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رويكردى ساختارى به استاندارد توصيف و دسترسى به منابع با تأكيد 
بر دو مدل مبناى آن الگوى ملزومات كاركردى پيشينه هاى كتابشناختى 

و الگوى ملزومات كاركردى پيشينه هاى مستند
فرشته ديده گاه1
محمدامين عرفان منش2

مقدمه
كتابداران همواره درصدد يافتن راهي جهت 
نظم  دادن به مجموعه ها بوده اند تا از اين طريق، 

موجود  مواد  به  دقيق تر  و  سريع تر  دسترسي 
از  سياهه اى  و  فهرست  تهية  سازند.  را ميسر 
مواد موجود در كتابخانه ها، از دوران باستان 

fdidgah@gmail.com 1. كارشناس ارشد كتابدارى و اطالع رسانى مركز منطقه ای اطالع رساني علوم و فناوری 
Amin.erfanmanesh@gmail.com 2.  دانشجوی دكترى علوم كتابدارى و اطالع رسانى دانشگاه مااليا، مالزى 

چكيده 
 آر.دى.اِى.(استاندارد توصيف و دسترسى به منبع) طرحى جديد است كه به منظور توصيف 
و دسترسى به منابع در محيط ديجيتالي طراحى شده است. اين استاندارد نوين كه به عنوان 
جانشين قواعد فهرستنويسى انگلوامريكن پا به عرصه نهاده، درصدد است تا چالش هاى عصر 
جديد اطالعات را مخاطب قرار داده و قواعدى نو جهت توصيف و دسترسى به رسانه هاى 
جديد و منابع موجود در پايگاه هاى اطالعاتى ارائه كند. گرايش روزافزون كتابخانه ها و مراكز 
اطالع رسانى در به كارگيرى منابع ديجيتال، ضرورت آشنايى آنها را با قواعدى جديد مانند 
آر.دى.اِى. به وجود آورده است. در پژوهش حاضر ضمن ارائة مقدمه اى مختصر در مورد اين 
استاندارد و ضرورت ايجاد و اهداف آن، به تفصيل به بررسى ساختار اين الگو و دو الگوى 
مبناى آن- الگوى ملزومات كاركردى پيشينه هاى كتابشناختى و الگوى ملزومات كاركردى 
قواعد  و  آر.دى.اِى.  تفاوت هاى  مهمترين  همچنين  است.  شده  پرداخته  مستند-  پيشينه هاى 

فهرستنويسى انگلوامريكن نيز مورد بررسي قرار گرفته است.

كليدواژه ها
استاندارد توصيف و دسترسى به منابع، قواعد فهرستنويسى انگلوامريكن، الگوى ملزومات 
كميتة  مستند،  پيشينه هاى  كاركردى  ملزومات  الگوى  كتابشناختى،  پيشينه هاى  كاركردى 

هماهنگى مشترک. 
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فعاليت هاى  از  يكى  همواره  امروز،  به  تا 
اصلى در حوزۀ كتابدارى محسوب مى شود. 
در  صاحبنظران  و  پيشگامان  اكثر  اين رو،  از 
ارائة  درصدد  همواره  فهرستنويسى  حوزۀ 
منابع  فهرستنويسى  جهت  قواعدى  مجموعه  
حال  در   .(129  :1) بوده اند  كتابخانه اى 
انگلوامريكن3،  فهرستنويسى  قواعد  حاضر، 
فهرستنويسى  قواعد  فراگيرترين  و  مهم ترين 
سال  چهل  حدود  كه  است  جهان  سطح  در 
از ايجاد آن مى گذرد. اين قواعد از تالش ها 
و عقايد پيشگامانى چون سرآنتونى پانيستى4، 
چارلز امى كاتر5، و سيمور لوبتسكى6 نشأت 
پشتيبانى  و  حمايت  از  همواره  و  گرفته 
مؤسسات  و  انجمن ها  بين المللى  فدراسيون 
 :2) است  بوده  برخوردار  (ايفال)7  كتابدارى 
2). قواعد فهرستنويسى و جنبه هاى مختلف 
همواره  منابع  به  دسترسى  و  فهرست  تهية 
تحوالتى  و  تغيير  دستخوش  تاريخ  گذر  در 
فناورى هاى  ظهور  با  همزمان  است.  بوده 
و  الكترونيكى  منابع  رشد  و  ديجيتالى  نوين 
پيوسته در عصر حاضر، محيط كتابخانه ها و 
مراكز اطالع رسانى نيز به شدت دچار تغيير و 
دگرگونى شده است. اين محيط جديد، نياز 
به توسعة قواعدى نوين جهت فهرستنويسى 
منابع پيوسته و الكترونيكى و معرفى و ارائة 
استانداردى نو براى دسترس پذيرى و توصيف 
به  است.  كرده  ضرورى  منابع  اين  محتواى 
منظور غلبه بر مشكالتى از اين قبيل، كميتة 

فهرستنويسى  قواعد  در  بازنگرى  مشترک 
انگلوامريكن8 استانداردى جديد با نام آر.دى.

اِى. يا استاندارد توصيف و دسترسى به منابع9 
را براى توصيف و دسترسى به منابع ديجيتال 
اين  طراحى  مبناى  است.  كرده  طراحى 
انگلوامريكن  فهرستنويسى  قواعد  استاندارد 
است كه قابليت استفاده در انواع كتابخانه ها، 
آرشيو ها، موزه ها، مراكز اطالع رسانى، و ساير 
سازمان هاى مديريت دانش را دارد (12: 3). 
آر.دى.اِى.  است  معتقد   (2006) چاپمن10 
است  رويكردهايى  و  قوانين  از  مجموعه اى 
فناورى هاى  با  هماهنگى  ايجاد  منظور  به   كه 
و  توصيف  و  اطالعاتى  پايگاه هاى  جديد 
دسترسى به انواع منابع و رسانه ها طراحى شده 
است. اين مقاله بر آن است تا به تفصيل دامنه 
و ساختار آر.دى.اِى. را در رابطه با دو الگوى 
مبناى آن، اف.آر.بى.آر. و اف.آر.اِى.دى. مورد 
رابطة  كوتاه  بحثى  در  و  دهد  قرار  بررسى 
آر.دى.اِى. و قواعد فهرستنويسى انگلوامريكن 

و تفاوت هاى آنها را متذكر شود (10).  

ضرورت ايجاد آر.دى.اِى. 
به عنوان  انگلوامريكن  فهرستنويسى  قواعد 
در  فهرستنويسى  بين المللى  قواعد  مهم ترين 
سطح جهان محسوب مى شود. با وجود اين، 
در سال هاى اخير ورود فناورى هاى جديد به 
كتابخانه ها و تغيير فهرست هاى كتابخانه اى از 
ماشينى  فهرست هاى  به  برگه اى  فهرست هاى 
3. Anglo-American Cataloging Rules (AACR)

4. Sir Anthony Panizzi

5. Charles Ami Cutter

6. Seymour Lubetzky

7. International Federation of Library Associations and 

Institutions (IFLA)

