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  ...های  استفاده از الگوی مفهومی ملزومات کارکردی پیشینه

  
  
  

های استفاده از الگوی مفهومی ملزومات کارکردی پیشینه
  های خطی دیجیتال شدهنویسی نسخهناختی در فهرستکتابش

 
  1زادهزهره غالمحسین

  
  چکیده

ای از  نویسی مواد و تهیۀ سیاهه    در فرایند سازماندهی مدارک موجود در کتابخانه، فهرست       
  نظم دادن به     برایکتابداران همواره درصدد یافتن راهی      . استآنها همواره متداول و رایج بوده     

ایـن امـر در     . اند تا از این طریق، دسترسی مراجعان به مواد موجود را میسر سازند            هها بود مجموعه
صادق بوده و استفاده مؤثر کاربران از ایـن  های خطی در قالب متن و یا الکترونیکی نیز  مورد نسخه 

مواد، از طریق توصیف دقیـق و ترسـیم روشـن روابـط کتابـشناختی میـان ایـن مـدارک، فـراهم                       
ای، بـا ارائـه الگوهـای نـوینی         سالهای اخیر، ضمن استفادۀ فراگیر از فهرستهای رایانه       در  . گردد می

نویـسی   توانـد بـرای فهرسـت     های کتابشناختی در فهرستها مواجه هستیم که می       جهت تنظیم پیشینه  
تـوان بـه الگـوی مفهـومی ملزومـات      از آن جمله می  . های خطی نیز مورد استفاده قرار گیرد        نسخه

به نظر  .  از سوی ایفال مطرح گردید     1997های کتابشناختی اشاره نمود که در سال        شینهکارکردی پی 
نویـسی مـواد    توانـد در فهرسـت    رسد این الگو دارای ویژگیهای منحصر به فردی است که مـی           می

در مواردی که تاکنون بـه      . ای موجود و طراحی نظامهای آینده، مورد استفاده قرار گیرد         کتابخانه
شده، شـاهد نتـایج   های خطی و قدیمی استفاده  نویسی نسخه ی از این الگو در فهرست     صورت مورد 

  .ایمای بودهجالب و امیدوار کننده
در پژوهش حاضر، با استفاده از روش مروری و تحلیلی، سعی خواهد شـد پـس از معرفـی                   

ایـن الگـو در     های کتابشناختی و اشاره به مـواردی کـه از           کوتاه الگوی ملزومات کارکردی پیشینه    
ترین خـصوصیات و ویژگیهـای ایـن         های خطی و قدیمی استفاده شده، به مهم         نویسی نسخه فهرست

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  z_gh1980@yahoo.comرسانی پژوهشگاه صنعت نفت     کارشناس ارشد کتابداری و اطالع. 1
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نویسی مدارک خطی   همچنین، با توجه به اینکه تاکنون پژوهشی در مورد فهرست         . الگو اشاره شود  
ـ است، پژوهش حاضر می   با استفاده از الگوی ملزومات کارکردی در کشور انجام نشده          د راه را   توان

  .برای انجام پژوهشهای مشابه، هموار نماید
هـای  نویسی نـسخه  های کتابشناختی، فهرستالگوی ملزومات کارکردی پیشینه : هاکلیدواژه

  .خطی
 
  مقدمه

های خطی همواره نقش و جایگاهی واال و ارزشمند در نزد ملـل و نحـل    نسخه
هـای مـشهور و     ی در کتابخانـه   هـای خطـ   شاید بتوان ادعا نمود گنجینه نسخه     . اند  داشته

ای، نقـشی سـزاوار تأمـل       معتبر دنیا، حتی در ارزشگذاری کل مجموعه مواد کتابخانه        
همچنین، دیجیتـال کـردن ایـن آثـار ارزشـمند فرهنگـی بـه               ). 1378پور،  خانی(دارند  

های خطی، ایجاد امکان دسترسی همزمـان چنـد          دالیلی مانند حفظ و نگهداری نسخه     
ها و فراهم     های حفاظت و نگهداری از نسخه     سخه واحد، کاهش هزینه   کاربر از یک ن   

روزی بـه ایـن اطالعـات، اهمیـت بـاالیی داشـته و در                   کردن قابلیـت دسترسـی شـبانه      
در پژوهـشی کـه در مـورد وضـعیت          . اسـت  رفتـه  گ سالهای اخیـر، مـورد توجـه قـرار        

% 60شخص شـد    های کشور انجام گردید، م    های خطی کتابخانه  دیجیتال کردن نسخه  
ها های خطی خود را دیجیتال کرده و سایر کتابخانه          های مورد بررسی، نسخه   کتابخانه

  ).1385زاده، غالمحسین(اند نیز در صدد اجرای این امر بوده
نویــسی و نظــم دادن بــه هــا بایــد از طریــق فهرســتاز ســوی دیگــر، کتابخانــه

تر به مواد موجود را      ر و دقیق  ت  دسترسی سریع های خطی دیجیتال شده،     مجموعه نسخه 
میسر ساخته و در توصیف هر چه بهتر این مدارک و ترسیم روابط کتابـشناختی میـان          

 بـدون   کـه هـای خطـی در آن اسـت    نویـسی نـسخه   اهمیت فهرست .آنها، گام بردارند  
تواننـد    ، پژوهـشگران نمـی     از این آثار   های بازیابی کافی     و فراهم کردن نقطه    توصیف
ی را شناسایی کنند و به آنها دست یابند و در تـصحیح متـون کهـن یـا                   های خط   نسخه
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 در گذشـته، پژوهـشگران بـرای اسـتفاده از           .د از آنها بهـره گیرنـ      ،پژوهشهای تاریخی 
هـای  های خطی، ملزم بـه جـستجو در فهرسـتهای چـاپی چنـد جلـدی کتابخانـه                 نسخه

