
  رویکردهاي نو به سازماندهی اطالعات
  1)يا دگاهی کتابخانهیا امکان سازماندهی تمام اطالعات وجود دارد؟ دیآ(

  2ک لوبوفیپاتر
  3ترجمه شعله ارسطوپور

  
  
 چکیده

این » اي آیا امکان سازماندهی تمام اطالعات وجود دارد؟ دیدگاهی کتابخانه«دهی به این پرسش که  به منظور پاسخ
در کنار تعریف انواع . پی تبیین نقش و ماهیت اطالعات، انتخاب و سازماندهی اطالعات در متن کتابخانه استمقاله در 

اي به برخی از محدودیتهاي سازماندهی اطالعات خصوصاً اطالعات کتابشناختی با نیم نگاهی به مدل  اطالعات کتابخانه
FRBRرسد که سازماندهی تمام انواع اطالعات در بستر و از  یدر نهایت مؤلف به این نتیجه م.  نیز اشاره شده است

  .اي به هیچ وجه میسر نخواهد بود دیدگاه کتابخانه
  هاي کتابشناختی  سازماندهی اطالعات، مدل ملزومات کارکردي پیشینه: ها کلیدواژه

  
  مقدمه

ازماندهی تمـام  آیـا امکـان سـ   «هنگامی که برخی از همکاران فنالندي از من پاسخی براي این مسئله که    
پاسخ چنین سؤالی بسیار «: خواستند، اولین واکنشم این بود که» انواع اطالعات وجود دارد؟ دیدگاهی کتابدارانه

 دقیقه درباره این پاسخ سـاده صـحبت   45اما پس از آن، متوجه شدم که باید حدود . »خیر ـ والسالم : ساده است
. نمـا بـود    پاسـخی چنـین کوتـاه و منفـی بـه نظـرم بـسیار فرانـسوي        عالوه بر این،  . کرده و دالیلی براي آن بیابم     

دانید، فرانسویها اکنون به خاطر پاسخهاي منفی خود بسیار مشهور شده اند، این پاسـخها هـیچ        گونه که می    همان
ا به اتحادیه اروپ» نه«، ISBD(ER)به متن ویرایش شده » نه«به جنگ عراق، » نه«: ارتباطی با چیستی سؤال ندارد

هـاي   بنابراین، براي اینکه در انظار شبیه یک فرانـسوي نباشـم، هریـک از واژه     . 4به گوگل پرینت  » نه«و یا حتی    

                                                        
  :مقاله حاضر ترجمه اي است از مقاله. ۱

Patrick Le Boeuf, "Is it Possible to Organise all Information? Library ViewPoint" . at Satellite Meeting 
to the 71st WLIC – Järvenpää, 11 – 12 August 2005: "Bibliotheca Universalia: How to Organise 
Chaos?" Available online: <www.kaapeli.fi/~fla/ frbr05/2005Jarvenpaa_LeBoeufw.pdf > 
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 .رساني دانشگاه فردوسي مشهد دانشجوي دورة دكتراي علوم كتابداري و اطالع. ۳
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موجود در جمله مذکور را به منظور درك بهتر از معنـاي سـؤال و جزئیـات ایـن موضـوع، مـورد بررسـی قـرار            
  .خواهم داد

  
  ؟»اطالعات«. 1

تـوان   چیست؟ چگونه می » اطالعات«منظور از   . باشد» طالعاتا«شاید مهمترین واژه در این پرسش واژه        
  تعریفی از آن ارائه داد؟

 بـه  5مقاله اي از خوزه کلودیو تررا و ترزینا آنجلـونی . ارائه شده است  » اطالعات«تعاریف متعددي براي    
اشـاره  » یر شـده هـاي تفـس   داده«و » هاي هدفمند یا مرتبط بـا هـدف   داده«، »هاي سازمان یافته داده«مواردي چون   

این تعاریف، به سایر تعاریفی که بـه دخالـت انـسانی در سـازماندهی هدفمنـد      «: کرده و در نهایت بیان می دارد  
. اسـت » داده«و » اطالعـات «کلیه این تعاریف مبتنی بر تمایز میـان    . »هاي خام اشاره می کند، شباهت دارند        داده

در واقـع، در حـوزه نظریـه اطالعـات،     . تـوان درك نمـود   نمیرا بدون تعریف داده، » اطالعات«مفهوم اصطالح   
موجودیت خامی (» اطالعات«شروع شده، به ) موجودیت خام(» داده«ساختاري سلسله مراتبی وجود دارد که از    

موجودیتی غیر مـادي کـه   (» دانش«، سپس به )است که به صورتی هدفمند توسط عامل انسانی سازماندهی شده      
موجـودیتی  (» خـرد «و در نهایت بـه  ) بوده و بر مبناي منابع اطالعاتی مختلف شکل می گیرد      تنها در ذهن انسان     

توسـط هـوا ـ    » داده«. شـود  ختم می) رسد چنان اثیري که هرگونه تالش در جهت تعریف آن عاقالنه به نظر نمی
چنانچـه  . شـده اسـت  تعریف » واقعیات، نوشته ها، اعداد و نمادهاي پراکنده و بدون ارتباط        « به صورت    6وي لی 

باشـند، بنـابراین بایـد     مـی » هـاي سـازماندهی شـده بـه صـورت هدفمنـد       داده«اساسـاً  » اطالعات«قبول نماییم که  
مسلماً در هر حال بایـد یـا آن را   . را سازماندهی آنچه پیشتر سازماندهی شده است بدانیم  » سازماندهی اطالعات «

 بـه  کنـیم  گونـه کـه ادعـا مـی     بـه طـور قطـع، آن   . ن آن بیفـزاییم اي جدیـد بـه سـازما    سازماندهی نماییم و یا الیه  
پردازیم، بلکه تنها موجودیتهایی را کـه از قبـل نظمـی درونـی دارنـد، سـازماندهی                    نمی» سازماندهی نابسامانیها «

چگـونگی  «دهـد، در واقـع    اي را تـشکیل مـی   پرسـش اصـلی کـه عنـوان ایـن نشـست مـاهواره           . کنیم  مجدد می 
  . »هاست چگونگی سازماندهی بسامانی«نیست بلکه »  نابسامانیسازماندهی

دهـد کـه در    ارائه مـی » اطالعات« تعریفی از 8»زیربناي فکري سازماندهی اطالعات« در   7الین سونونیوس 
اطالعـات، محتـواي   «): اگرچه مفهوم آن در بطـن تعریـف وجـود دارد        (شود    استفاده نمی » داده«آن از اصطالح    
افزایـد، در حـوزه نظامهـاي     وي مـی . اطالعات اسـت » آنچه انتقال می یابد «یا به عبارت دیگر     و  » یک پیام است  

ارزش )  3مـضبوط بـوده و   ) 2توسـط انـسانها خلـق شـده،     ) 1اطالعاتی، اطالعات به پیامهایی که محتواي آنهـا      
  .شود نگهداري را داشته باشند، محدود می
» اطالعـات « این مسئله بود، بیش از این بر معناي اصـطالح   در پی پاسخ به  9از آنجا که بحث یانا ککلینن     

  .بوده است» اي دیدگاه کتابخانه«کنیم مگر از دیدگاهی کلی، زیرا موضوع من پاسخ به این مسئله از  تمرکز نمی
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  ؟»ها در کتابخانه«اطالعات . 2
هام پاسـخ داد، زیـرا   ها چیست؟ در این جا باید به یک اب    در زمینه خاص کتابخانه   » اطالعات«پس مفهوم   

توانـد   منظـور مـا مـی   . تـوانیم بـه دو دیـدگاه متفـاوت اشـاره نمـاییم           می» اطالعات در کتابخانه  «گوییم    وقتی می 
ها درباره اطالعات و مدارك حـاوي   اطالعات موجود در منابع کتابخانه و یا اطالعات تهیه شده توسط کتابخانه     

در این جا مورد نظر است؟ تصمیم ما پاسخ را روشن و چگـونگی        کدام نوع از اطالعات      10.این اطالعات، باشد  
  .رویکرد ما به سازماندهی اطالعات را تحت تأثیر قرار خواهد داد

  اطالعات موجود در منابع. 1ـ2
از میـان کلیـه   ) 1: رسـانند  ها سازماندهی این نوع از اطالعات را به واسطه دو فعالیت به انجام می      کتابخانه

و مـوارد  » ارزش نگهـداري را داشـته باشـند   «گزینند که بنا برگفته سونونیوس       ، منابعی را بر می    منابع در دسترس  
این مجموعه را بـه صـورت فیزیکـی در    ) 2. دهد مجموعه کتابخانه را تشکیل می» منابع موجود«انتخابی همراه با  

  .کنند قفسه ها تنظیم می
  انتخاب اطالعات. 1ـ1ـ2

من البته . اي یافته است یار اساسی بوده و با پیشرفتهاي دیجیتالی اهمیت تازهاي بس انتخاب اطالعات مسئله
پنج قرن . ، نیستم»رود همه چیز به سمت دیجیتالی شدن پیش می    « که بیان می دارد      11به خوشبینی توماس هیکی   

ام نرسـانده  پس از ابداع چاپ، همچنان کار تبدیل کلیه دستنوشته هاي قرون وسطایی به مدارك چاپی را به اتم   
ایم ـ پس براي تبدیل کلیه متون چاپی به قالب فناوري جدید چه مدت زمـانی الزم خواهـد بـود؟ موقعیـت مـا       

براي تعیین اولین  نظاره گر تحولی عظیم در فناوري هستیم و باید   . بسیار شبیه وضعیت اوایل قرن شانزدهم است      
توان کلیـه اطالعـات    نمی. د، دست به انتخاب بزنیمو مهمترین مدارکی که باید در قالب محملهاي جدید در آی   

گونه که در قرن شانزدهم، تبـدیل تمـام    درست همان. موجود در محملهاي آنالوگ را تحت قالب وب درآورد  
 سـال آینـده، وب اصـلی تـرین راه انتقـال      20در . پـذیر نبـود   دستنوشته ها به کتابهاي چاپی در یک زمان امکان   

 بتـدریج بـه برخـی از نیازهـاي خـاص         12)منظور تنها کتـاب نیـست     (» سنتی«از محملهاي   مفاهیم شده و استفاده     
محدود خواهد شد، درست همانند قرن شانزدهم که استفاده از دستنوشته هایی کـه زمـانی روش عـادي انتقـال                 

 و البتـه امـروزه نیـز همچنـان    (مفاهیم بودند، رفته رفته به موارد خاص و محیطهـاي خـصوصی محـدود گردیـد            
اطالعات موجود به محملهاي نـوین، مـسلماً راه مناسـبی بـراي      شاید بتوان گفت، انتقال نیافتن      ). کنیم  دستنوشته تهیه می  

