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چکیده
د صی مقاله ب صتاس صبطه «توژه و صبژه» دیدگاههای مختلفی د بـا ه اتـتگاه معـانی د علـوم
صجتماعی باز وصنی شده و تپس موضع حکمت ید صیی د صی صبطه بیان شده صتت .د صی صتتا
ته نگ ش عمده شناتایی شده ه عبا تند صز :دیـدگاه صبـژهمحـو  ،دیـدگاه تـوژهمحـو و دیـدگاه
ب تا تگ ص.
دتته صول ،اتتگاه معانی ص د «صبژه» جستوجو ده و دتـته دوم ،اتـتگاه معـانی ص تـوژه و
آف ینشهای آن دصنسته صتت .دتته توم نیز با قائ شدن بـه مـ س تـوژه معنـابخش ،بـهدنبـال
ب تا ته بودن معانی د دل وصبط تا یخی و ف هنگی میگ دند .د مقاب  ،صز منظ حکمت ید صیی
صبطه فاع شناتا و موضوع مو د شناتایی ب صتاس صیطه «توژه و صبژه» قابـ پـذی ش نیسـت.
بلکه ب صتاس صی دیدگاه ،صنسان هویتی مُلکی و ملکوتی دص د ه صبطه صو با معـانی صد ص ـیصش د
تطحی ،ب صتاس قاعده صتحاد عالم و معلوم تبیی شده و د تـطحی دیگـ  ،بـ صتـاس مکـانیزم
صتتعا ه و صعتبا ِ مبتنی ب ت شت مشت ک صنسانی و با به همندی صز ر ای معانی حقیقی تبیی شـده
صتت .ب صی صتاس ،اتتگاه معنا د صفاضه یُو صز ناحیه حقتعالی دصنسته میشود و صیـ توصنـایی
ب صی صنسان د نظ گ فته میشود ه با صقبال یا صدبا نسبت به صو ،جهانهـای معنـایی مختلفـی ص
قم زند .بازتا صی دیدگاه ،صی نتایج ص د علوم صجتماعی وصهد دصشـت :عـدم تقلیـ معـانی بـه
تطح حسی ،پذی ش وجود نظامهای معنایی ض و ی د ا ز صز وجود صنسان ،توجه به هویت وصحد
صنسانی و عدم تقلی هویت معانی به صمو ی ی فاً ق ص دصی و صجتماعی.
واژگان کلیدی :صبژ تیویسم ،توبژ تیویسم ،ب تا تگ صیی ،صعتبا یات ،حکمت ید صیی.
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مقدمه
یکی ان مباحث اساسی در دلسفه علوم اجرماعیب «معنا» و پرسشهای پیرامون آن استت .در
ایأ راسراب «معنا» ان جهات مرعیدی مورد بحث قرار میگیرد؛ بهعنوان مثالب گاهی ان جهتت
معنای کنش اجرماعی انسانها و اینکه انستانهتا در کتنشهتای ختود چته معتانی را قصتی
میکننیب مورد بحث قرار میگیرد و گاهی ان جهت اینکه انسانهتا چگونته در روابتط ختود
معانی را گسررش داده و عمومی میکننیب مورد میاقته قترار گردرته و گتاهی نیتز ان درآینتی
تکویأ معنا و نحتوه و چگتونگی شتکلگیتری آن ستخأ بتهمیتان متیآیتی .ایتأ مباحتثب
ساحتهای مخرلف نظرورنی درباره معنا محسوا میشونی .در ایأ راسرا یکتی ان مستائل
اساسی در ارتباط با معناب پرسش ان «خاسرگاه معنا»ست .در ایأ پرسشب خود معنا بهصورت
مسرقل و دینفسه مورد بررسی قرار میگیرد .یعنتی دیلستوف اجرمتاعی معتانی را ان ناویته
اینکه خاسرگاه آن کجاست بررسی میکنی.
مرناسب با اینکه خاسرگاه معانی کجا تلقی میشودب نظریههای معنا تفاوت پییا میکننی و
دییگاههای مرکثری شکل میگیرنی .بیتردییب ایأ دییگاهها ریشه در مبانی و پیشدرضهای
دلسفی خاصی داشره و ذیل یک نظام دکری رشی و نمو یادرهانی .نظتر بته تأثیرپتایری ایتأ
دییگاهها ان مبانی دلسفیب بانخوانی ایأ دییگاهها مرناظر بتا مبتانی دلستفیشتانب ان مستائل
اساسی دلسفه علوم اجرماعی بهشمار میآیی .در ایأ راسرا به نظر میرسی تکثر نظریات معنا
در علوم اجرماعیب ریشه در مسئله قییمی رابطه سوژه و اب ه دارد و ایأ دوگانهب دییگاهها و
نظریات مخرلفی را در ایأ باا منجر شیه است .لاا بانخوانی رابطه سوژه و اب ه و بررستی
بانتاا آن در نظریات معنای علوم اجرماعی و سپ
ایأ نمینهب مسئله اصلی ایأ نوشرار است.

بررسی موضتع حکمتت صتیرایی در
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با توجه به آن ه گفره شیب در ایأ مقاله تالش میشود به ایأ سؤال پاسخ داده شتود کته
بر اسار دوگانه سوژه ت اب هب چته دیتیگاههتای کالنتی دربتاره خاسترگاه معتانی در علتوم
اجرماعی شکل گردره است و موضع حکمت صیرایی در ایأ رابطه چیست؟ برای پاسخ بته
ایأ سؤال ابریا با اسرفاده ان روش تحلیلی و توصیفیب روایری ان دوگانته ستوژه ت ابت ه ارائته
شیه و سپ

بانتاا آن در شکلگیری نظریات مخرلف معنا تبییأ متیگتردد .در ادامته نیتز

موضع حکمت اسالمی در ایأ رابطه بیان میشود.

مقصود از معنا
پیش ان ورود به بحثب بیان مقصود ان معنا ضروری است .در درهنگ اصطالحات دلستفه و
کالم اسالمیب در تعریف واژه معنا آمیه است« :چون صورت شیء در ذهأ حاصل شود بته
ایأ اعربار که مقصود ان لفظ اوستب «معنی» گوینی» (الهیجتیب 1390ب ص .)199در ادبیتات
دلسفی اروپاییب ریشه لغت معنا « »meaningمشترق ان واژه آلمتانی « »meinenاستت کته بته
معنای «در ذهأ داشرأ» است (دتیب 1389ب ص .)243در درهنتگ دلستفی کمبتریج نیتز در
توضیح واژه معنا آمیه است« :مفهوم و درک عردیب قراردادیب رایج یا مریاول و مورد قبتول
عام ان یک "واژهب عبارتب گفرار یا یک جمله در یک نبان خاص" و نیز مفهتوم یتک نمتاد
غیرنبانی را معنا میگوینی .معنا چیزی است که ارائه دهنیه (گوینیه) قصی می کنی به طریقتی
(مخصوصاً ان طریق نبان) به دیگران برسانی یا بفهمانی .به بیان دیگرب معنا چیتزی استت کته
ادراد برای برقراری تعامل و ارتباط با دیگرانب ان طریق ادای گفراری خاص قصی متی کننتی»
( .)Robert, 1999, p 545اگر بخواهیم مقصود مشررکی ان «معنا» در دضای دلسفه استالمی و
غربی در نظر بگیریمب میتوانیم بگوییم هر آن ه به ادراک ما درآییب «مفهوم» است .یعنتی بته
دهم و درک و شناخت ما درآمیه است .لاا اگر آن ه که به دهم درمیآییب در درآینی وضتع و
قرارداد نبانی با نشانه و لفظی طرف پیونی و علقه قرار گیرد (به گونته ای کته لفتظب نشتانه و
عالمت هادی به سوی آن باشی)ب آن مفهتوم را «معنتا» و متیلول متی ختوانیم؛ نیترا در ایتأ
صورت آن معلومب معنای چیزی استب چنانکه لفظ را «دال» متینتامیم .اگتر آن ته بته دهتم
درمی آیی نشانه ای بر آن قرار نیهیمب مفهوم استب بی آنکه «میلول» و «معنا» باشی .کما اینکته
لفظی که پیونیی وضعی با معنایی نیاشره باشیب صرداً صورت یتا نقتش روی کاغتا استتب
بیآنکه «دال» و نشانه باشی .پ

68

معناب آن «میرَکی» است که به عالقه وضتعیِ متیلول نشتانه

نبانیب اعم ان ملفوظ و مکرواب قرار گردره است (واعظیب 1390ب ص.)84-83

با ظهور جهان میرنب جایگاه انسان در هسری و نسبت او با ادراکاتش دستختوش مباحتث
و مناقشات دراوانی قرار گردت .در ایأ قسمت با بررسی خطوط اصلی ایأ مباحتث در آراء
دکارتب هیومب کانت و نوکانریهاب روایت مخرصری ان دیتیگاههتای مخرلتف ارائته شتیه و
سپ

