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مطالعات میانرشتهای و تکثر روششناختی
برخی مالحظات و پیشنهادها
سیدعبداالمیر نبوی
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دریافت1395/1/25 :؛ پذیرش1395/2/27 :

چکیده

گـذر از رشـته بـه میانرشـته ،عالوه بـر کثرتگرایی معرفتشـناختی ،داللت بر نوعـی کثرتگرایی
روششـناختی نیـز دارد .آنگاه کـه امـکان برداشـتهای متنـوع و غیراختصاصـی امـری بدیهـی
فـرض میشـود و میانرشـتگی شـکل میگیـرد ،ابـزار روش نیـز متغیـر و دگرگـون میشـود .از ایـن
نظـر ،میانرشـتگی حـاوی دو تغییـر مهـم در نظـام معرفـت اسـت :از یـک سـو مرزهـای ادعایـی یـا
تصـوری هـر رشـته یـا دانـش خـاص از سـوی مفاهیـم و متغیرهـای رشـته یـا دانـش دیگـر در نوردیده
میشـود؛ و از سـوی دیگـر ،روشهـای پژوهـش و آمـوزش نیـز از یک رشـته به رشـته دیگـر مهاجرت
میکننـد .امـا ایـن دو تغییـر ،ا گـر بـا مبنایـی محکـم و معیارهایـی از پیشتدوینشـده صـورت
نگیـرد بـه جـای اثربخشـی ،بـه آشـفتگی ذهنـی و آشـوب روشـی منجـر میشـود .ایـن مقالـه گـذر از
رشـته بـه میانرشـته را بـا عطـف توجـه بـه دو چالـش بـاال و بـا نـگاه بـه پیامدهـای آن در جامعـه
علمـی ایـران ،بـه بحـث میگـذارد.
ششـناختی ،تقلیلگرایـی ،مسـئولیت
تشـناختی ،تکثـر رو 
کلیـدواژه :میانرشـتگی ،تکثـر معرف 
اجتما عـی.

 .1عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علومnabavi@iscs.ac.ir .

مقدمه

گسـترش و تعمیـق مطالعـات میانرشـتهای ،ماننـد هـر رشـته مسـتقلی ،مسـتلزم تمرکـز بـر مسـاله
روششناسـی اسـت .اساسـا «علـم بـدون روش و نظریـه قابـل طـرح» نیسـت (آزاد ارمکـی)3 :1375 ،
و در واقـع بـا چنیـن تمرکـزی اسـت کـه زمینـهای مناسـب بـرای مشـاهده ،دسـت هبندی ،تحلیـل و تفسـیر
دادههای متنوع و گاه متعارض و دوری از شتابزدگی یا آشفتگی فراهم میشود .نکته مهم اینجاست
کـه تکثرگرایـی منـدرج در مطالعـات میانرشـتهای میتوانـد نوعـی تواضـع علمـی بـرای پژوهشـگران بـه
همـراه آورد و آنـان را از دام مونیسـم ،و حتـی تقلیلگرایـی خـام ،دور نـگاه دارد.
توضیـح آنکـه بخشـی از اعضـای جامعـه علمـی ،در هـر کجـای جهـان و ازجملـه ایـران ،بـه دالیـل
مختلـف ،افتادگـی و خضـوع در برابـر قدرتهـای اداری و اجرایـی را پذیرفتهانـد ،امـا تمایلـی بـه
بررسـی تحقیقـات یـا حتـی پذیـرش یافتههـای همـکاران خـود _ در دیگـر رشـتههای علـوم انسـانی
و اجتماعـی _ ندارنـد و در بررسـی یـک موضـوع همچنـان ترجیـح میدهنـد بـر درسـتی و کارآمـدی
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نظریـه یـا نگـرش _ یـا بـه تعبیـر عبیـد زا کانـی «مذهـب مختـار» _ خـود پافشـاری کننـد .بهرهگیـری از هـر
نظریـه و چارچـوب تحلیلـی میتوانـد در جهـت ارتقای دانش انسـانی مفید باشـد و وجهی از واقعیت
ً
را توضیـح دهـد و اساسـا شـاید رهایـی از تقلیلگرایـی هیـچگاه ممکـن نگـردد ،امـا آنچـه خطرنـا ک
اسـت پافشـاری بـر درسـتی و کارآمـدی همیشـگی یـک نظریـه یـا چارچـوب تحلیلی اسـت که موجب
نادیـده گرفتـه شـدن وجـوه دیگـری از همـان واقعیـت میشـود .مـارش و اسـتوکر در همیـن زمینـه هشـدار
میدهنـد توسـعه عمقـی و تخصصیترشـدن علـوم ممکـن اسـت سـبب شـود «پژوهشـگران در یـک
شـاخه از ایـن رشـته بـه دام افتنـد و از تحـوالت و گسـترشهای مربـوط و مهمتـر در دیگـر شـاخ هها
بیخبـر بماننـد .مشـکل دیگـر ایـن اسـت کـه ممکـن اسـت تحقیـق در شـبک های از پژوهشـگرانی کـه
در شـیوه هـا و اسـتدال لهای محـوری مشـترک هسـتند و توجـه زیـادی بـه دیگـر مکاتـب و تحلیلهـا
نمینماینـد انجـام شـود( ».مـارش و اسـتوکر )441 :1378 ،در نتیجـه ایـن موضوعـات و نیازهاسـت کـه
خهای
بـه دلیـل «دوگانهگرائیهـای آزاردهنـده» (رک :فـی )315-6 :1383 ،یـا تقلیلگرایـی خـام ،پاسـ 
چندبعـدی و جامعـی نمییابـد و در واقـع از آنهـا اهمیتزدایـی میشـود.
چنانکـه میدانیـم ،بازشناسـی مـرز رشـتهها و بهکارگیـری روشهـای پژوهـش و آمـوزش در فعالیتـی
میانرشـتگی امـری بسـیار خطیـر و حسـاس اسـت .بـا توجـه بـه ایـن نکتـه ،ایـن مقالـه ،بـا روش تحلیل
علمـی ،وا کاوی در یـک پرسـش دوجانبـه را مـد نظـر دارد :معیـار میانرشـتگی چیسـت و آن معیـار چه
کمکـی میتوانـد بـه آموزشـگران و پژوهشـگران کنـد تـا تکثـر روششـناختی در میانرشـتگی بـه هـرج و

مـرج روشـی در آن نینجامـد؟ بـه نظـر میرسـد مهمتریـن یافتـه مقالـه حاضـر آن باشـد کـه میانرشـتگی
«امـری سیاسـی» اسـت و از میـان سـایر عوامـل ،مهمتریـن معیـار میانرشـتگی ،مسـئولیت فـردی و
اجتماعـی اسـت .در واقـع ،عرصـه میانرشـتگی ،عرصـه حقیقـت و حقیقتیابـی نیسـت 1و مسـاله،
هنـوز ایـن اسـت کـه تـا درک نظـری درسـت و متناسـبی از مطالعـات میانرشـتهای بـر این اسـاس وجود
نداشـته باشـد ،نمیتـوان شـاهد میانرشـتهای در عمـل شـد .یـادآوری ایـن نکتـه مهـم اسـت کـه در
جهـان اروپایـی و آمریکایـی اغلـب فالسـفه ،جامعهشناسـان ،تاریخنـگاران اندیشـه و نظری هپـردازان
ّ
علـوم دقیقـه ،میانرشـتهای را بـا دیـد نقادانـه مـورد بررسـی قـرار دادهانـد و نقـد میانرشـتهای ،گاه پـس
از وقـوع اسـت و گاه ،پیـش از تحقـق آن .در کشـور مـا ،امـا ،هیچیـک از ایـن نقادیهـا صـورت جدی
و واقعـی بـه خـود نگرفتـه اسـت ،در حالـی کـه مـا  -ماننـد بسـیاری از عرصههای دانشـی و کنشـی  -تا
نظریـهای در بـاب میانرشـتگی نداشـته باشـیم ،نمیتوانیـم آن را اعمـال و اجـرا کنیـم .طـرح نظر یـهای
در بـاب میانرشـتگی و میانرشـتهایها بـه عوامـل متعـددی وابسـته اسـت کـه از آن میـان دو موضـوع
مـرز رشـتهای و انتقـال تجـارب روشـی از رشـته بـه میانرشـته اسـت.
طرح مساله
 .1آغاز میانرشتهای

