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مقايسة مقاالت : مقاالت دانشنامگي تخصصي بررسي ساختار ژانري
  اي و مقاالت موضوعيزندگينامه

دوشن   *محمدعلي سلماني نُ
  ايران تهران، دانشيار بنياد دانشنامه نگاري ايران،

  )1396دي : ، تاريخ چاپ30/08/96: ، تاريخ تصويب31/04/96: تاريخ دريافت(

  چكيده
گونـه   هاي ساختاري حاكم بر ايـن      منظور تحليل ژانري و استخراج حركات و گام        پژوهش حاضر به  

در مجمـوع   . نگاري صورت گرفت    مداخل به منظور آشناسازي متخصصان ايراني دخيل در امر دانشنامه         
صورت تصادفي انتخاب شد كه  به) 1995 (جهان ميريام وبستردانشنامه تخصصي ادبيات    مدخل از    240

) 2003انتوني، (افزار انتموور  از نرم.  مدخل موضوعي بودند120اي و   مدخل زندگينامه120از اين ميان  
. هاي ساختاري موجود در اين مداخل استفاده شـد  و نيز كدگذاري دستي، براي استخراج حركات و گام  

منظـور مـشخص     نيـز بـه   ) 2004 و   2003(و يانگ و اليسون     ) 2006(اسمينين  از چارچوب پيشنهادي ر   
در ژانـر   ) يعني حركات اجباري، حركات اختيـاري و حركـات معمـول          (كردن انواع حركات ساختاري     

هاي پژوهش نشان داد كه ساختار ژانـري مـداخل موضـوعي، بـا سـاختار                 يافته. دانشنامگي استفاده شد  
منظور  هاي پژوهش حاضر، به     در اين مقاله، يافته   . هاي مشخصي دارد   ، تفاوت اي  ژانري مداخل زندگينامه  

  .اند برداري پژوهشگران ايراني عرضه شده بهره

 تحليل ژانر، تحليـل حركـات سـاختاري، مقـاالت دانـشنامگي، حركـات سـاختاري،                 :هاي كليدي   واژه
  . هاي ساختاري گام

__________________________________________________________________ 
* Email: dr.nodoushan@gmail.com 
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  مقدمه -1
بندي اشكال گوناگون بيان ادبـي      است كه مالك دسته   هاي مشتركي    واژة ژانر ناظر بر ويژگي    

همة انواع بيـان كـه   . است) گونه كه در اين مقاله خواهيم ديد، بيان دانشگاهي و نيز آن(و هنري  
، )خواه گفتاري باشند يا نوشتاري يا ديداري يا الكترونيك        (يك ژانر خاص و واحد تلقي شوند        

مثالً همـة  ). 2004دويت، (سازد  ن ژانر خاص را مياي منطبق هستند كه آ    همگي بر تعريف پايه   
بايد در نظر داشت كه وقتي از ژانر صـحبت بـه   . ها بر تعريف زيربنايي رمان منطبق هستند    رمان

اسـميث،  (روايـت و توصـيف   : آيد، معموالً با يكي از دو نوع كلي بيان سر و كار داريم         ميان مي 
ن رمان و داستان و فيلم سينمايي و تئـاتر، نـوع            در برخي از متون ادبي و هنري، همچو       ). 2003

پـردازي نيـز    ژانر مورد استفاده، ژانر روايي است كه در آن، صور خيال و تصويرپردازي و تخيل      
در متون تخصصي دانشگاهي، نوع ژانر مورد استفاده ژانر توصيفي است كـه خـود               . وجود دارد 

در ژانـر توصـيفي، ممكـن    ). 2003، اسميث(ممكن است شامل تعاريف و مباحث و غيره باشد  
 -تقـسيم كنـد؛ مـثالً ژانـر مقالـة علمـي           ) يا سـوژانر  (است نويسندة ژانر را به چندين زير ژانر         

از ديدگاه صـرف زبـان      . پژوهشي، مشتمل بر سوژانرهايي همچون چكيده، مقدمه و غيره است         
  .شود فارسي، واژه ژانر اسم است و واژه ژانري صفتي است كه از آن مشتق مي

دانـشنامه كتـاب مرجعـي اسـت كـه          . يكي از انواع ژانرهاي توصيفي، ژانر دانشنامگي است       
طور خالصه در آن گردآوري شده و در اختيار مخاطب قرار گرفته است             دانش موجود بشري به   

هـاي عمـومي زنـدگي در     هاي علم و حوزه  اگر دانش موجود از همة شاخه ).2000بيجونت، (
كنـيم؛ اگـر كـلِّ محتـواي يـك       ري شود، آن دانشنامه را عمـومي تلقـي مـي   يك دانشنامه گردآو  

دانشنامه، صرفاً مشتمل بر دانش تخصصي مربوط به يك رشته خاص و مشخص از علم باشـد،       
هماننـد فرهنـگ لغـت،      ). 2000بيجونت،  (كنيم   آن دانشنامه را دانشنامة تخصصي محسوب مي      
شـود و در دانـشنامه، بـه صـورت         تلف تهيه مـي   محتواي هر دانشنامه نيز به صورت مداخل مخ       

شـود كـه بـه آن سـرواژه          هر مدخل، با يك واژه يـا عبـارت شـروع مـي            . گيرند الفبايي قرار مي  
بيجونـت،  (شـود   به دنبال سرواژه، دانش مربوط به آن به صورت مختصر، عرضه مـي         . گوييم مي

آنچه در مورد سـرواژه گفتـه   بنابراين، يك مدخل دانشنامگي عبارت است از سرواژه و        ). 2000
اي  نگارش مداخل دانشنامگي نيز مانند هر نگـارش ديگـري بـر قواعـد و اصـول پايـه         . شود مي

  . استوار است و از همين روست كه مداخل دانشنامگي، ژانر خاص خود را دارند
توانـد   آشنايي با ژانر دانشنامگي و اصول ژانري نگارش مداخل دانشنامگي تخصـصي، مـي             

نگاري بكند؛ بنـابراين، مقالـة حاضـر، سـعي           ياني به پژوهشگران ايراني حوزة دانشنامه     كمك شا 
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هاي خود را در اختيار پژوهشگران اين حوزه قرار   دارد با تحليل ژانري مداخل دانشنامگي، يافته      
هرچند تحليل ژانر و تحليل حركات ساختاري ژانرهـاي مختلـف نگـارش دانـشگاهي و                . دهد

