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مقايسة تطبيقي استانداردهای بين المللي
كتاب شناختي و آرشيوی

فاطمه همت زاده*

Hemmat_f@yahoo.com     .دانشجوى كارشناسى ارشد دانشگاه الزهرا *

چكيده
زمينة  دو  در  توصيف  بين المللي  استانداردهای  مختصر   توصيف  و  بررسي  به  حاضر،  مقالة 
تدوين  برای  اساسي  و  پايه  كتاب شناختي،  استانداردهای  مى پردازد.  آرشيو  و  كتاب شناختي 
استانداردهای  از  آرشيو  گذشته،  دهه های  طي  مي رود.  شمار  به  آرشيوی  استانداردهای 
كتاب شناختي بهره برده است؛ اما امروزه شورای جهاني آرشيو، با همكاری كتابخانة ملي كنگره 
و ساير متخصصان آرشيوی، اقدام به تهية استانداردهای آرشيو كرده است. در مقالة پيش روی، 
با درج جدولي از مقايسة استانداردها و قوانين كتاب شناختي و آرشيوی، به توصيف هريك از 

آن ها پرداخته مي شود.

كليدواژه ها:
استانداردها/ توصيف آرشيوى/ فهرست نويسي

***
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 :
'Machine Readable Cataloguing Record (MARC)

 :http://www.loc.gov/marc

LIBRARY STANDARDS ADAPTED TO ARCHIVAL PRACTICE 

ORIGINAL LIBRARY-BASED STANDARD  ARCHIVAL EQUIVALENT  

USMARC Format for Bibliographic Description  USMARC Format for Archival and Manuscripts Control 
(USMARC AMC) 

USMARC Format for Visual Materials (USMARC VM)  

Anglo-American Cataloguing Rules (AACR2)  Archives, Personal Papers, and Manuscripts: A Cataloging Manual 
for Archival Repositories, Historical Societies, and Manuscripts 
Libraries (APPM) 

Graphic Materials: Rules for Describing Original Items and 
Historical Collections (GIHC) 

Archival Moving Image Materials: A Cataloging Manual (AMIM)  

ISBD(G): General International Standard Bibliographic Description  ISAD(G): General International Standard Archival Description
[draft]  

انديشة ايجاد و توسعة قوانين و استانداردها، گامي برای 
تعاون  سوی  به  بسته،  و  انفرادی  فعاليت های  از  حركت 
در  مي شود.  محسوب  بين المللي  و  ملي  همكاری های  و 
اهداف  بر  منطبق  را  خود  فهرست  كتابخانه  هر  گذشته، 
و خط مشي و حجم منابع و تعداد نيروی انساني خود بنا 
مي گذاشت. اين پيشينه ها، با شكل ها و سبك و سياق های 

مختلف، از كتابخانه ای به كتابخانة ديگر تفاوت داشت.
فهرست نويسي تعاوني و اشتراكي و تبادل اطالعات، 
اهميت و ارزش استانداردسازی و يكدست سازی چگونگي 
ارائة ويژگي های ظاهری كتاب شناختي  را بيش از پيش 

آشكار ساخت.
برشمرد:  چنين  مي توان  را،  استانداردسازی  مزايای 
فهرست نويسي متمركز و يا تعاوني، كاهش هزينة خدمات 
ايجاد  كتابخانه ای،  بين  همكاری های  در  تسهيل  فني، 
فهرستگان يا پايگاه اطالعاتي مشترک، دسترسي جهاني 

و سريع به داده های كتاب شناختي و... .
قـواعـد  از   مجموعـه ای  نوزدهـم،  قـرن  نيمـة  از 
جديد،  قانون  هر  ايجاد  كه  گرفت  شكل  فهرست نويسي 

در تكميل و اصالح قانون پيشين بود.
درحوزۀ آرشيو نيز بدون داشتن نظم و ابزارهائي برای 
يافتن اسناد آرشيوی و توصيف آن ها، گردآوری اين اسناد 
نتيجه ای جز اتالف وقت و هزينه ندارد. طي دهة گذشته، 
در زمينة آرشيو، از استانداردهای توصيف كتابداری بهره 
گرفته مي شد. اما در چند سال اخير، توسعة استانداردهای 

مخصوص توصيف آرشيو، مورد توجه قرار گرفته است.
آماده سازی  برای  كلي  راهنمائي  استانداردها،  اين 
توصيفات آرشيو است كه در تركيب با استانداردهای ملي 
موجود، مي توان از آن ها بهره گرفت و يا به عنوان اساس 
و مبنائي برای گسترش استاندارد ملي از آن استفاده كرد. 

