
2014-07-02, 11:16 PMتاريخ شفاهي

Page 1 of 4http://www.oral-history.ir/print.php?page=report&id=270



گز"'7 نشست تا'یخ / ,مکا'!,ا! م*ا)'شته"!-2

15/2/1393 

"G نز"F ب*ن تا'یخ / فلسفه "ستقبا= کن*م
مصباح,اG جنگ 8 نز)D ب,ن 'شته0ا به نظر من ضر8'-ترین چ,ز- )ست که میتو)ند 8جو5 5)شته باشد. ما 0مکا'- ن,ا+ ند)'یم$ ما
جنگ میخو)0,م$ جنگ ب,ن 'شته0ا باید 5'بگ,ر5 بر)- )ینکه )+ تخدیش ب,ن حو+0Oا جلوگ,ر- شو5 8 تا'یخG(5 بد)ند تا'یخ چ,ست$

فلسفهG(5 بد)ند فلسفه چ,ست$ حد 8 ثغو' 'شته0ا- خو5 ') بشناسند GV '5 8 صو'T )ست که 0مکا'- میتو)ند صو'T بگ,ر5. 

نشست حاضر '8نمایی )+ کتاa «تا'یخ 8 0مکا'-0ا- م,اG'شته)-» بو5 که بعد )+ 0مایشی 5' پژ08شکدO- تا'یخ )سال\ با 0م,ن
b8مشر c8( برگز)' شد. 5' قسمت O5' 5' محل )ین 5)نشگا G(رgت Oا5 5)نشگا0ی 5)نشگاgتوسط مرکز فر0نگ 8 )ندیشه- ج G(عنو
سخناG 5)'یوj 'حمان,اG با عنو)G «مناقشه 5' 0ویت علم تا'یخ» O5'8V شد. 5' )5)مه مشرb8 گفتا' حس,ن مصباح,اG 5' )ین

نشست )+ نظرتاG میگذ'5: 

-('V $Oست. فلسفه- 5)نشگا( O5)نشگا Gتو'نتو 8 محقق پست 5کتر) 5' 0ما Oموخته- 5کتر) )+ 5)نشگاV5)نش «Gحس,ن مصباح,ا»
کانت$ V')- 0ایدگر$ V')- گا5)مر$ 8'58 فلسفه- جدید به )یر)G 8 تحل,ل 8 نقاGV -5 8 ن,ز ترجمه- کتاa «)+ 0رمنوت,ک متن کgن تا
$o0ا- مطالعاتی 8- ') 5' بر میگ,ر5. تخصص 8- مطالعاتی )ست که مرتبط با بحث 0ابرماO+متن س,است '0اییبخش» حو
مکتب فر)نکفو'GV 8 T جریانی که ب,ن 0رمنوت,ک 8 )ندیشه- )نتقا5- )ست 8 سعی میکند ب,ن 0GVا پلی بزند 8 تز 5کتر)- 8- ن,ز
5' )ین +م,نه )ست. )ین )ستا5 مدعو 5)نشگاO تgر)G 5' مقاله- خو5 5' کتاa «تا'یخ 8 0مکا'-0ا- م,اG'شته)-» +م,نه-
شکلگ,ر- م,اG'شته)- ') مطرb کرO5 )ست 8 با تقریر- ف,لسوفانه میگوید که فلسفه )تفاقاً میتو)ند تgدید باشد بر)- 5یگر

'شته0ا )+ جمله تا'یخ 8 خوa )ست که تا'یخ 0ویت خو5 ') حفظ کند. 

8- 5' )بتد)- بحث خو5 ب,اG 5)شت: با تما\ صحبت0ایی که 5کتر 'حمان,اG 5)شتند$ 0مچناG مخالفت ما 5' )ین با'O )5)مه 5)'5.
OمدV $Oشد xشته)-» چا'Gتا'یخ 8 0مکا'-0ا- م,ا» aمقاله)- که 5' کتا Gخو)0م کر5 5' 0ما Gبخشی )+ مباحثی که 5' )ینجا ب,ا
)ست 8 بخش0ایی ن,ز مطالعاT جدیدتر- )ست؛ +یر) میخو)ستم بد)نم )ین مطالعاتی که ما به GV میگوی,م «ب,ن'شته)-»$ )ساساً
چ,ست؟ 8 سپس ')بطه 8 نسبت با )ین 'شته)- که مطالعاT ب,ن'شته)- نا\ گرفته$ چگونه باید تنظ,م شو5 8 چه بحث0ایی 5' )ین
حو+O میتو)ن,م 5)شته باش,م. بنابر)ین من بحث خو5 ') )ینچن,ن پ,ش میبر\$ )بتد) یک تفک,ک کوتاO میکنم )+ مطالعاT چند'شته)-
(MultidisciplinaryStudies) 8 مطالعاT ب,ن'شته)- (Interdisciplinary Studies) که ال+\ )ست$ سپس )شا'O میکنم به
تا'یخچه- شکلگ,ر- مطالعاT ب,ن'شته)- که )+ چه +مانی پدید)' شدO )ست 8 )آلG 5' چه 8ضع,تی قر)' 5)'5$ 0مچن,ن موضوعاتی
که مطالعاT ب,ن'شته)- به GV میپر5)+5 چه موضوعاتی )ست 8 بعد تالj میکنم ساختگشایی کنم )+ Å مؤلفه یا Å عنصر