8. Joint Steering Committee (JSC) for Revision of AACR  

9. Resource Description and Access (RDA)

10.Chapman
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عمومى  فهرست هاى  رواج  آن  از  پس  و 
پيوسته11، نياز به تغيير در قواعد انگلوامريكن 
را اجتناب ناپذير كرده است (11: 4). به منظور 
همگام ساختن اين قواعد با تغيير و تحوالت 
كتابخانه های  و  كتابداری  انجمن های  موجود، 
و  كانادا،  انگلستان،  آمريكا،  كشور  چهار  ملي 
استراليا - كه به نحوی متولي قواعد فهرستنويسى 
انگلوامريكن محسوب مي شوند  - سرمايه گذاری 
زيادی برای اصالح، تكامل، و همخوان كردن آن 
با نيازهای جديد انجام مى دهند. كميتة مشترک 
بازنگری در قواعد فهرستنويسى انگلوامريكن 
كه از سوی چهار كشور فوق اداره مي شود و 
مسئوليت بازنگری در قواعد و انجام مطالعات 
و برگزاری همايش های مربوط را برعهده دارد 

.(73 :5)
كميتة   ،1997 سال  در  اهداف  اين  پيرو 
فهرستنويسى  قواعد  در  بازنگری  مشترک 
اصول  بين المللى  كنفرانس  انگلوامريكن، 
فهرستنويسى  قواعد  آتى  پيشرفت هاى  و 
كرد  برگزار  تورنتو12  در  را  انگلوامريكن 
از  متخصصانى  كنفرانس  اين  در   .(1  :10)
استراليا،  آمريكا،  جمله  از  كشور  چندين 
كه  داشتند  حضور  ايران  و  كانادا،  انگلستان، 
مورد  را  انگلوامريكن  فهرستنويسى  قواعد 
جديد،  منبعى  انتشار  بر  و  داده  قرار  بررسى 
براساس تغييرات نوين، تأكيد كردند. از نتايج 
در  كه  بود  راهبردى  طرحى  كنفرانس،  اين 
در  موجود  توانايى هاى  براساس   2002 سال 
ويرايش دوم قواعد فهرستنويسى انگلوامريكن 

تهيه شد. اين طرح بازنگرى هاى وسيعى را در 
ويرايش دوم قواعد فهرستنويسى انگلوامريكن 
سال هاى 2003- حدود  به وجود آورد و تا 

2004 ادامه يافت (20: 3).
در سال 2004، تام دلسى13، كه شهرتش به 
خاطر ويراستارى الگوى ملزومات كاركردى 
پيشينه هاى كتابشناختى (اف. آر. بى. آر.)14 بود، 
به عنوان ويراستار كار خود را در اثر جديدى 
فهرستنويسى  قواعد  سوم  ويرايش  نام  با  كه 
و  كـرد  آغـاز  معرفـى  شـد،  انگلوامريكـن 
بازنگرى هايى بر روى ويرايش دوم اين قواعد 
انجام داد (20: 3). در سال 2005، دو كميتة 
بين المللى مسئول توسعة قواعد فهرستنويسى 
بازنگرى  مشترک  كميتة  شامل  انگلوامريكن، 
در قواعد انگلوامريكن و كميتة اصول قواعد 
جلسه اى  طى  انگلوامريكن15،  فهرستنويسى 
تنها  نمى توان  كه  يافتند  دست  نتيجه  اين  به 
فهرستنويسى  قواعد  سوم  ويرايش  ايجاد  به 
چشمگير  تغييرى  و  كرد  اكتفا  انگلوامريكن 
جلسه،  اين  در  است.  الزامى  قواعد  اين  در 
ويرايش دوم قواعد فهرستنويسى انگلوامريكن 
از لحاظ پيچيدگى زياد، وابستگى شديد آن به 
فهرست  هاى برگه اى ، و عدم قابليت كاربرد آن 
براى منابع ديجيتالى به شدت مورد انتقاد قرار 
گرفت. سرانجام با توجه به تمام اين چالش ها، 
جديدى  عنوان  مورد  در  مذكور  كميتة  دو 
فهرستنويسى  قواعد  سوم  ويرايش  براى 
استاندارد  آر.دى.اِى:  نام  با  انگلوامريكن 
توصيف و دسترسى به منابع به توافق رسيدند 
11. Online Public Access Catalog (OPAC)  

12. The International Conference on the Principles & 

Future Development of AACR in Toronto

13. Delsey

14. Functional Requirements for Bibliographic Records 

(FRBR)

15. Committee of  Principals for AACR (CoP)
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جديد  استاندارد  گسترش  مسئوليت   .(1  :9)
برعهدۀ كميتة هماهنگى مشترک براى توسعة 
آر.دى.اِى.16 نهاده شد. اين كميته متشكل از 
فهرستنويسى  اصلى  انجمن   6 از  نمايندگانى 
انگلوامريكن شامل انجمن كتابداران آمريكا17، 
كتابخانة  استراليا18،  فهرستنويسى  كميتة 
كانادا20،  فهرستنويسى  كميتة  بريتانيا19، 
اطالع رسانى21،  و  كتابدارى  خبرگان  مؤسسة 
و كتابخانة كنگرۀ آمريكا22ست. در واقع دليل 
به وجود آمدن آر.دى.اِى. مسائل و مشكالتى 
بود كه در ويرايش دوم قواعد فهرستنويسى 
انگلوامريكن وجود داشت و سعى بر اين بود 
برطرف  مسائل  اين  جديد  استاندارد  در  كه 
از  پس  فهرستنويسان  از  بسيارى  گردد. 
ديدگاه  آر.دى.اِى.  پيش نويس هاى  مطالعة 
مثبتى نسبت به  آن داشتند. اغلب كارشناسان، 
اين  بودن  بين المللى  و  ساده سازى  ويژگى 
استاندارد را مورد تحسين قرار داده اند (10: 
تا  دارد  قصد  مشترک  هماهنگى  كميتة   .(4
آر.دى.اِى. را در اوايل سال 2009 عرضه كند 
مى توانند  اطالع رسانى  مراكز  و  كتابخانه ها  و 
نسبت به خريد آن به صورت پيوسته يا چاپى 

اقدام كنند (18). 

اهداف راهبردى آر.دى.اِى. 
كميتـة همـاهنگـى مشتـرک، برخـى اهـداف 

آر.دى.اِى. را اينگونه بيان مى كند:

يكـدست،  چـارچوبـى  فـراهم آوردن   .1
توصيف  براى  گسترش  قابل  و  انعطاف پذير، 
محتوايـى و فنـى تمامـى منابـع با هـر نوع 

محتوا؛
و  الگوها،  اصول،  با  قواعد  تطبيق   .2
كاربرد  ترويج  و  بين المللى  استانداردهاى 

جهانى اين قواعد؛
3. سهولت و كارآيى استفاده هم به عنوان 
يك ابزار كار و هم جهت مقاصد آموزشى؛

4. قابليت كاربرد اين استاندارد به عنوان 
يك ابزار پيوسته23 (اگرچه ويرايش چاپى آن 

نيز منتشر مى شود)؛
زبان هاى  با  مجامع  در  استفاده  قابليت   .5

متفاوت؛ 
6. ايجاد رقابت با استانداردهاى مشابه؛ و 
7. قابليت كاربرد قواعد فراتر از چارچوب 

كتابخانه ها و مناسب با نيازهاى مختلف. 
اين اهداف، در بلند مدت تحقق مى يابند 
و كميتة هماهنگى مشترک قصد دارد تا سال 
2009 به اين اهداف دست يابد (15: 2 و 3).

مبنايى  اف.آر.اِى.دى:   و  اف.آر.بى.آر. 
براى آر.دى.اِى. 

