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فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،0-22،)2(01 ،پیاپی ،38بهار 0331
درزی ،قاسم ( .)7931استعاره و میانرشتگی :بیان مواارد کاربسو اسوتعارهها در پوووه میانرشوت ای .فصلنامه
هطملعمت هیمنرشت ای در عنوم انسمنی.7-22 ،)2(71 ،
شاپا2112-6267 :

آزاد اس ) .

 نایسندگان  /دسترسی ب متن کامل مقال براساس قاانین کریتیا کامانز

(

کاربست استعارهها در
استعاره و میانرشتگی؛ بیان موارد
ِ
پژوهش میانرشتهای
قاسم درزی

دریافت0931/02/02 :

1

پذیرش0931/20/01 :

چکیده

تشبی و استعاره ،از صنایع مهم ادبی محساب میشاند ک در تبیوین و رعوع ابهواز از میواهیم موبهم و پی یوده
ِ
شوناتتی آنهوا
زیبوایی
ابعاد
و
آیند
می
حساب
ب
ادبی
صنایع
زمرۀ
در
بیشتر
ها
استعاره
نقشی مهمی دارد .گرچ
ِ
ِ
شناتت شدهتر اس  ،اما در دورۀ مدرن تاانست اند راه تاد را ب دنیای علم نیز باز نمایند و نقشوی تأثیرگواار در
مطالعوات
اکتشاعات برجستۀ علمی در دوران معاصر داشت باشند .با تاج ب اهمیو ِ مقالوۀ «پی یودگی» در
ِ
ِ
یودگی اموار ،مویتواان از اسوتعارههوا در
ای استعارهها در تبیین و پرده برداشتن از پی
میانرشت ای و نق ِ بسز ِ
ِ
مطالعوات
اصولی اسوتعارههوا در
ِ
مااضع مختلیی در پووه میوانرشوت ای اسوتیاده کورد .چهوار کاربسو ِ
ِ
ّ
میانرشت ای عبارتاند از .7 :تبیین معنای عمامی و کلی از میانرشتگی؛  .2تعیین کییی ِ تعامل رشوت هوا بوا
ِ
میان رشت های مختلف؛ و  .6کمک ب استخراج مسوالل
یکدیگر؛  -9تعیین نحاۀ برقراری دیالاگ و گی وگا ِ
قالوِ ایون چهوار کاربسو ِ اصولی بو بیوان و تاضوی 2
میانرشت ای و برنامۀ تحقیقاتی .بر این اساس و در ِ
ُ
استعارۀ رایج در میانرشت ای تااهیم پردات  .این  2استعاره عبارتاند از :مرزگاری ،پلسوازی ،بازسوازی،
مجمعالجزایر ،دوزبانگی ،و نگاش .
ُ
کلیدواژهها :استعاره ،میانرشتگی ،پی یدگی،مرزگاری ،پلسازی ،بازسازی ،مجمعالجزایور ،دوزبوانگی،
نگاش
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 .1استادیار علاز قرآن و حدیث ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.



مقدمه

میوانرشوت ای محسواب

«پی یدگی» یکی از مهمترین مؤلی های ضوروریسواتتن پوووه
ِ
میشاد .نیاویل )717 ،7921( 1معتقد اس ک سیستمها و پدیودههوای پی یوده ،شورز زز
مطالعۀ میانرشت ای اس  .پووهشگر در مطالعۀ میانرشت ای ،ادراکات را از رشت هوای مورتب

جمعآوری میکند و آنها را در قالِ عهمی جامعتر انسجاز میبخشود (هموان .)719 ،حتوی
بوادن مسوالل
اگر پی یدگی را جزء زز میوانرشوتگی هوم نودانیم ،چنودوجهی و چنودتباری
ِ
ِ
میانرشت ای ،میانرشتگی را با ابهاز زیادی مااج میکنود .بنوابراین ،همکواری میوانرشوت ای
زمانی رخ میدهد ک نمیتاان مسئلۀ ماردنظر را ب چند بخ تقسیم کرد و باید آن را بو طوار
کلی و از نقط نظر رشت های مختلف مارد بررسی قرار داد .این مسئل بو طوار طبیعوی باعوث
میشاد هر رشت ای از ماضع تاد با ماضاع برتار کند و عرضی های تاص تاد را مطرح کند
ک باید جداگان مارد بررسی قرار گیرند و از چشمانداز رشت های مختلوف بو آنهوا پرداتتو
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شاد (اس رو ند.)71 ،7921 ،2
3

تاکا تاانست اس تعاریف متعددی ک از میانرشت ای ارال شده اس را در دو دسوتۀ
کالن تقسیمبندی کند :دستۀ نخس  ،تعارییی ک بر یکپارچگی چشماندازهای رشوت ای بو
4

نماد میانرشتگی تأکید دارند؛ و دستۀ دوز ،تعارییی اس ک تحقیق علمی را همانند
عناان ِ
آن

در علاز طبیعی و عیزیک اتیاق مویاعتود ،نمانو ای بورای هور نواع تحقیقواتی در نظور

میگیرند ( تاکا .)172 ،7921 ،ازاینرو ،تحقیق میانرشت ای مشاب پووه

علمی در نظر

گرعت میشد (همان) .در اینجا شاهد ابهامی مهم در یکپارچگی چشومانودازها هسوتیم .بو
همین جه اس ک گروهی دیگر علاز طبیعی و عیزیک را ب عنواان نمانو و مودلی بورای
تحقیقات میانرشت ای برگزیدهاند .استعارهها ما را قادر می سازند توا بتواانیم ابهوامی کو در
میان رشت هوای علموی ارتبواز
ِ
تعریف میانرشتگی وجاد دارد را بهتر بیهمیم و بهتر بتاانیم ِ
برقرار نماییم.
یدگی امار محساب مویشواند.
تشبی و استعارهها از ابزارهای کلیدی برای رعع ابهاز و پی
ِ

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

گرچ ک کاربس ِ استعارهها در علم تیلی جدید محساب میشاد ّاما دستاوردهای شگرعی را
برای بشر پدید آورده اس  .همین امر نیز تاج ب استعارهها و کییی ِ کاربس ِ آن در مطالعات

میانرشت ای را ضروری میسازد .تانم جالی تامپسان کالین 1اولین عردی محساب مویشواد
ک عهرستی از استعارههای مرتب با میانرشتگی را بیان کرده اسو ّ .اموا او هوی گواه بو بیوان
بندی آنها نپردات .
تیصیلی ِ
ماارد کاربس ِ این استعارهها و دست ِ
ِ
آلن رپکا 2دو کاربس ِ اساسی را برای این استعارهها مطرح کرد :نخس  ،معنایی عمامی
و کلی از پووه میانرشت ای را برای رشت پووهان تصایر میکند؛ و دوز ،نتیجۀ مشخص یک

پروژه میانرشت ای را مدلسازی میکند (رپکا .)27 ،2172 ،او تنها دو ابهاز را در میانرشتگی
رصد کرده اس ک استعارهها میتاانند ب تبیین آن بپردازند )7 :معنای عمامی از میانرشوتگی
ناواض اس و استعارهها میتاانند آن را تبیین نمایند؛  )2وقتی بین های رشت ای با یکودیگر
تلییق میشاند ،برای ّ
سوازی جدیود هسوتیم و
نیازمند یک مدل
تصار این محصال تلییقشده،
ِ
ِ
استعارهها در تحقق این مهم میتاانند راهگشا باشند.
ابهامات ماجاد در میانرشوتگی بوی از آن چیوزی اسو کو رپکوا
واقعی آن اس ک
ِ

مدعی آن شوده اسو  .رپکوا تنهوا بو ابهامواتی اشواره کورده کو در ابتودای عراینود پوووه

میانرشت ای و انتهای آن قرار دارد .گاییا زمانی ک قرار اس با رشت ها مااجه داشوت باشویم،
مسالل و دغدغ های مشترک را شناسایی نماییم ،و میان آنها تعامول و گیو وگا برقورار کنویم
دیگر هی ابهامی وجاد ندارد و هم چیز بدون مشکل ب پی میرود .پووهشگرانی کو عموال
درگیر پووه میانرشت ای هستند ب وضاح شاهد آن هستند ک این مراحل نیز ب سختی مراحل
ِ
ابتدایی و پایانی میانرشتگی اس و ابهاماتی بو هموان میوزان در آنهوا وجواد دارد .بررسوی
یصیلی استعارههایی ک برای میانرشتگی مطرح شده اس نشان میدهد ک میتاان از آنهوا
ت
ِ
ُ
برای رعع ابهاز این مراحل نیز بهره جس  .ما در این جستار تالش تااهیم کرد تا با ارالوۀ یوک
ماارد کاربس ِ استعارهها در پووه میوانرشوت ای ،راهکارهوایی عملوی
بندی جدید از ِ
دست ِ
ِ
پی روی پووه گران قرار دهیم تا بهتر بتاانند پروژۀ تاد را طرحریزی و ب پی ببرند.
این مقال ب دنبال پاسخ ب این سؤا ت میباشد )7 :آیا استعارههوا مویتااننود نقشوی مهوم در
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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استعاره و میان رشتگی :
بیان موارد ...

