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  چکیده

اي در زمینۀ ماهیت و اي در سرتاسر جهان، تاکنون مطالعهرشتهبا وجود اهمیت مطالعات میان

شناسی ایران انجام نشده است و به همین دلیل، نگارندگان شدن در زبانايرشتهروند میان

ه شداند تا خأل پژوهشیِ مذکور را با رویکردي کمّی رفع نمایند. پیکرة فراهممقالۀ حاضر کوشیده

پژوهشی است. نگارندگان -نشریۀ علمی 47مقالۀ مستخرج از  1859براي مطالعۀ حاضر شامل 

تک مقاالت را در پانزده حوزه و/ یا هفت ها و گاه متن مقاله، تکبا تکیه بر عنوان، کلیدواژه

درصد از کل مقاالت) با ویژگی 73مقاله ( 1353بندي کردند. شناسایی اي طبقهرشتهمیان

شناسی در ایران، همگام با سایر علوم در اي نشان داد که دانش زبانرشتهاي یا میانزهحومیان

پربسامدترین و پرنفوذترین » نحو«ها، اي شده است. براساس یافتهرشتهدیگر نقاط جهان میان

اي است. بررسی تعامِل رشتهنیز پربسامدترین و پرنفوذترین میان» شناسیوزبانادبیات«حوزه، و 
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تحلیل «ها حاکی از آن است که باالترین میزان تعامل به حوزة ايرشتهها و میانتقاطعیِ حوزه

اختصاص دارد. متغیر وابستگی سازمانیِ » شناسیوزبانادبیات«اِي رشتهبا میان» گفتمان

دانشگاه و مرکز آموزشی و پژوهشی در  127دهد که درمجموع، نویسندگانِ مقاالت نشان می

ها کامالً نامتوازن است، اند و البته سهم دانشگاهمقاالتِ پیکرة مورد مطالعه نقش داشتهنگارش 

درصد از مقاالت نقش  72دانشگاه، در تألیف  10طوري که اعضاي هیئت علمی و دانشجویان به

ها، با دانشگاه ارائه شده است. بررسی داده 117مانده توسط محققان درصد باقی 28اند و داشته

شدن ايرشتهسال گذشته میزان میان 25دهد که در یه بر متغیر زمان، نیز نشان میتک

  اي چشمگیر افزایش یافته است.گونهبه

  شناسی.هاي زباناي، مقالهرشتهاي، رشته، میانحوزهحوزه، میان ها:کلیدواژه

  

  مقدمه - 1

اند بیاید، اما اهل علم همواره کوشیدهنظر به» درهم«براي مردم عادي، شاید جهان یک مجموعۀ اصطالحاً 

هاي علمی خاصی را 1ها، رشتهبندي کنند و سپس براي کشف هر طبقه از پدیدههاي جهان را طبقهپدیده

ها و هاي پژوهشی خاص خود است و درطول دههگذاري کنند. هر رشتۀ علمی داراي مبانی و شیوهپایه

یان در یک رشتۀ معین به اشتراکات نظري و کاربردي مشخصی پردازان، محققان و دانشجوها، نظریهقرن

یابند. بدیهی است که حضور و مشارکت در هر رشتۀ علمی، مشروط به پذیرفتن اشتراکات مورد دست می

اعتنایی کند، از شدة رشتۀ خود بیدلیل به اصول مشترك و تثبیتنظر است و چنانچه محققی بخواهد بی

بندي علوم قدمتی طوالنی دارد و ازنظر شود. ضرورت دستهورد نظر طرد میسوي افراد جامعۀ علمی م

ارسطو علوم  ه است.یونان آغاز شد ۀهاي مختلف از فلسفبندي علوم به رشتهتقسیم ،)3- 4: 2002( 2موران

مراتب در سه سطح نظري، کاربردي و سازنده تعریف کرد. علوم نظري در مختلف را در قالب یک سلسله

مراتب شامل الهیات، ریاضیات و فیزیک بودند. علوم کاربردي شامل اخالق و این سلسله االییِسطوح ب

مواردي همچون هنرها،  ،آمدندشمار میمراتب بهسطح سلسلهترین سیاست بودند و علوم سازنده که در پایین

  د.گرفتنمیادبیات و مهندسی را دربر

هاي علمی و همچنین وص چیستی دانش و رشتهدر دوران معاصر، محققان مختلفی درخص     

یافته معرفی بندي اجتماعیِ سازمانها را نوعی گروه) رشته1976( 4اند. وایتلیها اظهارنظر کرده3ايرشتهمیان
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تر، ضمن تأکید بر جنبۀ ادراکی و زبانیِ حاکم بر ) در تعریفی جامع1976( 2و براونل 1کرده است و کینگ

در هر رشته نوع خاصی از تخیل انسان، سنتی برگرفته از یک گفتمانِ رایج در میان ها، معتقدند رشته

 4و مارکوس 3اي آموزشی حاکم است. درسلشده در گذشته و جامعهپیشینیان، میراثی از آثارِ نوشته

خصوص دانند. مطالعه دردهی و مطالعۀ یک پدیده میمند براي ساماناي قاعده) نیز هر رشته را شیوه1982(

)، ضمن مصاحبه با 2001( 5اي محدود به مباحث نظري نبوده است و براي مثال، التوکارشتهرشته و میان

هاي مرسوم عضو هیئت علمی دانشگاه در ایاالت متحدة امریکا، کوشیده است تصویري جامع از مرزبندي 38

  ها فراهم سازد.ايرشتهگیري میانها و روند شکلاز رشته

 .و در محافل علوم انسانی و علوم اجتماعی مطرح شد 1920 ۀده ۀاي ابتدا در نیمرشتهمیاناصطالح 

هاي یک شناسی و شیوهزیرا گروهی به این نتیجه رسیدند که بسیاري از معضالت حیات بشر صرفاً با روش

م و فناوري وریزان علهاي مهم در میان برنامدغدغه ايرشتهمیانتحقیقات واحد قابل حل نیست. امروزه  علمِ

هاي چالشسسات و بنیادهاي علمی به تبیین نظري این گرایش و ؤاست و بسیاري از مدر سرتاسر جهان 

مریکا و آکادمی ملی مهندسی و انستیتو ا ةپردازند. براي مثال، آکادمی ملی علوم ایاالت متحدآن میکاربردي 

اي در ایاالت متحده رشتهعلوم میان ۀبراي توسعساله را طرحی پانزده 2003پزشکی این کشور در سال 

اي علمی است که در رشتههاي این طرح آمده است که یک علم میانتصویب رساندند. در یکی از گزارشبه

اندازها، ابزارها، ها، چشممفاهیم، نظریهاز این طریق، دازند و پرمیها یا افراد در کنار هم به فعالیت آن گروه

، 6زک(نشنال آکادمیشود میلفیق یکدیگر تپژوهشی با  ةها و اطالعات مربوط به دو یا چند حوزدهها، داشیوه

