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مقالۀ  حارض، قصد دارد کارکردپذیری استاندارد «توصیف و دسرتسی 

به منبع (RDA)» را، برای توصیف و سازماندهی مواد آرشیوی با 

رویکردی تحلیلی، و براساس تحوالت جدید حوزۀ  فناوری های نوین 

اطالعاتی، مورد بحث و بررسی قرار دهد. در بخش اول مقاله، به 

رویکردهای توصیف و سازماندهی منابع اطالعاتی و دانش: رویکرد 

شیءگرا، رویکرد دانشمدار، رویکرد توصیف براساس شیء در برابر 

توصیف برپایۀ  بافت، و تغییر در سطوح توصیف (بخش های هر 

مدرک به عنوان شیء محتوائی)، با توجه به بافت های اطالعاتی 

پرداخته می شود. بخش دوم نیز، به معرفی اج¥لی استاندارد «توصیف 

و دسرتسی به منبع (RDA)»، ویژگی های مواد آرشیوی مرتبط با 

فرایند توصیف و سازماندهی، جایگاه مواد آرشیوی در استاندارد 

مورد مطالعه، اشاره به استانداردهای آرشیوی مبنای توسعۀ  استاندارد 

«توصیف و دسرتسی به منبع (RDA)»، عنارص هستۀ  مناسب برای 

توصیف مواد آرشیوی، و قابلیت ها و نقاط ضعف استاندارد برای 

پاسخگوئی به نیازهای بافت آرشیوی، اختصاص دارد. در پایان، چشم 

انداز استاندارد «توصیف و دسرتسی به منبع (RDA)»، به توصیف 

مواد آرشیوی و همگرائی استانداردها، نظر خواهد داشت.
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بررسی تحلیلی کارکردپذیری استاندارد
« ۱(RDA) توصیف و دسرتسی به منبع»

برای توصیف و سازماندهی مواد آرشیوی

سخن آغازین 
فرايند سازماندهى اطالعات و دانش،3 به منظور تسهيل و تسريع در دسترسى به منابع 
اطالعاتى و منابع دانش، متناسب با نياز پژوهشگران و كاربران نهائى انجام مى گيرد. بدين 
منظور، منابع اطالعاتى و دانش، از دو بعد توصيف مى گردند: بعد فيزيكى و بعد محتوائى. 
توصيف بعد فيزيكى، به نوع رسانه، و محيط و بافت ارائة آن بستگى دارد؛ اما بعد محتوائى 
مستقل از بافت و رسانه توصيف مى گردد. وابستگى توصيف بعد فيزيكى، به دليل تفاوت 
در شكل فيزيكى رسانه ها و محيط ارائه، و نيز فرايندها، و كاركردهاى مورد انتظار هر بافت 
اطالعاتى، متأثر از بعد فيزيكى است. اين تفاوت ها، موجب گسترش استانداردها و نظام هاى 
سازماندهى دانش متنوع و متناسب با هر بافت شده است. وجود استانداردهاى مختلف 
در بافت هاى آرشيوى، كتابخانه اى، و موزه اى، بيانگر اين مطلب است. اين رويكرد، يعنى 
طراحى و تدوين استانداردها و نظام ها براساس نيازهاى بافت اطالعاتى مرتبط با آن، نوعى 
حركت را از وحدت به سوى كثرت نشان مى دهد. نبود يكپارچگى در توصيف و سازماندهى 
منابع اطالعاتى و دانش مربوط به هر بافت، به دليل وجود ارتباطات بالقوه در ميان آن منابع، 
موجب از دست رفتن ارزش هاى فراوانى خواهد شد. خوشبختانه اين رويكرد نسبت به 
توصيف بعد محتوائى، به دليل استقالل محتوا از محيط و رسانة ارائة آن، متفاوت است. 
استفاده از استانداردها و نظام هاى مربوط به توصيف بعد محتوائى منابع نظير اصطالحنامه ها و 

سرعنوان هاى موضوعى در بافت هاى اطالعاتى مختلف، دليلى بر اين مدعاست.
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از دهة 1950م.، نسل نوينى از فناورى هاى اطالعاتى و محاسباتى با محوريت رايانه  
توسعه يافتند. اين فناور ى ها، بستر پيدايش محيط و رسانه  هاى اطالعاتى جديدى را فراهم 
آورد. محيط و رسانه هاى اطالعاتى جديد از لحاظ ماهيتى، و قابليت ها و ويژگى ها، بسيار با 
محيط ها و رسانه هاى قبلى متفاوت بودند، اما نسبت به خود، ماهيتى يكسان داشتند. چنان 
كه به طوركلى محيط و رسانه هاى الكترونيكى يا رقمى نام گرفتند. ديگر آن تفاوت ها در 
شكل فيزيكى، فرايندها و كاركردهاى مربوط به بافت هاى اطالعاتى سنتى در اين بافت 
به چشم نمى خورد. به عبارت ديگر، اين شكل و بستر فيزيكى محيط و رسانه ها بود كه 
دستخوش تغيير شد، و بعد محتوائى همچنان استقالل خود را حفظ كرده است. از اين رو، 
نگرش  ها و سطوح توصيف1 براى سازماندهى محيط و رسانه هاى جديد تغيير كرد. به دنبال 
اين تغييرات، و ماهيت محيط و رسانه هاى جديد، سازگارى استانداردها و نظام هاى پيشين، 
و توليد استانداردها و نظام هاى جديد متناسب با قابليت هاى آن ها ضرورى گرديد (طاهرى، 
1387). با اين وجود، ماهيت يكسان محيط و رسانه هاى جديد، برخالف رويكرد پيشين، 

نشانگر حركت از كثرت به سمت وحدت در گسترش استانداردهاست.

رویکردهای نوین در توصیف و مدیریت منابع اطالعاتی و دانش
همان طور كه پيش تر اشاره شد، قابليت ها و ويژگى هاى محيط و رسانه هاى جديد، رويكردها و 
سطوح توصيف و مديريت آن ها را متحول ساخته است. اين تحوالت در اواسط دهة 1990م.، 
يعنى پس از تعميم شبكة وب، به اوج خود رسيد. به طورى كه مبناى گسترش استانداردها و 

نظام هاى مربوط به بافت اطالعاتى جديد گشت، و بتدريج وارد ادبيات آن ها شد. 

