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 چکیده

گون از نوعی وحدت و انسجام برخـوردار بـودا اگر ـه های تمدنی گوناعلم و دانش پیش از مدرنیته و عصر جدید، در حوزه
و از دادنـد میاما این قلمروها در پیوند با یکـدیگر یـک کـل واحـد را تشـکیل  ،دانش مشتمل بر قلمروهای گوناگون بود

 گسیختگی میان علوم و معارف بشـریعصر مدرن دوران انشقاق و ازهمبا آغاز زمان هم؛ ولی یکدیگر قابل تفکیک نبودند
ضـمن توجـه بـه  ،ای، تفکر سیستمی و برخی جریانات فرهنگـی و فلسـفی در غـر رشتهآغاز شدا جنبش مطالعات میان

گرایی پرداختند و بر این نکته تأکیـد داشـتند گرایی در علوم، به انتقاد از حرکت علم مدرن در مسیر تخصصوحدت ةعرص
کردن نیازها و مسائل تمدنی غر  استا در این پـووهش ضـمن  گرا، فاقد کارایی الزم برای برطرفکه این نگاه تخصص

ایـما گرا در ساحت علوم، به بررسی و تحلیل آن از منظر حکمت اسالمی پرداختـههای وحدتمعرفی انتقادی برخی جریان
ز آن پار ه برخوردار اسـت کـه در ادبیـات قـدمای مـا ارسد دانش در این منظر، از نوعی وحدت منسجم و یکبه نظر می

 شده استاتعبیر به حکمت می

 مسائل تمدنیا ای،رشتهها، مطالعات میانگرایی، نظریة عمومی سیستم: وحدت علوم، تخصصهاکلیدواژه
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 مقدمه

گرایـی و تفکیـک قلمـرو دانـش بـه ساحت علم و دانش در عصر جدید، تخصـص ةهای متمایزکنندیکی از ویوگی

 تحـوالت سـیردر  بایـد ایـن خاصـیت را گیـریشـکل بسـتر و زمینـه های علمی اسـتاهای گوناگون رشتهشکل

 مدرنیتـه، شـناخت عصـر تحلیلـی و گراتجزیه تفکر اکرد جووجست معرفت و شناخت هایشیوه و علم شناسیروش

 خـارج جهان، از روایت هرگونه گرایی، امکانتجربه تفکر حاکمیتساختا  گرفتار خود جزءنگری حصار در را هاپدیده

 علوم متکثر و قار ی رشد شناخت، هایشیوه و علم با  در تفکری بر اساس  نین اکرد مسدود را تجربه ةمحدود از

موجـ  دقیـ،،  دانـش از منـدیبهره ةبهان به اخیر ةسد در علوم شدن تخصصی ةتجرب اشد آغاز تخصصی شکل به

 و گشت آنها میان پنهان و آشکار هایبترقا و هادشمنی برخی بروز حتی و مختلف علوم میان بیگانگی نوعی ایجاد

 دور ساختا بود انسانی عالم و طبیعت تبیین و فهم که خود اصلی هدف از را علم

رای تمـدن غـر  شـد و مشـکالت بسیاری بـهای های علوم، سب  پیشرفتگرایی میان رشتهاگر ه تخصص

ها و مشکالتی نیز شد و حتی در سب  ایجاد آسی اما  ،ویوه در ساحت تکنیک و فناوری حل کردهبفراوانی را از آنها 

بسـیاری از  ةدر حل مسائل تمدن غر  آشکار گشتا به عقیدش برخی مسائل اجتماعی و انسانی، ناکارآمدی و ضعف

های علمـی و یند تورم دانش و اطالعات، کثرت و پراکندگی رشـتهاهای تمدن امروزی برمتفکران معاصر، نابسامانی

فعلـی در غـر  برآمـده از همـین نگـاه  ةهرحال علـوم تولیدشـدبهبینی بشر است؛ اما انسجام در جهانقدان ف نهایتاً

 محور استاگرا و تجربهتخصص

تر و تغییزر سزادهی تحلیلی، پژوهشگران را به تقسیم مسائل بزرگ به اجززا ةپیشرفت علوم در قالب اجرای روی

های جدیزد و یزا تقسزیم ولید علم به شکل افزایش تخصز تک پارامترها سوق داد. این نوع تتک ةشدکنترل

 ةعلم فیزیک کزه اههزان روی یزک ن ریز یتر نمود پیدا کرد. به استثناهای کوچکهای موجود به زیررشتهرشته

هزای جدیدشزان را در ندرت قادر بودند تمام دانشها بهشوند، متخصصین سایر رشتهبخش متمرکز میوحدت

 (.81، ص 8811)ونک،  ا گردآوری کنندجکی

گرایی در غـر  تخصـص ةاندیشـ ی ضـدیهاها و جریانجنبش ،اخیر ةر سدویوه دبهلذا در  نین شرایطی در غر ، 

اعتـرا  اسـت های گوناگون و تخصصی ریز تبدیل شده گرفته علوم، که به رشتهتا به این دنیای شکللد شدند متو

دوم و سوم قرن بیستم بود که در آن  ة( دهScientism)اصالت علم  ةشاعتمادی و عصیان علیه اندیسرآغاز بیکنندا 

بسـیاری از وقـاین ناخوشـایند کردنـدا های علمـی اعتـرا  متفکران اجتماعی علیه اتکای بیش از حد به پیشـرفت

 اجتماعی و حوادثی همچون دو جنگ جهانی بر اعتراضات افزودا

ها دهی غلط پیشـرفتداری را جهتمل پیدایش نظام سرمایهعا 1591 ةمتفکر مجارستانی در ده، گئورگ لوکاچ

 های اجتماعی تکروانه، تجزیـه و تقسـیم شـدید و متعاقبـاًتالشموج   زعم ویدانست که بهو تحوالت علمی می

را خالقیت اجتماعی و از جمله آفرینش علمـی و هنـری شـده اسـتا مشـابه ایـن تفکـر  ةتجزیه و انشقاق در عرص

 (ا99ص، 1911متین، مشاهده کرد )در اروپای غربی ویوه بهدیگر متفکران دنیای غر  ان توان در بیمی
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 گرایی علوم در غربوحدت ةل. مسئ8

گرایی، جزءگرایـی و منطـ، تقلیل داگرایی دارتر یعنی تقلیلریشه در موضوعی بنیادی ،گرایی علوم در غر تخصص

درک و بـرای مطلـو  علمـی  ةرا تنهـا شـیو جداگانه این اجزا تقسیم هر پدیده به اجزای مختلف و بررسیتجربی، 

یونـان و برخـی  ةو نظریـات فالسـف فکری در آرا ةهای این نحلانگاشتا پایهشناخت طبیعت اشیا و امور موجود می

با تحقیقـات و ، میالدی 15تا قرن  19یافتا از قرن  رواجبا رنسانس علمی مجدداً کشورهای شرقی استا این تفکر 

 عنـوان متفکـران، مکتـ  اتمیسـم بـهو دیگر  نیوتن ،رنه دکارت ،برونو ،فرانسیس بیکنریات اندیشمندانی  ون نظ

گرایی گوینـدا تـأثیر ا تقلیلناپذیر رامکان تقلیل هر واقعیت به عناصر نهایی بخشغلبه یافتا اعتقاد به  جدیدمکتبی 

بـر زیک و شیمی مشاهده کردا اعتقاد به اتم در قرن نوزدهم در تاریخ تمام علوم از جمله فیتوان روش یادشده را می

حمـدی و همکـاران، م) هاسـتاین نمونه ةاز جمل ،در فیزیک نیوتندر شیمی و کارهای  جان دالتونکارهای اساس 

 (ا99، ص 1915

شـدا گرایی علوم در دنیای غر ، از اواسـط قـرن بیسـتم در ف ـای دانشـگاهی مطـرح طرح انتقادی تخصص

شـدن زای تخصصیگرا در تالش بودند تا با رویکرد انتقادی، به واکاوی ابعاد آسی های فکری انتقادی وحدتجریان

دانش بپردازند و راهبردهای پیشنهادی خود را ارائه دهندا در ادامه ضمن معرفی تفصـیلی دو مـورد از ایـن جریانـات 

 ماکنیها را بررسی میها و اهداف این جریانگرا، رسالتوحدت

 ایرشتهجنبش مطالعات میان. 8ز8

هـای فـراوان گرایی، از وجـود ررفیتشـناختی تخصـصهای روشاین جریان ضـمن برشـمردن محـدودیت

