چڪیده

پژوهش حارض بر آن است تا به بررسی و مقایسۀ قابلیتهای قواعد
فهرستنویسی آنگلوآمریڪن و الگوی ملزومات ڪارڪردی پیشینههای
ڪتابشناختی (اف.آر.بی.آر ).در تأمین اهداف و ڪارڪردهای مورد نظر
از فهرست ڪتابخانه پرداخته و نقاط قوت و ضعف هریڪ را مشخص
ڪند .در این پژوهش ،ڪه به روش پیامیش مقایسهای انجام شده
است ،بررسی دو الگو توسط سیاه ه وارسی طراحی شده از سوی
محققان انجام شده است .بدین ترتیب ڪه با استفاده از متون و
مدارڪ موجود و جستوجو در پایگاههای فهرستگان ملی آمریڪا و
فهرست جهانی ،ڪه بهعنوان منونه برگزیده شدند ،به پاسخگویی سیاهه
ارزیابی پرداخته شده است .همچنین تجزیه و تحلیل دادههای بهدست
آمده از سیاه ه وارسی پژوهش ،بهصورت تحلیلی و مقایسهای انجام شده
است .نتایج پژوهش نشان میدهد ڪه الگوی ملزومات ڪارڪردی
پیشینه های ڪتابشناختی در زمینه اهداف و ڪارڪردهای فهرست،
مبنای توصیف آثار در پیشینههای ڪتابشناختی ،ساختار پیشینههای
ڪتابشناختی ،تعیین ڪارڪردهای عنارص دادهای موجود در پیشینههای
ڪتابشناختی ،و سطح و نحوه توصیف مدارڪ در پیشینههای
ڪتابشناختیڪاملترازقواعدفهرستنویسیآنگلوآمریڪنعملڪرده
و به نحو مؤثرتری قادر به پاسخگویی به نیازهای اطالعاتی ڪاربران
فهرست ڪتابخانهای است .از جمله معایب الگوی ملزومات ڪارڪردی
پیشینههای ڪتابشناختی نسبت به قواعد فهرستنویسی انگلوآمریڪن
میتوان به مقبولیت جهانی پایینتر ،عدم آموزش ڪتابداران و
فهرستنویسان ،عدم آشنایی ڪاربران فهرستها با این الگو ،نیازهای
نرمافزاری خاص ،و هزینههای فهرستنویسی اشاره ڪرد.

ڪلیدواژهها

قواعد فهرستنویسی آنگلوآمریڪن ،الگوی ملزومات ڪارڪردی پیشینه های ڪتابشناختی،
فهرست ،اهداف فهرست ،ڪارڪردهای فهرست
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2

دڪرت زهیر حیاتی |1محمدامین عرفانمنش
دريافت1387/8/15 :

مقدمه

پذيرش1387/10/16 :

قواعد فهرستنویسی آنگلوآمریکن مهمترین و پراستفادهترین قواعد فهرستنویسی در
سطح جهان محسوب میشود .اين قواعد داراي پايههاي منطقي و اصولي محكمي بوده
و در تهية آن از تالشهاي مهم پيشين ،استفاده شده است و به وضوح میتوان عقايد
پيشگامانی مانند سر آنتونی پانيتسی ، 4چارلز امی کاتر ، 5و سيمور لوبتسکی 6را در قواعد
فهرستنویسی آنگلوآمريکن مشاهده کرد .این قواعد تاكنون ،موضوع صدها كتاب ،مقاله،
پاياننامه ،و همايش قرار گرفته و از حمايت و پشتيباني فدراسيون بينالمللی انجمنهای
کتابداری (ايفال) 7نيز برخوردار بوده است (عرفانمنش،1386 ،ص .)2با وجود این ،توسعه
و پيشرفت فناوريهاي جديد و بهوجود آمدن نيازهاي تازه در كتابخانهها و مراكز اطالعاتي،
لزوم ايجاد تغييرات را در خلق پيشينههای كتابشناختي (فهرستنويسي) ،ذخيرة پيشينههای
كتابشناختي (فهرستسازي) وبرونداد پيشينههای كتابشناختي( 8بازيابي و نمايش پيشينهها)،
اجتنابناپذير کرده است (فتاحي ،1376 ،ص .)62
در این میان ،یکی از الگوهایی که برای سازگاری با نیازهای جدید در قواعد فهرستنویسی
طراحی و ایجاد شد ،الگويي مفهومی جهت تنظيم پيشينههای كتابشناختي در فهرستها و
پايگاههاي اطالعاتي موسوم به الگوي ملزومات كاركردي پيشينههای كتابشناختي است
كه در  ،1997از سوي ايفال ،بهوجود آمده است .الگوي ملزومات كاركردي پيشينههای
3

 .1دانشیار علوم ڪتابداری و اطالعرســانی
دانشگاه شیراز
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كتابشناختي ،از زمان ايجاد تاكنون ،بسيار مورد توجه قرار گرفته و در مجموعههاي مختلفي
بهصورت آزمايشی اجرا شده است .بیشتر نويسندگان برجسته در زمينة فهرستنويسي،
معتقدند كه اين الگو ،داراي ويژگيهاي منحصربهفردي است كه ميتواند در تجديدنظر
در قواعد کنونی فهرستنویسی و طراحي نظامهاي آينده ،مورد استفاده قرار گيرد .با توجه به
اينكه حدود یک دهه از معرفي اين الگو ميگذرد ،تاكنون در كشور ما پژوهش جامعی دربارة
آن صورت نگرفته است كه اين عامل ،مهمترين انگيزه جهت انجام پژوهش حاضر است.

