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چڪیده 
تا به بررسی و مقایسۀ قابلیت های قواعد  پژوهش حارض بر آن است 

فهرستنویسی آنگلوآمریڪن و الگوی ملزومات ڪارڪردی پیشینه های 

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 مقایسه ای انجام شده 

از سوی  وارسی طراحی شده  توسط سیاهه   الگو  دو  بررسی  است، 

محققان انجام شده است. بدین ترتیب ڪه با استفاده از متون و 

مدارڪ موجود و جست وجو در پایگاه های فهرستگان ملی آمریڪا و 

فهرست جهانی، ڪه به عنوان منونه برگزیده شدند، به پاسخگویی سیاهه 

ارزیابی پرداخته شده است. همچنین تجزیه و تحلیل داده های به دست 

آمده از سیاهه  وارسی پژوهش، به صورت تحلیلی و مقایسه ای انجام  شده 

است. نتایج پژوهش نشان می دهد ڪه الگوی ملزومات ڪارڪردی 

پیشینه های ڪتابشناختی در زمینه اهداف و ڪارڪردهای فهرست، 

مبنای توصیف آثار در پیشینه های ڪتابشناختی، ساختار پیشینه های 

ڪتابشناختی، تعیین ڪارڪردهای عنارص داده ای موجود در پیشینه های 

پیشینه های  در  مدارڪ  توصیف  نحوه  و  سطح  و  ڪتابشناختی، 

ڪتابشناختی ڪامل تر از قواعد فهرستنویسی آنگلوآمریڪن عمل ڪرده 

و به نحو مؤثرتری قادر به پاسخگویی به نیازهای اطالعاتی ڪاربران 

فهرست ڪتابخانه ای است. از جمله معایب الگوی ملزومات ڪارڪردی 

پیشینه های ڪتابشناختی نسبت به قواعد فهرستنویسی انگلوآمریڪن 

و  ڪتابداران  آموزش  عدم  پایین تر،  جهانی  مقبولیت  به  می توان 

فهرستنویسان، عدم آشنایی ڪاربران فهرست ها با این الگو، نیازهای 

نرم افزاری خاص، و هزینه های فهرستنویسی اشاره ڪرد.

ڪلیدواژه ها 
قواعد فهرستنویسی آنگلوآمریڪن، الگوی ملزومات ڪارڪردی پیشینه  های ڪتابشناختی،

فهرست، اهداف فهرست، ڪارڪردهای فهرست 
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مقدمه
 قواعد فهرستنویسی آنگلوآمریکن3  مهم ترین و پراستفاده ترین قواعد فهرستنویسی در 
سطح جهان محسوب می شود. این قواعد داراي پایه هاي منطقي و اصولي محکمي بوده 
و در تهية آن از تالش هاي مهم پيشين، استفاده شده است و به وضوح می توان عقاید 
پيشگامانی مانند سر آنتونی پانيتسی4 ، چارلز امی کاتر5 ، و سيمور لوبتسکی6  را در قواعد 
فهرستنویسی آنگلوآمریکن مشاهده کرد. این قواعد تاکنون، موضوع صدها کتاب، مقاله، 
پایان نامه، و همایش قرار گرفته و از حمایت و پشتيباني فدراسيون بين المللی انجمن های 
کتابداری )ایفال(7  نيز برخوردار بوده است )عرفان منش، 1386،ص2(. با وجود این، توسعه 
و پيشرفت فناوري هاي جدید و به وجود آمدن نيازهاي تازه در کتابخانه ها و مراکز اطالعاتي، 
لزوم ایجاد تغييرات را در خلق  پيشينه های کتابشناختي )فهرستنویسي(، ذخيرة پيشينه های 
کتابشناختي )فهرست سازي( و برون داد پيشينه های کتابشناختي8 )بازیابي و نمایش پيشينه ها(، 

اجتناب ناپذیر کرده است )فتاحي، 1376، ص 62(.
در این ميان، یکی از الگوهایی که برای سازگاری با نيازهای جدید در قواعد فهرستنویسی 
طراحی و ایجاد شد، الگویي مفهومی جهت تنظيم پيشينه های کتابشناختي در فهرست ها و 
پایگاه هاي اطالعاتي موسوم به الگوي ملزومات کارکردي پيشينه های کتابشناختي  است 
که در 1997، از سوي ایفال، به وجود آمده است. الگوي ملزومات کارکردي پيشينه های 
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کتابشناختي، از زمان ایجاد تاکنون، بسيار مورد توجه قرار گرفته و در مجموعه هاي مختلفي 
به صورت آزمایشی اجرا شده است. بيشتر نویسندگان برجسته در زمينة فهرستنویسي، 
معتقدند که این الگو، داراي ویژگي هاي منحصربه فردي است که مي تواند در تجدیدنظر 
در قواعد کنونی فهرستنویسی و طراحي نظام هاي آینده، مورد استفاده قرار گيرد. با توجه به 
اینکه حدود یک دهه از معرفي این الگو مي گذرد، تاکنون در کشور ما پژوهش جامعی دربارة 
آن صورت نگرفته است که این عامل، مهم ترین انگيزه جهت انجام پژوهش حاضر است. 

مسئلۀ پژوهش
بيش از چهل سال از نخستين ویرایش قواعد فهرستنویسی آنگلوآمریکن مي گذرد و طي 
این مدت فهرستنویسان شاهد تغيير و تحوالت زیادي در جنبه هاي گوناگون فهرستنویسي،  
فهرست سازي، کنترل کتابشناختی و دسترسي به منابع بوده اند )فتاحي، 1376، ص 38- 39(. 
به نظر مي رسد برخي اصول و قواعد فهرستنویسي آنگلوآمریکن، براي همخواني با محيط 
جدید،  نياز به تجدیدنظر و بازنگري دارند. از سوي دیگر، ده سال از معرفی الگوی ملزومات 
کارکردي پيشينه های کتابشناختي مي گذرد و طي این مدت، الگوی فوق مورد توجه زیادی 
قرار گرفته است. به نظر مي رسد مي توان از برخي ویژگي هاي منحصربه فرد این الگو، در 
برطرف کردن مشکالت و کمبودهاي فهرست هاي کنوني و بازنگری در قواعد فهرستنویسی 

آنگلوآمریکن بهره گرفت. 