میانرشـته ،در قیـاس بـا رشـته فهـم میشـود .رشـته و علـوم رشـتهای نیـز در متـن تحـوالت اجتماعـی
قابـل فهـم اسـت .از ایـن نظـر« ،رشـته عبـارت اسـت از مقولـهای سـازمانیافته كه در متـن دانش علمی
یشـدن كار شـده و بـه تنـوع در زمینههـای علمـی پاسـخ
قـرار گرفتـه ،موجـب تقسـیمبندی و تخصص 
میگویـد .بـا اینكـه هـر رشـته در متـن مجموعه علمـی بزرگتری قرار دارد ،بهواسـطه محـدود بودن ،زبان
ً
تخصصـی ،فنونـی كـه ایجـاد یـا اسـتفاده میكنـد و احتمـاال بـه واسـطه نظریههایـی كـه مختـص به آن
رشـته هسـتند ،گرایـش بـه مسـتقل بـودن دارد( ».مـورن )41 :1378 ،در اروپـا و آمریـکا ،سـازماندهی
رشـتهای در قـرن نوزدهـم و همزمـان بـا پیدایـش دانشـگاههای مـدرن بهوجود آمد و پـس از آن ،در قرن
بیسـتم ،همـراه بـا افزایـش پژوهشهـای علمـی ،گسـترش پیـدا كرد .این امر بدان معناسـت كه رشـتهها
نیـز تاریخچـهای دارنـد كـه نحوه پیدایی آنها ،نهادینهشـدن ،توسـعهیافتن ،ضعیفشـدن و غیره را
دربـر میگیـرد .تاریخچـه رشـتهها ،جزئـی از تاریخچـه دانشـگاه اسـت كـه آن هـم بـه نوبه خـود ،جزئی
 .1کانـت از همیـن منظـر حقیقتیابـی بـر آن بـود کـه «مرزهـای دانشهـا را انـدر هـم آمیختـن ،افزونـش دانشهـا نیسـت؛ بلكه ناقص
كردن آنهاسـت( ».كانـت)24 :1362 ،
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از تاریخچـه جامعـه محسـوب میشـود؛ ازایـنرو ،رشـتهها برخاسـته از جامعهشناس ِـی علـوم بـوده و

شناسـی علـوم ،تاملـی درونـی بـر خـود و همچنیـن از نظـرگاه دانشـی بیرونـی هسـتند« .بنابرایـن،
جامعه
ِ
ً
علـم بـه یـك رشـته ،لزومـا بـه معنـی آ گاهـی از تمـام مسـائل آن نیسـت( ».همـان.)42 ،
همیـن تحـول اجتماعـی در خصـوص میانرشـته نیـز صـادق اسـت .میانرشـتهای ،چـه در آمـوزش

و چـه در پژوهـش ،بـه تعبیـر کالیـن ،حسـب تاریخچـه غربـی آن یـک فرآینـد اسـت؛ فراینـدی از
پاسـخگویی بـه یـك پرسـش و یـا حـل یـك مسـئله كـه آنقدر وسـیع و پیچیده اسـت كه پرداختـن به آن
بهوسـیله یـك رشـته و یـا یـك حرفـه نا كافـی بـود (نیـوول.)3 :1998 ،1
فعالیـت میانرشـتهای ،ایـن فرصـت را بـرای دانشپژوهان رشـتههای علمی مختلـف پدید میآورد
کـه شـناخت بهتـری از فعالیتهـای علمـی یکدیگـر بـه دسـت آورنـد .ا گـر دانشـگاه بـه دنبـال ایجـاد
پیونـد بـا جامعـه بزرگتـری اسـت کـه در آن خدمـت میکنـد ،در ایـن صـورت ،علاوه بـر ایجـاد رابطـه
میـان آمـوزش عالـی و آن جامعـه ،بایـد تلاش کنـد مرزهـای رشـتههای علمـی مختلـف را نیز بـه یکدیگر
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نزدیـک کنـد .ازایـنرو اسـت کـه حداقـل ،دانشـگاهها و موسسـات پژوهشـی نیـاز بـه میانرشـتگی را به
خوبـی احسـاس و از آن اسـتقبال میکننـد .گذشـتن از ایـن مرزهـا از مشـخصههای اصلـی دانشـگاه و
موسسـ های پژوهشـی اسـت کـه رابطـ های گسـترد ه را بـا جامعـه دنبـال ،و در آن خدمـات خـود را ارائـه
نگونـه کـه تخصص 
میکنـد (روالنـد .)4 :1387 ،بنابرایـن هما 
یشـدن علـوم در عمـق (رشـد عمـودی)
سـبب پیدایی موضوعات و مباحث جدید شـده اسـت ،تخصص 
یشـدن علوم در سـطح (رشـد افقی)
موجـب پیدایـی حوز ههـای جدیـد مطالعاتـی شـده اسـت و رو بـه سـوی مطالعـات میا 
نرشـت های دارد

(آزاد ارمکـی .)5 :1375 ،البتـه تعریـف میانرشـتگی ،هنـوز نیـز بـا مشـکالت و معضالتی همراه اسـت.
ایـن مشـکل ناشـی از ناتوانـی در ارائـه تعریـف نیسـت ،بلکـه ناظـر بـه پیامدهـای آن تعر یـف اسـت .در
واقع ،هر تعریفی میتواند الزامات و اسـتلزاماتی داشـته باشـد که حیطه عمل هر رشـته دیگر را با مشـکل
مواجـه کنـد .بـا ایـن حـال ،ب هکارگیـری مفاهیـم معـادل و همجـوار جهـت تدقیـق در مفهـوم و واقعیـت
میانرشـتهای هـم مشـکلی را حـل نکـرده اسـت .بـه گفتـه روالنـد عبـارات بسـیار متفاوتـی بـرای اشـاره
ن رشـتهها بـه کار بـرده میشـود ،امـا اغلـب تعر یـف دقیقـی از این
بـه شـکلهای مختلـف همـکاری میـا 
عبـارات ارائـه نمیشـود .در حالیکـه «میانرشـتهای»« ،2چندرشـتهای» 3و «فرارشـتهای» 4عباراتـی
1. Newell
2. Interdisciplinary
3. Multidisciplinary
4. Transdisciplinary

نامآشـنا هسـتند ،در ادبیـات ایـن حـوزه ،اغلـب بـه عباراتـی نظیـر «تعـدد رشـتهای»« ،1بینارشـتهای» 2و
«فرارشـتهای» 3نیـز برمیخوریـم .بـا توجـه به این موضـوع که در مورد اهمیت واژه «رشـته» نیز بحثهای
جـدی در جریـان اسـت ،تعـدد عبـارات مـورد اسـتفاده نشـان میدهـد سـردرگمی زیـادی در بـه کار
بـردن آنهـا وجـود دارد .همینطـور تمیـز میـان ایـن عبـارات مختلـف میتوانـد باعـث درک بهتر شـرایط و
واقعبینـی بیشـتر در مـورد مزیتهـای ایـن فعالیـت نـو و بدیـع شـود (همـان. )13 ،
بـا توجـه بـه ایـن مشـکل ،در چنـد دهـه اخیـر تالشهـای زیـادی بـرای ارائـه تعریـف دقیقـی از
مطالعـات میانرشـتهای صـورت گرفتـه و تا کنـون دسـتکم دو نگـرش شـکل گرفتـه اسـت :نگـرش
قدیمیتـر کـه ایـن نـوع مطالعـه را بـه یـک گونـه مباحثـه مرتبـط میدانـد کـه معمـوال در ارتبـاط بـا
رشـتههای علـوم انسـانی و اجتماعـی بـهکار مـیرود (مـورن ،التاچـا و ریچـاردز)؛ و نگـرش جدیدتـر
کـه تالشـی بـرای ارائـه تعریـف دقیقـی از ایـن مفهـوم برمبنـای ائتلاف رشـته هـا و نظریههـای علمـی
و جاافتـاده علـوم شـناختی دارد (کالیـن ،نیوویـل و رپکـو) .در ایـن نگـرش ،مطالعـات میانرشـتهای
برمبنـای ائتلاف دو یـا چنـد تفکـر و دیسـیپلین مختلـف شـکل گرفتـه و از ماهیـت خـاص و چارچـوب
مشـخص خـود برخـوردار اسـت (دانشـگر.)4 :1389 ،
بایسـتی توجـه داشـت مهمتریـن وجهـی کـه میانرشـتهای را در نظامهـای دانشـگاهی و مجامـع
علمـی و تحقیقاتـی گسـترش داده ،ضـرورت و اهمیـت ایـن نـوع رویکـرد بـوده اسـت .میتـوان برخـی
از ایـن ضرورتهـا را بـه شـرح زیـر برشـمرد« :رویكـرد میانرشـتهای ضـروری اسـت ..بـرای آمـوزش
«ناتوانیهای دانش» :اشـتباهات و خطاها ..برای اطمینان از تناسـب دانش ..برای آموزش وضعیت
هویـت زمینـی و اینجهانـی مـا ..،بـرای كمـك بـه رویارویـی بـا ابهامـات.. ،
بشـری ..بـرای آمـوزش
ِ
ك بهتـر .. ،بـرای آمـوزش اخالقیـات نـوع بشـر( ».گونـدران و کامـن.)1387 ،
بـرای آمـوزش در 
 .2میانرشتهای در ایران

