The Strategy of Subspacial-oriented Specialism

in Humanities Research*

Ali Akbar Rashad**
Mahdi Abbaszadeh***

Abstract

The Strategy of Subspacial-oriented Specialism in Humanities Research

٥

Introduction: Nowadays, the scattering and non-spaciality of
researchers in the field of limited and certain subject matter in the
humanities researchs is one of the fundamental shortcomings and
distortions of this field of knowledge. This problem causes the loss
and low return of human and material capital and also causes the loss
of opportunity. Accordingly, the issue of the present article is to
define and explain the strategy of specialism and subspacialism of
research in the field of humanities and its implementation process.
This article can be considered as a compact theory and research
system that is based on a special idea called "The Subspacial-oriented
Specialism" in the philosophy of research.
Method of Study: The method of the present research in terms of
quiddity is theoretical-experimental and in terms of data collection is
library. Also, important scientific records and documents (including
theoretical foundations and their results) and some actions taken and
necessary experiences (including expertism,
design and
implementation) of various research programs, as needed, have been
referred to and used.
*This article is taken from "The Project of Specialism in Research and
Technology in Humanities and Art", which was carried out with the support
of the Research and Technology Assistance of Ministry of Science,
Researchs and Technology. The background of this model of knowledge
production management is the extensive experience that has been gained
over the years under the title of “The Processed Subspacial-oriented
Specialism” in Research Institute for Islamic Culture and Thought (IICT).
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Findings: The strategy of specialism of research in humanities is a
solution to solve the problem of dispersal and non-speciality of
researchs in the field of humanities in our country. In this article, first,
the analysis of the background of the present research in Iran and the
world by referring to the relevant scientific literature, and then
expression of its specific achievements, have been carried out. Also,
while defining the concepts related to the present research and
expressing its theoretical framework in terms of purpose and method,
it is explained why the strategy of subspacial-oriented specialism in
humanities researchs, as explained in the present article, is important
and necessary. In the following, the contents of the article have been
studied and analyzed from different angles.
Conclusion: In addition to the theoretical results of the present
article, the practical result of the article is to propose a native model of
the program of subspacial-oriented specialism in research with
necessary actions, as follows: 1. Development of the method of
specialism of research in the humanities as a system of knowledge
production in this field; 2. Justifying and learning of the above method
for research policy makers in research and educational institutions and
research influencers; 3. Forming subspacialist research teams and
appointing a mentor for nurturing researchers to conduct the pilot; 4.
Configuration (formulation) of the subspacialist fields in each of the
humanities disciplines; 5. Investing a central researcher for the
subspacialist fields; and 6. Creating a specialized network by defining
research team programs to motivate and direct the research.
Keywords: Philosophy of Research, Research in Humanities,
Specialism, Subspacialism, Scientific Holism.
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امروزه پراكندهكاري و عدم تمحض پژوهشگران بر قلمرو موضوعي محدَّد و محدود در پژوهشهاي

٧

علوم انساني ،از جمله كاستيها و كژيهاي بنيادين اين حوزة معرفتي است .بر اين اساس مسئله مقاله
حاضر عبارت از تعريف و تبيين راهبرد تخصصيسازي پژوهش )تخصصگرايي تمحضمحور( در
و جهان با مراجعه به ادبيات علمي مربوط صورت بسته و بيان دستاوردهاي مشخص آن ،مرحله بعدي

را تشكيﻞ داده است .همچنين ضمن تعريف مفاهيﻢ مرتبط با پژوهش حاضر و بيان چهارچوب نﻈري

آن از جهت غايت و روش ،توضيﺢ داده شده است كه چرا راهبرد تمحضگرايي در پژوهشهاي علوم

انساني به گونهاي كه مقالة حاضر به تبيين آن پرداخته ،داراي اهميت و ضرورت است .در ادامه به
بررسي و تحليﻞ مفاد مقاله از جهات مختلف پرداخته ،نهايتاً الگويي بومي از برنامه تمحضمحوري و

تخصصگرايي پژوهش به دست داده شده است .روش پژوهش حاضر از جهت ماهوي ،نﻈري -تﺠربي
و از جهت گردآوري دادهها ،كتابخانهاي است .اين تحقيﻖ را ميتوان فشردة نﻈريه و نﻈام پژوهشياي

قلمداد كرد كه مبتني بر انگارهاي خاص به نام »تخصصگرايي تمحضمحور« در فلسفة پژوهش است.

واژگان كليﺪي :فلسفه پژوهش ،پژوهش علوم انساني ،تخصصگرايي تمحضمحور ،جامعنگري علمي.
* اين مقاله برگرفته از »طرح تخصصگرايي پژوهش و فناوري در علوم انساني و هنر« است كه با
حمايت معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري به انﺠام رسيده است .پيرنگ اين

الگوي مديريتِ توليد معرفت ،تﺠربه انباشتهاي است كه تحت عنوان »تخصصگرايي فرايندمند
تمحضمحور« ،طي سنوات ممتد در پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي فراچنگ آمده است.
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عرصه علوم انساني و فرايند اجراي آن است .در اين مقاله ابتدا واكاوي پيشينه پژوهش حاضر در ايران

مقدمﻪ
از جمله اشكالات و مشكلات بنيادين پژوهش در كشور ما پراكندهكاري پژوهشگران
حوزههاي علوم انساني* ) (Humanities/ Human sciencesو غيرتخصصيبودن
پژوهشهاي اين حوزه معرفتي است .البته اين نكته بدان معنا نيست كه همه
پژوهشهاي اين عرصه چنيناند؛ بلكه اين مشكﻞ و معﻀﻞ در بخشي از اين پژوهشها
٨

به چشﻢ ميخورد و اين بخش نيز هرچند بخش اندكي از اين ساحت پژوهشي به شمار
نيايد ،يا اگر هﻢ بخش اندكي باشد ،در هر حال ،مايه هدررفت و كﻢبازدهشدن
سرمايههاي انساني و بعﻀ ًا سرمايههاي مادي و موجب ازدستدادن فرصت است كه به
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هيچ روي قابﻞ جبران نيست.
بر اين اساس مسئله نوشته حاضر عبارت است از تبيين و تحليﻞ چيستي و
چگونگي فرايندهاي پژوهش و توليد معرفت به منﻈور تخصصيسازي )تخصصگرايي
تمحضمحور( پژوهشهاي پژوهشگران عرصههاي علوم انساني .در حد فحص و
اطلاع ما به نﻈر ميرسد تا كنون پژوهشي از اين دست در كشور به انﺠام نرسيده باشد
و بدين جهت مسئله اين مقاله ميتواند حاوي انگارهاي نوآورانه در زمينه مديريت
پژوهش و توليد معرفت باشد.
به رغﻢ اين نكته در ابتداي مقال بهاجمال به پيشينه پژوهش در مسئله
تخصصگرايي و جهات مختلف آن در ايران و جهان كه با مراجعه به ادبيات علمي
مربوط صورت خواهد گرفت و سپس دستاوردهاي محسوس و مشخصي كه بر اين
پژوهش مترتب است ،خواهيﻢ پرداخت.
در ادامه ،مفاهيﻢ مرتبط با پژوهش حاضر ،مشتمﻞ بر حوزه تمحض علمي،
تخصصگرايي ،تخصصگرايي گرايشي ،تخصصگرايي تكرشتهاي ،تخصصگرايي
ميانرشتهاي ،تخصصگرايي فرارشتهاي ،جامعنگري علمي و كار گروهي تعريف
* منﻈور از علوم انساني در نوشتار حاضر ،همه دانشهايي است كه به انسان و مسائﻞ آن در سطﺢ
فردي و جمعي ميپردازند و لذا علوم اجتماعي را نيز شامﻞ ميشود.

گرديده و توضيﺢ داده خواهد و سپس در قالب چهارچوب نﻈري كه ميتواند بنيانهاي
نﻈري نﻈريه مربوط به تخصصگرايي تمحضمحور پژوهش در علوم انساني را به
دست دهد ،تبيين خواهد شد كه چرا تخصصگرايي تمحضمحور در پژوهشهاي
علوم انساني به گونهاي كه مقاله حاضر به تبيين آن پرداخته ،داراي اهميت و ضرورت
است .در پايان به بررسي و تحليﻞ مطالب و مفاد مقاله ،از جهات مختلف ،از قبيﻞ
پژوهش ،نﻈام آموزشي و پژوهشي ،رشته ،علﻢ ،روش ،غايت ،اهداف ،فوايد و نتايج
پرداخته شده است.

٩

در مقاله حاضر تلاش شده است پيشينه و مستندات مهﻢ علمي )اعﻢ از بنيادهاي
كارشناسي ،طراحي و اجراي( برنامههاي پژوهشي مختلف ،تا حد نياز ،مورد رجوع و
استفاده قرار گيرند.
نگارندگان اميدوارند دستاوردهاي پژوهش حاضر بتواند راهگشاي تحقيقات بعدي
در كشور در باب اين مسئله باشد و تأثيرات آن بتواند در جامعه علمي ما هرچه بيشتر
نمايان گردد.

