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چکیده
با وجود اهمیت مطالعات میانرشتهای در سرتاسر جهان ،تاکنون مطالعهای در زمینۀ ماهیت و
روند میانرشتهایشدن در زبان شناسی ایران انجام نشده است و به همین دلیل ،نگارندگان
مقالۀ حاضر کوشیدهاند تا خأل پژوهشیِ مذکور را با رویکردی کمّی رفع نمایند .پیکرۀ فراهمشده
برای مطالعۀ حاضر شامل  5513مقالۀ مستخرج از  07نشریۀ علمی-پژوهشی است .نگارندگان
با تکیه بر عنوان ،کلیدواژهها و گاه متن مقاله ،تک تک مقاالت را در پانزده حوزه و /یا هفت
میانرشتهای طبقهبندی کردند .شناسایی  5919مقاله (79درصد از کل مقاالت) با ویژگی
میانحوزهای یا میانرشتهای نشان داد که دانش زبانشناسی در ایران ،همگام با سایر علوم در
دیگر نقاط جهان میانرشتهای شده است .براساس یافتهها« ،نحو» پربسامدترین و پرنفوذترین
ل
حوزه ،و «ادبیاتوزبانشناسی» نیز پربسامدترین و پرنفوذترین میانرشتهای است .بررسی تعام ِ
تقاطعیِ حوزهها و میانرشتهای ها حاکی از آن است که باالترین میزان تعامل به حوزۀ «تحلیل
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ی «ادبیاتوزبانشناسی» اختصاص دارد .متغیر وابستگی سازمانیِ
گفتمان» با میانرشتها ِ
نویسندگانِ مقاالت نشان میدهد که درمجموع 587 ،دانشگاه و مرکز آموزشی و پژوهشی در
نگارش مقاالتِ پیکرۀ مورد مطالعه نقش داشتهاند و البته سهم دانشگاهها کامالً نامتوازن است،
بهطوری که اعضای هیئت علمی و دانشجویان  56دانشگاه ،در تألیف  78درصد از مقاالت نقش
داشتهاند و  85درصد باقیمانده توسط محققان  557دانشگاه ارائه شده است .بررسی دادهها ،با
تکیه بر متغیر زمان ،نیز نشان میدهد که در  81سال گذشته میزان میانرشتهایشدن
بهگونهای چشمگیر افزایش یافته است.
کلیدواژهها :حوزه ،میانحوزهای ،رشته ،میانرشتهای ،مقالههای زبانشناسی.

 -1مقدمه
برای مردم عادی ،شاید جهان یک مجموعۀ اصطالحاً «درهم» بهنظر بیاید ،اما اهل علم همواره کوشیدهاند
پدیدههای جهان را طبقهبندی کنند و سپس برای کشف هر طبقه از پدیدهها ،رشته5های علمی خاصی را
پایهگذاری کنند .هر رشتۀ علمی دارای مبانی و شیوههای پژوهشی خاص خود است و درطول دههها و
قرنها ،نظریهپردازان ،محققان و دانشجویان در یک رشتۀ معین به اشتراکات نظری و کاربردی مشخصی
دست مییابند .بدیهی است که حضور و مشارکت در هر رشتۀ علمی ،مشروط به پذیرفتن اشتراکات مورد
نظر است و چنانچه محققی بخواهد بیدلیل به اصول مشترک و تثبیتشدۀ رشتۀ خود بیاعتنایی کند ،از
سوی افراد جامعۀ علمی مورد نظر طرد میشود .ضرورت دستهبندی علوم قدمتی طوالنی دارد و ازنظر
موران ،)9-0 :8668( 8تقسیمبندی علوم به رشتههای مختلف از فلسفۀ یونان آغاز شده است .ارسطو علوم
مختلف را در قالب یک سلسلهمراتب در سه سطح نظری ،کاربردی و سازنده تعریف کرد .علوم نظری در
سطوح باالییِ این سلسلهمراتب شامل الهیات ،ریاضیات و فیزیک بودند .علوم کاربردی شامل اخالق و
سیاست بودند و علوم سازنده که در پایینترین سطح سلسلهمراتب بهشمار میآمدند ،مواردی همچون هنرها،
ادبیات و مهندسی را دربرمیگرفتند.
در دوران معاصر ،محققان مختلفی درخصوص چیستی دانش و رشتههای علمی و همچنین
میانرشتهای9ها اظهارنظر کردهاند .وایتلی )5370( 0رشتهها را نوعی گروهبندی اجتماعیِ سازمانیافته معرفی
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کرده است و کینگ 5و براونل )5370( 8در تعریفی جامعتر ،ضمن تأکید بر جنبۀ ادراکی و زبانیِ حاکم بر
رشتهها ،معتقدند در هر رشته نوع خاصی از تخیل انسان ،سنتی برگرفته از یک گفتمانِ رایج در میان
پیشینیان ،میراثی از آثارِ نوشتهشده در گذشته و جامعهای آموزشی حاکم است .درسل 9و

