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 چیست؟ سینوی سوبژکتیویته به سیناابن پاسخ

 سینا گفتارهایی درباره بوعلیموعه درسنشست از مجمین چهاروسی - مسعود امید دکتر

 91/8/9011چهارشنبه 

 

بنیاد و با همکاری مرکز فرهنگی شهر کتاب سینا گفتارهایی درباره بوعلینشست از مجموعه درسمین چهاروسی

ا ب مسعود امیددکتر سخنرانی  هببرگزار شد. این نشست  آبان 91در روز چهارشنبه سینا علمی و فرهنگی بوعلی

 تابک شهر اینستاگرام از مجازی صورت به گفتاردرس این .اختصاص داشت« پرسش از سوبژکتیویته سینوی»موضوع 

 شد. پخش

 

 تنوعم و متعدد توصیفات و نظریات وجود دلیل به اما است، سوژه درباب توصیفی یا نظریه کلی طور به سوبژکتیویته

 فلسفهه دربار بنیادین مساله یک طرح پی در گفتاردرس این. گفت سخن هاسوبژکتیویته از توانمی سوژه درباب

 لذی در آنها مالحظه و سینوی نفس روایات به شناختیمعرفت رویکرد نتیجه. است آن برای پاسخی تدارک و سیناابن

 .انجامدمی سینوی ویژه سوبژکتیویته باعنوان چیزی تولید به سوبژکتیویته،

 

 .که توسط آناهید خزیر تنظیم شده است است در این نشست مسعود امیددکتر آید سخنان آنچه در پی می

 

 ها و ابهاماتشود، نخست طرح مسئله و گشودن گرهدر دو بخش به آن پرداخته میسینوی ه ویتپرسش از سوبژکتی

سینا انتخاب زمانی که این عنوان را برای صحبت در باب ابن. شودپیش آمده پاسخ داده می است و سپس به پرسش

سینا ابنه برای تحقیقاتی از نوع دیگر دربار های جدیدکردم بیشتر در نظر داشتم که یک نوع جستارگشایی شود و راه

توانیم خواهم مخاطبان ذهنشان درگیر این مسئله شود که آیا ما میبیشتر می. صورت گرفته و مسیرگشایی شود

نوی را سیه کالسیک طرح کنیم و به آن پاسخ دهیم؟ باید گفت اینکه ما سوبژکتیویته چنین سوالی را از یک فلسف

 . ای استبریم، این اصطالح در عالم فلسفه اصطالح رایج و جاافتادهکار میبه

 

ما در سنت فلسفی خودمان اصطالحات عاقل، عالِم . گوییم مرادمان فاعل شناسا استوقتی ما از سوژه سخن می

این . ار رفته استکبه« سوژه»جدیدی با عنوان ه جدید پس از دکارت یک واژه و ُمدرک را داریم ولی بعد از ظهور فلسف

شناسی ما با یک وضعیت جدید مواجه هستیم که خودش را در قالب دهد در عالم معرفتتغییر اصطالح نشان می

پردازی در باب سوژه و نظر گوییم مراد ما توصیفوقتی از سوبژکتیویته سخن می. دهدهمین اصطالح سوژه نشان می

انت، که گوییم سوبژکتیویتپس وقتی می. فیلسوفان به بحث بگذاریمهای سوژه را از نظر خواهیم ویژگیاست و می

سینوی ه گوییم سوبژکتیویتعمل آورده است، یا وقتی میبهمرادمان بررسی در توصیفی است که کانت از سوژه 

 های آن چیست؟ سینا از سوژه و ویژگیبندی ابنمرادمان این است که جمع

 

سینا دکارت سخن بگوییم ولی اطالق آن به ابنه توانیم از سوبژکتیویتش بیاید که ما میالبته ممکن است این سوال پی

و دیگران چگونه ممکن است؟ این اطالق و تعمیم سوبژکتیویته به فیلسوفان دیگر را من تحت تاثیر مرور تاریخ 

واجه با تاریخی به نام تاریخ سوبژکتیویته ممعاصر وقتی به گذشته رو کنیم ه یعنی ما در دور. امکار بردهسوبژکتیویته به



 سینوی سوبژکتیویته از پرسش .موچهارسیجلسه     شناسیسینا بوعلی هایگفتاردرس

2 

این جریان شروع شده و نظریات و توصیفات . رو هستیمهای متفاوتی رروبهبه تعبیر دیگر ما با سوبژکتیویته. هستیم

به همین دلیل . رو هستیمها روبهچون ما با تعدد سوبژکتیویته. متعددی را در بطن و مسیر خود آشکار کرده است

ها در توصیف سوژه چگونه و هوای آنجویی کرد که حال کار برد و پیاین عنوان را در باب فیلسوفان دیگر بهتوان می

 . است

 

گویند آیا هیوم سخن میه گرایی یا اختصاصا از سوبژکتیویتدکارت، کانت، تجربهه برای مثال محققانی که از سوبژکتیویت

گرایی تجربه ههایی با کانت و سوبژکتیویتدکارت تفاوته سوبژکتیویت. نه نیستگورسند؟ قطعا اینبه نتایج یکسانی می

ها دچار تعدد و تنوع است، به همین جهت امکان تعمیم باوری آنتلقی و باور فیلسوفان نسبت به سوژه و سوژه. دارد

در  توانیم بر این باورم که نمیالبته من کامال. این عنوان به فیلسوفانی که مشابه آن فیلسوفان هستند، وجود دارد