• رویکرد شیءگرا۲  
يكى از رويكردهاى جديد، رويكرد شىءگراست. بررسى متون مختلف، نشان مى دهد كه 
براى بيان اين رويكرد، ابتدا از اصطالحاتى چون «اشياى شبه مدرك »3 (DCMI, 2004)، «اشياى 
اطالعاتى4»، و «اشياى رقمى5» استفاده شد. اما پس از چندى، اصطالح اشياى محتوائى6 - كه 
نسبت به اصطالحات قبلى جامع تر بود - متداول گرديد. هر شىء محتوائى، پديده اي است 
كه داده ها يا اطالعات را دربرمي گيرد. هر شيء محتوائي، خود ممكن است از اشياي محتوائي 
ديگري ساخته شود. براي مثال، مجله يك شيء محتوائي است كه خود از مجموعه  مقاالت 
ساخته شده كه هر يك از آن ها نيز يك شيء محتوائي جداگانه است. متن، تصاوير و اشكالي 
هم كه در هر مقاله هست، ممكن است يك شيء محتوائي باشد. نقشه ها، نقاشي ها، عكس ها 
و ديگر اشياي غيرمتني نيز، شيء محتوائي شمرده مي شوند. حتا فراداده هاي مربوط به هر شيء 

ی 
هر

طا
ی 

هد
د م

سی

1. Level of Description
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(NISO, 2005 , IDF, 2011) .محتوائي نيز، خود اشياي محتوائي مي باشند
براساس اين تعريف، تمامى منابع اطالعاتى مربوط به بافت هاى مختلف (كتابخانه اى، 
آرشيوى، و موزه اى)، شىء محتوائى به شمار مى آيند. به عبارت ديگر، هريك از اين منابع، يك 
شىء محتوائى است كه در بافت خاصى استفاده و ارائه مى گردند. رويكرد شىءگرا، به نوبة 
خود باعث شد تا استانداردها و نظام هاى جديد، به همة انواع اشياى محتوائى و به تبع آن، به 
نيازهاى بافت هاى مختلف توجه كنند. گفتنى است كه انتخاب زبان نشانه گذارى گسترش پذير 
(XML) به عنوان بستر نحوى ذخيره سازى اشياى محتوائى براى پشتيبانى از ويژگى استقالل 

آن ها، و انتقال ميان نظام هاى ناهمگن، نيز ميانكنش پذيرى اشيا و نظام هاى اطالعاتى در سطوح 
مختلف، اقدامى راهبردى در راستاى همين رويكرد بود. (طاهرى، 1387)

•  رویکرد دانشمدار در برابر رویکرد اطالعات مدار:۱  ارتباطات میان منابع کتابخانه ای، 
آرشیوی، و موزه ای

رويكرد ديگر، رويكرد دانشمدار در مقابل رويكرد اطالعات مدار است. بر مبناى اين رويكرد، 
نظام هاى اطالعاتى، مى بايد عالوه بر اطالعات صرف، دانش نيز به كاربران خود ارائه كنند. 
(Fattahi, 2010) از آن جا كه اطالعات در تعامل با يكديگر به دانش تبديل مى شود، اين نظام ها 

مى بايد اطالعات مرتبط با اطالعات مورد نياز كاربر را نيز در برابر درخواست او ارائه نمايند. 
پيدايش نظام هاى دانشمدار،2 بر مبناى همين رويكرد است.

از سوى ديگر، اشياى محتوائى متعلق به جوامع آرشيوى، كتابخانه اى و موزه اى، به بافت 
واحد يعنى بافت فرهنگى جوامع بشرى مرتبط مى شوند. به نحوى كه به اشياى اين جوامع، 
اشياى فرهنگى،3 و به خود جوامع، جوامع ميراث فرهنگى4 گويند.(Elings, 2007) اين، بدان 
معناست كه ميان اشياى متعلق به اين بافت هاى اطالعاتى، روابطى بالقوه وجود دارد كه تعيين، 
ثبت، و ارائة آن ها، توليد دانش مى كند. به عنوان مثال، ميان اصل سند تاريخى از بافت آرشيو، و 
كتابى چاپى - كه حاوى اسناد تاريخى از جمله سند مذكور است - و فيلمى كه به بررسى آن 
اسناد تاريخى مى پردازد، ارتباط وجود دارد. توصيف و سازماندهى يكپارچة آن ها، به افزايش 

دانش و شناخت كاربر از طريق نظام اطالعاتى مى انجامد.

• رویکرد توصیف براساس شیء، در برابر توصیف براساس بافت
از ابتداى گسترش استانداردها و نظام هاى سازماندهى دانش مربوط به هر بافت، نيم نگاهى 
و گاهى هم فراتر به مواد ارائه شده در بافت هاى ديگر وجود داشت؛ هرچند ديدگاه، ديدگاه 
حاكم بر بافت اصلى بود. از جمله مى توان به ويراست اول قواعد فهرست نويسى انگلو- 
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امريكن (AACR) و استانداردMARC (AMC ) 1 اشاره كرد.(Whittaker, 2007; Elings, 2007) بنابراين 
در موارد بسيارى، هر بافت خاص از  استانداردهاى ديگر بافت ها (عالوه بر استانداردهاى 
بومى)، براى رسيدن به مقاصد خود استفاده مى كرد. اما ضعف اين استانداردها از يك سو، و 
تفاوت ويژگى هاى منابع و مواد مربوط به هر بافت اطالعاتى در محيط سنتى، كاركردپذيرى 

اين استانداردها را براى بافت هاى ديگر كاهش مى داد.
يكسانى ويژگى ها و قابليت هاى محيط و رسانه هاى جديد، باعث پيدايش رويكرد 
شىءگرا، و به دنبال آن، گسترش استانداردهاى سازماندهى بر پاية آن رويكرد شده است كه 
به همة انواع مواد و منابع بافت هاى اطالعاتى مختلف به عنوان شىء محتوائى مى نگرد. به 
عبارت ديگر، اكنون اشياى محتوائى، صرف نظر از  بافت ارائة آن ها، مبناى توصيف هستند، 
و ديدگاه هاى هر بافت (كتابخانه اى، آرشيوى و موزه اى)، بيش تر بر فرايندها و كاركردها و 

مرتبط با اشياى محتوائى اعمال مى شود.

