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 چكيده

ترين مسائلي است كه فالسفه در طول تـاريخ مسأله خودآگاهي يكي از مهم
از جمله اولـين فيلسـوفاني سينا . ابناندهپرداخت با رويكردهاي مختلفي به آن

و نه صرفاً را-اخالقي است كه با رويكردي فلسفي مطـرح ديني اين بحـث
مـوقعيتي شـهودي را فـراروي مـا قـرار،انسان معلق در فضـا او در كند. مي
و سينا با مقايسه انسان معلق در فضاي ابن پژوهان سينا دهد. بسياري از ابن مي

و كوجيتوي دكارت سعي كرده اند تا بين اين دو، نوعي قرابـت نشـان دهنـد
تأحتي برخي با تتبع در پيشينه تا مسـتقيم ثير غيرريخي كوجيتوي دكارت، بر

م بر كوجيتوي دكارت تأكيد دارنـد. مـا در ايـن سينا علق در فضاي ابنانسان
سـينا ارتبـاطي وثيـق بـا ابـن دهيم كه انسان معلـق در فضـاي مقاله نشان مي

و شناختي ترين مبناي هستي مهم فلسفه وي، يعني تمـايز متـافيزيكي وجـود
و از اين منظـر  ا سـينا ابـن ماهيت دارد را» خـود«سـت سـاحتي از توانسـته

فراروي ما قرار دهد كه تا پيش از وي به آن توجهي نشده بود؛ سـاحتي كـه
مي سينا ابن و آن را در مقابل ماهيت قرار از آن به انيت ياد و مـاميكند دهد

ناميم. از آنجا كه در فلسـفه دكـارت مـا بـا چنـين آن را ساحت وجودي مي
و ماهيت در نم تمايزي بين ساحت وجود ؛ لـذا شويميذات خودآگاه مواجه

تح سينا ابنتوان گفت مي  فراتر رفته است.ليل خودآگاهي از دكارت در
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و بيان مسأله  مقدمه

ترين مسائلي است كه ذهن فالسفه را به خود مشـغول مسأله خودآگاهي يكي از مهم
اشته است. شايد در تاريخ فلسفه هيچ بحثي را نتوان يافت كـه تـا ايـن حـد مـوردد

و مشارب مختلف فكري قرار گرفته باشد توجه فالسفه از نحله بيها شك نقطه آغاز.
اين بحث در جريان تفكر فلسفي، اين نداي سقراط است كه خودت را بشناس. ايـن 

اي مختلـف مـورد توجـه قـرار گرفتـهه جنبهاي سقراطي در طول تاريخ فلسفه از ند
و تربيتي اين است. برخي از متفكر نداي سقراطي را مطمح نظـر ان از منظري اخالقي

و و سـعادت بشـري قـرار قرار داده بر اين اساس خودآگاهي را مبناي هرگونه كمال
اند. در اين رويكرد كـه بيشـتر از واژه خودشناسـي يـا معرفـت نفـس بـه جـاي داده

ا ميخودآگاهي و معرفـت نفـس،شود ستفاده بر ابتناي سعادت بشر بـر خودشناسـي
و از اين منظر تا حدود  و عرفاني به خودشناسي يـا زيادي به رويكردتأكيد شده ديني

 شود. همان سير انفسي در مقابل سير آفاقي براي پيمودن مدارج كمال، نزديك مي

مي،در دوره جديد اب دكارت با من و تناي تمام معـارف بشـري انديشم پس هستم
و درك بي واسطه از خود، فصل جديدي را در تـأمالت فلسـفي در حـوزه  بر آگاهي

بيخودآگاهي گشود. كوجيتوي دكارت، خودآگاه راي به معناي درك واسطه از خـود
و نقطه اتكاي تفكر فلسفي تثبيت كرد. امـا بسـياري  به عنوان سنگ بناي فلسفه مدرن

ك به نظرات برخي از آنها اشـاره خواهـد شـد، بـر ايـنه ذيالًاز پژوهشگران معاصر
به ابنباورند كه دكارت در بحث خودآگاهي وامدار  و در سينا خصوص انسـان معلـق

ميفضا و از اين منظر سعي كنند تا كوجيتوي دكارت را بـا انسـان معلـقي وي است
 مقايسه كنند سينا ابندر فضاي 

د،از نظر نگارنده در ارتبـاط عميـق بـا مبـاني سـينا ابنر فلسفه بحث خودآگاهي
ميمتاف و اين نكته يزيكي وي مطرح پژوهـاني كـه ايـن سينا ابنست كه اكثرااي شود

فهـم ايـن نكتـه از آن جهـت انـد. انـد از آن غافـل بحث را در فلسفه وي دنبال كرده
داننـد؛ مـي سـينا ابنكه كساني كه دكارت را در بحث خودآگاهي وامدار اهميت دارد
ميرا در اين بحث سينا ابنتمام اهميت  و خصوصـاً سـينا ابنهاي كه انديشه دانند اين

داشته است. اما ايشان از ايـن بسيارانسان معلق در فضاي وي در فلسفه دكارت تأثير
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و ارتباط بحث خودآگاهي با اين سينا ابناند كه با توجه به مباني متافيزيكي نكته غافل
دو موضوع در نگـاه اين ظاهري با رويكرد دكارتي، هاي غم برخي شباهتعلير،مباني

خ، فيلسوف و هم در نتيجه اختالفات اساسي دارد.هم در  استگاه

 سـينا ابنكه انسان معلق در فضاي محققان مبني بر اين نظر برخي ما ضمن پذيرش

انسـان معلـقق ايم كه با تحليل عميـ يدهبر انديشه دكارت تأثير داشته است؛ بر اين عق
مي سينا ابندر فضاي  رسيم كـه نگـاهو ارتباط آن با مباني متافيزيكي وي به اين نتيجه

بح سينا ابن و نتايج اين بحـث نيـز در فلسـفهث خودآگاهي نگاهي بنياديبه تر است
 وي تا حدود زيادي با فسلفه دكارت متفاوت است.

