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  مقدمه
اي چيست؟ داليل و ضرورت پيدايش آن چيست؟ اين رهيافت چه مشخصاتي رشته علوم ميان

-ها و تنگناها طراحي شده است؟ اين رهيافت چه فرصتدارد و براي غلبه بر كدام محدوديت

كند؟ آيندة پژوهشي علوم به كدامين وهشي جديدي براي نوآوري فراهم ميها و امكانات پژ
اي در جهان و ايران چگونه است؟ مؤلف رشته گيري دارد؟ موقعيت اين علوم ميان جهت سمت

ها را در كانون توجه قرار دهد و قلم نوشتار  كوشد به اختصار، اين پرسشمي) در اين نوشتار(
هاي علوم طبيعي و علوم انساني مفهوم راي مخاطبان گوناگون رشتهرا به نحوي تنظيم كند كه ب
  .طلبداي ميرشته اي، زبان ميانرشته باشد، زيرا مطالعات ميان

  
  هاي آن  اي و بيان ويژگيرشته تعريف مطالعات ميان. 1

دهد به دليل پيچيدگي موضوع، از در پاسخ به چيستي اين گونه از مطالعات، مؤلف ترجيح مي
هاي چندگانة ائة تعريف جامع و مانع چندسطري اجتناب ورزد و به جاي آن، به بيان گزارهار

يعني، ابتدا متن مقاله . تواند در مقاله، معكوس خوانده شودهايي كه ميگزاره. ذيل بپردازد
هايي كه شرح گزاره. هاي كپسولي و فشرده رجوع شودخوانده شود، سپس به اين گزاره

  : ر متن آمده استتفصيلي آنها د
اي منفرد، اما چندوجهي يا ها در پديدهنشيني و گفتگو و چالش رشته آشتي، نزديكي، هم. 1.1

هاي مختلف به منظور شناخت بهتر آن پديده يا مسئلة اي واحد، اما مرتبط با رشتهدر مسئله
  . چندمجهولي است

ها و ها و رشتهكثرت تخصص انتخاب رويكرد تركيبي و رسيدن به وحدت علوم، بعد از. 1.2
نوعي كثرت در وحدت . علوم متعاقب دورة رنسانس و انقالب فرانسه و انقالب صنعتي است

و نوعي توجه به درصدي از مشتركات و مالحظة حداقلي از تمركزگرايي در عين تمركززدايي 
  .هاستتخصص

ورزي  نفرد از طريق همهاي موجهي پديده چهره و چند جانبه، فراگير، چند شناخت همه. 3.1
سونگرانه و  جانبه، يك اين شناخت به جاي شناخت يك. هاي مرتبط با آن پديده استرشته
در اين شناخت تمركز بر شناخت همه . نشيندهاي تخصصي ميانگارانة رشته بعدي و مطلق تك

- در رشتهاند؛ اما هر يك از اين متغيرها گيري پديده نقش داشتهمتغيرهايي است كه در شكل

  .شودهاي گوناگون، به طور جداگانه، در خأل تأثيرگذاري و وابستگي متقابل مطالعه مي
پديدة منفرد چندوجهي و كثيرالوجه و مسئلة واحد اما غامض، چندمتغيره و چندمجهولي . 4.1

هاي گوناگون مالحظة راه حل. اي استرشته و متعلق و ابژة اين شناسايي در مطالعات ميان
هاي متفاوت در المسائل تخصصهاي مختلف در مواجهه با اين مسئله و مشاهدة حلرشته
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. هاي مختلف آن را مشاهده كنندنظران رشته محيطي آكواريومي، به نحوي كه همة صاحب
هاي اين سنخ مطالعات پلوراليسم روشي و متدلوژي در قبال آن پديده و مسئلة واحد از ويژگي

  .است
فرض آن تعامل  پيش. شود اي در فضاي دنياي مدرن بحث ميرشته ت مياندربارة مطالعا. 5.1

است؛ آنچه از ديرباز در تمدن اسالمي يا غرب وجود داشته است  Scienceعلم جديد، يعني 
از تاريخ تولد اين نوع مطالعات بيش از نيم . مد نظر نيست 1و در آن، تعامالت رشته و دانش

  .گذردقرن نمي
هاي اي، شرط الزم وجود تركيبي و مشاركت دو يا بيشتر رشتهرشته ميان در تعامالت. 6.1

اما . خيز دو رشته بپردازند هاي مشترك در مرزهاي حاصلتخصصي است تا به مطالعة پديده
هاي تخصصي در يكديگر به نحوي  اين اقدامات كافي نيست، شرط كافي، تركيب اين يافته

به » تضارب آرا«نوعي . ناپذير باشد مكن و شناسايياست كه جداسازي آنها از يكديگر نام
آيد، نه اولي و نه دومي، بلكه سنتزي ديالكتيكي و نوعي اي است كه آنچه به دست ميگونه

  .شناخت جديد است
ها و پنداشتن بخشي هاي تخصصي و مثله كردن واقعيتاي با نقد رشتهرشته مطالعات ميان. 7.1

درنگ بايد اضافه كرد  نگري آن كليد خورده است، اما بي و جزء از واقعيت به جاي كل واقعيت
ها، در اين گونه پژوهش. كند، بلكه نقد آن است اي تخصص را نفي نميرشته كه مطالعات ميان
آنچه مد نظر است، اضافه كردن . ها محفوظ استها و حفظ حريم رشتهاحترام به تخصص

كيبي جديد به كار گيرد تا مكمل يكديگر قرار ها را در ترعنصر جديدي است تا اين تخصص
سازي و توجه به كليت  افزايي داشته باشند؛ نوعي نظام گيرند و بتوانند نسبت به يكديگر هم

 .هاي چندگانه بين سبدهاي تخصصي استگرايي و ايجاد تعامل يكپارچة علوم بعد از تجزيه
 

  اي به مثابة نوعي رهيافتمطالعات ميان رشته. 2
. هاي استقرايي و مشاهدات تجربي استهاي تخصصي مديون روشايش علوم و رشتهپيد 

اين . شدطي هزاران سال فهم خود و جهان از طريق تفكرهايي بود كه نسل به نسل منتقل مي
بنابراين، . شدهاي ديني و فلسفي بيان مي ها غالباً، به زبان اسطوره، عقايد سنتي، يا آموزهانديشه

. ها نبود و عالوه بر آن، روش، نقلي و سينه به سينه و به تعبيري قياسي بود دانش تنوع علوم و
اما رويكرد تجربي، مشاهدة مستقيم اول شخص، به طور بنيادين اين روند مسلط را دگرگون 

انديشيم، پس مي«وي با عبارت مشهور . گذار وسوسة فلسفي جديد است دكارت بنيان. كرد
) حقيقي(گناه  است تا زماني كه بي) باطل(و اينكه هر باوري مقصد و ارائة روش شك » هستم

                                                
1  . Knowledge  
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شناخته شود و تأكيد بر ديدگاه اول شخص، بر تجربه و شناخت از ديدگاه خود شخصي 
شود به ويژه، ديدگاه اول شخص وي، جنبش روح زمانه مي. دار عصر جديد است طليعه

  .كنداعتبار مي ي، زيرا روش نقلي را از بنياد ب)20: 1379سولومون (
اي اي بود كه با مجموعه موضوع شعبه شعبه شدن علوم يكي از پيامدهاي جريان مهم فكري   

هاي هجدهم و نوزدهم در اروپا حادث سده» انقالب عظيم«هاي بنيادي و با دو از دگرگوني
ه بود، به ها را كه براي هزاران سال دست نخورده ماند ها شيوة زندگي انساناين دگرگوني. شد

هاي ها و ارزش، پيروزي انديشه1789انقالب فرانسه در . ناپذير تغيير داد نحوي برگشت
  .سكوالر بود و با طرح مفاهيم آزادي و برابري يكي از اركان دنياي مدرن بود

