  در آيه
الخيل  عرض هستند؛ به اين معنا كه آنچه خداوند از بندگانش خواسته است، قدرت بر رباط 

 ).61: 2 ق،1416حزم،  ابن(است و چنانچه گفته شد، قدرت و قوّت عرض هستند 
منظور از استطاعت ). 42: هتوب( »لَوِ استَطَعنا لَخَرَجنا معكُم يهلكُونَ أَنْفُسهم و اللَّه يعلَم إِنَّهم لَكاذبونَ«

اند، براي همين و چون آنان صحت جوارح داشته. در اين آيه، صحت جوارح و رفع موانع است
 ).62: 2 ق، 1416حزم،  ابن(ستطاعت را تكذيب كرده است خداوند سخن آنان مبني بر عدم ا

منظور از استطاعت، صحت ). 97: عمران آل( »و للَّه علَى النَّاسِ حج الْبيت منِ استَطاع إِلَيه سبِيالً«
 ).63: 2 ق، 1416حزم،  ابن(جوارح و ارتفاع موانع است 

»نْ لَمتِّ فَمس فَإِطْعام عتَطسيناًيكسكه روزه بر شخص واجب شود،  پيش از اين). 4: مجادله( »ينَ م
استطاعت روزه را داشته است؛ به اين معنا كه صحت جوارح و ارتفاع موانع در حقش ثابت است 

 ).63: 2 ق، 1416حزم،  ابن(
منظور از استطاعت، سالمت ) 42: قلم( »و يدعونَ إِلَى السجود فَال يستَطيعونَ«: شريفه آيه در

جوارح و ارتفاع موانع است و خداوند تصريح دارد كه عدم سالمت، بطالن استطاعت را به دنبال 
هاي مذكور، استطاعت به معناي  آيه هبنابراين، در هم). 64: 2 ق، 1416حزم،  ابن(خواهد داشت 

و استطاعت تام همان  صحت جوارح انسان و نبود مانع براي تحقق فعل است، اما تحقق فعل
 »إِنَّك لَنْ تَستَطيع معي صبراً«: هايي مانند است كه خداوند اين افعال را خلق خواهد كرد، و در آيه

إني : نگفت jحضرت موسي) 82: كهف( »تَسطع علَيه صبراً ذلك تَأْوِيلُ ما لَم«؛ )67: كهف(
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كرد و اميد داشت كه خداوند در او استطاعت بر را تأييد  j، بلكه قول خضرمستطيع للصبر
  ).71: 2 ق، 1416حزم،  ابن(صبر را ايجاد كند 

دو نوع استطاعت پيش از فعل و استطاعت  تيميه، از ديگر عالمان اهل حديث، هر ابن
كنند به  او معتقد است، آناني كه تنها يك نوع استطاعت را مطرح مي. الفعل را قبول دارد مع

اند  دو نوع استطاعت را اثبات كرده هر Jهاي پيامبر هاي قرآني و روايت اند، زيرا آيه هاشتباه رفت
: 1ق، 1408تيميه،  ابن(دو نوع استطاعت است  و برخي از معارف ديني وابسته به قبول هر

101.(  
استطاعت . از نظر محققان فقه، حديث و كالم، هردو نوع استطاعت وجود دارد: نويسد او مي

كسي كه فعل را ترك كرده، در حقيقت استطاعت . الفعل همان است كه موجب فعل است مع
: آيه و) 20: هود( »ما كَانُوا يستَطيعونَ السمع و ما كَانُوا يبصرُونَ«: آيه .الفعل نداشته است مع

آنان است و هدايتي كه در الفعل از  ، ناظر به نفي استطاعت مع)101: كهف( »اليستَطيعونَ سمعاً«
يرِد اللَّه أَنْ يهديه يشْرَح صدره  فَمنْ«، )6: فاتحه( »اهدنَا الصرَاطَ الْمستَقيم«: قرآن ذكر شده است

لَّه فَهو الْمهتَد و منْ يضْللْ منْ يهد ال«و ) 125: انعام( »لإلِسالمِ و منْ يرِد أَنْ يضلَّه يجعلْ صدره ضَيقاً حرَجاً
الفعل است كه قدريه آن را نفي  ، همان هدايت و استطاعت مع)17: كهف( »مرْشداًفَلَنْ تَجِد لَه ولياً 

