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Purpose: This paper reports a research that has examined the extent that 
transliteration of Persian proper names at the National Library of Iran 
(NLI) complies with the national and international standards.
Method: Data was collected from NLI Authority database and compared 
with existing standards.
Findings: On the average, the letters “ص” and “ظ” show highest level of 
compliance with the standards, whereas the letter “ع” shows the least. 
The corporate body and geographic authority files were found to be 
more in compliance than the Personal names one. Also, short vowels 
were more in line with the standards than the long vowels.
Conclusion: Unavailability of a manual that helps transliteration is a 
shortcoming. As a result, catalogers have generally relied on their variant 
personal experience and/or trusted forms proposed by unauthorized 
sources such translators, authors, or publishers. 
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 آوانویسی نام های فارسی در کتابخانه ملی ایران:

سازگاری با استانداردهای ملی و جهانی

نرگس عزیزیان1 |  فریبرز خسروی2
سیدعلی اکبر فامیل روحانی3  |  مصطفی عاصی4

ــی در  ــای فارس ــی نام ه ــای آوانویس ــاق نام ه ــزان انطب ــنجش می ــدف: س ه

ــی ــی و بین امللل ــتانداردهای مل ــا اس ــی ب ــه مل ــتندات کتابخان ــگاه مس پای

روش شناســی: داده هــا از پایــگاه مســتندات کتابخانــه ملــی ایــران بــا اســتفاده 

ــا اســتانداردها مطابقــت  از ســیاهه وارســی گــردآوری و مولفه هــای آن هــا ب

داده شــد.

ــی  ــای جغرافیای ــا و نام ه ــخاص، تنالگان ه ــام اش ــای ن ــا: در پایگاه ه یافته ه

حــروف "ص" و "ظ" بیشــرتین و حــرف "ع" کمرتیــن انطبــاق را با اســتانداردها 

دارنــد. انطبــاق بــا اســتانداردها در پایگاه هــای تنالــگان و جغرافیــا و در 

ــود. ــد ببیشــرت ب ــه مصوت هــای بلن ــاه نســبت ب مــورد مصوت هــای کوت

نتیجه گیــری: نبــود شــیوه نامه، اتــکا بــه تجربــۀ شــخصی مستندســازان، 

ســبب  نــارشان  نویســندگان،  مرتجــان،  آوانویســی  بــه  ایشــان  اعتــاد 

اســت.  اســتانداردها  بــا  پایگاه هــا  بی انطباقــی 
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مقدمه 
ــی و  ــتانداردهای کتابشناس ــاد اس ــران درایج ــی ای ــه مل ــتندات کتابخان ــگاه مس  پای
مستندســازی بــرای ایــران و منطقــه نقــش مهمــی دارد. امــا تحقــق ایــن امر مســتلزم 
ــا در  ــی داده ه ــال الکترونیک ــردازش و انتق ــردآوری، پ ــای گ ــدی از ابزاره بهره من
محیط هــای چندزبانــه اســت. آوانویســی نام هــای خــاص بــا الفبــای التیــن بــرای 
ــراد،  ــای اف ــی نام ه ــتندات در آوانویس ــگاه مس ــت. پای ــروری اس ــور ض ــن منظ ای
تنالگان هــا، نام هــای جغرافیایــی و نظایــر آن از زبــان فارســی بــه زبان هــای 
ــک  ــود گاه ی ــث می ش ــر باع ــن ام ــدارد. همی ــت ن ــخص و ثاب ــده مش ــه قاع بیگان
ــران را  ــردرگمی کارب ــی س ــن ناهمگون ــود. ای ــی ش ــیوه آوانویس ــد ش ــه چن ــام ب ن
ــود  ــا در بهب ــق نام ه ــی دقی ــود. آوانویس ــث می ش ــگاه باع ــتفاده از پای ــگام اس هن
نتایــج حاصــل از جســتجو و بهره بــرداری از ایــن پایــگاه می توانــد کمــک شــایانی 
بــه کاربــران در ســطح ملــی و بین المللــی باشــد. درخصــوص ســازمان ها، عــاوه 
ــا فلســفه  ــن کار ب ــی مشــکل دیگــر ترجمــه نام هــای آنهــا اســت، ای ــر ناهمگون ب
ــور  ــی و عباس پ ــش گل تاج ــات دارد. در پژوه ــاص مناف ــای خ ــی نام ه آوانویس
ــت.  ــده اس ــاره ش ــه آن اش )۱۳۹۶( و )Falahati Qadimi Fumani Goltaji (2013 ب

در معیــار اطاعــات کتابشــناختی و فهرستنویســی، طراحــی جدول هایــی بــرای 
آوانویســی یــا نویســه گردانی یــک تدبیــر مهــم اســت ایــن جدول  هــا ابــزار کنتــرل 
ــح نام هــا و  ــه مســتندات، ضبــط صحی ــوط ب ــرل اطاعــات مرب کتابشــناختی و کنت
اصطاح هــای بیگانــه یــا برگــردان و بازنویســی آنهــا بــه الفبــای زبــان مــادری در 
تدویــن ابــزار کتابشــناختی اهمیــت خــاص دارنــد. از جملــه ایــن ابزارهــا می  تــوان 
ــرعنوان  های  ــه س ــی ب ــات و دانش شناس ــم اطاع ــا، و در عل ــه دایره المعارف ه ب
ــا و  ــا و اصطاح نامه  ه ــخاص، تنالگان  ه ــای اش ــتند نام ه ــت مس ــی، فهرس موضوع
ــه روش  کتابشناســی  ها اشــاره کــرد )صدیق بهــزادی،۱۳۷۵(. از ایــن رو دســتیابی ب
ــری از اســتاندارد آوانویســی  ــار و بهره گی ــان فارســی معی ــا زب مــدون و ســازگار ب

