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 چکیده
نگری در عرصـۀ    ربوط به رهیافت تحویلی   های جدید و معضالت م      پیدایش علوم و رشته   

گرچه برخـی از  . کند ای را تبیین می رشته  علم و دانش، ضرورت پیدایش مطالعات میان      
رسـانند، سـابقۀ     ای را به یونان باستان مـی        رشته  اندیشمندان سابقۀ مفهوم مطالعۀ میان    

به مطالعـات  رسد و اوّلین مراکزی که   سال پیش می150گونه از مطالعات به حدود       این
ای هم ماننـد      رشته  مطالعات میان . های صنعتی بودند    ای پرداختند آزمایشگاه    رشته  میان

انـد و چـه      مبـانی آن کـدام    . ای اسـتوارند    هر پدیده یا تئوری دیگری بر مبنا یـا مبـانی          
دهند؟ این مقاله سـه   ای دارند؟ این مبانی چگونه این رهیافت را توضیح می         بندی  دسته

مبـانی منطقـی، مبـانی    : کنـد  ای پیـشنهاد مـی   رشـته  رای مطالعـات میـان   دسته مبنا ب  
ترین مبانی منطقی  شناختی از مهم گرایی روش کثرت. شناختی، و مبانی معرفتی    معرفت

. شـناختی ایـن رهیافـت اسـت     ترین مبـانی معرفـت      همچنین، انسجام از مهم   . آن است 
از مبـانی معرفتـی مطالعـات    های مربوط بـه آن   های پیچیده و ضابطه   سرانجام، سیستم 

ای را بر اسـاس مبـانی یادشـده       رشته  کوشد تا مطالعات میان     مقاله می . اند  ای  رشته  میان
های هر یک از مبانی را تبیین کند و، همچنـین، برخـی سـؤاالت        توضیح دهد و ویژگی   

ای، انواع آن، و گـسترش آن در      رشته  فرعی را بررسی کند؛ مانند تعاریف مطالعات میان       
ای از نـوع   رشـته  مطالعـات میـان  .  ای رشـته  ها و رویکردها در مطالعات میان مام زمینه ت

مسائل چندتباری ریشه در علوم گوناگون دارند و از طریق یـک علـم              . چندتباری است 
. ای از علوم چندتباری هستند      مطالعات  دین و اخالق حرفه     . واحد قابل بررسی نیستند   

علـوم انـسانی بـه دلیـل     . هـا در علـوم انـسانی اسـت       تای از ضرور    رشته  مطالعات میان 
تواند به صورت علوم  پیچیدگی و چندضلعی بودن موضوع آن، یعنی موجود انسانی، نمی 

 .تباری بررسی شود تک
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 طرح مسئله. 1
انـد و   های دانش مستقل از یکـدیگر ایجـاد شـده        ه زمینه در گذشته این تصوّر رایج بود ک      

هـا و   که با عالیق و اهداف یکدیگر ارتباطی ندارند و از طریق بافت    اند درحالی   توسعه یافته 
هـا یافـت    هـای دانـش در آن   ای کـه ایـن بدنـه        های سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی      زمینه

دانـش مـرتبط    ــ  هایی از فـن  با شکل سال پیش، ما     150اما از   . اند  شوند، شکل نگرفته    می
این . اند شان تغییر یافته ایم که طبق خاستگاه و زمینۀ اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی           بوده

از سوی دیگر، ایـن سـاختار پیچیـده    . امر ساختار پیچیدۀ دانش را به ما نشان داده است        
یکـی  . کند تصدیق میآورد در تحلیل پدیدارها را     ها و تعدّد روی     تنوّع روش در فهم آموزه    

گـر قـرار گـرفتن در     بیـان » رشـته «واژۀ  . ای اسـت    رشـته   از این رویکردها، رهیافـت میـان      
های یک نظـام خـاصّ معرفتـی اسـت، امّـا پیـشرفت        ها، اهداف، و فعّالیّت   چارچوب روش 

تعامـل  . هـای دیگـر را تجربـه کنـیم     نیازمند آن است که ما پا را فراتر گذاشـته و حیطـه        
هـا و گـام نهـادن در     ها برای چالش حـدود رشـته     ها یکی از این روش      رشتهنزدیک میان   

هـای سـاده کـه     ای بـا سیـستم   رشـته  بر این مبنا، ما در مطالعۀ میان  . ای فراتر است    حوزه
هـا دیـده    ای و علّیّت خطّـی هـستند و روابـط بـازخوردی در آن             شبکه  دارای روابط درون  

های پیچیـده بـا    اصلی این نوع مطالعه به سیستم شود سر و کار نداریم، بلکه رویکرد          نمی
هــا و علّیّــت حلقــوی و روابــط بــازخوردی   ای از اجــزا و روابـط آن  پیوســته هــم شـبکۀ بــه 

شـوند   سـازی مـی    هـای پیچیـده مـدل       هایی که بـا سیـستم       همچنین، پدیده . گردد  بازمی
یازمنـد توضـیح   جا که برای ارائۀ هر تئوری، روش، و رهیافـت تـازه ن              از آن . اند  چندوجهی

هـا قـرار گرفتـه اسـت،        مبنا یا مبانی هستیم که آن تئوری، روش، یا رهیافت بر پایـۀ آن             
ای بـر چـه مبنـا یـا      رشـته  اکنون پرسش اصلی مقالۀ حاضر این است که مطالعـات میـان     

کننـد؟   ای را توجیـه مـی   رشـته  مبناهایی قرار دارند؟ و این مبانی چگونه مطالعـات میـان       
هـا   های پیچیده چیست؟ این سیـستم       و دینامیک غیرخطّی در سیستم    مفهوم پیچیدگی   

هایی دارند؟ البتّه، طبعاً، مقاله به طـور       بندی  هایی دارند؟  این مبانی چه دسته        چه ویژگی 
کـه ظهـور و پیـدایش     تر نیز خواهد پرداخـت؛ ماننـد ایـن    مختصر به برخی سؤاالت فرعی 

ای از  رشته شوند و سپس علوم میان  انجام میای  رشته  مطالعاتی که بر مبنای رویکرد میان     
چه زمانی و در چه سطحی صورت گرفت؟ علل و عوامل پدید آمدن آن کدام اسـت؟ چـه    

 تعاریفی برای این رویکرد مطرح شده است؟ و چه انواعی دارد؟
رویکـرد  «و نیـز    » ای  رشته  مطالعات میان «الزم به ذکر است که در این مقاله از عبارت           

 . شود استفاده می» ای رشته علوم میان«به جای عبارت » ای رشته میان
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 پیشینۀ تحقیق. 2
ای در شـکل نـوین آن در دنیـا بـه چنـدین دهـه قبـل                  رشته  گرچه تاریخچۀ مطالعات میان   

از . رسد، بررسی مبانی تئوریک آن در این اواخر و به طور پراکنـده صـورت گرفتـه اسـت       می
پژوهـان حتّـی بـر سـر تعریـف مطالعـات        رشته بین میانسوی دیگر، به دلیل عدم توافق در      

در . ای، جای شگفتی نیست که مبانی آن به طـور منـسجم بررسـی نـشده باشـد                   رشته  میان
ای و اساساً معرّفی این رویکرد جدیـد بـه کمتـر از              رشته  کشور ما پژوهش در مطالعات میان     

لـوم انـسانی اوّلـین بـار بـه         ای نزد دانشمندان ع     رشته  طرح مطالعات میان  . رسد  یک دهه می  
مؤلف کتاب در یک فصل جداگانه      . گردد  بازمی) 1380(» شناسی مطالعات دینی    روش«کتاب  

کند  های این رویکرد را معرّفی می پردازد و برخی ویژگی ای می رشته به معرّفی مطالعات میان
ـ  نامـه  سپس، اندکی بعد پایان . دهد  و مبانی منطقی آن را توضیح می       ن زمینـه ارائـه   ای در ای

در . این آثار به طور عمده وظیفۀ معرّفی این رویکـرد را بـر عهـده داشـتند    ). سیاری(گردید  
پژوهان، برخـی متخصّـصان ایـن      رشته  رغم اختالف نظرهای فراوان میان      های اخیر، علی    سال

بحـث  انـد بـه        و دیگـران کوشـیده     3 برنارد واالد،  2 پیر بووریه،  1رهیافت، مانند ویلیام نیوویل،   
ای در ایـن زمینـه    بنـدی ویـژه   با این حال، هیچ دسته . پیرامون مبانی این مطالعات بپردازند    

پردازد  ای می رشته این مقاله برای اوّلین بار به بررسی مبانی مطالعات میان. پدید نیامده است
هـا در مبـانی، مثـل         همچنین، برخـی ضـابطه    . کوشد مبانی آن را تحلیل و نقّادی کند         و می 

 .دهد چیدگی و دینامیک غیرخطّی، را بر اساس مبانی یادشده توضیح میپی
     
 های آن  خانواده و هم» ای رشته میان«مفهوم واژۀ . 3

هـای آن، ماننـد     و هـم خـانواده    » رشـتگی   میـان « یا، به تعبیر برخی،      4»ای  رشته  میان«واژۀ  
  بیانگر ظهـور رویکـرد     8»ای  تهبینارش« و   7»ای  تعدّدرشته« ،   6»ای  رشته  چند«،  5»ای  فرارشته«

