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  اي هاي رايانه هاي كتابشناختي از ديدگاه كاربران فهرست  ملزومات كاركردي پيشينه
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  چكيده

نگرش كاربران بالقوه و افراد غير كتابدار به انواع آثار مرتبط با يك خانواده كتابشناختي، با وجود اهميت بسيار،  :هدف
هاي كتابشناختي بوده است.  سازي الگوي ملزومات كاركردي پيشينه هاي مرتبط با پياده كمتر مورد توجه پژوهش

اي به  هاي رايانهبررسي مهمترين عناصر اطالعاتي و نيز نحوه نگرش كاربران بالقوه فهرست پژوهش حاضر در پي
  هاي آنها است. هاي كتابشناختي و موجوديت خانواده

نفر از متخصصان برجسته شاهنامه پژوه مصاحبه به عمل آمده و از آنها  30با استفاده از روش پژوهش تركيبي با  : روش
شده بر مبناي الگوي ملزومات  كارت كتابشناختي تنظيم 40بندي  ستفاده از روش توزيع كارت به دستهخواسته شد تا با ا
هاي تشكيل شده  هاي كتابشناختي بپردازند. سپس از آنها خواسته شد تا نامي براي هر يك از دسته كاركردي پيشينه

- دسته بر مبناي نظرات مصاحبه 11ت . درنهايانتخاب كرده و در مورد آن دسته توصيف و ارزيابي خود را ارائه كنند

كار رفته در توصيف آنها مورد تحليل ه هاي ب ها با توجه به فراواني اصطالح شوندگان تشكيل گرديد و هر يك از دسته
  قرار گرفت.

گروه تشكيل شده بود كه پس از  11درختواره كوچك براي هر يك از  11حاصل اين تحليل، مشخص شدن  :ها يافته
  غام، درختواره كلي خانواده كتابشناختي شاهنامه تشكيل و به شكل يك الگو ارائه گرديد.اد

هاي كتابشناختي؛ درختواره  : خانواده كتابشناختي؛ شاهنامه فردوسي؛ الگوي ملزومات كاركردي پيشينهها كليدواژه
 هاي كتابشناختيكتابشناختي؛ موجوديت
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 يها نهيشيپ يملزومات كاركرد يگولا هيبرپا يآثار وابسته در خانواده شاهنامه فردوس يشناس اصطالح
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  مقدمه

هايي كه متخصصان سازماندهي اطالعات براي به عينيت  بليتترين قا يكي از مهمترين و مطلوب

كنند، گردآوردن همه آثار مرتبط بهم در كنار يكديگر و نمايش آنها با   درآوردن آن تالش كرده و مي

اي روشن از كليه آثار مرتبط بهم  اين كار در نهايت منجر به ارائه ساختوارهباشد.   يك نظم معنادار مي

هاي  ثرتر در ميان پيشينهؤكند بلكه امكان پيمايش بهتر و م ها به امر بازيابي كمك ميشود كه نه تن مي

 (Svenonius, 2000)آورد. كاركرد پيمايش براي اولين بار توسط سونونيوس  كتابشناختي را به وجود مي

د. دليل توجه مورد اشاره قرار گرفته و بعدها در بيانيه مجموعه قواعد بين المللي فهرستنويسي مطرح گردي

اي  به اين ويژگي آن است كه كاربران معموالً بدون توجه به مدركي خاص به سراغ فهرست رايانه

تواند به آنها در مسيريابي و يافتن منبع   اي منطقي از آثار مرتبط بهم مي روند. بنابراين، وجود ساختواره مي

بشناختي و لزوم توجه به آنها در اين درحالي است كه شناسايي روابط كتامورد نياز كمك كند. 

هاي بسياري صورت ها قرار گرفته است. در اين راستا، تالشسازماندهي منابع، موضوع برخي پژوهش

 ,Hagler)، هگلر (Yee, 1994; 1995; 1997)يي هاي توان به پژوهش گرفته است كه از آن ميان مي

1997a,b)) ولوچي ;1996 1379، فتاحي ،((Vellucci, 1997)  و كاراليل(Carlyle, 1996; 1997)  اشاره

، تالشي از بعد مفهومي در جهت تبيين (FRBR1)هاي كتابشناختي  الگوي ملزومات كاركردي پيشينه كرد.

هاي كتابشناختي به منظور افزايش اثربخشي، انسجام ساختاري  پيشينه 2و تعيين حداقل كاركردهاي

آيد. اين الگو گامي نو در جهت اصالح ساختاري   ن آنها به شمار ميبردن قابليت تعامل ميا ها و باال فهرست

هاي  هاي كتابشناختي در پيوند با فعاليت اي با توجه به محتوا و كاركرد واقعي پيشينه هاي رايانه فهرست

اي  هاي رايانه اندركاران طراحي فهرست نظران حوزه فهرستنويسي و دست كاربران محسوب شده و صاحب

آوري و ارائه نظمي منطقي در نمايش  ها و ساختار اين الگو، مشكل گردهم ارند با استفاده از ويژگيانتظار د

  اي را تا حد ممكن برطرف كنند.  هاي رايانه فهرستآثار مرتبط بهم در نتايج بازيابي 

ا اين اي ب هاي رايانه سازي فهرست  هاي انجام شده در حوزه همخوان ها و فعاليت با نگاهي به پژوهش

). هدف رويكرد تطبيقي الف1389است (ارسطوپور،  "رويكرد تطبيقي"الگو، يكي از رويكردهاي اساسي 

هاي مارك براي تطبيق دادن  اي و بويژه استفاده از پيشينه هاي رايانه هاي فعلي فهرست استفاده از قابليت

رايي بيشتر است، رويكردي كه و رسيدن به كا ملزومات كاركردياي كنوني با الگوي  هاي رايانهفهرست

. (Such as Yee, 2005; and Dickey, 2008)نظران بسياري را به خود جلب كرده است  توجه صاحب

                                                        
1 . Functional Requirements for Bibliographic Records 
2 . Minimum Functionality 
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اي كنوني موجود  هاي رايانه ها پيشينه مارك در فهرست دليل تمايل به رويكرد تطبيقي آنست كه ميليون

را   ا در همين شكلي كه وجود دارند بيشترين بهرهاند و بايد از آنه ها تدوين و تهيه شده است كه طي سال

المللي صورت   هاي پژوهشي مختلف در سطح بين برد. با وجود اين، آنچه تاكنون بيشتر در قالب طرح

هاي كتابشناختي (از طريق  هاي مارك بر الگوي ملزومات كاركردي پيشينه پذيرفته، فراتر از تطبيق پيشينه

هاي مختلف الگو) و ايجاد تغييرات بنيادين در ساختار نمايش وديتتطبيق فيلدهاي مارك بر موج

 OCLCتوان به تالش  هاي بازيابي شده برمبناي همين مطالعات انطباقي نبوده است. براي نمونه، مي پيشينه

توسط كتابخانه  FRBR Display Tool، و موارد ديگر همچون 1Fiction finderدر طراحي فهرست 

هاي هاي كاربران فهرست اشاره كرد. به بيان بهتر، با وجود اهميت ديدگاه VTLSافزار   كنگره، و يا نرم

سازي اين انطباق را از ديدگاه كاربر نهايي مورد بررسي قرار داده  اي، كمتر پژوهشي امكان پياده رايانه

اي  رايانههاي  هاي صورت گرفته، مشخص نگرديده است كه كاربران فهرست  بنابراين، در بررسياست. 