(كياني، 1388)

عملكرد  با  كتاب شناختي  استانداردهای  تطبيق 
(Walch, 1994) آرشيوی

مطرح  را  كتابدارمحور  منشأ  با  استانداردهای  زير،  جدول 
كرده و در برابر آن، معادل آن ها را در آرشيو بيان كرده 

است.
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مارک: فهرست نويسي ماشين خوان
Machine Readable Cataloguing Record 

(MARC)
http://www.loc.gov/marc :دسترس پذير در

«قالب  محتوای  آرشيوداران،  و  كتابداران  برای 
 ،[MARC] تبـادل اطالعـات» برابـر اسـت بـا مـارک
 "MAchine Readable Cataloging” كوتـه نوشت 
فراهـم  با  مـارک،  ماشيـن خوان.  فهرست نويسي  يعني 
كردن ساختاری قراردادی، اطالعات مربوط به موجودی 
كتابخانه را سازماندهي مي كند و از آن  طريق اجازۀ تبادل 
خودكار  سامانه های  كمك  به  كتابخانه ای  بين  اطالعات 

فراهم مي گردد.
نظـام  مـاشين خـوان)،  (فهـرست نـويســي  مـارک 
رقمي  ذخيرۀ  برای  كتاب شناختي  عناصر  برچسب  گذاری 
در  موجود  داده های  مي توان  آن،  از  استفاده  با  و  است 
فهرستبرگه را، به  گونه ای آماده ساخت كه برنامة موجود 
در رايانه، بتواند همة آن ها را بخواند و برابر دستور، دربارۀ 

هر داده عمل كند.
به   ،1960 سال  در  كنگره  كتابخانة  را،  مارک  قالب 
در  نمادها  و  حروف  اعداد،  خالصة  كاربرد  سامانة  عنوان 
انواع  دادن  نشان  برای  فهرست نويسي،  پيشينة  داخل 
متفاوتي از اطالعات پيشنهاد كرد. مارک 21 را، بسياری از 
كتابخانه های فراداده ای استفاده مي كنند و آن را كتابخانة 

كنگره، روزآمد مي سازد.
ماشين خوان [Machine-readable]، يعني داده هائي 
كه قابل خواندن و تفسسير كردن با رايانه باشد. پيشينه های 
مارک، شامل نوعي راهنما برای  اطالعاتش است كه رايانه 
را، برای خواندن و تفسير كردن پيشينه ها ياری مي رساند.

 ،[Cataloguing record] فهرست نويسي  پيشينة 
يعني پيشينة كتاب شناختي - اطالعاتي كه معموًال روی 

كارت فهرست نويسي ثبت مي شود.1
در سال 1971، ساختار مارک به عنوان استاندارد ملي 
(استاندارد انسي z39.2) و در سال 1973، به عنوان استاندارد 

بين المللي (استاندارد ايزو 2709 ) در نظر گرفته شد.

در اواخر دهة 60 و اوايل دهة 70، كتابخانة كنگره، 
مجموعه ای از قالب های مارک منحصربه فرد، برای انواع 
نسخه های  نقشه ها،  پيايندها،  (كتاب،  منابع  از  گوناگوني 

خطي و غيره) تهيه كرد.
اين قالب ها، درحيطه های مختلف برای انواع متفاوت 
منابع طراحي شد كه شامل: قالب مارک برای داده های 
قالب  مستند،  داده های  برای  مارک  قالب  كتاب شناختي، 
برای  مارک  قالب  و  رده بندی،  داده های  برای  مارک 
داده های مربوط به موجودی است. (چان، 1379، صص 

(419-409
از ميان انواع قالب های منابع، قالب نسخه های خطي 
- كه در 1973 منتشر گرديد - مورد قبول جامعة آرشيوی 
مذاكرات  طرح  به  اقدام  آرشيوداران  بنابراين،  نشد.  واقع 

ملي درخصوص منابع آرشيوی كردند.
مذاكرات  و  ازكشمكش ها  بعد   ،1970 دهة  اواخر  در 
مورد  در  آمريكا،  در  آرشيوی  متخصصان  مالحظه،  قابل 
سهولت تبادل اطالعات موجود در آرشيو و سازمان ها از 
راه خودكارسازی به توافق رسيدند. تبادل اين اطالعات، 

نيازمند توافقات در دو سطح است:
1. قالب ارتباطي مشترک (ساختار دادۀ استاندارد)؛

كه  استاندارد)  (محتوای  مشترک  قوانين  مجموعة   .2
چگونگي ورود اطالعات را در داخل اين قالب نظارت 

نمايد.
توسعة اين ساختار و محتوای استاندارد، با تالش های 
توصيفي در ميان آرشيوداران اياالت متحده، از اواخر دهة 

70  عملياتي شد.
 AMC مارک  توليد  بـه  مـذاكـرات  نهـايت،  در 
در   1983 اوايـل  و  انجـاميـد   1982 دهـة  اواخـر  در 
كتـابخـانـة   2،(SAA) آمـريكـا  آرشيـوداران  انجمـن 
رسيد. تـأييد  به  و...  آمريكـا  كتابـداران  انجمن  كنگـره، 

