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 چکیده

 یسنت اییقیمنابع موس یبرا یفالا ی)ال.آر.ام.(ا مرجع کتابخانه یلگوا یهایژگیها و وتیموجود لیتحل پژوهش نیدف ا: هدفه زمینه و

  ( است.مرغ سحر فیتصن ی)نمونه موردرانیا

های ی و برحسب روش تحلیل محتواست. در این پژوهش کلیه موجودیتنوع کاربردبر مبنای هدف از پژوهش این  :پژوهش روش

استخراج و با  2017آگوست سال  شیرایایفال و ییمربوط به گزارش نها یوارس اههیاز سهای مربوط به آنها و ویژگی یفالا ال.آر.ام. یلگوا
به عنوان ابزار  نمونه موسیقی تبیین شد. هر دو سیاهه کهبرای ال.آر.ام  یهاتی.آر. با موجودیاف.آر.ب یهاتیانطباق موجود اههیسکمک 

اجرای مختلف  50است. نمونه آماری پژوهش شاملشده  دهیتر سنج شیآن پ ییروابوده و  ارداستاندقرار گرفت  استفادهمورد  پژوهش
 تصنیف مرغ سحر است.

ها برای یک نمونه موسیقی سنتی ایران مورد تحلیل قرار یتویژگی مربوط به این موجود 37یازده موجودیت الگوی ال.آر.ام. و : ها افتهی

ها به جز ویژگی مقیاس جغرافیایی موجودیت بیان که مربوط به منابع جغرافیایی است برای منابع موسیقایی سنتی گرفت. کلیه این ویژگی
 ایرانی قابل استفاده است.

امکانات این الگو برای سازماندهی منابع موسیقایی سنتی ایران، برای  نتایج این پژوهش به عنوان گام اولیه در بررسی :یریگ جهینت

های ال.آر.ام. در آثار موسیقایی سنتی ایران قابل استفاده بوده و برای  متخصصان سازماندهی اطالعات و  ها و ویژگی شناسایی موجودیت
 نیز کاربردی است. های بازیابی اطالعات موسیقایی در مواجهه با منابع موسیقاییطراحان نظام

ای )ال.آر.ام( ایفال، منابع موسیقایی سنتی  اطالعات موسیقایی، الگوی مرجع کتابخانه موسیقایی، بازیابی   : سازماندهی منابعکلیدواژه ها

 ایران،  تصنیف مرغ سحر.
 

 : گزارش نشده است.تعارض منافع
 حامی مالی نداشته است.: منبع حمایت کننده
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Abstract 

Background and Aim: The object of the  study was to Analyze IFLA Library Reference Model (LRM) Entities 

and Attributes for Iranian Traditional Music Resources, Case Study: Morq-e Sahar Song. 

Method: The  study inherits an applied content analysis method. All Entities and Attributes of  IFlA LRM 

Model based on  two checklists include:  Final report of IFlA LRM on August 2017 and Transition Mappings 

User Tasks, Entities, Attributes, and Relationships in FRBR, FRAD, and FRSAD mapped to their equivalents in 

the IFLA Library Reference Model Analyzed for Morq-e Sahar Song data elements. The research sample size 

involves Fifty different performances of Morq-e sahar Song. 

Results: The results show that all the eleven Entities and the Thirty -Seven Attributes of IFLA-LRM except for 

Cartographic scale attribute parallels  in Morq-e sahar  song data elements. 

Conclusion: As a first step,  the results of  the study  in identifying conveniences of this model for organizing 

traditional Iranian music resources, realizing IFlA LRM Model’s Entities and Attributes which is  appropriate in 

Iranian traditional music organization is operational.  The results are also practical for experts of Information 

organization and designers of Information retrieval system. 

Keywords: Iranian Music Resources, Music  Information Retrieval,  IFLA Library Reference Model(IFLA 

LRM), Traditional music Resources, Morq-e sahar Song. 
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 مقدمه
توان در  را می منشا و سیر تحول فهرستنویسی منابع موسیقایی

نویسی جستجو کرد که کتابداران جهت            تحول قوانین فهرست
های کتابشناختی شروع  نویسی پیشینه جهانی کردن روند فهرست

به ابداع آن کردند. بنابراین،  اولین قوانین فهرست نویسی شناخته 
در قالب   1شده برای منابع موسیقایی  توسط  اُسکار سونک

ر چهارمین ویرایش فهرست فرهنگی قوانین چارلز امی ای ب ضمیمه
تدوین شد. فهرست فرهنگی قوانین کاتر گام  1904در سال  2کاتر

مهم و موثری در تاریخ توصیف اطالعات کتابشناختی منابع 
اطالعاتی بود. ایده اصلی قوانین کاتر مرتب کردن آثار براساس 

ارائه اطالعاتی  هایی از جمله پدیدآور، موضوع و عنوان و مدخل
های اثر برای  پیرامون مشخصات فیزیکی و چاپ ها و ویرایش

تسهیل  بازیابی کاربر بود. در  واقع  عملکرد اساسی این نوع 
فهرست برقراری ارتباط یک به یک بین اثر و نهادهای فکری 

دیدگاه اساسی کاتر مبنی (. 1989، 3)اسمیراگلیاوجودآورنده آن بود به
بر این که هر نهاد فکری تنها در قالب یک نمود فیزیکی ارائه 

شود برای آثار موسیقایی کاربردی ندارد، زیرا ممکن است یک  می
های  اثر موسیقایی به صورت نمودهای فیزیکی متنوع و بیان

 (.2010، 4)هیل کریبزمختلفی تولید شود 
های خود را بر اساس  یشینهسنتی پ  نویسیهای فهرست نظام

ها، اشیاء رقومی                 ها، فیلم توصیف مواد اطالعاتی از قبیل کتاب
کردند. گرچه کاربران  و نوار صوتی موجود در مجموعه فهرست می

توانستند اطالعات مناسبی درباره یک ماده اطالعاتی  کتابخانه می
ای و اطالعات  ینهتوانستند اطالعات زم دست آورند، اما نمی به

مربوط به پیشینه تاریخی ایجاد یک ماده را پیدا کنند. به ویژه برای 
نویسی اطالعات محدودی درباره اثر  های فهرست موسیقی، پیشینه

دهند. یکی از مهمترین و اطالعات مربوط به اجرای آن ارائه می
های پیشین  های قوانین و نظامدالیل این امر محدودیت

 -ی مانند ویرایش دوم قواعد فهرستنویسی انگلونویس فهرست
 المللی توصیف کتابشناختی)آی.اس.بی.دی(امریکن، استاندارد بین

های چندگانه   در توصیف الیه 6خوان)مارک( و فهرست ماشین5
های کتابشناختی است که در تعریف روابط اطالعات کلیه  پیشینه

، 7)کیمدارند منابع اطالعاتی از جمله منابع موسیقایی اهمیت
2015.)  

طرح پیشنهادی از سوی کمیته بازنگری برای حل این مشکالت 
امریکن به نام الگوی ملزومات  -در قواعد فهرست نویسی انگلو

___________________________________ 
1 Oscar Sonneck 
2 Charles Ammi Cutter 
3 Smiraglia 
4 Hille Cribbs 
5 International Standard Bibliographic Description (ISBD) 
6 Machine Readable Cataloging  )MARC) 
7 Kim 

 1997در سال  8های کتابشناختی)اف. آر.بی.آر.(کارکردی پیشینه
ها و موسسات میالدی مورد تصویب اتحادیه بین المللی انجمن

اف.آر.بی.آر. الگوی مفهومی قرار گرفت.  9)ایفال(کتابداری 
است که از سایر قواعد فهرست نویسی موجود  10رابطه -موجودیت

مجزا بوده و جهت تامین نیازهای اطالعاتی کاربران که مهمترین 
-شود، از ساختار جدیدی با هدف بهینههدف این الگو محسوب می

-ابشناختی بهره میهای کتسازی و نمایش پیشینهسازی     ذخیره

شناسایی و یافتن ف.آر.بی.آر. مهمترین هدف ادرحقیقت برد. 
های کتابشناختی به منظور کمک به کاربران اجزایی از پیشینه

، 11ماکسول) ای جهت رسیدن به اهدافشان استهای رایانهفهرست
بر اساس این الگو، تعیین هر یک از عناصر اطالعاتی در  .(2008

کتابشناختی باید بر مبنای هدف و کارکردهای فهرست پیشینه 
 فتاحی،(اطالعات انجام گیرد کتابخانه، یعنی اهداف سازماندهی

1387.) 
، خانواده 1998از زمان انتشار اولیه اف.آر.بی.آر. در سال 

های  مفهومی ایفال در قالب سه الگوی مجزا برای جنبه الگوهای
الگوها عالوه  خاص  جهان کتابشناختی مطرح شد. این

های کتابشناختی، شامل الگوی ملزومات  براف.آر.بی.آر. برای داده
و الگوی ملزومات  12)فراد(  های مستند کارکردی برای داده

-تالش. است 13های موضوعی مستند )فرساد( کارکردی برای داده

های  در راستای همگرایی الگو .آر.یاف.آر.ب یگروه بازنگرهای 
سازی این سه الگو و رفع  و یکپارچهر. اف.آر.بی.آ خانواده

