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  دانشدهي  ديجيتال دانش سنتي هند و ابزارهاي سازمان ةگيري و تحليل كتابخان با بهره
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 گروه پژوهشي مديريت اطالعات و سازماندهي دانش، سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران، تهران، ايرانالف

 چكيده
 ست. شناسي پزشكي ا با استفاده از هستي »ديجيتال موضوعي طب ايراني ةكتابخانسامانة «، پيشنهاد : هدف اصلي اين پژوهشهدفسابقه و 

براي پوستة  اوليه ةسازي نمون عنوان محيط پياده به Website builderدر اين مقاله از روش تحليل اسنادي استفاده شده است. همچنين پورتال : ها روشمواد و 
 هاي مختلف در آنجا تست و اجرا شود. ها و تحليل انتخاب شد تا مؤلفه سامانه
كاربرد و مناسبت  براي طب ايراني شناسي پزشكي استفاده از هستيدانش نشان داد كه  يده ال هند و ابزارهاي سازمانديجيت ةكتابخان ةتحليل سامان ها: يافته

شامل منشأ و  ،ديجيتال موضوعي در نوع خود ةكتابخان ةعنوان تنها نمون به ،ديجيتال طب ايراني ةكتابخان ةسامان ةاولي ةپيشنهادي در نمون يها مؤلفهبيشتري دارد. 
استفاده از سامانه، تماس با ما،  ةرايت، نحو سامانه، كپي ةشناسي، منابع طب ايراني، دربار شناسي)، هستي جو (ساده، پيشرفته و براساس ابزار هستيو زاج، جستم

در اين نام دارو و نام منبع اشاره شده است.  هاي نام گياه،پوستة سامانه به منو . البته براي راهبري بهتر سامانه در قسمت پاييناست راهنماي سامانه و زبان سامانه
 دست آيد. پژوهش تالش شده مفاهيم مختلف براي پوستة سامانة پيشنهادي با تحليل كتابخانة ديجيتال دانش سنتي هند به

پشتوانة نظري براي اين حوزه و عنوان يك  به واندت مي طب ايرانيكتابخانة ديجيتال  ةپيشنهاد سامانبا توجه به ابعاد و مفاهيم گسترده در طب ايراني، گيري:  نتيجه
گيري از ابزارهاي  چه بهتر كه در ايران نيز با بهره نيز پيشنهاد كرد.ها  براي ساير حوزه ييالگوة منزل بهتوان آن را  مستندسازي دانش غني آن مطرح شود و مي

مندتري به خود گيرد. ضمن اينكه تالش در جهت  تر و نظام ها جنبة علمي تالششناسي پزشكي در قالب كتابخانة ديجيتال اين  ي مانند هستيده سازمان
المللي نيز انجام گيرد. ايجاد كتابخانة ديجيتال موضوعي مشابه آنچه در  كردن مفاهيم و موضوعات طب ايراني در رايزني با ادارات ثبت اختراع بين المللي بين

 باشد. رگذاريتأثكردن طب ايراني، اين ميراث كهن و ارزشمند،  المللي ايد بتواند در بينكتابخانة ديجيتال دانش سنتي هند رخ داده، ش
  هاي زيستي شناسي هاي ديجيتال، پزشكي سنتي، هستي كتابخانه :ها كليدواژه

 

 مقدمه:
عنوان دانش سنتي وجود دارد، شامل طب  آنچه در ايران به

و  يدست عينا، دانش سنتي كشاورزي، ميراث فرهنگي و ص1ايراني
هاي اخير بيشترين استفاده و  مانند آن است. طب ايراني در سال

كاربرد را در بين متخصصان و مردم داشته و ايجاد دانشكده و 
دفتر طب سنتي در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بر 
اين امر و اهميت آن صحه گذاشته است. همچنين در راهبرد 

) نيز به اين 2023تا  2014شت (طب سنتي سازمان جهاني بهدا
هاي مناسب و مقررات  ريزي سياست پيبر مهم پرداخته شده و 

شده  ديتأك در جهت حفاظت و نگهداري منابع طب سنتي الزم
 ).1( است

بنابراين براي ايجاد يك نظام حمايتي صحيح و كارآمد در 
جهت حمايت از دانش سنتي ابتدا بايد دانش موردنظر را در 

اما اين  كرد؛ دهي شده سامان بندي صورت دسته به محل خاص
اطالعات و علوم بايد تحت يك نظام خاص حقوقي در يك 

امر  ينكه ا گيرند قرار يتو مورد حما شوند مركز ملي حفاظت
 يرمكتوبثبت آثار غ يكه برا يمل ةكتابخان يفةبا وظ يمنافات

در خصوص ثبت مانند آنچه  رو، اين از). 2ندارد ( ،شود ياعمال م
و  يمل ةكتابخان در سازمان اسناد و يرمكتوبو غ منابع مكتوب

، منظور از ثبت البته در اين رويهدهد.  يرخ م ها كتابخانه يرسا
دانش و ميراث غيرمكتوب، گردآوري، پردازش و بازيابي دانش 

 ةدر كتابخان اين پژوهش است و ديتأكمورد سنتي است كه

  1401 فروردين: افتيدر خيتار
 1401ارديبهشت  تاريخ پذيرش:

 اصيل پژوهشيمقاله 
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ها رخ خواهد داد. از  شناسي ديجيتال و با استفاده از هستي
 ةرو مستندسازي و گردآوري دانش سنتي در قالب كتابخان اين

تواند از اين ميراث مستند در درازمدت حفاظت و  ديجيتال مي
. امروزه با انواع كنداز سرقت دانش بومي ايراني محافظت 

 بتوان شايدرو هستيم.  ههاي ديجيتالي روب مختلفي از كتابخانه
 در دو دسته ترسيمديجيتال را  هاي كتابخانه اهيتفلسفه و م

منابع در يك انواع  ةاي به گردآوري، پردازش و ارائ د: دستهكر
درواقع  و دنپرداز موضوعي خاص مي ةيا چند حوز

ديگر به گردآوري مفاهيم مربوط به يك  ةد. اما دستنمحور منبع
ام پردازند. اقد خاص و ارتباط آنها با هم مي ةموضوع و حوز

رشد  كاوي است و البته با روند روبه آنها بيشتر شبيه به متن
اندازي  هاي ديجيتال، راه ها در كتابخانه شناسي استفاده از هستي

گونه  توان اين تر است. مي ها به صواب نزديك گونه كتابخانه اين
 ةكتابخان ناميد. 2»ديجيتال موضوعي  ةكتابخان«ها را  كتابخانه

هاي ديجيتالي در  ) و اغلب كتابخانهIET(ي ديجيتال آي.ي.ت
دسترسي  گيرند. قرار مي »رحوم منبع«ة داخل كشور در دست

فني و  ةهزار مقال174نظير و بيش از  اي كم برخط به مجموعه
 شده استپذير  امكانتوسط آي.ي.تي كتاب الكترونيكي  8676

 نيوپپا ) وMerlot( ديجيتال مرلوت ة). يا كتابخان3(
)Niupepa( اي و  كه به گردآوري منابع آموزشي چندرسانه

كشاورزي  ةكتابخان ة). همچنين نمون4پردازند ( ها مي روزنامه
در كتابخانة  ).5( كه در پژوهش باجالني بررسي شده است

بولند  )،Kernكرن ( )،Hienertينرت (ه ديجيتال موضوعي نيز
)Boland،( ) زاپيلكوZapilko( و ) ماتشكهMutschke( 
جوي يكپارچه و سازي نظام جست اي به پياده ) در مقاله2019(