گر نفسش  كنند انسان خودش هدايت آنان گمان مي. گويند خدا فاعل آن نيست كنند و مي مي
منْ هديتُه  يا عبادي كُلُّكُم ضَالٌّ إالّ«َ: عليه آنان است كه گفتكه حديث ابوذر، حجت است، درحالي

كُمدي أَهوندتَهكنند نقش خداوند در هدايت انسان، تنها منحصر به  ؛ اما قدريه گمان مي»فَاس
  ).102: ق1408تيميه،  ابن(ارسال رسل است 

هدايت به معناي . 2ت به مصالح دنيا؛ هداي. 1: داند الهي را چهار قسم مي  تيميه هدايت ابن
  دليل، فرستادن پيامبران و نازل كردن وحي؛ هاقام: خواندن مردم به منافع كه عبارت است از

؛ هدايتي )56: قصص( »تَهدي منْ أَحببت إنَّك ال«: قادر به آن نبوده است Jهدايتي كه پيامبر. 3
الهام «از اين سومي به . شود و آن، قرار دادن هدايت در قلب انسان است كه توسط خدا انجام مي

تيميه،  ابن(هدايت در آخرت . 4. گويند» توفيق«كنند و برخي هم به آن  تعبير مي» و ارشاد
نظور از توفيق و چنين اگر م هم. الفعل است هدايت سوم مبتني بر استطاعت مع). 101: ق1408

  .الفعل خواهد بود هدايت خلق، قدرت بر اطاعت باشد، همان استطاعت مع
آنچه محققان بر آن اتفاق نظر دارند اين است كه استطاعتي كه مصحح تكليف : افزايد او مي

: عمران آل( »يه سبِيالًو للَّه علَى النَّاسِ حج الْبيت منْ استَطَاع إلَ«: است بايد پيش از فعل باشد؛ مانند
97( ،»تُمتَطَعا اسم فَاتَّقُوا اللَّه« )ال«، )16: تغابن اتحاللُوا الصمعنُوا وينَ آماَلَّذنَفْساً إالّ و ا نُكَلِّفهعسو« 
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تَستَطع فَعلَى  إِنْ لَمصلِّ قَائماً فَإِنْ لَم تَستَطع فَقَاعداً فَ«: كه فرموده Jو سخن پيامبر) 42: اعراف(
ما كَانُوا يستَطيعونَ «: الفعل باشد؛ مانند استطاعت ديگري نيز وجود دارد كه الزم است مع. »جنْبٍ

عينُهم في و عرَضْنَا جهنَّم يومئذ للْكَافرِينَ عرْضاً الَّذينَ كَانَت أَ«و ) 20: هود( »السمع و ما كَانُوا يبصرُونَ
ها، استطاعت مقارن با  در اين آيه). 101ـ100: كهف( »غطَاء عنْ ذكْرِي و كَانُوا اليستَطيعونَ سمعاً

  ). 147: ق1408تيميه،  ابن(فعل است 

  تيميه ابن هنقد انديش

نيست و  كه بخشي از راه را درست رفته، با اين حال كالم وي خالي از اشتباه تيميه با اين ابن
كه كسي قائل  صرف اين. اي را برگزيده است معلوم نيست وي در استطاعت كالمي چه انديشه

كند، بلكه اين كالم متناقض نيز خواهد بود،  شود هردو استطاعت وجود دارد، مشكلي را حل نمي
تواند بين دو قول متضاد قائل به  زيرا از گزينش يكي از دو قول گريزي نيست و كسي نمي

آيا انسان در تك تك افعالش : يل شود، زيرا منظور از استطاعتِ كالمي اين است كهتفص
الفعل دارد يا پيش از فعل؛ به عبارت ديگر، آيا قدرت بر انجام افعال، پيش از فعل  استطاعت مع

بديهي است، زماني كه از شمول يك . است يا هنگام فعل و اين انديشه شامل تمام افعال است
  . گوييم، جايي براي تفصيل باقي نخواهد ماند امي افعال سخن مينظريه بر تم

