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 مبتنی و گرایانه عمل رویکرد به «دانش تلفیق» بر مبتنی و گرایانه آرمان نگاه از گذار رشتگی؛ میان انگاره تاریخ (.8931) قاسم درزی،
       .8-93 (،4)88 ،یانسان علوم در ای رشته میان مطالعات .«مسئله حل» بر

  3001-4448شاپا:  

 آزاد است.  نویسندگان / دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز ) 

 رشتگی؛  تاریخ انگاره میان
به رویکرد « تلفیق دانش»بر  گرایانه و مبتنی گذار از نگاه آرمان

 «حل مسئله»بر  گرایانه و مبتنی عمل
 

 1قاسم درزی
 42/40/8931پذیرش:     ؛42/42/8931دریافت: 

 

 چکیده
های جدیدی است که با رویکردی تاریخی، یک مفهوم و انگارۀ مشخص را  تاریخ انگاره، در زمرۀ روش

کنهد و درنهایهت نیهز توسهته، ت،هییق، یها  ای در آن را شناسهایی می ترین تغییراِت مؤلفهه بررسی و مهم
دهد. نگاهی تهاریخی  نشان می ای که در طول تاریخ برای آن مفهوم ایجاد شده است را تغییرات اساسی

رشتگی، ابتهدا   دهد که میان های مختلف آن نشان می رشتگی و گونه ها در مورد میان ترین تتریف به مهم
بهوده اسهت. در دوره مهدرن نیهز نخسهتین « علم واحهد»بیشتر مفهومی آرمانی و مربوط به دستیابی به 

سرعت کنهار گذاشهته  واحد هستند، اما این ایده بهرشتگی در راستای دستیابی به علم  ها از میان تتریف
کهم رویکهرد ابهزاری بهه  په،، کم شهد و ازآن ترین متیار، مطهر   عنوان اصلی ، به«تلفیق دانش»شده و 

تهرین منتقهدان رویکهرد تلفیقهی بهه  گرایهان، مهم نظران شکل گرفهت. کل ای در میاِن صاحب رشته میان
ترین آسههیب آن  را اصههلی« تلفیههق دانهش»هههای مهرتبا بهها  بحثای بودنههد و انتزاعهی بههودن  رشهته میان
اسهاس نیهز  محور، در این رویکهرد کهام م مشههود اسهت و برهمین دانستند. نگاه ان،مامی و مسئله می

یکم شهاهد محوریهِت  و شهوند. همننهین، در قهرن بیسهت رشتگی تبیهین می های مرتبا با میان تتریف
کهام م براسهاس میهزاِن « ای فرارشته»سازی   ای هستیم. مفهوم رشتهرویکرِد کاربردی و توجه جدی به فرا

عبهور از مرزههای »ای بها  کاربردی بودن و بومی بودِن مسائل موردنظر است. در گونۀ نخست فرارشهته
رو خواهیم بود؛ بنهابراین، نگهاه تهاریخی بهه ایهن  روبه« عبور از حوزه دانشی»و در گونه دوم، با « دانش

های مترفتی  بر رخنه گرایانه و مبتنی ( گذار از نگاه آرمان8دهد:  اِر اساسی را به ما نشان میانگاره، دو گذ
 ای. ای به فرارشته  رشته ( گذار از میان3بر حل مسئله؛  گرایانه و مبتنی  به نگاه عمل

 تلفیق دانش های مترفتی، حل مسئله، رشتگی، فرارشتگی، رخنه تاریخ انگاره، علم واحد، میان :ها کلیدواژه
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 دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران ،پژوهشکده اعجاز قرآن ،علوم قرآن و حدیث. استادیار 1
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 مقدمه. 1
، 1یابی کرد. علِم یگانه و یکپارچه توان در دوران پیشامدرن ریشه ای را می رشته مطالتات میان

ای است که در اندیشه دانشمندانی همنون اف طون و ارسطو در این مهورد   ترین نظریه مهم
ایرةالمتهارفی )کهه های فراوانش با رویکرد د مشاهده است. این نظریه، با وجود تفاوت قابل

های چشهمگیری بهه ایهن  شود(، شباهت ای شناخته می در نگاه مدرن با اصط   چندرشته
ترین مؤلفه رویکهرد  ، مهم«علم یگانه»بر  گرایانه، و مبتنی رویکرد دارد. نگاه انتزاعی، آرمان

دوره  رشهتگی در ههای میان المتارفی به دانش در دورۀ پیشامدرن بود. ارزیهابی تتریف دایرة
مشاهده است، امها  رشتگی قابل دهد، در قرن بیستم نیز چنین نگاهی به میان مدرن نشان می

محور و کاربردی  شویم، نگاه مسئله تر می یکم و روزگار متاصر نزدیک و هرچه به قرن بیست
پردازاِن  های نظریهه ترین تتریف کند؛ نگاهی تاریخی به مهم ای اولویت پیدا می رشته به میان

نمایش بگذارد. این مقالهه در پهی نمهایش همهین  خوبی این گذار را به تواند به ین حوزه میا
ای است. شاید نگهاهی بهه پیشهینۀ ایهن بحهث در  رشته تحول رویکرد در رویارویی با میان

 داخل و خارج از ایران بتواند تمایز این پژوهش با مطالتات پیشین را بهتر نشان دهد.
شناسهی آن را  رشهتگی و گونه شناسی میان رین آثار مربوط به مفهومت ک ین، یکی از مهم

سهازی ایهن  های فراوانی با بومی (. در ایران نیز نوشته3082نوشته شده است )نک: ک ین، 
؛ 8912انهد )تهوفیقی و جهاودانی،  ههای مختلهف، آن را بررسهی کرده شناسی در حوزه گونه

ها بهه  (، اما در ایهن نوشهته8933پهلوان، ؛ درزی، قراملکی، و 8912خورسندی طاسکوه، 
( بهر 8933ویژه تاریخ انگاره این مفهوم، توجه نشده اسهت. بحرانهی ) تحوالت تاریخی، به

کید داشته و از این جهت افق خهوبی را پهیش جنبه روی   های حل مسئله در دوران متاصر تأ
( ته ش 8932)ای مفروض دانسهته اسهت. متتمهدی و همکهاران   رشته های میان همکاری

رشهتگی  های مرتبا بها میان بندی شناختی و همننین، تاریخی به طبقه اند نگاهی گونه کرده
ههها،  های آن ههها و شههباهت های گونههاگون و بیههان تفاوت بنههدی داشههته باشههند. مقایسههۀ طبقه

ترین هدفی است که در این مقاله ِپی گرفته شده است. نویسندگان این مقاله نیز بهر  اساسی
تر از گذشته است، امها ههد   گرایانه رشتگی در دوره متاصر، بسیار عمل نظرند که میاناین 
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؛ رشتگی تاریخ انگاره میان

  گذار از ...

اصلی از انجام این پژوهش، نمایش جزئیات این فرضیه نبوده است. در مقابل، در پی ایهن 
های موجود در این حوزه و با رویکهردی متفهاوت بها  ترین نظریه هستیم که با نگاهی به مهم

ها و رویکردهای مرتبا بها  فاق افتاده است، این گذار مفهومی در تتریفاین ات از آننه پیش
 نمایش بگذاریم. رشتگی را به میان

تحول مفهومی یادشده، به دو شکل عام و خاص نشان داده خواهد شد. تحول عمهومی، نها ر 
. در ای رخ داده اسهت ای بهه فرارشهته گانه و حرکت از چندرشته به تحولی است که در این طیِف سه

ای کهه  مشاهده است، زیرا چندرشته طور کامل قابل این طیف، گذار از نگاه انتزاعی به ان،مامی، به
که نگهاه کهام م « علم یگانه»بر دستیابی به  المتارفی نیز همخوانی دارد، با نگاه مبتنی با رویکرد دایرة

تر  ای نزدیههک رش فرارشههتهنگهه  ای داشههت، همخههوانی دارد، امهها هرچههه بههه گرایانههه و آرمان  انتزاعهی
 .1شود می تر تر و محسوس بر حل مسئله، برجسته گرایانه و مبتنی شویم، رویکرد واقع می

شهکل خهاص، را در ارتبهاط بها نگهاه تهاریخی بهه یکهی از ایهن  اما تحول مفههومی، به
داده در آن از  و بررسهی تحهوالت تهاریخی رخ« ای رشهته میان»گانه، یتنهی  اصط حات سه

داده  پیش خواهیم برد. نگاهی گذرا بهه تحهوالت رخ یکم به و قرن بیستم تا قرن بیست اواسا
ای کهه ابتهدا  رو خواههد کهرد؛ سهه مرحلهه در این دوره نیز ما را با سه مرحلۀ متفاوت روبهه

رویم، نگاه  پیش می بر تلفیق است و رویکردی انتزاعی در آن غالب است، اما هرچه به مبتنی
 محور بر آن حاکم خواهد شد. ان،مامی و مسئله

رشههتگی/ فرارشههتگی، بههرای  وجهی، چندرشههتگی/ میان بنههدی سههه در ایههن مقالههه طبقه
رشهتگی  اصط   نیهز بهرای میان 4رشتگی درنظر گرفته شده است. در برخی منابع تا   میان

، 5، چندرشهتگی4رشهتگی ، میان3رشهتگی ، بین2رشتگی اند از: درون اند که عبارت برشمرده
(، 42-33، 8912)نک: خورسندی طاسهکوه،  8، و پسارشتگی7، فرارشتگی6ررشتگیتکث

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 

 شد. خواهد ارائه تفصیل  به ادعا این مستندات مقاله، ادامۀ در .1
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ههه تحهوالت تهاریخی  نسبت به مفاهیم دیگر وجهی هه بندی سه اما با توجه به جامتیت طبقه
 رشتگی را تنها با محوریت این سه مفهوم بررسی خواهیم کرد. میان

