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 شناسي در ايران طرح تدوين اصطالحنامه نسخه

 الهه روحي دل
و اطالع رساني كتابخانه مركزي دان  شگاه تهرانكارشناس ارشد نسخه هاي خطي

 دكتر ناهيد بني اقبال
 عضو هيات علمي گروه كتابداري دانشگاه آزاد اسالمي

 چكيده
درن هاي خطي به عنوان آثار مكتوب گذشتگا نسخه:هدف و كتابداري بخشي از تاريخ كتاب

و حاوي اطالعات مفيدي در موضوعات مختلف  توجه. هستندايران را به خود اختصاص داده
و شناسايي آنها در سال اطالعات موجود در اين مجموعهبه بازيابي به ها هاي اخير، نياز

با. استكرده بيش از پيش محسوسرااستفاده از ابزارهاي بازيابي اطالعات در اين حوزه
از توجه به و(هاي خطي واژه تخصصي در حوزه نسخه5000وجود بيش كتابشناسي

و ارزش)شناسي نسخه و تعيين حدود موضوعي آنها امري، نياز به كنترل يابي اصطالحات
و بازيابي اطالعات. ضروري است از آنجا كه اصطالحنامه يكي از ابزارهاي كنترل واژگان

و تعيين حدود است، تدوين اصطالحنامه و مانع با حفظ پشتوانه انتشاراتي واژگان اي جامع
.شودميموضوعي آنها پيشنهاد 

ح:روش وضا بدين منظور طرح و هاي موجود به بررسي اصطالحنامهاي كتابخانهر با روش سندي

و سپس با روش طراحي سيستم طرحي شناسي پرداختهو تعيين حدود موضوعات نسخههاآنساختار
و اجراي ايندر . اصطالحنامه ارائه كرده است زمينه ساخت

، ساختار چهريزهدر:ها يافته م اي براساس نمونه اين پژوهش وجود براي اصطالحنامه هاي

و نمونه نسخه . شده استشناسي تدوين نسخه از اصطالحنامه كوچكيشناسي پيشنهاد گرديده

.ها اصطالحنامه. شناسي نسخه. هاي خطي نسخه:هاي كليدي واژه
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 مقدمه

از به1واژه اصطالحنامه در فارسي معادل كلمه تزاروس و در اصـل كـار رفتـه
و التين  و به معناي گنجينه يا خزانه است زبان يوناني اصطالحنامه شامل. اقتباس

و بازيابي مدارك اي سازمان يافته از توصيفگرهاست كه براي نمايه مجموعه سازي

مي به از اين اصطالحات اغلب برحسب موضوع طبقه. رود كار و هدف بندي شده
و  سـازي ذخيـره آن، تسهيل در كار كساني است كه قصد استفاده از منابع، تنظـيم

و اسناد علمي را به عهده دارند .مدارك

و معادل در حال حاضر واژه و يك زبـان سازي گزيني علمي در دنيا به يك كشور
و تكنولوژي،  اختصاص ندارد، اما اين امر در زبان فارسي با توجه به هجوم اطالعات

و نياز به پژوهش  و اصطالح هاي واژه امري نوپاست بدين منظـور،. شناسي دارد گزيني
و هاي تخصصي براسـاس نظـ نامه شناس براي تدوين واژه تربيت اصطالح  ام مفــاهيم

به. سلسله مـراتب لغات، امري ضروري است  هاي تخصـصي ويژه در زمينه اين مسئله
و اصـطالح در ايران در چند دهة اخير، كار واژه. خوبي آشكار است به شناسـي گزيني

و اصـطالحنامه بر مبناي متون همانند كشو  هـاي رهاي ديگر مـورد توجـه قرارگرفتـه

متعددي تنظيم يا ترجمه شده است كه نياز تخصـصي بـسياري از مراكـز را برطـرف 
و اصطالحنامه هاي تخصصي اصطالح همچنين در مراكزي نيز گروه. سازد مي شناسي

. گزينـي اسـت نويسي ايجاد شده كه خود گام مؤثري براي رفع مـشكالت اصـطالح 
هـاي نـسخه. هاي خطي است نسخهة هاي تخصصي مهم در ايران، حوزي از حوزه يك

و  خطي عالوه بـر اهميـت آن در زمينـه موضـوعي متـون، بخـشي از تـاريخ كتـاب
و در موضـوعات متعـدد بـيش از   5000كتابداري را به خـود اختـصاص داده اسـت

.اصطالح خاص دارد
 شـده بـه مـديريت، كنتـرل، اين اصطالحات كه اغلب از متون قديمي اسـتخراج

و معادل پژوهش حاضر كه به روش سـندي يـا. يابي انگليسي نياز دارد مستند سازي
و طراحي سيستم انجام شده اسـت، طرحـي اسـت مقـدماتي در بررسـي كتابخانه اي

و دامنـه امكان ايجاد اصطالحنامه  اي استاندارد، جـامع وتخصـصي بـا تعيـين حـدود
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اي در اين پژوهش، امكان استفاده از سـاختار چهريـزه.انشناسي در اير موضوع نسخه
و چهريزه .شناسي پيشنهاد شده است هاي متناسب با موضوعات نسخه بررسي

معرفـي پـژوهش، مبـاني: اين پژوهش در پنج بخش تنظيم شده كه به ترتيـب
و نتيجه شناسي پژوهش، ساختار اصطالحنامه نسخه روشنظري،  در شناسي گيـري را