دومين انقالب بزرگ، يعني انقالب صنعتي، در اواخر سدة هجدهم، ابتدا در بريتانيا آغاز شد    
انقالب . و سپس، به ساير نقاط اروپا، آمريكاي شمالي و ديگر كشورهاي جهان سرايت كرد
آالت، طيف  صنعتي با توسعة ابدعات و اختراعات نوين تكنولوژيك، مثل نيروي بخار و ماشين

پيدايش صنعت به مهاجرت انبوه . هاي اجتماعي و اقتصادي را پديد آورددگرگوني وسيعي از
به همين سبب، نواحي . ها و كار صنعتي منجر شدهاي كشاورزي به كارخانهروستاييان از زمين

انقالب . اي از روابط اجتماعي پديد آمدهاي تازهشهري به سرعت گسترش يافت و شكل
ي و از جمله، بسياري از عادات شخصي ما را، به طور فاحشي صنعتي چهرة دنياي اجتماع

اي از هاي قديمي زندگي چالشي براي متفكران بود تا فهم تازهاز هم پاشيدن شيوه. تغيير داد
به دنبال طرح مسائل جديد، . دنياي اجتماعي، دنياي طبيعي، و احساسات دروني افراد بپرورانند

هايي كه عمدتاً، بنابراين، به جاي تبيين. علمي را ايجاد كردهاي گوناگون نيازهاي جديد رشته
گرفت و از وحدت و يكپارچگي برخوردار بود، از مأخذ دين يا فلسفه يا اخالق سرچشمه مي

مند رفتار فرد، جامعه و طبيعت در حال  هاي متنوعي متكي بر مطالعة عيني و نظام اكنون تبيين
ر اسطوره، دين، و اخالق و در مجموع، فلسفه و دانش، به هاي مبتني بتبيين. تحول ارائه شد

هاي تدريج و يكي پس از ديگري، جاي خود را به تكاپوهاي عقالني و انتقادي داد و رشته
شناسي،  شناسي، جامعه فيزيك، شيمي، زيست. تخصصي پا به عرصة وجود گذاشت

شد و از دايرة دانش كاسته ميبنابراين، به طور مرتب، . هويت مستقل يافت... شناسي و  روان
دانشمندان علوم . گرفتهاي تخصصي جديد شكل ميهاي جديدي تحت عنوان رشتهدايره

جديد براي آنكه ميان اين سنخ معرفت جديد با انواع قبلي، در فهم و فهماندن، اشتباهي رخ 
ناختند و و آن را ش Scienceندهد، نام جديدي بر آن گذاشتند، با عنوان علوم تجربي يا 

  . شناساندند
  گرايي نگري، تجزيه جزء. 3
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دكارت معتقد بود در . بخش علوم بود الگوي فلسفة علم دكارت تا نيمة دوم قرن بيستم الهام
هاي پيچيده بايد آنها را به اجزاي تشكيل دهنده تجزيه كرد و هر يك از اجزا مواجهه با پديده

بت به خصوصيات جداگانة اجزا، ويژگي نس» كل«دكارت براي . را جداگانه بررسي كرد
پنداشت و رمز كاركرد ساعت را در خود ساعت گونه مي جهان را ساعت. جديدي قائل نبود

توان به با جداسازي تجربي ساعت، مي. جست نه در رابطه با محيط زيست آن و كليت آنمي
دنده تا  ز فنر و چرخقوانين مكانيكي واحدي شيء را در همة سطوح، ا. رمز كاركرد آن پي برد

توان از تر، مي بنابراين، با تجزية شيء به قطعات كوچك. آوردساير اجزاي آن، به حركت درمي
پيچيده به ساده رسيد و با جمع اجزاي تشكيل دهندة شيء بر مبناي خطي ساده، درك كاركرد 

ساعت  با تركيب مجدد اجزاي جدا شده،. شود؛ زيرا كل جمع اجزاستمجموعه آشكار مي
افتد؛ طي اين فرايند تجزيه و تركيب، او مشاهده كرد كه بايد دو قاعده را دوباره به كار مي

  :رعايت كند
  طرفي را رعايت كند؛ ـ در كشف رفتار و سازوكارهايي بي1
برزگر و همكاران (مند عبور دهد  اي را از صافي شك نظامگيري، هر نكته ـ در نتيجه2

1386  :99.(  
تجزيه و «حظة پيامدهاي عيني اين روش شناخت، نقد مكرري بر اين روند پس از مال   

داند، جزء كردن مسائل پيچيده را روا نمي جزء» ديويد بوهم«به طور مثال، . شودزده مي» تركيب
» كل«پردازيم و روابط متقابل و تعامل اجزاي آن زيرا در اين روش، هزينة گزاف پنهاني را مي

تر را از  بزرگ» كل«احساس دروني پيوستگي به يك . گيريمو ناديده مي كنيمرا فراموش مي
تر را مالحظه كنيم و مجدداً،  گرديم تا با تركيب، كل يا تصوير بزرگوقتي برمي. دهيمدست مي

» كل«اجزا را در مغز خود در كنار هم قرار دهيم، آرايش اين اجزا در كنار هم، به هيچ وجه آن 
هاي شكستة يك آينه براي ديدن تصويري واقعي آوري تكه زيرا مثل جمع اوليه نخواهد بود،

اي شكسته  هاي به هم پيوستة آينهدهد، هرگز تكهتصويري كه آينة شكسته نشان مي. است
شود دهيم و جمع اجزا، كل نميبنابراين، با تمركز بر اجزا، كل را از دست مي. نخواهد بود

هاي گيري رشته گرايي و اسباب شكل كه ماهيت تخصص گرايي نقد تجزيه). 1382المعي (
» كل«. كنداي فراهم ميرشته دهد، زمينه را براي توجيه مطالعات ميانتخصصي را تشكيل مي

  . چيزي بيشتري از جمع جبري اجزاي خود است
محور انجاميده است؛ عقالنيتي  نگري عقل مدرن به عقالنيت ابزاري يا عقالنيت سوژه جزء   
هاي دكارت و بيكن به جلو شود و با كوششبا روايتي از آكوئيناس در علوم طبيعي باب ميكه 

گرايي به هستي،  جزء). 249: 1376رندال (زند  شود و منطق ارسطويي را به كنار ميرانده مي
-شود و همه چيز زميني ميگرايانه نفي مي اعتناست و در آن، هر گونه برداشت كل به كل بي
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عقالنيت مدرن . شودت هستي به شناخت طبيعت، آن هم ظاهر طبيعت، محدود ميشناخ. شود
با كنار زدن ادراكات كلي از هستي، تاريخ، و جامعه، جامعه . كندهمه چيز را تجزيه و ساده مي

ندارد، بلكه از هستي و تاريخ » كليت جامعه«شود كه نه تنها پيوندي با به منزلة اجزايي تلقي مي
. شودعلوم طبيعي و به تبع آن، علوم انساني نيز از يكديگر تفكيك مي. ه استهم گسسته شد

توانند به  هاي علوم طبيعي يا انساني ميدر عصر مدرن، افراد فقط در يكي از شعب رشته
» اشيا«تجزية علوم انساني به مراتب خسارت بارتر بود، زيرا آنها را در حد . پژوهش بپردازند

ها نيز  شد، به انسانروح نگريسته مي كه در علوم طبيعي به اشياي بي تنزل داد و همان سان
  ).15ـ  13: 1387آگاه (نگريسته شد 

دهد كه اين معرفت در آغاز، داراي وحدت بوده مطالعة سير علوم و دانش بشري نشان مي. 4
اي اما با مالحظة پيامده. و در عصر جديد تمدن غربي، تجزيه شده و كثرت پيدا كرده است

اما . كوشد تا به وحدت گذشته دست يابد شعبه شدن، مجدداً مي گرايي و شعبه منفي كثرت
بنابراين، تعهد به آموزة وحدت علوم، مفروض ديگر . »وحدت در كثرت«وحدتي متفاوت؛ 
هاي علم را در افكار يونان باستان، فكر وحدت همة شاخه. اي استرشته مطالعات ميان
گرايان منطقي قرن بيستم، و هواداران نظرية  قرن هجدهم فرانسه، تجزيهالمعارف  اصحاب دائرة
تشكيل شده و  1971از سال  2المللي وحدت علوم كنفرانس بين. توان رديابي كردسيستم مي

