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واژه دیسیپلین )Discipline(  از کلمه التینDisciplina 

به معنای یاددادن، یاد گرفتن و دانش برگرفته شده است. 

شده، با  یدهسازمان های آکادمیکبه ساختار نیپلیسید

از  یامشتمل بر مجموعه مشخص، حدود نسبتاً

آموزش و پژوهش  یبرا ییهاو روش نیاصطالحات، عناو

ها عمدتاً توسط اعضای دیسیپلین .شودیاطالق م

که این افراد در آن  ها، مجامع علمیعلمی دانشگاههیأت

عضو هستند و مجالت آکادمیکی که مقاالت آنها را منتشر 

توان از ن نمونه میشود. به عنواف میکنند تعریمی

شناسی، شیمی و پزشکی نام برد. های جامعهدیسیپلین

 رییتغ وستهیها پها و دانشگاهکالج یهانیپلیسید ستیل

به عنوان معادل « رشته»در فارسی واژه  .کنندیم

 رود. می به کار «دیسیپلین»

ها توسط افرادی که در مطالعات مربوطه فعالیت رشته

دهند و نهادها و ترتیبات دارند و آنها را آموزش می

بندی دهند و آنها را طبقهاجتماعی که به آنها مجوز می

ها در مورد ترین ابهامگیرد. از مهمکنند شکل میمی

ها قابلیت تبدیل به رشته را ها آن است که کدام حوزهرشته

 های جدید چه اثری دارند. رند و ایجاد رشتهدا

ها را مشخصات عمومی رشته (Krishnan)کریشنان 

                                                 
ولوژی، دکتر علیرضا منجمی )دانشیار(، گروه فلسفه علم و تکن ه مسؤول:نویسند *

ت فرهنگی پژوهشکده مطالعات فلسفی و تاریخی علم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعا

 monajemi.alireza@gmail.comعلوم انسانی تهران، تهران، ایران. 

کند. البته این بدان معنا نیست که هر رشته چنین تعریف می

ها یک ( رشته1باید الزاما تمام این مشخصات را دارا باشد. 

موضوع مشخص پژوهشی دارند )مانند قانون، جامعه، 

دیگری ه این موضوع ممکن است با رشته سیاست(. البت

از دانش  یامجموعه یداراها ( رشته2مشترک باشد. 

خود  قیشده مرتبط با موضوع تحقانباشته یتخصص

 گرید یهاها است و عموماً با رشتههستند، که مختص آن

هایی دارند که ها مفاهیم و نظریه( رشته3 .ستیمشترک ن

د را به شکل مناسبی موجوی هدانش تخصصی انباشت

ها واژگان تخصصی یا زبان ( رشته4کند. دهی میسازمان

ها بر اساس ( رشته5فنی اختصاصی خود را دارند. 

های پژوهشی مختص به خود را نیازهای پژوهشی، روش

های جلوهها دارای ( رشته6تر اند و از همه مهمایجاد کرده

های تمانآموزش دانشگاهی، دپاردر قالب  سازمانی

مرتبط ای های حرفهدانشگاهی، مجالت آکادمیک و انجمن

  .هستند

را معادل رشته میدانند. برای  (Field)هر چند برخی فیلد 

شود. اما عموماً پیشنهاد می« حوزه»معادل فارسی « فیلد»

ها مانند ند که حوزه تنها در برخی ویژگیهستبر این نظر

م یعنی وجود یک ویژگی اولی که برای رشته برشمردی

زشکی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پ، دانشکده پزشکی، گروه زنان(، استاد) ییغمای نویدکتر م
 (yaghmaeim@yahoo.comتهران، ایران. )

 17/3/1401، تاریخ پذیرش: 10/03/1401مقاله:  تاریخ دریافت
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پوشانی دارد. به با رشته هم موضوع مشخص پژوهشی

حوزه است چون یک « استدالل بالینی»عنوان نمونه 

موضوع مشخص و غنی پژوهشی است ولی به علت 

های رشته، خود رشته مجزایی نیست نداشتن دیگر ویژگی

شود. قلمداد می« روانشناسی شناختی»ای از رشته و شاخه

تر است اشت که گاهی حوزه از رشته گستردهباید توجه د

های مانند مطالعات فرهنگی یا علوم شناختی، چون رشته

 کند. مختلفی را درگیر می

شوند دو مفهوم رشته و حوزه به طور کامل فهمیده نمی

دیسیپلنری مگر آنکه در کنار آنها دو مفهوم مولتی

(multidisciplinary)  و اینتردیسیپلینری

(interdisciplinary)  درک شوند. برای این دو واژه به

ای رشتهای و میانعنوان معادل فارسی به ترتیب چندرشته

دیسیپلینری( ای )مولتیپیشنهاد شده است. واژه چندرشته

شود که چند رشته را در به عنوان رویکردی تعریف می

دهد. این مجاورت به تولید دانش و کنار هم قرار می

شود. تر منجر میهای متنوعتر و روشهاطالعات گسترد

چنان مجزا و مستقل هستند ها همولی از آنجا که رشته

کنند و ها هویت اصلی خود را حفظ میعناصر رشته

شود. ساختار موجود دانش در آنها به چالش کشیده نمی

های ها، نشریات، و پروژهای در کنفرانسقالب چندرشته

ت در مورد یک موضوع یا های متفاوپژوهشی که رشته

شود. به گیرند مشاهده میواحد در کنار هم قرار می مسأله

از « آلودگی هوا»پژوهشی،  عنوان نمونه وقتی در یک طرح

های مختلف پزشکی، مهندسی مکانیک، مهندسی منظر رشته

ها، مورد بررسی قرار ترافیک، بهداشت محیط و دیگر رشته

 ای انجام شده است. گیرد یک پژوهش چندرشتهمی

ای )اینتر دیسپلینری( رویکردی است که در رشتهواژه میان

گیرند بلکه مرزهای میها تنها در کنار هم قرار نآن رشته

ها از بین رفته و میان آنها تعامل رخ داده و با سنتی رشته

شوند. نتیجه نوسازی رویکردهای موجود و هم ادغام می

ها و مسائلی است که مختص هیچ کدام از ایجاد روش

توان برای های اولیه نبوده است. این رویکرد را میرشته

ار گرفت. به عنوان مثال که حل مسائل پیچیده و چندوجهی ب

علوم شناختی حاصل تعامل چند رشته روانشناسی، علوم 

اعصاب، فلسفه و علوم کامپیوتر است. بعضی از 

ها در قالب حوزه و برخی دیگر در قامت ایرشتهنمیا

 اند. رشته در آمده

یک رشته است یا یک حوزه « آموزش پزشکی»این که 

هم و جالب توجه برای های مای یکی از پرسشرشتهمیان

نظران اندرکاران آموزش پزشکی است. برخی صاحبدست

ای است و رشتهمیانی همعتقدند آموزش پزشکی یک حوز

 Medical« )پژوهش در آموزش پزشکی»برای آن عنوان 

Education Research=MERکنند؛ این ( را پیشنهاد می

ا کنند رشته شدن آموزش پزشکی آن رگروه استدالل می

کند چرا که امکان مشارکت سایر از اهدافش دور می

های ها همچون معلمان بالینی، متخصصان رشتهگروه

کند. برخی دیگر هم با مختلف علوم انسانی کاهش پیدا می

ها مدرک کارشناسی در برخی دپارتماناین که توجه به 

شود به رشته بودن آن ارشد و دکترا با این عنوان اعطا می

 رند. باور دا
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