با  شده هیکپارچ ییالگو منجر به پیدایش های موجود، محدودیت
شد که  14ای )ال.آر.ام.( ایفال الگوی مرجع کتابخانه عنوان
به ایفال ارسال  2016نویس نهایی آن جهت تصویب در سال  پیش

یفال به عنوان یک استاندارد در ا 2017نوامبر سال 18گردید و در 
 الف(.2017، 15ریوا، لوبوف و ژومر)به تصویب رسید

یک الگوی مرجع مفهومی سطح باال است که در قالب ال.آر.ام. 
، توسعه یافته است. این 16رابطه پیشرفته -یک الگوی موجودیت 

الگو، داده کتابشناختی را آن گونه که در معنای کلی و گسترده 
رابطه،  -موجودیت  دهد. در الگوهای قابل فهم است، پوشش می

  کنند و مانند گره عملها چارچوب الگو را تعریف میموجودیت
در سه سطح مختلف  تیموجود ازدهیالگو شامل  نیاکنند. می

با عنوان  یانفراد یسطح  باال تیموجود کسطح اول با یاست. 
به آن  یفرع یهارده قیاز طر ها تیموجود  ریکه سا 17خاص ءیش

___________________________________ 
5 Functional Requirement for Bibliographical Records (FRBR) 
9 International Federation of Library Associations(IFLA) 
10  Entity-Relationship(E-R) model 
11 Maxwell 
12 Functional Requirements for Authority Data (FRAD) 
13 Functional Requirements for Subject Authority Data (FRSAD) 
14 IFLA Library Reference Model(IFLA LRM) 
15 Riva, Le Boeuf& Zumer 
16 Enhanced Entity-Relationship Modeling 
17 Res 
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که عبارتند از  تیموجودسطح دوم شامل هشت . شوندیمرتبط  م
و  8، مدت زمان7مکان ،6انم ، نام5، عامل4، مدرک3نمود ،2انی، ب1اثر

که رده 10یو عامل جمع9شخص تیدو موجودسطح سوم شامل 
  بر اساس 11هاویژگی .عامل هستند تیموجود یفرع یها

گیرند  و نقش آنها فراهم کردن اطالعات در ها شکل میموجودیت
 یکه برا یخاص های یژگیو الگواین  درهاست. مورد موجودیت

دارند در  یکتابشناخت یها با نظام یشتریربط ب یاالگو مهم هستند 
 شده است. یفتعر یتموجود  یازده یبرا یژگیو هفت و یقالب س

روابط یک بخش ضروری از جهان کتابشناختی هستند؛ آنها 
ها را بهم مرتبط نموده و برای آنها بافت  های موجودیت نمونه

، روابط به صورت کلی و انتزاعی ال.آر.ام.سازند. در  فراهم می
دهد که سازان این امکان را می اند و در نتیجه به پیاده مطرح شده

سجم و یکپارچه با ارائه جزئیات افزوده را به یک روش من
ها در  اصالحات افزوده درج کنند. سی و شش رابطه میان موجودیت

کانون ی که کاربر فیدر ساختار وظااین الگو تعریف شده است. 
 یها از کاربران داده یعیوس فیط یها ازیتوجه الگو است، ن

ریوا، لوبوف و )و مستند مورد توجه قرار گرفته است یکتابشناخت
 الف(.2017ژومر، 

-سازماندهی و بازیابی منابع غیرمتنی همانند منابع متنی از دغدغه

های مهم مراکز اطالعاتی است. منابع شنیداری از جمله منابع 
موسیقایی نیز یکی از انواع منابع اطالعاتی هستند که کاربران و 
مخاطبان عام و خاص خود را دارد.  موسیقی در مراکز تخصصی 

شود. منابع  ع مهم برای پژوهشگران محسوب میهنری یکی از مناب
موسیقایی شامل عناصر اطالعاتی گوناگونی از جمله آهنگساز، 

ای متنوع است که  های رسانهو  قالب خواننده، آالت موسیقایی
ممکن است  کاربران  بدون توجه به این عناصر در  تشخیص منبع 

شوند از این رو موسیقایی موردنظرشان از آثار مشابه دچار اشتباه 
های ذخیره و سازماندهی منابع موسیقایی نقش مهمی در روش

 رانیا یسنت یقیموس کند. بازیابی اطالعات موسیقایی ایفا می
                   ها یژگیو یاست که دارا نیسرزم نیا یمل یقیاز موس یبخش

 یسازمانده یالگو نی. بنابرااست یفردهمنحصرب یها و شاخصه
             ها دواژهیسازگار  با کل یستیبا  یرانیا یسنت ییقایموسمنابع 

 یهانهیشیدر حال حاضر پ. منابع باشد نیمرتبط با ا یا و عناصرداده

___________________________________ 
1 Work 
2 Expression 
3 Manifestation 
4 Item 
5 Agent 
6 Nomen 
7 Place 
8 Time- span 
9 Person 
10 Collective Agent 
11 Attributes 

اطالعات  یابیدر بازیی موجود در ایران،  قایمنابع موس یکتابشناخت
عنوان  کی یهستند. به عنوان مثال جستجو تیمحدود یدارا

به عنوان سازمان مادر در   رانیا یدر فهرست کتابخانه مل یقیموس
از مراکز  یاریبس یبرا یکتابشناخت یهانهیشیپ دیعرصه تول

 شینماتوانایی شده  یابیفهرست باز  کهدهد ینشان م ،یاطالعات
ی را در کنار یکدیگر و در قیاثر موس کیاقتباسات  ایاجراها  هیکل

که خواستار  یو پژوهشگر ردیک ساختار منطقی و معنادار ندا
 کیمختلف  یهااجراها و سبک هیکسب اطالعات در خصوص کل

زد. خود را برآورده سا ازیتواند نیخاص باشد نم یقیعنوان موس
سازماندهی کاربردی منابع موسیقایی بر اساس الگوهای مفهومی 

های کارآمد جهت بازیابی موثر این منابع است. با  یکی از روش
کارآمدی اف.آر.بی.آر. در سازماندهی منابع موسیقایی و توجه به 

به عنوان یک الگوی یکپارچه و مجتمع در ال.آر.ام.  مطرح شدن
راستای کمک به کاربران در بازیابی هر چه بهتر اطالعات 

های این الگو به صورت ها و ویژگیموسیقایی، تبیین موجودیت
تی ایرانی، اولین گام ای منابع موسیقایی سنعملی برای  عناصرداده

 و هایتموجود یلپژوهش تحل ینا یاساس هدف اصل ینبر ااست. 
 یرانیا یسنت یقاییمنابع موس  برای ام.. آر. ال یالگو یهاویژگی

 یرز یهدف درصدد است به پرسش ها ینبه ا یلن یبرا. است
 پاسخ دهد:

های آن قابلیت و ویژگی .الگوی ال.آر.ام . موجودیت سطح اول1
ای منابع موسیقایی سنتی ایرانی را  پوشش کدامیک از عناصرداده

 دارد؟
های آن  و ویژگیالگوی ال.آر.ام. های سطح دوم  .موجودیت2

ای منابع موسیقایی سنتی  قابلیت پوشش کدامیک از عناصرداده
 ایرانی را دارد؟

های آن و ویژگیالگوی ال.آر.ام.  های سطح سوم. موجودیت3
ای منابع موسیقایی سنتی  امیک از عناصردادهقابلیت پوشش کد

 ایرانی را دارد؟
 های پژوهش در داخل و خارج کشورپیشینه
کارگیری اف.آر.بی.آر. در های استخراج شده در خصوص بهپیشینه

 در انواع منابع به شرح ذیل است:ال.آر.ام. منابع موسیقایی و 
 لیتحلو  یبررس»با عنوان  ی( در پژوهش1391بزرگ ) یریزو

بر اساس  یرانیا ییقایآثار موس انیاثر به اثر در م یروابط کتابشناخت
.آر.( ی)اف.آر.ب یکتابشناخت یهانهیشیپ یملزومات کارکرد یالگو

موجود  تیوضع یبه  بررس« 1390-1380 یها در فاصله سال
از نظر روابط  یرانیا ییقایسآثار مو یکتابشناخت یها نهیشیپ

 یملزومات کارکرد یاثر به اثر بر اساس الگو یکتابشناخت
و  جی.آر.( پرداخته است. نتای)اف.آر.ب یکتابشناخت یها نهیشیپ
از  ،یمورد بررس یهاپژوهش نشان داد که در فاصله سال یها افتهی
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 ،یداریو شن یداریآثار د یکتابشناخت نهیشیپ 22510مجموع 
 نیبود که از ا ییقایمتعلق به آثار موس نهیشیپ %( 92/5)1333

روابط اثر به اثر  یدارا ییقایآثار موس %(013/0مورد ) 320 زانیم
 یاثر به اثر رابطه اقتباس یروابط کتابشناخت یفراوان نیشتریبودند. ب

با  یرابطه مکمل یبوده است و در مرتبه بعد %( 95) مورد 304با 
ثر اثر به ا یروابط کتابشناخت گری. داردقرار د % ( 5مورد ) 16