مسئلۀ پژوهش

بیش از چهل سال از نخستين ويرايش قواعد فهرستنويسی آنگلوآمريكن ميگذرد و طي
اين مدت فهرستنويسان شاهد تغيير و تحوالت زيادي در جنبههاي گوناگون فهرستنويسي،
فهرستسازي ،کنترل کتابشناختی و دسترسي به منابع بودهاند (فتاحي ،1376 ،ص .)39 -38
بهنظر ميرسد برخي اصول و قواعد فهرستنويسي آنگلوآمريكن ،براي همخواني با محيط
جديد ،نياز به تجديدنظر و بازنگري دارند .از سوي ديگر ،ده سال از معرفی الگوی ملزومات
كاركردي پيشينههای كتابشناختي ميگذرد و طي اين مدت ،الگوی فوق مورد توجه زیادی
قرار گرفته است .به نظر ميرسد ميتوان از برخي ويژگيهاي منحصربهفرد اين الگو ،در
برطرف كردن مشكالت و كمبودهاي فهرستهاي كنوني و بازنگری در قواعد فهرستنویسی
آنگلوآمریکن بهره گرفت.

اهداف پژوهش

هدف اين پژوهش بررسی قابليتها و توانايیهای قواعد فهرستنويسی آنگلوآمريکن و
الگوی ملزومات کارکردی پيشينههای کتابشناختی در تأمین اهداف و کارکردهای فهرست
کتابخانهای شامل مبناي توصيف آثار ،ساختار پيشينه ها ،كاركردهاي عناصر داده اي ،سطح
توصيف آثار ،نحوة توصيف آثار ،زمينههاي اجرایی در پيشينههای كتابشناختي و بررسي
نقاط قوت و ضعف اين دو الگو در مقايسه با يكديگر است.

پیشینهپژوهش

پژوهشهای انجام گرفته در زمينة مقايسة قواعد فهرستنويسي آنگلوآمريکن و الگوی
ملزومات كاركردي پیشینههای كتابشناختي بسیار محدود و اندك است .بیشتر مدارك
موجود تنها به معرفي اين دو الگو پرداختهاند و کمتر مورد مقايسهای ميان دو الگو يافت شد.
ميتوان عواملي مانند جديد بودن الگوی ملزومات کارکردی پیشینههای کتابشناختی ،باقي
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ماندن آن در سطح نظریه ،و اجراي محدود آن در كتابخانهها و مراكز اطالعرساني در سطح
دنيا و در نتيجه ،ناشناخته بودن آن را داليل اين امر دانست .با وجود این ،مطالعات انجام شده
در اين زمينه ،كه تصور ميرود در انجام پژوهش حاضر مؤثر باشند ،ارائه خواهند شد.
فتاحی ( ،)1997در پايان نامة دکتری خود باعنوان «بررسی همخوانی اصول فهرستنويسی
با فهرستهای رايانهاي» 9به «بررسی ميزان همخوانی (سازگاری و کفايت) اصول جاری
فهرستنويسی توصيفی و محيطهای رايانهای» میپردازد .وی برای کاستن نقاط ضعف
موجود در زمينة ذخيرهسازی و نمايش پیشینههای کتابشناسی در فهرستهای موجود،
ساختار سلسلهمراتبی جديدی را باعنوان «ابرپيشينه» 10معرفی میکند که در آن ،ارتباط ميان
اثر اوليه با تمامکردها (نمودها) 11و ساير آثاری که بهنوعی با آن ارتباط دارند ،نشان داده
شده است .اهمیت پژوهش او در این است که در الگوی ملزومات کارکردی پیشینههای
کتابشناختی نیز از ساختاری غیرمسطح و سلسلهمراتبی شبیه به الگوی پیشنهادی او جهت
تنظیم پیشینههای کتابشناختی استفاده میشود.
بنت ،الووي و اونيل ،)2003( 12در پژوهشی به بررسی تعداد آثار موجود در دنياي
فهرستنويسي (براساس تعريفي كه الگوی ملزومات كاركردي ايفال ارائه ميدهد) پرداخته
و امكان اجراي اين الگو را ،با توجه به تعداد آثار ،بررسی کردند .براي اين منظور ،از
فهرست جهاني( 13بزرگ ترين فهرستگان موجود در دنيا كه در زمان انجام اين تحقيق در
سال  ،2002داراي حدود  47ميليون پيشينة كتابشناختي بود) ،تعداد  9000پیشینه بهصورت
تصادفي انتخاب و بررسي شدند .پس از تعميم نتايج بررسي مشخص شد  47ميليون پیشينة
موجود در فهرست جهاني ،كه از ديدگاه الگوی ملزومات كاركردي پيشينههای کتابشناختی
در سطح «کرد (نمود)» قرار دارند ،داراي حدود  32ميليون اثر 14متمايز هستند؛ يعني بهطور
متوسط هر اثر در فهرست جهاني ،داراي  1/5نمود است .از ميان  32ميليون اثر موجود،
تعداد  25ميليون اثر ( 78درصد) ،تنها داراي يك نمود هستند 99 .درصداز تمام اثرهاي
موجود در فهرست جهاني ،داراي  7نمود يا كمتر هستند و تنها كمتر از يك درصد يا 30000
اثر ،داراي بيش از  20نمودهستند .این پژوهشگران بیان ميكنند كه ميتوان الگوی ملزومات
کارکردی را براي حدود  20درصد از آثاري كه داراي بيش از يك نمود هستند ،اجرا کرد و
از ويژگيهاي مناسب الگو براي اين دسته از آثار بهرهمند شد.
چن و چن ،)2004( 15در يك بررسي موردي ،الگوی ملزومات كاركردي پيشينههای
كتابشناختي را در موزة كاخ ملي 16تايپه براي مجموعهاي از ده هزار نقاشي و دستنوشتة
چيني ،اجرا كردند .يافتههاي اين پژوهش نشان داد كه اين الگو به عنوان ابزاری مفهومي براي
بيان عناصر ابردادهاي و روابط ميان آنها ،بسيار مفيد است .همچنين ،استفاده از آن ميتواند

