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Abstract 

Introduction: Music Information Retrieval (MIR) involves searching and organizing large 

collection of music information and requires a conceptual model for bibliographic relationships 

in various works. Bibliographic relationships define all relationships involved in cataloging 

bibliographic units. The purpose of this research is to study the characteristics of Iranian musical 

bibliographic records by analyzing their work-to-work relationships based on the Functional 

Requirements for Bibliographic Records (FRBR) model. 

Methodology: This study uses a quantitative approach and practical method in order to analysis 

bibliographic data. The research method is a descriptive survey. The statistical population 

includes all Iranian musical bibliographic records available in the OPAC of the National Library 

of Iran from 2011 to 2018 and includes 1367 records for musical works. Data gathering method 

includes structural observation and documentary method and data gathering tool is a check list. 

The bibliographic relationships among records are studied according to the table of work-to-

work relationships noted in IFLA final report. 

Findings: Of 1367 bibliographic records that belong to musical works, 320 (23/4%) have work-

to-work bibliographic relationships. The highest percentage of work-to-work relationships 

consists of 304 (95%) adaptive relationships and 16 (5%) complementary relationships. Other 

work-to-work relationships such as supplement, succession, transformation, summarization and 

imitation ones do not exist among Iranian musical works. The distribution of relationships in 

referential and autonomous works consists of adaptation with 301 (94.69%), incidental music 

with 16 (5%), fantasy with 2 (0.62%) and variation with 1 (0.31%). The rest of the sub-

relationships types, as well as main relationships are not seen among the musical works. 

Conclusion: The high percentage of Iranian musical works recorded in the National Library of 

Iran includes traditional Persian music and principal musical modal systems (Dastgah) which, 

cannot be traced in the features of the international music. Therefore, sub-relationships such as 

variation, harmonization, cadenza, libretto (operas), etc., as defined in the IFLA report for 

bibliographic relationships of a work were not mentioned among such musical compositions 

based on Dastgah music. Most of Iranian musical works are adapted from poetry and lyrics. The 

distribution of bibliographic relationships among Iranian musical works is only in two adaptation 

and complement types. Sub-relationships like Cadenza, Libretto, Choreography, Variation, 

Harmonization and Fantasy, unique to musical works does not exist in most of existing Iranian 

musical works. Hence, considering the significant difference between Iranian musical works and 

international musical works, using of FRBR for Iranian musical works in work-to-work 

relationships is not economically benefit. 
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 چکیده

حوزه بازیابی اطالعات موسیقی نیاز به الگوهای دارد که زمینه برقراری ارتباط عناصر کتابشناختی در آثار مختلف را  مقدمه:

روابط های کتابشناختی آثار موسیقایی ایرانی از نظر وضعیت موجود پیشینه یبررسفراهم نماید. هدف اصلی از این پژوهش، 

 است..آر.( ی)اف.آر.ب یکتابشناخت هاییشینهپ یزومات کارکردمل یالگو بر اساساثر به اثر  یکتابشناخت

رویکرد پژوهش حاضر کمی و از نوع کاربردی است. برای اجرای پژوهش از روش پیمایشی توصیفی استفاده  شناسی:روش

تا  1390زمانی های کتابشناختی مواد دیداری و شنیداری حوزه موسیقایی در بازه شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه پیشینه

شامل در فهرست پیوسته کتابخانه ملی ایران است که از نظام جامع کتابخانه ملی ایران استخراج شدند. جامعه آماری  موجود 1397

ها شامل مشاهده ساختارمند و روش اسنادی، و ابزار پیشینه کتابشناختی برای آثار موسیقایی است. روش گردآوری داده 1367

ها بر اساس جدول روابط اثر به ، یک سیاهه وارسی است. بررسی روابط کتابشناختی اصلی و فرعی بین پیشینههاگردآوری داده

 اثر از گزارش ایفال، صورت گرفت.

پیشینه کتابشناختی متعلق به آثار موسیقایی ثبت شده در فهرست  1367های پژوهش نشان داد، از مجموع نتایج و یافته ها:یافته

درصد( از آثار موسیقایی دارای روابط اثر به اثر بودند. بیشترین  4/23نمونه ) 320، 1397تا  1390های متعلق به سال کتابخانه ملی

نمونه  16درصد( بوده است و در مرتبه بعدی رابطه متممی با  95نمونه ) 304فراوانی روابط کتابشناختی اثر به اثر رابطه اقتباسی با 

روابط کتابشناختی اثر به اثر، پیوستی، جانشینی، تغییر شکل، تقلید و خالصه در میان آثار موسیقایی درصد( قرار دارد. دیگر  5)

ترین ( بیشدرصد 06/94مورد ) 301ایرانی دیده نشد. توزیع انواع فرعی روابط کتابشناختی در جامعه مورد بررسی شامل اقتباس با 
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درصد( در  31/0مورد ) 1( و واریاسیون با درصد 62/0مورد ) 2(، فانتزی با ددرص 5مورد ) 16درصد، و بعد از آن موسیقی متن با 

 مراتب بعدی قرار دارند. بقیه انواع روابط فرعی هم مانند روابط اصلی آنها در میان آثار موسیقایی دیده نشد.
نه ملی جمهوری اسالمی ایران، درصد باالیی از آثار موسیقایی ایرانی ثبت شده در فهرست عمومی پیوسته کتابخاگیری: نتیجه

های موسیقی جهانی را توان ویژگیاند، نمیشامل موسیقی سنتی و دستگاهی بودند که البته در آثاری که به این نحو ساخته شده

شناختی اثر رو روابطی مانند، واریاسیون، هارمونیزه، کادنس، اپرانامه و غیره که در گزارش ایفال برای روابط کتابدنبال کرد. از این

گونه آثار موسیقایی که بر پایه موسیقی دستگاهی ساخته شده است مالحظه نشد. بیشتر آثار به اثر تعریف شده بود در میان این

اند. توزیع روابط کتابشناختی در میان آثار موسیقایی ایرانی تنها در موسیقایی ایرانی به صورت اقتباس از شعر و ترانه ساخته شده

آرایی، واریاسیون، هارمونیزه و فانتزی که مختص اقتباسی و متممی برقرار است. روابط فرعی کادنس، اپرانامه، رقصدو رابطه 

در روابط  .آر.یاف.آر.برو، به کارگیری الگوی آثار موسیقایی است در بیشتر آثار موسیقایی ایرانیِ موجود، وجود ندارد. از این

 کتابشناختی اثر به اثر برای آثار موسیقایی ایرانی با تردید همراه است.

 

 های کتابشناختی، روابط کتابشناختی، روابط اثر به اثر، آثار موسیقایی، موسیقی.: الگوی ملزومات کارکردی پیشینههاکلیدواژه

 

 مقدمه

های دیجیتالی، لزوم به کارگیری و کتابخانهپذیری به آثار موسیقایی از طریق اینترنت افزایش دسترس

استانداردها و الگوهایی برای ذخیره و بازیابی این مدارک را بیشتر نمایان کرده است. حوزه بازیابی اطالعات 

 ,Rileyدارد )اردهای جدید در بازیابی اطالعات موسیقی تأکید بر استفاده از الگوها و استاند 1موسیقی

های ای از علوم و رشتهای است. مجموعهرشتهعات موسیقی یک حوزه پژوهشی میان(. بازیابی اطال2006

شناسی و نظریه موسیقی، مهندسی صوت و دانشگاهی از جمله علوم رایانه و بازیابی اطالعات، موسیقی

، علوم کتابداری، چاپ و نشر و حقوق مالکیت فکری، به 3، علوم شناختی2های دیجیتالیپردازش سیگنال

 .(,Futrelle & Downie 2003) پردازندوهش در حوزه بازیابی اطالعات موسیقی میپژ

پردازد باید زمینه برقراری ارتباط ی موسیقایی میهانظام اطالعاتی که به ذخیره و بازیابی مجموعه

عناصر، از ای از عناصر کتابشناختی در آثار مختلف را فراهم نماید؛ زیرا در تهیه هر اثر موسیقایی مجموعه

جمله، آهنگساز، خواننده، متن اجرا، نوازندگان و غیره همکاری دارند. همه این عناصر با آثار دیگری دارای 

 روابط کتابشناختی است.