الف( پيشينﻪ پژوهش در ايران و جهان
ايده تخصصيكردن ،تكرشتهايكردن و نيز ايده ميانرشتهايكردن علﻢ يا دانش
) (Scienceسابقهاي ديرين دارد؛ از آن هنگام كه امثال افلاطون ،ارسطو ،فارابي،

ابنسينا و در اين اواخر امثال بيكن ،كانت ،هگﻞ ،ميﻞ و ديگران در انديشه تفكيك علوم
بودند؛ از سويي در فكر تخصصيكردن دانشها و از سوي ديگر بر اساس دغدغهاي كه
نسبت به تأسيس علﻢ منسﺠﻢ و دانش جامع و فراگير داشتند ،در فكر تلفيﻖ دانشها
بودند ).(see. Klein, 1990
با اين حال رنسانس و انقلاب صنعتي قرن هﺠدهﻢ و رشد دانشهاي تﺠربي و
تﺠربهگرايي ،ريشه اصلي تخصصگرايي در علوم امروزين است .تخصصگرايي
موجب اشاعه و بسط رشتههاي تخصصي متنوع شد و اين باور به وجود آمد كه هر
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نﻈري و نتايج برآمده از آنها( و برخي اقدامات انﺠامشده و تﺠربيات لازم )اعﻢ از

رشته با تقسيﻢ ،تفكيك و تﺠزيه بهتر ميتواند به پيشبرد قلمرو خود راه يابد.
در اين ميان برخي پژوهشگران ژرفانديش متوجه شدند كه ،دستكﻢ ،برخي
مسائﻞ حوزههاي گوناگون دانش بشري ،با صرف يك رشته تخصصي قابﻞ حﻞ و فصﻞ
نيستند .تاريخ تكامﻞ رشتههاي تخصصي حكايت از آن دارد كه خود متخصصان
حوزههاي تخصصي ،با توجه به تقاضاي موضوعات مورد مطالعه ،بهتدريج به دنبال
١٠

پيوندهاي ميانرشتهاي بودهاند ) .(see. Petrie, 1976, pp.9-15هرچند روند مسلط بر
غالب قرن بيستﻢ ،رشد تخصصگرايي و تكرشتهاي بود ،عواملي همچون كاربست ايده
وحدت علوم براي فعاليتهاي جنگي در دهه  ١٩٤٠-١٩٣٠در كشورهاي غربي ،به
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ميانرشتهگرايي تسريع بخشيد ).(see. Klein, 2002, pp.201-220
پس از دوران جنگهاي اول و دوم جهاني ،در دهه  ،١٩٥٠علاوه بر اينكه مخالفان
شيوه تلفيﻖ علوم ،برنامههاي تلفيﻖ علوم را براي يادگيري دانشﺠويان تهديدكننده
دانستند ،به تبع گسترش بسياري از رشتههاي تخصصي ،دوباره بر تخصصگرايي تأكيد
شد و اين روند چند سالي ادامه داشت.
در دهه  ١٩٦٠دانشگاههاي امريكايي و اروپايي با چالش كلينگري در علوم كه
محصول نياز دانشها به يكديگر بود ،روبهرو شدند .بهتدريج مفهوم ميانرشتهاي وارد
آموزشهاي دانشگاهي شد و قسمي نوآوري و تحول در عرصه آموزش به شمار آمد
) .(see. Weingart and Stehr, 2000, p.12با وجود اين ،واقعيت اين است كه
هنوز هﻢ سرعت تكوين ميانرشتهايها بهسرعت تكوين تكرشتهايها نرسيده است؛
هرچند حركت تكوين ميانرشتهايها آغاز شده و به عنوان يك ضرورت در دانشگاهها
و پژوهشگاههاي جهان پيگيري ميشود.
ايران آنگاه كه نﻈامهاي دانشگاهي را از مغربزمين الگو گرفت ،تخصصگرايي را
نيز برگرفت .با وجود اين در سالهاي اخير در ايران نيز درباره تخصصگرايي،
تكرشتگي و ميانرشتگي تأملاتي صورت گرفته است؛ براي نمونه فصلنامهاي تحت

عنوان »مطالعات ميانرشتهاي در علوم انساني«* به نشر مقالات مربوط به اين حوزه
همت گمارده است .در اين گونه مقالات كمتر به تخصصگرايي پرداخته شده است و
با فرض پذيرش ضعفهاي تخصصگرايي ،يعني تخصصگرايي تكرشتهاي ،پس از
اشاراتي اندك به تخصصگرايي ،از ضرورتهاي علوم ميانرشتهاي بهتفصيﻞ سخن
رفته است .آنﺠا هﻢ كه گاه از جامعنگري سخن رفته است ،جامعنگري صرف ًا در
چهارچوب علوم ميانرشتهاي مورد بحث واقع شده است.
در ميان اين گونه مقالات به نﻈر ميرسد برخي مقالات ارجحيت بيشتري دارند .در

١١

اين مقالات به اين مسئله پرداخته شده كه تخصصگرايي و تكرشتهگرايي چگونه به
چگونه الزامات علمي و غير علمي ،ضرورت مباحث ميانرشتهاي را پيش كشيده و در
دو قرن اخير مراكز آموزشي و پژوهشي را با فراز و نشيبهاي تكرشتهگرايي و
ميانرشتهگرايي درگير كردهاند و انديشمندان را معطوف به مباحث دامنهداري راجع به
ميانرشتگي ساختهاند.
بحث از تاريخچه ،چيستي و فلسفه پيدايي علوم ميانرشتهاي )ر.ك :برزگر،١٣٨٧ ،

ص ،(٥٦-٣٧تكرشتگي و ميانرشتگي و تركيبهاي گوناگون ميانرشتگي )همچون
دورشتگي ،چندرشتگي و ،(...مدلها ،رويكردها و راهبردهاي ميانرشتگي ،مزاياي
ميانرشتگي و مسائﻞ و آسيبهاي ميانرشتگي )ر.ك :اعتماديزاده ،١٣٨٨ ،ص،(٥٣-١٩
طبقهبنديهاي مختلف از ميانرشتگي ،سياستهاي آموزشي ،چالشهاي فراروي
ميانرشتگي راجع به دانشﺠويان و محققان )ر.ك :خنﺠرخاني و همكاران ،١٣٨٨ ،ص-١٦٧

 (١٨٦و چالشهاي پيش روي ميانرشتگي با رويكردهاي يگانگي معرفت و جامعنگري
)ر.ك :پارياد و معروفي ،١٣٩٣ ،ص (١٨-١ازجمله مباحث مهمي هستند كه در اين گونه
مقالات مورد بحث و بررسي واقع شدهاند.
اما اين گونه مقالات از ميانرشتگي فراتر نرفتهاند و حتي آنﺠا كه يگانگي معرفت
* وابسته به مؤسسه مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري.
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وجود آمد ،چگونه رشتههاي علمي به بار نشستند ،داراي كدامين خصوصياتاند و

) (Knowledgeمورد بحث است و حوزههاي گوناگون معرفت ،دانشهاي
درهﻢتنيدهاي تلقي شدهاند كه ميان آنها مرزي مشخص ،قطعي و تعيينكننده وجود
ندارد و از اين روي ميان رشتههاي علمي نيز مرزبندي قاطعي نيست و بنابراين رشد
معرفت از طريﻖ مفاهمه و گفتوگوي نزديكتر ميانرشتهها و تخصصها دانسته شده
است .درنهايت به ميانرشتگي بسنده كرده ،نتوانستهاند نشان دهند فرارشتگي و
١٢

جامعنگري با كدامين فرايندها قابﻞ حصولاند )ر.ك :پارياد و معروفي ،١٣٩٣ ،ص.(١٨-٢
اين گونه مقالات بهويژه به اين بحث نپرداختهاند كه ميانرشتهايها داراي كدامين
ارتباط با پيشنيازها )و مباني( هستند ،داراي كدامين ارتباط با فرارشتگي و
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جامعنگرياند ،روي سوي كدامين غايتها دارند ،در جهت فرارشتگي و جامعنگري ،به
كدامين روشهاي واقعگرايانه يا حتي غير واقعگرايانه متوسﻞ ميشوند ،روي سوي
كدامين اهداف ،فوايد و دستاوردها دارند و راهبردهاي علمي مديريتي تثبيت
ميانرشتگي و در سطحي وسيعتر ،تثبيت فرارشتگي و جامعنگري در عين حفظ
تكرشتگي و ميانرشتگي چيست .كوشش ايده تخصصگرايي پژوهش در علوم انساني
بر اين است كه به اين گونه مسائﻞ پاسخي درخور ،راهبردي و كارگشا دهد.
تفاوت عمده ايده تخصصگرايي پژوهش در علوم انساني با ساير ايدههاي مشابه
يا مماس در اين است كه اين ايده به دنبال نگاه شاملي است كه بتواند از سويي به
غايت »حقيقت« يا »صدق« ) (Truthرهنمون باشد و از سوي ديگر ،در عين تحفظ بر
تخصصگرايي ،ميانرشتگي و بعﻀ ًا جامعنگري ،عﻀو هيئت علمي ،محقﻖ و پژوهشگر
را بر يك حوزه خاص يا گرايش علمي متمركز ساخته ،از پراكندهكاري و پريشاننگاري
مانع گردد .حاصﻞ آن ،پرورش انديشمنداني است كه بتوانند ،از سر تخصص ،به درستي
نيازهاي علمي ما را برآورده ساخته ،به حﻞ و فصﻞ علمي و عملي مسائﻞ و مشكلات
جامعه ما راه يابند.

