
 

 

  

رشتگی« و تاریخچه ادبیات  شناسی »میانبازاندیشی در مفهوم

 نظری آن در ایران
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 142تا   113ص ، 99بهار  ، 22شماره ، هفتمسال 

 03/98/ 16تاريخ دريافت: 

 10/98/ 30تاريخ پذيرش: 
 چکیده

بندی علم است که از منظرهای کاربردی  آموزش و طبقه ،  رويکردی جديد در عرصه پژوهش،  رشتگی میان

شود از موانع رواج و توسعه آن محسوب می ،  فقر ادبیات نظری آن،  حالبااين،  ضرورت فراوان دارد،  مختلف

مقاله با روش  تصريح دارند. اين  ،  به ابهام مفهومی خود اين اصطالح،  ای پژوهانرشته تا آنجا که حتی میان

بهره با  منابع کتابتحلیل محتوای کیفی  از  استفاده  با  و  استعاره  معاصر  نظريه  از  با  ای می خانهگیری  کوشد 

ای روشن از مفهوم آن ارائه داده و تاريخچه ادبیات نظری  انگاره،  رشتگی«ی اصلی »میان هامؤلفهاستخراج  

 کرديرو اتیادب  عمر، مطابق بررسی اين پژوهش ده است.اين حوزه نوپديد در ايران را شناسايی و معرفی کر

ت.  اس  دهه  دو  از  شیب  ی کم،  گذاری علم در اين زمینهمشی همگام با خط،  ايران  در  یقیتلف  و   یارشتهانیم

و  ده«یچ یپ»  یا مسئله ،  یارشتهانیم  مطالعات  موضوع  ها«ستمیس  رفتار   مطالعه»  به  توانی م  را  ی دگیچ یپ  بوده 

رشتگی« متشکل از شش  . شبکه معنايی »میانگذردی م  ی تخصص  ی هارشته   از  ی رشتگان یم  راهو    کرد  فيتعر

،  «دهیچ یپ  موضوع»،  «ايپو  يی گراجمع  و   کیالکتيد»،  ی«تخصص  دانش  چند  از   استفاده»،  «بیترک  و   قیتلفمفهوم »

»تلفیق و ترکیب« نقشی محوری و  ،  هامؤلفهی داشتن« است. از میان اين  معرفت  افزودهارزشبودن« و »   نديفرآ»

همین   اساس  بر  دارد.  میان   مؤلفهاساسی  طیف  که  می است  ترسیم  میانرشتگی  و  از    ایرشتهگردد  نماها 

 کند.ای واقعی تمايز پیدا می رشتهمیان

پیچیده،  ایچندرشته،  تلفیقی کلیدی:  ها واژه  میانمفهوم،  سیستم  ، رشتگیمیان،  ایرشتهشناسی 

ای رشتهمیان
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 مقدمه 

آموزش و  ،  های پژوهش در قرن اخیر در عرصه،  مشی نوين علممثابه خطبه  1رشتگی«»میان

دانش  رواج  طراحی  و    توجهیقابلها  کرده  رشته  موازات بهپیدا  و  کتب  های  ترجمه 

  در   که  داست ی پ  « ی ارشتهانی م»  کرديرو  عنوان   از  در ايران نیز ريشه دوانیده است.،  دانشگاهی

  ثمرات  رغم ی عل   مفرط  يیگراتخصص  .اندگرفته  شکل   یتخصص  یها رشته  به   نسبت  واکنش 

  داشته  یپ در، یبشر جوامع  و قی تحق ، آموزش عرصه در یمشکالت ، خود خاص یکارآمد و

نظیر  .  است  و   يیگرامطلق،  علوم  ماندناستفادهیب،  هادانش   ديشد  یمرزبند مشکالتی 

  تبعات   سواز يک،  درواقع.  هادانش   ان ی م  ارتباط   فقدان   و   هاتی واقع   يی گرالی تقل،  سمی دگمات

ديگرگراتخصص  و  یدانش  یمرزها  روزافزون  و  ازحدش ی ب  رشد سوی  از  و  نیازهای  ،  يی 

ادبیات  ای و تدوين  رشتهساز بروز رويکردهای میانزمینه،  عملیاتی و کاربردی جوامع صنعتی

به برای آن شد.  نظام واژگانی  به  و  اين اصطالح و رويکرد  نظری و عملی  طورکلی رواج 

دنیا نوين آن در  میان،  شکل  اخیر است. رويکرد  به قرن  به دانش رشتهمربوط  ابتدا در  ،  ای 

ی اخیر در عرصه  دههی گروهی و در چند  هاپژوهش اواسط قرن گذشته در عرصه فناوری و  

 جدی قرار گرفته است.   موردتوجهراحی برنامه درسی آموزش و سپس ط

 ابهامات،  اما مشکلی که مسیر ترويج و تقويت اين رويکرد را با چالش مواجه کرده است 

و مشی خط   ند ي فرآ   تنهانه ،  ی نظر  ابهامات   ن يا .  است   یرشتگ ان ی م  ی تودرتو   ی نظر  گذاری 

 ادامه  ز ی ن  عمل   مرحله   در ،  دهد ی م   ش يافزا   را   مناقشات   و   کرده   سخت  را   ريزی در اين زمینه برنامه 

 تا   حوزه  ن يا   ینظر   ابهامات  . کندی م  مواجه  ی آشفتگ  با  را  هدف   مورد  یعلم   جامعه  و  کرده  دا ی پ 

ندارد و  که  است  یحد  مفهوم روشنی  اين اصطالح   مطالعات  ف« ي تعر »   از  بحث  حتی خود 

 همچنان   و   است  مختلف   نظرات   و   آراء   داردامنه   مجادالت  از   یا معرکه   خود،  ی ا رشته ان ی م 

 ن يا   ابهام   ی درباره   چاندراموهان  که  آنجا  تا.  وگوست گفت   و  ق ی تحق   یبرا  ی تأملقابل   موضوع 

که می   ح ي تصر   مفهوم  میان » »   : کند  انتقادیجدی ،  « ایرشته مطالعات  ناشناخته  مفهوم  ، ترين 

 (.1389،  رامانیام و  موهان  )   « آيد آموزشی و نهادی در فضای نوين دانشگاهی به شمار می 

 
1. interdisciplinary 
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ابهام واژه به قدری است که حتی مشخص نیست میاناين  چه    قاًیدقرشتگی را  شناختی 

از آن نام ببريم. محققان مختلف در آثار و مکتوبات    ی(  ها )  شوندی پچیزی بدانیم و با چه  

های  رشتهکنند؛  رشتگی اشاره کرده و می از واژگان بسیار متکثری برای اشاره به میان،  خود

پژوهش  ،  ایرشتههای میاندوره،  ایرشتههای میانبرنامه،  ایرشتهمطالعات میان،  ایرشتهمیان

گفتمان  ،  ای رشتهرهیافت میان،  ایرشته)های( میانرويکرد،  ایرشتهعلوم میان،  ایرشتهمیان

از اين عناوين    شماری،  رشتگیای و میانرشتهتفکر میان،  ایرشتهديدگاه میان،  ایرشتهمیان

 (. 1396، ترجمه علوی پور،  ؛ رپکو1396، خورسندی طاسکوهو پیشوندها هستند )

است بر اين مطلب که    ی ديمؤ، رشتگیپژوهان بر ابهام مفهومی میانرشتگیتصريح میان

در ابتدای راه خود است و هنوز حتی  ،  رويکردی نوپیدا و جديد  عنوانبهرشتگی  ادبیات میان

پژوهان شکل نگرفته  رشتهتوافق و اجماعی برای تعريفی يگانه برای اين اصطالح در میان میان

واژه ثبات  فاقد  استو  طاسکوه) شناختی  رپکو1396،  خورسندی  ؛  پور،  ؛  علوی  ،  ترجمه 

برازو1396 مالباشی ،  ؛  الکوتا1387،  ترجمه  پور،  ؛  علوی  بنابراين (1387،  ترجمه  ؛ 

گونه تعجب  جای هیچ،  نظری و روشن نبودن پارادايم پشتیبان اين رويکردبودن مبانی  پراکنده

شناسانه و پارادايمیک  ضرورت تنقیح روش،  هاآنندارد. تعارضات تعاريف و مبانی متفاوت  

يی  هاتالش  روزافزون  طوربه،  . هرچند اين ضرورتآوردیم اين رويکرد را به میان آورده و  

)باقری   در ابتدای راه قرار دارند،  ی صورت گرفتههاشش کو، ه استکردرا به خود معطوف  

 . (1389، ؛ فرامرز قراملکی و سیاری1390، و همکاران

کاوشی فرانگر برای ،  رشتگیيکی از نیازهای نظری پراهمیت ادبیات میان،  بر اين اساس

از روشن  و  جامع  تعريفی  ارائه  و  بر  میان  کشف  عالوه  پرسش  اين  است.    کهاين رشتگی 

ساز مطالعات  زمینه،  شناختی اين حوزه باشدتواند قدمی در راستای کاهش آشوب واژهمی

نظريه حیطهتطبیقی  در  که  است  گوناگونی  الگوهای  و  شدهها  ارائه  مختلفی  کههای    اند 

 شود. ها استعمال میرشتگی در آن حیطهمیان

میان تعريف  و  معرفی  مقام  در  مختلفی  تعابیر  ارائه شده  رشتگهرچند  محققان  توسط  ی 

توان روح  می،  حاکم است  ها آنی که بر  ایواژگان با تکثر تعبیری و  ،  اما از اين تعاريف؛  است

. اين مقاله در تالش  کندیمکلی واحدی استخراج کرد که حوزه کلی اين مفهوم را روشن  



 شناسی دانشفصلنامه مطالعات 

 

ل 
سا

تم
هف

ره 
ما

 ش
،

22
ار 

 به
،

99
 

116 

مطرح نظرات  اساس  بر  فرانگر  نگاهی  با  میاناست  تعريف  در  معنايی    شبکه،  رشتگیشده 

 ای روشن از اين مفهوم ارائه دهد.انگاره، ه و از اين طريقکردرشتگی را استخراج میان

 روش 
 یگردآور  را  موردنیاز  اطالعات،  یاکتابخانه  منابع  و  یاسناد  روش  از  یری گبهره  با  مقاله  ن يا

  در  ش ي هاخانوادههم  و   نانی جانش ،  یرشتگانی م  ی واژگان  یوجوجست  اساس  بر.  است  کرده

  سپس. شد یآورجمع  نهی زم ن يا در ینظر مقاالت و هاکتاب، یمل کتابخانه و نورمگز سامانه

 .اندشده فی توص  و ل ی تحل،  یفی ک ( ن یمضام) یمحتوا  لی تحل روش با آمدهدستبه اطالعات

  رانيا در یرشتگانی م ینظر  اتی ادب  خچهيتار يیجویپ ضمن ، مقاله ن ي ا در مهم ن يا یبرا

  در   یمفهوم  استعاره)  استعاره   معاصر  هينظر  از  الهام  با،  است  یشناس نهی ش ی پ  حکم  در  که

  با   سپس .  گرددیم   یطراح  «یرشتگ انی م»  مفهوم   از  يیابتدا  ی چارچوب،  (یشناخت  یشناس زبان

  شودیم  تالش،  یرشتگ انی م  نظرانصاحب  توسط  شدهمطرح  فيتعار  یف یک  مضمون  لی تحل

  اصول  از  الهام  با  شودیم  تالش   سپس .  گردد  استخراج  مفهوم  ن ي ا  یهامؤلفه  ن يتریاصل

  نيا  بر.  شوند  گرفته   کار   به  ی رشتگانی م  يی معنا  شبکه  م یترس  ر ی مس  در  هامؤلفه  نيا،  یشناس زبان