ورهاي جهان، موضوع جديدي نيست و حداقلّ از دهة نـود قـرن بيـستم      تخصصي در ساير كش   
هاي مختلفي در اين حوزه صورت گرفته است، امـا ايـن حـوزه از             ميالدي تا به امروز، پژوهش    

تا آنجا كـه ايـن    .هايي است كه در كشور ما، پژوهش چنداني در آن به انجام نرسيده است زمينه
سـلماني  : انـد از  شـده در ايـن حـوزه عبـارت     هاي انجـام  نگارنده مطلع است، برخي از پژوهش     

، ســلماني ندوشــن و منتظــران )2011(، ســلماني ندوشــن و خاكبــاز )2012 و 2011(ندوشــن 
هاي موجود نيز غالباً در رشتة آمـوزش زبـان انگليـسي        از طرف ديگر، معدود پژوهش    ). 2012(

تـا آنجـا كـه نويـسندة     . ر شده استها نيز به زبان انگليسي منتش  صورت گرفته است و نتايج آن     
هـاي ژانـري و حركـات و     حاضر مطلع است، تاكنون نتايج هيچ پژوهشي در خصوص ويژگـي          

هاي ساختاري ژانرها و سوژانرهاي متون تخصصي  مختلف به زبان فارسـي منتـشر نـشده                  گام
نگـي و بـين   كنيم كه در آن، ارتباطـات بـين فره         با توجه به اينكه ما در دنيايي زندگي مي        . است

زباني، با سرعت زياد در حال گسترش است، تسلط بر تحليل ژانر و تحليل حركات سـاختاري                 
. تواند پژوهشگران ايراني را در وضعيت بهتـري قـرار دهـد          در نگارش تخصصي دانشگاهي مي    

با توجه به اينكه زبان انگليسي زبان ميانجي علم در جهان است، چنانچه سـاختار ژانـري انـواع       
شِ دانشگاهي زبان انگليسي تحليل و نتايج آن به زبـان فارسـي منتـشر شـود، متخصـصان                نگار

كـار   توانند اين ساختارهاي ژانري را در نگارش متون تخصصي فارسي خويش نيز بـه      ايراني مي 
توانـد نگـارش تخصـصي دانـشگاهي بـه زبـان فارسـي را نيـز بـه                    گيرند و ايـن موضـوع مـي       

مـرور تجربـه و تـسلط متخصـصان         عالوه بر آن، به   .  نزديك كند  استانداردهاي زبان جهاني علم   
هـا   توانند در نگارش انگليـسي خـويش نيـز از آن           يابد و مي   ايراني بر اين ساختارها افزايش مي     

كند  ها در مجالت معتبر جهاني را تسهيل مي       اين امر براي مثال پذيرش مقاالت آن      . استفاده كنند 
بـه همـين دليـل، ضـروري اسـت          . ر در جهـان را ارتقـاء دهـد        تواند رتبة توليد علم كشو     و مي 

هاي بيشتري به موضوع تحليل ژانر و تحليل حركات ساختاري در نگارش دانـشگاهي               پژوهش
با همين انگيزه، پژوهش حاضر به تحليل مقاالت دانشنامگي اقـدام و سـاختار ژانـري                . بپردازند

زبان را   قاله آن است كه نويسندگان فارسي     هدف اين م  . گونه مقاالت را استخراج كرده است      اين
هـا را در امـر نگـارش     با ساختار ژانري مقاالت دانشنامگي و انواع اين مقاالت آشنا سـازد و آن    

  . گونه مقاالت ياري كند اين
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  پيشينة پژوهش -2
هـايي   دهندة سه رويكرد متفاوت است كه گاه همپوشـاني         مطالعة تاريخچة تحليل ژانر نشان    

  :نيز دارند
شـود و مبنـاي آن       در اين سنت، ژانر در تحليل گفتمان به كار گرفته مي          : سنت امريكايي ) 1

 ).1984ميلر، (نيز نگاه فالسفة يونان باستان به تحليل گفتمان و ژانر است 
گراي مايكل هليدي اسـت    شناسي نظام بنيادِ نقش    اين سنت وامدار زبان   : سنت استراليايي ) 2

 ).1994هليدي، (كند  هاي زبان تحليل مي  نقشو گفتمان را در چارچوب
طـور   كننـدة آن بـوده اسـت،  بـه          ابـداع ) 1990(اين رويكرد كه سـويلز      : سنت بريتانيايي ) 3

به منظور  ) مثالً متون گفتاري و نوشتاري دانشگاهي     (خاص، به تحليل گفتمان تخصصي      
 زبـان آمـوزاني اسـتفاده    ها در آمـوزش  پردازد كه بتوان از آن ها و متوني مي تدوين برنامه 

مقالـة  ). مثًال انگليسي با اهداف ويـژه     (گيرند   اي فرا مي   كرد كه زبان را براي اهداف ويژه      
  .  گيرد حاضر نيز در همين حوزه قرار مي

. شده در مقدمة اين مقاله تفـاوت دارد     در سنت بريتانيايي، تعريف واژة ژانر با تعريف آورده        
 رشتة يك اعضاي همة شود كه  اطالق مي  ارتباطي تعامالت از اي در اين سنت، ژانر به مجموعه     

دانند و در تعامالت ارتباطي تخصصي نوشتاري ماننـد          مي تخصصي، آن را   گرايش تخصصي يا 
 1990 سويلز،(بندند   كار مي  هاي علمي خود، به    نگارش مقاالت علمي و گفتاري چون سخنراني      

در واقـع  ). 2015؛ باتيـا و سـلماني ندوشـن،    2006؛ راسمينين، 2003؛ يانگ و اليسون، 2004و  
 دانـش  انتقـال  بـراي  هاي گفتمـاني،   گام و حركات ساختاري  سوژانرها، از سكانسي مثابة به ژانر

 اسـتفاده  اعضاي هر رشـته يـا گـرايش تخصـصي          بين ارتباطي تعامالت همة در رسمي، طور به
هـاي زيـر را نـشان        اند يافته  كز بوده نگاهي به مطالعاتي كه بر موضوع تحليل ژانر متمر         .شود مي
  :دهد مي

