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 3قلی فامیانرضا  علی
 نور پیامهای خارجی، دانشگاه  شناسی و زبان دانشیار زبان

 19/12/96تاریخ پذیرش مقاله  ؛96/ 27/10تاریخ دریافت مقاله: 

 چکیده
 و موضوعاتبرای مختصات جغرافیایی و نیز  توان میاست که به کمک آن افزاری  نرم ،اس آی جیآرک 

دگان پژوهش حاضر ی علمی، نگارنها رشتهنقشه ترسیم کرد. به دلیل اهمیت تحوالت در  مفاهیم انتزاعی

 گی¬حوزه میانو  گی رشته میانبرای روند  ،سنجی علمهای رایج در  استفاده از شیوهاند با  کوشیده

 شناسی زبانپژوهشی  -مقالۀ علمی 1859رسم کنند. به این منظور  اس آی آرک جیی مبتنی بر ها نقشه

های تحقیق مدنظر قرار گرفت. سپس مقاالت در  داده عنوان بهزبان  فارسی نشریۀ 47در  منتشرشدهایران 

، ها ای رشته میان، ها حوزهسپس برای  شد. بندی طبقه شناسی زبانمرتبط با  ای رشته میان 7حوزه و  15

ی ها نقشهمقاالت  گی تهرش میانو  گیهحوز میانجغرافیایی نویسندگان مقاالت و همچنین برای  توزیع

را بازنمایی  ای رشته میانمقاالت در هر حوزه و فراوانی  وضوح به ها نقشهاین  جداگانه ترسیم شد.

جغرافیایی، تراکم نویسندگان را در شهر تهران نشان  توزیعمربوط به  کنند. از سوی دیگر، نقشۀ می

 ها ای رشته میانو  ها حوزهچگونگی تعامل بین  نیز گی رشته میانو  گیحوزه میان. نقشه مربوط به دهد می

و  ها حوزهضمن شناسایی  توان مییی ها نقشهچنین  تفسیرتردید، با  بی .کند میرا بازنمایی 

ایران را شناسایی کرد و به این ترتیب،  شناسی زبانی پرطرفدار، خالءهای پژوهشی ها ای رشته میان

 . بینی روند پژوهش در آینده پرداخت به پیشتحقیقات، های کنونی در  ارزیابی گرایشبا  زمان هم
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 مقدمه -1

با مشاهده و ادراک بصری انسان همراه است و مطابق با  ها پدیدهفهم و شناخت 

علمی این است که تصاویری از جهان  های فعالیتام استداللی مقبول، هدف اصلی تم

، ها نقشهاین تصاویر جهان را مشاهده و درک کنیم. این تصاویر یا  واسطه بهارائه کرده و 

. کند میای هستند که انسان در آن زندگی  بازنمود گرافیکی فضای مادی و فرهنگی

 تدریج بهمیالد هستند و  مربوط به قرون پنجم یا ششم قبل از ،ی رایجها نقشهنخستین 

معموالً در دو نوع  ها نقشهنقشه بسط و توسعه یافت.  ترسیم دانش، هنر و فناوریِ

ی عمومی ها نقشهی موضوعی. منظور از ها نقشهی عمومی و ها نقشهشوند:  می بندی طبقه

تصاویری هستند که اشیاء موجود در محیط جغرافیایی را با تأکید بر مکان نشان 

ها و غیره را به نمایش  ها، دریاها، رودها، جاده ها مانند کوه مشخصهو برخی دهند  می

گزینشی عمل کرده و توزیع  صورت بهی موضوعی ها نقشهآورند. در نقطه مقابل،  درمی

موضوعی انتظار  دهند. به این ترتیب، در یک نقشه ی خاص را نشان میها پدیدهمکانی 

مربوط به یک موضوع معین بازنمایی شود. در ها و مفاهیم خاص  این است که ویژگی

تا توزیع مکانی  کند میگیران کمک  ی موضوعی به محققان و تصمیمها نقشهعمل، 

 .(40:2003، 1را مشاهده کنند )چن ها پدیده

در « گی رشته میان»و « گیحوزه میان» کوشیم میاز آنجا که در مقالۀ حاضر      

بازنمایی کنیم، ابتدا تعریفی از این دو اصطالح ارائه  ایران را به کمک نقشه شناسی زبان

 . دهیم می

ها و دستاوردهای آن  بخشی از مفاهیم، روشدر یک علم معین، « حوزه»منظور از      

علم است که سازوکارها و اهداف مشترکی دارند. بدیهی است در هر علم، شماری از 

ها جنبه فرعی دارند.  یگری از حوزهد و شمار دنآی ها اصلی و محوری به شمار می حوزه

 ۀمعموالً چهار حوز «شناسی معنی»و  «نحو»، «واژه ساخت»، «شناسی واج»برای مثال، 

، «تحلیل گفتمان»آیند و از مواردی همچون  شناسی به شمار می اصلی دانش زبان

نگارندگان شود.  های فرعی یاد می و غیره با عنوان حوزه «شناسی رده»، «ترجمه»

                    : اند مدنظر قرار داده  پانزده حوزه شناسی زبانرای علم هش حاضر بپژو

 لیتحل (5شناسی، ) معنی (4نحو، ) (3واژه، )ساخت (2شناسی، ) واج آواشناسی/ (1)

آموزش زبان فارسی )آزفا(،  (8( ترجمه، )7شناسی، ) گویش (6کاربردشناسی، ) / گفتمان
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شناسی  ( زبان13شناسی، ) ( رده12شناسی،  ) نشانه (11خط، ) (10اشاره، ) ( زبان9)

گاه یک پژوهش تطبیقی. -شناسی تاریخی ( زبان15و ) نگاری ( فرهنگ14کاربردی، )

در چارچوب صرفاً یک  ،پژوهشی –نامه، مقالۀ همایش یا مقالۀ علمی اعم از پایان -علمی

« ای حوزه تک»اصطالحاً  گیرد و در چنین مواردی با پژوهش معین انجام می ۀحوز

« زایایی فرایند ترکیب در زبان فارسی»برای مثال، مقالۀ با عنوان سروکار داریم. 

