
ڪلیدواژه ها 

نسخه های خطی فارسی، دیجیتال سازی نسخه های خطی، استانداردهای ابرداده ای، پایگاه  های اطالعاتی نسخه های 

خطی، کتابخانه دیجیتال ملی، کتابخانه دیجیتال مجلس، کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی، کتابخانه دیجیتال ملک

میزان بهره گیری از استانداردهای ابرداده ای در ذخیره سازی نسخه های خطی 

موجود در پایگاه   های نسخه های خطی فارسی

لیال عربگری    |معصومه کربال آقایی کامران |  سعید رضایی  رشیف  آبادی

چڪیده

هدف: پژوهش حارض به بررسی میزان بهره گیری از استانداردهای 
ابرداده ای در پایگاه های نسخه های خطی فارسی، و نوع و فراوانی این 

استانداردها در فرآیند دیجیتال سازی این پایگاه ها می پردازد. 
روش/رویکرد پژوهـش: روش پژوهـش حارض، پیمـایشی توصیفـی 
)فراوانی( است و داده ها از طریق سیاهه وارسی گردآوری و با استفاده 

از آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شده است.
یافته هـا: در پایـگاه های نسخـه های خطـی فارسـی استانداردهای 
ابرداده ای متس، دابلین کور و مودس به   ترتیب با فراوانی بیشرتی به  کار 

رفته  اند. 
نتیجـه  گیری: در بخش های مربـوط به توصیـف و ارائه اطالعات 
نسخـه های خطی، در استفاده از استانداردهای ابرداده ای یک دستی 
وجـود ندارد. لزوم توجه به یک دستـی استانداردهای ابرداده ای در 
توصیف نسخـه ها، وجود سازمـانی  برای  تدویـن خط مشـی یکسان 

را رضوری می كند.



133
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | شامره 95  

   

مقدمه
 در دنیاي نسخه هاي خطی دو نگرش عمده حاکم است. در نگرش سنّتی، نسخه هاي خطی 
در اختیار تعداد محدودي از علما، اندیشمندان و برخی از کتابخانه ها و استفاده کنندگان قرار 
می گیرند و یا به  عنوان آثار قیمتی و اصطالحاً عتیقه در موزه ها به نمایش گذاشته می شوند. 
در نگرش دوم، ارزش این آثار به استفاده از آنها توسط تاریخ نگاران و دانشمندان وابسته 
است تا منشأ تولیدات علمی جدیدي شود. با نفوذ فناوري اطالعات و ارتباطات در تمام 
شئون زندگی بشر، به ویژه در کتابخانه، نگرش دوم قّوت گرفت و بخش نسخه هاي خطی 
کتابخانه ها از این فرصت به بهترین شکل ممکن استفاده کردند و از ارزش هاي افزوده 
فناوري ها در راستاي فراهم آوري، حفاظت، سازماندهی و اشاعه آثار خطی استفاده کردند 
)مطلبی، 1389، ص2(. یکی از فرصت های ایجاد شده ذخیره سازی آثار خطی به شکل 
دیجیتالی و دسترس  پذیری آنها  از طریق پایگاه های اطالعاتی است که به دنبال آن مسائل 
جّدی مانند ایجاد و توسعه کتابخانه های دیجیتالی و پایگاه های اطالعاتی و نیز بهینه سازی 
کاوش مطرح می شود. ابرداده، مفهومی است که بر توسعه و گسترش کتابخانه هاي دیجیتالی 
و پایگاه ها و بر بهینه سازي کاوش تمرکز دارد. ابرداده ها در سطح نظام ذخیره و بازیابی، 
اشتراك داده ها، روند انجام پروژه ها را سرعت می دهند، تصمیم گیري ها را بهبود می بخشند 
و یکپارچگی اطالعات در اینترنت و منابعی را که هم اکنون به قالب ماشین خوان درآمده اند 