 مند نظام ،)خواه گفتاري يا نوشتاري يا ديداري يا الكترونيك       (ارتباط از هر نوعي كه باشد        -
  .است

متفاوت و بـه رشـتة تخصـصي وابـسته           ديگر رشتة با اي رشته هر ارتباط قواعد و قوانين -
يـي،  . بـي . اي، سـي . ال. ه امنگـارش از جملـ    هـاي مختلـف    سـبك  در آنچه مانند (است

  ).شود مي ديده اي و غيره. پي. شيگاكو، اي
 گـسترش  با مرور زمـان و     و شود مي تبيين ارتباط اهداف مبناي بر ارتباط قوانين و قواعد -

  .گيرد مي خود به) ديفالت(فرض  پيش و رسمي جنبة كاربرد،
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 ديـداري يـا    يـا  مكتـوب  تمـستندا  و متـون  تحليـل  و تجزيه به ژانر به اين ترتيب، تحليل   
 سـازي  مكتـوب  و اسـتخراج  بـراي  علمـي،  رشـتة  هر پيشينة در موجود شنيداري يا الكترونيك  

؛ 1994؛ سـويلز و فيـك       1996هايلنـد،   (شود   مي اطالق علمي رشته آن ديفالت قواعد و قوانين
 معمـو  دسترسـي  كـه  است آثاري تدوين ژانر، تحليل از  هدف .)2015باتيا و سلماني ندوشن،     

 علمـي  ارتبـاط  قواعد و قوانين به رشته هر تكميلي تحصيالت مقاطع دانشجويان و متخصصان
  .سازد مي ميسر را رشته آن در

 مستندات از بانكي دانشگاهي، در سنت بريتانيايي تحليل ژانر، در مرحلة نخست، متخصص        
ينـد؛ در مرحلـة    گو كند كه به آن پيكره مـي        مي تهيه خود تخصصي رشته در موجود پيشينة از را

. پـردازد  مي مستندات آن تحليل به ژانر، تحليل بر هاي استاندارد حاكم   كارگيري روش  دوم، با به  
 و متـون  در و سـاختاري موجـود    ) رتـوريكي (هـاي كالمـي      هدف از اين امر، استخراج حركت     

 ؛1996هايلنـد،   (سـازندة هـر حركـت اسـت          هاي و نيز تعيين گام يا گام      شده مستندات انتخاب 
 كـاربردِ  بـسامدِ  بـه  توجـه  ؛ در مرحلـة سـوم، بـا       )2015؛ باتيا و سلماني ندوشن،      1990سويلز،  
 بنـدي  تقـسيم  اختيـاري  و) رايج يا (قراردادي اجباري، هاي دسته در را ها آن ها، گام و ها حركت

 اقـدام  اثـري  نگـارش  در آخرين مرحله، ممكن است پژوهشگرِ تحليل ژانر، بخواهد به         . كند  مي
 آن در دانـشگاهي  اسـتاندارد  نگـارش  نحـوة  با را رشتة تخصصي مورد تحليل    مخاطبان هك كند

؛ باتيـا و    1990؛ سـويلز،    1996هايلنـد،   (سـازد    آشـنا  خـود  پژوهش هاي يافته به توجه با رشته،
  .)2015سلماني ندوشن، 

 تـشكيل شـده باشـد كـه    ) سابژانر يا سـوژانر (هر ژانر ممكن است خود از چندين زير ژانر         
قابل چـاپ در     مقاله يك بگيرند؛ مثالً  خود به را پاراگراف يا و بخش فصل، شكل است مكنم

ه  و منـابع  گيـري،  نتيجه بحث، ها، يافته روش، پيشينه، مقدمه، چكيده، تخصصي، خود از   اي  مجلّ
 هـر . شـوند  مـي  محسوب سوژانر يك ها در نوع خود    يك از اين   هر كه شود مي تشكيل ضمايم

 حركات كلّ. شود مي تشكيل اليه سرهم يا اليه   پشت حركت چندين از نوبة خود، سوژانر نيز به    
 برخـي ديگـر    و) رايـج  يـا  (قـراردادي  هـا  آن از برخـي  و نيست اجباري سوژانر هر در موجود

 حـذف  سوژانر هر از را اختياري حركات توان مي كارگيري هر ژانر، فقط    در به . هستند اختياري
؛ راسـمينين،  2003يانـگ و اليـسون،   (قراردادي قابل حذف نيـستند     كرد، اما حركات اجباري و      

2006(.   
هاي سازندة ژانرها دانـست و حركـات سـاختاري     توان بلوك به اين ترتيب، سوژانرها را مي    

حال اين پرسش مطرح است كه حركت      . شوند دهندة هر سوژانر محسوب مي     نيز اجزاي تشكيل  
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يـا  (حركـت سـاختاري      باشـد،  اتـاق  و ساختمان ره سازنده آجر واحد  ساختاري چيست؟ اگر  
؛ سـويلز،   1996هايلنـد،   (اسـت    سوژانر و ژانر هر سازندة نيز آجر  )ترترين واحدِ نقشي   كوچك
براي مثال، حركـت سـاختاري در متـون نوشـتاري، بـه             ). 2015؛ باتيا و سلماني ندوشن،      1990

 و منـد  نظـام  صـورت   آگاهي و به   متن با  نويسندة كه شود هايي اطالق مي   فعاليت از اي مجموعه
 ژانـر  همـان  كـه  نهايي نگـارش خـويش را      محصول تا دهد مي انجام اي خطي يا زنجيره   طور به

 اگـر . اسـت  شـده  تشكيل گام چند يا يك از خود حركت، هر). 1990سويلز،  (كند   توليد باشد،
ـ  اهـداف  ژانـر،  در كار رفتـه   به حركات باشد، داشته غايي هدف يك ژانر، هر  كـه  دارنـد  يجزئ

 نگـارش  در بـراي مثـال،   ). 1990سـويلز،   (دهنـد    مـي  شكل را ژانر غايي هدف ها، آن مجموعة
 شـود،  مـي  محـسوب )  پژوهـشي -در هـر مقالـه علمـي    ( سوژانر يك خود يك مقاله كه   چكيدة

) 2( موضـوع،  بـه  ورود) 1: (انـد از   دهد كه عبـارت    مي انجام ترتيب به را حركت چهار نويسنده
 ايـن  از يـك   هـر  .)2004 و   1990سـويلز،   (گيـري    نتيجـه ) 4( و ها يافته عرضة) 3( روش، بيان