• تغییر در سطوح توصیف: بخش های هر مدرک به عنوان شیء محتوائی۲ 
همان طور كه در تعريف اشياى محتوائى نشان داده شد، هريك از بخش هاى شىء محتوائى 
نيز، خود يك شىء محتوائى محسوب مى شود. اين، بدان معناست كه هر يك از آن ها را 
مى توان جداگانه توصيف كرد، و پيشينة (ركوردى) فراداده اى مجزا براى آن ها توليد كرد. 
يعنى هر بخش از شىء محتوائى، خود موجوديتى مستقل مى باشد. اين رويكرد، برخالف 
رويكرد توصيف كل مدرك است كه پيش تر مدنظر قرار مى گرفت. بنابراين، مى توان تصاوير 
موجود در هر مقاله را جداگانه توصيف كرد. اما نكتة مهم در اين ميان، آن است كه بايد 

ارتباط ميان بخش (به عنوان شىء) و كل شىء محتوائى مشخص گردد.
در ادامة مقاله، براساس رويكردهاى اشاره شده، كاركردپذيرى استاندارد «توصيف 
و دسترسى به منبع (RDA)» براى توصيف و سازماندهى مواد آرشيوى، مورد توجه قرار 
مى گيرد. در اين بخش، ابتدا توصيفى كوتاه دربارة استاندارد ارائه شده، و سپس جايگاه مواد 

آرشيوى در آن، با رويكردى تحليلى بررسى مى شود.

 «(RDA) استاندارد «توصیف و دسرتسی به منبع 
استاندارد «توصيف و دسترسى به منبع(RDA)»، مجموعه اى جامع از دستورالعمل ها و رهنمودها 
براى فهرست نويسى (توصيف و دسترسى) همة انواع اشياى محتوائى با تأكيد بر دنياى رقمى 
است كه جايگزين قواعد پيشين فهرست نويسى يعنى «قواعد فهرست نويسى انگلو- امريكن 
(AACR2)» شده است. اين استاندارد، تمامى كاركردهاى ششگانة فهرست و سلسله مراتب روابط 
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را در داده هاى كتاب شناختي پشتيبانى مى كند.(Fattahi, 2010, RDAToolkit, 2010)خاستگاه اين 
 (AACR2) استاندارد، طرح بحث بازنگرى در ويراست دوم قواعد فهرست نويسى انگلو- امريكن
و تدوين ويراست جديد (AACR3) در اجالس تورنتوى كانادا (1997) بود. اما بعد از آن اجالس، 
ايدة تدوين استانداردى جديد با گستردة بين المللى و متناسب با محيط جديد مطرح شد. كار جدى 
دربارة استاندارد «توصيف و دسترسى به منبع (RDA)»، از سال 2004 با مديريت تام دلزى1 آغاز 
شد و نام آن در سال 2005 مورد تأييد قرار گرفت. اولين پيش نويس RDA در سال 2008 ارائه شد. 
مسئوليت گسترش و بازنگرى در استاندارد «توصيف و دسترسى به منبع (RDA)»، به عهدة «كارگروه 
مشترك راهبرى توسعة استاندارد2 (JSC)» است.(JSC, 2010) استاندارد «توصيف و دسترسى به منبع 
(RDA)»، عالوه بر پايه قراردادن استانداردهاى «قواعد فهرست نويسى انگلو- امريكن (AACR2)»، و 

خانوادة استاندارد «ملزومات كاركردى پيشينه هاى كتــاب شنــاختي (FRBR)»3، برمبنا يا سازگار با 
ديگر استانداردها نظيـرDACS ،4 ISAD(G)  5،  و RAD 6نيز مى باشــد 

(JSC, 2008). مهم ترين ويژگى هاى استاندارد «توصيف و دسترسى به منبع»، عبارت انداز:

1. سازگارى با قواعد فهرست نويسى پيشين (AACR2)، با توجه به اين كه حجم باالئى 
از اشياى محتوائى، براساس استاندارد قبلى فهرست نويسى شده اند؛

2. رهنمودها و دستورالعمل هاى ارائه شده در استاندارد «توصيف و دسترسى به منبع 
(RDA)»، جنبة پيشنهادى دارند تا اجبارى. به همين دليل در ادبيات اين استاندارد، از واژه هاى 

رهنمود [Guidelin] و دستورالعمل[Instruction] استفاده شده، در حالى كه در استاندارد پيشين، 
واژة قاعده يا قانون [Rule] به كار رفته بود؛

3. گسترة بين المللى تا وابستگى به انتشارات كشورها با بافتى خاص، خالف قواعد 
پيشين كه بيش تر مناسب انتشارات كشورهاى انگلوساكسون و دين مسيحيت بود؛

4. اختصاص بخش مهمى از دستورالعمل ها و رهنمودها به تعيين و ثبت روابط ميان 
اشياى محتوائى (موجوديت ها) و تأكيد مستقيم بر دسترسى (اختصاص كامل بخش دوم 

(Miksa, 2008)استاندارد به اين مهم)؛
5. ارائة اصول و رهنمودهائى براى ثبت عناصر و خصايص موضوعى - كه در قواعد 
پيشين وجود نداشت - مطابق با استانداردهاى «ملزومات كاركردى پيشينه هاى كتاب شناختي 

(FRBR)» و «ملزومات كاركردى داده هاى مستند(FRAD)»7؛

(Tillett, 2008; Nimer, 2010)6. تأكيد بر هر دو بافت كتابخانه اى و بافت آرشيوى؛
7. استفاده از رويكرد شىءگرا در طراحى اين استاندارد؛