هاي پژوهشي  ديجيتال جهت يافتن اطالعات داده ةبراي كتابخان
تغيرها، (مهاي پژوهشي  دادهنند ماعلوم اجتماعي  ةدر حوز

 )نامه، ابزارهاي پيمايش و ابزارها هاي پرسش انتشارات، پرسش
ديجيتال براي منابع  ةسازي كتابخان پياده ).6پرداخته است (

 ةهايي است كه در يك حوز سامانهاز سرياني نيز يكي ديگر 
ديجيتال ملي علوم  ةكتابخان ).7( خاص طراحي شده است

شده براي دسترسي  ده) يك محيط اطالعاتي توزيع(اياالت متح
تنها نمونة  ).4به منابع ديجيتال باكيفيت از منابع مختلف است (

 )TKDL» (ديجيتال دانش سنتي هند ةكتابخان« مشابه و مدنظر،

اي  تنها كتابخانه مشخص گرديد كه انجام شد  بررسياست. با 
اربران خاص، گرفته است. توجه به ك  است كه اين شيوه را پي

موضوعي و   ةعلمي حوز ةكردن پشتوان مستندسازي و غني
ها و كاربردهاي  پيشگيري از سرقت زيستي از جمله ويژگي

با اين اوصاف، هدف اين مقاله تحليل  آن است. ةبرجست
 ةعنوان تنها نمون ديجيتال دانش سنتي هند به ةكتابخان
وان فتح بابي در شده است تا با تحليل و بررسي آن بت سازي پياده

ديجيتال موضوعي با  ةسازي كتابخان داخل كشور براي پياده
  در حوزة طب ايراني دانش يده استفاده از ابزارهاي سازمان
هاي پژوهش كنوني است. از سويي  انجام گيرد كه از نوآوري
طب ايراني و از طرفي نيز ضرورت  ةاهميت مستندسازي حوز

 ژهيو ي براي كاربران خاص بهديجيتال موضوع ةايجاد كتابخان
 طب ايراني شد.  ةطب ايراني، سبب اين امر و انتخاب حوز ةحوز

 ايرانيها توسط دفتر طب  سامانه يبرخ زيدر داخل كشور ن
 يانداز راه راًياخ يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك

ثبت عوارض  ةسامان«، »يطب مردم ةدانشنام«مانند:  ؛شده است
 در مكمل و يسنت طب تيوضع ةسامان«، »ياهيگ يداروها
هدف مدنظر در اين  كدام چيها ه سامانه ني). ا8( »جهان

شمس اردكاني معتقد است كه . كنند پژوهش را برآورده نمي
ديجيتال  ةهاي مذكور، با آنچه در كتابخان يك از سامانه هيچ

كنون در كشور  دانش سنتي هند رخ داده، مطابقت ندارد و تا
اي  مچنين پايگاه داده). ه9( امي انجام نشده استچنين اقد
طب سنتي دانشگاه  ةتوسط دانشكد و ايرگو 2/1 ةنسخيوناپراد 

يك  يوناپرادعلوم پزشكي تهران طراحي و اجرا شده است. 
هاي طبيعي طب سنتي ايراني  پايگاه اطالعاتي از فرآورده

 يهاالدو  مخزنكتاب  اين دو سامانه از. براي ساخت باشد مي
كاوي و  هاي متن با استفاده از شيوه يوناپرادستفاده شده است. ا

 اي به پايگاه داده اين سامانه كه مرور دستي ايجاد شده
CMAUP: Collective Molecular Activities of 

Useful Plants  هاي مولكولي  جهت دسترسي به ويژگي
وند شناسي مفاهيم طب ايراني پي  هستي  IrGOبه يزمفردات و ن

) گردآوري 1شامل:  مراحل در سامانة ايرگو ).11، 10دارد (
كاوي از منابع با  متن ةها با بررسي منابع و شيو فهرستي از كالس

) تعيين 3 ؛شناسي ها براساس هستي ) تنظيم كالس2 ؛مرور دستي
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هاي توضيحي مانند  ) تعيين ويژگي4 ؛هاي شيء و داده ويژگي
گليسي)، اصطالحات جايگزين و ها (فارسي و ان شناسه، برچسب

شناسي.  ) ارزيابي هستي5 و تعاريف (فارسي و انگليسي
و با  )Protege( افزار پروتژه شناسي با استفاده از محيط نرم هستي

 OBOشده توسط  شناسي ارائه هستي ةتبعيت از اصول توسع
براي نمايش   WebVOWLازن ساخته شده است. همچني

هاي ديگر بر  برخي پژوهش). 12شناسي استفاده شد ( هستي
دارند؛  ديتأكمستندسازي و اهميت ثبت طب سنتي و دانش سنتي 

بهروز ، )1390قنادي، ذوالفقاري و شماشيان ( هاي پژوهشمانند 
راهبرد طب سنتي سازمان جهاني بهداشت  )،1397وجداني (

). 14، 13، 2، 1( )1393حيدري و معتمدي (و ) 2023تا  2014(
طرحي براي  ةبه ارائنيز ) 1389( ديگران نژادي و ولي پژوهش رد

تعيين جايگاه واژگان و مفاهيم طب سنتي ايران در ساختار زبان 
معنايي نظام زبان واحد پزشكي  ةنامه و شبك مشترك ابراصطالح

)UMLS و تبيين جايگاه و سهم واژگان طب سنتي ايراني در (
 ).15ه است (ه شدواژگان و مفاهيم دانش جهاني پزشكي پرداخت

بنابراين، پژوهش كنوني با تحليل متون و منابع مرتبط با موضوع 
دنبال  شده هندي به سازي پياده ةديجيتال موضوعي و نمون ةكتابخان

 پاسخ به چند پرسش زير خواهد بود:
ها و  ديجيتال دانش سنتي هند داراي چه ويژگي ة) كتابخان1

 هايي است؟ مشخصه
 بع دانش سنتي چگونه است؟بندي منا  ) نظام طبقه2
ديجيتال  ةكتابخان ةسامان«پوستة پيشنهادي  ةاولي ة) نمون3

 چگونه است؟ »موضوعي طب ايراني

 ها: مواد و روش
در اين مقاله از روش تحليل اسنادي استفاده شده كه بر 

مند منابع مبتني است و رويكرد آن  هدفمند و نظام ةمطالع
 . اشدب ميجوي توصيفي و تفسيري و جست

روش تحليل اسنادي نيز يعني تحليل آن دسته از اسنادي 
آنها  ةهايي است كه قصد مطالع پديده ةكه شامل اطالعات دربار

وجويي توصيفي و  را داريم. روش اسنادي مستلزم جست
). در اين مقاله ابتدا اسناد و متون مختلف و 16تفسيري است (

با موضوع بررسي  هاي ديجيتالي مرتبط و كتابخانه ها گاهيپا

نيز  تيبرداري انجام گرفت و درنها سپس مطالعه و فيش .شدند
به تحليل و تفسير متون و اسناد براساس هدف پژوهش 

 ةپژوهش نيز شامل متون و منابع، سامان ةپرداخته شد. جامع
مرتبط  يها گاهيديجيتال دانش سنتي هند و ساير پا ةكتابخان

ديجيتال  ةكتابخان ةروي سامانتحليلي بر  ةاست. همچنين مطالع
طور خاص انجام شد تا با بررسي و تحليل،  دانش سنتي هند به

سامانه ارائه شود. بنابراين براي پوستة پيشنهادي  ةاولي ةنمون
 ةسازي نمون عنوان محيط پياده به Website builderپورتال 

هاي  ها و تحليل انتخاب شد تا مؤلفه براي پوستة سامانه اوليه
 در اين پژوهش تالش شده تلف در آنجا تست و اجرا شود.مخ

است مفاهيم مختلف براي پوستة سامانة پيشنهادي با تحليل 
دست آيد و ابعاد ديگر  كتابخانة ديجيتال دانش سنتي هند به

سامانه مانند معماري سامانه و نظاير آن در پژوهش ديگري 
ه از تحليل با استفاد مرور متون و منابعبدان پرداخته شود. 

