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 چكيده

ورزی فيلسوفان بوده است عليت و علت فاعلى همواره بخشى از تأمل
ردند و صدرا بهك علت فاعلى را با معيارهای متنوعى تقسيم مى

ای تقسيم كرد كه با نوآوری همراه بود علت فاعلى را به گونه
های بندی اين نظريه در ميان تقسيم. ها بود اين نوآوری

فهم و نقـدهای جـدی شـده اسـت ، تفسيرهای متفاوت، سوء  ابهام
صدرايى از فاعل بالتسخير و ارائه دو تقرير از آن، تالش مى

آوری صدرايى است كه در نظام فلسـفى مالصـدرا دهد كه فاعل بالتسخير يك نو نشان  رده،كرفع 
معنا دارد و تقسيم تسخير به انواع مختلف طبيعى، نفسانى و عرضى همگى اثبـات مـى

ه مسبوق به سابقه نبوده استكند كتوانسته است اقسام ديگری از فاعليت را طرح 

 ها واژه كليد

ری صدرانظام صدرايى، اقسام فاعل، فاعل بالتسخير، نوآو

                                                              
استاديار دانشگاه قم ∗
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  مقدمه

تـوان مسـائلى  ويژه فاعليت تسـخيری از آن روسـت كـه بـا آن مى اهميت مسئله فاعليت و به
را حـل ... مانند ربط مجرد به ماده، تأثير اعال بر اسفل، رابطـه نفـس و بـدن، جبـر و اختيـار و

ــر اســاس تفســير صــحيح از فاعليــت تســخيری مى. كــرد تــوان چگــونگى  بــدين بيــان كــه ب
ی موجودات اعال را با حفظ مرتبـه وجـودی خـود بـر موجـودات اسـفل در مرتبـه تأثيرگذار

اسفل، رابطه خدا و انسان، چگونگى گرفتارنبودن انسان ميان جبـر و اختيـار و نيـز چگـونگى 
  .نفس مجرد با بدن مادی را تبيين كرد هرابط

صدرايى از علـت بندی  های بود كه بتواند به طبقه نظام فلسفى فيلسوفان پيشين فاقد مؤلفه
تباين موجودات در نظام سينايى و تمايز وجود خـدا از هسـتى . فاعلى و فاعل بالتسخير برسد
توانست به فـاعليتى دسـت يابـد كـه بـر تقـوم يـك موجـود بـه  ممكنات در نظام كالمى نمى

تفسيری كه صـدرا از اقسـام . موجود ديگر و وجود مراتب در علل متوقف بر هم مبتنى باشد
كنـد، در نظـام فلسـفى برسـاخته وی كـه هسـتى را وجـود  فاعل تسـخيری طـرح مى فاعل و

در اين نظام فلسفى، عليـت هماننـد . بينيد، معنادار است پيوسته و وابسته مى هم پارچه و به يك
  .شود وجود از موجود اعال به موجودات اسفل منتقل مى

گونـه از فاعليـت يـا از نظـر  گونه كه در پيشينه و ديدگاه معاصران خواهد آمد، اين همان
محققان مخفى مانده و يا موضع آنان در قبال آن به شكل مبهم و گـاه همـراه بـا اشـتباه بـوده 

شـود كـه  تر موجـب مى های صـدرا و تحقيـق كامـل كتاب هرسد بررسى هم به نظر مى. است
و را دربـارb اين نوشتار بـا بررسـى آرای صـدرا، ديـدگاه ا. گفته رفع شود ابهام يا اشتباه پيش

بنـدی و در چـه  دهد كـه فاعـل بالتسـخير در كـدام طبقه كند و نشان مى اقسام فاعل تبيين مى
فكری وی مطرح شده است و شارحان و منتقـدان چـه موضـعى در ايـن بـاره در پـيش  هدور

  . اند گرفته
ای فلسـفى اسـت، بـا  برای تبيين اين مسئله كه فاعـل تسـخيری در نظـام صـدرايى نظريـه

 :ترين آنها از اين قرار است های بسياری مواجهيم كه مهم پرسش

بندی فاعل و نيز جايگاه فعل و فاعل تسخيری در انديشه صـدرا چيسـت؟ آيـا وی  تقسيم
رويكردی متمايز دارد و آيا ديدگاه وی انسجام الزم را دارد؟ جايگاه و ربط فاعل بالتسـخير 

رد متمـايز كـل ديدگاه پيشينيان به ايـن رويفكری او چگونه است؟ چرا وی در مقاب هبا منظوم



رسد و اساساً صدرا با طرح فاعليت تسخيری در مقام حل چه مشكلى است؟ ايـن نوشـتار 
كند با بررسى اجمالى در كالم متفكـران متقـدم و 

  .نظام صدرايى توضيح دهدبندی فاعل و جايگاه آن، ماهيت فاعل بالتسخير را در 

، واداركـردن )1372دهخـدا، (كـردن  بـه مطيـع و منقـادكردن، رام
ــه ســمت هــدفى معــين و  و كشــاندن قهــری چيــزی ب
سـوى اغـراض مخصـوص آن شـىء و تـذليل ديگـری تعريـف 

 .)2، ج1392؛ راغب اصـفهانى، 354: 4ج: 1995
به معنای محرك حركت و به معنـای ايجـاد كننـده و 

صدرا  هدر علوم طبيعى، علت فاعلى به معنای محرك حركت است و در فلسف
فعـل اثـر  ،بـه همـين دليـل 1.)36: 1378

ديگر، همواره مـورد توجـه فيلسـوفان و از مسـائل 
. بنـدی علـت فـاعلى اسـت طبقهيك بحث جدی در ايـن حـوزه، 

فاعل بر هستى در حكمت متعاليه بـر مراتبـى تشـكيكى مبتنـى اسـت كـه هـر 
تواند با تسخير  ای كه فاعل مى گونه مرتبه وجودی متقوم به مرتبه ديگر و در اختيار اوست؛ به

خاصـى در در ايـن نظـام، فاعـل بالتسـخير اهميـت 
از نظر صدرا فاعل بالتسخير يك قسم متمايز از اقسام فاعل است كه 

الث، ومـا سـوى الـث. وإن فاعلية كل فاعل إما بالطبع، أو بالقسر، أو بالتسخير، أو بالقصـد، أو بالرضـا، أو بالعنايـة، أو بـالتجلى
األول، إرادی البتة، والثالث يحتمل الوجهين وصانع العالم فاعـل بـالطبع عنـد الدهريـة والطباعيـة، وبالقصـد مـع الـداعى عنـد 

» المعتزلة، وبغير الداعى عند أكثر المتكلمين، وبالرضا عند اإلشراقيين، وبالعناية عند جمهور الحكماء، وبالتجلى عنـد الصـوفية

و در اصـطالح صـدرايى، فعـل ) 196و 640: 1392
  ). 283:  3، ج1981؛ همو، 

  

 

رسد و اساساً صدرا با طرح فاعليت تسخيری در مقام حل چه مشكلى است؟ ايـن نوشـتار  مى
كند با بررسى اجمالى در كالم متفكـران متقـدم و  با توجه به چهار پرسش نخست، تالش مى

بندی فاعل و جايگاه آن، ماهيت فاعل بالتسخير را در  تبيين طبقه

  معناشناسى موضوع

بـه مطيـع و منقـادكردن، رام» تسـخير«های لغت،  تابكدر 
ــه عملــى  ــدون دســتمزد(ديگــری ب ــه ســمت هــدفى معــين و ) ب و كشــاندن قهــری چيــزی ب

سـوى اغـراض مخصـوص آن شـىء و تـذليل ديگـری تعريـف  ساختن قهـری شـىء به روان
1995؛ ابن منظور، 2001: ؛ دغيم، سميح350 :2ج ، 1367ابن اثير، (اند  كرده

به معنای محرك حركت و به معنـای ايجـاد كننـده و : رود علت فاعلى در دو معنا به كار مى
در علوم طبيعى، علت فاعلى به معنای محرك حركت است و در فلسف. وجود دهنده

1378: مالصـدرا(دهنده اسـت  كننده و وجود علت فاعلى ايجاد

  2.فاعل و وجود متقوم به فاعل است

  پيشينه مسئله

ديگر، همواره مـورد توجـه فيلسـوفان و از مسـائل كاشيا بر ي تأثيربحث از عليت و چگونگى 
يك بحث جدی در ايـن حـوزه، . اصلى در فلسفه بوده است

فاعل بر هستى در حكمت متعاليه بـر مراتبـى تشـكيكى مبتنـى اسـت كـه هـر  تأثيرچگونگى 
مرتبه وجودی متقوم به مرتبه ديگر و در اختيار اوست؛ به

در ايـن نظـام، فاعـل بالتسـخير اهميـت . اشيای در اختيـار، فعلـى را محقـق سـازد
از نظر صدرا فاعل بالتسخير يك قسم متمايز از اقسام فاعل است كه . يابد بندی فاعل مى طبقه

                                                              
وإن فاعلية كل فاعل إما بالطبع، أو بالقسر، أو بالتسخير، أو بالقصـد، أو بالرضـا، أو بالعنايـة، أو بـالتجلى« .1

األول، إرادی البتة، والثالث يحتمل الوجهين وصانع العالم فاعـل بـالطبع عنـد الدهريـة والطباعيـة، وبالقصـد مـع الـداعى عنـد 
المعتزلة، وبغير الداعى عند أكثر المتكلمين، وبالرضا عند اإلشراقيين، وبالعناية عند جمهور الحكماء، وبالتجلى عنـد الصـوفية

  ).59: 1363؛ همو، 1363مالصدرا، (
1392راغب اصفهانى، : نك(است » تأثير مؤثر«معنای  واژه فعل از منظر لغوی به .2

؛ همو، 58: 1360مالصدرا، (يا همان اثر فاعل است » وجود متقوم به فاعل«
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بـه همـين دليـل، از نظـر وی فاعـل بالتسـخير و . ماهيتى متفاوت از فاعل بالطبع و بالقسر دارد
مرتبط و درعين حال متمايزند كـه هـر يـك نيازمنـد بـه بررسـى  هفاعل تسخيركننده دو حيط

فاعل تسـخيركننده و فاعـل بالتسـخير توجـه  هفيلسوفان متقدم نيز به تفاوت حيط. اند اگانهجد
های متفـاوت  نسبت فاعل بالتسـخير و فاعـل بـالطبع از جنبـه هاند، اما ديدگاه آنها دربار كرده

  . مبهم است
: 1404 سـينا، ابـن (انگاری فاعل بالتسخير و فاعـل بـالطبع اسـت  موضع برخى فيلسوفان، يگانه

رسد كه برخـى فيلسـوفان  مى و به نظر )261: 1375؛ العامرى، 160:  1367؛ ميرداماد، 265: 2001؛ دغيم، 383
و » همـان فعـل طبيعـى«تسـخيری را  فعـل ،وی از يك سو. ای دارند سينا مواضع دوگانه مانند ابن 

طبع،  حــركتش بــه دانسـته و معتقــد اسـت طبيعــت، فاعـل بــالطبع و بالتسـخيری اســت كـه 1»بسـان الهــام«
: 1375؛ العـامرى، 160: 1367: ؛ ميردامـاد265: 2001؛ دغـيم، 383: 1404 سـينا، ابـن : نك(فاقد شعور  2جهت، تك

ای از ديگـر  بنـدی جداگانـه رو، فاعـل بالتسـخير در نظريـه وی طبقه از اين 4.آگاهى و اراده است 3،)261
سـينا  اما وقتـى ابـن  5م ديگر علل فاعلى نيز نيست،و حتى قسي )18: 1383مالصـدرا، (های فاعلى ندارد  علت

، در )26: 2007سـينا،   ابـن( كنـد فاعل بالتسخيربودن نفس نباتى را معطـوف بـه جهـات متعـدد توصـيف مى
انگاری فاعليـت بالتسـخير و  حقيقت به تمـايز فاعـل بـالطبع و بالتسـخير كمـك كـرده و در نتيجـه يگانـه

سـينا بـه بررسـى بيشـتری نيـاز  با اين حال، داوری درباره ديدگاه ابـن . ندك بالطبع قدما را دچار ترديد مى
 .بحـث كـرده اسـتنحو كالمـى  اين مسئله فلسفى بـهدرباره گرچه فيلسوف نيست، ولى نيز  غزالى. دارد

واژه تسخير را بـه تـأثير نفـس انسـانى بـر بـدن توسـعه داده، امـا هنـوز در رويكـرد وی، نسـبِت فاعـل او 
اما موضـعى كـه ميردامـاد دربـاره فاعـل  ،)352: 1416غزالـى، ( فاعل بالطبع چندان روشن نيستبالتسخير و 

  . كند ريزی مى های ديدگاه صدرا را پايه بالتسخير برگزيده است، در حقيقت زمينه
، ضـمِن اسـتناِد قبسـاتوی اوالً، پيش از صدرا ميان حركت طبيعى و تسـخيری تفـاوت نهـاده و در 

