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Abstract 

Introduction: Aiming at identifying and determining the types and attributes of data entities 

in the Iranian-Islamic information context in order to apply them to enrich the metadata 

standards and schemas, the current research aims to determine the types of specific data 

entities in the Iranian-Islamic information context and the attributes of these data entities. 

Methodology: The research was considered as developmental-applied research that 

conducted content analysis method. The specific data entities and their attributes of the 

Iranian-Islamic information context were extracted with the help of using the Delphi 

technique and documentation method. 10 experts in the field of information and knowledge 

organization were selected by purposeful sampling. In the next step, metadata entities of 

Iranian and Islamic data entities of National Library of Iran, Astan Quds Razavi Library, 

Library of Quranic Culture and Knowledge Center, and Library of Islamic Promotion Office 

and articles of the two databases of Wikifegh and Wikishia for each type of specific 

attributes of specific types of extracted data entities were examined.   

Findings:  To realize the goal of the research, 8 specific types of data entities were identified 

in the Iranian-Islamic information context by conducting the documental investigations. In 

the next step, suitable attributes for these types were extracted. 8 special types of data entities 

with special features were identified in Iranian-Islamic data entities, which include the first 

type of Mostadrak/ Zeil/ Takmaleh/ Elhaghat; The second type of Taghrir/ Amali/ Tahrir; 

The third type of Description/ Explanation/ Interpretation; The fourth type of Ejazeh; The 

fifth type of Samaat; The sixth type of Talighat/ Comment Margins; The seventh type is Jong 

/ Safineh / Kashkol/ Bayaz/ Moraqa/ Khergheh and finally, the eighth type is Tazkereh/ 

Biography/ Autobiography. In Mostadrak/ Zeil/ Takmaleh/ Elhaghat, which are written to 

complete another book and compensate for its shortcomings, the four main attributes were 

included: Type of Mostadrak, Writing Style, Structure, and Missing Part. The only main 
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attribute "Type of Mostadrak" has three attributes at the first level. In the Taghrir/ Amali/ 

Tahrir, authors have discussed the basics, reasons and explanations of their teachers during 

the presentation of the lesson, that is, the teacher has expressed and explained something and 

someone else has written it, the attribute of the Type of lecture was identified. In Description/ 

Explanation/ Interpretation, which means explaining the conditions governing the poem or 

writing, two attributes including the structure of the description and the sources of the 

description were identified. Ejazeh, which is discussed in the field of Hadith sciences, means 

that authority has permitted a person to enter into the discussion of Hadith and be a narrator 

of Hadith. It has two attributes, types of Ejazeh and degrees of Ejazeh. Sama'ats are discussed 

in the field of Hadith and its content is listening to Hadiths or hearing Hadiths and it has an 

attribute of the level of listening. In Talighat/ Comment Margins, which are generally taken 

as synonyms, two main attributes were identified, including the style of writing and the 

validity of the margin. In Jong / Safineh / Kashkol/ Bayaz/ Moraqa/ Khergheh, which are 

collections of materials, especially poems which have been compiled with the taste and effort 

of one or more people, the attribute of the type of Jong was identified. Finally, the Tazkereh/ 

Biography/ Autobiography has three attributes: the type of Tazkereh, the order of the book 

or the method of arrangement, and the number of entries. 

Conclusion: .In the current research, the attributes of various Iranian-Islamic data entities 

were identified so that these data entities can be represented and described optimally. The 

attributes of Iranian-Islamic data entities identified can be used to create a metadata 

application profile to describe and organize specific types of Iranian-Islamic information 

context data entities, especially in the electronic environment. Since the use of these attributes 

increases access points and improves accessibility to data entities, they can be used in 

different standards or different library software packages. 

Keywords: Iranian-Islamic Information Context, Information Organization, Data Entities, 

Types of Entities, Features  
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 چکیده
موجودیتمقدمه:   انواع  اهمیت شناسایی  به  توجه  آنبا  ویژه  و صفات  اطالعاتی  ها  بافت  در  اسالمیها  ـ  دیدگاه   ایرانی  از 

طور  ها را نیز بهمذکور، صفات بومی این موجودیتتعیین انواع    شناسایی وسازماندهی اطالعات و دانش، این پژوهش ضمن  

 کامل تعیین نمود.

 محتوای کیفی  تحلیل  روش  با  ای ـ کاربردی است که توسعه  لحاظ ماهیت و هدف، یک پژوهش پژوهش از  این  :شناسی روش 

های ای در بافت اطالعاتی ایرانیـ  اسالمی و همچنین صفات بودند. واحد معنا نیز، پیشینههای داده واحد ثبت، موجودیت   شد. انجام 

ایرانی   ایهای داده موجودیت   ای  فراداده  های پیشینه ی، و با سرشماری  ای در نظر گرفته شد. ابتدا با استفاده از روش اسناد فراداده 

ایران، کتابخانه آستان قدس رضوی، کتابخانه مرکز فرهنگ و معارف قرآن، کتابخانه دفتر   ملی  کتابخانه   فهرست   در  ـ اسالمی 

قرار گرفت   و ویکی اهل بیت برای هر یک از انواع مورد بررسی  شیعه فقه، ویکی مقاالت سه پایگاه اطالعاتی ویکی تبلیغات اسالمی و  

اطالعات،  و سازماندهی  حوزه انتشارات ایرانی ـ اسالمی  در  صص متخ   5سپس با مصاحبه با    و انواع و صفات ویژه استخراج گردید. 

صورت گرفت. سؤاالت مصاحبه به تفکیک برای  ای در حوزه ایرانیـ  اسالمی های داده انواع و صفات ویژه موجودیت  تر بررسی دقیق 

 شد. گرفته   در نظر  صفات پیشنهادی  ذکر  برای  نیز  بخشی  . بود ای های داده موجودیت هرکدام از انواع و صفات ویژه  

تکلمه/   / ل ی مستدرک/ ذنوع اول    ها شناسایی شد که شامل در موجودیت ویژه  ای دارای صفات  نوع موجودیت داده   8:  ها یافته 

 ر یتحر   /یامال   / ری تقرشش صفت ویژه و تنها صفت ویژه »نوع مستدرک« دارای سه صفت در سطح اول بود؛ نوع دوم  دارای    الحاقات

؛ نوع اجازه دارای دو صفت ویژه نوع چهارم  دارای دو صفت ویژه؛    ن یی تب   /ر یتفس   / حی شرح/ توض ؛ نوع سوم  ویژه دارای یک صفت  

 /اض ی کشکول/ ب   / نهی جنگ/ سف نوع هفتم  دو صفت ویژه؛  دارای    قاتی تعل   / هاه یحاش  نوع هفتم   صفت ویژه؛دارای یک    سماعاتپنجم  

 

 ی و اطالع رسان ینامه کتابدارپژوهش

 دسترسی آزاد  https://infosci.um.ac.ir مقاله پژوهشی
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 دارای سه صفت ویژه.   تراجم   /ی وگراف ی سرگذشتنامه/ ب  / نامهی تذکره/ زندگ   یک صفت ویژه و نوع هشتم دارای    مرقع/ خرقه

ایرانی ای بافت  های دادهها در موجودیتانواع و صفات ویژه آنبه   استانداردهای جدید فرانماها و    : با توجه به اینکه در نتیجه

سازماندهی  و توصیف جهت   ایفراداده کاربردی پروفایل بایست در ایجادمی حاضر پژوهش نتایجپرداخته نشده است    ـ اسالمی 

 د. رو کار در محیط وب کنونی به اطالعاتی ایرانی ـ اسالمی بافت ای های دادهموجودیتویژه انواع و صفات 

 صفات.  ای، ههای داداطالعات، موجودیت سازماندهی ایرانی ـ اسالمی، اطالعاتی بافت های کلیدی:واژه