نگـر بـه    ها نگـرش وحـدت   هدف مشترک همۀ آن. های علمی هستند  جدیدی در پژوهش  
شوند و به طور کلّی یکپـارچگی       مسائلی است که در طیفی از موضوعات علمی مطرح می         
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. هایی بین هر یک وجود دارد       با وجود این، تفاوت   . ها در حلّ مسائل مشترک است       دیدگاه
از . ها وجـود نـدارد   عریفی که مورد قبول همگان باشد دربارۀ هیچ یک از این واژه     اگرچه ت 

ای اسـت، فقـط بـه     رشـته  جا که آنچه در این مقاله مـورد نظـر اسـت مطالعـات میـان         آن
 .شود ای از موارد دیگر اکتفا می خالصه
دانـش  بیشتر اشاره به تخلّف از مرزهای معمول        » دیسیپلینری  ترانس«یا  » ای  فرارشته«
ای کـاربرد آن   ای یـا گـذر رشـته       ترین مباحث دربارۀ انتقال رشته      شاید یکی از مهم   . دارد

ای  رشته بدین معنا که مانع از تبدیل شدن رویکرد میان    . ای است   رشته  برای رهیافت میان  
اگرچـه ایـن واژه بـسیار مـورد     . 1)نـوتنی (های محدود است   به نظامی با خصوصیّات نظام    

هـا را     کاربردهای آن حذف مرزهای بین رشته     . عنای اجماعی ثابتی ندارد   استفاده است، م  
هـا   دهنده و تعمّدی قواعد رشته      کند و گاهی در تعابیر تند، آن را نقض تکان           پیشنهاد می 

 .  2)پدیا ویکی(کنند  برای به دست آوردن بصیرت تازه قلمداد می
اهمّیّـت  » ای چندرشـته «، »ای  تهتکثّررشـ «و  » ای  چندرشته«مانده، یعنی     از دو واژۀ باقی   

رابطـۀ  . شـود  ای اشـتباه مـی   رشـته  بیشتری دارد؛ زیرا در بسیاری از موارد با  مفهوم میان  
هـر مطالعـۀ   . ای رابطۀ عموم و خصوص من وجـه اسـت     ای و چندرشته    رشته  مطالعۀ میان 

طالعـۀ  گیـرد، امّـا هـر م    ای را در بر مـی      های اصلی مطالعۀ چندرشته     ای ویژگی   رشته  میان
هـای متفـاوت    ها و رشته انتخاب خلّاق و ترکیب تئوری  . ای نیست   رشته  ای میان   چندرشته

علمی برای تولید فهم معقول و پرداختن به مسائل مورد عالقه یا حتّی حلّ یـک مـسئله                
  3).کراد(ای است  های مطالعۀ چندرشته از ویژگی

ائل متعـدّد نیـز تعریـف    ای را به صرف تعدّد روش در مـس    همچنین، مفهوم چندرشته  
ای دو سـر یـک زنجیرانـد کـه      رشته ای و میان چندرشته). 330فرامرز قراملکی،   (اند    کرده

فعالیـت  . شـود  تـرین شـکل آن دیـده مـی       ای به سـاده     دریک طرف آن فعالیت چندرشته    
. ها در کنار هم در رابطه با یک مشکل مـشترک اسـت         ای شامل همکاری رشته     چندرشته

ای از حلّ مساله می پردازند اگرچـه همـاهنگی بـین      ها به جنبه    ک از رشته  در اینجا هر ی   
ای مـدل پژوهـشی نـدارد و     با این حـال چندرشـته  . های گوناگون نیاز است فعالیت رشته 

ای   رشـته   در طرف دیگر زنجیر یـاد شـده، فعالیـت میـان           . اغلب به سردرگمی می انجامد    
نتوانـستیم یـک مـساله را بـه چنـد بخـش       آید که   این فعالیت در جایی به کار می      . است
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2. Wikipedia. 
3. Corad. 
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هـای مختلـف مـورد بررسـی      های رشته تقسیم کنیم و باید آن را به نحو کلّی و از دیدگاه    
شـود و مـساله از    بنابراین هر رشته از موضع خود با ایـن مـساله روبـه رو مـی          . قرار دهیم 

 .گیرد چشم اندازهای گوناگون مورد بررسی قرار می
 

 ای رشته انتعریف مطالعات می. 4
بـرای درک ماهیّـت   . ای اقوال متعددی بیان شده است رشته  دربارۀ ماهیّت مطالعات میان   

او .  کنـیم  های دانش از استعاره موالنا اسـتفاده مـی   ای شناخت در برخی حوزه     رشته  میان
کند که تاکنون فیلی را در عمر خود ندیده بودنـد و وقتـی در              داستان افرادی را بیان می    

کنند هر کدام دریافت خود را از آن بر اساس همان جـزء از فیـل               آن را لمس می   تاریکی  
کنـد و دیگـری سـتون و سـومی تخـت و         یکی آن را بادبزن معرّفی می     .اند  که لمس کرده  
ها هریک فقط به یـک جـزء از    ها چرا چنین دریافتی داشتند؟ زیرا آن  آن. چهارمی ناودان 

ایـن تمثیـل بـرای      . ل پیکر و واقعیت آن را ندیدنـد       واقعیت فیل توجّه کردند وبنابراین ک     
 .     کنند های پراکنده بررسی می های تخصصی است که واقعیت را به صورت پاره رشته

دانند که دانش و حاالت تفکـر     ای می   ای را شیوه    رشته  منسیل و گاردنر مطالعات میان    
ال روشـمند ارتبـاطی و   کنـد کـه بـا اشـک      ای یکپارچه می    را از نظامهای گوناگون به گونه     

 ،منـسیل و گـاردنر  ( های پویا شامل سه ویژگی سازگار توازن و اثـر بخـشی باشـد       انتخاب
ای در واقـع توسـعه    چنین شـیوه «گویند  یح این تعریف کاربردی می   ها در توض    آن. 1)6ص

ایـن شـیوه در   . گیرد که از طریق ابزار یک نظام ممکن نیـست   ای در برمی    فهم را به گونه   
پـردازد و مـسائل و    هـا مـی   دهـد، بـه مهـارت تبـادل راه حـلّ       مـی پدیده را توضـیح واقع  

ای بـه   های رشته کند که گروه کند، این تعریف شرط می های جدیدی را مطرح می     پرسش
هـایی از   ای بـه هـم ملحـق شـوند، بـه طـور متقابـل در شـبکه                  که به نحو ساده     جای این 

هـا،    های غنی از تئوری     شامل مجموعه ها    تهسازی رش   در این فرمول  . ارتباطات جمع شوند  
که در جوامع تحقیق مقبولیـت یابنـد، در زمـانی     های مورد قبول برای این    شرحها و یافته  

توانند از انتخابهـای پویـا و اشـکال     هایی از دانش نمی   چنین بدنه . آیند  خاص گرد هم می   
 ). همان( »روشمند ارتباطی جدا باشند

 تمایـل دارنـد تـصویری پویـا از اعتبـار دانـش در کـار            بر طبق این تعریـف محققـان      
توانـد در زمینـه    ای فراهم کنند که به عنوان یک مجموعه یا کل مـی     رشته  مطالعات میان 

                                                                                                                         
1. Mansill & Gardner. 
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هـای    های گوناگون از ویژگی     سازگاری با رشته  . سازگاری، توازن و اثر بخشی ارزیابی شود      
گـی سـازگاری معتقدنـد فهـم     منسیل و گـاردنر دربـارۀ ویژ  . ای است   رشته  مطالعات میان 

بلکه بیشتر بر مطابقت . ها نیست ای بر پایه مجموع قواعد رشته   رشته  کیفی مطالعات میان  
ای در  هـای ویـژه   هـا نقـش   جـایی کـه رشـته   . هاست های رشته  نظیر اطّالعات و آگاهی    بی

اصول و قواعـد اصـلی هـر رشـته، رشـته دیگـر را نقـض               . کنند  ترکیب کلّی کار بازی می    
هـای زایـا و    از دیدگاه مـسنیل و گـاردنر، تـوازن مـستلزم حفـظ نقـش      ). همان(ند  ک نمی

های معقول و قانونی در انتخاب و ترکیـب اطّالعـات و اسـتانداردهای     دسترسی به سازش 
ای، اثـر   رشـته  ترین معیار برای تعیین موفقیـت مطالعـات میـان      اما آگاهانه . ای است   رشته

 .بخشی آن است
از آن جمله . اند  ای ارائه داده    رشته  عاریف مختلفی از مطالعات میان    اندیشمندان دیگر ت  

ای کثرت گرایی روش شناختی مبتنی بـر گفـت و           رشته  مطالعات میان «: تعریف زیر است  
ای واحد است یا شـناخت یـک پدیـدار در     ها در تحلیل مسئله گوی اثر بخش بین گستره    

) 334 ص  فرامـرز قراملکـی   (» مختلفهای    های دانش  پرتو گفت و گوی موثر بین رهیافت      
گرایی روشمند به همراه      واحد و جمع   این تعریف روش شناختی بر تعداد روش در مسئلۀ        

یـز از  همچنـین بـرای پره  . برنامه پژوهشی و روش پویا در شیوه دیـالکتیکی تاکیـد دارد          
. شـود  مندی و دینـامیکی بـودن دیالکتیـک پیـشنهاد مـی      التقاط و روش مکانیکی، روش  

