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 آگاهی، ماهیت مکان در فلسفه اسالمی

 1یجیآسف ینوراهلل صالح

 دهیچک
ل قون دو افالسفه مسلممیان ر مشهو، اما دیدگاه هكر شدذفالسفه دري از ناال قون امكاره بادر

 .ندادهد كرییاترا را آنسالمي مانند مالصدي احكمااز بعضي ه و نقل شدن فالطواز ایكي كه ست ا
با ظاهر  ست. مطابقاگرفته ار قر ئیانمشاش پذیررد كه مواست سطو ل از ارمنقول قو ،يیگرد

 ید.آميب به حسااض عراز اسطو ل ارطبق قود و شوميب محسود مجري مرن امكان فالطول اقو

ست د اه وجوگردد. زیرا مكان در حیطدر این تحقیق، ابتدا بحث اصالت وجود و ماهیت تبیین مي

گردد. در و آگاهي در حیطۀ ماهیت. بعد از آن ماهیت مكان در تاریخ فلسفه اسالمي روشن مي

ز انظور گیرد، به طوري كه مقسمت سوم تحقیق؛ معاني چهارگانۀ آگاهي مورد تحلیل قرار مي

 ارى. پدیدباشد، یعني آگاهي آگاهي در این تحقیق، آگاهي از نوع اول مي

وم توان گفت مفهگردد. به طوري كه ميتبیین مي «ي، ماهیت مكان استآگاه»در نهایت، گزارۀ 

 ي است(.ل اولشود. آگاهي، معقول ثاني فلسفي است )مكان، معقوآگاهي از مفهوم مكان انتزاع مي
 البته تصدیق این گزاره، از نوع علم حضوري است نه علم حصولي.

 

 کلیدواژگان
 لم حضوري، مكان.اصالت وجود، اعتباریت ماهیت، آگاهي، ع

                                                 
 (.salehinor@uk.ac.irاستادیار دانشگاه شهید باهنر كرمان؛ ). 1
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 مقدمه
كه مكان اي دارد كه همۀ متفكران قبول دارند. مانند اینهاي شناخته شدهمكان ویژگي

كند، امكان ندارد دو متمكن در یک زمان و در یک پر ميظرف متمكن است، متمكن مكان را 
مكان قابل  تواند با حركت مكان را طلب كند، یا آن را ترک كند،مكان وجود یابند. متمكن مي
مكان در خارج امر بدیهي تلقي  تر است و... از این رو وجودانقسام به مكان هاي كوچک

رو در چهار شده است. اگر اختالف نظري وجود دارد در ماهیت مكان است. تحقیق پیش
 پردازد:بخش به واكاوي حقیقت مكان مي

 یه؛. تحلیل اصالت وجود و اعتباریت ماهیت در نظام حكمت متعال1
 . تبیین حقیقت مكان در تاریخ فلسفه اسالمي؛2
 . تحلیل معاني چهارگانۀ آگاهي؛3
 . «آگاهي، ماهیت مكان است». تبیین گزارۀ 4

 . اصالت وجود و اعتباريت ماهیت در نظام حکمت متعالیه صدرايی 1

اى كه صدرا عرضه كرد، همان است كه با عنوان ترین اندیشهترین و زیربنایىاصلى
شود. براى فهم صحیح اندیشه اصالت وجود الت وجود و اعتباریت ماهیت از آن یاد مىاص

فلسفه در مقام تبیین احكام واقعیت ها و . 1 :و اعتباریت ماهیت باید توجه داشت كه
كند كه بیان مى باشد؛ به تعبیر بهتر فلسفهاز آن جهت كه واقعیت دارند، مى موجودات

حقیقى است و متنى را در خارج پر كرده و امرى موهوم موجود، چون امرى واقعى و 
فیلسوف در بحث اصالت وجود و  .2نیست، چه خواص و احكامى را در خارج دارد؛ 

اعتباریت ماهیت به دنبال تثبیت این حقیقت است كه متن موجود خارجى را وجود تشكیل 
انتزاعى این  باشد و ماهیت تنها حالتداده است و واقعیت خارجى، همان وجود مى

 واقعیت و وجود خارجى است. 

مقصود از ماهیت در مبحث اصالت وجود، حقیقتى است كه در پاسخ از چیستى شىء 
 ئشود. همچنین یكى از معانى اعتباریت، امرى است كه اواًل و بالذات منشأ آثار شبیان مى

 یاد كرده است.  حد وجود خارجى نیست. عالمه طباطبایى از این ماهیت اعتبارى به عنوان

ماهیت صرفًا مفهومى است كه از حد وجود  :الف ؛این سخن به دو گونه قابل تفسیراست
ماهیت همان حد وجودى اى است كه شىء در  :ب شود؛در بستر كاركرد ذهن انتزاع مى

بستر فقدان كماالت وجودى داراى آن شده است. تفسیر دوم مورد پسند عالمه طباطبایى 
ان مفاهیم ماهوى را بازتاب مستقیم و تحقق مفهومى و وجود ذهنى حقایقى است؛ زیرا ایش
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داند كه در خارج تحقق دارند و از سوى دیگر معتقد است كه اتصاف در هر ظرفى باشد، مى
همان ظرف، تحقق دارند. بر این اساس مراد از حد بودن ماهیت  دو طرف اتصاف نیز در

  .(۹3، ص13۹۶، . )كمیجانيبراى وجود، معناى دوم است
كند كه این بیان به دو گونه قابل ماهیت اعتبارى را حد وجود معنا مىطباطبایي عالمه 

 تفسیر است:
آیند وذهن با تفسیر اول: ماهیات صرفاً مفاهیمى هستند كه از حدود وجودى به دست مى

