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 نویسندگان  /دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز

آزاد است.

)

یک نظریه در باب میانرشتگی؛
مقدمه و گزارشی از یک پژوهش
مرتضی بحرانی

1

دریافت6931/61/61 :؛ پذیرش6931/63/66 :

چکیده

رویکرد میانرشتهای ،رویکرد پساتوسعه به دان است؛ رویکردی که آرمیان یشنجیار مسیلولیت را پیی
مینهد« :میان» سوژه و ابوه ،خود و دیگری ،و گذشته و آینده چیزی الزم است تا خدشیهشای نظیام غیایی
امنیت را جبران کند .بدون این غایت میانی ،شمۀ ارزششای نو در معرض خدشه و انحیرا شسیتند .امیا
این مسلولیت نیز با محدودیت روبهرو است؛ بهگونهای که چهبسا میانرشتگی نیز ناقض غایت خود شود.
خوان پدیدارشناختی ،این محدودیت را جبران میکند .تحقق آن جبران و رفع ایین محیدودیت ،در گیرو
مسلولیت برای کاستن استعداد وقوع شرارت در موقعیت است :درست آنگاه که کمتر دست بیه خویونت
میزنیم ،کمتر به تبعیض وقع مینهیم ،و کمتر به بهرهکوی ،تخریب ،تجاشل ،و بیعملی روی مییآوریم،
زمینۀ مسلولیت را خلق کردهایم .برای ما که در فرایند پیورفت شستیم ،میانرشتهکاری بهمثابه کن برآمیده
از شمکاری رشتهشا ،در راستای تحقق مسلولیتی که با خود امنیت و ایمنیی را نییز محقیق میکنید ،امیری
خطیر و کاری بسیار دشوار است؛ تنها با پرمایگی دانوی و اخالقیی اسیت کیه میتیوان در نظیر و عمیل،
میانرشتهشناس و میانرشتهکار شد .میانرشتگی از خود میا آغیاز میشیود و تحقیق خیود ،بیدون ادرا
خردورزی و بدون تالش سنج گری ناممکن است .مساشمت من در این مطالعیه میانرشیتهای در حید
شمین افزوده است که میتوان با رشیافتی متفاوت از رشیافت اثباتگرایانیه بیه تبییین افقیی از میانرشیتهای
پرداخت که انتقادشای گذشته ،دیگر سر راست نکنند و زمینیهشای تبیانی میانرشیتگی بیرای مباشیرت در
شرارت را منتفی کند.
کلیدواژهها :میانرشتگی ،مسلولیت ،مهار شرارت ،دانوگاه ایرانی
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .1دانویار اندیوه سیاسی ،پووشوکده مطالعات فرشنگی و اجتماعی ،تهران ،ایران


 .1مقدمه

این مقاله ،برآیند پووشوی است درازدامن که شد اصلی آن ،پرداختن به امکان میانرشیتگی
در دانوگاهشای ایران بوده ،و بهطور خاص ،در جستوجوی پاسخ به این پرسی اسیت کیه
براساس تجربۀ جهانی ،میانرشتهایشا چگونه میتوانند در ایران با موفقیت شمراه باشند؟ قرار
بر این بود که نتایج این پووش  ،راشنمایی برای وزارت علوم ،تحقیقیات ،و فنیاوری باشید تیا
برپایۀ آن ،مأموریتی را که از سوی دولت و براساس قانون چهارم برنامۀ توسعه به این وزارتخانه
(و در امتداد آن به پووشوکده مطالعات فرشنگیی و اجتمیاعی) سیررده شیده بیود ،بیه انجیام
رساند؛ آن مأموریت ،تربیت «نیروی متعهد و متخصص» برای پیورفت کوور بود.
من در برابر این پرس و شد  ،ابتدا به پووش و مطالعهای نظیری دربیارۀ «میانرشیتهای»
پرداختم ،با این پرس مهمتر که میانرشتهای دربردارندۀ چه ویوگیشایی است که بتواند نییروی
متعهد و متخصص تربیت کند؟ ابتدا به تعریفشای متعار و جاری در فضای دانوگاشی ایران
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پایبنیید بییودم ،امییا پی از ک ی وقوسشییای نظییری و روششییناختی ف یراوان ،نگییاشم در مییورد
میانرشتهای عوض شد .ایین تییییر نگیاه در نتیجیۀ تییییر روش در مطالعیه میانرشیتگی بیود؛
بهگونهای که رویکیردم از پیووش تطبیقیی و تیاریخی بیه پیووش موقعیتمنید ارتقیا یافیت:
میانرشتگی در موقعیت و در فرایند پیوستۀ فراروی از موقعیت حاصل میشود.
رسیدن به این در از میانرشتگی ،ناشی از آگاشی از یک تناقض غیرمیانرشیتگی نییز
بود؛ ازیکسو ،کاربرد مفاشیمی چون اندیوه ،کن  ،آمیوزش و پیووش میانرشیتهای بیه
امری رایج و متداول و حتی پی پاافتاده تبدیل شده است؛ بهگونهای که بسیاری ،پوینیدگان
ً
این رشیافت را از خطر مبتذل شدن فزایندۀ این واژه برحذر داشتهاند؛ و از سوی دیگر ،تقریبا
این اجماع وجیود دارد کیه میانرشیتهای ،تعرییف ،مصیدا  ،و کیاربرد یگانیهای نیدارد و
افزونبراین ،سامانی ناشناخته و پروبلماتیک دارد .یکی از وجوه این ناشناختگی ،گستردگی
تعریفشایی است که از آن ارائه شده است .استعارهشایی چون «انتظامبخوی به معرفیت و
شناخت» (لنوا)« ،مجمع جزایر دان » (برگر)« ،فقیدان شمسیانی رشیتهشا» (کیوکلمنز)،
«استقراض علوم از یکدیگر» (پالماد و واک )« ،تحلیل متقابل متییرشا برمبنای نظریهشای
متفاوت» (دوبین)« ،معاوضه و مبادله دان » (سمیرنو )« ،تبادل سادۀ روششا» (گاردس

ا
َ
تمین و سیناسور)« ،روابط ناسازه با یکدیگر» (رسوبر و پتری) و «تحکیم پیوند» (پورتال)،

داللتشایی بر شمین ناشیناختگی ،سرگویتگی ،و رازآلیودگی میانرشیتگی شسیتند .1ایین

سرگوتگی ،پووشوگر را به شمسویی با ایین دییدگاه فیوردمن ( )1080سیو میدشید کیه
«طرح پرس دربارۀ میانرشتگی بایید نویاندشندۀ نیوع جدییدی از پرسی از ایین اییده
باشد»2؛ بنیابراین ،مسیللهدار بیودن میانرشیتهایشا ییا عیدم توافیق در تعرییف ماشییت و

مصدا شای آن ،بهمعنای فقدان پدیدۀ میانرشتهای یا جدی نبودن آن نیست؛ این دغدغهشا
زمانی موروعیت و حقانیت دارند که ناظر به افق تازهای به میانرشتهای باشند.
 .2سه رویکرد