  با  مفهوم  ن يا  نسبت،  شودیم  ارائه  یارشتهانی م  از  روشن   نسبتاً  یف ي تعر  آنکه  بر  عالوه،  اساس

 زی ن   نماها  یارشتهانی م  از،  عمل  یمرحله  در  و  شدهروشن   زین  آن  ن ی جانش   و  ن ینشهم  میمفاه

 . شودیم  داده زیی تم

  ق ی تحق  یشورا  در  بار  ن ینخست  یبرا،  یفعل  مدرن  یمعنا  در  یارشتهانی م  واژه  رسدیم  به نظر

  ها دانش   ات ی ادب   در  آن  رواج  به بعد  آن  از   و  است  شده  برده  کار  به   متحدهاياالت  یاجتماع  علوم

  ی شناسنوع،  زی ن  1970دهه    نيآغاز  یهاسال  در  (.1389،  رامانیامو    موهان)  شد  آغاز

  انجام (  OECD)  توسعه  و  یاقتصاد  یهایهمکار  سازمان  توسط  ی ارشتهن ی ب   یهاتی فعال

  امروزه  که  ی افرارشته  و  ی ارشتهانیم،  یاچندرشته  یکردهاي رو،  سازمان  ن يا  و  گرفت

  آموزش،  پژوهش   به   راجع  وگو گفت  ی برا  را  شوندیم  محسوب  یاشدهشناخته  اصطالحات

اولین  ،  در ايران نیز  .( 1389،  ترجمه اعتمادی و موسی پور،  )کالين  کرد  مطرح  مسئله  حل  و
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سازمانفعالیت میانهای  نظری  ادبیات  ارتقای  و  تکوين  جهت  اساس  ،  رشتگیيافته  بر 

 است.ذيل اين عنوان شکل گرفته ، های وزارت علومگذاریمشیخط

بهرشته»میان جديدای«  دنیاتناسب  در  آن  نوين  ،  بودن  اصطالحی  نیز  ايران  ادبیات  در 

همشودیممحسوب   و  اصطالح  اين  نبودن  موجود  فرهنگ  ها خانواده.  در  آن  ی  هالغتی 

معین و عمید گويای عدم قدمت و ناآشنا بودن اين مفهوم  ،  اصلی زبان فارسی نظیر دهخدا

به تعاريف ناقص  ،  نیز  ف ی تألی تازه  هافرهنگادب ايران است. برخی    در میان اهل فرهنگ و 

بسنده   آن  علمی    یکنندهتأمین   تواندینم  عنوانهیچبهکه    اندکردهاز  دقیق  مفهوم 

باشد؛  رشته»میان   معادل   را  یارشتهانی م،  یانور   سخن   بزرگ  فرهنگ  نمونه  یبراای« 

  گر يد  دانش   منظر  از  دانش   کي   یمطالعه  به،  ایرشتهبین   في تعر  در  و  داده  قرار  ایرشتهبین 

  از   یخاص   نوع  تنها،  اصطالح  ن ي ا،  شد  خواهد  روشن   چنانکه  کهدرحالی،  است  کرده  اشاره

 . (1381، )انوری است یارشتهانی م کرديرو

کمی بیش از دو  ،  ای و پژوهش در اين حوزهرشتهعمر معرفی مطالعات میان،  در ايران

است.   جستدهه  نشان نتیجه  ايران  علمی  منشورات  و  مکتوبات  در  کلیدواژه  اين  وجوی 

برخالف ديگر مباحث متداول علمی که از بدنه دانشگاهی به فضای علمی ورود  ،  دهدمی

گذاری علم )وزارت علوم  مشیهای نهادهای خطرشتگی با حمايتادبیات میان،  کنندپیدا می

مقاالت و کتب يافت شده کنار    کههنگامیترويج و تقويت شده است.  ،  های تابعه(سازمانو  

شوند. اين  در سه دسته کلی تقسیم می،  دشدهی تولبر اساس چگالی ادبیات ،  گیرندهم قرار می

متون دسته  پروژه  هرکدام،  سه  تالشی  سازمانمحصول  و  مقطعی(  نه  )و  و ای  يافته 

زيربناهای ادبیات نظری اين حوزه را در    درمجموعپراکنده( اند که  شده )و نه  ريزیبرنامه

  مقاالت  .1از:    اندعبارتاند. اين سه دسته متون بر اساس ترتیب تاريخی  ايران تشکیل داده

قراملکی    کتاب  .2مجله سمت سخن؛   فرامرز  مقاالت  مطالعات    منشورات  .3و  پژوهشکده 

 وزارت علوم. یاجتماع  یفرهنگ 

»هانگارشاولین   نشريه  به  زمینه  اين  در  هدفمند  علمی  همت  سمت  سخن ی  )با   »

  یهاادداشتي،  زی ن  نيا  از   قبل  تا  البته .  گرددیبازممديرمسئولی مرحوم دکتر احمد احمدی( در  

  مقاله ،  نمونه  یبرا.  اندشده  منتشر  و  فی تأل  پراکنده  صورتبه  یاترجمه  مقاالت  و  کوتاه
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  تابستان   در   است   دنو«»  نوشته  « ی ارشتهانی م  و  ی ق یتلف   وه ی ش  به  ی آموزش   مواد   و  ها برنامه  یطراح»

  ی اندازهاچشم»  کوتاه   مقاله  و  ی عال  آموزش   در   ريزیبرنامه  و   پژوهش   هينشر  در  1373

 هينشر  در  1377در تابستان    چاردسونير  مارک  نوشته  ات« ی اله  و  علم  یارشتهانی م  پژوهش 

.  (1377،  ؛ ريچاردسون 1373،  ترجمه خلخالی،  )دنو  است  دهی رس  چاپ  به  ن ي د  و  علم  نامه

  که   است  آن،  « نامیده شدندن یاول»،  سمت  سخن   هينشر  یهانگارش  آنکه  لیدل،  وجودبااين 

شده  ريزیاولین منبع در ايران است که برنامه،  اين مجله  اًی ثانای و  نه ترجمه،  هستند  یفی تأل   اوالً

 کرده و چند شماره به آن اختصاص داده است. ای علمی برای اين موضوع باز پرونده 

، شوندیم  چاپ   خود  به  مربوط  یهادانشکده  در،  رشته  هر   ی تخصص  مجالت  ازآنجاکه

  ن یزم  بر  بار  و  یمتولیب  موضوع  را   خود  یکل   یمشخط  70دهه  مجله سمت سخن در نیمه دوم  

  از   یبان ی پشت   و  تيحما  ضرورت»  درج  از  پس   خصوصاً  .داد  قرار  ای« رشتهمیان  مطالعات»   مانده

  ی حهيال  در ،  « یهنر  و   یعلم  مختلف  یها حوزه  در   یا رشتهانی م  ی قاتی تحق  یهاتی فعال

  نيا  در  یادوباره  روح،  علوم  وزارت  التی تشک   و  فيوظا  شرح،  اهداف  اصالح  ی شنهادی پ

  مطالعات   ساختن   محقق  شگامی پ  تا  کوشید  و  شد  دهی دم  سمت  سخن   هينشر  یگذارهدف

  هدف  ن يا  به  امکان  حد  در  تا   کرد  تالش  و  باشد  یانسان  علوم  یهارشته  حوزه در  یارشتهانی م

   .(1380، 1381،  )سرمقاله  بپوشاند عمل جامه یانسان  علوم محور در علوم وزارت

  با  مجله ،  ای در حوزه علوم انسانی(رشته)يعنی محقق ساختن مطالعات میان  هدف  ن يبنابرا

  مطالعات   یچگونگ  و  یست یچ  یکل  خطوط   کهی  ق یدق  یها پرسش   از  یا مجموعه  طرح

  ی هارشتهبین    نسبت  بررسی  به  ابتدا،  بعد  به  چهارم  شماره  از،  کرد  میترس  را  ای رشتهمیان

  که   را   ی چندوجه  خاص   مسائل  سپس  و  پرداخت   ای رشتهمیان  مطالعات  و  ی علم  گوناگون

م ،  ردی گیم  قرار   مختلف  یهارشته  یوگوگفت  موضوع   از   ی علم  رشته  هر  تا  آورده  انی به 

 رد يپذ  تحقق  جانبههمه  یافت ی ره  با  علم  دی تول  بی ترت  ن يبد  و  بنگرد  موضوع  به  خود  خاص  هيزاو

شماره    (.1379،  1378،  )سرمقاله در  1377)پايیز    4در  تربیتیهارشته(  علوم  ،  )کاردان  ی 

شماره    (1377،  )مالصالحی  شناسی باستانو    (1377،  )رضائیان  مديريت،  (1377 در    5و 

در  1378/تابستان  1377)زمستان   اقتصادهارشته(  ،  )شکوهی  جغرافیا،  (  1378،  )تمدن  ی 

،  )منوچهری  و علوم سیاسی  (1378،  )کاردانعلوم تربیتی،  ( 1378،  )احمدی  فلسفه،  (1378
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با قدرت    ، رشتگی بررسی شد و اين مسیر تا شماره نهم اين نشريهی میانهاداللت،  (1378

  نیالت  یشناسکتاب  گانهسه  مقاالت  که  ستی ن  لطف  از  یخال  نکته  ن يا  ذکرادامه پیدا کرد.  

  يیآشنا  و  قاتیتحق  نوع  ن يا   یاجرا  در  عيتسر  یبرا  ی خوب  اری بس   ینهی زم،  یارشتهانی م  مطالعات

 .( 1381، 1380، 1379، )رضائی کرد فراهم موجود منابع با محققان

آثار احد فرامرز قراملکی در اين حوزه است. ، يافته دومین فعالیت سامان ، به لحاظ تاريخی 

نبوده(  آن  انجام  مکفل  خاصی  سازمان  )و  نیست  نهادی  هرچند  آثار   ازآنجاکهاما  ،  اين 

پروژه فکری اين شخص محسوب ،  ای از ادبیات تولیدشده حول اين موضوع است مجموعه 

برای اولین بار به کتاب ،  ی« در ايران ف ی تأل»کتاب  ای در يک  رشته گردد. طرح مطالعات میان می 

 عنوان به رو وی  و ازاين   گردد ی بازمتوسط قراملکی    1380سال  شناسی مطالعات دينی« در  »روش 

 . ( 1389،  سیاری ،  )فرامرز قراملکی  ی در اين حوزه پیشتاز است ف ی تألنويسنده اولین کتاب 

و هويت معرفی فلسفه    ای رشتهبین ی با عنوان »روی آورد  امقالهدر    77سال  وی ابتدا در  

شناسی فلسفه مالصدرا«  )و البته بعدها در کتاب »روش  (1377،  )فرامرز قراملکی  صدرايی« 

  واردشده شناختی از حیث روش، ( در راستای اثبات تعین معرفتی فلسفه مالصدرا88سال در 

  رسدیمبه اين نتیجه    درنهايتو روش وی در حکمت متعالیه را تحلیل و بررسی کرده است و  

،  شودیمای نامیده  رشتهبه اهمیت آنچه امروزه مطالعات میان،  پیش   چهار قرنکه مالصدرا در  

الگوی   توانسته  و خالقیت  ابتکار  با  و  بوده  آگاه شده  االهیاتی  و  فلسفی  مسائل  تحلیل  در 

،  آن  کارگیریبهای در حوزه فلسفه و االهیات پیدا کند و با  رشتهدر مطالعات میاناثربخشی  

 .(1390، )باقری و همکاران  به نظام جديد فلسفی دست يابد

در يک فصل جداگانه به معرفی مطالعات ،  شناسی مطالعات دينی قراملکی در کتاب روش 

از    عنوانبه ای  رشته میان  دينی  ها روش يکی  مطالعات  معرفی   پردازد ی م ی  و  تعريف  با  و 

