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چڪیده
هدف از پژوهش حارض، بررسى چگونگى عرضۀ اطالعات ادب پارسى 

رويكرد  با  پياميشى  روش  از   منظور،  اين  براى  است.  اينرتنت  در 

وب سنجى بهره گرفته شده است. معيارهايى كه براى بررسى وضعيت 

فراوانى  از:  عبارت اند  است  شده  گرفته  نظر  در  وب  صفحات  اين 

و  ادبى،  متون  قالب  دوره،  پارسى،  ادب  ]وب سايت ها[ ى  تارگاه ها 

زبان ارائۀ اين متون و همچنني نوع محتوا و گسرتۀ آن. يافته ها نشان 

مى دهد كه تارگاه هاى اختصاصى، در مقايسه با تارگاه هاى عمومى، 

تارگاه هاى ويژۀ ادبيات كالسيك در مقايسه با ادبيات نو، و تارگاه هاى 

ويژۀ قالب نظم در برابر قالب نرث از فراوانى بيشرتى برخوردار هستند. 

متام منت  اطالعات  ارائۀ  به  شده  بازيابى  تارگاه هاى  بيشرت  آنكه  با 

مى پردازند، اما با توجه به اندك بودن شامر تارگاه هاى ادب پارسى، 

بخش گسرتده ای از متون ادب پارسى در اين تارگاه ها پوشش داده 

نشده است. اجراى طرحى در جهت ديجيتالى كردن متون ادب پارسى 

و عرضۀ اينرتنتى آنها مى تواند يكى از راهكارهاى بهبود اين وضعيت 

باشد. در مجموع، شامر تارگاه هاى پريامون ادب پارسى بسيار ناچيز 

برآورد می شود و اين در حالى است كه مقايسۀ يافته هاى پژوهش 

حارض با يافته هاى پژوهش منترشنشده اى كه در سال 83 به  همني 

منظور انجام شده بود، نشان از كاهش فراوانى تارگاه ها در سال 87 

نسبت به سال 83 دارد. 

ڪلیدواژه ها 
ادب پارسى، ادبيات پارسى، تارگاه ها 

به سوى جهانے سازى ادب پارسى: 
بررسى وضعيت تارگاه هاى ادبيات پارسى در وب
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دريافت: 1388/4/2       پذيرش: 1388/6/31

مقدمه 
ماهواره،  اینترنت و  به ویژه  ارتباطی،  فناوری های اطالعاتی و  در جهان كنوني، كاربرد 
به گونه ای روزافزون فراگیر شده و در حال نهادینه شدن در زندگي امروزي، حتي در 
پایین ترین الیه هاي اجتماع است. این امر، كه چیرگي فرهنگ هاي غالب را در پي دارد، 
كثرت و چندصدایي فرهنگي جهان را، كه شگفت ترین و زیباترین نمود زندگی بشري 
است، تهدید مي كند. از سوي دیگر، ملت هاي جهان مسئلة دگرگونی فرهنگي را خطري 
نهفته براي بقاي تمدن و هویت خود مي دانند. اكنون، با گسیل لشگر اطالعات، به سادگی 
می توان مرزهای كشورها را درنوردید و با كمترین هزینه یا مقاومتي، آنها را واداشت تا در 

برابر فرهنگ مهاجم سر تسلیم فرود آورند. 
با این همه، فناوري اطالعاتي و ارتباطي به لحاظ بقاي تمدن ها و فرهنگ ها یكسره 
تهدید نیست، بلكه همانند بسیاري دیگر از دستاوردهاي بشري، تهدید و فرصت را با هم 
به ارمغان مي آورد. از این روست كه مي بینیم  با آنكه زنگ خطر تك صدایی فرهنگی در 
جامعة جهانی به صدا درآمده است، در پرتو توانمندی های این فناوري ها، چشم اندازهایي 
روشن براي احیا، حفظ، و ترویج تمدن و فرهنگ بومي فراروي ملت ها گشوده شده 
است. اكنون این امكان فراهم آمده است كه پیشینه هاي تاریخي و مجموعه هاي فرهنگي، 
هنري، و ادبي ملل از جمله نسخ خطي، آثار ادبي، هنري و باستاني، آوازها و آوانوشته هاي 
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موسیقایي و سنت ها و آیین ها در قالب متن، صوت، تصویر یا ویدئو ساماندهي و در 
گسترة جهاني عرضه گردد. از نمونه هاي برجسته، مجموعة یادمان هاي امریكا،4  با هفت 
میلیون اقالم دیجیتالي از بیش از صد مجموعة تاریخي )ماركوم 5، 2003، ص 277( و 
نیز پرسئوس6 مجموعه اي غني از فرهنگ و ادبیات یونان باستان است )آرمز، 1380، ص 
69(. اما تبدیل این تهدیدها به فرصت، تنها در سایة كاربرد هوشیارانه، بهینه، و فراگیر 

فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطي شدني است. 
ادبیات هر كشور، یكي از برجسته ترین و مهم ترین مظاهر تمدن و شاخص هاي 
هویت فرهنگي آن كشور به شمار مي آید كه تالش در جهت احیا یا بقا و اشاعة آن تأثیري 
بسزا بر حیات فرهنگي و معنوي ملت آن كشور دارد. با توجه به اهمیت این امر، پژوهش  
حاضر درنظر دارد تا با بررسي چگونگي ارائة آثار ادب پارسي در اینترنت، روشن سازد كه 
آیا ایرانیان در عرصة ادبیات تالشي در جهت تبدیل تهدیدهاي ناشي از اینترنت به فرصتي 
براي بقا و گسترش ادب ملي و میهني خود داشته اند. بدین منظور، این پژوهش كه از روش 
 ،7 domz پیمایش با رویكرد وب سنجي بهره مي جوید، با استفاده از راهنماي موضوعي

تارگاه هاي ویژة ادبیات پارسي را شناسایي و بررسي كرده است. 

