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  چکیده

درباره اینکه این . است بحث می کند دادن در حال رخاین مقاله در مورد تغییراتی که در دنیاي فهرستنویسی 

قواعد پاریس و ، .آر.بی.آر.اِفهمچنین در مورد ویژگی هاي جدید اپک ها، . تغییرات نیاز به هماهنگی دارند

، .)اِي.دي.آر( ویرایش دوم قواعد انگلوامریکن و جایگزین پیشنهادي آن ،).پی.سی.آي(جایگزین پیشنهادي آن 

 که در این مقاله نتیجه گرفته می شود ،عالوه بر این.  این استانداردها صحبت می کند بینروابط و. دي.بی.اِس.آي

و تمامی قواعد فهرستنویسی ملی و بین المللی آینده به . اِي.دي.، بخشی ضروري از آر.دي.بی.اِس.آيبستر نحوي 

  . شمار می آید

، اصل تغییرات .دي.بی.اِس.آي ،.آر.بی.آر.فاِ، .اِي.دي. آر،.پی.سی.آيفهرستنویسی،  :ي موضوعیکلیدواژه ها

  محلی

  

هاي  خواننده ممکن است اثري را که نیاز دارد بشناسد؛ اما نمی توان انتظار داشت که تمامی ویژگی هاي ویرایش

  .1 را داشته باشدفهرست هامختلف را بداند، ولی او حق دارد که انتظار دستیابی به این اطالعات از طریق 

  3زيآنتونیو پانی

  مقدمه

در حال انجام تغییرات گسترده اي در اصول، استانداردها و قواعد فهرستنویسی فهرستنویسی جامعه بین المللی 

مدیریت این تغییرات آسان نیست، زیرا آنها هم پیچیدگی زیادي دارند و هم به شدت با هم رابطه درونی . است

در مورد فهرستنویسی، تغییر به این معنا . ر را در پی داردتغییر، حرکت بزرگی از یک مرحله به مرحله دیگ. دارند

است که ما باید نظریه و عملیات فهرستنویسی را کامال بر اساس ملزومات کارکردي پیشینه هاي کتابشناختی 

ستفاده از فکر کنیم، اما ما در حال ا.  آر.بی.آر.افاز ما انتظار می رود که در مورد . م دوباره سازي کنی4.)آر.بی.آر.اِف(

طراحی شده اند و یک احساس فزاینده هم مدام وجود دارد که . آر.بی.آر.هایی هستیم که قبل از نظام اِف فهرست

به عالوه، ما باید به این واقعیت توجه .  مطابقت کامل ندارد ها و نیازهاي ما و کاربران مانظام موجود با خواست
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 در طیف وسیعی از سازمانها با الگوها، کهابخانه ها کاربرد ندارد بل دیگر فقط در کت،داشته باشیم که فهرستنویسی

  . ما و برخی نیازهاي متفاوت از ما به کار خواهد رفتبه نیازها و خواستهایی شبیه 

آنچه اکنون در جریان است، فرایند تجدید نظر در اصول فهرستنویسی و گذار از کارکردهاي فهرست به نیازهاي 

 به 5.)سی.سی.آي.يا.اِم.آي(ویسی بین المللی ایفال نشست متخصصان قواعد فهرستن. استتر  کاربران عمومی

حتی کار به .  نزدیک شده است6)پی.سی.آي(فرمول بندي تعریفی مشخص از اصول فهرستنویسی بین المللی 

لیه هم منتشر  نسخه یکپارچه اوو هم رسیده 7.)دي.بی.اِس.آي(اصالح استاندارد بین المللی توصیف کتابشناختی 

همچنین، خیلی از کشورها نیز در حال تغییر دادن قواعد فهرستنویسی خود، هم به شکل روزآمدسازي و . شده است

  .هاي آینده هستند مطابقت آنها با زمینه هاي جدید و هم براي ایجاد ساختار جدید براي فهرست

ه هر تغییري پیچیده است بلکه، خیلی از تغییرات نه تنها به این دلیل ک.  است دشواربه دالیل بی شمارياین کار 

زمان با هم رخ می دهند و هیچ یک نمی توانند به دیگري تکیه کنند، زیرا همه چیز در یک زمان در حال  هم

به همین دلیل، . بنابراین پیچیدگی کار از آنچه ممکن است در یک فرایند تنها اتفاق بیافتد بیشتر است. تغییر است

  .باید با سطح فزاینده اي از مراقبت همراه باشدهر تغییري 

 که بعد از تکمیل فرایند روزآمدسازي ت که ما باید در نظر داشته باشیماین پرسشی اس. متاسفانه این کافی نیست

اصول ، .آر.بی.آر.اِف چه کسی روابط بین ئول آن خواهد بود؟ به عبارت دیگر،فهرستنویسی، چه کسی مس

 قواعد ملی، چندملیتی و بین المللی و. دي.بی.اِس.آي نسخه یکپارچه ،).پی.سی.يآ(فهرستنویسی جدید 

  را هدایت می کند؟) 8.اِي.دي. آر- مانند توصیف و دسترسی منابع (فهرستنویسی 

در حال حاضر ما تاثیر . دنیاي کتابشناختی می تواند تنها از طریق تعامل پایان ناپذیر نظریه و عمل مدیریت شود

را در تمامی فعالیتهایمان شاهد هستیم، اما هیچ تعامل سازنده اي بین این .) آر.بی.آر.اِف(الگوي نظري شگرفی از 

ما معتقدیم که باید گسستی اساسی با نحوه عمل گذشته به وجود آید تا . نظریه و عمل فهرستنویسی وجود ندارد

گذشته به آینده نباید ما را از اندیشه در مورد هرچند، گذر از . فضاي الزم براي الگوها و ابزارهاي مدرن باز شود

به ویژه اینکه، ما خیلی سریع نیازمند دستیابی به توافقی بر سر تعریف روابط صحیح بین . حال غافل کند

  .هستیم. اِي.دي. قواعد ملی، چندملیتی و بین المللی، به خصوص آرو. دي.بی.اِس.، آي.آر.بی.آر.اِف

اولین موضوع که این . مطرح شده است. اِي.دي. آرو. دي.بی.اِس.آيي درباره روابط بین به تازگی، دو مساله انتقاد

 از در یکی. تمرکز دارد. اِي.دي. آرو. دي.بی.اِس.آياواخر تا حدودي حل شده، بر تفاوتهاي مهم عناصر اجباري در 

و گروه  9.دي.بی.اِس.آي از سوي گروه تجدید نظر به صورت کامال جدي که آخرین تصمیمات در این زمینه،

 موافقت کرد که ناحیه شرح 11.)سی.اِس.جِی(، کمیته هماهنگی مشترك  دفاع شده است10.آر.بی.آر.افبازنگري 

براي شناسایی و انتخاب   ناحیه شرح ویرایش دیگر یک اثر، نگارشبه دنبال عنوان کامل می آید و مسئولیت که 

با این تصمیم، گروهی که مسئولیت . گنجانده شوند. اِي.دي.مهم هستند و باید در زمره عناصر پایه اي آر
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 سابقه روشنی از توجه -12.اِي.دي.براي توسعه آر.) سی.اِس.جِی( کمیته هماهنگی مشترك - را دارند . اِي.دي.آر

نکته دوم، مشکل عمومی . فوري خودش به تقاضاهاي رسیده از سوي جامعه بین المللی فهرستنویسی نشان داد

 داده این گروهو توصیف آن توسط . اِي.دي.در درون آر. دي.بی.اِس.آياین مشکل به نقشی که به . تري است

این موضوع در چارچوب نیاز عمومی براي هماهنگی تغییرات گسترده و متنوعی که اتفاق افتاده . شده، بر می گردد

  . و خواهد افتاد مورد بحث قرار خواهد گرفت

  

  آیا ما بینشی را از دست می دهیم؟: اه ي کتابی تا اپکفهرست هااز 

 شکل مدخلهایی ، کتابشناختیي، توصیفها13ي قبل از فهرست برگه ايفهرست ها و سایر یهاي کتاب در فهرست

        چنانکه سونونیوس. که به صورت سلسله مراتبی نمایش داده می شدند را به خود گرفته بودند

)svenonius, 2000(  ام هر پدیدآور در زیر ن" ذکر می کند)آثار او بر اساس عنوان الفبایی شده )سرشناسه ،

اگر . اولین ویرایشی از یک اثر که کتابخانه آن را نگهداري می کرد، به صورت کامل توصیف شده بود. بود

اگر الزم بود اطالعاتی که . ین ویرایش درج می شدکتابخانه ویرایش دیگري از آن اثر داشت، مدخل آن در زیر اول

این شیوه براي صرفه جویی در وقت و هزینه ها روش مناسبی بود، . آن را از اثر اول متمایز می کرد ارائه می شد