 .كندمالحظه حدود وجودى، آنها را اعتبار مى
ودى اى هستند كه شىء در بستر فقدان برخى تفسیر دوم: ماهیات همان حدود وج

 كماالت وجودى، در خارج داراى آن حدود خاص شده است.
انسانیت( هرچند كه امرى عدمى است، یعنى از جنس  باید توجه داشت حد وجودى )مانند

و سنخ وجود نیست، ولى در بستر اضافه و ارتباطى كه در خارج با وجود یافته، در كنف آن 
 ج موجود شده است )هرچند تحقق و متن مستقلى از وجود خودش ندارد(.وجود در خار

 براساس شش دلیل ذیل، مقصود عالمه از حد وجود بودن ماهیت، تفسیر دوم است: 
كند كه داند و مفاهیم حقیقى را مفاهیمى تعریف مىعالمه ماهیات را مفاهیم حقیقى مى. 1

  ؛در هر دو ظرف ذهن و خارج تحقق دارند
كند كه داند كه داراى افراد خارجى هستند و بیان مىیشان ماهیات را مفاهیمى مىا. 2

شود كه آن مفهوم، حكایت كنندۀ ذاتیات آن مصداق یک مفهوم، زمانى فرد آن محسوب مى
چنین مفهومى در واقع حقیقتى است كه  پسمصداق باشد و تحقق مفهومى آن به شمار رود. 

  ؛ق دارددر هر دو ظرف ذهن و عین تحق
اند. )به ایشان ماهیات را مفاهیمى مى داند كه بازتاب مستقیم امور محقق خارجى. 3
  ؛اى كه ذهن در دریافت آنها كامالً حالت انفعال از خارج دارد(گونه
داند كه وجود ذهنى براى محكى هاى خود محسوب ایشان ماهیات را مفاهیمى مى. 4

وجود ذهنى این است كه امر خارجى بعینه تحقق  كند كه مقصود ازشوند و بیان مىمى
گیرد كه امرى كه داراى ذات متحقق در خارج نباشد، اصًال مفهومى پیدا كند و نتیجه مى

  ؛وجود ذهنى ندارد
و اند داند كه وراى فاعل شناسا، داراى ثبوت و تحققایشان ماهیات را امورى مى. 5

ردهاى ذهن او را لحاظ نكنیم، در خارج جز وجود كنند كه اگر فاعل شناسا و كاركتصریح مى
 ؛ و ماهیتى كه در كنف آن موجود شده، خبرى از چیز دیگرى نیست

ایشان قائل است كه اگر ظرف اتصاف، خارجى باشد، حتماً دو طرف اتصاف هم در . ۶
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 از آنجا كه واقعیت خارجى است كه به انسان بودن یا حیوان بودن یا پس خارج تحقق دارند.
ماهیات هم در ظرف ثبوت، تحقق  پس شود،نبات بودن یا عنصر بودن و... متصف مى

دارند.)هرچند بنا بر اصالت وجود، متن مستقلى از وجود خودشان ندارند؛ بلكه به عین 
  (.۹۷، ص13۹۶ ،)كمیجاني باشندوجودشان و به عنوان حیثیت آن موجود مى

ـاظ معرفـت شـناختي، مصـادیِق از لح تاصالت وجود و ماهی بر اساس دیدگاه
چون حیثیت وجودي محكي هستند  همۀ احكام وجود، یابد.اولي و ثاني تغییر مي معقـوالت

اما  ،شوندمعقوالت اولي مي ،به لحاظ مفهومي،كه در خارج به نحو عینیت وجود دارند 
معقوالت  ،داما منشا انتزاع خارجي دارن،چون مابه ازا خارجي ندارند ،اوصاف محكي ماهیت

 (.135، ص13۹5ثاني فلسفي هستند )قمي، 

مفهوم ماهیت و همۀ مفاهیمي كه محكي  ،مفهوم وجود ،بر اساس دیدگاه استاد خسروپناه
معقوالت اولي  ،ها در ذهنمفهوم آن ،چون در خارج موجودند ،شان در خارج موجود است

زیرا محكي ماهیت  ،ول استمعقول ا ،مفهوم ماهیتي كه محكي خارجي دارد ،است. بنابراین
از  ،شودامكان ماهوي انتزاع مي ،ماهیت ،اما هنگامي كه از معقول اول ،مابه ازا خارجي دارد

ثاني فلسفي به شمار  معقوالت ،اما مابه ازا خارجي ندارند ،جا منشا انتزاع خارجي دارندآن
 (. 13۸، ص13۹5رود )قمي، مي

یابد: یلسوفان خلف، وجود به سه شیوه تخصص ميكه بر اساس دیدگاه مالصدرا و فچنان
حقیقت هستي به نفس ذات خود در برابر عدم تعین و تحقق دارد. زیرا غیر هستي بطالن . 1

تعین و تخصص وجود . 2 ؛و نیستي محض است. بنابراین، حقیقت هستي به خود تكیه دارد
وجود همان مرتبه است. به  به مراتب و درجات وجود است؛ به دیگر سخن: تعین هر مرتبه

 ؛یابدو تخصص مي پس وجود در مراتب مختلف از شدت و ضعف و تقدم و تأخر و... تعین
 اند. تعین و تخصص وجود به ماهیات است؛ ماهیاتي كه در عالم خارج از ذهن محقق. 3

در این نگاه به تصریح مالصدرا وجود و ماهیت در عالم خارج از ذهن عینیت دارند و در 
كند، مانند وجود انسان، وجود سنگ و وجود جا كثرت از ماهیات به وجودات سرایت مياین

و متفاوت با هماند زمینۀ اختالف در وجود را اند درخت. و این ماهیات كه خود داراي كثرت
  .(4۸، ص13۹1)كشفي،  كنندنیز مهیا مي