پيشينۀ پژوهش
 پژوهش هاي چندي در گذشته به بحث پیرامون ادبیات و وب پرداخته اند. بیشتر آثار موجود 
در این زمینه، بیش از آنكه ماهیت پژوهشي داشته باشند یا به ارزیابي تارگاه ها بپردازند، 
مرور یا توصیفي از تارگاه هاي ادبي عرضه كرده و یا كاربرد وب در آموزش ادبیات را 
مدنظر قرار داده اند. از این میان، مي توان به مقالة بوتینو و بیكر8 )1997(، اشاره كرد. آنان 
در این مقاله فهرستي از تارگاه هاي معتبر در زمینة ادبیات انگلیسي و امریكایي را معرفي 
مي كنند و بر این باورند كه شمار تارگاه هاي مرتبط با ادبیات انگلیسي و امریكایي رشدي 
سرسام آور و نزدیك به رشد خود وب داشته است. به عنوان نمونه اي دیگر، هال9)1998(، 
تارگاه Literature Online را معرفي مي كند، كه ادبیات انگلیسي و امریكایي را در سطح 
گسترده اي در قالب پایگاه، سي دي و دسترسي پیوسته پوشش داده است. از دیگر آثار، 
مي توان به پژوهش میلر10 )2007( ، اشاره كرد. توانمندي هاي اینترنت به لحاظ تسهیل 
تالش ها براي احیا و ابقاي ادبیات كشورها به حدي است كه وي معتقد است كه رؤیاي 
گوته و ماركس/ انگلس دربارة »ادبیات جهاني« محقق شده است. شرا و یانگ11 )2003(، 

تارگاه هاي اختصاص  یافته به سمینارهاي كالسي ادبیات را مرور كرده اند.
مرور آثار موجود نشان مي دهد كه پژوهش هاي وب سنجي براي ارزیابي تارگاه هاي 

هـاجر ستوده
ڪيانوش رشيدى|بهاره پور حسن   

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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ادبیات ملل مختلف بسیار اندك است، به ویژه تاكنون هیچ گونه پژوهش  وب سنجي در مورد 
تارگاه هاي ادبي پارسي در اینترنت صورت نگرفته است. در مورد ادبیات دیگر زبان ها نیز 
وضع كمابیش به همین منوال است. از میان اندك پژوهش هایي كه در این زمینه انجام 
گرفته مي توان به پژوهش  خان12 )2000( اشاره كرد كه به مرور و ارزیابي وب تارگاه هایي 
كه به شكسپیر اختصاص  یافته پرداخته است. وي در پژوهش  خود بیست تارگاه برتر از 
تارگاه هاي پژوهش هاي متعلق به شكسپیر را شناسایي و آنها را براساس معیارهاي مختلف 
ارزیابي كرده است. معیارهایي كه او در پژوهش  خود لحاظ كرده عبارت اند از: ربط، اعتبار، 
و مستندات تارگاه. وي با استفاده از این معیارها به رتبه بندي بیست تارگاه مورد ارزیابي 
 Mr. William Shakespeare and Internet خود مي پردازد و در فهرستي كه ارائه مي دهد تارگاه
در رأس این رتبه بندي قرار گرفته است. تارگاه هاي مورد بررسي وي سطوح مختلفي از 

طراحي، صفحه آرایي و محتوا را نشان مي دهند. 
بار- ایالن و گرویزمن13 )2003(، نیز به تحلیل محتوایي ادبیات عبري مدرن در وب 
پرداخته اند. آنان در پژوهش  خود با مرور تارگاه هاي ادبي به این نتیجه رسیدند كه در 
آغاز سال 2000 تارگاه هایي كه به ادبیات عبري اختصاص یافته اند، خصوصي و مخاطب 
محتواي این تارگاه ها بزرگساالن بودند. همچنین، در این پژوهش ، ابزارهایي كه براي 
دریافت بازخورد از كاربران در مورد محتواي تارگاه در اختیار قرار گرفته بود، بررسي 
شد و كیفیت آنها مناسب ارزیابي گردید. آنان بر این باورند كه پدیدآوران تارگاه هاي 
ادبي عبري به خوبي از توانمندی های وب- كه عبارت است از فضاي رایگان براي همه و 
روش هاي پیشرفتة تعامل-  بهره گرفته اند. همچنین، آنان بر این باورند كه ظهور جوامع 
مجازي را پیرامون برخي تارگاه ها مشاهده كرده اند. نویسندگان غیرحرفه اي از وب به عنوان 
رسانه ای برای نشر رایگان استفاده كرده اند. برای نمونه ای دیگر، می توان به كاستیركو14  
)2000( اشاره كرد كه در ستوني دائمي در نشریة نوفي میر15 به بررسي مجالت و نثر 