 . Interdisciplinary Studies

GV 0ا 8جو5 5)'5. 0دفی 5' پشتGV منطقی ب,ن Éتصا5فی 5' کنا' 0م قر)' نگرفته)ند$ بلکه یک )'تبا T'مؤلفه بهصو Å 5' 8)قع )ین
قر)' 5)شته 8 به 0م,ن 5ل,ل شکل گرفته 8 ماندگا' شدO )ست 8 سپس به تفا0T8ا- ب,ن مطالعاT ب,ن'شته)- 8 علو\ )نسانی که
5یلتا- به GV پر5)خته )ست 8 تمایز مgمی که )8 ب,ن علو\ )نسانی GV 8 چ,ز- که خوj5 علو\ Éب,عی 8 ف,زیکی میگوید. 8لی ما
به تفا8تی که مطالعاT م,اG'شته)- 8 علو\ که Å 5سته 0ستند علو\ Éب,عی$ علو\ )جتماعی 8 علو\ )نسانی میپر5)+یم$ )ینکه
)ین علو\ چه تفا8تی با 0م 5)'ند 8 5' پایاG 0م پ,شنgا5)تی می05م بر)- نحوO- مو)جgه- علو\ )نسانی با مطالعاT م,اG'شته)-
Dعلو\ )نسانی )+ یک سو 8 0مچن,ن 5' مجمو G8'5 $یا جنگ ب,ن 'شته0ا D(به معنی کانتی کلمه. ال+\ )ست که نز D(با تأک,د بر نز
T'8یا جنگ ب,ن 'شته0ا ضر D(بگ,ر5 8 توض,ح می05م که چر) نز T'ب,ن'شته)- )+ سویی 5یگر صو Tعلو\ )نسانی 8 مطالعا

5)'5.نشست تا'یخ 

)ستا5 مدعو 5)نشگاO تgر)G گفت: 8قتی ما میگوی,م مطالعاT چند'شته)- (Multidisciplinary Studies) یعنی چند 'شته-
مشخص مثل تا'یخ$ فلسفه 8 علو\ )جتماعی با حفظ مفر8ضاT معرفتی$ 'j8 8 تما\ تعا'یفی که GV 'شته ') شکل می05د$ سعی
میکن,م بر یک موضوD مشخصی پرتویی بر)فکن,م؛ یعنی 0,چیک )+ )ین 'شته0ا تقل,ل پ,د) نمیکنند به نفع 'شته0ا- 5یگر یا 5'
مس,ر توسعه- خو5 به حد58 'شته- 5یگر- تجا8+ نمیکنند. بنابر)ین مطالعاT ب,ن'شته)-$ موضوعی که 5کتر 'حمان,اG بهÉو'
مثاc به GV )شا'O کر5ند یعنی جgانی شدG$ 8قتی جgانی شدG ') میخو)0,م بر'سی کن,م تا'یخ 5یدگاO خوj5 ') 5)'5$ فلسفه
O0ا میتو)ند 5' چن,ن کتابی جمع شو5 8 یک 5یدگاO5)'ند 8 تما\ )ین 5یدگا (' Gخو5شا O5)'5 8 سایر علو\ 0م 5یدگا (' j5خو O5یدگا
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O0ا میتو)ند 5' چن,ن کتابی جمع شو5 8 یک 5یدگاO5)'ند 8 تما\ )ین 5یدگا (' Gخو5شا O5)'5 8 سایر علو\ 0م 5یدگا (' j5خو O5یدگا
0مهجانبهتر- به موضوعی مثل جgانی شدG فر)0م کند. 

)8 )5)مه 5)5: 8لی 5' مطالعاT ب,ن'شته)- مر+0ا- سنتی ب,ن 'شته0ا بهÉو'کلی فر8 می'یز0GV 8 5ا 5'0متن,دO 8 )5غا\ میشوند
8 )ین 'شته0ا- مختلف خو5شاG ') 5' یک غالب سنتز 8 یک 'شته- جدید نشاG می05ند 8 تفا0T8ا- خو5شاG ') یا
)یننه0مانی0ا- خو5 ') با 'شته0ا- 5یگر نشاG می05ند 8 بر GV پافشا'- میکنند 8 بر GV تأک,د 5)'ند؛ یعنی مطالعاT ب,ن'شته)-
خو5 تبدیل به 'شته)- میشو5 5' مقابل سایر 'شته0ایی که ما میشناس,م که 5' مطالعاT ب,ن'شته)- به 0GVا مطالعاT سنتی

میگویند$ 'شته- تا'یخ$ فلسفه$ 0نر0ا 8 غ,رO )+ 5یدگاO مطالعاT ب,ن'شته)- به 0GVا 'شته0ا- سنتی گفته میشو5. 