پیشبرد و سازماندهی پووه میانرشت ای داشت باشند؟  )2ماارد کاربس ِ استعارهها در پووه
میانرشت ای چیس ؟ در این مقال ابتدا ب شکلی اجمالی بو تعریوف اسوتعاره و کاربسو ِ آن در

علاز تجربی تااهیم پردات و سپس ب نق تبیینکنندۀ استعارهها در میانرشتگی میپوردازیم.
ِ
در انتها نیز ب تیصیل ب بیان کارکردهای استعاره در مطالعات میانرشت ای تااهیم پردات .
 .1استعاره

اساسی «استعاره» در این پووه  ،زز اسو ابتودا انودکی بو تعریوف آن
با تاج ب اهمی ِ
ِ
بپردازیم و اجزاء اصلی آن را مشخص نماییم و با اشارهای گوارا بو مهمتورین کارکردهوای آن،
جایگاه آن را در ارتباز با میانرشتگی ترسیم نماییم .وقتی ب شوکل عموامی بو ایون اصوطالح
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مینگریم ،استعاره 1کلم ای اس ک برای معنای مشخصی وضع شده اس لیکن برای اشواره
ر
ب معنای دیگری ب کار میرود ،آنهم ب این انگیزه ک نشان دهد آنها شبی هسوتند .از منظور
ّ
زبانشناسان ،استعاره زمانی محقق میشاد ک حداقل یوک قسوم از یوک اصوطالح از یوک
حازۀ کاربرد ،ک حازۀ اصلی آن اس و در آن رواج دارد ،ب قلمروای دیگر ،ک قلمورو هود

اس و در آن غیرمعمال اس  ،ب کار رود (دنیل .)776 ،2112 ،2بو عبوارت دیگور ،اسوتعاره
3

4

ب معنای یک نگاش بینحوازهای در یوک سیسوتم میهوامی اسو (لیکوا  )7339 ،و در
5
میان یک حازۀ اصلی 6و یک حازۀ هد  7اس
دقیق آن ،مجماع ای از نگاش ها ِ
اصطالح ِ

ک ب شکلی کامل از منظر آن عهمیده میشاد (نک :لیکا 7339 ،؛ نگاکور ،8بویتوا.)2 ،
ُ
بنابراین ،کن و اساس استعاره ،عهمیدن و تجرب یوک چیوز از منظور دیگوری اسو (لیکوا و

جانسان.)721 ،7321 ،9

بهتر یک حازۀ میهامی دارای ابهواز
بنابراین هد از ب
ِ
کارگیری استعارهها ،تبیین و عهم ِ

اس  .این تبیین از طریق یک حازۀ میهامی دیگر ک از وضاح قابولمالحظو ای برتواردار
ِ
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

ویوگی «وضاح» برتاردار اس ب حوازه مبود تعلوق
اس حاصل میشاد .میهامی ک از
ِ
دارد و در مقابوول ،میهووامی کوو « ُمو بهم» اسوو و بوو وسوویلۀ اسووتعاره موویتووااهیم آن را

مارد نظر در حازۀ مبد
«شیا سازی »1کنیم حازۀ مقصد نامیده میشاد.
تطبیق ویوگیهای ِ
ِ

اصلی استعاره عبارتاند از :حازۀ
بر روی حازۀ مقصد نیز نگاش تاانده میشاد .س جزء
ِ
مبد  ،حازۀ مقصد ،و نگاش « .میانرشتگی» نیز میهامی « ُمبهم» اس ک پوووه گور ِان
میانرشت ای برای تبیین و وضاح بیشتر آن دس ب دامن استعارههوا شودهانود .اینکو کوداز
ِ
ِ
سازی میان رشتگی مارد استیاده قرار گرعت اند و چ نگاش هایی
حازههای مبد برای شیا
ِ
اصولی ایون تحقیوق
میان حازه های مبد و مقصد در اینجا میتاان در نظر گرعو  ،اهودا
ِ
ِ
ایی در نظر گرعتن حازههوای مبود نیوز بورای موا
ر
چ
ک
داش
تاج
باید
شاد.
می
محساب
ِ
ِ
اهمی دارد.
شدن از حازۀ مبد ب حازۀ مقصد تادب تاد صارت نمی پوایرد و بایود ماقعیو
منتقل ِ

مناسِ آن ایجاد شاد .ماقعی  ،برای استیاده از استعاره ،زموانی بو وجواد مویآیود کو دو
قلمرویی ک انتقال میان شان صارت می پایرد بتاانند در ارتباز با یکدیگر باشوند؛ چو ایون
تصاصیات ظاهری آنهوا باشود و چو بو وسویلۀ شوباه ِ روابو
ِ
ارتباز ب وسیلۀ شباه ِ
تایشاوند آنها (گنتنر .)11-711 ،7322 ،2پس وقتی صحب از تشبی ِ میوانرشوتگی بو
قلمرو میانرشتگی و آن حازهها نیز مارد
میان
قلمروهای
میهامی مشخص میشاد ،ارتباز ِ
ِ
ِ
تاج قرار میگیرند .تاشبختان پی

محققان میانرشت ای بخااهند از اسوتعارههوا
از اینک
ِ

علواز تجربوی ،بو
برای تبیین و وضاح پدیدۀ «میانرشتگی» اسوتیاده نماینود،
دانشومندان ِ
ِ

میاهیم انتزاعوی و پی یودۀ تواد بو کوار بسوت انود .بنوابراین،
سازی
ِ
دععات ،آن را برای مدل ِ

عالمان علاز تجربی میتااند الگای تابی
اشارهای گارا ب نحاۀ کاربس ِ استعارهها تاس
ِ
را برای کاربس ِ مشاب در مطالعات میانرشت ای در اتتیار بگاارد.
 .2استعارهها ،زایاکنندۀ زبان علم

دیدگاه رایج ک استعاره را تنها صنعتی ادبی و زیباییشناسوان مویدانود ،بسویاری نیوز
برتال
ِ
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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علمی بشر مرهان استیاده از مدلها و استعارههاس  .پیرو
معتقدند ک مهمترین پیشرع های
ِ
همین مطلِ میتاان اظهار داش ک «استعاره زبان علم را زایا میکنود» ّ
(دبوا)6 ،7939 ،،؛
بدینمعناک  ،ب وسیلۀ استعاره و تاج ب مشابه ها میتاان جنب های جدیدی را کشف کرد ک
پی از این مارد ّ
تاج نبادهاند (همان .)11 ،دنیای علم ُپور اسو از ایون اسوتعارههوایی کو
حازههای مبد و مقصد آن از حازههای کامال متیاوتی انتخاب شدهاند.
در زمرۀ این استعارهها میتاان ب این ماارد اشاره کرد :مقایس میان اتم و منظام شمسوی؛
میان ماجهای نار ،صدا و آب؛ میان شکاع هست ای و بخشی از یک قطره آب؛ میوان هسوتۀ
اتمی و پاست های الکترونی برون هسوت ای؛ و میوان جاببوۀ الکتورو اسوتاتیکی و انتقوال گرموا
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(اچینستن .)219-211 ،7322 ،1کاعی اس کمی در ارتباز با اصوطالحاتی از قبیول میودان
ِ
4
3
2
ابعاد استعاری آنها ُرخ نمایود.
الکتریکی  ،جریان الکتریکی  ،سیاهچال  ،و ...تأمل شاد تا ِ
در اولی ،الکتریسیت ب میدان و در دومی ب ّ
سی ِال مشتمل بر جریان تشبی شده اس  .در سامی
بودون در نظرگورعتن
نیز یک ناحی از عضاوزمان ب یک حیرۀ زمینی(=چال ) تشبی شده اسو .
ِ
ِ
عهم صحی حازههای مقصد در زبان علم وجاد نداشوت اسو  .در
چنین استعارههایی
ِ
امکان ِ
ِ
ماارد اینچنینی شاهد چرت از مدلهای علمی ب زبانی استعاری هستیم (مارتین و هوری،5
 .)711 ،7322استعارهها قدرت بسیار زیادی دارند و ورود آنها ب یک حازه میتااند ماجوِ
تغییر و یا حتی ایجاد یک حازه جدید شاد .در این ارتبواز ،لیکوا و جانسوان کو بو نقو
استعارهها در زندگی انسان تاج داشت اند معتقدند ک  ،تاانایی استعارهها در تغییر زنودگی و یوا
ایجاد یک زندگی جدید اس  .استعارههای جدید قدرت آن را دارند ک زندگی جدیدی را پدید
آورند (لیکا و جانسان .)797 ،7321 ،اگر یک استعاره جدید وارد یک سیستم میهامی شاد
ک ما اععالمان را بر اساس آن قرار دادهایم ،میتااند آن سیسوتم میهوامی و ادراکوات و اععوال
مبتنی بر آن را تغییر دهد ...اکثر تغییرات عرهنگی با معرعی اسوتعارههوای جدیود و از یوادبردن
ماارد قدیمیتر سر بر میآورند(همان).
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

