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چكيده

با توجه به رش��د س��ازمانی س��ه دهة اخیر فعالیت های میان رش��ته ای در آم��وزش و نیز 

اش��اعة رویکردهای میان رش��ته ای در نهادهای تولید علم و اندیش��ه، اکنون می توان ادعا 

کرد میان رش��تگی در اجتماعات و س��اختارهای آکادمیک از جایگاه و اعتبار قابل اعتنایی 

برخوردار اس��ت. ادبیات موجود در زمینه فعالیت ها و تجارب میان رش��ته ای نیز گونه ها و 

اَشکال متنوع و متکثری از میان رشتگی را پیشنهاد می کند. پاره ای از آنها متعارف و آشناترند، 

اما گونه ها و دانش واژه هایی از آن کمتر مأنوس و مورد اس��تفاده و اس��تقبال عموم هستند، 

اما کاربردی هستند و از خصلت ها و ویژگی های خاصی برخوردارند. با علم به اینکه، هر 

گونه ای از میان رش��ته ای، نشانگر جهت نگاه و چگونگی شناخت و فهم موضوعاتی است 

که در فضاهای پیچیده و چندوجهِی میان رشتگی معنا می یابند، در این مقاله تالش می شود 

عمده ترین گونه های میان رش��تگی و مصادیق مفهومی و کارب��ردی آنها توصیف و تبیین 

شوند.
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مقدمه
میان رشتگی دانش واژه ای »سهل الفهم« اما فعالیتی دشوار و »پیچیده« است. از میان رشتگی تعاریف 
متعددی در دس��ترس است؛ ش��اید س��اده و زودیاب ترین تعریف آن، »تلفیق دانش، روش و 
تجارب دو یا چند حوزه ی علمی و تخصصی برای شناخت و حل یک مسئله پیچیده یا معضلة 
اجتماعی چندوجهی« باشد. به سخن دیگر، در یک فعالیت علمی میان رشته ای متخصصان دو 
یا چند رش��ته و تخصص علمی در ارتباط با ش��ناخت و تحلیل یک پدیده، موضوع یا مسئله 
پیچیده و واقعی، با یکدیگر همکاری و تعامل می کنند؛ بنابراین فعالیت های علمی میان رشته ای 
زمانی معنا پیدا می کنند که شناخت و فهم علمی و دقیق پدیده یا مسئله پیچیده یا ناشناخته ای 

هدف باشد که از ظرفیت و دانش یک رشته یا تخصص خارج است.
به رغم وجود تعاریف متعدد از میان رش��تگی، واقعیت این اس��ت که پس از چند دهه 
تجربة س��ازمانی، امروزه میان رش��تگی برای تبیین سطح وس��یع و متنوعی از فعالیت های 
علمی، پژوهش��ی و آموزش��ی به کار می رود. به تعبیر دیگر، در پی ظهور مسائل زیستی � 
اجتماعی پیچیده و ناش��ناخته ای که در سه دهة اخیر اجتماعات و شهروندان با آن مواجه 
بوده اند، رویکردها و فعالیت های میان رش��ته ای در سیاست گذاری های علمی، آموزشی و 
پژوهش��ی مورد توجه و اش��تیاق عمومی بوده اس��ت. اگرچه در اجتماعات و محیط های 
علمی مختلف نوع مواجهه و کّم و کیف استقبال از رویکردها و فعالیت های میان رشته ای 
متفاوت و متغیر بوده، اما س��رمایه گذاری روی آنها یکی از سیاست های اصلی کارگزاران 
علمی و مؤسس��ات آموزش عالی بوده است. با رشد و گسترش فعالیت های میان رشته ای، 
هم اکنون رویکردها و گونه های متعدد و مختلفی از میان رش��تگی در دسترس است که در 

این مقاله تالش ش��ده به عمده ترین آنها اش��اره ش��ود.
رویکردها و گونه های میان رشته ای، بیانگر نسبت و نحوة پیوند و تعامل میان دانش، مفاهیم، 
روش ها، تجارب و ابزارهای مختلف از رشته های گوناگون در خصوص موضوع یا مسئله مورد 
نظر هس��تند که نوع همکاری و مشارکت و شیوه های مواجهه با موضوعات و مسائل پیچیده 
را به کنشگران فعالیت های میان رشته ای نشان می دهند. اگرچه پاره ای از رویکردها و گونه های 
میان رشته ای مأنوس تر و پُرکاربردترند و در ادبیات مربوط به این حوزه نیز از تجارب مفید و 
ویژگی های بارزتری برخوردارند اما در ساختارهای سازمانی آموزش و نهادهای تولید علم و 

عرضة دانش، کاربرد تعدادی از آنها کمتر عمومیت یافته است.
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در آموزش و ...

1. بين رشتگی
بین رشتگی1 عبارت است از بررسی و مطالعه یک پدیده یا موضوع علمِی مرتبط با یک رشتة 
خاص با اس��تفاده از مبانی، تجارب و مهارت های روش��ی و آزمایشگاهی یک رشته علمی یا 
حوزه ی پژوهش��ی دیگر. به عبارت دیگر، »فعالیت بین رشته ای، یک رشته را از نظرگاه روشِی 
یک رشتة دیگر مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد مانند آزمایشگاه فیزیک که در آن از اصول 
و مبانی رشته فیزیک برای مطالعه و فهم آواشناسی2 موسیقی استفاده می شود« )ِسیپل3، 2005(. 
رشتة »فیزیک موسیقی«4 مثال مناسبی برای توصیف یک حوزه و فعالیت بین رشته ای است. در 
این رشته و در آزمایشگاه فیزیک، از دانش، نظریه ها، ابزارها و وسایل آزمایشی فیزیک استفاده 
می ش��ود تا اصول و ابعاد آواش��ناختی موس��یقی مورد مطالعه قرار گیرد. در این فرآیند، آنچه 
موضوع و کانون مطالعه اس��ت، موسیقی اس��ت نه فیزیک. در این دوره، موسیقی به مثابه یک 
موضوع یا پدیدة علمی و هنری از منظر اصول نظری و روش شناختی علم فیزیک )مطالعه در 

آزمایشگاه( بررسی و مطالعه می شود.
نیوول و گرین5)1982(، بین رشتگی را فعالیت و فرآیندی می دانند که در آن یک رشته یا حوزه ی 
علمی، نقش محوری، مبنایی و زمینه ای دارد و رشته یا حوزه ی علمی دیگر نقش ابزاری و روشی«. در 
مطالعات و تحقیقات مرتبط با این گونه از میان رشته ای، موضوعات یک حوزه ی دانش با ابزار، دیدگاه 
و رویکرد های روش شناختی حوزه ی دانش و رشتة دیگری مورد مطالعه و تحقیق قرار می گیرد. به 
عبارت دیگر، نگرش نسبت به موضوعات و مسائل یک رشتة خاص با ابزارها و دوربین های یک 
رشته دیگر، پژوهش بین رشته ای تلقی می شود. در این فرآیند، محققان و پژوهشگران یک رشته و 
حوزه ی علمِی خاص تالش می کنند موضوع و مسائل یک حوزه از دانش و رشته )دیسیپلین( با 
زاویه دید آنها بررسی و مطالعه شود؛ بیرون از مفاهیم، ابزارها و مؤلفه های روش شناختی درونِی همان 

رشته و حوزه و با استفاده از رویکرد های روش شناسی رشته و تخصص خود.

Cross Desciplinarity .1 را در زبان فارس��ی عالوه بر »بین رش��تگی« می توان با واژه »دورشتگی« نیز معادل سازی کرد. 
به رغم اینکه واژه کراس )Cross( در زبان انگلیسی و در حوزه های مختلف تخصصی معانی متعددی به خود می گیرد، در 
 ،Cross Bred اصطالحات ترکیبی به معنای »دو« چیز را به یکدیگر پیوند زدن نیز می باش��د؛ مانند جانور »دو«رگه معادل
پیوند »دو«جنس معادل Cross Breeding، لقاح »دو« س��لول مع��ادل Cross Fertilization. معادل دوم به معنای »میان« 

می باشد؛ مانند »میان« کارکردی برای Cross Functional یا Cross Cut برای راه »میان« بر.
2. Acoustics
3. Sipel
4. Physic of Music
5. Newell and Green
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بین رش��تگی یکی از گونه های اصلی میان رشتگی اس��ت که در برنامه ریزی های آموزشی 
دانشگاهی برای گسترش ساختارهای رشته ای کاربرد دارد. در سطح تحلیل کالن، بین رشتگی 
بیشتر گونه و رویکردی میان رشته ای است که بنا به ضرورت های کاربردِی آکادمیک، از آمیزش 
دو رشته یا گرایش علمی شکل می گیرد؛ در نتیجه، سیاست ها و فعالیت های بین رشته ای عمدتًا 
دغدغه های »آکادمیک« و »آموزش��ی« دارند و منجر به ایجاد و گس��ترش »ساختار«های جدید 

رشته و دانش در دانشگاه و دپارتمان های موجود )رشته ای و میان رشته ای( می شوند.
سیاس��ت ادبیات1 یکی از رشته های بین رشته ای در حوزه ی علوم انسانی و اجتماعی است 
که در آن »ادبیات« )علوم انسانی( به لحاظ روش شناسی و از منظر و زاویة دید »سیاست« )علوم 
اجتماعی( مورد مطالعه و تحقیق قرار می گیرد. در این حوزه، کنشگران و محققان علوم سیاسی 
مضامی��ن، مفاهی��م و دانش های منظوم و منثور یک دورة مش��خص ادبی را با جهت گیری ها، 