بانتاا ایأ دییگاهها در علوم اجرماعی بررسی میشود .لاا بیون ورود بته جزئیتاتب

تالش میشود نقطه نظرات اصلی انییشمنیان نامبرده (به عنوان نماینیگان اصلی دییگاههای
مخرلف) ارائه گردد.
دکارت؛آغازثنویت 

مسأله «سوژه» و نسبت آن با «اب ه» در جهان میرن با دکارت آغان میشود .دکارت انستان را
بهعنوان سوژه 1و موضوعی که به شناخت اشیاء میپترداند متورد مطالعته قترار متیدهتی و
شناخت اشیاء را عرض 2و وصف نف

انسانی میدانی .واژه ستوژه ( )subjectان دو بختش

تشکیل شیه است :یکى « »subبه معناى «نیتر» و دیگترى « »jectکته بته معنتاى انتیاخرأ و

بازخوانی «ثنویت سوژه-ابژه و بازتاب آن در نظریات معنای علوم اجتماعی» از منظر حکمت صدرایی 

سوژه ـ ابژه؛ دکارت ،هیوم ،کانت و نوکانتیها

نهادن است .در مقابل ایأ لفظب لفظ « »objectumقرار دارد »Ob« .بته معنتاى «روبتهرو و در
مقابل» و « »jacereبه معناى «نهادن» است .در قرون وسطىب میلول لفتظ « »objectumامترى
ذهنى بود که وجود خارجى نیاشت؛ مثل دریاى جیوه یا سیمرغ که ایأ مفتاهیم «»objective
خوانیه مىشینی و گتاهى نیتز « »subjectiveمعتادل معقتوالت اولتى و « »objectiveمعتادل
معقوالت ثانى بهکار مىردت .یعنى لفظ اول بر جواهر و موجودات خارجى داللت داشت و
لفظ دوم مبیأ مفاهیم ذهنى بود (کاتینگمب 1392ب ص49؛ ضیاء شهابىب 1377ب ص77ت.)78
دکارت نیز ان معناى قرون وسطایى ایأ دو لفظ عیول نمىکنیب ولى تفسیرى بىسابقه ان
آنها ارائه می دهی که مقیمه معناى جیییى براى آنها مىشود .در قرون وسطى همه جتواهر
خارجىب « »subjectخوانیه مىشینی .اما در دلسفه دکارتب « »subjectبر یک جوهر خارجى
و واقعى داللت داشت و آنهم مأ یا داعل شناسا بتود .در نریجته « »objectچیتزى شتی کته
براى او تمثل ( )representationمىیابی (دکارتب 1387ب ص.)45
در دلسفه دکارتب ایأ دو لفظ هنون به معناى قبلى خود به کار متىرونتی؛ البرته بتا تفستیر
جییی دکارتى درباره مصادیق آنها .دکارت اصل « »cogitoرا تأستی

متی کنتی و آن را بنیتان
1. Subject.
2. Object.
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انییشیین قرار می دهی .با روشأ شین مصیاق حقیقى « »subjectنتزد دکتارت تت کته حترف
تانهاى است ت معناى « »objectنیز معیأ مىشود .بنابرایأ معنای واقعی «کوجیرو» دکارت ایتأ
است که« :مأ آن هسرم که وضع مىکنی و مىانییشی» .آنکه وضع مىکنیب «مأ» است« .متأ»
موضوع اصل نخسریأ است .پ

«مأ» چیز مخصوصى است که در مبنا قرار مىگیرد .بر ایتأ

اسار است که ان آن به بعی «مأ» به عنوان «سوژه یا موضوع نفسانى» شتناخره شتیه استت
(طالبنادهب  1387ص70-69؛ پانوکیب 1379ب ص .)176-175به عبارت دیگتر در کوجیرتو
دکارتیب «مأ» چیزى دانسره شیه است که ان قبل براى به تمثل آوردن حاضر است.
لاا در دلسفه دکارتب انسان عبارت است ان بنیاد مشخصى که موجودات و حقیقت آنهتا
بر مبناى آن مرمثل مىشونی .انسان به معناى دقیق و مشتخ

کلمته «ستوژه» استت .یعنتى

مفهوم «سوژه» در معناى تانه آنب اینک به اسم خاص و کلمهاى اساسى بتراى انستان تبتییل
شیه است .بییأ ترتیبب هر موجود دیگرى براى ایأ «سوژه» در حکم «اب ه» خواهی بتود و
ان ایأ پ ب واژة «سوژه» دیگر براى حیواناتب نباتات و مواد کانى بهکار نمىرود.
با ایأ تغییر در جایگاه انسان در عالم هسریب یک اشکال اساسی ایجاد متیشتود؛ اینکته
سوژه چگونه موضوعات خارجی را که اب ه ذهنی او هسرنی میشناسی؟ به عبارت دیگرب ایأ
پرسش مطر میشود که اب ه چگونه برای انسان حاصل مىشود و چگونه ان طریتق انستانب
به عنوان کسى که در مقام «سوژه» است به وصف یقیأ مرصف مىشود؟ دکارت خود مروجه
ایأ اشکالب یعنی «مشکل شناخت» میشود .او بخشی ان ایأ مشکل را ان طریق الهیات حتل
کرد؛ نیرا معرقی بود ادراکاتی که برای او ایجاد شیه استب کار خیاونی استو خیاونی او را
دریب نمیدهی (دکارتب 1387ب ص .)123-115امتا ایتأ مشتکل در هیتوم و کانتت پاستخ
دیگری یادت.
هیوم؛انطباعاتحسیوابژهمحوری 


مشکلی که دکارت مروجه آن شیب در هیوم اسرقرار پییا کرد .هیوم بهمنظتور پاستخ بته ایتأ
مسئلهب در یک تقسیمبنییب معانی را به ذهنی و خارجی تقسیم میکنی .بر اسار دیتیگاه اوب
معانی ذهنی ان تحلیل و بررسی تصورات ذهنی گردره شیهانی و معانی ختارجی برگردرته ان
واقعیات خارجی هسرنی .به عبارت دیگرب معانی ذهنی یا تحلیلی هسرنی و یا خارجی .معانی
تحلیلی (مثل ریاضیات و تمام بییهیات عقلتی)ب قطعتی و یقینتیانتی .ایتأ قستم ان معتانیب
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بهصرف عمل تفکر و بیون اتکا به چیز موجود در عالمب قابل کشتف هسترنی .قستم دیگترب

معانی خارجی را به دو دسره (نوعِ) انطباعات و اییهها یا تصوّرات تقسیم نمود.
انطباعات دادههای بیواسطه حوار هسرنی .آن ه بر اثر تمتار مسترقیم یکتی ان حتوار
ظاهری یا باطنی با شیء حاصل میشودب انطباع نام دارد و مادام که ایأ تمار برقترار استتب
انطباع باقی است .اما تصور عبارت است ان به یاد آوردن انطباعب بعی ان آنکته تمتار ان میتان
میرود (کاپلسرونب 1386ب ج5ب ص .)281لاا هیچ تصوری نیستت کته مستبوق بته انطبتاعی
نباشی .تصوری که انطباعی برای آن یادت نشودب موهوم است .یعنی در واقعب تصور نیست .او
با ایأ دییگاه در باا منشأ تصوراتب معانیای هم ون علیتب جوهرب عرضب نف

و مفتاهیم

کلی را نقی میکنی و چون آنها را مسبوق به انطباعی نمیبینیب موهوم میدانی .او بر ایأ اسارب
به مرادیزیک که بر ایأ معانی اسروار است به شیت حمله میکنی (حکاکب 1377ب ص.)96

معانی (خارجی) در خارج قابل اسرفاده هسرنیب ولی یقینی نیسرنی؛ نیترا بعتی ان بررستی
آنها به ایأ نریجه میرسیم که تمام معانی خارجی مبرنی بر یک اصل میباشی که آنهم اصتل
علیت است .علیت نیز یک حقیقت موجود در مرأ خارج نمیباشتیب بلکته تعقّتب و تقتارن
پیییهها موجب پییایش عادت و ان

ذهنتی استت کته ایتأ انت

بازخوانی «ثنویت سوژه-ابژه و بازتاب آن در نظریات معنای علوم اجتماعی» از منظر حکمت صدرایی 

معانیای هسرنی که ان خارج گردره شیهانی (هیتومب 1387ب ص .)26-15او بعتی ان آنب همته

و عتادت بته علیتت و

معلولیت تعبیر میشود (کاپلسرونب 1386ب ج5ب ص .)152-151به همتیأ ختاطر طبتق نظتر
هیومب معانی خارجی قطعی نیسرنی .یعنی به طور کلی معانی یا خارجی هسرنی و یا تحلیلتی.
اگر خارجی (ترکیبی) باشنی ان عالم واقع خبر میدهنی ولی قطعتی نیسترنی و اگتر قطعتی و
ضروری باشنیب ان عالم واقع (خارج) گزارش نمیدهنی.
مقوالتفاهمهوسوژهمحوری 