 ای . چندرشته1-1

نظران وجود دارد. اتفهاق بهر  ای میان صاحب ندرشتهنظر چشمگیری در مورد مفهوم چ اتفاق
توجهی با یکدیگر ندارنهد  ای ارتباط قابل ها در چندرشته سر این موضوع وجود دارد که رشته

متنای  (. البته نبود ارتباط، بهه8323، 2؛ کاکلمن،84-81، 8320/8323، 1)نک: جانتاش
کهادمی ملهی 8330، 3یهنمتنای نبهود تلفیهق اسهت )ک  نبود همکاری نیست، بلکه بهه ؛ آ

 (.3082، 5؛ رپکو و زوستاک3001
متنای حداقلی آن وجود دارد. بادن بر این نظر است کهه  ای نیز به همکاری در چندرشته

و  6هایی همنهون سهاین، ها در مجلهه ای، مانند ارتبهاط مقالهه ها در چندرشته ارتباط رشته
(. همین ارتباط حداقلی 81-84، 8333، 7)بادننینر، یا ارتباط اط عات در اینترنت است 

)بهادن،  8المتهارفی ههای دیگهری چهون دایرة ای را بها عنوان موجب شده است که چندرشته
 گذاری کنند. ( نام8333)بادن،  9سازی ( و بافتینه84، 3082؛ ک ین، 81-84، 8333

رین ارتباط در کنهار ها با کمت سبب است که رشته این ای به المتارفی بودِن چندرشته دایرة
ها بها یکهدیگر در  هها نیهز ارتبهاط مقالهه المتار  گونه کهه در دایرة گیرند؛ همان هم قرار می

ای میهان  که ارتباط کمینهه ها حفظ شده است، درحالی وضتیت کمینه است، استق ل مقاله
ههای فرعهی در ههر مقالهه بهه  های مختلف وجود دارد و این ارتباط در قالهب ارجاع بخش
روی  هیچ شود. آشکار اسهت کهه بهه المتار  دیده می های دیگر موجود در همان دایرة مقاله

سهازی نیهز نها ر بهه کاربسهت دانهِش  شهمار آورد. بافتینه توان تلفیق به این ارتباطات را نمی
 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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  گذار از ...

کارگیری  ای دیگهر اسهت؛ ماننهد بهه سازی رشته منظور بافتینه موجود در یک حیطۀ علمی به
گا ه کردن خوانندگان از یک جنبش خاص در فلسفه، یا استفاده از فلسفه بهرای تاریخ برای آ

 (.8333شناختی برای تفسیر یک رخداِد خاص )بادن،  فراهم کردن زمینۀ مترفت
ها، و  رشتگی، یتنی کنار هم قرار گرفتن رشته چندرشتگی، از میان دو مؤلفۀ اصلی میان

گیرنهد و خبهری از  ها در کنار یکدیگر قهرار می هتلفیق، تنها یک جزء را دارد؛ یتنی تنها رشت
، 2کننهد )نیوویهل گهذاری می نیهز نام 1رشتگی ناتمهام رو این گونه را میان تلفیق نیست؛ ازاین

(. در نگاهی دیگر، چندرشتگی، مانند ترکیهب اجهزای مختلهف یهک جهورچین بها 8331
های مختلف،  یم که رشتهرو هست شود. در این نگاه با پرسشی روبه یکدیگر درنظر گرفته می

ها در  گویی به آن هستند و هر رشته نیز پاسخ خود را طر  کرده و این پاسهخ دار پاسخعهده
(. در این رویکرد نیز تتامل اندکی برای 881-884، 3008، 3گیرند )التوکا کنار هم قرار می

 شود. ها می ایجاد ارتباط بین این پاسخ
تهوانیم پیشهینه چنهین  ای ارائهه شهد، می از چندرشهته روی، با توجه به متنهایی کهه هر به

المتارفی به دانش، از دوره یونان باستان  رویکردی را در دوره پیشامدرن نیز بیابیم. نگاه دایرة
و از زمان اف طون و ارسطو وجود داشته و در دوره تمدن اس می نیز برجستگان مسلمان و 

پردازان  که براسهاس نگهاه نظریهه ای ههه ین، چندرشتهاند؛ بنابرا غیرمسلمان به آن توجه داشته
ترین مفهوم مهرتبا بها  عنواِن کهن توان به هه را می المتارفی باشد توانست متادل نگاه دایرة می

ای و نگهاه  ای درنظر گرفت. البته باید توجهه داشهت کهه قصهد نهداریم چندرشهته رشته میان
شود که  ها دیده می ای بسیاری میان آن های مؤلفه المتارفی را یکی بپنداریم، اما نزدیکی دایرة

 کند. ةالمتارفی بسیار نزدیک و شبیه می ای را به رویکرد دایر  چندرشته
ای متفهاوت  ، کام م با چندرشته«تلفیق»و « همکاری»ای در مورد مؤلفه  رشته میان

قرن بیسهتم طور کامل، به دورۀ مدرن و اواسا  لحاظ تاریخی نیز تحقق آن به است و به
شود. مربوط می
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 ای رشته . میان2-2

دهد، این مفهوم، ابتدا متنایی انتزاعی داشته  نشان می« رشتگی میان»نگاه تاریخی به انگاره 
 شود. بر کاربرد می تر و مبتنی گرایانه شویم، عمل تر می و هرچه به دوران اخیر نزدیک

کار رفته و تاکنون نیز ادامه  یستم بهای در متنای مصطلح خود، از اواسا قرن ب رشته میان
ای داشهته  این اصط   بیش از آنکه متنهای کهاربردی 8340و  8390داشته است. در دهۀ 

باشد، نا ر به اهدا  آرمانی انسان برای دستیابی به علِم یکپارچه بهوده اسهت. پیامهدهای 
، یکی از 1فت. ژان پیاژهتوان در اندیشۀ دانشمندان پ، از این دوره نیز یا چنین نگرشی را می

داند  را عبارت می  ترین فیلسوفانی است که چنین تتریفی را ارائه کرده است. او فرارشته مهم
(. 4، 3003از علم جامتی که بتواند علوم دیگر را نیهز ییهل خهود داشهته باشهد )ک یهن، 

تر  گرایانه عمل های توان جانتاش را آغازگر تتریف گرایانه، می نظر از این تتریف آرمان صر 
ای بهه علهم دارد، ابتهدا یهک سیسهتم هرمهی  دانست. او که نگاه سیستمی و سهاختارگرایانه

ترین  از پهایین کنهد. ایهن ههرم ههه را ترسیم می 4، و چندهدفی3، چندسطحی2مراتبی سلسله
، سهطح 6گرایانهه ، سهطح عمل5هه دارای چهار سطح است: سطح تجربی مقطع تا نوک هرم

. او محهور عمهودی ایهن سیسهتم را براسهاس نظریهۀ عمهومی 8طح ههد ، و سه7هنجاری
ها، و محور افقی آن را نیز متناسهب بها موضهوعات زیهر درنظهر گرفتهه اسهت: الیهۀ  سیستم

، الیهۀ سهوم، براسهاس «شناسی علم عصب»، الیۀ دوم، براساس «منطق»نخست، براساس 
ای  ریفی که او از طیف چندرشتهتت«. شناسی انسان»، و الیۀ چهارم، براساس «ریزی برنامه»

ها بها  ها و میزان ارتباط و تتامل آن بر این الیه طور کامل، مبتنی دهد، به ای ارائه می تا فرارشته
(.84-81، 8320/8323یکدیگر است )نک: جانتاش، 
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های  دههد کهه ارتبهاط میهاِن رشهته ای زمانی رخ می رشته هه میان از دیدگاه او اساس هه براین
شهود کهه  ای مشهود، دیده شهود. نگهاه چندسهطحی او بهه دانهش، سهبب می گونه بهمختلف 

گذاری ایهن ارتبهاط براسهاس طبقهۀ بهاالتر درنظهر گرفتهه شهود؛ بنهابراین  دهی و هد  جهت
، کهه از ارتبهاط 1رشهتگی هنجهاری دانهد: میان تصور می رشتگی را قابل جانتاش، دو گونه میان

رشهتگی  گیهرد، و میان یتنی سطح هنجاری، شهکل میسطوِ  تجربی و عملی با سطح سوم، 
گیهرد  ، که از ارتباط سطح سوم، یتنی سطح هنجاری، با سطح چههارم شهکل می2مدار هد 

مراتبی  ها، نگهاه سلسهله (. در این تتریف، در تتامل میاِن رشهته84، 8320/8323)جانتاش، 
سهطح همکهاری وجهود دارد،  طور کامل درنظر گرفته شده است، میان دو ها به موجود بیِن آن

 (.81، 8320/8323شوند )جانتاش،  ها و رویکردها نیز از سطح باالتر انجام می دهی  جهت

 وسیلۀ مفهوِم سطح باالتر ای از نگاه جانتاش: تعامل به رشته ها در میان (. نحوه تعامل رشته1شکل شماره )
 84-81، 8320/8323منبع: جانتاش، 

 
ای  رشهته اتبی جانتاش موجهب شهده اسهت کهه انهواع مختلهف میانمر نگاه هرمی و سلسله

ای را همسو با یکدیگر درنظر بگیهرد؛ بنهابراین، تها  ای، و فرارشته رشته ای، میان رشته ازجمله چند
کهه  تبع آن، تها زمانی دههد و بهه ای رخ نمی رشته ای تحقق نیافته است، میان که چندرشته هنگامی

کهه یهک  اساس، هنگامی دست نخواهد آمد؛ براین ای به اشد، فرارشتهای شکل نگرفته ب رشته میان
های ایهن  ها و زیررشهته ای از هنجارههای موجهود در رشهته وجهود دارد، بها مجموعهه   رشته میان
هنجهار بهوده و بها آن در تتامهل  رو هستیم که این هنجارها زیرمجموعۀ یک ک ن رشته روبه  میان
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واری بهه دانهش و ارتباطهات  منهد و شهبکهچنهین نگهاه نظهان (.32، 8314، 1هستند )نک: شیم
روی په، از جانتهاش پیگیهری نشهد. اگرچهه  هیچ هه به محور بودن آن با وجود نمونه بیناعلومی هه