اهداف پژوهش
 هدف این پژوهش بررسی قابليت ها و توانایی های قواعد فهرستنویسی آنگلوآمریکن و 
الگوی ملزومات کارکردی پيشينه های کتابشناختی در تأمين اهداف و کارکردهای فهرست 
کتابخانه ای شامل مبناي توصيف آثار، ساختار پيشينه ها، کارکردهاي عناصر داده اي، سطح 
توصيف آثار، نحوة توصيف آثار، زمينه هاي اجرایی در پيشينه های کتابشناختي و بررسي 

نقاط قوت و ضعف این دو الگو در مقایسه با یکدیگر است.
 

پیشینه پژوهش
پژوهش های انجام گرفته در زمينة مقایسة قواعد فهرستنویسي آنگلوآمریکن و الگوی 
ملزومات کارکردي پيشينه های کتابشناختي بسيار محدود و اندك است. بيشتر مدارك 
موجود تنها به معرفي این دو الگو پرداخته اند و کمتر مورد مقایسه ای ميان دو الگو یافت شد. 
مي توان عواملي مانند جدید بودن الگوی ملزومات کارکردی پيشينه های کتابشناختی، باقي 
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ماندن آن در سطح نظریه، و اجراي محدود آن در کتابخانه ها و مراکز اطالع رساني در سطح 
دنيا و در نتيجه، ناشناخته بودن آن را دالیل این امر دانست. با وجود این، مطالعات انجام شده 

در این زمينه، که تصور مي رود در انجام پژوهش حاضر مؤثر باشند، ارائه خواهند شد.
فتاحی )1997(، در پایان نامة دکتری خود باعنوان »بررسی همخوانی اصول فهرستنویسی 
با فهرست های رایانه اي«9  به »بررسی ميزان همخوانی )سازگاری و کفایت( اصول جاری 
فهرستنویسی توصيفی و محيط های رایانه ای« می پردازد. وی برای کاستن نقاط ضعف 
موجود در زمينة ذخيره سازی و نمایش پيشينه های کتابشناسی در فهرست های موجود، 
ساختار سلسله مراتبی جدیدی را باعنوان »ابرپيشينه«10  معرفی می کند که در آن، ارتباط ميان 
اثر اوليه با تمام کردها )نمودها(11  و سایر آثاری که به نوعی با آن ارتباط دارند، نشان داده 
شده است. اهميت پژوهش او در این است که در الگوی ملزومات کارکردی پيشينه های 
کتابشناختی نيز از ساختاری غيرمسطح و سلسله مراتبی شبيه به الگوی پيشنهادی او جهت 

تنظيم پيشينه های کتابشناختی استفاده می شود. 
بنت، الووي و اونيل12  )2003(، در پژوهشی به بررسی تعداد آثار موجود در دنياي 
فهرستنویسي )براساس تعریفي که الگوی ملزومات کارکردي ایفال ارائه مي دهد( پرداخته 
و  امکان اجراي این الگو  را، با توجه به تعداد آثار، بررسی کردند. براي این منظور، از 
فهرست جهاني13  )بزرگ ترین فهرستگان موجود در دنيا که در زمان انجام این تحقيق در 
سال 2002، داراي حدود 47 ميليون پيشينة کتابشناختي بود(، تعداد 9000 پيشينه به صورت 
تصادفي انتخاب و بررسي شدند. پس از تعميم نتایج بررسي مشخص شد 47 ميليون پيشينة 
موجود در فهرست جهاني، که از دیدگاه الگوی ملزومات کارکردي پيشينه های کتابشناختی 
در سطح »کرد )نمود(« قرار دارند، داراي حدود 32 ميليون اثر14  متمایز هستند؛ یعني به طور 
متوسط هر اثر در فهرست جهاني، داراي 1/5 نمود است. از ميان 32 ميليون اثر موجود، 
تعداد 25 ميليون اثر  )78 درصد(، تنها داراي یک نمود هستند. 99 درصداز تمام اثرهاي 
موجود در فهرست جهاني، داراي 7 نمود یا کمتر هستند و تنها کمتر از یک درصد یا 30000 
اثر، داراي بيش از 20 نمودهستند. این پژوهشگران بيان مي کنند که مي توان الگوی ملزومات 
کارکردی را براي حدود 20 درصد از آثاري که داراي بيش از یک نمود هستند، اجرا کرد و 

از ویژگي هاي مناسب الگو براي این دسته از آثار بهره مند شد.
چن و چن15  )2004(، در یک بررسي موردي، الگوی ملزومات کارکردي پيشينه های 
کتابشناختي را در موزة کاخ ملي16  تایپه براي مجموعه اي از ده هزار نقاشي و دستنوشتة 
چيني، اجرا کردند. یافته هاي این پژوهش نشان داد که این الگو به عنوان ابزاری مفهومي براي 
بيان عناصر ابرداده اي و روابط ميان آنها، بسيار مفيد است. همچنين، استفاده از آن مي تواند 

بررسی و مقایسه 
قواعد فهرستنویسی توصیفی ... 
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رضایت مراجعه کنندگان را در حد بيشتري تأمين کند.
تيلت 17 )2005(، که از طراحان الگوی ملزومات کارکردی ایفال محسوب می شود، در 
پژوهشی باعنوان »ملزومات کارکردي پيشينه های کتابشناختي و فهرستنویسي براي آینده«، 
بيان مي کند که قواعد فهرستنویسي آنگلوآمریکن در بيشتر کتابخانه هاي دنيا مورد استفاده 
قرار مي گيرد و به نظر مي رسد نسبت به آن نياز دائمي دارد. از سوي دیگر، چند سالي است 
زمزمة ایجاد آنگلوآمریکن 3، که ویرایش جدیدي از این قوانين است، به گوش مي رسد. 
به نظر مي رسد مي توان از اهداف، مفاهيم، و واژگان الگوی ملزومات کارکردي پيشينه های 

کتابشناختي، براي تجدیدنظر و روزآمدسازی قواعد آنگلوآمریکن 2 بهره گرفت.
به طورکلی می توان گفت نخستين پژوهش ها در زمينة الگوی ملزومات کارکردی 
پيشينه های کتابشناختی انجام می شد و به بررسی نظری این الگو می پرداخت. اما در چند 
سال اخير شاهد هستيم که این الگو مرحلة اول خود را، که شامل بررسی نظري بوده، پشت 
سرگذاشته و وارد مرحلة عملی شده است. در مواردی که الگوی ملزومات کارکردی ایفال 
به صورت موردی در کتابخانه ها و مراکز اطالعاتی مورد استفاده قرار گرفته است، شاهد 
نتایج جالب و اميدوارکننده ای از کاربرد این قواعد هستيم. به نظر می رسد که می توان از 
برخی ویژگی های خاص این الگو جهت برطرف کردن مشکالت کنونی فهرست ها و 

بازنگری در قواعد کنونی فهرستنویسی استفاده کرد. 

روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر به روش پيمایش مقایسه ای18 انجام شد. بررسی و مقایسة قواعد فهرستنویسی 
آنگلوآمریکن و الگوی ملزومات کارکردی پيشينه های کتابشناختی توسط سياهة  وارسی19 
طراحی شده و با استفاده از متون و مدارك موجود و همچنين جست وجو در پایگاه هایی که 
به عنوان نمونه برگزیده شدند انجام گردید. پایگاه هایی که به عنوان نمونة پژوهش و جهت  

پاسخگویی به سؤاالت سياهة ارزیابی انتخاب شدند عبارت اند از:
فهرستنویسی  قواعد  از  نمونه ای  به عنوان  که  آمریکا20   ملی  فهرستگان  پایگاه   .1

آنگلوآمریکن انتخاب شد، و
2. پایگاه فهرست جهانی که به عنوان نمونه ای از الگوی ملزومات کارکردی پيشينه های 

کتابشناختی انتخاب شد. 
همچنين تجزیه و تحليل داده های به دست آمده از تطبيق سياهة وارسی پژوهش با 
پایگاه های نمونه و مدارك و متون موجود، به صورت تحليلی از سوی پژوهشگران 

انجام شد.
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یافته های پژوهش
در این بخش، یافته های پژوهش، تجزیه و تحليل داده ها و بحث در مورد آنها در قالب هفت 
سؤال در جنبه هاي مختلف فهرست، در اندازه اي که پاسخگوي اهداف این پژوهش باشد، 

به شرح زیر ارائه مي شود:
سؤال1: عملکرد قواعد فهرستنويسی آنگلوآمريکن و الگوی ملزومات کارکردی پيشينه های 

کتابشناختی در زمينة تأمين اهداف و کارکردهای فهرست کتابخانه چگونه است؟
در قواعد فهرستنویسی آنگلوآمریکن اهداف و کارکردهای فهرست به وضوح مورد 
اشاره قرار نگرفته است، بلکه از شواهد دیگری می توان به حضور غيرمستقيم آنها پی برد. 
به لحاظ تاریخی، قواعد فهرستنویسی آنگلوآمریکن بر پایة اصول پاریس تدوین شده است. 
اصول پاریس نيز براساس افکار لوبتسکی شکل گرفته که آن هم متأثر از افکار و قواعد 
کاتر است. بنابراین، می توان گفت قواعد فهرستنویسی آنگلوآمریکن نيز بر پایة افکار کاتر 
بنا شده و کارکردهای بازیابی21  و گردآوری22  را به عنوان کارکردهای فهرست کتابخانه 
مطرح می کند )فتاحي، 1376، ص 40- 41(. سایر اهداف و کارکردهای نوینی که امروزه 
برای فهرست کتابخانه ها در نظر گرفته می شود، در قواعد فهرستنویسی آنگلوآمریکن مورد 
اشاره قرار نگرفته، اما برخی از این کارکردها توسط عناصر داده ای موجود در پيشينه های 

کتابشناختی تأمين می شود.
در الگوی ملزومات کارکردی پيشينه های کتابشناختی به صراحت دربارة کارکردهای 
مختلف فهرست کتابخانه بحث شده و عناصر کارکردی خاصی نيز جهت تأمين این 
کارکردها در پيشينه های کتابشناختی لحاظ شده است. کارکردهای فهرست کتابخانه از نظر 
الگوی ملزومات کارکردی ایفال عبارت اند از: کارکرد بازیابی، کارکرد گردآوری، کارکرد 
شناسایی23 ، کارکرد انتخاب24، کارکرد دسترسی25، و  کارکرد مدیریت26 )فتاحي و ارسطوپور، 

1386، ص 56(.
   به طورکلی، الگوی ملزومات کارکردی پيشينه های کتابشناختی در تأمين کارکردهای 
فهرست به صورت کامل تری عمل می کند. مهم ترین تفاوت های ميان قواعد فهرستنویسی 
آنگلوآمریکن و الگوی ملزومات کارکردی ایفال در تأمين کارکردهای فهرست را می توان 

در موارد زیر خالصه کرد: 
1. کارکرد بازیابی مدارك وابسته به یک اثر اصلی در الگوی ملزومات کارکردی ایفال، به 
دليل راهبردی که این الگو در گردآوری اینگونه مدارك به کار می برد، بهتر و کامل تر 

از قواعد فهرستنویسی انگلوآمریکن تأمين می شود؛
2. کارکرد گردآوری مدارك وابسته به یک اثر اصلی به دليل استفادة الگوی ملزومات 

بررسی و مقایسه 
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کارکردی پيشينه های کتابشناختی از ساختار چندوجهی و سلسله مراتبی چهارگانه و 
گردآوری مدارك وابسته در قالب اثر، تجلی27 ، کرد )نمود( و نسخه28  به طور بهتر و 

مؤثرتری نسبت به قواعد فهرستنویسی آنگلوآمریکن تأمين می شود؛ و 
3. در مورد کارکردهای شناسایی، انتخاب، و دسترسی در قواعد فهرستنویسی آنگلوآمریکن، 
علی رغم اینکه به این کارکردها اشاره ای نشده است، برخی عناصر داده ای موجود 
در پيشينه های کتابشناختی قادر به تأمين این کارکردها نيز هستند. البته تأمين این 
کارکردها در قواعد فهرستنویسی آنگلوآمریکن تنها در سطوح مادی مدرك یعنی 
نمود و نسخه انجام می شود. اما در الگوی ملزومات کارکردی ایفال، کارکردهای 
شناسایی، انتخاب، و دسترسی هم در سطوح مادی و هم در سطوح انتزاعی مدارك 
مورد تأکيد قرار گرفته و توسط عناصر داده ای خاصی، که در پيشينه های کتابشناختی 

