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.  הרנסאנסתקופת ינארית נעשית דומיננטית בעת החדשה לאחר סוף ליסציפדהחשיבה ה

במקרה של ; ום הידעחטים פונקציונאליים גמישים ותואמים לתפסחשיבה זו מתאפיינת בקונ

חשיבה , כמו כן. מתודולוגיה מאפשרת התאמה קלה לשפה המתמטיתה, מדעי הטבע

לתוך המושרשת  היא מונעת על ידי תכלית מובנית; תכליתידיסציפלינארית היא בעלת אופן 

  .י מובהקבדרך כלל היא בעלת אופי רדוקציונ; דיסציפלינותההמסגרת של 

  

תחום מוגדר של ידע : מונח הדיסציפלינה כולל בתוכו שתי משמעויות משלימות

  . עצמיותהת ינה בלשון המשמעת  והגבלודיסציפל

סיווג לפי  בכתביו החשיבה הדיסציפלינארית אפיינה כבר את הפילוסופיה של יוון ואריסטו

 על מנת לקבוע גם את דרכי חשיבה זו חתרה לסדר ונשענה על ההיגיון. נושא הידע והמתודה

  . החשיבה וגם את תוצאותיה

  

 גם תיאורטיים וגם , לאנושות להגיע להישגים עצומיםהחשיבה דיסציפלינארית סייע

 מאוד הההצלחות של החשיבה הדיסציפלינארית הביאו לפיתוחה עד לרמה גבוה. מעשיים

טים החדשים של הידע  במרוצת הזמן מורכבות האובייק, יחד עם זאת; של תחכום ומורכבות

-גישה אחרת שהיא גישה אינטרלאמץ צורך  הולכת וגוברת בהביאה למודעות

-הידע האינטר. סציפלינארית על מנת להבינה במלואהדי- דיסציפלינארית או מטה

  . מתוך המאמץ להתמודד עם המורכבות נולדדיסציפלינארי- והמולטידיסציפלינארי

  

 הוא טען.  בפיתוח שיטה אפיסטמולוגית חדשהEdgar Morinיש לציין את התרומה של 

 כאשר, שום שהיא מייצרת גבולות מלאכותייםמ, כי החלוקה לדיסציפלינות מוטעית

-  כי גם אינטרטעוןל למוריןגישה זאת אפשרה . כדבריו, "מציאות פגומה "דיסציפלינה היא

-הרי אינטר. דעות של אובייקט היבדיסציפלינאריות אינה מהווה תרופת פלא לבעיות מורכ

חד ישויות הטרוגניות של תיאור האובייקט הנוצר ציפלינאריות מאפשרת  רק לאסוף בידיס

  .  זאת במקום ליצור תמונה כוללת ושלמה–במסגרת דיסציפלינות שונות 

היא בכך שהיא שומרת על גבולות , לפי מורין, דיסציפלינאריות-הבעיה באינטר

  . לוקה מוטעית שמעוותת ידעהדיסציפלינות ועל ידי כך מקיימת ח

  



לב שסטוב מפורסם האקזיסטנציאליסטי הפילוסוף הכאן ניתן להיזכר גם בעבודותיו של 

 וניטשה גםיוצא מנקודת המוצא של אקזיסטנציאליזם דתי שסטוב ). XX-תחילת מאה ה(

הליניארית והרדוקציוני סטית ,  באופן חריף את האפיסטמולוגיה הרציונאלית יםמבקר, יחד

  . כלשונו, את רודנות השכל, של הידע המדעי

או רגשי ) שסטוב(כגון מרכיב דתי , הרדוקציוניזם השכלי מחסל מרכיבים אחרים בתודעה

 הגישה ש של פילוסופיה וחשיבה אנושית שבושסטוב קורא לכינון מחוד). פונדנה(

.  אישיותכופה את עצמו על כל הרק מרכיב אחד ולא האלמנט המרכזי ההרציונאלית תהיה 

שסטוב מראה את המלאכותיות של ניתוח שכלי צר בהתייחס לתופעות מורכבות של העולם 

לא של הגבלות סביבנו ורואה בניתוח רציונאלי כוח אפיסטמולוגי שלא מביא לאמת אלא לכ

ותלמידו פונדנה ראו שסטוב . שוללות מהסובייקט החושב את החירותרציונאליות מדומות ה

הגישה את לא רק המשלב סופיה שתכלול כמה גישות של ידע -מטהאחר צורך בחיפוש 

עמדה זאת הייתה דומה לעמדות הוגי דעות אחרים שראו בגישה .  הרציונאלית השכלית

רציונאלית כלי אפיסטמולוגי פגום שאינו מספיק להתמודדות עם מערכות -דיסציפלינארית

וה מערכת מורכבת שבה מרכיבים מה שחי מהוכל גם פונדנה וגם מורין טענו כי . מורכבות

  .של רציונאליות ובלתי רציונאליות קיימים אחד לצד השני ונמצאים בקשר הדדי תמידי

  

