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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. 
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ای در علوم انسانی اسالمی  رشته مبانی فلسفی مطالعات میان

 بر مکتب صدرایی دیتأکبا 

 

 2تبار ، رمضان علی*1نیا علی اصغر هادوی

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی، قم، ایران. دانشیار گروه اقتصاد، 1

 . دانشیار گروه منطق فهم دین، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی، قم، ایران2

 (10/7/1398: رشیپذ خی؛ تار20/12/1397: افتیدر خیتار) 

 چكیده

شناسای و   ای، مسائل متعددی مای طرح دارند؛ از ممله چیستی، اهمیت و ضارورت، روش  رشته در زمینۀ مطالعات میان

تری هست که تاکنون به ان پرداخته نشده و ان، مباانی بینشای و    ۀ اصلیمسئلامرایی ان. اما در کنار این مباحث،  روش

 یهاا  داناش  ژهیا و باه علاوم،   در میرمساتق یو غ میصاورت مساتق   فلسفه باه  ای است. رشته فلسفی حاکم بر مطالعات میان

ای تأثیر مدی دارد، ایاا   رشته با تومه به اینکه هر مکتب و پاردایم فلسفی، در مطالعات میان. کند یمایفا نقش  یا نارشتهیب

تاوان نگارش الزم    می با تکیه بر مبانی فلسفی صدرایی زیندر حوزۀ علوم انسانی اسالمی  ژهیو به یا رشتهانیمطالعات بدر 

اورد؟ در مقالۀ حاضر در صددیم که با روش تحلیلی و فلسفی، ضمن معرفای   دست بهرا برای انجام دادن این مطالعات 

هاای   های مطالعااتی، ابتادا باه نقاش مساتقیم فلسافه در برخای داناش         ای و تفاوت ان با دیگر روش مطالعات بینارشته

ای در علوم انسانی اسالمی نشان دهایم.   رشته متداد مبانی صدرایی را در مطالعات میانای اشاره شود و در ادامه ا بینارشته

در  یا رشاته انیمطالعاات ب  یبانیپشات  یبراۀ چارچوب نظری مثاب به های مقالۀ حاضر، قابلیت نظام فلسفی صدرایی از یافته

 .  اسالمی است یعلوم انسان

   واژگان کلیدی

  .ای، مکتب صدرایی رشته اسالمی، مبانی فلسفی، مطالعات میان –علوم انسانی 
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 مقدمه

هاایی دانسات کاه بارای کشاا برخای از        تاوان فعالیات   مطالعه، تحقیق یا پژوهش را مای 

مانظم کاه باه یاافتن مساائل معاین        طاور  باه گیرد، البته  حقیقی انجام می مهانهای  ویژگی

کاه   سات پیرامون پدیدارها شده کنترلیافته و  عبارت دیگر تحقیق، بررسی نظام انجامد. به می

(. هر 31: 1،   1374؛ کرلینجر، 93: 1تا،    بین انها روابط احتمالی ومود دارد )مصدق، بی

هاای ایان    کند. ویژگی رشتۀ علمی، مریانی از دانش و نوعی نظام نظری خاص را ایجاد می

های ادبی معین خواهد شد. به همین دلیل، هر رشاتۀ علمای،    رهنظام نظری با واژگان و گزا

شود کاه   ی ادبیات ویژه برخوردار است. این امر مومب مینوعافزون بر موضوع خاص، از 

همگرایای باین اندیشامندان ان باا      کام  کمیابد و  کاهش یعلمهای  ارتباط ان با سایر رشته

 (.210: 1387  عزت،های دانش کمرنگ شود. )پور دانشمندان دیگر گستره

 ی،علاوم انساان  در اینجا باید به دلیل محدود کردن موضوع مقاله به علاوم انساانی اشااره شاود.     

ان  یامادها یو اثار و پ )اعم از فردی و امتماعی( انسان های کنش ۀدربارعلومی هستند که 

که  شوند وب میمحس  یعلوم ،یعلوم انسانعبارت دیگر،  به(. 611: 1390کنند )پارسانیا،  یبحث م

)اعم از امتماعی و  علوماین . شود یم یبررس گرانیبا د شو روابط یدرون اتیانسان در انها از لحا  ح

 امتمااع  و فارد  یهاا  کانش  کنترل و ینیب شیپ ن،ییتب ا،یتوص دار عهده ،روشمندنحو  غیرامتماعی( به

 یبودن موضاوعات  یوچندتبار یچندومه ،یدگیچیمطالعات، پ گونه نیا یژگیو نیتر مهم .است یانسان

هاای   ؛ زیرا انساان و کانش  انها پرداخته شود یبه بررس ی، بایدروش مطالعات نیبه ا هیاست که با تک

موماودات   انیا در می کاه  ا گوناه  باه ۀ موضوع علوم انسانی بسیار پیچیده است؛ مثاب بهوی، 

علاوم   .(27: 1384)کاارل،   ستین نییو تب ریتفس ازمندین وی ۀانداز  به یمومود چیه ،مهان

علوم طبیعی دارد که در ادامه  ژهیو بههای مدی با دیگر علوم و  انسانی از این لحا ، تفاوت

 به چند مورد ان اشاره خواهد شد:

که بر محور علات و   ردیگ یشکل م یبر اساس مقوالت یعیمو در علوم طبو مست (الا

طبیعی بهره گرفته  نییو تب یفیتوصهای  ؛ لذا از پرسشدنزن یدور م طبیعی و خارمی معلول

 ها زهیانگبه  دیو با یستن ،یصح روابطی نیمحدود شدن به چن یاما در علوم انسان .شود می
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کاه رفتاارگران اتخااذ     یخاصا  ینیب د. مهانشوتومه  ۀ عوامل درونیمثاب به افراد یها تیو ن

-7: 1373، انیا )را بخشد یم یبه انها هست تینیمعنا و مفهوم و در ع، ها به موضوع ندکن یم

 ،یعا یدر علاوم طب عباارت دیگار،    . به(158: 1374سروش،  و 383-391: 1373، تلیل و 27

 عات یکاه طب  اسات؛ چارا   حااکم  یعا یاماور طب  نیب یروابط علّ نییو تب یروش تجرب صرفاً

علاوم   محقاق و  کناد  یو ثابت عمل ما  کسانیطور  مبر و ضرورت بر ان، بهومود خاطر  به

اماا در علاوم    ؛و ثابات اقادام کناد    یعا ینظم طب نیروش، به کشا ا نیبا ا تواند یم یعیطب

 یو رواباط و نهادهاا   یرفتار اراد یعنیعلوم؛  نیخاص موضوع ا تیبا تومه به ماه یانسان

  ؛دارد تیمحور اندر  متفاوتی یعلّ ۀرابط ،یامتماع

از  توانناد  ی، ما کنند یرا مطالعه م ینافعال انسا کنش و که یپژوهشگران علوم انسان (ب 

، ر)بااربو  اسات  ۀ ایشاان قرار دهند که مورد مطالع ییها انسان یما خود را به یهمدل قیطر

 (؛51 :1375، رک: گلدمنو 221: 1374

مختصاات و   یدارا ی،موضاوع علاوم انساان    ۀمثابا  ان( باه  ی)و مبااد  ی ( کنش انساان 

 زیمتماا  یعا یعلاوم طب  ژهیا و علوم باه  گریکه ان را از موضوع د ندهست  یمختلف یها یژگیو

هدفمند بودن، معناادار باودن،    ،بودن یعبارتند از: اگاهانه بودن، اراد ها یژگیو نی. اکند یم

ذوابعاد و ذومراتب و به تبع  ده،یچیپ یامر ،یکنش انسان ن،یبودن و امثال ان؛ بنابرا یاعتبار

 د بود.نخواه دهیچیو پ یچندومه ،زیان ن یشناس و روش یان، علوم انسان

رسد علوم انسانی،  نظر می به علوم، گریان با د یها فوق و تفاوت یها یژگیتومه به و با

هاای   های فلسفی و دینی، از قابلیت بیشتری برخوردارند؛ زیرا اموزه در تأثیرپذیری از اموزه

که رفتارهای انها موضوع تحقیق  دیافراچنین هدایتی هم در   دنبال هدایت بشرند، مزبور به

دنبال تبیاین علمای از    در علوم انسانی هستند، مؤثر خواهد بود و هم در اندیشمندانی که به

بینی کارد کاه تعاالیم دینای بارای تادوین و        توان پیش می رو نیارفتارهای انسان هستند. از 

 باودن  ینا یدر اصلی معیاگسترش علم دینی در گسترۀ علوم انسانی، قابلیت بیشتری دارند. 

بینی توحیدی در علم بر اساس غایات   علوم انسانی، به امتدادهای دین و مهان ژهیو بهعلم، 

هاای مختلفای نشاان داد. ایان      توان در عوامل و مؤلفاه  و معیار کلی را می استنهایی دین 
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منباع،   عالِم، معلوم، روش، ابزار،موضوع، محمول،  بودن ینیدها عبارتند از:  عوامل و مؤلفه

ها، زماان، مکاان، مغرافیاا،     انگاره ها، پیش فرض فایده و کاربرد، هدف و غایت، مبانی، پیش

هاای   ایان عوامال و مؤلفاه    (.130 - 113 :1394تباار،   فرهنگ، تمدن و امثال ان )رک: علی

 ژهیا و باه توان در علوم انسانی اسالمی با ابتنای بر مباانی فلسافی مالصادرا و     یادشده را می

علاوم را اماری ذومراتاب و     باودن  ینا یدنظریۀ تشکیک ومود تبیین کرد و بر این اساس، 

 تشکیکی دانست.