 اي از     خالصه« عرضة به منجر جزئي اهداف مجموع اما كنند،  مي دنبال را جزئي هدفي حركات،
 - در نگـارش مقدمـة مقـاالت علمـي        .كنـد   مـي  تـأمين  را چكيـده  كلي هدف كه شود  مي »مقاله

تعيـين حـوزه،    ) 1: (اند از  دهد كه عبارت   ساختاري انجام مي  پژوهشي نيز نويسنده چند حركت      
  ).2004 و 1990سويلز، (بيان طرح و هدف مقاله ) 3(ارتباط دادن مقاله با حوزه و ) 2(

). 2004 و 1990سـويلز،  (هر حركت نيز ممكن است خود متشكل از يك يا چند گام باشد        
 تـشكيل  گـام  چندين از است ممكن حركات، برخي ولي دارند گام يك فقط حركات، برخي از 

 بـستگي  ژانر يا سوژانر اندازه و بزرگي   به حركت، بودن چندگامي يا بودن گامي تك. باشند شده
هـاي   فـصل  در ولي شود مي تشكيل گام يك از معموالً حركت هر نويسي، چكيده در مثالً دارد؛

 گـام گفتمـاني    چنـدين  اسـت از   ممكـن  حركت در هر سوژانر،    هر دكتري، رسالة مختلف يك 
 از نويـسنده  علمـي،  مقالـة  يـك  در پژوهشهاي     يافته سوژانر باشد؛ براي مثال، در    شده تشكيل

 سـازي  خالصـه  نتـايج،  بحث نتايج، سازي خالصه نتايج، بيان پيشينه، مختصر بيان نظير حركاتي
وشـن،  ؛ سلماني ند  2006راسمينين،  (پردازد   مي پژوهش از استنتاج و پژوهش، ارزيابي پژوهش،

 نتـايج،  بحـث  حركـتِ  از سـه   يـك  هـر  بين، اين در. )2011؛ سلماني ندوشن و خاكباز،      2012
 باشـند؛  شـده  تـشكيل  گـام  يك از بيش از است ممكن پژوهش، از استنتاج و پژوهش، ارزيابي
 پيـشنهادها،  دادن شـامل  (گـام  سـه  مـشتمل بـر    اسـت  ممكـن  پژوهش، از استنتاج حركت مثالً

باشـد  ) پـژوهش  اسـاس  بـر  آموزشـي  راهكارهاي استخراج و بيشتر شپژوه برايهايي    توصيه
  .)2006راسمينين، (
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 تقيـسم  دسـته  دو به حركات گفتاري، يا نوشتاري از اعم ارتباطي، فعاليت هر در طوركلي به
 بـر  نـاظر  كالمـي،  حركـات ). دستوري يا (ساختاري و) رتوريكي گفتماني  يا  (كالمي  : شوند مي

 گفتمـان  بافتار در موارد، اغلب در كه هستند حركت هر در مباحثه وژيايدئول يا منطق يا هدف
است و تحليل آن را بيشتر، متخصصان حوزة تحليل انتقادي گفتمـان انجـام            »مستتر «و »مخفي«

 دو گزارشـگر،  دو پاپ ژان پل دوم،    پيكر تششيع مراسم دهند؛ براي مثال، فرض كنيم كه در       مي
  : داده باشند  پاپموضوع درگذشت از متفاوت گزارش

 كـه  كنـيم  تـشييع  را مـردي  پيكـر  كـه  ايـم  شـده  جمع اينجا در امروز: گزارشگر كاتوليك  -
 تأييـد  = كالمـي  حركـت (. بـود  جهان سراسر در فراواني خداجويان و مؤمنان بخش الهام

  )پاپ عملكرد
ه كـ  كنـيم  تـشييع  را مـردي  پيكـر  كـه  ايـم  شده جمع اينجا در امروز: گزارشگر پروتستان  -

را در   ايدز به شماري نوزادان بي  ابتالء موجبات هاي پيشگيري،  واسطة مخالفت با روش    به
  )پاپ عملكرد بردن سؤال زير = كالمي حركت(. طول حيات معنوي خويش فراهم آورد

 اقـدامات  »توصـيفگر  «يـا  واژگان و گرامر زبان، دستور بر ناظر ساختاري در مقابل، حركات  
ترتيـب   و نظـم  كنندة تبيين معموالً ساختاري، حركات. رنده متن هستند  پديدآو شدة انجام عملي

 عـالوه بـر آن، حركـات      ). 2006راسـمينين،   (هـستند    ژانـر  يـا  سوژانر هر ساختاري و اسكلتي  
 نيـز  سـوژانر  يـا  ژانـر  هـر  در عبارت يا جمله هر نوشتاري ساختار كنندة تبيين معموالً ساختاري

 بنـدي صـحيح    زمـان  واژگـان،  صـحيح  انتخاب به دست دهنويسن ساختاري، حركات در. هستند
مثالً وجه تمنايي،   (فعلي   وجه نوع انتخاب ،)مستقبل مضارع، ماضي، هاي نظر زمان  از (جمالت

 مـتن  كـه  علمـي  رشـتة  به توجه با نويسنده ساختاري، حركات در. زند مي )غيره وجه التزامي و  
 .بـي  .سـي  اي، .پـي  .اي از اعم (رشته آن ارداستاند سبك رعايت به ملزم شود، مي تهيه آن براي
دهنـدة چكيـدةِ     براي مثال، حركـات سـاختاري تـشكيل        است؛) اي و غيره   .ال .ام شيكاگو، يي،

  :توان به اين شرح خالصه كرد  پژوهشي را مي-مقاالت علمي
 توصـيفي  بيـان  = حركـت . (شد انجام »ب« روي »الف« تأثير تبيين منظور به پژوهش اين -

  )طرفانه بي و رسمي = بندي جمله مقدمه؛
 و آزمون پيش يك در تجربي و شاهد هاي گروه قالب در آزمودني، گروه دو منظور اين به -

 فاصـل  حـد  در تجربي گروه تنها و كردند شركت هفته دو زماني فاصلة با آزمون پس يك
  )روش توصيفي بيان = حركت. (كرد دريافت را »الف« آزمون، تيمار دو بين