)ما )+ نظر تا'یخی با+ 0م 0ماÉGو'- که 5کتر 'حمان,اG )شا'O کر5ند$ گرچه )+ نظر مضموG تا'یخ مطالعاT ب,ن'شته)- به یوناG قدیم
برمیگر55$ به 5ل,ل )ینکه جgاGV '5 G )ست V 8نچه که GV '5 ن,ست$ موضوD مطالعه- فلسفی بوO5 )ست؛ 8لی )گر بخو)0,م مفgو\
5ق,ق کلمه ') پ,گ,ر- کن,م به ساåç۴۴ c$ 5)نشگاO م,ش,گاG برمیگر55 که 5' 5پا'تمانی به نا\ کالج 0نر0ا 8 علو\$ شامل
5پا'تما0Gا- علو\ )جتماعی 8 0نر0ا$ )5ب,اT 8 علو\ تطب,قی بوO5 )ست. V '5نجا بخشی )یجا5 میشو5 به نا\ «'شته- تقس,می
یا بخشی علم )جتماعی» è8 .(socialscience the vision mission),فه)- که 5' ساåç۴۴ c بر)- GV تعریف شدO$ بخش0ایی )+
$O+تر )+ حوê'0ا بزGV علو\ )جتماعی قر)' بگ,ر5$ )ست. به 5ل,ل )ینکه aبه علو\ )جتماعی که نمیتو)ند 5' چا'چو Éمسائل مربو
5)منه 8 8سعت علو\ )جتماعی بوO5)ند؛ )+0م,ن'8 باید به GV بخش 8یژO سپرO5 شو5 8 مو'5 بر'سی قر)' گ,رÉ .5ب,عتاً )+ نظر تا'یخی$
8قایع مربوÉ به جنگ جgانی 5' 0ماG سا0cا- åçÅç تا åç۴۴ 5' شکلگ,ر- )ین 'شته بی'بط نبوO5 )ست. جنگ$ مسائلی ') پ,ش

می8V'5 که فر)تر )+ مر+0ا- سنتی GV 'شته0ا )ست. 

G(5' )بتد) بهعنو GV ین بخش یا بخش تقس,می علو\ )جتماعی$ )سم( íì 8 îì -5' )5)مه- بحث گفت: به مر8' 5' 05ه Gمصباح,ا
íåí '5 حاضر cتبدیل میشو5 8 5' حا Interdisciplinary Studies 8 سپس به ( Multidisciplinary Studies) -(چند'شته Tمطالعا
T5)شتند مطالعا Gب,ا Gو' که 5کتر 'حمان,اÉGلتحص,ل 5)'5. بنابر)ین$ 0ما(ï'5کتر) 5)نشجو 8 فا -O'85 ل,سانس تا -O'85 +( O5)نشگا
-O'85 +( شته)- )ست مثل سایر 'شته0ا که 5)نشجو' j50ست,م$ خو GV 5'صحبت 5' مو cکه با 0م 5' حا Gب,ن'شته)- )آل
ل,سانس تا O'85- 5کتر) میپذیرÉ +( 8 5رفی )5عا0ایی 5)'5 8 0م مفر8ضاتی$ به 0م,ن 5ل,ل نمیتو)G 8)قع,ت چن,ن 'شته)- ')

مو'5 تر5ید قر)' 5)5. 

GV ب,ن'شته)- 5' کل,ت Tمطالعا Tب,ن'شته)- پر5)خت 8 گفت: موضوعا Tمطالعا Dین )ستا5 فلسفه 5' )5)مه- بحث خو5 به موضو(
مسائلی )ست که 5' چا'چوa یک 'شته- تخصصی خاñ نمیتو)ند مو'5 بر'سی قر)' گ,ر5$ )شا'O شد مثل جgانی شدG$ 0ویت$
گرمایش +م,ن 8 ... 8 حتی 5' 8)قعه- åå سپتامبر óììå جر\ 0م به مطالعاT ب,ن'شته)- سپرO5 شدO )ست؛ یعنی )+ 'شته-
حقوô گرفته 8 به مطالعاT ب,ن'شته)- سپرO5 شد. گفته شد با توجه به )ینکه جر\ یک مسئله- فر0نگی$ )قتصا5- 8 نژ)5- )ست
باید به مطالعاT ب,ن'شته)- سپرO5 شو5 8 )ین تغ,,ر جgت بهÉو' Éب,عی صو'T گرفته )ست. بنابر)ین مطالعاT ب,ن'شته)- تقریباً

میتو)نم )5عا کنم که تما\ موضوعاT ') 5' حاc 5'برگ,ر- )ست؛ بنابر)ین یک تعرضی به قلمر8 سایر علو\ به لحاè موضوعی 5)'5. 

