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 چکیده

 شنجیار مسیلولیت را پیی  ی    ای، رویکرد پساتوسعه به دان  است؛ رویکردی که آرمیان رشته رویکرد میان
ام غیایی شای نظی شیهو گذشته و آینده چیزی الزم است تا خد ،خود و دیگری ،سوژه و ابوه« میان  »نهد:  می

شای نو در معرض خدشه و انحیرا  شسیتند. امیا  ارزش ۀامنیت را جبران کند. بدون این غایت میانی، شم
رشتگی نیز ناقض غایت خود شود.  بسا میان ای که چه گونه است؛ به رو روبهاین مسلولیت نیز با محدودیت 

 گیرو و رفع ایین محیدودیت، درآن جبران کند. تحقق  این محدودیت را جبران می ی،خوان  پدیدارشناخت
گاه که کمتر دست بیه خویونت  در موقعیت است: درست آن  مسلولیت برای کاستن استعداد وقوع شرارت

آوریم،  عملی روی میی و بی ،تجاشل ،تخریب ،کوی و کمتر به بهره، نهیم زنیم، کمتر به تبعیض وقع می می
مثابه کن  برآمیده  به یکار رشته شستیم، میان ند پیورفته در فرایایم. برای ما ک را خلق کرده مسلولیت ۀزمین

کنید، امیری  تحقق مسلولیتی که با خود امنیت و ایمنیی را نییز محقیق می راستایشا، در  از شمکاری رشته
تیوان در نظیر و عمیل،  است؛ تنها با پرمایگی دانوی و اخالقیی اسیت کیه می دشوارخطیر و کاری بسیار 

شیود و تحقیق خیود، بیدون ادرا   رشتگی از خود میا آغیاز می کار شد. میان شتهر و میان شناس رشته میان
ای در حید  رشیته گری ناممکن است. مساشمت من در این مطالعیه میان خردورزی و بدون تالش سنج 

ای  رشیته افقیی از میان گرایانیه بیه تبییین توان با رشیافتی متفاوت از رشیافت اثبات شمین افزوده است که می
رشیتگی بیرای مباشیرت در  شای تبیانی میان دیگر سر راست نکنند و زمینیه ،ت که انتقادشای گذشتهپرداخ

 د.کن شرارت را منتفی 
 رشتگی، مسلولیت، مهار شرارت، دانوگاه ایرانی میان :ها کلیدواژه
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 مقدمه. 1
 رشیتگی میان پرداختن به امکان ،برآیند پووشوی است درازدامن که شد  اصلی آن ،این مقاله

کیه اسیت جوی پاسخ به این پرسی  و در جست ،طور خاص ، و بهبوده شای ایران در دانوگاه
توانند در ایران با موفقیت شمراه باشند؟ قرار  شا چگونه می ای رشته جهانی، میان ۀتجرب براساس

د تیا و فنیاوری باشی ،علوم، تحقیقیات راشنمایی برای وزارت ،بر این بود که نتایج این پووش 
توسعه به این وزارتخانه  ۀموریتی را که از سوی دولت و براساس قانون چهارم برنامأآن، م پایۀبر

بیه انجیام  ،شیده بیود سیررده)و در امتداد آن به پووشوکده مطالعات فرشنگیی و اجتمیاعی( 
 برای پیورفت کوور بود.« نیروی متعهد و متخصص» تربیت ،موریتأرساند؛ آن م

« ای رشیته میان» رۀای نظیری دربیا ابتدا به پووش  و مطالعه ،پرس  و شد  اینمن در برابر 
است که بتواند نییروی  شایی چه ویوگی دربردارندۀای  رشته تر که میان پرداختم، با این پرس  مهم

و جاری در فضای دانوگاشی ایران  متعار  شای ریفمتعهد و متخصص تربیت کند؟ ابتدا به تع
 مییوردنگییاشم در  ،شییناختی فییراوان نظییری و روش یشییا وقوس از کیی  امییا پیی  ،بییودم بنییدیپا

 ؛رشیتگی بیود تییییر روش در مطالعیه میان ۀنگیاه در نتیجی ای عوض شد. ایین تییییر رشته میان
منید ارتقیا یافیت:  از پیووش  تطبیقیی و تیاریخی بیه پیووش  موقعیت که رویکیردم ای گونه به

 شود. حاصل می وقعیتفراروی از م ۀپیوست رشتگی در موقعیت و در فرایند میان
گاشی ی، رشتگ رسیدن به این در  از میان نییز  رشیتگی یک تناقض غیرمیان ازناشی از آ

 ای بیه رشیته انیچون اندیوه، کن ، آمیوزش و پیووش  م یمفاشیم کاربرد و،س بود؛ ازیک
پوینیدگان  ،یای که بسیار گونه به ؛پاافتاده تبدیل شده است رایج و متداول و حتی پی  ریام
تقریبًا  ،اند؛ و از سوی دیگر این واژه برحذر داشته ۀین رشیافت را از خطر مبتذل شدن فزایندا

و  درنیدا یا یگانیهکیاربرد  و ،مصیدا  تعرییف، ،ای رشیته این اجماع وجیود دارد کیه میان
 ی، گستردگین ناشناختگیاز وجوه ا یکید. ردا سامانی ناشناخته و پروبلماتیکبراین،  افزون

بخوی به معرفیت و  انتظام»شایی چون  است. استعاره ه از آن ارائه شدهک است یشای ریفتع
)کیوکلمنز(، « شا فقیدان شمسیانی رشیته»)برگر(، « دان  جزایر  مجمع»)لنوا(، « شناخت

شای  تحلیل متقابل متییرشا برمبنای نظریه»)پالماد و واک (، « استقراض علوم از یکدیگر»
)گاردس « شا روش ۀتبادل ساد»)سمیرنو (، « مبادله دان معاوضه و » )دوبین(،« متفاوت
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 رشتگی ... میان

(« تحکیم پیوند»)رسوبر و پتری( و « روابط ناسازه با یکدیگر»َتمین و سیناسور(،   ،)پورتالا
ایین  .1شسیتند رشیتگی و رازآلیودگی میان ،سرگویتگی ،شایی بر شمین ناشیناختگی داللت

دشید کیه  سیو  می( 1080)ردمن وفیدییدگاه ن اییپووشوگر را به شمسویی با  سرگوتگی،
ده یین اییدی از پرسی  از ایینیوع جد ۀدشند بایید نویان یرشتگ انیم دربارۀ پرس طرح »

ماشییت و  توافیق در تعرییف شا ییا عیدم ای رشیته بیودن میان ردا لهلمسیبنیابراین،  ؛«2باشد
 شا غهدغد ینا ست؛ای یا جدی نبودن آن نی رشته میان ۀپدید فقدانمعنای  آن، بهشای  دا مص

 ای باشند. رشته به میان ای به افق تازه موروعیت و حقانیت دارند که ناظر زمانی
 
 دسه رویکر. 2
 :کردای از شم تفکیک  رشته مطالعات میان موردتوان سه رویکرد را در  طور خالصه، می به

گیذر یافته، کیه از رش غالیب در کویورشای توسیعه ۀگرایان اثبات ، رویکرد مدرننخست
تلفیق موضوعی یا روشی دو یا چند رشته،  ،ترین شد  آن رسد و مهم رشته می یانرشته به م

ق و یو جامعه، برای کوف حقیا ،شم  دانوگاه، صنعت به جداگانه اما مرتبط شای در موقعیت
امیا آن  ،شای بسیاری نیز داشته است شا، موفقیت حل مسائل است و اگرچه در این موقعیت

 نبوده است؛مصون  دارانه انه و سرمایهیجو ترجیحات منفعت از شا موفقیت
توسیعه دیگیر(  بسا در کوورشای درحال توجه در ایران )و چهورددوم، رویکرد فرامدرن  م

ای را با اضافات  رشته« تخصص»شود  نمایاند: یا تالش می در سه وضعیت بازمیخود را که 
 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 

 ارزییابی، و اقیدام تحلییل، برای چارچوبی؛یا رشته انیم مطالعات ودانوگاشی آموزش کوله، رژ نیکول ر : ابتذال، مورد در .1
 رشیتگی،  میان   میوَرن، جیو شمچنیین: 88ص ،8911 اجتمیاعی، و یفرشنگی مطالعات پووشوکده تهران: دشویری، محمدرضا

 دهییتوح رشیتگی، میان موضیوع واالد، برنیار و ؛8،ص8911 تمیاعی،اج و فرشنگیی مطالعیات پووشوکده حاتمی، داود ۀترجم
 یا رشیته نایم مطالعیات یشناسی روش و ینظیر یمبیان ترجمه(، و نی)تدو شمکاران و پور یعلو محسن پور، یعلو در: ،یمالباش

 مفهیوم رۀدربیا اجماع عدم مورد در .16ص ،8911 اجتماعی، و فرشنگی مطالعات پووشوکده ان:تهر (،8 ج مقاالت/ )مجموعه
 یدورنمیا گیذرگاه: در یارتبیاط یشناس روان سگرت، سوزان ز،نیپرک .ید داگالس ماتون، .یآ کنت ر : ای، رشته میان مصادیق و

 ترجمیه(، و نی)تیدو شمکیاران و پیور یعلو سینمح در: پیور، یعلو محسین دیسی ترجمیه ،یا رشیته انیم کن  و قیتحق ه،ینظر
 میاعی،اجت و فرشنگیی مطالعیات پووشویکده تهران: (1ج مقاالت/ )مجموعه یا رشته انیم اتمطالع یاندازشا چوم و شا چال 
شمچنین: .81ص شمان، کوله، ؛8911

  
 ،1ج شمیان، پیور، علوی در: ،یفیشیر ارکیان ترجمیه ،یرشتگ انیم از پرس  ساک ، ب. آرتور چم،یم کارل فوردمن، رابرت .2

 .36ص
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حیوزه »خود بیه ییک  ۀربط رشت د، یا با تصوررشته معرفی کن مثابه یک میان و افاضاتی چند به
وییوه از نیوع  )به« رشتگی شمه»پندارد، یا با سودای  ای می رشته ، دان  خود را میان«مطالعاتی