د رلذا سؤال اصلي ما آگـاهي اي بين بحـث خـود ابطهر اين مقاله اين است كه چه
به سينا ابندر فلسفه  كنـد، بـا خصوص آنچه او در انسان معلق در فضـا مطـرح مـيو

مباني متافيزيكي در فلسفه وي وجود دارد؟ سپس در پرتو اين بحث بـه نقـد نظريـه 
و كوجيتـوي سـينا ابـن كساني خواهيم پرداخت كه به مقايسه انسان معلق در فضـاي 

 ند.ا در بحث خودآگاهي غافل سينا ابنو از عمق نگاه دكارت پرداخته

 سينا ابنترين نوع معرفت در فلسفه خودآگاهي بنيادي

از سينا فلسفه ابناصوالً فلسفه اي است كه مبتني بر شـناخت مفهـومي يـا بـا واسـطه
و حضـوري سينا به نحوي بـه ادراك بـي ابناشياء است. تنها جايي كه  قائـل واسـطه

بـر هـر گونـه خودآگـاهي سـينا ابـنم نفس به خود است. در فلسـفه است همان عل
مي در اينتعليقات معرفت ديگر تقدم دارد. وي در كتاب  من ادراك«گويد: باره چنين

چينسبت به ذات خودم مقدم بر هر ميآن و مـي زي است كه آن را وصف گـويم كنم
تقـدم جـاي ديگـري در بـاب وي در ). 147الـف: 1404، سـينا ابن(»ام آن را ادراك كرده

مي خودآگاهي بر هر معرفت ديگر هركند به اين نكته اشاره معرفتـي، علـم بـه كه در
ب آگاهي داشته باشد بايد الف بداند كه  خود بايد لحاظ شود زيرا براي اينكه الف به
ب آگاهي دارد. بنابراين خودآگاهي شرط الزم هر نوع معرفتي  اين خود اوست كه به

و هـيچ قـوه ديگـريبياين درك از خود بايستي سينا ابننظراز است. واسطه باشـد
و درك او از خود باشد نمي ج1375سينا،(ابنتواند واسطه بين انسان مـا ادراك). 2:294،



و زمستان،28جاويدان خرد، شماره 44  1394پاييز

و وسـائط بـه دسـت آمـده باشـد زيـرا هـيچ به ذاتمان دركي نيست كه از راه آالت
و خودم قرار اي نمي واسطه ادراك ما به ذاتمـان« سينا ابنگيرد لذا از نظر تواند بين من

).161الف: 1404،سينا ابن(»همان نفس وجود خاص ماست

و تمايز آن با ساير انواع آگاهي در اين است كه سينا ويژگي خود ابناز نظر آگاهي
و مدرك نوعي از هـو هويـت برقـرار باشـد.   در اين نوع از ادراك بايستي بين مدرِك

در عـين اينكـه»خود«به عبارت ديگر در اين نوع از آگاهي،)؛147الف: 1404، سينا ابن(
مي،ستفاعل شناسا ،شود. لذا در ايـن نـوع از آگـاهي عيناً موضوع شناسايي نيز واقع

و معقول يكي مي و عاقل كه عقل و اين تنها جايي است و سينا ابنشود اتحـاد عقـل
و معقول را مي كهدر ثاتمباحوي در پذيرد. عاقل  چگونـه نفـس پاسخ به اين سؤال

 اسـتفادهآن بسـاطتو تجـرداز است عقلهمو معقولهمو عاقلهم واحدآن در

و بساطت سينا ابنبه عقيده.)308: 1371، سـينا ابن(كند مي مالك خودآگاهي همان تجرد
و موجودي كه ذاتاً مجرد نباشد از خودآگاهي برخوردار نيست.  است

در جاي ديگر در تبيين بيشتر مالك خودآگاهي، بـا بيـان تمـايز بـين سينا ابنالبته
و شعور بـه ايـن شـعور شعو تلويحـاً بـه دو نـوع) 147الـف: 1404،سـينا ابـن(ر به ذات

مي خودآگاهي اشاره مي و خودآگاهي درجـه كند كه توان آن را خودآگاهي درجه اول
 1404، سينا ابن( تنها مختص عقل است خودآگاهي درجه دوم سينا ابندوم ناميد. از نظر 

اي از خودآگـاهي عقالني است از چنـين درجـهو موجودي كه فاقد تجرد) 161الـف:
چنين نوعي از خودآگاهي براي انسان هميشـگي نيسـت سينا ابنبهره است. از نظر بي

در بلكه اين نوع از خودآگاهي در انسان بالقوه است يعني و در وقتـي حاضـر اسـت
ازو به همـين دليـل انسـان)82(همان: ديگرحاضر نيست وقت  هـا در برخـي اوقـات

و نياز به تنبه دارند آگاهي به اين آگاهي وي سپس با اسـتفاده.)147همـان:(غافل بوده
يعني همـان خودآگـاهي درجـه،از همين تمايز، براي حيوانات نيز نوعي خودآگاهي

و اين نوع از ادراك اول را اثبات مي همـان:(انـدد را در حيوانات كار قوه وهم مـي كند
آنبه عقيده وي حيوانات دارا).82 و تمايز انسـان در هـا بـاي نوعي خودآگاهي هستند

و بـه ايـن خودآگـاهي، آگـاهي اين است كه خودآگاهي آن ها جنبه انعكاسـي نداشـته
 درجه دوم ندارند.
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بـرخالف«گويـد: ين مـي بيشـتر ايـن نظريـه خـود چنـ در تبيين مباحثاتدر سينا ابن
و در عين حال بـه خـود  حيوانات، انسان به خود به عنوان موجودي واحد آگاه است

و موضوع اين آگاهي نيز واقف است در حالي كه حيوانـات به عنوان فاعل اين آگاهي
و سـپس  و متعلـق آگـاهي صرفاً نوعي آگاهي مبهم دارند كه در آن تمايز بين فاعـل

خودآگـاهي در).225؛ همان: 176: 1371سينا،(ابنآگاهي وجود نداردي به فاعل اين آگاه
و از آنجا كه وهم امري مادي اسـت لـذا)221؛ 179همان:( حيوانات كار قوه وهم است

تـر تري قرار دارد. به عبارت دقيـق ات نسبت به انسان در مرتبه پايينخودآگاهي حيوان
ا آگـاهي بـه خـود در مقـام موجـودي آنچه ويژگي انسان است همانـ سينا ابناز نظر 

و متعلق آگاهي است ، يـك آگـاهي يعني در آگاهي بسيط انسـان بـه خـود؛خودآگاه
و تفصيلي نهفته است زيرا انسان به ذات خود كه همان عقل است به خود آگاه اسـت

و به تعبير  وجود آن وجـود لنفسـه سينا ابنچون عقل همواره براي خود حاضر است
ي آن به خود، نوعي آگاهي انعكاسي است.است لذا آگاه

را خودآگاهي ويژگي ذاتي نفس است تا جايي كه نمي سينا ابناز ديد تـوان نفـس
از در پاسخ مباحثاتوي در بدون خودآگاهي تصور كرد.  شخصي به نام كرماني كـه

بر اين نكتـه تأكيـد؟آگاهي داردكه آيا نفس در حالت خواب نيز خوداو پرسيده بود 
و اصـوالً ايـن خودآگـاهي ذاتـي مي كند كه نفس در همه حاالت به خود آگاه اسـت

سـينا، ابـن(ند اين خودآگـاهي را يـاد آوري كنـد نفس است اما ممكن است نفس نتوا
و به خاطر آوردن چيـز ديگـري. چرا)61: 1371  كه اصوالً خود آگاهي يك چيز است

 نـوعي آگـاهي مطلـق دانسـتهرابر اين اساس وي آگاهي نفس بـه خـود.)61همان:(

گويـد:ي مطلق نفس به خـود چنـين مـيو در توصيف آگاه)160الـف: 1404سينا،(ابن
و شرطي براي« نفس حاصل است اين آگاهي نوعي آگـاهي آگاهي كه بدون هيچ قيد

و ثابت است كه به .(همان)» زمان خاصي محدود نيست پايدار

مي از آنچه  شود كه: گفته شد روشن

يعني تا ذات خودآگاهي مقدم بر هر معرفت ديگري است؛ سينا ابنوالً: در فلسفها
تواند معرفت به غير پيـدا كنـد. بـه عبـارت به خود معرفت نداشته باشد نمي،مدرِك

 آگاهي است. سينا خودآگاهي مقدم بر ديگر ابنديگر در فلسفه 
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بـه ايـن معنـا كـه؛خودآگـاهي نـوعي آگـاهي مطلـق اسـت سينا ابنثانياً: از ديد
در سـينا ابـن از ديد.خودآگاهي محدود به زمان يا مكان خاصي نيست انسـان حتـي

 خواب نيز به خود آگاه است.

