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فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،1-23 ،)4(11 ،پیاپی  ،44پاییز 1231
درزی ،قاسم ( .)8931تاریخ انگاره میانرشتگی؛ گذار از نگاه آرمانگرایانه و مبتنی بر «تلفیق دانش» به رویکرد عملگرایانه و مبتنی
بر «حل مسئله» .مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی.8-93 ،)4(88 ،
شاپا3001-4448 :

 نویسندگان  /دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز

آزاد است.

)

تاریخ انگاره میانرشتگی؛
گذار از نگاه آرمانگرایانه و مبتنیبر «تلفیق دانش» به رویکرد
عملگرایانه و مبتنیبر «حل مسئله»
قاسم درزی

1

دریافت8931/42/42 :؛ پذیرش8931/40/42 :

چکیده

تاریخ انگاره ،در زمرۀ روش های جدیدی است که با رویکردی تاریخی ،یک مفهوم و انگارۀ مشخص را
ات مؤلفههای در آن را شناسهایی میکنهد و درنهایهت نیهز توسهته ،ت،هییق ،یها
بررسی و مهمترین تغییر ِ
تغییرات اساسیای که در طول تاریخ برای آن مفهوم ایجاد شده است را نشان میدهد .نگاهی تهاریخی
به مهمترین تتریفها در مورد میانرشتگی و گونههای مختلف آن نشان میدهد که میانرشتگی ،ابتهدا
بیشتر مفهومی آرمانی و مربوط به دستیابی به «علم واحهد» بهوده اسهت .در دوره مهدرن نیهز نخسهتین
تتریفها از میانرشتگی در راستای دستیابی به علم واحد هستند ،اما این ایده بهسرعت کنهار گذاشهته
شده و «تلفیق دانش» ،بهعنوان اصلیترین متیار ،مطهر شهد و ازآنپه ،،کمکهم رویکهرد ابهزاری بهه
میان صاحبنظران شکل گرفهت .کلگرایهان ،مهمتهرین منتقهدان رویکهرد تلفیقهی بهه
میانرشتهای در ِ
میانرشهتهای بودنههد و انتزاعهی بههودن بحثهههای مهرتبا بهها «تلفیههق دانهش» را اصههلیترین آسههیب آن
م
میدانستند .نگاه ان،مامی و مسئلهمحور ،در این رویکهرد کهام مشههود اسهت و برهمیناسهاس نیهز
محوریهت
تتریفهای مرتبا با میانرشتگی تبیهین میشهوند .همننهین ،در قهرن بیسهتویکم شهاهد
ِ
م
رویکرد کاربردی و توجه جدی به فرارشتهای هستیم .مفهومسازی «فرارشتهای» کهام براسهاس میهز ِان
ِ
بودن مسائل موردنظر است .در گونۀ نخست فرارشهتهای بها «عبهور از مرزههای
بومی
و
بودن
کاربردی
ِ
دانش» و در گونه دوم ،با «عبور از حوزه دانشی» روبهرو خواهیم بود؛ بنهابراین ،نگهاه تهاریخی بهه ایهن
انگاره ،دو گذ ِار اساسی را به ما نشان میدهد )8 :گذار از نگاه آرمانگرایانه و مبتنیبر رخنههای مترفتی
به نگاه عملگرایانه و مبتنیبر حل مسئله؛  )3گذار از میانرشتهای به فرارشتهای.
کلیدواژهها :تاریخ انگاره ،علم واحد ،میانرشتگی ،فرارشتگی ،رخنههای مترفتی ،حل مسئله ،تلفیق دانش
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 .1استادیار علوم قرآن و حدیث ،پژوهشکده اعجاز قرآن ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران


 .1مقدمه
1

علم یگانه و یکپارچه ،
مطالتات میانرشتهای را میتوان در دوران پیشامدرن ریشهیابی کردِ .

مهمترین نظریه ای است که در اندیشه دانشمندانی همنون اف طون و ارسطو در این مهورد
قابلمشاهده است .این نظریه ،با وجود تفاوتهای فراوانش با رویکرد دایرةالمتهارفی (کهه
در نگاه مدرن با اصط

چندرشتهای شناخته میشود) ،شباهتهای چشهمگیری بهه ایهن

رویکرد دارد .نگاه انتزاعی ،آرمانگرایانه ،و مبتنیبر «علم یگانه» ،مهمترین مؤلفه رویکهرد
دایرة المتارفی به دانش در دورۀ پیشامدرن بود .ارزیهابی تتریفههای میانرشهتگی در دوره
مدرن نشان میدهد ،در قرن بیستم نیز چنین نگاهی به میانرشتگی قابلمشاهده است ،امها
هرچه به قرن بیستویکم و روزگار متاصر نزدیکتر میشویم ،نگاه مسئلهمحور و کاربردی
به میانرشتهای اولویت پیدا میکند؛ نگاهی تاریخی به مهمترین تتریفهای نظریههپرداز ِان
این حوزه میتواند بهخوبی این گذار را بهنمایش بگذارد .این مقالهه در پهی نمهایش همهین
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تحول رویکرد در رویارویی با میانرشتهای است .شاید نگهاهی بهه پیشهینۀ ایهن بحهث در
داخل و خارج از ایران بتواند تمایز این پژوهش با مطالتات پیشین را بهتر نشان دهد.
ک ین ،یکی از مهمترین آثار مربوط به مفهومشناسی میانرشهتگی و گونهشناسهی آن را
نوشته شده است (نک :ک ین .)3082 ،در ایران نیز نوشتههای فراوانی با بومیسهازی ایهن
گونهشناسی در حوزهههای مختلهف ،آن را بررسهی کردهانهد (تهوفیقی و جهاودانی8912 ،؛
خورسندی طاسکوه8912 ،؛ درزی ،قراملکی ،و پهلوان ،)8933 ،اما در ایهن نوشهتهها بهه
تحوالت تاریخی ،به ویژه تاریخ انگاره این مفهوم ،توجه نشده اسهت .بحرانهی ( )8933بهر
جنبه های حل مسئله در دوران متاصر تأکید داشته و از این جهت افق خهوبی را پهیشروی
همکاریهای میانرشتهای مفروض دانسهته اسهت .متتمهدی و همکهاران ( )8932ته ش
کردهاند نگاهی گونهشناختی و همننین ،تاریخی به طبقهبندیهای مرتبا بها میانرشهتگی
داشههته باشههند .مقایسههۀ طبقهبنههدیهای گونههاگون و بیههان تفاوتههها و شههباهتهای آنههها،
اساسیترین هدفی است که در این مقاله ِپی گرفته شده است .نویسندگان این مقاله نیز بهر

این نظرند که میانرشتگی در دوره متاصر ،بسیار عملگرایانهتر از گذشته است ،امها ههد

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

اصلی از انجام این پژوهش ،نمایش جزئیات این فرضیه نبوده است .در مقابل ،در پی ایهن
هستیم که با نگاهی به مهمترین نظریههای موجود در این حوزه و با رویکهردی متفهاوت بها
آننه پیشازاین اتفاق افتاده است ،این گذار مفهومی در تتریفها و رویکردهای مرتبا بها
میانرشتگی را بهنمایش بگذاریم.
تحول مفهومی یادشده ،به دو شکل عام و خاص نشان داده خواهد شد .تحول عمهومی ،نها ر
طیف سهگانه و حرکت از چندرشتهای بهه فرارشهتهای رخ داده اسهت .در
به تحولی است که در این ِ

این طیف ،گذار از نگاه انتزاعی به ان،مامی ،بهطور کامل قابلمشاهده است ،زیرا چندرشتهای کهه
م
با رویکرد دایرةالمتارفی نیز همخوانی دارد ،با نگاه مبتنیبر دستیابی به «علم یگانه» که نگهاه کهام
انتزاعهی و آرمانگرایانهههای داشههت ،همخههوانی دارد ،امهها هرچههه بههه نگهرش فرارشههتهای نزدیههکتر

میشویم ،رویکرد واقعگرایانه و مبتنیبر حل مسئله ،برجستهتر و محسوستر میشود.1

اما تحول مفههومی ،به شهکل خهاص ،را در ارتبهاط بها نگهاه تهاریخی بهه یکهی از ایهن
اصط حات سهگانه ،یتنهی «میانرشهتهای» و بررسهی تحهوالت تهاریخی رخداده در آن از
اواسا قرن بیستم تا قرن بیستویکم بهپیش خواهیم برد .نگاهی گذرا بهه تحهوالت رخداده
در این دوره نیز ما را با سه مرحلۀ متفاوت روبههرو خواههد کهرد؛ سهه مرحلههای کهه ابتهدا
مبتنیبر تلفیق است و رویکردی انتزاعی در آن غالب است ،اما هرچه بهپیش میرویم ،نگاه
ان،مامی و مسئلهمحور بر آن حاکم خواهد شد.
در ایههن مقالههه طبقهبنههدی سهههوجهی ،چندرشههتگی /میانرشههتگی /فرارشههتگی ،ب هرای
میانرشتگی درنظر گرفته شده است .در برخی منابع تا  4اصط

نیهز بهرای میانرشهتگی
4

5

برشمردهاند که عبارتاند از :درونرشتگی ،2بینرشهتگی ،3میانرشهتگی  ،چندرشهتگی ،

تکثررشتگی ،6فرارشتگی ،7و پسارشتگی( 8نک :خورسندی طاسهکوه،)42-33 ،8912 ،
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 .1در ادامۀ مقاله ،مستندات این ادعا بهتفصیل ارائه خواهد شد.
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تاریخ انگاره میانرشتگی؛
گذار از ...