ب( مفهومشناسي
مفاهيﻢ و اصطلاحات اصلي و مرتبط انگاره تخصصگرايي پژوهش در علوم انساني

عبارتاند از :حوزه تمحض علمي ،تخصصگرايي ،تخصصگرايي گرايشي،
تخصصگرايي تكرشتهاي ،تخصصگرايي ميانرشتهاي ،تخصصگرايي فرارشتهاي،
جامعنگري علمي و تيﻢگرايي يا كار گروهي .تعريف اين مفاهيﻢ و اصطلاحات ،از ديد
نگارندگان ،به شرح زير است:
 .١حوزه تمحض علمي
حوزه معرفتي خاص ) (Subspecial Knowledgeيا گرايش علمي ) Scientific
 ،(Subdisciplineحوزه معرفتي محدودي است مشتمﻞ بر مﺠموعه مسائﻞ سامانمند

١٣

كه به مثابه نقشه راه فعاليت هر يك از اعﻀاي هيئت علمي ،محققان و پژوهشگران،
ميكند و اجراي آن منتهي به توليد معرفت انباشته و تكوين نﻈريه يا نﻈريههاي علمي
معتنابه در آن حوزه گشته ،محقﻖ را به مرجع علمي شاخص در جامعه نخبگاني مربوط

بدل ميسازد *.حوزه تمحض ،محدودهاي تنگتر و تُنكتر از حوزه تخصص است.
شرط تحقﻖ »تخصصگرايي تمحضمحور« ،گزينش حوزه تمحض علمي مشخص
است و عنوان »تخصصگرايي تمحضمحور« براي رشتههاي علوم انساني ،تعبيري نﻈير
اصطلاح »فوق تخصص« در رشتههاي پزشكي است.
 .٢تخصصگرايي
تخصصگرايي ) (Specialismعبارت از تمايﻞ به مهارت يا تمركز در امري يا علمي
است .تخصصگرايي علمي ) (Scientific Specialismعبارت از تمايﻞ به مهارت
يا تمركز در يك حوزه تخصصي يا گرايش علمي در تكرشته )يك رشته علمي
خاص( ،در ميانرشته )ارتباط دو يا چند رشته علمي با هﻢ( و در فرارشته )ارتباط يك
رشته علمي با فرارشته( است.

*

اين تعريف ،برگرفته از تعريفي است كه پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي از »حوزه تمحض

علمي« به دست داده است.
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مشي و مسير ،قلمرو و غايت برنامههاي او را در يك بازه زماني نسبتاً طولاني تعيين

 .٣تخصصگرايي گرايشي
غرض اصلي از تخصصگرايي در پژوهشهاي علوم انساني ،تخصصمندي اعﻀاي
هيئت علمي ،محققان و پژوهشگران كشور در يكي از حوزههاي تخصصي يا
گرايشهاي علمي ذيﻞ هر رشته است )هر رشته علمي ،از چند حوزه تخصصي يا
گرايش علمي تشكيﻞ شده است .نسبت يك رشته علمي به حوزههاي تخصصي يا
١٤

گرايشهاي علمي خود ،همانند نسبت يك جورچين به قطعات مختلف اما مرتبط آن
است .درواقع اين قطعات تكميﻞكننده و تقويﻢبخش آن جورچين ميباشند( .در اين
صورت تخصصگرايي گرايشي ) (Subdisciplinary Specialismدر كانون توجه
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پژوهش حاضر قرار خواهد داشت.
تخصصگرايي پژوهش در علوم انساني ،در عين تأييد اهميت و لزوم مراتب
مختلف پژوهش تكرشتهاي ،ميانرشتهاي و فرارشتهاي ،بر تخصصگرايي گرايشي در
آنها تأكيد دارد .به نﻈر ميرسد رويه كنوني پژوهش در جهان و كشورهاي توسعهيافته
و يكي از عوامﻞ اصلي پيشرفت علمي ،صنعتي و فناورانه آنها ،تخصصگرايي گرايشي
در تكرشتهاي ،ميانرشتهاي و فرارشتهايهاست؛ ليكن در نگره محﻞ بحث ما تلاش
خواهد شد ،مدل يا الگويي بومي از تخصصگرايي گرايشي )متناسب با شرايط و
مقتﻀيات ايران اسلامي( به دست داده شود.
بنا بر نكات فوق ،هر حوزه تخصص يا گرايش علمي ميتواند در درون يك رشته
)تكرشتهاي( ،در ميان دو يا چند رشته )ميانرشتهاي( و در فراي رشتههاي موجود
)فرارشتهاي( قرار داشته باشد .به عبارت ديگر موضوع حوزه تخصص ،يا يك موضوع
رشتهاي )در يك رشته علمي خاص( يا يك موضوع ميانرشتهاي )در ارتباط دو يا چند
رشته علمي با هﻢ( يا يك موضوع فرارشتهاي )در فراي رشتههاي موجود يا در ارتباط
يك رشته علمي با فرارشتهها( است .بنابراين تخصصگرايي پژوهش ميتواند بلكه لازم
است با اين سه جمع شود.
براي نمونه تخصص يا گرايش »اقتصاد كلان« در ذيﻞ رشته اقتصاد جاي دارد؛ لذا

گرايشي تكرشتهاي است .تخصص يا گرايش »اقتصاد سياسي« در ذيﻞ بيش از يك
رشته از جمله اقتصاد و سياست جاي دارد؛ لذا گرايشي ميانرشتهاي است و سرانﺠام
تخصص يا گرايش »عدالتپژوهي« از آنﺠا كه ميتواند در رشتههاي مختلفي مانند
اقتصاد ،سياست ،فقه و حقوق ،علوم فرهنگي و اجتماعي ،فلسفه ،اخلاق و ديگر رشتهها
مطالعه و بررسي شود ،عمل ًا در ذيﻞ فراي همه رشتههاي موجود جاي دارد؛ لذا گرايشي
فرارشتهاي است.
 .٤تخصصگرايي تكرشتﻪاي

١٥

تخصصگرايي تكرشتهاي ) (Disciplinary Specialismعبارت است از مهارت يا
در قرن هﺠدهﻢ ميلادي به وقوع پيوسته و با گسترش رشتههاي تخصصي در نيمه دوم
قرن بيستﻢ در چهارچوب رشتههاي علمي يا ديسيپلينها ) (Disciplinesبه نحوي
متمايز ،مستقﻞ و ناهمگون بسط يافته است ).(see. Becher, 1981, pp.109-122
رشتههاي علمي يا ديسيپلينها ﺑه واسطه تخصصگرايي تكرشتهاي نزد مجموعه
افراد علمياي كه از طريق آن آموزش ديﺪه و در آن علم صاحب تخصص ميشونﺪ
) (see. Beyer and Lodahi, 1976, pp.104-129به بار نشستهاند.

 .٥تخصصگرايي ميانرشتﻪاي

بر خلاف تخصصگرايي تكرشتهاي كه در آن ،رشتههاي علمي يا ديسيپلينها از
يكديگر مﺠزا و داراي استقلالاند ،تخصصگرايي ميانرشتهاي ) Interdisciplinary

 (Specialismيا ميانرشتهگرايي به تواناييهاي رشتههاي مختلف )دو يا چند رشته در
ارتباط با يكديگر( واقف بوده ،به طور آگاهانه روششناسي و زبان گفتماني بيش از يك
رشته علمي را براي بررسي يك مشكل ،مسئله يا تجرﺑه محوري )در كانون توجه(
ﺑه كار ميگيرد ).(see. Jacobs, 1989

ميانرشتهايها را به انحاي گوناگون طبقهبندي كردهاند كه از جمله آنها طبقهبندي

به دو يا چندرشتهاي ،ميانرشتهاي متكثر ،درونرشتهاي و ميانرشتهاي همسوست
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تمركز در يك رشته علمي خاص .اين نحوه تخصصگرايي عمدت ًا بعد از انقلاب صنعتي

) .(see. Chettiparamb, 2007, p.19با وجود اين در مورد طبقهبندي ميانرشتهايها
توافﻖ و اجماعي وجود ندارد.
 .٦تخصصگرايي فرارشتﻪاي
در سرسلسله ميانرشتهايها ،تخصصگرايي فرارشتهاي ) Transdisciplinary