Relevance of cataloging principles .9
to the online environment
Super record .10
Manifestation .11
Bennett, Lavoie & O’Neill .12
WorldCat .13
Work .14
Chen & Chen .15
)16. National Palace Museum (NPM
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رضايت مراجعهكنندگان را در حد بيشتري تأمین کند.
تيلت  ،)2005( 17که از طراحان الگوی ملزومات کارکردی ایفال محسوب میشود ،در
پژوهشی باعنوان «ملزومات كاركردي پيشينههای كتابشناختي و فهرستنويسي براي آينده»،
بيان ميكند كه قواعد فهرستنويسي آنگلوآمريكن در بیشتر كتابخانههاي دنيا مورد استفاده
قرار ميگيرد و به نظر ميرسد نسبت به آن نياز دائمي دارد .از سوي ديگر ،چند سالي است
زمزمة ايجاد آنگلوآمريكن  ،3كه ويرايش جديدي از اين قوانين است ،به گوش ميرسد.
به نظر ميرسد ميتوان از اهداف ،مفاهيم ،و واژگان الگوی ملزومات كاركردي پيشينههای
كتابشناختي ،براي تجديدنظر و روزآمدسازی قواعد آنگلوآمريكن  2بهره گرفت.
بهطورکلی میتوان گفت نخستین پژوهشها در زمينة الگوی ملزومات کارکردی
پيشينههای کتابشناختی انجام میشد و به بررسی نظری اين الگو میپرداخت .اما در چند
سال اخير شاهد هستيم که اين الگو مرحلة اول خود را ،که شامل بررسی نظري بوده ،پشت
سرگذاشته و وارد مرحلة عملی شده است .در مواردی که الگوی ملزومات کارکردی ايفال
بهصورت موردی در کتابخانهها و مراکز اطالعاتی مورد استفاده قرار گرفته است ،شاهد
نتايج جالب و اميدوارکنندهای از کاربرد اين قواعد هستیم .بهنظر میرسد که میتوان از
برخی ويژگیهای خاص اين الگو جهت برطرف کردن مشکالت کنونی فهرستها و
بازنگری در قواعد کنونی فهرستنويسی استفاده کرد.

روششناسی پژوهش

17. Tillett
18 . Comparative survey
19 . Checklist
20 . National Union Catalog
)(NUC
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پژوهش حاضر به روش پيمايش مقايسهای 18انجام شد .بررسی و مقايسة قواعد فهرستنويسی
19
آنگلوآمريکن و الگوی ملزومات کارکردی پيشينههای کتابشناختی توسط سياه ة وارسی
طراحی شده و با استفاده از متون و مدارک موجود و همچنین جستوجو در پايگاههايی که
بهعنوان نمونه برگزيده شدند انجام گردید .پايگاههايی که بهعنوان نمونة پژوهش و جهت
پاسخگويی به سؤاالت سياهة ارزيابی انتخاب شدند عبارتاند از:
 .1پايگاه فهرستگان ملی آمريکا 20که بهعنوان نمونهای از قواعد فهرستنويسی
آنگلوآمريکن انتخاب شد ،و
 .2پايگاه فهرست جهانی که بهعنوان نمونهای از الگوی ملزومات کارکردی پيشينههای
کتابشناختی انتخاب شد.
همچنین تجزيه و تحليل دادههای بهدست آمده از تطبيق سياهة وارسی پژوهش با
پايگاههای نمونه و مدارک و متون موجود ،بهصورت تحليلی از سوی پژوهشگران
انجام شد.
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یافتههای پژوهش

در این بخش ،یافتههای پژوهش ،تجزيه و تحليل دادهها و بحث در مورد آنها در قالب هفت
سؤال در جنبههاي مختلف فهرست ،در اندازهاي كه پاسخگوي اهداف اين پژوهش باشد،
به شرح زير ارائه ميشود:
سؤال:1عملکردقواعدفهرستنويسیآنگلوآمريکنوالگویملزوماتکارکردیپيشينههای
کتابشناختی در زمينة تأمین اهداف و کارکردهای فهرست کتابخانه چگونه است؟
در قواعد فهرستنويسی آنگلوآمريکن اهداف و کارکردهای فهرست به وضوح مورد
اشاره قرار نگرفته است ،بلکه از شواهد ديگری میتوان به حضور غيرمستقيم آنها پی برد.
به لحاظ تاريخی ،قواعد فهرستنويسی آنگلوآمريکن بر پاية اصول پاريس تدوين شده است.
اصول پاريس نيز براساس افکار لوبتسکی شکل گرفته که آن هم متأثر از افکار و قواعد
کاتر است .بنابراين ،میتوان گفت قواعد فهرستنويسی آنگلوآمريکن نيز بر پاية افکار کاتر
بنا شده و کارکردهای بازيابی 21و گردآوری 22را بهعنوان کارکردهای فهرست کتابخانه
مطرح میکند (فتاحي ،1376 ،ص  .)41 -40ساير اهداف و کارکردهای نوينی که امروزه
برای فهرست کتابخانهها در نظر گرفته میشود ،در قواعد فهرستنويسی آنگلوآمريکن مورد
اشاره قرار نگرفته ،اما برخی از اين کارکردها توسط عناصر دادهای موجود در پيشينههای
کتابشناختی تأمین میشود.
در الگوی ملزومات کارکردی پيشينههای کتابشناختی به صراحت دربارة کارکردهای
مختلف فهرست کتابخانه بحث شده و عناصر کارکردی خاصی نيز جهت تأمین اين
کارکردها در پيشينههای کتابشناختی لحاظ شده است .کارکردهای فهرست کتابخانه از نظر
الگوی ملزومات کارکردی ايفال عبارتاند از :کارکرد بازيابی ،کارکرد گردآوری ،کارکرد
شناسايی ، 23کارکرد انتخاب ،24کارکرد دسترسی ،25و کارکرد مدیریت( 26فتاحي و ارسطوپور،
 ،1386ص .)56
بهطورکلی ،الگوی ملزومات کارکردی پيشينههای کتابشناختی در تأمین کارکردهای
فهرست بهصورت کاملتری عمل میکند .مهمترين تفاوتهای ميان قواعد فهرستنويسی
آنگلوآمريکن و الگوی ملزومات کارکردی ايفال در تأمین کارکردهای فهرست را میتوان
در موارد زير خالصه کرد:
 .1کارکرد بازيابی مدارک وابسته به يک اثر اصلی در الگوی ملزومات کارکردی ايفال ،به
دليل راهبردی که اين الگو در گردآوری اينگونه مدارک بهکار میبرد ،بهتر و کاملتر
از قواعد فهرستنويسی انگلوآمريکن تأمین میشود؛
 .2کارکرد گردآوری مدارک وابسته به يک اثر اصلی به دليل استفادة الگوی ملزومات