2005.( 

لحاظ مناسبات بازار و بوروکراسی حاکم بر ها بهايرشتهها و میان) معتقد است رشته2000( 7ترنر

ها را هاي علمی که رشتهروهاعتقاد او، تفاوت عمده این است که گها نیز باهم تفاوت دارند. بهدانشگاه

بیان دیگر، مسائل، کنند. بهوبیش مشابه هم عمل میهاي مختلف کمکنند، در دانشگاهنمایندگی می

هاي تحصیلیِ هزینهها، رویکردهاي علمی و حتی امور اجرایی از قبیل استخدام، آموزش و ارائۀ کمکدغدغه

گروه فلسفه در دانشگاهی دیگر ندارد. برعکس، مراکز یا  یک گروه فلسفه در یک دانشگاه تفاوت چندانی با
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هاي بنیادي دارند. براي مثال، یک مرکز لحاظ ساختار و عملیات تفاوتاي، بهرشتهمؤسسات میان

ها در آن ها دانشمند سالاي دیگر تشکیل شود و دهبا هدف اعزام سفینه به سیاره اي ممکن استرشتهمیان

وقت صورت پارهدر مرکزي دیگر ممکن است دو یا چند نفر در مدت زمانی کوتاه، به کهکار کنند، درحالی

  ايِ ساده همکاري کنند.براي حل یک مسألۀ بینارشته

دهد ها، صحنۀ تحوالت علم نشان میايرشتهها در ماهیت و کارکرد میانها و تفاوتنظر از شباهتصرف

 اند و دالیل مختلفی براي این گرایش مطرح شده است.سرعت در حال گسترشها بهايرشتهکه میان

اي به دو دلیلِ عمده از جذابیت برخوردارند. رشتههاي میان) معتقدند پژوهش2005( 2تیو نگوین 1کارایول

ترند، درواقع، هنگامی که افراد هاي کالسیک، خالقانهگونه مطالعات، درمقایسه با پژوهشنخست این که این

آمیز و آیند، احتمال دسترسی به نتایج موفقیتهاي متنوع گرد هم میي مختلف و حوزههابا زمینه

اي اصطالحاً رشتههاي میاننماید. دوم این که این تصور نیز وجود دارد که پژوهشبخش بیشتر میرضایت

 4و رافولز 3پورترد. شونهاي واقعی انجام میترند، زیرا این قبیل مطالعات اساساً براي پاسخ به پرسشکاربردي

 5هایی مانند درجۀ ادغامکمک شاخصاي را بهرشتهمیزان رشد و گسترش علوم میان ايمطالعه) در 9200(

علمی است. آنان میزان  ۀشده در یک مقالدادهارجاع اند. منظور از ادغام، تنوع منابع علمیِبررسی کرده

هاي اند. رشتهارزیابی کرده 2005تا  1975هاي پژوهشی بین سال ةرا در شش حوز 6شدنايرشتهمیان

مانند علوم  ،هاي کالسیک (ریاضیات) را دربرگرفته است و هم علوم جدیدترمورد بررسی آنان هم رشته

ساله، پژوهش به فعالیتی 30 زمانیِ ةها حاکی از آن است که در این بازاعصاب را مدنظر قرار داده است. یافته

دیگر، سهم  ۀریاضیات، در پنج رشت ۀجز رشته، ب2005که در سال طوريی تبدیل شده است، بهگروه

در  7فراوانی ارجاعات 2005درصد است. همچنین مشخص شد که در سال  10نویسنده کمتر از تک مقاالتِ

خود اعالم گیري درصد رشد داشته است. پورتر و رافولز در نتیجه 50بیش از  1975مقاالت نسبت به سال 

اند، هرچند میزان همکاري میان علوم و تر شدهايرشتهساله میان30زمانی  ةاند که علوم در بازکرده

روي محققان  اي مرزهاي نوینی را پیشِرشتهمیان ژوهش علمیِپتر بیشتر است. هاي پژوهشیِ نزدیکحوزه
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) 2011و همکاران ( 1سازد. واگنرمطرح میداد علوم هاي جدیدي را براي ارزیابی برونکند و شاخصباز می

کنند این نکته نیز اشاره می هاند، اما باي پرداختهرشتهی مطالعات میانهاي کمّابتدا به مرور اجمالی مقیاس

اي تأثیر رشتههاي مختلف مطالعات میانکه تعاریف، ابزارها و فرایندهاي ارزیابی مختلف در علوم بر جنبه

اختراعی، همکاري میان مراکز ، هم2نویسندگیازقبیل هم ،یهاي کمّمن بررسی شاخصگذارد. آنان ضمی

توان پویایی ها نمیتحلیل این شاخص ۀواسطبه این واقعیت اذعان دارند که صرفاً به و غیره، استناد علمی،

 مانند مرکزیتِ هایی نوظهور علوم را درك کرد. از همین رو، آنان به شاخص به ادغامِ منجر اجتماعیِ

ها اغلب به تعابیر کنند، هرچند به این نکته نیز اشاره دارند که این شاخصاشاره می 4و تنوع 3بودگیمیان

سنجی سنتی و هاي کتاببه تلفیق شاخص(همان) انجامد. به این ترتیب، واگنر و همکاران پیچیده می

   .بسیار زیادي نیاز دارد ۀاي به زمان و هزینههاي جدید معتقدند، اگرچه انجام چنین مطالعات گستردشاخص

روي محققان این  هاي پیشِ، روندي کیفی و پیچیده است و یکی از چالشهاايرشتهمیان ۀرشد و توسع

با تکیه بر  ،)2013و همکاران ( 5هاي کمّی بررسی کنند. سیلوااست که این روند کیفی را چگونه با روش

ها را رشته د و از این طریق ارتباطات درونیِناستنادي پرداخت ۀه طراحی شبکب ،6هاي پیچیدهمفاهیم شبکه

نشریات علمی و ايِ رشتهمیانماهیت ، 7ی و با استفاده از مقیاس انتروپیاي کمّشناسایی کردند. آنان با شیوه

اي نشریات در استناد به نشریه موضوعیِ هاي علوم را سنجیدند. این مقیاس مبتنی بر تنوع مقوالتِرشته

نشریات طراحی  هاي استناديِ هاي استناد نشریات، شبکهگزارش با کمک دادگانِ ،معین است. در این روش

ها نیز براساس استنادهاي میان نشریات ها، هر نشریه در حکم یک گره است و حاشیهشود. در این شبکهمی

) را 2009تا  1999ساله (بین 11 زمانیِ ةمنتشرشده در یک باز شوند. سیلوا و همکارانش نشریاتتنظیم می

شوند و میزان تر میايرشتهسرعت میان که علوم با نشان دادمدنظر قرار دادند. نتایج این بررسی 

بیان نشریات و ضریب تأثیر آنها همبستگی دارد. به شدت با قدرت درونیِ(یعنی انتروپی) بهشدن ايرشتهمیان