 .آن فیلسوف سخن بگوییمه باب هر فیلسوفی از سوبژکتیویت

 

 کندسوبژکتیویته بنیادهای معرفتی را به عنوان سوژه مشخص می

ی توصیف و یک فیلسوف به معنه اگر بخواهیم یک تعریف کلی از سوبژکتیویته داشته باشیم باید بگوییم سوبژکتیویت

اما اگر بخواهیم یک تعریف کلی فلسفی از سوبژکتیویته داشته . های سوژه استپردازی او در باب ویژگیایدهنظریه و 

ابنده که یابنده یا رشدیباشیم باید گفت سوبژکتیویته نظریه یا توصیفی است مربوط به تاسیس یک خودآگاهی بسط

دت، استعالیی بودن، ذات بودن، فطری بودن و توصیف های خود از قبیل تجرد، وحاین خودآگاهی ناظر به توصیف ویژگی

هایی مانند تحلیلی و ترکیبی بودن، پسینی و پیشینی بودن و التفاتی و غیرالتفاتی و ویژگی های خود سوژهآگاهی

یابنده پردازی و توصیف یک خودآگاهی یا آگاهی بسطبا این وصف سوبژکتیویته تالش و تحقیق برای نظریه. بودن است

 . چگونگی این گسترش استو 

 

 عمل و هایی دارد؟ اینجاست که سوبژکتیویته بنیادهای معرفتیهایی دارد؟ این خود چه ویژگیاین آگاهی چه ویژگی

تواند برای ما راهگشا این یک تعریف و توصیف کلی است که می. کندآدمی را به عنوان سوژه مشخص می اندیشه

 برای اینکه سوبژکتیویته. ها و ابهام خاص خودش را داردانتزاعی است و دشواریقطعا هر تعریفی یک تعریف . باشد

کنم که الگو و مدل خاصی برای ترسیم آن انتخاب کنیم و مسیر خود تری پیدا کند، پیشنهاد میسینوی مسیر مشخص

توان می. ه جدید استدکارت قطعا موسس سوبژکتیویته در فلسف. این الگو را من دکارت قرار دادم. را وضوح دهیم

وجو سینا و فیلسوفان مشابه او جستمسیری را که دکارت در فلسفه و سوبژکتیویته خود طی کرده است، در ابن

دکارت با رشد آگاهی به سوی کشف خود و کشف جز خود، معطوف است، همین  یعنی وقتی سوبژکتیویته. کنیم

یابنده و رشدیابنده البته ما در نزد دکارت با یک آگاهی بسط. کنیمجو وسینا جسترشد آگاهی و خودآگاهی را در ابن

 . مواجه هستیم

 

 سینا را پایه قرار دهیم وگونه است؟ بله؛ اگر بتوانیم برای مثال انسان معلق در فضای ابنسینا هم به همینآیا در ابن

در قصیده عینیه، حی بن یقظان، سالمان و  النفس فلسفی و دیگر روایات مربوط به نفسهای او را در علمبعد دیدگاه

شویم که یابنده مواجه مییابنده و رشدرا اساس و مبنا قرار دهیم با یک آگاهی بسط نامه و مانند آنابسال، معراج

 هتواند در مسیریابی سوبژکتیویتتوانیم دکارت را به عنوان الگویی که میپس می. ناظر به تعریف خود و جز خودش است

را ین گوییم پیشاپیش اها سخن میباید اضافه کرد که وقتی ما از سوبژکتیویته. سینوی ما را یاری کند انتخاب کنیم

انند یک فیلسوف عینا م ایم که حتی اگر الگو و مدلی را انتخاب کنیم به این معنی نیست که سوبژکتیویتهپذیرفته
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 کتیویتهتواند عینا مانند سوبژسینوی لزوما نمی دیگر سوبژکتیویته به سخنی. فیلسوف دیگر خواهد بود سوبژکتیویته

 گوییم از همان آغاز فرضمان بر این است که سوبژکتیویتهها سخن میپس وقتی از سوبژکتیویته. دکارتی باشد

 .دست آوریم نه چیز دیگریمضمونِی آن فیلسوف را به

 

 د؟مشایی وجود داره در فلسف آیا سوبژکتیویته

 هدر فلسف رسد این است که آیا امکان طرح پرسش از سوبژکتیویتهاولین پرسشی که بعد از این مقدمه به ذهن می

ه را بتوان آن سینا بلکه میتنها در نزد ابنبه باور من این پرسش را نه. مشایی وجود دارد یا نه؟ پاسخ من مثبت است

یم توان تعمرا به تفکر فلسفی جهان اسالم می پرسش از سوبژکتیویته مشایی تعمیم داد و در گامی فراتره فلسف

هایی اند و متون و دیدگاهآشنا شده اندیشان امروز که با سوبژکتیویتهخصوص در نزد فلسفهیعنی از آغاز تاکنون به. داد

ین است که آیا در آغاز این راه، امکان اما پرسش ا. اندو ابتکاراتی به عمل آورده و انجام داده را در این باب پرورش داده

 طرح این پرسش وجود دارد؟ 

 

ای از آثار مواجه سینا یا فارابی ما با حوزهپاسخ من باز هم مثبت است؛ به این دلیل که در فلسفه مشایی اعم از ابن

فارابی دارای هایی دارد که به نفس پرداخته است، فارابی کتاب. هستیم که بر محور نفس صورت گرفته است

