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وداع با قواعد فهرستنويسى انگلوامريكن: آر.دى.اِى. ابزارى براى 
فهرستنويسى منابع ديجيتالى

على اكبر خاصه1

khasseh@gmail.com 1. عضو هيئت علمى گروه كتابداری و اطالع رساني دانشگاه پيام نور

چكيده
با شروع قرن 21 و ظهور و گسترش انواع قالب هاى ديجيتالى، قواعد فهرستنويسى منابع چاپى 
يافته اند،  ظهور  متعددى  قالب هاى  در  نيز  سنتى  منابع  است.  گرفته  قرار  استفاده  مورد  كمتر 
فهرستنويسان  نقش  وبى  و  ديجيتالى  قالب هاى  به  فيزيكى  قالب هاى  از  انتقال  به طورى كه 
توصيفى  قواعد  از  استفاده  است.  كرده  تر  كمرنگ  اطالعات  سازماندهى  در  را  كتابخانه ها 
و  ندارد  جديد  منابع  سازماندهى  در  چندانى  كارآيى  انگلوامريكن 2  نسخة  اساس  بر  منابع 
هرگونه اصالحات بيشتر بر روى اين استاندارد ناكافى به نظر مى رسد. استاندارد توصيف و 
دسترسى به منبع  موسوم به آر.دى.اِی. براى رفع مشكالت كنونى مربوط به سازماندهى منابع 
ديجيتالى تهيه شده است. در اين پژوهش ضمن بررسى اجمالى نقاط ضعف و قوت قواعد 
فهرستنويسى انگلوامريكن 2، استاندارد توصيف و دسترسى به منبع (آر.دى.اِی.) معرفي و به 
اهداف و ويژگى هاى اساسى آن اشاره شده است. از جمله ويژگيهای اين استاندارد، سازگارى 
آن با مارک21، دابلين كور، اف.آر.بى.آر.(ملزومات كاركردی برای پيشينه های كتابشناختي)، 

و اف.آر.اى.دى. (ملزومات كاركردی برای داده های مستند) مي باشد.

كليدواژه ها
فهرستنويسى منابع ديجيتالى، قواعد فهرستنويسى انگلوامريكن2، استاندارد توصيف و دسترسى 
به منبع (آر.دى.اِی.)، اف.آر.بى.آر. (ملزومات كاركردی برای پيشينه های كتابشناختي)،  اف.آر.

اى.دى. (ملزومات كاركردی برای داده های مستند)، مارک 21.
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مقدمه
انگـلـوامـريكـن2    2  فهرستنـويسـى  قواعد 
براى  كه  است  استانداردى  پراستفاده ترين 
استفاده  مورد  منابع  توصيفى  فهرستنويسى 
دنياى  در  تنها  نه  و  است؛  شده  گرفته  قرار 
 24 به  بلكه  مى شود،  استفاده  انگليسى زبانان 
زبان ترجمه شده است و در سرتاسر جهان 
استاندارد  يك  انگلوامريكن  دارد.  كاربرد  نيز 
ميليون ها  ايجاد  كه براى  است  منبع  توصيف 
است.  شده  گرفته  به كار  كتابشناختى  پيشينة 
انگلوامريكن ويژگى هاى خاصى دارد كه آن 
است.  كرده  تبديل  جالب  استانداردى  به  را 
قوانين آن به طور دقيق از رويه هاى انتشاراتى 
حقيقى پيروى مى كنند؛ يكپارچگى رويه ها را 
ترغيب مى كند و امكان اشتراک گذارى پيشينه 
را نيز ميسر مى سازد. همچنين اين استاندارد 
طورى طراحى شده است كه با ظهور قالب ها 
ايجاد  توانايى  كتابخانه ها  در  جديد  منابع  و 
اصالحات و يا افزودن قوانين جديد را دارد 
نيز  ادامه  در  كه  همان طور  هرچند،   .(12)
خواهد آمد، توانايى انگلوامريكن در پذيرش 
در  قرن 21  به  مربوط  تغييرات  و  اصالحات 

سطح پايينى قرار دارد. 
فهرستنويسى  قواعد  ديگر،  طرف  از 
به  آن  از  مقاله  اين  در  (كه  انگلوامريكن2 
انگلوامريكن2 ياد مى شود) نقايصى نيز دارد. 
يكى از معايبى كه بر انگلوامريكن2 وارد است 
مسئلة واكنش پذيرى آن و بروز عكس العمل 
در برابر تغييرات است. از اواخر قرن بيستم، 
شاهد ظهور انواع منابع الكترونيكى، افزايش 
انواع محمل هاى اطالعاتى، و ظهور رويه هاى 

انگلوامريكن   .(13) بوده ايم  انتشاراتى  جديد 
2 قادر نيست همة اين تغييرات را به روشى 
منطقى و علمى در خود جاى دهد. به عبارت 
در  كه  منابعى  فهرستنويسى  هنگام  به  ديگر، 
قالب هاى جديد ظاهر مى شوند، فهرستنويسان 
غالبًا قواعد انگلوامريكن 2 را بسيار خاص و 
محدود مى يابند (2)، به طورى كه نمى توانند از 
قواعد مذكور  براى توصيف اينگونه قالب ها 

استفاده كنند.
انگلوامريكن2  در  كه  ديگرى  مسئلة 
مثال هاى  مثال هاست.  به  مربوط  دارد  وجود 
آنكه  از  بيش  اوقات  گاهى  انگلوامريكن2 
سردرگم  را  وى  باشند  فهرستنويس  ياريگر 
انگلوامريكن2  مثال هاى  همچنين،  مى كنند. 
به طور  را  كامل  توصيفى  ناحية  يك  به ندرت 
اين،  بر  عالوه   .(7) مى دهند  نشان  يكجا 
انگلوامريكن 2 براساس بافت فهرستبرگه نوشته 
براى فهرستنويسى منابع  شده است و اصوالً 
چاپى تهيه شده است. بنابراين، ساختار آن نيز 
كارآيى خوبى براى منابع ديجيتالى و اينترنتى 
ندارد. از سوى ديگر، واژگان و اصطالحات 
استفاده شده در قواعد انگلوامريكن2 قديمى 
مربوط  قواعد  اين   .(6) شده اند  مهجور  و 
در  كتابخانه  فهرست  كه  هستند  زمانى  به 
«فهرستبرگه» تجلى مى يافت، درحالى كه چند 
الكترونيكى  قالب  در  فهرستبرگه ها  بعد  سال 
كارآيى  تنزل  شاهد  به تدريج  و  يافتند،  ظهور 