  استطاعت هاشاعره در مسئل هانديش. 3

استطاعت از ديدگاه اشاعره، دو مبناي اعتقادي آنان را متذكر  هبراي روشن شدن مسئل
  :شويم مي

 خلق افعال بندگان توسط خداوند ) الف

اش وجود خالقي  خالق افعالش باشد، الزمه خداوند، خالق افعال انسان است، زيرا اگر عبد
 هكنند اگر انسان ايجاد. غير از اهللا است و محال است، خالقي غير از خدا وجود داشته باشد

اش اين است كه عالِم به افعال باشد، و چون الزم ممتنع است، پس ملزوم  افعالش باشد، الزمه
انسان اگر با قدرت و اختيارش : بيان مالزمه بدين صورت است كه. نيز ممتنع خواهد بود

بين قصد و علم به فعل، . همان فعل خاص باشد هافعالش باشد، بايد قصدكنند هكنند ايجاد
كنيم كه به بسياري از افعالمان، مانند راه رفتن،  ما با وجدان خويش درك مي .مالزمه است

برخاستن و نشستن علم نداريم، به طوري كه اگر قرار بود به تمام جزئيات حركتمان علم داشته 
حال كه علم به افعال منتفي . باشيم، اصالً قادر نبوديم كارهاي سريع مانند دويدن را انجام دهيم

  ).401: 2ق، 1423آمدي، (م آن نيز منتفي خواهد بود است، ملزو
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  جواز تكليف به مااليطاق) ب

. خداوند انسان را پيش از وقوع افعالش مكلف كرده است: كنند گونه استدالل مي اشاعره اين
هر تكليفي پيش از وجود فعل، تكليف به مااليطاق است؛ بنابراين، تكليف به مااليطاق جايز 

وجود فعل، انسان قدرت بر فعل ندارد و تكليف انسان به چيزي كه بر آن  است، زيرا پيش از
  ). 176: 2ق، 1423آمدي، (قدرت نداشته باشد، تكليف به مااليطاق خواهد بود 

شود و پيش از  قدرتِ حادثه بر مقدورش متقدم نمي: اند استطاعت نيز گفته هدر مسئل 
رد و تعلق قدرت به فعل تنها در زمان حدوث گي كه فعل حادث شود، قدرت به آن تعلق نمي اين

   ).296: 2ق، 1423آمدي، (الفعل است  آن فعل است؛ بنابراين، استطاعت انسان همواره مع
و علَى الَّذينَ يطيقُونَه «: آيه حج و آيه كه اند؛ از جمله اين به استدالل مذكور اشكاالتي وارد كرده

كنند كه پيش از تحقق حج و روزه، انسان قدرت بر فعل  ، اثبات مي)184 :بقره( »فديةٌ طَعام مسكينٍ
. ها تمسك كرد نبايد به ظاهر آيه: گويد الدين آمِدي در پاسخ اين اشكال مي سيف. را داشته است

حج اگرچه ظاهِر در قدرت بر حج، پيش از وقوع آن   آيه .ها را بايد تأويل كرد براي رفع اشكال، آيه
كنيم؛ بنابراين، حج بر كسي كه قدرت ندارد،  ايت آن را به زاد و راحله حمل مياست، طبق رو

دوم نيز احتمال دارد كه منظور از طاقت، صحت باشد يا  آيه در. مانند شخص معلول واجب نيست
  ).177 : ق1423آمدي، (كند  عود مي» فداء«به » يطيقونه«كه بگوييم ضمير  اين

  : اند عبارتنداز الفعل استدالل كرده ري بر استطاعت معبرخي از آياتي كه متكلمان اشع
دانيم كه  ما مي: نويسد ابوالحسن اشعري مي). 67: كهف( »إِنَّك لَنْ تَستَطيع معي صبراً«:  آيه 
شويم كه آنچه  از اين بيان متوجه مي. صبر نكرد؛ بنابراين، او مستطيع به صبر نبود jموسي