انديشند تا براساس آن بتوان به بازنگري در ساختار  بندي آنها مي چگونه به رابطه ميان آثار و دسته

اي در بخش محيط رابط  هاي رايانه هاي كتابشناختي (فرمت مارك) و نيز طراحي ساختار فهرست پيشينه

ماني كه فهرستنويسان و طراحان (جستجو، بازيابي، و نمايش اطالعات) كمك كرد. پاسخ به اين مسأله، ز

اي قصد بازنگري در ساختار پايگاه اطالعاتي و محيط رابط كاربر را برمبناي الگوي  هاي رايانه فهرست

يابد. بر اين اساس، پژوهش  ملزومات كاركردي و با هدف معنابخشي داشته باشند، اهميتي دوچندان مي

گفته در مورد  اي بر مبناي الگوي پيش هاي رايانه ستهاي كاربران بالقوه فهر حاضر به واكاوي ديدگاه

پردازد. در چنين مسيري، پژوهشگر از  ) مي2خانواده كتابشناختي شاهنامه (به منزله يك پژوهش موردي

عنوان اعضاي خانواده  هاي كتابشناختي (به بندي موجوديت لويتديدگاه كاربران متخصص در زمينه او

ها و مصاديق آنها بندي و تعريف روابط ميان اين موجوديت  دستهرين روش كتابشناختي فارسي) و نيز بهت

  شود.  آگاه مي

  

 هاي پژوهش پرسش

 در اين راستا، پژوهش حاضر در پي پاسخ به دو پرسش بنيادي است:

                                                        
1 . http://fictionfinder.oclc.org/   الزم به توضيح است هم اكنون اين فهرست به صورت موقت غير فعال است  
2 . Case study 
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هاي كتابشناختي شاهنامه فردوسي به  بندي موجوديت اي براي دسته هاي رايانه كاربران بالقوه فهرست .1

هاي مبتني بر نوع آثار مورد نظر خود و نيز به كدام فيلدها در پيشينه كتابشناختي توجه  حكدام اصطال

 كنند؟ مي

هاي  گذاري هر يك از دسته هايي براي نام اي از چه اصطالح هاي رايانه كاربران بالقوه فهرست  .2

 كنند؟ زيرمجموعه خانواده كتابشناختي شاهنامه استفاده مي

 
  روش پژوهش

با استفاده از روش انجام گرفته است. بر اين اساس،  1از نوع كاربردي و با روش تركيبي پژوهش حاضر

و مطالعه سندي به گردآوري اطالعات مورد نياز  2پيمايشي (از طريق توزيع كارت ميان جامعه پژوهش)

مورد مطالعه  هاي و انواع آثار وابسته به آن به منزله نمونه شاهنامه فردوسيپرداخته شد. در اين بررسي، 

مطرح در حوزه  3نظران نفر از متخصصان و صاحب 30هايي با حضور  انتخاب شدند. بدين منظور، مصاحبه

آثار وابسته  4حاوي اطالعات كتابشناختي  كارت 40پژوهي برگزار گرديد و از آنها خواسته شد تا  شاهنامه

بندي، از  دي نمايند. در حين انجام كار دستهبن به خانواده شاهنامه را با توجه به تجربه و دانش خود دسته

هاي مختلف توضيح دهند.  ها در دسته شوندگان خواسته شد تا داليل خود را براي قرار دادن كارت مصاحبه

 FRBRكارت برپايه مصاديق مختلف چهار موجوديت تعريف شده در الگوي  40الزم به توضيح است اين 

                                                        
هاي پژوهشي تركيبي، روشهايي هستند كه طي آنها پژوهشگر با گردآوري، تحليل و تركيب اطالعات كمي و كيفي در  طرح.  1

 ).1382؛ فليك، 1387ژوهشي خود است (سفيري، هاي پ پي پاسخ به پرسش
2   . Card Sorting  

نظران، افراد صاحب نام و يا داراي دانش باال در حوزه مورد بررسي است. به منظور يافتن چنين  منظور از متخصصان و صاحب 3

) استفاده شد. 1382به فليك، افزايشي) (رجوع شود  گيري گلوله برفي (افزايشي، يا هم افرادي در اين پژوهش از روش نمونه

هسته اوليه، اعضاي هيأت علمي گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد بوده و به منظور آشنايي با ساير صاحب 

نظران، بسته به پيشنهاد افراد برجسته توسط اين افراد در هر حوزه عمل شد. الزم به توضيح است در دانشگاه فردوسي مشهد، 

ات با تخصص در حوزه شاهنامه پژوهي وجود دارد به همين دليل آن دسته از اعضاي هيات علمي كه در حوزه شاهنامه قطب ادبي

پژوهي در دفتر قطب فعاليت داشتند، به منزله هسته اوليه انتخاب شدند. بديهي است اعضاي هيات علمي ديگر اين گروه كه در 

 ره اين هسته اصلي خارج شدند.كردند از داي  حوزه شاهنامه پژوهي تحقيق نمي
. اطالعات كتابشناختي ارائه شده روي اين كارتها پس از بررسي خانواده كتابشناختي اثر مورد بررسي به صورت برچسبي  4

نشان دهنده  -طبق تعريفها و مثالهاي ارائه شده  –تايي از كارتها  10كارت كه هر گروه  40اي از  تدوين شد. در نهايت مجموعه

 از موجوديتهاي كتابشناختي مطرح در الگوي ملزومات كاركردي ايفال باشد تدوين گرديد. يكي
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-ها و توضيحات مصاحبهبندي اين كارت  ن شده و لذا منطقاً دستهتدوي 1اثر، بيان، قالب و مدرك يعني

هاي كتابشناختي  هاي الگوي ملزومات كاركردي پيشينهشوندگان به صورت غير مستقيم به موجوديت

 اشاره داشت.

ه اي، بايسـتي بـه ايـن نكتـ     هاي رايانهنظران معتبر به منزله كاربران بالقوه فهرستدر توجيه استفاده از صاحب

سازي الگوي ملزومات كاركردي با ديدگاه  ها در زمينه همخوان اشاره كرد كه پژوهش حاضر از اولين گام

اي علمي برمبنـاي نظـر متخصصـان،     نهادن پايه  آيد، لذا براي بنيان اي به شمار مي هاي رايانه كاربران فهرست

. در پژوهش حاضر، بـا توجـه بـه    دهند پژوهي تشكيل مي جامعه آماري پژوهش را متخصصان حوزه شاهنامه

هاي مشابه استفاده شده، رويكرد تركيبي، و نيز بر اساس توصيه متون روش تحقيق و آنچه عمالً در پژوهش

پژوه در نظر گرفته شد و، همانگونه كه پيشتر اشاره شـد، از هـر    نفر براي متخصصان شاهنامه 30حجم نمونه 

العات كتابشناختي مربوط به آثار وابسته به شاهنامه را بـا توجـه   كارت داراي اط 40يك آنها خواسته شد تا 

هـاي احتمـالي آن    بندي نموده و عنوان مناسبي بـراي هـر گـروه و زيرمجموعـه      اي خود، دسته به دانش زمينه

  انتخاب كنند.