مارکوس0

( )5358نیز هر رشته را شیوهای قاعدهمند برای ساماندهی و مطالعۀ یک پدیده میدانند .مطالعه درخصوص
رشته و میانرشتهای محدود به مباحث نظری نبوده است و برای مثال ،التوکا ،)8665( 1ضمن مصاحبه با
 95عضو هیئت علمی دانشگاه در ایاالت متحدۀ امریکا ،کوشیده است تصویری جامع از مرزبندیهای مرسوم
از رشتهها و روند شکلگیری میانرشتهایها فراهم سازد.
اصطالح میانرشتهای ابتدا در نیمۀ دهۀ  5386و در محافل علوم انسانی و علوم اجتماعی مطرح شد.
زیرا گروهی به این نتیجه رسیدند که بسیاری از معضالت حیات بشر صرفاً با روششناسی و شیوههای یک
علمِ واحد قابل حل نیست .امروزه تحقیقات میانرشتهای دغدغهای مهم در میان برنامهریزان علوم و فناوری
در سرتاسر جهان است و بسیاری از مؤسسات و بنیادهای علمی به تبیین نظری این گرایش و چالشهای
کاربردی آن میپردازند .برای مثال ،آکادمی ملی علوم ایاالت متحدۀ امریکا و آکادمی ملی مهندسی و انستیتو
پزشکی این کشور در سال  8669طرحی پانزدهساله را برای توسعۀ علوم میانرشتهای در ایاالت متحده
بهتصویب رساندند .در یکی از گزارشهای این طرح آمده است که یک علم میانرشتهای علمی است که در
آن گروهها یا افراد در کنار هم به فعالیت میپردازند و از این طریق ،مفاهیم ،نظریهها ،چشماندازها ،ابزارها،
شیوهها ،دادهها و اطالعات مربوط به دو یا چند حوزۀ پژوهشی با یکدیگر تلفیق میشود (نشنال آکادمیکز،0
.)8661
ترنر )8666( 7معتقد است رشتهها و میانرشتهایها بهلحاظ مناسبات بازار و بوروکراسی حاکم بر
دانشگاهها نیز باهم تفاوت دارند .بهاعتقاد او ،تفاوت عمده این است که گروههای علمی که رشتهها را
نمایندگی میکنند ،در دانشگاههای مختلف کموبیش مشابه هم عمل میکنند .بهبیان دیگر ،مسائل،
دغدغهها ،رویکردهای علمی و حتی امور اجرایی از قبیل استخدام ،آموزش و ارائۀ کمکهزینههای تحصیلیِ
یک گروه فلسفه در یک دانشگاه تفاوت چندانی با گروه فلسفه در دانشگاهی دیگر ندارد .برعکس ،مراکز یا
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مؤسسات میانرشتهای ،بهلحاظ ساختار و عملیات تفاوتهای بنیادی دارند .برای مثال ،یک مرکز
میانرشتهای ممکن است با هدف اعزام سفینه به سیارهای دیگر تشکیل شود و دهها دانشمند سالها در آن
کار کنند ،درحالیکه در مرکزی دیگر ممکن است دو یا چند نفر در مدت زمانی کوتاه ،بهصورت پارهوقت
برای حل یک مسألۀ بینارشتهایِ ساده همکاری کنند.
صرفنظر از شباهتها و تفاوتها در ماهیت و کارکرد میانرشتهایها ،صحنۀ تحوالت علم نشان میدهد
که میانرشتهایها بهسرعت در حال گسترشاند و دالیل مختلفی برای این گرایش مطرح شده است.
کارایول 5و نگوینتی )8661( 8معتقدند پژوهشهای میانرشتهای به دو دلیلِ عمده از جذابیت برخوردارند.
نخست این که اینگونه مطالعات ،درمقایسه با پژوهشهای کالسیک ،خالقانهترند ،درواقع ،هنگامی که افراد
با زمینههای مختلف و حوزههای متنوع گرد هم میآیند ،احتمال دسترسی به نتایج موفقیتآمیز و
رضایتبخش بیشتر مینماید .دوم این که این تصور نیز وجود دارد که پژوهشهای میانرشتهای اصطالحاً
کاربردیترند ،زیرا این قبیل مطالعات اساساً برای پاسخ به پرسشهای واقعی انجام میشوند .پورتر 9و رافولز0
( )8663در مطالعهای میزان رشد و گسترش علوم میانرشتهای را بهکمک شاخصهایی مانند درجۀ ادغام1