  .اطالعات نخواهد بود» سازماندهی«

                                                        
 يان سازماندهي عمده ميتفاوت«: ده استين گردييتب»  اطالعاتي سازماندهياد فکريبن«وس در کتاب ي توسط سونونين دو به خوبيان ايز ميتما. ۱

در مورد اول، .  آن وجود دارديابي اطالعات به منظور بازيهالمعارف گونه از دانش و سازماند ة    ري داي مجموعه اياطالعات به منظور گردآور
ا ي شوند و ي مي کتابخانه طبقه بندي اطالعات مانند کتابها که در قفسه هاين مدارک حاويگر، ايابد اطالعات است و در مورد دي يآنچه نظم م

 اطالعـات، نـه   ي اطالعـات، هـدف از سـازمانده   يابيـ ه بازدر حـوز . ابنـد ي يها هستند که در فهرست نظم م    برگه  آنها مانند فهرست   ينهايجانش
 .ف استي، که توصيگردآور

2. Thomas Hickey. 
هرگاه محملهاي جديدي به وجود بيايند، محتواي صوتي .  يک قرن سابقه دارداستفاده از فرايندهاي انتقال محتوا در حوزه ضبط صدا حدوداً. ۱

 حجم زيادي از اين محتواي صوتي به اندازه کافي ارزشمند نبوده و لذا تنها از طريق همان مسلماً. محملهاي مختلف را بايد به آنها منتقل نمود      
 .به عبارت ديگر، محتواي صوتي مذکور به محمل جديد منتقل نمي شود. محملهاي قديمي دسترس پذير خواهند بود



چند سال پـیش، هنگـام   . در قرن شانزدهم، دانشمندان و ناشران از نزدیک با فرایند انتخاب درگیر بودند        
 در بـازل  1521ـ فرصتی یافتم تا کتاب چاپی منتشر شده در سال  گز تمام و چاپ نشد  ـ که هر    نگارش یک مقاله  

یوهان فروبن ناشر و دانشمند بود و بـا سـایر دانـشمندان در زمینـه انتخـاب      .  را مطالعه کنم  13توسط یوهان فروبن  
 14ئاتوس رنـانوس وي در مورد این کتاب خاص، به توصیه ب. متونی که باید اول منتشر شوند، همکاري می نمود    

 یافتـه بـود،   15هاي بالغی را در کتابخانه اسـپیر  دانشمند انسان گرا که به تازگی دستنوشته اي قدیمی شامل رساله 
شدن را دارد اگرچه بخـشهایی از مـتن      بئاتوس رنانوس عقیده داشت دستنوشته مذکور ارزش چاپ       . عمل نمود 

براي آنکه هـیچ  «: فتاري بر متن افزوده و در آن بیان داشت   یوهان فروبن پیشگ  . آن تا حد زیادي از بین رفته بود       
برخـی نکـات بالغـی التینـی را برگزیـده تـا       ] هاي قدیمی از میان آن دستنوشته[فرصت مغتنمی از دست نرود،     

جناب بئاتوس  حاصل آورد، همه را مدیون عالی] نشریه[خواننده هرآینه سودي از این  چنانچه[...]. چاپ نماییم 
خواهد بود، زیرا او این دستنوشته را از کتابخانه اسپیر فراآورده و حیاتی مجـدد بـه آن بخـشیده اسـت؛         رنانوس  
  .»اي که در غیر این صورت محکوم به فراموشی و فنا بود، گویی که از جهانی دیگراست دستنوشته

 متفاوت باشد، بندي و کلمات مطالب فوق نسبت به آنچه امروزه به کار می بریم بسیار ممکن است جمله  
هستند که در آن اطالعات » جهان دیگري«از » سنتی«کتابهاي چاپی و سایر محملهاي . اما ایده اصلی همان است

هنگامی که آنها را دیجیتالی نموده و از طریق وب در قالـب الکترونیکـی   . است» محکوم به فراموشی«مدفون و  
آنها که چنین ابتکاري به خرج مـی دهنـد، ماننـد    . ده ایمبخشی» حیاتی مجدد«دسترس پذیر نماییم، اطالعات را  

 تا همانگونه که یوهان 16گوگل به منزله یک مصداق معروف، جدید و بحث برانگیز، این کار را انجام می دهند
البته، این بدان معنا نیست که نه گوگل و نه    . گوید، هیچ فرصت مغتنمی از دست نرود       فروبن پنج قرن پیش می    

  .اند قرن پیش از گوگل، عالقه اي به کسب پول بیشتر نداشتهفروبن پنج 
خواه نا خواه، واضح است که تاریخچه چاپ مستقیماً با ظهور کاپیتالیسم در قرن شانزدهم و بیشتر از آن 

 در کتـاب  17 ـ ژان مارتن   لوسین فور و هانري. با گسترش نهضت انسان دوستی و عشق به فرهنگ ارتباط داشت
 بیان داشته اند که ناشران قرن شانزدهم تنها بر کتابهایی سرمایه گذاري می کردند که نسبت بـه      18»ظهور کتاب «

بـه نظـر   . شـد  بازگشت سرمایه خود از آنها اطمینان داشتند و این در نهایت به انتخاب محتاطانه متـون منجـر مـی          
االً بئـاتوس رنـانوس اگـر هـم اکنـون      به جز اینکه احتم( رسد امروزه نیز چندان تفاوتی به وجود نیامده باشد    می

تمایلی به دعوت کاربران خود  زنده بود عالقه اي به کار براي گوگل نداشت و یا به احتمال گوگل مانند فروبن  
  ).ندارد» احساس دین تمام کمال به کتابخانه دانشگاه استنفورد«به 

تمنـد از نظـر سیاسـی، امکـان     در قرن شانزدهم، چاپ و نشر تنهـا در منـاطق و شـهرهاي ثروتمنـد و قدر      
این مکانها نسبت به سایرین شانس بیشتري براي انتخـاب اطالعـات مـورد نظـر جهـت      . گسترش و توسعه داشت 

هـایی کـه دسـترس پـذیر خواهنـد شـد داشـته و            گیـري دربـاب چیـستی داده        تبدیل به محمل جدید و تـصمیم      
ترین مسئله بحث برانگیز در مورد گوگل پرینت  این اصلیپنج قرن بعد، . هاي خود را القا نمایند توانستند ایده می

                                                        
2.  Johann Froben. 
3. Beatus Rhenanus. 
4. Speyer.  

 ".سازماندهي اطالعات جهان است، اما هنوز همه اطالعات به صورت پيوسته در نيامده اند"استا ادعا مي کند که هدفش گوگل در اين ر. ۱
2. Lucien Febvre & Henri – Jean Martin. 
3. The Coming of the book.  



تواننـد در فراینـد ایـن انتخـاب اطالعـات       اقلیتهاي فرهنگی فاقد قدرت سیاسی و اقتصادي، به سختی مـی         . است
 ـ جاییکـه بحـث گوگـل      اروپا و یـا در دیـدي خردتـر، فرانـسه    » اقلیتهاي فرهنگی«منظور من از . شرکت نمایند

ـ نیست، بلکه منظور اقلیتهاي فرهنگی داخل اروپا و یا حتی داخل فرانسه و سـایر نقـاط جهـان          پرینت باالگرفت 
سامی هاي فنالند، ساکنان نروژ و سوئد، بریتانیها، کرواتها، کریولهاي اهـل فرانـسه، باسـکهاي فرانـسه و                   : است

رینت در انتخاب، بهتر از انتخابی گوگل پ » آنگلوساکسونی«چرا باید رویکرد    ....  و 19اسپانیا، مائوریهاي نیوزیلند  
در سطح اروپایی و یا حتی ملی باشد؟ البته شخصاً به عنوان یکی از اعضاي این اقلیتهاي فرهنگی، در فرانسه، بـا       
روال انتخاب روشنفکرانه گوگل پرینت موافقترم تا انتخابهاي رادیکالی کتابخانـه دیجیتـالی گالیکـا وابـسته بـه              

  20....کتابخانه ملی فرانسه
هـاي سـازماندهی    انتخاب اطالعاتی که باید در قالب فناوري جدیـد در آینـد، یکـی از مهمتـرین جنبـه                

به عبارت دیگر، همانند . ها در آن نقشی همانند نقش انسان گرایان قرن شانزدهم دارند   اطالعات بوده و کتابخانه   
  .کنند صیه کننده عمل میها به منزلۀ یک عامل تو همکاري بئاتوس رنانوس با فروبن، کتابخانه

  تنظیم فیزیکی محملهاي اطالعاتی. 2ـ1ـ2
اطالعات موجود در مدارك مستقیماً توسط کتابداران به صورت فیزیکـی در مجموعـه کتابخانـه بـراي               

بنـدي   هاي بازیابی که برمبناي طرحهایی چـون رده  این هدف به واسطۀ شماره. شوند کاربران نهایی نظم دهی می 
بنـدي کـه بخـشی از فراینـد خلـق       این فعالیـت در واقـع بـا رده        . یابد  شوند، تحقق می    انتخاب می دهدهی دیویی   

  .اطالعاتی درباره مجموعه کتابخانه و اطالعات موجود در آن است، ارتباط پیدا می کند
  شود ها درباره خود اطالعات و محملهاي آن تهیه می اطالعاتی که توسط کتابخانه. 2ـ2

وع از اطالعات را از طریق فهرستنویـسی، کـه اصـلی تـرین موضـوع ایـن مقالـه اسـت،           کتابداران، این ن  
  .نمایند سازماندهی می

  
  ها؟ اطالعات در کتابخانه» سازماندهی«. 3

» سـازماندهی اطالعـات کتابـشناختی   «را بـه منزلـه   » هـا  سازماندهی اطالعـات در کتابخانـه  «در این بخش  
امـا الـین سـونونیوس در       . ی اطالعـات کتابـشناختی بـسیار زیـاد اسـت          مالکهاي سازمانده . قلمداد خواهیم کرد  

بـه منزلـۀ یـک مـالك اصـلی را      » اثـر «به روشنی دلیل تعمد در توجه بـه  » زیربناي فکري سازماندهی اطالعات   «
  :دهد توضیح می

                                                        
ها قادر به حل  ت که کتابخانه ها و ساير مؤسسهنويسنده اهل کشوري اس: "طي مقاله بسيار جالبي بيان مي دارد) Nicolas, 2003(نيکالس . ۱

  .مشکل اقليتهاي قومي نمي باشند، زيرا که ميان اسطوره وحدت جمهوري فرانسه و چند مليت گرايي آنگلوساکسون تعارض وجود دارد
رش مربوط به سرکوب بريتانيها توسط شاعره برتونيايي که اکثر اشعا)  برتونياييـانگليسي (مي توانم در گوگل پرينت مجموعه اشعار دوزبانه . ۲