آن توشم ییک اقییانوس معرفتیی بیه  ،نظری ۀکند که نتیج رشتگی جه  می سنتی آن( به میان
رشیتگی  میان اسیت؛ ایین نیوع عملی و رخوت و محصول مسلم آن نیز بی ،متر میلی عمق نیم
اری بیرای نیوعی جهی  علمیی معطیو  بیه کسیب قیدرت، پیونید ذگ با سیاست ،درنهایت

کتیاب  قیانون،  ی،رشیتگ میان گونیه دارد. ناموقعییت این درپییخورد که سیاست شویت را  می
علمی تبلییاتی است، نه موقعیت دانوگاه یا جامعیه و  شای شبه نوریه، سخنرانی و نیز نوست

 ناپذیر شستند؛ پیامدشایی آن نیز انتزاعی و سنج  ،دو، و به شمین دلیل نشای آ رموقعیتزی
شای  گریختیه در برخیی مسیاشمت و جسته ای گونه ای که به رویکرد پدیدارشناختی، سوم

 ۀیافت رشیتگی حضیور دارد و خیود را در موقعییت پیوسیته و بسیط مربوط به مطالعات میان
 د.کن یط زیست( محقق میمح ویوه به)و دانوگاه به جامعه و جهان 

، رویکرد سوم را به بحث خواشم نخسترویکرد  ییی و در نقد  یی به توجهدر این پووش  با 
کند: از قصدی کیه در فراینید نظیرورزی و  از حیث التفاتی آغاز می گذاشت؛ رویکردی که

مسیلولیت  میانانجامد و مسیلولیت محیدود را بیه  اندوزی، به تصمیم و مسلولیت می دان 
دشد. در پدیدارشناسی ایین اصیل مهیم  قصیدمندانه حضیور دارد کیه فیراروی از  بسط می

شییای بییدنی،  موقعیییت، نیازمنیید یییک غایییت اسییت. انسییان  محییدود و محییاط در موقعیت
شیا،  دلیل تنگنای رابطه، شمواره در معرض آلودگی به انیواع نابرابری و جهانی، به ،اجتماعی

رو، شمواره نیازمند فراروی از موقعیت )از طرییق خلیق  اینشا است؛ از تیعدال شا، و بی ستم
مقاصد میا بیرای مهیار شیرارت و  ۀشای انسانی نو( است. غایت، مخرج موتر  شم ارزش

 است.  خلق ارزش
رشتگی یکی از امکانات نظرورزانه و کنوگرانه ما برای تحقق غایت مسلولیت در خلیق  میان

مکمییل  شای شییکلرشییتگی  ی و اراده بییه میانشناسیی رشته یانشییای انسییانی اسییت. م ارزش
است که بیدون  پدیدارشناسی مسلولیت شستند. مسلولیت یک غایت میانی برای اجتماع انسانی

شوند. این غایت نیه  و انسجام محقق نمی ،ای چون آزادی، شادی شای مهم و ضروری آن، ارزش
رشیتگانی مسیلولیت در  دواندن میانارد. با ریوه در پایان، بلکه در میانه شر دان  و کنوی قرار د
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نییز « مسلولیت میان»شای مختلف آموزش و پووش  و بسط آن به قلمرو اجتماع است که  عرصه
گیوی موقعییت بیودن، مسیاشمت در  شیویم. پاسیخ شود و ما مسلول شر موقعیتی می محقق می

کند و نیز  یسانی را سست مشای ان تحقق ارزش ۀرسمیت شناختن موانع ممکنی است که زمین به
شا را در پی  ارزش پیوستهای که خلق  گونه شای فراروی از موقعیت، به کوش  در عملی کردن افق

شیناس  مسلولیت شناسیی، رشته مسلولیت است. میا بیا میان یرشتگی، پداگوژ داشته باشد. میان
 کنیم. کاری، مسلولیت را محقق می رشته شویم و با میان می

 
 ها تاینزاع غ. 3

ای که از سقراط تا فلیوطین و سیر   شای نظرورزانه عموم مساشمت تاریخ اندیوه، براساس
 یرا بر ارزشیمندخود است، فرض بنیادین  انجام شدهرشد،  در جهان اسالم از کندی تا ابن

اند. سعادت، خیر اعالیی بود که با عمل بیر اسیاس فضیایل، میرد را بیه  گذاشته« فضایل»
اتصا  به حد وسط بود. در قرون میانه،  بیان ارسطویی، . سعادتمندی دررساند سعادت می

کویناس، و اشعری و غزالی، فضییلت فلسیفی جیای أو با تالش مت گوستین و آ لهانی چون آ
راسییتا بییا تحییوالت اجتمییاعی، اییین دو غایییت در شمییه  خییود را بییه ایمییان دینییی داد. شییم

ت و ایمیان )عبودییت( یت  دان ، فضیلشد: غا شای نظری و دانوی نیز دنبال می مساشمت
ای از زمین، و در گذر  رشتگی بود. در گوشه صورت شمه بود. در اینجا، نظام دان ، بیوتر به

 را« امنییت»بنیادین  ۀمقولماکیاولی و شابز،  فلسفی یونانی و ایمان دینی مسیحی، ۀاز اندیو
 ۀی به یک سامانیابو کانت دست و با دکارت مطرح کردندمثابه حق نهایی انسان در جامعه  به

ای  میدرن، در نظیام رشیته ایمن در حوزه نظرورزی و کنوگری نیز آغاز و تثبیت شد. عصر
نبیود. خیود و سیوژه، در کویاک  نصییب  بیاز انحیرا   ،تیهیمدرن شد، امیادان  محقق 

از  شیا، ناکیام شا و تسخیر ابوه ویوه با عطف توجه به تضعیف دیگربوده تحوالت تاریخی، به
ی یی  از مجرای توسل به خوونت برای نفی خویونت ی ی این حق جدید بود: امنیتتحقق کامل 

 کردند.مخدوش و نقض آن را اجرایی شد و کنوگران خودش  دچار تناقض
ای به آن نگریسیته  شر رشتهمنظر  کند که از غایتی را نمایندگی می ی، رشتگ رویکرد میان

وت از غایتی است که خود رشته برمبنای آن متفا ،این غایتاما  ،نمایاند شمان را برمی ،شود
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رشته با غایت  با غایت امنیت ارتباط داشت و پدیداری میان ،گیری رشته شکل گرفت. شکل
یک  ،مسلولیتاما ، آید شمار می بهیک غایت مرزی و نهایی  ،مسلولیت مرتبط است. امنیت

آغیاز نیاامنی دوبیاره  کیه ود؛ در جاییش غایت میانی است. غایت امنیت، در جایی تمام می
 ؛شییود موقعیییت محقییق می پایییان اسیت کییه در میییان اسیت. غایییت مسییلولیت، غییایتی بی

ای دان ، در تعقیب امنیت، ناقض غایت خیود شید و خواسیته ییا  رو، سامان رشته ازشمین
و  داشت. رشته در تکاپو و تقالی خود برای تحقق غاییت امنییت در پیناخواسته ناامنی را 

گیاشی   ۀاما در پیوند با فلسیف ،سی  کرد و بسط دادأشای انسانی بسیاری را ت ایمنی، ارزش آ
داری  ناظر به تبیادل و ازدییاد پیول،  راستا با اصول سرمایه معطو  به غلبه سوژه بر ابوه و شم

از  داشت. این سامان، در پیوجود آورد که بحران  در علم را  را بهشایی  نابسامانی شا و خدشه
خاص محدود  ۀشود که سطح نظرورزی و کنوگری را به یک جامع دار می موکلاینجا نیز 

امیر مییان بیه  ،آیید مییان می بیه شا تشا و مل پای روابط جامعه که  شنگامی بنابراین، ؛کند می
بازتولیید انیواع  ۀشود و زمینی سررده شده و رابطه، به رقابت و خصومت کویده می فراموشی

رشتگی و با مساشمت مسلوالنه اسیت کیه خویونت،  افق میانشود. با  می شمفراشا  شرارت
 رسد. و تخریب محیط زیست در سطح جهان به کمترین حد خود می ،کوی تبعیض، بهره

رشتگی چونان یک شنجیار، قیانون اساسیی  سیاسیت  علیم  پساتوسیعه  بر این قرار، میان
ای موقعیت نییز نماییان ش بود که شرارتای  است؛ در فرایند پیورفت  برخاسته از علم رشته

چون سوژه و ابوه،  شای نمادینی تقابل ،. این قانون  پایه که به غایت مسلولیت نظر داردندشد
خییود و دیگییری، گذشییته و آینییده، فییرد و جامعییه، عامییل و سییاختار، آزادی و حقیقییت، و 

ن شیای بنییادی شرزا ۀو توسیع ،استقرار، تحکیم ۀشناسی را در زمان شناسی و معرفت شستی
کنید. در ایین  ( سییال میفناوریو  ،چون دموکراسی، بوروکراسی ییدشارتجدد )ذیل دستاو

دان  و کین  اسیت کیه شیدف  کاسیتن  رۀای دربا ای نظریه رشته شا، میان سیالیت  ثنویت
 برخاسته از سوژه مدرن است. شایشر

شیود،  میمنازعیه کوییده  بر رقابتی است که بیه مبتنی ،ای دان  که سامان رشته تاجایی
ای دان ، با عطیف توجیه بیه مسیلولیت متقابیل، شمکیاری را پیوینهاد  رشته رویکرد میان

شیود و رقابیت وجیه ایجیابی  خلیق  منازعه فرو نهیاده می ،ای که طی آن دشد؛ شمکاری می
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رشتگی اگرچه در صورت، بیه اشیترا  موضیوعی ییا روشیی دو  کند. میان را پیدا می ارزش
 ،کنید رشیتگی را محقیق می لحیا  غاییت  مسیلولیت، آنچیه میان هاما ب ،سته استرشته واب