 
1. Music Information Retrieval (MIR) 

2. Digital Signal Processing (DSP) 

3. Cognitive Science 
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تواند به اشکال مختلف ای است که بین دو اثر وجود دارد. این رابطه میرابطه کتابشناختی، رابطه

کند. روابط س و انواع دیگر که به نوعی ارتباط دو اثر را نمایان میصورت گیرد، ترجمه، نقد، تفسیر، اقتبا

« کتابشناختی هایپیشینهملزومات کارکردی »اند. گروه بندی شدههای گوناگون دستهکتابشناختی به صورت

بندی روابط را مبنای کار خود قرار داده است. در این دسته (Tillett, 1987یلت )تبندی باربارا دسته

، 4، رابطه کل و جزء3، رابطه توصیفی یا تشریحی2، رابطه اشتقاقی1ارزبشناختی به صورت انواع: رابطه همکتا

اند بندی شدهدسته 8های مشترکو رابطه ویژگی 7، رابطه انتزاعی و مادی اثر6، رابطه توالی5رابطه همراهی

همه منابع »هایی است که از جستجوی (. انواع روابط کتابشناختی چارچوبی برای ایجاد نظام1375فتاحی، )

 (.Tillett, 2005کند )پشتیبانی « بالقوه اطالعاتی

ملزومات کارکردی »، 9ها و مؤسسات کتابداری )ایفال(المللی انجمن، فدراسیون بین1998در سال 

را منتشر کرد که در آن اف.آر.بی.آر. به « (: گزارش پایانی10اف.آر.بی.آر.های کتابشناختی )برای پیشینه

(. IFLA final report, 1998عنوان الگویی مفهومی جدید برای ترسیم جهان کتابشناختی معرفی شده است )

موجودیت، »آورد تا از طریق سه مفهوم اصلی های برابر فراهم میها فرصتاف.آر.بی.آر. برای کتابخانه

بندی کنند. تعیین دقیق مشخصات و روابط موجود در مواد ، انواع مواد اطالعاتی را دسته«فت و رابطهص

شود. مفاهیم کلیدی در الگوی های کارآمدتر و ارائه خدمات بهتر میاطالعاتی، منجر به تولید فهرست

 شوند:اف.آر.بی.آر. شامل موجودیت، صفت و رابطه است که در زیر توضیح داده می

اصلی مشخصی هستند؛ مانند آثار، اشخاص، مفاهیم و آنچه  11ها، اشیایها: موجودیتموجودیت

شود. در مجموع، ده موجودیت در اف.آر.بی.آر. هنگام استفاده از اطالعات کتابشناختی به آنها توجه می

 شوند:بندی میگیرد که به صورت زیر طبقهتعریف شده است که در سه گروه جای می

 
1. Equivalent Relationship 
2. Derivative Relationship 
3. Descriptive Relationship 
4. Whole-part Relationship 
5. Accompany Relationship 
6. Sequential Relationship 
7. Work Relationship 
8. Shared Characteristics Relationship 
9. International Federation of Library and Associations and institutions(IFLA) 
10. Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR) 
11. Objects 
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برگه یا های هنری. به عبارت دیگر، تمام منابعی که از طریق فهرستلیت: آثار فکری و فعا1 گروه

 4و مدرک 3)بیان(، قالب 2، برداشت1پیشینه کتابشناختی در دسترس هستند، که شامل چهار موجودیت: اثر

 است.

 6و تنالگان 5هایی که مسئول محتوای فکری و هنری هستند: شخص: موجودیت2گروه 

و  9، رویداد8، شئ7کنند: مفهومهای که موضوع اثر فکری و هنری را تعیین می: موجودیت3گروه 

 (.,IFLA final report 1998) 10مکان

هایی ها و مشخصه، صفت3، و 2، 1های گروه ها: الگوی اف.آر.بی.آر. برای همه موجودیتصفت

 روند.کار می ها بهتعریف کرده است که برای شناسایی و تعریف موجودیت

های گروه های گروه یک و دو، موجودیتهای گروه یک، موجودیتروابط: روابط بین موجودیت

 (.1388زاده، فریسه )یک و 

اند. روابطی در این الگو روابط به عنوان پیوند بین یک موجودیت و موجودیت دیگر تعریف شده

تواند کند و کاربر میتری برای کاربران فراهم میهای کتابشناختی وجود دارد، اطالعات بیشکه در پیشینه

های گروه در بین موجودیت (.IFLA final report, 1998یابد )بهای مرتبط با جستجویش را تمام موجودیت

یک، روابط اثر به اثر، روابط برداشت به برداشت، روابط برداشت به اثر، روابط قالب به قالب و روابط مدرک 

اثر به اثر نوعی رابطه است که بین دو اثری که با همدیگر ارتباط رابطه کتابشناختی د. به مدرک وجود دار

گیرد. وجود رابطه اثر به اثر بین دو دارند؛ اما هر کدام از نظر موجودیت مستقل از دیگری است، شکل می

اما یک نوع حال وابسته به هم هستند؛ موجودیت، بدین معناست که این دو موجودیت متفاوت و در عین

تقدم و تأخر بین آنها وجود دارد. اثر اصلی در ابتدا وجود داشته است و سپس اثر دیگری از آن مشتق شده 

های کتابشناختی خود، جایگاه مختص به خود دارند است و اکنون هر دوی آنها به طور مستقل و در خانواده

 (.1390)محمدی،

 
1. Work 
2. Expression 
3. Manifestation 
4. Item 
5. Person 
6. Corporate body 
7. Concept 
8. Object 
9. Event 
10. Place 



  1398پاییز و زمستان ، 2، شماره 9سال                      دانشگاه فردوسی مشهد         پژوهشنامه کتابداری و اطالع رسانی،    246

 

 

 

های به منظور شناخت، ارزیابی تاکنون پژوهش 1998از زمان تدوین الگوی اف.آر.بی.آر. در سال 

های متعددی در پیرامون ها و مقالهتاکنون کتابو سنجش کاربرد و اجرای آن انجام شده است. 

ی هایی که به طور مشخص به بررسدر داخل و خارج کشور منتشر شده است؛ اما پژوهشاف.آر.بی.آر. 

 ارسطوپور و فتاحی های توسطبرای آثار موسیقایی بپردازد، اندک است. پژوهشاف.آر.بی.آر. الگوی 

(Arastoopoor & Fattahi, 2009)، طاهری، فتاحی و  ( و1391) یحجاز(، کوکبی و 1390) ینیفردحس

 ودر زمینه تبیین روابط کتابشناختی حوزه ادبیات فارسی و دین در مدل اف.آر.بی.آر. ( 1395) یفشر

 Arsenault) ینوروزآرسنو و به انجام رسیده است.  (1390) یمحمدتوسط  همچنین در حوزه علوم پزشکی

& Noruzi, 2012 زمینه( در پژوهشی به روابط کتابشناختی اثر به اثر در منابع کانادایی پرداختند. در 

های کارگیری الگوی ملزومات کارکردی پیشینهسنجی بهامکانپژوهش سازی الگوی اف.آر.بی.آر. پیاده

( 1389) ینیالعابدزینتوسط حاجی های کتابشناختی فارسیپیشینه ایفال در.( آر.بی.آر.اف)کتابشناختی 

و قابلیت به کارگیری مدل سنجی ( نیز به بررسی امکانMayernik, 2007) یرنیکماصورت گرفته است. 

های مارک را بررسی های پیوسته پرداخت و پیشینهاف.آر.بی.آر. بر مبنای روابط کتابشناختی در فهرست

 کرد.

ای در اف.آر.بی.آر. چاپ شده است؛ اما تاکنون مطالعه های متعددی پیراموندر داخل کشور، مقاله

توان گفت اف.آر.بی.آر. برای آثار موسیقایی صورت نگرفته است. به طور کلی می سازی الگویزمینه پیاده

دهی آثار موسیقایی در ایران کمتر صورت گرفته است. های ذخیره، بازیابی و سازمانکه مطالعه پیرامون نظام

های صورت ور بر پژوهشاست، در مراف.آر.بی.آر. هایی که مربوط به موضوع با توجه به حجم باالی مقاله

 شود.و آثار موسیقایی است، اکتفا میاف.آر.بی.آر. تنها به معرفی منابعی که مرتبط با الگوی گرفته، 

ذخیره و بازیابی مدارک موسیقایی در »نامه خود با عنوان در پایان( Brenne, 2004مارت برن )

اه اطالعاتی مناسب برای ذخیره و بازیابی به بررسی پایگ« 1های مبتنی بر اف.آر.بی.آرفهرست کتابخانه

پردازد. هدف از پژوهش ها میهای اطالعاتی سنتی موجود در کتابخانهمدارک موسیقایی در مقایسه با پایگاه

نامه های سنتی است. در پایانوی بررسی مناسب بودن الگوی اف.آر.بی.آر. در مقایسه با الگوها و روش

هایی که بر اساس اف.آر.بی.آر. به ذخیره و بازیابی مدارک وای پژوهشگفته با روش تحلیل محتپیش

های پردازند و مصاحبه با کتابداران حوزه موسیقایی، به تجزیه و تحلیل برخی از پیشینهموسیقایی می

 
1. Storage and Retrieval of Musical Documents in a FRBR-Based library Catalogue 
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 پردازد. برن، چگونگی برخی ازهای کتابشناختی مبتنی بر اف.آر.بی.آر. میکتابشناختی برای تبدیل به پیشینه

کند. نتایج این پژوهش نشان داد که در استفاده از چهار روابط خاص برای مدارک موسیقایی را ترسیم می

شود، بلکه تالش کاربر های بیشتری یافت میتنها دادهسطح توصیف به جای دو سطح )قالب و مدرک(، نه