کانت؛

مشکل دکارتیب در کانت امریاد دیگری یادت .کانت خود در مقیّمه ویرایش دوم نقتی عقتل
محضب ان انقالا کوپرنیکىاش در دلسفه سخأ مىگویی و تصریح مىکنی :اگتر در عتوض
اینکه اعیان را اصل قرار داده و ذهأ انسان را بتا آنهتا مقایسته کنتیم و تطبیتق دهتیمب ذهتأ
خویش را اسار قرار داده و عیأهتا را بتا آن هماهنتگ ستانیمب درایتأصتورت مستائل و
مشکالت موجود را بهرر و آسانتر حل و دصل خواهیم نمتود (کانتتب 1362ب ص.)28-27
لاا پاسخ کانت مبرنی بر تقسیم امور به دنومأ و نومأ شکل میگیرد.
طبق دییگاه کانتب نومأ (جهان خارج ان ذهأ انستان) شت دتینفستهای استت کته ان
دسررر داعل شناسا خارج است و تنها ارتباطی که بیأ داعل شناسا و ش دینفسته وجتود
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دارد ایأ است که داعل شناسا ان طریق حتوار ظتاهری ختودب متاده معردتت را کته داقتی
هرگونه صورت و مقوله استب ان ناحیه ش دینفسه دریادت میکنی .یعنی حتوار ظتاهری
داعل شناسا در اثر ارتباط با شیء دینفسهب ماده معردت را بهدست میآورد .ماده معردت نیتز
پ

ان آنکه ان مجرای حوار ظاهری وارد ادق ذهأ داعل شناستا شتیب طتی دو مرحلته بتا

صُوَری که ذاتی ذهأ هسرنی ترکیب میگردد .در مرحله اول وارد ح

اسرعالیی شتیه و در

آنجا با صورتهای مکان و نمان ترکیب میگردد و در مرحله دوم وارد داهمه شیه و پت
ان ترکیب با صور و مقوالت داهمهب در قالب گزاره یتا تصتییق تبتییل بته معردتت و علتم
میگردد.
کانتب محصول ترکیب مادهای را که ان طریق حوار ظاهریب ان شیء دینفسه دریادتت
کرده و وارد ذهأ شیه و با صورتهای حت

استرعالیی ترکیتب شتیه استتب «دنتومأ یتا

پیییار» مینامی .بر اسار دییگاه کانتت شتناختب علتم و معردتت کته در داهمته حاصتل
میگرددب تنها به پیییارها یا دنومأها تعلق میگیرد و نومأها یا اشیاء دتینفسته ان دستررر
شناخت خارج هسرنی (اشمیتب 1375ب ص.)10-9
لاا او بته ایتأ نریجته رستیی کته قتوه ادراک ماب نه ختود واقعیتتب بلکته شتیوه تجلتى
واقعیت را برای ما خلق مىکنی .او معرقی بتود که اشیاء توسط متا شتکل متىگیرنتتی و متتا
آنهتا را دقتط ان طریتق مقولتههای پیشتینى مىتتوانیم بشناسیم .در واقتع ان دیتیگاه کانتتب
اب ه محصول مقوالت پیشینی سوژه (داعل شناسا) تلقی شی .انایتأرو کانتت « »objectiveرا
امرى دانست که خارج ان حیطته ستوژه بتوده و مرعلّتق شناستایى یتا شتىء ختارج استت.
« »subjectiveنیز در دلسفه او بر امرى داللت دارد که در سوژه بوده و ان شئون او محستوا
مىگردد (پانوکىب 1379ب ص175ت.)178
به عبارت دیگرب طبق دییگاه کانت ما قادر به شناخت «اشیاء دىنفسته» نیستریم و صترداً
قادر هسریم پیییارها را بشناسیم؛ نیرا دقط پیییارها هسرنی که تحت مکان و نمان بهعنتوان
صورت ضرورى پیشیأ و شرط امکان تصور پیییارها قرار مىگیرنی .نمان و مکانب خصلت
درونى ذهأ ماست و انایأرو وابسره به

ذهأ مىباشنی (شترف خراستانىب 1376ب ص.)255

ان نظر اوب به ایأ دلیل چیزها را مىشناسیم که خودمان آنها را پییی آوردهایم .یعنتى صتورت
آنهاست که توسط ما پییی مىآیی .براى او همهچیز سوب کریو است؛ نیترا جهتانِ نمتودارىب
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مشروط به شرایط خود ماست.

تأمالت کانت درباره ادراکات ان مسیر نوکانریهاب جریانات دکری مسرمری را در طتی قترن
بیسرم بهدنبال داشت .کار نوکانریها ت بتهطتور خالصته ت ایتأ استت کته «صُتور شتهود» و
«مقوالت دهم» کانتب جایگاهی برای علوم انسانی شیه و مبرنی بتر دهتم مرقابتل و درهنگتی
مشررک تصور میشونی» (بنرتون و کرایتبب 1389ب ص306؛ ضتیمرانب 1387ب ص .)149در
واقع رویکردهای نوکانریب مقوالت دهم کانت را که اموری پیشینیب مشررک و همگانی میتان
همه انسانها بودنیب به مقوالتی اجرماعی و درهنگی که در روابط میتان انستانهتا برستاخره
میشونیب تحویل میبرنی.
بر اسار دییگاههای نوکانریب بر خالف دکارت که سوژه را کانون شناخت بته حستاا
میآوردب سوژه محصول عملکردهای درهنگی و در پیونی با تاریخ دانسره میشتود .انایتأرو
بر خالف دکارت و کانت که قائل به سوژه قاهر هسرنیب سوژه مقهور تلقی میشود .بهعنوان
مثال ان نظر دوکوب اب ه و سوژهشیگی انسان میرن تابعی ان روابط قتیرت و دانتش هسترنی.
ایشان میگویی :بیون شکب درد ذره خیالیِ نوعی باننمایی «اییهئولوژیتک» ان جامعته استت
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نوکانتیها؛تاریخوفرهنگبهمثابهمقوالتپیشینی


(دوکوب 1378ب ص )238و ما بایی برای کشف اینکته چگونته ستوژههتا بتهتتیریجب بتهنحتو
پیشرونیهب واقعی و به شکل مادی ان طریق کثیری ان ارگانیسمهاب نیروهاب انترژیهتاب متوادب
تمناهاب انییشهها و غیره ساخره میشونی تالش کنیم (دوکوب 1383ب ص.)102-97
وجه مشررک نظریاتی که ذیل رویکرد نوکانری قرار میگیرنیب نفی ذات و هویری مسترقل
برای سوژه و به تبع آنب ادراکات و تصوراتی است که نسبت به سوژه انسانی برون و ظهتور
پییا میکنی .صُور ادراکی در ایأ دییگاه بخشی ان محصوالت و تولییات اجرمتاعی هسترنی
که به سبب کارکردهای دنیوی و ایأ جهانی خود و یا تحت تأثیر انگیزهها و ارادههای دردی
و جمعی تولیی میشونی .در ایأ دییگاهب هویت سوژه نیز ختود امتری تتاریخی و درهنگتی
است .انایأرو هویت معانی ان جمله معنای خود انسان نیز امری برساخره تلقی میشود.

بازتاب ثنویت سوژه ـ ابژه در علوم اجتماعی
به نظر میرسی نظریات هیومب کانت و نوکانریهاب در علوم اجرمتاعی دیتیگاههتای مخرلفتی
درباره خاسرگاه معانی پییی آورده است .ایأ دییگاه را میتتوان در سته دستره کلتی تقستیم
کرد؛ دییگاه اب همحورب دییگاه سوژهمحور و دییگاه برساختگرا (مرگ سوژه معنابخش).
دسره اول به تبع ان تجربهگرایی هیومیب خاسرگاه معتانی را در ابت ه جستتوجتو کترده
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است .دسره دوم به تبع ان سوژهمحوری کانتب خاسرگاه معانی را ستوژه و آدترینشهتای آن
دانسره و دسره سوم نیز به تبع ان جریان نوکانریب با قائل شتین بته مترگ ستوژه معنتابخشب
جستوجو برای خاسرگاه معانی را بیهوده دانسره و قائل بته برستاخره بتودن معتانی در دل
روابط تاریخی و درهنگی شیهانی.
ابژهمحور؛ابژهخارجیبهمثابهخاستگاهمعنا 
دیدگاه 

دییگاه نخست درباره معانی در علوم اجرماعیب دییگاه اب همحور است .در ایأ رهیادت ادعا
میشود که معنا در خود شیءب شخ

