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Abstract
in the field of interdisciplinary studies, several issues can be raised; Including what,
its importance and necessity, methodology and its implementation method. But in
addition to these issues, there is a more fundamental issue that has not been
addressed so far, and that is the visual and philosophical foundations governing
interdisciplinary studies. Philosophy plays a direct and indirect role in the sciences,
especially interdisciplinary sciences. Given that every school and philosophical
paradigm has a serious impact on interdisciplinary studies, can interdisciplinary
studies, especially in the field of Islamic humanities, be relied upon on the basis of
Sadra's philosophical foundations to gain the necessary attitude to conduct
interdisciplinary studies? The present article seeks to introduce the direct role of
philosophy in some interdisciplinary sciences by introducing analytical and
philosophical methods, while introducing interdisciplinary studies and its
differences with other study methods. Give. One of the findings of this paper is the
capability of Sadra's philosophical system as a theoretical framework to support
interdisciplinary studies in Islamic humanities.
Keywords: Interdisciplinary studies, Sadrian school, Humanity – Islamic sciences,
Philosophical Foundations.
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مبانی فلسفی مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی اسالمی
با تأکید بر مکتب صدرایی
علی اصغر هادوینیا ،*1رمضان علیتبار

2

 .1دانشیار گروه اقتصاد ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی ،قم ،ایران
 .2دانشیار گروه منطق فهم دین ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی ،قم ،ایران
(تاریخ دریافت1397/12/20 :؛ تاریخ پذیرش)1398/7/10 :

چكیده
در زمینۀ مطالعات میانرشتهای ،مسائل متعددی مای طرح دارند؛ از ممله چیستی ،اهمیت و ضارورت ،روششناسای و
روش امرایی ان .اما در کنار این مباحث ،مسئلۀ اصلی تری هست که تاکنون به ان پرداخته نشده و ان ،مباانی بینشای و
فلسفی حاکم بر مطالعات میانرشتهای است .فلسفه باهصاورت مساتقیم و غیرمساتقیم در علاوم ،باهویاژه داناشهاای
بینارشتهای نقش ایفا میکند .با تومه به اینکه هر مکتب و پاردایم فلسفی ،در مطالعات میانرشتهای تأثیر مدی دارد ،ایاا
در مطالعات بینارشتهای بهویژه در حوزۀ علوم انسانی اسالمی نیز با تکیه بر مبانی فلسفی صدرایی میتاوان نگارش الزم
را برای انجام دادن این مطالعات بهدست اورد؟ در مقالۀ حاضر در صددیم که با روش تحلیلی و فلسفی ،ضمن معرفای
مطالعات بینارشتهای و تفاوت ان با دیگر روش های مطالعااتی ،ابتادا باه نقاش مساتقیم فلسافه در برخای داناشهاای
بینارشتهای اشاره شود و در ادامه امتداد مبانی صدرایی را در مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی اسالمی نشان دهایم.
از یافتههای مقالۀ حاضر ،قابلیت نظام فلسفی صدرایی بهمثابۀ چارچوب نظری برای پشاتیبانی مطالعاات بینارشاتهای در
علوم انسانی اسالمی است.
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مقدمه
مطالعه ،تحقیق یا پژوهش را مایتاوان فعالیاتهاایی دانسات کاه بارای کشاا برخای از
ویژگیهای مهان حقیقی انجام میگیرد ،البته باهطاور مانظم کاه باه یاافتن مساائل معاین
میانجامد .بهعبارت دیگر تحقیق ،بررسی نظامیافته و کنترلشده پیرامون پدیدارهاسات کاه
بین انها روابط احتمالی ومود دارد (مصدق ،بیتا،