يابم که در آنها بريتاني ها را هواداران سرسخت انقالب   که در گاليکا مدارک مربوط به اواخر قرن هجدهم را مي در حالي. فرانسويهاست، بيابم
ه در گاليکا، کتاب دستور زبان مربوط در گوگل پرينت دستورنامه مدرن آموزش زبان بريتاني را مي يابم، در حالي ک. فرانسه معرفي کرده است

در گوگل پرينت مطالب تحقيقاتي جالبي در مورد ارتباط ميان زبان بريتاني با زبانهاي . به قرن نوزدهم، تنها منبع قابل بازيابي به زبان بريتاني است
 بريتاني و همچنين راهنماي مسافر براي استان بريتاني فرانسه سلتي بريتانيا  را مي يابم، در حالي که در گاليکا تنها مجموعه اي از داستانهاي عاميانه

البته اين بدان معنا . در مجموع، ديدگاه آمريکايي و يا آنگلوساکسوني گوگل پرينت بسيار کمتر از ديدگاه راديکال گاليکاست. بازيابي مي شود
 ...ها کافي مي دانمنيست که من گوگل پرينت را براي سازماندهي تمام مدارک مرتبط با بريتاني 



د، هاي متفاوتی از مدارك حاوي اطالعات را دارا هـستن       اي از ویژگیها، قابلیت ایجاد دسته       هر مجموعه «
با وجود این، مهمترین ویژگی  . مثالً اندازه یکسان، رنگ یکسان، موضوع یکسان و یا داشتن پدیدآور مشترك           

هیچ یک از سـایر ویژگیهـا از   . باشد  می21»شمول بر یک اثر«براي نظامی که در پی سازماندهی اطالعات است،       
ارکی که در این ویژگی مشترك هـستند،  گردهم آوري آثار، قدرت این ویژگی را ندارند؛ زیرا مد  نظر قابلیت 

چنانچـه سـازماندهی اطالعـات هـیچ معنـاي دیگـري نداشـته باشـد،         . در واقع حاوي اطالعاتی یکسان می باشند 
  .»حداقل به معناي گردهم آوردن کلیه اطالعات مشابه خواهد بود

ك است که در آن هـر  اثر، گروه یا خانواده اي از مدار«: در جاي دیگري از همان کتاب وي می افزاید  
ایجـاد گروههـاي آثـار، کـار     . »مدرك در اصل شامل همان اطالعات و یا محتواي فکري و هنري اولیـه اسـت            

  .اصلی سازماندهی اطالعات خواهد بود
اگرچه، موضوع از نظر اهمیت در سازماندهی مـدارك و ایجـاد دسترسـی بـه              «سونونیوس بیان می دارد     

استفاده از جستجوهاي موضوعی افزایش چشمگیري داشته اسـت،         [...] شود،   آنها، رقیب پدیدآور محسوب می    
اي که امروزه، توجه به اهمیت روز افزون سازماندهی اطالعات با کمک موضوع، به منزلـۀ تغییـري در             به اندازه 

  .پارادایم غالب مطرح شده است
در بـاب سـازماندهی اطالعـات    » اي دیدگاه سنتی کتابخانه«از گفته هاي سونونیوس چنین بر می آید که   

آثـار از طریـق نـام    (ما به عنوان کتابدار، خود را به سـازماندهی بـر محـور اثـر          . خود عاملی محدود کننده است    
آثار در ردیف اول و بعد ویرایشها و نـسخه  . ایم و موضوع، محدود ساخته  ) شوند  پدیدآور و عنوان شناسایی می    

هـاي    از موجودیتهایی است که در مدل ملزومات کـارکردي پیـشینه  ها، پدیدآورندگان و موضوعات سه گروه      
هاي کتابشناختی در واقـع نـشانگر دیـد محـدود مـا        ملزومات کارکردي پیشینه.  تبیین گردیده اند  22کتابشناختی

  .نسبت به سازماندهی اطالعات کتابشناختی است
ائه نخواهم داد، زیرا اطمینان دارم هاي کتابشناختی ار  توصیف کاملی از بحث ملزومات کارکردي پیشینه

عالوه بر این، در نظر ندارم که این مدل را مورد نقد و .  در صحبتهاي خود این کار را خواهد کرد23باربارا تیلت
اي نسبت به سـازماندهی اطالعـات از دو    هدف، تأکید بر این مسئله است که دیدگاه کتابخانه. بررسی قرار دهم 

زمانی که ) 2. شود شامل مواردي که شرایط سازماندهی بر مبناي اثر را ندارند، نمی        ) 1 :جنبه بسیار محدود است   
توانـد مـشکل    رود، که این مـی  اطالعات را بر مبناي اثر سازماندهی نمود، توقف کرده و از آن مرحله فراتر نمی  

  . ساز باشد
  .شود ائه میدر این جا برخی مثالها براي پشتیبانی از چنین ادعاي بحث برانگیزي ار

  گنجند هاي کتابشناختی نمی  پدیدآورندگانی که در چارچوب ملزومات کارکردي پیشینه. 1ـ3
کتابشناختی مـرتبط   هاي  ماهیت نقش برخی پدیدآورندگان و یا ماهیت اثر آنها، قرار دادن آنها و پیشینه     

به طور کلی، وضعیت .  می سازدهاي کتابشناختی مشکل  با آنها را در چارچوب مدل ملزومات کارکردي پیشینه

                                                        
1. Embodying the same work. 
1. Functional Requirements of Bibliographic records (FRBR). 
2. Barbara Tillett.  



این پدیدآورندگان به گونه اي است که براي سازماندهی اطالعـات کتابـشناختی آثـار آنهـا، توجـه صـرف بـه            
  . بندیهاي سنتی آثار یا موضوعات، نامطلوب خواهد بود گروه

  گذار پدیدآورندگانی با ماهیت سیاسی و یا قانون. 1ـ1ـ3
ماندهی اطالعات، در مورد پدیدآورندگان داراي ماهیت سیاسی و یـا         رویکرد سنتی و محدود ما به ساز      

 را در "Roosevelt, Franklin D., 1882 – 1945"بـه عنـوان مثـال، چنانچـه     . قانونگـذار مناسـب نیـست   
 بازیافت خواهید داشت و در صورتی که تحت سرشناسه 294فهرست کتابخانه کنگره مورد جستجو قرار دهید، 

 جـستجوي خـود را انجـام دهیـد،     "United states . President (1933 – 1945: Roosevelt)"تنالگانی 
مسلماً میان این بازیافتها همپوشانی وجود خواهد داشت، امـا در نهایـت تقریبـاً       .  مدرك بازیابی خواهد شد    209
صول نتیجـه مطلـوب از   کاربران نهایی قادر به حـ .  پیشینه مجزا به ترتیب الفبایی عنوان بازیابی خواهید نمود  500

قدر به آن می بالیم، در این مـورد درسـت      که آن » کنترل کتابشناختی «عملکرد  .  بازیافت نخواهند بود   500میان  
هـاي    شـود بـا اسـتفاده از مـدل ملزومـات کـارکردي پیـشینه        گفتـه مـی  . اسـت » هرج و مـرج درگوگـل    «همانند  

عرفی آثار در ابتدا و سپس قالبهاي مختلف هر اثـر محـدود   توان حجم این بازیافتها را از طریق م کتابشناختی می 
رسد، اما چنانچه بازیافتهاي حاصل از جستجوي هر  استفاده از این روش در چنین حالتی به نظر مفید می. ساخت

یـک اثـر خـاص     یک از هویتهاي کتابشناختی روزولت را مرور نمایید، به سرعت در می یابید که هر قالـب بـه       
کمتر پیش می آید که از یک اثر، برداشـتها و قالبهـاي      .  در حوزه سیاست چنین امري عادي است       اشاره دارد و  

. هاي کتابشناختی، در اینجا مفید فایده نخواهد بود  استفاده از مدل ملزومات کارکردي پیشینه. متفاوتی تهیه شود
، زبان، نوع، مکان و محل نشر فهرست همگانی پیوسته کتابخانه کنگره، محدودسازي جستجو را با کمک تاریخ

را تـا حـدودي بـراي     » تـاریخ «تـوان مـالك     امکان پذیر ساخته است، اما از میـان کلیـه ایـن مالکهـا، تنهـا مـی                 
سازماندهی اطالعات ارزشمند دانست، زیرا از نظر زمانی، امکان ارتبـاط دادن برخـی وقـایع بـه دوره زنـدگی و       

  . هم می سازدکار روزولت را براي کاربران نهایی فرا
چنانچه در فهرست کتابخانه ملی فرانسه به جستجوي آثار لـویی چهـاردهم بپردازیـد،        . و اما مثالی دیگر   

بار دیگر، کاربر نهایی توانایی استفاده از چنین بازیافت عظیمی را    .  مورد بازیافت نخواهید داشت    1029کمتر از   
توان نتیجـه گرفـت کـه اسـتفاده از مـدل ملزومـات           ، می نخواهد داشت و با نگاهی سطحی به نتایج بازیابی شده         

هاي کتابشناختی نیز توانایی کاهش موارد بازیابی شده را ندارد، زیرا هر مدرك توصیف شده     کارکردي پیشینه 
. شـوند  به صورت پیش فرض، پیشینه ها براساس الفبایی عنـوان نمـایش داده مـی          . مرتبط با یک اثر خاص است     

تابخانه ملی فرانسه، امکان ترکیب جستجوي پدیدآور با واژه هاي عنوان را فراهم می سازد، فهرست رایانه اي ک
توانید جستجوي خود را در مورد لویی چهاردهم به عنوان پدیدآور بـا   می. اما واژه هاي عنوان مهار شده نیستند     

ویی چهـاردهم، سـرعنوان   هـاي مـرتبط بـا لـ      جستجوي موضوعی ترکیب کنید؛ اما متأسفانه، بـسیاري از پیـشینه         
سازي بازیافتها از نظر نوع، پدیدآور، عنـوان، تـاریخ، زبـان و کـشور                فهرست مذکور، مرتب  . موضوعی ندارند 

بار دیگر بجز در مورد تاریخ، سایر مالکها معضل سازماندهی اطالعات در این مورد . سازد محل نشر را میسر می 
  . کنند را حل نمی



بنـابراین،  . د، ترکیبی از سـازماندهی بـر مبنـاي پدیـدآور و موضـوع اسـت      شو آنچه فقدانش احساس می  
هنگامی کـه در پـی مـدارك مـرتبط بـا      . رسد  تمرکز سنتی بر سازماندهی مبتنی بر اثر، کامالً بی ربط به نظر می            

یا (آثار اي نباید فهرستی سازمان یافته از  روزولت و یا لویی چهاردهم هستیم، فهرستهاي کتابخانه  . فرانکلین دي 
ارائه دهند، بلکه باید فهرستی با نظم اولیـه موضـوعات عـام و یـا        ) »فرعی نامرتبط  عنوانهاي«و  » عنوانهاي اصلی «