هـای را گـشودگی      رشت  برخی هم میان  . های بعد خواهد آمد     مطلب در بخش   صیل این تف
هـا معرّفـی      هـا در قبـال هـر مجموعـه از پدیـده             به روی اعمال همۀ نظریه و همـۀ روش        

 ).زوستاک( کنند می
آل و بـا ارزش از انـسجام یـافتن      به عنوان یک شیوه ایـده ای رشته  گاهی مطالعۀ میان  

بـه طـور کلّـی      . 1)کنـراد (کننـد     یک چارچوب مشترک مالحظه می    ها در     مفاهیم و روش  
مطالعۀ «:  را نمایان سازدای رشته تواند دورنمای کلّی مطالعات میان      تعریف عمومی زیر می   

ای عمل گرفتن و یکپارچه کردن دو یا چند رشته آکادمیک، حرفه، تکنولوژی،            رشته  میان
 .)ویکی پـدیا (» فی مشترک است  عقیب هد ها برای ت    های آن   ها و بصیرت    دپارتمان و روش  

های مختلف بر سر یک میز و در یـک مجمـع             ای را گردهمایی رشته     رشته  همچنین میان 
درست مانند گرهمایی نمایندگان ملل مختلف در سازمان ملل متحد با هـدف تاکیـد بـر        

 های خود در برابر تجـاوزات همسایگانـشان و نیـز تبـادل و تعـامالت        حقوق ملی و برتری   

                                                                                                                         
1. Conrad. 
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فرایندی از پاسخ گـویی یـه   ای را     رشته  در تعریف دیگر مطالعات میان    ). مورن. (اند  دانسته
کنند کـه آنقـدر وسـیع و     ، حل یک مساله و یا ارجاع به یک موضوع معرّفی می یک سوال 

 و یا یک حرفه ناکـافی خواهـد بـود    پیچیده است که پرداختن به آن به وسیله یک رشته         
 ).تامپسون(
 
 ای رشته و ظهور مطالعات میانتاریخچه . 5

رویکرد حصرگرایانه در پژوهش مسائل علوم یعنی حصر توجّـه بـه یـک بعـد و غفلـت از                   
گرایی روش شناختی است     مولود حصر  نگری  تحویلی. ابعاد دیگر روشی متداول بوده است     

ای است کـه      نگری شیوه   تحویلی. گرایی است   ی دیگر آن دگماتیزم و تخصص     ها  و از مؤلّفه  
هـا در دامنـه دیگـر      طریق آن یک حوزه از موضوعات مثل مفاهیم، خـواص یـا تئـوری           از

نگری بـه   تحویلی. 1)∗)145کیم ص (شود    جذب یا به نفغ دامنه دیگر از آن صرف نظر می          
هـا   ها، صفات، ویژگی زبان ساده به این معنی است که یک پدیده را فقط به یکی از بخش        

های دیگر آن را نادیده بگیریم یا بـه نفـع بخـش ذکـر         و یا انواع آن تعریف کنیم و بخش       
که کسی بگوید انسان فقط یک حیوان نـاطق اسـت در پاسـخ          مثل این . شده حذف کنیم  

 .که خدا کیست یا خدا حلیم است در پاسخ این انسان چیست، که این
گرایـی بـا    عت تمام دانـش بـشر اسـت رونـد تحویـل     دامنه تحویل نگری تقریبا به وس    

نگری باعـث جـز جـز     تحویلی. تری یافت  هر چه بیشتر علوم سرعت افزون     نتخصصی شد 
در . شدن شبکۀ به هم پیوسته دانش و در نتیجه نتایج ضد و نقیض در علوم مختلف شد                 

 طرفداران محیط زیـست و  ـ1توان نام برد  نگری از چند گروه می مخالفت اولیه با تحویلی  
 .شناسـ فیلسوفان پدیدار2متفکران سیستمی 

کـه متفکـران دکـارتی و دیگـران بـر تجزیـه و             حالی همچنان که آلوین تافلر معتقد است در      
 سیــستمها هــا تاکیــد داشــتند اندیــشمندانی کــه بــه مطالعــۀ  تحلیــل عوامــل و عناصــر پدیــده

گرایـی و در    در دهه هفتاد به عـصیان علیـه تخـصص         پرداختند و نیز طرفداران محیط زیست        می
 ).142تافلر، ص(مها و محیط زیست دست زدند نظرانه علیه سیستنگری تنگ  نتیجه تحویلی

                                                                                                                         
های مختلف را مراجعه کنید به آثار زیر از  نگری و انواع و آثار آن در حوزه یلیتفصیل این مطلب دربارۀ تحو ∗

نگری در  های تحویلی ابعاد و زمینه«، »شناختی در پژوهش علوم ترین خطای روش نگری عمده تحویلی«: نویسنده
، »ای اخالق حرفهنگری مانع ترویج  تحویلی«، »نگری مدرنیسم گرایی دکارت تا تحویلی از تحلیل«، »پژوهی دین

 .»پژوهی ای در حوزۀ  دین رشته مطالعات میان«
1. Kim. 
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ها را تجزیه کنند و مسائل هر جـزء      طرفداران محیط زیست تمایل نداشتند که پدیده      
به موازات طرفداران محـیط  . آنان بیشتر گرایش به حفظ تعادل کل داشتند     . را حلّ کنند  

تافلر در این بـاره     . تاکید داشتند زیست، اندیشمندان تئوری سیستمها نیز بر نگرش کلّی         
 مطرح شد و با تاکید بر روابـط بـاز خـوردی    1950گوید تفکر سیستمی از اواخر دهه       می

شود تـأثیر مهـم و    های بزرگتری که از این واحد ها تشکیل می      میان پاره سیستمها و کل    
 هم رهیافت زیست بومی و هـم رهیافـت سیـستمی          . ای به جریان اندیشه داشت      گسترده

وجوه مشترکی داشتند؛ هر دو بر ترکیب و یکپارچگی اطّالعات تاکید بسیار می ورزیدنـد     
و کار به جـایی رسـید   های تحویلی نگر به کل گرایی انجامید    در اینجا انکار ایده   ). همان(

ای افراطـی سـرگرم       گرایـان بـه گونـه      کـل . گـرا در پزشـکی مطـرح شـد          که بهداشت کل  
که فراموش کردند اصال جزئی هم وجـود دارد و          د چنان جستجوی کل در هر پدیدار شدن     

 .نگری بود نتیجه کار آنان شکل دیگری از تحویلی
ند، نگری پی برده و سـعی در اجتنـاب از آن داشـت    گروه دیگری که به معضل تحویلی   

آنـدره  . نگـری بـود   شناسی در واقع واکنشی در برابر تحویلی پدیدار. پدیدار شناسان بودند  
 1900کنـد کـه از سـال     شناسی چیست، به بحرانـی اشـاره مـی   تاب پدیدار ک دارتیگ در 

سراسر جهان دانش را فراگرفت و در نتیجه وحدت و انسجام پدیدارها، فرضی و اعتبـاری     
). 145دارتیـگ ص ( نگری اندیشمندان را به فکر چاره واداشت قلمداد  شد و موج تحویلی    

شناسـان بـه دنبـال      نان چـه بـود؟ پدیدار     ه آ توصی. این اندیشمندان پدیدارشناسان بودند   
نگـری   های متفاوت و پراکنـده آن کـه بـه دسـت تحـویلی      قطعه قطعه شدن جهان و پاره  

. گـشتند  هـای پراکنـده مـی    صورت گرفته بود، به جستجوی نقطه وحدتی برای این پـاره         
های مختلف می خواهد که پیش فرضهای خود را از           پدیدار شناسی از اندیشمندان عرصه    

بنـابر ایـن   .  پدیدار  به کنار نهاده و ذات یا ماهیّت درونی اشیا و پدیدار هـا را بنگـریم      هر
توصـیه پدیـدار شناسـان بـه تعلیـق در آوردن هـر حکـم و پـیش فـرض در برخـورد بــا           

اما پدیدار شناسان نیز در     ). 24موحدص(ها ذات خود را به ما بنمایانند        هاست تا آن    پدیده
فق نبودند زیرا پدیـدار شناسـی عـالوه بـر شخـصی بـودن و         نگری مو   رفع معضل تحویلی  

کند خود مبتال بـه همـان آفتـی       فقدان ملک همگانی که کارای آن را با تردید مواجه می          
نگـری،   بنابر این برای اجتنـاب از تحـویلی  . شود که به درمان آن اقدام کرده بود     مبتال می 

ایـن فراینـد جنبـۀ    . ای بـود  هرشـت  راه حلّ دیگری پیشنهاد شد که همـان رویکـرد میـان      
امـا آغـاز مطالعـۀ    . دهـد  ای را نـشان مـی    رشـته   تئوریک و روش شناختی مطالعات میـان      

در دوران صـنعتی    . ای جنبۀ دیگری هم داشت و آن جنبۀ عملیـاتی آن اسـت              رشته  میان
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گانـه الزامـا شـیوه خطّـی        ی چند ها  این پویایی . مسئلۀ شایان توجّه پویایی رشد علوم بود      
پاید بلکه در عین حال  میپایه به علوم کاربردی یا به طور کلّی علم به فن آوری را ن           علوم  