مقالۀ با عنوان و  شده انجام «واژه ساخت»( صرفاً در حوزۀ 1392)امیرارجمندی و عاصی، 

( نیز در حوزۀ 1390)صادقی،« کشش جبرانی در زبان فارسی: یک آزمایش ادراکی»

 یا چند حوزهخصلت دو یا  ها پژوهشگیرد. در مقابل، برخی  جای می« اسیشن واج»

« زمان: ساخت مجهول درگذررسی های پا ترجمه»ای با عنوان  مقالهدارند. برای مثال، 

و « نحو»، «ترجمه»ای )شامل سه حوزۀ  حوزه میان پژوهشی (1393یبی جزایری، )ط

 درگذر« )تاریخی»یسنده با رویکردی آید، زیرا نو تاریخی( به شمار می شناسی زبان»

های پارسی(  شده )ترجمه« ترجمه»ول( در متون )مجه« نحوی»زمان(، به یک ساخت 

فرایندی است که در آن دو یا چند  گیحوزه میانبه این ترتیب، منظور از  پرداخته است.

 کنند.  حوزه از یک دانش با یکدیگر تعامل برقرار می

و  مسئلهعبارت است از فرایند پاسخگویی به یک «  گی رشته نمیا»به لحاظ نظری،      

توان در چارچوب یک رشته علمی  به دلیل گستردگی یا پیچیدگی آن نمی که آنحل 

های مختلف چندین رشته و  خاص به موضوع مربوطه پرداخت و لذا در آن نگرش

تر و  عمیقمطرح است و به این ترتیب، امکان شناخت و درک  ها آنهای  شناسی روش

در قالب تعریفی (. 196:1990شود. )کلین،  تری از موضوع مورد بحث فراهم می دقیق

شناسی با  گی، تعامل علم زبان رشته منظور از میانملموس و عملیاتی در پژوهش حاضر، 

شناسی، ادبیات، فلسفه و علوم  شناسی، حقوق، جامعه علوم دیگر مانند علوم رایانه، روان

 .استشناختی 

 (1ای به این شرح سروکار داریم: ) رشته به این ترتیب، در این تحقیق با هفت میان 

شناسی  جامعه (4شناسی حقوقی، ) زبان (3شناسی زبان، ) روان (2ای، ) شناسی رایانه زبان

شناسی شناختی.  ( زبان7و ) شناسی فلسفه و زبان (6شناسی، ) ( ادبیات و زبان5زبان، )

ایِ معین  رشته ه یک مقاله در چارچوب فقط یک میاندر پژوهش حاضر، چنانچ

« شکن فارسی واژه»برای مثال، مقالۀ نامیم.  می یا رشته انیتک مباشد، آن را  گرفته شکل

به « ای شناسی رایانه زبان»در چارچوب  ای رشته یانتک م( یک پژوهش 1386)سمائی،
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ن یک یا چند حوزه با یک یا مقاالت حاصل از تعامل بیکه است  ذکر شایان آید. شمار می

نگاهی به ساخت مجهول در »پذیر است. برای مثال، مقالۀ  ای نیز امکان رشته میانچند 

( حاصل تعامل حوزۀ 1385)گلفام و همکاران، « شناختی دیدگاه بر یهتکزبان فارسی با 

ا است. امکان تعامل بیش از دو حوزه ی« شناختی شناسی زبان» ای رشته میانبا « نحو»

معناشناختی  -تحلیل نشانه»نیز وجود دارد. برای مثال، در نگارش مقالۀ  ای رشته میان

از عنوان آن نیز  که چنان - (1390)گرجی، « 1351-1380های سیاسی فارسی از  رمان

 است.  شده استفاده «شناسی یمعن»و  «شناسی نشانه»از دو حوزۀ  -پیداست

ساله، مقاله را سی در یک مقطع زمانی از این گذشته، به علت تمرکز نویسنده 

های  ، به دلیل رجوع به رماننیز گنجاند. از سوی دیگر« تاریخی»وزۀ ذیل ح توان می

نیز مشهود است. به این « شناسی زبانادبیات و » ای رشته میانسیاسی فارسی، ردپای 

 «اریخیت»، «شناسی یمعن»، «شناسی نشانه»حاصل تعامل سه حوزۀ  مقالۀ مزبور، ترتیب

 .آید میبه شمار « شناسی زبانادبیات و » ای رشته میانو نیز 

ی مرتبط با ها ای رشته میانبه طور کل و  ای رشته میانبا توجه به جایگاه مهم علوم      

و  ها حوزه میانو همچنین به دلیل اهمیت بازنمایی ارتباط  به طور خاص شناسی زبان

، نیـیـبا رویکردی ع کوشیم میپژوهش  ینبا یکدیگر، در ا ای رشته میانعلوم 

 1اس آی آرک جی افزار نرمایران را به کمک  شناسی زباندر  گی رشته میانو  گیحوزه میان

 : کنیم میبازنمایی کنیم. به این منظور چهار فرضیه به شرح زیر مطرح 

اس  آی آرک جی افزار نرمایران با کمک  شناسی زبانی ها حوزهبازنمایی فراوانی -

 است. پذیر امکان

اس  آی جیآرک  افزار نرمایران با کمک  شناسی زبان ای رشته میانبازنمایی فراوانی -

 است. پذیر امکان

پژوهشی -ها و مراکز علمی فعال در تولید مقاالت علمی دانشگاه توزیعبازنمایی -

 است. پذیر امکاناس  آی جیآرک  افزار نرمبا کمک  ایران شناسی زبان

آرک  افزار نرمایران با کمک  شناسی زباندر  گی رشته میانو  گیحوزه میانبازنمایی -

 است. پذیر امکاناس  آی جی
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 پیشینه تحقیق-2

ی مهم نشان ها حوزهی دانش روابط مکانی میان مرزهای دانش و پژوهش را در ها نقشه

عرصه یک علم ی پژوهشی را در ها حوزهو انتشار  توزیع، نحوۀ ها نقشه. این قبیل دهد می

 (.33: 2003چن، ) دهد میو چگونگی ارتباط میان علوم مختلف را بازتاب 

سازی، تولید و عرضه یک داروی جدید  داروسازی، در اغلب موارد، آماده در حوزه     

رسمی یک دارو، تولیدکننده موظف است شیوه  کشد و پیش از عرضۀ ها طول می سال

ای به  صفحه هزار چندهای مفصل و گاه  قالب گزارشهای مقدماتی را در  کار و آزمایش

های طوالنی  بدیهی است مطالعۀ این قبیل گزارشاطالع نهادهای نظارتی عرضه کند. 

