بهسوىجهانےسازىادبپارسى:
بررسىوضعيتتارگاههاىادبياتپارسىدروب
چڪیده
هدف از پژوهش حارض ،بررسى چگونگى عرضۀ اطالعات ادب پارسى
در اينرتنت است .براى اين منظور ،از روش پياميشى با رويكرد
وبسنجى بهره گرفته شده است .معيارهايى كه براى بررسى وضعيت
اين صفحات وب در نظر گرفته شده است عبارتاند از :فراوانى
تارگاهها [وبسايتها]ى ادب پارسى ،دوره ،قالب متون ادبى ،و
زبان ارائۀ اين متون و همچنني نوع محتوا و گسرتۀ آن .يافتهها نشان
مىدهد كه تارگاههاى اختصاصى ،در مقايسه با تارگاههاى عمومى،
تارگاههاى ويژۀ ادبيات كالسيك در مقايسه با ادبيات نو ،و تارگاههاى
ويژۀ قالب نظم در برابر قالب نرث از فراوانى بيشرتى برخوردار هستند.
با آنكه بيشرت تارگاههاى بازيابى شده به ارائۀ اطالعات متاممنت
مىپردازند ،اما با توجه به اندك بودن شامر تارگاههاى ادب پارسى،
بخش گسرتدهای از متون ادب پارسى در اين تارگاهها پوشش داده
نشده است .اجراى طرحى در جهت ديجيتالى كردن متون ادب پارسى
و عرضۀ اينرتنتى آنها مىتواند يكى از راهكارهاى بهبود اين وضعيت
باشد .در مجموع ،شامر تارگاههاى پريامون ادب پارسى بسيار ناچيز
برآورد میشود و اين در حالى است كه مقايسۀ يافتههاى پژوهش
حارض با يافتههاى پژوهش منترشنشدهاى كه در سال  83ب ه همني
منظور انجام شده بود ،نشان از كاهش فراوانى تارگاهها در سال 87
نسبت به سال  83دارد.

ڪلیدواژهها

ادب پارسى ،ادبيات پارسى ،تارگاهها
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بررسى وضعيت تارگاههاى ادبيات پارسى در وب
هاجر ستوده  |1ڪيانوش رشیدی | 2بهاره پورحسن
دريافت 1388/4/2 :پذيرش1388/6/31 :

3

مقدمه

در جهان كنوني ،كاربرد فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی ،بهویژه اینترنت و ماهواره،
بهگونهای روزافزون فراگیر شده و در حال نهادينه شدن در زندگي امروزي ،حتي در
پايينترين اليههاي اجتماع است .اين امر ،كه چيرگي فرهنگهاي غالب را در پي دارد،
كثرت و چندصدايي فرهنگي جهان را ،كه شگفتترين و زيباترين نمود زندگی بشري
است ،تهديد ميكند .از سوي ديگر ،ملتهاي جهان مسئلة دگرگونی فرهنگي را خطري
نهفته براي بقاي تمدن و هويت خود ميدانند .اكنون ،با گسیل لشگر اطالعات ،به سادگی
میتوان مرزهای كشورها را درنوردید و با كمترین هزینه يا مقاومتي ،آنها را واداشت تا در
برابر فرهنگ مهاجم سر تسلیم فرود آورند.
با اين همه ،فناوري اطالعاتي و ارتباطي به لحاظ بقاي تمدنها و فرهنگها يكسره
تهديد نيست ،بلكه همانند بسياري ديگر از دستاوردهاي بشري ،تهديد و فرصت را با هم
به ارمغان ميآورد .از اينروست كه ميبينيم با آنكه زنگ خطر تكصدایی فرهنگی در
جامعة جهانی به صدا درآمده است ،در پرتو توانمندیهای اين فناوريها ،چشماندازهايي
روشن براي احيا ،حفظ ،و ترويج تمدن و فرهنگ بومي فراروي ملتها گشوده شده
است .اكنون اين امكان فراهم آمده است كه پيشينههاي تاريخي و مجموعههاي فرهنگي،
هنري ،و ادبي ملل از جمله نسخ خطي ،آثار ادبي ،هنري و باستاني ،آوازها و آوانوشتههاي

 .1عضو هيئت علمے گروه ڪتابدارى
و اطالعرسانى دانشگاه شرياز
sotudeh@shirazu.ac.ir
 .2دانشجوى ڪارشناسى ارشد ڪتابدارى
و اطالعرسانى دانشگاه شرياز
 .3دانشجوى ڪارشناسى ارشد ڪتابدارى
و اطالعرسانى دانشگاه شرياز
baharpourhassan@yahoo.com
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موسيقايي و سنتها و آيينها در قالب متن ،صوت ،تصوير يا ويدئو ساماندهي و در
گسترة جهاني عرضه گردد .از نمونههاي برجسته ،مجموعة يادمانهاي امريكا 4،با هفت
ميليون اقالم ديجيتالي از بيش از صد مجموعة تاريخي (مارکوم  ،2003 ،5ص  )277و
نيز پرسئوس 6مجموعهاي غني از فرهنگ و ادبيات يونان باستان است (آرمز ،1380 ،ص
 .)69اما تبديل اين تهديدها به فرصت ،تنها در ساية كاربرد هوشيارانه ،بهينه ،و فراگير
فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطي شدني است.
ادبيات هر كشور ،يكي از برجستهترين و مهمترين مظاهر تمدن و شاخصهاي
هويت فرهنگي آن كشور بهشمار ميآيد كه تالش در جهت احيا يا بقا و اشاعة آن تأثيري
ش
بسزا بر حيات فرهنگي و معنوي ملت آن كشور دارد .با توجه به اهميت اين امر ،پژوه 
حاضر درنظر دارد تا با بررسي چگونگي ارائة آثار ادب پارسي در اينترنت ،روشن سازد كه
آيا ايرانيان در عرصة ادبيات تالشي در جهت تبديل تهديدهاي ناشي از اينترنت به فرصتي
براي بقا و گسترش ادب ملي و ميهني خود داشتهاند .بدينمنظور ،اين پژوهش كه از روش
پيمايش با رويكرد وبسنجي بهره ميجويد ،با استفاده از راهنماي موضوعي ،7 domz
تارگاههاي ويژة ادبيات پارسي را شناسايي و بررسي كرده است.