قواعد انگلوامريكن2 شديم. 
به طور خالصه، انگلوامريكن 2 گسترش پذير 
نيست، و سرعت پايين آن در جايدهى انواع 
و  مجدد  ارزيابى  نوعى  به  منجر  منابع  جديد 
2. Anglo American Cataloging Rules, 2nd edition (AACR2)
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اساسى در آن شد. تالش براى تجديدنظر در 
قواعد انگلوامريكن2 و افزودن موارد مربوط به 
منابع ديجيتالى و اينترنتى در 1997 از كنفرانس 
تورنتو (معروف به كنفرانس بين المللى اصول 
و توسعة آتى انگلوامريكن2) آغاز شد. نتيجة 
تغيير  بر  قرار  اگر  كه  شد  آن  كنفرانس  اين 
است، اين تغيير بايد به طور اساسى انجام شود 
 .(12) باشد  برخوردار  منطقى  انسجام  از  و 
به  دسترسى  و  توصيف  استاندارد  جديد  نام 
بر  داّل  نشانه اى  به عنوان  (آر.دى.اِى.)3  منبع 
حركت به سمت استانداردى كامًال جديد، با 
كاربردپذيرى بيشتر، و متفاوت با انگلوامريكن2 

انتخاب شد. 
در  سعى  آر.دى.اِى.  تهيه  مسئول  كميتة 
كه  دارد  دستورالعمل هايى  و  قواعد  ايجاد 
قادر باشند همة منابع ديجيتالى و آنالوگ را 
را  آنها  به  دسترسى  امكان  و  كرده  توصيف 
كه  كند  توليد  پيشينه هايى  و  سازند،  فراهم 
قابليت استفاده در انواع محيط هاى ديجيتالى 
(اينترنت، اپك هاى وبى، و مانند آن) را داشته 

باشند.

آر.دى.اِى.، اهداف و ويژگى ها
در  موجـود  كاستـى هـاى  بـه  تـوجـه  بـا 
شد،  اشاره  بدان  پيش تر  كه  انگلوامريكن2، 
چارچوب هاى  توسعة  اقدام به  ابتدا  در  ايفال 
پيشينه هاى  كاركردى  ملزومات  كرد.  نظرى 
كتابشناختى (اف.آر.بى.آر.)4 در 1998 منتشر 
براى  كاركردى  ملزومات  طراحى  و  شد 
در  نيز  (اف.آر.اى.دى.)5  مستند  داده هاى 

1999 آغاز گرديد. ايفال همچنين كار بر روى 
توسعة يك استاندارد فهرستنويسى بين المللى 
ايجاد  بر  تصميم  ابتدا  در  كرد.  شروع  را 
پيش نويس  به طورى كه  بود،   3 انگلوامريكن 
شد  احساس  چنين  ولى  شد،  تهيه  نيز  آن 
اندازۀ  به   2 انگلوامريكن  ساختار  تجديد  كه 
جديد  رويكرد  منعكس كنندۀ  نمى تواند  كافى 
فهرستنويسى بر اساس اف.آر.بى.آر. و اف.آر.
اى.دى. باشد. و همه دريافتندكه به مجموعة 
دستورالعمل هاى جديدى براى فهرستنويسى 
به  تصميم  نهايت  در  است.  نياز  محتوايى 
از  شد.  گرفته  آر.دى.اِی.  استاندارد  طراحى 
كنونى  مفيد  تدابير  حفظ  براى  ديگر،  طرف 
به  همچنين  و  انگلوامريكن2)  در  (موجود 
منظور حفظ سازگارى با پيشينه هاى فعلى و 
امكان تداوم كاربران انگلوامريكن 2، تصميم 
بر آن شد كه استاندارد آر.دى.اِی. بر اساس 

نقاط قوت انگلوامريكن2 بنا نهاده شود.
آر.دى.اِی. يك محصول تحت وب است 
نيز  چاپى  نسخة  مى شود  گفته  (همچنين 
خواهد داشت) و امكان توصيف و دسترسى 
فراهم  را  ديجيتالى  و  آنالوگ  منابع  انواع  به 
مى كند. استفاده از اين استاندارد منجر به توليد 
ديجيتالى  محيط  در  كه  مى شود  پيشينه هايى 
(اينترنت، اپك هاى وبى) قابل استفاده باشند. 
اين استاندارد محتوايى و بين المللى چارچوبى 
براى  گسترش پذير  و  انعطاف پذير،  منسجم، 
فراهم  را  محتواها  و  منابع  همة  توصيف 
مى كند، از انواع رسانه ها و قالب هاى موجود 
و  مى كند،  پشتيبانى  امروزى  كتابخانه هاى  در 
3. Resource Description and Access (RDA)

4. Functional Requirements for Bibliographic Records 

(FRBR)

5. Functional Requirements for Authority Data (FRAD)
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گرچه براى يك محيط انگليسى زبان طراحى 
شده است قابليت استفاده در ساير زبان ها را 
مى تواند  آر.دى.اِی.  همچنين،  دارد (16).  نيز 
فراتر از كتابخانه مخاطبانى داشته باشد (13).

متفاوت ترى  كامًال  رويكرد  آر.دى.اِی. 
توصيف منابع  انگلوامريكن2 براى  نسبت به 
به  ضرورى  اين رو،  از  است.  گرفته  پيش  در 
به  تطبيقى  و  كوتاه  نگاهى  كه  رسد  مى  نظر 
آر.دى.اِی. و انگلوامريكن2 بيندازيم. آر.دى.
اِی. از نظر محتوايى دو تغيير عمده نسبت به 
انگلوامريكن دارد: استفاده از واژگان جديد؛ 

و ارائة ساختارى جديد. 
اصطالحات  و  واژگان  از  آر.دى.اِی. 
در  مثال  به عنوان  مى كند.  استفاده  جديدى 
آر.دى.اِی. به جاى سرشناسه6 از نقطة دسترسى 
اوليه7 نام برده شده است. و به جاى شناسة 
افزوده8 از نقطة دسترسى ثانويه9 استفاده شده 
شده  «ناحيه»11  جايگزين  «عنصر»10  است. 
از  مستند12  كنترل  جاى  به  همچنين،  است. 
است.  شده  استفاده  دسترسى13  نقطة  كنترل 
واژگان بسيار زياد ديگرى نيز وجود دارند كه 
در آر.دى.اِی. جايگزين واژگان انگلوامريكن 

2 شده و يا به آن افزوده شده اند.
آر.دى.اِی.  سـاختـار  ديـگـر،  مــورد 
به  نگاهى  آن  از  قبل  است  بهتر  كه  است 
دستنامة  بيندازيم.  انگلوامريكن2  ساختار 
بر  بود،  چاپى  به صورت  كه  انگلوامريكن2، 
اساس نام عمومى مواد14 (مثل تك نگاشت ها، 

