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  دهیچک

 يها تیکردها به دانش است که به همراه ظرفین رویتر از تازه یکیاي  رشته میانکرد یرو
هاي  تراز ضرو یکیدر حال حاضر . ان آورده استیز به میرا ن یکه در بر دارد، مسائل یفراوان

کرد ین روییدر جهت تب یتالش ن مقالهیا. است آن ین فلسفییتببه دانش، اي  رشته میانکرد یرو
خود  نهدر کُ ییصدراشناسی  معرفت. است ییصدراشناسی  دگاه معرفتیاز د يا رشته انیم

ر به علم قرااي  رشته میانکرد ین روییتب يمناسب برا ییتواند مبنا ین رو میوحدت گراست و از ا
گردیده است که در نهایت م یگرا ترس وحدت يها دگاهیر دین جهت ابتدا به اجمال سیدر ا. ردیگ

 .گردد به عنوان پاسخ عصر معاصر به مسئلۀ اتحاد دانش، منتهی میاي  رشته میانکرد یبه رو
اي  رشته میانند و ارزش دانش یدگاه مالصدرا در چهار محور ناظر بر منشأ، ضرورت، فرایدسپس 

ابتناء معرفت بر وحدت : مذکور پنج اصل شامل يبر اساس محورها. قرار گرفته است یورد بررسم
 ی، کثرت روشیو کل ی، تالزم ادراك جزئیهست یدگیچیوجود، استلزام معرفت به ادراك پ یکیتشک

شناسی  به عنوان اصول معرفت ،قتیحق یو کشف مرتبت ،یندة معرفتیو وحدت فزا یو معرفت
 يها تفاوت یبرخبه ان یدر پا. ه استدیاستخراج گرد ییصدرا شناختی معرفتدگاه یاز دي ا رشته میان

کرد یروبر این اساس . اشاره شده استرایج  يها دگاهیدگاه صدرا با دیاز د يا رشته انین میادیبن
مدار  لهأعمدتاً مس يها یشناس با معرفت نیادیبن یه تفاوتیبه دانش از نگاه حکمت متعالاي  رشته میان

ل به یگرا و اص وحدت یرفتمنتج به کسب مع ییتأمل در حکمت صدرا. دارد یج کنونیانۀ رایو عمگرا
ن یفناورانۀ انسان امروز يها ز حاصل اضطرار و دغدغهیش از هرچیج که بیشود که با نگاه را یعالم م

.دارد یستن است، فاصلۀ فراوانیز يها یدگیچیدر مواجهه با پ

.اتحاد دانش ،ییصدراشناسی  معرفتحکمت متعالیه،  ،اي رشته کرد میانیرو :يدیکلهاي  واژه
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  مقدمه

س یتدر ،یق مشارکتیتحق. بود يدر دانش بشر یفیظر يشاهد بازساز ،ستمیاواخر قرن ب

ن یو تبادل بگیري  ش وامی، افزایقی، مطالعات تطبیعلم يها نهیختن زمی، درهم آمیگروه

مات یرا بر تقس ینگرانه، فشار مضاعف اتحادگرا و کل اندازهاي مچشاز  یو تنوع یعلم يها رشته

ق یبحران عم ی، و حتیتخصص يمرزها يریسخن از نفوذپذ. دانش وارد آورد یسنت

رسد  یآغاز شد که به نظر م یاتفاقات یوة تفکرات علمیدر واقع در ش. افتیرواج  شناختی معرفت

است برچسب یدگیچیو پت یشمول ینوع يون تحوالت که حایبه همۀ ا. تاکنون ادامه دارد

 يا رشتهانیم يها تیفعال. (Klein,1990,19) خورده است (interdisciplinary) "يا رشتهانیم"

. زدیانگیرا برم شناختی معرفت ییو همگرا اشتراك یب دارند که نوعیدة اتحاد و ترکیشه در ایر

و  یعلم يهاشرفتیکه در خالل پ است يات متعددز حاصل انتظارین یرشتگ انیرجوع به م

از . گر سر برآوردید ياز سو شناختی روشو  یمعرفت يها یک سو و گمگشتگیاز  يفناور

  : ر اشاره نمودیتوان به موارد ز می ن انتظاراتین ایتر عمده

  عیموضوعات وس ییده و شناسایچیپهاي  پاسخ به پرسش -

يا و حرفه یجستجو و کشف روابط تخصص -

واحد است يا رشتهطۀ یکه فراتر از ح یئلحل مسا -

ع یا وسیمحدود هاي  اسیاتحاد دانش در مق يجستجو برا -

است که  یقیادها و مص نهیع اهداف، زمیپهنۀ وس يا رشته انیم يل ابهامات نظریاز دال یکی

 يبرا یسنت ياز آن ناظر به جستجو یدارد که بخش یوجوه گوناگون یرشتگ انیم. ردیگ یبرمدر

وة انتقال و گسترش دانش یاز آن به ش یاز آن به حل مسائل کالن و بخش یر، بخشیفراگ ینشدا

  .       )همان( ت دانش استیو فراتر از همه ناظر به پرسش از ماه

  يقرن گذشته در عرصۀ فنّاور يها انهیبه دانش، نخست در م يا رشته انیکرد میر رویبه هر تقد 

 یاما تعارضات و موانع  .قرار گرفته است يآموزش مورد توجه جد ر دریو پژوهش و در چند دهۀ اخ

ز ورود مباحث مربوط به آن به نظام یژه در عمل با آنها مواجه شده و نیکرد به وین رویکه ا

را  ییها ان آورده و به طور روزافزون تالشیرا به م یفلسف يها يبند ، ضرورت صورتیدانشگاه

  .موجود در این زمینه بسیار نوپاست یال مباحث فلسفبا این ح. معطوف خود نموده است

ها در  نگارشن یدارد و از نخست ید تازگیوة جدیبه شاي  رشته میانحث ابمز یدر کشور ما ن

است که در  يناریسمقابل مالحظه  يها تالشاز  یکی. گذرد یک دهه نمیش از یب نهین زمیا

وزارت علوم برگزار شد و حاصل آن  یعو اجتما یپژوهشکدة مطالعات فرهنگتوسط  1388بهار 
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شتر مطالب ید اذعان نمود مرجع بین حال بایبا ا .دیمنتشر گرد يا رشته انیدر قالب فصلنامۀ م

به وضوح احساس  یبوم يها شهیتعلق دارد و خالء تفحص در اند یشمندان غربیموجود به اند

آشکارا  یاسالم -یرانیشمندان ایبر آراء و افکار اند يمروربا است که  ین در حالیا. شود یم

 یکینجا الزم است به یدر ا. افتیرا به دانش نگرانه  گرا و کل انسجام يها شهیرنگ اند یتوان پ یم

فرامرز . ر که با موضوع مقالۀ حاضر ارتباط دارد اشاره نمودیاخ يها متقدم در سال يها از تالش

مالصدرا را مورد  شناسی روش) 1388(ی و سپس در کتاب) 1377(ي ا ابتدا در مقاله یقراملک

ده ینام يا رشته انیمالصدرا به آنچه امروزه مطالعات م ": ح نمودیل قرار داد و تصریو تحل یبررس

ل یدر تحل يا رشته انیت مطالعۀ میش به اهمیمالصدرا چهار قرن پ . ...افته بودیشود دست  یم

ت مطالعۀ یرا در هدا یاثربخش يست الگوهات و ابتکار توانیات آگاه بوده و با خالقیمسائل اله

داست در پژوهش مذکور یگونه که پ آن). 17، 1388، یقراملک( "دا کندیپ يا رشته انیم

    .قرار گرفته است یمورد بررس يا رشته انیکرد میصدرا در ارتباط با رو شناسی روش

دگاه یاز د يا رشته انیکرد میرو ین فلسفییدر جهت تب است یمقالۀ حاضر تالش

 دانش ارائه گرا بهاتحاد يها شهیبر اند یخیتار يدف ابتدا مرورن هیبا ا. مالصدراشناسی  معرفت

و به مسئلۀ اتحاد دانش عصر حاضر به عنوان پاسخ  يا رشته انیکرد میسپس به رو .شود می

در چهار محور منشأ، دگاه مالصدرا ید ،در ادامه. دگرد یاشاره مآن  یفلسف یاز مبان یبرخ

در انتها به . دریگ می قرار یمورد بحث و بررساي  رشته میاندانش ند و ارزش یضرورت، فرا

        . شود می اشارهها  دگاهیر دیز آن از سایو تما ییدگاه صدراید يها یژگیاز و يا پاره

   

   اي  رشته میان يها شهیاند بر یخیتار يمرور

دارد و از شناسی  و معرفت یباحث فلسفاي به دانش چه جایگاهی در م رشته رویکرد میان

 انِیم ارتباط افکار متفکران درباببر  یخیتار يمرورتوان به آن پرداخت؟  اي می چه زاویه

مفهوم  ،يا رشته انیواژة مد بودن یبا وجود جددهد  ینشان م مختلف دانش يها هشاخ

گرایی  کل ،(unity of knowledge) همچون اتحاد دانش ییها در قالب واژهرشتگی  میان

(holism)، ییگرا لیتحو (reductionism) یفلسف يها  دگاهیگر همواره در دیدهایی  و واژه 

جاد یا هدف، بلکه با یخیتار یابی شهیو ر ینه با قصد بررس ،در ادامه. مختلف مطرح بوده است

  . شود یرائه مااي  رشته میانهاي  دهیاترین  کوتاه بر عمده يدرك بهتر موضوع، مرور ينه برایزم

ن مقطع که یدر نخست. است یقابل بررس یخیۀ تاریبه دانش، از دو زاواي  رشته میانکرد یرو

ند یبرآ يا رشته انیم يها دهیشود، ا یرا شامل م يالدیستم میبه طور عمده دو قرن نوزده و ب
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 ی استهاي دانشگاه ها و تخصص رشتهمات علم در قالب یتقس یذات يها تیها به محدود واکنش

توان سنت  می گر، کهید یخیمقطع تار. دارد یسنت دانشگاهگیري  شکل يهم پا یقدمت و

توان  می ر آن رایرپا دارد که خط سید يا نهیشیآن دانست، پ یعمل یتجل یبه نوعرا  یدانشگاه

