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  پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي

  شناسي اي معرفت گذار از حصارهاي شيشه
  اي رشته شناختي علوم ميان با تأكيد بر الزامات زبان

  
    اصغر پورعزت دكتر علي

  دانشگاه تهرانعضو هيئت علمي گروه مديريت دولتي 

  چكيده

كمترين انحراف در فراگرد . ژوهش، فراگردي بسيار حساس و خطير است فراگرد پ

هاي علمي شود و دستيابي به حقيقت را  ژوهش ممكن است موجب تحريف يافته پ

اي حاصل از گسترة  ژوهشگر حداقل با سه ديوار شيشه پ. دشوار يا ناممكن كند

ژوهش مواجه است كه نوعي رويكرد پارادايمي  پشناسي  واژگان، روش، و موضوع

يك راه گذار از اين موانع . كند ژوهش تحميل مي يا شبه پارادايمي را به فراگرد پ

اي است كه امكان مقايسه،  رشته شناختي در علوم ميان نامرئي، اتخاذ رويكردي زبان

كند  مي ژوهش را ممكن ها و تسري واژگان پ بندي موضوعات، تلفيق روش اولويت

و با طراحي نظامي كالن در ساماندهي دانش، امكان هدايت بهتر عالئق و 

هاي علمي  استعدادهاي فردي و نيازهاي اجتماعي و انعكاس آنها در تالش

  .كند دانشمندان را ميسر مي

شناسي، شك و  اي روش شناختي، حصارهاي شيشه هاي زبان آاليه :واژگانكليد 

واژگان علمي،  كژكاركردهاي موضوع روش و ادبيات، كهنهاي انديشه،  يقين، قالب

  . شناختي پااليي زبان موضوعات انحرافي، هم
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  شناسي سه زندان نامرئي معرفت: مقدمه
. دهد كند و نوعي نظام نظري را شكل مي ايجاد ميرا هر رشتة علمي، جرياني از دانش 

بدين ترتيب، در . شود ادبي بيان ميهاي  نظري، ناگزير، با واژگان و گزاره 1مختصات اين نظام
هاي  گيرد و به دليل كاهش ارتباط با ساير رشته هر رشتة علمي، نوعي ادبيات ويژه شكل مي

از اين رو، به تدريج، امكان مباحثه و . كند علمي، در فضايي اختصاصي و جداگانه رشد مي
افزايي  تيب، هر چند همبدين تر. رود هاي تخصصي از ميان مي مفاهمه ميان دانشمندان رشته

شناختي ويژه، كاركرد مؤثري در توسعة آن دانش ويژه  واژگان شكل گرفته در يك ساحت زبان
كند، زيرا ارتباط دانشمندان  اي را محدود مي رشته افزايي ادبيات ميان دارد، ولي امكان هم

  . كند هاي گوناگون را دشوار مي رشته
دهد و زبان ويژة  شناختي خاص خود را شكل مي ت زبانبنابراين، هر رشتة علمي، الزاما   

گيرد كه در  كننده شكل مي هر زبان علمي تحت تأثير چند عامل تعيين. بخشد خود را توسعه مي
گيرند  شناسي مد نظر قرار مي هاي نامرئي معرفت اينجا، اين عوامل خود به مثابة زندان

  :شود نع درك حقيقت مياي كه ما هايي شيشه زندان ؛)211: 1387پورعزت (
  موضوع رشتة علمي و مسائل تعريف شده در حريم آن؛. الف
  هاي استفاده شده در آن رشته؛ روش. ب
  . هاي علمي ميزان تعامل و مراودة دانشمندن آن رشته با دانشمندان ساير رشته. ج

  شناختي كاركردها و كژكاركردهاي موضوع
تأثير موضوعات علمي قبلي تعريف شده در هر موضوعات علمي جديد تا حد زيادي، تحت 

اي  بدين ترتيب، هر موضوع علمي كه در مجمع دانشمندان رشته. گيرد رشتة علمي قرار مي
نظر از تأثير مستقيم بر توسعة متون و اصطالحات آن رشته، با   شود، صرف پذيرفته مي

هاي  شدت تحت تأثير جريانهاي ادبي آينده را به  اثرگذاري بر موضوعات علمي آينده، جريان
هاي ادبي آينده حول موضوعات جاري  بدين ترتيب، جريان. دهد ادبي زمان حال قرار مي

  .يابد رشتة علمي مد نظر توسعه مي
شود كه دانشمندان هر رشتة علمي  بنابراين، نوعي قلمرو تخصصي از موضوعاتي ايجاد مي   

  .كند ادبي آيندة آن رشتة علمي را هدايت مي هاي به آن عالقه دارند كه همين قلمرو، جريان
  .1نمودار

  
  

  هاي علمي هاي ادبي آينده رشته تأثير موضوعات علمي بر توسعه جريان. 1نمودار 
                                                

1
. system  

 

مجموعة موضـوعاتي كـه   

دانشمندان هر رشتة علمي 

.كنند مي از آن استقبال  

توســـعة واژگـــان و 

هاي مرتبط بـا   گزاره

 موضوعات جاري

تعريف موضـوعات  

جديد براي آن رشتة 

 علمي

هـــا و  ترســـيم گـــرايش

انتظارات آيندة دانشـمندان  

علمي آن رشتة  

ماهيت و سطح ارتباطات همگرا يا متضاد دانشمندان 

 آن رشتة علمي
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دهد و در اين  اي را شكل مي هاي علمي ويژه موضوعات علمي جاري، واژگان و گزاره   
هاي مرتبط  بر اساس موضوعات پيشين و با استفاده از واژگان و گزارهروند، موضوعات جديد 

ها و انتظارات آيندة دانشمندان آن رشتة علمي، تحت تأثير  گيرد و گرايش با آنها شكل مي
هاي علمي استفاده  بدين ترتيب، واژگان و گزاره. شود بندي مي همين موضوعات جديد صورت

هاي آيندة  خطوط توسعة انتظارات و گرايش شده، روند تعريف موضوعات جديد، و
اي از تعامالت و ارتباطات همگرا يا متضاد را  دانشمندان آن رشتة علمي، ماهيت و سطح ويژه