به صورت يك نهاد درآمده است و ساالنه، با دعوت از صدها دانشمند و پژوهشگر مشهور، 
كوشش براي يافتن اصول . كندرا بررسي مي» علم و ارزش«و » وحدت علوم«موضوعات 

بخشي كه بتواند چارچوب پژوهشي منسجمي را براي چند رشتة علوم همسايه ارائه  وحدت
-گيري دهد و روابطي را كه قبالً معلوم نبوده است، بين آن علوم كشف كند، بخشي از جهت

  )68: 1386برزگر و همكاران (هاي آن است 
-با اين همه، به نظر مي. بخشي علوم طبيعي است وششي براي وحدتاي كرشته علوم ميان   

اي به مثابة رشته گرايي تمايز قائل شد؛ مطالعات ميان رسد كه بايد بين دو وجه اين وحدت
آنچه در چند دهة اخير با عنوان مطالعات . »علم«اي به مثابة رشته و مطالعات ميان» دانش«

بنابراين، سخن . اي به مثابة علم تجربي استرشته عات مياناي مطرح شده است، مطالرشته ميان
المعارف قرن هجدهم به عنوان كساني در اين زمينه، سخني دقيقي  گفتن از اصحاب دايرة

اي داشته است رشته سان كه سخن گفتن از مالصدرا به عنوان فردي كه روش ميان نيست؛ همان
در وادي كلي معرفت و انديشه قرار دارند و نه در زيرا آنان ). 41ـ 40: 1385قراملكي : به رك(

كه از مميزات تمدن غربي است، در مغرب  Scienceوادي علم به معناي جديد آن؛ يعني 
  ).Rosenberg) 2005: 18زمين توليد شد و از آنجا به همة جهان اشاعه يافت و پذيرفته شد
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اي هر رشته. متنوع شده بودهاي تخصصي گرايي موجب اشاعه و بسط رشته روش تجزيه. 4.1
تواند مسائل قلمرو خود را تجزيه و بر اين باور بود كه با تقسيم و تجزيه و تفكيك بهتر مي

هاي علمي مختلف به ها و شاخه ، حوزهها بنابراين، هر يك از رشته. يابي كند حل تحليل و راه
با اين همه، برخي . ختندپرداهاي خاص خود ميبيني پديده طور جداگانه، به تشريح و پيش

هاي نگر متوجه شدند كه دست كم، برخي مسائل مد نظر دانشمندان حوزه پژوهشگران ژرف
تالش براي استخراج . گوناگون دانش بشري، از حيث ماهيت مشترك و مشابه يكديگر است

 آغازگر اين روند،. اي انجاميدرشته هاي ميانگيري حوزه هاي مشترك، به شكلاين زمينه
اي بود كه راه را براي رشته اي در مطالعات مياناي يا دورشتههاي علمي دوجنبهپيدايش حوزه

  .اي هموار كردرشته هاي ميان پژوهش
اي  اي علمي و در محدوده هاي فكري كه در رشتهبر خالف برخي جنبش» تفكر سيستمي«. 4.2

- رشته تولد شد و در محيطي مياناند، در خارج از محدودة علمي معين م معين نشو و نمو كرده

اين شيوة تفكر خارج از مرزهاي سنتي علوم خاص شكل گرفت و عموميت . اي رشد كرد
  :بنابراين، شايد بتوان سير علوم بشري را به ترتيب چنين ترسيم كرد. يافت
  ). نظرية سيستمي(علوم سيستمي ⇐علوم اجتماعي يا انساني  ⇐علوم طبيعي  

اي در علوم، البته نه به معناي تاريخي آن، را تفكر رشته منشأ و سير تحول جنبش ميان    
هاي تخصصي تفكر سيستمي بر تغيير نگرش مبتني بر تفكيك علوم به رشته. دانندسيستمي مي

كند و ن علمي تأكيد ميهاي گوناگوهاي رشته و ريز، و همچنين، نگرش مبتني بر تركيب يافته
  ).48ـ  46: 1386برزگر و همكاران (برد  مدار را زير سؤال مي اعتبار و كاربرد عام تحليل تجزيه

  
اي، صرف نظر از مجادالت نظري و فلسفي علم و رشته خاستگاه مطالعات ميان. 5

با اين  اوالً، مواجهة دانشمندان. شناسانه، در واقعيات عيني هم ريشه داشته است معرفت
. اي، بوده استرشته بخش آنان براي توجه به چنين مطالعاتي، به ويژه دو واقعيات عيني، الهام

-ثانياً، ناكامي آنان در حل معضالت تودرتو و پيچيده، به ناچار آنان را به سوي تعامالت رشته

  .اي پرتاب كرده است
در قرن بيستم، در جنگ » ولوژيفلسفة تكن«اي رشته گيري حوزة ميان به طور مثال، شكل. 5.1

جنگ جهاني اول، اولين جنگي بود كه در آن، از تكنولوژي در . جهاني اول ريشه داشت
هاي خودكار، تانك، و هواپيما اولين بار و به طور گسترده، اسلحه. مقياس صنعتي استفاده شد

تب بيشتر ديده تأثير تكنولوژي در جنگ جهاني دوم، به مرا. در اين جنگ به كار گرفته شد
فيلسوفاني همچون . اين وضعيت موجب شد كه به تكنولوژي بهتر و بيشتر توجه شود. شد

گيري رويكرد  نيكالي بردبايف، اورتگاي گاست، هايدگر، و ياسپرس تأثير مهمي در شكل
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، فلسفة تكنولوژي دربارة نقش ابزار آزمايش »دي آيدي«به نظر . فلسفي به تكنولوژي داشتند
دهد و تحت كند و اينكه علم چگونه معرفت خاص خود را شكل ميمدرن بحث مي در علم

هاي  كند كه در سالوي اضافه مي. كندتأثير ابزارهاي آزمايش خود، ادراكات خاصي را القا مي
تواند اين حوزه نمي. دهداي فلسفة تكنولوژي خود را بيشتر نشان ميآينده، خصلت بين رشته
، كه »فلسفه«اي از دو رشتة تركيبي رشته اين رشتة ميان. توسعه يابد به صورت فلسفة محض

، كه امري كامالً مادي، »تكنولوژي«پردازد، و القاعده به امور نظري و انتزاعي و كلي مي علي
  3.انضمامي، و جزئي است، تشكيل شده است

برخي پيدايش و پيشرفت سريع دانش و فناوري علوم پزشكي موجب شده است كه . 5.2
ناپذير شناخته شده بود، اكنون درمان شود و اين امكان را  امراض، كه از ديرباز، با عنوان درمان

فراهم آيد كه جنين در رحمي غير از رحم متعلق به فرد صاحب تخمك، جايگزين شود؛ 
فناوري پزشكي . شودياد مي» ايرحم اجاره«يا » رحم جايگزين«موضوعي كه از آن به عنوان 

امكان  4.تواند مشكل ناباروري زوج نابارور را حل كنديق جنين و رحم شخص ثالث مياز طر
هاي نويني شده است كه بدون ارائة پاسخي روشن به آنها جايگزيني رحم موجب بروز پرسش

به كارگيري روش درمان گامت و رحم . توان اين عمل را به طور كارآمد انجام دادنمي
شناختي، و  جانبة پزشكي، فقهي، حقوقي، اخالقي، جامعه ي همههاجايگزين نيازمند بررسي

هايي دربارة اين عمل مطرح است كه برخي از آنها عبارت شناختي است، زيرا پرسش روان
يابد و چه عواقب يا خطراتي از نظر پزشكي بر آن يكم، اين عمل چگونه تحقق مي: است از

شود و آيا اين منظور توجيه اخالقي مي مترتب است؟ دوم، جايگزيني به چه منظور انجام
هاي معين حقوقي انجام داد و در نتيجه، وظايف و  توان اين عمل را در قالبدارد؟ سوم، آيا مي