سیر پیشرفت امور مربوط به ای موردی،  ه همین دلیل، در مطالعهب. گیر است بسیار وقت

طالعۀ مزبور نشان داد که زنمایی شد.  نتایج حاصل از مبا ها نقشهتولید داروها در قالب 

رین زمان ممکن، نظر مساعد ت توان در کوتاه میها  و اطلس ها نقشهکمک این قبیل  به

لب و گذاران، نهادهای نظارتی و حتی بازاریابان محصوالت پزشکی و دارویی را ج سرمایه

های موجود در دانش و محصوالت داروسازی پرداخت با رویکردی انتقادی به خالء

یی ها نقشه(.  طراحی نقشه دانش به معنای فراهم کردن 1997، 2و کوهن 1)سیمن

ی علمی و ها حوزه، ها رشته دهد میسنجی است که نشان  مبتنی بر سنت کتاب

گیرند. این کار  می، فکری و اجتماعی چگونه شکل میی پژوهشی از نظر مفهوها حوزه

پردازش، استخراج  ، پیشها شتن چندین گام است: گردآوری دادهمستلزم پشت سر گذا

سازی، طراحی نقشه، تحلیل و تصویرسازی در پایان این فرایند نیز،  شبکه، نرمال

گیری بپردازد.  گر بایستی نقشه را تفسیر کند و بر اساس نتایج حاصل به نتیجه تحلیل

احی نقشه ویژۀ طر افزار نرم نُه، یادشده( ضمن توضیح مراحل 2011و همکاران ) 3کوبو

 7و ونتاگ پوینت 6اس ویور او ، وی5لیدیزدورف افزار نرم، 4ز جمله سایت اسپیس دودانش ا

گی را به کمک نقشه  رشته یکی از معدود مطالعاتی که فرایند میان .اند کردهرا معرفی 

 است. شده انجام( 2009) 1و رافولز 8بازنمایی کرده است، توسط پورتر
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توسعه علم کوشیدند با بررسی مقاالت  ها در ای رشته آنان با تأکید بر نقش میان

گی را در سیر زمان )از سال  رشته در علوم مختلف، تغییرات در میزان میان منتشرشده

فناوری  (1( ارزیابی کنند. در این مطالعه شش رشته علمی شامل )2005تا  1975

( 4( ریاضیات، )3( مهندسی برق و الکترونیک، )2) زیستی و میکروبیولوژی کاربردی،

قرار گرفت. پورتر و رافولز مطالعه خود را  مدنظر( فیزیک 6( علوم اعصاب، )5پزشکی، )

شده، درصد استنادها در درون  2های استناد هایی مانند تعداد رشته با تمرکز بر شاخص

آنان، تلفیق است که  مورداستفادههای  و نظایر آن انجام دادند. یکی از شاخص رشته

دهد و این تنوع از طریق دامنه ارجاعات در  هر مقاله نشان می تنوع منابع دانش را در

های  ها با رشته پورتر و رافولز برای بازنمایی ارتباط رشته شود. هر مقاله محاسبه می

ای به  در تنوع رشته شده مشاهدههای دانش نیز استفاده کردند. سه جنبه  دیگر از نقشه

 ها بازنمایی شده است: شرح زیر در نقشه

ها در نقشه نشان  های پژوهشی مجزا که به کمک تعداد گره ها )حوزه وع رشتهتن

 است( شده داده

 ها( ها )اندازه گره موازنه یا توزیع رشته

 ها(  ها )فاصله بین گره ناهمخوانی یا میزان تفاوت بین رشته

 خود، چند مورداستفادههای  مقادیر عددی مربوط به شاخص بر یهتکپورتر و رافولز با 

اند. برای مثال، در  توضیحی ارائه داده هرکداماند و برای  نقشه دانش ترسیم کرده

که علوم مواد کامالً با  یابیم یدرمشمّی  یا گونه بهاند که  خصوص نقشه فوق توضیح داده

غیرمستقیم و از طریق شیمی با علوم  یا گونه بهاست و  یدهتن درهمرشته فیزیک 

از پزشکی بالینی بسیار فاصله دارد. البته پورتر و  که یالدرحپیوند دارد،  زیست یطمح

اند که به دلیل دوبعدی بودن نقشه فوق و از آنجا که از  رافولز این توضیح را هم ارائه داده

تواند  است، این نقشه نمی شده انتخابپژوهشی فقط تعداد اندکی  ۀرشته و حوز 242

زیستی که در قلمرو پزشکی بالینی نشان دهد که یک دانش، برای مثال رشته مواد 

بر پایه  (.16: 2009است، در عمل با علوم مواد ارتباط تنگاتنگی دارد )پورتر و رافولز، 

در انجام  ای کننده یرهخ نتایج این مطالعه، در یک بازه زمانی سی ساله تغییرات

ریاضیات، در  جز بهاست. در تمام شش رشته مورد بررسی،  داده رخهای گروهی  پژوهش
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درصد از  10(، تعداد مقاالت تک نویسنده کمتر از 2005سال موردنظر )پایان بازه زمانی 

 دهد. مجموع مقاالت را نشان می

 
 (736 :2009آو ساینس )پورتر و رافولز،  در وب منتشرشدهمقاله  30261. نقشه دانش مبتنی بر 1شکل 