 انتها نيز پيـشنهادهايي بـراي ايجـاد شـوراي تخصـصي زيـر نظـردر. گيرد بر مي 
و ادب فارسي ارائه شده است .فرهنگستان زبان

 بيان مسئله

هاي خطي به عنوان ميراث مكتوب فرهنگي گذشتگان، كه حاوي اطالعات نسخه

اي در بررسي روند تـاريخ العاده هاي مختلف علوم است، ارزش فوق وسيعي در حوزه 
و اسالم دارد  و توجـه. علم، فرهنگ وتمدن در ايران با توجـه بـه اهميـت ايـن آثـار

و تـدوين فهرسـت خاص به سازماندهي آنها در سال  هـا، هـا، كتابـشناسي هاي اخيـر
و  و نشر مجالت تخصصي در اين زمينه ضرورت تدوين ابـزار ذخيـره مقاالت، متون

يكـي از مهمتـرين.شـودس مـي بازيابي اطالعات در اين حوزه بـيش از پـيش احـسا 
. هـا هـستند هـاي اطالعـاتي كنـوني اصـطالحنامه ابزارهاي بازيابي اطالعات در نظام 

و زبـان موضـوعي،) لـفا حـائز اهميتنـد؛ ها از دو نظر اصطالحنامه  كنتـرل واژگـان

.تعيين چارچوب مفهومي واژگان)ب
طالحنامه خطي، ضرورت تدوين اصـ با توجه به گسترش اطالعات در حوزه نسخ

: شناسـي شـامل مباحـث هاي موضـوعي نـسخه زمينه. شود در اين حوزه احساس مي 
و مركـب اسـت هريـك از ايـن موضـوعات. تذهيب، خط، صـحافي، كاغـذ، رنـگ

و واژگان خاصي  و توجـه شـده دربرگيرندة اصطالحات اند كه كمتر به آنها پرداختـه
و تهيه تمامي واژگان، مستلزم اگرچه جمع. است و آوري وجـود شـوراي تخصـصي

مي تربيت اصطالح  توان با توجه بـه واژگـان موجـود بـه شناسان متخصص است، اما
و زمينـه بررسي طـرح تـدوين اصـطالحنامه نـسخه  هـاي تـدوين شناسـي پرداخـت

.اي استاندارد را بررسي كرد اصطالحنامه
در اين پژوهش سعي شده اسـت كـه بـا توجـه بـه شـناخت پـشتوانه انتـشاراتي
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دو شناسي درايران، تدوين اصطالحنامه هاي نسخههواژ زبانـه مـورد بررسـي قـرار اي
و نمونه .اي كوچك از نظر ساختاري ارائه شود گيرد

 هاي پژوهش هدف

مهمترين هدف اين پـژوهش، ارائـه طرحـي بـراي تـدوين اصـطالحنامه.1
آوري هاي خطـي اسـت تـا بـا جمـع هاي به كار رفته در زمينه نسخه واژه

ات واژگــاني غنــي در ايــن زمينــه، ابــزاري مناســب بــراي اســتناد اطالعــ
و متخصصان اين حوزه تهيه شود؛ نمايه  سازان

و كاربرد صـحيح برايتالش.2 و تثبيت اصطالحات فارسي  يكدست كردن

 آن در زمينه علمي مورد نظر؛
و دامنه موضوعي حـوزه مـورد مطالعـه بـه شـكلي كـه هـم.3 تعيين حدود

و هم جـستج نمايه و اصـطالح(وگر ساز ) شناسـان موضـوعي متخصـصان
و انديشه هاي مرتبط بتوانند از گستردگي اين زمينه، ارتباط ميان مفاهيم آن

.خوبي بهره گيرند با اين مفاهيم به

 تعاريف عملياتي پژوهش

مي به كتابي دست: نسخه خطي شود كه مربوط بـه قبـل از اختـراع نوشته گفته
و از سند، نامه يا پژوهش نامه چاپ يا زمان اختراع چاپ با  اي كـه بـا دسـت شد
(نوشته شده باشد متمايز است ص1365سلطاني،. ،304(

و: شناس نسخه و جنس كاغذ را بشناسد كسي كه بتواند كتب خطي، نوع خط

و ساير جنبه  نـسخه شـناس بايـد. هاي مادي آن را تـشخيص بدهـد تاريخ كتاب
و رمـوز همچنين جلد شناس، كاغذ شناس، خط شـن  اس، مركـب شـناس باشـد

و از هنرهـاي تزئينـي رنگ و نقاشـان را بـشناسد و خوشنويـسان سازي را بداند،

(اطالع نباشد بي .، ص 1365سلطاني ،304(
و معنوي دست علمي است كه در آن ويژگي: نسخه شناسي نـويس هاي مادي

و علـم توصـيف كتـاب بررسي مي  و به عبارت ديگر نسخه شناسي، هنـر و شود
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و ويژگي (هاي ظاهري آن است مضامين آن ص 1379هاشمي ميناباد،. ،12(
و فرارشته اي ميان رشته حوزه: اصطالح شناسي و اي اي اسـت كـه بـا مفـاهيم

ــره(بازنمودهــاي آن  و غي ــه معنــي ديگــر،. ســروكار دارد) اصــطالحات، نمادهــا ب
كه مجموعه زه موضـوعي نمايـانگر نظـامي از مفـاهيم يـك حـو اي از اصطالحات