ها و نسخه ها بر اساس ساختار  اما مهمترین کارکرد آن کنار هم قرار دادن مدخلهایی نظیر آثار، ناشران، ویرایش

که غیر از عضویت و (، روابط منابع غیرسلسله مراتبی ي کتابیفهرست هادر "عالوه بر این، . سلسله مراتبی بود

  ."از طریق ارجاعات مشخص می شد) ستشمول ا

  

آیا ما قدرت دیدن چیزي را ): ها اپک(هاي کتابی تا فهرست هاي رایانه اي پیوسته  از فهرست

  از دست داده ایم؟

طرح بوده اند، توصیفات هاي کارت برگه اي م هایی که پیش از فهرست در فهرست هاي کتابی و فهرست

همانگونه که . کتابشناختی در قالب موجودیت هاي نشان داده شده به صورت سلسله مراتبی شکل می گرفتند

در زیر هر نام نویسنده اصلی، عناوین آثار نوشته شده توسط وي به صورت الفبایی سیاهه ": عتقد استسونوینوس م

چنانچه . ده در کتابخانه به صورت کامل توصیف می شود نخستین ویرایش یک اثر نگهداري ش."می شوند

ویرایش ..."کتابخانه ویرایش دوم یک اثر را نگهداري کند، مدخل آن زیر مدخل ویرایش نخست با افزودن عبارت 

 چنانچه ضروري باشد، اطالعاتی که ویرایش دوم را از ویرایش )svenonius, 2000. ( سیاهه می شود"دیگر

  .  می کند نیز به مدخل اضافه می شوداول کتاب متمایز

 در مدخل کتاب "نسخه دیگر..."د با عبارت نچنانچه کتابخانه هاي متعددي از یک ویرایش خاص نگهداري نمای

 شیوه خوبی براي صرفه جویی در زمان و پول فراهم می کند اما کارکرد اولیه آن ،این راه حل. توصیف می شود

ها و نسخه هاي یک اثر در ساختاري سلسله  دیتهایی چون آثار، انتشارات، ویرایشبراي کنار هم قرار دادن موجو

در ) به غیر از عضویت و گنجاندن(ي کتابی، روابط غیر سلسله مراتبی فهرست هاافزون بر این، در . مراتبی است

  .ي کتابی با ارجاعات متقابل مشخص شده اندفهرست ها
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برگه اي فراهم ساخت اما این تغییر و تحول با خود  ي کارترست هافههاي کتابی راه را براي ظهور  فهرست

به طور خاص . معایب چندي نیز به همراه داشت و سبب یک تغییر در شیوه نمایش اطالعات کتابشناختی شد

موجودیتهاي پراکنده دیگر مناسب نبودند در عوض هر مدرك می بایست بصورت کامل توصیف می شد و براي 

ي اقتصادي و ساختاري که در نتیجه برخی از معیارهاي مزایا. معمول یک کارت استفاده می شدهر مدرك بطور 

د قواعد برگه آرایی براي ایجا} .... {. سلسله مراتبی حاصل شده بود در این روش از دست رفتتوسط شیوه نمایش

له مراتبی موجودیت ها در  از نظم سلس ايبرگهت  بطوریکه نظم پیشینه ها در یک فهرست کارور بود؛همین منظ

.یک فهرست کتابی  تقلید کرده است

 . بلکه بیانگر یک ساختار کتابشناختی قوي پنهان شده می باشند؛خطوط فاصله تنها به قالب نمایش مرتبط نبودند

کاهش و نقصان در ساختار ایجاد  سبب ،برگه اي به قالب پیوسته ها از قالب کارت تغییر حاصل شده در فهرست

فهرست هاي کتابی نمایش داده شده و در  ساختار رده اي که به خوبی در فهرستامروزه . ابشناختی شده استکت

خود تقریبا ساختار پیوسته ، برگه اي کم و بیش توسط قواعد برگه آرایی سختگیرانه اي حفظ شده استت ي کارها

  .داده است ساختاري که براي هدایت کاربران به کار می رود را از دست یعنی آن

اخیرا .  یک ساختار پیوسته را فراهم کرده است"نیز نگاه کنید" ، ارجاعبرگه ايت هاي کار در حقیقت در فهرست

ها، تعارضی میان کارکردهاي مختلف یک فهرست اعم از کارکرد یافتن   از فهرستيهاي جدید استفاده از قالب

 بطوریکه پیشینه هاي طراحی شده براي د آورده است؛را پدیمورد خاص و کارکرد جستجو براي منابع مشابه  یک

د براي کارکرد دیگر مناسب نیستند و مسئله تشخیص هدف از ایجاد پیشینه هاي کتابشناختی بیش از ریک کارک

عنوان ابزار ه هایی شده است که ب هاي فناوري سبب پیدایش فهرست پیشرفت. نیاز به بررسی داردپیش 

  . کردن اهداف کاربر مدارانه طراحی شده اندکتابشناختی براي برآورده

به هر حال فهرست . د خاص هنوز داراي اهمیتند اما دنبال نمی شوندرکارکردهاي سیاهه سازي و جستجوي موا

موارد زیر را می توان در نتیجه  .هاي آنهاست سازي هنوز نیازمند ایجاد یک رابطه هم از میان واژه ها و جانشین

  :دانستها از حالت کتابی به حالت رایانه اي پیوسته   فهرستتغییر شکلناشی از 

  .امکان پذیر نمی باشدبرخی صرفه جویی ها در نمایش اطالعات کتابشناختی . الف

  .رایانه اي به خوبی تکمیل شده استفهرست هاي ها در برخی  ه فهرستتساختار پیوس. ب

 استفاده یت رایانه براي بازیابی یک کتاب خاص بااستفاده از ظرف":  معتقد است)Lubetzky, 2000 (لوبتسکی

اما . یسنده را مرتفع ساخته استو مشکل کلی مرتبط با استفاده از نام ن، از صفحه عنواناز چند عنصر غیر متعارف

 یک فهرست را که کمک به خواننده براي انه اي تنها نخستین هدف از ایجادخاطرنشان می سازد که فهرست رای

از زمان انتشار نخستین قواعد فهرستنویسی بین  .خاصی که مورد نیاز وي است برطرف می سازدکتاب یافتن 

 هدف از ، از سرشناسه و شناسه هاي افزوده استفاده شده اما استفاده از یک شناسه افزوده1908المللی در سال 

 در یک فهرست نیازش  موردان کتابعنوبا   ايخوانندهدر صورتی که زیرا  ه از سرشناسه را تباه نموده است؛ استفاد

 می فهرست ها. شش با موفقیت به پایان رسیده است و نیازي به استفاده از سرشناسه نداردبگردد و آن را بیابد کاو

بایست از تمام مزایاي فناوریهاي نوین جهت ایجاد ساختارهایی که قادر به پشتیبانی از کارکردهاي سیاهه سازي و 



 پیشنهاد می دهد که در بخش اصلی کتابشناختی یک 14کنراد گسنر . باشند استفاده نمایندفهرست هامرتب سازي 

 جهان کتابشناختی خود را ارائه او ایده . به کار گرفته شود تا هر دو کارکرد فوق قابل اجرا گردد ايفهرست شیوه

 باشدهر کتابخانه قادر پیش بینی شده است که  و شدهتهیه هاي دنیا  می دهد که در آن سیاهه اي از کتاب

این ایده به سطح دیگري از  قواعد  .رفتن فهرست خودش به آن اضافه کند هاي خود را براي گ کتابمشخصات

می تواند نتیجه فهرستی که مطابق با این قواعد ساختار یافته است  با استفاده از پانیتزي اشاره دارد زیرا هر کاربر 

  .یابدببافت کتابشناختی درست و کامل آن هر موردي را که جستجو می کند در 

 نقاط دسترسی ،ي مدرنفهرست هاي امروزي را تورق کرد؟ اگرچه فهرست هااز دیدگاه کاربر چگونه می توان 

و   شیوه تنظیم تعریف،براي نمایش کامل ساختار پیوسته خود زیادي را ارائه می دهند اما آنها هنوز فاقد شیوه اي

ی از اطالعات کتابشناختی که در موجود کتابخانه نمایش داده شده و و یا بخش( بشناختی کل اطالعات کتانمایش

  . هستند در یک ساختار)با جستجوي کاربر تطبیق دارد

  

  ملزومات کارکردي براي پیشینه هاي کتابشناختی

شکل دهنده این مدل ایده هاي .  نام دارد. آر. بی. آر.تازه ترین مدل نظري پذیرفته شده در حوزه فهرستنویسی اف

اجع به عناصر تشکیل ل با ایده هاي خوب تعریف شده اي راین مد. در سطح بسیار منطقی توسعه پیدا کرده اند