93 :1؛ کرلینجر،1374 ،

 .)31 :1هر

رشتۀ علمی ،مریانی از دانش و نوعی نظام نظری خاص را ایجاد میکند .ویژگیهاای ایان
نظام نظری با واژگان و گزاره های ادبی معین خواهد شد .به همین دلیل ،هر رشاتۀ علمای،
افزون بر موضوع خاص ،از نوعی ادبیات ویژه برخوردار است .این امر مومب میشود کاه
ارتباط ان با سایر رشتههای علمی کاهش یابد و کمکام همگرایای باین اندیشامندان ان باا
دانشمندان دیگر گسترههای دانش کمرنگ شود( .پورعزت.)210 :1387 ،
در اینجا باید به دلیل محدود کردن موضوع مقاله به علاوم انساانی اشااره شاود .علاوم انساانی،
علومی هستند که دربارۀ کنشهای انسان (اعم از فردی و امتماعی) و اثار و پیامادهای ان
بحث می کنند (پارسانیا .)611 :1390 ،بهعبارت دیگر ،علوم انسانی ،علومی محسوب میشوند که
انسان در انها از لحا حیات درونی و روابطش با دیگران بررسی میشود .این علوم (اعم از امتماعی و
غیرامتماعی) بهنحو روشمند ،عهدهدار توصیا ،تبیین ،پیشبینی و کنترل کانشهاای فارد و امتمااع
انسانی است .مهمترین ویژگی اینگونه مطالعات ،پیچیدگی ،چندومهی وچندتباری بودن موضاوعاتی
است که با تکیه به این روش مطالعاتی ،باید به بررسی انها پرداخته شود؛ زیرا انساان و کانشهاای
وی ،بهمثابۀ موضوع علوم انسانی بسیار پیچیده است؛ باهگوناهای کاه در میاان موماودات
مهان ،هیچ مومودی به اندازۀ وی نیازمند تفسیر و تبیین نیست (کاارل .)27 :1384 ،علاوم
انسانی از این لحا  ،تفاوتهای مدی با دیگر علوم و بهویژه علوم طبیعی دارد که در ادامه
به چند مورد ان اشاره خواهد شد:
الا) مستومو در علوم طبیعی بر اساس مقوالتی شکل میگیرد که بر محور علات و
معلول طبیعی و خارمی دور میزنند؛ لذا از پرسشهای توصیفی و تبیین طبیعی بهره گرفته
میشود .اما در علوم انسانی محدود شدن به چنین روابطی صحی ،نیست و باید به انگیزهها
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و نیتهای افراد بهمثابۀ عوامل درونی تومه شود .مهانبینی خاصای کاه رفتاارگران اتخااذ
میکنند به موضوعها ،معنا و مفهوم و در عینیت به انها هستی میبخشد (رایاان-7 :1373 ،
 27و لیتل 383-391 :1373 ،و سروش .)158 :1374 ،بهعباارت دیگار ،در علاوم طبیعای،
صرفاً روش تجربی و تبیین روابط علّی بین اماور طبیعای حااکم اسات؛ چارا کاه طبیعات
بهخاطر ومود مبر و ضرورت بر ان ،بهطور یکسان و ثابت عمل مایکناد و محقاق علاوم
طبیعی میتواند با این روش ،به کشا این نظم طبیعای و ثابات اقادام کناد؛ اماا در علاوم
انسانی با تومه به ماهیت خاص موضوع این علوم؛ یعنی رفتار ارادی و رواباط و نهادهاای
امتماعی ،رابطۀ علّی متفاوتی در ان محوریت دارد؛
ب) پژوهشگران علوم انسانی که کنش و افعال انسانی را مطالعه میکنند ،مایتوانناد از
طریق همدلی خود را بهمای انسانهایی قرار دهند که مورد مطالعۀ ایشاان اسات (بااربور،
221 :1374و رک :گلدمن)51 :1375 ،؛
) کنش انساانی (و مباادی ان) باهمثاباۀ موضاوع علاوم انساانی ،دارای مختصاات و
ویژگیهای مختلفی هستند که ان را از موضوع دیگر علوم باهویاژه علاوم طبیعای متماایز
میکند .این ویژگیها عبارتند از :اگاهانه بودن ،ارادی بودن ،هدفمند بودن ،معناادار باودن،
اعتباری بودن و امثال ان؛ بنابراین ،کنش انسانی ،امری پیچیده ،ذوابعاد و ذومراتب و به تبع
ان ،علوم انسانی و روششناسی ان نیز ،چندومهی و پیچیده خواهند بود.
با تومه به ویژگیهای فوق و تفاوتهای ان با دیگر علوم ،بهنظر میرسد علوم انسانی،
در تأثیرپذیری از اموزههای فلسفی و دینی ،از قابلیت بیشتری برخوردارند؛ زیرا اموزههاای
مزبور بهدنبال هدایت بشرند ،چنین هدایتی هم در افرادی که رفتارهای انها موضوع تحقیق
در علوم انسانی هستند ،مؤثر خواهد بود و هم در اندیشمندانی که بهدنبال تبیاین علمای از
رفتارهای انسان هستند .از اینرو میتوان پیشبینی کارد کاه تعاالیم دینای بارای تادوین و
گسترش علم دینی در گسترۀ علوم انسانی ،قابلیت بیشتری دارند .معیار اصلی دینای باودن
علم ،بهویژه علوم انسانی ،به امتدادهای دین و مهانبینی توحیدی در علم بر اساس غایات
نهایی دین است و معیار کلی را میتوان در عوامل و مؤلفاههاای مختلفای نشاان داد .ایان
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عوامل و مؤلفه ها عبارتند از :دینی بودن موضوع ،محمول ،عالِم ،معلوم ،روش ،ابزار ،منباع،
فایده و کاربرد ،هدف و غایت ،مبانی ،پیشفرضها ،پیشانگارهها ،زماان ،مکاان ،مغرافیاا،
فرهنگ ،تمدن و امثال ان (رک :علیتباار .)130 - 113 :1394 ،ایان عوامال و مؤلفاههاای
یادشده را میتوان در علوم انسانی اسالمی با ابتنای بر مباانی فلسافی مالصادرا و باهویاژه
نظریۀ تشکیک ومود تبیین کرد و بر این اساس ،دینای باودن علاوم را اماری ذومراتاب و
تشکیکی دانست.
رویکرد بینارشته ای پیشینۀ طوالنی ندارد؛ حتی شاید تولد علوم انسانی مدرن را بهویاژه
علوم انسانی پساپوزیتیویسم را منشأ دانشهای بینارشتهای دانست .توضای ،اینکاه رویکارد
مطالعات مزیرهای و تکرشتهای ،سابقه و پیشینهای به قدمت تفکر کهن دارد؛ از ایانرو در
دورههای گذشته اعم از دوران باستان ،قرون وسطی و حتی عصر روشنگری ،بیشتر رویکرد
تکرشتهای و تکروشی حاکم بوده اسات؛ اماا در دوران معاصار باه دلیال عادم تناساب
رویکردهای حصرگرایانه با اقتضائات و نیازهاای مدیاد ،ضارورت مطالعاات بینارشاتهای
احساس شد .بهعبارت دیگر ،با ظهور و گسترش تفکر سیستمی از زیستشناسی و سرایت
ان به حوزۀ علوم انسانی ،منشأ دانشهای بینارشتهای و احساس ضرورت رویکارد تلفیقای
به اموزش و پژوهش شده است.
در زمینۀ مطالعات میانرشتهای کتاب ها و مقااالت بسایاری باه زباان التاین و فارسای
نگاشته شدهاند .کمتر مقاله و کتابی را میتوان در نظر گرفت که به مبانی فلسفی ان پرداخته
باشد ،بهویژه انکه خود را به علوم انسانی محدود کند .در بین منابعی که مایتاوان در ایان
زمینه به انها مرامعه کرد ،این مقاالت را میتوان نام برد:
 حاتمی ،محمد رضا ،ماهیت رویکرد میانرشته ای در حوزۀ علوم انسانی با تأکیاد باراندیشههای هابرماس؛
 محمود نیا ،علیرضا ،رویکرد فرارشتهای ادگار مورن و مبانی فلسفی اندیشۀ وی؛ میرزا محمدی ،محمد حسن ،بررسی مبانی فلسفی برنامههای درسی میانرشاتهای دراموزش عالی " دیدگاه اشکال دانش" در نزد فیلسوفان تحلیلی؛
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کریمی،مجتب ایپااور ،تبیااین مفروضااات هسااتیشناساای رئالیساام انتقااادی باسااکار وداللتهای ان بر پژوهش میانرشتهای؛
توانا ،محمد علی ،نظریۀ انتقادی یورگن هابرماس :نمونهای از تفکار میاانرشاتهای درعصر حاضر.
در زمینۀ اسالمی نیز میتوان به تالشهایی مانند مقاالت ذیل اشاره کرد:
شجاعی ،حسن ،الزامات کالمی پژوهش میانرشاته ای در قاران باا تکیاه بار ساطوحمعرفتشناسی ،اصطالحشناسی و روششناسی؛
 درزی ،قاسم ،گونهشناسی مطالعات میانرشتهای در قران کریم.چنانکه مشاهده می شود ،در موارد یادشده ،منبع خاصی ومود ندارد کاه باه پرساش و
فرضیۀ مورد نظر این مقاله بهطور مستقیم پرداخته باشند .البتاه در انتهاای گفتاار دوازدهام
کتاب «روششناسی مطالعات دینی» (فرامرز قراملکی )313-289 :1380،تالش شده اسات
که حکمت صدرایی بهعنوان نمونهای از مطالعات میانرشتهای در فرهناگ اساالمی مطارح
شود .این در حالی است که این مقاله تالش دارد از مهمترین مبانی صدرایی استفاده و انهاا
را بهگونهای مطرح کند که قابلیت پشتیبانی فلسفی از مطالعات میانرشتهای را داشته باشاد.
به اینترتیب میتوان گفت که مقالۀ پیشرو بهلحا پرسش و فرضیهای که مطرح مایکناد،
در صورت موفقیت ،از یک نواوری برخوردار است؛ چون در صادد تبیاین مباانی فلسافی
روش مطالعاتی بینرشتهای در علوم انسانی اسالمی با رویکرد حکمت صدرایی اسات .باا
تکیه بر این نظام فلسفی که میگوید باین قاران ،عرفاان و برهاان مادایی وماود ندارناد
(حسنزاده املی 15 :1370 ،و  ،)39می توان روش مطالعاتی را پشتیبانی کرد که با تکیه بار
منابع معرفتی وحی ،شهود (که شامل تجربه نیز می شاود) و عقال ،باه مطالعاۀ کانشهاا و
رفتارهای پیچیدۀ انسانی پرداخت .در ادامه ،ضامن بیاان چیساتی مطالعاات بینارشاتهای و
تفاوت ان با دیگر روشهای مطالعاتی ،به قابلیتهاای نظاام فلسافۀ صادرایی در تبیاین و
پشتیبانی مطالعات میانرشتهای با تکیه بر نظریاههاای مختلاا ان ،نظیار تشاکیک وماود،
مسئلۀ عرض و موهر ،رابطۀ نفس و قوای ان خواهیم پرداخت.
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الف) معرفی مطالعات میانرشتهای
در معرفی مطالعات بینارشتهای ،میتوان به رئوس ثمانیه (کلیات هشاتگانه) نظیار چیساتی،
موضوع ،هدف ،فایده ،روش و امثال ان اشاره کرد؛ اما با تومه به محدودیت حجم مقالاه و
لزوم پرهیز از مباحث زائاد ،تنهاا باه چیساتی مطالعاۀ بینارشاتهای و تفااوت ان باا دیگار
روشهای مطالعاتی خواهیم پرداخت:
 .1چیستی مطالعات میانرشتهای و جایگاه آن

میان رشته ای ( ،)Interdisciplinaryفرایند ارتباط ،تعامل و تلفیق و بهره وری دانش ،مفااهیم،
روش ها ،تجارب و تخصص های دو یا چند رشتۀ علمی ،باه منظاور دساتیابی باه شاناخت
مامع ،فهم پویا و تحلیل علمی مسائل ،موضوعات و پدیده های واقعی است که در شارایط
پیچیده ،متغیر و پیشبینیناپذیر حادث میشوند( .خورسندی طاسکوه.)101 :1387 ،
در فرایند پاسخگویی به سؤال ،حل یک مسئله یا تومه به یاک موضاوع ،شااید انقادر
وسیع یا پیچیده باشد که نتوان با یک رشاتۀ علمای خااص باه ان پرداخات و در ان بایاد
نگرشهای مختلا چندین رشته و روشهای انها همراهی کنند تا شناخت و درک عمیقتر
و دقیقتری از موضوع مورد بحث فراهم شود.
 )Repko, A. Integrating interdisciplinarity, Issues in Integrative Studies 25, 2007, 1)31.