پيشينۀ پژوهش

4. American memories
5. Marcum
6. Perseus
7. Open directory project (http://www.
)dmoz.org
8. Bottino & Baker
9. Hall
10. Miller
11. Shera & Yang
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پژوهشهاي چندي در گذشته به بحث پيرامون ادبيات و وب پرداختهاند .بيشتر آثار موجود
در اين زمينه ،بيش از آنكه ماهيت پژوهشي داشته باشند يا به ارزيابي تارگاهها بپردازند،
مرور يا توصيفي از تارگاههاي ادبي عرضه كرده و يا كاربرد وب در آموزش ادبيات را
مدنظر قرار دادهاند .از اين ميان ،ميتوان به مقالة بوتينو و بيكر ،)1997( 8اشاره كرد .آنان
در اين مقاله فهرستي از تارگاههاي معتبر در زمينة ادبيات انگليسي و امريكايي را معرفي
ميكنند و بر اين باورند كه شمار تارگاههاي مرتبط با ادبيات انگليسي و امريكايي رشدي
است بهعنوان نمونهاي ديگر ،هال،)١٩٩٨(9
سرسامآورو نزديك به رشد خود وب داشته .
تارگاه  Literature Onlineرا معرفي ميكند ،كه ادبيات انگليسي و امريكايي را در سطح
گستردهاي در قالب پايگاه ،سيدي و دسترسي پيوسته پوشش داده است .از ديگر آثار،
ميتوان به پژوهش ميلر ،)٢٠٠٧( 10اشاره كرد .توانمنديهاي اينترنت به لحاظ تسهيل
تالشها براي احيا و ابقاي ادبيات كشورها به حدي است كه وي معتقد است كه رؤياي
گوته و ماركس /انگلس دربارة «ادبيات جهاني» محقق شده است .شرا و يانگ،)٢٠٠٣( 11
ص يافته به سمينارهاي كالسي ادبيات را مرور كردهاند.
تارگاههاي اختصا 
مرور آثار موجود نشان ميدهد كه پژوهشهاي وبسنجي براي ارزيابي تارگاههاي
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ش وبسنجي در مورد
ادبيات ملل مختلف بسيار اندك است ،بهويژه تاكنون هيچگونه پژوه 
تارگاههاي ادبي پارسي در اينترنت صورت نگرفته است .در مورد ادبيات ديگر زبانها نيز
وضع كمابيش به همين منوال است .از ميان اندك پژوهشهايي كه در اين زمينه انجام
ش خان )2000( 12اشاره كرد كه به مرور و ارزيابي وب تارگاههايي
گرفته ميتوان به پژوه 
ش خود بيست تارگاه برتر از
ص يافته پرداخته است .وي در پژوه 
كه به شكسپير اختصا 
تارگاههاي پژوهشهاي متعلق به شكسپير را شناسايي و آنها را براساس معيارهاي مختلف
ش خود لحاظ كرده عبارتاند از :ربط ،اعتبار،
ارزيابي كرده است .معيارهايي كه او در پژوه 
و مستندات تارگاه .وي با استفاده از اين معيارها به رتبهبندي بيست تارگاه مورد ارزيابي
خود ميپردازد و در فهرستي كه ارائه ميدهد تارگاه Mr. William Shakespeare and Internet
در رأس اين رتبهبندي قرار گرفته است .تارگاههاي مورد بررسي وي سطوح مختلفي از
طراحي ،صفحهآرايي و محتوا را نشان ميدهند.
بار -ايالن و گرويزمن ،)2003( 13نيز به تحليل محتوايي ادبيات عبري مدرن در وب
ش خود با مرور تارگاههاي ادبي به اين نتيجه رسيدند كه در
پرداختهاند .آنان در پژوه 
آغاز سال  2000تارگاههايي كه به ادبيات عبري اختصاص يافتهاند ،خصوصي و مخاطب
محتواي اين تارگاهها بزرگساالن بودند .همچنين ،در اين پژوهش ،ابزارهايي كه براي
دريافت بازخورد از كاربران در مورد محتواي تارگاه در اختيار قرار گرفته بود ،بررسي
شد و كيفيت آنها مناسب ارزيابي گرديد .آنان بر اين باورند كه پديدآوران تارگاههاي
ادبي عبري بهخوبي از توانمندیهای وب -كه عبارت است از فضاي رايگان براي همه و
روشهاي پيشرفتة تعامل -بهره گرفتهاند .همچنين ،آنان بر اين باورند كه ظهور جوامع
مجازي را پيرامون برخي تارگاهها مشاهده كردهاند .نويسندگان غيرحرفهاي از وب بهعنوان
14
رسانهای برای نشر رايگان استفاده كردهاند .برای نمونهای دیگر ،میتوان به كاستیركو
( )٢٠0٠اشاره کرد که در ستوني دائمي در نشرية نوفي مير 15به بررسي مجالت و نثر
الكترونيكي ادبي روسي در اينترنت ميپردازد.
برخي از آثار نيز به تأثير شبكة اينترنت بر زبانهاي دنيا پرداختهاند .نتايج نشان ميدهد
كه گرچه زبان انگليسي زبان چيره در اينترنت بهشمار ميآيد (آمار محتواي تارگاههاي ،16
 ،)2009رشد روزافزون زبانهاي ديگر به كاهش سهم زبان انگليسي از كل صفحات وب
منجر شده است .بهطور مثال ،گذشته از كشورهايي مانند ژاپن ،آلمان ،چين ،فرانسه ،اسپانيا،
روسيه ،و ديگر كشورهاي پيشرفته كه زبان آنها حضوري چشمگير در اينترنت يافته است
(بالك)٢٠٠٤ ، 17؛ شواهدي از كشورهاي كوچك يا كمتر پيشرفتهاي چون مصر يا هاوايي
نشان از افزايش تالش براي بهبود جايگاه زبان بومي در اينترنت يا حتي احياي آن دارد
(ورشور1998 ، 18؛ ورشور و همکاران.)2000 ،