 

 

 مقدمه 

  1ای های دادهدسترسی به اطالعات و موجودیتبا گسترش وب و ارائه حجم زیاد اطالعات در آن،  

ها  امر بدون سازماندهی مؤثر این موجودیتهای اطالعاتی، اهمیت پیدا کرد، و این نیز مانند دیگر محیط

وجود های اخیر، این نیاز را بهوب و رشد سریع آن در سالدشوار است. حجم زیاد انتشار اطالعات بر روی  

طور های منتشر شده در وب را فراهم کند. بهآورده است تا ابزاری ایجاد شود که بتواند دسترسی به داده

ای و با هدف دسترسی  های دادهانش در پاسخ به نیاز این حجم از موجودیتهای سازماندهی د، نظامکلی

المللی منطبق تا خود را با توجه به نیازهای محلی و بین  ها شکل گرفته و همواره تالش شده استبه آن 

 اند. تغییراتی را تجربه کرده کنند. در همین راستا همواره

حوزه   ایهای دادهموجودیترانی تحت تأثیر قرار گرفت. با ورود اسالم به ایران، فرهنگ و تمدن ای 

وجود آمدند که دارای انواع و  بهایی  های داده موجودیتایرانی ـ اسالمی، نیز متأثر از این تغییرات بوده و  

ای در بافت های دادهخود بودند. منظور از صفات ویژه، صفات بومی مربوط به انواع موجودیت  ویژهصفات  

های گوناگونی  شیوهو صفات ویژه در بافت ایرانیـ  اسالمی باعث شد    انواع  این کثرتایرانیـ  اسالمی است.  

تفاده قرار گیرد که در طی زمان، مورد اسای حوزه مذکور های دادهموجودیتبرای توصیف و سازماندهی 

از آنجایی که اند. ها در محیط وب چندان موفق عمل نکردهرسد در کمک به بازنمایی مؤثر آنبه نظر می

ها در ای بافت اطالعاتی اسالمی با توجه به انواع و صفات ویژه آنهای دادهتوصیف و پردازش موجودیت

در ایران و دیگر کشورهای اسالمی، اهمیت زیادی جامعه بافت میراث فرهنگی )کتابخانه، آرشیو و موزه( 

های سازماندهی دانش مورد استفاده در ایران و دیگر کشورهای اسالمی )با استفاده از ایجاد  دارد، نظام 

 
1. data entities 

این  ای« استفاده شده است.  برای اشاره به »موجودیت داده  Content Objectای متون از اصطالح »شیء محتوایی« یا  در پاره

اصطالح برگرفتهاصطالح،  هر رویکرد از ى  واقع،  در  را یا هاداده که است اىپدیده محتوایى شىء شىءگراست.   اطالعات 

مختلف   هاىبه بافت مربوط اطالعاتى منابع باشد. تمامى شده ساخته دیگرى محتوایى اشیاء از است ممکن خود و گیرددربرمی

گیرند )طاهری، مى قرار استفاده مورد خود خاص  در بافت و آیندمى شمار به شىء محتوایى ای(،موزه و آرشیوى، اى،)کتابخانه 

رسانی  ای« در بین پژوهشگران و همچنین مدیران اطالعدلیل افزایش استفاده از »موجودیت داده در پژوهش حاضر، به(.  1389

 و موتورهای جستجو، از این اصطالح استفاده شد.
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ای در وب، و رسیدن به بازنمایی  های دادهمتعدد( در راستای توسعه سازماندهی موجودیت  1هایگسترش

ای برای سازماندهی  های فرادادهمختلفی مبتنی بر طرح  و از استانداردهای  هبهینه در طی زمان متحول شد

مرتبط   2ایعناصر فراداده  ای ازمجموعه ها  ای استفاده شده است. در واقع، این طرحهای دادهموجودیت

بانی  های اطالعاتی گوناگون و با پشتیای در بافتهای دادههستند که برای توصیف و سازماندهی موجودیت

 گیرند. از کارکردهای خاص مورد استفاده قرار می

ای بسته به بافت خاستگاه خود و متأثر از ماهیت فرهنگی و اجتماعی آن بافت هر موجودیت داده 

های زیادی با ای ایرانی ـ اسالمی نیز تفاوت های داده رو موجودیت ازاین   دارای صفات بومی )محلی( است، 

با دامنه هدف   ی از استانداردها   ی برخ ها که در  ها دارند. از جمله این تفاوت ای سایر بافت های داده موجودیت 

ای اسالمی، در اکثر  های داده اند، این است که در موجودیت و برای سازماندهی نادیده گرفته شده   یعموم 

های  سایر محیط   گیرد و پدیدآورندگان نسبت بهای در محوریت توجه قرار می داده   موارد خود موجودیت 

 فرهنگی و اجتماعی از جمله دنیای غرب کمتر در مرکز توجه هستند. برای مثال، عنوان )نام( موجودیت 

شود. عالوه بر این، از لحاظ محتوایی، ای بر نام پدیدآورنده بر اساس رویکردهای فرهنگی ترجیح داده می داده 

موجودیت  بین  زیادی  داده وابستگی  اطالع های  بافت  موجودیت ای  از  تعداد محدودی  با  اسالمی  های  اتی 

(. تنوع این 1389البالغه و کتب اربعه شیعه وجود دارد )طاهری، ای هسته اسالمی همچون قرآن، نهج داده 

ها و موارد ها، ترجمه نوعی که تحریرها، اجازات، تقریرها، حاشیه ای نیز بسیار زیاد بوده، به های داده موجودیت 

ها و یابند. همچنین، تعدد دیدگاه ای هسته و اصلی گسترش می های داده ی بر موجودیتچنینی مبتن این 

طبقه  ویژه رویکردهای  صفات  این  است.  گذاشته  تأثیر  آن  آثار  بر  اسالمی  ـ  ایرانی  علوم  و  منابع  بندی 

طور که  (. همان  1389ای اسالمی بر توصیف و دسترسی این آثار تأثیر دارند )طاهری،  های داده موجودیت 

های  های مربوط به موجودیت گیری فرهنگ اسالمی، سازماندهی موجودیت پیشتر اشاره شد، از زمان شکل 

-ای این حوزه نیز رواج یافت، سپس در طی گذر زمان، استانداردهای مختلفی برای توصیف موجودیتداده 

ایجاد شد که اغلب آن  برای موجودیت های گوناگون  )بافت فرهنگی ایرا  ای غیر های داده ها   نی ـ اسالمی 

 ای نشده بود.ها اقبال ویژه غربی( کاربرد داشت و به انواع و صفات بومی این موجودیت

بایست در نظر داشت ها می ای و صفات ویژه آن داده  هایطور کلی برای شناسایی انواع موجودیتبه

ها و در نهایت شناسایی صفات ویژه آنها، سپس  که ابتدا باید اقدام به شناسایی انواع خاص موجودیت

ها برای تدقیق بیشتر کرد. تعمیم با هدف ترکیب دو موجودیت ها و صفات آن موجودیت  4و تمایز  3تعمیم

گیرد به دو یا بیشتر صورت می  با صفات ویژه نزدیک به هم است و تمایز با هدف تقسیم یک موجودیت

(Karle, Şimşek, Akbar, Hepp, & Fensel, 2017 .) 

 
1. extention 
2. metadata elements 

3. generalization 
4. differentiation 
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دادهموجودیت روزافزون حجم به توجه با حاضر حال در  ضعف و اینترنت در سودمندای  های 

 در اطالعات سازماندهی هایروش کارآمدی بحث ،هاموجودیت مؤثر این بازیابی در جستجو  موتورهای

ها،  (. در طی سال1392العابدینی،  است )رخشانی، نوکاریزی و زین برخوردار ایویژه جایگاه  از محیط این

اسالمی انجام شده است )طاهری،  ای  های دادهموجودیتهای بسیاری برای توصیف و دسترسی  تالش

فتحیان،  1393 باقری1395؛  چلک،  ؛  موسوی  و  فردحسینی،  1396فر  حوزه 1398؛  اصلی  ضعف   .)