در فصل بعدی محصول محتوايی   درنهايت و    کندی م ضرورت آن را اثبات  ،  ی آنها ی ژگ ي و 

را   باال  میان ا نمونه   عنوانبه مقاله  مطالعات  از  متحقق  در  رشته ی  ذکر دوره ای  اسالمی  ی 

قراملکیکند ی م  » .  ( 1392،  )فرامرز  مقاله  در  بعدها  استاد   شناختیروش   های مهارت قراملکی 

مطالعات اسالمی استاد   شناختیروش ويژگی    ( 1385،  )فرامرز قراملکی  « یپژوهن يد مطهری در  

بعدها در کتاب »اصول و فنون  روازاين کند و مطهری را در عنصر میان رشتگی آن معرفی می 



 شناسی دانشفصلنامه مطالعات 

 

ل 
سا

تم
هف

ره 
ما

 ش
،

22
ار 

 به
،

99
 

120 

ی متحقق از نمونه   عنوان به « شهید مطهری را در کنار مالصدرا  پژوهیدين پژوهش در گستره  

 .( 1385،  )فرامرز قراملکی   کند معرفی می   پژوهی دين ای در عرصه رشته مطالعات میان 

از سمت سخن  نهادی  ،  بعد  فعالیت  و  قابل  شدهیزيربرنامهدومین  معرفی  برای  مالحظه 

يی است که در »پژوهشکده هاتی فعالو    هاپروژهی  مجموعه،  ایرشتهپرداختن به رويکرد میان

علوم وزارت  اجتماعی  و  فرهنگی  اولین  فناور  و  قاتی تحق،  مطالعات  از  شد.  انجام  ی« 

ای بود. چراکه  رشتهمباحث میان،  بدان پرداخت   س یتأسموضوعاتی که اين پژوهشکده از بدو  

  عنوان به  علوم  وزارت  یسو  از  توسعه  چهارم  برنامه  اهداف  تحقق   جهت  در  1384  سال  از

  که  شد ن یی تع  یانسان  علوم  تیوضع  یارتقا  هدف  با  یارشتهن یب   یهارشته  ن يتدو  طرح  یمجر

  بود  یا رشتهن ی ب   یهارشته  نيتدو  و  ایرشتهمیان  یهاطرح  رخانهی دب  جاديا  آن  ماحصل

»  85سال  در همین راستا در    .(1389،  )تامسون با عناوين   و   ینظر  یمباندو پروژه پژوهشی 

« را در  ایرشتهمیان  علوم  توسعه  آموزشی  مبانی ی« و »ارشتهانی م   یانسان  علوم  گسترش  یعلم

ی متنوعی را در اين زمینه منتشر  اترجمهی و  فی تأل دستور کار خود قرار داد و مجموعه کتب  

،  رشتگیدر ترويج و غنای علمی میانفعالیت اين پژوهشکده    ترين مهماما  ؛  کندیمکرده و  

میان »مطالعات  در  رشتهبرگزاری همايش  به    1388بهار  و    1378زمستان  ای«  منجر  بود که 

با عنوان »فصل  سیتأس   مطالعاتنامه  اولین نشريه تخصصی و علمی پژوهشی در اين زمینه 

ی ابتدايی خود به چاپ مقاالت  هاشمارهی« شد. اين نشريه که در  انسان  علوم در  ی ارشتهانی م

  و  محققانه  یگفتگو  یبرا  يیفضا  آوردنفراهم  هدف  با،  برگزيده همايش مربوطه پرداخت

  کار  انجام  مقومات  و  هاتیظرف،  امکانات،  اندازهاچشم  نهیزم  در  ها پژوهش   ثمرات  انتشار

ی قوام  انسان  علوم  ژهيوبه،  علوم  مختلف  یهاحوزه  در  یارشتهانی م   یعلم  و  ی پژوهش،  یآموزش

 . دهدیم گرفت و به کار خود ادامه 

میان واژگان  رشتهاصطالح  ديگر  و  مختلف  هاساحتدر  ،  اشخانوادههمای  البته  -ی  و 

ريزی برنامه  متخصصان . اين واژه هم مستعمل در ادبیات  شوندیماستفاده    - مرتبط با يکديگر

ی در طراحی برنامه پژوهشی  ا وهی ش هم  ،  هم رويکردی در تدريس ،  آموزشیدرسی و طراحی  

 . شودیمبرای مطالعه و شناخت محسوب  ها دانش و هم روشی در 
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میانهاشهيرهرچند   رويکرد  را  رشتهی  نیز  ها شهيانددر    توانیمای  يونانی  متفکران  ی 

همکاران1388،  )متین   جو کرد وجست و  باقری  آغاز  ،  (1390،  ؛  میاناما  ای  رشتهمطالعات 

گرايانه  ی عملهاکوشش به ، ای شدرشتهگیری ادبیات میانشکل منشأکه  یامروز صورتبه

ی عملیاتی هم در دوران صنعتی و هم در  هاجنبه. اين  گرددیبازمو کاربردی در اين راستا  

 رشتگی را فراهم کردند. گیری میانی شکلهانهیزم، جنگ جهانی دوم

فناوری،  دوران صنعتیدر   و  علم  و رشد  را  امسئله،  پويايی  آن  تبلور  و  بود  ی محوری 

با   1900تا    1860ی  هاسالی تحقیق بین  هاطیمحو    هاشگاهيآزمادر تمايزات میان    توانیم

از آن جستهاسال قبل  اين جريان و سرعت گرفتن آنوی  ادامه    شد یمباعث  ،  جو کرد. 

علمیی  هاطی مح و    هاکارخانه جديد  مسائل  حل  به  کنند  روزافزوننیازی  ،  صنعتی  ؛  پیدا 

  هاافتهی تحقیقاتی متنوعی را برای آزمون يهاشگاهيآزما،  ی صنعتی مختلفهابخش بنابراين  

خود   محصوالت  اين    س یتأسو  در  به  ،  هاشگاهيآزماکردند.  ناظر  علمی  مسائل  بود  الزم 

  توجهی قابلبا سرعت ، ندتخصصی بودندمسائلی چندوجهی و چ  عموماًمحصول و تولید که 

به   نزند  گذاری سرمايهکه  ضرر  کارخانه  سود  ش،  و  طريق  حل  از  تنها  هدف  اين  وند. 

،  . بدين منظور شدیمی مختلف و همکاری هماهنگشان محقق  ها رشتهآيی متخصصان  گردهم

اين   با    هاشگاهيآزمامسئولین  را  مختلف  هاتخصصافراد  کار    خواندندیفرام ی  يک  در  تا 

انواعی از  ،  ی جنگ جهانی دومهاسالمسائل مرتبط را حل کنند. همچنین در  ،  ایرشتهمیان

نظام  هابی ترک صنايع  میانو  رويکرد  با  که  آمد  وجود  به    شد یم  وفصل حلای  رشتهمند 

بنابراين رويکرد میان(1387،  ؛ برزگر1387،  ترجمه علوی پور،  )فوردمن  از قرن  ،  ایرشته. 

ی صنعتی پا به عرصه ظهور گذاشت.  هاشگاهيآزماابزار مديريت در    عنوان به  ام  20قرن  وايل  ا

ی تحقیق صنعتی  هاشگاهيآزمابلکه در  ،  در دانشگاه متولد نشد  درواقع،  رشتگیمیان،  رون يازا

،  ؛ فرامرز قراملکی1389،  رامانیامو    موهان)  است  سال  150به وجود آمد و عمر آن کمتر از  

 . (1396، ؛خورسندی1388، ؛ متین 1389، سیاری

ی در  ارشته  صورت بهی ذاتی تقسیمات علوم  هاتيمحدودمشکالت و  ،  از طرف ديگر

مطالعات تطبیقی و  ،  تدريس گروهی،  ی تحقیق مشارکتیهاتجربهدر کنار  ،  نظام دانشگاهی

روشی در    عنوانبه،  اين رويکرد  یری گشکلمنجر به  ،  ی علمیهارشتهافزايش مبادالت بین  
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اين رويکرد    آرامآرامروشی در دانش و مطالعه موضوعات مختلف شد.    اساساًپژوهش و  

رويکردی برای طراحی دروس و سپس   عنوانبهبرنامه ريزان و طراحان آموزشی  موردتوجه 

 .(1388، ؛ متین 1390، )باقری و همکاران آموزش و تدريس نیز قرار گرفت

ای در پژوهش بیشتر از آموزش است. به عبارتی  رشتههای میانسابقه فعالیت  ،درمجموع

ها  های علمی پديدار و تکوين يافت و سپس در دورهرشتگی ابتدا در تحقیقات و آزمايش میان

برنامه  فعالیتو  و  مطرح گرديدها  و درسی  آموزشی  ، حالن يباا  (.1396،  )خورسندی  های 

میان مديريت  امروزه  در  هم  است که  هم در روش  ،  ی صنعتیهاپروژه رشتگی اصطالحی 

علومهم در روش،  پژوهش  برنامه ،  شناسی  طراحی  و هم در  تدريسی  در رويکردهای  هم 

 . شودیمدرسی استفاده 

ظرفیت  بهره،  « ی ارشتهانی م»  مبهم  یانتزاع  مفهوم  شناخت  یبرا از    استعاره   هينظرگیری 

  مطرح  را  آن  بار   ن یاول  یبرا(  1980)  جانسون   و   کافیل  که   ه ينظر  نيا.  ستا  گشا راه  ی مفهوم

  را   استعاره  مهم  عملکرد  و  داد   ارتقا  یشناخت  يیالگو  به،  یبالغ   یبحث   از  را  استعاره،  کردند

  ارتباط  در  تفکر  نظام  با  یاستعار  زبان،  هينظر  ن يا  اساس  بر.  کرد  عنوان  شناخت  سازماندهی

،  یمعرف  ی برا  انسان،  هينظر  نيا  یمبان  اساس  بر.  کندیم  اشاره  یذهن  پردازش  نحوه  به  و  است

  تجربه  که   ردی گ یم  کمک  ی ترین یع  م ی مفاه   از ،  یانتزاع  میمفاه  درباره  کردن  فکر   و   دنی فهم

  نديفرآ  کي  استعاره،  یمفهوم  استعاره  هيدر نظر  ن يبنابرا؛  است  داشته  آن  با  یشتری ب  یادراک 

(  مقصد)  یگريد  ی مفهوم  حوزه  بر  مبدأ  یمفهوم  حوزه   از  میمفاه  آن  ی ط  که  است  ی اسی ق

،  گیری از نظريه استعاره مفهومیبا بهره   .(2002،  1ام جانسون ،  )الکوف  شوندیم  داده   انطباق

ابهام مفهومی میانمی بر آنکه دورنمای توان مشکل  اين نظريه عالوه  رشتگی را حل کرد. 

می مشخص  را  می،  کندمفهوم  را  مفهومی  می  کند الگوی  آن  اساس  بر  تعاريف  که  توان 

 نظران را تحلیل و بررسی کرد.توسط صاحب شدهمطرحاصطالحی 

ای رسا برای شناخت رويکرد تلفیقی در  تواند استعارهمی،  ی هندی شش مرد نابیناافسانه

ی اين افسانه اين است که خود  درباره  توجهجالبمسئله    قبال رويکردهای تخصصی باشد.