 یابد.برای توصیف کاهش می

های ملزومات کارکردی برای پیشینه»ای با عنوان در مطالعه (Hankinson, 2006اندرو هانکینسون )

های اف.آر.بی.آر. در موجودیت به تشریح مدل« 1کتابشناختی: ساخت روابط برای بازیابی اطالعات موسیقی

پردازد. پژوهشگر اهمیت این روابط را کتابشناختی آثار موسیقایی می هایگروه یک، دو و سه برای پیشینه

. کاربران به طور طبیعی بیشتر با استفاده از روابط کتابشناختی به یافتن اطالعات 1: دانددر دو گزینه می

. وجود 2 کنند.به یافت نشده حرکت می و از یافت شده به ندانسته آنها به طور معمول از دانسته .پردازندمی

های گوناگون به صورت چنین مدلی به ویژه برای آثار موسیقایی الزم است؛ چرا که موسیقی به طور معمول

ای نمودهای مختلف آنچه به طور کلی موسیقی قلمداد و فایل رایانه های ضبط شدهوجود دارد. نت، فایل

 شود، است.می

« نامه موسیقیاصطالح»نامه خود به ارزیابی طرح ( در پایانCronquist, 2004مایکل کرانکوئیست )

شود. یکی اف.آر.بی.آر. اشاره می عرفی طرح مارک، به الگویپردازد. در بخشی از پژوهش وی بعد از ممی

 سلسلههاست. سطوح ها به فهرست پیشینهنامه موسیقی، ورود اصطالحهای استفاده کامل از اصطالحاز راه

تواند های کتابشناختی به صورت اثر، برداشت، قالب و مدرک، میاف.آر.بی.آر. برای پیشینه مراتبی الگوی

ای که در این میان وجود دارد ها داشته باشد. مسئلههای موسیقی به پیشینهبندی از ورود اصطالحیک تقسیم

پدیدآور که در سطح -های عنوانپدیدآور و اطالعات موضوعی آنهاست. پیشینه-های عنوانمربوط به پیشینه

شود. دهی میوان سازمانشود با یک عنکه اطالعات موضوعی در آن وارد نمیگیرد به علت ایناثر جا می

شود. دهی میهای ضبط شده از سمفونی بتهوون همگی با عنوان سمفونی سازمانبرای مثال، آثار نتی و پیشینه

ها، اطالعات موضوعی در اف.آر.بی.آر. برای کتابخانه کند در صورت استفاده از طرحنویسنده توصیه می

 سطح اثر هم وارد شود.

 
1. FRBR: Building Relationships for Musical Information Retrieval 
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انجام شده  1که برای کتابخانه دیجیتالی موسیقی در دانشگاه ایندیانا پژوهش دیگر، طرحی است

برای آثار موسیقایی تدوین شده است. این مدل به عنوان  2ای اثر ـ مبنااست. این طرح بر اساس مدل ابرداده

 از الگوی اندازی کتابخانه دیجیتالی موسیقیمعرفی شده است. دانشگاه ایندیانا در راه« 3.آر.آر.بیشبه اف.»

4Variations 1شود: های اجرای اف.آر.بی.آر. در سه مقوله ارائه میاستفاده کرده است. در مجموع، طرح .

افزارها برای اجرای اف.آر.بی.آر. ها و نرم. الگوریتم3نمون یا آزمایشی های پیش. نظام2های کامل نظام

اف.آر.بی.آر. برای مواد دیداری و شنیداری بهره (. از میان مراکزی که از الگوی 1390)ژانگ و ساالبا، 

اشاره کرد.  3آنجلس اند، باید به فهرست عمومی پیوسته آرشیو فیلم و تلویزیون دانشگاه کالیفرنیا در لسبرده

ای از پایگاه کتابشناسی ملی نمون شبه اف.آر.بی.آر.ی بر اساس نسخهکتابخانه ملی استرالیا نیز، نظام پیش

 هیه کرده است.استرالیا ت

با توجه به اینکه الگوی اف.آر.بی.آر. به عنوان الگویی مفهومی مطرح است و فقط به کارکردهای 

ندارد پردازد، رهنمودهای برای اجرای خود ندارد و استانداردی برای اجرای آن وجود ها میسنتی پیشینه

(Coyle, 2004 ؛ اما به علت اهمیت آن بین متخصصان کتابداری، در) دو مقوله به طور آزمایشی بررسی شده

های . اجرای اف.آر.بی.آر. در محیط2ها و های پیوسته کتابخانه. اجرای اف.آر.بی.آر. در فهرست1است: 

تواند در های دیجیتالی و آرشیوها. الگوی اف.آر.بی.آر. میها، مجموعهها مانند موزهغیرسنتی کتابخانه

، استفاده 6های موضوعی خاصو مجموعه 5مبناهای قالبجمله مجموعههای مختلف از ها و مجموعهمحیط

تواند های موضوعی، آثار موسیقایی است. اثر موسیقایی می(. یکی از این مجموعه1390شود )ژانگ و ساالبا،

ی، (. آثار انفرادVellucci, 2007مبنا ارائه شود )-مبنا یا دیداری شنیداری-مبنا، صدا-مبنا، متن-به صورت نت

آثار گروهی، قطعات آثار موسیقایی و آثار موسیقایی آوایی، از جمله انواع مختلف آثار موسیقایی است 

(LeBoeuf, 2005در تهیه هر اثر موسیقایی مجموعه .) ،ای از عناصر، از جمله، آهنگساز، خواننده، متن اجرا

آثار موسیقایی آن دسته از مدارک از  منظور کننده و نوازندگان همکاری دارند. در مطالعه حاضرتنظیم

اند. این آثار موسیقی است که در فهرست عمومی پیوسته کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران ثبت شده

 
1. Indiana University, Digital Library Program: www.dml.indiana.edu 

2. Work-Based 
3. FRBR-like 
4. Entity of Variations: Work, Instantiation, Container, Media object. 

5. Format-Based 

6. Domain-Specific Collections 
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شامل انواع مواد شنیداری موسیقی دستگاهی، موسیقی محلی، موسیقی پاپ، موسیقی فیلم و موسیقی 

 شوند.کودکان می

آثار موسیقایی ایرانی مبتنی بر آثار هنری و ادبی دیگر است. روابط بسیاری از آثار موسیقایی به ویژه 

بخش پنجم گزارش ایفال مربوط حال مرتبط را نشان دهد. تواند رابطه بین دو اثر مستقل و در عیناثر به اثر می

ثار کند تا این آهای موسیقایی ایجاب میماهیت ارتباطی مجموعهبه روابط در الگوی اف.آر.بی.آر. است. 

 یی.آر. به عنوان الگویاف.آر.ب یالگوهای ارتباطی تأکید دارد، بررسی شود. با الگویی مفهومی که بر جنبه

است امکان نمایش روابط کتابشناختی درونی میان آثار  رابطه-یتموجود یالگوکه مبتنی بر  یمفهوم

 نماید.موسیقایی از یکسو و میان این آثار با آثار ادبی و هنری از سوی دیگر، فراهم می

رو، مقاله حاضر به بررسی میزان روابط کتابشناختی اثر به اثر در میان آثار موسیقایی ایرانی بر از این

پردازد تا چگونگی توزیع انواع روابط کتابشناختی اثر به اثر در میان آثار میاف.آر.بی.آر. اساس الگوی 

( آمده است، مشخص شود. IFLA final report, 1998موسیقایی ایرانی با توجه به آنچه در گزارش ایفال )

دف های مطالعه بیشتر در حوزه ذخیره و بازیابی اطالعات موسیقی فراهم کند. هتواند زمینهاین پژوهش می

اصلی پژوهش بررسی وضعیت موجود روابط کتابشناختی اثر به اثر در میان آثار موسیقایی ایرانی بر اساس 

 های زیر پاسخ دهد:است تا به پرسش درصددالگوی اف.آر.بی.آر است. این پژوهش 

می چه تعداد از آثار موسیقایی ایرانی ثبت شده در فهرست عمومی پیوسته کتابخانه ملی جمهوری اسال .1

 ایران دارای روابط اثر به اثر هستند؟

 چگونه است؟ایرانی  آثار موسیقاییدر میان اصلی و فرعی  کتابشناختیتوزیع فراوانی انواع روابط  .2

 ؟دهی آثار موسیقایی استفاده شده استچه میزان از روابط اثر به اثر در سازمان .3

راهبردهای جستجوی بهتر را برای قابلیت برقراری روابط کتابشناختی در الگوی اف.آر.بی.آر. 