به بیان دیگر رویکردهای بینارشتهای فرایندی برای پاسخ به یک سؤال ،حل یک مسائله
یا پرداختن به موضوعی است که بهدلیل پیچیدگی یا گستردگی ان ،نمیتوان با یاک رشاتۀ
تخصصی ،باهطاور دقیاق ،باه مطالعاۀ ان پرداخات .از تعریااهاایی کاه بارای مطالعاات
میان رشته ای مطرح شد ،میتوان استنباط کرد که ماهیت ایان گوناه مطالعاات از دو ویژگای
اصلی تشکیل شده است .1 :چندبعادی ،چنادومهی و پیچیادگی موضاوع؛  .2وحادت و
همگرایی؛ از اینرو شرط الزم برای مطالعات میانرشتهای ،برخورداری از اطالعات وسیعی
است که در چند رشتۀ مطالعاتی ومود دارد .از انجا که بسیار بعید بهنظر میرسد کاه یاک
نفر بتواند در تمامی این رشتهها ذوفنون باشد ،مناسب است اینگونه مطالعاات باهصاورت
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گروهی انجام گیرند .اما باید تومه داشت که برای تحقق مطالعات میانرشتهای شرط کاافی
نیز ومود دارد .شرط کافی این است که باید به روش منطقی دربارۀ بارور کردن اطالعاات
مختلا دسترسی پیدا کرد .در واقع شرط الزم باید توسط اعضای گروه (که الاقال در یاک
رشته دارای تخصص هستند) تحقق یابد .این در حالی است که شارط کاافی بایاد توساط
رهبر گروه تأمین شود که دستکم در دو یا سه رشته تخصص داشته و در دیگر رشاته هاا از
اطالعات نسبی برخوردار است؛
 .2تفاوت مطالعات میانرشتهای با دیگر روشهای مطالعاتی

در علم کالسیک و تکرشتهای ،اغلب از یک روش و منطق خااص پیاروی مایشاود؛ اماا
دانشهای تلفیقی و بینارشتهای چناین نیساتند؛ زیارا موضاوعات و مساائل ان متشاکل از
چندین رشتهاند که به مناسبتی کنار هم قرار گرفتهاند و بهمثابۀ یک رشته درامدهاند؛ لاذا از
یک سو ،اقتضای منابع مختلا دارد و از ساوی دیگار ،نیازمناد روشهاای متعادد اسات.
بهعباارت دیگار ،روشهاای مطالعااتی را مایتاوان باه دو دساتۀ اصالی تقسایم کارد.1 :
حصرگرایی ()exculsionism؛  .2کثرتگرایی ( .)pluralismحصرگرایی ناشی از مزمگرایی
و دگماتیسم است و در ان نوعی گزینش صورت میگیرد؛ گزینش منبه یا ضلع خاصای از
پدیدار که مستلزم غفلت از اضالع دیگر خواهد شد .مهمترین اسیب حصرگرایی ،خطاایی
ناشی از تحویلگرایی ( )Reductionاست ،یعنی بازگرداندن یک پدیدار به امری کاه فروتار
از ان باشد و گزینش ومهی از ان و قلمداد کردن ان بهمای ذات و حقیقت ان.
اما کثرتگرایی به صورتهای گوناگونی امکان تحقق دارد که در اینجا به برخی از انها
اشاره میشود:
 .1چندرشتهای )Multidisciplinary( :در این روش مطالعااتی ،چناد رشاته در ماوازات
یکدیگر به یک موضوع تومه میکنند ،ولی هر یکیک منبه یا یک ضلع را بررسی میکنند
و با یکدیگر اشتراکی ندارند.
اگر موضوع  Xباشد ،رشتۀ  Aبه منبۀ اول یا ضلع اول تومه دارد و گزارههای ذیال را
تولید میکند:
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x11 , x12 , x13 , x14 , x15 ,…, x1i

=A

رشتۀ  Bنیز به منبۀ دوم یا ضلع دوم تومه دارد و گزارههای ذیل را در نظر میگیرد:
x12 , x22 , x32 , x42 , x52 ,… , xi2

=B

اما اشتراک انها تهی است∅=A ∩ B :
این در حالی است که در واقع بین این دو منبه ارتباط ومود دارد ،یعنی:
xi2
نمودار ذیل رابطۀ بین این دو رشته را در این روش مطالعاتی نشان میدهد:

B

x1i

A

 .2روش مطالعات میانرشتهای ( :)Interdisciplinaryدر این حالات هماانگوناه کاه در
تعریا ان خواهد امد ،اگرچه دو رشته به دو منبه یاا دو ضالع مختلاا از یاک موضاوع
میپردازند ،دارای اشتراکاتی هستند .به همین خاطر:
∅≠ A ∩ B

در اینجااا بایااد بااه تفاااوت دو روش مطالعاااتی بینارشااتهای ( )Cross-disciplinaryو
میانرشتهای ( )inter-disciplinaryاشاره شود .بینارشاتهای بار دو ومهای باودن ارتباطاات
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علمی ،اما میانرشتهای بر چند ومهی بودن ان داللت دارد .در بینارشتگی ،رشتههای علمای
و محققان ان تا اندازهای با التزام به قواعد و اصول درونرشتهای خود و «حفاظ اساتقالل»
ارتباطات علمی را برقرار میکنند .این در حالی اسات کاه فعالیات میاانرشاتهای مساتلزم
کمرنگ شدن استقالل و توافق و تفاهم بیشتر بین رشتهها خواهد بود؛
 .3روش مطالعاتی میانرشتهای سراسری ( :)Transdisciplinaryدر این حالت نیز مانند حالت قبل،
بین دو رشته اشتراکهایی ومود دارد ،اما اشتراکهای انها بهمراتب زیادتر است .بنابراین:
)( A ∩ B)( Inter) < ( A ∩ B)( Trance

 .4روش مطالعاتی فرارشاتهای ( :)Metadisciplinaryدر ایان روش در رشاتههاایی کاه
مشارکت میکنند ،مهانبینای واحادی حاکمیات دارد Werth , Alexander , 2003: 36( .و
 .)Collen , Arne, 2oo2: 285این امر سبب میشود که پیشبینی انها از اینده یکسان شاود.
میدانیم که هر علمی عالوه بر تبیین واقعیتهای کنونی ،در صدد پیشبینی وقایع اینده هام
هست .به دلیل همین هدف دوم است که گاهی مساائل و موضاوعات مدیادی را مطارح
میکند .در روش مطالعاتی فرارشتهای اشتراکهای دو رشته بهگونهای افزوده میشود که در
پیشبینیهایی که نسبت به اینده دارند نیز مشترک خواهند بود .اگر پیشبینایهاای Aرا باه
’ Aو پیشبینیهای Bبه ’ Bنشان دهیم ،خاواهیم داشات A’ ∩ B’ ≠∅ :البتاه در اینجاا باا
تومه به درمۀ درهمتنیدگی دو رشته دو حالت تصورشدنی است :الا : A’ ≠ B’ :در ایان
حالت دو رشته در پیشبینیهایی که دارند ،اختالفهایی نیز دارند؛
ب) ’ B’=Aدر این حالت دو رشته بهقدری درهمتنیده شدهاند که در پیشبینایهایشاان
نسبت به اینده با یکدیگر همسان هستند .شایان ذکر است که مسیر دیگری که معماوالً هار
علمی میپیماید ،صدور توصیه هایی است که با تومه به عمل به ان بتوان واقعیت کنونی را
به واقعیت (مطلوب) اینده نزدیک کرد .بنابراین در این حالت دو رشته به دلیل اشاتراک در
تبیینهایی که از واقعیت دارند و نیز اشتراکی که از پیشبینی نسبت به اینده خواهند داشت،
در توصیههایی که صادر میکنند نیز مشترک میشوند.
در اینجا بهراحتی میتوان چهار روش مطالعاتی که مطرح شد را از مهت درمۀ پیچیادگی