اما با توجه به جامتیت طبقهبندی سهوجهی ههنسبت به مفاهیم دیگرههه تحهوالت تهاریخی
میانرشتگی را تنها با محوریت این سه مفهوم بررسی خواهیم کرد.
 .1-1چندرشتهای

اتفاقنظر چشمگیری در مورد مفهوم چندرشتهای میان صاحبنظران وجود دارد .اتفهاق بهر
سر این موضوع وجود دارد که رشتهها در چندرشتهای ارتباط قابلتوجهی با یکدیگر ندارنهد

(نک :جانتاش84-81 ،8323/8320 ،1؛ کاکلمن .)8323 ،2،البته نبود ارتباط ،بههمتنای
نبود همکاری نیست ،بلکه بههمتنای نبهود تلفیهق اسهت (ک یهن8330 ،3؛ آ کهادمی ملهی

3001؛ رپکو و زوستاک.)3082 ،5

همکاری در چندرشتهای نیز بهمتنای حداقلی آن وجود دارد .بادن بر این نظر است کهه

ارتباط رشتهها در چندرشتهای ،مانند ارتبهاط مقالههها در مجلهههایی همنهون سهاین 6،و

نینر ،یا ارتباط اط عات در اینترنت است (بادن .)81-84 ،8333 ،7همین ارتباط حداقلی
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موجب شده است که چندرشتهای را بها عنوانههای دیگهری چهون دایرةالمتهارفی( 8بهادن،

84-81 ،8333؛ ک ین )84 ،3082 ،و بافتینهسازی( 9بادن )8333 ،نامگذاری کنند.

بودن چندرشتهای بهاینسبب است که رشتهها با کمترین ارتباط در کنهار
دایرةالمتارفی ِ

هم قرار میگیرند؛ همانگونه کهه در دایرةالمتار هها نیهز ارتبهاط مقالههها بها یکهدیگر در
وضتیت کمینه است ،استق ل مقالهها حفظ شده است ،درحالیکه ارتباط کمینههای میهان
بخشهای مختلف وجود دارد و این ارتباط در قالهب ارجاعههای فرعهی در ههر مقالهه بهه
مقالههای دیگر موجود در همان دایرةالمتار دیده میشود .آشکار اسهت کهه بهههیچروی
این ارتباطات را نمیتوان تلفیق بهشهمار آورد .بافتینهسهازی نیهز نها ر بهه کاربسهت دانهش
ِ
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

موجود در یک حیطۀ علمی بهمنظور بافتینهسازی رشتهای دیگهر اسهت؛ ماننهد بههکارگیری
تاریخ برای آگا ه کردن خوانندگان از یک جنبش خاص در فلسفه ،یا استفاده از فلسفه بهرای
رخداد خاص (بادن.)8333 ،
فراهم کردن زمینۀ مترفتشناختی برای تفسیر یک
ِ

چندرشتگی ،از میان دو مؤلفۀ اصلی میانرشتگی ،یتنی کنار هم قرار گرفتن رشتهها ،و

تلفیق ،تنها یک جزء را دارد؛ یتنی تنها رشتهها در کنار یکدیگر قهرار میگیرنهد و خبهری از

تلفیق نیست؛ ازاینرو این گونه را میانرشتگی ناتمهام 1نیهز نامگهذاری میکننهد (نیوویهل،2

 .)8331در نگاهی دیگر ،چندرشتگی ،مانند ترکیهب اجهزای مختلهف یهک جهورچین بها
یکدیگر درنظر گرفته میشود .در این نگاه با پرسشی روبهرو هستیم که رشتههای مختلف،
عهدهدار پاسخ گویی به آن هستند و هر رشته نیز پاسخ خود را طر کرده و این پاسهخها در
کنار هم قرار میگیرند (التوکا .)881-884 ،3008 ،3در این رویکرد نیز تتامل اندکی برای

ایجاد ارتباط بین این پاسخها میشود.
بههرروی ،با توجه به متنهایی کهه از چندرشهتهای ارائهه شهد ،میتهوانیم پیشهینه چنهین
رویکردی را در دوره پیشامدرن نیز بیابیم .نگاه دایرةالمتارفی به دانش ،از دوره یونان باستان
و از زمان اف طون و ارسطو وجود داشته و در دوره تمدن اس می نیز برجستگان مسلمان و
غیرمسلمان به آن توجه داشتهاند؛ بنابراین ،چندرشتهای هههکه براسهاس نگهاه نظریههپردازان
عنوان کهنترین مفهوم مهرتبا بها
میتوانست متادل نگاه دایرةالمتارفی باشدهه را میتوان به ِ
میانرشتهای درنظر گرفت .البته باید توجهه داشهت کهه قصهد نهداریم چندرشهتهای و نگهاه
دایرةالمتارفی را یکی بپنداریم ،اما نزدیکیهای مؤلفهای بسیاری میان آنها دیده میشود که
چندرشتهای را به رویکرد دایرةالمتارفی بسیار نزدیک و شبیه میکند.
م
میان رشته ای در مورد مؤلفه «همکاری» و «تلفیق» ،کام با چندرشته ای متفهاوت
است و به لحاظ تاریخی نیز تحقق آن به طور کامل ،به دورۀ مدرن و اواسا قرن بیسهتم
مربوط می شود.
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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 .2-2میانرشتهای

نگاه تاریخی به انگاره «میانرشتگی» نشان میدهد ،این مفهوم ،ابتدا متنایی انتزاعی داشته
و هرچه به دوران اخیر نزدیکتر میشویم ،عملگرایانهتر و مبتنیبر کاربرد میشود.
میانرشتهای در متنای مصطلح خود ،از اواسا قرن بیستم بهکار رفته و تاکنون نیز ادامه
داشته است .در دهۀ  8390و  8340این اصط

بیش از آنکه متنهای کهاربردیای داشهته

علم یکپارچه بهوده اسهت .پیامهدهای
باشد ،نا ر به اهدا آرمانی انسان برای دستیابی به ِ

چنین نگرشی را میتوان در اندیشۀ دانشمندان پ ،از این دوره نیز یافت .ژان پیاژه ،1یکی از
مهمترین فیلسوفانی است که چنین تتریفی را ارائه کرده است .او فرارشته را عبارت میداند
از علم جامتی که بتواند علوم دیگر را نیهز ییهل خهود داشهته باشهد (ک یهن.)4 ،3003 ،
صر نظر از این تتریف آرمانگرایانه ،میتوان جانتاش را آغازگر تتریفهای عملگرایانهتر
دانست .او که نگاه سیستمی و سهاختارگرایانهای بهه علهم دارد ،ابتهدا یهک سیسهتم هرمهی
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سلسلهمراتبی ،2چندسطحی ،3و چندهدفی 4را ترسیم میکنهد .ایهن ههرم هههاز پهایینترین

مقطع تا نوک هرمهه دارای چهار سطح است :سطح تجربی ،5سهطح عملگرایانهه ،6سهطح

هنجاری ،7و سهطح ههد  .8او محهور عمهودی ایهن سیسهتم را براسهاس نظریهۀ عمهومی
سیستم ها ،و محور افقی آن را نیز متناسهب بها موضهوعات زیهر درنظهر گرفتهه اسهت :الیهۀ
نخست ،براساس «منطق» ،الیۀ دوم ،براساس «علم عصبشناسی» ،الیهۀ سهوم ،براسهاس
«برنامهریزی» ،و الیۀ چهارم ،براساس «انسانشناسی» .تتریفی که او از طیف چندرشتهای
تا فرارشتهای ارائه میدهد ،بهطور کامل ،مبتنیبر این الیهها و میزان ارتباط و تتامل آنها بها
یکدیگر است (نک :جانتاش.)84-81 ،8323/8320 ،
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

میهان رشهتههای
برایناساس ههاز دیدگاه اوهه میانرشتهای زمانی رخ میدههد کهه ارتبهاط ِ

مختلف بهگونهای مشهود ،دیده شهود .نگهاه چندسهطحی او بهه دانهش ،سهبب میشهود کهه
جهتدهی و هد گذاری ایهن ارتبهاط براسهاس طبقهۀ بهاالتر درنظهر گرفتهه شهود؛ بنهابراین
جانتاش ،دو گونه میانرشتگی را قابلتصور میدانهد :میانرشهتگی هنجهاری ،1کهه از ارتبهاط

سطو تجربی و عملی با سطح سوم ،یتنی سطح هنجاری ،شهکل میگیهرد ،و میانرشهتگی
ِ
هد مدار ،2که از ارتباط سطح سوم ،یتنی سطح هنجاری ،با سطح چههارم شهکل میگیهرد
میان رشهتهها ،نگهاه سلسهلهمراتبی
(جانتاش .)84 ،8323/8320 ،در این تتریف ،در تتامل ِ

موجود بین آنها بهطور کامل درنظر گرفته شده است ،میان دو سهطح همکهاری وجهود دارد،
ِ
جهتدهیها و رویکردها نیز از سطح باالتر انجام میشوند (جانتاش.)81 ،8323/8320 ،
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مفهوم سطح باالتر
شکل شماره ( .)1نحوه تعامل رشتهها در میانرشتهای از نگاه جانتاش :تعامل بهوسیلۀ
ِ
منبع :جانتاش84-81 ،8323/8320 ،

نگاه هرمی و سلسلهمراتبی جانتاش موجهب شهده اسهت کهه انهواع مختلهف میانرشهتهای
ازجمله چندرشتهای ،میانرشتهای ،و فرارشتهای را همسو با یکدیگر درنظر بگیهرد؛ بنهابراین ،تها
هنگامیکه چندرشتهای تحقق نیافته است ،میانرشتهای رخ نمیدههد و بههتبع آن ،تها زمانیکهه
میانرشتهای شکل نگرفته باشد ،فرارشتهای بهدست نخواهد آمد؛ برایناساس ،هنگامیکهه یهک
میانرشته وجهود دارد ،بها مجموعههای از هنجارههای موجهود در رشهتهها و زیررشهتههای ایهن
میانرشته روبهرو هستیم که این هنجارها زیرمجموعۀ یک ک نهنجهار بهوده و بها آن در تتامهل
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