، و سپس با نظم ثانویه آثار ارائـه  ...)اعم از دیپلماسی، سیاست اقتصادي و   (عباراتی مربوط به حوزه هاي سیاسی       
  .ایم بندي کرده تقسیم» خرده نابسامانی«به را » نابسامانی کالن«در چنین حالتی، . نمایند

هاي کتابشناختی  پدیدآورندگانی که آثار آنها اجازه استفاده از مدل ملزومات کارکردي پیشینه. 2ـ1ـ3
  دهد را نمی

راهبردهـاي ملزومـات   حتی در میان پدیدآورندگان آثار ادبی نیز مواردي وجـود دارنـد کـه نـسبت بـه                  
اختی و حتی فراتر از آن، به محدودیتهاي سازماندهی اطالعات نیز مقاومـت نـشان        هاي کتابشن   کارکردي پیشینه 

. نـدارم » 24مشکالت فهرستنویسی آثار امیلـی دیکینـسون  «در این جا فرصتی براي پرداختن به جزئیات . دهند  می
ه کنگـره تحـت    پیشینه کتابشناختی بازیابی شده در فهرست کتابخانـ    254نمایم که از      تنها به این نکته بسنده می     

 مـورد توصـیفگر قالبهـاي مختلفـی هـستند کـه       200 بیش از "Dickinson, Emily, 1830 – 1886"مدخل 
قـدر کوتـاه کـه     آن(بـه عنـوان مثـال، شـعرهاي بـسیار کوتـاه دیکینـسون        . هریک با اثري خاص ارتبـاط دارنـد     

ــب )نــدتواننــد تــک تــک آنهــا را بــه صــورت جداگانــه مــد نظــر قــرار ده فهرستنویــسان  نمــی ، همــواره در قال
بنـابراین، در چنـین   . شـوند  هایی متفاوت توسط مترجمان و یا گردآورنـدگان مختلـف گـردآوري مـی          مجموعه

هـاي   تواند به کاهش تعداد پیشینه هاي کتابشناختی کمتر می  وضعیتی استفاده از مدل ملزومات کارکردي پیشینه     
فهرست همگـانی پیوسـته کتابخانـه کنگـره اعـم از عنـوان       قابلیتهاي مرتب سازي در     . بازیابی شده کمک نماید   

بـه کـاربران امکـان بهـره بـرداري      ) به ترتیب از کم به زیاد و یا از زیاد بـه کـم  (کامل، پدیدآور اصلی و تاریخ   
اعم از اشعار، نامـه  (به نظر من، مرتب سازي نتایج از نظر نوع . دهد مطلوب از چنین فهرست بلند و باالیی را نمی        

از انـواع براسـاس نـام گردآورنـده و یـا متـرجم، جریـان سـازماندهی اطالعـات را بهبـود            و در هر یـک      25)آثار برگرفته ها،  
  .خواهد بخشید

 6735ایـن  .  پیشینه کتابـشناختی در ارتبـاط بـا ولتـر وجـود دارد         6735در فهرست کتابخانه ملی فرانسه،      
ز کاربر براساس تاریخ، زبان، محل نشر، پدیـدآور اصـلی،   پیشینه به ترتیب الفبایی عنوان و یا بنابر خواست و نیا      

بایـد  . تـوان نتـایج را محـدود نمـود     نوع، و یا کد رابط قابل مرتب سازي بوده و با استفاده از همین معیارهـا مـی           
حلـی   تـوانم راه  حلهاي بهتري براي سازماندهی این اطالعات وجود داشته باشد؛ اگرچه در حـال حاضـر نمـی       راه

فهرستهاي چاپی قرن نوزدهم در سازماندهی آثـار پدیدآورنـدگانی چـون ولتـر،  از فهرسـت       . ئه نمایم عملی ارا 
  .کردند تر عمل می همگانی پیوسته کتابخانه ملی فرانسه در وضعیت کنونی هوشمندانه

  ناشران. 2ـ3
ما در مواردي  که ا. دهند اي به کاربران نهایی اجازه جستجو از طریق نام ناشر را نمی             فهرستهاي کتابخانه 

هاي بازیابی شده را نظم داد؟ آیا با توجه به تصور سنتی خود    این امکان وجود دارد، چگونه باید فهرست پیشینه       
                                                        

1. Emily Dickinson.  
 .آثار وي استهاي مرتبط با اميلي ديکينسون در فهرست کتابخانه کنگره در واقع مربوط به برداشتهاي موزيکال  بسياري از پيشينه. ۲



عنوان که نشان دهنده آثار هـستند برقـرار   / هاي پدیدآور از سازماندهی اطالعات، باید نظم را براساس سرشناسه     
ره هاي استاندارد بین المللی کتاب جهت مشخص سـاختن ترتیـب و    ساخت؟ یا براساس تاریخ؟ یا براساس شما      

یـا  . توالی انتشار مدارك که به نظر مؤثرتر از تنظیم موارد بازیابی شده براساس الفبـایی نـام پدیدآورنـده اسـت              
  .شاید باید انتخاب را بر عهدة کاربر نهایی گذاشت؟ پاسخ قطعی براي این مسئله ندارم

  امموضوعات بسیار ع. 3ـ3
 پیـشینه  242در فهرسـت کتابخانـه کنگـره انجـام دهیـد،       » علوم رایانـه  «چنانچه جستجویی تحت مدخل     

مرتب شده اند و این امکان براي ) اعم از پدیدآور یا عنوان(این پیشینه ها براساس سرشناسه  . بازیابی خواهد شد  
از ایـن بهتـر   . ن و یا تـاریخ مرتـب نماینـد   هاي بازیابی شده را براساس عنوا     کاربران نهایی وجود دارد که پیشینه     

توانیم به کاربرانمان خدمت کنیم؟ امـا آیـا واقعـاً سـرعنوانهاي موضـوعی مـورد اسـتفاده بـسیار عـام               چگونه می 
  .اند؟ مجدداً پاسخی براي آن ندارم نبوده

  
  هاي کتابشناختی  محدودیتهاي استفاده از مدل ملزومات کارکردي پیشینه. 4ـ3

هـاي کتابـشناختی      نمونه اي موفق از به کارگیري مدل ملزومات کـارکردي پیـشینه            26یاب    انپایگاه داست 
اما از بابت برخـی محـدودیتهاي آن نگـرانم؛ محـدودیتهایی     . است و من واقعا یکی از طرفداران این نظام هستم     

. شـوند   مربـوط مـی  هـاي موجـود در نظـام    که ربطی به نقایص مفهومی مدل ندارند بلکه در واقع به ماهیـت داده           
هـاي کتابـشناختی و     اطالعات کتابشناختی را ابتدا براسـاس مـدل ملزومـات کـارکردي پیـشینه         » فیکشن فایندر «

رویکرد سنتی سازماندهی اطالعات، در قالب آثار و سپس در مجموعه هاي مربوط به قالبهـاي متفـاوت انتـشار               
پس از آن، مجموعه هاي مذکور بر مبناي تعداد . دبراساس ویژگی زبان هر برداشت خاص، سازماندهی می نمای

به عنوان مثال، . شوند  که حداقل یک نسخه از آثار مربوط را دارند، تنظیم میOCLCهاي عضو شبکه    کتابخانه
 مورد از آنها به زبان انگلیسی 966 مدرك وجود دارد که 1595دراین پایگاه » آلیس در سرزمین عجایب«از اثر 
مندند آنهـا را سـازماندهی     نسخه وجود دارد که کاربران انگلیسی زبان احتماالً عالقه      966 دقیقاً   به نظر من  . است

توان بیان داشت که براي این موارد هیچ گونـه نظمـی در فیکـشن فاینـدر در نظـر گرفتـه نـشده            نمی. شده ببینند 
اولـین  .  تنظـیم شـده انـد   27تهاي عضو شبکه ورلد کـ  است، آنها براساس تعداد نسخه هاي موجود در کتابخانه       
 منتشر شده که نه مربوط به زمان لـویس کـارول   1960مدرك به نمایش در آمده در فهرست بازیافتها، در سال           

کننـد، رتبـه اول را کـسب      کتابخانه حداقل یک نسخه از آن را نگهداري می1721است و نه زمان ما، اما چون      
آیـا  . ا به گونه اي مفید بـراي کـاربران نهـایی سـازماندهی نمـود      بازیافت ر 966توان این     چگونه می . کرده است 

  نیز مطرح خواهـد شـد، مفیـد    RDA28عنوانهاي قراردادي همانگونه که احتماالً در قوانین آتی فهرست نویسی  
حجم . توان با چنین مشکلی کنار آمد خواهند بود؟ امیدوارم، اما همچنان شک دارم و نمی دانم دقیقاً چگونه می

 966م اطالعاتی که باید سازماندهی نمود، سـازماندهی تمـام آن را عمـالً بـسیار مـشکل مـی سـازد و البتـه             عظی
  ....ویرایش مختلف در مقابل تمام اطالعات، رقم بسیار کوچکی است

  
  ها؟ سازماندهی تمام اطالعات در کتابخانه. 4

                                                        
1. Fiction Finder (http://fictionfinder.oclc.org).  
2. World Cat.  
3. Resource Description and Access. 

http://fictionfinder.oclc.org


تمـام  «منظـور از  . الی بود که از من شدعنصري بسیار مهم در سؤ» تمام«و دقیقاً کلمه کوتاه و غلط انداز      
  در چارچوب کتابخانه چیست؟» اطالعات

اطالعات مربوط بـه تمـام      » تمام اطالعات کتابشناختی  «منظور از   . مجدداً با ابهامی اساسی سروکار داریم     
  انتشارات است و یا تمام اطالعات مربوط به انتشارات؟

  اطالعات درباره تمام انتشارات. 1ـ4
آیا اطالعات مربوط بـه هرآنچـه را کـه    . گردد داشت از این سؤال مجدداً به بحث انتخاب باز می  اولین بر 

آیا این کار براي ما (باید سازماندهی نمود ) و یا حداقل تمام آنچه در مجموعه کتابخانه وجود دارد(وجود دارد 
ازه سـازماندهی نکـردن اطالعـات    به عبارت دیگـر، آیـا اجـ   ) مطلوب است و یا اصوالً قادر به انجام آن هستیم؟         

  مربوط به برخی موارد خاص را داریم؟
 کـه نشـست   29»کتابخانـه جهـانی  «در کتاب خود » کنراد گسنر«مثالی معروف در این زمینه وجود دارد،      

در عنـوان کتـاب، وي   » جهانی«با وجود استفاده از واژه     . حاضر نیز وامدار آن است، دست به انتخاب زده است         
  . التینی، یونانی و عبري را مورد توجه خود قرار داده استبیشتر آثار