  

  ها تحليل يافته

و سپس با استفاده از فرمول  گرديد SPSSافزار   هاي اوليه وارد نرم  ها ابتدا داده  به منظور تحليل يافته

خوشه به صورت نهايي شناسايي شد.  11شوندگان مختلف تجميع و بندي مصاحبه  دسته 2بندي وارد خوشه

ها مورد بررسي قرار گرفت و در   هاي هريك از خوشههاي ثبت شده در پيوند با كارت  سپس متن مصاحبه

  ها پاسخ داده شد. نهايت به پرسش

شونده در مورد قرار دادن هر  گيري مصاحبه ناسايي فيلدهاي اثرگذار بر تصميمهدف پرسش اول، ش

باشد. به عبارت بهتر، آن دسته از فيلدهايي كه اطالعات آنها منطقاً كمك   كارت در يك دسته خاص مي

كند، هدف اصلي اين پرسش  بيشتري به مخاطب در جهت شناسايي مصاديق مختلف يك موجوديت مي

زمان  با  شوندگان، هم هاي كتابشناختي از ديدگاه مصاحبه ه منظور شناسايي اثرگذارترين فيلدقرار گرفت. ب

شوندگان خواسته شد تا مشخص نمايند كدام فيلد از ديدگاه آنها بيشترين نقش  بندي، از مصاحبه انجام دسته

اي از   خالصه 1جدول  هاي مورد نظر داشته است. مختلف در گروه كتابشناختي هاي بندي كارت را در دسته

  كند. هاي حاصل از اين بررسي را ارائه مي  يافته

                                                        
1 . Work, Expression, Manifestation, Item 
2  .  Ward Clustering Method 
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هاي كتابشناختي شاهنامه (اعضاي  كارت بندي براي دسته هاي مهم. توزيع فراواني فيلدهاي دربرگيرنده اصطالح1جدول 

  هاي مختلف خانواده) در گروه

  ناشر  پديدآور  توضيحات  موضوع  عنوان  فيلدها

  n=( 30  24  15  4  2 30(فراواني

  %6  %13  %50  %80  %100 1%)100(از درصد 

  

كنندگان نسبت به  توانند نشان دهنده ديدگاه استفاده  هاي ارائه شده در واقع مي از يك نگاه، پاسخ

در پيوند با نتايج ارائه ترين فيلدها از نظر ارائه اطالعات در مورد اعضاي خانواده كتابشناختي باشند.  غني

شوندگان با  از موارد مصاحبه برخيآنكه در  نخست. ضروري است، اشاره به چند نكته 1دول شده در ج

هاي كتابشناختي  عنوان، پي به موضوع يا محتواي مدرك برده و به ساير عناصر كارت فيلدنگاهي به 

هاي  رتله، اشاره به آشنايي با منابع معرفي شده روي كاأكنند. آنها در پيوند با اين مس مراجعه نمي

شوندگان با  . تقريباً تمام مصاحبهكنند ياد مي "دانش شخصي"و از اين آشنايي با عنوان  هكتابشناختي داشت

هاي كتابشناختي حاوي  بندي خود را بر محتوا قرار داده بودند، در پيوند با كارت وجود اينكه مالك دسته

نويس بين  حگر اضافه شده توسط فهرستمكتوب، به بخش دوم عنوان، آنجا كه توضي اطالعات منابع غير

، "كتاب گويا"هاي ارائه شده در اين قسمت اعم از  ) قرار گرفته است اشاره كرده و كليدواژه[]دو قالب(

اند. در همين راستا،  و موارد ديگر را نيز اطالعاتي ارزشمند دانسته "نسخه خطي"، "نقشه"، "عكس"

همچون پردازند ( هاي الگو بر فيلدهاي مختلف مارك ميمطالعاتي كه به بررسي انطباقي موجوديت

Delsey, 2002 نيز كاركرد مشابهي داشته و در واقع در پي تشخيص آن دسته از عناصر اطالعاتي هستند (

سازي الگوي ملزومات كاركردي كمك كنند. اما  توانند در شناسايي يك موجوديت هنگام پياده  كه مي

گذارد   ئه شده است، در آن است كه آن دسته از فيلدهايي را به نمايش ميتفاوت آنچه در اين جدول ارا

                                                        
ختلف را هاي م شوندگان خواسته شد تا فيلدهاي تأثيرگذار براي شناسايي و دسته بندي كارتها در گروه. طي بررسي از مصاحبه 1

مشخص نمايند. بديهي است به اين منظور، امكان انتخاب چند فيلد در آن واحد براي اين افراد ميسر بوده است. به همين دليل 

 100درصدهاي ارائه شده در هريك از خانه هاي سطر دوم جدول، همانگونه كه در خود جدول نيز مطرح شده است، از 

 محاسبه شده است.
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  هاي مختلف براي كاربران قابل استفاده است. كه در جهت تعريف موجوديت

هاي نظران به منزله كاربران بالقوه فهرستشناسي مورد نظر صاحب  پرسش دوم به بحث اصطالح

به اين منظور، پردازد.   يوند با خانواده كتابشناختي شاهنامه مياي در حوزه ادبيات و به ويژه در پ رايانه

دسته شناسايي شده، تشكيل گرديد. به طور منطقي به  11شناختي مربوط به هر  هاي اصطالح  ساختواره

هاي  شوندگان، از ميان كليه اصطالح منظور شناسايي اصطالح توصيف كننده هر گروه از ديدگاه مصاحبه

اصطالح، توصيفگر دسته انتخاب شد. در پيوند با انتخاب اصطالح رأس و  توجه به بسامد هر پيشنهاد شده با

- به اين نكته توجه كرد كه مصاحبه اند) بايستي مطرح شده Xهاي آن (مواردي كه پس از  زيرمجموعه

مرحله  اند. در  هاي مختلفي استفاده كرده شوندگان در توصيف اين گروه به منزله يك كليت، از اصطالح

ها و يا معادل بودن اين  هاي پربسامد صرف نظر از درست بودن و يا اشتباه بودن اصطالح اول، اصطالح

هاي پذيرفته نشده زير آن) و  ها با يكديگر، در قسمت باالي نمودار (اصطالح رأس و اصطالح اصطالح

اند، در ذيل اصطالح رأس   دههاي فرعي آن دسته بو ها و يا تقسيم  مجموعه مواردي كه توصيف كننده زير

هاي   هايي كه به منزله تقسيم  با استفاده از نمودار درختي مشخص شدند. الزم به توضيح است، اصطالح

شوندگان مورد اند، توسط مصاحبه  ح قرار گرفتهمجموعه يك اصطال فرعي در يك گروه، به صورت زير

گيري براي انتخاب اصطالح پذيرفته شده براي   و تصميم اند. به همين دليل سنجش فراواني  اشاره قرار گرفته

ها با توجه به وجوه   هر گره در نمودار، در سطح همان گره قابل بررسي است. در مرحله بعد كليه گره

مشترك در يكديگر ادغام شده و يك درختواره كلي براي خانواده كتابشناختي شاهنامه تدوين شده است. 