و سينا ابن ثالثاً: از ديد بايد بين دو نوع خودآگـاهي يعنـي خودآگـاهي درجـه اول
 نوعي خودآگاهي درجـه آگاهي حيوانات اهي درجه دوم تمايز قائل شد. خودخود آگ

يعنـي كه خودآگاهي انسان از نوع خودآگـاهي درجـه دوم اسـت؛ اول است در حالي
و متعلـق آگـ انسان در عين خودآگاهي، و به خود در دو مقام فاعل اهي، آگـاه اسـت

و چـون نفـس چنين نوع از خود آگاهي تنها مختص امر مجرد يا همـان عقـل اسـت
خانساني نيز ذاتاً مج  آگاهي است.ودرد است پس واجد چنين نوعي از

 سينا آگاهي در فلسفه ابنلق در فضا دريچه ورود به بحث خودانسان مع

ا سينا ابن بيمعتقد دركـي كـه؛واسطه از خود دارد ست كه نفس انساني همواره دركي
و وسائ بيدر آن هيچ يك از آالت و ذات نفس واسطه به خـودط مادي نقشي نداشته
ا واقف است. وي براي نشان دا روي مـا قـرار مـر، مـوقعيتي شـهودي را فـرا دن ايـن

شـود كـه تمـام قـواي اي لحـاظ مـي يتي كه در آن نفس انساني به گونهموقع.دهد مي
از اين حالـت كـه بـه انسـان سينا ابن.گيرند ادراكي مادي آن در حالت تعليق قرار مي

معلق در فضا مشهور است در آثار متفاوت خود يـاد كـرده اسـت. در آثـار مختلـف 
از توان نسخهمي سيناناب چنـد انسـان معلـق در فضـا را يافـت كـه هر هاي متفـاوتي

ج تفاوت آنهاي  ها يكي است.زئي با يكديگر دارند اما كليت

در شايد بتوان گفت اولين بارقه  ديـده1رسـاله اضـحويه هاي انسان معلق در فضـا

رد حقيقـت ذات در اين رساله كه در اصل در باب معاد است در مـو سينا ابنشود. مي
آن« گويد: انسان چنين مي ناميـده»او«اگر انسان تأمل كنـد در آنچـه كـه بـه واسـطه

و به خود مي ميمي»من«شود از( كند كه آن امر گويد چنين گمان همـان چيـزي كـه
و جسم اوست آن به من ياد مي اما اگر فكر كند خواهد دانسـت كـه.كند) همان بدن

و  ساير اعضاء ظاهري بدنش نباشند، آن معنايي كه به آن اشـاره اگر دست، پا، پهلوها
آن مي شود از بين نخواهد رفت. پس خواهد دانست كه ايـن اجـزاء بـدني داخـل در
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).127: 1382سينا،(ابن» معنا نيستند

اش سينا ابندر اينجا ميبه اين نكته ظريف كس از كند كه حقيقت انسان كه هـر اره
مي»من«آن به  و بـدن اسـت. هر چيزي غير كند ياد چنـد در ايـن از اين اعضاء مادي

اانسان معلق در فضا نيست اما خميربيان بحثي از  و آنچه مايه صلي بحث انسان معلق
دهـد در آن ديـده تشـكيل مـي سـينا ابناصلي بحث خودآگاهي را در آثار مايه كه بن

 شود. مي

م نسـخه كـاملي از شـفاء بعدها در كتاب الـنفس سينا ابن علـق در فضـا را انسـان
و به صورت«دهد: فراروي ما قرار مي بايستي هر يك از ما تصور كند كه گويي دفعتاً

و بـه كامل خلق شده است؛ اما ديدگان وي از مشاهده امور خارجي محجوب اسـت
اي كـه هـواي اطـراف وي بـراي خأل يا هوا خلق شده است بـه گونـه طور معلق در

بين اعضاء او جدايي اسـت بـهو كند تا احساس شود؛ نميحواس او تحريكي ايجاد 
و بـا يكـديگر تالقـي ندارنـد. اي كه هيچ گونه يك از اعضاء يكديگر را لمس نكـرده

در سپس تأمل كند در اينكه آيا او وجود ذات خود را تصديق مي و هـيچ شـكي كنـد
ازچكـه هـي تصديق اين امر ندارد كه او براي ذات خود موجود اسـت در حـالي  يـك

و همين و دماغ را تصديق نمـي طور ارگان اعضاء بدن و قلب بلكـه؛كنـد هاي داخلي
و عمقي را تصـديق كند ذاتش را در حالي تصديق مي و عرض كه براي آن هيچ طول

و اگر براي او امكان داشته باشد كه در آن حالت براي خود دست يا عضـوي نمي كند
و نه شـرطي در تحقـق ذات ديگر را تخيل كند آن را نه به عن وان جزئي از ذات خود

).26ب: 1404سينا،(ابن» ...خود تخيل خواهد كرد

با اشاراتوي در كتاب اي ديگـر بيـان بياني موجز همين مطلـب را بـه گونـه نيز
ج 1375سينا، ابن(كند مي و موقعيـت . درباره انسان معلـق در فضـاي ابـن)2:292، سـينا

از كند نكات چندي شايانمي شهودي كه وي توصيف ذكر است كه ذيالً بـه برخـي
 شود آنها پرداخته مي

يك سينا ابنهدف موقعيت فرضي نيست بلكـه در انسان معلق در فضا صرفاً ارائه
و حقيقت خود نائـل شـويم. وي از ما مي خواهد تا با تعليق مرحله به مرحله به ذات

اي در پديدارشناسـي تعليـق چنـد مرحلـه سـينا را بـا ابنتوان روش از اين جهت مي
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اسي هوسرل هدف از تعليق مقايسه كرد. با اين تفاوت كه در روش پديدارشنهوسرل
اي كه در روش تعليق چند مرحله ست در حالياي رسيدن به ذات پديدارها سه مرحله

هاي حقيقت خود است. ايـن مراحـل ترين اليه هدف رسيدن به خود يا عميق سينا ابن
 اند از: عبارت سينا ابنانه تعليق در فلسفه چندگ