Finding function .21
Collocating function .22
Identify function .23
Select function .24
Obtain function .25
Management function .26
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27. Expression
28. Item
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کارکردی پيشينههای کتابشناختی از ساختار چندوجهی و سلسلهمراتبی چهارگانه و
گردآوری مدارک وابسته در قالب اثر ،تجلی ، 27کرد (نمود) و نسخه 28بهطور بهتر و
مؤثرتری نسبت به قواعد فهرستنويسی آنگلوآمريکن تأمین میشود؛ و
 .3در مورد کارکردهای شناسايی ،انتخاب ،و دسترسی در قواعد فهرستنويسی آنگلوآمريکن،
علیرغم اينکه به اين کارکردها اشارهای نشده است ،برخی عناصر دادهای موجود
در پيشينههای کتابشناختی قادر به تأمین اين کارکردها نيز هستند .البته تأمین اين
کارکردها در قواعد فهرستنويسی آنگلوآمريکن تنها در سطوح مادی مدرک يعنی
نمود و نسخه انجام میشود .اما در الگوی ملزومات کارکردی ايفال ،کارکردهای
شناسايی ،انتخاب ،و دسترسی هم در سطوح مادی و هم در سطوح انتزاعی مدارک
مورد تأکيد قرار گرفته و توسط عناصر دادهای خاصی ،که در پيشينههای کتابشناختی
تعبيه شده ،تأمین میگردد (عرفانمنش ،1386 ،ص .)133 -132
سؤال:2عملکردقواعدفهرستنويسیآنگلوآمريکنوالگویملزوماتکارکردیپيشينههای
کتابشناختی در زمينة مبنای توصيف مدارک چگونه است؟
براساس قواعد فهرستنويسی آنگلوآمريکن ،مادة در دست فهرستنويس بايد بهعنوان
مبنای توصيف آثار بهکار برده شود .ضمن اينکه اين قواعد توصيه میکنند که برای برقراری
ارتباط ميان اثر در دست فهرستنويس و اثر اوليه ،انتخاب شناسهها با توجه به اثر اوليه انجام
پذيرد (فتاحي ،1376 ،ص  .)41اما به اين روش ايراداتی به شرح زیر وارد شده است:
 .1کارآمدی برخی از ابزارهايی که جهت برقراری ارتباط ميان اثر اصلی و اثر در دست
فهرستنويسی درنظر گرفته شده است ،در فهرستهای کنونی تا حدی زير سؤال رفته
است و این ابزار در نمایش معنادار آثار وابسته در کنار هم ،در فهرستهای امروزی،
دچار مشکل هستند (فتاحي ،1376 ،ص .)44
 .2عدم دستهبندی آثار وابسته براساس نوع وابستگی آنها به اثر اصلی در قواعد
فهرستنويسی آنگلوآمريکن که باعث بازيافت نامطلوب اين آثار و مبهم ماندن رابطة
ميان آثار نمايش داده شده میشود (فتاحي( .)1375 ،پیوست .)1
راهبردی که برای برطرف شدن اين مشکالت از سوی الگوی ملزومات کارکردی
پيشينههای کتابشناختی پيشنهاد شده است ،راهبرد موازی است که هم اثر در دست
فهرستنويس و هم اثر اوليه را مورد توصيف قرار داده و روابط کتابشناختی ميان آنها را
ترسيم میکند .در اين الگو ،به دليل وجود ساختار چند سطحی و سلسلهمراتبی ،ميان اثر
موجود در دست فهرستنويس و اثر اوليه ارتباط نزديکی برقرار شده و اثر موجود ،بهعنوان
يکی از تجلیها ،نمودها ،يا نسخههای اثر مادر در زير آن قرار میگيرد.
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ترسيم و نمايش درست روابط کتابشناختی ميان آثار در فهرست کتابخانه ،يکی از
مهمترين اهداف فهرستنويسی محسوب میشود .اين هدف تحقق نخواهد يافت مگر
اينکه روابط گوناگون ميان آثار شناخته شده ،دستهبندی گردد و در هنگام جستوجو و
بازيابی ،کاربر اين روابط را در صفحات نمايش آثار مورد جستوجوی خود مشاهده کند.
به اين ترتيب ،آنچه بازيابی میشود ،از شکل مطلوب و دلخواه برخوردار بوده و جايگاه
آن در مقايسه با اثر اصلی و روابط ميان آنها ،بهصورت معناداری نمايش داده میشود
(عرفانمنش ،1386 ،ص ( .)119 -118پیوست .)2
سؤال:3عملکردقواعدفهرستنويسیآنگلوآمريکنوالگویملزوماتکارکردیپيشينههای
کتابشناختی در زمينة ساختار پيشينههای کتابشناختی چگونه است؟
در قواعد فهرستنويسی آنگلوآمريکن از ساختاری مسطح ،خطی ،و غيرسلسلهمراتبی
جهت توصيف آثار بهره گرفته شده است .در چنين ساختاری يک مدرک در هر سطح
انتزاعی و فيزيکی (اثر ،تجلی ،نمود ،و نسخه) که قرار داشته باشد ،هم رديف با ساير سطوح
انتزاعی و فيزيکی آن مدرک قرار گرفته و همگی در يک سطح نمايش داده می شوند .از
معايب ساختار مسطح میتوان به موارد زير اشاره کرد:
 .1اين ساختار در شکل کنونی قادر به حل مشکالت مربوط به بازيابی و نمايش معنادار
آثار وابسته در کنار هم نيست .برای مثال فهرستهای رايانهای کنونی در پاسخ به
توجو و نمايش آثار وابسته به هم ،صدها پيشينه را بازيابی کرده که برخی از آنها
جس 
نامرتبط يا کمربط هستند و در مجموع با نظم و ترتيب معناداری نمايش داده نمیشوند
(فتاحي ،1376 ،ص )43؛ و
 .2در ساختار مسطح و خطی ترسيم انواع روابط کتابشناختی ميان آثار وابسته به يک اثر
اصلی بهطور مؤثری ميسر نبوده و برای کاربر فهرست چندان قابل درک نیست.
در الگوی ملزومات کارکردی پيشينههای کتابشناختی از ساختار جديدتر و کاملتری
جهت توصيف مدارک استفاده میشود که همان ساختار سلسلهمراتبی و غيرمسطح است.
براساس اين الگو هر مدرک در قالب يکی از  4سطح اثر ،تجلی ،نمود ،و نسخه قرار گرفته و
بهصورت سلسلهمراتبی در زير يکديگر تنظيم میشوند .بدين صورت که در باالترين سطح
سلسلهمراتب ،اثر قرار میگيرد که عبارت است از آفرينش ذهنی يا هنری خاص .در زير
اثر و در دومين سطح سلسلهمراتب ،تجلیهای آن اثر قرار میگيرند که عبارتاند از :تجسم