فـر  گویدا در حقیقت پیشای سخن میرشتههای مختلف علم با مطالعات میانپووهشی و نوآورانه در حوزه

ای اسـت؛ جهـانی کـه پیچیـده و رشـته، جهـان میاناین جنبش آن است که جهان و دنیای مورد مطالعة مـا

حل مسائل اجتماعی شود و تنها راهبندی ذهنی و اعتباری ما از علم در آن یافت نمیدرالیه است و تقسیمالیه

ویوه پذیر استا بنابراین مطالعة هر شاخه از علوم )بهای امکانرشتهروی جوامن با توسل به مطالعات میانپیش

نسانی،  راکه این اتفاق به طور خودکـار در علـوم فنـی و علـوم طبیعـی ره داده و نوعـاً مطالعـات در علوم ا

های علـوم، نـاممکن اسـت پذیرد( بـدون در نظـر گـرفتن دیگـر شـاخهای در این علوم صورت میرشتهمیان

 (ا11، ص 1917پور و دیگران، )علوی

ای مختلف علمی به سمت استقالل و خودمختـاری هحرکت شاخهآن، علوم و به تبن صة گرایی در عرتخصص

؛ اعتباری، در ت اد بنیادین با ماهیت علـم و دانـش اسـت خودساخته و کامالً و تحدید علم و ایجاد حصارهای کامالً

 ،های فـراهها به بوسـتانرشته ةهای بستعبور از مرزهاستا تبدیل زندان ،آزادگی و رسالت آن ،ماهیت دانش راکه 

ای به دنبـال آن بـوده و خواهـد رشتهبا گسترش مطالعات میانویوه های اخیر بهدر طول دههانسان ت که آرمانی اس

ای در پرتو یـک نگـاه درسـت بـه جایگـاه علـوم اسـت کـه های رشتهافکندن ناقوس مرگ مرزبندیاما طنین؛ بود
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 از آشـکارپـس ای نیز از ایـن جنبـه رشتهنشودا مطالعات میاهای علوم میساز رابطه، ترابط و تعامل بین رشتهزمینه

 های تخصصی ریز، ضرورت یافته استاشدن علم به رشته شعبههای شعبهشدن ضعف

 تفکر سیستمی. 2-8

 درآمدی بر تفکر سیستمی. 8-2-8

میالدی در اواسط قرن بیسـتم متولـد شـدا  15تا  19گرایی قرن گرایی و تحویلروش سیستمی در ف ای نقد تقلیل

را همچنان حفظ کرده بـود و  هگلگرای کلئالیستی و اید ةکشوری که فلسفاست؛ آلمان  ،خاستگاه این اندیشه ]1[

دادا کتابی هم که بـه گسسـت از انگلیسی تردید نشان می ةمدارانهای جزءگرایانه و صنعتهمواره در پذیرش ارزش

 نوشته شدا نفیفون برتال ،شناس اتریشیتوسط زیست ،گرایی سنتی انجامیدتحویل

هایش رغم کاستیگرایی و مکانیستی تا اوایل قرن بیستم به مدت  ند قرن تفکر غال  بود و علیاسلو  تجزیه

ضعف این نگرش وقتـی عیـان  اما ]9[ت؛ ای داشته اسبشری نقش مثبت و ارزنده ةعلوم در جامع ةدر گسترش دامن

سـب  و بـه همـین  مانـدعـاجز  انسـانی ةننـد مفهـوم جامعـما جوامن انسـانی ةهای پیچیدشد که در تحلیل پدیده

ل جهـان و طـرح ئآمدا پیچیدگی روزافزون مسـاپدید گرایی یا نگرش سیستمی های نوین علمی از جمله کلاسلو 

از جملـه عـواملی ، و دانش بشری تفرقه در پیکر معرفت همچنینهای مکانیستی و ل جدید و عدم کفایت مدلئمسا

های موجودات و پدیـده ةجهان و هم ،فکری ةزعم پیروان این نحلها شدا بهسیستم ةنظریآمدن  موج  پدیدبود که 

 اکنندآن مرتبط به هم هستند و از یک روند کلی و عمومی حاکم پیروی می

عصر ماشین همراه  های این روش پی برداتوان به ویوگی، میگراییاین روش با روش تحویل ةاز طری، مقایس

کلیـدی بـا یکـدیگر هایی تفاوت ،ها همراه با حاکمیت روش سیستمیگرایانه و عصر سیستمت روش تجزیهبا حاکمی

 های کلیدی مشخص شده است:برخی از این تفاوت( 1)در جدول دارند که 

 

 هاترکیب در عصر سیستم تجزیه در عصر ماشین

 دها تأکید داردها و کارکرترکیب بر نقش تمرکز تجزیه بر روی ساختار متمرکز است

 کنندگونه کار میگوید چرا اشیا اینترکیب می کندتجزیه چگونگی کار اشیا را مشخ  می

 سازدترکیب مقدمات درک را فراهم می آوردتجزیه آگاهی به ارمغان می

 سازدترکیب توضیح را میسر می سازدتجزیه امکان توصیف را فراهم می

 نگردرا می کیب برون اشیاتر بیندرا می تجزیه درون اشیا

 (.21، ص 8811(: بررسی تطبیقی دو روش تجزیه و ترکیب )هیچینز، 8جدول )

گرایانه لزومـاً متنـاقو و نـافی یکـدیگر نیسـتند، بلکـه مکمـل البته تفکر سیستمی و تفکر تحلیلی و تحویل

ا در هم ادغام کرد )دوروسنی و توان یکی را به جای دیگری به کار برد و این دو روش ریکدیگرند؛ منتها نمی

 (ا95، ص 1971بیشون، 
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 های عامسیستم ةن ری. 2-2-8

تا سـهاای، درصدد تبیین روابط مشترک و عـام بـین سیستمرشتهای میانها به عنوان نظریهعمومی سیستمة نظری

ها های شـناخت پدیـدهشناسی علم و شیوهتوان از میان تحوالت در روشمی ساختار و معماری نظری این نظریه را

کندا شناخت سیسـتمی از جـدال گرا ما را به این نظریه رهنمون میگرا و تفکر کلیافتا عبور از تفکر تحلیلی تجزیه

عمومی  ةگرا( شکل گرفته است و لذا محور نظریگرا( و ارگانیکی )کلدیالکتیکی بین روش شناخت مکانیکی )تجزیه

ها بـه عمومی سیستم ةهاستا در اینجا، ضمن معرفی موضوع و اهداف نظریدهتوجه به روش شناخت پدی ،هاسیستم

اصلی ایـن نظریـه و  ة( و ریشبولدینگو رویکرد  برتاالنفیبیان دو گرایش عمده در با  این نظریه پرداخته )رویکرد 

ارتبـا  و  لـوم و  گـونگیمنطقـی میـان عة وحدت علوم و ترابط و تغذیـ»ة یعنی مقول ،عمده محور هر دو گرایش

 ایمارا تبیین کرده« با یکدیگرهمکاری آنها 

بـا یکـدیگر و  نگرد و ارتبا  اجـزامی هاست که بر کل متشکل از اجزاها روشی از برخورد با پدیدهسیستم ةظرین

ی هـابه صـورتی مجـزا از پدیـده نیز عالوه همین کل متشکل از اجزادهدا بهتوجه قرار میکانون را ها تأثیر و تأثر آن

کل  یاز اجزا ئیهای دیگر در تعامل است و خود جزها به عنوان کلبلکه خود با دیگر پدیده ،شودمشاهده نمیدیگر 

 آیداشمار میتر بهبزرگ

مـیالدی در قـرن  01و  91 ةشـناس اتریشـی در دهـ، زیستبرتاالنفینخستین بار ها را عمومی سیستم ةنظری

تفکر وی برای گشودن نگرش ارگانیزمی یا سیستمی مناس  بودا محور و  شناختیبستر زیستساختا بیست مطرح 

اقـدام بـه  ،متفکر اقتصاددان و سیسـتمی بولدینگبعد، ة هاستا در دهتمرکز این نظریه بر روی روش شناخت پدیده

ف و برای معرفـی هـد( 0-1، ص 1599خود )بولدینگ،  ةر ابتدای مقالد بولدینگتکمیل و تصحیح این نظریه کردا 

های گونـاگون فکـری در تـاریخ علـم دهد که سرمنشأ نزاعموضوع این نظریه طیفی از  ار و  کلی علوم ارائه می