 
1. Lakoff & M. Johnson 
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در مقام    که هنگامیهم در غرب و هم در ايران )نظیر قراملکی و رپکو(  ،  ای پژوهانرشتهمیان

؛ 1396،  ترجمه علوی پور،  )رپکو  انداز اين تشبیه استفاده کرده،  اندبرآمدهتعريف اين مفهوم  

  از نظريه  گاهچیهاز اين افسانه در حد تشبیه بوده و    هاآناما استفاده    (1392،  فرامرز قراملکی

 استفاده نشده است. ،  استعاره مفهومی برای تحلیل و تعمیق آن افسانه در راستای تنقیح مفهومی

سنايی غزنوی   افسانه را هم  نظم  ،  قهیقةالحق يحد  کتاب  دراين  به  مثنوی  هم مولوی در 

قرار داده است؛ در    موردتوجهشاعر آمريکايی آن را    1درآورده و هم جان گادفری ساکس

داستانی که مولوی بیان کرده مشهورتر است. او در دفتر سوم مثنوی معنوی )ابیات  ،  اين میان

که تاکنون فیل نديده بودند و برای اولین بار در    کندیمداستان افرادی را بیان  ،  به بعد(  1259

 اتاقی تاريک با فیل مواجه شدند.

 عرضه را آورده بودندش هنود  ی تاريک بود پیل اندر خانه

 شد هر کسیاندر آن ظلمت همی برای ديدنش مردم بسیاز 

به  ،  با حس المسه کف دست  هرکدام،  ديدن فیل ممکن نیست،  که در تاريکی  روازاين 

ارائه داد. يکی  ، گزارشی از همان جزء از فیل را که لمس کرده بود ، سراغ شناخت فیل رفته

کرد؛ ديگری دستش به گوش فیل  خرطوم فیل را لمس کرد و آن را همچون ناودان معرفی  

رسید و آن را بادبزن دانست. فرد ديگر پای فیل را حس کرد و آن را همچون ستون يافت و  

 آن را مثل تخت معرفی کرد. ، چهارمی نیز چون پشت فیل را لمس کرد

 بسود یکف م  يکیش اندر آن تار با چشم چون ممکن نبود  يدنش د

 نهاد  ين گفت همچون ناودان است ا را کف به خرطوم اوفتاد يکیآن 

 آن برو چون بادبیزن شد پديد آن يکی را دست بر گوشش رسید

 گفت شکل پیل ديدم چون عمود آن يکی را کف چو بر پايش بسود

 گفت خود اين پیل چون تختی بدست آن يکی بر پشت او بنهاد دست 

 شنیدکرد هر جا میفهم آن می همچنین هر يک به جزوی که رسید

 
1. John Godfrey Saxe 
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و   افتاد  اتفاقی  چنین  در    هرکدامچرا  بايد  را  پاسخ  کردند؟  بسنده  توصیفی  چنین  به 

فقط جزئی    هاآنوجو کرد. هر يک از انحصارگرايی فهم و گزينشی بودن شناختشان جست

،  نگریقرار دادند و از کل پیکر و واقعیت غافل شدند و با تحويلی  موردتوجهاز واقعیت فیل را  

  صورتبهاگر    کهدرحالیی از اجزا و وجوه آن فروکاهیدند.  اجنبهو    جزبهواقعیت کل را  

توجه   نور شمع(  کردندیمجامع  در  اما چون  ،  افتنديیمبه شناخت کامل دست  ،  )با چشم 

 دسترسی پیدا نکردند.به همه وجوه ، منحصر به جزئی خاص شدند

 

 الف ين ا،  دالش لقب داد يکیآن  از نظرگه گفتشان شد مختلف 

 ی شد یروناختالف از گفتشان ب یبد یدر کف هر کس اگر شمع 

 رساو دست یکف را بر همه یستن چشم حس همچون کف دستست و بس

 ( 1373، )مولوی 

ی تخصصی  هارشتهای را در قبال  رشتهتقابل رويکرد میان  تواندیمبه زيبايی  ،  اين تمثیل

)فرامرز قراملکی و    توضیح دهد،  کنندیمی پراکنده بررسی  هاپاره  صورت بهکه واقعیت را  

محقق ابعاد ديگر    شود یمموجب  ،  . حصرگرايی در جنبه خاص يا روش خاص(1389،  سیاری

بپندارد ک   موردمطالعهواقعیت   انکار کند و چنین  چیزی جز همان بعد مکشوف  ،  ه شیء را 

  شخص،  یرشتگ انی م،  . در اين مدل مفهومی(1392،  )فرامرز قراملکی  نیست،  شده برای وی

  آن ی تخصص اطالعات  و کندیم  قی تحق، ء ی ش  مورد در  گري د نفر شش از  که  است  یديجد

  منسجم   ی اهينظر  و  جامع  فهم  به   ها آن  ب ی ترک  و  ی ارشتهانی م  روش  با  سپس  و   ردی گیم  را   افراد

مفهومی  ؛  ديآیم  نائل  لی ف  یدرباره ابعاد حوزه  می  مبدأبنابراين  را  مقصد    گونه ن ي اتوان  و 

 ترسیم کرد:
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،  چندوجهی وجود دارد که هر رشته  ء یش ،  رشتگیدر میان،  بر اساس اين استعاره مفهومی

  موردمطالعهاما نبايد حقیقت و کل شیء  ،  دهدکند و گزارش میوجهی از آن را مطالعه می

نگاهی جامعی به شیء  ،  افزايی پويابلکه الزم است با هم،  را به يکی از وجوه آن خالصه کرد

در نظر گرفت و با تحلیل مضامین    هیطرح اولعنوان  توان اين تعريف را بهپیدا کرد. حال می

 را تکمیل و تقويت کرد. آن، ای پژوهان از اين اصطالحرشتهتعاريف اصطالحی میان

های  اند و تالشای نگريستهرشتهای به موضوع میانهر يک از جنبه، ای پژوهانرشتهمیان

های  رو هر يک از تعريفدر ارائه تعريف نیز محصول گزارش همان جنبه است؛ ازاين  هاآن

میان از  شده  از  ارائه  مذکور  افسانه  در  افراد  از  که  تعاريفی  )همچون  ارائه  رشتگی  فیل 

به آن پرداخته،  دادند(می با تحلیل و هم؛  انداز منظری خاص    هاافزايی اين تعريفبنابراين 

 رشتگی« دست يافت. توان به تحلیلی جامع از »میانمی

.  کاستيآمر  علوم  یآکادم  یشده  راستهی پتعريف  ،  رشتگی يکی از تعاريف مشهور از میان

حل يک مسئله يا  ،  ای فرآيند پاسخ به يک پرسش رشته»مطالعات میان،  مطابق اين تعريف

حوزه 
مقصد

حوزه

مبدا
استعاره

افسانه فیل

فیل
حقیقت چندوجهی و

پیچیده

چند شخص
رشته های 
تخصصی

لمس اجزای مختلف
استفاده از روش 
های تخصصی

ه فهم بر اساس جنب
مورد مطالعه

مطالعه تحلیلی

عدم شناخت در 
نور

قینگاه جامع و تلفی

عدم گفت و گو و 
همگرایی

تبادل و هم افزایی
پویا
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نمی که  است  به حدی  آن  پیچیدگی  يا  که گستردگی  است  موضوع  با يک  توان  مواجهه 

های چند  علمی واحد با آن مواجه شد؛ اين فرآيند از ديدگاه   یرشتهکياز طريق    یدرستبه

اين رشتهی علمی سود جسته و بصیرترشته از  را  های حاصل  ايجاد يک فهم    منظوربهها 

میجامع تلفیق  شناختی  پیشرفت  يا  پور،  )رپکو  کند.« تر  علوی  ،  ؛خورسندی1396،  ترجمه 

  (2،  ندبودنيفرآ  (1هم  م  چهارعنصراين تعريف به ، چنانکه مشهود است  (1392،  ؛ متین 1396

پیچیده    موضوع  (4تلفیقی و ترکیبی و    فهم  (3،  های تخصصیهای دانش از بصیرت  استفاده

 کند. داشتن اشاره می

متین  عقیده  میان،  به  بُرش،  ایرشتهمطالعه  و  منظرها  از  طبیعت  و  موضوع  های  مطالعه 

نوعی عمل گرفتن و يکپارچه کردن دو يا ،  . اين نوع مطالعات(1388،  )متین   گوناگون است

برای تعقیب هدفی    هاآنی  هارتی بص و    هاروشتکنولوژی و  ،  حرفه،  چند رشته دانشگاهی

نیز در تعريف خود   »بیان می  گونهن ي امشترک است. التوکا  صنعتی  ،  ایرشتهمیانکند که 

تواند  رود. اين تعامل میاست که برای توصیف تعامل میان دو يا چند رشته مختلف به کار می
ساده تبادل  متقابل  از  تا همگرايی  نظرات  ،  شناسی معرفت،  هارويه،  شناسیروش،  مفاهیمی 

و  داده،  شناسی اصطالح عرصه  سازماندهیها  در  آموزش  و  در  تحقیق  را  گسترده  ای 
مختلف    ی(  هاها )رشتهای متشکل است از افرادی از حیطهرشته. يک گروه میانگیردبرمی

ای  تالشی مشترک برای حل مسئلهها و عبارات مختلف که در  ها و دادهروش،  علمی با مفاهیم
  «.اندشده  سازماندهیهای مختلف  کنندگان از رشتهمشترک و با ارتباط مداوم میان مشارکت

پور،  )التوکا علوی  بر    (1387،  ترجمه  نیز  تعريف  سطوح    مؤلفهاين  در  رشته  چند  تعامل 

 کند. مختلف اشاره می

ی است که دانش و حاالت تفکر را از  اوهی ش »،  ایرشتهمطالعات میان،  به عقیده قراملکی

ی  هاانتخابکه با اشکال روشمند ارتباطی و    کندیميکپارچه    ایگونهبهی گوناگون  هانظام

باشد. چنین  ،  شامل سه ويژگی سازگاری،  پويا اثربخشی  ی  توسعه  درواقعی  اوهی ش توازن و 

 درواقعنیست. اين شیوه  که از طريق ابزار يک نظام ممکن    گیردبرمیدر    ای گونهبهفهم را  

ی جديدی  هاپرسش و مسائل و    پردازدیم  هاحلراهبه مهارت تبادل  ،  دهدیمپديده را توضیح  

مطرح   سیاری  « کندیمرا  و  تعريف(1389،  )فرامرزقراملکی  اين  اساس  بر  ی  هامؤلفه،  . 
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، و نظم در فرآيند  یروشمند  .2،  سازی اطالعات متفرقکپارچهي  .1از:    اندعبارترشتگی  میان

 معرفتی محصول )توسعه فهم(.  یاثربخش .4، فرآيند يیايپو .3

می بیان  ديگر  تعريفی  در  میانقراملکی  مطالعات  که  گرايی  »کثرت،  ایرشتهکند 

بر  روش مبتنی  بین    وگویگفتشناختی  است؛    هاگسترهاثربخش  واحد«  مسئله  تحلیل  در 

پرتو تعامل و  ،  یارشتهی میانمطالعه»،  ديگرعبارتبه   وگوی گفتشناخت يک پديدار در 

است«ها دانش ی  هاافتی ره بین    مؤثر مختلف  به  (1392،  )فرامرزقراملکی  ی  تعريف  اين   .