حقوق اشخاص مربوط را مشخص كرد؟ چهارم، آيا جايگزيني رحم بر شخصيت و روان افراد 
كرد؟ پنجم، آثار اجتماعي و  توان اين اثر را برطرفگذارد و آيا ميمرتبط اثري منفي نمي
  است؟ و آيا الزم است سياستي خاص در اين باره اتخاذ شود؟جمعيتي اين عمل كدام 

هايي كه به ترتيب، از ديد پزشكي،  اي است از پرسشها، نمونه هر يك از اين پرسش   
ن آنها را توا شناختي، دربارة رحم جايگزين مي شناختي، و جامعه فلسفي، اخالقي، حقوقي، روان

                                                
   .10، ص 3957، شمارة 1/4/1387، شنبه ايرانگفتگو با دي آيدي، فيلسوف تكنولوژي، روزنامة  .3
، باروري و نابارورينامة پزشكي  اشاره به همايش اهداي گامت و جنين در درمان ناباروري، و نتايج آن كه در فصل. 4

  .منتشر شد 1384، زمستان 6ضميمة شمارة پنجم، سال 
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-بررسي كرد و پاسخ به آنها، زمينة تحول فكري و عملي را در باب اين موضوع فراهم مي

  5.آورد

اي شده است و آن، ظهور رشته اي ديگر، واقعيات عيني موجب بروز تمايالت ميان از جنبه. 5.3
ها به صورت منفرد است؛ مشكالتي كه ها و تخصصمشكالتي است كه فوق طاقت رشته

هاي تخصصي است و هر علت و متغير آن امروزه، در يكي از حوزهعلتي  ن متغيره يا چندچندي
هاي شناسي نيز توصيه  حل از سوي ديگر، در مرحلة دوم، يعني تجويز و راه. شودبررسي مي

تواند مشكل عظيم، پيچيده، فراگير، و بعضاً در مقياس جهاني را برطرف ها نميمنفرد اين رشته
  . طلبداي را ميه راه حلي فرارشتهكند، بلك

شود و با وارگي عيني آن افزوده مي هاي آن، كه روز به روز بر مسئلهيكي از نمونه   
- رشته شناسي ميان اي در دو محور واقعيترشته گيري از واقعيت عيني، مطالعات ميان سرچشمه

محيطي است؛  هوايي و زيست كند، مسائل آب واي را اقتضا ميرشته شناسي ميان حل اي و راه
  .المللي است اين سنخ مطالعات در سطح تحليل بين

ميالدي، مصرف روزافزون انواع  1830مسئله آن است كه با آغاز انقالب صنعتي در سال    
هاي فسيلي، نظير زغال سنگ، نفت، و گاز، موجب رهايي بيش از حد گازهاي سوخت

اين گازها نيز به نوبة خود، باعث به هم . ن شده استاكسيد كربن و متا اي نظير ديخانه گل
هاي قطب  گرم شدن غيرمتعارف زمين، آب شدن يخ. خوردن توازن انرژي زمين شده است
- ها، به زير آب رفتن مناطق ساحلي و جزاير، بروز طوفان شمال، باال آمدن سطح آب اقيانوس

  . آن است هاي وحشتناك، و افزايش بالياي طبيعي بخشي از پيامدهاي
المللي براي مقابله با اين معضل تشكيل داد  اي بين ، كميته1990سازمان ملل متحد در سال    

در اين پروتكل، كشورهاي صنعتي متعهد شدند ميزان . كه به انعقاد پروتكل كيوتو انجاميد
محيط در كنفرانس سازمان ملل دربارة . درصد كاهش دهند 10اي خود را تا خانه گازهاي گل
اي در سياست كالن و همسنگ با اقتصاد  نيز محيط زيست را به عنوان مسئله 1992زيست در 

ماندل (الملل و امنيت ملي ارتقا دادند و در واقع، دگرگوني مفهوم امنيت ملي را نشان دادند  بين
ها  محيطي به عنوان خطري بالفعل و جدي عليه امنيت دولت به تهديدات زيست). 189: 1379

تواند به مهار آن شناسد و اقدام منفرد كشورها نيز نمي وجه شد؛ تهديداتي كه مرز سياسي نميت
). 731: 1379سميبر (طلبد منتهي شود، بلكه اقدام همزمان، همگاني، و راه حل فرامرزي را مي
هاي سياسي و جنگ ميان تغييرات ناگهاني آب و هوا بالقوه، ممكن است به بروز كشمش

در خاورميانه، هم اكنون، آب . سر منابع محدود آب شيرين و تأمين غذا منجر شود كشورها بر
اي با ارزش نظير نفت تبديل شده است و به ويژه، در كشورهاي مختلف، رودخانه به ماده

                                                
   .، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي1386آبان ماه  3و  2اي رحم جايگزين، رشته اشاره به همايش ميان .5
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آب يكي از محورهاي مذاكرات كنفرانس مادريد بين . موضوع تنازع قرار گرفته است
كشورهاي سوريه، تركيه، و عراق بر سر ميزان . ردن بودهاي اسرائيلي، فلسطيني، و ا طرف
مؤسسة مطالعات گزارش (برداري از رودخانة دجله و فرات با يكديگر كشمكش دارند  بهره

مصر، سودان، و اتيوبي نيز مشكل مشابهي با يكديگر بر سر ). 50ـ  47: 1372 استراتژيك لندن
تكاپو بر سر تصاحب آن و اكتشاف منابع  هاي طبيعي قطب شمال، با ذوب شدن يخ. نيل دارند

اي شكن هسته ، با اعزام ناو يخ2007تر شده است و روسيه در آگوست نفت و گاز آن جدي
از اين رو، مطالعات . به برافراشتن پرچم روسيه بر فراز اقيانوس منجمد شمالي اقدام كرد

  .گيردهاي خشن شكل مياي بر اثر پيامد واقعيترشته ميان
ظهور مشكالت چندوجهي در عرصة علوم انساني نيز يكي ديگر از الزامات ناشي از  .5.4

شناسي آن از طاقت يك تخصص  حل شناسي، و راه شناسي، علل مشكل. هاي زمانه استواقعيت
شناسي، موضوعاتي است كه در  هايي همچون جرممشكالت و پديده. خاص خارج است

شناسي آن هم چندجانبه  حل لف ريشه دارد و راههاي علمي مختهاي مختلف و حيطهساحت
شناختي،  هاي گوناگون جامعه، نظريه»كجروي«از اين رو، مثالً، در باب تبيين . است
شناسانه  هاي جسمي و زيستنظريه. شناختي، و حقوقي ارائه شده است شناختي، روان زيست
؛ استدالل هاي كجروي حاصل نوعي جبر ژنتيكي استاست كه جرم و شكلمدعي 
اي  هاي اجتماعي مختلف، به شيوهشناسان اين است كه همنوايي و كجروي در متن زمينه جامعه

هايي كه هاي ثروت و قدرت در جامعه، به شدت بر فرصتنابرابري. شودمتفاوتي تعريف مي
-هايي تأثير مي شود و نيز انواع و اقسام فعاليتهاي مختلف گشوده مي به روي افراد و گروه

هاي مطيع قانون،  هاي مجرمانه دقيقاً، مانند فعاليت فعاليت. آيدگذارد كه جرم به شمار مي
هاي تبيين). 349: 1386گيدنز (كند  شود و به طور كلي،نيازهاي مشابهي را دنبال ميآموخته مي

را  ها، توجه خود اين ديدگاه. جويد نه در جامعهشناختي جرم، تبيين كجروي را در فرد مي روان
. كندهاي متمايز مجرمان تأكيد ميكند و بر صفات و خصلتروي انواع شخصيت متمركز مي

  ).299: 1386گيدنز (
اي آن است كه هر رشتة تخصصي به رشته دليل ديگر براي توجيه ضرورت مطالعات ميان. 5.5