بهطور خالصه ،میتوان سه رویکرد را در مورد مطالعات میانرشتهای از شم تفکیک کرد:
نخست ،رویکرد مدرن اثباتگرایانۀ غالیب در کویورشای توسیعهیافته ،کیه از رشگیذر
رشته به میانرشته میرسد و مهمترین شد آن ،تلفیق موضوعی یا روشی دو یا چند رشته،
در موقعیتشای جداگانه اما مرتبطبهشم دانوگاه ،صنعت ،و جامعه ،برای کوف حقیایق و
حل مسائل است و اگرچه در این موقعیتشا ،موفقیتشای بسیاری نیز داشته است ،امیا آن
موفقیتشا از ترجیحات منفعتجو یانه و سرمایهدارانه مصون نبوده است؛
دوم ،رویکرد فرامدرن موردتوجه در ایران (و چهبسا در کوورشای درحالتوسیعه دیگیر)
که خود را در سه وضعیت بازمینمایاند :یا تالش میشود «تخصص» رشتهای را با اضافات
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .1در مورد ابتذال ،ر  :نیکول رژ کوله ،آموزش دانوگاشی و مطالعات میانرشتهای؛ چارچوبی برای تحلییل ،اقیدام و ارزییابی،
محمدرضا دشویری ،تهران :پووشوکده مطالعات فرشنگیی و اجتمیاعی ،8911 ،ص 88شمچنیین :جیو َ
میورن ،میانرشیتگی،
ترجمۀ داود حاتمی ،پووشوکده مطالعیات فرشنگیی و اجتمیاعی،8911 ،ص8؛ و برنیار واالد ،موضیوع میانرشیتگی ،توحییده
مالباشی ،در :علویپور ،محسن علویپور و شمکاران (تدو ین و ترجمه) ،مبیانی نظیری و روششناسیی مطالعیات میانرشیتهای
(مجموعه مقاالت /ج  ،)8تهران :پووشوکده مطالعات فرشنگی و اجتماعی ،8911 ،ص .16در مورد عدم اجماع دربیارۀ مفهیوم
و مصادیق میانرشتهای ،ر  :کنت آی .ماتون ،داگالس دی .پرکینز ،سوزان سگرت ،روانشناسی ارتبیاطی در گیذرگاه :دورنمیای
نظریه ،تحقیق و کن میانرشیتهای ،ترجمیه سیید محسین علویپیور ،در :محسین علویپیور و شمکیاران (تیدو ین و ترجمیه)،
چال شا و چوماندازشای مطالعات میانرشتهای (مجموعه مقاالت /ج )1تهران :پووشویکده مطالعیات فرشنگیی و اجتمیاعی،
8911؛ کوله ،شمان ،ص .81شمچنین:
 .2رابرت فوردمن ،کارل میچم ،آرتور ب .ساک  ،پرس از میانرشتگی ،ترجمیه ارکیان شیریفی ،در :علویپیور ،شمیان ،ج،1
ص.36
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و افاضاتی چند بهمثابه یک میانرشته معرفی کند ،یا با تصور ربط رشتۀ خود بیه ییک «حیوزه
مطالعاتی» ،دان خود را میانرشتهای میپندارد ،یا با سودای «شمهرشتگی» (بهوییوه از نیوع
سنتی آن) به میانرشتگی جه میکند که نتیجۀ نظری ،آن توشم ییک اقییانوس معرفتیی بیه
عمق نیم میلیمتر ،و محصول مسلم آن نیز بیعملی و رخوت اسیت؛ ایین نیوع میانرشیتگی
درنهایت ،با سیاستگذاری بیرای نیوعی جهی علمیی معطیو بیه کسیب قیدرت ،پیونید
میخورد که سیاست شویت را درپیی دارد .ناموقعییت اینگونیه میانرشیتگی ،کتیاب قیانون،
نوریه ،سخنرانی و نیز نوستشای شبهعلمی تبلییاتی است ،نه موقعیت دانوگاه یا جامعیه و
زیرموقعیتشای آندو ،و به شمین دلیل ،پیامدشایی آن نیز انتزاعی و سنج ناپذیر شستند؛
سوم ،رویکرد پدیدارشناختیای که بهگونهای جستهوگریختیه در برخیی مسیاشمتشای
مربوط به مطالعات میان رشیتگی حضیور دارد و خیود را در موقعییت پیوسیته و بسیطیافتۀ
دانوگاه به جامعه و جهان (و بهویوه محیط زیست) محقق میکند.
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در این پووش با توجه به یی و در نقد ییی رویکرد نخست ،رویکرد سوم را به بحث خواشم
گذاشت؛ رویکردی که از حیث التفاتی آغاز میکند :از قصدی کیه در فراینید نظیرورزی و
دان اندوزی ،به تصمیم و مسلولیت میانجامد و مسیلولیت محیدود را بیه میانمسیلولیت
بسط میدشد .در پدیدارشناسی ایین اصیل مهیم قصیدمندانه حضیور دارد کیه فیراروی از
موقعیییت ،نیازمنیید یییک غایییت اسییت .انسییان محییدود و محییاط در موقعیتشییای بییدنی،
اجتماعی ،و جهانی ،به دلیل تنگنای رابطه ،شمواره در معرض آلودگی به انیواع نابرابریشیا،
ستمشا ،و بیعدالتیشا است؛ ازاین رو ،شمواره نیازمند فراروی از موقعیت (از طرییق خلیق
ارزششای انسانی نو) است .غایت ،مخرج موتر شمۀ مقاصد میا بیرای مهیار شیرارت و
خلق ارزش است.
میانرشتگی یکی از امکانات نظرورزانه و کنوگرانه ما برای تحقق غایت مسلولیت در خلیق
ارزششییای انسییانی اسییت .میانرشتهشناسییی و اراده بییه میانرشییتگی شییکلشای مکمییل
پدیدارشناسی مسلولیت شستند .مسلولیت یک غایت میانی برای اجتماع انسانی است که بیدون
آن ،ارزششای مهم و ضروریای چون آزادی ،شادی ،و انسجام محقق نمیشوند .این غایت نیه
در پایان ،بلکه در میانه شر دان و کنوی قرار دارد .با ریوه دواندن میانرشیتگانی مسیلولیت در

عرصهشای مختلف آموزش و پووش و بسط آن به قلمرو اجتماع است که «میانمسلولیت» نییز
محقق میشود و ما مسلول شر موقعیتی میشیویم .پاسیخگیوی موقعییت بیودن ،مسیاشمت در
بهرسمیت شناختن موانع ممکنی است که زمینۀ تحقق ارزششای انسانی را سست میکند و نیز
کوش در عملی کردن افقشای فراروی از موقعیت ،بهگونهای که خلق پیوسته ارزششا را در پی
داشته باشد .میانرشتگی ،پداگوژی مسلولیت است .میا بیا میانرشتهشناسیی ،مسلولیتشیناس
میشویم و با میانرشتهکاری ،مسلولیت را محقق میکنیم.
 .3نزاع غایتها

براساس تاریخ اندیوه ،عموم مساشمتشای نظرورزانهای که از سقراط تا فلیوطین و سیر
در جهان اسالم از کندی تا ابنرشد ،انجام شده است ،فرض بنیادین خود را بر ارزشیمندی
«فضایل» گذاشتهاند .سعادت ،خیر اعالیی بود که با عمل بیر اسیاس فضیایل ،میرد را بیه
سعادت میرساند .سعادتمندی در بیان ارسطویی ،اتصا به حد وسط بود .در قرون میانه،
و با تالش متأ لهانی چون آگوستین و آ کویناس ،و اشعری و غزالی ،فضییلت فلسیفی جیای
خییود را بییه ایمییان دینییی داد .شییمراسییتا بییا تحییوالت اجتمییاعی ،اییین دو غایییت در شمییه
مساشمتشای نظری و دانوی نیز دنبال میشد :غایت دان  ،فضیلت و ایمیان (عبودییت)
بود .در اینجا ،نظام دان  ،بیوتر بهصورت شمهرشتگی بود .در گوشهای از زمین ،و در گذر
از اندیوۀ فلسفی یونانی و ایمان دینی مسیحی ،ماکیاولی و شابز ،مقولۀ بنیادین «امنییت» را
بهمثابه حق نهایی انسان در جامعه مطرح کردند و با دکارت و کانت دستیابی به یک سامانۀ
ایمن در حوزه نظرورزی و کنوگری نیز آغاز و تثبیت شد .عصر میدرن ،در نظیام رشیتهای
دان محقق شد ،امیا مدرنیتیه ،از انحیرا بینصییب نبیود .خیود و سیوژه ،در کویاک
تحوالت تاریخی ،بهویوه با عطف توجه به تضعیف دیگربودهشا و تسخیر ابوهشیا ،ناکیام از
تحقق کامل این حق جدید بود :امنیت یی از مجرای توسل به خوونت برای نفی خویونت ییی

دچار تناقض اجرایی شد و کنوگران خودش آن را مخدوش و نقض کردند.
رویکرد میانرشتگی ،غایتی را نمایندگی میکند که از منظر شر رشتهای به آن نگریسیته
شود ،شمان را برمینمایاند ،اما این غایت ،متفاوت از غایتی است که خود رشته برمبنای آن
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شکل گرفت .شکلگیری رشته ،با غایت امنیت ارتباط داشت و پدیداری میانرشته با غایت
مسلولیت مرتبط است .امنیت ،یک غایت مرزی و نهایی بهشمار میآید ،اما مسلولیت ،یک
غایت میانی است .غایت امنیت ،در جایی تمام میشود؛ در جاییکیه آغیاز نیاامنی دوبیاره
اسیت .غایییت مسییلولیت ،غییایتی بیپایییان اسیت کییه در میییانموقعیییت محقییق میشییود؛
ازشمینرو ،سامان رشتهای دان  ،در تعقیب امنیت ،ناقض غایت خیود شید و خواسیته ییا
ناخواسته ناامنی را در پی داشت .رشته در تکاپو و تقالی خود برای تحقق غاییت امنییت و
ایمنی ،ارزششای انسانی بسیاری را تأسی کرد و بسط داد ،اما در پیوند با فلسیفۀ آگیاشی
معطو به غلبه سوژه بر ابوه و شمراستا با اصول سرمایهداری ناظر به تبیادل و ازدییاد پیول،
خدشهشا و نابسامانیشایی را بهوجود آورد که بحران در علم را در پی داشت .این سامان ،از
اینجا نیز موکلدار میشود که سطح نظرورزی و کنوگری را به یک جامعۀ خاص محدود
میکند؛ بنابراین ،شنگامیکه پای روابط جامعهشا و ملتشا بیهمییان میآیید ،امیر مییان بیه
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فراموشی سررده شده و رابطه ،به رقابت و خصومت کویده میشود و زمینیۀ بازتولیید انیواع
شرارتشا فراشم میشود .با افق میانرشتگی و با مساشمت مسلوالنه اسیت کیه خویونت،
تبعیض ،بهرهکوی ،و تخریب محیط زیست در سطح جهان به کمترین حد خود میرسد.
بر این قرار ،میانرشتگی چونان یک شنجیار ،قیانون اساسیی سیاسیت علیم پساتوسیعه
است؛ در فرایند پیورفت برخاسته از علم رشتهای بود که شرارتشای موقعیت نییز نماییان
شدند .این قانون پایه که به غایت مسلولیت نظر دارد ،تقابلشای نمادینی چون سوژه و ابوه،
خییود و دیگییری ،گذشییته و آینییده ،فییرد و جامعییه ،عامییل و سییاختار ،آزادی و حقیقییت ،و
شستیشناسی و معرفتشناسی را در زمانۀ استقرار ،تحکیم ،و توسیعۀ ارزششیای بنییادین
تجدد (ذیل دستاوردشایی چون دموکراسی ،بوروکراسی ،و فناوری) سییال میکنید .در ایین
سیالیت ثنویتشا ،میانرشتهای نظریهای دربارۀ دان

