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   اطّالعاتة در بازيابي بهين»نقش«نقش 
  

  ١دکتر مرتضي کوکبي
  
  چكيده 
عبارت است از واژه يا عبارتي كه پس از نام يك شـخص در سرشناسـه يـا شناسـه              » نقش«

نوشتة زير بـر  . دهد در پديد آوردن اثر نشان ميرا گيرد و ماهيت كار آن شخص      افزوده، قرار مي  
ايي قرار گرفته است اعتن كه در فهرستنويسي سنتي ايراني مورد بي» نقش«آن است تا نشان دهد كه 

اي  افزارهاي كتابخانه جايي كه نرم از آن. تواند نقشي مؤثر در بهبود بازيابي اطالعات داشته باشد مي
انـد ايـن نقـش بـه ترتيـب، در       و مارك ايران بر مبناي فهرست كتابخانـه طراحـي و اجـرا شـده             

در . سي قـرار خواهـد گرفـت      اي و مارك ايران مورد برر       افزارهاي رايانه   فهرستنويسي سنّتي، نرم  
  . پايان نيز پيشنهادهايي براي بهبود بازيابي اطالعات با استفاده از نقش در سه مورد ارائه خواهد شد

اي ايـران، مـارك    افزارهـاي كتابخانـه   نقش، فهرستنويسي سنتي فارسي، نـرم   : ها  كليدواژه
  .ايران، بازيابي اطالعاتي

  
  مقدمه
عبارتي که پس از نام يـک شـخص در سرشناسـه يـا          عبارت است از واژه يا       »نقش«

. دهـد  اثـر نـشان مـي   پديدآوردنگيرد و ماهيت کار آن شخص را در     شناسه افزوده قرار مي   
 خـواه در  ،»مـشکور، محمـدجواد  « پس از نام شخصي به نام   »گردآورنده« عبارت   المثبراي  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .دانشيار دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز. ۱
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نـه   اسـت   اثـر ةدهـد ايـن شـخص گردآورنـد     افـزوده، نـشان مـي     ةسرشناسه خـواه در شناسـ     
 ةمسئوليت معنوي درجـ «اين امر بدين معناست که . ) اثرةبه معني خالق اولي ( آن   ةپديدآورند

شـود، در ايـن مـورد خـاص،     گونه که در قواعد فهرستنويسي استفاده مـي        خلق اثر، آن  » اول
ــاري را پــس از خلــق توســط ديگــران،   » محمــدجواد مــشکور«متوجــه  ــرا او آث ــست، زي ني

  . دوم استجةه و بدين ترتيب، داراي مسئوليتي معنوي از درگردآوري کرد
، »نقــش «جـستجو در منـابع مـرتبط فارسـي بـراي پيـدا کـردن تعريفـي بـراي مفهـوم          

 و نـه ) ۱۳۷۹سـلطاني و راسـتين،      (»رسـاني   کتابـداري و اطّـالع     ةدانشنام «بود زيرا نه  نتيجه    بي
تعريفي براي اين مفهوم ارائه ) ۱۳۷۸کينن،  (»رساني فرهنگ فشرده علوم کتابداري و اطالع   «

هماننـد ايـن جـستجو در    . اشـت  ندي نيز ثمـر  »توضيحگر «ةاين جستجو با کليدواژ   . اندنکرده
حتّـي در کتابهـاي     . برخي از کتابهاي رايج فهرستنويسي توصيفي نيز تعريفي به دسـت نـداد            

شـود در   مـي  تا حدودي مشخّص ،ين ترتيب دب. مترجم فهرستنويسي چنين تعريفي ديده نشد     
اعتنايي، محتواي گواهي بر اين بي . استشده  اعتنايي   بيبه اين مفهوم    فهرستنويسي توصيفي   

است کـه  ) ۶۳، ۱۳۷۴وزيري،  (»آرايي  برگهةدستورنام « در کتاب  ۴، و   ۳،  ۲ الف،   ۲۳قواعد  
   :نويسدچنين مي
 پردازنـده،   نـام مـستعار، متـرجم،     : هـا مثـل    توصيفي شناسه  هايکلمات يا عبارت   ...« .۲