  498فلسفه دین ،دورة  ،17شمارة  ،3پاییز 1399

مقایسه کرد .اگر درمۀ پیچیدگی را در تکرشتهای ( )Monodisciplinaryیا حصارگرایی ،صافر
در نظاار بگیااریم ،درمااۀ پیچیاادگی در چندرشااتهای ( )Multidisciplinaryبراباار بااا یااک و در
میانرشتهای ( )Interdisciplinaryبرابر با دو و در میانرشاتهای سراساری ()Transdisciplinary
برابر با سه ،و در فرارشتهای ( )Metadisciplinaryبرابر با چهار خواهد بود؛
ب) قابلیت نظام فلسفی صدرایی برای پشـتیبانی مطالعـات بینارشـتهای در علـوم
انسانی اسالمی
علوم پیوندی ناگسستنی با فلسفه و به ویژه فلسفۀ مطلق و هستیشناسی دارند؛ زیرا از منظر
علمشناسی صحی« ،علم زیرمجموعۀ فلسفۀ علم است که فلسفۀ مضاف شمرده مایشاود و
فلسفۀ مضاف خود زیرمجموعۀ فلسفۀ مطلق است ،انگاه مایگاه علم در منظومۀ معرفات و
ربط و پیوند ان با هستیشناسی الهی و ارزش های زندگی معلوم میشاود» (جوادی ملیو
 .)128 :1386بنابراین فلسفۀ مطلق از لحا موضوع و مایگاه نسبت به سایر علوم ،تفااوت
عمده دارد و ان اینکه موضوع فلسفه ،ومود مطلق و موضوع سایر علوم ،امر مزیی اسات؛
از اینرو فلسفه ،هدایت همۀ علوم را بر عهده دارد .همۀ علوم ،باهلحاا موضاوعشناسای،
روششناسی و دیگر مبادی (اصول موضوعه و پیشفرضها) از فلسفۀ مضاف و فلسفههای
مضاف نیز در این زمینه ،از فلسفۀ مطلق تغذیه میکنند .این مسئله درباارۀ علاوم انساانی و
بهویژه علوم بینارشتهای نیز صادق است.
فلسفه بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در داناشهاای بینارشاتهای نقاش ایفاا مایکناد .از
دانشهایی که فلسفه بهصورت مستقیم در ان حضور دارد و نقشافرین است ،علاوم شاناختی
هستند که از نمونههای بارز مطالعات میانرشتهای محسوب مایشاوند

(Frodeman , Robert ,

) .2010: 236این علوم حاصال ترکیاب یافتاههاای شاش رشاتۀ مهام :فلسافه (،)Philosophy
زبانشناسی ( ،)Linguisticsروانشناسی ( ،)psychologyانسانشناسای ( ،)Anthropologyهاوش
مصنوعی ( )artificial intelligenceو عصبشناسی( )Neuroscienceهساتند .رواباط باین ایان
رشتهها برای دستیابی به علوم شناختی در نمودار زیر ترسیم شده است:
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عالوه بر انچه دربارۀ همۀ مطالعات میانرشتهای مطرح شد که میتوان باا تکیاه بار مباانی
فلسفی صداریی ،انها را پشتیبانی و تبیین کرد ،در مورد علوم شناختی همانگوناه کاه مشااهده
میشود ،یکی از شش رأس این علوم را فلسفه و مورد دیگر را انسانشناسی تشکیل مایدهاد.
بهعبارت دیگر ،فلسفه و بهویژه فلسفۀ ذهن ،نهتنها در پایهریزی علوم شناختی نقش دارد ،بلکاه
بهعنوان یک مزء اصلی تشکیلدهندۀ علوم شناختی ،با سایر علوم تشاکیلدهنادۀ ایان حاوزه،
رابطۀ متقابل و پویایی برقارار مایکناد و انتظاار مایرود کاه مباانی فلسافی صادرایی و نیاز
انسانشناسی خاصی که این مکتب فکری دارد ،تأثیر متناسبی بر اینگونه علوم بگذارد.
نمونۀ دیگر از مطالعات میانرشتهای دانش «ایندهپژوهی» است که فلسفه در ان حضاور
مستقیم و تأثیر مدی دارد .ایندهپژوهی ( )Futures studiesشاخهای از علم و فناوری است
که با کشا اینده و شکل بخشیدن به دنیای مطلوب فردا سروکار دارد .این رشته تصاویری
از اینده ایجاد می کند که بتوان با تکیه بر انها ،در زمان حال به شاکل کارامادتری تصامیم
گیری کرد .این تصاویر در سه گروه دستهبنادی مایشاوند :اینادههاای ممکان (

possible

 ،)futuresایندههای محتمل ( )probable futuresو اینده مطلوب ( .)desirable futuresایان
دانش بهعنوان یک شاخه از علم امکان طرح دارد؛ زیرا دارای مبانی معرفتی و نظاری دقیاق
و روششناسی علمی بوده و در دانشگاههای پیشرفتۀ دنیا باهعناوان یاک رشاتۀ تحصایلی،
اموزش داده میشود .نمودار ذیل مشارکت رشتههای گوناگون مانند :فلسفه ،علوم سیاسای،
تاریخ ،روابط بینالملل ،ادبیات ،اقتصاد ،روانشناسی ،علوم امتمااعی ... ،را در شاکلگیاری
علم ایندهپژوهی نشان میدهد:
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فلسفه ،افزون بر اینکه بهعنوان مزء اصلی علوم شناختی و ایندهپژوهی مطارح اسات و
نقش مستقیم در این علوم خواهد داشت 1،بهمثابۀ روح حاکم و باهصاورت غیرمساتقیم در
سایر علوم ،بهویژه علوم انسانی نیز حضوری مدی دارد .در ادامه ،امتداد برخی نظریههاای
فلسفۀ صدرایی را در تبیین عناصر مطالعات بینارشتهای نشان خواهیم داد:
 .1امتداد نظریۀ «تشكیک وجود» در مطالعات بینارشتهای