1. کارشناس ارشد علم اطالعات و 

دانش  شناسی )نویسنده مسئول(

larabgari@gmail.com 

2.  استادیار گروه علم اطالعات و

 دانش شناسی دانشگاه الزهرا)س(

mkamran@alzahra.ac.ir 

3.  استاد گروه علم اطالعات و 

دانش  شناسی دانشگاه الزهرا)س(

srezaei@alzahra.ac.ir 

میزان بهره گیری از استانداردهای ابرداده ای 
در ذخیره سازی نسخه های خطی 

موجود در پایگاه   های نسخه های خطی فارسی

لیال عربگری 1  |معصومه کربال آقایی کامران2 |  سعید رضایی  رشیف  آبادی3 

دریافت:  1391/9/13      پذیرش: 1392/7/10
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را حفظ می کنند )شریف و بذرافشان، 1385، ص 49(.
 در مورد پایگاه ها نیز با تدوین استانداردها و به کارگیري آنها در زمینه نسخه هاي 
خطی فارسی می توان پایگاه های نسخه های خطی را  ایجاد کرد و دسترسی پژوهشگران 
و فهرستنویسان نسخه هاي خطی را به  این نسخه ها مقدور ساخت )نبوي، 1390، ص9(. 
استانداردهای ابرداده ای در پایگاه های اطالعاتی دارای انواع مختلفی هستند که موجب بهبود 
کیفیت خدمات نظام های اطالعاتی می شوند. از انواع پرکاربرد آنها می توان به ابرداده های 
توصیفی4 و ساختاری5  اشاره کرد. ابرداده های توصیفی به صفاتي از عناصر اطالعاتي نظیر 
عنوان، نویسنده، ناشر و نظایر آن اشاره دارد؛ به  عبارتی همان اطالعات کتابشناختي مورد 
استفاده براي توصیف منبع اطالعاتي است که ازجمله این ابرداده ها می توان استاندارد ابرداده ای 
دابلین کور6 و مودس7  را بیان کرد. ابرداده ساختاري، ساختار و روابط بین قسمت هاي مختلف 
مجموعه اي از عناصرالکترونیکي را توصیف مي  کند؛ مانند شیوه آرایش صفحات، فهرست 
مندرجات و ارتباط بین بخش ها و فصل هاي یك کتاب الکترونیکي. استاندارد ابرداده ای 
متس8، ساختار و روابط بین بخش های مختلف یك منبع الکترونیکی را نشان می دهد. 
استاندارد متس به عنوان یك استاندارد ساختاری بیشترین کاربرد را در کتابخانه های دیجیتال 
و پایگاه های اطالعاتی دارد. در پروژه های دیجیتال سازی، متس معموالً به عنوان ابزاری برای 
ایجاد محمل های منطقی است که توانایی پیوند تمامی فایل های محتوا و ابرداده ها را داشته 
و همچنان که منبع اصلی را در قالب دیجیتالی می نمایاند، می تواند ساختار آن )مانند نظم 

صفحات( را نیز نشان دهد.
براي دیجیتالی کردن محتواي نسخه هاي خطی، به کارگیری استاندارد ابرداده ضروري 
است. اگرچه تالشی در این مسیر صورت گرفته است )مانند پایگاه آقابزرگ که اطالعات 
کتابشناختی نسخه ها را ارائه می  دهد(، اما استاندارد واحد و مشخصی براي فهرستنویسی 
نسخه هاي خطی به تصویب نرسیده است،  و همین مسئله به عدم یکنواختی در شیوه های 
فهرستنویسی نسخه هاي خطی منجر شده است )هاریناریانا و گانگهاریشا9، 2005 (. همچنین 
باتوجه به پراکندگی استانداردهاي ابرداده اي که هر سازمانی به انتخاب خود از یکی از آنها 
استفاده کرده است )به عنوان مثال باتوجه به یافته های پژوهش کتابخانه ملی جمهوری اسالمی 
ایران از استاندارد دابلین کور و کتابخانه آستان قدس رضوی از استاندارد مودس برای توصیف 
نسخه  های خطی دیجیتال استفاده کرده اند(، این پراکندگی نشان دهنده عدم وجود مرکزیتی که 
استاندارد یکسانی به کتابخانه ها و پایگاه هاي نسخه هاي خطی فارسی پیشنهاد کند را نشان 
می دهد. پژوهش حاضر بر آن است تا با بررسی استانداردهاي به کارگرفته شده در پایگاه هاي 
نسخه هاي خطی فارسی جامعه پژوهش، ضمن شناسایی نقاط ضعف و قوت این استانداردها، 

4. Descriptive metadata

5. Structural metadata

6. Dublin Core )DC(

7. Metadata Object Description 

Standard )MODS(

8. Metadata Encoding and Transmis-

sion Standard )METS(

9. Harinarayana  & Gangdharesha

لیال عربگری
معصومه کربال آقایی کامران 
سعید رضایی  رشیف  آبادی
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درنهایت استاندارد ابرداده   اي متناسب با نیاز نسخه هاي خطی فارسی را پیشنهاد دهد.

تعاریف توصیفی
ابرداده: ساده ترین تعریفی که در متون از ابرداده ارائه شده »اطالعاتی درباره منابع 
به اطالعات توصیفی سازماندار برای کمك به شناسایی،  اطالعاتی« است و اصطالحاً 
توصیف، مکان یابی، و مدیریت منابع موجود در شبکه وب اطالق می شود )دایره  المعارف 

کتابداری و اطالع رسانی، 1381، ص78(. 
استانداردهای ابرداده: استانداردهای ابرداده ای کتابخانه ای شامل اطالعاتی در مورد نام 

فیلدها، نوع فیلدها، اندازه و مقدار پیش فرض آنهاست )احمدی و دیگران، 1388، ص14(.
 استاندارد ابرداده ای دابلین کور: دابلین کور یك استاندارد ابرداده بین المللی برای 
سازماندهی است که هدف از تهیه آن ایجاد یك استاندارد برای امکانات بازیابی ساده، به 

اشترك گذاری و مدیریت اطالعات است )دی10، 2010، ص9(.
 استاندارد ابرداده ای متس: ظهور استاندارد ابرداده ای کدگذاری و انتقال )مِتس( به منظور 
مدیریت انواع ابرداده های منابع دیجیتالی، موجب تسهیل روند دیجیتال سازی مجموعه ها و 

مدیریت و نگهداری کتابخانه های دیجیتالی می شود )احمدی و دیگران، 1388، ص37(.
استاندارد ابرداده ای مودس:   مودس استانداردی کتابشناختی برمبنای زبان نشانه گذاری 
گسترش  پذیر )ایکس.ام.ال( است که توسط دفتر استانداردهای مارك و توسعه شبکه کتابخانه 
کنگره امریکا، و با همکاری گروهی از کاربران عالقه مند به مارك براي توصیف عناصر 

کتابشناختی اشیاء دیجیتالی ایجاد شده و توسعه یافته است. 