8. سازگارى باال با استانداردهاى جديد محيط الكترونيكى (رقمى)، مانند استاندارد 
«طرح فراداده اى توصيف شىء (MODS)» و ...؛

1. Tom Delsey

2. Joint Steering Committee for 
Development of RDA.

3. Functional Requirement for 
Bibliographic Records.

4. International Standard for 
Archival Description.

5. Describing Archives: a Content 
Standard.

6. Rules for Archival 
Description.

۷. گفتنی است که این بخش از 
استاندارد، هنوز تکمیل نشده است.
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9. تأكيد بيش تر بر ارائة دانش از طريق پيشينه هاى كتاب شناختي (فراداده اى) تا اطالعات؛
10. حركت به سـوى ايجـاد نظام هاى هستى شناسـى و تحـقق وب معنـائى.(طاهـرى، 

1387الف)
از ميان ويژگى هاى ياد شده، ويژگى «تأكيد بر هر دو بافت كتابخانه اى و آرشيوى» و 
ويژگى «استفاده از رويكرد شىءگرا در طراحى اين استاندارد»، مدنظر مقالة حاضر است. ارائة 
دستورالعمل هائى براى توصيف مواد آرشيوى با ديدگاه بافت آرشيوى، و همچنين مبنا قرار 
دادن شمارى از استانداردهاى آرشيوى، نگرش شىءگرا به محيط ها و بافت هاى اطالعاتى، 
نشانگر ويژگى هاى ياد شده است. اين ويژگى ها، باعث گرديده تا كاربرد و كاركردپذيرى اين 
استاندارد در محيط هاى آرشيوى افزايش يابد. در ادامه، راجع به اين ويژگى ها بيش تر سخن 

خواهد رفت.

جایگاه توصیف اشیای محتوائی آرشیوی در استاندارد «توصیف و دسرتسی به 
«(RDA) منبع

رويكردها - استانداردهائى كه مبناى گسترش قرار گرفته اند - برگزارى اجالس هاى متعدد 
در سراسر دنيا براى آگاهى از ويژگى هاى بافت هاى انتشاراتى خاص و بومى، و فرايند و 
مشاركت بين المللى در تدوين استاندارد «توصيف و دسترسى به منبع (RDA)»، حاكى از آن 
است كه اين استاندارد، درصدد پاسخگوئى به طيف گسترده اى از نيازها به صورت منسجم 
و يكپارچه است. انتخاب رويكرد شىءگرا، توجه ويژه به محيط و رسانه هاى جديد، تأكيد 
بر بافت هاى مختلف اطالعاتى و انتشاراتى، استفاده از طيف شايان توجهى از استانداردهاى 
معتبر و گوناگون، درخواست بازخورد بين المللى، دعوت به مشاركت متخصصان حوزه هاى 
مختلف بافت فرهنگى، اختصاص يكى از دو بخش اصلى به روابط ميان اشياى محتوائى، و 

جز آن، نمونه هائى از اين تالش هاست.
يكى از اين تالش ها - كه در بخش قبلى مقاله نيز اشاره گرديد - تأكيد بر بافت آرشيوى 
در كنار بافت كتابخانه اى به عنوان يكى از ويژگى هاى خاص استاندارد بود؛ تأكيدى كه در 
استاندارد محتوائى پيشين، قواعد فهرست نويسى انگلو- امريكن (AACR)، بسيار كمرنگ بود. 
هرچند در ويراست اول اين قواعد (1967) و فصل چهارم ويراست دوم، اقبالى مختصر به بافت 
 «(RDA) آرشيوى معطوف شده بود. در اين خصوص، استاندارد «توصيف و دسترسى به منبع
اقدام هائى چند انجام داده است. اين اقدامات، جدا از اقدام هاى كلى است كه استاندارد براى 
كاركردپذيرى در بافت هاى مختلف انجام داده است، و صرفاً ويژة بافت آرشيوى است. پيش از 
پرداختن به اين اقدام ها با رويكرد تحليلى، شايسته است به برخى ويژگى هاى اشياى آرشيوى 
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مرتبط با حوزة سازماندهى اطالعات و دانش با رويكرد مقايسه اى نسبت به استانداردهاى 
پيشين (AACR) و جديد (RDA) فهرست نويسى اشاره شود:

بافت  فهرست نويسى  ديدگاه  (از  كتابخانه اى  اشياى  برخالف  آرشيوى  اشياى   -
كتابخانه اى)، فاقد منبع اصلى اطالعات هستند.(Whittaker, 2007) اين ويژگى، توصيف اشياى 
آرشيوى را براساس استاندارد پيشين فهرست نويسى (AACR) - كه بر منابع اصلى اطالعات 
براى استخراج اطالعات كتاب شناختي تأكيد مى كرد - دشوار مى ساخت. اما اين مسئله در 
مورد استاندارد جديد (RDA) - كه نگرشى شىءگرا و رهنمودهائى تجويزى دارد، و در آن 

منابع اصلى اطالعات موضوعيت ندارند - صادق نيست؛
- بافت آرشيوى، به دليل آن كه بخشى از خصيصه ها (اطالعات) دربارة شىء آرشيوى، 
در خود شىء ثبت نشده است، بافتى غيررونويسى1  نام گرفته  است.(Whittaker, 2007)  به عبارت 
ساده تر، اطالعات مربوط به برخى عناصر كتاب شناختي مانند پديدآور، عنوان، وضعيت توليد و 
نشر، و...، در خود سند ثبت نشده تا فهرست نويس بتواند همان ها را رونويسى كند و در پيشينة 
كتاب شناختي به كار گيرد. استاندارد پيشين، بسيار از رونويسى كردن اطالعات كتاب شناختي، 
با توجه به رويكرد كتابخانه اى خود، پشتيبانى مى كرد. در استاندارد جديد هم بر اين موضوع 
تأكيد شده است، اما چيزى كه آن را متفاوت مى سازد، نخست توجه بيش تر به شكل رقمى 
اشياى محتوائى است كه در اين مورد مشكلى ايجاد نمى كند؛ و ديگر، چشم پوشى از اين مسئله 