  )ها يافته توصيفي بيان = حركت... (كه داد نشان پژوهش ايجنت -
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  )گيري نتيجه = حركت... (كه كرد توصيه توان هاي اين پژوهش مي مبناي يافته بر -
خواه نوشتاري باشـد يـا گفتـاري يـا          (دهد كه بافتار متن      آنچه تا اينجا عرضه شد، نشان مي      

كند كه ضروري اسـت نويـسندگان    يي پيروي مي، از قواعد و استانداردها)ديداري يا الكترونيك  
چنانچـه متـون بـا    . كـار بندنـد   ها را در نگارش متون، بـه  ها آگاهي داشته باشند و آن   متون از آن  

در همـين  . شـود  رعايت استانداردهاي ژانري نوشته شوند،  درك متون براي خواننده تسهيل مي    
نگاري، پژوهش حاضـر بـه       وزة دانشنامه زبان ح  راستا و به منظور آشناسازي پژوهشگران فارسي      

كـارگيري   استخراج و ارائة اصول ژانري حاكم بر مقاالت دانشنامگي زبان انگليسي به منظور بـه              
  .   ها در زبان فارسي پرداخته است آن

  روش -3
 1392هـاي فـروردين و ارديبهـشت سـال           به منظور انجام اين پژوهش، ابتـدا درطـول مـاه          

هـاي تخصـصي منتـشرشده     اي در خصوص انواع مداخل موجود در دانشنامه    اي كتابخانه  مطالعه
طوركلّي چند نوع مدخل دانـشنامگي قابـل     در سراسر جهان  صورت گرفت تا مشخص شود به         

اي نـشان داد كـه كـلّ مـداخل دانـشنامگي موجـود در              نتايج اين پژوهش كتابخانه   . تصور است 
  : بندي كرد كلي تقسيمتوان در دو دستة  هاي تخصصي را مي دانشنامه

اين دسته از مداخل دانشنامگي تخصصي، به موضوع زندگي علمي      : اي  مداخل زندگينامه ) 1
هـاي مـرتبط بـا رشـتة تخصـصي و       دانشوران هر رشتة تخصـصي، بـا تمركـز بـر جنبـه       

 .  پردازد دستاوردهاي علمي اين دانشوران مي
شريح موضـوعات انتزاعـي و   اين دسته از مـداخل، بـه توصـيف و تـ         : مداخل موضوعي ) 2

  .پردازند در هر رشته تخصصي مي) ها و غيره آالت، روش مانند اشياء، ماشين(غيرانتزاعي 
پس از مشخص شدن انواع كلي مداخل دانشنامگي تخصصي، با توجه به جدول اسـتاندارد               

ز يـازده  ، از مجمـوع بـيش ا   )2001(شده از سوي بارتلت، كاتريليك و هيگينز         اندازة نمونه ارائه  
 دانشنامة تخصصي ادبيات جهان ميريام وبـستر     اي و موضوعي موجود در        هزار مدخل زندگينامه  

صـورت تـصادفي انتخـاب       اي به    مدخل زندگينامه  120 مدخل موضوعي و     120، تعداد   )1995(
، محـصول   دانشنامه تخصصي ادبيات جهان ميريـام وبـستر       . شد و مورد تحليل ژانر قرار گرفت      

ران و ويراستاران همكار با دو ناشر معتبر علمي جهان، يعني انتشارات ميريـام              مشترك پژوهشگ 
 مدخل به گردآوري    11000 صفحه و حدود     1236وبستر و مؤسسة دانشنامة بريتانيكاست و در        

نگاري ايران، اقـدام بـه ترجمـة آن          دانش تخصصي حوزة ادبيات پرداخته است و بنياد دانشنامه        
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) شـوند   شـروع مـي  D تـا  Aمشتمل بر مداخلي كه بـا حـروف    ( آن   كرده است كه دو جلد اول     
در پژوهش حاضر صرفاً از مداخل موجـود در مـتن           . منتشر شده و در بازار كتاب موجود است       
  . انگليسي و اصلي اين دانشنامه استفاده شد

اي و موضـوعي     مدخل زندگينامه  240پس از انتخاب نمونة الزم براي تحليل ژانر، ابتدا كلّ           
ها بـه صـورت    ذخيره شد و سپس هريك از آن  ) تكست(هاي متني    شده به صورت فايل    نتخابا

وارد شد تا حركات ساختاري موجود در هر مـدخل          ) 2003آنتوني،  (افزار انتموور     مجزا در نرم  
) تكـست (هـاي متنـي      افزار را لورنس آنتوني طراحي كرده است و فايـل          اين نرم . مشخص شود 

) 2(گونـه تغييـر،      متن اوليه بدون هـيچ    ) 1: (دهد عيت به كاربر نشان مي    ورودي را در چهار وض    
متنـي كـه در آن،      ) 3(هاي مشخص تبديل شده است،       شده كه به جمالت و بخش      متن پردازش 

نمـايش  ) 4(حركات ساختاري موجـود در مـتن بـا تـگ و برچـسب مـشخص شـده اسـت و                 
  :دهد ري اين نرم افزار را نشان مي رابط كارب1شكل شماره . وار ساختار ژانري متن فهرست

  
  )2003لورنس انتوني، (افزار انتموور  رابط كاربري نرم: 1شكل شماره 

افزار، نويسندة حاضر نيز در دو مرحله و با فاصـلة زمـاني سـه             كارگيري اين نرم   عالوه بر به  
 نيـز   اي موجود در نمونـه را بـه صـورت دسـتي            هفته، هر يك از مداخل موضوعي و زندگينامه       

بـه منظـور پيـشگيري از بـروز هرگونـه           . مورد تحليل ژانر و تحليل حركات ساختاري قرار داد        
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سـازي نمونـه     خطاي رندم در روند تحليل ژانر و حركـات سـاختاري، از تكنيـك كانتربـاالنس               
اي و سـپس شـصت مـدخلِ موضـوعي، در دو روزِ             ابتدا شصت مدخلِ زندگينامـه    . استفاده شد 

رد تحليل قرار گرفت و در دو روزِ دوم مرحلة اول، برعكس اين رويكرد          نخست مرحلة اول مو   
اي  مانـده و سـپس شـصت مـدخلِ زندگينامـه           اتخاذ شد و ابتدا شصت مدخلِ موضـوعي بـاقي         

