
نسبت همکاری های میان رشته ای با مسائل اکنون  رصد رسانه ها  خانه

قفسهوبالگپروندهدین و سالمتکودکمحیط زیستسبک زندگیسیاستفرهنگجامعهاندیشه 

به همت موسسه همکاری های میان رشته ای، نشستی با عنوان «نسبت همکاری های میان رشته ای با مسائل
اکنون» با سخ몭انی هاشم آقاجری استاد گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس، محمد رضایی پژوهشگر در
مرکز مطالعات اسالم جهانی، دانشگاه گوته فرانکفورت و حسین مصباحیان استاد گروه فلسفه دانشگاه

تهران در تاریخ شنبه، اول آبان ۱۴۰۰ برگزار شد. آنچه می خوانید گزارش کوتاهی از این نشست است.

اکنون در رهگذر بینارشته ای بودگی 

هاشم آقاجری- استاد تاریخ

از اواخر قرن نوزدهم به بعد تا اواخر قرن بیستم ما شاهد فرآیند تخصصی شدن و واگرایی میان رشته های

گوناگون هستیم که در واقع هر رشته ای به طور خاص با موضوع معین، هدف مشخص و روش خاص خود

به تحقیقحوزه های مورد نظرش می پردازد. حضور تکنولوژی های جدید، تاثیرگذاری آنها بر همه چیز،

کمرنگ شدن یا برداشته شدن مرزها در جامعه برشی، دامن زدن به هویت ها و ماهیت های چندرگه و

تداخل ابعاد گوناگون واقعیت در یکدیگر کار را به جایی می رساند که دیگر 몭ی شود به تنهایی مسائل روز

را در چارچوب بسته یک رشته خاص مورد مطالعه قرار داد. بنابراین، این مسائل گوناگون رضورت همکاری

و اقتباس های متقابل میان رشته های مختلف را به وجود می آورد. در اینجا من می خواهم تفکیکی بین

multidisciplinary و interdisciplinary قائل شوم. از نظر من multidisciplinary عبارت است از

رهیافت و کوشش برای شناخت یک مساله در یک حوزه یا استفاده از دستاوردهای مفهومی، نظری و

متدولوژی رشته های دیگر؛ یعنی در multidisciplinary، مساله و موضوع درون رشته ای است چنانکه در

تاریخ تام آنالی می بینیم اما زمانی که از interdisciplinary سخن می رانیم باید بر پیشوند inter تاکید

کنیم. پیشوند inter در زبان انگلیسی دارای دو معناست: از یک جهت ناظر بر پیوند دادن بین دو یا

چند چیز است و از طرف دیگر داللت بر نوعی فضای بینابینی و فاصله دارد؛ لذا با این مالحظه،

بینارشته ای بودگی، این است که مساله ای در دستور کار است که این مساله به خودی خود در یک

دیسیپلین خاص مطرح نیست بلکه مساله ای در فضاهای خالی بین املرزی دیسیپلین های مختلف است.

اگر قرار است ما رهیافت بینا رشته ای داشته باشیم مقدمه الزم برای چنین چیزی، ادامه حیات رشته هایی

است که همچنان در علوم انسانی و علوم طبیعی وجود دارند. من فکر می کنم امروزه هیچ تاریخدانی

몭ی تواند تاریخ ایران و تاریخ جهان را بدون همکاری با اقتصاد سیاسی، جامعه شناسی، قوم نگاری و

رشته های دیگری که در طول این ۱۵۰ سال اخیر رشد بسیار زیادی کرده اند، به فهم درآورد. آنالی ها با طرح

total history به درستی دریافته بودند که فهم تاریخ نیازمند یک رهیافت چندرشته ای است. به نظر من

فضل تقدم در این زمینه به ۷۰۰-۶۰۰ قبل از آنالی ها باز می گردد یعنی ابن خلدون که به درستی فهمیده

بود درک تاریخ بدون تولید یک علم جدید بی سابقه ای که پیش از او وجود نداشت، امکان پذیر نیست.