 ژهیا و بهای پیشینۀ طوالنی ندارد؛ حتی شاید تولد علوم انسانی مدرن را  رویکرد بینارشته

رویکارد   ای دانست. توضای، اینکاه   های بینارشته علوم انسانی پساپوزیتیویسم را منشأ دانش

در  رو نیا ا؛ از کهن دارد تفکربه قدمت  ای پیشینهسابقه و  ای، رشته ای و تک لعات مزیرهمطا

 کردیرو شتریب ،یعصر روشنگر یو حت یگذشته اعم از دوران باستان، قرون وسط یها دوره

عادم تناساب    لیا در دوران معاصار باه دل   اماا حاکم بوده اسات؛   یروش و تک یا رشته تک

ای  ، ضارورت مطالعاات بینارشاته   دیا مد یازهاا یاقتضائات و ن با انهیحصرگرا یکردهایرو

 تیو سرا یشناس ستیاز ز یستمیبا ظهور و گسترش تفکر س عبارت دیگر، احساس شد. به

 یقا یتلف کارد یو احساس ضرورت رو یا نارشتهیب یها منشأ دانش ،حوزۀ علوم انسانیان به 

 به اموزش و پژوهش شده است.

ها و مقااالت بسایاری باه زباان التاین و فارسای        ای کتاب رشته در زمینۀ مطالعات میان

توان در نظر گرفت که به مبانی فلسفی ان پرداخته  کمتر مقاله و کتابی را می اند. شده نگاشته

 نیا در اتاوان   انکه خود را به علوم انسانی محدود کند. در بین منابعی که مای  ژهیو بهباشد، 

 توان نام برد:  انها مرامعه کرد، این مقاالت را میزمینه به 

ای در حوزۀ علوم انسانی با تأکیاد بار    رشته ماهیت رویکرد میان  حاتمی، محمد رضا، -

 های هابرماس؛ اندیشه

 ۀ وی؛ شیاندای ادگار مورن و مبانی فلسفی  محمود نیا، علیرضا، رویکرد فرارشته -

ای در  رشاته  های درسی میان انی فلسفی برنامهمیرزا محمدی، محمد حسن، بررسی مب -

 در نزد فیلسوفان تحلیلی؛ "دیدگاه اشکال دانش "اموزش عالی 
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شناساای رئالیساام انتقااادی باسااکار و  ، تبیااین مفروضااات هسااتیپااور یمجتبااکریمی،-

 ای؛ رشته های ان بر پژوهش میان داللت

ای در  رشاته  ای از تفکار میاان   محمد علی، نظریۀ انتقادی یورگن هابرماس: نمونه  توانا،-

 عصر حاضر.

 یی مانند مقاالت ذیل اشاره کرد:ها تالشتوان به  در زمینۀ اسالمی نیز می

ای در قاران باا تکیاه بار ساطوح       رشاته  حسن، الزامات کالمی پژوهش میان  شجاعی،-

 شناسی؛ شناسی و روش شناسی، اصطالح معرفت

 ای در قران کریم.   شتهر شناسی مطالعات میان قاسم، گونه  درزی، -

و  پرساش منبع خاصی ومود ندارد کاه باه     ادشده،ی موارد درشود،  چنانکه مشاهده می

مستقیم پرداخته باشند. البتاه در انتهاای گفتاار دوازدهام      طور بهفرضیۀ مورد نظر این مقاله 

تالش شده اسات   (313-289: 1380،یقراملک فرامرز« )شناسی مطالعات دینی روش»کتاب 

ای در فرهناگ اساالمی مطارح     رشته ای از مطالعات میان نمونه عنوان بهکه حکمت صدرایی 

و انهاا   استفادهمبانی صدرایی  نیتر مهمشود. این در حالی است که این مقاله تالش دارد از 

باشاد.   ای را داشته رشته ی مطرح کند که قابلیت پشتیبانی فلسفی از مطالعات میانا گونه بهرا 

کناد،   ای که مطرح مای  لحا  پرسش و فرضیه رو به توان گفت که مقالۀ پیش ترتیب می به این

چون در صادد تبیاین مباانی فلسافی     از یک نواوری برخوردار است؛   در صورت موفقیت،

ی در علوم انسانی اسالمی با رویکرد حکمت صدرایی اسات. باا   ا رشته نیبروش مطالعاتی 

یی وماود ندارناد   مادا گوید باین قاران، عرفاان و برهاان      لسفی که میتکیه بر این نظام ف

توان روش مطالعاتی را پشتیبانی کرد که با تکیه بار   ، می(39و  15: 1370 ،یزاده امل )حسن

هاا و   شاود( و عقال، باه مطالعاۀ کانش      منابع معرفتی وحی، شهود )که شامل تجربه نیز می

ای و  ، ضامن بیاان چیساتی مطالعاات بینارشاته     رفتارهای پیچیدۀ انسانی پرداخت. در ادامه

هاای نظاام فلسافۀ صادرایی در تبیاین و       های مطالعاتی، به قابلیت تفاوت ان با دیگر روش

هاای مختلاا ان، نظیار تشاکیک وماود،       ای با تکیه بر نظریاه  رشته پشتیبانی مطالعات میان

 ۀ عرض و موهر، رابطۀ نفس و قوای ان خواهیم پرداخت.مسئل
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 ای رشته فی مطالعات میانالف( معر

توان به رئوس ثمانیه )کلیات هشاتگانه( نظیار چیساتی،     ای، می در معرفی مطالعات بینارشته

موضوع، هدف، فایده، روش و امثال ان اشاره کرد؛ اما با تومه به محدودیت حجم مقالاه و  

ا دیگار  ای و تفااوت ان با   لزوم پرهیز از مباحث زائاد، تنهاا باه چیساتی مطالعاۀ بینارشاته      

 های مطالعاتی خواهیم پرداخت: روش

 ای و جایگاه آن رشته ی مطالعات میانستیچ .1

 م،یمفااه  دانش، یور بهره و قیتلف وتعامل  ارتباط، ندیفرا ،(Interdisciplinaryی )ا رشته انیم

 شاناخت  باه  یابیدسات منظاور   باه  ،یعلم ۀرشت چند ای دو یها تخصص و تجارب  ،ها روش

 طیشارا  در که است یواقع یها دهیپد و موضوعات  مسائل، یعلم لیتحل و ایپو فهم  مامع،

 .(101: 1387، طاسکوه ی. )خورسندشوند یم حادث ریناپذ ینیب شیپ و ریمتغ  ده،یچیپ

 انقادر  ، شااید موضاوع  کیا  به تومه ای مسئله کیحل  سؤال، به ییپاسخگو ندیفرا در

بایاد   ان در و پرداخات  ان باه  خااص  یعلما  ۀرشات  کی با نتوان که باشد دهیچیپ ای عیوس

 تر قیعم درک و شناخت تا کنند یهمراه انها یها روش و رشته نیچند مختلا یها نگرش

 د.شو فراهم بحث مورد موضوع از یتر قیدق و

)Repko, A. Integrating interdisciplinarity, Issues in Integrative Studies 25, 2007, 1 - 

31.) 

مسائله   کیحل   سؤال، کیپاسخ به  یبرا یندیفرا یا رشتهانیب یکردهایرو گرید انیب به

 ۀرشات  کیا با  توان ینم ،ان یگستردگ ای یدگیچیپ لیدل است که به یپرداختن به موضوع ای

 مطالعاات  یبارا  کاه  هاایی  ایا تعر از. پرداخات ان  ۀباه مطالعا   ق،یا طاور دق  باه  ،یتخصص

 ویژگای  دو از مطالعاات  گوناه  نیا ا تیماه که دکر استنباط توان یم شد، مطرح یا رشته انیم

 . وحادت و 2 موضاوع؛  یدگیا چیپ و یچنادومه  ،یچندبعاد . 1: است شده لیتشک یاصل

 یعیاز اطالعات وس یبرخوردار ی،ا رشته انیمطالعات م یشرط الزم برا رو نیایی؛ از همگرا

 کیا کاه   رسد ینظر م به دیبع اریومود دارد. از انجا که بس یمطالعات ۀاست که در چند رشت

صاورت   مطالعاات باه   گونه نیها ذوفنون باشد، مناسب است ا رشته نیا ینفر بتواند در تمام



  495  ییبر مکتب صدرا یدبا تأک یاسالم یدر علوم انسان ای رشته یانمطالعات م یفلسف یمبان 

 یشرط کااف  یا رشته انیتحقق مطالعات م یتومه داشت که برا دی. اما باگیرندانجام  یگروه

اطالعاات   کردنبارور  ۀدربار یبه روش منطق دیاست که با نیا یومود دارد. شرط کاف زین

 کیا که الاقال در  )گروه  یتوسط اعضا دیکرد. در واقع شرط الزم با دایپ یا دسترسمختل

 توساط  دیا با یاست که شارط کااف   یدر حال نی. اابدیتحقق  (تخصص هستند یرشته دارا

 از هاا  رشاته  گرید در و داشته تخصص رشته سه ای دو در دستکم کهتأمین شود  گروه رهبر

 ؛است برخوردار ینسب اطالعات

 های مطالعاتی ای با دیگر روش رشته تفاوت مطالعات میان .2

 شاود؛ اماا   اغلب از یک روش و منطق خااص پیاروی مای    ای، رشته و تک کیدر علم کالس

متشاکل از   انموضاوعات و مساائل    رایا ز ند؛سات ین نیچنا  ای ی و بینارشتهقیتلف های دانش

؛ لاذا از  ندا هدرامدۀ یک رشته مثاب بهاند و  کنار هم قرار گرفته یکه به مناسبت اند چندین رشته

هاای متعادد اسات.     یک سو، اقتضای منابع مختلا دارد و از ساوی دیگار، نیازمناد روش   

. 1تاوان باه دو دساتۀ اصالی تقسایم کارد:        هاای مطالعااتی را مای    عباارت دیگار، روش   به

یی راگ مزمحصرگرایی ناشی از  .(pluralismگرایی ) . کثرت2(؛ exculsionismیی )حصرگرا

گیرد؛ گزینش منبه یا ضلع خاصای از   و در ان نوعی گزینش صورت می استو دگماتیسم 

یی، خطاایی  حصرگرااسیب  نیتر مهمپدیدار که مستلزم غفلت از اضالع دیگر خواهد شد. 