آثار  انیصه در مخالو  دیشکل، تقل رییتغ ،ینیجانش ،یمتمم
 ییقایخاص غالب آثار موس یژگینشد. و دهید یرانیا ییقایموس
منجر شده تا  یجهان ییقایدر کشور و تفاوت آن با آثار موس یدیتول
نشود و  هدهآثار مشا نیا انیدر م یانواع روابط کتابشناخت گرید

به  رو نیاز ا .باشد یآنها در رابطه اقتباس انیتجمع روابط م
 یاثر به اثر برا ی.آر. در روابط کتابشناختیاف.آر.ب یالگو یریکارگ

 .همراه است دیبا ترد یرانیا ییقایآثار موس
منابع موسیقایی در »در پژوهشی با عنوان (  2005)1لوبوف

براساس  به تحلیل اف.آر.بی.آر. برای منابع موسیقایی «  اف.آر.بی.آر
بندی اکو از انواع پرداخت. مقوله 2مفاهیم نشانه شناسی اُمبرتو اکو

ها تفسیری دارد که برای تعیین مرز بین بیان یک اثر و اثر فرم
های اساسی در حوزه مرزهای بین  رود و پرسشجدید به کار می

کند. توجه های چهارگانه گروه اول اف.آر.بی.آر. مطرح میموجودیت
دو موجودیت اثر و بیان در آثار موسیقایی، انتزاعی بودن به معنای 

اثر و دشواری تمایز بین اثر و بیان از محورهای اصلی این پژوهش 
های این الگو برای  است. وی به دلیل ابهام موجود بین موجودیت
های گروه اول این  منابع موسیقایی، اصالح و بازتعریف موجودیت

 ر منابع موسیقایی پیشنهاد داد. کارگیری دالگو را برای   به
.آر. یاف.آر.ب یریکارگهب»با عنوان  ی( در پژوهش2011) 3یلیرا

 یبه بررس« ها و اشتراک داده ییقایمنابع موس یجستجو یبرا
4وریشنز مشکالت موجود در پروژه

. هدف پردازد یم انایندیدانشگاه ا 
 یکتابشناخت یها طی.آر. در محیکردن اف.آر.ب یاتیپروژه عمل نیا

 2008پروژه که در سال  نایاست.  یقیموس یو تخصص یعموم
مبتنی  یقیموس رقومی ویدر قالب آرش یشیآزما طیمح کیآغاز شد 

و با  ورود اطالعات منابع به صورت  ی.آر. را طراحیاف.آر.ب بر
پروژه  نیا یگروه پژوهش تیقرار داد. در نها شیمورد آزما یاتیعمل

.آر. در سه سطح )دوسطح یکه اف.آر.ب یعداده انتزا یالگو کی
 یوندهایپ ی( بر مبنایقیموس یسطح مشخص برا کیو  یعموم

جهت  ییکه از نظر اجرا کند یم ی.ام.ال. معرفکسیقالب ا
استفاده دارد. همچنان  تی.آر. قابلیبر اف.آر.ب یمبتن یها گاهیپا

___________________________________ 
1 LeBoeuf 
2 Umberto Eco 
3 Rilley 
4 Variations 

در  یمشکالت احتمال شناساییپروژه در صدد  نیا یگروه پژوهش
 است. یشیسامانه آزما نیاطالعات از ا یابیو باز یاندهسازم

.آر. در یاف.آر.ب یریکارگهب»با عنوان  ی( در پژوهش2013) 5هلدن
.آر. یاف.آر.ب ه استفاده از ب مربوط لیمسا یبه بررس ییقایآثار موس

پردازد. هدف از یم« کیرکالسیو غ کیکالس ییقایدر منابع موس
آثار  انیموجود م ینوع روابط کتابشناخت یپژوهش بررس نیا

.آر. یاف.آر.ب ارچوبروابط با چ نیانطباق ا یو چگونگ ییقایموس
الگو در منابع  نیا کارگیریبهکه  دهد ینشان م جیاست.  نتا

و  یها همراه است و نقش یبا ابهامات کیرکالسیغ ییقایموس
 دهید کیرکالسیغموسیقایی  در منابع مبهمی  یها تیمسئول

در این  انیاثر و ب یها تیموجودمستلزم تعریف شفاف که  شود یم
نوع  نیاهای مربوط به جنبه یرخالگو ب نیدر ازیرا  است آثار 
مسائل در حوزه  نیاز مهمتر یکیدرنظرگرفته نشده است.  یقیموس

 یگونه شناس کی جادیو ا انیتعدد انواع ب یقی.آر. و موسیاف.آر.ب
  .است یقیمرتبط با موس یها انیانواع ب یبرا
ی قیموس یابیو باز یبا عنوان سازمانده ی( در پژوهش2015) میک

 ،مدنظر داشته است.آر،  دو هدف را یبر اساس اف.آر.ب کالسیک
استفاده در  یبرا ییرا به عنوان الگو ..آریکه اف.آر.ب نینخست ا

 یدیو روابط جد ها یژگیو و گرفتهدر نظر  کیکالس یقیموس آثار 
ساختن اطالعات  یغن منظوررا بر اساس مطالعات انجام شده  به 

های پژوهشبر اساس  نکهیدوم ا  ،کند شنهادیکاربران پ ییقایموس
.آر در یاف.آر.بشود که ه عواملی سبب میکه چ شود یبررس پیشین

محور موجود سبب بهبود  دواژهیکل یابیباز یها با روش اسیق
 یالگو کی انیپژوهش در پا نی. اشود  ییقایات موساطالع یابیباز

منابع  یکتابشناخت هاینهیشیپ شینما رایب یافتهتعمیم .آر.یاف.آر.ب
کارشناسان  انیعامل محاصل تکه  دهدیم شنهادیپ ییقایموس
ی  و قیموس یمتخصصان اطالعات و کاربران معمول ،یقیموس

 فیتوصاز جانب آنها در حوزه  و روابط مهمها یژگیو شناسایی
 ی. الگواست.آر.یاف.آر.ب یدر الگو یسنت ییقایمنابع  موس

و  تیهر موجود هاییژگیو ی این پژوهش، سودمندیشنهادیپ
مطرح  ییقایمنابع موس یرا برا هاتیموجود نیروابط ب یاثربخش

در مواجه با  یک  کاربران هپژوهش تجرب نی. به عالوه اکندیم
الگوی پیشنهادی در مقایسه با بر  یمبتناطالعات  یجستجونظام 

از ابعاد  را وب محیط در یک نظام جستجوی مبتنی بر کلیدواژه
 کند.یم یمختلف را بررس

و  یشیآثار نما یمستندساز یبه بررس ی( در پژوهش2018) 6یل
 ی. وپردازد یمال.آر.ام. .آر. و یاف.آر.بدر انطباق با  این آثار تیموقع

 نیشیپ یها و مرور پژوهش یمفهوم یدو الگو نیا فیضمن تعر

___________________________________ 
5 Holden 
6 Lee 
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که در خصوص  1(2005) لریلوبوف و م  ها به پژوهش حوزه نیدر ا
است به عنوان منبع  یشینما ی.آر. و هنرهایتناسب اف.آر.ب

 یمبتن یساختار لری. لوبوف و مکند یشاخص پژوهش خود اشاره م
که با وجود  دهند یه مئارا یشینما یهنرها ی.آر. برایبر اف.آر.ب

آن  یریکارگ.آر. به مشکالت بهیاف.آر.ب یساختار مفهوم ازاتیامت
. آر. یاف.آر.ب نیمعناست ب نیامر بد نی. اپردازد یم شیدر حوزه نما

 نیو لوبوف تضاد وجود دارد. ا لریم یمحض و الگوال.آر.ام. و 
آثار  یتمام یو لوبوف برا لریم یالگو ایپرسش مطرح است که آ

در حالت  بایستیال.آر.ام.  از دیدگاه ویکاربرد دارد؟  یشینما
راستا و در  کیدر  یعملسطح مطرح شده در  یبا الگوها ینظر

آثار  نهیریبا توجه به مشکالت د. همچنین رندیموازات هم قرار گ
 یریکارگبه یمرزهاخصوص در  یشتریب هایپژوهش دیبا ،یهنر

 وجود به راتییتغانجام گیرد و  زین رهنرهایدر سا یمفهوم یالگوها
الگوی  بر یدیجد شیرایبه عنوان وال.آر.ام.  الگوی در آمده

 گردد. یبررس یبه صورت عمل زی.آر. نیاف.آر.ب
و آر.دی.ای. ال.آر.ام.  ای ضمن معرفی مقاله( در 2019) 2مرینگ

کند. بخش هشتم به کاربرد آنها در سازماندهی پیایندها اشاره می
به  الف(2017ریوا، لوبوف و ژومر، )گزارش نهایی ایفالفصل پنج 

پیایندها اختصاص دارد. در این گزارش مطرح شده که هر اثر 
پیایندی دربردارنده تنها یک بیان و تنها یک نمود است و همه 

توان به عنوان روابط اثر با اثر الگوسازی روابط بین پیایندها را می
تاندارد آر.دی.ای. و بسته های نرم کرد. در این مقاله به ارتقاء اس