  . تبیین حقیقت مکان در تاريخ فلسفه اسالمی2
، 13۹۶باشد )عبودیت، ظریات گوناگون درباره مكان به شرح زیر ميدر فلسفۀ اسالمي ن

 (:3۶، ص1ج
 موجود در صورت جسم؛ۀ . بازگشت مكان به ماد1
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 . بازگشت مكان به صورت موجود در جسم؛2
 . بازگشت مكان به امتداد؛3

 . بازگشت مكان به خط؛3-1
 . بازگشت به سطح جسم؛3-2

 ي یا محوي مماس یا متمكن؛. بازگشت مكان به سطح جسم حاو3-2-1
. بازگشت مكان به سطح جسم حاوي مماس با متمكن )ارسطو، ابن سینا 3-2-2

 و فارابي(.
 . بازگشت مكان به جسم دیگر )به امتداد جوهري جسماني دیگر(؛3-3
 . بازگشت مكان به حجم؛ 3-4

 . بازگشت مكان به بعد موهوم )عبدالرزاق الهیجي(؛3-4-1
 ان به حجم منتزع )مصباح یزدي(.. بازگشت مك3-4-2

 . بازگشت مكان به بعد مجرد؛3-5
 . بازگشت مكان به فراغ متوهم )عالمه حلي(؛3-5-1
 . بازگشت مكان به بعد مفطور )خواجه و مالصدرا(.3-5-2

توانند مكان باشند؛ زیرا كه توان گفت، ماده و صورت نميها ميبه عنوان ماحصل این گام
تواند حركت ماده یا صورتش را ترک یا طلب كند. همچنین جسمي نمي تواند، باجسم نمي

ماده و یا صورت جسم دیگر را به دست آورد و جانشین جسم نخست شود. سطح جسم 
توانند مكان باشند؛ زیرا در موارد بسیاري مستلزم وجود دو حاوي یا محوي مماس نیز نمي

تواند مكان جسم اول باشد؛ زیرا ميمكان براي یک جسم در یک زمان است. جسمي دیگر ن
پر كند. درنتیجه جسم اول باید جسم دوم راپر كند، كه مستلزم تداخل متمكن باید مكان را 

تواند مكان باشد؛ زیرا مكان باید محیط بر ابعاد است و تداخل ابعاد محال است. خط نیز نمي
 جسم باشد.

ه ذاتا بخش پذیر و اندازه پذیر مراد از بعد مفطور امتدادي سه بعدي جوهري است، ك
است، در عین حال این امتداد نیازمند هیوال نیست. بعد مفطور به بزرگي عالم جسماني است 
و هر جسمي بخشي از آن را اشغال كرده است. الزمه وجود بعد مفطور با این تفسیر تداخل 

 باشد.ابعاد است كه محال مي
كند،چنین امتدادي كه ذهن آن را فرض مي مراد از فراغ متوهم، امتداد موهومي است

این اساس الزمه حقیقتا در خارج وجود ندارد و لزومي هم ندارد كه اجسام آن را پر كنند. بر
 باور به فراغ متوهم، قول به خال آن هم با تفسیر عدمیش است كه امري است محال.
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تزاع دارد كه همانا حجم تفاوت بعد موهوم با فراغ متوهم این است كه بعد موهوم، منشا ان
یک جسم است. بعد موهوم، امري است جوهري، مجرد و برخالف بعد مفطور،انتزاعي. 
درواقع امتداد موهوم دقیقا همان حجم جسم در خارج است، كه عقل با تصرف در آن، به 
صورت جوهري مجرد لحاظش كرده است. مشكل این نظریه آن است كه بعد موهوم، 

انتزاع دارد، نه مالک صدق. به بیان دیگر، این حجم است كه به حمل  درخارج تنها منشا
 ذوهو موجود است، نه بعد موهوم. در نتیجه مكان، به معناي بعد موهوم وجودخارجي ندارد.

حجم منتزع، همان حجم جسم است با صرف نظر از جسمي كه داراي این حجم است. 
جسم است. در تیجه اگر مكان جسم، اشكال این نظریه آن است حجم جسم قائم به خود 

شود. چرا كه مي حجمش باشد )حتي با صرف نظر از خود جسم(، مكان قائم به خود جسم
واقعیت خارجي جسم قائم به خود جسم است. اگر هم بگوییم با صرف نظر كردن جسم در 

ف گاه حجم منتزع دیگر یک تصرگردد، آنمرتبه وهم، حجم منتزع از خود جسم مستقل مي
شود. در نتیجه، همچون بعد موهوم با مكاني موهومي وهمي است و در خارج یافت نمي

 سرو كار خواهیم داشت نه مكان خارجي.
ترین(، نظریه درباره مكان، بازگشت مكان به سطح ترین )حتي كم اشكالدر نهایت رایج

یز لوازم در دروني جسم حاوي است، كه با سطح جسم محوي مماس است. البته این نظریه ن
 ترین الیه عالم جسماني است، مكان ندارد.خور تاملي دارد: نخست فلک اقصي كه بیروني

كند، نه ساكن است )زیرا الزمه، سكون تغییر نكردن مكان دوم ماهیي كه در آب حركت نمي
یعني سطح مماس جسم حاوي است( و نه متحرک )زیرا الزمه متحرک بودن، یكي تغییر 

  یگري این كه مبدا حركت در خود متحرک باشد(.مكان است و د
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ک گاهى مشترى آكه به معنادد بر مىگر Conscientiaالتینى واژه گاهىبه ح آصطالاصل ا
گاهى آاللت بر دالتین هم ن بادر ز Conscientiaست. احد واموضوعى از یا چند نفر دو 