، یعنی بازگرداندن یک پدیدار به امری کاه فروتار   است( Reductionگرایی ) ناشی از تحویل

 ی ذات و حقیقت ان.ما بههی از ان و قلمداد کردن ان از ان باشد و گزینش وم

های گوناگونی امکان تحقق دارد که در اینجا به برخی از انها  گرایی به صورت اما کثرت

 شود:  اشاره می

( در این روش مطالعااتی، چناد رشاته در ماوازات     Multidisciplinaryای: ) . چندرشته1

کنند  منبه یا یک ضلع را بررسی می کی کهر ی ولی  کنند، یکدیگر به یک موضوع تومه می

 و با یکدیگر اشتراکی ندارند. 

ی ذیال را  ها گزارهیا ضلع اول تومه دارد و  به منبۀ اول Aباشد، رشتۀ  X اگر موضوع 

 کند: تولید می
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A=   x11, x2
1

, x3
1

, x4
1

, x5
1

,…, xi
1

  

 

 گیرد:   های ذیل را در نظر می نیز به منبۀ دوم یا ضلع دوم تومه دارد و گزاره B رشتۀ 

B=   x12, x2
2

, x3
2

, x4
2

, x5
2

,… , xi
2

  
 

 ∅=A ∩ B اما اشتراک انها تهی است: 

 این در حالی است که در واقع بین این دو منبه ارتباط ومود دارد، یعنی: 

xi
1

                         xi
2  

 دهد:  ذیل رابطۀ بین این دو رشته را در این روش مطالعاتی نشان مینمودار 

 
گوناه کاه در    (: در این حالات هماان  Interdisciplinaryای ) رشته . روش مطالعات میان2

دو رشته به دو منبه یاا دو ضالع مختلاا از یاک موضاوع       اگرچهتعریا ان خواهد امد، 

 دارای اشتراکاتی هستند. به همین خاطر:  پردازند، می

  A ∩ B ≠∅ 

 

( و Cross-disciplinaryای ) در اینجااا بایااد بااه تفاااوت دو روش مطالعاااتی بینارشااته  

مهای باودن ارتباطاات    و ای بار دو  رشاته نابی ( اشاره شود.inter-disciplinaryای ) رشته میان

A B 
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علمای   یها ومهی بودن ان داللت دارد. در بینارشتگی، رشته بر چند یا رشته انیماما علمی، 

« حفاظ اساتقالل  »خود و  یا رشته با التزام به قواعد و اصول درون یا و محققان ان تا اندازه

 مساتلزم  یا رشاته  انیا . این در حالی اسات کاه فعالیات م   کنند یارتباطات علمی را برقرار م

 ها خواهد بود؛ بیشتر بین رشته تفاهم و توافق و استقالل شدن کمرنگ

(: در این حالت نیز مانند حالت قبل، Transdisciplinaryای سراسری ) رشته . روش مطالعاتی میان3

 . بنابراین:استزیادتر  مراتب بههای انها  هایی ومود دارد، اما اشتراک بین دو رشته اشتراک

(  A ∩ B)( Inter) < (  A ∩ B)( Trance) 

هاایی کاه    (: در ایان روش در رشاته  Metadisciplinaryای ) . روش مطالعاتی فرارشاته 4

و  , Werth , Alexander 36 :2003بینای واحادی حاکمیات دارد. )    کنند، مهان ت میمشارک

Collen , Arne, 2oo2: 285). بینی انها از اینده یکسان شاود.   شود که پیش این امر سبب می

بینی وقایع اینده هام   صدد پیش های کنونی، در دانیم که هر علمی عالوه بر تبیین واقعیت می

هدف دوم است که گاهی مساائل و موضاوعات مدیادی را مطارح      هست. به دلیل همین

شود که در  ی افزوده میا گونه به رشتههای دو  ای اشتراک کند. در روش مطالعاتی فرارشته می

را باه   Aهاای  بینای  هایی که نسبت به اینده دارند نیز مشترک خواهند بود. اگر پیش بینی پیش

A’ های بینی و پیشB  بهB’ ،خاواهیم داشات:     نشان دهیم  A’ ∩ B’ ≠∅      البتاه در اینجاا باا

: در ایان   ’A’ ≠ B  شدنی است: الا:  تنیدگی دو رشته دو حالت تصور تومه به درمۀ درهم

 هایی نیز دارند؛  هایی که دارند، اختالف بینی حالت دو رشته در پیش

هایشاان   بینای  د که در پیشان تنیده شده ی درهمقدر بهاین حالت دو رشته  در’A’ = Bب(

هار   معماوالً نسبت به اینده با یکدیگر همسان هستند. شایان ذکر است که مسیر دیگری که 

هایی است که با تومه به عمل به ان بتوان واقعیت کنونی را  پیماید، صدور توصیه علمی می

اشاتراک در   به واقعیت )مطلوب( اینده نزدیک کرد. بنابراین در این حالت دو رشته به دلیل

بینی نسبت به اینده خواهند داشت،  هایی که از واقعیت دارند و نیز اشتراکی که از پیش تبیین

 شوند.  نیز مشترک می  کنند هایی که صادر می در توصیه

توان چهار روش مطالعاتی که مطرح شد را از مهت درمۀ پیچیادگی   ی میراحت بهدر اینجا 

https://www.google.com/search?num=100&safe=active&q=Transdisciplinary&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiDi_H94_rOAhVFWxoKHc4OCl0QvwUIGygA
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( یا حصارگرایی، صافر   Monodisciplinaryای ) رشته ا در تکمقایسه کرد. اگر درمۀ پیچیدگی ر

( براباار بااا یااک و در Multidisciplinaryی )ا چندرشااتهدر نظاار بگیااریم، درمااۀ پیچیاادگی در 

( Transdisciplinaryای سراساری )  رشاته  ( برابر با دو و در میانInterdisciplinaryای ) رشته میان

 ( برابر با چهار خواهد بود؛ Metadisciplinaryای ) در فرارشته و برابر با سه،

ای در علـوم   ب( قابلیت نظام فلسفی صدرایی برای پشـتیبانی مطالعـات بینارشـته   

 انسانی اسالمی

 منظر از رایز دارند؛ یشناس یهست و مطلق ۀفلسف ژهیو بهو  فلسفه با یناگسستن یوندیپ علوم

 و شاود  یما  شمرده مضاف ۀفلسف که است علم ۀفلسف ۀرمجموعیز علم» ،یصح یشناس علم

 و معرفات  ۀمنظوم در علم گاهیما انگاه است، مطلق ۀفلسف ۀرمجموعیز خود مضاف ۀفلسف

)جوادی  ملیو      «شاود  یم معلوم یزندگ یها ارزش و یاله یشناس یهست با ان وندیپ و ربط

علوم، تفااوت   رینسبت به سا گاهیمطلق از لحا  موضوع و ما ۀفلسف نیبنابرا(. 128: 1386

اسات؛   ییعلوم، امر مز ریموضوع فلسفه، ومود مطلق و موضوع سا نکهیعمده دارد و ان ا

 ،یشناسا  لحاا  موضاوع   علوم، باه  ۀهم علوم را بر عهده دارد. ۀهم هدایتفلسفه،  رو نیاز ا

 یها فلسفه و مضاف ۀفلسف از( ها فرض شیپ و موضوعه)اصول  یمباد گریو د یشناس روش

و  یانساان  علاوم  ۀدرباار مسئله  نیا. کنند یم هیتغذ مطلق ۀفلسف از ،نهیزم نیا در زین مضاف

 . است صادق زین یا نارشتهیب علوم ژهیو به

کناد. از   ای نقاش ایفاا مای    هاای بینارشاته   مستقیم و غیرمستقیم در داناش  صورت بهفلسفه 

افرین است، علاوم شاناختی    صورت مستقیم در ان حضور دارد و نقش هایی که فلسفه به دانش

 , Frodeman , Robert) شاوند  ی محسوب مای ا رشته انیبارز مطالعات م یها از نمونههستند که 

(، Philosophyهاای شاش رشاتۀ مهام: فلسافه )      . این علوم حاصال ترکیاب یافتاه   (236 :2010

(، هاوش  Anthropology) ی شناسا  انسان(، psychology(، روانشناسی )Linguisticsزبانشناسی )

( هساتند. رواباط باین ایان     Neuroscienceشناسی) ( و عصبartificial intelligenceمصنوعی )

 ها برای دستیابی به علوم شناختی در نمودار زیر ترسیم شده است: رشته
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تکیاه بار مباانی    توان باا   ای مطرح شد که می رشته عالوه بر انچه دربارۀ همۀ مطالعات میان