 

درصد رشد کرده است.  50استنادها بیش از  2005در سال  منتشرشدهدر مقاالت 

هایی کوتاه  جانبه اما در گام اند که دانش به طور همه پورتر و رافولز در پایان نتیجه گرفته

های مجاور صورت  گی  نیز به طور عمده در حوزه رشته ای شده است و میان رشته میان

 آید میهای دور از هم آهسته به نظر  گی در رشته رشته پذیرد و سرعت و دامنه میان می

 (.21: 2009)پورتر و رافولز، 

برای مثال، امامی و  سابقه نیست. علم در عرصه علوم ایران بی ترسیم نقشۀ     

های تیروئید  دادهای علمی بیماری نقشه برون سنجی علم( با رویکردی 1395همکاران )

ولیدات ( ت1390، فتاحی و همکاران ). همچنیناند کردهدر ایران و خاورمیانه را ترسیم 

تعیین  منظور بهساله  بیستعلمی پژوهشگران دانشگاه فردوسی مشهد را در یک دوره 

. در این اند کردهمیزان همکاری گروهی و ترسیم ساختار علمی این دانشگاه ارزیابی 
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 و تحلیل استنادی 2و بردفورد 1و قواعدی مانند لوتکا سنجی علمهای  پژوهش شاخص

، پژوهشگران دانشگاه فردوسی مشهد در این ها یافتهر اساس . باند قرارگرفتهمورد توجه 

اند. همچنین  مدرک نمایه شده در وبگاه علوم شده 2318بازه زمانی موفق به انتشار 

 2/34مشخص شد که این دانشگاه در تولید علم جهانی از نرخ متوسط رشد برابر با 

نادهای دریافتی و میزان درصد برخوردار بوده و بین تعداد نویسندگان با تعداد است

توسط او رابطه مثبت وجود دارد.  منتشرشدههای  رکدمشارکت یک نویسنده با تعداد م

فتاحی و همکاران در پایان ساختار علمی دانشگاه فردوسی مشهد را بر پایه میزان 

. اند کردهترسیم و تحلیل  3هیست سایت افزار نرماستنادهای جهانی با استفاده از 

 است.  شده تشکیلموضوعی  خوشۀ نهه نقشه علم این دانشگاه از نشان داد ک ها یافته

بازنمایی  افزار نرمبا استفاده از یک  گی رشته میانایران، تاکنون روند  شناسی زباندر      

است  شده انجاماس  آی آرک جی افزار نرمنشده است. البته یک پژوهش صرفاً با الهام از 

-مقاله علمی 411مقاله همایش و  411شناسی ایران )شامل  نمقاله زبا 822که در آن 

حوزه  21دهد که از میان  های مطالعه مذکور نشان می است. یافته شده یبررسپژوهشی( 

مقاله( بیش از سایر  146شناسی، فراوانی مقاالت در حوزه نحو  ) زبان ایِ رشته و میان

ها  ترین رتبه مقاله( در پایین سه) مقاله( و زبان اشاره سههاست و دو حوزه خط ) حوزه

مقاله  240مقالۀ مورد بررسی،  822ها حاکی از آن است که  از میان  قرار دارند. یافته

و  گیحوزه یانمای دارند. شکل زیر تصویری از  رشته ای یا میان حوزه ماهیتی میان

در  (.1393)رضاقلی فامیان،  دهد میمطالعه مذکور نشان  ۀرا در پیکر گی رشته میان

است،  شده فراهماس  آی افزار آرک جی شکل باال که با الهام از امکانات موجود در نرم

هاست. برای مثال،  کنندۀ گرایش هر گره به تعامل با سایر گره طول و پهنای خطوط بیان

خطوط نازک و طوالنی )که در مواردی به دلیل محدودیت فضا دارای انحنا نیز هستند( 

تر( به معنای فراوانی  تر )پررنگ یک یا حداکثر دو مقاله است. خطوط پهن گر صرفاً بیان

 عنوان بهای بیشتر هستند.  رشته ارتباط میان یجهنت درای و  حوزه بیشتر مقاالت میان

تر رسم  تر و پهن خطی طوالنی« ترجمه»و « کاربردی  شناسی زبان»نمونه، بین حوزۀ 

ای و حاصل از  رشته چهار مقاله با رویکردی میان پژوهش حاضر ۀشده است، زیرا در پیکر

 است. شده مشاهدهتعامل این دو حوزه 
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 (578: 1393ایران )رضاقلی فامیان،  شناسی زباندر  گی رشته میان. نقشه دانش با تأکید بر 2شکل 

دهند که  در نقطۀ مقابل، خطوط بسیار کوتاه و کامالً پهن بین دو حوزه نشان می

 ۀوجود دارد. برای مثال، بین دو حوز تنگاتنگمذکور ارتباطی میان دو گرۀ 

مقاله با  240شناسی و نحو خطی پهن و کوتاه رسم شده است، زیرا از مجموع  گویش

شناسی هستند. میزان  مقاله حاصل تعامل میان نحو و گویش 19ای،  رشته رویکرد میان

شناسی ایران  که گویشتوان نتیجه گرفت  تعامل این دو حوزه به حدی است که می

 است.  محور-نحو
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 تحقیق شناسی روش -3

و سپس با جامعه و نمونۀ آماری پژوهش  اس آی آرک جی افزار نرمدر این بخش ابتدا با 

 .شویم میآشنا 

 اس آی آرک جی افزار نرم -3-1

یکی از راهکارهای رایج در دانش، بازنمایی مفاهیم و متغیرهای ناملموس در قالب 

( به طور مفصل به 2001های ملموس و آشناست. بوث و میچل ) و نقشه یرصاوتاشکال، 

ها،  ها، ترسیم نقشه اند و چگونگی گردآوری داده پرداخته اس آی آرک جیافزار  معرفی نرم

اند که از این  اند. آنان گزارش داده ها را شرح داده ها و تحلیل داده طراحی پایگاه داده

های مهندسی و  علمی و اجرایی مانند شرکت های یتموقعو  افزار در انواع مشاغل نرم

شود. برای مثال، یک شرکت  های مخابراتی و محیط زیستی استفاده می سازی، طرح راه

افزار ضمن تشخیص نقاط متمرکز مشتریان،  تواند با کمک این نرم تجاری می

ن، مدیر منابع ها را برای عرضه محصوالت خود ارزیابی کند. همچنی ترین مکان مناسب

افزار، سرچشمه یک رود را ردیابی کرده و منابع  آب قادر است با امکانات این نرم

 احتمالی آلودگی را شناسایی کند. 