روش ها و تحلیل های سیاسی مورد مطالعه و کنکاش علمی قرار می دهند.
رش��ته های پیوندی دیگری نظیر »روانشناسی تربیتی« و »روانشناسی اجتماعی« نیز ساختار 
بین رشته ای شناخته می شوند که به آنها رشته های دورگه2 یا پیوندی نیز گفته می شود. در این 
نمونه ها، مقوالت »آموزش« و »جامعه« از زاویة دید روانشناس��ی )نظری، روش��ی و مفهومی( 
مورد بررس��ی و مطالعه قرار می گیرند. »فیزیک ریاضی«، نمونة دیگر یک بین رش��ته ای است. 
»جامعه شناس��ی سیاسی« نمونه دیگر یک ساختار بین رشته ای است که در آن مقولة سیاست با 

بینش ها و نظرگاه های جامعه شناختی مورد مطالعه و تحلیل قرار می گیرد.
همان گونه که دِیویس و دِلوین3 )2007( می گویند، در بین رشتگی حضور متخصصان رشتة 
مورد مطالعه در صحنة مطالعه و آزمایش��گاه ضروری نیس��ت، یا ضرورتی ندارد که کنشگران 
بین رشتگی، در رشتة مورد مطالعه متخصص باشند؛ مثاًل در آزمایشگاه »فیزیک موسیقی« الزامی 
نیست که چند موسیقیدان حرفه ای حضور داشته باشند، یا محققان فیزیک در آزمایشگاه نباید 
ضرورتاً موسیقیدان باشند. در خصوص برنامه ها و دوره های آموزشی در ساختارها و رشته های 
بین رش��ته ای نیز مبانی، مباحث، موضوعات و محتوای هر رش��ته توسط مدرسانی که از زاویة 
دید و چش��م اندازهای روشِی رش��ته و حوزه ی تخصصی خود به آن می نگرند، آموزش داده 

می شوند.

1. Politics of Literature
2. Hybrid Fields
3. Davis and Delwin, 2007
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از سوی دیگر، یکی از مزیت ها و ویژگی های خاص بین رشتگی نسبت به سایر گونه ها و 
رویکردهای میان رشته ای این است که دارای ظرفیت خودتلفیقی است. در این ساختار، بدون 
اینکه طرح و برنامة تلفیقی ترسیم شود، دوره یا برنامة مورد نظر به طور تلفیقی اجرا می شود. 
به عنوان مثال، هنگامی که »گروه آموزشی هنر« دوره ای را ارائه می دهد که در آن »تاریخ هنر« 
توس��ط یک تاریخ دان ارائه می ش��ود، یا درس مبانی نظری فیزیک موس��یقی را استاد فیزیک 

تدریس می کند، نوعی »خودتلفیقی« شکل گرفته است.

2. ميان رشتگی
میان رش��تگی1 به مثابه گونه ای خاص، به تعامل آگاهانه و روش��مند حرفه ای میان کنشگران و 
متخصصان رش��ته ها در حوزه های مختلف علمی اطالق می شود. در میان رشتگی، متخصصان 
رشته ها و حوزه های مختلف دانش، هدفمندانه به مرزهای معرفتی و روشی یکدیگر ورود پیدا 
می کنند تا با توجه به ضرورت ها و نیازهای جدید، به گسترش اقلیم های معرفتی جدید، ایجاد 
ساختارهای آکادمیک نوین و شیوه ها و ابزارهایی برای شناخت یا فهم مسائل دست یابند. به قول 
روالند2 )1387( »در همکاری میان رشته ای، افراد فعالیت های خود را با یکدیگر هماهنگ و از 

طریق همان دیوارهایی که آنها را از یکدیگر جدا می سازند، به تعامل با یکدیگر می پردازند«.
پرسش اصلی در میان رشتگی این است که با توجه به شرایط موجود و نیز ماهیت موضوع 
و مس��ئله خاص، کدام نظریه ها، ساختارها، و ش��یوه های جدیدی باید ایجاد شده یا گسترش 
یابند که ش��ناخت و فهم آنها توس��ط دانش، نظریه ها، س��اختارها، ابزارها و شیوه های علمی 
موجود امکان پذیر نیست. در پاسخ به این پرسش، فعالیت های میان رشته ای در سه سطح اصلی 

موجودیت و نمود پیدا می کنند:
اولین س��طح میان رش��تگی، »نظری« و برای خلق یک معرفت شناس��ی نوین اس��ت. »نظریة 
پیچیدگی« و »نظریة آشوب« دو نمونة اولیه از حوزه ی نظری و معرفت شناختی در میان رشتگی به 

Interdisciplinarity .1 یا »میان رش��تگی«، مفهومی دوگانه دارد. مفهوم اول آن »نظری« اس��ت و به مفهوم نظریه ای است 
که از نیمة دوم قرن گذشته به مثابه گفتمانی مطلوب بر اهداف، سیاست ها، ساختارها، فرآیندها، الگوها و شیوه های تولید 
دانش و آموزش های آکادمیک حاکم بوده و هم اکنون در حال توس��عه و تکامل اس��ت و از رویکردها و گونه های مختلفی 
نظیر بین رشته ای، میان رشته ای، چندرشته ای و فرارشته ای... برخوردار است. مفهوم دوم میان رشتگی، »کاربردی« است و به 
معنی گونه ای از گفتمان مورد اشاره است که دارای خصلت ها، مزیت ها، ویژگی ها و مصادیق ساختاری و کارکردی خاص 
است. در عرصة عمل، میان رشتگی به مثابه یک گونه با سایر گونه ها مانند بین رشته ای، چندرشته ای، فرارشته ای و... متفاوت 

است و تحقق آن نیازمند رعایت اصول، موازین و شیوه های علمی و عملی خاص است.
2. Rowland
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مثابه یک گونه خاص هستند. به عنوان نمونه، هنگامی که مباحث روش شناختی فیزیک ریاضی وارد 
حوزه های علمی و پژوهشی دیگری چون علم هواشناسی، هواسنجی1 و فرآیندهای بورس سهام و 
ارز شد، »نظریة آشوب« شکل گرفت؛ ازاین رو، امروزه مبانی، اصول و ویژگی های نظریة آشوب به 
مثابه مبانی نظری و تحلیلِی بسیاری از حوزه های علمی و اجتماعی نظیر مدیریت، تجارت، تحلیل 
رفتار سازمانی، آموزش و اقتصاد مورد توجه و استناد است. نظریه هایی مانند »واقع گرایی علمی«، 

»پویایی های غیرخطی«، و »سایبرنتیک«، به مثابه برونداد نظری میان رشتگی قلمداد می شوند.
دومین سطح میان رشتگی، سطح »آکادمیک« است. در این سطح، نظریه ها، ساختارها و رشته های 
دانشگاهی و پژوهشی جدید، تأسیس یا حذف می شوند مثاًل با انتقال روش های پژوهشی فیزیک 
ذرات2 در ستاره شناس��ی، رشتة بین رشته اِی »فیزیک کوانتوم« پدیدار شده است. در میان رشتگی، 
رش��ته ها یا حوزه های جدید میان رش��ته ای از ادغام و آمیزش صوری یا محتوایی دو رشتة سنتی 
و علمی شکل نمی گیرند بلکه محصول پژوهش، آزمایش و تجربه های جدیدی هستند که طی 
سال ها همکاری میان رشته ای شکل می گیرند. در حوزه ي علوم انسانی و اجتماعی، »علوم شناختی« 
یکی از حوزه های میان رشته ای است که در آن متخصصان رشته های دانشگاهی مانند روانشناسی، 
عصب شناس��ی، معرفت شناسی و فلسفه، علوم رایانه، روانکاوی و حتی زبان شناسی، طی سال ها 
همکاری های میدانی و آزمایشگاهی به ساختار جدیدی از دانش رسیده اند تا به طور علمی فعل و 
انفعاالت و کّم و کیف عملکردهای هوشی انسان را مورد مطالعه و بررسی قرار دهند. قوم نگاری یا 
»اتنوگرافی«، »ادبیات تطبیقی« و »زیست جامعه شناسی« نمونه های دیگری از میان رشتگی آکادمیک 
هستند. برونداد یک فعالیت میان رشته ای آکادمیک و دانشگاهی ممکن است منجر به ایجاد دانش ها 

و رشته های جدید یا حذف رشته ها و حوزه های موجود شود.
س��طح سوم میان رشتگی، س��طح »کاربردی« اس��ت. برای نمونه، وقتی روش های فیزیک 
هس��ته ای در تحقیقات داروسازی و پزشکی استفاده می شود، »روش های درمانی جدید« برای 

امراضی مثل سرطان به وجود می آید.