گوناه کاه مشااهده     ی همانشناخترا پشتیبانی و تبیین کرد، در مورد علوم  انهافلسفی صداریی، 

دهاد.   مای  لیتشکشناسی  شود، یکی از شش رأس این علوم را فلسفه و مورد دیگر را انسان می

، بلکاه  داردنقش  یشناخت علوم یزیر هیتنها در پا ذهن، نه ۀفلسف ژهیو بهو فلسفه  عبارت دیگر، به

 ،حاوزه  نیا ا ۀدهناد  لیعلوم تشاک  ری، با سایعلوم شناخت ۀدهند لیتشک یمزء اصل کیعنوان  به

رود کاه مباانی فلسافی صادرایی و نیاز       کناد و انتظاار مای    برقارار مای   ییایمتقابل و پو ۀرابط

 گونه علوم بگذارد.  متناسبی بر این ریتأثشناسی خاصی که این مکتب فکری دارد،  انسان

است که فلسفه در ان حضاور  « پژوهی اینده»ای دانش  رشته نمونۀ دیگر از مطالعات میان

است  یاز علم و فناور یا ( شاخهFutures studies) یپژوه ندهیا .مستقیم و تأثیر مدی دارد

 یریرشته تصاو نیمطلوب فردا سروکار دارد. ا یایبه دن دنیبخش  و شکل ندهیکه با کشا ا

 میدر زمان حال به شاکل کارامادتری تصام   کند که بتوان با تکیه بر انها،  ایجاد می ندهیاز ا

 possible) ممکان  یهاا  ناده یا :شاوند  یبنادی ما   دسته گروهدر سه  ریتصاو نیا .کرد یریگ

futures)، محتمل یها ندهیا (probable futures) مطلوب ندهیو ا (futures desirable).   ایان

 قیا دق یو نظار  یمعرفت یمبان از علم امکان طرح دارد؛ زیرا داراییک شاخه  عنوان بهدانش 

، یلیتحصا  ۀرشات  کیا عناوان   باه  ایدن ۀشرفتیپ یها و در دانشگاه بوده یعلم شناسی روشو 

های گوناگون مانند: فلسفه، علوم سیاسای،   نمودار ذیل مشارکت رشته .شود یاموزش داده م

گیاری   ی، علوم امتمااعی، ... را در شاکل  روانشناسالملل، ادبیات، اقتصاد،  نیبتاریخ، روابط 

 دهد:  پژوهی نشان می علم اینده
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پژوهی مطارح اسات و    ی و ایندهعلوم شناختی عنوان مزء اصل بهفلسفه، افزون بر اینکه 

صاورت غیرمساتقیم در    مثابۀ روح حاکم و باه  به 1نقش مستقیم در این علوم خواهد داشت،

 یهاا  هینظر یبرخ امتداد ادامه، درسانی نیز حضوری مدی دارد. علوم ان ژهیو بهسایر علوم، 

 :داد میخواه نشان یا نارشتهیب مطالعات عناصر نییتب در را ییصدرا ۀفلسف

 ای در مطالعات بینارشته« تشكیک وجود»امتداد نظریۀ  .1

 یدگیا چیپ و یچنادومه  ،یبعدچندهای ان ) و ویژگی یا رشتهانیب با تومه به چیستی مطالعات

هاای   چناین حاوزه   یشارط الزم بارا  کاه  گفت  توان یمیی( همگرا در عین وحدت و موضوع

است که از عهدۀ یاک فارد خاار  و     یمطالعات ۀاز اطالعات در چند رشت یبرخوردار معرفتی،

شارط   یا رشاته  انیا تحقق مطالعات م یبرا حال، های گروهی است؛ اما در عین مستلزم پژوهش

 ،ن اطالعاات مختلاا  کارد  باارور  ۀدربار یبه روش منطق دیکه باو ان این ومود دارد زین یکاف

رشاته   کیا در  دساتکم  گاروه کاه   یتوساط اعضاا   دیکرد. در واقع شرط الزم با دایپ یدسترس

 ای دو در دستکم کهتأمین شود  گروه رهبر توسط دیبا یشرط کاف و ابدیند، تحقق دارتخصص 

ایان منطاق )شارط     .اسات  برخوردار ینسب اطالعات از ها رشته گرید در و تخصصم رشته سه

 توان با ابتنای بر نظریۀ تشکیک ومود تبیین کرد. ای را می الزم و کافی( در مطالعات بینارشته

های مهم در فلسفۀ مالصدرا، نظریۀ تشکیک وماود اسات.    توضی، اینکه یکی از نظریه

                                                                                                                                        

مستقلی است که پژوهی نیازمند پژوهش  های مستقیم و غیرمستقیم فلسفه در علوم شناختی و اینده . بررسی نقش1

 در اینجا به همین میزان اکتفا خواهد شد.
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صورت  به مفهوم کی که است نیا مراد و شود یم مطرح یدر برابر تواط کیتشک، فلسفهدر 

البته لفظ مشترک است؛ مانند حمل مفهوم ناور بار    د،شو یم حمل قشیمصاد بر یرمساویغ

ناور، شادت و    یانهاا بارا   تیمصداق در ؛نور هستند قیان مصاد ۀکه اگرچه هم قشیمصاد

. دیمانند نور خورش ،دندیشد زین یشمع و برخ مانند ،فندیضعنور  ی. برخدارد ومودضعا 

مشاکک   م،یمفااه  گوناه  نیا ا به اندازد، یم شکحمل انها، انسان را به  یچگونگ که انجا از

اشتراک و اتحاد  ینوع نجایدر ا ییکه از سو گردد زمیبا انبه  دیترد نیا منشأ .شود یگفته م

 قتیکه بر کثرت حق شود یمشاهده م قیمصاد قتِیحقدر  اختالف گر،ید یدر معنا و از سو

 ی)مواد کثرت ای دارند وحدت نهایا ایا که است مطرح پرسش نیا اکنون ؛داللت دارد انها

 :1   ،1382 ،یزدیا )مصاباح   نظر عمده طرح شاده  چند نهیزم نیدر ا .(257 :1386  ،یامل

 ترین انها، دیدگاه مالصدرای شیرازی است.  که یکی از مهم (359

 هام  و دارناد  هام  باا  اشاتراک  و وحادت  هم ومود، نیع قیحقابر اساس این دیدگاه، 

 ،یی)طباطباا  است «کثرت نیع در وحدت» نحو به زیتما و اشتراک نیا اما. زیف و تمااختال

 باه  کثارت  نیا که هست یوحدت مهت ومود، قیمصاد نیب نظر نیا بر اساس .(24 :1422

 ازیاالمت به برود. ما انیرموع، ان مهت کثرت از م نیا ۀواسط به انکه بدون د،کن یم رموع ان

ان را  ایبشود  ینیدر ذات ومود ع بیکه مومب ترک ستندین یا گونه االشتراک انها، به به و ما

بلکه بازگشات انهاا باه شادت و ضاعا اسات.        کند،منس و فصل ب یبه معنا پذیر لیتحل

 .(362: 1   ،1382 ،یزدی)مصباح 

 نیکثرت و کثرت در عا  نیوحدت در ع» ۀمسئل، پس از اصالت ومودکه گفت  توان یم

 و ینا یع اماور عناوان   باه  اتیماه اگر. شود محسوب می فلسفه مسائل نیتر مهم از «وحدت

 در اتیا ماهعناوان   باه  انچاه  رایز ؛ستین پرسش نیا یما گرید شود، گرفته نظر در یواقع

 اماور  نیهما  را، ینا یع تیا واقع کاه  شود می فرض و است متکثر ،خواهد بود متصور ذهن

 لیو اصا  ینیع یکه ومود، امر کند یبروز م یزمان مشکل .دهند یم لیتشک نهیمتبا و متکثره

برخوردار اسات،   یاعتبارات ذهن لحا  شوند. از انجا که ومود از مفهوم واحد ات،یو ماه

 شده است.  نهیمتبا ۀریکث اتیالجهات منشأ انتزاع ماه عیچگونه امر واحد من مم دید دیبا
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 اتیا درمات و مراتب مختلفاه اسات و ماه   یومود دارا ن،یلهأصدرالمت دگاهید مطابق

و  یسات نوماود واحاد محاض     ن،ی. بنابراشود یمتکثره از مراتب و درمات ومود انتزاع م

باا   نیا ا ایا ا اماا . اسات  یا مداگانه ومود یدارا ،یا مرتبه هر رایز است، مطرح« ومودات»

بلکاه مراتاب    ،ساتند ین ناات یوماودات، متبا  نیا ا رایا ز ر،یخ  بساطت ومود منافات ندارد؟

لکن داشتن ومه مشاترک و ماالک    ،واحدند و ومه مشترک و مالک وحدت دارند قتیحق

که ومه  ستین نیمستلزم ا ،و مالک کثرت است ازیهرچند مستلزم داشتن ومه امت ،وحدت

 یمسالّم و قطعا   یخاطر با بساطت ومود که امار  نیبه هم ،ومه اشتراک باشد ریمغا ازیامت

اسات و اخاتالف    ازیا االمت باه  االشتراک از سنخ ماا  به ما گر،یعبارت د به. نداردمنافات  ،است

 (.514: 6   ،1377 ،یمطهر)به شدت و ضعا و کمال و نقص است  گریکدیومودات از 

باا   یا رشاته  انیمطالعات م تیماه یعناصر اصل نییتبکه ما را در  یمیاز مفاه گرید یکی