افزاری مربوط به آن با مطرح شدن ال.آر.ام. و تاثیر آن در 
مشکالت سازماندهی منابع پیایندی و گسترش این الگو همخوان 

 سازی آن اشاره شده است.با نیازهای پیاده
گسترش »( در پژوهشی با عنوان 2020) 3پادرون، کروز و سیلوا

-ای یک کتابخانه رقومی در حوزه موسیقی عامهبر ال.آر.ام. ایفال

برای الگوی ال.آر.ام. ایفال های ، به بررسی قابلیت«پسند برزیل
های منابع موسیقایی در این کشور         رفع مشکالت موجود در فهرست

های پردازند. هدف این پژوهش با توجه به تنوع مجموعهمی
در بافت آر.ام. ال.موسیقی موجود در کشور برزیل، گسترش 

های رقومی موسیقی به منظور سنجش توانایی این الگو در کتابخانه
پوشش این دسته از منابع است. روش پژوهش انطباق مفاهیم یک 
الگوی مفهومی خاص )مرتبط با کتابخانه رقومی مورد بحث این 

                 های موسیقی عامه پسند برزیل را منعکسپژوهش( که جنبه
است. نتایج پژوهش نشان ال.آر.ام. ای الگوی ازد با عناصردادهسمی
دهد که الگوی گسترش یافته در راستای نیازهای اطالعاتی می

___________________________________ 
1 Miller and Le Boeuf (2005) 
2 Mering 
3 Padron, Cruz & Silva 

کارگیری در حوزه کاربران بوده و کارآمدی این الگو را جهت به
کند. عالوه بر این، گسترش موسیقی عامه پسند برزیل را تایید می

الگوی خاص در مواجهه با سطح عام و کلی  بر اساس یک ال.آر.ام. 
 رسد.این الگو استراتژی مناسبی به نظر می

دهد در خصوص نشان می انجام شده هایپژوهش یلیتحل یبررس
کارگیری اف.آر.بی.آر. در منابع موسیقایی در بعد عملی و به

های بسیاری صورت گرفته که کاربردی در خارج از کشور پژوهش
های این الگو در منابع موسیقایی ها و محدودیتتبه بررسی قابلی

کارگیری الگوی اند. همچنین بهکالسیک و غیرکالسیک پرداخته
ال.آر.ام. به صورت عملی در کتابخانه رقومی موسیقی کشور برزیل 
حاکی از قابلیت های این الگو در سازماندهی این منابع است و با 

هایی در ان انجام پژوهشتوجه به سطح عام و کلی این الگو همچن
های آن  برای انواع منابع خصوص شناسایی امکانات و محدودیت

اطالعاتی ضرورت دارد. بنابراین جهت بررسی میزان کاربردپذیری 
الگوی ال.آر.ام. در خصوص سازماندهی منابع موسیقایی سنتی 

ای این ایران، لزوم تحلیل عناصر این الگو در مواجه با عناصرداده
 بع به عنوان گام اولیه در این حوزه ضرورت دارد.منا

 روش پژوهش
رویکرد این پژوهش کیفی و روش آن  تحلیل محتوا است.  در این 

باتوجه به  ال.آر.ام. های الگوی روش کلیه موجودیت ها و ویژگی
شوند. نمونه ای نمونه آماری پژوهش تبیین و تحلیل می عناصرداده

 یها از ساخته یمشهور فیتصن «مرغ سحر»آماری پژوهش 
 .بهار است یالشعرا در دستگاه ماهور و شعر ملک داوود ین یمرتض
عنوان  یا مصاحبه یط یهماهنگ نیدر خصوص ا داوود ین یمرتض

 یمرحوم ملک الشعرا یمرتبه بنده برا 20از  شیب دیشا» کرد که: 
حفظ کرد که بتواند در  شانیآهنگ را ا نیبهار آهنگ را نواختم و ا

.  این تصنیف به احتمال قوی 4«دیبگو یآهنگ چه شعر نیقالب ا
در جریان جشنی  1306نخستین بار در تاریخ هفتم تیر ماه سال 

روزنامه ناهید به مناسبت ششمین سالگرد تاسیس خود در باغ آقای 
یکی از »اثر طبع « تصنیف در دستگاه ماهور»سهم الدوله با عنوان 

اجرا شد و این روزنامه که فعالیتش در زمینه طنز و « تید سخناسا
شعر بود، متن شعر مرغ سحر را به صورت ضمیمه نخستین شماره 

مرغ سحر، به احتمال  خواننده نینخستسال هفتم خود انتشار کرد. 
است هر چند در این خصوص جالل الدوله )هلن(  رانیخانم ا یقو

___________________________________ 
به  یسرگرد شهربان کیکه  ۱۳۵۵در سال  یا مربوط به مصاحبه 4

داود با  یبود، در منزل ن لنیو ۀمبشر، که نوازند ینام مرحوم عل

 انجام داده است. یو
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نخستین خواننده این تصنیف خود را به عنوان  1تاج اصفهانی
مرغ  هنال» ای« مرغ سحر»بعدها  ف،یتصن نیا کند. معرفی می

 زین)ملک الشعرای بهار( استادش  ندهینام گرفت و سرا« سحر
ی در پاییز ترانه را ملوک ضراب نیا (.1385)پروین، شد ییشناسا
با همکاری مرتضی نی داوود  خواند و به صورت صفحه 1306سال 

روانه به عنوان نوازنده تار و موسی معروفی به عنوان نوازنده ویولن 
جایگاهی ویژه در تاریخ این تصنیف ؛ (1377سپنتا، ) بازار ساخت

و تاکنون اجراهای بسیاری از این تصنیف  موسیقی ایران دارد
 صورت گرفته است.

 آگوست شیرایو  ایفالگزارش نهایی سیاهه وارسی مربوط به از  
و سیاهه انطباق   الف(2017ریوا، لوبوف و ژومر، ) 2017 سال

ریوا، لوبوف و )های ال.آر.ام های اف.آر.بی.آر. با موجودیتموجودیت
به عنوان ابزار پژوهش استفاده می شود  که  ( کهب2017ژومر، 

سیاهه ای  استاندارد است و  روایی آن  پیش تر سنجیده شده لذا 
نیازی به سنجش دوباره روایی آن وجود ندارد. مالک استخراج  

ای مرتبط با موسیقی از این سیاهه عالوه بر قضاوت  عناصرداده
پژوهشگر به عنوان متخصص حوزه سازماندهی منابع موسیقی، نظر 
سایر متخصصان حوزه سازماندهی منابع موسیقایی ایرانی است. 

عناصر وارسی ذکر شده  سیاههبدین ترتیب که با استفاده از  دو 
ای اجراهای بازیابی شده از نمونه پژوهش که  معادل با داده

هستند شناسایی و سپس ال.آر.ام. الگوی های ها و ویژگیموجودیت
های کتابخانه ملی ایران در  شوند. از آنجا که پیشینهتحلیل می

حوزه منابع موسیقایی نسبت به منابع کتابی از جامعیت کمتر 
جهت شناسایی اجراها و نمودهای  (، 1395فتحیان، برخوردار است)

از شیوه جستجو  با کلیدواژه های مرغ متنوع  نمونه آماری پژوهش 
های مختلف از  گاه سحر و موسیقی سنتی ایرانی در اینترنت و وب

،  2جمله وب سایت آرشیو موسیقی ملی ایران، وبگاه آپارات
 4پایگاه کتابخانه ملی ایران و بیب تونزپدیا،  ،  ویکی3یوتیوب

___________________________________ 
 یمدع ۱۳۵۰در اواسط دهه  یا در مصاحبه یجالل تاج اصفهان ۱

اثر را در باغ  ینبار ا یناول یشد که خود او بود که برا

  .sahar-https://metronom.co/morgheد. الدوله اجرا کر سهم
 رانیدر ا دئویو یگذار اشتراک یها سیاز سرو یکیپارات آ 2

پرداز صبا  دهیگاه توسط شرکت فناوران ا وب نیاست. ا

 www.aparat.com است. شده یانداز راه

است  دئویو یو تماشا یوبگاه بارگذار نیتر معروف وبیوتی ۳

شد.  جادیا 2۰۰۵سال  هیدر فور پل یکه توسط سه کارمند سابق پ

وبگاه  یها تیپس از موفق میکر دیچن، و جاو ویاست ،یچاد هرل

 www.Youtub.com گرفتند. وبیوتی جادیبه ا میتصم کر،یفل

 بزرگترین فروشگاه رقومی موسیقی در ایران. 4

www.beeptunes.com 

 50استفاده شد. براساس جستجوی صورت گرفته توسط پژوهشگر،
 شناسایی شد.برای این تصنیف ماندگار   اجرا

 هایافته
های در این بخش یافته های پژوهش در راستای پاسخ به پرسش

ای ههایی که عناصردادها ویژگیپژوهش و به تفکیک موجودیت
گیرند نشان داده شده و تحلیل موسیقایی ایرانی را در بر می منابع

گزارش های آنها از ها و ویژگی شوند. در تعاریف موجودیتمی
ریوا، لوبوف و ژومر، ) 2017آگوست سال  یرایشایفال  و یینها