استاندارد نوين آر.دى.اِى. بر مبناى دو الگوى 
كتابشناختى  پيشينه هاى  كاركردى  ملزومات 
مستند24  داده هاى  كاركردى  ملزومات  و 
مورد  موجوديت های25  و  است  گرفته  شكل 
16. Joint steering committee for development of  RDA

17. American Library Association (ALA)

18. Australian Committee on Cataloguing (ACOC)

19. British Library

20.Canadian Committee on Cataloguing (CCC)  

21. The Chartered Institute of Library and Information 

Professionals (CILIP)

22. Library of Congress 

23. Online

24. Functional Requirements for Authority Data (FRAD)

25. Entities
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قواعد  اين  تهية  مبناى  الگو  دو  اين  توجه 
از  مجموعه اى  آر.دى.اِى.  واقع،  در  است. 
ويژگى ها  تنظيم  زمينة  در  را  دستورالعمل ها 
و روابط ميان موجوديت هايى فراهم مى آورد 
(شامل  اف.آر.بى.آر.  كاربران  وظايف  از  كه 
بازيابى26، شناسايى27، انتخاب28، و دستيابى29) 
(شامل  اف.آر.اِى.دى.  كاربران  وظايف  و 
روابط  ساختن  روشن  شناسايى،  بازيابى، 
به  توجيه31)،  و  قضاوت  و  قراين30  براساس 
مى كنند  حمايت  منبع،  يك  شناسايى  منظور 
آر.دى.اِى.  پايه گذارى  علت   .(9-7  :22)
فراهم آورى  و  ايجاد  الگو،  دو  اين  مبناى  بر 
منبع  نوع  هر  براى  يكدست  فراداده هاى32 
است. در واقع ،آر.دى.اِى. مانند يك مجموعه 
عناصر فراداده اى مانند مجموعة عناصر دابلين 
به  الگويي  دارد  قصد  و  مى كند  عمل   كور33 
قابل  مدرک  نوع  هر  براى  كه  آورد  وجود 
طرح ها  از  استفاده  به  نيازى  و  باشد  استفاده 
و قالب هاى فراداده اى مختلف مانند مادز34، 

مدز35، اى.اِى.دى.36، و نظير آن نباشد.   
بنابراين، با توجه به اينكه چارچوب اصلى 
آر.دى.اِى. را دو الگوى اف.آر.بى.آر. و اف.آر.

اِى.دى. تشكيل مى دهند و ساختار آر.دى.اِى. 
الگو  دو  اين  موجوديت هاى  ويژگى هاى  بر 
دارد،  تأكيد  موجوديت ها  اين  ميان  روابط  و 
مفاهيم،  با  مخاطبان  كامل  آشنايى  منظور  به 

در  رفته  به كار  موجوديت هاى  و  ويژگى ها، 
ساختار آر.دى.اِى.، به طور مختصر به معرفى 

دو الگوى مذكور مى پردازيم.
جهـت  مفهـومـى  الگـويي  اف.آر.بى.آر. 
و  فهرست ها  در  كتابشناختي  داده های  تنظيم 
پايگاه های اطالعاتي است. تاريخچة اين الگو 
به همايش پيشينه های كتابشناختي استكهلم37 
جهاني  كنترل  توسط  كه   1990 سال  در 
كنترل  بخش  و  ايفال38  مارک  و  كتابشناختي 
برمى گردد.  شد،  برگزار  ايفال39  كتابشناختي 
قطعنامه ای كه در پايان اين همايش به تصويب 
مورد  در  مطالعه  مأمور  را  گروهي  رسيد، 
كتابشناختي  پيشينه هاى  كاركردی  ملزومات 
دقيق  بيان  مطالعه،  اين  انجام  از  هدف  كرد. 
و روشن كاركردهای پيشينه هاى كتابشناختي 
كاربردهاى  متفاوت،  رسانه های  به  توجه  با 
گوناگون و نيازهای كاربران مختلف بود (7: 
به  معطوف  مطالعه،  اين  عمدۀ  توجة   .(55
ايجاد قالب و چارچوبي بود كه مسئوليت های 
مشترک و شرح وظايف را آنگونه كه از يك 
مشخص  مي رود،  انتظار  كتابشناختي  پيشينه 
سازد و آنچه را كه از يك پيشينة كتابشناختي 
توقع  اطالعاتي  نيازهای  به  پاسخگويي  برای 
مأموريت  همچنين،  كند.  برآورده  مى رود، 
نيازمندی های  از  پايه  سطح  يك  پيشنهاد 
داده های كاربردی برای پيشينه هايى كه توسط 
26. Find

27. Identify

28. Select

29. Obtain

30. Contextualize

31. Justify

32. Metadata

33. Dublin Core

34. Metadata Object Description Schema (MODS)

35. Metadata Authority Description Schema (MADS)

36. Encoded Archival Description (EAD) 

37. Stockholm  Seminar on Bibliographic Records

38. IFLA Universal Bibliographic Control and International 

MARK (UBCIM)  

39. IFLA division of bibliographic control  
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شد،  مي  تهيه  كتابشناختي  ملي  سازمان هاى 
برعهدۀ اين گروه گذاشته شد (13: 6).

دائمي  كميتة  توسط  مطالعات  اين  نتايج 
سپتامبر  در  ايفال40،  فهرستنويسي  بخش 
دهلي نو  شهر  در  كه  ايفال  همايش  در   1992
مطالعه  گروه  رسيد.  تصويب  به  شد،  برگزار 
داد  ادامه  خود  كار  به  همايش  اين  از  پس 
برای  را  خود  مدت  طوالني  مشورت های  و 
ارائة يك بيانيه در پاييز 1995 به پايان رساند. 
نسخة  نگارش  مسئوليت  گروه  اين  مشاوران 
ابتدايى تحقيق را برعهده گرفتند. در ماه مي 
1996، اين افراد گزارش خود را برای اعضای 
مفسران  و  كردند  ارسال  فهرستنويسي  بخش 
داوطلب برای مدت 6 ماه در سراسر دنيا آن 
را بررسى كردند. اين گزارش، توسط ايفال، بر 
روی پايگاه اطالع رساني ايفال41 قرار گرفت تا 
اشخاص و سازمان های عالقه مند نيز بتوانند 
آرا و نظرات خود را در مورد آن ابراز كنند. 
نتيجة 6 ماه نقد و بررسي مفسران، ارائة 40 

پيشنهاد از 16 كشور دنيا بود.
در فورية 1997، گروه مطالعه، در مورد نقد 
و بررسي های ارائه شده به بحث پرداختند و 
چگونگي ويرايش گزارش نهايي به تصويب 
مشاوران  نشست،  اين  پي  در  رسيد.  اعضا 
ضميمه  اوليه  گزارش  به  را  نهايي  نسخة 
مطالعه  گروه  رئيس  مديسون42،  دكتر  كردند. 
و تحقيق، گزارش نهايي را در جريان شصت 
و سومين همايش عمومي ايفال، كه در 1997 
در شهر كپنهاک دانمارک برگزار شد، به كميتة 

كرد.  تقديم  ايفال  فهرستنويسي  بخش  دائمي 
اين كميته نيز، گزارش نهايي گروه مطالعه را 
در تاريخ 5 سپتامبر 1997 مورد تصويب قرار 
داد و بدين ترتيب الگوى ملزومات كاركردی 
آمد  وجـود  به  كتابشناختـي  پيشينه هـاى 