كننده نيست، زيرا  البته نوع ارتباط در اينجا چندان تعيين. دهد ميان دانشمندان مذكور شكل مي
برانگيز  متضاد و مباحثه و مجادله هم ارتباطات همگرا و مؤيد يكديگر و هم ارتباطات
پذيرد كه در  هاي علمي صورت مي دانشمندان، با مجموعة معيني از واژگان ادبي و گزاره

  .دهد مجموع، برآيند ادبي آنها، ساحت زبان علمي رشتة مذكور را در روند موجود توسعه مي
و مديريت اجرايي بر هاي ادارة دولت و حكومت  براي مثال، هنگامي كه دانشمندان رشته   

هاي آنان  ژوهش شوند، به تدريج، پ هاي دولتي متمركز مي موضوعات و مسائل رفتاري سازمان
كند و اصطالحات و واژگاني را بر مجموعة ادبيات رايج در ميان  سمت و سوي خاصي پيدا مي
دي سازماني براي مثال، به تدريج، اصطالح رفتار شهرون. افزايد دانشمندان اين رشتة علمي مي

كند و به همين  گيرد و توجه پژوهشگران اين قلمرو علمي را به خود جلب مي شكل مي
  . شود گزيني ابداع مي ترتيب، واژگان جديدي در تأييد، تكميل يا تصحيح روند موضوع

هاي علمي ساخته  شود، اين مجموعه واژگان و گزاره مالحظه مي 1طور كه در نمودار  همان    
بر روند تعريف ) شود اي كه به آنها استناد مي هاي علمي ها و حكم نظير فرضيه(ها شده از آن

براي مثال، تحت تأثير توسعة مطالعات . گذارد موضوعات جديد براي آن رشتة علمي تأثير مي
: به رك(شود  دربارة رفتار شهروندي سازماني، به رفتارهاي ضدشهروندي نيز توجه مي

  ).1387نژاد  سعيدي
ر اينجا، مفهوم رفتارهاي ضدشهروندي تحت تأثير مفهوم رفتار شهروندي سازماني شكل د   

كه هر دو واژه به شدت تحت تأثير مطالعات رضايت شغلي، احساس  حالي گرفته است، در
تعلق به شغل و سازمان، تعيين هويت با سازمان و شغل، مسير پيشرفت زندگي در سازمان و 

  .تاس مانند آن توسعه يافته 
ژوهشي و انتظارات آيندة دانشمندان  هاي پ شود كه در چنين رويكردي، گرايش مالحظه مي   

هاي ادارة دولت و مديريت اجرايي، به شدت تحت تأثير روند مطالعات گذشته شكل  رشته
توان در مباحثات و مجادالت دانشمندان دربارة مفهوم و فراگرد  اين روند را مي. است  گرفته

بسياري از مباحث و مقاالت علمي دربارة عدالت اجتماعي، در . ت نيز مشاهده كردتحقق عدال
 Sterba 1985: 35; Machan: به براي مثال رك(است  پاسخ مقاالت قبلي نوشته شده 

1989: 45; Sterba 1999: 5-6   
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  ). Nell & O’Neil 1972: 79-81؛ و Marx & Engels 1888: 81: به و همچنين رك
) رد يا پذيرش و توسعه(هر چه تعامل و مراودة دانشمندان و اهتمام آنان به تحليل جالب آنكه 

هاي  ها و نظريه فرضيه(ها  هاي همكاران خود بيشتر باشد، سطح توليد واژگان و گزاره نظريه
  .يابد توسعه مي) علمي

  شناختي اي روش حصارهاي شيشه
با در نظر گرفتن . كند هاي علمي ايفا مي ناي در هدايت جريا كننده هاي علمي، تأثير تعيين روش

هاي علمي به دو صورت، روند توسعة  بينيم كه روش پيامدهاي استفاده از هر روش علمي، مي
  :دهد دانش را در آينده تحت تأثير قرار مي

  هاي علمي آيندة دانشمندان هر رشته؛ از طريق تأثير بر مجموعة توليدات و يافته. الف
  .گذاري در مسير توليد دانش و القاي اعتبار روش از طريق رسوب. ب

ها و موضوعات خاصي را در كانون توجه  بدين ترتيب، اتخاذ هر روش، مجموعة يافته   
هاي پوزيتيويستي، موجب روي آوردن  براي مثال، تأكيد بر روش. دهد دانشمندان قرار مي

طور معمول، نتايج نسبتاً مشابهي شود كه به  هاي علمي مي ژوهش دانشمندان به تبار خاصي از پ
  .دهند را با احكامي احتمالي ارائه مي

توان در مطالعات پيمايشي متنوع و متعددي بازشناخت  ها را مي ژوهش اي از اين سير پ نمونه   
هاي رفتار سازماني  ژوهش هاثورن و هرزبرگ بر پ  دار از دوران كه به طور گسترده و دنباله

   2.است  مستولي شده
  

  2نمودار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اي گيري ديوارهاي شيشه فراگرد شكل. 2نمودار 
                                                

2
  .هاي مديريتي در مركز تحقيقات علمي ايران مراجعه كنيد نامه توانيد به بانك پايان براي نمونه مي.  
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ها نيز از  روشكند و اين  هايي خاص را ديكته مي ژوهشي، صرفاً روش بدين ترتيب، مسائل پ   
كند؛ فقط موضوعاتي كه اين  ژوهشي خاصي دربارة موضوعاتي خاص حمايت مي هاي پ جريان
  !تواند از عهدة تحليل و بررسي آنها برآيد ها مي روش
دانند و خواستار  ها را مي شوند كه صرفاً آن روش هايي مي بنابراين، دانشمندان اسير روش   
د كه صرفاً با آنها آشنايي دارند و هر ادعاي مخالف با اين شون ژوهش دربارة موضوعاتي مي پ

  .كنند شناختي را غيرعلمي و فاقد درايت معرفي مي سير كاذب و خردگريز روش
بدين ترتيب، نوعي فراگرد خردگريز در انتخاب روش، به طور مستمر، به تحميل موضوع،    

هاي  ژوهش د نسبتاً مشابهي بر روند پدر نتيجه، رويكر). 2نمودار (پردازد  نتايج و حقايق مي
اين رويكرد در پرتو اين . دهد ژوهشگران را تحت تأثير قرار مي افكند و نگرش پ علمي سايه مي

  : شود كه طرز تلقي تقويت مي
 ام؛ ها، به نتايج علمي جالب توجهي رسيده من با اين روش .1