ضــروری اســت.
ــگاه مســتندات  ــا در پای ــه آی ــد ک ــن پرســش پاســخ می ده ــه  ای ــه ب ــن مقال  ای
ــی  ــتانداردهای مل ــاص از اس ــای خ ــی نام ه ــرای آوانویس ــران ب ــی ای ــة مل کتابخان
ــزان. یکــی از  ــه چــه می ــه ب ــر بل ــه و اگ ــا ن ــتفاده شــده اســت ی ــی اس و بین الملل
ــتراک گذاری  ــه اش ــاختارهای الزم ب ــی س ــد طراح ــش می توان ــن پژوه ــج ای نتای
ــازی  ــتند مج ــت مس ــران در فهرس ــی ای ــة مل ــای کتابخان ــتند نام ه ــای مس داده ه
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ــتند  ــت مس ــران در فهرس ــی ای ــة مل ــور کتابخان ــد. حض ــاف(۱ باش ــی )وی بین الملل
ــوص  ــورها )به خص ــای سایرکش ــرای کتابخانه ه ــی را ب ــی امکان ــازی بین الملل مج
ــه دلیــل قرابــت خــط فارســی  ــان ب کشــورهای فارســی زبان و کشــورهای عرب زب
ــران در  ــی ای ــة مل ــت گذاری کتابخان ــا از سیاس ــی آورد ت ــم م ــی( فراه ــا عرب ب

ــد.  ــره گیرن ــا به ــازی نام ه مستندس
ــاهي، ۱۳8۵؛  ــران )جهانش ــددی در ای ــای متع ــی پژوهش ه ــوع آوانویس در موض
فاحتــی قدیمــی فومــن، ۱۳۹2؛ ریاحی نیــا و نیک نیــا، ۱۳۹4؛ میرزابیگــی،کاوه، 
 Sharify,1959; Falahati,1961;( و در خــارج از ایــران )ســتوده و مولــود، ۱۳۹8
بــرای خــط    (Sadigh-Behzadi1980 ; Falahati Qadimi Fumani,Goltaji, 2013

فـارســـی صـــورت گرفتـه اسـت. بـــرای خط عــــربـی نیـــز چنـد پــژوهــش 
(Bernard,2002 quoted in Speirs Plettner, 2003; K

 وجــود دارد. یــک پژوهــش )Šimičević & Boljanović, 2017( نیــز بــرای آوانویســی 
خــط ســیریلیک امــا هیچ یــک بــه استانداردســازی و به  کارگیــری یــک نظــام یکپارچــه برای 
دگرنویســی در ســطح بین  المللــی نپرداخته انــد. از ایــن رو به پژوهش بــرای استانداردســازی 
در ایــن حــوزه و به  کارگیــری یــک نظــام یکپارچــه بــرای دگرنویســی در ســطح بین  المللــی 

است.  نیاز 
پژوهش حاضر به دو پرسش زیر پاسخ داده است:

ــگاه مســتند  ۱. مطابقــت آوانویســی صامت هــای نام هــای فارســی در پای
ــزان  ــه می ــه چ ــتانداردهای دوازده  گان ــاس اس ــران براس ــی ای ــة مل کتابخان

اســت؟ 
2. مطابقــت آوانویســی مصوت هــای نام هــای فارســی در پایــگاه مســتند 
ــزان  ــه می ــه چ ــتانداردهای دوازده  گان ــاس اس ــران براس ــی ای ــة مل کتابخان

اســت؟

روش شناسی پژوهش
 در ایــن پیمایــش بــرای گــردآوری داده هــا، نام هــای اشــخاص، تنالــگان و جغرافیــا 
شــامل ۷۱۱۹2۶ رکــورد در پایــگاه مســتند شناســایی، اســتخراج و در جدول هــای 
ــی تفکیــک  ــی از نام هــای ایران ــه دوم نام هــای غیرایران اکســل وارد شــد. در مرحل
ــتندات  ــگاه مس ــه در پای ــی ک ــز آنهای ــی نی ــای ایران ــن نام ه ــد. از بی ــذف ش و ح
کتابخانــه ملــی آوانویســی شــده بــود، انتخــاب شــد. در پایــگاه تنالــگان و نام هــای 