پژوه قرار گرفته و از صاحبنظران برجسته شاهنامهنفر  5ل از مطالعه در اختيار سپس روايي درختواره حاص

نظرات اصالحي آنها نيز بر درختواره پيشنهادي اعمال گرديد. در اينجا به منظور تحليل نتايج ابتدا 

هاي تشكيل شده تك به تك مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت درختواره كتابشناختي پيشنهادي  گروه

  براي خانواده شاهنامه ارائه شده است.
  هاي مرتبط با دسته اول تحليل

اللغات اسـت   االبيات و يك كشف نامه، يك كشف گروه اول با سه كارت كتابشناختي، شامل يك واژه

  باشد. با نگاهي به آراي  هاي شاهنامه مي شناسي تا نمايه كه شامل مدارك متنوع از آثار مرتبط با واژه
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به واسطه تنوع آثـار   –روهاين گدار كردن  بندي مجدد و زيرمجموعه شوندگان در پيوند با لزوم دسته مصاحبه

، "االبيـات  كشف"هاي  شوندگان بر لزوم استفاده از اصطالح ، و نيز با توجه به اينكه مصاحبه -موجود در آن

انـد،   يف هر يك از منابع موجود در ايـن گـروه تأكيـد ورزيـده    براي توص "ها نامه واژه"و يا  "الغات كشف"

  را براي اصطالحات توصيف كننده دسته اول، تنظيم نمود. 1توان ساختواره ارائه شده در تصوير  مي

تـوان بـه ايـن نتيجـه       شوندگان مـي صطالحات به كار رفته توسط مصاحبهو توزيع ا 1با نگاهي به تصوير 

تنهـا   ، عنـواني اسـت كـه نـه    "منـابع مرجـع  "يـا   "هـا  كتـاب "و پـس از آن   "نامههاي شـاه  فرهنگ"رسيد كه 

دسته بوده بلكه بيشترين فراواني را نيز داراست. فراواني واژگاني كـه توسـط    كننده تنوع منابع درون  بازنمون

صـطالح  توان به سـه ا  اند مي ها قرار داده شده هاي گروه فرهنگ شوندگان به منزله زيرمجموعه خود مصاحبه

تـر   شـوندگان نيـز نـام عـام     نفـر از مصـاحبه   3اشاره كـرد.   "ها نامه واژه"و  "اللغات كشف"، "االبيات كشف"

  را براي اين گروه برگزيدند.  "هاي شاهنامه پژوهش"
  هاي مرتبط با دسته دوم تحليل

شناسـي   جامعـه "كارت، در واقـع بـه دو ويـرايش متفـاوت از يـك اثـر وابسـته يعنـي          2دسته دوم شامل 
هـاي   اشاره دارد. با نگاهي به زمينـه توزيـع اصـطالح    "خودكامگي: تحليل جامعه شناختي ضحاك ماردوش

 )23هاي شاهنامه ( فرهنگ
X  هــاي شــاهنامه/ راهنمــاي  نامــه/ كتابهــاي مرجــع/ نمايــه فرهنــگ

ر شـاهنامه/ منـابع   شاهنامه/ ابزارهاي تسـهيل اسـتفاده از شـاهنامه/ جسـتجو د    

  رابط

  )15(   ها االبيات كشف

  X  شاهنامه    شناسي ابيات  

    )2(  اللغات كشف

  )12هاي شاهنامه( نامه واژه

  X هاي اختصاصي ها/ فرهنگ نامه لغت  

 )3هاي شاهنامه ( پژوهش

X  پژوهي/ نقد و بررسي شاهنامه  

 )2كارهاي خاورشناسان (

X  ها ترجمه  

  هاي شاهنامه فرهنگ —شناختي دسته اول . ساختواره اصطالح1تصوير 
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نفر به نوع محمـل، يعنـي كتـاب گويـا، در       5شوندگان، در مورد اين گروه، تنها  كار رفته توسط مصاحبه به

وندگان و تأكيـد آنهـا بـر لـزوم     شـ  هـاي مصـاحبه   نگري در پاسـخ  اند. ميزان جامع يكي از كارتها اشاره كرده

ها از ديگر سـو، امكـان    دار كردن اين دسته از يك سو و فراواني استفاده از هر يك از اصطالح زيرمجموعه

  كند. را فراهم مي 2شناسانه ارائه شده در تصوير  اصطالح -تدوين ساختواره سلسله مراتبي 

   

 
  1هاي شاهنامه تحليل –شناختي دسته دوم  صطالح. ساختواره ا2 ريتصو

  

  هاي مرتبط با دسته سوم تحليل

باشند، قرار گرفته اند. همانگونه  هاي انجام شده از شاهنامه مي كه بيانگر ترجمه  كارت 2در گروه سوم، 

ي هـا  ترجمـه "تـوان عبـارت    آيـد، مـي   شوندگان بـر مـي   كار رفته توسط مصاحبه كه از توزيع اصطالحات به

%  به منزله اصطالح رأس براي گروه سوم در نظـر گرفـت (تصـوير    83، و قطعيت 25را با فراواني  "شاهنامه

هـاي  شوندگان بر لـزوم زيرمجموعـه دار كـردن ايـن دسـته برمبنـاي زبـان       كيد زياد مصاحبهأ). با توجه به ت3

هاي متفاوت همچون آلماني و يا  بانهاي به كار رفته توسط آنها، ز  مختلف،  و نيز با توجه به توزيع اصطالح

                                                        
هاي ارائه شده همانند اين تصوير، برخي از اصطالحات داخـل عالمـت قـالب     ست كه در برخي از ساختواره. الزم به توضيح ا1

) آمده است. با توجه به موجود نبودن كارتهاي معادل در گروه كارتهاي كتابشناختي به منظور حفظ تقارن و نظم منطقي در [](

واردي را در داخل قالب به كـار اضـافه كـرده تـا سـاختواره شـكلي       ها، در چنين شرايطي پژوهشگر به ناچار م تدوين ساختواره

  مفهومتر به خود گيرد.

 )29امه (هاي شاهن تحليل

X   /تحقيقات شاهنامه/ پژوهشهاي شاهنامه/ تحليل و بررسي/ نقد و تحليل/ شرح / تفسـيرهاي شـاهنامه

آثار تحليلـي/ رويكردهـاي علـوم انسـاني/ بحثهـاي نظـري/ آثـار هـم پيونـد/ آثـار دربـاره شـاهنامه/ خـرده              

  ساختارهاي شاهنامه/ بررسي محتوايي

  )7جامعه شناسي (

 ]مكتوب[

 ]وبغير مكت[

 ]هاي ديگر  حوزه [و... 

  )5هاي گويا ( كتاب
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  شوند. هاي شاهنامه در نظر گرفته مي  هاي ترجمه انگليسي به منزله زيرمجموعه

هـا را زيرمجموعـه    شوندگان ترجمه نفر از مصاحبه 3هاي قابل توجه در اين بررسي آن است كه  از يافته

  اند. هاي شاهنامه در نظر گرفته متن

  

 
  هاي شاهنامه ترجمه –شناختي دسته سوم  . ساختواره اصطالح3 ريتصو

  

  هاي مرتبط با دسته چهارم تحليل

شـوندگان  هاي به كار رفته توسط مصـاحبه  الحكارت بود كه با نگاهي به توزيع اصط 2اين گروه شامل 

اسـت. بنـابراين چنانچـه بـر      6به منزله اصطالح رأس با فراوانـي   1بهترين توصيفگر "نقد و تحليل"براي آن، 

مورد باشد، بـا توجـه بـه بسـامد، بـه منزلـه        19با فراواني  "هاي شاهنامه تحليل"پايه اصطالح رأس اين گروه 

ها در نظـر گرفتـه   براي كارت "پند و اندرزها"و نيز اصطالح  "هاي شاهنامه اسطوره"تقسيم فرعي اصطالح 

شـوندگان،   هـاي بـه كـار رفتـه توسـط مصـاحبه       ا و نيز توزيع اصـطالح ه شده است. البته با نگاهي به مصاحبه

نفر مورد اشاره قـرار   11توسط  "پندها و اندرزها"به منزله اصطالح باالدست  "منتخب موضوعي"اصطالح 

-نيـز توسـط مصـاحبه    "نثرنويسي"و يا  "متن"، "كارهاي خاورشناسان"هاي  گرفته است. همچنين اصطالح

  ته است. كار رف شوندگان به 

                                                        
گر و يا عنوان در پيوند با هر مجموعه اصطالحي، آن اصطالحي است كه بيشترين فراواني كاربرد را  منظور از بهترين توصيف. 1

هاي زيـر مجموعـه آن را در    قش اصطالح رأس و يا گرههاي اين پژوهش به عنوان اصطالح پذيرفته شده ن داشته و براساس يافته

 كند.  هاي درختي ايفا مي ساختواره

 )27هاي شاهنامه ( ترجمه

 X ــاهم ــاي نـ ــاي     برگردانهـ ــاهنامه/ كارهـ ــاي شـ ــان/ برگردانهـ زبـ

  خاورشناسان

 آلماني

 انگليسي

 ]موارد ديگر  [و... 