بررسی کردهاند .منظور از ادغام ،تنوع منابع علمیِ ارجاعدادهشده در یک مقالۀ علمی است .آنان میزان
میانرشتهایشدن 0را در شش حوزۀ پژوهشی بین سالهای  5371تا  8661ارزیابی کردهاند .رشتههای
مورد بررسی آنان هم رشتههای کالسیک (ریاضیات) را دربرگرفته است و هم علوم جدیدتر ،مانند علوم
اعصاب را مدنظر قرار داده است .یافتهها حاکی از آن است که در این بازۀ زمانیِ 96ساله ،پژوهش به فعالیتی
گروهی تبدیل شده است ،بهطوریکه در سال  ،8661بهجز رشتۀ ریاضیات ،در پنج رشتۀ دیگر ،سهم
مقاالتِ تکنویسنده کمتر از  56درصد است .همچنین مشخص شد که در سال  8661فراوانی ارجاعات 7در
مقاالت نسبت به سال  5371بیش از  16درصد رشد داشته است .پورتر و رافولز در نتیجهگیری خود اعالم
کردهاند که علوم در بازۀ زمانی 96ساله میانرشتهایتر شدهاند ،هرچند میزان همکاری میان علوم و
حوزههای پژوهشیِ نزدیکتر بیشتر است .پژوهش علمیِ میانرشتهای مرزهای نوینی را پیشِ روی محققان
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باز میکند و شاخصهای جدیدی را برای ارزیابی برونداد علوم مطرح میسازد .واگنر 5و همکاران ()8655
ابتدا به مرور اجمالی مقیاسهای کمّی مطالعات میانرشتهای پرداختهاند ،اما به این نکته نیز اشاره میکنند
که تعاریف ،ابزارها و فرایندهای ارزیابی مختلف در علوم بر جنبههای مختلف مطالعات میانرشتهای تأثیر
میگذارد .آنان ضمن بررسی شاخصهای کمّی ،ازقبیل همنویسندگی ،8هماختراعی ،همکاری میان مراکز
علمی ،استناد و غیره ،به این واقعیت اذعان دارند که صرفاً بهواسطۀ تحلیل این شاخصها نمیتوان پویایی
اجتماعیِ منجر به ادغامِ علوم را درک کرد .از همین رو ،آنان به شاخصهایی نوظهور مانند مرکزیتِ
میانبودگی 9و تنوع 0اشاره میکنند ،هرچند به این نکته نیز اشاره دارند که این شاخصها اغلب به تعابیر
پیچیده میانجامد .به این ترتیب ،واگنر و همکاران (همان) به تلفیق شاخصهای کتابسنجی سنتی و
شاخصهای جدید معتقدند ،اگرچه انجام چنین مطالعات گستردهای به زمان و هزینۀ بسیار زیادی نیاز دارد.
رشد و توسعۀ میانرشتهایها ،روندی کیفی و پیچیده است و یکی از چالشهای پیشِ روی محققان این
است که این روند کیفی را چگونه با روشهای کمّی بررسی کنند .سیلوا 1و همکاران ( ،)8659با تکیه بر
مفاهیم شبکههای پیچیده ،0به طراحی شبکۀ استنادی پرداختند و از این طریق ارتباطات درونیِ رشتهها را
شناسایی کردند .آنان با شیوهای کمّی و با استفاده از مقیاس انتروپی ،7ماهیت میانرشتهایِ نشریات علمی و
رشتههای علوم را سنجیدند .این مقیاس مبتنی بر تنوع مقوالتِ موضوعیِ نشریات در استناد به نشریهای
معین است .در این روش ،با کمک دادگانِ گزارشهای استناد نشریات ،شبکههای استنادیِ نشریات طراحی
میشود .در این شبکهها ،هر نشریه در حکم یک گره است و حاشیهها نیز براساس استنادهای میان نشریات
تنظیم میشوند .سیلوا و همکارانش نشریات منتشرشده در یک بازۀ زمانیِ 55ساله (بین  5333تا  )8663را
مدنظر قرار دادند .نتایج این بررسی نشان داد که علوم با سرعت میانرشتهایتر میشوند و میزان
میانرشتهایشدن (یعنی انتروپی) بهشدت با قدرت درونیِ نشریات و ضریب تأثیر آنها همبستگی دارد .بهبیان
دیگر ،نشریات با ضریب تأثیر باالتر ،کمک بیشتری به میانرشتهایشدن علوم میکنند .البته سرعت
میانرشتهایشدن در رشتههای علمی یکسان نیست ،برای مثال در رشتههای شیمی ،فیزیک و
زیستشناسی ،روند میانرشتهایشدن غالب است ،درحالیکه ،در کمال تعجب ،این گرایش در علوم رایانه
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ضعیفتر بهنظر میآید .سیلوا و همکارانش بر این باورند که ،با تعمیم یافتههای پژوهشِ مورد نظر ،میتوان به
طراحی هستانشناسیهایی برای علوم و فناوری پرداخت و اطالعات ارزشمندی را در اختیار برنامهریزانِ
تحقیق و توسعه قرار داد.
در توجیه و تبیینِ از بین رفتنِ مرزهای دقیقِ علوم و گسترش میانرشتهایها ،عوامل متعددی مطرح
شده است که از آن جمله میتوان به افول اثباتگراییِ 5حاکم بر فعالیتهای علمی ،ظهور پستمدرنیسم،
بحرانهای زیستمحیطیِ برخاسته از رویکرد تکبعدیِ هریک از علوم به جهان و محیط زیست،
جهانیشدن و یکپارچهشدنِ بسیاری از فعالیتهای کشورهای مختلف ،بسط تعامل فرهنگها بهجای تعارض
فرهنگها و نظایر آن اشاره کرد (آیتاللهی .)59-50 :5930 ،درکنار سایر محققان علوم انسانیِ عالقهمند به
مباحث میانرشتهای ،زبانشناسان ایرانی نیز به موضوع میانرشتهایها گرایش پیدا کردهاند .برای مثال،
اصغری و زندی ( ،)5938با اشاره به این واقعیت که حل مسائلِ پیچیده نیازمند همکاری حوزههای علمی
مختلف است ،از عصبشناسی زبان بهعنوان یک حوزۀ مطالعاتی میانرشتهای یاد کردهاند و معتقدند بسیاری
از مشکالت مربوط به بیماران زبانپریش ،صرفاً بهواسطۀ این میانرشتهای ،رفع میشود .زندی ()11 :5939
نیز ،با تأکید بر ماهیت چندوجهی زبان ،کوشیده است ضمن معرفی میانرشتهایِ زبانشناسیِ تربیتی،
کارکرد آن را در توسعۀ نظام تعلیم و تربیت توصیف کند .او معتقد است که نمیتوان نتایج مطالعات نظریِ
زبانشناسی نظری و تعلیم و تربیت را برای حل مسائل واقعیِ زبانی در محیطهای آموزشی بهکار برد و تنها
راهکار ،توسّل به زبانشناسی تربیتی است ،زیرا تنها بهواسطۀ این میانرشتهای است که میتوان یافتههای
زبانشناسی نظری را در رشتههای عملیاتی ،مانند آموزش زبان فارسی ،بهکار برد .همچنین داوری ( )5930با
اشاره به رویکرد میانرشتهایِ زبانشناسیِ کاربردیِ انتقادی ،به معرفی قلمروهای مطالعاتیِ این رویکرد
پرداخته است .عامریان ( )5930نیز معتقد است آشنایی مدرّسانِ زبان با علوم و حوزههای مختلف ،موجب
افزایش کیفیتِ محتوایی کالسهای آموزش زبان خارجی میشود و با توجه به این امر ،طراحی و برگزاری
دورههای تربیت مدرس زبان ،با تأکید بر گسترش مطالعات غیرتخصصی و افزایش دانشِ دایرهالمعارفی ،را
پیشنهاد میکند.
بیتردید ،بررسی کمّی میانرشتهایها در علوم بدون توجه به معیارها و مقیاسهای متداول در
علمسنجی امکانپذیر نیست .با تکیه بر معیارهای علمسنجی میتوان تصویری کالن از یک علمِ معین را ارائه
داد و سپس براساس این تصویر کالن ،بررسیِ روند میانرشتهایشدن در علم مورد نظر امکانپذیر است.
1. positivism
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بهبیان دیگر ،ارزیابیِ میزانِ میانرشتهایشدن بدون انجام علمسنجی میسر نیست و نگارندگان مقالۀ حاضر
نیز کوشیدهاند در گام نخست تمام مقاالت علمی-پژوهشیِ منتشرشده در رشتۀ زبانشناسی را گردآوری
کنند و سپس روند میانرشتهایشدنِ پژوهشهای این رشته را ارزیابی نمایند .شایان ذکر است که در
زبانشناسی ایران تاکنون دو مطالعه براساس معیارهای علمسنجی انجام گرفته است .زارعی و خدادادشهری
( ،)5930با روش تحلیل استنادی 859 ،مقالۀ منتشرشده در  85شماره از دوماهنامۀ علمی-پژوهشی
جستارهای زبانی را بررسی کردهاند و تصویری جامع از وضعیتِ همنویسندگی ،میانگین استناد در هر مقاله و
ماهیت منابعِ ارجاعدادهشده (کتاب ،مقالۀ نشریه ،مقالۀ همایش و غیره) و نیز پراستنادترین نویسنده و مترجم
در مقاالت مورد مطالعه را ارائه دادهاند .رضاقلیفامیان ( )5939نیز  055مقالۀ ارائهشده در هشت همایش
زبانشناسی ایران را ازمنظر علمسنجی ارزیابی کرده و گزارش داده است که گرایش به همنویسندگی در
طول زمان (از  5978تا  )5935افزایش یافته است و سه حوزۀ نحو ،تحلیل گفتمان و ساختواژه،
پربسامدترین حوزههای حاضر در همایشهای مورد بررسی هستند .از آنجا که تاکنون موضوع
میانرشتهایها در زبانشناسی ایران بهصورت کمّی مورد بررسی قرار نگرفته است ،نگارندگان مقالۀ حاضر
کوشیدهاند با ارزیابی مقاالت علمی-پژوهشی منتشرشده در نشریات ایران ،خأل پژوهشی مورد نظر را تا
اندازهای رفع کنند.
در این پژوهش میکوشیم به پنج پرسش زیر پاسخ دهیم:
 .5سهم مطالعات تکحوزهای ،تکمیانرشتهای و نیز میانحوزهای و میانرشتهای در زبانشناسی ایران به
چه میزان است؟
 .8فراوانی مقاالت تکحوزهای و تکمیانرشتهای در زبانشناسی ایران به چه میزان است؟
 .9سهم دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی در انتشار مقاالت علمی-پژوهشی به چه میزان است؟
 .0تعامل حوزهها و میانرشتهایها در کل پیکره به چه میزان است؟
 .1آیا فراوانی مطالعات میانحوزه ای و میانرشتهای در سیر زمان افزایش یافته است؟
 -2روششناسی پژوهش
در این پژوهش مقاالت پژوهشیِ دانش زبانشناسی که به زبان فارسی و در نشریات ایرانی با رتبۀ علمی-
پژوهشی منتشر شدهاند ،بهعنوان دادۀ تحقیق مدّنظر قرار گرفتهاند .به این ترتیب ،مقاالت نوشتهشده به
زبانهای غیرفارسی ،مقاالت منتشرشده در نشریات علمی-ترویجی یا علمی-تخصصی ،آثار مندرج در
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مجموعه مقاالت همایشها ،یادنامهها و نظایر آن و همچنین مقاالت غیرپژوهشی ازقبیل نامۀ سردبیر،
گزارش شرکت در همایش ،نقد کتاب و نظایر آن کنار گذاشته شدهاند .در گردآوری مقاالت ،هیچ محدودیت
زمانیای درنظر گرفته نشده است .نگارندگان صرفاً به مقاالت پژوهشیِ نشریاتِ ویژۀ زبانشناسی اکتفا
نکردهاند و بنابر ماهیت پژوهش که بر میانرشتهایها تأکید دارد ،تعداد قابل توجهی از مقاالت از نشریات
علمی-پژوهشی غیرزبانشناسی استخراج شده است .به این ترتیب ،درمجموع 5513 ،مقاله از  07نشریۀ
علمی-پژوهشی استخراج شد .محققان در گردآوری دادهها ،ابتدا مقاالت مندرج در نشریات علمی-پژوهشی
رشتۀ زبانشناسی را فهرستنویسی کردند و سپس با مراجعه به پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی 5و
پرتال جامع علوم انسانی 8و درج کلیدواژههایی مانند «زبان»« ،گویش»« ،نحو»« ،معنیشناسی» و نظایر آن
به شناسایی مقاالتی پرداختند که بهنحوی با زبانشناسی ارتباط دارند .بیتردید ،مراجعه به چنین پایگاههایی
باعث شده است شمار نسبتاً زیادی از مقاالت مربوط به علم زبانشناسی که در نشریات غیرزبانشناسی
منتشر شدهاند ،از دایرۀ مطالعۀ حاضر خارج نشوند .برای مثال ،میتوان به مقالهای در «فصلنامۀ کودکان
استثنایی» با عنوان «مقایسۀ صوتشناختی همخوانهای انفجاری در تولید گفتار کودکان با کاشت حلزون و
کودکان شنوا» (روحپرور و همکاران ،)5935 ،یا مقالهای در فصلنامۀ «رسانه و فرهنگ» با عنوان «رادیو و
کارویژههای عصر نو :نقطهگذاری فرهنگی ،رایانش اجتماعی ،باغبانی زبانی» (مستقیمی )5939 ،اشاره کرد.
از آنجا که محققان در استخراج و تحلیل دادهها از اصطالحاتی همچون تکحوزهای ،میانحوزهای،
تکمیانرشتهای ،و چندمیانرشتهای استفاده کردهاند ،ضروری است تعریفی اجمالی از هریک بههمراه نمونه
ارائه شود .در این پژوهش ،برای علم زبانشناسی 51 ،حوزه (شامل نحو ،ساختواژه ،معنیشناسی،
واجشناسی ،تحلیل گفتمان و غیره) و  7میانرشتهای (شامل ادبیات و زبانشناسی ،جامعهشناسی زبان،
روانشناسی زبان ،زبانشناسی رایانهای ،علوم شناختی ،فلسفه و زبان ،زبانشناسی حقوقی) درنظر گرفته
شده است .منظور از مقالۀ تکحوزهای ،مقالهای است که نویسنده یا نویسندگان آن صرفاً در چارچوب یک
حوزه از علم زبانشناسی به مطالعه پرداختهاند .برای مثال ،مقاله با عنوان «حذف گروه فعلی در زبان فارسی:
مسألۀ ساختاری» (کریمی و آزموده )5935 ،یک مقالۀ تکحوزهای نحو ،و مقالۀ «آواشناسی و واجشناسیِ
همخوانهای چاکنایی» (صادقی )5953 ،یک مقالۀ تکحوزهای واجشناسی بهشمار میآیند .در مقاالت
میانحوزهای ،خواه بهلحاظ انگارۀ نظری و خواه از نظر روششناسی پژوهش ،شاهد تعامل بیش از یک حوزه
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هستیم .برای مثال ،مقالۀ «تأثیر بافت متنی بر معنای متن» (ساسانی )5953 ،اثری است که از تعامل دو
حوزۀ تحلیل گفتمان و معنیشناسی شکل گرفته است .منظور از تکمیانرشتهای ،مقالهای است که در
چارچوبِ فقط یک میانرشتهای به رشتۀ تحریر درآمده است .برای مثال ،مقالۀ «بهسوی چارچوب سیاست
زبانی ملی» یک اثر تکمیانرشتهای (جامعهشناسی زبان) است (احمدیپور .)5936 ،چنانچه در مبانی
نظری ،روششناسی پژوهش یا بحث و نتیجهگیریِ یک مقاله شاهد تعامل یک یا چند حوزه با یک یا چند
میانرشتهای باشیم ،اثر مورد نظر میانحوزهای-میانرشتهای تلقی میشود ،مانند « فرایند واژهسازی در زبان
مخفی فارسی» (مؤمنی )5953 ،که حاصل تعامل حوزۀ ساختواژه با میانرشتهایِ جامعهشناسی زبان است.
بهمنظور ارزیابی سیر تحول در گرایش به مطالعات میانرشتهای ،پنج دورۀ زمانی مدّ نظر قرار گرفته و
سالهای  5976تا  5930به پنج مقطع پنجساله تقسیم شده است .الزم به ذکر است که مقاالت پیکره از
 07نشریۀ علمی-پژوهشی شامل نشریات تخصصی زبانشناسی و غیرزبانشناسی (مانند پژوهشنامۀ زنان،
منطقپژوهی ،فصلنامۀ فرهنگ-ارتباطات و غیره) گردآوری شدهاند.
-3تحلیل و بحث
در این بخش به نتایج آماری مطالعه پرداخته و برای هر دسته از نتایج تحلیلی اولیه ارائه میدهیم.
 -1-3سهم تکحوزهایها ،تکمیانرشتهایها ،میانحوزهای و میانرشتهایها
پس از استخراج تمام مقاالت علمی-پژوهشیِ رشته زبانشناسی همگانی (به زبان فارسی) منتشرشده در
نشریات زبانشناسی و غیرزبانشناسی ایران ،مشخص شد که  053مقاله (حدود  88درصد) تکحوزهای و
 57مقاله (حدود  1درصد) تکمیانرشتهای هستند .به این ترتیب ،در پاسخ به پرسش اولِ مطالعۀ حاضر،
میتوان ادعا کرد که  5919مقاله ( 79درصد) از مجموع مقاالت ویژگی میانحوزهای یا میانرشتهای دارند.
نمودار زیر توزیع این سه بخش از پیکره را نشان میدهد.
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نمودار  -5توزیع مقاالت تکحوزهای ،تکمیانرشتهای و میانحوزهای و میانرشتهای