اده از قواعد استاندارد    پس از آن، استف   . مختلف بودند که کاری زمان بر و دشوار بود        
ــت ــد فهرســت  فهرس ــد قواع ــیفی مانن ــسی توص ــوآمریکن نوی ــسی آنگل ــد 1نوی ، قواع
، قواعـد   2های قدیمی، قرون وسطی، رنسانس و قرون جدیـد        نویسی دستنوشته  فهرست
المللـی کتابـشناسی    ، اسـتاندارد بـین    3های خطی کتابخانه کنگـره    نویسی نسخه فهرست

امـا در   . گرفـت  صورت پراکنده مورد استفاده قـرار مـی        به...  و   4توصیفی آثار قدیمی  
ای، بـا ارائـه الگوهـایی نـوین         سالهای اخیر، ضمن استفادۀ فراگیر از فهرستهای رایانـه        

بــرای توانــد هــای کتابــشناختی در فهرســتها مــواجهیم کــه مــی جهــت تنظــیم پیــشینه
  . های خطی نیز مورد استفاده قرار گیرد نویسی نسخه فهرست

ــی ا    ــد      یک ــد در قواع ــای جدی ــا نیازه ــازگاری ب ــرای س ــه ب ــایی ک ز الگوه
 هــایپیــشینه تنظــیم بــرایالگــویی مفهــومی نویــسی طراحــی و ایجــاد شــد،  فهرســت

های اطالعاتی موسوم به الگوی ملزومات کارکردی       پایگاه کتابشناختی در فهرستها و   
بـه وجـود       ،6 میالدی از سـوی ایفـال      1997 که در سال     است 5های کتابشناختی پیشینه
هــای کتابــشناختی، از زمــان ایجــاد الگــوی ملزومــات کــارکردی پیـشینه . اســتهآمـد 

هـای مختلفـی نیـز بـه        گرفتـه و در مجموعـه      تاکنون، مورد توجـه بـسیار زیـادی قـرار         
نویـسی،  اکثر نویسندگان برجسته در زمینه فهرسـت      . استصورت آزمایشی اجرا شده   

توانـد در تجدیـد     نحصر به فردی است کـه مـی       ین الگو، دارای ویژگیهای م    امعتقدند  
 و طراحـی نظامهـای آینـده، مـورد اسـتفاده قـرار              نویـسی  کنـونی فهرسـت    نظر قواعـد  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Anglo-American Cataloging Rules.  
2. Ancient, Medieval, Renaissance and Early Modern Manuscripts Cataloging Rules.  
3. Descriptive Cataloging Rules of Rare Books. 
4. International Standard Bibliographic Description for Older Monographic Publications. 
5. Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR). 
6. International Federation of Library Associations (IFLA). 
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ــرد ــان(گی ــنش، عرف ــن الگــو در    . )1386م ــه از ای ــوارد محــدودی ک ــین، در م همچن
 اسـت، نتـایج قابـل تـوجهی         های خطی و آرشیوی استفاده شـده        نویسی نسخه   فهرست

با توجه بـه اینکـه تـاکنون پژوهـشی     . ادامه به آن اشاره خواهد شدحاصل شده که در   
های خطی بـا اسـتفاده از الگـوی ملزومـات کـارکردی               نویسی نسخه در مورد فهرست  

توانـد راه را    اسـت، پـژوهش حاضـر مـی       های کتابشناختی در کشور انجام نشده     پیشینه
   .برای انجام پژوهشهای مشابه، هموار نماید

  
  های کتابشناختی کارکردی پیشینهالگوی ملزومات

همـایش  هـای کتابـشناختی، از      بحث ایجاد الگوی ملزومات کارکردی پیـشینه      
 توسط کنترل جهانی کتابـشناختی      1990 که در سال     1های کتابشناختی استکهلم  پیشینه

ــشناختی ایفــال 2و مــارک ایفــال .  برگــزار شــد، آغــاز گردیــد 3 و بخــش کنتــرل کتاب
ان این همایش به تصویب رسید، گروهی را مأمور کرد در مورد            ای که در پای    قطعنامه

هدف از انجام ایـن مطالعـه،     . های کتابشناختی مطالعه کنند   ملزومات کارکردی پیشینه  
های متنوع، درخواسـتهای    های کتابشناختی با توجه به رسانه     تعیین کارکردهای پیشینه  

ین مطالعه، معطوف بـه ایجـاد       توجه عمده ا  . گوناگون و نیازهای کاربران مختلف بود     
قالب و چارچوبی بود که مـسئولیتهای مـشترک و شـرح وظـایف را آن گونـه کـه از                 

رود، مـشخص سـازد و آنچـه را از یـک پیـشینۀ              یک پیـشینۀ کتابـشناختی انتظـار مـی        
. رود، بـرآورده نمایـد      کتابشناختی برای پاسخگویی بـه نیازهـای اطالعـاتی توقـع مـی            

هـای کـاربردی بـرای        هاد یک سطح پایه از نیازمندیهای داده      همچنین، مأموریت پیشن  
شـد، برعهـده ایـن گـروه        هایی که توسط سازمانهای ملی کتابشناختی تهیـه مـی         پیشینه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Stockholm  Seminar on Bibliographic Records. 
2. IFLA Universal Bibliographic Control and International MARK(UBCIM).   
3. IFLA Division of Bibliographic Control.   
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 در  1نویـسی ایفـال    نتایج این مطالعات توسط کمیته دائمی بخش فهرسـت         .گذاشته شد 
. ه تـصویب رسـید     در همایش ایفال که در شهر دهلی نو برگزار شـد، بـ             1992سپتامبر  

نویـسی و هـم در زمینـۀ     فهرسـت ۀاعضای گروه مطالعه، راهکارهـایی را هـم در زمینـ       
گروه مطالعه پس از این همـایش بـه کـار خـود             . سازی، ارائه نمودند    بندی و نمایه    رده