تلفيق ميان رشتگی
در ادامه به ویژگی های اصلی فعالیت های میان رشته ای اشاره می کنیم تا بتوانیم با مقایسه و تطبیق 

1. Meterological
2. Particle Physics
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با سایر گونه ها، تفاوت ها و نقاط مشترک آن را به مثابه یک گونه مشخص کنیم. این ویژگی ها 
عبارتند از:

1. میان رشتگی در محیط های آموزشی عمدتاً در »حلقه های آموزشی«1 نمود پیدا می کند.
2. آموزش های میان رشته ای به صورت »دوره های تدریس گروهی«2 و »تمرین های تلفیقی« 

نمایان می شوند.
3. یادگیری های میان رش��ته ای عمدتاً از درگیری و تجارب مس��تقیم فراگیرنده با مسائل و 

موضوعات واقعی ناشی می شوند.
4. به دلیل ماهیت بین رشته ای بودن که در آن تلفیق معرفت شناختی و روش شناختی در کانون 

توجه است، عمدتاً به الگوها و ساختارهای جدید در فضاهای آکادمیک منجر می شود.
5. در میان رش��تگی، میاِن رشته ها و موضوعات مختلف، ارتباط شفاف و مشخصی برقرار 
اس��ت و دانش، مهارت و روش در رش��ته های مختلف در یک فرآیند متعامل و متقابل رش��د 

می کنند.
6. مش��ابه آنچه در گونه های سطح باالی میان رشتگی وجود دارد، پیچیدگی در موضوع و 
هزینه بری و زمان بری در برنامه ریزی، طراحی و اجرای برنامه ها و دوره های آموزشی و درسی، 

یکی از موانع اصلی فعالیت های آموزشی میان رشته ای است.
7. در فعالیت های میان رش��ته ای، میزان و مقیاس مش��ارکت رش��ته های مختلف هر حوزه 
از دانش، بر میزان انطباق روش ها، مفاهیم و مهارت های مرتبط، با موضوع، مس��ئله یا چالش 

مشترک استوار است.
8. در دوره ها و برنامه های آموزشی میان رشته ای، تلفیق دانش، روش، مفاهیم و مهارت های 

مورد نظر با هدف ایجاد یک کّل منسجم از آموزش شکل می گیرد.
9. در برنامه های آموزشی میان رشته ای، علوم و دانش های مختلفی که نسبت به موضوعی 
همگرایی نظری و وحدت در جهت گیری دارند، به طور ترکیبی )نه جدا از یکدیگر( تدریس 

می شوند.
10. میان رشتگی در آموزش نیازمند مشارکت و پشتیبانی منابع مختلف اجتماعات آموزشی 

و اجتماعی محلی است.

1. Educational Circles
2. Team-Taught Course
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11. در فعالیت های میان رشته ای، تلفیق امر معنی داری است و در بافت و فضای طبیعی و 
واقعی اتفاق می افتد.

12. در مراحل اولیه )نیمسال یا نیمسال های اولیه(، تلفیق از امور ساده و از میان دو یا حداکثر 
سه رشته یا موضوع آغاز می شود و در مراحل بعدی به سطح و عمق آن افزوده می شود.

13. همکاری حرفه ای تیم تدریس و اشتراک مساعی میان آنها در آموزش و تلفیق از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است.

14. هدف از آموزش های میان رشته ای، ارتقای سطح نگرش کلی فراگیران به دانش و بسط 
نگاه، رشد مهارت های حرفه ای و تفکر انتقادی و انعطاف پذیری در تحلیل تعصبات و از همه 

مهم تر، تقویت نگرش های اجتماعی و عاطفی فراگیران است.

3. چند رشتگی
در چندرشتگی1 هریک از کنشگران و متخصصان رشته های مختلف، در بررسی و مطالعة یک 
مس��ئله یا موضوع مش��ترک، از نظرگاه معرفتی و روشی )رش��ته ای( خاص خود کار می کنند. 
همان گونه که آگس��برگ2 )2005( می گوید، چندرشتگی یک رویکرد تلفیقی/غیرتلفیقی میان 
رشته هاست که هر رشته در آن نقش و موقعیت مستقلی دارد و همواره هویت های معرفتی و 
روش رش��ته ای خود را حفظ می کند اما فعالیت ها و نتایج کار به مس��ئله و موضوعی معطوف 
است که رش��ته های دیگر در حال بررسی و مطالعه هستند؛ بنابراین فعالیت های چند رشته ای 

می توانند به طور مستقل یا در کنار هم و تلفیقی صورت پذیرند.
برخ��ی صاحب نظران نظیر کالین )2002( چندرش��تگی را فرآین��دی تلفیقی می دانند که 
هدف آن گس��ترش دانش و روش های موجود اس��ت. به نظر کالین، چندرش��تگی فرآیندی 
است که در آن، با کنار هم نهاده شدن3 ابعاد و گروه های مختلف دانش و روش های رشته ای 
یا حرفه ای دانش، اطالعات و روش های موجود گس��ترش می یابند. افرادی که در یک پروژه 
یا برنامة چند رش��ته ای فعالیت می کنند ممکن اس��ت از کار دیگر رشته ها نیز اطالعاتی کسب 
کنند اما در کار تخصصی آنان دخالت نمی کنند، دیگران نیز در کار آنان دخالتی ندارند. محترم 
شمردن تخصص در هر رشته، پیش نیاز همکاری در گروه های چند رشته ای محسوب می شود 
1. Multidisciplinarity
2. Augsburg
3. Juxtapose
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)روالند، 1387(. بنابراین هرگاه در یک دورة آموزش��ی یا پروژة پژوهش��ی، چش��م اندازهای 
نظری و روش��ِی چندین رشته در مرحله ای از فعالیت برای فهم و حل مسئله ای تلفیق شوند 
بدون اینکه هیچ یک از رش��ته ها اس��تقالل روشی و نظری خود را از دست بدهند، آن دوره یا 

پروژه چندرشته ای است )کالینز1، 2002(.
نیوول و گرین نیز دوره های چندرش��ته ای2 را تدارک و تنظیم شرایطی می دانند که چندین 
رشتة علمی و تخصصی بدون اینکه هیچ تالش یا برنامه ای برای ترکیب و تلفیق آنها صورت 

پذیرد، روی یک مسئله یا موضوع خاص همکاری می کنند.
از نظر اس��تمبر3 )1998( در فعالیت چندرشته ای، از دانش و چشم اندازهای چندین رشته 
برای شناخت و فهم مسئله یا موضوع مشترک استفاده می شود. در چندرشتگی و در فرآیند کار، 
دانش ها و برنامه ها الزاماً با هم ترکیب نمی شوند، بلکه هریک مسیر خود را می پیمایند؛ اما در 

نهایت یافته ها و شناخت ها با هم تلفیق می شوند.
یک پروژة »تبارشناختی« یا تحقیق »باستان شناختی« نمونه های مناسبی برای تبیین و توصیف 
چند رش��تگی هستند. مثاًل در بخش��ی از فرآیند یک تحقیق باستان شناسی، باستان شناسان که 
خود صاحب نظرانی چندرش��ته ای و چندمهارتی هستند، برای پی بردن به قدمت یک شی یا 
سنگواره، از متخصصان سایر رشته ها از قبیل خاک شناسی، هواشناسی، تاریخ، زیست شناسی، 
گیاه شناسی، انسان شناسی، مردم شناسی، جامعه شناسی و ده ها تخصص دیگر استفاده می کنند. 
طی این فرآیند هریک از متخصصان به طور مستقل و جداگانه دربارة سنگ واره کار می کنند 
و در پایان، بررس��ی ها و یافته های آنان در فضایی جمعی بررس��ی و تجزیه و تحلیل می شود 
و نتیجة آن، فعالیت چندرش��ته ای اعالم می ش��ود. در این فرآیند، بدون اینکه استقالل علمی 
و روش��ِی هیچ یک از رشته های ذی ربط محدود یا کنترل شود، بررسی ها و یافته های آنان در 
کنار سایر بررسی ها و یافته های متخصصان، به صورت تلفیقی بررسی، تحلیل و اعالم نتیجه 

می شود.
در عمل، فعالیت های چندرش��ته ای در قالب »س��ه« دس��ته یا گروه اصلی تحقق می یابند: 
دس��ته یا گروه نخس��ت، »مطالعاتی« اس��ت؛ حوزه هایی نظیر مطالعات زنان، مطالعات بومی، 
مطالعات منطقه ای، مطالعات افریقا، مطالعات اسالمی، ایران شناسی، مطالعات آفریقا � آمریکا، 

1. Colins, J.
2. Multidisciplinary Courses
3. Stember
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مطالعات محیط زیست و از این قبیل، چندرشته ای هستند. »مطالعات فرهنگی« و مباحث نظری 
»چندفرهنگ گرایی«1 نیز در فضای چندرشته گرایی بررسی و تحلیل می شوند.2

در برخی منابع علمی، این حوزه ها در فضای گونه های دیگری همچون فرارشتگی انتقادی 
و نیز میان رشتگی »مفهومی« بررسی و تحلیل می شوند، زیرا هم نسبت به موقعیت و وضعیت 
موجود کارکرد انتقادی دارند و هم بنیان های معرفتی و روش��ی آنها را نمی توان به هیچ یک از 

رشته های اصلی نسبت داد.
برخی از فعالیت های چندرشته ای »مطالعاتی« عمدتاً در دپارتمان های آموزشی و دانشگاه ها 
متجلی می شوند. مطالعات فرهنگی و مطالعات زنان از این دست هستند که در سه دهة اخیر 
در دپارتمان های آموزش��ی کشورهای مختلف، گسترش چش��م گیر و قابل توجهی داشته اند. 
ش��یوة آموزش چندرشتگی این گونه اس��ت که در طراحی برنامه های درسی، تلفیق یا ترکیب 
آگاهانه و هدفمندی میان دانش، روش و تجارب رش��ته های مختلف صورت نمی گیرد؛ بلکه 
علوم و دانش های مختلف بدون ترکیب و تلفیق با هم، تدریس می ش��وند و دانش��جویان در 
فرآیند برخورداری از چنین برنامه های متنوعی به »خودتلفیقی« و »خودترکیبی« دانش، نظریه ها، 
روش ها و تجارب دست می یابند. به عنوان نمونه، در مطالعات زنان، استاد به دانشجویان اجازه 
می دهد برای ش��ناخت و درک یک موضوع خاص در حوزه ی مذکور، در کالس های درس��ی 
و آموزش��ی مختلف و مرتبط از قبیل تاریخ، روانشناس��ی، انسان شناس��ی، مطالعات فرهنگی، 
جامعه شناس��ی، هنر، تئاتر، ارتباطات، فلسفه، مردم شناسی و... حضور پیدا کنند. هر دانشجو با 
مطالعه و حضور در این کالس ها و با شناخت دانش ها و چشم اندازهای مختلف رشته ها، نوعی 
ارتباط منطقی و پویا میان آنها در مورد موضوع یا مسئله خاص برقرار کرده و در تحلیل نهایی، 
یافته های مختلف رش��ته های گوناگون را با هم تلفیق می کند و در نهایت، دانش الزم و مورد 

