
فریدون رحیم زاده، مدیر طرح میان رشته اي علوم انسانی گفت: میان رشتگی یک رویکرد و نحوه نگاه است، 
 به بیان دیگر میان رشتگی یک رشته نیست و در ساختار اتفاق نمی افتد، بلکه در ذهن اتفاق می افتد.

دومین نشست از سلسله نشست هاي بازخوانی تحلیلی چهاردهه علوم انسانی در ایران با  خبرنگار مهربه گزارش 
صبح امروز، سه شنبه دهم مهرماه با  »تجربه میان رشته اي شدن علوم انسانی در جمهوري اسالمی ایران«موضوع 

علوم انسانی در  سخنرانی فریدون رحیم زاده، مشاور معاون فرهنگی وزارت علوم و مدیر طرح میان رشته اي
 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.

به توضیح مقدمه اي درباره  در ابتداي این جلسه، مالک شجاعی جشوقانی که دبیري جلسه را به عهده داشت
موضوع میان رشتگی مطرح شد، اما در ایران  1926موضوع میان رشتگی پرداخت و گفت: اولین بار در جهان سال 

موضوع میان رشتگی در ایران مطرح شد و ادبیات قابل اعتنایی شکل گرفت. اولین  1376با کمی تأخیر از سال 
روانه بازار نشر شد. در همان سالها رشته هایی  1387کتاب تألیفی در این حوزه هم توسط علی خرسندي در سال 

زنان، دین پژوهی، زبان شناسی، ادبیات و... مثل علوم اجتماعی، علوم سیاسی، فلسفه، مطالعات قرآنی، مطالعات 
  و. به مطالعات میان رشته اي راه یافتند.

پس از شجاعی، دکتریحیی فوزي، رئیس دبیرخانه طرح اعتال و ساماندهی علوم انسانی در خصوص این طرح 
را آغاز کرده گفت: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی حدود دو سال است که طرح اعتالي علوم انسانی 

هم بحث اثرگذاري علوم انسانی در حوزه مشکالت و مسائل است و قصد دارد به علوم انسانی تحرك  و هدف
  بیشتري دهد.

وي افزود: بر این اساس طرح هاي مختلفی تعریف شد و تعداد بسیار زیادي از پژوهشگران با این طرح در حال 
این طرح است. البته عالوه بر این به مناسبت چهل سالگی همکاري هستند. برگزاري این نشست ها هم مکمل 

انقالب اسالمی قصد داریم تا بررسی کنیم علوم انسانی در ایران در این چهار دهه کجا بوده و به کجا می خواهد 
  برود.

گفت: برنامه چهارم  مشاور معاون فرهنگی وزارت علوم پس از این سخنرانی هاي مقدماتی، فریدون رحیم زاده
بحث  1384و اولین بار در پائیز  توسعه ماده اي داشت که در آن آقاي خرمشاد بحث میان رشتگی را به میان آورد

میان رشتگی به طور رسمی مطرح شد. مفصل بندي این قانون را مفاهیمی چون بازنگري رشته هاي دانشگاهی، 
  ه اي در حوزه علوم انسانی می سازد.نیازهاي اجتماعی، بازار کار، تحوالت علمی و توسعه علوم میان رشت

وي افزود: در آن زمان این موضوع مطرح شد که اگر قرار باشد دانشگاه به بازار هم نگاهی داشته باشد و رشته 
هاي دانشگاهی براساس بازار کار بازنگري شود، مسائل و مشکالتی به بار می آید. بنابراین در همان دوران بحث 



آقاي زاهدي  ع شکل گرفت که پس از عبور از این بحث ها، وزیر علوم وقت آن زمان،هایی پیرامون این موضو
مکاتبه اي با همه ارگان ها انجام داد مبنی بر اینکه موضوع میان رشتگی در دانشگاه ها دیده و به آن توجه شود. 

خانه ملی، وزارت راه و از جمله این ارگان ها بانک مرکزي، قوه قضائیه، جهاد کشاورزي، شهرداري تهران، کتاب
ترابري و ... بودند. این ارگان ها درخواست داده بودند تا رشته هایی در دانشگاه ها مرتبط با نهاد خود دیده شود. 
عالوه براین موسسات دیگري چون دانشگاه باقرالعلوم (ع)، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، بنیاد حکمت 

دانشگاه امام صادق (ع)، موسسه آمریکاي شمالی و اروپایی دانشگاه  صدرا، موسسه پژوهشی حکمت وفلسفه،
تهران هم در قالب نامه، گفتگو و... پیشنهاد داده بودند تا رشته هاي جدیدي تعریف شود این درحالی است که 

شد که موضوعاتی که مطرح می کردند را در بسیاري از این موسسات احتیاجی به تأسیس رشته نداشتند و می
  الب یک طرح یا پروژه تحقیقاتی تعریف کرد نه یک رشته دانشگاهی.ق

رحیم زاده ادامه داد: پس از مطالعات کارشناسی در وزارت علوم، بحث میان رشتگی در دانشگاه هاي خارج از 
کشور مورد بحث قرار گرفت و صاحب نظران زیادي در این خصوص صحبت کردند. دریافت نظرات تلفیقی و 