ابن خلدون آگاهانه می گفت من موسس این علم جدید یعنی علم عمران هستم. امروز که واقعیت تاریخ

اکنون آنچنان درهم تنیده شده که نگاه به این واقعیت ها بدون توجه به فضاهای میان رشته ای ناممکن

است، اگر قرار است تاریخ – تا آنجایی که به تاریخ مربوط می شود – در تغییر واقعیت مساهمتی کند،

ناگزیر است که درهای خود را بر همکاری های بینارشته ای بگشاید تا بتواند تاریخ را از علمی که در

تعریف های سنتی ارایه می شود رها سازد و مفهومی از آن ارایه دهد که اساسا در آن مفهوم، گذشته و

اکنون و آینده جز یک اعتبار تقویمی، هیچ منطق اونتولوژیک و اپیستمولوژیک قابل دفاعی برای مطالعه

تاریخ ندارد.

ساختار معیوب تولید دانش 

محمد رضایی- پژوهشگر

هدف بحث من باز کردن باب تازه ای درباره عنوان کلی و عام بینارشته ای بودن است تا شاید بتوان از

زاویه ای به آن نگاه کرد که تا حدی از گسرته مفاهیم بینارشته ای و میان رشته ای خارج شود و به نوعی

زمینه نقد ساختار تولید دانش را هم فراهم کند. مفروض بحث من این است که فهم  اکنونیت ما بسته به

شیوه تولید دانش مان از وضع و حال کنونی ما دارد. عیبی که در ساختار تولید دانش ما وجود دارد این

است که این ساختار تولید دانش را کسانی 몭ایندگی می کنند که سنت غرب ستیز دارند و اساسا در

سنت غرب ستیزی آنها این پرسش مغفول است که چگونه تولید دانش در نظام جمهوری اسالمی، موضوع

استث몭ر جهان رسمایه داری غرب قرار می گیرد و اینکه ما چگونه به ساختارهای تولید دانش و کارگران

تولیدکننده دانشی تبدیل شده ایم که عمال آب به آسیاب نظام رسمایه داری غربی می ریزیم اما در شعار

علیه آنها موضع گیری می کنیم. یک دلیل عمده آن، معیارهای موفقیت علمی است که براساس

رتبه بندی های جهانی است که البته همه اینها ساخته و پرداخته نظام تولید دانِش تحت سلطه

رسمایه داری است. به بیان ساده، ما هزینه می کنیم تا تحقیقات انجام دهیم و آنها را در نرشیات

بین املللی منترش کنیم ولی دانشگاه های ما مجبورند برای استفاده از ه몭ن نتایج تحقیقات، عضو

بانک های اطالعاتی یا کنرسسیوم های بین املللی شوند تا بتوانند رشایط استفاده از آن داده ها را برای

استفاده دانشجویان و پژوهشگران فراهم کنند. اگر قرار است به پیرشفت در کشور فکر کنیم باید

دریابیم که چگونه به نحو دیگری به این موضوع بنگریم و به چیزی غیر از رتبه ایران در تولید مقاالت

علمی فکر کنیم. از این زاویه مفهوم ترارشته ای به ما کمک می کند. از این منظر در نسبت مفهوم علم و

جامعه یک مفهوم محوری در اینجا وجود دارد به نام زمینه مند سازی. زمانی که ما از زمینه مندسازی

سخن می گوییم، به تولید دانش با لحاظ کردن نیازهای همه ذی نفعان اجت몭عی اشاره می کنیم. در واقع

در حوزه ترارشته ها، زمینه مندسازی را معادل مردم درنظر می گیرند. در مفهوم زمینه مندسازی این نکته

نهفته است که ما چگونه می توانیم با لحاظ کردن منظرها و رویکردهای مختلف گروه های اجت몭عی

ذی نفع به مسائل محوری کشور بپردازیم. یک زمان است که دانشگاهی بین املللی به رتبه بندی ها توجه

دارد زیرا دانشجوی بین املللی جذب می کند اما در کشوری که اقتصاد دانشگاه برمبنای جذب

دانشجوی بین املللی نیست یا سیاست مهاجرت کشور برمبنایی نیست که با جذب دانشجویان

بین املللی، نیروهای آینده و خألهای جمعیتی کشور پر شود، چنین رتبه بندی ای نباید اعتبار داشته باشد.

در این صورت برای دانشگاه ها یک ماموریت بیشرت باقی 몭ی ماند و آن رفع نیازهای کشور است. بنابراین

اگر قرار باشد دانشی داشته باشیم و تحقیقاتی را در کشور سامان دهیم که در متنی از کاربست معنادار

شوند، طبیعی است که پای ذی نفعان این تحقیق هم به میان می آید و طبیعی است که نظام ارتباطی

مناسبی هم برای پیوند میان ذی نفعان اجت몭عی برقرار می شود. همین دو عامل، تغییرات شگرفی در

ساختار دانشگاه های موجود و مراکز تحقیقاتی ما ایجاد می کنند.