و  كامپيوترى،  فايل هاى  ريزبرگه ها،  پيايندها، 
مانندآن) مرتب شده بود. به عبارت ديگر، در 
انگلوامريكن2 مواد اطالعاتى بر اساس قالب 
به گروه هايى تقسيم مى شدند كه ويژگى هاى 
مشابهى داشتند: كتاب ها، نقشه ها، نسخ خطى، 
موسيقى ضبط شده، تصاوير متحرک، تصاوير 
هر  آن.  مانند  و  پيايندها،  ريزبرگه ها،  ساكن، 
يك از اين گروه ها در انگلوامريكن2 فصلى 
را به خود اختصاص داده بودند و هر يك از 
را (كه  گروه  آن  به  مربوط  قواعد  نيز  فصول 
از يك تا هشت ناحيه را شامل مى شد) بيان 
مى كرد و در هنگام مقتضى، فهرستنويس را به 
فصل اول ارجاع مى داد كه اين فصل حالت 
حال  عين  در  بنابراين،   .(7) داشت  عمومى 
كتابشناختى  قواعد  داراى  قالب  گروه  هر  كه 
خاص خود بود و ويژگى هاى ظاهرى منابع 
تنها  نيز  قوانين  از  بسيارى  مى كرد،  بيان  را 
كه  همان گونه  كه  مى گفتند  فهرستنويسان  به 
بدين  و  كنند،  عمل  شده  گفته  يك  فصل  در 
ترتيب فرايند فهرستنويسى به حالت يكپارچه 

تبديل مى شد.
از جانب ديگر، سازماندهى انگلوامريكن 
به  منجر  منبع»  «نوع  براساس  فصولى  به   2
قواعد  به كارگيرى  در  ناهماهنگى هايى  ايجاد 
مربوط به رسانه هاى مختلف شد. مثًال اينكه، 
بودند  متقاطع  قالب هاى  داراى  كه  منابعى 
جانب  از  كرد.  فهرستنويسى  چطور  بايد  را 
درون خطى  نشر  سمت  به  حركت  ديگر، 
6. Main entry

7. Primary access point

8. Added entry

9. Secondary access point

10. Element

11. Area

12. Authority control

13. Access point control

14. General material designation
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به وجود  انگلوامريكن2  براى  بزرگى  چالش 
آورد، زيرا اين استاندارد تلويحًا بر رسانه هاى 
چاپى تأكيد داشت. فصل «فايل هاى رايانه اى» 
نيز كه بعدها به «منابع الكترونيكى» تغيير نام 
منابع  يا  اينترنتى  منابع  بر  آنكه  جاى  به  داد 
برنامه هاى  يا  داده ها  به  بپردازد  چندرسانه اى 

رايانه اى منحصر مى شد (9). 
آر.دى. دستنامة  انگلوامريكن2،  برخالف 

بر  است)  درون خطى  به صورت  (كه  اِی.، 
اساس عناصر اصلى (مثل عنوان، ويرايش، و 
مانند آن) و عناصر فرعى (مثل عنوان موازى، 
ويرايش خاص، و نظير آن) نظم يافته است. 
بنابراين، در آر.دى.اِی. «نوع قالب اطالعاتى» 
 .(10) است  شده  توصيف»  «نوع  به  تبديل 
كه  گرفتند  تصميم  آر.دى.اِی.  قانون گذاران 
را  اول15  اولويت  به عنوان-  قالب-  اصل 
كنار نهاده و قاعدۀ ديگرى با عنوان عملكرد

-  به عنوان- اولويت اول16 را امتحان كنند. در 
اين نظام جديد، بخش هايى از پيشينة كتابشناختى 
كه عملكرد خاصى براى كاربر انجام مى دهند 

ترتيب قواعد را تعيين مى كنند (7). 
عناصر داده اى آر.دى.اِی. در دو گروه قرار 
فرعى  و  (اجبارى)   اصلى  عناصر  مى گيرند: 
آر.دى.اِی.  اجبارى  عناصر  تعداد  (اختيارى). 
اندک است. در عوض، تعداد عناصر داده اى 
اختيارى آن بسيار زياد مى باشد. آر.دى.اِی. 
امكان فهرستنويسى ساده، جامع، و تحليلى را 
فراهم مى كند. اين استاندارد مجموعة جامعى 
و  توصيف  دستورات  و  دستورالعمل ها  از 
دسترسى به منابع را فراهم مى كند و كاربران 
نظام هاى  ساير  و  كتابخانه اى  فهرست هاى 

سازماندهى اطالعات را قادر خواهد ساخت 
تا منابع را بر اساس نيازهاى اطالعاتى خود 
به دست  و  كنند،  انتخاب  و  شناسايى  بيابند، 
آورند. و اين دقيقًا همان كاركردهاى فهرست 
اشاره  بدان  كه  است  اف.آر.بى.آر.  مدل  در 
خواهد شد. بنابراين، برخالف انگلوامريكن2، 
كه بر اساس قواعد آى.اس.بى.دى. ايفال بود، 
آر.دى.اِی. مطابق با قواعد اف.آر.بى.آر. ايفال 

تدوين شده است.
بـه  نسبـت  آر.دى.اِی.  بـه طـوركـلـى، 
انگلوامريكن2، كاربردپذيرى و كاربرمحورى 
بيشترى دارد. آر.دى.اِی. براى خدمات رسانى 
همچنين  و  فهرست ها  كاربران  به  بهتر 
است  شده  طراحى  فهرست ها  توليدكنندگان 
اساس  بر  آر.دى.اِی.  دستورالعمل هاى   .(9)
اصولى تدوين شده اند كه راهنمايى مى كنند، 
نه قوانينى كه دست و پا گير باشند. همچنين 
طورى  آر.دى.اِی.  در  دستورالعمل ها  سازمان 
مرتب شده است كه فهرستنويس را در فرايند 
از  هدف  باشد.  ياريگر  منطقى  تصميم گيرى 
با  منابع  توصيف  فرايند  تسهيل  نيز  امر  اين 
است.  منطقى  تصميم گيرى  فرايند  از  پيروى 
از طرف ديگر، اين استاندارد طورى طراحى 
و  باشد  ساده  آن  از  استفاده  كه  است  شده 
بردارندۀ  در  كه  مى كند  توليد  پيشينه هايى 
داده هاى مرتبط و متناسب با نيازهاى كاربران 
آر.دى. كه  مى رود  انتظار  بنابراين،  است. 
باشد  فهرست ها  تكامل  سمت  به  گامى  اِی. 
و  كاربران  اطالعاتى  نيازهاى  هم  زيرا   ،(17)
قرار  مدنظر  را  فهرستنويسان  كار  تسهيل  هم 

مى دهد.
15. Format-as-top-priority 16. Function-as-top-priority
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استاندارد  يك  آر.دى.اِی.  ديگر،  طرف  از 
محتوايى است، نه يك استاندارد نمايشى و نه 
يك طرحوارۀ ابرداده اى. اين امر بدان معناست 
دربارۀ  دستورالعملى  هيچ گونه  آر.دى.اِی.  كه 
به عبارت  ندارد.  كاربر  به  اطالعات  نمايش 
قراردادهاى  از  مستقل  استاندارد  اين  ديگر، 
كه  دارد  تأكيد  نكته  اين  بر  و  است،  نمايش 
چه اطالعاتى را بايد ثبت كرد و چگونه بايد 
آن را ثبت كرد تا به ناوبرى كاربر در پيشينه ها 
يا پايگاه هاى بزرگ و سپس يافتن، شناسايى، 
انتخاب، و به دست آوردن منبعى متناسب با نياز 
اطالعاتى كمك كند. البته، پيوست هاى آر.دى.
اِی. گزينه هايى براى ارائه يا نمايش داده هاى 
توصيفى و داده هاى مربوط به نقاط دسترسى 
فراهم مى كنند. اين پيوست ها مجموعه اى از 
قالب ها ارائه مى كنند كه از آنها مى توان براى 
پيروى از انواع قالب هاى نمايشى استفاده كرد. 
اما متن اصلى آر.دى.اِی. خود را از هرگونه 
به  نمايش  نحوۀ  دربارۀ  پيشنهادى  يا  توصيه 
نه  و  محتوا،  بر  تأكيد  نوع  اين  مى دارد.  دور 
نمايش، اين امكان را فراروى آر.دى.اِی. قرار 
جوامع  از  گسترده اى  دامنة  توسط  تا  مى دهد 
به   .(12) گيرد  قرار  استفاده  مورد  ابرداده اى 
همين دليل است كه گفته مى شود كتابخانه ها 