سازی الگوی اف.آر.بی.آر. سنجی و پیادهکند. مطالعه حاضر، قصد امکانهای موسیقایی فراهم میمجموعه

های موسیقی را ندارد؛ اما نتایج حاصل از بررسی و تحلیل روابط کتابشناختی در میان ها و سازماندر کتابخانه

برای سنجش به کارگیری الگوی اف.آر.بی.آر. برای آثار موسیقایی مؤثر تواند آثار موسیقایی ایرانی می

 باشد.
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 شناسیروش

های حاصل از این پژوهش و یافته شوداین پژوهش از نظر فرآیند پژوهشی کمی محسوب می

 دهد؛ بنابراینهای بازیابی اطالعات موسیقی نشان میهای الگوی اف.آر.بی.آر. را برای طراحی نظامقابلیت

فلسفی )پارادایم پژوهش( به کار رفته در  -کاربردی قلمداد کرد. دیدگاه نظری راآنتوان پیامدهای می

رو، روش پژوهش پیمایشی توصیفی با توجه گرایی( است. از اینمطالعه حاضر از نوع اصالت تحصلی )اثبات

 به این دیدگاه انتخاب شده است.

از مراکزی است که به گردآوری آثار موسیقایی کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران یکی 

های دولتی و غیردولتی از جمله، مرکز موسیقی و سرود صدا و سیمای جمهوری اسالمی، پردازد. سازمانمی

دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، موزه موسیقی ایران، خانه موسیقی، انجمن موسیقی ایرانیان، 

اسالمی و دفتر موسیقی تاالر وحدت نیز به طور رسمی و غیررسمی به گردآوری حوزه هنری سازمان تبلیغات 

دسترسی پیوسته به  وجامعیت، گستردگی اند؛ اما و حفظ آثار موسیقی به ویژه آثار موسیقایی ایرانی پرداخته

امعه براساس روش پژوهش، ج. فهرستگان کتابخانه ملی بیشتر استهای مواد دیداری و شنیداری در پیشینه

، فهرست عمومی 1های مواد شنیداری موسیقایی ایرانی موجود در کتابشناسی ملی ایرانآماری شامل پیشینه

های بازیابی شده برای آثار یشینهپ 1367جامعه آماری پیوسته کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران است. 

است. تعیین زمان برای انتخاب  1397تا  1390های با محدودیت زمانی از سال موسیقایی، شامل پیشینه

اهمیت جامعیت و حجم های کتابشناختی جهت اعمال محدودیت برای حجم جامعه آماری است. پیشینه

ثبت اطالعات کتابشناختی آثار غیرموسیقایی  جامعه مطالعه در سنجش میزان روابط کتابشناختی؛ پراکندگی

کرد که تمام در مجموعه آثار موسیقایی در فهرست کتابخانه ملی و تأیید روایی بیرونی پژوهش ایجاب می

، نیازی به رواینپیشینه جهت تشخیص انواع روابط کتابشناختی بررسی شود. از  1367جامعه آماری برابر با 

این ویژگی در روند  تأثیرای و ویژگی تولید آثار موسیقایی به صورت مجموعه گیری نیز نبود.روش نمونه

ای از نوع همگرا برای مقایسه روایی درونی، از روش روایی سازه تأییدکرد که در راستای بازیابی، ایجاب می

 1367 های مشابه پرداخته شود. در مجموع،های موجود در پژوهشهمبستگی مقیاس پژوهش حاضر با مقیاس

 های پژوهش بررسی شدند.کتابشناختی به عنوان جامعه جهت پاسخ به پرسش یشینهپ

 
1. http://opac.nlai.ir/ 
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های پژوهش به صورت الکترونیکی و با استفاده از فهرست عمومی پیوسته کتابخانه ملی داده

به طور کلی روش  جمهوری اسالمی ایران گردآوری شدند. محدودیت جستجو از نظر نوع ماده اعمال شد.

مشاهده، براساس سیاهه  است. 2و روش اسنادی 1مند(نظامساختارمند )ها شامل مشاهده داده گردآوری

از بخش پنجم گزارش نهایی ایفال در رابطه با الگوی  1سازی واژگان جدول تهیه شده از معادل 3وارسی

بر اساس  گرفت.اف.آر.بی.آر.؛ و فهرستی از واژگان فارسی برای درک روابط کتابشناختی اثر به اثر صورت 

( آمده است، دو شکل اثر، اثر ارجاعی و اثر مستقل وجود دارد. 1998جدولی که در گزارش نهایی ایفال )

آثاری که در ماهیت خود اثر ارجاعی است در ستون اول با عنوان اثر ارجاعی آمده است که دارای انواع 

ندارد. ستون دیگر این جدول اثر مستقل  مختلف است و بدون ارجاع به اثر دیگر، کاربرد و معنای زیادی

تواند بدون شوند. اثر مستقل با اثر دیگر رابطه دارد؛ اما میاست، آثاری که شامل آثار منبع یا مستقل می

برای تشخیص حد و مرز انواع روابط کتابشناختی اثر ارجاع به آن اثر نیز درک شود یا کاربرد داشته باشد. 

و فروردین  یسلطانیقایی در قالب واژگان از دانشنامه کتابداری نگارش پوری به اثر در حوزه آثار موس

 (.1جدول شد )(، بهره گرفته 1371) یوجدان( و فرهنگ تفسیری موسیقی نگارش بهروز 1379) ینراست

 (IFLA final report, 1998از بخش پنج گزارش نهایی ایفال ) 1. روابط کتابشناختی اثر به اثر از جدول 1جدول 

Relationship Type 

 )نوع رابطه(
Referential Work 

 )اثر ارجاعی(
Autonomous Work 

 )اثر مستقل(

 

Successor 

 )جانشینی(

 جانشینی دارد← 

 → جانشینِ

Sequel )دنباله، پیایند( 

Sequel )دنباله، پیایند(, 

Succeeding work اثر(

 جانشین(

 

Supplement 

 )پیوست(

 پیوست دارد ← 

 →پیوستِ 

Index )نمایه(, 

Concordance (نماواژه ) 

Teacher’s guide راهنمای( 

  معلمان(

Gloss )شرح(, Supplement 

Supplement )پیوست(, 

Appendix افزود()پی 

 

 
1. Structured (Systematic) Observation Method 

2. Documentary Method 

3. Check List 
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 )پیوست(

Appendix افزود()پی 

Complement 

 )متمم(

 متممی دارد ←

 → متممِ

Cadenza )کادنس، فرود(, 

Libretto )اپرانامه(, 

Choreography رقص(-

 آرایی(

Ending for unfinished 

work (پایان اثری ناتمام) 

 

Incidental music ( موسیقی

 ( متن، موسیقی صحنه

Musical setting for a 

text تنظیم موسیقی برای(

 متن(

Pendant )آویز( 

 

Summarization 

 سازی()خالصه

 خالصه دارد ←

 → خالصه 

 
Digest )تلخیص(, 

Abstract )چکیده( 

 

Adaptation 

 )اقتباس(

 اقتباسی دارد ←

 → اقتباسِ

 

Adaptation )اقتباس(, 

Paraphrase )تفسیر( 

Free translation آزاد) 

 )ترجمه

Variation (music) 

 واریاسیون، تغییر )موسیقی(
Harmonization (music) 

 یسازهارمونیزه، هماهنگ

 موسیقی()

Fantasy (music)  فانتزی

 )موسیقی(

 

Transformation 

 )تغییر شکل(

 دارد شکل ییرتغ ←

  یتغییر شکل یافته
→ 

 

Dramatization نمایشنامه(-

 پردازی(

Novelization (سازی)رمان 

Versification (آوری، نظم
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 پردازی(قافیه

Screenplay (یلمف )نامه 

Imitation ()تقلید 

 تقلید دارد ← 

 → تقلیدِ

 

Parody ()نقیضه 

Imitation )تقلید( 

Travesty  ،فکاهی، هجو(

 هزل(

 

متوجه آثار چاپی است؛ مانند اقتباس، بیشتر واژگان تعریف شده در سطح روابط کتابشناختی اثر به اثر 

ها، وجود رو، مالک برای تشخیص روابط کتابشناختی اثر به اثر در پیشینهتلخیص، تقلید و غیره. از این

دهنده ارتباط کتابشناختی اثر به اثر باشد و تنها به فهرست توانست نشانهرگونه واژه یا عبارتی بود که می

آثار موسیقایی در قسمت عنوان و نام  هایتهیه شده اکتفا نشد. با اتکا به فهرست تهیه شده برای پیشینه

ای موجود در پیشینه بررسی شد تا واژه ه، شرح مسؤولیت، توصیفگر، شناسه افزوده و یادداشتپدیدآورنده

ای فاقد واژه یا روابط کتابشناختی اثر به اثر است، تشخیص داده شود؛ اگر پیشینه دهندهنشانیا عبارتی که 

شد. در مرحله بعد فراوانی انواع روابط کتابشناختی عبارتی دال بر روابط کتابشناختی اثر به اثر بود، حذف می

بود. سپس  متممی، جانشینی، خالصه، تقلید و پیوستشامل روابط اقتباسی،  روابط یناشد. اثر به اثر سنجیده 

افزار اکسل تجزیه و تحلیل شد. تعداد کل آثار موسیقایی و تعداد آثار های گردآوری شده به وسیله نرمداده

ک نمودار، چگونگی موسیقایی که دارای روابط کتابشناختی اثر به اثر بودند در جدولی ترسیم شد و با کم