استطاعت نيست فعل هم نيست و اگر استطاعتي باشد، بدون ترديد فعل محقق خواهد شد؛ 
 ).98: تا اشعري، بي(الفعل است  بنابراين، همواره استطاعت مع

» اطعام«به » يطيقونه«، جايز است ضمير )184: بقره( »هديو علَى الَّذينَ يطيقُونَه ف«:  آيه در 
گونه تأويل،  كه اطعام در كالم ذكر نشده و اين برگردد و اين رجوع هم اشكال ندارد؛ با اين

  ).102: تا اشعري، بي(بالمانع است 
 حج نيز منظور از استطاعت، زاد و راحله است و خداوند، استطاعت بدن را اراده  آيه در 

 .نكرده است
منظور از استطاعت، فراهم بودن ) 42: توبه( »و سيحلفُونَ بِاللَّه لَوِ استَطَعنا لَخَرَجنا معكُم«:  آيه در 

  ما ثروت و مركبي براي خروج: گفتند Jمال و مركب براي سفر است و آنان به پيامبر
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: تا اشعري، بي(الفعل نبود  نداشتيم، و بحث آنان بر سر استطاعت پيش از فعل يا استطاعت مع
104.( 
، احتمال دارد منظور خداوند اين باشد كه تقوا )16: تغابن( »فَاتَّقُوا اللَّه ما استَطَعتُم«:  آيه در 

؛ يعني تقوا به شرط »كنتم مستطيعيناتقوا اللّه ما «اي كه استطاعت داريد  داشته باشيد به اندازه
 ).105: تا اشعري، بي(استطاعت واجب شده است 

اين است كه هر كسي به ) 4: مجادله( »يستَطع فَإِطْعام ستِّينَ مسكيناً فَمنْ لَم«:  آيه منظور از 
 ).106: تا اشعري، بي(سبب عجز، استطاعت روزه نداشته باشد، پس شصت نفر را اطعام كند 

است؛ به عبارت  »قبوالً«به معناي  »سمعاً«، )101:كهف( »و كانُوا اليستَطيعونَ سمعاً«:  آيه در 
: آيه حمل كردن ظاهر« ).117: ق1425باقالنى، (اند  ديگر، آنان استطاعت قبول دعوت را نداشته

ن بر خلق حس شنوايي يا عدم توانايي ، به عدم توانايي انسا)20: هود( »السمع يستَطيعونَ كانُوا ما«
او بر خلق معنا، باطل است، زيرا اين آيه در مقام وعيد است؛ پس بايد مختص به كفار باشد و 
اين معنايي كه جبايي از آيه اراده كرد، حتي انبيا و مالئكه هم در آن مشتركند، چه برسد به 

آمد نيز بر آنان سنگين مي Jاهللا كه كالم رسول حمل آيه به اين. كه مختص كفار باشد اين
  ).207: 17ق، 1420رازي، (» خالف ظاهر است

الفعل است، زيرا اگر قرار  ، دليل بر استطاعت مع)40: ابراهيم( »رب اجعلْني مقيم الصالةِ«: آيه 
قرار دادي و ديگر جايي براي دعا  ةمرا مقيم صال: گفت بود استطاعت پيش از فعل باشد، بايد مي

 ).117: ق1425باقالنى، (ماند  باقي نمي
در صورتي كه . الفعل داللت دارد بر استطاعت مع ، )5: فاتحه( »إِياك نَعبد و إِياك نَستَعينُ«: آيه 

قدرت ماند و اگر  استطاعت و قدرت پيش از فعل باشد، ديگر معنايي براي سؤال و دعا باقي نمي
اش اين است كه فعل در زمان تحقشش نيازي به قدرت نداشته  حادثه پيش از فعل باشد، الزمه

  ).117: ق1425باقالنى، (باشد 

  اشاعره هنقد انديش

اش را مكلف به  كه خداوند بنده اين. مبناي اشاعره در تكليف مااليطاق قابل قبول نيست
به نظر . الت و حكمت خدا سازگاري نداردچيزي كند كه خارج از طاقت انسان باشد، با عد