 1995ادامه داد و مشورتهای طوالنی مدت خود را برای ارائه یک بیانیه در پاییز سال                
های ابتدایی این تحقیـق را       شاوران این گروه مسئولیت نگارش نسخه     م. به پایان رساند  

، ایـن افـراد گـزارش خـود را بـرای اعـضای بخـش                1996  در ماه می  . برعهده گرفتند 
 مـاه روی    6نویسی ارسال نمودند و مفسران داوطلب، در سراسر دنیا به مـدت             فهرست

رسـانی   بر روی پایگاه اطالعاین گزارش همچنین از طریق ایفال  . این بیانیه کار کردند   
 خـود   هـای مند نیز بتوانند آراء و نظر        قرار گرفت تا اشخاص و سازمانهای عالقه       2ایفال

 16 پیـشنهاد از     40 ماه نقد و بررسی مفسران، ارائه        6نتیجۀ  . را در مورد آن ابراز نمایند     
  .کشور دنیا بود

ارائـه شـده بـه      ، گروه مطالعه در مـورد نقـد و بررسـیهای            1997در فوریه سال    
. بحث پرداختند و در نهایت چگونگی ویرایش گزارش نهایی به تصویب اعضا رسید            

دکتـر  . در پی این نشست، مشاوران نسخۀ نهایی را بـه گـزارش اولیـه ضـمیمه کردنـد                 
 رئـیس گـروه مطالعـه و تحقیـق، گـزارش نهـایی را در جریـان شـصت و                     3»مدیسون«

 در شـهر کپنهـاک دانمـارک برگـزار          1997سومین همایش عمومی ایفال که در سال        
این کمیتـه نیـز، گـزارش       . نویسی ایفال تقدیم کرد     شد، به کمیته دائمی بخش فهرست     

 تصویب نمود و بدین ترتیب الگـوی        1997 سپتامبر   5نهایی گروه مطالعه را در تاریخ       
مـنش و بـصیریان     عرفـان (های کتابشناختی به وجـود آمـد          ملزومات کارکردی پیشینه  

  )1387، جهرمی

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Standing Committee of the IFLA Section on Cataloging. 
2. WWW.IFLA.ORG. 
3. Olivia Madison. 
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 یک گروه کـاری بـا هـدف توسـعه           2002نویسی ایفال در سال       بخش فهرست 
الگو و تبدیل آن به الگوی مرجع در دنیای کتابـشناختی تـشکیل داد کـه ایـن گـروه                    

 به گروه بررسی الگو تبدیل شد و اکنون زیر نظر مـستقیم کمیتـۀ               2003کاری از سال    
نین، کمیته مشترک بازنگری قواعـد      همچ. کندنویسی ایفال فعالیت می   دایمی فهرست 

نویــسی آنگلــوآمریکن ارتبــاط بــسیار نزدیکــی را بــا گــروه کــاری الگــوی  فهرســت
 برقـرار کـرده و بررسـی زیـادی را در          1هـای کتابـشناختی     ملزومات کارکردی پیـشینه   

، 2تیلـت  (دهـد  مورد استفاده از مفاهیم آن، در آینده قواعد آنگلـوآمریکن انجـام مـی             
2003.(  

الگـوی ملزومـات    . شـود   بیـان تاریخچـۀ الگـو، بـه اختـصار اشـاره مـی             پس از   
. رود   به شمار مـی    3 موجودیت -های کتابشناختی، یک الگوی رابطه        کارکردی پیشینه 

).   طراحـی شـد    4 توسـط چـن    1976ای که برای اولین بار در سـال          نوعی الگوی داده  (
 میان موجودیتهـا و     6ط، رواب 5موجودیتها: استاین الگو از سه جزء اصلی تشکیل شده       

انـد، نمایـانگر    موجودیتهایی که در این الگو تعریف شـده       .  هر موجودیت  7ویژگیهای
ــستند   ــشناختی ه ــق اصــلی کــاربران اطالعــات کتاب ــان(عالی ــنش، عرف ــن .)1387م  ای

  :شوند موجودیتها به سه گروه اصلی تقسیم می
ستند و بـه    نشان دهندۀ تالشهای ذهنـی و هنـری هـ         : موجودیتهای گروه اول  . 1

  :شوند چهار  دسته تقسیم می
   .آفرینش هنری یا ذهنی خاص: 8اثر)      الف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Working Group on Functional Requirements for Bibliographic Records. 
2. Tillet. 
3. Entity-Relationship. 
4. Chen. 
5. Entities.  
6. Relationships. 
7. Attributes.  
8. Work. 
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  177 / ... های پیشینه کارکردی ملزومات مفهومی الگوی از استفاده __________________

  

  . تجسم ذهنی یا هنری یک اثر: 1تجلی)      ب
  . تجسم فیزیکی اثر: 2نمود)       ج
  . نمونه واحدی از نمود: 3نسخه)       د

گـروه   است، میان موجودیتهای    همان طور که در تصویر زیر نشان داده شده    
یک اثر ممکن است بـه واسـطه یـک یـا            . اول الگو، روابط سلسله مراتبی برقرار است      

از طرف دیگر، تجلیهای گوناگون، نمایانگر تنهـا یـک  اثـر              .  شود چند تجلی شناخته  
تجلی اثر ممکن است در یک یا چند  نمود مجسم شود و یک  نمـود ممکـن                   . هستند

 یک  نمود ممکن است توسط یک یـا چنـد    .م نمایداست یک یا چند  تجلی را مجسّ       
  .دهدنسخه نشان داده شود، اما یک نسخه، فقط یک نمود را نشان می

  اثر            
                      

  شود از طریق  درک می  

  لیـجـت        
  یابد در        تجسم می

             
  ودـمـن         

  شود در   میبه طور نمونه نشان داده
  

  هـسخـن       
  

  رابطه سلسله مراتبی موجودیتهای گروه اول . 1تصویر
  های کتابشناختی الگوی ملزومات کارکردی پیشینه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Expression. 
2. Manifestation. 
3. Item. 