  رو در سه گام انجام شد: پيش ةدر مقال اسنادي
هاي اطالعاتي داخلي  جو در پايگاهو جست :گام نخست

 و خارجي 
منابع اطالعاتي مرتبط با موضوعات  ةبراي اين منظور كلي

ديجيتالي موضوعي، دانش سنتي، طب سنتي و  ةكتابخان
ي و هاي فارس شناسي پزشكي با كليدواژه ابزارهاي هستي

  ةكتابخان ةآيند«، »ديجيتال موضوعي ةكتابخان«انگليسي 
طب «، )»Traditional Medicine( طب سنتي«، »ديجيتال

، )»Iranian Traditional Medicine( سنتي ايراني
 Documenting Traditional( مستندسازي دانش سنتي«

Knowledge«(  شناسي پزشكي هستي«و )Medicine 

ontology( هاي  ها و رشته و با محدودكردن حوزه »و ابزارها
، »Subject« ،»Thematic« هاي   مختلف علوم با كليدواژه

»Science« ،»Conceptual « و همراه با»Digital library « و
»Scientific digital libraries« اطالعاتي  يها گاهير پاد

 ، ساينس دايركت)Emerald( معتبر مانند امرالد
)ScienceDirect(، مد پاب )PubMed( و گوگل اسكالر 
)Google Scholar( اطالعاتي فارسي يها گاهيو همچنين پا 

  سيويليكا، پايگاه مركز اطالعات علمي جهاد دانشگاهي، پايگاه
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ملي، پايگاه اطالعات علمي  ةكتابشناسي سازمان اسناد و كتابخان
ايران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران، 

 وجو قرار گرفتند؛  مورد جست گاه مجالت تخصصي نورپاي
مربوط  يها مطالعه و استخراج مفاهيم و مؤلفه :گام دوم

  ؛هاي پژوهش به موضوع براساس اهداف و پرسش
هاي  گيري و پاسخ به پرسش  تحليل و نتيجه :گام سوم

 پيشنهاد نمونة اوليه.پژوهش و 
 ها: يافته

ديجيتال  ةي كتابخانها ها و مشخصه  ويژگي :پرسش اول
 دانش سنتي هند

درصد جمعيت و  70درواقع نيازهاي سالمت بيش از 
ها نفر در هند به پزشكي سنتي وابسته است.  معيشت ميليون

اقدام اياالت متحده در اعطاي حق ثبت اختراع به خواص 
درماني زردچوبه، حفاظت از دانش سنتي را به همراه خواهد 

شده براي ثبت اختراع در  صرف ةداشت. زمان، تالش و هزين
 United( دفتر ثبت اختراعات و عالئم تجاري اياالت متحده

States Patent and Trademark Office = USPTO( 
ضرورت ايجاد مكانيسمي پيشگيرانه براي حفاظت از دانش 

هاي  دهد. دانش سنتي هند به زبان سنتي را نشان مي
و چند زبان ديگر و  سانسكريت، هندي، عربي، اردو، تاميل

بنابراين حتي  ؛هاي محلي باستاني وجود دارد اغلب در گويش
ثبت دانش سنتي هند توسط دفاتر جهاني ثبت اختراع نه 

 ةكتابخان ةدرك است. با اين تفسير، سامان دسترس و نه قابل قابل
با  البقزباني و ديجيتال دانش سنتي هند براي غلبه بر موانع 

علمي محتويات موجود در متون باستاني مند و  تبديل نظام
مانند آيورودا، سيدها، يوناني و سووا  -هاي پزشكي هندي نظام
هاي انگليسي،  به زبان -و تمرينات گويا )Sowa Rigpa( ريگپا

ژاپني، فرانسوي، آلماني و اسپانيايي با استفاده از ابزارهاي 
.آر.سي) بندي نوآورانه (تي.كا اطالعاتي و نظام طبقه ةفناوران
  ).17سازي شد ( مفهوم

) به گردآوري 1ديجيتال دانش سنتي هند (شكل  ةكتابخان
بندي دانش  منابع دانش سنتي پزشكي هند با استفاده از نظام طبقه

ها و  منظور جلوگيري از سرقت زيستي و ثبت در سازمان سنتي به

تحليل بنابراين المللي ثبت اختراع پرداخته است.  هاي بين اداره
 :شود تشريح مي چند مرحله درسامانة مذكور 

شناسايي منابع دانش سنتي پزشكي هند: در اين سامانه . 1
اين  .ابتدا منابع دانش سنتي پزشكي هند شناسايي شده است

) 2؛ A) كه با حرف Ayurveda) آيورودا (1از:  اند تمنابع عبار
) با حرف Siddha) سيدها (3؛ B) كه با حرف Unaniيوناني (

C يوگا (4؛ (Yoga با حرف (Y  5و) پزشكي عامه (Folklore 

medicine با حرف (E شوند. در سامانه كدگذاري مي 
ها و  هاي جديد به گياهان، بيماري اختصاص نام .2

هاي مدرني  اين كتابخانه نام :فرايندهاي ذكرشده در متون قديمي
ي ها و فرايندهاي ذكرشده در متون قديم يبه گياهان، بيمار

در زبان سانسكريت براي  Jvaraدهد؛ براي نمونه،  اختصاص مي
Fever  ،در متون جديدGuduci  (نام گياه) در زبان سانسكريت
شود.  در متون جديد استفاده مي Tinospora cordifoliaبراي 

عنوان پلي بين بازرسان  بين دانش سنتي و مدرن به ةبنابراين رابط
 كند. مستند موجود عمل ميثبت اختراع و دسترسي به دانش 

: )TKRC( بندي منابع دانش سنتي استفاده از نظام طبقه .3
ديجيتال دانش سنتي هند شامل: بخش،  ةاين نظام در كتابخان

بخش فرعي، كالس، كالس فرعي، گروه اصلي و گروه فرعي 
بندي منابع دانش سنتي در ادامه  است. در خصوص طبقه

براي ايجاد يك عنوان دانش سنتي  شود. توضيح داده مي ليتفص به
بندي در سامانه، اطالعات تفصيلي آن عبارت  و محتواي فرمول

اي كه دانش مربوط به  ) دوره2 ؛بندي ل) عنوان فرمو1است از: 
تي.كا.آر.سي و  ي) كدها3بندي شناخته شده است؛  فرمول

شده  شناسي تركيبات استفاده ) اسامي گياه4؛ )IPC( آي.پي.سي
بندي (مواد  ) تركيب درماني فرمول5بندي؛  در فرمول

پيوندهايي به  كه هايي از آن با مقدار آنها) دهنده، بخش تشكيل
برخي از گياهان وجود دارد كه با كليك بر روي پيوند، تصاوير 