با تومه به چیستی مطالعات بینارشتهای و ویژگیهای ان (چندبعدی ،چنادومهی و پیچیادگی
موضوع در عین وحدت و همگرایی) میتوان گفت کاه شارط الزم بارای چناین حاوزههاای
معرفتی ،برخورداری از اطالعات در چند رشتۀ مطالعاتی است که از عهدۀ یاک فارد خاار و
مستلزم پژوهشهای گروهی است؛ اما در عینحال ،برای تحقق مطالعات میاانرشاتهای شارط
کافی نیز ومود دارد و ان اینکه باید به روش منطقی دربارۀ باارور کاردن اطالعاات مختلاا،
دسترسی پیدا کرد .در واقع شرط الزم باید توساط اعضاای گاروه کاه دساتکم در یاک رشاته
تخصص دارند ،تحقق یابد و شرط کافی باید توسط رهبر گروه تأمین شود که دستکم در دو یا
سه رشته متخصص و در دیگر رشتهها از اطالعات نسبی برخوردار اسات .ایان منطاق (شارط
الزم و کافی) در مطالعات بینارشتهای را میتوان با ابتنای بر نظریۀ تشکیک ومود تبیین کرد.
توضی ،اینکه یکی از نظریه های مهم در فلسفۀ مالصدرا ،نظریۀ تشکیک وماود اسات.
 .1بررسی نقشهای مستقیم و غیرمستقیم فلسفه در علوم شناختی و ایندهپژوهی نیازمند پژوهش مستقلی است که
در اینجا به همین میزان اکتفا خواهد شد.
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در فلسفه ،تشکیک در برابر تواطی مطرح میشود و مراد این است که یک مفهوم بهصورت
غیرمساوی بر مصادیقش حمل میشود ،البته لفظ مشترک است؛ مانند حمل مفهوم ناور بار
مصادیقش که اگرچه همۀ ان مصادیق نور هستند؛ در مصداقیت انهاا بارای ناور ،شادت و
ضعا ومود دارد .برخی نور ضعیفند ،مانند شمع و برخی نیز شدیدند ،مانند نور خورشید.
از انجا که چگونگی حمل انها ،انسان را به شک میاندازد ،به ایانگوناه مفااهیم ،مشاکک
گفته میشود .منشأ این تردید به ان بازمیگردد که از سویی در اینجا نوعی اشتراک و اتحاد
در معنا و از سوی دیگر ،اختالف در حقیقتِ مصادیق مشاهده میشود که بر کثرت حقیقت
انها داللت دارد؛ اکنون این پرسش مطرح است که ایا اینها وحدت دارند یا کثرت (موادی
املی .)257 :1386 ،در این زمینه چند نظر عمده طرح شاده (مصاباح یازدی،1382 ،

:1

 )359که یکی از مهمترین انها ،دیدگاه مالصدرای شیرازی است.
بر اساس این دیدگاه ،حقایق عین ومود ،هم وحادت و اشاتراک باا هام دارناد و هام
اختالف و تمایز .اما این اشتراک و تمایز به نحو «وحدت در عین کثرت» است (طباطباایی،
 .)24 :1422بر اساس این نظر بین مصادیق ومود ،مهت وحدتی هست که این کثارت باه
ان رموع میکند ،بدون انکه بهواسطۀ این رموع ،ان مهت کثرت از میان برود .مابهاالمتیاز
و مابهاالشتراک انها ،بهگونهای نیستند که مومب ترکیب در ذات ومود عینی بشود یا ان را
تحلیلپذیر به معنای منس و فصل بکند ،بلکه بازگشات انهاا باه شادت و ضاعا اسات.
(مصباح یزدی،1382 ،

.)362 :1

میتوان گفت که پس از اصالت ومود ،مسئلۀ «وحدت در عین کثرت و کثرت در عاین
وحدت» از مهمترین مسائل فلسفه محسوب میشود .اگر ماهیات باه عناوان اماور عینای و
واقعی در نظر گرفته شود ،دیگر مای این پرسش نیست؛ زیرا انچاه باه عناوان ماهیاات در
ذهن متصور خواهد بود ،متکثر است و فرض میشود کاه واقعیات عینای را ،هماین اماور
متکثره و متباینه تشکیل میدهند .مشکل زمانی بروز میکند که ومود ،امری عینی و اصایل
و ماهیات ،اعتبارات ذهن لحا شوند .از انجا که ومود از مفهوم واحدی برخوردار اسات،
باید دید چگونه امر واحد من ممیع الجهات منشأ انتزاع ماهیات کثیرۀ متباینه شده است.
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مطابق دیدگاه صدرالمتألهین ،ومود دارای درمات و مراتب مختلفاه اسات و ماهیاات
متکثره از مراتب و درمات ومود انتزاع میشود .بنابراین ،وماود واحاد محاض نیسات و
«ومودات» مطرح است ،زیرا هر مرتبه ای ،دارای ومود مداگانه ای اسات .اماا ایاا ایان باا
بساطت ومود منافات ندارد؟ خیر ،زیارا ایان وماودات ،متبایناات نیساتند ،بلکاه مراتاب
حقیقت واحدند و ومه مشترک و مالک وحدت دارند ،لکن داشتن ومه مشاترک و ماالک
وحدت ،هرچند مستلزم داشتن ومه امتیاز و مالک کثرت است ،مستلزم این نیست که ومه
امتیاز مغایر ومه اشتراک باشد ،به همین خاطر با بساطت ومود که اماری مسالّم و قطعای
است ،منافات ندارد .بهعبارت دیگر ،مابهاالشتراک از سنخ مااباهاالمتیااز اسات و اخاتالف
ومودات از یکدیگر به شدت و ضعا و کمال و نقص است (مطهری،1377 ،

.)514 :6

یکی دیگر از مفاهیمی که ما را در تبیین عناصر اصلی ماهیت مطالعات میانرشاتهای باا
تکیه بر نظریۀ تشکیک ومود مالصدرا کمک مایکناد ،تسااوق وحادت باا وماود اسات.
وحدت از مملۀ اموری محسوب میشود که مساوق با ومود است .کلمۀ «مساوق» ،از مادۀ
«سوق» و راندن معنا میدهد .دو چیز که با هم رانده شوند و همدوش یکدیگر باشند ،گفته
میشود که مساوق یکدیگرند (مطهری،1377 ،

 .)547 :5تساوق باه معناای هامسایاق و

همراه است و وقتی استفاده میشود که دو مفهوم ،هام از مهات مصاداق و هام باهلحاا
صدقشان یکسان باشند .به همین خاطر مساوق ،اخص از «مساوی» است ،زیارا در تسااوی
فقط باید مهت مصداق یکسان باشند .بنابراین ،شاید دو مفهوم مساوی باشند ،یعنای هماۀ
مصادیقشان مشترک باشند ،اما مساوق نباشند ،چون مهت و حیثیت صدقشان یکی نباشاد.
برای نمونه خورشید ،مصداق مفهوم گرمکننده و روشنکننده بوده ،اما مهات صادق در ان
تفاوت دارد .از ان مهت که روشانکنناده اسات ،گارم کنناده نیسات و از ان مهات کاه
گرمکننده است ،روشنکننده نیست .بنابراین مفهوم روشنکنندگی و گارمکننادگی تسااوق
ندارند .انسان نیز از ان مهت که رونده است ،ضاحک نیست و از ان مهات کاه ضااحک
است ،رونده نیست؛ اگر چه هم رونده است و هم ضاحک .این در حالی است که باین دو
مفهوم ومود و وحدت ،میتوان گفت که دو مفهوم متفاوتناد؛ زیارا یکای حااکی از اصال

مبانی فلسفی مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی اسالمی با تأکید بر مکتب صدرایی 503 

تحقق شیء و دیگری بیانگر عدم انقسام ان است ،اما این دو مفهوم نهتنها مساوی هساتند،
یعنی مصادیقشان یکی است ،بلکه مساوق هستند ،یعنی حیثیت صدقشان نیز یکای خواهاد
بود (مطهری462 :7 ،1377 ،؛

 477 :7و

.)327 :13

از سوی دیگر «تشخص» و «ومود» نیز با یکدیگر مساوقت دارند ،هر ما وماود اسات
تشخص است و هر ما تشخص است ،ومود اسات (مطهاری،1377 ،