جهوات
امان میانرشتگی و تاصیف آن مطرح شدهاند را نیز میتواان از
ِ
استعارههایی ک پیر ِ
عاقالاکر مارد ارزیابی و بررسی قرار داد :نخس  ،حازههای مبد و مقصد در این استعارههوا
مطالعات میانرشت ای و کدامیک از قلمروهوای دانشوی ارتبواز برقورار شوده
چیس ؟ و میان
ِ
مقصد مرتب برقرار
میان حازههای مبد و
ِ
اس ؟ دوز ،چ نگاش و یا نگاش هایی را میتاان ِ
کارکرد هر یک از این نگاش ها چیس و چقدر و چگانو تاانسوت اسو
کرد؟ و ساز اینک ،
ِ

میهاز میانرشتگی را زایا و کاربردی نماید؟ اینک با بکر مهمترین استعارهها سعی میکنیم بو
ِ
پاسخ سؤا ت مطرح شده بپردازیم.
ِ

 .3استعارههایی ّ
مبین میانرشتگی

مطالعات میانرشت ای استعارههای گاناگانی را برای تاصیف میوانرشوتگی
پووهشگران حازۀ
ِ
ّ
مدنظر قرار دادهاند .شاید برای اولین بار پروعسار کالین عهرستی از این استعارهها را در اتتیوار
موا قورار داد (نوک :کالیون7331 ،و .)7332او ابتودا تنهوا و بو اتتصوار بو دو شوکل از ایون
استعارهها ،یعنی استعاره پلسازی 1و بازسازی ،2پردات (همانّ ،)71-77 ،7331 ،اما در اثور
عبار از مرزها» ب تیصیل ب  1استعاره پرداتو  .ایون  1اسوتعاره عبوارت
دیگر تاد با عناان « ِ
ِ
بادند ازُ :پلسازی ،نگاش  ،3مجمعالجزایر ،4دوزبانگی ،5و مرزگواری .6ایون ّ
میصولتورین
امان استعارههای مرتب با میانرشوتگی بو رشوت تحریور درآموده
عهرستی اس ک تاکنان پیر ِ
اس  .بعدها رپکا( )2172ویراس ِ جدیدی از استعارههایی ک کالین عهرسو کورده بواد را
اعزودن برتی
ارال کرد و با
ِ
جزلیات بیشتر ب آن 2 ،استعارۀ مرتب با میانرشتگی را با شویاعی ِ
ِ

بیشتری بیان کرد.

کوارکرد
کالین در عهرستی ک از این استعارهها ارال داد ،هی گاه با نگاهی کلنگر ب تبیوین
ِ
ِ
آنها نپرداتت باد و عق ب شکل مسوتقل هور یوک از آنهوا را آورده و ارتبواز آنهوا بوا مقالوۀ
تلییق میوانرشوت ای مورتب
میانرشتگی را بیان کردّ .اما رپکا تمامی این استعارهها را با عرایند
ِ
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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کارکرد اساسی برای این استعارهها میتاان در نظر گرع  .7 :معنایی
میداند .او معتقد اس دو
ِ
عمامی و کلی از پووه میانرشت ای را برای رشت پووهان تصایر میکنند؛  .2نتیجۀ مشخص
یک پروژه میانرشت ای را مدلسازی میکنند (رپکا .)27 ،2172 ،در تاضوی رپکوا دو نکتوۀ
ِ
میهاز میانرشتگی ب شکل مستقل دارای ابهواز اسو و بورای
مهم قابل رصد اس  :نخس ِ ،
تلییق رشت ها هم عماما
تاضی ِ آن حتما باید ب سر ِا ،استعارهها رع ؛ و دوز ،نتیجۀ حاصل از ِ
دارای ابهاز و پی یدگی اسو و بورای تصوایرپردازی از آن و نموای ش بو شوکلی ملمواس،
آورد میوانرشوت ای را
تموامی اجوزاء ایون دسو
نیازمند ارالۀ یک مدل هستیم؛ مدلی ک بتااند
ِ
ِ

دربرداشت باشد.

ّ
مهوم آنهوا در عراینود
هی یک از این آثار ،ب تیکیک ب کارکردهای این استعارههوا و نقو
ّ
تلییق نپرداتت اند .ب نظر نگارنده ،استعارهها عالوه بر اینک میتاانند معنای عمامی و کلی از
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پووه میانرشت ای را ب تصایر بکشند 9 ،کارکرد برجسوتۀ دیگور دارنود )7 :کیییو ِ تعامول
ِ
نظریات رشت های مختلف و
تلییق
ِ
رشت ها در میانرشتگی را تعیین کند؛  )2الگاهایی را برای ِ
میان آنها در اتتیار داشت باشود؛ و  )9او را در اسوتخراج مسوالل
برقراری دیالاگ و گی وگا ِ
ِ
کوارکرد اتیور
میانرشت ای و برنام تحقیقاتی برای ععالی میانرشت ای یاری میکنند .این س
ِ
کمتر مارد ّ
مطالعات میانرشت ای باده اس  .اینوک سوعی مویکنویم توا 2
تاج نظری پرداز ِان
ِ
کارکرد اصلی مارد ارزیابی قرار دهیم.
قالِ این چهار
ِ
استعارۀ ماکار را در ِ

 .4کارکردهای استعاره در میانرشتگی

همانطارک پی تر اشاره شد ،تاکنان  2استعارۀ اصلی برای میانرشتگی مطورح شوده اسو .
این  2استعاره عبارتاند از :مرزگاریُ ،پولسوازی ،بازسوازی ،مجموعالجزایور ،دوزبوانگی ،و
کارکرد اصلی دست بندی کرد:
قالِ چهار
ِ
نگاش  .این استعارهها را میتاان در ِ
ّ

 )0تبیین معنای عمومی و کلی از میانرشتگی :استعارۀ مرزگاری ،مهمترین اسوتعاره در ایون

ناع محساب میشاد؛ تبیین و عهم مقالۀ «مرز» در رشت های علمی ،موا را هور چو بیشوتر بوا
مقالۀ «میانرشت ای» و معنای آن آشنا میکند؛

تعامل رشتهها با یکدیگر :س استعارۀ ُپلسازی ،بازسازی ،و مجموعالجزایور،
کیفیت
 )2تعیین
ِ
ِ

در این دست قرار میگیرند .برتال ِ گانۀ پیشین ،در هر س این استعارهها ،میاهیمی مثل «مورز»
ِ

در رشت ها پی عرض در نظر گرعت شده و در این ارتباز گی وگا یی نمیشاد .مهمتورین چیوزی
ارتبواز
ک در اینجا مارد تاج اس کییی ِ تعامل رشوت هوا بوا یکودیگر اسو  .موثال اینکو در
ِ
ِ
ُ
میانرشت ای ،رشت ها تثبی شده در نظر گرعت شاند ،آنگانۀ ک در استعارۀ پولسوازی و مجموع
ارتباز میانرشوت ای بو اجوزاء و سواتتار رشوت هوا نیوز نگواهی
الجزایر مشهاد اس  ،و یا اینک
ِ

اصالحی و انتقادی داشت باشد ،آنگان ک در استعارۀ بازسازی مارد نظر اس ؛

میان رشتههای مختلف :اسوتعارۀ دوزبوانگی ،مهمتورین
 )9نحوۀ برقراری دیالوگ و گفتوگو ِ

استعاره در این ناع محساب میشاد .در این استعاره ،رشوت هوا بو زبانهوای توارجی تشوبی

میان ارتباز رشت ها با یکدیگر و زبانهای مختلف با یکدیگر تناظر برقرار میشواد.
میشاند و ِ

میان
ب نظر میرسد ک این استعاره بهترین الگا برای تعیین کییی ِ برقراری دیالاگ و گی وگا ِ
رشت های مختلف محساب شاد؛

 )4استخراج مسائل میانرشتهای و برنامه تحقیقاتی :استعارۀ نگاش  ،شاتصترین اسوتعاره
در این حازه محساب میشاد .از طریق این اسوتعاره مویتواان برنامو تحقیقواتی و اعوقهوای
میوان رشوت هوای
پی روی میانرشتگی را ترسیم کرد و هم نین مسالل موارد نظور و
ِ
مشوترک ِ

مختلف را شناسایی و استخراج کرد.