  . همکار، گردآورنده و غيره را در الفبايي کردن شناسه در نظر نگيريدةمصحح، نويسند
مانند رئيس جمهور ايران، ملکه انگلستان، اتابک فارس، اميـر   ( عنوانهاي کشوري    .۳

  .کويت و غيره را از نظر الفبايي در نظر نگيريد
را از نظـر الفبـايي در نظـر    ) ل و غيرهپيغمبر اسالم، امام او: مانند( عنوانهاي مذهبي    .۴
   .»نگيريد

 »کـد نقـشها  : پيوست سه «، به تبع يوني مارک، پيوستي با عنوان»مارک ايران «اما در   
). ۳۷۹-۳۵۷، ۱۳۸۱مارک ايران،  (وجود دارد نقش با تعاريف و کدهاي مربوط   ۱۰۷حاوي  

 اما از آنجا که .اند تّب شده به ترتيب الفباي فارسي مر،اين نقشها در پيوست سه مارک ايران  
 در مارک ايران ايـن پيوسـت داراي   ،انددر يوني مارک، بر حسب الفباي انگليسي نظم يافته    
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کـد نقـشها نمايـه انگليـسي بـه      : پيوسـت سـه   «دو بخش است و در بخش دوم آن بـا عنـوان           
نهـا  آکـد مربـوط و معـادل فارسـي     بـا  ترتيـب الفبـاي انگليـسي همـراه       به   کد نقشها    »فارسي
  :شود ديده مي ها پيوست سه مارک ايران، اين عبارتةدر مقدم. اند آمده

تـوان  کدهاي اين فهرست را مي    . اي نقشهاست  حاوي کد سه نويسه    ،فهرست حاضر 
  . به کار برد»مسؤوليت معنوي --7 « از فيلدهاي بلوک4$در فيلد فرعي 

يـن کـدها اسـتفاده      سـازمانهايي کـه از ا     . الجمـع نيـستند    نعـة کدهاي اين فهرسـت مـا     
تـرين آنهـا را انتخـاب    يک يا چند کد، بايد سـعي کننـد خـاص   نياز به    يکنند، در موارد   مي
هر گاه به يک نام واحد بيش از يک نقش تعلق بگيرد، هر کدام به طور جداگانـه در         . كنند

. استفاده از کدهاي نقش در مارک ايران اختياري اسـت     . گيرند قرار مي  4$يک فيلد فرعي    
اينکه در نقل قول بـاال اسـتفاده از کـدهاي نقـش در مـارک ايـران        با وجود    ).۳۵۷مانجا،  ه(

 وجـود دارد و همگـي   »مارک ايـران  « در ده مثالي که در انتهاي کتاب      ،اختياري اعالم شده  
هـاي شخـصي، از ايـن      آورده شـده، بـراي شناسـه افـزوده        »مثالهـا : پيوست هفت  «زير عنوان 

، و »نـويس  مقدمـه «، »متـرجم «، »گردآورنـده «،  »مـصحح «. اسـت کدهاي نقش استفاده شـده      
گانـه اسـتفاده    هـاي ده ل از جمله نقشهايي هستند که براي آنها از کد مربوط در مثا   »پديدآور«

ه ايـران بـ   ملّي جمهوري اسـالمي  نةدهد سازمان اسناد و کتابخااين نکته نشان مي. شده است 
 کـه در فهرستنويـسي   »نقش« خواهيم دادنشان  .تمند اس استفاده از اين کدهاي نقش، عالقه   

تواند در بهبـود بازيـابي اطّالعـات نقـشي مـؤثّر             مي ،اعتنايي قرار گرفته  مورد بي ايراني  سنّتي  
 بررسـي  ،اي و مارک ايـران    افزارهاي رايانه  اين نقش در فهرستنويسي سنّتي، نرم     . داشته باشد 