آنچه در نزد  .سینا نخواهد بودابن فارابی سوال کنیم عینا سوبژکتیویته النفس است و البته ما اگر از سوبژکتیویتهعلم

های رسمی او روایات خاصی از نفس نیز خودش را سینا اتفاق افتاده این است که در کنار فلسفه رایج در کتابابن

نامه، حی بن یقظان، رساله الطیر، رساله در ن معلق در فضا، سالمان و ابسال، معراجمثال در انسا. نشان داده است

 .انتزاعی و انضمامی مواجه هستیمه گویی در باب نفس با یک فلسف. ..نفس و 

 

فلسفی سینوی است که در حول روایات  مان به آن جنبهگوییم عنایت و دقتسینا سخن میابن وقتی از سوبژکتیویته

م؟ فارابی هم سخن بگویی توانیم از سوبژکتیویتهآیا ما می. های اختصاصی مربوط به نفس شکل گرفته استداستانو 

هایی دارد که آنجا از نفس بحث خود را شروع کرده، مثال کتابی با فارابی هم کتاب. پاسخ من اینجا هم مثبت است

ی فاراب. النفس خود قرار داده استمتافیزیک خود را در بطن علممدنی و  نام فصول منتزعه دارد که در این کتاب اندیشه

رسد و النفس میکند و به علمهایی که متافیزیک، مبادی وجود و موجودات شروع میسه دسته کتاب دارد؛ کتاب

کند و هایی که از شهر و مدینه شروع میکتاب. شود، مانند فصوص الحکمشناسی منتهی میسپس به مدینه

المدنیه و سرانجام  گذارد، مانند السیاستکند و به بحث میزیک و نفس خود را در بطن مدینه مندرج میمتافی

برد و مبادی هستی و شهر و نحوه شهریاری را در بطن کند و نفس را پیش میهایی دارد که از نفس شروع میکتاب

 .جویی کنیمهای او پیابی را در این دسته از کتابفار توانیم سوبژکتیویتهاینجاست که ما می. گذاردآن به بحث می

 

 سینوی سینا از انسان معلق در فضا و سوبژکتیویتهروایت ابن

توانم پاسخ دهم ای است؟ من میفارابی چگونه سوژهه فارابی سوژ اگر کسی از من بپرسد بر اساس سوبژکتیویته

اما . شناختی و مدنی داردنهای متافیزیکی، ادراکی، رواجنبهای که فارابی یک سوژه چهار ضلعی است، سوژهه سوژ

ما  سیناکار برده است، در انسان معلق در فضای ابنسینا ابتکار خاصی بهابن. تر استسینا مسئله راحتدر باب ابن

ود قرار دهیم و سینا از انسان معلق در فضا را پایه بحث خاگر روایت ابن. با یک خود یا ایگوی فلسفی مواجه هستیم

ش هایهایی مانند شفا، اشارات و دیگر کتابسینا را در کتابالنفس فلسفی ابنهای مربوط به نفس و علمبعد روایت

سینوی  توانیم از سوبژکتیویتهها بیندازیم، آنگاه میشناختی به این روایتبندی کنیم و البته نگاهی معرفترا با آن جمع
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اش بسِط آگاهی و تعریف آگاهی مسئله شناختی الزم است چون سوبژکتیویتهنگاه معرفت از این جهت. سخن بگوییم

 . دنبال یک خود متافیزیکی صرف نیستیمنسبت به خود و جز خود است و ما به

 

کنیم ها را برجسته میما آن. شناختی هستندهای ادراکی و معرفتهای سینوی و توصیفات فارابی واجد جنبهروایت

بینیم خوانیم و میسینا و امثال فارابی را میهای ابنها و دیدگاهروایت. دهیمهوایی مشایی پرورش میوحال و در

ممکن است این سوال پیش بیاید که تقریرهای فارابی و . دهندبرند و بسط میچگونه این خودآگاهی را پیش می

بینیم که ای میی ایستا است ولی در یک نگاه مجموعهگوییم، ایستا است! بله گاهسینا از آن خودی که ما میابن

فارابی از نفس شروع . دارداین نگاه پویا است و به سوی گشودن دریافت دانش و علم به دیگر موجودات گام برمی

سینا آگاهی در انسان معلق در فضا ابتدا به خود در نزد ابن. رسدکند و به مبادی عالم و حضور در مدینه میمی

کند و بعد با آشنایی با جهان ادامه پیدا رسد و خود را به عنوان یک موجود مجرد و مستقل از بدن توصیف میمی

 .کندمی

 

 چهار دوره تاریخ فلسفه در باب انسان

رو هستیم که به تئوریزه کردن فهم شود، با چهار دوره تاریخ فلسفه روبهدر تاریخ فلسفه وقتی در باب انسان بحث می

یونانیان؛ تئوری یونانیان درباره انسان حیوان ناطق است، که تحت ه گردد؛ نخست در دوران یا توصیف انسان برمیانس

ساز گذر از تفکر افالطونی و رسیم که زمینهسپس به دوره رنسانس می. ارسطویی و افالطونی استه تاثیر فلسف

ن در ای. دراک کلیات ویژگی ممتاز یا تنها ویژگی انسان استرنسانس نظر بر این نیست که اه در دور. ارسطویی است

 .شودشناختی عملی هم توجه میدوره به دیگر وجوه انسان، مانند وجوه هنری و زیبایی

 

اند که انسان مند برای توصیف انسان وجود ندارد ولی به این تفکر رسیدهدر دوره رنسانس یک فلسفه جامع و نظام

