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  التاريخ الببليوجرايف لغة واصطالحاًالتاريخ الببليوجرايف لغة واصطالحاً

 
ابالا يف اللغات األخرى،     الغربية ومق  date العربية وكذلك كلمة     )تاريخ(لكلمة   

 اإلنسان، منها املوعد الذي يضربه      متعدياًعديدة سواء كانت امسا أو فعالً الزما أو         معان  
مشترك، ومنها الوقت من حيـث اليـوم والشـهر           أو ألي نشاط     أو حوار لصديق للقاء   

عندها شيء ما أو يتوقع      حدثوالسنة، يوم حمدد من الشهر، أو نقطة أو فترة زمنية معينة            
له احلدوث فيها، أو تاريخ ميالد ووفاة الشخص، ومنها التاريخ أو التواريخ حلدث ما أو               

املعينة اليت حدث فيها شيء     لشيء ما، أو الدميومة أي مدة استمرار شيء ما أو هو السنة             
 .ما

  مشتركاً ومن هذه الطائفة من املعاين والتعاريف اللغوية للتاريخ، جند أن هناك قدراً            
بني املعىن اللغوي واملعىن االصطالحي للتاريخ الببليوجرايف وهو أنه تاريخ مـرتبط حبيـاة              

لعمل الفكـري أو    املورد الوثائقي، وهو الوقت الذي حيدث أو حدث فيه ظهور أو جتلي ا            
 واالستخدام العام من قبل اجلمهور املستهدف، وهو ما         ي التلق حيز إىل   work اإلبداعي

وهو ايضاً ما يطلق عليـه       . Manifestationيطلق عليه يف العامل الببليوجرايف اليوم       
ـ  له عن    متييزاًاخل ويقصد به التاريخ الببليوجرايف      ...  تاريخ النشر، التوزيع   تقليدياً  اطاألمن

 .األخرى من التاريخ خارج هذا اال
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  أمناط التاريخ الببليوجرايف أمناط التاريخ الببليوجرايف 
 

تتعدد أمناط التاريخ املرتبط بظهور أو جتلي األعمال الفكرية بتعدد أمناط التعبري عن              
 ما بني كتاب، ودورية ومادة مسع بصرية، ومادة موسيقية،          Expressionهذه األعمال   

 التعبري وهو مـا     أشكالخره من   آ إىل   وحقائقياتسويب،  ومادة صور متحركة، وملف حا    
 يف هذه األنواع من األوعية هو تاريخ للنشر،         فالتاريخ. نطلق عليه أنواع أوعية املعلومات    

 والصناعة، وتاريخ للبـث واإلعـالم، وتـاريخ         لإلنتاج والتوزيع وتاريخ للطبع وتاريخ   
صدار أو هو تاريخ لتسجيل حـق        وتاريخ إلعادة الطبع أو إعادة اإل      Release لإلطالق

وهذه األنواع كلها للتـاريخ     . امللكية الفكرية وما إىل ذلك من أمناط التاريخ الببليوجرايف        
 إبـداعي  وهو اإلشارة إىل ميالد عمل فكري أو         حتقيقهتشترك يف هدف واحد ترمى إىل       

وىل حتـت   يف صور الحقة مرتبطة بالصورة األصـلية األ         صورته األصلية األوىل   يفجديد  
 تـاريخ   Release إطالق ، توزيع،    Printingطبعة، إصدارة، طبع    : مسميات خمتلفة 

 ).بالنسبة للمخطوطات( وصناعة، النسخ إنتاج ، Copyrightحق امللكية الفكرية، 
 

  معاجلة التاريخ الببليوجرايف يف تقنينات الفهرسةمعاجلة التاريخ الببليوجرايف يف تقنينات الفهرسة
 

 باألعمال الفكرية الـيت     اً وعدم من املسلم به أن التاريخ الببليوجرايف يرتبط وجوداً        
 وأوربـا الف السنني يف مصر وبالد الرافـدين        آ العامل الببليوجرايف منذ     حيزظهرت إىل   

والصني على أوراق الربدي والرق واأللواح الفخارية وغريها مما ساد يف تلـك احلقـب               
 املوغلة يف القدم، حىت عصرنا احلاضر وما انتشر فيه من مواد ووسائط متنوعـة مطبوعـة    

 ... اخلوالكترونيةوغري مطبوعة 
 
 

    ٤



                                
 

 
 
 

 يف التسـجيالت     مهمـاً  وكان التاريخ املسجل يف هذه األعمال يشـغل حيـزاً          
ويف مكتبـة   ) العراق حاليـاً  (نوى  ي يف مدينة ن   نيبالالببليوجرافية البدائية يف مكتبة امللك با     

القرن  يف   كاليماخوس الذي وضعة    Pinakesاإلسكندرية القدمية حيث فهرس البناكس      
ثينا بأوربا، ومع مرور العصور وتقدم األمم واالهتمام        أ يف   برجامومومكتبة  . م.الثالث ق 

بالعلم واملعرفة وبالتايل خبزائن الكتب يف املشرق العريب يف العصور اإلسـالمية األوىل ويف              
أوربا يف عصر النهضة، زاد االهتمام بفهارس املكتبات وبالنشاط الببليـوجرايف ورافقـه             

مام بوضع قواعد إلعداد هذه الفهارس والببليوجرافيات لعل من أمهها قواعد الفهرسة            اهت
م وهو النـواة    ١٨٤٠ أو   ١٨٣٩ألنطوين بانتيزي أمني املكتبة الربيطانية والذي صدر عام         

مريكيـة للفهرسـة    أجنلو  األوىل تقريبا ملا جاء بعده من تطورات متخضت عن القواعد األ          
 .وطبعاا املتتالية