) 7بندي؛  سازي فرمول آماده ة) شيو6مشاهده است؛  آنها قابل
 كمكي مواد عنوان ) به9) مقدار مصرف؛ 8بندي؛  فرمول فرمول

)Adjuvant( 12) اقدامات؛ 11) حالت/ زمان/ دوره؛ 10؛ (
 و تجويز شده است آنها بندي براي هايي كه اين فرمول بيماري

  ) فهرستي از اسناد با تاريخ نشر و دانش پيشين.13
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جو، به و و اطالعات در جست ها يژگياستفاده از اين و
 كند؛ مي يمؤثر طب هندي كمك ةبازيابي بهتر منابع دانشي حوز

جو شد و اطالعاتي و عنوان نمونه، گياه بابونه در سامانه جست به
 .آمده است 3بندي آن در اين لينك از آن مربوط به محتوا و فرمول

 

 
 ديجيتال دانش سنتي هند ة. نمايي از كتابخان1شكل

 
جو در سامانه و جست جو در سامانه:و جست ةبررسي شيو .4

جو و جوي ساده، پيشرفته و جستو صورت چهار جست به
بندي دانش يعني تي.كا.آر.سي و  براساس دو نظام طبقه

جوي ساده، از چندين و شود. در جست آي.پي.سي انجام مي
ها و كدهاي  جو شامل كلمات كليدي، بيماريو عبارت جست
 »or« يزمان با عملگر بول توان استفاده كرد و هم آي.پي.سي مي

ها يا  شود). عبارت پشتيباني نمي »and« كار رود (عملگر نيز به
طور كامل با استفاده از عالمت گيومه  اسامي گياهان به

. Withania somnifera'طور نمونه  جوست. بهو جست قابل
تر، كارآمد و سريع  جوي دقيقو جوي پيشرفته نيز جستو جست

 »OR«دهد از عملگر  كند. اين گزينه به كاربر اجازه مي فراهم مي
جوي كامل شامل حداقل پنج عبارت و اده كند. جستاستف

ها/ كد آي.پي.سي/ عنوان/ كد  مانند كليدواژهاست؛ جو و جست
صورت جداگانه مشخص  كتابشناختي/ و بيماري كه هريك به

بندي  جو از طريق تي.كا.آر.سي براي طبقهو اند. جست ه شد
مستندسازي دانش سنتي هند طراحي شده است. تي.كا.آر.سي 

ل نمادهاي مستقل از زبان است و از آي.پي.سي الگوبرداري شام
هاي متفاوت مانند گياهان،  . عبارات مختلف با عنواناست كرده

ها، اقدامات و غيره قرار داده شده است. همچنين  بيماري
مراتبي از  جو از طريق آي.پي.سي، يك نظام سلسلهو جست

بردي در بندي اختراعات و الگوهاي كار نمادها براي طبقه
هاي مختلف فناوري اختراعات است. نمادهاي آي.پي.سي  حوزه

شوند.  جوي آي.پي.سي انتخاب ميو مناسب از فهرست جست
جو براي نمادهاي تك يا و جو از اين طريق امكان جستو جست

صورت  جو در سامانه بهو دهد. جست چندگانه را اختصاص مي
و  »تني بر فيلدميداني يا مب«، »مجاورتي«، »بولي«جوي و جست

جوي و پذير است. يك نمونه از نتايج جست امكان »عبارتي«
 مشاهده است. قابل 3و  2پيشرفته در شكل 
است كه در  Helpتي.كا.دي.ال داراي منوي  ةهمچنين سامان

. اين كلمات كليدي باشد مي استفاده قالب كلمات كليدي قابل
ي، عنوان، اطالعات الملل بندي ثبت اختراع بين از: طبقه اند عبارت

را تسهيل  يجوهاي كارآمدو كه جست يكتابشناختي و بيمار
بررسي و تحليل تنها براساس تعداد اندكي از  ).17كند ( مي

مقاالت منتشرشده در خصوص سامانه و بيشتر از طريق بررسي 
 ةبا بررسي و تحليل سامان .4تحليلي خود سامانه انجام شده است

 متون مرتبط با اين ةو مطالع 5سنتي هندكتابخانه ديجيتال دانش 
توان   مي )،18( سن و چاكرابورتيپژوهش سامانه مانند 

 هاي زير را برشمرد: ويژگي
هاي  ) مستندسازي دانش سنتي از متون قديمي به زبان1

 اصلي مانند سانسكريت، هندي، عربي، فارسي، اردو، تاميل و
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 Withania somnifera جوي گياه و . جست2شكل

 

 
 Withania somnifera جوي گياه و جست ة. نتيج3شكل

 
) مستندسازي دانش سنتي مربوط به منابع طب سنتي 2غيره؛ 

) 3آيورودا، يوناني، سيدها و يوگا در قالب ديجيتال؛ 
هاي انگليسي، فرانسه،  بودن منابع در سامانه به زبان دسترس قابل

هاي  زبان و زبان 20به آلماني، اسپانيايي و ژاپني، كه در آينده 
) محتواي اطالعاتي منابع در سامانه 4گسترش است؛  هندي قابل

كتاب در يوناني،  10كتاب در آيورودا،  75كتاب ( 150شامل 
كتاب در تكنيك يوگا) براي عموم  15كتاب در سيدها و  50
آوري  بندي جمع فرمول 1250) در سامانه 5دسترس است؛  قابل

فرمول يوناني  500مربوط به آيورودا،  فرمول 500شده است. 
 291) اطالعات نزديك به 6فرمول مربوط به سيدها؛  200و 

بندي  دهنده در اين فرمول عنوان مواد تشكيل گياهان دارويي به

تركيبات با منشأ حيواني يا معدني استفاده  ةعالو انتخابي به
ده بيماري استفاده ش 186بندي در درمان  اند. اين فرمول شده

بندي پزشكي در  هزار روپيه فرمول ) دسترسي به دوونيم7است؛ 
 ةدسترسي كتابخان ةنام ثبت اختراع تنها تحت توافق ةادار

 900/82ديجيتال دانش سنتي هند موجود است. در بين آنها، 
فرمول  950/12فرمول يوناني و  300/115فرمول آيورودا، 

هاي مختلف  الت) برخي اطالعات مانند ح8سيدها وجود دارد؛ 
 14حالت) در حال افزودن به سامانه است كه از  900يوگا (

). ورود 19 ،18كتاب باستاني يوگا رونويسي شده است (
اطالعات منابع طب سنتي هندي در سامانه براي ثبت و 
مستندسازي دانش و همچنين قابليت بازيابي آن براي مخاطبان 
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بندي خاص  و بدون پيروي از يك نظام طبقه يراحت به
 پذير نبوده است.  امكان

هاي آن را  ويژگي ؛هايي باشد  نظامي كه بايد داراي ويژگي
بندي  سازي و طبقه ) هدف آن نمايه1توان چنين برشمرد:  مي

) بايد مستقل از زبان باشد. درواقع بتواند تغيير را از 2 ؛است
) مخاطبان، هدف، 3 ؛درك محلي به درك جهاني ايجاد كند

را در نظام مالكيت المللي   ثبت اختراع بينان و بازرسان نفع ذي
 ؛درك شود يآسان ) ساده باشد و به4 ؛فكري در نظر داشته باشد

طور  ) مبناي علمي و مدرن براساس اصطالحات ايجاد كند. به5
 -ها شناسي؛ اسامي بيماري محلي و گياه -نمونه اسامي گياهان