(Walch, 1994, chapter 3)
استانداردهای اولية به كار رفته برای تبادل اطالعات 
آرشيوها و نسخه های خطي ساختار تهيه شده  در قالب 
خطي  نسخه های  و  آرشيوی  نظارت  برای  آمريكا  مارک 
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(USMARC AMC) و قوانين مربوط به فهرست نويسي 
تهيه شده در آرشيوها، اسناد شخصي، و نسخه های خطي: 
راهنمای فهرست نويسي برای آرشيوها، جوامع تاريخي و 
نسخه های خطي كتابخانه ها (APPM) ؛ هر دوی آن ها 
كه  است  كتابداری  جامعة  در  شده  شروع  آثار  براساس 
اكنون تقريبًا به طور جهاني به عنوان ابزاری برای تبادل 
داده های كتاب شناختي در سازمان ها از طريق شبكه های 

خودكار ملي و فراملي به كار گرفته مي شود.

مقررات فهرست نويسي انگلوامريكن
Anglo-American Cataloguing Rules 

(AACR2)
تالش های  با  انگلو-امريكن،  ويراست  نخستين 
مشترک  فهرست نويسان در اياالت متحده، انگلستان و 
در  آن،  ويراست  دومين  آمد.  وجود  به  در  1967  كانادا، 

1978 منتشر شد و در 1988 توسعه يافت.

حيطه و دامنه
 - منابع  انواع  تمامي  توصيفي  فهرست نويسي  مقررات 
يافت  محتمل  طور  به  كتابخانه  عمومي  مجموعة  در  كه 
جزوه،  كتاب،  مجزای  فصل های  شد.  تدوين   - مي شود 
خطي،  نسخه های  جغرافيائي،  منابع  چاپي،  صفحه های 
موسيقي، نوارهای كاست، فيلم های سينمائي و ويديوئي، 
منابع گرافيكي، فايل های رايانه ای، مصنوعات سه بعدی، 

وسايل كمك درسي، ريزفيلم ها و پيايندها.
مقررات، فهرست نويسان را برای اين موارد  راهنمائي 

مي كند:
آثار  دادن  نشان  و  شناسائي  جهت  توصيفي  ساختار   .1

كتاب شناختي در فهرست نويسي؛
تنالگان ها،  كسان،  (برای  قراردادی  عنوان  ساختار   .2
در  استفاده  برای  عنوان ها)  و  جغرافيائي  نامجاهای 

نقاط بازيابي در فهرست نويسي.
گفتني است كه اين مقررات، فهرست نويسي موضوعي 

(Walch, 1994, chapter 4) .را پوشش نمي دهد

خطي:  نسخه های  و  شخصي  اسناد  آرشيو، 
دستنامة فهرست نويسي برای آرشيوها، جوامع 

تاريخي و كتابخانه های نسخه های خطي
Archives, Personal Papers, and Manu-

scripts: A Cataloging Manual for Archival 
Repositories, Historical Societies, and 
Manuscript Libraries (APPM)

حيطه و هدف
مقررات فهرست نويسي توصيفي منابع آرشيوی در هر قالب 
فيزيكي با تمركز بر مجموعه ها يا گروه ها و واحد سازماني 
توليدكننده، به جای توجه ويژه به اسناد ايجاد شد و البته 
اين مقررات، با سطح توصيفي اقالم سازگار شده است. در 
اياالت متحده، اين مقررات برای آرشيوهائي كه خواهان 
تأكيد بر جنبه های نظارت آرشيوی در فهرست نويسي خود 
مي باشند، جايگزين فصل چهارم انگلو-امريكن است. با 
اپي ام  پيروی از ساختار كلي و رويكرد انگلو-امريكن، اَ 
آرشيوی  مواد  دربارۀ  اطالعات  يكپارچه سازی  درجهت 
نظام های  در  ديگر  تحقيقاتي  منابع  دربارۀ  اطالعاتي  با 

كتاب شناختي، تهيه شده است.
مقررات، فهرست نويسان را راهنمائي مي كند در:

منابع  شناساندن  و  شناسائي  برای  توصيفات  ساختن   .1
آشيوی در فهرست نويسي؛

كسان،  (برای  قراردادی  عنوان های  ساخت  و  انتخاب   .2
منظور  به  عنوان)  و  جغرافيائي  نامجاهای  تنالگان ها، 

استفاده به عنوان نقاط بازيابي.