الفعل باشد نيازي به گردن نهادن به تكليف مااليطاق نداريم و  كه استطاعت مع رسد، براي اين مي
گاه خداوند انسان را به چيزي كه  هيچ Dبيت اهل  هدر انديش. ها تالزمي برقرار نيست بين آن

عالمان اشعري در ). 162: 1ق، 1365ني، كلي(كند  خارج از توانايي انسان است، تكليف نمي
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اند؛ چنانچه در باال ذكر شد، در برخي موارد  هاي قرآني، راه افراط و تفريط را رفته استناد به آيه
و در برخي موارد رقيبشان را به عدول   الفعل، آيه را تأويل برده استطاعت مع هبراي تطبيق نظري

  . اند از ظاهر متهم كرده
كه بين استطاعت كالمي  هاي مذكور، ايراد ديگري نيز بر آن وارد است؛ اين عالوه بر اشكال

در استطاعت فقهي، شرايط انجام تكليف پيش از انجام فعل . با استطاعت فقهي خلط شده است
اما استطاعت كالمي با . زاد و راحله كه از شرايط حج شمرده شده است: بايد مهيا باشد؛ مانند

تواند ابزار  ت فقهي متفاوت است؛ آنچه به عنوان استطاعت فقهي مطرح است، مياستطاع
  . استطاعت كالمي به شمار آيد، نه حقيقت استطاعت

  ماتريديان  هانديش. 3

خلق افعال عباد توسط خداوند . 1: توان به استطاعت مي هاز مباني اصلي ماتريدي در مسئل
اشاره ) 243: ق1428ابوحنيفه، (نبودن تكليف مااليطاق جايز . 2و ) 98: 1995ماتريدى،  حنفى  (

تكليف مااليطاق با اشعري تفاوت ديدگاه دارد، اما اين اختالف تأثيري  هماتريدي در مسئل. كرد
وي براي تصحيح تكليف، استطاعت ابزاري را . الفعل نداشته است در اعتقاد وي به استطاعت مع

  .داند كفايت مي
قدرتي كه با . 2استطاعت اسباب و آالت؛ . 1: طاعت بر دو نوع استاست: گويد ماتريدي مي

استطاعت اسباب و «شود و اولي  ناميده مي» استطاعت وجود«دومي . شود آن فعل ايجاد مي
او با اين بيان، خودش . ، و اوّلي شرط تكليف است، اما استطاعت دومي شرط تكليف نيست»ابزار

كند، زيرا اگر ابزار و اسباب را مصحح تكليف بدانيم، در اين  را از قبح تكليف مااليطاق رها مي
صورت چون خداوند با خلق انسان ابزار فعل را در اختيار او گذاشته است، پس تكليف او اشكالي 

، استطاعت دوم )20: هود( »ما كانُوا يستَطيعونَ السمع«منظور از : افزايد ماتريدي مي. نخواهد داشت
كند، خداوند فعل  اوند بر اين تعلق گرفته كه زماني كه انسان ابزار را استفاده ميعادت خد. است

را ايجاد خواهد كرد، اما زماني كه ابزار را استفاده نكند يا در غير آنچه خداوند امر كرده 
استعمال كند، پس در حقيقت قدرتي كه خدا داده را ضايع كرده است و سبب شده فعل در 

 ).95: 1995ماتريدى،  حنفى  (خداوند احداث قدرت نكند  عدم باقي بماند و
داند كه  است، زيرا چه كسي مي) 4: هجادلم( »يستَطع فَمنْ لَم«:  از داليل استطاعت وجود، آيه

زماني قدرت فعل را نخواهد داشت؟ پس منظور خداوند، استطاعت وجود  هدر طول يك دور
استطاعت ابزار است؛ يعني آنان، نداشتن مال ) 42: هتوب( »خَرَجنا معكُملَوِ استَطَعنا لَ«:  آيه در. است

  ).188: ق1427ماتريدي، (اي براي تمرد خودشان قرار دادند  و مريضي را بهانه
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او در عدم جواز تكليِف . تر است نزديك Dبيت ماتريدي در استطاعت، به كالم اهل هانديش 
كه استطاعت ابزاري، مصحح تكليف است  چنين در اين مااليطاق به درستي سخن گفته و هم