 (Specialismاست .تخصصگرايي فرارشتهاي يا فرارشتهگرايي با عبور از مرزهاي
١٦

رشتههاي مختلف علمي در ميانرشتهايهاي موجود ،درنهايت ،به يك فرارشته
تازهتأسيس رهنمون ميشود ) .(see. Davidson, 2004, pp.299-310در اينﺠا گذر
از رشتهها يا ميانرشتهها مانع حفظ رشتهها يا ميانرشتههاي پيشين نيست؛ بلكه گذر از
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آنها گذر از مرز دانشهاي حاضر و ورود در يك قلمرو جديد است.
 .٧جامﻊنگري علمي
ضرورتهاي نوين زندگي ،انديشمندان را ابتدا به تخصصگرايي تكرشتهاي و گرايشي
و سپس به ميانرشتهگرايي رهنمون شد؛ اما تخصصگرايي تكرشتهاي و ميانرشتهاي با
اين آسيب روبهرويند كه از وحدت عالَﻢ به مثابه يك كﻞ )داراي اجزاي مرتبط( ،غافﻞ
و لذا از شناخت يكپارچه آن به مثابه يك تماميت ،ناتواناند .تنها در تخصصگرايي
فرارشتهاي است كه ميتوان از ميانرشتهها فراتر رفت و به شناخت يكپارچه عالﻢ به
مثابه يك كﻞ ،تا حدي اميدوار بود.
اما جامعنگري علمي ) (Scientific Holismدست كﻢ در ادبيات پژوهشهاي
اسلامي گويي از سنخ ديگري است .ادبيات پژوهشهاي اسلامي ،ما را به شناختي از اين
دست ترغيب و تشويﻖ ميكند؛ شناختي كه اغلب نام آن را جامعيت،
جامعالاطرافبودن ،تﻀلع علمي و ...نهادهاند .در اينﺠا ذكر دو نكته كامل ًا ضروري است:
نخست ،جامعنگري علمي غير از جامعالمعارفبودن يا شناخت دائرةالمعارفي يا
بسيارداني ) (Encyclopedismاست .در شناخت دايرةالمعارفي ،دانشمند تقريب ًا همه
علوم زمان خود را ميدانست .در زمانهاي گذشته كه علﻢ گسترش و پيشرفت بسياري
نداشت و تخصصگرايي چندان مطرح نبود ،افرادي از اين دست وجود داشتند ،مانند

ارسطو در جهان غرب و فارابي و ابنسينا در جهان اسلام .امروزه به دليﻞ گسترش و
پيشرفت چشمگير علﻢ بر اثر تخصصگرايي علمي ،پديدآمدن دانشمنداني از اين دست

عمل ًا ناممكن مينمايد .بنابراين منﻈور از جامعنگري علمي ،داشتن تخصص علمي ،در
عين توانايي نگاه به عالَﻢ به مثابه يك كﻞ )داراي اجزاي مختلف اما مرتبط( است.
دوم ،در اين جامعنگري علمي ،دانشمند ميتواند هﻢ تخصص داشته باشد ،هﻢ در
عين حال علوم مختلف را در ارتباط متقابﻞ با كﻞ و با ديگر اجزا ببيند؛ لذا در مورد
افراد داراي شرايط لازم ،تخصصگرايي علمي با جامعنگري علمي قابﻞ جمع است .بر

١٧

اين اساس ،نگره محﻞ بحث ما ميكوشد در عين توجه به تخصصگرايي گرايشي به
محققان و پژوهشگران واجد شرايط ،به سوي جامعنگري علمي سوق يابند.
 .٨تيمگرايي يا كار گروهي
منﻈور از تيﻢگرايي يا كار گروهي ) (Team Workدر عرصه پژوهش ،اجمال ًا استفاده از
ظرفيتها و كاراييهاي علمي چند فرد متخصص در يك پژوهش واحد است .چندان
نيازي به توضيﺢ نيست كه تخصصگرايي علمي هيچ گونه تعارضي با تيﻢگرايي يا كار
گروهي ندارد ،بلكه گاه لازمه آن است؛ بدين معنا كه ابتدا بايد چند فرد متخصص كه
هر كدام در يك حوزه خاص يا گرايش علمي تمركز يا مهارت دارند ،وجود داشته
باشند تا امكان همكاري يا كار گروهي آنان در يك پژوهش واحد جامع )ميانرشتهاي يا
به ويژه فرارشتهاي( فراهﻢ آيد.

ج( چهارچوب نظري

به لحاظ نﻈري ،تخصصگرايي در پژوهش ،حاصﻞ دو دغدغه علمي عمده است.١ :
غايت از علﻢ؛  .٢روش رسيدن به آن غايت.
 .١غايت علم
امروزه در باب اينكه غايت ) (Endيا غرض از تخصصهاي گرايشي و تحقيقات
تكرشتهاي ،ميانرشتهاي و فرارشتهاي در علوم چيست ،يعني علوم به دنبال و در
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مثابه كانون تحول نﻈام پژوهش در علوم انساني پيشنهاد كند كه اعﻀاي هيئت علمي،

جستوجوي چه چيزي هستند و بر چه چيزي توانايند ،دو ديدگاه مهﻢ قابﻞ تشخيص
است .١ :ديدگاه غير رئاليستي؛  .٢ديدگاه رئاليستي .در ديدگاه غير رئاليستي يا
غيرواقعگرايانه ) (Non-Realisticدست كﻢ سه تلقي مختلف قابﻞ تشخيص است:
نخست اينكه علﻢ و تخصصهاي علمي بر نقد و نقادي توانايند )امثال مدافعان مكاتب
انتقادي همچون ماركوزه و هابرماس(؛ دوم اينكه علﻢ و تخصصهاي علمي بر تفسير و

١٨

معنا توانايند )امثال تفسيرگرايان هرمنوتيك ،ساختارگرايان و پديدارگرايان(؛ سوم اينكه

علﻢ و تخصصهاي علمي بر نوعي تأويﻞ و روايت توانايند )امثال پساساختارگراياني

همچون دريدا ،ليوتار و فوكو(.

*
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در ديدگاه رئاليستي يا واقعگرايانه ) (Realisticدو تلقي مختلف قابﻞ تشخيص

است :نخست اينكه علﻢ و تخصصهاي علمي بر شناخت درست واقعيت )و بر توليد
درست صنايع و ايﺠاد درست اجتماعات و امور انساني( توانايند )امثال فلاسفه واقعگرا

مانند ارسطو ،فارابي و ابنسينا(؛ دوم اينكه علﻢ و تخصصهاي علمي بر شناخت

احتمالاً درست واقعيت )و بر توليد احتمال ًا درست صنايع و فناوري و ايﺠاد احتمال ًا
درست اجتماعات و امور انساني( توانايند )امثال ذاتگرايان جديد غربي همچون موزر،

سنكي و اليس(.

**

بدين سان در باب غايت علﻢ عمدت ًا چهار ديدگاه مطرح است :نقد ،معنا ،روايت و

حقيقت يا واقعيت )با دو تلقي مزبور از آن( .فيلسوفان مسلمان متقدم و ما كه
واقعگراييﻢ ،غايت از علﻢ و تخصصهاي علمي را رسيدن به حقيقت يا واقعيت
ميدانيﻢ.
در اين راستا بايد گفت حقيقت عالَﻢ موجود ،داراي سلسلهمراتب است و
تخصصهاي گرايشي ،تكرشتهاي ،ميانرشتهاي و فرارشتهاي ،هر كدام به قدر خود ،بر
* آثار اين گونه انديشمندان و مكاتب در هر سه دسته قابﻞ ملاحﻈه و دردسترساند.

** براي آشنايي اجمالي با جريان ذاتگرايي جديد ) ،(New Essentialismر.ك :دادجو،١٣٩٧ ،

ص.٨٢-٥١

شناخت مراتبي از حقايﻖ عالﻢ موجود توانايند .هيچ كدام از ديگري بينياز نيست و هر
متخصصي براي اينكه بتواند به مراتبي از حقايﻖ عالﻢ موجود دست يافته و به نسبت و
ارتباط آن با ديگر مراتب عالﻢ موجود به مثابه يك كﻞ )داراي اجزاي مختلف اما
مرتبط( وقوف پيدا كند ،نميتواند به تخصصگرايي گرايشي ،تكرشتهاي يا
ميانرشتهاي اكتفا كند .تخصصگرايي تكرشتهاي در علوم انساني ،روال امروزين در
مراكز آموزشي و پژوهشي كشور است ،آن هﻢ به نحو ناقص )در برخي رشتهها ،بيشتر
و در برخي ديگر ،كمتر( .البته نگاههاي ميانرشتهاي در كشور ،از آن هﻢ بسيار

١٩

محدودترند و نگاههاي فرارشتهاي بسيار بسيار نادر .نيز بايد بتوان ،دست كﻢ در مورد
داراي نگاه علمي جامعنگر ،در مراتب گوناگون آن ،بود.
 .٢روش رسيدن بﻪ غايت علم
روش ) (Methodبراي رسيدن به اين نگاه علمي تخصصي و احياناً جامعنگر ،علاوه بر
تخصصهاي تكرشتهاي ،ميانرشتهاي و فرارشتهاي )كه در جاي خود بسيار
ضرورياند( ،عبارت از نه تحقيقات پراكنده و نامرتبط در موضوعات مختلف و فارغ از
نيازهاي جامعه در عرصه عمﻞ و كاربرد ،بلكه تمركز و تمحض عﻀو هيئت علمي،
محقﻖ و پژوهشگر علوم انساني ،در طول فعاليت و حيات علمي خود ،بر حوزه و
قلمرو خاص يا يك گرايش علمي داراي اولويت و تعيين نسبت آن با كﻞ و با ديگر
حوزههاست .چنين كاري نه از طريﻖ تغيير رشتهها يا ميانرشتهها ،بلكه از طريﻖ
مديريت نﻈام پژوهش در علوم انساني و تخصصيسازي آنها با نﻈر به جامعنگري
امكانپذير است .در اين صورت ،محقﻖ علوم انساني ،نيازمند طرح و ساختار
پژوهشياي است كه او را از پراكندهكاري و پريشاننگاري مانع باشد و جهتگيري
علمي او را متمركز و مرتبط سازد.
بر اين اساس يكي از اهداف تخصصگرايي در پژوهشهاي علوم انساني ميتواند
طراحي سامانهاي علمي پژوهشي و لوازم آن ،در جهت رسيدن به آن دو دغدغه )غايت
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علوم انساني كه موضوع مقاله حاضر است ،در عين تخصصگرايي علمي ،ولو بهاجمال،

و روش( باشد.