تعبيه شده، تأمين می گردد )عرفان منش، 1386، ص 132- 133(. 
سؤال 2: عملکرد قواعد فهرستنويسی آنگلوآمريکن و الگوی ملزومات کارکردی پيشينه های 

کتابشناختی در زمينة مبنای توصيف مدارک چگونه است؟ 
براساس قواعد فهرستنویسی آنگلوآمریکن، مادة در دست فهرستنویس باید به عنوان 
مبنای توصيف آثار به کار برده شود. ضمن اینکه این قواعد توصيه می کنند که برای برقراری 
ارتباط ميان اثر در دست فهرستنویس و اثر اوليه، انتخاب شناسه ها با توجه به اثر اوليه انجام 

پذیرد )فتاحي، 1376، ص 41(. اما به این روش ایراداتی به شرح زیر وارد شده است:
1. کارآمدی برخی از ابزارهایی که جهت برقراری ارتباط ميان اثر اصلی و اثر در دست 
فهرستنویسی درنظر گرفته شده است، در فهرست های کنونی تا حدی زیر سؤال رفته 
است و این ابزار در نمایش معنادار آثار وابسته در کنار هم، در فهرست های امروزی، 

دچار مشکل هستند )فتاحي، 1376، ص 44(.
2. عدم دسته بندی آثار وابسته براساس نوع وابستگی آنها به اثر اصلی در قواعد 
فهرستنویسی آنگلوآمریکن که باعث بازیافت نامطلوب این آثار و مبهم ماندن رابطة 

ميان آثار نمایش داده شده  می شود )فتاحي، 1375(. )پيوست 1(.
راهبردی که برای برطرف شدن این مشکالت از سوی الگوی ملزومات کارکردی 
اثر در دست  پيشنهاد شده است، راهبرد موازی است که هم  پيشينه های کتابشناختی 
فهرستنویس و هم اثر اوليه را مورد توصيف قرار داده و روابط کتابشناختی ميان آنها را 
ترسيم می کند. در این الگو، به دليل وجود ساختار چند سطحی و سلسله مراتبی، ميان اثر 
موجود در دست فهرستنویس و اثر اوليه ارتباط نزدیکی برقرار شده و اثر موجود، به عنوان 

یکی از تجلی ها، نمودها، یا نسخه های اثر مادر در زیر آن قرار می گيرد.
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ترسيم و نمایش درست روابط کتابشناختی ميان آثار در فهرست کتابخانه، یکی از 
مهم ترین اهداف فهرستنویسی محسوب می شود. این هدف تحقق نخواهد یافت مگر 
اینکه روابط گوناگون ميان آثار شناخته شده، دسته بندی گردد و در هنگام جست وجو و 
بازیابی، کاربر این روابط را در صفحات نمایش آثار مورد جست وجوی خود مشاهده کند. 
به این ترتيب، آنچه بازیابی می شود، از شکل مطلوب و دلخواه برخوردار بوده و جایگاه 
آن در مقایسه با اثر اصلی و روابط ميان آنها، به صورت معناداری نمایش داده می شود 

)عرفان منش، 1386، ص 118- 119(. )پيوست 2(.
 سؤال3: عملکرد قواعد فهرستنويسی آنگلوآمريکن و الگوی ملزومات کارکردی پيشينه های 

کتابشناختی در زمينة ساختار پيشينه های کتابشناختی چگونه است؟ 
در قواعد فهرستنویسی آنگلوآمریکن از ساختاری مسطح، خطی، و غيرسلسله مراتبی 
جهت توصيف آثار بهره گرفته شده است. در چنين ساختاری یک مدرك در هر سطح 
انتزاعی و فيزیکی )اثر، تجلی، نمود، و نسخه( که قرار داشته باشد، هم ردیف با سایر سطوح 
انتزاعی و فيزیکی آن مدرك قرار گرفته و همگی در یک سطح نمایش داده می شوند. از 

معایب ساختار مسطح می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. این ساختار در شکل کنونی قادر به حل مشکالت مربوط به بازیابی و نمایش معنادار 
آثار وابسته در کنار هم نيست.  برای مثال فهرست های رایانه ای کنونی در پاسخ به 
جست و جو و نمایش آثار وابسته به هم، صدها پيشينه را بازیابی کرده که برخی از آنها 
نامرتبط یا کم ربط هستند و در مجموع با نظم و ترتيب معناداری نمایش داده نمی شوند 

)فتاحي، 1376، ص 43(؛ و
2. در ساختار مسطح و خطی ترسيم انواع روابط کتابشناختی ميان آثار وابسته به یک اثر 

اصلی به طور مؤثری ميسر نبوده و برای کاربر فهرست چندان قابل درك نيست.
در الگوی ملزومات کارکردی پيشينه های کتابشناختی از ساختار جدیدتر و کامل تری 
جهت توصيف مدارك استفاده می شود که همان ساختار سلسله مراتبی و غيرمسطح است. 
براساس این الگو هر مدرك در قالب یکی از 4 سطح اثر، تجلی، نمود، و نسخه قرار گرفته و 
به صورت سلسله مراتبی در زیر یکدیگر تنظيم می شوند. بدین صورت که در باالترین سطح 
سلسله مراتب، اثر قرار می گيرد که عبارت است از آفرینش ذهنی یا هنری خاص. در زیر 
اثر و در دومين سطح سلسله مراتب، تجلی  های آن اثر قرار می گيرند که عبارت اند از: تجسم 
ذهنی یا هنری اثر. در زیر تجلی اثر و در سومين سطح سلسله مراتب، نمودهای اثر قرار 
می گيرند که عبارت اند از: تجسم فيزیکی بيان اثر. در چهارمين و آخرین سطح سلسله مراتب، 
نسخه  های اثر قرار می گيرند که عبارت است از نمونة واحدی از نمود )عرفان منش، 1386، 
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ص 121(. )پيوست3(.
ایفال را  کارکردی  ملزومات  الگوی  استفاده در  مزایای ساختار چندسطحی مورد 