و ارگان-الف و اعضاء از تعليق بدن هاي مادي آن: در اين مرحله وي از هر يـك
ا ما مي و نه با رد يا و اعضاء آن ميخواهد تا با تعليق بدن توان گفـت بـا نكار آن بلكه

و پرهي بين ايـن حقيقـت توجـه بـهز از هرگونه حكم در مورد آن،الهاللين قرار دادن
مي»من«كنيم كه آنچه كه از آن با نام  آن ياد و نـه اعضـاء مـادي ؛ كنيم نه بدن اسـت

و چـه بلكه حقيقتي است غيرمادي كه با تعليق هر يك از اعضاء مـادي چـه ظـاهري
از.باطني كماكان نسبت به خود آگاه است به عبارت ديگر نتيجـه ايـن تعليـق انتقـال

و  بهعالم طبيعي  عالم آگاهي است. مادي

بي نتيجه تعليق اول، مواجهه مستقيم-ب واسطه انسان بـا خـود اسـت. در ايـنو
مي حالت انسان خود را به گونه و اعضـاء اي يابد كه حقيقت وجودي او غيـر از بـدن

شود. مرحلـه دوم تعليـق، تعليـق بدن است. با اين تعليق انسان وارد حوزه آگاهي مي
بههاي همه انواع آگاهي و رسيدن بـه تعبير ديگر تعليق تمام متعلقات آگاهي جزئي يا

ميت. در اين مرحله با يك آگاهي خودفاعل آگاهي اس شويم. ايـن همـان آگاه مواجه
مرحله از خودآگاهي است كه پيش از اين از آن بـا نـام خودآگـاهي درجـه دوم يـاد 

و همان تن كرديم ها مخصـوص موجـودات گونه كه اشاره شد اين مرتبه از خودآگاهي
 مجرد است.

و امـور مـاهوي در مرحله بعدي وي با تـأملي عميـق-ج تـر بـه تعليـق ماهيـت
پردازد تا با تعليق ماهيت در نهايت به آن چيزي برسيم كه وي از آن بـه انيـت يـا مي

مي»خود«وجود خاص  سـت كـه سينا ابـن كند. دقيقاً همين مرحلـه در انديشـه اشاره
آگـاهي بـا رويكـرد دكـارتي اسـت كـه در يز رويكرد وي بـه خود ترين وجه تما مهم

آگـاهي را سينا بحث خود ابنهاي بعدي بيشتر به آن خواهيم پرداخت. در اينجا بخش
از همـينو دقيقـاً؛سـاحت وجـوديوساحت ماهوي:كند در دو ساحت مطرح مي

فلسـفه انيتـرين مبـ با يكي از مهم سينا ابنمنظر است كه بحث خودآگاهي در فلسفه 
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و ماهيت پيوند مي آن وي يعني تمايز متافيزيكي بين وجود يابد كه در فصل آينده بـه
 خواهيم پرداخت.

 سينا آگاهي با مباني متافيزيكي در فلسفه ابننسبت خود

و بنيادين اسـ سينا ابنمتافيزيك و مبتني بر برخي اصول اساسي ت كـه همـين اصـول
و بـدان هويـت خاصـي شناسي وي را از فالس مبادي، هستي فه پيشين متمـايز كـرده

بييم از بخشد. وي ترين اصول ياديبنشك يكي كه بسياري از اصـول ديگـر فلسـفه
و ماهيت اسـت. هر است، تمايز متاآن مبتني بر  چنـد در اينكـه آيـا فيزيكي بين وجود

و يا بايد سينا ابناين اصل از ابداعات  پ يشهرست يشـين هاي آن را در انديشه فالسـفه
و حقيقـت،(و كرد بين صاحب نظران اختالف است جستج امـا در).41-40: 1387اكبريان

ترديـدي،شناسـي به عنوان يكي از مبـاني اصـلي هسـتي از اين اصل سينا ابناستفاده 
و ماهيت سينا ابننيست. براي اينكه روشن شود منظور  از تمايز متافيزيكي بين وجود

 باره توضيحي داده شود. اين چيست الزم است به اختصار در

ويمـ در مواجهه با شيء خارجي دو مفهوم از آن انتـزاع شـود: مفهـوم چيسـتي
دومفهوم هستي. در اينكه بين  فالسفه اتفاق نظـر اكثرمفهومي وجود دارد؛ تمايز،اين

و دارند و ماهيت را رد كرده  اند گفتهو تنها برخي از متكلمين اختالف مفهومي وجود

و از ايـن.)5-1376:4ي،(حلـ هر ماهيتي به معناي همان ماهيت استجود در مورد كه
و ماهيـت  و ماهيت در متون فلسفي به تمايز منطقي وجـود تمايز مفهومي بين وجود

 شود كه فالسفه پيشين از جمله ارسطو به آن باور داشتند.يمنيز ياد 

و ماهيت متصور اسـ از آن بـهت كـه معمـوالً اما نوع ديگري از تمايز بين وجود
و ماهيت تعبيرتمايز واقعي يا متافيزيك بـر).1387:41(اكبريـان، شـود مـيي بين وجود

و مفهومـاً،اساس اين نحوه از تمايز و وجود نه تنها در مقام ذهن از يكـديگر ماهيت
 در مقام واقع نيز اشاره به دو جنبه يا حيثيت متفاوت از شـيء عينـي دارنـد.،متمايزند

ا ميبرخي ريشه و ين تمايز را تا خود ارسطو پيش در برند برخي ديگـر ريشـه آن را
د انديشه و موجوديـت و برخي نيز در تمايز بين شيئيت و نوافالطونيان ر هاي فلوطين
ريشه ايـن بحـث).44-1387:41(همـان، كنندمي اي متكلمان اسالمي جستجوه انديشه
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ك و بـه طـور خـاص در هرجا باشد اين امر مسلم است ه اولين بار فالسـفه اسـالمي
اين نوع از تمايز را به عنوان يكي از مباني مسـلم فلسـفي وارد فلسـفه خـود سينا ابن

و كل فلسفه خود را بر آن بنـا نهـاد. ايزوتسـو بـر ايـن بـاور اسـت كـه تمـايز  نمود
ميو متافيزيكي وجود ف ماهيت كه امري ساده به نظر السـفه رسد اولين بار به دسـت

و بـرايش اسالمي كشف شد زيرا از نظـر وي جهـان ارسـطويي  بالفعـل وجـود دارد
بـه سـينا ابـن امكان وجود موجودات مطرح نيست در صورتي كه اين امر در فلسـفه 

مي مشغولي عنوان يكي از دل ).52: 1368،(ايزوتسوشود هاي اساسي تلقي

بـر اهميـت تمـايز واقعـي بـين پژوهان معاصر با تأكيد سينا ابنبرتوالچي يكي از
و ماهيت در فلسفه اسالمي مي ابناز،وجود از سينا به عنوان اولين كسي ياد كنـد كـه

و از ايـن رهگـذر  فلسـفه اين تمايز به عنوان يكي از مباني فلسفي خود استفاده كرده
و ويسنوفسـكي نيـز بـه.(Bertolacci, 2011: 257-288) سـازد مـي ارسطويي را متحول

پژوهان معاصـر در فصـلي از كتـاب خـود تحـت عنـوان سينا ابنان يكي ديگر از عنو
مي ابنمتافيزيك  و سينا بر اين نكته تأكيد كند كه تمايز واقعي يا متافيزيكي بين وجـود

كنـد سنگ بناي متافيزيك سينوي است، هرچند كه وي تالش مـي ماهيت در حقيقت
ا تا ريشه ن نوافالطوني آثـار ارسـطو جسـتجو كنـد ين تمايز را در انديشه مفسريهاي

(Wisnovsky, 2003: 161-173) .