 .اسات  وماود  باا  وحادت  تسااوق کناد،   مای ومود مالصدرا کمک  کیتشک یۀبر نظر هیتک

 ۀاز ماد ،«مساوق» ۀ. کلماستکه مساوق با ومود  شود محسوب می یامور ۀوحدت از ممل

گفته  ،باشند گریکدیکه با هم رانده شوند و همدوش  زی. دو چدهد معنا میراندن  و« سوق»

و  اقیسا  هام  یباه معناا   تساوق .(547: 5   ،1377 ،ی)مطهر گرندیکدیکه مساوق  شود یم

 لحاا   باه که دو مفهوم، هام از مهات مصاداق و هام      شود یم استفاده یوقتهمراه است و 

 یتسااو  در رایا ز ،است« یمساو»اخص از  ،مساوق خاطر نیهم به. باشند کسانیصدقشان 

 ۀهما  یعنا یباشند،  یدو مفهوم مساو شاید ن،یبنابرا. باشند کسانی مصداق مهت دیبا فقط

نباشاد.   یکیصدقشان  تیثیمهت و ح چوند، اما مساوق نباشند، باشن مشترک قشانیمصاد

 ان در صادق  مهات ، اما بودهکننده  کننده و روشن مفهوم گرم مصداق ،دیخورش نمونه ایبر

و از ان مهات کاه    سات یکنناده اسات، گارم کنناده ن     . از ان مهت که روشان دارد تفاوت

تسااوق   یکننادگ  و گارم  یکنندگ مفهوم روشن نی. بنابرایستکننده ن کننده است، روشن گرم

و از ان مهات کاه ضااحک     ستیاز ان مهت که رونده است، ضاحک ن زینندارند. انسان 

دو  نیاست که با  یدر حال نیااگر چه هم رونده است و هم ضاحک.  ست؛یاست، رونده ن

از اصال   یحااک  یکا ی رایا ز ؛متفاوتناد گفت که دو مفهوم  توان یم ،مفهوم ومود و وحدت
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، ندهسات   یتنها مساو مفهوم نه دو نیعدم انقسام ان است، اما ا انگریب یگریو د ء یتحقق ش

خواهاد   یکا ی زیصدقشان ن تیثیح یعنیند، هست  است، بلکه مساوق یکی قشانیمصاد یعنی

 .(327: 13 و   477: 7   ؛462: 7 ، 1377 ،ی)مطهر بود

ر ما وماود اسات   ، هدارند تمساوق گریکدیبا  زین« ومود»و « صختش» گرید یسو از

: 13   و 547: 5   ،1377 ،یومود اسات )مطهار   ،ص است و هر ما تشخص استختش

 ندهسات  وماود  ،تشخصاند  و تیئیشا  کاه  مهات  ان از تشاخص  و تیئیش نیهمچن. (333

 میمفااه  نیا ا ۀمصاداق بالاذات هما    ء یش تیاصل تحقق و واقع یعنی .(35: 9 ،  مطهری)

. خواهد بود ، مصح، وحدت ان و واحد بودن انء یش تیتحقق و واقع ز،ین نجایاست. در ا

 است. یکیاز همان مهت که هست و تحقق دارد، واحد و  ء یش

 تسااوق  یمعناا  به یتساو)عالمت  وحدت=  تشخص=  تیئیش=  ومود: نکهیا خالصه

 .(است

، ای هاای بینارشاته   مثابۀ دانش علوم انسانی به یژگیو نیتر گونه که مطرح شد، مهم همان

 ای روش بینارشاته باه   هیبودن موضوعات است که با تک ی چندتبار و یچندومه ،یدگیچیپ

 در یا رشاته  انیا م یمطالعاات  روش از بحاث  گاهیماانها پرداخته شود.  یالزم است به بررس

 در کاه  یمبااحث  از یکا ی رایا ز ؛کند یم بازگشت علوم نیا به مضاف ۀفلسف به یانسان علوم

اسات   ان یفلساف  یمبان و یشناس روش به مربوط شود، یم پرداخته ان به مضاف یها فلسفه

 یدرونا  اتیا ح رامونیپ باید ،ردیگ یصورت م یکه در علوم انسان یا هر مطالعه و در نتیجه،

را  یروابطا  نیوماود چنا   بایاد باشد. مطاابق اصاالت وماود،     گرانیبا د شو روابط انسان

ای  های بینارشته توان همگرایی دانش می، «تساوق وحدت با ومود» مبنای مطابق و رفتیپذ

 یناوع  یحت بوده و کسانی یانسان علوم یها رشته یاصل موضوع قیمصاد؛ زیرا بود را تبیین

 یای همگرا ۀنیزم تواند یوحدت م نیهم ؛ لذادارد ومود زین صدقشان ۀمنب لحا  به یهمسان

 افتاه یتحقاق   یامر مینیب یکه م یهنگام گر،یعبارت د به. کند فراهم را مختلا یها رشته نیب

رواباط  هاا و   اناواع کانش   خواهد بود.وحدت  یاز نوع یحاک  تحقق و تشخص، نیاست، ا

باا   ظااهر  باه  اسات کاه   ان مختلاا  یهاا  رشته ی، منشأانسان علوم موضوععنوان  به یانسان
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 ینوع دیهستند، با موضوع کیدر  یهمگ نکهیاما با تومه به ا ند،ا ی موامهادیز های تفاوت

 یهاا  رشاته  یای همگرا یبارا  یمناساب  یفلسف ۀنیوحدت زم نیوحدت را انتظار داشت. هم

 . اورد یومود م هرا ب یا رشته انیممختلا در مشارکت مهت مطالعات 

 دارناد  هم با اشتراک و وحدت هم روابط، نیا قیحقا «ومود کیتشک» بر اساس نظریۀ

 یبررسا  باه  یانسان علوم ۀرشت هر که روابط نیا نیب گرید عبارت به. زیف و تمااختال هم و

 انهاا  نیبا  زیتما و اختالف و کثرت که هست یوحدت مهت پردازد، یم ان از یخاص گروه

 رواباط  نیا ا یتمام که گفت توان یم نمونه رایب. کند یم رموع وحدت مهت نیهم به زین

و  اسات  متفااوت  هادف  نیا ا باا  ها نیا از کی هر ۀفاصل اما هستند، انسان سعادت دنبال هب

 کیتشاک  یاۀ نظر بار  هیتک با نجایا در که یضعف و شدت بیترت نه ایب. دارد ضعا و شدت

اسات   یروابط انسان یدگیچیو پ یومهچند ،یچندبعد ۀکنند نیتأم شود، یم مطرح ییصدار

علاوم   یو وحادت را بارا   یای همگرا ینوع یفلسف ۀنیزم  ه،ینظر نیو وحدت برخاسته از ا

ای نیاز   باودن علاوم بینارشاته     ۀ تشاکیک وماود، در دینای   مسائل . اورد یفاراهم ما   یانسان

باودن علام،    معیاار اصالی دینای    گونه که ابتدای مقالاه گفتاه شاد،     شدنی است. همان تبیین

بینی توحیدی در علم بر اساس غایت نهایی دین است و این معیاار   امتدادهای دین و مهان

ها عبارتند از:  ان داد. این عوامل و مؤلفههای مختلفی نش توان در عوامل و مؤلفه اصلی را می

بودن موضوع، محمول، عالِم، معلاوم، روش، ابازار، منباع، فایاده و کااربرد، هادف و        دینی 

ها، زمان، مکان، مغرافیا، فرهنگ، تمادن و امثاال ان    انگاره ها، پیش فرض غایت، مبانی، پیش

تاوان در علاوم    ای یادشده را مای ه این عوامل و مؤلفه (.130 - 113 :1394تبار،  )رک: علی

نظریه تشکیک ومود، تبیین کرد و  ژهیو بهانسانی اسالمی با ابتنای بر مبانی فلسفی مالصدرا 

بنابراین، حقیقت علم  بودن علوم را امری ذومراتب و تشکیکی دانست.  بر این اساس، دینی

عباارت   یاباد. باه   دینی، امری تشکیکی و ذومراتب است و در درمات گوناگونی تحقق مای 

باودن   دیگر، اطالق وصا دینی به هر یک از این علوم، مقول به تشکیک است. تشاکیکی  

معنای ترکیبی از دینی و سکوالر نیست؛ بلکه ناظر به قابلیت علم و  وصا دینی در علم، به

بودن یک علم داشات؛ بارای مثاال بار اسااس        توان دربارۀ دینی ان انتظاری است که میمیز

شادنی اسات. از    بودن روانشناسای، تبیاین    بودن علم امار با دینی تفاوت دینی   همین معیار،
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کاه در   علومی نظیر امار، انتظار محتوای قدسی و ایمانی با منبع وحیاانی نیسات؛ در حاالی   

، علوم تربیتی و نظایر ان، اوالً چنین قابلیتی ومود دارد؛ ثانیاً با تومه علمی مثل روانشناسی

لحاا  مختلاا مباانی، محتاوا و      رود به های ان، توقع می به این قابلیت و اهداف و ویژگی

 ای صادق است. های بینارشته باشند. این نکته دربارۀ تمامی دانشاهداف، دینی 

ای است. در علوم  رشته شناسی مطالعات میان در روشاز دیگر نتایج این مبانی، تأثیر ان 

هاای انساانی    بخشای از ویژگای   بشر و ثباات  های ومود اشتراک لیدل به ای رشته انسانی میان