 بندی شدند.های پژوهش دستهها بر اساس پرسشنمایش داده شد. سپس یافته این روابطتوزیع 

 

 هاتحلیل یافته

فراوانی روابط اثر به اثر در آثار موسیقایی ایرانی ثبت شده در فهرست عمومی پیوسته 

 کتابخانه ملی

ملی شامل نوار موسیقی، منابع الکترونیکی، آثار دیداری و شنیداری در فهرست عمومی کتابخانه 

نامه و غیره است. در مواردی که اثری هم در کارت، فلش کارت، پوستر، لوحه آموزشی، لوح فشرده پایان

قالب نوار و هم در قالب لوح فشرده وجود داشت، به عنوان یک اثر قلمداد شد. تشخیص وجود رابطه اثر به 

از بخش پنجم گزارش نهایی ایفال؛ حدود  1واژگان جدول توجه به محتویات اثر در هر پیشینه کتابشناختی 

دهنده ارتباط کتابشناختی اثر به اثر توانست نشانو ثغور روابط اثر به اثر و هر گونه واژه یا عبارتی بود که می
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از مجموع ماید. نپیشینه، توجه به اطالعات پیشینه ضروری می 1367باشد. برای تشخیص روابط اثر به اثر در 

( آثار موسیقایی دارای روابط درصد 4/23)320تعداد  1397تا  1390های پیشینه آثار موسیقایی در سال 1367

 کتابشناختی اثر به اثر تشخیص داده شد.

های البته تعریف دقیق اثر و برداشت موسیقایی دشوار است. بخشی از این دشواری مربوط به ویژگی

های نت، متن، صدا و تصویر وجود دارد که اجرای است. آثار موسیقایی به صورت ییگوناگون آثار موسیقا

ای ممکن است چند اثر وجود داشته باشد. مسئله دیگر، تواند انفرادی یا گروهی باشد. در مجموعهآنها می

ن حافظ، سعدی، تعیین ارزش اثر شعری و اثر موسیقایی است. بسیار از آثار موسیقایی بر پایه اشعاری از دیوا

اند یا بر اساس اشعار محلی و شفاهی هر منطقه که بسا تعیین موجودیتی عطار، خیام، مولوی و غیره تهیه شده

برانگیز است. آنچه میان آثار موسیقایی سنتی ایرانی رایج است مسئله به نام پدیدآور، برای آنها مسئله

باشد و ممکن است اثر اجرایی و خواننده در حین اجرا مینوازی است که منبع خلق اثر، احساس نوازنده بداهه

ها و آوازهای موسیقی ایرانی باشد که بر اساس اثر شعری یا حتی بدون پشتوانه های دستگاهبرگرفته از گوشه

 شعری خلق شده باشد.

ت ها آنچه مالک تشخیص روابط اثر به اثر قرار گرفته است، تعریف دقیق موجودیدر بررسی پیشینه

های مشابه آنچه بیان شد، در رابطه با طرح کتابخانه استرالیا پرسش (Ayres, 2004یرز )اِاثر است. مری لوئیس 

مطرح شده به وسیله آیرز این بود: اثر در  پردازد. پرسشو پاسخ می کند و به بخشی از این پرسشمطرح می

گیرد: حالت اول: ؟ وی سه حالت در نظر میچیست؟ بین موسیقی و شعر، اثر اصلی کدام است« آثار آوازی»

موسیقی و شعر هر کدام اثر مجزایی است؛ حالت دوم: موسیقی و شعر با هم یک اثر است؛ حالت سوم: 

ترکیبی از دو حالت پیشین است، موسیقی و شعر هم به عنوان دو اثر مجزا و هم در ترکیب با هم یک اثر 

رد، مبتنی بر مجزا گرفتن اثر شعری از اثر موسیقایی بود محسوب شود.آنچه ایرز در پاسخ دریافت ک

(Brenne, 2004.) 

در حالت اول اثر شعری و اثر موسیقایی مجزا از یکدیگر در نظر گرفته شده است و در حالت دوم اثر 

شود و در حالت سوم ترکیبی از دو حالت پیشین است به این معنا شعری و اثر موسیقایی یکی محسوب می

 شود.شعری و اثر موسیقایی هم در ترکیب و هم مجزا با یکدیگر نمایش داده می که اثر

تواند برداشتی از آن اثر باشد؛ یا ممکن ممکن است این تصور پیش آید که آهنگسازی اثر شعری می

است که شعر آهنگسازی شده محتوای فکری متفاوتی نسبت به اثر اصلی داشته باشد. اگر اپرا از روی شعری 

های آن، برداشت محسوب های مختلف ترجمه شود و همه ترجمهتواند به زبانوین شده باشد آن شعر میتد
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شود باید دارای محتوای فکری متفاوتی باشد به این معنا که تفاوتی های که از اثر میشود. البته آهنگسازی

 بین این دو اثر، احساس شود.

تعریف اثر و برداشت برای آثار موسیقایی، بسیار اهمیت دارد؛ زیرا در ورود و بازیابی اطالعات در 

افزارهای اف.آر.بی.آر. مبنا تأثیرگذار است. البته به غیر از سه حالت باال، پیشنهاد دیگری به وسیله نرم

داند و برای هر برداشت میمطرح شده است. وی برداشت را مقدم بر اثر  (Taniguchi, 2003)تانیگوشی 

چند اثر قائل است. پیچیدگی ظریفی در اینجا وجود دارد، برخی از آثار موسیقایی حاوی ملودی است و بر 

شود و برخی دیگر از آثار بدون کالم است. در آثار موسیقایی سنتی ایرانی، به طور اساس شعری اجرا می

د که این قطعه آغازین در بیشتر موارد بدون کالم است. حتی شودرآمد یا درآمد آغاز میمعمول، اثر با پیش

 کند.گیرد خواننده یا آهنگساز بخشی از اثر شعری را حذف میدر مواردی که آواز بر اساس شعری شکل می

شود، در میان انواع آثار موسیقایی که در کشور تهیه و در کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران ثبت می

موسیقی محلی، موسیقی پاپ، موسیقی فیلم، موسیقی کودکان و غیره وجود دارد. آثار موسیقی سنتی، 

شود به عنوان موسیقی سنتی شناخته شده است. ساختن موسیقایی که بر اساس موسیقی دستگاهی ساخته می

دهنده روابط کتابشناختی خاصی باشد. هفت تواند نشانهای سازی یا آوازی نمیاثری بر اساس ردیف

های آن به همراه پنج آواز مبنای ساخت بسیاری از آثار موسیقایی ایرانی شده است ستگاه موسیقی و گوشهد

که از نظر آهنگسازی، تنظیم و اجرا تفاوت در خور توجهی با آثار موسیقایی جهانی دارد. در گزارش ایفال، 

، واریاسیون، آراییانامه، رقصاپردر روابط متممی و روابط اقتباسی یکسری روابط فرعی مانند کادنس، 

گونه روابط برای آثار موسیقایی جهانی هارمونیزه و فانتزی برای آثار موسیقایی تعریف شده است که این

بیشتر کاربرد دارند یا حداقل برای آن دسته از آثار موسیقایی که بر پایه موسیقی جهانی ساخته شده باشد. در 

همراه است.  با کالمموسیقی سنتی، موسیقی پاپ و موسیقی محلی، موسیقی، بسیاری از آثار موسیقایی اعم از 

در ابتدا شعری سروده شده است و این همراهی شعر و موسیقی به دو صورت است، اول هنگامی است که 

شود. در این حالت رابطه اقتباسی بین آنها برقرار است. دوم هنگامی بعد اثر موسیقایی بر اساس آن ساخته می

شود. در این حالت ای ساخته میشود و سپس بر اساس آن اثر، ترانهست که ابتدا اثر موسیقایی ساخته میا

های که بدین صورت برای اثر موسیقایی خاصی خلق بین آنها رابطه اثر به اثری وجود ندارد. گاهی ترانه

ثر رابطه اقتباسی برقرار است. شود، در این حالت بین دو اشود به صورت کتاب یا اثری مدون منتشر میمی

مانند برخی آثار بیژن ترقی، محمدحسن رهی معیری، هوشنگ ابتهاج، یغما گلرویی و غیره که به صورت 

 ای گردآوری و چاپ شده است.مجموعه
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هر پیشینه ممکن است، یک آفرینش هنری مشخص به عنوان اثر نباشد. نمونه پیشینه مرتبط با تصنیف 

شود و جزء روابط اثر به اثر محسوب شدند؛ نگسازی همان تصنیف دو اثر مجزا قلمداد میخاص با پیشینه آه

شود و در گروه ای که اجراهای گوناگونی داشته در سطح اجرا، به عنوان برداشت قلمداد میاما شعر یا ترانه

 اثر در نظر گرفته نشده است.روابط اثر به 

شوند. این های آموزشی، دفترچه نت و غیره منتشر میکتابهای شنیداری به همراه بسیاری از نمونه

توانند در ترکیب با هم یا به صورت مجزا استفاده شوند. این نوع از آثار با آثار با توجه به محتویاتشان می