 و هـا  آزمایشگاه. کند ها، ابزار، سیاستها، تشکیالت و اطّالعات دیگر هم پیروی می    از منطق 
ای  هـای قبـل از آن تمـایز ویـژه      با سال1900 تا   1860های    های تحقیق بین سال    محیط
. های تحقیق پایه را تاسیس کردند       عتی در همین دوران، آزمایشگاه    های صن   بخش. یافتند

هـا و موسـسات       ایجاد انجمـن  .... هایی مثل الکتروتکنولوژی، شیمی ارگانیک و         آزمایشگاه
هـا و صـنایع ملـی و نظـامی            ها و محصوالت که توسط دولت       گوناگون برای آزمودن یافته   

هـا   ایـن . خرین دانش روز توسعه یابنـد تاسیس شد باعث شد که هنجارهای فنی بر پایه آ  
ای  بـه عنـوان یـک ابـزار      رشـته   مطالعـات میـان  1940 تـا  1900همه عواملی شد که از    
 .1)3ص پستر( های صنعتی پا به عرصه ظهور گذارد مدیریت در آزمایشگاه

هـای    بلکـه در آزمایـشگاه    . ای در واقع در دانشگاه متولد نشده بـود          رشته  رویکرد میان 
 مـسائل همـاهنگی وجـود داشـت کـه      هـا  زیرا در این مکان. عتی به وجود آمد  تحقیق صن 

. آمدنـد  هـای مختلـف بایـد گـرد هـم مـی             شد و ضروره متخصصان رشته      باید حلّ می   می
خواندنـد تـا در یـک کـار          های مختلف فرامـی     ها افراد را با تخصص      روسای این آزمایشگاه  

هـای جنـگ دوم جهـانی،          در سـال   همچنـین . ای مسائل مرتبط را حلّ کننـد        رشته  میان
هـا   انواعی از  ترکیبها و صنایع نظام مند به وجود آمد و رهیافتها و ابزارهـای مقایـسه آن            

 ).همان(ای یافت  رشته رویکرد میان
 سـال پـیش   150ای بـه حـدود       رشـته   به طور کلّی اگرچه تاریخچـه مطالعـات میـان         

، مان مدرن مثل علم واحد، دانش کلّـی هایی از گفت های این مفهوم در ایده  رسد، ریشه   می
  2).2کلین( انداز شد سنتز و یکپارچگی دانش طنین
نامه نویسان   باورند که تاریخ  دانان و نمایشر اینب3 )3گان(برخی دیگر از اندیشمندان

های دانش را بـرای فهـم موضـوعات خودشـان اخـذ              و قلمرو  ها  یونانی، عناصری از زمنیه   
 از  5هلگـا نـوتنی   . انـد    توجّـه داشـته    4مندان به واژه یونـانی آگـورا      شاید این اندیش  . کردند

واژه آگـورا بـه معنـی مجلـس         «وید  گ  در این باره می    ای،  رشته  اندیشمندان مطالعات میان  
های مختلف است امـا در عـین حـال     عمومی یا محل تجمع یا بازار است که شامل بخش     

                                                                                                                         
1. Pestre. 
2. Julie Thompson Klein. 
3. Giles Gunn. 
4. Agora. 
5. Helga Nowotny. 
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در واقع مدیریت ترکیـب  . ها نامید بخش یکی از  توان بازار یا مجلس عمومی را به نام         نمی
اش تحویل نمود بلکـه      ن به هیچ یک از عناصر تشکیل دهنده       توا  در فضای عمومی را نمی    

رد؛ در ذهـن  پس آگورا در همه جا وجود دا. گیرد این فضا همۀ عناصر متفاوت را در برمی    
 ارتبـاط مـا بـا    های سیاسی، در قوانین حکومت، در البراتـوار و در  ما، در جامعه، در بخش  

هـا   ها مافوق آن  دهد اما برای تبادل با آن       ها و نظامها را تشخیص می       آگورا، رشته . یکدیگر
 ).7نوتنی ص ( »ای رشته کند درست مثل رویکرد میان عمل می

 
 ای رشته مبانی مطالعات میان. 6

ی نگـر  ای به دو دلیل شکل گرفت اوال درمانی بـرای معـضل تحـویلی         رشته  مطالعات میان 
شود که به دلیل پیچیـدگی زیـاد و        ای بر مسائلی متمرکز می      رشته  ثانیا رویکرد میان  . بود

ای قابـل بررسـی نیـست و پژوهـشگران            گستردگی طیف، با استفاده از دانش تک رشـته        
اند زیرا تخصصهای خاص به تنهـایی    های مختلف عموما این مسائل را به کنار نهاده          رشته

هـای خـاص،    گاهی هم به نـدرت متخصـصان رشـته   . ها نیستند قادر به پاسخگویی به آن  
ای سـنتی در موسـسات        تمایلی به کار پیرامون آن مسائل  ندارند و گاهی ساختار رشـته            

از . گذارنـد  کنـد و پژوهـشگران آن را کنـار مـی         پژوهشی تصویری غلط از مسئله ارائه می      
اسـخگویی نیـست مـسئلۀ    های مجزا قادر به پ      هایی که دانش و روش شناسی رشته        نمونه

هایی کـه بـه دلیـل تـصویرسازی غلـط       ایذر و نیز مسئلۀ گرم شدن زمین است و از نمونه 
توان از مسائل مربوط به مطالعـات   اند می  ای سنتی کنار نهاده شده      ساختارهای تک رشته  

 .قومی و نژادی و نیز مطالعات زنان نام برد
نگری و نیـاز بـه رویکـرد جدیـد      رمان تحویلیای یعنی د رشته  اما هر دو نقثش مطالعات میان     

تـوانیم بـرای      سـه نـوع مبـانی مـی       . در مسائل پیچیده و گسترده طیف، مبـانی مـشترکی دارنـد           
 .ای تعریف کنیم؛ مبانی منطقی، مبانی معرفت شناختی و مبانی معرفتی رشته مطالعات میان

 
 مبانی منطقی. 1. 6

توانـد   های گونـاگون مـی    برخورد با پدیدهای طراحی شده است که در ذهن آدمی به گونه 
این بنـابر .  بپـردازد هـا   سازی کند و بر طبق آن مدل به جستجو و کـاوش در پدیـده                مدل

 .سازی ذهن نظر داریم آوریم به مدل وقتی از مبنای منطقی سخن به میان می
 بنـا بـه تعریـف    . گرایـی روش شـناختی اسـت       ین مبانی منطقی، کثرت   تر  یکی از مهم  

 شناختی به معنی تنوع روش در حـلّ مـساله واحـد اسـت     گرایی روش   مندان کثرت اندیش
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گرایی روش شناختی بیانگر این نظریـه    به عبارت دیگر کثرت   ). 331 ص   فرامرز قراملکی (
گانه در جریان پژوهش علمـی معتبـر و معقـول       ی نظری چند  ها  است که استفاده از مدل    

تجویزی برای پژوهش علمی است و  نه یـک     گرایی روش شناختی،     بنابر این کثرت  . است
بنابراین هیچ ادعایی دربارۀ تنـوع توضـیحی   . ادعای بنیادی دربارۀ ماهیّت توضیح تکاملی 

ی مـا بـه دنبـال بهتـرین و یـا      گرایی روش شـناخت  پس در کثرت. ی متنوع نیستها  مدل
 داشـته   حقیقی ترین وجوداگر بهترین و (ترین مدل برای پژوهشی علمی نیستیم        حقیقی
هایی است که بیشترین اقتضاء را بـرای هـدف    ها و مدل   بلکه هدف، انتخاب روش   ). باشند

این کثرت گرایی به دو صورت قابل بررسـی اسـت؛   . ما که حلّ مسئله است، داشته باشند   
هایی که در مسئلۀ مورد نظـر        دارد نسبت به ره آورد تمامی دانش      گاهی پژوهشگر سعی    «

 بـدون  ای ندارد و ها استفاده نماید اما روش تعریف شده کند و از آن  اند، اقبال     سخن گفته 
گرایی چـون هـیچ      اما این کثرت  . ات می پردازد  آوری اطّالع  برنامه دقیق پژوهشی به جمع    

انجامد و آثار سو آن کمتـر    و خلط مبانی میها  گونه روش منطقی ندارد به التقاط اندیشه      
 ).331 صهمو،(» شناختی نیست از حصرگرایی روش

؛  روشمند است که خـود دو گونـه دارد        گرایی گرایی، کثرت   اما صورت دیگر این کثرت    
روشمند مبتنی بـر برنامـه      گرایی    مبتنی بر برنامه مکانیکی و کثرت      گرایی روشمند  کثرت

گرایی روشمند مکانیکی، آرا گوناگون از علوم مختلف را اخـذ کـرده امـا        کثرت. دینامیکی
دیـدگاه یـک گـستره را     . دهـد   پیشین در نظام معرفتی معین قرار می      هر یک را با برنامه    

ها و دیدگاه گستره دیگر را چون تنه و سـومی را چـون شـاخه و بـرگ نظـام                  چون ریشه 
مندی  ند اما بهرهک پژوهشگران اینجا نسبت به هیچ دیدگاه اعراض نمی  . دهد  خود قرار می  
امـا گونـه دوم     . رفتـی خـاص اسـت     معهای مختلف صرفاً برای تاسیس نظام        وی از دانش  