بهاره   زیا ( نی)مادل  یاسیاز روش ق توان یم مثابۀ محور وحدت( )نظیر فطرت و فطریات به

؛ مثال عوامال   ر کثراتناد داشاته و محاو   یرفطار یکاه منشاأ غ   یدر ماورد اعتباارات  و  گرفت

از  ره،یا و غ یخاواه  تحاول  زهیا غر یحتا  ع،یتحول علاوم و صانا   ،یشغل طیمح ،ییایمغراف

اساتفاده   و همدالناه  کیا درک و فهام از نزد  شناسی فرهنگای مهات   های نظیر مردم روش

فهم  یها هستند و روشن است که برا انسان تیاز خالق یاعتبارات ناش نیکه ا ؛ چراشود می

اناان   ۀروزمر یدر متن زندگ میهمفا نیکاربرد ا یو بررس کیدرک از نزد قیمز از طر ،انها

است که محقاق را   یاعتبارات و قواعد، بسان درگاه کشا رو، نیا اقدام کرد و از توان ینم

 یرواباط، نهادهاا و سااختارها    طاور  نیو هما  یانساان  یرفتارهاا  یبرخا  یمعاان  یبه فضا

در  ی،انشناخت و فهم است که محقق علاوم انسا   نیزه بعد از او تا کند یاعتبارشده، وارد م

هرچناد   ر،یا و فراگ یکلّا  یهاا  هینظر نیتدو یبرا ی خاصعلّ نییمسائل قادر به تب گونه نیا

 .(84 - 55: 1397تبار،  ؛ علی58 – 54: 1394 ،یریرنصی)رک: م. شود یم یطور نسب به

 ای در مطالعات بینارشته« جوهر و عرض» مسئلهامتداد  .2

 کارد  مطارح  تاوان  یم را دگاهید سه صدرامالنظر  از عرض و موهر انیم ۀرابط نوع ۀدربار

 (:94 :1371 ،ی)مطهر

در انهاا، معلاول    یگونه رابطه، اعراض و دگرگون نی: مطابق اتیو معلول تیعل ۀرابط. 1

، راتییا تغ یتماام  ۀواساط  یو با  بیا خاطر، فاعل قر نی. به همهستند ایاش یموهر عتیطب

 تیا رابطاه دوئ  نیا (. در ا247 :4و    68 ا 64 :3،   1378، یرازیء است )الش یش عتیطب

  ؛کامل وضوح داردطور  به
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 در دیا با رابطاه  نیا ا نییتب یبرا: تیمتبوع و تیتابع ۀرابط ای تیمحل و تیحال ۀرابط .2

 :است مطرح عروض گونه سه که داشت نظر

مانناد:   ؛اسات در ذهن  یزیبر چ یزیحمل چ ی: به معنایذهن ای یعروض مفهوم (الا 

  ؛انسان مومود است

وماود داشاته    یانسان دی: مانند عروض علم بر انسان که در ابتدا بایعروض خارم (ب

  ؛باشد تا سپس علم بر ان عارض شود

 در ذهان  نموناه عناوان   . باه اسات  یعقلا  لیتحل ۀمرتب با ارتباط در: یلیتحل عروض ( 

 خاار   ظارف  در نکاه یا ناه  ؛دکنا  یم عارض موهر بر و انتزاع را کم ،خویش یعقل لیتحل

 عاروض  ۀرابطا  نیهما  مالصادرا (. 98 :1371 ،ی)مطهار  باشد داشته ومود یعروض نیچن

 ،یرازی)الشا  اسات قائل  زینحرکت  بر زمان و مسم برحرکت  عروض مورد در را، یلیتحل

 ؛(245و 241 ا 61 :3   ،1378

 عارض  و ماوهر  وماود  یشخصا  وحادت  بر دگاهید نیا در: شأن یذ و شأن ۀرابط .3

. انند از ییپرتو و موهر ومود اتیتجل و شئونات از اعراض گرید عبارت به شود، یم دیتأک

 .(103 :3  ، شیراز) دارد اعراض نام به یناتیتع موهر یعنی

 یموهر و عارض را باه حاد اعلا     نیسوم خود، وحدت ب دگاهیمالصدرا در د نیبنابرا

 کیا  یزی. در هر چشود یومود موهر و عرض م یو قائل به وحدت شخصاست رسانده 

 ۀمرتبا کاه   شاأن  یذ ۀمرتبا  یکا یدو مرتبه اسات:   یومود ندارد که دارا شتریومود واحد ب

 راض،اعا  رو، نیا ا . ازاسات  عارض  ۀمرتبکه  شأن ۀمرتب یگرید و شود حسوب میم موهر

 .ندارند ء یش خود ومود از ریغ یومود ء، یش شئون و موهرند شئون

دو  نیتاأم دیدگاه صدرا دربارۀ رابطۀ موهر و عرض نیز، شاید پشاتیبان مناسابی بارای    

گونه که گفته شد، در دیادگاه صادرا    ای باشد. همان رشته عنصر اصلی ماهیت مطالعات میان

شوند. از انجاا کاه    ی موهر و عرض برداشته و اعراض از شئون موهر میوموددوگانگی 

های مختلا علوم انسانی، پیرامون گروهی از رواباط انساانی    توان گفت هر یک از رشته می

تاوان   است که برخاسته از یکی از اعراض ومودی انسان هستند، با تکیه بر این دیدگاه مای 



  507  ییبر مکتب صدرا یدبا تأک یاسالم یدر علوم انسان ای رشته یانمطالعات م یفلسف یمبان 

اگونند، از شئونات ومودی یک مومود هستند، باه  گفت که همگی انها، با ومود اینکه گون

مثاباۀ ناخ تسابی، در     همین خاطر از نوعی وحدت برخوردار خواهند بود و این وحدت باه 

شناسای   ربط موضوعات متکثر و ذیل یک رشته، تعریا خواهد شد و بار اسااس ان روش  

ۀ مسائل ای نیز شکل خواهد گرفت. همان گوناه کاه در نظریاۀ تشاکیک وماود و       بینارشته

شناسای   ۀ ماوهر و عارض نیاز قابلیات تاأثیر در روش     مسائل وحدت و کثرت اشاره شاد،  

ای را دارد. در موضوعات انسانی، عناصری نظیر نفاس، فطارت و عقال،     مطالعات بینارشته

توان  این منظر میاز کنند و  و نقش موهر را ایفا می بخش هستند محورهای ثابت و وحدت

مثابۀ اعاراض،   قرار دارند که به یاعتبارات کنار ان، درو  گرفت( بهره ی)مدل یاسیروش قاز 

 و شائونات  از اعاراض  دارند و محور کثراتند، به دلیل اینکه همانند یرفطریمنشأ غهرچند 

 در یانمحقق علاوم انسا   رند، وحدت و یگانگی دارند و بر این اساس،موه ومود اتیتجل

ی علّا  نییقادر به تب ثابتات و کثرات به وحدت،، با ارماع متغیرات به مسائل گونه نیا تومیه

و عوامال ماؤثر بار ان کاه در     « شخصیت»ۀ مسئلخاص و اقامۀ برهان خواهد بود؛ مثالً در 

شود، از عواملی  شناسی از ان بحث می شناسی، علوم تربیتی، اخالق و مامعه های روان دانش

گویند، اما در ایان میاان،    های اصلی شخصیت سخن می مؤلفه عنوان بهنظیر وراثت و محیط 

نوصدرایی، برخی فطرت را نیاز باه ایان عوامال اضاافه       ژهیو بهبر اساس اندیشۀ اسالمی و 

؛ ها ومود دارد انسان ۀفطرت در هم (؛ با این بیان که اوال185ً: 1372کنند )رک: مصباح،  می

فعلیات، شادت و   لحاا    لحا  قوله و استعداد مساوی است و باه  ثانیاً تفاوت ان در افراد به

توان شادت و ضاعا فطارت را در افاراد      ضعا دارد. بر اساس نظریۀ تشکیک ومود، می

گردد، لاذا   تبیین کرد؛ زیرا مهت اختالف ان در افراد دقیقاً به عامل وحدت و اشتراک برمی

ایاد. )تشاکیک    شامار مای   رغم ومود ان در همۀ افراد، از عناصر شخصیت نیز به فطرت به

مثاباۀ ماوهر +    ومود فطرت +  نقش فطرت و فطریات در شخصیت به ومود +  تشکیک

 مثابۀ عرض(. سایر عوامل به

 ای در مطالعات بینارشته« رابطۀ نفس و قوای آن» ژهیو بهشناسی  امتداد نفس .3

 ۀرابطا  و رناد ومود خاص خاود را دا  ،ینفسان یاز قوا کدامهر که  معتقدندمشاء  یحکما
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 ؛27 :4 فصال ، 1404، نایسا  )ابن ماند یموهر و اعراض ان م ۀهمچون رابط ،شینفس و قوا

نازد مالصادرا، نفاس     در(. اماا  314: 1378 ،یدوداو ؛152: 1  ، 6 میتعلا  ک،ی فن، 1389

صورت کاه   نی؛ به ادارد یاست که مراتب گوناگون یا گانهیومود  یدارا شیقوا ۀهم همراه

 .دارداختصاص  ان مراتب از یکی به ،مربوط نفس یاقو از کیهر 

 ادراک و الیخ ۀقول تر نییپا ۀو در مرتب رددانفس ناطقه قرار  ۀمرتب نیعاقله در باالتر ۀقول

