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و جامعيـت در اسـتفاده از اسـتانداردهاي فـراداده هدف: در پژوهش حاضر به بررسي عدم يكدسـتي اي

و ارائـه پيشـنهادهاي بـومي در فراينـد هاي خطي فارسي در مقايسه با پايگاه هاي نسخه پايگاه هاي خارج از ايران
مي سازي اين پايگاه ديجيتال  ازد.پرد ها

و4جامعة پژوهش شامل روش: اي پايگـاه خـارجي اسـت كـه اسـتانداردهاي فـراداده11پايگاه داخلي
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 مقدمه

يك عنوان پشتوانةبههاي خطي نسخه ميمل فرهنگي شوند كـه بـه مثابـة يـك گنجينـهت محسوب

( هاي آينـده بـه امانـت گذاشـته مـي براي نسل  دنيـاي ) معتقـد اسـت كـه در 1389شـوند. مطلبـي

 اختيـار در خطـي، هـاي نسـخه سـنتي، نگـرش در اسـت. حاكم خطي دو نگرش عمده هاي نسخه

و گيرنـد مـي قـرار كنندگاناستفادهوهاكتابخانه از برخيو انديشمندان علما، از تعداد محدودي

 نگـرش شـوند. در مـي گذاشـته نمـايش بـه هـا موزه در عتيقه اصطالحبهو آثار قيمتي عنوان به يا

 منشـاء تـا اسـت وابسـته دانشـمندانو نگاران تاريخ از آنها توسط استفاده به آثارناي ارزش دوم،

و گسترش فناوري اطالعات با شود. جديدي علمي توليدات  دوم نگـرش هـا، كتابخانه در حضور

فرصـت در جهـت ايـن هـا، از كتابخانـه خطي هايبخش نسخهو از اهميت بيشتري برخوردار شد

هاي ايجـاد شـده در راسـتاي گسـترش يكي از فرصت.كردند استفادهلشك بهترين به رشد خود،

و دسترس ها، ذخيرهفناوري هـاي پذيري آنها از طريـق پايگـاه سازي آثار خطي به شكل ديجيتالي

و توسـعة كتابخانـه  و اطالعاتي است كه بـه دنبـال آن مسـايل جـدي ماننـد ايجـاد هـاي ديجيتـالي

ميپايگاه و توسعة پايگـاهشهاي اطالعاتي مطرح هـاي هـاي اطالعـاتي نسـخه ود. در راستاي ايجاد

 تمركـز هـا پايگـاهو ديجيتالي هايكتابخانه گسترشو توسعه كه بر است خطي، فراداده مفهومي

و روندداده اشتراكو بازيابي، ذخيره نظام سطحدرهافراداده دارد.  سـرعت را هـا پروژه انجام ها

و يكپارچگي مي بهبودارهاگيريدهند، تصميممي  كـه را منـابعيو اينترنـت در اطالعات بخشند

را درآمده خوان ماشين به قالب اكنون هم (شريفمي حفظ اند ).1385 بذرافشان،و كنند

هـا در قالـب شـناختي نسـخه در يك كتابخانة ديجيتال يا پايگـاه اطالعـاتي، اطالعـات كتـاب

درعناصر فراداده و استاندارد و در صورت امكان بـا اسـتفاده از ابزارهـا اي واحد پايگاه ذخيره شده

اي هـاي فـراداده شـود. قالـب هاي خطي ممكن مـي هاي مختلف دسترسي كاربران به نسخهو فناوري

ميدر پايگاه هـاي توان بـه فـراداده هاي اطالعاتي داراي انواع مختلفي هستند. از انواع پركاربرد آنها

نظيـر اطالعـاتي عناصـر از صـفاتي به توصيفى هاىاشاره كرد. فراداده3يو فن2، ساختاري1توصيفي

 بـراي اسـتفاده مورد شناختي كتاب همان اطالعات عبارتى به دارد، اشارهو... ناشر نويسنده، عنوان،

 هـاي مختلـف قسـمت بـين روابـطو سـاختار سـاختاري، اطالعـاتي اسـت. فـرادادة منبـع توصـيف

 فهرسـت صـفحات، ماننـد شـيوة آرايـش كنـد؛ مـي توصـيف را ونيكيعناصر الكترازايمجموعه

1. Descriptive Metadata               2.. Structural Metadata               3. Technical metadata 
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وبخش بين ارتباطو مندرجات اي الكترونيكي. همچنين استاندارد فـراداده كتاب يك هايفصل ها

مي حفاظت كه جزو فراداده و دسـتيابي باشد، اطالعات مورد نياز براي حفاظت بلنـد هاي فني مـدت

ميدائمي به اشياي ديجيتالي را فراه و همكاران،م (احمدي ).1389كند

و چـه در هـاي خطـي هاي نسخهدر حال حاضر پايگاه (چـه در داخـل اي كـه وجـود دارنـد

و برخــي نيــز از هــيچ اي متفــاوتي اســتفاده مــيخــارج از ايــران)، از اســتانداردهاي فــراداده كننــد

پ كنند؛ اين مسأله كه در يافتهاستاندارد خاصي پيروي نمي ژوهش نيز بـه اثبـات رسـيده هاي مستند

بهاست، باعث مي هاي خطي دسترسي يافـت. بنـابراين صورت يكپارچه به كلية نسخه شود تا نتوان

و بررسـي مـدخل  در اي بـه هـاي اسـتانداردهاي فـراداده پژوهش حاضر با هدف مقايسه كـار رفتـه

در بـه اي هـاي اسـتانداردهاي فـراداده هـاي خطـي فارسـي بـا مـدخل هـاي نسـخه پايگاه كـار رفتـه

و هاي خارج از ايران، قصد دارد تا استاندارد فـراداده پايگاه و مناسـبي را پيشـنهاد نمايـد اي جـامع

ــه  ــعيت ب ــود وض ــت بهب ــب در جه ــنهادهاي مناس ــه پيش ــا ارائ ــين ب ــدخل همچن ــارگيري م ــاي ك ه

و همچنين يكسان استانداردهاي فراداده  سازي آنها گامي به جلو بردارد.اي
كــارگيري اسـتاندارد فــراداده هــاي خطـي، بـهي ديجيتـالي كــردن محتـواي نسـخه در راسـتا