موجودیت دقیقسازماندهی  شناسایی  عدم  اسالمی،  ـ  ایرانی  بافت  انواع   های  بازنمون  و  کامل،  و 

ها برای استفاده در فرایند سازماندهی بر مبنای استانداردها و  و همچنین صفات آن   ویژه های  موجودیت 

گوناگون دادهموجودیتبنابراین،    است؛  ابزارهای  عدم ای  های  مشکل  با  همچنان  اسالمی  ـ  ایرانی 

موانمایه الکترونیکی  محیط  معنادار در  بازیابی  و  انواع موجودیتسازی  بر  ویژه،  های  جه هستند. عالوه 

به یکدیگر نیز مسئله دیگری است که با توجه به عدم توجه در ای  های دادهموجودیتخاص این  صفات  

می نظر  به  استاندارد،  است.این  نگرفته  قرار  مدنظر  که  موجودیتازاین  رسد  این  وب رو،  محیط  در  ها 

 2روز بودن استانداردها و فرانماهای و با وجود به  ،با مشکل روبرو هستند  1پذیری معنایی منظور نمایه به

ای وب طراحی و تدوین شده است، سازگاری و  های دادهمختلفی که برای سازماندهی انواع موجودیت

رسد این وجود ندارد، و به نظر می  ایرانی ـ اسالمیای  های دادههمخوانی کامل برای توصیف موجودیت

نیاز به شناسایی دقیق  های بافت ایرانی و اسالمی نواقصی دارند. لذا ردها همچنان برای موجودیتاستاندا

سازی استانداردهای مذکور و غنی  از دیدگاه سازماندهی اطالعات و دانشها  ها و صفات آنانواع موجودیت 

 شود. احساس می می ایرانی ـ اسالای بافت  های دادهها برای توصیف موجودیت و افزایش پاسخگویی آن

ایرانی ـ اسالمی با توجه به عدم توصیف و ای  های دادهطور خالصه، موجودیتبه بافت اطالعاتی 

های بازیابی وب، نیازمند تعیین عدم نمایش معنادار در محیط   هایمحدودیتپردازش کامل، و در نتیجه 

اده از فرانماها و استانداردهای مختلف،  دقیق انواع و صفات برای حل مشکالت مربوط به سازماندهی با استف

از آن بازنمایی معنایی تقریرها، اجازات و حاشیه   3و به پیروی  ها در مورد هستند. برای مثال تحریرها، 

زیادی دارند و گاهی ممکن است به اهمیت  ایرانی ـ اسالمی  مورد    ای داده  موجودیتجای اصل  متون 

 یامسئلهعبارت دیگر،  به  ها توجه شود.آن  ویژه الزم است به این انواع و صفات    جستجو قرار گیرند، بنابراین

کدامند؟    ایرانی ـ اسالمیای ویژه در حوزه  های دادهموجودیتآن است که    گرددیمطرح م  ینجاکه در ا

برا مناسب  دادهموجودیت  یفتوص  یصفات  اسالمیای  های  ـ  و    ایرانی  اطالعات  از دیدگاه سازماندهی 

ها در بافت اطالعاتی  نها و صفات ویژه )بومی( آ؟ با توجه به اهمیت شناسایی انواع موجودیتکدامند  دانش

 

ای که  گونهبه  کاوش   ی توسط موتورهاسازی قرار گرفتن  معنای مورد نمایه به  Semantic indexability  پذیری معنایی یا نمایه1. 

 کمک کند.  semantic visibilityبه بازیابی و نمایش معنایی یا 

2. schema  

3. semantic visibility 
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های از دیدگاه سازماندهی اطالعات و دانش، این پژوهش ضمن شناسایی انواع موجودیت  ایرانی ـ اسالمی

طور کامل تعیین ای را نیز به های داده، صفات بومی این موجودیتایرانی ـ اسالمیویژه در حوزه    ایداده

-ای و غنی های دادهتی در حوزه سازماندهی موجودیتهای آای برای پژوهشتواند پایهنماید که میمی

 ها باشد. سازی طرحواره

 

 های پژوهشپیشینه

ای بافت اطالعاتی ایرانی ـ  های دادهپژوهش یعنی تعیین موجودیت  موضوعمتون مرتبط با   بررسی

شامل  حوزه این های صورت گرفتهپژوهش که داد نشان  از دیدگاه سازماندهی اطالعات و دانشاسالمی  

 هایی است که به بررسی استانداردها و فرانماها در بافت اطالعاتی ایرانی ـ اسالمی و همچنینپژوهش

 شوند.اند که در ادامه ارائه میای بافت اطالعاتی ایرانی ـ اسالمی پرداختههای دادهبررسی انواع موجودیت

ـ انتقادی به بررسی میزان پاسخگویی  ( در پژوهش خود با رویکرد تحلیلی  1389در ایران، طاهری )

ای و صفات بومی، بافت انتشارات های دادهاستاندارد توصیف و دسترسی به منبع برای توصیف موجودیت 

های آن بافت پرداخت. وی با بیان صفات بومی بافت انتشارات اسالمی، و بازنمایی روابط میان موجودیت

ای های دادهای در رفع نیاز توصیف و سازماندهی موجودیتیاسالمی، عدم توانایی کامل استاندارد آرد

به اسالمی،  انتشارات  دین بافت  و  انگلوساکسون  کشورهای  انتشاراتی  بافت  به  استاندارد  گرایش  دلیل 

المللی،  مسیحیت مورد انتقاد قرار داده، و ضرورت تجدیدنظر در استاندارد برای تبدیل به یک استاندارد بین

مندان بافت اطالعاتی اسالمی را برای ارائه بازخورد مناسب به استاندارد جدید پیشنهاد  رفه و نیز تالش ح

ها،  پس از مطالعة مبانی نظری و بررسی برخی از شیوه( در پژوهشی  1390آراسته، فتاحی و آزاد )  کرد.

زی و سازماندهی  سااطالعات، الگویی برای ذخیره   ایهای دادهموجودیتاصول و استانداردهای سازماندهی  

ایراناطالعات نسخه . در این کردند ارائه    و یونی مارک های چاپ سنگی کشور مبتنی بر فرمت مارک 

بندی و کدگذاری عناصر فرمت مارک ایران، مقابله شد. همچنین، هر منظور شناسایی، دستهپژوهش، به

های چاپ سنگی که در فرمت مارک ایران موجود شناختی مربوط به کتابعنصر کتابشناختی و نسخه

ها، فیلدهای اصلی و فرعی  در بلوک  عناصرشد. سپس   تطبیق دادهنبود، شناسایی و با فرمت یونی مارک 

ها نشان داد فرمت مارک ایران با افزودن فیلدهایی از فرمت یونی مارک، تا حد زیادی . یافتهندقرار گرفت

فتحیان .  چاپ سنگی مناسب باشد ای  های دادهموجودیتبی اطالعات متنوع  تواند برای ذخیره و بازیامی

 مربوط ایهفراداد هایپیشینه  پژوهش جامعه .داد انجام محتوا تحلیل روش با خود را، پژوهش(  1395)

 قرآن، شامل  کتابشناختی خانواده چهار  برای ایران  ملی  کتابخانه فهرست کتابی هایموجودیت  به

 است. اسنادی روش و  ساختارمند  مشاهده  ها،داده گردآوری بود. روش مثنوی و شاهنامه البالغه،نهج

 کارکردی ملزومات الگوی  اساس بر مطالعه  مورد ایفراداده هایپیشینه  میان کتابشناختی روابط ابتدا

 ،منبع به دسترسی  و توصیف استاندارد اساس بر روابط نشانگرهای سپس، و کتابشناختی، هایپیشینه 
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 ارائه  روابط انواع همه که داد نشان پژوهش  نتایج  گردید.  شناسایی شده یاد  ایفراداده هایپیشینه  در

 در «موسیقی تنظیم»  رابطه استثنایبه کتابشناختی، هایپیشینه  کارکردی ملزومات الگوی  در شده

در مشاهده ایران ملی کتابخانه فهرست از مطالعه مورد هایپیشینه   الگوی  بعد، مرحله شدند. 