.(20 :21)
   اف.آر.بى.آر. اين امكان را فراهم مى سازد 
كه داده ها در پيشينه هاى كتابشناختى با توجه 
الگو،  اين  شوند.  ذخيره  كاربران  نيازهاى  به 
و  ويژگي ها43،  كتابشناختى،  موجوديت های 
روابط بين آنها و ارتباط آن با وظايف كاربر 
تعيين  الگو،  اين  براساس  مى سازد.  فراهم  را 
تك  تك عناصر اطالعاتي در پيشينة كتابشناختي 
بايد بر مبنای هدف ها و كاركردهای فهرست 
كتابخانه، يعني هدف های سازماندهي، انجام 
گيرد (3: 19). الگوى اف.آر.بى.آر. از لحاظ 
ساختارى، اصطالحات، فراهم آوردن سطوح 
تـوصيف، و دستـرسى بـر اسـاس وظـايف 
گذاشته  تأثير  آر.دى.اِى.  قواعد  بر  كاربران، 

است. 
مشابه همين روش، الگوى جديد ملزومات 
كه  است  مستند  داده هاى  براى  كاركردى 
توسط ايفال، در سال 1999، معرفى شد. اين 
افراد،  (نام  مستند  پيشينه هاى  كنترل  بر  الگو 
نام تنالگان ها، نام مكان ها، و مانند آن) تأكيد 
دارد و مانند اف.آر.بى.آر. بر نيازها و وظايف 
كاربران فهرست متمركز است (20: 5). الگوى 
در  اف.آر.اِى.آر.44)  (سـابقـًا  اف.آر.اِى.دى. 
واقع طرحى گسترش يافتة اف.آر.بى.آر. است 
40. Standing committee of the IFLA section on cataloging

41. www.IFLA.org

42. Dr. Madison 

43. Attributes

44. Functional Requirements for Authority   Records 

(FRAR)
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چارچوبى  آوردن  فراهم  آن  اصلى  هدف  و 
ملزومات  تحليل  و  تجزيه  براى  تحليلى 
از  پشتيبانى  مستند،  داده هاى  براى  كاركردى 
كنترل مستند، و تشريك بين المللى داده هاى 
اف.آر. به طوركلى،   .(1  :14) است  مستند 

و  ساختار  كه  است  مفهومى  الگويى  بى.آر. 
نشان  را  كتابشناختى  پيشينه هاى  ميان  روابط 
مفهومى  الگويى  اف.آر.اِى.دى.  و  مى دهد 
است كه مبنايى براى نقاط كنترل و دسترسى 

به مدارک فراهم مى آورد.
موجوديت هاى الگوى اف.آر.بى.آر. به سه 

گروه اصلي تقسيم مي شوند:
اول:  گـروه  مـوجـوديـت هـای   .1
تالش های  نشان دهندۀ  كه  موجوديت هايي 
ذهني و هنری هستند و به چهار  دسته تقسيم 

مي شوند:
اثر45 : آفرينش هنری يا ذهني خاص،   •
الگوى  در  فردوسى  شاهنامة  مثال  عنوان  به 
ملزومات كاركردى، يك اثر محسوب مى شود؛

تجلى46 : تجسم ذهني يا هنری يك اثر،   •
به عنوان مثال اثر شاهنامه فردوسى مى تواند 
در قالب بيان هاى مختلفى مانند نسخه اصلى، 

ترجمه ها، و شرح ها متجلى شود؛
تجلى  فيزيكي  تجسم   : (نمود)47  كرد   •
فردوسى  شاهنامه  ترجمه  مثال  عنوان  به  اثر، 
مى تواند در قالب هاى فيزيكى گوناگون مانند 

كتاب، مقاله، و فيلم «نمود» يابد؛ و 
به  از «نمود»،  واحدی  نمونة   : نسخه48   •

در  كه  فردوسى  شاهنامة  ترجمة  مثال  عنوان 
قالب يك كتاب «نمود» يافته است، مى تواند 
گوناگون  ويرايش هاى  و  چاپ ها  داراى 

باشد.
دوم:  گـروه  مـوجـوديت هـای   .2
آوردن  پديد  مسئوليت  كه  موجوديت هايي 
محتوای ذهني و هنری موجوديت های گروه 
تقسيم  دسته  دو  به  و  دارند  برعهده  را  اول 

مي شوند:
شخص49 : پديد آورندۀ محتوای ذهني   •

و هنری، و
تنالگان50 : تنـالگـان مسئـول محتـوای   •

ذهني و هنری.
سـوم:  گـروه  مـوجـوديت هـای   .3
موجوديت هاى  موضوع  كه  موجوديت هايي 
گروه اول محسوب مي شوند و به پنج دسته 

تقسيم مي شوند:
مفهوم51 : يك تصور يا عقيدۀ ذهني،  •

فيزيكي  و  مادی  عنصر  يك   : شىء52   •
(غيرمعنوی)،

رويداد53 : يك فعاليت يا اتفاق،  •
مكان54 : يك محل، مكان يا موقعيت،   •

و
هر يك از موجوديت های گروه اول   •
و دوم: موضوع يك اثر مي تواند اثر ديگر و 
يـا يك شخـص و يا يك تنالگـان بـاشد (به 
عنوان مثال، اثری كه دربارۀ اثر ديگر يا دربارۀ 
يـك شخـص و يا تنـالگـان ديگـرى نوشته 
45. Work

46. Expression

47. Manifestation

48. Item

49. Person

50. Corporate body

51. Concept

52. Object

53. Event

54. Place
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شده است).
شده  تعريف  موجوديت های  از  كدام  هر 
هستند.  ويژگي55  تعدادی  دارای  الگو،  در 
عمل  ابزاری  عنوان  به  الگو  ويژگي های 
سؤاالت  آنها،  كمك  با  كاربران  كه  مي كنند 
زمان  در  را  پاسخ ها  و  فرمول بندی  را  خود 
يـك  مـورد  در  اطـالعات  جسـت وجـوی 
عنوان  به  مي كنند،  تفسير  خاص،  موجوديت 
مثال ويژگى هاى موجوديت اثر عبارت اند از: 
عنوان اثر، فرم اثر، تاريخ اثر، ديگر خصوصيات 
اثر،  محتوای  موردنظر،  مخاطب  متمايزكننده، 
مقياس(آثار  و  موسيقايي)،  (آثار  اجرا  وسيلة 

نقشه نگاری).
و  موجوديت  از  پس  الگو  سوم  جزء 
رابطه  الگو،  اين  در  است.  روابط56  ويژگي، 
ارتباط  دادن  نشان  برای  وسيله ای  عنوان  به 
ديگر  موجوديت  و  موجوديت  يك  بين 
ابزاری  منزلة  به  اين رو،  از  و  مي كند  عمل 
كه  مي كند  عمل  دنيايي  كنترل  برای  كمكي 
فهرست  يك  در  كتابشناختي  پيشينه هاى  از 
يا پايگاه اطالعاتي كتابشناختي به وجود آمده 
در  روابط  از  استفاده  ديگر،  سوى  است. از 
را  فهرست  در  كاربران  راهبرى57  الگو،  اين 
مدرک  يافتن  در  آنها  به  و  بخشيده  سهولت 

موردنظر كمك مى كند (2: 42- 47). 
اين موجوديت  ها به عنوان موجوديت هاى 
كتابشناختى الگوى اف.آر.اِى.دى. نيز شناخته 
بر  عالوه  اف.آر.اِى.دى.  الگوی  مى شوند. 