هماهنـگ بـا تحـوالت جهانـی در سـطح آمـوزش و پژوهـش ،در ایران نیز تحرک نظـری و عملی در باب
لهای گذشـته گسـترش
اهمیـت مطالعـات میانرشـتهای و لـزوم سـرمایهگذاری در ایـن زمینـه طـی سـا 
ثهایی میتواند نشـانهای از پیچیده شـدن مسـائل آموزشی و پژوهشی
یافته اسـت 4.برآمدن چنین بح 
1. Pluridisciplinary
2. Cross.disciplinary
3. Meta.disciplinary

 . 4پس از توصیه استادان و محققان علوم انسانی و اجتماعی کشور به دولت برای توجه جدی به مطالعات میانرشتهای و سرمایه
گذاری در این زمینه ،که با همین تعبیر در برنامه چهارم توسعه بازتاب یافت ،کمیتهای به نام «میانرشته ایها» در سال  1385در
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یهـای مرسـوم و متعـارف
در حـوزه آمـوزش عالـی ایـران باشـد و اینکـه رشـتههای تثبیـت شـده و مرزبند 
شها و نیازهای جدید
چنـدان پاسـخگوی نیازهـای امـروز جامعـه ایران نیسـت .در واقـع ،پیدایی پرسـ 
یسـازد.
یهـای جدیـد در حـوزه آمـوزش و پژوهـش را ضـروری م 
و متنـوع ،توجـه بـه نظریهپرداز 
نکتـه اینجاسـت کـه سـازماندهی مطالعـات میـان رشـتهای و افزایـش سـرمایهگذاری در ایـن بـاره
میتوانـد افقهـای جدیـدی را پیـش روی پژوهشـگران بگشـاید و آنـان مسـائل و موضوعـات گونا گـون
اجتماعـی و فرهنگـی _ بـه معنـی وسـیع کلمـه _ را بـا دیـدی تـازه مسـالهیابی و پاسـخیابی کننـد .بـه
تعبیـر دیگـر ،گسـترش چنیـن مطالعاتـی سـبب مـی شـود مدرسـان و پژوهشـگران ضمـن آنکـه همچنـان
بـه «بررسـی روشـمندانه» وفادارنـد ،گامـی بـه آن سـوی مرزهـای پذیرفتهشـده بگذارنـد و موضوعـات را
از زاویههایـی دیگـر بررسـی کننـد .شـاید یکـی از مشـکالت اساسـی نظـام آموزشـی و پژوهشـی کشـور
و ناتوانـی آن در شـناخت نیازهـای جدیـد و متنـوع جامعـه یـا ارائـه پاسـخهایی چندبعـدی و نسـبتا
قانعکننده آن باشـد که «پاسـخ» ،ارزشـی بیش از خود «مسـاله» و «پرسـش» پیدا کرده اسـت؛ از اینرو
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ا کثـر مواقـع ایـن «نیاز»هـای جامعـه اسـت کـه بازتعریـف و بازتفسـیر میشـود تـا تردیـدی در درسـتی و
کارآمـدی نگرشهـای اغلـب تقلیلگرایانـه حا کـم پدیـد نیاید .حال ،شـکلگیری گروههـای تحقیقاتی
بـرای بررسـی یـک مسـاله یـا موضـوع خـاص از زاویههـای گونا گـون و تلاش بـرای رسـیدن بـه پاسـخی
چندبعـدی ،و در نتیجـه جامعتـر و قانعکنندهتـر ،کمـک میکنـد کـه «مسـاله» و «پرسـش» جایـگاه
لهـای احتمالـی
واقعـی خـود را بیابـد ،فضـا بـرای نقـد همهجانبـه پاسـخهای موجـود و وارسـی بدی 
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی (وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری) شکل گرفت .وظیفه این کمیته ،شناسایی نیازهای
جدید و متنوع دستگاههای اجرایی کشور و همکاری با استادان و پژوهشگران برای معرفی رشتههای جدید دانشگاهی بود .بر این
اساس ،ابتدا با  35دستگاه اداری و اجرایی کشور برای اعالم نیازهای تخصصیشان مکاتبه شد و سپس قراردادهایی با محققان
و یا دانشگاهها برای تعریف میانرشتهایها _ با دروس و سرفصلهای خاص خود در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری _ منعقد
گردید .این کمیته ابتدا تعریف  ۱۰۰میانرشتهای را هدف قرار گرفته بود که بعدها به  229میانرشتهای در  15حوزه مطالعاتی رسید.
این کمیته تا سال  ۱۳۹۰فعال بود و نتایج فعالیت آن در اختیار شورای گسترش آموزش عالی کشور قرار گرفت .مدتی بعد در شورای
برنامهریزی آموزشی دانشگاه تهران نیز آئیننامهای در این زمینه تصویب شد که «رشتههای بینرشتهای» را رشتهای دانسته بود که
«بیشترین مواد درسی آن در قلمرو یک رشته و بقیه مواد آن از قلمرو یک یا دو رشته دیگر انتخاب شده باشد» و در ادامه چگونگی
تصویب و اجرای این «رشته» ها بیان شده بود( .دانشگاه تهران)1387/8/1 ،
به نظر میرسد مهمترین اشکال فعالیت مذکور غلبه نگاه آموزشی بوده است ،در حالیکه میدانیم مطالعات میانرشتهای
مسألهمحور است و قرار است در بررسی یک پدیده یا مساله از یافتههای همه رشتههای مرتبط بهره بگیرد .به عبارت دقیقتر،
مطالعات میانرشتهای همانگونه که یک «رشته» نیست که از رشتههای میانرشتهای سخن گفته شود ،در آموزش یا حتی کار
گروهی نیز خالصه نمیشود.
گفتنی است که در کنار این فعالیت ،از همان سال  1385تولید آثار معتبر تألیفی و ترجمهای و انتشار یک فصلنامه منظم علمی _
پژوهشی هم مورد توجه پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی بود تا بهتدریج پشتوانه نظری الزم برای این تحول در آموزش عالی
کشور فراهم آید .همچنین همایش ملی مطالعات میانرشتهای در اردیبهشت  1388برگزار شد (خبرگزاری مهر.)1394/2/25 ،