ب تصور یا روییاد موجود در جهان نهفره است و کتار

نبان ایأ است که ماننی آینهب معنای راسریأ را چنان که در جهان واقع وجتود داردب بانتابانتی.
بر اسار رویکرد اب همحور در علوم اجرماعیب معنای پیییه ها مسرقل ان آگاهی انستان بتوده
و در انرظار کشف شین است .معنا چیزی است که بر مشاهیهگر مقیم استت .نقتش محقتق
نیز آن است که معنا را کشف کنی .دییگاه اب همحور به خاسرگاه معنا با پارادایم اثبات گرایتی
در علوم اجرماعی و نیر مجموعههای آنب نظیتر رویکترد واقعیتت اجرمتاعی و ردرتارگرایی
پیونی تنگاتنگی دارد و در قالب دو پارادایم «واقعیت اجرماعی» و «ردرارگرایی» ظهتور یادرته
است.
البره بایی توجه داشت که اثباتگرایی به دلیل محور قرار دادن اب ه به جای تحلیل معتانی
پیییههای اجرماعیب به بررسی وی گیهای عینی و دیزیکی پیییههای اجرماعی تمایل دارنی.
لاا بر اسار دییگاه اثباتگرایانب در علوم اجرماعی معانی یا بهحساا نمیآینی و یا تنهتا تتا
آنجا بهحساا میآینی که در قالب ساخرارهای اجرماعی تبلور یابنتی .انایتأرو تحلیتلهتای
«علتکاوانه»ب جایگزیأ تحلیل های «معناکاوانه» و «دلیلکاوانته» متی شتونی (کرایتبب 1382ب
ص.)62
اثباتگرایان در علوم اجرماعیب ح گرایی هیوم را بهعنوان سنگ نیتریأ بنتای انییشته
خود پایردرنی و با اسرفاده ان روش علمی در اثبات نظریه هتای مربتوط بته اشتیاء ختارجیب
پونیریویسم را بهوجود آوردنی و اصل تحقیقپایری را ترجیع بنتی آن ستاخرنی تتا اینکته در
سیه نوندهم واژه «پونیریویسم» در مکرب «سأ سیمون» بهکار ردت و پ

ان او نیز بتهطتور

مکرر در نوشره های اگوست کنت مطر شی .اما پیشتران اثبتاتگرایتی در علتوم اجرمتاعیب
به وی ه در قواعی روش جامعه شناسی و خودکشتیب امیتل دورکتیم استت (دورکتیمب 1373ب
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ص .)15ان دیگر نحلههای مهم اثباتگرایی در علوم اجرماعی میتوان به ردرتارگرایی اشتاره

ایأ نحله تالش کرد تا قواعی ردراری حاکم بتر موجتودات ننتیه را کشتف نمایتی« .نظریته
مبادله» نیز ان دیگر نظریات شکل گردره ذیتل ردرتارگرایی استت کته توستط کستانی چتون
«هومنز»ب «بالو»ب «تیبو» و  ...شکل گردره و بسط یادت (ریرزرب 1377ب ص 408ب .)466
سوژهمحور؛سوژهانسانیبهمثابهخاستگاهمعنا 1

دیدگاه

در مقابل دییگاه اب همحورب دییگاه سوژهمحور قرار دارد .بر اسار ایأ دییگاهب هستری معنتا
قائم به سوژه پیییآور آن است .نظریات مخرلف و مرکثری ذیل ایأ دییگاه قترار متیگیترد.
اما همه ایأ نظریات در ایأ امر که قصیب نیت و ذهنیت سوژه موجتب شتکلگیتری معتانی
می شود مشررک هسرنی .در نظریات ابریایی شکل گردرهب ذیل ایأ دییگاه گفره متی شتود کته
ایأ گوینیه یا مؤلف است که معنای منحصربه درد خود را ان طریق نبتان بتر جهتان تحمیتل
می کنی« .شالیر ماخر» با اتخاذ ایأ دییگاهب تأویتل معنتای نهفرته در مرتون مقتیر را قصتی
می کرد .پ

ان او نیز «دیلرای» روش تأویلی شالیر ماخر را در مورد تاریخ بتهکتار متی بترد
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کرد .رویکرد ردرارگرایی در علوم اجرماعیب میدأ معناست« .اسکینر» شاخ

تریأ نماینتیه

(شتترتب 1390ب ص25ب .)43امتتا ایتتأ رویکتترد در امرتتیاد ایتتیهآلستتیم آلمتتانیب بتتا رویکتترد
پیییارشناخری هوسرل مسیر نوینی یادتت .شتاگردان هوسترل و معاصترانی کته ان او تتأثیر
پایردره انیب نظریه های مرفاوتی را مرأثر ان ایأ انییشه پییی آوردنی .در ایأ میانب «هایتیگر» و
پ

ان او «گادامر» نظریات قابل توجهی در ایأ نمینه ارائه دادنی .دییگاه گادامر نقطه عطفتی

در تکویأ رویکرد سوب کرویسم به معنا بهشمار میآیتی .ایتأ تتأثیر بته انتیانهای استت کته
می توان گفت :در واقع هرمنوتیک قرن بیسرم هیچ حرکری نکرده است که تحت تأثیر نکتات
اساسیِ موجود در «حقیقت و روش» نبوده باشی (دیب 1389ب ص.)254
دییگاه سوژهگرا به معنا در علوم اجرماعی اگرچه دارای تاریخی طتوالنی استتب امتا در
خالل دوره تسلط علوم اجرماعی اثباتگرا به حاشیه رانیه شیه بود؛ هرچنتی ان دورهای کته
به «چرخش نبانی» مشهور استب مجیداً در حونه علوم اجرماعی متورد توجته قترار گردرته
است (بلیکی و دیگرانب 1391ب ص .)45در روش هتای پت وهش اجرمتاعی مبرنتی بتر ایتأ
دییگاهب گفره میشود اشیاء هیچ سهمی در معنای منسوا به خود نیارنیب بلکه ایأ معتانی را
مشاهیه گر بر آنها تحمیل می کنی .چنیأ دییگاهی (بته درجتات گونتاگون)ب مشخصته اکثتر
1. Subjectivism.
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رویکردهای تأویلی و تفسیری است و پیونی تنگاتنگی با پارادایم تفستیری ت پیییارشتناخری
در علوم اجرماعی دارد .در اکثر رویکردهای ماکورب ان سوی محققان یتا مشتاهیه گتران بتر
درآینی معنابخشی به پییتیه هتای اجرمتاعی تأکیتی متی شتود (محمتیپورب 1389ب ص.)285
مهمتریأ وی گی دییگاه سوژهمحور ایأ استت کته حتونه حیتات انستانی را حتونه معتانی
میدانی و به امور طبیعی ملحق نمی کنیب لاا در ایأ رویکردب بر خالف دییگاه اب ه محور ت که
موجودات طبیعی به گونه ای به عنوان اب ه های عینی و مسرقل ان سوژه انسانی معنادار در نظتر
گردره میشونی ت اب ه دارای معنای ذاتی نیستب بلکه تنها منرظر کسی است که به آن معنتایی
الصاق کنی .بنابرایأ جهان قبل ان اینکه هرگونه آگاهی ای ان دنیای قابل تفسیر وجتود داشتره
باشیب اصوالً بیمعنا بوده است.
دییگاه سوژهگرا در علوم اجرماعیب در آثار انییشمنیان مخرلف انعکار داشره است .امتا
الگوی وحیتبخش ایأ دییگاهب تالشهای «ماک

وبر» در نمینه کنش اجرمتاعی استت کته

توسط چشم انتیانهای نظتری «کتنش مرقابتل»ب «کتنش مرقابتل نمتادیأ»ب «پیییارشناستی» و
«روششناسی مردمنگارانه» پیگیری شتیه استت (ریرتزرب 1377ب ص .)635در ایتأ رویکتردب
انسان موجودی آگاه و معناسان است که در خالل تعامل با دیگر انسان هاب معانی اجرمتاعی را
میساند .بنابرایأ برای دهم پیییههای اجرماعی بایی به دنیای ذهنیب ارنشتی و در یتک کتالم نیتت
کنشگران دست یادت .البره ایأ کار نیز مسرلزم «معناکاوی» است (کونرب 1377ب ص.)301
دیدگاهبرساختگرا1؛مرگسوژهمعنابخش 