شکل گرفته است و این عناصر را در ) اعم از آثار، مدارك، نویسندگان، ناشران و غیره(دهنده جهان کتابشناختی 

این مدل ضرورتا ترکیبی از ایده هاست و . ن طبقه بندي می نمایدهایی بر اساس ویژگی ها و روابط خاصشا گروه

اثري است که  .آر.بی.آر.اف سخن بگوییم ضروریست که بگوییم که مدل .آر.بی.آر.چنانچه بخواهیم از دیدگاه اف

ز  متمرک. آر. بی. آر.مدل مفهومی جهان کتابشناختی که بر مطالعات اف. در اذهان جامعه فهرستنویسی جاي دارد

  .  منتشر شده استآر. بی. آر. افطوریکه جدیدترین نسخه شی گراي چاپ شده تکامل است؛ باست در حال 

هاي متعددي به خود بگیرد و می  می تواند شکلن یک مدل موجز، اعنوه ب در حقیقت، ایده جهان کتابشناختی

 براي  جهان و کتابشناختیاطالعاتن اصول پاریس جهت بازنمو. شودارائه  بسیار مختلفی "بیانات"تواند در قالب 

 بر نیازهاي اطالعاتی یا وظایف کاربران . آر. بی. آر. افکارکردهاي یک فهرست کتابخانه اي پدید آمد و اکنون 

 و این به دلیل آن است که امروزه نیاز براي بیانی جدید از )Binchini et.al., 2004 (متمرکز شده است

  .همان قواعد قدیمی وجود دارد

هدف نخست عبارتست از فراهم کردن یک چارچوب خوب تعریف شده و : داراي دو هدف است . آر. بی. آر.اف

ساختار یافته براي مرتبط کردن داده هاي ثبت شده در پیشینه هاي کتابشناختی با نیازهاي کاربران آن رکوردها و 

شده توسط سازمانهاي ملی کتابشناختی هدف دوم معرفی کردن یک سطح پایه براي کارآمدي پیشینه هاي ایجاد 

 یک طرح فوري سودمند و ابداعی است که در نتیجه بررسی .آر.بی.آر. که افرد چنین استدالل کمی توان. 15است

موجودیت ها،  (يبه عبارت دیگر همه اشیا.  حاصل شده است.دي.بی.اس.پیشینه هاي کتابشناختی متکی بر آي

  . 16دي نیز یافت می شوند.بی.اس.آر در آي.بی.آر.افتعیین شده توسط ) روابط، ویژگیها
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دامنه گسترده اي از ویژگی ها و روابطی که به صورت معمول در پیشینه هاي آر .بی.آر.اف به دلیل آنکه مدل

داده  نیاز بود تا ملزومات کارکردي پیشنهاد شده براي 17مستند منعکس می شوند را تحت پوشش قرار نمی دهد

 شکل )19آر.اي.اس.آر.اف(و ملزومات کارکردي براي پیشینه هاي مستند موضوعی ) 18دي.آي.آر.اف(هاي مستند 

  .بگیرند

د زیرا مستقیما به موضوع مان ارتباط دارد و آن می بایست در اینجا یادآوري شوآر .بی.آر.اف از یویژگی بسیار مهم

با شیوه اي نظام مند آنچه را که کاربر که تالش می کند تا آر .بی.آر.اف پذیرفته شده توسط دعبارتست از رویکر

 اینمتوقع است راجع به اطالعات مورد نیاز خود در یک پیشینه کتابشناختی بیابد و چگونگی به کار گیري 

  20.اطالعات را تعریف کند

 . بی. آر.اف.  است)چیستی اطالعات(و هم بر موجودیت ها ) حوه استفاده از اطالعاتن(تاکید بر هم کارکرد داده 

طوریکه هرگز با توصیف و بازنمون داده ها و چگونگی یت ها و روابط است؛ بیک مدل مفهومی از موجود .آر

استاندارد بین  (.دي.بی. اس.آيبر تجزیه و تحلیل  . آر. بی. آر.افگزارش . برقراري ارتباط با داده ها سر و کار ندارد

ي یک پیشینه کتابشناختی ملی تولید می کند اما این تکیه دارد و عناصر مهمی برا) المللی توصیف کتابشناختی

نمی توان  . آر. بی. آر.افدر هیچ کجاي . گزارش به توصیف و تعیین استانداردهاي فهرست نویسی تمایل ندارد

 ها و  زبان یا منطقه توصیف، کوته نوشت،وعات اساسی چون منبع اطالعات کتابشناختیاطالعاتی راجع به موض

 .افهمچنین بسیار غیر محتمل است که در . هاي چاپی و غیره پیدا نمود سی، غلطوف بزرگ نویاختصارات با حر

راجع به تجزیه و تحلیل مدرك در دست یا در مورد چگونگی برقراري ارتباط فهرست با اطالعاتی  . آر. بی.آر

بنابراین . شودطور کلی ارائه کاربران یا در مورد نظم داده ها در یک پیشینه کتابشناختی منفرد در یک فهرست به 

عه اي از  یک مدل مفهومی است و نه مجمو . آر. بی. آر.افبعد از همه این مواردي که ذکر شد می توان گفت که 

 زیرا استفاده از ؛ هیچ مفهوم خاصی ندارد" . آر. بی. آر.اففهرست"از این چشم انداز، عبارت . قواعد فهرستنویسی

 نیازمند حداقل پذیرش یک زبان کتابشناختی و یک قاعده از قوانین  نویسی،فهرستدر  . آر. بی. آر.افمدل 

براي نمونه با داشتن تنها یک توپ و فقدان اطالعات راجع به نحوه ضربه زدن، تعداد . فهرستنویسی است

ان به این ورزش نمی تو والیبال ي فوتبال یاان، و مجموعه کم و بیش پیچیده اي از قوانین راجع به نحوه بازکنبازی

 است و " با توپيباز" معادل منطقی براي عبارت ".آر. بی. آر. اففهرست "در این مورد نیز عبارت . ها پرداخت

   .باید با توجه به کار عملی و قواعد و دانش مربوطه از آن بهره برد

  

  )ICP(قواعد جدید فهرستنویسی 

ه صورت عام و در سطح بین المللی قواعد پاریس بود که ، تنها قواعد فهرستنویسی پذیرفته شده ب1961تا سال 

وظیفه امروز ما این است که قواعد را از دیدگاه . مبنایی براي بسیاري از قواعد فهرستنویسی در سطح ملی بود

بازنگري پیشنهاد شده براي این قواعد نه تنها . کاربران بیش از دیدگاه فهرست و فهرستنویسی در نظر بگیریم
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 ازهاي کاربران را پیشنهاد می کند؛ نی سمت و سوي توجه بهکارکردهاي یک فهرست بهتوجه به گرش از تغییر ن

 این قواعد جدید با افزودن همه انواع منابع به جاي تنها منابع چاپی در نظر .بلکه حوزه آن را هم توسعه می دهد

فهرست ند و کتابشناختی به کار رفته در گرفته شده در قواعد پاریس و شکل دادن همه جنبه هاي پیشنه هاي مست

  .و جایگزین آنها شده اند داده  قواعد پیشین را توسعه ،ي کتابخانه ايها

 همه جنبه هاي پیشینه نوشش قرار داد پتوسعه قواعد جدید فهرستنویسی براي تحتپوشش مهم ترین تغییر در 

در این " که  اعالم کرده است خودانویسیس در پ پاراعد فهرستنویسیوق. رخ داده استهاي مستند و کتابشناختی 

نابع کتابخانه اي که داراي ویژگیهاي مشابه هستند نیز می شود و باالتر از این، م کتاب شامل سایر ژه وابیانیه 

AACR2 با . در این زمینه است و تمام انواع منابع را تحت پوشش قرار می دهد) خنثی( یک رسانه بی طرف

رد، اما هنوز باید ثابت شود که این  قواعد پاریس وجود داطرددر جامعه فهرستنویسی تمایل براي این وجود اگرچه 

تغییر رویکرد براي کنار گذاشتن قواعد پاریس کافی است و یا قواعد فهرستنویسی جدید مستلزم آن است که 

 اشیایی براي فهرست"ان عنوه  وظایف منطقی خود را کامال با آنچه توسط کاتر باین قواعدفهرست بر اساس 

 بر این باید در نظر داشته باشیم که یک خطعالوه ) Cutter, 1904 . (غییر دهد تعریف شده است ت"نویسی

و این قواعد اساسا در روزآمدسازي واژگان واعد فهرستنویسی جدید وجود دارد  مستقیم از قواعد پاریس تا قاتصالی

  . همان جهان کتابشناختی تفاوت دارندبراي بیان یک مدل جدید و گسترده تر از 

یک بخش کلی به اصول عام که نحوه ) ICP(در جدیدترین پیش نویس منتشر شده از اصول فهرستنویسی جدید 