اف.آر. در  كه  كتابشناختى  موجوديت هاى 
بى.آر. به كار مى روند، پنج موجوديت ديگر 

را نيز دربر مى گيرد كه عبارت اند از:
1. نام58 (نويسه59 يا گروهى از كلمات كه 

موجوديت بدان شناخته مى شود)؛
2. شناساگر60 (شماره، رمز، كلمه و مانند 
آن كه به طور منحصر به فرد به يك موجوديت 

تعلق مى گيرد)؛     
(نام،  شده61  كنترل  دسترسى  نقطة   .3
ركورد  يك  آن  تحت  كه  رمزى  يا  عبارت 
قلب  كه  شود)  يافت  مستند  يا  كتابشناختى 

داده هاى مستند را تشكيل مى دهند؛
جهت  قواعدى  (مجموعة   قواعد62    .4
تنظيم و ضبط نقاط دسترسى كنترل شده)؛ و

مسئول  (سازمان  مسئول63  سازمان   .5
شده)  كتنرل  دسترسى  نقاط  اصالح  يا  خلق 

.(17 :14)
اف.آر. تأكيد  گفت  مى توان  به طوركلى 
اِى.دى. بر موجوديت هاى گروه دوم و سوم 
پيشينه هاى  دارد  سعى  و  است  اف.آر.بى.آر. 
مستندى را براى هر يك معرفى كند و تأكيد 
گروه  موجوديت هاى  بر  بيشتر  اف.آر.بى.آر. 

اول است.

ساختار آر.دى.اِى.
سه  ساختارى  تهية  بر  مبنى  اوليه  پيشنهادات 
بخشى (بخش اول: توصيف منبع، بخش دوم: 
روابط، و بخش سوم: كنترل نقاط دسترسى) 
55. Attributes

56. Relationships

57. Navigation

58. Name

59. Character

60. Identifier

61. Controlled access point

62. Rulls

63. Agency
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بود. نخستين پيش نويس بخش اول، در دسامبر 
2004 ارائه شد كه نظرات منفى زيادى را به 
مشترک  هماهنگى  كميتة  و  كرد  جلب  خود 
نسخه اى  تهية  و  آن  گذاشتن  كنار  به  تصميم 
جديد گرفت. پس از آن، در دسامبر 2005، 
بين  در  و  تهيه  اول  بخش  از  وسيعى  حجم 
كميته ها منتشر شد. اين بار پاسخ ها مساعدتر 
برخى  كه  شد  مشخص  اگرچه  بود،  قبل  از 
دارند  عميق ترى  بررسى  به  نياز  قسمت ها  از 
(16). پس از آن، كميته تصميم گرفت كه متن 
را به ساختارى دو بخشى تبديل كند، به گونه اى 
كه بخش A از اين قواعد، توصيف، روابط و 
منابع مربوط، شناسايى نوع منبع، توصيف فنى، 
توصيف موضوعى، ريشه يابى، و اطالع رسانى 
خاص در مورد هر ماده را دربرگيرد و بخش 
غيرمجاز  و  مجاز  اشكال  و  دامنه،  هدف،   B
در   ،A انتشار بخش  از  پس  را پوشش  دهد. 
اواسط سال 2006، كميته با پاسخ هاى مثبت 
در مورد آن روبه رو شد. سپس توجه به بخش 
B و تهية مقدمه اى كلى، پيوست ها، و واژه نامه 

معطوف گرديد (17).
در آخرين بازنگرى موجود از آر.دى.اِى.، 
تغييرات  شد،  ارائه  دسامبر 2007  در 17  كه 
آن  مختلف  فصول  و  بخش ها  در  بسيارى 
اعمال گرديد كه در ادامه به طور مفصل شرح 

داده خواهد شد.
ساختار جديد آر.دى.اِى. شامل مقدمه اى 
و  راهنماها  از  متشكل  بخش   10 و  كلى 
دستـورالعمـل هـاى سـاختاريافتـه در مـورد 
تعريف  موجوديت هاى  روابط  و  ويژگى ها 
شده در اف.آر.بى.آر. و اف.آر.اِى.دى. و چند 

هر  در  موجود  فصول  است.  كمكى  پيوست 
بخش بر عناصرى تأكيد دارند كه از وظايف 
و  انتخاب،  شناسايى،  بازيابى،  يعنى  كاربر 
مقدمة  قسمت  در  مى كنند.  حمايت  دستيابى 
اثر، شرحى مختصر از هدف و دامنة آر.دى.

اِى.، مخاطبان آن، رابطة آن با ساير استانداردها 
در زمينة توصيف و دسترسى به منابع، اصول 
مورد  در  مختصرى  و  آر.دى.اِى.،  زيربنايى 
اف.آر.اِى. و  اف.آر.بى.آر.  مفهومى  الگوهاى 

دى. كه چارچوب اصلى آن را تشكيل مى دهند، 
ارائه شده است. اين مقدمه همچنين طرحى64 
كلى از ساختار آر.دى.اِى. ارائه مى دهد. پس 
از مقدمه، 10 بخش كه شامل 37 فصل است 
قرار دارد. بخش هاى 1 تا 4 عناصر مربوط به 
در  شده  تعريف  موجوديت هاى  ويژگى هاى 
اف.آر.بى.آر. و اف.آر.اِى.دى. و بخش هاى 5 
تا 10 عناصر مربوط به روابط تعريف شده در 
را  اف.آر.اِى.دى.  و  اف.آر.بى.آر.  الگوى  دو 

پوشش مى دهند  (19).
به طور جزئى، بخش اول، دستورالعمل هايى 
در زمينة ضبط و نگاشت ويژگى هاى نمودها 
و نسخه ها و شناسايى آنها ارائه مى دهد، كه در 
اف.آر.بى.آر. تعريف شده اند و بر عناصرى كه 
نسخه ها  و  نمودها  شناسايى  منظور  به  اغلب 
عنوان،  اطالعات  شامل  مى شوند  استفاده 
شرح مسئوليت، و شرح ويرايش تأكيد دارد. 
هر  محمل  توصيف  بر  بخش  اين  همچنين، 
بررسى  و  توصيف  به  و  است  متمركز  منبع 
عناصرى مى پردازد كه كاربران هنگام انتخاب 
خصوصيات  به  توجه  با  نيازشان  مورد  منبع 
رمزگذارى  و  قالب بندى،  محمل،  فيزيكى 
64. Outline
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به كار  محمل  آن  بر  شده  ذخيره  اطالعات 
مى گيرند. فصل آخر از اين بخش بر اطالعات 
سفارش و دسترسى تأكيد دارد و دربردارندۀ 
عناصرى است كه به منظور دسترسى به يك 
منبع (مانند عبارات ميزان دسترسى، اطالعات 
به كار  دسترسى)  محدوديت هاى  و  تماس، 

مى روند.
شامل  قواعد  مجموعه  اين  از  دوم  بخش 
دستورالعمل هايى در مورد ضبط ويژگى هاى 
اف.آر. در  شده  تعريف  تجلى هاى  و  آثار 

بى.آر. است. اين بخش، عناصر الزم را جهت 
شناسايى و توصيف آثار و تجلى ها مشخص 
جهت  كلى  دستورالعمل هايى  و  مى سازد 
ضبط عنوان های آثار و ساخت نقاط دسترسى 
موجود در آثار و تجلى ها را فراهم مى آورد. 
به عالوه، اين بخش دستورالعمل هايى جهت 
يا  اثر  يك  نمايش  براى  دسترسى  نقاط  تهية 

در  دستورالعمل هايى  و  مى دهد  ارائه  تجلى 
جهت  الزم  ويژگى هاى  و  عنوان ها  مورد 
آثار  قانونى،  آثار  موزيكال،  آثار  شناسايى 
مى آورد.  فراهم  ادارى  مكاتبات  و  مذهبى، 
همچنين اين بخش، بر ويژگى هاى افزودۀ آثار 
و تجلى هايى تمركز دارد كه كاربران به منظور 
محتوايى   نيازهاى  با  متناسب  منبعى  انتخاب 
كه  است  ذكر  به  الزم  مى گيرند.  به كار  خود، 
تمامى عناصر اين بخش مشتمل  بر طبيعت و 

پوشش محتوايى مورد نظر كاربر است.
بخش سوم مشتمل بر دستور العمل هايى 
در زمينة ضبط ويژگى هاى اشخاص، گروه ها، 
و تنالگان هاست و عناصر الزم جهت شناسايى 

اين عناصر را فراهم مى كند.
بخش چهارم به ضبط ويژگى هاى مفاهيم، 
اختصاص  مكان هايى  و  رويدادها،  اهداف، 
اف.آر.اِى.دى  و  اف.آر.بى.آر.  در  كه  دارد 

تصوير 1. روابط ميان اثر، تجلى، نمود و نسخه در آر.دى.اِى.