بيانـات  ب داخل حقل ما يسمى       معروفاً كان تاريخ النشر، التوزيع، حيتل موضعاً     و 
... الطـابع / خري يف هذا احلقل بعد اسم الناشـر    أ هو حقل فرعي     : أي imprintالنشر  

ـ       تذكَّرياً  فرعياً واليوم حيتل تاريخ النشر، التوزيع حقالً       عشـر   ين يف داخل الفصـول االث
ـ       بالقسم األول من القواعد االجن      املعدلـة    و ةلو أمريكية للفهرسة يف طبعتها الثانية املراجع

 .بل ويف الطبعة الثالثة املقترحة للمناقشة واملعروضة على شبكة االنترنت حالياً) ١٩٩٣(
الفصـل  : 2.4Fالقواعد العامـة    :  األول  الفصل 1.4Fهذا احلقل الفرعي هو      
وصف  (6.4Fو  ) قىاملوسي (5.4Fو  ) وصف اخلرائط  (3.4Fوصف الكتب، : الثاين

املسلسالت وحالياً تسمى املواد ذات الطبيعـة        (12وهكذا حىت الفصل    ) املواد الصوتية 
 . 12.4F أيضـا حيث يأخذ تاريخ النشر احلقل الفرعـي        )  املقترحة 3املستمرة يف ط    

 .4.4Bويشذ عن ذلك الفصل الرابع لوصف املخطوطات حيث يأخذ حقل تاريخ النشر 
ل تاريخ النشر، التوزيع ضمن القواعد العامة للوصف اليت تنطبق      ويعاجل الفصل األو   

 اخلصائص اليت تتسم ا تلك املواد فهذه        إالعلى مجيع أنواع أوعية املعلومات بصفة عامة        
 .تعاجلها القواعد الواردة يف فصول هذه املواد
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تـاريخ  على تسـجيل    .. وتنص القاعدة العامة األوىل لتاريخ النشر، التوزيع، اخل        
. للطبعة املسماة يف املصدر الرئيس للمعلومات داخل حقل الطبعة        ... النشر، التوزيع، اخل    

ويسجل التاريخ باألرقـام    . وإذا مل يكن هناك بيان للطبعة، فيسجل تاريخ الطبعة األوىل         
 الواردوإذا مل يكن التاريخ      ، الشرقي حسب األحوال   بسلوألو ا أ العربية باألسلوب الغريب  

أو التـاريخ   ) املسيحي، أو امليالدي  (ملصدر الرئيس للمعلومات بالتاريخ اجلرجيوري      على ا 
 أو سـنوات    النشـر  اليولياين ، فيسجل هذا التاريخ كما ورد بالعمل املفهرس، ويليه سنة          

 )1.4F1(النشر بالتقومي اجلرجيوري أو اليولياين 
] ،١٩٧٥[ 
 ]١٩٧٥[  أي٤٣٠٨، 
 ]١٩٧٥ أي ٤٣٠٨[، 
 ]١٩٧٠ و أ١٩٦٩[ ٥٧٣٠، 

 XVIII وليس السنة ]١٩٣٩[ ١٨، السنة 
 هذه القاعدة إىل جعلها قاصرة علـى املـواد          اختزلتويف الطبعة الثالثة املقترحة،     

 . و أمثلته-ما هوك-املنشورة فقط مع استمرار معىن نص القاعدة 
 نص علي تسجيلة سنة النشر الواردة بالعمل حىت إذا          1.4F2ويف القاعدة الفرعية    

 ١٦٩٧ويف هذه احلالة تصحح السنة بني معقوفتني هكذا ،     .  غري صحيحة  أامعروفاً  كان  
 . مع شرح أي تناقض يف تبصرة إذا كان ذلك ضرورياً]١٩٦٧أي [
 ]١٩٧١أي [ ١٩٦٣، 

 . ١٩٧١ ، وصدر ككاسيت يف سنة ١٩٦٣صدر أصال كقرص صويت يف سنه  
 للنشر إذا   اً إصدار طبعة ما تارخي     نص على اعتبار تاريخ إعادة     1.4F4ويف احلقل الفرعي    

ورد هذا البيان يف املكان املخصص عادة للطبعة على صفحة العنوان دون ذكر لتاريخ نشر               
 على إنه إذا اختلف تاريخ النشر، التوزيـع         14F3الطبعة األصلية وتنص القاعدة الفرعية      

 ، وإذا  مهماًاًنصرعن تاريخ التوزيع، يضاف تاريخ التوزيع إذا اعتربته هيئة الفهرسة ع
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اليت تنطبق  /  الذي األمساء/ التواريخ بعد االسم  / اختلف الناشر عن املوزع، فيسجل التاريخ     
 .عليها

 
London : Macmillan, 1971 [distributed 1973] 
London : Educatianal Records, 1973; New York : Edcorp 
[Distributor],1975                                                         
Toronto: Royal Ontario Museum,1971; Beckenham [kent]  
Edward Patterson [Distributor] 

 
 معروف أن تاريخ التوزيع خمتلف ولكنه غري مسجل

 
خر ناشـر،   آوإذا كانت تواريخ النشر والتوزيع هي نفسها، فيسجل التاريخ بعد            

 )1.4F4. (موزع مذكور
 

New York : American Broadcasting Co [Production  
Company] : Released by Xerox Films, 1973. 
 