در زمان ارائة دستورالعمل براى توصيف مواد آرشيوى است.
- يكى ديگر از ويژگى هاى برجستة بافت آرشيوى، ارتباط ميان انواع اشياى آرشيوى 
موجود در مجموعه هاست.(Whittaker, 2007) در قواعد فهرست نويسى انگلو- امريكن، ارتباطات 
ميان اشياى محتوائى چندان در نظر گرفته نشده بود. اين، به عنوان يكى از ضعف هاى اصلى آن 
استاندارد بود كه لزوم تدوين استاندارد جديد را نشان مى داد؛ در حالى كه در استاندارد جديد، 
يكى از دو بخش اصلى به تعيين و ثبت ارتباطات ميان اشياى محتوائى مى پردازد. بنابراين، اين 

ويژگى را نيز مى تواند در سطح مطلوبى پاسخگو باشد.

اقدامات استاندارد «توصیف و دسرتسی به منبع (RDA)» برای پشتیبانی از 
فرایند توصیف و سازماندهی اشیای آرشیوی

در زير، اقدامات و تمهيدات استاندارد «توصيف و دسترسى به منبع (RDA)» براى توصيف و 
سازماندهى اشياى آرشيوى با رويكردى تحليلى، مورد بررسى قرار مى گيرند.

• استفاده از مهم ترين استانداردهاى آرشيوى به عنوان مبناى گسترش: بارزترين اقدام 
.Non-transcription context .1استاندارد «توصيف و دسترسى به منبع(RDA)» براى پاسخگوئى به نيازهاى بافت آرشيوى 
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در حوزة سازماندهى، به كارگيرى استانداردهاى حوزة آرشيو در هنگام تدوين و گسترش 
استاندارد است. در اين مورد، استاندارد «توصيف و دسترسى به منبع (RDA)»، پركاربردترين 
و معتبرترين استانداردهاى حوزة مذكور را اساس خود قرار داده است. اين استانداردها، 
عبارت اند از: استاندارد بين المللى توصيف آرشيوى (ISAD (G))) 1  كه معادل آرشيوى استاندارد 
بين المللى توصيف كتاب شناختي (ISBD) 2 در بافت كتاب شناختي است. مسئوليت نگهدارى 
(Nimer, 2010; JSC, 2005).3 است (ICA) و توسعة استاندارد، به عهدة شوراى بين المللى آرشيوها

اين استاندارد، ساختار و عناصر توصيف مواد (اشياى) آرشيوى را تعيين مى كند. استفاده از اين 
استاندارد در استاندارد «توصيف و دسترسى به منبع (RDA)»، بدين معناست كه ساختار و عناصر 

مورد نياز براى توصيف اشياى آرشيوى در نظر گرفته شده است.
قواعد توصيف آرشيوى (RDA)   4 است.(Nimer, 2010; JSC, 2005) اين  استاندارد ديگر، 
استاندارد، شبيه قواعد فهرست نويسى انگلو- امريكن در بافت كتاب شناختي (كتابخانه اى) عمل 
مى كند، و دستورالعمل هائى براى توصيف و سازماندهى اشياى آرشيوى ارائه مى دهد. بنابراين 
در استاندارد «توصيف و دسترسى به منبع (RDA)»، رهنمودهائى براى توصيف اشياى آرشيوى، 

همانند آنچه براى اشياى كتابخانه اى وجود دارد، در اختيار متخصصان آرشيو قرار مى دهد.
استاندارد ديگر، استاندارد «توصيف آرشيوها: استانداردى محتوائى (DACS)»  5  مى باشد. 
استاندارد اخير، به دليل شباهت زيادى كه در رويكردها و ساختار به استاندارد «توصيف و 
دسترسى به منبع (RDA)» دارد، بيش از ديگر استانداردها مورد توجه قرار گرفته است. اين 
شباهت، به حدى است كه برخى آن را پياده كردة محدودتر و بر بافت آرشيوى متمركزترِ اصول 
موجود در استاندارد «توصيف و دسترسى به منبع (RDA)» مى دانند.(Whittaker, 2007)  استاندارد 
يادشده، به همت جامعة آرشيوداران امريكا (SAA)  6 گسترش يافته است. قواعد موجود در آن، 
بسط قواعد پاية ارائه شده در فصل چهارم ويراست دوم قواعد فهرست نويسى انگلو- امريكن 
است. همچنين، گذرگاه هاى تطبيقى7  را براى مطابقت عناصر خود و امكان پياده سازى آن ها 
طراحى كرده است.   8  (EAD) در استانداردهاى مارك 21 و توصيف كدگذارى شدة آرشيوى
توجه به اين استاندارد در استاندارد «توصيف و دسترسى به منبع (RDA)»، نقطة عطفى براى آن 
محسوب مى گردد. دربارة اهميت استاندارد يادشده براى استاندارد «توصيف و دسترسى به منبع 

(RDA)»، در بند بعدى سخن خواهد رفت.

استاندارد «توصيف و دسترسى به منبع (RDA)»، استانداردهاى آرشيوى ديگرى را هم 
مبنا قرار داده است، مانند استاندارد بافت كدگذارى شدة آرشيوى (EAC) و استاندارد بين المللى 
پيشينه هاى مستند آرشيوى براى اشخاص حقوقى، حقيقى و خاندان ها( ISAAR (CPF)) كه براى 
حوزة كنترل مستندات به كار مى روند.(Nimer, 2010)  به عبارت ديگر، حتا استانداردهاى مربوط 
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به حوزة كنترل مستندات نيز، براى اشخاص حقيقى و حقوقى، و خاندان هاى مطرح در بافت 
آرشيوى، در استاندارد «توصيف و دسترسى به منبع (RDA)» منظور شده است. 