مطالعوات
اصولی اسوتعارههوا در
کوارکرد
اینک ب تاضی و تیصیل هر یک از ایون چهوار
ِ
ِ
ِ
ِ
میانرشت ای میپردازیم:

ّ
.1-4تبیین معنای عمومی و کلی از میانرشتگی

میانرشتگی میهامی انتزاعی ،بهنی ،و ر
اصلی این ابهاز نیز
مبه م محساب میشاد .سبِ
ِ

قالِ
در اتتال مهمی اس ک بر روی
ِ
میهاز «رشت » و گروه ِ
بندی شات های دان در ِ
1
کالنرشت هایی از قبیل علاز انسانی ،تجربوی ،و پایو دیوده مویشواد .آدلور ( )7332در
پروپدیایی ک در قالِ ویراس ِ پانزدهم دانشونام بریتانیکوا منتشور شوده اسو بو ایون
مرزبندی رایوج میوان دانو هوای مختلوف اشواره
ابهامات اشاره کرده اس  .آدلر ابتدا ب
ِ

می کند و سپس این مرزبندی ها را مارد انتقاد قرار می دهد .او معتقد اس شکاعی اساسی
میان علاز تجربی و علاز انسانی و جاد دارد .در طال تواریخ نسوب طوا نی ای از علوم،
رشت های متعددی در یک گروه و در یک سم قرار گرعت اند و در سای دیگور نیوز علواز

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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انسانی در تقابل با آن ها قورار گرعتو اسو  .در روزگوار موا علواز انسوانی عبارت انود از:
زبان شناس ی ،ادبیات ،هنرهای زیبا ،تاریخ ،علسی و دین (آدلور .)611-611 ،7332 ،او
سپس ب پی عرضی قابل نقد در این زمین اشاره مویکنود « :پوی

عورض ایون اسو کو

تمایزهای بنیادینی در روش ،روی آورد و معیارهای اعتبار (و ماج بادن) میوان رشوت های
علاز انسانی در یک طر  ،و علاز تجربوی ،طبیعوی و اجتمواعی از طرعوی دیگور وجواد
اساسی
دارد.ال بت چنین تمایزی وجاد دارد اما ب شکل کامل واض نیس » (همان) .نقد
ِ
میان قلمروهای دانشی وجواد دارد .او
آدلر ناظر ب ابهامی اس ک بر روی مقالۀ «مرز» ِ

قالِ مثالی تبیین کرده اس  :در روش و شرای اعتبوار ،برتوی از
این ِ
ابهاز اساسی را در ِ
علاز انسانی بسیار نزد یک ب علواز تجربوی هسوتند .بو عنواان نمانو  ،ریاضویدان هوا و

منطقدان ها ،از طریق نشستن و تأمل کردن 1ب نتایج علمی تاد دس مییابند .ن اینکو
بخااهند آزمای
فصلنامه علمی ـ پژوهشی
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انجاز دهند و یا ب گردآوری اطالعات و پردازش آن بپردازند .علسی نیز

علاز تجربی ولی علسی جزء علاز انسانی دانست شده
مثل آن ها می باشد .اما ریاضی جزء ِ
اس !(همان) .هم نین از نظر شرای اعتبار و ماج بادن  ،معیارهای کاربردی در علسوی

امکان پیاده شدن و قضاوت بر روی ادبیات و یا هنرهای زیبا را ندارد .بوا ایون وجواد هور
س تای اینها جزء علاز انسانی گروه بندی میشاند!(همان).
در نظر گرعتن مرزهای مشخص و متمایز بین علاز انسانی و تجربی تبدیل ب مسئل ای شده
اس ک اجازه نمیدهد ب راحتی بتاان تصمیم گرع ک دنیای علم ،یکوی اسو و یوا دو توا؟
هم نین این سؤال باقی میماند ک آیا عاصل و شکاعی وجاد دارد کو بتاانود علواز انسوانی و
تجربی را از یکدیگر جدا کند و یک مرز آهنی و نیابناپایر میان آنها ایجواد کنود کو امکوان
ارتباز میان آنها را از بین ببرد؟
ابهامات ّ
مهمی ک آدلر مطرح کرده کامال ناظر اس ب استعارۀ «مرز» بورای دانو  .در ایون
ّ
استعاره ،رشت های علمی ب اقلیمهای قامیوملی تشبی شدهاند و تالش میشاد ارتباز بیناعلامی
ارتباطات قامی ها و ملی های مختلف با یکدیگر تبیین شاد .در نظر گورعتن چنوین
اساس
ِ
بر ِ
استعاره و مدلی برای دان میتااند ب راحتی بسیاری از ابهاماتی را ک آدلر مطرح کورده اسو
پاسخ دهد؛ زیرا این ابهامات زمانی ُرخ مینماید ک مرزهوای ثابو و غیرقابول تغییوری بورای
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

میان حازههای دانشی را کامال ُسولِ و مکوانیکی
دان های گاناگان در نظر بگیریم و ارتباز
ِ ّ
عکوس چنوین چیوزی را بو نموای
مرزهای قامیوملوی،
میروض بگیریم .حال آنک تاج ب
ِ
ِ
میگاارد .بنابراین ،ب نظر مویرسود کو اسوتعارۀ «مرزگواری» مویتاانود در زمورۀ مهمتورین
ّ
استعارههایی محسواب شواد کو قوادر اسو بو توابی در تبیوین معنوای عموامی و کلوی از
معنوای مورز و
میانرشت ای یاریرسوان باشود .بویشوک ایون یواریرسوانی عمودتا در تبیوین
ِ

عینیسازی قلمرو رشت هاس ؛ اینک درون و بیرون یک رشت را چگان میتاان معنادار کورد و
بیرون آن چگان تصار میشاد؟ استعارۀ مرزگاری مبتنی بر این عرض
ار ِ
درون یک رشت با ِ
تباز ِ
اس ک ارتباز رشت ها با یکدیگر مبتنی بر گار از مرزها و شکستن آنهاس .
ِ
استعارۀ «مرزگاری» اولین بار ب شکل تیصیلی تاس کالین برای مطالعات میوانرشوت ای

ب کار برده شد .ب نظر او ( ،)7 ،7332قلمروهای تخصصی 1کماهمی تور از مرزهوای واقعوی
نیستند .اهمی ِ استعاره مرز برای میانرشت پووهان ب این تواطر اسو کو تاجو آنهوا را بو
روشهایی جلِ میکند ک رشت های علمی ب شوکل تواریخی بو رر رصود تمایزهوا ،ادعاهوا و
ععالی ها پرداتت اند و ب این شکل ،ساتتارهای نهادین شدهای را ساتت اند توا بو تعریوف و
محاعظ از عملکرد دان های تاد بپردازند (همان) .اینک برای رشوت هوای علموی ،مورز در
نظر بگیریم و دس یابی ب ادراکهای جامعتر را در گرو عبار از ایون مرزهوا بودانیم ،اسوتعارۀ
پیشونهاد سو اصول
ترسیم تباد ِت میانرشت ای اس  .ایون اسوتعاره ،بوا
بسیار کارآمدی برای
ِ
ِ
ِ
اساسی ،ماانع مهمی را از پی روی پووه میانرشت ای بر میدارد:
ِ
 )7مرزهای دان اساسا سخ و نیابناپایرنیستند بلک سیال و نیابپایرند؛
 )2مرزهای دان ب طار دالم تغییر میکنند و تضییق یا تاسع مییابند؛
منظر عرهنگی قابلمقایس با حاشی ها نیستند.
 )9هست دان ها از ِ
عرض رایجی اسو کو رشوت هوا را ُسولِ و نیابناپوایر در نظور
اصل ّاول ،برتال پی
ِ
مطالعات میانرشت ای محساب
میگیرد .این پی عرض ک بیشتر مانعی روانشناتتی در مسیر
ِ
اندیشمندان بسیاری از حازههای دانشی با یکودیگر را نواممکن گردانوده
گیری
ِ
میشاد ،ارتباز ِ
اس  .استعارۀ «مرزگاری» ب پووهشگران ب شکلی ملماس کمک میکند توا بتااننود بور ایون

مانع روانشناتتی غلب نمایند و بسیاری از تاباهای غل را در هم بشکنند؛
ِ

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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ّ
اصل دوز بر این نکتۀ مهم تأکید میکند ک مرزهای دان  ،هم ان مرزهای قامیوملی در
حال تغییر و تحال هستند؛ گسترۀ رشت ها دالم در حال تضییق و یا تاسع اس  .این اصول بو
پووهشگر میانرشت ای میآمازد ک همیش نمیتااند ب یک شکل با رشوت هوا مااجهو داشوت
باشد و گسترۀ ماضاعات و مسالل آنها در گار زمان ممکن اس گرعتار تغییر و تحوال شوده
باشد و این امر نیز مااجهۀ با رشت ها را بسیار پایا و غیرمنیعل میگرداند؛
اما اصل ّ
ساز ک بسیار کاربردیتر اس  ،مرز را مالکی برای عینی بخشیدن ب «تواد» و
ّ
«دیگری» در نظر میگیرد« .تاد» را نیز میهامی مشکک میروض میداند؛ ب این معنا کو آن
را میتاان ب «هست » و «حاشی » تقسیم کرد .هرچقدر ب سم هست پی میروید ،اوصوا
عاارض «تواد»
«تاد» پررنگتر تااهند باد و هرچقدر ب سم حاشی پی روی میکنید،
ِ