1. Virtual International 
Authority File

Kharusi,Salman, 2011; Al Nabhani, 2007 )
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ــت ۳۱8۳۹  ــد، در نهای ــذف ش ــز ح ــی نی ــده از انگلیس ــای ترجمه ش ــی نام ه جغرافیای
پیشــینة نام هــا بــا اســتفاده از ســیاهه وارســی تحلیــل شــد. همچنیــن نام هایــی را کــه در 
آوانویســی آنهــا بــه انگلیســی تفاوتــی میــان صامــت فارســی۱ و انگلیســی وجــود نداشــت 
بررســی نکردیــم. بقیــه پیشــینه ها بــا ۱2 اســتاندارد ملــی و بین  المللــی2 شــامل: اســتاندارد 
ــه  ــداران امریکا-کتابخان ــن کتاب ــام4، انجم ــارف اس ــکا۳، دایره المع ــارف ایرانی دایره المع
ــی  ــای جغرافیای ــرای نام ه ــل ب ــازمان مل ــی۶، س ــی آوانویس ــتاندارد بین الملل ــره۵، اس کنگ
)ویرایش هــای۱۹۶۷ و 20۱2(۷، بی.جــی.ان./ پی.ســی.جی.ان.8، دی.ام.جــی.۹، اســتاندارد 
آی.جــی.ام.ای.اس.۱0، یونی  پــرس یــا پارســی جهانــی۱۱، دایره المعــارف بــزرگ اســامی۱2 
و آی.اس.آی.آر.آی.۱۳ تطبیــق داده شــد )جــدول۱و2(. تعــداد نمونه  هــا براســاس جــدول 
مــورگان به  دســت آمــد. بنابرایــن در بررســی حــروف صامــت و مصــوت چنانچــه تعــداد 
هــر یــک از حــروف از 200 کمتــر بــود، نمونه  گیــری صــورت نگرفــت. امــا اگــر جامعــه 
آمــاری مــورد بررســی از 200 بیشــتر بــود طبــق جــدول مــورگان نمونــه تهیــه کردیــم. 

تجزیــه و تحلیــل داده هــا بــا اســتفاده از نرم افــزار SPSS نســخه ۱8 انجــام شــد.

جدول 1. جدول افتراق آوانویسی صامت های زبان فارسی با استانداردهای موجود
Persian 

letter

IPA IJMES DMG ALA BGN/

PCGN

EIs 

(1960)

EI 

(2012)

UN 

(1967)

UN 

(2012)

ISIRI EE UniPres

ث s s̱ s̱ s̱ s̄ t͟h ṯ s̄ s s s s

ج dʒ j ǧ j j dj͟ j j j j j j

چ tʃ ch č ch ch č č ch č c č c

ح h ḥ ḥ ḥ ḩ/ḥ ḥ ḥ ḩ h h h ḥ
خ x kh ḫ kh kh k͟h ḵ kh x x x x

ذ z ẕ ẕ ẕ z̄ d͟h ḏ ḏ z̄ z z z

ژ ʒ zh ž zh zh z͟h ž z͟h ž z͟h ž ž

ش ʃ sh š sh sh sh͟ š sh š sh š š

ص s ṣ ṣ ṣ ş/ṣ ṣ ṣ ş s s s s

ض z ż ż z̤ ẕ ḍ ż ẕ z z z z

ط t ṭ ṭ ṭ ţ/ṭ ṭ ṭ ţ t t t t

ظ z ẓ ẓ ẓ z̧/ẓ ẓ ẓ z̧ z z z z

ع ∅ ʿ ʿ ‘ ’ ‘ ‘ ʿ ʿ ’ ‘ 1
غ ɢ~ɣ gh ġ gh gh g͟h ḡ gh q q q q

ق ɢ~ɣ q q q q ḳ ḳ q q q q q

و v~w v or u v v v v v, w v v v w v

ــوان(  ــت )همخ ــی دارای 23 صام ــان فارس  1. زب
ــروف  ــز مع ــدا نی ــروف بی ص ــه ح ــه ب ــت ک اس
ــاوت  ــای متف ــروه دارای حالت ه ــن گ ــتند ای هس
ــکل  ــک ش ــا ی ــرف ی ــک ح ــت. ی ــتاری اس نوش
ــده  ــت نماین ــن اس ــرف ممک ــک ح ــان از ی یکس

ــد. ــف باش ــد واج مختل چن
ــد  ــل متح ــازمان مل ــی س ــتاندارد بین الملل 2. اس
ــال های 1967و  ــاوت در س ــش متف دارای دو ویرای
بــه همیــن دلیــل در شــمارش  2012 اســت 
اســتانداردها هــر دو ویرایــش لحــاظ شــده اســت.
3. Encyclopedia Iranica
4. Encyclopedia of Islam,1960
5. American Library Association - 
Library of Congress (ALA-LC)
6. International Phonetic Alphabet
7. United Nations 
(UNGEGN:1967, 2012)
8. Board on Geographic Names 
(BGN/PCGN: 1958)
9. Deutsche Morgenländeishe 
Gesellschaft (DMG:1969)
10. International Journal of 
Middle East Studies (IJMES)
11.UniPres
12. EE
13. ISIRI
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ــرو  ــا روب ــته از آواه ــا دو دس ــی ب ــه انگلیس ــی ب ــای فارس ــی نام ه    در آوانویس
ــا اصــوات انگلیســی هســتند  هســتیم: ۱( آواهایــی کــه کامــآ یــا تقریبــًا مطابــق ب
ــن  ــد. در ای ــی ندارن ــری در انگلیس ــه نظی ــی ک ــال ب، b( و 2( آنهای ــرای مث )ب
ــا  ــه ب ــده اند ک ــاب ش ــی انتخ ــای فارس ــدول ۱ آن صامت ه ــق ج ــش مطاب پژوه