و کین

اسیت کیه شیدف

کاسیتن

شرشای برخاسته از سوژه مدرن است.
تاجاییکه سامان رشتهای دان  ،مبتنیبر رقابتی است که بیه منازعیه کوییده میشیود،
رویکرد میانرشتهای دان  ،با عطیف توجیه بیه مسیلولیت متقابیل ،شمکیاری را پیوینهاد
میدشد؛ شمکاریای که طی آن ،منازعه فرو نهیاده میشیود و رقابیت وجیه ایجیابی خلیق

ارزش را پیدا میکند .میانرشتگی اگرچه در صورت ،بیه اشیترا موضیوعی ییا روشیی دو
رشته وابسته است ،اما بهلحیا غاییت مسیلولیت ،آنچیه میانرشیتگی را محقیق میکنید،
رشتهای است که رشتهشا را در راستای تحقق ارزششای انسانی ،به شیم ربیط میدشید .در
میانرشتگی ییی تاجیایی کیه میا دانویگاه را بیه دو حییث عالمییت و فعالییت (نظیرورزی و
کنوگری) تجزیه میکنیم یی ماشیت میانرشتگی به انتساب آن به سررشتۀ مهار شر در شر دو
حوزۀ نظر و کن بازمیگردد .با توجه به اینکه موقعیت ،تنوع دارد (تنوعی که شمه رشتهشا را
با خود درگیر میکنید) ،میانرشیتگی ،مسیاشمت و مجاشیدت بیرای کیاش مویکالت و
نابهنجاریشا از سوی شمه رشتهشا است .در اخال میانرشتگی نیوعی الگیوی مویارکتی
مبتنیبر موقعیت گفتوگو یا بهتعبیر درستتر ،پرس و پاسخ وجود دارد که بیا تأ کیید بیر
ربطشا و نسبتشا (مناسبات و ارتباطات) ،دو سویۀ انیزوا و خویونت ،بیه ییک سیو نهیاده
میشود و انسجام اجتماعی محقق میشود.
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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میشود .این موقعیتشا در وضعیت عام خود دربردارنیدۀ جهیان ،جامعیه ،و تین شسیتند.
شریک از این موقعیتشا دارای زیرموقعیتشای درشمتنییدهای اسیت؛ چنیانکیه طبیعیت و
محیط زیست ،یک موقعیت جهیانی ،دانویگاه ،ییک موقعییت اجتمیاعی ،و چهیره ،ییک
موقعیت بدنی اسیت .موقعییت ،فضیایی بیرای تالقیی قصیدمندی سیوژهشا ییا آمیختگیی
سوژهشای قصیدمند اسیت .سیوژگی ،ترکیبیی از قصیدیتشای میا بیرای جهانیدار شیدن،
جامعهمند شدن ،و بدنمند شدن است .در این شدنشا ،نیروشایی رشا میشوند که سیوژگی
ما را شکل میدشند .غریزه و زبان ،نیروشای تن ما شستند؛ شمچنانکه مکان و زمان ،نیروی
جهان ،و خود و دیگری ،نیروشای جامعه شستند .تاریخ ،محصول تالقی نیروشای ایین سیه
موقعیت است .درون موقعیت ،شمراه با من ،نهتنها دیگری سوژگی دارد ،بلکه آنگاه کیه میا
در مسللۀ پیورفت به تحقق ارزششا نظر داریم و نیازمند تصمیم و اقدام برای تحقیق آنشیا
شستیم ،زبان ،زمان ،مکان ،و غرایز نیز حیث سوژگی مییابند.

در رویکرد پدیدارشناختی موقعیتمند ،میانرشیتهای ییک سیامان دانی خودآگاشانیه
دربارۀ (یا یک خودآگاشی دان گونه از) «دیگری» (انسانی و طبیعی) و «آینده» با میانجی
زبان ،برای ادرا موقعیت و کاستن و مهار شرارت موقعیت است .در آگاشی میانرشتگی،
دیگری و آینده حضور سوبوکتیو دارند؛ دیگری ،عامل و انگیزۀ کویدن خود از بند گذشته به
افق آینده است؛ بهگونهای که زمان (یعنی دیروز متعین و فردای نیامتعینی کیه مین در آنشیا
نبوده و نیستم) چونان دیگری بر من پدیدار نمیشود و دیگریشای موقعیتمنید (طبیعیی و
اجتماعی) ،چونان زمان دوردست بر من شویدا نمیشوند تا ناامنیای بر من پدیدار شود ،و
درنتیجه ،برای رفیع و دفیع آن تنهیا بیه دانی تسیخیرگون اثبیاتی نییاز باشید ییا بیا تیوشم
شمهرشتگی ،فرار از موقعیت پیونهاد شود .انسان در شیچ دورهای چونیان اکنیون ،معاصیر
خود نبوده است .انسان معاصر با خلق آینیده و اقبیال بیه دیگیری ،سیوژگی خیود را بسیط
میدشد؛ فرایندی پیوسته که با نفی ثنویتشیای مخیاطرهبرانگیز ،او را در دیگیری ،زبیان ،و
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زمان (آینده) ییکه داللتی بر نیاز و محدودیت انسان داردیی مهار میکنید .در حید و حیدود
شمین محدودیت و ضرورت است که حقو و ارزششای بیناانسانی محقق میشوند.
امر میان ،در نسبت با مرز و نظمشای ساختاری برآمده از آن (اینتیر ،در نسیبت بیا ربیردر و
ر
اردر) در تمام نظریۀ دان و بدنۀ معرفت معاصر حضور دارد .امیر مییان ،شمیان مسیلولیت و
احترام متقابل برای خلق آزادی ،شادی ،و انسجام اجتماعی است .ما در قبیال شرییک از ایین
ارزششا مسلول شستیم .این شمان وجه شنجاری میانرشتگی اسیت .ایین ،شمیان مسیلولیت
میانرشتگی و میانرشتگی مسلولیت است .در میانرشتگی پدیدارشناختی ،مسلولیت ،آنگیاه
که در شیرایط درشمتنییدگی نیروشیا و قصیدمندیشا بیه فیراروی از موقعییت میاندیوید ،بیه
«میانمسلولیت» ارتقا مییابد و مسیلولیت محیدود بیه مسیلولیت شمگیانی تبیدیل میشیود.
میانمسلولیت ،برخاسته از جدیت ما در مساعی و مساشمتشای پیوسته برای تحقق شمگانی
و بیوینۀ آن ارزششا است .میانمسلولیت ،پاسخگیویی متقابیل سیوژهشای قصیدمند اسیت.
مسلولیت ،چونان امر میان ،عنصر موتر میان شر فردی است که در موقعیت است؛ یعنی بیا
دیگری نسبت و رابطیه دارد و در اکنیونی می َزیید کیه آینیدهاش چیرا راه گذشیتهاش اسیت.
میانمسلولیت ،شمزمانی طرح پرس برای تحقیق خالقییت و تین دادن بیه مسیلولیت بیرای