ای، و همننین،  رشته های میان مراتبی به گونه های نظریۀ او، همنون نگاه سلسله برخی از ویژگی
هه په، از او ِپهی گرفتهه شهده  از ارکاِن تتریف جانتاش هستندکه  هه ها  ضرورت تتامل میان رشته

، 8320/8323شناختی نظریۀ جانتهاش )جانتهاش،  های مترفت است. شاید ضتف زیرساخت
های پ، از خود در پیراستن مفههوم  ( موجب شده است که نتواند نظریۀ تأثیرگذاری برای دوره81

تر از پیشهینیان خهود  گرایانهه ای عمل گونه ن مفهوم بهای باشد. جانتاش بر آن بود که به ای رشته میان
توجه کند، اما او نیز نتوانست به ف،ای عملیاتی و کاربردی وارد شود. شهاید همهین نکتهه سهبب 

 اش را پیگیری نکنند. پردازان پ، از او نیز ایده شد که نظریه

 
 

 (. نظام چندسطحی دانش از نگاه جانتاش2شکل شماره )
81-84، 8320/8323، منبع: جانتاش

ترتیب ما  رشتگی، به های گوناگون دربارۀ مفهوم میان این، رویارویی تاریخی با نظریه از پ،
عنوان محهوِر  را بهه« تلفیق»( رویکردهایی که 8کند:  رو می گونه رویکرد گوناگون روبه را با سه 

؛ ک ین 3082و  8330؛ ک ین، 8323اند )نک: کاکلمن،،  رشتگی درنظر داشته اصلی میان
 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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(؛ 3081، 2؛ ماکی و همکهاران3082؛ رپکو و همکاران، 3001، 1؛ مانزی 8332و نیوویل، 
کنهد )نهک:  شناسی آن را بررسی می ای، گونه رشته های میان ( رویکردی که براساِس مصداق3

( رویکردی که پرسهش و مسهئلۀ پهژوهش را مبنهایی بهرای تحقهق 9(؛ 8334، 3سالتر و هرن
 (.3083، 5؛ والدک3081، 4؛ گرا 3008گیرد )التوکا،  ای درنظر می هرشت میان

شهمار  تهرین رویکهرد به ، نخسهتین و انتزاعی«تلفیهق»ای برمبنهای  رشته رویکرد به میان
تر بهوده، قائهل بهه  گرایانه ها پیش رفته است، عمل آید. رویکرد دوم، که براساس مصداق می

ویکرد ابزاری را درنظر داشته است، اما رویکهرد تفصیل شده، و رویکرد نظری و همننین ر
سوم، که متأخرتر از همه این رویکردها است، در راستای نقهد رویکهرد تلفیقهی و انتزاعهی 

های مشخص است؛   بودِن آن شکل گرفت و محور اصلی آن، حل مسئله و پاسخ به پرسش
رشتگی بوده و  گانه در مورد میان  بندی سه بر همین طبقه آید، مبتنی  بنابراین، آننه در ادامه می

طور کامل، نمایانگر تحول متنایی در این انگاره و گذار از رویکهرد انتزاعهی بهه رویکهرد  به
 گرایانه و ان،مامی است. عمل

 ایرشتهمیان هایگونه تمایز   معیار   ،«تلفیق». 1-2-2

ین ویژگهی مطالتهات تهر های مختلهف، مهم متنای وجود پیوند پایدار میان رشته ، به6تلفیق
گونهه مطالتهات دیهده  پردازان این های بسهیاری از نظریهه ای اسهت کهه در نظریهه رشته میان
ها، فوایهد نظهری چشهمگیری   های ایهن دیهدگاه ترین نمونه شود. نگاهی تاریخی به مهم می

 گذارد. نمایش می خواهد داشت و تبیین بهتری از آن را برای ما به
کنهد. از  ای ارائهه می  رشته ای از میان بسیار مختصر و اجمالی( تتریف 8323کاکلمنز )

شهوند و  طور کامهل تلفیهق می های موجود، به هایی رشته ای، قسمت رشته دیدگاه او در میان
تر و دارای  آید. ک ین ستی کهرده اسهت تتریهف کامهل دست می حل به یک رشته یا یک راه

 جزئیات بیشتری ارائه دهد:
 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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رشهتگی، فراینهدی بهرای  ک موضوع است و نه یک پیکره محتوایی. میانرشتگی نه ی میان
است؛ فرایندی که غالبام با یک مسئله، مبحث، یا موضوع آغاز  1دستیابی به ترکیبی تلفیقی

ههای   شود. پژوهشگران باید در راستای غلبه بر مسائلی کار کنند کهه ناشهی از تفاوت می
 (.811، 8330ست )ک ین، ای ا بینی رشته موجود در زبان و جهان

رشهتگی اشهاره کهرده  بهودِن میان« فراینهدی»بار به  در این تتریف، ک ین برای نخستین
شهناختی را و یفهۀ  شهناختی و هستی های زبان است. وی در اینجا غلبۀ پژوهشگر بر تفاوت

تر   های پیش از خود بسیار واضح داند. این تتریف نسبت به تتریف پژوه می رشته اصلی میان
تر است، اما هنوز جزئیات بیشتری الزم است تا از حالت اجمالی و انتزاعهی خهود  و جامع

استفاده باشد. ک ین و نیوویل جزئیات بسیار بیشتری را به  خارج شده و برای کاربران، قابل
 اند: این تتریف افزوده

رویی با یهک رشتگی عبارت است از فرایند پاسخ به پرسش، حل یک مسئله، یا رویا میان
تر از آن است که بتوان با یک رشته یا تخصص به آن  تر یا پینیده موضوع که بسیار گسترده

وسیله  ها به ای و تلفیق این بینش های رشته پرداخت. )این فرایند از طریق( استخراج بینش
 (. 939-934، 8332شود )ک ین و نیوویل،  تر انجام می ایجاد یک ادراک جامع

عنوان ویژگی تمایزبخش مسهائل و موضهوعات  به« پینیدگی»یف، نخست، در این تتر
ای  رشهته های مختلف فرایند میان ای از غیر آن مترفی شده است، دوم اینکه بخش رشته میان

ههای  ای، اسهتخراج بینش رشهته در تتریف آورده شده است: انتخاب موضوع یا مسئله میان
 ک جامع.ها، و ایجاد ادرا ای، تلفیِق بینش رشته

کادمی  های پیشین افزوده شده های توضیحی و تبیینی به تتریف پ،، تنها نکته ازآن اند. آ
کید کرده است که میان ههای  ای درست، با تلفیق و ترکیهِب عقایهد و روش رشته ملی علوم تأ

کادمی ملی علوم،  رشته ها تنها در کنهار  (؛ بنابراین، اگر رشته32، 3001ای همسو است )آ
ای  رشهته ها با یکدیگر تلفیهق و ترکیهب نشهوند، میان قرار بگیرند، اما عقاید و روش یکدیگر

کادمی ملی علوم،  کادمی 32، 3001درستی شکل نگرفته است )آ (. البته تلفیق موردنظر آ
های مختلهف را پدیهد آورد  ای از رشته ملی علوم، تلفیقی است که بتواند خروجی یکپارچه
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مرور توجهه پژوهشهگران بهه ابتهاد شهناختی  بتد، بهه ین زمان به(. از ا9)نک: شکل شماره 
، نخستین پژوهشهگری اسهت کهه بها تمرکهز بهر ابتهاد 1مانزی  رشتگی، افزایش یافت. میان

 گوید: رشتگی، رویارویی متفاوتی به تلفیق داشته است. او در این مورد می شناختی میان
ای از تفکهر کهه  فیت تلفیق دانش و گونهای عبارت است از:  ر رشته  فهم )یا ادراک( میان

های  انجامد؛ پیشرفت از دو یا چند رشته برگرفته شده است و به یک پیشرفت شناختی می
ای مانند توضیح یک پدیده، حل یک مسئله، ساخت یک محصول، یا طر  یک  شناختی

تیابی به ای برای دس ای، وسیله های رشته پرسش جدید. در این دستورسازی، تلفیِق دیدگاه
 (. 84، 3001سرانجام پژوهش است، نه اینکه خودش سرانجام پژوهش باشد )مانزی ، 

تنهها ابهزاری بهرای « تلفیهق»سازی، نکتۀ بسیار مهمی نهفته است؛ اینکه  در این مفهوم
ای اسههت، نههه سههرانجام پههژوهش. گویهها از نگههاه مههانزی ، پیشههرفت  رشههته پژوهشههگر میان

آیهد.  شهمار می رشتگی به شود، دستاورد اصلی میان فیق ایجاد میای که از طریق تل شناختی
محور اسهت و پیشهرفت  رشتگی، کام م ههد  برخی بر این نظرند که چنین تتریفی از میان

(. 800، 3082شهمار آورد )رپکهو و همکهاران،  رشهتگی به توان ههد  میان شناختی را می
دانسهتند. چنهین  سهرانجاِم پهژوهش می( نیز ایجاد ادراک جهامع را 8332ک ین و نیوویل )

ای دارد،  رشهته ههای پیشهین و تک ای کهه بها ادراک ههای اساسهی ادراکی با توجه بهه تفاوت
 گذارد. نمایش می پیشرفت شناختی محسوسی را به

 

 
 
 
 
 

 
کادمی ملی عل رشته ای و میان (. تمایز چندرشته9شکل شماره )  ومای از نگاه آ

کادمی ملی علوم،   32، 3001منبع: آ
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 ای: چندرشته
کنار هم قرار گرفتن برای بررسی مسئله مشترک، هنگام 