تعاریف عملیاتی
  نسخه خطی: منظور از نسخه های خطی در پژوهش حاضر، نسخه های خطی دیجیتال 
شده موجود در پایگاه  های نسخه های خطی فارسی شامل کتابخانه ملی جمهوری اسالمی 
ایران، کتابخانه مجلس شورای اسالمی ایران، کتابخانه آستان قدس رضوی، کتابخانه و موزه 

ملی ملك است.
استاندارد ابرداده ای: منظور از استاندارد ابرداده ای در پژوهش حاضر، استانداردهای 

ابرداده ای به کاررفته در پایگاه های اطالعاتی نسخه های خطی جامعه پژوهش است. 
اهداف پژوهش عبارتند از:

1. شناسایی استانداردهای ابرداده ای به  کاررفته در ذخیره سازی نسخه های خطی موجود 
Day . 10در پایگاه های نسخه های خطی فارسی؛

میزان بهره گیری از استانداردهای
 ابرداده ای در ذخیره سازی

 نسخه های خطی موجود در...
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2. شناسایی و تدوین سیاهه کاملی از مدخل ها و عناصر نسخه های خطی؛
3. بررسی میزان پوشش ناحیه ها و عناصر نسخه های خطی توسط استانداردهای 

ابرداده ای به  کاررفته در پایگاه های نسخه های خطی؛
4. مقایسه استانداردهای ابرداده ای به  کاررفته در پایگاه های نسخه های خطی از جهت میزان 
پوشش مدخل های نسخه های خطی )باتوجه به میزان پوشش نواحی و عناصر مشخص شده(؛ و

5. پیشنهاد استاندارد ابرداده ای مناسب براي پوشش اطالعات نسخه های خطی در 
پایگاه های نسخه های خطی فارسی.

پرسش های پژوهش عبارتند از:
به کاررفته در ذخیره سازي نسخه هاي خطی موجود در  ابرداده اي  استانداردهاي   .1
پایگاه هاي نسخه  هاي خطی کتابخانه ملی جمهوري اسالمی ایران، کتابخانه مجلس شوراي 

اسالمی ایران، کتابخانه آستان قدس رضوي، کتابخانه و موزه ملی ملك کدامند؟
2. کامل ترین مدخل یك نسخه خطی شامل چه عناصري است؟

3.  استانداردهاي ابرداده اي به کاررفته در پایگاه هاي نسخه هاي خطی جامعه پژوهش تا 
چه میزان ناحیه  ها و عناصر نسخه هاي خطی را پوشش داده است؟

4. کدامیك از استانداردهای ابرداده ای به  کاررفته در پایگاه های نسخه های خطی جامعه 
پژوهش )باتوجه به میزان پوشش نواحی و عناصر مشخص شده( بیشترین میزان انطباق با 

مدخل های نسخه های خطی را داشته است؟
5. آیا می توان استاندارد ابرداده اي مناسبی براي پوشش اطالعات نسخه هاي خطی در 

پایگاه هاي نسخه هاي خطی فارسی پیشنهاد داد؟

روش پژوهش
پژوهش حاضر، پژوهشی کاربردي است که به روش پیمایش توصیفی انجام شده است. 
جامعه پژوهش شامل پایگاه کتابخانه ملی جمهوري اسالمی ایران، پایگاه کتابخانه مجلس 
شوراي اسالمی ایران، پایگاه کتابخانه آستان قدس رضوي، پایگاه کتابخانه و موزه ملی 
ملك است. گردآوري داده ها با استفاده از سیاهه وارسی برگرفته از استانداردهاي ابرداده اي 
به کاررفته در پایگاه هاي نسخه هاي خطی جامعه پژوهش و همچنین مدخل هاي فهرستنویسی 
نسخه هاي خطی انجام شده است. برای تدوین سیاهه وارسی، مؤلفه های نسخه های خطی 
از طریق مطالعه منابع تهیه، و بعد از تعیین روایی، برای ارزش گذاری مدخل های نسخه های 
خطی براي تعیین مهم ترین آنها برای پوشش توسط استانداردهای ابرداده ای، تکنیك دلفی 

به کارگرفته شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی )فراوانی( تحلیل شدند. 

لیال عربگری
معصومه کربال آقایی کامران 
سعید رضایی  رشیف  آبادی
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نبوی )1390( در پایان نامه خود به بررسی وضعیت پایگاه های نسخه های خطی اسالمی 
پرداخته و نوع و فراوانی استانداردها و مختصات به کاررفته در فرآیند دیجیتال سازی این 
پایگاه ها را بررسی کرده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که در بخش های 
مربوط به توصیف و ارائه اطالعات نسخه ها عدم یکدستی، محسوس تر از بخش های مربوط 
به تصویربرداری است و این مسئله لزوم توجه به یکدستی در توصیف نسخه ها و استفاده از 