منابع گرافيكي: مقررات توصيف اقالم اصلي و 
مجموعه های تاريخي

Graphic Materials: Rules for Describing 
Original Items and Historical Collections 
(GIHC)

اليزابت بتز (پاركر)، گردآورنده با همكاری ديگر كاركنان بخش 
چاپ و عكاسي در كتابخانة ملي كنگره و كارشناسان.
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حيطه و ساختار
هم  تصويری،  دوبعدی  آثار  تـوصيف  بـرای  مقـررات 
آثـار  بر  آن  تمركـز  مجموعه ها،  هـم  و  منفـرد  اقالم 
نقاشي،  پوستر،  چاپ ها،  شامل  منحصربه فرد  و  اصلي 
برپاية آن  اساس  نگاتيو.  يا  چاپي  عكس های  و  طراحي 
به  شود  استفاده  است  ممكن  مي باشد.  امريكن  انگلو- 
جای فصل هشتم انگلو- امريكن در مخازني كه خواهان 
فراهم آوری اطالعات گسترده تر بر ماهيت فيزيكي منابع، 

محتوای بصری، و محتوای تاريخي هستند.
انتخاب نقاط دسترسي، سرعنوان شكلي نام يا عنوان 

و يا فهرست نويسي موضوعي را پوشش نمي دهد.
اين مقررات، در درجة اول جهت راهنمائي  آرشيوداراني 
كه با مجموعه های خاص منابع گرافيكي بندرت سروكار 
ثبت  عنوان،  تدبيرات  دربارۀ  تصميم گيری  برای  دارند، 
مفيد  است  ممكن  فيزيكي،  توصيفات  و  نشر  مشخصات 

باشد.

دستنامة  متحـرک:  تصـاوير  آرشيـوی  منـابع 
فهرست نويسي

Archival Moving Image Materials: A 
Cataloging Manual (AMIM)
وندی وايت هنسن همراه با بخش تصاوير متحرک، 
ضبـط و ثبـت صـدای كتـابخانة كنگـره و گروهـي از 
گرفتند.   برعهده  را  دستنامه  اين  گردآوری  متخصصان، 
و  تاريخي  متحرک  تصاوير  منابع  توصيف  مقررات 
كوتاه،  فيلم  تئاتری،  اطالعيه های  همچون  غيرتجاری 
آموزشي،  منابع  نمايشي،  مسابقات  تبليغات،  مصور،  اخبار 
كه  مي دهد  پوشش  و...  آماتور  تصاوير  خانگي،  فيلم های 
است،  شده  تهيه  امريكن  انگلو-  كلي  ساختار  داخل  در 
چرا  مي شوند.  جدا  سنتي  فهرست نويسي  مقررات  از  اما 
كه نيازهای آرشيوی برای تلفيق در پيشينه، از اطالعات 
پوشش داده شدۀ چند قطعة فيزيكي ... متعلق به عنوان 
تصـاوير متحـرک مشابـه ايـن راهنمـا، فهـرست نويسي 
موضوعـي و يا شكـل سرعنوان هـای نام و يا عنـوان را 

پوشش نمي دهد.
پوشش  را  دی وی دی  و  سي دی  قالب  مقررات،  اين 
مي دهد. اين راهنما، در چارچوب كلي فصل هفتم انگلو- 

امريكن تدوين شده است.
مجموعه های  با  كه  آرشيوداراني  برای  مقررات،  اين 
مفيد  دارنـد،  سـروكار  متحرک  تصاوير  منابع  خـاص 
و  ام»  آی  ام  «ای  امريكن،  انگلو-  مقررات  است. 
كتاب شناختي  سازمان های  در  سي»  آچ  آی  «جي 
آن»، آی  ال  «آر  سي»،  ال  «اسي  نظير  عمده، 
«و وی ال ان» - كه با مارک منابع بصری كار مي كنند 

- استفاده مي شود.

استاندارد بين المللي توصيف كتاب شناختي
The International Standard 

Bibliographic Description: ISBD(G)
هفدهمين  و  شانزدهمين  در   ،  ISBD(G) استاندارد 
كارگروه فهرست نويسي ايفال گسترش يافت. در 1971، 
بود.  كتاب شناختي  توصيف  استاندارد  اولين    ISBD(M)
استانداردهای  همة  برای  عمومي  چارچوب  كردن  فراهم 
 1977 در   ،  ISBD(G) عنوان  با  كتاب شناختي  توصيف 
ISBD(G) ، همة عناصری را شامل مي شد كه  رخ داد. 
احتماًال  كه  منابع  انواع  تمامي  شناسائي  و  توصيف  برای 
در مجموعة كتابخانه وارد مي شد. اين استاندارد، اساسي 
شكل  منابع  از  خاص  طبقه بندی های  از  شماری  برای 
منابع  توصيف  بين المللي  استاندارد  مثال  عنوان  به  داد؛ 
ISBD(ER)  و يا استاندارد بين المللي منابع  الكترونيكي 
غيركتابي ISBD (NBM) . اين استاندارد به قصد استفادۀ 
مستقيم برای توصيف هر مورد به وجود نيامده است، بلكه 
هدف آن است كه اين استاندارد، پايه و اساسي باشد تا 
شوراهای ملي و يا بين المللي، برای فراهم كردن كدهای 
بهـره  آن  از  فهرست نويسي  مقـررات  در  استفـاده  قابـل 