نکته)- که 5کتر 'حمان,اG به5'ستی )شا'O کر5ند$ )ین )ست که خو5 )ین تخصصی 8 شاخه شاخه شدG علو\$ منطقی 5)شته )ست
Oقدیم )نجا\ میشد Gست که قبالً 5' یونا( O5مطالعه)- بو -Oنحو Gبر'سی )ست 0ما cنوشتا'- 5' حا Tکه مطالعا -(Oنحو G8 )آل
)ست. به یک تعب,ر 0ماG )صطالحی که )+ قوc 5کتر پا'یز- باستانی به کا' بر5ند$ )ق,انوo)لعلمایی بو5ند. بنابر)ین$ )ین تفک,ک یا
تجزیه منطقی 5)شته )ست$ 8لی )ین 85با'GV '5 O چ,ز- که 5' مطالعاT ب,ن'شته)- به GV )5غا\ میگویند منطقی 5یگر 5)'5 که با

منطق Vغا+ین GV متفاT8 )ست 8 ما باید به GV توجه کن,م. 

8- سپس به ساختگشایی Å عنصر 8 مؤلفه- Studies Interdisciplinary (مطالعاT م,اG'شته)-) پر5)خت 8 توض,ح 5)5: مؤلفه-
)c8 مربوÉ به Inter )ست. )ین Oõ(8 )ینÉو'- که )خ,ر)ً ما کا' کر5یم$ )+ خوV ِ5ثا'- که 5' مو'Interdisciplinary 5 نوشته شدO )ست$

سه نوD )'جاInter+( D ب,رG8 میVید. 

)8ل,ن )'جاD$ )'جاD به GV چ,ز- که محل 8 موضوD نز)D )ست؛ مثالً موضوعی ') تصو' کن,د که GV '5 8)حد 0م مسئله- )قتصا5-
)ست 8 0م مسئله- تا'یخی )ست 8 0م مسئله- جامعهشناسی )ست$ Interdisciplinary 5' )ینجا میVید 8 موضوD ') )+ )ین
'شته0ا میگ,ر5 8 میگوید 5' صالح,ت 8 تخصص شما ن,ست 8 باید یک مطالعه- 0مهجانبه صو'T بگ,ر5. با فر8 'یختن 8 5'0م
'یختن مر+0ا- سنتی 'شته0ا که )شا'O شد$ )8ل,ن عنصر معنا پ,د) میکند؛ بنابر)ین )8ل,ن معنا- )'جاD )ین )ست که تما\ تمرکز
cو' مثاÉن,ز ن,ست. به GV -منا+عه میگذ)'5؛ یعنی )صالً با علومی که 5'گ,ر 0ستند کا'- ند)'5 8 مو'5 عالقه Dخو5 ') '8- موضو
)گر شما مفgو\ 0ویت ') 5' نظر بگ,رید$ 0ویت 0م یک مفgو\ جامعهشناسانه )ست 8 0م یک مفgو\ تا'یخی )ست 8 حتی

'G(8شناسانه ن,ز 0ست$ )ین با )ین 'شته0ا کا'- ند)'5 که تا'یخ چه میگوید یا حتی خو5 علم تا'یخ چه میگوید. ممکن )ست )+
aبه 5ل,ل گستر5گی 8 8سعتی که 5)'5 فقط میتو)ند 5' چا'چو Dکند$ 8لی معتقد )ست )ین موضو O50ا )ستفاGV -5ستا8'05ا

مطالعاT م,اG'شته)- مو'5 بحث قر)' بگ,ر5. 

)'جاD 85\ که خ,لی مطالعاT م,اG'شته)- به GV مینا+5$ )ین )قد)\ بص,ر0Tا )ست؛ یعنی 0ر علمی مثل تا'یخ 8 جامعهشناسی
T'شته)- که صو'Gم,ا Tریق مطالعاÉ +( .-5قتصا( Tتا'یخی یا بص,ر Tجامعهشناسانه یا بص,ر Tیک بص,رتی 5)'5 مثل بص,ر
میگ,ر5 یک )5غا\ بص,ر0Tایی صو'T میگ,ر5 که حاصل GV یک بص,رT جدید- )ست که کامالً متمایز$ نو 8 مطلقاً متفاT8 )+ سایر

بص,ر0Tا )ست. )ین )5عا- )ست که 5' مطالعاT ب,ن'شته)- Inter +( 8 )ستخر)ú میشو5. 