ــد. ــرق دارن ــود ف ــر خ ــی نظی ــای انگلیس صامت ه

جدول 2. جدول آوانویسی مصوت های زبان فارسی با استانداردهای موجود

 
ــا  ــاوت دارد. در خــط ابجــدی، تنه ــا تف ــا الفب    خــط فارســی ابجــدی اســت و ب
ــا نوشــته  ــرای صامت هــا )بی آواهــا( واج وجــود دارد و مصوت هــا )آوادارهــا( ی ب
نمی شــوند یــا بــا یکــی از صامت هــا نشــان داده می شــوند. مصوت هــا در 
فارســی آواهایــی هســتند کــه بــرای آنهــا حــرف وجــود نــدارد و یــا بــا ترکیــب 
ــد  ــاه و بلن ــان فارســی دو دســته مصــوت کوت ــد واج نوشــته می شــوند. در زب چن
وجــود دارد، مصوت هــای کوتــاه معمــوالً بــدون عامــت و در مــوارد ضــروری بــا 
ِ و ضمــه ـُ( نشــان داده می شــوند. و بــرای نوشــتن  َ، کســره ـ عامت هــای )فتحــه ـ

ــود. ــتفاده می ش ــا اس ــروف الفب ــد )آ، ای و او( از ح ــای بلن مصوت ه

یافته ها 
ــش  ــت را نمای ــش نخس ــه پرس ــخ ب ــرای پاس ــت آمده ب ــای به دس ــدول ۳ داده ه ج

می دهــد.

Persian 

letter
IPA IJMES DMG ALA

BGN/

PCGN

EIs 

(1960)

EI 

(2012)

UN 

(1967)

UN 

(2012)
ISIRI EE UniPres

فتحه 

)ـَــ(
æ a a a a a a a a a a a

ضمه 

)ــُـ(

o u o o o u u o o o o

کرسه 

)ـِــ(
e i e i e i e e e e e e

آ ɑː~ɒː ā ā, ʾā ā, 

ʾā ā Ā� ā ā ā ɒː ā â

ای iː, eː ī� ī� ī� ī� ī� i, ē ī� i ey ey i

او uː, o ū ū ū ū ū u, ō ū u ow ow u
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 جدول3. آوانویسی صامت های استاندارد و غیر استاندارد در پایگاه مستندات 

میانگیننام جغرافیانام تنالگاننام شخصپایگاه

صامت 

فارسی
صامت 

تعداد 

منونه
درصد

تعداد 

منونه
درصد

تعداد 

منونه
درصد

تعداد 

منونه
درصد

ث
استاندارد

s

171

%93.57

13

%69.23

27

%100.00

211

%92.89

th%4.68%30.77-%5.69

غیر 

استاندارد
c%1.75--%1.42

ج
استاندارد

j

323

%92.26

51

%100.00

303

%99.34

677

%96.01

dj͟%4.95--%2.36

غیر 

استاندارد
g%2.79-%0.66%1.62

چ
chاستاندارد

151
%97.35

11
%100.00

257
%99.61

419
%98.81

غیر 

استاندارد

 c , h

, j
%2.65-%0.39%1.19

ح
استاندارد

h

369

%100.00

34

%97.06

228

%100.00

631

%99.84

ḥ%0.00%2.94-%0.16

غیر 

استاندارد
-----

خ
استاندارد

kh

291

%84.88

31

%100.00

259

%100.00

581

%92.43

ḵ%3.09--%1.55

x%7.90--%3.96

غیر 

استاندارد
 ḫ , ch

, c
%4.12--%2.07

استانداردذ
z

162
%99.38

7
%100.00

47
%100.00

216
%99.54

ḏ%0.62--%0.46

ژ

zhاستاندارد

176

%31.25

10

%40.00

42

%90.48

228

%42.54

غیر 

استاندارد

 j , gh

 , , z

 jh , zj

 , ch ,

 g , dz

, y

%68.75%60.00%9.52%57.46

ش
shاستاندارد

335
%95.22

80
%97.50

320
%98.75

735
%97.01

غیر 

استاندارد

 ch , s

sch ,
%4.78%3.75%1.25%3.13
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میانگیننام جغرافیانام تنالگاننام شخصپایگاه

صامت 

فارسی
صامت 

تعداد 

منونه
درصد

تعداد 

منونه
درصد

تعداد 

منونه
درصد

تعداد 

منونه
درصد

ص
sاستاندارد

310
%100.00

74
%100.00

200
%100.00

584
%100.00

غیر 

استاندارد
-----

ض
استاندارد

z

307

%98.70

20

%100.00

111

%99.10

438

%98.86

ḍ%1.30--%0.91

غیر 

استاندارد
---%0.90%0.23

ط
استاندارد

t

272

%99.63

30

%86.67

150

%100.00

452

%98.89

ţ%0.37%13.33-%1.11

غیر 

استاندارد
-----

ظ
zاستاندارد

205
%100.00

5
%100.00

50
%100.00

260
%100.00

غیر 

استاندارد
-----

ع

’استاندارد

363

%0.00

69

%18.84

256

%16.02

688

%7.85

غیر 

استاندارد

 a , e

 I , , o

, u

%100.00%81.16%83.98%92.15

غ
استاندارد

gh

274

%95.62

15

%93.33

207

%60.39

496

%80.85

q%1.09-%37.68%16.33

غیر 

استاندارد
g%3.28%6.70%1.93%2.62

ق
استاندارد

q

319

%15.99

78

%78.21

306

%96.08

703

%57.75

ḳ%0.63%2.56-%0.57

غیر 

استاندارد
g , gh%83.39%19.23%3.92%41.68

و

استاندارد
v

354

%31.07

59

%33.90

335

%26.87

748

%29.41

w%2.82%1.69%3.58%3.07

غیر 

استاندارد
u , o%66.10%64.41%69.55%67.51

83.05%82.99%85.38%78.90%میانگین انطباق با استاندارد



16

نرگس عزیزیان|  فریربز خرسوی
سیدعلی اکرب فامیل روحانی  |  
مصطفی عاصی

فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | دوره 31 ، شامره 4 )زمستان  1399( 