 فزارانرم از استفاده با ایران ملی  کتابخانه فهرست از مطالعه مورد هایپیشینه  ایفراداده شناسیهستان

فر و موسوی . باقریگرفت قرار ارزیابی مورد  آن  اعتبار  و گردید طراحی پروتژه  شناسیهستان  ویرایشگر

عنوان یک اثر طور خاص شاهنامه بهای را با منابع وابسته فارسی و بهدیآر( سازگاری قواعد  1396چلک )

هایی که در حاضر اند که پیشینهها به این نتیجه رسیدهاند. آنخاص حوزه ادبیات ایرانی، را بررسی کرده

وجود  یاز بهای نسازی آردیهایی دارند و پیادهدر کتابشناسی ملی ایران وجود دارند کامل نیستند و کاستی

هدف تبیین تأثیر   ( رساله دکتری خود را با1398)  فردحسینی  ها دارد.این پیشینه   بستری مناسب در

های غنی به دو روش تحلیل ای بر بهبود کارکردپذیری خردهاستانداردها و الگوهای مفهومی بافت کتابخانه

محتوا برای شناسایی بازنمون روابط   محتوا و نیمه تجربی انجام داده است. در پژوهش او از روش تحلیل

موجودیت دادهمیان  تولید  فرانمای  خالقانه  آثار  »الهای  مفهومی  الگوی  با  ساختارمند  و  های  آرام« 

نیز بررسی همخوانی میان موجودیتاستاندارد محتوایی »آردی  تولید  ای« و  آثار خالقانه فرانمای  های 

کتاب زیرمجموعه   های موجودیت   را  پژوهش  اده شد. جامعه های ساختارمند با ژانرهای مارک استفداده

یافته  ساختارمند تشکیل  های داده  تولید  فرانمای  در  خالقانه،  آثار بر مبنای  پژوهش، توصیف داد.  های 

ویژه در سطح روابط برای بازنمون های ساختارمند بهای بر اساس فرانمای تولید دادههای دادهموجودیت 

کافی نیست.    نظرویژه بافت کتابشناختی بهکارکردپذیری مدنظر بافت میراث فرهنگی به  ای،الگوهای رابطه

ترین آن در بافت میراث فرهنگی  چنانچه طراحان این فرانما بخواهند از استانداردهای محتوایی که کامل

این فرانما اضافه   ا ی است استفاده کنند، باید صفاتی را بر اساس این استاندارد بهبرای آثار خالقانه آردی 

های خطی  ای نسخه رساله دکتری خود را با هدف طراحی فرانمای ریزداده  ( 1398)  استانیکنند. محمدی

های مبتنی بر آن در دو  بافت اطالعاتی ایرانی ـ اسالمی و بررسی واکنش موتورهای کاوش وب به پیشینه 

های اسنادی و دلفی در از روشنجام داد. پذیری و پیدانمایی معنایی و روش تحقیق آمیخته اسطح نمایه

های خطی بافت اطالعاتی ایرانی ـ اسالمی و از روش تجربی در بررسی واکنش  طراحی فرانمای نسخه 

الکترونیکی در موضوع نسخه های موتورهای کاوش وب استفاده شد. در بخش اسنادی، منابع چاپی و 

رفته شدند. در روش دلفی، متخصصان سازماندهی  خطی و استانداردهای موجود برای مطالعه در نظر گ

دادند. در بخش بررسی واکنش، موتورهای کاوش های خطی و فراداده جامعه پژوهش را تشکیل مینسخه 

های خطی کتابخانه و اسناد رقمی  های خطی پایگاه نسخهای نسخههای فرادادهعمومی وب و نیز پیشینه

کتابخانه   و  اسناد  سازمان  ایران)دیجیتال(  اسالمی  جمهوری  داده  ملی  در امنابع  نهایت،  در  بودند.  ی 

های خطی بافت اطالعاتی ایرانی  منظور توصیف نسخه ویژگی فرعی به  224ویژگی اصلی و    19پژوهش او،  

واره های مبتنی بر طرحـ اسالمی شناسایی و تعیین شد. بررسی واکنش موتورهای کاوش نسبت به پیشینه 
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سازی و پیدانمایی  ی خطی نشان داد که موتورهای کاوش گوگل و بینگ قادر به نمایههاپیشنهادی نسخه 

پیشینه فرادادهمعنایی  به  فرمتای در  های  ارزشهمراه صفات طراحی ریزداده  و  بودند.  های آنشده  ها 

دی توسط موتورهای کاوش گوگل و بینگ، تشخیص داده  الـسانای در فرمت جیهای فرادادهپیشینه 

 پذیری و پیدانمایی معنایی نرسیدند. شد اما به سطح نمایه

 برای الزم عناصر شناسایی به بررسی ( در یک1999)  1سیمپسون  و در خارج از ایران نیز، الندگرن

 نظرات هاآن  منظور، پرداختند. بدین کتابشناختی هایپیشینه در اینترنتیای  های دادهموجودیت   توصیف

ای های دادهموجودیت توصیف عناصر سودمندی پیرامون را فلوریدا دانشگاه تکمیلی تحصیالت  دانشجویان

 عنوان،  عناصر دانشجویان دیدگاه از داد نشان شدند. نتایج جویا کتابشناختی هایپیشینه در  اینترنتی

 عناوین موضوع،  نظیر دیگر عناصر .است  بیشتری اهمیت دارای چکیده و اینترنتی نشانی اول، نویسنده

 نیز ویرایش فایل اندازه نویسندگان، سایر روزرسانی،به تاریخ ایجاد، تاریخ مرتبط، ایهای دادهموجودیت

در پژوهشی، پیشنهادهایی جهت   (2017) 2والیس، ایزاک، چارلز، و مانگویهاس   .شد داده تشخیص مفید

افزایش رویتفرادادهمنظور گردآوری  کاربرد واژگان فرانما به پذیری و  های بافت میراث فرهنگی جهت 

یوروپیانا  اطالعاتی  پایگاه  در  موتورهای کاوش  داده  3ربط در  انتشار  پژوهش،  از  های ارائه کردند. هدف 

ال پویای  امتیعنوان بخشی از صفحات اچهای ساختارمند بهجایگذاری شده مبتنی بر فرانمای تولید داده

ها بر اساس هایی را برای نگاشت دادهدی بوده است. پژوهش در اصل توصیه الـسانفرمت جیاروپانا در  

سیمسک، کارل،    کند. ای اروپانا ارائه میهای ساختارمند )نوع و صفات( و مدل دادهفرانمای تولید داده

و فنسل برای مجموعه 2018)  4هولزکنچت  فرانما  تقویت  از  پژوهشی پس  دام( در  با  با    نههایی  خاص 

های ساختارمند را بررسی کردند. این اعتبار از دو جنبه رویکردی قاعده محوری اعتبار فرانمای تولید داده

از نظر یک دامنه مشخص،  جامعیت حاشیه (  1مورد بررسی قرار گرفت   ( یکدستی معنایی مقادیر 2ها 

تعیین شده. حوزه پیش  از  قواعد  پژوهش حو  براساس  این  این مورد مطالعه  در  است.  بوده  توریسم  زه 