جای رشته در همکاری های میان رشته ای کجاست؟ 

حسین مصباحیان- استاد فلسفه

من به عنوان کسی که در یک رشته تخصصی مطالعه می کنم پرسشم از خودم این است که باید چه کاری

انجام دهم؛ یعنی نقطه عزیمت پرسش من این است و این پرسش را فقط در حوزه رشته 몭ی پرسم بلکه در

حوزه فردی، ملی و فرهنگی هم می پرسم؛ چراکه می خواهم دریابم میان این گفت وگو ها و منازعات جای

من کجاست. به این معنا من از نزاع بین رشته ها دفاع می کنم؛ نزاع به معنای کانتی کلمه. این نزاع در

همه سطوح وجود دارد: از سطح معرفتی تا سطح عملی. من از جنگ میان رشته ها دفاع می کنم؛ به این

معنا که رشته فلسفه به اندازه ای رشته است که رشته دیگری نیست و رشته تاریخ به اندازه ای رشته تاریخ

است که رشته دیگری نیست. «میان» در این بین چیست. «میان» این است که من و آقای دکرت آقاجری،

آقای دکرت رضایی و دوستان دیگر به مساله ای که مساله اکنون ما و جامعه است، پاسخ دهیم. ما اگر در

رشته های مختلف باهم گفت وگو کنیم، در صورتی که هر رشته ای در حدود و ثغور معرفتی خود در حد

امکان و طاقت برشی 몭اند از این گفت وگوها شکاف هایی پدیدار می شود که در مطالعات تک رشته ای

امکان دیدن آنها نیست. در همین گفت وگوی امروز خألهایی برای من پدیدار شده است که من امکان

پیگیری آنها را در درون دیسیپلین تخصصی خودم دارم. اگر ش몭 این بحث را به سطح فرهنگی انتقال

دهید باید بپرسید که گفت وگوی میان فرهنگ ها یعنی چه؟ اگر من حرفی برای گف몭 نداشته باشم چه

گفت وگویی در خواهد گرفت: گفت وگوی یک شخص شنونده و مرصف کننده با یک شخص تولیدکننده.

این بحث رصفا بحث من نیست بلکه همه متفکرانی که به این رسزمین آمده اند این نکته را بیان کرده اند،

از هابرماس و نگری تا رورتی که گفته بودند ما آمده ایم که بر رس موضوعی با ش몭 گفت وگو کنیم تا

بدانیم ش몭 از آن چه می فهمید. برای اینکه ما بتوانیم از این دوگانه رشقی-غربی عبور کنیم، باید ببینیم

رشایط امکان تاسیس فراتر رف몭 از این دوگانه ها چیست؛ یعنی ما چگونه می توانیم رس몭 و عمال فرارشته ای

یا فرافرهنگی باشیم. مگر می شود بدون اینکه حرفی برای گف몭 داشت، وارد گفت وگو شد. من به

اندازه ای من هستم که بر زمین استوار شخصیت فکری خود ایستاده ام و با آقای دکرت آقاجری و آقای دکرت

رضایی گفت وگو می کنم. در این صورت الزم نیست من کاری انجام دهم و خود را در چارچوب دیگری

قرار دهم بلکه فقط کافی است در رشته خود بیندیشم و سخنم را بیان کنم. اگر من بخواهم بین نظریه

گفت وگوی فرهنگ ها و نظریه جنگ 몭دن ها یکی را انتخاب کنم، یقینا نظریه جنگ بین 몭دن ها را

انتخاب می کنم زیرا 몭دن ها زمانی وارد جنگ می شوند که حرفی برای گف몭 داشته باشند. ما چه حرفی

برای گف몭 داریم که با دیگران گفت وگو کنیم. من سوال خود را از آقای دکرت آقاجری و آقای دکرت رضایی

تکرار می کنم: من اکنون به عنوان یک اهل فلسفه باید چه کار کنم که در این همکاری های میان رشته ای 

جایی برای خود داشته باشم؟

محمد رضایی: 

ما قرار نیست انقالبی در دانشگاه ها به پا کنیم، دپار몭ان ها را منحل کنیم یا ابتدا نظامی دموکراتیک در

جامعه برقرار کنیم بعد به رساغ دانشگاه برویم. چه کسی می تواند بگوید، آغازگاه تغییر کجاست. اگر

몭ی توانیم آغازگاه تغییر را پیدا کنیم چه باید کرد؟ موضوع بسیار ساده است. فارغ از اینکه نهادهای

حراستی دانشگاه را اداره می کنند یا نه، باید بدانیم کسانی که در درون دانشگاه محقق هستند، آیا

دغدغه نیازهای جامعه را دارند یا خیر. به طور مثال آیا اگر یک استاد دانشکده کشاورزی رو به سوی

ژورنال ها داشته باشد می تواند مساله کشاورزی پدر کشاورز من را رفع کند.