ن یتوجه به ا. ونان تا متفکران مابعد تجدد جستجو کردیوران  شهیاز اند یان افکار فلسفیدر م

آورد و  می را فراهم یرشتگ انیمتر  قینۀ درك عمیدارد که زم تین جهت اهمیاز ا یخیتار ریس

. استپردازي  نظریههرگونه  يبرا يضرور ییمبنا ییاز سو

 يها ان شعبهیبخش م گرا و انسجام وحدت يها شهیدهد که اند ینشان م یخیتار يمرور

دگاه عمده یتوان در چند د یم ده،یردمطرح گ یمختلف فلسف آراءکه در خالل  را مختلف دانش

ن یف از این طیستمی، به معناي عام آن، نقطۀ مشترك نخستیدگاه کالن سید. داد يجا

علوم، در جهت ارائۀ  ییبه عنوان مقوم همگرا یستمیس یدگاه نگاهین دیدر ا. هاست شهیاند

به  یرباي صورتی تج و در برهه یکیزیمتاف یکه گاه صورت شناسانه از عالم است یهست ینییتب

 "غیردینی یکیزیمتاف يگرا وحدتدگاه ید"توان از آن به  دگاه که میین دیتنخس. ردیگ یخود م

. استده یطرح گرد خ فلسفهیتار يها ن سدهیونان در نخستیمتفکران  یتوسط برخ ر نمودیتعب

، همچون مثُل مند و با ثبات سامان ییثبات، الگو یعت بین دسته از متفکران، در پس طبیا يبرا

لسوف مظهر آن بود، با یا فیم یگوناگون، که حک يها ان دانشی، نهفته بود و انسجام میافالطون

 ییالگو ،ن دسته از متفکرانیا يدر واقع برا. مطمح نظر بود ییهدف آشکار نمودن چنان الگو

شتر از آن یبآن الگو را بود  قادرقرار داشت و ذهن  ین در ذهن انسانیعت و همچنیمنظم در طب

، تا ینیت عیذهن در برابر واقع. دینما يبازساز آل ایده یان بود به صورتیعت نمایچه که در طب

و انطباق آن  ییقت نهایبه عنوان حق آل ایده ییآن درجه اصالت داشت که مجاز به پردازش الگو

  ).LeeWelch,2009(با جهان واقع بود

بعدها  ن ویچون اگوست یحیلسوفان مسیبعد با گسترش کالم و افکار فهاي  در سده

ن را در خود یشیبه خود گرفت اما کماکان کارکرد پ یاله يا ، صبغهیکیزین متافییناس، تبیاکو

ت که افته و منظم وجود داشی سازمان ينما، ساختار ر و چه بسا متناقضیجهان متغ يورا. داشت

و  ییگشامختلف با قصد رمز میان علوم یو پیوندگرای یآی بود و گردهم یقدرت اله یتجل

  .شود می ادی "ینید يگرا وحدتدگاه ید"دگاه با عنوان ین دیاز ا. بود یاز نظام اله ییبازنما

 یش از آن که متواضعانه در پیدانش، ب یکیزیمتافگرایی  نسخه از وحدت به هر حال هر دو

را از کائنات  خود شناختی معرفتنش یعت باشند، بیدر طبمتصور خود  منظمِ يالگو يجستجو

با  ).همان(دیاکتشاف گردهاي  ن باعث محدود نمودن راهینمودند و هم یل میقت تحمیبه حق
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عت، که به زعم او تنها به مثابه یطب ير تنوع ظاهریتفس يله برایمانند گال یشانین حال آزاداندیا

رد که موجب قرن هفده را به ارمغان آو یشد، انقالب علمیم یتر تلقيادیبر وحدت بن یماسک

 دیگرد یم ساخت یا مق از آنچه که سرانجام ما را قادر به وحدت دوباره با خدیدرك عم

)Fuller,2010, 34.(   

ن وحدت دانش بر عهدة خرد یی، تبیستیاومان يها شهیاندگیري  ا ظهور رنسانس و اوجب

انگر وحدت ینماعالم باشد  یگانگیاز  یش از آنکه بازتابیدانش ب یگانگیقرار گرفت و  یانسان

با کاربرد رشتگی  میان یخیمعتقد است از نظر تار (Fuller,2010) فولر .بود یخرد انسان

 یمجموعۀ مشترک تحت ،از دانش یظاهراً متفاوت يهانهیگردهم آوردن زم يبرا یاضیمبتکرانۀ ر

در و  ردر کییتغ یکیزیات فیبحث در واقع يبرا یاضیتمام مسائل با ورود ر. از اصول جان گرفت

 یوتنینش نیب. شد یرشتگانیم يبرا یاز دو آبشخور اصل یکیک یزیف ،اروپا ییۀ نوگرایدورة اول

ش رفته بود ین دورنما پی، با ایکیزیرندة همۀ جهان فیبرگۀ اتحاد ماده و حرکت دریدرباب نظر

رو  نیت نشان خواهد داد و از ایرا در تمام سطوح واقع یمشابه يماد يعت، ساختارهایکه طب

، موضوعن یش این نمایترد متقاعدکنندهیشا. د خواهد شدیها ناپدان رشتهیم يتفاوت ظاهر

 ین دو جسم باردار بود که ملهم از قانون جاذبۀ عمومیب یکیالکتر يرویقانون کولن دربارة ن

ژه یبه و ،کینامیست سال گذشته ترمودیدر دو. بود) دیارات به دور خورشیدر حرکت س(وتن ین

، و اطالعات را به دست آورد يت کاربرد در انرژیقابل يانرژ يو بقا یکه اصول آنتروپ ینگاماز ه

 يستمهایۀ سیو نظر یمولکولشناسی  ستیزکه  شدرشتگی  میانن شکل از یموجب چند

  . (Fuller,2010) آن است یستمیج قرن بیدو نمونه از نتا یعموم

ن ییموجب شد تا تبگرایی  و رواج تجربه یتجربش روزافزون اعتبار علوم یافزا بین ترتیبه ا 

رد و مفهوم یک قرار گینامین ترمودیو قوان یستمیۀ سی، به عهدة نظریکائنات بر اساس نظم اله

ک یزیکه به طور عمده از ف(یروش تجرب. شود يا و ارتباطات رشته ییآ ستم، کانون گردهمیس

ار یها و مع دهیپد گر همۀ هیت، توجیواقعکشف  ين الگویتر ملبه عنوان کا) ده استیاقتباس گرد

ترین  قوانین فیزیک به ویژه ترمودینامیک به عنوان کامل. دیقت گردیبه حق یابیصدق و کذب دست

گرایانه سعی در تبیین  الگوي تبیین علمی الگوي بسیاري از علوم گردید و در کوششی تحویل

، ییبه عنوان تبلور استقراءگرا ییگرا اثبات .موضوعات مورد نظر بر اساس اندیشۀ فیزیکالیسم داشتند

هاي  در صورت "یتجرب یستمیدگاه سید"نمود و گرایی  آغاز و انجام علوم را منحصر به تجربه

و  )Consilience Theory( يدادیۀ هم روینظر ،)Chaos Theory( ۀ آشوبیگوناگونی همچون نظر
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 يها شهیاند يبه هر رو .ها پرداخت هدین پدییبه تب )Complexity Theory( یدگیچیۀ پینظر

  .است یعیژه در علوم طبی، به ورشتگی تبیین میان هاي رایج ز یکی از نظریهیاکنون نسیستمی 

فوق که به طور شناسی  هاي معرفت هاي معرفتی جریان بررسی تفصیلی آراء فلسفی و فرض

گرایی  و مطلقگرایی  تینو، ثیشیاند جزم یژگیدهد که سه و موجز به آنها اشاره شد نشان می

 يا خاص به گونه ییدگاه، الگویدر هر سه د. است یستمیدگاه سیسه صفت بارز در هر سه د

 ینوع ینیت عیو واقع یساختۀ ذهن يایان دنیم. گردد یل میت تحمیانه بر واقعیگرا جزم

روش  و خواه یکیزین متافییخواه تب یذهنهاي  تالش. دیجاد گردیک ایو تفکگرایی  دوگانه

از  ین هر سه مصداقیا قتی مسلم پنداشته شده بود کهیه، حقگرایان اي مطلق ، به گونهیعلم

  .   اند تیدر مواجه با واقعگرایی  لیتحو

شوند و هر  می گر ساختهیکدی اساساست که بر  ییبنا يبشر يها شهیر اندیبه هر تقد

در ها  با آشکار شدن خالء والبه همین من. پردازد می شرفت آن سهم خود رایدر پ يمکتب فکر

وحدت دانش در عصر تجدد است، افکار  يها شهین اندیاز بارزتر یکیکه  یستمیس يها شهیاند

. ، سر برآوردیروش علم یرگیو چ یکیزیمتاف يها نظم يها تیمابعد تجدد در انتقاد به محدود

ر یبه تعب(ل قدرت یال و تحمیاست يا گونه یعلم يها سازمان رشته ،دگاه مابعد تجددیاز د

 ن ساختارها را به عهده داردیا ینی، بازبیان رشتگیبر سر دانش است و م) ییفوکو

)Agyros,1991,p2( .یدگیچیپ یو تحمل ابهام از صفات ذات ینانیتفاوت، تنوع، تضاد، نا اطم 

مابعد تجدداند و سرانجام هاي  است و از آموزه یرشتگ انیمالزم با م یاست که مفهوم

پیچیدگی به عنوان . استاي  رشته میان یکنونشناسی  در معرفت يدیکل ی، مفهومییگرا کثرت

 اندازهاي چشمتابد بلکه با ترکیب  گرایانۀ حقیقت را برنمی صفت بارز هستی، تحمیل جزم

 یسنتکند و الزمۀ چنین تعاملی صرف نظرکردن از پایداري  اي، با واقعیت تعامل می رشته

ایستا از شناسی  هاي پیچیدگی است که معرفت ویایی و تحول از ویژگیدر واقع پ. است معرفت

  . درك آن ناتوان است

جهان آن چنان پیچیده است که ، )liotar,1984( تجددگرایانی همچون لیوتار از نگاه مابعد

رو ما به سرگردانی در  اند و از این اي دیري است زایل شده هاي بزرگ متحدکنندة رشته روایت

گردانی هستند که  گرایان به مثابه جهان رشته محکوم هستیم و بر این مبنا میان دانش هاي حفره

در غیاب  )1989( همچنین به تعبیر رورتی. اند هاي دیگر قدم نهاده در پی کنجکاوي به سرزمین

پذیر شده است و در واقع  هنگی انسان، به طرز ظریفی انعطافهایی با ثبات، جهان فر مهارکننده
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اي مجاز  نوعی بازتوصیف از جهانی است که در آن به کارگیري هر نوع زبان رشتهشتگی ر میان

,Agyros,1991( است 2(    .  