(است ص 1381فلبر،. ،1(
تــزاروس اي اســت كــه در فارســي معــادل واژه انگليــسي واژه: اصـطالحنامه

اين واژه در اصل از يوناني گرفته شده كه به معنـاي گنجينـه يـا خزانـه. باشد مي
و سال  مي است همچنين به معناي. گردد هاست كه به معناي گنجينه لغات استفاده

ش  و ده كـه در آن نظـام مفـاهم اثري است منتشر سـيله يـك حـوزه موضـوعي بـه
 اطالعـات علمـي اسـاس رهنمـود نظـام جهـانيبر. اصطالحات ارائـه شـده اسـت 

مي)سيست يوني( . توان از نظر عملكرد يا ساختارش تعريف كـرد، اصطالحنامه را
و در برگرداندن زبان اي براي مهار واژه اصطالحنامه وسيله: از نظر عملكرد هاست

ميط اصـطالحنامه: از نظـر سـاختار. شـود بيعي مدارك به زبان مقيد نظام استفاده

و پوياي يك زمينه خاص از دانش بشري اسـت كـه از  مجموعه لغات مهار شده
و نوع مرتبطند (لحاظ معنا ص1361حريري،. ،2(

 هاي اساسي پرسش

آيا كميت اصطالحات موجود درحوزه نسخ خطي به آن مقدار هست كـه.4
 ين اصطالحنامه نسخ خطي را ايجاب كند؟تدو

 اي چيست؟ پشتوانه انتشاراتي چنين اصطالحنامه.5
و تمهيدات مربوط به جامعيـت.6 ساختار اين اصطالحنامه با توجه به تدابير

 سازي چگونه است؟و مانعيت نظام نمايه
و وابسته دراين اصطالحنامه چگونه است؟.7 و اخص  روابط اعم
ا.8 مينظام كنترل مفاهيم در  شود؟ ين اصطالحنامه چگونه اعمال
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 هاي پژوهش فرضيه

امكان تدوين اصطالحنامه نسخه شناسي با توجه بـه تمهيـدات برقـراري.9

و مترادفات وجود دارد؛ نظام ارتباطات سلسله  مراتبي
و معماري. 10 هـاي با تغييراتي در چهريـزه ) AAT(ساختار اصطالحنامه هنر

.طالحنامه نسخه شناسي استآن، نمونه مناسبي براي تدوين اص

 متغيرهاي اساسي پژوهش

و طـرح نظـام شناسي متغير مستقل پـژوهش مـي واژگان نسخه يافتـه ايـن باشـد،
. واژگان متغير وابسته است

 روش تحقيق

و كتابخانه در. اي است روش تحقيق در اين پژوهش، روش سندي  از ايـن روش

و اصـطالح اطالعات در حوزه واژگـان، اصـطالح آوري جمع شناسـي نامـه نويـسي
 ديگر طراحي سيستم در تعيين طرح تدوين اصطالحنامه استفاده شده است؛ روش 

.شناسي ضروري بوده است نظران نسخه همچنين مصاحبه با صاحب. است

 مراحل گردآوري اطالعات

 مرحله شناسايي اصطالحنامه هاي معتبر؛•

و تعيين نظا بررسي مباني نظري اصطالح• م اصطالحنامه؛شناسي
 فارسي؛ زبان در مختلف منابع از نظر مورد رشته در واژگاني اطالعات بررسي•
و يكدسـت نمـودن اطالعـات واژگـاني موجـود پيش• بيني نظـام گـزينش

و ايجاد روابط اصطالحنامه معادل( ؛)اي گذاري، سازماندهي

و برنامه پيش• جـامع ريزي اصطالحنامه بيني نظام ارزيابي اطالعات واژگاني
شد(اي رايانه ).مورد اخير دراين پژوهش بررسي خواهد

 جامعه آماري

شناسي موجود در كتاب آقاي هاشمي جامعه آماري اين پژوهش را، واژگان نسخه
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و مقاالت مربوط به اصـطالحات نـسخ خطـي در مجموعـه تخصـصي نامـه«ميناباد
آ 1384ـ 1379از سال» بهارستان قـاي نجيـب مايـل هـرويو متون وابسته مانند آثار

گرفته شـده جهـت گـردآوري مهمترين ابزار بكار. دهد واستاد ايرج افشار تشكيل مي 
و كتابخانه اطالعات، فيش و تهيه آن به روش سندي .اي است هاي تحقيقاتي

 هاي پژوهش محدوديت

در انجام اين تحقيق را، گستردگي حـوزه نـسخ شايد بتوان مهمترين مشكل.1
و ذهنيت غيرعلمي در اين زمينه دانـست خطي، كمبود منا  در حـوزه نـسخ. بع

و استانداردهاي علمي بـه ايـن رشـته توجـه  خطي كمتر به ورود علوم جديد

هـاي اسـتاندارد چنانكه هنوز در فهرستنويسي نـسخ خطـي روش. شده است 
و  و مـستند مـشاهير و استناد به سر عنوان موضوعي فهرستنويسي نسخ خطي

د؛شو ديده نميغيره
و عـدم كاربرد لغات مختلف براي يـك مفهـوم از سـوي صـاحب.2 نظـران