اثر
درک مى شود از طريق

تجلى
تجسم مى يابد در

نمود
به طور نمونه نشان داده مى شود در

نسخه

بازگشتى
يك طرفه
دو طرفه
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207 تصوير 2:.روابط ميان مدرک و پديدآورندگان آن در آر.دى.اِى.

جهت  نياز  مورد  عناصر  و  شده اند  تعريف 
مكان ها  و  رويدادها،  اشيا،  مفاهيم،  شناسايى 
بخش  اين  به طوركلى،  مى سازد.  مشخص  را 
ضبط  جهت  دستورالعمل هايى  دربردارندۀ 
دسترسى  نقاط  ساخت  و  نام ها  و  عبارات 
مرجح و غيرمرجح به منظور نمايش مفاهيم، 
اشيا، رويدادها، و مكان هاست و بر عناصرى 
تأكيد دارد كه به منظور شناسايى مفاهيم، اشيا، 
رويدادها، و مكان ها به كار مى روند و متناسب 

با نياز كاربران هستند.
بخش هاى بعدى به روابط بين ويژگى هاى 
بخش  نمونه،  عنوان  به  مى پردازند.  مختلف 
شده،  تشكيل  فصل  يك  از  تنها  كه  پنجم 
ضبط  مورد  در  دستورالعمل هايى  دربردارندۀ 
و  نمود،  تجلى،  اثر،  ميان  مقدماتى  روابط 
اف.آر.بى.آر.  الگوى  در  كه  است  نسخه  

تعريف شده اند (تصوير 1).

 با توجه به تصوير 1، ميان موجوديت های 
برقرار  سلسله مراتبي  روابط  الگو  اول  گروه 
يك  واسطة  به  است  ممكن  اثر  يك   است. 
ديگر  طرف  از  شود،  شناخته  تجلى  چند  يا 
تجلى هاى گوناگون، نمايانگر تنها و تنها يك  
اثر  هستند. تجلى ممكن است در يك يا چند  
است  ممكن  نمود  يك  و  شود  مجسم  نمود 
يك يا چند  تجلى را مجسم كند. يك  نمود 
ممكن است توسط يك يا چند  نسخه نشان 
داده شود، اما يك  نسخه فقط و فقط  يك 

نمود را نشان مي دهد.
ميان  روابط  ضبط  نحوۀ  ششم  بخش  در 
يك منبع با اشخاص، گروه ها، و تنالگان هاى 
نمايش  جهت  الزم  عناصر  و  آن  تهيه كنندۀ 
 .(2 (تصوير  مى گردد  مشخص  روابط  اين 
دستورالعمل هايى  بخش  اين  در  همچنين 
كلى جهت كاربرد شناسه ها و نقاط دسترسى 

تجلى
نمود

نسخه

اثر

توليد مى شود توسط
توليد مى شود توسط

توليد مى شود توسط
توليد مى شود توسط

شخص

مالكان

بيش از يك موجوديت
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مرجح به منظور ضبط روابط مذكور و كاربرد 
مشخص  براى  ارتباطى65  نقش دهنده هاى 
در  تنالگان  يا  گروه  شخص،  وظيفة  ساختن 
بر  عالوه  مى شود.  معرفى  منبع،  با  ارتباط 
ميان  روابط  به  بخش  اين  از  فصولى  اين، 
آثار، تجلى ها، نمودها و نسخه ها و اشخاص، 
گروه ها، و تنالگان هاى مربوط به  آنها پرداخته 
بر  كاربران  كه  بر مى گيرند  در  را  عناصرى  و 
مبناى آنها منابع مربوط به يك شخص، گروه 

يا تنالگان خاص را جست وجو مى كنند.
ميان  كه  است  روابطي  بيانگر   2 تصوير 
پديدآورندگان  و  اول  گروه  موجوديت های 
از  يك  هر  آن،  براساس  دارد.  وجود  آنها 
توسط  مي تواند  اول  گروه  موجوديت های 

شود.  توليد  تنالگان  يا  شخص  چند  يا  يك 
تنالگان  يا  شخص  چند  يا  يك  برعكس، 
يك  از  بيش  يا  يك  توليدكنندۀ  مي توانند 

موجوديت گروه اول باشند.
بخش بعدى، نحوۀ ضبط روابط بين يك 
اثر و موضوع آن را، همان گونه كه در اف.آر.

(تصوير  مى كند  بيان  شده اند،  تعريف  بى.آر. 
3) و دستورالعمل ها و عناصر موردنياز جهت 

ضبط روابط موضوعى را مشخص مى سازد.
از  يـك  هـر   ،3 تصـويـر  براسـاس 
يا  يك  مي توانند  اول  گروه  موجوديت های 
چند موضوع، اعم از مفهوم، شيء، رويداد و 
مكان و يا هريك از موجوديت هاى گروه اول 

يا دوم داشته باشند و برعكس.

65. Relationship designators

تصوير 3. روابط ميان مدرک و موضوع آن در آر.دى.اِى

تجلى
نمود
نسخه

اثر

شخص

بيش از يك موضوع

اثر
موضوعات

موضوعات

موضوعات

مالكان
مفهوم
شىء
رويداد
مكان
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 بخش هشتم دربردارندۀ دستورالعمل هايى 
در مورد نحوۀ ضبط روابط ميان آثار، تجلى  ها، 
نمودها، و نسخه هاست و عناصر الزم جهت 
به  مى سازد.  مشخص  را  روابط  اين  نمايش 
كلى  دستورالعمل هايى  بخش  اين  عالوه، 
دسترسى  نقاط  شناسه ها،  كاربرد  جهت 
مرجح، و توصيفات به منظور ضبط آن روابط، 
به  ارتباطى  نقش دهنده هاى  كاربرد  همچنين 
را  روابط  طبيعت  ساختن  مشخص  منظور 

ارائه مى دهد. 
آر.دى. قواعد  مجموعه  از  نهم  بخش 

روابط  ضبط  جهت  دستورالعمل هايى  اِى.، 
كه  تنالگان هاست  و  گروه ها،  اشخاص،  ميان 
عناصر  و  شده اند  تعريف  اف.آر.اِى.دى.  در 
مشخص  را  روابط  اين  نمايش  جهت  الزم 
و  رويكردها  بخش  اين  همچنين،  مى سازد. 
دستورالعمل هايى كلى جهت استفاده شناسه ها 
و نقاط دسترسى مرجح به منظور ضبط روابط 
به  ارتباطى  نقش دهنده هاى  كاربرد  و  مذكور 
روابط  اين  طبيعت  ساختن  مشخص  منظور 