موضوD سو\ که با+ )'جاO5(5 D )ست به خوInter 5$ نت,جه)- )ست که )+ )ین interaction میVید$ نت,جه)- که گرفته میشو5 یک
معرفتشناختی یا شناخت ') توسعه میبخشد که 5' پرتو )فکندG به موضوD مو'5 مطالعه 5' )خت,ا' 0,چ 5)نشی نمیتو)ند قر)'
GV 0ا» 8 سو\ ن,زT5عو)»$ 85\ «)5غا\ بص,ر Gمؤلفه 5)'5 که یکی «محل یا مکا Å $GV Inter یعنی Oõ(8 ین( c8( گ,ر5. بنابر)ین قسمت
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GV 0ا» 8 سو\ ن,زT5عو)»$ 85\ «)5غا\ بص,ر Gمؤلفه 5)'5 که یکی «محل یا مکا Å $GV Inter یعنی Oõ(8 ین( c8( گ,ر5. بنابر)ین قسمت
 .«Dمتر- )+ 5)نش یا موضوgقابل ف ù'5 پ,شرفت 5)نش یا شناخت میگوی,م یا» GV چ,ز- )ست که ما به

Éتبا'( Dیک نو disciplinary 5- )ست؛ یعنی(+V -ست 8 کلمه( T8متفا disciplin -با خو5 کلمه disciplinary -عنصر 85\$ خو5 کلمه
به یک disciplin ') نشاG می05د$ 8لی گفته نشدO )ست کد)\ disciplin منظو' )ست$ GV '5 حد 8 مر+- 8جو5 ند)'5 که )+ چه
O5ین )ست که من )+ چه 5یس,پل,ن0ایی )ستفا( -Oمو'5 مطالعه )ست که تع,,نکنند Dشو5 8 )ین موضو O55یس,پل,نی باید )ستفا
کنم. )گر موضوD$ موضوD )قتصا5- )ست$ Éب,عتاً موضوD علو\ مرتبط با )قتصا5 یا نز5یک به )قتصا5 )ست. )گر موضوD س,اسی )ست$

8لی فر)تر )+ حد58 علو\ س,اسی )ست$ بهتبع GV 'شته0ایی که به )ستخد)\ گرفته میشو5 'شته)- متفا8تی )ست. 

عنصر Vخر کلمه- Studies )ست که )ین ن,ز تصا5فی ن,امدV 8 Oگا0انه VمدO )ست 8 خوj5 تا'یخی نسبتاً 5')+ 5)'5 که با+ 0م به
T'8ست که ضر( O5شو'8-شناسی بو Tمیشو5 مطالعا D80ا- پس )+ جنگ برمیگر55. 5' 8)قع )8ل,ن مطالعاتی که شرcسا
Gو' که 5کتر 'حمان,اÉGنسانس )یجا5 میشو5 که 'نسانس ن,ز 0ما' Tمطالعا GV +( یا شو'8- ') بشناسند. یا بعد (' ô5)شته شر
)شا'O 5)شتند$ )+ نظر مطالعاT ب,ن'شته)- فر)تر )+ حو+O- تا'یخ )ست؛ بنابر)ین مطالعاتی باید ')جع به GV صو'T بگ,ر5 که فر)تر )+
'شته- تا'یخ باشد. بعد0ا )ین تغ,,ر جgت به سمت گر0O8ا- فر0نگی می05د. گر0O8ا- فر0نگی مثل +ناG$ )فریقایی یا 0م,ن
'5 (' Tمطالعا bسالمی. بنابر)ین )صطال( Tخا8'م,انه)- یا مطالعا T0ا- 5ن,ا بخشی )ست به نا\ مطالعاO5' )کثر 5)نشگا Gآل(
ب,ن'شته)- گفته میشو5 که نمیتو)G به علو\ سنتی )Éالô کر5. من تأک,د میکنم بر )ین علو\ سنتی$ به خاÉر )ینکه با+ 0م
میب,ن,م که خو5 سنت یا مد'ن,ته یا حتی مد'G$ مفا0,م نسبی 0ستند. 5کتر 'حمان,اG به5'ستی )شا'O کر5ند که تما\ 'شته0ا-
علو\ )نسانی 'شته0ا- مد'G 0ستند$ 8لی بر)- Interdisciplinary Studies 'شته0ا- سنتی محسوa میشوند. به 5ل,ل )ینکه
a0ا ') 'شته0ایی سنتی محسوGV 8'می5)نند$ )+)ین G'تا'یخ 8 جامعهشناسی مد G5' مقایسه با 'شته0ایی چو (' Gخو5شا
میکنند V 8نچه که مد'G می5)نند 'شته- مطالعاT م,اG'شته)- )ست. بنابر)ین معتقدند که )ین مطالعاT ') نمیتو)G به 'شته0ا-

سنتی )Éالô کر5؛ چر)که )ین علو\ خصلت جgانی 5)'ند. 

8- 5' )5)مه به 85 خصلت Studies -Oõ(8 '5 (مطالعاT) پر5)خت 8 گفت: 8قتی ما )+ تا'یخ یا علو\ )جتماعی صحبت میکن,م
علی'غم )ختالفاT محلی که ممکن )ست 8جو5 5)شته باشد -بنا بر تعریف 5' حو+O- فلسفه- 5' غرa 5)')- 85 خصلت )ست: یکی
«عا\ بوG5» 8 5یگر- «ضر8'- بوG5». عا\ بوG5 یا جgاGشموc بوG5 یعنی خصلت جgانی 5)شته باشد 8 5' 0مه جا معتبر باشد.
ضر8'- بوG5 ن,ز یعنی )گر ما GV خصلت ') )+ GV بگ,ریم )+ ضرT'8 ب,فتد؛ یعنی تعریفش به GV عنصر- باشد که ما )')ئه می05,م. به
G(شته 0ستند$ بنابر)ین نمیتو' G0ا خو5شاGV (ند)'یم؛ +یر Biology studies یا History studies \0م,ن 5ل,ل میگویند چ,ز- به نا

studies ') به GV چسباند. 