 
واختياريا ميكن إضافة آخر تاريخ مسجل حلقوق امللكية الفكرية عقـب تـاريخ             

 .إذا كان خمتلفاً..النشر، التوزيع اخل
 .١٩٦٥ ، ح ١٩٦٧، 
 )1.4F5    (.                           ٢٠٠١ ، ح ٢٠٠٤، 
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وإذا كانت تواريخ النشر، التوزيع، اخل، جمهولة، فيعطى تاريخ حق امللكية الفكرية             
.  يف حالة عدم وجود تاريخ حـق النشـر         يف مكانه )  هكذا إليهمشار  (أو تاريخ الصناعة    

)1.4F6( 
 c1967,                                                    ١٩٧٦،ح  

 printing 1976,                                      ١٩٦٧، طباعة 
 

، أو  .. وإذا كان العمل قيد الفهرسة خلواً من أية تواريخ للنشـر، التوزيـع اخل              
 )1.4F7( للنشر تقرييبفيعطى تاريخ ) الطباعة(لتسجيل حقوق النشر أو للصناعة 

 
 سنة نشر أو األخرى     ]١٩٧٢ أو١٩٧١[، 
 اريخ حمتملت ]١٩٦٩ ? [،
 يستخدم فقط للتواريخ األقل من  ]١٩١٢ و ١٩٠٦بني [، 

   عشرين سنة مدى                                             
 تقرييبتاريخ  ]١٩٦٠ حو[، 
 العقد مؤكد ]١٩٧-[، 
 العقد حمتمل ]١٩٧?- [،
 القرن مؤكد ]١٨ -[، 
 القرن حمتمل ]١٨ ?- [،
 

 العمل الواحد الذي نشر عرب فترة زمنية ممتـدة،          أجزاءنشر بتعدد   وبالنسبة لتعدد تواريخ ال   
  على اجلزء األول يليه شرطة     دالنشر الوار  توجه بإعطاء تاريخ بداية      1.4F8فإن القاعدة   

 و صدر أ العمل عن النشر فما توق وإذا يف الصدور اً مستمرلال يزا كان العمل إذا قصرية
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 كـان   وإذا.  تاريخ نشر هذا اجلزء األخري بعد الشـرطة        اجلزء األخري من العمل، فيضاف    
  فيوضع ذلك التاريخ فقط كتاريخ واحد األجزاء أو اإلصدارات يف مجيع  واحًداًتارخي

  يف الصدور  العمل مستمراًلوال يزا متاح، أوالً اجلزء املنشور أو اإلصدار – ١٩٨٨
  غري متاح أوالً اجلزء الذي نشر ١٩٩٧ -

 األول واألخري متاحة  جزاءاأل ١٩٧٨-١٩٧٣
   مجيع إصدارات العمل منشورة يف سنة واحدة ١٩٧٧
  ] ١٩٩٩ مت حتديثه [ ١٩٩٨-١٩٥٥

املصـادر  / مل يوجد يف املصـدر     إذانه  أفسها،   القاعدة ن  إىلقترحة  وتضيف الطبعة الثالثة امل   
 بـدء    جزء، فال يسجل تاريخ    أو، عدد،   إصدارو آخر   أ/ الرئيس للمعلومات تاريخ أول و    

أو ايـة النشـر يف      / تاريخ بدء و   توضع املعلومات املتوفرة حول      وإمناأو اية النشر،    / و
 مكن تأكيدها فعال أتبصرة إذا م

Washington,D.C. : Smithonian Institution  
    Note: began in 1996                                

ن املعلومات حول تاريخ بداية النشر معروفة        اليت نشرت غري متوفرة ولك     ىلاألو ةاإلصدار
 .. املصدر ينشر لوال يزا؛ 
 

 اجلمعية األمريكية للطب النفسي : واشنطون 
 . ١٩٩٩توقف املطبوع عن النشر عام : تبصرة 

 النشر  إاء األخري ولكن تاريخ     اإلصدار األول والعلى    اإلصدار على   دال يعتم الوصف  ( 
 ) معروف 

 التاريخ أو التـواريخ     بإعطاء على التوجيه    4.4F9ت، تنص القاعدة    وبالنسبة للمخطوطا 
كما هو  (  يف العنوان     مل تكن متضمنة فعالً    إذاو جمموعة املخطوطات    أاحلاصرة للمخطوط   

 / فتعطى سنة أو سنوات املخطوط ). احلال بالنسبة للخطابات والوثائق الرمسية 
 

    ٩



                                
 

 
 
 

، ـذا    )يف حالة املخطوطـات الفرديـة      (  الشهر واليوم  ى يعط ياًاملخطوطات، واختيار 
 . الترتيب

Correspondence [GMD] / Willam Allen.- 1821-1879.  
Records [GMD] / Americam Colonization Society.- 

1816-1908 
  

  متغريات التاريخ الببليوجرايف متغريات التاريخ الببليوجرايف 
    

 أننـدرك   . . بتاريخ النشر، التوزيع اخل    تتعلقمن العرض السابق حلل القواعد اليت       
 املعلومـات   أوعيـة القيم اليت تأخذها متغريات هذا التاريخ تتباين عرب العديد من فئـات             

حيث تأخذ اسم سـنة النشـر،       .. ) كتب، دوريات، خمطوطات، ملفات حاسوبية اخل     ( 
، سنة الطبع، سنة الطباعة، سنة تسجيل حق امللكية الفكرية     طالقواإل اإلنتاجالتوزيع، سنة   

 من  األولمعظم هذه القيم ومسمياا جيمعها الفصل        وأ اإلطالقريخ على   وعدم وجود تا  
 للفهرسة حيث يعاجل مجيـع حقـول الوصـف          مريكيةأجنلو  القسم األول من القواعد األ    
 .. بصفة عامةاألوعيةالببليوجرايف يف مجيع أنواع 

تتمحور  القضايا الواردة يف هذه الفصول بشأن التاريخ الببليوجرايف  أنوقد الحظنا   
  :حول ما يلي