در خصوص هر اثر از منابع اطالعاتی  بیشترتوجه به اطالعات منتشر شده در پیشینه هر اثر و کسب اطالعات 

 شد.های دارای روابط اثر به اثر در نظر گرفته انند مراجعه مستقیم و مشاهده اثر، جزء پیشینهدیگر م

 مثال:

o  لوح فشرده موسیقی[باران ]: زمزمه 1اثر 

 ←پیوست دارد

 پیوستِ  →

o  کتاب[باران ]: آموزش موسیقی: زمزمه 2اثر 

ها و سازنده هر ها و تصنیفرنگ، نام قطعات، در این نمونه کتاب دارای اطالعات مربوط به دستگاه

رو، بین دو اثر ارتباطی فراتر از برداشت و قالب در نظر گرفته های مربوط به هر اثر است. از اینقطعه و نت

 بندی شد.شد و جزء آثار دارای روابط اثر به اثر دسته

 موسیقاییآثار در میان اصلی و فرعی  کتابشناختیتوزیع فراوانی انواع روابط چگونگی 

 ایرانی

برای تعیین و محاسبه انواع روابط اصلی و فرعی اثر به اثر، پیشینه کتابشناختی منابعی که دارای روابط 

ها تجزیه و تحلیل شد و در اثر به اثر بودند با دقت بررسی شد. سپس روابط موجود در هر کدام از این پیشینه

نشان  2ر کدام از انواع روابط مشخص گردید که در جدول ها، فراوانی هنهایت، پس از بررسی تمام پیشینه

 داده شده است.
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 . فراوانی انواع اصلی روابط اثر به اثر2جدول 

 درصد فراوانی فراوانی نوع رابطه

 0 0 جانشین

 0 0 پیوست

 5 16 متمم

 0 0 خالصه

 95 304 اقتباس

 0 0 تغییر شکل

 0 0 تقلید

 100 320 مجموع

دهد که در میان آثار موسیقایی ایرانی بیشترین نوع رابطه در میان روابط نشان می 2جدول های داده

است در مرتبه بعدی روابط  درصد( 95) 304کتابشناختی اثر به اثر موجود در بین روابط اقتباسی با فراوانی 

قرار دارد. روابط جانشینی، پیوست، خالصه، تغییر شکل و تقلید در میان  درصد( 5) 16متممی با فراوانی 

 آثار موسیقایی دیده نشد.

از بخش اول گزارش ایفال دارای انواع  5روابط کتابشناختی در سطح اثر به اثر بر اساس جدول 

یوست، متممی، جانشینی، پ روابطمختلف است. در تمام آثار مرجع و مستقل، رابطه اثر به اثر به صورت: 

سازی، اقتباس، تغییر آخر یعنی خالصه چهار نوع رابطه سازی، اقتباس، تغییر شکل و تقلید آمده است.خالصه

شود. شاملِ آثاری که در اثر جرح و تعدیل در اثری شکل یا تبدیل و تقلید تنها در میان آثار مستقل دیده می

توان آنها را برداشت از اثر خواند؛ بنابراین حکم که نمی گیرند و میزان تغییرات به حدی استدیگر شکل می

 شود.اثر جدید دارد. هر اثری که در هر یک از این چهار رابطه قرار گیرد به عنوان اثر مستقل شناخته می

شود. در این ارجاعی هنگام نمایش روابط در پیشینه کتابشناختی مشخص می اهمیت اثر مستقل و اثر

تقل یا ارجاعی بودن اثر را معین کرد. در سه نوع روابط جانشین، پیوست و متمم ارتباط تواند مسحالت می

میان آثار ارجاعی یا مستقل باشد؛ در حالی که روابط خالصه، اقتباس، تغییر شکل و تقلید تنها در تواند می

 میان آثار مستقل وجود داشته باشد.

 است.مصورسازی شده  1در نمودار  2های جدول یافته
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 . توزیع انواع روابط کتابشناختی1نمودار 

 
دهد که بیشترین روابط کتابشناختی از نوع اقتباس بوده است. این توزیع روابط، نشان می 1نمودار 

گویای این است که بیشتر آثار موسیقایی که در فهرست عمومی پیوسته کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران 

اثری دیگر بوده است. روابطی مانند خالصه، تقلید، تغییر شکل، پیوست و جانشین ثبت شده است اقتباس از 

 ها به ویژه آثار چاپی وجود دارد در میان آثار موسیقایی دیده نشد.که در سایر حوزه

وضعیت موجود بیانگر این مطلب است که در حوزه مواد دیداری و شنیداری به ویژه آثار موسیقایی، 

اند. این وضعیت ممکن است به دلیل وابط اثر به اثر هستند، اقتباس و متمم آثار دیگر بودهآثاری که دارای ر

 تفاوت ماهوی حوزه آثار موسیقایی با سایر آثار چاپی و حتی دیگر آثار دیداری و شنیداری باشد.

 نشان داده شده است. 3چگونگی توزیع انواع فرعی روابط کتابشناختی اثر به اثر در جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توزیع انواع روابط کتابشناختی اثر به اثر

سیروابط اقتبا
روابط مکملی
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 . توزیع انواع فرعی روابط کتابشناختی مرتبط با آثار موسیقایی3جدول 

نوع 

 رابطه

 رابطه فرعی
 درصد فراوانی فراوانی

 اثر مستقل اثر ارجاعی

 متمم

 افت و خیز -کادنس

 

0 0 

 0 0 اپرانامه

 0 0 آراییرقص

 0 0 پایان اثری ناتمام

 

 5 16 موسیقی متن

 0 0 موسیقی برای متنتنظیم 

 0 0 آویز

 اقتباس

 06/94 301  اقتباس

 0 0  تفسیر

 0 0  ترجمه آزاد

 31/0 1  واریاسیون )موسیقی(

 یسازهارمونیزه، هماهنگ

 موسیقی()
 0 0 

 62/0 2  فانتزی )موسیقی(

 100 320 مجموع

 3های حاصل از جدول است. یافتهنیز انواع فرعی روابط کتابشناختی نشان داده شده  3در جدول 

( بیشترین درصد انواع فرعی روابط کتابشناختی را دارد. بعد از 06/94)نمونه  301دهد که اقتباس با می نشان

در  درصد( 31/0نمونه ) 1( و واریاسیون با %62/0نمونه ) 2(، فانتزی با درصد 5نمونه ) 16آن موسیقی متن با 

 ه انواع روابط فرعی هم مانند روابط اصلی آنها در میان آثار موسیقایی دیده نشد.مراتب بعدی قرار دارند. بقی

 .دهی آثار موسیقایی استفاده شده استچه میزان از روابط اثر به اثر در سازمان

آوری نیازهای اساسی کاربر یکی از دالیل معرفی الگوی اف.آر.بی.آر. توسط ایفال، توجه به فراهم

ن، الگوی اف.آر.بی.آر. به عنوان الگویی کاربرمدار به نمایش روابط کتابشناختی موجود بوده است. بنابرای

های علمی باشد تا امکان پردازد. پشتوانه اجرای الگوی اف.آر.بی.آر. باید پژوهشدر یک اثر و بین آثار می

یا الگوهای های موضوعی گوناگون سنجیده شود. الگوی اف.آر.بی.آر. به کارگیری آن الگو در حوزه
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، آرشیو صوتی کتابخانه بریتانیا و ای شبیه به اف.آر.بی.آر. برای آثار موسیقایی در دانشگاه ایندیاناابرداده

سازی الگوی اف.آر.بی.آر. برای آثار موسیقایی ایرانی، وبگاه موسیقی استرالیا اجرا شده است؛ اما برای پیاده

این آثار را بشناسیم تا بتوانیم پیرامون به کارگیری آن برای آثار ابتدا باید چگونگی روابط کتابشناختی بین 

 موسیقایی ایرانی تصمیم بگیریم.