اي و مـارک ايـران بـر مبنـاي فهرسـت          بخانـه افزارهـاي کتا  شد؛ اما از آنجـا کـه نـرم        خواهد  
  .اند، بهتر است ابتدا هدفهاي فهرست کتابخانه بررسي گردد کتابخانه طراحي و اجرا شده

  
  هدفهاي فهرست کتابخانه

 ، بيان کـرد  ۱۸۷۶ در سال    »چارلز امي کاتر  «هدفهاي فهرست کتابخانه، آن گونه که       
  :به شرح زير هستند
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بازيـابي کتـابي کـه يکـي از مشخـصات زيـر در مـورد آن           ساختن فرد به     توانا) الف
  :معلوم باشد
  پديدآورنده. ۱
 عنوان. ۲

 موضوع. ۳

  :نشان دادن آنچه کتابخانه در اختيار دارد، از طريق) ب
   مشخصةپديدآورند. ۴
  موضوع مشخص. ۵
  شکل مشخصي از نوشته. ۶
  ).۱۰، ۱۳۸۴فتاحي و طاهري، ) ... (ج

نـده در مـوارد الـف و ب، اکنـون دو نمونـه زيـر را در           با توجـه بـه مفهـوم پديدآور       
  : کنيمکتابشناسي ملّي ايران بررسي مي

کتابـشناسي ملـي    ( کتابشناسي ملـي ايـران       ۸۳ شماره   »نمايه اشخاص و مؤسسات   «در  
 وجـود دارد کـه مـشخّص      »مکارم شيرازي، ناصـر    «چهارده مدخل براي  ) ۸۶۸،  ۱۳۷۵ايران،  

گونـه تفـاوتي پـشت سـر هـم         ين چهارده مدخل بدون هيچ    ا. دارندنيست هر يک چه نقشي      
هاي مربوط در متن کتابشناسي ملّي ايران بررسـي       اما هنگامي که فهرستبرگه   . اندرديف شده 

هماننـد  .  اسـت »متـرجم « و مـدخل شـشم،   »مصحح «شود مدخل دوم، مشخّص مي ،شوندمي
فهرسـت نـام کـسان و    «ر د. شـود  هـاي ملّـي نيـز ديـده مـي        اين وضعيت در ساير کتابـشناسي     

 نـام ) ۱۶۲، ۱۳۶۲کتابـشناسي ملـي ايـران،       ( کتابـشناسي ملّـي ايـران        ۵۱ ة در شمار  »مؤسسات
هـاي  ونه نقشي سه بار تکرار شده اما بررسـي فهرسـتبرگه   گ   بدون هيچ  »مشکور، محمدجواد «

، يـک بـار   »گردآورنـده «دهـد ايـن شـخص، يـک بـار      مربوط در متن کتابشناسي نـشان مـي    
به عبارت ديگـر، چـون در ايـن مـوارد، نقـش      .  است»نويس مقدمه«و يک بار نيز ،  »مصحح«

مورد استفاده قرار نگرفته، ممکن است اين سوء تقـاهم بـراي خواننـده پـيش بيايـد کـه ايـن         
در هر يک از اين دو حالـت،  . است) خالق اصلي اثر(نويسنده در هر سه مورد، پديدآورنده     
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دان نويـسنده در کتابخانـه   بشناسي ملّي ايـران، هماننـد برگـه       نام اشخاص را در کتا     يةاگر نما 
  : مثالً خواهيم داشت»مشکور، محمدجواد« براي مورد ،فرض کنيم

  .     گردآورنده-۱۲۹۷مشکور، محمدجواد، 
  .     مصحح-۱۲۹۷مشکور، محمدجواد، 
  .     مقدمه نويس-۱۲۹۷مشکور، محمدجواد، 

انـد،  ب تصادفاً بر مبناي الفباي نقش مرتّب شـده که البتّه اگر چه در اين مورد، برچس  
دســتورنامه «دان ايـن گونـه نيـست زيـرا همـان گونـه کـه در بـاال آمـد          امـا هميـشه در برگـه   