د( بررسي و تحليل
 .١از جهت پژوهش
بيان شد كه تخصص و تخصصگرايي علمي چيست و اقسام آن كداماند .در
چهارچوب فوق ،تخصصگرايي علمي نه فقط تكرشتهگرايي )كه تصور غالب از آن
٢٠

دست كﻢ در عرصه علوم انساني همين است( ،بلكه اعﻢ از تكرشتهگرايي،
ميانرشتهگرايي و فرارشتهگرايي است و هدف از آن مهارت يا تمركز بر يك حوزه
تخصصي يا گرايش علمي در هر يك از اين سطوح سهگانه ،از طريﻖ پرهيز از
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پراكندهكاري و پريشاننگاري و احيان ًا نوعي جامعنگري در پژوهشهاي اعﻀاي هيئت
علمي ،محققان و پژوهشگران اين عرصه است.
چرايي اين نحوه تخصصگرايي از آن روست كه از سويي ،پيچيدگي و
درهﻢتنيدگي حقايﻖ عالَﻢ و از ديگرسو ،نيازهاي عملي و كاربردي امروزين در جهت
حﻞ و فصﻞ مسائﻞ و معﻀلات حياتي انسانها از طريﻖ دانشهاي مختلف ،ضرورت
دقت و توغﻞ علمي محققان و پژوهشگران را دوچندان ساخته است.
چگونگي تخصصگرايي و تخصصيسازي در پژوهش نيز از طريﻖ ،از سويي،
تمركز و تخصصگرايي خود محققان و از ديگرسو ،سياستهاي حاكميتي و
دانشگاهي /پژوهشگاهي ،بر برنامهريزي در راستاي تمركز و تخصص آنان امكانپذير
است.
از سوي سوم ،قابﻞ ملاحﻈه است كه تمركز و تمحضگرايي هيچ گونه چالش
جدي با تكرشتهگرايي ،ميانرشتهگرايي ،فرارشتهگرايي و حتي جامعنگري ندارد و
ميتوان در هر كدام از اين حوزهها از پراكندهكاري و پريشاننگاري پرهيز كرده ،هﻢ در
جهت كشف حقيقت يا واقعيت و هﻢ در جهت گرهگشايي و تحولآفريني در
عرصههاي گوناگون علوم انساني پيش رفت.
از سوي چهارم ،مراكز آموزشي و پژوهشي از طريﻖ تخصصگرايي در پژوهشهاي

علوم انساني ميتوانند با برنامهريزي منسﺠﻢ و كارآمد نسبت به تعيين حوزههاي تخصص
يا گرايش علمي براي محققان و طرحنامهها و ساختارهاي موضوعي تخصصگرا براي
تحقيقات ،همت گمارده ،خود را از پراكندهكاري و پريشاننگاري دور نگاه دارند و در
پيشبرد دانش و كارآمدي آن سهﻢ بيشتري در جامعه جهاني داشته باشند.
 .٢از جهت نظام آموزشي و پژوهشي
نﻈامهاي آموزشي و پژوهشي كنوني در قلمرو علوم انساني عمدت ًا تكرشتهگرايي و در
اندك مواردي ميانرشتهگرايي را پذيرفتهاند .فرارشتهگرايي از دومي نيز بس ديريابتر

٢١

است؛ براي نمونه اقتصاد ،سياست ،جامعهشناسي ،فلسفه و روانشناسي از جمله
معرفتشناسي ديني از جمله ميانرشتههاي موجودند .فرارشتهگرايي به ظهور علﻢ جديد
يا رشته جديد در فراي رشتههاي موجود ميانﺠامد؛ اما گرهگشايي عملي و كارآمدي،
نيازمند فرايندهاي تمركز و تخصصگرايي در حوزههاي خاص و گرايشهاي علمي -
بعﻀاً در عين جامعنگري -است كه بدون برنامهريزي نﻈامهاي آموزشي و پژوهشي ،غير
قابﻞ حصول به نﻈر ميرسد.
بر اين اساس لازم مينمايد نهادهاي متولي آموزش و پژوهش از تكرشتهگرايي و
ميانرشتهگرايي فراتر رفته ،ضمن ورود در فرارشتهگرايي ،از تخصصگرايي علمي
متمركز ،حمايتهاي همهجانبه داشته باشند .آنها ميتوانند با وضع قوانين ،تدوين طرحها
و برنامهها ،اصلاح و تكميﻞ آييننامهها و دستورعمﻞهاي موجود و ضوابط جشنوارههاي
علمي كشور ،به نحوي كه از تخصصگرايي علمي متمركز حمايت معنوي و مادي كنند،
به بازسازي شيوههاي آموزشي و پژوهشي حاضر پرداخته و حتي با سفارش پژوهشهاي
تخصصگرا و ترغيب اعﻀاي هيئت علمي ،محققان و پژوهشگران عرصه علوم انساني
به اين نگره مهﻢ ،پژوهشها را به سمتوسويي تحولآفرين ،كارآمد و گرهگشا سوق
دهند.
در اين صورت مسئوليت نهادهاي متولي آموزش و پژوهش در حوزه علوم انساني
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تكرشتهايها و اقتصاد سياسي ،جامعهشناسي علﻢ ،جامعهشناسي تعليﻢ و تربيت و

بيش از پيش ميشود و آنها با برنامهريزي ملموستر و جزئيتر ميتوانند بدنه نﻈامهاي
آموزشي و پژوهشي را به سمتوسوي تخصصگرايي علمي سوق دهند .در اين راستا
ممكن است تخصص علمي تحقﻖيافته در يك محقﻖ بهتدريج به عنوان يك درجه
جديد دانشگاهي /پژوهشگاهي مثل ًا معادل پسادكتري ) (Postdoctoralبه شمار آيد يا
به نحوي در نﻈام ترفيع و ارتقاي اعﻀاي هيئت علمي مؤثر باشد.
٢٢

بدينترتيب علوم انساني ميتوانند در عرصه علﻢ و نﻈر ،علومي دقيﻖتر و بهروزتر
و در عرصه راهبرد و كاربرد ،براي سازمانها و مراكز متقاضي و سفارشدهنده )حتي
بخش صنعت و تكنولوژي( ،علومي تحولآفرينتر ،كارآمدتر و گرهگشاتر به شمار آيند.
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 .٣از جهت رشتﻪ
اشاره شد كه تخصصگرايي علمي به معناي تكرشتهايبودن نيست .تخصصگرايي به
معناي تخصص و تمركز بر گرايشهاي موجود در تكرشتهها ،ميانرشتهها و فرارشتهها
بعﻀ ًا در عين جامعنگري است.
امروزه در كشور ما هرچند تكرشتهايها بسيار مهﻢ تلقي ميشوند ،اساتيد و
پژوهشگران ما عمدت ًا به رشتههاي متمايز ،مستقﻞ و ناهمگون بسنده ميكنند و بعﻀ ًا
بدون اينكه به ميانرشتگي يا فرارشتگي يا جامعنگري نﻈر داشته باشند ،به مطالعه
جزيرهاي روي آورده و غافﻞ از ديگر جزاير و از درياي يك علﻢ ،صرف ًا در باب
موضوع علمي مربوط به خود ،تبييني به دست ميدهند كه هرچند در همان قلمرو
صادق و كارآ باشد ،اما نميتواند از نسبت خود با ديگر حوزههاي يك علﻢ و با كﻞ آن
علﻢ ،تبيين ساختارمندي ارائه دهد.
نيز در مراكز آموزشي و پژوهشي عرصه علوم انساني ،در مسير تكرشتگي ،بعﻀ ًا
ربط و تعامﻞ علمي نﻈاممند اعﻀاي هيئت علمي با يكديگر ،گروههاي علمي با
يكديگر ،دانشكدهها و پژوهشكدهها با يكديگر و همين طور در كلان كشور ،دانشگاهها
و پژوهشگاهها با يكديگر ،تا حدي مغفول مانده است.
ميانرشتگي )دو يا چندرشتگي( نيز تا حدي همين وضعيت را دارد .ميانرشتهها،