     بــر پایــه جــدول 2 از میــان صامت هایــی کــه در زبــان فارســی بــرای 
ــروف "ح"،  ــود دارد ح ــراق وج ــود افت ــتاندارهای موج ــا در اس ــی آنه آوانویس
"ذ"، "ص"،"ض"، "ط"، "ظ"، هــر کــدام بــا )۱00 درصــد( بیشــترین انطبــاق بــا 
اســتانداردهای موجــود در پایــگاه نام شــخص را دارنــد و حــرف "ع" )صفردرصد( 
ــروف "ث"، "ج"، "چ"، "ح"، "خ"، "ذ"،  ــن ح ــاق را دارد. همچنی ــن انطب کمتری
ــا  ــاق را ب ــترین انطب ــد( بیش ــا ) ۱00 درص ــدام ب ــر ک "ص"، "ض"، "ط" "ظ" ه
ــه حــرف  ــاق ب ــن انطب ــد و کمتری ــگان دارن ــگاه تنال اســتانداردهای موجــود در پای
"ع" بــا )84/ ۱8 درصــد( اختصــاص دارد. در پایــگاه جغرافیــا حــروف "ث"، "ح" 
ــترین و  ــد( بیش ــد  درص ــا ) ۱00 درص ــدام ب ــر ک "خ"، "ذ"، "ص"، "ط"، "ظ" ه
حــرف "ع" بــا )۱۶/02 درصــد( کمتریــن انطبــاق را بــا اســتانداردها دارد. به طــور 
میانگیــن در پایگاه هــای نــام اشــخاص، تنالــگان و جغرافیــا حــروف "ص" و"ظ" 
ــا )8۵/ ۷ درصــد( کمتریــن انطبــاق را  ــا ) ۱00 درصــد( بیشــترین و حــرف "ع" ب ب
ــام  ــگاه ن ــه پای ــا نســبت ب ــگان و جغرافی ــای تنال ــتانداردها دارد. در پایگاه ه ــا اس ب

ــود. ــاهده می ش ــتانداردها مش ــا اس ــاق بیشــتری ب شــخص انطب
ــش دوم را  ــه پرس ــخ ب ــرای پاس ــت آمده ب ــای به دس ــای 4 و ۵ داده ه     جدول ه

ــد. ــش می ده نمای

میانگیننام جغرافیانام تنالگاننام شخصپایگاه

مصوت 

کوتاه 
مصوت 

تعداد 

منونه
درصد

تعداد 

منونه
درصد

تعداد 

منونه
درصد

تعداد 

منونه
درصد

فتحه (ـَــ ) 
aاستاندارد

374
%100

118
%100

192
%100

684
%100

غیر 

استاندارد
-----

کرسه 

(ـِــ ) 

eاستاندارد
368

%100
144

%100
194

%100
706

%100

غیر 

استاندارد
-----

ضمه 

)ــُــ ( 

استاندارد
o

365

%75.62 

152

%92.76 

234

%100

751

%86.68 

u%19.73 %7.24 -%11.05 

غیر 

استاندارد

 oo ,

ow
%4.6۵ --%2.26 

 99.25% 100% 100% 98.45%میانگین انطباق با استاندارد

 جدول4. آوانویسی مصوت های کوتاه فارسی استاندارد و غیر استاندارد در پایگاه مستندات
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جدول۵. آوانویسی مصوت های بلند فارسی استاندارد و غیر استاندارد در پایگاه مستندات

     در آوانویســی مصوت هــای کوتــاه و بلنــد بــه خــط التینــی در پایــگاه مســتندات 
ــای 4 و  ــت. جدول ه ــده اس ــتفاده ش ــون اس ــیوه های گوناگ ــی از ش ــه مل کتابخان
ــرای  ــی ب ــط فارس ــه در خ ــد ک ــاه و بلن ــای کوت ــه مصوت ه ــد ک ــان می ده ۵ نش
آوانویســی آنهــا در اســتاندارهای موجــود افتــراق وجــود دارد. بیشــترین انطبــاق بــا 
ـ (  ــاه فتحــه )ـَـــ ــام شــخص مصوت هــای کوت ــگاه ن اســتانداردهای موجــود در پای
ــگاه  ــن پای ــاق در ای ــن انطب ــا )۱00  درصــد(، وکمتری ــدام ب ــر ک ـ ( ه ِـــ و کســره )ـ
مربــوط بــه مصــوت کوتــاه ضمــه )ــُــــ( بــا )۹۵/۳۵( اســت. همچنیــن در پایــگاه 
ـ ( ضمــه )ــُــــ( هــر کــدام با  ِـــ ـ (، کســره )ـ تنالــگان مصوت هــای کوتــاه فتحــه )ـَـــ
ــی  ــگاه جغرافیای ــد. در پای ــا اســتانداردها دارن ــاق را ب )۱00  درصــد( بیشــترین انطب
ـ ( ضمــه )ــُــــ(  ِـــ ـ (، کســره )ـ ــاه فتحــه )ـَـــ ــز هــر کــدام از مصوت هــای کوت نی
ــن مصــوت  ــد. همچنی ــا اســتانداردها دارن ــاق را ب ــا )۱00  درصــد( بیشــترین انطب ب
کوتــاه ضمــه )ــُــــ( در دو پایــگاه تنالــگان و جغرافیــا بــا ) ۱00 درصــد( بیشــترین 
انطبــاق را بــا اســتانداردهای موجــود دارنــد و تنهــا مصــوت کوتــاه ضمــه )ــُــــ( در 