 )  العربية على وجه العمومباألرقام(فقط .. وجود سنة للنشر، التوزيع اخل: أوال
 والسنة نفسها لتسجيل حقوق النشر .. وجود سنة للنشر، التوزيع اخل: ثانيا
 ) سابقة(وسنة خمتلفة لتسجيل حقوق النشر .. وجود سنة للنشر، التوزيع اخل: ثالثا
 ) الحقة(وسنة خمتلفة لتسجيل حقوق النشر .. للنشر، التوزيع اخلوجود سنة : رابعا
 والسنة نفسها للطبع .. وجود سنة للنشر، التوزيع اخل: خامسا
 ) سابقة( وسنة خمتلفة للطبع .. وجود سنة للنشر، التوزيع اخل: سادسا
 )الحقة( وسنة خمتلفة للطبع .. وجود سنة للنشر، التوزيع اخل: سابعا
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 ) الرومانية مثال( غري العربية باألرقام.. وجود سنة للنشر، التوزيع اخل: ثامنا
 غري صحيحة .. وجود سنة للنشر، التوزيع اخل: تاسعا
 وجود سنة للنشر، التوزيع مساوية لسنة التوزيع : عاشرا
 خمتلفة عن سنة التوزيع .. وجود سنة للنشر، التوزيع اخل:  عشرحادي

 يع فقط وجود سنة للتوز: ثاين عشر
 ) سابقة والحقة(وجود سنة للتوزيع مع وجود سنة لتسجيل حقوق النشر : ثالث عشر
 وجود سنة لتسجيل حقوق النشر فقط : رابع عشر

 للصناعة والطبع فقطوجود سنة : خامس عشر
 وجود سنة لإلطالق: سادس عشر
الـدوريات،  (ة  وجود سنة لبدء النشر وانتهاء النشر لألعمال واملوارد املستمر        : سابع عشر 

 )اخل..واألعمال اليت تصدر على حنو مستمر
 وجود سنة لبدء النشر فقط للموارد املستمرة: ثامن عشر
 وجود سنة النتهاء النشر فقط للموارد املستمرة: تاسع عشر
 .. سنوات تقريبية للنشر، التوزيع، اإلطالق اخل/ وجود سنة : عشرون

 القسم األول مفصولة االثين عشر هذه املسـائل         وقد عاجلت القواعد املختلفة الواردة يف     
 التالية   التذكرييةواليت حتمل األرقام. والقضايا

 
1.4F , 2.4F , 3.4F , 4.4F  5.4F ,   6.4F , 7.4F, 8.4F , 9.4F , 

                                                         
                       12.4F                                11.4F , 10.4F , 

 
 األول مجيع القواعد املتعلقة بالتاريخ الببليوجرايف يف مجيع فصول القسم           أن  على وتأكيداً 

  االكتفاء مبا ورد يف AACR-3من القواعد متشاة فقد اقترح حمرر الطبعة الثالثة من 
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 أي القواعـد    1.4F إىل أعـاله الفصل من القواعد نفسها وحييل من أي رقم ممـا ورد            
 . املوجودة يف الفصل األول اخلاص بالوصف العام جلميع أوعية املعلومات

  
  موقع التاريخ اهلجري داخل نطاق التاريخ الببليوجرايف موقع التاريخ اهلجري داخل نطاق التاريخ الببليوجرايف 

  
     AACR-2من استقراء مجيع القواعد املتعلقة مبعاجلة التاريخ الببليـوجرايف يف نطـاق             

خالً يف نطاق القاعدة    ا التاريخ د  ااعتبار هذ  ميكن   وإمنا ،ية اهلجر بالسنة للتاريخ    ذكراً ال جند 
 أو السنة اجلوليانية، إذا ماكان    ) اجلرجيورية( استخدام التاريخ بالسنة امليالدية      إىلاليت توجه   

هكـذا  ..) ، اخل رومانيـاً  ( خمتلفـاً  التاريخ الوارد يف مكـان بيانـات النشـر تارخيـاً          
MDCCCXCl [1891])  1.4راجعF1 (ـ ومعىن  للتـاريخ  اً هذا ان هناك مكان

ـ      ) كتاريخ خمتلف عن امليالدي     ( اهلجري    هداخل التسجيلة الببليوجرافية ويوضع ما يقابل
 . بالتاريخ امليالدي بني معقوفتني

 
وباستعراض جمموعة كبرية من التسجيالت الببليوجرافية مبكتبة الكوجنرس الـيت تضـف            

 للقاعدة املذكورة كما تشري     جري مستخدم تطبيقاً   التاريخ اهل  أن جند   إسالمية عربية   أعماال
 الفكـري العـريب     باإلنتاج ولكن هذا االستخدام حمدود مقارنة       ، ذلك النماذج املرفقة   إىل

 اإلسـالمي  الكثيف الذي تقتنيه مكتبة الكوجنرس ويستخدم فيـه التـاريخ            واإلسالمي
والذي  . c$ احلقل الفرعي    260نه يستخدم يف احلقل     أولكن املهم بالنسبة لنا     ) اهلجري(

ميالديتني كما هو مبني يف احلقـل       حدى سنتني   إ التاريخ اهلجري يقابله عادة      أننالحظة  
 .  بالنماذج املرفقة260
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   على بساط البحث واملناقشة على بساط البحث واملناقشة2211قضية التعامل مع التواريخ غري امليالدية يف مارك قضية التعامل مع التواريخ غري امليالدية يف مارك 
 

 ألمهية Research Libraries Group من مجاعة مكتبات البحث إدراكاً
      وجود التواريخ اليت ترد يف املصادر الرئيسة للمعلومات بغـري التقـومي اجلرجيـوري أو               

ولت هذه القضية   أ، فقد   .مثل التاريخ اهلجري، والتاريخ العربي اخل     ) امليالدي   ( اجلو لياين 
ـ   .  ملناقشاا املستفيضة   وجعلتها موضوعاً   بالغاً اهتماماً  7١١ية رقـم    ففي الورقة النقاش
 يف التركيبـة    ترميز التواريخ بغري التقـومي املـيالدي      : م بعنوان   ١٩٩٩ مايو   ١٤بتاريخ  