                                                              
، 1404سـينا،   ابـن(» عإلهام و تسخير، و لذلك ليس مما يختلف ويتنوّ لكن ذلك ليس مما يصدر عن استنباط و قياس، بل عن «. 1

  ).182: 2ج
إذ الجسم ال يتحرك بذاته؛ وذلك «وفالقوة الفاعلة بالتسخير فعال احدى الجهة مخصوصة باسم الطبيعة و القوة الفاعلة بالتسخير و«. 2

  ). 214: 1383سينا،   ابن(» ةعلى جهة واحدة على سبيل التسخير فيسمى طبيع ن كان محركاً إالسبب 
  ).591: 1375بهمنيار، (» فعبّر عن عدم الشعور بالتسخير. فهى الطبيعة«. 3
   .»الطبيعة ال تفعل باالختيار؛ بل انما تفعل أفاعيلها، بالتسخير والطبع«گويد  سينا مى  ابن. 4
  ).92: 2005سينا،   ابن(رفته است به كار » مسحور ساخت«معنايى شبيه به  به مجربات روحانیهاين واژه در  .5



ضـرورت از  افالك، معتقد اسـت حركـِت تسـخيری بـر خـالف حركـت طبيعـى، به
ثانيــاً، از نظــر ميردامــاد نفــس محــرك بــدن بــا حركــت 
كه به اغراض حركت، در حالت تسخير شعور و آگـاهى دارد، ولـى 

كوشـد از فاعليـت  ميردامـاد در همـين راسـتا مى
از نظـر وی تنهـا خداونـد مختـار . )444: 1041

ظاهر مختار است، زيرا برای حركاتى تسخير شـده كـه هماننـد 
داشـتن بـه غـرض  يعى فاقـد اراده اسـت و تنهـا تفـاوت نفـس انسـان بـا فاعـل طبيعـى، آگاهى

  . حركت است و نتيجه تالش او ظهور نظريه صدرا در حكمت متعاليه است

  بندی فاعل و جايگاه فاعل بالتسخير

جـوادی آملـى، (تفـاوت داشـته اسـت هـای م

: 1354مالصـدرا، (و اقرار خوِد صدرا به اين مسئله سند و تأييد سخن محققـان اسـت 

در اين ميان، ديدگاه صدرا و شرح شارحان تنهـا راه فهـم ايـن 
نخسـت اينكـه گذشـت چنـد قـرن : مسـير مشـكالتى دارد

سبب ابهام در تقدم و تأّخر زمـانى و يـا همزمـانى نوشـتارهای وی شـده اسـت و نيـز شـارحان در تفسـير 
  .انجامد های وی توافق ندارند و اين به سوء فهم ديدگاه صدرا مى

اثـری بـه اثـر ديگـری ارجـاع های خوِد صدراست كه گاه در مـتن 
برخـى محققـان نيـز بـا ايـن شـيوه، ترتيـب زمـانى از 

تفسـيرهای ولـى مشـكِل اخـتالف در  
  . های صدرا تا حدی قابل رفع است

ای در حــدوث، شــواهد  رســاله، معــاد و مبــدأ
سـبب  اسـفاربر  البته نگـارِش زمـان(اند  به ترتيب نگارش يافته

رسـد تفكـر  ىبر اساِس اين ترتيب نگـارش، بـه نظـر م
  :است بندی فاعل و جايگاه فاعل بالتسخير در چهار مرحله بوده

را به دوره اوج مالصدرا مربـوط  العرشیهو  شواهد الربوبیه

  

 

افالك، معتقد اسـت حركـِت تسـخيری بـر خـالف حركـت طبيعـى، بهحركت تسخيری به 
ثانيــاً، از نظــر ميردامــاد نفــس محــرك بــدن بــا حركــت  ؛)444: 1041ميردامــاد، ( شــود افــالك صــادر نمى

كه به اغراض حركت، در حالت تسخير شعور و آگـاهى دارد، ولـى  )634: 1041ميرداماد، ( تسخيری است
ميردامـاد در همـين راسـتا مى. شعور و آگـاهى وجـود نـدارددر حركت طبيعى چنين 

1041ميرداماد، ( بالتسخير برای حل مشكل جبر و اختيار بهره گيرد

ظاهر مختار است، زيرا برای حركاتى تسخير شـده كـه هماننـد  حقيقى است و انسان مضطری است كه به
يعى فاقـد اراده اسـت و تنهـا تفـاوت نفـس انسـان بـا فاعـل طبيعـى، آگاهىحركت طب

حركت است و نتيجه تالش او ظهور نظريه صدرا در حكمت متعاليه است

بندی فاعل و جايگاه فاعل بالتسخير رهيافت متفاوت صدرا در طبقه

هـای م خود سير فكـری و رهيافت همحققان معتقدند صدرا در انديش
و اقرار خوِد صدرا به اين مسئله سند و تأييد سخن محققـان اسـت  )بخش يك: 1، ج 1376

در اين ميان، ديدگاه صدرا و شرح شارحان تنهـا راه فهـم ايـن  .)49: 1، ج1981؛ همو، 208: 1375؛ همو، 382
مسـير مشـكالتى دارد صدراست، ولى هر دو هرهيافت و مسير انديش

سبب ابهام در تقدم و تأّخر زمـانى و يـا همزمـانى نوشـتارهای وی شـده اسـت و نيـز شـارحان در تفسـير 
های وی توافق ندارند و اين به سوء فهم ديدگاه صدرا مى انديشه

های خوِد صدراست كه گاه در مـتن  يك راه برای حل مشكل، اشاره
برخـى محققـان نيـز بـا ايـن شـيوه، ترتيـب زمـانى از  1.داده و يا بـه زمـان تـأليفش تصـريح كـرده اسـت

 ،)36: 1، ج 1385عبوديـت، ( انـد های صـدرا بـه دسـت داده كتاب
های صدرا تا حدی قابل رفع است شارحان، با استدالل و بررسى كتاب

مبــدأ، اســفارهــای  تــوان گفــت كتاب بــر همــين اســاس مى
به ترتيب نگارش يافته تعلیقه بر شفاءو  الربوبیه، مشاعر، عرشیه

بر اساِس اين ترتيب نگـارش، بـه نظـر م). شده است كه بتوان آن را در دو مرحله بيان كرد
بندی فاعل و جايگاه فاعل بالتسخير در چهار مرحله بوده طبقه هصدرا دربار

                                                              
شواهد الربوبیهوی در آنجا . ، مقدمه به قلم سيد حسين نصر1340مالصدرا، : نك .1

   .، مقدمه محسن مؤيدى1361مالصدرا، : داند؛ نيز نك مى

8  
  

ل 
سا

م 
ست

بي
ه 

ار
شم

 ،
7

8
، 

ن
تا

س
تاب

 
13

94
  



9  

 

 

قه
طب

 
ى

راي
د

ص
م 

ظا
ر ن

 د
ى

عل
فا

ت 
عل

ی 
د

بن
  

مالصـدرا، ( و مبـدأ و معـاد )223: 2م، ج 1981مالصـدرا، (های متقدم، يعنى اسـفار  وی در كتاب) الف

بع، بالقسـر و بـالجبر رهيافتى همانند پيشينيان داردو اقسام فاعل بالقصد، بالعنايـه، بالرضـا، بـالط )134: 1354
فاعـل بالتسـخير همـان طبيعتـى  هدر ايـن مرحلـه، انديشـ. )133: همان(گرد آورده است » شش طبقه«را در 

 رو، فاعل بالتسخير قسم متمايزی از ديگر اقسـام فاعـل نيسـت و از اين گيرد مىقاهره به كار  هاست كه قوّ 
قدما را به چهـار قسـِم فاعـل بالقصـد،  هگان يم ششتقسالبته عالمه طباطبايى  .)223: 2، ج1981مالصدرا، (

فاعل بالجبر را بـه فاعـل بالعنايـه و فاعـل وی بالرضا، بالطبع و بالقسر تقليل داده است؛ به اين صورت كه 
: 1360طباطبـايى، (اسـت  ردهكـبالعنايه را به فاعل بالقصد ارجاع داده و فاعل بالتجلى و بالتسخير را تأييـد 

  .قدما متفاوت است هوی با نظري هعلت فاعلى در نظري هگان همين دليل، اقسام شش و به )175ـ  173
تقسـيم قـدما را تكميـل » همية بعضها عرشـيكنوادٌر ح«و در ذيل عنوان  الربوبیه شواهد صدرا در ) ب

، ربـالجب، بالتسـخير، بالقسـر، بـالطبع(كرده و با طرحِ فاعل بالتجلى و بالتسخير، علت فاعلى را هشت قسـم 
  .)56: 1360همو، ( داند مى) بالتجلى بالعناية و، بالرضا، بالقصد
 1،)36: 1378، همـو: نـك( رساله حـدوث ،)11: 3، ج1981مالصدرا، ( األربعه اسفارموضع صدرا در ) ج
تغييـر اساسـى يافتـه و در واقـع وی سـه موضـع جديـد  )231: 1361همو، (و عرشيه  )58: 1363همو، ( مشاعر

نخست آنكه در تقسيم اوليه، علت فـاعلى را بـه دو قسـم فاعـل بـالجبر و فاعـل باالختيـار : برگزيده است
تقسيم كرده است؛ دوم آنكه در اين تقسيم فاعل بالتجلى حذف شده است و سوم آنكـه فاعـل بالتسـخير 

 چنين موضعى مسـتلزم تقريـر جديـدی از فاعـل بـالجبر. شود، نه قسيم آن قسمى از اقسام فاعل بالجبر مى
است، زيرا در اينجا فاعل بالجبر را در مقابل فاعل اختياری نهاده است كه شامل سـه قسـِم فاعـل بـالطبع، 

عنوان قسـمى از  تواند به همان معنـايى باشـد كـه بـه شود و چنين فاعل بالجبری نمى بالقسر و بالتسخير مى
 )36: 1378مالصـدرا، : نـك( ورده استالبته صدرا توضيح بيشتری نيا. اقسام فاعل و قسيِم اقسام ياد شده بود

رسد چنين پيشنهادی كه فاعـل بالتسـخير قسـمى از فاعـل بـالجبر باشـد، بـا ديگـر متـون وی  و به نظر مى
، زيرا در رساله حـدوث فاعـل بالتسـخير را بـه لحـاظ )59: 1363؛ همو، 231: 1361مالصدرا، (متعارض است 

  .)59: 1363مالصدرا، : ؛ نيز نك483و  36: 1378، همو(داند  اراده دو وجهى مى
                                                              

مشـكل  عرشـیهو  رسـاله حـدوث، در حقيقت جمع بـين را در اين مرحله جمع كرديم عرشیهو  مشاعر، رساله حدوثگرچه . 1
» فاعـِل بااليجـاب و بـالجبر«را ) از جملـه فعـل تسـخيری(خاصيت مشترِك تمام افعـال غيـرارادی  رساله حدوثاست، زيرا 

 اسـتاد مطهـری نيـز ايـن نـوع از فاعليـت را فاعـل. انگارند فعل تسخيری را دووجهى مى عرشـیهو  مشاعرداند؛ حال آنكه  مى
  .غير ارادی است در حالى كه فاعل جبری لزوماً  ،تواند ارادی يا غيرارادی باشد نامد كه مى مى» ينابينىب«



  :دهد نشان مى

عبوديـت، (های اوست  كه از آخرين نگاشته
وی علت فاعلى را با سـه مبنـا تقسـيم كـرده و ده قسـم بـه دسـت 
فاعِل بالذات و بالعرض؛ شش قسم فاعل ارادی و غير ارادی قدما و سـرانجام فاعـل 

گانه نيست، بلكـه بـا آنهـا قابـل  اين ترتيب، فاعل بالتسخير در عرض ديگر اقسام شش
كه نفس چنـين گونه  همان(تواند فاعل ارادی و هم فاعل بالتسخير باشد 

تواند بدون اراده رفتار كند و فاعل بالتسخير باشد؛ مانند قوای غاذيـه كـه 
  .)244: تا بى

سـالگى و چـون در آن بـه عرشـيه ارجـاع داده  های اوست و پس از شصت
بعد از شواهد است، زيرا در آن از شواهد نام برده است و 

: ترتيـب آثـار وی چنـين اسـت. نام برده است) چهل سالگى
، رساله در حدوث، شواهد، مبدأ و معاد، )اشاره دارد كه آن را قبل از چهل سالگى نوشته است

بالطبع 

بالقسر 

بالتسخير

بالقصد

بالعنايه 

بالرضا

  �� !"