با  است که جریان سوم جریان سوبژکتیویته. معطوف به یک دریافت متافیزیکی در عالم نیستفقط ُمدرِک کلیات و 

کنند و در قرن هفدهم در پاسخ به اینکه انسان چه هست؟ از آن رویکرد اومانیستی عبور می. شوددکارت شروع می

مثابه یک سوژه است و بر حسب  در این دوره در واقع انسان به. دهنددست میتعبیری سوبژکتیویستی از انسان به

رود، سپس جهان را پیدا و توصیف دهد و به ماورای خود میای که خود را بسط میشود، آگاهیآگاهی فهم می

نهد و توصیف و تلقی از انسان در صفی در واقع مدرنیته و روشنگری را بنیاد می سوبژکتیویته. رودکند و پیش میمی

های خودش خواهد با توجه به سرمایهای که میآگاهی. گیردنیاد و خودبسنده قرار میاز آگاهی و خودآگاهی خودب

های این اندیشه را خودش تعریف کند و اندیشه و عمل کند ولی ریشه. حرکت کند و خودش و دیگران را بشناسد

شناسی وع از انساندانایی محور این ن. گوید شجاعتِ دانستن داشته باشروشنگری میه کانت در رسال. بفهمد

 .است

 

برم چون این جریان حاوی کار نمیرا به من لزوما عنوان ضد سوبژکتیویته. است جریان چهارم جریان غیر سوبژکتیویته

ا هگونه جریانگیرد که در ایناست که به موازات سوژه یا برای اصالح و تکمیل و گاه در تقابل آن انجام می هاییحرکت

دیدگاه . ها مثل فوکوی متقدم را داریمباوری ساختارگراها و مارکسیستدر جریان ضد سوژه. ن نام بردتواهگل را می

های اما آیا جریان غیر سوبژکتیویته در حذف عناصر و مولفه. توانیم بدیلی برای سوژه بینگاریمهایدگر را هم می

توان گفت جریانی که به یعنی نمی. منفی استرسد پاسخ به این پرسش اند؟ به نظر میموفق بوده سوبژکتیویته

بلکه شاید نوعی جریان . ظهور کرده، توانسته است این جریان را حذف کند موازات یا حتی در مقابل سوبژکتیویته
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 وقفه و مدرنیته راای پستعده. مدرنیتهشمار برود، همانند نسبت مدرنیته به پستاصالحی و تکمیلی برای آن به

هم بر این باور بود  شاید بتوان در باب پساسوبژکتیویته. دانندها و خالءها میمدرنیته برای حل دشواریتنفس مجدد 

 تیویتهسوبژک باید گفت ما هنوز در دوره. است نوعی تنفس، بازیابی و بازخوانی سوبژکتیویته سوبژکتیویتهکه پست

است و ما که در جهان مدرن بنیاد مدرنیته، سوبژکتیویته . بریم و جهان هنوز جهان سوبژکتیویستی استسر میبه

 .آشنا شویم کنیم باید با بنیاد آن یعنی سوبژکتیویتهزندگی می

 

 نخستین نقطه خودآگاهی در نزد دکارت شک است

کارتی د سینوی در این زمینه داشته باشیم از مدل سوبژکتیویته که ما مسیریابی خوب و شفافی سوبژکتیویتهبرای این

برده ای آگاهی خود را پیش باید پرسید که مواجهه دکارت با آگاهی چگونه بوده است و به چه شیوه. کنیمپیروی می

تکه کنار هم قرار داده است تا خودش و جهانش را تعریف دکارتی چگونه این جورچین آگاهی را تکه است؟ سوبژکتیویته

نخستین نقطه حرکت آگاهی یا خودآگاهی در نزد دکارت شک است،  کند و در این مسیر به چه هدفی رسیده است؟

زند اما یک شک حداکثری هم در حواس، هم در جهان ایگوی دکارتی به شک دست می. کنددکارت از شک شروع می

ه بعد از اینکه دکارت ب. ای داردهای خودش، در باب جهان در ریاضیات در طبیعیات شک بسیار گستردهو هم در آگاهی

 . من یک جوهر اندیشنده هستم. کنم پس هستمگوید شک میمی شود،پردازد وارد تعریف خودش میشک می

 

در مرحله بعدی تعریف و تثبیت چیزی است به نام خود، خودی که . پس اولین گام در سوبژکتیویته دکارت شک است

 ایگوی. م چون فکر کننده خود من هستمکنم پس هستکنم، فکر میگوید اگر من شک میدکارت می. اندیشنده است

کند و بدون آنکه در نقطه شک آگاهی دکارتی حالتی پویا دارد، از شک شروع می. دکارتی یک ایگوی اندیشنده است

اندیشه نیست، یک اندیشنده است . رسد این خود یک فاعل و یک عامل استبایستد به تثبیت و تعریف یک خود می

دکارت این آگاهی را ادامه . شود نه صرف ُمدرکست که سوژه تبدیل به فاعل شناسا میاینجا. و منشأ تفکر است

 . حاال دکارت یک خود اندیشنده را مبتنی بر شهودش تاسیس کرده است. دهدمی

 

نم ککنم، تصدیق میکنم، اراده میکنم، شک میگویم فکر میگوید من استدالل به کار نبردم، اینکه میدکارت می

در مرحله بعد دکارت با کمک همین . کنمبه معنای نتیجه قیاس نیست، من این را شهود می« پس»تم، این پس هس