با استطاعت  Dبيت اهل هرسد، انديش به نظر مي .سازگار است Dبيت سخنش با كالم اهل
چهار روايت  حوم كلينيمر. ها به آن تصريح شده است الفعل سازگار است و در برخي از روايت مع

در يكي از اين . كنند الفعل را افاده مي را در باب استطاعت الكافي ذكر كرده كه استطاعت مع
ها زمان فعل، همراه فعل و زماني كه آن فعل را انجام  انسان«: فرمايد مي jها امام صادق روايت
: ق1365كليني، (» يستنددهند، مستطيعند و اگر آن فعل را انجام ندادند، ديگر مستطيع ن مي
1 :162.(1  

  2اماميه در استطاعت هانديش. 4

صورت به Dاستطاعت از مباحث اصلي عقيدتي شيعه نيست و ائمه هرسد، انديش نظر ميبه
شيعي به وجود  هكه مسئله در جامع اند، اما پس از اين مستقل در صدد تبيين اين انديشه نبوده

؛ 296: 1ق، 1371برقي، (اصالح و تكميل آن پرداختند  آن را تبيين كرده و به Dآمد، ائمه
سان ندارند، بلكه هردو  ؛ با اين حال، عالمان شيعه در اين مسئله نظر يك)46: ق1398صدوق، 

رسد،  نظر مي به . دار دارد الفعل و استطاعت پيش از فعل در بين آنان طرف قول استطاعت مع
پردازي  چنين نظريه ه رأي سخنان ايشان و هم، تفسير بDهاي مختلف از كالم ائمه برداشت

  . داراني داشته باشد عالمان شيعي در مسائل كالمي سبب شده است هردو ديدگاه، طرف
ها در اين مسئله با روش گزينشي بوده است؛ به اين معنا كه  عالمان به روايت همراجع

اند  ل را گزينش كردههاي استطاعت پيش از فع اشخاصي مانند شيخ صدوق و سيد مرتضي روايت
كنند،  الفعل را افاده مي هايي كه استطاعت مع و اشخاصي مانند كليني و فيض كاشاني به روايت

  .اند عنايت بيشتري نشان داده
استطاعت الزم است توجه داشته باشيم كه عالمان  هاماميه در مسئل هبراي بررسي انديش

اند، اما اين به معناي تطابق آراي آنان با آرا و  بوده Dاماميه در اخذ نظريات كالمي، پيرو ائمه
نيست، بلكه الزم است به منظور سنجش نظريات آنان همواره به متون قرآني و  Dائمه هانديش

شود، با نظر برخي  ها دانسته مي ها و روايت حديثي مراجعه داشته باشيم و چه بسا آنچه از آيه

                                                      
1 . » مونَ فَهيعتَطسلِ معلْفل قْتلِ وعلُوا إِذَا الفعل مع الْففَع كلَ ذَلعفَإِذَا الْف لَم لُوهفْعي يف هلْكم كُونُوا لَمينَ ييعتَطسلُوا أَنْ مفْعي 
  .»أَحد ملْكه في يضَاده أَنْ منْ أَعزُّ جلَّ و عزَّ اللَّه ألَنَّ يفْعلُوه لَم فعالً
  .77: 1392رحيمي، : ك.اماميه ربراي مطالعه تفصيلي استطاعت در انديشه شيعه  . 2
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هاي استطاعت را بررسي و  جا الزم است روايت نبنابراين، در اي. عالمان شيعه متفاوت باشد
  .سپس آراي برخي عالمان بزرگ شيعه را مطرح كنيم

، شيخ )160:  1ق، 1365كليني، (هاي روايي شيعه، شيخ كليني در الكافي  در مجموعه
باب ) 296: 1ق، 1371برقي، (و برقي در المحاسن ) 46: ق1398صدوق، (صدوق در توحيد 

شده، مباني ذيل را  هاي نقل از مجموع روايت. اند استطاعت اختصاص دادهمستقلي را به بحث 
  :توان استنباط كرد مي