ماننـد پايگـاه آقـا بـزرگ كـه( ضروري است. اگرچه تالشي در اين مسـير صـورت گرفتـه اسـت 

و مشخصــي بــراي)،دهــدهــا را ارائــه مــيشــناختي نســخه اطالعــات كتــاب امــا اســتاندارد واحــد

و همـين مسـأله بـه نبـود هـاي خطـي بـه نويسـي ديجيتـالي نسـخه فهرست تصـويب نرسـيده اسـت

ــيوه ــتي در ش ــتيكدس ــاي فهرس ــخه ه ــي نس و نويس ــا (هاريناريان ــت ــده اس ــر ش ــي منج ــاي خط ه

اي پراكنـدگي وجـود دارد ). از سوي ديگر، در كاربرد استانداردهاي فـراداده 1،2005گانگهاريشا

ميو هر سازماني به انتخاب خود، يكي از آنها را مورد استفاده قرا عنـوان مثـال بـا توجـه . بـه دهدر

( بــه يافتــه ) كتابخانــة ملــي جمهــوري اســالمي ايــران از اســتاندارد 1391هــاي پــژوهش عربگــري

و كتابخانة آستان قدس رضوي از استاندارد مـودس بـراي توصـيف نسـخه دابلين هـاي خطـي كور

يايــن پراكنــدگي نشــان انــد.ديجيتـال اســتفاده كــرده  كســاني بــراي تمــامي دهنــدة نبــود اســتاندارد

و پايگاهكتابخانه هاي خطي فارسي است. پژوهش حاضر بر آن اسـت كـه بـا بررسـي هاي نسخهها

هـاي خطـي فارسـي جامعـة پـژوهش، ضـمن هاي نسـخه كار گرفته شده در پايگاه استانداردهاي به

و قوت اين استانداردها، آنها را با استانداردهاي فراداده تفاده شـده در اي اسـ شناسايي نقاط ضعف

هاي خارج از ايران كه فهرست آنها در پيوست آمده است، مقايسه نمايد تا ميـزان جامعيـت پايگاه

 
1. Harinarayana, N.S. & Gangdharesha 
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هـاي خطـي فارسـي اي متناسب با نياز نسخهآنها سنجيده شود تا بتوان در نهايت، استاندارد فراداده

 را پيشنهاد نمود. 

و تـدوين مـدخل هـاي بـا پوشـش بـاال بـراي نسـخه هـاي اسـتاندارد براي دستيابي به اهداف

مي خطي، پرسش  شود: هاي زير مطرح

و خـارج هاي نسخه سازي ذخيره در رفته كاربهاي فراداده استانداردهاي.1 خطـي داخـل

 از ايران كدامند؟
به استانداردهاي فراداده.2 و كتـاب اي (فـراداده كار رفته در بخش توصيف هـاي شناسـي

(فراداده و بخش ديجيتال و...) نسـخه توصيفي) هـاي خطـي، هاي سـاختاري، حفاظـت

 هاي خطي جامعة پژوهش كدامند؟هاي نسخهدر پايگاه
 است؟ عناصري چه شامل نسخة خطي يك مدخل ترين كامل.3

 خطـي جامعـة پـژوهش هاينسخه هايپايگاه در رفته كاربهايفراداده استانداردهاي.4

و عناصر نسخه مدخل ميزان چه تا  است؟ دادهششپو را خطي هايها
هـاي خطـي هـاي نسـخه كـار رفتـه در پايگـاه اي بـه يك از استانداردهاي فرادادهكدام.5

و عناصـر مشـخص شـده)(با توجه به ميزان پوشش مدخل جامعة پژوهش بيشـترين ها

 هاي خطي را داشته است؟هاي نسخه ميزان انطباق با مدخل
 در خطـي هاينسخه اطالعات پوشش جهت مناسبيايفراداده استاندارد توانمي آيا.6

 پيشنهاد داد؟ فارسي خطي هاينسخه هايپايگاه

 روش پژوهش
پژوهش حاضر، پژوهشي كاربردي است كه به روش پيمـايش توصـيفي انجـام شـده اسـت.

و خطــاي آن، از تكنيــك دلفــي اســتفاده شــده اســت. از جملــه  و آزمــون جهــت تهيــة پرسشــنامه

ا  تـوان بـه اعتباريـابي يـن پـژوهش نزديـك هسـتند، مـي كاربردهاي تكنيك دلفـي كـه بـه هـدف

هاي خطي سياهة وارسي اشاره نمود. جامعة پژوهش حاضـر شـامل اسـتانداردهاي هاي نسخه مؤلفه

و4اي فراداده پايگـاه خـارج از ايـران اسـت كـه آدرس آنهـا در پيوسـت قابـل11پايگاه داخلـي

هـاي هاي فارسـي، پايگـاه اطالعـاتي نسـخه دسترسي است. معيار انتخاب جامعة پژوهش در پايگاه

اي بــراي آنهــا تعريــف گرديــده بــود كــه توســط اي بــود كــه اســتاندارد فــرادادهخطــي ديجيتــالي

و بررسي شناسايي شـدند. در انتخـاب پايگـاه  هـاي اطالعـاتي خـارج از پژوهشگر از طريق مطالعه
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و بــودن پايگــاه پــذير اي، دســترسايــران، عــالوه بــر دارا بــودن اســتاندارد فــراداده هــاي اطالعــاتي

بههمچنين دارا بودن انواع استانداردهاي فراداده و پايگاه اي هـاي داراي شـهرت جهت مقايسة بهتر

هـا بـا اسـتفاده از سـياهة وارسـي هاي خطي نيز مطرح بود. گـردآوري دادهو اعتبار در زمينة نسخه

بهبرگرفته از استانداردهاي فراداده پ اي و هاي نسخهايگاهكار رفته در هـاي خطـي جامعـة پـژوهش

هاي خطي صورت گرفت. براي تدوين سـياهة وارسـي، نويسي نسخه هاي فهرست همچنين مدخل

و بعد از تعيين روايي توسط متخصصـان حـوزة هاي نسخهمؤلفه هاي خطي با مطالعة منابع تهيه شد

خطـي، جهـت تعيـين هـاي هـاي نسـخه گـذاري مـدخل نسخ خطي، از تكنيك دلفـي بـراي ارزش 