12. Khan
13. Bar- Ilan & Groisman
14. Kostyrko
15. Novyi Mir
16. Online Language Web Site Content
Statistics
17. Block
18. Warschauer
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تورلينا و كازاكويچ ،)2003( 19در پژوهش خود با تمركز بر تارگاههاي حوزة ادبيات
روسي به بررسي پديدة نوپاي انتشار وبي در روسية پسا -كمونيستي پرداختهاند .آنان
نشان دادهاند كه اتخاذ الگويي نوآورانه در انتشار وبي و نيز بهكارگيري فناوري اطالعاتي
مناسب در تارگاهها چگونه ميتواند فرايند انتشار و نمايش محتوا و رابطة بين مالكان و
مشتريان تارگاهها را تغييردهد و اين تارگاهها را به پديدة فرهنگي سرنوشتسازي بدل
كند كه از فضاي نوآوري خاص خود برخوردار است و اشكال جديدي از حيات ادبي و
فرهنگ ملي را خلق ميكند .در پژوهشي ديگر ،اليس و الدمن ،)2005( 20به بررسي رفتار
اطالعيابي پژوهشگران ادبيات انگليسي در اينترنت پرداختهاند .آنان انواع منابع الكترونيكي
در اين حوزه را شناسايي كرده و سپس تجارب محققان در استفاده از آنها را مورد بررسي
قرار دادهاند.
ش در مورد ادبيات چندان مورد
بهطوركلي ،مرور آثار پيشين نشان از آن دارد كه پژوه 
توجه نبوده است ،اين در حالي است كه امروز شاهد رشد گستردهاي در پژوهشهاي
وبسنجي ،در زمينههاي گوناگون هستيم .نظر به اهميتي كه ادبيات هر ملت براي پايداري
فرهنگ و تمدن آن دارد ،ضرورت انجام پژوهشهاي گسترده در مورد ادبيات همة كشورها
در اينترنت ضروري است.

مسئلۀ پژوهش

19 . Torlina & Kazakevitch
20. Ellis & Oldman
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ايرانيان رويكردي فزاينده به فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطي بهويژه اينترنت داشتهاند.
كاربرد اينترنت در ايران در گسترههاي گوناگون از جمله علمي ،پژوهشي ،تجاري ،خبري،
سياسي ،و جز آن بوده است .چندي است كه ايرانشناسي در ابعاد مختلف آن اعم از تاريخ،
فرهنگ ،جغرافيا ،و زبان و ادبيات ايراني نيز به اين گستره وارد شده است .در اين ميان،
ادبيات پارسي كه از غنيترين و پرنفوذترين ادبياتهاي جهان بهشمار ميرود توجهي ويژه
را ميطلبد ،زيرا تالش در جهت معرفي و گسترش آن در سراسر جهان ،به حفظ و بقاي
تمدن ديرينة اين مرز و بوم كمك ميكند.
آشکار است كه اشاعه و فراهمآوري دسترسي به ادبيات پارسي از طريق اينترنت،
تالشي خستگيناپذير ،دنبالهدار ،فراگير ،و البته عاشقانه را ميطلبد؛ چه عرضة كامل ادبياتي
پربار با اين گستردگي و گونهگوني بهسادگي و در كوتاه مدت ميسر نيست .براي ممكن
شدن اين مهم ،تالش همگان ،از نهادهاي دولتي ذيربط گرفته تا عالقهمندان حرفهاي و
غيرحرفهاي ادبيات ،ضروري است .بدين منظور الزم است نخست از تالشهاي انجام
شده در اين راه آگاه شويم ،وضعيت موجود را بشناسيم تا بتوانيم در تالشهاي آينده،
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کمبودهاي موجود را رفع كرده و از رهاوردهاي پيشين به بهترين شكل بهره گيريم.
از اينرو ،پژوهش حاضر ميكوشد تا با بررسي تارگاهها و صفحات وبي كه دربارة ادبيات
پارسي پديد آمدهاند ،نخستين گام را در روشن شدن وضعيت ادبيات پارسي در اينترنت
بردارد .همچنين ،اين پژوهش درنظر دارد تا وضعيت موجود را با وضع سال  ٨٣مقايسه
كند تا هرگونه بهبود يا افت احتمالي در اين وضعيت طي اين مدت را روشن سازد.
ش منتشرنشدهاي كه در سال
بدينمنظور ،دادههاي گرد آمده در سال  ،٨٧با دادههاي پژوه 
 ٨٣به همين روش صورت گرفته بود ،مقايسه خواهد شد.