  بازگشتی
  یک طرفه
 دو طرفه
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مـسئولیت پدیــدآوردن محتـوای ذهنــی و هنــری   : موجودیتهـای گــروه دوم . 2
  :موجودیتهای گروه اول را برعهده دارند و به دو دسته تقسیم می شوند

  پدیدآورندۀ محتوای ذهنی و هنری: 1صشخ) الف
  .تنالگان مسئول محتوای ذهنی و هنری: 2تنالگان) ب

تصویر زیر، بیانگر روابطی اسـت کـه میـان موجودیتهـای گـروه دوم و گـروه                  
تواند توسـط   بر اساس آن، هر یک از موجودیتهای گروه اول می         . نخست وجود دارد  

س، یک یا چنـد شـخص یـا تنالگـان           برعک. یک یا چند شخص یا تنالگان تولید شود       
  .توانند تولیدکنندۀ یک یا بیش از یک موجودیت گروه اول باشندمی

  اثر       
  تجلی

  نمود     
        نسخه

  
  شود توسط تولید می                                 

  شود توسط تولید می                                                          

  شود توسط تولید می                                                                                                                                                        
  شود توسط تولید می                                                                                     

  
  

  رابطه میان موجودیتهای گروه اول و دوم . 2تصویر
  های کتابشناختی الگوی ملزومات کارکردی پیشینه

  
موجودیتهایی که موضوع موجودیتهای گروه اول     : موجودیتهای گروه سوم  . 3

  :روند و به پنج دسته تقسیم می شوند به شمار می

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Person. 
2. Corporate Body. 

 شخص 

 تنالگان

   بیش از یک موجودیت

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  
  179 / ... های پیشینه کارکردی ملزومات مفهومی الگوی از استفاده __________________

  

  .تصور ذهنی یا عقیده ذهنییک : 1مفهوم) الف
  ).غیر معنوی(یک عنصر مادی و فیزیکی: 2شیء) ب
  .یک فعالیت یا اتفاق: 3رویداد) ج
  .یک محل، مکان یا موقعیت: 4مکان) د
توانـد اثـر    موضوع یـک اثـر مـی      : هر یک از موجودیتهای گروه اول و دوم       ) ه

ثری کـه در بـاره اثـر        به عنوان مثال، ا   . ( دیگر و یا یک شخص و یا یک تنالگان باشد         
مـنش،  عرفـان ) (دیگر یا درباره یک شخص و یا تنالگـان دیگـری نوشـته شـده اسـت               

1387(  
  اثر

   اثر      
  تجلی

  موضوعات                         
  نمود

  

  نسخه
  

  موضوعات                                                                      

  
  
  

  موضوعات                                                            

  
  

  های کتابشناختی رابطۀ میان موجودیتهای سه گروه مدل ملزومات کارکردی پیشینه. 3تصویر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Concept. 
2. Object. 
3. Event. 
4. Place. 

 شخص 

 تنالگان

 مفهوم 

 شیء

 رویداد

 مکان
  بیش از یک موضوع        
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. هر کدام از موجودیتهای تعریف شده در الگو، دارای تعدادی ویژگی هستند           
کنند که کاربران با کمـک آنهـا، سـؤالهای          عمل می ویژگیهای الگو به عنوان ابزاری      

ــول ــورد یــک    خــود را فرم ــان جــستجوی اطالعــات در م ــدی و پاســخها را در زم بن
به عنوان مثال، ویژگیهای موجودیت  اثـر عبارتنـد          . کنندموجودیت خاص، تفسیر می   

ر، عنوان اثر، فرم اثر، تاریخ اثر، دیگر خصوصیات متمایز کننده، مخاطب مورد نظ            : از
گـاه  دیـده ... (و  ) نگاری  آثار نقشه (، مقیاس   )آثار موسیقیایی (محتوای اثر، وسیله اجرا     

ــان ــنش، و عرف ــسخهدر فهرســت). 1388م ــسی ن ــات   نوی ــامی اطالع ــای خطــی، تم ه
هـا در قالـب ویژگیهـای گونـاگون، ارائـه و مـدرک                شناسی نسخه کتابشناسی و نسخه  

طریق تعبیه فیلـدهای مـورد نیـاز، تمـامی          توان از   گردد؛ بدین معنا که می    توصیف می 
شناسی و فهرسـت    های خطی شامل فهرست توصیفی، اطالعات نسخه        اطالعات نسخه 

گردد، در قالـب    تحلیلی را همان گونه که در فهرستهای موجود توصیف و تحلیل می           
  . الگوی ملزومات کارکردی بیان نمود

در ایـن الگـو،     . سـت     جزء سوم الگو پس از موجودیت و ویژگـی، روابـط ا           
ای برای نشان دادن ارتبـاط بـین یـک موجودیـت و موجودیـت               رابطه به عنوان وسیله   

از این رو، بـه منزلـۀ ابـزاری کمکـی بـرای کنتـرل دنیـایی کـه از              . کنددیگر عمل می  
های کتابشناختی در یک فهرست یـا پایگـاه اطالعـاتی کتابـشناختی بـه وجـود                 پیشینه

بـه ضـابطه درآوردن     ) 1375 (»فتـاحی «بـه گفتـۀ     . )2003 تیلـت،  (کند  آمده، عمل می  
 منظـور از سـطوح   . اثر، اهمیت بـسیاری دارد     1روابط میان سطوح مختلف کتابشناختی    

) اثـر بـه شـکل انتزاعـی       (کتابشناختی، سلسله مراتبی است کـه از بـاالترین سـطح اثـر              
  .شود  ختم می) مدرک فیزیکی(ترین سطح  شروع و به پایین

هـای کتابـشناختی بـرای      در الگـوی ملزومـات کـارکردی پیـشینه        هدفهایی که   
  :اند، عبارتند ازفهرست بیان شده