های ساختارمند با معانی غنی  هایی با دامنه خاص از فرانمای تولید دادههایی برای مجموعهپژوهش، روش

یافته های ساختشده توصیف شده است و همچنین ابزاری برای اعتبارسنجی معانی خاص خاص داده

کند. بسته به دامنه، یک ها را معرفی میسایتهای ساختارمند در وبمشخص شده با فرانمای تولید داده

ای از قوانین توسط یک متخصص دامنه ها و صفات فرانما انتخاب شد و مجموعهزیرمجموعه از کالس

نویسی کاربردی وب گذاری رابط برنامه پژوهشگران نشانه است.    اعتبارسنجیای از روند  تعیین شد که پایه

از نوع استفاده  با  تولید دادهدر    »عمل«  را  پیشنهاد  الـسانبا فرمت جی  های ساختارمندفرانمای  دی، 
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استخراج انواع    شناسایی و  نهیزم   در  اندکی  یهاپژوهش  دهد، یم  نشان   شده  انجام  یهاپژوهش  مرور

انواع طور کامل بیانگر  به  که  است  شده  انجام   ایرانی ـ اسالمیبافت    ایدادههای  و صفات ویژه موجودیت

ها  ویژه برای سازماندهی و بازنمون آنها، بهای بافت ایرانی ـ اسالمی و صفات ویژه آنهای دادهموجودیت 

از آنجا حائز اهمیت است که میدر محیط شبکه  این امر  تواند در امر سازماندهی و مدیریت ای باشد. 

ده از استانداردهای مختلف سودمند  ای بافت ایرانی ـ اسالمی در محیط وب با استفاهای دادهموجودیت 

 شود.بنابراین خأل پژوهشی در این زمینه موضوعی مشاهده می باشد؛ 

 

 پژوهش   روش

شناسایی   و تعیین پی در زیرا است؛ ایـ  کاربردیتوسعه نوع از پژوهش از لحاظ ماهیت و هدف، این

از دیدگاه سازماندهی   ایرانی ـ اسالمی اطالعاتی بافت ها درآن   صفات و ای ویژه  های دادهموجودیتانواع  

محتوا    تحلیلشد.   انجام محتوای و با رویکرد کیفی تحلیل شیوهبه  این پژوهش است.  اطالعات و دانش

. در پژوهش حاضر گیری متغیرهاستو کمی برای اندازه  دارها به شیوه نظامروش مطالعه و تحلیل ارتباط

.  بودندها ویژه آن  صفات نیهمچن و ایرانی ـ اسالمی  یاطالعات بافت در یاداده یهاتیموجود ثبت، واحد

پیشینه عناصر )صفات(  نیز،  راستای رسیدن به هدف  های فرادادهواحد معنا  ای در نظر گرفته شد. در 

 ای ههای دادموجودیت  ای فراداده  هایو با سرشماری، پیشینه   1ابتدا با استفاده از روش اسنادی پژوهش، 

ایران، کتابخانه آستان قدس رضوی، کتابخانه مرکز فرهنگ و    ملی  کتابخانه  فهرست  در  ایرانی ـ اسالمی 

و ویکی   3شیعه ، ویکی2فقهمقاالت سه پایگاه اطالعاتی ویکیو    اسالمیمعارف قرآن، کتابخانه دفتر تبلیغات  

انواع مورد بررسی  4اهل بیت  از  از موجودیت  برای هر یک  انواع  ویژه  ای های دادهقرار گرفت و صفات 

به  ایران  ملی  کتابخانه  گردید.  موجودیتاستخراج  گردآوری  مرکز  دادهعنوان  به های  دسترسی  ای، 

د که این کنای بافت ایرانی ـ اسالمی را فراهم میهای دادهای مربوط به موجودیتهای فرادادهپیشینه 

ها و  گیرد و مرجعی برای سایر کتابخانهای در ایران را در برمیهای فرادادهفهرست تقریباً تمامی پیشینه

  ای ایرانی ـ اسالمی،های دادهموجودیت  انواع و صفات ویژه  بررسی  بنابراین، برای  مراکز اطالعاتی است؛

با هدف    در نظر گرفته شد.  ایران  ملی  ابخانهکت  فهرست  در  انواع  این  به  مربوط  ایفراداده  هایپیشینه 

با کمبود موجودیت  پژوهش  تیجامع پژوهش  که در طی مراحل  منظور  بدین  دادهو  ـ  های  ایرانی  ای 

ها، شامل کتابخانه آستان های سایر کتابخانهاسالمی دارای صفات بومی خاص روبرو نشویم، از موجودیت

مقاالت سه پایگاه  قرآن و کتابخانه دفتر تبلیغات اسالمی و    قدس رضوی، کتابخانه مرکز فرهنگ و معارف 

 
1. Documentary  
2. https://wikifeqh.ir/ 

3. https://fa.wikishia.net/ 

4. https://wiki.ahlolbait.com / 
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های کتابشناختی تا  و ویکی اهل بیت استفاده گردید. بررسی پیشینه   شیعهفقه و ویکیاطالعاتی ویکی

ای های دادهحوزه موجودیت تن از متخصصان  5سپس با مصاحبه با    رسیدن به اشباع ادامه پیدا کرد.

ای ویژه در حوزه های دادهانواع موجودیت ،لیستچکاطالعات با کمک   اسالمی و سازماندهیایرانی ـ  

لیست به تفکیک برای هر کدام از انواع و صفات تر قرار گرفتند. چکایرانی ـ اسالمی مورد شناسایی دقیق

مراحل شد.   هگرفت  صفات پیشنهادی در نظر ذکر برای نیز بخشی ای طراحی شد.های دادهموجودیتویژه  

 گردد. ها در ادامه ارائه میگردآوری داده

 ای ایرانی ـ اسالمی با مرور متونهای دادهشناسایی انواع موجودیت •

ای ایرانی ـ اسالمی با استفاده از روش اسنادی )متون و  های دادهاستخراج صفات انواع موجودیت •

 های کتابشناختی( پیشینه 

 استخراج شده با استفاده از روش مصاحبه تکمیل و اعتبارسنجی صفات  •

از دیدگاه  در حوزه ایرانیـ  اسالمی  ها  ای و صفات ویژه آنهای دادهموجودیتانواع    نخست مرحله در

اساس دو روش  سازماندهی اطالعات و دانش     یی ( و مصاحبه شناسایا)کتابخانه  یاسناد   ب،یترت  بهبر 

این گروه شامل  شدند دادهنوع    8.  و صفات  ایموجودیت  انواع  بعد،  بود که در مرحله  ویژه   با صفات 

نفر از متخصصان   5با   مصاحبه، روش با استفاده ازای  های دادهموجودیت شده برای هر یک از این   گردآوری

ملی و کتابخانه آستان   اطالعات و شاغل در کتابخانه حوزه انتشارات ایرانی ـ اسالمی و سازماندهی در

سؤاالت مصاحبه به تفکیک  شد. اهلل بروجردی، کتابخانه دفتر تبلیغات اسالمی انجامقدس، کتابخانه آیت

 فرایند مصاحبه، بخشی در .فرعی بود  و اصلی صفات و شاملای  های دادهموجودیتبرای هر کدام از انواع  

دریافت  از پس شد. گرفته  در نظر بود نشده اشاره ا هآن بهسؤاالت مصاحبه    در که صفاتی  ذکر برای نیز

 . تحلیل شد از دیدگاه سازماندهی اطالعات و دانش صفات تناسب این مرحله، نتایج

 

 های پژوهش یافته

  8های صورت گرفته با استفاده از روش اسنادی، تعداد  هدف پژوهش، ضمن بررسی   در راستای تحقق 

برای این انواع شناسایی    ویژه در مرحله بعد صفات   شناسایی شد.   ایرانی ـ اسالمی نوع ویژه موجودیت در حوزه  

ایرانی ـ اسالمی،    ای های داده موجودیت در پژوهش حاضر برای شناسایی صفات مورد نیاز  و استخراج شد.  