 استفاده شده است.  الف(2017
آن   یهایژگیال.آر.ام. و و یسطح اول الگو تیموجود پرسش اول:

 یسنت ییقایمنابع موس یااز عناصر داده کیپوشش کدام تیبلقا
 را  دارد؟ یرانیا

خاص نام دارد که هر موجودیتی موجودیت سطح اول این الگو شی
شود. این موجودیت را              را در جهان کتابشناختی شامل می

در الگوی فرساد است. شی خاص 5گسترش یافته موجودیت تم 
است. ویژگی یادداشت  7و یادداشت 6به نام مقولهدارای دو ویژگی 
که از خاص است موجودیت شیدرباره  یاطالعاتشامل هر نوع  

است. این اطالعات     ثبت نشده یروابط خاص یاو  ها  یژگیو یقطر
های فرعی شی خاص نیز تواند در خصوص کلیه موجودیتمی

مود، یادداشت باشد. مانند یادداشت اثر، یادداشت بیان، یادداشت ن
 مدرک و مواردی از این قبیل

___________________________________ 
5 Thema 
6 Category 
7 Note 
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 ای منابع موسیقایی ایرانی )نمونه مرغ سحر(. موجودیت شی خاص و عناصر داده1جدول
 رده نام موجودیت ویژگی ها تحلیل نمونه موسیقی

 عنوان اثر: مرغ سحر ) اثر موسیقایی(

 مقوله

 سطح اول شی خاص

 شخص: مرتضی نی داود ) آهنگساز(نام 

 نام گروه : شیدا )گروه موسیقی(

 مکان: تهران )محل ساخت اثر(

 قرن چهاردهممدت زمان: موسیقی 

 شی: ساز تار

 رویداد: انقالب مشروطه

 مفهوم: سیاسی، آزادیخواهی

در جریان جشن  1306هفتم تیر ماه سال  مرغ سحر نخستین بار در تاریخ
روزنامه ناهید به مناسبت ششمین سالگرد تاسیس خود در باغ آقای سهم 

 الدوله اجرا شد.

 یادداشت

. موجودیت شی خاص در نمونه مرغ سحر در 1براساس جدول 
خصوص ویژگی  مقوله عبارتست از اثر، شخص، گروه، مکان، 
محدوده زمانی )مدت زمان(، شی، رویداد و مفهوم  مربوط به 

تواند مرغ سحر است. ویژگی یادداشت بسیار کلی است و می
شامل اطالعاتی تکمیلی در خصوص اثر موسیقی از قبیل 

های  ای از اثر ، فهرست ترانهاطالعات تاریخچه ای، چکیده
ثر وکلیه های اهای مربوط به محملهای آن اثر، یادداشت بیان

 های موسیقی باشد.اطالعات موجود در بخش یادداشت فهرست
ال.آر.ام. و  یالگو دومسطح  هایتیموجود پرسش دوم:

منابع  یااز عناصر داده کیپوشش کدام تیآن  قابل یهایژگیو
 را  دارد؟ یرانیا یسنت ییقایموس

های سطح دوم  این الگو عبارتند از: اثر، بیان، نمود، موجودیت
مدرک، نام نما، مکان، مدت زمان و عامل که در ادامه تشریح 

فرعی شیء خاص  شوند. این هشت موجودیت  مستقیماً ردهمی
 هستند.  

که  هایی یدهو ا یماز مفاه یا اثر مجموعه یتماهاثر: 
عنوان  که به  است  یزیمشترک  چ یمحتوا دهنده یلتشک

زمان با ایجاد شود. یک اثر همیم یفهمان اثر تعر های یانب
تواند  کند، هیچ اثری نمی اولین بیانش وجود خارجی پیدا می

بدون حداقل یک بیان )یا در برخی موارد  با بیانی در گذشته( به 
وجود آید. مرغ سحر یک اثر موسیقایی است که با همکاری 
ملک الشعرای بهار به عنوان ترانه سرا و مرتضی نی داوود به 

ده است. موجودیت اثر دارای دو ویژگی عنوان آهنگساز پدیدآم
 است.  1مقوله و ویژگی نماینده بیان

ای است که  اثر به آن تعلق دارد. در آثار مقوله: گونه -
تواند شامل هدف نهایی، دامنه خالقیت، فرم که موسیقایی می

مد، انواع آن در موسیقی سنتی ایرانی عبارتست از پیش درآ

___________________________________ 
1 Representative expression attribute 

و نوع   (1373لطفی، (استتصنیف، ضربی خوانی و رِنگ 
 موسیقی از لحاظ سازی یا آوازی باشد. 

که در مشخص کردن است  ای یژگیونماینده بیان:  -
 یانب یکآن از  یرو مقاد رسد ینظر م به یاثر ضرور یتموجود

بر اساس گزارش نهایی الگوی  .شود یمعتبر از  اثر اخذ م
آنها  دهد که پژوهش بر روی کاربران نشان می ال.آر.ام.
های ذاتی آثار در نظر  های خاصی را به عنوان مشخصه مشخصه

کنند  ها را منعکس می هایی که این مشخصه گیرند و آن بیان می
دهنده هدف پدیدآورندگان آن  توانند به بهترین وجه نشان می

تواند کلید، وسیله اجرا نماینده  آثار باشند. برای آثار موسیقایی می
 بیان باشد.
ای منابع موسیقایی وجودیت اثر و عناصرداده. م2جدول

 ایرانی)نمونه مرغ سحر(
نام  هاویژگی تحلیل نمونه موسیقی

 موجودیت

 رده

هدف نهایی )پایان موردنظر(:  اثر 
 موسیقایی دنباله دار )در دو بخش(

 سطح دوم اثر مقوله

 دامنه خالقیت: موسیقی

 فرم یا گونه:  تصنیف

 نوع: سازی، آوازی

)مرغ سحر ناله  2متن اثر:  متن شعر 
 سر کن....(

ویژگی نماینده  کلید: دستگاه ماهور
 وسیله اجرا: تار، سه تار بیان

دهد که عناصری از قبیل هدف نهایی، دامنه  نشان می 2دول ج
خالقیت، فرم یا گونه ، نوع موسیقی،  نام ردیف، دستگاه و 

نام انواع سازها در زمره گوشه موسیقی، متن موسیقی، 
 گیرند.موجودیت اثر قرار می

___________________________________ 
2 lyric 
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بیان: یک شکل هنری و فکری خاص است که تحقق یک  اثر 
شود. برای مثال بیان در در هر زمان از طریق آن  ادراک می

تواند صوتی خاص  باشد که حاصل آن ادراک آثار موسیقایی می
اجراهایی که شود. در نمونه مرغ سحر کلیه  یک اثر موسیقایی 

پس از اجرای اصلی صورت گرفته به صورت با کالم یا بی 
های این اثر توان بیانکالم و یا نت موسیقی این تصنیف را می

دانست به عنوان مثال تصنیف مرغ سحر با صدای علیرضا 
هشت ویژگی برای موجودیت بیان تعریف شده که افتخاری.

، 2نظر، حقوق استفاده، مخاطب مورد1عبارتند از: مقوله، اندازه
 . 3ی اجرا مقیاس جغرافیایی زبان، کلید و وسیله

تواند شامل نوع محتوای بیان به عنوان مثال نت  مقوله می -
موسیقی یا صدای ضبط شده، قالب نت موسیقی )نت آوازی، 

نویسی تصویری یا عددی(، تعداد قطعات بیان، نوع صدا، نت
 عناصر بازتولید خاص باشد.

 : مدت زمان اجرای اثر موسیقایی. اندازه -
 

. عناصری مانند فرم اجرای موسیقی )یک 3براساس جدول 
بخشی، دوبخشی، دوبخشی با تکرار(، نوع محتوای اجرا )صدا، 
متن، تصویر(، تعداد قطعات، نوع صدا اعم از تک صوتی و 
استریو )چندصوتی(، عناصر بازتولید، مدت زمان قطعه، مخاطبان 

، زبان اجرا، کلید و  وسیله اجرا اعم از ساز و آواز اجرای موسیقی
 تواند در زمره موجودیت بیان قرار گیرد.می

___________________________________ 
1 Extent 
2 Use rights 
3 Medium of performance 

ای از کاربران که برای یک  بیان  مخاطب موردنظر: رده -
 خاص درنظرگرفته شده است.

مندی از  ها که برای  یهزه ای از محدویت حقوق استفاده: رده -
 یک بیان در نظر گرفته شده است. 