تنها مخاطبان آر.دى.اِی. نيستند. 
كه  است  شده  طراحى  طورى  آر.دی.اِی. 
در بلندمدت نيز بتواند انواع جديد منابعى كه 
قرار  پوشش  تحت  را  نشده اند  اختراع  هنوز 
دهد. به جاى پيروى از جريانات اصالحى و 
بيشتر  آر.دى.اِی.   ،2 انگلوامريكن  كنش پذير 
توجه به سمت ايجاد طبقه بندى محتوا، رسانه، 
قابليت  راحتى  به  كه  است  محمل هايى  و 

گسترش داشته باشند و بتوانند منابع جديد را 
تحت پوشش قرار دهند. تالش هوشمندانه اى 
انجام شده است تا دستورالعمل ها حتى االمكان 
براى  قاعده  يك  طورى كه  باشند،  تعميم پذير 
نوع  محتوا،  از  صرفنظر  منابع،  از  دامنه اى 
 .(12) باشد  اعمال  قابل  محمل  يا  رسانه، 
عالوه بر دستورالعمل هاى تعميم پذير، هر جا 
كه الزم باشد، دستورات خاص ترى نيز آورده 

شده است.
يكى ديگر از ويژگى هاى مهم آر.دى.اِی. 
سعى آن در برطرف كردن واژگان مبهم موجود 
مربوط  مشكالت  رفع  و  انگلوامريكن2،  در 
(اصطالحات  منابع  طبقه هاى  شناسايى  به 
توصيف كننده جى.ام.دى. (نام عمومى مواد)، 
در  موجود  ناهماهنگى هاى  بردن  بين  از  و 
توصيفات فنى و محتوايى، و همچنين انجام 
فهرستنويسى كارآمدتر منابع ديجيتالى، اشياى 
سه  بُعدى، منابع ديدارى، دستنوشته ها، و منابع 

آرشيوى است (2).
قوت  نقطة  سه  آر.دى.اِی.  مجموع،  در 
اساسى دارد. نخست آنكه باعث خواهد شد كه 
فهرستنويسان هنگام فهرستنويسى انواع منابع 
تصميمات بهترى اتخاذ كنند، زيرا دربردارندۀ 
اتكا به  بدون  فهرستنويس  است كه  قواعدى 
كمك بيرونى (نظير آنچه كه كتابخانة كنگره 
مى تواند  مى كرد)  منتشر  قواعد  تفسير  دربارۀ 
به عبارت  تفسيركند.  را  دستورالعمل ها  اين 
ديگر، زبان آر.دی.اِی. زبانى ساده، گويا، و به 
دور از هرگونه ايهام است. مثال هاى موجود 
مبين قواعد موجود است. و قواعد و اصول 
دوم  هستند.  انسجام  و  منطق  داراى  اساسى 
آر.دى.اِی.  در  كه  تدابيرى  به  توجه  با  آنكه 
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روش هاى  و  منابع  و  است  شده  انديشيده 
فرايند  است  گنجانيده  خود  در  كه  نوينى 
تسهيل  منابع  انواع  به  دسترسى  و  توصيف 
خواهد شد. اينتنر17، در مقالة خود اطالعات 
و  ارائه  زمينه  دو  اين  در  مناسبى  مثال هاى  و 
قواعد  و  آر.دى.اِی.  بين  تطبيقى  مقايسه اى 
نقطة   .(7) است  داده  انجام   2 انگلوامريكن 
قوت ديگر آر.دى.اِی.، همان طور كه پيش تر 
نيازهاى  دادن  قرار  اولويت  در  شد،  بيان  نيز 

به  بتوانند  به راحتى  كاربران  تا  است  كاربران 
منابع مورد نياز خود دسترسى يابند.

در ادامه نحوۀ توصيف كتاب «سازمان دهى 
و  آر.دى.اِی.  عناصر  قالب  دو  در  اطالعات» 
فيلدهاى مارک آمده است. براى مشاهدۀ مثال هاى 
بيشتر دربارۀ نحوۀ توصيف انواع منابع مى توانيد 
به پيش نويس آر.دى.اِی. (پيوست M) به نشانى:

 http://www.rdaonline.org/constituencyreview
مراجعه كنيد.

17. Intner 
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در  فوق  ويژگى هاى  وجود  به طوركلى، 
پيشرفته  فهرستى  ايجاد  مقدمات  آر.دى.اِی. 
هم  آن  از  استفاده  كه  است  كرده  فراهم  را 
براى كاربر و هم براى فهرستنويس مفيد واقع 

خواهد شد.

ميان كنش پذيرى با مارک و دابلين كور
به  جديدى  فهرستنويسى  محيط  در  امروزه، 
سر مى بريم كه حاوى مدل ها و طرحواره هاى 
اف.آر. اف.آر.بى.آر.،  نظير  زيادى  ابرداده اى 

است.  آن  نظير  و  مادز،  دابلين كور،  اى.دى.، 
استانداردى  است  الزم  محيطى  چنين  در 

و  مدل ها  اينگونه  از  بتواند  كه  شود  طراحى 
طرحواره ها پشتيبانى كند. فتاحى (1386)، در 
مقالة خود چنين امرى را پيش بينى كرده بود. 
وى معتقد بود كه «مديريت فراداده [ابرداده]، 
پيشينه های  ساختار  به  جديد  رويكردهای  به 
جديد  استانداردهای  تدوين  و  كتابشناختي 
نياز دارد» (1). شايد فلسفة وجودى آر.دى.
اين  آر.دى.اِی.  زيرا  باشد،  امر  همين  اِی. 
قابليت را دارد كه از طرحواره هاى ابرداده اى 
ايجاد  توصيف  به طورى كه  كند.  پشتيبانى 
شده در آر.دى.اِی. را مى توان در يك پيشينة 
مارک، يا يك پيشينة دابلين كور، و يا بسيارى 
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گنجاند.  ابرداده اى  پيشينه هاى  ديگر  انواع  از 
بنابراين، آر.دى.اِی. طورى طراحى شده است 
كه بتواند با تنوعى از طرحواره هاى ابرداده اى 