دییگاه سوم درباره معناب دییگاه برساختگراست .اگر در دییگاه دوم (سوب کریویستم)ب ایتأ
سوژه بود که موجب تکویأ معانی میشیب در ایتأ رویکترد ان استار بتهعنتوان پییتیهای
تاریخی و اجراعی قلمیاد میشود که هویری ثابت و پاییار نیارد .به عبتارت دیگترب یکتی ان
وجوه مشررک میان نظریات موجود ذیل ایأ دییگاهب مرگ سوژه یا مؤلف یا داعل معنابخش
است .لاا ان اسار سوژه معنابخشی وجود نخواهی داشت تا بروان به خلتق معنتا توستط آن
(سوب کریویسم) معرقی بود .بلکه معنا امری برساخره اجرماعی تلقتی متیگتردد .بته عبتارت
دیگرب معنا بهعنوان امرِ دارای ذات مورد انکار قرار میگیرد و اگر هم سخأ ان معنا بته میتان
میآییب هویت آن چیزی جز تمایزات و ادرراقات میان روابط موجود بیأ دالهتا (بته عنتوان
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کرایبب 1389ب ص .)309لاا وجه مشررک نظریاتی که ذیتل دیتیگاه بتر ستاختگترا قترار
می گیرنیب نفی ذات و هویری مسرقل برای معانی است .در ایتأ رویکتردب «معتانی» حقیقرتی
دراسوی نشانهها نیارنی .بلکه بخشی ان محصوالت و تولییات تاریخی ت درهنگی هسرنی که
بهسبب کارکردهای دنیوی و ایأجهانی و یا تحت تأثیر انگیزهها و ارادهها تولیی میشونی.
در ارتباط با دییگاه «برساخت گرا»ب دو روایت یا الگتوی اصتلی قابتل شناستایی استت و
میتوان نظریات موجود درباره برساخت معنا را ذیتل ایتأ دو الگتو دسترهبنتیی کترد؛ یکتی
رهیادت ساخرارگرایی و دیگری رهیادت پساساخرارگرایی است .هر کیام ان ایأ دو رهیادتت
نیز مشرقات دراوانی دارنی و انییشمنیان مخرلفی با نظریات مرفاوت ذیل ایأ رهیادتها قترار
میگیرنی.
رهیادت ساخرارگرا درباره تکویأ معانیب ریشه در آثار یک نبانشنار سوئیستی بتهنتام
«دردینانیو سوسور» دارد .وی در کراا بم شامسی عم می که عمیه دییگاههتای ختود را در

بازخوانی «ثنویت سوژه-ابژه و بازتاب آن در نظریات معنای علوم اجتماعی» از منظر حکمت صدرایی 

مثال روابط مرمایز میان کنشهای انسانی) نخواهی بود (ساراپب 1382ب ص12-11؛ بنرتون و

آن بیان کرده استب تأکیی می کنی که خاسرگاه و منبع معانیب خودِ نبتان و قراردادهتای درون
نبان و تمایزات موجود در درون یتک سیسترم و نظتام نبتانی استت و بترای درک معنتای
کلماتب توجه به ریشه های تاریخی یا طبیعی واژگانب عملی بیهوده است .بلکه بایی واژگتان
را به عنوان عناصر بههم مرتبط در کلیت یتک سیسترم نبتانی دترض کترد .در میتان نکتات
نبان شناخری که سوسور مراکر می شودب ایأ نکره حائز اهمیت استت کته در نبتانب کلمتات
به طور انفرادی و مسرقل ان سیسرم نبانی دارای معنا نیسترنی و معنتا چیتزی جتز تفتاوت هتا
نیست (سوسورب 1382ب ص .)173-172لاا نبان یک «نظتام ختود اعربتاربخش» استت کته
بهوسیله دنیای خارج و جهان اشیاء معیأ نمیشود (همانب 1382ب ص.)205
رویکرد ساخرارگرا به معناب در علوم اجرماعی برنامه پ وهشی وسیعی را ایجاد کترد کته
اسرخوانبنیی آن تأکیی بر ساخرارهای پنهانی بود که واقعیتات حتونههتای مخرلتف (نبتانب
درهنگب شخصیت و  )...را شکل می داد .ساخرارگرایان بر مبنای آمونه های سوسورب معنتا را
به شکل احاله می کننی و معرقینی هرگاه ما با روشی درست به شکل ظهورب یعنی صورت یتا
شکل و ساخرار و شالوده پیییارهای اجرماعی و درهنگتی دقتت کنتیمب بتا همتان معناهتای
درونی و باطنی روبه رو خواهیم شی (احمییب 1380ب ص  .)25به عقییه روننبرگب متارک
و درویی نیز مرفکرانی بودنی که در آثار خویش به چنیأ ساخرارهایی مرتاکر شتیه بودنتی و
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معنتای پییتیههتتای اجرمتاعی و روانتی را در ستتاخرارهای پنهتانب امتا واقعتتی متیجستترنی
(.)Rosenberg, 1988, p, 59-99
در امرتتیاد نبتتانشناستتی ستتاخرارگراب رهیادتتت پساستتاخرارگرایی شتتکل متتیگیتترد.
پساستتاخرارگرایان نیتتز ماننتتی ستتاخرارگرایانب نبتتان را قتتراردادی م تیداننتتی کتته معنتتاب ناده
تفاوت های نبانی در اثنای ایأ قرارداد است .اما اییه ستاخرارهای بنیتادیأ مولتی معنتا را رد
میکننی .لاا بر اسار دییگاه ساخرارگراب معنای صحیحی که روشأب توصیفی و پاییار باشتی
وجود نیارد .بلکه معنا همواره در نوعی درآینی است .همانطور که گفرته شتیب سوستور بتر
تمایز میان دال و میلول تأکیی داشت .او می گفت رابطه ساخراری میتان دال و متیلولب یتک
نشانه نبان شناخری می ساند و نبانب برآمیه ان ایأ نشانه هاست .نشتانههتا نیتز دارای هتویری
قراردادی هسرنی و بهصورت قراردادی ت نه به دلیل ضرورت ت بهجای میلول مینشتیننی .در
ایأ برداشت ان نشانهب تواننی مرزلزل میان دال و میلول به چشم می خورد .هتر دالتی ارنش
معنایی خود را ان رهگار موقعیت مرمایزی که درون ساخرار نبان حائز است کسب میکنتی.
اما در پساساخرارگراییب میلول تنزل می کنی و دال در منزلرتی برتتر متی نشتینی .ایتأ بته آن
معناست که تناظری یک به یک میان دال و میلول وجود نیارد .به عنوان نمونهب الکان ان تحول
دائمی میلول (معنا)ب به اقرضای دال سخأ میگویی« .درییا» نیز انتیکی جلتوتر متیرود و ان
نظام ناا و ساده دال های شناور و سیالب بی هیچ ارتباط معینی با میلول های درا نبان شناخری
صحبت میکنی (ساراپب 1382ب ص.)12-11
در میان پساساخرارگرایان دو چهره ان اهمیت بیشرری برخوردارنتی؛ ژاک دریتیا و میشتل
دوکو .رو دییگاه درییا در مفهوم مشهور «واستانی» نمایتان استت .کتانون کتار او نبتان و
شیوهای است که نبان در آن به جهان ما و تجربه ما مربوط میشود .او دیلسوف غیاا استت.
او با دلسفه غیاا خودب ان نوعی مرادیزیک انرقاد میکنی؛ مرادیزیک مبرنی بر درض وجود نوعی
حضور نهایی که میلول است .انایأرو بر خالف ایأ درض معرقی است هنگتامی کته تتالش
میکنیم معنایی نهایی به واژهای بیهیمب کاری بیپایان (و دایرهوار) را در پیش گردرهایتم؛ کتار
پرسه ندن پیرامون دال ها .لاا ان دییگاه ویب معنتا همتواره جتای دیگتری بتوده و هرگتز در
واژههایی که بهکار میبریم نیست و همواره غایب است .ولی بیشرر دالسفه معنتایی را دترض
میکننی و یا در جستوجتوی معنتایی هسترنی کته حاضتر استت (بنرتون و کرایتبب 1389ب
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در مباحث پیشیأب رابطه سوژه ت اب ه در دلسفه غرا و سپ

تأثیرات آن در علتوم اجرمتاعی

مورد بررسی قرار گردت .در ادامه نیز موضع حکمت صیرایی در ایأ رابطه و بانتتاا آن در
علوم اجرماعی را بررسی خواهیم کرد .ان منظر حکمت صیراییب کل هستری آدریتیه ختیا و
جهان هم ون مصنوعی عظیم آدرییه الهی محسوا میشود .انسان در مرأ هسری تلقی شتیه
است .بنابرایأ جهان و انسان به مثابه خلقت الهیب ان یک سنخ محسوا متیشتونی .بتر ایتأ
اسارب ادراکات و معانی نزد انسان حاصل بتانخوانی او ان خلقتت الهتی و محصتول دهتم و
کشف موجودات عالم تلقی میشود .جهان با تمامی اجزاء و موجوداتش (چه نشانهها و چته
آن ه نشانهها نشان میدهنی) هم ون کالم خیاونی و دهم آنب دهم کالم خیاونیی است .ایتأ
در واقع خیاونی است که نشانهها را به مثابه آیات الهیب برای درک خود و اسرار هسری عتالم
در عالم نهاده است .انایأرو هر نمان که نشانهای کشف میشود و داللت آن روشأ میگرددب
در واقع سخأ خیاونیی به انسان منرقل میشود (پارسانیاب 1392ب ص.)70-65
ایأ دییگاه هسریشناخری سبب میشود که نگاه به انسان و مرعلقات ادراکیاشب اساستاً