هد بلکه د گرایی روشمند جمع آوری و تشکیل نظام معرفتی را هدف خود قرار نمی           کثرت
تر در پدیده مـورد بحـث نایـل      تا به شناختی ژرفگیرد را به طریق پویا در اختیار می      آن  
لعـۀ  گرایـی دیـالکتیکی را مطا   مطالعۀ مبتنـی بـر کثـرت    ) همان(برخی اندیشمندان   . آید

گرایی روشـمند دیـالکتیکی یکـی از       سد که کثرت  ر  اند اما به نظر می      ای نامیده   رشته  میان
گرایی روشمند دینامیکی مبنای مطالعات      در واقع کثرت  .  باشد ای  رشته  انواع مطالعۀ میان  

 .ای است رشته گرایی از انواع مطالعۀ میان  است و نوع دیالکتیک این کثرتای رشته میان
توجّـه بـه همـۀ      . هایی در نظر گرفت     توان مؤلّفه   گرایی روش شناختی می   برای کثرت   

ها، آگاهی به این مطلب که آرا دیگران نه به طور کلّی باطل اسـت و نـه        منظرها و دیدگاه  
ها و گریـز از   به طور کلّی بر حق، آگاهی به تکثر و  به رسمیت شناخت آن در اکثر زمینه           
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های دیگـر از چـارچوب یـک دیـدگاه در کنـار        دیدگاهگرایی علم، تفسیر زاویه دید     سلطه
 .1گرایی ی دیگر و دیدگاهها دیدگاه
 

 مبانی معرفت شناختی. 2. 6
تا قبل از قرن بیـستم  . ای موضوع انسجام است   رشته  یکی از مبانی مهم در مطالعات میان      

بنـای  این دیدگاه وجود داشت که همواره ساختارهای خاصّی وجود دارند که واقعیّت بر م  
یابـد امـا    ها بر پایۀ این ساختارها توسعه می      گیرد و علم و آگاهی به پدیده        ها شکل می    آن

 که با مسائل بـدون سـاختاری ارتبـاط دارد کـه توسـط      2با پیدایش نظریۀ علم فرامعمول  
شوند، دیـدگاه اولیـه پیرامـون علـم جـای خـود را بـه             ای تحریک می    روابط علّی پیچیده  

شود که بر اسـاس   پیوسته دیده می هم ای به ها علم شبکه  بر مبنای آنهایی داد که   دیدگاه
ها  بر این مبنا پدیده. آید های جدیدی در حوزۀ آن پدید می    روابط خاص بین اجزا، آگاهی    

هـا دیـده شـد     ای از علل و عوامل و اجزا و روابط بین آن   پیچیده  های درهم   عنوان شبکه   به
هایی فقـط روابـط     در چنین پدیده  . ها بود   های آن   ویژگیکه پویایی و روابط بازخوردی از       
تواند هریک از اجزا و نیز خود آن پدیده را توجیه کنـد و              شواهدگونه بین اعضا و اجزا می     

اگر ایـن انـسجام     . ها است   ارزیابی این توجیه بسته به میزان انسجام بین اجزا و روابط آن           
ایـن انـسجام را   .  و پراکنده چیزی نیستندربط ها جز اجزای بی   وجود نداشته باشد، پدیده   

نگری یکی از مسائل عمده این        در تحویلی . توان کلّ یا هویّت فراگیر آن پدیده دانست         می
شـود و،   نگـری حـذف مـی    است که کلّ یا هویّت فراگیر هر پدیده، طـیّ فرآینـد تحـویلی    

ا حـاوی  دهد، بـه جـای آن عناصـری کـه تنهـ       توضیح می ) 4 (3که پل کینگ هورن     چنان
هـا جـز عناصـر     به این ترتیب، از پدیده   . شوند  معنی نوعی پدیده هستند جایگزین آن می      

 .ماند ربط چیزی باقی نمی پراکنده، مقطوع، و بی
ای به این امر نظر  دارد که برای درک هر پدیده بایـد جایگـاه آن    رشته  مطالعات میان 

انـد کـه    روزه دانشمندان دریافتهام. هایش با کلّ آن پدیده تشخیص دهیم   را در پیوستگی  
هـا حـلّ شـود     های آن شد بر مبنای یکی از مؤلّفه  بسیاری مسائل که در گذشته سعی می      

                                                                                                                         
1 .Perspectivismنامد، ترغیب  می» عینیت آینده«چه نیچه  رشد دانش جدید را از طریق آنگرایی   یا دیدگاه

نظرانه نیست، بلکه به معنای توانایی در مهار داشتن حس دوستی و  نگری به معنای تأمل بی عینی. کند می
 .دشمنی خویش و کنارگذاشتن آن بلید فهمیده شود

2. Postnormal science. 
3. Polkinghorne. 
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. شد و معضل همچنان بر جای خـود بـاقی بـود      ها تحویل می    در حقیقت به یکی از مؤلّفه     
 که های گوناگونی همچنین، پدیده . بسیاری از مسائل علوم اجتماعی از این دسته هستند        

ای دارند و بایـد   رشته گیرند، اساساً ماهیّت میان     بر اثر پیشرفت علم و تکنولوژی شکل می       
ای  توان اخالق حرفـه    از این نمونه می   . جانبه و فراگیر مورد بررسی واقع شوند        به نحو همه  

 ).      فرامرز قراملکی(را نام برد 
شوند و این امر مـانع از    می گاهی اوقات تفسیرها از مسائل و پدیدارها دچار سوگیری   

بنابراین، اجتنـاب از یکـسونگری و سـوگیری در     . شود  درک کارآمد و فراگیر از پدیده می      
تـوان   از ایـن نمونـه مـی   . ای اسـت  رشته ها از جمله مبانی دیگر مطالعات میان قبال پدیده 

یا ) شریعتی(دین همان ایدئولوژی است . لعات دین را مثال زد   معضالت پدیدآمده در مطا   
همـۀ ایـن تفاسـیر از       . یا دین همان اخالق اسـت     ) سروش(دین همان تجربۀ دینی است      

 .که پدیداری چون دین امری چندوجهی است شوند درحالی سوگیری ناشی می
 

 مبانی معرفتی. 3. 6
شناخت شهودی یا حضوری : اند ی کردهدانشمندان دو نوع شناخت کلّی برای انسان معرّف       

اسـتدالل   وابسته است و قابـل   شناخت شهودی اغلب شخص  . و شناخت حصولی یا نظری    
تـوان    در شناخت نظری می   . نزد همگان نیست و، بنابراین، از مقولۀ این بحث خارج است          

ای کـه صـرفاً انتزاعـی اسـت و بـر اسـاس                شناخت نظـری  :  دو دسته شناخت تمییز داد    
نـوع دیگـر   . هـای فلـسفی   آید؛ مانند گـزاره  دست می  های منطقی یا ریاضیاتی به      اللاستد

گیـرد و   شناخت نظری شناخت تجربی است که حوزۀ بسیار وسیعی از علوم را در بر مـی           
در این حوزه مبنای اصلی آزمون      . شامل علوم طبیعی، علوم انسانی، هنر و مانند آن است         

هایی سروکار داریم که هم دارای کنش و واکنش واحـد و   جا با پدیده    در این . و خطا است  
منحصر به فرد هستند و هم دارای کنش و واکنش مجموعی اند  که در ارتباط بـا سـایر                    

هـای جداگانـه سـروکار داریـم و هـم بـا        جا هم با ارگـان      پس در این  . اعضای پدیده است  
ها گـاهی بـر اسـاس     دهبر این اساس، مبنای مواجه ما با این پدی. های چندعضوی   سیستم

کـه مطالعـات    ها و به دلیل ایـن  هاست و برخی اوقات بر اساس پیچیدگی آن     نوایی آن   تک
هاسـت، مبنـای مواجهـۀ آن بـا      دار بررسی جنبـۀ سیـستمیک پدیـده      ای عهده   رشته  میان

 .  ها است ها پیچیدگی آن پدیده
هـا   چیدگی در سیستمای پی رشته بنابراین، یکی از مبانی نظری مهم در مطالعات میان 

 هـا از یـک    های پیچیده معموالً چندوجهی هستند و مشاهدۀ آن    سیستم. ها است   و پدیده 
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کننـده وجهـی    زیرا در نظر مـشاهده . ها را متفاوت از وجوه دیگر نشان خواهد داد  وجه آن 
مفهـوم پیچیـدگی ریـشه در نظریّـۀ         . شود دارای اجزا و روابط متفاوتی است        که دیده می  

هـای مربـوط بـه     بخشی و دیگر مفاهیم و تئـوری   دینامیک غیرخطّی، خودسازمان   آشوب،
. امّا آیا این پیچیدگی مربوط به سیستم اسـت یـا سـاختار آن             . های پیچیده دارد    سیستم

معتقدند که این پیچیدگی هـم شـامل سـاختار و هـم             ) نیوویل(پژوهان    رشته  برخی میان 
ز پیچیـدگی کـه مبتنـی اسـت بـر روابـط       شامل رفتار سیستم است و بر اسـاس نـوعی ا        

غیرخطّی میان گروه کثیری از اجزا است و همچنین تأثیرات اجـزا و روابـط سیـستم بـر               
 .الگوی کلّی رفتار در آن بنا شده است

پیچیده، دارای اجزایی هـستند کـه بـر          چه پیچیده و چه غیر     ها،  به طور کلّی سیستم   
بـا توجّـه   . ازخوردی با یکدیگر تعامل دارنـد های ب اساس است رابطۀ علّی متقابل یا چرخه   