مسـاعد شـود ،و از همـه مهمتـر اینکـه چارچوبهـا و نگرشهـای حا کـم و مرزبندیهـای مرسـوم و
رایـج «همیشـگی» جلـوه نکنـد .البتـه چنیـن مطالعاتـی ،در صـورت تـداوم ،میتوانـد ثمـره مهمتـری
هـم بـه دنبـال آورد :موضوعـات و حوزههـای مغفـول یـا کمتـر بررسـی شـده ،یـا حتـی بـه تعبیـر پرایـس
«دانشهای سـرکوب شـده» در کانون توجه واقع شـود ،و دسـتورکارهای جدیدی _ مطابق با نیازهای
واقعـی جامعـه _ پیـش روی عالقمنـدان اینگونـه مطالعـات قـرار گیـرد.
امـا آنچـه در همـه مطالعـات میانرشـتهای  ،امـری ضـروری و غیرقابـل انـکار اسـت ،موضـوع مـرز
و روش اسـت .سـیالیت مـرز و تکثـر روشـی ،در برخـی از «رشـته»هایی کـه ماهیـت میانرشـتگی
آنهـا برجسـتهتر اسـت ،بسـیار آشـکار اسـت؛ بـه عنـوان مثـال ،رشـتهای چـون علـم سیاسـت همـواره بـا
چالـش روش و امـکان تکثـر روشـی روبـرو بـوده اسـت ،چنانکـه مـارش و اسـتوکر از «روبروشـدن بـا
چالـش چنـد نظریـهای» سـخن میگوینـد (مـارش و اسـتوکر .)442 :1378 ،مقصـود از کثرتگرایـی
روششـناختی ،امـکان دادن بـه همـه رهیافتهاسـت تـا شـکوفا شـوند و میدانیـم امـری اسـت کـه در
علوم سیاسـی همواره در حال ترغیب و ترویج اسـت (رک :سـلیمی ،)1392 ،اما درسـت در همین جا
ایـن انـذار و هشـدار داده میشـود کـه بایـد کثرتگرایـی را از فـرو رفتـن در گـرداب نظـری پرا گماتیسـم
التقاطی که همه چیز در آن «جریان دارد و چشـماندازها ،صرف نظر از سـازگاری روششناختیشـان
نمونهبـرداری میشـوند ،متمایـز کـرد( ».بورنهـام و دیگـران.)41 :1388 ،
ایـن موضـوع بـه خصـوص در محیـط ایـران میتوانـد چالشهـای بیشـتری بـه دنبـال داشـته باشـد
یسـازد
و آشـفتگیهای ذهنـی و نظـری بیشـتری پدیـد آورد .موضـوع وقتـی اهمیـت خـود را آشـکار م 
کـه در ایـران از دو دسـته علـوم اسلامی و غیراسلامی _ یـا بـه تعبیـری دیگـر ،علـوم بومـی و غیربومـی _
سـخن مـیرود .حـال ،سـوال آن اسـت کـه در لحظـه میانرشـتگی یـک علـم اسلامی بـا یـک علـم
غیراسلامی ،کـدام مـرز درهـم آمیختـه میشـود و از میـان روشهـای دو علـم  ،کـدام روش مرجـح تلقـی
میگـردد؟ تردیـدی نیسـت کـه میانرشـتگی ،باعـث تحـول تاریخـی یـک رشـته علمـی و منجـر بـه
پیونـد معرفتشـناختی و هستیشـناختی آن بـا یـک علـم دیگر میشـود .در این صـورت چه تضمینی
وجـود دارد کـه مسـاله حقانیـت علـم ،بـر موضـوع حـل مسـاله و قبـول مسـئولیت غلبـه نکنـد؟ ایـن
پرسشـی اسـت کـه متولیـان علـوم دینـی در عصـر مـدرن الجـرم بایـد بـه آن پاسـخ دهنـد .فراتـر از ایـن
موضوع ،فرایند بومی شـدن /کردن رشـتهها ،فرایندی رشـتهای اسـت .به این معنی كه هر دانشـی را باید
در موقعیـت خـاص خـود و بـا توجـه به شـرایط فرهنگـی و اجتماعیاش در نظر بگیریم؛ یعنی ببینیم در چه
محیطی بهوجود میآید ،كجاها مشـكل ایجاد میكند ،كجاها پیوسـتگی خود را حفظ میکند و در چه
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مـواردی ّ
متحـول میشـود .در ادامـه بـا طـرح دو چالـش میانرشـتگی،گمانهزنیهایی در ایـن خصـوص
ارائـه میشـود.
طرح دو چالش

توصیفـی و هنجـاری بـودن دانـش میانرشـتهای آن را بـا چالشهایـی چنـد مواجـه سـاخته اسـت و
میدانیـم ایـن مسـاله همـواره مـورد انتقـاد بـوده اسـت .ایـن چالشهـا بـه خصـوص وقتی خود را آشـکار
میکننـد کـه میانرشـتگی بـا امـر سیاسـی پیونـد میخـورد؛ چرا کـه پژوهـش و آمـوزش میانرشـتهای در
نهایـت بـه کنـش سیاسـی و اجتماعـی منجـر میشـود .ایـن در حالـی اسـت کـه در کشـور مـا مواضـع
سیاسـی و اخالقـی کـه از سـوی بسـیاری از اسـاتید دانشـگاهی در پژوهشهـا و صحبتهایشـان
دیـده میشـود ،بـه نـدرت بـه شـکل معنـاداری از کنـش سیاسـی و یـا سیاسـتی پیشـرو منتهـی میشـود.
قگـرا و چندبعـدی
دانـش میانرشـتهای معطـوف بـه آن اسـت کـه شـهروندانی مسـئولیتپذیر ،اخال 
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پـرورش دهـد ،امـا همـه ایـن انتظـارات از دانـش میانرشـتهای وقتـی محقـق خواهـد شـد کـه شـرایط
میانرشـتهای از پیـش محقـق شـده باشـد .در اینجـا دو چالـش اساسـی پدیـد میآیـد :نخسـت آنکـه
چـه کسـی بایـد رشـتهها و گروههـای پژوهشـی و آموزشـی را بـرای تمرکـز بر یک مسـاله یـا موضوع خاص
یتـوان تکثر روشـی
گـرد هـم آورد؛ و دوم اینکـه در صـورت اقـدام عملـی بـه چنیـن تصمیمـی ،چگونـه م 
را در عمـل شـاهد بـود و از هـرج و مـرج روشـی جلوگیـری کـرد؟
 .1معیار میانرشتگی

اشـکال یـا چالـش نخسـت از آنجـا ناشـی میشـود کـه بـرای تشـخیص یـک مسـاله ،لـزوم پاسـخیابی
بـرای آن مسـاله ،سـازماندهی پژوهـش و فرآینـد تحقیـق همـواره بـه قـدرت و مدیریتی باال تـر از گروهها و
اجتماعـات علمـی احسـاس نیـاز شـده اسـت .روشـن اسـت کـه بخشـی از فرآینـد هـر تحقیـق بر اسـاس
سـفارش و نـوع نیـاز کارفرمـا اسـت ،امـا مشـکل زمانـی آغـاز میشـود کـه مسـالهیابی ،تشـخیص میـزان
اهمیـت موضوعـات و حتـی گاه طراحـی پرسـشها در بیـرون از اجتماعـات علمـی صـورت گیـرد یـا
آزادی عمـل آنهـا بـرای دسـتیابی بـه نتایـج علمـی و قابـل دفـاع محدود شـود .بـرای برونرفـت از چنین
وضعیتـی چـارهای نیسـت جـز آنکـه خـود گروههـا در جهت تشـخیص موضوعات و طراحی پرسـشها
فعال گردند و متناسب با آن موضوع و مساله از همکاری دیگر گروهها و اجتماعات علمی و پژوهشی
بهـره بگیرنـد .بـه تعبیـر بهتـر ،بجـای آنکـه همیشـه قـدرت اداری و اجرایـی نـوع همـکاری گروههـای
پژوهشـی را مشـخص کند ،این اجتماعات و گروههای علمی هسـتند که بایسـتی به تشـخیص مسـائل