اعد داراي بیشترین اهمیت همه این قو. اختصاص داده شده استد  قواعد فهرستنویسی را نشان می دهساختن

  :دف را که مستقیما به توصیف مرتبط می شوند یادآوري نماییمهستند اما ضروري است به صورت خاص دو ه

ه اي ها براي دسترسی باید بر اساس شیو موجودیتهاي مربوط به توصیف ها و اشکال کنترل شده نام:  بازنمون- 

  .د باشندکه خود موجودیت توصیف می شون

قاعده "عبارت بندي . ر آیدشود باید به درستی و صادقانه به تصویر دی  که توصیف میموجودیت: صحت - 

ها در توصیف ها و اشکال   شکل گرفته است که به توصیف ها و نه موجودیتسونونیوس اساسا توسط "بازنمون

در واقع، مستلزم ساختن توصیفاتی هستیم ) بر خالف تاکید مان. (ها براي دسترسی ارجاع می دهند کنترل شده نام

خاطرنشان که آشکارتر می شود زمانی تفاوت .  را منعکس می نمایندهاي کتابشناختی که شیوه بازنمون ماهیت

همان اندازه براي شامل شدن هزینه ها و به  که این قاعده به صورت ابتدایی براي تایید درستی توصیف و کنیم

 تغییر تمرکز قاعده بازنمون از توصیف ها به ماهیت ها به. جلوگیري کردن از توصیف هاي خاص به کار می رود

ت یونه نیست زیرا مفهوم توصیف به یکسان نه تنها براي موجودر آید اما اینگنطر می رسد که تغییر کوچکی به نظ

بلکه همچنین براي فهرست و قابلیت آن در بازنمون جهان کتابشناختی  . آر. بی. آر.افیف شده در مطالعه عرهاي ت

  .به کار نمی رود

نقل صادقانه نحوه  هویت و برقراري ارتباط با اطالعات کتابشناختی براي تعیین اظهار می کند که صحتقاعده 

بدون توجه به (عات بر تعیین هویت و برقراري ارتباط با اطالتاکید این قاعده . بازنمون یک مدرك ضروري است

  .است) چگونگی استفاده از اطالعات و نوع اطالعات موجود درباره آن

  زیرا چنانچه عناصر زیادي را شامل شود نتیجه آن خواهد بود که؛یی استقاعده بازنمون نیز داراي محدودیتها

براي تسهیل پویش انسانی سیاهه توصیف ها، نیاز است که جنبه هاي . دتوصیف کتابشناختی نایکدست می شو



عناصر داده اي، نظم نمایش داده ها و نحوه نقطه انتخاب این یکدستی شامل . خاصی از توصیف ها یکدست شوند

نهایتا باید خاطر نشان ساخت که توصیف ها نمی توانند تنها . گذاري، بزرگ نویسی و کوته نویسی آنها می باشد

 ندالزاما همانی نیستشود  بازنمون می  با آنها مدركاین توصیفاتی که زیرا شامل داده هاي استخراج شده باشند؛

,svenonius(.  به جستجوي مدرك می پردازدهاکه کاربر با آن 2000(  

  

  )ISBD(استاندارد بین المللی توصیف کتابشناختی 

 می بایست با دقت کاربرد و ین المللی فهرستنویسی بوده و هست ودي از موفق ترین استاندارهاي ب.بی.اس.آي

به طور خاص باید در نظر بگیریم که چگونه باید و یا می توان روابط بین . هاي آتی آن را مد نظر داشت پیشرفت

  .اي نظري، قواعد و استانداردها و قوانین بین المللی و چندزبانی را هدایت نموده مدل

توسط ایفال الیه اي از پیچیدگی بر آن افزوده دي .بی.اس.آيآر و آغاز بازنگري . بی.آر.پس از انتشار گزارش اف

 و ها در قالب ویرایش دي.بی.اس.آيآغاز شد و در همان زمان دي .بی.اس.آيآر با تجزیه و تحلیل .بی.آر.اف. شد

 تا ویرایش جامع ارائه شود که در آن تالش شده تا توصیفی براي همه مواد متون هشت گانه تکامل پیدا کرد

  . آر ارائه شود.بی.آر.منطبق با وضعیت مشابه شان در اف

اد می کند از بوجود آورده است که پیشنه) اپک ها( ي رایانه اي یکپارچهفهرست هاویرایش جدید زمینه اي براي 

منابع کتابخانه اي شامل محتوا، حامل و حالت همه جانبه عنوان پایه اي براي قواعد توصیف ه بدي .بی.اس.آي

 ویژگیهاي موجودیت و روابط بادي .بی.اس.آي عناصر بر این، باید نتایج تطابقافزون .  استفاده شودهاانتشار آن

 انجام شده است را یادآوري نمود که بسیاري از ویژگیهایی )Delsey, 2004 (توسط تام دلسیآر که . بی.آر.اف

 همچنین به این يو. آر تعریف نشده اند نشان می دهد.بی.آر. شده اما هنوز در افهارائدي .بی.اس.آيرا که در 

قابل ذکر است که با  .دي دارد.بی.اس.آيآر یک ارتباط و مطابقتی با .بی.آر.نتیجه می رسد که هر عنصري در اف

آر دیدگاه کامال جدیدي را از دنیاي کتابشناختی ارائه می دهد و به ما اجازه می دهد تا .بی.آر. مدل افجود آنکهو

ارائه نمی به صورت کامل  جهان کتابشناختی را این مدل واقعیت داشته باشیم اما  در این بارهتري درك روشن

 این نکته.  به همان گونه که بوده باقی مانده انددهد و براي دالیلی که هنوز مورد بحث است، رویه هاي توصیف

 فهرست نویسی بر پایه ایده ،21 هنکلهرمن اچپس از گزارش .  کلیدي است و می بایست کامال روشن گردداي

توصیف به منابع . شده است که در آن توصیف و دسترسی کتابشناختی کامال از یکدیگر متمایز شده اند بنا اي 

مرتبط می شود، در حالی که دسترسی و ساختار پیوسته به ...) ، منابع رایانه اي، موسیقی و کتابها(کتابشناختی 

این قبیل آثار هیچ موجودیت فیزیکی مستقلی . در جهان کتابشناختی یافت می شوندد که نآثاري مربوط می شو

ناسایی آن شیء کمک می  بیانی است از ویژگیهاي شیء یا روابط آن با سایر اشیا که به ش،یک توصیف. ندارند

عنوان نتیجه ارائه ه  یک یا چند توصیف را ب،هر پژوهش کتابشناختی، با کنار گذاشتن شناسه هاي دسترسی. کند

  :گزارش هنکل به روشنی بیان می کند که توصیف کتابشناختی اهداف زیر را دنبال می کند. می کند

ها و یا  جهت تمایز آن کتاب از سایر کتابتوصیف ویژگی هاي مهم یک کتاب که کمک بزرگی در . الف.1

  . هاي آن کتاب خاص می باشد سایر ویرایش
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  توصیف محتوا، دامنه و روابط کتابشناختی آنها. ب

هاي این کتاب در فهرست  ها و سایر ویرایش با مداخل سایر کتاب. ارائه داده در یک مدخل که الف. 2

  الیق اکثریت کاربرانپاسخگویی مناسب به ع. تناسب داشته باشد، و ب

، در عبارات باال واژه منابع کتابشناختی را جایگزین کنیم این بیانیه که بیش از )ها(چنانچه به جاي کتاب 

شکی نیست که بسیاري از ویژگیهاي مهم منبع توسط . شصت سال پیش نگاشته شده است تکمیل می شود

هرحال، ب. ندآر تعریف شده اند نمایش داده می شو.بی.آر.ها و روابط آنها همانگونه که در اف خواص ماهیت

 است که سازگار با سایر دیگر خواص اساسی توصیف کتابشناختی شامل ارائه داده ها در یک قالب خاص

به نظر می رسد امروزه .  نتیجه آن پاسخگویی بهینه به عالیق اکثریت کاربران می باشد و می شودتوصیف ها

آر .بی.آر.هاي جدید منبعث از اف زمانی که در زیر پرتو نور مدلدي .بی.اس.آيهایی از هدف اصلی  بخش

بسیار اده ها در قالب الکترونیکی موارد براي مثال، با توجه به افزایش تولید د. بررسی می شوند مناسب نباشد

نیکی ه قالبهاي الکترو بتواند در تبدیل رکوردهاي کتابشناختی ب.دي.بی.اس.آيکمی را می توان یافت که 

رد بازنمون داده هاي کتابشناختی وهایی از عملکردهاي این استاندارد بویژه در م هرحال بخشب. کمک کند

یعنی یک زمینه کم و بیش ( متعدد منابع موجود در یک سیاهه  هايمربوط به یک منبع خاص یا توصیف