انتظار تولید می شود یا مسئله مورد نظر شناخته، فهم و حل می شود.
عالوه بر آن، در دپارتمان های آموزشی موجود، الگوهای رفتاری چندرشتگی در حوزه های 
انتظام یافتة دانش )رشته ها( ظرفیت و قابلیت کاربرد دارند. یک نمونه از فعالیت های چندرشته ای 
در گروه های آموزشی رشته محور بدین صورت است که مثاًل دانشجوی رشته مدیریت عالوه 
بر برنامه ها و واحدهای عمومی و تخصصی رشته مدیریت دولتی، برنامه ها و واحدهای اصلی 

1. Multiculturalism
2. در مباحث غیرتخصصی، این دو حوزه به گونه های دیگری نیز نسبت داده می شوند.
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پاره ای از رشته های مرتبط نظیر حسابداری، مالی، آمار و ریاضی، اقتصاد، تجارت و بازرگانی 
و نیز رشته هایی را که برای رشد و پرورش دانش و شخصیت علمی، عاطفی و هنری دانشجو 

مفید هستند، نظیر موسیقی، رمان و ادبیات، تاریخ، روانشناسی و... می گذراند.
دسته یا گروه »دوم« از فعالیت های چند رشته ای، پژوهش های »تصمیم ساز« هستند. امروزه 
اهداف و سیاس��ت های تحقیقاتی چندرش��ته ای در غالب موارد، ش��ناخت و حل آن دسته از 
مسائلی است که به فوریت و ضرورت نیاز دارند، نه ترسیم چشم اندازهای راهبردی و بنیادین. 
ازاین رو دیویس و دِولین می گویند »چندرش��تگی در بس��یاری موارد، مجموعه ای از شرایط و 
رویدادها1 را مطالعه و تش��ریح می کند«. کنشگران و پژوهشگران چندرشته ای چندان به تلفیق 
رویکردها و آمیزش بینش های رشته های مختلف عالقه مند نیستند بلکه درصدد شکل دهی به 
شرایطی هستند که پژوهشگران و متخصصان رشته های مختلف در یک ساختار میان رشته ای، 

مستقالنه مطالعات و نظرات خود را در مورد یک مسئله یا موضوع ارائه دهند.
موضوعات و دغدغه های تحقیقاتی و مطالعاتی »کانون های تفکر«2 یکی از نمونه های مناسب 
و موفق برای فعالیت های چند رش��ته ای اس��ت. هدف اصلی از مطالعه و بررسی موضوعات و 
مسائل در این کانون ها شناخت و حل آن دسته از مسائلی است که به لحاظ زمانی، سیاسی و 
اجتماعی، نیازمند فوریت و ضرورت ویژه است و کنشگران و پژوهشگران آن، تولیدکنندگان 
دانش و تصمیم س��ازانی هس��تند که محصول آنان ارزش سیاست گذاری دارد؛ به سخن دیگر، 
در بس��یاری از موقعیت های مطالعاتی، فعالیت های چند رش��ته ای در قالب »کانون های تفکر« 
نمود پیدا می کنند؛ جایی که رش��ته های مختلف در ابعاد گوناگون شناختی، معرفتی و روشی 
در »کن��ار« هم کار می کنند. در چنین فعالیت هایی، متخصصان رش��ته ها و حوزه های مختلف 
علمی بدون دخالت در جهت گیری های نظری و روش��ی یکدیگر و بدون حضور طرح تلفیق 
اولیه برای مطالعه، مستقالنه روی مسئله یا موضوع مشترکی مطالعه و پژوهش می کنند. نتایج، 
یافته ه��ا و تحلیل های ناش��ی از پژوهش ه��ا و مطالعات مختلف به طور جداگانه به ش��ورا یا 
»کمیسیون تلفیق«3 گزارش می شوند و کمیسیون، گزارش های علمی را جمع بندی، بازتحلیل و 

تصمیم سازی می کند.
دستة »سوم« از فعالیت های چندرشته ای، »حرفه ای« هستند. ِسیپل )2005( می گوید بسیاری 
1. Set of Circumstances
2. Think Tanks
3. Integrative Council/Committee
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از فعالیت ه��ا و برنامه های حرفه ای نظی��ر تعلیم و تربیت، تج��ارت و بازرگانی، فعالیت های 
بهداشتی و درمانی نظیر پرستاری و توانبخشی، حسابداری و امور مالی، در قالب چند رشتگی 
انجام می ش��وند. س��این )2002، به نقل از روالند 1387( نیز می گوید، همکاری چند رشته ای 
در میان گروه های حرفه ای در بخش های خدمات درمانی و اجتماعی بس��یار دیده می ش��ود، 
برای مثال، پرس��تاران، مددکاران اجتماعی، پزش��کان عمومی و روان پزشکان در مسائلی نظیر 

توان بخشی بیماران قلبی با یکدیگر همکاری می کنند.

تلفيق چند رشتگی
اگرچه سابقة فعالیت های مطالعاتی و پژوهشی چندرشته ای به بیش از پنج دهه می رسد، اما با 
گسترش فعالیت های آموزشی، گفتمان میان رشته ای در نهادها و ساختارهای اجتماعی اهمیت 
و اعتبار ویژه ای یافته اس��ت. چندرشتگی ابعاد وس��یعی دارد و حوزه ها و قلمروهای مختلف 
دانش از علوم طبیعی، علوم فیزیکی و تجربی گرفته تا علوم انسانی، هنر و علوم اجتماعی را 
دربرمی گیرد؛ با وجود این، مهم ترین ویژگی های فعالیت های چندرش��ته ای را می توان در ذیل 

جستجو کرد:
1. در فعالیت های چندرشته ای، دانش، اطالعات، نظریه ها، مهارت ها، مفاهیم و روش های 

چندین رشته از قلمروهای مختلف دخالت دارند.
2. هر رش��ته، ماهیت، هویت و اس��تقالل خود را حفظ می کند و دانش، روش و محتوای 
موضوعات و رشته ها به صورت مستقل از سایر رشته ها وارد فرآیند مطالعه و بررسی می شوند.

3. تلفیق چندرش��تگی، اکتش��افی و نوآورانه است و از نظریه ها، چشم اندازها و دانش های 
جدید به گرمی استقبال می شود.

4. در گروه های آموزشی، تلفیق چندرشتگی میان موضوعات، برنامه ها و واحدهای درسی 
مختلف توسط مدیریت و برنامه ریزان گروه ها با محوریت و مشارکت مدرسان و دانشجویان 

صورت می گیرد.
5. در برنامه های آموزش��ی و درسِی چندرشته ای، پاس��خ محوری و انتقال صرف داده ها و 

اطالعات و ارائه پاسخ های آماده به دانشجویان ارزش کاربردی ندارند.
6. در دوره های آموزشی چندرشته ای، برنامه ریزی درسی موضوع محور به حداقل می رسد 
و استاد )گروه آموزش( طرح و برنامة خاصی را به دانشجویان برای تلفیق دانش و مهارت های 
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رش��ته های مورد نظر ارائه نمی دهد. نقش نظارتی استاد در جلوگیری از خروج دانشجویان از 
موضوع اصلی برنامه یا مطالعه است.

7. در تدریس چندرشته ای، نقش استاد )گروه آموزش( نقش تسهیل کنندگی و راهنمایی است.