زبان: زبانی که بیان مورد نظر اجرا شده است. برای مثال  -
های جستجو شده  مرغ سحر به زبان فارسی اجرا کلیه بیان

 شدند.
 ،ییقایموس اسیمقاز جمله  صدا یو بم ریساختار زکلید:  -

هندوستان(، مقام و... که  یقیراگا )موس ،ییسایحالت کل
سیقایی سنتی  می . در آثار موکند یرا مشخص م انیب تیموجود

 توان به ردیف، دستگاه، گوشه اشاره کرد.
مانند اصوات و آالت اجرا  یها از ابزار یبیترکوسیله اجرا:  -

 یژگیمقدار و است. انیب تیاستفاده شده در موجودموسیقی 
نوع ابزار اجرا که ممکن است  کو یعدد  کیاجرا شامل  لهیوس

 ییقایانسان، انواع آالت موس یصدا  یشامل هر نوع بازه صوت
 باشد خاص

نمود: نتیجه ذخیره شدن  یک یا چند بیان در قالب یک محمل 
ای از چند محمل است. شش ویژگی تعریف شده در  یا  مجموعه

، اندازه ، 4از: مقوله محملاین الگو برای موجودیت نمود عبارتند 
و حقوق  6، شرایط دسترسی5مخاطب موردنظر، شرح نمود

هایی که بیان های مختلف استفاده. در نمونه مرغ سحر قالب
اجرای  50کلیه   این تصنیف در آنها ذخیره شده مورد نظر است.

جستجو شده در قالب یک محمل مانند نوارکاست، لوح فشره یا 

___________________________________ 
4 Category of carrier 
5 Manifestation statement 
6 Access conditions 

 . موجودیت بیان و عناصرداده ای منابع موسیقایی ایرانی)نمونه مرغ سحر(3جدول
 رده نام موجودیت هاویژگی تحلیل نمونه موسیقی

 سطح دوم بیان مقوله فرم بیان: دو بخشی

 نوع محتوای بیان: صدای ضبط شده

 قطعه موسیقی 4قطعات بیان: تعداد 

 نوع صدا: استریو

 عناصربازتولیدخاص: دالبی

 (کیفون ی)پل یی(، چندصداکی)مونوفوت ییتک صدابافت موسیقی: 
 فن و آرایه: تحریر
 اندازه ثانیه 57دقیقه و  4مدت زمان قطعه: 

 مخاطب موردنظر کارکنان وزارت کشور

 حقوق استفاده موسیقی نیاز به مجوز دارد.بازتولید اثر 

 مقیاس جغرافیایی ---

 زبان فارسی

 کلید دستگاه ماهور

 وسیله اجرا یک نی، یک دف، دو تنبک
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تواند سم یافته است که هر محمل میفایل الکترونیکی تج
 های ذیل را دارا باشد:ویژگی

های فیزیکی نمود به  ای از ماده که کلیه محمل مقوله: گونه - 
تواند دارای            فرض به آن تعلق دارند. محمل می صورت پیش
های مختلفی باشد از جمله نوع کلی محمل از نظر مقوله بندی

 یبرا. محملکار رفته در ضبط نت، موسیقی یا تصویر  ابزار  به
 یکیزیجزء ف نیمتشکل از چندمحمل نمود ممکن است  کی

 لمیمثال ف یشکل است برا کیاز  شیکه  ب مختلف باشد
  ی لوح فشرده جداگانه کیجزوه،  کیبه همراه  پیاستر

 موارد. ریاست و سا لمیف کیاز  یا محمل قطعه که یداریشن
ساخت مادی، نوع برش، عرض شیار و سرعت پخش از دیگر  

 های این  ویژگی است.مقوله
شده در یک محمل فیزیکی   اندازه: تعیین میزان اندازه مشاهده -

است. مقدار ویژگی اندازه شامل سه جزء است: نوع اندازه )مانند 
، ارتفاع، پهنا، قطر و غیره(. یک عدد و تعداد واحدهای فیزیکی

ها،  ها، لوح گیری )مانند: جلدها، صفحات، برگ یک واحد اندازه
 متر، اینچ و غیره، مگابایت و دیگرموارد(.  نوارها و غیره؛ سانتی

 یکیزیف یها از کاربران که محمل یا ردهمخاطب موردنظر:  -
           این ویژگی. مقوله بندی آنها در نظرگرفته شده است یبرا

-تواند براساس اختالل حسی )بینایی یا شنوایی( یا محمل می

 های تخصصی برای مخاطبان خاص برای مثال کودکان باشد. 
شود و برای  های نمود ارائه می : شرحی که در نمونهشرح نمود -

کاربران به دلیل  فهم چگونگی ایجاد منبع،  مهم به نظر 
یژگی شرح  نمود ممکن است  عناصر رسد. برای مثال، و می

شده مانند: شرح انتشار )به صورت کلی( یا جایگزین  آوانویسی
 آن شرح  محل نشر+ شرح نام ناشر+ شرح تاریخ انتشار. 

ی: این ویژگی شامل اطالعاتی در مورد دسترس یطشرا -
های نمود است. ویژگی  چگونگی دستیابی به هر یک از محمل

و  2، روش  دسترسی1ملزومات نظامشرایط دسترسی شامل: 
 دیگر موارد. 

 ایاستفاده  یها تیاز محدود یا ردهحقوق استفاده:  --
ارائه نمود در نظر گرفته  یکه برا ییهامحمل هیبه کل یدسترس

دسترس  طیشرا شاملهای این موجودیت یژگیو شده است. 
موارد است که ممکن  گریو د یدسترس یها تیمحدود ،یریپذ

 قیاز طر ایتوسط ناشر اعطا شود  میاست به صورت مستق
نامه کتابخانه تحت نظر ناشر انتقال  وافقت ای یقرارداد حقوق
 زین رقومی اءیاغلب شامل حقوق مربوط به اش نیداده شود. ا

  .شود یم

___________________________________ 
1 System requirements 
2 Mode of access 

 ای منابع موسیقایی ایرانی)نمونه مرغ سحر(. موجودیت نمود و عناصرداده4جدول
 رده نام موجودیت هاویژگی تحلیل نمونه موسیقی

 سطح دوم نمود مقوله نوع محمل: لوح فشرده، نوارکاست، ویدئو دیسک، صفحه گرامافون.

 رفته در ضبط موسیقی: آنالوگ، نوری، رقمی.ابزار به کار 

 ساخت مادی: پالستیک با روکش آلومینیوم.

 کیلوبایت در ثانیه 150 سرعت پخش:

 شیار در هر اینچ 200عرض شیار: 

 نوع برش: عرضی یا عمودی

 منابع همراه محمل: دفترچه شعر

 اندازه متر. سانتی 12عدد لوح فشرده؛  1

دفترچه نت بریل چاپی  یا لوح فشرده  مخصوص نابینایان با محتوای موسیقایی 
 مرغ سحر.

 مخاطب موردنظر

 شرح نمود .1395تهران: استودیو ارتش مشکی، 

شرایط دسترسی  و استفاده از لوح فشرده مرغ سحر از نظر ملزومات سیستمی در 
 مخزن منابع غیرکتابی کتابخانه ملی.

 یشرایط دسترس

 حقوق استفاده «تمامی حقوق این لوح فشرده  برای فارس ترانه محفوظ است »
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های فیزیکی مرغ سحر مشخصات مادی قالب 4راساس جدول 
، صفحه گرامافون( که در سکید دئویلوح فشرده، نوارکاست، و)

ویژگی مقوله ذکر شده و همچنین اندازه، مخاطب قالب موردنظر، 
اطالعات نشر و توزیع، شرابط دسترسی و حقوق استفاده در زمره 

 این موجودیت قرار می گیرند

ای از یک نمود است که به طور  مدرک: یک مدرک نمونه -

های متنوع  شود محل نگهداری نسخههمانطور که مشاهده می
های فیزیکی مرغ سحر و حقوق استفاده از آنها در زمره قالب

 موجودیت مدرک قرار می گیرد.

که  که به آن اشاره دارد یو نام تیموجود کی نیارتباط بنام نما: 
ک رشته حرف یا یک رشته عدد باشد. نام نما کارکردی تواند یمی

مانند  شناسه افزوده و مستندسازی آنهارا دارد که براساس ضوابط 
نما نه ویژگی مشخص  شود. برای موجودیت نامخاصی تعیین می

مخاطب ، 2،  طرحواره1نما شده که عبارتند از: مقوله، رشته نام
و تبدیل  5، زبان، خط4مرجع،  منبع 3بافت مورد استفاده، رظموردن
 .6خط

که و شامل  نما به آن تعلق دارد که نام ی استا گونه مقوله: -

مواردی همچون  نوع نامگذاری )شخص یا اثر(، منبعی که نام نما 

مانند بنان،  در آن به اثبات رسیده و کارکرد نام نما است

 .1364-1290غالمحسین، 

ها که وجه تسمیه مربوط به یک  رشته نام نما: ترکیبی از نشانه-

 کیرشته مربوط به دهد.  نما شکل می موجودیت را از طریق نام

شود،  انیب یدر هر شکل یگذار به صورت نشانه تواند ینما م نام

ساختار  ینمادها ،ینظام نوشتار کیها درون  از نشانه یبیمانند ترک

و  هر نوع نشانه مانند اصوات )آواها( ای ،یاضینشانه ر ،ییایمیش

 Morgh-e-Saharمانند  رهیغ

___________________________________ 
1 Nomen string  
2 Scheme 
3 Context of use 
4 Reference source 
5 Script 
6 Script conversion 

هایی که  بیانگر خود نمود  است را  نشان  معمول کلیه مشخصه
دو ویژگی تعریف شده برای موجودیت مدرک در این الگو  دهد. می

ای که در آن مدرک  : مجموعه یا موسسه7عبارتند از: محل
دسترسی به آن فراهم شده است و نگهداری، ذخیره یا قابلیت 