می توان در قالب موارد زیر بيان کرد:
1. در ساختار غيرخطی فوق، کاربر می تواند در هر مرحله جست وجوی خود را 
محدود کرده و به صورت سلسله مراتبی از اثر حرکت کرده و تجلی، نمود، و نسخة 
موردنظر خود را انتخاب کند. مزیت این شيوه، بازیابی سریع تر و سودمندتر آثار و 

شناخت بهتر نوع ارتباط آثار وابسته به یکدیگر است؛  
2. در این ساختار، کاربر در هر مرحله قادر است تمام مدارك موجود را مرور کرده و 

مدرکی که بيشترین مطابقت با نياز اطالعاتی اش را دارد انتخاب کند؛
3. در ساختار توصيف سلسله مراتبی دسترسی به آثار هم از سطح باال )یعنی اثر مادر 
و بعد گروه های آثار وابسته( امکان پذیر است و هم بالعکس )یعنی از سطح پایين و از 

طریق پيشينه کتابشناختی هریک از آثار وابسته(؛
4. در ساختار سلسله مراتبی و چندسطحی کاربر با انجام یک جست وجوی ساده، در 

هریک از سطوح، قادر است تمامی مدارك موجود در آن سطح را بازیابی کند؛ و
5. این شيوه برای جست وجوگر قابل فهم تر بوده و بازیابی آثار وابسته در هر گروه با 
سادگی بيشتری صورت می گيرد. بدین ترتيب، جست وجوگر با طی چند مرحله )بين 
3 تا 5 مرحله( جست وجو، به آنچه به طور مشخص درنظر دارد دسترسی می یابد و قادر 
است از طریق هدایت جست وجوی خود، نيازهای اطالعاتی خود را برطرف کرده و 

مناسب ترین مدرك را انتخاب کند )عرفان منش، 1386، ص 121- 122(.
سؤال4: عملکرد قواعد فهرستنويسی آنگلوآمريکن و الگوی ملزومات کارکردی پيشينه های 
کتابشناختی در زمينة کارکردهای عناصر داده ای پيشينه های کتابشناختی چگونه است؟ 
در قواعد فهرستنویسی آنگلوآمریکن به کارکردهای عناصر داده ای تشکيل دهندة 
پيشينه های کتابشناختی اشاره ای نشده است، هرچند که به طور طبيعی هر کدام از عناصر 
داده ای موجود در پيشينة کتابشناختی می توانند یک یا چند کارکرد را تأمين کنند. اما در 
الگوی ملزومات کارکردی پيشينه های کتابشناختی، ارائة چارچوبی روشن و دقيق از علت 
وجودی هر عنصر اطالعاتی و کارکردهایی که توسط آن عنصر داده ای تأمين می شود، مورد 
تأکيد و توجه قرار گرفته است. بدین ترتيب که عناصر داده ای تأمين کنندة هر کارکرد در 
پيشينة کتابشناختی معرفی و توصيه شده است که جهت تأمين کارکرد مزبور، از عناصر 

داده ای تأمين کنندة آن بهره گرفته می  شود )عرفان منش، 1386، ص 122- 123(.
از مزایای توجه به کارکردهای عناصر داده ای تشکيل دهندة پيشينه های کتابشناختی 

 دڪرت زهیر حیاتی
محمدامین عرفان منش



123
فصلنامه كتاب | شامره 81 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. تبيين دقيق روابط حاکم بر موجودیت های کتابشناختی برای فهرست رایانه ای این 
امکان را فراهم می آورد تا ساختار مسطح خود را تبدیل به ساختاری چندالیه کرده 
و رفته رفته به ساختار فرامتنی وب نزدیک تر شوند )فتاحي و ارسطوپور، 1386، ص 

.)62
2. دست اندرکاران و تهيه کنندگان فهرست می توانند با توجه به کارکردی که تأمين آن 
برای آنها از ارزش و اهميت بيشتری برخوردار است، از عناصر داده ای تأمين کنندة آن 
کارکرد در پيشينه های کتابشناختی خود استفاده کنند. به عبارت دیگر، از این طریق، 
بهترین ارتباط ميان عناصر داده ای موجود در پيشينه های کتابشناختی و نيازهای کاربران 

فهرست برقرار می شود؛ و 
3. تدوین کارکردهای هریک از عناصر داده ای موجود در پيشية کتابشناختی، باعث 
غنی شدن پيشينه ها از نظر تعداد عناصر اطالعاتی موجود در آنها می شود که مجموعة 

این عناصر، تحقق کارکردهای گوناگون فهرست را سهولت می  بخشد.
سؤال5: عملکرد قواعد فهرستنويسی آنگلوآمريکن و الگوی ملزومات کارکردی پيشينه های 
کتابشناختی در زمينة سطح توصيف مدارک در پيشينه های کتابشناختی چگونه است؟ 
فهرستنویسی در قواعد آنگلوآمریکن، براساس سطوح مادی اثر که شامل سطوح سوم 
و چهارم از سطوح چهارگانه معرفی شده توسط الگوی ملزومات کارکردی ایفالست، 
انجام می پذیرد. به عبارت دیگر، از آنجا که واحد فهرستنویسی در این قواعد، مادة در دست 
فهرستنویس معرفی شده و این ماده باید به صورت مادی و فيزیکی در اختيار فهرستنویس 
قرار داشته باشد، فهرستنویسی آن مدرك تنها در همان سطوح مادی، یعنی نمود و نسخه 
انجام می گيرد و امکان فهرستنویسی مدرك در سطوح غيرمادی و انتزاعی آن، یعنی در 

سطوح اثر و تجلی، وجود ندارد.
کتابشناختی جهت توصيف  پيشينه های  الگوی ملزومات کارکردی  اما راهبردی که 
مدارك در پيش گرفته است، کاماًل متفاوت است. در این الگو، فهرستنویسی مدارك در 
سطوح غيرمادی و انتزاعی مدرك یعنی اثر و تجلی انجام می گيرد و سپس تا سطوح مادی 
از طریق قواعد فهرستنویسی  ادامه می یابد. به عبارت دیگر، فهرستنویسی مدارك  مدرك 
آنگلوآمریکن، موجودی مجموعه را در سطح مادی اثر یعنی نمود و نسخه نمایش می دهد، اما 
الگوی ملزومات کارکردی پيشينه های کتابشناختی از این قابليت برخوردار است که موجودی 