اما نكته . دهاي ديگر توجهي نداركند و به متغيرهاي رشتهمتغيرهاي ويژة قلمرو خود توجه مي
-اينجاست كه ممكن است بين متغيرهايي كه در حوزة يك رشته قرار دارد با متغيرهاي رشته

بنابراين، يكي از داليل براي مطالعات . هاي ديگر، كمي تأثير متقابل و تعامل وجود داشته باشد
ه تحليل هاي گوناگون، معموالً، جداگاناي آن است كه بين متغيرهايي كه در رشتهرشته ميان
هاي متفاوت  ها و زمانها در وضعيتالبته وابستگي. شود، نوعي همبستگي وجود داردمي

شود، قوي اگر وابستگي متقابل متغيرهايي كه معموالً، جداگانه مطالعه مي. شدت و ضعف دارد
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باشد يا در صورت ضعيف بودن، ضرايب عكس العمل بزرگ باشد يا اگرچه در سطح كوچكي 
اي براي به هم  اما با حركت از يك سطح بحراني به باال، اندازة آن تغيير كند و نمونه قرار دارد،

هاي مختلف باشد، توجيهي براي هاي به هم وابستة متعلق به رشتهخوردن مرز بين رشته
  ).126ـ  125: 1385استرتين (شود اي فراهم ميرشته كارهاي ميان

هاي علوم انساني در قياس بر آن، حساسيت رشتهنگري، و نقدهاي مترتب  در بحث جزء. 5.6
- هايي از دنياي واقعي هاي علوم طبيعي، بخششود، زيرا زيربخش با علوم طبيعي بيشتر مي

-ها در علوم انساني و اجتماعي، تجريدي و مجرد از دنياي واقعي كه زيربخش درحالي. است

اسي، مطالعة جانوران، و بلورشناسي شن شناسي مطالعة گياهان، جانور مثالً موضوع گياه. است
مطالعة بلور و كريستال است، اما اقتصاد، جنبة اقتصادي رفتار انساني؛ حقوق، جنبة حقوقي؛ 

ها عبارات را تعريف زيربخش. كندعلم سياست، جنبة سياسي رفتارهاي اجتماعي را بررسي مي
ان صورتي تقسيم نشده است جهان به هم. كند نه اينكه در ذات خود، موضوع مطالعه باشدمي

داني كه  فيزيك«: گويدفن هايك مي). 130: 1385استرتين (است ها تقسيم شده  كه دانشگاه
دان درجه يك و عضو مفيدي براي جامعه باشد، ليكن  تواند فيزيكداند، ميفقط فيزيك مي

م بيفزايم كه خواهحتي مي. تواند اقتصاددان بزرگي باشدداند، نميكسي كه فقط اقتصاد مي
داند، احتمال دارد براي جامعه، اگر نه خطري جدي، بلكه آسيبي اقتصادداني كه فقط اقتصاد مي

  ).1386دانا  فرجي(» ناپذير باشد جبران
كينز در . اند كسي كه فقط اقتصاددان باشد، اقتصادداني ضعيف استاكثر اقتصادانان پذيرفته   
اي نيست العاده كه مطالعة اقتصادي نيازمند استعداد خارق گويداي دربارة اين موضوع ميمقاله

به رغم اين سادگي، . تر باشدهاي فلسفه يا علوم محض سادهو شايد به لحاظ نظري، از رشته
اي سوق رشته شوند؟ پاسخ كينز او را به مطالعات ميانچرا اقتصاددانان مهمي در آن ديده نمي

دان شايسته بايستي به سطح بااليي از استاندارد در چنين اقتصاد« : دهددهد؛ وي پاسخ ميمي
او بايد تا حدودي . شوندمسيري برسد و به تركيبي از استعدادها كه اغلب با هم ديده نمي

او بايد عالئم را درك كند، ولي با كلمات . دان، سياستمدار و فيلسوف باشد دان، تاريخ رياضي
او بايد شرايط حاضر را در . د و تجزيه و تركيب كنداو بايد از عام به خاص برس. حرف بزند

هيچ بخشي از طبيعت انسان يا نهادهاي انساني . ساية گذشته، براي مقاصد آينده مطالعه كند
ناپذير باشد و  او بايد غير قابل تطميع و فساد. نبايد خارج از چارچوب مالحظات او قرار گيرد
: 1385استرتين (» گرا باشد ند يك سياستمدار واقعمانند يك تصويرگر نقاش باشد و گاهي همان

117.(  
توانيد در رشتة در كشور آلمان، شما نمي«: گويدبهشتي، استاد فلسفة دانشگاه تهران، مي   

التحصيل شويد، بلكه يك رشتة اصلي و دو رشتة فرعي داريد و در اين  فلسفه، به تنهايي فارغ
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اي كار ات رشته را بايد ياد بگيريد و بايد به گونهدو رشتة فرعي، دست كم در سطوحي، اولي
كند كه اين موضوعي  وي اضافه مي. »گذردها چه ميكرده باشيد كه اجماالً، بدانيد در اين رشته

ها در رسد كه بارورترين بخشاست كه در چند دهة اخير، وجود داشته است و به نظر مي
اي بين فلسفه و علوم تجربي رشته عات ميانوي قائل به نوعي مطال. هاي علمي است فعاليت
بهشتي (هاي زندگي عيني مردم نزديك شود كند كه به دغدغهاين كار به فلسفه كمك مي. است
  ).10ص : 1384
-نظري هاي تخصصي و تنگنگري رشته هاي جزءاي ضمن رفع كاستيرشته مطالعات ميان. 6

هاي نظران رشته جديدي را براي صاحبها و امكانات پژوهشي  هاي مترتب بر آنها، فرصت
اي براي سهولت اثبات ضرورت آن، بعضاً از رشته در مطالعات ميان. كندمختلف ايجاد مي

توان هم هايي ميضمن ارائة استعاره. هايي استفاده شده استتشبيهات، تمثيالت، و استعاره
در اين . ر آن را توضيح دادهاي مترتب باي را به ذهن نزديك كرد و هم فرصترشته بحث ميان

  :شودهاي گوناگوني است كه به بيان چند نمونة آن اكتفا ميخصوص، استعاره
شناسي موالنا و اينكه اشخاصي كه تاكنون فيلي را در عمر خود نديده بودند و  استعارة فيل   

ارج شدن، كنند و بعد از خاي تاريك لمس ميشناختي پيشيني از آن نداشتند، فيل را در خانه
كنند و هر فرد، فيل را در همان جزء و مشاهدات و ادراكات خود از فيل را توصيف مي

يكي باد بزن، يكي ستون، يكي تخت، و يكي ناودان . كند كه لمس كرده بودعضوي منحصر مي
هاي تخصصي به كار رود كه هر يك، فقط تواند در باب رشتهتمثيل موالنا مي. كندتوصيف مي
. زء كوچك و به بخشي از واقعيت توجه كرده است، نه كل پيكر و كل واقعيتبه يك ج

دهند تا با نور آن، در اي در زبان موالنا، آن شمعي است كه در دست فرد ميرشته مطالعات ميان
  .نگري كند جانبه جا مالحظه و همه تاريكي به مشاهدة فيل برود تا همة واقعيت را يك

اي  در اين استعاره، هر رشته به مثابة پنجره: ان طوالني در حال حركتاستعارة پنجره و كارو   
كند و هر پنجره شعاع ديد محدودي ايجاد مي. محدود به روي واقعيت بزرگ فرض شده است

كه از پنجرة ديگر هم بخش ديگري از  همچنان. شودموجب ديدن بخشي از حركت كاروان مي
هاي تخصصي هر يك، بخشي ها و رشتهتيب، پنجرهواقعيت مشاهده شدني است و به همين تر

ها حال با تركيب و ايجاد ارتباط بين اين برداشت. كند، نه همة آن رااز واقعيت را افشا مي
هاي تخصصي ها و زواية ديد رشتهنظري پنجره تر ايجاد كرد و از تنگ توان تصويري بزرگ مي