 547 :5و

:13

 .)333همچنین شیئیت و تشاخص از ان مهات کاه شایئیت و تشخصاند ،وماود هساتند
(مطهری،

 .)35 :9یعنی اصل تحقق و واقعیت شیء مصاداق بالاذات هماۀ ایان مفااهیم

است .در اینجا نیز ،تحقق و واقعیت شیء ،مصح ،وحدت ان و واحد بودن ان خواهد بود.
شیء از همان مهت که هست و تحقق دارد ،واحد و یکی است.
خالصه اینکه :ومود = شیئیت = تشخص = وحدت (عالمت تساوی به معناای تسااوق
است).
همان گونه که مطرح شد ،مهمترین ویژگی علوم انسانی بهمثابۀ دانشهاای بینارشاتهای،
پیچیدگی ،چندومهی و چندتباری بودن موضوعات است که با تکیه باه روش بینارشاتهای
الزم است به بررسی انها پرداخته شود .مایگاه بحاث از روش مطالعااتی میاانرشاتهای در
علوم انسانی به فلسفۀ مضاف به این علوم بازگشت میکند؛ زیارا یکای از مبااحثی کاه در
فلسفههای مضاف به ان پرداخته میشود ،مربوط به روششناسی و مبانی فلسافی ان اسات
و در نتیجه ،هر مطالعهای که در علوم انسانی صورت میگیرد ،باید پیرامون حیاات درونای
انسان و روابطش با دیگران باشد .مطاابق اصاالت وماود ،بایاد وماود چناین روابطای را
پذیرفت و مطابق مبنای «تساوق وحدت با ومود» ،میتوان همگرایی دانشهای بینارشتهای
را تبیین بود؛ زیرا مصادیق موضوع اصلی رشتههای علوم انسانی یکسان بوده و حتی ناوعی
همسانی به لحا منبۀ صدقشان نیز ومود دارد؛ لذا همین وحدت میتواند زمینۀ همگرایای
بین رشته های مختلا را فراهم کند .بهعبارت دیگر ،هنگامیکه میبینیم امری تحقاق یافتاه
است ،این تحقق و تشخص ،حاکی از نوعی وحدت خواهد بود .اناواع کانشهاا و رواباط
انسانی بهعنوان موضوع علوم انسانی ،منشأ رشتههاای مختلاا ان اسات کاه باه ظااهر باا
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تفاوتهای زیادی موامهاند ،اما با تومه به اینکه همگی در یک موضوع هستند ،باید نوعی
وحدت را انتظار داشت .همین وحدت زمینۀ فلسفی مناسابی بارای همگرایای رشاتههاای
مختلا در مشارکت مهت مطالعات میانرشتهای را بهومود میاورد.
بر اساس نظریۀ «تشکیک ومود» حقایق این روابط ،هم وحدت و اشتراک با هم دارناد
و هم اختالف و تمایز .به عبارت دیگر بین این روابط که هر رشتۀ علوم انسانی باه بررسای
گروه خاصی از ان میپردازد ،مهت وحدتی هست که کثرت و اختالف و تمایز باین انهاا
نیز به همین مهت وحدت رموع میکند .برای نمونه میتوان گفت که تمامی ایان رواباط
به دنبال سعادت انسان هستند ،اما فاصلۀ هر یک از این ها باا ایان هادف متفااوت اسات و
شدت و ضعا دارد .به این ترتیب شدت و ضعفی که در اینجا با تکیه بار نظریاۀ تشاکیک
صداریی مطرح میشود ،تأمینکنندۀ چندبعدی ،چندومهی و پیچیدگی روابط انسانی اسات
و وحدت برخاسته از این نظریه ،زمینۀ فلسفی نوعی همگرایای و وحادت را بارای علاوم
انسانی فاراهم مایاورد .مسائلۀ تشاکیک وماود ،در دینای باودن علاوم بینارشاتهای نیاز
تبیینشدنی است .همانگونه که ابتدای مقالاه گفتاه شاد ،معیاار اصالی دینای باودن علام،
امتدادهای دین و مهان بینی توحیدی در علم بر اساس غایت نهایی دین است و این معیاار
اصلی را میتوان در عوامل و مؤلفههای مختلفی نشان داد .این عوامل و مؤلفهها عبارتند از:
دینی بودن موضوع ،محمول ،عالِم ،معلاوم ،روش ،ابازار ،منباع ،فایاده و کااربرد ،هادف و
غایت ،مبانی ،پیشفرضها ،پیشانگارهها ،زمان ،مکان ،مغرافیا ،فرهنگ ،تمادن و امثاال ان
(رک :علیتبار .)130 - 113 :1394 ،این عوامل و مؤلفههای یادشده را مایتاوان در علاوم
انسانی اسالمی با ابتنای بر مبانی فلسفی مالصدرا بهویژه نظریه تشکیک ومود ،تبیین کرد و
بر این اساس ،دینی بودن علوم را امری ذومراتب و تشکیکی دانست .بنابراین ،حقیقت علم
دینی ،امری تشکیکی و ذومراتب است و در درمات گوناگونی تحقق ماییاباد .باهعباارت
دیگر ،اطالق وصا دینی به هر یک از این علوم ،مقول به تشکیک است .تشاکیکی باودن
وصا دینی در علم ،بهمعنای ترکیبی از دینی و سکوالر نیست؛ بلکه ناظر به قابلیت علم و
میزان انتظاری است که میتوان دربارۀ دینی بودن یک علم داشات؛ بارای مثاال بار اسااس
همین معیار ،تفاوت دینی بودن علم امار با دینی بودن روانشناسای ،تبیاینشادنی اسات .از
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علومی نظیر امار ،انتظار محتوای قدسی و ایمانی با منبع وحیاانی نیسات؛ در حاالیکاه در
علمی مثل روانشناسی ،علوم تربیتی و نظایر ان ،اوالً چنین قابلیتی ومود دارد؛ ثانیاً با تومه
به این قابلیت و اهداف و ویژگیهای ان ،توقع میرود بهلحاا مختلاا مباانی ،محتاوا و
اهداف ،دینی باشند .این نکته دربارۀ تمامی دانشهای بینارشتهای صادق است.
از دیگر نتایج این مبانی ،تأثیر ان در روششناسی مطالعات میانرشتهای است .در علوم
انسانی میانرشتهای بهدلیل ومود اشتراکهای بشر و ثبااتبخشای از ویژگایهاای انساانی
(نظیر فطرت و فطریات بهمثابۀ محور وحدت) میتوان از روش قیاسی (مادلی) نیاز بهاره
گرفت و در ماورد اعتبااراتی کاه منشاأ غیرفطاری داشاته و محاور کثراتناد؛ مثال عوامال
مغرافیایی ،محیط شغلی ،تحول علاوم و صانایع ،حتای غریازه تحاولخاواهی و غیاره ،از
روشهای نظیر مردمشناسی فرهنگای مهات درک و فهام از نزدیاک و همدالناه اساتفاده
میشود؛ چرا که این اعتبارات ناشی از خالقیت انسانها هستند و روشن است که برای فهم
انها ،مز از طریق درک از نزدیک و بررسی کاربرد این مفاهیم در متن زندگی روزمرۀ اناان
نمیتوان اقدام کرد و از اینرو ،کشا اعتبارات و قواعد ،بسان درگاهی است که محقاق را
به فضای معاانی برخای رفتارهاای انساانی و هماینطاور رواباط ،نهادهاا و سااختارهای
اعتبارشده ،وارد میکند و تازه بعد از این شناخت و فهم است که محقق علاوم انساانی ،در
اینگونه مسائل قادر به تبیین علّی خاص برای تدوین نظریههاای کلّای و فراگیار ،هرچناد
بهطور نسبی میشود( .رک :میرنصیری58 – 54 :1394 ،؛ علیتبار.)84 - 55 :1397 ،
 .2امتداد مسئله «جوهر و عرض» در مطالعات بینارشتهای