خانم عباسی: 

سوال من از آقای دکرت مصباحیان است. آقای دکرت! من دانش آموخته رشته تاریخ هستم و تجربه زیسته

دانشگاهی ام در این رشته شکل گرفته است و اکنون یک کار آماری را براساس نرشیات رشته تاریخ در

دانشگاه های مختلف انجام می دهم تا جایگاه مطالعات بین رشته ای را در تاریخ بررسی کنم. شاید بتوان

گفت اگر نقطه ضعفی وجود دارد، رشته تاریخ آن را پذیرفته است و تالشی در بین دانش آموختگان و

دانشجویان این رشته صورت می گیرد تا این نقطه ضعف را برطرف کنند. من می خواهم بدانم آیا دیگر

رشته های علوم انسانی در ایران به این تالش دست زده اند که از رشته تاریخ یا هر رشته دیگر استفاده

کنند. من احساس می کنم این تالش دانشجویان رشته تاریخ نه به دلیل عدم اعت몭د به نفس آنهاست بلکه

برای رسیدن به یک دریچه نو است. سوال من این است که ش몭 چه تعریفی از تاریخ دارید که رصفا وظیفه

یک مورخ را گزارشی از گذشته می دانید؟

حسین مصباحیان: 

من این سوال را از مورخان دارم و بارها هم طرح کرده ام که اگر موضوع تاریخ آنچه من عرض کردم

نیست، پس موضوع چیست؛ یعنی معرفتی که موضوع خود را تدقیق نکند، در معرض نقدهای مختلف

قرار می گیرد. به لحاظ سنتی زمانی که تاریخ تاریخ نگاری را نگاه کنیم، می بینیم که هیچ چیزی جز

گزارش گذشته تاریخ یا نوش몭 تاریخ گذشته نیست. در یک دوره تاریخ سیاسی بود، سپس تاریخ

اجت몭عی، تاریخ اقتصادی، تاریخ فرودستان و… عرض من این است که اگر موضوع تاریخ این است،

می تواند از همه علوم دیگر کمک بگیرد ولی 몭ی تواند موضوع خود را برگزار نکند؛ یعنی مفاهیمی را به

کار گیرد، در آغاز پژوهش خود قرار دهد و استفاده ای از آن نکند. این اتفاق در مورد همه رشته ها رخ

نسبت همکاری های میان رشته ای با مسائل اکنون
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روایت دکرت احمد بهشتی

تاریخچه روشنفکری
مدرنیته ایرانی در گفتگو با

افشین متین عسگری

مسجد جامعی: اسالم در
غرب واقعیتی امنیتی است

گفت و گو با گردآورنده کتاب
«فیلسوف فروتن»

نیچه و شوپنهاور؛ ابرانسان
در مقابل رواقی گری

گفت وگو با استاد حیدر
حب الله درباره روایات طبی

الهیات سیاسی و مسئله رش
در گفت وگو با یارس

میردامادی

گفتگو با نویسنده
«همبستگی اجت몭عی و
دشمنان آن»/ چیستی و

چرایی همبستگی اجت몭عی

گفت وگو با نویسنده کتاب
«سلفی گرایی؛ عوامل و

پیامدهای سیاسی»/ دالیل
ظهور و آینده…

گفت وگوی علی میرسپاسی
با داریوش آشوری درباره

زندگی و آرای احمد فردید/
فیلسوف…

راه دراز مسل몭ن شدن؛
روزبه چگونه سل몭ن شد؟

گفت وگو

رضوان در آیت الله جوادی آملی و ماجرای اختفای الهی؛ مواجهه 

با دو دیدگاه شلنربگ و پل موزر در اندیشه آیت الله جوادی آملی

سعید در چرا امام حسین (ع) گفت «اگر دین ندارید، آزاده 

باشید»؟/ رابطه مفهومی دین و آزادگی در بیان عاشورایی «کونوا احرارا»