 جامعة علمي از روش و نتايج من استقبال كرده است؛ .2

 ها مطلوب و اين نتايج درست است؛ وشپس اين ر .3

 !ها مبنا قرار گيرد، آموخته شود، و توسعه يابد بهتر آن است كه همين روش .4
هاي موجود در مسير شناخت و توسعة دانش  سان، روش شود كه بدين مالحظه مي   

تدريج، بر   به. دهد شناسي را شكل مي اي روش كند و نوعي ديوار شيشه گذاري مي رسوب
اي تودرتو، دانشمندان را به  هاي شيشه شود و مسير اي افزوده مي د اين ديوارهاي شيشهتعدا

. خوانند مي مسيرهاي از پيش تعيين شده و نتايج علمي نسبتاً ثابت و مشخص، ولي متنوع، فرا
شناسي و  اي به دليل نامرئي بودن، آثار شگرفي بر سير شناخت اين ديوارها و حصارهاي شيشه

  .گذارد افزايي آدمي بر جاي مي معرفت
گيرند كه رهاوردهاي  هايي از هم سبقت مي در اين حال و هوا، دانشمندان در مسيرها و جاده   

معيني دارد و در استمرارها و تكرارها و تاخت و تازهاي مكرر خود، مسيري خردگريز را در 
ارة آنها ترديد و شك گاه درب  ؛ مسيرهايي مقدس كه هيچكند روند توسعة علمي تعبيه مي

، 759: 1384رضي : به رك(توان به عدل رسيد  گونه كه از ظلم نمي  كه همان حالي در. كنند نمي
. توان به دانش يقيني دست يافت آلود و مسيرهاي ترديد هم نمي با مصالح شك) 59نامة 

  !توان به حقيقت رسيد اي هرگز نمي آلوده بنابراين، از چنين مسيرهاي شك
شود، نه شكي كه  بته مقصود از اين شك، شكي است كه به مصالح انديشه تبديل ميال   

شود، شكي ناصواب است كه ترديد و  شكي كه مصالح انديشه تلقي مي. محرك انديشه است
كه شك محرك  حالي نماياند؛ در انگارد و گمراهان مردد را دانشمند مي گمراهي را علم مي

اين شك، محرك تفكر است . شود مة نيل به يقين فرض ميانديشه، شكي مقدس است كه مقد
شود  رهنمون شود، ولي وقتي مصالح انديشه از شك ساخته مي) يقين(تا آن را به مطلوب خود 
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گيرد،  شود و به مثابة مبناي صدور حكم مد نظر قرار مي و به مرور زمان يقين انگاشته مي
  .كند و محور شناخت تلقي ميكند كه خود را محك  نظامي خردستيز را فعال مي

اندوزي بسيار  شود، فضاي دانش در اين حالت كه شناخت علمي با چنين محكي آزموده مي   
گيرد؛ فضايي كه علم را مضمحل  شود و فضايي پرابهام شكل مي كننده مي آور و نگران رعب
  .كند مي
كند،  دانش را سد مياي آن است كه راه رهروان كسب  بدترين پيامد اين ديوارهاي شيشه   
هايي كه راه كسب دانش و  بدين ترتيب، روش. تلقي شود» مسئله«آنكه  آنكه ديده شود و بي بي

  .شود اندوزي و نيل به حقيقت تبديل مي ترين موانع دانش شود، به بزرگ توليد علم تلقي مي
  :ها عبارت است از ترين كژكاركردهاي اين روش بنابراين، مهم   

موانعي نامرئي است كه كمتر به مثابة مسئله در كانون توجه قرار ها  اين روش .1
 گيرد؛ مي

هاي  كند، بلكه او را به راه ژوهشگر را سد نمي ها صرفاً، راه شناخت پ اين روش .2
اي فقط منع نيل  پس عيب اين ديوارهاي شيشه. شود پسند رهنمون مي متداول و توده

  . آميز به جاي حقيقت است اي شبهه به حقيقت نيست، بلكه ايجاب نيل به انگاره

  و ميزان مراودات علمي 3واژگان فرهنگ، كهن
دهند كه از برخي از آنها،  اي را توسعه مي دانشمندان در تعامل روزمرة خود، واژگان ويژه
اين واژگان گاهي قدمتي بسيار طوالني پيدا . صرفاً در ميان گروه معيني از مردم كاربرد دارد

واژة علمي تبديل  افكند و به نوعي كهن ها بر فضاي قلمروي علمي سايه مي كند و قرن مي
  .شود مي
اي از واژگان عام و  دانشمندان هر علم، از مجموعه. واژگان، مصالح اولية بيانات علمي است   

برخي از اين واژگان به مصالح . كنند تخصصي در مراودات روزمرة علمي خود استفاده مي
هاي بعد منتقل  واژه به نسل شود و در قالب نوعي كهن آن علم تبديل مي اصلي بناهاي نظري

كند كه  شناختي را ايجاد مي واژگان، نظامي واژه با مرور زمان، مجموعة اين كهن. شود مي
دادها از  اگر اين برون. است واژگان آن علم  دادهاي آن ناگزير، واژگاني برساخته از كهن برون

تواند واژگاني مركب را به صورت كوالژ  نيز عبور كند، صرفاً مي بهترين فراگردهاي رشد
  .، دال بر تركيب معاني و مفاهيم رايج يا منسوخ شدة علم در گذشته و حال، ارائه كند4واژگاني

واژگان همچون . تر و ادراك وجود آن دشوارتر است رسد كه زندان سوم، نامرئي به نظر مي   
گونه كه تالش براي دستيابي به   شود و همان جامعه جاري مي هوا در فضاي فرهنگ و ادبيات

                                                
3 - archywords  

4
 collagewords 
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. افتند ها معموالً كمتر به فكر واژگان جديد مي چيزي جز اكسيژن براي تنفس بعيد است، انسان
پس اين مجموعه واژگان موجود و مسلط، همچون اكسيژن، آدميان را اسير و وابستة خود 

  . كند مي
  

  3نمودار 
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي علمي واژگان بر يافته تأثير كهن. 3نمودار 

  ها و منابع علم پارادايم: بازپردازي مسئلة شناخت
فراگرد شناخت آدمي به شدت، تحت تأثير سه جريان مكمل و متعامل رسد كه  به نظر مي
  .شناسي شناسي و واژه شناسي، روش موضوع: گيرد شكل مي