  #$!%

 #$&'

()*+,-

  ./,0�+,-

,1$+,-

  

 

نشان مى رساله حدوثنمودار زير تقسيم صدرا از فاعل را در 

كه از آخرين نگاشته )244: تا ، بىهمو( شفاءنوآوری صدرا در تعليقاِت 
وی علت فاعلى را با سـه مبنـا تقسـيم كـرده و ده قسـم بـه دسـت . شود تكميل مى 1)33: 1385
فاعِل بالذات و بالعرض؛ شش قسم فاعل ارادی و غير ارادی قدما و سـرانجام فاعـل : دهد مى

 . بالتسخير و فاعل بدون تسخير

اين ترتيب، فاعل بالتسخير در عرض ديگر اقسام شش به
تواند فاعل ارادی و هم فاعل بالتسخير باشد  فاعل مى. جمع است

تواند بدون اراده رفتار كند و فاعل بالتسخير باشد؛ مانند قوای غاذيـه كـه  نيز فاعل مى). است
بىمالصدرا، ( دهند اند و عمل تغذيه را انجام مى مسخّر نفس

                                                              
های اوست و پس از شصت اين تعليقه ناتمام است و بنابراين از آخرين كتاب. 1

بعد از شواهد است، زيرا در آن از شواهد نام برده است و  حـدوث رساله براست و  تعلیقه بر اسفارقبل از  عرشیهاست، پس 
چهل سالگى( مبدأ و معاداز  شواهداست چون در  مبدأ و معادشواهد بعد از 

اشاره دارد كه آن را قبل از چهل سالگى نوشته است مبدأ و معاددر مقدمه ( اسفار
   .تعلیقه بر شفاو  عرشیه، مفاتیج الغیب

فاعل 

بااليجاب و الجبر

باالختيار

23
&,م 4,

ا'
)

,78
 .* 9�:

-,+�$ض/ 23,4 -,+>ات )  

B $ اراد# رA,+.  / ارادا#
E)وث و78,

 $ F&G+,- 23,4 /  $ H- 23,4
  $ F&:
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 )278 :1302مالصـدرا، : نـك( رساله اکسیر عارفین در رسائل تسـعه در بخش معرفت النفس صدرا) د
بـه شـرح  ،دارد تعلیقـاتدر كه  ىرهيافت نگری بيشتر در با ژرفاش پرداخته،  بيشتری از نوآوری به شرح

شده بـيش از آنكـه فاعـل بالتسـخير را بررسـى كنـد، بـه  ياد هرسال. پردازد دقيقى از تسخير و اقسام آن مى
سـخير بهـره توجـه كـرده اسـت و مـا از آن بـرای اقسـام فاعـل بالت) فاعـل تسـخيری(كردن  اقسام تسـخير

يـك نـوآوری فلسـفى  ـ الجملـه فى  ـدهيم كه فاعل بالتسخير در اصطالح صدرايى  گيريم و نشان مى مى
 1.است كه به دو شكل قابل تقرير است

  جعل اصطالح صدرا در فاعل بالتسخير

دو اصطالح متمايز و متضايف در نظام صـدرايى هسـتند » فاعل تسخيری«و » فاعل بالتسخير«
رو، بـرای تصـور فاعـل بالتسـخير بايـد  از ايـن. يك بدون ديگری ممكن نيستكه تصور هر 

فاعـل قـاهر و » فاعـل تسـخيری«. نيز بينديشـيم» فاعل تسخيری« درباره طرف ديگر آن يعنى
توانـد آنهـا را  اعاليى است كه فاعل ديگر مقهور و در تسخير اوسـت و بـه همـين دليـل، مى

شـود  نيز فاعل مقهوری است كه تسـخير مى» بالتسخيرفاعل «. برای اهداف خود به كار گيرد
بنـابراين، تحقـق فعـل بـه دو عنصـر و دو . تا فعلى را كه هدف فاعل اعالست برآورده سـازد

فاعِل اعال و اسفل وابسته است، بـا ايـن تفـاوت كـه فاعليـت اعـال بالـذات و فاعليـت اسـفل 
و يا اگر اعال نبود، مرتبه اسـفل خواست  خواست اعالست؛ يعنى اگر فاعل اعال نمى هواسط به

گونـه از فاعليـت را تقريـر  دام بـا زبـانى متفـاوت اينكـشـارحان صـدرا هـر . شـد فاعل نمى
عالمه طباطبايى فاعلى را كه با فعلش در تسخير فاعل ديگری باشد، فاعل بالتسخير . اند كرده

  : داند مى
وطنـد، پـس فاعـل فاعل بالتسخير فاعلى است كه خودش و فعلش به يك فاعل مرب

بالتسخير فاعلى است كه در فعلش مسخر ديگری است؛ مانند قوای طبيعى، نبـاتى و 
حيوانى كه فعلشان در تسخير نفس انسانى است و نيز مانند تمام علـل وجـودی كـه 

 .)175ـ  173: 1360طباطبايى، ( مسخر خداوند هستند

                                                              
تـوان گفـت كـه فاعـل بالتسـخير  بدان سبب گفته شد كه فعل تسخيركردن خداوند حقيقى اسـت و نمى» فى الجمله«عبارت . 1

زگار است، نه با تسخير دهد فاعل بالتسخير با تسخير مجازی سا گونه كه تقسيم مالصدرا نشان مى حقيقى نيز داريم، زيرا همان
  .حقيقى



دهـد، ولـى  را انجـام مى فاعل بالتسـخير فـاعلى اسـت كـه فعلـى
واضـح اسـت . كند، بلكه خودش معلول فاعل ديگـری اسـت

كه وقتى خودش معلول فاعل ديگـری اسـت، فعلـش نيـز بـا واسـطه، معلـول فاعـل ديگـری 
 1.»باشد

بسـياری جهـات مـبهم اسـت، زيـرا عالمـه مشـخص 
دهد، آيا بايد اشيا متقوم بـه هـم باشـند يـا 

. شـود نه؟ همچنين وی تعيين نكرده است كه فعل به كدام فاعل اوالً و بالذات استناد داده مى

تـوان بـرای حـل مسـائل  هـای بـدون تبيـين و تحليـل را نمى
شان داوری كرد، زيرا نوع تعريف به رويكـرد فـرد در 

هـای يـاد شـده را بپـذيريم، بـاز بـا  بر اين، حتى اگـر تعريف
گفتـه برخـى از  هـای پيش گونه كه خواهد آمد، تعريف

. گيـرد مصاديقى را كه صدرا در تقسيم تسخير به مجازی و حقيقى مطـرح كـرده در بـر نمى
از برخـى . نـدك مـى كمـكشدن نظريـه صـدرا 

فاعـل «سـخر ديگـری اسـت؛ يعنـى آيد كه فاعـل بالتسـخير در فعـل م
. »كند تحقق فعلى است كه هدف فاعل ديگری را تأمين مى

يابـد؛ فعلـى  فاعل ديگری تحقق مى ه
  :كه معطوف به هدف واسطه نيست، بلكه برای تحقق مطلوب ديگری انجام يافته است

  بيند؛ با حواس خود مى
  دهد؛ محيط پيرامون خود را تغيير مى

به مطلـوب و تحقـق فعـِل تفكـر بـدون اسـتفاده از واسـطه و فاعـل 

http://eshia.ir/feqh/archive/text/fayazi/bedayeh

  

 

فاعل بالتسـخير فـاعلى اسـت كـه فعلـى«فياضى نيز معتقد است 
كند، بلكه خودش معلول فاعل ديگـری اسـت خودش مستقًال اين كار را نمى

كه وقتى خودش معلول فاعل ديگـری اسـت، فعلـش نيـز بـا واسـطه، معلـول فاعـل ديگـری 
باشد هر فاعلى غير از خداوند متعال از اين قبيل مى. باشد مى

بسـياری جهـات مـبهم اسـت، زيـرا عالمـه مشـخص مشخص است كه اين دو تعريف از 
دهد، آيا بايد اشيا متقوم بـه هـم باشـند يـا  كند كه نسبِت تسخير، ميان چه اشيايى رخ مى نمى

نه؟ همچنين وی تعيين نكرده است كه فعل به كدام فاعل اوالً و بالذات استناد داده مى
  . همين مشكل در تعريف فياضى نيز وجود دارد

هـای بـدون تبيـين و تحليـل را نمى رسد تعريف به نظر مىاساساً 
شان داوری كرد، زيرا نوع تعريف به رويكـرد فـرد در  نوآوری هفلسفى به كار بست يا دربار

بر اين، حتى اگـر تعريف افزون . مبانى مسئله مربوط است
گونه كه خواهد آمد، تعريف زيرا هماناند،  مشكل جامعيت مواجه

مصاديقى را كه صدرا در تقسيم تسخير به مجازی و حقيقى مطـرح كـرده در بـر نمى
شدن نظريـه صـدرا  يك تعريف اوليه از فاعل بالتسخير به روشن

آيد كه فاعـل بالتسـخير در فعـل م ها به دست مى تعريف
تحقق فعلى است كه هدف فاعل ديگری را تأمين مى هبالتسخير، فاعلى است كه واسط

هدهد كه چگونه يك فعل با واسط های زير نشان مى مثال
كه معطوف به هدف واسطه نيست، بلكه برای تحقق مطلوب ديگری انجام يافته است

x با فكر به مطلوب رسيد؛ 

x  به مقصد رسيد؛ ) با عضالت بدن(پيادهx با حواس خود مى
x  با اسب به مقصد رسيد؛x محيط پيرامون خود را تغيير مى
x با قوای غاذيه سير شد. 

به مطلـوب و تحقـق فعـِل تفكـر بـدون اسـتفاده از واسـطه و فاعـل  xوصول ) 1(در مثاِل 
                                                              

  :قابل درسترسى دربدایة الح5مه، گفتارهای  فياضى، غالمرضا، درس. 1
bedayeh/62/051. 
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برای وصول بـه مكـان و سيرشـدن ) 4(و ) 3(، )2(های  ولى در مثال 1فته است،ديگر انجام يا
ها را بـرای رسـيدن بـه هـدف  آن وسـطه xمانند عضالت و قوا هست كه اوالً، » هايى واسطه«

فعلـى را تحقـق  xها بـر اسـاس خواسـت و اهـداف  خودش تسخير كرده است؛ ثانياً، واسـطه
رسـانند و عضـالت و  را بـه مقصـود مى x كار حـواس،به بيان ديگر، حركت پا و . بخشند مى

 .دهند و فاعل بالتسخيرند انجام مى xحواس فعلى را بنا بر خواست 

دهد كه فاعلى واسطه شده يا تسخير شده است تا شـىء ديگـری بـه  ها نشان مى اين نمونه
اند  او شـدهدارند؛ چرا مسـَخر  xها چه نسبتى با  مطلوب خود برسد، اما مشخص نيست اين واسطه

تقريرهـای اول و . چرا بايد اين واسطه مطابق خواست ديگری عمل كند. هستند xيا در اختيار 
تسـخيری  هدهد كه چرا و چگونه برخى از اشـيا رابطـ ها نشان مى دوم با بررسى نسبِت واسطه

ه صـدرا كـ استمى ميان موجودات تقوّ  هتقرير نخست از فاعل بالتسخير براساس رابط. دارند
بنـدِی  فاعل بالتسخير را در طبقه ،شواهد الربوبیهو  )3، ج 1981مالصدرا، ( األربعه اسفارتدريج در  هب

رده و كـمفهـوم آن را روشـن  كنـد مىسـينا  ابن  تعلیقه بر شفایو در  دهد مىاقسام فاعل قرار 
ف گونـه تعريـ وی فاعـل بالتسـخير را اين. سازد های فاعلى مشخص  تمايزش را با ديگر علت

انـد  واسطه استخدام اموری كـه متقـّوم بـه آن مبـادی فعلى را به 2وقتى مبادی عالى،«: كند مى
  .)244: تا مالصدرا، بى( »فاعليت سافل بالتسخير است دهند، انجام مى

دهـد كـه  در تحليل اين تعريف بايد گفت واژb مبادی اعـال و اسـفل در تقريـر نشـان مى
اند؛ تسـخيركننده،  دو فاعل به هم پيوسته و به هم متصل»رفاعل بالتسخي«و  هفاعل تسخيركنند

ای است كه اسفل وجود دارد و تسخيرشده  مبدأ و فاعلى است كه در مرتبه اعال همان سلسله
توانـد آن را بـرای انجـام كـاری  به اين مبدأ اعال متقوم است و به همين دليل، مبـدأ اعـال مى

ويژگـى اصـلى اسـت كـه سـبب  ،ه فاعـل اعـالم بتقوّ . تسخيركرده و به سمت آن سوق دهد
شود فاعل اسفل با ميل فعلى را تحقـق بخشـد يـا بـا اكـراه و اجبـار عملـى را انجـام دهـد  مى

   .)67: 1375 مالصدرا،(
تحقق فعل تسـخيری ) 1( های فاعلى ديگر تفاوت دارد، زيرا بنابراين، فاعل بالتسخير با علت