بول و موردتوافق مانند ) استانداردهاي موردق6 ؛محلي و مدرن
). 20) قابليت استنباط داشته باشد (7 ؛آي.پي.سي را دنبال كند

هاي  ها را بتوان در خصوص ساير نظام شايد اين ويژگي
شناسي وجود  علم اطالعات و دانش ةبندي كه در حوز طبقه
شوند، نيز بيان كرد. چنين  د و در ادامه تشريح ميندار

كند.  بندي نيز صدق مي هاي طبقه هايي براي ساير نظام ويژگي
بندي تي.كا.آر.سي استفاده شده  مذكور، از نظام طبقه ةدر سامان

هاي مذكور است. بنابراين براي پاسخ به  كه مشمول ويژگي
بندي آن تحليل و  پرسش دوم پژوهش، شيوه و روش طبقه

 شود. تشريح مي
بندي منابع دانش سنتي   نظام طبقهپرسش دوم: 

 سي) (تي.كا.آر.
بندي  گونه نظام طبقه مستندسازي دانش سنتي فاقد هر

بندي نوآورانه و مدرن  بنابراين يك نظام طبقه ؛مناسب بود
براساس ساختار آي.پي.سي شكل گرفت. اين نظام براي منابع 
دانش سنتي هند مانند آيورودا و يوناني ايجاد شده است و 

ي.كا.آر.سي) بندي منابع دانش سنتي (ت تحت عنوان نظام طبقه
و بازيابي  دهي، اشاعه براي نظم تي.كار.آر.سيشود.  ناميده مي

فرعي   هزار گروه فرعي در مقابل چندين گروه25حدود 
المللي مربوط به گياهان  ثبت اختراع بين يبند موجود در طبقه

هاي  ها، روش دارويي، منابع حيواني، عوارض و بيماري
طور  ). همان18جاد شد (مصرف و غيره اي ةسازي و نحو آماده

كه بيان شد ساختار تي.كا.آر.سي براساس بخش، كالس، كالس 
 ).4فرعي، گروه و گروه فرعي است (شكل 

و در كنار  تر به پرسش دوم پژوهش براي پاسخ بهتر و دقيق
تشابهات و  اختصار بهالزم است  ،تي.كار.آر.سيبندي  نوع طبقه
 پزشكي مانندي ده سازماني ساير ابزارهاي ها تفاوت

عنوان يك  به )MESH هاي موضوعي پزشكي (مش سرعنوان
شناسي پزشكي و ساختار  نامه پزشكي، هستي اصطالح

 بيان شود. المللي آي.پي سي بندي ثبت اختراع بين طبقه
 ) موضوعي پزشكي (مش يها سرعنوان )الف

نامه يا  هاي موضوعي پزشكي (مش)، اصطالح سرعنوان
هاي موضوعي و  متشكل از سرعنوان اي شده واژگان كنترل

ها و  توصيفگرها در پزشكي و علوم وابسته است. تمامي واژه
هاي ذكرشده در قسمت الفبايي، در بخش درختي  اصطالح

اند. ساختار درختي با  مراتبي تنظيم شده صورت سلسله به
شود و هر رده با يك  موضوعي شروع مي ةرد 16اي از  خالصه

 Anatomyگذاري شده است. مانند  نام حرف الفباي انگليسي

[A] ،Organisms [B] ) ... طور نمونه گياه  ). به22، 21و
موضوعي  يها مراتبي در سرعنوان صورت سلسله بابونه به

 .است شده نشان داده 1در جدول پزشكي (مش) 
 پزشكي  شناسي هستي )ب

هاي  بهتر منابع در كتابخانه يده امروزه براي سازمان
ها بهره  شناسي و هستي يياز رويكرد وب معنا ديجيتالي

هاي ديجيتالي در داخل  البته در طراحي كتابخانه كه گيرند مي
توجه به آن  كه ، درحاليكشور كمتر بدان پرداخته شده است

ميراث مستند و غني  ةضرورتي انكارناپذير در اشاع
 عنوان ابزاري معنايي ) آن را به1391فتحيان ( هاست. كتابخانه
ده كه مفاهيم مشترك و مورداجماع متخصصان در يك كرقلمداد 
 ).23( گيرد موضوعي را دربر مي ةحوز

ها كماكان خود از  شناسي هاي ساخت منسجم هستي روش
شوند.  اطالعات محسوب مي يده هاي اساسي سازمان اولويت
پزشكي  هاي زيست شناسي اي است كه مركز ملي هستي اين نكته
 ة). بنابراين حوز24آن واقف است ( به )NCBO( آمريكا
شناسي تنها به يك حوزه اختصاص ندارد و در  هستي
چرا كه ضمن ؛ هاي مختلفي در حال انجام است حوزه

 نيز  حوزه مستندسازي دانش، در ايجاد پايگاه دانش مفهومي آن
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 . ساختار تي.كا.آر.سي4شكل

 
عنوان  ه) از آن ب2013كند. ساسا ( نقش بسزايي ايفا مي

). 25برد ( نام مي )»Domain ontology( شناسي حوزه هستي«
 ةهاي پزشكي كه در داخل كشور بيشتر در ده از جمله حوزه

اي كه با  حوزه ؛طب ايراني است ةاخير موردتوجه بوده، حوز
دانش، مستندسازي و مديريت  يده مسائلي همچون سازمان

 ,Atemezing( اطالعات مواجه است. آتمزينگ و پاون

Pavon( )2008شناسي براي پزشكي  اي ايجاد هستي ) در مقاله
كنند. آنها به برخي از مفاهيم مرتبط  سنتي آفريقا را تشريح مي

ند. براي ساخت ا هشناسي اشاره كرد عنوان قسمتي از هستي به
 ).26( استفاده شده است OBO-Editافزار  شناسي از نرم هستي

هاي پزشكي  شناسي ستيهاي ه تعداد، تنوع و پيچيدگي
براي پژوهشگران دشوار است. براي غلبه بر اين مشكل، در 

 ةشناسي پزشكي، پيشنهاددهند مركز ملي هستي 2010سال 
را ارائه  )NCBO Ontology Recommender( شناسي هستي

د. اين پيشنهاددهنده خدماتي است كه يك متن پزشكي يا كر
شناسي  كند و هستي ها را دريافت مي فهرستي از كليدواژه

دهد.  مناسب را براي ارجاع به اصطالحات ذكرشده پيشنهاد مي
هاي متني  شناسي با داده در اين سامانه، ارتباط يك هستي

) ميزان 1 شود: ارزيابي مي با توجه به چهار معيار  پزشكي زيست
) پذيرش 2شناسي؛  هاي ورودي توسط هستي پوشش داده

يات ئ) سطح جز3پزشكي؛   زيست ةشناسي در جامع هستي
  ةشناسي در حوز ) تخصص هستي4شناسي و  هاي هستي كالس

مذكور  ةدر سامان »گياه بابونه«طور نمونه  به ؛)27( هاي ورودي داده
 .نشان داده شده است 5آن در شكل نتايج  كه جو شدو جست

 Ontologyو  OBO-Editبنابراين ابزارهايي مانند 

Recommender 2.0 شناسي  ان دو ابزار در هستيعنو كه به
 شناسي طب ايراني توانند در هستي پزشكي مطرح هستند، مي

كار روند. البته ارزيابي و بررسي اين دو و ساير  به نيز
تري را  هاي پزشكي مبحث جداگانه و مفصل شناسي هستي
 ةر قالب كتابخانشناسي پزشكي د هستيكارگيري  طلبد. به مي