که  یدسترس ایاستفاده  یهاتیاز محدود یا رده حقوق استفاده
 .مدرک در نظر گرفته شده است یبرا

نما بر اساس آن ایجاد شده.  طرحواره: طرحی است که نام -

مقدار  یرمزگذار یها طرحواره طرحواره شامل:ویژگی 

  یها ها، نظام اصطالحنامه ،یموضوع سرعنوان یها )فهرست

 یرمزگذار یها مستند و طرحواره یاسام یها فهرست ،یبند رده

و سایر  (رهی( و غخیزمان )تار یرمزگذار ی)استانداردها ینحو

 بندی دیوئی.موارد. مانند  طرح دهدهی رده

نما مناسب  نام کی یاز کاربران که برا یا ردهمخاطب موردنظر:  -

شده به  انیبهای سنی به عنوان مثال انواع  گروه مرجح هستند ای

 برای مخاطبان موسیقی. خاص یبند رده کیا یصورت حروف الفبا 

نما است  های مرتبط با یک نام بافت مورد استفاده: شامل حوزه -

ده شده است. به عنوان مثال بافت مورد که توسط یک عامل استفا

استفاده در شعر مرغ سحر سروده ملک الشعرای بهار شعر فارسی و 

متن است و در آهنگ مرغ سحر ساخته مرتضی نی داوود، موسیقی 

 سنتی است.

برای  .کند ینما را روشن م اعتبار و دامنه ناممنبع مرجع: منبعی ه  -

« مرتضی نی داوود»ند نام  مثال فهرست مستند مشاهیر برای مست

 یک منبع مرجع است.

. ممکن است به شده است ییدنما تا که در آن نام یزبانزبان:  -

صورت یک کد  در یک طرحواره تعریف شود. برای مثال در             

های کتابخانه ملی بر مبنای مارک ایران به عنوان یک پیشینه

 شود.اده مینمایش د per طرحواره زبان فارسی با کد 

)نوشته( شده است.  یگذار نما با آن نشانه که نام یخط خط: -

نما به کار رفته  نام یگذار که در نشانه یا یخط، نظام نوشتار یژگیو

___________________________________ 
7 Location  

 ی)نمونه مرغ سحر(رانیا ییقایمنابع موس یاو عناصرداده مدرک تی. موجود5جدول
 رده نام موجودیت ویژگی ها تحلیل نمونه موسیقی

قالب نوار کاست با تنظیم مسعود جاهد که با مدرک مرغ سحر در 
در مخزن منابع غیرکتابی کتابخانه ملی موجود   1-2733شماره ثبت 

 است.

 سطح دوم مدرک محل

 حقوق استفاده استفاده از این مدرک در مکان  کتابخانه امکانپذیر است
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 ،ییممکن است الفبا ی. نظام نوشتارکند یاست را مشخص م

 . موارد باشد نیاز ا یبیترک ایموارد  گریو د نگار شهیاند ،ییهجا

که  یی نما نام دآوردنیپد یکه برا یاستاندارد اینظام  :خط لیتبد -

خط  لیتبد یژگیو کیمقدار . مشتق شده است یزیاز اصل چ

که  یخط لیتبد و  ها ترجمه این موارد باشد:ممکن است شامل 

 .ستیقابل برگردان ن

 ی)نمونه مرغ سحر(رانیا ییقایمنابع موس یاو عناصرداده نام نما تی. موجود6لجدو
 رده نام موجودیت هاویژگی تحلیل نمونه موسیقی

 سطح دوم نام نما مقوله نوع نامگذاری: مرغ سحر )عنوان اثر(، ملک الشعرای بهار )نام شخص(

 منبع نام نما:  عنوان روی جلد لوح فشرده

 لوح فشرده در کتابخانه ملی کارکرد نام نما: شماره دسترسی

Morgh-e- Sahar  )رشته نام نما )عنوان انگلیسی شده 

د  ن ت س م  ت رس ه )طرحواره: شیوه نگارش در ف 1330-1265بهار، محمدتقی، 
(  یا موسیقی ایرانی. ماهور )شیوه نگارش در فهرست  ان ف ول ر و م ی اه ش م  ی ام اس

 ملی(مستند موضوعی کتابخانه 

 طرحواره

 مخاطب موردنظر کد تخصیص سافته به مخاطب هدف 

 بافت مورد استفاده موسیقی

 منبع مرجع یا واژه نامه موسیقی  ان ف ول ر و م ی اه ش م  ی ام د اس ن ت س م  ت رس ه ف

 زبان perکد زبان فارسی در فراداده مارک ایران 

 خط فارسیمرغ سحر نوشته شده به الفبای 

 تبدیل خط کد تبدیل خط در مارک ایران  

ها، های آن در خصوص فرادادهموجودیت نام نما و ویژگی

رود ها به کار میهایی که برای نگارش فرادادهها و زبانطرحواره

 ملموس است. 

ساختار  کی ،یبافت کتابشناخت کیاز نظر ارتباط در مکان: 
 کی) یکیزیف یش کیها معموالَ به واسطه  است. مکان یفرهنگ

با  ایشوند، یم یی( شناساساز دست یش کی ای ییایجغراف صهیخص
 یایجغراف یها تیعامل خاص )موجود کیبا  نتوجه به ارتباطشا

. دادیرو کیبه عنوان مکان  ایمانند کشورها و شهرها(  یاسیس

در نظر گرفته شده  مقوله و محل یژگیدو و این موجودیت یبرا
 است:

ها،  از جمله قاره که مکان به آن تعلق دارد. یا گونهیا نوعمقوله:  -
کشورها، شهرها و غیره. برای مثال تصنیف مرغ سحر به کشور 

 ایران تعلق دارد.
محل: تعیین حدود قلمرو فیزیکی مکان است. در واقع این  -

نمونه اولین بار تصنیف مرغ  کند.  برایویژگی مقوله را خاص می
 سحر در  باغ سهم الدوله در تهران اجرا شده است.

 ی)نمونه مرغ سحر(رانیا ییقایمنابع موس یاو عناصردادهمکان  تی. موجود7جدول
 رده نام موجودیت ویژگی ها تحلیل نمونه موسیقی

 کشور: ایران )مکان تولید(

 

 سطح دوم مکان مقوله

 محل تهران )مکان اجرا( 

های مرتبط با اثر مانند محل تولید،  کلیه مکان 7بر اساس جدول 
تواند با  محل ضبط، مکان اجراهای مختلف، محل نشر و توزیع می

 این موجودیت منطبق گردد.
است که   یدوره زمان کیمدت زمان  تیموجودمدت زمان:  -
. کرد ییتوان آن را با مشخص کردن شروع و آغاز شناسایم

های کتابشناختی یا  هایی  از موجودیت مدت زمان  که در داده نمونه
شوند )سال  نام مستند  مفید واقع می شوند،  اغلب به سال بیان می

ی تولد یک شخص، سال وفات یک شخص، سال توقف کار

تنالگان، سال انتشار یک نمود(، حتی اگر رویداد مرتبط با آن در 
موجودیت مدت زمان  ای از آن سال اتفاق افتاده باشد. برهه

های  ها، دوره تواند به وسیله عبارات کلی مانند سال همچنین می
های تاریخی ارجاع داده شوند. موجودیت مدت   شناسی، دورهزمین

 است.  2و پایان 1دو ویژگی آغاز زمان در این الگو دارای

___________________________________ 
1 Beginning 
2 Ending 
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 ی)نمونه مرغ سحر(رانیا ییقایمنابع موس یو عناصرداده ا مدت زمان تی. موجود8جدول
 رده نام موجودیت ویژگی ها تحلیل نمونه موسیقی

 سطح دوم مدت زمان آغاز )شخص(  1279سال تولد مرتضی نی داوود: 

 پایان )شخص( 1369مرتضی نی داوود: سال وفات 

وفات(، سال  -در نمونه مرغ سحر مواردی مانند شخص )سال تولد
یا  1290-1284رویدادهای مرتبط با اثر : انقالب مشروطه، 

)اولین نمود مرغ  1307ق، سال انتشار: 14قرن –موسیقی ایران 
 تواند در زمره این موجودیت قرار گیرد. سحر( می

موجودیتی است که مستعد  انجام اقدامات آگاهانه، دارای  :عامل
حقوق از پیش تعیین شده و پاسخگو  برای اقدامات خویش است.  
 سه ویژگی برای موجودیت عامل در این الگو تعریف شده است که

 و زبان.  2، حوزه  فعالیت1عبارتند از: اطالعات تماس
 ییقایمنابع موس یو عناصرداده ا عامل تی. موجود9جدول

 ی)نمونه مرغ سحر(رانیا
نام  ویژگی ها تحلیل نمونه موسیقی

 موجودیت

 رده

 –نشانی  موسسه فرهنگی 
هنری ماهور )ناشر(: تهران، 

خیابان انقالب، کدپستی : 
. صندوق 1611975511

 . 19575-477پستی : 

اطالعات 
 تماس

 سطح دوم عامل

 حوزه فعالیت موسیقی

 زبان فارسی و انگلیسی

این موجودیت دارای دو رده فرعی شخص و  عامل جمعی است 
هستند. در این های الگوی ال.آر. ام که در سطح سوم موجودیت