مهـم و پرسـشها بپردازنـد و بـر اسـاس عالیـق علمـی و منافعشـان ،نـوع و میـزان همـکاری میـان خـود را
تعریـف کنند.
امـا مسـاله مهمتـر اینجاسـت کـه محـدوده علـوم موضـوع ایـن تامـل و چالـش اسـت .محـدوده هـر
علمـی موجـب وابسـتگی متقابـل میـان علـوم مختلـف میشـود؛ بـه عنـوان مثـال ،انسـان موضـوع علـوم
انسـانی اسـت ولـی ،او نـه تنهـا موجـودی جسـمانی و فرهنگـی ،بلكـه موجـودی زنـده اسـت .بـه همیـن
ً
شـدیدا و بـه ناچـار وارد آن دسـته از علـوم زیسـتی شـده كه ریشـه در علوم ّ
مادی
خاطـر ،علـوم انسـانی،
ی دارنـد .بدیهـی اسـت کـه هیـچ علمـی ،قابلیـت محدود شـدن به دیگـری را نـدارد .در علوم
_ فیزیكـ 
طبیعـی و اجتماعـی ایـن امـری پذیرفتـه شـده اسـت كـه هـر رشـته بـر مجموعـهای از متغیرهـای مرتبط با
یكدیگـر متمركـز اسـت كـه از چشـمانداز آن رشـته قابل مشـاهده هسـتند .مجموعه آن متغیرهـا ،مفاهیم
و تبیینهـا بـه منزلـه اجـزای یـك سیسـتم هسـتند كـه آن رشـته بـر آنهـا متمركـز اسـت .چنیـن مجموعـهای
نسـبت بـه متغیرهایـی كـه بـه وسـیله رشـتهای دیگـر مـورد مطالعـه قـرار میگیرنـد ،روابطـی خطـی بـا
یكدیگـر دارنـد .از ایـن نظـر ،سـوال جزیی این اسـت که مرزهای رشـتهای را چگونـه میتوان تعریف و
تحدیـد کـرد تـا بـر اسـاس آن تلفیـق رشـتهای بـه درسـت صورت گیرد .بـه جز در برخـی دانشها  -مثال
منطـق _ مرزهـای رشـتهای امـری بسـیار سـیال و تعریفناشـده اسـت (موهـان و فالـوز.)364 :1389 ،
بـه تعبیـری دیگـر ،در حالـی کـه در تحلیـل میانرشـتهای ،یكپارچگـی دانـش در میان رشـتههای
مورد اسـتفاده ضروری اسـت ،گسسـتگی رشـتهای خود میتواند یک مانع چالشبرانگیز و تفرقهسـاز
باشـد .بـه عبـارت دیگـر ،توجـه بـه یكپارچگـی دانـش نبایـد بـه ایـن معنـا باشـد كـه نتیجـه تحلیـل
میانرشـتهای همیشـه یـك راهحـل دقیـق و مرتـب اسـت كـه تناقـض بینرشـتههای متنـاوب در آن
برطـرف میشـود .در واقـع ،همانگونـه کـه برخـی از تحلیلگـران اشـار ه کردهانـد ،مطالعه میانرشـتهای
«آشـفته» نیـز امکانپذیـر اسـت ،امـا آشـفتگی آن گاه کـه منتـج بـه یـک نتیجـه معیـن باشـد و تحلیلـی
كـه از طریـق آن تنشهـا و تناقضهـا و بـا هـدف خلـق دانـش جدیـد انجـام گیـرد بـه یـک تحلیـل
میانرشـتهای بـاارزش و غنـیای منتهـی میشـود؛ در غیـر ایـن صـورت ،میانرشـتگی و دانـش ناشـی از
آن در مرزهـای سـیال هـر علـم ،ابتـر خواهـد بـود.
از اینجاسـت کـه سـوال کلیتـری رخ مینمایـد کـه میانرشـتگی _ در صـورت امـکان _ به چه شـکل
ممکـن میشـود و تحـت چـه شـرایطی بـه طـرح پرسـشهای انتقـادی میتوانـد منجـر شـود؟ بهرغـم
مقبولیـت پژوهـش میانرشـتهای بـه لحـاظ نظـری ،آیـا امـکان اجـرای عملـی آن نیـز وجـود دارد؟ چگونه
میتـوان بـه جـای بنـای عمارتـی عظیـم از دیدگاههـای خـاص هـر رشـت ه کـه میـان آنهـا تنهـا رقابـت وجود
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دارد و در درک و حتـی توجـه بـه یکدیگـر ناموفـق هسـتند ،از رویکـرد و زبـان خـاص هـر رشـته در جهـت
غنـای فعالیـت میانرشـتهای بهره گرفت؟ مباحث میانرشـتگی نه تنها تفـاوت در حوزههای تخصص
یشـود
و دانـش را زیـر سـئوال میبرنـد ،در مـورد تفـاوت در ماهیـت آنچـه دانـش و تخصـص نامیـده م 
نیـز تشـکیک وارد میکننـد .عباراتـی نظیـر «ایـده بـاب روز» و «افسـانههای فرهنگـی» نمونـهای از کاربـرد
نامناسـب کلمـات هسـتند کـه نشـاندهنده «جنگهـای فرهنگـی» 1و عـدم شـناخت حر یـم هـر رشـته
اسـت و نمیتوانـد تالشـی بـرای فعالیـت میانرشـتهای انتقـادی تلقـی شـود (روالنـد.)9 :1387 ،
یکـی از دشـوار یهایی کـه از تحقـق نامتامالنـه میانرشـتگی ناشـی میشـود ،قـرار گرفتـن
دیدگاههـای رشـتههای مختلـف در برابـر یکدیگـر اسـت .ا گـر جامعـه علمـی ،و بـه طـور خـاص در
دانشـگاهها و مرا کـز علمـی و پژوهشـی ،معیـار و مناطـی برای میانرشـتگی و تلفیـق و ترکیب موضوعات
و روشهـا ارائـه ندهـد ،هـر دانـش و علمـی ،حسـب ادعـای حقانیـت ،بـه جـای آنکـه راهگشـا باشـد،
مشـکلزا خواهـد بـود.
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نگونه که برخی از پژوهشـگران تصریح کردهاند ،مسـاوی با «مسـئولیت»
وانگهی ،میانرشـتگی آ 
اسـت .در شـرایط تحقـق میانرشـتگی ،ا گـر معیارهـای پیشـینی ترکیـب و تلفیـق وجـود نداشـته باشـد،
بـه جـای مسـئولیتپذیری ،مسـئولیتگریزی روی خواهـد داد .میانرشـتگی خـود بتوانـد منشـأ تغییـر
ن تحـوالت نادیده
باشـد .ایـن منظـور تـا حـد زیـادی نیـز محقـق شـده اسـت .امـا نكتۀ مهمـی كـه در ای 
گرفتـه شـده ،یـا كمتـر بـه آن پرداختـه شـده اسـت ،اینكـه تغییـر در میانرشـتگی ،كمتـر بـرای تغییـر از
طریـق میانرشـتگی بـرای «سـاخت فـرد مسـئول» بـوده اسـت .ایجـاد تغییـر از طر یـق میانرشـتگی در
جهـت تحقـق مسـئولیت ،حتـی در آن دسـته از مباحثـی كـه بـه «فلسـفۀ وجـودی» میانرشـتهای ارائـه
شـده نیـز مغفـول مانـده اسـت (رک :بحرانـی. )1389 ،
آمـوزش میانرشـتگی بـه آنهـا یـاد میدهـد كـه «هـم در زندگـی حرفـهای خـود و هـم در زندگیشـان
در مقـام یـك شـهروند یـا عضـو خانـواده و جامعـه نیازمنـد یـك نـگاه همهجانبـه و گسـترده هسـتند
تـا بـا جدیـت بـا مسـائل زندگـی مواجـه شـده و تناقضـات را حـل كننـد» (کلیـن و نیـول.)12 :2010 ،2
ایـن نکتـه در جوامعـی کـه میانرشـتگی مراحـل کودکـی را بـه مرحلـه رشـد پیونـد زده اسـت ،شـامل
(دیـردن .)54 :1968 ،3از ایـن
آمـوزش در همـه سـطوح ،و بـه ویـژه در مرحلـه آمـوزش ابتدایـی میشـود
ِ
1. culture wars
2. Klein and Newell
3. Dearden

مضمـر مسـئولیت و پاسـخگویی اسـت .ایـن آمـوزش تنهـا و تنهـا از
منظـر ،میانرشـتگی ،آمـوزش پنهـان و
ِ

طریـق عطـف توجـه بـه سیاسـت و زندگـی مدنـی ممكـن اسـت .چـرا كـه عرصۀ سیاسـت عرصـۀ پیوند
مسـئولیت متقابـل «فـرد و جامعـه» اسـت (بحرانـی ،همـان) .بـه تعبیـری دیگـر« ،هـدف از آموزشهـای