و ماهيـت و تفاوت آن با تمايز مفهـومي بـين وجـود براي تبيين اين معنا از تمايز
و   خارج از عالم ذهن، وجود همـان جـوهر بايد گفت: در فلسفه ارسطو در مقام واقع

و عرض نيز از توابع جوهر است  بـابدر متافيزيـك كتاباز جاييدر ارسطو. است

 هميشـهو اكنـونو ديربازاز آنچه واقعدر«:گويديم چنين موجوداز پرسش اهميت

)On( موجـود كـه است اين است، حيرت مايه هميشهو)شد وخواهد( شده جستجو

ــ ادامــه بالفاصــله ســپسو»يســت؟چ ــديم ــدان ايــن« ده ــوهر كــه معناســت ب  ج

لذا در فلسفه وي در مقام واقع بين موجوديـت (Aristotle, 1995,v2,1028b4)»چيست؟
 وي در جاي ديگر در تأييد اين معنـا چنـينو جوهريت نوعي مساوقت برقرار است. 

در بين معاني مختلف هستي نخستين آنها همان آنچه هست، يعني جـوهر،«گويد: مي
تفسـير درهستي در انديشه فيلسـوفان اتين ژيلسون در كتاب.(Ibid, 1028a13)» است
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هسـت شـيء]در فلسـفه ارسـطو[به ديگر سخن«گويد:مي اين حرف ارسطو چنين
و نه اين واقعيت كه وجود دارد. بلكه آن چيـزي كـه شـيء  همان چيست شيء است

و سبب وي در ادامـه ). 1385:109(ژيلسـون،» شود كه شيء جـوهر باشـدمي آن است
» يستي شيء همان هستي آن استچ]در فلسفه ارسطو[خالصه آنكه«گويد: چنين مي

(Ibid, 110).»ًچنانچه هستي فردي را بر حسب تعليم ارسطو تصور كنيم، آنچه حقيقتـا
.  (Ibid, 157)»هست، صورتي است كه هستي به واسطه آن جوهر است

و عـرض،در حقيقت ارسطو با نگاهي ماهوي به اشياء موجـودات را بـه جـوهر
تيمتقسيم  و بر اين اساس دهـديمـ هايي كه از اشـياء خـارجي ارائـهيلتحلمام كند

به همين دليل در فلسفه ارسـطويي ماهيـت محـور هاي ماهوي هستند.لهمگي تحلي
و از همين جاست كه بحث مقوالت در فلسفه ارسطويي سـتون مباحث فلسفي است

ا اصلي تحليل وي از واقعيت است. مي رسـطو از واقعيـت اشـياء توان گفـت تحليـل
وي ذاتتحليل درگرايانه است مقام تقرر ذاتي خود احتياج بـه چون ذات بما أنه ذات

لذا در فلسفه ارسطويي ما با چيزي به نام فاعـل ايجـادي مواجـه؛فاعل ايجادي ندارد
و هم ضروري آنگونه كـه در ايـن جهـان  نيستيم. از ديد ارسطو جهان هم ازلي است

ا اثبات يك  بـه همـين دليـل).53: 1386(اكبريـان، سـت ذات به منزله اثبات هسـتي آن
مانـد. غايت الغايات يا فكر فكر بـاقي مـي خداي ارسطويي در حد محرك نامتحرك، 

آن خدا غايتي است متعالي كه عالم«گويد:مي ژان وال درباب خداي ارسطويي چنين
و عالم را با خير اعل و شوق دارد و فعل اعالي خود به جنـبش به سوي او گرايش ي

.)1380:777(ژان وال، آوردميرد

در خود شيء خـارجي اسـت از آنجا كه منشأ انتزاع اين دو مفهوم سينا ابناز نظر
لذا بايستي ريشه اين تمايز را در خود واقعيت عيني جستجو كرد. در حقيقت از ديـد 
او هر چند شيء خارجي يك حقيقت واحد است امـا ايـن حقيقـت واحـد داراي دو 

و از حيث ديگر منشـأ جنبه يا حيثي ت است كه از يك حيث منشأ انتزاع مفهوم وجود
وگيردمي انتزاع مفهوم ماهيت قرار از آنجا كه اين حيثيات ناظر به شيء واحد عينـي؛

رسـيد از ايـن حيثيـات بـه حيثيـات هـاآنتـوان بـهيمهستند كه تنها با تحليل عقلي 
و و از اين تمايز بين دو حيث وجودي ماهوي در شيء خارجي بـه تمـايز متافيزيكي
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بـا عطـف اشاراتوي در كتاب).1387:41(اكبريان، شوديمواقعي يا متافيزيكي، تعبير
شيء گاهي اوقات معلـول اسـت«گويد:يمعيني چنين به اين جنبه از واقعيتتوجه 

و گاهي اوقات معلول است به اعتبار  و حقيقتش سـينا، ابـن(» وجودشبه اعتبار ماهيت
وي در جاي ديگري با تمايز بين مقومات شيء يا همان ماهيت شـيء).3:11ج، 1375

 داند.يمو لوازم بيروني اشياء وجود را نه از مقومات اشياء بلكه از جمله لوازم بيروني 

).18: 1405سينا، ابن(

هايي از واقعيت هستند كه عقل در تحليل خـوديهالاين دو حيث، سينا ابناز نظر
رسد. لذا در فلسفه وي، از دو دسته از مفاهيم براي تحليل واقعيت اسـتفادهيمهانآبه 

و معقوالت ثانيه. مفاهيم ماهوي اند عبارتشود كه اين دو دستهيم از: مفاهيم ماهوي
و معقوالت ثانيه ناظر به حيث وجودي اشياء هسـتند.  لـذا ناظر به حيث ماهوي اشياء

دو سينا ابنما در فلسفه  شويم، يكي سطح تحليليمسطح از تحليل واقعيت مواجه با
از بسياري از دستاوردهاي فلسفه ارسطويي از جملـه سينا ابنماهوي كه در اين سطح 

و ديگري سطح تحليل وجودي كـه درايـن سـطحيمنظريه مقوالت وي استفاده  كند
أ كند كـهيمبا عطف توجه به وجود اشياء بر اين نكته تأكيد   نـه ذات دليـل ذات بمـا