4. تكثررشتگی
تکثررشتگی1 عبارت است از گفت وگو، تعامل و همکاری میان نظریه ها، تخصص ها، ابزارها، 
شیوه ها و تجارب متعدد از حوزه های مختلف علمی به منظور بررسی، شناسایی و حل موضوع 
و مسئله مبتالبه ای که اجتماع وسیعی را دربرمی گیرد. فعالیت های تکثررشته ای عمدتاً تحقیقاتی 
و مطالعاتی هستند و بر مسائل یا موضوعاتی متمرکزند که جنبة »اجتماعی« دارند. فعالیت های 
تحقیقاتی تکثررش��ته ای را می توان در قالب »دو« دسته و یا گروه اصلی دسته بندی کرد: دستة 
نخس��ت آنهایی هستند که درصدد مطالعه، شناخت و حل معضالت یا »مسائل عمومی مهم« 
هستند و در سطح وسیعی از اجتماع پراکنده اند، به عنوان نمونه، »مرض چاقی«2 که امروزه یکی 
از معضالت اجتماعی، روحی و جسمانی شهروندان در کشورهای صنعتی و پیشرفته به شمار 
می رود، از موضوعات تکثررشته ای است که نیازمند مطالعه و تحقیق علمی از سوی رشته ها و 
حوزه های مختلف علمی و پژوهشی نظیر علوم ورزشی، علوم بهداشتی، علوم پزشکی، تغذیه، 
علوم رفتاری، زیست شناسی مولکولی، روانشناسی اجتماعی، علوم فناوری و... است. )ابوایال3، 
2007( عالوه بر آن، مسائل و معضالت اجتماعی دیگر نظیر ایدز، بحران آب در آفریقا، افزایش 
گرمایش جهانی4 و مسئله اعتیاد در کشور ما، از جمله موضوعات و مسائل اجتماعی هستند که 

نیازمند اتخاذ سیاست های تکثررشتگی برای تحقیق، تحلیل و مبارزه می باشند.
به رغم سختی کار، آموزش در دوره ها و برنامه های آموزشی و درسی تکثررشته ای به طور 
گسترده قابلیت کاربرد دارند. برای نمونه، گناشیا 5 )1991( و گناشیا و سیبُری6 )2002( گزارش 
می دهند که امروزه چگونه و تا چه اندازه دوره ها و برنامه های آموزش عمومی میان رش��ته ای 
دربارة ایدز اهمیت پیدا کرده اس��ت. این دوره ها و برنامه ها امروزه در دانش��گاه های مختلف 

1. Pluridisciplinarity
2. Obesity
3. Aboelela
4. Global Warming
5. Jill Dix Ghnassia
6. Marcia Bundy Seabury 
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کش��ورهای پیشرفته و درحال پیشرفت به عنوان پیش نیاز برنامة درسی همگانی دانشگاهی1 در 
نظر گرفته می ش��وند. این دوره ها به دانشجویان کمک می کنند ابعاد روانی، اخالقی، پزشکی، 
سیاسی، اجتماعی، حقوقی و فرهنگی آن را درک کنند. این دوره ها توسط استادانی از گروه های 
آموزش��ی مختلف از قبیل بهداش��ت عمومی، فناوری پزشکی، زیست شناس��ی، روانشناسی، 
جامعه شناسی، ارتباطات و... به صورت تدریس گروهی و تمرین های میان رشته ای تدریس و 
آموزش داده می شوند. عرضة این برنامه ها پیش از تدریس، نیازمند توافق گروهی روی منابع، 
محتویات و شیوه های تدریس میان اساتید از گروه های مختلف آموزشی است. هدف از ارائه 
برنامه های آموزش��ی ایدز، آگاهی دانشجویان از واقعیت های مسئله ایدز، مسئولیت پذیری در 

قبال آن، فهم اثرات آن بر جامعه و روش های مبتال نشدن و مبتال نکردن است.
گروه دوم از فعالیت های تکثررشته ای، جنبة »برنامه ریزی اجتماعی« دارند؛ به سخن دیگر، پاره ای از 
فعالیت های تحقیقاتِی تکثررشته ای ممکن است مسئله یا معضل اجتماعی مبتالبه ای نباشند، بلکه جنبة 
سیاست گذاری و برنامه ریزی اجتماعی داشته و در سطح کالن ملی یا منطقه ای مطرح شوند، به عنوان 
مثال، »آمایش سرزمین«2 یکی از این مباحث تکثررشته ای است که در فرآیند های سیاست گذاری، 
برنامه ریزی و اجرای آن کنشگران و متخصصان متعددی از حوزه های مختلف علمی نظیر جغرافیا، 
اقتصاد، برنامه ریزی ش��هری، برنامه ریزی روستایی، چشم اندازهای زیست محیطی، علوم سیاسی، 

برنامه ریزی، آموزش، مدیریت و... مشارکت دارند )دیویس و دولین، 2007(.
به رغ��م اینک��ه تکثررش��تگی در فعالیت های تحقیقات��ی و در قالب سیاس��ت گذاری ها و 
برنامه ریزی های اجتماعی نمود پیدا می کند، این گونه از میان رشته ای ها در محیط ها و دپارتمان های 
آموزشی نیز قابلیت برنامه ریزی و اجرا دارند. تکثر رشته ای در فعالیت های آموزشی، عمدتاً با 
این پرسش آغاز می شود که آیا می توان در طول یک دورة آموزشی بدون ایجاد تلفیق، اعضای 
هیئت علمی و دانش��جویان پیرامون مسائل اجتماعی مبتالبه با یکدیگر گفت وگو و همکاری 
مستمر داشته باشند و بتوانند در زمینة بخش ها و فرآیندهایی از دوره به طور یکپارچه و همگن 
روی مسئله یا موضوع مورد نظر کار کنند؟ به عبارت دیگر، آیا هریک از اعضای هیئت علمی یا 
دانشجویان احساس می کنند بدون اینکه برای هر عمل و حرکتی برنامه ای عمومی وجود داشته 
باش��د، در فرآیند دوره و سرنوشت موضوع مورد نظر مسئولیتی دارد؟ بنابراین، در برنامه های 

1. All University Curriculum (AUC)
2. Land Use 
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آموزشی، تکثررشته ای لزوماً تلفیق را کنار نمی گذارد، اما آن را به مخاطب، دانشجو و کنشگر 
میان رش��ته ای وامی گذارد تا نتیجه گیری های خاص خود را صورت دهند و به تلفیق شخصی 
خود برس��ند. برنامه های آموزشی تکثررشته ای با استفاده از روش های استعاره ای1 در آموزش 

روی سطوح باالی یادگیری � یعنی »تجزیه و تحلیل« و »ترکیب« � متمرکزند.
ذکر این نکته حائز اهمیت است که عینیت یابی فعالیت های تکثررشته ای الزاماً بدین معنی 
نیست که چنین فعالیت ها و برنامه هایی در دانشگاه ها یا گروه های آموزشی و پژوهشی شکل 
بگیرند بلکه نهادهای مختلف اجتماعی، مس��تقیم یا غیرمس��تقیم، به این تحقیقات و برنامه ها 
مرتبط هستند و اعتبارات و منابع دولتی و غیردولتی معتنابهی برای چنین اموری جذب می کنند. 
به عنوان نمونه، اتخاذ سیاس��ت های مطالعاتی و اجرایی برای مبارزه با ایدز2 ضرورتاً و صرفًا 
در محیط های دانش��گاهی یا دپارتمان های آموزشی صورت نمی پذیرد تا الزاماً منجر به ایجاد 
و گس��ترش ساختارها، رش��ته ها یا حوزه های علمی و پژوهشی جدید شود، بلکه این معضل 
اجتماعی امروزه از سوی نهادها و مؤسسات مختلف دولتی و خصوصی پیگیری می شوند که 

دانشگاه نیز یکی از این نهادهای اثرگذار است.

5. فرارشتگی
فرارش��تگی3 عبارت است از همگرایی چشم اندازها و نظرگاه های علمی، فلسفی و معرفتی به 
منظور دستیابی به شناخت »حقیقت«، »طبیعت« و »معرفت«. فرارشتگی بر پدیده ها و پرسش های 
بنیادینی متمرکز است که ماهیت فلسفی � معرفتی دارند. پرسش و تأمل دربارة ماهیت انسان، 
ماهیت نظام های دانش، ماهیت علم، ماهیت نظام های فکری، جهان بینی ها و ماهیت حقیقت و 
واقعیت، از موضوع های اصلی فرارشتگی هستند؛ بنابراین »فرارشتگی نه تنها مرزها و اقلیم های 
دانش و روش های رشته ها و تخصص های دانشگاهی و آکادمیک را می پیماید )ماکس نیف4، 
2005؛ دیویدس��ون5، 2004( بلکه دانش ها، تجربه ها و روش های آن سوی مرز های رشته ها و 

تخصص های مرسوم آکادمیک را جستجو می کند« )نِگر6، 2004(.

1. در روش های اس��تعاره ای موضوع یا مس��ئله خاصی از یک رش��ته را در فضای معرفتی و روشی رشته های دیگر )گاه 
متخالف( بازنمایی می کنند.

2. AIDS Pandemic
3. Transdisciplinarity
4. Max-Neef
5. Davidson
6. Nègre
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در منشور نخستین کنگرة بین المللی »فرارشته ای« که در سال 1994 در پرتغال برگزار شد، 
چنین آمده: »فرارشتگی فرآیند التقاط چند رشته نیست بلکه مرزهای موجود میاِن رشته ها را از 
بین می برد تا از طریق دیالوگ میان آنها بهترین نتیجه که همان ایجاد دانش جدید است، حاصل 

شود« )کالین، 1999(.
نیکولِسکو1 )2002( فرارشتگی را راهی برای خوددگرگونی2 به سوی خودشناسی،3 اتحاد 
دانش و خلق هنر جدید برای زندگی در دنیای پیچیده و آشوبناک کنونی می داند )نیکولسکو، 
2002: 7(. وی در مقام یک فیزیکدان نظری، الگویی فرارش��ته ای پیش��نهاد می کند که الگوی 
رفتاری آن بر اس��اس س��ه محور »پیچیدگی«، »س��طوح چندگانة واقعیت«،4 و »منطق مرکزی 
مش��تمل«5 استوار است. )نیکولس��کو، 1996( به زعم وی، از آنجا که، »منطق مرکزی مشتمل« 
موجد س��اختار بازی از »وحدت« و »کثرت« اس��ت، می تواند پیوند و پیوس��تگی میان سطوح 
مختلف واقعیت ها را تبیین و توضیح دهد. به سخن دیگر، نگاه فرارشته ای به قضایا و پدیده ها، 
به حذف تجانس منجر می شود و به جای تقلیل، اصل جدید نسبیت را � که زاییدة همزیستی 