• يكپارچگى رهنمودهاى مبتنى بر استاندارد «توصيف آرشيوها، يك استاندارد محتوائى 
(DACS)»: چنان كه در بند قبلى گفته شد، استاندارد آرشيوى اصلى مورد استفاده در استاندارد 

«توصيف و دسترسى به منبع (RDA)»،  استاندارد «توصيف آرشيوها: استانداردى محتوائى 
(DACS)» است. دليل اين امر، نزديكى ساختار، اصول، و رويكردهاى استاندارد يادشده به 

استاندارد «توصيف و دسترسى به منبع (RDA)» بوده است.(Whittaker, 2007) بديهى است در 
چنين حالتى، رهنمودهاى هر دو استاندارد در سطح مناسبى از يكپارچگى خواهند بود. اين 
مسئله، به نوبة خود امكان توصيف يكپارچة اشياى آرشيوى مورد استفاده در بافت كتابخانه اى 
و اشياى آرشيوى موجود در بافت آرشيوى را فراهم مى نمايد. از سوى ديگر، كاركردپذيرى 

استاندارد «توصيف و دسترسى به منبع (RDA)» را در بافت آرشيوى افزايش مى دهد.
• وجود رهنمودها و دستورالعمل هاى ويژة اشياى آرشيوى با رويكرد كامًال آرشيوى 
نه كتابخانه اى: عالوه بر وجود رهنمودها و دستورالعمل هاى خاص اشياى محتوائى مربوط 
به بافت كتابخانه اى، رهنمودها و دستورالعمل هائى ويژة اشياى آرشيوى، آن هم با ديدگاهى 
 (JSC, 2005).پيشنهاد شده است «(RDA) آرشيوى، از استاندارد «توصيف و دسترسى به منبع
بنابراين همان طور كه در متن اصلى استاندارد «توصيف و دسترسى به منبع (RDA)» بيان شد، 
رهنمودهاى ارائه شده براى توصيف اشياى آرشيوى، كامًال براساس ديدگاه و ويژگى هاى 
بافت آرشيوى است و به كاربرد اشياى آرشيوى در محيط هاى آرشيوى مى پردازد. براين 
اساس، نقاط ضعف استانداردهاى پيشين حوزة سازماندهى اطالعات و دانش - كه خاستگاه 
كتابخانه اى داشتند و بيش تر با ديدگاه كتابخانه اى به توصيف اشياى آرشيوى مى پرداختند - 
پوشانده مى شود. وجود اين ويژگى نيز، به نوبة خود بر كاركردپذيرى استاندارد «توصيف و 

دسترسى به منبع (RDA)» در محيط هاى آرشيوى مى افزايد.
• منظور كردن انواع اشياى (منابع) آرشيوى به عنوان «نوع منبع1»: نوع منبع، عبارت 
است از اصطالحى كه ردة كلى منبع، كاركرد، نوع، و سطح تراكم منبع را مشخص مى سازد 
(DCMI, 2004) مانند موسيقى، فيلم، منابع چندرسانه اى و مانند آن. بسيارى از انواع اشياى 

محتوائى (منابع) متعلق به بافت آرشيوى در بين فهرست انواع منبع، زير پوشش استاندارد 
مورد مطالعه به چشم مى خورند.(JSC, 2005) اين نيز، تالش ديگرى از سوى استاندارد 

«توصيف و دسترسى به منبع (RDA)» براى تأمين نيازهاى بافت آرشيوى است.
• معرفى «خاندان ها»2  به عنوان يكى از موجوديت هاى اصلى استاندارد: خاندان ها - كه 
بيش تر داراى صبغة تاريخى هستند و به بافت آرشيوى تعلق دارند - در استاندارد «توصيف 

1. Type of resource
2. Families

... 
بع

 من
 به

ى 
رتس

دس
 و 

ف 
صي

 تو
رد 

دا
تان

اس
ی 

یر
پذ

رد 
ارك

ی ك
لیل

تح
ی 

رس
بر



۹۰

و دسترسى به منبع (RDA)»، به عنوان يك موجوديت الهام گرفته از استاندارد بين المللى 
پيشينه هاى مستند آرشيوى براى اشخاص حقوقى، حقيقى و خاندان ها (ISAAR (CPF))، در 
گروه دوم استاندارد «ملزومات كاركردى براى پيشينه هاى كتاب شناختي (FRBR)» در كنار 
موجوديت هاى اشخاص حقيقى و حقوقى مدنظر قرار گرفته اند.(Nimer, 2010)  بنابراين در 
استاندارد «توصيف و دسترسى به منبع (RDA)»، براى مستندسازى نام هاى خاندان ها و ثبت 
روابط آن ها با ديگر گروه هاى موجوديت ها، رهنمودها و دستورالعمل هائى تدوين شده 

است كه در بافت آرشيوى هم ارزش كاربردى دارد.
• فراهم ساختن بستر مناسب براى توسعة پيشينه هاى (ركوردهاى) مستند آرشيوى: 
همان طور كه در بندهاى پيشين اشاره شد، استاندارد بافت كدگذارى شدة آرشيوى (EAC)  1و 
استاندارد بين المللى پيشينه هاى مستند آرشيوى براى اشخاص حقوقى، حقيقى و خاندان ها 
(ISAAR (CPF))  2 ، در تدوين  استاندارد «توصيف و دسترسى به منبع (RDA)» منظور شده اند. 

(Nimer, 2010) براساس اين استانداردها، كتابخانه ها مى توانند براى موجوديت هاى اشخاص 

حقيقى و حقوقى، و خاندان هاى مربوط به اشياى آرشيوى خود، پيشينة مستند، آن هم با 
ديدگاه آرشيوى توليدكنند تا باعث افزايش پيشينه هاى مستند آرشيوى گردند.

• تعيين عناصر هسته براى توصيف و سازماندهى اشياى آرشيوى: در استاندارد «توصيف 
و دسترسى به منبع (RDA)»، براى توصيف هر يك از موجوديت هاى مرتبط با بافت آرشيوى، 
(Nimer, 2010; JSC, 2005).عناصر هسته اى وجود دارد كه مى توانند مبناى توصيف قرار گيرند

اين عناصر هسته، موجب ايجاد تمايل جامعة آرشيوى به استفاده از استاندارد «توصيف و 
دسترسى به منبع (RDA)» گرديده است. اين عناصر، در جدول1 ارائه شده است.