از با این ایده ایجاد شدند که از آغ) ها اپک(ي کتابخانه اي وب پایه فهرست ها. مورد نیاز هستند) پیچیده

 راجع به یافتن قطعه یا مجموعه اي از اطالعات ساختاریافته در مورد گروهی از منابع با اصلی آنهاهدف 

از این منظر، منطقی است که بپذیریم هیچ تفاوتی بین شناسه هاي دسترسی . ویژگیهاي عام مشترك باشد

ها و ویژگی ها و روابطشان را در  چنانچه صرفا ماهیت. داردمدخل اصلی با سایر شناسه هاي دسترسی وجود ن

هرحال چنانچه ب. تابشناختی سنتی کارآیی ندارندنظر بگیریم می توانیم نتیجه بگیریم که دیگر توصیفات ک

ها را همانگونه که باید باشند در نظر بگیریم یعنی ابزاري براي توصیف و دسترسی به جهان  بخواهیم اپک

مجبوریم آنها را قابل درك کنیم و به آنها معنا ) قطعات منفرد اطالعاتو همچنین جهت بازیابی (کتابشناختی 

شناسه هاي دسترسی که چگونگی نظم یافتن، . 1: براي این منظور به دو چیز نیاز است. و مفهوم ببخشیم

مورد توافق در  کتابشناختی  هايتوصیف. 2ساختاریافتگی و نحوه تورق یک فهرست را مشخص می کنند و 

  .سطح بین المللی که نمایش قابل پیش بینی و یکدست داده ها را امکان پذیر می سازند

. کارکردها و نقش هاي بسیاري در یک فهرست دارد .دي.بی.اس.آيبسیار مهم است که دریابیم که استاندارد 

از  .دي.بی.اس.آي. باشدتنها راجع به نمایش بصري یا شکل دهی نحوه ارائه عناصر نمی  .دي.بی.اس.آي

 ما را به این اشتباه ،عناصري بیش از یک قاعده نقطه گذاري تشکیل شده است و نباید قواعد نقطه گذاري آن

هایی را براي تجزیه و تحلیل  این استاندارد همچنین دستورالعمل. فقط همین است .دي.بی.اس.آيبیندازد که 

ها قواعدي براي فهرستنویسان جهت جستجو و شناسایی داده  لداده ها ارائه می دهد که در این دستورالعم

ها، تعریف کارکردهاي هر عنصر داده اي در بافت خاص خودش و معلوم کردن جایگاه درست ثبت عنصر 

با اینکه قواعد نقطه گذاري یکی از جنبه . داده اي در مناطق توصیف کتابشناختی در نظر گرفته شده است

  . است اما این مورد ارتباط بسیار کمی با موارد نمایشی دارد .دي.بی.اس.آياندارد هاي مرتبط و آشکار است

 تعیین حدود پیوندهاي دستوري بین عناصر داده اي و روشن کردن ،در حقیقت مهمترین کارکرد این استاندارد

د بصورت عملی تنها همین کارکر .جایگاه منطقی آنها با دادن یک ترتیب خاص، قابل درك و با معنا می باشد



دو مثال به ما . به ما کمک می کند تا معناي واقعی عناصر داده اي را از طریق موانع زبان شناختی درك کنیم

چنانچه یک مدخل کتابشناختی را در نظر بگیریم . کمک خواهد کرد که این تفاوت بزرگ را بهتر درك کنیم

 اما چنانچه قواعد ؛اي واضحی را تشخیص بدهیم نوشته شده باشد می توانیم عناصر داده 1950که در دهه 

نقطه گذاري آن حالت عادي نداشته باشد نمی توانیم به طور کامل کارکردهاي منطقی و روابط آن عناصر 

تنها عناصر داده اي را  .دي.بی.اس.آياین بدان معناست که قواعد نقطه گذاري . داده اي را با هم درك کنیم

ترتیب منطقی آنها را تعریف می کند و از این طریق به کاربر اجازه می دهد که  بلکه ؛از هم جدا نمی کند

  . کارکرد نحوي و ارزش دستوري یا محتواي دستوري آنها را درك کند

  .دي.بی.اس.آي باید خاطرنشان ساخت که ساختار دستوري تا حد امکان در هر منطقه داده اي ؛افزون بر این

عنوان ه  این امیدواري می شود که مدخل کتابشناختی بیش از آنکه ب که این منجر بهرعایت می شود

  .عنوان یک متن درك گردده مجموعه اي از داده ها در نظر گرفته شود ب

در . گیرد هاي جدید نشات می ي قدیمی به اپکفهرست هامثال دوم از تبدیل رکوردهاي کتابشناختی از 

امکانپذیر نبود و نیاز بود تا براي  .دي.بی.اس.آيبسیاري از موارد جایگزین کردن مدخل قدیمی در قالب جدید 

ک تجزیه و تحلیل جدید را می این امر ی. تکمیل درست فرایند فهرست نویسی حتما مدرك در دست باشد

یعنی ( .دي.بی.اس.آيمیشه به یک متن  و بدان معنی است که یک مجموعه از داده هاي کتابشناختی هطلبد

ها به منظور  ترتیب نمایش داده ها براي انسان .دي.بی.اس.آيدر  .ارتباط ندارند) یک توصیف کتابشناختی

و در خارج از . ارزش گذاري دستوري براي هر عنصر معنی دار استنیز به منظور تجزیه و تحلیل و 

فهرست  نمایش برچسب دار  نوعهر(جموعه اي از داده ها  مشکل از بازنمون و نمایشهر  .دي.بی.اس.آي

  . مستلزم ارائه توضیح و تفسیر براي درك شدن توسط کاربران است) ي رایانه اي وب پایهها

  

  )RDA(توصیف و دسترسی منبع 

هایی   جایگزین شده است اما این تغییر با دشواري.اي.دي.آرویرایش دوم قواعد انگلو امریکن توسط قواعد 

کمیته بازنگري مشترك براي  جامعه بین المللی فهرستنویسی باید قدردان تالشهاي بسیار. استمراه بوده ه
 ما باید از تالش. ي آینده ایجاد نمایدفهرست ها تالش نموده تا چارچوبی براي  باشد که22اي.دي.آرتوسعه 

 هیچ طرحی با اي.دي.آر م که پیش ازعالوه بر این باید بدانی. پشتیبانی کنیم اي.دي.آرهاي مربوط به توسعه 

ین تغییر داراي اهمیت زیادي است ا.  براي ایجاد یک فهرست ارائه نشده بود.آر.بی.آر.افتوجه به مطالعات 

استفاده از قواعد انگلوامریکن را کنار گذاشته است تا به روشنی ظهور ) GSC(زیرا کمیته بازنگري مشترك 

 جهان کتابشناختی را با ،فهرستنویسیفرآیند . قاعده بین المللی اعالم نمایدعنوان یک ه  را باي.دي.آرقواعد 

 همانند سایر زبان ها این زبان نیز از قواعدي تبعیت می  یک زبان بسیار خاص توصیف می کند واستفاده از

مربوط )  یب و ساختاراز جمله واژگان، معانی، ترک(کند که به زمینه، اهداف و تمام اجزاي تشکیل دهنده اش 

 .آر.بی.آر.افها و روابط آنها که توسط مدل  واژگان و اجزاي محتوایی توسط ماهیت ها و ویژگی .می شود

                                                
22 Join Steering Committee for Development of RDA



 بدون توجه به بسیاري از مشکالت اي.دي.آربر این اساس . تعریف شده اند به خوبی نمایش داده می شوند

  . ساختار جدید خود را توسعه داد،قابل درك و دیدگاه هاي مغایر

  

   "ثبت ویژگی ها"

  ی هاي یک مدرك و موجودیت،ثبت ویژگ: قسمت یک-

هاي یک اثر و بیانیه ، ثبت ویژگی: بخش دو-

هاي یک شخص، خانواده و تنالگان، ثبت ویژگی: بخش سه-

"، حادثه و مکانءهاي یک مفهوم، شی ثبت ویژگی: بخش چهار-

  

  "ثبت  روابط"

  ود و مدرك ثبت روابط اولیه بین اثر، بیان، نم: بخش پنج-

هاي مرتبط با یک منبع ثبت روابط اشخاص، خانواده ها و تنالگان: بخش شش-

ثبت روابط موضوعی : بخش هفت-

ثبت روابط بین آثار، بیانات، نمودها و مدارك: بخش هشت-

ها ثبت روابط بین اشخاص، خانواده ها و تنالگان: بخش نه-

  "انهاثبت روابط بین مفاهیم، اشیا، وقایع و مک: بخش ده-

. یژگی و رابطه هر موجودیت ثبت شود است اما تا زمانی که هر وي جدید و بسیار جالب رویکرد.اي.دي.آر