هرچند از جايگاه امروزين تكرشتگي برخوردار نيستند ،اندك اقبالي به آنها ميشود.
ميانرشتهها دست كﻢ به تواناييهاي رشتههاي گوناگون بر ياري يكديگر واقف بوده،
ميكوشند از آن تواناييها در حﻞ و فصﻞ مسائﻞ علمي و عملي ياري گيرند .با وجود
اين ،آنها نيز همچون جزاير بزرگ يا چند جزيره تا حدي به هﻢ مرتبطاند كه همچون
مﺠموعه رشتههاي مستقﻞ و مﺠزا ،گويي از عهده ياريرساندن به ديگر رشتهها و
قلمروهاي علمي و به كﻞ دانش تا حدودي ناتوانند.
اما فرارشتگي و بهويژه جامعنگري از اين مزيت برخوردارند كه ميكوشند از ديگر

٢٣

رشتهها و قلمروهاي علمي فراتر رفته ،داراي نگاهي فراگير باشند .در عين حال
پژوهشگران در حوزههاي تخصصي و گرايشهاي علمي ممكن است آنان را در دام
مباحث كلي و عام ،نگه داشته ،از گرهگشايي و تحولآفريني بازدارند .بنابراين بايسته
است محقﻖ ما ،در عين تحفظ بر تكرشتگي ،ميانرشتگي يا فرارشتگي و جامعنگري،
به نحوي برنامهريزي كند كه بتواند از طريﻖ تخصصگرايي در حوزه معرفتي خود ،هﻢ
به نسبت آن حوزه معرفتي با ديگر حوزههاي معرفتي و با كﻞ واقف گشته و هﻢ در
حوزه معرفتي خود به لحاظ نﻈري و عملي تحولآفرين ،گرهگشا و كارآمد باشد .در
چنين وضعيتي اميد ميرود محققان متخصص در حوزههاي معرفتي خاص ،نسبت به
وضعيت پيشيني كه داشتند ،از تواناييهاي علمي و عملي به مراتب بيشتري برخوردار
شوند.
 .٤از جهت علم
امروزه علﻢ و علوم عمدت ًا در قالب تخصصگرايي تكرشتهاي و ميانرشتهاي عرضه
شدهاند .دانشهاي تكرشتهاي و ميانرشتهاي داراي پيشانگارههاي دگررشتهاياند .اين
پيشانگارهها به طور كلي در چهارچوب مباني هستيشناختي )،(Ontological
معرفتشناختي ) (Epistemologicalو روششناختي ) (Methodologicalبيان
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فرارشتگي و جامعنگري نيز بدون تمركز و تخصص اعﻀاي هيئت علمي ،محققان و

ميشوند *.اكتفا بر خود تكرشتهايها و ميانرشتهايها مانع از درك و دريافت
پيشانگارههاي بسيار مهﻢ آنهاست كه در زمره مباني آنها قرار دارند .اين پيشانگارهها و
مباني هرچند در درون خود تكرشتهها و ميانرشتهها مهﻢ تلقي نشوند ،از جهت
ارتباطي كه با فرارشتگي يا جامعنگري و بهخصوص تخصصگرايي علمي دارند ،داراي
اهميت بسيار بالايي هستند.
٢٤

بدون اعتماد و اطمينان به مباني هستيشناختي و وجودداشتن عالﻢ خارج )رئاليسﻢ
يا واقعگرايي هستيشناختي( و بهخصوص وجودداشتن موضوعي كه دانش به دنبال
كشف اَعراض ذاتي آن است )موضوع علﻢ( و وجودداشتن مسائلي كه دانش به دنبال
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بحث از آنها و حﻞ آنهاست )مسائﻞ علﻢ( ،دانشها پايههاي خود را از دست ميدهند.
نيز بدون اعتماد و اطمينان به مباني معرفتشناختي و اعتماد به اينكه شناختهايي كه
انسان به آنها راه مييابد ،شناختهايي درستاند )رئاليسﻢ يا واقعگرايي
معرفتشناختي( ،دانشها برخي ديگر از پايههاي خود را از دست ميدهند .همچنين
بدون اعتماد و اطمينان به مباني روششناختي و اعتماد به اينكه هر دانشي داراي روش
يا روشهاي درستي است و با اين روشها ميتوان به نتايج و دستاوردهاي گوناگون
دست يافت )رئاليسﻢ يا واقعگرايي روششناختي( ،دانشها برخي ديگر از پايههاي
خود را از دست ميدهند.
اينها مهﻢترين پيشانگارههاي تكرشتهايها و ميانرشتهايهايند؛ اما در درون خود
اين دانشها به نحوي كه امروزه در مﺠامع علمي كشور ،در حوزه علوم انساني مرسوم
است ،شايد نتوان به اين مباني تفطن و وقوف دقيﻖ و عميقي يافت.
از سوي ديگر تكرشتهايها و ميانرشتهايها خصوصاً در حوزه علوم انساني،
عمدت ًا عبارت از علوم در مقام »نﻈر«اند )پژوهشهاي بنيادي از همين جا ناشي
*

اين سه دسته مباني از اصليترين پيشانگارههاي دانشها هستند؛ اما گذشته از اينها مباني

موضوعشناختي ،غايتشناختي ،ارزششناختي ،دينشناختي ،انسانشناختي و ...نيز براي دانشها وجود
دارند.

ميشوند( و بعﻀ ًا در اين گونه علوم به لوازم آنها و به »راهبرد«هاي تحولآفرين و
»كاربرد«هاي گرهگشاي آنها پرداخته نميشود .در علوم تكرشتهاي و ميانرشتهاي،
عمدت ًا از فرارشتهها ياري گرفته نميشود تا محقﻖ و پژوهشگر ،از سويي ،بتواند داراي
ديدگاهي جامع باشد و ،از ديگرسو ،در جهت حﻞ و فصﻞ مسائﻞ علمي راهبردي و
كاربردي بر اساس حوزه معرفتي خود ،به افﻖهاي جديدتر و متنوعتر راه يابد.
به نﻈر ميرسد تخصصگرايي گرايشي متمركز ميتواند هر دو ضعف
تكرشتهايها و ميانرشتهايها )به شرح فوق( را جبران كند و محقﻖ با تمركز و

٢٥

تخصصي كه بر حوزه معرفتي خود پيدا ميكند ،از سويي ،ميان حوزه تخصصي خود و،
تخصصگرايي ارتباط برقرار كند و از اين طريﻖ ،در عين تخصص در حوزه معرفتي
خود ،از سوي سوم ،بتواند به نسبت حوزه معرفتي خود با ديگر حوزههاي معرفتي
وقوف يافته و احيان ًا جامعنگر باشد و ،از سوي چهارم ،بتواند در عرصه راهبرد و كاربرد
و گرهگشايي عملي از تواناييهاي لازم برخوردار گردد.
 .٥از جهت روش

مدت مديدي است كه تﺠربهگرايي افراطي هيوم ،پوزيتيويسﻢ و فلسفههاي تحليلي و

زباني ،با طرح اين ادعا كه ماده چيزي بيخاصيت و منفعﻞ است ،به انكار ذات و
خواص ذاتي شيء پرداختهاند و معرفت به اشيا و عين ) (Objectرا به جاي اينكه تابع
عين و واقعيت اشيا ) (Reality/ Objectبدانند ،تابع ذهن شناسنده )(Subject

دانستهاند و چون ذهن شناسنده را مختلف و متفاوت ميديدند ،شناخت اشيا را مختلف

*

دانسته ،به شناخت درست و واحدي قائﻞ نشدهاند و به سمت نسبيگرايي معرفتي

*

شايان ذكر است نسبيگرايي معرفتي ،ديدگاهي دچار تناقض ذاتي است؛ زيرا اينكه »باورهاي انسان

نسبي هستند« خود ،يك باور است كه اگر صادق فرض شود ،خودش نيز فاقد ثبات و عينيت خواهد

بود؛ زيرا معياري قطعي براي پذيرش آن وجود نخواهد داشت .علاوه بر اين برخي معرفتشناسان

جهان بهدرستي دريافتهاند كه بدون دراختيارداشتن معيار ثابت و عيني كه با آن بتوان به سنﺠش
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از ديگرسو ،ميان پيشانگارهها )مباني( و حوزههاي راهبردي و كاربردي حاصﻞ از اين

) (Epistemological Relativismسوق يافتهاند.