اي، اسـتفاده شـد. در ايـن پـژوهش، تـرين آنهـا بـراي پوشـش توسـط اسـتانداردهاي فـراداده مهـم 

و با روش نمونهاعضاي پانل دلفي با نمونه گيـري هدفمنـد برگزيـده شـدند. بـه گيري غيراحتمالي

تهيـه شـد. نفر از افراد مناسب براي مشاركت در ايـن پـژوهش20اين منظور، ابتدا فهرستي شامل 

نفر تمايل خـود را اعـالم كردنـد. اسـتفاده از تكنيـك دلفـي10در نهايت پس از برقراري تماس، 

و پايايي مؤلفه در اين پژوهش، به (جـدول هـاي نسـخه جهت تعيين روايي ) اسـتفاده4هـاي خطـي

و مؤلفهترين ويژگي شده است تا بتوان مهم ايـن هاي خطي را مطابق نظر متخصصـان هاي نسخهها

(فراوانـي) تحليـل شـد. در ايـن حوزه تعيين كرد. داده هاي پژوهش نيز با استفاده از آمار توصيفي

و بـوده كـه بـه5تـا1پژوهش، ارزش عـددي اختصـاص يافتـه بـه هـر ناحيـه، از  ترتيـب كمتـرين

هـايخهدر هر ناحيه از اطالعـات نسـ4و باالي4داد. بنابراين، ميانگين بيشترين ارزش را نشان مي

هـاي عنوان سطح اتفاق نظر لحاظ شد. به بيان ديگر، در صورتي كـه ميـانگين تمـام رتبـه خطي، به

و رتبــة ناحيــة مربوطــه4اخــذ شــده توســط هــر ناحيــه، بــاالي  باشــد، اتفــاق نظــر در مــورد ارزش

و نتيجـة حاصـل شـده مـالك قـرار مـي  گيـرد. در ايـن پـژوهش، بعـد از دريافـت محسوب شده،

و در دوري دور اول، مؤلفهبازخوردها و سـوم نـزد متخصصـان ارسـال گرديـده ها بـراي بـار دوم

 هاي محاسبه شده، نتيجة مطلوب را در برداشت. سوم دلفي، ميانگين

ها يافته

و مصاحبة پژوهشـگر بـا مسـئوالن پايگـاه، نشـان بررسي در پاسخ به پرسش اول پژوهش، ها

ــاه ــه پايگ ــخهداد ك ــاي نس ــي ه ــي فارس ــاي خط ــه ه ــه كتابخان ــوط ب ــژوهش، از مرب ــة پ ــاي جامع ه

مياي دابلين استانداردهاي فراداده و مودس استفاده متس، كنند. جـدول مربـوط بـه فراوانـي كور،

 هاي خطي فارسي نشان داده شده است. هاي نسخهها در پايگاهكارگيري فراداده به
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 هاي خطي فارسي هاي نسخه رفته در پايگاه كاربهيا فرادادهي. استانداردها1 جدول

 اي مورد استفاده نام استاندارد فراداده نام پايگاه

 كور، متسدابلينپايگاه كتابخانة ملي جمهوري اسالمي ايران

 متسپايگاه كتابخانة مجلس شوراي اسالمي ايران

و موزة ملي ملك  كوردابلينپايگاه كتابخانه

 مودسپايگاه كتابخانة آستان قدس رضوي

هـاي خطـي خـارج از هـاي نسـخه كـار رفتـه در پايگـاه اي بـه براي شناسايي استانداردهاي فـراداده

و موفق در پوشش مدخلجهت تعيين استاندارد فراداده ايران، به هاي خطـي، هاي نسخه اي مناسب

هـاي خطـي هـاي نسـخه بر اساس مطالعاتي كه توسط پژوهشگر انجام شد، ضمن شناسـايي پايگـاه 

ها، مورد بررسي قرار گرفت كـه در نهايـت از ميـان اي در پايگاه، وجود استاندارد فرادادهخارجي

به11آنها تعداد  و اي، شناسـايي دليل دارا بودن اسـتاندارد فـراداده پايگاه با توجه به هدف پژوهش

رج از هاي خطـي خـا هاي نسخهاي مورد استفاده در پايگاهشدند. جدول زير استانداردهاي فراداده

 گذارد.ايران را به نمايش مي

 هاي خطي خارج از ايرانهاي نسخهرفته در پايگاه كاربهيافرادادهي. استانداردها2 جدول

 اي مورد استفادهنام استاندارد فراداده نام پايگاه

 تي اي آيبيرمنگام

 تي اي آيپايگاه الفهرست

 متس، مودسدانشگاه پرينستون

 پرميس، تي اي آيدانشگاه ميشيگان

 مودس، متس، ميكسكتابخانة يو.سي.ال.اي

 تي اي آيمنيواسكريپتوريم

 كورتي اي آي، دابلينموزة والتر

 تي اي آيموزة هيل

 متس، پرميسهاي خطي اسپانيانسخه

 اف آر بي آرهاي خطي تركيهنسخه

 كور تي اي آي، دابلينهاي خطي مالزينسخه
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اي صـورت هايي كـه در حـوزة اسـتانداردهاي فـراداده دوم پژوهش، با بررسيدر پاسخ به پرسش

و مـدل4هـاي خطـي، هـاي نسـخه استاندارد شناسايي شده در پايگـاه7گرفته است، از  اسـتاندارد

(دابلين و اف آر بي آر) كه در جدول مفهومي آمده اسـت، در بخـش3كور، مودس، تي اي آي

اي هــاي خطــي فارســي، اســتانداردهاي فــرادادههــاي نســخهپايگــاهانــد. در كــار رفتــه توصــيف بــه

و مـودس در بخـش توصـيف جـاي مـي دابلين و3گيرنـد. كور (مـتس، پـرميس اسـتاندارد ديگـر

شـوند. هـا محسـوب مـي پايگـاه بخـش ديجيتـال ميكس)، اغلب استانداردهاي مورد استفاده در 

بهدهاي متس، كه يك استاندارد فرادااستاندارد فراداده عنوان اسـتاندارد انتقـال اي ساختاري است،

و قالبي است كه تمـامي اسـتانداردهاي فـراداده  اي در بخـش توصـيف در دل آن جـاي اطالعات