هستند (نک :شیم .)32 ،8314 ،1چنهین نگهاه نظهانمنهد و شهبکهواری بهه دانهش و ارتباطهات
بیناعلومی ههبا وجود نمونهمحور بودن آنهه بههیچروی په ،از جانتهاش پیگیهری نشهد .اگرچهه
برخی از ویژگیهای نظریۀ او ،همنون نگاه سلسلهمراتبی به گونههای میانرشتهای ،و همننین،
ارکان تتریف جانتاش هستندهه په ،از او ِپهی گرفتهه شهده
ضرورت تتامل میان رشتهها ههکه از ِ

است .شاید ضتف زیرساختهای مترفتشناختی نظریۀ جانتهاش (جانتهاش،8323/8320 ،

 )81موجب شده است که نتواند نظریۀ تأثیرگذاری برای دورههای پ ،از خود در پیراستن مفههوم
میانرشتهای باشد .جانتاش بر آن بود که به این مفهوم بهگونهای عملگرایانههتر از پیشهینیان خهود
توجه کند ،اما او نیز نتوانست به ف،ای عملیاتی و کاربردی وارد شود .شهاید همهین نکتهه سهبب
شد که نظریهپردازان پ ،از او نیز ایدهاش را پیگیری نکنند.
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شکل شماره ( .)2نظام چندسطحی دانش از نگاه جانتاش
منبع :جانتاش81-84 ،8323/8320 ،

پ،ازاین ،رویارویی تاریخی با نظریههای گوناگون دربارۀ مفهوم میانرشتگی ،بهترتیب ما
محهور
را با سه گونه رویکرد گوناگون روبهرو میکند )8 :رویکردهایی که «تلفیق» را بههعنوان
ِ
اصلی میانرشتگی درنظر داشتهاند (نک :کاکلمن8323 ،،؛ ک ین 8330 ،و 3082؛ ک ین
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

و نیوویل8332 ،؛ مانزی 3001 ،1؛ رپکو و همکاران3082 ،؛ ماکی و همکهاران)3081 ،2؛
اساس مصداقهای میانرشتهای ،گونهشناسی آن را بررسی میکنهد (نهک:
 )3رویکردی که بر ِ
سالتر و هرن)8334 ،3؛  )9رویکردی که پرسهش و مسهئلۀ پهژوهش را مبنهایی بهرای تحقهق

میانرشتهای درنظر میگیرد (التوکا3008 ،؛ گرا 3081 ،4؛ والدک.)3083 ،5

رویکرد به میانرشتهای برمبنهای «تلفیهق» ،نخسهتین و انتزاعیتهرین رویکهرد بهشهمار
میآید .رویکرد دوم ،که براساس مصداقها پیش رفته است ،عملگرایانهتر بهوده ،قائهل بهه
تفصیل شده ،و رویکرد نظری و همننین رویکرد ابزاری را درنظر داشته است ،اما رویکهرد
سوم ،که متأخرتر از همه این رویکردها است ،در راستای نقهد رویکهرد تلفیقهی و انتزاعهی
بودن آن شکل گرفت و محور اصلی آن ،حل مسئله و پاسخ به پرسشهای مشخص است؛
ِ
بنابراین ،آننه در ادامه میآید ،مبتنیبر همین طبقهبندی سهگانه در مورد میانرشتگی بوده و

به طور کامل ،نمایانگر تحول متنایی در این انگاره و گذار از رویکهرد انتزاعهی بهه رویکهرد
عملگرایانه و ان،مامی است.
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میانرشتهای اسهت کهه در نظریهههای بسهیاری از نظریههپردازان اینگونهه مطالتهات دیهده
میشود .نگاهی تاریخی به مهمترین نمونههای ایهن دیهدگاهها ،فوایهد نظهری چشهمگیری
خواهد داشت و تبیین بهتری از آن را برای ما بهنمایش میگذارد.
کاکلمنز ( )8323تتریف بسیار مختصر و اجمالیای از میانرشتهای ارائهه میکنهد .از
دیدگاه او در میانرشتهای ،قسمتهایی رشتههای موجود ،بهطور کامهل تلفیهق میشهوند و
یک رشته یا یک راهحل بهدست میآید .ک ین ستی کهرده اسهت تتریهف کامهلتر و دارای
جزئیات بیشتری ارائه دهد:

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

میانرشتگی نه یک موضوع است و نه یک پیکره محتوایی .میانرشهتگی ،فراینهدی بهرای
م
دستیابی به ترکیبی تلفیقی 1است؛ فرایندی که غالبا با یک مسئله ،مبحث ،یا موضوع آغاز
می شود .پژوهشگران باید در راستای غلبه بر مسائلی کار کنند کهه ناشهی از تفاوتههای
موجود در زبان و جهانبینی رشتهای است (ک ین.)811 ،8330 ،

بهودن میانرشهتگی اشهاره کهرده
در این تتریف ،ک ین برای نخستینبار به «فراینهدی»
ِ

است .وی در اینجا غلبۀ پژوهشگر بر تفاوتهای زبانشهناختی و هستیشهناختی را و یفهۀ
اصلی میانرشتهپژوه میداند .این تتریف نسبت به تتریفهای پیش از خود بسیار واضحتر
و جامعتر است ،اما هنوز جزئیات بیشتری الزم است تا از حالت اجمالی و انتزاعهی خهود
خارج شده و برای کاربران ،قابلاستفاده باشد .ک ین و نیوویل جزئیات بسیار بیشتری را به
این تتریف افزودهاند:
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میانرشتگی عبارت است از فرایند پاسخ به پرسش ،حل یک مسئله ،یا رویارویی با یهک
موضوع که بسیار گستردهتر یا پینیدهتر از آن است که بتوان با یک رشته یا تخصص به آن
پرداخت( .این فرایند از طریق) استخراج بینشهای رشتهای و تلفیق این بینشها بهوسیله
ایجاد یک ادراک جامعتر انجام میشود (ک ین و نیوویل.)939-934 ،8332 ،

در این تتریف ،نخست« ،پینیدگی» بهعنوان ویژگی تمایزبخش مسهائل و موضهوعات
میانرشتهای از غیر آن مترفی شده است ،دوم اینکه بخشهای مختلف فرایند میانرشهتهای
در تتریف آورده شده است :انتخاب موضوع یا مسئله میانرشهتهای ،اسهتخراج بینشههای
تلفیق بینشها ،و ایجاد ادراک جامع.
رشتهایِ ،

ازآنپ ،،تنها نکتههای توضیحی و تبیینی به تتریفهای پیشین افزوده شدهاند .آ کادمی

ترکیهب عقایهد و روشههای
ملی علوم تأکید کرده است که میانرشتهای درست ،با تلفیق و
ِ

رشتهای همسو است (آ کادمی ملی علوم)32 ،3001 ،؛ بنابراین ،اگر رشتهها تنها در کنهار
یکدیگر قرار بگیرند ،اما عقاید و روشها با یکدیگر تلفیهق و ترکیهب نشهوند ،میانرشهتهای
درستی شکل نگرفته است (آ کادمی ملی علوم .)32 ،3001 ،البته تلفیق موردنظر آ کادمی
ملی علوم ،تلفیقی است که بتواند خروجی یکپارچهای از رشتههای مختلهف را پدیهد آورد
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

(نک :شکل شماره  .)9از این زمان بهبتد ،بههمرور توجهه پژوهشهگران بهه ابتهاد شهناختی

میانرشتگی ،افزایش یافت .مانزی  ،1نخستین پژوهشهگری اسهت کهه بها تمرکهز بهر ابتهاد
شناختی میانرشتگی ،رویارویی متفاوتی به تلفیق داشته است .او در این مورد میگوید:
فهم (یا ادراک) میانرشتهای عبارت است از :رفیت تلفیق دانش و گونهای از تفکهر کهه
از دو یا چند رشته برگرفته شده است و به یک پیشرفت شناختی میانجامد؛ پیشرفتهای
شناختیای مانند توضیح یک پدیده ،حل یک مسئله ،ساخت یک محصول ،یا طر یک
تلفیق دیدگاههای رشتهای ،وسیلهای برای دستیابی به
پرسش جدید .در این دستورسازیِ ،
سرانجام پژوهش است ،نه اینکه خودش سرانجام پژوهش باشد (مانزی .)84 ،3001 ،

در این مفهومسازی ،نکتۀ بسیار مهمی نهفته است؛ اینکه «تلفیهق» تنهها ابهزاری بهرای
پژوهشههگر میانرشههتهای اسههت ،نههه سهرانجام پههژوهش .گویهها از نگههاه مههانزی  ،پیشههرفت
شناختیای که از طریق تلفیق ایجاد میشود ،دستاورد اصلی میانرشتگی بهشهمار میآیهد.
م
برخی بر این نظرند که چنین تتریفی از میانرشتگی ،کام ههد محور اسهت و پیشهرفت
شناختی را میتوان ههد میانرشهتگی بهشهمار آورد (رپکهو و همکهاران.)800 ،3082 ،
انجام پهژوهش میدانسهتند .چنهین
ک ین و نیوویل ( )8332نیز ایجاد ادراک جهامع را سهر ِ

ادراکی با توجه بهه تفاوتههای اساسهیای کهه بها ادراکههای پیشهین و تکرشهتهای دارد،
پیشرفت شناختی محسوسی را بهنمایش میگذارد.
چندرشتهای:
کنار هم قرار گرفتن برای بررسی مسئله مشترک ،هنگام
پژوهش رشتههای مستقل از یکدیگر کار میکنند

A

A

B

B

میانرشتهای:
کنار هم قرار گرفتن برای بررسی مشکل یا مسئله

C

مشترک .تتامل ممکن است موجب ایجاد یک حوزه
پژوهشی یا رشته جدید شود.