هاي ملی که مـسؤولیت تهیـه کتابـشناسیهاي ملـی را بـر مبنـاي حجـم عظیمـی از               امروزه، حتی کتابخانه  
آنها الزاماً اطالعـات مربـوط بـه تمـام مـدارکی را کـه از       . واسپاریهاي قانونی دارند نیز دست به انتخاب می زنند  

به عنـوان مثـال کتابخانـه کنگـره     . کنند کنند، در کتابشناسیهاي ملی وارد نمی  قانونی دریافت میطریق واسپاري 
ــدئویی را     ــاي  وی ــسه بازیه ــی فران ــشناسی مل ــد؛ کتاب ــسی نمــی کن کتابهــاي درســی آموزشــگاهی را فهرستنوی

  .فهرستنویسی می کند اما بازیهایی با وسایل قدیمی تر را فهرست نمی نماید
هـا بـا وب هماننـد کتابهـا، لوحهـاي فـشرده و یـا         کتابخانـه .  مورد وب بیشتر صـادق اسـت      این مسئله در  

با وجود ایـن، تمـام   . کنند، اما در هر حال، گاه دست به فهرستنویسی    آن می زنند  ها برخورد نمی   DVD .دي
اي از آن را  ش عمـده تواننـد تمـام وب و یـا حتـی بخـ      ها نمـی  منتقدان بر این مسئله اتفاق نظر دارند که کتابخانه  

. این مسئله حتی در مورد کشورهایی که قانون واسپاري وب ملـی دارنـد نیـز صـادق اسـت                . فهرستنویسی کنند 
توان با کمک همان روشهاي سابق و با همـان میـزان جامعیـت مـورد       مسلم است، با بخش ملی وب جهانی، نمی       

  .وداستفاده در سازماندهی سایر مدارك واسپاري شده برخورد نم
  تمام اطالعات در مورد انتشارات. 2ـ4

توان درباره هر مدرك سـاخت، امـا بـاز هـم بـه خـاطر برخـی دالیـل          عبارتهاي توصیفی متعددي را می    
  :همانگونه که سونونیوس بیان می دارد. بدیهی، باید تعداد معدودي از این عبارتها را مورد استفاده قرار داد

توان به منزلۀ توصیفی جهت ایجاد مجموعه   پاره اي از ویژگیها را می     به صورت بالقوه، هر ویژگی و یا        «
البتـه،  . هاي مختلف مورد استفاده قرارداد؛ مجموعه هایی که بالقوه مورد عالقه کاربران هستند نیز بسیار متعدند         

آوري پیوند  از این میان پنج مورد بیش از سایر موارد مورد عالقه کاربران می باشند که مشخصاً با هدف گردهم
  :یابند می

 )اثر(مجموعه تمام مدارکی که اساس اطالعاتی یکسانی دارند  •

                                                        
1. Bibliotheca Universalis.  



 )ویرایش(مجموعه تمام مدارکی که اطالعات یکسانی را در بر می گیرند  •

 )اثر مادر(مجموعه تمام مدارکی که از یک ریشه گرفته شده اند  •

 مجموعه تمام مدارك از یک پدیدآور •

 .وزه موضوعی خاصمجموعه تمام مدارك در یک ح •

معموالً آن دسته از عناصر اطالعاتی که قابلیت سازماندهی مدارك در قالـب مجموعـه هـایی بـا هـدف          
 فهرست کتابخانه عمل کنند، نادیده گرفتـه   30توانند در راستاي فلسفه وجودي      آوري را ندارند و یا نمی      گردهم

توصیفها بایـد  «: شود ین گونه تعریف می است که توسط سونونیوس بد     31این اصل کفایت و ضرورت    . شوند  می
  . »براي رسیدن به هدفهاي از پیش تعیین شده کافی بوده و نباید شامل عناصر غیر الزم شوند

اي از عناصر اطالعاتی هستند که احتماالً برخی از کاربران به خواندن و یـا          بنابراین، موارد زیر، مجموعه   
، »این کتاب بسیار خـسته کننـده اسـت   « : توانند آنها را در فهرست بیابند بازیابی آنها عالقه مندند، اما هرگز نمی   

در ایـن فـیلم   «، »آینـد  هاي مناسب بعدازظهر بـه شـمار مـی    سه آهنگ موجود در این لوح فشرده، جزء موسیقی  «
.... و»  اسـت 33مرد داخل این نقاشی، کمی شبیه به یـک مـومین  «، 32»برخی از گفته هاي شکسپیر نقل شده است      

هـاي اول و   بخـصوص نمونـه  (هایی با اطالعاتی از این دست باشـند       تظار ندارم فهرستنویسان در پی تهیه پیشینه      ان
، بلکه منظور من تنها تأکید بر این نکته است که ما دانـسته بـسیاري از عناصـر اطالعـاتی را نادیـده مـی             )چهارم
تواننـد بـراي    اي از آنها نیز می ت بیایند، اما پارهاهمی برخی از این عناصر اطالعاتی ممکن است به نظر بی         . گیریم

پذیر بودن یا نبودن سازماندهی تمام اطالعـات، مـسئله دیگـري     امکان. اي داشته باشند   العاده  محققان اهمیت فوق  
شود، و از این رو، مسلماً نیازي به سـازماندهی آنهـا نیـز     نکته اساسی این است که تمام اطالعات ثبت نمی . است

  .نخواهد داشتوجود 
  است؟» پذیر امکان«اي، سازماندهی تمام اطالعات  از دیدگاه کتابخانه. 5

  ...در این جا به پرسش به صورت کامل پاسخ خواهم داد
هاي فنی یا به عبارتی امکان  آیا منظور از آن تنها جنبه. در این پرسش ابهام انگیز است   » پذیر  امکان«لفظ  

. ی به صورت فنی است یا برداشت ما باید شامل مسائل ضمنی دیگري نیـز باشـد        انجام سازماندهی جامع اطالعات   
مطلوبیت سازماندهی جـامع   » آیا سازماندهی تمام اطالعات موجود امکان پذیر و مطلوب است؟         «: به عنوان مثال  

و نبایـد  متفاوت است، اگرچه به نظر من مطلوبیت در پیوند مستقیم با قابلیت اجراسـت        اطالعات، پرسشی کامالً  
دهم؛ زیـرا جزئیـات    با وجود این، در این جا به این پرسش اصالً پاسخی نمی. به صورت مجزا مد نظر قرار گیرد     

                                                        
1. Raison d'etre. 
2. Principle of Sufficiency and Necessity. 

تقريبا نيمي از کالم اين فيلم برمبناي نمايشنامه . بودم) ١٩٩١(اثر گاس ون سان " آيداهوي خودم"در تدوين اين مثال، در واقع در فکر فيلم      . ۱
ر اين د. اي براي دانشمندان شکسپير شناس  و محققان حوزه سينما بسيار مهم خواهد بود مسلماً چنين مسئله. هنري پنجم شکسپير نوشته شده است

حالي است که در هيچ يک از دو فهرست کتابخانه کنگره و کتابخانه ملي فرانسه، اين مسئله ذکر نشده است، در حالي که در سايت آمازون و 
ــده اســــــت     ــرح گرديــــ ــين مطلبــــــي مطــــ ــر چنــــ ــصي ديگــــ ــايت شخــــ ــايت ( چنــــــد ســــ ــال در ســــ ــوان مثــــ ــه عنــــ  بــــ

html.idaho/msol/com.host2name.scifiscripts://http  اشـاره مـي شـود   !! »ديالوگهـاي افـزوده  «اي با نـام    به اين مسئله تحت گزينه .(
  ...خانهبنابراين، به منظور نگارش پايان نامه دکتراي خود در مورد تأثير شکسپير بر سينما، بهتر است از سايت آمازون استفاده کنيد تا فهرست کتاب

  . شخصيتهاي داستاني معروفي در داستانها و افسانه هاي فنالندي هستند(Moomins)مومين ها . ۲



اما با وجود احتمال این که مجدداً به صورت یک منفی باف . فلسفی آن ما را از بحث اصلی بسیار دور می سازد
  .طالعات مطلوب نباشد، اما در این مورد بحث نمی کنمفرانسوي به نظر بیایم، فکر می کنم، سازماندهی تمام ا

چـه  : شود شود، این پرسش به سه پرسش دیگر منتهی می تا آنجا که به قابلیت اجرا از نظر فنی مربوط می  
شوند؟  و این نظـم چگونـه بـه     کند؟  این اطالعات چگونه سازماندهی می    کسی این اطالعات را سازماندهی می     

  نمایش در می آید؟
  چه کسی این اطالعات را سازماندهی خواهد کرد؟. 1ـ5

هـا در هـیچ کجـاي دنیـا بـراي          با توجه به محدودیتهاي اقتصادي، مـسلم اسـت کـه کارکنـان کتابخانـه              
سـپاري    آیـا فهرستنویـسی مبتنـی بـر بـرون     .  کـافی نیـستند   ")آنـالوگ یـا دیجیتـال     (سازماندهی تمام اطالعات    "
کل است؟ شخصاً تصور نمی کنم فهرستنویسی قراردادي، تمـام مـشکالت،    راه حلی براي این مش   34)قراردادي(

  . بخصوص مشکل فهرستنویسی را حل کند
  غنی سازي محتوا با استفاده از منابع خارجی. 1ـ1ـ5

هاي کتابشناختی با اسـتفاده از منـابع خـارجی       ها پیشتر از این به فکر غنی سازي پیشینه          برخی از کتابخانه  
 وابسته به کتابخانـه  35سازي  کتابشناختی   مسئله بخصوص یکی از نقشهاي اصلی گروه مشاور غنی         این. اند افتاده

منـدرجات   هـاي کتابـشناختی و فهرسـت          شامل برقراري پیوند میـان پیـشینه       BEATپروژه  . کنگره آمریکاست 
د میان متون نمونه و ، برقراري پیونONIXهاي کتابشناختی ناشران در قالب  کتابها در سطح وب، استفاده از داده

شـوند؛ اضـافه     ارائـه مـی  ONIXتصویر روکشهاي کتاب و سرگذشتنامه پدیدآور که توسط ناشر نیز در قالـب      
  .باشد می... کردن چکیده، گزارمان و نقد و بررسی از منابع مختلف و

  .اند ارائه کرده» سازي محتوا غنی«برخی از فروشندگان نیز تاکنون چنین خدماتی را با نام 
انگیــز بــودن آنهــا، بــر مبنــاي همکــاري بــا  تمــام ایــن ابتکارهــا، بــدون توجــه بــه میــزان بــدیع و هیجــان