و از ملزومـات هـر پايگـاه اطالعـاتي اسـت كـه از ايـن اسـتاندارد اسـتفاده نمايـد. ايـن مـي  گيرنـد

اي رين فراوانـي اسـت. اسـتاندارد فـراداده هـاي خطـي داراي بيشـت هـاي نسـخه استاندارد در پايگاه

و دسـتيابي دائمـي بـه منـابع  پرميس، استانداردي اسـت كـه حفاظـت بلنـد مـدت اشـياء ديجيتـالي

و در زمرة فـراداده ديجيتالي آرشيوي را تأمين مي هـاي حفاظـت اسـت. بنـابراين حضـور ايـن كند

و كتابخانـه استاندارد در پايگاه ظـت طـوالني مـدت منـابع اطالعـاتي هـاي ديجيتـال، باعـث حفا ها

مي خصوص نسخه به هـاي اي پـرميس در پايگـاه شود. اسـتاندارد فـراداده هاي خطي براي آيندگان

بهنسخه اي مـيكس، بـراي تصـاوير ديجيتـالي كار نرفته است. استاندارد فـراداده هاي خطي فارسي

مي به و بيان كار و بـا توجـه بـه اينكـه كننـدة مشخصـات مربـوط بـه تصـاوير ديجيتـالي رود اسـت

ميكمترين فراواني را در پايگاه و هـاي نسـخه تـوان گفـت در پايگـاه ها دارد، هـاي خطـي داخـل

 خارج از ايران كاربرد چنداني ندارد. 

و توصيف نسخه رفته در بخش كتابكاربهيافرادادهي. استانداردها3 جدول  هاي خطي شناسي

دكاربر نام استاندارد فراداده اي

 شناسي/توصيف كتاب كوردابلين

 شناسي/توصيف كتاب مودس

 طرح كدگذاري متن/توصيف تي اي آي

 الگوي مفهومي/توصيف اف آر بي آر



474 

4شماره23دوره 1396 زمستان

نويسـي يـك نسـخة فهرسـت مـدخل تـرين كامل در پاسخ به پرسش سوم پژوهش، براي شناسايي

 مـارك، يـوني،21كمـار قواعـد جملـه از مختلـف موجود در آن، منابع خطي به همراه عناصر

(، پايان1انگلوامريكن نويسي فهرست قواعد چهار فصل و مقالة عمرانـي 1389نامة نازي ،()1385 (

و تأييـد و سياهة وارسي نهـايي توسـط متخصصـان نسـخ خطـي بررسـي مورد بررسي قرار گرفت

و عناصـر موجـود در هـر مـدخل، نهايي شـد. حاصـل ايـن بررسـي در قالـب شناسـايي مـدخل  هـا

آن4صورت جدولهب عنصـر شناسـايي شـدند. در ايـن جـدول 118ناحيـه بـا24تهيه شد كـه در

و مشخصـاتي كـه كـم تـر هسـتند مـدخل هاي خطي كه پررنـگ مشخصاتي از نسخه تـر رنـگ هـا،

 هاي خطي هستند. هاي نسخه هستند، عناصر مدخل

 ترين مدخل يك نسخة خطي كامل.4جدول

مشخصات نسخ خطيرديف
رة ثبتشما1

2

شمارة بازيابي

قديم

جديد

3

ظاهريمشخصات
و ساختار شكل

(نوع نسخه)نسخه شناسي محتوايي

4

هاي نسخهاندازه
تعداد برگ

اندازة كاغذ

قطع

(طول خطوط) اندازة متن

هاي متن در صفحهتعداد ستون

تعداد سطرهاي متن

اندازة جلد

5

مشخصات جلد
نوع جلد

رنگ جلد

و تزئينات جلدويژگي ها

1. Anglo - American Cataloging Rules (AACR) 
←
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محل ساخت جلد

نام سازندة جلد

اندرون جلد

ديدگيميزان آسيب

و آفتآسيب هاي جلدها

6

مشخصات كاغذ
نوع كاغذ

رنگ كاغذ

محل ساخت

(كاغذهاي فرنگي) ته نقش كاغذ

ديدگيميزان آسيب

و آسيبآفت هاي واردهها

7

مشخصات خط
نوع خط متن

كيفيت خط متن

رنگ مركب متن

و انجامهخط حواشي، يادداشت ها

و انجامهكيفيت خط حواشي، يادداشت ها

و انجامة كاتبرنگ مركب حواشي، يادداشت ها

اندازة خط

8
سرشناسه
پديدآور

عنوان

9

عنوان
عنوان اصلي

عنوان قراردادي

ن مشترك قرارداديعنوا

عنوان با الفباي فارسي
(براي كتب داراي الفباي غيراسالمي)

(آوانگاري) برگردان عنوان به التين

(آوانگاري) برگردان عنوان به حروف اسالمي

عنوان به زبان ديگر

هاي ديگرعنوان

محل درج عنوان

←

→
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10 

هاشرح مسئوليت
تكرار نام پديدآور

مصنف

محشي

مصحح

گردآورنده

مذهب

صحاف

مترجم

11 

مشخصات محتوا
چكيدة محتوا

و فصول فهرست ابواب

آغاز

انجام

كامل/افتاده

توضيحات نقص نسخه

و...) (حمد خداوند، سبب نگارش پيش از موضوع كتاب

12 

مشخصات زبان
زبان اثر در دست

(ترجمه) زبان متن ميانجي

(ترجمه) زبان اثر مادر

و انجامة كاتبزبان حواشي، ياددداشت ها

13 

شناسيهاي كتابيادداشت
و محل تأليف تاريخ

تأليف براي

منابع ديده شده

هاترجمه

14 

(وضعيت استنساخ)يادداشت هاي كتابت
(مستند شده) نام كاتب

و (شمسي، قمري، يزدگردي و تقويم ...)تاريخ كتابت

مدت كتابت

(كتابت از روي) نسخة مأخوذ

كتابت به سفارش

←

→
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محل كتابت/استنساخ

ميزان اعتباركتابت

انجامة كاتب

شكل هندسي انجامه

زبان انجامه
(در صورتي كه زبان انجامه با زبان متن تفاوت داشته باشد).