ابزارهای استاندارد و یکدست در این زمینه را آشکار کرده است. 
نازي )1389( در پایان نامه خود به بررسی وضعیت و تفاوت هاي موجود در فهرستنویسی 
در ایران با تأکید بر پنج کتابخانه بزرگ: ملی، مرعشی نجفی، آستان قدس رضوي، مجلس 
شوراي اسالمی و مرکزي دانشگاه تهران پرداخته است. نتایج به دست آمده بیانگر عدم وجود 
الگوي واحد در فهرست نگاري نسخه هاي خطی در ایران است. براي رفع مشکل و تدوین 
استاندارد ملی نسخه هاي خطی در آینده، الگویی براساس قواعد موجود در ایران و جهان به 
همراه ملزومات و مقدمات الزم آن براي یکسان سازي روال فهرست نگاري نسخه هاي خطی 

در کشور پیشنهاد کرده که این الگو شامل 110 عنصر براي نسخه هاي خطی است.
خوشبخت )1388( در پایان نامه خود به بررسی پیشینه های کتابشناختی نسخه های خطی 
خانه کتاب از نظر مطابقت با استانداردها و قواعد فهرستنویسی مورد استفاده و تأیید کتابخانه 
ملی ایران پرداخته است. وی به این نتیجه رسیده که فهرستنویسان به عناصر کتابشناختی محل 
تألیف، شرح پدیدآورندگان، و شناسه  های افزوده توجه نداشته اند، به طوری که در هیچ  یك از 
پیشینه های مورد بررسی اطالعاتی برای عناصر مذکور درج نشده است. همچنین یافته ها نشان 
از باالترین میزان انطباق )98 درصد( با قوانین را در عنصر زبان، و پایین ترین میزان انطباق 

)6/95 درصد( را در عنصر پدیدآور دارد.
عمرانی )1385( در مقاله  خود، عناصر و مدخل های مورد نیاز برای ماشینی کردن 
فهرست های نسخه های خطی را که شامل 73 عنصر هستند، در نرم افزار های کتابخانه ای 

پیشنهاد داده است.
دی )2010( در مقاله خود با عنوان »ابرداده برای دیجیتال سازی متن و او.سی.آر.11« 

استفاده از استانداردهای ابرداده ای را به جای ایجاد ابرداده های جدید پیشنهاد می کند. 
 البانی، بن سلیمان12، و دیگران)1389(، در مقاله خود با عنوان »جست وجو در نسخه های 
خطی عربی با استفاده از ابرداده و گزارمان«، باتوجه به ویژگی های خاص نسخه های خطی 
عربی، یك طرح ابرداده ای را برای بازیابی بهتر این نسخه ها ارائه کرده اند. عنصر ریشه ای 
ابرداده پیشنهادی، بر مبنای تی.ای.آی. است. این ابرداده به مثابه فهرست اولیه کلیدواژه هاي 

دسترسي به این نسخه های خطي به کارگرفته شده  است. 

11. OCR )Optical Character 

Recognition(

12. El bannay, Benslimane

میزان بهره گیری از استانداردهای
 ابرداده ای در ذخیره سازی

 نسخه های خطی موجود در...
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اهلر13 )2008( در مقاله  خود با عنوان »مطالعات نسخه های خطی و پردازش دیجیتالی 
نسخه های خطی« به بررسی پروژه های ایجاد شده براساس استاندارد تی.ای.آی. می پردازد. 
وی بیان می کند پروژه مستر14 از سال 1999 - 2001 انجام و منجر به ایجاد ابرداده ای مختص 
نسخه های خطی مبتنی بر ابتکار کدگذاری متن )تی.ای.آی.( شد. همچنین پروژه اینریچ15 با 
هدف یکپارچه ساختن دسترسی به منابع خطی در سرتاسر اروپا در سال 2007 ویرایش 5 16 
این طرح ابرداده ای را ایجاد کرد. حاصل کار این دو پروژه در پروژه منیواسکریپتوریم جمهوری 

چك17  متبلور شده است.
هارینارایانا و گانگهارشا )2005( در مقاله ای تحت عنوان »استانداردهای ابرداده ای در 
دسترسی به فهرستنویسی نسخه های خطی هند« بیان می کنند که در جهت دیجیتالی کردن 
محتوای نسخه های خطی، استاندارد ابرداده ضروری است. اگرچه تالشی در این مسیر 
صورت گرفته، اما یك استاندارد تنها و مشخصی برای فهرستنویسی نسخه های خطی به 
تصویب نرسیده است. از این رو در مقاله خود به بررسی تطبیقی ابرداده های موجود براي 
فهرستنویسی نسخه های خطی هند پرداخته اند؛ درنهایت به این نتیجه رسیدند که تی.ای.آی. 
برای فهرستنویسی نسخه های خطی با مطالعه بیشتر می تواند مورد استفاده قرار گیرد و به 

تصویب برسد. 

يافته ها
در پاسخ به پرسش اول پژوهش، یافته ها نشان می دهد که پایگاه هاي نسخه هاي خطی فارسی 
مربوط به کتابخانه هاي جامعه پژوهش، از استانداردهاي ابرداده اي دابلین کور، مِتس، و مودس 
استفاده می کنند. جدول مربوط به فراوانِی به کارگیرِي ابرداده ها در پایگاه هاي نسخه هاي خطی 

فارسی نشان داده شده است )جدول 1(.