میانرشـتهای ،ارتقـاء سـطح نگـرش کلـی فرا گیـران به دانش و بسـط نگاه ،رشـد مهارتهای حرفهای
و تفکـر انتقـادی و انعطافپذیـری در تحلیـل تعصبات و از همه مهمتر ،تقویت نگرشهای اجتماعی
و عاطفـی فرا گیـران اسـت( ».خورسندیطاسـکوه.)64 :1388 ،
 .2تکثر روشی

روش میانرشتهای وجهی دوسویه دارد :هم به مثابه ابزاری که راهنمای پژوهش و آموزش میانرشتهای
است ،مقدم بر آن دو هست و هم در مسیر آن دو اقدام بازسازی میشود .به تعبیر یکی از متخصصان،
در علـوم اجتماعـی ،وجـود رویههـای گونا گـون تامـل باعـث قاعدهمنـدی و طبقهبندیهـای خاصـی در
ایـن علـوم میشـود .روش میانرشـتهای ،در چارچـوب یكـی از ایـن طبقهبندیهـا بهوجـود میآیـد و
ً
جـای میگیـرد .گرایشهایـی كـه قبال از این روش اسـتفاده میكردند ،امـور را برای گرایشهای دیگر كه
مقدمـات و پارادایمهـای ایـن روش را پذیرفتهانـد ،سـاختاربندی میكننـد .ایـن مقدمـات و پارادای مهـا،
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پیاپـی ،در رقابتـی تنگاتنـگ بـا یکدیگـر ،همـواره در پـی موضوعاتـی بودهانـد كـه بتوانـد توج هشـان
ّ ً
را بـه خـود جلـب كنـد .مسـلما ،در ایـن میـان ،موضوعاتـی مناسـب وجـود دارد كـه هنـوز در چارچـوب
روش یادشـده مـورد بررسـی قـرار نگرفتـه باشـند .گرایشهایـی كـه بـه ایـن موضوعـات وابسـتگی شـدید
دارنـد ،گاهـی در محـدوده پارادای مهـای یـاد شـده ،از آ نهـا به عنوان عاملی برای شـناختهشـدن و حتی
شهرتشـان اسـتفاد ه میکننـد .در حـوزه علـوم اجتماعـی ،جهـت سـازماندهی و اجرایـی کـردن دانشـی
كـه نتیجـه تجربـه و سـپس نظریهپـردازی نتایـج حاصلـه باشـد ،میتـوان از رویكرد تكرشـتهای به عنوان
یكـی از شـروط یـا حتـی شـرط مقبول ،بهـره جسـت( .بوویـه)231-2 :1387 ،1
بـه گفتـه پیتـا رینـن ،روشهـای تحقیـق عملـی كـه در پژوهشهـای میانرشـتهای بـه كار گرفتـه
میشـوند ،متعلـق بـه مقولههـای متفاوتـی هسـتند« .تلاش بـرای سـازگار كـردن ایـن روشهـا بـا علـوم
كتشـافی متدتیـك منطـق هنجـاری یكـی از چالشهـای مطالعـات میانرشـتهای در آینـده اسـت».
ا
ِ
(پینارین )245 :1387 ،از این دید ،مطالعات میانرشـتهای ،با اشـاره ضمنی به تاریخ علم ،مشـتركات
1. Dearden

ً
و شـباهتهای موجود در رشـتههای پرا كنده و ناپیوسـته را در نقاط پیرایش تاریخی (و بعضا مشـترك) آنها
ریشـهیابی میكنند .پیشـرفت در درك تاریخچه ایدههای فكری نباید به هیچ عنوان به خاطر وجود موانع
ً
و مرزهـا در برخـی از حوزههـای خـاص تحقیـق بـا مشـكل مواجـه شـود .مطالعـات میانرشـتگی احتمـاال
یشـوند .ا گـر ایـن
بـه محـض اتخـاذ روششناسـیهای خـاص خـود ،وارد طبقـه علـوم ا كتشـافی م 
ً
پیشبینـی تحقـق یابـد ،امـكان ظهـور شـاخههای كاملا جدیـد در كنـار شـاخههای اصلی یـا حتی در
كنـار طبقههـای اصلـی علـوم خـاص از بیـن خواهـد رفـت.
موضـوع آشـوب روشـی ،کـه روی دیگـر سـکه تکثـر مسـاله روش در میانرشتهایهاسـت بـه و یـژه
وقتـی حائـز اهمیـت میشـود کـه میانرشـتهای بـا پیونـد رشـتههایی از علـوم انسـانی و غیرعلوم انسـانی
تشـناختی نیـز
تحقـق یابـد .در اینجـا نـه تنهـا ،عـدم تطبیـق روشنشـناختی ،بلکـه عـدم تطبیـق معرف 
روی میدهـد .تفاوتهـای معرفتشـناختی بیـن دو اردوگاه علـوم دقیقـه و علـوم غیردقیقـه ،بـه حـوزه
دانشهـای رشـتهای و میانرشـتهای نیـز کشـیده میشـود (کانپـور .)43 :2001 ،1اعتقـاد عمومـی بـر ایـن
ی و بدیـن جهـت دقیـق اسـت ،در حالیکـه علـوم اجتماعی ،کیفی اسـت
اسـت کـه علـوم طبیعـی ّکمـ 
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و ازایـنرو دقیـق نمیباشـد؛ البتـه بسـیاری از مفروضـات اساسـی این عقیده با چالش روبرو میباشـد.
نـه تنهـا تفکـر ّکمـیبـه میـزان فراوانـی در علـوم اجتماعـی مـورد اقتبـاس واقـع شـده ،بلکـه از آن مهمتـر

تفکـر کیفـی میتوانـد بـه دقـت تفکـر ّکمـیباشـد ،و تفکر ّکمی جلـوی دقت جعلی ناشـی از فرضیات
آشـکارا غلـط را نمیگیـرد ،امـا ایـن دفاعیـه صـورت مسـاله را نمیزدایـد.
اتخـاد روش در مطالعـات میانرشـتهای ،موضـوع مباحـث دامنـهداری در میـان محققـان جهـان
بـوده اسـت .بـر اسـاس مشـاهدات تجربـی ،و بـا مبانـی تكاملگرایـی ،تعاملـی و سیسـتماتیک كـه
توسـط جـان دیوئـی ،2جـرج هر بـرت میـد ،3امیـل دورکیـم 4و دیگـران صـورت گرفـت ،پایـهای بـرای

روش میانرشـتهای شـد .ایدهآلیسـتهای رمانتیـك و اسـتعالییونی از قبیـل هاینر یـش ریكـرت،5
ادمونـد هوسـرل 6و ما كـس و بـر 7بـه تمرکـز بـر روشهـای غیرتجربـی روی آوردنـد .مـورد اول نیازمنـد
متفكـران و محققانـی بـود كـه دانـش زیـادی در طیـف گسـتردهای از علـوم زندگـی ،فلسـفه ،تاریـخ،
1. Kanpur
2. John Dewey
3. George Herbert Mead
4. Emile Durkheim
5. Heinrich Rickert
6. Edmund Husserl
7. Max Weber

مطالعـات در آن زمـان نوپـای انسانشناسـی ،جامعهشناسـی و روانشناسـی داشـته باشـند .ایـن
ِ
روش همچنیـن بـه افـراد متخصـص در روشهـای تخصصـی علمـی نیـاز داشـت کـه در مواقـع عـدم
ممتـد سـعی و خطـا بسـنده کننـد ،البتـه تـا وقتـی
دسترسـی بـه
دانـش قابـل اتـکا ،بـه فراینـد منظـم و ِ
ِ
کـه ایـن فراینـد بـا نظـارت دقیـق و ارزیابـی نتایـج در پرتـو حـدس و گمانهـای معقـول دربـاره وجـود