هدف پژوهش

ش روشن ساختن چگونگي عرضة متون ادب پارسي يا
هدف اصلي از انجام اين پژوه 
متون پيرامون ادب پارسي در اينترنت است .بدينمنظور ،پژوهش حاضر اهداف ويژهاي
را دنبال ميكند كه عبارتاند از :تعيين وضعيت تارگاهها يا صفحات وب بازيابي شده
به لحاظ دوره ،قالب متون ادبي تحت پوشش و زبان ارائة اين متون ،تعيين نوع محتوا
(تماممتن ،كتابشناختي يا چكيده) ،و گسترة آن (اختصاصي يا عمومي) .منظور از صفحه
يا تارگاه عمومي ،آن است كه به معرفي آثار بيش از يك نويسنده و يا شاعر پرداخته باشد
و منظور از اختصاصي ،تارگاه يا صفحهاي است كه تنها به آثار يك نويسنده يا شاعر
اختصاص یافته باشد.

پرسشهاى اساسى

ش حاضر بر آن است تا به پرسشهاي اساسي زير
براي دستيابي به اهداف پيشگفته ،پژوه 
پاسخ دهد:
 .1چه تعداد تارگاه يا صفحه در راهنماي  dmozبه ادبيات پارسي اختصاص يافته است؟
 .2از ميان تارگاهها يا صفحات بازيابي شده چه تعداد عمومي و چه تعداد اختصاصي هستند؟
 .3تارگاهها يا صفحات بازيابي شده بيشتر به ادبيات كالسيك پرداختهاند يا ادبيات مدرن؟
 .4قالب ادبي آثار تحت پوشش تارگاهها يا صفحات بازيابي شده بيشتر منثور است يا
منظوم؟
 .5محتواي تارگاهها يا صفحات بازيابي شده به چه زبانهايي ارائه شده است؟
 .6متون ادبي ارائه شده در تارگاهها يا صفحات بازيابي شده بهصورت تماممتن هستند
يا تنها به ارائة اطالعات كتابشناختي يا چكيدة آثار پرداختهاند؟
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محدوديتهاى پژوهش

گستردگی اطالعات ارائه شده در وب و مطالب تعيين اعتبار نشده ،بر سر راه پژوهشهايي
كه به روش وبسنجي صورت ميگيرد ،دشواریهایی را پدید میآورد .پژوهش حاضر
نيز از اين امر برکنار نبوده است .براي رفع اين محدوديت از راهنماي موضوعي استفاده شد
كه در آن ،نمايهسازان انساني به تعيين كيفيت ،انتخاب و نمايهسازي تارگاهها و صفحات
وب ميپردازند تا گامي در جهت پااليش دادههاي گردآوري شده برداشته شود .با اين
حال ،اين راهنماها ،خود ،در مقايسه با نمايههاي ماشيني از محدوديتي ديگر رنج ميبرند
كه كندي نمايهسازي و كندي به روزرساني پايگاه است كه به اندك بودن شمار پيشينههاي
نمايه شده نيز میانجامد.
همچنین ،تغيير نشاني يا مرگ تارگاهها نيز ميتواند يكي ديگر از مشكالت گردآوري
ش حاضر نيز شماري از عنوانهاي تارگاههاي بازيابي شده،
دادهها در وب باشد .در پژوه 
بهدليل تغيير نشاني يا توقف فعاليت دسترسپذير نبودند ،برخي سانسور شده ،و برخي
نيز تكراري بودند.

روش پژوهش و روش گردآورى دادهها

روش بهکاررفته در اين پژوهش ،پيمايش با رويكرد وبسنجي است .وبسنجي عبارت
است از مطالعة جنبههاي ك ّمي در ساختار و كاربرد منابع اطالعاتي ،ساختار ،و فناوري
اطالعاتي بر وب كه با استفاده از رويكرد كتابسنجي و اطالعسنجي صورت ميگيرد
(بيورنبرن و اینگورسن.)2003 ، 21
بهمنظور بازيابي دقيقتر تارگاههاي ادبيات پارسي در اينترنت ،از راهنماي موضوعي
 dmozاستفاده شد كه از بزرگترين و جامعترين راهنماهاي موضوعي است و توسط
22
گروهی از ويراستاران داوطلب از سرتاسر جهان ،ايجاد و تقويت ميشود .
ش « » Persian Literatureبود كه در نهايت به بازيابي
كليدواژة جستوجو در اين پژوه 
 44تارگاه انجامید .شایان ذكر است كه در جستوجويي كه در سال 1383صورت گرفته
بود  60تارگاه بازيابي شد كه نشان از افول نسبي رويكرد به ادبيات پارسي در اينترنت دارد.
وضعيت اين دو دسته از تارگاهها در بخش يافتهها با هم مقايسه خواهد شد.