فراهم مى آورد.
در بخش آخر، دستورالعمل هايى در مورد 
رويدادها،  اشيا،  مفاهيم،  ميان  روابط  ضبط 
مكان ها، و عناصر الزم را جهت نمايش اين 
بخش  اين  همچنين  مى شود.  ارائه  روابط 
دستورالعمل هايى در مورد كاربرد شناسه ها و 
نقاط دسترسى مرجح به منظور ضبط روابط 
ارتباطى  نقش دهنده هاى  كاربرد  و  مذكور 

فراهم مى آورد (19).
پيوست  اثر، 12  اصلى  متن  اتمام  از  پس 
اصلـى،  مقـاالت  اختصـارات،  بر  مشتمـل 
نـام  مـورد  در  افـزوده  دستورالعمـل هـاى 

مسيحى،  تقويم  به  تواريخ  تبديل  اشخاص، 
از  پس  مى آيد.  ارتباطى  نقش دهنده هاى  و 
آن، واژه نامه  اى مشتمل بر اصطالحات داراى 
معانى فنى و نمايه اى الفبايى از عناصر داده اى 
و ساير عبارات و مفاهيم به كار رفته در طرح 

ارائه مى گردد (19).

فهـرستنـويسـى  و قـواعـد  آر.دى.اِى 
انگلوامريكن

با ورود به عصر ديجيتال و ظهور محمل هاى 
مشكالت  به  فهرستنويسان  ديجيتالى،  نوين 
ويرايش دوم قواعد فهرستنويسى انگلوامريكن 
شامل واژگان فنى قديمى موجود در ساختار 
آن و يا قابل استفاده نبودن آن براى توصيف 
پى  قبيل  اين  از  مشكالتى  و  ديجيتالى  منابع 
شد،  اشاره  نيز  قبًال  كه  همان گونه  بردند. 
انگلوامريكن،  فهرستنويسى  قواعد  پيچيدگى 
وابستگى شديد آن به مفاهيم فهرست  برگه اى 
و عدم قابليت كاربرد آن براى منابع ديجيتالى، 
دست اندركاران بازنگرى اين قواعد را بر آن 
داشت تا استانداردى نو با چارچوبى منعطف 
قواعد  پيچيدگى هاى  و  مشكالت  از  دور  به 
انجام  كنند.  ارائه  انگلوامريكن  فهرستنويسى 
و  آر.دى.اِى.  ميان  كامل  و  جامع  مقايسه اى 
مستلزم  انگلوامريكن  فهرستنويسى  قواعد 
انجام بررسى تطبيقى گسترده اى است كه در 
امر  اين  به  توجه  با  اما  نمى گنجد،  مقال  اين 
كه موجوديت  هاى دو الگوى اف.آر.بى.آر. و 
آر.دى.اِى.  قواعد  تهية  مبناى  اف.آر.اِى.دى. 
است، مى توان به وضوح به تفاوت عملكرد 
آر.دى.اِى. و قواعد فهرستنويسى انگلوامريكن 

پى برد. 
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عملكرد  در  كه  تفاوت هايى  مهم ترين 
آر.دى.اِى. و قواعد فهرستنويسى انگلوامريكن 

مشاهده مى شود عبارت اند از:
قواعد  طريق  از  مدارک  فهرستنويسى   .1
در  تنها  را  مجموعه  موجودى  انگلوامريكن، 
نمايش  نسخه  و  نمود  يعنى  اثر  مادى  سطح 
قابليت  اين  از  آر.دى.اِى.  اما  مى دهد؛ 
را  مجموعه  موجودى  كه  است  برخوردار 
غيرمادى  سطوح  در  مادى،  سطوح  بر  عالوه 

يعنى اثر و تجلى نيز نمايش دهد.
2. چاپمن (2006)، در مقالة خود تفاوت 
بارز ميان اين دو مجموعه قواعد را از لحاظ 
ساختارى متذكر مى گردد. وى بيان مى كند كه 
ترتيب قرارگرفتن فصول توصيفى در قواعد 
نوع  براساس  انگلوامريكن  فهرستنويسى 
براى  فهرستنويس  كه  معنا  بدين  است؛  منبع 
قالب  و  نوع  بايد  نخست  منبع  يك  توصيف 
مختلف  فصول  بتواند  تا  بگيرد  درنظر  را  آن 
را براساس آن تنظيم كند. همچنين وى متذكر 
مى شود كه در مجموعة قواعد فهرستنويسى 
دستورالعمل  و  رويكرد  هيچ  انگلوامريكن 
خاصى در مورد تشخيص نوع و قالب منابع 
وجود ندارد و اين امر همواره با پيچيدگى و 
دشوارى همراه بوده است. حال آنكه آر.دى.
اِى. قصد دارد با متمايز ساختن نوع منابع به 
و  فهرستنويسى  فرايند  در  قدم  اولين  عنوان 
آغاز دستورالعمل هاى كلى، اين مسئله را حل 

كند (10: 6).
كاركردهاى  و  اهداف  آر.دى.اِى.  در   .3
جديدى براى فهرست كتابخانه تعريف شده 
و  انتخاب،  شناسايى،  كاركرد  (مانند  است 

دسترسى).
فهـرستنـويسـى  قـواعـد  بـرخـالف   .4
عنوان  به  را  موجود  مدرک  كه  انگلوامريكن 
توصيه  و  مى كند  معرفى  آثار  توصيف  مبناى 
مى كند كه در انتخاب شناسه ها به مدرک اوليه 
نيز توجه شود، آر.دى.اِى. همانند اف.آر.بى.آر.، 
همزمان  توصيف  جهت  موازى  راهبردى  از 
مدرک در دست فهرستنويسى و مدرک اوليه 
استفاده مى كند و روابط كتابشناختى ميان آنها 

را ترسيم مى كند. 
5. در قواعد فهرستنويسى انگلوامريكن از 
ساختارى مسطح، خطى، و غيرسلسله مراتبى 
است.  شده  گرفته  بهره  آثار  توصيف  جهت 
در چنين ساختارى يك مدرک در هر سطح 
انتزاعى و فيزيكى (اثر، تجلى، نمود، و نسخه) 
كه قرار داشته باشد، هم رديف با ساير سطوح 
و  گرفته  قرار  مدرک  آن  فيزيكى  و  انتزاعى 
مى شوند.  داده  نمايش  سطح  يك  در  همگى 
در  حدودى  تا  قواعد  اين  دليل  همين  به 
هم  به  وابسته  آثار  معنادار  نمايش  و  بازيابى 
كه  است  حالى  در  اين  است.  مشكل  دچار 
ساختارى  از  اف.آر.بى.آر.  همانند  آر.دى.اِى. 
توصيف  جهت  غيرمسطح  و  سلسله مراتبى 
آثار وابسته به هم استفاده مى كند. فتاحى بيان 
مى كند كه كه با توصيف سلسله مراتبى آثار  و 
تهية يك ابرپيشينه66 براى آنها، فهرست ها قادر 
بهتر  را  وابسته  آثار  ميان  روابط  كه  مى شوند 
نشان داده و جست وجوى آثار را به صورت 
كاذب  ريزش  بدون  و  مؤثرتر  سلسله مراتبى، 
آينده اى  در  كه  مى كند  بيان  وى  دهند.  انجام 
از  كتابخانه اى  فهرست هاى  همة  نزديك 
66. Super record
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اين  و  كرد  خواهند  استفاده  فرامتنى  فناورى 
توانايى را خواهند داشت كه روابط ميان آثار 
وابسته را بهتر پياده كرده و نمايش دهند و در 
نتيجه دسترسى به آثار را به صورت مؤثرترى 