 توان از آن به که میدانش  وحدتهاي  به این ترتیب طیف دیگري از اندیشه

اگر در نگاه سیستمی، . رسد تعبیر نمود به ظهور می "انهیگرا کثرترشتگی  میان"دگاهید

یابد، در اندیشۀ  ها ارجاع می به سیستم ،دانش براي دستیابی به توصیفی از واقعیت همگرایی

 گرا نسبیگرایی  رد و این کثرتمابعد تجدد اساساً دانش مسئولیتی در قبال کشف حقیقت ندا

  .     شمارد تا گردهم آیند هاي گوناگون را مجاز می است که دانش

ن پاسخ یبه علم، واپساي  رشته میانکرد یه روت کافیتوان در می یخیر تاریبه س یبا نگاه

ن اتو می ن روند ادامه دارد ویااما . وحدت دانش است یو چگونگ یستیعصر ما به پرسش از چ

هر و  دیاز وحدت دانش ظهور نما يگریمحتمل دهاي  نده صورتیآدر نمود که  ینیب شیپ

. ن را در خود داردیشیپ يها از صورت يعناصرخاص خود  يها یژگیضمن دارا بودن و ،صورت

ضمن این دیدگاه  .میهستگرا  واقعرشتگی  میانظهور ر شاهد یاخ يها که در سالگونه ان هم

ر یاخ تیروا. بعد تجدد بروز داده است هاي ما به تدریج تمایزاتی از دیدگاه ،د بر حل مسئلهیتأک

پیشرفت از واقعیت، که تلفیق  به گرایی و امکان فهم رو به واقع ،مدار گرایی مسئله رشته میان

 اندازهاي چشمر یدگاه اخیبرطبق د. سازد روي آورده است هاي مختلف آن را میسر می دیدگاه

ها را کاهش  امکان دستیابی به عینیت را بیشتر و سوگیري ،دانش پیشرفت  به نگر و محاورة رو کل

از شناسی  است چنین معرفت بدیهی. سازد تر می ی پیچیده را نمایاندهد و پیوندهاي علّ می

مورد شناسی  ین که هستین نسخه با ایدر ا. هاي مابعد تجدد فاصله دارد جهات بسیار با فرض

هایی با  حل مسئله است که قرابتآن نقطۀ عطف قرار گرفته است اما همچنان  يشتریتوجه ب

. نوعمگرایان دارد (Szostak, 2008)

  

يا هان رشتیکرد میفلسفۀ صدرا و رو

نۀ یکه دارد زم یصیخصا لحاظبه  ین مکتب فلسفید گفت ایه بایدربارة حکمت متعال

را اي  رشته میانکرد یهرگاه رو. آوردیمشۀ وحدت دانش فراهم ین اندییتب يرا برا یمناسب

خ در یتار سیردر از آراء ک یکه هر  میریبه علم در نظر بگ گرا وحدتمختلف  هاي شیند گرایبرآ

انۀ یگرا وحدت يها آموزه قابل توجه، يا گونهبه  ،اند ساز آن بوده نهیبوده و زمم یش آن سهیدایپ

 ينۀ فکریشیبه پ ينظر که یهنگام " .است یمشابه یخیتار یرس يز دارایفلسفۀ مالصدرا ن

ه یکه در قرون اول میکن یرا مشاهده م یسفه و عرفان اسالمم نُه قرن کالم، فلیاندازیمالصدرا م
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ک یگر نزدیکدیکه به  یدر حال ...ج،یافتند و به تدریگسترش  یمستقل یعلم يها به عنوان رشته

را  يمختلف فکر يها دگاهیکه د یمالصدرا در حال.... شدند یتر م رچهپاکی... وقفه  یشدند ب یم

د که یه را آفریحکمت متعال یعنی ،يدیجد يکرد سنتز و وجهۀ فکریدر خود جذب م کامالً

 يدیختلف بلکه مکتب جدم يها ها و نگرش هیهم گذاشتن نظر و کنارگرایی  طک التقایصرفاً نه 

سته شود، یگرن پرتو نیاگر در ا). 47، 1387نصر،("یق سنتیاز حقا يا ر تازهیبر تفس یمبتنبود 

کند و در یرا عرضه م یات تعقلیک هزاره حی باًیتقر ين دستاوردهایتر یاز عال یکیمالصدرا 

  ). 48همان، ( ...کند یان میرا از نو ب یپرده وحدت یب یشکل

ن یا. ورود بحث علم به عرصۀ مباحث وجود است ییصدراشناسی  معرفت یژگین ویترمهم

ق یوند عمیآنها پترین  ز مهما یکین شناخت دارد که ییژه در تبیبه و یمهم يامدهایموضوع پ

شامل اصالت وجود،  یلان اصیبر چند بن ییفلسفۀ صدرا. استشناسی  با معرفت یشناسیهست

همچون  يتر یفرع یو مبان يۀ وجود، حرکت جوهریوجود، وحدت شخص یکیوحدت تشک

درك  يبرا. استوار است یو حصول يو علم حضور ینفس، وجود ذهن يام صدوریوجود رابط، ق

ک از یق هری، عالوه بر درك عميوشناسی  دگاه معرفتیز دیکند و ن می میکه صدرا ترس یجهان

 یاستنباط مبان ن اساسیبر ا .گر مورد مالحظه قرار دادیکدیزم است آنها را در ارتباط با ال یمبان

ژه یاز فلسفه و به و يریمستلزم ارائۀ تصوصدرا مال یفلسفدگاه یداز  يارشتهانیمکرد یرو

ن موضوع به یاز ا یست و آگاهین نوشتار نیاست که مجال آن در ا ییصدراشناسی  معرفت

ن حال در یبا ا .شود می نه موجود است ارجاع دادهین زمیکه در ا یاالت مفصلو مقها  کتاب

.شودیاشاره ممربوط  در حد ضرورت به مواردخالل بحث 

کرد یاز رو ینییصدرا چه تبشناسی  معرفت يها دگاهید در میان آراء مختلف، دید دیاکنون با

در گرو  ینیین تبیارائۀ چن. ددهیدانش به دست ماز وحدت  یعنوان صورتبه  يا رشتهانیم

ن یه، توجه به منشأ آن و پاسخ به ایوجه قضترین  مهم. است موضوعاز  یمختلفه وتوجه به وج

شود؟ وجه یبه دانش م ین نگاهیمنتج به چن یفلسف يهافرض شیپرسش است که اساساً چه پ

 یچه ضرورتشود که ین موضوع مربوط میاست، به ا یعمله که ناظر به ضرورت یگر قضید

ل ین یشود؟ چگونگین گونه از معرفت میدن به ایو رس يا رشتهانیدانش م يموجب جستجو

سرانجام . پردازدیم ین دانشیند کسب چنیکه به فرا است يگریبعد داي  رشته میانبه دانش 

با . به آن دارد یقت و امکان دسترسینسبت به حق یکرد به دانش چه موضعین رویکه انیا

 یمورد بررسر یز یدر چهار محور اصلاي  رشته میانکرد ین روییتب ،ین مباحث اساسیا توجه به

  :ردیگ می قرار
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  رشتگی  میان )یشناس معرفت -یشناس یهست( اساس و منشا -

  اي  رشته میانضرورت شناخت  -

  اي  رشته میانند شناخت یفرا -

  يا رشته انیارزش شناخت م -

ح و اصول مستخرج از آن یتشر ییصدراشناسی  دگاه معرفتیدک از محورها از یدر ادامه، هر

.شود می ارائه

  

  یرشتگ انیم) یشناس معرفت -یشناس یهست(اساس و منشا 

,Klein,1990) نیبه گفتۀ کال  آن  أدر منشرشتگی  میاندرك مفهوم  يبرا یهر کوشش (21

مختلف هاي  هیم و نظریبه مفاه یوند و انسجام بخشیق، پیتلفرشتگی  میاناساس . نهفته است

وند یان و اساس آن پیناظر به بنرشتگی  میانمتفاوت دانش است و پرسش از منشأ هاي  در حوزه

به طور عمده معطوف به ها  ن پرسشیدر حال حاضر پاسخ به اچنان که اشاره شد . است

  . مدار است و مسئله یستمیسهاي  نییتب

که از  ییها نییدگاهها و تبیزد که در تمام دسا یآشکار ماي  رشته میانبر تفکرات  يمرور

منظم نهفته در  يکه آشکارا از ساختار یکیزیمتاف يها دگاهیبه عمل آمده، از درشتگی  میان

 یستمیدگاه سین جهان از دییدر تب یکه سع یتجرب يها دگاهید تا دیگو می ظاهر کائنات سخن

عملگرا و نوعملگرا که معطوف به مسئله  يها دگاهیک دارد و تا دینامین ترمودیو مطابق با قوان

ن یبر ا. اند یت و جهان خارجیت واقعیاز ماه ینییمسبوق به تب یاست، همه در اساس به نوع

و به طور عمده برخاسته از  شناختی هستی يا در کُنه خود مسئلهرشتگی  میانشأ اساس من

دگاه یاز درشتگی  میانمنشأ ن ییتب ين رو برایاز هم. شود می است که از جهان ارائه يتصور

دهد رجوع            یارائه م یاز جهان و هست ین مکتب فلسفیکه ا يریز الزم است به تصوین ییصدرا

  .شود

اصالت وجود و به دنبال آن وحدت  ییصدراشناسی  یهست يگونه که اشاره شد مبنا همان

ن ییتع يا به اندازهاي  تهرش میانشناسی  در معرفت یبه هست ین نگاهیت چنیفیوجود است و ک