های مختلف هم از نظر فنی و هنری و هم از حیث اجتماعی و فرهنگی متفاوت است. موسیقی ملت

ی غرب و فواصل های متشکل از نیم پرده در موسیقاختالف مهم موسیقی ایرانی با غربی در واقع وجود گام

های شرقی و عالوه بر گرایی بودن الحان و نغمههای موسیقی شرقی است. خاصیت درونربع پرده در گام

نوازی و حرکات ملودی از جمله اختالف موسیقی شرقی با موسیقی غربی است. وجه تمایز آن خالقیت بداهه

سیقی مغرب زمین و اصول نغمگی بر موسیقی غربی با موسیقی شرقی قائل بودن اصول هارمنوتیک بر مو

باشد. این تفاوت فنی و فرهنگی در نوع آثار موسیقایی تولید شده نیز مؤثر بوده است. موسیقی شرق می

درصد باالیی از آثار موسیقایی ایرانی ثبت شده در فهرست عمومی پیوسته کتابخانه ملی جمهوری اسالمی 

توان اند، نمیکه البته در آثاری که به این نحو ساخته شده ایران، شامل موسیقی سنتی و دستگاهی بودند

رو روابطی مانند، واریاسیون، هارمونیزه، کادنس، اپرانامه و های موسیقی جهانی را دنبال کرد. از اینویژگی

یی گونه آثار موسیقاغیره که در گزارش ایفال برای روابط کتابشناختی اثر به اثر تعریف شده بود در میان این

که بر پایه موسیقی دستگاهی ساخته شده است مالحظه نشد و از طرفی حتی برای آثاری که به عنوان موسیقی 

ای بیشتر به اصول موسیقی جهانی نزدیک شود و به گونهپاپ و موسیقی جهانی در داخل کشور ساخته می

رود و نای واقعی خود به کار نمیاست، مفاهیمی چون واریاسیون، هارمونیزه، کادنس، اپرانامه و غیره به مع

شود گاهی با در آثار موسیقایی که در داخل کشور تولید می« هارمونیزه»با تغییراتی همراه است. برای مثال، 

« ملودی از»، عبارت «آهنگسازی از»شود یا به جای عبارت معرفی می« کنندگیتنظیم»اصطالحاتی مانند 

 شود.استفاده می

اند. توزیع روابط کتابشناختی یی ایرانی به صورت اقتباس از شعر و ترانه ساخته شدهبیشتر آثار موسیقا

در میان آثار موسیقایی ایرانی تنها در دو رابطه اقتباسی و متممی برقرار است. البته روابط اقتباسی با فراوانی 

انواع فرعی روابط اقتباسی قرار دارد. توزیع  درصد 5در سطح باالتری از روابط متممی با فراوانی  درصد 95

رابطه واریاسیون را نشان  درصد 31/0رابطه فانتزی و  درصد 62/0رابطه اقتباسی و تنها  درصد 06/94نیز، 

 دهد.می
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توزیع روابط کتابشناختی در میان آثار موسیقایی ایرانی یکسان نیست و عمده روابط کتابشناختی در 

است و سایر روابط جانشینی، پیوستی، خالصه،  درصد 5می تنها شود. روابط متمروابط اقتباسی خالصه می

آرایی، واریاسیون، تغییر شکل و تقلید در میان آثار موسیقایی دیده نشد. روابط فرعی کادنس، اپرانامه، رقص

 هارمونیزه و فانتزی که مختص آثار موسیقایی است در بیشتر آثار موسیقایی ایرانی موجود، وجود ندارد.

کارگیری الگوی سنجی بهامکان»نامه دکترای خود با عنوان ( در پایان1389) ینیالعابدینزحاجی

روش  «های کتابشناختی فارسیهای کتابشناختی )اف.آر.بی.آر.( ایفال در پیشینهملزومات کارکردی پیشینه

های ن معنا که پیشینهداند. به ایسازی الگوی اف.آر.بی.آر. در ایران را روش تطبیقی میمناسب برای پیاده

های احتمالی رفع شود. مانند آنچه در کتابخانه موجود حفظ و ضمن تطبیق با الگوی اف.آر.بی.آر. کاستی

انجام شده است. اما مسئله اصلی در روابط آثار موسیقایی ایرانی  Variationsطرحدانشگاه ایندیانا با عنوان 

سنتی ـ دستگاهی، موسیقی محلی و موسیقی پاپ و  نوع آثار ساخته شده است که به صورت، موسیقی

های گونه آثار بیشتر رابطه اقتباسی دیده شد. در پیشینهموسیقی کودکان وجود دارند که در میان این

کتابشناختی آثار موسیقایی ایرانی موجود در کتابخانه ملی آن دسته از آثاری که دارای روابط اقتباسی بودند، 

اند. برای مشخص شده« اقتباس از»و « برداشتی از اثرِ...»، «کالم»، «شاعر»، «ترانه از»، «ازشعر »های با عبارت

سازی الگوی اف.آر.بی.آر.، تنوع روابط کتابشناختی و درصد باالی این روابط میان آثار یک حوزه پیاده

ر موسیقایی موجود موضوعی خاص، اهمیت دارد. در صورتی که تنوع روابط کتابشناختی اثر به اثر در آثا

شد؛ درنتیجه، به کارگیری الگوی در کتابخانه ملی، پایین بود و تنها در یک یا دو رابطه خالصه می

اف.آر.بی.آر. برای آثار موسیقایی ایرانی که تنها در روابط اقتباسی و متممی دارای روابط کتابشناختی اثر 

 به اثر است، به میزان محدودی مورد استفاده است.

توان به کارگیری الگوی اف.آر.بی.آر. برای آثار موسیقایی ایرانی را تحت تأثیر عوامل کل میدر 

 زیر دانست:

 های دیگر وارد کردن اطالعات دقیق کتابشناختی توسط کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران و سازمان

« شعر از...»، «اقتباس از...» های مانند:پردازند. وجود عبارتنویسی آثار موسیقایی میکه به امر فهرست

تواند های کتابشناختی میو غیره در پیشینه« فانتزی بر اساس دو تم از...»، «واریاسیون براساس دو تم از...»

 روابط کتابشناختی اثر به اثر را نشان دهد.

 نوع نوع آثار موسیقایی ایرانی خلق شده در کشور و هماهنگی آن با آثار موسیقایی جهانی، باعث ت

 شود.حضور روابطی چون، کادنس، واریاسیون، اپرانامه، هارمونیزه و غیره می
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  نیاز و درخواست کاربر در تشخیص به کارگیری الگوی اف.آر.بی.آر. در میان آثار موسیقایی ایرانی نیز

 اهمیت دارد. توجه به اجراهای گوناگون از یک اثر توسط خوانندگان متفاوت، اقتباس از اثری ادبی،

دهنده نیاز اطالعاتی تواند نشانهای متفاوت از یک اثر و نوع موسیقی از سوی کاربران میآهنگسازی

آنها و اهمیت به کارگیری نوع روابط کتابشناختی از جمله روابط اثر به اثر، اثر به برداشت، برداشت به 

 برداشت و انواع دیگر روابط در میان آثار موسیقایی ایرانی باشد.

 

 گیرینتیجه بحث و

در خصوص انواع روابط کتابشناختی در بین آثار موسیقایی ایرانی ثبت شده در فهرست عمومی 

پیوسته کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران، رابطه اقتباسی دارای بیشترین فراوانی بوده است و در مرتبه 

تغییر شکل، خالصه و تقلید در میان بعدی رابطه متممی قرار دارد. پنج رابطه دیگر یعنی جانشینی، پیوستی، 

آثار موسیقایی دیده نشد. نوع غالب رابطه فرعی در اقتباس نیز، ابتدا اقتباس و سپس فانتزی و واریاسیون بوده 

است. از میان روابط فرعی متممی نیز تنها رابطه موسیقی متن مشاهده شد. تجمع روابط بین آثار موسیقایی 

صد تا حد زیادی مرتبط با نوع آثار موسیقایی ایرانی است. بسیاری از آثار در 95در روابط اقتباسی با 

گیری موسیقایی ایرانی به صورت همراهی شعر و ترانه و موسیقی ساخته شده است. این پیوند منجر به شکل

و رابطه رابطه اقتباسی میان آثار موسیقایی و ادبی شده است. البته در گزارش ایفال نیز در زیر رابطه متممی 

آرایی، واریاسیون، اقتباسی، روابط فرعی، موسیقی متن، تنظیم موسیقی برای متن، کادنس، اپرانامه، رقص

هارمونیزه و فانتزی برای آثار موسیقایی در نظر گرفته شده است؛ اما تفاوت غالب آثار موسیقایی خلق شده 

بط اقتباسی، نوع غالب رابطه میان آثار باشد. در داخل کشور با آثار موسیقایی جهانی منجر شده که تنها روا

نمونه  1درصد( و واریاسیون  62/0نمونه ) 2درصد(، فانتزی  5نمونه ) 16روابط فرعی موسیقی متن، تنها 

درصد( مشاهده شد. دیگر روابط خالصه، جانشین، پیوست و تقلید که بیشتر در آثار چاپی دیده  31/0)

( در زمینه 1390نداشت. برای مثال، بر اساس پژوهش مشابهی که محمدی ) شوند در آثار موسیقایی وجودمی

حوزه علوم پزشکی انجام داده است ابتدا رابطه تلخیص و در مرتبه بعدی رابطه اقتباسی و پیوستی قرار دارد. 