شود، شايد بتوان همة  ها نوعي جريان زباني محسوب مي با توجه به اينكه همة اين جريان   
. ر علم خاص معرفي كردافزايي ه شناختي حاكم بر روند دانش هاي زبان آنها را در قالب جريان

هاي معناشناختي و زباني، به شدت در معرض انحرافات ناشي  برانگيز است كه اين جريان تأمل
واژگان علمي هستند و  شناسي و كهن اي روش از موضوعات انحرافي، حصارهاي شيشه

هاي زباني  شناسي سبب و به كژتابي كژكاركردهاي متعددي را در ساحات گوناگون معرفت
هاي گوناگون، مستمراً در  پارادايم ها و شبه سان پارادايم بدين. شوند دد و متنوعي منتهي ميمتع

اندوزي و  هاي گوناگون را بر ساحت علم مجال ظهور، اثرگذاري و افول خود، انحراف
  .كنند افزايي تحميل مي دانش
بر ساحت زباني شود كه خود  اين چنين است كه دانشمند قرباني و اسير همة چيزهايي مي   

توان با استفاده از آن به همة اين  شايد بهترين اصطالحي كه مي. علم خود برتافته است
رسد كه  زيرا چنين به نظر مي. باشد» شناختي حصارهاي زبان«هاي شناختي اشاره كرد،  كژتابي

و  اي از معاني كند و از تكثير مجموعه اين حصارها قلمرو معناشناختي خاصي را تقويت مي
در اين حصارها، الزاماً دانش يا جهل توليد . كند واژگان همسو در آن قلمرو حمايت مي
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آميزد و امر  شود، بلكه بخشي از حقيقت و بخشي از باطل در ساختي خردگريز، در هم مي نمي
  .شود بر عامة مردم مشتبه مي

بر آنها وقوف ندارد و شود كه  هاي متوالي، به حل مسائلي برانگيخته مي پس انسان در نسل   
. كند كه به آن توجه ندارد بيند و در جوي فعاليت مي شود كه آنها را نمي اسير حصارهايي مي

تواند به  آيد كه هرگز نمي در واقع، آدمي چنان در اين نظام خردگريز نامرئي به اسارت درمي
  .»داند داند كه نمي داند، و نمي چنين شخصي نمي«وراي آن در وضعيت متفاوت بينديشد، زيرا 

  

  اي و تمهيد نظام موازنه و مراقبه در ساحت علم رشته علوم ميان
زده  گويا در رويكرد سياست. ، مستعد فروپاشي است5هر نظام سياسي معاف از مراقبه و موازنه

پردازي از دانش، سنت شده است و تبر ابراهيم  تراشي و پارادايم سازي، بت به علم، نوعي انگاره
هاي واژه، فرضيه، نظريه، و  هاي بشرساخت با نام الزم است تا از عجز اين بت) السالم هعلي(

قانون علمي پرده بردارد و ضرورت بازنگري و بازپردازي مداوم مجموعة حدود و قضايا و 
اصول منطقي علمي را در پردازش سير متعالي خودپيرانده در نيل به حقيقت در هر حوزه از 

انديشي،  در رويكرد اين مقاله، هر گونه اصرار بر جزم. دانشمندان آشنا كند علم، براي اذهان
اي را نبايد  كند، پس هيچ گزاره سازي را در ساحت علم جاري مي پردازي و بت نوعي تمثال

حقيقت انگاشت، مگر آنكه ابتدا در دستگاهي منطقي به اثبات برسد و از آن پس نيز همواره 
هايي همچون تكرار،  بنابراين، ويژگي. و اصالح و تكميل قرار داد بايد آن را در معرض نقد

االذهاني و مسلح به  قدمت، و كثرت اعتباري ندارد و صحت و سقم قضايا بايد در ساحتي بين
  .ياب بررسي شود قواعد منطق حقيقت

. رسد نظام موازنه و مراقبه در داخل هر علم ناممكن و ممتنع به نظر مي اما تمهيد خرده   
ها و موضوعات آن برتافته از  توان در ساحت علمي كه همة واژگان، روش چگونه مي

هاي  تا حدي كه تجدد را نيز بر حسب كوالژ ساخته(ستيز است  گرا و عقل رويكردي قدمت
  .، به موازنه و مراقبة متقابل پرداخت)كند قطعات قديمي علم تعريف مي

اي براي هر  اي و چندرشته رشته رسد كه علوم ميان مي با تأمل عميق در اين معني، به نظر   
نظام معطوف به توسعة علم و دانش، كاركردي بسيار مفيد و اثربخش دارد، زيرا در ساحت اين 

  . يابد العاده مؤثر براي موازنه و مراقبه توسعه مي علوم، ظرفيتي فوق
كي، مستلزم وجود تالزم و اگر در قانون ضرورت تنوع تأمل شود، هر گونه هماوردي فيزي   

با تسري اين قانون به ). Schoderbek & Others, 1990: 91: به رك(تنوع متناسب است 
» قانون ضرورت فهم متقابل«توان  ضرورت هماوردي و تالزم معناشناختي براي فهم متقابل، مي

                                                
5. Check & balance 
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عريف را براي تبيين و تفسير فراگردهاي خيزش معني و مفهوم در ساحت علوم گوناگون ت
  .كرد
بر اساس قانون ضرورت فهم متقابل، فقط زماني امكان انتقال معاني ميان دو موجوديت    

شناختي استخدام شده، تا حد چشمگيري مشترك باشد؛  هوشمند وجود دارد كه قلمرو واژه
تواند به نظارت و كنترل بر رشتة علمي ديگر بپردازد و فراگرد  اي علمي مي يعني زماني رشته

  .نه و مراقبه را در آن فعال كند كه الاقل، با بخشي از ظرفيت ادبي آن رشته آشنا باشدمواز
هاي اقتصاد،  توان دستاوردهاي رشتة ادارة دولت و حكومت را در رشته بر اين مبنا، مي   

شناسي و نظاير آن بررسي و تحليل كرد،  شناسي سياسي، مردم شناسي، روان سياست، جامعه
هاي علوم سياسي و اقتصاد، ظرفيت بهتري را براي  كرد كه از اين ميان، رشته ولي بايد اذعان

از اين رو، در . اند كردهنظارت و كنترل بر دستاوردهاي ادارة حكومت و مديريت دولتي فعال 
  . شود استفاده مي» همسايگان زباني«اينجا، از اصطالح 