 راستا به پرسش سوم پژوهش پاسخ داده می شود:
-یژگیال.آر.ام. و و یالگو سومسطح  هایتیموجود پرسش سوم:

 ییقایمنابع موس یااز عناصر داده کیپوشش کدام تیآن  قابل یها
 را  دارد؟ یرانیا یسنت

شخص: یک موجودیت انسانی منفرد که  در زمان حال یا گذشته 
در قید حیات بوده است. در این الگو برای این موجودیت،  یک 

در نظر گرفته شده است. در آثار  3ویژگی با عنوان  حرفه/ شغل 
سرا، آهنگساز،                 اندرکاران از جمله ترانه موسیقایی کلیه دست

نده، تهیه کننده که به صورت انفرادی هستند کننده، نوازتنظیم
توانند در این موجودیت قرار گیرند.  برای مثال مسعود جاهد که   می

 کننده موسیقی است. حرفه او  تنظیم
های انسانی نامگذاری شده  عامل جمعی: طیف وسیعی از گروه

جمعی  به   کند که دارای پتانسیل کار تحت نام خاص را تعیین می
 های ها یا شرکت ها، بنگاه یکتا هستند. عالوه بر خاندانصورت 

تجاری،  سایر ادارات ثبت شده قانونی، این موجودیت شامل 

___________________________________ 
1 Contact information 
2 Field of activity 
3 Profession / Occupation 

های موسیقی، هنری یا نمایشی و  ها، گروه ها و انجمن سازمان
مواردی از این قبیل است. برای موجودیت عامل جمعی ویژگی 

ارده خود یعنی های موجودیت فر خاصی تعریف نشده و به ویژگی
 عامل ارجاع داده شده است. 

 یاو عناصردادههای شخص و عامل جمعی تی. موجود10جدول
 ی)نمونه مرغ سحر(رانیا ییقایمنابع موس

نام  هاویژگی تحلیل نمونه موسیقی
 موجودیت

 رده

 سطح سوم شخص حرفه / شغل مسعود جاهد)تنظیم کننده( 

 عامل جمعی عنوان  گروه مستان 

 حوزه فعالیت موسیقی سنتی ایرانی

 زبان فارسی
 منشا ایران

های انسانی مفرد که در ایجاد کلیه موجودیت 10براساس جدول  
گیرد . اثر موسیقی نقشی دارند در زمره موجودیت شخص قرار می

در نمونه مرغ سحر اعضای گروه مستان و همای که یک گروه 
موسیقی سنتی است یک عامل موسیقی متشکل از نوازندگان 

های موجودیت  جمعی استکه طبق گزارش نهایی ایفال ویژگی
 عامل برای آن قابل استفاده است.

 گیرینتیجه
ها و  تیموجود  به بررسی حاضر به روش تحلیل محتوا پژوهشدر 

 ی)نمونه موردرانیا یسنت یقیمنابع موس یال.آر.ام. برا یهایژگیو
های این الگو در سه موجودیت  شد. ( پرداختهمرغ سحر فیتصن

هایی تعریف شده سطح مطرح شده و برای هر موجودیت،  ویژگی
به عنوان ال.آر.ام. است. این پژوهش  با توجه به مطرح شدن 

الگوی نهایی و تثبیت شده اف.آر.بی.آر. و کاربردی بودن الگوی 
ی هااف.آر.بی.آر. در سازماندهی منابع موسیقایی براساس پژوهش

صورت گرفته سعی بر آن داشت به عنوان گام اول در استفاده از 
ها ها و ویژگیاین الگو دو عنصر مهم ساختاری آن یعنی موجودیت

را تبیین و معادل آن را با توجه به نمونه موردی پژوهش به صورت 
تحلیلی برای منابع موسیقایی سنتی ایرانی شناسایی و بررسی کند. 

صورت گرفته در حوزه سازماندهی و بازیابی  هایاز طرفی  پژوهش
( حاکی از 1391اطالعات منابع موسیقایی از جمله وزیری بزرگ )

ضعف الگوهای سازماندهی و بازیابی اطالعات فعلی منابع 
ها و موسیقایی ایرانی در پاسخگویی به نیاز کاربران این فهرست

ی است. فقدان خط مشی مناسب و استاندارد برای منابع موسیقای
دهند که الگوهای  های ذکر شده در این پژوهش نشان می پیشینه

های متعدد از جمله منابع موسیقایی مفهومی برای منابع با بیان
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های ها و ویژگیکاربردی و مناسب هستند. شناخت موجودیت
ای مهم و و تحلیل آن برای منابع موسیقایی، عناصردادهال.آر.ام. 

کند که توجه به ن منابع را مشخص میکلیدی در سازماندهی ای
این عناصر برای کارشناسان و متخصان سازماندهی منابع 

خاص با ویژگی مقوله موسیقایی حائز اهمیت است. موجودیت شی
تواند بازگوکننده زوایای مختلف یک داده کتابشناختی است که می

یک اثر، یک شخص، یک رویداد، یک دوره زمانی  و یا یک شی 
ها  در که  نمایانگر میزان اهمیت هر یک از این مقولهباشد 

سازماندهی یک منبع است. این موجودیت پیشینه تاریخی و بافت 
کشد که زمانی و مکانی و دست اندرکاران یک اثر را به تصویر می

تواند موضوع و تم یا درونمایه  یک اثر باشد. این موجودیت می
ورد پیشینه یک اثر موسیقایی اطالعات قابل توجهی را برای  در م

آورد. موجودیت اثر در منابع موسیقایی دارای  برای کاربر فراهم می
بایست تعریفی مشخص  ابهام است که جهت رفع  این مشکل می

از یک اثر بدیع موسیقایی داشته باشیم که بدیع به چه معنایی است 
اعث آیا تغییر سبک یک اثر موسیقایی نسبت به اولین اجرای آن ب

های متنوع آن اثر است. شود یا همچنان  بیانایجاد اثر بدیع می
موجودیت بیان لزوم توجه به گردآوری کلیه اجراهای یک اثر را 

آورد. موجودیت نمود لزوم تاریخی آن فراهم می جهت ثبت پیشینه 
های مختلف یک اثر موسیقایی را توجه به اطالعات کلیه محمل

و موجودیت مدرک لزوم توجه به  کندو میدرابعاد مختلف را بازگ
که در جای مشخصی نگهداری  مشخصات نمونه خاصی از اثر

شود را تبیین می کند. موجودیت عامل با دو رده فرعی شخص  می
و عامل گروهی تمام دست اندرکاران حوزه موسیقی از ترانه سرا، تا 

ناشران را آهنگساز، نوازندگان، تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و 
های دهد. موجودیت نام نما عالوه بر توجه به طرحپوشش می

های افزوده، ای و منابع مستندسازی لزوم توجه به شناسهفراداده
کند.  ها، مستند اشخاص و موضوعات را مطرح میسرشناسه

اطالعات مربوط به زمان و مکان نیز برای هر اثر موسیقایی در دو 
 زمان در این الگو مطرح شده است.دتموجودیت مجزای مکان و م

و سی و هفت ال.آر.ام. در پژوهش حاضر یازده موجودیت الگوی  
ها برای یک نمونه موسیقی سنتی ویژگی مربوط به این موجودیت

ایران مورد تحلیل قرار گرفت. کلیه این ویژگی ها به جز ویژگی 
یایی مقیاس جغرافیایی موجودیت بیان که مربوط به منابع جغراف

است برای منابع موسیقایی سنتی ایران قابل استفاده است که 
نشان از قابلیت باالی این الگو است. اما پاسخ به این پرسش که 

-ای مرتبط منابع موسیقایی ایرانی را پوشش میآیا کلیه عناصرداده

دهد یا خیر، مستلزم استخراج این عناصر و شناسایی آن از طریق 
ان حوزه موسیقی سنتی است. همچنین نظران و کاربرصاجب

های این الگو ضرورت دارد در مورد شناسایی امکانات و محدودیت

کارگیری در آثار موسیقایی سنتی ایرانی در پژوهشی برای به
جداگانه پرداخته شود. روابط و وظایف کاربری دو عنصر مهم این 

بازیابی های های این الگو در نظام سازیالگو هستند که در پیاده
اطالعات نقش بسیاری دارند. بررسی روابط بین آثار موسیقایی 
ایرانی و میزان پوشش روابط تعریف شده در این الگو برای این آثار 
نیز از دیگر پیشنهادات این پژوهش است. نتایج این پژوهش به 
عنوان گام اولیه در بررسی امکانات این الگو برای سازماندهی منابع 

های ها و ویژگی تی ایران، جهت شناسایی موجودیتموسیقایی سن
الگوی ال.آر.ام. در آثار موسیقایی سنتی ایران قابل استفاده است. به 

ای که برای متخصصان سازماندهی اطالعات و طراحان نظام گونه
های بازیابی اطالعات موسیقایی در مواجهه با منابع موسیقایی 

 کاربردی است.

 تعارض منافع
 ده است.گزارش نش

 منبع حمایت کننده

 گزارش نشده است.
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