گونه اقـدامي    مانده تحليل شد؛ سپس در فاصلة سه هفته بين مرحلة اول و دوم تحليل، هيچ               باقي
ـ      . صورت نگرفت  ژوهش، مرحلـه دوم تحليـل آغـاز شـد و در دو روزِ            پس از سه هفته تعليق پ

اي تحليل شـد و در دو       نخست، ابتدا شصت مدخلِ موضوعي و سپس شصت مدخلِ زندگينامه         
مانـده و سـپس شـصت مـدخلِ موضـوعي            اي بـاقي   روزِ دوم، ابتدا شـصت مـدخلِ زندگينامـه        

  .مانده تحليل شد باقي
ـ       بسامدهاي حركات ساختاري به    افـزار انتمـوور و نيـز بـسامدهاي         رمدست آمده از طريـق ن

بـه منظـور   . هاي اين پـژوهش اسـتفاده شـد    دست آمده از طريق تحليل دستي به صورت داده  به
ها، از آزمون آماري ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده شـد و ضـريب          تخمين ميزان پايايي داده   

تي، بـا بـسامدهاي   دست آمده از مرحلـة اول تحليـل دسـ          همبستگي اسپيرمن ميان بسامدهاي به    
نتيجة اين تحليـل، حـاكي از وجـود ضـريب همبـستگي          . مرحلة دوم تحليل دستي محاسبه شد     

هـا، ضـريب      براي تخمين ميزان روايـي داده     . دهد  بود كه پايايي بسيار خوبي را نشان مي        804/0
افـزار انتمـوور بـا ميـانگين         دسـت آمـده از نـرم       همبستگي اسپيرمن موجود بين بـسامدهاي بـه       

آمده، حاكي از وجـود      دست نتيجه به . امدهاي حاصل از دو مرحله تحليل دستي، محاسبه شد        بس
  .دهد  بود كه پايايي قابل قبولي را نشان مي79/0ضريب همبستگي 

منظـور   بـه ) 2004 و   2003(و يانـگ و اليـسون       ) 2006(از چارچوب پيشنهادي راسـمينين      
جباري، حركات اختياري و حركـات      يعني حركات ا  (مشخص كردن سه نوع حركات ساختاري       

اي موجود در     مدخل زندگينامه  120اگر حركتي در كلّ     . در ژانر دانشنامگي استفاده شد    ) معمول
شد، پژوهشگر آن حركت را در گروه حركات         مشاهده مي ) نمونه% 100در  (نمونة مورد تحليل    

الـي  % 66اگر حركتي در    . براي مداخل موضوعي نيز همين رويه اتخاذ شد       . داد اجباري قرار مي  
شد، پژوهـشگر آن حركـت را در دسـتة           اي موجود در نمونه مشاهده مي      مداخل زندگينامه % 99

كرد و همـين رونـد را بـراي مـداخل موضـوعي نيـز رعايـت                  حركات معمول يا رايج طبقه مي     
د اي يا موضـوعي موجـو       مداخل زندگينامه % 66به همين منوال، حركاتي كه در كمتر از         . كرد مي

  .بندي شدند شدند، به عنوان حركات اختياري طبقه در نمونه مشاهده مي
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  ها يافته -4
اي موجود در نمونة مورد تحليـل در ايـن            مدخل زندگينامه  120هاي حاصل از تحليل       يافته

هـاي تخصـصي شـامل حركـات          اي دانـشنامه    پژوهش نشان داد كه سوژانر مـداخل زندگينامـه        
  :ساختاري زير است

گـذاري كـرد     نام »مدخل به ورود«يا  » وروديه«توان   حركت ساختاري اول را مي    : هورودي) 1
. فوت است  و تولد هاي محل و ذكر تاريخ  نام، آوانگاري هايي چون ذكر نام،    و شامل گام  

اين حركت  . دهد ذكر نام در واقع همان سرواژه است كه بخشي از وروديه را تشكيل مي             
به همين علت اين حركت با توجه  . ژوهش مشاهده شد  در كلّ مداخل موجود در نمونة پ      

از نـوع حركـات     ) 2003(و يانـگ و اليـسون       ) 2006(به چارچوب پيشنهادي راسمينين     
نگاري در  رو ضروري است كه پژوهشگران ايراني حوزة دانشنامه      اجباري است و ازهمين   

 .ازندحركت ساختاري اجباري را از قلم نيند اي، اين نگارش مداخل زندگينامه
م به تعريف تخصصي موضوع مدخل، بـا اسـتفاده            : تعريف موضوع ) 2 حركت ساختاري دو

ايـن  . نويس و غيـره  پردازد؛ مثالً منتقد ادبي، پاورقي از واژگان تخصصي حوزة مربوط مي 
 .توان آن را از قلم انداخت حركت نيز اجباري است و نمي

اي، بـه توصـيف پيـشينة        زندگينامهسومين حركت در مداخل     :  توصيف زمينة خانوادگي  ) 3
 سـاير اطالعـات    و هـا  آن خـانوادگي  پيشينة نام  والدين فردِ موضوع مدخل،     (خانوادگي  

اين حركت سـاختاري در     . پردازد مي) مرتبط با توصيف پيشينة خانوادگي موضوعِ مدخل      
اخل  كـه هـم مـد      دانشنامه ادبيات جهـان   هايي نظير     يعني دانشنامه (هاي واژگاني     دانشنامه

از نـوع حركـات معمـول يـا         ) اي را در خـود دارنـد        موضوعي و هم مـداخل زندگينامـه      
اي از   مـدخل زندگينامـه  82ايـن حركـت تنهـا در    . شـود  قراردادي يا رايج محسوب مـي  

در (اي نمونه، مورد تحليل در پژوهش حاضر مشاهده شد             مدخل زندگينامه  120مجموع  
ها، با توجه به چارچوب      گونه از دانشنامه    اين رو اين حركت در    ازهمين). مداخل% 33/68

از نوع حركات معمول، رايـج يـا   ) 2003(و يانگ و اليسون     ) 2006(پيشنهادي راسمينين   
يعنـي  (نگاشـتي   هـاي تـك   بايد توجه داشت كه اين حركت در دانشنامه  .  قرارداري است 

هـا از نـوع      در آن  كه كـلّ مـداخل موجـود         زندگينامة علمي دانشوران  هايي نظير    دانشنامه
 .از نوع حركات اجباري است) اي است مداخل زندگينامه