 ـار و  کلـی علـوم  ةبوده استا او یک سر این طیف را معنا و محتوا و سر دیگـر را عمومیـت و کلیـت در عرصـ

ی آنها و در نهایت رسیدن به یک وحدت در سـاحت بندیابی تعامل و ارتبا  علوم، طبقهداند که در راستای منط،می

کندا او ضمن انتقاد از اینکه در طول تاریخ علم، همواره محتوا فدای عمومیت شـده امروز عمل می ةزدعلوم تخصص

ها بـه دنبـال حـد عمـومی سیسـتم ةکند که نظری)همچون زبان ریاضی که فاقد محتواست( به این نکته اذعان می

گرایی له را در تخصـصة مسـئامـا او ریشـ؛ میت و محتوا و به دنبال جایی در میان این طیـف اسـتای از عموبهینه

که سب  عدم درک طرفینی دانشـمندان از یکـدیگر و نبـود یـک زبـان داند می علوم در قرون اخیرة افراطی در حوز

شـدن کثرتـی ن آن سـب  حاکمشدن علوم و انشعابات فراوا شعبهتا جایی که این شعبه ؛مشترک بامحتوا شده است

های ها یـا رشـتهتوان حرکت علم را حول یک محور واحد جمن کرد و هـر کـدام از ایـن شـاخهشده که گویی نمی

 آنکه از کلیت حرکت علم فهمی داشته باشندابی ،بردوسوی خاصی میعلمی، علم را به سمت

کران سیستمی است که به دنبال بینشی واحـد بخش در میان متفمثابه عاملی وحدتها بهعمومی سیستم ةنظری
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هر نـد کـه  ،هستی استا در عین این وحدت، باید از دو گرایش در با  این نظریه سخن گفت ةها در عرصاز پدیده

و رویکـرد  برتـاالنفیرویکـرد (: 19، ص1917)رضـائیان، بینگارنـد را مکمـل یکـدیگر  صاحبان این رویکردها آنها

تـر بـه کنم پـیشفکر مـی» یت است:ؤقابل ر برتاالنفیبه  بولدینگ ةاین دو رویکرد در ناممنشأ اختالف ا بولدینگ

نظر اقتصاد و علوم اجتمـاعی بـه موضـوع نزدیـک اگر ه من از نقطه ،ایدای رسیده باشم که شما رسیدههمان نتیجه

 (ا97، ص 1999برتاالنفی، « )شناسیاااام و نه زیستشده

ا بـه ایـن حـوزه اسـتا نگـاه نهـورود آ ةین سخن، اختالف این دو گـرایش در نحـورسد بر اساس ابه نظر می

شناس از منظر علوم به عنوان یک زیست برتاالنفیبه عنوان یک اقتصاددان از منظر علوم اجتماعی و نگاه  بولدینگ

و ضـابطه صـل لسـله ا، اصل بنیادین آن است که در عم، تمـام مسـائل یـک سبرتاالنفیطبیعی استا در رویکرد 

ها را کنترل و به نوعی سازماندهی های علمی را قطن و رفتار عمومی سیستمطور افقی تمام نظام موجود است که به

 (ا97، ص 1915، و دیگران )رم ان کندمی

 پردازد:این نظریه می ةهای این مقوله و ارائمعرفی رویکرد خود، به تبیین ریشهدر آغاز  برتاالنفی

هزا و هزا، پیچیزدگی تکنیککند که مستلزم مقادیر ع یم دادهتخص  روزافزون آن مشخ  میلم امروزی را ع

شود و در هر رشزته نیزز شماری تقسیم میهای بیسان علم به رشتهساختارهای ن ری در هر زمینه است. بدین

شزناس بزه جامعه شناس وشناس، روانآید. در نتیجه فیزیکدان، زیستهای فرعی نوینی پدید میپیوسته رشته

اند و فهمیدن زبان یکدیگر برای آنها دشوار و سخت شده شان محصور شدههای خصوصیقول معروف در جهان

 (.38ص، 8811)برتاالنفی،  است

 گوید:ای میرشتهمیانای از این مقدمه، برای رسیدن به نظریهپس او 

ن ر از نزوع شزان، صزرفهای فرعییافته یا در ردههای تعمیمها، اصول و قوانینی وجود دارند که در سیستممدل

ای کنند. معقول اسزت کزه خواهزان ن ریزهخاص، ماهیت عناصر متشکله و روابط یا نیروهای بین آنها صدق می

بنزدی و ها به طور کلی باشد. موضوع اصلی این رشته فرمولباشیم که نه مربوط به اصول عام صادق در سیستم

 (.33، ص 8811)برتاالنفی،  ها به طور کلی معتبر هستنده در مورد سیستماستخراج اصولی است ک

مفاهیم، اصول و ساختار مشترک در بین علوم است )مانند مفهوم رشـد( بـدون آنکـه سلسله به دنبال یک  برتاالنفی

بـه حـد د تـا کنـمیهـای خـاص را از آن سـاختارها انتـزاع لذا تمام حیثیتا تعل، گیردها تعین و هویت خاصی به آن

های ها و ساختارهای علوم برسـیما او خـود در ایـن عرصـه، سـاختارها و مـدلای از عمومیت و کلیت در مدلبهینه

علوم اجتماعی کرده استا نظریات بسـیاری در  ةشناختی را به حد عمومیت و کلیت رسانده و آنها را وارد عرصزیست

  اندااز این رویکرد بهره گرفته مورگان ةهای یادگیرندنسازماو  سیستمی مانند بحث سایبرنتیک وینر ةعرص

 برتـاالنفیپردازد که خود آن را مکمـل رویکـرد رویکردی می ةضمن تمجید از این رویکرد، به ارائ بولدینگاما 

از معرفـی پـس (ا او 11ص، 1999شـمارد )برتـاالنفی، مندتر از رویکـرد او میخواند؛ هر ند رویکرد خود را نظاممی

 ةاز جملـکنـد کـه ارائه شده اشاره میهای گوناگونی که در این عرصه ها و واکنشزایش این نظریه، به پاسخ ةیشر
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حکایت از فهم دانشمندان علوم از این حقیقت دارد که علـوم ها ا این واکنشای استرشتهآنها، جنبش مطالعات میان

کننـد کـه بر این نکته تأکید میهستندا آنان  هاپدیدهامروز فاقد یک منظر کالن برای فهم و شناخت ی گراتخصص

اعتباری و البته شکستنی است و باید از این حصـار خودسـاخته بـرای علـوم رهـایی  های علمی کامالًمرزهای رشته

 پذیر باشداهای هستی به نحو جامن امکانیابیم تا شناخت پدیده

ناسی روی آورد و با الگوگیری از تفکر ارسطویی در بـا  شبا تکیه بر رویکرد سیستمی، به نوعی جهانبولدینگ 

در آن موجودات در نـه طبقـه کرد که مراتبی از هستی بر مبنای پیچیدگی سلسله ةبندی موجودات، اقدام به ارائطبقه

 ،ی داشـتبنداین طبقه ةهدفی که او از ارائشدا یها افزوده مبر پیچیدگی پدیده ،گرفتند که با باالرفتن طبقهجای می

مالیـم بـه  یشـدارهها بر اسـاس میـزان پیچیـدگی آنهـا بـودا او در های شناخت پدیدهکارگیری روشتأکید بر به

گیـری از آن بهره ةکند کـه الزمـبر لزوم تناس  ابزار پووهش و موضوع پووهش تأکید می ،دانشمندان علم مدیریت

 (ا1917)الوانی، است ابه یک سیستم اجتماعی مثهای انسان و سازمان بههایی متناس  با پیچیدگیروش

های این است که در عـین اینکـه بـه دنبـال سـاختارها و مـدل ،گوشزد کرده برتاالنفی بهبولدینگ ای که نکته

های مختلـف متفـاوت به این نکته توجه داشته باشیم که سطح پیچیدگی میـان پدیـده ،گردیممشترک در علوم می

او در نهایـت  داشتن این تفاوت سطح در پیچیدگی بهره ببـریما ا و ساختارهای عام با مدنظرهاز مدلباید است و لذا 

 گوید:داند و میمیآن را دستیابی به  ار وبی برای رسیدن به ایده وحدت علوم  ةرویکرد خود، نتیج ةاز ارائپس 

فراهم کردن یک چارچوب یزا بندی علم خواندم که هدفش ها را استخوانعمومی سیستم ةمن به این دلیل ن ری

ای من م و پیوسزته ها و موضوعات خاص دانش به شکل بدنهها باشد که گوشت و خون رشتهساختار از سیستم

 (.85ص، 8531)بولدینگ،  بر آن آویخته شود...