کنند. البته سرعت شدن علوم میايرشتهکمک بیشتري به میان ،شریات با ضریب تأثیر باالتردیگر، ن

هاي شیمی، فیزیک و یکسان نیست، براي مثال در رشتهمی هاي علدر رشته شدنايرشتهمیان

یانه در کمال تعجب، این گرایش در علوم را ،کهغالب است، درحالیشدن ايرشتهمیانروند شناسی، زیست
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توان به می ،مورد نظر هاي پژوهشِبا تعمیم یافته ،آید. سیلوا و همکارانش بر این باورند کهنظر میتر بهضعیف

 ریزانِ هایی براي علوم و فناوري پرداخت و اطالعات ارزشمندي را در اختیار برنامهشناسیطراحی هستان

  قرار داد.تحقیق و توسعه 

، عوامل متعددي مطرح هاايرشتهعلوم و گسترش میان مرزهاي دقیقِ رفتنِ بین از در توجیه و تبیینِ

مدرنیسم، هاي علمی، ظهور پستحاکم بر فعالیت 1گراییِتوان به افول اثباتشده است که از آن جمله می

هریک از علوم به جهان و محیط زیست،  بعديِتکرویکرد برخاسته از  محیطیِهاي زیستبحران

جاي تعارض ها بهختلف، بسط تعامل فرهنگکشورهاي مهاي تیبسیاري از فعال شدنِیکپارچه شدن وجهانی

مند به عالقه درکنار سایر محققان علوم انسانیِ). 13- 14: 1394اللهی، (آیت اشاره کردها و نظایر آن فرهنگ

 ،اند. براي مثالپیدا کرده ها گرایشايرشتهشناسان ایرانی نیز به موضوع میاناي، زبانرشتهمباحث میان

هاي علمی پیچیده نیازمند همکاري حوزه با اشاره به این واقعیت که حل مسائلِ ،)1392اصغري و زندي (

اند و معتقدند بسیاري اي یاد کردهرشتهمطالعاتی میان ةعنوان یک حوزشناسی زبان بهمختلف است، از عصب

) 55: 1393(د. زندي شورفع می ،ايرشتهاین میان ۀواسطصرفاً به ،پریشاز مشکالت مربوط به بیماران زبان

تربیتی،  شناسیِزبان ايِرشتهکوشیده است ضمن معرفی میان ،با تأکید بر ماهیت چندوجهی زبان ،نیز

توان نتایج مطالعات نظريِ او معتقد است که نمی نظام تعلیم و تربیت توصیف کند. ۀکارکرد آن را در توسع

کار برد و تنها هاي آموزشی بهشناسی نظري و تعلیم و تربیت را براي حل مسائل واقعیِ زبانی در محیطزبان

هاي توان یافتهاي است که میرشتهواسطۀ این میانشناسی تربیتی است، زیرا تنها بهراهکار، توسّل به زبان

) با 1394همچنین داوري (کار برد. هاي عملیاتی، مانند آموزش زبان فارسی، بهنظري را در رشته شناسیزبان

این رویکرد  به معرفی قلمروهاي مطالعاتیِ ،انتقادي کاربرديِ شناسیِزبان ايِرشتهرویکرد میان اشاره به

موجب  ،هاي مختلفوم و حوزهزبان با عل سانِ) نیز معتقد است آشنایی مدر1394ّپرداخته است. عامریان (

طراحی و برگزاري ، شود و با توجه به این امرهاي آموزش زبان خارجی میمحتوایی کالس تِیافزایش کیف

را  ،المعارفیدایره با تأکید بر گسترش مطالعات غیرتخصصی و افزایش دانشِ ،هاي تربیت مدرس زباندوره

  کند.پیشنهاد می

هاي متداول در ها در علوم بدون توجه به معیارها و مقیاسايرشتهتردید، بررسی کمّی میانبی

توان تصویري کالن از یک علمِ معین را ارائه سنجی میپذیر نیست. با تکیه بر معیارهاي علمسنجی امکانعلم

پذیر است. شدن در علم مورد نظر امکانايرشتهداد و سپس براساس این تصویر کالن، بررسیِ روند میان

                                                      
1. positivism 
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سنجی میسر نیست و نگارندگان مقالۀ حاضر شدن بدون انجام علمايرشتهبیان دیگر، ارزیابیِ میزانِ میانبه

شناسی را گردآوري پژوهشیِ منتشرشده در رشتۀ زبان- اند در گام نخست تمام مقاالت علمینیز کوشیده

مایند. شایان ذکر است که در هاي این رشته را ارزیابی نشدنِ پژوهشايرشتهکنند و سپس روند میان

سنجی انجام گرفته است. زارعی و خدادادشهري شناسی ایران تاکنون دو مطالعه براساس معیارهاي علمزبان

پژوهشی - نامۀ علمیشماره از دوماه 21مقالۀ منتشرشده در  213)، با روش تحلیل استنادي، 1394(

نویسندگی، میانگین استناد در هر مقاله و از وضعیتِ هماند و تصویري جامع جستارهاي زبانی را بررسی کرده

شده (کتاب، مقالۀ نشریه، مقالۀ همایش و غیره) و نیز پراستنادترین نویسنده و مترجم دادهماهیت منابعِ ارجاع

شده در هشت همایش مقالۀ ارائه 411) نیز 1393فامیان (اند. رضاقلیدر مقاالت مورد مطالعه را ارائه داده

نویسندگی در سنجی ارزیابی کرده و گزارش داده است که گرایش به همشناسی ایران را ازمنظر علمانزب

واژه، ) افزایش یافته است و سه حوزة نحو، تحلیل گفتمان و ساخت1391تا  1372طول زمان (از 

 هاي مورد بررسی هستند. از آنجا که تاکنون موضوعهاي حاضر در همایشپربسامدترین حوزه

صورت کمّی مورد بررسی قرار نگرفته است، نگارندگان مقالۀ حاضر شناسی ایران بهها در زبانايرشتهمیان

پژوهشی منتشرشده در نشریات ایران، خأل پژوهشی مورد نظر را تا - اند با ارزیابی مقاالت علمیکوشیده

  اي رفع کنند.اندازه

  پاسخ دهیم:کوشیم به پنج پرسش زیر در این پژوهش می     

شناسی ایران به اي در زبانرشتهاي و میانحوزهاي و نیز میانرشتهمیاناي، تکحوزه. سهم مطالعات تک1

  چه میزان است؟

  شناسی ایران به چه میزان است؟اي در زبانرشتهمیاناي و تکحوزه. فراوانی مقاالت تک2

  پژوهشی به چه میزان است؟- تشار مقاالت علمیها و مراکز آموزشی و پژوهشی در ان. سهم دانشگاه3

  ها در کل پیکره به چه میزان است؟ايرشتهها و میان. تعامل حوزه4

  اي در سیر زمان افزایش یافته است؟رشتهاي و میان حوزه. آیا فراوانی مطالعات میان5

  