A
B

شکل شماره ( .)9تمایز چندرشتهای و میانرشتهای از نگاه آ کادمی ملی علوم
منبع :آ کادمی ملی علوم32 ،3001 ،
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این نکته ،اهمیت فراوانی دارد ،زیرا رویارویی افراطی با مقولۀ تلفیق موجب میشود که
پژوهشگر ،دستاورد اساسی پژوهش میانرشهتهای را بهفراموشهی بسهپارد و خهود را بههطور
ِ
تلفیق رشتهها کند .پژوهشگر باید متوجه باشد که دسهتاورد اصهلی پهژوهش
کامل ،سرگرم ِ
میانرشتهای ،دستیابی به ادراک جامع از طریق تبیین موضوعات پینیهده یها حهل مسهائلی
است که گستردهتر از آن هستند که از طریق یک رشته و دیدگاه بتوان به آن دست یافت.

ک ین در مقاله بسهیار مهمهی بها عنهوان «گونهشناسهی میانرشهتگی »1توانسهته اسهت

مؤلفههای اصلی میانرشتگی را بهخوبی تبیین کند .بههنظر او ایهن مؤلفههها عبارتانهد از:
تلفیق ،تتامل مؤثر میان رشتهها ،برقراری ارتباط میان رشهتهها ،و ترکیهب (ک یهن،3082 ،
 .)33براساس آننه تاکنون مطر شد ،میتوان مؤلفههای اصلی میانرشتهای را در دو جزء
تلفیهق کامهل رشهتهها
میان رشتهها؛ )3
اساسی خ صه دانست )8 :همکاری و تتامل پویا ِ
ِ

بهگونهای که سبب ایجاد یک دیدگاه جامع شود .کاستی در هریک از این دو رکن ،پهژوهش
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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میانرشتهای را با مشکل روبهرو خواهد کرد.
دیدگاه ک ین دربارۀ تلفیق را میتوان جمعبندی مناسب دیهدگاههای مختلهف در مهورد
ترسیم طیفی که از چندرشتهای آغهاز میشهود و بهه فرارشهتهای
میانرشتگی دانست .وی با
ِ

میانجامد ،میز ِان تلفیق را م کی برای عبهور از چندرشهتهای و رسهیدن بهه میانرشهتهای و
فرارشتهای میداند .از نگاه او ،در چندرشتهای ،کمترین میزان تلفیق را مشاهده میکنیم ،اما
میان رشهتهها افهزایش مییابهد
هرچه به فرارشتهای نزدیکتر میشویم ،میزان تلفیق و پیوند ِ
(برای آگاهی از جزئیات این نظریه نک :درزی و همکاران.)8933 ،

رپکو و همکاران ( ،)3082بهگونهای هوشمندانه ،توجه بهه مسهائل دنیهای واقتهی را در
کنار تمرکز بر «تلفیق» ،وارد تتریف میانرشتگی کردهاند .توجه به این تتریهف ،بههتنهایی،
میتواند نمایانگر تکامل تتریفهای مرتبا با این مفهوم و توجه به رویکرد مسئلهمحور در
میانرشتگی باشد:

[میانرشتگی عبارت است از] یک فرایند شناختی که افراد یا گروهها دیدگاههای رشهتهای
را از طریق آن [به هم] متصل کرده و برای اینکه ادراکشان را از یک مسهئلۀ پینیهده ارتقها
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دهند ،بینشهای رشتهای و شیوههای تفکرشان را تلفیق میکننهد[ .تمهام ایهن کارهها] در
راستای فهم مسئلهای از دنیای واقتی انجام میشوند (رپکو و همکاران.)802 ،3082 ،

نگاههای انتقادی به «تلفیق» را میتوان رویکرد متفاوت دیگری بهشمار آورد کهه الزم اسهت
که بیشتر بررسی شود .اواخر قرن بیستم را میتوان زمان تتیینکنندهای برای تلفیق و سهازوکار آن
بهشمار آورد ،زیرا نگاههای انتقادی به سازوکار تلفیق در همهین دوره ههور کردهانهد .تأکیهد بهر
تمایز آن با میانرشتگی ،محور بحثهای این طیف بهشمار میآینهد
ماهیت
ِ
امپریالیستی دانش و ِ 2
1
(نک :دوپخه 8331 ،؛ فاین  .)8333 ،این جریان در قرن بیستویکم با قدرت بسهیار بیشهتری
ِپی گرفته شده است (نک :فاین3003 ،؛ ک رک و والهش3003 ،3؛ که رک و والهش3089 ،؛
کید3089 ،4؛ فرناندز .)3084 ،5در جدیدترین اثهر موجهود در ایهن زمینهه بهه مباحهث نظهری
میانرشتگی ،تتریف مفاهیم مرتبا و بهطور خاص ،مرزگذاریهای میهان امپریالیسهم علمهی و
میانرشتگی توجه شده است .اختصاص بخش قابهلتوجهی از ایهن اثهر بهه مطالتهات مهوردی
مربوط به این موضوع ،سبب شده است که توجه عملگرایانه به میانرشهتگی در دوران متاصهر،
بهگونهای برجسته در این کتاب بازتاب یابد (نک :ماکی و همکاران.)3081 ،
جدول شماره  .1تمایز چندرشتهای ،میانرشتهای و فرارشتهای از نگاه کالین
چندرشتهای
کنارهم قرار گرفتن
9
درپی هم آمدن
11
همکاری کردن
-

6

میانرشتهای
تتامل کردن
تلفیق
12
توجه به کانون
14
مخلوط کردن
1
مرتبا کردن
7

فرارشتهای
8
فرارفتن
10
تجاوز
13
تبدیل
-
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مراتب تلفیق میانرشتهای
نقصان تلفیق
میانرشتهای دایرهالمتارفی

2

میانرشتهای بدون سوگیری
میانرشتهای دروغین

6

میانرشتهای زمینهمند
میانرشتهای مرکب

8

10

4

-

تلفیق

-

میانرشتهای توستهای

-

میانرشتهای تلفیقی

-

میانرشتهای مفهومی

-

میانرشتهای ساختاری

-

میانرشتهای یکپارچه

3

5

7
9

11

گونههای متضاد
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روابا کمکی میانرشتهای

-

روابا مکمل میانرشتهای

پلسازی

-

بازسازی

12

وامگیری

-

هیبریداسیون (پیوندزنی)

میانرشتهای اشتراکی

-

همکاری تتاونی /مشارکتی

میانرشتهای محدود

-

میانرشتهای گسترده

میانرشتهای روششناختی

-

میانرشتهای نظری

میانرشتهای ابزاری

-

میانرشتهای انتقادی

میانرشتهای درونزا

13

میانرشتهای راهبردی یا فرصتطلبانه

14

-

میانرشتهای برونزا

-

-

فرارشتگی فرابخشی

-

-

تولید دانش
منبع :ک ین3082 ،

توجه به این دسته از مطالتات دربارۀ میانرشتگی نیز بهخوبی نشهان میدههد کهه نگهاه
نظری به میان رشتگی ،چگونه و با چهه سهرعتی درحهال تحهول بهه نگهاهی عمهلگرایانهه و
نمونهمحور است .برخ

این رویکرد ،کهه «تلفیهق» را مه ک تفکیهک میانرشهتگی بها

مفاهیم رقیب آن میدانست ،برخی پژوهشگران ،پرسش پژوهش را بهعنوان متیهاری بهرای
ِ
تمهایز آن درنظههر گرفتهانهد .آشههنایی بها ایههن رویکههرد میتوانهد نگههاه متفهاوتی بههه تتریههف
میانرشتهای را پیشروی ما قرار دهد.
« .2-2-2هدف و سرانجام» ،معیار تفکیک گونههای میانرشتهای

دومین رویکرد برای تتریف این مفهوم ،تتریف براساس «هد و سهرانجام» میانرشهتگی
اسهاس
است .سالتر و هرن ( ،)8334نخستین اندیشمندانی بودند که میانرشهتگی را براین
ِ
دستهبندی کردهاند .ازآنپ ،،پژوهشگران بهگونهای متفاوت به ایهن نهوع دسهتهبندی توجهه
داشتهاند و دستهبندی یادشده بهعنوان یکی از تتریفهای «فرارشتهای» ارائه شهد .سهالتر و
هههرن بههه دو گونههۀ میانرشههتگی اب هزاری 1و میانرشههتگی مفهههومی 2ههههبهعنوان گونههههای

میانرشتهایهههه اشههاره کردهانههد .میانرشههتگی اب هزاری ،رویکههردی عملگرایانههه دارد و بههه
میانرشتگی ،همنون یک فتالیت حل مسئله 3مینگرد؛ در اینجا دیگر ترکیب و آمیختگهی
دیدگاههای مختلف محور توجه نیست.
در مقابل ،میان رشتگی مفهومی ،بر ترکیب دانش تأکید دارد .درواقع ،هد پژوهش در
گونۀ نخست ،حل مسائل کاربردی و متمول بشهری و در نهوع دوم ،گسهترش ابتهاد نظهری
دانههش و تولیههد علههم اسههت .ویژگیهههای میانرشههتگی مفهههومی ،بهههعنوان یههک طههر
نظریهمترفتشناختی ،بهشر زیر است:
 )8دارای انسجام داخلی است؛
 )3سبب توستۀ یک مقولۀ مفهومی جدید میشود؛
 )9به وحدت روششناختی میانجامد؛
 )4یک اکتشا و پژوهش بلندمدت است.
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در رویارویی بها چنهین مسهائلی ،ضهرورت تلفیهق محسهوس خواههد بهود .درمقابهل،
میانرشتگی ابزاری ،در پی حل مسائل دنیای خارج است و این کار ،لزومی به ایجاد تلفیق
ِ
نمیبیند (سالتر و هرن)3 ،8334 ،؛ بنابراین ،ایندو در دستهبندی خود ،ضرورت «تلفیق»
برای پژوهش میانرشتهای را هم تأیید و هم نفی میکنند .البته واضح اسهت کهه مقهام نفهی
تلفیق به میانرشتگی ابزاری و مقام تأیید آن به میانرشتگی مفهومی مربوط اسهت و از ایهن
لحاظ ،تتارضی میان آنها وجود ندارد.
باید توجه داشت که «میانرشتگی ابزاری» در اینجا نا ر است به توجه به مسائل واقتی
ِ
دنیای خارجی و حهل آنهها ،درحالیکهه دیگهران (بههعنوان مثهال ،التوکها،)884 ،3008 ،
میانرشتگی ابزاری را بهمتنای استفاده از جزئیات یک رشته برای توضیح پدیدارهای رشهتۀ
دیگر درنظر میگیرند .1در این نوع نگرش ،از رشتههای دیگهر بههعنوان ابهزاری بهرای فههم