پیش از آن که به بحث میانحوزهایها و میانرشتهایها بپردازیم ،شایسته است درخصوص حوزههای
مقاالت تکحوزهای کندوکاو کنیم .بررسی عنوان مقاالت ،چکیده ،چارچوب نظری و یافتههای مندرج در
مقاالت حاکی از آن است که بخش اعظم مقاالت تکحوزهای به حوزۀ نحو اختصاص دارد و حوزههای
واجشناسی ،زبانشناسی کاربردی ،و تحلیل گفتمان در ردههای دوم تا چهارم قرار میگیرند .نمودار  8فراوانی
مقاالت تکحوزهای را بهتفکیک حوزههای زبانشناسی نشان میدهد.
 -2-3فراوانی تکحوزهایها و تکمیانرشتهایها
همانطور که پیشتر اشاره شد ،در این پژوهش  51حوزه (شامل نحو ،ساختواژه ،معنیشناسی ،و غیره) و
 7میانرشتهای (شامل ادبیات و زبانشناسی ،روانشناسی زبان ،جامعهشناسی زبان و غیره) درنظر گرفته
شدهاند .در ادامه ،فراوانی مقاالت تکحوزهای و تکمیانرشتهایِ پیکره ارائه شده است .مطابق با نمودار زیر ،از
میان  056مقالۀ تکحوزهای ،حوزۀ نحو (با فراوانی  )559و حوزۀ زبان اشاره (با فراوانی  )5بهترتیب
پربسامدترین و کمبسامدترین حوزهها بهشمار میآیند .البته باید دید ،پانزده حوزۀ مورد نظر در تعامل با سایر
حوزهها یا میانرشتهایها چه عملکردی از خود نشان دادهاند.
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نمودار  -8فراوانی مقاالت تکحوزهای