در کـردن وحـدت  ای در راستای حـاکمبیان شیوه ،های محوری این نظریهبا توجه به آنچه گفته شد، یکی از هدف

 آن تعامل و ارتبا  علوم بـا یکـدیگر بـه شـکل کـامالً ةثمرو کنند علوم است که از آن به وحدت علوم یاد می ةحوز

 (ا119، ص 1999)فرشاد،  مثابه یک سیستم خواهد بودمشخص و وحدت در بینش کلی هستی به

یـد، عمـدتاً بـر جنبـه و آکه از نامش برمیتوان گفت این نظریه همچناندر انتهای معرفی این نظریه می

ها های عمـومی هسـتند و در تعریـف سیسـتمها تأکید دارد که دارای قال هایی از مفاهیم، اشیا و پدیدهزمینه

هایی است که جنبة عمومی دارند و در سب  توجه اصلی در این نگرش، به صفات و پدیدهگیردا بدینجای می

آیـد کـه نظریـة عمـومی در معرفـی ایـن نظریـه برمی بولـدینگاندا در واقن از کالم ها مشترکتمام سیستم

های خاص را در توان پدیدهشمول دارد ذاتاً از محتوا خالی است و قالبی است که میها که صفتی همهسیستم

ای خاص محتوا بخشیدا جملة معروفی در اینجـا مطـرح اسـت کـه آن جای داد و از آن طری،، بدان در زمینه

ریه هم شده است و آن اینکه وقتی در پی بیان دیدگاهی دربارة همه  یز هستیم، این خطر شامل حال این نظ

کنیم، ممکـن اسـت پردازی مـیهـا نظریـهوجود دارد که درباره هیچ  یز سخن نگوییما وقتـی دربـارة کلیت
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کندا ایـن مان  نان از امور جزئی تهی گردد که این کار را به نوعی بازی فکری صرف تبدیل  ار و  نظری

 خطری است که از بدو تولد این نظریه، متوجه آن بوده استا

ها، جهان یک کلیت استا اجزای همیشه متغیر آن در  ندین دسته و مجموعـه عمومی سیستم ةبر اساس نظری

تمی، ترندا در نگرش سیسترکیبی از اجزای کو ک ،آیندها که از دور منفرد به نظر میاز عناصر ع ویت دارندا پدیده

پار گی خود را به عنوان یـک اجزای جهان، یکدیگر خود یک واحد مشخص است که ضمن ارتبا  با  ،هر موضوع

جغرافیـایی،  ةتواند یک جاندار، ماشـین، درخـت، جامعـه، خـانواده، دریـا، ناحیـکندا این واحد میموجودیت حفظ می

 (ا55، ص 1911)متین،  ای از علم و هر  یز دیگر باشدشاخه
 

 های عامسیستم ةن ری ایرشتهمطالعات میان 

 ها که کل را متشکل از اجزاروشی برای برخورد با پدیده گرایی و موجد تعامل بین علوم جنبشی برای خروج از تخص  چیستی

 نگردمی

های فلسفه، علوم طبیعی، علوم انسانی و وحدت علوم در حوزه هدف غایی

 علوم ریاضی

 هاعام بین سیستم تبیین روابط مشترک و

گرایی، بررسی شناختی تخص های روشبررسی محدودیت روش

 ایرشتههای مطالعات میانظرفیت

 )مکانیکی یا ارگانیکی( هاروش شناخت پدیده

 هاای و ن ریة عمومی سیستمرشته(: مقایسة جنبش مطالعات میان2جدول )

 گرایی در علم از من ر حکمت اسالمیوحدت. 2

 مبانی ن ری. 8-2

 له از من ر متفکران مسلمانئمقدمه و تبیین کلی مس. 8-8-2

دهد که معرفت و دانش در ابتدای راه خود، وحـدت داشـته، امـا در مطالعه سیر علوم و دانش بشری نشان می

های مختلـف علمـی و جداشـدن ها و رشـتهزمان با فراگیر شدن معرفت تجربی، ایجاد شـاخهعصر جدید هم

های علم، نوعی کثرت در علوم پدید آمدا بساطت و وحدت ابتدایی علم، در دوران جدیـد و بـا پیکرههریک از 

شدن علم یکی از شعبه های علمی گوناگون تبدیل شدا در واقن شعبهگرایی، به انشعابات و شاخهشعار تخصص

در  15و  11نقال  عظیم سدة های بنیادی و با دو اای از دگرگونیپیامدهای جریان فکری بود که با مجموعه

های گوناگون علمـی اروپا حادث شدا به دنبال طرح مسائل جدید ناشی از این دو انقال ، نیازهای جدید رشته

هایی شدند که عمدتاً از مأخذ دیـن، فلسـفه یـا اخـالق پس این نیازها جایگزین تبیینبه وجود آمد و لذا ازاین

های متنـوعی متکـی بـر مطالعـه ار گی برخوردار بودندا اکنون تبیینپگرفتند و از وحدت و یکسر شمه می

های تخصصی یکـی شد و این امر موج  گشت که رشتهمند رفتار فرد، جامعه و طبیعت ارائه میعینی و نظام

 پس از دیگری پا به عرصة وجود بگذارندا

 نماید:توجه میدرخورن معاصر اتحلیل این روند از منظر یکی از متفکر
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علوم و معارف در یک نوع  ،های گوناگون دانش به شکل کنونی آن تخصصی و مجزا نشده بوددر گذشته که رشته

ها این اثر مهم را به علوم و دانش ةشدن گستردادند. تخصصیهماهنگی و ارتباط محتوایی به رشد خود ادامه می

گیرند و تصویری مبهم و نامتجانس و عیبنزاک شکل می ارتباط با همها و نتایج آنها بیگانه و بیدنبال آورد که داده

 (.881ص ، 8811جوادی آملی، ند )کناز علم و آدم عرضه می

 نویسد:ر حکمای مسلمان میبارتبا  علوم با یکدیگر تأثیر و از کند میعلوم اشاره  ةدر ادامه به ترابط و تغذیوی 

بیعیات در دامن الهیات و در تعامل مستقیم با فلسزفه و ای بود که ریاضیات و طوضعیت دانش در گذشته به گونه

دار برخی مبانی مهم و اساسی علوم تجربی بود و دادوستد علمزی الهی عهده ةکرد. فلسفحکمت الهی رشد می

وجود  ةلئبین آنها برقرار بود. برای نمونه در طبیعیات مبحث حکمت وضعی برخی از کرات و تناهی ابعاد و نیز مس

شد تا فیلسوف به کمک این مقزدمات برگرفتزه از طبیعیزات شد و به فلسفه وام داده میتثبیت می المن م در ع

 برخی مسائل فلسفی را مبرهن کند.

شود که کتاب من ومه مرحوم حکیم سبزواری در حقیقت مشتمل بزر چهزار کتزاب منطقیزات، اینکه مشاهده می

جا صزحافی ارتباط با هم تنها در یکست که این چهار فن بیطبیعیات، الهیات و اخالقیات است نه از آن جهت ا

لف کتاب همچون اسالف متألزه خزویش ؤروست که ماند، بلکه ازآنای به نام کتاب را شکل دادهشده و مجموعه

دیزده اسزت. های معرفت تجربی و تجریدی، ارتباط و تعامل و هماهنگی میاندیشیده و میان شاخههماهنگ می

کلی توجزه  ةآنکه به الهیات و فلسفبی ،طبیعت سخن گفت و علوم طبیعی را بنا نهاد ةه بتوان دربارچنین نیست ک

باید خود را در علزوم طبیعزی و انسزانی  ،نشیندحقایق هستی در حکمت و الهیات به کرسی می ةکرد. آنچه دربار

این علزوم بزه  ةایمواردی نیز دستم که در؛ چناننشان دهد و با حضور محتوای معرفتی آنها این علوم رقم بخورد

ها و مراکزی که در چارچوب این دانشگاه آید. علوم موجود و متعارف و طبعاًپژوهی میکار حکمت و الهیات و دین

اک هسزتند. چزه عیبزی نزاز اساس عیباند، سازی ناموجه به تحقیق و پژوهش مشغولناهماهنگی درونی و بیگانه

نهنزد های معرفتی در اختیزار میاز دانش و معرفت، حقایق و واقعیاتی که دیگر شاخه ایباالتر از اینکه در عرصه