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Bibliographic Levels. 
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  181 / ... های پیشینه کارکردی ملزومات مفهومی الگوی از استفاده __________________

  

  1یافتن مدارک. 1
  2شناسایی مدارک. 2
  3انتخاب مدارک. 3
  4دسترسی به مدارک. 4
  5راهبری میان مدارک. 5
  ).1387منش و بصیریان جهرمی، عرفان (6برقراری ارتباط میان مدارک. 6

یافته از دنیای کتابشناختی ارائـه نمـوده و   ک نمای کلی و تعمیماین الگو  که ی  
نویسی مستقل و جدا باشـد، دیـدگاهی نـوین را           تصمیم دارد از تمامی قواعد فهرست     

 الگـویی کـاربر   ،الگوی ملزومات کارکردی ایفـال  . سازد  نویسی مطرح می  در فهرست 
 اتی کاربران توجـه شـده     ن نیازهای اطالع  یمأمدار است که در آن بیش از هر چیز به ت          

الگوی ملزومات کارکردی، دارای مجموعه قواعد و اصول فراوانی اسـت کـه             . است
توضیح تمامی این اصول در این مجال میسر نیـست و نیازمنـد نگـارش کتـابی شـامل                   

  .باشددستورالعملهای این الگو، می
  

هـای  نویسی نـسخه  ویژگیهای الگوی ملزومات کارکردی جهت فهرست     
  شدهجیتالخطی دی

های کتابـشناختی، دارای ویژگیهـایی اسـت        الگوی ملزومات کارکردی پیشینه   
های خطـی     ای از جمله نسخه   رسد قادر خواهد بود تمامی منابع کتابخانه      که به نظر می   

تری توصیف کند و در جهت تـأمین هـدفهای            دیجیتال شده را به نحو مؤثرتر و کامل       
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. To Find. 
2. To Identify. 
3. To Select. 
4. To Obtain. 
5. To Navigate. 
6. To Relate.  
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زهـای کـاربران کتابخانـه، گامهـای مـؤثرتری          فهرست کتابخانه و برطـرف نمـودن نیا       
  : شود ترین ویژگیهای الگوی ملزومات کارکردی اشاره میمهمبه در ادامه، . بردارد

هـای کتابـشناختی، از سـاختاری سلـسله         الگوی ملزومات کارکردی پیـشینه    . 1
نویسی، توصیف و نمایش یک اثر و آثار وابـسته           فهرست برایمراتبی  و چندسطحی     

نویـسی سلـسله مراتبـی کـه در الگـوی      فهرست ترین مزایایاز مهم. بردبهره میبه آن  
شـود، گـردآوری و در نتیجـه      می های کتابشناختی پیشنهاد  ملزومات کارکردی پیشینه  

ین ترتیب که   ه ا بازیابی و نمایش آثار وابسته به یک اثر اصلی، در زیر آن اثر است؛ ب              
بنـدی،  هـای گونـاگون دسـته     ا، نمودها و نـسخه    آثار وابسته به یک اثر در قالب تجلیه       

بنـدی  گردآوری و بازیابی شده و در نتیجه، نتـایج جـستجو بـه صـورتی کـامال دسـته                  
). 1386مـنش،   عرفان(شود  شده، معنادار و سازمان یافته در اختیار کاربر قرار داده می          

ارتبـاط آثـار    تر و سودمندتر آثار و شـناخت بهتـر نـوع             مزیّت این شیوه، بازیابی سریع    
) 1376 (»فتاحی«. ر روابط کتابشناختی میان آنهاست    ت  وابسته به یکدیگر و ترسیم دقیق     

ایـن روش در    . اسـت  مراتبی را مطرح کـرده        دارای ساختار سلسله   1نیز چنین ابرپیشینه  
خصوص آثاری که دارای صدها تجلی، نمود و نسخه مختلف هستند، به بهترین وجه              

. شـود ین مدارک و ترسیم روابط کتابشناختی میـان آنهـا مـی           باعث توصیف معنادار ا   
هـای خطـی و       توان روابط کتابشناختی میان نسخه    همچنین، با استفاده از این روش می      

تـر شـدن مفهـوم        برای روشن . ای موجود را به روشنی ترسیم نمود      سایر منابع کتابخانه  
دی در فهرسـت پیوسـته   شـود کـه متعلـق بـه ابرپیـشینۀ سـع        این الگو، مثـالی ارائـه مـی       

 :کتابخانه است
  ق691-سعدی، مصلح بن عبداهللا، ؟

   اثر←بوستان 
   اثر←گلستان 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Super Record. 
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  183 / ... های پیشینه کارکردی ملزومات مفهومی الگوی از استفاده __________________

  

   تجلی←        ترجمه به زبان انگلیسی 
   نمود←.... مترجم ...  توسط انتشارات 1385                   متن چاپی سال 

   نسخه←1                              نسخه 
   نسخه         ← 2                نسخه               

   تجلی←        ساده نویسی برای کودکان 
   تجلی←        فیلم سینمایی 

   تجلی←        متن 
   نمود←...  انتشارات 1340                    متن چاپی سال 
   نمود←...  توسط 12                    متن خطی قرن 

   نمود←...  انتشارات 1387 چاپی سال                     متن
   نسخه←1                             نسخه 
   نسخه←2                             نسخه 

   اثر←غزلیات سعدی 
...  