)8 )5)مه 5)5: به 0م,ن 5الیل ûکر کر5ند که چر) کلمه- مطالعاT ') به کا' گرفته)ند$ )c8 )ینکه خو5 مطالعاT 5' حالت جمع$ ناèر بر یک
نوD مطالعه بر موضوD ن,ست$ ناèر بر مطالعاT مختلفی بر یک موضوD )ست. بنابر)ین بر خو5 کلمه- علو\ یک نقد بن,ا5- 8 چالشی
5' مو)جgه- با سایر علو\ 5)'5؛ یعنی مطالعه- تا'یخی که شما )نجا\ می05,د یک مطالعه- ناقص )ست$ باید مطالعاT )نجا\ 5)5

یا مطالعاT جامعهشناسی که )نجا\ می05,د یک مطالعه- ناقص )ست باید مطالعاT صو'T بگ,ر5. 

)8 گفت: با )ین توض,حاتی که )')ئه شد$ تفاT8 ب,ن علومی که )+ نظر Interdisciplinary Studies به GV علو\ سنتی یا علو\
نgا5ینهشدO$ گفته میشو5 با مطالعاT م,اG'شته)- 5' چند محو' قابل تلخ,ص )ست. یکی )ینکه علو\ )5عا 5)'ند که 8)جد خصلت
جgانی 0ستند 8 به 5نباc یک کل,ت 8 جgاGشمول,تی 0ستند؛ بنابر)ین عا\ 8 جgانی بوG5 8 ن,ز ضر8'- بوG5 خصلت علم )ست
Dند)'5$ موضو (' G5ب,ن'شته)- )5عا- علم بو Tب,ن'شته)- به0,چ8جه چن,ن )5عایی ند)'5؛ یعنی مطالعا T5'حالیکه مطالعا
(' T8 حاصل نتایج 8 5ستا8'05ا- مطالعا óììå میکند 8 مو'5 مطالعه قر)' می05د؛ مثالً «جر\» بعد )+ سپتامبر aخاصی ') )نتخا
0م مربوÉ به 0ماO'85 G می5)ند؛ بنابر)ین نمیگوید فرضاً تعریف علمی جر\ )ین )ست 8 غ,ر )+ )ین ن,ست$ )ین )5عا ') )+ خو5 سلب

میکند. 

+( -(Oم,زV $5'(خاصی 8جو5 ند j8' ب,ن'شته)- یک T5)'5؛ 8لی 5' مطالعا (' j5خو ñ0ا- خاj8' یا j8' 85\ )ینکه 0ر علمی
'0j8ا )ست که )ین Vم,ز0j8' +( -(Oا ن,ز بستگی 5)'5 به موضوعی که )نتخاa میشو5$ )گر فرضاً موضوD به 'G(8شناسی

نز5یکتر باشد '0j8ا- 'G(8شناسانه ب,شتر به کا' گرفته میشو5. 

سو\ )ینکه علو\ 5' پی تول,د معرفت$ مفا0,م 8 تئو'-0ا 5' 5)خل 'شته- خو5شاG 0ستند؛ 8لی 'شته- مطالعاT م,اG'شته)-
معتقد )ست که 5' حاc تول,د معرفت جدید )ست؛ یعنی 0ر مطالعه)- که میکند منجر به 5)نش جدید$ مفا0,م نو 8 توسعه-

شناخت میشو5$ بهنحو-که )+ قبل به0,چ8جه سابقه)- ند)شته )ست 8 یک Éرb نویی 5' حاc )فکندO شدG )ست. 

چgا'م,ن تفاT8 علو\ با مطالعاT ب,ن'شته)- )ین )ست که علو\ مستقل 0ستند؛ 8لی مطالعاT م,اG'شته)- 8)بسته 0ستند$
8)بسته به علو\؛ یعنی بر)- 0ر علمی که موضوعی ') مو'5 مطالعه قر)' می05د به کا' گرفته میشو5. 

Tبس,ا' مختصر- که )+ تا'یخچه- ب,ن'شته)-$ موضوعا j'(شته)- )فز58: با )ین گز'Gم,ا Tین محقق فلسفه 8 مطالعا(
aمد )8ل,ه)- محسوV'5 ا یکgچند'شته)- )')ئه شد$ تن Tب,ن'شته)- 8 تفا8تش با مطالعا Tب,ن'شته)-$ عناصر 8 مؤلفه0ا- مطالعا

میشو5؛ +یر) گستر5گی 5)'5 8 با حو+0Oا- 8س,ع íìì '5 5)نشگاO$ )ین 'شته 5' حاc تد'یس شدG )ست. 