بزه وحزدت  ،ای بر اثر این کثزرتنادیده گرفته شوند و نسبت به وجود آنها تغافل و تجاهل روا داشته شود و عده

 (.883-881، ص 8811)جوادی آملی،  آلود بسنده نمایندبه تکاثر وهم ،نرسیده و کوثر معرفت را رها کرده

شناسـی کالسـیک و پـدر جامعه آگوسـت کنـتاز این منظر مشکل تکثرگرایی امـروز ریشـه در تفکـری دارد کـه 

معرفت تجربی با متافیزیک و متعار  دانستن های تاریخی تفکر بشر ارائه دادا او با بندی دورهگرایی در طبقهتجربه

و همـین انجامیـد میکه به تفکیک طبیعیات از متافیزیـک و الهیـات علم ایجاد کرد  ةشکافی در پیکر عمالً ،الهیات

؛ بدون انسجام است که اجـزای آن در تقابـل بـا یکـدیگر قـرار دارنـدای علوم، پیکره ةسب  این تصور شد که پیکر

خاصـه در جهـان اسـالم وجـود نداشـتا بنـابراین  ،وجه در سـنت فکـری قبـل از دوران جدیـدهیچتصوری که به

یافتنـد کـه از رنسانس به ایـن نکتـه دسـت میپس ها باید با تحلیل تاریخ علم عمومی سیستم ةردازان نظریپنظریه

است که به جـدایی علـم و آگوست کنت شدن نگاه متفکرانی  ون  آنچه بر سر علم مدرن امروز آمده، حاصل حاکم

 ةاند و نقطه آسی  بـرای برقـراری ایـددهو معرفت بشری را در معرفت تجربی حصر کراند فلسفه و الهیات حکم داده

 وحدت علوم نیز همین نکته استا

وحـدت علـوم وجـود ة های فکری برای رسیدن به ایدهایی که در تمام تالشاز آسی  یبه نظر نگارندگان، یک
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ه های بعـدی بـودآسـی  ةفلسفی است که ریشـ  شدن از تحلیل منطقیافل کردن به تحلیل تاریخی و غ اتکا ،دارد

به طور سازد که اگر ه آنها جداگانه و ما را به این نکته رهنمون می ،ن متقدم در ساحت فلسفهااستا رجوع به متفکر

 اشناسی آنها برای تبیین فلسفی این ایده بهره بردتوان از مبانی فلسفی علماما می ،اندتفصیلی به این مقوله نپرداخته

 توان به دو معنا یافت:ار فیلسوفان مسلمان وحدت علوم را میدر آثگفتنی است که بحث،  ةپیش از ادام

هر مجموعـه وحـدتی خـاص که ایگونههای متمایز؛ بهائل گوناگون در مجموعهاتحاد و ترکی  ق ایا و مسا 1

علـم از دیگـر  ةنامی به خـود اختصـاص دهـد و عامـل تمـایز ایـن مجموعـی دیگر هاپیدا کند و در برابر مجموعه

 ؛باشد هامجموعه

 واحداة علوم به علمی فروکاستن هما 9

مـا اسـت؛ امعنـای اول  ،در میان فیلسوفان مسلمان مطرح بودهبیشتر محور این مقاله، معنای دوم است و آنچه 

 ثر خواهد بوداؤآن است که نوع نگاه ما در معنای اول، در معنای دوم نیز مانکارناپذیر  ةنکت

بـا ر  بوده، بحثی است که از آن ة غاسالمی و حتی فلسف ةفراوان در فلسف هایآنچه در معنای اول، محل نزاع

 ةمهم مطرح است: برخی متأثر از نگاه فلسـفباره سه نظریة ا در اینبرندنام می «مالک وحدت و تمایز علوم»عنوان 

از دیگر پـس ی برخ؛ دانندگرفتن در یک علم میجای بخش مسائل برای یونان باستان، موضوع علم را عامل وحدت

سـوم کـه حاصـل  ةدانند و نظریبخش علوم میمحوری، غایات عقال را محور وحدتشدن معای  موضوع مشخص

همـین ؛ پردازیمداندا ما به این بحث نمیروش را محور وحدت و تمایز علوم می ،تحوالت علم در دنیای مدرن است

بـه ی یـک گـزاره را دارگرایی اسـت کـه معنـانی تجربـهسوم بر اساس مبا ةرسد نظریقدر باید گفت که به نظر می

آنهـا توان به این شکل مینیز  اول ةدو نظریبارة استا درناپذیر توجیه داند و لذا کامالًگیری از روش تجربی میبهره

مـالک وحـدت علـوم در  ،مالک وحدت علوم در علوم حقیقی است و غایـتبگوییم موضوع، جمن کرد که را با هم 

 (ا111-51، ص 1915سوزنچی، )تباری علوم اع

های قدیمی فلسفی از بحث ،بنابراین بحث بر سر امکان حصول وحدت میان علوم به هر دو معنایی که ذکر شد

اند که دانشـمندی کـه بـا طـرح بر این نکته تأکید داشتها آنان همواره جذا  بوده استنیز است که برای دانشمندان 

 یـز دیگـری بـا آن  ،طبیعت یا در عالم وجود ةو محدود برگزیند که گویی در عرص له، آن را  نان محصورئیک مس

 (ا79، ص 1911)جعفری،  ای از علم نداردنیست، هیچ بهرهئله مرتبط مس

 وحدت علوم ةمعرفتی حکمت اسالمی به مقول ةمن وم. 2-8-2

 بندی علومهگرایانه به علم در ساحت طبقنگاه وحدت. 8-2-8-2

اندا وحدت نگریستهای ة گونهنکته، فیلسوفان و دانشمندان مسلمان علم را در ساینخستین سد به عنوان ربه نظر می

تربیتـی را  و دسـتگاه تعلـیم ةها قال  و زمینمراتبی است که با گذشت قرنبندی علوم اسالمی مبتنی بر سلسلهطبقه

های تـرین اندیشـههـا نخسـتین و یکـی از مهمزمـانهمـة در میان مسلمانان فراهم آورده استا وحدت علـوم در 



  33 یگرا به علوم از منظر حکمت اسالمبر نگاه وحدت یبازگشت به اصل؛ درآمد

از وحدت علوم اندا گرفتهبحث قرار میشده و کانون تدریس می در پرتو همین اندیشهعلوم مختلف یافته بوده و الهام

کند و مواف، با ماهیـت همـین کردند که رشد میهای یک درخت نظر میمختلف، به علوم گوناگون همچون شاخه

علم نیـز بایـد تـا حـد کند، هر به صورت نامحدود رشد نمی درختة که شاخایگونهبه دهدا دقیقاًوبر میدرخت برگ

ای از علم را در خارج حـدود مقـرر کردن شاخه مشخصی تعلیم شود و از آن تجاوز نکندا مؤلفان قرون وسطایی اسالم، دنبال

گفتنـد بـدان دانسته و میبیهوده و حتی نامشروع می کاریـ  شدگی هماهنگی و نسبت میان اشیاستآنـ  که نتیجة ویران

ـیلهماند که یکی از شاخه ای کـه های درخت به صورت نامحدود نمو کند و تطور نماید و نظم و آهنگ درخت را براندازدا وس

اندا تهبندی علوم است که دانشمندان مسلمان بـه آن توجـه فـراوان داشـنسبت و هماهنگی علوم با آن محفوظ بماند، طبقه

 (ا09، ص 1975گرفت )نصر، انداز هر علمی در داخل طرح کلی معرفت قرار میترتی   شماینبه

نگـاهی اسـت  نخستین آن،آید که  ند نکته به دست می ،دهداز علم در تمدن اسالمی می نصراز گزارشی که 

، تعارضی در کنت  با نگاه مدرن امثال تعارا این نگاه در اندکه دانشمندان مسلمان به هویت دانش و معرفت داشته

وحـدت علـوم و تعامـل علـوم بـا  ةن مسلمان بـه مقولـامحور توجه متفکربیندا نکتة دوم آنکه واحد علم نمی ةپیکر

بندی علوم دریافتا از جمله اموری که فیلسوفان مسـلمان به بحث طبقهة آنها توان از مدخل توجه ویویکدیگر را می

 (ا1911،عراقی بندی کارا، جامن و مانن برای علوم بشری است )فدایینوعی طبقه ةاند، عرضرداختهاز دیرباز به آن پ

گرایانـه معنـا توجه دانشمندان مسلمان بوده و جزءنگری علمـی ذیـل یـک نگـاه کلکانون  گرایی حکیمانهکل