در پایگاه هاي نسخه هاي خطی فارسی، استانداردهاي ابرداده اي دابلین کور و مودس در 
بخش توصیف قرار می  گیرند. استاندارد دیگر در پایگاه ها، یعنی استاندارد ابرداده اي متس، یك 

نام استاندارد ابردادهای مورد استفادهنام پایگاه

دابلینکور، ِمتسپایگاه کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران )کتابخانه دیجیتال ملی(

ِمتسپایگاه کتابخانه مجلس شورای اسالمی ایران )کتابخانه دیجیتال مجلس(

دابلین کورپایگاه کتابخانه و موزه ملی ملک

مودسپایگاه کتابخانه آستان قدس رضوی

13. Uhlir

14. Manuscript Access Through 

Standard for ElectronicRecords 

)MASTER(

15. Enrich

16. TEIP5

17. Czech Republic

استانداردهای ابرداده ای به کاررفته در 

پایگاه های نسخه های خطی فارسی

جدول  1

لیال عربگری
معصومه کربال آقایی کامران 
سعید رضایی  رشیف  آبادی
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استاندارد ساختاری است و استاندارد مورد استفاده در بخش دیجیتال پایگاه ها محسوب می شود. 
این استاندارد، به عنوان استاندارد انتقال اطالعات و قالبی است که تمامی استانداردهاي ابرداده اي 
در بخش توصیف در دل آن جاي می  گیرند و از ملزومات هر پایگاه اطالعاتی است که از این 
استاندارد استفاده کند. این استاندارد در پایگاه هاي نسخه هاي خطی داراي بیشترین فراوانی است. 
در پاسخ به پرسش دوم پژوهش، برای شناسایی کامل ترین مدخل فهرستنویسی یك 
نسخه خطی به همراه عناصر موجود در آن، منابع مختلف از جمله قواعد مارك 21، یونی 
مارك، فصل چهار قواعد فهرستنویسی انگلو امریکن18، پایان نامه نازي )1389(، مقاله عمرانی 
)1385( مورد بررسی قرار گرفت. حاصل این بررسی در قالب شناسایی مدخل ها و عناصر 
موجود در هر مدخل به  صورت جدول تهیه شد و این جدول برای روایی با روش دلفی 
برای ارزش گذاری)تعیین وزن( مدخل های نسخه های خطی برای تعیین مهم ترین آنها برای 
پوشش توسط استانداردهای ابرداده ای، به 10 نفر متخصص در حوزه نسخه های خطی ارسال 
شد. حاصل آن به صورت جدول 2 نشان داده شده است که شامل 25 ناحیه با 118 عنصر 
شناسایی شدند. در این جدول، مشخصاتی از نسخه های خطی که پررنگ تر هستند مدخل ها، 

و مشخصاتی که کمرنگ  تر هستند، عناصر مدخل های نسخه  های خطی هستند.

مشخصات نسخه های خطی ردیف

شامره ثبت1

2

شامره بازیابی

قدیم

جدید

3
مشخصات ظاهری

شکل و ساختار

نسخه شناسی محتوایی4

5

اندازه های نسخه 

تعداد برگ 

اندازه کاغذ

قطع

اندازه منت )طول خطوط(

تعداد ستون های منت در صفحه )در صورت 

چندستونه بودن(

تعداد سطرهای منت

اندازه جلد

مشخصات نسخه های خطی ردیف

6

مشخصات جلد

نوع جلد

رنگ جلد

ویژگی ها و تزئینات جلد

محل ساخت جلد

نام سازنده جلد

ویژگی ها و تزئینات جلد

محل ساخت جلد

نام سازنده جلد

اندرون جلد

میزان آسیب  دیدگی 

آسیب ها و آفت های جلد

18. Anglo- American Cataloging 

Rules )AACR(

کامل ترين مدخل يک نسخه خطی

جدول  2

میزان بهره گیری از استانداردهای
 ابرداده ای در ذخیره سازی

 نسخه های خطی موجود در...
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مشخصات نسخه های خطی ردیفمشخصات نسخه های خطی ردیف

7

مشخصات کاغذ 

نوع کاغذ

رنگ کاغذ

محل ساخت

ته نقش کاغذ )کاغذهای فرنگی(

میزان آسیب دیدگی

آفت ها و آسیب های وارده

8

مشخصات خط 

نوع خط منت

کیفیت خط منت

رنگ مرکب منت

خط حواشی، یادداشت ها و انجامه

کیفیت خط حواشی، یادداشت ها و انجامه 

کاتب

رنگ مرکب حواشی، یادداشت  ها 

و انجامه کاتب

اندازه خط

9

رسشناسه

پدیدآور

عنوان

10

عنوان

عنوان اصلی

عنوان قراردادی

عنوان مشرتک قراردادی

عنوان با الفبای فارسی )برای کتب دارای 

الفبای غیراسالمی(

برگردان عنوان به التین )آوانگاری(

برگردان عنوان به حروف اسالمی )آوانگاری(

عنوان به زبان دیگر

عنوان های دیگر 

محل درج عنوان

11

رشح مسئولیت ها

تکرار نام پدیدآور

مصنف

محشی

مصحح

گردآورنده

مذهب

صحاف

مرتجم

12

مشخصات محتوا

چکیده محتوا

فهرست ابواب و فصول

آغاز

انجام

کامل/ افتاده

توضیحات نقص نسخه

پیش از موضوع کتاب )حمد خداوند، سبب 

نگارش و...(

13

مشخصات زبان

زبان اثر در دست

زبان منت میانجی )ترجمه(

زبان اثر مادر )ترجمه(

زبان حواشی، یاددداشت ها و انجامه کاتب

14

یادداشت های کتابشناسی

تاریخ و محل تألیف

تألیف برای

منابع دیده شده

ترجمه ها کامل ترين مدخل يک نسخه خطی

ادامه جدول  2

لیال عربگری
معصومه کربال آقایی کامران 
سعید رضایی  رشیف  آبادی
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مشخصات نسخه های خطی ردیفمشخصات نسخه های خطی ردیف