از  Conscienceواژه كه رى به طو ستاخالقى ان اجدى وهم به معناک دارد و مشتر
در كمبریج ن فالطونیااهفدهم تحت تأثیر ن قردر ست. ح اصطالاین ى انسوافرت مشتقا

خصوصى و نه انگردرونگاهى ى آبه معنا Conscientia، واژه نسهافررت در كان و دنگلستاا
معنایى ل انتقاین ل انباد به گاهى(آ) Consciousnessنگلیسى ح اصطالاكه ل ستعمار افكااز ا

  .شكل گرفت

معاصر ان متفكره عمدد. سى مىشورجنبه كلى براز دو گاهى ، آهن معاصرذفلسفۀ در 
ده مااز گاهى چگونه آین مسأله هستند كه اپاسخ به د صد، درفیزیكالیستىش تحت تأثیر نگر
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نست. برخى داگاهى زه آحوى لیستهاراناتوان مىتورا نها آكه د مىشود یجاافیزیكى مغز 
هستند. لیستى راغیر ناتوروش گاهى به ى آیژگىهار و وساختا، تباسى مررپى بردر ر نیز یگد

گاهى د، آموجو-گاهىآینى مثل وگاهى با عنا، آنهانگرروش درونلیستها معموالً با راناتو غیر
  2مىكنند.ى بندستهو... د حالت -گاهى، آست یافتد

وزى مرى اگاهى به معناآیم بر اللت مستقدیافت كه ان صطالحى نمىتواسطو ارفلسفۀ در 
فلسفه در گاهى ى آیژگىهااز وحسى با برخى ره ادراک باه او دریدگادلى ، وباشد شتهداكلمه 

ادراک  اول:ست كه این م اسطو مستلزارفلسفه در گاهى آست. اقابل تطبیق ، هن معاصرذ
  .گاهانه باشد، آتابىزبنا به یک فعل باادراک ین ا دوم:و تحقق یابد 

همیت الیل آورد، دمىد جووبه رى نگاافیزیكى اى ین مسئله برامشكالتى كه و هى گاآ
رۀ اـبدرب ـبه مطال هانون آفزروزاعطف توجه رى و نگاافیزیكىن حامیااى ن مسئله برـیا
سئلۀ ـمرى، اـنگافیزیكىب كذدادن  ننشااى برارد بهترین مواز كه یكى اچر؛ ستااهى ـگآ
 : نیگلت. به گفتۀ ست آن احاالو هن ذا ـس یـنف

نشدنى تبدیل رامه یک مسئلۀ ـبن را بدـ هنذست كه مسئلۀ ى اچیز، آن گاهىآ»
شاید » ربلكموگفتۀ  به ؟گاهى چیستآما ا(. Nagel, 1974, p.219) «ه استدكر

ى اهى هم بدیهىترین چیزـگآست. ـنیر ین طواما ، ابه نظر برسدده ین پرسش ساا
 (.1ص ،13۸۷ر، )بلكمو «ترینارشودهم و نیم سى كربرآن را نیم است كه مىتوا

  باشد:معاني چهار گانه آگاهي به شرح زیر مي

 ارىگاهی پديدآ. 3.1

ونگى ـامل چگـش»ه ـست كـندان ـهاى از ذجنبهان آن مىتوارى را گاهى پدیدآكلى ر بهطو
 .(Rakova, 2006, p.36« )وبژكتیوـۀ سـا تجربـیع الـطاشوند. مى ژهیک سواى چیزها بر
، دـفلسفى نقل شرف لمعاایرۀدایک از نیز كه ه كر شدذتعریف د، مىشوه یددكه نچنا

ئۀ چنین ل ارانبادین بخش ما هم به ، در ایناک تعریف تحویلى یا مفهومى نیست. بنابرـی
قیقتر شوند. یک تعریف نمونه دنند انیز مىتورى شاایف رما همین تعاد؛ اهیم بواتعریفى نخو

ارى گاهى پدیدآ» هد:دئه مىاراینگونه ا کبالارى را گاهى پدیداز آقیقتر ى دتعریفها یناز ا
 .«نداتجربىى یژگىهاارى وگاهى پدیدآى هایژگى؛ وستاتجربه 

بدین معنا كه یک حالت تنها به شرطى ؛ نداتجربىت حاالارى گاهى پدیدت آحاال
 كلیت د.شته باشدن را دایژگى تجربىبووكه د هد بواگاهانه خوارى آپدیدظ هلحاـب
در كه د دارد جوى وچیز هاآن ردمودر هستند كه  هایيآن تجربى یک حالتى هایژگىو

 (Block, 1995, p.206).آن دارد حسى شبیه  هانآشتن دات كه ـگفان وـمىترد آن مو
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ن ـیدر اتجربه د از ینكه مقصوانخست د: كرره شااین تعریف باید به چند نكته رد امودر
 دـماننى یگرواژۀ دمقابل ، در تـسا «Experience» نگلیسىواژۀ ا سىرفادل معا، تعریف

«Empirical.» ین اباشیم د صددرر ـگات. ـسر اتجربۀ مذكودن یعنى ناظر به سوبژكتیوبو
ل اـطریق چند مثو از قىتر امصدرى هطوـبارى را گاهى پدیدآبالطبع و تجربه ى معنا

، ذـلذیآش ک ـیۀ مزن فت: تجربۀ چشیدنظر گررا در ها لین مثاان امىتو، مشخصتر كنیم
شدید. درد اندـندتحمل یک ه و شدرى یینه كاآیک گنبد دن تماشاكرخ، یک سیب سرن بویید

  هستیم.ارى گاهى پدیدآما صاحب ، ین تجربههااهمۀ در 

یک چیز به ، گاهانهارى آپدیدظ بهلحاى ین تجربههاام از اثر هركددر اینكه ا :دوم نكتۀ
ه دـشدیجات انظیر حاالاى هنىت ذقع حاالد. دروامىشوار پدیدژه ک سویاى براى گونه