هایی در این خود است بیند سرمایهدکارت می. رسدخودی که تاسیس کرده و با تأمل در این خود به چند چیز می

دکارت در خودش روش و شهود و  های فطری، سرمایهمانند شهود، روش هم در این خود هست، همچنین ایده

کند به یک ایده فطری و یک تصور ویژه، یعنی تصور از کمال دکارت وقتی به خود رجوع می. های فطری اوستسرمایه

تواند ترین موجود آیا میکامل. فهممترین موجود میگوید من چیزی از کاملدکارت می. رسدترین میمطلق، از کامل

 ترین نیست! پستواند باشد، چون اگر فقط تصور به مفهوم صرف باشد که کاملگوید نه نمیفقط تصور باشد؟ او می

 اینجاست. کنمترین حقیقتی است که هم تصور از او دارم و هم او را تصدیق میگوید کاملمی. کنداین را تصدیق می

 .ترین موجود استکاملیکی از مهمترین تعاریف دکارت در باب خدا . رسدکه به مفهوم خدا می

 

 جهان ما جهان سوبژکتیویستی است

بعد دکارت با تحلیل وجود خداوند به این . رسیدترین موجود را اگر خوب تصور کنید از تصورش به تصدیقش میکامل

 ارتابقای او تحت تأثیر خداوند است، اما نسبت دک. رسد که باز خداوند موجودی است که نسبتی با او داردنتیجه می

شناختی است و آن این ترین نسبت دکارت با خدا نسبت معرفتمهم. شناختی نیستبا خدا فقط یک نسبت هستی
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توانم با تکیه بر خیرخواهی و نافریبکاری خداوند ترین است؛ فریبکار نیست پس حاال من میاست که خدا چون کامل

گوید خدا چون فریبکار نیست پشتوانه روش من ت میبه بیان ساده دکار. آگاهی خودم را به نحو روشمند بسط دهم

 . در بسط آگاهی است

 

 .گیرم حقیقی هستندمن اگر بتوانم آگاهی خودم را به نحو روشمند بسط بدهم به جز خودم، تمام نتایجی که از آن می

مرحله سوم یعنی بعد دکارت بعد از آن در . شودشناختی و ضامن حقیقت میاینجاست که خدا دارای کارکرد معرفت

دکارت جهان و ماهیت آن را در قالب مفهوم . رسدرسد، حاال به جهان میکند و به خدا میاز اینکه از خود شروع می

دهم این هایی دارم که تشخیص میگوید من آگاهیمی. فهمداش میفهمد و وجودش را از طریق تخیلامتداد می

 .ودم است، پس چیزی به نام جهان وجود داردماورای خ ها از خودم نیست، ازآگاهی

 

اینجا مراد از بدن، بدن انتزاعی یا بدن در امتداد نیست، بلکه به معنی . رسدبعد در مرحله چهارم دکارت به بدن می

شود و چیزی به نام انفعاالت، خودش را نشان دکارت مشغول رابطه نفس با بدن می اینجاست که. بدن انضمامی است

شود و وارد بحث چهارم به کشف اخالق نائل می دکارت در این مرحله یعنی در مرحله. که همان اخالق استدهد می

دکارت . رسیم، به آن تمثیل معروف درخت دکارتیدر نزد دکارت در مرحله پنجم به تاسیس علوم می. شوداخالق می

رسد رسیده است، در مرحله پنجم به اینجا می بر اساس این آگاهی که بسط پیدا کرده و در مرحله چهارم به اخالق

های ها طبیعیات و شاخهشان متافیزیک است، تنه آنای از علوم مواجه هستیم که این علوم ریشهکه ما با مجموعه

هدف سوبژکتیویته دکارت به زبان ساده این است که ما به کمک علوم به یک . آن پزشکی و اخالق و مکانیک است

یعنی متافیزیک این درخت دانش، متافیزیک ما بعد از طبیعیات و مکانیک و اخالق . در زندگی برسیم آرامش و آسایش

پزشکی به دنبال این هستند که ما در این دنیا با آرامش و آسایش زندگی کنیم، این مسیریابی سوبژکتیویته دکارتی 

 .است

 

 ما پیوسته در سوژه سینوی در حالت آگاهی از خود هستیم

خواهیم زندگی گوید ما در این عالم در قرن هفدهم میسوبژکتیویته دکارت برای چه طراحی شده است؟ دکارت می

اکنون بحث ما این است؛ جهان ما جهان . گونه باید به خودمان و جز خودمان و به جهان و به علوم نگاه کنیمما این. کنیم

. چه هست سینا به این مسئلهکنیم، باید ببینیم پاسخ ابنی میسوبژکتیویستی است و ما در دوره سوبژکتیویته زندگ

سینا ابتدا بر اساس آن روایت انسان معلق در فضا، سینا بپردازیم باید گفت ابناگر بخواهیم به روال کلی مسیریابی ابن

د که البته مرحله زمانی یابیم، در مرحله بعسینا معتقد است که ما خودمان را میرسد، ابندر اولین گام به یک خود می

بینیم؛ سوژه در همین گام اول تفاوتی با دکارت می. شودسینا یک خودآگاهی محسوب مینیست، این خود برای ابن

سوژه سینوی بر این باور است که ما پیوسته در حالت خودیابی و آگاهی از خود . کندسینوی از شک شروع نمی

سینا در همان گام اول، هم متوجه خودآگاهی خودش و هم متوجه تمایز بنرویم؛ اهستیم و حتی یک گام جلوتر می