الكترونیكي ادبي روسي در اینترنت مي پردازد. 
برخي از آثار نیز به تأثیر شبكة اینترنت بر زبان هاي دنیا پرداخته اند. نتایج نشان مي دهد 
كه گرچه زبان انگلیسي زبان چیره در اینترنت به شمار مي آید )آمار محتواي تارگاه هاي 16، 
2009(، رشد روزافزون زبان هاي دیگر به كاهش سهم زبان انگلیسي از كل صفحات وب 
منجر شده است. به طور مثال، گذشته از كشورهایي مانند ژاپن، آلمان، چین، فرانسه، اسپانیا، 
روسیه، و دیگر كشورهاي پیشرفته كه زبان آنها حضوري چشمگیر در اینترنت یافته است 
)بالك17 ، 2004(؛ شواهدي از كشورهاي كوچك یا كمتر پیشرفته اي چون مصر یا هاوایي 
نشان از افزایش تالش براي بهبود جایگاه زبان بومي در اینترنت یا حتي احیاي آن دارد 

)ورشور18 ، 1998؛ ورشور و همكاران، 2000(. 

به سوى جهانے سازى 
ادب پارسى: بررسى وضعيت ...
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تورلینا و كازاكویچ19 )2003(، در پژوهش خود با تمركز بر تارگاه هاي حوزة ادبیات 
روسي به بررسي پدیدة نوپاي انتشار وبي در روسیة پسا- كمونیستي پرداخته اند. آنان 
نشان داده اند كه اتخاذ الگویي نوآورانه در انتشار وبي و نیز به كارگیري  فناوري اطالعاتي 
مناسب در تارگاه ها چگونه مي تواند فرایند انتشار و نمایش محتوا و رابطة بین مالكان و 
مشتریان تارگاه ها را تغییر  دهد و این تارگاه ها را به پدیدة فرهنگي سرنوشت سازي بدل 
كند كه از فضاي نوآوري خاص خود برخوردار است و اشكال جدیدي از حیات ادبي و 
فرهنگ ملي را خلق مي كند. در پژوهشي دیگر، الیس و الدمن20 )2005(، به بررسي رفتار 
اطالع یابي پژوهشگران ادبیات انگلیسي در اینترنت پرداخته اند. آنان انواع منابع الكترونیكي 
در این حوزه را شناسایي كرده و سپس تجارب محققان در استفاده از آنها را مورد بررسي 

قرار داده اند.
به طوركلي، مرور آثار پیشین نشان از آن دارد كه پژوهش  در مورد ادبیات چندان مورد 
توجه نبوده است، این در حالي است كه امروز شاهد رشد گسترده اي در پژوهش هاي 
وب سنجي، در زمینه هاي گوناگون هستیم. نظر به اهمیتي كه ادبیات هر ملت براي پایداري 
فرهنگ و تمدن آن دارد، ضرورت انجام پژوهش هاي گسترده در مورد ادبیات همة كشورها 

در اینترنت ضروري است. 

مسئلۀ پژوهش
ایرانیان رویكردي فزاینده به فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطي به ویژه اینترنت داشته اند. 
كاربرد اینترنت در ایران در گستره هاي گوناگون از جمله علمي، پژوهشي، تجاري، خبري، 
سیاسي، و جز آن بوده است. چندي است كه ایران شناسي در ابعاد مختلف آن اعم از تاریخ، 
فرهنگ، جغرافیا، و زبان و ادبیات ایراني نیز به این گستره وارد شده است. در این میان، 
ادبیات پارسي كه از غني ترین و پرنفوذترین ادبیات هاي جهان به شمار مي رود توجهي ویژه 
را مي طلبد، زیرا تالش در جهت معرفي و گسترش آن در سراسر جهان، به حفظ و بقاي 

تمدن دیرینة این مرز و بوم كمك مي كند.
آشكار است كه اشاعه و فراهم آوري دسترسي به ادبیات پارسي از طریق اینترنت، 
تالشي خستگي ناپذیر، دنباله دار، فراگیر، و البته عاشقانه را مي طلبد؛ چه عرضة كامل ادبیاتي 
پربار با این گستردگي و گونه  گوني به سادگي و در كوتاه مدت میسر نیست. براي ممكن 
شدن این مهم، تالش همگان، از نهادهاي دولتي ذیربط گرفته تا عالقه مندان حرفه اي و 
غیرحرفه اي ادبیات، ضروري است. بدین منظور الزم است نخست از تالش هاي انجام 
شده در این راه آگاه شویم، وضعیت موجود را بشناسیم تا بتوانیم در تالش هاي آینده، 

هـاجر ستوده
ڪيانوش رشيدى|بهاره پور حسن   
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كمبودهاي موجود را رفع كرده و از رهاوردهاي پیشین به بهترین شكل بهره گیریم. 
 از این رو، پژوهش حاضر مي كوشد تا با بررسي تارگاه ها و صفحات وبي كه دربارة ادبیات 
پارسي پدید آمده اند، نخستین گام را در روشن شدن وضعیت ادبیات پارسي در اینترنت 
بردارد. همچنین، این پژوهش درنظر دارد تا وضعیت موجود را با وضع سال 83 مقایسه 
كند تا هرگونه بهبود یا افت احتمالي در این وضعیت طي این مدت را روشن سازد. 
بدین منظور، داده هاي گرد آمده در سال 87، با داده هاي پژوهش  منتشرنشده اي كه در سال 

83 به همین روش صورت گرفته بود، مقایسه خواهد شد.