 ۀاز هار مرتبا   نیبناابرا (؛ 326: 1   ،1375 ی،زدیا است )مصاباح   تر نییپا مراتب در یحس

مادرِک و   پاس .دشاو  یما  مطارح  یخاصا  ۀقول ،تومه به ان باانتزاع و  یخاص تیماه ،نفس

 .نفس است ،انسان به مربوطحرکت  ایهر ادراک  ،یقیمحرک حق

قاوا   از یکا ی باه  یکا یتحر ای یکه فعل ادراک ی. هنگامستقوا نیع ،صورت نفس نیا در

که قاوا نقاش    مهت نی. نه از ااست برقرار نفس با نسبت نیا واقع در، شود ینسبت داده م

ان،  ینفاس و قاوا   نیبلکه با  باشد؛نفس  یاصل و ییفاعل نها و داشتهکارگزار را  وواسطه 

   .(221 :8،   1378 ی،رازیالشومود ندارد ) یو دوگانگ کیگونه تفک چیه

؛ هستندادراک  نیا یبرا ینفس، ابزار یبوده و قوا لیاص و یقیمدرک حق نفس نیبنابرا

 در نفس نکهیتومه به ا با. سنداز مراتب نف یکی، بلکه رندندا یکه ومود مستقل یابزار البته

افعال گوناگون به مهت قبول اثر  درقوا  نیتکثر و تعدد ا قواست، ۀهم مامع وحدت، نیع

، یرازی)شا  ابناد ی یم تمرکزنفس  یعنی یمحور واحد بر انها ۀهم اما، خواهد بود عتیاز طب

 مینفاس و قاوا ترسا    نیبا  نیکاه صادرالمتأله   یا در واقع رابطاه . (514 :1363 ؛201 :1360

 :دکن یم ،یتصر ان به گونه نیاکثرت است که  نیاز وحدت در ع یشکل د،کن یم

،   1378 ،یرازی)الشّا  «... المدرک  و المحرک    یالقو عیها تتضمّن جم فالنّفس مع وحدت» 

8: 149.) 

حرکات   یاۀ نظر باا  را شیاز نفاس و قاوا   یریتصاو  نیچن نییتب است مناسب نجایا در

در  یهر نفسا که گفت  توان یم هیدو نظر نیا بیترک با. کنیم لیتکم نیلهأصدرالمت یموهر

حرکات در   نی. ادکن یمحرکت  دتریبه مراحل شد تر ایاز مراتب ضع ،دارد که یتکامل ریس

. اسات  نفاس  مراتب از مرتبه هر شیمایپ حاصلنفس  ی. قواردیپذ یم صورتموهر نفس 
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 مشاهده که گونه همان .باشد یخاص ۀمنشأ انتزاع قول تواند یم ،مراتب نیااز  کیواقع هر  در

 شادنی  نیای تب یماوهر  یوماود و حرکات اشاتداد    کیبا تشک فقط ینگرش نیچن شود، یم

. سات ین سار یم یبرداشات  نیچنا  هرگاز ، شود فرض ینفس، ومود ثابت که یصورت در. است

الانفس  » اصال  یاز مقدمات ضارور  ،نفس یحرکت موهر یۀنظرکه گفت  توان یم نیبنابرا

)  دارد یان نقاش مهما   یاساتدالل  نیای تب لیا و در تکم اسات  «یهاا کال القاو    وحدت یف

 (.234: 8 ،  1378 ،یرازیالشّ

مثاال،   عات، یگاناه )طب  عاوالم ساه   ،برداشت اسات کاه نازد مالصادرا     نیبر هم هیتک با

 «کاون ماامع  » از خااطر  نیهم به و پذیرند شیگنجاانسان  یومود ظرفمجردات( تنها در 

از مرحلۀ  و گذرهمۀ عوالم و اکوان  از ،یبا حرکت موهر تواند ی. انسان مهستند برخوردار

( و 196 - 185: 9 ،  1378، یرازی)الشّ کند دایپ یدسترسمرحلۀ تجرد  نیبه باالتر یمماد

: 8 ،  الشایرازی ) رساد  ید ما رو تج یبه استکمال موهر یاشتداد ینفس با حرکت موهر

34 - 35).   

از  ینظاام فکار   نیا ا یبانیپشات  ۀکنناد  لیا ان، تکم ینفس و قوا ۀدربار ییصدرا دگاهید

 یانسان را که منشأ اصال  یرفتارها یگوناگون توان یم ی. از مهتاست یا رشته انیمطالعات م

انهاا بازگرداناد. از    نیب بیانسان و ترک یقوا زیاست، به تما یعلوم انسان یها تفاوت رشته

 شیخاو  یقاوا  ینفاس باا تماام    ،مالصدرا گاهدیگونه که مطرح شد، در د همان گرید یسو

 یناوع   باه  ی،انساان  یقاوا  نیبا  زیتماا  گونه هر نیبنابرا. است یذومراتب واحد ومود یدارا

 علاوم  یهاا  رشاته  تفااوت  گفت بتوان که شود یم مومب امر نیا. کند یم بازگشت وحدت

 و وحادت  یناوع  یبرقارار  ماانع  ،اسات  یانساان  یقاوا  نیبا  زیتماا  از برخاسته که یانسان

 نیا ا باه  ان در دیا با باشاد،  کامال  مطالعاه  و یبررسا  بخواهد اگر بلکه شود، ینم ییهمگرا

 .خواهد بود مهم نیا ۀکنند نیتأم ی،ا رشته نیب مطالعات روش و شود تومه زین وحدت

 شاود،  گرفتاه  نظار  در زیا ن نفس باب در مالصدرا یموهر حرکت یۀنظر که یصورت در

 هرگوناه . دکار  یفلساف  یبانیپشات  ،کینامید و ایپو یا رشته انیم مطالعاتاز  یخوب بهتوان  می

 و ساتا یا مطالعات است: شدنی امرا یاصل ۀگون دو به زمان، کردن لحا  مهت از یا مطالعه
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 شاود،  ینما  گرفتاه  نظر در( تحول و رییتغ ای) زمان نقش یاول در. کینامید و ایپو مطالعات

 ماورد  در. شاود  یما  لحاا   یاصال  یریا متغعنوان  به زمان ،یدوم در که است یحال در نیا

 شاود،  یما  توماه  ها رشته نیب ییهمگرا ینوع به نکهیا بر عالوه ا،یپو یا رشته انیم مطالعات

  .خواهد شد یبررس زین زمان یط ییهمگرا نیا رییتغ و تحول

 بندی خالصه و جمع

ی ا رشاته  انیا مطالعات م فلسفی صدرایی در تبیین یمباندر مقالۀ حاضر تالش شد که نقش 

 شود: بندی می نشان داده شود که حاصل ان به شرح ذیل ممع

کند. این امر  هر رشتۀ علمی، مریانی از دانش و نوعی نظام نظری خاص را ایجاد می -

 یابد؛ کاهش می های علمی شود و ارتباط ان با سایر رشته یی میحصرگرامومب 

، ای هاای دیگاری مانناد: چندرشاته     روشگرایای در   این در حالی اسات کاه کثارت    -

ی نیز امکان پیگیری دارد. این چهار روش را ا فرارشتهای سراسری و  رشته ای، میان رشته میان

 توان از مهت درمۀ پیچیدگی مقایسه کرد؛  می

. چندبعادی، چنادومهی و   1ای عبارتناد از:   رشاته  عناصار مطالعاات میاان    نیتر مهم -

   ی، وحدت؛. همگرای2پیچیدگی موضوع؛ 

توان به ضرورت  با تومه به پیچیدگی موضوع علوم انسانی یعنی رفتارهای انسان، می -

 ای در این علوم اذعان کرد؛  رشته مطالعات میان

 ،یا نارشاته یب یهاا  در داناش  میرمستقیو غ میصورت مستق به مثابۀ مادر علوم، به فلسفه -

و  رددر ان حضاور دا  مساتقی رت مصاو  کاه فلسافه باه    ییهاا  . از داناش کناد  یما ایفا نقش 

 هستند؛  پژوهی ی و ایندهاست، علوم شناخت نیافر نقش

روح  ۀمثابا  باه  ؛اسات  یپژوه ندهیو ا یعلوم شناخت یمزء اصل نکهیفلسفه، افزون بر ا -

 دارد یحضاور ماد   زین یعلوم انسان ژهیو بهو علوم  ریدر سا میرمستقیصورت غ حاکم و به

 که در مقاله سعی شد امتداد برخی مبانی صدرایی در علوم انسانی نشان داده شود؛

افرین  گیری علوم انسانی اسالمی نقش ترین مبانی حکمت صدرایی که در شکل از مهم-
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تساوق وحادت  وحدت،  نیکثرت و کثرت در ع نیوحدت در عاست، تشکیک در ومود، 

وحدت خاص بین نفاس و قاوای ان اسات.    با ومود، رابطۀ شأنیت بین موهر و عرض و 

 ای باشد؛  رشته کنندۀ دو عنصر اصلی ماهیت مطالعات میان نیتأمتواند  این مبانی می

که مفهوم تشکیک در رابطه با حیات درونی انسان و روابطش باا دیگاران    در صورتی -

مطرح شود، بین این روابط که هار رشاتۀ علاوم انساانی باه بررسای گاروه خاصای از ان         

پردازد، مهت وحدتی هست که کثرت و اختالف و تمایز بین انها نیز به هماین مهات    می

نظاام   تیا قابل ایاد کاه   برمیحاضار  ۀمقالا  یها افتهیاز کند. خالصه اینکه  وحدت رموع می

در علاوم   یا نارشاته یمطالعاات ب  یبانیپشات  یبارا  یچارچوب نظار  ۀمثاب به ییصدرا یفلسف

 است.ان  یشناس روش ژهیو بهو  یاسالم یانسان

  



512   ،1399، پاییز 3شمارة  ،17دورة فلسفه دین 

 کتابنامه

 ، تهران: انتشارات صدا و سیما.قانو  (.1389بن عبداهلل ) نیحس ،نایس ابن .1

 قیا زائد، تعل دیو سع یاألب قنوات قی، تحقالشفاء ق(. 1404ااااااااااااااااااااااااا ) .2

 ی.نجف یمرعش اللَّه تیا ۀکتابخان :مدکور، قم میابراه

 ی.دانشگاهنشر   الدین خرمشاهی، تهران: ، ترممۀ بهاءنید و علم(. 1374باربور، ایان ) .3

، تهاران: دانشاگاه   را ی  ا در یا رش ت   ا ی  م مطالعات(. 1386برزگر، ابراهیم و همکاران ) .4

 عالمه طباطبایی.