تأمين نمايند (4: 5 و 6). 
6. با استفاده از ساختار سلسله مراتبى، مهار 
و به ضابطه درآوردن روابط كتابشناختى ميان 
و  شده  انجام  مؤثرترى  نحو  به  وابسته  آثار 
انواع صورت هاى مختلف يك اثر در سطوح 
و  معنادار  به صورت  مختلف،  كتابشناختى67 
نظم يافته اى در يك ابرپيشينه منظم مى شوند. از 
اين طريق مشكل بازيابي زياد مدارک و عدم 
نمايش معنادار و دسته بندی مدارک بازيابي شده 
به خصوص در مورد آثار بزرگ كه در قواعد 
فهرستنويسى انگلوامريكن مشاهده مى شود، در 
اين الگو برطرف شده و مدارک بازيابي شده 
به شكل معناداری در قالب سلسله مراتب اثر، 
تجلي، نمود ،و نسخه مرتب شده و در اختيار 

كاربر قرار مي گيرد (3).
منتقدان  برخى  سوى  از  نيز  معايبى  البته 
ملـزومـات  الگـوى  عملكـرد  درخصـوص 
است.  شده  مطرح  آر.دى.اِى.  و  كاركردى 
بنت، الووى و اونيل68 (2002)، بيان مى كنند 
سازماندهي  در  مي توانند  الگوها  اين  كه 
پيشينه هاى كتابشناختي مربوط به آثار بزرگ
نسخه هاى  و  نمودها،  تجلى ها،  دارای  كه   -
از  استفاده  اما  باشند؛  مؤثر  هستند-  فراواني 
آثار  برای  يا  كوچك  مجموعه های  در  آنها 
نخواهد  دنبال  به  نتيجه ای  چنين  كوچك، 

داشت (8: 54).

با  كه  مى كنند  بيان  ارسطوپور  و  فتاحى 
ملزومات  الگوى  اصلى  هدف  اينكه  وجود 
از  دقيق  و  روشن  چارچوبى  ارائة  كاركردى، 
علت وجودى هر عنصر اطالعاتى در پيشيتة 
كابشناختى است، اما برخى بر اين عقيده اند كه 
دسته بندى كاركردى اين مدل چندان كامل به 
نظر نمى رسد. در مواردى به برخى از عناصر 
اطالعاتى اهميت كافى داده نشده و نمى توان 
انتظار داشت برخى از كاركردها به طور كامل 
انتقادهايى  ديگر  از  همچنين  شود.  محقق 
است،  گرفته  صورت  الگو  اين  به  نسبت  كه 
موجوديت هاى  به  نسبت  آن  نبودن  پاسخگو 
كتابشناختى با ويژگى هاى پيايندى است. انتقاد 
ديگر به الگوى ملزومات كاركردى پيشينه هاى 
تنها  الگو  اين  در  كه  است  اين  كتابشناختى 
كتابشناختي  پيشينه های  سنتي  كاركردهای  به 
مانند بازيابي، شناسايي، انتخاب، و دسترسي 
مبنای  بر  نيز  كاركردها  ساير  و  شده  توجه 
اين مقوله ها دسته بندی شده اند. در حالى كه 
محيط الكترونيكي جديد ويژگي هايي دارد كه 
خواه ناخواه به افزايش كاركردهای پيشينه های 
در  شده  مطرح  موارد  از  فراتر  كتابشناختي 

مدل مذكور منجر مي شود (7: 59).
دارند  اعتقاد  منتقدان  برخى  اينكه  ضمن 
از  يكى  تأمين  در  كاركردى  الگوهاى  كه 
بيشتر  چه  هر  تأمين  كه  خود  اصلى  اهداف 
بوده  كتابخانه اى  فهرست  كاربران  نيازهاى 
همچنين  نكرده اند.  عمل  موفق  چندان  است 
قابل ذكر است كه استفاده از الگوى ملزومات 
مجموعه ها  به  محدود  تنها  تاكنون  كاركردى 

68. Bennett, Lavoie & O’Neill
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به  و  است  بوده  مشخصى  پايگاه هاى  و 
نيازمند  فراگير،  استفادۀ  جهت  مى رسد  نظر 
كتابخانه هاى  همكارى  و  بين المللى  اجماع 
اطالع رسانى  و  كتابدارى  انجمن هاى  و  ملى 

كشورهاى مختلف دنيا باشد. 

سخن پايانى 
توصيف  براى  جديد  استانداردى  ر.دى.اِى. 
محيط  براى  كه  است  منابع  به  دسترسى  و 
كه  كسانى  تمام  به  و  شده  طراحى  ديجيتالى 
دستيابى،  انتخاب،  شناسايى،  يافتن،  به  نياز 
اطالعات  سازماندهى  و  مديريت،  استفاده، 
قواعد  آر.دى.اِى.  مبناى  مى كند.  كمك  دارند 
فهرستنويسى انگلوامريكن است؛ اما ساختار 
اف.آر. الگوى  دو  براساس  استاندارد  اين 
اين رو،  از  است.  اف.آر.اِى.دى.  و  بى.آر. 
فهرستنويسى  قواعد  به  نسبت  آر.دى.اِى. 
آن  از  استفاده  ساختاريافته تر،  انگلوامريكن 
سهل تر، و قواعدش منعطف تر است. آر.دى.

است  فهرستنويسى  قواعد  جديد  نسل  اِى. 
جهت  اطالع رسانى  مراكز  و  كتابخانه ها  كه 
توصيف، دسترسى، و نگهدارى از پايگاه هاى 
اطالعاتى خود بدان نيازمندند. به نظر مي رسد 
ملزومات  تكامل يافتة  مدل های  از  استفاده 
آر.دى. و  كتابشناختي  پيشينه های  كاركردی 

اِى.، رويكردی مناسب و اميدوارانه در ايجاد 
ارتباط و انسجام در جهان كتابشناختي است. 
اين امر با توجه به افزايش منابع توليد شده 
و نيز امكان كاربرد فناوری پيوندهای فرامتني 
در پايگاه های اطالعاتي، قابل توجيه مي باشد. 
كسب  دارد،  اهميت  آنچه  ميان،  اين  در 
براساس  مدل ها  اين  قابليت های  از  اطمينان 

پركاربرد  و  واقعي  پايگاه های  در  آنها  آزمون 
است. با پياده سازی اين مدل ها مي توان بخش 
را  سازماندهي  چالش های  از  توجهي  قابل 
چارچوب  مدل ها  اين  زيرا  ساخت،  برطرف 
به  توجه  با  را  كتابشناختي  پيشينة  طراحي 
كاركرد هر عنصر اطالعاتي مشخص مي كنند 
قبيل  اين  از  تحقيقاتى  است  اميد   .(24  :6)
شناختى هر چند مختصر از اين استاندارد به 
بدين  تا  دهد  ارائه  آن  بالقوۀ  استفاده كنندگان 
ترتيب سازمان هاى متقاضى همزمان با انتشار 
اهداف،  ويژگى ها،  مورد  در  كافى  آگاهى  آن 
ساختار، و همچنين نحوۀ استفاده از آن داشته 

باشند.  
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