هدف پژوهش 
هدف اصلي از انجام این پژوهش  روشن ساختن چگونگي عرضة متون ادب پارسي یا 
متون پیرامون ادب پارسي در اینترنت است. بدین منظور، پژوهش حاضر اهداف ویژه اي 
را دنبال مي كند كه عبارت اند از: تعیین وضعیت تارگاه ها یا صفحات وب بازیابي شده 
به لحاظ دوره، قالب متون ادبي تحت پوشش و زبان ارائة این متون، تعیین نوع محتوا 
)تمام متن، كتابشناختي یا چكیده(، و گسترة آن )اختصاصي یا عمومي(. منظور از صفحه 
یا تارگاه عمومي، آن است كه به معرفي آثار بیش از یك نویسنده و یا شاعر پرداخته باشد 
و منظور از اختصاصي، تارگاه یا صفحه اي است كه تنها به آثار یك نویسنده یا شاعر 

اختصاص یافته باشد.

پرسش هاى اساسى 
براي دستیابي به اهداف پیشگفته، پژوهش  حاضر بر آن است تا به پرسش هاي اساسي زیر 

پاسخ دهد: 
1. چه تعداد تارگاه یا صفحه در راهنماي dmoz به ادبیات پارسي اختصاص یافته است؟

2. از میان تارگاه ها یا صفحات بازیابي شده چه تعداد عمومي و چه تعداد اختصاصي هستند؟
3. تارگاه ها یا صفحات بازیابي شده بیشتر به ادبیات كالسیك پرداخته اند یا ادبیات مدرن؟

یا  است  منثور  بیشتر  بازیابي شده  یا صفحات  تارگاه ها  پوشش  تحت  آثار  ادبي  قالب   .4
منظوم؟

5. محتواي تارگاه ها یا صفحات بازیابي شده به چه زبان هایي ارائه شده است؟ 
6. متون ادبي ارائه شده در تارگاه ها یا صفحات بازیابي شده به صورت تمام متن هستند 

یا تنها به ارائة اطالعات كتابشناختي یا چكیدة آثار پرداخته اند؟ 

به سوى جهانے سازى 
ادب پارسى: بررسى وضعيت ...
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محدوديت هاى پژوهش 
گستردگی اطالعات ارائه شده در وب و مطالب تعیین اعتبار نشده، بر سر راه پژوهش هایي 
كه به روش وب سنجي صورت مي گیرد، دشواری هایی را پدید می آورد. پژوهش حاضر 
نیز از این امر بركنار نبوده است. براي رفع این محدودیت از راهنماي موضوعي استفاده شد 
كه در آن، نمایه سازان انساني به تعیین كیفیت، انتخاب و نمایه سازي تارگاه ها و صفحات 
وب مي پردازند تا گامي در جهت پاالیش داده هاي گردآوري شده برداشته شود. با این 
حال، این راهنماها، خود، در مقایسه با نمایه هاي ماشیني از محدودیتي دیگر رنج مي برند 
كه كندي نمایه سازي و كندي به روزرساني پایگاه است كه به اندك بودن شمار پیشینه هاي 

نمایه شده نیز  می انجامد. 
همچنین، تغییر نشاني یا مرگ تارگاه ها نیز مي تواند یكي دیگر از مشكالت گردآوري 
داده ها در وب باشد. در پژوهش  حاضر نیز شماري از عنوان هاي تارگاه هاي بازیابي شده، 
به دلیل تغییر نشاني یا توقف فعالیت دسترس پذیر نبودند، برخي سانسور شده، و برخي 

نیز تكراري بودند. 

روش پژوهش و روش گردآورى داده ها
روش به كاررفته در این پژوهش،  پیمایش با رویكرد وب سنجي است. وب سنجي عبارت 
است از مطالعة جنبه هاي كّمي در ساختار و كاربرد منابع اطالعاتي، ساختار، و فناوري 
اطالعاتي بر وب كه با استفاده از رویكرد كتابسنجي و اطالع سنجي صورت مي گیرد 

)بیورنبرن و اینگورسن21 ، 2003(.
به منظور بازیابي دقیق تر تارگاه هاي ادبیات پارسي در اینترنت، از راهنماي موضوعي 
dmoz استفاده شد كه از بزرگ ترین و جامع ترین راهنماهاي موضوعي است و توسط 

گروهی از ویراستاران داوطلب از سرتاسر جهان، ایجاد و تقویت مي شود .22
كلیدواژة جست وجو در این پژوهش  »Persian Literature « بود كه در نهایت به بازیابي 
44 تارگاه انجامید. شایان ذكر است كه در جست وجویي كه در سال 1383صورت گرفته 
بود 60 تارگاه بازیابي شد كه نشان از افول نسبي رویكرد به ادبیات پارسي در اینترنت دارد. 

وضعیت این دو دسته از تارگاه ها در بخش یافته ها با هم مقایسه خواهد شد. 