روابـط احتمالـی تـوأم بـوده باشـد .گسـترش دانشهـای میانرشـتهای ،تحلیلگـران را به یـک نوزایی
سـوق داد كـه طـی آن متعهـد بـه پیـروی از رونـد کار و شـیوه سـعی و خطـای گام بـه گام بماننـد:
متخصصانـی كـه آمـاده بودنـد در طـول تبعیـت از مجموعـه توضیحـات دربـاره چگونگـی مناسـبت
چیزهـا بـا یکدیگـر در طبیعـت ،در صـورت روبـرو شـدن بـا شـواهد ابطالکننـده ،فرضیههـای خـود را
کنـار بگذارنـد .راه دوم ـــ كـه بوسـیله فلسـفه اسـتعالیی دوگانهگـرای 1غالـب بـر فضـای فکـری آن زمان
بـه کار گرفتـه شـد ـ بسـیار آسـانتر بـود .ایـن روش تنهـا نیازمنـد برگردانـدن ایمـان بـه سـمت تخیلات
ّ
کلـی و عقالنـی اسـت کـه بـر مبنـای امـکان کشـف معنـای «اصلی» برخـی از وجوه روانی و یـا رفتاری
مـا بنـا شـده بـود ـــ وجوهـی کـه هر کـدام ،بنا به تعریـف ،از طبیعـت و دیگر «حوزههای هسـتی» کامال
مجـزا هسـتند .ایـن روش وعـده متخصـص شـدن در یـک زاویـه كوچـك از شـرایط بشـری را بـدون
آ گاهـی از چگونگـی رابطـه آن بـا هـر چیـز دیگـر و بـدون کسـب دانش در علـوم ارگانیـک مرتبط با آن
میدهـد .بـا توجـه بـه تمایـل کاملا طبیعـی ما به «درک سـریع» تعجبآور نیسـت کـه در نهایت روش
دوم پیـروز شـد (رک :هاچئـون.)1387 ،
مخاطـره چالـش و اشـکال دوم در مجامـع علمـی و آموزشـی ایـران ،صـورت دیگـری دارد .ایـن
اشـکال (احتمـال بـروز هـرج و مـرج روشـی) جدیتـر و اساسـیتر اسـت ،زیـرا حاوی این هشـدار اسـت
کـه پژوهشـگران اطمینـان و دلبسـتگی بـه مبانـی و نتایـج تحقیقـات علمـی خـود را از دسـت میدهند و
هیچگاه نمیتوانند دستاوردها و یافتههای پژوهشی خود را قابل عرضه و دفاع بدانند .به تعبیر دیگر،
ایـن اشـکال بـدان معناسـت کـه درهـم آمیختـن نگاههـا و تجربیـات گونا گـون و اسـتفاده از روشهـا و
ابزارهـای مختلـف بـرای بررسـی یـک موضـوع پیشـنهادی جـذاب ،امـا غیرعملـی و بیفایـده ،اسـت
و سـبب میشـود از همـان ابتـدا نوعـی بیقیـدی نسـبت بـه روش علمـی و حتـی پرا کندگـی ذهنـی بـر
جریان پژوهش حا کم شـود .پاسـخ این اشـکال آن اسـت که در یک مطالعه و پژوهش میانرشـت های
قـرار نیسـت «روش» بـه کنـار گذاشـته شـود یـا تلاش بیسـرانجامی برای ادغـام روشها صـورت گیرد،
بلکـه هـدف آن اسـت کـه حتیاالمـکان نوعـی همـکاری در جهـت رسـیدن بـه چارچوبـی تلفیقـی
1. dualistic transcedentalism
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صـورت گیـرد کـه در نهایـت منجـر بـه پاسـخ یـا پاسـخهایی جامـع و بـه لحـاظ علمـی قابـل دفاع شـود.
(رک :خورسندیطاسـکوه )1388 ،پـس نقطـه آغـاز ایـن گونـه پژوهشهـا پذیـرش ایـن امـر اسـت کـه
واقعیـات پیچیدهتـر از آن اسـت کـه بـا تبیینـی تکعلتـی بتـوان آن را درک کـرد یا بـا بهرهگیری از یک
نظریـه یـا روش خـاص بتـوان همـه ابعادش را شناسـایی نمود و بجای کوشـش بـرای تائید یک فرضیه
بایسـتی بـه پاسـخی تلفیقـی یـا حتـی مجموعـهای از پاسـخها و سـناریوها اندیشـید .بـه تعبیـر دیگـر،
ویژگـی اساسـی مطالعـات میانرشـتهای ،پذیـرش نرسـیدن به یک پاسـخ نهایی _ یا بـه تعبیر دریدایی
«بـه تعویـق افتـادن همـواره پاسـخ» _ اسـت .طبیعـی اسـت کـه تجمـع افـراد بـا نگرشهـای تئور یـک
گونا گـون و پیشـین ههای تحقیقاتـی مختلـف ،در یـک پژوهـش میانرشـتهای ،رسـیدن بـه یـک نـگاه
ینظیری
روشـی واحـد را ،ا گـر نگوئیـم غیرممکـن ،دشـوار میسـازد ،امـا در ضمن همین نکتـه فرصت ب 
را بـرای تناظـر نظریـات و نقـد یافتههـا پدیـد مـیآورد و از دل بسـتن بـه دسـتاوردهای اولیـه تحقیـق
جلوگیـری میکنـد .چنیـن حالتـی ،در صـورت دقـت ،هرج و مرج روشـی بـه دنبال نخواهـد آورد ،بلکه
وجهـی امیدبخـش؛ یعنـی حرکـت بـه سـوی «فرا -روش» را برجسـته میسـازد ،چنانکه امـروزه میتوان
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بـه دو نظریـه «آشـوب» و «پیچیدگـی» و بروندادهایشـان اشـاره کـرد کـه در اجتماعـات علمی مقبولیت
و کاربـرد یافتهانـد .پـس در چنیـن مطالعـهای ،ا گرچـه روش و نظریـه اهمیـت دارد ،تکثرگرایـی روشـی
نوعـی تواضـع در برابـر یافتههـای حوزههـای گونا گـون علمـی ایجـاد میکنـد کـه جر یـان تحقیـق را از
خطـر مونیسـم برکنـار نگه مـیدارد.
نتیجهگیری

میانرشـتگی ،هـم یـک پروسـه اسـت و هـم یـک پـروژه .زیرسـاخت جهانشـمول میانرشـتگی ،امـر
پیچیـده اسـت (فلـود و کارسـن .)1993 ،1از ایـن نظـر ،در ایـران و بـه ویـژه بـا عطـف توجـه بـه علـوم
انسـانی ،پیچیدگیهـای اجتماعـی ،فرهنگـی ،تاریخـی و دینـی ،میانرشـتگی را در ایـران ضـروری
میسـازد .ایـن گـزاره چنـدان نیـازی بـه دفـاع و اثبـات نـدارد کـه در وضـع کنونـی جامعـه ایرانـی ،هیچ
دانشـی نمیتوانـد از ادعـای میانرشـتهای بـودن شـانه خالـی کنـد 2،امـا نکتـه اینجاسـت کـه همراهـی
پیچیدگـی و میانرشـتگی ،بـه معنـای انطبـاق آنهـا بـر یكدیگـر نیسـت .وجـود نظامهـا و پدیدههـای
1. Flood and Carson

 .2از ایـن نظـر ،دغدغـه کلیـت نهادهـای متولـی علـم و معرفـت چـه در حـوزه سیاسـتگذاری و چـه در حـوزه اقـدام و عمـل ،بایـد
نظریـه میانرشـتگی باشـد .همـه علـوم انسـانی ،فنـی ،طبیعـی ،پزشـکی ،و حتـی هنـر ،نمیتواننـد ادعایـی موجـه در بـاب فهـم امـور
پیچیـده انسـان ایرانـی داشـته باشـند ،جـز اینکـه از آغـاز رهیافتـی میانرشـتهای اتخـاذ کـرد ه باشـند.

پیچیـده ،شـرط الزم مطالعـات میانرشـتهای اسـت و رویكـرد میانرشـتهای تنهـا بـا وجـود یـك نظـام
پیچیـده توجیـه میشـود؛ لـذا ،موضـوع مـورد بررسـی و یـا نظامهـای معرفتـی پیچیده نباشـد ،نیـازی به
مطالعـه میانرشـتهای نیسـت .امـا ایـن ضـرورت جهانشـمول بـدون در نظـر گرفتـن امکانـات محلـی
و ملـی ،و بـه تعبیـری بـدون در نظرداشـت و در دستداشـت یـک نظریـه میانرشـتگی ،امـری ممتنـع
رشـتگی فاقـد نظریـه ،از یـک سـو محرومیـت و حرمـان ادرا کـی و از سـوی دیگـر آشـوب و
اسـت .میان
ِ

آشـفتگی روشـی را بـه دنبـال دارد.