 دشید. در به شیم ربیط می ،انسانی یشا تحقق ارزش راستایشا را در  ای است که رشته رشته
کیه میا دانویگاه را بیه دو حییث عالمییت و فعالییت )نظیرورزی و  تاجیایی  ییی رشتگی میان

مهار شر در شر دو  ۀتساب آن به سررشترشتگی به ان میاناشیت م  یی  کنیم کنوگری( تجزیه می
شا را  تنوع دارد )تنوعی که شمه رشته ،گردد. با توجه به اینکه موقعیت نظر و کن  بازمی ۀحوز

مسیاشمت و مجاشیدت بیرای کیاش  مویکالت و  ،رشیتگی میان ،کنید( با خود درگیر می
وی مویارکتی  رشتگی نیوعی الگی نشا است. در اخال  میا از سوی شمه رشته شا نابهنجاری

کیید بیر أپرس  و پاسخ وجود دارد که بیا ت ،تر تعبیر درست گو یا به و گفت یتبر موقع نیتمب
نهیاده  بیه ییک سیو  ،انیزوا و خویونت ۀشا )مناسبات و ارتباطات(، دو سوی شا و نسبت ربط
 شود. شود و انسجام اجتماعی محقق می می

 
 شیوه استدالل. 4

 رشتگی و مسلولیت برآمده از آن، در موقعیت محقق یانکه می من این است استدالل ایجاب
. شسیتندو تین  ،جهیان، جامعیه دربردارنیدۀشا در وضعیت عام خود  شود. این موقعیت می

کیه طبیعیت و  اسیت؛ چنیانای  تنییده شای درشم شا دارای زیرموقعیت شریک از این موقعیت
ییک  ،و چهیره موقعییت اجتمیاعی،ک یی ،یک موقعیت جهیانی، دانویگاه ،محیط زیست

 آمیختگیی شا ییا موقعیت بدنی اسیت. موقعییت، فضیایی بیرای تالقیی قصیدمندی سیوژه
میا بیرای جهانیدار شیدن،  یشا ترکیبیی از قصیدیت ی،سیوژگ اسیت. قصیدمندی شا سوژه

شوند که سیوژگی  نیروشایی رشا می ،شا مند شدن است. در این شدن و بدن ،شدن مند جامعه
که مکان و زمان، نیروی  نیروشای تن ما شستند؛ شمچنان ،زباندشند. غریزه و  میما را شکل 

سیه  ایین یمحصول تالقی نیروشا نیروشای جامعه شستند. تاریخ، ،جهان، و خود و دیگری
گاه کیه میا  تنها دیگری سوژگی دارد، بلکه آن موقعیت است. درون موقعیت، شمراه با من، نه

شیا  و نیازمند تصمیم و اقدام برای تحقیق آنشا نظر داریم  رزشپیورفت به تحقق ا ۀللدر مس
 یابند. حیث سوژگی می و غرایز نیز ،مکان ،زمان ،شستیم، زبان
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گاشانیه  رشیته مند، میان موقعیت یدر رویکرد پدیدارشناخت ای ییک سیامان دانی  خودآ
گاشی دان  رۀدربا با میانجی « هآیند»)انسانی و طبیعی( و « دیگری»گونه از(  )یا یک خودآ
گاشی میان  ، برای ادرا  موقعیتزبان رشتگی،  و کاستن و مهار شرارت موقعیت است. در آ

خود از بند گذشته به  یدنکو ۀعامل و انگیز ،دیگری و آینده حضور سوبوکتیو دارند؛ دیگری
ا شی کیه مین در آن یکه زمان )یعنی دیروز متعین و فردای نیامتعین ای گونه افق آینده است؛ به

منید )طبیعیی و  شای موقعیت  شود و دیگری چونان دیگری بر من پدیدار نمیم( نبوده و نیست
ای بر من پدیدار شود، و  شوند تا ناامنی چونان زمان دوردست بر من شویدا نمی ،اجتماعی(

اثبیاتی نییاز باشید ییا بیا تیوشم  بیه دانی  تسیخیرگون تنهیابرای رفیع و دفیع آن  ،درنتیجه
ای چونیان اکنیون، معاصیر  اد شود. انسان در شیچ دورهر از موقعیت پیونهرشتگی، فرا شمه

خود نبوده است. انسان معاصر با خلق آینیده و اقبیال بیه دیگیری، سیوژگی خیود را بسیط 
و  ،برانگیز، او را در دیگیری، زبیان شیای مخیاطره دشد؛ فرایندی پیوسته که با نفی ثنویت می

کنید. در حید و حیدود  ی مهار میی ن داردسااز و محدودیت انکه داللتی بر نی ی زمان  )آینده( ی
 شوند. محقق می ینسانا اشای بین شمین محدودیت و ضرورت است که حقو  و ارزش

یردر و  امر میان، در نسبت با مرز و نظم شای ساختاری برآمده از آن )اینتیر، در نسیبت بیا بر
ردر( در تمام نظری و  میان مسیلولیتدارد. امیر مییان، شمعرفت معاصر حضور  ۀدان  و بدن ۀار

شرییک از ایین  احترام متقابل برای خلق آزادی، شادی، و انسجام اجتماعی است. ما در قبیال
شمیان مسیلولیت   ،رشتگی اسیت. ایین میان یشا مسلول شستیم. این شمان وجه شنجار ارزش

گیاه  آن ،لیتلومس رشتگی پدیدارشناختی، رشتگی  مسلولیت است. در میان رشتگی و میان میان
اندیوید، بیه  شا بیه فیراروی از موقعییت می نیروشیا و قصیدمندی یتنییدگ شیرایط درشم ردکه 

شیود.  ل مییبیدتیابد و مسیلولیت محیدود بیه مسیلولیت شمگیانی  ارتقا می« مسلولیت میان»
شای پیوسته برای تحقق شمگانی  برخاسته از جدیت ما در مساعی و مساشمت ،مسلولیت میان

شای قصیدمند اسیت.  گیویی متقابیل سیوژه مسلولیت، پاسخ میانشا است.  آن ارزش ۀو بیوین
میان شر فردی است که در موقعیت است؛ یعنی بیا عنصر موتر   چونان امر میان، مسلولیت،

اش اسیت.  اش چیرا  راه گذشیته کیه آینیده زَیید دیگری نسبت و رابطیه دارد و در اکنیونی می
قییت و تین دادن بیه مسیلولیت بیرای برای تحقیق خال س رپمانی طرح  ز مسلولیت، شم میان
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شایی  پاسیخ ۀمسیلول در شیر میوقعیتی، دارنید کار  میان رشته کاش  و مهار شرارت است. میان
 شای جدید است. شایی برای تحقق موقعیت پرس  ۀبرای فراروی از موقعیت و دارند

ی، ولیت در قبال دیگیراستدالل سلبی من این است که اگرچه در روایت اثباتی نیز مسل
مسلولیت را توزیع  ،رشتگی اثباتی اما میان ،رشتگی است مثابه امر میان، سائق اصلی میان به

رشتگی در نسبت با دستاوردشای مدرنیته و  کند. در این روایت، میان )تعمیق و تبسیط( نمی
 ،هود. مدرنیتیشی محقیق می فنیاوریو  ،دموکراسیی بوروکراسی،  ۀگان با سه در نسبت ویوه   به

ای و  ای در واکین  بیه مخیاطرات پیویرفت رشیته رشیته ای است. میان ل نظم رشتهمحصو
حاوی موکالتی است که  ،رشتگی اثباتی پیامدشای آن در مهار شرارت سر برآورد؛ اما میان

برخیی کنید و در  را محقیق می« مسیلولیت محیدود»در ساحت نظرورزی و کنوگری تنها 
میا  ،د؛ از این نظرکن مسلولیت را فدای امنیت می یت است و درنهایت،شا، رافع مسلول حوزه

رشتگی ضرورتًا باید با رویکرد پدیدارشناختی عمل کنیم. رویکرد اثبیاتی  به میان زآغای برا
شایی چیون  شای شمسیو در بازتولیید شیرارت دلیل احتمیال تبیانی رشیته رشتگی، به به میان

 کند. حب  می موقعیت ما را در و تخریب، ،کوی بهره ،تبعیض ،خوونت
 میا در کلییت ،سیو رشتگی اثباتی، به دو دلیل دیگیر نییز شایسیته میا نیسیت؛ ازییک میان

ایم؛  شا را به مرزشای تخصصی خود نزدیک نکرده ورزی، شنوز رشته دانوگاه، و از حیث دان 
رشیتگی  داده باشد، امیا تناسیب مییان خشای خاص ر ممکن است این مهم در برخی از رشته

شا اسیت؛ پیویرفتی کیه طیی آن ییک رشیته  رشته ۀماشنگی و پیورفت یکسان شماثباتی در ش
تخصصی خود توانا شده باشد و به دارندگان  این سوژگی علمی را بدشد کیه  ۀقدر در زمین آن

 رخ داده ای ین فیراروی میرزیکیه چنی یدر موارد ،دیگر دیگر ورود پیدا کنند. ازسوی ۀبه رشت
شیای  شیای انسیانی نیو )و دنبیال کیردن ارزش ی نقض ارزشی برال تبانی رشتگباشد، احتما

محملیی بیرای  ی،رشیتگی اثبیات شا در میان رشته یاست. نابرابر دارانه( فراوان ای سرمایه مبادله
 ضعیف از سوی رشته قوی، برای تحقق منافع صاحبان رشته، است. ۀاستخدام رشت

گردد که در  ین موضع اخالقی بازمیمیان ما به ای در اثباتی رشتگ خطر ابتذال و تبانی میان
( خود ناامن ایرانی  ماند و )پاره بازمی ،گفته، از غایت  خود، یعنی از مسلولیت  یشر دو وجه پ
شیر  ،دشد کیه در آن فرامدرن حواله می رشتگی نوعی میان ویس بخود و باز ما را به را تداوم می



 