و لذا براي موجود شدن احتياج به علت بيرونـي دارد وجودي خودش را در بر ندارد
سينا را بـه علـت در حقيقت تحليل وجودي اشياء در نهايت ابن).205: 1375ژيلسـون،(

و از حيث وجودي اشياء را نيازمند به علتي بيرونـييمايجادي اشياء   دانـديمـ رساند

ج 1375سينا، ابن( سينا موجـود در نتيجه همين تحليل وجودي اشياء است كه ابن).3:11،
و كند تقسيمي كه به هـيچ وجـه در فلسـفه ارسـطويييمتقسيم ممكن را به واجب

نظينمديده  و هر شود. از آنچـه كـه مـاهيتي سـواير وي امكان الزمه ماهيت اسـت
و براي موجوديت  احتياج به علت بيرونـي وجود دارد، وجود از لوازم بيروني آن بوده

مـاهيتي سـواي وجـود او در نظـر تـوانينمـ دارد. بر اين اساس در مورد حق تعالي 
وتوان گفت ماهيت حق همـان انيـت اوسـتيمو تنها گرفت تعـالي مـاهيتي حـق؛

 بـه پاسـخدر ارسـطوكه جاييدر بنابراين،).344:د 1404سـينا،(ابنسواي انيتش ندارد 

و چيسـت جـوهر كـه معناسـت بـدان ايـن گويـديم؟چيست موجودكه سؤال اين
 قـرار جـوهر مقولـهدر داخل نيزرا خداو دانديم جوهريتبا مساوقرا موجوديت
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و جوهريــت مســاوقت نقــد بــا ســينا ابــن،(Aristotle, 1995, v2, 1071b3)دهــديمــ
).3:64ج،1375سينا، ابن( داندينم جايزرا خدابر جوهر اطالق موجوديت،

و ماهيت در فلسفه و نتـايج ديگـري سينا ابنالبته تمايز متافيزيكي وجود را لوازم
توان به تفسير وي از عليت، بحث جعـل، بحـثيمهاآننيز به دنبال دارد كه از جمله

و بـه سـينا ابنتوان گفت اين بحث در فلسفهيماشاره كرد. به طور خالصه ...حركت
 سازد.يمخود را نمايان،ي از مباحثقدري مبنايي است كه در بسيار

و خودآگاهي در فلسفه ابن  سينا انيت: حلقه ارتباط مباني متافيزيكي

و،در حوزه خود آگاهي سينا ابن و ماهيت را لحـاظ كـرده تمايز متافيزيكي بين وجود
و انيت  پـس سـينا ابنبه عبارت ديگر؛ دهديمنشان»خود«آن را با تمايز بين ماهيت

و از تع و تعليـقها ارگانليق اول يعني تعليق بدن و ورود به سـاحت آگـاهي ي بدني
و رسيدن به خودآگـاهي در يـك تعليـق سـوم كـه مـا آن را تعليـق متعلقات آگاهي

سـد كـه از آن بـه انيـت يـاريمبه چيزي» خود«ناميم با تعليق ماهيتيممتافيزيكي 
آگـاهي در فلسـفه بهتر بحـث خود ند. به منظور تبيينكيمتعبير»خود«وجود خاص 

آن سينا ابن و نسـبت و نسبت آن با مباني فلسفي وي بايستي كمي درباره معناي انيت
و استفاده اي كه  از آن در بحث خودآگاهي دارد تأمل داشته باشيم. سينا ابنبا ماهيت

و متفكـراًاستعمال واژه انيت تاريخچه نسبت ن اسـالمياطوالني در آثـار فالسـفه
فلسـفي در منـاظرات بـه-ارد. اولين موارد ثبت شده استعمال آن در مباحث كالميد

(ع) ديده  پس از آن، ايـن واژه).72: 1378رحيميان،(شوديميادگار مانده از امام صادق
را ابن ناعمه حمصي به عنوان اصطالحي فلسفي در ترجمه بخشـي از آثـار فلـوطين، 

بردن به اشتباه به ارسطو نسبت داده شده بود به كار در آن زما كهاثولوجيا يعني همان 
را از عربي بـه آلمـاني ترجمـه كـرده اثولوجيافردريك ديتريشي كه كتاب.)72همان:(

امـا نبايـد فرامـوش؛(Alavishah, 2006: 37) گيـرديماست واژه انيت را به معني ذات 
ي هـا داللـت. كرد منظور از اين ذات يعني چيـزي كـه حقيقـت شـيء بـه آن اسـت 

آنيمآشكاري در خود اين اثر وجود دارد كه نشان  چيـزي،دهد منظـور از انيـت در

و در مقابل آن است ).72: 1378رحيميان،(غير از ماهيت
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به عربي تحت نظارت وي انجام شده بود اولـين كسـي اثولوجيا كندي كه ترجمه
در . (Alavishah,2006:37)بـرديمانيت را به معناي وجود به كار يحاً واژهصراست كه 

و ثبـات آن حـق اسـت گويديموي چنين فلسفه اولي رساله : علت وجود هر شـيء

ا (وجود) دارد حقيقتي نيز داردزيرا هر آنچه كه بي( نيت فارابي در كتـاب).26تا: كندي،
� 1;�: ��8��9 2�5�6�7,«گويد:يمخود درباره استعمال لفظ انيت چنين حروف 6( <6=	 1

25�6�7 � 6�� 8�9�� ���; .>�? @��� 1 A25�6�7 8�9�� B�C � 6).45: 1404فارابي،(»��

ازيماز آنچه گفته شد به نظر بـه معـاني متعـددي سـينا ابـن رسد واژه انيت پيش
و جوهر يك شيء اشـاره كـرد. توان به ذات، وجوديماستعمال شده كه از آن جمله 

و سير تحول استعمال آن در جهان اسالم تحقيقات چند در مورد پيشينه واژه انيهر ت
واژه انيت را بـه معنـي سينا ابناما آنچه مسلم است اين است كه2بيشتري الزم است؛

و در مقابل ماهيت به كار برد. اين موضوعي است كه در ادامـهمي وجود خاص شيء
اگـر در پيشـينه واژه آن را اثبات خواهيم كرد. لذا حتـي سينا ابنبا رجوع به آثار خود 

و شـب  و سير تحول آن جاي شك اي وجـود داشـته باشـد، در بحـث حاضـرههانيت
.خللي ايجاد نخواهد كرد

(در شفا در منطق سينا ابن و نحـوه ايساغوجي)مدخل در تقسيم انواع الفاظ كلـي
و ذاتي شـيء يـا«گويد:يمچنينهاآنداللت  و يا عرضي لفظ مفرد كلي يا ذاتي است

و يا داللت بر ماهيت شيء دال ).41: هــ 1404سـينا، ابن(»نداردلت بر ماهيت شيء دارد

شيئي كه براي آن بـه عنـوان ذاتـي اعتبـار شـدها آن لفظ ذاتي كه داللت بر ماهيتام
اي كه به هيچ وجه داللت بر ماهيـت داللت بر انيت دارد. پس هر ذاتي... نداشته باشد