ترین کاربرد ابزارها برای درک اطالعات فضایی هستند. در واقع، کار با  ها، رایج نقشه     

افزار سه کاربرد  قشه است. این نرمکار با ن منزله بهافزار جی آی اس در هر موقعیتی  نرم

های جغرافیایی کار  دهد با انواع داده که به کاربر اجازه می 1( آرک مپ1عمده دارد: )

شان کجاست. با  های جغرافیایی چه قالبی دارند یا مکان واقعی کند، فارغ از این که داده

م کرد و نیز شده با سرعت نقشه ترسی های از پیش تعریف توان با الیه مپ می آرک

های مختصات  یر و جدولهای جغرافیایی، تصاو های تصویری، پایگاه داده توان از فایل می

و  2ها را اضافه یا کم کرد. دو کاربرد دیگر شامل آرک کاتالوگ ها، داده و حتی آدرس

ها را  توان داده . در آرک کاتالوگ میاند شده یطراحمپ  برای کار با آرک 3آرک ابزار جعبه

در آرک مپ  شده یطراحو ثبت کرد و سپس آن را به روی نقشه  دهی مرور، سامان

 کرد.    5و تبدیل 4ها را فرافکنی توان داده آرک هم می ابزار جعبهکمک  همنتقل کرد. ب
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دهد تا  این امکان را به بیننده می اس آی آرک جیشده با کمک  های ترسیم نقشه     

ها در مواردی  روابط فضایی میان مفاهیم را ببیند و تعبیر و تفسیر کند. این قبیل نقشه

ها، کشورها، قاره های جغرافیایی مرسوم )مانند شهرها، استان که با مرزبندی

های  محدود به مشخصه اس آی آرک جیهای  کیفیت روابط پرداخت. البته ترسیم نقشه

و  یاییجغراف یرغ یها مشخصهاهیم و جغرافیایی نیست و ترسیم آنها برای تحلیل مف

افزار آرک  انتزاعی نیز کارساز است. در پژوهش حاضر، محقق ضمن استفاده از نرم

ها و مراکز پژوهشی مرتبط با نویسندگان مقاالت  دانشگاه توزیعس برای بازنمایی ا آی جی

های  ای رشته ها و میان افزار جهت نمایش حوزه شناسی، از امکانات این نرم زبان

در این  اس آی آرک جیهای  . هدف از ترسیم نقشهاند کردهشناسی ایران نیز استفاده  زبان

های مربوط به  ای رشته ها و میان حوزه پژوهش این است که ضمن مشاهده روابط میان

 شناسی، خالءهای تحقیقاتی این دانش نیز مشخص شود.  علم زبان

 جامعه و نمونۀ آماری -3-2

، علمی یئتهژوهش حاضر شامل تمام مقاالتی است که محققان، اعضای آماری پ جامعۀ

های  ها در زمینه شناسی همگانی و سایر رشته و دانشجویان رشته زبان آموختگان دانش

های آماری چند معیار  . محققان برای انتخاب نمونهاند نگاشتهشناسی  مربوط به علم زبان

که در این پژوهش صرفاً مقاالت علمی قرار داده است. نخست این  مدنظرمشخص را 

-مروری، علمی-شوند و مقاالت علمی شناسی بررسی می پژوهشی مربوط به دانش زبان

شوند. دومین معیار این است که  ارزیابی نمی ها یشهمادر  شده ارائهتخصصی یا مقاالت 

د ان پژوهشی مدنظر محققان بوده-پژوهشی مندرج در نشریات علمی-فقط مقاالت علمی

و مقاالت معرفی و نقد کتاب، گزارش برگزاری همایش، مقاالت کوتاه موسوم به سخن 

های پژوهش حاضر قرار  و متن مصاحبه با محققان و نظایر آن در زمره داده دبیر نشریه

شود. در واقع به لحاظ زمانی محدودیت  اند. معیار سوم به متغیر زمان مربوط می نگرفته

شناسی از گذشته تا سال  تمام مقاالت مربوط به دانش زبان خاصی مدنظر نبوده است و

شود. محققان صرفاً  . چهارمین معیار به زبان مقاالت مربوط میاند شده یگردآور 1394

و  اند شده نوشتهکه به زبان فارسی  اند کردههای تحقیق بررسی  داده عنوان بهمقاالتی را 

 ها( سروکار 

داریم بسیار شفاف هستند. برای مثال، م یتوان توزیع یا میزان فعالیت یک بخش دولتی 

یا خصوصی را در قالب نقشه یک کشور مشاهده کرد. از این گذشته، م یتوان روابطی را 

که بخش موردنظر با سایر ب خشها برقرار م یکند ترسیم کرد و به تحلیل کمیت و 

www.SID.ir


 اس آی افزار آرک جی ا استفاده از نرمشناسی ایران ب گی در زبان رشته و میان گیهحوز میانبازنمایی  /90

 