مراحل اجرايى پژوهش
 »Persian literature« جست وجو در تاریخ 16 اسفند ماه 1387 و با استفاده از كلیدواژة
انجام شد. نتیجةجست وجو 16 مورد بود كه باعنوان Top websites )تارگاه هاي برتر( در 

هـاجر ستوده
ڪيانوش رشيدى|بهاره پور حسن   

21. Biorneborn & Ingwersen

22. http://www.dmoz.org/about.html
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سلسله مراتب موضوعي Arts: Literature: World literature: Iranian فهرست شده بود. در 
سال  1383،  این رقم 23 مورد بود. 

عالوه بر این، كلیك بر این پیوند سلسله مراتبي، ما را به صفحة دیگري هدایت مي كند 
كه در آن، تارگاه هاي متعلق به چند مقولة موضوعي دیگر، مرتبط با ادبیات پارسي، معرفي 
شده است. این تارگاه ها به خیام )9 تارگاه( و مولوي )18 تارگاه( اختصاص یافته است. 
هر یك از این موضوعات در سال 1383، به ترتیب 12 و 19 مورد بود كه با كلیك بر هر 
كدام فهرست مربوط نمایان مي گردد. پیوند دیگری باعنوان اساطیر نیز وجود داشت كه هیچ 
سایتی را دربرنداشت. در بخش دیگري باعنوان Related Category )مقوالت مرتبط( دو 
مقولة موضوعي دیگر به چشم مي خورد كه عبارت اند از Arts: Literature: Authors )8( و
Arts: Literature: Poetry )11( كه در سال 1383، به ترتیب 9 و 16 مورد بوده است. پس 

از انجام مراحل باال، در مجموع، 62 عنوان صفحه یا تارگاه بازیابي شد. این رقم در سال   
1383 به 79 عنوان مي رسید كه نشان از افت شمار تارگاه هاي ادب پارسي دارد. در بخش 
Top Web Site، عالوه بر تارگاه هاي ادبي، صفحاتي با موضوع ادبیات پارسي نیز بازیابي شد 

كه تارگاه هاي مربوط منحصراً ادبي نبودند. از آنجا كه این صفحات، به دلیل كیفیت در زمرة 
تارگاه هاي برتر قرار گرفته بودند، این صفحات نیز در بررسي حاضر مدنظر قرار گرفت. 

يافته هاى پژوهش 
وضعيت دسرتسى به تارگاه هاى بازيابى شده 

همانگونه كه پیش تر بیان شد، جست وجوي انجام شده، به بازیابی 62 عنوان تارگاه 
یا صفحه انجامید. وضعیت تارگاه ها یا صفحات بازیابي شده به لحاظ امكان دسترسي در 
جدول 1 نمایش داده شده است. چنان كه در جدول مشاهده مي گردد،  83 درصد از تارگاه ها 
یا صفحات مورد بررسي در دسترس بودند، در 4 درصد موارد، تارگاه تغییر نشاني داده یا از 
بین رفته بود )The page can not be foun(. همچنین، دسترسي به 13 درصد نیز ممنوع شده 

بود )Access denied(. این درصد نسبت به سال 1383 بیش از دو برابر شده است. 

وضعيت دسرتسى
سال 1387سال 1383

درصدفراوانیدرصدفراوانى

71905183در دسرتس

4524تغيري نشانى / مرگ تارگاه

45813ممنوعيت دسرتسى

7910062100جمع

جدول 1
 وضعيت تارگاه ها/ 

صفحات بازيابى شده 
به لحاظ امڪان دسرتسے

به سوى جهانے سازى 
ادب پارسى: بررسى وضعيت ...
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عالوه بر این، از مجموع 51 مورد قابل دسترس 2 مورد تكراري بود. با حذف این 2 مورد 
تعداد تارگاه ها یا صفحات قابل بررسي در پژوهش  حاضر به  49 مورد )79 درصد( رسید. 
تعداد تارگاه هاي تكراري در سال  1383 برابر با 5 واحد بود كه در نتیجه، تعداد تارگاه هاي قابل 

بررسي در این سال 66 واحد )83/5 درصد( بود.
بررسي این 49 صفحه یا تارگاه، روشن ساخت كه دو صفحه به زندگینامة خیام در مقام 
یك ریاضیدان تعلق دارد23. بنابراین، این صفحات نیز از شمار موارد قابل بررسي حذف گردید. 
دو صفحة مربوط به موالنا نیز توصیفی در مورد درویشان بود. مورد دیگر24 ، یك گروه بحث 
بود و، بنابراین، از میان سایت های مورد بررسی حذف شد. از میان سایت های 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 مي شود، شمار تارگاه هاي ادب پارسي در این راهنما بسیار اندك 
است و به هیچ روي درخور ادبیات كهن و گستردة پارسي نیست. ممكن است استفاده از یك 
راهنما براي گردآوري داده هاي این پژوهش، این گمان را ایجاد كند كه شمار اندك تارگاه هاي 
ادبي پارسي تنها ناشي از كاربرد یك ابزار محدود است. اما براي مقایسه كافي است كه در این 
راهنما به شمار تارگاه ها یا صفحات دربارة ادبیات امریكا )956 مورد(، ادبیات بریتانیا )1856 
مورد(، و ادبیات كانادا )1041 مورد( نگاهي بیندازیم تا این كاستي به طور نسبي و در مقایسه با 

ادب دیگر ملل نیز روشن شود. 