از یکـدیگر  وری در جایی مجزاعلم، فلسفه و فنا؛  راکه هر ند امروز تعریف حکمت دشوار شده استیافته است؛ می

 پیمایدامیو هر کدام مسیر خود را بدون توجه به دیگری است  قرار گرفته

ـیماند، طبقههایی که متفکران مسلمان به آن توجه فراوان نشان دادهکه گفته شد، یکی از بحث نان بندی بنـدی و تقس

بنـدی علـوم، بـه سفة اسالمی، به دلیل ارائة بحث در با  طبقهگذار فلفیلسوف مؤسس و پایه فارابیعلوم است )تا جایی که 

بنـدی علـوم، حاصـل تبن آن، طبقهمعلم ثانی شهرت یافته است(ا باید به یک نکتة کلیدی نیز توجـه کـرد کـه علـوم و بـه

هـرم علـوم داشتند این بود که بندی علوم منظور مینیازهای فرهنگیـ  تمدنی است و آنچه حکمای مسلمان از بحث طبقه

ـیط و غیرمتکثـر اسـتا ضـمن اینکـه ایـن  بشری را به ترتی  شرف از باال به پایین نشان دهند، هر ند که علم ماهیتـاً بس

شناسی آنها بود؛ اما این عامل ضروری بـرای سـاماندهی معـارف بشـری بینی و هستیها دارای مالزمه با جهانبندیطبقه

 و اخالقی بود که مجال طرح آنها وجود ندارداشناختی شناختی، روشدارای مبانی هستی

شـدن جایگـاه علـوم و  روشـنآن،  تبـنوحدت علوم و به ةهدف دانشمندان مسلمان از این کار، برقراری اندیش

های علمـی، کلی از رشته ةمثابه یک نقشبندی صحیح از علوم به گونگی رابطه و تعامل آنها با یکدیگر استا طبقه

وحـدت و  ةها، اعتقـاد بـه مقولـبنـدیایـن طبقه ةفر  ارائپیشنخستین ن مسلمان بوده استا مورد همت فیلسوفا

های بندی منطقـی، وجـود مقسـم واحـد بـرای قسـمیک طبقه ةیکپار گی علوم استا دلیل آن این است که الزم

ها، بنـدیر ایـن طبقهگـذاکردنـدا بنیاناولی یـاد می ةن مسلمان از آن به حکمت یا فلسفابندی است که متفکرطبقه
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روی داد کـه از  در میان فیلسوفان مسـلمان ،بسط و جرح نظر او در این با ؛ اما فیلسوف یونان باستان است ارسطو

، سیناابن فی اقسام العلوم العقلیه، فارابی احصاءالعلومتوان به در جهان اسالم، مینخستین آثار مرتبط با این مسئله 

 یاد کردا خلدونابن مقدمه و خوارزمی العلوممفاتیح

بر اساس غایـت، بـه حکمـت علوم را اسالمی، متأثر از ارسطوست که  ةبندی از علوم در فلسفمشهورترین طبقه

متافیزیک، ریاضـیات  ةبر اساس موضوع به سه حوزرا و سپس حکمت نظری کند مینظری و حکمت عملی تقسیم 

توان با بسـط دبیر منزل، اخالق و سیاست تقسیم شده است و میحکمت عملی هم به تنمایدا و طبیعیات تقسیم می

 ها، به نوعی تمام علوم را در آن جای دادامعنایی هریک از این شاخه

 شناسی حکمت اسالمی مبانی علم. 2-2-8-2

 ةبـودن پیکـر تبیین این نکته است که شر  رسیدن بـه واحـد ،به آن پرداخته خواجه طوسیکه ة درخورتوجهی نکت

ای کـه مبـانی فلسـفی، م، فهم ماهیت معرفت و فهم وحدت عقل انسانی استا بر اساس آنچه تاکنون گفته شـدعل

 آیداسازد، در ادامه به اختصار میقرین به این ایده تواند ما را می

های علم از منظر نگرش اسـالمی اسـتا علـم در منظـر اسـالمی و لفهؤتوجه به مختصات و منخستین مسئله 

در  صـدرالمتألهینخـارج از مقـوالت عشـر و مسـاوق وجـود اسـتا نـوآوری  ،بـراهین حکمـت متعالیـه مبتنـی بـر

معرفـت و ا شناسی معرفت آن است که علم نه کیفیت ذات اضافه و نه امری سلبی، بلکه امری وجودی اسـتهستی

وان قائل به این نکته شـد کـه ت، میصدرالمتألهینتبن بلکه عین وجود خواند و به ،توان همسنخ وجوددانش را نیز می

دارنـد  طـولی قـرارای که این مرات  در سلسهایگونهبه( است؛ طبیعت، مثال و عقل)علم همانند وجود دارای مرات  

تـوان در (ا لذا علم که مساوق هستی و وجود است، همچون وجود مقول بـه تشـکیک اسـت و می1911خسروپناه، )

تـوان در عـین پـذیرش کثـرت عین کثرت و کثرت در عین وحدت شد و می ساحت علوم، قائل به نوعی وحدت در

 راکـه  ؛رو بـه وحـدت دارد ،علم، اندیشه و ادراک سخن گفتا اساساًنیز  های علمی گوناگون، از وحدت علومشاخه

، رمـدار هسـتی اسـتا اگـر پـای هسـتی در میـان نباشـدیمساوق وجود و برخوردار از کمال هستی استا وحدت دا

توان از وحدت و یگانگی نشانی یافتا حکمای اهل تحقی،، بینونـت و جـدایی میـان مفـاهیم را از نـوع نمی

اندا معنای این سخن آن است که مفاهیم از آن جهت که مفاهیم هستند، شمار آوردهبینونت و جدایی عزلی به

توانـد نخواهد شـدا آنچـه می گونه جهت و قدر جامعی در میان آنها دیدهدر حد ذات از یکدیگر جدایند و هیچ

جهان جدا و پراکندة مفاهیم را با یکدیگر مرتبط سازد و روح حیات را در کالبد مردة آنها بدمد،  یزی جز وجود 

 (ا910، ص1919دینانی، ابراهیمی نیست )

 :شناختی علم، تجرد علم از منظر حکمت اسالمی استلفه هستیؤمدیگر 

ادراک، جهان نزور و حضزور اسزت. در  ةتجمع و تجرد است. جهان گستردعلم و ادراک دارای خصلت حضور و 

شود. در جهزان روشزن علزم و ادراک دوگزانگی یافزت ادراک جز ظهور و حضور چیز دیگری یافت نمی ةصحن



  606 یگرا به علوم از منظر حکمت اسالمبر نگاه وحدت یبازگشت به اصل؛ درآمد

باشد؛ زیرا خصزلت مزاده، شود. آنچه هست حضور و ظهور است و این چیزی جز واقعیت تجرد از ماده نمینمی

 (.18ص، 8818دینانی، ابراهیمی ) ی استغیبت و پراکندگ

روکـه هسـتی شناسی معرفت، ترت  مرات  علم طب، مرات  هستی استا ازآنهستی ةها در حوزلفهؤیکی دیگر از م

عـالم طبیعـت، ادراک  ةبه سه عالم مترت  بر یکدیگر تقسیم شده، ادراک نیز بر سه قسم است: ادراک حسی در مرتب

ها در طـول یکـدیگر و عالم عقل یا جبروتا این ادراک ةل و در نهایت ادراک عقلی در مرتبعالم مثا ةخیالی در مرتب

مرات  قرار دارد و نوعی وحدت میان مرات  آن حاکم است و این وحدت البتـه از سـنخ خـود معرفـت در یک سلسله

ای اسـت ود به گونـهاسالمی مبرهن شده است که اختالف در وج ةتشکیک وجود در فلسف ةکه در نظری نان؛ است

 (ا11، ص 1915ئی، االختالف است )طباطبااالشتراک عین مابهکه مابه

عبارت است از اینکه آیا علم از منظر اسـالمی  ،علم از منظر اسالمی قابلیت طرح دارد ةبحث دیگری که در حوز

ری و کاربردی به علم نگاه عمی، و آیا نگاه ابزا یا دارای ماهیت کاربردی و ابزاری است و اساساًدارد نفسه ارزش فی

رسـد کـه علـم در عـین به نظر می ،اندشناسی معرفت گفتهاسالمی است؟ بر اساس آنچه حکمای ما در با  هستی

بشـر بـرای حـل  سـت؛  راکـه اساسـاًهاالمری، دارای ارزش کاربردی و ابزاری نیـز نفسه و نفسداشتن ارزش فی