پدیدارهای رشتۀ خودمان اسهتفاده مهیکنیم .دیهدگاه سهالتر و ههرن در مهورد میانرشهتگی
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ابزاری ،در دورههای بتد ،بیشتر بهعنوان تتریف رایجی برای فرارشتهای مطر شد.
همانگونه که مشاهده شد ،در این مفهومپردازی از میانرشهتگی هههکه بهه اواخهر قهرن
بیستم مربوط میشودهه هم زمینۀ توجه به وجوه عملگرایانهۀ میانرشهتگی بههخوبی ایجهاد
شده و هم به مؤلفههای نظری میانرشتگی توجه شده است .در مرحلۀ بتد هههکه بهه اوایهل
قرن بیستویکم تتلق داردهه خواهید دید که چگونه نگاه انتقادی به میانرشتگی قوت گرفته
و تنها مؤلفه حل مسئله و رویکرد عملگرایانه برجسته شده است.
« .2-2-3رخنههای معرفتی» ،معیار تفکیک گونههای میانرشتهای
2

در مقابل تلفیقگرایان که گرایش محوریای به مقولۀ «تلفیق» دارند ،متتقدان به کلنگری ،
چنین رویکردی را کماعتبار میدانند(رپکو و زوستاک)923 ،3082 ،؛ ههر گونهه تتامهل و
میان دو یا چند رشته از نگاه ایشان میانرشتهای محسوب میشود (همانجا) .در این
گفتگو ِ
دیدگاه البته کماعتبار دانستن مقولۀ تلفیق بهدلیل انتزاعی بودن این مفهوم و نقش اندک آن در
رویکرد عمده در میان کلگرایان نسبت به میانرشتگی
فرایند عملیاتی حل مسئله است .سه
ِ
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 .1در قسمت بتدی همین مقاله ،دیدگاه التوکا را بهتفصیل بیان خواهیم کرد.

وجود دارد که یکی از آنها بر اساس پرسهش تحقیهق و رخنههههای مترفتهی موجهود در آن
است(همانجا) .التوکا ( ،)3008بهعنوان یکی از کلگرایان ،بر ایهن نظهر اسهت کهه آننهه
موجب تمایز گونههای مختلف میانرشتهای است ،تلفیهق نیسهت .از دیهدگاه او ،آننهه بهه
شکلگیری گونههای مختلف میانرشتگی میانجامهد ،رخنهههای مترفتهی و پرسهشهایی
است که در پی پاسخ به آنها هستیم .او تصریح میکنهد« :در یادداشهتهای متخصصهان
میانرشتهای بیش از آنکه بر میزان موفقیت در سطح تلفیق تأکید شود ،به پرسشهایی توجه
شده است که طر پژوهشی را بهپیش میبرند( ».التوکا.)10 ،3008 ،
برایناساس ،دستهبندی او بههیچروی سلسلهمراتبی نبوده و دارای بهار ارزشهی نیسهت.
هد او تنها ارائه توصیفی بوده است از آننه در عمل و توسا کاربران میانرشتهای انجهام

شده است .گونههای موردنظر او برای میانرشتهای عبارتانهد از :رشهتهای آگهاهیبخش،1

میانرشتگی ترکیبی ،2فرارشتگی ،و میانرشتگی مفهومی( 3التوکا.)10-13 ،3008 ،

رشتهای آگاهیبخش با یک پرسش رشتهای شروع میشود؛ سواالتی که توسا مفهاهیم
یا نظریات رشتههای دیگر یا براساس روشهای دیگر رشتهها پاسخ داده میشهوند .زمهانی
این نوع وامگیری ،میانرشتهای خواهد بود که پرسش موردنظر نیز میانرشتهای باشد.
«میانرشتگی ترکیبی» زمانی رخ میدهد که پرسشهای پهژوهش ،بهین رشهتهها پیونهد
برقرار کنند و بهاصط

 ،پل بزنند( 4التوکا .)13 ،3008 ،ایهن موضهوعها یها پرسهشهای

پیونددهنده و میانجی ممکن است به دو شکل باشند )8 :موضوعها یها پرسهشهایی کهه در
میهان
نقاط پیوند رشتهها یافت میشوند؛  )3موضهوعها یها پرسهشهایی کهه در رخنهههای ِ
رشته ها وجود دارند .در گونه نخست ،پرسش پژوهش متتلق به هر دو رشته اسهت ،امها در
دومی ،به هیچیک تتلق ندارد.
میانرشتگی مفهومی ،موضوعها و پرسشهایی را دربر میگیهرد کهه بهه ههیچ رشهتهای
وابستگی ندارند .این گونه ،بیشتر دربردارندۀ نگاه انتقادی به ادراکههای رشهتهای در مهورد
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 .4در مورد استتاره «پلسازی =

» و نقش آن در مفهومسازی میانرشتگی بنگرید به :درزی.8-34 ،8932 ،
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موضوعها و پرسشها اسهت .چنهین رویکهردی را در مهواردی ماننهد مطالتهات فرهنگهی،
مطالتات زنان ،و رویکردهای پستمدرنیست میتوان بهخوبی یافت.
ویژگی خاص رویکرد التوکا به میانرشتگی ،به نوع نگاه و زاویه دید او مربوط میشود.
وی بهجای اینکه چونان تلفیقگرایان ،بر تلفیق و کیفیت آن تمرکز کند ،به رخنهۀ مترفتهی و
ویژگیهای پرسش پژوهش توجه دارد؛ اینکه پرسش ،میانرشتهای است یا خیر؟ اگر پاسخ
مثبت است ،با پژوهش میانرشتهای روبهرو خواهیم بود .از اینجا به بتد ،جایگهاه پرسهش
متمهایز میانرشهتهای را شهکل میدههد؛ اینکهه
پژوهش در منظومه علم است که گونههای
ِ

میهان رشهتهها قهرار دارد و بهه
«پرسش و رخنۀ مترفتی در نقاط پیوند رشتهها اسهت ،یها در ِ
هیچیک از دانشهای مرتبا تتلق ندارد؟» رویارویی متفاوت التوکا با میانرشتهای و زاویۀ
دید ویژۀ او ،بسیار مهم و کلیدی است .البته براساس همین نوع نگاه ،او گونههای موردنظر
خود را با اصط
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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های رایج مقایسه کرده و متادلیابی مناسبی انجام داده است.

شبهمیانرشهتگی،
ه متادلهایی برای «رشتهای آگهاهیبخهش» :میانرشهتگی ابهزاریِ ،

میانرشتگی جزئی ،تقاطع رشتگی؛
ِ
هه متادلههایی بهرای «میانرشهتگی ترکیبهی» :میانرشهتگی ابهزاری ،تقهاطع رشههتگی،
چندرشتگی ،میانرشتگی جزئی ،میانرشتگی مفهومی.
ه متادلهایی برای «میانرشتگی مفهومی» :میانرشتگی صحیح ،میانرشهتگی کامهل،
میانرشتگی انتقادی (التوکا.)884 ،3008 ،
همپوشانی اصط

نگاه متفاوتی کهه
های موردنظر او با متادلهای رایج نیز با توجه به ِ

در ارائه دسهتهبندی دارد ،قابلتوجیهه اسهت .او از میانرشهتگی ابهزاری ،جزئهی ،و تقهاطع
ِ
رشتگی ،بهعنوان متادلهای یکسانی برای «رشتهای آگاهیبخش» و «میانرشتگی ترکیبی»
استفاده کرده است که موجب میشود ،تصور او از این دو اصط

نگاه نخسهت ،بهرای
در ِ

پژوهشگران ،نامفهوم باشد ،که البته پ ،از آشنایی با نوع نگاه متفاوت او بهه میانرشهتگی،
م
م
کام موجه بهنظر میرسد .میانرشتگی مفهومی ،از نگاه او کام مشخص و متمایز است.
گویا او این گونه از میانرشتگی را کاملترین و صحیحترین نوع آن میداند .په ،از التوکها،
افراد دیگری نیز پرسش پژوهش را مبنای تقسیم گونههای میانرشتگی دانستهاند:

گرا  ،1با انتقاد از «تلفیق» ،بر این نظر است که میانرشتگی با محوریت پرسهش و مسهائل
دنیای خارجی بهپیش میرود .او ادعای خود را اینگونه تبیین میکند:
در دیدگاه من ،میانرشتگی بهوسیله پرسشها و مسائل نظری یا عملی ،دانش ،یا شهرایا
زندگی ،تتریف و ساخته میشود و این اهدا ایجاد شدهاند برای پاسخ به آن پرسهشها
با روشهای جدید و متفاوت (گرا .)1 ،3081 ،

بهودن میانرشهتگی و پاسهخگو بهودن آن در ِقبهال
آشکار است که گرا بر مسئلهمحور
ِ

مسائل دنیای واقتی ،بسیار تمرکز دارد .او میخواهد با این کهار ،مرزگهذاری مشخصهی بها
تلفیقگرایان داشته باشد و پارادایم جدیدی را در ف،ای میانرشتگی ایجاد کنهد .بهه همهین
دلیل ،از استفاده از واژه میانرشتهای پرهیز کرده و بهگونهای ویژه از «نارشتهسازی دانهش»2

سخن میگوید .بههرروی ،آننه در اینجا اهمیت دارد ،تأکید گهرا بهر مسهئلۀ محهوری و
توجهش به رخنههای مترفتی و عملی برای میانرشتگی است .باید توجه داشت کهه تأکیهد
م
بر پرسش و مسائل ،لزوما منحصر به منتقدان تلفیق نیست و حتی متتقدان راسخ تلفیق نیهز
م
اخیرا بسیار ت ش کردهاند تا میانرشتگی ،بیش از گذشته از ف،ای انتزاعی خارج شده و به
ف،ای ملموس و ان،مامی تبدیل شود.
در این مورد ،رپکو و زوستاک ( )3082یکی از جامعترین آثار را با محوریهت پرسهش

سامان دادهاند .این پژوهشگران تلفیقگرا هستند ،اما با طر بحث «فراینهد میانرشهتگی»3

درپی ارائه رویکردی ان،مامی و کاربردی در رویارویی با مسائل میانرشتگی بودهانهد .در
این پژوهش با انبوهی از پرسشها و مسائل مختلف از تمام حوزههای دانش ههاعم از علوم
قالب فرایند میانرشتگی به آنهها
طبیتی ،انسانی ،و علوم اجتماعیهه روبهرو هستیم که در ِ

پاسخ داده میشود.