کنندگان مشهور خـدمات اطالعـاتی، صـورت مـی      ها و یا ارائه    ، دیگر مؤسسه  )ناشران(تولیدکنندگان اطالعات   
  .یی خواهد بودتر در این امر، همکاري مستقیم با کاربر نها رویکرد جسورانه و انقالبی. پذیرد

   36ویکی سایت. 2ـ1ـ5
» ویکـی سـایت  «به عنوان نمونه، برخی از اعضاي جامعه ویکی پدیا، درصـدد اجـراي پـروژه اي بـه نـام           

 پروژه ویکی سـایت در پـی ایجـاد یـک فهرسـت برگـه اي بـه        ": کنند هستند و آن را بدین صورت تشریح می   
اي از  هـر صـفحه، شـامل مجموعـه    . [...]  موجود اسـت صورت پیوسته با یک مدخل براي هر کتاب یا هر مقاله       

هدف از . [...] استنادهاي رسمی و بخشی مجزا براي ارائه خالصه کتاب و گزارمانهاي مربوط به آن، خواهد بود   
این کار، راغب ساختن افراد نسبت به خرید کتاب نیست؛ بلکه اطالعات کافی به منظـور تـشخیص و شناسـایی         

کنندگان را تبیین  دهد و به مرور زمان میزان اعتبار اثر در جامعه استفاده ختیار افراد قرار میمحتواي کتاب را در ا
تشکیل جامعـه  «: آنها عبارت است از» کارهاي در دست اقدام«یکی از موارد مطرح شده در فهرست        . می نماید 

شمند براي آنهـا بـه شـمار    هاست، زیرا منبعی خارجی و ارز ویکی سایت گسترشی براي کتابخانه  . »ویکی سایت 

                                                        
1. Outsourcing.  
2. Bibliographic Enrichment Advisory Team (BEAT). 
1. WikiSite.  



اي  فهرسـتبرگه «روابط کتابشناختی یکی از ویژگیهاي مهم این پروژه است، زیرا هـدف آن ایجـاد     . خواهد آمد 
توانـد شـامل آخـرین     است که به کاربر در شناسایی اثر و برقراري ارتباط آن با سایر آثـار کمـک کـرده و مـی          

هاي کهنـه، همـواره     در این صورت، فهرستبرگه به جاي داده      . ها و حاشیه هاي متنی باشد      ویرایشها، کتابشناسی 
ایجاد شود، احتمـاالً یکـی از مهمتـرین    » ویکی سایت«به نظر من، زمانی که    . »هایی پویا و نو خواهد داشت       داده

توجه آن است کـه بـه   نکته جالب . اي به شمار خواهد آمد فهرستهاي کتابخانه» سازي محتواي   غنی«منابع جهت   
مشکل فنی ما آن است کـه چگونـه   . 37هاي مارك هستند مسئوالن این پروژه در پی استفاده از داده  رسد  نظر می 

البته اگر اصوالً چنین کاري (پیوندهایی مناسب میان فهرستهاي خود با چنین منبع غنی از اطالعات برقرار نماییم 
پذیر نیـست و بایـد بـراي ایـن امـر راهکارهـایی         به صورت دستی امکان   مسلماً برقراري پیوند  ). را مناسب بدانیم  

  . اندیشیده شودISSN و ISBNخودکار با استفاده از شناساگرهایی چون 
  38بندیهاي عامیانه رده. 3ـ1ـ5

ــشناختی، توســط    ــب در حــوزه ســازماندهی اطالعــات کتاب ــد و جال یکــی دیگــر از رویکردهــاي جدی
بنـدیها مجموعـه هـایی از اصـطالحات      ایـن رده . یا غیر تخصصی نـام دارد     » میانهبندیهاي عا   رده«غیرمتخصصان،  

توان منابع دیجیتالی در یک  نشده و بدون سلسله مراتب براي حوزه هاي موضوعی مختلف هستند که می کنترل
میانـه،  بنـدي عا  یک رده«بیان می دارد، » آدام متز«همانگونه که . محیط مشترك را با کمک آنها رده بندي کرد      

ماهیـت کنتـرل نـشده آن، بـه     . هاي مثبـت و منفـی زیـادي در سـازماندهی اطالعـات دارد              به طور همزمان جنبه   
اي که واژگـان کنتـرل    آشفتگی منجر شده و با مشکالتی از قبیل دقت کم و ابهام دست به گریبان است؛ مسئله    

] بنـدیهاي عامیانـه   رده[این در حالی است کـه  . [...] شده و مستند نامهاي مشاهیر به خوبی از پس آن بر می آیند   
هاي مورد استفاده کاربران را داشته و کاربران را فعاالنه در نظام سازماندهی         توانایی پاسخگویی به نیازها و واژه     

سازي  بندیهاي عامیانه، نسبت به نمایه در میان سایر مزایاي رده» 39مانوئله کوئنتارلی«. »اطالعات شرکت می دهند
یـا بـه عبـارتی    [در اکثر مـوارد، زمـانی کـه برچـسب گـذاري      «: بندي سنتی، بیان می دارد     و طرحهاي رده   سنتی

امکان پذیر است، استفاده از واژگان کنترل شده از نظر اقتصادي و عملی، مقرون ] بندیهاي عامیانه استفاده از رده
ب، معموالً بسیار هزینه بر بوده و مـستلزم      تقویت واژگان کنترل شده مناس     تهیه، نگهداري   . به صرفه خواهد بود   

بندیهاي عامیانه، مشکل دسترسی  البته، یکی از نارساییهاي رده. »درك باالي کاربر نظام از طرح رده بندي است      
  . باشد چند زبانه است ـ اما این مشکل در مورد فهرستهاي موضوعی کنونی هم صادق می

امیانه، در پی جایگزین نمودن آنها به جاي ابزارهـاي سـنتی   بندیهاي ع در هر صورت، تهیه کنندگان رده    
امانوئلـه کوئنتـارلی تـا    . باشـند  نیستند، بلکه در پی فراهم ساختن امکان استفاده مشترك از تمامی این ابزارها می 

 تنها کاري که باید انجام داد، ادغام و تغییر ابزارهـاي سـنتی در جهـت بهبـود     «: رود که می گوید     آنجا پیش می  
گـذاري و   جایی بینابین این دو مدل، چارچوبی مستحکم تـر بـراي شناسـایی، بـه اشـتراك       . قابلیت بازیابی است  

                                                        
 مارک و هم در برگيرنده توصيفهاي جامعه ويراستار با انتخاب هر پيوند، صفحه اي از ويکي سايت باز مي شود که هم در برگيرنده داده هاي. ۱

اين بخش مي تواند شامل شناساگرهاي ديگري به منظور استناد دهي، کتابشناسي اثـر و اطالعـات سـاير          . خواهد بود ) منبع غني سازي  (ويکي  
 .ويرايشهاي آن باشد

2. Folksonomies.  
3. Emanuele Quintarelli.  



سـاختارهاي سلـسله مراتبـی قـدیمی را      «: رسـد کـه     وي در نهایت به این نتیجه مـی       . »یافتن اطالعات خواهد بود   
ن نمـود، امـا بـه واسـطه برچـسب گـذاري       جـایگزی ] بندیهاي عامیانه   یا به عبارت دیگر رده    [توان با برچسبها      نمی

روشهاي جدیدي براي رده بندي به وجود آمده و عملکردهاي جدیدي به منظور سازماندهی و اشتراك دانـش          
  .»خواهیم داشت

توانیم از  ، چگونه می40اگر فرض کنیم این کار ارزش انجام دادن را دارد«اما دوباره مسئله اینجاست که    
فهرستهاي خود استفاده کنیم؟ آیا باید آنها را خارج از فهرست در نظر گرفت و بـا آنهـا     بندیهاي عامیانه در      رده

پیوند برقرار نمود؟ آیا باید دو نوع دسترسی موضوعی را براي فهرست خود در نظر بگیـریم؛ یـک دسترسـی بـه      
ه صورت کنترل شده که توسط فهرستنویسان متخصص موضوعی تهیه و دیگري بـه صـورت کنتـرل نـشده کـ                   

  .توسط کاربران کتابخانه فراهم شود؟ دامنه امکانات و گزینه هاي مختلف در این زمینه بسیار گسترده است
  »انحصار«پایان یک . 4ـ1ـ5

کنند، به جزئیات آنها توجه کرده و   ـ افرادي که منابع ما را می خوانند، می بینند، مطالعه می اگر کاربران
را به توصیفهاي کتابشناختی ما دارنـد، چـرا بایـد    ) و یا صحیح(ن مطلبی مهم  کنند ـ  توانایی افزود  تمامشان می

هـایی   اطالعات برجسته آنها را از دید سایر کاربران نهایی پنهان کرد؟ آیا باید تا بدانجا پیش رفت که از توصیه      
دگانی کـه از ایـن   کننـ  نظـر اسـتفاده  «شود، استفاده کرد؟ بـه عنـوان مثـال     مانند آنچه در سایت آمازون دیده می     

تصور می کنم یکی از اساسی ترین تحوالتی که در این قرن شاهد آن خواهیم بود، . »...اند مدرك استفاده کرده
بنـدیهاي عامیانـه، پایـان رویکـرد انحـصاري کتابـداران نـسبت بـه          عالوه بـر ویکـی سـایت، ویکـی پـدیا و رده      

شـود، امـا    ن سازمانهاي فهرستنویسی مشهور تضمین مـی امروزه، اعتبار فهرستها به واسطۀ متخصصا     . فهرستهاست
اي بیشتر شود، اعتبار بیـشتري بـراي    در آینده هرچه میزان دخالت افراد خارجی در گسترش فهرستهاي کتابخانه    

گرایش  کنـونی  . پذیر است باشد، اما به نظر من امکان     این تنها در حد یک برداشت می      ! آنها متصور خواهد بود   
ها به سمت کاهش هرچه بیشتر اطالعات فهرستها به منظور افزایش کمیـت اسـت کـه بـدون شـک                در کتابخانه 

  .روند این تحول را شدت خواهد بخشید
   این اطالعات را سازماندهی نماییم؟هچگون. 2ـ5 

در نظـر  . امروزه صحبت از این که کتابداران باید به وب توجه بیشتري نشان دهنـد، امـري عـادي اسـت           
به منظـور توصـیف تمـام یـا بخـشهایی از آن و ذخیـره سـازي برخـی          (41 منزله بستر حاوي محتوا    گرفتن وب به  

بـه منزلـۀ فـضایی عمـومی جهـت      ) پیونـد از آن و بـه آن   به منظـور برقـراري   (42به منزلۀ یک محیط) نماهاي آن 
                                                        

اي است که  به نظر من مسئله هوش جمعي در عمل مسئله[...] بنديهاي عاميانه بسيار مشکل است  ر مورد استفاده از ردهقانع ساختن کتابداران د. ۱
اين تصور که کتابداران در امر اشتراک دانش بسيار عالي هستند . کتابداران بايد با آن دست و پنجه نرم کنند نه آنکه از آن واهمه داشته باشند       