يک   اصلی  میانمطالعهعناصر    . 3،  واحد  مسئله   .2،  روش  تعداد  .1دارد:    تأکیدای  رشتهی 

نیست؛    هادانش درآمیختن مرز  ،  ایرشتهی میانمطالعه  روازاين گرايی روشمند و پويا.  جمع

مرزهای   و  حدود  نیست،  ها دانش تخريب  دانش  کردن  ،  افزايش  ناقص  ؛  هاستآنبلکه 

میانمطالعه نیست،  ایرشتهی  التقاطی  از  ،  تلفیقی  پويا    گرايیجمعبلکه  و    مندبهرهروشمند 

 .(1392، )فرامرزقراملکی است

میان   در  مختلف هامؤلفهاما  که  ،  ی  میعنصری  بقیه  از  بیشتر  و  هويت  بهتر  تواند 

کندمیان مشخص  را  میان،  رشتگی  عقیده  به  است.  و  رشتگیموضوع  رپکو  نظیر  پژوهان 

توان به  ای »پیچیده« است. پیچیدگی را میمسئله، ایرشتهموضوع مطالعات میان، خورسندی

موضوع    عنوانبهتم«  که پای مفهوم »سیس  جاستن یهمها« تعريف کرد. از  »مطالعه رفتار سیستم

باز میرشتهمطالعات میان پیچیدگی در حوزه میانای  ای بدين معناست که يک  رشتهشود. 

طورکلی  ای متفاوتی است. بهمسئله دارای اجزای متعددی است و هر جزء دارای ماهیت رشته

میان از  معاصر  تعريف  در  کلیدی  مفهوم  يک  است.  پیچیدگی  ماهیت    درواقعرشتگی 

پیچیدهسیستم میان،  های  برای  منطقی  میتوجیهی  ارائه  موضوع  ؛  دهندرشتگی  بنابراين 

ی آن اظهارنظر  دو رشته درباره  حداقل  .2است؛    دهی چی پ  .1ای است که  مسئله،  ایرشتهمیان

،  )رپکودرکی جامع از آن ارائه دهند  تنهايیبهها قادر نیستند  از رشته  کدامهیچ  .3اند؛  کرده

پور علوی  پیچیدگی(1396،  ؛خورسندی1396،  ترجمه  که  کرد  توجه  بايد  البته  وصفی  ،  . 

،  شناختیشناسانه است. پیچیدگی به لحاظ معرفتبلکه در باطن معرفت،  شناختی نیستهستی

پیچیده خارجی می باالی اطالعات است. سیستم  اط   صورتبهتواند  حجم  العات  مجموعه 

. بر  (1388،  ؛ متین 1396،  )خورسندی  پرتراکم در ذهن منعکس شود که از آن حکايت کند
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ترجمه  ،  )رپکو  شود نقشه يا شبکه مطرح می  صورتبهای  رشتهمسئله تحقیق میان،  همین اساس

 .(1396، علوی پور

پیچیده  ،  رويکردی موضوع محور برای واقعیت چندوجهی  اساساً،  ایرشتهرويکرد میان

موضوعی    یجانبههمهی  مطالعهو توانايی خوبی برای    رودیم منسجم به کار    حالدرعین و  

،  مشخص  تأخرو با تقدم و    شدهیزيربرنامهآگاهانه و    صورتبه،  چندبعدی دارد. در اين روش

به  ،  ی را برای بررسی موضوعی مشترکی دانشطهی حچند    افته يسازمانزبان و دانش  ،  روش

ی  هارشتهی متنوع و متکثر آن موضوع واحد را از منظر  هاجلوهو کاربردها و    رندی گ یمکار  

مطرح   روشکنندیممختلف  اين  در  در  ،  .  و  مختلف  ابعاد  از  واحدی  موضوعات 

  ای گونهبه،  شوندیمشناسی چند علم مطالعه  ی تحلیلی و همچنین از منظر روشهاچارچوب

که ابعاد متفاوت هر موضوع از جهات مختلف کالبدشکافی و در طرحی منسجم شناخته و  

اکثر مفاهیم    توانیم،  . برای نمونه در اين رويکرد(1393،  ؛ شريفی 1388،  )متین   ارائه شوند

انسانی   موضوعات  - علوم  محسوب  ایچندوجه که  ،  دولتهمچون    -شوندیم ی 

توسعه  ،  توسعه ،  رقابت،  یسازیخصوص  مانند  جزئی  موضوعاتی  حتی  يا  مالکیت  يا  بازار 

کشاورزی  ،  صنعتی  غیرهتوسعه  حقوقیهادگاهيداز    زمانهمرا    و  مختلف  ،  سیاسی،  ی 

با  ،  تاريخی،  یشناس جامعه و  دينی  حتی  و  و    ها یشناس روش،  مبادی  یر ی کارگبهاقتصادی 

 . (1388، )پیغامی و تورانی ديدگاه بررسی کردی مربوط به هر هاروش

ساده  یطورکل به  درمجموع زبان  به  میان،  و  را  رشته»مطالعات    عنوان به  توانیمای« 

ی مختلف با هم »تلفیق« و »ترکیب« شده و فهم  هاتخصصرويکردی معرفی کرد که در آن 

عنصر مهم  ،  بر اساس اين تعريف  .(1386،  )شاقول و عموزاده  کندیممنسجم جديدی تولید  

 به فهم منسجم جديد است.  یاب ی دست  .2و ترکیب معرفتی و  قی تلف  .1، رشتگیو اصلی میان

بر نظريات و تعاريف   بازانديشی در  ،  شدهحيتصرعالوه  برای  منابع مفید  يکی ديگر از 

میان مفهوم است. چنان،  رشتگیمفهوم  اين  های  هکه در حیط عرصه مصاديق و کاربردهای 

و همین مصاديق    کاررفتهبههای مختلفی  اين اصطالح در عرصه،  استعمال اين واژه گذشت

می،  متکثر هم  هم  و  بگیرند  عهده  بر  را  مفهوم  اين  بهتر  شناخت  برای  منبع  نقش  توانند 

 و  ضرورت   هووج  ن ي ترین یع،  یعمل  قيمصاد  و  کارکردهاتر کنند.  آن را پیچیده  حالن یدرع
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  ی پ  آن  تيهو  به  توانیم  ش یازپش یب،  منظر  نيا  از   و  کنندیم  مشخص   را  رشتگیمیان  يیچرا

 بخشد.رشتگی عمق میی میانهامؤلفهی مصاديق به فهم اطالع از گستره، بنابراين ؛ برد

،  های کاربردی و عملی« »ضرورت  کالن مقولهرشتگی از سه  ضرورت میان،  طورکلیبه

نظام  »ضرورت و  علم  »ضرورتهای  و  فلسفی«.  آموزشی«  و  ذاتی  ضرورت    ترينمهمهای 

به  نگری  تحويلی  نگری است.اهمیت شناخت جامع و دوری از تحويلی،  رشتگیذاتی میان

کردن يک واقعیت چندوجهی در يکی از وجوه آن است و راه گريز از آن خالصه  یمعنا

ی  العه و تحقیق نیز به گسترهرشتگی است که در آن رويکردها و زوايای مطاستفاده از میان

 (.  1392، فرامرر قراملکی) شودگون میگونه، ابعادِ ابژه

گرايی محض است.  های تخصصآسیب،  های علم و نظام آموزشیضرورت  ترينمهم

افراطی تخصص بی،  گرايی  و  بشری  تولیدشده  معارف  مرزبندی    ها آنماندن  استفادهباعث 

گرايی علوم در  حس مطلق،  هابر روش خاص در تخصص  تأکیدبا  ،  اين   بر  شود. عالوهمی

های عینی و از طرف  گرايی واقعیتموجب تقلیل  طرفکي ازها  کشی بین دانش کنار خط

ها را از عرصه  دانش   همهن ي اگردد و  ديگر باعث از بین رفتن ارتباط ارگانیک میان علوم می

می فاصله  میانسودمندی  فضای  دهد.  در  از  رشتگی  گريز  برای  راهی  علمی  و  دانشگاهی 

تخصصآفت میانهای  است.  افراطی  بهگرايی  و  رشتگی  تخصصی  رويکرد  مکمل  عنوان 

میان رشته،  ایرشته از  و  امتداد  باز میراه خويش را در  کند و ضمن حفظ  های تخصصی 

تخصص رشتهمزيت  و  آسیب  هاآن،  هاها  از  میرا  محفوظ  مذکور  و   داردهای  )شاقول 

 . (1387، ترجمه علوی پور،  ؛فوردمن 1387، ترجمه علوی پور،  ؛التوکا1386، عموزاده

ضرورت کاربردیاما  ضرورت،  های  دارند.  بر  سبقت  آموزشی  نظام  و  علم  های 

دانشگاه  میان در  محققان  توسط  سپس  و  شد  متولد  مسئله  حل  و  صنعت  در  ابتدا  رشتگی 

یم نظام آموزشی و دانشی به کار بسته شد. الگويی برای تنظ   عنوانبهبندی گرديد و  صورت

»اهمیت حل مسائل عینی« است. مسائل پژوهشی  ،  رشتگیضرورت کاربردی میان  ترينمهم

هستند پاسخ  نیازمند  که  واقعی  دسته  ندرتبه،  جهان  درون  رشتهبندیاز  منظم  ای  های 

منوال است  زندی خیبرم به همین  نیز  مسائل  اين  پاسخ  پور،  )رپکوو    . (1396،  ترجمه علوی 

ی از عهده  هاآنبه حدی از پیچیدگی برخوردارند که پاسخ به  ،  مسائل دوران مدرن  خصوصاً
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 درواقع .  (1388،  ؛ پیغامی و تورانی1389،  رامانیامو    موهان)  های تخصصی خارج است رشته

تخصصی و  مدرن  مسائل  علوم  پیچیدگی  تخصصی  هارشته  شودیمموجب  ،  شدن  ی 

شده  افته يسازمان مرزبندی  و    طوربهنتوانند  ،  و  شوند  منطبق  خارجی  واقعیت  بر  کامل 

ديگرشناسنده از طرف  باشند.  آن  از طريق  هاحلراه،  ی  اين    رشتهکييی که  برای  خاص 

ارائه   کالن  ايجاد    عموماً،  شود یممشکالت  جديدی  مشکل  از    کنندیمخود  بسیاری  و 

تخصصیرشته  مدتکوتاهی  هاحلراه خود  ،  های  درازمدت  تبديل    نوعیبهدر  مشکل 

، رو محققان برای حل مسائل دنیای مدرن. ازاين (1396،  ؛ خورسندی1387،  )برزگر  شوندیم

یابند. لذا بايد معارف  افزايی علمی شدند تا پاسخ را در رويکرد و نگاهی جامع بنیازمند هم

ی جديدی علمی برای پاسخی درخور  هاافتهتا ي  شدندیمی تخصصی تلفیق  ها رشتهبشری و  

 رشتگی بود.به مسائل جديد و چندوجهی حاصل آيد و اين همان الگوی میان

،  رشتگیيکی از مشکالت واژگانی حوزه میان.  رشتگی بر اساس میزان »تلفیق« طیف میان

ی  هامؤلفهرشتگی است. با توجه به  اشتراکات لفظی و معنوی میان انواع و اقسام میانوجود  

توان اين آشوب را آرامش بخشید. در  می،  اشاره شد  هاآن تحلیلی که در فرازهای پیشین به  

است.   1«ی ارشته  ری غيکی از اقسام رويکردهای »تلفیقی« يا »،  ایرشتهحقیقت رويکرد میان

با تمام ،  يا تلفیقی  ی ارشته  ر ی غرويکردهای  ،  شودیم« روشن  ی ارشته  ری غان »چنانکه از عنو

ی در آموزش و پژوهش شکل  ارشتهدر مقابل رويکرد  ،  يی که در اقسام خود دارندهاتفاوت

درون  اندگرفته رويکردهای  موازی ارشته.  )دورشتگی(رشتهبین ،  2ی  ، 3ای رشتهمیان،  ای 

پسارشتهرشتهفوق  5ی افرارشته،  یارشتهتکثر  ،  4ی ارشتهچند و  مختلف  ها گونه،  ایای  ی 

؛ سال 1387،  ترجمه علوی پور،  ؛ التوکا1387،  )مورن   ای هستندرويکرد تلفیقی يا غیررشته

. هدف  (1387،  ؛ توفیقی و جاودانی1387،  ترجمه کرمی،  ؛ روالند1387،  ترجمه قالیچی،  تر

 
1. non-disciplinary approach 
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اين رويکردها مسائل    هادگاهيدنگر و يکپارچگی  نگرش وحدت،  مشترک تمامی  در حل 

 .(1392، )فرامرز قراملکی و سیاری 1مشترک است 

  درواقع و    اندمتفاوتدرجه و عمیق عنصر تلفیق  ،  از نظر میزان،  رويکردهای تلفیقی مذکور

طیفی از رويکردهای    روازاين .  (1386،  )شاقول و عموزاده  نوسان دارد  هاآنمیزان ترکیب در  

تشکیل   را  پور،  )التوکا  دهندیمتلفیقی  علوی  پیغامی(1387،  ترجمه  تعبیر  به  اين طیف  ،  . 