 ی:و علاوم انساان   یعلوم امتمااع  ۀدربار ییمجموعه نوشتارها(. 1390) دیحم ا،یپارسان .5

 .تینشر فجر وال

: سازمان مطالعه تهرا   دولت و حکومت، ةادار دانش یمبان(. 1387)علی اصغر   پورعزت، .6

 و تدوین کتب علوم انسانی )سمت(.

 یا رش ت   ا یاز تفکر م یا هابرماس: نمون  ورگنی یانتقاد یۀنظر(. 1390محمد علی )  توانا، .7

 ، پاییز.4ای در علوم انسانی، دورۀ سوم، ش  رشته ، فصلنامۀ مطالعات میاندر عصر حاضر

 .اسراء :قم، مختوم قیرح (.1386 ) املی، عبداهلل وادیم .8

 اسراء. چ اول: ،ینیمعرفت د ۀمنزلت عقل در هندس (.1386 اااااااااااااااااااا ) .9

 دیبا تأک یعلوم انسان ةدر حوز یا رشت  ا یم کردیرو تیماه(. 1391حاتمی، محمد رضا ) .10

در علوم انسانی، دورۀ پنجم، ش  ای رشته ، فصلنامۀ مطالعات میانهابرماس یها ش یبر اند

 ، زمستان.1

، تهاران:  ندارن د  ییو عرفا  و برها  از ه م ج دا   قرآ (. 1370ی، حسن )املزاده  حسن .11

 ی.فرهنگ قاتیتحقمؤسسۀ مطالعات و 

، تهاران: پژوهشاکدۀ   دان ش  یا رش ت   ا ی  م گفتم ا    (.1387 خورسندی طاسکوه، علی ) .12

 مطالعات فرهنگی و امتماعی وزارت علوم.

 .حکمت ، ابادان:نایسابن تا ارسطو از مشاء حکمت در عقل(. 1378مراد ) داوودی، علی .13
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، فصالنامۀ  میک ر  ق رآ   در یا رش ت   ا ی  م مطالع ات  یشناس   گون (. 1392قاسام )   درزی، .14

 ، پاییز.4ای در علوم انسانی، دورۀ پنجم، ش  رشته مطالعات میان

 ، چ ساوم، تهاران:  سروش میعبدالکر ۀ، ترممیعلوم اجتماع ۀفلسف(. 1373) ، النانیرا .15

 .صراط یفرهنگ ۀمؤسس

 .ین تهران، چ اول:، علم االجتماع ۀدر فلسف ییها درس (.1374) میسروش،عبدالکر .16

 بار  هیا تک باا  قاران  در یا رشاته  انیا م پاژوهش  یکالم الزامات(. 1394حسن )  شجاعی، .17

ای  رشاته  ی، فصلنامۀ مطالعات میانشناس روش و یشناس اصطالح ،یشناس معرفت سطوح

 ، پاییز.4در علوم انسانی، دورۀ هفتم، ش 

چ اول،  ، االربع ۀیّاالسفار العقل یف ۀیالحکمۀ المتعال (.1378)محمد  نی، صدرالدلیرازیالشّ .18

 .یلهاالسالمرف شرکۀ دارالمعا :طهران

 دیس ،ی، تصحۀیالسلوکالمناهج  یف ۀیالشواهد الربوب (.1360اااااااااااااااااااااااااا ) .19

 ی.نشر دانشگاه :تهرانچ دوم، ، یانیاشت نیالد مالل

چ اول، ، یمحماد خواماو   ،ی، تصحِیالغ حیمفات (.1363اااااااااااااااااااااااااا ) .20

 ی.فرهنگ قاتیمطالعات و تحق ۀسسؤم :تهران

 .نشر اسالمی :قمچ شانزدهم، ، الحکم   ینها ق(. 1422) حسین ی، محمدیطباطبا .21

، چ اول، مشاهد: دانشاگاه   ین  ید مطالع ات  یشناس   روش(. 1380احد )  فرامرز قراملکی، .22

 علوم اسالمی رضوی.

، ان یشاناخت  و اقتضاائات روش  یعلوم انسان یشناس موضوع(. 1397تبار، رمضان ) علی .23

 .75مجلۀ ذهن، شمارۀ 

 ،ازدهمیا ساال   ی،نا ید نینو ۀشیندا ،ینیعوامل و ارکا  علم د (.1394ااااااااااااااا ) .24

 .41ش  ،1394تابستان 

 یایا دن: راان  ه ، تاهلل شاکیباپور  عنایات ، انسا  موجود ناش ناخت   (.1384) کارل، الکسیس .25

 .با کت

http://ketabnak.com/persons/%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1


514   ،1399، پاییز 3شمارة  ،17دورة فلسفه دین 

، ترممۀ حسان پاشاا شاریفی و    یرفتار علوم در پژوهش یمبان(. 1374کرلینجر، انفرد ) .26

 معفر نجفی زند، تهران: اوای نور.

 و باس کار  یانتق اد  س م یرئال یشناس   یهست مفروضات نییتب(. 1393) پور یمجتبکریمی،  .27

علوم انساانی،  ای در  رشته ، فصلنامۀ مطالعات میانیا رشت  ا یم پژوهش بر آ  یها داللت

 ، تابستان.3دورۀ ششم، ش 

ی، انیا کاو)منصوره(  وایش، ترممه و پژوهش: یروشنگر ۀفلسف(. 1375) نیلوسگلدمن،  .28

 روز. فکرچ اول، انتشارات 

 صراط. یفرهنگ ۀمؤسسچ اول، ، یدر امور اجتماع نییتب (.1373) لی، دانتلیل .29

، یو ۀش  یاند یفلسف یادگار مور  و مبان یا فرارشت  کردیرو(. 1391محمودنیا، علیرضا ) .30
 ، بهار. 2ای در علوم انسانی، دورۀ چهارم، ش  رشته فصلنامۀ مطالعات میان

 ۀسسا ؤانتشاارات م  قم: ،شرح جلد هشتم اسفار اربع  (.1375) مصباح یزدی، محمد تقی .31

 .اموزشی پژوهشی امام خمینی

 .امیرکبیر :تهرانوم، چ س، آموزش فلسف  (.1382ااااااااااااااااااااااااا ) .32

 غاتیمرکز چاپ و نشر سازمان تبل ،خیجامع  و تار(. 1372ااااااااااااااااااااااااا ) .33

 .تهران ،یاسالم

 های مدیریت کرمان. کرمان: مؤسسه  ،قیتحق روش ب  یا مقدم تا(.  مصدق )بی .34

 .حکمت، تهران: حرکت و زما (. 1371ی )مرتضی، مطهر .35

 .صدرا :قمچ اول، ، یمطهر دیآثار استاد شه مجموع  (. 1377اااااااااااااااا ) .36

 یدرساا یهااا برنامااه یفلسااف یمبااان ی(. بررساا1388میرزامحماادی، محمااد حساان ) .37

ی، لا یتحل لساوفان یدر نازد ف  "اشاکال داناش   دگاهیا د " یدر اموزش عاال  یا رشته انیم

 .2ای در علوم انسانی، سال اول، ش  رشته فصلنامۀ مطالعات میان

م    از منظ ر عال  یموضوع، روش و هدف عل وم انس ان   .(1394 )اهلل روح دیس ،یریرنصیم .38

 )ره(. ینیامام خم یو پژوهش یاموزش ۀمؤسس :نامه(، قم انی)پا ،ییطباطبا



  515  ییبر مکتب صدرا یدبا تأک یاسالم یدر علوم انسان ای رشته یانمطالعات م یفلسف یمبان 

39. Collen , Arne )2oo2(. Disciplinarity in the Pursuit of Knowledge, (in Minati and 

Pessa, Kluwer Academic/Plenum Publishers, Emergence in Complex , 

Cognitive, Social, and Bioligical Systems, New York  ,p285.  

40. Frodeman ,Robert& Thompson Klein, Julie ,& Mitcham, Carl ) 2010(. 

Handbook of Interdisciplinarity, The Oxford University Press ,. 

41. Werth , Alexander (2003(. Unity in Diversity: The Virtues of aMetadisciplinary 

Perspective in Liberal Arts Education, JOURNAL OF THE NATIONAL 

COLLEGIATE HONORS COUNCIL, University of Nebraska – Lincoln, Paper 

118, FALL/WINTER,. 

 

 