هر مدرک با توجه به اینکـه در چـه سـطحی از سـطوح چهارگانـه الگـو قـرار              
اختی و نـسخه شـناختی      گیرد، از طریق ویژگیهایی شامل تمامی اطالعـات کتابـشن          می

جلد، خوشنویسی، تذهیب، کاغذ، مهرها، یادداشتها، قطـع و انـدازه، آغـاز و انجـام،                (
  .گرددتوصیف می...) حواشی و 

در ساختار سلسله مراتبی ارائه شـده از سـوی الگـوی ملزومـات کـارکردی          . 2
ه تواند در هر مرحله، جستجوی خـود را محـدود و بـه صـورت سلـسل      ایفال، کاربر می  

. مراتبی از اثر حرکت کند و تجلی، نمود و نسخه مـورد نظـر خـود را انتخـاب نمایـد                    
تر و سودمندتر آثار و شـناخت بهتـر نـوع ارتبـاط آثـار                 مزیّت این شیوه، بازیابی سریع    
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در این ساختار، کاربر در هر مرحله قادر است تمام مـدارک            . وابسته به یکدیگر است   
ارای بیشترین میزان مطابقت با نیاز اطالعاتی است،        موجود را مرور و مدرکی را که د       

به عنوان مثال، هنگامی که کاربر از سطح تجلی به سطح نمود حرکت             . انتخاب نماید 
تواند تمام متون موجود دربارۀ اثر گلستان را مرور و نمود مورد نیاز خود                کند، می  می

 چندسـطحی آن اسـت      به همین دلیل، یکی از ملزومات ایـن سـاختار         . را انتخاب کند  
که آثار وابسته به یک اثر را بر اساس نوع وابستگی، نوع بیان و شـکل فیزیکـی آنهـا                    

از ایـن طریـق،     ). 1386مـنش،   عرفـان (بندی کرده و در یک سطح نمـایش داد          تقسیم
ای در یـک زمینـه      های خطی و سایر منابع کتابخانـه        توان روابط کتابشناختی نسخه   می

  .ی ترسیم نمودواحد را به نحو روشن
از دیگر مزایای ساختار غیر خطی، الگـوی ملزومـات کـارکردی آن اسـت               . 3

) هـای آثـار وابـسته       یعنی اثر مـادر و بعـد گـروه        (که دسترسی به آثار هم از سطح باال         
یعنی از سطح پایین و از طریق پیشینه کتابشناختی هر          (پذیر است و هم برعکس        امکان

تواند جستجوی خود را از هر یک از          ت دیگر، کاربر می   به عبار ). یک از آثار وابسته   
سطوح چهارگانه آغاز کند و در ادامه، دامنـۀ جـستجو را گـسترش دهـد و بـه سـطح                     

تـر بـرود      باالتر حرکت کند، یا دامنه جستجویش را محدود کـرده و بـه سـطح پـایین                
ه اصـطالح  هـای رابـط و بـ     این فرایند از طریق شناسه    ). 1388منش،  گاه و عرفان  دیده(

گیرد که از نظر فنّی، چه با استفاده از فیلـدهای ارتبـاطی مـارک و                پلهایی صورت می  
بـا رایـج شـدن زبـان فرامتنـی در فهرسـتها و              . چه پلهـای فرامتنـی، قابـل انجـام اسـت          

تواند بالقوه یک رابـط یـا       ای، هر فیلد در پیشینه کتابشناختی می      افزارهای کتابخانه  نرم
باشد و ارتباط آن پیشینه را با آثار مرتبط، بـه آسـانی فـراهم سـازد                 پیوندهای فرامتنی   

  ).1376فتاحی، (

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID
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توانـد بـا انجـام        کاربر در فهرست مبتنی بر الگوی ملزومات کارکردی، مـی         . 4
یک جستجوی ساده در هر یک از سطوح، تمـامی مـدارک موجـود در آن سـطح را        

 فهرسـت   1کنندۀ کـارکرد راهبـری     چنین ساختاری به بهترین وجه، تأمین     . بازیابی کند 
این کارکرد به راهنمایی کاربر به موضوعات مرتبط با موضـوع مـورد         . کتابخانه است 

جستجو پرداخته و در نهایت به بازیابی آثاری با موضوعات نزدیک به موضوع مـورد             
های بازیابی شده بر اسـاس      چنین کارکردی، به تنظیم پیشینه    . شودنظر کاربر منجر می   

  ). 1386منش، عرفان(کند  ای متفاوت کمک می به گونهموضوع
های کتابشناختی جهت توصیف مـدرک      الگوی ملزومات کارکردی پیشینه   . 5

در . گیرد از راهبردی موازی بهره می     ،نویس و مدرک مادر     موجود در دست فهرست   
این الگو، به دلیل وجود سـاختار چنـد سـطحی و سلـسله مراتبـی، ارتبـاط نزدیـک و                     

نـویس و اثـر اولیـه برقـرار شـده و اثـر              اتنگی میان اثر موجـود در دسـت فهرسـت         تنگ
هـای اثـر مـادر، در زیـر آن قـرار             موجود، به عنوان یکی از تجلیها، نمودهـا یـا نـسخه           

در این حالت، کاربر اگر جستجوی خود را از طریق مدرک موجـود انجـام        . گیرد  می
ر سـطحی کـه قـرار دارد ـ تجلـی،      دهد، این مدرک در کنار سایر مدارک مشابه و د

شـوند و  نمود یا نسخه ـ همگی در زیر اثر مادر و در قالب یک ابر پیشینه بازیـابی مـی   
هـای  کاربر قادر خواهد بود عالوه بر پیشینۀ کتابشناختی مدرک مورد نظر، بـه پیـشینه              

ه کتابشناختی مدارک وابسته، همچنین اثر اصلی نیز دسترسی داشته و قادر بـه مـشاهد              
در این حالت، اگـر کـاربر جـستجوی         . روابط ترسیم شده میان مدارک مختلف باشد      

خود را از طریق اثر اولیه انجام دهد، تمام آثار وابسته به آن در قالب تجلیهـا، نمودهـا                   
های مختلف در زیر آن به نمایش در آمده و کاربر قادر خواهد بود اطالعات               و نسخه 