كاتب نونويس

تاريخ نونويسي

(تزئينا آرايه15 ت)ها
 تصاوير16

17 

و تاريخ فراهم آوريمشخصات مالكيت
هاي تملكيادداشت

هاي وقفيادداشت

هاي خريديادداشت

هاي اهدايادداشت

هاي متفرقهيادداش

و ويژگي18  هاي نسخه امتياز

19 
هاي خاص نسخهنشانه

مهرها

امضا

20 

هاي خاص نسخهيادداشت
و قرائت شده سماع

و تصحيح شده مقابله

داراي حواشي

نسخه همراه است با

هاها، نمايهفهرست

و استناد منابع

21 

اشكال غيرمكتوب نسخه
نسخة ديجيتال

عكسي

بازتكثير

22 
مشخصات تحليلي

موضوع

شناسة افزودة عنوان

←

→
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هاشناسة افزودة نام

شناسة افزودة تنالگان

23 

هوضعيت نسخ
ديدگيميزان آسيب

مرمت

توضيحات صحافي

و...)نشانه (مهر هاي خاص صحاف

24 

نويسيمشخصات فهرست
تاريخ بررسي نسخه

نويسيتاريخ فهرست

نويسنام فهرست

نويسيمدت زمان فهرست

مي نتايج حاصل از يافته ، الفهرسـت، هـاي بيرمنگـام(پايگـاه1دهد كه طرح كدگذاري متن ها نشان

از23ميشيگان، منيواسكريپوريم، والتر، هيـل، مـالزي) بـا پوشـش هـاي مـدخل نسـخه24مـدخل

و بـا ميـزان  هـاي درصـد پوشـش كلـي، مرتبـة اول ميـزان پوشـش مـدخل96خطي مشخص شده

 هاي خطي را دارا است. نسخه

(پايگاهدر اين پژوهش، استاندارد فراداده ي.ال.اي، آسـتان هـاي پرينسـتون، يو.سـ اي مودس

از22قدس رضوي) با پوشش هـاي خطـي، بـا ميـزان مدخل مشخص شده براي نسـخه45مدخل

 درصد پوشش كلي در مرتبة دوم قرار دارد. 92

هـاي خطـي هـاي نسـخه كـور كـه كـاربرد بيشـتري را در پايگـاه اي دابلـين استاندارد فراداده

ا (پايگاه كتابخانة ملي جمهوري اسالمي و موزة ملي ملـك)، بـا فارسي دارد يران، پايگاه كتابخانه

از20پوشش  درصـد84هاي خطي، بـا پوشـش كلـي مدخل شناسايي شده براي نسخه24مدخل

 در مرتبة بعدي قرار دارد.

از16(اف آر بي آر)، با پوشـش شناختي هاي كتاب ملزومات كاركردي پيشينه الگوي 24مـدخل

خمدخل شناسايي شده براي نسخه  ترين مرتبه قرار دارد.درصد در پايين68طي، با پوشش كلي هاي

مي5جدول از24اي تي اي آي بـا پوشـش دهد كه استاندارد فرادادهنشان (ناحيـه) مـدخل

هـاي هـاي نسـخه هاي خطي، بيشترين ميزان انطباق با مـدخل هاي مشخص شده براي نسخهويژگي

 
1. TEI 

→
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اي مـودس بـا تـي اي آي، اسـتاندارد فـراداده خطي را داراسـت. در پـژوهش انجـام شـده، بعـد از

مـدخل در مرتبـة21كور بـا پوشـش اي دابلينمدخل، در مرتبة دوم، استاندارد فراداده23پوشش 

و الگوي اف آر بي آر با پوشش   اظهـار تـوان مدخل در مرتبة چهـارم قـرار دارنـد. مـي17سوم،

 بودنـد، رتبـه بـاالترين داراي مطالعة دلفـي به مربوط بندي رتبه در كه هايي ناحيه ترين مهم داشت

 شوند.مي داده توصيف پوشش بخش استانداردهاي توسطآنها بيشتر كه هستند هاييناحيه

 هاي خطيهاي نسخه اي با مدخل. ميزان انطباق استانداردهاي فراداده5 جدول

اي استفاده استانداردهاي فراداده
ها شده در پايگاه

 هاي ميزان پوشش ناحيه
 هاي خطي نسخه

هاي ميزان پوشش عناصر نسخه
 خطي

آي استاندارد فراداده  عنصر 96 مدخل 24 اي تي اي

 عنصر 91 مدخل 23 اي مودس استاندارد فراداده

 عنصر 67 مدخل 21 اي دابلين كور استاندارد فراداده

آر استاندارد فراداده  عنصر 68 مدخل 17 اي اف آر بي

(ن24با توجـه بـه و مـدخل هـاي خطـي زيرمـدخل( عنصـر) تعيـين شـده بـراي نسـخه 118احيـه)

و عناصـر را پوشـش دهـد، اي كه بتواند بيشترين مقدار اين مدخل)، استاندارد فراداده4(جدول هـا

هـاي پـژوهش نشـان دهـد. يافتـه هاي خطي را افزايش مـي پذيري به اطالعات نسخهميزان دسترس

ا دهد، استاندارد فـراداده مي و اي دابلـيني آي، در مقايسـه بـا اسـتانداردهاي فـراداده اي تـي كـور

هـاي هاي خطي فارسي استفاده شده است، بيشترين پوشش مـدخل هاي نسخهمودس كه در پايگاه

عنـوان اي تـي اي آي بـا بيشـترين پوشـش بـه هاي خطي را دارد. بنـابراين اسـتاندارد فـراداده نسخه

پاستاندارد فراداده مي هاي نسخهايگاهاي مناسب براي  شود. هاي خطي فارسي پيشنهاد

كـور، بـراي توصـيف هاي خطي فارسي، فرادادة مودس نسبت به دابلينهاي نسخهدر پايگاه

و اطـالع شناختي، منبع غني كتاب و كتابداران رسـاناني كـه فقـط قصـد توصـيف منـابع تري هست

(بدون توجه به نوع خاصي از منبع) را دارند، مي اي اسـتفاده انند از ايـن اسـتاندارد فـرادادهتو خود

و آثار كمياب مدنظر باشـد، اسـتاندارد نمايند؛ اما اگر نوع خاصي از منابع همانند نسخه هاي خطي