اسـت کـه   اكنون اين پرسش مطرح اما . گيردآرايي در نظر نمي  اينها را در برگه   » آرايي  برگه
 »شکورمـ « ؟اسـت داشـته   برابر »قشين« در هر يک از سه حالت باال »محمدجواد مشکور «آيا  

، نقـش   بيشتر از زماني که گردآورنـده يـا مقدمـه نـويس اسـت            ،در حالتي که مصحح است    
اما در مواردي اين تـصحيح، متـأثّر   پردازد،  به تصحيح مي    مصحح، اگر چه در بدو امر      .دارد

شاهده کـرد تـا   تـوان مـ  هـاي او را بيـشتر مـي   هاي اوست و در اين حالت، ديـدگاه   از ديدگاه 
توان ادعا کرد کـه  پس در اين جا مي.  صرف يا مقدمه نويس است   ةزماني که او گردآورند   

  .  مصحح، داراي وزني بيشتر از مشکور گردآورنده يا مقدمه نويس است»مشکور«
 معلـوم  ، بـه کـار بـرده شـود    »ناصر مکارم شيرازي «اگر نظير همين استدالل در مورد       

 »مکـارم شـيرازي  « مربـوط بـه   ،خل مربوط به اين شـخص، دو مـدخل   شود از چهارده مد   مي
 »مکـارم شـيرازي  « متـرجم و دوازده مـدخل ديگـر مربـوط بـه             »مکارم شـيرازي  «مصحح، و   

هاي ناصر مکـارم شـيرازي را در آثـاري    با توجه به اين نکته که ديدگاه    . پديدآورنده هستند 
توان ادعـا   مي،توان مشاهده کردر مياند بهتمستقيم توسط شخص او پديد آمدهبه شكل  که  
  .  مصحح و مترجم بيشتر است»مکارم شيرازي« پديدآور از »مکارم شيرازي«د که وزن نمو

 اين نقشها در هنگـام برگـه     ، که در باال آمد    »آرايي برگه مةدستورنا«اما مطابق قواعد    
 ، باال نـشان داده شـد  نةشوند و در نتيجه، همان گونه که در دو نمو        آرايي در نظر گرفته نمي    

 بـدون در نظـر گـرفتن ايـن نقـشها در         ،اشخاصي که در آثار مختلف نقشهاي مختلفي دارند       
 »پديـدآور « از طريق »اطّالعات«گيرند و اين امر، بازيابي آثار و بويژه    کنار يکديگر قرار مي   
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اتر در به عبارت ديگر، هدف الف يک، آن گونه که به نقـل از کـ  . سازدرا دچار خدشه مي  
 آن معلوم باشد اشـکال  ةباال بيان شد يعني، قادر ساختن فرد به بازيابي کتابي که پديدآورند        

 مـوارد خاصـيت   ة در مثالهـاي بـاال، در هـم   »مـشکور « يـا   »مکارم شـيرازي  «کند زيرا   پيدا مي 
 پديدآورنـده، از هـر   »مـشکور « يـا  »مکارم شيرازي« و به هرحال، ندارندپديدآوري يکساني  

  .ترند»پديدآور« ،ي که مثالً مترجم يا مصحح باشندتها در حالدو اين
از سوي ديگر، اگر کاربري مثالً در جستجوي کتابي ترجمه شده از مترجمي خاص          

سـادگي  ه  بـ ،شـود آرايي در نظر گرفتـه نمـي    در برگه  »مترجم« ةباشد نيز به دليل اين که واژ      
کاربري بايـد در ميـان نامهـاي مـشابه، آن     چنين . تواند کتاب مورد نظر خود را پيدا کند  نمي

  . قدر جستجو کند تا به نام شخص به عنوان مترجم برسد
 عمـل کـردن بـر خـالف       ،رسـد دان به نظر مي    مشکل در برگه   اينراه حلّي که براي     

 وزيـري يعنـي در نظـر گـرفتن     »آرايـي  برگـه مةدستورنا« در کتاب  ۲ الف   ۲۳ ةمحتواي قاعد 
 ةنام مستعار، مترجم، پردازنده، مـصحح، نويـسند  : ها مثلفي شناسه توصيهايکلمات يا عبارت  