حسین در طعم صلوات با چاشنی جعلیات 

علی در آنان که فریب نخورده اند بیشرت بر خطا هستند 

امید در به مناسبت برپایی بزرگرتین گرده몭یی جهان اسالم در 

رائیوند پاکستان| سید علی بطحائی

آشنایی با متفّکران جهان عرب(۶): عبداإلله بلقزیز|
جواد رشیفی

گذری بر زندگی  و اندیشه های آیت الله ملکی میانجی

تاریخ گذاری روایات

آیت الله آقا سّید رضی شیرازی؛ انسان قرآنی، حکیم
الهی| مصطفی دلشاد تهرانی

ترشیح پنج گفت몭ن دینی

به مناسبت انتشار سومین جلد «فهِم قرآِن حکیم»
نوشته محمد عابدالجابری| عظیم محمودآبادی

몭رشته فلسفه اخالق و اخالقی زیس

بررسی کتاب تاریخ اسالم جدید کمربیج| محسن
الویری

قدرت و کارآمدی دروغ  های بزرگ| سید علیرضا
واسعی

خوارِج متخّیل: فرقه های اسالمی و مسأله تکفیر|
عدنان فّالحی

آشنایی با متفکّران جهان عرب(۵): خلیل عبدالکریم|
جواد رشیفی

پرستش و عبادت رفیق محتشم| محّمد قطبی

بررسی مفهوم «عصمت» با نظریه نیم -سازگاری|
سعید دهقانی

فردگرایی در جوامع لیربال و اضمحالل فرهنگی

سیدابوالحسن نواب: استفاده نهادهای فرهنگی از
بودجه عمومی در دنیا متداول است/ حوزه با دریافت

بودجه به دولت وابسته 몭ی شود

به بهانه درگذشت شیخ ابوبکر میگا رهرب مسل몭نان
غرب آفریقا| سید علی بطحائی

توافق با کشاورزان اصفهان؛ آیا آب رفته به جوی
بازمی  گردد؟| ابراهیم احمدیان

بدن فرهیخته، بدن نظری؛ داوری اخالقی و انضباط
اجت몭عی فرهنگی| سّید یاسین حسینی

ریچارد داوکینز و پندار خدا| ه몭یون هّمتی

몭رکز طالبان بر به رسمیت شناخته شدن امارت
اسالمی در جهان

نگاهی انتقادی به قرآن شناسی
تجدیدنظرطلبان غربی|

عظیم…

وسوسه جانشینی خدا|
محمدعلی عسگری

سایمون بلکربن، فیلسوفی که
می خواهد همه فلسفه بدانند|

محمد…

ریچارد داوکینز و پندار خدا|
ه몭یون هّمتی

آخرین مطالب

پربیننده های این ماه

آخرین دیدگاه ها

뀘뀀뀟뀄 آرشیوارتباط با مادرباره دین آنالینسه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰
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داده است. اتفاقا سخت ترین و مزاحم ترین پرسش هر رشته ای، پرسش از چیستی آن رشته است. این

موضوع در فلسفه توسط فیلسوفانی مطرح می شود که به آخر کار خود رسیده اند؛ یعنی در ابتدا

فلسفه ورزی کرده اند و مجددا به این پرسش روی آورده اند. به نظر من مورخان باید چیستی موضوع و

روش تاریخ را تدقیق کنند.

منبع: روزنامه اعت몭د



رسویس رصد و مطبوعات

فلسفه چیست و فیلسوف کدام

است؟

ه몭یش «آیندۀ فلسفه در ایران»

برگزار می  شود

سلسله نشست های میان رشته ای

«قرآن و علوم انسانی» برگزار

می شود

مناسبات مع몭ری و علوم در ایراننگرش ایرانی ها به طالبانتاریخ فرودستان| تورج اتابکی

دوران اسالمی بررسی می شود

* 몭اسم ش* 몭ایمیل ش

آدرس ایمیل ش몭 منترش نخواهد شد.

몭نظر ش

몭وبسایت ش

اطالعات من را ذخیره کن تا در آینده نیازی به ورود اطالعات نداشته باشم

ارسال

آرشیوح몭یت مالیارتباط با دین آنالیندرباره دین آنالینصفحه نخست

몭امی حقوق محفوظ و بازنرش مطالب تنها با ذکر منبع مجاز است.
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