با »جمع جبری« دو يا چند رشته مواجهیم و    عمالً ،  است که »در يک سر اين طیف  ای گونهبه

به انواعی    درنهايتو    شودیم درجه و عمق و شدت تلفیق بیشتر  ،  در طول اين طیف،  جيتدربه

،  برای اين رويکردها  توانینم. بنابراين  (1388،  )پیغامی و تورانی   « م ی رس یماز »جمع مزجی«  

داشت.  هاکرانه اذعان  بینشان  خاکستری  ماهیت  به  بايد  و  تعیین کرد  روشنی  مرز    تنهانهی 

کوشش در جهت    رسدیمبه نظر  ،  ینگرژرفبلکه با  ،  مشخصی بین رويکردها وجود ندارد

چراکه اين فعالیت  ،  تالشی نیست که مورد توصیه قرار بگیرد،  مفهومی  وسختسفتندی  مرزب

به گرداب  ،  مفهومی را  تلفیق  ارائهمحقق  و  تجمیع  بین  فارق  و  تمايز  و   کشاندیمی وجوه 

 .(1388، )پیغامی و تورانی کندیماز کنهِ مسئله دور  درواقع

رشتگی  کلیدی و مرکز ثقل فعالیت میانخصلت  ،  قلب تپنده،  عنصر »تلفیق« و »ترکیب« 

میان ارزشاست.  به  منجر  که  تلفیقی  بدون  شودافزودهرشتگی  شناختی  از  ،  ی  غیر  چیزی 

نیستهای رشتهچینش صوری و ظاهری ديدگاه تلفیق؛  ای و تخصصی  و  ،  بنابراين  بزنگاه 

.  ( 1396،  ؛خورسندی1396،  ترجمه علوی پور،  )رپکوای استرشتههسته اصلی فعالیت میان

میان از  بسیاری  که  است  اساس  همین  آن  فعالیت،  پژوهانایرشتهبر  در  که    صرفاًهايی 

میانهای مختلف کنار يکديگر چیده میديدگاه را  نمیشوند  دانند؛ چراکه  رشتگی واقعی 

ظاهری و  صوری  ازاين   درواقع،  جمع  نیست.  »چندرشتگی« تلفیق  معنا،  رو  واقعی    یبه 

  ی چندرشتگکند.  رشتگی واقعی جدا میمیان  راه چندرشتگی را از ،  نیست. تلفیقرشتگی  میان

 بدون ،  است  مشکل  اي  مسئله  کي  با  ها رشته  ی بعض  جداگانه  ارتباط   کردنمرتب  دنبال  به  صرفاً

  با   را  ی اچندرشته  و  یارشتهانیم  فرق،  پژوهان  ی ارشتهانی م  .بی ترک   یبرا  ی تالش  گونهچی ه
 

،  سطح و پیچیدگی به »عمومی و افقی، دامنه، قلمرو، یهدفمندای از جهت  رشتهرويکرد میان، در مرحله عمل نیز 1.
 (. 1396)خورسندی،  شود و انتقادی« تقسیم می گرا، عملپژوهشی و آموزشی، بسته و باز، وسیع و عمیق
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  هاوهی م  از   ری غ   یديجد  زی چ   یا وهیم  ساالد.  کنندیم  ی معرف  « یا وهی م  ساالد »  و  معجون« »  استعاره 

  و   دارد  یديجد  یمزه   و  طعم  یول ،  شدهبیترک  هاوهی م  از  هرچند  معجون  اما؛  ستی ن

 .(1396،  ترجمه علوی پور،  )رپکو است  کرده  دای پ  ی قبل  یاجزا  به   نسبت   ی طعمی افزودهارزش

ايجاد  ،  های علمیای به دنبال حذف رشتهرويکرد تلفیقی و غیررشتهبايد توجه داشت که  

بلکه به دنبال اصالح  ،  گرايی نیستشکل و يا نفی تخصصیوار و بیيک جامعه علمی توده

بینابسامانی مولود  که  است  ديگر  هايی  در  آنچه  به  نسبت  رشته  يک  متخصصان  توجهی 

،  ایرشته. مطالعه میان(1389،  و موسی پورترجمه اعتمادی  ،  )کالين   است گذرد  ها میرشته

ای  رشتهبلکه هر مطالعه میان،  ی نیستارشتهرويکرد و روشی در عرض مطالعات تخصصی و  

بهره   تخصصی  دانش  و  روش  تعدادی  از  خود  دل  عبارتیردیگیمدر  به  پژوهشگر  ،  . 

و هر بعدی    کندیمی مختلف بررسی  ها°رشته ی چندوجهی را از زوايای  ده يپد،  ایرشتهمیان

های تخصصی  رشتگی از رشته. راه میانکندیمی خاص رمزگشايی  ارشتهاز آن را از طريق  

به التقاط  ،  های تخصصی منجر شودای که به ضعف يا حذف رشتهرشتگیگذرد و میانمی

»رشته«  وجود  بدون  شد.  دچار خواهد  علم  تخصصیدر  نمی،  های  باقی  ک چیزی  از  ماند  ه 

کرد!  بحث  آن  علو،  )رپکو  »میان«  مت 1396،  ی؛خورسند1396،  پور   یترجمه  ؛ 1392،  ین؛ 

 . (1387، ترجمه حاتمی، ؛ مورن1387، ترجمه شريفی، ؛ فوردمن 1387، برازو

تامسون  ،  نظیر رپکو  نظرانصاحب  اغلب  دهی عق  به.  ایرشتهاصطالح عام و خاص از میان

  در   که   تلفیقی   مختلف  یکردهايرو  یبرا  است  يیرسا  معادل  « ی رشتگانی م»،  کالين و مورن

،  عبارتی. بهاندشده  مطرح  و غیره   یفرارشتگ  و  یرشتگ انی م،  یچندرشتگ   مختلف   یهاقالب

اصطالح رشتهمیان اين  در  روش،  ای  تمامی  شامل  که  دارد  عامی  و  معنای  تلفیقی  های 

،  ترجمه اعتمادی و موسی پور،  کالين   ؛1396،  پور  یترجمه علو،  )رپکوشودای میشتهرغیر

بر همین اساس است    .(1387،  ترجمه حاتمی،  ؛ مورن1387،  ترجمه علوی پور ،  ؛ التوکا1389

ای  نظیر منابع جديد برنامه درسی غیررشته،  که در محافل علمی و تخصصی در ايران و غرب

همه رويکردهای تلفیقی  ای« معادل  رشتهاصطالح »میان  عموماً،  منشورات و مقاالت،  و تلفیقی

 .برندیميکرد نام رو اين  از ای استعمال شده است و تنها و غیررشته
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باشد؛ چراکه  تواند آسیبحال الزم است دقت شود که اين شیوع میبااين  هايی داشته 

میان از  ،  ایرشتهرويکرد  يکی  از  هاحالتتنها  استفاده  است.  تلفیقی  متصور در رويکرد  ی 

رشتگی  اگر به انحصار اين رويکرد در میان،  ای به معنای عام رويکرد تلفیقیرشتهمیانی  واژه

پهناور رويکردهای غیررشته،  منجر شود خاص از آن    نوعی بهو تلفیقی    ای فروکاست چتر 

تک رويکردهای نظیر را به دنبال  و فراموشی از گستره و قابلیت باالی تک  شود یم محسوب  

 . (1388، نی)پیغامی و تورا دارد

رشتگی در عمل و استعمال معنای دوم و عامی معادل رويکردهای  بنابراين اصطالح میان

. معنای  1ای مشترک لفظی است بین  رشتگی واژهاساس میان  اين   تلفیقی پیدا کرده است. بر

تلفیقی و غیررشته انواع  انی م  .2ای و  عام رويکردهای  از  معنای خاص که يکی  به  رشتگی 

 رويکردهای تلفیقی است. 

نیز اين اشتراک لفظی مهم را درک کرده و در پاورقی کتابش از آن    (1396)  خورسندی

.  دارد  دوگانه  یمفهوم  یرشتگانی م،  وی  نظر  اساس  بر.  کرده است  ادي  دوگانه«   مفهوم»  ری تعب   با

  و   کردهايرو  که  شودیم  شامل  را  یارشتهانی م  گفتمان  تی کل  و  است  « ینظر»  آن  اول  مفهوم

غیره  یاچندرشته،  یارشتهن یب  ری نظ  ی مختلف   ی هاگونه ،  یرشتگ انی م  دوم  مفهوم.  دارد  و 

  و  هاخصلت یدارا  که  است مورداشاره  ینظر  گفتمان  از  یا گونه  یمعن   به  و  است  « یکاربرد»

  یمفهوم  یدوگانگ   بر  صراحتبه  که   ری تعب   نيا  .است  گريد  ی هاگونه  قبال  در   ی خاص  اصول

 . شد انی ب  فراز پیشین   در که ستی ن  یلفظ اشتراک همان جز  یزی چ،  دارد تأکید

در  ، های مشترک لفظی در مباحث علمیماندن از آسیب واژهخالصه آنکه برای در امان

بايستی معنای مورداراده به درستی به  ،  های مشترکاستفاده از اين واژه همچون ديگر واژه

که   هرچند  شود؛  داده  نشان  قرائن  ارادهکمک  هنگام  ابتدا  از  است  عامبهتر  معنای  از  ،  ی 

 .1های اختصاصی استفاده کردمعادل

 

ابزار و شیوه مناسب برای فعالیت علمی را معرفی  ،  پژوهش و مطالعه،  ای در عرصه آموزشرويکردهای غیررشته  1.
  يک  از  بیش   از   -است  الزم  گاهی  و–تواند  تحقیق يا آموزشی می  بساچهکنند. در اين میان بايد توجه کرد که  می

اتصاف کلیت يک برنامه آموزشی يا پژوهشی به يکی  ،  بنابراين در عمل؛  ای استفاده کندغیررشته  و   تلفیقی  رهیافت
 ( 1388،  پیغامی و تورانی) بسیار مشکل و احتماالً از دقت به دور است.،  دهای تلفیقی خاصاز رويکر
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نماهارشتهمیان میان.  ای  دارد،  ایرشتههرچند  نوپديد  عمل،  ادبیاتی  را  هامشابه،  در  يی 

ای  رشتهنه میان،  نما هستندایرشتهمیان  درواقعاما  ،  ی بیشتری دارنداسابقهيافت که    توانیم

ی  هامؤلفهواقعی. با توجه به آنچه در فرازهای پیشین درباره محوريت عنصر »تلفیق« در میان 

های از: پروژه  اندعبارتترين اين موارد  گردد. شايعاين تمايز روشن می،  رشتگی بیان شدمیان

گروهی گروهی،  تحقیقاتی  همچنین  ،  تدريس  و  مختلف  منظرهای  از  درس  يک  تدريس 

 : (1386، )شاقول و عموزاده محورهای شغلدوره

میان  (1 گاهی  تحقیقاتی:  گروهی  پروژه  همکاری  رشتهانجام  روش  به  از  ادستهای  ی 

در   حل  ،  رشتهکيمتخصصان  اطالق  امسئلهبرای  خاص  اين  شودیم ی  نوعی    درواقع. 