شايان گفتن است كه عالوه بر اين عناصر به عنوان عناصر هسته، عناصر متعدد 
ديگرى هم در «توصيف و دسترسى به منبع (RDA)» براى توصيف اشياى آرشيوى، تعيين 

و پيشنهاد شده است.
«سازگارى» و «انطباق پذيرى»، از اهداف اصلى استاندارد «توصيف و دسترسى به منبع 
(RDA)» ذكر شده اند. «سازگارى» به معناى ارائة رهنمودها و دستورالعمل هائى براى سازگارى 

با اصول، الگو ها، و استانداردهاى بين المللى؛ و «انطباق پذيرى» به معناى ارائة رهنمودها و 
دستورالعمل هائى منطبق با جوامع و بافت هاى مختلف اطالعاتى براى پاسخگوئى استاندارد 
به نيازهاى آن ها، تعريف شده است.(JSC, 2007a; JSC, 2007b) اين موارد، به عنوان اهداف 
اصلى استاندارد، گرايش و چشم انداز آن را تبيين مى كنند. به عبارت ديگر، استاندارد، به 
سمت فراگير شدن در بافت فرهنگى گام برمى دارد. استفاده از استانداردى واحد در بافت هاى 
كتابخانه اى، آرشيوى و موزه اى، براى توصيف و سازماندهى يكپارچه و منسجم اشياى آن ها، 
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بسيار مطلوب و خواستنى به نظر مى رسد، و بديهى است كه سبب توليد ارزش هاى افزودة 
فراوانى از جمله توليد دانش، اشتراك اشياى محتوائى، و... خواهد شد. 

از سوى ديگر، ويژگى هائى در استاندارد به چشم مى خورد كه چندان مناسب بافت 
آرشيوى ارزيابى نمى شود. به عنوان مثال، مبنا قرار دادن الگوى مفهومى «ملزومات كاركردى 
پيشينه هاى كتاب شناختي (FRBR)» (با تأكيد بيش تر بر بافت كتاب شناختي) براى توصيف اشياى 
آرشيوى كاربرد كم ترى خواهد داشت، و متخصصان آرشيو را هنگام توصيف، دستخوش 
نوعى سردرگمى خواهد كرد و يا تأكيد بسيار بر «رونويسى» متناسب با ويژگى هاى بومى بافت 
آرشيوى نمى باشد.(Nimer, 2010) البته مورد اخير، براى توصيف محيط و اشياى آرشيوى رقمى، 
مشكلى ايجاد نخواهد كرد و بيش تر براى  اشياى سنتى مناسب نيست. به نظر مى رسد راهكار 
مورد نخست نيز، استفاده از الگو هاى مفهومى خاص ترى همچون الگوى «ملزومات كاركردى 
پيشينه هاى كتاب شناختي شىءگرا (FRBRoo)» باشد كه براي يكپارچگى و تسهيل در تبادل 
اطالعات ميان بافت هاى كتابخانه اى و موزه اى توسعه يافته است، يا طراحى چنين الگوئى ويژة 
 «(RDA) بافت كتابخانه اى و آرشيوى، و رعايت آن در استاندارد «توصيف و دسترسى به منبع

اثر
بازÎود عینی 

(قالب)
عنارص ارتباطیخاندان  هااشخاص حقوقیاشخاص حقیقی
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توصيف موجوديت هاى آرشيوى 
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است. اين گونه الگو ها، عالوه بر هماهنگى با اساس منطقى و معناشناختى الگوى «ملزومات 
كاركردى پيشينه هاى كتاب شناختي (FRBR)» و پشتيبانى از كاركردهاى تبيين كردة آن الگو، به 

ويژگى هاى بومى بافت هاى ديگر نيز توجه دارد و به نوعى بهينه سازى1 شده اند.

سخن پایانی
براساس آنچه پيش تر سخن رفت، استاندارد «توصيف و دسترسى به منبع (RDA)» براى پاسخگوئى 
به نيازهاى بافت آرشيوى در توصيف و سازماندهى اشياى آرشيوى، تمهيداتى چند انديشيده 
است. اين تمهيدات، برخى جنبة عمومى دارد و ناشى از رويكردهاى نوين در حوزة سازماندهى 
اطالعات و دانش است، و توجه استاندارد به توصيف انواع اشياى محتوائى متعلق به هريك از 
بافت هاى اطالعاتى، اشاره به جنبة فراگير بودن استاندارد را نشان مى دهد؛ و برخى نظير مبنا قراردادن 
استانداردهاى آرشيوى براى گسترش خود، ارائة رهنمودها و دستورالعمل هاى متناسب با بافت 
آرشيوى، و جز آن منظور شده اند. اين مهم، باعث گرديده تا استاندارد بتواند نيازهاى بافت آرشيوى 
را در سطح درخور پذيرشى بويژه نسبت به اشياى آرشيوى رقمى پشتيبانى نمايد. اگرچه خود 
استاندارد در نسخة فعلى (نسخة نخستين)، براى توصيف جامع تر و دقيق تر به استانداردهاى آرشيوى 
ارجاع مى دهد (JSC, 2005)، اما تأكيد و توجه ويژه اى كه در اهداف و سند راهبردى استاندارد براى 
سازگارى و انطباق پذيرى با استانداردها و نيازهاى ديگر بافت هاى اطالعاتى بويژه بافت آرشيوى 
شده است، نويد اين را مى دهد كه متخصصان اطالعات و آرشيو، در آيندة نزديك با گوناگونى 
استانداردها براساس بافت هاى مختلف روبه رو نخواهند بود. حضور پررنگ متخصصان آرشيوى 
در كارگروه ها و گروه هاى سهيم در توسعة استاندارد نيز، توجه، اميد، و گرايش بافت آرشيوى به 
بهره مندى از استانــدارد «توصيف و دسترسى به منبع (RDA)»، اين وعــده را تقويت مى كند. 
(Elings, 2007; Whittaker, 2007; Baca, 2008)  با اين وجود، مشاركت بيش ترجامعــة حرفه مندان 