به تأثیرات این تعامالت، یک سیستم چیزی بیش از اجزای آن است و چیزی متفـاوت از              
بخـش و   هـا الگـوی خودسـازمان    دهی و اجزا و  تعامل بین آن  سازمان. مجموعۀ اجزا است  
 .ش سیستم هستندبخ کند که هویّت ای از الگوهای رفتاری را تولید می فراگیر یا مجموعه

مـثالً در  . ها معمـوالً خطّـی اسـت    های ساده روابط بین اجزا و تعامالت آن       در سیستم 
هـا    های یک استان معمـوالً شـهرها اجـزای سیـستم و بزرگـراه               ترسیم یک نقشه از جاده    

هـای   تـر، راه  تـر بـا حـروف بـزرگ         شهرهای بزرگ . پیونددهندگان این اجزا به هم هستند     
 .شوند و مانند آن تر نشان داده می های بزرگ یره و اندازهتر با خطوط ت مهم

های ساده را با استفاده از روابط  ای از اجزا سیستم در یک سیستم پیچیده مجموعه
هرچه تعداد اجزای سیستم بیشتر باشد و روابط . دهند غیرخطّی به یکدیگر پیوند می

در یک سیستم . تر است دهغیرخطّی بیشتری در سیستم وجود داشته باشد، سیستم پیچی
رو هستیم، نه یک ساختمان  ها روبه ای از شبکه پیچیده ما با یک سیستم به هم پیوسته

اصل غیرخطّی بودن در هر شبکه به این معناست که . که بر مبنای چیزی بنا شده باشد
یستم به این س) ها و غیره هها، داد ها، مدل اعمّ از تئوری(های ورودی  اطّالعات یا سیستم

این غیرخطّی بودن منجر . آیند میاند و به شکل چرخۀ بازخوردی در هحلقوی دادمسیری 
 .شود به علّیّت غیرخطّی می

هاست؛ زیرا  های پیچیده حاکی از پویایی و عدم ایستایی آن عدم تعامل در سیستم
قبلی و جریان مداوم اطّالعات در میان عناصر و تأثیر متقابل این اطّالعات بر اطّالعات 

ها و تغییرات تطبیق یابد و  شود سیستم با نوسان های درگیر باعث می برخورد قواعد نظام
رو، الگو و مدل در  از این. در درازمدت پایدار بماند و شبکۀ کلّی آن حفظ شود
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به عبارت . بینی نیست پایدار است و به طور کامل قابل پیش های پیچیده شبه سیستم
که  بنابراین، چنان. صادفی نیست، با ثبات و قطعی هم نیستدیگر، اگرچه گذرا و ت

به . بخش است دهد، الگوی رفتاری یک سیستم پیچیده خودسازمان نیوویل توضیح می
گر آن است که  این ویژگی بیان 2. یا خودتلفیقی است1دیگر سخن، سیستم خودهمگرا

یگر، همگرایی به عبارت د. شوند الگوهای منظم خود به خود در سیستم پیدا می
. آید دست می ای و الگوی پدیدارشناختی به ای از دل تنش میان ادراکات رشته رشته میان

این تلفیق و تأثیر عناصر ). نیوویل( است 3افزایی تلفیق و تأثیر عناصر به معنی اصل هم
. شود به انجام یک فرآیند یا عمل هماهنگ یا همکاری چند ساختار با یکدیگر منجر می

 پیچیده خود های نمونۀ بارز این سیستم. افزایی با خودسازمانی مرتبط است ماین ه
های  دهد که جانداران سیستم کاپرا توضیح می. استهای جانداران  بخش سیستم  سازمان
ها در کنار تطبیق دادن خود با محیط،  گر آن های تعامل ای هستند که زیرسیستم پیچیده

های پیچیدۀ  رو، سیستم از این. کنند ر کمک میبه تولید، حفاظت، و توسعۀ یکدیگ
 ).کاپرا( هستند 5 و خودتکرارکننده4گر بخش خودتصحیح جانداران خودسازمان

هـر سیــستم  . هاسـت  هـای پیچیــده چنـدوجهی بـودن آن    مطلـب دیگـر در سیـستم   
بلکـه تنهـا سیـستم پیچیـدۀ        . ای قرار گیرد    رشته  تواند مورد مطالعۀ میان     چندوجهی نمی 

ای قـرار   رشـته  اش با یکدیگر ارتباط داشته باشند مورد مطالعۀ میـان         که وجوه  چندوجهی
توانـد سیـستم اطّالعـات     ای مـی   هـای پیچیـده     مثال بارز برای چنـین سیـستم      . گیرد  می

هـا   ایـن سیـستم  . دهنـد  هـای منـاطق شـهری را پوشـش مـی      جغرافیایی باشد که نقـشه   
همچنـین، نقـشۀ منـاطق آب و    . تای اسـ   هـا در اطلـس جـاده        دربردارندۀ تمـام خیابـان    

های پلیس، حمل و نقـل مـسافری سـریع،         نشانی، مدارس، ایستگاه    فاضالب، مناطق آتش  
هـا، منـابع      های قـومیتی، شـهرک    ی سیاسی، قلمرو  ها  ای، حوزه   ریزی منطقه   ادارات برنامه 

این سیستم . های کیفیّت آب، و بسیاری چیزهای دیگر است   های خاک، شاخص    آبی، الیه 
هـر  . های ذکر شده اسـت    دهندۀ هر یک از عنوان      های بسیاری است که نشان       نقشه شامل

انـداز   دهندۀ یک زیر سیستم است که آن را به شکل مناسبی براسـاس چـشم             نقشه نشان 

                                                                                                                         
1. Self- integrating. 
2. self-synthesizing. 
3. synergetic. 
4. self-correcting. 
5. self-replicating. 
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ای از روابـط   وسـیلۀ مجموعـه   هـا بـه   ایـن زیرسیـستم  . توان بررسی کرد    خاص خودش می  
ند بـسیار دقیـق و دارای ترتیـب عملیـاتی     توان شوند که می  پیچیده به یکدیگر مرتبط می    

ای از  به عبارت دیگـر، بـه واسـطۀ شـبکه     . باشند و به صورت متناوب واکنش نشان دهند       
روابط غیرخطّی، تصمیم ادارۀ گاز در مورد اجرای عملیات عمرانـی ممکـن اسـت تبعـات         

تقسیم آرای ها و حتّی در نتیجه الگو های       ای را بر توزیع قومیتی همسایه       نشده  بینی  پیش
انتخاباتی و یا الگوهای ترافیکی داشته باشد که این تغییرات به نوبۀ خـود بـر حفاظـت و             

جایی مدارس، و تغییرات سیاسی ناشی از آن تـأثیر          ها، تأسیس و جابه     تعمیرات بزرگ راه  
ای را بر منـابع آب و کیفیّـت          نشده  بینی  تواند تبعات پیش    این امر همچنین می   . گذارد  می

هـا بـر روی هـم یـک      ها و روابـط غیرخطّـی آن   این زیرسیستم.  همراه داشته باشد  آب به 
 .دهند سیستم پیچیده را تشکیل می
سـازی   های پیچیده در کنار یکدیگر راهـی را بـرای مفهـوم          کاربردهای نظریّۀ سیستم  

از سـوی دیگـر، چیـزی کـه در         . دهـد   ای به طور کلّی به ما نـشان مـی           رشته  فرآیند میان 
هـای پیچیـده ایـن     ای اهمّیّت دارد همگرایی است و نظریّـۀ سیـستم      رشته   میان مطالعات

کنـد کـه هـر یـک از مراحـل فرآینـد همگرایـی را بـه نحـو                  امکان را برای ما فراهم مـی      
ص کنیم و ببینیم در عمل چه مشاهده قابل  .  ایم قدر همگرا بوده ای مشخّ

 

 ای رشته رویکردهای مطالعات میان. 7
بـه  ). 199فرامـرز قراملکـی،   (ای به نوعی رویکرد تعبیر شده اسـت   رشته یاناز مطالعات م 

کننـد؛   ای بیان مـی  رشته بندی برای مطالعات میان طور کلّی، گاهی محقّقان دو نوع دسته   
ای را    در این مقالـه چندرشـته     . 1)تایت و همکاران  (ای    رشته  ای و میان    مطالعات چندرشته 

هـا   های مختلف نظام گیریم، زیرا ترکیب بخش  فرض نمیای رشته  به عنوان مطالعات میان   
بـا ایـن حـال، در ایـن نـوع       . ای نخواهـد بـود      رشـته   برای پدید آوردن نظام جدید، میـان      

ای نـام   ها پژوهشی که در بیش از یک نظام درگیر اسـت پـژوهش چندرشـته             بندی  دسته
درگیـر بـودن ایـن    . نندک ها به طور مستقل کار می ها و نظام    دارد، اگرچه هر یک از رشته     

تواند به نوعی زایایی برای حلّ مسائل هر رشته و نظام منجر شود امـا در نـوع          ها می   نظام
هـای گونـاگون بـه طـور         ای که در این مقاله مـورد بحـث اسـت نظـام              رشته  مطالعۀ میان 

 .  نگرانه سهم دارند یکپارچه در فراهم آوردن نتایج سیستماتیک یا کلّ

                                                                                                                         
1. Tait. 
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تـوان جـستجو کـرد؛ گــاهی     ای دو نـوع رویکــرد مـی   رشـته  ۀ میـان از دیـدگاه مطالعـ  
کننـد و گـاهی از    ها و ابزارها برای حلّ مسئلۀ واحد استفاده می پژوهشگران از تعدّد روش  