دو الگوی »کثرت پیچیده«6 و »وحدت باز«7 است � جایگزین می کند.8
کریس��تین پل9 )2000( معتقد است، »فرارشتگی تجلیات بیرونی جهان معاصر است، یعنی 
بسیاری از مسائل مربوط به این حوزه ها از نوع هیچ رشته ای10 هستند«. ریِجر)2002( معتقد است 
ماهیت و موقعیت فرارشتگی از دو منظر قابل بررسی و تحلیل است. نخست در مقام پژوهش، 
این گونه از میان رشته ای مرزهای علمی را می شکند و از همة منابع علمی و غیر علمی11 استفاده 

1. Basarab Nicolescu
2. Self-Transformation
3. The Knowledge of The Self
4. Multiple Levels of Reality
5. The Logic of The Included Middle
6. Complex Plurality
7. Open Unity
8. نظریه و زاویه دید نیکولسکو، مخالفان و منتقدانی دارد. آنها معتقدند ایجاد نظریه ای واحد و کامل با رویکرد فرارشته ای 
برای توصیف حرکت از یک س��طح واقعیت به س��طحی دیگر و یا وحدت س��طوح چندگانه غیرممکن اس��ت زیرا هر 
سیس��تم با الگوی رفتاری جامع و حاوی اصول موضوعی و قواعد عمومی، در موقعیت های گوناگون ممکن است نتایج 
و پیامدهایی به دنبال داشته باشد که هم غیرقطعی و هم متناقض جلوه کند. این امر، به ویژه در حوزه ي علوم انسانی، به 
مراتب بیش از سایر حوزه ها، استعداد ابهام زایی و پیچیدگی مضاعف را در فهم الگوی رفتاری و ایجاد الگوهای رفتاری 

جدید دارد.
9. Christian Pohl
10. Not-Disciplinarity
11. Scientific and Non-Scientific Sources
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می کند. دوم اینکه، به مثابه یک رویکرد آموزش��ی، درصدد ارائه ش��کل جدیدی از یادگیری و 
حل مسئله است که با همکاری و تشریک مساعی بخش های معتنابه ای از جامعة دانشگاهی و 
غیردانشگاهی اتفاق می افتد. کالین1 )2002( فرارشتگی را یک رویکرد باز میان رشته ای می داند 
که چهارچوب و الگوی جامع و فراگیری از تلفیق و امتزاج رش��ته های مختلف ارائه می دهد. 
روالند )1387( معتقد است رویکردهای فرا رشته ای برپایة این نظر قرار دارند که مفهوم رشته، به 
خودی خود نادرست، منسوخ شده و ابزاری برای حفظ منافع خاص محسوب می شود؛ ازاین رو 
بر کنار گذاشتن مرزهای رشته ای، ساختارها، رسوم گذشته و همچنین بر اهمیت بی تعصبی در 
امر پژوهش تأکید دارد که خود ایده ای جدید و نیازمند همکاری با دیگر افراد به شیوة جدید در 

مورد مسائل جدید است.
فرارش��تگی در »دو« بُعد متجلی می ش��ود: بُعد اول، »معرفت شناختی« است. از این منظر، 
فلس��فه و هدف فرارشتگی، تبیین و فهم هستی و معرفت است و محصول فرارشتگی، کسب 
دانش ه��ای بنیادین، نظریه های جهانش��مول و معرفت های وحدت بخش اس��ت. فعالیت های 
فرارش��ته ای معرفت شناختی، درصدد تجسم بخشیدن به ساختارهای جدیدی از وحدت میان 
معرفت ها هس��تند که نه تنها از مرز های متعارف و مرسوم میاِن رشته های سنتی عبور می کنند، 
بلکه با گذش��تن از مرزه��ای متعارف علمی و اجتماعی، س��عی در بازنگری چهارچوب ها و 

الگوها، بازسازی بافت ها و خلق ساختارهای جدیدی از دانش دارند.
نظریة »وحدت دانش«2 یک نظریة فرارش��ته ای است. در سطحی پایین تر، »پدیدارشناسی« 
و »نظری��ه سیس��تم های عموم��ی« را نیز می توان در قال��ب ثمرة تفکر و فعالیت فرارش��ته ای 

معرفت شناختی دسته بندی کرد.
بُعد دوم فرارشتگی، »انتقادی« اس��ت. از مهم ترین جریان های فرارشته ای انتقادی در نیمة 
دوم قرن گذش��ته می توان به مطالعات »پسااستعماری«3 اشاره کرد. بر اساس این نظریه از آنجا 
که نظریه یا مطالعات پسااس��تعماری درصدد توصیف و تبیین میراث فرهنگی دوران استعمار 
بر ژئوکالچر4 مستعمره هاس��ت، )گیلبرت و تامپکین،5 1996( آنچه امروز به نام علوم انس��انی 
در محافل علمی و حلقه های آکادمیک رایج اس��ت، علوم انس��انِی غربی اس��ت که محصول 

1. Klein
2. The Unity of Knowledge
3. Postcolonialism
4. Geoculture
5. Gilbert & Tompkins
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»سوژه باوری« دوران پس از عصر »روشنگری« غرب بوده که در نهایت، »استعمار« و هژمونی 
س��نت های فکری غربی را نمایندگی و توجیه می کند. به عبارت دیگر، پسااستعماری درصدد 
نقد بنیادی روایت ها و سنت های فکری و معرفتی غرب از هستی و حیات است و با مؤلفه هایی 

چون غرب گرایی، مرکزگرایی و نیز مطلق گرایی همخوانی ندارد.
به طور کلی مباحثی که دارای ابعاد روشنفکرانة اجتماعِی انتقادی هستند و نسبت به مؤلفه هایی 
نظیر قدرت و فرهنگ نظرگاه های انتقادی ساختاری و کارکردی دارند، در فضای فرارشتگی »انتقادی« 
بررسی و تحلیل می شوند. پساساختارگرایی، مارکسیسم و فمینیسم از حوزه های فرارشته ای هستند. 
برخی نهضت های اجتماعی و سازمان های فعال بین المللی در زمینه های صلح، گفت وگو، برابری 
و عدالت اجتماعی و... از حوزه های اجتماعی فرارشته ای »انتقادی« محسوب می شوند که نسبت به 

هنجارها، سنت ها و ساختارهای انتظام یافتة موجود منتقد هستند.

فرارشتگی در عمل
یکی از انتقادهایی که بر فرارشتگی وارد می شود، این است که چون در فعالیت های فرارشته ای، 
رقابت های مرزی میان رش��ته ها جایگاهی ندارد و تالش بر س��ر همگرایی، تالقی اشتراکات و 
مفاهمة میان معرفت ها و روش هاست، نتایج و یافته های فرارشته ای عمدتاً انتزاعی، آرمانی، ذهنی 
و فاقد عمق و دقت های علمی و راهکارهایی برای زندگی اس��ت. افزون بر آن، پرس��ش های 
انتقادی قابل مالحظه ای از فرا رشتگی مطرح است. از جمله اینکه در فرآیند فرارشتگی، به رغم 
اینکه با از میان برداش��تن مرز میان رش��ته ها، خلق دانش ها و تجارب معرفتی جدید امکان پذیر 
است، اما مشخص نیست تا چه اندازه رشته های سنتی بقا خواهند یافت و از بین رفتن رشته ها 
و حوزه های س��نتی دانش، تا چه اندازه به نفع جریان کلی معرفت خواهد بود )مارجینس��ون1، 

.)2007
پرسش مهم دیگر این است که اساساً طرفداران این گرایش در نظام های دانشگاهی به دنبال 
تربیت چه نوع فارغ التحصیالنی هستند؟ چگونه می توان یک دوره، برنامه یا طرح پژوهشی را 
با تفکر فرارشته ای به نتیجه رساند؟ در ساحت ذهن، رفتار و زبان فراگیران چه باید رخ دهد تا 

بتوان آن را محصول یک فعالیت فرارشته ای دانست؟
بحث ه��ای نظری و انتقادی پیرامون کارکردها و ابعاد علمی و عملی فرارش��تگی، به رغم 

1. Marginson
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طراوات و بدیع بودن، تا اندازه ای پیچیده و مبهم اس��ت؛ چه بس��ا نظریه پردازان میان رش��ته ای 
و مدیریت پاره ای از س��ازمان های اجتماعی بین المللی، برای »فرارشتگی« به مثابه یک ساختار 
خالق و وحدت بخش ارزش و اعتبار ویژه ای قائلند و در راس��تای آن از فرآیندها و گونه های 
میان رشته ای انتقاد می کنند که صرفاً روی تلفیق رشته های هم قلمرو و مرتبط تمرکز می کنند. با 
وجود این، یکی از پیش نیازهای اصلی برای فعالیت های فرارشته ای، ایجاد مفاهیم و الگوهای 
رفتاری جدید و مش��ترک برای مفاهمه میان کنشگران اس��ت، زیرا این مفاهیم و الگوها نقاط 

اشتراک پنهان میان رشته ها و کنشگران مختلف را آشکار می سازند.
یکی از آثار مثبت در مطالعات، تحقیقات و دوره های آموزش��ی فرارش��ته ای این است که 
در حین تعامل و گفت وگو میان کنش��گران، از خرده فرهنگ ها، تفاوت ها، داش��ته ها، نیازها و 
وضعیت های اجتماعی یکدیگر آگاه می شوند. به رغم اینکه مدیریت های دانشگاهی در پاره ای 
اوقات و به دالیل مدیریتی در برابر گسترش فعالیت های فرارشته ای مقاومت هایی از خود نشان 
می دهند، اما ارزش و اعتبار آن به دلیل کارکردهای آن از جمله تولید معرفت های جدید و نیز 