مراحل اجرايى پژوهش

21. Biorneborn & Ingwersen
22. http://www.dmoz.org/about.html
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جستوجو در تاريخ  16اسفند ماه  ١٣87و با استفاده از كليدواژة «»Persian literature
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سلسلهمراتب موضوعي  Arts: Literature: World literature: Iranianفهرست شده بود .در
سال  ،1383اين رقم  ٢٣مورد بود.
عالوه بر اين ،كليك بر اين پيوند سلسلهمراتبي ،ما را به صفحة ديگري هدايت ميكند
كه در آن ،تارگاههاي متعلق به چند مقولة موضوعي ديگر ،مرتبط با ادبيات پارسي ،معرفي
شده است .اين تارگاهها به خيام ( 9تارگاه) و مولوي ( 18تارگاه) اختصاص يافته است.
هر يك از اين موضوعات در سال  ،1383بهترتيب  ١٢و  ١٩مورد بود كه با كليك بر هر
كدام فهرست مربوط نمايان ميگردد .پیوند دیگری باعنوان اساطیر نیز وجود داشت كه هیچ
سایتی را دربرنداشت .در بخش ديگري باعنوان ( Related Categoryمقوالت مرتبط) دو
مقولة موضوعي ديگر به چشم ميخورد كه عبارتاند از  )8( Arts: Literature: Authorsو
 )11( Arts: Literature: Poetryكه در سال  ،1383بهترتيب  ٩و  16مورد بوده است .پس
از انجام مراحل باال ،در مجموع 62 ،عنوان صفحه يا تارگاه بازيابي شد .اين رقم در سال
 1383به  ٧٩عنوان ميرسيد كه نشان از افت شمار تارگاههاي ادب پارسي دارد .در بخش
 ،Top Web Siteعالوه بر تارگاههاي ادبي ،صفحاتي با موضوع ادبيات پارسي نيز بازيابي شد
كه تارگاههاي مربوط منحصرا ً ادبي نبودند .از آنجا كه اين صفحات ،بهدليل كيفيت در زمرة
تارگاههاي برتر قرار گرفته بودند ،اين صفحات نيز در بررسي حاضر مدنظر قرار گرفت.

ش
يافتههاىپژوه 

وضعيت دسرتسى به تارگاههاى بازيابى شده

همانگونه كه پيشتر بيان شد ،جستوجوي انجام شده ،به بازیابی  62عنوان تارگاه
يا صفحه انجامید .وضعيت تارگاهها يا صفحات بازيابي شده به لحاظ امكان دسترسي در
جدول  1نمايش داده شده است .چنانكه در جدول مشاهده ميگردد 83 ،درصد از تارگاهها
يا صفحات مورد بررسي در دسترس بودند ،در  4درصد موارد ،تارگاه تغيير نشاني داده يا از
بين رفته بود ( .)The page can not be founهمچنين ،دسترسي به  13درصد نيز ممنوع شده
بود ( .)Access deniedاين درصد نسبت به سال  1383بيش از دو برابر شده است.
وضعيت دسرتسى

سال 1383
درصد
فراوانى

سال 1387
درصد
فراوانی

در دسرتس

71

90

51

83

تغيري نشانى  /مرگ تارگاه

4

5

2

4

ممنوعيت دسرتسى

4

5

8

13

جمع

79

100

62

100

جدول 1

وضعيت تارگاهها/
صفحات بازيابى شده
به لحاظ امڪان دسرتسے
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عالوه بر اين ،از مجموع  51مورد قابل دسترس  2مورد تكراري بود .با حذف اين  2مورد
ش حاضر به  49مورد ( 79درصد) رسيد.
تعداد تارگاهها يا صفحات قابل بررسي در پژوه 
تعداد تارگاههاي تكراري در سال  13٨٣برابر با  ٥واحد بود كه در نتيجه ،تعداد تارگاههاي قابل
بررسي در اين سال  66واحد ( 83/5درصد) بود.
بررسي اين  49صفحه يا تارگاه ،روشن ساخت كه دو صفحه به زندگينامة خيام در مقام
يك رياضيدان تعلق دارد .23بنابراين ،اين صفحات نيز از شمار موارد قابل بررسي حذف گرديد.
دو صفحة مربوط به موالنا نیز توصیفی در مورد درویشان بود .مورد دیگر ، 24یك گروه بحث
بود و ،بنابراین ،از میان سایتهای مورد بررسی حذف شد .از میان سایتهای قابل بررسی یك
صفحه در حال بازسازی بود و ،بنابراین ،امكان بررسی آن وجود نداشت .در نهایت از میان 51
سایت در دسترس 44 ،مورد قابل بررسی بودند.
همانگونه كه مشاهده ميشود ،شمار تارگاههاي ادب پارسي در اين راهنما بسيار اندك
است و بههيچروي درخور ادبيات كهن و گستردة پارسي نيست .ممكن است استفاده از يك
راهنما براي گردآوري دادههاي اين پژوهش ،اين گمان را ايجاد كند كه شمار اندك تارگاههاي
ادبي پارسي تنها ناشي از كاربرد يك ابزار محدود است .اما براي مقايسه كافي است كه در اين
راهنما به شمار تارگاهها يا صفحات دربارة ادبيات امريكا ( 956مورد) ،ادبيات بريتانيا (1856
مورد) ،و ادبيات كانادا ( 1041مورد) نگاهي بيندازيم تا اين كاستي بهطور نسبي و در مقايسه با
ادب ديگر ملل نيز روشن شود.