ویژه مقاالت موجود در دو پایگاه اطالعاتی  اند )به پرداخته ای  های داده موجودیت متون موجود که به معرفی این  

ای مراکز مختلف )کتابخانه ملی، کتابخانه آستان قدس،  های فراداده شیعه( و همچنین پیشینه فقه و ویکی ویکی 

اهلل بروجردی، کتابخانه دفتر تبلیغات اسالمی( بررسی شد و سپس با انجام مصاحبه با متخصصان،  کتابخانه آیت 

طور دقیق مورد شناسایی قرار گرفتند که در ادامه  به   از دیدگاه سازماندهی اطالعات و دانش این انواع و صفات  

ای خاص  های داده ها ارائه شده است. موجودیت آن ویژه  ایرانی ـ اسالمی و صفات  ای های داده موجودیت انواع  

 ویژه آن انواع پرداخته شد.   ( ارائه شد، در ادامه به بررسی صفات 1شناسایی شده در جدول ) 
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 ای ایرانی ـ اسالمی های داده. انواع ویژه موجودیت1جدول  
 انواع  ردیف 

 مستدرک/ ذیل/ تکلمه/ الحاقات  1

 تقریر/ امالی/ تحریر  2

 شرح/ توضیح/ تفسیر/ تبیین 3

 اجازه  4

 سماعات  5

 ها/ تعلیقات حاشیه 6

 خرقه جنگ/ سفینه/ کشکول/ بیاض/ مرقع/  7

 تذکره/ زندگینامه/ سرگذشتنامه/ بیوگرافی/ تراجم  8

 

(، گاهی در بافت ایرانی و گاهی در بافت  1ای اشاره شده در جدول )های دادهانواع ویژه موجودیت

 ها اشاره شده است.هر بخش به ایرانی یا اسالمی بودن آن   شوند که دراسالمی مشاهده می

به آنهای دادهبا مطالعه موجودیت باال  اشاره شد، مشخص شدای که در  انواع   ها  از  که هر یک 

گیرند.  ای دارای صفات اصلی خاصی هستند که این صفات، صفات فرعی را دربر میهای دادهموجودیت

طور  به  فرعی هستند.  صفاتدارای    صفاتبرخی از  و  فرعی نیستند    صفاتاصلی دارای    صفاتبرخی از  

ـ اسالمی در دو سطح صفات اصلی و فرعی ارائه شدند. صفات   ایرانیای  ادههای دکلی صفات موجودیت

از موجودیت بهاصلی، یا ویژه، صفاتی هستند که برای توصیف هر نوع  ایرانی ـ اسالمی  طور های بافت 

آیند برای توصیف صفات ها میروند و صفات فرعی که در سطح دوم صفات موجودیتخاص به کار می

انتخاب این صفات این بود که صفات مذکور در واقع صفات متمایزکننده    روند.یاصلی به کار م  معیار 

هر یک   روند. در ادامهطور معمول در توصیف منابع به کار نمیکه به  بودندها  موجودیت از سایر موجودیت

 است. آمده اسالمی ـ  بافت اطالعاتی ایرانیای اطالعاتی های دادهموجودیت اصلی و فرعی   صفات از

 مستدرک/ ذیل/ تکلمه/ الحاقات  .1

-شوند. در برخی موجودیتهای آن نوشته میمستدرکات، برای تکمیل کتاب دیگر و جبران کاستی

با شرح برخی نکات را   شده، تدارک مافات، ذیلی بر کتاب، مقاله یا رسالهای نیز معانی جبرانهای داده

روند. مستدرکات ممکن معنای مستدرک به کار میهمبرای آن در نظر گرفته است. تکلمه و ذیل نیز  

(. این 1398شیعه،  نویسی در ویکیاست به قلم خود پدیدآورنده یا شخص دیگری نوشته شود )مستدرک

ای های دادهای اسالمی وجود دارد و کمتر موجودیتهای دادهای اغلب در موجودیتداده  نوع از موجودیت

 البالغه« است. ست. یکی از مشهورترین مستدرکات، »مستدرک نهجایرانی به آن پرداخته شده ا
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 . صفات مستدرکات 2جدول  
 صفت فرعی  اصلی صفات  ردیف 

 - نوع مستدرک براساس موضوع  1

 - نوع مستدرک براساس پدیدآور  2

 - نوع مستدرک براساس مکان تألیف  3

 - شیوه نگارش  4

 - ساختار  5

 - بخش از دست رفته  6
 

 گیرند. مورد توجه قرار می  اصلی( آمده است در مستدرکات شش صفت  2طور که در جدول ) همان

فهمی،    بندی کرد. از نظر »موضوع« شاملتوان از سه نظر دستهمستدرکات را می:  نوع مستدرک

  پدیدآورنده«، شامل خودنگار و غیرنگار هستند و از نظر مکان تألیف،»حدیثی و رجالی هستند. از نظر  

 (.1387ای )پایان اثر(، تعلیقی )پاورقی ـ حاشیه(، و مستقل هستند )راد، ضمیمه 

ای نیست، اما صفات فرعی مربوط به مستدرک، شامل »موضوع«، و  »نوع مستدرک« صفت ویژه

 صفات خاص مربوط به مستدرک هستند.  »پدیدآورنده«

 گیرد. یع انجام میشیوه نگارش مستدرکات عموماً به روش تلفیق یا تقطشیوه نگارش: 

می  پدیدآورنده :  ساختار )که  موجودیتمستدرک  نویسنده  خود  که  داده  تواند  باشد  فردی  یا  ای 

با خود موجودیتداده  کند( موجودیترا تکمیل می  ویژه   ایداده  موجودیت یا مطابق  را  یا  داده  ای  ای 

 کند. متفاوت از آن تنظیم می

اثر(، تعلیقی )پاورقی ـ حاشیه(، و  از نظر مکان تألیف، ضمیمه   مستدرکاتمکان تألیف:   ای )پایان 

 مستقل هستند.

 تقریر/ امالی/ تحریر  .2

ها به مبانی، دالیل و توضیحات ان آنپدیدآورندگه  ای هستند کهای دادهموجودیتتقریرات، عنوان  

بیان و تقریر کرده و شخص دیگری آن ، یعنی استاد مطلبی را  انددرس پرداخته  طی ارائه  دراستاد خود  

 را نوشته است.

استاد مطالب را از روی نوشته و یا   شود با این تفاوت که در امالیامالی نیز نوعی تقریر محسوب می

وکاست یادداشت ها مطالب او را بدون کمدهد و آناز حافظه خود برای شاگردان حاضر در مجلس، ارائه می

توانند در مطالب سازی میاما در تقریرنویسی، شاگردان در هنگام پیاده (؛ 1403ی،  د )آقابزرگ تهرانکننمی

کنند  تصرف  و  موجودیت1398)ربانی،    استاد دخل  در  نوع،  این  اینکه  با  داده(.  رواج های  اسالمی  ای 

مافیه« هایی از تقریر وجود دارد. »فیه ای ایرانی نیز نمونه های دادهبیشتری دارد اما در میان موجودیت

شود زیرا این اثر توسط شاگردان موالنا نوشته و گردآوری نوعی تقریر محسوب میاثری ایرانی است که به 



 114...  یهاتیو صفات موجود  ژهیانواع و   نییو تع ییشناسا                                      1401، سال  2، شماره 12دوره 

 

های شفاهی استاد  شده است. شیوه گردآوری این اثر در قالب امالی است، به این ترتیب که شاگردان گفته

 اند. را تقریر و سپس در اثری گردآوردی کرده
 یر«. صفات »تقر3جدول  

 صفت فرعی  ویژه یا اصلی صفات  ردیف

 - نوع تقریر  1
 

 