رشتگی  میانن رو یاد کرد و از همیرشتگی  میان منشأعنوان توان از آن به  می کننده است که

  . گردد یوجه آن به وحدت وجود باز مترین  قیدر عم

  . بر آن است یمبتن يو یهمۀ عناصر و احکام فلسف کهاست اي  به گونهاصالت وجود ت یمحور

  )9، 1363 صدرا،( "ثاره و احکامه آه یترتب به علی يوجوده الذ ء هویکل ش قهیان حق"
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که  يزیم و آن چیکن می ز دركیط ذهن خود دو چیدر مح ینیع یقیما از هر واحد حق"

که  یاتیتمام واقع. مینام می را وجود یت است و خود هستیم ماهیکن می ش اثباتیرا برا یهست

مفهوم ". )236، 1374، يمطهر("وجودند قیاند مصاد را پر کرده) از ذهن(جهان خارج

ف و یاست که از فرط وضوح در درك آن کامالً از تعر يالتصور یهیمفهوم بد) یهست(وجود

 يرویبه ادراك و ن یز، حتیکه خود به هر چ یقت هستین حال به حقیم با ایازین یح بیتشر

ر یپذ فیط است، تعری بسکامالً یقتیافت و از آنجا که حقیتوان احاطه  یادراك، احاطه دارد، نم

  . )19 ،1384، يحائر( "ستیهم ن

که  ین معنیبه ا .است) متکثر( یمراتب يدارا یگانگین بساطت و یگانۀ وجود در عیقت یحق

زان یوجود، اشتراك دارند، اما م یعنی یقیک امر حقیاند در  ل دادهیکه جهان را تشک یاتیواقع

  . ن موجب کثرت استیست و ایکسان نیآنها از وجود  يمند بهره

  )327، 1368ن،یصدرالمتأله( "....ثالث مراتب ۀیالموجود یاء فیاعلم أن لالش "

ن اساس آنچه موجب کثرت است همان است که موجب وحدت است و به اصطالح یبر ا

ن شدت و ضعف و یبر ابنا. اند ک سنخیستند بلکه از ین گریکدیر یوجه اختالف و اشتراك مغا

قت واحد است که خود وجه اشتراك یک حقیر وجودات متکثر، مربوط به کمال و نقصان د

است که از آن به  ییصدراشناسی  یهستهاي  انیاز بن یکیف کثرت ین نحو توصیا. است

ا کثرت منحصر ین نوع اختالف یا. )82، 1، ج1385ت، یعبود( شود می ادی "ک در وجودیتشک"

 یقیبا هم اختالف دارند که حق یا ذاتی یو عرَضبه نح) میعالم مفاه( اتیبه وجود است و ماه

 شود می اتین نوع تکثر شامل تمام واقعیاز آنجا که ا. ر استیپذ ست و تنها در ذهن امکانین

که در وجود  ن حالیات در عیشد که در آن همۀ واقع یهست یکیتوان قائل به نظام تشک می

 .است یکثرت در وجود به طور عمده تفاضلن نحو یا. از آن مختلفند يمند مشترکند اما در بهره

و تر  که در آن هر موجود نسبت به مرتبۀ فروتر از خود کامل یسلسله مراتب طول ینوع یعنی

از آن قابل تر  رسد که کامل می است تا به واجب بالذاتتر  نسبت به مرتبۀ فراتر از خود ناقص

آب، که در هاي  نند اختالف مولکولما .ز مطرح استین یک به نحو عرضیالبته تشک. ستیتصور ن

  . ست بلکه اساس آن تفاوت در جوهر استیآن تفاضل مطرح ن

که  محسوس یعیوجود طب. عت با چهار نحو وجود موجود استیاز عالم طب یتیهر ماه

بر . که وجود برتر است یو وجود اله یوجود مجرد عقل ؛یوجود مثال همان وجود خاص اوست؛

هم با وجود خاص خود و هم با هر  ،از وجود قابل تحقق است یا انحائب یتین اساس هر ماهیا

قت یوجود، حق یقت خارجین حقیابنابر. ت استیاز وجود خاص ماهتر  که کامل يگریوجود د

، يقت وجودیهر حق. است يق وجودیاست که منطبق بر سلسلۀ متفاضل حقا یواحد ذومراتب
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است که وجود خاص آنها در مراتب مادون  یتایت خود و وجود برتر همۀ ماهیوجود خاص ماه

ات یماه یوجود جمع یعنی. استتر  و اشرف و برتر باشد، جامع یاعل يهر چه وجود. دارند يجا

باشد تر  فیفروتر و ضع يبه عکس هرچه وجود. با آن موجودند يشتریات بیاست و ماه يشتریب

ن یبه هم. )90، 1، ج1385ت، یعبود( با آن موجودند يات کمتریدارد و ماه يت کمتریجامع

باشد تر  فیدارد و هرچه فروتر و ضع يشتریبرتر باشد، بساطت و وحدت ب يمنوال هرچه وجود

.شتر استیب و کثرت آن بیبساطت و وحدت آن کمتر و ترک

هاي  دهیاء و پدیاست که در ذات خود شامل وحدت اش ی، واحد ذومراتبین اساس هستیبر ا

ده، در هر یچین حال متکثر و پیقت واحد و منسجم و در عین حقیشناخت از ا. متکثر است

قت است و نه تمام یاز حق یاست که بالتبع ناظر به بخش یدگیچین پیاز ا یمرتبه ناظر به بخش

ابد یارتقاء  یاست و هرچه ادراك در سلسله مراتب هست یکیز تشکیقت نین فهم حقیابنابر. آن

  . ابدی می اشراف يشتریق بیبه حقا

دهد  می گسترش یآن است که موضوع معرفت را به کل هست ،وجود امد مهم وحدتیک پی

مراتب و وجوه  يدارا یهست. کند می انه به دانش فراهمیگرا کل یدگاهید يبرااي  نهیو زم

است و  گرایی  لیتحو ینوع ير حاویناگز ،یاز هست یانداز ناظر بر وجه مختلف است و هر چشم

 يقت را به همراه دارد و برایاز حق یسهم ،هر مرتبه از ادراك. ستناقص ا یبالتبع فهم

. برقرار شود يشتریب یمعرفت يوندهایقت الزم است پیبه حقتر  شتر و کاملیهرچه ب یابیدست

ق یو وجوه مختلف حقا يدر انطباق آنها بر مراتب وجوداي  رشته میانو  يا رشتهتفاوت شناخت 

از شناخت است و تري  نییشتر و مرتبۀ پایودات متکثر بناظر به وج يا رشتهشناخت . است

برخوردار است و  يشتریاز وحدت ب ،يا رشته يدگاههایق دیل تلفیبه دل ،يا رشتهان یشناخت م

. باشد يشتریقت بیتواند متضمن حق می از ادراك است که ين رو منطبق بر مرحلۀ باالتریاز هم

قت یبه همان اندازه از حقباشد از وجود منطبق اي  ادراك بر حسب آن که بر چه مرتبهن یابنابر

انطباق آنها بر مراتب در اي  رشته میانو  يا رشته يها ک از شناختیو تفاوت هر مند است  بهره

به عنوان  وجود یکیابتناء معرفت بر وحدت تشکتوان از  یمن اساس یبر ا. وجود است

.اد کردیاي  رشته میانمقوم شناخت ترین  يادیبن

  

  اي ان رشتهیکرد میرورت روض

 یست که محور قبلن ایدر ا هاآن زیاما وجه تما .دارد یبت فراوانن محور با محور قبل قرایا

معطوف به  شتریمحور بن یاآورد و  یفراهم مرشتگی  میان يرا برا یسشنا یهست يمبنا ینوع
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گر یکدیبا  یوعبه ن یدر تمام مکاتب فلسف یشناس و معرفت یشناس یهست. استشناسی  معرفت

وجود به  در مکتب صدرا به موجب مساوقت علم با یختگین آمیدارند اما شدت ا یختگیآم

در رشتگی  میان يدوم فرارو یپرسش اساس. ه استیحکمت متعال يها یژگیاز و یکیبارز  ينحو

  .به دانش است يکردین رویچن یواقع ناظر به ضرورت عمل

ه، برخاسته از دو بعد یدگاه حکمت متعالیبه دانش از د يا رشته انیم انۀیگرا ضرورت نگاه کل

انسان به عنوان فاعل شناسا  يگرید دارها به عنوان موضوع شناخت ویاز معرفت، نخست پد

.  ستا

ت و منطبق با آن اس یکیتشک یدارها از هستیپد يمند بهره ییصدرا یشناس یدر نظام هست

در سه عالم  یموجودات امکان ییصدرا یشناس یبر حسب هست. مند است کیز تشکیشناخت ن

ز ین یند ادراکیعت، عالم مثال و عالم عقل موجودند و فرایعالم طب یعنیگر یکدیمترتب بر 

  . است یو عقل یالی، خ)یعیطب(یسه مرتبۀ حس يمنطبق با آن دارا

  )360، 3، ج 1368ن،یصدرالمتأله(  "........،ۀانواع، کما ان العوالم ثالث ۀاالدراك ثالث ۀقیفبالحق "

  )225، 1360 ،نیصدرالمتأله( ".....ل و التعقلی، الحس و التخۀثالث یف ةمنحصر ۀیوالمشاعر االدراک "

گر یکدین تفاوت با یاز شناخت وجود دارد که در ع ین اساس نظام سلسله مراتبیبر ا

مترتب ن که یدارند و در این سلسله مراتب تفاضلی، شناخت در هر سطح ضمن ا یذات يوندیپ

ن در مراتب باال ییشناخت مراتب پا. ستیل نیاست، به آن سطوح قابل تحوتر  نییبر سطوح پا

عت مرتبۀ یطب. ستیتر ن نییل به مراتب پایمندرج است اما شناخت در مراحل باال قابل تحو

انحصار شناخت به عالم  شود، اما می ن مرحله آغازیگرچه شناخت از ااست و  یاز هستاي  نازله