نوااحی مورزی ،عواارض و
کمرنگتر شده اوصا «دیگری» برجستگی پیدا میکند؛ بنابراین
ِ
ارتباز با بیرون از مرزها
ماضاعات درون و بیرون مرز را تا مان همراه هستند و میتاانند زمینۀ
ِ
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را راح تر برقرار نمایند .اینجا تا حد زیادی استعارۀ مرزگاری با اسوتعارۀ دوزبوانگی اشوتراک
پیدا میکند و ظرعی ِ تعامل میانرشت ای را بسیار بیشتر میاعزاید.
جایگواه
ترسویم
شکل شمارۀ ( ،)7نمان ای اسو از کاربسو ِ اسوتعارۀ مرزگواری بورای
ِ
ِ

مطالعوات قرآنی(بورای
جایگاه هر یک از آنها نسب ب رشتۀ
رشت ها و کالنرشت ها و نمای
ِ
ِ
ِ
اطالع از جزلیات این شکل ر.ک :درزی .)11-21 ،7931 ،در این شکل مویتواان مشواهده
نزدیوک
کرد ک چگان استعاره مرزگاری ب ما کمک کرده اس تا بتاانیم همسوای هوای دور و
ِ
میوان ایون رشوت و دیگور
رشتۀ
ِ
طریق آن ،کییی ِ تبواد ِت ِ
مطالعات قرآنی را ترسیم کرده و از ِ

انسوانی
رشت های علمی را مدیری نماییم .همانگانو کو از ایون تصوایر برمویآیود ،علواز
ِ
غیرتجربی نزدیکترین ارتباز ،و علاز طبیعی دورترین ارتباز را با مطالعات قرآنی دارند .علاز
ِ
انسانی تجربی نیز در میانۀ این دو قرار دارد و ویوگیهوای علواز انسوانی و علواز طبیعوی را در
ِ

میان این دو دست از دان قرار گیرند .هم نین با تاج ب
بردارد و میتااند حلقۀ واس ِ تابی ِ
درون این گسترههای دانشی احاطو
این تصایر میتاان ب گان های ارتباز میانرشت ای میان و ِ
پیدا کرد.
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 -7علاز میانرشت ای میان روش تاریخی و علسیی
 -9علاز میانرشت ای میان روش تیسیری و علسیی
 -6علاز میانرشت ای میان علاز انسانی غیرتجربی و علاز انسانی تجربی
 -1علاز میانرشت ای میان علاز انسانی غیرتجربی و طبیعی تجربی
 -2هاش مصناعی نمان ای از علاز میانرشت ای میان هر س حلق
 -1علاز زیرمجماع روش علسیی :علسی (یا متاعیزیک) ،معرع شناسی و علسی منطق .علسی های مضا
 -2علاز زیرمجماع روش تیسیری :هرمناتیک ،زبانشناسی؛ معناشناسی  ،نشان شناسی و نظریۀ ادبی
 -3علاز زیرمجماع روش تاریخی -7 :تاریخ و زیر مجماع های آن مانند :تاریخ علسی  ،تاریخ دیون ،تواریخ تواریخ و  -2 ...لغو  :علواز
ِ
مختلیی ک بیل این علم قرار میگیرند عبارتند از :عیلالاژی ،ریش شناسوی ،واجشناسوی یوا علوما صواات؛ ریخو شناسوی و نحاشناسوی؛
واژهشناسی یا لغ شناسی.

شکل شماره ( .)0ترسیم منظومه علوم و جایگاه قرآن در میان آنها
منبع :درزی7931 ،

کیفیت تعامل رشتهها با یکدیگر
 .2-4تعیین
ِ
ِ

دومین کارکردی ک استعارهها در مطالعات میانرشت ای دارند ،تعیین کییی ِ تعامل رشت ها بوا
ِ
یکدیگر میباشد .در این کارکرد ،عوار ،از اینکو بخوااهیم بو مرزهوای رشوت هوا و چیسوتی و
ّ
چگانگی آن بپردازیم ،ب رشت ها ب عناان پدیدارهایی متعین مینگریم و میتوااهیم وضوعی ِ
میروض آنها را در تعامل با دیگر رشت ها مارد بررسی و ارزیابی قرار دهیم .پرس اصلی این
ارتباز میانرشت ای میتاان ب ساتتار رشت ها نیز نگواهی انتقوادی و اصوالحی
اس ک آیا در
ِ

داش یا تیر؟ عرض این اس ک در ععالی ِ میانرشت ای دو ساح ِ اساسوی وجواد دارد.7 :
تاد رشت ها .بدیهی اس ک ساح ِ اول
دستاوردی ک از تلییق رشت ها ب دس میآید؛ و ِ .2
اقساز میانرشتگی مارد تاج باشدّ .اما ساح ِ ّدوز تنهوا
انتظار تم
تروجی مارد
ب عناان
امی ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
در گان های ّ
تاصی از میانرشتگی مد نظر قرار میگیرد و ورود ب آن ،کار را بورای پووهشوگر
فصلنامه علمی ـ پژوهشی

01

دوره ،01شماره 2
بهار0931
پیاپی 93

بسیار سخ و پی یده میکند .استعارۀ « ُپولسوازی» و «مجموع الجزایور» در سواح ِ اول ،و
استعارۀ «بازسازی» در ساح ِ ّدوز قرار میگیرد.

استعارۀ «پلسازی» استعارۀ بسیار رایجی در پووه های میانرشوت ای محسواب مویشواد.
همانگان ک از ناز آن نیز پیداس  ،در این استعاره ،رشت های علمی ب پای هوای یوک ُپول تشوبی
شدهاند .وج شب در این تشبی ناظر اس ب ثبات و تغییرناپایری ک در پای هوای یوک ُپول دیوده

جایگاه رشت ها و دیسیپلینها کامال تثبیو شوده و
میشاد .بنابراین ،در این گان از میانرشتگی،
ِ

غیرقابل مناقش در نظر گرعت میشاد (کالین .)71-77 ،7332 ،پووه میانرشوت ای در اینجوا
مانند کابلهایی ک پای های یک ُپل معلق را مستحکم میکند ،میان دو رشتۀ علمی قرار میگیورد

ویوگوی اصولی ایون
نگاه انتقادی ب رشت های درگیر در پووه میانرشت ای،
نباد ِ
(همانِ .)21 ،
ِ
گان محساب میشاد .این تصاصیات را ب تابی میتاان در پووه های کواربردی 1مشواهده

کرد (برای آگاهی بیشتر بنگرید ب  :عرادمن و همکاران.3)911-71 ،2171 ،2
اکثر پروژههای ابزاری 4گان ای از استعاره ُپلسازی محسواب مویشواند(همان)؛ زیورا در
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

) تاس جالی
 .3در این مجماع  ،مقال بسیار مهمی با عناان گان شناسی میانرشتگی (
تامپسان کالین انجاز گرعت اس ک میتااند راهنمای تابی برای تبیین تمایزهای گان های مختلف میانرشتگی باشد .یکوی از
رشتگی ابزاری و کاربردی میباشد.
گان هایی گ در این مجماع میصال مارد تاج قرار گرعت اس  ،میان
ِ

آنها ابزارها و روشها از دیگور رشوت هوای علموی اقتبواس مویشواند (رپکوا.)63 ،7936 ،

واقعی جامع ناظر
معضالت
ب طارکلی ،ابزارگرایی 1دیدگاهی اس برای پیشبرد مساللی ک ب
ِ
ِ
هستند و میانرشتگی را ب عناان یک مسئل تجربی مینگرد (ایوزل . )262 ،7332 ،2بو ایون
گان و از میووانرشووتگی ،میووانرشووتگی بوورونزاد 3نیووز موویگاینوود (کالیوون.)77-71 ،7332 ،

واقعی جهان توارج
میانرشت ای ک ب دنبال مأماری های اجتماعی و حل معضالت و مسالل
ِ

اس و (همووان؛ هم نووین :ع ورادمن و همکوواران ،4پیشووین) .بنووابراین ،موویتوواان پووروژههووای
میانرشت ای را وو ک زیرمجماعۀ وازگیری قرار میگیرند وو نواعی کاربسو ِ اسوتعارۀ ُپولسوازی
بدانیم .اولین جریان میانرشت ای علاز اجتماعی در اوایل جنوگ جهوانی اول و دهوۀ  7391را
باید نمان ای از این ناع دانس (کالیون ،هموان) .آنهوا روشهوای ّ
کموی را از علواز تجربوی
اقتباس میکردند و در حل معضالت اجتماعی ب کار میبردند (همان) .تنهوا مشوکلی کو در
شدن جایگاهی ثاب بورای رشوت هوا
این گان وجاد دارد این اس ک
ِ
رویکرد اعراطی در قالل ِ
دیگر امری پایرعت شده نیس و نمیتاان ایون میوزان از ثبوات و پایوداری و اسوتقالل را بورای