حس همگرایی، وحدت و اعتماد متقابلی است که میان کنشگران ایجاد می کند.
مهم ترین ویژگی های فرارشتگی عبارتند از:

1. فلس��فة فرارشتگی رسیدن به »شناخت« است؛ شناخت و فهم هستی، معرفت، اجتماع 
و انس��ان. به یک اعتبار، حاصل تفکر فرارش��ته ای رسیدن به صورت های جدید و مبتکرانه ای 
از شناخت اس��ت؛ ازاین رو، بازسازی پدیده های واقعی و ساخت استعاره های جدید، یکی از 
روش های مهم آموزش با اس��تفاده از تفکر فراررش��ته ای برای فهم روابط و پیچیدگی هاست. 
بازسازی پدیده ها و خلق استعاره های جدید ابزارهایی هستند که شناخت ناشناخته ها از طریق 

شناخته ها را به دست می دهند.
2. فرارشتگی تفکر تاریخی حاکم بر زندگی هر روزة بشر است. امروزه حتی صورت های 
معتناب��ه ای از فرارش��تگی در نظام های آکادمیک، محافل فکری و حلقه های غیررس��می و به 
صورت نهادمند رواج دارند. این بدان معنی اس��ت که فرارشتگی رویکرد جمعی زندگی همة 
ماس��ت. به عنوان نمونه، »هنر« در اوج فرارش��تگی تجس��م پیدا می کند. »شعر« را نیز نباید در 
چهارچوب محدود یک رش��ته طبقه بندی و تحلیل کرد، بلکه حالت و نمادی از یک تجربه و 

تفکر فرارشته ای است. »تجارب معنوی«1 نمونة انتزاعی تری از فرارشتگی هستند.

1. Spiritual Experiences
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3. موفقیت فرارشتگی در عمل، نگرش کلی نگر1 به پدیده ها و تجزیه و تحلیل هر پدیده در 
ارتباط با کل است. در نتیجه، موفقیت هر برنامه و طرح فرارشته ای در عمل، نیازمند آن است 
که فرد جهان و مسائل و موضوعات پیرامون آن را به مثابه یک کل پیچیده و یکپارچه فهم و 
تجربه کند. همان گونه که نیکولس��کو )1997( می گوید، »شناخت و فهم هر مسئله جزئی هم 

نیازمند شناخت فرآیندهای کالن پیرامون آن مسئله و فهم آن در یک کل یکپارچه است«.
4. هدف فعالیت های آموزشی فرارشته ای، توانا ساختن فراگیران در شناخت و فهم پیچیدگی های 
موجود در دنیای واقعی است. )ریِجر، 2002( دوره های آموزشی فرارشته ای غالباً بر پایة بنیاد های 

نظری استوارند و هدف آنها ایجاد و ارائه شناخت و فهم جامع و کل نگر است.
5. از آنجا که خلق دانش، بینش و تجربه های نو از هدف های اصلی فرارشتگی است، یکی 
از ویژگی های اصلی آموزش و یادگیری در این رویکرد استقبال از آشکار سازی، ارج گذاری و 
تبیین »تفکرهای جدید«، »تخیل های غریب«، »تصورهای بیگانه«، »پرسش های غیرمتعارف« و 

»فرضیه های ظاهراً محال و غیر قابل اثبات« است.
6. پ��رورش قدرت تخیل، تجزی��ه و تحلیل، مهارت ترکیب و پ��رورش روحیة آزادی و 
استقالل فردی دانشجویان، اهداف اصلی دوره های آموزشی فرارشته ای هستند. از منظر آموزشی، 
عمده ترین رسالت و مأموریت هر دوره و برنامة آموزشی و درسی با رویکرد فرارشته ای، ایجاد 
فضای بازی است که از طریق آن فراگیران و یادگیرندگان، استعدادها و توانایی های پنهان خود 
را کشف می کنند؛ بنابراین، چنانکه کالین )2004( می نویسد، در آموزش فرارشته ای مؤلفه هایی 
چون شهود،2 تخیل،3 حساسیت هیجانی4 و جسم5 در انتقال و خلق دانش جدید بازارزشیابی6 
می شوند. دانش اشتراکی7 از طریق گفت وگو و مباحثه به تفاهم و فهم اشتراکی منجر می شود. 
این مفاهمه زمانی حاصل می شود که از تحریف دانش و یافته های غیرمنتظره، غیر قابل پیش بینی 

و ناشناخته جلوگیری و از ایده ها و حقایق مختلف با روی باز استقبال شود.
7. خودگردانی و خودساماندهی یکی از ویژگی های اصلی فعالیت های فرارشته ای است. در 

1. Holistic
2. Intuition
3. Imagination
4. Emotional Sensibility
5. Body
6. Revalue
7. Shared Knowledge
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فعالیت های آموزشی و درسی فرارشته ای، با ایجاد محیط و فضای واقعی و متعامل یادگیری، 
تمام اعضا تالش می کنند در تجارب یکدیگر سهیم شوند، از یکدیگر یاد بگیرند و به یکدیگر 

آموزش دهند تا دنیای پیرامون خود را جامع تر و بهتر تصویر کنند.
8. خالقیت و نوآوری، مرکز اصلی برنامه ها، دوره ها و تحقیقات فرارشته ای است. در این 

رویکرد، از فرضیه ها، ایده ها و نظرگاه های ناآشنا و بیگانه استقبال می شود.
9. در آموزش فرارشته ای، یادگیری و حل مسئله1 بیش از هر چیز محصولی اجتماعی است 
و در اجتماعات یادگیری و س��اختارها و فرآیندهای اجتماعی حاصل می شود. در این فرآیند، 
محیط های آموزش��ی و برنامه های درسی دانش��گاهی صرفاً یکی از منابع و مراجع آموزش و 
یادگیری هستند؛ به عبارت دیگر، در دوره های آموزشی فرارشته ای، به یادگیری و آموزش در 
فضاهای غیررس��می و غیربرنامه ای ارج گذاشته می ش��ود. در این فرآیند، اساساً جامعه، بافت 
فرهنگی، نهادهای مدنی، خانواده و کانون های مذهبی هستند که ابزارها، مهارت ها و توانایی های 

الزم برای آموزش و یادگیری فرارشته ای را در اختیار دانشجو و فراگیرنده قرار می دهند.

6. گونه های خاص
عالوه بر گونه های متداول در ادبیات مربوط به میان رشتگی، گونه های میان رشته ای دیگری نیز 
وجود دارند که کمتر در ادبیات مربوط به گونه شناختی میان رشتگی بحث و بررسی می شوند. این 
گونه ها دو دسته اند؛ دستة نخست گونه ها و دانش واژه هایی هستند که به لحاظ جهت گیری های 
نظری و روشی، نمی توان آنها را »گونه« ای مشخص توصیف کرد مانند »متارشتگی«2 که اگرچه 
کاربردهای متداول تری دارد اما ادبیات مجزا و برجسته ای ندارد و بعضاً معادل چندرشتگی و 
فرارش��تگی به کار گرفته می شود. دس��تة دوم، گونه هایی هستند که اگرچه اساساً میان رشتگی 
نیستند اما از آنجا که بر »له« یا »علیه« مبحث تلفیق � به مثابه کانون هر نوع فعالیت میان رشته ای 
� قرار می گیرند، در ادبیات مربوط به میان رشتگی بحث و بررسی می شوند که در این مجال به 

دو گونة اصلی آن اشاره می شود.
1-6. درون رشتگی

درون رشتگی3 به تالش ها و فعالیت های تلفیقی ویژه برای به کارگیری همزمان دانش، مفاهیم و روش های 

1. Learning and Problem Solving
2. Metadisciplinarity
3. Intradisciplinarity
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موجود در یک رشتة دانشگاهی یا حوزه ی علمی برای شناخت و حل مسئله یا موضوعی مشخص 
در آن رشته یا حوزه ی علمی اطالق می شود. )آبوت1، 2006( استمبر2 نیز می گوید، »درون رشته ای 
فرآیندی اس��ت که در آن فعالیت میان رش��ته ای و مقولة تلفیق، در درون یک رشته خاص صورت 
می گیرد«. درون رشتگی یکی از گونه های اولیه ای است که در ادبیات و متون نظری و علمی مربوط 
به رویکرد ها و گونه های میان رشته ای، کمتر بدان پرداخته می شود. فعالیت های درون رشته ای به لحاظ 

ساختاری با سایر گونه ها متفاوتند و نقطة تالقی و مشترک آنها در مقولة تلفیق است.
درون رش��تگی در دپارتمان های رش��ته ای واجد اشکال مختلفی بوده و در سطوح مختلف 
»خرد« و »کالن« قابل اعمال اس��ت. این فعالیت ها عمدتاً در فرآیندها، برنامه ها و ش��یوه های 
آموزش��ی و برنامه های درسی ش��کل می گیرند. استفاده از تلفیق در تدریِس یک واحد خاص 
درس��ی، نمونة یک عمل درون رش��ته ای سطح خرد است که می تواند توسط یک مدرس و در 
یک واحد درسی شکل بگیرد. مثاًل آموزش محاسبة میانگین واقعی تعدادی رقم در درس دو 
واحدِی آمار دورة کارشناس��ی ارشد رشتة برنامه ریزی آموزشی، با استفاده از انواع میانگین ها 
نظیر میانگین حسابی، میانگین هندسی، میانگین هارمونیک و میانگین کوادراتیک، نمونة آموزش 