عنوان  تواند به طب ايراني مي يهد ديجيتال در جهت سازمان
شناسي  ها مطرح شود. اهميت هستي يك الگو براي ساير حوزه

بندي  بندي دانش پزشكي تا آنجاست كه ابزارهاي طبقه و طبقه
شناسي  علم اطالعات و دانش ةجز آنچه در حوز مختلفي به

مفيد  يا گونه دانش به يده تا سازمان رود كار مي به برشمرده شد،
كار گرفته شود. يكي از  ت بازيابي اطالعات كارآمد بهدر جه

 .ها، آي.پي.سي است اين نمونه
المللي  بندي ثبت اختراع بين  ساختار طبقه )ج

 (آي.پي.سي)
 ةنام پس از توافق »بندي ثبت اختراع المللي طبقه نظام بين«

مراتبي از  ايجاد شد تا نظامي سلسله 1971استراسبورگ در سال 
هاي  بندي ثبت اختراع و مدل قل زباني براي طبقهنمادهاي مست

هاي مختلف فناوري مربوط به آنها  كاربردي براساس حوزه
بندي توسط وايپو نظارت و هدايت فراهم كند. اين نظام طبقه
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 آن ةو نتيج Ontology Recommender ةدر سامان »گياه بابونه«جوي و . جست5شكل

 
آن شامل بخش، كالس،  ). چارچوب ساختاري28شود ( مي

و به باشد  ميكامل  يبند كالس فرعي و گروه كه نماد طبقه
سطح  نيتر ها بزرگ . بخشاست هشت بخش تقسيم شده

شوند. نماد بخش با يكي  بندي محسوب مي مراتب طبقه سلسله
مشخص شده است. عنوان آن نيز  Hتا  Aاز حروف بزرگ 

هريك از  دهد. بخش را نشان مي ةمحتواي بسيار گسترد
 Aطور نمونه بخش  به ؛هاي فرعي هستند ها داراي بخش بخش

هاي فرعي  كه به نيازهاي انساني اختصاص دارد شامل بخش
است. دومين سطح  و نظير آن كشاورزي، مواد غذايي

ها را در  بندي يعني كالس كه بخش مراتبي طبقه سلسله
ك عدد دنبال آن ي گيرد نماد آن شامل دو نماد بخش و به برمي
كه اختصاص به  H: حرف H01طور نمونه  به ؛است يدورقم

آن و  ةعنوان كالس و زيرمجموع نيز به 01بخش برق داشت و 
به عناصر الكتريكي اساسي اختصاص دارد. هر كالس شامل 

يك يا چند كالس فرعي است كه سومين سطح از 
شود. هر كالس فرعي با  بندي محسوب مي مراتبي طبقه سلسله
طور نمونه  به ؛شود كالس و يك حرف بزرگ نشان داده مينماد 

H01S با مراتبي آن  به ليزر اختصاص دارد. ساختار سلسله
ها و سطح تورفتگي آنها تعيين  تعداد نقاط پيش از عنوان

 ). 29( شود مي
مراتبي  طور نمونه نظام آي.پي.سي و مش هر دو سلسه به

شوند.  تفاده ميبندي اسناد اس هستند كه براي توصيف/طبقه
كه مش  آي.پي.سي بر روي كدهاي كالس متمركز است درحالي

تر،  تعاريف آي.پي.سي طوالني .كند بر اصطالحات تأكيد مي
مش است و بسيار كمتر  يها تر از سرفصل تر و مستقل پيچيده

بندي در ثبت و  ). درواقع طبقه30شود ( در متن ظاهر مي
د. ضمن كراري خواهد بازيابي موضوعات و مفاهيم كمك بسي

  عنوان پشتوانه نظري حوزه نيز ياد كرد. توان از آن به اينكه مي
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 . تفاوت بين ساختار تي.كا.آر.سي، آي.پي.سي و مش1جدول

 
 يده تفاوت بين ابزارهاي سازمان ،در ادامه براي انتقال بهتر

براين با توجه به بنا است. مشاهده قابل 1در جدول ش دان
آنها با  ةبررسي و تحليل تي.كا.آر.سي و آي.پي.سي و مقايس

استفاده از  رسد مي نظر شناسي پزشكي، به مش و هستي
هاي ديجيتالي  هاي پزشكي براي اجرا در كتابخانه شناسي هستي

با  تواند يك تفاوت ماهوي مي كه باشندتر  مناسب ،موضوعي
د. در كنار كنروشن را هاي ديجيتالي  انواع ديگر كتابخانه

دانش در كنار تحليل  يده ها و بررسي ابزارهاي سازمان ويژگي
 يها مؤلفه ةتي.كا.آر.سي كه اشاره شد، در ادامه به ارائ

 پردازيم. كتابخانه ديجيتال طب ايراني مي ةپيشنهادي در سامان
ديجيتال طب  ةبخانكتا ةپيشنهادي سامان ةاولي ةنمون
 ايراني 

ديجيتال دانش سنتي  ةبا توجه به بررسي و تحليل كتابخان
توان  شده مي هاي انجام ها و پژوهش هند و ساير سامانه

پيشنهادي  ةهاي اصلي در نمون منو زير را با عنوان يها مؤلفه
در نظر  »ديجيتال طب ايراني ةكتابخان ةسامان«براي پوستة اوليه 
 است.  مشاهده قابل 6شكل كه در  گرفت

ها شامل مزاج صفراوي، يا گرم و  مزاج منشأ و مزاج: )الف
سودايي يا سرد  ،خشك، دموي يا گرم و تر، بلغمي يا سرد و تر

كلي  ةتوان افراد را در دو دست و خشك هستند. بنابراين مي
مزاج (گرم،  و گرمسرد و خشك)  ،سردمزاج (سرد، سرد و تر

 ). همچنين31بندي كرد ( خشك) دسته گرم و تر، گرم و
 ةداروهاي مورداستفاده در طب سنتي از نظر منشأ به سه دست

توان  شوند. بنابراين مي گياهي، معدني و حيواني تقسيم مي
ديجيتال طب ايراني را براساس مزاج و يا  ةكتابخان ةسامان

 پياده كرد. ،براساس منشأ
راي پيشنهادي ب ةاولي ةدر نمون جو:و جست )ب
جو و جوي ساده، پيشرفته و جستو جو، سه نوع جستو جست

 كهتوان در نظر گرفت  شناسي را مي از طريق ابزار هستي
جوها براي و عنوان منوي اصلي پياده شود. از انواع جست به

(با  بولي«جوي و جستتوان از  دريافت اطالعات دقيق مي
، »مجاورتي«، »AND, Or, Notعملگرهاي بولي  يريكارگ به
طور  د. البته در اين سامانه همانكراستفاده  »عبارتي«و  »ميداني«

توان در  جو، ميو جز استفاده از سه نوع جست كه گفته شد به
و  »منشأ«شناسي براساس  جوي پيشرفته و ابزار هستيو جست

جوي و جو انجام داد. همچنين در جستو نيز جست »مزاج«
و  »كالس ةشمار«، »يدرخت ةشمار«، »كليدواژه«ساده براساس 