قابل استفاده باشد.
قالب  نوع  يك  به  مقيد  صرفًا  آر.دى.اِی. 
بين  رابطة  بلكه  نيست،  مارک)  (نظير  خاص 
فهرستنويسى و ابرداده ها را نيز تبيين و استفاده 
از قواعد را تسهيل و مشكالت كنونى موجود 
 .(18) مى كند  برطرف  را  انگلوامريكن2  در 
مى توان  را  آر.دى.اِی.  پيشينه هاى  بنابراين، 
در قالب مارک و يا طرحواره هاى ابرداده اى 
ابرداده اى  (استاندارد  مادز  يا  دابلين كور  نظير 
داد.  انتقال  و  كرد  ذخيره  شىء)18  توصيف 
آر.دى.اِی.  داده اى  عناصر  اكثر  به طورى كه، 
تنها  گنجاند.  نيز   21 مارک  در  مى توان  را 
انجام  مارک 21  با  قياس  در  اندكى  تغييرات 
جديد  داده اى  عنصر  چند  مثًال  است.  شده 

جايگزين جى.ام.دى شده  اند (16).
از آنجا كه آر.دى.اِی. استانداردى محتوايى 
(و نه نمايشى يا نشانه گذارى) است، مستقل 
از قالب هاى ارتباطى نشانه گذارى (مثل مارک 
نمايش  قالب هاى  از  مستقل  و  مادز)  و   21
توصيف  بين المللى  قواعد  و  اپك ها  (مثل 
استفاده  بنابراين،  مى كند.  عمل  كتابشناختى) 
فراهم  بيشترى  انعطاف پذيرى  آر.دى.اِی.  از 
پيشينه ها  از  استفاده  امكان  و  كرد  خواهد 
درون خطى  محيط هاى  مختلف  انواع  در  را 
براى  متفاوتى  ساختارهاى  است  ممكن  (كه 
باشند)  داشته  داده ها  نمايش  يا  ذخيره سازى 
آنجاكه  از  همچنين  نمود (9).  خواهد  فراهم 
توصيف  بين المللى  قواعد  نمايشى  اطالعات 

كتابشناختى در پيوست آر.دى.اِی. آمده است، 
پيشينه هايى را كه در آر.دی.اِی. توليد مى شوند 
مى توان در صورت دلخواه در قالب آى.اس.

بى.دى. نيز نمايش داد.
براى استفاده از آر.دى.اِی. الزم است كه 
يك استاندارد نشانه گذارى نظير مارک 21 يا 
دابلين كور، و همچنين يك استاندارد نمايش 
نظير آى.اس.بى.دى. و يا اپك محلى انتخاب 
شود. تنها بعد از مشخص كردن موارد فوق 
با  توانست  خواهد  فهرستنويس  كه  است 
استفاده از عناصر داده اى آر.دى.اِی. اقدام به 
انتظار  بالقوه  به طور   .(4) كند  فهرستنويسى 
از  آر.دی.اِی.  دستورالعمل هاى  كه  مى رود 
قواعد انگلوامريكن2 فاصله گرفته و اصول و 
قواعدى تدوين و ترويج كند كه در بافت هاى 
مختلف (هم در داخل حرفه و خارج از آن) 

سودمند باشد.

سازگارى با اف.آر.بى.آر. و اف.آر.اى.دى.
كه  اطالعاتى  جديد  قالب هاى  سريع  رشد 
مى شوند  ايجاد  تصوير  و  صدا،  متن،  براى 
چند  در  كه  منابعى  افزايش  و  طرف،  يك  از 
قالب منتشر مى شوند از جانب ديگر، ايفال را 
وادار به تهية مدلى كرده است كه مدخل هاى 
اين   .(5) مى كند  ارائه  كاربران  براى  زيادى 
كاركردى  (ملزومات  اف.آر.بى.آر.  كه  مدل 
«از  دارد  نام  كتابشناختى)  پيشينه هاى  براى 
ماهيت  در  بازنگری  برای  تالش ها  نخستين 
سازماندهي  پاية  واحد  عمل  چگونگي  و 
كه  است  رايانه ای  فهرست های  در  اطالعات 
از 1990 آغاز گرديد و به تدريج توسعه يافت. 

18. MODS (Metadata Object Description Standard)



(8
ز 8

ايي
7 (پ

ب 9
كتا

مه 
لنا
فص

     

330

عناصر  تك  تك  تعيين  طرح،  اين  براساس 
اطالعاتي در پيشينة كتابشناختي بايد بر مبنای 
هدف ها و كاركردهای فهرست كتابخانه، يعني 
هدف های سازماندهي، انجام گيرد» (1). اين 
مدل، كه براى اولين بار در 1998 منتشر شد، 
روند  بهبود  منظور  به  كه  بود  تالشى  نتيجة 
انجام  چندقالبى  محيط  يك  در  فهرستنويسى 

شد. 
در  مـوجـود  داده هـاى  اف.آر.بـى.آر. 
نحوۀ  ديدگاه  از  را  كتابشناختى  پيشينه هاى 
استفاده از داده ها مورد تجزيه و تحليل قرار 
كه  مى دهد  ارائه  مفهومى  مدلى  و  مى دهد 
مورد  كتابشناختى  دنياى  در  را  موجوديت ها 
عالقة كاربران (آثار، اقالم، افراد، و مانند آن)، 
روابط  و  موجوديت ها،  اين  خصيصه هاى 
آنها با يكديگر نمايش مى دهد. اف.آر.بى.آر. 
 (18) رابطه»  بر  مبتنى  «رده بندى  نوعى  كه 
موجود  داده هاى  بين  رابطة  نحوۀ  بر  است، 
دارد.  تمركز  كاربران  نيازهاى  و  پيشينه ها  در 
نيازهاى كاربران در امور زير خالصه مى شود: 
آوردن.  به دست  و  انتخاب،  شناسايى،  يافتن، 
حالت  از  را  فهرستنويسى  ديدگاه  مدل  اين 
توجه صرف به خود پيشينة فهرستنويسى به 
درنظر  با  فهرستنويسى  پيشينة  ايجاد  سمت 
است.  داده  تغيير  كاربران  نيازهاى  گرفتن 
مركزيت  بر  اف.آر.بى.آر.  تأكيد  بنابراين، 

نيازهاى كاربران است.
آر.دى. در  اساسى  تغييرات  از  يكى 
كه  است  اين  انگلوامريكن2  به  نسبت  اِی. 
براى  مفهومى  مبنايى  اف.آر.بى.آر.  استاندارد 
نظر  «به  زيرا  كرد،  خواهد  فراهم  آر.دى.اِی. 
تكامل يافتة  مدل های  از  استفاده  مي رسد 

كتابشناختي،  پيشينه های  كاركردی  ملزومات 
ايجاد  در  اميدوارانه  و  مناسب  رويكردی 
ارتباط و انسجام در جهان كتابشناختي است» 
(1).  بنابراين، آر.دى.اِی. از كارهاى كاربران 
اف.آر.بى.آر. ذكر شده است و شامل  كه در 
آوردن  به دست  و  انتخاب،  شناسايى،  يافتن، 
آنها  از  و  مى كند  پشتيبانى  مى باشد  منبع 
از  مجموعه اى  تعريف  براى  مبنايى  به عنوان 

عناصر داده اى اجبارى استفاده مى كند (11).
و  آر.دى.اِی.  از  استفاده  با  كه  داده هايى 
براى توصيف منبع توليد مى شوند بايد بتوانند 
به كاربران در انجام كارهاى زير كمك كنند:

مطابق  كه  منابعى  كردن  پيدا  يافتن:   -
معيارهاى جست وجوى كاربران باشند؛

منبع  اينكه  از  اطمينان  شناسايى:   -
توصيف شده مطابق با منبع جست وجو شده 
چند  يا  دو  بين  تمايز  ديگر  به عبارت،  باشد. 