کمترين خاصـيت ايـن اقـدام    . هاست به هنگام الفبايي کردن شناسه ...همکار، گردآورنده و    
وليت معنوي اوليه ئدر حالي که مس  (هاي پديدآور   »مکارم شيرازي «اين است که مثالً تمامي      
هاي متـرجم، در کنـار هـم و    »مکارم شيرازي«مي در کنار هم، تما   ) متوجه اين شخص است   

از آنجا که در برابـر نـام   . گيرندهاي مصحح نيز در کنار هم قرار مي     »مکارم شيرازي «تمامي  
 تمـامي نامهـاي مکـارم شـيرازي،         ،شـود شخص، هنگامي که نويسنده است نقشي ذکر نمـي        

ي اين شخص، هنگامي که  نامهامةدان، قبل از ه  هنگامي که اين فرد نويسنده است در برگه       
 ترتيـب، نـام شـخص، هنگـامي کـه در      دينگيـرد و بـ  ديگري دارد قرار مـي  ) هاي(ليتئومس

ليتهاي فرعـي و وزن پديـدآوري   ئو پيش از نام او، بـا مـس        ،پديدآوري، بيشترين وزن را دارد    
  .آيدکمتر، مي

هاي بجز ه از آنجا که نويسند،در مواردي نيز که اثري دو يا سه پديدآور داشته باشد     
کننـد امـا    پيدا مي» همکارةنويسند«گيرند و نقشي به نام     سرشناسه، در شناسه افزوده قرار مي     

، اعم از چاپي، لوح هاي مندرج در اشکال متفاوت کتابشناسي ملّي ايران    اين نقش در شناسه   
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خـود، يعنـي   آرايي، جايگاه واقعـي    باز هم در برگه    ،شود نوشته نمي  افزار رسا، فشرده، يا نرم  
همانند اين وضعيت، زماني نيز که تعداد نويـسندگان   .يابند اول را ميجةليت معنوي در  ئومس

گيـرد و نـام تنهـا يکـي از     کتابي بيش از سه نفر است و عنوان کتاب در سرشناسه قـرار مـي             
دهد زيرا براي نام اين شخص نيز نقشي در نظر      رخ مي  ،آيد نويسندگان در شناسه افزوده مي    

  . شودرفته نميگ
  

  ايافزارهاي کتابخانهله در نرمئبررسي مس
اي ايرانـي، فيلـد فرعـي خـاصّ         افزارهاي کتابخانـه   در تمامي نرم   م،دانتا آنجا که مي   

 ملّي جمهوري اسالمي ةافزار رسا که در سازمان اسناد و کتابخان   حتّي نرم . نقش وجود ندارد  
تواند فيلد فرعـي  ان است و به تبع مارک ايران، ميرود و مبتني بر مارک ايرايران به کار مي 

  . از اين امکان استفاده نکرده است،خاصّ نقش را در هنگام جستجو در نظر بگيرد
اي ايـن اسـت کـه فيلـد     افزارهـاي کتابخانـه  له در نرمئراه حلّ پيشنهادي براي اين مس     

هـاي شخـصي و   دهفرعي خاصّ نقش در تمامي فيلدهاي مربوط به سرشناسه و شناسـه افـزو            
هايي را که  پيشينهةتنالگاني در نظر گرفته شود تا با انجام جستجوهاي ترکيبي بتوان مثالً کلّي       

اگـر ايـن عمـل انجـام     .  بازيابي کرد، اول را دارد   جةليت معنوي در  ئو، مس »مشکور« ،در آنها 
دسـتي،   کاربر ناچار است در ميان تعـداد زيـادي مـورد بازيـابي شـده، بـا جـستجوي                     ،نشود

 بازيـابي  ، اول اثـر اسـت  هول معنوي درجـ ئمواردي را که در آنها، سرشناسه، پديدآور يا مس       
در بازيابي اطّالعات، اگر فيلدي خاصّ نقش در نظر گرفته رايانه با توجه به توان باالي . کند
 ،تواند هر گونه پديدآوري را در پيوند با نقشي که داردبه سرعت و سهولت مي    رايانه   ،شود