 )3متن شاهنامه (

X كليات شاهنامه/ شاهنامه  

 ]ترجمه ها[
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نيز الزم به يادآوري است كه با توجه به يكسان شدن محتوايي و نيـز برچسـبي عنـوان در دو دسـته دوم     

شناختي، امكان ادغام اين دو گروه در يكديگر وجود  )، از رويكرد اصطالح4) و چهارم (تصوير 2(تصوير 

  دارد. 

 
  هاي شاهنامه تحليل –ختي دسته چهارم شنا . ساختواره اصطالح4 ريتصو

  

  هاي مرتبط با دسته پنجم تحليل

هـاي   هـاي شـاهنامه دارد. در ايـن گـروه، كـارت      كارت كتابشناختي اشاره بـه برگزيـده   3گروه پنجم با 

بـودن نيـز اشـاره     "كتـاب گويـا  "تنها به برگزيده بودن مدرك اشاره دارند، بلكه بـه ويژگـي    كتابشناختي نه

باشند، بـا   كارت اين گروه، از جهت آنكه هر يك داراي نقد و تفسير مي 2اين در حالي است كه كنند.  مي

هـاي ايـن دسـته را جـدا از سـاير       ها، كارت شوندگان به واسطه همين ويژگي يكديگر مشابه هستند. مصاحبه

زوم در نظر گرفتن تقسـيم  شوندگان در پيوند با لاند. با توجه به پاسخ مصاحبه ادههاي شاهنامه قرار د برگزيده

هـاي   كار رفته توسط آنها  و ويژگي فرعي براي اين دسته از يك سو و نيز با نگاهي به توزيع اصطالحات به

  را تدوين نمود. 5توان ساختواره ارائه شده در تصوير  اين گروه از ديگر سو، مي

از آن است كه از ديد آنها  هاي اين گروه حاكي شوندگان با توجه به كارتتوزيع اصطالحات مصاحبه

  هاي كامل شاهنامه همراه با نقد و تفسير و يا بدون آن باشند.توانند همچون متن هاي شاهنامه مي برگزيده

   

  )19هاي شاهنامه ( تحليل
 دستهكل  با احتساب (در  

هـاي   نقد و تحليل/ تحقيق در شاهنامه/ تحقيق فرهنگي در شـاهنامه/ بحـث   X )10دوم

  هاي شاهنامه هاي شاهنامه/ تفسيرهاي شاهنامه/ تحليل نظري/ پژوهش

 ) 10هاي شاهنامه ( اسطوره

X  شناسي شاهنامه و اساطير/ اسطوره  

 مكتوب

غير 

 مكتوب

 ) 11منتخب موضوعي (

X  ها گزيده  

 )9پند و اندرزها (

X  هــايي از  هــاي اخالقــي/ برداشــت آمــوزه

ــت  ــاهنامه/ جكم ــدهاي   ش ــاهنامه/ پن ــاي ش ه

 )1متن شاهنامه (

كارهاي خاورشناسان 

 )1نثرنويسي (

  )6هاي گويا ( كتاب
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  ها برگزيده –شناختي دسته پنجم  . ساختواره اصطالح5 ريتصو

  

  هاي مرتبط با دسته ششم تحليل

هاي به نسبت بزرگ است. در واقع اين دسته مشـابه بـا    رت كتابشناختي يكي از گروهكا 6دسته ششم با 

براي مثال، يك داستان  –هايي از شاهنامه اشاره دارد كه بخشي خاص از شاهنامه  دسته قبل به كليه برگزيده

هـاي   و تقسـيم هايي كه به بهترين نحو دسـته   شود. به منظور انتخاب اصطالح را شامل مي -و گاه چند داستان

شوندگان در اين گـروه   كار رفته توسط مصاحبه توان به توزيع اصطالحات به   فرعي آن را توصيف كند، مي

ــده   ــه برگزي ــرد. در زمين ــه ك ــي  توج ــا و ويژگ ــتر      ه ــرايش بيش ــو و گ ــك س ــروه از ي ــن گ ــاص اي ــاي خ ه

نوان اين گروه از ديگـر سـو،   به منزله ع "ها برگزيده") به استفاده از اصطالح 19شوندگان (فراواني  مصاحبه

هـايي كـه توسـط معـدودي از      را تدوين نمـود. از ديگـر برچسـب    6توان ساختواره ارائه شده در تصوير  مي

تـوان بـه    هاي كتابشـناختي در داخـل ايـن گـروه اختصـاص يافتـه، مـي        شوندگان به برخي از كارت مصاحبه

اشاره كرد. تفاوت ميـان   "شاهنامه منثور"و  "ها ، بازنويسي"خوشنويسي و نگارگري "، "ها اقتباس"، "متن"

اي تغييرات امكـان ادغـام ايـن دو     اين دسته با دسته پنجم در متفاوت بودن قالب است، بنابراين با اعمال پاره

  گروه نيز وجود دارد.

  

 )21ها ( برگزيده

X دار/ خالصه رگزيده شرحهاي برگزيده/ ب هاي شاهنامه/ گزيده داستان/ داستان داستان  

 )12با نقد و تفسير (

X       هـا/ پژوهشـهاي ميـاني/     تحليل داسـتانهاي شـاهنامه/ شـرح و تحليـل/ تحقيـق و تحليـل

  تحقيقات و شرح/ شرح و گزارش

 ]مكتوب[

 ]غير مكتوب[

 )12هاي گويا ( كتاب

 ]بدون نقد و تفسير[

X  سعمي و بصري  

X  آثار شنيداري  

 )2نقالي ( )1غيرانتقادي (تصحيح  )2متن (
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  ها برگزيده –. ساختواره اصطالح شناختي دسته ششم 6 ريتصو

  

  هاي مرتبط با دسته هفتم تحليل

هاي شاهنامه اشاره دارد. شاهنامه اثري است منظوم و بلنـد؛ و همـين دو    كارت به اقتباس 4گروه هفتم با 

، گروه 7ويژگي باعث شده است كه افراد زيادي در پي بازنويسي و يا نثرنويسي شاهنامه برآيند. در تصوير 

براي ساده سازي شاهنامه از ديدگاهي اصطالح شناختي بـا   هاي صورت گرفته هفتم با نگاهي به انواع تالش

  شوندگان به نمايش در آمده است. هاي به كار رفته توسط مصاحبه الحتوجه به توزيع اصط

هـاي منثـور و برگزيـده     آنچه در پيوند با اين ساختواره قابل توجه است، تشخيص زيرمجموعـه شـاهنامه  

دهند. نكته قابل توجه ديگر آن است كه استفاده از  را به نثر ارائه مياست، منابعي كه فقط بخشي از شاهنامه 

شوندگان در ايـن گـروه نيـز     كار رفته توسط مصاحبه با توجه به توزيع اصطالحات به "ها برگزيده"اصطالح 

  كند. هاي تشكيل شده كمك شاياني مي غالب است. همين امر به پژوهشگر در كار تجميع دسته

  

  