 علوم انسانی در ای رشته مطالعات میان
 66 

 2،  شماره 21 دوره
 2931زمستان 

  54پیاپی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: بیازار، صینعت، اداره، سیازمان، اش شای وابسته بخ  ۀدو موقعیت دانوگاه و جامعه )با شم
 یمثابه موقعییت کین  بیرای آزاد شوند: شم با دانوگاه به ثبات می و...( متزلزل و بی ،خانواده

بیه انیواع  ی،جیای نقید اجتمیاع شیود و میا بیه چال  گرفتیه می شود و شم جامعه به ستیز می
رسییدگان نیه  دیوان به ازهکیه ت شم در جیایی نساالرانه متوسل خواشیم شد )آ دیوان یشا نصیحت

شییوندگی و  گویی دارنیید و نییه شایسییتگی نصیحت کنندگی و نصیییحت اشلیییت نصیییحت
 یشیا قال و در موقعیت دانوگاه و پیرامون آن، شمیین قییل کم دست شنوندگی؛ نتیجه، نصیحت

شای  ع خویونتشا است، و در جامعه، انوا گروشی دانوکده نرومنازعات د و تاداناس ۀناصحان
 (.استدار، یعنی فقدان مسلولیت،  انسجام ۀو غیرکالمی است که حاکی از فقدان رابط کالمی

دشد، کیه  رشتگی فرامدرن سو  می ناگزیر ما را به میان ، رشتگی اثباتی گرای  ما به میان
گیویی را از  جای جدیت و صداقت در پرمایگی دانوی و اخالقی، مصون ماندن از پاسیخ به

گرایی رشیتگی ییا  یا از طریق پناه گرفتن پوت سنگر تخصص ،یشتگر ق جه  به شمهطری
گییرد.  ( پیی  میییگیو پاسیخ ۀجه، فرار از عمل در لحظی)و درنت یریز حوزه مطالعات خا 
شای سوژگی  امکان نفی شرط  یی حتی اگر محقق شود یی رشتگی ین ویوگی این نوع میاننخست

  رامدرن، موقعیت ما در جهیان را نییز بیهرشتگی ف است. میان یی از حیث رشتگی یی علمی ما
در جایگاشی  ی،رشتگی مدرن اثبات که میان یدرحال ؛کواند مسلولیتی می چال  ناامنی و بی

ضمن حفظ نظام رشیتگی،  ،یافته( که این امکان برای  فراشم است )یعنی در جوامع توسعه
سیلبی آن و  ۀاز ناحییکیه تنهیا  و درحیالیکند،  رشتگی خود را محقق می ایجابی میان ۀسوی

شای ناشیی  و بحران ،، تخریب محیط زیستیدار طور خاص در نسبت با فربهی سرمایه به
رشییتگی  آمیز اسییت، در میان شییای افراطییی و خییی معییانی وجییودی، مخییاطره از فردگرایی

د شد و شیم تر خواشن شا از آنچه شستند، ضعیف شم رشته ،ایم پی  گرفتهدر که ما  یفرامدرن
برای تحقق انسجام و شماوایی در حیوزه دانویگاه و جامعیه  یتضمین ،ر بعد ایجابیاینکه د

از موقعییت دانویگاه بیه جامعیه و  ،رشیتگی پدیدارشیناختی . مسیر تحقق میانوجود ندارد
در نوریه و   ییی باشد موفقاگر شم   یی رشتگی فرامدرن که میان سر  به دانوگاه است؛ درحالی

حقیقت  باحقیقت پدیدارشناختی  یابد. موقعیت جامعه امتداد نمی ماند و تا راکد میکتاب، 
رشتگی، در فراروی از شرارت موقعیت است  حقیقت میانبنابراین،  ؛استمتفاوت ای  گزاره
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نیه در خلسیه و خلیوت انی . در ایین خلسیه اسیت کیه پیای  ،شیود که بر میا پدییدار می
رشیتگی دچیار برداشیت  یقیت میاندر فهیم حق آید و ما میان می مدرن به رشتگی پست میان

 شویم. نادرست می
تیوانیم منتظیر بمیانیم کیه در ابتیدا  نمی ،که ما در کلیت جهان قرار داریم تاجایی ،بنابراین

و دموکراسیی )بوروتکنودموکراتییک( بیه  فنیاوری، ،شای جدید برخاسته از بوروکراسیی ارزش
شای عملکیردی خیود را  خدشه مفهومی و شای غتواشای خود برسند ا نهایت شکوفایی رشته

)و تیالش بیرای  یشیدگ رو کنیم. ما در متن رشته رشتگی به میان آن از پ  برای ما برنمایانند تا
گیو و میدارا(  و )مسیلول و اشیل گفیت یا رشیته برقراری امنیت و ساخت خود امن( بایید میان

رشیتگی اسیت  یانده و عمل رشتگی و مین نظر، آنچه در سنت ما حضور ندارد، ایشویم؛ از ا
انجامید. بیرای میا  رشته است که به فرارشتگی و ضدرشتگی می ۀرشتگی(؛ فقدان اید )نه شمه

 شیای تکه از یک نظیر، غایاینویوه  عرض رشتگی باشد نه در طول آن؛ به رشتگی باید شم میان
 یافت. مسلولیت را نخواشیمبای امنیت، ادب  ما بدون الف اند؛ رشته به شم وابسته رشته و میان

 ؛1غرب حضیور دارد ۀرشتگی، تاریخ فلسف کاماًل روشن است که در این روایت از میان
تیو شو  به آن، پ یرشتگ انیکه م وجود دارد این ایرادطرح  احتمال بنابراین، را برای  یامد مثب 

رکنیار از تیاریخ نداشته باشد. تردیدی در این نیست کیه میا ب یخ جهانینار از تارکجوامع بر
شای اروپایی و آمریکا پردازش ررشتگی در کوو شا از میان ترین خوان  نی شستیم و مهمجها
رشیتگی شمیان تین دادن بیه مسیلولیت بیرای خلیق و بسیط  کیه میان زمیانیاما تا  اند، شده

اگرچه تالقی  ،کند. موقعیت شای انسانی باشد، این موقعیت است که اشمیت پیدا می ارزش
 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 

 ،خیود مقالیه رد ولی  ،مثیال طیور به ؛شود معرفی و تلقی اروپایی و غربی امری ،رشتگی میان تا است شده امانج شایی تالش .1
   :.ر زند. می پیوند یونان در تفکر تاریخ به را رشتگی میان ۀشست

. 
 عنیوان بیا خیود مقالیه در پارخ وبیخ ،مثال عنوان به ؛دارد یثرؤم و عیواق حضور ،غربی شناسی معرفت کلیت در نگرش این البته

 در آن تحقیق امکیان کیه اسیت ای اجتماعی و تاریخی شرایط دارای ،سیاسی ۀفلسف که است نظر این بر «سیاسی فلسفه فلسفه»
 شییچ نیه )و یونیانی تمیدن در خاص طور به سیاسی، ۀاندیو ،او نظر به د.کن می منتفی را شستند شرایط آن فاقد که شایی تمل نمیا

 سیال ،یاسییس ویهیاند در: ،یانصیار صورمن ،یاسیس فلسفه فلسفه ،8919 و،خیب پارخ،) شود می یافت (یدیگر تاریخی تمدن
 تیاریخ شسیتم: قائیل تمیایز سیاسیی ۀفلسیف آغاز و سیاسی ۀفسفل تاریخ بین اینجا در من .(31-811 ،8919 زمستان ،8 شماره
 فلسیفه تیاریخ فقیدان موقعیتی. است امری ،«آغاز» ندارد. سیاسی ۀفلسف ازآغ به چندانی ربط باشد، شرک  آن   از سیاسی فلسفه

 گیرد. نمی ما از را رشتگی( میان آغاز اینجا، در )و «آغاز» ضرورت ی ی رشتگی میان تاریخ اینجا در و  ی ی سیسیا
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شای  و خیود( بیا قصیدمندی سیوژه ،یزه، مکان، زمان، دیگیریی موقعیت )زبان، غرنیروشا
متعلیق مسیتقل از  ،شناسد. تاریخ رسمیت نمی انسانی است، اما جیرافیا و تاریخ مجزا را به
گاشی ما نیست. تاریخ در موقعیت معنا می یابد و موقعیت، برسازنده است. با عطف توجه  آ

انسان دارای اشمیت اسیت. بیا رویکیرد  انسان، تاریخ جهانیشمول بودن موقعیت  به جهان
متقابل، حسب اقبال ما  طور یابیم. به رشتگی، به معاصریت دست می پدیدارشناختی به میان

رشتگی پدیدارشناختی  ی میانی و باید ی توانیم ی به تاریخ جهان و اشل جهان بودن است که می
شود.  ل دارد، جیرافیا امری سیال میه اقباسانی به آیندکه شر فرد ان . تا وقتیکنیمخود  ۀرا پیو

ای در موقعیییت انسییان، غییرب و شییر  و شییمال و جنییوب و مرکییز و پیرامییون  رشییته میان
در شیر جیرافییایی  ،مسیلولیت تیوزیعی ۀسیوژ عنیوان موقعیت انسیان بیه  شناسد. در نمی
کان ، میدر پدیدارشناس تواند پدیدار شود. سیالیت جیرافیا ناظر به مکان شویتی است؛ می

مییان  چویمگیری تفیاوت ،رو ازایین دارد؛موقعیت، اشمیت حیاتی  ۀمثابه فضای برسازند به
سوژگی، بنا به  یتیمکان  موقع ؛وجود دارد مکان جیرافیایی شویتی و مکان موقعیتی سوژگی

« پیوسیت  » میا بیا فیرض ،بنیابراین ؛یک امر یونیورسال است ،تن و جامعه و جهان ۀگان سه
کنیم.  رشیتگی اقبیال میی برخاسته از عصر نو است که به میان یشا ارزش دارشناختی بهپدی

نیاز به توضیح ندارد؛ چیزی از جن  یادگیری و اراده به یادگیری است. از این ی چنین پیوست
فلسیفه  ،شای مدرن، شرایط گسست را نداریم که مثاًل در برابر کانیت نظر، ما در برابر نظریه