شخاص حقیقی و حقوقی دانشگاهی ذیل سه محور تأسیس رشته جدید، گرایش جدید و تغییر و اضافه پیشنهادي ا
کردن واحد درسی مورد بحث قرار گرفت. در همان زمان گروه هاي مختلفی درخواست تأسیس رشته هاي 

ا براي مختلفی دادند و می خواستند که حتما رشته اي به نام آن ها تأسیس شود. همین موضوع، بستري ر
بوروکراتیک کردن رشته هاي علمی فراهم کرد و بر سر اینکه چه کسی رشته اي را به نام خودش ثبت کند، 
مسائلی پیش آمد وگویی یک ثروتی وجود دارد که همه به آن هجوم آوردند تا هرکسی ر شته اي را از آن خود 

  در حوزه میان رشتگی همین دوره بود. کند. به عقیده بنده یکی از سخت ترین و سیاسی ترین دوره هاي کار

مدیر طرح میان رشته اي علوم انسانی تصریح کرد: همچنین براي جلوگیري از موازي کاري تمامی رشته هاي 
مصوب شوراي گسترش آموزش عالی و دانشگاه ها در زمینه علوم انسانی مورد بررسی قرار گرفت و تالش شد 

  ین در دانشگاه ها اطالعاتی حاصل شود.تا حد امکان از رشته هاي در حال تدو

وي با اشاره به چالش هاي به وجود آمده در حوزه میان رشتگی گفت: یکی از چالش هاي این حوزه این بود که 
مشخص نبود معنا و مفهوم میان رشتگی چیست. در تمام این کارها موضوع میان رشتگی خودش تبدیل به یک 

تبیین خودش دور شده بود. نکته دیگر آنکه ما نمی دانستیم رویکرد پسینی به  رشته شده بود و از فلسفه تأسیس و
میان رشتگی داشته باشیم یا رویکرد پیشینی. براساس شواهد و تجربیات من، در کشور ما نگاه پیشینی به میان 

شن شده و ما میان رشتگی را خلق می کنیم. چالش دیگر این که مبناي رو رشتگی وجود دارد به این معنی که
تعریف شده اي براي میان رشتگی وجود ندارد و چالش آخر هم عدم برداشت واحد از مفهوم میان رشتگی در 

  میان طراحان و تدوین کنندگان بود.



رحیم زاده اظهار داشت: در این میان برخی از صاحبنظران از طرق مختلف بر طرح تدوین و نظارت بر میان رشته 
ر صدد مقابله و مخالفت با آن برآمدند و از عناوینی چون غرب زده، وارد کردن علوم اي ها به اشکال مختلف د

استفاده کردند. پس از طرح میان رشتگی و مقرر شدن اینکه دفتر گسترش آموزش عالی،  انسانی غربی در ایران
چ وقت این اتفاق همکاري متناسب با این پروژه داشته باشد قرار شد کمیته اي دراین باره تشکیل شود ولی هی

نیفتاد. از دیگر چالش هاي موجود در این حوزه، بحث دروس پیش نیاز بود. در این باره هم نظرات موافق و 
مخالفی وجود داشت. برخی معتقد بودند که دروس پیش نیاز یک دام است اما برخی دیگر موافق بودند که 

  دروس نیاز، الزم است و باید باشد.

تاکنون رشته هایی تعیین، تصویب و تدوین و به  85-84تأکید کرد: از سال  وزارت علوممشاور معاون فرهنگی 
وزارت علوم ارسال شدند. زیاد بودن این رشته ها باعث شد که بسیاري از آنها روي دست وزارت علوم بمانند. 

یري شان کند، روي دست برخی از آنها با البی گري در دستور کار قرار گرفتند اما بیشتر آنها که کسی نبود پیگ
وزارت علوم ماند و این نشان می دهد که ساختار آموزش عالی در کشور ما ظرفیت و کشش میان رشتگی را 

  ندارد.

رحیم زاده گفت: تجربیات من در طول این سالها نشان داد که ما بیشتر درگیر تعریف میان رشتگی هستیم؛ نکته 
تقلیل پیدا کرده. در حالی که میان رشتگی یک امر ذهنی  درسی دیگر این است که میان رشتگی به یک منبع

است و بیش از اینکه یک متن باشد باید در ذهن و نگاه دانشجو و استاد باشد. میان رشتگی یک رویکرد و نحوه 
  نگاه است به بیان دیگر میان رشتگی یک رشته نیست در ساختار اتفاق نمی افتد بلکه در ذهن اتفاق می افتد.

در پایان خاطرنشان کرد: خالصه کالم آنکه باید از بحث هاي عمومی و کلی بگذریم و علوم انسانی را در  وي
پروژه هاي خاص ببریم و تعریف کنیم. چون به عقیده من هیچ علمی وجود ندارد که از علوم انسانی بی نیاز باشد. 

  مسائل و مشکالت کشور می خورد. تا همین االن هم علوم انسانی نسبت به علوم دیگر، بیشتر به درد

 