  شناسی پژوهشروش -2

- شناسی که به زبان فارسی و در نشریات ایرانی با رتبۀ علمیدر این پژوهش مقاالت پژوهشیِ دانش زبان

شده به اند. به این ترتیب، مقاالت نوشتهعنوان دادة تحقیق مدّنظر قرار گرفتهاند، بهپژوهشی منتشر شده

تخصصی، آثار مندرج در - ترویجی یا علمی- هاي غیرفارسی، مقاالت منتشرشده در نشریات علمیزبان
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ها و نظایر آن و همچنین مقاالت غیرپژوهشی ازقبیل نامۀ سردبیر، ها، یادنامهمجموعه مقاالت همایش

اند. در گردآوري مقاالت، هیچ محدودیت گزارش شرکت در همایش، نقد کتاب و نظایر آن کنار گذاشته شده

شناسی اکتفا مقاالت پژوهشیِ نشریاتِ ویژة زبان اي درنظر گرفته نشده است. نگارندگان صرفاً بهزمانی

ها تأکید دارد، تعداد قابل توجهی از مقاالت از نشریات ايرشتهاند و بنابر ماهیت پژوهش که بر میاننکرده

نشریۀ  47مقاله از  1859شناسی استخراج شده است. به این ترتیب، درمجموع، پژوهشی غیرزبان- علمی

پژوهشی - ها، ابتدا مقاالت مندرج در نشریات علمیشد. محققان در گردآوري دادهپژوهشی استخراج - علمی

و  1نویسی کردند و سپس با مراجعه به پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهیشناسی را فهرسترشتۀ زبان

یر آن و نظا» شناسیمعنی«، »نحو«، »گویش«، »زبان«هایی مانند و درج کلیدواژه 2پرتال جامع علوم انسانی

هایی تردید، مراجعه به چنین پایگاهشناسی ارتباط دارند. بینحوي با زبانبه شناسایی مقاالتی پرداختند که به

شناسی شناسی که در نشریات غیرزبانباعث شده است شمار نسبتاً زیادي از مقاالت مربوط به علم زبان

نامۀ کودکان فصل«اي در توان به مقالهثال، میاند، از دایرة مطالعۀ حاضر خارج نشوند. براي ممنتشر شده

هاي انفجاري در تولید گفتار کودکان با کاشت حلزون و شناختی همخوانمقایسۀ صوت«با عنوان » استثنایی

رادیو و «با عنوان » رسانه و فرهنگ«نامۀ اي در فصل)، یا مقاله1391پرور و همکاران، (روح» کودکان شنوا

  ) اشاره کرد.1393(مستقیمی، » گذاري فرهنگی، رایانش اجتماعی، باغبانی زبانیو: نقطههاي عصر نکارویژه

اي، حوزهاي، میانحوزهها از اصطالحاتی همچون تکاز آنجا که محققان در استخراج و تحلیل داده

همراه نمونه هاند، ضروري است تعریفی اجمالی از هریک باي استفاده کردهرشتهاي، و چندمیانرشتهمیانتک

شناسی، واژه، معنیحوزه (شامل نحو، ساخت 15شناسی، ارائه شود. در این پژوهش، براي علم زبان

شناسی زبان، شناسی، جامعهاي (شامل ادبیات و زبانرشتهمیان 7شناسی، تحلیل گفتمان و غیره) و واج

شناسی حقوقی) درنظر گرفته زبان، زباناي، علوم شناختی، فلسفه و شناسی رایانهشناسی زبان، زبانروان

اي است که نویسنده یا نویسندگان آن صرفاً در چارچوب یک اي، مقالهحوزهشده است. منظور از مقالۀ تک

حذف گروه فعلی در زبان فارسی: «اند. براي مثال، مقاله با عنوان شناسی به مطالعه پرداختهحوزه از علم زبان

شناسیِ آواشناسی و واج«اي نحو، و مقالۀ حوزه) یک مقالۀ تک1391آزموده،  (کریمی و» مسألۀ ساختاري

آیند. در مقاالت شمار میشناسی بهاي واجحوزه) یک مقالۀ تک1389(صادقی، » هاي چاکناییهمخوان

ه شناسی پژوهش، شاهد تعامل بیش از یک حوزلحاظ انگارة نظري و خواه از نظر روشاي، خواه بهحوزهمیان

                                                      
1. www.sid.ir 
2. www.ensani.ir 
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) اثري است که از تعامل دو 1389(ساسانی، » تأثیر بافت متنی بر معناي متن«هستیم. براي مثال، مقالۀ 

اي است که در اي، مقالهرشتهمیانشناسی شکل گرفته است. منظور از تکحوزة تحلیل گفتمان و معنی

سوي چارچوب سیاست به«ۀ اي به رشتۀ تحریر درآمده است. براي مثال، مقالرشتهچارچوبِ فقط یک میان

). چنانچه در مبانی 1390پور، شناسی زبان) است (احمدياي (جامعهرشتهمیانیک اثر تک» زبانی ملی

گیريِ یک مقاله شاهد تعامل یک یا چند حوزه با یک یا چند شناسی پژوهش یا بحث و نتیجهنظري، روش

سازي در زبان فرایند واژه« شود، مانند اي تلقی میرشتهمیان- ايحوزهاي باشیم، اثر مورد نظر میانرشتهمیان

  شناسی زبان است.ايِ جامعهرشتهواژه با میان) که حاصل تعامل حوزة ساخت1389(مؤمنی، » مخفی فارسی

اي، پنج دورة زمانی مدّ نظر قرار گرفته و رشتهمنظور ارزیابی سیر تحول در گرایش به مطالعات میانبه

ساله تقسیم شده است. الزم به ذکر است که مقاالت پیکره از به پنج مقطع پنج 1394تا  1370هاي سال

نامۀ زنان، شناسی (مانند پژوهششناسی و غیرزبانپژوهشی شامل نشریات تخصصی زبان- نشریۀ علمی 47

  اند.ارتباطات و غیره) گردآوري شده- نامۀ فرهنگپژوهی، فصلمنطق

  

  تحلیل و بحث- 3

  دهیم.ش به نتایج آماري مطالعه پرداخته و براي هر دسته از نتایج تحلیلی اولیه ارائه میدر این بخ

  

  هاايرشتهاي و میانحوزهها، میانايرشتهمیانها، تکايحوزهسهم تک - 1- 3

شناسی همگانی (به زبان فارسی) منتشرشده در پژوهشیِ رشته زبان- پس از استخراج تمام مقاالت علمی

اي و حوزهدرصد) تک 22مقاله (حدود  419شناسی ایران، مشخص شد که شناسی و غیرزبانزبان نشریات

اي هستند. به این ترتیب، در پاسخ به پرسش اولِ مطالعۀ حاضر، رشتهمیاندرصد) تک 5مقاله (حدود  87