اي از  / بخشـي از شـاهنامه/ پـاره    هاي شاهنامه/ خالصه و گزيده مـتن/ منتخـب/ گزيـده و شـرح     داستان X )40ها ( برگزيده

  هاي برگزيده/ گزيده داستان شاهنامه/ داستان

 )4ها  ( تصحيح
X ها هايي از شاهنامه/ چاپها و تصحيح ها/ تصحيح بخش پژوهش  

 نتقاديا ]متن[

 )1غير انتقادي (  ]متن[

 )5با شرح و تحليل (

 ]تصحيح نشده[

 )1متن (

 )1شاهنامه منثور (

 )2خوشنويسي و نگارگري (

 ]بدون شرح و تحليل[

 )7با شرح و تحليل (

 ]بدون شرح و تحليل[
 

 با شرح و تحليل

 ]بدون شرح و تحليل[
 

X   ها/ توضيح گزارش  

 )1(و بازنويسي   اقتباس
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  شاهنامه به نثر –شناختي دسته هفتم  . ساختواره اصطالح7 ريتصو

  

  هاي مرتبط با دسته هشتم تحليل

نيـز نشـان داده شـده اسـت، بـه گـروه        8در اصل همانگونه كـه در تصـوير     كارت 5گروه هشتم، شامل 

هـا آن اسـت كـه گـروه حاضـر       گزيـده ها تعلق دارد. اما دليل تمايز اين گروه از ساير بر ديگري از برگزيده

بـا   "هـا  خالصـه "دهنـد. اصـطالح    هايي از كل شاهنامه را ارائه مـي   شامل آن دسته از منابعي است كه گزيده

ــه    مــورد، يكــي از پركــاربردترين اصــطالح  18فراوانــي  هــايي اســت كــه در توصــيف ايــن گــروه بــه منزل

رد اشاره واقع شـده اسـت. بـا نگـاهي بـه توصـيف       شوندگان مو ها توسط مصاحبه اي از برگزيده زيرمجموعه

هـا بـه منزلـه     هـا و داسـتان   شوندگان از دسته هشتم و نيز تأكيد آنها بر لزوم جداسازي دسـته خالصـه   مصاحبه

در هشتمين  "ها برگزيده"ذيل  "ها خالصه"اي با عنوان  هاي فرعي براي اين گروه، شايسته است دسته تقسيم

  گروه در نظر گرفته شود.

 
  ها) ها (خالصه  برگزيده –شناختي دسته هشتم  . ساختواره اصطالح8 ريتصو

 )21شاهنامه به نثر (

X  زبـان/ نقـد و تفسـير/ ترجمـه/      هاي شاهنامه/ برگردان هم شاهنامه منثور/ نثرنويسي/ اقتباس

  هاي شاهنامه شاهنامه/ كليت متن شاهنامه/ داستان

 )16بازنويسي (

X  هاي شاهنامه/ بازآفريني اقتباس  

 )16ها ( برگزيده
X  منتخب/ خالصه  

 ]مكتوب[

 )6وب (غير مكت
X  ديداري شنيداري  

 )12براي كودكان و نوجوانان (

 )5كتابهاي گويا (

X  شاهنامه و ادبيات كودك/ شاهنامه و كودك  

 )32ها ( برگزيده

X  هاي شاهنامه/ شاهنامه ها/ داستان منتخب  

  )9ها ( خالصه

  )5با شرح و تحليل (

X  دار/ بازنويسي  گزيده شرح
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  هاي مرتبط با دسته نهم تحليل

نگـري از آن بـا عنـوان     شـوندگان بـا انـدكي عـام     ، گروهي جامع است كه مصاحبه كارت 5گروه نهم با 

  هاي هنري متصور بر شاهنامه است.  يه برداشتياد كردند. اين گروه دربرگيرنده كل "هنر"گروه 

 
  هنر و شاهنامه –شناختي دسته نهم  . ساختواره اصطالح9 ريتصو

  

شـوندگان در توصـيف ايـن گـروه،  مشـخص       هـاي مـورد اسـتفاده مصـاحبه    با نگاهي به توزيع اصطالح

اصطالحي قابل پذيرش براي توصيف اين گروه اسـت. از  ، 19با بسامد  "هنر و شاهنامه"شود كه عبارت  مي

داركـردن ايـن گـروه بـه واسـطه تعـدد        شـوندگان بـر لـزوم زيرمجموعـه     يد مصـاحبه ديگر سو با توجه به تأك

فـيلم و  "، "تئاترهـا "، "تصـاوير "هـايي چـون    هاي زيرمجموعه اين گـروه بـا برچسـب    ها، اصطالح زيرگروه

  ).9دهند (تصوير  هاي اين ساختواره را تشكيل مي شاخه "موسيقي"و  "ويدئو
  هاي مرتبط با دسته دهم تحليل

بندي قرار دارد. اين دسته بـه   هاي بزرگ اين دسته كارت كتابشناختي، در زمره گروه 7دهم نيز با  گروه

گيرند. با نگاهي به توزيـع اصـطالحات مـورد     مجموعه منابعي اشاره دارد كه متن كامل شاهنامه را در بر مي

 )19( هنر و شاهنامه

X  هاي هنري از شاهنامه/ آثار هنري/ شـاهنامه گويـا/     اقتياس

  شاهنامه غيرمكتوب/ ديداري شنيداري/ سمعي بصري/  

 )13تصاوير (

 )3تمبرها (

 )7تئاتر (

 )11فيلم و ويدئو (

موسيقي 

)13( 

X    هـا/   هـاي ديـداري/ نگـاره    مجالس شاهنامه/ نمودهاي ديداري/ جلـوه

هاي تصويري/ تصـوير و تصـويرگري/ هنرهـاي     سانهكارهاي تصويري/ ر

  تصويري/ فلكلور شاهنامه

X  نمايش/ هنرهاي نمايشي  

X  اثر موزيكال/ كارهاي شنيداري  

 )1شاهنامه (

 )2ها ( ترجمه

 )3شاهنامه  و كودك  (

 )1هاي شاهنامه ( داستان

 )2بازنويسي (

  )3يادبودها (

    X   ها مناسبت  
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هـاي شـاهنامه    توجه به تصحيحتوان به وضوح به اهميت  شوندگان در پيوند با اين گروه، مي استفاده مصاحبه

باشـد. ايـن در حـالي     ، جزو زيرمجموعه اين گـروه مـي  16با فراواني  "هاي شاهنامه تصحيح"برد. عبارت  پي

هـاي   هـاي خطـي و يـا چـاپ     هاي قديمي شامل نسـخه  ها مطرح گرديد كه روي نسخه است كه طي مصاحبه

شوندگان بـر   نفر از مصاحبه 13توجه به اينكه سنگي، معموالً تصحيح و يا ويرايشي صورت نگرفته است. با 

نيز  "هاي سنگي چاپ"اشاره كرده و نيز با توجه به اينكه عبارت  "هاي خطي نسخه"لزوم استفاده از عبارت 

شوندگان مورد تأييد واقع شده است، زيرمجموعه نسخ قديم بـا دو زيرشـاخه    توسط برخي از همين مصاحبه

  قابل تدوين است.