افراد سعی در تلفیق    ازآنجاکهی مشترک است؛ اما  اپروژه همکاری مشترک متخصصان برای  

 . شودینمای محسوب رشتهمیان، به يک نگاه جامع ندارند یاب يدستبرای  هاافتهي

همکاری گروهی در تدريس يک درس کلی توسط اعضای يک گروه آموزشی:    (2

گروهی   تدريس  در  اسابقهسنت  طوالنی  آموزشی  هانظامی  دارد. کشورهای  مختلف  ی 

در  ،  مختلف  یهاتخصص  ريزارد؛ برای نمونه چند نفر با  اشکال متنوعی د،  تدريس گروهی

به،  يک گروه آموزشی بر تدريس بخشی از يک درس کلی را  ،  تخصص خاص خود  بنا 

بر    یشناس زبان« توسط چند استاد  یشناس زبان. برای نمونه عنوان درسی »مبانی  رندی گیم  عهده

مربوطه   اساتید  آن  ويژه  و  –اساس تخصص  معناشناسی  و    شناسی روان،  یکاربردشناس مثل 

و  ،  یشناس جامعه دستور ،  ی شناس واجآوا  و  ارزيابی    هرکدامو    گرددیم تدريس    -ساخت 

 . دهندیمی انجام اجداگانه

  ی گاه  همکاری گروهی در تدريس يک درس توسط اعضای چند گروه آموزشی:  (3

متخصصین  ،  تدريس گروهی توسط  نمونه  هارشتهارائه يک درس  برای  است.  مختلف  ی 

متخصصین   توسط  ذهن«  و  »زبان  عنوان  تحت  ،  فلسفه،  یشناسزبانی  هارشتهدرسی 

و هرکدام ديدگاه و مباحث رشته تخصصی خود را    شود یم و ادبیات تدريس    شناسیروان

 . دهندیمی انجام ا جداگانهو ارزيابی   کنندیمبیان 

ای  رشتهدريس يک درس توسط يک نفر از منظرهای مختلف: حتی گاهی عنوان میان. ت4

. برای  شودیمبرای تدريس يک درس توسط يک استاد ولی از منظرهای مختلف نیز اطالق  
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فلسفی منظر  از  استادی  شناسانه  شناختیروان،  شناختیجامعه،  تاريخی،  نمونه  زبان  به  ،  و 

آن میزان روحیه همکاری که الزمه  ،  هانمونه. در اين  ردازدپ یميک اثر ادبی    وتحلیل تجزيه

میان تحقیقات  استرشتهانجام  فقدان  ،  ای  در  بايستی  را  اساسی  نکته  ندارد.    ری تأثضرورت 

برای تحلیل و فهم يک مسئله دانست.    هارشتهی هر يک از  ها افتهو تلفیق ي  هادگاهيدمتقابل  

را    ها آن  توانینماما  ،  سابقه طوالنی در نظام آموزشی دارنديی هرچند هانمونهچنین    رو ازاين 

 ای دانست.رشتهنمونه بارز رويکرد میان

میانهادوره .  5 آموزش  محور:  شغل  برای  رشتهی  گاهی  آنهادورهای  طی  که  به  ،  يی 

مشاغل خاص  داده    هایمهارتو    هادانش ،  داوطلبین  آموزش  آن شغل  با  متناسب  متنوعی 

آيین  ،  دروسی مانند کامپیوتر،  گریمنشی. برای نمونه برای شغل  شودیمنیز اطالق    شودیم

يی  هابرنامه درواقع هادوره. اين  شودیمارتباط تدريس  شناسیروانو  شناسیجامعه،  نگارش

 . شوندیمو ارائه  ريزیبرنامهو بر اساس بازار کار  محورندشغل 

 گیرینتیجه بحث و 
  در   چه  واژه  ن يا  نکهيا.  است  دهه  دو  از  ش یب  یکم،  ايران  در  رشتگیمیان  نظری  اتی ادب  عمر

، اندشده  جيترو و وضع علم  یگذاریمشخط ینهادها  توسط بار  ن یاول،  غرب در  چه  و رانيا

  ی نهادها  و   تی حاکم   با  نسبت  در   که   است  یکردي رو  یرشتگ انی م   که  است   آن  نشانگر

  ی دی کل  نقش   آن  تحقق  در  گذارانهاستی س  اهتمام  و  کرده  دایپ  تکون  دانش   یگذاریمشخط

  هينشر  ابتدا   ات ی ادب   ن ي ا  تيتقو  هدف  با   ی نهادیهابرنامه  ن ي ترشدهیزيربرنامهاست.    داشته

  در کنار  است؛  یاجتماع  و  ی فرهنگ   مطالعات  پژوهشکده  یها تی فعال   سپس   و  سخن   سمت

  ری نظ  یفرد  یهاتی فعال   یبرخ  از  رانيا  در  یارشتهانی منظری    اتی ادب   خچهي تار  در  هااين 

 .کرد  غفلت توانینم یقراملک  کتب و مقاالت

  ف يتعار  بر  یتوافق  هنوز  و  است  خود  راه  یابتدا  در  یرشتگانیم  اتی ادب   آنکه  به  توجه  با

  شده  ارائه   محققان  توسط   آن  فيتعر  و  ی معرف  مقام  در  یمختلف   ری تعاب،  ندارد  وجود  آن  یمبان  و

  ی کل  روح،  است  حاکم  هاآن  بر  که  یایواژگان  و  یری تعب   تکثر  با،  فيتعار  ن يا  اما؛  است

 .کندیم  روشن   را  مفهوم  ن يا   یکل   حوزه  که  دارند  اشاره  یمشخص  یمقوله  به  و  دارند  یواحد



 شناسی دانشفصلنامه مطالعات 

 

ل 
سا

تم
هف

ره 
ما

 ش
،

22
ار 

 به
،

99
 

136 

  از   یک ي،  ک« يتار  اتاق  در  لی ف   مشهور  افسانه»  هیتشب   در  یمفهوم   استعاره  هينظر  یری گبهره

،  شده ارائه  یرسم فيتعار  اساس  بر  که  است   یرشتگ انی م  یها مؤلفه  کشف  یرهای مس  ن يبهتر

  متشکل (  یرشتگانی م)  مقصد  حوزه،  یمفهوم  استعاره  ن يا  اساس  بر.  کرد  لی تکم  را  آن  توانیم

 ضرورت   (3،  آن  از  استفاده  و  یتخصص   یها رشته  (2،  یچندوجه  قتیحق  (1  یهامؤلفه  ن يا  از

  کالن  ینگاه  با  یطرف  از.  است  يیافزاهم  و  تبادل  (5  و  یق یتلف   و  جامع  نگاه  (4،  یلی تحل   مطالعه

:  قرارندن يازا  یرشتگانی م  یها مؤلفه،  کردند  ارائه  پژوهانیرشتگانی م  که  یفيتعار  بر  افزاهم  و

  ( 4،  یتخصص  دانش   چند  از  استفاده  (3،  واحد  موضوع  یدگی چی پ  (2،  بودن  نديفرآ  (1

  که )  ديجد  یفهم   و  معرفت  به   ی ابی دست  (6  و  ب ی ترک   و  ق ی تلف   (5،  روشمند  و  ايپو  يی گراهم

 (.هاستآن از ر ی غ یزی چ  ی ول، است  گرفته هيما  یتخصص ی هامعرفت از هرچند

  ی بازساز  را   مذکور  یمفهوم  استعاره  کههنگامی،  یحيتصر  یهامؤلفه  ن ي ا  اساس  ن يا  بر

  موضوع  (1:  کرد  یمعرف  توان یم  صورتن يبد  را   ی رشتگانی م  ی اساس  یها مؤلفه،  می کنیم

  (3  است  یرشتگ انی م  تپنده  قلب،  بیترک  و  قی تلف   (2  است  دهی چیپ  ستمی س،  یرشتگ انی م

  شه ی هم،  یرشتگانی م  (4  کندیم  دای پ   معنا  ی تخصص  دانش  چند  از   استفاده   با  لزوماً  یرشتگ انی م

  شودیم  برقرار  یتخصص   یها دانش   انی م   ايپو  یکیالکت يد،  نديفرآ  ن يا  در  (5  است  نديفرآ  کي

  کند  ارائه  را  یديجد  شناخت  و  باشد  داشته  یمعرفت   افزودهارزش  ديبا،  یرشتگانی م  آوردره  (6

شبکه معنايی  ،  هامؤلفهبر اساس اين    .آمدینم  دست  به  هارشته  یجبر  جمع  با  شناخت  آن  که

رکن حاکم و »موضوع ،  که در آن »تلفیق«   کردتوان ترسیم  صورت میرشتگی را بدين میان

 گیرند: حول اين دو رکن قرار می،  رشتگیی میانها مؤلفهرکن زيربنايی است. ساير  ،  پیچیده«
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  در  که  شود یم  استعمال  ی ق یتلف  مختلف   یکردهايرو  یبرا   ی معادل  «یرشتگ انی »مهرچند  

  حالبااين .  اندشده  مطرح  و غیره  ی فرارشتگ  و  یرشتگ انی م،  یچندرشتگ   مختلف   ی هاقالب

  ن يبنابرا؛  است  یق یتلف   کردي رو  در  متصور  یهاحالت  از  ی ک ي  تنها،  ی ارشتهانی م  کرديرو

  یاررشتهی غ و  یق یتلف   یکردهايرو  عام  یمعنا .  1  ن ی ب   است  یلفظ   مشترک  یاواژه  یرشتگ انی م

 . است  یق یتلف   یکردهاي رو انواع از یکي  که خاص   یمعنا به یرشتگانی م .2 و

میان عام  )نظیر  ،  ایرشتهمعنای  تلفیقی  رويکردهای  از  ،  یمواز  یارشته  درونطیفی 

میافرارشته  و  یارشتهچند،  یارشتهانی م شامل  را  کهی(    ني ا  یتمام  مشترک  هدف  شود 

. است  مشترک  مسائل  حل  در  هادگاهيد  یکپارچگي  و  نگر وحدت  نگرش،  کردهايرو

 زان ی م  درواقع  و  اندمتفاوت  قیتلف   عنصر  قی عم  و  درجه،  زانی م  نظر  از،  یق یتلف   یکردهايرو

رشتگی هم  »تلفیق« است که میان  مؤلفه بنابراين بر اساس همین  ؛  دارد  نوسان   هاآن  در  ب ی ترک

 کند.رشتگی تمییز پیدا میهای میانشود و هم از شبیهای مشکک و دارای طیف میمقوله

رشتگیمیان

تلفیق و 
ترکیب

ز استفاده ا
چند دانش 
تخصصی

ک دیالکتی
و 

جمع گرایی
پویا

موضوع 
پیچیده

فرآیند

ارزش 
افزوده 
معرفتی
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 منابع 
از  نمونه (.  1378)  .احمد،  احمدی میانای  هورشتهمطالعات  اصل  و  ای:  فلسفه  مفصل  يت: 

 . 30-27، 5، )سخن سمت(مجله پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی . شناسیروان

 نشر سخن. :تهران. فرهنگ بزرگ سخن (. 1381) .حسن ، انوری

(.  1390)  .کیانوش،  محمدی روزبهانی  و  علیرضا،  زادهصادق  ، محسن ،  ايمانی  ،خسرو،  باقری