 کنند های مستقل از یکدیگر کار می پژوهش رشته

 ای: رشته میان
برای بررسی مشکل یا مسئله کنار هم قرار گرفتن 

مشترک. تتامل ممکن است موجب ایجاد یک حوزه 
 پژوهشی یا رشته جدید شود.
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شود که  این نکته، اهمیت فراوانی دارد، زیرا رویارویی افراطی با مقولۀ تلفیق موجب می
طور  فراموشهی بسهپارد و خهود را بهه ای را به رشهته پژوهشگر، دستاورد اساسی پژوهِش میان

سهتاورد اصهلی پهژوهش ها کند. پژوهشگر باید متوجه باشد که د کامل، سرگرم تلفیِق رشته
ای، دستیابی به ادراک جامع از طریق تبیین موضوعات پینیهده یها حهل مسهائلی  رشته میان

 تر از آن هستند که از طریق یک رشته و دیدگاه بتوان به آن دست یافت. است که گسترده
توانسهته اسهت « 1رشهتگی شناسهی میان گونه»ک ین در مقاله بسهیار مهمهی بها عنهوان 

انهد از:  ها عبارت  نظر او ایهن مؤلفهه خوبی تبیین کند. بهه رشتگی را به اصلی میان های مؤلفه
، 3082ها، و ترکیهب )ک یهن،  ها، برقراری ارتباط میان رشهته تلفیق، تتامل مؤثر میان رشته

ای را در دو جزء  رشته های اصلی میان  توان مؤلفه (. براساس آننه تاکنون مطر  شد، می33
ها  ( تلفیهِق کامهل رشهته3ها؛  ( همکاری و تتامل پویا میاِن رشته8انست: اساسی خ صه د

ای که سبب ایجاد یک دیدگاه جامع شود. کاستی در هریک از این دو رکن، پهژوهش  گونه  به
 رو خواهد کرد. ای را با مشکل روبه  رشته میان

تلهف در مهورد های مخ بندی مناسب دیهدگاه توان جمع دیدگاه ک ین دربارۀ تلفیق را می
ای  شهود و بهه فرارشهته ای آغهاز می رشتگی دانست. وی با ترسیِم طیفی که از چندرشته میان
ای و  رشهته ای و رسهیدن بهه میان انجامد، میزاِن تلفیق را م کی برای عبهور از چندرشهته می

نیم، اما ک ای، کمترین میزان تلفیق را مشاهده می داند. از نگاه او، در چندرشته ای می فرارشته
یابهد  ها افهزایش می شویم، میزان تلفیق و پیوند میاِن رشهته تر می ای نزدیک هرچه به فرارشته

گاهی از جزئیات این نظریه نک: درزی و همکاران،  (.8933)برای آ
، توجه بهه مسهائل دنیهای واقتهی را در  ای هوشمندانه گونه (، به3082رپکو و همکاران )

تنهایی،  اند. توجه به این تتریهف، بهه رشتگی کرده  وارد تتریف میان، «تلفیق»بر   کنار تمرکز
محور در  های مرتبا با این مفهوم و توجه به رویکرد مسئله تواند نمایانگر تکامل تتریف می

 رشتگی باشد: میان
ای  های رشهته ها دیدگاه رشتگی عبارت است از[ یک فرایند شناختی که افراد یا گروه ]میان

آن ]به هم[ متصل کرده و برای اینکه ادراکشان را از یک مسهئلۀ پینیهده ارتقها  را از طریق
 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 



 

 

 ای در علوم انسانی رشته مطالعات میان

89 
؛ رشتگی تاریخ انگاره میان

  گذار از ...

کننهد. ]تمهام ایهن کارهها[ در  های تفکرشان را تلفیق می ای و شیوه های رشته دهند، بینش
 (.802، 3082شوند )رپکو و همکاران،  ای از دنیای واقتی انجام می راستای فهم مسئله

شمار آورد کهه الزم اسهت  توان رویکرد متفاوت دیگری به را می« تلفیق»های انتقادی به  نگاه
ای برای تلفیق و سهازوکار آن  کننده توان زمان تتیین اواخر قرن بیستم را می  که بیشتر بررسی شود.

انهد. تأکیهد بهر  به سازوکار تلفیق در همهین دوره  ههور کرده  های انتقادی شمار آورد، زیرا نگاه به
آینهد  شمار می های این طیف به رشتگی، محور بحث ستی دانش و تمایِز آن با میانماهیِت امپریالی

یکم با قدرت بسهیار بیشهتری  و (. این جریان در قرن بیست8333، 2؛ فاین8331، 1)نک: دوپخه
؛ 3089؛ که رک و والهش، 3003، 3؛ ک رک و والهش3003ِپی گرفته شده است )نک: فاین، 

(. در جدیدترین اثهر موجهود در ایهن زمینهه بهه مباحهث نظهری 3084، 5؛ فرناندز3089، 4کید
های میهان امپریالیسهم علمهی و  طور خاص، مرزگذاری رشتگی، تتریف مفاهیم مرتبا و به میان
توجهی از ایهن اثهر بهه مطالتهات مهوردی  رشتگی توجه شده است. اختصاص بخش قابهل میان

رشهتگی در دوران متاصهر،   یانه به میانگرا مربوط به این موضوع، سبب شده است که توجه عمل
.(3081در این کتاب بازتاب یابد )نک: ماکی و همکاران،   ای برجسته گونه به

ای از نگاه کالین ای و فرارشته رشته ای، میان  تمایز چندرشته. 1جدول شماره 

 ای فرارشته ای رشته میان ای چندرشته
 8فرارفتن 7تتامل کردن 6کنارهم قرار گرفتن 

 10تجاوز تلفیق 9درپی هم آمدن 
 13تبدیل 12توجه به کانون 11همکاری کردن

 -   14مخلوط کردن -
 - 1مرتبا کردن -
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 ای رشته مراتب تلفیق میان
 تلفیق - نقصان تلفیق

 3ای ای توسته رشته میان - 2المتارفی ای دایره رشته میان
 5ای تلفیقی رشته میان - 4ای بدون سوگیری رشته میان

 7ای مفهومی رشته میان - 6ای دروغین رشته یانم
 9ای ساختاری رشته میان - 8مند ای زمینه رشته میان
 11ای یکپارچه رشته میان - 10ای مرکب رشته میان

 های متضاد گونه
 ای رشته روابا مکمل میان - ای رشته روابا کمکی میان

 بازسازی - 12سازی پل
 (هیبریداسیون )پیوندزنی - گیری وام

 همکاری تتاونی/ مشارکتی - ای اشتراکی رشته میان
 ای گسترده رشته میان - ای محدود رشته میان
 ای نظری رشته میان - شناختی ای روش رشته میان
 ای انتقادی رشته میان - ای ابزاری رشته میان

 طلبانه ای راهبردی یا فرصت رشته میان
 14زا برونای  رشته میان - 13زا  ای درون رشته میان

 فرارشتگی فرابخشی - -
 تولید دانش - -

 3082منبع: ک ین، 
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  گذار از ...

دههد کهه نگهاه  خوبی نشهان می رشتگی نیز به توجه به این دسته از مطالتات دربارۀ میان
گرایانهه و  رشتگی، چگونه و با چهه سهرعتی درحهال تحهول بهه نگهاهی عمهل نظری به میان

رشهتگی بها  را مه ک تفکیهک میان« تلفیهق» برخ   این رویکرد، کههمحور است.  نمونه
عنوان متیهاری بهرای  دانست، برخی پژوهشگران، پرسِش پژوهش را به  مفاهیم رقیب آن می

توانهد نگههاه متفهاوتی بههه تتریههف  انهد. آشههنایی بها ایههن رویکههرد می تمهایز آن درنظههر گرفته
روی ما قرار دهد. ای را پیش رشته میان

 ای رشته های میان یار  تفکیک گونه، مع«هدف و سرانجام» .2-2-2

رشهتگی  میان« هد  و سهرانجام»دومین رویکرد برای تتریف این مفهوم، تتریف براساس 
اسهاِس  رشهتگی را براین (، نخستین اندیشمندانی بودند که میان8334است. سالتر و هرن )

بندی توجهه  دسهتهای متفاوت به ایهن نهوع  گونه پ،، پژوهشگران به آن اند. از بندی کرده دسته
ارائه شهد. سهالتر و « ای فرارشته»های  عنوان یکی از تتریف  به  بندی یادشده اند و دسته داشته

های  عنوان گونههه به هههه 2رشههتگی مفهههومی و میان 1رشههتگی ابههزاری هههرن بههه دو گونههۀ میان
و بههه دارد   گرایانههه رشههتگی ابههزاری، رویکههردی عمل انههد. میان هههه اشههاره کرده ای رشته میان
نگرد؛ در اینجا دیگر ترکیب و آمیختگهی  می 3رشتگی، همنون یک فتالیت حل مسئله میان

 های مختلف محور توجه نیست.  دیدگاه
کید دارد. درواقع، هد  پژوهش در  در مقابل، میان رشتگی مفهومی، بر ترکیب دانش تأ

اد نظهری گونۀ نخست، حل مسائل کاربردی و متمول بشهری و در نهوع دوم، گسهترش ابته
عنوان یههک طههر   رشههتگی مفهههومی، بههه هههای میان ویژگی دانههش و تولیههد علههم اسههت.