مجموعه را عالوه بر سطوح مادی، در سطوح غيرمادی یعنی اثر و تجلی نيز نمایش دهد.
از مزایای فهرستنویسی در سطوح مادی و غيرمادی مدرك می توان به موارد زیر اشاره کرد:
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1. در این حالت نتایج جست وجو در سطحی باالتر و کامل تر در اختيار کاربران قرار 
داده می شود و کاربر از طریق انجام یک جست وجوی ساده در سطح اثر، قادر است تا 
تمامی مدارك وابسته به آن اثر را در قالب تجلی ها، نمودها و نسخه ها به صورت منظم 

و دسته بندی شده مشاهده کند؛ 
2. توصيف مدرك به صورت موازی هم در سطوح غيرمادی و هم در سطوح مادی 
باعث می شود مهار روابط کتابشناختی ميان سطوح گوناگون به نحو مؤثرتر و بهتری 

انجام شده و نمایش این روابط کتابشناختی برای کاربران قابل فهم ترباشد؛
3. فهرستنویسی و توصيف مدارك در سطح غيرمادی آن، نتایج جست وجو را در 
سطحی باالتر و کامل تر بيان می کند. به عبارت دیگر هنگامی که کاربر جست وجوی 
خود را در سطح اثر انجام می دهد، تنها با انجام یک جست وجو قادر است اطالعات 

مربوط به تمامی تجلی ها، نمودها، و نسخه های آن اثر را بازیابی و مشاهده کند؛ و
4. بازیابی سریع تر و سودمندتر آثار و شناخت بهتر روابط کتابشناختی ميان آثار 
وابسته از دیگر مزایای فهرستنویسی موازی در سطوح مادی و انتزاعی مدارك است 

)عرفان منش، 1386، ص 125- 126(. 
سؤال 6: عملکرد قواعد فهرستنويسی آنگلوآمريکن و الگوی ملزومات کارکردی پيشينه های 
کتابشناختی در زمينة نحوة توصيف مدارک در پيشينه های کتابشناختی چگونه است؟

در قواعد فهرستنویسی آنگلوآمریکن، صرف نظر از اینکه فهرست توسط چه کاربرانی 
مورد استفاده قرار می گيرد و این فهرست جهت تأمين کدام یک از کارکردهای موجود تنظيم 
شده است، از داده های کتابشناختی یکسانی در پيشينه های کتابشناختی استفاده می شود. 
هرچند قواعد فهرستنویسی آنگلوآمریکن، سه سطح توصيف مختلف را جهت ارائه داده های 
کتابشناختی عرضه می کند، اما هنگامی که یک فهرست براساس یکی از این سطوح بنيان 
نهاده می شود، تمام مدارك همسان، با داده های کتابشناختی یکسانی توصيف می شوند. 
همچنين در چنين ساختاری، کارکردهایی که از فهرست کتابخانه انتظار می رود تأثيری در 

داده های کتابشناختی تشکيل دهندة آن فهرست ندارند.
از دیدگاه الگوی ملزومات کارکردی پيشينه های کتابشناختی، در کنار برخی عناصر 
از سطح مدرك و کارکردهای  پيشينة کتابشناختی صرف نظر  داده ای،که وجودشان در 
موردنظر از پيشينه الزم و ضروری است، عناصر داده ای دیگری وجود دارند که باید 
به صورت برگزیده، جهت توصيف مدارك در سطوح خاص یا جهت تأمين کارکردهای 
مشخص مورد استفاده قرار گيرند. به عبارت دیگر در این الگو با توجه به این که یک مدرك 
در چه سطحی از سطوح چهارگانة اثر، تجلی، نمود، و نسخه قرار دارد و چه کارکردی از 
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پيشينة کتابشناختی و فهرست مدنظر است )بازیابی، گردآوری، و مانندآن(، عناصر داده ای 
متفاوتی در پيشينه های کتابشناختی آن مدارك قرار می گيرند. شناسایی و تحليل کارکردی 
انواع عناصر داده ای در پيشينة کتابشناختی می تواند به شناسایی چگونگی عملکرد آن در 
سازماند هی اطالعات یاری رساند. از این رو، در الگوی ملزومات کارکردی پيشينه های 
کتابشناختی جهت تأمين کارکردهای مختلف فهرست، استفاده از عناصر داده ای تأمين کنندة 

آن کارکردها توصيه شده است )عرفان منش، 1386، ص 127(.
سؤال7: عملکرد قواعد فهرستنويسی آنگلوآمريکن و الگوی ملزومات کارکردی پيشينه های 

کتابشناختی در زمينة قابليت اجرا  چگونه است؟   
در مورد قابليت اجرای دو الگو می توان بيان کرد که الگوی ملزومات کارکردی 
پيشينه های کتابشناختی در حال حاضر در سطح بين المللی، از قابليت اجرایی پایين تری 
نسبت به قواعد فهرستنویسی آنگلوآمریکن برخوردار است. دالیل زیر را می توان برای این 

مطلب ذکر کرد: 
1. قواعد فهرستنویسی آنگلوآمریکن از زمان ایجاد، به عنوان قواعد اصلی و پایه ای 
فهرستنویسی از مقبوليت جهانی برخوردار شده و به دليل جامعيت محتوا و نيز 
پشتيبانی آن از سوی کتابخانه های ملی و انجمن های کتابداری و اطالع رسانی چهار 
کشور بزرگ انگليسی زبان، که از متوليان قواعد فهرستنویسی آنگلوآمریکن هم به شمار 
می روند )آمریکا، انگلستان، استراليا، و کانادا(، مورد استقبال بيشتر کشورهای دنيا حتی 
کشورهای غيرانگليسی زبان قرار گرفته است. اما الگوی ملزومات کارکردی پيشينه های 
تنها  است،  برخوردار  آن  از  که  منحصربه فردی  قابليت های  کتابشناختی علی رغم 
به صورت موردی در برخی از مجموعه ها مورد استفاده قرار گرفته است و استفاده از 