آرشيوى، در وضعيت كنونى استاندارد - كه براى پيشنهاد باز است - توصيه مى گردد.
از ديگر سو، همگرائى رو به رشدى در طرح هاى اطالعاتى بافت هاى مختلف ديده 
مى شود. اين همگرائى، در راستاى اشتراك گذارى اشياى محتوائى هر بافت، برقرارى ارتباط 
ميان اشياى محتوائى بافت ها با هدف توليد ارزش  افزوده، و به طوركلى مديريت يكپارچة بافت 
فرهنگى، شكل گرفته است. همگرائى مذكور، به حوزة استانداردها و نظام هاى سازماندهى 
دانش نيز راه يافته و در راستاى يكپارچگى توصيف انواع اشياى محتوائى مربوط به بافت 
فرهنگى گام برمى دارد. همگرائى استانداردها، به نوبة خود بستر را براى ايجاد نظام هاى 

معنائى هموار مى سازد. هستى شناسانه به منظور توليد دانش، و تحقق وب 
طرح هاى «كتابخانة آميكو2»، «كنسرسيوم موزه ها و آرشيو پيوستة كاليفرنيا3»، «مواد 
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فرهنگى» RLG    1 «فهرستـــگان تصاويـر هنـرى2» و ديگر تالش ها، دليلـى است بر آنچـه 
گفتــه شد.(Elings, 2007) توصيف و سازماندهى، ارائه، دسترسى، مديريت يكپارچه و واحد 

اشياى محتوائى بافت فرهنگى، در راه است.

کتابنامه
طاهرى، مهدى (1387الف). طراحى يك كتابخانة ديجيتالى استاندارد. در مجموعه مقاالت نخستين همايش 

كتابخانه هاى ديجيتالى (شركت پارس آذرخش، كوششگر). تهران: سبزان.
طاهرى، مهدى (1387، پائيز ب). مقايسة كارائى طرح فراداده اى هستة دوبلين و قالب فرادادة مارك 21 در 

سازماندهى منابع اطالعاتى شبكة جهانى وب. فصلنامة كتابدارى و اطالع رسانى. 43.
طاهرى، مهدى (1389، آبان 8). كارگاه آموزشى استانداردهاى كتابخانه هاى ديجيتالى: حركت به سوى ايجاد 

نظام هاى هستى شناسانه. انجمن كتابدارى و اطالع رسانى شاخة خراسان. مشهد: دانشگاه فردوسى.

Baca, Murtha (2008). Cataloging Cultural Objects and CDWA Lite: New Data… . Retried Jan 

05, 2011, from http://digitalia.sbn.it/upload/documenti/digitalia1_BACA_globale.pdf

�e Doblin Core metadata Initiative (DCMI) (2004). DCMI Glossary. Retried Sep 25, 2010, 

from http://dublincore.org/documents/usageguide/glossary.shtml

Elings, Mary W. (2007). Metadata for All: Descriptive Standards and Metadata Sharing across 

Cultural Heritage Communities. Retried Jan 05, 2011, from http://www.  �rstmonday.

org/ article/ view/ 1628/ 1543

Fattahi, Rahmatollah (2010). From Information to Knowledge: SuperWorks and the Chal-

lenges in the Organization and Representation of the Bibliographic Universe. Fiesole 

(Firenze): Casalini Libri.

�e International DOI Foundation (IDF) (2011). Retried Jan 05, 2011, from http://www.doi.org

Joint Steering Committee for Development of RDA (2005). RDA: Resource Description and Ac-

cess: Part I. Retried Agu 05, 2010, from www.rda-jsc.org/docs/5rda-part1-cilipresp.pdf

Joint Steering Committee for Development of RDA (2007a). Strategic Plan for RDA 2005-

2009. Retried Agu 05, 2010, from www.rda-jsc.org/docs/5strategic1rev2.pdf

Joint Steering Committee for Development of RDA (2007b). RDA Objectives and Principles. 

Retried Agu 05, 2010, from www.rda-jsc.org/docs/5rda-objectivesrev2.pdf

Joint Steering Committee for Development of RDA (2010). RDA: Resource Description and 

Access: Background. Retried Agu 05, 2010, from http://www.rda-jsc.org/rda.html

Miksa, Shawne D. (2008). Hello RDA! Goodbye AACR2! Pre-conference. Retried Jan 05, 2011, 

from http://www. courses.unt.edu/.../4_Hello%20RDA,%20Goodbye%20AACR2!_ 

15April2008.pdf

1. RLG Cultural Materials

2. Õe Union Catalog of Art 
Images (UCAI).

... 
بع

 من
 به

ى 
رتس

دس
 و 

ف 
صي

 تو
رد 

دا
تان

اس
ی 

یر
پذ

رد 
ارك

ی ك
لیل

تح
ی 

رس
بر



۹۴

�e National Information Standards Organization (2005). Guidelines for the Construction, 

Format, and Management of Monolingual Controlled Vocabularies. Retried Dec 05, 

2006, from http://www.niso.org/standards/resources/Z39-19-2005.pdf

Nimer, Cory (2010). RDA and Archives. Retried Jan 05, 2011, from http://saa.archivists.org/

Scripts/4Disapi.dll/4DCGI/store/PDFs/conf/dc2010/Session604-Nimer.ppt

RDAToolkit (2010). RDA BACKGROUND. Retried Aug 05, 2010, from http://www.rdatoolkit.

org/background

Tillett, Barbar B. (2008). �e In�uences of FRBR on RDA: Resource Description and Access. 

Retried Aug 05, 2010, from http://presentations.ala.org/images/1/1e/Getting_ready_

for_RDA_FRBR_in�uences_2008rev_color.pdf

Whittaker, Beth M. (2007). DACS and RDA: insights and questions from the new archival de-

scriptive standard. (Describing Archives: A Content Standard, Resource Description 

and Access). Retried Aug 05, 2010, from http://www.accessmylibrary.com/article-1-

G1-161856186/dacs-and-rda-insights.html

ی 
هر

طا
ی 

هد
د م

سی