 شر  زیر است: شناختی، به مترفت ه نظری
 ( دارای انسجام داخلی است؛8
 شود؛ ( سبب توستۀ یک مقولۀ مفهومی جدید می3
 انجامد؛ شناختی می ( به وحدت روش9
 ( یک اکتشا  و پژوهش بلندمدت است.4

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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ویی بها چنهین مسهائلی، ضهرورت تلفیهق محسهوس خواههد بهود. درمقابهل، در رویار
رشتگی ابزاری، در پی حل مسائِل دنیای خارج است و این کار، لزومی به ایجاد تلفیق  میان
« تلفیق»بندی خود، ضرورت  دو در دسته (؛ بنابراین، این3، 8334بیند )سالتر و هرن،  نمی

کنند. البته واضح اسهت کهه مقهام نفهی  ید و هم نفی میای را هم تأی  رشته برای پژوهش میان
رشتگی مفهومی مربوط اسهت و از ایهن  رشتگی ابزاری و مقام تأیید آن به میان تلفیق به میان

 ها وجود ندارد. لحاظ، تتارضی میان آن
در اینجا نا ر است به توجه به مسائِل واقتی « رشتگی ابزاری میان»باید توجه داشت که 

(، 884، 3008عنوان مثهال، التوکها،  کهه دیگهران )بهه هها، درحالی جی و حهل آندنیای خار
متنای استفاده از جزئیات یک رشته برای توضیح پدیدارهای رشهتۀ  رشتگی ابزاری را به میان

عنوان ابهزاری بهرای فههم  های دیگهر بهه . در این نوع نگرش، از رشته1گیرند دیگر درنظر می
رشهتگی  کنیم. دیهدگاه سهالتر و ههرن در مهورد میان فاده مهیپدیدارهای رشتۀ خودمان اسهت

 ای مطر  شد. عنوان تتریف رایجی برای فرارشته های بتد، بیشتر به ابزاری، در دوره
که بهه اواخهر قهرن  ههه رشهتگی  پردازی از میان گونه که مشاهده شد، در این مفهوم همان

خوبی ایجهاد  رشهتگی بهه رایانهۀ میانگ هه هم زمینۀ توجه به وجوه عمل شود بیستم مربوط می
که بهه اوایهل  رشتگی توجه شده است. در مرحلۀ بتد ههه های نظری میان شده و هم به مؤلفه

رشتگی قوت گرفته  هه خواهید دید که چگونه نگاه انتقادی به میان یکم تتلق دارد و قرن بیست
 گرایانه برجسته شده است. و تنها مؤلفه حل مسئله و رویکرد عمل

 ای رشته های میان ، معیار تفکیک گونه«های معرفتی رخنه» .3-2-2

، 2نگری دارند، متتقدان به کل« تلفیق»ای به مقولۀ  گرایان که گرایش محوری در مقابل تلفیق
گونهه تتامهل و  ههر؛ (923، 3082)رپکو و زوستاک، دانند میاعتبار  چنین رویکردی را کم

شود )همانجا(. در این ای محسوب میرشتهه ایشان میانگفتگو میاِن دو یا چند رشته از نگا
دلیل انتزاعی بودن این مفهوم و نقش اندک آن در  اعتبار دانستن مقولۀ تلفیق به البته کمدیدگاه 

رشتگی گرایان نسبت به میانسه رویکرِد عمده در میان کل فرایند عملیاتی حل مسئله است.
 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 

کرد. خواهیم بیان تفصیل به را التوکا دیدگاه مقاله، همین بتدی قسمت در .1
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ههای مترفتهی موجهود در آن پرسهش تحقیهق و رخنهه ها بر اساسوجود دارد که یکی از آن
گرایان، بر ایهن نظهر اسهت کهه آننهه  عنوان یکی از کل (، به3008التوکا ) است)همانجا(.

ای است، تلفیهق نیسهت. از دیهدگاه او، آننهه بهه  رشته های مختلف میان موجب تمایز گونه
هایی  فتهی و پرسهشهای متر انجامهد، رخنهه رشتگی می های مختلف میان گیری گونه شکل

های متخصصهان  در یادداشهت»کنهد:  ها هستیم. او تصریح می است که در پی پاسخ به آن
کید شود، به پرسش رشته میان هایی توجه  ای بیش از آنکه بر میزان موفقیت در سطح تلفیق تأ

 (.10، 3008)التوکا، « برند. پیش می شده است که طر  پژوهشی را به
مراتبی نبوده و دارای بهار ارزشهی نیسهت.  روی سلسله هیچ دی او بهبن اساس، دسته براین

ای انجهام  رشته هد  او تنها ارائه توصیفی بوده است از آننه در عمل و توسا کاربران میان
گهاهی انهد از: رشهته ای عبارت رشته های موردنظر او برای میان شده است. گونه ، 1بخش ای آ

 (.10-13، 3008)التوکا،  3رشتگی مفهومی میان، فرارشتگی، و 2رشتگی ترکیبی میان
گاهی رشته شود؛ سواالتی که توسا مفهاهیم  ای شروع می بخش با یک پرسش رشته ای آ

شهوند. زمهانی  ها پاسخ داده می های دیگر رشته های دیگر یا براساس روش یا نظریات رشته
 ای باشد. رشته میان ای خواهد بود که پرسش موردنظر نیز رشته ، میان گیری این نوع وام

ها پیونهد  های پهژوهش، بهین رشهته دهد که پرسش زمانی رخ می «رشتگی ترکیبی میان»
های  ها یها پرسهش (. ایهن موضهوع13، 3008)التوکا،  4اصط  ، پل بزنند برقرار کنند و به

هایی کهه در  ها یها پرسهش ( موضوع8دهنده و میانجی ممکن است به دو شکل باشند:  پیوند
های میهاِن  هایی کهه در رخنهه ها یها پرسهش ( موضهوع3شوند؛  ها یافت می پیوند رشتهنقاط 
ها وجود دارند. در گونه نخست، پرسش پژوهش متتلق به هر دو رشته اسهت، امها در  رشته

 یک تتلق ندارد. دومی، به هیچ
ای  گیهرد کهه بهه ههیچ رشهته هایی را دربر می ها و پرسش رشتگی مفهومی، موضوع میان

ای در مهورد  ههای رشهته گونه، بیشتر دربردارندۀ نگاه انتقادی به ادراک  ستگی ندارند. اینواب
 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 

 .8-34 ،8932 درزی، به: بنگرید رشتگی میان سازی مفهوم در آن نقش و « = سازی پل» استتاره مورد در .4
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ها اسهت. چنهین رویکهردی را در مهواردی ماننهد مطالتهات فرهنگهی،  ها و پرسش موضوع
 خوبی یافت. توان به مدرنیست می مطالتات زنان، و رویکردهای پست

شود.  نوع نگاه و زاویه دید او مربوط می رشتگی، به ویژگی خاص رویکرد التوکا به میان
گرایان، بر تلفیق و کیفیت آن تمرکز کند، به رخنهۀ مترفتهی و  جای اینکه چونان تلفیق وی به
ای است یا خیر؟ اگر پاسخ  رشته های پرسش پژوهش توجه دارد؛ اینکه پرسش، میان ویژگی

اینجا به بتد، جایگهاه پرسهش رو خواهیم بود. از  ای روبه رشته مثبت است، با پژوهش میان
دههد؛ اینکهه  ای را شهکل می رشهته های متمهایِز میان پژوهش در منظومه علم است که گونه

ها قهرار دارد و بهه  ها اسهت، یها در میهاِن رشهته پرسش و رخنۀ مترفتی در نقاط پیوند رشته»
ای و زاویۀ   شتهر رویارویی متفاوت التوکا با میان« های مرتبا تتلق ندارد؟ یک از دانش هیچ

های موردنظر  دید ویژۀ او، بسیار مهم و کلیدی است. البته براساس همین نوع نگاه، او گونه
 یابی مناسبی انجام داده است. های رایج مقایسه کرده و متادل خود را با اصط  

گهاهیای رشته»هایی برای  متادل   ه رشهتگی،  میان رشهتگی ابهزاری، شبهِ  میان«: بخهشآ
 ؛ رشتگی جزئی، تقاطِع رشتگی میان

رشههتگی،   رشهتگی ابهزاری، تقهاطع  میان«: رشهتگی ترکیبهی میان»ههایی بهرای  متادل  هه
 رشتگی مفهومی. رشتگی جزئی، میان چندرشتگی، میان

رشهتگی کامهل،  رشتگی صحیح، میان میان«: رشتگی مفهومی میان»هایی برای  متادل  ه
 (.884، 3008رشتگی انتقادی )التوکا،   میان

های رایج نیز با توجه به نگاِه متفاوتی کهه  های موردنظر او با متادل پوشانی اصط   هم
رشهتگی ابهزاری، جزئهی، و تقهاطِع  توجیهه اسهت. او از میان بندی دارد، قابل در ارائه دسهته

گاهی رشته»های یکسانی برای  عنوان متادل رشتگی، به « رشتگی ترکیبی میان»و « بخش ای آ
شود، تصور او از این دو اصط   در نگاِه نخسهت، بهرای  کرده است که موجب میاستفاده 

رشهتگی،  پژوهشگران، نامفهوم باشد، که البته پ، از آشنایی با نوع نگاه متفاوت او بهه میان
رشتگی مفهومی، از نگاه او کام م مشخص و متمایز است.  رسد. میان نظر می کام م موجه به

په، از التوکها،  داند. ترین نوع آن می ترین و صحیح رشتگی را کامل ز میانگونه ا  گویا او این
 :اند رشتگی دانسته های میان افراد دیگری نیز پرسش پژوهش را مبنای تقسیم گونه
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رشتگی با محوریت پرسهش و مسهائل  ، بر این نظر است که میان«تلفیق»، با انتقاد از 1گرا 
 کند: گونه تبیین می ای خود را اینرود. او ادع پیش می دنیای خارجی به

ها و مسائل نظری یا عملی، دانش، یا شهرایا  وسیله پرسش رشتگی به در دیدگاه من، میان
ها  اند برای پاسخ به آن پرسهش شود و این اهدا  ایجاد شده زندگی، تتریف و ساخته می

 (.1، 3081های جدید و متفاوت )گرا ،  با روش

گو بهودن آن در ِقبهال  رشهتگی و پاسهخ محور بهودِن میان لهآشکار است که گرا  بر مسئ
خواهد با این کهار، مرزگهذاری مشخصهی بها  مسائل دنیای واقتی، بسیار تمرکز دارد. او می