گفت كه ان مىتو، یگردبهتعبیر ؛ نداگاهانهآتاً ، ذاشدآورده ها لمثادر سطۀ تجربههایى كه وابه
 سوبژكتیو نیز هست.ازى نداچشمت ین حاالام از اهركداه گاهانه نباشند. همرآنند انمىتو

هنى كسى ت ذحاال، هنىت ذین حاالاست كه ا یناسطۀ وابهدن بوازىنداین چشما
ل اـمثد. وـىشـى مـهنت ذن حاالـیا متحملشخصى هست كه ، یگررت دیا به عبا، ستندـه

ه ـبل اـن مثـیدر اه ـكاى هنىذنظر بگیرید. حالت را در لذیذ آش یک ۀ مزن تجربۀ چشید
ما ـشاى رـً بست كه صرفاى اچیزۀ آن آش تجربۀ مز؛ ستاكامالً سوبژكتیو ، یدآمىد وـجو

گاهانه آتاً ن آش ذاتجربۀ چشیداز هنى ناشى ذین حالت ، ایگرى دسواز ست. ه احاصل شد
 د.ند تجربه نشوامىتون آن آش كه بگوییم تجربۀ چشیدارد هیچ معنایى ند؛ تـسا

ک ـید وـىشـنچه موجب مآكه د ین مىشواز اقتى صحبت وینكه اخر هم م و آسو نكتۀ
 ىچیزر حالت مذكورد وـمدر ست كه این ، اگاهانه باشدرى آاپدیدظ هنى بهلحاذحالت 

رد وـمدر یا  «ددارچنین حسى دن حالتبودر آن »گفت: ان تومىرد آن مودر كه د دارد جوو
ه ـینگونامبتكر م به ناد نمىشو، «دارد؟حالت چگونه حسى دن در آن بو»سید: پران مىتوآن 

  د.نكررهاى اشا نیگلیعنى ارى، گاهى پدیدى آمعنادن مشخصكر

سى ـه حـچگوندن وـبشخفا» نگیزاتأملبران با عنود كالسیک خور و مقالۀ مشهواو در 
ینگونه ارى را اگاهى پدیدر آبانخستیناى بر (?What it 's like to be a bat« )دارد

  د:معرفى كر

ا ـین معنابه  یتنهادر، ستاگاهانه اى آصاحب تجربهواره امنداین حقیقت كه یک ا
آن گفت صاحب ان مىتوردش مودر كه د دارد جوى وچیزرد آن مودره ـك تـسا

هنى ت ذحاالواره امندایک  یتنهادرما دارد ... و اک چنین حسى ـیدن وـه بـتجرب
ردش مودر شته باشد كه د داجوى وچیزرد آن مودر گر افقط و گر دارد اگاهانه آ

 (.Nagel, 1974, p.219« )داردحالت یک چنین حسى دن در آن گفت: بوان بتو
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د وـجى وزـه چیـن تجربـیرد امودر نظر بگیرید. ن آش را در تجربۀ چشیدل هم مثاز با
دارد؟ و سى ـچگونه حن آن آش هد: تجربۀ چشیددمىرا لى اچنین سؤن پرسیدزۀ جااكه دارد 
پاسخ اى هد: حسى شبیه... یا بردهم به یک شخص مىرا چنین پاسخى زۀ جاآن اپى در 

ینكه شما از ابعد و هد ار دشما قرر ختیاف از آن آش را در اشخص یک ظرآن ید قیقتر باد
  «.چنین حسى»پاسخ بگوید: ، در یددكسب كراو را مانند اى تجربه

  د:كرى طبقهبندى و ینگونه جمعبندان امىتوت را ین حاالانكه آ خالصه

ن شنید، سبزگ ک برین یداز دنچه آنظیر  (Perceptual Experiences)كى ادراى ها. تجربه1
 د؛مىشورى و... درک اـبهاى وـهن دـبوییت، كالـه شـک تكـین چشید، یک قطعه موسیقى

س ساـح، امـخزک ـیزش وـنظیر حس س (Bodily Sensations)جسمى ت . حسیا2
  درد و...؛سر، گرسنگىرش، خا

و شق ـعس، رـت، انیتصبـس عـنظیر حه حسشدى كنشهات و واهیجانات، . تمایال3
  دت و...؛حسا، تنفر

 . گىدسرـفدى، ااـعیت شـضوس ـد حـمانن (Felt Moods)ه دـحسشى ضعیتها. و4

  (Access Consciousness)سترسی دگاهی آ. 3.2

و ا (p.208 ,1995) سترسى مىنامددگاهى را آگاهى آگانۀ رچهااع نوع از امین نودوک مال
 : گاهى مىگویدآینگونه امعرفى در 

دۀ تفاـسر اوـه منظـر بـگافقط و گر است اگاهانه آسترسى ظ دبه لحار نمایى یا تصوزبا یک
 (Direct Rational Control of Action) لاـفعاستقیم ـى مـعقالنل رـكنت»ل و ستدالآزاد در ا

نمایى زیک بادن وـبداراامل ـست كه شاحالتى  ،سترسى«د »حالت یکو ما باشد... ر ختیادر ا
 (. Ibid« )دشومى سترسىد

را نها آیا نقش ح شرح را صطالاگاهى باید چند ى آین معنادن اشنكرو روتوضیح اى بر
ن ـیرا در اایى ـنمزبام وـمفهه اـینكه باید جایگامشخص تر كنیم. نخست ر تعریف مذكودر 
ه ـگاهانارى آدـپدیظ اـهلحـد بـنایک تجربه مىتواى شد كه محتوره شاد. امشخص كرن میا