کاش و مهار شرارت است .میانرشتهکار میانمسیلول در شیر میوقعیتی ،دارنیدۀ پاسیخشایی
برای فراروی از موقعیت و دارندۀ پرس شایی برای تحقق موقعیتشای جدید است.
استدالل سلبی من این است که اگرچه در روایت اثباتی نیز مسلولیت در قبال دیگیری،
بهمثابه امر میان ،سائق اصلی میانرشتگی است ،اما میانرشتگی اثباتی ،مسلولیت را توزیع
(تعمیق و تبسیط) نمیکند .در این روایت ،میانرشتگی در نسبت با دستاوردشای مدرنیته و
بهویوه در نسبت با سهگانۀ بوروکراسی ،دموکراسیی ،و فنیاوری محقیق میشیود .مدرنیتیه،
محصول نظم رشتهای است .میانرشیتهای در واکین بیه مخیاطرات پیویرفت رشیتهای و
پیامدشای آن در مهار شرارت سر برآورد؛ اما میانرشتگی اثباتی ،حاوی موکالتی است که
در ساحت نظرورزی و کنوگری تنها «مسیلولیت محیدود» را محقیق میکنید و در برخیی
حوزهشا ،رافع مسلولیت است و درنهایت ،مسلولیت را فدای امنیت میکند؛ از این نظر ،میا
ً
برای آغاز به میانرشتگی ضرورتا باید با رویکرد پدیدارشناختی عمل کنیم .رویکرد اثبیاتی
به میانرشتگی ،بهدلیل احتمیال تبیانی رشیتهشای شمسیو در بازتولیید شیرارتشایی چیون
خوونت ،تبعیض ،بهرهکوی ،و تخریب ،ما را در موقعیت حب میکند.
میانرشتگی اثباتی ،به دو دلیل دیگیر نییز شایسیته میا نیسیت؛ ازییکسیو ،میا در کلییت
دانوگاه ،و از حیث دان ورزی ،شنوز رشتهشا را به مرزشای تخصصی خود نزدیک نکردهایم؛
ممکن است این مهم در برخی از رشتهشای خاص رخ داده باشد ،امیا تناسیب مییانرشیتگی
اثباتی در شماشنگی و پیورفت یکسان شمۀ رشتهشا اسیت؛ پیویرفتی کیه طیی آن ییک رشیته
آنقدر در زمینۀ تخصصی خود توانا شده باشد و به دارندگان این سوژگی علمی را بدشد کیه
به رشتۀ دیگر ورود پیدا کنند .ازسویدیگر ،در مواردی کیه چنیین فیراروی میرزیای رخ داده
باشد ،احتمال تبانی رشتگی برای نقض ارزششیای انسیانی نیو (و دنبیال کیردن ارزششیای
مبادلهای سرمایهدارانه) فراوان است .نابرابری رشتهشا در میانرشیتگی اثبیاتی ،محملیی بیرای
استخدام رشتۀ ضعیف از سوی رشته قوی ،برای تحقق منافع صاحبان رشته ،است.
خطر ابتذال و تبانی میانرشتگی اثباتی در میان ما به این موضع اخالقی بازمیگردد که در
شر دو وجه پی گفته ،از غایت خود ،یعنی از مسلولیت ،بازمیماند و (پاره) خود ناامن ایرانی
را تداوم میبخود و باز ما را بهسوی نوعی میانرشتگی فرامدرن حواله میدشد کیه در آن ،شیر

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

3
یک نظریه در باب
میانرشتگی ...

دو موقعیت دانوگاه و جامعه (با شمۀ بخ شای وابستهاش :بیازار ،صینعت ،اداره ،سیازمان،
خانواده ،و )...متزلزل و بیثبات میشوند :شم با دانوگاه بهمثابه موقعییت کین بیرای آزادی
ستیز میشود و شم جامعه بهچال گرفتیه میشیود و میا بیهجیای نقید اجتمیاعی ،بیه انیواع
نصیحتشای دیوانساالرانه متوسل خواشیم شد (آنشم در جیاییکیه تازهبهدیوانرسییدگان نیه
اشلیییت نصیییحتکنندگی و نصیییحتگویی دارنیید و نییه شایسییتگی نصیحتشییوندگی و
نصیحتشنوندگی؛ نتیجه ،دستکم در موقعیت دانوگاه و پیرامون آن ،شمیین قییلوقالشیای
ناصحانۀ استادان و منازعات درونگروشی دانوکدهشا است ،و در جامعه ،انواع خویونتشای
کالمی و غیرکالمی است که حاکی از فقدان رابطۀ انسجامدار ،یعنی فقدان مسلولیت ،است).
گرای ما به میانرشتگی اثباتی ،ناگزیر ما را به میانرشتگی فرامدرن سو میدشد ،کیه
بهجای جدیت و صداقت در پرمایگی دانوی و اخالقی ،مصون ماندن از پاسیخگیویی را از
طریق جه به شمهرشتگی ،یا از طریق پناه گرفتن پوت سنگر تخصصگرایی رشیتگی ییا
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خا ریز حوزه مطالعاتی (و درنتیجه ،فرار از عمل در لحظۀ پاسیخگیو یی) پیی میگییرد.
نخستین ویوگی این نوع میانرشتگی یی حتی اگر محقق شود یی نفی شرط امکانشای سوژگی
علمی ما یی از حیث رشتگی یی است .میانرشتگی فرامدرن ،موقعیت ما در جهیان را نییز بیه
چال ناامنی و بیمسلولیتی میکواند؛ درحالیکه میانرشتگی مدرن اثباتی ،در جایگاشی
که این امکان برای فراشم است (یعنی در جوامع توسعهیافته) ،ضمن حفظ نظام رشیتگی،
سویۀ ایجابی میانرشتگی خود را محقق میکند ،و درحیالیکیه تنهیا از ناحییۀ سیلبی آن و
بهطور خاص در نسبت با فربهی سرمایهداری ،تخریب محیط زیست ،و بحرانشای ناشیی
از فردگراییشییای افراطییی و خییی معییانی وجییودی ،مخییاطرهآمیز اسییت ،در میانرشییتگی
فرامدرنی که ما در پی گرفتهایم ،شم رشتهشا از آنچه شستند ،ضعیفتر خواشند شد و شیم
اینکه در بعد ایجابی ،تضمینی برای تحقق انسجام و شماوایی در حیوزه دانویگاه و جامعیه
وجود ندارد .مسیر تحقق میانرشیتگی پدیدارشیناختی ،از موقعییت دانویگاه بیه جامعیه و
سر به دانوگاه است؛ درحالیکه میانرشتگی فرامدرن یی اگر شم موفق باشد ییی در نوریه و
کتاب ،راکد میماند و تا موقعیت جامعه امتداد نمییابد .حقیقت پدیدارشناختی با حقیقت
گزارهای متفاوت است؛ بنابراین ،حقیقت میانرشتگی ،در فراروی از شرارت موقعیت است