نوع تارگاه
گسترة ادبیات پارسي بسیار وسیع است و طبیعي است كه تمامي این گستره را نمي توان در 
چند تارگاه محدود پوشش داد. جدول2، آمار مربوط به نوع تارگاه، از لحاظ ارائة اطالعات 
اختصاصي یا عمومي را  نشان مي دهد. چنان كه در جدول 2 مشاهده مي شود فراواني 
تارگاه هایي كه به ارائة اطالعات اختصاصي مي پردازند بیش از تارگاه هایي است كه به ارائة 
اطالعات عمومي مي پردازند. همانگونه كه گفته شد، با توجه به گسترة ادبیات پارسي، بدیهي 
است كه شمار تارگاه هاي تخصصي بیش از تارگاه هاي عمومي باشد. اما به هرحال، اهمیت 

عرضة تارگاه هایي با موضوع كلیات ادب پارسي نیز نباید نادیده گرفته شود.
بررسي اجمالي پدیدآوران تارگاه ها نشان مي دهد كه بیشتر تارگاه هاي مورد بررسي 
غیردولتي هستند و از سوی دست اندركاران زبان و ادب پارسي پدید نیامده اند. از این رو، به 
نظر مي رسد كه این تارگاه ها بیشتر نمایانگر عالیق شخصي پدیدآوران غیردولتي خود هستند.

هـاجر ستوده
ڪيانوش رشيدى|بهاره پور حسن   

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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سال 1387 سال 1383
نوع تارگاه

درصد فراوانی درصد فراوانى

75 33 58 35 اختصاصى

25 11 42 25 عمومى

100 44 100 60 جمع

جدول 2
نوع تارگـاه

جدول 3
انواع تارگاه هاى اختصاصے

جدول 3  اطالعات بیشتري را در مورد وضعیت تارگاه هاي اختصاصي فراهم مي آورد. 
چنان كه در جدول 3 مالحظه مي شود، تعداد تارگاه هایي كه به یك ادیب خاص تعلق دارد 

بیش از تارگاه هایي است كه به معرفي یك اثر یا پوشش موضوعي خاص پرداخته اند.

سال 1387 سال 1383
نوع تارگاه

درصد فراوانی درصد فراوانى

61 20 62/8 22 ويژۀ يك اديب

36 12 28/6 10 ويژۀ يك اثر

3 1 8/6 3
ويژۀ يک 

موضوع خاص

100 33 100 35 جمع

بررسي این تارگاه ها نشان داد كه در بین تارگاه هایي كه به اثر ادبي خاصی اختصاص 
یافته اند، فراواني تارگاه هایي كه به شاهنامه، مثنوي، و رباعیات خیام پرداخته اند بیش از 
سایرین است. شایان ذكر است كه در تارگاه هاي بازیابي شده، كه برترین تارگاه هاي 
ادبیات پارسي به شمار مي آیند، تارگاه هاي مختص شاعران و ادیبان جوان معاصر وجود 
نداشت. با توجه به آنكه در این پژوهش، برای گردآوری داده ها، از یك راهنما استفاده 
شده كه بخش ناچیزی از وب را پوشش می دهد، نمی توان در مورد این امر قضاوت كرد 
كه شاعران و ادیبان نوپاي ایراني تا چه حد از تسهیالت و فضاي آزاد وب براي نشر آثار 
خود بهره گرفته اند. ضروري است در پژوهش هاي بعدي با بهره گیری از موتورهای كاوش 

و جست وجو در سراسر اینترنت تالش شود تا به این پرسش پاسخ داده شود.

دورۀ ادبے
جدول 4، آمار مربوط به دورة ادبي تحت پوشش تارگاه هاي مورد بررسي را نشان مي دهد. 
چنان كه در جدول مشاهده مي شود، فراواني تارگاه هایي كه به دورة كالسیك تعلق دارد 

بیش از فراواني تارگاه هایي است كه دورة مدرن یا هر دو دوره را پوشش داده اند.

به سوى جهانے سازى 
ادب پارسى: بررسى وضعيت ...
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سال 1387 سال 1383
دوره

درصد فراوانی درصد فراوانى

36 16 35 21 مدرن

64 28 57 34 كالسيك

- - 8 5 هر دو

100 44 100 60 جمع

جدول 4
دورۀ ادبـــے

جدول 5
زبـان

با توجه به آنكه ادبیات كالسیك پارسي گسترة وسیعي را دربرمي گیرد و به لحاظ 
اعتبار و نفوذ در سرتاسر جهان شناخته شده تر و معتبرتر از دورة مدرن است این یافته 
چندان شگفت انگیز نیست. با این حال، نباید اهمیت و اعتبار ادبیات نوین ایران را به 
فراموشی سپرد، زیرا عرضة جهاني آن در اینترنت نه تنها به شناساندن بیشتر كه به بالندگي 

و اعتالي آن كمك مي كند.