رشیتگی، نظیام  شای میان ا )در موضع بحث ما( در برابر نظرییهیم؛ یجدیدی َعلم کناخال  
 .1رشتگی خاص خود را بنا نهیم میان

رشتگی شمچیون  گردد. میان شمولی مسلولیت بازمی رشتگی به جهان شمولی میان جهان
ی، آن رشتگ ای( از میان شمول است. این وجه آرمانی )ایده واقعیتی جهان ی مسلولیت، شنجار

جهیانی  ای گونیه َکند و در شیر قلمیروی، به خاص اجتماعی و جهانی می ۀو زمانرا از زمینه 
ند. پدیدار میان محقق می نباید  رو، ازاین ؛و تکوینی است ،سیسیأامری واقعی، ت ای، رشته کر

 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 

 شسیتند کانیت امثال ۀفلسف کودکستان شاگردان فلسفه، در ما تاداناس که ستا حیاتی بسیار ما برای اعترا  و اقرار و اذعان این .1
 نیهنظرورزا مسیاشمتی تمرکیز، و جیدیت بیا که است این مدرن شای هنظری بر روا نقد .آنان فلسفی مکتب دانوگاه دانوجویان نه

 در میا آییا اینکیه و دارنید، میا شمول( نجها حال، درعین )و خاص موقعیت با نسبتی چه شا هنظری آن که مورد این در باشیم داشته
معیار؟ چه به نه، اگر و میزان چه تا ،یآر اگر و خیر، یا شستیم شا آسیب مهار و کاش  برای شا آن کاربست موقعیت
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پنداشت. میا در  و مستقل از ادرا  ماست، یکی ،موخص ،شده آن را با امر واقعی که تمام
. مسلولیت میا داریمای مسلولیت  رشته شرچیز، در قبال خود میان از پی  ،دانوگاشیانمقام 

رشتگی در موقعیت خود، و بسط آن به دانوگاه )و از دانوگاه به جامعه( اسیت.  تحقق میان
از مسیلول کاسیتن  ،یافته دانوگاه تا جامعه قرار دارنید که در موقعیت بسط یکاران رشته میان

بر اساس  است که ریشنجا یعنصر یارداگی، رشت ان. میدی انسان شستندرنج و افزودن شا
 ،یشنجارآفرین شمول باور داشته باشیم. شا و شنجارشای معین جهان باید به برخی ارزش ،آن

منید  ای است که ارجاع  مهار شرارت باشد. ماشیت عینی و موقعیت ی مسبو  به قصدمند
شیای  پیوسیته در موقعیت چیون ،سرنوشیتیم و شمافیق  کاری میا شم رشیته آن است. در میان

رو،  ازایینموتر  قرار داریم. ضرورت )یعنی در موقعیت بودن( نیافی مسیلولیت نیسیت و 
 ت است.رضروۀ تافت شم ،کند؛ آزادی آزادی را منتفی نمی

ۀ ای، آن را از مخیاطر رشیته ، پرسی  از چیسیتی میانیشای پدیدارشیناخت با این تبصیره
 یک تحول از واقعیت به شنجیار میدنظر ی،روایت کنون در رو، شمین از شاند.ر می ییگرا ذات

و فرامیدرن بیه  انهیگرا تابرشتگی اث رشتگی و از میان شتگی به میانراست: تحول از سامان 
اسیت؛ تحیولی کیه میا را  خیود ییتفیک رد ن تحول، تحیولی. ایپدیدارشناخت یرشتگ میان

 شمول است. شا، جهان رزشمهار شرارت و خلق ادشد. سوژه، در  سو  می یسوژگ سوی به
 
 رشتگی و دانشگاه میان. 5

گاشی از موقعییت دانویگاه برای ما، میان اسیت؛ دانویگاشی کیه ضیمن رواییت  رشتگی، آ
خواشد آزادی و شادی  شای شرارت(، می بوطیقایی از گذشته و خود )یعنی برنمایی موقعیت

کند. روایتی که مین  ل میت جامعه را با خود حدشد و موکال و انسجام را به جامعه سرایت 
کییه  دکنی امکیان را فییراشم میی ایین، کنم رشییتگی در اینجیا ارائیه مییی میان ۀاز منظیر فلسیف

رشییتگی، مییا را در مسیییر سییوژگی و خییودانگیختگی قییرار دشیید تییا بتییوان بییه دانیی   میان
له، لحیل مسی شای کوف حقیقت، شیوه با ما را سازی دست یافت که آور و مسلول مسلولیت
و  پیووش  سیو بیا پ  ازییک کند؛و شماوایی دانوگاشی، امین و ایمن  ،جتماعیانسجام ا

دیگیر  و ازسیوی ،شود سروکار داریم که به موقعیت دانوگاه مربوط می یا رشته میان آموزش
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. وجیوه اسیتمیرتبط  شستیم که به موقعیت جامعه رو روبهرشتگی  با کاربرد و انسجام میان
 ند از:ا عبارترشتگی  میان

نظیری از  ۀچیدگی و شو  برای رسیدن به مرزشای دان  و کوف دستاوردشای تیازپی. 8
یابید؛  شا امتیداد می حضورشان تا مرزشای سیایر رشیته ۀشایی که دامن لهلراه پووش  در مس

 در ،گیرنیید قییرار می یخاصیی  رشییته« پیرامییون»شایی کییه در  لهلموضییوعات و مسییبنییابراین، 
 د؛نشو به بحث و فحص گذاشته می ،شا موتر  میان  رشته انفراوشای  تالش
اشمیت زندگی و رفاه انسانی و ضرورت حل موکالت عملیی و اجراییی کیه بقیای  .1

 سیببکنید و  تضیمین می  ییی در کرانمنیدی او یییانسان را در موقعیت تن و جامعه و جهیان 
 رسید؛ امعیه میث، بیه جایین حیی ۀشود؛ ادام روانی و تنی می شای دشواری فروکاسته شدن

خیورد و انسیجام اجتمیاعی، در نسییبت  کیه امیر اجتمیاعی بیا دانی  پیونید می ای گونیه به
گاشی اعضای جامعه می شای ارزش محیط،  شود. زیسیت فردی و اجتماعی، محصول خودآ

 ؛کند این حلقه را تکمیل می
 ای گونه ؛ بهرددا انسجام، مطلوبیت شماوایی و شمکاری دانوگاشی قرار نیا ۀدر ادام .9
 یو ازسرگیر ،یمکانی برای تحقق و استمرار سوژگبه ی  آموزش ویوه از منظر به  یانوگاه یکه د

شای  داعییه شود. در اینجا در میان خود دانوگاشیان و حسب میتبدیل ای  رشته و تداوم میان
رد. آو شمییاوایی دانوییگاشی را فییراشم مییی ،رشییتگی شییای محبوبیییت، میان اعتبییار و انگیزه

د تا حقایق را کوف کنیم، مسائل و موکالت را حل کنییم، کن ا مسلول میرشتگی ما ر میان
 ، شماوا شویم.«انسان بسیار دانوگاشی»و در مقام  ،جامعه انسجام بخویمبه 

شیود؛  در موقعییت حاصیل میی رشیتگ ن اسیت کیه میانیما ا نجا فرض نخستینیا رد
و  ،کنید و جهیان سیرایت می به جامعیه ،شود وع میای که از دانوگاه شر یافته موقعیت بسط

رشیتگی را  و محمولییت میان ،یابید. موقعییت، موضیوعیت دوباره در دانوگاه اسیتقرار می
رشتگی  کنند: میان دیگر را تکمیل مییکرشتگی  شای میان آن مقام بنابراین، ؛کند تضمین می

رشیییتگی  و میانشیییود  المویییاکلی کوییییده می رشیییتگی حل میان سیییوی به یییییاب حقایق
شا  رشتگی رشیته میانامکان  ،کند و این خود اعی را تقویت میت، انسجام اجمیواکلالم حل

د و در حرکتیی کنی و شمیاوایی دانویگاشی( را فیراشم میی ،میذاکره ،گو و شای گفت )به شیوه
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رسید. آغیاز و انجیام  رشتگی مسیلولیت می ای به میان رشتگی  رشته معکوس یا دوری، میان
و مکان، دانوگاه است؛ دانوگاشی که سوژه مسیلول  ،سوژه ،لحا  موضوع به ،تگیرش میان

 رشتگی است. شرط پدیدارشناختی تحقق میان ،یافته مکان بسط نظر دارد. ایندررا 
 
 )معطوف به دانشگاه( های جانبی استدالل. 5

 اشاره کنیم.مقدماتی دیگر نیز  ۀچند نکتدر اینجا الزم است به 
مطالعاتی )فیلد( تعمیم  ۀو با حوز ،ای ( تخصیصبا زیررشته )یا گر تهاینکه رش نخست

آغازگیاه  ی،مطالعیات ۀشای معرفتی و عملی خود را برطر  کند. حیوز تا بتواند نقص یابد می
رشتگی بیه شمیین دو سیوی تخصییص و تعمییم  تدقیق مفهوم میان حد رشتگی است. میان

و... اشمیت  ،ای رارشتهف ای، ی چون چندرشته. به دیگر سخن، اشتقاقاتشود مربوط میرشته 
ناشی از ماشیت علیم عیددی  ،اشتقاقات ۀ. بخ  زیادی از این گستردارندن یپدیدارشناخت

پووشی اثبیاتی  رشیته نیاظر بیه میان ،غربی و برخاسته از بهوت پووشوی آنجا و بخ  دیگر
نییز شیا را  ه این نوواژهرشتگی است ک غیرانتقادی با میان موافقت یا مخالفت ۀاست. دو سوی

بیا توسیل بیه  ،داران نظیام رشیتگی و سیهام طرفداراندر این حوزه طرح و بسط داده است. 
نید. در کن گیذر از رشیته را اعیالم میی شای زیان ،1ای و پسارشتگی مفاشیمی چون ضدرشته

 ،«2رشتگی و چندرشتگی درشم»با استفاده از مفاشیمی چون  ،رشتگی میان طرفدارانمقابل، 
 ییندشایفرا دربردارندۀتگی از طریق برشان خلف شستند. مفاشیم اخیر رش تدقیق میان درپی
از  کیی، شر مسلله موتر کی یشای مختلف، در بررس ه در آن پووشوگران از رشتهکاست 