منبع كه داراى ويژگى هاى مشابهى هستند؛
انتخاب: انتخاب منبعى كه متناسب با   -

نيازهاى كاربر باشد؛ و
منبع  به  يافتن  دست  آوردن:  به دست   -

توصيف شده (14).
اين موارد همان اهدافى است كه در اف.آر.

بى.آر. نيز دنبال مى شود و آر.دى.اِی. از طريق 
منابع  تا  مى سازد  قادر  را  كاربران  فوق  موارد 
اطالعاتى  نيازهاى  با  متناسب  را  اطالعاتى 
غايى  هدف  زيرا  كنند،  استفاده  و  يافته  خود 
فهرستنويسى جلب رضايت كاربران است (4). 
ايفال  مفهومى  مدل هاى  از  ديگر  يكى 
براى  كاركردى  (ملزومات  اف.آر.اى.دى. 
اف.آر.اى.دى.  در  دارد.  نام  مستند)  داده هاى 
چند  يا  (دو  خانواده  شخص،  نظير  مواردى 
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مى شود.  مطرح  مكان  و  تنالگان،  شخص)، 
پيروى  اف.آر.بى.آر.  از  نيز  اف.آر.اى.دى. 
روى  بر  را  تمركز  ميزان  همان  و  مى كند 
نيازهاى كاربران دارد. عناصر داده اى موجود 
منبع  يك  موجوديت هاى  كه  آر.دى.اِی.  در 
منعكس  كنندۀ  عمومًا  مى كنند  توصيف  را 
اشخاص،  به  مربوط  روابط  و  خصيصه ها 
هستند  نيز  مكان ها  و  تنالگان ها،  خانواده ها، 
(14). به عبارت ساده تر، آر.دی.اِی. از اف.آر.
اى.دى. به عنوان مبنايى براى دستورات مربوط 

به كنترل مستند استفاده مى كند.
به طوركلى، مدل هاى مفهومى اف.آر.بى.آر. 
و اف.آر.اى.دى. در نتيجة تالش هاى بين المللى 
براى رفع چالش مربوط به محيط هاى اطالعاتى 
متغير، ظهور اشكال جديد منابع اطالعاتى، و 
افزايش تراكم در نظام هاى اطالعاتى به وجود 
آمده اند (10). مدل هاى اف.آر.بى.آر. و اف.آر.
اى.دى. تمركز خود را بر آن دسته از قواعد 
نيازهاى  كه  مى كنند  متمركز  فهرستنويسى 
ثبت  بر  و  مى دهند  قرار  اولويت  در  را  كاربر 
آن دسته از اطالعاتى تأكيد دارند كه نيازهاى 
در  نيز  آر.دى.اِی.  مى كنند.  تأمين  را  كاربران 
و  اف.آر.بى.آر.  از  تالش ها  همين  جهت 
به عبارت  مى كند.  پشتيبانى  اف.آر.اى.دى. 
ديگر، «يكى از داليل طراحى استاندارد آر.دى.
اِی. ترغيب استفاده از اف.آر.بى.آر. و اف.آر.

اى.دى. است» (4).

نقدى بر آر.دى.اِی. 
به عنـوان  را  خـود  جـايگاه  كتابخانـه هـا 
دسـت  از  اطالعـات  اصلـى  فراهم كنندگـان 

را  منابعى  هنوز  كتابخانه ها  گرچه  داده اند. 
جاى  در  است  ممكن  كه  مى كنند  مديريت 
آنها  رويكرد  نباشند،  دسترسى  قابل  ديگر 
رقابت  توان  كاربران  به  خدمت رسانى  در 
ندارد.  را  آمازون  يا  گوگل  نظير  خدماتى  با 
چنانچـه كتـابخانه هـا بخـواهنـد از هـرگونه 
الزم  كنند،  جلوگيرى  بيشتر  حاشيه نشينـى 
است كه تغييرى اساسى در رويكرد خود در 
كنند.  ايجاد  كاربران  به  خدمت رسانى  قبال 
جمعى  ديجيتالى سازى  نظير  فعاليت هايى 
انجام  تجارى  بخش  جانب  از  كه  كتاب ها، 
شده و يا در حال انجام است، نشان مى دهد 
برابر  در  مناسبى  موضع گيرى  كتابخانه ها  كه 
تغييرات از خود بروز نداده اند و اگر اين روند 
ادامه يابد اين مراكز در عصر اطالعات دچار 

حاشيه نشينى بيشترى خواهند شد (5).
تغيير  ايجاد  كه  مشخصى  نواحى  از  يكى 
در آن ضرورى به نظر مى رسد فهرستنويسى 
فهرست  كتابخانه هاست.  فهرست هاى  و 
كتابخانه از قواعدى براى فهرستنويسى استفاده 
مى كند كه يادگار يك فناورى بسيار قديمى به 
هيلمان19  و  كويل  فهرستبرگه.  مى رود:  شمار 
(2007)، معتقدند آر.دى.اِی. نوعى تعديل (و 
(انگلوامريكن)  پيشين  قواعد  در  انقالب)  نه 
است و اين نوع تعديل ها تنها مى تواند ما را 
دارد.  نگاه   19 حتى  و   20 قرن  در  به شدت 
كتابدارانى نيز وجود دارند كه نياز به ارزيابى 
عميق تر در حيطة فهرست كتابخانه ها را حس 
مى كنند و از عواقب و خطرات ناشى از تأخير 
آگاه  نياز  مورد  و  اساسى  تغييرات  انجام  در 
هستند (5). بنابراين، يكى از انتقادات ديگرى 
19. Coyle & Hillmann 



(8
ز 8

ايي
7 (پ

ب 9
كتا

مه 
لنا
فص

     

332

كه بر آر.دى.اِی. وارد است اين است كه هنوز 
بيش از حد بر گذشته استوار است. اين گروه 
آيندۀ  مناسب  ترسيم  براى  كه  دارند  عقيده 
كتابخانه به تغييرات اساسى تر و بيشترى نياز 