و هماهنـگ ميـان  و نبود زبـان فارسـي معيـار هماهنگي در نظرات ايشان
 متخصصان؛

از.3 ها كه نـسخ خطـي دارنـد، يكـسان سـازماندهي كتابخانهمجموعه بسياري

و بسياري از نسخه  و شناسايي نـشده اسـت نشده  در نتيجـه. ها هنوز فهرست
 است؛ذخيره اطالعات با پراكندگي موضوعات مواجه

و ابزاري براي تحليل موضوعي منابع مربوط به نسخه عدم وجود.4 هاي خطـي
 اين منابع؛عدم ارتباط ميان توليدكنندگان

و در نتيجه كمبـود مرجـع قابـل توجه اندك به معادل.5 هاي انگليسي لغات
هـاي ايـن پـژوهش ديتهاي انگليـسي، از محـدو اطمينان در زمينه معادل 

.است

 پيشينه تحقيق در ايران

بخش جامعه شناسي، اولين حوزه از طرح تدوين اصطالحنامه فرهنگي ايـران
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اسـت كـه بـراي اظهـارنظر) 1372سازمان مدارك فرهنگـي انقـالب اسـالمي،(
و شامل صاحب و در پـنج رده طبقـه 385نظران آماده شده بنـدي اصطالح اسـت

كه اصطالح از مقاالت نشريات ادواري جمع 8000نزديك. شده است  آوري شده
از. پايه تدوين اين اصطالحنامه گرديده است  براي ايـن منظـور شـورايي مركـب

و تعيين سياسـت استادان صاحب  و نام اين رشته درباره اصطالحات مورد نظر هـا
و تحقيق،هاي تدوين مشي خط . اند كرده بحث

و مـدارك طرح پيشنهاد«نامه در پايان ي ايجاد اصـطالحنامه بانـك اطالعـات
با» درياي خزر و طرحي متناسب واژگان بانك اطالعات درياي خزر بررسي شده

و روابـط سلـسله مراتبـي استاندارد هاي موجود اصطالحنامه اي، با روش قياسي
نامه همچنين به ساختار كلمات از نظر نحوي توجـه در اين پايان. ارائه شده است 

.ر پايان، پيـشنهادهايي جهـت ايجـاد اصـطالحنامه ارائـه گرديـده اسـت شده ود 
)1373پورحسن طنابچي،(

بـ در طرح تدوين اصطالحنامه فارسي براي زمين) 1372(حداديان ه شناسـي،

و شناسي، انتخاب شكل مفرد، جمع تقسيمات علم زمين: مسائلي از قبيل ، متشابه
هـاي مديريت اصطالحنامه، روشيها مركب اصطالحات پرداخته؛ همچنين جنبه

و نقش رايانه در كنتـرل  و نظم اصطالحنامه تدوين، ساختمان اصطالحنامه، شكل
. واژگان را توضيح داده است

 پيشينه تحقيق در خارج از ايران

و كتاب اصطالحنامه بخش نسخه. الف RBMS(2(هاي كمياب هاي خطي

تن بــر اســاس دســتورالعملRBMSاصــطالحنامه و مــديريت3ظــيم، شــكلهــاي
 يك زبانه مربوط به سازمان استانداردهاي اطالعاتي ملي قراردارند هاي اصطالحنامه

)ISO Z39.13 (و مـديريتو جديدترين نسخه دستورالعمل هـاي تنظـيم، شـكل

و توسـط سـازمان هاي يـك زبانـه اصطالحنامه اي اسـت كـه بـه چـاپ رسـيده
 1993 آگوست سـال30دستورالعمل در اين. استانداردهاي ملي تنظيم شده است 

 اين اصطالحنامه شامل.ه است توسط موسسه استانداردهاي ملي آمريكا تاييد شد
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و ادبي، كاغذ، مدارك چاپي اصطالحات مربوط به جلدسازي، اصطالحات هنري
و  و قبل از چاپ، انواع مدارك همچنـين داراي. اسـت ...و منتشره، مدارك اوليه

و نحوه كاربرد اصـطالحات مـيحدستورالعمل اصطال  باشـد كـه از منـابع شناسي
و روابط موجود ميان مجموعـه  و مختلفي گردآوري شده هـاي خـاص كتابـداري

مي ديگر زمينه  و. دهد هاي مربوطه را نشان اين اصطالحنامه، انتخاب اصطالحات
و دانـش فهرستنو نحوه كاربرد را با استفاده از كتاب  و نحـو هـاي باسـتاني ه يـسي

.است كرده تلفيقرا)AACR 2 قواعددر( كتابخانه فهرستنويسي استاندارد از استفاده
را هر توصيف گر موجود در اصطالحنامه، بايد يك مفهوم يا يك واحد فكري

در گرها محدود به معـاني انتخـاب شـده دامنه توصيف. معرفي كند  اي اسـت كـه
 بـا كنتـرل آثـار مرجـع در تاييـد اصـطالح. داخل حـوزه اصـطالحنامه قـراردارد 

و همين مقدمه مي طور در فرهنگ هاي اصطالحنامه در هاي زير صورت گيـرد، تـا
:حد امكان تضاد بين اصطالحات ايجاد نشود