در قرن هﺠدهﻢ كانت با طرح اين ادعا كه در شناخت به جاي اينكه ذهن با عين

مطابﻖ باشد ،اين عين است كه با مقولات ذهن تطابﻖ داده ميشود و از اين روي
سخنگفتن از شناخت خود واقعيت خارجي يا شيء فينفسه ) (Nomenonبيجاست
و بايد به شناخت پديدار ) (Phenomenonقناعت كرد ،عمل ًا بر غير واقعگرايي دامن
٢٦

زد.
نتيﺠه اين طرز تلقيها ،ظهور »مكاتب«» ،فلسفهها« و »فلسفه علﻢ«هاي بعﻀ ًا غير
واقعگرا همچون فلسفههاي تحليلي ،فلسفههاي زباني ،پديدارشناسي ،ابزارگرايي،
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عمﻞگرايي ،كاركردگرايي ،انسﺠامگرايي ،كﻞگرايي ،اثباتگرايي تﺠربي ،ابطالگرايي،
ساختارگرايي مبتني بر برنامههاي پژوهشي ،ساختارگرايي مبتني بر پارادايﻢگرايي،
تفسيرگرايي )هرمنوتيك( ،تأويﻞگرايي ،انتقادگرايي ،تفسيرگرايي جديد ،ساختارگرايي،
پساساختارگرايي و غيره است؛ بالﺠمله نتيﺠه آن ،جريان و سريان غير واقعگرايي و گاه
نسبي گرايي در هر دو عرصه علوم طبيعي و علوم انساني است.
بر اين اساس در فرايند تخصصگرايي در پژوهش علوم انساني ،بايد به
روششناسياي روي آورد كه بتواند اقتﻀائات روششناسي تخصصگرايي گرايشي ،در
عين تﺠميع تكرشتگي ،ميانرشتگي ،فرارشتگي و احيان ًا جامعنگري را برآورده سازد و
آن روش چيزي غير از رئاليسﻢ يا واقعگرايي ) (Realismدر فلسفه علوم انساني )البته
باورهاي مختلف انسانها پرداخت ،عملاً نميتوان ميان باور خوب )معقول( و باور احمقانه )نامعقول(،
تفاوت معقولي قايﻞ شد؛ همچنين تكثرگرايي معرفتي )- (Epistemological Pluralismبدين معنا

كه انسانها به دلايلي از جمله اختلاف در ظرف زمان و مكان ،اختلاف در ژنتيك و قواي ادراكي،

اختلاف در فرهنگها و تمدنها و ،...واجد زمينههاي فرهنگي و تئوريك متفاوتي در حﻞ و تدبير مسائﻞ

معرفتي و استدلالآوري هستند و بايد اين تفاوتهاي معرفتي را پذيرفت -ميتواند منﺠر به نسبيگرايي
معرفتي شود ،اگر نتيﺠه آن اين باشد كه نميتوان معيار ثابت و عيني براي صدق معرفتهاي متفاوت

انسانها يافت .البته نسبيگرايي و تكثرگرايي معرفتي گونهها و لايههاي پرشماري را شامﻞ ميشوند
)براي مطالعه بيشتر ،ر.ك :سنكي ،١٣٨١ ،ص /٥٦محمدرضايي ،١٣٧٩ ،ص.(٧-٣

با تقرير جديد و امروزين از آن ،متناسب با دانش روز و پيشرفتهاي آن( نيست.
روش واقعگرايي كه از »فلسفه علﻢ«هاي واقعگرايانه دو سه دهه اخير نيز بهره
خواهد گرفت ،بحﻖ و بر خلاف عموم ديدگاههاي غيرواقعگرايانه و نسبيگرايانه ،ذهن
را تابع عين دانسته و در علوم انساني با تفكيك موضوعات عيني ،عقلي ،تﺠربي،

اعتباري* و نقلي ،به روششناسياي روي خواهد آورد كه با حفظ جايگاه عينيات،
عقليات ،تﺠربيات ،اعتباريات و نقليات نشان دهد كه علوم انساني و گزارههاي آنها در
كدامين حدود داراي »تبيين احتمالي« ،در كدامين حدود داراي »بهترين تبيين« و در
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كدامين حدود داراي »تبيين كامل ًا درست و مطابﻖ با واقع«اند و شﻖ اخير )تبيين مطابﻖ
 .٦از جهت غايت
در باب غايت از علﻢ و تخصصهاي علمي ،چهار ديدگاه قابﻞ تشخيصاند :اينكه
غايت از علﻢ و در اينﺠا غايت از علوم انساني» ،نقد« امور انساني است؛ اينكه غايت از
علﻢ »معنا و تفسير« امور انساني است؛ اينكه غايت از علﻢ »روايت و تأويﻞ« امور انساني
است و اينكه غايت از علﻢ »شناخت حقيقت« امور انساني است.
تكرشتهگرايي و ميانرشتهگرايي منافاتي با اين ندارند كه غايت علﻢ را نقد يا
تفسير يا روايت بدانند؛ اما تخصصگرايي علمي به معناي مورد نﻈر اين نوشته
نميتواند غايت علﻢ را صرف ًا نقد يا تفسير يا روايت بداند .در تكرشتهگرايي و
ميانرشتهگرايي ميتوان ابزارانگار ،عمﻞگرا ،انسﺠامگرا ،كاركردگرا ،ساختارگرا يا
پساساختارگرا بود و غايت از علﻢ را نقد يا تفسير يا روايت دانست؛ اما تخصصگرايي
* اعتباري در مقابﻞ حقيقي است .اجمالاً امور و اشيا بر دو قسﻢاند :حقيقي و اعتباري .حقيقي آن است

كه واقعاً در عالَﻢ خارج تحقﻖ دارد ،مانند انسانها و اشياي مادي؛ اما اعتباري آن است كه واقعاً در
ظرف خارج وجود ندارد و صرفاً امري است كه شرع يا عرف يا ذهنِ عقلا آن را براي اغراض عملي در

زندگي انسان وضع كردهاند ،مانند ملكيت ،رياست ،زوجيت و . ...شايان ذكر است ،ادراكات انسان نيز

به حقيقي و اعتباري تقسيﻢ ميشوند )براي مطالعه بيشتر در مورد ادراكات حقيقي و اعتباري ،ر.ك:
مطهري ،١٣٩٦ ،ص /٣٧٢-٣٧١طباطبائي١٤٢٨ ،ق ،ص.(٣٥١-٣٤٣
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با واقع( ،غايت نگره محﻞ بحث ما در مطالعه روش علﻢ و تخصصگرايي علمي است.

علمي كه از سويي روي به واقعيت امور ،از ديگر سو روي به نسبتسنﺠي حقايﻖ
جزئي با حقايﻖ كلي و از سوي سوم روي به حﻞ و فصﻞ حقيقي مسائﻞ كاربردي و
معﻀلات عملي انساني دارد ،نميتواند دغدغه واقعيت را نداشته باشد و به صرف
ابزارانگاري ،عمﻞگرايي ،انسﺠامگرايي ،كاركردگرايي ،ساختارگرايي يا پساساختارگرايي
بسنده كند.
٢٨

تخصصگرايي علمي با اين فرض كه علوم انساني را مﺠموع دانشهاي مرتبط با
انسان و مسائﻞ آن )در سطﺢ فرد و جامعه( ميداند و علوم انساني را به دانشهايي كه
روش كسب آنها عقﻞ يا تﺠربه يا نقﻞ است تقسيﻢ ميكند ،موضوع علوم انساني را نه از
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يك سنخ بلكه دست كﻢ بر چهار سنخ عقلي ،تﺠربي ،اعتباري و نقلي ميداند و به
بررسي حقيقت عقلي ،تﺠربي ،اعتباري و نقلي آنها به روشهاي عقلي ،تﺠربي و نقلي
مبادرت ميورزد .در اينﺠاست كه بر خلاف تكرشتهگرايي و ميانرشتهگرايي،
تخصصگرايي علمي نميتواند به تكرشتهها و ميانرشتهها بسنده كرده ،از نسبت
تكتك افراد اين گونه حقايﻖ با يكديگر و با كﻞ غفلت ورزد و با كنارنهادن جامعنگري
به ايدههاي عموم غير واقعگرايان و گاه نسبيگراياني روي بياورد كه نهايت ًا در مقام
راهبرد و كاربرد نيز نه داراي دغدغه كشف حقيقت ،بلكه به دنبال صرف نقد يا تفسير
يا تأويلي از امور انساني هستند.
 .٧از جهت اهداف
تخصصگرايي علمي در پژوهشهاي علوم انساني به شرح مندرج در اين بخش،
اهداف گوناگون زير را نشان رفته است:
 .١گسترش مرزهاي معرفت و گذار از تكرشتگي و ميانرشتگي به فرارشتگي و
جامعنگري؛
 .٢تعميﻖ تحقيقات و تواناسازي نهادهاي آموزشي و پژوهشي در جهت گسترش
مرزهاي معرفت و ارائه آثار علمي تخصصي متقن و معتبر ،از طريﻖ تخصصگرايي و
دوري از پراكندهكاري و پريشاننگاري در تحقيقات محققان؛

 .٣زمينهسازي توغﻞ ،ارتقا ،شكوفايي ،ابتكار علمي و ،در بهترين حالت ،نوآوري و
نﻈريهپردازي محققان كشور؛
 .٤افزايش كارايي نهادهاي آموزشي و پژوهشي در جهت تحولآفريني ،كارآمدي و
گره گشايي عملي در كشور.
نيﻞ به اهداف مزبور نيازمند تلائﻢ ميان تحقيقات با فرارشتگي و جامعنگري ،نيازمند
برنامهريزيهاي نهادهاي آموزشي و پژوهشي ،نيازمند برنامهريزي در زمينه
تخصصگرايي و دوري از پراكندهكاري و پريشاننگاري در تحقيقات محققان ،نيازمند

٢٩

واقعبيني و ترسيﻢ راهكارها و روشهاي واقعگرايانه و نيازمند تقدم پژوهش بر آموزش
 .٨از جهت فوايد
از جمله فوايد تخصصگرايي پژوهش در علوم انساني ،موارد زير را ميتوان نام برد:
 .١از مسير جايگاه كنوني نهادهاي آموزشي و پژوهشي تا نقطه مطلوب )كاهش
فاصله نقطه آرماني( دورنما و چشﻢانداز مطلوبي به دست داده ميشود.
 .٢اهﻢ مأموريتهاي بخشي نهادهاي آموزشي و پژوهشي روشنتر ميشود.
 .٣امكانات انساني و مالي نهادهاي آموزشي و پژوهشي بر فعاليتهاي مهﻢتر و
داراي اولويت متمركز ميشوند.
 .٤فعاليتها و رشد علمي اعﻀاي هيئت علمي ،محققان و پژوهشگران علوم
انساني امكان ارزيابي دقيﻖتري مييابند.
 .٥پژوهشها به نحوي ساختارمند ارتقا يافته و زمينه فعاليتهاي تحولآفرين،
كارآمد و گرهگشاي عملي فراهﻢ ميگردند.
 .٩از جهت نتايج
تخصصگرايي علمي مطرح در اين بخش ،نه تخصصگرايي تكرشتهاي و ميانرشتهاي
بلكه تخصصگرايي متمركز همراه با پرهيز از پراكندهكاري در همه عرصههاي
تكرشتهاي ،ميانرشتهاي ،فرارشتهاي و احيان ًا داشتن رويكرد جامعنگري است .بدين
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و تقدم كيفيت پژوهش بر كميت پژوهش با نﻈر به تخصصگرايي علمي است.