که بر میا پدییدار میشیود ،نیه در خلسیه و خلیوت انی  .در ایین خلسیه اسیت کیه پیای
میانرشتگی پستمدرن بهمیان میآید و ما در فهیم حقیقیت میانرشیتگی دچیار برداشیت
نادرست میشویم.
بنابراین ،تاجاییکه ما در کلیت جهان قرار داریم ،نمیتیوانیم منتظیر بمیانیم کیه در ابتیدا
ارزششای جدید برخاسته از بوروکراسیی ،فنیاوری ،و دموکراسیی (بوروتکنودموکراتییک) بیه
نهایت شکوفایی رشتهای خود برسند اغتواششای مفهومی و خدشهشای عملکیردی خیود را
برای ما برنمایانند تا پ ازآن به میانرشتگی رو کنیم .ما در متن رشتهشیدگی (و تیالش بیرای
برقراری امنیت و ساخت خود امن) بایید میانرشیتهای (مسیلول و اشیل گفیتوگیو و میدارا)
شویم؛ از این نظر ،آنچه در سنت ما حضور ندارد ،ایده و عمل رشتگی و میانرشیتگی اسیت
(نه شمهرشتگی)؛ فقدان ایدۀ رشته است که به فرارشتگی و ضدرشتگی میانجامید .بیرای میا
میانرشتگی باید شمعرض رشتگی باشد نه در طول آن؛ بهویوه اینکه از یک نظیر ،غایتشیای
رشته و میانرشته به شم وابستهاند؛ ما بدون الفبای امنیت ،ادب مسلولیت را نخواشیم یافت.
ً
کامال روشن است که در این روایت از میانرشتگی ،تاریخ فلسفۀ غرب حضیور دارد1؛
بنابراین ،احتمال طرح این ایراد وجود دارد که میانرشتگی و شو به آن ،پیامد مثبتی را برای
جوامع برکنار از تاریخ جهانی نداشته باشد .تردیدی در این نیست کیه میا برکنیار از تیاریخ
جهانی شستیم و مهمترین خوان شا از میانرشتگی در کوورشای اروپایی و آمریکا پردازش
شدهاند ،اما تا زمیانیکیه میانرشیتگی شمیان تین دادن بیه مسیلولیت بیرای خلیق و بسیط
ارزششای انسانی باشد ،این موقعیت است که اشمیت پیدا میکند .موقعیت ،اگرچه تالقی
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .1تالششایی انجام شده است تا میانرشتگی ،امری غربی و اروپایی تلقی و معرفی شود؛ بهطیور مثیال ،ولی در مقالیه خیود،
شستۀ میانرشتگی را به تاریخ تفکر در یونان پیوند میزند .ر: .
.
البته این نگرش در کلیت معرفتشناسی غربی ،حضور واقعی و مؤثری دارد؛ بهعنوان مثال ،بیخو پارخ در مقالیه خیود بیا عنیوان
«فلسفه فلسفه سیاسی» بر این نظر است که فلسفۀ سیاسی ،دارای شرایط تاریخی و اجتماعیای اسیت کیه امکیان تحقیق آن در
میان ملتشایی که فاقد آن شرایط شستند را منتفی میکند .بهنظر او ،اندیوۀ سیاسی ،بهطور خاص در تمیدن یونیانی (و نیه شییچ
تمدن تاریخی دیگری) یافت میشود (پارخ ،بیخو ،8919 ،فلسفه فلسفه سیاسی ،منصور انصیاری ،در :اندیویه سیاسیی ،سیال
شماره  ،8زمستان  .)31-811 ،8919من در اینجا بین تاریخ فلسفۀ سیاسی و آغاز فلسیفۀ سیاسیی تمیایز قائیل شسیتم :تیاریخ
فلسفه سیاسی از آن شرک باشد ،ربط چندانی به آغاز فلسفۀ سیاسی ندارد« .آغاز» ،امری است موقعیتی .فقیدان تیاریخ فلسیفه
سیاسی یی و در اینجا تاریخ میانرشتگی یی ضرورت «آغاز» (و در اینجا ،آغاز میانرشتگی) را از ما نمیگیرد.
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نیروشای موقعیت (زبان ،غریزه ،مکان ،زمان ،دیگیری ،و خیود) بیا قصیدمندی سیوژهشای
انسانی است ،اما جیرافیا و تاریخ مجزا را بهرسمیت نمیشناسد .تاریخ ،متعلیق مسیتقل از
آگاشی ما نیست .تاریخ در موقعیت معنا مییابد و موقعیت ،برسازنده است .با عطف توجه
به جهانشمول بودن موقعیت انسان ،تاریخ جهانی انسان دارای اشمیت اسیت .بیا رویکیرد
پدیدارشناختی به میانرشتگی ،به معاصریت دست مییابیم .بهطور متقابل ،حسب اقبال ما
به تاریخ جهان و اشل جهان بودن است که میتوانیم ییو بایدیی میانرشتگی پدیدارشناختی
را پیوۀ خود کنیم .تا وقتیکه شر فرد انسانی به آینده اقبال دارد ،جیرافیا امری سیال میشود.
میانرشییتهای در موقعیییت انسییان ،غییرب و شییر و شییمال و جنییوب و مرکییز و پیرامییون
نمیشناسد .در موقعیت انسیان بیهعنیوان سیوژۀ مسیلولیت تیوزیعی ،در شیر جیرافییایی
میتواند پدیدار شود .سیالیت جیرافیا ناظر به مکان شویتی است؛ در پدیدارشناسی ،مکان
بهمثابه فضای برسازندۀ موقعیت ،اشمیت حیاتی دارد؛ ازایینرو ،تفیاوت چویمگیری مییان
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مکان جیرافیایی شویتی و مکان موقعیتی سوژگی وجود دارد؛ مکان موقعیتی سوژگی ،بنا به
سهگانۀ تن و جامعه و جهان ،یک امر یونیورسال است؛ بنیابراین ،میا بیا فیرض «پیوسیت»
پدیدارشناختی به ارزششای برخاسته از عصر نو است که به میانرشیتگی اقبیال مییکنیم.
چنین پیوستی نیاز به توضیح ندارد؛ چیزی از جن یادگیری و اراده به یادگیری است .از این
ً
نظر ،ما در برابر نظریهشای مدرن ،شرایط گسست را نداریم که مثال در برابر کانیت ،فلسیفه
َ
اخال جدیدی علم کنیم؛ یا (در موضع بحث ما) در برابر نظرییهشای میانرشیتگی ،نظیام

میانرشتگی خاص خود را بنا نهیم.1

جهانشمولی میانرشتگی به جهانشمولی مسلولیت بازمیگردد .میانرشتگی شمچیون
مسلولیت ،شنجاریواقعیتی جهانشمول است .این وجه آرمانی (ایدهای) از میانرشتگی ،آن
َ
را از زمینه و زمانۀ خاص اجتماعی و جهانی میکند و در شیر قلمیروی ،بهگونیهای جهیانی
ر
محقق میکند .پدیدار میانرشتهای ،امری واقعی ،تأسیسی ،و تکوینی است؛ ازاینرو ،نباید
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .1این اذعان و اقرار و اعترا برای ما بسیار حیاتی است که استادان ما در فلسفه ،شاگردان کودکستان فلسفۀ امثال کانیت شسیتند
نه دانوجویان دانوگاه مکتب فلسفی آنان .نقد روا بر نظریهشای مدرن این است که بیا جیدیت و تمرکیز ،مسیاشمتی نظرورزانیه
داشته باشیم در این مورد که آن نظریهشا چه نسبتی با موقعیت خاص (و درعینحال ،جهانشمول) میا دارنید ،و اینکیه آییا میا در
موقعیت کاربست آنشا برای کاش و مهار آسیبشا شستیم یا خیر ،و اگر آری ،تا چه میزان و اگر نه ،به چه معیار؟

آن را با امر واقعی که تمامشده ،موخص ،و مستقل از ادرا ماست ،یکی پنداشت .میا در
مقام دانوگاشیان ،پی از شرچیز ،در قبال خود میانرشتهای مسلولیت داریم .مسلولیت میا
تحقق میان رشتگی در موقعیت خود ،و بسط آن به دانوگاه (و از دانوگاه به جامعه) اسیت.
میانرشتهکارانی که در موقعیت بسطیافته دانوگاه تا جامعه قرار دارنید ،مسیلول کاسیتن از
رنج و افزودن شادی انسان شستند .میانرشتگی ،دارای عنصری شنجاری است که بر اساس
آن ،باید به برخی ارزششا و شنجارشای معین جهانشمول باور داشته باشیم .شنجارآفرینی،
مسبو به قصدمندیای است که ارجاع مهار شرارت باشد .ماشیت عینی و موقعیتمنید
آن است .در میانرشیتهکاری میا شمافیق و شمسرنوشیتیم ،چیون پیوسیته در موقعیتشیای
موتر قرار داریم .ضرورت (یعنی در موقعیت بودن) نیافی مسیلولیت نیسیت و ازایینرو،
آزادی را منتفی نمیکند؛ آزادی ،شمتافتۀ ضرورت است.
با این تبصیرهشای پدیدارشیناختی ،پرسی از چیسیتی میانرشیتهای ،آن را از مخیاطرۀ
ذاتگرایی میرشاند .ازشمینرو ،در روایت کنونی ،یک تحول از واقعیت به شنجیار میدنظر
است :تحول از سامان رشتگی به میانرشتگی و از میانرشتگی اثباتگرایانه و فرامیدرن بیه
میانرشتگی پدیدارشناختی .این تحول ،تحیول در کیفییت خیود اسیت؛ تحیولی کیه میا را
بهسوی سوژگی سو میدشد .سوژه ،در مهار شرارت و خلق ارزششا ،جهانشمول است.
 .5میانرشتگی و دانشگاه

برای ما ،میانرشتگی ،آگاشی از موقعییت دانویگاه اسیت؛ دانویگاشی کیه ضیمن رواییت
بوطیقایی از گذشته و خود (یعنی برنمایی موقعیتشای شرارت) ،میخواشد آزادی و شادی
و انسجام را به جامعه سرایت دشد و موکالت جامعه را با خود حل میکند .روایتی که مین
از منظیر فلسیفۀ میانرشییتگی در اینجیا ارائیه میییکنم ،ایین امکیان را فیراشم مییکنید کییه
میان رشییتگی ،مییا را در مسیییر سییوژگی و خییودانگیختگی ق یرار دشیید تییا بتییوان بییه دان ی
مسلولیتآور و مسلولسازی دست یافت که ما را با شیوهشای کوف حقیقت ،حیل مسیلله،
انسجام اجتماعی ،و شماوایی دانوگاشی ،امین و ایمن کند؛ پ ازییکسیو بیا پیووش و
آموزش میانرشتهای سروکار داریم که به موقعیت دانوگاه مربوط میشود ،و ازسیویدیگیر
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با کاربرد و انسجام میانرشتگی روبهرو شستیم که به موقعیت جامعه میرتبط اسیت .وجیوه
میانرشتگی عبارتاند از:
 .8پیچیدگی و شو برای رسیدن به مرزشای دان و کوف دستاوردشای تیازۀ نظیری از
راه پووش