اي دارند. رشتهمیان اي یاحوزهدرصد) از مجموع مقاالت ویژگی میان 73مقاله ( 1353توان ادعا کرد که می

  دهد.نمودار زیر توزیع این سه بخش از پیکره را نشان می



 شناسیزبان و زبان مجله | 36

  
  ايرشتهاي و میانحوزهاي و میانرشتهمیاناي، تکحوزهتوزیع مقاالت تک -1نمودار 

  

هاي ها بپردازیم، شایسته است درخصوص حوزهايرشتهها و میانايحوزهپیش از آن که به بحث میان

هاي مندرج در اي کندوکاو کنیم. بررسی عنوان مقاالت، چکیده، چارچوب نظري و یافتهحوزهتکمقاالت 

هاي اي به حوزة نحو اختصاص دارد و حوزهحوزهمقاالت حاکی از آن است که بخش اعظم مقاالت تک

فراوانی  2نمودار  گیرند.هاي دوم تا چهارم قرار میشناسی کاربردي، و تحلیل گفتمان در ردهشناسی، زبانواج

  دهد.شناسی نشان میهاي زبانتفکیک حوزهاي را بهحوزهمقاالت تک

  هاايرشتهمیانها و تکايحوزهفراوانی تک - 2- 3

شناسی، و غیره) و واژه، معنیحوزه (شامل نحو، ساخت 15تر اشاره شد، در این پژوهش طور که پیشهمان

شناسی زبان و غیره) درنظر گرفته شناسی زبان، جامعهشناسی، روانناي (شامل ادبیات و زبارشتهمیان 7

ايِ پیکره ارائه شده است. مطابق با نمودار زیر، از رشتهمیاناي و تکحوزهاند. در ادامه، فراوانی مقاالت تکشده

ترتیب ) به1) و حوزة زبان اشاره (با فراوانی 113اي، حوزة نحو (با فراوانی حوزهمقالۀ تک 410میان 

آیند. البته باید دید، پانزده حوزة مورد نظر در تعامل با سایر شمار میها بهبسامدترین حوزهپربسامدترین و کم

  اند.ها چه عملکردي از خود نشان دادهايرشتهها یا میانحوزه

  

22%

5%

73%

تک حوزه ای

تک میان رشتھ ای

میان حوزه ای و 
میان رشتھ ای
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  ايحوزهفراوانی مقاالت تک -2نمودار 

ها این ايرشتهمیانست. از نکات قابل تأمل در آمار مربوط به تکمورد ا 87اي رشتهمیانفراوانی مقاالت تک

شناسی مشاهده نشد. علت این امر آن است که اي درزمینۀ ادبیات و زبانرشتهمیاناي تکاست که مقاله

طور خودکار به یک شناسی انجام دهد، بهاي کوشیده است پژوهشی درزمینۀ ادبیات و زبانهرگاه نویسنده

اي رشتهمیانشناسی مانند نحو، گفتمان و نظایر آن پرداخته است و لذا مقاله از حالت تکعین از زبانحوزة م

اي جاي گرفته است. چنین حالتی براي سایر حوزهاي و میانرشتهخارج شده و در ردة مقاالت میان

طور مشخص به ) به1374باطنی، » (دربارة زبان و تفکر«شود. براي مثال، مقالۀ ها دیده نمیايرشتهمیانتک

عنوان گانۀ مورد نظرِ پژوهش حاضر مربوط نیست و لذا مقالۀ مذکور را به15هاي هیچ کدام از حوزه

ها را در کل مقاالت مورد رشته ايمیاندرصد تک 3ایم. جدول شناسی زبان درگرفتهايِ روانرشتهمیانتک

  دهد.مطالعه نشان می
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  ها درکل پیکرهايرشتهمیانکدرصد ت -3نمودار 

  

  ها و مراکز آموزشی و پژوهشی در انتشار مقاالتسهم دانشگاه -3- 3

هاي پژوهش حاضر، وابستگیِ سازمانیِ نویسندگانِ مقاالت نیز مدنظر قرار گرفته است. در استخراج داده

مشاهده شد. عدد دانشگاه و مرکز آموزشی و پژوهشیِ مختلف  127مورد مشارکت از  2571درمجموع، 

مقاله) است، زیرا اغلب بیش از یک نویسنده در نگارش  1859بیشتر از فراوانی مقاالتِ کلّ پیکره ( 2571

دهد. اند. جدول زیر پانزده دانشگاه و مرکز آموزش عالی با باالترین مشارکت را نشان میمقاله مشارکت داشته

گاه و مرکز آموزشی یا پژوهشیِ دیگر در نگارش مقاالت دانش 112هاي مندرج در این جدول، جز دانشگاهبه

اند و البته سهم مشارکت بسیاري از این مراکز تنها یک مورد بوده است. گفتنی است عدد پیکره سهم داشته

مربوط به این گونه مراکز علمی (مانند دانشگاه گنبد کاووس) الزاماً به این معنا نیست که یک نویسنده  1

و هیئت علمی) از دانشگاه گنبد کاووس، یک مقالۀ مستقل منتشر کرده است، بلکه ممکن (دانشجو یا عض

اي به این معنا باشد که یک دانشجو یا عضو هیئت علمی از دانشگاه مذکور در تألیف مقاله 1است عدد 

  اند.هاي دیگر بودهگروهی مشارکت داشته است و سایر نویسندگان مقاله از دانشگاه

  

  

  

  

  

جامعھ شناسی 
زبان 

30%

زبان شناسی 
شناختی

30%

روان شناسی 
زبان

22%

زبان شناسی 
رایانھ ای

14%

زبان شناسی 
حقوقی

3%

نفلسفھ و زبا
1%
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  ها در انتشار مقاالتسهم مشارکت دانشگاه -1جدول 

درصد   درصد  فراوانی    

  تجمعی

  1/14  1/14  292  دانشگاه تربیت مدرس  1

  27  9/12  268  دانشگاه تهران  2

  8/38  8/11  246  دانشگاه فردوسی مشهد  3

  4/49  5/10  219  دانشگاه اصفهان  4

  59  6/9  200  دانشگاه عالمه طباطبایی  5

  5/69  5/9  198  اسالمی دانشگاه آزاد  6

  4/75  9/6  144  دانشگاه پیام نور  7

  3/80  8/4  100  دانشگاه بوعلی سینا  8

  9/84  7/4  97  دانشگاه شهید بهشتی  9

  4/89  4/4  92  فرهنگیومطالعاتانسانیعلومپژوهشگاه  10

  6/92  2/3  67  دانشگاه الزهرا  11

  8/94  2/2  46  دانشگاه شیراز  12

  6/96  8/1  38  دانشگاه بیرجند  13

  4/98  7/1  36  دانشگاه کردستان  14

  100  6/1  34  المللی امام خمینی (ره)دانشگاه بین  15

  