آيفراداده مفيـدتر خواهـد بـود. بـه ايـن دليـل2و مشتقات آن مانند تي اي آي اينريچ1اي تي اي

 
1. Text Encoding Initiative (TEI)              2. TEI enrich           3. Resmini 
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و توصـيف مـيگيتري به ويژطور خاص كه اين استانداردها به كنـد. هـاي ايـن منـابع اشـاره دارد

مي2010(3هاي رسمينينتايج بررسي اسـتاندارد بـراي3دهد كه از نقطـه نظـر تـاريخي ) نيز نشان

خوان ايجاد شـده اسـت كـه عبارتنـد از تـي اي آي، تـي اي صورت ماشين توصيف منابع خطي به

اي كندآي مستر، تي اي آي اينريچ. وي همچنين بيان مي كه بسياري از آرشيوهاي ديجيتـال تـي

 كنند. آي را انتخاب مي

ايهاي پوشش داده شده توسط استانداردهاي فراداده . مدخل6جدول

 نواحيرديف
استاندارد
اي فراداده

تي اي آي

استاندارد
اي فراداده

اف آر بي آر

استاندارد
اي فراداده
 مودس

استاندارد
اي فراداده

 دابلين كور

ندارد استا
اي فراداده
 مارك

×××××شمارة ثبت1

×××××شمارة بازيابي2

3
مشخصات ظاهري

شناسي)(نسخه
×××××

×××××شناسي محتوايينسخه4

××××هاي نسخهاندازه5

×××-×مشخصات جلد6

×××-×مشخصات كاغذ7

×××-×مشخصات خط8

×××××سرشناسه9

×××××عنوان10

×××××هاشرح مسئوليت11

×××××مشخصات محتوا12

×××××مشخصات زبان13

14 
هاييادداشت

شناسيكتاب
×××××

15 
هاي كتابتيادداشت

(وضعيت استنساخ)
×××××

(تزئينات)آرايه16 ×××××ها

×××-×تصاوير17

18 
ومشخصات مالكيت

آوريتاريخ فراهم
××--×

←
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 نواحيرديف
استاندارد
اي فراداده

تي اي آي

استاندارد
اي فراداده

اف آر بي آر

استاندارد
اي فراداده
 مودس

استاندارد
اي فراداده

 دابلين كور

ندارد استا
اي فراداده
 مارك

19 
و ويژگي هايامتياز

نسخه
×-×-×

×××-× هاي خاص نسخهنشانه 20

21 
هاي خاصيادداشت

نسخه
×-×××

×××××اشكال غيرمكتوب نسخه 22

××××× مشخصات تحليلي 23

×--×× وضعيت نسخه 24

25 
مشخصات

 نويسي فهرست
--××-

2417232124عمجمو

 گيري نتيجه

هـاي كـار رفتـه در پايگـاه اي بـه هدف اصلي پژوهش حاضر، مقايسة اسـتانداردهاي فـراداده

و هاي نسخه هاي خطي در پوشش مدخلنسخه هاي خطي اسـت. زيـرا شناسـايي ايـن اسـتانداردها

و بازيابي اطالعات نسخه ميزان پوشش آنها، باعث بهبود ذخيره شـود. در ايـنميهاي خطي سازي

هاي پيشـين بيـان گرديـده، ها، نتايج پژوهش در مقايسه با پژوهشبخش ضمن در نظر گرفتن يافته

مي كه در ذيل به مهم  شود: ترين آنها اشاره

و شناسايي انواع استانداردهاي بـه بررسي پايگاه• كـار رفتـه در آنهـا، نشـان هاي مختلف

بر داد كه استاندارد فراداده و خـارج هاي نسخه اي پايگاهاي يكدستي هاي خطي داخـل

و همچنين نهادي براي تعيين اسـتانداردهاي فـراداده  اي يكدسـت از ايران وجود ندارد

هاي خطـي وجـود نـدارد. بنـابراين تعيـين سـازماني بـراي تـدوين سياسـت براي نسخه

و ابالغ آن به كتابخانـه سازي فرايند ديجيتاليكدست و مراكـز اطـالع سازي رسـاني هـا

توانــد توســط كتابخانــة ملــي شــود كــه ايــن هــدف مــيدر داخــل كشــور پيشــنهاد مــي

 جمهوري اسالمي ايران محقق شود؛

→
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مي يافته• و كلـي دهد پايگاه ها نشان (اسـتاندارد هاي داخلي از استانداردهاي عمـومي تـر

ز هـاي خطـي نيـ هاي ديجيتـالي غيـر از نسـخه كور يا مودس) كه در بيشتر پايگاهدابلين

مياستفاده مي هاي خـارج از ايـران، اغلـب از كنند؛ در صورتي كه پايگاه شود استفاده

انـد. اسـتاندارد استانداردهايي با ميزان پوشش بيشتر هماننـد تـي اي آي اسـتفاده كـرده 

به فراداده از هاي خطي پرداختـه اسـت؛ مـي صورت خاص به نسخه اي تي اي آي تـوان

و اســتفاده از آن بــهايــن اســتاندارد در راســتاي تق عنــوان اســتانداردي واحــد در ويــت

هــاي خطـي فارســي اســتفاده كــرد. ايـن نتيجــة پــژوهش منطبــق بــر هــاي نســخه پايگـاه 

( يافته هـاي هـاي مـورد اسـتفاده در پـروژه ) اسـت كـه بيشـترين فـراداده 2010هاي دي

و متس دانسته است. ديجيتال  سازي نسخ خطي را تي اي آي

بههاستاندارد فراداد• و بيشـتر صورت خاص به نسخه اي تي اي آي هـاي خطـي پرداختـه

(پايگــاه بيرمنگــام، الفهرســت، دانشــگاه ميشــيگان، پايگــاه هــاي خــارج از ايــران

و نسخه هاي خطي مـالزي) از ايـن اسـتاندارد منيواسكريپتوريم، موزة والتر، موزة هيل،

ام هاي خود بهره برده اي جهت توصيف نسخه فراداده ا آنچه كـه بايـد مـورد توجـه اند،

قرار داد اين است كـه قبـل از انتخـاب ايـن اسـتاندارد، بايـد ايـن اسـتاندارد مطـابق بـا