حتی اگر –، فرانسه یا هر زبان دیگری را های انگلیسی، عربی بنابراین مقاالت به زبان

 کنار گذاشته است. -اند زبان فارسی بوده درباره
 

 ی تحقیقها یافته -4

استخراج شد که از  شناسی زبان غیرو  شناسی زباننشریه  47مقاله از  1869در مجموع 

( تک درصد پنجمقاله )تقریباً  87و  ای حوزه تک( درصد 5/22مقاله ) 419این میان، 

درصد( از مجموع مقاالت  73مقاله ) 1353ها، تعداد  . مجموع دادههستند ای رشته میان

همچنین، به لحاظ میزان مشارکت  ای هستند. رشته ای یا میان حوزه دارای ویژگی میان

 127مورد مشارکت از  2571ی مختلف، در مجموع ها دانشگاهنویسندگان مقاالت از 

 یِ مختلف مشاهده شد.دانشگاه و مرکز آموزشی و پژوهش

 
 شناسی ایران های زبان اس برای بازنمایی فراوانی حوزه آی . نقشه آرک جی3شکل 

 

مقاله( است، زیرا در اغلب  1859بیشتر از فراوانی مقاالت کل پیکره ) 2571عدد  

ی ها یافتهدر ادامه  اند. مقاالت، بیش از یک نویسنده در نگارش مقاله مشارکت داشته

 .کنیم میهای پژوهش ارزیابی  ا به تفکیک فرضیهتحقیق ر
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  اس آی آرک جی افزار نرمبا  شناسی زبانی ها حوزهبازنمایی فراوانی  -4-1

 درنظر شناسی زبانتر ذکر شد، در این پژوهش پانزده حوزه برای  که پیش طور همان

مقاالت  فراوانی کوشیم میارزیابی نخستین فرضیه پژوهش حاضر  منظور بهگرفته است. 

نمایش دهیم. تصویر زیر که با  اس آی آرک جی افزار نرمبه کمک  ها حوزه تک تکرا در 

 .دهد میحوزه را نمایش  15است، فراوانی  شده طراحیمذکور  افزار نرماستفاده از 

« زبان اشاره»پربسامدترین و « نحو»یابیم که  با نگاهی به نقشه باال درمی

بندی در این نقشه میزان  است. معیار طبقه شده ییشناساحوزه  ینبسامدتر کم

تر، هر چه اطراف یک گره  . به بیان دقیقاستروشنایی/تاریکی اطراف یک گره )حوزه( 

ها در گره مذکور بیشتر است. به  تر باشد، به معنای آن است که فراوانی داده روشن

طراف این گره تر است و دایره روشن ا روشن 113با فراوانی « نحو»همین علت، گره 

تری برخوردار است، اما از از روشنایی کم 55با فراوانی « شناسی واج»تر است. گره  بزرگ

« زبان اشاره»های مربوط به  ترین نقاط نقشه به گره نماید. تاریک ها پرنورتر می سایر گره

 ( اختصاص دارد. 2)هر یک با فراوانی « شناسی رده»و « خط»و  (1)فراوانی 
 

  اس آی آرک جی افزار نرمبا  شناسی زبانی ها ای رشته میاننمایی فراوانی باز -4-2

تک »مقاالت  عنوان بهدرصد(  پنجتر از مقاله )کم 87مقاله مورد بررسی،  1859از میان 

ها  ای رشته در فراوانی مربوط به تک میان تأمل قابلشناسایی شد. از نکات « ای رشته میان

مشاهده نشد. « شناسی ادبیات و زبان»ای در زمینه  رشته یانای تک م این است که مقاله

ای کوشیده است پژوهشی در زمینه ادبیات و  نویسنده هرگاهعلت این امر آن است که 

شناسی مانند نحو،  شناسی انجام دهد، به طور خودکار به یک حوزه معین از زبان زبان

و در  شده خارج ای رشته یانتک م گفتمان و نظایر آن پرداخته است و لذا مقاله از حالت

ای جای گرفته است. چنین حالتی برای سایر تک  حوزه ای و میان رشته رده مقاالت میان

( به 1374)باطنی، « زبان و تفکر هرابط»شود. برای مثال، مقالۀ  ها دیده نمی ای رشته میان

مربوط نیست  پژوهش حاضر موردنظر گانه پانزدههای  از حوزه کدام یچهطور مشخص به 

 شده گرفته درنظر« شناسی زبان روان» ای رشته یانتک م عنوان بهو لذا مقاله مذکور 

 است. 
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 شناسی ایران های زبان ای رشته اس برای بازنمایی درصد فراوانی میان آی . نقشه آرک جی4شکل 

 .دهد مینشان  را شناسی زبانی ها ای رشته میانتصویری از درصد فراوانی  4شکل 

با استفاده از درصد  توان میاین است که  اس آی آرک جی افزار نرمیکی از امکانات 

وانی با ، میان درصد فراباالفراوانی مفاهیم نیز به ترسیم نقشه پرداخت. در تصویر 

است. به بیان دیگر، هر چه  برقرارشدهای ارتباط مستقیم  پیوستار رنگ کِرِم تا قهوه

ر است و هر چه ( کمتای رشته میان، فراوانی گره مذکور )تر باشد اطراف یک گره روشن

 است.    ای رشته میاندهندۀ فراوانی بیشتر آن  تر باشد، نشان اطراف یک گره تیره

 ایران شناسی زباندر تولید مقاالت  ها دانشگاه جغرافیایی توزیعبازنمایی  -4-3

آرک های برگرفته از آن مانند افزار سایر نرماس و  آی افزار جی از آنجا که خاستگاه نرم

افزار مذکور  کارکردهای نرمترین  ، مطالعات جغرافیا بوده است، یکی از مهماس آی جی

 های جغرافیایی است. سازی، کنترل و بازنمایی داده ذخیره
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 یرانا یها دانشگاهشناسی در  اس برای بازنمایی توزیع جغرافیایی انتشار مقاالت زبان آی . نقشه آرک جی5شکل 

  

 

 بتوان تصویری از اس آی آرک جیافزار  به همین دلیل، انتظار این است که با این نرم

شناسی ایران را نیز ارائه داد.  نگارش مقاالت زبان یمتصدجغرافیایی مراکز علمی  توزیع