).42(همان:ر ذاتي دال بر انيت استشيء نداشته باشد پس آن ام

كهميبه اين نكته اشاره وي در ادامه بر انيت آن لفظي اسـت منظور ما از دال كند
و نه بر ماهيت شيء كه همان معناي مقـوم مشـترك يـا صرفاًكه  بر انيت داللت دارد

مخـتص بلكـه مختص است. بلكه معناي مقومي است كه دال بر اشياء متفاوت نبوده
وي براي اين نوع لفظ، يعني لفظي كـه دال بـر).45(همان:ه يك شيء واحد) است(ب

را انيت است آورد البته اگر منظور مـا از خورشـيد همـان امـريممثال لفظ خورشيد
).41 همان:(يمدارخاصي باشد كه به آن اشاره 
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كهيماز آنچه گفته شد مشخص  انيـت را در مقابـل ماهيـت قـرار سـينا ابـن شود

ء دارد در حـالي كـه ماهيـتيش خاصبه اين معنا كه انيت داللت بر وجود؛دهديم
دليل ديگري كه مؤيد ايـن مدعاسـت معناي مقوم مشترك بين گروهي از اشياء است.

آن حـق اين است كه وي در مورد واجب الوجود، ماهيت  ويمـ را عـين انيـت دانـد
او امري زائد بر انيت وداندينميعني همان وجود خاص يقـاً روشـندقاز اين بيـان؛

).344:د 1404سينا، ابن(است كه منظور وي از انيت وجود خاص شيء است 

گويد حـد شـيء داراي دو جهـتيم شفادر جاي ديگر در كتاب برهان سينا ابن
و سپس تماميت  و جهت انيت رايشحداست جهت ماهيت ء از جهـت ماهيـت آن

و تماميت وابسته به مقومات ماهوي داخ ء از جهت انيت آن را وابسـتهيشحدلي آن
).301:ج 1404سينا، ابن(دانديمبه علل خارجي آن

شـويم كـهيمـ پس از بيان اين مقدمات با بازگشت به بحث خودآگـاهي متوجـه
و مـاهوي در ذات،مباني متافيزيكيبه با توجه سينا ابن ضمن تمايز دو جنبه وجودي

دريماره مدرك به اين حقيقت اش آنچه كه متعلق،آگاهيترين اليه خوديقعمكند كه
يا،شوديمادراك بي واسطه واقع  همـان انيـت آن اسـت. وي در وجود خاص شيء

و بحث خود و اجزاء ما را متوجـه ايـن امـر،ي بدنيها ارگانآگاهي ضمن تعليق بدن
ايم و قواي بـدني سـت ادراك انيـت كند كه آنچه در ادراك ذات مقدم بر ادراك بدن

و ديگـر«است.  آگاهي من از انيت خودم مقدم بر آگاهي مـن از وجـود قلـب، مغـز
).59: 1371سينا، ابن(»ي من استها ارگان

واسـطه متعلـق ادراك كند آنچه كه بـييمبر اين نكته تأكيد اشاراتوي در كتاب
خل« شود انيت است.يممن واقع  ق شده است اگر فرض كني ذات خود را آنگونه كه

و بدني سالم در حالي كه در وضعي قرار دارد كه اجـزاء بـدنش براي اولين بار با عقل
اينمرا  و هيچ يك از اين اعضاء با يكديگر تماس ندارنـد بلكـه يـن ذات معلـق بيند

در در لحظه است در فضا كند مگـر ثبـوتينمخواهي يافت كه او چيزي را درك اي،
).2:292ج، 1375 سينا، ابن(» انيت خود را

بردق اشاراتدر اين فراز از كتاب سينا ابن دريماين نكته تأكيد يقاً كند كـه آنچـه
شود در نهايـت انيـت يـا وجـود خـاص موجـوديممتعلق ادراك واقع،ادراك ذات
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در سينا ابنبا توجه به آنچه كه پيش از اين گفته شد كه در فلسفه.مدرك است انيـت
آگـاهي مـا را وارد سـاحتي از سـينا در بحـث خود ابـن،گيـرديمـ مقابل ماهيت قرار

 كند كه اين ساحت همان ساحت وجودآگاهي است.يمخودآگاهي 

و سپس ذكـر ايـن نكتـه كـه در آخـرين مرحلـه و ماهيت با تأكيد بر تمايز انيت
بينهاآنچه تعليق، شود همان وجود خاص يا انيـتيمواسطه ما واقع يتاً متعلق ادراك

از،ستا و ماهيت كه يكي ما بار ديگر در بحث خودآگاهي با تمايز متافيزيكي وجود
شويم. در اينجاست كه متافيزيكيمترين اصول متافيزيك سينوي است مواجه ياديبن

تـوان گفـت بـايمـ يابد. در حقيقـتيمبا بحث خودآگاهي وي پيوند عميق سينا ابن
و جنبه مـاهوي از يـك طـرف تمايز بين دو جنبه در ذات مدرِك يعني  جنبه وجودي

از كنـديمـ پيـدا سينا ابنبحث خود آگاهي ارتباط وثيقي با مباني متافيزيكي فلسفه  و
مي طرف ديگر راه براي تحليل هـايي كـه شود، تحليل هاي جديدي از خودآگاهي باز

 است.متوجه جنبه وجودي ذات مدرِك مستقيماً

ميلبه عنوان يك نمونه از اين تحلي كه ها  بـا سـينا ابنتوان به اين نكته اشاره كرد

و ابسـته بـه تمايز جنبه وجودي از جنبه ماهوي، شيء ممكن را از جنبه وجودي خود
و در رأس  داند. حال با عطف توجـهيمواجب الوجودهاآنعلل وجود بخش بيروني

مـن انيت ذات مدرِك به اين نكتـه مـي به جنبه وجودي يا هما درِك رسـيم كـه ذات
بي علي همـواره در همـين ادراك وابسـته بـه علـت،واسطه از انيت خـود رغم درك

بيبيروني است ويمواسطه ذات واقع؛ زيرا آنچه كه متعلق ادراك شـود انيـت اسـت
در.اين انيت همان وجود خاص مدرِك وابسته به علل بيروني است لذا ذات مـدرك

بيروني است. البته نه به اين معني كـه علـل نيازمند علل ادراك بي واسطه از خود نيز 
منظور اين است كه انيت يا همـان وجـود واسطه در ادراك ذات هستند بلكه،بيروني

و هم مدرك در همين وجود يا انيت خود وابسته به علت  مدرِك كه هم مدرِك است
زمال سـينا ابـن وجود بخش بيروني است. در اينجا بار ديگر ذكر اين فـراز از عبـارت 

و جهـت انيـت«است كه: و تماميـت؛حد شيء داراي دو جهت است جهت ماهيت
و تماميتيش حد ازيشـ حـدء از جهت ماهيت وابسته به مقومات ماهوي داخلي ء