در مسللهشایی که دامنۀ حضورشان تا مرزشای سیایر رشیتهشا امتیداد مییابید؛

بنییابراین ،موضییوعات و مسیللهشایی کییه در «پیرامییون» رشییته خاصیی قیرار میگیرنیید ،در
تالششای فراوان موتر میان رشتهشا ،به بحث و فحص گذاشته میشوند؛
 .1اشمیت زندگی و رفاه انسانی و ضرورت حل موکالت عملیی و اجراییی کیه بقیای
انسان را در موقعیت تن و جامعه و جهیان یییدر کرانمنیدی اوییی تضیمین میکنید و سیبب
فروکاسته شدن دشواریشای روانی و تنی میشود؛ ادامۀ ایین حییث ،بیه جامعیه میرسید؛
بهگونیهای کیه امیر اجتمیاعی بیا دانی پیونید میخیورد و انسیجام اجتمیاعی ،در نسییبت
ارزششای فردی و اجتماعی ،محصول خودآگاشی اعضای جامعه میشود .زیسیتمحیط،
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این حلقه را تکمیل میکند؛
 .9در ادامۀ این انسجام ،مطلوبیت شماوایی و شمکاری دانوگاشی قرار دارد؛ بهگونهای
که دانوگاه ییبهویوه از منظر آموزشی به مکانی برای تحقق و استمرار سوژگی ،و ازسرگیری
و تداوم میانرشتهای تبدیل میشود .در اینجا در میان خود دانوگاشیان و حسب داعییهشای
اعتبییار و انگیزهشییای محبوبیییت ،میانرشییتگی ،شمییاوایی دانوییگاشی را ف یراشم میییآورد.
میانرشتگی ما را مسلول میکند تا حقایق را کوف کنیم ،مسائل و موکالت را حل کنییم،
به جامعه انسجام بخویم ،و در مقام «انسان بسیار دانوگاشی» ،شماوا شویم.
در اینجا فرض نخستین ما این اسیت کیه میانرشیتگی در موقعییت حاصیل میشیود؛
موقعیت بسطیافتهای که از دانوگاه شروع میشود ،به جامعیه و جهیان سیرایت میکنید ،و
دوباره در دانوگاه اسیتقرار مییابید .موقعییت ،موضیوعیت ،و محمولییت میانرشیتگی را
تضمین میکند؛ بنابراین ،آن مقامشای میانرشتگی یکدیگر را تکمیل میکنند :میانرشتگی
حقایقییییابی بهسیییوی میانرشیییتگی حلالمویییاکلی کوییییده میشیییود و میانرشیییتگی
حلالمواکلی ،انسجام اجمتاعی را تقویت میکند و این خود ،امکان میانرشتگی رشیتهشا
(به شیوهشای گفتوگو ،میذاکره ،و شمیاوایی دانویگاشی) را فیراشم مییکنید و در حرکتیی

معکوس یا دوری ،میانرشتگی رشتهای به میانرشتگی مسیلولیت میرسید .آغیاز و انجیام
میانرشتگی ،بهلحا موضوع ،سوژه ،و مکان ،دانوگاه است؛ دانوگاشی که سوژه مسیلول
را درنظر دارد .این مکان بسطیافته ،شرط پدیدارشناختی تحقق میانرشتگی است.
 .5استداللهای جانبی (معطوف به دانشگاه)

در اینجا الزم است به چند نکتۀ مقدماتی دیگر نیز اشاره کنیم.
نخست اینکه رشته با زیررشته (یا گرای ) تخصیص ،و با حوزۀ مطالعاتی (فیلد) تعمیم
مییابد تا بتواند نقصشای معرفتی و عملی خود را برطر کند .حیوزۀ مطالعیاتی ،آغازگیاه
میانرشتگی است .حد تدقیق مفهوم میانرشتگی بیه شمیین دو سیوی تخصییص و تعمییم
رشته مربوط میشود .به دیگر سخن ،اشتقاقاتی چون چندرشتهای ،فرارشتهای ،و ...اشمیت
پدیدارشناختی ندارند .بخ زیادی از این گسترۀ اشتقاقات ،ناشی از ماشیت علیم عیددی
غربی و برخاسته از بهوت پووشوی آنجا و بخ دیگر ،نیاظر بیه میانرشیتهپووشی اثبیاتی
است .دو سویۀ موافقت یا مخالفت غیرانتقادی با میانرشتگی است که این نوواژهشیا را نییز
در این حوزه طرح و بسط داده است .طرفداران و سیهامداران نظیام رشیتگی ،بیا توسیل بیه

مفاشیمی چون ضدرشتهای و پسارشتگی ،1زیانشای گیذر از رشیته را اعیالم مییکننید .در

مقابل ،طرفداران میانرشتگی ،با استفاده از مفاشیمی چون «درشمرشتگی و چندرشتگی،»2
درپی تدقیق میانرشتگی از طریق برشان خلف شستند .مفاشیم اخیر دربردارندۀ فرایندشایی

است که در آن پووشوگران از رشتهشای مختلف ،در بررسی یک مسلله موتر  ،شرییک از
نظرگاه رشتهای خاص خود ،اتفاقی ،بهطور مستقل ،یا بهدنبال شم ،بیه کیار میپردازنید .در

شمین مورد ،مفهوم فرارشتگی 3نیز به کمک گرفته میشود که بر اسیاس آن ییک چیارچوب

مفهومی یی فار از وابستگی به شر رشته خاصی یی برای تبیین ییا تحلییل ییک مسیلله خیاص

اشمیت مییابد .گاشی میانرشتگی اثباتی ره به شمهچیزدانی 4میبرد که طی آن ،دانوگاه به
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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معار گاه 1تبدیل میشود؛ و درست از شمین زاویه است که برخی از پووشوگران ،با توجه
به سطح کاربردی میانرشتهای ،در پی ساخت دانوگاه جدیدی بودهاند کیه بیهطور کامیل،

ماشیت میانرشتهای داشیته باشید ،2امیا درمجمیوع ،از منظیر پدیدارشیناختی ،تمایزشیای
مفهومی پی گفته و اصطالحات مکمل آنشا ،سرگرمیشای آ کادمییک بهشیمار میآینید و
شیچ راشی به واقعیت شستیشناختی یا حتی به تأمالت معرفتشیناختی نمیبیرد .3تفینن و

سرگرمی ،غیر از قصدمندی است .وضعیت ما در این مورد بهگونیهای نیسیت کیه موضیوع
میانرشتهای را با مواضعمان در مورد بدیلشای اشتقاقی دیگر به بحث بگذاریم .حد اعالی
مساشمت ما در اینجا شمین است که تنها شمین یک موضع (میانرشتهای) را در نسیبت بیا
رشته و فرارشته (شمهرشته) به بحث بگذاریم .این فروکاسیت ،برخاسیته از جیدیت میا در
بررسی موضوع است؛ بهگونهای که پرداختن به سایر اشیتقا شیا را بیه نیوعی تفینن تبیدیل
میکند .ما آنقدر نیازمند جدیت شستیم که فرصتی برای تفنن نداریم؛ درنتیجه ،در اینجا بنا
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به غایتی که دنبال میشیود ،اصیطالح «میانرشیتهای» آزادانیه بیرای توصییف شمیۀ انیواع
پیوستشای بینمرزی رشتهشا بهکار رفته و از تفاوتشای ظریف اثباتگرایانۀ مفاشیم شمتا،
چومپوشی شده است .حتی موضوع ساخت ییک دانویگاه میانرشیتهای نییز از ایینگونیه
تفننشا است .میانرشتهای در برداشت پدیدارشناختی ،در تضاد با «رشتهای» نیست تیا در
مقابل آن به تأسی دانوگاه میانرشتهای اقدام کنیم ،بلکه بهعک  ،باید با حفیظ دانویگاه
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .3برخی از این اصطالحات عبارتاند از:

برای پاره ای از این تفننات بنگرید:

رشتهای ،موقعیت دانوگاه را به جامعه بسط داد و مسلولیت محدود رشتهای را به مسلولیت
توزیعی تبدیل کرد.
دوم ،تا پاسخی برای مسللۀ چیستی میانرشتهای نداشته باشیم ،نمیتیوانیم پاسیخشایی
برای پرس شایی داشته باشیم که سعی در شرح و بسط موضوعشایی دارند که محمول آنشا
«میانرشتگی» است؛ بهعنوان مثال ،نمیتوان به دان

میانرشتهای ،دانوگاه میانرشتهای،

عالم میانرشتهای ،صنعت میانرشتهای ،کن میانرشیتهای ،خیرد میانرشیتهای ،انسیجام
میانرشییتهای ،شییادی میانرشییتهای ،و آزادی میانرشییتهای وقعییی نهییاد .شم یۀ اییین امییور
میانرشتهای ،اموری انسیانی و پدییدارشایی از موقعییت شسیتند .بیهعبارت روشینتر ،شیر
تصوری که به تصدیق میانرشتهای بینجامد ،با سایر تصورات ما در مورد پدیدارشای دیگیر
یازجمله دانوگاه و جامعهی پیوند شنجاری دارد؛ بهعنوان مثال ،اگر تصور ما از میانرشتهای،
ایجادکنندۀ انسجام در معرفت (دانوگاه) و کن