پردازنید. در  یار مکیبیه  ،دنبال شم ا بهی ،مستقلطور  بهاتفاقی،  ای خاص خود، نظرگاه رشته
 که بر اسیاس آن ییک چیارچوبشود  کمک گرفته می به نیز 3یرشتگ م فرامفهو مورد،شمین 

له خیاص لبرای تبیین ییا تحلییل ییک مسیی ی فار  از وابستگی به شر رشته خاصی ی ی مفهومی
دانوگاه به  ،برد که طی آن می 4چیزدانی  رشتگی اثباتی ره به شمه یابد. گاشی میان اشمیت می

 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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با توجه  برخی از پووشوگران، کهت از شمین زاویه است شود؛ و درس تبدیل می 1گاه معار 
 ،طور کامیل بیهاند کیه  در پی ساخت دانوگاه جدیدی بوده ،ای رشته سطح کاربردی میانبه 

 شیای تمایز ،امیا درمجمیوع، از منظیر پدیدارشیناختی ،2ای داشیته باشید رشته ماشیت میان
کادمییک  شای سرگرمی شا، گفته و اصطالحات مکمل آن مفهومی پی  و  دآینی شیمار می بهآ

و  تفینن .3بیرد شیناختی نمی مالت معرفتأشناختی یا حتی به ت شیچ راشی به واقعیت شستی
ای نیسیت کیه موضیوع  گونیه به موردغیر از قصدمندی است. وضعیت ما در این  ،سرگرمی

عالی شای اشتقاقی دیگر به بحث بگذاریم. حد ا بدیل در موردای را با مواضعمان  رشته میان
ای( را در نسیبت بیا  رشته ا شمین است که تنها شمین یک موضع )میانمساشمت ما در اینج
برخاسیته از جیدیت میا در  ،رشته( به بحث بگذاریم. این فروکاسیت رشته و فرارشته )شمه
 لیبیدترا بیه نیوعی تفینن  شیا اشیتقا سایر  که پرداختن به ای گونه به ؛بررسی موضوع است

درنتیجه، در اینجا بنا  ؛فرصتی برای تفنن نداریم نیازمند جدیت شستیم که قدر آنکند. ما  می
انیواع  ۀف شمییآزادانیه بیرای توصی« ای رشیته انیم» شیود، اصیطالح به غایتی که دنبال می

تا،  مفاشیم شم ۀگرایان ف اثباتیشای ظر کار رفته و از تفاوت شا به مرزی رشته شای بین پیوست
گونیه  ای نییز از ایین رشیته یاننویگاه موضوع ساخت ییک داشده است. حتی م یپوش چوم
در تیا نیست « ای رشته»با  در تضاد  پدیدارشناختی، برداشتای در  رشته است. میان شا تفنن

باید با حفیظ دانویگاه  ،عک  بلکه به نیم،اقدام ک یا رشته سی  دانوگاه میانأمقابل آن به ت
 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 

 از: ندا عبارت اصطالحات این از برخی .3

   بنگرید: تفننات این از ای پاره برای
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ای را به مسلولیت  شتهر داد و مسلولیت محدود ای، موقعیت دانوگاه را به جامعه بسط رشته
 ل کرد.یبدتتوزیعی 
 شایی تیوانیم پاسیخ نمی ،ای نداشته باشیم رشته چیستی میان ۀللمس رایتا پاسخی ب ،دوم

شا  شایی دارند که محمول آن شایی داشته باشیم که سعی در شرح و بسط موضوع پرس رای ب
ای،  رشته ای، دانوگاه میان رشته به دان  میانتوان  نمی ،عنوان مثال به ؛است« رشتگی میان»

م میان ای، انسیجام  رشیته ای، خیرد میان رشیته ای، کن  میان رشته ای، صنعت میان رشته عال 
اییین امییور  ۀای وقعییی نهییاد. شمیی رشییته ای، و آزادی میان رشییته ای، شییادی میان رشییته میان
، شیر تر رت روشینعبا ند. بیهعییت شسیتاز موق ییشارای، اموری انسیانی و پدییدا  رشته میان

 ی دیگیرپدیدارشا موردتصورات ما در  با سایر ،ای بینجامد رشته تصوری که به تصدیق میان
، ای رشته اگر تصور ما از میان عنوان مثال، به ؛ی پیوند شنجاری دارد ازجمله دانوگاه و جامعه ی

نویگاه و ف میا از دایتعر، ت)دانوگاه( و کن  )جامعه( اس انسجام در معرفت ایجادکنندۀ
خواشید داشیت. در اینجیا  یبخوی رقم خواشد خورد کیه وجیه انسجام یا گونه جامعه نیز به

 موقعیت است. یناشی از تنگنا ،کند. شرارت خود را بر ما پدیدار می ،بداشت شر دوباره
)نیه شیا  تنیزاع غایبیه آن داشیته باشید کیه  تواند سر اگرچه غایت مسلولیت، می ،سوم

اخال   بر یندارند. نقد غیراخالق یچنین قصد شا تاما سایر غای ،ایان دشدشا( پ یدمندقص
و  ،ایمیان لت،یفضی شیای تقیدان بیه غایتنقدی شمیوه حی و حاضر است. مع ،تیمسلول
کیه  چنیان مسلولیت را نافی تحقق غایت خود بدانند؛ ویوه میان بسا مسلولیت و به چه ،امنیت

من در قبیال ؤ. میآیید شیمار می بهبرای امنییت ملیی مانعی  یگاشمسلولیت در قبال انسان، 
 ،و ارتیداد ،تکفییر ،چون جهاد ییشا بلکه با حربه ،تنها مسلولیت ایجابی ندارد نه ،منؤغیرم

زند. صاحبان فضیلت و امنیت نیز چنین وضعی دارند. در  مسلولیت سلبی خود را فریاد می
لیت و بسط آن وجود دارد، این ایت مسلوق غتحق موقعیت خاص دانوگاه نیز اگرچه امکان

ای باشید، بیا  رشیته مسیلولیتی کیه ناشیی از شمکیاری میان مخاطره نیز وجود دارد کیه شیر
رشتگی را برآورده نکند. مسلولیت،  مسلولیت غایی میان درنتیجه،شود و  رو روبهمحدودیت 

دپاسیی اشد. ایین خوناقض غایت خود نب ،رشتگی که میان ای گونه به ؛خواشد خودپاسی می
 ،شود. زیرموقعیت  دانویگاه دانوگاشی محقق می یاز طریق تالقی نیروشا شکلبه بهترین 
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چنیین  شای جهانی و جامعوی و تنیی اسیت؛ ترین موقعیت انسان در تالقی موقعیت مسلول
ست رو ا مسلولیتی دو وجه نظرورزی و کنوگری )علمیت و فعلیت( را با خود دارد. ازشمین

 رشیتگی، میان شسیت. بیرای داشیتن مسیلولیت رین تویکل میدنی نییزت مدنی ،گاهکه دانو
فیرض اسیت. )در موضیع میا و در مقیام اجیرا، شیر کسیی  مسلولیت دانوگاشی ییک پی 

 رشتگی باشد(. تواند مدعی مسلولیت میان نمی
 تنهیا نیافی و نیاقض مسلولیت پدییداری نیه میان برای ی استدالل درنهایت اینکه و ی رو ازاین

مسیاشمت  د؛ تنهیاکنی بلکه مبانی خود را بر شمان اصول اسیتوار میی ،باتی نیستمسلولیت اث
 ،ین شیوهه اتر تعمیم داده شود تا ب یانتزاع یدر سطح ،مسلولیتکه است  در اینجا این افزایوی

بیاز نباشید و  ،بیر مسیلولیت اسیت یرشتگی مبتنی آشکاری که متوجه میان شایراه برای انتقاد
تیازگی  رۀبیار. مین ادعیایی دشیودی پدیدارشیناختی در اییران فیراشم رشتگ ی میانبستری برا

از تیاریخ مفهیومی و  یگییر بیوده اسیت کیه بیا بهره ایینشده ندارم. قصد من  حمطر یشا ایده
 مسلولیت را در یک چارچوب عیام و فراگییر رشتگی و میان سازی، میان ابزارشای تجزیه و ساده

گیو باشید. اگیر ایین  آن در موقعیت ایران، کیارا و پاسیختوان واقعی ای که  گونه به ؛سامان دشم
اصلی این دریافیت  بیدیل از مفهیوم  یشا شا و مؤلفه ویوگی کهد کنخواننده را قادر  ی،نگار تک
 ،اگر این کتاب د، وبتر دریا ی روشن رشتگی اثباتی پنهان است که در سنت میان یرشتگی را  میان

شای نوین بگواید، و اگر چنیین  ارزش قم مسلولیت و خلبیوتر مفهو راه را برای شرح و تفسیر
ف این یلأمسلولیت بینجامد، آرزوشای من در ت رشتگی و میان میان یپذیر گوایوی به کاربست

موجیود،  یشا دگاهییان دیطور کامل برآورده خواشند شد. من بر این باورم که از م نگاری به تک
بیه  شیکلرا به بهترین  ای رشته مطالعات میان رۀشای ما دربا ن پدیدارشناسی است که داورییا

اخالقی را بیرای ییک جامعیه دموکراتییک مسیلول  ۀترین پای کند و مناسب یکدیگر نزدیک می
برای میا ضیروری حد  چه تارشتگی  ه میانکام نوان دشم  ه دیوشکن پووش  یسازد. من در ا می

 ی،انتقییال ، باواسییطه،یارتبییاط ،یا رشییته انیم ارکییشییای انجییام  تیمیییزان قابل چییه اسییت و تییا
 یرشتگی چییز میان یو ارتباط یتیوجوه موقع ،رسد ینظر م . بهشستند یو فرایند ،مند تیموقع