1

تا کید نوشته حاضر بر آن است که مطالعات میانرشتهای در ایران نمیتواند امری «دلبخواهانه»
باشـد .در وضـع کنونـی کـه مطالعـات نظـری میانرشـتگی بـه کفایـت نرسـیده اسـت ،توجیهـی وجـود
نـدارد کـه هـر پژوهشـگری شـیوه خـاص خـود را در مطالعـه و آمـوزش میانرشـتهای دنبـال کنـد ،چیزی
کـه هما کنـون در عمـل در حـال وقـوع اسـت .ایـن موضـوع در خصـوص آموزشهـای میانرشـتهای نیـز
صـادق اسـت .بـه رغـم تعریـف میانرشـتهایهای متعـدد و تدویـن سـرفصلهای درسـی آنهـا ،بـه
دلیـل نگـرش رشـتهای _ کـه البتـه در بـاب وجـود یـا فقـدان نظریـه رشـتهای نیـز جـای بحـث و تامـل
فـراوان اسـت _ كمتـر ابـزار مشـخصی در اختیـار افـراد مشـغول در ایـن حـوزه قـرار دارد؛ ابـزاری كـه هـم
دانشـجویان و هـم اسـاتید بتواننـد از آنهـا بـرای ایجـاد پیوندهـای میانرشـتهای اسـتفاده كنند .مشـکل
از آنجـا ناشـی میشـود کـه در حالـی کـه عمـل میانرشـتهای نیازمنـد نظریههای رقیب و مکمل اسـت ،
مـا فاقـد حتـی یـک نظریـه میانرشـتگی هسـتیم.
نکتـه نهایـی آنکـه از جملـه ثمـرات مفید توجه جدی به مطالعات میانرشـت های در ایران ،امکان
عملـی تکثـر روش و روششناسـی تحقیـق و آمـوزش اسـت .بـه نظـر میرسـد گروههـا و انجمنهـای
علمـی ایـران امـروز بیـش از هـر چیـزی بـدان نیـاز دارد کـه تواضـع علمـی را در برخورد با همـکاران خود
بپذیـرد .ایـن تواضـع علمـی نـه بـه معنـای کنـار گذاشـتن نقـد رویکردهـا و نظریههـای علمـی رقیـب،
بلکـه تـن دادن بـه ایـن احتمـال منطقـی اسـت کـه شـاید پاسـخ دیگـر همـکاران نیـز بهـرهای و حظـی
از درسـتی بـرده باشـد و در صـورت لـزوم بتـوان در تحلیـل خـود جایـی بـرای آن بـاز کـرد .بـا وامگرفتـن
یتـوان گفـت تواضـع مـورد نظـر ایـن نوشـته کنـار گذاشـتن همـان مونیسـمی
از واژ گان آیزیـا برلیـن م 
اسـت کـه وی توصیـف میکـرد« :بـرای هر پرسـش فقط یک پاسـخ درسـت وجـود دارد ».البته نگرانی
.1یـک بررسـی سـاده و اولیـه از مقـاالت منتشرشـده در فصلنامـه مطالعـات میانرشـتهای در علـوم انسـانی کـه از سـوی پژوهشـکده
مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی منتشـر میشـود ،حا کـی از آن اسـت کـه تعـداد اندکـی از مقـاالت دغدغـه روش در مطالعـات
میانرشـتهای را داشـتهاند .از سـوی دیگـر ،عمـوم مقـاالت فاقـد روش میانرشـتهای مشـخص و شـفاف و تبیینشـده هسـتند.

فصلنامه علمی _ پژوهشی

71
مطالعات میانرشتهای
و تکثر ...

دیگـر ،اتخـاذ رهیافـت «کافـه تریایـی» اسـت ،یعنـی «ا گـر شـخصی خواهـان اسـتفاده از تعـدادی از
رهیافتهاسـت ،بایـد مطمئـن شـود کـه آنهـا بـه خوبـی تبییـن شـدهاند ،یعنـی بـه طـور واضـح و دقیـق
بیـان شـود کـه چگونـه رهیافتهـای مختلـف مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه و در یـک توضیـح کاملتـر
ادغـام گشـتهاند .اسـتفاده از رهیافـت کافـه تریایـی دارای خطـری بالقـوه اسـت( ».مـارش و اسـتوکر،
 .)445 :1378بـا حـذر از دو خطـر مونیسـم و آشـفتگی اسـت کـه آمادگـی بـرای پذیـرش تجربیـات نو،
خهای
سـازماندهی مطالعـات گروهـی ،بررسـی نقادانـه بدیلهـای گونا گـون و در نهایـت طراحـی پاسـ 
جدیـد افزایـش مییابـد؛ بـا دوری از چنین نگاههایی اسـت که آمادگی برای پذیرش پاسـخی تلفیقی
(چندبعـدی) و حتـی طیفـی از پاسـخها ،بـه جـای یـک پاسـخ یـا دوگانهسـاز یهای مصنوعـی ،بـه
وجـود میآیـد .اتفاقـا چنیـن وضعیتـی (افزایـش همـکاری موثـر علمـی و تحقیقاتـی) سـبب میشـود که
امـکان چانهزنـی موثـر بـا قدرتهـای اداری و اجرایـی بیشـتر شـود ،نقـش اجتماعـات و گروههـای
علمی در فرآیندهای سیاسـتگذاری هم افزایش یابد و زمینه مناسـب برای ایفای مسـئولیت اجتماعی
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پدیـد آید.
نهایـت آنکـه ایـن موضـوع ،ماننـد هـر موضـوع علمـی دیگـری ،بـه طـور طبیعـی دارای مخالفانـی و
اسـتدال لهایی در اینبـاره اسـت کـه نوشـته حاضـر تـوان و مجـال طـرح و بررسـی آنهـا را نـدارد ،هرچند
آشـکار اسـت پیـش کشـیده شـدن اسـتدال لهای گونا گـون ،بـه خـودی خـود ،میتوانـد در گسـترش و
تعمیـق دانـش و فرهنـگ علمـی موثـر افتـد .بـا تاسـی از دو مقالـه «میانرشـتگی بـه مثابـه مسـئولیت»
(بحرانـی )1389 ،و «تقریـر حقیقـت و تقلیـل مـرارت» (ملکیـان )1387 ،میتـوان مباحـث ایـن مقالـه
را بدیـن نحـو جمعبنـدی کـرد کـه میانرشـتگی ،بیـش از آن کـه ناظـر بـه رژیمهـای حقیقـت باشـد،
معطـوف بـه کنـش و مسـئولیت اجتماعـی اسـت و لـذا معیـار درهمآمیـزی مرزهـای رشـتهها و تواضـع
یـا تکبـر روشـی در مطالعـه میانرشـتهای ،کاهـش دردهـای هسـتیانه و اجتماعـی و بـه تعبیـری «تقلیـل
مـرارت» اسـت .همـه رشـتهها  ،میزانـی از خشـونت را بـا خـود دارد و تقلیـل مـرارت ،پیوسـت گـذر از
خشـونت رشـتهای بـه لطافـت میانرشـتگی اسـت.
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Abstract
Transition from discipline to interdisciplinary studies, in addition to
epistemological plurality, signifies a kind of methodological plurality. Where
the possibility of various and unspecialized perceptions is taken for granted
and interdsciplinarity emerges, methods and tools are transformed as well. In
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this regard, interdisciplinarity involves two important changes in the system of
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knowledge: on the one hand, the claimed or imagined borderlines of a specific

Abstract

discipline or field are crossed by the concepts or variables of another discipline
or field; on the other hand, the methods of research and study migrate from
one discipline to another discipline. However, if these two changes do not
occur based on firm foundations and predetermined criteria, they will result
in mental and methodological confusion instead of effectiveness. The present
article examines transition from discipline to interdisciplinary studies while
taking into account the two challenges mentioned above and considering the
outcomes of this transition in the scientific society of Iran.
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