گيرند.3
بين المللي  استاندارد  به  كه   -  ISBD(G) استاندارد 
كتابنامه نويسي با كوته نوشت «آی. اِس. بي. دی.» شهرت 
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كتاب شناختي  كنترل  دفتر  برنامه های  از  يكي   - دارد 
فعاليت هـای  يكسـان سازی  انگيزۀ  بـا  كه  جهانـي است 
فهرست نويسي توصيفي در سطح بين المللي، زيرنظر ايفال 
عمل مي كند. اين برنامه، مجموعه ای از قوانين تدوين شده 
اطالعات  آوردن  به دست  فرايند  دو  كردن  منضبط  برای 
كتاب شنـاختي هر اثـر و تنظيم و سجـاوندی اطالعـات 

كتاب شناختي به دست آمده از آن اثر است.

ساختار و عملكرد
 ،ISBD(G) توصيف كتاب شناختي هر اثر را طبق مقررات

مي توان تابع سه ضابطه دانست:
1. تقسيم همة اطالعات كتاب شناختي اثر به هشت ناحية 

اطالعاتي در برگة فهرست نويسي؛
2. تعيين نظم عناصر اطالعاتي در اين ناحيه ها؛

3. استفاده از نشانه ها و عاليم قراردادی كه محدودۀ هر 
ناحيه و هر عنصِر آن ناحيه را معلوم مي سازد. ترتيب 
اين نواحي هشتگانه نيز - كه لزومًا از همگي آن ها 
برای هر مادۀ كتابخانه ای استفاده نمي گردد - در برگة 

فهرست نويسي بدين قرار است:
1-3. ناحية عنوان و شرح پديدآورنده؛

2-3. ناحية ويرايش؛
3-3. ناحية جزئيات خاص اثر (نوع انتشارات)؛

4-3. ناحية وضعيت نشر و توزيع؛
5-3. ناحية توصيف ظاهری؛

6-3. ناحية فروست؛
7-3. ناحية يادداشت؛

8-3. ناحية شمارۀ استاندارد و شرايط دسترس پذيری 
اثر.

اهداف
اهداف تدوين اين برنامه، عبارت است از:

ساير  1. تهية استاندارد فهرست نويسي توصيفي كتاب و 
مواد كتابخانه ای؛

2. استانداردسازی فعاليت های ملي در تنظيم پيشينه های 

كتاب شناختي؛
3. ايجاِد ساخت منطقي جهت شناسائي عناصر داده های 

اطالعاتي، صرف نظر از زبان اثر؛
داده هـای  رايانـه ای  پـردازش هـای  كـردن  سـاده تر   .4

كتاب شناختي؛
5. تسهيل مبادالت بين المللي اطالعات كتاب شناختي.

تاريخچه
در سال 1961، ايفال نشست مهمي در شهر پاريس برگزار 
اصول»  «بيانية  عنوان  با  بيانيه ای  آن،  حاصل  كه  كرد 
انگلـو-امريكن  فهرست نويسـي  قواعد  بيانيه،  ايـن  بود. 
ويراست  برای  چارچوبي  و  داد  قرار  تحت تأثير  بشدت  را 
آن فراهم ساخت. پس از اين نشست، ضرورت برگزاری 
يعني  بعدی،  گام  دربارۀ  بحث  برای  بين المللي  همايشي 
شد.  احساس  آثار،  كتاب شناختي  توصيف  استانداردسازی 
بين المللي  نشست  ايفال   ،1969 سال  در  آن،  به دنبال 
قوانين  گسترش  هدف  با  را،  فهرست نويسي  كارشناسان 
در  تك نگاشت ها،  توصيف  برای  استاندارد  مضامين  و 

ُكپنهاگ، برگزار كرد.
اين گام، با برپائي نشست های ديگر از جمله در سال 
استاندارد  جزئيات  بتدريج  و  شد  دنبال  (مسكو)   1971
گرديد.  روشن  بخوبي  كتاب شناختي  توصيف  بين المللي 
همان  اواخر  در  برنامه،  اين  مقدماتي  ويراست  سرانجام 
سال (1971) منتشر شد و در اوايل سال 1972، در برخي 