فراوانی مقاالت تکمیانرشتهای  57مورد است .از نکات قابل تأمل در آمار مربوط به تکمیانرشتهایها این
است که مقالهای تکمیانرشتهای درزمینۀ ادبیات و زبانشناسی مشاهده نشد .علت این امر آن است که
هرگاه نویسندهای کوشیده است پژوهشی درزمینۀ ادبیات و زبانشناسی انجام دهد ،بهطور خودکار به یک
حوزۀ معین از زبانشناسی مانند نحو ،گفتمان و نظایر آن پرداخته است و لذا مقاله از حالت تکمیانرشتهای
خارج شده و در ردۀ مقاالت میانرشتهای و میانحوزهای جای گرفته است .چنین حالتی برای سایر
تکمیانرشتهایها دیده نمیشود .برای مثال ،مقالۀ «دربارۀ زبان و تفکر» (باطنی )5970 ،بهطور مشخص به
هیچ کدام از حوزههای 51گانۀ مورد نظرِ پژوهش حاضر مربوط نیست و لذا مقالۀ مذکور را بهعنوان
تکمیانرشتهایِ روانشناسی زبان درگرفتهایم .جدول  9درصد تکمیانرشته ایها را در کل مقاالت مورد
مطالعه نشان میدهد.

نمودار  -9درصد تکمیانرشتهایها درکل پیکره
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 -3-3سهم دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی در انتشار مقاالت
در استخراج دادههای پژوهش حاضر ،وابستگیِ سازمانیِ نویسندگانِ مقاالت نیز مدنظر قرار گرفته است.
درمجموع 8175 ،مورد مشارکت از  587دانشگاه و مرکز آموزشی و پژوهشیِ مختلف مشاهده شد .عدد
 8175بیشتر از فراوانی مقاالتِ کلّ پیکره ( 5513مقاله) است ،زیرا اغلب بیش از یک نویسنده در نگارش
مقاله مشارکت داشتهاند .جدول زیر پانزده دانشگاه و مرکز آموزش عالی با باالترین مشارکت را نشان میدهد.
بهجز دانشگاههای مندرج در این جدول 558 ،دانشگاه و مرکز آموزشی یا پژوهشیِ دیگر در نگارش مقاالت
پیکره سهم داشتهاند و البته سهم مشارکت بسیاری از این مراکز تنها یک مورد بوده است .گفتنی است عدد
 5مربوط به این گونه مراکز علمی (مانند دانشگاه گنبد کاووس) الزاماً به این معنا نیست که یک نویسنده
(دانشجو یا عضو هیئت علمی) از دانشگاه گنبد کاووس ،یک مقالۀ مستقل منتشر کرده است ،بلکه ممکن
است عدد  5به این معنا باشد که یک دانشجو یا عضو هیئت علمی از دانشگاه مذکور در تألیف مقالهای
گروهی مشارکت داشته است و سایر نویسندگان مقاله از دانشگاههای دیگر بودهاند.
جدول  -5سهم مشارکت دانشگاهها در انتشار مقاالت
فراوانی

درصد

درصد تجمعی

5

دانشگاه تربیت مدرس

838

50/5

50/5

8

دانشگاه تهران

805

58/3

87

9

دانشگاه فردوسی مشهد

800

55/5

95/5

0

دانشگاه اصفهان

853

56/1

03/0

1

دانشگاه عالمه طباطبایی

866

3/0

13

0

دانشگاه آزاد اسالمی

535

3/1

03/1

7

دانشگاه پیام نور

500

0/3

71/0

5

دانشگاه بوعلی سینا

566

0/5

56/9

3

دانشگاه شهید بهشتی

37

0/7

50/3

56

پژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی

38

0/0

53/0

55

دانشگاه الزهرا

07

9/8

38/0

58

دانشگاه شیراز

00

8/8

30/5

59

دانشگاه بیرجند

95

5/5

30/0

50

دانشگاه کردستان

90

5/7

35/0

51

دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره)