والداک ،در جدیدترین اثر مربوط به ایهن حهوزه ،تمهایز چندرشهتگی و میانرشهتگی را
ِ
4
اینگونه بیان میکند ]...[« :برخ چندرشتگی که هر رشته در انزوا عمهل میکنهد ،در
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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میانرشتگی ،هد مطلوب ،پاسخ به یک پرسش با عبور از رشهتهها 1بهرای تولیهد دانشهی
تلفیقشده است» (والداک.) ،3083 ،
همانگونه که در این تتریهف مشهخص اسهت ،مسهئلهمحوری ،اهمیهت زیهادی بهرای
والداک دارد .همننین« ،عبور از رشتهها» و دستیابی به دانش یکپارچههای کهه دربرگیرنهدۀ
دانشهای مختلف است ،یکی از مؤلفههای اصلی موردنظر او در تتریهف میانرشهتهای و
تمایز آن با چندرشتهای است .این مقولهها (همانگونه که در قسمت بتد نیز بیهان خهواهیم
کرد) نگاه تکاملیافتهای در میانرشتگی هستند که پیش از قرن بیستم ،کمتهر در مطالتهات
مرتبا یافت میشود.
مفهوم میانرشهتهای شهاهد بهودیم ،سهه رویکهرد متفهاوت بهه
همانگونه که در بررسی
ِ

مفهومسازی این اصط

وجود داشته است که بهلحاظ تاریخی ،تحول نگرش مربهوط بهه

متنای میانرشتگی را به ما نشان میدهد :میزان تلفیق ،هد گذاری و سرانجامی کهه بهرای
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

44

دوره ،11شماره 4
پاییز 1931
پیاپی 44

پژوهش درنظر میگیریم ،و رخنههای مترفتی.
تلفیهق رشهتهها بها
ک ین ،نیوویل ،و بسیاری دیگر از تلفیقگرایان ،نگاه خود را به میز ِان
ِ

یکدیگر متطو کرده و گونههای میانرشتهای را براساس آن تتریهف میکننهد .دسهته دوم،
تمایز گونهها میدانند .التوکا نیز بر رخنههای مترفتی و
هد پژوهش میانرشتهای را عامل ِ

جایگاه این پرسش ها در منظومه دانش تمرکز داشته است .حل مسائل کاربردی و موجود یا
حل مسائل نظری؟ انتخاب هریک از این دو مورد ،میتواند نگاه ما به ضرورت «تلفیق» را
بسیار متفاوت کند؛ تاحدی که در حل مسائل نظری ،تلفیق امهری ضهروری اسهت ،امها در
مسائل کاربردی نیاز و ضرورتی برای وجود آن احساس نمیشود.
سومین و آخرین اصط
«فرارشتگی» است .این اصط

قابلتوجه در فرایند تحوالت تاریخی مرتبا با میانرشهتگی،
بهطور کامل ،مبتنیبر وضتیت واقعگرایانهه ارتبهاط علهوم

است و برای حل مسئله ،پایبندیای به ماندن در حیطۀ علوم یا حتی حوزه دانش ندارد .ایهن
مفهوم ،اخیرترین مفهومی است که پدید آمده است.
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 .3فرارشتهای

فرارشتهای از زمان طر بحث ،اصط حی دربارۀ میانرشهتگی مهوردنظر بهوده اسهت ،امها
جدیترین نظریهها در این مورد را میتوان در قرن بیستویکم ِپیجهویی کهرد .بحثههای
آغازین در مورد فرارشتهای نیز ،بیشتر جنبۀ انتزاعی و آرمانی داشتهاند ،امها بهسهرعت نگهاه

عملگرایانه و مسئلهمحور جایگزین آن شده است.

عبور یا فرارفتن و تجهاوز ،1مقولهه کلیهدیای اسهت کهه بیشهتر اندیشهمندان مطالتهات

میانرشتهای ،بهعنوان ویژگی اصلی فرارشتهای بیان کردهاند .اخت

نظر اساسهی در مهورد

میانرشتهای به تفسیری مربوط میشود که دانشمندان از این مقولۀ کلیدی داشتهاند .در این
تفسیر عمده را میتوان برشمرد )8 :فرارفتن و عبور از مرزهای رشتهای؛  )3فرارفتن
مورد دو
ِ
و عبور از حوزۀ دانشی .نگاهی به سیر تاریخی نظریههای مربوط به فرارشتهای ،گویای ایهن

تفسیر نخست ،فاصله گرفته و بهه
اخیر خود ،از
مطلب است که رویکردها در روند نیم ِ
ِ
قرن ِ

تفسیر دوم از فرارشتهای نزدیکتر شدهاند .در ادامه ههدر قالب همین دو تفسیرههه مهمتهرین
ِ
نظریههای مربوط به فرارشتهای را بررسی خواهیم کرد.

 .3-1فرارشتهای :عبور از مرزهای رشتهای

همانگونه که در ابتدای مقاله نیز مطر کردیم ،پیاژه و جانتاش ،نخسهتین اندیشهمندانی هسهتند
که در مورد این اصط

علم کامل اسهت
 ،سخن گفتهاند .انتظار پیاژه به فرارشتهای ،دستیابی به ِ

(ک ین .)4 ،3003 ،او بر این نظر است که زمانی به فرارشتهای کامل 2دست پیدا مهیکنیم کهه
علم عمومی تولید شده باشد ،و این اتفاق نیز زمانی رخ میدهد که بهعنوان مثال ،فیزیک بتوانهد
بیولوژی و روانشناسی را نیز دربر گیرد .بهنظر او ،در ایهن هنگهام اسهت کهه فیزیهک موجهودات

بیجان ،در تتامل با فیزیک موجودات زنده قرار گرفته است .ت ش او در اینجا بهنوعی با جنبش
ِ
عله ِهم یکپارچههۀ دهههههای  8390و  8340همسههو اسههت (ک یههن .)4 ،3003 ،جانتههاش نیههز

ههههبراساس طرحههواره سلسههلهمراتبی و چندسههطحی خههود از دانشهههه بههر ایههن نظههر بههود کههه در
فرارشتهای ،همکاری و تتامل میان تمام رشتهها و زیررشتههایشان ،درون ایهن نظهام و براسهاس

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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هد و غایتی که در سطح چهارم وجود دارد ،تنظیم شده و یک الگوی مترفتشهناختی جدیهد
م
بهوجود میآید (جانتاش .)84 ،8323/8320 ،در این گونه ،اوال میهان تمهام سهطو چهارگانهۀ
ِ
م
دانش نوعی تتامل وجود دارد و ثانیا ،تمام اجزای نظام در راستای دستیابی به یک هد مشترک،
همکاری میکنند (جانتاش .)81 ،8323/8320 ،نکتهۀ مههم ایهن اسهت کهه براسهاس دیهدگاه
جانتاش ،رویکرد سلسلهمراتبی ،موجب میشهود کهه میانرشهتگی بههعنوان مبنهای فرارشهتگی
درنظر گرفته شود .درواقع ،الزمۀ دستیابی به فرارشهتگی ،تحقهق میانرشهتگی اسهت؛ بنهابراین،
هنگامیکههه یههک میانرشههته وجههود دارد ،بهها مجموعهههای از هنجارهههای موجههود در رشههتهها و
زیررشتههای این میانرشته روبهرو هستیم که این هنجارها ،زیرمجموعۀ یک ک نهنجار بهوده و
با آن در تتامل هستند (شیم .)32 ،8314 ،این دو دیدگاه ،به این سبب به هم نزدیک هستند کهه
هر دو میخواهند با فرارفتن از مرزهای دانش ،به دانش یا نظهام ک نهی دسهت یابنهد کهه بتوانهد
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علهم یکپارچهه
دانش یا دانشهای زیرمجموعۀ خود را راهبری کند .دیدگاه پیاژه به دیدگاه آرمانی ِ

نزدیک است ،اما نظریۀ جانتاش ،واقعگرایانهتر و نظاممندتر است؛ البته باید توجه داشت کهه بهر
م
هر دو نظریه ،نگاه کام انتزاعیای حاکم است .پ،ازآن ،میلر نیز با دیهدگاه مشهابهی ،بهر ایهن
نظر بود که فرارشتهای عبارت است از :چارچوبههای مفههومی جداگانهه کهه ادعها میشهود از
قلمرو محدود جهانبینیهای رشتهای عبور کردهاند و بهگونهای استتاری ،قسمتهای مختلهف

یک رشتۀ مادی 1را دربر میگیرد که بهوسیلۀ رشتههای تخصصی مستقلی اداره میشوند (میلر،2
 .)38 ،8313آرمان دستیابی به اتحاد علوم ،تا چند دهه بتد نیز فراموش نشهد و برخهی دیگهر از
اندیشمندان ،کماکان بر آن تأکید داشتند (نک :استینو.)3008 ،3