رشتگی ایجاد کنهد. بهه همهین  گرایان داشته باشد و پارادایم جدیدی را در ف،ای میان تلفیق
« 2سازی دانهش نارشته»ای ویژه از  گونه کرده و به ای پرهیز رشته دلیل، از استفاده از واژه میان

کید گهرا  بهر مسهئلۀ محهوری و  گوید. به سخن می هرروی، آننه در اینجا اهمیت دارد، تأ
کیهد  های مترفتی و عملی برای میان توجهش به رخنه رشتگی است. باید توجه داشت کهه تأ

تی متتقدان راسخ تلفیق نیهز بر پرسش و مسائل، لزومام منحصر به منتقدان تلفیق نیست و ح
رشتگی، بیش از گذشته از ف،ای انتزاعی خارج شده و به  اند تا میان کرده  اخیرام بسیار ت ش

 ف،ای ملموس و ان،مامی تبدیل شود.
ترین آثار را با محوریهت پرسهش  ( یکی از جامع3082در این مورد، رپکو و زوستاک )

« 3رشهتگی فراینهد میان»ا هستند، اما با طر  بحث گر اند. این پژوهشگران تلفیق سامان داده
انهد. در  رشتگی بوده درپی ارائه رویکردی ان،مامی و کاربردی در رویارویی با مسائل میان

اعم از علوم  های دانش هه ها و مسائل مختلف از تمام حوزه این پژوهش با انبوهی از پرسش
هها  رشتگی به آن که در قالِب فرایند میانرو هستیم  هه روبه طبیتی، انسانی، و علوم اجتماعی

 شود. پاسخ داده می
رشهتگی را  والداک، در جدیدتریِن اثر مربوط به ایهن حهوزه، تمهایز چندرشهتگی و میان

کنهد، در  عمهل می 4برخ   چندرشتگی که هر رشته در انزوا»]...[ کند:  گونه بیان می این
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بهرای تولیهد دانشهی  1ها بور از رشهتهرشتگی، هد  مطلوب، پاسخ به یک پرسش با ع میان
(.، 3083)والداک، « شده است تلفیق

محوری، اهمیهت زیهادی بهرای  گونه که در این تتریهف مشهخص اسهت، مسهئله همان
ای کهه دربرگیرنهدۀ  و دستیابی به دانش یکپارچهه« ها عبور از رشته»والداک دارد. همننین، 

ای و  رشهته های اصلی موردنظر او در تتریهف میان های مختلف است، یکی از مؤلفه دانش
گونه که در قسمت بتد نیز بیهان خهواهیم  )همان ها  مقوله ای است. این تمایز آن با چندرشته

رشتگی هستند که پیش از قرن بیستم، کمتهر در مطالتهات  ای در میان یافته کرد( نگاه تکامل
 شود. مرتبا یافت می

ای شهاهد بهودیم، سهه رویکهرد متفهاوت بهه  رشهته گونه که در بررسی مفهوِم میان همان
لحاظ تاریخی، تحول نگرش مربهوط بهه  اشته است که بهسازی این اصط   وجود د مفهوم

گذاری و سرانجامی کهه بهرای  دهد: میزان تلفیق، هد  رشتگی را به ما نشان می متنای میان
 های مترفتی. گیریم، و رخنه پژوهش درنظر می

ها بها  گرایان، نگاه خود را به میزاِن تلفیهِق رشهته ک ین، نیوویل، و بسیاری دیگر از تلفیق
کننهد. دسهته دوم،  ای را براساس آن تتریهف می رشته های میان کدیگر متطو  کرده و گونهی

های مترفتی و  دانند. التوکا نیز بر رخنه ها می ای را عامل تمایِز گونه رشته هد  پژوهش میان
ها در منظومه دانش تمرکز داشته است. حل مسائل کاربردی و موجود یا  جایگاه این پرسش

را « تلفیق»تواند نگاه ما به ضرورت  ظری؟ انتخاب هریک از این دو مورد، میحل مسائل ن
که در حل مسائل نظری، تلفیق امهری ضهروری اسهت، امها در  بسیار متفاوت کند؛ تاحدی

 شود. مسائل کاربردی نیاز و ضرورتی برای وجود آن احساس نمی
رشهتگی،   رتبا با میانتوجه در فرایند تحوالت تاریخی م سومین و آخرین اصط   قابل

گرایانهه ارتبهاط علهوم  بر وضتیت واقع طور کامل، مبتنی است. این اصط   به« فرارشتگی»
ای به ماندن در حیطۀ علوم یا حتی حوزه دانش ندارد. ایهن  است و برای حل مسئله، پایبندی

 مفهوم، اخیرترین مفهومی است که پدید آمده است.
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 ای . فرارشته3
رشهتگی مهوردنظر بهوده اسهت، امها   زمان طر  بحث، اصط حی دربارۀ میان ای از  فرارشته

ههای  جهویی کهرد. بحث یکم ِپی و توان در قرن بیست ها در این مورد را می ترین نظریه جدی
سهرعت نگهاه  اند، امها به ای نیز، بیشتر جنبۀ انتزاعی و آرمانی داشته آغازین در مورد فرارشته

  جایگزین آن شده است. محور گرایانه و مسئله عمل
ای اسهت کهه بیشهتر اندیشهمندان مطالتهات  کلیهدی  ، مقولهه1عبور یا فرارفتن و تجهاوز

نظر اساسهی در مهورد  اند. اخت   ای بیان کرده عنوان ویژگی اصلی فرارشته ای، به رشته میان
ند. در این ا شود که دانشمندان از این مقولۀ کلیدی داشته ای به تفسیری مربوط می رشته میان

( فرارفتن 3ای؛  ( فرارفتن و عبور از مرزهای رشته8توان برشمرد:  مورد دو تفسیِر عمده را می
ای، گویای ایهن  های مربوط به فرارشته و عبور از حوزۀ دانشی. نگاهی به سیر تاریخی نظریه

ه و بهه مطلب است که رویکردها در روند نیم قرِن اخیِر خود، از تفسیِر نخست، فاصله گرفت
تهرین  ههه مهم در قالب همین دو تفسیر اند. در ادامه هه تر شده ای نزدیک تفسیِر دوم از فرارشته

 ای را بررسی خواهیم کرد. های مربوط به فرارشته نظریه
 ای ای: عبور از مرزهای رشته . فرارشته1-3

ندیشهمندانی هسهتند گونه که در ابتدای مقاله نیز مطر  کردیم، پیاژه و جانتاش، نخسهتین ا همان
ای، دستیابی به علِم کامل اسهت  اند. انتظار پیاژه به فرارشته که در مورد این اصط  ، سخن گفته

کنیم کهه  دست پیدا مهی 2ای کامل (. او بر این نظر است که زمانی به فرارشته4، 3003)ک ین، 
عنوان مثال، فیزیک بتوانهد  دهد که به علم عمومی تولید شده باشد، و این اتفاق نیز زمانی رخ می

نظر او، در ایهن هنگهام اسهت کهه فیزیهک موجهودات  شناسی را نیز دربر گیرد. به بیولوژی و روان
نوعی با جنبِش  جان، در تتامل با فیزیک موجودات زنده قرار گرفته است. ت ش او در اینجا به بی

(. جانتههاش نیههز 4، 3003همسههو اسههت )ک یههن،  8340و   8390های  علههِم یکپارچههۀ دهههه
هههه بههر ایههن نظههر بههود کههه در  مراتبی و چندسههطحی خههود از دانش براساس طرحههواره سلسههله هههه

هایشان، درون ایهن نظهام و براسهاس  ها و زیررشته ای، همکاری و تتامل میان تمام رشته  فرارشته
 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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شهناختی جدیهد  هد  و غایتی که در سطح چهارم وجود دارد، تنظیم شده و یک الگوی مترفت
(. در این گونه، اوالم میهان تمهام سهطوِ  چهارگانهۀ 84، 8320/8323آید )جانتاش،  وجود می به

، تمام اجزای نظام در راستای دستیابی به یک هد  مشترک،  دانش نوعی تتامل وجود دارد و ثانیام
(. نکتهۀ مههم ایهن اسهت کهه براسهاس دیهدگاه 81، 8320/8323کنند )جانتاش،  همکاری می
عنوان مبنهای فرارشهتگی  رشهتگی بهه شهود کهه میان مراتبی، موجب می کرد سلسلهجانتاش، روی

رشهتگی اسهت؛ بنهابراین،  درنظر گرفته شود. درواقع، الزمۀ دستیابی به فرارشهتگی، تحقهق میان
ها و  ای از هنجارهههای موجههود در رشههته وجههود دارد، بهها مجموعههه  رشههته کههه یههک میان هنگامی
هنجار بهوده و  رو هستیم که این هنجارها، زیرمجموعۀ یک ک ن روبهرشته  های این میان زیررشته

(. این دو دیدگاه، به این سبب به هم نزدیک هستند کهه 32، 8314با آن در تتامل هستند )شیم، 
خواهند با فرارفتن از مرزهای دانش، به دانش یا نظهام ک نهی دسهت یابنهد کهه بتوانهد  هر دو می

ۀ خود را راهبری کند. دیدگاه پیاژه به دیدگاه آرمانی علهِم یکپارچهه های زیرمجموع دانش یا دانش
مندتر است؛ البته باید توجه داشت کهه بهر  تر و نظام گرایانه نزدیک است، اما نظریۀ جانتاش، واقع

آن، میلر نیز با دیهدگاه مشهابهی، بهر ایهن   از ای حاکم است. پ، ، نگاه کام م انتزاعی هر دو نظریه
شهود از  ههای مفههومی جداگانهه کهه ادعها می ای عبارت است از: چارچوب فرارشته نظر بود که

های مختلهف  ای استتاری، قسمت گونه اند و به ای عبور کرده های رشته بینی قلمرو محدود جهان
، 2شوند )میلر های تخصصی مستقلی اداره می وسیلۀ رشته گیرد که به را دربر می 1یک رشتۀ مادی