کتابداران بايد بياموزند که با مسئله کنار . اند شود افرادي از دخالت ديگران در اين امر ناراضي با وجود اين، ديده مي  . سددرست به نظر نمي ر    
 . بيايند

 Electronic(طـي پژوهـشي توسـط خـدمات نـشر الکترونيـک       " مـدير ارشـد کتابخانـه بريتانيـا بـه تـازگي بيـان داشـته اسـت کـه           (Brindley, 2005)لين برينـدلي  . ۱
Publishing Services ( چهل درصد از تک نگاشتهاي تحقيقاتي در بريتانيا تنها در قالب الکترونيکـي قابـل دسـتيابي خواهنـد بـود، در      ٢٠٢٠در کتابخانه بريتانيا، در سال 

  .يد به صورت چاپي انتشار خواهند يافتدرصد از عنوانهاي جد١٠و فقط . ديگر هم در شکل چاپي و هم در شکل الکترونيکي وجود خواهند داشت% ٥٠حالي که 
.  به اين نکته اشاره مي کنـد کـه جهـاني سـازي از طريـق ايجـاد بازارهـاي محـصوالت فرهنگـي و سـرگرمي را امکـان پـذير مـي سـازد              (Anderson, 2004)اندرسون . ۲

 خريـدار در  ٥٠٠٠درسـت بـه انـدازه داشـتن     .  جهان نيز سودآور خواهد بـود  خريدار در سطح٥٠٠٠اما داشتن . محصوالتي که نه پرفروش به حساب مي آيند و نه بسيار موفق      
هاي رو بـه کـاهش انتـشار در نظـر بگيريـد، مـشخص        اين مسئله را با هزينه. اين شبکه ها با برداشتن ويژگي مکانيت، تقاضا براي کتابهاي مستعمل را نيز باال مي برند      . يک شهر 

و فايـده  ايـن امـر    . مسلماً اين بدان معناست که کودکان ما در اين عصر هرگز معناي کتاب ناياب را در نمـي يابنـد  . سترس پذير باشد  شود که چرا هر کتابي بايد همواره د        مي



وب « حوزه پذیر ساختن فهرست و به منزلۀ منشائی براي تأثیرهاي فنی تعاملی و مشترك، بخصوص در              دسترس
  . آن، همگی نشان از این مهم می باشند43هاي واژگانی شناسی و هستی» معنایی

  آشکار بودن در سطح وب. 1ـ2ـ5
اي در سـطح وب، بایـد اختـصاصاً بـه رویکـرد نـوین و جالـب         در مورد ارائه شدن فهرسـتهاي کتابخانـه     

OCLC بازیـابی در  «ر جستجوي مخصوص  و ساختا44»ورلد کت باز«در اینجا فرصت براي تشریح .  اشاره کرد
منظور من تنها اشاره به  این نکته است که چنین ابزارهایی اهمیت بسیاري داشـته و           . وجود ندارد » یک کتابخانه 

بایـد بـه   . آورند می» وب عمومی«اي را از بخش پنهان وب به  بدون ایجاد مشکل براي وب، فهرستهاي کتابخانه    
هاي کتابشناختی، در این فرایند نقش مهمـی را ایفـا     ومات کارکردي پیشینهخاطر داشت که استفاده از مدل ملز     

  .کند می
  ؟» از وبيکردیرو«چه . 2ـ2ـ5

راهکارهاي نوین جستجوي تحت وب، دو موقعیت متضاد را میان افرادي که دست انـدر کـار طراحـی                
  .وب و یا استفاده از آن هستند، به وجود آورده است

است که به عنوان نمونه، در یکـی از مقـاالت اخیـر         » به حال خود گذاشتن    «یکی از رویکردها، گرایش   
تاریخچه استفاده از وب همواره صرف نظـر نمـودن از مـسئله کنتـرل را اثبـات          «: شود   مطرح می  45»پیتر مرهولز «

مضر استفاده از نظرهاي مشتریان در سایت آمازون، از نظر کسانی که نقدهاي منفی را براي فروش          . نموده است 
آنچـه  .[...] دهـد  در حالی که این نظرها، سطح اعتماد را باال برده و تعامل را افزایش می. دانند، احمقانه است  می

. آموزد آن است که باید آن را به حال خود رها کرد و کمترین میزان کنترل الزم را بر آن اعمال نمـود        وب می 
باید اقرار کرد که مشتریان [...] اما [...] برد  بین می نان را ازرسد، زیرا اطمی کاهش کنترل مطلوب به نظر نمی[...] 

تر  آنها با کنترل تجربیات خود، راهکارهاي نامناسب  . در چنین وضعیتی ابتکار عمل را در دست خواهند گرفت         
نجـا  در ای» کنتـرل «مسلماً این مطلب از دیدگاهی کامالً انتفاعی نقل گردیده اسـت، و لفـظ       . گذارند  را کنار می  

متأسـفانه، برداشـت برخـی از مـدیران     . منطبـق نیـست   » کنتـرل مـستند   «و یا   » کنترل کتابشناختی «دقیقاً منطبق بر    
به این صورت تجلی می یابد که باید زمان کمتري را روي کار مـستندسازي صـرف   » انگاره وب«ها از    کتابخانه

همین مسئله دلیل گرایش به جایگزین ).  کردبه عبارت دیگر به نظر آنها باید زمان کمتري روي آن تلف        (نمود  
  . به جاي فهرستنویسی کامل است» دوبلین کور«نمودن قالب ساده 

کننـد بـا اسـتفاده از     روبرو هـستند،  تـصور مـی   » آشفتگی وب«از سوي دیگر، طراحان وب که با مسئله      
 این مشکل به خوبی عمـل کـرده و یـا    توانند در برابر اي که در گذر زمان تثبیت شده اند، می فعالیتهاي کتابخانه 

بنـدیهاي عامیانـه،    پیتر مرهولز حین بحـث در بـاب رده  . اي استفاده کنند حتی براي این کار از ابزارهاي کتابخانه  
چنانچه هیچ کس کنترل واژگان را برعهده نداشته باشد، کاربران از اصطالحات متفـاوتی بـراي              «: بیان می دارد  

                                                                                                                                                               
يـشتر بـر بـازار    تمرکـز وي ب (کنـد   اي به ايـن مطلـب نمـي    اگرچه اندرسون اشاره. تنوع بيشتر، برگرداندن آثار يک قرن کمبود در توزيع و سرانجام اتمام غلبه سودجويي است       

و مجموعـه هـاي مـا حـداقل در     (ها در اين محيط جديـد نقـش خواهنـد داشـت و فهرسـتهاي گذشـته         اما مسلماً کتابخانه  ) محصوالت سرگرمي و شرکتهاي تجاري مي باشد      
  .حياتي دوباره خواهند يافت) کتابخانه هاي تحقيقاتي، بيشتر شامل فهرستهاي قديمي مي شود

1. Ontologies. 
2. Open World Cat 
3. Peter Merholz 



حتی احتمال بروز حالـت معکـوس ایـن مـشکل نیـز وجـود دارد کـه         . [...] اهند کرد مفاهیم یکسان استفاده خو   
  !)چه اکتشافی! چه ابتکاري. (»کاربران از یک اصطالح براي مفاهیم متفاوت استفاده نمایند

اي در زمینه سـازماندهی محتـواي وب، موتـور جـستجوي         کتابخانه» سنتی«اي از کاربرد یک ابزار        نمونه
BUBL   واقـع در گالسـکو   47 دانـشگاه اسـترات کالیـد   46سط مرکز تحقیقـات کتابخانـه دیجیتـالی    است که تو 

  .سایتها را بر مبناي رده بندي دهدهی دیویی، سازماندهی می نماید طراحی شده و وب
بهترین . مندند رسد بعضی از طراحان وب به مباحثی چون کنترل واژگان و کنترل مستند عالقه     به نظر می  
دو مزیت .  است که توسط دانشگاه استنفورد طراحی شده استTAP «48جستجو در «رد، پروژه نمونه از این مو

هـایی   آن به عبارتهاي جـستجویی کـه در برگیرنـده واژه    ] پاسخگویی[ قابلیت«عمده  موتور جستجوي مذکور      
» رد، اسـت ؛ و همچنین بسط عبارتهاي جستجو، زمانی که یک موجودیت چندین نام دا     [...]چند مفهومی باشند    

. واژگـانی شـکل گرفتـه اسـت    بر مبناي فناوریهاي وب معنایی، بخصوص مفهوم هستی شناسی         » TAPجستجو در   «
  .ها نیز اهمیت بسیاري دارند هستی شناسی هاي واژگانی براي کتابخانه

  هاي واژگانی یشناس یهست. 3ـ2ـ5
  :تفاده کردها اس توان در کتابخانه هاي واژگانی به دو صورت می شناسی از هستی

افزودن معنا به روابطی که پیشتر با کمک اصطالحنامه میـان مفـاهیم بـه وجـود آورده ایـم و تبـدیل         .1
 AGROVOCاي جالـب از ایـن رویکـرد، اصـطالحنامه      نمونـه . ها به هستی شناسی هاي واژگـانی    اصطالحنامه

و » اصـطالح اعـم  «، » اخـص اصـطالح «، »بـه جـاي  «، »اسـتفاده کنیـد  «است که روابط معنایی قدیمی خود ماننـد   
، >امالهـاي متفـاوت دارد  <: »را با عبارتهاي پرمعناتري مانند موارد زیر جایگزین نموده است      » اصطالح مرتبط «

  ....  و>به واسطه<، >است...جزء الحاقات مدرك<، >شامل برخی اجزاست<، >ترجمه دارد<
کتابـشناختی و بایگانیهـاي مـستند از    افزودن ارزش معنایی به عناصر داده اي موجـود در توصـیفهاي             . 2

ایـن کـار هـدف اصـلی     .  دیگـر 49طریق انطباق آنها بر یک هستی شناسی واژگانی و یا یک مدل مرجع معنـایی      
 یـک مـدل مرجـع    CIDOC CRM.  استFRBR/ CIDOC CRM 50فعالیت گروه کاري هماهنگ سازي 

ایده اصـلی، قـراردادن مـدل    .  شده استمعنایی است که توسط جامعه اطالعات میراث فرهنگی موزه ها تدوین 
اي کـه قابلیـت     در یـک راستاسـت، بـه گونـه    CIDOC CRMهاي کتابـشناختی و    ملزومات کارکردي پیشینه

هـا و مـوزه هـا وجـود داشـته و همچنـین بتـوان بعـدها اطالعـات                یکپارچه سازي اطالعـات در سـطح کتابخانـه        
 .فاده قرار دادکتابشناختی را در کارکردهاي وب معنایی مورد است

ش ید نما ی را چگونه با   ین نظم ید، چن ی گرد یاز اطالعات سازمانده  ) یا بخش ی(» تمام« که   یهنگام. 3ـ5
  داد؟

هاي واژگانی، طراحی فهرستهاي همگانی پیوسته گرافیکی نوین را     شناسی  عالوه براین، استفاده از هستی    
قـدر   توانند جایگزین فهرستهایی شوند که امروزه آن   فهرستهایی که در آینده به خوبی می      . سازد  پذیر می  امکان

                                                        
1. Centre for Digital Library Research.  
2. Strathclyde.  
3. Telocator Alphanumeric Protocol (TAP) 
1. Semantic reference model. 
2. FRBR/ CIDOC CRM Harmonization Working Group.  