شناختی میان مدارک مشابه را به نحو بهتری مـشاهده          کتابشناختی همچنین روابط کتاب   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Navigation. 
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کنـد کـه    بیان می ) 1376(در همین راستا، فتاحی     ). 1386منش،  عرفان(و درک نماید    
با توصیف موازی اثر اولیه و اثر مادر و تهیۀ یک ابـر پیـشینه بـرای هـر اثـر، فهرسـتها                       

 آثـار را بـه صـورت        روابط میان آثار وابسته را بهتـر و مـؤثرتر نـشان داده، جـستجوی              
فرض وی بر ایـن اسـت       . دهند  سلسله مراتبی، مؤثرتر و بدون ریزش کاذب، انجام می        

ای از فناوری فرامتنی اسـتفاده خواهنـد        که در آیندۀ نزدیک، همه فهرستهای کتابخانه      
کرد و این توانایی را خواهند داشت که روابط میان آثار وابسته را بهتر پیـاده کـرده و         

  .  و در نتیجه دسترسی به آثار را به صورت مؤثرتری تأمین کنندنمایش دهند
در الگــوی ملزومــات کــارکردی ایفــال، کارکردهــای هــر یــک از عناصــر  . 6

اسـت کـه ایـن عامـل     به طور دقیق تدوین شده ای موجود در پیشینه کتابشناختی، داده
شـده و در    ها از نظـر تعـداد عناصـر اطالعـاتی موجـود در آن               باعث غنی شدن پیشینه   

مـنش و   عرفـان (بخـشد   نهایت تحقق کارکردهای گوناگون فهرسـت را سـهولت مـی          
  ).1387بصیریان جهرمی، 

نویــسی در الگــوی ملزومــات کــارکردی ایفــال، بــرخالف قواعــد فهرســت . 7
نویسی تنها در سطوح مـادی مـدرک یعنـی نمـود و نـسخه               آنگلوامریکن که فهرست  

ک در سطوح غیرمادی و انتزاعی آن یعنی اثر         نویسی مدر انجام شده و امکان فهرست    
نویسی مدارک در سطوح غیرمادی مدرک یعنی اثـر و     و تجلی وجود ندارد، فهرست    

به عبـارت دیگـر،           . یابدگیرد و سپس تا سطوح مادی مدرک ادامه می        تجلی انجام می  
ی، های کتابـشناخت  نویسی مدارک از طریق الگوی ملزومات کارکردی پیشینه       فهرست

از این قابلیت برخوردار است که موجودی مجموعه را عـالوه بـر سـطوح مـادی، در                  
در نتیجـه، جـستجو در الگـوی        . سطوح غیرمادی یعنی اثر و تجلـی نیـز نمـایش دهـد            

تـر در اختیـار کـاربران         ملزومات کارکردی ایفال، نتایج را در سطحی بـاالتر و کامـل           
تجوی سـاده در سـطح اثـر، تمـامی          دهـد و کـاربر از طریـق انجـام یـک جـس               قرار می 

هـا بـه صـورت مـنظم و         مدارک وابـسته بـه آن را در قالـب تجلیهـا، نمودهـا و نـسخه                
  ).   1386منش، عرفان(بندی شده مشاهده خواهد کرد  دسته
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های خطـی و قـدیمی بـا اسـتفاده از           نویسی نسخه موارد عملی فهرست  
  الگوی ملزومات کارکردی

هـای خطـی و     نویـسی نـسخه     الگو برای فهرسـت    در موارد محدودی که از این     
در تحقیقی  ) 2003 (1»اونیل«. قدیمی استفاده شده، شاهد گزارش نتایج جالبی هستیم       

 -اجــرای الگــوی رابطــه: هــای کتابــشناختی ملزومــات کــارکردی پیــشینه«بــا عنــوان 
، پس از معرفی الگو، آن را برای اثرخاصی با عنوان           »موجودیت برای همفری کلینکر   

The Expedition of Humphry Clinker  ایـن اثـر   . کنـد  اجرا مـی 2»توبیاس«نوشته
ترین رمانهای انگلیسی    منتشر شده و یکی از معروف      1771که برای اولین بار در سال       
 یـا   3سـی . ال. سـی . رود، در فهرسـت مـشترک پیوسـته او          قرن هجدهم بـه شـمار مـی       

هدفهای تحقیق خـود را     » اونیل«. ود پیشینۀ کتابشناختی ب   179دارای   4فهرست جهانی، 
بررسی مزایای تهیۀ یک الگوی رابطه ـ موجودیت برای اثر، برقراری روابـط مفیـدتر    

ها برای  ای از داده    های کتابشناختی متعلق به یک اثر واحد و تهیه مجموعه         میان پیشینه 
د وی در نتـایج تحقیـق خـو   . ، بیـان نمـود  آر کردن. بی. آر. الگوریتمهای افسنجش  
هـای کتابـشناختی مربـوط بـه        تواند در سازماندهی پیشینه   کند که این الگو می    بیان می 

 بـسیار بهتـر از   -ای فراوانـی هـستند    که دارای تجلیهـا، نمودهـا و نـسخه   -آثار بزرگ  
هـای   نویسی آنگلو امریکن عمل کند، ولی اسـتفاده از آن در مجموعـه  قواعد فهرست 

  . ای را در پی نخواهد داشت نتیجهکوچک یا برای آثار کوچک، چنین 
در یک بررسی موردی، الگوی ملزومات کـارکردی     ) 2004 (6»چن« و   5»چن«
ای از ده هزار نقاشی       تایپه برای مجموعه   7های کتابشناختی را در موزه کاخ ملی      پیشینه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. O’Neill. 
2. Smollett Tobias. 
3. OCLC Online Union Catalog. 
4. WorldCat. 
5. Chen. 
6. Chen. 
7. National Palace Museum(NPM). 
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های این پژوهش نشان داد این الگو به        یافته.  چینی، اجرا کردند    قدیمی و دست نوشته  
ای و روابـط میـان آنهـا، بـسیار مفیـد             ابزاری مفهومی برای بیان عناصـر ابـرداده        عنوان
تواند رضایت مراجعه کننـدگان را در حـد بیـشتری           همچنین، استفاده از آن می    . است