فراموش نشهد و برخهی دیگهر از  بتد نیز   ن دستیابی به اتحاد علوم، تا چند دهه(. آرما38، 8313
 (.3008، 3اندیشمندان، کماکان بر آن تأکید داشتند )نک: استینو

التوکا نیز از همین رویکرد پیروی کرده و بر این نظر است که فرارشتگی، عبارت است از: 
ها  طبیتت فرارشته»توسته یک ترکیِب فراگیر:  منظور ها، به ها، مفاهیم، یا روش کاربست نظریه

علهوم  4آورند و از ایهن طریهق، بهه اتحهاد دوبهارۀ ها را کنار هم گرد می گونه است که رشته این
 (.19، 3008)التوکا، « کند هه کمک می گونه که پیش از قرن نوزدهم بودند آن هه
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از یهک رشهته وام گرفتهه شهده جای اینکه  ها، به ها، مفاهیم، یا روش در این گونه، نظریه
های بسیاری  کنند و در رشته ها عبور می کار روند، از ]مرز[ رشته باشند تا در رشتۀ دیگری به

کننهد.  تر پیهروی می ای، از یک چارچوِب بزرگ ها در فرارشته روند؛ بنابراین، رشته کار می به
گویهد و  می 1ه یها رورشهتهرشهت تهر، ک ن نیوویل، به این چهارچوب بزرگ»افزاید:  التوکا می

رشهته  های ایهن ک ن ها را از مصهداق مواردی ماننهد مارکسیسهم و نظریهۀ عمهومی سیسهتم
را « شناسی تکاملی زیست»و « انتخاب طبیتی»که اصول  شناسی هه جامته ه داند. زیست می

ی ا ههه مثهالی بهرای یهک رویکهرد فرارشهته برد کار می برای مطالتۀ رفتار اجتماعی حیوان به
 (.19، 3008)التوکا، « است

های التوکا، به آننه جانتاش مطر  کرده بود، نزدیک است با این  چارچوب اصلی بحث
درنظهر « هنجهار ک ن»تفاوت که جانتاش، مجموعهۀ مهوردنظر خهود را زیرمجموعهۀ یهک 

ای کهه  دانهد. البتهه سهطو  چهارگانهه می« رشهته  ک ن»گیرد، اما التوکا، آن را تابع یهک  می
جانتاش برای دانش مطر  کرده است، چیزی است که ویژۀ خود اوست و پ، از او پیگیری 

 نشده است.
ای اشاره کرد که ابزار مناسبی برای عبهور از مرزههای  ای از فرارشته توان به گونه در ادامه می

توانهد محهل پیونهد مناسهبی باشهد بهین دو تفسهیِر  دهد. همننین، این گونه می دانش ارائه می
طرِ  مفهوم «. عبور از حوزۀ دانشی»و « عبور از مرزهای دانش»ای؛ یتنی،  تفاوت از فرارشتهم
تواند به تبیین این بحث بسیار کمک کنهد. فرارشهتگی  و بیان ابتاد آن می« فرارشتگی انتقادی»

انتقادی، تنها تجاوز و عبور از مرزهای رشتگی نیست. این نوع از فرارشتگی، مبتنی اسهت بهر 
ای،  ای. ایههن نههوع از فرارشههته ای و نافرمههانی از قههوانین رایههِج رشههته ن مرزهههای رشههتهشکسههت
منظور انتقهاد بهه سهاختار  هایی که به ویژه در رشته ای دارد؛ به رشته های مشترکی با میان ویژگی

هایی مانند مطالتات زنان، مطالتات فرهنگهی،  اند؛ رشته وجود آمده موجود دانش و آموزش به
های انتقهادی دانهش، فنهاوری، و مطالتهات اجتمهاعی. در  استتماری، و نسخه پسامطالتات 

رشهتگی، پسارشهتگی،   های دیگری مانند تقهاطع ای، با عنوان رشته برخی موارد، این نوع میان
 (.2، 3003گذاری شده است )ک ین،  ای نیز نام نارشتگی، یا ضدرشته
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هها، انتقهاد از  دانش است کهه مبنهای آنهایی از  ای، نا ر به حوزه در اینجا فرارشته
ترین  زمینه، از مهم گرایی و تولید دانِش بدوِن پیش وضع موجود و رایج دانش است. عقل

تردیهد،  ها انتقهاد داشهته اسهت. بی اند که فرارشتگی انتقادی به آن هایی بوده فرض پیش
ت فرهنگهی، هایی مانند مطالتات زنهان، مطالتها های پژوهشی موردنظِر پژوهش حوزه

ها و مسائل واقتی دنیای خارجی، ارتباط دارند و حل  ای ملموس با واقتیت گونه و... به
رسهد،  نظر می هها اسهت. بهه های مرتبا بها آن چنین مسائلی نیز در گرو کاربست رشته

ای کهه ابتهدا  ای انتقادی توانسته است، ف،های دانشهی را از وضهتیت انتزاعهی  فرارشته
  تری کنهد. شهاید ایهن تهر و ملمهوس ها را وارد ف،ای علمی کرده و آناند، خارج  داشته

ای بسیار نزدیک باشد. او بر این نظهر  نگرش، به دیدگاه میتل اشتغاث در مورد فرارشته
ای و  ای، به دانش یا پژوهشی اشاره دارد که خود را از مرزههای رشهته است که فرارشته

ها حل و  سائل خود را مستقل از رشتهتخصص خاص خود آزاد کرده است. فرارشته، م
طور کامل با تحوالت بزرگ علمی، ارتباط دارند  کند؛ البته چنین مسائلی، به تتریف می

توان با آمادگی بیشتری به  پ، می رسد، ازاین نظر می (. به310، 8333، 1)میتل اشتغاث
 ای بپردازیم. تفسیِر نوع دوم فرارشته

 های دانش های: عبور از حوز . فرارشته2-3

توان از  ها اختصاص داشت، می ای که به عبور از مرزهای رشته در کنار گونۀ نخست فرارشته
شهود. در  ای به عبور از مرزهای دانش تتبیر می گونۀ دیگری یاد کرد که براساس آن، فرارشته

گونۀ پیشین، پژوهش بر حل مسائل ملموس و موجود بشری تمرکهز داشهت و متخصصهان 
کنندگان در گونهۀ دوم  پرداختنهد، امها مشهارکت و درون حوزۀ دانشگاه، به آن میدانشگاهی 

گونهه بها عنهوان  دلیل از این  همین  توانند از خارج از حوزۀ دانشگاه باشند. به ای، می فرارشته
 ایم. تتبیر کرده« های دانش عبور از حوزه»

اسهت کهه بهه دو  واضهح شهود، ضهروری« های دانش عبور از حوزه»برای اینکه مفهوم 
اند. آنهان دانهش را در  ( مطر  کرده8334) 2حالت از دانش اشاره شود که گیبنز و همکاران

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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. دانهِش حالهت 2، و حالهت دوم1داننهد: حالهت نخسهت تصهور می دو حالت مختلف قابل
شود. در مقابل، دانِش حالت دوم  ای نامیده می رشته هه  که به دورۀ سنتی تتلق دارد هه نخست 

شهود. دانهِش حالهت  ای نامیهده می ههه فرارشهته که بیشتر در دورۀ مدرن پدیهد آمهده است هه 
شهود و  پردازد که در بافت جوامع دانشهگاهی بهه آن پاسهخ داده می نخست، به مسائلی می

هه در  برخ   حالت نخست هه گیرد، اما دانِش حالت دوم  ع یق اجتماِع خاصی را دربر می
هسهتند،  4ای است. علِم حالت نخست، یکدسهت رود و فرارشته میپیش  ، به3بافت کاربرد

دارد. دلیل ایهن نامتجهان، بهودن ایهن  5اما علم حالت دوم، ویژگی غیریکدست نامتجان،
است که به مسائلی توجه دارد که مخهتص جغرافیهای خاصهی اسهت و در بافهت مهوقتیتی 

پهذیری  حالت نخسهت، انتطا  ای پدید آمده است؛ بنابراین، این گونه، نسبت به علم ویژه
 (.9، 8334اجتماعی بیشتری دارد )گیبنز و همکاران، 

دانِش حالت نخست، درون حوزۀ دانشی و کام م دانشگاهی است، امها دانهِش حالهت 
تواند پا را از  دوم، در پی حل مسائِل ملموس و واقتی دنیای خارج است. چنین پژوهشی می

پژوهش »صصان بیرون از قلمرو علم نیز ارتباط برقرار کند: حوزۀ دانشی فراتر نهاده و با متخ
تنها در میان دانشهمندان، بلکهه همننهین بها ای، نهرشتهبه نوعی همکاری میانای، فرارشته

 (.89، 8333، 6)دفی  و گیلو« همکاری شاغ ن بیرون از قلمرو دانشگاه، اشاره دارد
پژوهشهی اسهت. مه ک همکهاری  هایی محوریت دارد، مسئله آننه در چنین پژوهش

ها در حل مسئله پژوهشهی مهوردنظر اسهت.  های دیگر نیز، میزان تناسب و  رفیت آن رشته
 کوهن و لوید در این مورد بر این نظرند که:

ها نیست،  ها و ابزارهای مورداستفاده آن کند، تنها الگو ها را از هم متمایز می آننه فرارشته
های متمهایز  کنند، پاسخی برای آن بیابند. فرارشهته ت ش میها  بلکه مسائلی است که آن

ها را  ها، لزومهام رشهته کنند مسائل متمایزی را نیز حل کننهد؛ بنهابراین، فرارشهته ت ش می
 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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اقت،ای مسئلۀ محوری موردنظرش و پاسخی کهه در  اند، بلکه هر فرارشته، به دربر نگرفته
اش گهردآوری  هها را بهرای پاسهخ بهه مسهئلهای، بهترین رویکرد پی آن است، از هر رشته