و معماري• ؛AAT(4(اصطالحنامه هنر

؛LCSH(5(سرعنوان موضوعي كتابخانه كنگره•
MESH(6(سرعنوان موضوعي پزشكي•

MIM(7(تصاوير متحرك: اصطالحات•

و داستان دست• *GSFAD(8(يابي موضوعي به آثار انفرادي، نمايشنامه،

و معماري.ب  اصطالحنامه هنر

و معمــاري  در Gettyهــايو اصــطالحنامه) AAT(اصــطالحنامه هنــر

،)ULAN(و ليـست جـامع اسـامي هنرمنـدان ) TGN(مورد اسامي جغرافيايي
و دسـتيابي بـه اطالعـاتانشوند كه براي سازم مجموعه لغاتي را شامل مي دهـي

و فرهنگي به مي هنري، معماري .روند كار

و ساختار.ج  محدوده

و معماري، يك اصطالحنامه سازمان با هم اكنون اصطالحنامه هنر دهي شده
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و اطالعات ديگر در مورد مفاهيم است كه براي 128000حدود  اصطالح
به)يهنر(توصيف هنر، معماري، هنرهاي تزييني، مواد كارو موارد آرشيوي

نامه به شكل جمع، مفرد، ترتيب طبيعي اصطالحات مفهومي در اين لغت. روند مي
آن هاي مختلف، به همراه مترادفو ترتيب معكوس گردآوري شده، گويش هاي

در ميان اين اصطالحات،.ند هستمطرح) شناسي مختلفي دارند هاي لغت كه ريشه(
.شود يك اصطالح به عنوان گزينه منتخب يا توصيفگر انتخاب مي

ها در هفت چهريزه در اصطالحنامه بندي شناسي يا طبقه هاي اصطالح گروه
و معماري دسته مي هنر اي تر در واقع، طبقه يا دسته يك اصطالح عام. شوند بندي

و معني آن را نشان مي يا اصطالح خاص. دهد از يك مفهوم تر، همواره قسمتي
از متن جامع» ترسيمات خطي«براي مثال. تر آن است اي از متن عام جلوه تري

مي است زيرا تمام طرح»ها طراحي« .پوشاند هاي خطي را

و طبقه چهريزه.د و معماري ها :بندي در اصطالحنامه هنر

 چهريزه مفاهيم مرتبط.1
)BM(مفاهيم مرتبط: بندي طبقه

 هاي مادي چهريزه ويژگي.2

و خصوصيات ويژگي: بندي طبقه و تأثيرات)DC(ها ، عناصر)DE(، شرايط
)DL(، رنگ)DG(طراحي

و دوره چهريزه سبك.3 ها ها
و دوره سبك: بندي طبقه )FL(ها ها

ها چهريزه عوامل يا نماينده.4
)HN(ها، سازمان)HG(افراد: بندي طبقه

ها چهريزه فعاليت.5
، وقايع يا رويدادها)KG(، كاركردها)KD(هاي علوم رشته:ديبن طبقه

)KM(و فيزيكي، فعاليت و فنون)KQ(هاي جسمي  ).KT(، فرآيندها
 چهريزه مواد.6
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و تركيب: بندي طبقه )MT(ها مواد، عناصر اوليه
 چهريزه اشياء.7

و نظام دسته: بندي طبقه ،)PE(، ژانرهاي شيئي)PC(هاي شيئي بندي
)PJ(اجزاء

هاي قسمتو)برزن(ها مجموعه،)RD( مناظروها زيستگاه:شده ساخته محيط
و عناصر پايگاهي)RK(، آثار ساخته شده منفرد)RG(ساخته شده  ، فضاهاي باز

)RM(و مكاني
و تجهيزات و تجهيزات)TE(ها، لباس)TC(ها اثاثيه: ابزار، اثاثيه ،)TH(، ابزار

و تجهيزات جنگي اسلحه ، ابزار)TQ(، ظروف)TN(گيري، ابزار اندازه)TK(ها
و نقل)TV(، مصنوعات تفريحي)TT(صوتي )TX(، وسايل حمل

و كالمي و تجسمي هاي مبادالتي، رسانه)VC(آثار بصري: ارتباطات بصري
)VK(منابع اطالعاتي ،)VW(

و هاي اصلي در اصطالحنامه هنر هايي كه به آن اشاره شد، چهريزه چهريزه

مي هاي فوق به گروه اما هر يك از بخش. معماري است . شوند هاي ديگري تقسيم

و مراحل تدوين اصطالحنامه نسخه شناسي. هـ  مقدمات

:گردد اين مراحل به شرح ذيل پيشنهاد مي
 تعيين حدود موضوعي اصطالحنامه نسخه شناسي.1

:اصطالحات نسخه شناسي شامل موضوعات زير است
و كاغذسازي•  كاغذ
و جلدسازي•  جلد
 سازي رنگ ورنگ•
 خط وخطاطي•
 تزيينات كتاب•
 ساختار كتاب•
و نگهداري كتاب•  حفاظت
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:هاي خطي هاي مرتبط با موضوعات نسخه تعيين چهريزه.2

مي پس از بررسي كلي چهريزه و معماري از هاي اصطالحنامه هنر توان برخي

.هاي خطي انتخاب كرد ها را متناسب با موضوعات نسخه چهريزه
 هاي مادي چهريزه ويژگي.1

.ترنج، لچكي: عناصر طراحي
.، نخوديطالييشنگرف،: رنگ

ها ها ودوره چهريزه سبك.2
اسدورهمكتب هرات، مكتب تبريز، ،الم، عربي اسالمي، دوره پيش از