میانگیننام جغرافیانام تنالگاننام شخصپایگاه

مصوت 

بلند
مصوت 

تعداد 

منونه
درصد

تعداد 

منونه
درصد

تعداد 

منونه
درصد

تعداد 

منونه
درصد

آ و الف 

âاستاندارد

372

-

172

%7.56 

367

%1.09 

911

%1.87 

غیر 

استاندارد
a%100 %92.44 %98.91 %98.13 

ای

استاندارد
i

372

%100 

194

%78.35 

227

%82.38 

793

%71.50 

ī�-%4.12 -%19.17 

غیر 

استاندارد
iy--%17.53 %9.33 

او

استاندارد

ow

394

%20.30 

63

%17.46 

371

%24.53 

828

%21.98 

o%13.45 %14.29 %16.17 %14.73 

u--%29.65 %13.29 

ū--%1.08 %0.48 

غیر 

استاندارد

 oo ,

ou
%66.24 %68.25 %28.57 %49.52 

 47.67% 51.63% 40.59% 44.59%میانگین انطباق با استاندارد
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پایــگاه نــام شــخص نســبت بــه دو پایــگاه تنالــگان و جغرافیــا از انطبــاق کمتــری 
)۳۵/ ۹۵ درصــد( برخــوردار اســت. ایــن بررســی نشــان می دهــد به طــور میانگیــن 
پایــگاه مســتندات کتابخانــه ملــی )2۵/ ۹۹ درصــد( از اســتانداردها بــرای آوانویســی 
ــف" در  ــد "آ و ال ــوت بلن ــت. مص ــه اس ــره گرفت ــی به ــاه فارس ــای کوت مصوت ه
پایــگاه تنالــگان بــا )۵۶/ ۷ درصــد( بیشــترین انطبــاق را بــا اســتانداردهای موجــود 
ــاق را دارد.  ــزان انطب ــن می ــد( کمتری ــر درص ــخص )صف ــام ش ــگاه ن دارد و در پای
ــا ) ۱00 درصــد( بیشــترین  ــام شــخص ب همچنیــن مصــوت بلنــد"ای"در پایــگاه ن
انطبــاق را بــا اســتانداردهای موجــود دارد و در پایــگاه جغرافیــا بــا )۳8/ 82 
ــا  ــا ب ــگاه جغرافی ــد" او" در پای ــوت بلن ــاق را دارد. مص ــن انطب ــد( کمتری درص
)4۳/ ۷۱ درصــد( بیشــترین انطبــاق را بــا اســتانداردهای موجــود دارد و در پایــگاه 
تنالــگان بــا )۷۵/ ۳۱ درصد(کمتریــن انطبــاق را دارد. نتایــج بررســی جــدول۵ نشــان 
ــای  ــرای مصوت ه ــی ب ــه مل ــتندات کتابخان ــگاه مس ــن پای ــور میانگی ــد به ط می ده
بلنــد )۶۷/ 4۷ درصــد( از اســتانداردها بهــره گرفتــه اســت. همچنیــن نتایــج جــداول 
4 و۵ بیانگــر ایــن مطلــب اســت کــه به طــور میانگیــن مصوت هــای کوتــاه نســبت 
ــاق بیشــتری برخــوردار  ــا اســتانداردهای موجــود از انطب ــد ب ــای بلن ــه مصوت ه ب

اســت.

نتیجه گیری

ــث  ــگان( باع ــا و تنال ــخاص، جغرافی ــای خاص)اش ــط نام ه ــی در ضب  چندگانگ
می  شــود یــک نــام در چنــد مدخــل مختلــف قــرار گیــرد. ایــن وضــع کار 

را دشــوار می کنــد.  کاربــر  و  فهرســت نویس 
ــا و  ــق صامت ه ــخص تطاب ــام ش ــگاه ن ــه در پای ــان داد ک ــش نش ــن پژوه ای
ــر از دو  ــیار کمت ــود بس ــتانداردهای موج ــا اس ــی ب ــد در آوانویس ــای بلن مصوت ه
پایــگاه جغرافیــا و تنالــگان اســت. ایــن امــر می  توانــد ناشــی از علــل زیــر باشــد: 
الــف( نبــود شــیوه نامه ب( اتــکا بــه تجربــه شــخصی مستندســازان   ج( اعتمــاد ایشــان 