                                                              
عنوان وسيله برای حركت فكر توجه كرد، ولى مقصود ما وسـيله حركـت فكـر نيسـت،  توان به مغز به گرچه در اينجا هم مى .1

  .بلكه خود فعل فكر كردن است
  .استفاده از واژb قوه موهم آن است كه به موجودات عالم طبيعى اختصاص دارد، به همين دليل به مبدأ ترجمه شد .2



ه برای تحقـق فعـل در فاعـِل بـالتجلى، بالقصـد و بالرضـا يـك 
فاعل بالتسخير در طول فاعل اعلى و متقوم و متصل بـه اوسـت و بـا ميـل يـا اكـراه 
كـه در فاعـل بـالجبر، ميـان اجباركننـده و مجبـور لزومـاً 

. و اتصالى در كار نيست و اجباركننده امـری خـارج از وجـود فاعـل مجبـور اسـت
فاعـل بالتسـخير ) 3(دادن فعـل نـدارد؛  بر اين، اساساً مجبور برخالف فاعل بالتسخير، ميلى به انجـام

كـه فاعـل بالقسـر متقـوم و  به دليل تقوم و اتصال به فاعل متمايـل بـه خواسـت فاعـل اعالسـت؛ در حالى
در نهايـت، از نظـر صـدرا . رو، فعلش بر خالف ميـل و تمايـل اوسـت

نسبِت فاعل بالتسخير با اراده دو وجهى است؛ يعنى بود يا نبـود اراده در فاعـل شـرط نيسـت، ولـى فاعـل 
ث بايـد پـس از بنـابر منطـق بحـ. ضـرورت خـالى از اراده اسـت

شـدb صـدرا  تقسـيم ارائه هتقرير اول، تقرير دوم بررسى شود، اما به دليل آنكه نگارنده تقرير دوم را الزم
 . شود داند، تقرير دوم پس از تقسيم يادشده بررسى مى

تسـخير  هديگـری از مسـئل هبـه جنبـ رساله تسعه
  : كند بخشد و تسخير را به دو قسمت حقيقى و غيرحقيقى تقسيم مى

: غيرحقيقــى بــر ســه قســم اســت. حقيقــى و غيرحقيقــى
زمـين و آنچـه در آن اسـت را ترينش تسخير وضعى عرضى است؛ مانند اينكـه خداونـد 

آن تسخير طبيعى است؛ ماننـد اينكـه خداونـد 
كند و برترين آن تسخير نفسانى اسـت؛  قوای نباتى و محل آنها را برای تغذيه مسخر انسان مى

كردن تسـخير حقيقـى همـان مسـخر. مانند مسخركردن حواس و اعضايش برای نفس انسـانى
  .)291: 1302مالصدرا، 

دهد كه وی در مقاِم تقسـيم فاعـِل تسـخيركننده 
تسـخيره تعـالى وجـه االرض ومـا فيهـا ك«به حقيقى و غيرحقيقى است، نه فاعـل بالتسـخير، زيـرا عبـارِت 

تـوان گفـت كـه خداونـد تسـخير زمـين  نها با مفهوم تسخيركردن معنادار اسـت و نمى
شده و مسخر انسان كامل است و مصداقى از فاعل بالتسخير است، زيرا بـر اهـل فـن پوشـيده نيسـت كـه 

هـر كـدام از . فاعل بالتسخير بودن خداوند با هـيچ يـك از رويكردهـای الهيـاتى صـدرا سـازگار نيسـت

  

 

ه برای تحقـق فعـل در فاعـِل بـالتجلى، بالقصـد و بالرضـا يـك ك به دو فاعل متصل وابسته است، درحالى
فاعل بالتسخير در طول فاعل اعلى و متقوم و متصل بـه اوسـت و بـا ميـل يـا اكـراه ) 2(فاعل كافى است؛ 

كـه در فاعـل بـالجبر، ميـان اجباركننـده و مجبـور لزومـاً  بخشد؛ در حالى خواسِت فاعل اعال را تحقق مى
و اتصالى در كار نيست و اجباركننده امـری خـارج از وجـود فاعـل مجبـور اسـتطولى يا تقومى  هرابط

بر اين، اساساً مجبور برخالف فاعل بالتسخير، ميلى به انجـام  افزون
به دليل تقوم و اتصال به فاعل متمايـل بـه خواسـت فاعـل اعالسـت؛ در حالى

رو، فعلش بر خالف ميـل و تمايـل اوسـت تصل به فاعل اعال نيست و از اينم
نسبِت فاعل بالتسخير با اراده دو وجهى است؛ يعنى بود يا نبـود اراده در فاعـل شـرط نيسـت، ولـى فاعـل 

ضـرورت خـالى از اراده اسـت بالطبع گرچه به مبدأ اعال متصل است، به
تقرير اول، تقرير دوم بررسى شود، اما به دليل آنكه نگارنده تقرير دوم را الزم

داند، تقرير دوم پس از تقسيم يادشده بررسى مى مى رسائل تسعهدر 

  حقيقى تقسيم تسخير به حقيقى و غير

رساله تسعه، در اءتعلیقه بر شفصدرا پس از تبيين فاعل بالتسخير در 
بخشد و تسخير را به دو قسمت حقيقى و غيرحقيقى تقسيم مى توجه كرده و آن را تعميق مى

حقيقــى و غيرحقيقــى: گمــان تســخير بــر دو قســم اســت بى
ترينش تسخير وضعى عرضى است؛ مانند اينكـه خداونـد  پايين

آن تسخير طبيعى است؛ ماننـد اينكـه خداونـد  هكند و ميان برای كشت و زرع مسخر انسان مى
قوای نباتى و محل آنها را برای تغذيه مسخر انسان مى

مانند مسخركردن حواس و اعضايش برای نفس انسـانى
مالصدرا، ( معانى عقلى الهى برای انسان كامل است

دهد كه وی در مقاِم تقسـيم فاعـِل تسـخيركننده  گفته نشان مى توجه به تعبيرهای صدرا در متن پيش
به حقيقى و غيرحقيقى است، نه فاعـل بالتسـخير، زيـرا عبـارِت 

نها با مفهوم تسخيركردن معنادار اسـت و نمىت» لالنسان للحرث
شده و مسخر انسان كامل است و مصداقى از فاعل بالتسخير است، زيرا بـر اهـل فـن پوشـيده نيسـت كـه 

فاعل بالتسخير بودن خداوند با هـيچ يـك از رويكردهـای الهيـاتى صـدرا سـازگار نيسـت
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زيـرا غيـر از  1،نوعى بـا فاعـل بالتسـخير بـودن خداونـد همخـوانى نـدارد صفاتى و فعلى بـهتوحيد ذاتى، 
. خداوند موجودی نيست كه خداوند در تسخير او باشد و خداوند در فاعليت و آثار بـه او نيازمنـد باشـد

آورد، بــه فاعــل تســخيركننده  های بعــدی كــه بــرای تســخير مجــازی بــه ميــان مــى بندی بنــابراين، تقســيم
  .اختصاص دارد، نه تسخيرشده

  اقسام تسخير غيرحقيقى

 هكنـد كـه تسـخيركنند تسخير غيرحقيقى تسـخيری اسـت كـه فاعـل تسـخيركننده امـوری را تسـخير مى
ــت ــرار داده اس ــار او ق ــا را در اختي ــى آنه ــم. حقيق ــخيركننده داري ــل تس ــا دو فاع ــس در اينج ــل : پ فاع

  :شود قسم اخير خود به سه قسم تقسيم مى تسخيركنندb حقيقى و فاعل تسخيركنندb مجازی كه

  تسخير طبيعى

 تـوان در دو اثـر در آثـار فيلسـوفان ديگـر نيـز بـه كـار رفتـه و ايـن واژه را مى» تسـخير طبيعـى«اصطالح 
تسخير طبيعى را در مقابـل تسـخير عقلـى نهـاده و المصارع نويسندb . يافت اصول المعارف والمصارع 

، در )36: 1405شهرســتانى، (اسـت » تسـخير طبيعــى«و حيـوانى بـه شــكل معتقـد اسـت تــدبير نفـوس نبــاتى 
تسـخير «نيـز  اصـول المعـارفنويسـنده . شـوند تـدبير مى» تخييـر عقلـى«كه نفوس انسان به شـكل  حالى

امـا تبيـين ايـن نوشـتار نشـان  ،)310: 1375فـيض كاشـانى، (دانـد  تـدبير خداونـد مى هرا نحـو 2»طبيعى الهى
در نظريـه وی، تسـخير . ت اين اصطالح در صدرا بـر نظـام فلسـفى او مبتنـى اسـتداد كه كاربس خواهد

طبيعى در مقابل تسخير وضعى و نفسـانى اسـت و كاربسـت اقسـام تسـخير بـه ايـن شـيوه در نوشـتارهای 
  .فلسفى معهود نيست

فعلـى اسـت كـه فـاعلى انجـام  ،بايد گفت تسـخيركردن» تسخير طبيعى«با توجه به اصطالح تركيبى 
توانـد  فاعـل مى گيرد تا هدفش تـأمين شـود، امـا مشـخص اسـت كـه هايى را به كار مى دهد و واسطه مى

بـا توجـه بـه واژb طبيعـى نيـز بايـد دانسـت كـه . ای بـا او مـرتبط باشـند گونه اموری را به كار گيرد كه به
ها چـه  واسـطهدهـد كـه  اين امر به طـور التزامـى نشـان مى. تسخيركردن به شكل طبيعى تحقق يافته است
                                                              

  .ظر وی خداوند فاعل تسخيركننده است، نه فاعل بالتسخيرآيد، زيرا در ن ديدگاه مصطفى خمينى در بخش معاصران مى. 1
اند و از ناحيه همين تسخير طبيعى الهى است كه سـماويات در عناصـر و  جميع سماويات و ارضيات مسخرات اراده حق اول«. 2

 .»مركبات ارض تأثير نموده و مواد ارضى را مستعد از براى حصول صور مواليد ثالث نموده است



نسبتى با تسخيركننده دارند، زيرا تسخيركردن فعل طبيعى اسـت و فعـل طبيعـى بـه قـوای طبيعـى مربـوط 
. انـد آينـد، همـان قـوای طبيعـى و متقـوم بـه فاعل

وجود دارد كه انسان قوای غاذيه را كه متقـوم بـه او و در اختيـار 
از نظـر صـدرا، ايـن قـوای غاذيـه بـه صـورت طبيعـى در اختيـار 

هـا را تسـخير ضـرورت اين است و نفس بايد به
» تسـخير طبيعـى«مثابه فعل طبيعى و به تعبيـر صـدرا 

ويژگـى بـارز فعـل . های بالتسخير هستند كه تسخيرشـان طبيعـى اسـت
خير طبيعــى را از ديگــر طبيعــى نبــود اراده و صــدور ضــروری از فاعــل اســت و همــين دو ويژگــى تســ
  .اين تمايز در ادامه تبيين خواهد شد

گيـرد  ای را كه ديگری در اختيارش نهـاده بـه كـار مى
بـا ايـن حـال، . كارگيری اين امور مختار است

  .ها مرتبط باشد تا بتواند به طور ارادی آنها را در اختيار گيرد
تـوان مقصـود او را از  و مقايسه آن بـا رويكـرد كلـى وی، مى
كنـد، درِك انسـان  با حواس خود اشيا را درك مى
بنـابراين، در تسـخير . به انسان متقوم بوده و به طور طبيعـى در اختيـار انسـان اسـت

گيـرد و بـه نظـر  دهد انسان امور متقوم به خـود را بـه كـار مـى
ه طور طبيعى در اختيار انسان است؛ يعنى تسخيرشدنشان طبيعـى اسـت و انسـان در تسخيرشـدن 

  .و مسخّر شدنشان نقشى ندارد، اما اراده انسان در تسخيركردنشان مؤثر است
، تسـخيركردن حـواس بـرای درك )4(بنابراين، در تسخير نفسانى بـرخالف تسـخير طبيعـى و مثـال 

ضرورت حياتى برای بشر داشته باشـد و نبـود آن بـه حيـات بشـر آسـيب 
الجملـه ـ مختـار بـوده و  كارگيری حواس خود در تسـخيركردن ـ فى

تواننـد بـا خواسـت  كه نفس ناطقه حواس و عضالت را به كـار گرفـت، حـواس در عمـل نمى
شـود صـدرا ايـن قسـم از  چنين اختياری سبب مى

156(.  