  .رهايي يافت
هاي هاي مختلف، از بسياري جهات شبيه بازيمي در رشتهكار توليدي عل: استعارة فوتبال   

كنند تا در نتيجه، در بازي فوتبال، همة بازيكنان تيم تالش مي. جمعي و مثالً، فوتبال است دسته
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در هر حوزة علمي، مثالً الهيات و تاريخ انديشة اسالمي، محدثان، متكلمان، . يك نفر گل بزند
  6.هاي زيادي بزندفكري كردند تا مالصدرا توانست گلمنطقيون، و فالسفة زيادي تالش 

نظران همان  ها در ميان صاحبگيري شناسي، اين پاس اي، مثالً جامعهحوزه در ابداعات درون   
پرداز حوزة تخصصي خاص بعضاً،  اي آن است كه نظريهرشته بحث ميان. شودرشته انجام مي

ها بگيرد و آن را به گل اي خود، بلكه از ساير رشتهه اي رشته را نه از هم» پاس گل«تواند مي
هاي زدة خود را افزايش دهد، چون از تواند تعداد گلدر واقع، با اين كار، فرد مي. تبديل كند

- گيرد و آن را در اهداف تخصصي رشتة خود به ثمر ميميان راه، از محصول ديگران بهره مي

  . »الي علمهاعلم الناس من جمع علم الناس «نشاند كه 
هاي آن بخش در چنين وضعيتي، هر رشته يا زير. بخشي كند تواند الهاماستعارة پازل هم مي   

توان به دركي با نگاه كردن به قطعات منفرد نمي. شود اي فرض مي در حكم قطعه
االطراف رسيد، اما با در كنار هم قرار دادن اين قطعات و جابجايي و در جاي خود قرار  جامع
شد كه بر اجزا حاكم توان به تصويري معنادار و به درك كليتي نائل  ادن اين قطعات، ميد

  . است
بخش  ها نيز الهامها و نورافكن فرض كردن رشتهاستعارة پرسپكيتوي فرض كردن پديده   

شود كه بسته به منظر و زاوية بعدي تصور مي ها مثالً، ششدر اين وضعيت، خود پديده. است
شود اندازهاي متفاوتي روبرو مي تواند آن را عوض كند، با چشم گر دارد و مي ه مشاهدهديدي ك

اي بنا به اقتضاي زاوية ديد تخصصي خود، نوري بر يكي از زوايا و به همين ترتيب، هر رشته
نمايي همة  با روشن. كنداندازد و آن منطقه را روشن ميو ابعاد تاريك اين پديده در تاريكي مي

تواند به تصويري روشن از واقعيت پيچيده و هاي متفاوت، ذهن ما مياد توسط نورافكنابع
  . چندبعدي دست يابد

در چنين . دهداي را نشان ميرشته استعارة اعضاي پيوندي نيز ظرفيت مطالعات ميان   
ديگر را اي هاي رشتهها، و يافتهها، دادهكوشد تا مفاهيم، نظريه وضعيتي، هر رشتة تخصصي مي

پيوندي كشاورزي، متصل كند و از مزايا و  به پيكرة خود، با عمل جراحي پزشكي يا عمل هم
مثالً به اقتصاددانان . نكات خوب آن براي باروري رشته و افزايش ثمردهي آن بهره گيرد

هاي رياضي همانند اجراي پيوندي به يك بدن زنده در جراحي شود كه از تحليلتوصيه مي
  .كننداستفاده 

                                                
، ص 1/3/1387، چهارشنبه ايرانگفتگو با عبدالرسول عبوديت، به مناسبت بزرگداشت مالصدراي شيرازي، روزنامة  .6

10.  
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شود كه هر يك، از هاي علمي هر يك به نهري تشبيه ميدر استعارة  نهرها هم رشته   
شود، اما با الحاق آنها به اي متفاوت و نقطة آغازين منحصر به فردي شروع ميسرچشمه

شوند و به اين ترتيب، قدرت  ورزي تبديل مياي خروشان از انديشهيكديگر، به رودخانه
يابد  ها به يكديگر و تشكيل دريا و اقيانوس، افزايش ميهمچون الحاق قطره اثرگذاري آنها،

  ).135: 1385استرتين (
نيز لطافتي نهفته » گيري وام«آنها با يكديگر و » تجارت«ها و رشته» داد و ستد«در استعارة    

د، صادرات شونهاي همسايه، وارد معامله ميها، به ويژه از رشتهدر چنين وضعيتي، رشته. است
-گيرند و راه خود را از نيمه ادامه ميمفاهيمي را از يكديگر قرض و وام مي. و واردات دارند

كند و فاقد اي ديگر گدايي مي اي به طور مرتب، از رشتهدر اين تراز مالي، گاه رشته. دهند
ت يافته كننده شهر اي مصرفسازي است يا با فقدان پاردايم روبروست و به رشته قدرت مفهوم

  .است
هاي علوم انساني و اي، امكان دستيابي به افزايش ظرفيت علمي رشتهرشته مطالعات ميان. 7

دهد، زيرا دستيابي به قانوني فراگير و نگاهي چندساحتي به انسان و جامعه را افزايش مي
نگري موجب شده است كه انسان واقعي، كه انسان چندبعدي و چندساحتي است، به  جزء
اي لقب  رشته اي يا ميانرشته ادگار مورن فرانسوي، كه مرد چند. ساحتي تنزل يابد دي تكموجو

، )1977( طبيعت طبيعتنوشته است كه » روش«هايي با عنوان گرفته است و مجموعه كتاب
را با ) 2001( هويت انساني) 1991( عقايد) 1980( زندگي زندگي) 1986( شناخت شناخت
به نظر ادگارمون، علوم انساني و اجتماعي مدرن . اي به تحرير درآورده استرشته رهيافتي ميان

قطعه كردن مصنوعي علوم اجتماعي به  نتيجة اين قطعه. تكه شده است به طور مصنوعي، تكه
شناسي  شناسي بسته است، روان شود كه اقتصاد بسته است، جمعيتهاي مختلف اين ميرشته

اي كوچك تكه شده و هر كدام از آنها ا بسته است، بلكه به پارهشناسي نه تنه بسته است، جامعه
علوم انساني، علومي است كه علميت آنها جزئي و ناقص و . هم به نوبة خود، بسته است

با وضعيت موجود علوم انساني و اجتماعي، هرگز به يك قانون عام، مانند قانون . محدود است
بنابراين، ! توان دست يافتداشته باشد، نمي جاذبة اجسام، كه چنان دقت و ارزشي كارآ

ها را به روي يكديگر باز  تواند اين مرزهاي بسته و مصنوعي رشتهاي ميرشته مطالعات ميان
كند و امكان نگاه چندساحتي به انسان واقعي و جامعة واقعي را فراهم كند و اميدواري به 

  7.نساني را تدارك ببينددستيابي به قانوني جامع و فراگير و دقيق در علوم ا

                                                
متن كامل اين گفتگو بعداً در . ، ص اول26/7/1382، شنبه شرقپي با ادگار مورن، روزنامة  از گفتگوي امير نيك .7

اي شهرت يافته رشته اي يا ميانادگار مورن در فرانسه به مرد چندرشته. رسيدصفحة انديشة همين روزنامه به چاپ 

، )1977( طبيعت طبيعتبه چاپ رسيده است كه ترجمة فارسي  روشاي پنج جلدي با عنوان از وي مجموعه. است
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هاي معيني را كه ها و تكنيك توان فرضيات، مفاهيم، روشاي ميرشته با مطالعاتي ميان. 8
اي ديگر به كار گرفت كه به  رفته است، در حوزه اي معين به كار مي تاكنون صرفاً، در رشته

با ايجاد اين فرهنگ . تر را به بار آورد تحليل مسائلي در رشته دوم بينجامد و نتايجي درخشان
توان حجم مبادالت و داد و ستدهاي اي، ميو كاستن از مرزهاي خودساخته و تعصبات رشته