اي  اي به جزئيات رزومه    چهارمين حركت در مداخل زندگينامه    : اي  آوردن جزئيات رزومه  ) 4
) شـاخص  تـأثيرات  همچنـين  و آثـار  مـشاغل،  تحـصيالت،  شـامل (فردِ موضوع مدخل    
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هـاي    شـود و هرگـام يكـي از جنبـه          ميمعموالً اين حركت در چند گام انجام        . پردازد  مي
نمونه مـورد  % 100اين حركت نيز در    . كند  روزمة علمي فردِ موضوع مدخل را عرضه مي       

و ) 2006(رو با توجه به چـارچوب پيـشنهادي راسـمينين            تحليل مشاهده شد و ازهمين    
 .شود حركتي اجباري محسوب مي) 2003(يانگ و اليسون 

ت بـه ارائـة نقـاط ضـعف فـردِ موضـوعِ مـدخل از                پنجمين حرك : توصيف نقاط ضعف  ) 5
اي   مـدخل زندگينامـه  120 مدخل از مجموع 27اين حركت تنها در   . پردازد  نظرعلمي مي 

رو در دستة  مشاهده شد و ازهمين   ) موارد% 5/22يعني در   (موجود در نمونة اين پژوهش      
ر طبيعـي اسـت كـه مـداخل دانـشنامگي، جـاي ذكـ            . بنـدي شـد    حركات اختياري طبقـه   

ها و طبيعي است كه ايـن حركـت          هاي آن  هاي افراد است نه جاي يادآوري ضعف       خوبي
 .اختياري باشد

اي   ششمين و آخرين حركت موجود در مداخل زندگينامـه        : شخصيتي هاي جنبه توصيف) 6
 گرايـي،  درون هايي نظير  مثالً ويژگي (فردِ موضوع مدخل     شخصيتي هاي جنبه به توصيف 

 مـدخل   120 مـدخل از مجمـوع       49اين حركت نيز تنهـا در       . پردازد  مي ...)و گرايي برون
مـشاهده شـد و     ) مـوارد % 83/40يعنـي در    (اي موجود در نمونة اين پـژوهش          زندگينامه

و يانـگ و اليـسون      ) 2006(رو و با توجـه بـه چـارچوب پيـشنهادي راسـمينين               ازهمين
  .بندي شد در دستة حركات اختياري طبقه) 2003(

هـاي    اي در دانشنامه    ل اطالعات الزم براي نگارش و تدوين مداخل زندگينامه        بنابراين حداق 
اي در    ديگر در هر مدخل زندگينامـه      عبارت  باشد؛ به  4 و   2 و   1واژگاني، بايد حركات ساختاري     

موضوع و   ، ضروري است كه وروديه، تعريف     دانشنامه ادبيات جهان  هر دانشنامه واژگاني، نظير     
  .  موضوع مدخل آورده شوداي فردِ رزومه جزئيات
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  هاي واژگاني اي موجود در دانشنامه اي از مداخل زندگينامه نمونه: 1مثال شماره 

  )15. ، ص1995 (وبستر ميريام جهان ادبيات تخصصي دانشنامه: منبع

نگاشتي موضوع پژوهش حاضـر نبودنـد، امـا بـه منظـور بررسـي                 هاي تك   هرچند دانشنامه 
هايي نظير   دانشنامه(نگاشتي    هاي تك   اي موجود در دانشنامه      زندگينامه مشابهت يا تفاوت مداخل   
بـا  ) اي است   ها از نوع مداخل زندگينامه      كه كلّ مداخل موجود در آن      زندگينامه علمي دانشوران  

زندگينامـه علمـي    مـدخل تـصادفي از   30هاي واژگاني، پژوهشگر حاضـر بـه تحليـل            دانشنامه
يعنـي  (هـا، حركـت سـاختاري سـوم       كه در اين نوع از دانـشنامه  اقدام و مشاهده كرد   دانشوران

 از نوع 4 و 2 و   1نيز عالوه بر حركات ساختاري      ) توصيف زمينة خانوادگي فردِ موضوع مدخل     
تـر قـرار    البته اين موضوع را بايد در پژوهش مستقلي مورد بررسي دقيق          . حركات اجباري است  

 بـه درك بهتـر سـاختار ژانـري مـداخل      1ال شماره مث. داد كه موضوع مقالة ديگري خواهد بود   
  . كند اي كمك مي زندگينامه
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 مـدخل موضـوعي نيـز مـورد         120اي، در پـژوهش حاضـر          مدخل زندگينامه  120عالوه بر 
اين دسته از مداخل نيز مشتمل بر حركـات   . تحليل ژانر و تحليل حركات ساختاري قرار گرفت       

هاي پژوهش نشان داد كه حركات ساختاري         يافته. ساختاري اجباري، معمول و اختياري هستند     
  :اند از موجود در سوژانر مداخل موضوعي عبارت

آورد؛ هرچنـد در برخـي از        در اين حركت، نويسنده در گام اول، سرواژه را مي         : وروديه) 1
 از جمله آوانگاري سـرواژه    (موارد، ممكن است عالوه بر آوردن سرواژه، چند گام ديگر           

گام اول  .  را نيز در حركت اول بگنجاند     ) ن ريشه شناسي  يا اتيمولوژي آن      دست داد  به و
مداخل موضوعي موجـود در نمونـة مـورد         % 100در  ) سرواژه يعني آوردن (اين حركت   

شناسـي  يـا    آوردن ريـشه  و يعني آوانگاري سـرواژه (ها  تحليل مشاهده شد، اما ساير گام 
 مـدخل مـورد تحليـل       120از مجموع   %)  83/90يا  ( مدخل   109تنها در   ) اتيمولوژي آن 

رو، با اينكه اين حركت، با توجه به چارچوب پيشنهادي راسمينين            مشاهده شد و ازهمين   
در دستة حركات سـاختاري اجبـاري قـرار دارد، امـا            ) 2003(و يانگ و اليسون     ) 2006(

رايـج  هـاي آن    اجباري است و ساير گـام ) يا اولين گام اين حركت  (فقط آوردن سرواژه    
 كـه در پـايين آمـده اسـت، ايـن           3 و   2هاي   مثال. شوند تلقي مي ) يا معمول و قراردادي   (