بازخوانی «ثنویت سوژه-ابژه و بازتاب آن در نظریات معنای علوم اجتماعی» از منظر حکمت صدرایی 

انسان و صُوَر ادراکی از منظر حکمت صدرایی

به مثابه سوژه خودبنیاد و اب ه ایأجهانی (اعم ان سوژه دکارتی یا کانری) قابل دترض نباشتی.
در مباحث جهان اسالمب بر خالف دلسفه جییی غراب هرگتز مفهتوم ابت ه بته معلومتات و
موضوعاتی که مرعلق علم هسرنی اطالق نشی .اما مسائل مربوط به علتم و وجتود ذهنتیب در
باا های مخرلف دلسفی و کالمی هموارهب مشکالت و مباحث مربوط به ختود را بتههمتراه
داشره است .در ایأ راسراب صیرالمرألهیأ با مبانی حکمت مرعالیهب طر نوینی را بترای حتل
مسئله علم و رابطه عالم و معلوم مطر کرد که به نظر میرسی میتوانی پاستخ نهتایی بترای
پایان دادن به مسئله رابطه انسان و مرعلقات شناخرش باشی.
اتحادعلم،عالمومعلوم؛نفیثنویتسوژهـابژه 

صیرالمرألهیأ علم را ان میار مقوالت و میار جوهر و عرض خارج می کنی و به مرأ وجتود
بان میگردانی .راهی را که او میپیمایی مبرنی بر اصالت وجود (صتیرالییأ شتیرانیب 1382ب
ج1ب ص)38-39ب تشکیک در وجود (همانب ص)120ب حرکت جوهریب تجرد و ثبتات علتم
(همانب ج3ب ص)298-297ب جسمانیة الحیوث و روحانیاة البقتاء بتودن نفت

(همتانب ج8ب

ص )27و اتحاد علم و عالم و معلوم (همانب ج4ب ص )342است .او با اسرفاده ان ایأ مبتانی
و حل مسئله رابطه علم بتا معلتومب مشتکالت رابطته انستان را بتهعنتوان ستوژه شناستا بتا
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صورتهای ذهنیای که برای او شکل میگیرنیب ان طریق اصل اتحاد عالم (بتهعنتوان داعتل
شناسا) با معلوم (اب ه یا مرعلق شناسایی) حل کرد (پارسانیاب 1396ب ص.)3
بر اسار دییگاه حکمت مرعالیهب پیییههای مرکثر در جهتان هستری کته چیتزی غیتر ان
تجلیات هسری بیکران نیسرنیب مراتبی دارنی .برخی ان ایأ مراتبب حستی و طبیعتیب برختی
خیالی و مثالی و برخی عقلی هسترنی (جتوادی آملتیب 1387ب ج2ب ص .)334-333در ایتأ
سپهرب عالم طبیعت الگویی ان عالم مثال و آیاتی بر معانی مثالی هسرنی .عالم مثال نیز الگتویی
ان عالم مجردات تام و آیاتی بر معانی تام بوده و عالم مجتردات تتام نیتز الگتویی ان استمای
حسنای الهی است که دوق تمتام معتانی استت (جتوادی آملتیب 1386ب ج5ب ص .)552ایتأ
مراتب هسری و معانی بر یکییگر مطابق هسترنی (جتوادی آملتیب 1386ب ج8ب ص .)552بتر
اسار تطابق تجلیات بر یکییگرب حقیقت و معنای هر پییتیه را بایتی در مراتتب متادوق آن
جستوجو کرد .بنابرایأ معنای پیییههای محسور و طبیعی را انآنجاکه نشانه هسرنیب بایی
در مرتبه مثالی جست و معانی پیییههای مثالی را هم به دلیل نشانه بودن آنها بایی در مرتبته
عقل یادت .حقیقت عقل را نیز بایی در مرتبه اسماء و صفات الهی جست .انسان نیز هماننتی
عوالم هسریب دارای مراتب و سطوحی است که ان بین مادی تتا رو الهتی او امرتیاد دارد.
انسانب اجمال همه عالم است؛ به گونهای که اگر او را شر دهیمب هم ملکوت مجترّد و هتم
مُلک مادی را داراست .ملکوت وجود انسانب رو الهتی و دطترت ختیاخواهی او و مُلتک
وجود او نیز همان طبیعت و بین خاکی اوست (جوادی آملیب 1384ب ص.)168-165
بر اسار ایأ دییگاهب انسان موجودی جسمانیةالحدوث و روحانیاةالبقاء و دارای حرکتت
جوهری است .او در حرکت وجودی خود صُوَر معتینیب نبتاتیب حیتوانی را یکتی پت

ان

دیگری طی میکنی تا آنکه به جهان انسانی وارد میشود و ان مسیر حرکت جوهری به مترن
تجرد رسییه و به عرصه آگاهی وارد میشود (پارسانیاب 1391ب ص .)120هنگامی کته انستان
به چیزی یا امری آگاهی مییابیب در ایأجا سه مفهوم صادق است؛ عالمب علم و معلتوم .امتا
در درآینی علم و ادراکب ایأ سه امر با یکتییگر اتحتاد متییابنتی .مقصتود ان اتحتاد عتالم و
معلومب اتحاد ماهیت عالم و ماهیت معلوم بالعرض یا اتحاد وجود آنها یا اتحاد وجتود یکتی
و ماهیت دیگری نیست .بلکه اتحاد وجود عالم و وجود «معلتوم بالتاات» (همتان صتورت
موجود در نف ) مقصود است .یعنی وجود انسان با معلومِ بالتاات (صتورت شتیء) یکتی
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میشونی .لاا قوه عاقله وقری تعقل میکنیب با صورت معقوله یکی شیه و قتوه حاسته وقرتی

خیالی یکی میشود .به بیان دقیقترب انسان وقری در حرکت جوهری ختود بته مرتبته ادراک
حسی میرسیب ابریا مظهر حقایق حسّی میگردد و چون به مرتبته ادراک خیتالی متیرستیب
مظهر حقایق خیالی میگردد و چون مظهریت برای او بهصورت یک ملکه درآمتی و مراتتب
خیال را واجی شیب ختود مُصتیِر صُتوَر خیتالی خواهتی شتی (جتوادی آملتیب 1392ب ج4ب
ص .)168-167در ارتباط با نحوه شکلگیری معانی عقلی نیز گاهی ان اتحاد نف

با حقایق

عقلیای سخأ گفره شیه است که ان عالم عقل و توسط عقل دعّال بتر جتان انستان اداضته
میشونی (صیرالییأ شیرانیب 1382ب ج1ب ص .)288گتاهی نیتز ادراکتات عقلتیب هم تون
صور خیالی و حسّیب ان انشائات نف

تلقّی شیه که نف

داعل آنها بوده است (صتیرالییأ

شیرانیب 1387ب ص.)221
صیرالمرألهیأب خود حکمت تفاوت ایأ دو را بیان میکنی و میگویی« :شکی نیست کته
نف ب مبیأ داعلی صُور موجود در قوای خویش است .اما پیرامون صور ادراکی عقلی نفت ب
نف

بازخوانی «ثنویت سوژه-ابژه و بازتاب آن در نظریات معنای علوم اجتماعی» از منظر حکمت صدرایی 

احسار میکنیب با صورت حسی یکی میشود .قوه خیال نیز وقری تخیل میکنیب با صورت

در ابریایی که عقلی هیوالنی استب تنها قابل و پایرنیه آن صور است و هنگامی که بته

عقل دعال مرصل شیب خودش داعل و حادظ صور خواهی شی» (صیرالییأ شیرانیب 1382ب
ج8ب ص .)259در حقیقت چون نف

در ابرتیا ضتعیف استتب بتالربعب در صتورت کستب

اسرعیاد ان طریق ادراکات جزئیب صور عقل بایی یکی پ

ان دیگری ان جانب عقل دعال بته

او اداضه شونی و او با آنها مرحی شود .ایأ اتحاد و به تبع آنب اشریاد ادامه مییابتی تتا نفت
اسرعیاد اتحاد و اتصال با عقل دعال را بیابی .در ایأ حالتب نف

قتیرت متییابتی تتا ختود

صور عقلی را انشاء نمایی.
انسان به تبع ادراک معانی حقیقیب دسره دیگری ان معتانی کلتی را نیتز جعتل یتا اعربتار
میکنی .ان ایأ دسره با عنوان اعرباریات یاد میشود .معانی اعربتاری نیتز ختود بته دو دستره
تقسیم میشونی .نخست معانی اعرباری بالمعنیاالعم و دوم معانی اعرباری بالمعنیاالخت

.