دربارۀ نوع رابطۀ میان موهر و عرض از نظر مالصدرا سه دیدگاه را میتاوان مطارح کارد
(مطهری:)94 :1371 ،
 .1رابطۀ علیت و معلولیت :مطابق اینگونه رابطه ،اعراض و دگرگونی در انهاا ،معلاول
طبیعت موهری اشیا هستند .به همین خاطر ،فاعل قریاب و بایواساطۀ تماامی تغییارات،
طبیعت شیء است (الشیرازی،1378 ،
بهطور کامل وضوح دارد؛

 64 :3ا  68و

 .)247 :4در ایان رابطاه دوئیات
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 .2رابطۀ حالیت و محلیت یا رابطۀ تابعیت و متبوعیت :برای تبیین ایان رابطاه بایاد در
نظر داشت که سه گونه عروض مطرح است:
الا) عروض مفهومی یا ذهنی :به معنای حمل چیزی بر چیزی در ذهن اسات؛ مانناد:
انسان مومود است؛
ب) عروض خارمی :مانند عروض علم بر انسان که در ابتدا باید انسانی وماود داشاته
باشد تا سپس علم بر ان عارض شود؛
) عروض تحلیلی :در ارتباط با مرتبۀ تحلیل عقلای اسات .باهعناوان نموناه ذهان در
تحلیل عقلی خویش ،کم را انتزاع و بر موهر عارض می کناد؛ ناه اینکاه در ظارف خاار
چنین عروضی ومود داشته باشد (مطهاری .)98 :1371 ،مالصادرا هماین رابطاۀ عاروض
تحلیلی را ،در مورد عروض حرکت بر مسم و زمان بر حرکت نیز قائل اسات (الشایرازی،
،1378

 61 :3ا 241و )245؛

 .3رابطۀ شأن و ذی شأن :در این دیدگاه بر وحادت شخصای وماود ماوهر و عارض
تأکید میشود ،به عبارت دیگر اعراض از شئونات و تجلیات ومود موهر و پرتویی از انند.
یعنی موهر تعیناتی به نام اعراض دارد (شیراز،

.)103 :3

بنابراین مالصدرا در دیدگاه سوم خود ،وحدت بین موهر و عارض را باه حاد اعلای
رسانده است و قائل به وحدت شخصی ومود موهر و عرض میشود .در هر چیزی یاک
ومود واحد بیشتر ومود ندارد که دارای دو مرتبه اسات :یکای مرتباۀ ذیشاأن کاه مرتباۀ
موهر محسوب میشود و دیگری مرتبۀ شأن که مرتبۀ عارض اسات .از ایانرو ،اعاراض،
شئون موهرند و شئون شیء ،ومودی غیر از ومود خود شیء ندارند.
دیدگاه صدرا دربارۀ رابطۀ موهر و عرض نیز ،شاید پشاتیبان مناسابی بارای تاأمین دو
عنصر اصلی ماهیت مطالعات میانرشتهای باشد .همانگونه که گفته شد ،در دیادگاه صادرا
دوگانگی ومودی موهر و عرض برداشته و اعراض از شئون موهر میشوند .از انجاا کاه
میتوان گفت هر یک از رشتههای مختلا علوم انسانی ،پیرامون گروهی از رواباط انساانی
است که برخاسته از یکی از اعراض ومودی انسان هستند ،با تکیه بر این دیدگاه مایتاوان
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گفت که همگی انها ،با ومود اینکه گوناگونند ،از شئونات ومودی یک مومود هستند ،باه
همین خاطر از نوعی وحدت برخوردار خواهند بود و این وحدت باهمثاباۀ ناخ تسابی ،در
ربط موضوعات متکثر و ذیل یک رشته ،تعریا خواهد شد و بار اسااس ان روششناسای
بینارشته ای نیز شکل خواهد گرفت .همان گوناه کاه در نظریاۀ تشاکیک وماود و مسائلۀ
وحدت و کثرت اشاره شاد ،مسائلۀ ماوهر و عارض نیاز قابلیات تاأثیر در روششناسای
مطالعات بینارشته ای را دارد .در موضوعات انسانی ،عناصری نظیر نفاس ،فطارت و عقال،
محورهای ثابت و وحدتبخش هستند و نقش موهر را ایفا میکنند و از این منظر میتوان
از روش قیاسی (مدلی) بهره گرفت و در کنار ان ،اعتباراتی قرار دارند که بهمثابۀ اعاراض،
هرچند منشأ غیرفطری دارند و محور کثراتند ،به دلیل اینکه همانند اعاراض از شائونات و
تجلیات ومود موهرند ،وحدت و یگانگی دارند و بر این اساس ،محقق علاوم انساانی در
تومیه اینگونه مسائل ،با ارماع متغیرات به ثابتات و کثرات به وحدت ،قادر به تبیین علّای
خاص و اقامۀ برهان خواهد بود؛ مثالً در مسئلۀ «شخصیت» و عوامال ماؤثر بار ان کاه در
دانشهای روانشناسی ،علوم تربیتی ،اخالق و مامعهشناسی از ان بحث میشود ،از عواملی
نظیر وراثت و محیط بهعنوان مؤلفههای اصلی شخصیت سخن میگویند ،اما در ایان میاان،
بر اساس اندیشۀ اسالمی و بهویژه نوصدرایی ،برخی فطرت را نیاز باه ایان عوامال اضاافه
میکنند (رک :مصباح)185 :1372 ،؛ با این بیان که اوالً فطرت در همۀ انسانها ومود دارد؛
ثانیاً تفاوت ان در افراد بهلحا قوله و استعداد مساوی است و باهلحاا فعلیات ،شادت و
ضعا دارد .بر اساس نظریۀ تشکیک ومود ،میتوان شادت و ضاعا فطارت را در افاراد
تبیین کرد؛ زیرا مهت اختالف ان در افراد دقیقاً به عامل وحدت و اشتراک برمیگردد ،لاذا
فطرت بهرغم ومود ان در همۀ افراد ،از عناصر شخصیت نیز بهشامار مایایاد( .تشاکیک
ومود  +تشکیک ومود فطرت  +نقش فطرت و فطریات در شخصیت بهمثاباۀ ماوهر +
سایر عوامل بهمثابۀ عرض).
 .3امتداد نفسشناسی بهویژه «رابطۀ نفس و قوای آن» در مطالعات بینارشتهای

حکمای مشاء معتقدند که هر کدام از قوای نفسانی ،ومود خاص خاود را دارناد و رابطاۀ
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نفس و قوایش ،همچون رابطۀ موهر و اعراض ان میماند (ابنساینا ،1404 ،فصال 27 :4؛
 ،1389فن یک ،تعلایم ،6

152 :1؛ داوودی .)314 :1378 ،اماا در نازد مالصادرا ،نفاس

همراه همۀ قوایش دارای ومود یگانهای است که مراتب گوناگونی دارد؛ به اینصورت کاه
هر یک از قوای نفس مربوط ،به یکی از مراتب ان اختصاص دارد.
قولۀ عاقله در باالترین مرتبۀ نفس ناطقه قرار دارد و در مرتبۀ پایینتر قولۀ خیال و ادراک
حسی در مراتب پایینتر است (مصاباح یازدی،1375 ،

)326 :1؛ بناابراین از هار مرتباۀ

نفس ،ماهیت خاصی انتزاع و با تومه به ان ،قولۀ خاصای مطارح مایشاود.پاس مادرِک و
محرک حقیقی ،هر ادراک یا حرکت مربوط به انسان ،نفس

است.