بــه آوانویســی مترجمــان، نویســندگان و ناشــران
ــا  ــا ب ــگان و جغرافی ــای تنال ــا در پایگاه ه ــتر نام ه ــاق بیش ــل انطب ــر دالی دیگ
ــر  ــل زی ــی از دالی ــد ناش ــخص می توان ــام ش ــگاه ن ــه پای ــبت ب ــتانداردها نس اس
باشــد: الــف( وجــود منابــع اســتاندارد بــرای آوانویســی ماننــد فرهنــگ جغرافیایــی 
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ــا  ــده در آن ه ــی آوانویسی ش ــق جغرافیای ــای مناط ــه نام ه ــی ک ــه گیتاشناس مؤسس
ــه  ــن کشــور۱ ک ــوم زمی ــای عل ــی داده ه ــگاه مل موجــود اســت؛ ب(اســتفاده از پای
ــت؛  ــور اس ــی کش ــق جغرافیای ــی مناط ــی و حرف نویس ــای آوانویس ــامل نام ه ش
ــا  ــی تنالگان ه ــی و برخ ــق جغرافیای ــدة مناط ــی ش ــای آوانویس ــود نام ه ج( وج
و مؤسســات در ویکی پدیــا2؛ د(اســتفاده از ســرنام مؤسســات و ســازمان های 
ــازمان ها و  ــا و س ــام جغرافی ــتفاده از ن ــگان؛ ذ( اس ــگاه تنال ــده در پای آوانویسی ش

ــره۳. ــه کنگ ــتند کتابخان ــگاه مس مؤسســات در پای
ــط  ــه خ ــا ب ــی آنه ــی و دگرنویس ــا آوانویس ــا ی ــام و نام ه ــح اع ــط صحی  ضب
ــت.  ــوردار اس ــاص برخ ــت خ ــانی از اهمی ــداری و اطاع رس ــرای کتاب ــی ب فارس
حالــت مطلــوب بــرای کتابــداران، کتاب شناســان و فهرست نویســان، انتخــاب یــک 
ــت. ــوارد اس ــه م ــری آن در هم ــا و به کارگی ــگی از نام ه ــی و همیش ــورت دائم ص
 بررســی مــا در میــزان انطبــاق پایــگاه مســتندات کتابخانه ملــی با اســتانداردهای 
موجــود نشــان داد در بهره گیــری از اســتانداردها بــرای صامت هــای نام هــا، 
تلفیقــی از دوازده اســتاندارد جــدول ۱ اســتفاده شــده اســت. بیشــترین اســتانداردها 
ــا  ــت »ع«. ب ــد صام ــت. مانن ــوده اس ــن 0 ب ــی ۱0 و کمتری ــت فارس ــرای صام ب
ــتاندارد  ــد 8 اس ــخص ش ــت »ع« مش ــرای صام ــود ب ــتانداردهای موج ــی اس بررس
ملــی و بین المللــی، عامــت انگلیســی/‘/ را بــرای ایــن صامــت اســتفاده کرده انــد. 
در زبــان فارســی، صامــت »ع« ماننــد همــزه«ء« تلفــظ می  شــود. صامــت »ع« یــک 
صداســت و ماننــد دیگــر صداهــای زبــان فارســی بایــد بــا حــرف الفبــای انگلیســی 
نشــان داده شــود، نــه بــا عامــت. صــدای »ع« بســته بــه این کــه چــه حرکتــی دارد 
ــر  ــی Ali، اگ ــد »a«: عل ــه باش ــر فتح ــد اگ ــته باش ــف داش ــادل مختل ــد مع می توان
کســره باشــد«e«: عمــاد  Emad و اگــر ضمــه باشــد«o«: عمرانــی Omrani. چالــش 
ــن صامــت ســاکن  ــد کــه ای ــروز می کن ــی ب صامــت »ع« در نام هــای خــاص، زمان
ــعود  ــعید Saeed ،Saeid ،Saied؛ مس ــد س ــی مانن ــال، در نام های ــرای مث ــت؛ ب اس
ــت ســاکن  ــرای نشــان دادن صامــت »ع« در حال ــه Masoumeh. ب Masoud؛ معصوم

ــن  ــه از ای ــد. چنانچ ــر می رس ــی به  نظ ــتروف )‘( منطق ــت آپوس ــتفاده از عام اس
ــه این صــورت آوانویســی  ــًا ذکــر شــد ب عامــت اســتفاده شــود نام هایــی کــه قب
ــگاه  ــه Ma’soumeh. در پای ــعید Sa’id؛ مســعود Mas’oud؛ معصوم می شــوند: س
نــام شــخص از عامــت انگلیســی /‘/ بــرای آوانویســی صامــت »ع« اســتفاده نشــده 
اســت. بــا بررســی صامــت "ع" در پایــگاه مســتند نــام اشــخاص، مشــخص شــد 

1. http://www.ngdir.ir/
2. https://fa.wikipedia.org
3. https://authorities.loc.gov/
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ــق  ــا تلفی ــا مصوت ه ــرف ب ــن ح ــی ای ــه انگلیس ــی ب ــت«ع« در آوانویس ــه صام ک
شــده اســت و بــا توجــه بــه حرکــت حــرف بعــد از »ع« آوانویســی شــده اســت. 
نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان می دهــد در آوانویســی مصوت هــای کوتــاه )فتحــه، 
ــا صــورت  ــگان و جغرافی ــام شــخص، تنال ــگاه ن ــه پای ــر س ــه(در ه کســره و ضم
ــزان  ــن می ــد باالتری ــای بلن ــاف مصوت ه ــت و برخ ــب اس ــی«a,e,o« غال نگارش
ــای  ــن در آوانویســی مصوت ه ــتانداردهای موجــود را دارد. همچنی ــا اس ــاق ب انطب
ــر  ــخص ب ــام ش ــگاه ن ــی »a« در پای ــورت نگارش ــی ص ــه انگلیس ــی ب ــد فارس بلن
ــد  ــوت  بلن ــی مص ــه در آوانویس ــی ک ــت در صورت ــب اس ــد"â" غال ــوت بلن مص
ــرای  ــگاه اســتفاده شــده اســت و ب »ای« از صــورت نگارشــی »ī,i«در هــر ســه پای
آوانویســی مصــوت بلنــد«او« از صورت هــای نگارشــی« o,ow« در هــر ســه پایــگاه 
ــت در  ــده اس ــتفاده ش ــا اس ــگاه جغرافی ــی »u, ū« در پای ــای نگارش و از صورت ه
ــی از دوازده  ــد تلفیق ــاه و بلن ــای کوت ــرای مصوت ه ــتانداردها ب ــری از اس بهره گی
اســتاندارد جــدول ۳ اســتفاده شــده اســت. بیشــترین اســتانداردها بــرای مصــوت 
کوتــاه ۱۱ و کمتریــن ۳ بــوده اســت و بــرای مصــوت بلنــد بیشــترین اســتانداردها 