15

یادداشت های کتابت )وضعیت استنساخ(

نام کاتب )مستند شده(

تاریخ کتابت و تقویم )شمسی، قمری، 

یزدگردی و...(

مدت کتابت

نسخه مأخوذ )کتابت از روی(

کتابت به سفارش

محل کتابت/ استنساخ 

میزان اعتبار کتابت

انجامه کاتب

شکل هندسی انجامه

زبان انجامه )درصورتی که زبان انجامه با زبان 

منت تفاوت داشته باشد.(

کاتب نونویس

محل نونویسی

تاریخ نونویسی

آرایه ها )تزئینات(16

تصاویر17

18

مشخصات مالکیت و تاریخ فراهم  آوری

یادداشت های متلک

مالک/مالکان

تاریخ مالکیت 

نشانه های مالکیت

یادداشت های وقف

واقف

تاریخ وقف

مضمون وقف

یادداشت های خرید

خریدار

تاریخ خرید

قیمت خرید

سایر اطالعات خرید

یادداشت های اهدا

18

تاریخ اهدا

نشانه های اهدا

یادداشتهای متفرقه

اهداگر

امتیاز و ویژگی های نسخه19

20

نشانه های خاص نسخه

مهرها

امضا

21

یادداشت های خاص نسخه

سامع و قرائت شده

مقابله و تصحیح شده

دارای حواشی 

نسخه همراه است با

فهرست  ها، منایه ها

منابع و استناد

22

اشکال غیرمکتوب نسخه

سی دی 

میکروفیلم

نسخه دیجیتال

عکسی

بازتکثیر

23

مشخصات تحلیلی

موضوع

شناسه افزوده عنوان

شناسه افزوده نام ها

شناسه افزوده تنالگان

24

وضعیت نسخه

میزان آسیب دیدگی

مرمت

توضیحات صحافی

نشانه های خاص صحاف 

کامل ترين مدخل يک نسخه خطی)مهر و...(

ادامه جدول  2

میزان بهره گیری از استانداردهای
 ابرداده ای در ذخیره سازی

 نسخه های خطی موجود در...
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پرسش سوم پژوهش؛ استاندارد ابرداده اي مودس )کتابخانه آستان قدس رضوی( با 
پوشش 23 مدخل از 25 مدخل و پوشش 91 مورد از عناصر نسخه هاي خطی مشخص 
شده )از 118 عنصر( و با میزان 92 درصد پوشش کلی، در رتبه اوِل بیشترین میزان مطابقت 
با مدخل هاي نسخه هاي خطی قرار دارد. این استاندارد، مدخل های مربوط به »مشخصات 

مالکیت و فراهم آوري« و»وضعیت نسخه« را  پوشش نمی دهد. 

استاندارد ابرداده اي دابلین کور که بیشترین میزان کاربرد را در پایگاه هاي نسخه هاي 
خطی فارسی دارد )کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران و کتابخانه و موزه ملی ملك(، با 
پوشش 21 مدخل از 25 مدخل شناسایی شده برای نسخه هاي خطی، و پوشش 67 عنصراز 
118 عنصربا پوشش کلی 56/8 درصد در رتبه دوم قرار دارد. عناصر استاندارد ابرداده اي 

25

مشخصات فهرستنویسی

تاریخ بررسی نسخه

تاریخ فهرستنویسی

نام فهرستنویس

مدت زمان فهرستنویسی

مشخصات نسخه های خطی ردیف

عنرصهاردیفعنرصهاردیفعنرصهاردیف

شناسه   افزوده نام  ها21تاریخ وقف11محل درج عنوان1

شناسه   افزوده تنالگان22مضمون وقف12منابع دیده شده2

میزان آسیب نسخه23خریدار13میزان اعتبار کتابت3

مرمت24تاریخ خرید14شکل   هندسی انجامه4

نشانه های صحاف25قیمت خرید15کاتب نونویس5

نام فهرستنویس26سایر اطالعات خرید16محل نونویسی6

مدت زمان فهرستنویسی27اهداگر17مالک/مالکان7

تاریخ اهدا18تاریخ مالکیت8

نشانه های اهدا19نشانه  های مالکیت9

فهرست ها و منایه ها 20واقف10
عنصر های نسخه های خطی پوشش داده 

نشده توسط استاندارد ابرداده ای مودس

جدول  3

کامل ترين مدخل يک نسخه خطی

ادامه جدول  2

لیال عربگری
معصومه کربال آقایی کامران 
سعید رضایی  رشیف  آبادی



143
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | شامره 95  

دابلین کور، مدخل های مربوط به »اندازه هاي نسخه«، »مشخصات مالکیت و فراهم آوري«، 
»امتیاز و ویژگی هاي نسخه«، و »وضعیت نسخه« را پوشش نمی دهد. 51 عنصر مشخص 

شده در  جدول4، مربوط به 4 مدخلی هستند که پوشش داده نشده اند.  