 . خودش از بدن است

 

گوید وقت نمیسینا هیچابن. یابدیابد و هم تمایز خودش را از بدن میدر روایت انسان معلق در فضا، او هم خود را می

کار ای بهیدی در خودش ندارد، لزومی ندارد شیوهسینا سوژه اساسا تردابنه در سوبژکتیویت. کنممن از شک شروع می

رباب یک تنبیهی د« االشارات و التنبیهات»است که سوژه فقط کافی . ببرد برای اینکه خودش را اثبات یا تثبیت کند

سینا مفهوم خودآگاهی در نزد ابن. خودآگاهی او برای او محرز است. خودش به کار ببرد، یک توجهی به خودش بکند



 سینوی سوبژکتیویته از پرسش .موچهارسیجلسه     شناسیسینا بوعلی هایگفتاردرس

7 

خودآگاهی صرفا خودهشیاری نیست . شناختی برخوردار استشناختی و هم روانمتافیزیکی، هم معرفت از بارهم 

گوید ممکن است کسی بخوابد، بیهوش بشود یا حتی در حالت کما برود ولی خودآگاهی داشته سینا میچون ابن

باالخره . شناختی استزه روانهشیاری مربوط به حو. این خودآگاهی به معنی خودهشیاری روانی نیست. باشد

ممکن است این سوال پیش بیاید که در فلسفه اسالمی، ما چیزی به نام . گوید ما یک خودآگاهی داریمسینا میابن

 داریم که از خودآگاهی سخن بگوییم؟« خداوند»در قبال « خود»

 

 ؟گویدسینا در دلیل برهان انسان معلق در فضا چه میابن

ای کر مشایی ما هم خود داریم، به معنی متافیزیکی، به مثابه جوهر هم خودآگاهی داریم و هم تا اندازهباید بگویم در تف

الوجود چیزی به نام اصال ما در قبال خدا، در قبال واجب. ممکن است بپرسید همان اولی را حل کنید. خودبنیادی داریم

یکی از تعابیر جالب . سینا معلول عین علت نیستنظر ابنبه . سینا بله داریمابن گویم از نظرخود داریم؟ من می

آید گوید در باب نسبت علت به معلول، مثال در مقام جعل، فاعل و علت هیچ وقت نمیسینا این است که میابن

خداوند « ما جعل هللا المشمشه مشمشه بل اوجدها»دهد ماهیت یک معلول را ایجاد کند، بلکه وجودش را به آن می

است، انسان، انسان  دهد، چه برسد به انسان، زردآلو یک مثالکند، بلکه وجودش را به او میلو را زردآلو نمیزردآ

شناختی ماورا الطبیعه نسبت به انسان ضمانت هستی. است کتاب، کتاب است، درخت، درخت است، آب، آب است

سینا در ابن. ا تعریف خاص خودمان را داریمدارند نه ضمانت هویتی و نه ضمانت ماهوی، آن در تضمین خودش است م

ماهیت خواه به نحو بشرط هللا لحاظ شود یعنی انسان بماهو انسان، حتی خواه به شرط . ماهیت یک تقرری دارد

 .شیئ یعنی علی، حسین، پرویز، جمشید در هر دو حالت استقالل دارد، این همان خود ما است

 

گوید، انسانی را فرض کنید که معلق در فضاست، این یک خودی در فضا می سینا در دلیل برهان انسان معلقابن

. یابد نه ردپای عقل فعال آنجا هست نه ردپای ماوراء طبیعت، خودش است و فقط خودشیابد، و وقتی خود را میمی

ینا برخالف سگویم در ابنبه همین دلیل است که من می. یعنی در مرحله خود و خودآگاهی انسان فقط خودش است

توان در بسیاری از البته می. دکارت، اول خود انسان چنان آشکارگی و ظهوری دارد که ما نیازی به شک در او نداریم

دانیم، این خود قوای در مرحله بعد از آنجا که ما استقالل انسان را محرز می. چیزها شک کرد ولی نه دیگر در خود

چون مبنای من انسان معلق در فضاست، اول بدن خود را . کندز بدنش درک میتمایز خود را ا. کندخودش را درک می

بعد قوای ادراکی و تحریکی خودش . یابد که این بدن انتزاعی است و طول و عرض و ارتفاع نداردکند؛ یعنی میدرک می

ی به یک سلسله رسد؛ یعنآگاهی میدر مرحله دوم، سوژه سینوی به جهان. کندو خیال و حس خودش را درک می

در دکارت شما بعد از اینکه . اینجا تفاوتی با دکارت هست. کندها را حفظ میرسد و آنتصاویر حسی از عالم می

 . کنیدکنید، خدا را درک میخودتان را درک می

 

 سینا ایمان همان معرفت استاز نظر ابن

کنید، قوای حسی و خیالی خودتان را از امتداد درک می کنید، تمایز خودتان راسینا شما اول خودتان را درک میدر ابن

درک اولیه جهان درکی ابتدایی از طریق حواس است، بعد دستگاه ادراکی . کنیدکنید و بعد جهان را درک میاز درک می

ژه دهد، یعنی در سودر مرحله بعد است که خداآگاهی رخ می. رسدکند و به یک ادراکات متافیزیکی میشما رشد می

آگاهی تا به یک سلسله از . کنداش بسط پیدا میسوژه آگاهی. دهدسینوی خداآگاهی بعد از جهان آگاهی رخ می