زبان 
ارائة اطالعات در تارگاه هاي  جدول 5 اطالعات مربوط به زبان به كار گرفته شده در 
مورد بررسي را نشان مي دهد. فراواني تارگاه هایي كه به دو یا چند زبان به ارائة اطالعات 
پرداخته اند بیش از سایرین است و نشانگر توجه پدیدآوران به طیف گستردة عالقه مندان 
به ادبیات پارسي در سراسر جهان است. این زبان ها ،كه در سال 1383، بیشتر مشتمل بر 
زبان هاي انگلیسي، فرانسه، آلماني، تركي، و اسپانیولي بودند، در سال 1387 بیشتر زبان هاي 

انگلیسي، فرانسه، ایتالیایي، و تركي را دربرمي گرفت.

زبان
سال 1387سال 1383

درصدفراوانیدرصدفراوانى

21352250انگليسى

1423716پارسى

25421534دو يا چند زبانه

6010044100جمع

باید خاطرنشان شود تدابیر اتخاذ شده براي چیرگی بر  اینجا  نكتة مهمي كه در 
دشواري هاي نگارش پارسي است. در مواردي كه كلیاتي دربارة ادب پارسي شرح داده 
یا به صورت ترجمه  ارائه گردیده است، متن به زبان اصلي  شده یا گزیده اي از متون 
آمده است. در مواردي كه متن به زبان اصلي آورده شده، از فونت پارسي یا تصویر متن 
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استفاده شده است. در برخي موارد جهت گریز از دشواری های نوشتار پارسي در وب 
از شیوة دگرنویسي استفاده شده است: راهكارهایي كه جهت چیره شدن بر دشواری های 
نوشتاري زبان هاي شرقي در وب كارآمد هستند، اما هنوز از حالت آرماني و استاندارد 

بسیار دورند.

نوع اطالعات فراهم شده
جدول 6 آمار تارگاه ها را به لحاظ نوع اطالعات ارائه شده به تصویر مي كشد. چنان كه 
در جدول مشاهده مي شود بیشتر تارگاه ها به ارائة اطالعات تمام متن توجه داشته اند. پس 
از آن، تارگاه هایي كه به گزیدة متون ادب پارسي پرداخته اند از فراواني بیشتري برخوردار 
هستند. به طوركلي، تارگاه هایي كه به ارائة همة انواع اطالعات اعم از تمام متن، گزیدة آثار، 

و اطالعات كتابشناختي مي پردازند كمترین فراواني را دارند.

نوع
سال 1387سال 1383

درصدفراوانیدرصدفراوانى

34571841متام منت

3537کتابشناختى

13211534گزيده

4749گزيده و كتابشناختى

49--كتابشناختی و متام منت

--610همۀ موارد

6010044100جمع

جدول 6
نوع ارائۀ مطالب

جدول 7
قالب ادبے

قالب ادبے
جدول 7 قالب ادبي آثار مورد توجه در تارگاه هاي مورد بررسي را نشان مي دهد. چنان كه 
در جدول مشاهده مي شود بیشتر تارگاه هاي بازیابي شده آثار منظوم ادب پارسي را پوشش 

داده اند كه با توجه به آوازة ادب پارسي در زمینة شعر این امري دور از انتظار نیست.

قالب
سال 1387سال 1383

درصدفراوانیدرصدفراوانى

36602455نظم
712716نرث

17281329هر دو
6010044100جمع
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نكتة قابل توجه آن است كه تنها یك تارگاه به حافظ و شعر وي اختصاص یافته است. 
با توجه به آوازةجهاني وي، كمي فراواني این تارگاه ها جاي تعجب دارد. آیا پدیدآوران 
تارگاه ها یا مخاطبان آنها - كه تارگاه به هدف برآوري نیازهاي اطالعاتي آنان پدید آمده 
-  توجهي به آثار این شاعر بزرگ نداشته اند؟ به منظور بررسي بیشتر این امر به تارگاه25 
Hafiz on love مراجعه شد. در این نشاني، پیوندهایي به تارگاه هاي اختصاص یافته به حافظ 

نیز ارائه مي شوند. از میان پیوندهاي معرفي شده، تعداد 16 پیوند به تارگاه ها یا صفحات 
حافظ تعلق دارد. بنابراین، به نظر مي رسد كه عالقه به حافظ در بین پدیدآوران تارگاه ها 
چندان پایین نبوده است، بلكه كیفیت تارگاه ها باعث شده است كه در فهرست تارگاه هاي 
برتر ادبیات پارسي گنجانده نشوند. ضعف در كیفیت تارگاه ها، به لحاظ فني یا محتوایي، 
باعث مي شود هدف این تارگاه ها ،كه گسترش و اشاعة ادب پارسي است، محقق نگردد. 
بنابراین، تالش در جهت بهبود هر چه بیشتر كیفیت تارگاه ها باید مدنظر پدیدآورندگان 

آنها قرار گیرد.