90

5/0

566
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با دقت در ردههای باالی جدول فوق ،درمییابیم که میان تعداد اعضای هیئت علمی و دانشجویان
زبانشناسیِ همگانی یک مرکز آموزشی-پژوهشی با فراوانی مقاالتِ تولیدشده ،الزاماً رابطۀ مستقیم وجود
ندارد ،بهطوری که برخی دانشگاهها (مانند دانشگاه تربیت مدرس) با اعضای هیئت علمی و دانشجویان
محدود سهم بیشتری از حجم مقاالت را به خود اختصاص دادهاند و برعکس ،برخی دانشگاهها با اعضای
هیئت علمی و دانشجویان بیشتر در رتبههای پایینتر قرار گرفتهاند .بیتردید ،رویکرد میانرشتهایِ اعضای
هیئت علمیِ یک دانشگاه در میزان سهم و مشارکت آنان مؤثر است .برای مثال ،نام یک عضو هیئت علمی
دانشگاه تربیت مدرس در نشریهای غیرزبانشناسی (فصلنامۀ منطقپژوهی) در کنار سه محقق دیگر از رشتۀ
فلسفه بهچشم میخورد (حجّتی و همکاران ،)5938 ،و همین امر نشان میدهد که رویکرد میانرشتهایِ
یک محقق تا چه میزان در فراوانی آثار و البته گسترۀ پژوهشی او و همچنین میزان مشارکت دانشگاه وی
مؤثر است.
 -4-3تعامل حوزهها و میانرشتهایها در کل پیکره
اکنون به تعامل حوزهها در کل پیکره میپردازیم .جدول  8فراوانی و درصد حوزههای 51گانه را در کل پیکره
نشان میدهد .عدد درجشده در مقابل حوزۀ نحو نشان میدهد که در  975مقاله از کل پیکره ،اعم از
تکحوزهای ،دو یا چندحوزهای ،یا مقاالت حاصل از تعامل حوزهها با میانرشتهایها ،حوزۀ نحو حضور داشته
است .جدول  9نیز فراوانی و درصد میانرشتهایها را نشان میدهد .عدد مندرج درمقابل میانرشتهایِ
روانشناسیِ زبان حاکی از این است که در  509مقاله ،اعم از تکمیانرشتهای ،چندمیانرشتهای ،یا تعامل
میانرشتهای با حوزههای زبانشناسی ،میانرشتهایِ روانشناسی زبان حضور داشته است .به این ترتیب،
بدیهی است مجموع فراوانیها در هر دو جدول از فراوانی کل پیکره بیشتر باشد.
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جدول  -8فراوانی و درصد حوزهها

فراوانی درصد

حوزه

درصد تجمعی

نحو

975

51

51

معنیشناسی

570

0/3

88

ساختواژه

850

5/1

96/1

واجشناسی

575

7/5

97/1

گویششناسی

503

0/7

00/9

کاربردی

551

7/0

15/0

تحلیل گفتمان

985

58/5

00/0

ترجمه

919

50

75/0

ردهشناسی

83

5/8

73/0

تاریخی

809

56/1

36/5

آموزش زبان فارسی

11

8/8

38/8

فرهنگنگاری

03

5/3

30/8

خط

53

6/5

30/3

زبان اشاره

8

6/5

31

نشانهشناسی

581

1

566

کل

8150

566

جدول  -9فراوانی و درصد میانرشتهایها
فراوانی

درصد

درصد تجمعی

میانرشتهای
روانشناسی زبان

509

50/3

50/3

جامعهشناسی زبان

819

80/9

05/8

زبانشناسی رایانهای

70

7/3

03/5

ادبیات و زبانشناسی

987

90

59/5

زبانشناسی شناختی

586

58/1

31/0

فلسفه و زبان

90

9/1

33/8

زبانشناسی حقوقی

5

6/5

566

305

566

کل
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با دقت در نمودارهای زیر میتوان میزان مشارکت حوزهها و میانرشتهایها را در کل پیکره مقایسه و ارزیابی
کرد.

نمودار  -0فراوانی حوزهها در کل پیکره

مطابق با نمودار باال ،از میان پانزده حوزۀ زبانشناسی ،حوزههای نحو ،ترجمه و تحلیل گفتمان بیشترین
مشارکت را در کل پیکره داشتهاند .برای مثال ،در مقالۀ «از ابرسوژه تا ناسوژه :جلوههای متناوب قدرت در
نمایشنامۀ سیاها اثر ژان ژنه» (رحیمیجعفری و شعیری ،)5953 ،شاهد تعامل سه حوزۀ نشانهشناسی،
معنیشناسی و تحلیل گفتمان هستیم .همچنین مقالۀ «توصیف ویژگیهای نحوی و واژگانی متون حقوق
مدنی فارسی» (روشن و بهبودی )5955 ،حاصل تعامل دو حوزۀ نحو و ساختواژه بههمراه میانرشتهایِ
زبانشناسی حقوقی است.

نمودار  -1فراوانی میانرشتهای ها در کل پیکره
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یکی از انگیزههای پژوهش حاضر این بوده است که بهطور تقاطعی ،تعامل پانزده حوزه را با هفت
میانرشتهای مورد بررسی نشان دهد .جدول تقاطعیِ زیر فراوانی تعامل تکتک حوزهها با میانرشتهایها را
نشان میدهد.
جدول  -0جدول تقاطعی تعامل حوزهها و میانرشتهایها
مجموع