یابیم که میان تعداد اعضاي هیئت علمی و دانشجویان هاي باالي جدول فوق، درمیبا دقت در رده

پژوهشی با فراوانی مقاالتِ تولیدشده، الزاماً رابطۀ مستقیم وجود - شناسیِ همگانی یک مرکز آموزشیزبان

ت علمی و دانشجویان ها (مانند دانشگاه تربیت مدرس) با اعضاي هیئطوري که برخی دانشگاهندارد، به

ها با اعضاي اند و برعکس، برخی دانشگاهمحدود سهم بیشتري از حجم مقاالت را به خود اختصاص داده

ايِ اعضاي رشتهتردید، رویکرد میاناند. بیتر قرار گرفتههاي پایینهیئت علمی و دانشجویان بیشتر در رتبه

آنان مؤثر است. براي مثال، نام یک عضو هیئت علمی هیئت علمیِ یک دانشگاه در میزان سهم و مشارکت 

پژوهی) در کنار سه محقق دیگر از رشتۀ نامۀ منطقشناسی (فصلاي غیرزباندانشگاه تربیت مدرس در نشریه

ايِ رشتهدهد که رویکرد میان)، و همین امر نشان می1392خورد (حجّتی و همکاران، چشم میفلسفه به

در فراوانی آثار و البته گسترة پژوهشی او و همچنین میزان مشارکت دانشگاه وي یک محقق تا چه میزان 

  مؤثر است.
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  ها در کل پیکرهايرشتهها و میانتعامل حوزه - 4- 3

گانه را در کل پیکره 15هاي فراوانی و درصد حوزه 2پردازیم. جدول ها در کل پیکره میاکنون به تعامل حوزه

مقاله از کل پیکره، اعم از  378دهد که در شده در مقابل حوزة نحو نشان میدرجدهد. عدد نشان می

ها، حوزة نحو حضور داشته ايرشتهها با میاناي، یا مقاالت حاصل از تعامل حوزهاي، دو یا چندحوزهحوزهتک

ايِ رشتهمیان دهد. عدد مندرج درمقابلها را نشان میايرشتهنیز فراوانی و درصد میان 3است. جدول 

اي، یا تعامل رشتهاي، چندمیانرشتهمیانمقاله، اعم از تک 143شناسیِ زبان حاکی از این است که در روان

شناسی زبان حضور داشته است. به این ترتیب، ايِ روانرشتهشناسی، میانهاي زباناي با حوزهرشتهمیان

  فراوانی کل پیکره بیشتر باشد.ها در هر دو جدول از بدیهی است مجموع فراوانی

  هافراوانی و درصد حوزه - 2جدول 

  درصد تجمعی  درصد  فراوانی  حوزه

  15  15  378  نحو

  22  9/6  174  شناسیمعنی

  5/30  5/8  214  واژهساخت

  5/37  1/7  178  شناسیواج

  3/44  7/6  169  شناسیگویش

  6/51  4/7  185  کاربردي

  4/64  8/12  321  تحلیل گفتمان

  4/78  14  353  ترجمه

  6/79  2/1  29  شناسیرده

  1/90  5/10  263  تاریخی

  2/92  2/2  55  آموزش زبان فارسی

  2/94  9/1  49  نگاريفرهنگ

  9/94  8/0  19  خط

  95  1/0  2  زبان اشاره

  100  5  125  شناسینشانه

    100  2514  کل
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  هاايرشتهفراوانی و درصد میان - 3جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

ها را در کل پیکره مقایسه و ارزیابی ايرشتهها و میانتوان میزان مشارکت حوزهبا دقت در نمودارهاي زیر می

  کرد. 

  

  
  ها در کل پیکرهفراوانی حوزه -4نمودار 

  

هاي نحو، ترجمه و تحلیل گفتمان بیشترین شناسی، حوزهمطابق با نمودار باال، از میان پانزده حوزة زبان

هاي متناوب قدرت در از ابرسوژه تا ناسوژه: جلوه«اند. براي مثال، در مقالۀ ا در کل پیکره داشتهمشارکت ر
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  درصد تجمعی  درصد  فراوانی  ايرشتهمیان

  9/14  9/14  143  شناسی زبانروان

  2/41  3/26  253  شناسی زبانجامعه

  1/49  9/7  76  ايشناسی رایانهزبان

  1/83  34  327  شناسیادبیات و زبان

  6/95  5/12  120  شناسی شناختیزبان

  2/99  5/3  34  فلسفه و زبان

  100  8/0  8  شناسی حقوقیزبان

    100  961  کل
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شناسی، )، شاهد تعامل سه حوزة نشانه1389جعفري و شعیري، (رحیمی» نمایشنامۀ سیاها اثر ژان ژنه

انی متون حقوق هاي نحوي و واژگتوصیف ویژگی«شناسی و تحلیل گفتمان هستیم. همچنین مقالۀ معنی

ايِ رشتههمراه میانواژه به) حاصل تعامل دو حوزة نحو و ساخت1388(روشن و بهبودي، » مدنی فارسی

  شناسی حقوقی است.زبان
  

  
  اي ها در کل پیکرهرشتهفراوانی میان -5نمودار 

  

را با هفت طور تقاطعی، تعامل پانزده حوزه هاي پژوهش حاضر این بوده است که بهیکی از انگیزه

ها را ايرشتهها با میانتک حوزهاي مورد بررسی نشان دهد. جدول تقاطعیِ زیر فراوانی تعامل تکرشتهمیان

  دهد.نشان می

  هاايرشتهها و میانجدول تقاطعی تعامل حوزه -4جدول 

  رشته

 حوزه

  شناسیروان

 زبان

  شناسیجامعه

 زبان

  شناسیزبان

 ايرایانه

  ادبیات و

 شناسیزبان

  علوم

 شناختی

  فلسفه

 شناختیزبان
 مجموع حقوقی

 169 0 21 10 60 15 54 9 ترجمه

 166 2 0 5 98 5 45 11 تحلیل گفتمان

 110 0 3 4 8 18 36 41 کاربردي

 72 0 2 23  21 4  4 18 نحو

 71 0 4 5 51 4 4 3 شناسیمعنی

 67 0 1 8 24 3 31 0 تاریخی

 66 0 2 0 56 1 6 1 شناسینشانه

 43 1 0 1 14 3 12 12 شناسیواج

 36 0 0 4 12 2 15 3 واژهساخت

 28 0 0 2 3 1 20 2 شناسیگویش

 19 0 0 2 2 4 3 8 آموزش زبان فارسی

 12 1 0 1 2 1 5 2 نگاريفرهنگ
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رایانه اي فلسفه و 

زبان شناسی

زبان شناسی 

حقوقی
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 4 0 0 2 0 0 2 0 شناسیرده

 2 0 0 0 1 0 0 1 خط

 0 0 0 0 0 0 0 0 زبان اشاره

 865 4 33 67 352 61 237 111 مجموع

مقاله،  9شناسی زبان این است که در در تقاطع ردیف ترجمه با ستون روان 9در جدول باال، منظور از عدد 