ای متفاوت از پژوهش حاضر را ( میزان روابط کتابشناختی نتیجه1390در پژوهشی دیگر توسط فردحسینی )

داشته است و روابط کتابشناختی اشتقاقی درصد بسیار پایینی را دارد و روابط کل به جزء دارای باالترین 

ها حداقل یک وابستگی از پیشینه 41/63در ( 1395مقدار بوده است؛ اما بررسی طاهری، فتاحی و شریف )

 & Arsenaultاقی بوده است. همچنین آرسنو و نوروزی )مشاهده شد که بیشترین آنها نیز از نوع اشتق
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Noruzi, 2012 در بررسی فهرست عمومی کتابخانه ملی کانادا به این نتیجه رسیدند که روابط متممی )

های ای( دارای باالترین درصد روابط کتابشناختی اثر به اثر است. تفاوت نتایج حاصل از پژوهش)ضمیمه

های خاص هر حوزه موضوعی در تعیین نوع روابط کتابشناختی اثر به ت ویژگیدهنده اهمیگوناگون نشان

اثر در میان آثار است. وجود چندین رابطه فرعی برای آثار موسیقایی در گزارش ایفال، برگرفته از 

گیری محتوا و فرم هنری منجر به های موسیقی جهانی بوده است. تأثیر عوامل فرهنگی در شکلویژگی

شود که در تعیین روابط اثر به اثر برای این آثار الزم خاص و منحصر به فردی در آثار هنری می هایویژگی

 ای بتوان روابط کتابشناختی بین آثار را تعیین کرد.پذیری و تطبیق صورت گیرد تا به گونهاست انعطاف

اختی است. به همین به کارگیری الگوی اف.آر.بی.آر. بیشتر به خاطر امکان نشان دادن روابط کتابشن

دلیل درصد کم روابط کتابشناختی اثر به اثر در میان آثار موسیقایی ایرانی سودمندی و کاربردی بودن الگوی 

گیری در خصوص به کارگیری کند. تصمیماف.آر.بی.آر. را برای آثار موسیقایی ایرانی دچار تردید می

به تعداد آثار موسیقایی که دارای روابط اثر به اثر  الگوی اف.آر.بی.آر. برای آثار موسیقایی تنها منحصر

شود؛ باشند، نیست و به عوامل دیگری از جمله تعداد آثار موسیقایی که بر پایه موسیقی جهانی ساخته میمی

وارد کردن اطالعات دقیق اثر در پیشینه کتابشناختی؛ تنوع روابط کتابشناختی و انواع روابط فرعی هارمونیزه، 

آرایی در آثار موسیقایی نیز بستگی دارد. البته محدودیتی که در واریاسیون، کادنس، اپرانامه و رقص فانتزی،

ایم تمرکز بر روی رکوردهای کتابخانه ملی است. رکوردهای ثبت شده پژوهش حاضر با آن روبرو بوده

ینکه دارای ثبت اطالعاتی ام اند و هبرای آثار دیداری و شنیداری هم از نظر فرآیند ثبت سرعت پایینی داشته

های یک اثر موسیقایی را دارا های برخورد شد که ویژگیاند، برای مثال در حین بررسی به پیشینهناقص بوده

 نبودند؛ اما عنوان نوار موسیقی به آنها داده شده بود.

ای نوع رابطه البته نیاز اطالعاتی کاربران در خصوص روابط کتابشناختی میان آثار و اهمیت دادن به

هایی که به تواند بین آثار موسیقایی برقرار شود نیز اهمیتی دو چندان دارد. به همین دلیل پژوهشکه می

های جستجو و بازیابی اطالعات یابی کاربران ایرانی و مطالعه شیوهبررسی نیازهای اطالعاتی و رفتار اطالع

پردازد، اختی )اثر به برداشت و برداشت به برداشت( میدر حوزه موسیقی و بررسی دیگر انواع روابط کتابشن

گیری بهتر در خصوص به کارگیری الگویی تر و تصمیمگویی دقیقدستاوردهای سودمندی برای پاسخ

دهی آثار موسیقایی و دیگر مواد دیداری و شنیداری که دارای خصوصیات مشترک مناسب برای سازمان

های مرتبط با دیگر آثار دیداری و شنیداری صورت شود پژوهشیشنهاد میرو پدهد. از اینهستند ارائه می
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تر در خصوص استفاده از الگوی اف.آر.بی.آر. برای منابع غیرکتابی دست گیرد تا بتوان به پاسخی صریح

 یافت:

  بررسی اصطالحات موسیقی مرتبط با آثار موسیقایی ایرانی به منظور تشخیص و شناسایی نقشه روابط

شناختی در میان آثار موسیقایی ایرانی و دسترسی به رهنمودها و استانداردهای برای اجرای الگوی کتاب

اف.آر.بی.آر. برای آثار موسیقای ایرانی )با توجه به ماهیت خاص موسیقی ایرانی و همچنین نوع آثار 

 تولیدی موسیقی ایرانی ثبت شده در کتابخانه ملی(.

 های گروه یک، گروه دو و سه در میان آثار موسیقایی ایرانی.وجودیتبررسی روابط کتابشناختی بین م 

 ها )برای مثال موسیقی محلی کشورهای بررسی تطبیقی آثار موسیقایی ایرانی و آثار موسیقایی دیگر ملت

 اسکاندیناوی( از نقطه نظر الگوی اف.آر.بی.آر.

 دو موجودیت اثر و برداشت در توصیف های الگوی اف.آر.بی.آر. با توجه به تأکید بر بررسی قابلیت

 .آثار خوشنویسی و خطاطی ایرانی

  بررسی روابط کتابشناختی در سطح اثر به برداشت، برداشت به برداشت، و قالب به قالب در الگوی

های اف.آر.بی.آر. برای آثار موسیقایی. با توجه به این نکته که اثر موسیقایی در طول زمان در قالب

که اثر موسیقایی گرامافون، نوار، لوح فشرده و غیره ضبط و نگهداری شده است و اینگوناگون صفحه 

 های متعدد باشد.ممکن است دارای اجراهای گوناگون توسط خوانندگان مختلف و تنظیم

  بررسی و تحلیل روابط کتابشناختی اثر به اثر در میان سایر آثار دیداری و شنیداری از جمله آثاری مانند

ای سینمایی ایرانی که احتمال وجود روابط اثر به اثر تغییر شکل )با روابط فرعی سناریو و فیلمنامه هفیلم

ها که بر اساس ادعیه و پردازی( در آنها بیشتر است و دیگر منابع الکترونیکی مانند مداحیو نمایشنامه

 شوند.اشعار مختلف تهیه می

 
 منابع
های کتابشناختی کارگیری الگوی ملزومات کارکردی پیشینهسنجی بهامکان. (1389) العابدینی، محسنزینحاجی

دانشکده علوم تربیتی و  .(نامه دکتریپایان). های کتابشناختی فارسیپیشینه ایفال در.( آر.بی.آر.اف)

 .اهواز .دانشگاه شهید چمران .روانشناسی

. )عباس ها: مباحث کلیدی و خط سیرهای آتیکتابخانهاجرای اف آر بی آر در (. 1390ژانگ، یین و ساالبا، آتنا )

 گیلوری، مترجم(. تهران: کتابدار.
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 تهران: فرهنگ معاصر. رسانی.دانشنامه کتابداری و اطالع(. 1379سلطانی، پوری و راستین، فروردین )

گان نمایانگر روابط (. تحلیل الگوهای وابستگی و واژ1395اهلل و شریف، عاطفه. )طاهری، ابوالفضل، فتاحی، رحمت

پژوهشنامه کتابداری و های کتابشناختی بر پایه مدل مفهومی اف.آر.بی.آر. کتابشناختی در خانواده

  :360.2.39753i6riis.v/10.22067https://doi.org/ doi-338(، 2)6 رسانی،اطالع

 .44-32(،2)7، فصلنامه کتاب(. روابط کتابشناختی در فهرستنویسی توصیفی. 1375) اهللفتاحی، رحمت

نویسی مبتنی بر مارک ایران با استفاده های فهرستتبیین روابط کتابشناختی حاکم بر پیشینه(. 1390فردحسینی، مهسا )
. دانشگاه آزاد اسالمی. ارشد(نامه کارشناسی. )پایانهای کتابشناختیاز الگوی ملزومات کارکردی پیشینه

 واحد شمال. تهران.

کتابشناختی )اف.آر.بی.آر.( در نیکو سادات احمدی ]و  هایپیشینه(. ملزومات کارکردی 1388زاده، زینب )فری

 : چاپار.( تهران151-131. )ایاستانداردهای ابردادهدیگران[. 

های کتابشناختی ی موجود در میان خانواده(. شناسایی روابط کتابشناخت1391) یهرقکوکبی، مرتضی و حجازی، 

-279(، 4)15، رسانیفصلنامه کتابداری و اطالعالبالغه و فیلدهای مورد نیاز برای نمایش آنها. شاهنامه و نهج

 از: 1398بهمن  5.بازیابی شده در 298
http://nastinfo.nlai.ir/article_73_535aa4d2b070b684bbdba08cf79294ca.pdf 

های منتشره فارسی حوزه علوم پزشکی در فاصله بررسی و تحلیل روابط کتابشناختی کتاب(. 1390محمدی، مسعود )
نامه کارشناسی . )پایانهای کتابشناختیبر اساس الگوی ملزومات کارکردی پیشینه 1389-1385های سال

 .دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهرانارشد(. دانشکده پیراپزشکی. 

 . تهران: دایره.فرهنگ تفسیری موسیقی(. 1371وجدانی، بهروز )
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