مفهوم همسايگي . رشتة علمي استهاي نزديك و شبيه به زبان يك  هاي همسايه، زبان زبان
واژگان و اصطالحات . شناختي دو رشتة علمي داللت دارد زباني بر قرابت معناشناختي و واژه

ها و  ها، نظريه نظير قوانين، اصول، قضيه(هاي علمي ساخته شده از آنها  تخصصي و گزاره
شود؛ وجوهي كه  ميهاي همسايه محسوب  شناختي اين رشته ترين وجوه زبان ، مهم)ها فرضيه

ها آن است  ترين كژكاركرد اين گزاره مهم. عالوه بر كاركردهاي بسيار، كژكاركردهايي نيز دارد
شود و  هاي قديمي منجر مي ها و نظريه بندي فكري و رسوب ديدگاه كه به نوعي قالب

هر چند . كند ها، بر ساحت تفكر آدميان مسلط مي هاي انديشه را در وراي نسل قالب
ها را  ها، حريم مباحثه براي نمونه، اين گزاره. برانگيز است ركردهاي آنها نيز بسيار تأملكا

آورد، روند منطقي مباحثات علمي  ها را فراهم مي كند، امكان چينش مفهومي استدالل روشن مي
اي  رشته ها و واژگان در قلمروهاي ميان به طور خاص، وقتي كه از اين گزاره. كند را هدايت مي
  :كند اي از كاركردهاي اثربخش را به شرح ذيل عرضه مي شود، مجموعه استفاده مي

 هاي علمي؛ ايجاد چارچوب مديريت معاني و هدايت منطقي مباحثه .1

 شناختي و تسري و صدور معاني و مفاهيم؛ افزايي زبان هم .2

 توسعة فراگرد پااليش معاني؛ .3

 توسعة فراگرد تصحيح مفاهمه؛ .4

 افزايي علمي؛ اي دانشي و فكري و همه سازي سرمايه متراكم .5

 هاي بالقوه و بالفعل توسعة زباني؛ آشكارسازي ظرفيت .6

هاي  اي و تخصصي و تسهيل مراوده ميان رشته تعريف مرزها و حدود استقالل حرفه .7
 علمي؛

 تسهيل و توسعة الزامات اقتصاد دانش؛ .8
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  .اي رشته تسهيل گذار از رويكردهاي پارادايمي درون .9

اي و ايجاد چارچوبي مناسب براي  رشته تعامل علوم ميان :هاي علمي قي مباحثههدايت منط. 1
، تأمين )1383پورعزت : به رك(دهي دانش  مديريت معاني از طريق استقرار نظام كالن سامان

براي مثال، هنگامي كه مبادي علم . شود هاي علمي را موجب مي الزامات هدايت منطقي مباحثه
گيرد، مبادي بحث نيز به طور چشمگيري  هاي ادارة دولت قرار مي پژوهشماية  اقتصاد بن
  . شود تثبيت مي

شود و اگر در ساختي  به هر حال، واژگان در فراگردي قراردادي، براي اذهان شناخته مي   
تسري . گرداند ثبات مي منطقي از آنها استفاده نشود، مباني مباحثات علمي را سست و بي

گذاري مبادي دانش را بر نظامي سلسله مراتبي ميسر  مباحثه، امكان بنيانهاي منطقي  ساخت
شناختي هر علم را در ساحت  كند و امكان تعريف دستور زبان علمي و ترجمة مباحث زبان مي

اي، بايد با در نظر گرفتن اين  رشته بنابراين، توسعة علوم ميان. آورد علم ديگر، فراهم مي
زباني علوم و امكان تسري و انتقال آنها از يك علم به علم ديگر هاي  ها و عصاره مايه بن

  .ريزي شود برنامه

بدون شك، هر علم زنده در تعامل با : ها شناختي و تسري مفاهيم دانسته افزايي زبان هم. 2
اين مفهوم . گيرد هاي علمي و تجليات زباني علوم ديگر، در فراگرد رشد و توسعه قرار مي يافته

، زيرا در (Ritzer, 2000: 331)شناسي است  مفهوم استقراض فرهنگي در جامعه چيزي شبيه
ها تالش  كه ماحصل سال( اي منطقي يا قانوني از يك علم  اي بديع يا گزاره اين حالت، واژه

براي ! شود با كمترين هزينه به ساحت علم ديگر وارد مي) دانشمندان آن حوزة علمي است
شناسي به مديريت اشاره كرد كه  فهوم عناصر فرهنگي از جامعهتوان به ورود م مثال، مي

 Hatch: به رك(دستماية تأمالت چشمگيري در ساحت نظرية سازمان بوده است                 

& Cunliffe, 2006: 210; Hatch, 1997; Schine 1983: 319 .( 

جالب توجه است كه ساخت هر واژة جديد ممكن است حاصل شكست مرزهاي دانش در    
افزايي توسعه  شكند و سير دانش اي علمي باشد، زيرا هنگامي كه مرزهاي دانش مي رشته
سازي و توسعة مصنوعات ادبي در آن  شود، واژه يابد و فراگرد توليد به دانش ناب منتج مي مي

هاي دانش  لبته بايد با دقت در تمييز دانش ناب جديد و كوالژگونها. يابد دانش ضرورت مي
  . هاي قبلي متمايز كرد موجود، فراگرد توليد دانش را از فراگرد تركيب دانسته

به هر حال، ورود هر مفهوم جديد از يك دانش و پاگير كردن و استقرار آن در نظام مفاهيم    
هاي دانشي  اي را در تركيب و فرآوري كوالژگونه ادهالع افزايي فوق دانش ديگر، ممكن است هم

  .سبب شود
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شناختي مفاهيم و واژگان  سير مستقل زبان: توسعة فراگرد پااليش معاني و مفاهيم علمي. 3
علمي در ساحت دانشي معين، ممكن است به بروز نوعي خودشيفتگي و استبداد خردگريز در 

اي، مفاهيم توليدي  رشته كه در تعامالت ميان حالي رد. صدور و توليد معاني و مفاهيم منجر شود
اي بازتعريف و حتي  اي و چندرشته رشته هر رشتة علمي بايد در ساحت مطالعات ميان