گیرد.  های مختلفی انجام میشود، معموالً به شیوهصورت کتبی انجام میوقتی تقریر به:  نوع تقریر

انواع شامل تقریر در   از درس؛ شرح درس؛ هم اصل و هم شرح   محفلاین  از درس؛ پیش  درس؛ پس 

 شوند.های یک صفت ویژه تقریرات شناخته میعنوان ارزش هستند که به

 شرح/ توضیح/ تفسیر/ تبیین  .3

معنای توضیح فضای حاکم بر شعر یا نثر است. این واژگان لزوماً به یک معنا نیستند زیرا  شرح به

اما گاهی بررسی واژگان )تبیین( صورت   که این همان شرح است؛  شودمی گاهی یک موضوع توضیح داده  

 گیرد. می
 . صفات »شرح«4  جدول

 صفت فرعی  اصلی صفات  ردیف 

 - ساختار  1

 - ای دادههای نوع موجودیت 2

 

البالغه نوشته شده است، ای مانند نهجهای دادههایی که بر روی برخی موجودیتدر شرح :  ساختار

 های این موجودیت اصلی ساختار، تعداد جزء  یا   ویژه بنابراین در صفت    دارد؛   زیادی تعداد جزءها اهمیت  

 شود.ای گنجانده میداده

ای و  های داده، توجه به موجودیتایرانی ـ اسالمیای  دادههای  در نوشتن شرح بر موجودیت  نوع:

اند، توجه خاص به البالغه نوشته شدههایی که بر نهجنمونه، در مورد شرح  عنوانبهها اهمیت دارد.  نوع آن

دادهموجودیت از های  استفاده  نیز  معنوی  مثنوی  و  شاهنامه  مورد  در  هستند،  مهم  سنی  و  شیعه  ای 

ها  ای مورد استفاده در شرحهای دادهبنابراین موجودیت ای موثق اهمیت زیادی دارد؛دههای داموجودیت

 ای در نظر گرفته شود.های دادهبرای این نوع موجودیتاصلی عنوان صفت تواند بهمی

 اجازه  .4

ای برجستهاجازه در واقع در حوزه علوم حدیث مطرح است، و بدین معنی است که مرجع یا عالم  

کننده حدیث بوده، و  اجازه روایت به شخصی داده است تا بتواند در حوزه حدیث نظر دهد، و راوی یا نقل

های فراگیری ای از روشاجازه اصطالحی در علوم حدیث بر گونه  دارد.در واقع رضایت خود را اظهار می
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های ماع، عرض و قرائت، یکی از روشمحدثان، اجازه در کنار س و انتقال حدیث داللت دارد. در اصطالح

دریافت حدیث شمرده شده است و با رخصت شفاهی یا کتبی شیخ به راوی برای روایت احادیث مضبوط 

(. اجازه اغلب در علم حدیث کاربرد  1397)ویکی فقه،    پذیرددر متن یا متونی که در ثبت دارد، تحقق می

 وردی وجود ندارد. ای ایرانی مهای دادهدارد و در میان موجودیت

 
 . صفات »اجازه« 5  جدول

 صفت فرعی  اصلی صفات  ردیف

 - انواع اجازه  1

 - مراتب اجازه  2
 

 

 شوند.عموماً در دو نوع متوسط/ مبسوط ارائه می ها اجازه: انواع اجازه

گاهی برای فرد   ،گاهی غیرصریح ،صریحه شکل جازه دارای مراتبی است؛ زیرا گاهی با مراتب اجازه:

است. این  یا مرجع های استاداجازه برای کتاب خاصی و گاهی برای همه کتاب گاهی ،گاهی عام  ،معیّنی

اجازه برای افراد معیّن در کتاب  .2  ؛اجازه برای فرد معیّن در کتاب معیّن .1مراتب شامل این موارد است:  

.  5؛  اجازه برای افراد غیر معیّن در کتاب معیّن.  4  ؛های متعدّداجازه برای فرد معیّن در کتاب.  3  ؛معیّن

 (. 1397)ویکی فقه،  اجازه برای شخص مجهول در کتاب معیّن

 سماعات  .5

های حدیث  ها، در حوزه حدیث مطرح است و محتوای آن سماع حدیث یا شنیده سماعات یا شنیده 

سماعات زیرمجموعه   است. در واقع سماع حدیثی است که از شخصی شنیده شده که محل وثوق است.

های ظریفی هم با آن دارد. راوی حدیث در سماعات،  مشابه تقریر است، اما تفاوت  سماعات علم رجال است.  

 (.1397فقه، )ویکی خودش حدیث را از افراد صاحب وثوق شنیده است
 

 . صفات سماعات6  جدول
 صفت فرعی  اصلی صفات  ردیف 

 - مراتب سماع  1
 

 

سماع خصوصی شاگرد از استاد به  .  1  :است  زیرشرح  سماع حدیث دارای مراتبی به:  مراتب سماع

سماع شاگرد از استاد در جمع دیگر شاگردان به شکلی   .2  ؛ خواندشکلی که استاد از کتاب، یا از حفظ می

به شکلی که استاد برای دیگران  الحدیثشیخ سماع راوی از  .3؛  خواندکه استاد از کتاب، یا از حفظ می

از  می از متن کتاب می  آنکهخواند و او هم حاضر بوده است، اعم  یا از حفظاستاد  فقه، )ویکی  خوانده، 

1397.) 
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 ها/ تعلیقات حاشیه .6

شوند اما تفاوت اندکی با هم دارند. حاشیه معنا در نظر درگرفته میعام هم   طوربهحاشیه و تعلیق  

نظر شخص  می تعلیق همان تواند  با نظر شخص همراه است. در واقع  تعلیق حتماً  اما  باشد  را نداشته 

شود و نظرات خود شخص هم در آن ارائه شده است.  ای که شرح محسوب میحاشیه است اما حاشیه

شود. مانند ایضا  هم استفاده می  «ایضا»پس حاشیه یا شرح است یا تعلیق. گاهی از اصطالحاتی مانند  

نوعی حاشیه است که بر   «ایضا»ای بر حاشیه دیگر است. پس  اشیه دوانی که در واقع حاشیهحاشیه بر ح

 (. 1397های قبلی نوشته شده است. )ویکی فقه، حاشیه

 
 صفات حاشیه   .7  جدول

 صفت فرعی  اصلی صفات  ردیف 

 - شیوه نگارش  1

 - اعتبار کتاب  2

 

شوند، از جمله فقه استداللی یکی از این  های مختلفی نوشته میبه شیوه  ها حاشیه  نگارش:  شیوه

 شود. ها است. شیوه آغاز و انجام کتاب در این صفت تعیین میشیوه 
 شود. ها در زمینه موردنظر در این بخش تعیین میحاشیه  اعتباراعتبار کتاب: 

 جنگ/ سفینه/ کشکول/ بیاض/ مرقع/ خرقه  .7

یک یا چند نفر   همت ویژه اشعاری است که با سلیقه وای از مطالب، بهمجموعه  اصطالح جُنگ در

باشد بر چنین مجموعه   عالوه(.  99، ص  1373)ستوده،    گردآوری شده  دیگری   هاینامهایی  بر جنگ 

)ستوده،   اند. البته بیاض دفتری را گویند که از طول باز شودخرقه، نیز گفته ،مرقعبیاض، کشکول،   چون 

کشی  مرقع جنگ آراسته به تصویر و تذهیب است و بیاض اشعار چلیپا و کج و جدول  .(148، ص 1373

ای ایرانی همچون »شاهنامه« با صفت مجموعه های دادهها در موجودیتشود. جنگشده محسوب می

 شود.ها ارائه میبودن آن 
 . صفات جنگ 8  جدول

 صفت فرعی  اصلی صفات  ردیف 

 - انواع جنگ  1
 

 