).301ج: 1404سينا، ابن( وابسته به علل خارجي است جهت انيت،
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بـه سـينا ابـن با عطف توجه به اين دو جنبه از ذات مـدرِك در فلسـفه در نهايت
و سـينا ابـن پژوهان معاصر در باب قرابت انسان معلق در فضـاي سينا ابنارزيابي نظر 

گونه كه پيش از اين اشاره شد، برخي از محققـان همانپردازيم. كوجيتوي دكارت مي
معاصر بر اين باورند كه دكارت در فلسفه خود تحت تـأثير انسـان معلـق در فضـاي 

Drurat,3). سيناست ابن پژوهان معاصر در باب رابطه بين انسـان سينا ابنيكي از (1998
اگـر چـه اثبـات رابطـه«گويد:يمو كوجيتوي دكارت چنين سينا ابنمعلق در فضاي 

و كوجيتوي دكارت مشكل است اما با اين سينا ابنتاريخي بين انسان معلق در فضاي 
امـري اسـت كـه،وجود اثبات آن غير ممكن نيست. به هر حال شباهت بين ايـن دو

در بين محققان.(Kaukua, 2007: 71)»مورد توجه بسياري از محققين قرار گرفته است
و در مقـاالت خـود سـعي در اثبـات  داخلي نيز برخي بر اين موضوع صحه گذاشته

).65-52: 1386نك، شاقول،( اند داشتهرابطه بين اين دو 

بييمچند ما هر در پذيريم كه و كوجيتـوي سـينا ابـن فضاي شك بين انسان معلق
و تأكيـد ارائه تفسيري دكارتي از ابناما؛ي بسياري وجود داردها شباهتدكارت سينا

و مباني متفاوت اين دو فيلسوف بيش از حد بر روي شباهت ها بدون توجه به اصول
و به دور از روحيه تحقيق علمي است.  زيرا بنا بر آنچه گفته شـد بحـث خودآگـاهي

دهد، در ارتبـاط تنگاتنـگ بـايمروي ما قرار سينا در انسان معلق در فضا فرا ابنآنچه 
و از ايـن منظـر وي در بحـث خودآگـاهي مـا را بـه مباني متافيزيكي وي قـرار دارد 

؛ شود كه اين ساحت همان ساحت وجود يا انيت اسـتيمرهنمون»خود«ساحتي از
ت حاليدر وجه به ايـن مبنـاي متـافيزيكي كه دكارت در بحث خودآگاهي به دليل عدم

و لـذا  و ماهيت در ذات مدرِك تمايز قائل شـده نتوانسته است بين دو ساحت وجود
 نتوانسته است به ساحت وجود يا انيت نفس پا گذارد. 

حيثيـت سـينا ابـن گونه كه اشاره شد انيت يا وجـود از ديـد از طرف ديگر همان
د سـينا ذات يـا همـان جـوهر ابنر فلسفه اضافه موجودات به فاعل بيروني است لذا

و از خود و در اين انديشه به خود، نيازمند علت بيروني اسـت انديش در وجود خود
وينمنگاه وجودي  توان صرف نظر از آن علت بيروني بـه آن هـيچ هويـت مسـتقل

و خداآگاهي ابنهيچ فعل مستقلي را نسبت داد. از اين نظر در فلسفه  سينا خودآگاهي
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ر دردو آگاهي فـرع بـر خـود كه در فلسفه دكارت خدا حاليوي يك حقيقت واحدند
آگاهي است. به همين دليل است كه فلسفه دكـارت در نهايـت بـه نـوعي اومانيسـم 

و بـوي اومانيسـتي بـه خـود سينا ابنكه فلسفه انجامد در حالييم به هيچ وجه رنگ
 گيرد.ينم

 نتيجه

ن در رسيميمتيجه با توجه به آنچه گفته شده به اين و آنچـه كـه كه بحث خودآگاهي
شود در ارتباط تنگاتنگ با مبانييماز آن با نام انسان معلق در فضا ياد سينا ابنفلسفه 

در انسان معلـق در فضـا بـا ارائـه يـك سينا ابنشود.يممتافيزيكي فلسفه وي مطرح 
و با  دهد در نهايـت مـايم اي كه فراروي ما قرار هاي چندگانهيقتعلموقعيت شهودي

آنيمرا با ساحتي از ذات مدرِك آشنا  از،كند كه همان ساحت وجود اسـت كـه وي
و آن را در مقابل ماهيت قرار  ازيمآن با انيت ياد كرده و دهد. در اينجا ما بـار ديگـر

و ماهيت مواجـهقعطريق يك مو شـويم كـه همـينيمـ يت شهودي با دوگانه وجود
تـوان ادعـايمست؛ لذا به جرأت سينا ابنمبناي متافيزيكي در فلسفهينتر مهم،دوگانه

ين مبنـاي متـافيزيكي فلسـفه تـر مهـم كرد كه انسان معلق در فضا تأييدي شهودي بر 
را بـا سـينا ابـن توان به سادگي انسان معلـق در فضـايينمست. از اين منظر سينا ابن

دكـارت راهـي بـراي ورود بـه در فلسـفه اصـوالً كوجيتوي دكارت مقايسه كرد زيرا 
و اين نكتـهينمساحت وجود در ذات مدرِك گشوده  ازااي شود سـت كـه بسـياري

آن سينا ابن .اند غافلپژوهان معاصر كه در صدد اثبات قرابت بين اين دو هستند از

ها نوشت پي
و يقيناًه احتمال قوي جزء اولين آثار ابنب حويهرساله اض.1 از سينا است نگاشـته اشـاراتو شفاء پيش

ر رساله اضـحويه شده است. خديو جم در مقدمه خود بر ترجمه فارسي  سـاله را جـزء آثـار دوره ايـن
و سال نگارش آن را بين سال جواني ابن ( سينا تلقي كرده .ق�400 390هاي جـمي) هـ م، داند(خـديو

شفاء ناًسينا مندرج در همين مقدمه يقيي نامه خود نوشته به قلم خود ابن) كه با توجه به زندگ7، 1364
سـينا نباشـد جزء اولين آثار ابن رساله اضحويهاند. لذا حتي اگر بعد از اين تاريخ نگاشته شده اشاراتو 

نسـخه توان گفت اولينميب به يقيننگاشته شده به احتمال قري اشاراتو شفاءاما از آنجا كه پيش از 
 شود.مي انسان معلق در فضا در اين رساله ديده

(رحيميان،.2 ) مراجعه شود.1378جهت مشاهده سير معناي انيت به
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3.Drurat(1988), McTighe(1988) كه سـينا بر تأثير انسان معلق در فضاي ابـن از جمله كساني هستند
ن موضـوع توجـه نيز بـه ايـ Kaukua(2007)اند. بين اين دو تأكيد كردهو مشابهت بر كوجيتوي دكارت
و بر احتمال تأ  ثير انسان معلق در فضا بر كوجيتوي دكارت صحه گذاشته است. كرده
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