رشت ها در نظر گرع (براون و همکاران .)21 ،2111 ،5در دیدگاههای پایرعتو تور ،رشوت هوا
ترکیبی از رشت های مختلف هستند ک مشخص کردن قسم هایی از رشت ک مخوتص هموان
باشد ب راحتی ّ
میسر نیس (همان) .آن ک برای پووه میانرشت ای در اینجا اهمیو دارد
این اس ک پووهشگر باید تصمیم بگیرد ک آیا میتااهد در پووه تاد ب جایگاه رشت هوا
ِ
با یکدیگر ب مثابۀ پای های یک ُپل ،ثاب بنگورد و یوا اینکو قورار اسو رویکوردی انتقوادی و
صوارت دوز ،ناچوار
اصالحی نسب ب ساتتار رشت ها و مبانی معرعتی آنها داشت باشد؟ در
ِ

ب کاربس ِ استعارۀ بازسازی تااهد باد.
استعاره «بازسازی» ،برتال استعارۀ پلسازی ک اجزاء رشت ها را تغییر نمویداد ،بو تغییور
اجزاء رشت های درگیر در پووه میانرشت ای مبادرت میکند (کالین .)77 ،7332 ،این استعاره
نسب ب ساتتار عمامی دان و هم نین نسب ب ماقعی رشت هوای بازسوازیشوده رویکورد
انتقادی دارد (کالین .)77 ،7332 ،عمینیسم تاانست اس نمان ای از بازسوازی را تحقوق بخشود
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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(همان)؛ زیرا از مرزهای (رشت ای) عبار کرده و چشومانودازهای جدیودی را ایجواد کورده اسو

(پترسن .)221 ،7339 ،1جنب دوز در علاز اجتماعی ک نزدیک جنگ جهانی دوز رخ داد نیوز
نمان ای از بازسازی قلمداد میشاد .پیشرع هایی ک در منطق ،علسی و جامع شناسی علوم رخ
داد ،شرای را برای ایجاد یک جامع شناسی تلییقی ب وجاد آورد .ظهار میهامی جامعو شناسوی
رعتاری در برنام ها و واحدهای درسی و هم نوین میواهیمی چوان ناحیو  ،اطالعوات ،ارتبواز،
تصمیمگیری ،نق و ماقعی حاکی از چنین تلییق جدیدی اس (کالین ،پیشین).
رویکورد
انتقادی جدیای را بو
مطالعات میانرشت ای ،نگاههای
نگاه مبتنی بر بازسازی ب
ِ
ِ
ِ
دان در بر دارد و عمدتا نیز ب ایجاد چشماندازهای جدیدی منجر میشاد؛ اما در نگاه مبتنی
بر ُپلسازی ،رشت ها و دان های ماجاد ساتتار تاد را حیظ مویکننود و قورار نیسو انتقواد
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جدیای ب ساتتار آنها وجاد داشت باشد .همین امر نیز ماجِ میشاد پووه میانرشت ای
ِ
رشتگی مبتنی بر استعارۀ پلسازی
مبتنی بر استعارۀ بازسازی بسیار پی یدهتر و سخ تر از میان
ِ
ُ
باشد .ب نظر میرسد ک تلییق مباحث نیز در این گان بسیار عمیوقتور از اسوتعاره پولسوازی
دوی این گان ها ،نسب ب میانرشتگی ک مبتنی بر استعاره مجمعالجزایر اس
باشد .البتۀ هر ِ

بسیار پی روتر هستند .در گانۀ ماکار ،هی گاه ارتباز رشت ها با یکدیگر ،مشوابهی ارتبواطی

ک در استعاره پلسازی و بازسازی دیدیم برقرار نمیگردد.
استعارۀ «مجمعالجزایر» ،رشت های علمی را هم ان جزیرههوای جودا اعتوادهای در نظور
میگیرد ک در عین این جدا اعتادگی بر یکدیگر تأثیرگاارند .برتال ِ دو اسوتعارۀ ُپولسوازی و
بازسازی ک تعامل و مشارک ِ رشت ها با یکدیگر میروض گرعت میشود و عقو در میوز ِان ایون
ِ
تعامل و سطحی ک مشارک صارت میگرع بحوث مویشود ،در اسوتعارۀ مجموعالجزایور،
رشت ها مستقل در نظر گرعت میشاند .البت این استقالل نمویتاانود بو شوکل مطلوق باشود و
رشت ها گاها از ارتباز و تعامل با یکدیگر ناگزیر تااهند باد .مجماع این ارتباطات را میتاان
در قالِ استعارۀ مجمعالجزایر ّ
مجسم کرد.
عایدۀ استیاده از چنین استعارهای آن اس ک تاصیف مویکنود کو چطوار در بسویاری از
میان گسوترهای از جنبو هوای عیزیکوی و
مؤسس ها ،ععالی های میانرشت ای ب شکل اجباری ِ
رواب اجتماعی رخ میدهد (کالین ،پیشین .)73 ،ب عناان مثال ،مطالعات قامی و جنسوی ،
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

درون یک دانشگاه قرار دارند ممکون اسو
مطالعات زیس محیطی و مطالعات ناشناایان ک
ِ

ب شکل کامال عینی درگیر مطالعات میانرشت ای شاند ،اما کمترین ارتباطی میان آنهوا وجواد
ندارد (همان) .در دانشکدهها نیز معما چنین تعامالتی محتمل ب نظر میرسد .ب عناان مثال،
معما در دانشکدههای الهیات ،باوجادیک رشت هایی از قبیل تاریخ اسوالز ،عقو و حقواق،
مطالعات قرآنی ،کامال مستقل از یکودیگر محسواب مویشواندّ ،اموا
ادیان و عرعان ،علسی  ،و
ِ
همکاری ایون رشوت هوا بوا یکودیگر هسوتیم .بورای نمانو ،
شاهد
عمال در بسیاری از حازهها
ِ
ِ
مطالعات قرآنوی ،علسوی  ،تواریخ ،عرعوان ،و حتوی ادبیوات
ماضاعی چان «وحی» ب تعامل
ِ
ِ
انجامیده اس « .تجاید» پای دان هایی چان آواشناسوی ،معناشناسوی ،تواریخ و مطالعوات
ارتباطات مجمعالجزایری میانرشت ها
قرآنی را ب میان کشیده اس  .نمان های بسیاری از این
ِ

درون یک دانشگاه رصد کرد.
را میتاان ِ
ُ
درمجماع باید گی ک هر س استعاره پلسازی ،بازسازی ،و مجمعالجزایر ،میتاانند بو

پووهشگر کمک کنند تا مشخص کند در چ سطحی قرار اس رشت هوای موارد نظورش را در
کشی رشت ها از یکدیگر کامال ابزاری و ب منظار حل معضالت
تعامل با یکدیگر قرار دهد .بهره ِ
ِ
حد وازگیری باقی بماند؛ یا اینک مویتااهود
در
اس
ار
ر
ق
و
اس
اجتماع
واقعی
مشکالت
و
ِ
ِ
ِ
تعامل رشت ها ب حدی باشد ک ب اصالح ساتتارها و مبانی معرعتی آنها نیز منجر شاد .حتوی
ّ ِ
ممکن اس غیر از این دو مارد مدنظر او باشد و استقالل رشت ها کامال حیظ شده و عقو در
عمل و در مااضعی ک غیرقابلاجتناب اس  ،رشت ها ب ماضاعات مشترکی بپردازنود .بو هور
روی ،باید پووهشگر ماضع تاد را در این ارتباز مشخص کرده و آگاهان ب عمل میانرشت ای
مبادرت نماید.
میان رشتههای مختلف
 .3-4نحوۀ برقراری دیالوگ و گفتوگو
ِ

سامین کاربردی ک برای استعارههای مرتب با میانرشتگی میتاان در نظر گرع جایی اسو

میوان رشوت هوا کموک قابولتواجهی نماینود.
ک میتاانند ب نحاۀ برقراری دیالاگ و گی وگا ِ
«تلییق »1رشت ها با یکدیگر ،در زمرۀ مهمترین مراحل عرایند میانرشتگی محساب میشاد .از
ِ
میهواز
تواان
موی
سهال
ب
استعاره
این
با
تلییق میتاان با استعارۀ دیالاگ و گی وگا یاد کرد.
ِ
انتزاعی «تلییق رشت ها» را عینیسازی و ّ
مجسم کرد .استعارۀ دوزبانگی ،یکی از استعارههوای
ِ
ِ
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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مهمی اس ک در این زمین ماردتاج میانرشت پووهان قرار گرعت اس  .در این قسوم تنهوا
ب همین استعاره تااهیم پردات :
استعارۀ «دوزبانگی» ،رشت ها را ب مثابۀ زبانهای تارجی مینگرد (رپکا )29 ،2172 ،و
میان ارتباز رشت ها با یکدیگر و زبانهای مختلف با یکدیگر تنواظر برقورار مویکنود .بو نظور
ِ

میوان
میرسد ک این استعاره بهترین الگا بورای تعیوین کیییو ِ برقوراری دیوالاگ و گیو وگا ِ
بوادن عوردی کو بو دو زبوان
رشت های مختلف محساب شاد؛ گرچ این استعاره ب دلیل نادر
ِ
ِ
تسل کامل داشت باشد ،ب ندرت اتیاق میاعتد ،اما زبانهای پیجین و کریال (برای آگواهی از
نق