 املناقشات السابقة حول املوضوع ذاته      ، استعرضت اجلماعة  21الببليوجرافية بصيغة مارك    
 خالل اجتماعـات جلنـة املعلومـات        21 اللجنة االستشارية لصيغة مارك      أجراواليت  

 . ١٩٩٩ يف يونيو MARBIة املقروءة آليا الببليوجرافي
أنه مل يكن   تشارية املذكورة   من مناقشات اللجنة االس   ) RLG(وقد استخلصت اجلماعة    

وقد اقترح آنئذ   .  يف التسجيالت    إليها خربة بالتواريخ غري امليالدية ومدى احلاجة        مثة كبري 
 .ن اقتراح مستقبليحاجة إىل تواريخ للتاريخ الطبيعي كجزء منه رمبا يكون هناك أ

علـى الوعـاء     خمتلفـة    بأمناط الببليوجرايف قد يعرب عنه       التاريخ أن الحظنا   أنولقد سبق   
 كمكان لوصـف    c 260$ احلقل الفرعي    21حتدد تركيبة صيغة مارك     و. الببليوجرايف  

 ايضـا   21كما حيدد مـارك     .  اجلارية حالياً  نشر، التوزيع اخل ألغراض الفهرسة    تاريخ ال 
وهذا الشكل  .  لتاريخ نشر الوعاء    مرمزاً  ليستوعب شكالً  046 واحلقل   800/07-14

 .  يبىن على حنو متسق لتسهيل التكشيف اآليل واملعاجلة األخرى للبياناتز املرمأواملشفر 
 التاريخ املـيالدى    إال اليت تصدر يف الدول الغربية الحتمل         الكتب  غالبية أنومن املعروف   

ومـن  .  الشمالية واجلنوبيـة   وأمريكا تلك الدول بأوربا     كما يشهد بذلك املفهرسون يف    
 ١٥٨٢قـد وضـع عـام       ) امليالدي حاليا (  هذا التاريخ اجلرجيوري     أناملعروف كذلك   

  قبل امليالد، الذي ٤٦كإصالح للتقومي اليولياين الذي كان يوليوس قيصر قد وضعه عام 
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 أصبح حىت   أورباريخ اجلديد يف    وقد انتشر هذا التا   .  ذلك الوقت  أوربا يف   كان مستخدماً 
 .  يف معظم دول العامل حىت يومنا هذا-تقريبا/يستخدم 

ن مـن    وتصـدر اآل   يضا،أأحناء العامل   ولكن هناك تقاومي أخرى كثرية تستخدم يف مجيع         
التقاومي غري   "  توحيد  املعلومات ذه التواريخ ويطلق عليها مجيعاً      أوعيةالكتب وغريها من    

 ) اجلرجيورية
 إال تاريخ النشر بـالتقومي      بستوعي ال   21 شكل صيغة مارك     أنيف الوقت احلاضر جند     و

ومع ذلك فليس هناك عنصـر       . 260امليالدي، ويعرب عنه املفهرس يف حقل وصفي وهو         
 . بيانات يف صيغة مارك لتسجيل شكل مرمز لتاريخ نشر غري ميالدي

اري لتواريخ النشر غري امليالدية جيعل       شكل رمزي معي   إىل االفتقار   أنواجلدير بالذكر هنا،    
 كشافات لتلك التواريخ، ولوصف نتائج البحـث ـذه التـواريخ ،             إنشاءمن الصعب   

 عـدم   أن ذلـك    إىليضاف  . وكذلك عرضها بتلك التواريخ على حنو مألوف للمستفيد       
 فالسـنة .  صعوبة   أكثر للتواريخ غري امليالدية جيعل االسترجاع       21استيعاب صيغة مارك    
انظر (  من سنوات ميالدية متعاقبة      أجزاءقد تقابلها   ) اهلجري مثالً   ( بالتقومي غري امليالدي    

قل دقة يف مثل    أولذلك فان االسترجاع عن طريق السنة امليالدية يكون         ). النماذج املرفقة   
تـواريخ  نه حينما يرد على املصدر الرئيس للمعلومات        أ ذلك،   إىلويضاف  . هذه احلاالت 

ن مدى السنوات امليالدية اليت تقابل هذه التواريخ الميكـن التعـبري      إدية متعددة ف  غري ميال 
  14-800/07عنها بشكل كامل يف 

لتوضـع يف   ) اجلرجيوري( التقومي امليالدي    إىلغري ميالدية   وعند حتويل تواريخ نشر بتقاومي      
 السـنة  ن الفرق يف طول     إ  ف  046 حقل   أو 14-800/07حقل البيانات الثابتة مواضع     

 عنه وجود سنة واحدة بالتقومي غري امليالدي تقابلـها          جما ينت (  غالباً األولأو يف يومها    / و
فمن املعروف  . ق   كما الحظنا يف النماذج املرفقة يف امللح       ، بالتقومي امليالدي  أكثر أوسنتان  
ـ        أ أو اهلجرية العادية      السنة العربية  أن ن هـذه   إقصر من السنة امليالدية العادية، لـذلك ف

  لكن السنة العربيةو.  سنتني بالتقومي امليالديق ما تواف اهلجرية غالباًالسنوات العربية

    ١٤



                                
 

 
 

يـة   تقابل السـنة العرب    أنك من املمكن     لذل ، من السنة امليالدية الكبيسة      أطولالكبيسة  
 . الكبيسة ثالث سنوات ميالدية

 من التواريخ غـري     ية بدالً وعلى مستخدمي التسجيالت الفهرسية اليت حتمل تواريخ ميالد       
 ٣ أو   ٢ العد اجلرجيوري باستخدام امتداد زمين من        إىل حساباً للترمجة    الوم يع أنامليالدية  
 . يف بعض احلاالت ألجل استرجاع التسجيلة املطلوبة سنوات 