پرسش چهارم پژوهش؛ باتوجه به یافته  هاي پژوهش، می توان اظهار داشت مهم ترین 
ناحیه هایی که در رتبه بندي مربوط به مطالعه دلفی داراي باالترین رتبه بودند، ناحیه هایی 
هستند که بیشتر آنها توسط استانداردهاي بخش توصیف پوشش داده می شوند. باید ذکر کرد 

عنرصهاردیفعنرصهاردیفعنرصهاردیفعنرصهاردیف

بازتکثیر46کتابت به سفارش31نوع کاغذ16تعداد برگ1

47میزان اعتبار کتابت32رنگ کاغذ17اندازه کاغذ2
میزان آسیب 

نسخه

مرمت48شکل هندسی انجامه33محل ساخت کاغذ18قطع3

49تاریخ نونویسی34ته نقش کاغذ19اندازه منت4
نشانه  های 

صحاف

5
تعداد ستون های 

منت
20

میزان آسیب دیدگی 

کاغذ
نام فهرستنویس50محل نونویسی35

6
تعداد سطرهای 

منت
21

آفت ها و آسیب های 

کاغذ
51آرایه ها36

مدت زمان 

فهرستنویسی

تصاویر37نوع خط منت22اندازه جلد7

38کیفیت خط منت23نوع جلد8
امتیاز و ویژگی های 

نسخه

مهرها39رنگ مرکب منت24رنگ جلد9

10
ویژگی  ها و 

تزیینات جلد
25

خط حواشی و 

یادداشت  ها
امضا40

26محل ساخت جلد11
کیفیت خط حواشی و 

یادداشت  ها
سامع و قرائت شده41

27نام سازنده جلد12
رنگ مرکب حواشی و 

یادداشت  ها
مقابله و تصحیح42

حواشی43اندازه خط28اندرون جلد13

14
میزان 

آسیب دیدگی جلد
فهرست ها و منایه ها44محل درج عنوان29

15
آفت  ها و 

آسیب های جلد
منابع و استنادها45مدت کتابت30

عنصرهای نسخه  های خطی 

پوشش داده نشده توسط 

استاندارد ابرداده ای دابلین کور

جدول  4

میزان بهره گیری از استانداردهای
 ابرداده ای در ذخیره سازی
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که بعضی از این نواحی داراي فیلدهاي اجباري هستند که در استانداردها گنجانده شده و باید 
وجود داشته باشند. گروهی از این فیلدها حالت انتخابی داشته و هر کتابخانه بسته به نیاز خود، 
کاربرانش، و نوع منبع، براي پایگاه خود انتخاب کرده است؛ درصورتی که براي دستیابی به 
اطالعات جامعی از یك نسخه خطی و معرفی درست نسخه، بسیاري از این فیلدها باید از 
حالت اختیار خارج شده و حتماً در پایگاه ها ذکر شوند تا بازیابی با جامعیت و مانعیت باال 

براي کاربران فراهم شود.

در پاسخ به پرسش پنجم پژوهش، یافته هاي پژوهش نشان می دهد استاندارد ابرداده اي 
مودس، در مقایسه با استاندارد ابرداده اي دابلین کور، در پایگاه  هاي نسخه هاي خطی فارسی، 
بیشترین پوشش مدخل هاي نسخه هاي خطی را دارد )مطابق جدول 6(. بنابراین استاندارد 
ابرداده اي مودس با بیشترین پوشش به عنوان استاندارد ابرداده اي مناسب براي پایگاه هاي 

نسخه هاي خطی فارسی پیشنهاد می شود.  

میانگین رتبهناحیه هاردیفمیانگین رتبهناحیه هاردیف

4/3مشخصات ظاهری59رسشناسه1

4/2مشخصات زبان4/810عنوان2

4/2آرایه ها )تزئینات(4/811مشخصات محتوا3

4/2نسخه شناسی محتوایی4/712شامره ثبت4

4/2یادداشت کتابشناسی4/713شامره بازیابی5

4اندازه های نسخه4/514رشح مسئولیت ها6

4اشکال غیرمکتوب نسخه4/415یادداشت های کتابت7

4/3مشخصات تحلیلی8
مدخل های مربوط به نسخه های 

خطی پوشش داده شده توسط تمامی 

استانداردهای ابرداده ای

جدول  5

لیال عربگری
معصومه کربال آقایی کامران 
سعید رضایی  رشیف  آبادی
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نتيجه گريی  
• یافته های پرسش اول نشان می دهد استاندارد ابرداده ای یکدستی برای پایگاه های 
نسخه های خطی فارسی وجود ندارد و همچنیـن نهـادی در داخل کشور برای تعیین 
استانداردهای ابرداده ای یکدست برای نسخه های خطی وجود ندارد؛ همان طور که نتایج 
پایان نامه نبوی )1390( و همچنین نتایج مقاله هارینارایانا و گانگهارشا )2005( نیز بیان  کننده 
این واقعیت است. بنابراین تعیین سازمانی برای تدوین سیاست یکدست  سازی فرآیند 