حاال پرسش )ساسی که )+ )ین سربرمی8V'5$ )ین )ست که ما )+ چه چ,ز- 5' حاc صحبت 0ست,م 8 قر)' )ست ')بطه- خو5ماG ') با
چه چ,ز- حل کن,م؟ یک +مانی )ست که ما 5' حاc صحبت )+ یک موضوD 0ست,م 8 میتو)ن,م بفgم,م که )ین موضوD )+ 5)منه 8
گسترO- 'شته- خو5ماG فر)تر )ست؛ بنابر)ین ن,ا+ 5)'یم که )+ 'شته0ا- 5یگر کمک بگ,ریم$ )ین ن,ز سابقه 5)شته )ست؛ مثالً 5'
Tید که منطق 5)شته )ست تا مطالعاVچند'شته)- ب,شتر به نظر می Tتا'یخ میگوی,م علو\ کمکی تا'یخ$ یا حتی 5' مطالعا -O+حو
ب,ن'شته)-. 8قتی ما 5)نست,م که 5' حاc صحبت )+ چه چ,ز- 0ست,م$ ')بطه 8 نسبت خو5ماG ') میتو)ن,م با GV مسئله)- که 5'
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ب,ن'شته)-. 8قتی ما 5)نست,م که 5' حاc صحبت )+ چه چ,ز- 0ست,م$ ')بطه 8 نسبت خو5ماG ') میتو)ن,م با GV مسئله)- که 5'
حاc صحبت 0ست,م بgتر توض,ح 05,م. 

حس,ن مصباح,اG 5' )5)مه- نشست به ب,اG پ,شنgاT(5 خو5 پر5)خت 8 عنو)G 5)شت: )8ل,ن 8 ضر8'-ترین چ,ز- که 5' تع,,ن ')بطه
8 نسبت علو\$ علومی که به GV متعلق 0ست,م 8 به تعب,ر 0ایدگر 5' مو'5 ما )0لفلسفه$ علم فلسفه یا علم تا'یخ 8 ن,ز 0ر علم
5یگر- با )ین مطالعاT ب,ن'شته)-$ )ین )ست که مطالعاT ب,ن'شته)- ') بشناس,م. 8قتی ما بهÉو' مثاc ')جع به ')بطه 8 نسبت
فلسفه 8 تا'یخ صحبت میکن,م$ بحث '8شنتر )ست؛ 8لی 8قتی ')جع به ')بطه 8 نسبت 'شته- خو5ماG با مطالعاT ب,ن'شته)-
صحبت میکن,م$ موضوD 0نو+ تطب,ق نشدO )ست$ ما یا )+ موضوD 5' حاc صحبت 0ست,م یا )+ یک 'شته)- مثل 'شته- تا'یخ$ )ین

85 با یکدیگر کامالً متفاT8 )ست. 

85م,ن نکته)- که به نظر من ضرT'8 5)'5$ پا- فشرG5 بر شخص,ت 8 0ویت 'شته)- )ست که به GV 8)بسته 0ست,م$ بهعبا'5Tیگر$
O8 )+ ما پرس,د Oشد oبو5 که )ستا5 8)'5 کال O5کر ü(5' مقطع 5کتر- )عتر Gیکی )+ 5)نشجویا .Gشناخت 'شته- خو5ما T'8ضر
)ست فلسفه چ,ست؟ 8 'نج,دO بو5 که چر) )ستا5 )+ ما 5)نشجویاG 5کتر- پرس,دO )ست که فلسفه چ,ست. من به )8 گفتم که )ین
پرسش )+ فلسفه یا پرسش )+ چ,ستی 0ر معرفت )صوالً جد-ترین 8 مز)حمترین پرسش 0ر 'شته)- بوO5 که )تفاقاً بز'گاG 0ر
'شته ') 5'گ,ر خو5 کرO5 )ست؛ بنابر)ین پرسش )+ فلسفه مgمترین پرسشی )ست که 0مو)'O بر)- ف,لسوفاG مطرb بوÉ +( 8 O5ریق

پرتو )فکندG بر GV پرسش$ )فق0ا- تا+O گشوO5 شدO )ست. 

سوم,ن پ,شنgا5 یا Éرb بحثی که میخو)0م 5)شته باشم )ین )ست که )صوالً یک تغ,,ر جgتی ال+\ )ست؛ بهÉو' مثاc 8قتی من )+
فلسفه 8 مطالعاT ب,ن'شته)- صحبت کنم مثل )ین )ست که من )+ فلسفه 8 تا'یخ صحبت کنم؛ یعنی ')بطه 8 نسبت ب,ن 85
-O+(ب,ن'شته)- صحبت کنم$ بحث '8شنتر میشو5$ )ین موضوعی که )+ )ند Tمطالعا Tمعرفت؛ 8لی )گر من )+ فلسفه 8 موضوعا
فلسفه بز'êتر )ست$ فلسفه میخو)0د با GV چه کا' کند؟ میخو)0د 8)گذ)' کند یا )ستخد)\ کند 8 پرتو علو\ 5یگر ') )+ 5ست ند0د.
بنابر)ین به نظر من یک تغ,,ر جgت ال+\ )ست )تفاô ب,فتد$ مگر )ینکه ما بخو)0,م ')بطه- علم 8 تا'یخ$ علم 8 فلسفه$ علم 8

جامعهشناسی ') با 0م بسنج,م که GV '5 صو'T متفاT8 خو)0د بو5. 