(جامعه) است ،تعریف میا از دانویگاه و

جامعه نیز بهگونهای رقم خواشد خورد کیه وجیه انسجامبخویی خواشید داشیت .در اینجیا
دوباره بداشت شر ،خود را بر ما پدیدار میکند .شرارت ،ناشی از تنگنای موقعیت است.
سوم ،اگرچه غایت مسلولیت ،میتواند سر آن داشیته باشید کیه بیه نیزاع غایتشیا (نیه
قصدمندیشا) پایان دشد ،اما سایر غایتشا چنین قصدی ندارند .نقد غیراخالقی بر اخال
مسلولیت ،نقدی شمیوه حی و حاضر است .معتقیدان بیه غایتشیای فضییلت ،ایمیان ،و
امنیت ،چهبسا مسلولیت و بهویوه میانمسلولیت را نافی تحقق غایت خود بدانند؛ چنیانکیه
مسلولیت در قبال انسان ،گاشی مانعی برای امنییت ملیی بهشیمار میآیید .میؤمن در قبیال
غیرمؤمن ،نهتنها مسلولیت ایجابی ندارد ،بلکه با حربهشایی چون جهاد ،تکفییر ،و ارتیداد،
مسلولیت سلبی خود را فریاد میزند .صاحبان فضیلت و امنیت نیز چنین وضعی دارند .در
موقعیت خاص دانوگاه نیز اگرچه امکان تحقق غایت مسلولیت و بسط آن وجود دارد ،این
مخاطره نیز وجود دارد کیه شیر مسیلولیتی کیه ناشیی از شمکیاری میانرشیتهای باشید ،بیا
محدودیت روبهرو شود و درنتیجه ،مسلولیت غایی میانرشتگی را برآورده نکند .مسلولیت،
خودپاسی میخواشد؛ بهگونهای که میانرشتگی ،ناقض غایت خود نباشد .ایین خودپاسیی
به بهترین شکل از طریق تالقی نیروشای دانوگاشی محقق میشود .زیرموقعیت دانویگاه،
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مسلولترین موقعیت انسان در تالقی موقعیتشای جهانی و جامعوی و تنیی اسیت؛ چنیین
مسلولیتی دو وجه نظرورزی و کنوگری (علمیت و فعلیت) را با خود دارد .ازشمینرو است
که دانوگاه ،مدنیترین تویکل میدنی نییز شسیت .بیرای داشیتن مسیلولیت میانرشیتگی،
مسلولیت دانوگاشی ییک پی فیرض اسیت( .در موضیع میا و در مقیام اجیرا ،شیر کسیی
نمیتواند مدعی مسلولیت میانرشتگی باشد).
ازاینرو یو درنهایت اینکهی استدالل برای میانمسلولیت پدییداری نیهتنهیا نیافی و نیاقض
مسلولیت اثباتی نیست ،بلکه مبانی خود را بر شمان اصول اسیتوار مییکنید؛ تنهیا مسیاشمت
افزایوی در اینجا این است که مسلولیت ،در سطحی انتزاعیتر تعمیم داده شود تا به این شیوه،
راه برای انتقادشای آشکاری که متوجه میانرشتگی مبتنییبیر مسیلولیت اسیت ،بیاز نباشید و
بستری برای میانرشتگی پدیدارشیناختی در اییران فیراشم شیود .مین ادعیایی دربیارۀ تیازگی
ایدهشای مطرحشده ندارم .قصد من ایین بیوده اسیت کیه بیا بهرهگییری از تیاریخ مفهیومی و
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ابزارشای تجزیه و سادهسازی ،میانرشتگی و میانمسلولیت را در یک چارچوب عیام و فراگییر
سامان دشم؛ بهگونهای که توان واقعی آن در موقعیت ایران ،کیارا و پاسیخگیو باشید .اگیر ایین
تکنگاری ،خواننده را قادر کند که ویوگیشا و مؤلفهشای اصلی این دریافیت بیدیل از مفهیوم
میانرشتگی را یکه در سنت میانرشتگی اثباتی پنهان استی روشنتر دریابد ،و اگر این کتاب،
راه را برای شرح و تفسیر بیوتر مفهوم مسلولیت و خلق ارزششای نوین بگواید ،و اگر چنیین
گوایوی به کاربستپذیری میانرشتگی و میانمسلولیت بینجامد ،آرزوشای من در تألیف این
تکنگاری بهطور کامل برآورده خواشند شد .من بر این باورم که از میان دییدگاهشای موجیود،
این پدیدارشناسی است که داوریشای ما دربارۀ مطالعات میانرشتهای را به بهترین شیکل بیه
یکدیگر نزدیک میکند و مناسبترین پایۀ اخالقی را بیرای ییک جامعیه دموکراتییک مسیلول
میسازد .من در این پووش کوشیدهام نوان دشم که میانرشتگی تاچهحد برای میا ضیروری
اسییت و تییاچییهمییزان قابلیتشییای انجییام کیار میانرشییتهای ،ارتبییاطی ،باواسییطه ،انتقییالی،
موقعیتمند ،و فرایندی شستند .بهنظر میرسد ،وجوه موقعیتی و ارتباطی میانرشتگی چییزی
است که اگر به آن توجه شود ،نمیتوان آن را کنار نهیاد .موقعییت پدیدارشیناختی ،برسیازنده
است :آگاشی ،آگاشی از چیزی است که نمیتوان آن را فرونهاد.

 .6ساختار نظریه

برای چنین منظوری ابتدا نزاعشای غایتشا را به شییوۀ تیاریخ مفهیومی مطیرح کیردهام کیه
براساس آن ،گذر از غایت فضیلت به ایمان ،و سر به امنیت در فراینید تیاریخی تحیول و
بسط دان  ،موضوع بحث خواشید بیود .در شمینجیا اسیتدالل خواشید شید کیه چگونیه
مسلولیت ،میانرشتگی را ایجاب میکند و بهطور متقابل ،میانرشتگی ،مسلولیت را تداوم و
گسترش میدشد؛ بهگونهای که آن را به میانمسلولیت ارتقا میدشید .شمیۀ ایین بحثشیا را
نمیتوان بیارتباط با پدیده شرارت و مهار آن ،بهپی

برد .در مبحث بعد ،بررسی پدیداری

امییر «میییان» در حوزهشییای نظییرورزی و کنوییگری (اینترتلییوری ،اینترسییابجکتیویتی،
اینترپرتیون ،اینتراکون ،اینترکالچرالیتی ،اینترنونالیتی ،اینترجاستی  ،و )...مدنظر خواشد
بود .استدالل این مبحث ،جهانشمولی امر میان در ساحت نظر و کن  ،و ارتباط ایندو با
شم ،است .این دو مبحث ،شستۀ اصلی استدالل من بیرای میانرشیتگی پدیدارشیناختی را
شکل میدشند .ما برای تحقق چنین الگوی ضروریای از میانرشتگی در مییان خودمیان،
ابتدا به روایی و حقانیت یک غایت میانی درونمان فراروندۀ جهانشمول نیاز داریم و سر ،
به پدیدارشای نظری و کنوی میانبودگی که با تجمیع آنشا در مرکز میانرشتگی قرار گیریم.
در اینجا یاد خواشیم گرفت که «میان» (اینتر) بر سر چه موقعیتشا و زیرموقعیتشایی قرار
میگیرد که بیآنکه فاصلهانداز باشد ،رابطهشای شرارتبار استیال و تسخیر را سست و سیال
کند .در مبحث سوم به میانرشتگی پدیدارشیناختی در موقعییت بسیطیافته از دانویگاه بیه
جامعه ،و درنتیجه ،به حلقهشای متصل میانرشتگی پرداختهام .مکان بسطیافتۀ میانرشتگی
از دانوگاه شروع میشود و به جامعه سرایت میکند و دوباره خیود را در دانویگاه بازتولیید
میکند .در شمینجا به نفی زمینیهشای تبیانی میانرشیتگی اثبیاتگرایانیۀ دارای مسیلولیت
محدود پرداخته خواشد شد تا از طرییق برشیان خلیف ،میانرشیتگی پدیدارشیناختی بهتیر
توضیح داده شود .بحث بعدی به طرح ایده و کن «میانمسیلولیت» اختصیاص مییابید.
میانمسلولیت ،مسلولیت را در میانرشتگی استقرار میبخود .واپسیین مبحیث بیه نسیبت
میانرشتگی با موضوع توسعه در ایران اختصاص دارد.
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 .7نتیجهگیری