  . شود یمحسوب مگرایی  لیتحو یتجربه نوعو  حس

 يد حرکت جوهریافزا یجهان م یدگیچیکه به پ يگری، بعد دیهست یکیعالوه بر نظام تشک

است که مدام درحال تحول از قوه  يا وستهیکند کل به هم پ یم میکه صدرا ترس یانجه. است

ابد و ی یم یموضع خود هستآن در مرتبه و  است که هر جزء یالی، وجود سیهست. به فعل است

اصول وحدت وجود، نظام . ت استید هویافتد و در حال تجد می است که هر آن اتفاق يا حادثه

کنند که غفلت از آن  یر میرا تصو یمتحول و متشکک یهست، يوجود و حرکت جوهر یکیتشک

ده یچیپار یو روابط بسها  یمتشکل از همبستگ ینظام هست. شود می مخدوش منجر یبه شناخت

ده یست جز رابطه و تحول و هر پدین يزیدر واقع وجود چ" .ن مراتب و آنات وجود استیدر ب

ده مستلزم ین مبنا شناخت هر پدیبر ا. شود می وسته موجودیک کلّ به هم پیتنها در ربط با 
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 "استتر  کیقت نزدیباشد به حق يشتریهاست و هر چه ناظر به رابطۀ ب شناخت رابطه

  . )202، 1386، یدهباش(

ت از صفات وجود است و در واقع علم و شناخت یدگاه صدرا علم مانند وحدت و فعلیاز د 

انسان به عنوان . که وجود داشتن مستلزم داشتن شعور و ادراك است يمساوق وجودند به طور

ان انسان یکند و م یف میاست که صدرا توص یده و متحولیچیپ یاز هست یفاعل شناخت، جزئ

، یاز بعد معرفت شناس. ن اشتراك همان وجود استینقطۀ عطف ا. ستین ییجدا یو عالم هست

 ین درکیچن. کند یاست درك م یقت هستیجود را که حق، وینفس انسان قبل از هر معرفت

قت مطلق است که الزم است در یط از حقیبس یر صدرا فهمیو به تعب ینیشیمعرفت پ ینوع

  . بدل شود یمرکب و واجد خودآگاه یفهم به یر استکمالیس

ء مع الذهول عن ذلک یطاً و هو عباره عن ادراك شیکون بسیعلم کالجهل قد لان ا "

ء مع یکون مرکبا و هو عباره عن ادراك شیق بانّ المدرك ماذا و قد یاالدراك و عن التصد

  )116، 2ج، 1368ن،یصدرالمتأله(  "ءیالشعور بهذا االدراك و بأن المدرك هو ذلک الش

در مراتب وجود  يت جوهرحرک یرد و با طیگ یعت و محسوسات نضج میدر عالم طب نفس

ر ین سیاست اوجود  يوندهاینفس به پ یث التفاتیشناخت که حاصل ح. ابدی یاستعال م

ش انسان یگردد، گرا یر را موجب مین التفات به غیکه ااما آن چه . کند یسر میرا م یاستکمال

 ين ارتباط وجودیا. ر موجودات استیان انسان و سایو وجود مطلق است که فصل م به نامحدود

ب ضرورت ین ترتیبه ا.  راند یش میق استعال به پیسان را در طرنامحدود، ان يو کشش به سو

ل به عالم وحدت است و یر از عالم کثرت و نیدن به مرتبۀ عقل و مستلزم سیانسان رس يوجود

 یدگیچیت و پیقت در کلیوجودات و درك حق یذات يوندهایپ یرتبتن خود در گرو درك میا

  . خود است

 يلذا برا .کند یرا قابل فهم م یاست که هست یهست یدگیچیاز پ یتحول بعد مهم 

 یمراتب نظام سلسله. مهم لحاظ نمود يرات را به عنوان بعدیید تحول و تغیها با دهیشناخت پد

 ياستکمال وجود. اند دهیلحاظ تحول و رابطه در هم تن نیر تحول است و از ایوجود تحت تأث

وندها و تحوالت یجز انکشاف پ يزیجۀ تحول در شناخت است و شناخت چیز خود، نتینفس ن

در حالت  یانیخود و به ب يوندها و مرتبۀ وجودیده صرف نظر از پیکه هر پد يبه طور. ستین

ده و متحول یک کل درهم تنی یکه هستاز آنجا . ستیقابل شناخت ن) به فرض محال( ییستایا

را  یکاستن یها ا شناخت بر حسب رشته. است یدگیم تنن درهیاست، شناخت مستلزم درك ا

به اي  رشته میانشناخت . کند یازد و لذا افق شناخت را محدود مس یدارد که روابط را محدود م
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وندها، به وحدت یپکه درك  از آنجا. دهد یم وندها، شناخت را ارتقایپ یدگل توجه به گستریدل

قت یت به حقیوحدت و جامع ییافزا با هم يا رشته انیناخت متر است لذا ش کیت نزدیو جامع

شناخت در  يبرا یباشد، هست ين هرچه شناخت در مرتبۀ باالتریبنابرا. تر است کینزد

حرکت  وجود و یکیهرگاه از نظام تشک .تر است کیقت آن نزدیچرا که به حق .تر است دسترس

اصل استلزام "توان از  یاس آن مبر اس. مییر نمایتعب ینظام هست یدگیچیبه پ يجوهر

که ناظر به ضرورت شناخت  یبه عنوان اصل "یهست یدگیچیمعرفت به ادراك پ

  .است سخن گفتاي  رشته میان

 یقتیل حقیتحم. استگرایی  لی، تحویستمیس يها دگاهیانتقاد مابعد تجدد از دترین  مهم

. استگرایی  لیتحو ینوع ،همه یثابت به نام روش علم یچارچوب یو حت ینیشیت، مسلم و پثاب

دچار گرایی  لیز به تحویخود ن یگرا از جهت گرا و کثرت ینسب يها شهیرسد اند یبه نظر م

ن آن طرد یتر دارد که مهم ییامدهایخود پ یدگیچیاصل استلزام معرفت به درك پ. اند شده

فرض  ینیشیثابت و پ ،قتیحق ،معرفت ن ازیین تبیاز آنجا که در ا. است شناختدر  ییستایا

تا حد ممکن  یشناخت نیچن. است ییاینفس خود مستلزم پو یلذا شناخت استکمال ،شود ینم

اشاره شد آن چه که اکنون تر  شیگونه که پ همان ییاز سو. شود یدچار نم ییگرا لیدر دام تحو

بخشد مواجهۀ  می تیان آورده و مشروعیرا به ماي  رشته نمیاز ضرورت دانش یش از هر چیب

 ییبر حسب عملگرا اساساٌو است  يا رشتهطۀ شناخت یاست که فراتر از ح یر انسان با مسائلیناگز

اما  .)145، 1387،يباقر( "دهد می تین مسئله است که به انسان هویا" ،معاصر ییو نوعملگرا

نفس انسان در گرو شناخت است و شناخت ناظر  یالتع ،هیحکمت متعالشناسی  برحسب معرفت

شناخت محسوب  یذات ،یدگیچیاستلزام معرفت به درك پلذا . است یهست یدگیچیبه پ

.ستیمسئله نضرورت حل از  یو ناش یرونیب یلیشود و تحم یم

     

  اي  رشته میانند شناخت یفرا

. استز یمتما يا رشتهاخت از شناخت است که از شن یسنخ ،به دانش يا رشته انیکرد میرو

ن سنخ از شناخت یاخت منجر به اند شنیاز فرا ینیین است که چه تبین مقام پرسش ایدر ا

  شود؟  یم

. صدرایی کثرت معرفتی به دو شکل طولی و عرضی قابل تصور استشناسی  در معرفت

عمده  به طورگانه،  شناسی تشکیکی و عوالم سه بر اساس هستیز یش از هر چیبکثرت طولی 

در این سلسله مراتب . خیالی و عقلی است ،)یتجرب(موجب پدید آمدن سه نوع ادراك حسی



  57                                             شناسی حکمت متعالیه اي از دیدگاه معرفت تبیین رویکرد میان رشته

حوة ارتباط دارها و نیپد يتفاضلی، ادراك بشري اساسی مشترك دارد اما برحسب مرتبۀ وجود

  . شوند ینفس با آنها متکثر م

با عالم  یباط حست از ارتانه شناخیگرا واقع يا دهیدر ا. ان وجودهاستی، تبادل مشناخت

ت خالقۀ خود یال با ظرفیپس از آن قوة خ. دیآ ید مین تبادل پدیو نفس در بستر اشود  یآغاز م

ت یک قابلیچ یه یالیو خ یحس ين حال قوایبا ا. ان حس و عقل استیساز ارتباط م نهیزم

ت یفعال. ستندساز و به اصطالح ابزار معدة شناخت ه نهیافت شناخت را ندارند بلکه تنها زمیدر

متناسب آن مرحله بهره  يبزارهارد و نفس در هر مرحله، از ایگ می در نفس صورت یشناخت

که  ین معنیبه ا. ت استی، خود قادر به خالقییو کسب توانا ییدایاما ذهن پس از پد. برد یم

ن یبه ا. سازنده در شناخت دارد ینقش يست بلکه به نحویجهان خارج ن يا نهیکنندة آ منعکس

 عت به عنوان سرچشمۀ شناخت و نه محدودیشود به عالم طب می ب، شناخت نه منحصریترت

  . ان وجودهاستیوند میکنش و پ در نآشود به ذهن به عنوان سازندة معرفت، بلکه حاصل  می

است که خود  یتیندة کلیدرك فزا ،ست و شناختین ییها جدا دهیان نفس و عالم پدیم

، منطبق بر یو عقل یالی، خیادراك، سه مرتبۀ حس يبرا. از آن است یز جزئیکننده ن مشاهده

آن مراتب است و هر مرتبه با مرتبۀ  یگر مترتب هستند و ادراك مستلزم طیکدیعوالم وجود، بر 

  . ابدی می باالتر از خود قوام

اال ل یء من التخیو ال ش یالیاال و قوامه باالدراك الخ یفاعلم ان الشیء من االدراك الحس "