  

 

نسبتى با تسخيركننده دارند، زيرا تسخيركردن فعل طبيعى اسـت و فعـل طبيعـى بـه قـوای طبيعـى مربـوط 
آينـد، همـان قـوای طبيعـى و متقـوم بـه فاعل هايى كه در تسخير طبيعى به كار مى است، پس واسطه

  .كند آورد، اين مطلب را تأييد مى هايى كه صدرا مى نمونه
وجود دارد كه انسان قوای غاذيه را كه متقـوم بـه او و در اختيـار ) 4(م از تقوم در مثاِل نمونه اين قس

از نظـر صـدرا، ايـن قـوای غاذيـه بـه صـورت طبيعـى در اختيـار . گيـرد اويند، برای سيرشدن به كـار مـى
است و نفس بايد به» فاقد اراده«رو، انسان در تسخيركردن آنها  از اين. اند انسان

مثابه فعل طبيعى و به تعبيـر صـدرا  تسخيركردن قوای غاذيه به. كند تا حياتش ادامه يابد
های بالتسخير هستند كه تسخيرشـان طبيعـى اسـت رو، قوای غاذيه فاعل از اين. است

طبيعــى نبــود اراده و صــدور ضــروری از فاعــل اســت و همــين دو ويژگــى تســ
اين تمايز در ادامه تبيين خواهد شد. سازد تسخيرهای نفسانى و عرضى متمايز مى

 تسخير نفسانى و ارادی

ای را كه ديگری در اختيارش نهـاده بـه كـار مى در تسخير نفسانى نيز فاعل برای انجام فعل واسطه
كارگيری اين امور مختار است ن و بهدهد كه انسان در تسخيركرد و تعبير نفسانى نشان مى

ها مرتبط باشد تا بتواند به طور ارادی آنها را در اختيار گيرد در اينجا هم انسان بايد به نحوی با واسطه
و مقايسه آن بـا رويكـرد كلـى وی، مى رسائل تسعهبا توجه به مثال صدرا در 

با حواس خود اشيا را درك مى Xكه  )2(در مثال . دتسخير نفسانى روشن كر
به انسان متقوم بوده و به طور طبيعـى در اختيـار انسـان اسـتبا حواسى است كه 

دهد انسان امور متقوم به خـود را بـه كـار مـى گونه كه مثاِل صدرا نشان مى نفسانى همان
ه طور طبيعى در اختيار انسان است؛ يعنى تسخيرشدنشان طبيعـى اسـت و انسـان در تسخيرشـدن رسد ب مى

و مسخّر شدنشان نقشى ندارد، اما اراده انسان در تسخيركردنشان مؤثر است
بنابراين، در تسخير نفسانى بـرخالف تسـخير طبيعـى و مثـال 

ضرورت حياتى برای بشر داشته باشـد و نبـود آن بـه حيـات بشـر آسـيب طبيعى نيست و فعلى نيست كه 
كارگيری حواس خود در تسـخيركردن ـ فى به همين دليل، شخص در به. رساند

كه نفس ناطقه حواس و عضالت را به كـار گرفـت، حـواس در عمـل نمى تنها زمانى
چنين اختياری سبب مى. رسانند به مقصودش مى نفس مخالفت كنند و نفس را

156: 1360مالصدرا، ( تسخير را تسخيركردن نفسانى و ارادی بنامد
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های خوبى برای تقرير اول از تسـخيرند، بـا ايـن تفـاوت كـه در تقريـر  تسخير طبيعى و نفسانى نمونه
شـوند، امـا  ينجا از جهت فاعل تسـخيركننده بررسـى مىاول از جهت فاعل بالتسخير ارزيابى شدند و در ا

شـود  فاعل بالتسـخير سـبب مى» تقوم وجودیِ «پايه تبيين هر دو تقرير، تقوم و اتصاِل وجودی است، زيرا 
بـودن فاعـل تسـخيركننده » متقـوٌم بـه«كه از سوی ديگری تسخير شـده و بـه فعلـى بينجامـد و همچنـين 

به همين دليل، در نظـام صـدرايى . ا تسخير كرده و به مقصدش برسدشود كه بتواند ديگران ر موجب مى
  .چنين رويكردی قابل تبييين است، زيرا در اين نظام فلسفى موجودات متقوم به يكديگرند

 تسخير وضعى و عرضى

اش  مالصدرا در اينجا نيز مقصود خود را با مثال بيان كـرده اسـت و تنهـا بـا درنظرگـرفتن رويكـرد كلـى
تـوان  ، مى»دهـد محـیط پیرامـون= خـود را تغییـر م= x«مطـابق مثـاِل . مقصود وی را شـرح دادتوان  مى

گيـرد كـه متقـوم بـه او و بخشـى از وجـود وی  هايى را به كار مـى برای تغيير محيط واسطه xگفت كه 
بـه  ای آفريـده اسـت كـه بـا تسـلط بـر اشـيای غيرمتقـوم گونه نيستند، اما تسخيركننده حقيقى، انسان را به

انسان و به كارگيری آنها، فعلى را تحقق بخشيده و به هدف خود برسد؛ مثًال درختى كاشـته و محـيط را 
» تسـخير وضـعى عرضـى«صـدرا ايـن نـوع تسـخير را . زيبا گرداند و اسباب خوراك خود را فراهم كند

سـه  خالصه آنكه بر اساس نسبت فاعل بالتسخير با فاعل تسخيری در تقسـيم صـناعى .نامد مى
  :آيد قسم به دست مى

  فاعل بالتسخير متقوم به تسخيركننده و وابسته به آن است؛) الف
حالت الـف بـر دو در اين صورت، . فاعل بالتسخير متقوم به تسخيركننده و وابسته بدان نيست) ب

  :قسم است و حالت ب يك قسم دارد
 تسخير نفسانى؛: تسخيركننده در تسخيرش اراده دارد

 تسخير طبيعى؛: رتسخيرش اراده نداردتسخيركننده د

  .اگر فاعل بالتسخير به فاعل تسخيركننده متقوم نيست، تسخير عرضى و وضعى است
 تقرير دوم صدرا براساس رابطه غيرتقومى

پـردازد كـه فاعـل تسـخيركننده  بـه ايـن مسـئله مى رساله تسعهگفته، صدرا در  بر اساس مطالب پيش
بـدون  خاصبرخـى از اشـ. گيـرد تواند برای اهـداف خـود بـه كـار  كه مى چگونه اشيا را در اختيار دارد

واسطه و بالذات اشيا را در اختيار دارند و برخى ديگر، بالـذات اشـيا را در اختيـار ندارنـد، بلكـه شـخص 
  .ديگری اشيا را در اختيار او نهاده و مسخّر او گردانيده است؛ خواه متقوم به او باشند يا نباشند



به ضـرورِت تقريـر ديگـری از  رساله تسعه
رسد كـه تقسـيم فاعـل تسـخيركننده بـه مجـازی و حقيقـى، مسـتلزم 
هـای بالتسـخير نيزهسـت، زيـرا وقتـى تسـخيركردن متفـاوت باشـد، تسخيرشـده هـم 

  .شود و سه قسم تسخير مستلزم سه قسم فاعل بالتسخير است
دهد كه صدرا مصـداقى را بـه تسـخير افـزوده اسـت كـه 

ها و محيط پيرامونى اسـت؛ يعنـى آنجـا  گنجد و آن رابطه تسخيری انسان با ديگر انسان

دهـد، نـوعى  مى رسـد و يـا محـيط پيرامـون خـود را تغييـر
درخـت محـيط » واسـطه«اسب به مقصـد رسـيده و بـه 

يمى صـدرا و طبع بـر اسـاس رويكـرد تقسـ
تصريح وی اينها اقسامى از تسخيرند، زيرا به باور او خداوند اينها را مسخّر انسان سـاخته تـا بـرای تحقـق 
های بالتسخيری هستند كه بنا به خواسـت انسـان فعلـى 
را تبيين كرده و در برگيرد، زيـرا اسـب و محـيط 
توان اينها را فاعل بالتسخير ناميد، پـس نيـاز اسـت كـه 
توان تقرير اول را اصالح كرد يـا تقريـر 

آن اسـت كـه تسـخيركننده شـىء  رسائل تسـعه
ديگری را به كار بگيرد؛ خواه ناشى از ارتبـاط تقـومى آنهـا باشـد يـا اينكـه بـه دليلـى آنهـا را در اختيـار 

   .آن نداده است هاست كه صدرا شرحى دربار
اسـت كـه عالمـه  »ىمـالكيت«تعبيـر » ر اختيـار داشـتن

در مقـام شـرح مقصـود صـدرا  آنجـا مطرح كرده اسـت؛ هرچنـد عالمـه در
دهـد  نشـان مى تفسـیر المیـزانعالمه در  ه

تسخير حقيقى و غيرحقيقى صدرا، به ديدگاه عالمـه در مالكيـت حقيقـى و غيرحقيقـى بسـيار 
شود كه خداوند اشيا را برای اهداف خود به كـار گيـرد و در 
 آنها تصرف كند، مالكيت است و اساساً روايى و ناروايى هر تصرف در اشيای ديگـر بـه همـين مالكيـت

در اينجا نيز هنگامى كه انسان اشيايى را كه بخشـى از وجـود او نيسـتند و رابطـه تقـوم بـا او 
از نظر عالمه، مالكيت انسان نسـبت بـه اشـيای 

  

 

رساله تسعهتوان شرح داد كه چرا تقسيم صدرا در  ضيح، مىبا اين تو
رسد كـه تقسـيم فاعـل تسـخيركننده بـه مجـازی و حقيقـى، مسـتلزم  به نظر مى: انجامد فاعل بالتسخير مى

هـای بالتسـخير نيزهسـت، زيـرا وقتـى تسـخيركردن متفـاوت باشـد، تسخيرشـده هـم  تمايز و تقسيم فاعل
شود و سه قسم تسخير مستلزم سه قسم فاعل بالتسخير است آن متمايز مى هاسطو به

دهد كه صدرا مصـداقى را بـه تسـخير افـزوده اسـت كـه  افزون بر اين، بررسى اقسام تسخير نشان مى
گنجد و آن رابطه تسخيری انسان با ديگر انسان در تقرير اول نمى

  :ر وضعى و عرضى استكه تسخي
رسـد و يـا محـيط پيرامـون خـود را تغييـر با اسب به مقصد مى Xكه ) 3(در مثاِل 

اسب به مقصـد رسـيده و بـه » واسطه«شخص به تسخير رخ داده است، زيرا 
طبع بـر اسـاس رويكـرد تقسـ بـه. دهـد پيرامونى خود را بر اسـاس خواسـت خـود تغييـر مى

تصريح وی اينها اقسامى از تسخيرند، زيرا به باور او خداوند اينها را مسخّر انسان سـاخته تـا بـرای تحقـق 
های بالتسخيری هستند كه بنا به خواسـت انسـان فعلـى  به بيان ديگر، اينها فاعل. اهداف خود به كار گيرد

را تبيين كرده و در برگيرد، زيـرا اسـب و محـيط  ها تواند اين فاعل بخشند، اما تقرير اول نمى را تحقق مى
توان اينها را فاعل بالتسخير ناميد، پـس نيـاز اسـت كـه  با انسان رابطه تقومى ندارند و بنا بر تقرير اول نمى

توان تقرير اول را اصالح كرد يـا تقريـر  اما چگونه مى تقرير جديدی از فاعل بالتسخير داده شود،
رسائل تسـعهكه گفته شد مهم در گونه  جديدی ارائه كرد؟ همان

ديگری را به كار بگيرد؛ خواه ناشى از ارتبـاط تقـومى آنهـا باشـد يـا اينكـه بـه دليلـى آنهـا را در اختيـار 
است كه صدرا شرحى دربار» در اختيار داشتن«آنچه مهم است . داشته باشد

ر اختيـار داشـتند«ين تعبيـر بـرای مفهـوِم به نظر نگارنـده، بهتـر
مطرح كرده اسـت؛ هرچنـد عالمـه در تفسیر المیزانطباطبايى در 

هشده با نظري های بيان نيست، اما تطبيق مفهوم نظر صدرا و نمونه
تسخير حقيقى و غيرحقيقى صدرا، به ديدگاه عالمـه در مالكيـت حقيقـى و غيرحقيقـى بسـيار  كه مفهوم

شود كه خداوند اشيا را برای اهداف خود به كـار گيـرد و در  از نظر عالمه آنچه سبب مى. نزديك است
آنها تصرف كند، مالكيت است و اساساً روايى و ناروايى هر تصرف در اشيای ديگـر بـه همـين مالكيـت

در اينجا نيز هنگامى كه انسان اشيايى را كه بخشـى از وجـود او نيسـتند و رابطـه تقـوم بـا او . وابسته است
از نظر عالمه، مالكيت انسان نسـبت بـه اشـيای . اوست» در اختيار داشتن«گيرد، در گرو  ندارند به كار مى
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كيـت را براسـاس قـرارداد بـه بسـا انسـان ايـن مال مجازی است كه از سوی خدا به انسـان داده شـده و چه
بـا ايـن توضـيح بـه . ميزان حق خود به ديگری واگذارد و اجازه تصرف را در اختيار ديگـران قـرار دهـد