این دو زبان در میانرشت ای نک :درزی و پاکت ی )69-62 :7939 ،را میتاان گانو ای

از ارتباز میانرشت ای ب حساب آورد (کالیون .)221 ،7332 ،در زبانهوای پیجوین و کریوال
شاهد تلییق دو یا چند زبان با یکدیگر هستیم؛ تلییقی ک معما در زبانهای پیجین،
ب تابی
ِ
ناپایدارتر ،و در زبانهای کریال ،پایدارتر اس  .اینشکل از دوزبانگی میتااند الگای تابی
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میان رشت های علمی شاد.
برای دس یابی ب تلییقی پایدار ِ
نااحی مرزی ُرخ مویدهنود .بنوابراین در مورز
تاضی آنک زبانهای پیجین و کریال عمدتا در
ِ

علمی پیجینشده و یا کریالشده روب رو باشیم .یعنوی رشوت هوایی
رشت ها نیز میتاانیم با زبانهای ِ
ک در آنها با تلییقی از اصطالحات رشت های درون و بیرون مرز مااج هستیم .این زبانهوا ،مودل
تابی هستند ک عمال در آنها تلییق اتیاق اعتاده و میتااننود الگوایی بورای ّ
تسوری ایون تلییوق بو
مطالعات قرآنوی را بو عنواان رشوتۀ مبود در نظور
نااحی دیگر رشت باشیم .ب عناان مثال ،اگر رشتۀ
ِ
ِ

گیری با رشتۀ حقاق حرک نماییم ،رشت ای مثول عقو  ،در مورز و
بگیریم و بخااهیم ب سم ِ ارتباز ِ
واس این دو رشت ب حساب میآید .در این ارتباز ،در رشتۀ عق با اصطالحاتی روب رو هسوتیم کو
ّ
مطالعات قرآنی کاربرد دارند و هم در علم حقاق .اصطالحاتی چان « ِلعان»« ،حد قوا »،
هم در
ِ
علوم عقو در دورۀ معاصور
«عقد ضمان جریره» ،و ...در زمرۀ این اصطالحات محساب میشواندِ .
وقتی ب این اصطالحات میرسد با تلییقی از مباحث قرآنی و حقواقی بو تبیوین آنهوا مویپوردازد.

مطالعات قرآنی و حقواق در
میان
ِ
آشکار اس ک علم عق را میتاان واسطی برای برقراری گی وگا ِ

میوان رشوت هوا بهوره
اری تلییوق و گیو وگا ِ
نظر گرع  .در اینجا از استعارۀ دوزبانگی ب منظار برقر ِ

بردهایم .شاید بتاان دان عق را در بسویاری از مااضوعاش ،دانو پیجوینشوده و یوا کریوال شوده
ِ
ب حساب آورد ک با زبان قرآنی حقاقی ،همزمان سخن میگاید.

هم نین این استعاره متضومن آن اسو کو دیالکتیوک ،بو لحاظ روشوی ،زیربنوای کوار
ّ
متضومن شویا سوازی 1و برطور سوازی
میانرشت ای اس ؛ همانند دیالتیک ،عرایند تلییقی
تمایزهاس ( 2پیشین) .نیکیتینا )923-621 ،2111( 3در پووه مستقلی ک در این ارتبواز
ِ
مطالعات میانرشت ای با استیاده از منطق گی وگایی
شناتتی
انجاز داده اس ب تبیین عرایند
ِ
ِ
مطالعوات
باتتین پرداتت اس  .ب نظر مویرسود کو اسوتعارۀ «زبوان« و «گیو وگا» بورای
ِ
ارتباز میانرشت ای باشد و ب وسیلۀ آن
میانرشت ای یکی از بهترین استعارهها در تاجی ِ کییی
ِ
تلییق میانرشوت ای ارالو کورد .اسوتعارۀ دوزبوانگی و گیو وگا بوا
بتاان تبیین تابی از عرایند ِ
مدل تابی برای پووهشگران ایجاد نماید.
الگاهای متناعی ک دارد میتااند ِ

 .4-4استخراج مسائل میانرشتهای و برنامه تحقیقاتی

مطالعوات
چهارمین و آتورین کواربردی کو بورای اسوتعارههوای مورتب بوا میوانرشوتگی در
ِ
میانرشت ای میتاان در نظر گرع عبارت اس از یاریرسواندن بو پووهشوگر در اسوتخراج
تحقیقاتی معیار.
مسالل میانرشت ای و برنام
ِ
ّ
استعارۀ «نگاش » ،4شاتصترین استعاره برای تحقق این هود محسواب مویشواد .از
طریق این استعاره میتاان برنامو تحقیقواتی و اعوقهوای پوی روی میوانرشوتگی را ترسویم و
میان رشت های مختلف را شناسایی و استخراج کورد .ایون
هم نین مسالل مارد نظر و
ِ
مشترک ِ
میان رشت های علمی و مناطق جغراعیایی اس  .همانطار کو
استعاره بر مبنای ایجاد شباه
ِ
مناطق جغراعیایی ،برای مدیری بهتور و شناسوایی نقوایص و کاسوتیهایشوان ،نقشو بورداری

پووهشوی
میشاند ،در رشت های علمی نیز از طریق نگاش میتاان تحقیقات و برنامو هوای
ِ
پی رو را شناسایی کرد و هم نین مسالل مشترک را استخراج کرد.
استعاره «نگاش » دارای دو معنای متیاوت و البت مرتب می باشد :معنای اول عبارت

اس از « ترسیم نقشۀ مطالعات میانرشت ای»(5کالین .) 7333 ،در ایون معنوا ،نگاشو

ترسیم تحقیقات و برنام های پووهشوی ای اسو کو در حوال اجراسو و اینکو
دنبال
ب
ِ
ِ

جامعۀ علمی چ واکنشی در برابر این اتیاقات و رخ دادها باید داشت باشد؟ (هموان.)3 ،

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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عایدۀ این برداش از استعارۀ نگاش آن اس ک عرص های جدید میانرشت ای را آشکار
میان رشت ها را مشخص میکند (کالین .)9 ،7332 ،کالین در
میکند و
میزان مرزگریزی ِ
ِ
پووهشی مس تقل ب ترسیم برنام های تحقیقاتی و پی روی آ کادمیای آمریکا پرداتت اس
(نک .)7333 :پووه او میتااند مدل تابی برای کاربس ِ این استعاره برای آ کادمیای
ایران و استخراج مهم ترین برنام های میوانرشوت ای پوی رو باشود .هم نوین ،بو شوکل
مطالعات میانرشت ای قرآن کریم در حازههای مختلف مویتاانود
ترسیم نقش
تاص تر،
ِ
ِ
دیدگاهی جامع تر در برابر پووه گران قرار تااهد داد و عهمی مشترک از آن و در حوال
رخداد اس برای آن ها ب وجاد تااهد آورد.
اما معنای دومی ک برای نگاشو موارد نظور اسو و البتو تیلوی بیشوتر در عراینود تلییوق
تأثیرگاار اس این اس ک مسئل ب اجزای تشکیلدهندهاش تجزی شاد و بررسی شاد کو ایون
اجزاء در ارتباز با یکدیگر چ رعتاری از تاد نشان میدهند؟ (رپکا .)29 ،2172 ،نگاشو در
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این معنای دوز ،یک راهبرد مهم برای تجزی و تحلیل مسالل میباشد .ب عناان مثال ،در ارتباز بوا
نیازمند آن اس ک پووهشگر بصیرتهوایی را از چنود
آلادگی محی زیس  ،نگاش آن
مسئلۀ
ِ
ِ
رشتۀ علمی جس وجا و پووه کند تا عل های آن را تاضوی دهود (هموان) .نگاشو ِ یوک
مسئل با تاج ب آن ک محار قرار میگیرد متیاوت میشاد .بو عنواان مثوال ،نواع نگاشو در
ادبیات براساس محاری هر کداز از تااننده ،نایسنده ،اجزای متن و  ...متیواوت تااهود شود.
البت آن ک بیشتر بر نگاش تأثیرگاار اس  ،ردیابی ارتباز یک رشت با رشت ای دیگر اس .
وقتی ادبیات را با علسی در نظر میگیریم ،این ماارد مد نظر قرار مویگیورد :پدیدارشناسوی

انتقادی ،1هرمناتیوک ،ساتتارشوکنی ،2ناکوارکردگرایی ،3نقود اتالقوی4؛ اموا اگور ادبیوات و
ّ
انسانشناسی را مد نظر قرار دهیم ،نگاش ب این صارت اس  :سواتتارگرایی ،قوازنگواری،5
7
6
متعودد دیگور نوک:
نقد اسطاره( 1برای نمان هوای
تاصیف پرمای  ،مطالعات عرهنگ عام و ِ
ِ
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