  )204، ص 8ج ، 1368ن،یصدرالمتأله(  "...و قوامه بالتعقل

 یمرتبۀ شناخت شخص شناخت از یعنی .ات استیت عالم حس کثرت و درك جزئیاما خاص

تجرد، بساطت و وحدت است نائل  گردد و سپس به مرحلۀ عقل که مقام یآغاز م) یجزئ(

گر ید ياست و از سو یرحلۀ حسمستلزم م یل به مرحلۀ عقلیک سو نین از یبنابرا. شود یم

و  ین مراحل حسیابنابر. ابدی یعقل قوام نم یعنیمرحلۀ باالتر  ز جز بایال نیمرحلۀ حس و خ

 ین مبنا شناخت جزئیست و بر ایک شناخت ممکن نیگرند و بدون هریکدیالزم و ملزوم  یعقل

تالزم ادراك  اي رشته میاناز اصول شناخت  یکین اساس یبر ا. گرندیکدیمستلزم  یو کل

  . است یو کل یجزئ

از  يدر مرتبۀ باالتر يا رشتهمختلف  يها نشیان بیوند میل پیبه دلاي  رشته میانشناخت 

الزم است و از  یابتدا شناخت جزئ یدن به ادراکات کلیرس ياما برا .قرار دارد يا رشتهشناخت 

ت دارد ین جهت اهمین اصل از ایا. اند گر مالزمیکدیبا  يا رشته انیو م يا رشتهن رو شناخت یا

 .شود یم یتلقت آن یا کاهش اهمی ییگرا رشتهاز  گذربه منزلۀ اي  رشته میانکه گاه مباحث 
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با عنوان مغالطۀ  یمغالطۀ منطق یخطر نوع يا ن انحصار شناخت، به شناخت رشتهیاعالوه بر 

در ". قابل مشاهده است یخ اکتشافات علمیآن در تار يها دارد که نمونه یرا در پکنه و وجه 

گر یشود و به عبارت د یم یده تلقی، تمام ذات و کنه پدیئیاز وجوه ش ین نوع مغالطه وجهیا

 "گردد یقلمداد م یباطن یتیرف شده، خصوصاز بستر خود منح یدر ظاهر و صفت یتیواقع

در مقام  یعیگاه دانشمند علوم طب ":کند می حین باره تصریتهد در همیوا). 27 ،1384، ينبو(

با آن  یک و تنگاتنگیابند که رابطۀ نزدی یدست م یت و صفتیده به خصوصیک پدیمطالعۀ 

از آنجا که . ده استیبا آن پد یو ذات يت ضروریگر، صفت مزبور خصوصیده دارد و به عبارت دیپد

شه یسروکار دارد هم –و نه تمام وجوه آن  -ء یا چند وجه شیک ی، دانشمند با یدر هر پژوهش

 یو ذات يت ضرورین معنا که فرد آن صفت و خصوصیبه ا .ن ارتکاب مغالطۀ مزبور وجود داردمکاا

          ).1384، يتهد، به نقل از نبویوا( "کند یم یء تلقیرا وجهۀ تام و تمام ش مورد مطالعه

 یقیژه وجه تصدیو به و یحوزة شناخت حصولطور عمده مربوط به اما کثرت عرضی به 

ش یدایپحاصل برخورد نفس با عالم محسوسات در وهلۀ نخست  .است) مفاهیم حوزة( شناخت

کثرت شناخت  نجر بهکه م است یفلسف ۀیمعقوالت ثانل یتشکات و سپس بر اساس آنها یهیبد

تواند از خود نفس  یبر حسب نظرات صدرا کثرت معلومات با نظر به بساطت نفس نم". شود یم

بلکه تنها راه . رندة آن استینه منشأ کثرت معلومات و نه پذ که نفس ین معنیبه ا .ردیمنشأ بگ

 یئ، تعدد احساسات جزیند شناخت کثرت آالت حسیدر فرا. ه استیه آن کثرت آالت حسیتوج

و کثرت  يد آمدن علوم مختلف بشریپس از آن موجب پد يهااسیه و قیات اولیهیل بدیو تشک

  . )245 ، 1389، يمطهرو  ییطباطبا( "علوم است یعرض

شناخت مواجه  يها با کثرت روش یو هم عرض یکثرت طولب هم از جنبۀ ین ترتیبد

که آن  شود یممتعدد  يها مختلف شناخت منجر به معرفت يرهایمس است که یهیدب. میهست

 .ده دانستیک پدیاز  یمختلف يا مراتب وجودیجۀ عطف توجه به وجوه مختلف یتوان نت یرا م

شود؟ بر  یم یمنته ییگرا یبه نسبدگاه صدرا یدر د یکثرت معرفت بهحصول ند یا فرایاما آ

تواند  یقت واحد است و نمیۀ وجود، از آنجا که حقیاساس اصل وحدت وجود و وحدت شخص

  . ستین یرفتنیدر فلسفۀ صدرا پذ ،یمتکثر باشد کثرت معرفت

چ یاساً هۀ وجود اسیت شخصز وحدیو ن يبر اساس اصول وجود رابط معلول، امکان فقر "

از شئون  یبه منزلۀ شأناي  دهیست بلکه هر پدیبه عنوان وجود مستقل قابل درك ن يا دهیپد

ت واحد ین اساس واقعیبر ا. قابل درك و متصف به وصف است) واجب بالذات( وجود مستقل

ک یاز شئونات واجب بالذات هستند که  یخود شأن ياست و همۀ موجودات در مرتبۀ وجود
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ن یبنابر ا .شکک استقت واحد میوجود، حق. )238، 1، ج1385ت،یعبود( "ستقت واحد ایحق

 يتواند دارا یقت واحد آن نمیر باشد اما در حقتواند در مراتب وجود متکث یگرچه معرفت م

که اقتضاء آنها استفاده از  یز طولیو ن ین اساس بر حسب کثرت عرضیبر ا. کثرت باشد

ر شناخت یشود اما از آنجا که س یمختلف حاصل م ياه معرفت ،نخست ،مختلف است يها روش

 يشتریاز بساطت ب ،تر نییو هر مرتبه نسبت به مراتب پا است یمراتب متفاضل معرفتبرحسب 

ت به یاست تا در نها ییهمگرا يبه سو يا ندهیمعرفت به طور فزا يروند صعود ،برخوردار است

 ییو همگرا یو معرفت یکثرت روشتوان به  می بین ترتیبه ا. شود یقت واحد منتهیحق

  . اشاره کرداي  رشته میانکرد یاز اصول مهم رو یکیبه عنوان  یندة معرفتیفزا

 ياساساً روند معرفت رو به سو ،قت واحد استیدر نظر صدرا، حقاصل فوق از آنجا که  بربنا 

ان یوند میر پیو در مس یرش کثرت روشیبا پذ ییصدراشناسی  معرفت. وند داردیو پ ییهمگرا

با . شود یمنجر م یت به وحدت معرفتیو در نها یمعرفت یمرتبت ییحاصل، به همگرا يها معرفت

به  یمعرفت است در مراتب یو عرض یکثرت طول ین حال کثرت در علوم که حاصل تعاطیا

داست یپ .با وحدت وجود ندارد یرتیناظر است و مغا یبه کثرت مفهوم یکثرت وجود و در مراتب

 ییگرا لیگرا و هم از تحو تجربه ییگرا لیهم از تحو یمعرفت به نحو اساس خ ازن سنیا

رش یا در کسب معرفت و پذیپو يندیگر با ارائۀ فراید يشود و از سو یز میانه متمایگرا ینسب

. ز به دور استینگرایی  و مطلق یشیاند ه، از جزمیاول یو معرفت یکثرت روش

          

  اي رشتهارزش شناخت میان 

ت یزان کاشفیمراد از ارزش، م. شود می اي مربوط رشته محور چهارم به ارزش شناخت میان

داري  ، بحث دامنهراابتدا باید یادآور شد موضوع ارزش شناخت در فلسفۀ صد. قت استیاز حق

است که در اینجا قصد پرداختن به آن نیست بلکه موضوع بحث در این باره است که شناخت 

که  یاز نگاه صدرا، ادراک. دهد دستیابی به حقیقت یاري می درتا چه اندازه ما را اي  رشته میان

. است یهیبد ين رو امکان شناخت امریاز ا. ست بلکه جهل استیت نباشد علم نیکاشف از واقع

  . دگاه صدراستیبه شناخت از د یابیامکان دست ،نجایه در این فرض اولیبنابرا

  .)256 ،1368،نیصدرالمتأله( "...بالجهل یسمیر مطابق له فیلواقع و منه غکون مطابقاً لیمن العلم ما "

معاصر با شناسی  که در معرفتتوان دستیابی به واقعیت به اجمال باید اشاره شود موضوع 

گرایی و عدم  صدرا به دلیل منتفی بودن دوگانهشناسی  عنوان عینیت مطرح است در معرفت

از نگاه صدرا ذهن نه تنها مانع شناخت . مطرح است يگرین و ذهن به شکل دتفکیک میان عی



            9، شماره مسلسل90 پاییز و زمستان، 5هاي فلسفی دانشگاه تبریز، سالنشریۀ پژوهش        60

قت وجود عبارت است از ظهور و یحق. ست بلکه عرصۀ ظهور و انکشاف مراتب وجود استین

 ین حال ادراك به کنه وجود راهیبا ا. ، و انبساط در مراتب مختلف ذهن و خارج از ذهنیتجل

   ).1388ها، یزمان( پردازد می یاز هست یدراك به وجوهندارد و ا

بخشی از شناخت . صدرایی به دالیل مختلف امکان شناخت وجود داردشناسی  در معرفت

 یموضوع يعلم حضور". است ینیقیتحت عنوان معرفت حضوري که به نظام وجود تعلق دارد 

در علم . ن رو از صدق و کذب رهاستیاست و از ا یخارج یا نسبتین و بدون ارجاع یخود متع

ت است ینیط از عیبس ییبر معنا ین رو مبتنیهستند و از ا یکین و ذهن یع موضوع يحضور

نفس  ین شناخت، شناخت و آگاهیتر یقیحق .که بدون واسطه در ذهن فاعل شناسا حضور دارد

ن یتر ینیقی، ين شناخت شهودیا. ش استیخو یفسانش و سپس علم به حاالت نیاز وجود خو

ن و ذهن یع یناخت است که در آن پرسش از دوگانگن شیتر ینیمعرفت نفس و به اصطالح ع

. ستیجز حضور مجرد نزد مجرد ن يزین مقام علم چیدر ا. )6، 1379، يحائر(  "راه ندارد

رابطۀ  ینوعگیري  بر شکل یمبتناء یان و اشیو از اع) از ذهن( شناخت نفس از عالم خارج

علم و عالم و انسان و عالم اساساً ن یب يوجود يوندیبراساس پ .استن انسان و عالم یب ینیشیپ