 ای هستند. توان انواع جنگ دانست که دارای صفات ویژهمرقع و بیاض را میانواع جنگ: 

 تذکره/ زندگینامه/ سرگذشتنامه/ بیوگرافی/ تراجم  .8

از موجودیت داده شود. واژه  ای محسوب می تذکره همان سرگذشتنامه است و در واقع نوع ویژه 

بیوگرافی   همان  نیز  نوع   استتراجم  خود  و  است  حدیث  علم  حوزه  در  اما  آمده  تذکره  عنوان  با  که 
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ایرانی و هم اسالمی  های داده(. نوع تذکره هم در موجودیت1400ای نیست. )کمالی فرد،  جداگانه ای 

 ای از آن است. وجود دارد. »تذکره شعرای فارسی« نمونه 

 
 . صفات تذکره 9  جدول

 صفت فرعی  اصلی صفات  ردیف 

 - نوع تذکره  1

 - ها تعداد مدخل 2

 - ترتیب کتاب/ روش تنظیم 3
 

 

شود و شامل تذکره عمومی/ تذکره ویژه/تذکره محلی/  تذکره در انواع مختلف ارائه می :  نوع تذکره

حال بزرگان پیش از روزگار پدیدآورنده  . در تذکره عمومی، شرحاستتذکره موضوعی و تذکره طبقاتی  

موضوعی یا  تواند به شکل محلی،  شود که میحال بخشی از بزرگان ارائه میآید. در تذکره ویژه، شرحمی

 (. 2021پدیای فارسی، طبقاتی ارائه شود )مدخل تذکره در ویکی

پردازند، شیوه ارائه ای از بزرگان میشرح احوال عدهها بهاز آنجا که تذکره:  ترتیب کتاب/ روش تنظیم

 (.1400موضوعی باشد. )کمالی فرد،   تواند الفبایی یاها میو تنظیم آن

ها، شرحی بر احوال تعدادی از بزرگان  از این اشاره شد، تذکرهپیش    طور که  همانها:  تعداد مدخل

 (.1400کمالی فرد،  )   کندای اهمیت پیدا میهای دادهها در این نوع موجودیتاست؛ بنابراین، تعداد مدخل

 

 بحث و نتیجه 

دادهموجودیت اسالمیای  های  ـ  ویژهبه  ایرانی  و صفات  انواع  از سایردلیل  دارند،  و   ای که  متون 

دادهموجودیت میهای  متمایز  بهای  تمایز  این  که  ویژگیباشند  اجتماعی،  دلیل  فرهنگی،  خاص  های 

اند. اغلب استانداردها  ای در آن شکل گرفته های دادهاعتقادی و مانند آن در بافتی است که این موجودیت

او قواعد و فرانماهای موجود برای بافت ایرانی ـ  از بافت  ارائه شدههایی غیر  ایرانی ـ  اند. متون  سالمی 

با وجود پیشینه طوالنی و محتوای غنی، نیز وجود انواع متمایز در استانداردهای حوزه سازماندهی    اسالمی

ای های دادهبنابراین در پژوهش حاضر، انواع موجودیت  اند؛کمتر مورد توجه قرار گرفته   اطالعات و دانش

سازی شناسایی شد تا بتوان در آینده با استفاده از غنی  ایرانی ـ اسالمی ویژه و صفات این انواع در بافت  

 ای را به شکل بهینه بازنمایی و توصیف نمود. های دادهاستانداردها، این موجودیت

دارای   می ایرانی ـ اسالای  های دادهپژوهش نشان داد هشت نوع از انواع موجودیت  اینهای  یافته

ها را برای توصیف متناسب توان آن ای دارند که میفرد هستند، و صفات ویژهانواع بومی و گاهی منحصربه 

دانش از دیدگاه سازماندهی اطالعات و  بافت  به  با  از در نظر گرفت.  عنوان مثال، مستدرکات که نوعی 
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دادهموجودیت بافت  های  خاص  اسالمیای  ـ  ب  ایرانی  مکملی  و  موجودیتهستند  دادهر  دیگر های  ای 

شوند، خود دارای صفاتی چون »شیوه نگارش« یا »بخش از دست رفته« هستند، و باید برای  محسوب می

 های سازماندهی دانش مدنظر قرار گیرند. ها در استانداردها و نظامتوصیف و پردازش آن 

ای  های دادهاد که این موجودیتنشان د  ایرانیـ  اسالمی ای  های دادهتحلیل انواع و صفات موجودیت

ای های دادهشود موجودیتها باعث میدارای انواعی و صفاتی ویژه هستند. اقبال به انواع و صفات ویژه آن

ای،  های دادهتری توصیف شوند. گرچه برخی از این موجودیتتر و کاربردیشکل کاملبه  ایرانی ـ اسالمی 

ها و  ها، فرهنگای همچون زندگینامههای دادهیادی مشابه موجودیتتوان تا حد زها را میهمچون تذکره

ای اغلب صفات ویژه  دلیل نوع خاص نگارش،ها بهها دانست. با این وجود، خود این تذکرهالمعارفدایره

های  ها را از موجودیتگیرند که آنها« و »انواع ویژه« را دربرمیهمچون »ترتیب ارائه«، »تعداد مدخل

 سازد. متمایز می اطالعاتی های ای دیگر بافتهداد

هایی که پیش از این بر روی صفات اشیای محتوایی بافت ایرانی ـ اسالمی انجام شده  در پژوهش

اند.  و نحوه توصیف و سازماندهی این اشیای محتوایی اشاره داشته   استانداردهابود، اغلب به ناکافی بودن  

 ازپیش مشخص کرد. که لزوم انجام پژوهش جاری را بیش( 1398از جمله پژوهش فردحسینی )

(، که تنها پژوهش مشابه از لحاظ توجه به بافت بومی 1393در این پژوهش همانند پژوهش طاهری ) 

ای بافت اطالعاتی ایرانی ـ اسالمی شناسایی های داده به این پژوهش است، برخی از صفات بومی موجودیت 

در   که  تفاوت  این  با  موجودیت شد.  این  تنوع  اسالمی چون  بافت  کلی  داده پژوهش وی صفات  ای، های 

پایه در خانواده ها، وجود برخی موجودیت گستردگی و تنوع روابط میان آن  های کتابشناختی )مدل های 

جای پدیدآورنده، وابستگی به ای به داده   ای(، آمیختگی با فرهنگ ایران، محور بودن خود موجودیتمنظومه 

بندی شناسایی شده است، اما در پژوهش ها و رویکردهای طبقه ل اعتقادی و مذهبی، و تعدد دیدگاه مسائ 

که به توصیف و   ایرانی ـ اسالمی ای های داده و جزئی، انواع و صفات انواع موجودیت خاص صورت حاضر، به 

 ارائه شده است.کند، شناسایی و  کمک می  ها از دیدگاه سازماندهی اطالعات و دانش سازماندهی آن 

تواند  شناسایی شده در پژوهش حاضر، می  ایرانی ـ اسالمیای  های دادهانواع و صفات موجودیت

از دیدگاه    ایرانیـ  اسالمی ای  های دادهتوصیف و سازماندهی موجودیت  برایای  برای ایجاد پروفایل فراداده

ای، محتوایی  سازماندهی دانش )فرادادهسازماندهی اطالعات و دانش بر اساس انواع استانداردهای حوزه  

ها،  و جز آن( استفاده شود. از آنجا که استفاده از این انواع و صفات موجب، بهبود کاربردپذیری توصیف آن 

دسترس  افزایش  آن  از  پیروی  به  موجودیتو  به  دادهپذیری  میهای  میای  آن شود،  از  در توان  ها 

 های سازماندهی دانش بهره برد. نظاماستانداردهای مختلف یا در 
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