جوي پيشرفته و گيرد. جست انجام مي وجو جست مانند آن

TKRC نمونه IPC نمونه مش نمونه 
 A  بخش A  بخش

سلسله 
 مراتبي
 الفبايي

B01.650 

 B01.650.940 01  كالس 01  كالس

كالس 
 B فرعي

 كالس
 B B01.650.940.800 فرعي

 33/00 اصلي  گروه 1/00 اصلي  گروه
B01.650.940.800.575 

B01.650.940.800.575.912 

 B01.650.940.800.575.912.250.100.195 4 فرعي  گروه 1/21 فرعي  گروه

توضيح 
 نمونه

SectionA: Ayurveda; 
Class 01: Pharmaceutical 
Preparations; Sub-Class 
B: Based on Animals; 
Group 1/00: Based on 

Animals & their 
Products; Sub-Group 

1/21: Milk 

 
Section A: 
A Human 

Necessities 
 

Plants [B01.650], Viridiplantae 
[B01.650.940], Streptophyta 

[B01.650.940.800], Embryophyta 
[B01.650.940.800.575], Tracheophyta 

[B01.650.940.800.575.912], Chamomile 
[B01.650.940.800.575.912.250.100.195] 
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، »بيماري«، »عنوان«جوي ساده، بر مبناي و ضمن پوشش جست
و مانند آن  »بندي فرمول«، »تاريخي ةدور«، »نام گياه«، »دارو«

 يشناس يبا توجه به نوع ابزار هست گيرد. صورت مي
 ةشمار«، »درختي ةشمار«ند جو مانو شده، عبارات جست استفاده
جو و بازيابي است. و جست و مانند آن قابل »نوع گياه«، »كالس

جو در سامانه توجه و هاي ايرگو و يوناپراد به جست در سامانه
وجو از طريق آي.پي.سي (ثبت  همچنين جستنشده است. 
 المللي) براي جلوگيري از سرقت زيستي است.  اختراع بين

شناسي پزشكي  فاده از ابزار هستياست شناسي: هستي )ج
جو و با توجه به اهميت آن و و عنوان يكي از انواع جست به

 ةعنوان منوي اصلي و كاربردي در صفح هدف اصلي سامانه، به
گيرد. اطالعاتي مانند نوع گياه، بيماري و مانند  اصلي قرار مي

 ةنام شناسي و هم اصطالح آن را هم براساس ابزارهاي هستي
جو و شود كه با اين دو نيز جست بندي مي مش دسته پزشكي

كه گفته شد، استفاده از سامانة پيشنهادي  طور همان انجام گيرد.
  باشد. مؤثرتواند در انتخاب مناسب آن نيز  شناسي مي هستي
به معرفي نسخ خطي پزشكي فارسي  منابع طب ايراني: )د

براي استخراج مفاهيم طب ايراني در ساخت مرجع 
از منابع مختلف مرجع پزشكي طب  پردازد. مي آنشناسي  يتهس

ايراني كه از اعتبار و جامعيت بيشتري برخوردار هستند، 
  شود. استفاده مي

اين منو به معرفي سامانه، از آغاز طرح  سامانه: ةدربار )ه
سازي، فرايند انجام كار، ابزارهاي  پياده ةايده تا مرحل

و ساير موضوعات  سيشنا موردبررسي براي ساخت هستي
 مرتبط اختصاص دارد. 

رايت  هاي يوناپراد و ايرگو از كپي در سامانه رايت: كپي )و
 ييمنو يا يمطلب سامانة از استفاده مقررات و ينو قوان

 ايرگو از مجوز گنو ةدر سامان است. فقط يافتهاختصاص ن
)Gnu's Not Unix(  براي آزادي كاربر استفاده شده است. گنو

 عامل ستميافزاري رايگان و با س عاملي است با سيستم نرم سيستم
آغاز  1984ي دارد. اين پروژه در سال زياديونيكس سازگاري 

شده است. كاربران آزادي استفاده، كپي و تغيير برنامه در فرم 

هاي دقيق و توزيع  برنامه، توزيع مجدد نسخه كد منبع، اجراي
 ةكاربرد آن در سامان ).32دارند (شده را  هاي اصالح نسخه
ين معني است كه كاربران براي استفاده و كپي سامانه ه اايرگو ب

كتابخانه ديجيتال دانش سنتي هند  ةآزادي عمل دارند. در سامان
مقررات  رايت و قوانين و نيز موضوعات حريم خصوصي، كپي

اصلي منوي  ةاطالعاتي مشاهده نشد. تنها در پايين صفح ةسامان
به توضيحات مختصري در خصوص  وآمده  »اطالعات كلي«

 سامانه و كاربرد آن اكتفا كرده است.
حقوق مالكيت فكري براي  ةپيامدهاي بالقو از آنجا كه

نياز به  بنابراينفرايند مستندسازي نياز به تفكر دقيق دارد 
رايت و حمايت  سي نوع حقوق در دانش سنتي، مسائل كپيبرر

نفعان)، مجوزهاي  از پايگاه اطالعاتي، دارندگان حقوق (ذي
بنابراين در  ).33( داردوجود الزم مانند كريتيو كامنز و مانند آن 

پيشنهاد  »رايت كپي«پيشنهادي براي سامانه، منوي  ةاولي ةنمون
شده در  دهمنابع استفا«لي شود. در اين منو چهار موضوع اص مي

 »نفعان سامانه قوق و مسئوليت پديدآورندگان يا ذيح«، »سامانه
 شوند.  مي پيشنهاد »كاربرد اطالعات سامانه«و 

 ةدر اين منو در خصوص شيو استفاده از سامانه: ةنحو )ز
شناختي، نام گياه،  جو براساس عنوان، اطالعات كتاب و جست

 شود.  حاتي داده مينام دارو و مانند آن توضي
ها  ارسال پرسش ةاطالعات تماس و نحو تماس با ما: )ح

 شود.  فرم ارائه مي صورت وب به
 ةبراي راهبري بهتر سامانه و استفادراهنماي سامانه:  )ط

بهينه كاربران از سامانه، منوي راهنما در نظر گرفته شده است. 
، اطالعات عنوان بيماريمانند  اين منو در قالب كلمات كليدي

  .استفاده است كتابشناختي منابع و نام گياهان قابل
سامانه به سه زبان فارسي، انگليسي و  زبان سامانه: )ي

هاي ديگري پياده  شود. زبان عربي در سامانه عربي ارائه مي
نشده است. البته براي راهبري بهتر به سامانه، در پايين صفحه 

منبع و نام دارو نيز در نظر منوهاي ديگري مانند نام گياه، نام 
 گرفته شده است.
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 ي:ريگ جهينتبحث و 

ديجيتال  ةهدف اصلي اين پژوهش بررسي و تحليل كتابخان
 ةشده در حوز سازي پياده ةعنوان تنها نمون دانش سنتي هند به

است تا با  »هاي ديجيتالي موضوعي ابخانهكت«و »سنتي طب«
 ةطب ايراني نيز كتابخان ةتحليل و بررسي آن بتوان در حوز

ارائه  هاي پزشكي شناسي ديجيتالي موضوعي با استفاده از هستي
. براي نيل به اين هدف، از روش تحليل اسنادي استفاده كرد

اد ديجيتال دانش سنتي هند نشان د ةشد. نتايج تحليل كتابخان
ديجيتال دانش سنتي هند براي غلبه بر موانع  ةكتابخان ةكه سامان

مند و علمي محتويات موجود در  زباني و قالب با تبديل نظام
سازي  اين سامانه را پياده ،هاي پزشكي هندي متون باستاني نظام

هاي جديد به گياهان اختصاص داده كه  كرده است. همچنين نام
اه و نام جديد و علمي آن جو، نام قديمي گيو در جست

بازيابي است. طب ايراني با توجه به گستردگي مفاهيم آن  قابل
ها، گياهان دارويي  با توجه به منشأ و مزاج، انواع بيماري

مختلف و تنوع آنها، عالئم، درمان و مانند آن و متون مختلف 
طب پزشكي قديمي كه از دانشمندان برجسته به يادگار مانده 

 ةپيشنهادي نسبت به سامان ةكردن سامان اند در غنيتو است، مي
جو و جست ،هندي ةهمچنين در سامان هندي بهتر عمل كند.