ظ اـهلحـبر ذكوـماى وـه محتـت كـسان ـید، اوـضافه مىشا ین مطلبانچه به ل آحا، باشد
ن آن دـشارسب پدیدـه برحـیک تجرباى لى محتودر اوگاهانه باشد. آند استرسى هم مىتود
ت ـساتجربه اى آن نمایانۀ محتوزباى یژگىهاومى برحسب د و در دوگاهانه مىشوآما اى بر

دۀ آزاد در تفاـسر از اوـنكه باید منظآدوم  ست.اگاهانه آسترسى ظ دبهلحاد شومى كه گفته
ن شنشدم رومستلزد مشخص كنیم كه خول را اـفعاستقیم ـى مـعقالنل رـكنتل و تدالـسا

 ت. ـسا «عقالنى»قید و « لفعاا»از واژۀ ما د مقصو
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ر ـیزق ـطریاز ى ـه یكـه بـكاى ى ـهنذت ـباید گفت كه هر حال »لفعاا«واژۀ توضیح در 
س سترر در دعقالنى گفتال كنتراى بر. 1» د:هد بواسترسى خودگاهى و آجز، باشدس ستردر د
ین ابه ؛ باشدآزاد ستنباطى ظ الحااز باشد. س ستردر دعقالنى كنش ل كنتراى . بر2؛ ...باشد

 «باشدس ستردها قابل لستدالاع اوـناامى ـتمدر ه ـک مقدمـیان وـهعنـمعنا كه ب
 (.2۷2، ص13۸۷، فتایونزكر)ر

ع نوآن شتن اگذونبیرق را تعریف فودر  »عقالنى«قید ن جاندگند از خوف هداو 
مىكند ان عنود مىشوه مشاهد (Blindsight) »بینىركو«ۀ پدیددر كه رى كادخو لكنتر

(1995, p.208) ا چرو بینى چیست ریابیم كه كودرمختصر ر ست كه بهطوزم اپس ال
ر یک بیما، ىكلر بسیارت ست. به صوزم استرسى الدگاهى آتعریف ى در دـین قیـچن
 ند.زقیق مىى دهاسحد، هایى كه مىگوید نمىبیندکمحررد مودر ت كه ـسابین كسى ركو

د محیط مقابل خواى از ناحیهى، مغزى سیبهاآلیل برخى دند كه بهابین كسانىركواد فرا
، ىكنندـمه نگاد خووى برروه ـمستقیم بر قتى بهطووبدین معنا كه ؛ نند ببینندانمىتورا 

در گر این اببیند. بنابرى صالً چیزاند اتوشخص نمىدر آن ست كه ن اجهااى از ناحیه
توضیح رۀ آن بادر هاآنو از یم اربگذ هاآنوى برى را رومایشها جسمى یا تصویرآز

  نمىبینند.ى هند گفت كه هیچچیزاخو، هیمابخو

ب صاـعاز اشى ـبخارد. دـند وـجى وزـنگیاشگفت و مسئله هیچ چیز عجیب ى ینجاا تا
ش ـا بخـم؛ اتـسه ادـشل تالـخر ااـچدایى ـین بیناابرـبنو ست ه ایددسیب آمغز در بینایى 
رۀ بادرهید كه ابینى بخورمبتال به كوران بیمااز گر است كه ا ینجاابینى ركون ستاآور داشگفت

ا ـهد كه تقریباً تدمىن مایش ها نشا، آزحدسى بزنند، ند نمىبیننداكه مدعى ى یروشیا یا تصاا
ین ـز همـبینى نیروـسمیۀ كـجه تویند. آمىر دركااز ست درها سین حداقع ا% مو۹٠د وحد

، یناابرـ(. بن4٠-3۸صص، 13۸۷ر، مىبینند. )بلكمو، ندرینكه كواعین ران در ین بیمااست كه ا
و ا ـنشهـد كـمانند، وـخل اـفعاز انه عقالنى به برخى ر و كادخور بهطو، بینركور یک بیما

ى ـسترسدگاهى م آمفهوى گیررهیم با بهكاابخورا گر همین نكته دارد. اى سترسد دخور گفتا
 ند.اگاهانهآسترسى غیرظ دبهلحال فعااین اباید بگوییم ، كنیمن بیا

 (Self-Consciousness)گاهی آ. خود3.3

ر ـشناتآنسبتاً و یرپا م دمفهو، مىكندره شاآن ابه  کبالگاهى كه ى آمعنا سومین
ین از امن ر منظو«گاهى مىنویسد: ع آین نوى اتعریف معنا وى درست. ااهى ـگدآخو

ب اـبدر تفكر در ین فهم ى اگیررنایى بهكااتودن و بو »دخو«از صاحب فهمى ح، صطالا
واره امندایک ، گاهىى آین معناابا توجه به  (p.213 ,1995). »تـسا »دوـخ«ک ـی
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و هن ذبطۀ راساساً مسئلۀ اباشد. د خواز صاحب فهمى  فقطور ـگد اوـد بـهاخوه گادآخو
اى گاهانه آچنین حالت د جوویم. سنجش د دارخواز كه رى دارد صوـین تـهمدر یشه ن ربد
ین اچه ل حاـ مقابل شخصى اى را در یینه آهند كه دمىم اـنجاین طریق امعموالً به را 

ض نظر مىگیرند. فراو را در لعمل اعكسو هند دمىار قران ــ چه حیوو باشد ن نسااشخص 
و از كنید ه یینه نگاآین در اگر اباشد. ه گرفته شدار مقابل شما قردر ست اى دریینهآكنید كه 
ین گفتۀ شما یا به ى امعنا »دم راخو«د: هد بواخوى ین چیزـما چنـخ شـند پاسـشما بپرس