ۀ آنها به سه جزء مذکور ساخته و پرداختۀ یاند و تجز قتیک حقیاز  ییها معلوم مراتب و صورت

  . ذهن است

ت یز مطرح بود، رسمیتر ن شیکه پ را يو حضور یاخت به حصولم شنیمالصدرا تقس

شود  می ن و ذهنیان عیم ییراگ دوگانه یدارها موجب نفیانسان با جهان پد یوند ذاتیپ. دیبخش

شود که به عنوان  ین انسان و عالم میب یقبل معرفت رابطۀ ما ینوع ین نسبت ذاتیو حاصل ا

). 1388، نایصاران( دهد یاساس ادراکات انسان را شکل م) يعلم حضور( ینیقی یشناخت

ج از ذهن از آن متوجه عالم خار یاز شناخت متوجه درون و نفس است و وجه ین وجهیابنابر

نفس  یاستکمالر یاست که در س يند واحدیاز فرا ین شناخت وجوهیاست که هر دو نوع ا

 يکند امر یم میشناخت آن گونه که صدرا ترس .ستیان نیدر م یگانگ افتد و دو می اتفاق

ا اضافه بر آن یا شناخت عارض نفس یشناخت باشد و  يبرا یمنفعالنه، که نفس به منزلۀ ظرف

ژه یکه به و یادراک ییت نفس است که در اثر تواناین خالقیز ایش از هر چیبلکه بست یباشد ن

ت از یال با سلب منشأیقوة خ ".ونددیپ می ساز آن بوده، به وقوع نهیال زمیعالم محسوسات و خ

نفس در . )230، 1389،يمطهرو  ییطباطبا( "شود می یموجب علم حصول يعلم حضور

کند و در اثر آن، نفس  یع ادراك شده برقرار مبا موضو يوجود يوندیبرخورد با عالم خارج پ

) الیژه قوة خیبه و( یادراک ياز وجود را داراست به کمک قوا یاز آن را که مرتبۀ نازل یصورت
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نفس در برخورد با جهان خارج است  يام صدوریکه حاصل ق یوجود ذهن. کند یدر خود خلق م

 یآن است که بر آن انطباق دارد و از جهت یعیآثار طبمنتها بدون  یهمان وجود خارج یاز جهت

است که  ییصدراشناسی  تمعرفهاي  انیاز بن یکین مفهوم یا. در ذهن است یکل یمفهوم

ده یگرد یو وجود خارج یان وجود ذهنینوع انطباق م بینمصروف ت يو يها از تالش یبخش

  . دهد می آن ارائه يبرا یمنطق یحیت توضیاست و در نها

علم حصولی . گر شناخت البته مبناي بخش دیگر معرفت با نام معرفت حصولی استید وجه

در آگاهی نیز بحث انطباق . خود شامل آگاهی و گواهی است) 1360( ير مرحوم حائریبه تعب

  .  مطرح است) تصدیق( بنابراین موضوع انطباق در حیطۀ گواهی. مطرح نیست

هاست  دهیاکنش نسبت به پدصل تعامل و وکه حانفس در مراحل شناخت  يوند وجودیپ

 يت واحد دارایاما هر ماه". نفس و ارتقاء آن در عوالم وجود است ير جوهرییتغ موجب

ب منوط به درك یت به ترتیکه درك آن واقع ياست به نحو یو عقل یالی، خیوجودات برتر حس

نحوة ادراك  نیهمچن. است یعقل یو کلّ یالیخ ی، جزئیحس یت مذکور به نحو جزئیماه

که وجود برتر در نفس انسان  ین معنیبه ا. ت تابع ارتقاء نحوة وجود برتر آن استیت واقعیماه

وجود خاص هر . )120، 1385ت،یعبود( "موجود شوند یو عقل یالی، خیج به نحو حسیبه تدر

که واجد همۀ کماالت  آن، یل و وجود جمعیمستلزم کثرت و تفص) آن يوجود ماد(ت یماه

وجود،  یب در سلسلۀ تفاضلین ترتیبه ا. تر است، مستلزم وحدت و بساطت است نییب پامرات

است  يشتریت و انسجام بیها و کل وندها و ارتباطیصعود در هر مرتبه از شناخت متضمن درك پ

شتر یب يوندهایکه پ يشود به طور یت فراهم میهر ماه یاز هست يشتریو به تبع آن درك ب

  .قت استیاز حق يشتریك بمالزم با در یمعرفت

اما  ،اند تکثر يعت دارایمتکثر عالم طبهاي  دهیوجود پد یمراتب و سلسله یکیدر نظام تشک

ان یبه ب. ن وحدت استیقت در گرو درك کثرت در عیاند و درك حق وحدت يدر کنه خود دارا

به هم  یود طولوج يداراها  دهیر پدیبا سا ياز روابط وجود يا دهیچیساده هر موجود در شبکۀ پ

گاه آن در سلسله مراتب وجود و شبکۀ روابط یاست که درك آن در گرو درك جااي  وستهیپ

تر و  کینزدقت یباشد به حق يشتریو روابط بها  یشناخت، هرچه ناظر به همبستگ. است

ان کثرات یوند میپ یهر شناخت نوع". برخودار است يشتریاز وحدت ب ،تر کاملهر چه شناخت 

 يشود و ناظر به درك مرتبۀ باالتر یتر م شود شناخت گستردهشتر یوندها بین پیرچه ااست و ه

وند یو پ ییاز شناخت همگرا ینیین تبیبر اساس چن. )182، 1386،یدهباش( "قت استیاز حق

ن مبنا یبر ا. است يشتریقت بی، متضمن حقیو چه طول ی، چه عرضیان معارف اکتسابیم
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ب ین ترتیبه ا. شود یشکار مج آیبه تدر يا ر حسب درك مرتبهاست که ب يت واحدیقت کلیحق

شتر یقت مستلزم درك بیشتر حقیادراك ب یو هم در کثرت طول یهم در کثرت عرض

تر، که موضع  یشناخت جامع و کل. شود یحاصل م يا ن امر به شکل مرتبهیوندهاست که ایپ

در هر شعبه از  يا رشتهو  یهم تخصصاز ف يمرتبۀ باالتر ،هم عرض است، در علومِاي  رشته میان

است و  یالیو خ یتر از شناخت حس کامل یز شناخت مرتبۀ عقلین یطول علم است و در کثرت

به  "قتیحق یت مرتبتیکاشف "توان به اصل  می ن اساسیبر ا. است يشتریقت بیشامل حق

. داشاره نمو ییدگاه حکمت صدرایاز داي  رشته میاناز اصول معرفت  یکیعنوان 

      

      جهینت

ن مبنا یمتفاوت و بر هم يها فرض شیو پ ها خاستگاه ،به علماي  رشته میان يکردهایرو

اي  رشته میان يها شهیبر اند يمرور .منحصر به خود را دارند یو آموزش یاستلزامات پژوهش

 چنان که مالحظه شد. و معرفت متفاوت است یشات آنها در باب هستیآشکار نمود که گرا

غلبه با مدار  مسئله يکردهایرودر  و شناسانه یبیشتر هست یستمیس يکردهایرونقطۀ عطف 

کند  یح میتصر) Schmidt,2007( تیان گونه که اشمهم. است هشناسان معرفت يها شیگرا

ت یواقع يز بر ساختارهایچ ش از هریب ،یشناس یبر هست یمبتن يا رشتهانیم يها دگاهید

وهلۀ نخست معطوف بر  در ،یبر معرفت شناس یمبتناي  رشته میان يها دگاهیمتمرکزند و د

    .اندمیها و مفاه هیدانش، نظر

ان یم يها نییتبترین  مدار از رایج و گرایش سیستمی تجربی و مسئلهددر حال حاضر 

 یتجرب یستمیش سیگرا. دارند یقیوند عمیگر پیکدیبا  ییگراعتیاز جهت طبکه  دانيا رشته

ۀ یو نظر مورد توجه است یعیشتر در علوم طبیاست و بگرایی  بر اثبات یمبتن که در واقع

به عنوان مدار که  ش مسئلهیگرا. )1387، وولین( ق برجستۀ آنندیاز مصاد یدگیچیو پ یستمیس

,LeeWelch( است ییبر فلسفۀ نوعملگرا یز مبتنیش از هر چیبش یگراترین  مهم راً یاخ. )2009

ات زیتماهاست و داراي  شیر گرایاز سا يا زهیم که آمیگرا هست واقعرشتگی  میانشاهد ظهور ز ین

 اما کماکان غلبه با (Szostak, 2008) استو نوعملگرایی بعد تجدد ما  هاي فرضاز  صریحی

   .است انهیعملگرانو هاي شیگرا

ند اما و ارتباط در جهان اشاره دار یدگیچیپبه  ،يز به نحوینها  ستمیساز نگاه صدرا گرچه 

 ،يا خُرد و لحظه يری، تصوستمیهر س ،يز حرکت جوهریو ن یکیتشکشناسی  یبر اساس هست

ر یتفست خود یدر کل یهست ر مراتبیسااست که هرگاه در ارتباط با  یدر حال تحول یاز هست
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ن اساس یبر ا. قت ارائه دهدیمخدوش از حق يریست و چه بسا تصویقابل فهم ن ینشود به درست

مختلف  يها ان حوزهیم یوند معرفتیپ يل برایصا ییند مبناتوا ینمستا یاخُرد و  ینایبنن یچن

   .دریدانش قرار گ

ن جهت به یاز ا ]که رویکرد سیستمی تجربی از آن سنخ است[گرا  اثباتگرایی  عتیطب"

ز در ین ید و علوم اجتماعینما یمند است که همۀ علوم را تابع روش تجرب وحدت علم عالقه