آن تاکنون به صورت فراگير درنيامده است؛ 
2. به دليل گسترش استفاده از قواعد فهرستنویسی آنگلوآمریکن، آموزش این قواعد 
نيز در سرلوحة کار گروه های آموزشي کتابداری و اطالع رسانی و مؤسسات فعال در 
زمينة کتابداری قرار گرفته و این قواعد در مقاطع گوناگون تدریس می شوند. از این رو 
کتابداران و فارغ التحصيالني که دوره های کتابداری را در دانشگاه ها و مؤسسات مربوط 
گذرانده اند، از آشنایی نسبی با این قواعد برخوردارند. اما، آموزش الگوی ملزومات 
کارکردی پيشينه های کتابشناختی به دانشجویان در برنامه های درسی دانشگاه ها و 
مؤسسات کتابداری جایی نداشته و در نتيجه، فارغ التحصيالن این مراکز نيز از آشنایی 

محدودی با این الگو برخوردارند؛ 
3. کاربران قواعد فهرستنویسی آنگلوآمریکن از طریق تجربه و پس از انجام چند 
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جست وجو در پایگاهی که براساس این الگو تنظيم شده است و یا از طریق گذراندن 
دوره های کوتاه مدت معرفی این قواعد، از آشنایی نسبی با این قواعد برخوردار شده 
و توانایی انجام جست وجو براساس و دسترسی به مدرك مورد نياز خود را کسب 
می کنند. اما عدم معرفی الگوی ملزومات کارکردی پيشينه های کتابشناختی به کاربران و 
عدم آشنایی آنها با این الگو، از دیگر مشکالت پيش روی اجرای گسترده آن محسوب 

می شود؛ 
4. تغيير سيستم فهرستنویسی کتابخانه ای از قواعد فهرستنویسی آنگلوآمریکن به 
الگوی ملزومات کارکردی پيشينه های کتابشناختی مستلزم طراحی نرم افزارهای الزم 
جهت اجرای این الگوست، ضمن اینکه باید همبستگی و پيوستگی نرم افزارهای 
جدید با نرم افزارهای سایر بخش های کتابخانه، نرم افزار جامع کتابخانه، و نرم افزارهای 

سایرکتابخانه های همکار نيز تأمين گردد؛ و
5. تغيير ساختار فهرستنویسی یک مجموعه هزینه های زیادی را جهت آموزش کتابداران 
و فهرستنویسان، آموزش کاربران، هزینه های نرم افزاری، و سایر موارد بر کتابخانه های 

مجری آن تحميل خواهد کرد )عرفان منش، 1386، ص128- 129(. 
با توجه به دالیلی که ذکر شد، الگوی ملزومات کارکردی پيشينه های کتابشناختی هنوز 
از قابليت اجرایی باالیی در سطح بين المللی برخوردار نبوده و این امر باعث کاهش استفاده 

از این الگو در کتابخانه ها و مراکز اطالعاتی کشورهای مختلف دنيا بوده است. 

خالصه و نتیجه گیری
نتایج پژوهش نشان مي دهد که الگوي ملزومات کارکردي پيشينه هاي کتابشناختي از 
قابليت ها و ویژگي هاي منحصربه فردي در تنظيم پيشينه هاي کتابشناختي در فهرست ها 
و پایگاه هاي اطالعاتي برخوردار است. مهم ترین ویژگي هاي این الگو نسبت به قواعد 

فهرستنویسي آنگلوآمریکن عبارت اند از:
1. الگوي ملزومات کارکردي ایفال الگویي کاربرمدار است که در آن بيش از هر چيز 

به تأمين نيازهای اطالعاتی کاربران توجه شده است؛
2. در این الگو، عالوه بر توجه به کارکردهاي سنتي فهرست ها مانند کارکرد بازیابي و 
گردآوري، کارکردهاي نویني براي فهرست تعریف شده و عناصر و داده هاي خاصي 

جهت تأمين این کارکردها در پيشينه هاي کتابشناختي تعبيه شده است؛ 
3. توصيف مدارك در این الگو عالوه بر سطوح مادي مانند نمود و نسخه، در سطوح 

انتزاعي و غيرمادي مانند اثر و تجلي نيز انجام مي شود؛  

 دڪرت زهیر حیاتی
محمدامین عرفان منش



127
فصلنامه كتاب | شامره 81 

4. در این الگو با توجه به اینکه مدرك در چه سطحي از سطوح چهارگانة اثر، تجلي، 
نمود، و نسخه قرار دارد و کارکردهاي موردنظر از فهرست چيست، از داده هاي 

اطالعاتي متفاوتي جهت توصيف مدارك بهره گرفته مي شود؛
5. در الگوي ملزومات کارکردي ایفال از راهبرد موازي اثر موجود در دست فهرستنویس 
و اثر اوليه استفاده مي شود که این راهبرد مدارك موجود را به نحو مؤثرتري توصيف 
کرده و روابط کتابشناختي ميان مدارك وابسته را نيز به شکل بهتري نمایش مي دهد؛

6. مشکل بازیابي زیاد مدارك و عدم نمایش معنادار و دسته بندي مدارك بازیابي شده، 
به خصوص در مورد آثار مشهور که در قواعد فهرستنویسی آنگلوآمریکن مشاهده 
می شود، در این الگو برطرف شده و مدارك بازیابي شده به شکل معناداري در قالب 

سلسله مراتب اثر، تجلي، نمود، و نسخة مرتب شده و در اختيار کاربر قرار مي گيرد.
7. کاربر هنگام کار با فهرستي که براساس الگوي ملزومات کارکردي ایفال تنظيم شده 
است، از قدرت راهبري باالیي برخوردار است. به این معنا که به بهترین شکل قادر 
است جست وجوي خود را محدود و یا گسترده تر کرده، در سطح سطوح چهارگانه 

حرکت کند، و به مدرك مورد نياز خود دست یابد؛ 
8. استفاده از ساختار غيرمسطح و سلسله مراتبي جهت توصيف مدارك، قابليت بسيار 
زیادي به فهرست داده و باعث فهرستنویسي، توصيف، و نمایش معنادار و منظم 