آوردهـای علـوم گونـاگون بـرای تفـسیر و توضـیح پدیـدارها بهـره                   تعدّد دستاوردها و ره   
ای چندگانـه در مـسئلۀ مـوردنظر      هـ   هـا از رشـته      به عبارت دیگر، گاهی روش    . جویند  می

های مختلفـی   مثالً، در علوم شناختی که شامل رشته    .  1)علوم شناختی (شوند    ترکیب می 
. اسـت ... شناسـی و    مثل فلسفه، علوم اعـصاب، علـوم کـامپیوتر و هـوش مـصنوعی، روان              

شـوند و گـاهی    های هر یک از این علوم برای حلّ یک مسئلۀ شناختی ترکیـب مـی     روش
های دیگر اهمّیّـت دارنـد، بـا      دستاوردهای یک رشته که به لحاظ نظری در رشته  نتایج و 
ای دربـارۀ انـسان کـه در فلـسفه      مثالً نظریه. شوند های دیگر ترکیب می های رشته   تئوری

شناسـی دارد بـا    تواند به لحاظ اهمّیّتی کـه از نظـر تئوریـک  در روان               شود می   مطرح می 
شـناختی    شود یا برعکس مثالً تئوری روان       ی ترکیب می  شناس  شده در روان    نظریات مطرح 

هـا در فلـسفه، علـوم     فروید پیرامون رفتار انسان به لحاظ ارتباط تئوریکی کـه بـا تئـوری     
البتّـه منظـور از   . هـا ترکیـب شـود    توانـد بـا آن     اعصاب و روان و جامعه شناسی دارد، می       

رک از طریق سازوکار عبـور از     جا الحاق ساده نیست، بلکه حلّ مسئلۀ مشت         ترکیب در این  
سازی و  ترین این ابزارها یکپارچه     مهم. برای این کار ابزارهایی نیاز است     . هاست  این تئوری 

 .هاست ها و یا روش ها و تئوری  دیدگاه2انسجام
تـرین مباحـث مطـرح در مطالعـات      سازی یـا انـسجام از جملـۀ مهـم          مسئلۀ یکپارچه 

ای بـه   رشـته  ای از مطالعـات میـان   هـم اکنـون شـاخه   ای کـه   به گونه . ای است   رشته  میان
چگونگی فرآیند این انسجام از جملـۀ مباحـث دیگـر در       .  موسوم است  3مطالعات منسجم 

ای مـستلزم تیمـی از    رشـته  جـا کـه مطالعـات میـان     از آن. ای اسـت  رشـته   مطالعات میان 
متخصّـصان از  کنندۀ فرآیند ارتباط بـین ایـن    متخصّصان گوناگون است، نیاز به هماهنگ   

تواند شخص یـا      کننده می   این هماهنگ ). تایت(ای است     رشته  های مطالعات میان    ضرورت
ای و یا  رشته کننده باید خود تجربۀ پژوهش میان    هماهنگ. یک گروه یا یک مؤسسه باشد     

او هم چنین باید قادر به تـشخیص  . های مدیریتی قوی یا هر دو مورد را دارا باشد       مهارت
نیـز بایـد قـادر بـه تبیـین      . ای باشـد  رشـته  یند نظم در توسعه پژوهش میان    چگونگی فرآ 

موفقیــت مطالعــۀ . هــا باشــد ای بــرای اعــضای مــدیران گــروه رشــته هــای میــان دیــدگاه

                                                                                                                         
1. Cognitive Science. 
2. Integration. 
3. Integrative studies. 
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اعـضا بایـد نحـوۀ ارتبـاط بـا          . کننده وابسته اسـت     های هماهنگ   ای به کوشش    رشته  میان
بنـابراین، فرآینـد   . کیـب آن را بیاموزنـد  هـا و تر  ها، فهم این زبان   های گوناگون رشته    زبان

همچنـین،  . 1)گـریس دورف (ای اسـت   رشـته  ارتباط از مباحث کلیدی در مطالعات میـان    
هـای    هـا و روابـط بـین فعالیـت          هماهنگی این ارتباط به عنوان فرآیند مدیریت وابستگی       

 .2)ومالون و کراوست (ای مطرح است رشته ای در مطالعات میان گوناگون به طور ویژه
 

 ای  رشته سازی در مطالعات میان مدل. 8
ها نقش کلیـدی دارنـد و بـه طـور کلّـی در تمـام                ای برخی رشته    رشته  در مطالعات میان  

بـرای درک اهمّیّـت    . یکی از این علوم پردازش اطّالعات نام دارد       . سطوح ضروری هستند  
باید توجّه کرد کـه  ای  رشته  این موضوع و چگونگی نقش علوم اطّالعات در مطالعات میان         

های تأثیر متقابل انسان و ابزار تکنیکی ساخته او دائماً در حـال تغییـر     ها و شکل    موقعیّت
انـد و نیـز    و افزایش است و موضوعات جدیـد مطالعـه ماننـد نـانوتکنولوژی ظهـور یافتـه        

سـازی و توجیـه    انـد کـه مـدل    های بسیاری در خصوص علوم و فنون توسعه یافته     دیدگاه
ای   رشـته   سازی در مطالعات میان     دربارۀ مدل .  از طریق علوم پردازش اطّالعات است      ها  آن

هـایی از      و دیـالکتیکی نمونـه     3دو الگـوی مطالعـۀ تلفیقـی      «. نظرات گوناگونی وجود دارد   
ــدگاه  ــع دی ــا در جم ــای پوی ــی الگوه ــا م ــند ه ــات  . باش ــان مطالع ــایی بنی ــین الگوه چن

کارهای دکتر پل واتسون بهتـرین مثـال بـرای          ). 254فرامرز قراملکی،   (» اند  ای  رشته  میان
با این حـال،    . شناسی از طریق مدل تلفیق است       ای بین االهیّات و روان      رشته  مطالعۀ میان 

ای قـرار دارنـد و پژوهـشگر     رشته ها در دل فرآیند میان  این انتقاد هم وجود دارد که مدل      
فقـط  .  هـیچ معنـایی ندارنـد   یابد که هر گاه به صورت جدا فـرض شـوند   هایی را می    مدل

منـسیل و  (هـستند  ) مـسئله، تئـوری، مـدل، و پدیـده    (بخشی از بازی ارتباط چهارگانـه   
های جدیدی که مدل مطالعـات تلفیقـی در آن مـورد اسـتفاده          یکی از عرصه  ). 4گاردنر،  

 .4)جیل گراسیا و پاردو(قرار گرفته است موضوع دولت الکترونیک است 

                                                                                                                         
1. Greisdorf. 
2. Malone&Crowstow. 
3. Integration. 
4. Gil-Gracia&Pardo. 
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 ای و علوم انسانی  رشته مطالعات میان. 9
ای در همـۀ علـوم قابـل     رشـته   پژوهان بر این باورند که مطالعات میان        رشته  برخی از میان  

ای در علومی که نتـایج مطلـق دارنـد، مثـل           رشته  اجرا یا ضروری نیست و مطالعات میان      
 ها مرکّـب از     زیرا این رشته  . تواند مورد استفاده قرار گیرد      های ریاضیاتی محض، نمی     نظام

بر عکس، در برخی علوم بـسیاری از مـسائل بـدون      . آل هستند   یک دیدگاه مطلق و ا یده     
با ایـن  . از این نمونه باید علوم انسانی را نام برد      . ای قابل حلّ نیستند     رشته  مطالعات میان 

ای در حـوزۀ علـومی ماننـد ریاضـی امکـان          رشته  رسد که مطالعات میان     حال، به نظر می   
زیرا اگرچه شیوۀ برخورد این علوم به صورت کمّـی اسـت، بـسیاری از       . انجام داشته باشد  

های دیگـر مـورد توجّـه قـرار گیـرد یـا           تواند در رشته    های ریاضی می    دستاوردهای رشته 
 .ها مورد توجّه واقع شود دست کم تفسیرهای آن

کـارگیری    ای نیازمنـد بـه      رشـته   انجام پژوهش در یک نظام وسـیع و یکپارچـه میـان           
ی مناسب آن است که بیشتر از راه تعامل بین عناصر نظـام و الگـوی دیالکتیـک             ها  شیوه

ها قابل اجرا است این شیوه برای اوّلین بار در علوم انسانی در پـژوهش در حـوزۀ                 بین آن 
 :گویـد   مـی پیـاژه در ایـن بـاره        . شـناس انجـام شـد       دسـت ژان پیـاژۀ روان       شناخت و بـه   

ای است، زیرا ایـن فرآینـد در عـین حـال      رشته یاندارای ماهیّت م   شناسی لزوماً   شناخت«
اگر مسئله تنها مربوط به اعتبـار باشـد،   . سازد مسائل مربوط به داده و اعتبار را مطرح می      

شناسی جنبۀ صـوری   که مسئلۀ شناخت شود، درحالی شناسی با منطق مشتبه می  شناخت
اگـر  . یابد ت دست میمحض ندارد بلکه تبیین این نکته است که چگونه شناخت به واقعیّ          