رى از ست كه شما صاحب تصواین ، اهددمىن ما نشاـخ شـین پاسانچه ، آیگردسخن 
باال ارى مقدد را ست خودكه د سته شواشما خواز د ـكنیض رـم فـه زهستید. با »دخو«
پاسخ د، باال برد را ست خودكه چه كسى د شوه شما پرسیداز گر رت این صودر اید. وربیا

معناست كه شما انین پاسخ بددم. اباال بررا تم ـسدم دوـخد: هد بواخوى شما چنین چیز
 كنید.ده ستفازم اع الـقامو، در دـید دارخواز كه رى تصواز ید درقا

اى بر؟ نددارچنین قابلیتى رى و چنین تصواران حتى همۀ پستانداران و یا همۀ جاندآما ا
را ایى ـایشهـمآز نـیداروى ـهمى یعنزدوـنن قرر مشهوس یستشنا، زین پرسشاپاسخ به 

ین ى اابرد. او هد بوانخوه فایداز خالى آن، به نتیجۀ را لو گذرهاى وشااست كه داده اترتیب 
ست. ـچی هاآنلعمل اتا ببیند عكسار داد قر »ننگوتااورا«دو مقابل را در یینه ر دو آمنظو

ین اتأیید اى ین برو اشدند زى بال مشغون شادكه با عكس خود ین بوا هاآنر فتارا ـتنه
د. در وـاچیز بـنر سیاـب، دـنه اگادآخو، ینابنابرو ند د دارخورى از تصو هاآنمطلب كه 

ارد ستانداشد كه همگى با یک شكل م نجااهم ى یگرد دمتعدى هامایشآزد ـبعى اـههدـس
ى االـبدر ى ـنگرلكۀ دو سپس ، مىكنندش بیهور را جانوا بتداین طریق كه ابه ؛ نداهشدم نجاا
ل قبااو در لعمل اید عكسدباید ن مدش آبههواز بعد د. نقاشى مىشوش آن گوو شم ـک چـی
ست دین از اخالصه نتایجى كه ر بهطو؟ هددتشخیص مىرا  هاآن یا، آه چیستـلكدو ین ا

به در ماهگى به بعد قاه هجدن از نسان اكادست كه كواین ، استه امدآست ده ـمایش ها بآز
یلها ریگر مانند گودبرخى و نند زمى ستدنها آها به ننها مىشوند. برخى میموآتشخیص 

ب بادر مایش ها هیچ نتیجۀ قطعى آزن یانكه آنند. خالصه زست هم نمىدصالً به لكهها ا
 هند.دنمى تـسده ـگاهى بآ

ده رـكا دـاهى پیـگدآخورى از صوـت، شدره شاآن اباال به ى بندهادر نچه آطریق از گر ا
از د ـناىتوـخص مـک شـه یـطریقى كر كلى به چهار بهطو، نیمامىتوى بعدم گا، در باشیم
شتن داسطۀ وا. به2 رۀ آن؛بادرطالعاتى اۀ كسب سطوابه. 1» كنیم:ره شا، ابا خبر باشدى چیز

 «ناز آشتن یک شناخت داسطۀ وابه ۀ آن؛سطۀ مشاهدوا. به3 رۀ آن؛بادر هایى وربا
(Bermudez, 2007, p.461.) 
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ى ـپرا در اهى ـگدآخووت از مفهومى متفاى، چیزى از طریق باخبرر ین چهاام از اهركد
ن در اـمدخورد وـمدر ه ـاتى كـطالعاق ـطریاز ا ـست مایک معنا ممكن در شت. داهد اخو

ت اـطالعل ااـمثر وـهطـه بـین معنا كابه ؛ بیابیمد خورى از تصود، شته مىشواگذن مارختیاا
ن ـیدر اه ـت كـسان ـشرود. ـهنار درـا قـمر ختیارا در است دین ، وزن و از ابه قدط مربو
گاهى اى آسخن صاحب گونهاز یگر دبه و هیم شد ابا خبر خود خواى از ما بهگونهرت صو
 ست.ار اهمین قراز یگر هم قضیه رد دسه مود. در هیم بواخود خواز 

دن رـنكـشن روگاهى كه همادآخوم مفهوح طرد از صلى خود ایم به مقصودازبپرن كنوا
ب بادى در یاى زیدهادیم كه تردكرره شااگذشته ى بندهادر ست. ارى اگاهى پدیدآ

و ا ـگهـه سـتىكرصودر ما حتى ا«د دارد، جووها نانند میمومى یگرران دگاهى جانودآخو
 هاآن ارى درگاهى پدیدد آجووند منكر اگاهى باشند هم هیچكس نمىتودآها فاقد خونمیمو
 ،کبالبا اه همران بتورا گاهى دو آیناسد كه رحقیقت به نظر مىدر  » (p.214 ,1995 ).دشو

  مىنویسد:ره ینبادرامیز آمتنى طنز در فتایونزكررنظر گرفت. در گاهى متمایز دو آ

ه ـنكون آدـب، دـباشارى گاهى پدیدداراى آگانیسمى ارسد كه ربه نظر مى ممكن
؛ دـىكننـس مـحدرد را ا ـهش ست كه خرگوآن امن س باشد. حده اـگدآخو
مىكنم ن ما گمااهستند. ارى گاهى پدیداى داراى آجهدر اـقل تادـا حـنهآى ـیعن

ر مفهومى بسیان پشتیبا هاآنكوچک خرگوشى ى اـه مغزهـك ستانامحتمل ر بسیا
شته داگاهى دآخو هاآنكه دارم شک ، تىرگاهى باشد. به عبادآخون همچو، ظریف
و گاهى دآخوداراى نه  هاآنه ـكامالً مطمئنم كر؟ چطوم حماى سوسکها)و باشند 