در اینصورت نفس ،عین قواست .هنگامیکه فعل ادراکی یا تحریکای باه یکای از قاوا
نسبت داده میشود ،در واقع این نسبت با نفس برقرار است .نه از این مهت که قاوا نقاش
واسطه و کارگزار را داشته و فاعل نهایی و اصلی نفس باشد؛ بلکه باین نفاس و قاوای ان،
هیچگونه تفکیک و دوگانگی ومود ندارد (الشیرازی،1378 ،

.)221 :8

بنابراین نفس مدرک حقیقی و اصیل بوده و قوای نفس ،ابزاری برای این ادراک هستند؛
البته ابزاری که ومود مستقلی ندارند ،بلکه یکی از مراتب نفسند .با تومه به اینکه نفس در
عین وحدت ،مامع همۀ قواست ،تکثر و تعدد این قوا در افعال گوناگون به مهت قبول اثر
از طبیعت خواهد بود ،اما همۀ انها بر محور واحدی یعنی نفس تمرکز مییابناد (شایرازی،
201 :1360؛  .)514 :1363در واقع رابطاهای کاه صادرالمتألهین باین نفاس و قاوا ترسایم
میکند ،شکلی از وحدت در عین کثرت است که این گونهبه ان تصری ،میکند:
«فالنّفس مع وحدتها تتضمّن جمیع القوی المدرک و المحرک ( »...الشّایرازی،1378 ،
.)149 :8
در اینجا مناسب است تبیین چنین تصاویری از نفاس و قاوایش را باا نظریاۀ حرکات
موهری صدرالمتألهین تکمیل کنیم .با ترکیب این دو نظریه میتوان گفت که هر نفسای در
سیر تکاملی که دارد ،از مراتب ضعیاتر به مراحل شدیدتر حرکت میکند .این حرکات در
موهر نفس صورت میپذیرد .قوای نفس حاصل پیمایش هر مرتبه از مراتب نفاس اسات.
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در واقع هر یک از این مراتب ،میتواند منشأ انتزاع قولۀ خاصی باشد .همانگونه که مشاهده
میشود ،چنین نگرشی فقط با تشکیک وماود و حرکات اشاتدادی ماوهری تبیاینشادنی
است .در صورتی که نفس ،ومود ثابتی فرض شود ،هرگاز چناین برداشاتی میسار نیسات.
بنابراین میتوان گفت که نظریۀ حرکت موهری نفس ،از مقدمات ضاروری اصال «الانفس
فی وحدت هاا کال القاوی» اسات و در تکمیال تبیاین اساتداللی ان نقاش مهمای دارد (
الشّیرازی،1378 ،

.)234 :8

با تکیه بر همین برداشت اسات کاه نازد مالصادرا ،عاوالم ساهگاناه (طبیعات ،مثاال،
مجردات) تنها در ظرف ومودی انسان گنجایشپذیرند و به همین خااطر از «کاون ماامع»
برخوردار هستند .انسان میتواند با حرکت موهری ،از همۀ عوالم و اکوان گذر و از مرحلۀ
ممادی به باالترین مرحلۀ تجرد دسترسی پیدا کند (الشّیرازی،1378 ،

 )196 - 185 :9و

نفس با حرکت موهری اشتدادی به استکمال موهری و تجرد مایرساد (الشایرازی،

:8

.)35 - 34
دیدگاه صدرایی دربارۀ نفس و قوای ان ،تکمیالکننادۀ پشاتیبانی ایان نظاام فکاری از
مطالعات میانرشتهای است .از مهتی میتوان گوناگونی رفتارهای انسان را که منشأ اصالی
تفاوت رشتههای علوم انسانی است ،به تمایز قوای انسان و ترکیب بین انهاا بازگرداناد .از
سوی دیگر همانگونه که مطرح شد ،در دیدگاه مالصدرا ،نفاس باا تماامی قاوای خاویش
دارای ومود واحد ذومراتبی است .بنابراین هر گونه تماایز باین قاوای انساانی ،باه ناوعی
وحدت بازگشت میکند .این امر مومب میشود که بتوان گفت تفااوت رشاته هاای علاوم
انسانی که برخاسته از تماایز باین قاوای انساانی اسات ،ماانع برقاراری ناوعی وحادت و
همگرایی نمیشود ،بلکه اگر بخواهد بررسای و مطالعاه کامال باشاد ،بایاد در ان باه ایان
وحدت نیز تومه شود و روش مطالعات بینرشتهای ،تأمینکنندۀ این مهم خواهد بود.
در صورتی که نظریۀ حرکت موهری مالصدرا در باب نفس نیاز در نظار گرفتاه شاود،
میتوان بهخوبی از مطالعات میانرشتهای پویا و دینامیک ،پشاتیبانی فلسافی کارد .هرگوناه
مطالعه ای از مهت لحا کردن زمان ،به دو گونۀ اصلی امرا شدنی است :مطالعات ایساتا و
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مطالعات پویا و دینامیک .در اولی نقش زمان (یا تغییر و تحول) در نظر گرفتاه نمایشاود،
این در حالی است که در دومی ،زمان به عنوان متغیاری اصالی لحاا مایشاود .در ماورد
مطالعات میان رشته ای پویا ،عالوه بر اینکه به نوعی همگرایی بین رشته ها توماه مایشاود،
تحول و تغییر این همگرایی طی زمان نیز بررسی خواهد شد.
خالصه و جمعبندی
در مقالۀ حاضر تالش شد که نقش مبانی فلسفی صدرایی در تبیین مطالعات میاانرشاتهای
نشان داده شود که حاصل ان به شرح ذیل ممعبندی میشود:
 هر رشتۀ علمی ،مریانی از دانش و نوعی نظام نظری خاص را ایجاد میکند .این امرمومب حصرگرایی میشود و ارتباط ان با سایر رشتههای علمیکاهش مییابد؛
 این در حالی اسات کاه کثارتگرایای در روشهاای دیگاری مانناد :چندرشاتهای،میانرشتهای ،میانرشتهای سراسری و فرارشتهای نیز امکان پیگیری دارد .این چهار روش را
میتوان از مهت درمۀ پیچیدگی مقایسه کرد؛
 مهمترین عناصار مطالعاات میاانرشاتهای عبارتناد از .1 :چندبعادی ،چنادومهی وپیچیدگی موضوع؛  .2همگرایی ،وحدت؛
 با تومه به پیچیدگی موضوع علوم انسانی یعنی رفتارهای انسان ،میتوان به ضرورتمطالعات میانرشتهای در این علوم اذعان کرد؛
 فلسفه بهمثابۀ مادر علوم ،بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در داناشهاای بینارشاتهای،نقش ایفا مایکناد .از داناشهاایی کاه فلسافه باهصاورت مساتقیم در ان حضاور دارد و
نقشافرین است ،علوم شناختی و ایندهپژوهی هستند؛
 فلسفه ،افزون بر اینکه مزء اصلی علوم شناختی و ایندهپژوهی اسات؛ باهمثاباۀ روححاکم و بهصورت غیرمستقیم در سایر علوم و بهویژه علوم انسانی نیز حضاور مادی دارد
که در مقاله سعی شد امتداد برخی مبانی صدرایی در علوم انسانی نشان داده شود؛
-از مهمترین مبانی حکمت صدرایی که در شکلگیری علوم انسانی اسالمی نقشافرین
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است ،تشکیک در ومود ،وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت ،تساوق وحادت
با ومود ،رابطۀ شأنیت بین موهر و عرض و وحدت خاص بین نفاس و قاوای ان اسات.
این مبانی میتواند تأمینکنندۀ دو عنصر اصلی ماهیت مطالعات میانرشتهای باشد؛
 در صورتیکه مفهوم تشکیک در رابطه با حیات درونی انسان و روابطش باا دیگارانمطرح شود ،بین این روابط که هار رشاتۀ علاوم انساانی باه بررسای گاروه خاصای از ان
می پردازد ،مهت وحدتی هست که کثرت و اختالف و تمایز بین انها نیز به هماین مهات
وحدت رموع میکند .خالصه اینکه از یافتههای مقالاۀ حاضاربرمیایاد کاه قابلیات نظاام
فلسفی صدرایی بهمثابۀ چارچوب نظاری بارای پشاتیبانی مطالعاات بینارشاتهای در علاوم
انسانی اسالمی و بهویژه روششناسی ان است.
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