چgا'م,ن 8 مgمترین بخش$ 5')ند)ختن جنگ 8 نز)D ب,ن 'شته0ا )ست. جنگ 8 نز)D ب,ن 'شته0ا به نظر من ضر8'-ترین چ,ز- )ست
که میتو)ند 8جو5 5)شته باشد. ما 0مکا'- ن,ا+ ند)'یم$ ما جنگ میخو)0,م$ جنگ ب,ن 'شته0ا باید 5'بگ,ر5 بر)- )ینکه )+ تخدیش
ب,ن حو+0Oا جلوگ,ر- شو5 8 تا'یخG(5 بد)ند تا'یخ چ,ست$ فلسفهG(5 بد)ند فلسفه چ,ست$ حد 8 ثغو' 'شته0ا- خو5 ') بشناسند
GV '5 8 صو'T )ست که 0مکا'- میتو)ند صو'T بگ,ر5. بنابر)ین Vنچه که به نظر من )0م,ت 5)'5$ خو5 جد)c 8 نز)D 'شته)- )ست$

نز)D بر)- به 'سم,ت شناختن خو5 'شته )ست. 

V '5خرین کتاa کانت که کمتر 0م به GV توجه شدO )ست کلمه- نز)GV '5 D به کا' 'فته )ست 8 نز)D 0م می5)نم 5' فلسفه-
)عتقا5- کانت )0م,ت بن,ا5- 5)'5. 5' فلسفه- کانت بدG8 نز)0û Dن فر5 نمیتو)ند فعال,ت کند. )ستدالc کرO5(+ $G5- کشاکش0ا
8 نز)0Dایی )ست که 0û '5ن 8جو5 5)'5. خو5 )ستدالc 0م نمیتو)ند ما ') )+ تنا+عاT '0ا کند$ بلکه 0GVا ') 'یشه5)'تر میکند 8
$Oچه میشو\ 8 غ,ر êیا مثالً خد) 8جو5 5)'5 یا ند)'5$ من بعد )+ مرV غلب پاسخ0ا- معنا5)'- که ما به +ندگی می05,م که(
پرسش0ا- عقالنی 5'ستی 5)'ند 8 )ین نز)0Dا )5)مه 5)'5. )ین نوD نز)0Dا 0مچناG )5)مه 5)'5$ نز)D )+ )ین سطح که تما\ شو5
نز)0Dا- معرفتی ') 5' ب,ن قوO- شناخت 8 قوO- )م,اc 5)'یم 8 )ین نسبت تأل,فه- ب,ن 0GVا )ست که شر)یط 5)8'- ') فر)0م
میکند 8 )+ )ین 0م بگذ'یم 8)'5 قلمر8 عملی میشو5. پرسش0ایی که 5' حو+O- عمل مطرb میشو5 مثالً من بهنحو- ')5یکالی

V+)5 0ستم$ 8لی با+ 0م باید یک 0نجا'0ا- قانونی 8 )خالقی ') 'عایت کنم. 
بنابر)ین$ )ین نز)0Dا 0مو)'O 8جو5 5)'5. چ,ز- که )0م,ت بن,ا5ین 5' نز)D کانتی 5)'5 )ین )ست که نز)D قر)' )ست به صلح ب,نجامد$
نز)D قر)' ن,ست که 0مو)'O بهعنو)G نز)D باقی بماند. به 0م,ن 5ل,ل )+ +مانی که کتاa کانت نوشته میشو5$ کتا0aا- 5یگر- 5'
0م,ن ')ستا نوشته میشو5 که کتاa )خ,ر- که 5' حو+O- مکتب )نتقا5- فر)نکفو'T نسل سو\ GV نوشته شدO )ست که با+ 0م
جدc )ست$ جدc )ست بر)- به 'سم,ت شناخته شدG. من باید جد)c کنم بر)- )ینکه مر) 5یگر- به 'سم,ت بشناسد. )ین جد)c یا
نز)D بر)- 'شته0ا ضر8'- )ست 8 فقط بر)- 'شته0ا ن,ست 5' 0مه- حو+0Oا )ست. به قوc ن,چه بر)- 85ستی کرG5 باید 5شمنی
D(من نباشد من با )8 نز -O'من باشد$ )گر ستا -O'ین )ست که 85ست من چگونه حق 5)'5 که چ,ز- غ,ر )+ ستا( j8'+ید$ تعب,ر

میکنم تا 8- تبدیل به ستا'O- من شو5؛ بنابر)ین منطق نز)D$ صلح )ست. 

فاKمه "م*ر"حمد!
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