بديهي است كه در چنين وضعيتي، هر مفهوم علمي بايد در فراگرد مفاهمة . بازپردازي شود
در واقع، در مباحثه و مجادلة . ن شودهاي همسايه يا مرتبط تفهيم و تبيي ميان دانشمندان رشته

شود كه هر مفهوم يا مقولة علمي جديد، به مثابة  اي، اين زمينه فراهم مي رشته مطالعات ميان
هاي  دستاورد علمي خاص، در معرض نقد و اصالح مستمر رويكردهاي متداول در ساير رشته

د موازنه و مراقبة علمي را علمي قرار گيرد يا دستاوردهاي آنها را به چالش بكشد و فراگر
  . تقويت كند

افزايش تعامالت : پژوهي توسعة فراگرد تصحيح مفاهمه و مراوده در فرهنگ دانش. 4
هاي رفتاري و فرهنگي پرده  هاي علمي گوناگون، از ابهامات و كژتابي دانشمندان رشته

  .افزايد ان ميدارد و بر امكان مفاهمه و مراوده و نيز همكاري و تشريك مساعي آن برمي
اين مقوله فراتر از پااليش معاني است و به مراودات غيركالمي و زبان اشاره و الزامات    

شود كه  در اينجا، تأكيد مي. يابد هاي متفاوت نيز تسري مي فرهنگ ويژة دانشمندان رشته
شود  ميهاي دانشمندان و بهبود فهم متقابل آنان  اي موجب توسعة همكاري رشته مطالعات ميان

هاي  انجامد و فرهنگ تشكيل گروه و به اصالح فراگرد تشخيص و حل مسائل علمي مي
  .كند ژوهشي تقويت مي تر را براي همكاري علمي و پ گسترده

به نظر : افزايي علمي هاي دانشي و فكري متراكم شده و هم سازماندهي مجدد سرمايه. 4
هاي علمي  دهي به يافته بندي و نظم نظام طبقهاي بايد  رشته رسد كه با توسعة علوم ميان مي

تجديد ساختار شود و در فراگرد سازماندهي مجدد قرار گيرد، زيرا احتماالً، در صورت توسعة 
هاي علمي  بندي و ثبت و ضبط دستاوردها و يافته هاي موجود طبقه اي، نظام رشته علوم ميان

ها و  ريع تنوع و تعدد و حجم مقولهناكارآمد خواهد شد؛ به ويژه با توجه به افزايش س
بر اساس (اي  رشته هاي علمي هر رشته و توسعة مضاعف آنها در فراگرد توسعة علوم ميان يافته

  ).توضيحات قبلي
هاي  سازي دانش بين رشته اي احتماالً، موجب حذف زوائد و خالصه رشته توسعة علوم ميان   

هاي  واژگان و به اشتراك گذاردن ادبيات رشتهسازي  شود و موجبات همسان كننده مي مشاركت
شود كه خود توسعة  سازي دانش منجر مي كند؛ بنابراين، به نوعي متراكم مرتبط را فراهم مي

اين روند، سير توسعة فزايندة ميزان محصوالت . شود افزايي در توليد دانش را موجب مي هم
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هاي علمي  سازماندهي سرمايه هاي جديد علمي را تقويت خواهد كرد و موجب توسعة روش
  .شود مي

زبان سيالة دانش است و تأثير  :شناختي علوم هاي زبان توسعة ظرفيت و قابليت. 5
بدون شك، . (Ostler, 2006: xix)ها دارد  اي بر مراتب اقتدار جوامع و تمدن العاده فوق

توان  كه مي حالي در كند، هاي زباني، تسري و توسعة دانش را تسهيل مي بهبود و توسعة قابليت
يابد،  هايي است كه در اجتماع و در اثر مراوده توسعه مي گفت كه زبان، خود از جمله مقوله

يابد كه  زيرا بشر تنها و منفرد، نيازي به زبان ندارد و فقط هنگامي استفاده از زبان ضرورت مي
بنابراين، فقط . خالقنوعان و  ارتباطات ضرورت داشته باشد؛ ارتباط با موجودات طبيعي، هم

. اي بين آنها برقرار شود شود كه مراوده شناختي برقرار مي زماني بين دو موجوديت رابطة زبان
شود،  مي تر  تر شود، تأثير آن بر توسعة زبان ارتباط قوي تر و عميق هر چه اين مراوده ضروري

شناختي  هاي زبان يتها و قابل شناختي بيشتري نياز خواهد بود و ظرفيت به مصنوعات زبان
  .بيشتري آشكار خواهد شد

ها و  اي زمينة تلفيق و تركيب ظرفيت رشته ضمن اينكه احتماالً توسعة مطالعات ميان   
كند، امكان ترجمة سريع و تسري  هاي گوناگون را فراهم مي شناختي رشته هاي زبان قابليت
  .آورد ياي فراهم م هاي علوم گوناگون را در ساحتي فرارشته يافته

هاي علمي مرزهاي خود را به  در گذر زمان، بسياري از رشته :تر علوم مرزبندي منطقي. 6
مزيت . اين توسعه، مزايا و معايبي به همراه داشته است. اند ها توسعه داده سوي ساير رشته

هاي واحد و به تعبيري،  اصلي اين مرزگستري، فراهم آمدن امكان نگاه چندجانبه به مقوله
هاي مورگان، سازمان از ديدگاه  كه بر اساس استعاره چنان آن. اي است رشته توسعة مطالعات ميان

مهندسان، همچون ماشين؛ از ديدگاه پزشكان عمومي، همچون موجود زنده؛ از ديدگاه 
شناسان،  اي، همچون مغز؛ از ديدگاه جامعه متخصصان مغز و اعصاب و كارشناسان علوم رايانه

ها  جايگاه تعارض(؛ از ديدگاه دانشمندان علوم سياسي، همچون حزب سياسي همچون فرهنگ
؛ از ديدگاه سياستمداران، همچون ابزار سلطه؛ از )ها و تضادها، تالقي منافع، و اعمال قدرت

كاوان، همچون زندان روح؛ و از ديدگاه بسياري از مشتاقان رصد  شناسان و روان ديدگاه روان
بنابراين، توسعة علوم . جرياني سيال و دائماً در حال تحول استتحول و توسعه، همچون 

هاي پيچيده و چندوجهي كمك  اي، به ويژه به بهبود شناخت جمعي دربارة مقوله رشته ميان
  ). الف1380؛ وارث Morgan, 2006: 137-140: به رك(كند  مي
بندي نحوة  حاظ صورتاي، به ل رشته در عين حال، ترسيم ميزان تعامالت و مراودات ميان   