 توصیف منابع کتابشناختی یا جهت در متن هیچ بخشی اثر می توان فهمید،یک همانگونه که از فهرست مندرجات 

 سازگاري دارد .آر.بی.آر.اف با انگاره مطالعه وضوعماین . ارائه داده ها به طوري که به درستی ثبت شوند وجود ندارد

  آن.اي.دي.آریکی از عناصر کلیدي .  مورد پذیرش واقع شده است.اي.دي.آرهاي  و به روشنی در پیش نویس

تمرکز عمده .  مرز روشنی را براي جداسازي میان ثبت داده و نمایش داده ایجاد نموده است،ست که این قواعدا

 ها و روابط بین ماهیت اهم آوري رهنمودها و قواعدي براي ثبت داده ها جهت انعکاس ویژگی بر فر.اي.دي.آر

  .  می باشد23فراد و آر .بی.آر.افهاي تعریف شده در 

این یک انتخاب روشن و اعالم شده ایست که تنها از . اساسا بر داده بیش از بازنمون تاکید می کند. اي.دي.آر

ی براي یک فهرست کامل وجود  تصدیق می کند که هیچ مدل .آر.بی.آر.اف  .ی باشد صحیح م.آر.بی.آر.افدیدگاه 

این الگو همچنین .  فقدان تجزیه و تحلیل داده هاي مستند و داده هاي مستند موضوعی است هم و دلیل آنندارد

   . به دلیل فقدان ترکیب و ساختار، ناقص است

می توان قواعدي براي بازنمون  .آر.بی.آر.افسمت از الگوي در کدام قسوال هایی که پیش می آید آن است که 

  یک فهرست یافت؟ي مرتبط با سازمان کل پیشنیه هاي کتابشناختی یافت؟ در کدام قسمت می توان قواعد

ي پیوسته کتابخانه کنگره و کتابخانه ملی انگلستان، جستجویی انجام می دهد و مشاهده فهرست هانویسنده در 

 عنوان و پس از آن بر اساسنویسنده و عنوان و در دومین مرحله بر اساس نام یج در نخستین گام می کند که نتا
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ي کتابخانه اي فهرست هادر همه . سال نشر و در سومین مرحله به شیوه اي غیر قابل درك منظم شده اند

آنگونه که ا را بر اساس آثار  اما هیچ کدام قادر نیستند تا پیشینه ه، نتایج قابل بازآرایی است؛پیوسته وب پایه

 ساده در ینویسنده مثال یک جستجوي.  و باالتر از همه کاربران نیاز دارند تنظیم کنند24پی.سی.آي،  .آر.بی.آر.اف

 ده از یک جستجوي موضوعی رخ بدهد؟چه اتفاقی می تواند براي نظم پیشینه هاي حاصل ش. این زمینه است

نویسی و نه یک زبان کتابشناختی است و قانونگزاران که کار خود را بر مبناي  نه یک قاعده فهرست  .آر.بی.آر.اف

 ضمایم شامل ،اي.دي.در حقیقت در آر. آر قرار داده اند می بایست از این نکته کامال آگاه باشند.بی.آر.الگوي اف

 توصیفی و ترکیب ، ترکیب پیشینه ها براي داده هاي ها، مواد اولیهمطالبی راجع به بزرگ نویسی،کوته نوشت

یک ضمیمه کتاب در حقیقت اطالعات اضافی است . پیشینه ها براي داده هاي کنترل شناسه دسترسی می شود

 داراي اطالعات مهمی درباره فهرستنویسی است که به یک .دي.بی.اس.آي. که در انتهاي متن یک کتاب می آید

  . منتسب یا واگذار شده است.اي.دي.آرضمیمه در 

 یک ارجاع به پیوست که در آن نظم عناصر، نقطه گذاري ،اینگونه استنباط کرد که در یک نسخه پیوستهمی توان 

در بافت ) یا هر قالب کتابشناختی دیگر (.دي.بی.اس.آيها راجع به کاربرد  از پیش توصیه شده و دیگر راهنمایی

  . استمشخص می شود کافی  .اي.دي.آر

  :نیم زیراما می توانیم برعکس هم استدالل ک

 ضمیمه عبارت است از اطالعات بیشتر از متن یا بعد از متن و آن بدان معناست که ،طبق تعریف.1

. خودش فاقد توصیه هایی براي نمایش داده هاست. اي.دي.آر

یا ) که استاندارد ساختاري و نه استاندارد محتوایی است (21 یا مارك.دي.بی.اس.آيارجاع در ضمایم به .2

می تواند خواننده را به دلیل ) ه تنها یک مجموعه فرعی محدود از پیشینه مارك استک(دوبلین کور 

. محتواها و معانی متفاوت آنها سرگردان نماید

در این .  قالبی براي نمایش داده ها باشد کافی است.دي.بی.اس.آيارجاع به ضمیمه تنها در زمانی که .3

 براي ثبت داده ها در مکان ها و قواعد تحلیل داده حالت همانگونه که پیش از این اشاره شد تجزیه و

:در زیر سه مثال آورده شده است. درستشان فراهم می گردد

 عالمتگذاري عددي و یا الفبایی و عالمتگذاري تاریخی در زبان و نوشته از .اي.دي.آردر .1

ول می توان در جد) RDA § 1.5. (که گرفته می شوند در منابع ظاهر می شوند همانجایی

  عالمتگذاري عددي و یا الفبایی 2.6.1" قاعده.اي.دي.آر در Dتطبیقی ارائه شده در ضمیمه 

 ISBD 3 در حوزه "شماره گذاري" را مشاهده کرد که با " عالمتگذاري تاریخی2.6.2" و "

(CR)و هم در نسخه یکپارچه )جی(دي.بی.اس.آيحال هم در بهر. مطابقت دارند 

ی س توسط سازمان ملی کتابشنا8 و 7، 5، 3به کار رفته در مناطق اصطالحات . دي.بی.اس.آي

 تفاوت به میزان زیادي به تجزیه و تحلیل ن ای. فهرستنویسی انتخاب شدندیا دیگر سازمانهاي

  . داده اي و محتواهاي عناصر داه اي مرتبط می شود
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 آمده چنینیسی ام براي کوته نو  قاعده ع  0.6§   و در .دي.بی.اس.آيدر نسخه یکپارچه .2

اصطالحات را چنانچه در متن منابع ) 6 و 4، 2، 1مانند (است که در مناطق رونویسی شده 

    1.6.7§   و در .اي.دي.آردر . بصورت کوته نوشت نیامده اند، کوته نویسی یا موجز نکنید

، ...رگزار و ناشر، کا...بیانیه ویرایش، بیانیه مرتبط با  یک بازنگري ذکر شده براي یک ویرایش، 

به فهرستنویس عنوان می شود که از کوته "و عددگذاري در فروست ها   .... محل نشر، انتشار، 

تفاوت اساسی راجع .  آموزش داده شده است استفاده کندBها همانگونه که در ضمیمه  نوشت

  ISBD    0.6.6§ در قاعده . به رونویسی از عناوین منابع تک نگاشت قدیمی تر است

که عناوین بصورت کوته نوشت آورده می شوند همانند برخی عبارت  وان می شود زمانیعن

کوته نوشت که در عناوین نسخ خطی آورده می شود می توان آنها را هم به همان صورت و 

 عنوان می شود که .اي.دي.آردر . صورت کامل در هر زمان که احساس می شود آورده هم ب

ه نوشت در منبع اطالعاتی می آید باید به همان صورت چنانچه یک عبارت بصورت کوت

این تفاوت به تجزیه و تحلیل داده اي و محتواهاي عناصر داده اي مرتبط می . رونویسی شود

. شود

 در قاعده. مورد قواعد مربوط به عناوین قراردادي نیز دیده می شود تفاوتها همچنین در.3

§2.3.7.3 RDAمانند نقشه، نسخه (ماهیت منبع . گر یا الف عنوان قراردادي باید نمایان

ها، اشیاء،  مانند نام اشخاص، تنالگان(موضوع آن . یا ب) خطی ادبی، دفتر خاطرات، تبلیغات

 -در صورت ضرورت-دو  ترکیبی از این. یا ج) ها ها، حوادث، منطقه جغرافیایی و تاریخ فعالیت

باید در قلّآب قرار بگیرند که منبع در قالبی تنها زمانی افزون بر این عناوین قراردادي .  باشد

  )ماند یک کتاب چاپ شده. ( که بطور طبیعی حاوي اطالعات مشخص باشدارائه گردد

)§2.3.7.3 RDA( یک عنوان ؛بع عنوانی نداشته باشدن زمانی که یک م.دي.بی.اس.آي در 

اید فشرده و موجز باشد و عنوان انتخاب شده ب. براي آن انتخاب شده و در قلّاب قرار می گیرد