  .در يک جستجوي ترکيبي پيدا کند
  

  له در مارک ايرانئبررسي مس
به شش فيلد به شرح زير تقـسيم  ) —7(ليت معنوي اثر   ئودر مارک ايران، بلوک مس    

  :شده است
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  نامهاي اشخاص«
  )مسؤوليت معنوي درجه اول( سرشناسه ةبه منزلـ نام شخص  700  
  )وليت معنوي برابرئمس ( ـنام شخص 701  
  )وليت معنوي درجه دومئمس (ـخص نام ش 702  
  

  نامهاي تنالگانها و همايشها
  )مسؤوليت معنوي درجه اول( سرشناسه ة به منزل ـنام تنالگان 710  
  )ليت معنوي برابرئومس ( ـنام تنالگان  711  
  )۲۴۷، ۱۳۸۱مارک ايران، )" (ليت معنوي درجه دومئومس ( ـنام تنالگان  712  
  
  معنوي درجه اولليت ئو مس ـنام خاندان 720"

  ليت معنوي برابرئو مس ـنام خاندان 721
  ليت معنوي درجه دومئومسـ نام خاندان   722
 UNIMARC Manual : Bibliographic (»ليت معنـوي ئومـس  ـ نـام  730

Format, 1994.(  
  

 مارک ايـران وجـود   ۱۳۸۱ در ويراست سال آخر چهار فيلد ،الزم به يادآوري است  
 و در سـال  ،مارک که مبناي مارک ايـران    يوني ة دستنام ۱۹۹۴ت سال   ندارد و تنها در ويراس    

 : در اين دستنامه چنين تعريف شده است 730فيلد  . شود ديده مي  ، روزآمد شده است   ۲۰۰۰
. شـود ساختار نام ماهيتي است که مسؤول معنوي اثـري فـرض مـي   اين فيلد حاوي شکل بي «

  ).همان (.»کنداين نام از قواعد فهرستنويسي پيروي نمي
شود مارک ايران نه تنها با استفاده از نقش، تفکيکي ميـان      بدين ترتيب، مشخّص مي   

کند، بلکه حتّـي فيلـدهايي را نيـز بـه ايـن تفکيـک         نقشهاي مختلف يک پديدآور ايجاد مي     
اي داراي مسئوليت معنوي درجه اول باشـد، نـام او در       اگر نويسنده . دهدنقش اختصاص مي  
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، و اگـر مـسئوليتي معنـوي از    701اراي مسئوليت معنوي برابر باشد در فيلد   ، اگر د  700فيلد  
 12-710نظير همين ترتيب در فيلدهاي     . گيرد قرار مي  702 دوم داشته باشد، در فيلد       جةدر
  .شود ديده مي30-720و 

 اختـصاص دارد کـه بـراي     »کـد نقـش   « بـه    4$در تمامي ايـن ده فيلـد، فيلـد فرعـي            
اين فيلد فرعي حاوي کـدي اسـت کـه ارتبـاط بـين نـام       «: اين ترتيب به  702-700فيلدهاي  

يعنـي نقـش   (دهـد  شخص مذکور در اين فيلد را با اثري که در رکورد آمده است نشان مي         
 .»تکرارپـذير . فهرست اين کدها در پيوست سه آمده اسـت ). کندشخص را در اثر معين مي    

يـن فيلـد فرعـي    ا «: بـه ايـن ترتيـب   712-710و بـراي فيلـدهاي   ) ۲۵۱، ۱۳۸۱مارک ايران،  (
فهرست . دهدحاوي کدي است که ارتباط بين تنالگان و اثر مذکور در اين فيلد را نشان مي      

در . تعريـف شـده اسـت     ) ۲۶۶همـان،   (. »تکرارپـذير . اين کدها در پيوست سه آمـده اسـت        
  .شود  نيز همانند اين عبارتها ديده مي730-720فيلدهاي 