1

منظور ان معانی اعرباری بالمعنیاالعم یعنی آن ه ان خارج مأخوذ نمیشود ولی عقلب مضتطر
ان اعربار آنهاست و در قضایای مرشکّل ان ایأگونه امورب «صیق» یعنی مطابقتت بتا ختارجب
 .1اعربارات دسره اولب ان جمله اعربارات عقل نظری دانسره میشونی و اعربارات دسره دومب ان جمله اعربارات عقتل
عملی میباشنی .البره عقل نظری و عقل عملیب دو ساحت و دو حیثیت ان یک حقیقت واحتی متیباشتنی (ر.ک بته:
پارسانیاب 1391ب ص.)95-94
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معربر است؛ ماننی مفاهیم وجودب عیمب حرکتب نمانب کلیتب جزئیتتب وحتیتب کثترت و ...
(طباطباییب 1428قب ج2ب ص .)144ایأ دسره ان اعرباریات همان معقوالت ثانویته دلستفی و
منطقی میباشنی و چون ایأ سنخ ان معقوالت ان امور حقیقی نیسرنیب در رتبته اول ان تعقتل
واقع نمیشونی و معقول اولی قرار نمیگیرنی (همتانب ص .)147-146امتا منظتور ان معتانی
اعرباری بالمعنیاالخ

عبارت است ان معانیای کته متا انستانهتا بترای ردتع احریاجتات

خودمان به شیوهای خاص میسانیم .به عبارت دیگرب اعرباریات در ایأ کاربرد معانی هسرنی
که در ظرف عمل و به منظتور ردتع نیانهتای انستان در حیتات انستانی و اجرمتاعی جعتل
میشونی .ایأ دسره ان معانی را اعرباریات بتالمعنىاالخت

یتا اعرباریتات عملتی متینامنتی

(طباطباییب 1387ب ص .)123بر خالف اعرباریات بالمعنىاألعم که انسان در تولیی آنها منفعل
استب در اینجا نقش انسان دعاالنه است وتوأم با اراده و آگاهی متیباشتی (پارستانیاب 1391ب
ص .)95در نریجه ان منظر حکمت صیراییب انسان در یک سطح ان طریق اتحتاد بتا ستطو
مخرلف معانی به درک آنها نائل میشود و در سطح دیگرب بتا بهترهگیتری ان ذختایر معتانی
حقیقیب به جعل و اعربار معانی اعرباری میپرداند.
هایروششناختیدیدگاهصدرایی 


بازتاب

با تبیینی که ان درآینی تکویأ معانی ان منظتر حکمتت صتیرایی صتورت گردتتب داصتله و
شکاف میان داعل شناسا و موضوع شناسایی و به عبارت دیگترب متیرِک و متیرَک برطترف
میشود .ایأ امر بانتااهای مرعیدی در ابعاد مخرلف علوم اجرماعی دارد کته پترداخرأ بته
آنها مسرلزم پ وهشی مفصل و جیاگانه است .اما میتوان مرناظر با دییگاههای سهگانه اشاره
شیه در علوم اجرماعیب خطوط اصلی تأثیرگااری دییگاه صیرایی را ایأگونه بر شمرد:
 .1بر اسار دییگاه صیراییب پایرش اب کریویسم به مثابه خاسرگاه معنا پایردرته نیستت؛
چراکه ان منظر حکمت مرعالیهب همه پیییههای مرکثر در جهتان هستریب آیتات الهتی تلقتی
میشونی و معانی آنها نیز در نهایت امر در اداضه حقتعالی دانستره متیشتود .هم نتیأ بتر
اسار ایأ دییگاهب پیییهها دارای سطو مخرلفی بوده و به تبع آن معانی نیز دارای ستطو
مخرلفی میباشنی که در سطح پیییههای مادی منحصر نشیه استت .بلکته ان معنتای حستی
آغان شیه و تا معنای الهی و قیسی امرتیاد متییابتی .لتاا بتر ختالف روش اثبتاتگرایتانب
نمیتوان جهت دهم معنا در سطح مادی پیییه (اعم ان پیییه طبیعی یتا اجرمتاعی) مروقتف
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شی .بلکه ایأ سطح نانلتریأ سطح پیییه است و به منظور دهتم عمیتقتتر آن متیبایستت

بایی در پی روابط و مناسبات منطقی میان آنها بود؛ نیرا معانی در مقتام نفت االمتر ختویشب
نسبت به یکییگر خنثی و بیتفاوت نیسرنی .بلکه تکوینتاً دارای روابتطب مناستبات و احکتام
مخرلفی هم ون تناقضب تضادب تبایأب تالنمب ترادفب علیت و  ...هسرنی و هریک بهصتورت
تکوینی لوانم و آثاری دارنی که مربوط به نمان و مکانی خاص نیست .ایتأ روابتط منطقتیب
موجب شکلگیری نظامهای معنتایی مخرلتف متیشتونی (پارستانیاب 1391ب ص.)136-135
انایأروب همانگونه که تحلیلهای معناکاوانه در دهتم پییتیههتای اجرمتاعی دارای اهمیتت
استب تحلیلهای علتکاوانه نیز به منظور دهم روابط منطقی میان معانیب بهصتورت توأمتان
دارای اهمیت خواهنی بود.
 .2هم نیأ بر اسار دییگاه صیراییب پایرش سوب کریویسم (به مثابه داعل معنتابخش)
نیز پایردرنی نیست؛ نیرا ان منظر حکمت مرعالیهب انسان که حقیقری ملکتی و ملکتوتی داردب
هرچنی ممکأ است ان حقیقت وجودی خود غادل شیه و تنهتا نظتر بته نتانلتتریأ ستطح

بازخوانی «ثنویت سوژه-ابژه و بازتاب آن در نظریات معنای علوم اجتماعی» از منظر حکمت صدرایی 

سطو دیگر مثالیب خیالی و عقلی آن را جستوجو کرد .هم میأ در دهم معانی پییتیههتا

وجودی خویش داشره باشیب اما غفلت او در سانوکار تکویأ معانی خللی وارد نمیکنی .لاا
در سطح معانی حقیقی نقش واسطه در دریادت دیض الهتی ان ستوی واهتبالصتور را ایفتا
میکنی و میتوانی با اقبال به سوی او (در صورت تاکر و دهم جایگتاه حقیقتیاش در عتالم
هسری) یا ادبار ان او (به واسطه غفلت یا رویگردانی ان آدرییگار خویش)ب نظامهتای معنتایی
مخرلفی را رقم بزنی.
هم نیأ انسان میتوانی در معانی اعرباری با بهرهمنیی ان دخیره معتانی حقیقتی ختود و
البره با تکیه بر سرشت مشررک انسانیاشب دست به جعل و اعربار معانی بزنی .لاا بر ختالف
دییگاه سوب کریویسم ت که معرقی است طبیعت صامت است و ایأ انسان است که به او معنتا
بخشی میکنی ت انسان نمیتوانی صرداً ان جانب خود و بیون توجه به حقیقت هستری (چته
در ساحت پیییههای طبیعی و چه در ساحت پیییههای اجرماعی) به ادراک یا اعربار معانی
دست یابی .به عبارت دیگرب هرچنی شکلگیری برخی ان معانی بته دستت انستان و جامعته
انسانی صورت میگیردب اما ورای انسان نیز روابط منطقی و ضروری میان پییتیههتا برقترار
بوده و معانی نف االمری دارغ ان حقیقت انسان در عالم موجود میباشی.
 .3اگرچه دییگاههای اب همحور و سوژهمحور تا حیی امکان تیاعی در دضتای حکمتت
صیرایی مییادرنیب اما به نظر میرسی دییگاه برساختگرایانب نقطه تتیاعیکننتیهای در ایتأ
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بسرر معردری نیاشره باشی؛ نیرا در برساختگرایی اساساً هویت ثابتت انستانی (هرچنتی بته
معنای میرن آن) نفی میشود و ایأ نقطه مقابل حکمت صیرایی است که انسان را موجتود
دارای ذات میدانی و هویت او را به تاریخ و درهنگ و امر اجرمتاعی تقلیتل نمتیدهتی .بته
عبارت دیگرب ان منظر حکمت مرعالیتهب انستان موجتودی دارای ذات استت کته داعلیتت و
خالقیت او ذیل داعلیت الهی تصویر میشود که در یک سطح به اتحاد با معانی دست یادرته
و در سطح دیگرب مبرنی بر سرشت مشتررکِ انستانی (طباطبتاییب 1382ب ج 7ب ص)172ب بته
اعربار معانیای که به نوعی «ساخرنی» تلقی میشونی (معانی اعرباری) دست میننی .ان منظتر
حکمت اسالمیب خاسرگاه ایأ دسره ان معانی در انسان (که دارای سرشت مشررک استت) و
نیانهای او (اعم ان نیانهای حقیقی و کاذا) قابل ردیابی است.