میان رويکرد  معرفت رشتهتبیین  ديدگاه  از  متعالیهای  حکمت  نشريه   .شناسی 
 . 67-43(، 9)5، های فلسفی دانشگاه تبريزپژوهش 

میان(.  1387)  .ژاک،  برازو عالیهرشتهدانش  ، در ترجمه توحیده مالباشی،  ای و تحصیالت 

مقاالت  چشم چالش   مجموعه  و  میان ها  مطالعات   گردآوری،  ای رشته اندازهای 

 نشر پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.  : تهران   .چاپ اول پور،  سیدمحسن علوی 

مجله مطالعات    .ایرشتهچیستی و فلسفه پیدايی علوم میان،  تاريخچه  (.1387)  . ابراهیم،  برزگر

 . 56-37(، 1)1، در علوم انسانی ای رشتهمیان

ش1388)  .حیدر ،  تورانی  و  عادل،  پیغامی گونه  رهیافت(.  طراحی  ناسی  در  تلفیقی  های 

داللتبرنامه و  درسی  اقتصاد.  های  رشته  برای  آن  کاربردی  مطالعات  های  فصلنامه 

 . 85-57(، 1)2، ای در علوم انسانیرشتهمیان

ای )خطوط اساسی و معرفی  رشتهعلم اقتصاد و مطالعات میان(.  1378)  .محمدحسین ،  تمدن

 . 21-13  ،5،  )سخن سمت(  نگارش کتب دانشگاهیمجله پژوهش و  .  های کلی(زمینه

شناسی  ديرينه،  رويکردها،  ها: مفاهیم ایرشتهمیان (.  1387)  .حمید ،  جاودانی  و  جعفر،  توفیقی 

 . 18- 1، 1، ای در علوم انسانیرشتهمجله مطالعات میانشناسی. و گونه

رشته در آموزش عالی؛  میانيادگیری و تدريس  (.  1389)  .باالساب،  رامانیامو    چاندرا ،  موهان
پژوهشکده مطالعات  :  تهران  .چاپ اول،  ترجمه محمدرضا دهشیری،  نظريه و عمل

 فرهنگی و اجتماعی. 

طاسکوه میان(.  1396)  .علی،  خورسندی  دانش رشتهگفتمان  دوم،  ای  :  تهران  .چاپ 

 پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
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برنامه1373)  ؟؟،  دنو و  (. طراحی  میانها  و  تلفیقی  شیوه  به  آموزشی  ترجمه  ،  ایرشتهمواد 

 . 144-125، 6،  ريزی در آموزش عالیمجله پژوهش و برنامه، مرتضی خلخالی

میان(.  1396)  .آلن ،  رپکو فرآيندرشتهپژوهش  و  نظريه  علوی،  ای:  محسن  و ترجمه  پور 

 پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.  :تهران .چاپ دوم، همکاران

ک میان(.  1388)  .نیکول،  ولهرژ  مطالعات  و  دانشگاهی  برای  رشتهآموزش  )چارچوبی  ای 
پژوهشکده   :تهران  . چاپ اول،  ترجمه محمدرضا دهشیری،  اقدام و ارزيابی(،  تحلیل 

 مطالعات فرهنگی و اجتماعی.  

نگارش  مجله پژوهش و    .ای )التین(رشتهشناسی مطالعات میانکتاب(.  1379)  .طاهره،  رضائی

 . 66-52 ،6،  )سمت سخن( کتب دانشگاهی

مجله پژوهش و نگارش    .ای )التین(رشتهشناسی مطالعات میانکتاب(.  1380)  .طاهره،  رضائی
 . 116-110 ،7،  )سمت سخن( کتب دانشگاهی

مجله پژوهش و نگارش    .ای )التین(رشتهشناسی مطالعات میانکتاب(.  1381)  .طاهره،  رضائی
 . 118-115 ،8،  )سمت سخن( دانشگاهیکتب 

مجله پژوهش و    .ایرشتهمیانشالوده خالقیت و نوآوری: مطالعات  (.  1377)  .علی،  رضائیان
 .33-18 ،4، )سمت سخن( نگارش کتب دانشگاهی

کرمی،  رشتگیمیان (.  1387)  .اس،  اندرول مجید  در  ترجمه  مقاالت،  و چالش   مجموعه  ها 
میان اندازهای  چشم  علوی   گردآوری ،  ایرشته مطالعات  اول پور،  سیدمحسن   .چاپ 

 نشر پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.  : تهران 

مجله نامه    .ای علم و الهیاترشتهپژوهش میان  یاندازهاچشم(.  1377)  .مارک،  ريچاردسون
 .96-93 ،2، علم و دين 

عمومی(.  1387)  .لیورا،  ترسال گفتمان  و  قالیچیترجمه  ،  علم  در  علی  مقاالت،   مجموعه 
چشم چالش  و  میان ها  مطالعات  علوی   گردآوری ،  ای رشته اندازهای  پور، سیدمحسن 

 نشر پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.  : تهران  . چاپ اول 

 .5-4 ،4، )سمت سخن( مجله پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی .(. اقتراح1377) .سرمقاله
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میاناقتراح؛  (.  1378)  .سرمقاله مطالعات  کتب    .ایرشتهجستار  نگارش  و  پژوهش  مجله 

 . 3- 2 ،5، )سمت سخن( دانشگاهی

میان(.  1379)  .سرمقاله گسترهرشتهمطالعات  در  نگارش    . نهايتیبای  ای  و  پژوهش  مجله 
 .3-2 ،6،  )سمت سخن( کتب دانشگاهی

میان(.  1380)  .سرمقاله متبوع  مشی خط  مثابهبهای  رشتهمطالعات  و    .وزارت  پژوهش  مجله 
 .3-2 ،7، )سمت سخن( نگارش کتب دانشگاهی

میان(.  1381)  .سرمقاله مطالعات  کتب    .ایرشتهسازوکارهای  نگارش  و  پژوهش  مجله 
 . 4- 3 ،8، )سمت سخن( دانشگاهی

مجله پژوهش و نگارش کتب    .ایرشتهپلورالیسم روشی و مطالعات میان(.  1382)  .سرمقاله
 . 3- 2 ،9، )سمت سخن( دانشگاهی

ضرورترشتهمیان(.  1386)  .محمد،  عموزاده  و  يوسف،  شاقول و  تعاريف  نشريه  هاای:   .

 . 34-25(، 40)17، رهیافت

 آفتاب توسعه.  :تهران .چاپ اول، مبانی علوم انسانی اسالمی (. 1393) .احمدحسین ، شريفی

مجله پژوهش و نگارش  .  ایرشتهانجغرافیای انسانی و مطالعات می (.  1378)  .حسین ،  شکوهی
 . 26-22، 5،  )سخن سمت( کتب دانشگاهی

)چاپ دوم(.   پژوهی دين اصول و فنون پژوهش در گستره  (.  1385)  .احد،  قراملکی  فرامرز

 مرکز مديريت حوزه علمیه. :قم

دينیروش(.  1392)  .احد،  قراملکی  فرامرز مطالعات  نشر  ،  شناسی  مشهد:  هشتم(.  )چاپ 

 دانشگاه علوم اسالمی رضوی.

مجله    .و هويت معرفتی فلسفه صدرايی  ای رشتهبین روی آورد  (.  1377)  .احد،  فرامرز قراملکی

 . 136-125، 63، هامقاالت و بررسی

قراملکی میان(.  1380)  .احد،  فرامرز  آورد  دينیرشتهروی  مطالعات  در  سروش    .ای  مجله 

 . 127-112 ،1، انديشه

مجله    .پژوهیدين استاد مطهری در    شناختیروش  های مهارت(.  1382)  .احد،  قراملکیفرامرز  
 . 115-97 ،74، هامقاالت و بررسی
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،  هاای: مبانی و رهیافترشته(. مطالعات میان1389)  .سعیده،  سیاری  و  احد،  فرامرز قراملکی

 . 82-59(، 2)43س ، مجله فلسفه و کالم اسالمی

مجموعه ، در  ترجمه ارکان شريفی ،  رشتگی پرسش از میان (.  1387)   .همکاران رابرد و  ،  فوردمن 
چشم چالش   مقاالت  و  میان ها  مطالعات  سیدمحسن   گردآوری ،  ای رشته اندازهای 

 نشر پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.  :تهران   . چاپ اول پور، علوی 

میان(.  1377)  .محمدیعل،  کردان مطالعات  تربیتی:  نگارش    .ایرشتهعلوم  و  پژوهش  مجله 

 . 17-6 ،4،  )سمت سخن( کتب دانشگاهی

میان1378)  .محمدیعل،  کردان تربیتی: مطالعات  ای )قسمت دوم( رابطه علوم  رشته(. علوم 

 . 36-31 ،5، )سخن سمت( مجله پژوهش و نگارش کتب دانشگاهیتربیتی با فلسفه. 

تامسون،  کالين  میان(.  1389)  .جولی  برای رشتهفرهنگ  )الگويی  عالی  آموزش  در  ای 
تداوم(استحکام،  گیریشکل و  هدايت،  بخشی  نعمتترجمه  و  اعتمادی  اهلل  اهلل 

 پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.، تهران،  چاپ اول،  پورموسی

میان(.  1387)  .لیسا،  التوکا دانشگاهخلق  و  کالج  استادان  مبنايی  تعاريف  ترجمه  ،  رشتگی: 

،  ایرشتهاندازهای مطالعات میانها و چشمچالش   مجموعه مقاالتدر    ،حیاتیسعید  

نشر پژوهشکده مطالعات فرهنگی    :تهران  .چاپ اول،  پورسیدمحسن علوی  گردآوری

 و اجتماعی. 

میان(.  1387)  .لیسا،  التوکا کار  اجتماعیرشتهآموختن  )رويکردی  کار  -ای  به  فرهنگی 
علویترجمه  ،  دانشگاهی( مقاالتدر    ،پور سیدمحسن  و  چالش   مجموعه  ها 

میانچشم مطالعات  علوی  گردآوری،  ایرشتهاندازهای  اول،  پورسیدمحسن   .چاپ 

 نشر پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.  :تهران

اچ.  ،لیسا،  التوکا سوزان  آ  و  فارست،  کنت  میان(.  1387).  یماتون،  بهبود  آيا  به  رشتگی 

ها و  چالش   مجموعه مقاالتدر  ،  ترجمه سیدمحسن علوی پور  انجامد؟يادگیری می

میانچشم مطالعات  علوی  گردآوری،  ایرشتهاندازهای  اول،  پورسیدمحسن   .چاپ 

 نشر پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.  :تهران

 بوستان کتاب. :قم .چاپ اول،  ایرشتهتفکر میان، (1388) .منصور، متین
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 بوستان کتاب. :قم .چاپ اول،  ایرشتهفرهنگ اصطالحات میان .(1392) .منصور، متین

مجله  ای.  رشته(. درآمدی بر پديده آرکئولوژی و مطالعه میان1377)  .اهللحکمت،  مالصالحی
 .42 -34 ،4، )سخن سمت( پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی

ژوهش و نگارش کتب  مجله پای.  رشته(. انقالب و مطالعات میان1378)  .عباس،  منوچهری

 .45-37 ،5، )سخن سمت(دانشگاهی 

حاتمی،  رشتگیمیان(.  1387)  .جو،  مورن داوود  اول،  ترجمه  پژوهشکده    :تهران  .چاپ 

 مطالعات فرهنگی و اجتماعی. 

معنوی(.  1373)  .محمدمحمدبن الدين جالل،  مولوی توفیق سبحانی،  مثنوی  چاپ  ،  تصحیح 

 .انتشارات وزارت ارشاد اسالمىسازمان چاپ و  :تهران .اول
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