تفکر «توان به مقالۀ شناسیِ زبان در تعامل بوده است. براي مثال، میايِ روانرشتهحوزة ترجمه با میان

قدم و همکاران، (پیش» انتقادي و توانایی در ترجمه انتقادي و ترجمه: بررسی ارتباط میان مهارت تفکر

  ) اشاره کرد.1390

) 352شناسی (با فراوانیِ اي ادبیات و زبانرشتهدهد که میاناعداد مندرج در آخرین ردیف نشان می

شناسی زبان ) و روان237شناسی زبان (هاي جامعهشناسی دارد و حوزههاي زبانبیشترین تعامل را با حوزه

ايِ ادبیات و رشتههاي دوم و سوم قرار دارند. از سوي دیگر، بیشترین میزان تعامل به میان) در رتبه111(

مقاومت و براندازي «توان از مقالۀ ) اختصاص دارد که براي نمونه می98شناسی با حوزة تحلیل گفتمان (زبان

) نام برد. نمودار 1393منش، و روحانی(اسدي امجد » گفتمان ادبی غالب در شعر نیمایوشیج و والت ویتمن

  شناسی ارائه شده است.هاي زبانها با حوزهايرشتهزیر باهدفِ مقایسۀ میزان تعامل میان

  اي شدن در گذر زمانحوزهاي و میانرشتهروند میان - 5- 3

اند و به همین علت، سیر تحول در فراوانی ها، محققان به تاریخ انتشار مقاالت نیز توجه کردهدر گردآوري داده

هاي مندرج در نمودار زیر، فراوانی پذیر است. براساسِ ستوناي امکانرشتهاي و میانحوزهمقاالت میان

) با رشد نسبی همراه بوده 1384تا  1370اي درطول یک دهه (از سال رشتهاي و میانحوزهمقاالت میان

ها هستیم. فراوانی ايحوزهویژه درزمینۀ میاندار بهباره شاهد افزایشی معنییکبه 1385است، اما از سال 

هاي آید در سالنظر می) بسیار چشمگیر است. به1394- 1390اي در پنج سال پایانی (حوزهمقاالتِ میان

طور همزمان از چند زاویه اند یک مفهوم یا موضوع واحد در زبان را بهوشیداخیر، نویسندگان مقاالت ک

» تأثیر عوامل کالمی بر تبیین نوع الگوي حالت در گویش هورامی«توان به مقالۀ بررسی کنند. براي مثال، می

آن  گیري) اشاره کرد که در چارچوب نظري، پیکره مطالعه و بحث و نتیجه1392مهند و نقشبندي،(راسخ

  شناسی حضور دارند.سه حوزة تحلیل نحو، تحلیل گفتمان و گویش
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  شناسیحوزة زبان 15اي با رشتهمیان 7میزان تعامل  -6نمودار 
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  ها در طول زمانايرشتهها و میانايحوزهگسترش میان -7نمودار 

  گیرينتیجه - 4

اي تنوعی از الگوهاي فعالیت نویسندگان رشتهمیانطور که در مقدمۀ مقالۀ حاضر دیدیم، در مطالعات همان

اي دیگر، وارد قلمرو شود. یکی از الگوهاي فعالیت این است که محقق یا محققانی از رشتهمشاهده می

)یکی از 1388زاده، (پیشگاه» محاورة اینترنتی و تأثیر آن در فرهنگ عمومی«شوند. مقالۀ اي دیگر میرشته

توان آن را هاي مقاله، میگواه موضوع و کلیدواژهشناس نیست اما، بهسندة این مقاله زبانهاست. نویاین نمونه

بررسی و «توان به مقالۀ اي دیگر از این الگو میشناسی معرفی کرد. براي ارائۀ نمونهدر زمرة تحقیقات زبان

اشاره کرد. هیچ یک از چهار ) 1392راد و همکاران، (سبحانی» هاي زبانِی کودکان اوتیستیکمقایسه ویژگی

شناسی هاي روانشناسی (نشریۀ پژوهشاي غیرزبانشناس نیستند و مقاله در نشریهنویسندة این مقاله زبان

کامالً در حیطۀ  - که از نام مقاله پیداستچنان - بالینی و مشاوره) منتشر شده است، اما پژوهش مذکور

هاي مقاله در کلیدواژه» کاربردشناسی«و » شناسیمعنی«ات گنجد. از این گذشته، اصطالحشناسی میزبان

  اند.گنجانده شده

 - شناس است که مواردي از این الگوشناس با یک یا چند غیرزبانالگوي دوم، همکاري یک یا چند زبان

در کل پیکره مشاهد شد. براي - شناسان و محققان حوزة زبان و ادبیات فارسیخصوص همکاري میان زبانبه

(قبادي » هاي سیمین دانشورتحلیل گفتمانی جزیرة سرگردانی و پیوند معنایی آن با دیگر رمان«ثال، مقالۀ م

ترتیب نویسندة ) حاصل همکاري دو محقق و دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی (به1390و همکاران، 

  شناس (نویسندة دوم) است.اول و سوم) و یک زبان

هاي کشورهاي مختلف است که موارد محدودي از این الگو نیز ن از دانشگاهالگوي سوم، همکاري محققا

بررسی نقش سن در فرایند یادگیري زبان خارجی با توجه «توان به مقالۀ مشاهده شده است، از آن جمله می

و ) اشاره کرد که رتبه 1393(رحمتیان و همکاران، » هاي زبانیبه یادگیري تلفظ، دستور، واژگان و مهارت

هاي فرانسه اعالم شده وابستگی سازمانی نویسندة دوم مقاله (محمدحسین اطرشی) استادیار یکی از دانشگاه

شناسی زبان با حوزة کاربردي است. الگوي سوم که نمونۀ آرمانیِ است. مقالۀ مذکور نیز حاصل تعامل روان

هاي علمی مختلف و از گروهشود، همکاري محققانی از کشورهاي اي محسوب میرشتهمطالعاتِ میان

(رحیمی و همکاران، » توزیع رسایی در خوشۀ دوهمخوانی مرز هجا در زبان فارسی«مختلف است. مقالۀ 

اي از این الگوست که در آن نویسندة اول دانشجوي دکتري دانشگاه علوم کامپیوتر در دانشگاه ) نمونه1394

دبیات فارسیِ دانشگاه زنجان است و نویسندة سوم نیز ملبورن است، نویسندة دوم دانشیار گروه زبان و ا
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گیریم شناسی دانشگاه صنعتی شریف معرفی شده است. به این ترتیب، نتیجه میها و زباناستادیار مرکز زبان

اي وجود دارد، هرچند ممکن است در رشتهشناسی ایران، انواع همکاريِ منجر به مطالعات میاندر زبان

چندان قابل مالحظه نباشد.  - راي مثال همکاري میان محققان ایرانی با محققان غیرایرانیب- ها برخی زمینه