نوعتارگاه

23. groups.dcs.st-and.ac.uk, http://www.
mathpages.com/home/kmath448.htm
24. http://groups.yahoo.com/group/
rumi_info
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گسترة ادبيات پارسي بسيار وسيع است و طبيعي است كه تمامي اين گستره را نميتوان در
چند تارگاه محدود پوشش داد .جدول ،2آمار مربوط به نوع تارگاه ،از لحاظ ارائة اطالعات
اختصاصي يا عمومي را نشان ميدهد .چنانكه در جدول  2مشاهده ميشود فراواني
تارگاههايي كه به ارائة اطالعات اختصاصي ميپردازند بيش از تارگاههايي است كه به ارائة
اطالعات عمومي ميپردازند .همانگونه كه گفته شد ،با توجه به گسترة ادبيات پارسي ،بديهي
است كه شمار تارگاههاي تخصصي بيش از تارگاههاي عمومي باشد .اما بههرحال ،اهميت
عرضة تارگاههايي با موضوع كليات ادب پارسي نيز نبايد ناديده گرفته شود.
بررسي اجمالي پديدآوران تارگاهها نشان ميدهد كه بيشتر تارگاههاي مورد بررسي
غيردولتي هستند و از سوی دستاندركاران زبان و ادب پارسي پديد نيامدهاند .از اينرو ،به
نظر ميرسد كه اين تارگاهها بيشتر نمایانگر عاليق شخصي پديدآوران غيردولتي خود هستند.
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نوع تارگاه

فراوانى

سال 1383

سال 1387

درصد

درصد

فراوانی

اختصاصى

35

58

33

75

عمومى

25

42

11

25

جمع

60

100

44

100

جدول 2
نوع تارگـاه

جدول  3اطالعات بيشتري را در مورد وضعيت تارگاههاي اختصاصي فراهم ميآورد.
چنانكه در جدول  3مالحظه ميشود ،تعداد تارگاههايي كه به يك اديب خاص تعلق دارد
بيش از تارگاههايي است كه به معرفي يك اثر يا پوشش موضوعي خاص پرداختهاند.
نوع تارگاه

فراوانى

سال 1383

سال 1387

درصد

درصد

فراوانی

ويژۀ يك اديب

22

62/8

20

61

ويژۀ يك اثر

10

28/6

12

36

ويژۀ يک
موضوع خاص

3

8/6

1

3

جمع

35

100

33

100

جدول 3

انواع تارگاههاىاختصاصے

بررسي اين تارگاهها نشان داد كه در بين تارگاههايي كه به اثر ادبي خاصی اختصاص
يافتهاند ،فراواني تارگاههايي كه به شاهنامه ،مثنوي ،و رباعيات خيام پرداختهاند بيش از
سايرين است .شایان ذكر است كه در تارگاههاي بازيابي شده ،كه برترين تارگاههاي
ادبيات پارسي بهشمار ميآيند ،تارگاههاي مختص شاعران و اديبان جوان معاصر وجود
نداشت .با توجه به آنکه در این پژوهش ،برای گردآوری دادهها ،از یک راهنما استفاده
شده که بخش ناچیزی از وب را پوشش میدهد ،نمیتوان در مورد اين امر قضاوت كرد
كه شاعران و اديبان نوپاي ايراني تا چه حد از تسهيالت و فضاي آزاد وب براي نشر آثار
خود بهره گرفتهاند .ضروري است در پژوهشهاي بعدي با بهرهگیری از موتورهای کاوش
و جستوجو در سراسر اینترنت تالش شود تا به این پرسش پاسخ داده شود.

دورۀ ادبے

جدول  ،4آمار مربوط به دورة ادبي تحت پوشش تارگاههاي مورد بررسي را نشان ميدهد.
چنانكه در جدول مشاهده ميشود ،فراواني تارگاههايي كه به دورة كالسيك تعلق دارد
بيش از فراواني تارگاههايي است كه دورة مدرن يا هر دو دوره را پوشش دادهاند.
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دوره

جدول 4

درصد

فراوانی

مدرن

21

35

16

36

كالسيك

34

57

28

64

هر دو

5

8

-

-

جمع

60

100

44

100

دورۀ ادبـــے

فراوانى

سال 1383

سال 1387

درصد

با توجه به آنكه ادبيات كالسيك پارسي گسترة وسيعي را دربرميگيرد و به لحاظ
اعتبار و نفوذ در سرتاسر جهان شناخته شدهتر و معتبرتر از دورة مدرن است اين يافته
چندان شگفتانگيز نيست .با اين حال ،نبايد اهميت و اعتبار ادبيات نوين ايران را به
فراموشی سپرد ،زيرا عرضة جهاني آن در اينترنت نهتنها به شناساندن بيشتر كه به بالندگي
و اعتالي آن كمك ميكند.