  .خداوند، ابزار استطاعت را در اختيار انسان گذاشته است 
كه انسان داراي ابزار استطاعت است، اما قدرت بر فعل به انسان تفويض نشده  با وجود اين 

است؛ يعني انسان در افعالش استقالل تام ندارد و خداوند عزيزتر از آن است كه كسي بتواند در 
 .ملك او استقالل تام داشته باشد

ياد شده است » ب وارد من اهللاسب«ها از نقش خداوند در افعال انسان، با عبارت  در روايت 
 ).161:  1ق، 1365كليني، (

:  1ق، 1365كليني، (يابند  افعال انسان با اراده، مشيت، قضا و قدر الهي تحقق مي  ههم 
162.( 
اند كه به جبر يا تفويض منجر  اي مطرح كرده استطاعت را به گونه ه، انديشDبيت اهل 

 ).161:  1ق، 1365كليني، (نشود 

 آني برخي از عالمان شيعهقر هادل

 يستَطيعونَ فَال فَضَلُّوا األَمثالَ لَك ضَرَبوا كَيف انْظُرْ«: هاي مخالفان به ظاهر آيه: سيد مرتضي گفته
كه حاكي از ) 75، 72، 67: كهف( »صبراً معي تَستَطيع لَنْ إِنَّك«و ) 9: ؛ فرقان48: اسراء( »سبيالً

در آيه اول، متعلق عدم : پاسخ ما اين است. كنند ستند، استدالل ميالفعل ه استطاعت مع
استطاعت مشخص نشده است و چه بسا منظور اين باشد كه آنان قادر به محقق كردن 

كند؛ يعني آنان  ها نيستند، و نيز ظاهر اين است كه اين آيه از گذشته حكايت مي المثل ضرب
اي در نظر  توان به گونه بنابراين، ظاهر آيه را مي. داكنون قدرت تأثير در زمان ماضي را ندارن

ظاهر آيه دوم اين ). 164: 2ق، 1325سيدمرتضي، (الفعل نباشد  گرفت كه مستلزم استطاعت مع
تو در آينده توان صبر را نداري و اين عبارت داللتي ندارد كه او : است كه خضر به موسي گفت

  ). 166: 2ق، 1325سيدمرتضي، ( در زمان حال استطاعت بر صبر نداشته است
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  شيخ مفيد

 منْ و«: از عبارت. منظور از استطاعت، همان صحت و سالمت است: نويسد شيخ مفيد مي
لَم عتَطسي نْكُمالً مأَنْ طَو حنْكي ناتصحنات الْمؤْمشود انسان پيش از نكاح، ، روشن مي)25: نساء( » الْم

شيخ مفيد با . كه به مكه رود، مستطيع حج است چنين پيش از اينمستطيعِ نكاح است و هم
اگر كسي : گويد خواهد استطاعت پيش از فعل را اثبات كند، زيرا خداوند مي اين بيان مي

استطاعت نكاح زنان آزاد را ندارد، با كنيزكان نكاح كند، و اين به معناي اثبات استطاعت نكاح 
 »معكُم لَخَرَجنا استَطَعنا لَوِ بِاللَّه سيحلفُونَ و«: آيه از). 92: 1ق، 1424 مفيد،(پيش از نكاح است 

استطاعت  Jخروج از شهر و همراهي پيامبر هشود كه آنان دربار نيز معلوم مي) 42: توبه(
  .)64ـ63 :ق1414مفيد، (اند و با اين حال خارج نشدند  داشته

  نقد سيد مرتضي و شيخ مفيد
شد، سيد مرتضي براي اثبات استطاعت پيش از فعل، آيه را تأويل برده  چنانچه مالحظه

آيد؛ عالوه بر اين، اشكال استقالل در افعال  است، و اين كار تحميل نظريه بر قرآن به شمار مي
شيخ مفيد نيز بين استطاعت كالمي و . معتزله گفته شد، به وي نيز وارد است هكه در نقد انديش

رسد، در استطاعت نكاح و استطاعت خروج از شهر  به نظر مي. رده استاستطاعت فقهي خلط ك
  . منظور، ابزار استطاعت است نه خود آن