 : توان تعريف كرد گونه مى رسد تقرير دوم از فاعل بالتسخير را اين نظر مى

) دیطبيعـى، قهـری و قـراردا(فاعل بالتسخير فاعلى است كه به دليـل اسـتيال و مالكيـت 
خواهد سوق يافته و هـدف  فاعل ديگر، مقهور شىء آن شده و به سمت فعلى كه آن شى مى

  .)67: 1375حسينى اردكانى، (بخشد  ديگری را تحقق مى
تواند از نوع رابطـه فاعـل بـالجبر  در پاسخ به اين اشكال احتمالى كه آيا نوع رابطه محيط با انسان مى

الجبر دو اراده الزم اســت كــه يكــى مقهــور ديگــری باشــد؛ در و بالقســر باشــد، بايــد گفــت در فاعــل بــ
كه مياِن رابطه محيط بـا انسـان تنهـا در يـك طـرف اراده هسـت همچنـين تصـرف ارادی از سـوی  حالى

شود كـه محـيط فاعـل بالقسـر باشـد، زيـرا فاعـل  انسان در محيط و تغييريافتن از سوی محيط، سبب نمى
كه وقتـى انسـان محـيط را بـرای اهـداف خـود تغييـر  ؛ در حالىكند بالقسر برخالف طبيعتش حركت مى

كاشـت درخـت و پـرورش آن هـم . دهد، اين تغيير به ضرورت برخالف روند طبيعِى طبيعـت نيسـت مى
ای بـه كـار  گونـه فعل انسان است و هم فعل درخت؛ در اينجا دو فاعل وجود دارد كه يكى ديگری را به

  .يابد و هم رشد كه هدف درخت است حيط ـ تحقق مىگيرد كه هم هدف او ـ آراستن م مى
   :فاعل بالتسخير و فاعل تسخيركننده ترسيم شده است هگفته دربار در تصوير زير مطالب پيش

 بررسى و نقد ديدگاه معاصران درباره تقسيم فاعل و فاعل بالتسخير

ديـدگاه وی در بندی فاعـل ارائـه داده و  تاكنون نشان داديم كه صدرا طرحـى نـو در تقسـيم

خير شده
س

خرو ت
س

طه م
راب

تسخير شده متقوم به  

مسخراست

متقوم باالذات به متقوم به وابسته 
است

تسخيرشدن حقيقى

متقوم را  شى ديگری به متقوم به 
وابسته نموده و مسخر كرده است

تسخيرشدن مجازی 
تسخير كردن طبيعى و لزومى

تسخيرشدن مجازی
تسخير كردن ارادای  

تسخير شده متقوم به  

مسخرنيست
تقومى  در كار نيست

تسخيرشدن مجازی
تسخير كردن وضعى و قرادادی



تمام اقسام فاعـل را گـرد آورده و  وی
فاعل بالتسخير را كامًال از ديگـر اقسـام فاعـل جـدا كـرده اسـت، ولـى فيلسـوفان و محققـان 

ند كـه ايـن نظريـه ا هو موجـب شـد  ه
  : پردازيم در ادامه به بررسى آرای چند تن از اين محققان صدرايى مى

 ، اقسام فاعل را به هشـت قسـم كـرده و نفـس انسـانى را
؛ نيـز 405: 2، ج1375سـبزواری، (اقسام فاعليت دانسـته اسـت 

فاعل بالتسخير را با تقريـر اول شـرح داده 
و در تفسير فاعل بالتسخير، بر نسبت قاهريت و 
مقهوريت ميان فاعل تسخيركننده و فاعل بالتسـخير تأكيـد دارد و ايـن نسـبت در تقريـر دوم 

نقد وارد بر اين تفسير آن است كه تسخير را به اموری كه رابطه قاهر و مقهور، متقوٌم بـه 
ها بـا يكـديگر  و متقوم دارند، يعنى به تقرير اول منحصر كرده و از نسبت تسخيری كه انسان

  .و با محيط خود دارند، يعنى تقرير دوم غفلت ورزيده است
 bبدون هـيچ توضـيحى تصـريحِ صـدرا دربـار
فاعليت تسخيری را ناديده انگاشته و به شيوه شارح منظومه اقسام فاعـل را بيـان كـرده اسـت 

كـه  مصطفى خمينى، اگر صـدرا بـه هنگامى
طالحى آن به كار برده باشـد دچـار داند، تسخير را به معنای اص

دانـد و در ايـن صـورت، بايـد  تناقض شده است، زيرا وی فاعـل تسـخيری را فاقـد اراده مى
  :خداوند فاقد اراده باشد كه با انديشه صدرا سازگار نيست

در بحث از اقسام فاعل و توضيح تفاوت ميـان آنهـا چنـين 
ينديشيد و از روی تعمق به حقايق عالم نظر بيفكنيد خواهيد 
ديد در اصل هستى فاعلى كه دارای اختيار محض باشد غير از خدای جهان وجـود 
ها كه در عالم وجود دارند در فعلشان در تسخير ديگری هسـتند؛ 

های مجبور؛ چون اكثـر  های مختار باشند و يا از قبيل فاعل
از آخونـد جـای تعجـب دارد . ها در عين اينكه دارای اختيارند مجبور هسـتند

  .كه در آن فعل تسخيری مطرح نشده است

  

 

وی. اوج اين نوآوری است رسائل تسعهو  تعلیقات بر شفاء
فاعل بالتسخير را كامًال از ديگـر اقسـام فاعـل جـدا كـرده اسـت، ولـى فيلسـوفان و محققـان 

هناقص به نقـادی وی پرداختـ هايى معاصر مبتنى بر تفسير
در ادامه به بررسى آرای چند تن از اين محققان صدرايى مى. هجور بماندم

، اقسام فاعل را به هشـت قسـم كـرده و نفـس انسـانى راشرح منظومـهحكيم سبزاوری در 
اقسام فاعليت دانسـته اسـت  ه ازنمونه مناسبى برای درك فيلسوفان

فاعل بالتسخير را با تقريـر اول شـرح داده  منظومـهرسد نويسندb  به نظر مى .)418: 1369، همو: نك
و در تفسير فاعل بالتسخير، بر نسبت قاهريت و  شرحF بر منظومهزاده آملى در  است، زيرا حسن

مقهوريت ميان فاعل تسخيركننده و فاعل بالتسـخير تأكيـد دارد و ايـن نسـبت در تقريـر دوم 
 .)همان: نك( وجود ندارد

نقد وارد بر اين تفسير آن است كه تسخير را به اموری كه رابطه قاهر و مقهور، متقوٌم بـه 
و متقوم دارند، يعنى به تقرير اول منحصر كرده و از نسبت تسخيری كه انسان

و با محيط خود دارند، يعنى تقرير دوم غفلت ورزيده است
بدون هـيچ توضـيحى تصـريحِ صـدرا دربـارb  وبیهالرب شواهدسيد جالل آشتيانى در شرح 

فاعليت تسخيری را ناديده انگاشته و به شيوه شارح منظومه اقسام فاعـل را بيـان كـرده اسـت 
مصطفى خمينى، اگر صـدرا بـه هنگامى] منسوب به[به باور همچنين  1.)483: 1360آشـتيانى،(

داند، تسخير را به معنای اص خداوند را فاعل تسخيری مى
تناقض شده است، زيرا وی فاعـل تسـخيری را فاقـد اراده مى

خداوند فاقد اراده باشد كه با انديشه صدرا سازگار نيست
در بحث از اقسام فاعل و توضيح تفاوت ميـان آنهـا چنـين  اسفارالمتالهين در  صدر
ينديشيد و از روی تعمق به حقايق عالم نظر بيفكنيد خواهيد اگر شما درست ب: دارند

ديد در اصل هستى فاعلى كه دارای اختيار محض باشد غير از خدای جهان وجـود 
ها كه در عالم وجود دارند در فعلشان در تسخير ديگری هسـتند؛  ندارد و همه فاعل

های مختار باشند و يا از قبيل فاعل چه آنها كه از قبيل فاعل
ها در عين اينكه دارای اختيارند مجبور هسـتند فاعل

                                                              
كه در آن فعل تسخيری مطرح نشده است داردای  شيوه ،قسيم فعلوی در ت. 1
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ــريح مى ــه تص ــس از آنك ــد فاعل پ ــل فاعل فرماي ــخيری از قبي ــای تس ــای ارادی  ه ه
باشند و نسبت به افعالشان ادراك ندارند، چون مالك فاعل مختار بودن همـان  نمى

كنند اختياری كه انسان دارد شعاع  نيز ايشان اثبات مى اراده و ادراك داشتن است و
باشد و از همـين طريـق، مسـئله جبـر و  فاعل مختار حقيقى كه خدای عالم است مى

نماينـد، چگونـه  اختيار و امر بين االمرين بودن انسان را تحليـل كـرده و بررسـى مى
عـل تسـخيری همـان اند؟ و مرادشـان از فا شود كه همه عالم مسخر بأمراّهللاٰ  معتقد مى

فاعل تسخيری اصطالحى است و اين مطلب خالف تحقيق است كه خود آخوند از 
 .)1376 بيات،(برجستگان محققان است 

 هلحـاظ محتـوا بـه انديشـدر نقد اين نظريه بايد گفت ايشان از معدود كسانى است كه به 
صدرا توجـه كـرده و كوشـيده اسـت سـازگاری يـا ناسـاگاری فاعـل بالتسـخير را بـا ديگـر 

بـه داليلـى جـای نيز رسد اين ديدگاه  های صدرا مقايسه و تحليل نمايد، اما به نظر مى انديشه
  :تأمل دارد

الجملـه  در نظريه صـدرا فـى. داند نمى فاعل بالتسخیرصدرا به هيچ وجه خداوند را 
موجودات فاعل بالتسخيِر خدا و مراتب اعالی خودنـد و هـر مرتبـه از مراتـب  ههم

مادون خود را بـه كـار گيـرد و بـا تسـخير آن فعلـى را  هتواند مرتب اعالی هستى مى
تحقق بخشد، با اين تفاوت كـه اوالً، تسـخيركردن و مسخرسـاختن خداونـد امـری 

ای اسـت  اند؛ ثانياً، خدا تنها تسـخيركننده یاست حقيقى و ديگر اشيا مسِخِرِ◌ مجاز
  .داند بنابراين، صدرا هرگز خداوند را فاعل بالتسخير نمى. شود كه هرگز تسخير نمى

نهد، تصور  وی بدون توجه به تمايزی كه صدرا ميان تسخيركردن و تسخيرشدن مى
عـل كرده است كه اگر خداوند فاعل تسخيری باشد، به اين معناست كه خداونـد فا

نيز وی گمان كرده است كـه صـدرا هـر فاعـل بالتسـخيری را فاقـد . بالتسخير است
بودن خداوند  فاعل تسخيری. كه هر دو گمان ناصواب است داند، در حالى اراده مى

بدين معناست كه او مبدأيى است كه با تسخيركردِن امور مقوم به خـود، اهـداف و 
كه خداونـد فاعـل بالتسـخير و فاقـد اراده بخشد، نه به اين معنا  افعالش را تحقق مى

گمان دوم نيز كه هر فاعل بالتسخيری فاقد اراده است، با مشى صدرا سازگار . است
نيست، زيرا از نظر صدرا نفس و قوای نفس ناطقه نيز فاعل بالتسخير هستند، امـا در 

سـت توانند مطابق خواست خدا عمل كننـد و خوا دادن فعل مختارند؛ يعنى مى انجام



اساساً نظاِم پاداش و كيفر بـر . ديگر رفتار كنند
افـزون بـر . بنابراين، فاعل بالتسخير لزوماً فاقد اراده نيست

  .داند اين گفتيم كه صدرا فعل تسخيری را از جهت اراده دو وجهى مى
 جبر به فاعل بالعنايه و نيز ارجاع فاعل بالعنايـه بـه فاعـل بالقصـد
گانه صـدرا را نقـد كـرده و معتقـد اسـت 

؛ 175ـ  173: 1360طباطبـايى،(های مختارند 

با وجود اين، عالمه به شرح فاعل بالتسخير پرداخته و آن را تأييد 
البته از نظر وی، در فاعل بالتسخير، فاعل و فعل مسخر امر ديگری است 

  .)175ـ  173: 1360طباطبايى، 
ن گفــت اوالً، ايشــان تســخير را بــه امــور متقــوم بــه فاعــل 
تسخيركننده منحصر كرده و به تسخير حقيقى و مجازی توجه نكرده است؛ ثانياً، در ديـدگاه 

هـای فـاعلى اسـت يـا اينكـه قسـم  ايشان مشخص نيست كه فاعل بالتسخير قسيم ديگـر علّت
نيسـت كـه مبنـای تقسـيم فاعـل بـه هـا باشـد، معلـوم 

فاعل بالتسـخير را  ،تسخيری، قسری و ارادی چيست؟ افزون بر اينكه برخى محققان صدرايى
بـرای . دانند و معتقدند با ديگر اقسام فاعل قابل جمـع اسـت