، برسیازنده ینهیاد. موقعییت پدیدارشیناخت توان آن را کنار نمی ،شود توجهاست که اگر به آن 
 نهاد.توان آن را فرو است که نمی است: آگاشی، آگاشی از چیزی
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 ختار نظریهسا. 6
ام کیه  مطیرح کیردهی تیاریخ مفهیوم ۀبه شییورا  شا تغای شای نزاع برای چنین منظوری ابتدا

تحیول و  یگذر از غایت فضیلت به ایمان، و سر  به امنیت در فراینید تیاریخ ،آن براساس
جیا اسیتدالل خواشید شید کیه چگونیه  موضوع بحث خواشید بیود. در شمین ،بسط دان 
و  را تداوم رشتگی، مسلولیت میان طور متقابل، بهکند و  را ایجاب می رشتگی میان مسلولیت،

را شیا  بحثایین  ۀدشید. شمی مسلولیت ارتقا می که آن را به میان ای گونه به دشد؛ می شگستر
بررسی پدیداری  ،پی  برد. در مبحث بعد به ،ارتباط با پدیده شرارت و مهار آن بی توان نمی

، اینترسییابجکتیویتی، یرورزی و کنوییگری )اینترتلییورشییای نظیی حوزهدر  «میییان»امییر 
...( مدنظر خواشد ، واینترپرتیون، اینتراکون، اینترکالچرالیتی، اینترنونالیتی، اینترجاستی 

دو با  امر میان در ساحت نظر و کن ، و ارتباط این یشمول جهان ،بود. استدالل این مبحث
را  یرشیتگی پدیدارشیناخت بیرای میان الل مناستد اصلی ۀشم، است. این دو مبحث، شست

 ،رشتگی در مییان خودمیان ای از میان ضروری یدشند. ما برای تحقق چنین الگو می  شکل
، شمول نیاز داریم و سر  جهان ۀابتدا به روایی و حقانیت یک غایت میانی  درونمان  فراروند

رشتگی قرار گیریم.  میان شا در مرکز با تجمیع آن بودگی که میان به پدیدارشای نظری و کنوی
شایی قرار  شا و زیرموقعیت )اینتر( بر سر چه موقعیت« میان»در اینجا یاد خواشیم گرفت که 

بار استیال و تسخیر را سست و سیال  شای شرارت انداز باشد، رابطه آنکه فاصله گیرد که بی می
ه از دانویگاه بیه یافت رشتگی پدیدارشیناختی در موقعییت بسیط کند. در مبحث سوم به میان

رشتگی  میان ۀیافت بسط ام. مکان رشتگی پرداخته میان شای متصل به حلقه ،جامعه، و درنتیجه
کند و دوباره خیود را در دانویگاه بازتولیید  شود و به جامعه سرایت می از دانوگاه شروع می

ی  مسیلولیت  دارا ۀانییگرا رشیتگی  اثبیات شای تبیانی  میان جا به نفی زمینیه کند. در شمین می
رشیتگی پدیدارشیناختی بهتیر  خلیف، میان محدود پرداخته خواشد شد تا از طرییق برشیان

 یابید. اختصیاص می« مسیلولیت میان»طرح ایده و کن   به بحث بعدیتوضیح داده شود. 
بخود. واپسیین مبحیث بیه نسیبت  رشتگی استقرار می مسلولیت، مسلولیت را در میان میان
 توسعه در ایران اختصاص دارد.رشتگی با موضوع  میان
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 گیری نتیجه. 7
ن  یوه به بیو ل، و بهکن  ما در یزی به بیشا، پووش  حاضر امید دارد که چ بر بنیاد این یافته

 ۀ. در شمبیفزایدرشتگی در نسبت با دانوگاه  و متناسب از میان یری واقعیارائه تفس رۀما دربا
و  ،ای ای، دانویگاه رشیته رشیته اه شمهانویگد ازجملیهدانویگاه،  شای دا و مصی شا ریفتع

خیدمتی برآیید.  ای، این اصل رعایت شیده اسیت کیه از دانویگاه بایید رشته دانوگاه میان
 شا اواًل در حجیم و گسیتردگی مخاطبیان دانویگاه بیوده و شسیت، ثانییًا در مییزان اختال 

اسیت کیه آن  ییشیا یوهشا و ش روش و ثالثًا در ،رود که از دانوگاه انتظار می مسلولیتی است
 بیویتری ۀدانوگاه فاصیل از تواند محقق شود. شرچه جامعه و سیاست مستقر مسلولیت می

آن،  شرچه نسبت دانوگاه با جامعیه و موقعییت پیی  از ورود بیه در مقابل،داشته باشد، و 
تحقیق آن مسیلولیت بیا مویکالت  یعنی خانواده، متضمن نوعی شراس و بیگیانگی باشید،

گییرودار  کیه جامعیه و سیاسیت، در در جیایی ،عنیوان مثیال به ؛خواشد بود رو هروب بیوتری
)در شیر دو معنیای فیزیکیی و « بقای نفی »و ایدئولوژیکی به  ،فرشنگی ی،تاریخ یبندشا

، شیادی و یکیه آزاد یمنید مکانی مثابیه تویکل میدن به اندیود، دانوگاه ی متافیزیکی( می
بیه سیاسیت و  توانید خیود را می یسخت ی به گذارد می را به تجربه و تمرین یاجتماع مانسجا

نخسیتین  ،رسییدگان دیوان به و تازه یمیا، دیوانسیاالر جامعه امتداد دشد. در موقعیت خاص
آمیوزش و پیووش  دانویگاشی بایید شد   ،آموزتر اینکه مسلولیت شستند. درس مخاطبان  

 ایجاد حسی از مسلولیت جهانی باشد.
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شناسیی سیاسیی نظرییه  (. اندیوه8931حبیبی، الهام؛ عباس، منوچهری؛ میرعمادی، طاشره؛ و مهدی، رضا )
ای  رشه  فصلنام  مطالعا  میانزه آموزش عالی. ن در حوشای سیاستی آ سرمایه انسانی و استخراج داللت

 . 845-831(، 8)88، علوم انسانیدر 

(. گفتارشایی در پدیدارشناسی شنر. تهران: انتوارات فرشنگستان شنر.8911محمود ) خاتمی،

. تهران: پووشوکده مطالعات فرشنگی و اجتماعی.ای دانش رشه  گفهمان میان(. 8911، علی )طاسکوه خورسندی

 سمت.(. تهران: ی)مترجم: احمد احمد یر فلسفه اولالت دمأ(. ت8918دکارت، رنه )

 (. گفتار در روش راه بردن عقل )مترجم: محمدعلی فروغی(. تهران: نیلوفر.8911دکارت، رنه )

مسائولیت و دیگیران،  ر  بیو دلی برای مسلولیت اجتماعی دانوگاشی. در: (. مد8931دیما، آلینا و دیگران )
)مترجم: آرمین امیر و دیگران(. تهران: پووشوکده مطالعات فرشنگی و اجتماعی. اجهماعی دانشگاه

 )مترجم: مسعود علیا(. تهران: حکمت. ه لویناسبر اندیو ی(. درآمد8914لین )ی ، کادیو

نظریه عدالت )سیدمحمد کمال سروریان و مرتضی بحرانی(. تهیران، اییران: پووشویکده (. 8911ن )لز، جارا
و اجتماعی.مطالعات فرشنگی 

(. قانون ملل )مترجم: مرتضیی بحرانیی و محمید فرجییان(. تهیران: پووشویکده مطالعیات 8913رالز، جان )
فرشنگی و اجتماعی.

حکمات ز موضوع پدیدارشناسی استعالیی شوسیرل.  (. تفسیری از نقد شایدگر بر مبدا و8934رجبی، احمد )
    .19-61(، 8)89، فلسف 

 یابیتحلیل، اقدام و ارز؛ چارچوبی برای یا رشته انیآموزش دانوگاشی و مطالعات م(. 8911) نیکول، رژ کوله
 تهران: پووشوکده مطالعات فرشنگی و اجتماعی.(. محمدرضا دشویری)مترجم: 

 )مترجم: مرتضی بحرانی(. تهران: کتاب نور. سنجی رفتمع(. 8935) رشر، نیکوالس

.839-100، 8، فصلنام  فلسف  (. پدیدارشناسی چیست؟.8910ان، محمدرضا )گر ختهری

پور  یزاده(. در: محسن علویعل )مترجم: مهناز شاه یا رشته انیبر مطالعات م یا (. مقدمه8911رل، مایکل )یزا
، تهیران: پووشویکده یا رشاه  انیمطالعاا  م یشناسا ز رزع ینظر یمبانن و ترجمه(، یدوان  )تو شمکار

 مطالعات فرشنگی و اجتماعی.