 تسجيالت مارك تاريخ النشر بالتقومي      تما تضمن  إذا دقة   أكثروسوف يكون االسترجاع    
 مستخدمو الفهرس عبء حتويل     لوسوف ال يتحم  .  شكل رمزي معياري     غري امليالدي يف  

 . تقومي ميالديإىلتواريخ معروفة بتقومي غري ميالدي؛ 
 

خالصة املناقشات حول تضمني التواريخ غري امليالدية يف التسجيلة خالصة املناقشات حول تضمني التواريخ غري امليالدية يف التسجيلة 
  ..2211الببليوجرافية بصيغة مارك الببليوجرافية بصيغة مارك 

 

  متطلبات التواريخ غري امليالدية املرمزة يف صيغة مارك متطلبات التواريخ غري امليالدية املرمزة يف صيغة مارك 
 

  . بالتقومي غري امليالديcoded البيانات املرمزة أنلتحقق من ا -١
 كشاف  إنشاءأو  /حتديد هوية التقومي الذي ورد به التاريخ للسماح للنظام لتمييز التقومي و            -٢

 جعل عرض نتائج البحـث      أو ،   للتواريخ املذكورة وفقا لتقومي معني ، أو وصف البحث        
 . مسألة اعتيادية

 أو، لتحديد هوية تاريخ     800/06نوع التاريخ املعرف يف املوضع      ز ل مجييز استخدام أي ر    -٣
 تواريخ نشر غري ميالدية

 من تاريخ غري أكثر واحد بغري التقومي امليالدي ، عندما يرد  من تاريخ نشر أكثرجييز ترميز    -٤
 ميالدي على كتاب معني 

 تعرف على تاريخ نشر غري صحيح بتقومي غري ميالديجييز ال -٥
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     طروحة طروحة اخليارات املاخليارات امل
 

وتـذكر  . coded لتواريخ النشر املشـفرة      008 يف احلقل    14-07ختصيص املواضع    -١
 ان هـذ  إاتساق االسترجاع والتكشيف، ف   / والستطراد  .  للتقومي امليالدي    التواريخ وفقاً 

 .عليه البقاءاالقتصار على تقومي واحد ينبغي 
ويف عام  . 046هو احلقل   مرمزة  /  الوحيد الذي يتسع لتواريخ نشر مشفرة      اآلخرواحلقل   -٢

 .  تواريخ نشر غري ميالديةإلضافةتغطيته  مت توسيع ١٩٩٨
املرمـزة بالتقـاومي غـري      / املشفرة    إضافة حقل جديد لتواريخ النشر     ومثة خيار يتمثل يف    -٣

  تعاجله أن يف صيغة مارك والذي سوف يلزم         ثالثاً اًامليالدية، ولكن ذلك سوف خيلق عنصر     
 توسيع احلقل   فإذا مل تظهر مشكالت يف    . مات تاريخ النشر املشفر   النظم للتعامل مع معلو   

 . لن تكون هناك ميزة يف إنشاء حقل جديد هلذه املعلوماته، فيبدو أن046
 

    . .  الستيعاب تواريخ نشر بتقاومي غري ميالدية الستيعاب تواريخ نشر بتقاومي غري ميالدية004466توسيع احلقل توسيع احلقل 
  
 ألجل ترميز تـواريخ النشـر        ؛ 008ف حاليا كملحق للحقل      معرَّ 046 احلقل   إن

 .  فيهمتضمناً) م.ق(عندما يكون تاريخ قبل امليالد ) اجلرجيوري(بالتقومي امليالدي 
 ليغطـى    ؛  لتوسـيع احلقـل    تغيرياً MARBI جلنة مارىب    أقرت،  ١٩٩٨ويف عام   

 هو اخليار الواضح لتواريخ النشر املشـفرة مـن          046فاحلقل  . التواريخ غري الصحيحة    
  .األخرىالتقاومي 

 :  حدث تغيري فيما يلي21 ليظهر يف صيغة مارك  ؛046ويف مراجعة احلقل 
تـواريخ  احلقول الفرعية على    / أمساء عناصر البيانات تقصر احلقل    / مل تعد التعريفات     -

  B.C.datesقبل امليالد 
 ) الربط (6$  احلقل الفرعيإدخالمت  -
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  تـاريخ   (e$  و))C.Eتـاريخ   (1تـاريخ   (c$مت توسيع احلقـول الفرعيـة    -

 . لتشمل التواريخ غري الصحيحة)) . C . Eتاريخ(2
 

حداث إ سوف حيتاج إىل     046ن احلقل   إف على متطلبات الترميز املذكورة سابقا،       واستناداً
 : التغيريات التالية

 
 تعريف وسيلة لتحديد هوية التقومي  -١

  استخدام حقول فرعية معرفة على وجه التخصيص ألجل تقومي معني لـيس خيـاراً              نإ
 استخدام رموز للمؤشر لتحديد هوية التقاومي ينبغي        نإكما  . ألن مثة تقاومي كثرية    ؛وارداً

 . رفضه للسبب نفسه
 لقائمة معتمـدة برمـوز   وسوف يتطلب تعريفاً.  هو اخليار2$ استخدام حقل فرعي     إمنا

 ألجـل    ما رمز ما أو وسيلة تذكرية من نوع      هل مثة مواصفة موجودة لتعريف      . التقاومي  
 مـن   لتحديد هوية التقومي سوف يتطلب مزيداً      2$ استخدام احلقل الفرعي     إن التقاومي ؟ 

 التكشـيف والعـرض     أغراض ألجل    ؛ املعاجلة احلاسوبية لربط التقومي والتواريخ املشفرة     
 . واالسترجاع
  ؟ أفضلهل مثة خيار 