  
ل بالتسخير است كه عبارت است از فاعلى كـه فعلـى را انجـام 
كند، بلكه خودش معلول فاعل ديگری 
واضح است كه وقتى خودش معلول فاعل ديگری است، فعلش نيز با واسطه، 

. باشـند قبيـل مىهر فاعلى غير از خداوند متعال از اين 
بـه همـين . باشـند های فوق غير از خداونـد فاعـل بالتسـخير مى

  2.های ديگر نيست، بلكه تقسيم مستقلى است

http.  
فعـل او ولـى تيـار از شـئون اوسـت، فاعل بالجبر، فاعلى است كه به فعل علم دارد و قدرت، اراده و اخ

: بدایة الح5مةگفتارهای  فياضى، درس(» مالصدرا اين قسم را گاه فاعل بالتسخير نيز ناميده است

  

 

ديگر رفتار كنند هخداوند را محقق سازند و يا به گون
بنابراين، فاعل بالتسخير لزوماً فاقد اراده نيست. همين اساس استوار است

اين گفتيم كه صدرا فعل تسخيری را از جهت اراده دو وجهى مى
جبر به فاعل بالعنايه و نيز ارجاع فاعل بالعنايـه بـه فاعـل بالقصـدفاعل بالعالمه طباطبايى با ارجاع 

گانه صـدرا را نقـد كـرده و معتقـد اسـت  بنـدی شـش ، طبقهتعلیقه بر اسفارو  الح5مه ةنهایدر 
های مختارند  فاعل بالجبر با فاعل بالقصد تفاوتى ندارد و هر دو فاعل

با وجود اين، عالمه به شرح فاعل بالتسخير پرداخته و آن را تأييد  .)223ـ  220: 2، ج1981مالصدرا، 
البته از نظر وی، در فاعل بالتسخير، فاعل و فعل مسخر امر ديگری است . و تفسير كرده است

طباطبايى، ( ها مسخر خداوند هستند علّت هو در چنين تفسيری هم

ن گفــت اوالً، ايشــان تســخير را بــه امــور متقــوم بــه فاعــل تــوا در نقــد ايــن نظــر هــم مى
تسخيركننده منحصر كرده و به تسخير حقيقى و مجازی توجه نكرده است؛ ثانياً، در ديـدگاه 

ايشان مشخص نيست كه فاعل بالتسخير قسيم ديگـر علّت
هـا باشـد، معلـوم  اگر قسيم ديگر علّت. ای است جداگانه

تسخيری، قسری و ارادی چيست؟ افزون بر اينكه برخى محققان صدرايى
دانند و معتقدند با ديگر اقسام فاعل قابل جمـع اسـت های فاعلى نمى قسيم ديگر علت

  1:نفس هم فاعل ارادی و هم فاعل بالتسخير است مثال،
ل بالتسخير است كه عبارت است از فاعلى كـه فعلـى را انجـام فاع قسم ديگر فاعل،

كند، بلكه خودش معلول فاعل ديگری  دهد، ولى خودش مستقًال اين كار را نمى مى
واضح است كه وقتى خودش معلول فاعل ديگری است، فعلش نيز با واسطه، . است

هر فاعلى غير از خداوند متعال از اين . باشد معلول فاعل ديگری مى
های فوق غير از خداونـد فاعـل بالتسـخير مى بنابراين، تمامى فاعل

های ديگر نيست، بلكه تقسيم مستقلى است گوييم كه اين قسم در عرض قسم دليل، مى
                                                              

http://shahrudi.parsiblog.com/Posts/218حسينى شاهرودی، : نك. 1

فاعل بالجبر، فاعلى است كه به فعل علم دارد و قدرت، اراده و اخ«: گويد فياضى نيز مى
مالصدرا اين قسم را گاه فاعل بالتسخير نيز ناميده است. شود بدون اختيار صادر مى

  ).51جلسه 
  .51جلسه: بداية الحكمةگفتارهای  فياضى، درس .2
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های غيـر ارادی باشـد، بـا رويكـرد  اگر اراده مبنای تقسيم باشد و فاعل بالتسخير از فاعل
داند كه بـا اراده قابـل جمـع  ار نيست، زيرا صدرا اين قسم فاعل را دو وجهى مىصدرا سازگ

  .است
بـار در جهـان اسـالمى عنـوان شـده اسـت و  براى اولين«از نظر شهيد مطهری، اين مسئله 

فاعل بالتسخير، فاعلى بينابين است  1.است )229: 13، ج1388مطهری، (» ...مطرح شده توسط صدرا
شـود شـبيه فاعـل  مافوقى كه آن را به عملى خاص رهنمون مى هتن قوّ كه از جهت وجودداش

اهميّـت تقريـر شـهيد . مافوق به فاعل بالطبع شـبيه اسـت هبالقسر است و از جهت اتصال با قوّ 
مطهری از اين جهت است كه وجه تاريخى مسئله را بررسى كرده و كوشيده اسـت ديـدگاه 

د، ولى اول اينكه صدرا نخستين كسى نيست كـه را به صورت نيكو تقرير كن صدر المتألهين
بـه  قبسـاتبه تمايز فاعل بالتسخير از فاعل بالطبع و بالقسر توجه كرده است، زيرا ميرداماد در 

تمايز يادشده رسيده بود؛ هرچند مسئله را همانند صدرا تفكيك نكرده بود؛ دوم اينكه تقرير 
  .استايشان به تقرير نخست از فاعل بالتسخير منحصر 

  بررسى و نقد

  نسبت فاعل بالتسخير با فاعل بالقسری

اند فاعـل  های بالتسـخير، قـوايى كـه در تسـخير نفسـانى در اختيـار انسـان از ميان اقسام فاعل
اند، زيـرا در هـر دو، فاعـل بـر خـالف طبـع خـود  های قسری بسيار شبيه بالتسخيرند، به فاعل

                                                              
. شـود او مـى» زور«شود به اين معنا كه مقهـور  ر فرد ديگر مىگاهى يك فرد، مقهو :در مورد افراد دو گونه مقهوريت داريم« .1

در اينجـا اگـر . اين حالت، اجبار است. شود چماق باالى سرش گرفته كه بايد اين كار را بكنى و اگر نكنى چنين و چنان مى
يعنـى  ؛رد ديگـر اسـتف» اراده«اما يك وقت هست كه يك فرد، مقهور  ،كند اين چوِب باالى سر نباشد او چنين كارى را نمى

كند، نه اينكـه او  اين هم همان را اراده مى ،چنان مجذوب او و مريد اوست و چنان تحت تأثير اوست كه هرچه او اراده كند
مـثًال  ؛البته اين حالت تا وقتى است كه اين رابطه محفوظ است، همين قدر كه اين رابطه قطع شـود. كند بالجبر او را وادار مى

حكما به يك نـوع .  ...گردد كند و به حال اول برمى مسير اين فرد هم تغيير مى ،راده قاهرى دارد از دنيا برودآن شخصى كه ا
ايـن نـوع . »قسرى«ناميد و نه » طبعى«شود آن را  تر است و يك فاعليت بينابين است؛ نه مى اند كه دقيق فاعليت ديگرى رسيده

. شـد از فاعليت بالطبع و فاعليت بالقسـر تفكيـك نمـى ،ند كه ظاهراً تا زمان شيخا اصطالح كرده» فاعليت بالتسخير«فاعليت را 
از اين جهت است كه كـار ايـن فاعـل از يـك طـرف شـبيه فاعـل  ،يك فاعليت بينابين است گوييم فاعليت بالتسخير اينكه مى

شـبيه  ،داد و از طـرف ديگـر انجام نمـىفاعل اين كار را  ،يعنى يك قوه ما فوق وجود دارد كه اگر اين قوه نبود ؛بالقسر است
به اين معنا كه االن كه با آن متحد  ؛فاعل بالطبع است كه فاعل با يك قوه مافوق اتصال پيدا كرده و حالتش عوض شده است

بلكـه در حـال اتصـال بـا قـوه مـا فـوق، بـا او  ،كند شده، چنين نيست كه فاعل به سبب مثًال يك ضربه خارجى اين كار را مى
  ).496: 11 ، ج1389مطهری، ( »كند هنگ عمل مىهما



يری در تسخير نفسانى متقوم به مسـخّر اسـت، 
.  

پرسش اين است كه آيا ميان نوع فعل و نوع تسخير تالزم اسـت و آيـا تسـخير طبيعـى مسـتلزم فعـل نيـز 
ايـن پرسـش بـه جايگـاه فاعـل بالتسـخير در تقسـيِم 
های فاعلى بستگى دارد؛ يعنى اگر فاعل بالتسخير قسـيم آنهـا باشـد، تالزمـى در كـار نيسـت، زيـرا 

ای برای علت فـاعلى باشـد، بـا  های مشترك ندارند، ولى اگر فاعل بالتسخير قسيم جداگانه

بندی خود فاعل بالتسـخير را بـا معيـار متفـاوت از اقسـام 
توان گفت بين نوع فعـل و نـوع تسـخير تـالزم هسـت؛ مـثًال 

تعـارض غاذيـه  هتوان گفت در تسخير طبيعى، فعل نيز طبيعى است، زيرا خواست نفس و خواست قـوّ 
 »قسـریفعـل «رسـد در تسـخير نفسـانى  كند، اما به نظر مى

اند و قـادر بـه مخالفـت بـا اوامـر نفـس  اند در اختيار نفس
انـد، و بـا حركـت  ادینيستند، تسخيرشان نفسانى اسـت و از ايـن جهـت كـه اعضـای حـواس، اشـيايى م

دليلـى كـه از . كردن فعل برخالف حركت طبيعى آنهاست، فعل قسـری اسـت
در حـين  1»خسـتگى و كـوفتگى«بودن فاعليـت حـواس اسـتفاده كـرد 

كـه نتيجـه آن نوعى كمشكشـى اسـت  كار است، زيرا خواست نفس با خواست اعضا متعارض است و به
تـوان گفـت در اينجـا فعـل قسـری اسـت و همچنـين بـين فعـل تسـخيری و 

توانــد  رو، فعــل مى اســت، از ايــن» دو وجهــى

مسـئله جبـر و اختيـار از يـك سـو . تر گفته شد كه تسخير راه حل جبـر و اختيـار اسـت
شناسانه، با ايـن  از جهت انسان. ای الهياتى است

تبيين چگونگى مخالفت حواس با نفس به تبيين نظريه صدرا در بدن اول، بدن ثانى، طبيعيت اول و طبيعت ثانى نياز دارد كه 

  

 

يری در تسخير نفسانى متقوم به مسـخّر اسـت، كند، با اين تفاوت كه فاعل بالتسخ حركت مى
.)244: تا مالصدرا، بى(ولى فاعل قسری، متقوم به قاسر نيست 

  نسبت نوع تسخير با نوع فعل

پرسش اين است كه آيا ميان نوع فعل و نوع تسخير تالزم اسـت و آيـا تسـخير طبيعـى مسـتلزم فعـل نيـز 
ايـن پرسـش بـه جايگـاه فاعـل بالتسـخير در تقسـيِم طبيعى است يا اينكه چنين تالزمى نيست؟ پاسـخ بـه 

های فاعلى بستگى دارد؛ يعنى اگر فاعل بالتسخير قسـيم آنهـا باشـد، تالزمـى در كـار نيسـت، زيـرا  علت
های مشترك ندارند، ولى اگر فاعل بالتسخير قسيم جداگانه اقسام مصداق

  .برخى از آنها قابل جمع است
بندی خود فاعل بالتسـخير را بـا معيـار متفـاوت از اقسـام  بر آنچه گذشت صدرا در آخرين تقسيمبنا 

توان گفت بين نوع فعـل و نـوع تسـخير تـالزم هسـت؛ مـثًال  با اين تقسيم، مى. قدما تقسيم كرد هگان شش
توان گفت در تسخير طبيعى، فعل نيز طبيعى است، زيرا خواست نفس و خواست قـوّ  مى

كند، اما به نظر مى ندارد و قّوة غاذيه مطابق طبيعتش حركت مى
اند در اختيار نفس است، زيرا از اين نظر كه حواس متقوم به انسان

نيستند، تسخيرشان نفسانى اسـت و از ايـن جهـت كـه اعضـای حـواس، اشـيايى م
كردن فعل برخالف حركت طبيعى آنهاست، فعل قسـری اسـت اند و درك طبيعى مأنوس

بودن فاعليـت حـواس اسـتفاده كـرد  توان بر قسری تعبيرهای صدرا مى
كار است، زيرا خواست نفس با خواست اعضا متعارض است و به

تـوان گفـت در اينجـا فعـل قسـری اسـت و همچنـين بـين فعـل تسـخيری و  رو، مى از اين. خستگى است
دو وجهــى«صــدرا فعــل تســخيری  هگفتــ ارادی تعارضــى نيســت و به