سان مهﻢترين نتايج تخصصگرايي پژوهش در علوم انساني عبارتاند از:
 .١حفظ تلائﻢ تخصصگرايي علمي با تكرشتگي ،ميانرشتگي ،فرارشتگي و
جامعنگري؛
 .٢گسترش مرزهاي معرفت و امكان فهﻢ بهتر و بيشتر حقايﻖ جزئي و درك نسبت
آنها با حقايﻖ كلي و جامع؛
٣٠

 .٣تخصصيسازي در حوزههاي معرفتي خُرد و مورد نياز كشور در جهت
تحولآفريني ،كارآمدي و گرهگشايي عملي در كشور؛
 .٤بارآمدن و ظهور دانشمندان انديشمند مرجع در حوزههاي محدَّد معرفتي.
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نتيجﻪ

راهبرد تخصصگرايي پژوهش در علوم انساني ،راهكاري براي رفع مشكﻞ و معﻀﻞ
پراكندهكاري و غير تخصصيبودن پژوهشهاي عرصه علوم انساني در كشور ماست.
در اين راستا واكاوي پيشينه پژوهش حاضر در ايران و جهان با مراجعه به ادبيات
علمي مربوط و بيان دستاوردهاي مشخص آن ،همچنين تعريف مفاهيﻢ مرتبط با
پژوهش حاضر ،بيان چهارچوب نﻈري پژوهش حاضر ،نيز تبيين ضرورتهاي اين
راهبرد و نهايت ًا بررسي و تحليﻞ مطالب و مفاد ارائهشده ،از جهات مختلف ،از نﻈر
گذشت.
دستاورد اصلي راهبرد مطالعه تمحضمحور و تخصصگرايي پژوهش در علوم
انساني ممكن است مدل يا الگويي بومي از برنامه تخصصگرايي پژوهش باشد كه
رئوس آن به شرح زير است:
ﺑرنامه
اقﺪام

ﺑرنامه ١

ﺑرنامه ٢

 .١تدوين روش

تنﻈيﻢ گزارشهاي

تخصصگرايي
پژوهش در علوم

انساني به صورت
نﻈامواره توليد

ﺑرنامه ٣

تأليف كتاب

نگارش مقاله علمي
پژوهشي

راهبردي و
سياستي

) Policy
(paper

ﺑرنامه
اقﺪام

ﺑرنامه ١

ﺑرنامه ٣

ﺑرنامه ٢

معرفت در اين قلمرو
 .٢توجيه و آموزش
روش فوق براي
سياستگذاران امر

شناسايي
سياستگذاران

شناسايي نهادهاي
پژوهشي و آموزشي

شناسايي نخبگان
مؤثر پژوهش

مرتبط و مناسب

پژوهش در نهادهاي
پژوهشي و آموزشي

٣١

برگزاري جلسات توجيهي

و مؤثران پژوهشي
)(Learning
پژوهشي

تمحضمحور و
تعيين مربي براي
پرورش محققان
)(Nurturing

تعيين مربيان موفﻖ
با شاخصهاي

تخصصگرايي
پژوهشي

جهت اجراي پايلوت
 .٤پيكرهبندي
)صورتبندي(
حوزههاي تمحض
در هر كدام از
رشتههاي علوم
انساني

 .٥تعيين محقﻖ
محوري براي
حوزههاي تمحض
)(Investing

 .٦ايﺠاد شبكه

ايﺠاد تيﻢهاي
پژوهش ناظر به

تدوين برنامه

حوزه تمحض هر

مربيگري

يك از محققان

)(Mentoring

مستعد

درخواست ارائه
پيشنهادهاي

تعيين شاخص براي

نهادهاي پژوهشي و

پالايش و طبقهبندي

آموزشي براي تعيين

پيشنهادها

ارائه صورتبندي
حوزههاي تمحض
به سياستگذاران
امر پژوهش

حوزههاي تمحض

محقﻖ

ارائه صورتبندي

تعيين

نهايي حوزههاي

محوري هر حوزه

تمحض بر اساس

تمحض به نهادهاي

ايﺠاد بانك

پژوهشي و

متخصصان ناظر به

نﻈرخواهي

آموزشي ،براي

حوزههاي تمحض

متخصصان مرتبط

تعيين متخصصان

با

هر حوزه تمحض

تمحض

تعريف برنامه

برقراري امكان

هر

از
حوزه

انگيزهدهي به

راهبرد تخصصگرايي تمحضمحور در تحقيقات علوم انساني

 .٣تشكيﻞ گروههاي

ﺑرنامه

ﺑرنامه ١

ﺑرنامه ٢

ﺑرنامه ٣

تخصصي با تعريف

پژوهش مشترك

تبادل نﻈر ميان

شبكه متخصصان

برنامههاي پژوهشي

جهت شبكهسازي

متخصصان هر

هر حوزه تمحض

گروهي جهت

متخصصان مرتبط با

حوزه تمحض در

با برگزاري

انگيزهدهي و افﻖدهي

هر حوزه تمحض

محمﻞ حقيقي )در

نشستهاي علمي

به امر پژوهش

در نهادهاي

قالب نشستهاي

مشترك ،اردوهاي

)(Keeping

پژوهشي و آموزشي

مشترك( و در

علمي ،شركت در

محمﻞ مﺠازي

همايشهاي علمي

)شبكههاي

داخلي و خارجي

اجتماعي ،سايتها

و...

اقﺪام

٣٢

بهار  /١٤٠١شماره /٨٩ﻋﻠي اكبر رشاد ،مهدي ﻋباسزاده

و پورتالها(

منابﻊ و مآخذ
 .١اعتماديزاده ،هدايتالله؛ »نگاهي كلي به برنامه درسي ميانرشتهاي« ،مطالعات
ميانرشتهاي در علوم انساني؛ س ،١ش ،٣تابستان  ،١٣٨٨ص.٥٣-١٩

 .٢برزگر ،ابراهيﻢ؛ »تاريخچه ،چيستي و فلسفه پيدايي علوم ميانرشتهاي«،
مطالعات ميانرشتهاي در علوم انساني؛ س ،١ش ،١زمستان  ،١٣٨٧ص-٣٧
.٥٦

٣٣

 .٣پارياد ،رحمان و يحيي معروفي؛ »يگانگي معرفت و علوم انساني؛ رويكردي
 ،١٣٩٣ص.١٨-١

 .٤خنﺠرخاني ،ذبيﺢالله و همكاران؛ »درآمدي بر ضرورت ،جايگاه و انواع
مطالعات ميانرشتهاي در آموزش عالي« ،مطالعات ميانرشتهاي در علوم
انساني؛ دوره دوم ،ش ،١زمستان  ،١٣٨٨ص.١٨٦-١٦٧

 .٥دادجو ،ابراهيﻢ؛ »ذاتگرايي جديد در فلسفه علﻢ معاصر )جرياني مهﻢ ،اما
ناآشنا در ايران معاصر(« ،فصلنامه ذهن؛ دوره  ،١٩ش ،٧٤تابستان ،١٣٩٧
ص.٨٢-٥١

 .٦سنكي ،هاوارد؛ »بررسي پنج روايت از نسبيگرايي شناختي« ،ترجمه پيروز
فطورچي؛ فصلنامه ذهن؛ دوره  ،٣ش ،٩بهار  ،١٣٨١ص.٦٦-٥٥
 .٧طباطبايي ،سيدمحمدحسين؛ »رساله الإعتبارات« ،مجموعه رسائل العلامه
الطباطبائي؛ چ ،١قﻢ :باقيات١٤٢٨ ،ق.
 .٨محمدرضايي ،محمد» ،نگاهي به پلوراليسﻢ معرفتي« ،فصلنامه قبسات؛ دوره
 ،٥ش ،١٨زمستان  ،١٣٧٩ص.٧-٣
 .٩مطهري ،مرتﻀي؛ »اصول فلسفه و روش رئاليسﻢ« ،مجموعه آثار استاد شهيﺪ
مطهري؛ ج ،٦چ ،١٨تهران :صدرا.١٣٩٦ ،
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