ذهنی يا هنری اثر .در زير تجلی اثر و در سومين سطح سلسلهمراتب ،نمودهای اثر قرار
میگيرند که عبارتاند از :تجسم فيزيکی بيان اثر .در چهارمين و آخرين سطح سلسلهمراتب،
نسخههای اثر قرار میگيرند که عبارت است از نمونة واحدی از نمود (عرفانمنش،1386 ،
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ص ( .)121پیوست.)3
مزايای ساختار چندسطحی مورد استفاده در الگوی ملزومات کارکردی ايفال را
میتوان در قالب موارد زير بيان کرد:
 .1در ساختار غيرخطی فوق ،کاربر میتواند در هر مرحله جستوجوی خود را
محدود کرده و بهصورت سلسلهمراتبی از اثر حرکت کرده و تجلی ،نمود ،و نسخة
موردنظر خود را انتخاب کند .مزيت اين شيوه ،بازيابی سريعتر و سودمندتر آثار و
شناخت بهتر نوع ارتباط آثار وابسته به يکديگر است؛
 .2در اين ساختار ،کاربر در هر مرحله قادر است تمام مدارک موجود را مرور کرده و
مدرکی که بيشترين مطابقت با نياز اطالعاتیاش را دارد انتخاب کند؛
 .3در ساختار توصيف سلسلهمراتبی دسترسی به آثار هم از سطح باال (يعنی اثر مادر
و بعد گروههای آثار وابسته) امکانپذير است و هم بالعکس (يعنی از سطح پایين و از
طريق پيشينه کتابشناختی هريک از آثار وابسته)؛
 .4در ساختار سلسلهمراتبی و چندسطحی کاربر با انجام يک جستوجوی ساده ،در
هريک از سطوح ،قادر است تمامی مدارک موجود در آن سطح را بازيابی کند؛ و
 .5اين شيوه برای جستوجوگر قابل فهمتر بوده و بازيابی آثار وابسته در هر گروه با
سادگی بيشتری صورت میگيرد .بدين ترتيب ،جستوجوگر با طی چند مرحله (بين
 3تا  5مرحله) جستوجو ،به آنچه بهطور مشخص درنظر دارد دسترسی میيابد و قادر
است از طريق هدايت جستوجوی خود ،نيازهای اطالعاتی خود را برطرف کرده و
مناسبترین مدرک را انتخاب کند (عرفانمنش ،1386 ،ص .)122 -121
سؤال:4عملکردقواعدفهرستنويسیآنگلوآمريکنوالگویملزوماتکارکردیپيشينههای
کتابشناختی در زمينة کارکردهای عناصر دادهای پيشينههای کتابشناختی چگونه است؟
در قواعد فهرستنويسی آنگلوآمريکن به کارکردهای عناصر دادهای تشکيلدهندة
پيشينههای کتابشناختی اشارهای نشده است ،هرچند که بهطور طبيعی هر کدام از عناصر
دادهای موجود در پيشينة کتابشناختی میتوانند يک يا چند کارکرد را تأمین کنند .اما در
الگوی ملزومات کارکردی پيشينههای کتابشناختی ،ارائة چارچوبی روشن و دقيق از علت
وجودی هر عنصر اطالعاتی و کارکردهايی که توسط آن عنصر دادهای تأمین میشود ،مورد
تأکيد و توجه قرار گرفته است .بدين ترتيب که عناصر دادهای تأمینكنندة هر کارکرد در
پيشينة کتابشناختی معرفی و توصيه شده است که جهت تأمین کارکرد مزبور ،از عناصر
دادهای تأمینكنندة آن بهره گرفته میشود (عرفانمنش ،1386 ،ص .)123 -122
از مزايای توجه به کارکردهای عناصر داده ای تشکيلدهندة پيشينههای کتابشناختی
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میتوان به موارد زير اشاره کرد:
 .1تبيين دقيق روابط حاکم بر موجوديتهای کتابشناختی برای فهرست رايانهای اين
امکان را فراهم میآورد تا ساختار مسطح خود را تبديل به ساختاری چنداليه کرده
و رفتهرفته به ساختار فرامتنی وب نزديکتر شوند (فتاحي و ارسطوپور ،1386 ،ص
.)62
 .2دستاندرکاران و تهيهکنندگان فهرست میتوانند با توجه به کارکردی که تأمین آن
برای آنها از ارزش و اهميت بيشتری برخوردار است ،از عناصر دادهای تأمینكنندة آن
کارکرد در پيشينههای کتابشناختی خود استفاده کنند .بهعبارت ديگر ،از اين طريق،
بهترين ارتباط ميان عناصر دادهای موجود در پيشينههای کتابشناختی و نيازهای کاربران
فهرست برقرار میشود؛ و
 .3تدوين کارکردهای هريک از عناصر دادهای موجود در پيشية کتابشناختی ،باعث
غنی شدن پيشينهها از نظر تعداد عناصر اطالعاتی موجود در آنها میشود که مجموعة
اين عناصر ،تحقق کارکردهای گوناگون فهرست را سهولت میبخشد.
سؤال:5عملکردقواعدفهرستنويسیآنگلوآمريکنوالگویملزوماتکارکردیپيشينههای
کتابشناختی در زمينة سطح توصيف مدارک در پيشينههای کتابشناختی چگونه است؟
فهرستنويسی در قواعد آنگلوآمريکن ،براساس سطوح مادی اثر که شامل سطوح سوم
و چهارم از سطوح چهارگانه معرفی شده توسط الگوی ملزومات کارکردی ايفالست،
انجام میپذيرد .بهعبارت ديگر ،از آنجا که واحد فهرستنويسی در اين قواعد ،مادة در دست
فهرستنويس معرفی شده و اين ماده بايد بهصورت مادی و فيزيکی در اختيار فهرستنويس
قرار داشته باشد ،فهرستنويسی آن مدرک تنها در همان سطوح مادی ،يعنی نمود و نسخه
انجام میگيرد و امکان فهرستنويسی مدرک در سطوح غيرمادی و انتزاعی آن ،يعنی در
سطوح اثر و تجلی ،وجود ندارد.
اما راهبردی که الگوی ملزومات کارکردی پيشينههای کتابشناختی جهت توصيف
مدارک در پيش گرفته است ،کام ً
ال متفاوت است .در اين الگو ،فهرستنويسی مدارک در
سطوح غيرمادی و انتزاعی مدرک يعنی اثر و تجلی انجام میگيرد و سپس تا سطوح مادی
مدرک ادامه میيابد .بهعبارت ديگر ،فهرستنويسی مدارک از طريق قواعد فهرستنويسی
آنگلوآمريکن ،موجودی مجموعه را در سطح مادی اثر يعنی نمود و نسخه نمايش میدهد ،اما
الگوی ملزومات کارکردی پيشينههای کتابشناختی از اين قابليت برخوردار است که موجودی
مجموعه را عالوه بر سطوح مادی ،در سطوح غيرمادی يعنی اثر و تجلی نيز نمايش دهد.
از مزايای فهرستنويسی در سطوح مادی و غيرمادی مدرک میتوان به موارد زير اشاره کرد:

123

فصلنامه كتاب | شامره 81

دڪرت زهیر حیاتی
محمدامین عرفانمنش

 .1در اين حالت نتايج جستوجو در سطحی باالتر و کاملتر در اختيار کاربران قرار
داده میشود و کاربر از طريق انجام يک جستوجوی ساده در سطح اثر ،قادر است تا
تمامی مدارک وابسته به آن اثر را در قالب تجلیها ،نمودها و نسخهها بهصورت منظم
و دستهبندی شده مشاهده کند؛
 .2توصيف مدرک بهصورت موازی هم در سطوح غيرمادی و هم در سطوح مادی
باعث میشود مهار روابط کتابشناختی ميان سطوح گوناگون به نحو مؤثرتر و بهتری
انجام شده و نمايش اين روابط کتابشناختی برای کاربران قابل فهمترباشد؛
 .3فهرستنويسی و توصيف مدارک در سطح غيرمادی آن ،نتايج جستوجو را در
سطحی باالتر و کاملتر بيان میکند .بهعبارت ديگر هنگامی که کاربر جستوجوی
خود را در سطح اثر انجام میدهد ،تنها با انجام يک جستوجو قادر است اطالعات
مربوط به تمامی تجلیها ،نمودها ،و نسخههای آن اثر را بازيابی و مشاهده کند؛ و
 .4بازيابی سريعتر و سودمندتر آثار و شناخت بهتر روابط کتابشناختی ميان آثار
وابسته از ديگر مزايای فهرستنويسی موازی در سطوح مادی و انتزاعی مدارک است
(عرفانمنش ،1386 ،ص .)126 -125
سؤال:6عملکردقواعدفهرستنويسیآنگلوآمريکنوالگویملزوماتکارکردیپيشينههای
کتابشناختی در زمينة نحوة توصيف مدارک در پيشينههای کتابشناختی چگونه است؟
در قواعد فهرستنويسی آنگلوآمريکن ،صرفنظر از اينکه فهرست توسط چه کاربرانی
مورد استفاده قرار میگيرد و اين فهرست جهت تأمین کدام يک از کارکردهای موجود تنظيم
شده است ،از دادههای کتابشناختی يکسانی در پيشينههای کتابشناختی استفاده میشود.
هرچند قواعد فهرستنويسی آنگلوآمريکن ،سه سطح توصيف مختلف را جهت ارائه دادههای
کتابشناختی عرضه میکند ،اما هنگامی که يک فهرست براساس يکی از اين سطوح بنيان
نهاده میشود ،تمام مدارک همسان ،با دادههای کتابشناختی يکسانی توصيف میشوند.
همچنين در چنين ساختاری ،کارکردهايی که از فهرست کتابخانه انتظار میرود تأثيری در
دادههای کتابشناختی تشکيلدهندة آن فهرست ندارند.
از ديدگاه الگوی ملزومات کارکردی پيشينههای کتابشناختی ،در کنار برخی عناصر
دادهای،که وجودشان در پيشينة کتابشناختی صرفنظر از سطح مدرک و کارکردهای
موردنظر از پيشينه الزم و ضروری است ،عناصر دادهای ديگری وجود دارند که بايد
بهصورت برگزيده ،جهت توصيف مدارک در سطوح خاص يا جهت تأمین کارکردهای
مشخص مورد استفاده قرار گيرند .بهعبارت ديگر در اين الگو با توجه به اين که يک مدرک
در چه سطحی از سطوح چهارگانة اثر ،تجلی ،نمود ،و نسخه قرار دارد و چه کارکردی از

124

فصلنامه كتاب | شامره 81

بررسی و مقایسه
قواعد فهرستنویسی توصیفی ...