ند علومی است که توانایی حل این مشکالت و مسائل بومی او را داشته باشدا مشکالت و مسائل اجتماعی خود، نیازم

لذا قدمای ما در با  حکمت، هم به ساحت نظر و اندیشه توجه وافر داشتند و هم ساحت عمل و استفاده از علم را برای 

نگاه به طور اجمالی این مسئله اندا بنابراین در این نظر قرار دادهکردن انواع نیازهای فردی و اجتماعی مطمح برطرف

 کنندة نیازها و مسائل فکری و عملی بشر استاپذیرفته شده که علم دارای مرات  گوناگون بوده، برطرف

کردن نوعی وحدت در ساحت علوم، نگاهی است که ریشه در  اما در محور دیگر در نگاه نگارندگان، برای حاکم

از جانـ  نیـز در عرفـان اسـالمی و اخـالق اسـالمی تبن، و بهحقیقی دارد های علم لفهؤروایات اسالمی در تبیین م

کردن نگـرش  نظر بوده استا بر مبنای این نگاه، مبنای وحدت علوم، در گرو حاکم و بحثکانون ن مسلمان امتفکر

ا لم اسـتهای علمی در نگاه اسالمی به عرشته ةغایت هم، که عین ح، و حقیقت بودهاست مثابه امری توحیدی به

دادن اصل توحید و تمرکز بر معرفت و شـناخت  قرار به شر  محور ،نگاه دینی ةبه عبارت دیگر وحدت علوم در سای

علـم بنـدگی حـ،  ةکـه در روایـات مـا ثمـر نان) های علمیح، تبارک و تعالی به عنوان غایت حقیقی تمام رشته

 پذیر استاتحق،( هشمرده شده و این نوع نگاه به علم مورد تمجید قرار گرفت

در  ، ضمن بیان حـدیث پیـامبر اکـرم90و در شرح حدیث  چهل حدیثدر کتا  شریف  امام خمینی

انما العلم  الثالم آ ة م  مة،مم   ا  »فرمایند: می پردازندا پیامبر اکرمبا  علم، به شرح و تفسیر حدیث می

امام راحل بر ورود نگرش توحیدی به عقاید،  اساسبراینا« فر ض  عادل   ا  سن  قائم    ما خثهن فهو فضل

را،   اخالق و رفتار آدمی تأکید کرده، شر  ورود علوم گوناگون در یکی از این سه محور مورداشـارة پیـامبر

 اند:کردن بینش توحیدی دانستهحاکم 
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هکر فرمودند. مثزل  بدان که بسیاری از علوم است که به تقدیری، داخل یکی از اقسام ثالثه است که پیامبراکرم

در صورتی که با ن ر عبرت به آنها مراجعه کنیم و ما را به امور آخرت ها ت و امثال آنئعلم طب، تشریح، نجوم و هی

 (.851، ص 8811)موسوی خمینی،  پس آن داخل در آیه محکمه شوند ،رهنمون کنند

گفت دانش بالذات از نوعی وحـدت برخـوردار شناختی دانش از منظر اسالمی، باید های هستیلفهلذا براساس این مؤ

از نـوعی تکثـر بیـرون  ،کردن معـارف اسـت شاخهاست که در جهان ذهن آدمی که جهان تفصیل و تقسیم و شاخه

اصـطالح شدن در یک شـاخه از دانـش رفـت و بـه به سمت عمی،باید اصلی آن است که تا  ه حد ئلة نیستا مس

رسد الگوهـای بسـیار دانش و فهم دفاع کردا به نظر می ةاز کلیت و گسترباید  گرایی را برگزید و تا  ه حدتخصص

 خوبی از میراث فکری و فلسفی از افرادی دارد که حد بهینه تخصص و بینش جامن و کلی را برخوردار بودندا
 

 علم در نگاه حکمت اسالمی علم در نگاه مدرن

تمدنی در عین -حسب نیازهای فرهنگیبربندی علم طبقه شدن علم و انهدام یکپارچگی علم شعبهشعبه

 تمرکز بر یکپارچگی علم

 گرایی حکیمانه نسبت به علمکل گرایی افراطی نسبت به علمجزءگرایی و تخص 

 وجودی بودن علم محوری علمتجربه

 حضور، تجمع و تجرد علم ییانکار علم ماورا

 اتب هستیترتب مراتب علم مطابق با مر فقدان انسجام در علم

 تمرکز بر ارزش ماهوی و نیز کاربردی علم کاربردی علم تمرکز بر ارزش صرفاً 

 (: تفاوت علم در نگاه مدرن و نگاه حکمت اسالمی8جدول )

 انقالب اسالمی؛ کاربردها ةگرا به علم در گسترنگاه وحدت. 2-2

دارای تـأثیرات  ،نه به حیطه و سـاحت علـومگرایااین پووهش بر این امر استوار است که این نوع نگاه وحدت ةفرضی

برای انقال  اسالمی استا اگر بپذیریم این نـوع نگـاه تـأثیراتی بنیـادین بـر و ر دوران کنونی ویوه دبهمهم تمدنی، 

کـه  است ساختار آموزش و پووهش در کشور دارد و بپذیریم که ساختار آموزشی و پووهشی کشور مبتنی بر این نگاه

مسائل جاری کشور و انقال  اسـالمی باشـد و بایـد  ةکننده بر قوت نظری، دارای کاربرد عملی و حلعلم باید عالو

دیگـر  و فرهنـگ اقتصـاد،واهـد شـد؛ زیـرا ضرورت داشتن  نین نگاهی روشن خ ،مورد تحول و بازنگری قرار گیرد

 را موضـوعات از ایمجموعه خود ذیل در کدام هر که هستند انسانی تعامالت از هاییجنبه و ابعاد انسانی، هایحوزه

 الگوهـای نیازمند آنها، برای سیاستی حلراه هئارا و موردنظر موضوعات از هریک مسائل شناخت که شوندمی شامل

 حل را موضوعات تواننمی گاههیچ و دنشومی داده عودت مسائل به هاحلهرا و هاپاسخ بهتر، عبارت بها است متعدد

 نظـایر و تربیـت و تعلیم امنیت، انتخابات، خانواده، صنعت، کار، کشاورزی، داری،بانک پول، تجارت،کردا برای مثال، 

 الگـوی نیازمنـد و دارنـد همـراه بـه را خـود بـه مختص مسائل آنها از کدام هر که هستند موضوعاتیهمگی  اینها،



  609 یگرا به علوم از منظر حکمت اسالمبر نگاه وحدت یبازگشت به اصل؛ درآمد

 هـم و تجـارت حـوزه مسـائل هـم ادی،اقتص الگوی جامن یک ئةارا با تواننمی گاههیچ و هستند مجزایی حکمرانی

 دادا پوشش را کشاورزی حوزه مسائل

 جـدی انتقـاد بـا اجتمـاعی، علوم مطالعات در علوم مختلف هایشاخه ذیل موضوعات بندیدسته همواره دیگر سوی از

 هایشـاخه یـانم همکـاری نبود نوعی سنتز کـه و اجتماعی علوم بر حاکم افراطی کار رو بوده استا در حقیقت، تقسیمروبه

 علـوم از که به تبعیـت افراطی کاری دامنگیر بشر شد؛ تقسیم بیستم آغاز قرن همان از دهد، شکل را اجتماعی علوم مختلف

 اجتمـاعی علـوم مختلـف هایشاخه این کارایی و نماییترتی  از همان زمان واقنشدا بدین پدیدار اجتماعی علوم در طبیعی

 (ا1599است )آدولف،  رو بودهروبه جدی تردیدهای و هامحدودیت با کارآمد سیاستی هایتوصیه ارائه توانایی در

 ةشـاخ ذیـل در موضـوعات این از بسیاری قرارگیری واقن در شد، بیان ترپیش آنچه اساس بر و بهتر عبارت به

 حسـ  ،انسـانی علـوم مختلـف اندیشـمندان کـه نیسـت متفاوت تعاملی هایموقعیت جز  یزی علوم، از مشخصی

 یکـی تجارت موضوع آنکه رغمعلی مثال،برای ا اندپرداخته آنها بررسی به مختلف مفهومی هایبرش و کلیدواژگان

 سـاختار به دهیشکل در استعمارگر هایقدرت و هادولت نقش نظیر مسائلی شود،می قلمداد اقتصادی موضوعات از

 دانـش موضوعاتو جز را آن بسیاری بلکهداشت؛  نخواهد جایگاهی اقتصادی هایتئوری در گاههیچ جهانی، تجارت