.اسالمي

 چهريزه عوامل.3
.كاتب، خطاط، جلدساز، نسخه شناس: مردم

.ث مكتوبسازمان ميراث فرهنگي، نشر ميرا:ها سازمان
ها چهريزه فعاليت.4

. شناسي، رياضي، تاريخ ستاره: هاي علوم رشته
و .طالكاري، رنگرزي، جلد سازي كاغذ سازي: فنونفرايندها

و رويدا .سمينار حاميان نسخ خطي: دهاوقايع

 چهريزه مواد.5
.چسب، چوب، چرم، روغن: مواد

 چهريزه اشيا.6
.ه، صفحات آغازين، آستر بدرق)كتاب(جلد: اجزا

و تجهيزات اسكنرهاي تهيه عكس از نسخ خطي، تجهيزات مرمت نسخ: ابزار
.خطي

و تجهيزات و ابزارهاي اندازهدر بخش اجزا هاي خمره: مانندگيري، ظروف
نوشتاري، تجهيزات ظروف مواد، نگهداري ظروف ها، خم چوبي، هاي جعبه چوبي،

و ابزار وزن كردن نيز در اصطالحنامه اندازه .نسخه شناسي كاربرد داردگيرها
:بخش ارتباطات كالمي وتجسمي



87 شناسي در ايران طرح تدوين اصطالحنامه نسخه

و شكل، كار بر روي كاغذ:آثار تجسمي . تصوير
ترين چهريزه در اصطالحنامه نسخه اين بخش پراستفاده: هاي اطالعاتي شكل

ها، كتاب انواع اسناد، نوشتجات، وسايل ارتباطي، گزارش: شامل. شناسي است
هاي هاي قديمي، نسخه ها، نسخه، دستخطهاي خطي ها، نسخه مسوده، جنگ

.ها خطي پاك شده، گاهنامه
و علوم باتوجه به چهريزه هاي طرح شده بايد به مسئله ورود واژگان جديد

و هاي موضوعي نسخه مرتبط با حوزه و امكان گسترش هاي خطي توجه داشت
و ويرا. ها را در نظر گرفت يا خذف برخي از چهريزه يش در اينجا مديريت

.اصطالحنامه كه كاري دائمي براي يك اصطالحنامه پوياست مطرح است

 طرح نمونه پيشنهادي اصطالحنامه نسخه شناسي.3

هايي اصطالحنامه در ساخت يك اصطالحنامه بايد توجه داشت كه چه ويژگي
و موجب پويايي نظـام را به بهترين شكل در خدمت نظام اطالعاتي قرار مي  دهد

در تدوين اصطالحنامه نسخه شناسي بايد به مقوالت زير توجه.شود اطالعاتي مي 
:شود
انتخاب معيارهاي خام، واژگان گزينش شناسي، نسخه حوزه موضوعي بندي مقوله•

.اصطالح
.اصطالحات ساختار اصطالحنامه، شكل اصطالح، ارزشيابي خام، واژگان پااليش•
و روابط•  آنها، ويرايش روابط اساسي در اصطالحنامه، نمايش اصطالحات

.اصطالحنامه

.مديريت اصطالحنامه، كاربرد رايانه در ايجاد اصطالحنامه الكترونيكي•
و در نمونه پيشنهادي اصطالحنامه نسخه شناسي بيست واژه انتخاب گرديده

و نمايه گردان ساخته شده است براي آنها اصطالحنامه الفبايي، الفبايي نظام . يافته
در اين. شماره يك براي اين نمونه پيشنهاد شده استهمچنين كدهاي عددي از

اصطالحنامه اين است ذكر به الزم.شود مي اشاره اصطالحنامه اين از نمونه يك به مقاله
و نمايه رده شامل فهرست .اي نيز خواهد بود هاي الفبايي، نمايه گردان
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 Colophons انجامه

د وي بكـار مـي هـاي خطـ اصطالحي كه بـراي بخـش پايـاني كتـاب.ي رود

و محـل  دربرگيرنده اطالعاتي درباره نويسنده، نام كتاب، تاريخ كتابت، نام كاتـب
اي هـاي خطـي از اهميـت ويـژه اين بخش در تعيين تـاريخ نـسخه. كتابت است 

.برخوردار است
 ترقيمه×

 خاتمه الكتاب
 دستينه

 رقم كاتب

 هاي خطي نسخه.و.ا
 نويسي فهرست
)6:كد(اشياء: چهريزه

و تجسمي  بخش ارتباطات كالمي

 هاي اطالعاتي شكل
: منابع

29: نامه نسخه شناسي واژه: فارسي
AAT (On Line) 
Book illumination (1986)    
Webster’s Third New International Dictionary (1961) 

 Stabilizer ثبات

د و تركيبا افزودن مواد به غذا، رنگ.ي و دوام ها ت شـيميايي بـراي پايـداري
.آن

 كننده ماده تثبيت×
 جال كاري.و.ا

 جلدسازي

 رنگ سازي
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 كاغذ سازي
 كتاب سازي

)5:كد(مواد: چهريزه
ها افزودني...