كند و امكان  هاي علمي كمك مي ارتباط علوم مذكور، به تبيين بهتر مرزهاي تخصصي گرايش
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هاي كامالً تخصصي شدة آنها را نيز  ها و در عين حال، تعيين مرزها و حريم ادغام تخصص
  .آورد فراهم مي

ازي فراگرد توليد و س اقتصاد دانش به بهينه :وري اقتصادي در ساحت دانش توسعة بهره. 6
اندوزي، مستلزم كاهش  وري اقتصادي در ساحت علم توسعة بهره. پردازد عرضة دانش مي

در . ژوهش است ها و بهبود مديريت منابع اجتماعي تخصيص يافته به توسعة دانش و پ هزينه
هاي مصرف نتايج  اي، با توجه به تعدد و تنوع جايگاه رشته صورت توسعة مطالعات ميان

اي و  هاي حرفه ژوهش در زبان برداري از نتايج حاصل از پ هاي علمي، امكان بهره ژوهش پ
هاي علمي  تري از رشته يابد، هر يافتة جديد به مجموعة گسترده تخصصي گوناگون افزايش مي

تر  برداري از آن، نتايج و كاربردهاي متنوع كند و احتماالً، بهره اي كمك مي هاي حرفه و گرايش
  .تري را تأمين خواهد كرد تري خواهد داشت و بازارهاي مصرف گسترده دهو گستر

ها و تاريخ  با مروري بر سير نظريه: ها پارادايم ها و شبه گذار از سيطرة پارادايم  تسهيل. 7
ها در ساحت علم و  پارادايم ها و شبه شود كه سيطرة پارادايم تحوالت علمي، مالحظه مي

 ,Kuhn: به رك(اندوزي معموالً، با آثار مخرب و انحراف از حقيقت همراه بوده است  دانش

موضوعات «، و »هاي علمي واژگان و گزاره«، »ها روش«ها از پيش، به  پارادايم). 1970
در واقع، . گذارند هاي علمي تأثير مي ژوهش دهند و بدين ترتيب، بر نتايج پ جهت مي» ژوهشي پ

هاي علماي پيشين را به تفكرات، زبان و  ها و انديشه ها و نتايج يافته ها روش پارادايم
كند كه سيطرة فكري و علمي خاصي  كند و وضعيتي را ايجاد مي هاي آينده تحميل مي ژوهش پ

  .ها، به طور مستبدانه حفظ كند را در طي سال
ريزي كرد، زيرا  رنامهتوان ب رسد كه گذار از سلطة پارادايمي را چندان نمي چنين به نظر مي   

اي نامرئي است كه تا هنگام  ژوهشگران، پديده ها بر انديشة پ اين سلطه همچون سلطة روش
ولي متفكران بر آن هستند كه بروز اعوجاج در . شود اقتدار پارادايم حاكم، حتي ادراك هم نمي

ها، امكان  ي پاسخپاسخ ماندن برخ هاي هر پارادايم يا الينحل ماندن برخي مسائل يا بي پاسخ
وارث : به رك(كند  گيري پارادايمي جديد را فراهم مي هاي پارادايم حاكم و شكل درك ضعف

  ). ب1380
افزايي دانش حاصل از مطالعات  هاي علمي و هم هاي مكمل رشته با تأمل در قابليت   
به نظر  ها و مالحظة چندوجهي مسائل، اي و امكان استفادة كوالژگونه از روش رشته ميان
كاهد و بر سرعت  ها مي اي از عمر سلطة پارادايم رشته رسد كه توسعة مطالعات ميان مي
هاي متداول در  اي، روش رشته افزايد، زيرا با توسعة مطالعات ميان هاي گذار پارادايمي مي دوره
گيرد، موضوعات علمي جرح و  هاي گوناگون در معرض نقد و اصالح متقابل قرار مي رشته
. شود شود، و واژگان بيشتري به صورت مترادف و متضاد و مكمل به كار گرفته مي يل ميتعد
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هاي متعددي در اختيار دانشمندان قرار  يابد و عينك از اين رو، احتمال خالقيت افزايش مي
اي حاكم بر  گيرد كه گاهي آنان را از قابليت ممتازي براي واضح كردن حصارهاي شيشه مي

  .كند ي رايج علمي برخوردار ميها انديشه و روش

  اي رشته ميان مطالعاتشناختي  الزامات زبان: نتيجه
اي را، به ويژه  هاي ارزنده اي مزاياي زيادي دارد و فرصت رشته رسد كه مطالعات ميان به نظر مي

اي از حيات انساني  كند، زيرا موضوع همة علوم انساني جلوه در گسترة علوم انساني، فراهم مي
شود تا اين موضوع از  اجتماعي است و در اين گونه مطالعات، اين فرصت فراهم ميو 
اي،  رشته بنابراين، با ترويج مطالعات ميان. هاي گوناگون و از زواياي متفاوت بررسي شود جنبه

برداري بهتر از  البته براي توفيق در بهره. آيد اي براي توسعة دانش فراهم مي العاده ظرفيت فوق
شناختي  هاي زبان توان تمهيداتي انديشيد تا قابليت رفيت و استفادة بهتر از اين مزيت، مياين ظ

هاي ناشي از اجماع نظر نسبي  شكني و گريز از محدوديت تري براي پارادايم اثربخش
دانشمندان حاكم بر هر قلمرو علمي فراهم آورده شود و موجب توسعة بازدهي مطالعات 

ها، در اين  ها و ظرفيت شناختي اين قابليت توجه به غلبة وجوه زبان با. اي گردد رشته ميان
شناختي اين  اي، تحت عنوان الزامات زبان رشته مبحث، بر شرايط اثربخش شدن مطالعات ميان

  :شود مطالعات، به شرح ذيل تأكيد مي
اي ه ها در زبان ها و مترادف در نظر گرفتن سازوكاري براي بازيابي مستمر معادل. الف

اي و تخصصي  هاي متفاوت و قلمروهاي حرفه با توجه به ظرفيت. تخصصي متفاوت
هاي گوناگون، به طور مستمر، واژگاني در آنها ابداع و  ژوهشگران رشته متنوع استادان و پ
استفاده از نوعي نظام متمركز اطالعاتي، اين فرصت را فراهم . شود به كار گرفته مي