ذکر این نکته ضروري است که پیکرة مطالعۀ حاضر صرفاً به مقاالت فارسی اختصاص دارد. چه بسا در 

  هاي غیرفارسی، الگوي مورد نظر بیش از این باشد.چارچوب مقاالت به زبان

درصد) ماهیت  73مقاله ( 1353مقاله، تعداد 1859ه کردیم که از میان در این پژوهش مشاهد

شناسی ایران، همگام با سایر علوم در گیریم که دانش زباناي دارد و لذا نتیجه میرشتهاي یا میانحوزهمیان

شناسی، نحو، حوزة اصلی زبان 15اي شده است. از میان رشتهدیگر نقاط جهان، وارد مرزهاي میان

اي هستند و حوزة زبانِ اشاره با یک عنوان حوزهشناسیِ کاربردي، پربسامدترین مقاالت تکشناسی و زبانجوا

فامیان قلیشده توسط رضاسنجیِ ارائهبسامدترین حوزه معرفی شده است. این یافته با نتایج علممقاله، کم

. در مطالعۀ مذکور گزارش شده شناسی، قابل مقایسه استهاي زبان)، درخصوص مقاالت همایش1393(

) پربسامد در هشت همایش (حوزهترتیب سه زیرشاخهواژه، بهاست که نحو، تحلیل گفتمان و ساخت

اند. رتبۀ نخستِ حوزة نحو در پژوهش مذکور و مطالعۀ حاضر به این معناست که شناسی ایران بودهزبان

ها و نشریات قابل مشاهده بازنمود این توجه در همایشمحور است و - اي بارز نحوگونهشناسی ایران بهزبان

شناسی زبان و هاي جامعهايرشتهشده در مطالعۀ حاضر نیز، میانايِ شناساییرشتهاست. از میان هفت میان

  آیند.شمار میها بهايرشتهمیانمقاله) پربسامدترین تک 26شناسی شناختی (هرکدام با زبان

با توجه به متغیر وابستگیِ سازمانیِ نویسندگانِ مقاالت، مشاهده کردیم که اعضاي هیئت علمی و 

اند. توزیع دانشگاه و مرکز آموزشی و پژوهشی در تولید مقاالتِ مورد بررسی مشارکت داشته 127دانشجویانِ 

درصد از  72گاه بیش از دانش 10طوري که فقط ها فاقد تناسب نسبی است، بهفراوانیِ مشارکت دانشگاه

ها در این زمینه اند و میزان مشارکت بسیاري از سایر دانشگاهمشارکت تألیف مقاالت را به خود اختصاص داده

  است. 1

ها نشان داد که ضریب نفوذ سه حوزة نحو، ترجمه و تحلیل ايرشتهها و میاننتایج مربوط به تعامل حوزه

شناسی جایگاهی قابل اي ادبیات و زبانرشتهها نیز، میانايرشتهدر میانهاست و گفتمان بیش از سایر حوزه

ها و دهد. در جدول تقاطعیِ حوزهشناسی به خود اختصاص میاي زبانرشتهتأمل در مطالعات میان

شناسی با حوزة تحلیل اي ادبیات و زبانرشتهها نیز دیدیم که پربسامدترین تعامل بین میانايرشتهمیان

مورد) برقرار است. البته در این خصوص بایستی به نکته توجه کرد که بسامد زیاد در تعاملِ  98گفتمان (با 
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مند به یک حوزه شناسانِ عالقهمعناي این نیست که همواره زباناي، الزاماً بهرشتهیک حوزه با یک میان

شوند، زیرا مند میشناسی) عالقهت و زباناي (براي مثال ادبیارشته(براي مثال تحلیل گفتمان) به یک میان

مند در موارد متعدد مشاهده شده است که محققان حوزة ادبیات فارسی به بحث تحلیل گفتمان عالقه

 - طرفه نیست، بلکه دوطرفهاند. درواقع، مسیر تعامل یکاي را رقم زدهرشتهاند و درنتیجه، پژوهشی میانشده

  است. - و البته گاه چندطرفه

سال  25ها در طول ايرشتهها و میانايحوزهمشاهده کردیم، فراوانی میان 7طور که در نمودارمانه

) و همچنین 2009) افزایش یافته است و این الگو با گزارشی که پورتر و رافولز (1394تا  1370اخیر (از 

ها با یکدیگر براي ل روزافزونِ رشتهآید تعامنظر میاند، سازگار است. به) ارائه داده2013سیلوا و همکاران (

شناسی ایران نیز از این آید و زبانشمار میپاسخ به مسائل پیچیده و چندوجهی از مختصات دانش روز به

  روندِ فراگیر مستثنی نیست.

هاي ايرشتهها و میانبدیهی است انجام این پژوهش در درجۀ نخست باهدفِ توصیف تعامل میان حوزه

ها ها و یافتهشناسانه نیز به دادهتوان با رویکردي انتقادي و آسیبانجام شده است، اما می شناسیزبان

 72، صرفاً 4نگریست. براي مثال، با وجود فراوانی قابل توجهِ مقاالت در حوزة نحو، مطابق با جدول شماره 

ت که محققانِ حوزة نحو به استفاده ها در تعامل بوده است. این بدان معناسايرشتهمقاله در این حوزه با میان

اي) روي شناسی رایانهها (مانند زبانايرشتهها و میانهاي نظري خود در سایر حوزهها و یافتهاز دانسته

دهد که با وجود تأکید مقاله) نیز نشان می 19اند. ناچیزبودنِ شمار مقاالتِ حوزة آموزش زبان فارسی (نیاورده

میزان کافی به شناسیِ ایران بهوهشی کشور بر ترویج زبان فارسی، محققانِ زباننهادهاي آموزشی و پژ

یابیم اند، هرچند با نگاهی به سال انتشار مقاالتِ این حوزه درمیهاي علمیِ آموزش فارسی توجه نداشتهجنبه

ر آینده نیز وجود هاي اخیر رونق داشته است و احتماالً این سیر صعودي دها در سالکه این دسته از پژوهش

  خواهد داشت.

پژوهشی انجام شده - در پایان، ذکر این نکته ضروري است که این مطالعه با محوریت مقاالت علمی

هاي منتشرشده، توان براساس متغیرهایی نظیر کتابشدن را میايرشتهاست. بدیهی است روند میان

ها و نظایر آن نیز ها و دانشکدهعلمی گروه هاي پژوهشی، تعداد اعضاي هیئتترویجی، طرح- مقاالت علمی

) نیز 2009هاي مورد نظر پورتر و رافولز (هاي آینده به شاخصتوان در پژوهشارزیابی کرد. همچنین می

شناسی ایران را ازمنظر متغیرهاي دیگر مانند منابع مورد استناد شدن در زبانايرشتهتوجه کرد و روند میان

  شی ارزیابی نمود.پزوه- در مقاالت علمی
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