بندي  جوي ساده، پيشرفته و براساس نظام طبقهو براساس جست
شود. ورود اطالعات  دانش سنتي (تي.كار.آر.سي) انجام مي

منابع طب سنتي هندي در سامانه براي ثبت و مستندسازي 
بندي خاص مانند  ش بدون پيروي از يك نظام طبقهدان

بندي در ثبت  پذير نبوده است. درواقع طبقه تي.كا.آر.سي امكان
د. كرو بازيابي موضوعات و مفاهيم كمك بسياري خواهد 

 ةنظري حوز ةعنوان پشتوان توان از آن به ضمن اينكه مي
موضوعي موردنظر نيز ياد كرد. با توجه به تشابهات و 

 ،دانش يده ها بين برخي از ابزارهاي سازمان تفاوت
عنوان ابزار  به OBO-Editابزارهايي مانند  يريكارگ به

 Ontology Recommender 2.0شناسي پزشكي و  هستي
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توانند در  شناسي، مي ابزار هستي ةپيشنهاددهند ةعنوان سامان به
كار روند.  پيشنهادي به ةشناسي طب ايراني در سامان هستي
عنوان يك  هاي پزشكي به شناسي براي حوزه ه از هستياستفاد

اهميتي دوچندان  ييپايگاه دانش با توجه به اهميت وب معنا
ديجيتال در جهت  ةكارگيري آن در قالب كتابخان دارد. به
عنوان يك الگو براي ساير  تواند به طب ايراني مي يده سازمان
تواند  مي شناسي پزشكي كارگيري هستي ها مطرح شود. به حوزه

ة ايراني در مقايسه با سامان ةاز نكات متمايز و برجسته سامان
هندي و مستندسازي  ةسازي سامان البته براي پيادههندي باشد. 

در المللي رخ داده كه  دانش، ثبت در مجامع ثبت اختراع بين
با اين . وجو پيشنهاد شد سامانة ايراني نيز براي جست

يك سامانة متمركز و  عنوان بهپيشنهادي اوصاف، سامانة 
تنها سامانه در نوع خود به زبان فارسي است كه در قالب 

و در اين مقاله  ديجيتال موضوعي ارائه شده است ةكتابخان
ذكر سامانه اشاره شد.  ةپوست در كليدي يها تنها به مؤلفه

است كه بسياري از كشورها مانند هند و اين نكته ضروري 
ي بسياري ها تالشثبت دانش براي چين در اين حوزه 

اند و از ابزارهاي ثبت اختراع كه شبيه ابزارهاي  داشته
اند. چه بهتر كه در ايران  ي دانش است، استفاده كردهده سازمان

شناسي در  ي مانند هستيده سازمانگيري از ابزارهاي  نيز با بهره
تر و  ها جنبة علمي قالب كتابخانة ديجيتال اين تالش

به خود گيرد. ضمن اينكه تالش در جهت  مندتري نظام
كردن مفاهيم و موضوعات طب ايراني در رايزني با  المللي بين

المللي نيز انجام گيرد. ايجاد كتابخانة  ادارات ثبت اختراع بين
ديجيتال موضوعي مشابه آنچه در كتابخانة ديجيتال دانش سنتي 

يراني، اين كردن طب ا المللي هند رخ داده، شايد بتواند در بين
 باشد. رگذاريتأثميراث كهن و ارزشمند، 

  تضاد منافع:
 در اين مقاله تضاد منافعي براي گزارش وجود ندارد.

 

  حمايت مالي:
 اين مقاله بدون حمايت مالي انجام شده است. 

 تشكر و قدرداني:
نظرها و نكات ساختاري و  ةخاطر ارائ اوران محترم بهداز 
 .شود مي سپاسگزاري علمي
 ها: نوشت پي

گو با اساتيد اين حوزه، و در مقاالت مختلف و در گفت1
رود. در اين مقاله  كار مي طب ايراني و طب سنتي ايراني به

 استفاده شده است. »طب ايراني«
2Thematic Digital Library (TDL): از بررسي و  سپ

» كتابخانة ديجيتال موضوعي«مطالعة مقاالت مختلف، موضوع 
ديجيتال  ةكتابخان«عنوان يافت نشد. بنابراين  در پژوهشي

و معادل التين آن، در اين مقاله پيشنهاد شده است.  »موضوعي
هاي ديجيتالي بر اين  كتابخانه ةاميد كه پژوهشگران در حوز
 .موضوع تمركز بيشتري يابند

3http://www.tkdl.res.in/tkdl/LangDefault/For
mulation/Demo_Docs/BC/unani/highlight.asp?a
=/tkdl/langdefault/formulation/demo_docs/bc/un
ani/ah1-
71.asp&b=chamomile%20&c=T&stypePrint=GL
OBAL-SIMPLE-SEARCH?str=Global  

از مديران و  Asthanaو  Viswajananiمكاتبه با دكتر 4
كارشناسان سامانه براي دريافت اطالعات بيشتر از سامانه 

نتيجه  نامة عدم افشاي اطالعات محرمانه بي  رعايت پيمان ليدل به
 ماند:

"… As you may be aware the TKDL is a prior 
art database available to only patent examiners 
under non-disclosure agreements. Being a one of 
its kind database created entirely in-house, the 
technical specifications are not commonly 
available information". 

5http://www.tkdl.res.in/tkdl/langdefault/com
mon/Home.asp?GL=Eng  
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Abstract: 
 
Background and Purpose: The main purpose of this study is to present a "Thematic Digital Library of 
Iranian Traditional Medicine" using Medicine Ontology.  
Materials and Methods: Documentary analysis method was used in this research. The Website builder 
portal was selected as the prototype implementation environment for the system shell to test and execute 
various components and analyses. 
Results: Analysis of the Indian Digital Library system and knowledge organization tools showed that use of 
medical ontology is more applied and practical. Suggested components in the TDLITM system as the only 
example of a thematic digital library of its kind include: Origin and Mizaj, search engine (simple, advanced 
and based on ontology tools), ontology, Iranian medicine resources, about the system, Copyright, Contact us, 
System guide and system language. Indeed, menus of plant name, drug name and source name are provided 
for better navigation at the bottom of the page. In this research, attempt has been made to obtain various 
concepts for the proposed system shell by analyzing TKDL. 
Conclusion: Considering the extensive concepts and aspects of Iranian Traditional Medicine, a digital 
library system can be proposed as a theoretical support for this field and documentation of its rich 
knowledge. TDLITM can also be considered as a pattern for other fields, as it will be useful in meeting the 
specialized needs of the user and better retrieval. Using organizational tools such as medical ontology in the 
form of a digital library, can help these efforts take on a more scientific and systematic aspect. In addition, 
efforts should be made to internationalize the concepts and issues of Iranian medicine in consultation with 
international patent offices. Creating a digital library, a topic similar to what is provided by the traditional 
knowledge digital library of India may be able to internationalize this ancient and valuable heritage of 
Iranian medicine. 
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