سازي آنها، كم و كيف و  كاربرد واژگان مذكور و معادل آورد كه با تعريف حدود مي
شناختي اجتناب گردد؛  هاي زبان هاي اين واژگان مشخص شود تا از افزايش آاليه تفاوت

شناختي رشتة مديريت يا رشتة ادارة دولت و  براي مثال، با تأمل بر وضعيت زبان
پروا و بدون توجه به  بي اي رشته شود كه اگر توسعة مطالعات ميان حكومت، مالحظه مي

هاي زباني و  اين مهم باشد، تبعات منفي زيادي خواهد داشت، زيرا افزايش آاليه
كننده باشد و سير فراگيري دانش در اين  كژواژگان متداول ممكن است بسيار گمراه

 اي بايد با رشته اي و چندرشته بنابراين، رويكرد توسعة مطالعات ميان. ها را كُند كند رشته
  .هوشياري و تأمل در اين مهم اتخاذ شود

احكام، قضايا، (هاي پذيرفته شده  در نظر گرفتن سازوكاري براي تطبيق مستمر گزاره. ب
در ساحت علوم گوناگون، و تعيين حدود ) هاي علمي ها و فرضيه قوانين، اصول، نظريه

اي  رشته علوم ميان تر داللت هر يك و نيز تعيين ميزان سازگاري ميان آنها در ساحت كالن
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هاي  هاي دانشمندان براي توسعة نظام بايد توجه داشت كه گاهي تالش. اي و چندرشته
صرفه، سازگار، و  هاي اصل موضوعي به علمي آگزيوماتيزه، به طراحي و تدوين نظام
؛ )1381و كشفي  1369نبوي : به رك(انجامد  كارآمد براي حل مسائل داخلي آن علم مي

كنند، قابليت  ها در حل مسائل داخلي آن علوم موفق جلوه مي كه اين نظام حالي ولي در
با توجه . كنند هايي را آشكار مي اي را ندارند و محدوديت رشته بررسي و حل مسائل ميان

هاي علمي،  به وجود موضوعات مشترك در ميان موضوعات محل بررسي در اين حوزه
م اصل موضوعي كالن و سلسله مراتبي، همة بايد اين امكان فراهم آيد كه در هر نظا

. صرفه، و سازگار تلفيق شود اصول موضوعة علوم مرتبط، در نظامي واحد، كارآمد، به
آيد تا اصول ناسازگار علوم مرتبط محك زده شود و  اي فراهم مي بدين ترتيب، زمينه

  .آنها، با رويكرد پارادايم زدودة بيروني بررسي شود) صحت و سقم(اعتبار 
شود و  هايي كه در علوم گوناگون استفاده مي در نظر گرفتن سازوكاري براي تطبيق روش. ج

شناختي هر يك و نيز پژوهش مستمر دربارة امكان تلفيق و تركيب  بررسي اعتبار روش
هاي پژوهش تركيبي، به نحوي كه  شناختي و روش هاي روش آنها و ايجاد كوالژگونه

هاي تكميلي و  هاي موجود از طريق برنامه هاي روش كاستيالمقدور، نقاط ضعف و  حتي
  . ژوهشي مكمل برطرف شود هاي پ روش

بندي موضوعات علمي در  شناسي و تطبيق و اولويت در نظر گرفتن سازوكاري براي موضوع. د
بندي  تر، به طوري كه فهرست مفيدي از موضوعات و مسائل علمي اولويت اي كالن زمينه

تمهيد چنين سازوكاري . اي حاصل شود اي و چندرشته رشته سيع ميانشده در قلمرو و
اي  ژوهشگران از زمينه كند كه موضوعات علمي انتخابي پ اين فرصت را فراهم مي

اي،  آيد كه به گونه تر انتخاب شود، ضمن اينكه فرصتي فراهم مي تر و متنوع واقعي
ژوهشگران هماهنگ شود و ژوهشي پ هاي كاربردي از نظر جامعه و عاليق پ ضرورت
ژوهشگران و جامعه، به طور همزمان، افزايش  المقدور، دستاورد فردي و اجتماعي پ حتي
  .يابد

هاي گوناگون، براي پرداختن به  هاي علمي رشته ايجاد سازوكاري براي هدايت ظرفيت. ه
هاي  بندي شده، با استفاده از واژگان مناسب و به كارگيري گزاره موضوعات اولويت

هاي  اي كه ظرفيت هاي علمي، به گونه علمي نافذ و كارآمد، ضمن به كارگيري روش
هاي گوناگون به بهترين شكل هدايت شود و  متعدد و متنوع دانشمندان رشته

. گويي و خودشيفتگي در ساحت علم اجتناب شود كاري، تناقض المقدور از دوباره حتي
ناپذير مولد  هاي مديريت تمايل به مديريت نظاماين مهم بايد صرفاً هدايتگر باشد و از 

  .دانش اجتناب ورزد
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رسد طراحي نظامي ضرورت دارد كه بتواند مجموعة  سخن آخر اينكه، به نظر مي   
هاي  هاي علمي رشته بندي و تسري يافته سازوكارهاي پيشنهادي را دربرداشته باشد و به جمع

ابرنظام «توان  اين نظام را مي. اي مبادرت كند شتهاي و چندر رشته هاي ميان گوناگون در ساحت
دار  اي طراحي كرد كه عهده ناميد و آن را به گونه) 1386پورعزت : به رك(» راهبري دانش

هاي علمي مرتبط  ها و حوزه ها، موضوعات و نيز هدايت ساحت ها، روش تطبيق واژگان، گزاره
ژوهشي  گردها، بيشترين دستاورد علمي و پسازي فرا شود تا موقعيتي فراهم آيد كه با بهينه

  . هاي علمي دانشمندان به جامعة بشري ارائه شود ممكن از فعاليت
رساني داشته باشد، نه مديريت و حكمراني،  البته اين ساخت هدايتگر بايد هويت خدمت   

بري زيرا استقالل علمي و ذوق پژوهشي الزمة فعاليت اثربخش دانشمندان است و ابرنظام راه
رساني به جامعة علمي بپردازد  دانش بايد صرفاً به تسهيل در انتقال و تسري اطالعات و خدمت

  .جويي و القاي سيطره، قابليت، و حتي كارآمدي مبرا باشد و از هر گونه تمايل به سلطه
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