 سیاسـتکـه  داشـت انتظار متعارف اقتصاد دانش از تواننمی گاههیچ اساس، همین برکنندا می قلمداد سیاسی علوم

 را دارد( ارائه دهدا تحریم پتانسیل) ایران نظیر کشوری برای مناسبی تجاری

رد ای پووهشی کشور ربط و نسبتی با نیازها و مسائل انقال  اسالمی نداکارهآن، تبن امروزه نظام پووهشی و به

کارآمدی نظام اسـالمی در گـرو امروز بسیار ضعیف بوده استا ة علوم انسانی، عرصویوه در حداقل این ارتبا  بهو یا 

و این در گـرو تولیـد  هایی است که تمدن اسالمی را به روزهای اوج خود بازگرداندحلراه ةشناسی دقی، و ارائلهئمس

شناسی توحیدی مختصات معرفتی و نظری آن بر اساس آنچه تا اینجا گفته شد مبتنی بر هستی علمی است که اوالً

پار گی و ارتبا  علوم با یکدیگر نیز غافـل ضمن توجه به عم، و تخصص در علوم، از یک گرا باشد و ثانیاًو وحدت

و متناس  با این عمـ، کند عمی، و گسترده درک را به طور له ئدرست، مس شناسیلهئنباشد تا بتواند ضمن یک مس

 های جامن و کارساز بپردازداحلراه ةبه ارائ ،و گستره

 و انسـانی مسـائل حـل عمومـاً که است داده نشان خوبیبه نیز اخیر قرننیم در ویوهبه پیشرو کشورهای ةتجرب

 بـرش تصـور، بـرخالف و اسـت مختلـف موضـوعات به  ندبعدی تتوجها نیازمند ،انسانی روابط تمشیت و تنظیم

 از یکـی ةمطالعـ اسـاس بـر کـه بـود خواهـد انسـانی تبیین و توصیف همانند صرفاً مذکور موضوعات بر بعدییک

 از اجتماعی علوم متخصصان از بسیاری ،اساسبرهمینا باشد پذیرفته صورت پا یا دست نظیر آن مشخص هایاندام

 متعـدد هایکرسـیاند ه و کوشـیدهداشت فراوانی تأکیدات ایرشتهمیان مطالعات ضرورت به نسبت تمبیس قرن اوایل

 نمایندا تأسیس المللیبین معتبر هایدانشگاهدر  را ایرشتهمیان

 اسـت بـوده ایرشتهمیان مطالعات ماحصل تماماً اخیر، سالیان طی شدههئارا حکمرانی الگوهای اساس، همین بر
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 ،(طبیعـی علـوم ةحـوز بـرخالف) انسـانی علـوم ةحـوز در کـه اسـت بوده آن بر فر  معرفتی، مبنای یک بر بنا و

 آمـوزش ةحوز در حتیعمل کندا  موف، کارآمد سیاستی های ار و  ئةارا در توانست نخواهد علوم شدن تخصصی

شـود تـا تـالش می خیـر،ا سـالیان طـی درسـی ریزیبرنامه مختلف هایمدل و اجتماعی علوم مختلف هایشاخه

 نداداراه نگ دور اجتماعی علوم مسائل به بعدیتک هاینگاه از را اجتماعی علوم ،مختلف هایرشته انشجویاند

شـناخت ا خود موضوعی سهل و ممتنن اسـت ،شناسی برای رفن نیازهای تمدنی انقال  اسالمیئلهو مس ئلهمس

ئله گـام اصـلی برداشـته شـده اسـتا مسـ ،رسـتی محقـ، شـوددمهم بهامر که این اما درصورتیاست، آن سخت 

سـاز شـده کشاند و به نوعی برای مـا مشکلوضوعی است که یک ضرورت علمی یا عملی ما را به سوی آن میم»

 (ا9ص، 1915توسلی، « )های ما پیوند داردها، نیازها و حساسیتاستا به عبارت دیگر با دغدغه

گرایانه، ضرورتی غیرقابل جـایگزین رسد که علم، مبتنی بر یک نگاه وحدته نظر میبر اساس آنچه تاکنون بیان شد، ب

ـئون اقتصـادی،  برای حل مشکالت و مسائل تمدنی انقال  اسالمی استا اگر کسی برای حل مسائل انقال  اسـالمی، ش

منقطن از هم خـارج نشـود،  بعدی وهای تکاجتماعی، فرهنگی و سیاسی یک مسئله را به شکل جامن نبیند و از حصار نگاه

های مسـائل تمـدنی نیـز هایی برای مسائل انقال  اسالمی بیابد، بلکـه نوعـاً بـر ابعـاد و پیچیـدگیحلتواند راهتنها نمینه

گشـای مسـائل توانـد گرهپـردازد، میافزایدا پووهشی که با نگرشی جامن و البته عمی، به مسائل بومی و روز کشـور میمی

 هایی نیازمند بازنگری در ساختار و نظام پووهشی کشور استااسالمی باشد و  نین پووهش امروز انقال 

 مسیر کنونی تولید علم در دنیا نیز حرکت بر اساس مسائل بومی آنهاست:

در حال حرکت  ،شده و به دور از جامعهبندیای، طبقهتولید علم هستیم. ما از علم رشته ةامروز شاهد تغییر در نحو

ای های چندرشتهروز با جامعه بیشتر ارتباط برقرار کرده و ما را در واقع به فعالیتمت علمی هستیم که روزبهبه س

 (.82ص، 8811)ونک،  دهدهای جدید در مدیریت امور سوق میو حالت

ایـن ساحتی و یافتن بینشی جامن و واحـد اسـت و دلیـل آن های تکامروز حل مسائل تمدنی در گرو خروج از نگاه

بندی دانـش و معـارف جـز در یکپار ه و پیچیده است و تقسـیم ،له و مشکل بیرونیئحقیقت بیرونی یا مساست که 

له ئپذیردا بنابراین برش ذهن از مسائل و عدم توجه به این نکته سب  فهـم غلـط از مسـررف ذهن ما صورت نمی

بـه ناکارآمـدی ، همراه با غفلت پووهشگر از این نکتـهاین اتفاق انجامدا کردن واقعیت می مثلهشود و به میبیرونی 

گرایانه به علم، امکان رهور از دیگر اثرات نگاه وحدت ضمن اینکه گرددامیمنجر علم در حل مسائل پیچیده تمدنی 

کـرده بـودا ایـن رو روبـهگرای پووهش تاکنون شرایط تحق، آن را با انسـداد هایی است که ساختار تخصصنوآوری

 روی انقال  اسالمی خواهد بودابسترساز حل مسائل تمدنی پیش ،نوآوری

 گیرینتیجه

شدن علـوم در  شعبهگرایی افراطی و شعبهعلوم در غر ، در ف ای نقد تخصص ةاندیش در عرصهای وحدتجریان

هیـت ماانـد و گرایی مخالفبه یک جنبش اعتراضی تبدیل شدند که از اساس بـا ایـن تخصـص، اخیر در غر  ةسد



  607 یگرا به علوم از منظر حکمت اسالمبر نگاه وحدت یبازگشت به اصل؛ درآمد

ها و جنـبش مطالعـات عمـومی سیسـتما در ایـن میـان، نظریـة یافتندبندی میدانش و علم را به دور از این تقسیم

ها، در ف ای عمومی سیستم ةها، همچون نظریبسیاری از این جریانآیندا شمار میبهترین آنها ای از مهمرشتهمیان

وحدت علـوم باشـندا  ةگر ایدته فاصله نگرفتند و نتوانستند توجیهگرایی از مبانی بنیادین علم در دنیای مدرنیتخصص

رسد مبانی فلسفی این ایده از منظر اسالمی و با خروج از مبادی علم از منظر مدرنیتـه قابـل در این میان به نظر می

حـل مسـائل گرایانـه، توانـایی الزم را بـرای بحث و بررسی باشدا ضمن اینکه باید توجه داشت که این نگاه وحدت

ای است که هم دارای مبانی فلسفی از منظر اسالمی دهدا وحدت علوم نظریهمیبه ما تمدنی امروز انقال  اسالمی 

باشـدا می (برداری ناقص از دنیایی دیگر استکه گرته)و هم دارای کارکردهای عملی برای امروز نظام علمی کشور 

 ست و از عالم ماده منزه و از تجرد برخوردار استادت و مساوق وحدت احعلم در این منظر، از سنخ و
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