پیور و شمکیاران   یشیا(، در: محسین علو یچیقال ی)متیرجم: علی یعمومعلم و گفتمان  .(8911ورا )یسالتر، ل
م(. تهیران: پووشویکده )جلید دو یا رشاه  انیمطالعاا  م یاندایها ها ز چشا  چالشن و ترجمه(، ی)تدو

 مطالعات فرشنگی و اجتماعی.

https://dx.doi.org/10.22035/isih.2019.3241.3510
https://dx.doi.org/10.22035/isih.2019.3241.3510
https://dx.doi.org/10.22035/isih.2019.3241.3510
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1242659
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2089542
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/663827
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4144824
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/5005288
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/5005288
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1033065
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1202054
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1202054
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1996994
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1996994
https://dx.doi.org/10.22054/wph.2017.7617
https://dx.doi.org/10.22054/wph.2017.7617
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1709891
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1709891
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2895608
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/27773/%d9%be%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1248223
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1248223
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1248223
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1248223
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1239704
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1239704
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1239704
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1239704
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مجموعا  فتحعلیی )و دیگیران(،  شیود؟.  در:  محمیود (. چگونه باید از شست استنتاج می8911سرل، جان )
. تهران: طبع و نور.  اخالق  فلسفمقاال

. تهران: یاران.دانش ز اریع. (8940)سروش، عبدالکریم 

 .88-91، 88، مجل  فرهنگ(. چند مفهوم اصلی پدیدارشناسی )مترجم:  یوسف اباذری(. 8918شوتز، آلفرد )

(، 8)مجموعیه مقیاالت/ ج  یا رشاه  انیعاا  ممطال یشناسا ز رزع ینظر یمبان(. 8911پور، محسن ) یعلو
 اجتماعی. تهران: پووشوکده مطالعات فرشنگی و

)مجموعه مقیاالت/  یا رشه  انیمطالعا  م یاندایها ها ز چش  چالش(. 8911پور، محسن و شمکاران  ) یعلو
(. تهران: پووشوکده مطالعات فرشنگی و اجتماعی.1ج

 تبه الهالل.کو م ت: داررویبوملحم؛ چاپ اول(، ب ی)مقدمه و شرح: علالعلوم احصاء(. 8334)، ابونصریالفاراب

ش  در مرزشیا: چگونیه پیوو (.8911ب. بیراون ) یل تلودورسیکو، آمیین، دانیم. ج است، سوزان اچ.، پاولفر
محسین  . در:پیور( ینوردنید؟ )متیرجم: محسین علو یرا درم یا رشته ی، مرزشایفکر یابتکار یشا طرح

)مجموعیه  یا شاه ر انیمطالعاا  م یاندایها هاا ز چشا  چالشن و ترجمه(، یپور و شمکاران  )تدو یعلو
تهران: پووشوکده مطالعات فرشنگی و اجتماعی. (.1مقاالت/ ج

ر: محسین ، دیفی، ترجمه: ارکان شیریرشتگ انیچم، آرتور ب. ساک ، پرس  از میفوردمن، رابرت، و کارل م
)مجموعیه  یا رشاه  انیمطالعاا  م یدایهاان هاا ز چشا  چالشن و ترجمه(، یپور و شمکاران  )تدو یعلو

 طالعات فرشنگی و اجتماعی.وکده م(. تهران: پووش1جلد  ؛مقاالت

)متیرجم: مرتضیی مردیهیا(. تهیران: انتویارات پووشویکده سانی لوم انشناسی ع پارادان (. 8919فی، برایان )
طالعات راشبری.م

)مترجم: عبدالحسین آذرنگ و سییدمحمود یوسیف ثیانی(.  تارنخ فلسف (. 8914) کاپلستون، فردریک چارلز
 تهران: سروش.

، در: یرحمان یاست، مهدیس ی  و نفی: جفرسون، دوبویا رشته انیدر پناه دان  م(. 8911راس )سترونوو،کا
 یا رشیته انیمطالعیات م یانیدازشا و چویمشیا  ن و ترجمیه(، چال یپور و شمکیاران  )تیدو یمحسن علو

 .8911( تهران: پووشوکده مطالعات فرشنگی و اجتماعی، 1)مجموعه مقاالت؛ ج

پور و  یپور در: محسن علو ، ترجمه محسن علوییا رشته انیمهارت در کالس م یمعنا (.8911) کاالنان، الرا
(، 8قاالت/ ج )مجموعه م یا شتهر انیممطالعات  یشناس و روش ینظر ین و ترجمه(، مبانیشمکاران  )تدو

 .8911وشوکده مطالعات فرشنگی و اجتماعی، تهران: پو

 الدین ادیب سلطانی(. تهران: امیرکبیر. )مترجم: شم  رد نابسنجش خ(. 8941کانت، ایمانوئل )

https://www.gisoom.com/book/1490761/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/
https://www.gisoom.com/book/1490761/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/639166
http://ensani.ir/file/download/article/20120427103820-5207-571.pdf
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1248223
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1248223
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1239704
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1239704
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/657972
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1239704
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1239704
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1239704
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1239704
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1239704
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1239704
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1239704
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/719627
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/719627
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4996364
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4996364
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1239704
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1239704
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1239704
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1239704
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1239704
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1239704
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1750724
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. در ییگرا دگاه جهیانیخ جهان از دیه تارویاز اند یا دهی؛ گزیراجتماعیبودن غ ی(.اجتماع8919انت، ایمانوئل )ک
 .ی(. تهران، نور ن10-11؛ صصیوه غرب )مترجم: عباس باقریخ اندیرسم در تایبرالیائل گاراندو، لکیم

پور و  اللیه موسیی ای در آمیوزش عیالی )متیرجم: نعمت رشیته (. فرشنیگ میان8930کالین، جولی تامرسیون )
 العات فرشنگی و اجتماعی.کده مطزاده(. تهران: پووشو الله اعتمادی شدایت

چارچوبی برای تحلیل، اقدام و ارزیابی ؛یا رشته انیو مطالعات مآموزش دانوگاشی (.8911کوله، نیکول رژ )
 ات فرشنگی و اجتماعی.مطالع )مترجم: محمدرضا دشویری(. تهران: پووشوکده

ی، جان ) )مترجم: محمید باسیط(.  کند هباه میجنگ اشاسهیون پینکر دربارۀ خشونت ز (. 8931خرداد  90گر 
  برگرفه  ای

خ یدر تیار یدر روابیط میرز ی: مطالعه موردیاعاجتم یشناس ردن روانک یا (. رشته8911) مز ام. ام.یگود، ج
ها ز  چالشن و ترجمه(، یپور و شمکاران  )تدو ی(. در: محسن علویرینص یرتض، )مترجم: میعلوم انسان

ران: پووشویکده مطالعیات فرشنگیی و (. ته1)مجموعه مقاالت؛ ج یا رشه  انیمطالعا  م یاندایها چش 
اجتماعی.

 : نور نی. تهران (.منوچهر صبوری)مترجم:  اجهماعینظرن   شناسی ز سیاست، جامع (. 8911) انتونی گیدنز، 

 )مترجم: محسن ثالثی(. تهران: نور مرکز.پیامدهای مدرنیت (. 8910گیدنز، انتونی )

 . در(یار دانویگاشکیبیه  یی فرشنگی یاجتمیاع یردکیی)رو یا رشته انیار مکآموختن  (.8911)سا آر.یتوکا، لال
 .(1)ج یا رشاه  انیمطالعاا  م یاندایها ها ز چش  چالشن و ترجمه(، یپور شمکاران  )تدو یمحسن علو

 تهران: پووشوکده مطالعات فرشنگی و اجتماعی.

 یدر گذرگاه: دورنمیا  یارتباط یشناس روان .(8911) وزان سگرتسو  ؛نزیک. پریداگالس د ؛.ینت آکماتون، 
، پیور و شمکیاران  یدر: محسین علو(. پور یمحسن علودیسمترجم: ) یا رشته انین  مکق و یه، تحقینظر

.ده مطالعات فرشنگی و اجتماعیتهران: پووشوک .(1)ج یا رشه  انیمطالعا  م یاندایها ها ز چش  چالش

علوم انسانی ، طاسکوه یخورسندعلی در:   .ن علوم انسانی در غربیظهور و تکو(. 8911) مرادی، محمدعلی
 .پووشوکده مطالعات فرشنگی و اجتماعی، ایران: نتهرا .سایی آن ز ماهیت تمدن

. پور و شمکاران( یعلومالباشی، محسن توحیده )تدوین و ترجمه:  رشتگی پیرامون میان(. 8911) مورن، ادگار
ران: پووشویکده مطالعیات فرشنگیی و تهی .(8ج ) یا رشاه  انیمطالعاا  م یشناس ز رزع ینظر یمبان در

 اجتماعی.

 ماعی.پووشوکده مطالعات فرشنگی و اجت(. تهران: داود حاتمی)مترجم:  رشهگی  میان  (. 8911) موَرن، جو

 .8-80، 81، هابمجل  آف .خاستگاه و چیستی عصر جدید(. 8918) نیکفر، محمدرضا

http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/724146
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/724146
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2202856
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2202856
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1709891
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1709891
گرِی،%20جان%20(30%20خرداد%201397).%20استیون%20پینکر%20دربارۀ%20خشونت%20و%20جنگ%20اشتباه%20میکند%20(مترجم:%20محمد%20باسط).%20برگرفته%20از
گرِی،%20جان%20(30%20خرداد%201397).%20استیون%20پینکر%20دربارۀ%20خشونت%20و%20جنگ%20اشتباه%20میکند%20(مترجم:%20محمد%20باسط).%20برگرفته%20از
http://tarjomaan.com/neveshtar/9026/
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1239704
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1239704
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1239704
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1239704
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/590727
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2655774
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1239704
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1239704
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1239704
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1239704
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1239704
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1239704
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1239704
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1707129
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http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1248223
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پیور و شمکیاران  علویمحسین در:  (.یده مالباشیییتوح)متیرجم:  رشیتگی موضوع میان(. 8911) واالد، برنار
ده مطالعات : پووشوکتهران .(8)ج  یا رشه  انیمطالعا  م یشناس ز رزع ینظر یمبانن و ترجمه(، ی)تدو

فرشنگی و اجتماعی.

 .86-11، 81، تنشرن  رهیاف .)مترجم: علی طایفی( ایده دانوگاه(. 8911)نورستن  ،شازن

ینان ر: جوان دی جورجیو لوتز، د)مترجم: بابک طهماسبی(.  رشتگی فمنیسم و میان(. 8931) شسبیبر، شارلین
 .ه مطالعات فرشنگی و اجتماعیپووشوکد(. تهران: 881-891صص) آمویع عالیدر 

 .15-91، 85، ارغنون(. ورمراد فرشادپ)مترجم:  بحران تمدن اروپاییگرایی و  عقل(. 8911) وسرل، ادموندش

 در: از (.کیامران ساسیانی)متیرجم:  اسیتعالییشناسیی  ران علم اروپایی و پدیدهبح(. 8918) شوسرل، ادموند
(. عبیدالکریم رشییدیانمتیرجم:  ؛ویرای  الرنی  کهیون) شایی برگزیده متن: مدرنیسم مدرنیسم تا پست

 نور نی.تهران: 

تهران: نور نی. (.عبدالکریم رشیدیان)مترجم:  مال  دکارتیتأ(. 8916) شوسرل، ادموند
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