تنظویم
براون و همکاران .)22 ،2111 ،در مطالعات میانرشت ای ،نگاش در این معنوا بورای
ِ
میان رشتۀ مبد و دیگر رشت های علمی بسیار ضروری اسو .
چارچابی کاربردی برای ارتباز ِ
مطالعات قرآنی و دیگر رشت ها را دریاع .
مشترک
از این طریق ب تابی میتاان عالیق
ِ
ِ

نگاش هم نین ب پووهشگر کمک میکند بتااند ب سوهال اجوزاء و تبارهوای مختلوف یوک

ماضاع را شناسایی نماید .برای این کار تنها زز اس مسئل ای ک میتااهید ب حول آن بپردازیود
میان دو رشتۀ مارد نظرتان قرار داده و ب استخراج ضلعهای مارد نظر کو در هور دو رشوت وجواد
را ِ
ِ
دارند بپردازید .ب عناان مثال ،وقتی میتااهید ب ارزیابی میهواز «زن» در قورآن بپردازیود ،بهتورین
کار ،نگاش ِ میاهیم مرتب با ایندو اس  .شکل شومارۀ ( )2نشواندهنده میواهیمی اسو کو در
ارتباز با «زن» در قرآن کریم میتاانند مارد نظر باشند .این نگاش ب پووهشگر کمک تااهد کرد
تا بتااند کلیدیترین میاهیم و عرعیترین آنها را نیز شناسایی نماید.
ِ
اساس نگاشتی ک در شکل شماره ( )2صارت گرعت اس  ،برتوی میواهیم مورتب بوا
بر
ِ
«زن» در قرآن عبارتاند از :حکمرانی ،2جایگواه اجتمواعی ،3مودیری  ،قضواوت ،شوهادت،
ارث ،مجازات ،و . ...در ارتباز با هر یک از ماضاعات پی گیت میتاان دادههای تابی را از
ّ
متن قرآن کریم یاع ّ .اما هر یک از این ماضاعات ب رشت یا رشت هوای مختلیوی تعلوق دارد.
همین امر نیز ماجِ میشاد ک ادراک و پوووه موا پیراموان مقالوۀ زن در قورآن کوریم ،بو
غالوِ
پووهشی بووجاه و نیازمند مطالع ای میانرشوت ای تبودیل شواد .نگواهی اجموالی بو
ِ
پووه هایی ک تاکنان در این ارتباز صارت گرعت اس حواکی از آن اسو کو تواجهی بو
جهات این مقالو
وجاه مختلف زن در قرآن کریم صارت نپایرعت اس و عماما ب وجهی از
ِ
ِ

تاج داشت اند (برای آگاهی از برتی از این آثار نک :جاادی آملی7922 ،؛ مطهری 7921 ،و
7927؛ لیال احمد2172 ،؛ السباعی2171 ،؛ تندق آبادی7936 ،؛ آمن ودود7333 ،؛ اسماء
ابعواد
تواانیم
طریق استخراج این وجاه و اضالع با سهال ِ بیشوتری موی
ِ
ِ
بار س .)2112 ،از ِ
ِ
مساللی ک با آنها در پووه میانرشت ای سروکار داریم را متاج شایم .نگاشو ِ میواهیم و

مسالل میانرشت ای ،مسیر پووه را مدیری و هدای میکند.
ِ

انی ملکۀ سبأ میباشد.
 .2شاتصترین نمان آن داستان حکمر ِ
 .3در قرآن کرارا ب بحث جایگاه اجتماعی زنان در ماضواعات مختلوف از قبیول تانو داری ،همسورداری ،عرزنودداری ،روابو
دوستی ،و  ...پرداتت شده اس .
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باید تاج داش ک نگاش ِ مسالل و ماضاعات پیرامان یوک دغدغوۀ مشوخص مویتاانود
نخس  ،ب تابی تاجی کنندۀ اتخاب رویکردی میانرشت ای برای حل آن ماضاع باشد؛ دوز ،ما را
قادر میسازد بتاانیم رشت های مرتب با مسئل میانرشت ایمان را استخراج نمواییم .ضومن اینکو
تااهیم تاانس ارتباز هر یک از ماضاعات ،و ب تبع آن رشت های مرتب با یکدیگر را شناسوایی
نماییم .واض اس ک در شکل شمارۀ ( ،)2هر یک از اضالع آن ب رشت و یا رشت های تاصوی
ِ
اجتماعی زن» متناظر اس با رشوت علواز اجتمواعی« .حکمرانوی و
تعلق پیدا میکند« :جایگاه
ِ
مدیری زنان» پای علامی چان علاز سیاسی ،مدیری  ،و علاز اجتماعی را بو پوی مویکشود.
پووه پیرامان «هاش زنان» ما را بوا علواز شوناتتی مااجو تااهود کورد .بحوث «قضواوت و
شهادت» مراجع ب علامی چان حقاق ،علاز اجتماعی ،و روانشناسی را ضروری میسازد .بو
ارتباطات هور یوک از
علاز متناظر با بقیۀ ضلعها را نیز شناسایی کرد .کشف
ِ
همین شکل میتاان ِ

این اضالع با یکدیگر ،ما را با مجماعۀ پی یدهای روبرو میکند ک نشان میدهد بررسوی مقالوۀ
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«زن» در قرآن کریم میتااند از جهات مختلیی مارد تاج قرار بگیرد و هر یوک از وجواه آن نیوز
ب شکل میانرشت ای قابل بررسی و ارزیابی اس  .بنابراین ب نظر میرسود کو اسوتعارۀ نگاشو
استعارهای بسیار کارآمد در یک پووه میانرشت ای باده ،دس یابی ب تلییق را بسیار سوادهتور و
مبتنی بر یک برنام پووهشی میگرداند.
جایگاه اجتماعی

هاش

مجازات و تنبی

حکمرانی و مدیری

قضاوت و شهادت

ارث و دی

شکل شمارۀ ( .)2نگاشت مفاهیم مرتبط با «زن» در قرآن کریم

نتایج

نتایجی ک از این مقال حاصل شد ب قرار زیر اس :
کارکرد زیباییشناسان شان در ادبیات ،کاربردی معرعو شناسوان در
 )7استعارهها عالوه بر
ِ

علم نیز دارند و میتاانند بسیاری از ابهامات و پی یدگیها علم را برطر نمواده و بو کشوف
دستاوردهای برجستۀ علمی منجر شاند؛
مطالعات تکرشت ای اسو
مطالعات میانرشت ای بسیار بیشتر از
 )2پی یدگی و ابهاز در
ِ
ِ

و همین امر نیز ضرورت تاج ب استعاره در مطالعات میانرشت ای را مضاعف میسازد؛

 2 )9استعارۀ اصلی ک میتاانند در مراحل مختلوف میوانرشوتگی بو کوار گرعتو شواند
عبارتاند از :مرزگاریُ ،پلسازی ،بازسازی ،مجمعالجزایر ،دوزبانگی ،و نگاش ؛
ّ
 )6مهمترین کاربس ِ استعارۀ مرزگاری در تبیین معنای عموامی و کلوی از میوانرشوتگی
ابهاز زیادی برتاردار اس ک در نظر گرعتن ویوگیهای
میباشد .رشت  ،و مرزهای رشتگی از ِ
ِ
ّ
مرزهای قامیوملی برای آنها میتااند هرچ بیشتر ابهاز آن را برطر نماید؛
 )1س استعارۀ ُپلسازی ،بازسازی ،و مجمعالجزایر ،میتاانند ب پووهشگر کمک نماینود
تا بتااند هرچ واض تر ب تعیین کییی تعامل رشت ها با یکدیگر بپوردازد؛ اینکو رشوت هوا در
تعامل با یکدیگر ،ثاب در نظر گرعت میشاند و یا اینک نگاهی انتقوادی بو اجوزاء و سواتتار
رشت ها نیز در نظر گرعت میشاد؟
 .2ب وسیلۀ استعارۀ دوزبانگی میتاان تبین دقیقتر و واض تری از کییی برقراری دیوالاگ
مختلوف تشوبی
میانرشت های مختلف ارال داد .در اینگان  ،رشت ها بو زبانهوای
ِ
و گی وگا ِ
شدند ک یک عرد در آن واحد میتااهد ب آنها تسل پیدا کند .زبانهوای پیجوین و کریوال،
مدلهای تابی برای تعیین کییی این تعامل و گی وگا محساب میشاند؛
 .1استعارۀ نگاش نیز بهترین راهکوار را بورای اسوتخراج مسوالل میوانرشوت ای و برنامو
ِ
ِ
روی میانرشت پووه قرار میدهد .از طریوق ایون اسوتعاره مویتواان بوا سوهال
تحقیقاتی پی
ِ

بیشتری ،وجاه و تبارهای مختلف مسئل را شناسایی کرد و پیرو آن ،رشت هوای دتیول در حول

میان این وجاه و تبارهای مختلف
مسئل را پیدا کرد .هم نین میتاان گان های
ِ
مختلف ارتباز ِ

را شناسایی و ارزیابی کرد.
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