خطي فارسي منطبق گردد؛ چـرا كـه ايـن اسـتاندارد هاي هاي موجود در نسخه ويژگي

و غربي تهيه گرديده است؛ در زمينة نسخه  هاي خطي قرون وسطي

و24 ها نشان داد كه تعداديافته• بيـان4مؤلفه به همان ترتيبي كه در جـدول 118ناحيه

شـود جهـت هاي خطي مشـخص شـده اسـت؛ بنـابراين، پيشـنهاد مـي شده، براي نسخه

و مانعيـت بـاال، روش  و دسـتيابي بـه جامعيــت هــاي اجتنـاب از پراكنـدگي در بازيــابي

تعدهي به نسخهمناسبي براي موضوع  يين گردد.ها متناسب با فيلدهاي مشخص شده

ــه• ــي يافت ــان م ــا نش ــداد ه ــه تع ــد ك از15ده ــه ــامي24ناحي ــط تم ــي، توس ــة كل ناحي

مياستانداردهاي فراداده از اي پوشش داده شده است. پيشنهاد شود كه بتـوان همزمـان

ناحيـة باقيمانـده را پوشـش10ناحيـه،15اي كه بتوانند عـالوه بـر دو استاندارد فراداده

پ  استفاده كرد.-براي پوشش بهتر-ها ايگاهدهند، در كنار هم در

هاي پژوهش مبني بر اسـتفاده نكـردن از اسـتاندارد توصـيفي در پايگـاه با توجه به يافته•

(كتابخانة مجلس از استاندارد متس اسـتفاده مـي  كنـد كتابخانة مجلس شوراي اسالمي



483 

...هاي خطي فارسي باهاي نسخهاي در پايگاههاي استانداردهاي فرادادهمقايسة مدخل

اي رادادهشــود كــه اســتاندارد فــباشــد)، پيشــنهاد مــيو مــتس اســتاندارد توصــيفي نمــي

 توصيفي مناسبي براي اين پايگاه تعريف شود. 

اي مناسـب، پيشـنهاد هـاي پـژوهش مبنـي بـر ارائـه اسـتاندارد فـراداده با توجه بـه يافتـه•

به مي هـاي هاي دوباره، در بخش توصيف پايگـاه جهت جلوگيري از اتالف هزينه شود

و ختي ماننـد دابلـين شـنا اي كتابهاي خطي، در كنار استانداردهاي فرادادهنسخه كـور

(در پايگاه و هاي فارسي) براي بهبود ذخيـره مودس از استاندارد تي اي آي هم سـازي

 هاي خطي استفاده شود.بازيابي اطالعات نسخه

بهيافته• دهندة عـدم اسـتفاده كار رفته، نشان هاي پژوهش مبني بر شناسايي استانداردهاي

(پـرميس)14(هـاي خطـي هاي نسـخه بسياري از پايگاه پايگـاه) از اسـتاندارد حفـاظتي

هاي اطالعاتي است. بنـابراين اسـتفاده از اسـتانداردهاي ها در پايگاه جهت حفظ داده به

هـاي خطـي بـراي حفـظ طـوالني مـدت هـاي نسـخه حفاظتي مانند پـرميس در پايگـاه 

ميهاي خطي ديجيتالنسخه  شود.سازي شده، پيشنهاد

•) سـازي بـه ايجـاد هاي مربـوط بـه ديجيتـال كه دوسوم هزينه ) معتقد است2000پوگليا

) ) نيــز معتقــد اســت يــك نظــام 2004فــراداده اختصــاص دارد. از ســوي ديگــر شــافي

و گسترشاي موفق عالوه بر انعطاففراداده و پذيري، بايـد بتوانـد جسـت پذيري وجـو

ممكـن تورق ساده را براي كاربران از طريـق فـراهم نمـودن نقـاط دسترسـي مختلـف 

هـاي خطـي را بـه بهتـرين هاي نسـخه اي كه بتواند مؤلفهنمايد. بنابراين انتخاب فراداده

اي كـه بتوانـد بيشـترين بخـش خواهـد بـود. اسـتاندارد فـراداده نحو پوشش دهد، نتيجه

و ميــزان پوشــش مــدخل هــا را داشــته باشــد، نقــاط بازيــابي بيشــتري را فــراهم آورده

اي شناسـايي شـده در اسـتاندارد فـراداده4سازد. از ميان دسترسي بيشتري را ممكن مي

اي اي تي اي آي در مقايسه با اسـتانداردهاي فـراداده بخش توصيف، استاندارد فراداده

و مودس كه در پايگاهدابلين هاي فارسي استفاده شده اسـت، بـا پوشـش بيشـترين كور

و مؤلفه هـاي انطباق است. در پايگاههاي خطي، داراي بيشترين ميزان هاي نسخهنواحي

كــور، بــراي توصــيف هــاي خطــي فارســي، فــرادادة مــودس نســبت بــه دابلــين نســخه

و اطـالع شـناختي، منبـع غنـي كتـاب  و كتابـداران قصـد رسـاناني كـه فقـط تـري اسـت
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(بدون توجه به نـوع خاصـي از منبـع) را دارنـد، مـي تواننـد از ايـن توصيف منابع خود

ااستاندارد فراداده هـاي خطـي ستفاده نمايند؛ اما اگر نوع خاصي از منابع مانند نسخهاي

اي تي اي آي مفيدتر خواهد بود، به ايـنو آثار كمياب مدنظر باشد، استاندارد فراداده

هـاي ايـن منـابع اشـاره دارد. تـري بـه ويژگـي طـور خـاص دليل كه اين استانداردها بـه 

وهاي نسخهپايگاه تواننـد هـا، مـي بازيابي بيشترين مؤلفه هاي خطي فارسي براي ذخيره

و دابلين و مودس كـه توسـط صـفحات از استانداردهاي تي اي آي كور يا تي اي آي

 شوند، در كنار هم استفاده نمايند. وب نمايه مي

و در صـورت مؤلفه براي نسخه 118ترين نتايج حاصل از پژوهش، تعيين از مهم هاي خطـي اسـت

مياستفاده، بازيابي جامع كند. در راستاي تحقـق نتـايج پيشـين، تعيـين سـازماني كـه تري را فراهم