حقوقی

فلسفه
زبانشناختی

علوم
شناختی

ادبیات و
زبانشناسی

زبانشناسی
رایانهای

جامعهشناسی روانشناسی رشته
زبان
زبان

حوزه

503

6

85

56

06

51

10

3

ترجمه

500

8

6

1

35

1

01

55

تحلیل گفتمان

556

6

9

0

5

55

90

05

کاربردی

78

6

8

89

85

0

0

55

نحو

75

6

0

1

15

0

0

9

معنیشناسی

07

6

5

5

80

9

95

6

تاریخی

00

6

8

6

10

5

0

5

نشانهشناسی

09

5

6

5

50

9

58

58

واجشناسی

90

6

6

0

58

8

51

9

ساختواژه

85

6

6

8

9

5

86

8

گویششناسی

53

6

6

8

8

0

9

5

آموزش زبان فارسی

58

5

6

5

8

5

1

8

فرهنگنگاری

0

6

6

8

6

6

8

6

ردهشناسی

8

6

6

6

5

6

6

5

خط

6

6

6

6

6

6

6

6

زبان اشاره

501

0

99

07

918

05

897

555

مجموع

در جدول باال ،منظور از عدد  3در تقاطع ردیف ترجمه با ستون روانشناسی زبان این است که در  3مقاله،
حوزۀ ترجمه با میانرشتهایِ روانشناسیِ زبان در تعامل بوده است .برای مثال ،میتوان به مقالۀ «تفکر
انتقادی و ترجمه :بررسی ارتباط میان مهارت تفکر انتقادی و توانایی در ترجمه» (پیشقدم و همکاران،
 )5936اشاره کرد.
اعداد مندرج در آخرین ردیف نشان میدهد که میانرشتهای ادبیات و زبانشناسی (با فراوانیِ )918
بیشترین تعامل را با حوزههای زبانشناسی دارد و حوزههای جامعهشناسی زبان ( )897و روانشناسی زبان
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( )555در رتبههای دوم و سوم قرار دارند .از سوی دیگر ،بیشترین میزان تعامل به میانرشتهایِ ادبیات و
زبانشناسی با حوزۀ تحلیل گفتمان ( )35اختصاص دارد که برای نمونه میتوان از مقالۀ «مقاومت و براندازی
گفتمان ادبی غالب در شعر نیمایوشیج و والت ویتمن» (اسدی امجد و روحانیمنش )5939 ،نام برد .نمودار
زیر باهدفِ مقایسۀ میزان تعامل میانرشتهایها با حوزههای زبانشناسی ارائه شده است.
 -5-3روند میانرشتهای و میانحوزهای شدن در گذر زمان
در گردآوری دادهها ،محققان به تاریخ انتشار مقاالت نیز توجه کردهاند و به همین علت ،سیر تحول در فراوانی
مقاالت میانحوزهای و میانرشتهای امکانپذیر است .براساسِ ستونهای مندرج در نمودار زیر ،فراوانی
مقاالت میانحوزهای و میانرشتهای درطول یک دهه (از سال  5976تا  )5950با رشد نسبی همراه بوده
است ،اما از سال  5951بهیکباره شاهد افزایشی معنیدار بهویژه درزمینۀ میانحوزهایها هستیم .فراوانی
مقاالتِ میانحوزهای در پنج سال پایانی ( )5930-5936بسیار چشمگیر است .بهنظر میآید در سالهای
اخیر ،نویسندگان مقاالت کوشیداند یک مفهوم یا موضوع واحد در زبان را بهطور همزمان از چند زاویه
بررسی کنند .برای مثال ،میتوان به مقالۀ «تأثیر عوامل کالمی بر تبیین نوع الگوی حالت در گویش هورامی»
(راسخمهند و نقشبندی )5938،اشاره کرد که در چارچوب نظری ،پیکره مطالعه و بحث و نتیجهگیری آن
سه حوزۀ تحلیل نحو ،تحلیل گفتمان و گویششناسی حضور دارند.

نمودار  -0میزان تعامل  7میانرشتهای با  51حوزۀ زبانشناسی
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نمودار  -7گسترش میانحوزهایها و میانرشتهایها در طول زمان