كتابشناسي های ملي مورد استفاده قرار گرفت.
مفاد  ايفال،  كارگروه های  از  برخي  زمان،  گذشت  با 
آن،  حاصل  كه  دادند  گسترش  گام به گام  را  برنامه  اين 
پيدايش انواع مختلف ISBD(G) در حوزه های مختلف تا 
تك نگاشت ها  چون  مواردی  كه  است  بوده   2001 سال 
و   ،1977  ،1974) پيايندها   ،(1987 و   ،1978  ،1974)
1988)، عمومي (1977 و 1992)، مواد جغرافيائي (1977 
و 1987)، مواد غيركتابي (1977 و 1987)، متون قديمي 
(1980 و 1991)، موسيقي (1980 و 1991)، اجزا (1988)، 
فايل های رايانه ای (1989 و 1990)، و منابع الكترونيكي 
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(1997) را دربرمي گيرد.
در اثنای اين اقدامات، در همايش سال 1980 - كه در 
مانيل برگزار شد - كارگروه دائمي بخش فهرست نويسي 
بازنگری  آن،  و  كرد  تصويب  را  ضروری  رويه ای  ايفال، 
در «آی.اس.بي.دی.»های منتشر شده، پس از پنج سال 
يعني در 1984 بود. هدف اصلي كارگروه از اين بازنگری، 
همـاهنگ ساختـن متون متفـاوت آی.اس.بي.دی. بـوده 

است.
جهاني،  كتاب شناختي  بر  نظارت  دفتر  توصية  به  بنا 
ملي  كتابخانة  كشور،  هر  در  كه  است  اين  معمول  قاعدۀ 
يا مركز ملي فهرست نويسي، عهده دار ترويج و استفاده از 
آی.اس.بي.دی. باشد. در ايران نيز نخستين بار در سال 
1356، مركز خدمات كتابداری، قواعد آی.اس.بي.دی. را 
در فهرستبرگه های چاپي خود به كار گرفت. با ادغام اين 
مركز در كتابخانة ملي، كتاب شناسي ملي ايران نيز از سال 
1362 بر سياق قواعد آی.اس.بي.دی. منتشر شده است. 

(فرجي، خليل مقدم، 2007)
نشان  آی.اس.بي.دی.،  به  جهان  كنوني  نگرش 
مي دهد كه اين برنامه كه در واقع پايه و چارچوب بخش 
تشكيل  را  انگلو-امريكن  فهرست نويسي  قواعد  توصيفي 
درازمدت  اهداف  تحقق  برای  ضروری  ابزاری  مي دهد، 

برنامة نظارت بر كتاب شناختي جهاني است.
ناحيه  نام  به  واحدهائي  به  كتاب شناختي  توصيف 
تقسيم مي شود و هر ناحيه، شامل چندين عنصر است كه 

بنا به نوع مادۀ مورد توصيف، متغيير است.

ناحية توصيف كتاب شناختي
1. ناحية عنوان و شرح مسئوليت؛

2. ناحية ويراست؛
3. ناحية جزئيات ويژه (نوع انتشارات)؛

4. ناحية مشخصات نشر، توزيع ...؛
5. ناحية توصيف ظاهری؛

6. ناحية َفرَوست؛
7. ناحية يادداشت ها؛

دسترس پذيری.  نوع  يا  و  ناحية  شمارۀ  استاندارد   .8
(چان، 1379، صص 57-55)

استاندارد جهانى تنظيم و توصيف آرشيوى
 General International Standard Archival
Description: ISAD(g)

دسترس پذير در:
  http://www.ica.org/en/node/30000

به  وابسته  آرشيوى  توصيفى  استاندارهاى  كميسيون 
شوراى جهانى آرشيو (ICA/CDS) - كه به عنوان مسئول 
گسترش استاندارد ISAD(g) : استاندارد جهانى تنظيم و 
آرشيو  جهانى  شوراى  كنگرۀ  در  بود -  آرشيوى  توصيف 
پكن در چين در سال 1996، به كارگروهى دائمى تبديل 
شد. محـور فعاليت هـاى كـارگروه كنـوني، استانداردهاى 

توصيفى آرشيو  مى باشد.
(اتاوا-1994)    ISAD(g) در  بازنگرى  كارگروه،  اين 
طى  خود  سالة  چهار  برنامة  اصلى  دستور  عنوان  به  را 

سال هاى 1996-2000 برعهده گرفت.
در نهايت در چهاردهمين كنگرۀ شوراى جهانى آرشيو 
«استانداردهای  2000م.  سال  در  اسپانيا  سويل  شهر  در 
توصيفي آرشيو» پس از گردهمائي ها و اصالحات فراوان، 

پذيرفته شد. (كياني، پرويزی، 1386)
اين استاندارد، عناصر موردنياز توصيف مواد  آرشيوی 
را شناسائي مي كند و راهنمائي برای چگونگي به كارگيری 

اين عناصر مي باشد.