آگاهی آگاهی سینوی هم دو مرتبه دارد؛ یک جهانتواند به خداآگاهی برسد، البته جهانرشد متافیزیکی نرسد نمی
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ست که در نتیجه رشد متافیزیکی آگاهی صورت اآگاهی بنیادی اولیه که از طریق محسوسات است و یک جهان

 . کندگیرد، یعنی جهان را به مثابه ماده، صورت، امتداد، زمان، مکان و حرکت درک میمی

 

آگاهی برسد، مثال با برهان تواند به خدایعنی می. رسدسوژه سینوی بعد از مرحله متافیزیکی به ترانس فیزیکی می

شود به این مرحله هایش تقریر میسینا این انسان معلق در فضا و این نفسی که در روایتابنبه نظر . وجوب و امکان

مرحله . الوجود و علت داردالوجود است، بنابراین نیاز به واجبالوجود است و خود او هم ممکنرسد که جهان ممکنمی

ارف خود و در مرحله عقل بالفعل نه عقل سوژه سینوی در حالت متع. اگاهی استدیگر از مراحل سوژه مرحله اخالق

های تر از آن عقل قدسی است، در مرحله متعارف و عقل بالفعل همین درک بدیهیات و درکدر مرحله نبوت و یا پایین

 .تواند به مهار قوای حیوانی و شهوانی و غضبیه خود بپردازدمتافیزیکی متعارف، از طریق قوت نفسانی خودش می

کار بردن حسن و سینا یا از طریق حضور در جامعه و جلب و بهکند اخالق در نزد ابنق ظهور میاینجاست که اخال

توان به های حیوانی و از این راه میدهد یا از طریق تکیه بر نفس ناطقه و تسلط آن بر جنبههای اجتماعی رخ میقبح

 .آگاهی رسیداخالق

 

ایمان . سینا ایمان همان معرفت استاز نظر ابن. آگاهی استآن ایمانسینا وجود دارد و یک مرحله دیگر هم در ابن

وقتی شما به آگاهی متافیزیکی از خداوند رسیدید، به همان ایمان در نزد . موضوع اراده نیست؛ موضوع عقل است

. آگاهی قرار دهیمآگاهی را در مرتبه خداتوانیم ایمانآگاهی است، ما میآخرین مرحله، مرگ. ایدهم رسیده. سیناابن

 .تواند آنجا وصف ایمان به خودش بگیردآگاهی می. آگاهی استعینا رسیدن به ایمان آگاهییعنی عینا وصول به خدا

 

 سوژه سینوی به دنبال تغییر جهان نیست

ست، دهد متوجه این امر هم هگونه آگاهی خودش را بسط میای که اینسینا سوژهآگاهی به نظر ابندر مرحله مرگ

رسد و این سیر خاتمه خواهد یافت و اینجاست که نسبت به مرگ خودش آگاه است، ولی ای به پایان میکه در نقطه

. سیرورتی پس از مرگ نیز در انتظار اوست داند مطمئن است که یک سیرواز آنجا که خودش را غیر مادی و مجرد می

خود شروع کرده و بعد به ابعاد و قوای خودش رسیده است،  اکنون سوال این است که سوژه سینوی با این وصف که از

به تمایزش از امتداد و بعد به جهان و بعد به خدا و بعد به ایمان و بعد به اخالق و مرگ رسیده، دنبال چه چیزی است؟ 

اش رستگاریبه نظر من سوژه سینوی بدون آنکه به ظهور چیزی به نام علوم تاکید کند، به سعادت فرد در این دنیا و 

سوژه سینوی به دنبال تغییر جهان . سوژه سینوی مثل دکارت معطوف به تاسیس علوم نیست. در آخرت نظر دارد

خواهد اینجا خودش را و جهانش را بفهمد و سوژه سینوی یک سوژه است که جهانش را پذیرفته است و می. نیست

 سیناقطعا مسئله سوبژکتیویته در نزد ابن. مسئله سروکار نداریماما در سوژه دکارتی دقیقاً با این . گونه عمل کندهمین

 .نیازمند تحقیقات بیشتری است و من هم در صدد تالیف اثری در این باب هستم

 

ای اما سوال دومی اینجا وجود دارد، بعد از اینکه ابعاد سوژه سینوی مشخص شد و روشن شد که این سوژه چه تلقی

اش از جهان، از خدا، از اخالق و مرگ چه تلقی. جرد است، واحد است، قوایی دارد و غیرهاز خودش دارد؟ یک جوهر م

ند، کنای که فیلسوفان مطرح میهست؟ سوال دشوار دوم ما این است که آیا این سوبژکتیویته یا هر سوبژکتیویته

ن را ها و آنیم به طرح سوبژکتیویتهکشان با این جهان و زمانه ما چیست؟ یعنی ما بعد از آنکه اشتغال پیدا مینسبت

ها کنیم، سوال دشوار دومی هم پابرجاست و آن این است که کدام سوبژکتیویته در میان سوبژکتیویتهترسیم می

شود در همین تر برقرار کند؟ حتی میبینانهمان واقعتواند ارتباط ما را با زمانه و جهانتر است و میتر و معقولموجه



 سینوی سوبژکتیویته از پرسش .موچهارسیجلسه     شناسیسینا بوعلی هایگفتاردرس

9 

 ایکنیم، آیا به عنوان یک سوژه تجربهسوال را مطرح کرد، ما که امروز در این وضعیت و موقعیت زندگی میراستا این 