 
  متن كامل شاهنامه –. ساختواره اصطالح شناختي دسته دهم 10 ريتصو

 

  هاي مرتبط با دسته يازدهم تحليل

هاي جغرافيايي شاهنامه اشاره دارد. با نگاهي به توزيع اصطالحات  كارت به نقشه 1گروه يازدهم شامل 

، پركاربردترين اصـطالح اسـت و پـس    14فراواني شوندگان جغرافياي شاهنامه با  به كار رفته توسط مصاحبه

) آورده شده است، مورد اشـاره برخـي   Xذيل آن (پس از نشانه  11هاي ديگر كه در تصوير  از آن اصطالح

و يـا   "نقشـه "شوندگان قرار گرفته است. به نظر، بهترين واژه توصيفگر براي چنـين منبعـي    ديگر از مصاحبه

تـر   در ميان پژوهشگران اين حوزه مصطلح "جغرافياي شاهنامه"سامد، عنوان است كه با توجه به ب "جغرافيا"

بندي اين مدرك بـا منـابع    شوندگان امكان دسته تر است. اين درحالي است كه دو نفر از مصاحبه و يا مفهوم

 هـاي شـاهنامه را مـد نظـر قـرار      ها و يا تحقيـق  بندي اين مدرك با پژوهش مرجع و دو نفر ديگر امكان دسته

  دادند.

 )28ه (متن كامل شاهنام

X هاي مختلـف شـاهنامه/ چـاپ مـتن/ مـتن شناسـي/        هاي شاهنامه/  چاپ نسخه

 دشوارشناسي/ نسخ اصلي شاهنامه

 )16هاي شاهنامه ( تصحيح

X   ويراستاري شاهنامه/ نسخ مصحح 

  )7با شرح و تحليل (

  )2نسخ قديم (

  )13هاي خطي ( نسخه

X  ها دستنويس 

  )3هاي سنگي (  چاپ

 )2ي هنري (ها شاهنامه

 خوشنويسي

 )1شاهنامه منثور (
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  جغرافياي شاهنامه –شناختي دسته يازدهم  . ساختواره اصطالح11 ريتصو

  

بـرد. يكـي از ايـن نكـات، قابليـت ادغـام و        توان بـه چنـد نكتـه مهـم پـي      مي 11تا  1با نگاهي به تصاوير 

هـاي همسـان، بـر      بـا تطـابق گـره   طـوري كـه بـه راحتـي     هاي تشكيل شده است. به درختواره سازي  يكپارچه

يكديگر و نيز استفاده از سلسه مراتب مطرح شده در الگوي ملزومات كاركردي، سـاختواره ارائـه شـده در    

الزم به توضيح اسـت در تـدوين ايـن درختـواره كتابشـناختي بـه منظـور كنتـرل         شود.  تشكيل مي 11پيوست 

و يـا در برخـي    "X"تصاوير پيشـين پـس از عالمـت     حجم، از ارائه مجدد اصطالحات با بسامد كمتر كه در

اند خودداري شده است. همچنين بايد يادآوري كـرد كـه    چين ظاهر شده  ، زير نقطه11تصاوير مانند تصوير 

برگ متصل به يكديگر (هر دو برگ در يـك صـفحه) تـدوين     4به واسطه طوالني بودن، اين درختواره در 

  شده است.

  هاي مختلف  گروه بندي حاصل از تحليل جمع

كليت درختواره تشكيل شده براي خانواده كتابشناختي شاهنامه، به وضوح نشان از ويژگي مـاهوي ايـن   

هـاي مختلـف كتابشـناختي كـه در     هاي موجوديـت  خانواده كتابشناختي دارد. به بيان بهتر، برخي از زيرگونه

قـرآن) قابـل تعريـف نيسـتند      ر آثـار (مـثالً  درختواره شاهنامه قابل مشاهده است، به احتمال قـوي بـراي سـاي   

تـوان آثـار تقليـدي و يـا طنـز و هـزل را        ). به عنوان نمونه براي اثري ماننـد قـرآن، نمـي   ب1389(ارسطوپور، 

هــاي   ســازي الگــوي ملزومــات كــاركردي، بــراي خــانواده  رود در پيــاده متصــور بــود. بنــابراين، انتظــار مــي

هـاي  اگانه طراحي كرد. اين در حالي اسـت كـه بـا نگـاهي بـه نظـام      هايي جد كتابشناختي مختلف ساختواره

، رويكـرد غالـب نگـرش    Fiction Finderو يا  Worldcat ،FRBR Display tool ،VTLS كنوني همچون

                                                        
 . الزم به توضيح است اين درختواره به منظور حفظ انسجام متن به قسمت پيوست اين نوشتار منتقل شده است. 1

 )34جغرافياي شاهنامه (

X   هـاي جغرافيـايي/ اطالعـات جغرافيـايي/ كارهـاي       اعالم جغرافيايي/ مكـان

هاي جغرافيايي/ نمودهـاي ديـداري/ شـاهنامه غيرمكتـوب/ ديـداري       تصويري شاهنامه/ نقشه

  مههاي شاهنا هاي هنري/ شرح شنيداري/ كارهاي هنري/ جنبه

 )2منابع مرجع (

 )2هاي شاهنامه ( ها و تحليل تحقيق

X  هاي شاهنامه پژوهش  
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در مصـاحبه  نكته جالب توجه ديگر هاي كتابشناختي است.  همسان و قالبي به نمايش روابط ميان موجوديت

توان توجه به سه موجوديت اثر، بيـان   ها به وضوح مي ژوه آن است كه در مصاحبهپبا صاحب نظران شاهنامه

هـاي  يهاي كتابشناختي كه بـازنمون كننـده ويژگـ   و قالب را مشاهده نمود. اين درحالي است كه در كارت

بودنـد. چنــين   هـاي ســه موجوديـت ديگـر   شــوندگان در پـي ويژگـي  بـود، مصـاحبه   "مـدرك "موجوديـت  

بندي خانواده كتابشناختي به عنـوان   شوندگان مشخصاً به اين معناست كه آنها در دستهاحبهبازخوردي از مص

  كنند. ي ملزومات كاركردي توجه مييك كليت، تنها به سه موجوديت اول جهان كتابشناختي در الگو

در يـك  بندي و نمـايش آثـار مـرتبط بهـم       هاي كتابشناختي براي دسته به بيان بهتر، در تدوين ساختواره

بـه نمـايش در آمـده     1خانواده، بايستي مصاديق سه موجوديت اثر، بيان و قالب را همانگونه كه در پيوسـت  

هـاي آن كــه در پيشــينه   بــا توجـه بــه مشخصــه  "مــدرك"اسـت در نظــر گرفـت. بــديهي اســت موجوديـت    

  باشد. شود بيشتر مورد توجه و استفاده كاربران كتابدار مي كتابشناختي ثبت مي

تـرين  نفـر از برجسـته   5نشسـت بـا    5آمـده،  كسب اطمينان از درستي و منطق اطالعـات بـه دسـت     براي

پژوهـي صـورت گرفـت و سـاختواره نهـايي بـر مبنـاي نظـرات         در حوزه كتابشناسـي و نيـز شـاهنامه    1اساتيد

ايـن اصـالحات را نيـز دربـر      1اصالحي آنها، اصالح و تكميل گرديـد كـه تصـوير ارائـه شـده در پيوسـت       

  گيرد.  مي

  

  سخن پاياني 

اي با نيازها و  هاي رايانههاي زيادي صورت گرفته تا ساختار فهرستدر طول يك دهه اخير تالش

كند. رويكردهاي  سالئق كاربران در جستجو، بازيابي و نمايش اطالعات كتابشناختي همخواني بيشتري پيدا

هاي   ابشناختي آثار مرتبط بهم (خانوادهنو بيشتر بر اين نكته تأكيد دارند كه نمايش اطالعات كت

تري از ارتباط ميان آثار وابسته را ارائه دهد. چنين رويكردي در نهايت  كتابشناختي) بايد تصوير روشن