زبان

جدول  5اطالعات مربوط به زبان بهكار گرفته شده در ارائة اطالعات در تارگاههاي
مورد بررسي را نشان ميدهد .فراواني تارگاههايي كه به دو يا چند زبان به ارائة اطالعات
پرداختهاند بيش از سايرين است و نشانگر توجه پديدآوران به طيف گستردة عالقهمندان
به ادبيات پارسي در سراسر جهان است .اين زبانها ،كه در سال  ،13٨٣بيشتر مشتمل بر
زبانهاي انگليسي ،فرانسه ،آلماني ،تركي ،و اسپانيولي بودند ،در سال  13٨٧بيشتر زبانهاي
انگليسي ،فرانسه ،ايتاليايي ،و تركي را دربرميگرفت.
زبان

جدول 5
زبـان

فراوانى

سال 1383

سال 1387

درصد

درصد

فراوانی

انگليسى

21

35

22

50

پارسى

14

23

7

16

دو يا چند زبانه

25

42

15

34

جمع

60

100

44

100

نكتة مهمي كه در اينجا بايد خاطرنشان شود تدابير اتخاذ شده براي چیرگی بر
دشواريهاي نگارش پارسي است .در مواردي كه كلياتي دربارة ادب پارسي شرح داده
شده يا گزيدهاي از متون ارائه گرديده است ،متن به زبان اصلي يا بهصورت ترجمه
آمده است .در مواردي كه متن به زبان اصلي آورده شده ،از فونت پارسي يا تصوير متن
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استفاده شده است .در برخي موارد جهت گريز از دشواریهای نوشتار پارسي در وب
از شيوة دگرنويسي استفاده شده است :راهكارهايي كه جهت چيره شدن بر دشواریهای
نوشتاري زبانهاي شرقي در وب كارآمد هستند ،اما هنوز از حالت آرماني و استاندارد
بسيار دورند.

نوع اطالعات فراهم شده

جدول  6آمار تارگاهها را به لحاظ نوع اطالعات ارائه شده به تصوير ميكشد .چنانكه
در جدول مشاهده ميشود بيشتر تارگاهها به ارائة اطالعات تماممتن توجه داشتهاند .پس
از آن ،تارگاههايي كه به گزيدة متون ادب پارسي پرداختهاند از فراواني بيشتري برخوردار
هستند .بهطوركلي ،تارگاههايي كه به ارائة همة انواع اطالعات اعم از تماممتن ،گزيدة آثار،
و اطالعات كتابشناختي ميپردازند کمترین فراواني را دارند.
نوع

سال 1387

سال 1383
فراوانى

درصد

فراوانی

درصد

متاممنت

34

57

18

41

کتابشناختى

3

5

3

7

گزيده

13

21

15

34

گزيدهوكتابشناختى

4

7

4

9

كتابشناختیومتاممنت

-

-

4

9

همۀ موارد

6

10

-

-

جمع

60

100

44

100

جدول 6

نوع ارائۀ مطالب

قالب ادبے

جدول  7قالب ادبي آثار مورد توجه در تارگاههاي مورد بررسي را نشان ميدهد .چنانكه
در جدول مشاهده ميشود بيشتر تارگاههاي بازيابي شده آثار منظوم ادب پارسي را پوشش
دادهاند كه با توجه به آوازة ادب پارسي در زمينة شعر اين امري دور از انتظار نيست.
قالب
نظم
نرث
هر دو
جمع

فراوانى
36
7
17
60

سال 1383

درصد
60
12
28
100

فراوانی
24
7
13
44

سال 1387

درصد
55
16
29
100

جدول 7
قالب ادبے
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نكتة قابل توجه آن است كه تنها يك تارگاه به حافظ و شعر وي اختصاص يافته است.
با توجه به آوازةجهاني وي ،كمي فراواني اين تارگاهها جاي تعجب دارد .آيا پديدآوران
تارگاهها يا مخاطبان آنها  -كه تارگاه به هدف برآوري نيازهاي اطالعاتي آنان پديد آمده
25
 توجهي به آثار اين شاعر بزرگ نداشتهاند؟ بهمنظور بررسي بيشتر اين امر به تارگاه Hafiz on loveمراجعه شد .در اين نشاني ،پيوندهايي به تارگاههاي اختصاصيافته به حافظ
نيز ارائه ميشوند .از ميان پيوندهاي معرفي شده ،تعداد  16پيوند به تارگاهها يا صفحات
حافظ تعلق دارد .بنابراين ،به نظر ميرسد كه عالقه به حافظ در بين پديدآوران تارگاهها
چندان پايين نبوده است ،بلكه كيفيت تارگاهها باعث شده است كه در فهرست تارگاههاي
برتر ادبيات پارسي گنجانده نشوند .ضعف در كيفيت تارگاهها ،به لحاظ فني يا محتوايي،
باعث ميشود هدف اين تارگاهها ،كه گسترش و اشاعة ادب پارسي است ،محقق نگردد.
بنابراين ،تالش در جهت بهبود هر چه بيشتر كيفيت تارگاهها بايد مدنظر پديدآورندگان
آنها قرار گيرد.