میشه در صفحه نخست که ه-محققان با توجه به وابستگی سازمانی نویسندگان مقاالت

و پس از  اند کردهفراوانی نویسندگان در هر دانشگاه را شمارش  -ودش مقاالت درج می

 اس آی آرک جیافزار  های نرم های عددی در صفحه اکسل، آنها را به جدول درج داده

های عددی که توسط محققان تعیین  افزار نیز با توجه به مقیاس انتقال دادند. این نرم

 ها ارائه داد.  ای از سهم هر یک از دانشگاه بندی شد، طبقه
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اختصاص  10-15ترین آن به فراوانی  رده است که کوچک 10بندی شامل  این طبقه

است. الزم به ذکر است که دو  200-292ترین آن مربوط به فراوانی  دارد و بزرگ

دو نهاد متمرکز  عنوان به -نور یامپدانشگاه آزاد اسالمی و دانشگاه  –دانشگاه عمده کشور 

تمام مراکز و واحدهای هر یک از این دو دانشگاه ذیل یک عنوان  بندی شدند و رده

با فراوانی )با فراوانی  نور یامپ(  و دانشگاه 198دانشگاه آزاد اسالمی )با فراوانی  -کلی

( جای گرفتند. نکته دیگر این که به دلیل استقرار سازمان مرکزی این دو دانشگاه 144

 شده گرفته درنظردو دانشگاه نیز شهر تهران  در شهر تهران، موقعیت جغرافیایی این

 است. 

ها در تولید مقاالت  مورد مشارکت نویسنده 2571است که از مجموع  ذکر یانشا   

درصد( مربوط به مراکز مستقر در شهر تهران  1/45مورد ) 1161پژوهشی ایران، -علمی

شناسی ایران به  باندهد که فرایند پژوهش و تألیف مقاالت در ز است. این امر نشان می

که البته -های شمال غرب طور عمده در پایتخت متمرکز است. از سوی دیگر، استان

هایی مانند گلستان، خراسان  و همچنین استان -آیند زبان به شمار می مناطق آذری

 شمالی، یزد، هرمزگان، بوشهر و هرمزگان در این زمینه فعال نیستند.

 ایران  شناسی زباندر  گی رشته میانو  گیحوزه میانبازنمایی بازنمایی  -4-4 

انتزاعی تصویری از  یا گونه بهای است که  ترین کارکرد پژوهش حاضر ارائه نقشه مهم

 ها ای رشته میانها و  شناسی ایران را ارائه کند. به این منظور فراوانی حوزه تولیدات زبان

 7حوزه و  15تنیدگی  از درهم الیه یهالج شد و الگویی افزار در در تعامل با یکدیگر در نرم

ای  رشته ها و میان توان نمایی کلی از تعامل حوزه ای ارائه شد. شکل زیر را می رشته میان

ای را  رشته ای و میان حوزه وانفعاالت فعلانست که در یک قاب تمام شناسی ایران د زبان

 .دهد نمایش می

ها نیز به کمک  و حوزه اند شده درجمربع رنگی در قالب  ها ای رشته میاندر شکل زیر      

به کمک  ها ای رشته میانها و  اند. تعامل بین حوزه تر به نمایش درآمده های کوچک یرهدا

است. راهنمای اندازه خطوط )مندرج در سمت راست  شده یمترسانواع خطوط رنگی 

خطی نازک به  ( با1-10ترین فراوانی تعامل )پایین نقشه( حاکی از آن است که کم

( با خطی کامالً پهن نماینده شده 91-100نمایش درآمده و بیشترین فراوانی تعامل )

 است. 
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 شناسی ایران گی در زبان رشته و میان گیهحوز یانماس برای بازنمایی  آی . نقشه آرک جی6شکل 

 

و  ها حوزهبا سایر  ها حوزه تک تکویژگی چشمگیر شکل پایین این است که ارتباط 

 7حوزه و  15ایِ  شبکهموجز ارتباط  ای گونه بهو  دهد میرا نشان  ها ای رشته میاننیز 

های  جنبه توان می خوبی به 6. با دقت در جزئیات شکل کند میرا بازنمایی  ای رشته میان

که در نقشه  طور همانایران را تفسیر کرد.  شناسی زبانمختلف در تولید مقاالت 

 دهندۀ نشاناست. عدد مذکور  شده درج، یک عدد شده ترسیم ، روی هر خطبینیم می

فراوانی مقاالت دو گره مذکور است. برای مثال، در وسط نقشه، بین مربع سبزرنگ 

( و دایره آجری رنگ )حوزۀ تحلیل گفتمان( یک خط پهن به رنگ شناسی زبان)ادبیات و 

هش مقاله پیکره پژو 98روی این خط حاکی از آن است که  98. عدد بینیم مینارنجی 

و « شناسی زبانادبیات و » ای رشته میانها و نتایج  حاضر، حاصل ترکیب مفاهیم، روش

نخستین داستان سیاسی پس از انقالب اسالمی؛ »است. مقالۀ « تحلیل گفتمان»حوزه 

www.SID.ir


 اس آی افزار آرک جی ا استفاده از نرمشناسی ایران ب گی در زبان رشته و میان گیهحوز میانبازنمایی  /96

 

( 1391)گرجی،  «درویشیان اشرف یعلاز  18بررسی و تحلیل گفتمان داستان سلول 

تحلیل »چگونه از چارچوب نظری حوزۀ  دهد مینشان  یخوب به ای است کهنمونه

 است.  شده استفادهبرای بررسی یک داستان ادبی « گفتمان

که  طور همانو تفسیر است. برای مثال،  یرتعب قابل یا گونه بههر بخش از شکل باال 

است.  منتشرشدهتنها یک مقاله « زبان اشاره»مشاهده کردیم، در حوزه  سه شکلدر 

دیگری پیوند ندارد. با  ای رشته میاناست و با هیچ حوزه یا  ای حوزه تکمقاله مذکور 

که در قالب یک دایره –که گره مربوط به این حوزه  شویم میمتوجه  6 شکلدقت در 

در به هیچ گره دیگری متصل نیست.  -سبزرنگ در باال و سمت راست نقشه وجود دارد

تحلیل »بین حوزۀ   کنیم میشکل فوق مشاهده  بخش مرکزیا دقت در بمثالی دیگر، 

)به رنگ سبز( یک « شناسی زبانادبیات و » ای رشته میان)به رنگ نارنجی( و « گفتمان

 شده درجنیز روی خط مذکور  98م شده و عدد رسای روشن  قهوهرنگ  بهپهن خط 

زه مقاله از پیکره پژوهش، شاهد تعامل بین حو 98این بدان معناست که در است. 