 (.309، 3084، 1کند )کوهن و لوید می

نکتۀ بسیار مهمی که باید به آن اشاره کرد، ایهن اسهت کهه یهک فرارشهته، از درون 
سهازد )کهوهن و  های گوناگون، یک فهم جدید می های پژوهشی رشته پژوهش و سنت

ید،  -طور کامل به کار نمهی ک رشته را بهها لزومام ی (. درواقع، فرارشته301، 3084لو

کنند که از طریق آن بتواننهد بهه هایی از آن رشته استفاده می گیرند، بلکه تنها از قسمت
ای به یک سنت و فهم جدید متفاوت با  مسئله مورد نظر پاسخ دهند. همننین، فرارشته

 انجامد. ای پیشین می های رشته سنت
دلیل پیروی از مسائلی که در  ای، به ین گونه از فرارشتهبراین، باید توجه داشت که ا افزون

محور بوده و در نقاط جغرافیهایی گونهاگون،  شدت بافت دنیای خارج درحال وقوع است، به
های  ای بر مسهائل و دغدغهه تر، تمرکز اساسی فرارشته عبارت روشن متفاوت خواهد بود. به

های علمهی، فرهنگهی، و سیاسهی ههر  ای در عادت فرارشته»شود:  دنیای واقتی موجب می
گذاری شود؛ بنابراین، برای هر کشور، متفاوت بها دیگهری خواههد  منطقۀ جغرافیایی، جای

 (.83، 3080، 2)باندرز و همکاران« بود
های پهنج سهال اخیهِر  در همین مورد باندرز بر ایهن نظهر اسهت کهه گزارشهی از نمونهه

ای، بیشتر به رویکرد  های چهارگانۀ فرارشته یژگیای، حاکی از این است که از میاِن و فرارشته
ههای  مشارکتی توجه شده است. چنین تغییر رویکردی نیز بیش از آنکه نتیجۀ توسهتۀ بینش

گذاران ایهن حهوزه اسهت )بانهدرز و همکهاران،  های سیاست علمی باشد، ناشی از تصمیم
3080 ،83.) 

توانهد بهه خهوبی بهه جمهع نظراتهی  ای ارائه کرده است می تتریفی که ک ین از فرارشته
 ای مطر  نمودیم:  بپردازد که در این گونه از فرارشته

مسهئله کهه مت،همن همکهاری   ای عبارت است از[ یک شکل جدید از دانش و حهل ]فرارشته
ههای   منظور رویارویی با چالش های مختلف جامته و علم است. این همکاری به میان قسمت
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شهود.  ای بها مسهائل ملمهوس دنیهای واقتهی آغهاز می ود. فرارشهتهش پینیدۀ جامته انجام می
 (.2، 3008آیند )ک ین،  دست می نفتان در مسئله به ها نیز در تتامِل تمام یی حل راه

 کند: ای مطر  می های زیر را برای این شکل از فرارشته همو ویژگی
 ای؛ ( تجاوز و عبور از مرزهای رشته8
 ؛1( تبدیل شدن3
 ؛2مند ظام( تلفیق ن9
 (.39، 3082)ک ین،  3ای ( تتامل فرامنطقه4

 ای بندی مطالب مربوط به فرارشته . جمع3-3

( 8 مهورد خ صهه کهرد: 4ای را در  های اصلی فرارشته توان مؤلفه با توجه به آننه مطر  شد، می
ل واقتهی ( تمرکز بهر مسهائ9 ( پژوهش مشارکتی؛3 ها؛ ای و تلفیق آن های رشته تجاوز از پارادایم

 (.2، 3003، 4ها )هیرش و ُپهل  وجوی علم یکپارچه ورای رشته ( جست4و  اجتماع؛
هها توجهه شهده  تر بوده و به دو شکل مختلف به آن درواقع، سه مؤلفۀ نخست، کاربردی

هههای دانشههی. در قسههمت نخسههت، بهها  اسههت: عبههور از مرزهههای دانههش؛ و عبههور از حوزه
ها، حل مسائل ک ِن علمی و دانشهگاهی اسهت،  ارکرد آنرو هستیم که ک هایی روبه فرارشته

های واقتی و ملموس جامته، متیاری بهرای کنهار ههم  اما در قسمت دوم، مسائل و دغدغه
 مسئله هستند. های مختلف در راستای حل آن ک ن قرار دادن رشته

 نظریههۀ عمههومی»انههد از:  اند عبارت ای کههه در ایهن مههورد برشههمرده شهده پهنج فرارشههته
، و «پدیدارشناسهی»، «روانشناسهی تکامهل»، «مارکسیسهم»، «ساختارگرایی»، «ها سیستم

ها، ارتباط وثیقی با حل مسائل دنیای واقتی  (. این رشته4، 3003)ک ین، « علوم سیاسی»
های محهدودی در  دارند. واضح است که این پنج مثال برجسته برای فرارشتگی، تنها نمونهه

توان بسیاری از علوم دیگهر را نیهز  نگاهی اجمالی به فهرست علوم میاین زمینه هستند و با 
در این چارچوب گنجاند؛ علومی ماننهد مطالتهات فرهنگهی، مطالتهات زنهان، مطالتهات 
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ها نیز درگیر حل مسائِل اصلی  پژوهشی، و.... تمام این دانش ای، علوم شناختی، آینده منطقه
 ها قرار داد. ها را در زمره فرارشته توان آن یدنیای متاصر ما هستند و به همین دلیل م

ای  رشته ای و میان که مفهومی متأخرتر از دو اصط   چندرشته هه ای  روی، فرارشته هر به
محوری و درگیری آن بها مسهائل  تر شده است، مسئله هه هرچه به دوران متاصر نزدیک است

های منتشرشده، کمتر  ترین کتابکه در جدید تر شده است؛ تاحدی دنیای واقتی نیز پررنگ
های دیگر برای این مفهوم پیدا کرد؛ چنین تحولی، بسهیار  ها و مؤلفه توان اثری از تتریف می

 ملموس و مشهود است.
 

 گیری بحث و نتیجه

دهد که نگرش به ایهن مفههوم از نگهاهی  نشان می« رشتگی میان»نگاهی تاریخی به انگاره 
شکل پررنگی وجود داشته و تا اواخر ایهن قهرن نیهز  رن بیستم بهگرایانه که در اواسا ق آرمان
.بر حل مسئله گذار کرده است بینانه و مبتنی کم به نگاهی واقع پیگیری است، کم قابل

روی مها  ای در طول تاریخ، دو گونه تحول را پهیش رشته این تحول متنایی در انگارۀ میان
رشهتگی:  رد اصهط حات مهرتبا بها میانگذارد: نخست، تحول نگرش در مهو نمایش می به

و « رشهتگی میان»رشتگی، و فرارشتگی و دوم، تحهول نگهرش در متهانی  چندرشتگی، میان
.«فرارشتگی»

که  هه دهد، نگاه دایرةالمتارفی به دانش  رشتگی نشان می بررسی تاریخنۀ تحوالت میان
یادی با چندرشتگی دارد. در هه قرابت متنایی ز شود های آن به دوران باستان مربوط می ریشه

هها  گیرند و ارتباط و تتامل کمی میاِن آن های گوناگون کنار یکدیگر قرار می این گونه، دانش
ترین گونههۀ ایههن انگههاره اسههت.  برقههرار اسههت؛ بنههابراین، چندرشههتگی، نخسههتین و متقههدم

ست، په، از ها ا  بر تتامل پویا و تلفیق رشته رشتگی )در متنای خاص خود( که مبتنی میان
بر حل مسائل ملمهوس و  ای که غالبام مبتنی سازی شده است، اما فرارشته چندرشتگی مفهوم

.گیرد مبت به بشری است، اخیرترین کاربردهای این مفهوم را دربر می
ههه مها را بها سهه  ترتیب تاریخی به هه رشتگی )در متنای خاِص آن(  نگاهی به انگارۀ میان

کنهد: الهف( میهزاِن تلفیهق؛ ب( ههد  و سهرانجام پهژوهش  می رو رویکرد متفهاوت روبهه
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ای براساس میهزان تلفیهق، مبتنهی  رشته های مترفتی. رویکرد به میان ای؛ ج( رخنه رشته میان
ها با یکدیگر. در رویکرد به ههد  و  است بر نگاهی انتزاعی به کیفیت تلفیق و ترکیب رشته

نظری و ابزاری، درعمهل، رویکهردی میانهه ِپهی ای به  رشته سرانجام پژوهش، با تقسیم میان
طور کامهل،  های مترفتهی، بهه ای براسهاس رخنهه رشته گرفته شده است. اما رویکرد به میان

تهوان  های مشخص است؛ بنابراین، در این سه رویکرد نیهز می بر حل مسئله و پرسش مبتنی
محور را مشاهده کرد. گرایانه و انتزاعی به نگاه مسئله خوبی گذار از نگاه آرمان به

ههه برجسهتگی دو دیهدگاه را نشهان  ترتیب تاریخی به ههه نگاهی به انگارۀ فرارشهتگی نیهز 
دهد: نخست، فرارشتگی به متنای عبور از مرزهای دانش و دوم، فرارشهتگی بهه متنهای  می

ر به ههه مبتنی تر از نگهاه دوم است که بسهیار متقهدم هه های دانش. نگاه نخست  عبور از حوزه
که بسیار متهأخر  هه گرایانه به دانش و دستیابی به علم کامل است، اما نگاه دوم  نگرشی آرمان

رود و برای دستیابی به این مقصود، حتهی  پیش می هه با محوریت حل مسائل بشری به است
نفتان دیگر نیز  حاضر است به بیرون از ف،ای دانشی برود و از توانمندی متخصصان و یی

تهوان در   وضهو  می گرایانهه را به گرایانهه بهه واقع د؛ بنابراین، گهذار از نگهاه آرماناستفاده کن
 اصط   فرارشتگی نیز مشاهده کرد.
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