 از نوع سوژه سینوی، دکارتی، کانتی و غیره را داریم یا نداریم؟ 

 

کند، میکند، جهانش را تعریف آگاهی سوژه نسبت به خودش است، اینکه خودش را تعریف میاگر سوبژکتیویته بسِط 

 ؟ای داریمکند، مثالً در نزد فارابی آیا ما چنین تجربهکند، ایمان و خدا و مرگ و جامعه را تعریف میدیگران را تعریف می

تر گفته شد ما با تاریخ سوبژکتیویته مواجه هستیم، اما پیش. رسیمها میاینجاست که ما به ارزیابی سوبژکتیویته

اینکه  .تقریرهای سوبژکتیویته را بپذیریم توانیم تمامما نمی. چیز است مشارکت و مقاومتنسبت ما با سوبژکتیویته دو 

 .عالم ما عالم سوبژکتیویته و عالم مدرنیته است به این معنا نیست که ما کال در آن مشارکت کنیم و آن را تمکین کنیم

. خواندعنوان سوژه در این جهان، محک بزنیم فرا میهب های خودمان راتاریخ سوبژکتیویته و مدرنیته ما را به اینکه تجربه

کنیم تا سوبژکتیویته و مدرنیته را بفهمیم و آن مشارکت می. به همین دلیل ما ترکیبی از مشارکت و مقاومت هستیم

 . ها، تجربیات و بسِط خاص آگاهی خود را هم از دست ندهیمرا زندگی کنیم اما از سوی دیگر خالقیت

 

 سوبژکتیویته در جهان اسالم و در جهان غرب مرور تاریخ

به همین دلیل من در کنار مرور تاریخ سوبژکتیویته، خواه در جهان اسالم، خواه در جهان غرب سوالی که از خودم 

کنم سوژه زندگی است، ای که من پیشنهاد میای معتقد هستم؟ سوژهداشتم، این است که خود من به چه سوژه

رگیر زندگی در زمانه خودش است و سوبژکتیویته خودش را بر اساس آن زندگی واقعی که در ای که دیعنی سوژه

آگاهی خودش بپردازد و حتی این  درگیر آن است و به نحو انفرادی آن را دربر گرفته است، به بسطِ  جریان است و

ت پیدا کنیم، ای دسبینانهتیویته واقعاما برای اینکه ما به سوژه زندگی برسیم و به سوبژک. سوبژکتیویته را تکمیل کند

فلسفه ما اگر بخواهد در فلسفه جهان معاصر حضور داشته باشد باید از کانال . حتما باید تاریخ سوبژکتیویته را بخوانیم

 ت که ازام این اسبه همین دلیل است که من پروژه. سوبژکتیویته وارد شود و زبان سوبژکتیویته و مدرنیته را یاد بگیرد

متعددی  هایبینیم که سوبژکتیویتهتفکر فلسفی جهان اسالم سوال کنم که سوبژکتیویته شما چه هست؟ و بعد می

 . شودمتولد می

 

سینا مورد فارابی همچنین مسئله بدن را بیشتر از ابن. برای مثال عنصر مدنی در فارابی عنصر بسیار مهمی است

تواند کمک کند به حضور ما، به حضور فرهنگ ما در جهان مدرن و که می است ها عناصریاین. تحقیق قرار داده است

اگر فرهنگ ما با ورود به خوانش . شودزدایی از سوبژکتیویته و مدرنیته را سبب میزایی و نه آشناییاین آشنایی

یک  .توانیم زندگی کنیمزبان شود، ما بهتر میسوبژکتیویته و مدرنیته و مشارکت و مقاومت در قبال آن با این جریان هم

به نظر من اگر بخواهد . دهدوگوی فرهنگی دست میهای فرهنگی و مبنا برای گفتنوع امتزاج و هماهنگی افق

 . وگوی فرهنگی با جهان امروز صورت بگیرد، ما با جهان سوبژکتیو مواجه هستیمگفت

 

بیاییم سوال سوبژکتیویته را از فرهنگ فلسفی خودمان سوبژکتیویته و مدرنیته حضور دارند و یک راهش این است که ما 

کنند؟ و آیا ما آگاهی ما را و خود ما را چگونه تعریف میبرند؟ آگاهی و خودها چگونه ما را راه میبپرسیم و ببینیم این

داشته باشیم؟  توانیم حضورها میتوانیم در این جهان حضور داشته باشیم؟ با کدامیک از این مولفهبا این خودها می

چرا فلسفه اقبال . اش معروف به فلسفه خودی استبرای مثال اقبال الهوری فلسفه. ها را مبنا قرار دهیمهمان

در این جهان باید خود و . معروف به فلسفه خودی است؟ چون فهمیده است که این جهان، جهان سوبژکتیویته است

هایی مانند هویت، شهروندی، حق، حقوق مفهوم. کندتعریف میآید و این را خودی تعریف شود به همین دلیل می
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ها همه فرزندان سوبژکتیویته هستند و اول باید پیش از خود دینی، خود خصوصی، حق رای و قانون اساسی این

شود و این کاری این در سوبژکتیویته فلسفی تعریف می. سیاسی و خود حقوقی، یک خود فلسفی را تعریف کرد

 .میان آمدسینا از آن سخن بهابن این جلسه، در باب است که در

 

خودمان  زبان شویم و سوبژکتیویتهها ما بتوانیم با جهان خودمان همها و دیدگاهگونه بحثامیدوارم با مطرح شدن این 

 . را پیدا کنیم
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