مدارك در کنار هم مي شود؛
9. روابط کتابشناختي ميان مدارك مختلف به دليل استفاده از ساختار سلسله مراتبي به 

بهترین وجه در الگوي ملزومات کارکردي پيشينه هاي کتابشناختي تأمين مي شود؛
10. کارکردهای هر یک از عناصر داده ای موجود در پيشينه های کتابشناختی در این 
الگو تعریف شده و همچنين عناصر داده ای خاصی جهت تأمين هر یک از کارکردهای 

فهرست به تهيه کنندگان آن پيشنهاد شده است؛
11. با استفاده از این الگو می توان عناصر داده ای مهم موجود در پيشينه های کتابشناختی 
برای کاربران را مشخص کرده و می توان از آن اطالعات مهم در پيشينه به نحو 

مؤثرتری جهت تأمين کارکردهای فهرست بهره گرفت؛ و
12. الگوی ملزومات کارکردی ایفال بيشترین سازگاری را با آثار مشهور، که دارای 
هزاران اثر وابسته به خود هستند، داراست. نتایج جست وجوی چنين آثاری به صورت 
منظم و معناداری در قالب تجلی  ها، کردها و نسخه های مشخص در اختيار کاربر قرار 
گرفته و وی از قدرت راهبری باالیی در دسترسی به مدرك مورد نظر خود برخوردار 

است.
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از سوی دیگر مهم ترین مشکالتي که بر سر راه اجراي الگوي ملزومات کارکردي 
پيشينه هاي کتابشناختي وجود دارند عبارت اند از: عدم توافق و همکاري بين المللي 
در استفاده از این الگو، عدم آموزش این الگو در دوره هاي آموزشي کتابداري و 
اطالع رساني، نيازهاي نرم افزاري، هزینة اولية زیاد براي استفاده از این الگو و عدم 

آشنایی کتابداران و فهرستنویسان و کاربران فهرست ها با این الگو.
 به نظر می رسد الگوی ملزومات کارکردی پيشينه های کتابشناختی قادر به برطرف 
کردن مشکالت کنونی فهرست کتابخانه هاست و می تواند در طراحی نظام های آینده 
نيز به کار گرفته شود. در این ميان مهم ترین عاملی که می تواند استفاده از این الگو 
را رواج داده و زمينة بهره گيری از آن را فراهم کند، توافق و همکاری بين المللی در 
پذیرش این الگو به عنوان قواعد پایه ای فهرستنویسی و اجرای آن در کتابخانه ها و مراکز 

اطالعاتی گوناگون در سراسر جهان است.

منابع

عرفان منش، محمدامين )1386(. »بررسي قواعد فهرست نویسي توصيفي انگلوامریکن و الگوي ملزومات 
کارکردي پيشينه هاي کتابشناختي«. پایان نامة کارشناسي ارشد کتابداري و اطالع رساني، دانشکدة علوم 

تربيتي و روان شناسي، دانشگاه شيراز.
فتاحي، رحمت اهلل )1376(. »آینده فهرست نویس: فهرستنویسان حرف هاي زیادي براي گفتن دارند«. 

کتابداري و اطالع رساني، 1 )2(: 60-  72.
-- )1376(. »تجدیدنظر در اصول و قواعد فهرست نویسی آنگلوآمریکن«. فصلنامة کتاب، 8 )4(: 39- 

.54
-- )1375(. »روابط کتابشناختي در فهرستنویسي توصيفي«. فصلنامة کتاب، 7 )2(: 32- 44.

فتاحی، رحمت اهلل؛ ارسطوپور، شعله. »تحليل کارکردهای عناصر اطالعاتی در پيشينه کتابشناختی: رویکردی 
نو به سازماندهی چندمنظوره اطالعات در فهرست های رایانه ای«. کتابداری و اطالع رسانی، 10 )2(: 

.90 -53

Bennett, Rick; Lavoie, Brian F.; O’Neill, Edward T.  (2003)."The concept of a work in WorldCat: An ap-

plication of FRBR". Library Collections, Acquisitions and Technical Services, 27 (1).

Chen, Ya-ning; Chen, Shu-jiun (2004). "A metadata practice of the IFLA FRBR model: A case study for 

the National Palace Museum in Taipei". Journal of Documentation, 60 (2): 128 – 143.

Fattahi, Rahmatollah (1997). "The relevance of cataloging principles to the online environment: A his-

 دڪرت زهیر حیاتی
محمدامین عرفان منش



129
فصلنامه كتاب | شامره 81 

torical and analytical study". PHD Thesis of Library and Information Science, School of Informa-

tion, Library and Archive Studies, University of New South Wales, Australia.

Tillett, Barbara (2005). "FRBR and cataloging for the future". Cataloging & Classification Quarterly,              39 

(3 – 4): 197– 205.

پیوست 1

نتیجۀ جست وجوی اثر تاجر 
ونیزی در پایگاه فهرستگان ملی

بررسی و مقایسه 
قواعد فهرستنویسی توصیفی ... 

پيوست ها
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پیوست 2

نتیجۀ جست  وجوی اثر تاجر 
ونیزی در پایگاه فهرست جهانی

پیوست 3

منونه ای از ساختار چندسطحی 
مورد استفاده در الگوی ملزومات 
ڪارڪردی پیشینه های 
کتابشناختی و تهیه یک ابر پیشینه
جهت هر اثر

 دڪرت زهیر حیاتی
محمدامین عرفان منش

کتابشناختی
 و تهية یک ابرپيشينه جهت هر اثر

Shakespeare, William                             1616-1564 ،شکسپير، ویليام      
*تاجر ونيزی               ← اثر

          متن اصلی
          برگزیده به زبان آلمانی

          ویرایش                            ← تجلی های مختلف اثر
          ترجمه به انگليسی
          ترجمه به فرانسوی

          تصاویر متحرك به زبان انگليسی
                    فيلم نسخة سال 1920

                    فيلم نسخة سال 1945           ← کردهای مختلف اثر
                    فيلم نسخة سال 2000

                    دیسک فشردة نسخة سال 2000
                            نسخة شمارة 1 

                            نسخة شمارة 2                  ← نسخه های کردهای اثر
                            نسخة شمارة 3

* شاه لير
* هملت