رسـد كـه ايـن هـدف نظـر مـي هاي فارسـي فـراهم كنـد، ضـروري بـه بتواند يكدستي را در پايگاه

تواند توسط كتابخانة ملـي ايـران محقـق شـود. در صـورت محقـق شـدن هـدف فـوق، پايگـاه مي

و پايگاهكتابخانة مجلس شوراي اسالمي از استا هاي كتابخانة آسـتان قـدس ندارد توصيفي مناسب

و مـوزة ملـي ملـك از اسـتانداردهاي بخـش ديجيتـال ماننـد مـتس مـي  صـورت تواننـد بـه رضوي

و هدفمند بهره ببرند. همچنين مي توان اميدوار بود كه اسـتاندارد حفـاظتي مناسـبي بـراي يكدست

و بازيـابي نسـخه ها تعيين شود كه در نتيجه دستياتمامي سازمان هـاي بي بـه ايـن مـوارد، دسترسـي

و اطمينان بيشتري فراهم خواهد شد . خطي با جامعيت

 منابع
و رئيس، نورالدين عمر الباني، در ). جست1389(؛ سليمان، رشيد؛ المخفي، نورالدين؛ آغوتان، بدرالدين وجو

و گزارمان. ترجمة حميد نسخه پياپي،)12(13، كتاب ماه كلياتكشاورز. هاي خطي عربي با استفاده از فراداده
156،86-91.

و، زينبزاده فري؛، زهرانامور؛، حميدپيماني؛سادات فرخنده،اجاق؛سولماز،زردارياحمدي، نيكوسادات؛
 . تهران: چاپار.اي استانداردهاي ابرداده) 1389(فهيمه،نژاد رحيم

) شناختي بانك نسخ هاي كتابشناختي در عناصر پيشينه اي كتابه بررسي پراكندگي داده). 1388خوشبخت، مليكا
و ارائه الگويي بر اساس مدل اف.ار.بي.ار نامة . پايان شناختي كتاب هايجهت تهية پيشينه. خطي خانة كتاب

 كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران.
) و بذرافشان، حسن در). استاندارد دابلين1387شريف، عاطفه (بخش اولكتابخانه كور دنياي مخابرات ).هاي ديجيتال

.49-35،و ارتباطات
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...هاي خطي فارسي باهاي نسخهاي در پايگاههاي استانداردهاي فرادادهمقايسة مدخل

) . هاي خطي فارسيهاي نسخهاي در پايگاهگيري از استانداردهاي فرادادهبررسي ميزان بهره). 1391عربگري، ليال
(س)، تهران. پايان  نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه الزهرا

) و چاپ نويسي نسخه شناختي پيشنهادي براي كاربرگة ملي فهرستب). عناصر كتا1385عمراني، ابراهيم هاي خطي
.17-8، 109، كتاب ماه كلياتسنگي. 

(غالمحسين در هاي كتاب). استفاده از الگوي مفهومي ملزومات كاركردي پيشينه1390زاده، زهره شناختي
و اطالع رساني هاي خطي ديجيتال شده.نويسي نسخه فهرست .192-171)،54(2.كتابداري

) (كتاب ماه كلياتهاي خطي. ). فناوري اطالعات در خدمت نسخه1389مطلبي، داريوش ،156 ،(2-3.
) و قواعد استاندارد فهرست1380موسوي چلك، افشين .35-33)،7، ( پيام بهارستاننويسي نسخ خطي. ). اصول
) (كتاه ماه كلياتال. ). استانداردهاي كتابخانة ديجيت1386موسوي چلك، افشين ،116-117 ،(21-32.

) و ارائه الگوي مناسب بررسي وضعيت فهرست).1389نازي، ايوب نامة كارشناسي . پاياننويسي نسخ خطي در ايران
 ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي. تهران.

) هاي اطالعاتي نسخ گاهكار رفته در پاي بررسي استانداردهاي مختلف پايش ديجيتالي نسخ خطي به). 1390نبوي، مجيد
 نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران. تهران. پايان خطي اسالمي.
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4شماره23دوره 1396 زمستان

پ : آدرس پايگاهتپيوس  ژوهشهاي اطالعاتي جامعة

 نام پايگاه اطالعاتي آدرس وبگاه

http://dl.nlai.ir/ui/forms/index.aspx پايگاه كتابخانة ديجيتال ملي 

http://www.dl.ical.ir پايگاه كتابخانة ديجيتال مجلس 

http://www.malekdlib.org/UI/Forms/Index.aspx 
و موزة ملي پايگاه كتابخانه

 ملك

http://80.191.111.108/index.aspx?pid=29 
پايگاه كتابخانة آستان قدس

 رضوي

http://vmr.bham.ac.uk/collections/mingana پايگاه بيرمنگام 

http://www.fihrist.org.uk پايگاه الفهرست 

http://library.princeton.edu/projects/Islamic/index/html پايگاه دانشگاه پرينستون 

http://www.lib.umich.edu/islamic پايگاه دانشگاه ميشيگان 

http://digital.library.ucla.edu/minasian پايگاه كتابخانة يو.سي.ال.اي 

http://www.manuscriptorium.com پايگاه منيواسكريپتوريم 

http://thedigitalwlters.org پايگاه موزة والتر 

http://www.hmml.org/research2010/catalog/search.home.asp پايگاه موزة هيل 

http://manuscript.bibliotecas.csic.es/inicio هاي خطي اسپانيا پايگاه نسخه 

http://www.yazmmalar.gov.tr/index.php?dill=eng هاي خطي تركيه پايگاه نسخه 

http://manuscript.bibliotecas.csic.es/inicio هاي خطي مالزي پايگاه نسخه 

http://www.wdl.org/ar 
(كتابخانة رقومي پايگاه يونسكو

 دنيا)

:كنيد استناد گونه اين مقاله اين به

هـاي خطـي فارسـي بـا هـاي نسـخه اي در پايگـاه هـاي اسـتانداردهاي فـراداده مقايسة مدخل).1396(ليال، عربگري
.هـاي خطـيي نسـخه هـا هـاي خـارج از ايـران در پوشـش مـدخل اي در پايگـاه هاي استانداردهاي فـراداده مدخل

و كتابخانه تحقيقات اطالع .467- 486)،4(23 هاي عمومي، رساني