  .هاي علوم انساني، با يكديگر را به شدت افزايش دادها، به ويژه رشتهرشته
و  توان امكان تعاطي علمي و داد و ستدهاي علمي را فراهم كرداي ميرشته با مطالعات ميان   

هاي منفي ناشي از داوري ها مبدل كرد، از پيشخودمداري علمي را به همكاري و همدلي رشته
  . نگاه تخصصي كاست و ميان آنان هماهنگي و وحدت ايجاد كرد

ها مطلع شد و با اين اطالعات و توان از دستاوردهاي ساير رشتهاي ميرشته با مطالعات ميان   
هاي جديد پردازي هاي تخصصي غلبه و  براي نظريهنگري سو يك ها ونظري ها، بر تنگآگاهي

  .سازي كرد و افزايش دستاوردهاي علمي زمينه
ها، چون هر يك از آنها از منظر خود و اي و داد و ستد فعال رشتهرشته با مطالعات ميان   

ود و هر شنگرد، طبعاً چند دسته پاسخ هم از آنها صادر ميرهيافت خاص خود به مسئله مي
كند، چون هر يك از آنان به مي» گشايي افق«نظر رشتة ديگر  ها براي صاحبيك از پاسخ

و به نوبة خود، اين . يابدهاي جديد و به افقي جديد دست مي موضوعات تازه و به نگاه
بهشتي (شود اي باعث تقويت بنية نظري كشور ميرشته گشايي و داد و ستدهاي ميان افق

1384 :10.(  
هاي مختلف علمي و توان به فرصتي براي مقايسة وضعيت رشتهاي ميرشته با مطالعات ميان   

اين . هاي تخصصي دست يافتهاي خالي در رشته آگاهي از نقاط قوت و ضعف و جايگاه
  .بيندگيري مناسبي تدارك مي پذيري خود امكانات پژوهشي و اسباب الهام مقايسه

بهتري براي انتقال مفاهيم » هاي بياني قالب«هاي تخصصي ، رشتهايرشته با مطالعات ميان. 9
اي ايجاد به تعبير ديگر، گاه مطلب و محتواي جديدي از طريق تعامل رشته. يابندپيچيده مي

اي در قالب قدرت و تسهيالتي است كه مطالعات شود و بهرة گفتگو و تضارب رشتهنمي
هاي يكي از معضالت توليد علم و توزيع علم، ظرفيت از دير باز. كنداي فراهم ميرشته ميان

به همين دليل، بسيار اتفاق افتاده است كه مضامين عالي و پيچيدة متفكراني . بياني بوده است
به همين دليل، دشوارنويسي با غني و عميق . نظير كانت، در راه انتقال مشكل پيدا كرده است
اي هاي كالمي را بهانهتفاده از همين نكته، آرايهبودن مطلب تقارن يافت و كساني با سوء اس

                                                                                                                       
هويت و ترجمة جلد اول ) در انتشارات سروش(را علي اسدي ) 1980( زندگي زندگي، )1986( خت شناختشنا

  .اند به چاپ رسانده انسانيت انسانيتپي با عنوان  را امير نيك) 2001( انساني
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- گذاران سبك براي تظاهر به باسوادي قرار دادند؛ برخي فيخته، شلينگ، و حتي هگل را از پايه

بسياري حتي سبك نوشتاري ). 48: 1371برلين (اند نويسي قلمداد كرده هاي پيچيده
خالصة كالم آنكه، يكي از فوايد . اندهسازي جهل تلقي كرد ها را اسبابي براي مخفيمدرن پست

هاي مختلف نظران رشته هاي بياني است كه در دسترس صاحباي، ظرفيترشته مطالعات ميان
گيري از ظرايف  مالصدرا با بهره. برداري كنندگيرد تا در انتقال مطالب خود از آن بهرهقرار مي

را شيرين، جذاب، و آسان سازي  هاي درك مفاهيم فلسفيبيان عرفاني، بسياري از صعوبت
  . كرده است

هاي هاي رشتهها، و يافتهها، مفاهيم، نظريهزبان مشترك براي انتقال اطالعات، داده. 10
اگر قرار باشد . اي در كانون توجه داردرشته گوناگون، از كارهاي ديگري است كه رهيافت ميان

اين صورت، زبان استفاده شده و هاي مختلف هدف باشد، در نظران رشته گفتگوي صاحب
. هاي مختلف يكي از ابزارهاي الزم براي دستيابي به چنين اهدافي استمناسب مخاطبان رشته

نظران هر  ها، صاحبدر وضعيت موجود، به دليل وجود قلمروهاي متصلب غيررسمي رشته
كنند و يدر باب دايرة تخصصي محدود خود، عميق بررسي م. چرخندرشته در مدار خود مي

به نحوي كه فهم آن . نويسنداي ميمطالب خود را براي مخاطبان تخصصي خود به زبان حرفه
اي براي مخاطبان زبان حرفه. نمايدبراي غيرمتخصصان دشوارياب و بلكه غيرممكن مي

بعضاً، اين كار به شكل . نمايدناشدني مي اي و ناآشنا به آن حوزه، غامض و فهمغيرحرفه
شود كه با هايي تعريف ميها نيز زيربخشيابد، زيرا در برخي تخصصفزايش ميمضاعفي ا

هاي ويژه در آن زيرتخصص، فهم آن حتي براي خود  سازي جعل اصطالحات فني و مفهوم
معاني اصطالحي . نظران دورتر شود تا چه برسد به صاحب متخصصان نيز دشوارياب مي

درآوردي و  هاي منيابي ها و معادلسازي وس و واژهواژگان و زبان مغلق و پرطمطراق و نامأن
زبان تخصصي و زيرتخصصي، به حجابي براي فهم مطالب و به مانعي جدي بر سر اشاعه، 

بنابراين، . ترويج، و انتقال دانش، به ويژه در ميان مخاطبان علوم گوناگون، تبديل شده است
سازي  اي يكي از ابزارهاي پلرشته يانپرداختن به مشكلة زبان تخصصي و تبديل آن به زبان م

به اين وسيله، . هاي مختلف و بارورسازي آنها از راه انتقال توأم با تسهيالت استدانش
جوار در مرحلة بعد  هاي غيرهمجوار در مرحلة اول و ساير رشته هاي هميابي از رشته اطالع
  . پذيرداي تحقق ميرشته شود و آرمان ميان پذير مي امكان
اين دشواري زماني . هاي علوم انساني استطرح مسئله، يكي از مراحل دشوار در پژوهش. 11

پژوهشگران . شود كه با طرح مسئله در علوم رياضي يا در علوم طبيعي مقايسه شودملموس مي
علوم انساني چندين برابر متن مقاالت علوم طبيعي، صرفاً بايد به پرورش و طرح مسئله و 

اي با رشته توان مدعي شد كه مطالعات مياناكنون مي. ردن موضوع خود بپردازندپرابلماتيك ك
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اندازهاي نظري گوناگون، امكانات  آشناسازي پژوهشگر به زواياي ديد متفاوت و چشم
اي نظري به طرح مسئلة خود دهد تا با توشهپژوهشي مناسبي را در اختيار پژوهشگر قرار مي

اي متفاوت از آنچه انجامد كه وي بتواند به گونه زي به آنجا ميسا حتي اين ظرفيت. بپردازد
پروري شده است، به طرح مسئله همت گمارد و با طرح  اي خاص مسئلهتاكنون براي پديده

اي متفاوت و نوآورانه، قهراً به فهمي جديد و آن گاه به پرسشي جديد از دل طرح مسئلة  مسئله
كند تا با اي، پژوهشگر را براي اين خيز بلند تجهيز ميتهرش مطالعات ميان. متفاوت دست يابد

  .برداري كندهاي ديگر، از دستاوردهاي آنان هم نهايت بهره سوار شدن بر دوش رشته
ها اي و تخصصي در بسياري مواقع، حجاب ديدن واقعيتها و تعصبات رشتهداوري پيش. 12
ها و دانسته مختلف، بنا به اقتضاي پيشهاي نظران رشته صاحب. شود آن گونه كه هستندمي