است.
وارد  آر.دى.اِی.  بر  نيز  ديگرى  انتقادات 
كه  معتقدند  استاندارد  اين  مبدعان  است. 
فهرستنويسان  براى  را  امكان  اين  آر.دى.اِی. 
فراهم كرده است تا بدون آنكه منتظر باشند 
ديگرى  ملى  كتابخانة  هر  يا  كنگره  كتابخانة 
بيان  را  خاص  منبع  يك  فهرستنويسى  نحوۀ 
كند، خود اقدام به تصميم گيرى كنند. برخى 
فهرستنويسان  از  انگلوامريكن2  قواعد  از 
اتخاذ  سختى  تصميمات  كه  داشتند  انتظار 
اندكى  بسيار  ربط  تصميمات  اين  كه  كنند 
مقياس  اينكه  مثًال  داشت،  فهرستنويس  به 
را به  ناشر  نام  يا  تعيين كنند و  را  يك نقشه 
كوتاه ترين شكل ممكن معين كنند به طورى كه 
منتقدان  باشد.  فهم  قابل  بين المللى  سطح  در 
آر.دى.اِی.  فردى  چنانچه  كه  باورند  آن  بر 
كه  شد  خواهد  مشخص  كند  مطالعه  نيز  را 
اينكه  نيز  جديد  استاندارد  اين  از  استفاده  با 
فهرستنويسان كى و چگونه قواعد آن را به كار 
 .(7) نيست  واضح  و  مشخص  اصًال  بندند 
بنابراين، اين گروه منتقدان قواعد موجود در 
يكى  نيز  را  آر.دى.اِی.  انتشار  از  پيش  نسخة 
ديگر از نقاط ضعف آن برمى شمرند. آنها بر 
در  موجود  كنونى  دشوارى  كه  عقيده اند  اين 
كه  است  شده  باعث  فهرستنويسى  رويه هاى 
اقبال  با  حرفه  از  خارج  در  آنها  از  استفاده 
دنبالة  نيز  آر.دى.اِی.  و  نشود  روبه رو  خوبى 

همان پيچيدگى هاى قبلى است (15).

همچنين، على رغم تالش به منظور جلب 
كميتة  حرفه،  از  خارج  جوامع  ساير  توجه 
نظر  فقط  است  درصدد  آر.دى.اِی.  مسئول 
افرادى را جويا شود كه در فهرستنويسى سنتى 
به  به شدت  افراد  اين  از  بسيارى  دارند.  تبحر 
روش هاى سنتى انجام امور پاى بند هستند و 
ممكن است امكاناتى را كه به واسطة نظام هاى 
نپسندند.  مى شوند،  ارائه  مدرن  رايانه اى 
همچنين ممكن است تمايل داشته باشند كه از 
ايجاد تغييرات اساسى و احتماالً پرهزينه براى 

پيشينه هاى فعلى خود جلوگيرى كنند (15).
كشيده  جايى  به  انتقادات  اينگونه  وجود 
ممكن  حالت  بدترين  برخى  كه  است  شده 
به ذهنشان خطور كرده و معتقدند كه ممكن 
از  هيچ كس  آر.دی.اِی.  انتشار  از  بعد  است 
آن استفاده نكند. دقيقًا همان اتفاقى كه براى 
ديويى  دهدهى  رده بندى  پانزدهم  ويرايش 
افتاد و فقط چندهزار نسخه از آن به فروش 
رفت. بعد از آنكه براى ناشر روشن شد كه 
كنار  نسخه  اين  كرده اند،  رد  را  آن  كتابداران 
آماده  بازنگرى  يك  به سرعت  و  شد  گذاشته 
و منتشر شد تا پاسخگوى همة منتقدان باشد، 
منتقدانى كه نسبت به حذف يا تنظيم مجدد 
اين  بودند.  معترض  شده  تثبيت  شماره هاى 
بازنگرى جديد بسيارى از شماره هاى قديمى 
را به حالت اول برگرداند تا كاربران خود را 
پرس»  «فارست  نتيجه،  در  دارد.  نگه  راضى 
همراه  به  ويراستارى  كميتة  يك  افزودن  با 
اعضايى كه انجمن كتابدارى آمريكا از پيش 
تعيين كرده بود، موافقت كرد تا ويرايش هاى 

بعدى زير نظر اين كميته ها انجام شود (7).
بروز اين واقعه براى كميتة مسئول آر.دى.



(8
ز 8

ايي
7 (پ

ب 9
كتا

مه 
لنا
فص

     

333

اِی. نيز محتمل است. چنانچه مشخص شود 
ساختار  آر.دى.اِی.  مشكل  بزرگترين  كه 
عملكردى جديد آن است، آيا مى توان قواعد 
اساس  بر  راحتى  به  را  آر.دی.اِی.ى.  جديد 
نظم قبلى ناحيه هاى توصيفى (يك تا هشت 
چنانچه  يا،  و  كرد؟  تنظيم  مجدداً  ناحيه) 
آر.دى. مشكل  بزرگترين  كه  شود  مشخص 
اِی. واژگان جديد آن است، آيا كميته آر.دى.
با  مطابق  را  آر.دی.اِی.  زبان  مى تواند  اِی. 
اين  اگر  و  كند؟  تعديل  انگلوامريكن2  زبان 
دو مشكل در كوتاه مدت غيرقابل حل باشند، 
توانست  خواهند  آر.دی.اِی.  قانون گذاران  آيا 
و  ساختار  تجديد  مورد  را  آر.دى.اِی.  قواعد 

تجديد زبان قرار دهند؟ (7).
و  آر.دى.اِی.  منتقـدان  بـه طوركلـي 
سطح  كه  معتقدند  كويل  آنها  رأس  در 
ميان كنش پذيرى موردنياز براى محيط جديد 
اطالعاتى را نمى توان با اصالحاتى در قواعد 
آر.دى.اِی.  در   كه  آنچه  نظير  فهرستنويسى، 
پيشنهاد  و  بخشيد  تحقق  است،  شده  انجام 
مى كنند براى ارائة قواعد جديد فهرستنويسى 
داد،  قرار  مبنا  را  انگلوامريكن2  صرفًا  نبايد 
مربوط  قواعد  تنها  نه  انگلوامريكن2  در  زيرا 
اطالعاتى  منابع  جديد  انواع  فهرستنويسى  به 
ناكافى است، بلكه جوامعى نظير آرشيوداران 
و موزه داران نيز در حاشيه قرار دارند (5) و 
چنانچه باز هم از قواعد انگلوامريكن2 استفاده 
شود اينگونه جوامع همچنان در حاشيه باقى 

خواهند ماند. 
تدريجى  تغيير  طرفداران  ديگر  جانب  از 
بر اين عقيده پافشارى مى كنند كه آر.دی.اِی. 
خواهد  آتى  تغييرات  انجام  براى  دروازه اى 

در  وسيع تر  تغييرات  انجام  به طورى كه  بود، 
آينده را امكان پذيرتر خواهد كرد (5).

وضعيت كنونى
اوايل  در  آر.دى.اِی.  كامل  نسخة  پيش نويس 
سال 2009 به صورت الكترونيكى منتشر شد 
و  نقد  و  مطالعه  مورد  را  آن  بتوانند  همه  تا 
بررسى قرار داده و پيشنهادات احتمالى خود 
را ارائه كنند. پيش بينى مى شود نسخة اصلى 
رهاسازى   2009 سال  اواخر  در  آر.دى.اِی. 