هـای شـناختی    شناسی کنش شناسی به روان مسئله تنها مربوط به امور واقع بود، شناخت     
بـه  . ای نیست که صالحیّت حلّ مسائل اعتبار را داشته باشـد            یافت و این رشته     تقلیل می 

شناسی ژنتیک قاعدۀ همکاری است؛ زیرا در این نوع           این ترتیب، نخستین قاعدۀ شناخت    
 ). 146پیاژه، (» کنند ها چگونه پیشرفت می شناسی مسئله این است که شناخت شناخت

دانـان   شناسان با منطق سازد که بر این مبنا همکاری روان  سپس، پیاژه خاطرنشان می   
بنابراین، در هـر سـؤال خـاص بایـد     «. دانان ضروری است  و ریاضی1دانان و نیز سیبرنتیک  

دانـانی کـه شـکل صـوری         دهند با منطق    رسی قرار می  شناسانی که تحوّل را مورد بر       روان
کنند، با متخصّـصان علـم مـورد     ای این تحوّل را تعیین می       مراحل یا حاالت تعادل لحظه    

دانان که ارتباط بـین منطـق و    نظر همکاری کنند و نیز طبعاً این مجموعه باید به ریاضی    

                                                                                                                         
1 .Cybernetic . ها علم کنترل و ارتباط در جانوران و ماشین. 
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شناسـی و   ه ارتبـاط بـین روان  دانان ک   کنند و نیز سیبرنتیک     قلمرو مورد نظر را تأمین می     
دهند اضافه شوند تنها در این صورت است که انتظارات در مـورد داده    منطق را پیوند می   

 ).146پیاژه، (» و اعتبار محترم شمرده خواهند شد
شناسی  ای در علوم انسانی به لحاظ روش     رشته  یکی از دالئل مهمّی که مطالعات میان      

انـسان  . وضوع اصلی، یعنی انسان، در علوم انسانی است       جایگاه مهمّی یافته است وجود م     
از موجـود  » آن«این تغییر همراه بـا تغییـر نهـاد جهـان هـر           . موجودی بسیار متغیّر است   

هـای زنـدۀ بـسیار     هـا سیـستم   از سوی دیگر، انسان   . آورد  انسانی انسان جدیدی پدید می    
و یـک سیـستم هرچـه    . رندآو تری را پدید می ای هستند که خود اجتماع پیچیده     پیچیده
. پذیرتر خواهد بود تر و، در نتیجه، انعطاف تر باشد الگوی روابط متقابل آن پیچیده        پیچیده

آورد های    های گوناگون و ره     پس هرچه اندیشه  . همچنین، پیچیدگی ثمرۀ گوناگونی است    
ا پـذیری بیـشتری ر   تـوان پیچیـدگی و، در نتیجـه، انعطـاف     گوناگون با هم گرد آیند، می    

گویـد کـه نمادهـا عناصـر          کاپرا، از دانشمندان برجسته در ایـن بـاره، مـی          . انتظار داشت 
در حـین پـردازش اطّالعـات      . شـوند   مجزایی هستند که از بیرون به خورد رایانه داده می         

شود امّا دستگاه عـصبی یـک سیـستم زنـده      ساختار ماشین دستخوش هیچ تغییری نمی 
دهی به ساختارش بـا محـیط       به طور پیوسته و با آهنگ     این دستگاه   . کامالً متفاوت است  

بنابراین، در هر لحظه سـاختار مـادّی هـر سیـستم     . زیست خود دارای تأثیر متقابل است   
دستگاه عـصبی  . شود ای از تحوّالت ساختاری پیشین محسوب می      زنده در حقیقت سابقه   

ه در فرآینـد شـناخت    کند بلکـه پیوسـت      اطّالعات برگرفته از دنیای خارج را پردازش نمی       
 ).254کاپرا، (آورد جهانی نو را پدید می

های مختلف علوم انسانی بر ضـرورت مطالعـات    امروزه بسیاری از متخصّصان در رشته 
کاوان بر اهمّیّت این امر دالیل زیـادی          مثالً، بسیاری از روان   . اند  ای واقف گشته    رشته  میان
ا ارتبـاط بـا جهـان علمـی و کـاهش انـزوا و       ترین دلیـل آن ر    اند و حتّی برخی مهم      آورده
کاوان معتقدنـد کـه       این روان . 1)اولدز، ام دی  (دانند    فکری موجود در رشتۀ خود می       کوتاه

شناسـی و فلـسفه،    ، زبـان  شناسـی   شناسی، قوم   د جامعه های مجاور خود، مانن     باید با رشته  
 .ها در کار خود کمک بگیرند های آن ارتباط پیدا کنند و از دانسته

ای بـین علـوم    رشته با این حال، برخی از اندیشمندان بر این باورند که مطالعات میان           
ای که کوشش بـرای انـسجام    به گونه. رو است هایی روبه  انسانی و علوم طبیعی با دشواری     

                                                                                                                         
1. Olds، MD. 
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محور بـسیار   های مسئله   دادن و یکپارچه کردن علوم اجتماعی و علوم طبیعی در پژوهش          
های علوم اجتماعی به یکدیگر یا علوم طبیعی بـه یکـدیگر              ن رشته دشوارتر از ارتباط داد   

است و این امر تا حدّی به خاطر تناظر دو سنّتِ محوری، یعنـی توضـیح تحلیلـی و فهـم       
ای در  رشـته  با وجـود ایـن، مطالعـات میـان    ). کنراد(هرمنوتیکی، در علوم اجتماعی است   

پژوهـان   امروزه دیـن . سترش یافته استها گ  علوم انسانی پیش از سایر علوم و بیش از آن         
مـسائل  . ای بررسـی کننـد      رشـته   کوشند پدیدارهای دینی را از طریق مطالعات میـان          می

ای  برد، به گونه ای بهره می رشته ای از مطالعات میان     مطرح در علم اخالق به طور گسترده      
 پیـشنهادی را  های ای پژوهش رشته ها در سطح جهان مطالعۀ میان    که بسیاری از دانشگاه   

امروزه دیگر گمان کار شخصی و انفرادی به کناری نهاده . اند در دستور کار خود قرار داده     
های مختلف سخن بـه میـان       های بنیادی و عمده در رشته       شده است و هر جا از پژوهش      

شـود و ایـن بـه معنـی پایـان       ای انجام می رشته آید حتماً کار به صورت یک تیم میان     می
 .های پراکنده و منفرد و آغاز دوران پژوهش بر پایۀ خرد جمعی است عصر پژوهش

های مختلـف   ای پدیدۀ چندوجهی را از زوایای رشته رشته به طور کلّی، پژوهشگر میان 
کنـد و از   ای خـاص رمزگـشایی مـی       کند و هر بعدی از آن را از طریـق رشـته             بررسی می 

 با هدف قـرار دادن انتقـال دانـش بـه     همچنین، این رویکرد . آورد  تاریکی به روشنایی می   
کند تا با کسب اطّالعات مرتبط بـا هـم بـه قـصد        جای انتقال اطّالعات، به فرد کمک می      

های خـاصّ بـه مقـدار نیـاز اطّالعـات           افزایی و برای کار در قلمرو مطالعاتی پدیده         مهارت
 ).  87برزگر، (کار گیرد  ای، و کاربردی را توأمان به ترکیبی و مرکب از نظری، توسعه

 
 نتیجه 

شود در بسیاری از علـوم   ای یاد می   رشته  رهیافت جدید که از آن به عنوان مطالعات میان        
. کارهـای اساسـی ارائـه کنـد     ای راه توانـد بـه نحـو هوشـمندانه         و مسائل چنـدتباری مـی     

ای  ها چندرشـته  اند که اساس و ذات آن همچنین، علوم و فنون جدیدی پا به عرصه نهاده       
بـا  . ای قابل بحث و بررسـی نیـست         رشته  ها جز از طریق مطالعات میان       ت و مسائل آن   اس

ای، شایسته است پیش از اقدام به برگزاری هـر دوره      رشته  توجّه به اهمّیّت مطالعات میان    
ای دقیقاً مورد بحث و  رشته ای، مباحث نظری مطالعات میان رشته های میان   یا اعالم رشته  

. در بحث از مباحث تئوریک تعیین مبنا دارای اهمّیّـت زیـادی اسـت             . بررسی قرار گیرند  
مبنـای منطقـی    . کنـد   این مقاله سه دسته مبنا را برای این رویکرد جدید پیـشنهاد مـی             

شــناختی اهــداف و  دهــد و مبنـای معرفــت  الگـوی صــوری ایــن مطالعـات را نــشان مــی  
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. کنـد  ی آن را جستجو میهای نظر کند و مبنای معرفتی مدل بینی آن را توجیه می  جهان
هـای پیچیـده در ارتبـاط متقابـل بـا          کند که سیستم    این مبانی فرادیدگاهی را تولید می     

ای  نگر به مجموعه شناختی و در یک چارجوب کل   گرایی روش   محیط خود از طریق کثرت    
ها، و اطّالعات جدید دست یابیم که در هیچ یک از اجزا این سیـستم بـه    از باورها، تئوری 

ای از گفتگوهـا   تـوان بـه مثابـۀ شـبکه         ای را می    رشته  رهیافت میان . شد  هایی یافت نمی  تن
ای کـه   شـود، بـه گونـه      دانست که نتایج این گفتگوها منجر بـه تبـادل نظـر بیـشتر مـی               

 . گیرند ساز شکل می های بازخوردی فزون چرخه
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