و تدریس یک واحد درسی درون رشته اِی سطح خرد است.
درون رش��تگی محدود و منحصر به تدریس و تلفیق برنامه ها یا واحدهای درسی در سطح 
خرد نیست. در محیط های آموزشی، درون رشتگی واجد اشکال مختلف تلفیق در سطح کالن و 
درون سازمانی است. نمونة یک فعالیت درون رشته اِی سطح کالن در محیط های آموزشی، تلفیق 
دانش، تجارب، مهارت ها و روش ها برای بررس��ی یک مس��ئله یا موضوع در موقعیتی خاص 
اس��ت مانند بررسی و مطالعة همزمان متخصصان گرایش های مختلف رشته علوم تربیتی نظیر 
برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی درسی، مدیریت آموزشی، فناوری آموزشی، مشاوره و راهنمایی 

آموزشی روی مسئله »افت تحصیلی« دانشجویان یک ترم تحصیلی در یک رشتة خاص.
نمونة دیگر تلفیق درون رش��ته ای زمانی اس��ت ک��ه مواد، واحدها و فعالیت های درس��ی 
تجربه ش��ده در نیمسال ها یا پایه های س��طوح باالتر و پایین تر یک پایه یا نیمسال مشخص با 

یکدیگر تلفیق شوند.
از نظر ریکو و دیکس��ون3 )1997(، ترکیب گروه طراحی و تلفیق درون رش��ته ای، ش��امل 

1. Abbott
2. Stember
3. Ruocco and Dixon
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اعضای س��طح پایین تر و باالتر هر دوره در همان رشته می شود. )ریکو و دیکسون، 1997: 6( 
با وجود این، جانسون و گوسر1 )2007( معتقدند بیشتر تالش ها و فعالیت های درون رشته ای، 
در برنامه ها و دوره های آموزشی رشته های علوم طبیعی و مهندسی شکل می گیرد. )جانسون و 
گوس��ر، 2007: 4( از سوی دیگر، همان گونه که درون رشتگی به تدریس و طراحی برنامه های 
درس��ی منحصر و محدود نمی شود، از محیط های آموزشی نیز فراتر می رود. به عبارت دیگر، 

درون رشتگی واجد اشکال مختلف مطالعه و »پژوهش« نیز هست.
سیپل2 )2005( معتقد است درون رشتگی، بیانگر فعالیت های علمی و آموزشی در درون یک رشته 
یا تخصص خاص است. به سخن دیگر، درون رشتگی نیازمند تلفیق دانش، روش و مفاهیم شاخه های 

مختلف )و مرتبط( یک رشتة علمی در خصوص مسئله یا موضوع پژوهشی مورد نظر است.

تلفيق درون رشتگی
اگرچه در فعالیت های درون رشته ای، عمل تلفیق میان دانش، مهارت ها و روش های چند رشتة 
مجزا صورت نمی گیرد اما از آنجا که نوعی تلفیق درونی )س��اختاری، محتوایی، و روشی( در 
آن ش��کل می گیرد و به لحاظ جهت گیری، متأثر از رش��د و گس��ترش رویکردها و گونه های 
مختلف میان رش��ته ای اس��ت و نیز با توجه به اینکه تلفیق درون رشته ای در گونه های مختلف 
میان رش��ته ای نیز کاربرد و کارایی دارد، از گونه های خاص میان رشته ای تلقی می شود. به طور 

کلی ویژگی های اصلی تلفیق در فعالیت های درون رشته ای به قرار زیر است:
1. تلفیق میان مفاهیم، رویکردها، مهارت ها، روش و دانش یک ساختار، دوره یا رشتة علمی 

و دانشگاهی صورت می گیرد.
2. تمرکز تلفیق درون رشته ای بر ایده های اصلی، مفاهیم کلیدی و »نتایج« یادگیری بیشتر است.

3. به لحاظ روش، امر تلفیق آگاهانه و بر اساس ساختارهای مفهومی مشخص و تعریف شده است.
4. جهت گیری تلفیق عمدتاً آموزشی و درسی است.

5. امر تلفیق روی یک موضوع یا مبحث خاص شکل می گیرد.
6. تلفیق درون رش��ته ای، تلفیقی »عمیق« ش��ناخته می ش��ود؛ اگرچه در پ��اره ای اوقات بر 

واقعیت های مجزا نیز متمرکز است، اما تمرکزی بر تلفیق های سطحی ندارد.

1. Johnson and Goeser
2. Michael Seipel
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7. یکی از اهداف اصلی فعالیت های آموزش��ی و درس��ِی درون رشته ای، افزایش ارتباط و 
نس��بت میان اهداف و منابع آموزشی و درسی با عالئق، استعداد و نیازهای فراگیران به منظور 

تحقق متقارن ضرورت های شناختی، اجتماعی و عاطفی1 آنهاست.
8. در درون رش��تگی، فرآیند تدریس � یادگیری2 محور اصلی آموزش است و استاد نقش 

کلیدی در تلفیق حیطه های مختلف یادگیری، مواد و منابع درسی دارد.
9. به رغم اینکه فرآیند آموزش در تلفیق درون رش��ته ای استادمحور است، اما انتقال صرف 

داده و دانش به دانشجویان مورد توجه نیست.
10. در س��طح کالن تر، اثربخش��ی فعالیت های درون رش��ته ای در محیط های آموزشی به 

مشارکت مدیریت و اجتماع آموزشی وابسته است.
11. تلفیق درون رش��ته ای امری تخصصی و نیازمند تجربه است و مدرسان و کنشگران آن 

نیازمند تجربه و گذراندن دوره های آموزشِی حرفه ای هستند.
2-6. پسارشتگی

پسارش��تگی3 که در مباحث و متون مربوط به میان رش��تگی، به ضدرش��ته ای،4 پادرش��تگی5 و 
»انعکاس��ی«6 نیز شناخته می شود، بحث از تقسیم بندی و مقوله بندی معرفتی و روشِی دانش ها 
را امری مردود و ناروا می داند و بر این مفروضه اس��توار اس��ت که تقس��یم بندی علم و دانش 
به رشتگی، میان رش��تگی و حتی فرارشتگی یک تقسیم بندی ایدئولوژیک است. بر اساس این 
مفروضه، طرفداران پسا رشتگی نتیجه می گیرند که پیروی از هر نوع نظریه یا خلق هر نوع الگوی 
رفتاری که بر س��اختارهای سازمان یافتة دانش )رشته ها( یا گونه های میان رشتگِی دانش استوار 
باشد، ناروا و غیر قابل دفاع است. پسارشتگی خواستار برچیدن ساختارها و بافتارهای رشته ای و 

میان رشته ای است و رشته ها و گونه های میان رشته ای را از اساس ناکارآمد و ناصواب می داند.
پسارش��تگی که از منظر معرفت شناس��ی از نظریه های رادیکال پسا مدرنیستی متأثر است، 
اساس��اً یک رویکرد بی رش��ته ای7 و بی میان رشته ای است و در عمل، متأثر از بافت، موقعیت و 

1. Affective
2. Teaching-Learning Process
3. Post-Disciplinarity
4. Adisciplinary
5. Anti-Disciplinary
6. Reflexive
7. Non-Disciplinary
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زمینة1 موضوع و مس��ئله ای است که کنش��گر با آن مواجه می شود؛ ازاین رو، پسارشتگی داعیة 
تعمیم موضوعات، روش ها، دانش و یافته ها را برای هیچ وضعیت و موقعیتی ندارد و اعمالی 
مانند »تعمیم« را بخش ناسازه گون دانش و پژوهش می داند و معتقد است: »پرسشی را پژوهش 

کن که دوست داری! آن گونه پژوهش کن که می توانی! و یاد بگیر چنانکه می خواهی«!
پسارشتگی یک گونة میان رشتگی تلقی نمی شود، اما از آنجا که دغدغه های معرفتی و روشِی 
فراس��وی رشتگی، میان رشتگی، و فرارشتگی را دارد و منتقد و معتقد به برچینش ساختارهای 
س��ازمان یافته و چندوجهی دانش اس��ت، در مباحث میان رش��ته ای بحث و بررس��ی می شود. 
پسارشتگی، تفکِر در حال تکویِن هزارة جدید است و در دهه اخیر و در راستای جنبش ها و 
جریان های معرفتی مجازی در حال گس��ترش است. طرفداران پسارشتگی، به رغم انتقادات و 
ادعاهای جذابی که مطرح می کنند، فاقد بینش ها و جهت گیری های آگاهانه، واقع بینانه و علمی 

برای شناخت، فهم و حل موضوعات و مسائل اجتماعات امروزی هستند.

نتيجه گيری
یادآوری این نکته برای کنشگران و فعاالن میان رشته ای مفید و حائز اهمیت است که در عرصة 
عمل، مطالعات، تحقیقات، برنامه ها و دوره های آموزشی میان رشته ای با آمیزه ای از همکاری ها 
و ارتباطات علمی و حرفه ای میان گونه های مختلف میان رش��ته ای ش��کل می گیرند؛ بنابراین، 
اثربخشی و بهره وری واقعی یک فعالیت میان رشته ای، در فراخی و پویایی نظرگاه ها، پرهیز از 
تعصب ها و ایدئولوژی های آکادمیک و از همه مهم تر گشودگی دروازه های میان رشتگی )و نیز 

رشتگی( محقق می شود.

1. Context
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