  : کنيم در فيلدهاي مارک ايران بررسي مي باال راةاکنون نمون
  .     گردآورنده-۱۲۹۷مشکور، محمد جواد، 

702#1$aمشکور$bمحمد جواد$f ۱۲۹۷-    $4220@ 

  انتخاب شده اسـت کـه  »گردآورنده« به عنوان  »مشکور« به اين دليل براي      702فيلد  
يلـي، مـشکور بـه    اگر به هر دل  . ليت معنوي درجه دوم است    ئو در اين جا داراي مس     »مشکور«

امـريکن  -مطـابق قواعـد فهرستنويـسي انگلـو    که ( گردآورنده در سرشناسه قرار گيرد       ةمنزل
  :آيد باال به صورت زير در مية، نمون)درست نيست

700#1$aمشکور$bمحمد جواد$f ۱۲۹۷-    $4070@ 

براي مشکور بـه عنـوان مـصحح و مقدمـه نـويس نيـز کـه در هـر دو حالـت، داراي                 
  :کند مارک ايران به صورت زير عمل مي،نوي درجه دوم استليت معئومس

702#1$aمشکور$bمحمد جواد$f ۱۲۹۷-    $4270@ 

702#1$aمشکور$bمحمد جواد$f ۱۲۹۷-    $4080@ 
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 مارک ايران از آنجا کـه فيلـد   ،در حالتي که مشکور، داراي بيش از يک نقش باشد  
  :کند چنين عمل مي، را تکرار پذير کرده است4$فرعي 

  .     گردآورنده و مصحح-۱۲۹۷مشکور، محمد جواد، 
702#1$aمشکور$bمحمد جواد$f ۱۲۹۷-    $4220$4270@ 

کـد  : پيوسـت سـه  « مـة در مقدهمان گونه که در بـاال اشـاره شـد،           ،ذکر است شايان  
 استفاده از کدهاي نقش در مارک ايران اختياري اعالم شده امـا در      ، در مارک ايران   »نقشها

 در مارک ايران آمده پانزده بار از کد نقش در موارد     »مثالها: پيوست هفت « در   ده مثالي که  
استثنايي در اين مورد، سرشناسه اسـت کـه در ده مثـال مـذکور            . متفاوت استفاده شده است   

مارک بـراي نويـسنده   يوني زيرا ،رودداراي کد نقش نيست و اين نوعي تناقض به شمار مي          
 بهتـر  ، و اگر مارک ايران قرار است از کد نقش اسـتفاده کنـد  در نظر گرفته  را  نيز کد نقش    

  . است از اين کد نيز استفاده نمايد
رسد کتابشناسي ملّي ايران به هر گونه ناشـر   از آنجا که به نظر مي  ،در مورد تنالگانها  
 در مارک ايران کاربرد     712-710 فيلدهاي   ،دهداي اختصاص مي  غيرتجاري شناسه افزوده  

دهد که تنالگان، همـايش  از دو نشانگر اين فيلدها، نشانگر نخست نشان مي . يابندبسياري مي 
شود اين فيلدها در مواردي کـه سرشناسـه، يـک            مشخّص مي  ،ين ترتيب دب. است يا تنالگان  

 ايـن اسـت کـه در هـيچ يـک از ايـن           مـورد اما نکته در اين     . همايش است نيز کاربرد دارند    
دليـل ايـن امـر    . انـد  از نقش استفاده نکرده،يران و نه مارک ايران موارد، نه کتابشناسي ملّي ا    

 يا ناشر هستند يـا پديـدآور و   ،شايد اين باشد که اين تنالگانها در صورتي که همايش نباشند  
در دو صورت اخير، کتابـشناسي ملّـي ايـران و بـه تبـع آن، مـارک ايـران از نقـش اسـتفاده                       

اربرد نقش در نامهاي اشخاص، بيشتر از سـه مـورد       در هر حال، بديهي است که ک      . کند نمي
بيشتر از دو مورد از سه مورد باقي مانده، و در خانـدان، بيـشتر      ) 730فيلد   (»نام«ديگر، و در    

  . از تنالگانهاست
  
  