: منابع

 1:1186ج. معين: فارسي

43: نامه نسخه شناسي واژه
AAT (On line) 
Mayer, Dictionary of Art Terms (1969) 

 ايج تحقيقنت

:هاي ارائه شده به شرح زير است نتيجه اصلي اين پژوهش، تاييد فرضيه
شناسـي بـا توجـه بـه تمهيـدات برقـراري امكان تدوين اصـطالحنامه نـسخه

و مترادفات نظام وجود دارد ارتباطات سلسله . مراتبي
و معماري كه تمام حوزه ساختار چهريزه هاي هنر را دربر اي اصطالحنامه هنر

 ها به عنوان يك الگو گيرد، اين توانايي را دارد كه با ايجاد تغييراتي در چهريزهيم

بـا ايـن تفـاوت كـه. در تهية اصطالحنامه نسخه شناسي مورد استفاده قرار گيـرد

و اصطالحنامه نسخه شناسي بايد از عمق بيشتري نـسبت بـه  اصـطالحنامه هنـر
و و به اصطالحات مرتبط معماري برخوردار باشد با موضـوعات نـسخه شناسـي

و اسالمي توجه داشته باشد .محتواي شرقي

 پيشنهادها

 پيشنهادهاي اجرايي. الف

.زمينة موضوعي اطالعات اصطالحنامه نسخه شناسي دقيقاً مشخص شود•

سـازي سازي مدارك مربوط بـه نـسخ خطـي، تركيبـي از نمايـه براي نمايه•
و پيش پس .همارا مناسب است همارا
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و يـا متنـينا شيوه• مه ضبط اصـطالحات بـه صـورت مكتـوب، در مقدمـه
جداگانه ارائه گردد، تا مسير حركت واتخاذ تصميمات در طول زمان براي 

.افراد مشخص باشد
ها، اصـطالحي را بايـد برگزيـد ها يا شبه مترادف از بين گروهي از مترادف•

:كه
 از نظر مفهوم موضوعي غلط نباشد؛.1

نه.2 ؛)1352ابرامي،(به صورت جا به جا شده به زبان طبيعي باشد
و متداول در بين جامعة استفاده كننده باشد؛.3  مصطلح
 مفهوم مورد نظر را بهتر برساند؛.4
 ترجيحاً ريشة فارسي داشته باشد؛.5

 زيبا باشد؛.6
و ساده باشد.7 ).1370رهادوست،(حتي المقدور كوتاه
و اشخاص در اصطالحنامه درج مـي اگر نام سازمان•  بايـد قواعـد شـود، ها

و اسامي را مستند نمود معتبر فهرست .نويسي را رعايت كرد،
شناسي نسخ خطي از ابتدا كوشـش از آنجا كه براي كنترل واژگان نسخه•

و روابط مابين اصطالحات تعيين نگرديده است، مي  از به عمل نيامده توان
و استقرايي براي تدوين اصطالحنامه نـسخه  ده شناسـي اسـتفا روش قياسي

.كرد
كـه» كاربرگـه اصـطالحنامه«براي ضبط هر اصـطالح پذيرفتـه شـده از•

.بيني شده استفاده شود اطالعات الزم در آن پيش

هاي مورد استناد در اصطالحنامه بسيار مهـم پشتوانه انتشاراتي داشتن واژه•
.است

و اسـتناد بـه فرهنـگ توجه به معادل• هـاي مـستند يابي انگليـسي واژگـان
.و در صورت نبود معادل انگليسي، آوانويسي كلماتانگليسي 

و استناد به مصوبات فرهنگستان• .توجه به امالي كلمات
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و ادب فارسي بـا پيشنهاد مي• شود تدوين اصطالحنامه را، فرهنگستان زبان
هـاي خطـي هاي معتبر صاحب مجموعه همكاري يكي از مراكز يا كتابخانه 

و متخصـصان اطـالع  ني نيـز بـا همكـاري متخصـصان رسـا بر عهده گيرد
و زبان  و كنتـرل واژگـان بپردازنـد موضوعي بودجـة. شناسان به گردآوري

.تدوين اصطالحنامه را نيز مراكز فوق تأمين كنند
و• و ماخذ، براي اسـتخراج در اين اصطالحنامه بايد بخشي به معرفي منابع

.مستند كردن واژگان جديد اختصاص يابد
و در تدوين اصطالحنامه• نسخه شناسي، ايجـاد اصـطالحنامه الكترونيكـي

و قاموس كـه: اي مانند افزارهاي رايانه استفاده از نرم  پارس آذرخش، نوسا
.بخش مستقلي درباره اصطالحنامه دارند ضروري است

 هاي آينده پيشنهاد براي پژوهش.ب

و اطـالع رسـاني بـرا در انتها پيشنهاد مي ي گردد دانشجويان رشته كتابـداري

هـاي هاي طرح شده در زمينه نـسخه نامه خود، هر موضوع از موضوع انجام پايان
و واژگان مربوطه را شناسايي كننـد  همچنـين بـراي هـر. خطي را انتخاب نموده

.موضوع، مقدمات اين اصطالحنامه را در نظر داشته باشند

ها نوشتيپ
1. Thesaurus 
2. Rare Books and Manuscripts Section 
3. Format 
4. Art and Architecture Thesaurus 
5. Library of congress subject headings 
6. Medical Subject headings 
7. Moving Image Materials: Genre Terms 
8. Subject access to individual work of Fiction, Drama 
*.http://library.osu.edu/site/user/russell.363/RBMS%20thesauri/index.htm
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 منابع

پ (آوستين، د؛ ديل، يك). 1365. حر(زبانه راهنماي تهيه وگسترش اصطالحنامه ). ي، مترجمعباس
و مدارك علمي ايران: تهران .مركز اسناد

.انتشارات توس:تهران. بياض سفر). 1354(افشار، ايرج

.دانشگاه تهران: صحافي سنتي، تهران). 1357(ــــــــــ

و نسخه در شعر عصر صفوي). 1382(ــــــــــ -481،)2(3نامه بهارستان،. اصطالحات خط، كاغذ
486.