در این مثال تجزیه و تحلیل ) ISBD 1.1.4.5.1§. (حوزه موضوعی منبع را منعکس نماید

 .دي.بی.اس.آي و .اي.دي.آرداده ها، منبع اطالعات، محتوا و بازنمون عناوین قراردادي در 

همه جنبه در این نمونه ساده دو طرح فوق پیش بینی هاي الزم را در مورد . متفاوت هستند

 .هاي مختلف زبان کتابشناختی دارد

 تنها یک قالب نمایشی نیست بلکه یک زبان کتابشناختی کامل .دي.بی.اس.آي. الف: ها نشان دهنده این مثال

 بر روي .اي.دي.آراگرچه اینگونه نشان می دهد که تمرکز اصلی . ب. براي توصیف منابع فیزیکی می باشد

استفاده از دو زبان کتابشناختی ابهام هایی را ایجاد . ازنمون داده ها هم سرو کار داردمحتواي داده هاست اما با ب

 با توجه به اینکه حوزه هایشان کامال مشخص نشده اند در تعارض به نظر .دي.بی.اس.آي و .اي.دي.آرمی کند و 

  . می رسند

ویسی به حساب می  در حوزه فهرستن با بخش توصیفی خود که ابداعی2انگلوامریکن ویرایشقواعد 1978در سال 

 و این ابداع به این دلیل بود که اهمیت بسیاري به بخش توصیفی در فرایند فهرستنویسی داده آمد آشکار گردید

 2انگلوامریکن ویرایشقواعد.  می گیرد.دي.بی.اس.آي ساختار خود را از قواعد ، بخش یک12 تا 0فصل  .شده بود



فهرست  موردي توصیفی را توسعه و عمق بخشیده و به همین دلیل براي بسیاري از عنوان یک قانون مطالعاته ب

 ارجاع به بخش براي مهم دلیلیک )  هستند2یی که بر پایه قواعد انگلوامریکن ویرایش فهرست هانه تنها  (ها

 .ل نمی کند به طور کافی در قواعد خود به روشنی و به تفصیل عم.دي.بی.اس.آي که  استتوصیفی قاعده زمانی

 هم مشاهده 2همانطور که در بخش یک قواعد انگلوامریکن ویرایش  (.اي.دي.آر توسط .دي.بی.اس.آيانتخاب 

قواعد می ه معناي اصالح ریشه اي بنیانهاي با عنوان یک قالب نمایشی براي فهرستنویسی داده ها ب) می شود

 اما در این مورد شته پیش آمده است بوجود می آورد؛باشد و انقالب بزرگی در فهرستنویسی همانند آنچه که در گذ

 همچنین به معناي شکستن یک رابطه مقایسه اي درازمدت، .اي.دي.آر .عنوان یک پیشرفت نمی باشده پسرفت ب

این پسرفت فرایند استاندارد سازي که . است.دي.بی.اس.آيمهم و سودمند دوطرفه میان قواعد انگلوامریکن و 

 و قواعد .دي.بی.اس.آيو سبب توسعه به خود اختصاص داده اریخچه فهرستنویسی را بیش از سی سال ت

  .   به مخاطره می اندازدرا انگلوامریکن شده است 

را  .دي.بی.اس.آي، . اي.دي.آر چنانچه ،در حقیقت میان قواعد و استاندارد می تواند رابطه سازنده وجود داشته باشد

عنوان یک ه ب .دي.بی.اس.آي. ل براي هدف توصیفی و متفاوت از خود بشناسدشاختی کامه عنوان یک زبان کتابب

زبان کامل کتابشناختی که از سطوح مختلفی تشکیل شده است می تواند پذیرفته شده یا رد بشود اما کاهش دادن 

روشن تري باید انتخاب . اي.دي.آر. ي جایز نیسترسطح آن به یک ضمیمه یا استفاده از آن براي تنها نقطه گذا

 جایگزین ، و در صورت رد کردن را رد کندانجام دهد یا آن را به طور کامل بپذیرد و یا آن .دي.بی.اس.آيراجع به 

عنوان یک زبان ه را ب .دي.بی.اس.آيهاي  باید سایر مهارت. اي.دي.آردر صورت پذیرش . مناسبی را پیشنهاد دهد

. اي.دي.آر و در مورد دوم عارض خودداري کند از وضع قواعد متکتابشناختی شناسایی و مورد پذیرش قرار دهد تا

 باید ،در هر دو مورد. باید مجموعه کاملی از قواعد را که در ارتباط با بازنمون و نمایش داده هاست فراهم کند

قی یک استاندارد بین المللی است و استانداردها باید از سطح منط .دي.بی.اس.آي. انتخاب روشنی صورت بپذیرد

قواعد فهرستنویسی باید با بخشهایی از فهرستنویسی . باالتري نسبت به قواعد فهرست نویسی برخوردار باشند

کار ه عناصر داده اي ب. اي.دي.آر. مرتبط باشند که کامال توسط استانداردهاي بین المللی مورد غفلت واقع شده اند

 سیاهه می 2را به شیوه اي مشابه با قواعد انگلوامریکنرفته براي فهرستنویسی توصیفی را شناسایی کرده و آنها 

رهنمودهایی را براي نظم داده ها در پیشینه ها یا نظم آنها در صفحه نمایش فهرست ارائه می . اي.دي.آر. کند

براي ساختن یک فهرست استفاده شود، باید تمام . اي.دي.آر چنانچه در نظر گرفته شود که از ،با وجود این. کند

  . ه هاي اصلی یک فهرست از جمله شیوه ترکیب و نظم عناصر را مشخص نمایدمشخص

 و غیرقابل عملی شدننه ایده یک فهرست مانند یک متن از توالی جمالت تشکیل شده است که نه جدید بوده و 

اختار  یک س درچنین فهرست و محتواي آن از نظر مدیریت کلی جهان کتابشناختی و مهارت آن در جایابیاینباید 

 یعنی کاتر، .پی.سی.آيچنانچه ما به تنها سه قانونگذار اشاره شده در پیش نویس . پیوسته و پیچیده محافظت شود

رانگاناتان و لوبتسکی اشاره کنیم به راحتی آشکار می گردد که آنها به فهرست به عنوان یک متن که داراي 

 توصیف و شناسایی یک کتاب در یک کارت": گارد کهلوبتسکی چنین می ن. ساختاري پیوسته است نظر داشته اند

  :برگه باید بر اساس قواعد زیر باشد



این . برگه ارائه شوند عناصر باید همیشه با یک نظم کلی و با توجه به اهمیت نسبی آنها در کارت: نظم.  الف

که در روي کارت عنوان، شرح ویرایش و مشخصات چاپ : همان نظمی است که معموال در صفحه عنوان می آید

  )Lubetzky, 2001 (".هاي افزوده به دنبال آن دیسه نما می آید، یادداشت فروست ها و یادداشت

نیاز به نظم و ترتیب حتی در کتابخانه هاي امروزي که بیشتر منابع آن مواد غیر کتابی و منابع اینترنتی می باشند 

یی که صرفا ابزارهاي جایابی هستند فهرست هااید با از دیدگاه لوبتسکی ب. صورت فزاینده تري مطرح استه ب

به عبارت دیگر باید فهرست دقیق و جامع پانیتسی را . همانگونه که پانیتسی هم همین کار را کرد. مبارزه کرد

. هاي مختلف یک اثر را شناسایی و از یکدیگر متمایز کند ایجاد کرد که در آن یک فهرست قادر است تا ویرایش

یشهاي میان ویرا)expression( را بررسی کنیم در می یابیم که با استفاده از نمودها .آر.بی.آر.افالعه چنانچه مط

 باید براي یک فهرست فراهم شود که یک خاصیاما قواعد فهرست نویسی . مختلف تمایز ایجاد شده است

ده و میان آنها، ویرایش هاي مختلف یک اثر را کاوش کر خواننده را قادر سازد تا همه توصیف هاي ویرایش

خاصی را شناسایی و متمایز نماید و بتواند یک توصیف جامع و دقیقی که در بردارنده همه مشخصات یک اثر و نه 

  )Guerrini, 2004 (.یک مشخصه خاص آن موجودیت باشد را بیابد

ایشی تهیه می شوند  یک قاعده فهرستنویسی نباید فهرستنویس را براي توصیف داده ها که براي یک قالب نم

یک فهرست، دقیقا مانند یک زبان نوعی . محدود کند و نباید انتخابهاي چندگانه و غیرهم ارز در ضمایم انجام دهد

یک نمایه دقیق از داده ها نمی تواند نیازهاي ما را براي توصیف جهان کتابشناختی برآورده . ابزار ارتباطی است

تعریف داده ها و روابط آنها یک فرد را قادر می .  توصیف جهان کافی نیستسازد؛ همانند آنکه یک واژگان براي