پيشينة کتابشناختی و فهرست مدنظر است (بازيابی ،گردآوری ،و مانندآن) ،عناصر دادهای
متفاوتی در پيشينههای کتابشناختی آن مدارک قرار میگيرند .شناسايی و تحليل کارکردی
انواع عناصر دادهای در پيشينة کتابشناختی میتواند به شناسايی چگونگی عملکرد آن در
سازماندهی اطالعات ياری رساند .از اينرو ،در الگوی ملزومات کارکردی پيشينههای
کتابشناختی جهت تأمین کارکردهای مختلف فهرست ،استفاده از عناصر دادهای تأمینكنندة
آن کارکردها توصيه شده است (عرفانمنش ،1386 ،ص .)127
سؤال:7عملکردقواعدفهرستنويسیآنگلوآمريکنوالگویملزوماتکارکردیپيشينههای
کتابشناختی در زمينة قابليت اجرا چگونه است؟
در مورد قابليت اجرای دو الگو میتوان بيان کرد که الگوی ملزومات کارکردی
پيشينههای کتابشناختی در حال حاضر در سطح بينالمللی ،از قابليت اجرايی پايينتری
نسبت به قواعد فهرستنويسی آنگلوآمريکن برخوردار است .داليل زير را میتوان برای اين
مطلب ذکر کرد:
 .1قواعد فهرستنويسی آنگلوآمريکن از زمان ايجاد ،بهعنوان قواعد اصلی و پايهای
فهرستنويسی از مقبوليت جهانی برخوردار شده و به دليل جامعيت محتوا و نيز
پشتيبانی آن از سوی کتابخانههای ملی و انجمنهای کتابداری و اطالعرسانی چهار
کشور بزرگ انگليسیزبان ،که از متوليان قواعد فهرستنويسی آنگلوآمريکن هم بهشمار
میروند (آمريکا ،انگلستان ،استراليا ،و کانادا) ،مورد استقبال بیشتر کشورهای دنيا حتی
کشورهای غيرانگليسیزبان قرار گرفته است .اما الگوی ملزومات کارکردی پيشينههای
کتابشناختی علیرغم قابليتهای منحصربهفردی که از آن برخوردار است ،تنها
بهصورت موردی در برخی از مجموعهها مورد استفاده قرار گرفته است و استفاده از
آن تاکنون بهصورت فراگير درنيامده است؛
 .2به دليل گسترش استفاده از قواعد فهرستنويسی آنگلوآمريکن ،آموزش اين قواعد
نيز در سرلوحة کار گروههای آموزشي کتابداری و اطالعرسانی و مؤسسات فعال در
زمينة کتابداری قرار گرفته و اين قواعد در مقاطع گوناگون تدريس میشوند .از اينرو
کتابداران و فارغالتحصيالني که دورههای کتابداری را در دانشگاهها و مؤسسات مربوط
گذراندهاند ،از آشنايی نسبی با اين قواعد برخوردارند .اما ،آموزش الگوی ملزومات
کارکردی پيشينههای کتابشناختی به دانشجويان در برنامههای درسی دانشگاهها و
مؤسسات کتابداری جايی نداشته و در نتيجه ،فارغالتحصيالن اين مراکز نيز از آشنايی
محدودی با اين الگو برخوردارند؛
 .3کاربران قواعد فهرستنويسی آنگلوآمريکن از طريق تجربه و پس از انجام چند
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جستوجو در پايگاهی که براساس اين الگو تنظيم شده است و يا از طريق گذراندن
دورههای کوتاهمدت معرفی اين قواعد ،از آشنايی نسبی با اين قواعد برخوردار شده
و توانايی انجام جستوجو براساس و دسترسی به مدرک مورد نياز خود را کسب
میکنند .اما عدم معرفی الگوی ملزومات کارکردی پيشينههای کتابشناختی به کاربران و
عدم آشنايی آنها با اين الگو ،از ديگر مشکالت پيش روی اجرای گسترده آن محسوب
میشود؛
 .4تغيير سيستم فهرستنويسی کتابخانهای از قواعد فهرستنويسی آنگلوآمريکن به
الگوی ملزومات کارکردی پيشينههای کتابشناختی مستلزم طراحی نرمافزارهای الزم
جهت اجرای اين الگوست ،ضمن اينکه بايد همبستگی و پيوستگی نرمافزارهای
جديد با نرمافزارهای ساير بخشهای کتابخانه ،نرمافزار جامع کتابخانه ،و نرمافزارهای
سايرکتابخانههای همکار نيز تأمین گردد؛ و
 .5تغيير ساختار فهرستنويسی يک مجموعه هزينههای زيادی را جهت آموزش کتابداران
و فهرستنويسان ،آموزش کاربران ،هزينههای نرمافزاری ،و ساير موارد بر کتابخانههای
مجری آن تحميل خواهد کرد (عرفانمنش ،1386 ،ص.)129 -128
با توجه به دالیلی که ذکر شد ،الگوی ملزومات کارکردی پيشينههای کتابشناختی هنوز
از قابليت اجرايی بااليی در سطح بينالمللی برخوردار نبوده و اين امر باعث کاهش استفاده
از اين الگو در کتابخانهها و مراکز اطالعاتی کشورهای مختلف دنيا بوده است.