کمی باالتر، بین هستیم. « شناسی زبانادبیات و » ای رشته میانتحلیل گفتمان و 

نیز خطی نسبتاً پهن به رنگ سبز « ترجمه»و حوزه « شناسی زبان جامعه»ای  رشته میان

است. به این ترتیب، هر چه  شده درج 54کنیم و روی آن نیز عدد  روشن مشاهده می

تر باشد، به معنای آن است که  در نقشه نازک شده درجهای  پهنای خطوط بین گره

تعامل دو گره مذکور کمتر است. برای نمونه، در نیمه راست و باالی نقشه، خط نازک و 

نقشه  الیه سمت راستِ در منتهی« حقوقی»ای  رشته که از میان بینیم میآبی رنگی را 

 ۀمربوط به حوز رنگِ و پس از طی مسیری طوالنی به مرکز نقشه و گره زرد شده شروع

دهد که  مندرج روی این خط نیز نشان می یکمتصل شده است. عدد « شناسی واج»

 «شناسی واج»با حوزه  «شناسی حقوقی زبان»ای  رشته تنها یک مقاله حاصل تعامل میان

 .  است شده مشاهده
 

  نتیجه -5

، ها ای رشته یانم، ها حوزهدیدیم، تمام اطالعات آماری مربوط به  4طور که در بخش همان

 افزار نرمایران با  شناسی زبان گی رشته میانو  گیحوزه میانو  ها دانشگاهجغرافیایی  توزیع

به دلیل تنوع در   افزار نرمی حاصل از این ها نقشهقابل نمایش است.  اس آی آرک جی

، ها هگر، اندازه و پهنای خطوط میان ها گره، اندازه ها گرهرنگ و میزان روشنایی/تیرگی 

ایران نشان  شناسی زبان را در گی رشته میانو  گیحوزه میانواضح وضعیت  ای گونه به
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چنین  توان می اس آی آرک جی افزار نرمی حاصل از ها نقشهتفسیر  واسطه به. دهد می

پربسامدترین « شناسی زبانادبیات و »پرنفوذترین حوزه و « نحو»استنباط کرد که 

 شناسی زبانگیریم  بنابراین، نتیجه می ؛آید میایران به شمار  شناسی زبان ای رشته میان

 توزیعاز منظر محور است.  -بنیاد و البته ادبیات -چشمگیر نحو ای گونه بهایران 

ها در تولید  مورد مشارکت نویسنده 2571که از مجموع جغرافیایی نیز مشاهده کردیم 

د( مربوط به مراکز مستقر در درص 1/45مورد ) 1161پژوهشی ایران،  -مقاالت علمی

-شناسی ایران به طور عمده پایتخت دهد که زبان شهر تهران است. این امر نشان می

زبان به شمار  که البته مناطق آذری-های شمال غرب است. از سوی دیگر، استانمحور 

و همچنین دو استان جنوبی بوشهر و هرمزگان در این رشته فعال نیستند.  -آیند می

ها و شهرهای  های مستقر در استان شناسی در دانشگاه های زبان گروهاندازی  ید، راهترد بی

ای دستخوش تغییر کند، هر چند  تواند الگوی نقشه زیر را تا اندازه مختلف کشور می

ی ها نقشهچنین تغییری ممکن است به یک یا حتی چند دهه زمان نیاز داشته باشد. 

 یا گونه بهو  یخوب بهکه بازنمایی آثار علمی  دهد میدر این پژوهش نشان  شده یمترس

. کند میو نیز خالءهای پژوهشی را بازنمایی های علمی  زمینهمیان موجز میزان تعامل 

های تحقیقاتی  در خصوص اجتناب از زمینه توان مییی ها نقشهچنین  بر یهتکتردید، با  بی

   ی کرد.ریز برنامهتکراری و همچنین پر کردن خالءهای پژوهشی 

 

 منابع
دادهای  یم نقشه برونترس .(1395امامی، زهرا؛ حریری، نجال؛ خمسه، محمدابراهیم؛ نوشین فرد، فاطمه )

ریز و  مجله غدد درون، سنجی علم: مطالعه یانهخاورمهای تیروئید در ایران و  علمی بیماری
  .9-1، صص 1 ۀ، شمارهجدهم، دوره متابولیسم ایران

 ۀ، دورشناخت زبانیایی فرایند ترکیب در زبان فارسی، زا(. 1392ین؛ عاصی، مصطفی )ی، نازنامیرارجمند
 .14-1، صص 7 شمارۀچهارم، 

 تربیت دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده مجله تفکر، و زبان رابطه( 1374) محمدرضا باطنی، 
 .66-51صص ،8 شمارۀ معلم،

ای موردی در تولیدات  سنجی: مطالعه هشی بر پایۀ علم(. نیازسنجی پژو1393) فامیان، علی رضاقلی  
دانشگاه  ،، تهرانشناسی ایران مجموعه مقاالت نهمین همایش زبانایران،  شناسی علمی زبان

 . 581-565عالمه طباطبائی، صص 
 . 205-186صص  ،33 ۀ، شمارنامه فرهنگستانشکن فارسی،  (. واژه1386سمائی، سیدمهدی )

 ۀ، دوری زبانیها پژوهشجبرانی در زبان فارسی: یک آزمایش ادراکی.  کشش .(1390صادقی، وحید )
 . 94-77، صص 2 ۀدوم، شمار
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