نتيجه گريى و پيشنهادها
یافته هاي پژوهش  حاضر نشان از آن دارد كه شمار تارگاه ها یا صفحات وب پیرامون ادب 
پارسي بسیار ناچیزتر از آن است كه شایستة بلنداي ادبیات كهن پارسي باشد. یافتة دیگر 
این پژوهش نشان از آن داشت كه فراواني تارگاه هاي اختصاصي، در مقایسه با تارگاه هاي 
عمومي، بیشتر است. همچنین، فراواني تارگاه هاي   دربرگیرندة هر دو دورة ادبي كالسیك 
و مدرن اندك است. از نظر قالب ادبي، فراواني تارگاه هایي كه به متون نثر و نظم پارسي 
پرداخته اند در مقایسه با فراواني تارگاه هایي كه تنها متون نثر ادبي را فراهم كرده اند مطلوب 
گزارش شده است. نظر به پرباري ادب پارسي، بایسته است در تالش هاي آینده براي 
توسعه یا آفرینش تارگاه هاي 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 جهاني سازي دستاوردهاي جهان سوم به شمار 
مي آید، به حدي كه بایرن بر این باور است كه »انزواي زباني به انزواي علمي منجر خواهد 
شد« )بیرن26، 2003، ص 418(. یافته هاي این پژوهش نشان داد كه براي چیره شدن بر 
این چالش بزرگ، از ترجمة متون به زبان هاي دیگر استفاده شده است. با آنكه گسترش 
زبان پارسي، بیشتر در سایة ارائة اطالعات به زبان اصلي میسر است؛ با این حال، در 
مورد زبان هایي مانند زبان پارسی كه شمار گویندگان آن در سراسر جهان، در مقایسه با 
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زبان هایي چون انگلیسي بسیار اندك است، نمي توان امیدوار بود كه ارائة اطالعات صرفاً به 
زبان اصلي كارگشا باشد. از این رو، ترجمة متون اصلي یا دست كم گزیدة آنها به زبان هاي 
گوناگون مي تواند چاره ساز باشد. نكتة مهم در این زمینه توجه به استانداردسازي نگارش 
پارسي است كه با وجود بیم ها و هشدارهاي اعالم شده، تاكنون تالش در جهت سازگاري 

آن با فناوري هاي جدید به جایي نرسیده است. 
این امر، كه بیشتر تارگاه هاي بازیابي شده به ارائة اطالعات تمام متن مي پردازند حاكي 
از آن است كه پدیدآوران كوشیده اند كه از فضا و امكانات موجود در وب برای فراهم آوري 
دسترسي به اصل آثار ادبي پارسي بهره گیرند. با آنكه بخش گسترده اي از متون ادب پارسي در 
این تارگاه ها پوشش داده نشده است، تالش این تارگاه ها در جهت عرضة متون ادب پارسي 
به صورت تمام متن نشانگر آن است كه گسترش و اشاعة ادبیات پارسي از طریق اینترنت 
علیرغم موانع زباني و نگارشي موجود امكان پذیر است. اما تالش هاي گسترده تر جهت 
پوشش تمام و كمال ادبیات مستلزم وجود منابع مالي و امكانات گسترده اي است كه تنها در 

سایة تالش افراد خصوصي محقق نخواهد شد و توجه نهادهاي ذیربط دولتي را مي طلبد.
از این رو، از دست اندركاران و دلسوزان فرهنگ و ادب این مرز و بوم انتظار مي رود 
كه بیش از پیش به این مهم توجه نشان دهند. به ویژه آنكه با توجه به فراواني شمار 
عالقه مندان ادب پارسي و كرسي هاي دانشگاهي متعدد در سراسر دنیا ، طیف مخاطبان و 
نیازمندان این اطالعات در سراسر جهان بسیار گسترده است. در نتیجه، با عرضة گستردة 
ادب پارسي در اینترنت مي توان نیازهاي مخاطبان آشكار و نهان ادب پارسي را برآورده 
ساخت. یكي از راهكارهاي ممكن، اجراي طرحي در جهت دیجیتالي كردن متون ادب 
پارسي و عرضة اینترنتي آنهاست. گرچه بهترین و برترین دستاورد راه اندازي چنین طرحي، 
بقا و اشاعة ادب پارسي است، انتظار مي رود كه بتوان با اتخاذ تدابیري اندیشمندانه در مورد 
الگوهاي تجاري صحیح براي مدیریت دسترسي به چنین مجموعه اي، نه تنها هزینه هاي 

اجراي طرح را جبران كرد، بلكه كارآفریني و درآمدزایي گسترده اي را تضمین نمود. 
دست كم در فهرست تارگاه هاي  عالوه بر این، نتایج این بررسي نشان داد كه – 
بازیابي شدة برتر – هیچ گونه تارگاهي به عنوان راهنما )Directory( عرضه نشده است تا به 
گردآوري، معرفي، ارزیابي یا نقد تارگاه هاي ادب پارسي بپردازد و كاربران را در گزینش 
اطالعات یاري دهد. چنانچه به اشاعه و گسترش زبان و ادب پارسي بیندیشیم، ضروري 
است عالوه بر تالش در جهت راه اندازي تارگاه هاي ادبي گوناگون یا اجراي یك طرح 
یكپارچة ملي، راهنماهایي نیز جهت تسهیل دستیابي و ارزیابي اعتبار تارگاه ها و اطالعات 
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عرضه شده پدید آید و در آنها كیفیت اطالعات تارگاه ها توسط كارشناسان ادبیات پارسي 
مورد نقد و بررسي قرار گیرد. همچنین، تحلیل محتواي تارگاه ها، به لحاظ گسترة اطالعات 

ارائه شده و كشف مباحثي كه كمتر پوشش داده شده است، ضروري به نظر مي رسد. 
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