 . ألجل التواريخ بالتقاومي غري امليالدية ؛ تعريف حقلني فرعيني إضافيني -٢
 يعرف أنويقترح .  جيعل النظم تبحث يف مكان واحد عن مثل هذه التواريخ       وهذا سوف 

 ) تقومي غري ميالدي (1 للتاريخ f$احلقل الفرعي 
 لتتوافق مع تلـك املعرفـة يف         ؛ a$يف احلقل الفرعي     ) c,d,e,u( حتديد رموز إضافية      -٣

 ). وضع النشر) / نوع التاريخ  ( 800/06موضع 
 
 

    ١٧



                                
 

 
 
 

وميكن أن تكون تواريخ النشر بغري التقومي امليالدي من         . 008/06عرفة يف   تاريخ النشر امل  
 تواريخ يف وعاء املعلومات مع      دال توج  (b  باستثناء الرمز  800/06أي نوع معرف يف     

 ينبغي تعريفهـا    800/06ومجيع الرموز األخرى الواردة يف املوضع       ). م.وجود تاريخ ق  
  a$046يف احلقل الفرعي 

 ) R. (ل متكرراً جعل احلق -٤
أو تاريخ غري صحيح ترد     / تواريخ النشر بأكثر من تقومي غري ميالدي و        نيف حالة ما تكو   

 . 046يف الكتاب، سوف يكون من الضروري تكرار احلقل 
 . a$توضيح استخدام الرموز يف احلقل الفرعي   -٥

لـى رمـز     اليقصر احلقل الفرعي ع    a$046 للحقل الفرعي     التعريف املوجود حالياً   إن
 إن. فاالقتصار على رمز واحد يبدو مالئما لتجنب الصعوبات يف املعاجلة اآلليـة           . واحد

 .  يكون صرحياًأنقصر احلقل الفرعي على رمز واحد ينبغي 
 .  لتواريخ النشر غري الصحيحةa$046 معرف يف احلقل الفرعي xإن الرمز 

 تـاريخ واحـد     أيضـا يح هو    التاريخ غري الصح   أنومن املمكن يف بعض احلاالت تقرير       
single date تاريخ متعدد أو multiple date   فهل مثة ميزة لعمل مثـل هـذه 

 التمييزات بني التواريخ غري الصحيحة؟ 
وهذه التواريخ غري   .  يكون التاريخ غري امليالدي    أن التاريخ غري الصحيح ميكن      إنكما   

/ على حنو كاف، والتاريخ     ) x(يخ   تعاجل برمز نوع التار    أنامليالدية وغري صحيحة ينبغي     
مثـل  (التواريخ غري الصيحة يف احلقول الفرعية املالئمة، والرمز لتحديد هويـة التقـومي              

 )  كما اقترح اعاله2$استخدام 
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  000088 على  على 004466تأثري توسيع احلقل تأثري توسيع احلقل 
 

ن غري امليالدية، إذ   للتوسيع ليشمل تواريخ النشر بالتقاومي                 046 إذا اختري احلقل    
 .تنشأ عدة اعتباراتسوف 

ال تقصر التواريخ صـراحة علـى       ) 2 ، تاريخ    1تاريخ   (14-008/07فاملواضع  
  كـال التـارخييني    MARCومن احملتملِ أن حتمل تسجيالت مـارك        . التقومي امليالدي 

 14-008/07 املواضـع    21 فهل سيقصر مارك     008اجلرجيوري واليولياين يف احلقل     
 ن مثل هذا االقتصار قد يكون مفيـداً       إ والثبات؟   د ألجل اإلطرا  على التواريخ اجلرجيورية  

 ليمكن النظم من التمييز بني التواريخ التفصيلية بالتقـاومي اجلرجيوريـة             ؛ على حنو خاص  
وحينما تكون معلومات التاريخ اجلرجيوري واليولياين هي نفسها، فإن تسجيل          . واليوليانية

 ، باإلضافةِ إىل التواريخ اجلرجيورية يف       046يف احلقل   : م من ذلك  غالتواريخ اليوليانية بالر  
 . ينبغي أن تكون اختيارية بشكل قاطع008
جيب تقييمه فهذا الرمز معرف حالياً ليعىن أن         008/06وضع   بامل bن تعريف الرمز    إ
 على األقل يتضمن هنا، ولذلك فِِإن تواريخ النشر توجد يف           واحداً .B.C قمبيالدياً تارخيا

، إذن  046 كان الغرض من الرمز هو أن حييل املستخدمني إىل احلقل            وإذا.  046احلقل  
قي قيد الوصف، استخدم    ئال توجد تواريخ على الوعاء الوثا     " على أنه    هميكن إعادة تعريف  

 ."046احلقل 
 "No dates given, use field 046" قـد مت  046ن احلقـل  إوحيث 

 تعد تتوقع فقط وجود تواريخ      أالّة، فعلى النظم     فعال ليشمل التواريخ غري الصحيح     توسيعه
 . 046نشر تنطوي على تاريخ ميالدي واحد على األقل يف احلقل 
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 قواعد لتسجيل التواريخ امليالدية املقابلة للتواريخ غري امليالديةقواعد لتسجيل التواريخ امليالدية املقابلة للتواريخ غري امليالدية
 

عندما تكون السنة غري امليالدية مقابلة ملدى من السنوات امليالدية، فإن التركيبـة              
التواريخ املبكرة أو   /  بشأن إدخال   صرحياً  ال تعطينا توجيهاً   21 لصيغة مارك    يوجرافيةالببل

) تاريخ واحد " (s" وهناك مثال حتت الرمز      14-008/07التواريخ املتأخرة يف املواضع     
 هل مثة حاجة للبيان الصريح بـأي        10-008/07بني وضع التاريخ امليالدي املبكر يف       