 -4نتیجهگیری
همانطور که در مقدمۀ مقالۀ حاضر دیدیم ،در مطالعات میانرشتهای تنوعی از الگوهای فعالیت نویسندگان
مشاهده میشود .یکی از الگوهای فعالیت این است که محقق یا محققانی از رشتهای دیگر ،وارد قلمرو
رشتهای دیگر میشوند .مقالۀ «محاورۀ اینترنتی و تأثیر آن در فرهنگ عمومی» (پیشگاهزاده)5955 ،یکی از
این نمونههاست .نویسندۀ این مقاله زبانشناس نیست اما ،بهگواه موضوع و کلیدواژههای مقاله ،میتوان آن را
در زمرۀ تحقیقات زبانشناسی معرفی کرد .برای ارائۀ نمونهای دیگر از این الگو میتوان به مقالۀ «بررسی و
ی کودکان اوتیستیک» (سبحانیراد و همکاران )5938 ،اشاره کرد .هیچ یک از چهار
مقایسه ویژگیهای زبان ِ
نویسندۀ این مقاله زبانشناس نیستند و مقاله در نشریهای غیرزبانشناسی (نشریۀ پژوهشهای روانشناسی
بالینی و مشاوره) منتشر شده است ،اما پژوهش مذکور -چنانکه از نام مقاله پیداست -کامالً در حیطۀ
زبانشناسی میگنجد .از این گذشته ،اصطالحات «معنیشناسی» و «کاربردشناسی» در کلیدواژههای مقاله
گنجانده شدهاند.
الگوی دوم ،همکاری یک یا چند زبانشناس با یک یا چند غیرزبانشناس است که مواردی از این الگو-
بهخصوص همکاری میان زبانشناسان و محققان حوزۀ زبان و ادبیات فارسی-در کل پیکره مشاهد شد .برای
مثال ،مقالۀ «تحلیل گفتمانی جزیرۀ سرگردانی و پیوند معنایی آن با دیگر رمانهای سیمین دانشور» (قبادی
و همکاران )5936 ،حاصل همکاری دو محقق و دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی (بهترتیب نویسندۀ
اول و سوم) و یک زبانشناس (نویسندۀ دوم) است.
الگوی سوم ،همکاری محققان از دانشگاههای کشورهای مختلف است که موارد محدودی از این الگو نیز
مشاهده شده است ،از آن جمله میتوان به مقالۀ «بررسی نقش سن در فرایند یادگیری زبان خارجی با توجه
به یادگیری تلفظ ،دستور ،واژگان و مهارتهای زبانی» (رحمتیان و همکاران )5939 ،اشاره کرد که رتبه و
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وابستگی سازمانی نویسندۀ دوم مقاله (محمدحسین اطرشی) استادیار یکی از دانشگاههای فرانسه اعالم شده
است .مقالۀ مذکور نیز حاصل تعامل روانشناسی زبان با حوزۀ کاربردی است .الگوی سوم که نمونۀ آرمانیِ
مطالعاتِ میانرشتهای محسوب میشود ،همکاری محققانی از کشورهای مختلف و از گروههای علمی
مختلف است .مقالۀ «توزیع رسایی در خوشۀ دوهمخوانی مرز هجا در زبان فارسی» (رحیمی و همکاران،
 )5930نمونهای از این الگوست که در آن نویسندۀ اول دانشجوی دکتری دانشگاه علوم کامپیوتر در دانشگاه
ملبورن است ،نویسندۀ دوم دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسیِ دانشگاه زنجان است و نویسندۀ سوم نیز
استادیار مرکز زبانها و زبانشناسی دانشگاه صنعتی شریف معرفی شده است .به این ترتیب ،نتیجه میگیریم
در زبانشناسی ایران ،انواع همکاریِ منجر به مطالعات میانرشتهای وجود دارد ،هرچند ممکن است در
برخی زمینهها -برای مثال همکاری میان محققان ایرانی با محققان غیرایرانی -چندان قابل مالحظه نباشد.
ذکر این نکته ضروری است که پیکرۀ مطالعۀ حاضر صرفاً به مقاالت فارسی اختصاص دارد .چه بسا در
چارچوب مقاالت به زبانهای غیرفارسی ،الگوی مورد نظر بیش از این باشد.
در این پژوهش مشاهده کردیم که از میان 5513مقاله ،تعداد  5919مقاله ( 79درصد) ماهیت
میانحوزهای یا میانرشتهای دارد و لذا نتیجه میگیریم که دانش زبانشناسی ایران ،همگام با سایر علوم در
دیگر نقاط جهان ،وارد مرزهای میانرشتهای شده است .از میان  51حوزۀ اصلی زبانشناسی ،نحو،
واجشناسی و زبانشناسیِ کاربردی ،پربسامدترین مقاالت تکحوزهای هستند و حوزۀ زبانِ اشاره با یک عنوان
مقاله ،کمبسامدترین حوزه معرفی شده است .این یافته با نتایج علمسنجیِ ارائهشده توسط رضاقلیفامیان
( ،)5939درخصوص مقاالت همایشهای زبانشناسی ،قابل مقایسه است .در مطالعۀ مذکور گزارش شده
است که نحو ،تحلیل گفتمان و ساختواژه ،بهترتیب سه زیرشاخه(حوزه) پربسامد در هشت همایش
زبانشناسی ایران بودهاند .رتبۀ نخستِ حوزۀ نحو در پژوهش مذکور و مطالعۀ حاضر به این معناست که
زبانشناسی ایران بهگونهای بارز نحو-محور است و بازنمود این توجه در همایشها و نشریات قابل مشاهده
است .از میان هفت میانرشتهایِ شناساییشده در مطالعۀ حاضر نیز ،میانرشتهایهای جامعهشناسی زبان و
زبانشناسی شناختی (هرکدام با  80مقاله) پربسامدترین تکمیانرشتهایها بهشمار میآیند.
با توجه به متغیر وابستگیِ سازمانیِ نویسندگانِ مقاالت ،مشاهده کردیم که اعضای هیئت علمی و
دانشجویانِ  587دانشگاه و مرکز آموزشی و پژوهشی در تولید مقاالتِ مورد بررسی مشارکت داشتهاند .توزیع
فراوانیِ مشارکت دانشگاهها فاقد تناسب نسبی است ،بهطوری که فقط  56دانشگاه بیش از  78درصد از
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مشارکت تألیف مقاالت را به خود اختصاص دادهاند و میزان مشارکت بسیاری از سایر دانشگاهها در این زمینه
 5است.
نتایج مربوط به تعامل حوزهها و میانرشتهایها نشان داد که ضریب نفوذ سه حوزۀ نحو ،ترجمه و تحلیل
گفتمان بیش از سایر حوزههاست و در میانرشتهایها نیز ،میانرشتهای ادبیات و زبانشناسی جایگاهی قابل
تأمل در مطالعات میانرشتهای زبانشناسی به خود اختصاص میدهد .در جدول تقاطعیِ حوزهها و
میانرشتهایها نیز دیدیم که پربسامدترین تعامل بین میانرشتهای ادبیات و زبانشناسی با حوزۀ تحلیل
گفتمان (با  35مورد) برقرار است .البته در این خصوص بایستی به نکته توجه کرد که بسامد زیاد در تعاملِ
یک حوزه با یک میانرشتهای ،الزاماً بهمعنای این نیست که همواره زبانشناسانِ عالقهمند به یک حوزه
(برای مثال تحلیل گفتمان) به یک میانرشتهای (برای مثال ادبیات و زبانشناسی) عالقهمند میشوند ،زیرا
در موارد متعدد مشاهده شده است که محققان حوزۀ ادبیات فارسی به بحث تحلیل گفتمان عالقهمند
شدهاند و درنتیجه ،پژوهشی میانرشتهای را رقم زدهاند .درواقع ،مسیر تعامل یکطرفه نیست ،بلکه دوطرفه-
و البته گاه چندطرفه -است.
همانطور که در نمودار 7مشاهده کردیم ،فراوانی میانحوزهایها و میانرشتهایها در طول  81سال
اخیر (از  5976تا  )5930افزایش یافته است و این الگو با گزارشی که پورتر و رافولز ( )8663و همچنین
سیلوا و همکاران ( )8659ارائه دادهاند ،سازگار است .بهنظر میآید تعامل روزافزونِ رشتهها با یکدیگر برای
پاسخ به مسائل پیچیده و چندوجهی از مختصات دانش روز بهشمار میآید و زبانشناسی ایران نیز از این
روندِ فراگیر مستثنی نیست.
بدیهی است انجام این پژوهش در درجۀ نخست باهدفِ توصیف تعامل میان حوزهها و میانرشتهایهای
زبانشناسی انجام شده است ،اما میتوان با رویکردی انتقادی و آسیبشناسانه نیز به دادهها و یافتهها
نگریست .برای مثال ،با وجود فراوانی قابل توجهِ مقاالت در حوزۀ نحو ،مطابق با جدول شماره  ،0صرفاً 78
مقاله در این حوزه با میانرشتهایها در تعامل بوده است .این بدان معناست که محققانِ حوزۀ نحو به استفاده
از دانستهها و یافتههای نظری خود در سایر حوزهها و میانرشتهایها (مانند زبانشناسی رایانهای) روی
نیاوردهاند .ناچیزبودنِ شمار مقاالتِ حوزۀ آموزش زبان فارسی ( 53مقاله) نیز نشان میدهد که با وجود تأکید
نهادهای آموزشی و پژوهشی کشور بر ترویج زبان فارسی ،محققانِ زبانشناسیِ ایران بهمیزان کافی به
جنبههای علمیِ آموزش فارسی توجه نداشتهاند ،هرچند با نگاهی به سال انتشار مقاالتِ این حوزه درمییابیم
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که این دسته از پژوهشها در سالهای اخیر رونق داشته است و احتماالً این سیر صعودی در آینده نیز وجود
خواهد داشت.
در پایان ،ذکر این نکته ضروری است که این مطالعه با محوریت مقاالت علمی-پژوهشی انجام شده
است .بدیهی است روند میانرشتهایشدن را میتوان براساس متغیرهایی نظیر کتابهای منتشرشده،
مقاالت علمی-ترویجی ،طرحهای پژوهشی ،تعداد اعضای هیئت علمی گروهها و دانشکدهها و نظایر آن نیز
ارزیابی کرد .همچنین میتوان در پژوهشهای آینده به شاخصهای مورد نظر پورتر و رافولز ( )8663نیز
توجه کرد و روند میانرشتهایشدن در زبانشناسی ایران را ازمنظر متغیرهای دیگر مانند منابع مورد استناد
در مقاالت علمی-پزوهشی ارزیابی نمود.
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