نتيجهگريى و پيشنهادها

25. http://www.hafizonlove.com
26. Byrne
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ش حاضر نشان از آن دارد كه شمار تارگاهها يا صفحات وب پيرامون ادب
يافتههاي پژوه 
پارسي بسيار ناچيزتر از آن است كه شايستة بلنداي ادبيات كهن پارسي باشد .يافتة ديگر
اين پژوهش نشان از آن داشت كه فراواني تارگاههاي اختصاصي ،در مقايسه با تارگاههاي
عمومي ،بيشتر است .همچنين ،فراواني تارگاههاي دربرگيرندة هر دو دورة ادبي كالسيك
و مدرن اندك است .از نظر قالب ادبي ،فراواني تارگاههايي كه به متون نثر و نظم پارسي
پرداختهاند در مقايسه با فراواني تارگاههايي كه تنها متون نثر ادبي را فراهم کردهاند مطلوب
گزارش شده است .نظر به پرباري ادب پارسي ،بایسته است در تالشهاي آينده براي
توسعه يا آفرینش تارگاههاي وبي ادبي ،آن را با تمام گستردگي مدنظر قرار داد و هیچ نوع
و قالب یا دورة ادبي را از نظر دور نداشت.
موانع زباني ،چالش بزرگي بر سر راه جهانيسازي دستاوردهاي جهان سوم بهشمار
ميآيد ،به حدي كه بايرن بر اين باور است كه «انزواي زباني به انزواي علمي منجر خواهد
شد» (بیرن ،2003 ،26ص  .)418يافتههاي اين پژوهش نشان داد كه براي چيره شدن بر
اين چالش بزرگ ،از ترجمة متون به زبانهاي ديگر استفاده شده است .با آنكه گسترش
زبان پارسي ،بيشتر در ساية ارائة اطالعات به زبان اصلي ميسر است؛ با اين حال ،در
مورد زبانهايي مانند زبان پارسی كه شمار گويندگان آن در سراسر جهان ،در مقايسه با
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زبانهايي چون انگليسي بسيار اندك است ،نميتوان اميدوار بود كه ارائة اطالعات صرف ًا به
زبان اصلي كارگشا باشد .از اينرو ،ترجمة متون اصلي يا دستكم گزيدة آنها به زبانهاي
گوناگون ميتواند چارهساز باشد .نكتة مهم در اين زمينه توجه به استانداردسازي نگارش
پارسي است كه با وجود بيمها و هشدارهاي اعالم شده ،تاكنون تالش در جهت سازگاري
آن با فناوريهاي جديد به جايي نرسيده است.
اين امر ،كه بيشتر تارگاههاي بازيابي شده به ارائة اطالعات تماممتن ميپردازند حاكي
از آن است كه پديدآوران کوشیدهاند كه از فضا و امكانات موجود در وب برای فراهمآوري
دسترسي به اصل آثار ادبي پارسي بهره گيرند .با آنكه بخش گستردهاي از متون ادب پارسي در
اين تارگاهها پوشش داده نشده است ،تالش اين تارگاهها در جهت عرضة متون ادب پارسي
بهصورت تماممتن نشانگر آن است كه گسترش و اشاعة ادبيات پارسي از طريق اينترنت
عليرغم موانع زباني و نگارشي موجود امكانپذير است .اما تالشهاي گستردهتر جهت
پوشش تمام و كمال ادبيات مستلزم وجود منابع مالي و امكانات گستردهاي است كه تنها در
ساية تالش افراد خصوصي محقق نخواهد شد و توجه نهادهاي ذيربط دولتي را ميطلبد.
از اينرو ،از دستاندرکاران و دلسوزان فرهنگ و ادب اين مرز و بوم انتظار ميرود
كه بيش از پيش به اين مهم توجه نشان دهند .بهويژه آنكه با توجه به فراواني شمار
عالقهمندان ادب پارسي و كرسيهاي دانشگاهي متعدد در سراسر دنيا  ،طيف مخاطبان و
نيازمندان اين اطالعات در سراسر جهان بسيار گسترده است .در نتيجه ،با عرضة گستردة
ادب پارسي در اينترنت ميتوان نيازهاي مخاطبان آشكار و نهان ادب پارسي را برآورده
ساخت .يكي از راهكارهاي ممكن ،اجراي طرحي در جهت ديجيتالي كردن متون ادب
پارسي و عرضة اينترنتي آنهاست .گرچه بهترين و برترين دستاورد راهاندازي چنين طرحي،
بقا و اشاعة ادب پارسي است ،انتظار ميرود كه بتوان با اتخاذ تدابيري انديشمندانه در مورد
الگوهاي تجاري صحيح براي مديريت دسترسي به چنين مجموعهاي ،نه تنها هزينههاي
اجراي طرح را جبران كرد ،بلكه كارآفريني و درآمدزايي گستردهاي را تضمين نمود.
عالوه بر اين ،نتايج اين بررسي نشان داد كه – دستكم در فهرست تارگاههاي
بازيابي شدة برتر – هيچگونه تارگاهي بهعنوان راهنما ( )Directoryعرضه نشده است تا به
گردآوري ،معرفي ،ارزيابي يا نقد تارگاههاي ادب پارسي بپردازد و كاربران را در گزينش
اطالعات ياري دهد .چنانچه به اشاعه و گسترش زبان و ادب پارسي بينديشيم ،ضروري
است عالوه بر تالش در جهت راهاندازي تارگاههاي ادبي گوناگون يا اجراي يك طرح
يكپارچة ملي ،راهنماهايي نيز جهت تسهيل دستيابي و ارزيابي اعتبار تارگاهها و اطالعات
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عرضه شده پديد آيد و در آنها كيفيت اطالعات تارگاهها توسط كارشناسان ادبيات پارسي
 به لحاظ گسترة اطالعات، تحليل محتواي تارگاهها، همچنين.مورد نقد و بررسي قرار گيرد
. ضروري به نظر ميرسد،ارائه شده و كشف مباحثي كه كمتر پوشش داده شده است
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