خالصه و نتیجهگیری

نتايج پژوهش نشان ميدهد که الگوي ملزومات کارکردي پيشينههاي کتابشناختي از
قابليتها و ويژگيهاي منحصربهفردي در تنظيم پيشينههاي کتابشناختي در فهرستها
و پايگاههاي اطالعاتي برخوردار است .مهمترين ويژگيهاي اين الگو نسبت به قواعد
فهرستنويسي آنگلوآمريکن عبارتاند از:
 .1الگوي ملزومات کارکردي ايفال الگويي کاربرمدار است که در آن بيش از هر چيز
به تأمین نیازهای اطالعاتی کاربران توجه شده است؛
 .2در اين الگو ،عالوه بر توجه به کارکردهاي سنتي فهرستها مانند کارکرد بازيابي و
گردآوري ،کارکردهاي نويني براي فهرست تعريف شده و عناصر و دادههاي خاصي
جهت تأمین اين کارکردها در پيشينههاي کتابشناختي تعبيه شده است؛
 .3توصيف مدارک در اين الگو عالوه بر سطوح مادي مانند نمود و نسخه ،در سطوح
انتزاعي و غيرمادي مانند اثر و تجلي نيز انجام ميشود؛
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 .4در اين الگو با توجه به اينکه مدرک در چه سطحي از سطوح چهارگانة اثر ،تجلي،
نمود ،و نسخه قرار دارد و کارکردهاي موردنظر از فهرست چيست ،از دادههاي
اطالعاتي متفاوتي جهت توصيف مدارک بهره گرفته ميشود؛
 .5در الگوي ملزومات کارکردي ايفال از راهبرد موازي اثر موجود در دست فهرستنويس
و اثر اوليه استفاده ميشود که اين راهبرد مدارک موجود را به نحو مؤثرتري توصيف
کرده و روابط کتابشناختي ميان مدارک وابسته را نيز به شکل بهتري نمايش ميدهد؛
 .6مشکل بازيابي زياد مدارک و عدم نمايش معنادار و دستهبندي مدارک بازيابي شده،
بهخصوص در مورد آثار مشهور که در قواعد فهرستنويسی آنگلوآمريکن مشاهده
میشود ،در اين الگو برطرف شده و مدارک بازيابي شده به شکل معناداري در قالب
سلسلهمراتب اثر ،تجلي ،نمود ،و نسخة مرتب شده و در اختيار کاربر قرار ميگيرد.
 .7کاربر هنگام کار با فهرستي که براساس الگوي ملزومات کارکردي ايفال تنظيم شده
است ،از قدرت راهبري بااليي برخوردار است .به اين معنا که به بهترين شکل قادر
است جستوجوي خود را محدود و يا گستردهتر کرده ،در سطح سطوح چهارگانه
حرکت کند ،و به مدرک مورد نياز خود دست يابد؛
 .8استفاده از ساختار غيرمسطح و سلسلهمراتبي جهت توصيف مدارک ،قابليت بسيار
زيادي به فهرست داده و باعث فهرستنويسي ،توصيف ،و نمايش معنادار و منظم
مدارک در کنار هم ميشود؛
 .9روابط کتابشناختي ميان مدارک مختلف به دليل استفاده از ساختار سلسلهمراتبي به
بهترين وجه در الگوي ملزومات کارکردي پيشينههاي کتابشناختي تأمین ميشود؛
 .10کارکردهای هر يک از عناصر دادهای موجود در پيشينههای کتابشناختی در اين
الگو تعريف شده و همچنين عناصر دادهای خاصی جهت تأمین هر يک از کارکردهای
فهرست به تهيهکنندگان آن پيشنهاد شده است؛
 .11با استفاده از اين الگو میتوان عناصر دادهای مهم موجود در پيشينههای کتابشناختی
برای کاربران را مشخص کرده و میتوان از آن اطالعات مهم در پيشينه به نحو
مؤثرتری جهت تأمین کارکردهای فهرست بهره گرفت؛ و
 .12الگوی ملزومات کارکردی ايفال بيشترين سازگاری را با آثار مشهور ،که دارای
هزاران اثر وابسته به خود هستند ،داراست .نتايج جستوجوی چنين آثاری بهصورت
منظم و معناداری در قالب تجلیها ،کردها و نسخههای مشخص در اختيار کاربر قرار
گرفته و وی از قدرت راهبری بااليی در دسترسی به مدرک مورد نظر خود برخوردار
است.
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از سوی دیگر مهمترين مشکالتي که بر سر راه اجراي الگوي ملزومات کارکردي
پيشينههاي کتابشناختي وجود دارند عبارتاند از :عدم توافق و همکاري بينالمللي
در استفاده از اين الگو ،عدم آموزش اين الگو در دورههاي آموزشي کتابداري و
اطالعرساني ،نيازهاي نرمافزاري ،هزينة اولية زياد براي استفاده از اين الگو و عدم
آشنایی کتابداران و فهرستنویسان و کاربران فهرستها با این الگو.
به نظر میرسد الگوی ملزومات کارکردی پيشينههای کتابشناختی قادر به برطرف
کردن مشکالت کنونی فهرست کتابخانههاست و میتواند در طراحی نظامهای آينده
نيز بهکار گرفته شود .در اين ميان مهمترين عاملی که میتواند استفاده از اين الگو
را رواج داده و زمينة بهرهگيری از آن را فراهم کند ،توافق و همکاری بينالمللی در
پذيرش اين الگو بهعنوان قواعد پايهای فهرستنويسی و اجرای آن در کتابخانهها و مراکز
اطالعاتی گوناگون در سراسر جهان است.
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کتابشناختی
و تهیة یک ابرپیشینه جهت هر اثر
Shakespeare, William
شکسپير ،ويليام1616-1564 ،
← اثر
*تاجر ونيزی
متن اصلی
برگزيده به زبان آلمانی
← تجلیهای مختلف اثر
ويرايش
ترجمه به انگليسی
ترجمه به فرانسوی
تصاوير متحرک به زبان انگليسی
فيلم نسخة سال 1920
← کردهای مختلف اثر
فيلم نسخة سال 1945
فيلم نسخة سال 2000
ديسک فشردة نسخة سال 2000
نسخة شمارة 1
← نسخههای کردهای اثر
نسخة شمارة 2
نسخة شمارة 3
* شاه لير
* هملت