ــوده اســت.  ــن ۱ ب ۶ و کمتری
ــا اســتانداردهای موجــود      دالیــل عــدم انطبــاق آوانویســی مصوت هــای بلنــد ب

در پایــگاه نــام شــخص:
ــر  ــان کمت ــرف زم ــد و ص ــه کلی ــت "â" در صفح ــد درج عام ــود کلی     - نب
ــازان از  ــت مستندس ــده اس ــث ش ــتاندارد "a" باع ــر اس ــوت غی ــت درج مص جه

مصوت هــای اســتاندارد ماننــد "â" و"ā " اســتفاده نکننــد.
-نبــود شــناخت کافــی در بیــن مستندســازان نســبت بــه مصوت هــا ی بلنــد"â" و" 

"a" و تفــاوت آنهــا بــا مصــوت کوتــاه"ā

     - بــا بررســی اســتانداردهای موجــود ملــی و بین المللــی، مشــخص شــد از بیــن 
 / ī/ ۱2 اســتاندارد، ۵ اســتاندارد بــرای مصــوت ی بلنــد )ای ( از مصــوت  انگلیســی
اســتفاده کرده انــد. بــا این کــه، در فارســی معیــار بــرای مصــوت  بلنــد )ای( شــکل 

کوتــاه اســتاندارد /i / وجــود نــدارد.
     - بــا بررســی اســتانداردهای موجــود ملــی و بین المللــی، مشــخص شــد کــه از 
بیــن ۱2 اســتاندارد، ۶ اســتاندارد بــرای مصــوت ی بلنــد )او ( از مصــوت  انگلیســی 
ــرای مصــوت   ــار ب ــی معی ــه، در فارس ــه این ک ــه ب ــا توج ــد. ب ــتفاده کرده ان /ū / اس

بلنــد )او( شــکل کوتــاه /u/ وجــود نــدارد.
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در بیــان ضــرورت اســتفاده از اســتاندارد آوانویســی نام هــای جغرافیایــی، پژوهش هــای 
ــت  ــق اس ــر منطب ــش حاض ــا پژوه )Kharusi, Salman )2011( Al Nabhani )2007 ب
عــاوه برایــن دو، پژوهــش )Šimičević, Boljanović, 2017( نیــز بــه ضرورت اســتفاده 
ــد.  ــاره می کن ــن اش ــه التی ــیریلیک ب ــه های س ــی نویس ــرای آوانویس ــتاندارد ب از اس
ــاده در  ــای س ــا و مصوت ه ــی صامت ه ــکات آوانویس ــا مش ــه ب ــن در رابط همچنی
پژوهش هــای )1980(Sadigh-Behzadi و میرزابیگــی و همــکاران )۱۳۹8( ماننــد 
پژوهــش حاضــر بــدان پرداختــه شــده اســت. همچنیــن بخشــی از پژوهــش )1980(
Sadigh-Behzadi و )Bernard (2002; quoted in Speirs Plettner, 2003 نشــان می دهــد 

ــی  ــی و حرف نویس ــی از آوانویس ــناختی گاه ترکیب ــینه های کتابش ــی پیش در آوانویس
بــه کار رفتــه اســت. پژوهــش )Frontard )1961 نبــود عائــم بــرای حروف صــدادار در 
زبان هــای یونانــی، عبــری و عربــی را مطــرح می کنــد و نیــز نداشــتن عامــت بــرای 
مصوت هــا از چالش هایــی اســت کــه بــدان پرداختــه اســت. یکــی از اســتانداردهایی 
کــه آوانویســی نام هــای پایــگاه مســتندات کتابخانــه ملــی بــا آن مطابقــت داده شــده 
اســتاندارد ALA-LC اســت کــه پایان نامــه )Sharify )1959 ســهم بســزایی در تدویــن 

ایــن اســتاندارد داشــته اســت.
     بــا توجــه بــه مطالــب پیــش گفتــه، پیشــنهاد می شــود شــکلی از آوانویســی بــه 
ــه ملــی انتخــاب  ــان انگلیســی به عنــوان "مرجــح" در پایــگاه مســتندات کتابخان زب
ــا  ــن ب ــود. همچنی ــاع داده ش ــا ارج ــتاری نام ه ــف نوش ــای مختل و از صورت ه
توجــه بــه ویژگی هــای زبــان فارســی معیــار و براســاس نتایــج پژوهــش حاضــر و 
اســتانداردهای موجــود بــرای یکدســتی آوانویســی نام هــای فارســی، در کتابخانــة 

ــران یــک اســتاندارد بومی ســازی شــود. ــی ای مل
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