انگاري  هاي درسي و مبنايي، در مواقع زيادي به مطلق مطالعات پيشيني، مطالب متعارف كتاب
هاي رقيب در قبال ها و نظريهزنند و در قبال فرضيهمطالب حوزة تخصصي خود دست مي

پردازند كه متخذ از اصول ياي م هاي اوليهكنند و به مخالفت با دادهاي، مقاومت ميمسئله
تواند اين فرصت را از اي ميرشته مطالعات ميان. پذيرفته شدة رشتة تخصصي خود نيست

طريق سفر علمي به قلمروهاي ديگر براي پژوهشگران فراهم كند تا آنان به نگاهي انتقادي 
ند و آنان را از كاي به پژوهشگران تفكر انتقادي را تزريق ميرشته مطالعات ميان. دست يابند
اي را تر و فرارشته كند و امكان اجماع نظري و استخراج قواعد كليها رها ميداوري چنبرة پيش
  .رهاندها ميبعدي ديدن پديده نگري و تك جانبه كند و آنان را از يكمهيا مي

نگري  گرايي يكي ديگر از عوارض جزء از خود بيگانگي پژوهشگر ناشي از تخصصي. 13
زماني كه ارتباط پژوهشگر با كليت هستي، كليت تاريخ، و كليت واقعيت موضوع  .است

هاي موضوع بررسي خود  بررسي و ربط آن با مقوالت كالن منقطع شود، پژوهشگر با پديده
سان كه هر كارگر خودروسازي همه  كند؛ همان نوعي بحران معنا و به نوعي بيگانگي پيدا مي

اطالع است و فقط كار  چرخة ساخت قطع است و از آن بي روزه صرفاً، ارتباطش با كل
اي با ترسيم قطعات رشته مطالعات ميان. تكراري او يك پيچ را چرخاندن و محكم كردن است

دهد و براي انداز كلي را در دسترس پژوهشگر قرار مي جانبي و دورتر و كل فرايند كار، چشم
  .كنداو معنا توليد مي

. ر تمركز بر داخل قلمرو و محدودة جداگانة علوم تأكيد داردمطالعات تخصصي ب. 14
» تواكل«هر يك از علوم با . شودبنابراين، از مناطقي در مرزهاي دو يا چند رشته، غفلت مي

پندارد و به انتظار ديگري دهد و آن را قلمرو رشتة ديگري ميآن را به ديگري حوالت مي
تيجه آنكه آن مناطق دست نخورده و شخم نخورده ن. نشيندبراي پژوهش در اين منطقه مي

اي اين نقصان را برطرف  رشته حال، سخن آن است كه مطالعات ميان. ماندو بكر باقي مي
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كند تا به مناطق سرحدي دو اي پژوهشگران را تشويق ميرشته هاي ميان پژوهش. كندمي
توجه به اين مناطق  علم همسايه توجه كنند، حساسيت داشته باشند و به اين ترتيب،

نظران قرار  هايي تازه و دستور كار علمي جديدي را در اختيار صاحبخيز، سوژه حاصل
  .دهدمي

نكتة بسيار جالب توجه اين است كه علومي كه اكنون تكامل «: گويدمي 8بوربون بوسه
واقعيت  مسلماً اين امر تصادفي نيست و به اين. سريع دارند، علومي هستند كه دو نام دارند

كوشد منطقة مربوط بندي شده است، هر دانشمندي طبعاً مي مربوط است كه چون علوم تقسيم
هاي بكر و دست نخورده به خود را بررسي كند و در فاصلة بين اين مناطق، مقداري زمين

هاي علمي سريع و امكانات پژوهشي فراوان هاست كه پيشرفتوجود دارد و در اين حيطه
خيز را  اشتباه بزرگي خواهد بود اگر به بهانة مشكل بودن، اين مناطق حاصل .شودحاصل مي

هاي علمي هم تعميم داده به ويژه، اگر اصل بازدهي نزولي در صحنة پژوهش. »ناديده بگيريم
   9.شود
. گيرداي در كانون توجه قرار ميرشته اي است كه در مطالعات ميانتأثير همسايگي نكته. 15

به تعبير ديگر، . كندهاي همجوار جلب مياي توجه پژوهشگران را به رشتهرشته نمطالعات ميا
هاي همجوار و اي انجام شود، اولويت با رشتهرشته اگر قرار باشد گفتگو و همكاري ميان

نظر از  اين اقدام هم از سر ناچاري است، زيرا هر صاحب. همساية هر رشتة تخصصي است
اين اقدام يك اولويت هم هست، . ها را نداردرشته ه با هم عاملت حيث توان، و زمان، فرصت

هر گونه . هاي همسايه بيشترين تأثيرگذاري و تأثيرپذيري از يكديگر را دارندزيرا رشته
برزگر و همكاران (تواند اشاعه و انتشار يابد نوآوري ايجاد شده، ابتدا به رشتة همسايه مي

سرعت زمان و هم از حيث شدت انتقال و كميت انتقال اين موضوع هم از حيث ). 69: 1386
-هايي كه نام دو علم را بر خود دارند و رشتهبه اين دليل، رشته). 1384برزگر (صادق است 

  .هاي همسايه هستند، بيشترين بازدهي و توليدات علمي را دارند
. ارچهره استهاي چندوجهي و هزاي در توجه كردن به پديدهرشته هويت مطالعات ميان. 16

اي ابتدا موضوعات مختلف تاريخي يا وضعيت حال و آينده را بررسي رشته پژوهشگر ميان
هاي چندوجهي و پردازد كه پديده كند و با غربال اين موضوعات، به شكار آن دسته مي مي
-هاي مختلف بررسي ميآن گاه آن پديده يا مسئلة منفرد را از زواياي رشته. هستند بعدي چند

                                                
8. Bourbon Busset  

شناسي  اي روانرشته ر حوزة مياناي، به طور مثال، درشته خيزي و باروري مطالعات ميان براي پيگيري بحث حاصل .9

 Iyengar and William J. McGuire, eds., Explorations inسه مقالة اول در اثر ذيل : به ك سياسي ن

Political Psychology. Durham, NC: Duke University Press  
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آورد  كند و از تاريكي به روشنايي مياي خاص رمزگشايي ميهر بعدي از آن را رشته. ندك
ها و مسائل منفرد اما چندوجهي، در بنابراين، شناسايي پديده). 69: 1386برزگر و همكاران (

اي است كه در عين حال، هاي چندرشتهها، يكي ديگر از ابعاد فهم مقولهمقام شكار داده
  .كندسفة وجودي اين سنخ مطالعات را تشريح ميضرورت و فل

هاي تخصصي، با حجم رو به در عصر جديد، با توجه به انفجار اطالعات، حتي در رشته. 17
اوالً، دستيابي به اين اطالعات حتي تخصصي ناممكن شده . تزايد و عظيمي مواجه هستيم

ثالثاً، . ي بعضاً، دشوارتر استثانياً، ايجاد ارتباط بين اجزاي همين اطالعات دريافت. است
- كه نمي اي روبروست، درحاليبا تنوعي از اطالعات كاربردي، نظري، و توسعه  آموخته دانش

بنابراين، نظام آموزشي . ها به كار بنددتواند همة آنها را در عمل و در مواجهه با پديده
كند تا با عات، به فرد كمك مياي با هدف قرار دادن انتقال دانش به جاي انتقال اطالرشته ميان

هاي افزايي و براي كار در قلمرو مطالعاتي پديده كسب اطالعات مرتبط با هم، به قصد مهارت
اي، و كاربردي را به طور خاص، به مقدار نياز، اطالعات تركيبي و مركب از نظري، توسعه

اي رشته ، مطالعات ميانبه اين ترتيب). 33 - 32: 1386هاشميان و منهاج . (توأمان فرا گيرد
مصرف و غيرمرتبط در  مصرف يا بي اي مؤثر براي حجم انبوه اطالعات كمتواند راه چارهمي

  .معركة مواجهة فرد با پديده و در صحنة عملياتي معرفي كند
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