  فيض كاشاني

فيض عالوه بر استطاعت مالي و بدني، براي تحقق استطاعت، اذن الهي را نيز الزم دانسته 
 jادقشخصي از حضرت ص: حج به اين حديث تمسك كرده است آيه او در تفسير. است

گونه نيست؛ گاهي  اين«: آيا زاد و راحله براي استطاعت حج كافي است؟ حضرت فرمود: پرسيد
كه  رود تا اين افتد شخص ثروت فراواني حتي بيش از زاد و راحله را دارد، اما حج نمي اتفاق مي

  ). 846: 2 ق، 1418كاشانى،  فيض(» اذن الهي به حج او تعلق گيرد

  گيرينتيجه
  :يات استطاعت، دو رويكرد كالمي در بين متكلمان وجود دارددر تفسير آ

الفعل قائلند، از آيات قرآني براي  شان به استطاعت مع برخي متكلمان كه طبق مباني كالمي 
 .اند شان را بر آيات قرآن تحميل كرده هاي كالمي و گاهي نظريه  شان بهره برده اثبات نظريه

اند، نيز از آيات قرآني براي  يش از فعل را قائل بودهگروهي از متكلماني كه استطاعت پ 
  .اند اثبات سخنشان بهره برده
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ساني  استطاعت نظر يك ههاي مختلف، در انديش در اين پژوهش روشن شد عالمان فرقه
داران  استطاعت وجود دارد و طرف هدو قول اصلي بين عالمان مسلمان در مسئل. اند نداشته

خودشان، به آيات قرآني تمسك  هطاعت پيش از فعل براي اثبات انديشالفعل و است استطاعت مع
  . اند كرده

هاي اسالمي، معتزله و گروهي از متكلمان شيعي استطاعت پيش از فعل را  در بين فرقه
در مقابلِ اين گروه اشاعره، ماتريديه، اهل حديث و گروهي از متكلمان نخستين شيعه، . قائلند

. اند الفعل را گردن نهانده استطاعت مع هاالسالم كليني انديشهثقحكم و  بن مانند هشام
الفعل را با قبح تكليف به مااليطاق مغاير  كه استطاعت مع انديشمندان اشعري به جهت اين

ديدند، به ناچار قائل شدند كه تكليف به مااليطاق جايز است، اما انديشمندان شيعي بر طبق  مي
 هاستطاعت پيش از فعل نيز با انديش. اند طاق را جايز ندانستهتكليف ماالي Dبيت كالم اهل

سازگار نيست، زيرا با عزت خدايي تضاد دارد كه كسي بتواند در ملك الهي  Dبيت اهل
اين گروه از عالمان شيعي، ابزار تكليف كه به انسان اعطا شده،  هبنابراين، در انديش. مستقل باشد

اق پيش نخواهد آمد؛ با اين حال، انسان مستقل در مصحح تكليف است؛ پس تكليف مااليط
  .افعالِ انسان اراده، مشيت، قضا و قدر الهي وجود دارد هانجام افعالش نيست، بلكه در هم

به احتمال فراوان، آيات قرآني ناظر به استطاعت كالمي نيستند، بلكه در آيات مذكور  
. اصلي ندارند همعناي لغوي استطاعت مطرح شده است و آيات صراحتي در هيچ يك از دو نظري

براي فهم دقيق آيات استطاعت بهتر است استطاعت را به دو معناي فقهي و كالمي تقسيم 
حج، منظور اين است كه براي هر كسي كه شرايط حج مهيا باشد، او  آيه نددر آياتي مان. كنيم

اي كه گروهي از مسلمانان را براي عدم خروجشان توبيخ  چنين آيه هم. مكلف است به حج برود
به . كند، منظور اين است كه شرايط تكليف برايشان مهيا بود، اما آنان تكليف را انجام ندادند مي

 هن آيات منظور قرآن، استطاعت فقهي و مصحح تكليف است كه در نظريرسد، در اي نظر مي
الفعلِ شيعي اين تكليف با اعطاي ابزار استطاعت از جانب خداوند، مجاز است و  استطاعت مع

  .داشتن ابزار استطاعت، مصحح تكليف است
  

  منابع
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