 «اشید!شته باندن شادنرـه كـلى در یددتر پسد. ـناارىگاهى پدیدداراى آنه 
  (.2۸4، ص13۸۷، فتایونزكر)ر

 (Monitoring Consciousness)تی رگاهی نظاآ. 3-4

او ت. ـساتى راـگاهى نظ، آمىكندره شاآن ابه  کبالگاهى كه ع آخرین نوآلبته و امین رچها
نى رت درونظاع گاهى بهمثابۀ یک نوۀ آیدا«مىكند كه ن گاهى خاطر نشااز آین معنا رۀ ابادر

(Internal Monitoring) ع وـک نـی، اـک معنـه یـبد. برمىگیررا درمختلفى ى هارتصو
، دـباشارى دـگاهى پدیاز آند شكلى امىتوع ین نواست. ا (Inner Perception)یابى درون
والً ـمعمآن ر ـیگى داـمعند. وـخت االـحاز خص ـیک شارى گاهى پدیدآمشخص ر بهطو

یا  (Scanning Internal)نى دروسى ربرد: مىشون بیات طالعادازش اپرات برحسب تعبیر
 » (p.214 ,1995 ).نى(دن دروسكنكر)ا

ن ـیاا ـهراهرین ـبهتاز یكى ارى، گاهى پدیدو آگاهى ع آین نون اشتن میااتمایزگذاى بر
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نظر را در شن كنیم. یک كامپیوتر ع را روموضودر آن، قت دبا و یم وربیال ست كه یک مثاا
نیز د و حافظۀ خود در موجوت طالعااند بر امىتودارد، تى رظاگاهى نآین كامپیوتر ابگیرید. 

؛ دـى كنـسرسكن یا بررا ا هاآن، یگردشته باشد یا بهتعبیر رت دانظا، هددمىم نجااعمالى كه ا
از د. ـنداىـنمارى دـاهى پدیـگآصاحب ، لیل چنین قابلیتىدبهد را ما هیچكس كامپیوتر خوا

د وـى خـنت درونیم بر حاالاتومى ین معنا كهابه ، یمدار راما نیز چنین قابلیتى ، یگرى دسو
د وـجوم ـهارى دـاهى پدیـگ، آكامپیوتررد موف برخال، مارد مودر ما اشته باشیم. رت دانظا

 نظر گرفت.ا در مجزر بهطوان هم مىتورا گاهى از آمعنا دو ین ، اینابنابردارد. 

شود. اما الزم است قبل از مي آگاهي ، ماهیت مكان است اشارهۀ حال به تبیین گزار
. منظور از آگاهي در این گزاره، اگاهي از نوع اول، یعني 1آن به دو مقدمه اشاره شود: 

. این گزاره از نوع قضایاي حمل ذاتي اولي است، نه حمل شایع 2ارى است. پدید
 و مفید تقسیمات از صناعي شایع حمل و اولي ذاتي حمل به قضایا صناعي. تقسیم

 هاآن بیشترۀ دربار كه است ابعادي و زوایا داراي كه است مسلمان دانان منطق اريابتك
 قضایایي میان تفكیک (.15، ص13۸۸ ابوترابي،)است  نگرفته صورت جدي تامل تاكنون

 كه قضایایي با است اولي ذات حمل به موضوعاتشان بر هاآن محمول حمل كه
 دانان منطق هاي نواوري از شوندمي حمل موضوعاتشان بر شایع حمل به محمولشان

  (.2٠، ص13۸۸ ابوترابي،)است  مسلمان
را تبیین  «آگاهي، ماهیت مكان است»توان گزاره اكنون باتوجه به توضیحات فوق، مي

. مفهوم آگاهي)از (است فلسفي اولي معقول مكان،)است فلسفي ثاني معقول نمود. آگاهي،
اي كه در این تحقیق الزم است به آن شود. آخرین، نكتهمي نوع اول(، از مفهوم مكان انتزاع

  توجه شود این است كه: تصدیق، گزاره باال از نوع علم حضوري است، نه علم حصولي.

 بندیجمع
ل قون دو بین فالسفه مسلمار از مشهوه و كر شدذفالسفه دري از ناال قون امكاره بادر

را آن را سالمي مانند مالصدي احكمااز بعضي ه و نقل شدن فالطواز است یكي قولي كه ا
ست. كه اگرفته ار مشایین قرش پذیررد سطو كه مول از ارمنقول قوي یگرو دند ده اتأیید كر

سطو ل ارطبق قود و ميشوب محسود مجري مرن امكان فالطول از امنقول مطابق با ظاهر قو
 ید.آميب به حسااض عراز ا

ۀ گردد. زیرا مكان در حیطمي تبیین در این تحقیق، ابتدا بحث اصالت وجود و ماهیت
ماهیت. بعد از آن ماهیت مكان در تاریخ فلسفه اسالمي روشن ۀ وجوداست و آگاهي در حیط

گیرد، به اگاهي مورد تحلیل قرار ميۀ گردد. در قسمت سوم تحقیق؛ معاني چهار گانمي
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 ارى.پدید ي آگاهيباشد، یعنطوري كه منظور از اگاهي در این تحقیق،آگاهي از نوع اول مي
توان گفت گردد. به طوري كه ميروشن مي «آگاهي، ماهیت مكان است»در نهایت، گزاره: 

شود. آگاهي، معقول ثاني فلسفي است )مكان، معقول مفهوم آگاهي از مفهوم مكان انتزاع مي
 اولي فلسفي است(. البته تصدیق این گزاره، از نوع علم حضوري است نه علم حصولي.
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