استاندارد ابرداده ای دابلین کور استاندارد ابردادهای مودس نواحی ردیف

× × شامره ثبت 1

× × شامره بازیابی 2

× × مشخصات ظاهری )نسخه  شناسی( 3

× × نسخه شناسی محتوایی 4

× اندازه های نسخه 5

× × مشخصات جلد 6

× × مشخصات کاغذ 7

× × مشخصات خط 8

× × رسشناسه 9

× × عنوان 10

× × رشح مسئولیت ها 11

× × مشخصات محتوا 12

× × مشخصات زبان 13

× × یادداشت های کتابشناسی 14

× ×
یادداشت های کتابت )وضعیت 

استنساخ(
15

× × آرایه ها )تزئینات( 16

× × تصاویر 17

مشخصات مالکیت و تاریخ فراهم آوری 18

× امتیاز و ویژگی های نسخه 19

× × نشانه های خاص نسخه 20

× × یادداشت های خاص نسخه 21

× × اشکال غیرمکتوب نسخه 22

× × مشخصات تحلیلی 23

وضعیت نسخه 24

× × مشخصات فهرستنویسی 25

21 23 مجموع

مدخل های پوشش داده شده 

توسط استانداردهای ابرداده ای

جدول  6

میزان بهره گیری از استانداردهای
 ابرداده ای در ذخیره سازی

 نسخه های خطی موجود در...
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دیجیتال سازی و ابالغ آن به کتابخانه ها و مراکز اطالع  رسانی در کشور پیشنهاد می شود که این 
هدف می تواند توسط کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران محقق شود.

• یافته های پرسش اول نشان داد که یك سیستم ابرداده ای مشترکی در پایگاه های 
نسخه های خطی فارسی موجود نیست و این، عدم میانکنش پذیری داده ها را باعث می شود. 
بنابراین باید پایگاهی واحد به همراه ابرداده مناسب و یکدست براي دسترسی یکپارچه به 
نسخه های خطی موجود در کشور ایجاد شود)مانند آنچه که در منیواسکریپتوریوم جمهوری 
چك در مقاله اهلر بیان شده است(؛ که  این اقدام می تواند توسط کنسرسیوم محتوای ملی 

انجام شود.
•  یافته ها نشان داد که تعداد 25 مدخل و 118 عنصر برای نسخه های خطی مشخص 
شده است که نسبت به عناصر به دست آمده در مقاله عمرانی )1385( که تعداد 73 عنصر 
شناسایی کرده بود، 45 عنصر بیشتر داشته و در مقایسه با پایان نامه نازی )1389( که 110 عنصر 
بود، تعداد 8 عنصر )مشخصات فهرستنویسی، نام فهرستنویس، مدت زمان فهرستنویسی، 
شکل هندسی انجامه، مدت کتابت، پیش از موضوع کتاب )حمد و ستایش و...(، برگردان 
عنوان به التین )آوانگاری(، برگردان عنوان به حروف اسالمی( بیشتر دارد. بنابراین تعیین 
روش های مناسب موضوع دهی به نسخه ها متناسب با فیلدهای مشخص شده، در هنگام 
ذخیره  سازی براي اجتناب از پراکندگی در بازیابی و دستیابی به جامعیت و مانعیت باال از 

نتایج این پژوهش است. 
•  باتوجه به یافته های پژوهش در جدول6، از میان استانداردهای مورد بررسی، 
استاندارد ابرداده  اي مودس بیشترین میزان پوشش مدخل هاي نسخه هاي خطی را داشته، 
درصورتی که کمترین میزان فراوانـی کاربرد را در پایـگاه هاي نسخه هاي خطی فارسـی 
داراست؛ همان طور که دی )2010( نیز در مقالـه خود استفاده از استانداردهای ابرداده ای 
موجود را توصیه می کند. بنابراین در پایگاه هاي نسخه هاي خطی می توان از استانداردهاي 
بیشترین پوشش مؤلفه هاي  براي  مانند مـودس  بیشتر  با مؤلفـه هاي  ابرداده اي موجود 

نسخه   هاي خطی استفاده کرد.  
•  یافته های پژوهش نشان دهنده عدم استفاده از استاندارد ابرداده توصیفی در پایگاه 
کتابخانه مجلس شورای اسالمی است. بنابراین پیشنهاد استفاده از استاندارد ابرداده ای توصیفی 

مناسبی برای این پایگاه از نتایج این پژوهش است.
•  یافته ها نشان داد وجود عناصر ابرداده اي جدیدي) مطابق با جدول 2( در استانداردهاي 
ابرداده اي مودس و دابلین کور در پایگاه هاي نسخه هاي خطی فارسی، در بازیابی اطالعاِت 

مفید، مؤثر خواهد بود .

لیال عربگری
معصومه کربال آقایی کامران 
سعید رضایی  رشیف  آبادی
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• یافته ها نشان می دهد که استفاده از استاندارد متس در پایگاه های نسخه های خطی فارسی 
در وضعیت مطلوبی است و پیشنهاد می شود که پایگاه های آستان قدس رضوی و کتابخانه و 

موزه ملی ملك نیز برای مدیریت بهتر و انتقال اطالعات خود در پایگاه ها از آن استفاده کنند.
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