چنـین فهرسـتهایی ممکـن اسـت شـبیه بـه موتـور        . به آنها وابستگی داریم که متوجه کاستیهاي آنها نمی شـویم       
 52رویکـردي مـشابه در کـار نظـام آکـوا بـراوزر      . محصول شرکت فناوریهاي بـرین باشـد   51جستجوي وب برین  

فناوري مشابهی نیز در یک طرح آزمایشی دردست اقـدام، بـه   . ع شده است مورد استفاده واق 53محصول مدیالب 
مرورگـر مفهـوم   .  بـه کـار گرفتـه شـده اسـت     55 با نام مرورگر مفهـوم 54منزلۀ بخشی از پروژه اروپایی اسکالپچر  

 طراحی شده و بـه زودي اطالعـات کتابـشناختی و اطالعـات مربـوط بـه       CIDOC CRMبرمبناي مدل معنایی 
ممکن است به نظر پیچیده برسد، اما هنوز یک طرح آزمایشی به حساب  . سازي خواهد نمود    کپارچهها را ی    موزه

شناسـی واژگـانی    این طـرح، نمونـه یـک هـستی    . آمده و در سطح وسیع براي کاربران نهایی طراحی نشده است   
مچنـین از واژگـانی   کامل را به نمایش می گذارد که مسلماً باید در قـالبی بـسیار سـاده بـه نمـایش در آیـد و ه             

رود، استفاده نماید تا بـراي غیـر متخصـصان نیـز قابـل اسـتفاده         به کار میCIDOC CRMمتفاوت از آنچه در 
بـرخالف مرورگـر مفهـوم، طـرح       . شـود   در این طرح از اصول پایه اي سازماندهی اطالعات اسـتفاده مـی            . باشد

بخـصوص در  (اي عمل می کنـد    به منزله عناصر داده، برمبناي مقادیر ثبت شده56آزمایشی دیگري به نام آنتوپیا    
آنتوپیـا اختـصاصاً   . این مقادیر در متن روابط درونی خـود بـه نمـایش در مـی آینـد        ). قالب نقشه هاي موضوعی   

سایت آنتوپیا وجود دارد، شمایی کامل از شکل  اما نمونه اي که در وب. متمرکز بر اطالعات کتابشناختی نیست
  ... .گذارد ها در آینده را به نمایش می اي مستند کتابخانهاحتمالی بایگانی ه

تی مرا به یاد مفهوم    اهللا   سال پیش توسط رحمـت 10 می اندازد که 57»پیشینه مادر«در واقع، چنین احتماالً
تـی را   آهایی در مورد اوپک هاي پیشرفته مطمئنم یافته هاي فتاحی بسیار ارزشمند بوده و نشانه. فتاحی ارائه شد  

فنون با چنان سرعتی پیشرفت (ارائه می کند، اما فناوریهاي مورد استفاده در زمان وي هم اکنون قدیمی شده اند 
فناوریهاي جاوا کـه قلـب نظامهـاي پـیش گفتـه را تـشکیل       !).  سال تقریباً معادل یک قرن است      10کنند که     می
آنچـه در اینجـا مطـرح    . فتاحی یـاري مـی نمایـد   »  ادرپیشینه م«برداري صحیح از  مفهوم   دهد، ما را  در بهره       می
شود، در واقع پیشنهادي مبنی بر چگونگی نمایش اطالعات و سازماندهی روابـط کتابـشناختی در سـطح اثـر          می

  :است
  

  
  
  
  
  
  

                                                        
1. Web Brain.  
2. Aqua Browser System. 
3. Medialab. 
4. SCULPTURE.  
5. Concept Browser.  
6. Ontopia. 
7. Super Record.  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
برخـی آن را بـسیار  گـسترده، پیچیـده و     . توانـد بهبـود پیـدا کنـد      مسلماً این پیشنهاد مطلق نیست و می      (
آن را بسیار ساده بدانند، زیرا شامل بسیاري از روابـط احتمـالی   کننده می دانند و دیگران ممکن است   سردرگم

  .)شود نمی
اي  تواند فهرستهاي کتابخانه هاي واژگانی، در کنار فناوریهاي جاوا، به خوبی می      شناسی  استفاده از هستی  

سـونونیوس،  » موضوعی«و یا انگاره » اثر/ پدیدآور«نتی را بسیار فراتر از سازماندهی صرف اطالعات در قالب س     
شـود، امـا بخـش بیـشتري از      منجـر نمـی  » تمام اطالعـات «که این عمل به سازماندهی   آنچه مسلم است، آن   . ببرد

  .اطالعات را سازماندهی خواهد نمود
  

  يریجه گینت. 6
 را ی خـواهم مطـالب   یمـ » يا  کتابخانهاه  دگید«از  »  تمام اطالعات  یسازمانده» «يریامکان پذ  «یان بررس یدر پا 

  .میان نمای بیسینده فهرست نویدگاه خود نسبت به آیدر باب د
. ابـد ی کـاهش  يادیـ  تـا حـد ز  یسی فهرستنويتهای فعالیفی توصيها جنبه) دوارم؟یام( کنم   یتصور م  •

ر در قالـب  دکننـدگان آثـا  ین شـده توسـط تول  ی تـدو  يا  براساس عناصـر داده   ) د؟یبا(تواند    یف مدارك م  یتوص
ONIX تـر  یمی منـابع قـد  یسیـ  فهرستنويد کـاربرد دارد، نـه بـرا   یـ محـصوالت جد ن بحث تنها در مورد    یمسلماً ا . ( باشد 

 ). قرن هفدهميمانند کتابها
ران ین مسئله که به نظر مدیبدون در نظر گرفتن ا  .  از نقاط قوت کار ماست     یکیکنترل مستند مسلماً     •

م بـه  یتـوان  ی اسـت کـه مـ   يا کنترل مستند، ارزش افزوده. د آن را از حذف کرد   ید، نبا یایکتابخانه چقدر گران ب   
د از آن در ی در تقلی از طراحان وب بر آن رشک برده و سع        یبرخ. مییفزای ب ONIX برگرفته از    یفیعناصر توص 

ت کـاربر در مـدل   یـ  فعال4وس بـر  ی کـه سـونون   ي»هدف مـرور  «دن به   ی رس يکنترل مستند برا  . ط وب دارند  یمح
نه سـاز  یکه زم» ن فرانکفورتیقوان« و با   58ر بوده ید، اجتناب ناپذ  یافزا  ی م ینه کتابشناخت یشی پ يزومات کارکرد مل

 . 59خته استی بعد هستند، آمیالملل نی بیسیقواعد فهرستنو
                                                        

براي مدل ملزومات کارکردي ) يافتن، شناسايي، انتخاب و دسترسي(وي در کتاب خود به اين نکته اشاره مي کند که چهار هدف تبيين شده . ۱
 . افزودرا نيز به آن" مرور"پيشينه هاي کتابشناختي کافي نبوده و بايد هدف 

ايـن مهـم از طريـق تنظـيم منطقـي اطالعـات       (سازد فهرست را مرور كنـد   از کارکردهاي پيشينه کتابشناختي آن است که کاربر را قادر مي . ۲
کتابشناختي و نمايش آنها به گونه اي کامال روشن براي تعيين مسير حرکت مي باشد، که شامل نمايش روابط ميـان آثـار، برداشـتها، قالبهـاي      

  .)تلف و مدارک خاص مي گرددمخ



 کنـار  يا  کتابخانـه يش انحصارطلبانه خود را نسبت بـه فهرسـتها  یکتابداران گرا) د؟یبا(ممکن است    •
 ی شده با منابع خـارج یان اطالعات سازماندهیم) وندی پيجاد امکان برقراریا ایو (وند ی پيرقرارده بیبگذارند و ا  

ن منابع به نظر آنها کامالً کنترل نـشده و بـدون نظـم    ی اگر ایرند؛ حتیاند، بپذ افتهی متفاوت نظم   يا را که به گونه   
...  وی شخـص يتهایانـه، بالگهـا، سـا   ی عاميهایبند ، رده)دا کندی پی وجود خارج یاگر زمان (ت  ی سا یکیو. باشند

 يگونه که مـا عناصـر داده ا   سازند؛ درست همان  ما را ارزشمندتر میي هستند که فهرستها  يمنابع کنترل نشده ا   
ان همزمـان کنتـرل مـستند و    یب. سازیم  خود ارزشمندتر می  يها  دکنندگان اطالعات را با داده    ی تول ONIXقالب  

ن دو یـ د توجـه داشـت کـه ا   یـ د، اما بایبه نظر خواهد رس   من اگر متضاد نباشد، نارسا    انه توسط   ی عام يهایرده بند 
:  رسـانند ی مـ ياریـ ک هدف یدن به ی کامالً متفاوت به ما در جهت رس      ییگرند و با روشها   یکدیند، مکمل   یفرا
 .» دهندیش می افزایی کاربران نهاي شده را برای اطالعات سازماندهیابیت بازیقابل«

 که ی مستند خود را در دسترس هرکسيها د دادهیماست، با کنترل مستند نقطه قوت کاراز آنجا که  •
شود،   ارائه می OCLCکه توسط   »  کتابخانه کنگره  يخدمات فهرست مستند نامها   «. میازمند آن است قرار ده    ین

، ي مجازین المللی ب مستندیگانیاستفاده از با. ز دنبال شودیگران نید توسط دین کار است که بای از اینمونه خوب
) OAI60( مستند با قابلیت دسترسی آزاد يها  د مخازنی از داده   یبا. ابدی يز تسر یر کتابداران ن  ید به غ  ینده با یدر آ 

 ممکن يا دگاه کتابخانهیا از دیآ« اتفاقا از من بپرسد ین خاطر که اگر کسیتنها به ا. مییجاد نمایع ایدر سطح وس
 شـوم و همـان   يد فرانـسو یـ به هر حـال، با  .»ریخ«: من تنها پاسخ دهم»  نمود؟یهاست تمام اطالعات را سازماند   

  ... را بدهمیشگی هميپاسخ فرانسو
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