پوشش
اين استاندارد، بر شناسائي و توصيف همة عناصر ضروری 
- كه برای نظام توصيف آرشيوی موردنياز است - تمركز 
دارد. استاندارد، به صورت جامع، عناصر هسته را شناسائي 
بودن  مجاز  برای  را  آن ها  گسترده ای  طور  به  و  مي كند 
بهره برداری انعطاف پذير در ميان فوج وسيعي از آرشيوها 

معنا مي كند.
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كاربرد
اين استاندارد، برای توصيف مجموعه های آرشيوی مفيد 
رسمي  راهنمائي  و  واضح  دستورالعمل  كه  چون  است؛ 
گوناگون  حوزه های  در  بسادگي  را  آن  مي توان  كه  است 
پيشينه های آرشيوی به كار گرفت. اين استاندارد، برخي 
همچنين،  و  مي كند  مجاز  اجرا  در  را  انعطاف پذيری ها  از 
آورده  مختلف  عناصر  كاربرد  چگونگي  دربارۀ  مثال هائي 
منابع  برای  مي رسد  نظر  به  بعيد  استاندارد،  اين  است. 
كاربری  مختلف،  عناصر  توصيف  نيازمند  غيرآرشيوی 

داشته باشد.

پيشينة استفاده
برای  بين المللي  استاندارد  كليدی  استاندارد  مقررات،  اين 
استاندارد  اين  استراليا،  در  است.  آرشيوی  منابع  توصيف 

جاافتاده و اجرائي شده است.

استانداردها و راهنماهای مرتبط:
ISAAR(CPF) International Standard 

Archival Authority Records for Corporate 
Bodies, Persons and Families, Second 
Edition

استاندارد بين المللي مستند پيشينه های آرشيوی برای 
تنالگان ها، كسان و خاندان ها، ويراست دوم

International Standard for Institutions 
with Archival Holdings (Draft)

استاندارد بين المللي برای مؤسسات دارای  موجودی 
آرشيوی (پيش نويس)4

مقررات، راهنمائي عمومي برای ايجاد كردن عناصر 
پايه و اوليه فراهم مي كنند كه به طور جهاني در نظام های 
پايه ريزی  آرشيوی،  منابع  توصيف  برای  شده  طراحي 

شده اند.
برای  وسيع  اجرای  قابليت  مقررات،  اين  از  هدف 
گسترۀ  يا  ماهيت  گرفتن  درنظر  بدون  آرشيوی،  توصيف 
خاص  نوع  به  آن ها  نتيجه،  در  است.  توصيف  واحد  هر 

بازيابگر يا ديگر اشكال توصيف، محدود نمي شوند.
نخستين گام برداشته شده در كميسيون Ad Hoc5 در 
راستای گسترش استاندارد توصيف آرشيوی برای هدايت 
سه  داده ای  محتوای  از  تطبيقي  تحليل های   - تجزيه 
استاندارد انگلو- امريكن: نسخه های خطي، دستنويس و 
آرشيوهای اياالت متحده،6 مقررات كانادائي برای توصيف 
كبير.8  بريتانيای  آرشيوی  توصيف  راهنمای  و  آرشيوی،7 
در  و  شده  ظاهر  كه   - را  اطالعاتي  عنصر   20 آن ها، 
داشته  وجود  توجهي  درخور  هم پوشاني  آن ها  همة  ميان 

- شناسائي كرده اند.
مقررات سازگار با اصول توصيف آرشيوی گسترش يافته 
كتابخانه ای  استاندارد  معادل   ،Ad Hoc كميسيون  در 
  ISBD(G) استاندارد بين المللي توصيف كتاب شناختي  ايفال

(Walch, 1994, chapter 13) .است
مقررات ISAD(G)  در 7  ناحيه به كمك 26 عنصر و 

يا تركيبي از آن ها، تنظيم شده است. اين نواحي، شامل:
1. ناحية شرح هويت - جائي كه اطالعات ضروری برای 

شناسائي واحد توصيف مي آيد.
(Identity Statement Area)

2. ناحية محتوا - اطالعات دربارۀ منشأ و متولي سند و 
بايگاني اوليه اش، در اين واحد ذكر مي شود.

(Context Area)
3. ناحية ساختار و مندرجات - اطالعات دربارۀ موضوع و 

ترتيب واحد، در اين قسمت آورده مي شود.
(Content and Structure Area)

دربارۀ  اطالعات   - استفاده  و  دسترسي  شرايط  ناحية   .4
چگونگي دسترسي، در اين واحد مي آيد.

(Condition of Access and Use Area)
مواد  دربارۀ  اطالعات   - همراه  مواد  به  مربوط  ناحية   .5

(Allied Materials Area) .همراه و ضميمه
6. ناحية يادداشت - اطالعات خاص و يا ساير داده هائي 
كه در هيچيك از نواحي ياد شده جای ندارد، در اين 

(Note Area) .ناحية توصيف قرار مي گيرد
7. ناحية كنترل توصيفي - اطالعات دربارۀ چگونگي، 
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كرده  فراهم  را  توصيفي  اطالعات  كه  شخصي  و  زمان 
(Description Control Area) .است

با وجود آن كه همة 26 عنصر در مقررات عمومي برای 
استفاده موجود مي باشد، اما تنها زيرمجموعة كوچكي از 
آن ها در همة توصيفات آرشيوی موردنياز است. همچنين، 
بين المللي  مبادلة  برای  عناصر  اين  از  محدودی  تعداد 
اطالعات توصيفـي، بـه عنـوان موارد ضـروری به شمـار 