التوکا نیز از همین رویکرد پیروی کرده و بر این نظر است که فرارشتگی ،عبارت است از:
ترکیب فراگیر« :طبیتت فرارشتهها
کاربست نظریهها ،مفاهیم ،یا روشها ،بهمنظور توسته یک
ِ

اینگونه است که رشتهها را کنار هم گرد میآورند و از ایهن طریهق ،بهه اتحهاد دوبهارۀ 4علهوم
ههآنگونه که پیش از قرن نوزدهم بودندهه کمک میکند» (التوکا.)19 ،3008 ،
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

در این گونه ،نظریهها ،مفاهیم ،یا روشها ،بهجای اینکه از یهک رشهته وام گرفتهه شهده
باشند تا در رشتۀ دیگری بهکار روند ،از [مرز] رشتهها عبور میکنند و در رشتههای بسیاری
چارچوب بزرگتر پیهروی میکننهد.
بهکار میروند؛ بنابراین ،رشتهها در فرارشتهای ،از یک
ِ
التوکا میافزاید« :نیوویل ،به این چهارچوب بزرگتهر ،ک نرشهته یها رورشهته 1میگویهد و
مواردی ماننهد مارکسیسهم و نظریهۀ عمهومی سیسهتمها را از مصهداقهای ایهن ک نرشهته
میداند .زیستهجامتهشناسی ههکه اصول «انتخاب طبیتی» و «زیستشناسی تکاملی» را
برای مطالتۀ رفتار اجتماعی حیوان بهکار میبردههه مثهالی بهرای یهک رویکهرد فرارشهتهای
است» (التوکا.)19 ،3008 ،
چارچوب اصلی بحثهای التوکا ،به آننه جانتاش مطر کرده بود ،نزدیک است با این
تفاوت که جانتاش ،مجموعهۀ مهوردنظر خهود را زیرمجموعهۀ یهک «ک نهنجهار» درنظهر
میگیرد ،اما التوکا ،آن را تابع یهک «ک نرشهته» میدانهد .البتهه سهطو چهارگانههای کهه
جانتاش برای دانش مطر کرده است ،چیزی است که ویژۀ خود اوست و پ ،از او پیگیری
نشده است.
در ادامه میتوان به گونهای از فرارشتهای اشاره کرد که ابزار مناسبی برای عبهور از مرزههای
تفسهیر
دانش ارائه میدهد .همننین ،این گونه میتوانهد محهل پیونهد مناسهبی باشهد بهین دو
ِ
متفاوت از فرارشتهای؛ یتنی« ،عبور از مرزهای دانش» و «عبور از حوزۀ دانشی» .طر مفهوم
ِ
«فرارشتگی انتقادی» و بیان ابتاد آن میتواند به تبیین این بحث بسیار کمک کنهد .فرارشهتگی
انتقادی ،تنها تجاوز و عبور از مرزهای رشتگی نیست .این نوع از فرارشتگی ،مبتنی اسهت بهر
شکسههتن مرزهههای رشههتهای و نافرمههانی از قههوانین رایههج رشههتهای .ایههن نههوع از فرارشههتهای،
ِ
ویژگیهای مشترکی با میانرشتهای دارد؛ بهویژه در رشتههایی که بهمنظور انتقهاد بهه سهاختار
موجود دانش و آموزش بهوجود آمدهاند؛ رشتههایی مانند مطالتات زنان ،مطالتات فرهنگهی،
مطالتات پسااستتماری ،و نسخههای انتقهادی دانهش ،فنهاوری ،و مطالتهات اجتمهاعی .در
برخی موارد ،این نوع میانرشتهای ،با عنوانهای دیگری مانند تقهاطع رشهتگی ،پسارشهتگی،
نارشتگی ،یا ضدرشتهای نیز نامگذاری شده است (ک ین.)2 ،3003 ،
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در اینجا فرارشته ای ،نا ر به حوزه هایی از دانش است کهه مبنهای آن هها ،انتقهاد از
بدون پیش زمینه ،از مهم ترین
وضع موجود و رایج دانش است .عقل گرایی و تولید
دانش ِ
ِ
پیش فرض هایی بوده اند که فرارشتگی انتقادی به آن ها انتقهاد داشهته اسهت .بی تردیهد،
موردنظر پژوهش هایی مانند مطالتات زنهان ،مطالتهات فرهنگهی،
حوزه های پژوهشی
ِ
و ...به گونه ای ملموس با واقتیت ها و مسائل واقتی دنیای خارجی ،ارتباط دارند و حل
چنین مسائلی نیز در گرو کاربست رشته های مرتبا بها آن هها اسهت .بهه نظر می رسهد،
فرارشته ای انتقادی توانسته است ،ف،های دانشهی را از وضهتیت انتزاعهی ای کهه ابتهدا
داشته اند ،خارج کرده و آن ها را وارد ف،ای علمی تهر و ملمهوس تری کنهد .شهاید ایهن
نگرش ،به دیدگاه میتل اشتغاث در مورد فرارشته ای بسیار نزدیک باشد .او بر این نظهر
است که فرارشته ای ،به دانش یا پژوهشی اشاره دارد که خود را از مرزههای رشهته ای و
تخصص خاص خود آزاد کرده است .فرارشته ،م سائل خود را مستقل از رشته ها حل و
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تتریف می کند؛ البته چنین مسائلی ،به طور کامل با تحوالت بزرگ علمی ،ارتباط دارند
(میتل اشتغاث .)310 ،8333 ،1به نظر می رسد ،ازاین پ ،می توان با آمادگی بیشتری به

تفسیر نوع دوم فرارشته ای بپردازیم.
ِ

 .3-2فرارشتهای :عبور از حوزههای دانش

در کنار گونۀ نخست فرارشتهای که به عبور از مرزهای رشتهها اختصاص داشت ،میتوان از
گونۀ دیگری یاد کرد که براساس آن ،فرارشتهای به عبور از مرزهای دانش تتبیر میشهود .در
گونۀ پیشین ،پژوهش بر حل مسائل ملموس و موجود بشری تمرکهز داشهت و متخصصهان
دانشگاهی و درون حوزۀ دانشگاه ،به آن میپرداختنهد ،امها مشهارکتکنندگان در گونهۀ دوم
فرارشتهای ،میتوانند از خارج از حوزۀ دانشگاه باشند .به همین دلیل از اینگونهه بها عنهوان
«عبور از حوزههای دانش» تتبیر کردهایم.
برای اینکه مفهوم «عبور از حوزههای دانش» واضهح شهود ،ضهروری اسهت کهه بهه دو

حالت از دانش اشاره شود که گیبنز و همکاران )8334( 2مطر کردهاند .آنهان دانهش را در
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

دو حالت مختلف قابلتصهور میداننهد :حالهت نخسهت ،1و حالهت دوم .2دانهش حالهت
ِ
نخست ههکه به دورۀ سنتی تتلق داردهه رشتهای نامیده میشود .در مقابل ،دانش حالت دوم
ِ
ههکه بیشتر در دورۀ مدرن پدیهد آمهده استههه فرارشهتهای نامیهده میشهود .دانهش حالهت
ِ
نخست ،به مسائلی میپردازد که در بافت جوامع دانشهگاهی بهه آن پاسهخ داده میشهود و
حالت نخستهه در

ع یق اجتماع خاصی را دربر میگیرد ،اما دانش حالت دوم ههبرخ
ِ
ِ
3
علم حالت نخست ،یکدسهت 4هسهتند،
است.
ای
ارشته
ر
ف
و
رود
می
پیش
به
،
بافت کاربرد
ِ
اما علم حالت دوم ،ویژگی غیریکدست نامتجان 5،دارد .دلیل ایهن نامتجهان ،بهودن ایهن
است که به مسائلی توجه دارد که مخهتص جغرافیهای خاصهی اسهت و در بافهت مهوقتیتی
ویژهای پدید آمده است؛ بنابراین ،این گونه ،نسبت به علم حالت نخسهت ،انتطا پهذیری
اجتماعی بیشتری دارد (گیبنز و همکاران.)9 ،8334 ،
م
دانش حالت نخست ،درون حوزۀ دانشی و کام دانشگاهی است ،امها دانهش حالهت
ِ
ِ
دوم ،در پی حل مسائل ملموس و واقتی دنیای خارج است .چنین پژوهشی میتواند پا را از
ِ
حوزۀ دانشی فراتر نهاده و با متخصصان بیرون از قلمرو علم نیز ارتباط برقرار کند« :پژوهش
فرارشتهای ،به نوعی همکاری میانرشتهای ،نهتنها در میان دانشهمندان ،بلکهه همننهین بها
همکاری شاغ ن بیرون از قلمرو دانشگاه ،اشاره دارد» (دفی و گیلو.)89 ،8333 ،6

آننه در چنین پژوهشهایی محوریت دارد ،مسئله پژوهشهی اسهت .مه ک همکهاری
رشتههای دیگر نیز ،میزان تناسب و رفیت آنها در حل مسئله پژوهشهی مهوردنظر اسهت.
کوهن و لوید در این مورد بر این نظرند که:
آننه فرارشتهها را از هم متمایز میکند ،تنها الگوها و ابزارهای مورداستفاده آنها نیست،
بلکه مسائلی است که آنها ت ش میکنند ،پاسخی برای آن بیابند .فرارشهتههای متمهایز
م
ت ش میکنند مسائل متمایزی را نیز حل کننهد؛ بنهابراین ،فرارشهتهها ،لزومها رشهتهها را
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دربر نگرفتهاند ،بلکه هر فرارشته ،بهاقت،ای مسئلۀ محوری موردنظرش و پاسخی کهه در
پی آن است ،از هر رشتهای ،بهترین رویکردهها را بهرای پاسهخ بهه مسهئلهاش گهردآوری
میکند (کوهن و لوید.)309 ،3084 ،1