  
  ١٥٧ / اطّالعات بهينة بازيابي در »نقش« نقش ________________________________

  

  گيري و پيشنهادها نتيجه
رسد در فهرستنويسي انتشارات  که به نظر مي»نقش«دهد   نشان مي  ،آنچه در باال آمد   

توانـد در بازيـابي اطّالعـات، نقـش مـؤثّري       مـي ،قرار نگرفته استتوجه مورد چندان ايراني  
 نوشته شده، در »آرايي  برگه ةدستورنام«اگر نقش، بر خالف آنچه که در کتاب         . ايفاء نمايد 

دهـد در کنـار هـم قـراردادن هــر     آرايـي منظـور شـود کمتـرين کـاري کـه انجـام مـي        برگـه 
آرايي شود در برگه   پيشنهاد مي  ،به همين دليل  . وت اوست اي متفا هپديدآوري بر حسب نقش   

  . نامهاي اشخاص، از اين پس نقش در نظر گرفته شود
شود اگر فيلد يا فيلـد فرعـي خـاصّ    اي نيز پيشنهاد ميافزارهاي کتابخانه در مورد نرم  

  بهتـر اسـت ايـن فيلـد در نظـر     )رسـد که معموالً چنين به نظـر مـي   (نقش در نظر گرفته نشده  
گرفته شود تا کاربر بتواند در هنگام جستجوي ترکيبي بر مبناي نام نويـسنده، نقـش او را در     

  .تر انجام دهد تر و کامل اثر مورد جستجو نيز مشخّص نمايد تا جستجويي سريع
نه تنها فيلدهايي بـه تفکيـک     ،در مارک ايران، همان گونه که در باال نشان داده شد          

نقش، داراي فيلد فرعي خاص خود در ده فيلد مربوط       بلکه   نقش اختصاص داده شده است    
ين ترتيب، امکان جستجوي ترکيبي با نقش نيز از پيش فراهم شده      دباشد و ب  به پديدآور مي  

ارائه هاي مبتني بر اين نرم افزار تنها کافي است اين نقش در رابطهاي کاربري يا اپک     . است
ها بر مبناي نامهاي پديدآوران شخصي، بي پيشينه  بازيا ،در صورت انجام اين پيشنهادها    . شود

  .شود ميانجامتر تر و کامل سريع،ساختار شخصيتنالگاني، خاندانها و نامهاي بي
  

  منابع
، رسـاني   کتابـداري و اطـالع  ةدانـشنام . )۱۳۷۹ (فـروردين راسـتين  سلطاني، پوري و  ـ  
  .فرهنگ معاصر: تهران

، اصــول و روشــها: فهرستنويــسي. )۱۳۸۴ (و مهــدي طــاهري فتــاحي، رحمــت اهللاـــ 
  .کتابدار: تهران، ۴ويراست 
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، نيمه  ۵۱شماره   (-۱۳۴۹کتابخانه ملي ايران،    : تهران). ۱۳۴۹ (کتابشناسي ملي ايران  ـ  
  )۱۳۶۲اول 

، نيمه  ۸۳شماره   (-۱۳۴۹کتابخانه ملي ايران،    : تهران). ۱۳۴۹ (کتابشناسي ملي ايران  ـ  
  )۱۳۷۵اول 

:  ترجمـه و تـدوين  ،رسـاني   کتابداري و اطّـالع ة فرهنگ فشرد.)۱۳۷۸ (کينن، استال ـ  
  . نشر کتابدار: تهران، عبدالحسين آذرنگ:  اسدي کرگاني؛ مقابله و ويراستاريةفاطم

کتابخانـه ملـي   : تهـران ،  ملـي مـارک ايـران      تـة کمي:  تـدوين  ).۱۳۸۱ (مـارک ايـران   ـ  
  . جمهوري اسالمي ايران

کتابخانـه ملـي   : تهـران ، ۲ويراسـت ،  آرايـي  رگهدستورنامه ب . )۱۳۷۴ (وزيري، فرهاد ـ  
  . جمهوري اسالمي ايران
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