مي آيند كه به شرح زير است:
- كد (شناسة) بازيابي؛

- عنوان؛
- پديدآورندگان (منشأ)؛

- تاريخ/ دورۀ ايجاد؛
- سطح توصيف.9

نتيجه گيری 
و  غور  به  نياز  آرشيو،  منابع  زمينة  در  استانداردها  بررسي 
به  آرشيوی  منابع  برای  كه  آن چنان  دارد.  بيش تر  توجه 
زبان فارسي، دستنامه ای در سازمان اسناد و كتابخانة ملي 
از  بخشي  از  اقتباس  تنها  نيز،  آن  كه  است  شده  تدوين 
استاندارد بين المللي توصيف آرشيوی ISDA مي باشد. نبود 
اصطالحنامه (تزاروس) و فرهنگ در زمينة آرشيو، از ديگر 

كاستي ها در حوزۀ آرشيوداری مي  باشد. (احمدی، 1386)

پى نوشت ها:
1. 43 reference(s) on ‘standards’. From:http://

www.knaw.nl/CFdata/haveandhold/links01.

cfm?descriptor=97

2. The Society of American Archivists.

3. 43 reference(s) on ‘standards’ .opcit.

4. Collections Council of Australia. 1/07/2008 

From: http://www.collectionscouncil.com.au 

/standards+and+guidelines.aspx?agentType=

View&PropertyID=١٥١&sortBy=cf٢٣ 

5. Ad Hoc Commission .

6. The U.S.’s Archives, Personal Papers, and 

Manuscripts (APPM).

7. Canada’s Rules for Archival Description 

(RAD).

8. Great Britain’s Manual for Archival 

Description (MAD).

9.  INTERNATIONAL COUNCIL 

ON ARCHIVES CONSEIL 

INTERNATIONAL DES ARCHIVES. 

ISAD (G): General International Standard 

ArchivalDescription.2nd Edition. Adopted 

by the Committee on Descriptive Standards. 

Stockholm, Sweden, 19-22 September 1999.

Ottawa 2000. From: http://www.icacds.org.

uk/eng/ISAD(G).pdf

كتابنامه:
توصيف. (1387/4/3).  كاربرگة  تكميل  راهنمای  عطا.  احمدی،   -

www.nlai.ir :از
 .(1387) رجال.  اسامي  مستند  تدوين  شيوه نامة  عطا.  احمدی،   -
تدوين  گروه  اسناد،  نمايه سازی  و  طبقه بندی  مديريت 

www.nlai.ir :اصطالحات. از
ملي  اسناد  اصطالحنامة  و  نمايه سازی  شيوه نامة  عطا.  احمدی،   -
ايران. (1387). مديريت طبقه بندی و نمايه سازی اسناد، گروه 

 www.nlai.ir :تدوين اصطالحات. از
- احمدی، عطا. كدها و عناوين فيلدهای كاربرگة تنظيم و توصيف 
 . ISDA اسناد براساس استاندارد بين المللي توصيف آرشيوی

www.nlai.ir  :(1386/2/15). از
زهير  رده بندی.  و  فهرست نويسي   .(1379) مای.  لوئيس  چان،   -

حياتي، زهرا ستوده (مترجمان). تهران: نشر كتابدار.
توصيف  بين المللي  استاندارد  نرگس.  خليل مقّدم،  ايرج؛  فرجي،   -
(نسخة  اطالع رساني  و  كتابداری  دايرۀالمعارف  كتابشناختي؛ 
ملى  كتابخانة  و  اسناد  سازمان  اينترنتى  (درگاه  آزمايشي). 

جمهورى اسالمى ايران2007/12/5 ). از:



(13
88

يز 
(پائ

 75
اد 
اسن

نة 
نجي

ة گ
لنام

فص

106

http://portal.nlai.ir/daka/Wiki Pages
- كيانى هفت  لنگ، كيانوش؛ پرويزى، مازيار. استاندارد جهانى تنظيم 
و توصيف آرشيوى (مركز دايرۀالمعارف بزرگ اسالمي: مركز 
دسترسي 1388/1/20)  تاريخ  اسالمي  ايراني -  پژوهش های 

از: 
http://www.cgie.org.ir/showbuilderB.

asp?id=2000
- كياني هفت لنگ، كيانوش؛ پرويزی، مازيار. (1386). «استاندارد 

جهانى تنظيم و توصيف آرشيوى: بخش 2». از:

http://www.cgie.org.ir/showbuilderB.
asp?id=224

- Walch, Victoria Irons, Standards for 
Archival Description: A Handbook with 
contributions by Marion Matters. © 1994 
The Society of American Archivists TABLE 
B-3: From: http://www.archivists.org/catalog 
/stds99/index.html