دوجانبه آنها را تعیین ) روابط(، و تعامالت )مشخصات(، ارزشهاي آنها )موجودیت ها(سازد تا فرهنگی از اصطالحات 

قواعدي وضع نمود تا بتوان  و باید  توصیف کردباید از تمام اینها استفاده نمود تا بتوان جهان کتابشناختی را. نماید

رو یک  از این. واژگان، ویژگی ها و روابط موجود در عبارات ثابت، معنادار، کارکردي و پیچیده تر را ساماندهی کرد

قرارداد نحوي که نظم عناصر واژگانی یک زبان را براي شکل دهی عبارات بزرگتر مشخص می کند مورد نیاز می 

 کاتر، .ده راجع به توصیف کتابشناختی استع پیچیده تر از این مورد سا موضو)svenonius, 2000 (.باشد

 امروزهآیا این کارکرد . پانیتسی، لوبتسکی و رانگاناتان همچنین قواعدي را براي ترتیب مداخل ارائه دادند

واهند را انجام خمبنایی ي آتی این کارکرد فهرست هاي فعلی و باالتر از آن فهرست ها چگونه غیرمرتبط است؟

باید یک قرارداد نحوي را اختیار کند و این نحو نه باید انتخابی باشد و نه افزون بر قاعده ارائه شود؛ . اي.دي.آرداد؟ 

  . صورت شفاف و اجباري در خود قاعده و قانون ارائه شوده بلکه باید ب

  

  اصل رانگاناتان راجع به تغییر محلی

آنها شرطی اساسی و ضروري براي تعریف عناصر اجباري، مشروط شناسایی موجودیت هاي مرتبط و ویژگی هاي 

حال نمی توان آن  با این. و انتخابی توصیف کتابشناختی و سطوح حداقلی توصیفی  یک توصیف کتابشناختی است

 .دي.بی.اس.آي افزون بر این.  جایگزین نمود.دي.بی.اس.آيرا با  بسیاري از کارکردهاي یک زبان پیچیده مانند 

 و بین المللی است؛ استاندارد بین المللی است و سطح منطقی و معیار آن باالتر از قواعد فهرستنویسی ملیک ی

 جهت هدایت .پی.سی.آي و اصول دي براي تعریف اصول ارائه می دهد رهنمو.آر.بی.آر.افبطوریکه مدل 

ان مدل هاي منطقی، اصول، روابط می. استانداردهاي بین المللی و قواعد ملی و چندملیتی طراحی شده اند



استانداردها و قواعد ملی و چند ملیتی باید توسط قاعده تغییر محلی که توسط رانگاناتان تعریف شده است هدایت 

 فرهنگی هند بصورت گسترده اي با قواعد ملی و چندملیتی سر و - رانگاناتان به دلیل شرایط خاص اجتماعی. شوند

 هند حاوي مجموعه اي از فرهنگها، مذاهب و زبانهاي مختلفی بود ،انند امروزهمنیز در گذشته . کار داشته است

امروزه جامعه بین المللی فهرستنویسی با چالشی جهانی . ه استکه نیازمند توجه خاصی براي نقش آفرینی بود

قاعده تنوع . دن ایفا می کن آنها و نوشته ها، نقشی بزرگ در قاعده سازي ها، مذاهب، زبان روبروست که فرهنگ

 هر روش و تکنیکی زمینه هایی را براي کاربران فراهم کند که عالوه بر استفاده محلی  کهمحلی توصیه می کند

 زمانی که )Ranganatan, 1967 (.عنوان یک گزینه براي استفاده عام نیز از آنها استفاده نموده بتوان ب

 سطوح منطقی فهرست نویسی به کار ببریم به موارد زیر بخواهیم قانون رانگاناتان را در مورد روابط موجود بین

  :می رسیم

درنظر گرفته می  هرستنویسی ملی که براي تهیه هر قاعده فالمللی فهرستنویسی باید عواملیقاعده بین .1

. مشخص کندرا د شو

 که براي ایجاد یک قاعده فهرستنویسی زبانشناختی در یک ده فهرستنویسی ملی باید عواملییک قاع.2

.مشخص کندرا د  می شودرنظر گرفتهکشور چندزبانی مانند هند 

یک قاعده فهرستنویسی ملی یا یک قاعده فهرستنویسی زبانشناختی باید عواملی که براي تعیین یک .3

.مشخص کندرا د  می شودرنظر گرفتهقاعده محلی فهرستنویسی براي هر کتابخانه شخصی 

بی خود باید با یکدیگر سازگار باشند و هیچ تعارض دو طرفه قواعد فهرستنویسی در ساختار سلسله مرات.4

.اي نداشته باشند

م سطوح باالتر خود مطرح ه عنوان یک مکمل براي تماتر در سطوح سلسله مراتبی باید ب هر پیوند پایین.5

)Ranganatan, 1967(. باشد

باید خود را با یک الگوي قابل   ايیک فهرست کتابخانه.  است"خدمات"هدف این اصل آشنا کردن کاربران با 

 و این باید در یک فهرست کتابخانه اي مشخص شده وح محلی و موجز تطبیق بدهدپذیرش و تعیین شده در سط

ي کتابخانه اي و در سطوح موفقیت آمیزي مورد فهرست ها این رنگ و بوي محلی باید توسط ،افزون بر این. باشد

.  عبارتند از سطوح بین المللی، ملی، زبانی و محلی اشتباه هستند کهیا چهار سطح بدونسه . پذیرش واقع شود

 که باید سازگار با قاعده اي باشد که ته باشدمطابق با هر مرحله باید یک قاعده فهرستنویسی متفاوتی وجود داش

تاندارد  در حال حاضر ما یک اس )Ranganatan, 1967 (.کندآن نیز با هر کدام از مراحل ابتدایی تر مطابقت 

دوي اینها از یک  هر. بین المللی توصیف کتابشناختی و قواعد مورد پذیرش در سطح بین المللی پاریس را داریم

 مجاز شمرده ،تنوع هاي محلی. میراث پذیرفته شده براي خطی مشی بین المللی فهرستنویسی ساخته شده اند

  . م می باشد که داراي مزایا و مخاطراتی استشده اما این به معناي عبور از سنت مشترك و مورد پذیرش عا

  

  نتیجه گیري

 و 2 قواعد انگلوامریکن،همانگونه که مدل منطقی جهان کتابشناختی ممکن است تغییر کند با ظهور متون جدید

هیچ کس قواعد انگلوامریکن و یا اصول پاریس را بدون . اصول پاریس به طور کامل کنار گذاشته نمی شوند



 بویژه که این صادق استنیز  .دي.بی.اس.آياین امر در مورد .  پیشنهادهاي جدید کنار نمی گذاردآزمایش دقیق

 را قرار داده آر.بی.آر.افاستاندارد تاکنون گسترده ترین و مقبولترین استاندارد در سطح بین المللی می باشد و پایه 

  این پرسش.ید این استاندارد را کنار گذاشتز نباپاسخ به پرسشهاي زیر هرگبه افزون بر اینها به دلیل نیاز . است

 کارکردهاي مورد نیاز براي توصیف استاندارد را انجام ،چیست؟ کدام ابزار .دي.بی.اس.آي جایگزین :ها عبارتند از

نه خواهد داد؟ همچنین باید تاریخ خود را به یاد آوریم؛ در سالهاي اخیر با توسعه و ورود رایانه ها به دنیاي کتابخا

در رویکردي ساده انگارانه، عده اي فکر می کنند که یا  و  ها کارکردي ندارندها پیشنهاد شده است که سرعنوان

 .جستجوي متون رایگان که بوسیله موتورهاي جستجو انجام می شود می تواند جایگزینی براي فهرستنویسی باشد

)Gorman, 2007(اع پیشینه هاي مستند هنوز یک موضوع قابل  امروزه به روشنی درمی یابیم که مدیریت انو

 باید توسعه داده شده، ارزیابی گشته و مورد 25فرسار و فرادهمانگونه که مدل هاي (بحث و مشکل آفرین است 

  ).پذیرش واقع شوند

، . پی.سی.آي،.آر.بی.آر.اف(براي مدیریت روابط بین این سطوح مختلف نیاز است که در هر سطح 

افزون بر این به دلیل حضور در سطوح . تر مورد پذیرش واقع شود اعدي براي سطوح پایینقو) .دي.بی.اس.آي

تر نیاز خواهد بود که قواعدي براي پاسخگویی بهتر به نیازهاي مختلف کاربران وضع شود و تنوع هاي  پایین

هایی براي این نمونه . محلی مدیریت شود تا آنچه در هر سطح مورد پوشش قرار می گیرد کامال مشخص گردد

اما این قواعد باید به خوبی تعریف شده و باید به صورت منظم در سطوح منطقی و در قالب قواعد . موارد وجود دارد

     .ملی و بین المللی فهرستنویسی معرفی شوند
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