 إذا كانت تواريخ نشر غري ميالدية       :لتاريخ؟ وعلى سبيل املثال   تاريخ خنتار لكل نوع من ا     
 ، فهل ينبغي    ١٩٦٩ أو   ١٩٦٨ إىل   ١٩٦٤ أو   ١٩٦٣لكتاب ما تقابل السنوات امليالدية      

 أن يعطي تعليمات بشأن اختيار أي هذه التواريخ ؟" m"للرمز 
 

  2211خالصة املوقف من التعامل مع التاريخ اهلجري يف مارك خالصة املوقف من التعامل مع التاريخ اهلجري يف مارك 
  

خ اهلجري من عناصر البيانات األساسية يف الوصف الببليوجرايف ملصادر          يعترب التاري 
املعلومات املنشورة يف اململكة العربية السعودية وبعض الدول اإلسالمية حيث يؤرخ بـه             

 لذلك   ، البحث عن مصادر املعلومات وترتيب نتيجة البحث      النشر، ويعتمد عليه يف تقييد      
لنظام املستخدم خلزن واسترجاع املعلومات الببليوجرافية       يستطيع ا  أنن من األمهية مبكان     إف

ن يسمح بتقييد البحث وترتيب     أملصادر املعلومات العربية التعرف على التاريخ اهلجري و       
 . نتائجه بالتاريخ اهلجري

 الذي اليعترف بغري التاريخ املـيالدي       21 يف النظم املبنية على مارك        حالياً روهذا ال يتوف  
 . اجلرجيوري
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  ::احللول املقترحةاحللول املقترحة
   

 يستوعب التاريخ اهلجري وغريه من التواريخ غـري         21وللتغلب على ذلك وجعل مارك      
انظر ورقـة   ( االستشارية   21على جلنة مارك    ) 046(امليالدية طرح اقتراح بتوسيع حقل      

  : مايليملخصه) Discussion paper No.117النقاش املرفقة 
 ليوضع فيه رمز التاريخ بعـد أن   ؛ )Source of date 2$(استخدام احلقل الفرعي  -١

  .يتم اعتماد قائمة بالتواريخ غري امليالدية ومنها التاريخ اهلجري
 : إضافة حقلني فرعيني جديدين خمصصني للتواريخ غري امليالدية، مها -٢

a.  )$f Date 1 (  
b.  )$g Date2 (  

 وضع رموز إضافية لنوع التاريخ يف احلقل الفرعي -٣
)$a Type of date code ( لتقابل الرموزc,d,e,u يف املوضع  )من احلقل 06 

008(  
 .اًجعل احلقل مكرر -٤

 
ولقد رأت جلنة مارك االستشارية عدم األخذ باالقتراح حبجة قلة اخلربة فيما يتعلق             

 . بالتواريخ غري امليالدية ومدى احلاجة لتضمينها يف التسجيلة
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  :: الببليوجرافية ملكتبة الكوجنرس الببليوجرافية ملكتبة الكوجنرسالتاريخ اهلجري يف التسجيالتالتاريخ اهلجري يف التسجيالت
  

تتبىن مكتبة الكوجنرس عدم ذكر التاريخ اهلجـري للنشـر إذا ورد يف مصـدر               
ولكن يبدو أنـه يف     . املعلومات املتضمن للتاريخ امليالدي، حيث يكتفي بالتاريخ امليالدي       

قط حالة عدم وجود تاريخ ميالدي على مصدر املعلومات املؤرخ نشره بالتاريخ اهلجري ف            
 اهلجري وجبانبه التاريخ امليالدي املقابل له يف احلقل الفرعيفإنه يتم تسجيل التاريخ 

 ($c Date of publication) 
 

  توصياتتوصيات
  
 واملطالبة مرة أخـرى باسـتيعاب       ،املشار إليها أعاله   النقاش   دراسة احلل املقترح يف ورقة     )١

يف الدول اليت تعتمد التاريخ     فيدين  ت ألمهيته الكربى للمس    ؛ 21التاريخ اهلجري يف مارك     
 ).مرفق منوذج اقتراحات تعديل مارك(اهلجري كاململكة 

 مـن   الببليوجرافيـة كـالً   أن يتبىن املركز سياسة تقوم على ضرورة أن تتضمن التسجيلة            )٢
 ألمهية التـاريخ اهلجـري       نظراً ؛ إىل جنب  التاريخ اهلجري والتاريخ امليالدي للنشر جنباً     

 وألمهية التاريخ امليالدي للمستفيد يف الغرب وغـريه         ، دول كاململكة  الكبرية للمستفيد يف  
 . حىت اآلن ال يعترف بغري التاريخ امليالدي21ممن يعتمد التاريخ امليالدي، وألن مارك 

اعتماد طريقة مكتبة الكوجنرس يف وضع كل من التاريخ اهلجري واملـيالدي يف احلقـل                )٣
 (260) من حقل  النشر (c$)الفرعي 

الرأس (من حقل    ) d$ باالسمالتواريخ املرتبطة   (ملة التاريخ اهلجري يف احلقل الفرعي       معا )٤
اسـم   –الرأس  (من حقل   ) d$تاريخ امللتقى   (، واحلقل الفرعي    ) 100 اسم شخصي    –

 تاريخ (يف الصيغة االستنادية معاملة التاريخ اهلجري يف  احلقل الفرعي ) 111ملتقى 

    ٢٢



                                
 

 
 

 
 
يف الصيغة الببليوجرافية حبيث يوضع التاريخ اهلجـري        ) 260 النشر(من حقل   ) c$النشر )٥

 . نفسه إىل جنب مع التاريخ امليالدي يف احلقل الفرعيجنباً

    ٢٣