 .دهد وضوح نشان مي مطلب را به
در دومين حركت ساختاري در مداخل موضوعي، نويـسنده        : دست دادن تعريف موجز    به) 2

 دهد؛ اين تعريف بايد كامالً تخصـصي       دست مي  تعريف تخصصي موجزي از سر واژه به      
اي نوشته شود كه مدخل موضوعي بـه آن رشـته          باشد و به زبان تخصصي رايج در رشته       

مداخل موضوعي موجود در نمونة مـورد تحليـل         % 100اين حركت نيز در     . مربوط است 
و يانگ و   ) 2006(رو و با توجه به چارچوب پيشنهادي راسمينين          مشاهده شد و ازهمين   

 . اجباري قرار دارددر دستة حركات ساختاري) 2003(اليسون 
سومين حركـت سـاختاري در سـوژانر مـداخل موضـوعي دانـشنامگي              : جزئيات آوردن) 3

اي كه نويسنده    گونه شده در حركت دوم؛ به     عبارت است از بسط دادنِ تعريفِ موجزِ داده       
با انجام اين حركت، به توضيح و تشريح جوانب مختلف و اجزاء و مفـاهيم موجـود در                  

 مـدخل  120 مـدخل موضـوعي از مجمـوع        106اين حركت تنهـا در      . زدپردا سرواژه مي 
% 33/88در  (موضوعي موجود در نمونة مورد تحليل در پـژوهش حاضـر مـشاهده شـد                

و ) 2006(رو اين حركت نيز با توجه به چارچوب پيشنهادي راسمينين             ازهمين). مداخل
 .   استاز نوع حركات معمول، رايج يا قرارداري) 2003(يانگ و اليسون 
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شـامل   بايـد  موضـوعي  مـداخل  تدوين براي الزم اطالعات حداقل رسد مي نظر به بنابراين
ناگفته نماند كـه در پـژوهش حاضـر، حركـت سـوم، تنهـا در درصـد                  . باشد 3 و 2 ،1 حركات

 . مـشاهده نـشد   ) مـداخل % 67/11يعنـي تنهـا در      (ناچيزي از مداخل موضـوعي مـورد تحليـل          
  .كنند هايي از مداخل موضوعي را ارائه مي نمونه 3 و 2 هاي مثال

  
  شناسي آن آوردن ريشه و هاي رايج آوانگاري سرواژه مدخل موضوعي واجد گام: 2مثال شماره 

  )575. ، ص1995 (وبستر ميريام جهان ادبيات تخصصي دانشنامه: منبع

  
  شناسي آن يشهآوردن ر و هاي رايج آوانگاري سرواژه مدخل موضوعي فاقد گام:: 3مثال شماره 

  )115. ، ص1995 (وبستر ميريام جهان ادبيات تخصصي دانشنامه: منبع

 در مداخل موضوعي با آنچه بيرجندي، علوي و سـلماني           3 و   2رسد كه حركات     به نظر مي  
  .اند، منطبق باشد ناميده) stipulated definition(تعريف بسيط ) 2004(ندوشن 
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  گيري نتيجه -5
 مـورد  مطالعـه  ايـن  در كـه  تخصـصي  هاي دانشنامه در موجود مداخل ژانر، تحليل منظر از

 دانـشوران  زندگي به كه مداخلي) 1: (هستند تقسيم قابل عمده گروه دو به گرفتند، قرار بررسي
و اشـياء   مفـاهيم  به كه مداخلي) 2 (و ناميد »ايزندگينامه مداخل «را ها آن توان مي و پردازند مي

 .ناميـد  »موضـوعي  مـداخل  «را هـا  آن توان مي و پردازند مي انتزاعيو موضوعات انتزاعي يا غير     
 اسـت، ) مـوجز  صـورت  بـه  بيـشتر  (موجـود  دانش عرضة نوع از مداخل،   دو هر هدف هرچند

 .دارنـد  هـايي  تفاوت شوند، مي ديده مداخل از دسته دو اين در كه هاي ساختاري  حركات و گام  
هـاي   اي در دانشنامه اخل موضوعي و زندگينامه   هاي ساختاري مد   ها و گام   ساختار ژانري حركت  

هـاي    در دانـشنامه  . هاي واژگاني نيز اختالفات جزئي بـا يكـديگر دارنـد            نگاشتي و دانشنامه   تك
كه تعداد مداخلشان معدود اسـت و       ) تخصصي دانشگاهي  كامالً هاي  دانشنامه مثالً(نگاشتي   تك

 مقـاالت  شـكل  اسـت  ممكن نشنامگي،دا مدخل اي تخصصي متمركزند، هر    كامالً بر يك رشته   
 و شـوند  تلقي سوژانر يك بخش هر كه باشد هايي بخش داراي گيرد و  خود به  مروري -علمي
 هـا  آن بـه  كـه  تـر  عـام  هـاي  دانـشنامه   در .بـسازند  را دانـشنامگي  مقالـه  ژانر باهم ها آن مجموع

شـود   مـي  ها ديده   آن در و پرشمارتري  تر كوچك مداخل شود و  مي گفته »واژگاني هاي دانشنامه«
 يـا  هـا  پـاراگراف  كـلّ  انگليـسي،  نكتة ديگر آنكه در   . شود مي تلقي ژانر يك خود مدخل هر نيز

 دو از يكـي  كننـد، در  عنوان مـي   )1994(گونه كه سويلز و فيك       متن، آن  هر در  موجود بندهاي
 شـوند  مي شتهنو »حل راه و پرسش«تكنيك   اساس بر كه بندهايي) 1: (گيرند مي قرار كلي دسته

 شده تحليل مداخل به توجه با. شوند مي نوشته »جزء به كل«تكنيك   اساس بر كه بندهايي) 2 (و
شود    در پايان يادآور مي    .شوند مي نوشته دوم روش اساس بر دانشنامگي مداخل مقاله، اين براي

اند   شده بررسي مطالعه اين در كه بود معدودي مداخل بر مبتني اين مقاله آمد،   در كه كه مباحثي 
 بـا  تـر  گسترده پژوهشي است الزم. هاي اين پژوهش، بايد با احتياط صورت گيرد        و تعميم يافته  

   .شوند )رد يا (تأييد پژوهش اين هاي يافته تا گيرد صورت زيادتري بسيار نمونة حجم
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