نکتۀ بسیار مهمی که باید به آن اشاره کرد ،ایهن اسهت کهه یهک فرارشهته ،از درون
پژوهش و سنت های پژوهشی رشته های گوناگون ،یک فهم جدید می سهازد (کهوهن و
م
لوید .) 301 ،3084 ،درواقع ،فرارشته ها لزوما یک رشته را به طور کامل به کار نمهی-
گیرند ،بلکه تنها از قسمت هایی از آن رشته استفاده می کنند که از طریق آن بتواننهد بهه
مسئله مورد نظر پاسخ دهند .همننین ،فرارشته ای به یک سنت و فهم جدید متفاوت با
سنت های رشته ای پیشین می انجامد.
افزونبراین ،باید توجه داشت که این گونه از فرارشتهای ،بهدلیل پیروی از مسائلی که در
دنیای خارج درحال وقوع است ،بهشدت بافتمحور بوده و در نقاط جغرافیهایی گونهاگون،
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متفاوت خواهد بود .بهعبارت روشنتر ،تمرکز اساسی فرارشتهای بر مسهائل و دغدغهههای
دنیای واقتی موجب میشود« :فرارشتهای در عادتهای علمهی ،فرهنگهی ،و سیاسهی ههر
منطقۀ جغرافیایی ،جایگذاری شود؛ بنابراین ،برای هر کشور ،متفاوت بها دیگهری خواههد

بود» (باندرز و همکاران.)83 ،3080 ،2

اخیهر
در همین مورد باندرز بر ایهن نظهر اسهت کهه گزارشهی از نمونهههای پهنج سهال
ِ
میان و یژگیهای چهارگانۀ فرارشتهای ،بیشتر به رویکرد
فرارشتهای ،حاکی از این است که از ِ
مشارکتی توجه شده است .چنین تغییر رویکردی نیز بیش از آنکه نتیجۀ توسهتۀ بینشههای
علمی باشد ،ناشی از تصمیمهای سیاستگذاران ایهن حهوزه اسهت (بانهدرز و همکهاران،
.)83 ،3080
تتریفی که ک ین از فرارشتهای ارائه کرده است میتوانهد بهه خهوبی بهه جمهع نظراتهی
بپردازد که در این گونه از فرارشتهای مطر نمودیم:
[فرارشتهای عبارت است از] یک شکل جدید از دانش و حهل مسهئله کهه مت،همن همکهاری
میان قسمتهای مختلف جامته و علم است .این همکاری بهمنظور رویارویی با چالشههای
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پینیدۀ جامته انجام میشود .فرارشهتهای بها مسهائل ملمهوس دنیهای واقتهی آغهاز میشهود.
راهحلها نیز در تتامل تمام یینفتان در مسئله بهدست میآیند (ک ین.)2 ،3008 ،
ِ

همو ویژگیهای زیر را برای این شکل از فرارشتهای مطر میکند:
 )8تجاوز و عبور از مرزهای رشتهای؛
 )3تبدیل شدن1؛

 )9تلفیق نظاممند2؛

 )4تتامل فرامنطقهای( 3ک ین.)39 ،3082 ،
 .3-3جمعبندی مطالب مربوط به فرارشتهای

با توجه به آننه مطر شد ،میتوان مؤلفههای اصلی فرارشتهای را در  4مهورد خ صهه کهرد)8 :
تجاوز از پارادایمهای رشتهای و تلفیق آنها؛  )3پژوهش مشارکتی؛  )9تمرکز بهر مسهائل واقتهی
اجتماع؛ و  )4جستوجوی علم یکپارچه ورای رشتهها (هیرش و ُپهل .)2 ،3003 ،4
درواقع ،سه مؤلفۀ نخست ،کاربردیتر بوده و به دو شکل مختلف به آنهها توجهه شهده
اسههت :عبههور از مرزهههای دانههش؛ و عبههور از حوزههههای دانشههی .در قسههمت نخسههت ،بهها
فرارشتههایی روبهرو هستیم که کارکرد آنها ،حل مسائل ک ِن علمی و دانشهگاهی اسهت،

اما در قسمت دوم ،مسائل و دغدغههای واقتی و ملموس جامته ،متیاری بهرای کنهار ههم

قرار دادن رشتههای مختلف در راستای حل آن ک نمسئله هستند.
پهنج فرارشههتهای کههه در ایهن مههورد برشههمرده شهدهاند عبارتانههد از« :نظریههۀ عمههومی
سیستمها»« ،ساختارگرایی»« ،مارکسیسهم»« ،روانشناسهی تکامهل»« ،پدیدارشناسهی» ،و
«علوم سیاسی» (ک ین .)4 ،3003 ،این رشتهها ،ارتباط وثیقی با حل مسائل دنیای واقتی
دارند .واضح است که این پنج مثال برجسته برای فرارشتگی ،تنها نمونهههای محهدودی در
این زمینه هستند و با نگاهی اجمالی به فهرست علوم میتوان بسیاری از علوم دیگهر را نیهز
در این چارچوب گنجاند؛ علومی ماننهد مطالتهات فرهنگهی ،مطالتهات زنهان ،مطالتهات
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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منطقهای ،علوم شناختی ،آیندهپژوهشی ،و ....تمام این دانشها نیز درگیر حل مسائل اصلی
ِ
دنیای متاصر ما هستند و به همین دلیل میتوان آنها را در زمره فرارشتهها قرار داد.
بههرروی ،فرارشتهای ههکه مفهومی متأخرتر از دو اصط

چندرشتهای و میانرشتهای

استهه هرچه به دوران متاصر نزدیکتر شده است ،مسئلهمحوری و درگیری آن بها مسهائل
دنیای واقتی نیز پررنگتر شده است؛ تاحدیکه در جدیدترین کتابهای منتشرشده ،کمتر
میتوان اثری از تتریفها و مؤلفههای دیگر برای این مفهوم پیدا کرد؛ چنین تحولی ،بسهیار
ملموس و مشهود است.
بحث و نتیجهگیری

نگاهی تاریخی به انگاره «میانرشتگی» نشان میدهد که نگرش به ایهن مفههوم از نگهاهی
آرمانگرایانه که در اواسا قرن بیستم بهشکل پررنگی وجود داشته و تا اواخر ایهن قهرن نیهز
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قابلپیگیری است ،کمکم به نگاهی واقعبینانه و مبتنیبر حل مسئله گذار کرده است.
این تحول متنایی در انگارۀ میانرشتهای در طول تاریخ ،دو گونه تحول را پهیشروی مها
بهنمایش میگذارد :نخست ،تحول نگرش در مهورد اصهط حات مهرتبا بها میانرشهتگی:
چندرشتگی ،میانرشتگی ،و فرارشتگی و دوم ،تحهول نگهرش در متهانی «میانرشهتگی» و
«فرارشتگی».
بررسی تاریخنۀ تحوالت میانرشتگی نشان میدهد ،نگاه دایرةالمتارفی به دانش ههکه
ریشههای آن به دوران باستان مربوط میشودهه قرابت متنایی ز یادی با چندرشتگی دارد .در
میان آنهها
این گونه ،دانشهای گوناگون کنار یکدیگر قرار میگیرند و ارتباط و تتامل کمی ِ
برق هرار اسههت؛ بنههابراین ،چندرشههتگی ،نخسههتین و متقههدمترین گونههۀ ایههن انگههاره اسههت.

میانرشتگی (در متنای خاص خود) که مبتنیبر تتامل پویا و تلفیق رشتهها است ،په ،از
م
چندرشتگی مفهومسازی شده است ،اما فرارشتهای که غالبا مبتنیبر حل مسائل ملمهوس و
مبت به بشری است ،اخیرترین کاربردهای این مفهوم را دربر میگیرد.
خاص آن) ههبهترتیب تاریخیههه مها را بها سهه
نگاهی به انگارۀ میانرشتگی (در متنای ِ

رویکرد متفهاوت روبههرو میکنهد :الهف) میهز ِان تلفیهق؛ ب) ههد و سهرانجام پهژوهش

میانرشتهای؛ ج) رخنههای مترفتی .رویکرد به میانرشتهای براساس میهزان تلفیهق ،مبتنهی
است بر نگاهی انتزاعی به کیفیت تلفیق و ترکیب رشتهها با یکدیگر .در رویکرد به ههد و
سرانجام پژوهش ،با تقسیم میانرشتهای به نظری و ابزاری ،درعمهل ،رویکهردی میانهه ِپهی

گرفته شده است .اما رویکرد به میانرشتهای براسهاس رخنهههای مترفتهی ،بههطور کامهل،

مبتنیبر حل مسئله و پرسشهای مشخص است؛ بنابراین ،در این سه رویکرد نیهز میتهوان
بهخوبی گذار از نگاه آرمانگرایانه و انتزاعی به نگاه مسئلهمحور را مشاهده کرد.
نگاهی به انگارۀ فرارشهتگی نیهز هههبهترتیب تاریخیههه برجسهتگی دو دیهدگاه را نشهان
می دهد :نخست ،فرارشتگی به متنای عبور از مرزهای دانش و دوم ،فرارشهتگی بهه متنهای
عبور از حوزههای دانش .نگاه نخست ههکه بسهیار متقهدمتر از نگهاه دوم استههه مبتنیبهر
نگرشی آرمانگرایانه به دانش و دستیابی به علم کامل است ،اما نگاه دوم ههکه بسیار متهأخر
استهه با محوریت حل مسائل بشری بهپیش میرود و برای دستیابی به این مقصود ،حتهی
حاضر است به بیرون از ف،ای دانشی برود و از توانمندی متخصصان و یینفتان دیگر نیز
استفاده کند؛ بنابراین ،گهذار از نگهاه آرمانگرایانهه بهه واقعگرایانهه را بهوضهو میتهوان در
اصط

فرارشتگی نیز مشاهده کرد.
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