. رسد یت میگردد به درجۀ علم یعیعلوم طب شناختی روشو  یص منطقیکه تابع خصا یصورت

 یص ذاتیو غفلت از خصا یافراطگرایی  لیل تحویاز وحدت علوم به دل يرین تعبیداست چنیپ

  ).390، 1386تل،یل( "فتاده استیچندان مقبول ن یعلوم اجتماع

. انه استینوعملگرا يها به فرضز معطوف یش از هر چیکنون بارشتگی  میانگر ید ياز سو

ن یتر ز عمل مهمیآم تیو قواعد موفق يارمد مسئلهت، یواقع ییبازنما يبه جا ،در این دیدگاه"

د که یگو یبدون روش سخن م ییاز عملگرا یرتن اساس رویبر هم. رسالت دانش است و اریمع

دانش  يبند میتقس يبرا يدهد و از آنجا که در نظر و می لیرا تشک يو یکثرت روش يمبنا

موضوعات طبق ان یمرز م. گانه استیکدست و ی ینظامافت، دانش ی یمنطق ییوان مبنات ینم

 یتیمفروض و از آنجا که در اصل ماهشناسی  یگاه هستیشود نه جا یم میترس یق عملیعال

 يابزار یست و اساساً دانش خصلتیت موضوع نیق تابع ماهیست روش تحقیها قائل ن دهیپد يبرا

شناسی  مدار آن چه مسائل معرفت ش مسئلهیدر گرا). 131، ص1387، يباقر( "دارد

ن رو یمسائل جهان است و از ا ها در مواجه با رشته یکند ناتوان یت میرا با اهماي  رشته میان

شناسانه در آن  یهست يها دگاهیدر این گرایش که مسائل و د .اند ها مورد توجه ها و مسئله روش

 يقرار دارد که بر اتحاد یدر موضعرشتگی  میان بارزتر است، یشناس ئل روشکمرنگ و مسا

 یر که منبعث از نگاهیدگاه اخید. متمرکز است) يو مورد یمحل( ی، ناکامل و موضعینسب

بلکه  ت و اتحاد را نه در سراسر جهانی، کلیدگیچیپ ییبه علم است شناسا یرونیمدار و ب مسئله

  .کند یدر موضوعات منفرد دنبال م

شناسی  یقائل شدن به هست ،شده به اجمال اشاره یدگاه حکمت متعالیآنچه از دبا توجه به 

 یو عقل یالی، خ)یحس(یتجربک از ادراکات یهر  ،منطبق با آن یو مراتب ادراک یکیتشک

توجه به مراتب اعتبارند و به لحاظ ارزش و  يدارادر مرتبۀ خود خود را دارند و  يها یژگیو

از حداکثر  يمند بهره يبرا ينۀ مساعدی، زمحاصل از آن یکثرت روشدراکی و مختلف ا

با شناسی  یق هستیل ارتباط عمیبه دل یاز طرف .شود یمفراهم  یانسان يها تیظرف

 ییگرا یو نسب ییگرا یندچار ذهشناسی  به معرفتشناسی  یل هستینه با تحو ،یشناس معرفت
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 یخام تجربگرایی  ینیدچار عشناسی  یبه هستناسی ش ل معرفتیشود و نه با تحو یم یافراط

 ،ییهمگرا يد در ذات خود رو به سوکن یم میاز ادراك ترسکه صدرا  يندیفرا. دگرد یم

ست و از ین یاز هست ستایا يریاز تصو یو ناش داردن حال بساطت یت و در عیاستکمال و جامع

  . هم آوردفرا ییگرا رشته انیم يل برایاص ییواند مبنات ین رو میا

يبا برقرار است در ذات خود ناقص است و جز يا رشتهدگاه یکه مصداق د یجزئ ادراك 

وند یگر پیداز جهت . رسد یقت نمیبه کمال و حق يا رشتهدانش  يها نهیر زمیوند با سایپ

مختلف  يها گونه انِیتوان در م یق آن را میمصادکه  يان معارف بشرینده میو فزا یمرتبت

ل در ذات شناخت قرار یاص يا بلکه به گونهفناورانه جستجو کرد نه از سر اضطرار ی رشتگ میان

  . دارد

 يبرابر با ارزش وجود یارزشست بلکه یعلم و شناخت ابزار ن ،ییصدراق یعم اما از نگاه

ل به تجرد از آن یبا نابد و ی یخود در بستر تن تکامل م يل جوهرنفس در تحو .انسان دارد

ن اساس یآورد ادراك و شناخت است و بر ا یمآنچه موجب تجرد نفس را فراهم . ودش یاز مین یب

 یجسمان ينفس بعد .ر موجودات استیاز انسان از سایو فصل امتار ممتاز یگاه شناخت بسیجا

ر از یس ،انسان یر تحولیس. ط استیکه مجرد و بس یروحان يو متکثر است و بعد يدارد که ماد

 يا ه به فعل و صعود در مرتبهاز قو یحرکت یهر صورت ادراک. است کثرت به وحدت و بساطت

د و نفس با حصول هر یآ ید میپد يجوهر یآن در نفس تحول یاز مراتب وجود است که ط

و  یان بعد روحانیب مین ترتیبه ا. کند یت میل به فعلیرا تبد ي، استعداداز شناخت یصورت

ن رو یوستار هستند و از ایک پیاز  یحالت تحول ،وجود ندارد و هر دو ینفس دوگانگ یجسمان

ان یمطرح است به مشناسی  ناختر مکاتب شیکه در سا يت به نحوینیدر شناخت، موضوع ع

از ابعاد  یکی) میکن یزمان را استنباط م که ما از آن( ب تحول و حرکتین ترتیبه ا. دیآ ینم

وحدت  يکه دارا زمان است ال منتشر دریس يامتداد یاست و به اصطالح هست ینظام هست

ک امتداد یاز  یدر واقع شناخت بخش یاز هست یمشاهده و شناخت هر جزئ. است یشخص

ک سامانۀ در حال ید به کل امتداد به عنوان یآن با یدرك واقع يده و سترگ است که برایچیپ

 یدگیچیل به شناخت به صراحت مستلزم رجوع به پین در نگاه صدرا نیبنابرا. تحول توجه نمود

ر یعامل سترین  شناخت مهم. دیافزا یآن م یدگیچیحول خود به پن تیاست که ا یدر حال تحول

ر نائل ین سیبه عقل مرکب به اط ینفس انسان است و انسان جز با گذر از عقل بس یاستکمال

  . شود ینم
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تر آن، مستلزم  است که شناخت هر چه کامل يا وستهیمتعدد به هم پ يها سامانه یهست

 ینفس در ط. گر استیکدیدر ارتباط با  ،در حال تحول اجزاء یوستگیشتر پیدرك هر چه ب

  ات و کثرتی، که عالم جزئالیش از عالم محسوسات به عالم خیخو یو استکمال یمراتب تحول

وحدت  يندیشناخت فرا. کند می ریس ،ات و وحدت استیکه عالم کل ،به عالم معقوالت است،

ن یکند و در اثر ا یم برقرار مبا عال يوجود يوندینفس پ ،حله از شناختبخش است و در هر مر

گانۀ یقت یندة حقیاست در جهت درك فزا یمعرفت تالش. ابدی یافته و ارتقاء می، تحول وندیپ

ن که بر یت ایدر نها. شتر توأم استیشتر با وحدت بیقت بیبا آن که درك حق یگانگیوجود و 

 یند ادراك استکمالیاز فرا یبخشاي  رشته میانمعرفت مالصدرا،  یاساس آراء فلسف

ندة یفزاگرایی  هم يبه سو یو معرفت یآن، نفس از کثرت روش ینفس است که ط

.کند یر میط به عقل مرکب سیاز عقل بس گذر يبرا یمعرفت

صدرا بود که در مالاز نگاه  اي رشته لی از دیدگاه میانقصد این مقاله ارائۀ تصویري اجما

طور قطع این موضوع زوایاي بسیار  مجال این نوشتار ارائه شد اما بهپنج اصل در حد  قالب

 یبررسبه ویژه . ي قرار گیردتر قیدقهاي بیشتر و  اي دارد که الزم است مورد بررسی گسترده

با سایر دگاه صدرا یسۀ دیبا هدف مقامطالعات تطبیقی ن یک از اصول و همچنیتر هر قیعم

. تواند به درك بیشتر اختصاصات دیدگاه صدرایی منجر شود میاي  رشته میانهاي  دیدگاه

     .طۀ آموزش و پژوهش استیدگاه در حین دیا يگر استخراج کاربردهایت دیموضوع با اهم
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 ،تهران ،چاپ اول. ییبه نظام حکمت صدرا يدرآمد ،)1385. (ت، عبدالرسولیعبود -

.انتشارات سمت

 ،ییفلسفۀ صدرا یت معرفتیو هو يا ن رشتهیآورد ب يرو ،)1377. (، فرامرزیقراملک -

.72ها، دفتر یمقاالت و بررس

اد یانتشارات بن ،تهران ،چاپ اول ،فلسفۀ مالصدرا شناسی روش ،)1388. (-----------  -

.صدرا یحکمت اسالم

 - ۀترجم ،به فلسفۀ علم االجتماع يدرآمد ین در علوم اجتماعییتب ،)1386. (لیتل، دانیل -

.صراط یمؤسسۀ فرهنگ ، تهران،چاپ چهارم ،م سروشیعبدالکر -

.انتشارات صدرا ،تهران ،چاپ دوم ،یمقاالت فلسف ،)1374(. ی، مرتضيمطهر -
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ن یحس ۀترجم ه،یو حکمت متعال يزراین شیصدرالمتألّه ،)1387(. نید حسینصر، س -

.يدفتر پژوهش و نشر سهرورد، تهران ،چاپ دوم ،یسوزنچ

پور و حسن علوياي ترجمه سید منظریۀ مطالعات میان رشته ،)1387.(نیوول، ویلیام اچ -

 ،چاپ اول ،يا رشته انیمطالعات م شناسی روشو  ينظر یهمکاران در مجموعه مقاالت مبان

.یو اجتماع یطالعات فرهنگپژوهشکدة م ،تهران

انتشارات دانشگاه  تهران،. ، چاپ اولشناسی روشمنطق و  یمبان ،)1384(.اله، لطفينبو -
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