  گردد. موجب فهم بهتر جهان كتابشناختي از سوي كاربران مي

ي، به ويژه، افراد ا ي رايانههاهمانگونه كه پيشتر نيز بيان شد، استفاده از نظر كاربران بالقوه فهرست

سازي الگوي ملزومات   هاي كتابشناختي كمك بسياري به روند پياده  نظر در حوزه خانوادهصاحب

                                                        
گاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي)، پژوهش -نفر عبارت بودند از دكتر ابوالقاسم رادفر(مدير پژوهشكده ادبيات 5. اين  1

المعارف بزرگ اسالمي)، محمد  پوراندخت سلطاني (سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران)، كامران فاني (بنياد دايره

 آستان قدس رضوي) و دكتر محمدجعفر ياحقي (دانشگاه فردوسي مشهد). - وفادارمرادي(اداره مخطوطات
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بندي و نمايش اعضاي خانواده كتابشناختي   هاي كتابشناختي در راستاي گردآوري، دسته كاركردي پيشينه

عات پراكنده، دانش درباره يك خانواده از آثار تواند، به جاي نمايش اطال  خواهد كرد. اين رويكرد مي

تري از جهان كتابشناختي را به نمايش مرتبط بهم را براي كاربران ارائه دهد و نهايتاً تصوير بهتر و جامع

هاي مرتبط بهم   هاي شناسايي شده براي هر دسته از موجوديت  . همچنين، اصطالح(Fattahi, 2010)گذارد

  ي قواعد فهرستنويسي مورد توجه قرار گيرد. تواند در بازنگر  مي

هاي الگوي بازتابي از موجوديت هاي كتابشناختي، مشخصاًدر اين پژوهش، ابزار پژوهش، يعني كارت

ها، شوندگان روي اين كارتبندي مصاحبه درحالي است كه دسته بود. اين (FRBR)ملزومات كاركردي 

  ها سروكار دارد.ديق هر يك از موجوديتاگرچه با الگو همسوست اما در عمل با مصا

شوندگان روي خانواده كتابشناختي شاهنامه به منزله يك بندي مصاحبه  نگاهي به نحوه دستهبنابراين، با 

هاي كالن و شوندگان به صورت منطقي از موجوديتاين نتيجه رسيد كه اگرچه مصاحبه توان به  مورد، مي

-تر، از مصاديق هر يك از موجوديت  ا در عمل به منظور اعمال نظم جزئيكنند، ام انتزاعي الگو تبعيت مي

هاي به كنند. همين عيني نگري، در اصطالح هاي مطرح در الگو به عنوان گره درختواره خود استفاده مي

هاي تشكيل شده نيز قابل مشاهده   ها و زيرشاخه  گذاري هريك از شاخه  كار رفته توسط آنها براي برچسب

  .است

اي با قابليت پيمايش بهتر   هاي مشابه، به تشكيل شبكه  در نهايت درختواره حاصل از اين مطالعه و بررسي

هاي آن، براي كاربر مفهوم بوده و   اي كه اصطالح به كار رفته براي هر يك از گره  كند، شبكه كمك مي

ط با يكديگر و انتخاب آن دسته از منابع بندي انواع منابع مرتب  تواند از آن در جهت گروه  فرد به راحتي مي

  دلخواه استفاده كند.

هاي مناسب جهت  به بيان ديگر، درختواره حاصل از تحليل خانواده كتابشناختي يكي از گزينه

اي بوده و به كاركرد پيمايش مطرح در بيانيه  هاي رايانهسازي الگوي ملزومات كاركردي در فهرست  پياده

كند.  كمك زيادي مي (Statement of International…, 2009)المللي   ينقواعد فهرست نويسي ب

آوري در گردهم اي منطقاًنيز بيان مي دارد، چنين درختواره (Svenonius, 2000)همانگونه كه سونونيوس

  بخش است.تر آثار مرتبط بهم اثرثرتر و مناسبؤم

اي و سلسله مراتبي، الزم است به   ختوارهنظراني همچون سونونيوس به رويكرد دررغم توجه صاحبعلي 

هاي   هاي ديگري همچون ساختواره  هاي كنوني قادرند به ارائه ساختوارهاين نكته نيز توجه داشت كه نظام

شناسي بپردازند. بنابراين، پژوهش حاضر در پي اثبات برتري  هاي مبتني بر هستي  اي و گراف  شبكه



 1390، پاييز و زمستان  2سال اول، شماره                     رساني، دانشگاه فردوسي مشهد نامه كتابداري و اطالع پژوهش   96

هاي تواند موضوع پژوهش  د و انتخاب بهترين نحوه نمايش همچنان ميباشد و تأيي ساختواره درختي نمي

سازي اين رويكرد، آن است كه در عين   ترين مزيت پياده  ديگري قرار گيرد. فارغ از نحوه نمايش، عمده

هايي كه بيش از   توجه علمي و عملي به الگو، با استفاده از ساختار ذهني كاربران بالقوه و نيز اصطالح

ين براي كاربران مانوس است و فهرست طراحي شده بر مبناي الگو، از كاربرپسندي بيشتري برخوردار ساير

  خواهد بود. 

ها در كنار يكديگر، كه در  هاي پيشنهاد شده در درختواره و نيز نحوه تنظيم گره در اين راستا اصطالح

وده و استفاده از دستاوردهاي اين نظران اين حوزه بواقع حاصل كار اين پژوهش است، به پيشنهاد صاحب

تواند به كاربرپسندي هرچه بيشتر نظام بازطراحي شده بر مبناي الگوي ملزومات    پژوهش در اين زمينه مي

  هاي كتابشناختي كمك كند. كاركردي پيشينه
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  كتابنامه

هاي كتابشناختي كاركردي پيشينه اي بر مدل ملزومات). انطباق فهرستهاي رايانهالف1389ارسطوپور، شعله (

(FRBR): مجموعه: راهكارهاي نوين و رويكردها: اطالعات سازماندهي« دو رويكرد عملياتي. در  
به كوشش  »1385 اسفند 17 و 16 ايران رساني  اطالع و كتابداري ساالنه انجمن همايش اولين مقاالت

 : كتابدار.محمدي و محسن حاجي زين العابديني. تهران  داريوش علي

بررسي ميزان انطباق ساختار مارك ايران بر الگوي ملزومات كاركردي ). ب 1389ارسطوپور، شعله (
هاي مطرح در   اي به موجوديت هاي رايانه  و نگاه كاربران فهرست (FRBR)هاي كتابشناختي  پيشينه

 نامه دكترا، مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد.  . پاياناين الگو

  تهران: پيام پويا. روشهاي پژوهش كيفي در علوم اجتماعي.). 1387(سفيري، خديجه 
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هاي كتابشناختي و نمايش آثار در فهرستهاي  ). رويكردهاي نو به ساختار پيشينه1379اهللا ( فتاحي، رحمت

اي: كاربرد و توسعه، مجموعه مقاالت  فهرستهاي رايانهگرافيكي با استفاده از فناوري فرامتني. در 
 – 367(ص.  .1378آبان  28و  27اي در كتابخانه هاي ايران،  برد و توسعه فهرستهاي رايانههمايش كار

). تهران: مشهد: دانشگاه فردوسي مشهد؛ مركز اطالع رساني و خدمات علمي وزارت جهاد 353

  سازندگي. 

سيادت و  . (عبدالرسول جمشيديان، عليهاي كيفي در علوم انساني درآمدي بر پژوهش). 1382فليك، يو (

  رضاعلي نوروزي، مترجمان). قم: سماءقلم.
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