شود (10).
به  ساختارى  نظر  از  پيش نويس  نسخة 
يك مقدمه و ده بخش تقسيم مى شود كه هر 
بخش نيز از فصول مختلفى (كًال 37 فصل) 
ابتداى  در  فصل  اولين  است.  شده  تشكيل 
اساسى  اصول  و  اهداف  بخش ها  از  يك  هر 
دستورالعمل ها و دستورات آن بخش را بيان 
اهداف  اين  پشتيبان  هستة  عناصر  و  مى كند 
بخش هـاى  مى كنـد.  مشخص  را  اصـول  و 
1 تا 4 عناصر را مطابق با خصيصه هايى تحت 
و  اف.آر.بى.آر.  در  كه  مى دهند  قرار  پوشش 
اف.آر.اى.دى. مشخص شده  اند. بخش هاى 5 
تا 10 نيز عناصر را مطابق با روابطى مشخص 
مى كنند كه در اف.آر.بى.آر. و اف.آر.اى.دى. 
تعداد 13 پيوست و  انتها نيز  آمده است. در 

يك واژه نامه وجود دارد.
در حال حاضر، كتابخانة كنگره، كتابخانة 
ملى  كتابخانة  و  (ان.ال.ام.)،  پزشكى  ملى 
انجام  حال  در  مشترک  به طور  كشاورزى 
طرحى به منظور آزمون آر.دى.اِی. هستند تا 
بر اساس نتايج اين طرح اقدام به تصميم گيرى 
دربارۀ اجرا و يا عدم اجراى آر.دى.اِی. كنند 
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از  اطمينان  كسب  آزمون  اين  از  هدف   .(3)
اقتصادى  و  فنى،  عملياتى،  امكان پذيرى 
آر.دى.اِی. مى باشد كه ممكن است كارآيى و 
يا عدم كارآيى برخى از قواعد آر.دى.اِی. را 

نيز نشان دهد.

نتيجه گيرى 
به  كنونى  وضعيت  از  كارآمد  انتقال  براى 
تحليل  بايد  كتابداران  موجود،  واقعيت 
كاربران  رفتار  تغيير  نحوۀ  دربارۀ  گسترده اى 
انجام دهند كه متأثر از تغيير در فناورى هاى 
اطالعاتى  منابع  سريع  تكامل  و  اطالعاتى 
بايد  تحليلى  چنين  انجام  از  هدف  است. 
شكل دهى خدمت رسانى به كاربران در آينده 
باشد، به طورى كه شناسايى كاربران و نيازهاى 
اطالعاتى آنان در اولويت قرار گيرد (5). اين 
امر بدان معناست كه ديدگاه كنونى كتابداران 
دربارۀ فهرست و فهرستنويسى بايد در قالب 

نسبتًا وسيعى تغيير كند. 
ساليان  كه  است  تالشى  نتيجة  آر.دى.اِی. 
واضـح  كـردن،  سـاده  منظـور  به  متمـادى 
فهرستنويسى  قواعد  كردن  به  روز  و  كردن، 
فهرستنويسى  مى شود.  انجام  انگلوامريكن2 
كار ساده اى نيست و آر.دى.اِی. نيز نمى تواند 
باعث سادگى آن شود. اما چنانچه به صورت 
عادالنه بخواهيم آن را مورد بررسى قرار دهيم: 
مى كند،  خوبى  كمك  فهرستنويسى  انجام  به 
هرچند از برخى جهات نقص هايى نيز دارد. 
امر  اين  از  شايد  ضعف  نقاط  اين  از  بخشى 
نشأت مى گيرد كه آر.دى.اِی. ادعا كرده است 
همة منابع را تحت پوشش قرار مى دهد. شايد 
صرفًا  كتابخانه اى  منابع  آن  در  كه  جهانى  در 

استفاده  باشد،  كتاب ها  از  مجموعه اى  شامل 
كفايت  مديريت  براى  آر.دى.اِی.  قواعد  از 
از  منابع  انواع  تعداد  كه  دنيايى  در  اما  كند؛ 
زياد  بسيار  كميت  و  پيچيدگى،  حجم،  نظر 
از  فراتر  موردنياز  فهرستنويسى  سطح  است، 
آن چيزى است كه بتوان قواعد مربوط به آنها 
را به طور كامل در قالب هرگونه استانداردى 

گنجاند (8).
اما  است،  دلپذيرى  استاندارد  آر.دى.اِی. 
هنوز به مرحلة تكامل نرسيده است. آر.دى.

ديد  افق  داراى  انگلوامريكن2  به  نسبت  اِی. 
در  را  مواردى  برخى  زيرا  است،  باالترى 
انگلوامريكن2  در  كه  است  گنجانده  خود 
قواعد  آر.دى.اِی.  بود.  شده  غفلت  آنها  از 
فهرستنويسى را توسعه داده است و به عنوان 
از  استفاده  امكان  محتوايى  استاندارد  يك 
و  اف.آر.اى.دى.،  اف.آر.بى.آر.،  مدل هاى 
مى كند  ترغيب  را  ابرداده اى  طرحواره هاى 
(16). اين استاندارد باعث يكپارچگى بيشتر 
كنونى  مشكالت  و  مى شود  فهرستنويسى  در 

موجود در انگلوامريكن2 را برطرف مى كند.
آر.دى.اِی.، بعد از پياده سازى، تأثير زيادى 
بر جريان كارى فهرستنويسى خواهد گذاشت 
(6). با ظهور و پياده سازى آر.دى.اِی. مسئلة 
كتابداران  براى  نوين  فهرستنويسى  آموزش 
نظر  به  كه  تفاوت  اين  با  مى شود.  مطرح  نيز 
مى رسد مسئلة آموزش در آر.دى.اِی. آسان تر 
خواهد بود، زيرا قواعد موجود در آن ساده تر، 

مستقيم تر، و نوين تر مى باشند (9).
به نظر مى رسد دربارۀ نواحى زير بايداقدام 

به آموزش شود:
فراگيرى مفاهيم اف.آر.بى.آر. و اف.آر.  -
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اى.دى.،
فراگيرى واژگان آر.دى.اِی.،  -

جديـد  دستورالعمـل هـاى  فراگيـرى   -
آر.دى.اِی.، و

آر.دى.اِی.  در  ناوبرى  نحوۀ  فراگيرى   -
.(13)

سرپرستان  و  كتابخانه ها  مديران  چنانچه 
بخش فهرستنويسى در ايران خواهان همراهى 
فهرستنويسى  حيطة  در  شكل گرفته  موج  با 
روند  در  تغيير  بسترهاى  بايد  باشند  نوين 
كارى فهرستنويسى را ايجاد كنند و مقدمات 
فراگيرى و آموزش در حيطه هاى فوق را براى 

كتابداران فراهم كنند.
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