 .تأمین نماید

کنند کتابخانه ملی کشور نروژ، پس از       بیان می ) 2005 (2»نویس« و   1»آلبرتسن«
هـای کتابـشناختی،    وی ملزومـات کـارکردی پیـشینه      بررسی مقدماتی و آزمایشی الگـ     

 را در دســت انجــام دارد کــه طــی آن مجموعــه اســناد 3»پارادایمــا«طرحــی بــا عنــوان 
به عقیده این دو نفـر،      . دیجیتالی خود را بر اساس این الگو، سازماندهی کند        آرشیوی  

 نویسی مدارک بر اسـاس ایـن الگـوی مفهـومی،          بررسیهای مقدماتی بر روی فهرست    
 . استنتایج مثبت داشته 

هـای  نویسی نسخه در پژوهشی، به فهرست   ) 2006(»  و دیگران  4چامنونگسری«
خطی نوشته شده بر روی برگ نخـل در کتابخانـه ملـی تایلنـد بـا اسـتفاده از الگـوی                      

نویـسی ایـن مـدارک از طریـق         به عقیدۀ آنها، فهرست   . ملزومات کارکردی پرداختند  
تـر    باعـث توصـیف بهتـر مـدارک و دسترسـی راحـت            الگوی ملزومـات کـارکردی،      
  .  گرددکاربران به منابع مورد نیاز می

تـوان بیـان نمـود کـه تـاکنون اسـتفاده از الگـوی ملزومـات           به طور کلـی، مـی     
های خاص بـوده و بـه صـورت         های کتابشناختی محدود به مجموعه    کارکردی پیشینه 
المللی در اسـتفاده از ایـن       ود اجماع بین  توان دالیلی مانند نب   می. استفراگیر در نیامده  

های مختلف بـا آن  الگو، آشنا نبودن جوامع کتابدارای و کتابداران شاغل در کتابخانه     
نویسی مجدد مدارک موجود بـا اسـتفاده از          فهرست برایهای مالی مورد نیاز     و هزینه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Albertsen. 
2. Nuys. 
3. Paradigma. 
4. Chamnongsri. 
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ت کـارکردی   رسـد الگـوی ملزومـا      به نظر مـی   . کرداین الگو را از دالیل این امر بیان       
هـای ملـی و       المللـی و همکـاری کتابخانـه        برای استفادۀ فراگیـر، بـه اجمـاع بـین         ایفال  

امـا در   . رسـانی کـشورهای مختلـف دنیـا نیازمنـد اسـت             انجمنهای کتابداری و اطالع   
نویـسی منـابع و     مواردی که تاکنون به صورت مـوردی از ایـن الگـو جهـت فهرسـت               

باشیم که ایـن امـر       ه شده، شاهد نتایج مثبتی می     ای و آرشیوی استفاد   مدارک کتابخانه 
ما را بـه آینـده الگـوی ملزومـات کـارکردی و اسـتفاده از آن جهـت رفـع برخـی از                        

 »فتـاحی «بـه بـاور     ). 1386منش،  عرفان(سازد  هرستهای کنونی، امیدوار می    ف مشکالت
تی، هـای کتابـشناخ    استفاده از مدل تکامل یافتـه ملزومـات کـارکردی پیـشینه           ) 1386(

. رویکردی مناسب و امیدوارانه در ایجاد ارتباط و انسجام در جهان کتابشناختی است            
این امر با توجه به افزایش منابع تولیـد شـده و نیـز امکـان کـاربرد فنـاوری پیونـدهای           

در این میان، آنچـه اهمیـت دارد،        . های اطالعاتی، قابل توجیه است    فرامتنی در پایگاه  
هـای واقعـی و     های این الگـو بـر اسـاس آزمـون آن در پایگـاه             کسب اطمینان از قابلیت   

تـوان بخـش قابـل تـوجهی از چالـشهای           سازی این الگـو، مـی       با پیاده . پرکاربرد است 
سازماندهی را برطرف ساخت، زیرا این الگو چارچوب طراحی پیشینۀ کتابشناختی را            

  .کندبا توجه به کارکرد هر عنصر اطالعاتی، مشخص می
  
  یگیرنتیجه

هـای کتابـشناختی، از قابلیتهـا و ویژگیهـای           الگوی ملزومات کارکردی پیشینه   
هــای کتابــشناختی مــدارک گونــاگون از جملــه منحــصر بــه فــردی در تنظــیم پیــشینه

تـرین   مهـم . هـای اطالعـاتی برخـوردار اسـت       های خطـی در فهرسـتها و پایگـاه          نسخه
ه، قدرت راهبـری بـاالی کـاربر        رویکرد کاربر مداران  : ویژگیهای این الگو عبارتند از    

هنگام جستجو در فهرست، استفاده از ساختار غیر مسطح و سلسله مراتبی در توصیف              
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های کتابشناختی، گردآوری و نمایش منظم و معنادار آثار وابـسته بـه             و نمایش پیشینه  
ای موجـود در    یک اثـر اصـلی و تعیـین دقیـق کارکردهـای هـر یـک از عناصـر داده                   

رسـد در صـورت ایجـاد       بـه نظـر مـی     ). 1386مـنش،   عرفـان (تابـشناختی   هـای ک  پیشینه
اجماعی جهانی در استفاده از این الگو و برطرف نمودن ایرادهـای مـشاهده شـده در                 

توان از بسیاری از ویژگیهای این الگو در برطرف کردن مشکالت فهرستهای            آن، می 
فهرست کتابخانه و تأمین    کنونی، تأمین هرچه بهتر هدفها و کارکردهای مورد نظر از           

  . نیازهای کاربران فهرست، بهره گرفت
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