بر بنیاد این یافتهشا ،پووش حاضر امید دارد که چیزی به بین ما در کل ،و بهو یوه به بین
ما دربارۀ ارائه تفسیری واقعی و متناسب از میانرشتگی در نسبت با دانوگاه بیفزاید .در شمۀ
تعریفشا و مصیدا شای دانویگاه ،ازجملیه دانویگاه شمهرشیتهای ،دانویگاه رشیتهای ،و
دانوگاه میانرشتهای ،این اصل رعایت شیده اسیت کیه از دانویگاه بایید خیدمتی برآیید.
ً
ً
اختال شا اوال در حجیم و گسیتردگی مخاطبیان دانویگاه بیوده و شسیت ،ثانییا در مییزان
ً
مسلولیتی است که از دانوگاه انتظار میرود ،و ثالثا در روششا و شیوهشیایی اسیت کیه آن
مسلولیت میتواند محقق شود .شرچه جامعه و سیاست مستقر از دانوگاه فاصیلۀ بیویتری
داشته باشد ،و در مقابل ،شرچه نسبت دانوگاه با جامعیه و موقعییت پیی از ورود بیه آن،
یعنی خانواده ،متضمن نوعی شراس و بیگیانگی باشید ،تحقیق آن مسیلولیت بیا مویکالت
بیوتری روبهرو خواشد بود؛ بهعنیوان مثیال ،در جیاییکیه جامعیه و سیاسیت ،در گییرودار
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بندشای تاریخی ،فرشنگی ،و ایدئولوژیکی به «بقای نفی » (در شیر دو معنیای فیزیکیی و
متافیزیکی) میاندیود ،دانوگاه یبهمثابیه تویکل میدنی مکانمنیدی کیه آزادی ،شیادی و
انسجام اجتماعی را به تجربه و تمرین میگذاردی بهسختی میتوانید خیود را بیه سیاسیت و
جامعه امتداد دشد .در موقعیت خاص میا ،دیوانسیاالری و تازهبهدیوانرسییدگان ،نخسیتین
مخاطبان مسلولیت شستند .درسآموزتر اینکه ،شد آمیوزش و پیووش دانویگاشی بایید
ایجاد حسی از مسلولیت جهانی باشد.

منابع
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سرمایه انسانی و استخراج داللتشای سیاستی آن در حوزه آموزش عالی .فصلنام مطالعا میانرشه ای
در علوم انسانی.845-831 ،)8(88 ،
خاتمی ،محمود ( .)8911گفتارشایی در پدیدارشناسی شنر .تهران :انتوارات فرشنگستان شنر.
خورسندیطاسکوه ،علی ( .)8911گفهمان میانرشه ای دانش .تهران :پووشوکده مطالعات فرشنگی و اجتماعی.
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رالز ،جان ( .)8911نظریه عدالت (سیدمحمد کمال سروریان و مرتضی بحرانی) .تهیران ،اییران :پووشویکده
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مطالعات فرشنگی و اجتماعی.
سالتر ،لیورا ( .)8911علم و گفتمان عمومی (متیرجم :علیی قالیچیشیا) ،در :محسین علویپیور و شمکیاران
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مقاالت /ج .)1تهران :پووشوکده مطالعات فرشنگی و اجتماعی.
فوردمن ،رابرت ،و کارل میچم ،آرتور ب .ساک  ،پرس از میانرشتگی ،ترجمه :ارکان شیریفی ،در :محسین
علویپور و شمکاران (تدو ین و ترجمه) ،چالشهاا ز چشا اندایهای مطالعاا میانرشاه ای (مجموعیه
مقاالت؛ جلد  .)1تهران :پووشوکده مطالعات فرشنگی و اجتماعی.
فی ،برایان ( .)8919پارادان شناسی علوم انسانی (متیرجم :مرتضیی مردیهیا) .تهیران :انتویارات پووشویکده
مطالعات راشبری.
کاپلستون ،فردریک چارلز ( .)8914تارنخ فلسف (مترجم :عبدالحسین آذرنگ و سییدمحمود یوسیف ثیانی).
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کانت ،ایمانوئل (.)8919اجتماعی بودن غیراجتماعی؛ گزیدهای از اندیوه تاریخ جهان از دیدگاه جهیانگرایی .در
میکائل گاراندو ،لیبرالیسم در تاریخ اندیوه غرب (مترجم :عباس باقری؛ صص .)10-11تهران ،نور نی.
کالین ،جولی تامرسیون ( .)8930فرشنیگ میانرشیتهای در آمیوزش عیالی (متیرجم :نعمتاللیه موسییپور و
شدایتالله اعتمادیزاده) .تهران :پووشوکده مطالعات فرشنگی و اجتماعی.
کوله ،نیکول رژ ( .)8911آموزش دانوگاشی و مطالعات میانرشتهای؛ چارچوبی برای تحلیل ،اقدام و ارزیابی
(مترجم :محمدرضا دشویری) .تهران :پووشوکده مطالعات فرشنگی و اجتماعی.
گری ،جان ( 90خرداد  .)8931اسهیون پینکر دربارۀ خشونت ز جنگ اشهباه میکند (مترجم :محمید باسیط).
برگرفه ای
گود ،جیمز ام .ام .)8911( .رشتهای کردن روانشناسی اجتماعی :مطالعه موردی در روابیط میرزی در تیاریخ
علوم انسانی( ،مترجم :مرتضی نصیری) .در :محسن علویپور و شمکاران (تدو ین و ترجمه) ،چالشها ز
چش اندایهای مطالعا میانرشه ای (مجموعه مقاالت؛ ج .)1تهران :پووشویکده مطالعیات فرشنگیی و
اجتماعی.
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گیدنز ،انتونی ( .)8911سیاست ،جامع شناسی ز نظرن اجهماعی (مترجم :منوچهر صبوری) .تهران :نور نی.
گیدنز ،انتونی ( .)8910پیامدهای مدرنیت (مترجم :محسن ثالثی) .تهران :نور مرکز.
التوکا ،لیسا آر .)8911(.آموختن کار میانرشتهای (رو یکیردی اجتمیاعی ی فرشنگیی بیه کیار دانویگاشی) .در
محسن علویپور شمکاران (تدو ین و ترجمه) ،چالشها ز چش اندایهای مطالعاا میانرشاه ای (ج.)1
تهران :پووشوکده مطالعات فرشنگی و اجتماعی.
ماتون ،کنت آی.؛ داگالس دی .پرکینز؛ و سوزان سگرت ( .)8911روانشناسی ارتباطی در گذرگاه :دورنمیای
نظریه ،تحقیق و کن میانرشتهای (مترجم :سیدمحسن علویپور) .در :محسین علویپیور و شمکیاران ،
چالشها ز چش اندایهای مطالعا میانرشه ای (ج .)1تهران :پووشوکده مطالعات فرشنگی و اجتماعی.
مرادی ،محمدعلی ( .)8911ظهور و تکو ین علوم انسانی در غرب .در :علی خورسندی طاسکوه ،علوم انسانی
ز ماهیت تمدنسایی آن .تهران ،ایران :پووشوکده مطالعات فرشنگی و اجتماعی.
مورن ،ادگار ( .)8911پیرامون میانرشتگی (تدوین و ترجمه :توحیده مالباشی ،محسن علویپور و شمکاران).
در مبانی نظری ز رزعشناسی مطالعاا میانرشاه ای (ج  .)8تهیران :پووشویکده مطالعیات فرشنگیی و
اجتماعی.
َ
مورن ،جو ( .)8911میانرشهگی (مترجم :داود حاتمی) .تهران :پووشوکده مطالعات فرشنگی و اجتماعی.
نیکفر ،محمدرضا ( .)8918خاستگاه و چیستی عصر جدید .مجل آفهاب.8-80 ،81 ،

واالد ،برنار ( .)8911موضوع میانرشیتگی (متیرجم :توحییده مالباشیی) .در :محسین علویپیور و شمکیاران
(تدو ین و ترجمه) ،مبانی نظری ز رزعشناسی مطالعا میانرشه ای (ج  .)8تهران :پووشوکده مطالعات
فرشنگی و اجتماعی.
شازن ،نورستن ( .)8911ایده دانوگاه (مترجم :علی طایفی) .نشرن رهیافت.86-11 ،81 ،
شسبیبر ،شارلین ( .)8931فمنیسم و میانرشتگی (مترجم :بابک طهماسبی) .در :جوان دی جورجیو لوتز ،ینان
در آمویع عالی (صص .)881-891تهران :پووشوکده مطالعات فرشنگی و اجتماعی.
شوسرل ،ادموند ( .)8911عقلگرایی و بحران تمدن اروپایی (مترجم :مراد فرشادپور) .ارغنون.15-91 ،85 ،
شوسرل ،ادموند ( .)8918بحران علم اروپایی و پدیدهشناسیی اسیتعالیی (متیرجم :کیامران ساسیانی) .در :از
مدرنیسم تا پستمدرنیسم :متنشایی برگزیده (ویرای الرنی کهیون؛ متیرجم :عبیدالکریم رشییدیان).
تهران :نور نی.
شوسرل ،ادموند ( .)8916تأمال دکارتی (مترجم :عبدالکریم رشیدیان) .تهران :نور نی.
شوسرل ،ادموند ( .)8914ایده پدیدهشناسی (مترجم :عبدالکریم رشیدیان) .تهران :انتوارات علمی و فرشنگی.
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