  .تسخيری و ارادی يا تسخيری و غير ارادی باشد

  راستدالل بر جبر و اختيار در پرتو تسخي

تر گفته شد كه تسخير راه حل جبـر و اختيـار اسـت پيش
ای الهياتى است شناسانه و از سوی ديگر، مسئله ای انسان مسئله

                                                              
تبيين چگونگى مخالفت حواس با نفس به تبيين نظريه صدرا در بدن اول، بدن ثانى، طبيعيت اول و طبيعت ثانى نياز دارد كه . 1

  .طلبد گفتاری ديگر مى
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پرسش همراه است كه آيا ساختار وجودی و آفرينشى انسان بر جبر مبتنى است يا اختيار؟ از 
گذاری و عليـت تأثيرلهياتى نيز با اين پرسش مواجه است كه آيا اراده خدا جايى برای جنبه ا

  گذارد و آيا اختيار انسان با اراده خداوند سازگار است؟ انسان باقى مى
در پرتـو ايـن نظريـه، انسـان در . پاسخ صدرا به اين پرسش، بر نظريه تسخير مبتنى اسـت

رو نيست كـه انسـان مختـار يـا مجبـور باشـد،  الجمعى روبه مانعةُ  همسئله جبر و اختيار با گزار
گونه كـه  بلكه انسان مريدی مجبور است كه از داشتن اختيار ناچار است؛ بدين معنا كه همان

اند، به همين شـكل  قوای طبيعى مسخّر انسان گشته و اين قوا متقوم به انسان و متصل به انسان
چنـان بـا وجـود انسـان تنيـده شـده كـه انسـان در  اختيار كه متقـِوم و مسـخّر انسـان اسـت و

البته شايد تعبير ميردامـاد . تسخيركردن آن نقشى ندارد و انسان در مريد بودنش مختار نيست
، چندان مناسـب نباشـد، بلكـه انسـان )444: 1041: ميرداماد( كه انسان مضطر در ظاهر مختار است

  .واقع مجبور است واقع مختار و به به
اجبـار انسـان . ظاهر مختار، بلكه مختار در عين اجبار است ا انسان نه مضطر بهاز نظر صدر

امـا اجبـار  رو،ست كه اختيار در تسخير اوست و در مختار بودن خود اختيـاری نـدارد، از اين
معنای نفى اختيار نيست، زيرا اختياِر تسـخيری موجـب شـده اسـت كـه  به» داشتِن اختيار«در 

  .ز اختيار، مختارانه عمل كندانسان در امور ديگر بج
خـدا  ههمچنين در پاسخ به پرسش از نسبت اراده خداوند و اراده انسان و اينكـه آيـا اراد

گذارد، بايد گفت نظريه فاعليت تسخيری خداونـد راه حـل  جايى برای عليت انسان باقى مى
ان مؤثر اسـت؛ بـه خداوند و اراده انسان در تحقق رفتار انس هاراد. صدرا برای اين مسئله است

اند، با اين تفاوت كه اراده انسان متصـل و  اين صورت كه خداوند و انسان دو فاعل يك فعل
بخشد و نفـس بـا  خداست و خداوند خواست خود را با تسخير نفس تحقق مى همتقوم به اراد

د تـا كند و به اين ترتيب، نفس و اراده هر دو در تسخير خداونـد هسـتن تسخيِر اراده رفتار مى
  .يك فعل تحقق يابد

بر اساس نظريه فاعل بالتسخير، انسان مجبور است با اراده رفتار كند، ولـى ايـن اجبـار بـا 
 هاشاعره تفاوت اساسى دارد، زيرا نـزِد اشـاعره، فعـل درحقيقـت فعـل خداسـت و اراد هنظري

وی  هو اراد(انسان در تحقق فعل مؤثر نيست، اما در نظر صدرا همين فاعليت بالتسخيِر نفـس 
دهد كه انسان مؤثر است و اگـر تنهـا خداونـد  ، نشان مى)تحقق خواست خدا هعنوان واسط به



ها و بـه تعبيـر ديگـر، اعمـال  ها نيز نيازی نيسـت و وجـود واسـطه
انسان، به معنای آن است  هفاعليت از طريق واسطه و ترتّب تحقق فعل و خواست خدا به اراد

مالصـدرا، ( اند و او به همين ميـزان مختـار اسـت

دهد كه برخى از مفسران فاعل بالتسخير را به فاعل بـالجبر 

عنوان فـاعلى متمـايز از  هفاعل بالتسخير بـ
صـدرا بـرخالف پيشـنيان . اسالمى اسـت

بين فاعل بالتسخير و فاعل تسخيركننده تمايز نهـاد و از آن بـرای تبيـين نـوع ارتبـاط خـدا و 
. يگر بهره بـردهای د نفس و بدن و رابطه انسان با انسان

 : رسد فاعل بالتسخير به نوعى مشترك لفظى در كاربردهای زير است

 مترادف با فاعل طبيعى، هر فاعلى كه بدون اراده و براساس طبع كاری را انجام دهد؛

اعم از فاعل طبيعى، قسری و جبری؛ هر فاعلى كـه فـاعليتش از جانـب ديگـری ايجـاب 

دادن فعلـى تسـخير شـده  سوی مبدأيى كه متقوم به آن است، برای انجام

دهـد؛ خـواه متقـوم بـه غيـر باشـد يـا نـه 

 تسخير در معنای نخست، در مقابل فاعل قسری و جبری است و تسـخير در معنـای دوم،
مقابـل فاعـل  معنـای سـوم،گيـرد و در مقابـل فاعـل ارادی اسـت و در 

اختيـار اسـت، امـا فعـل او بـدون اختيـار فاعل بالجبر، فاعلى است كه گرچه علم به فعل دارد و از شئون او قدرت و اراده و 
كند كه فاعل اعم است از اينكه  مالصدرا اين قسم را گاه فاعل بالتسخير نيز ناميده است و آن را چنين معنا مى

عـل چنـين انـد ف شود كه فعل او بر خالف مقتضای طبع او نيسـت و گـاه گفته
كه اراده فاعل دركنار اراده آن مـافوق مضـمحل شـده 

  ).حسينى شاهرودی
http://shahrudi.parsiblog.com/Posts/218.

  

 

ها نيز نيازی نيسـت و وجـود واسـطه مؤثر اصلى باشد، به واسطه
فاعليت از طريق واسطه و ترتّب تحقق فعل و خواست خدا به اراد

اند و او به همين ميـزان مختـار اسـت های تحقق فعل ه انسان و خواست او از علّتك
دهد كه برخى از مفسران فاعل بالتسخير را به فاعل بـالجبر  چنين تفسيری نشان مى. )196: 1375

  1.كنند ملحق مى

  گيری نتيجه

فاعل بالتسخير بـ هبندی جديد صدرا از اقسام فاعل و طرح نظري طبقه
اسالمى اسـت ههای فاعلى، نوآوری صدرايى در فلسف ديگر علّت

بين فاعل بالتسخير و فاعل تسخيركننده تمايز نهـاد و از آن بـرای تبيـين نـوع ارتبـاط خـدا و 
نفس و بدن و رابطه انسان با انسان ههستى، انسان و محيط پيرامونى، رابط

رسد فاعل بالتسخير به نوعى مشترك لفظى در كاربردهای زير است به نظر مى
مترادف با فاعل طبيعى، هر فاعلى كه بدون اراده و براساس طبع كاری را انجام دهد؛

اعم از فاعل طبيعى، قسری و جبری؛ هر فاعلى كـه فـاعليتش از جانـب ديگـری ايجـاب 
 شده است؛

سوی مبدأيى كه متقوم به آن است، برای انجام هر فاعلى كه از
 است؛

دهـد؛ خـواه متقـوم بـه غيـر باشـد يـا نـه  هر فاعلى كه با استخدام غير، كاری را انجام مى
  ).تسخير مجاز و حقيقى(

تسخير در معنای نخست، در مقابل فاعل قسری و جبری است و تسـخير در معنـای دوم،
گيـرد و در مقابـل فاعـل ارادی اسـت و در  رادی را در برمىهمه افعال غيرا

                                                              
فاعل بالجبر، فاعلى است كه گرچه علم به فعل دارد و از شئون او قدرت و اراده و «. 1

مالصدرا اين قسم را گاه فاعل بالتسخير نيز ناميده است و آن را چنين معنا مى. شود صادر مى
شود كه فعل او بر خالف مقتضای طبع او نيسـت و گـاه گفته با شعور و اراده باشد يا نه و نيز اين نكته قيد مى

كه اراده فاعل دركنار اراده آن مـافوق مضـمحل شـده  طوری فاعلى از روی اراده است، اما اراده او تابع اراده مافوق است؛ به
حسينى شاهرودی: نك(» است؛ مثل تأثير ذوات النفس به تسخير عقول مجرد

. 
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هـر فـاعلى اسـت كـه بـا  معنای چهارم، فاعل تسـخيرارادی و طبيعى، قسری و جبری قرار دارد و در 
انسـان و قـوای او، موجـودات مجـرد يـا (شدن و تسخيرشدن از سوی غير، رفتاری را انجام دهد  استخدام
  ..)..طبيعى و

قبول اصـالت . كنندb نظريه اصالت وجود و تشكيك وجود است فاعليت بالتسخير تكميل
تـوان بـه  نمى. معنای تقـوم مراتـب پـايين بـه مراتـب باالسـت وجود و تشكيك مراتب آن بـه

سينايى سـخن گفـت و موجـودات را  گونه ابن  فاعليت، به هتشكيك قائل شد و در تبيين نحو
حـِل مالصـدرا بـرای   ها، بخشـى از راه از طريـق واسـطه تأثير. دانستدر وجود متمايز از هم 

ش را بـر اشـيای تـأثيرربط فاعل مجرد به رخدادهاست تا فاعل مجرِد غيِر متغير بتواند فعل و 
تسـخير طبيعـى و مشـترك بـه انسـان و . خود را محقق سازد هديگر بگذارد و خواست و اراد

اده است، اما تسـخير نفسـانى و وضـعى مخصـوص حيوانات است و تمام موجودات بدون ار
  .انسان است

در ترسيم قدما از فاعليت انسان، او در دو راهى جبر و اختيار گرفتار است؛ يعنى انسان يا 
به همين . بايد به طورمطلق فاعل مختار يا مجبور كامل باشد و راهى ميان جبر و اختيار نيست

نتيجـه مشخصـى نداشـته اسـت و اسـتدالل هـر دو دليل، بحث از جبـر و اختيـار در آن دوره 
هـای متنـوع در پاسـخ بـه  حل طرف برای ديدگاه خود همچنان ادامه داشته اسـت و ارائـه راه

مسئله رابطه اراده انسان و خدا همچنان به قوت خود باقى است، اما در تفكر صـدرايى انسـان 
اجبار در  ار كنـد كـه خـدا بـههايى ك در دو جبر گرفتار است؛ يعنى مجبور است كه با واسطه

اش  قـوای وجـودی هنيز مجبور اسـت در ايـن جهـت كـه او و همـ. تسخير او قرار داده است
اند و به بيان ديگر، فاعل بالتسخيرند و او مختـار اسـت كـه از اراده اسـتفاده  مسخر اراده الهى

  .های مختلف داشته باشد ها و خواست كند و اراده
بـه تسـخيرهايى اختصـاص دارد كـه ميـان تسـخيركننده و  از سوی ديگر، تسخير وضعى

تقومى نيست و آن دو مراتب اعال و اسفل كه رابطه علّى دارند نيسـتند، امـا  هتسخيرشده رابط
گيـرد،  دادن كاری به خـدمت مى توان هنگامى كه شخص، انسانى ديگر را برای انجام آيا مى

در اين مورد ساكت اسـت، امـا بـه نظـر اين حالت را تسخير وضعى دانست يا نه؟ متن صدرا 
شود و اگـر بـا اختيـار خـود  اجبار باشد، انسان فاعل بالجبر مى كارگيری به رسد كه اگر به مى

بسا انسان با اختيار خود فعلـى را انجـام  شود، زيرا چه تر مى آن را انجام دهد، وضعيت پيچيده



ی كه در استخدام شركتى است، دهد كه در آن واحد دو هدف را محقق سازد؛ مثًال كارمند
دهد كه هم دستمزد بگيرد و هـم درعـين حـال مقصـود شـركت بـرآورده 
توان گفت چنين فعلى از يك جهت ارادی و از جهت ديگـر تسـخيری وضـعى 

  .يابيم

  

 

دهد كه در آن واحد دو هدف را محقق سازد؛ مثًال كارمند
دهد كه هم دستمزد بگيرد و هـم درعـين حـال مقصـود شـركت بـرآورده  عملى را انجام مى

توان گفت چنين فعلى از يك جهت ارادی و از جهت ديگـر تسـخيری وضـعى  آيا مى. شود
يابيم ها پاسخى نمى گونه پرسش است؟ در آثار صدرا به اين
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