جمعبندی و نتیجهگیری
دوگانته ستوژه ت ابت ه در تتاریخ دلستفه غترا همتواره مستائل و استرلزامات مرعتیدی در
حونههای مخرلف معردری به همراه داشره است .ایأ دوگانه با شک دسروری دکتارت آغتان
شی و سپ

در هیومب با تبییأ خاص خود ت که مبرنی بر بیارنش دانسرأ معانی غیرتجربتی

و [تنها] معربر بودن تصورات و انطباعات حسی ناشی ان اب ه ختارجی بتود ت بته شتکاکیت
واقعی درباره نسبت انسان و معانی و ادراکات حاصل شیه برایش منجر شی.
کانت تالش نمود تا با تقسیم امور به نومأ و دنومأ و انحصار ادراک به پیییارهای مرعیأ
شیه توسط مقوالت پیشینی دهمب معنابخشی را نزد سوژه انسانی جستوجتو کنتی .در ادامتهب
نوکانریها با تحویل مقوالت دهم به اموری تاریخی و درهنگیب به مرگ سوژه معنابخش معرقی
شینی .ایأ تطورات در باا نسبت سوژه و اب ه در قالب سه دییگاه اساسی در علوم اجرماعی
بانتاا داشره است .دییگاه نخست که ان آن با عنوان دییگاه اب همحور یا اب کریویسم یاد شتیب
مبرنی بر ح گرایی هیوم بر آن است که خاسرگاه معانی همان اب ه است .ایأ دییگاه در علوم
اجرماعی در قالب رویکردها و روشهای پونیرویسری امریاد یادره است .دییگاه دومب سوژه را
خاسرگاه معنا میدانی و معنا را در آدرینشهای آن جستوجو متیکنتی .ایتأ دیتیگاه نیتز در
پارادایمهای تفسیری علوم اجرماعی امریاد مییابی .اما دییگاه سوم با نفی ستوژه معنتاآدریأ و
قائل شین به هویت تاریخی و اجرماعی برای سوژهب جستوجو بر ای خاسرگاه معتانی را ان
اسار بیثمر دانسره و قائل به برساخره شین معانی در طول تاریخ میشود.
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در ایأ راسراب صیرا با مبانی حکمت مرعالیه و با تبییأ قاعتیه اتحتاد عتالم و معلتومب طتر
نوینی را برای حل مسئله علم و رابطه عالم و معلوم در انیاخت .بر ایتأ استارب انستان در
یک سطح ان طریق اتحاد با سطو مخرلف معانی به درک آنهتا نائتل متیشتود و در ستطح
دیگر با بهرهگیری ان ذخایر معانی حقیقیب به جعل و اعربار معانی اعرباری میپرداند .با ایتأ
تبییأب داصله و شکاف میان داعل شناسا و موضوع شناسایی و بته عبتارت دیگترب متیرِک و
میرَک برطرف میشود .ایأ امر بانتااهای مرعیدی در ابعاد مخرلتف علتوم اجرمتاعی دارد
که مهمرریأ آنها در تناظر با "دییگاههای سهگانه اشاره شیه" عبارتنی ان:
 .1عیم تقلیل پیییهها و معانی در سطح مادی و حسی و توجه به سطو عالیتر معتانی
در دهم پیییهها و هم نیأ توجه توأمان به تحلیل معناکاوانه و علتکاوانه.
 .2غفلتندایی ان هویت مُلکی و ملکوتی انستان در تبیتیأ ستانوکار تکتویأ معتانی و
پایرش وجود نظام معنایی ضروری و حقیقی در پیییههای خارج ان وجود انسان.
 .3توجه به هویت واحی انسانی (نف

بازخوانی «ثنویت سوژه-ابژه و بازتاب آن در نظریات معنای علوم اجتماعی» از منظر حکمت صدرایی 

در مقابل طبق دییگاه حکمت صیراییب دوگانه سوژهت اب ه ان اسار قابل درض نیستت.

ناطقه) و عیم تقلیل هویت او به امری تتاریخی و

درهنگی و در نریجه عیم تقلیل هویت معانی به اموری صرداً قراردای و اجرماعی.
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مرعالیه .مجن قبسات)10(3 .ب ص.115-90

 .14دکارتب رنه ( .)1387تممالت در فنسف اوکی .ترجمه احمی احمیی .تهران :سمت.

 .15دورکیمب امیل ( .)1373ق اعود روش جممع شامسوی .ترجمته علتی محمتی کتاردان .تهتران:
انرشارات دانشگاه تهران.

 .16ریرزرب جرج ( .)1377نظری جممع شامسی در دورا معمصور .ترجمه محسأ ثالثتیب تهتران:
انرشارات علمی.

 .17ساراپب مادن ( .)1382راهاممیی مقدممتی بر پسمسمتتمرگرایی و پسممدرنیس  .ترجمته محمتی
رضا تاجیک .تهران :نشر نی.

 .18سوسورب دردینانیو ( .)1382دوره بم شامسوی عمو می .ترجمته کتورش صتفوی .تهتران:
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 .20شرف خراستانىب شترفالتییأ ( .)1376ا برونو توم کمنوت .تهتران :انرشتارات علمتى و
درهنگى.
 .21صیرالییأ شیرانیب محمتیبأابتراهیم ( .)1387سو رسومک فنسوفیب «مرشتابهات القترآن.
المسائل القدسیه و اجوبة المسائل .قم :بوسران کراا.
 .22تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ( .)1382اکمکمة اکمتعمکی في االسفمر االربع  .قتم:
مکتبة المصطفوي.
 .23ضیاء شهابىب پرویز ( .)1377درآمدی پدیدارشامسمن ب فنسف دکمرت .تهران :هرم .
 .24ضیمرانب محمی ( .)1387میشل دوکوب «دانش و قیرت» .تهران :نشر هرم .
 .25طالبنادهب سیی حمیی ( .)1387نی ه و اومانیسم .مجن فرهاگب شماره .65ص.90-65
 .26طباطباییب سیی محمیحسیأ ( .)1382تفسیر اکمیودا  .ترجمته ستیی محمتیباقر موستوی
همیانیب قم :ددرر انرشارات اسالمی.
 .27تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ()1387ب اص ل فنسف رئمکیس  .قم :بوسران کراا.

بازخوانی «ثنویت سوژه-ابژه و بازتاب آن در نظریات معنای علوم اجتماعی» از منظر حکمت صدرایی 

 .19شرتب ایون ( .)1390فنسف عن م اجتممعی قمرهای .ترجمه هادی جلیلی .تهران :نشر نی.

 .28تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ( 1428ق) .مجم ع رسمئر اإلنسم و اکعقیدة .قم :باقیات.
 .29دوکو میشل ( .)1383اراده ب دانستن .ترجمه نیکو سرخوش و ادشیأ جهانییتیه .تهتران:
نشر نی.
 .30تتتتتتتتتت ( .)1378مراقبت و تنبیهب «تولی ننتیان»ب ترجمته نیکتو سترخوش و ادشتیأ
جهاندییه .تهران :نشر نی.
 .31دیب برایان ( .)1389دلسفه امرونیأ عن م اجتممعی .ترجمه خشایار دیهیمی .تهران :طتر
نو.
 .32کاتینگمب جان ( .)1392دکمرت .ترجمه سیی مصطفی شهرآیینی .تهران :نشر نی.
 .33کانتب ایمانوئل ( .)1362ساج

ترد نمب .ترجمه میر شم الییأ ادیب سلطانی .تهران:

نشر امیرکبیر.
 .34کرایبب یان ( .)1382نظری اجتممعي کالسیک .ترجمه شهنان مسمیپرست .تهتران :نشتر
آگه.
 .35کونرب لویی

( .)1377ندگی و اندیش بدرگم جممع شامسوی .ترجمه محسأ ثالثی .تهتران:

انرشارات علمی.
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 .36کاپلسرونب دردریک ( .)1386تمریخ فنسف (ج .)5ترجمه امیر جتاللالتییأ اعلتم .تهتران:
نشر علمى و درهنگى.
 .37الهیجیب مال عبیاهلل ( .)1390فرهاگ اصطالحمت فنسف و کالم اسالمی .به کوشش حمیتی
عطائی نظری .تهران :انرشارات مؤسسه پ وهشی حکمت و دلسفه ایران.
 .38محمیپورب احمی ( .)1389روش در روش .تهران :انرشارات جامعهشناسان.
 .39مطهریب مرتضی ( .)1389مجم ع آثمر (ج 2ب  .)9تهران :انرشارات صیرا.
 .40واعظیب احمی ( .)1390نظری تفسیر متن .قم :انرشارات پ وهشگاه حونه و دانشگاه.
 .41هیومب دیویی ( .)1387تمریخ طبیعی دین .ترجمه حمیی عنایتب تهران:

خوارنمی.
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