و قصاي). 1382(ــــــــــ و نسخه در پريخانه .د طغراي مشهدياصطالحات مربوط به كاغذ وخط
.224-205،)2و1(4نامه بهارستان،

.134-123،)2و1(5نامه بهارستان،. نامه نسخه شناسي واژه). 1383(ــــــــــ

م و تركي كتابخانه نويس فهرست مختصر دست. باقي، هاي تامس فيشر، دانشگاه هاي فارسي، عربي
وزارت امور خارجه، مركز: تهران. اسيتورنتو به انضمام فرهنگ مختصر مصطلحات نسخه شن

و انتشار .چاپ

ب (بوث، و مدارك علمي ايران: تهران. اصطالحنامه جامعه شناسي). 1382. .مركز اطالعات

ص (پورحسن طنابچي، و مدارك درياي ). 1373. طرح پيشنهادي ايجاد اصطالحنامه بانك اطالعات
.تربيتي دانشگاه تهراندانشكده علوم. نامه كارشناسي ارشد پايان. خزر

ا (تنديور، و:اصطالحنامه). 1382. ، از 1383بازيابي).2و1(19رساني، شكل، اطالع ساختار
http://www.irandoc.ac.ir/etela-art/19/19-1-2-3.htm 

. نامه كارشناسي ارشد پايان. طرح تدوين اصطالحنامه فارسي براي زمين شناسي). 1372(حداديان، مينو
.واحد تهران شمال.گاه آزاد اسالميدانش

و بازيابي اطالعات). 1362(حريري، مهرانگيز ،)2و1(6 اطالع رساني،. اصطالحنامه در نظام ذخيره
6-18.

و بازيابي اطالعات). 1362(ــــــــــــــــ .6-1،)1(7اطالع رساني،. اصطالحنامه در نظام ذخيره

م (حسيني بهشتي، و مهندسياصطال). 1382. و مدارك علمي ايران: تهران. حنامه فني .مركز اطالعات

ف (خاجويي، و ضعف روابط سلسله مراتبي در اصطالحنامه، با نگرش بر ). 1372. بررسي ميزان قوت
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.33-22،)3و2(3 پيام كتابخانه،.SDIMو AMSدو اصطالحنامه متالورژي

گامي در جهت يكدست: موضوعي پزشكي فارسيهاي تدوين سرعنوان). 1370(رهادوست، فاطمه
.75ـ50،)4-1(فصلنامه كتاب،. سازي واژگان پزشكي فارسي

طرح تدوين اصطالحنامه فرهنگي ايران، بخش جامعه ). 1372(سازمان مدارك فرهنگي انقالب اسالمي
.سازمان مدارك فرهنگي انقالب اسالمي: تهران).1(شناسي، گزارش شماره 

.كتابخامه ملي ايران: تهران. اصطالحنامه كتابداري). 1365(ري؛ راستين، فروردين سلطاني، پو

و اطالع رساني). 1379(ـــــــــــــ .فرهنگ معاصر: تهران. دانشنامه كتابداري

(مباني اصطالح شناسي). 1382(..فلبر، هـ و مدارك:، تهران)محسن عزيزي، مترجم. مركز اطالعات
.علمي ايران

و اصطالحات فن كتابسازي، همراه با اصطالحات جلد سازي، ). 1353(هروي، نجيب مايل لغات
.بنياد فرهنگ ايران: تهران. تذهيب، نقاشي

و شيوه: نقد وتصحيح متون). 1369(ـــــــــــــــــ هاي هاي تصحيح نسخه مراحل نسخه شناسي
.يهاي اسالم آستان قدس رضوي، بنياد پژوهش: مشهد. خطي فارسي

هاي آستان قدس رضوي، بنياد پژوهش: مشهد.كتاب آرايي در تمدن اسالمي).1372(ـــــــــــــــــ
.اسالمي

و تصحيح انتقادي نسخه). 1380(ـــــــــــــــــ وزارت: تهران. هاي خطي تاريخ نسخه پردازي
و مركز اسناد مجلس شوراي  و ارشاد اسالمي؛ كتابخانه .اسالميفرهنگ

و شركت سهامي كتابهاي: تهران. دايره المعارف فارسي). 1374-1345(، غالمحسين مصاحب فرانكلين
ج2. جيبي

م (معين، ج6. اميركبير: تهران). متوسط(فرهنگ فارسي). 1342-1362.

ف (موالپرست، و كاربرد آن در فعاليت اصطالح). 1363. ،)1(8رساني، اطالع. رساني هاي اطالع شناسي

 http://www.irandoc.ac.ir/etela-art/jisold/8-1-1.htm، از 1385: بازيابي.9-46

ح (هاشمي ميناباد، و كتاب پردازي واژه). 1379. .موسسه نشر فهرستگان: تهران. نامه نسخه شناسي
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