Calvin Schrag  משבר במדעים ההומאניים בעיסוק הולך וגובר של הראה את הסיבות

קת העדפה אפיסטמולוגית לחקר   הענ,פורמליזציה שמשמעותהב ו למרכיביםעם חלוקה

ניוטונית -  מדעית גליליאניתכהלמהפבאופן הדוק י קשורה העדפה לחקר כמות, אכן.  יכמות

שראג מצביע על המתודה .  של העת החדשהלמערכת אפיסטמולוגיתבסיס כשעומדת 

אך ורק  ומציאות נתפשת ;יון מדעיסנימושג של מצמת לט חוויה מצאמצעותהמדעית שבה

בין עובדה היא , לפי שראג, וקה העיקריתחלה. כתופעה שניתנת למדידה ולניתוח סטטיסטי

עצם הדיכוטומיה של עובדה מול ערך היא בעצמה תוצאה של חלוקה . לבין ערך

מדעי של החשיבה וליצור - פילוסופי וטרום-םינו לחזור חזרה לשלב טרולע.  דיסציפלינארית

נמצאים ה" עובדה והערך" שתכונן מחדש את משמעות המונחים צורת חשיבה רדיקאלית

.  תנאי המורכבותל  שתתאיםשיטה זו תאפשר חשיבה מחודשת. רמנאוטיקההבבסיס של כל ה

גישה חדשה זו אמורה לכלול גם היבטים כמותניים וגם היבטים לא כמותניים של 

  .סוף את העובדה ואת הערך- לאחד סוף, האינטראקציה עם העולם מסביב

  

  

-להבדיל בין הגישה האינטרניתן ,  של מורין ואחריםהשיטות הביקורתיותעל סמך 

-ינטרבמסגרת הגישה הא. דיסציפלינארית-דיסציפלינארית לבין הגישה המולטי

 שמועברים מדיסציפלינה אחת לאחרת אינם משתנים באופן פטיםקונסדיסציפלינארית ה

 מצב שבו משמעות נוצרדיסציפלינארית - לעומת זאת במסגרת הגישה המולטי; מהותי



- הגישה המולטי.העברתו לתחום דיסציפלינה אחרת על ידי  משתנהפטקונסה

 את הכלים המתודיים יםמשנאלא  יםמאחדלא רק דיסציפלינארית אופיינית למדעי הרוח ש

י ככל הר; שתי גישות אלה אינן סימטריותכי  יש לציין .לדיסציפלינות שונותים השייכ

 להבנת  יותרדיסציפלינארית היא חיונית-כך הגישה המולטי, שרמת המורכבות עולה

דיסציפלינארית דרושה על מנת -  לעתים הגישה המולטי, יתרה מזאת.המערכת המורכבת

 על מנת להיות מודע למורכבות יש לקבל מראש את –להכיר בקיום התופעה המורכבת 

  . ניתוחפטים שבסהקונהמשמעויות המגוונות של 

  

 כלי –פט ה יצירת הקונסהעתיקה הייוונית הפילוסופיה האולי הצעד המשמעותי ביותר של 

 ולא משמעות שבגישה אחרת הייתה מקבלת משמעויות מרובות" מהות"נשען על הגדרת הה

פט כיחידת הרעיון של קונסלמעשה הגישה הדיסציפלינארית בנויה על . דיסציפלינארית צרה

-דיסציפלינארית וגם הגישה המולטי-לעומת זאת גם הגישה האינטר; משמעות קבועה

כאשר תהליך זה עשוי  ,ה אחד למשנהורית מנסות להעביר קונספטים משדדיסציפלינא

אך הגישה הדיסציפלינארית שומרת על משמעותו . לשנות את האובייקט באופן משמעותי

דיסציפלינארית במידה שהיא - וגם הגישה האינטר–לכן גישה זאת . פטת של הקונסהמקורי

  .לפתור את הבעיות של המורכבות אינה יכולה –נשענת על הגישה הדיסציפלינארית 

  

- הגישה להכרת מערכות מורכבות אמורה להיות המשך ישיר של הגישה המולטי, ובכן

יש להתייחס למערכת : ששונה באופן מהותי מהגישה הדיסציפלינארית, דיסציפלינארית

מנת לעשות זאת יש להחליף את  על .מורכבת כמערכת שלמה בלי לפרק אותה למרכיבים

 יש להדגיש כי אומנם כללים .פטים מרובי משמעותמשמעיים לקונס-החדם פטיהקונס

 בכל מקרה של ניתוח מערכת מורכבת יש צורך .המורכבותמערכות המסוימים שייכים לכל 

 . דיסציפלינארית ספציפית שמתאימה למערכת מהסוג הנדון-בבחירה בגישה מולטי

ם נקבל את ההערכה הרווחת כי החשיבות המיוחדת שיש לחקר מערכות מורכבות מובנת א

מודרנית שבתוכה אנחנו חיים מתאפיינת בתכונות העיקריות של -עצם החברה הפוסט

  . מערכות מורכבות


