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 ./ متهيد

لنموذج املتطلبات  (1998)إصدار االحتاد الدويل جلمعيات ومؤسسات املكتبات )اإلفال( عام  أدى

بربرا وما سبقه من دراسة  (FRBR Model) فربرنموذج  الوظيفية للتسجيالت الببليوجرافية

حيث  ؛رسةإىل تغيي النظرة إىل عامل الفه (1987)عن العالقات الببليوجرافية عام   (Barbara Tillett)تيليت

إصدار قواعد جديدة  وربطه باحتياجات املستفيدين، مما ترتب عليه استخدام كل بيان من البيانات الببليوجرافية

، هذا فيام يتعلق باإلنتاج (RDAقواعد وصف املصادر وإتاحتها ) يهتالئم البيئة احلديثة وتطوراهتا، للفهرسة 

العالقات بني النصوص العربية  تتناول دراسةري العريب فلدينا الفكري األجنبي، أما فيام يتعلق باإلنتاج الفك

: التكوينية الببليوجرافيا"الذي وضع نظرية  " كامل عرفات نبهان " ـليف العريب لأباعتبارها داللة عىل عبقرية الت

"Genetical Bibliography اـيل العالقات بني النصوص مهثوصمم وسيلتني لتم :

 (. Biblio – Chronogram:الببليوكرونوجرام) و(  Bibliogram)الببليوجرام:

                                                 

دعاء على محمد على. العلاقات بين النصوص في نموذج الببليوجرام العربي ل كمال عرفات والنموذج المفاهيمي  * 
(FRBRدراسة مقارنة؛ تقديم كمال عرفات نبهان. ط :)أطروحة ص . أصلا: 229. 2018. الجيزة: د. على، 1
سميرة  .أ.د، بإشراف  قسم الم كتبات والوثائق وتقنية المعلوماتجامعة القاهرة، كلية الآداب،  –(دكتوراه)

 (.2018يوليو ) خليل محمد
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 مشكلة الدراسة /1

ا عن السائد يف دراسات علم املكتبات، عىل الرغم من ا ومنحى خمتلف   أن كلتا الدراستني اختذت مأتى جديد 

بيان ودوره، وتناولت دراسة ( يف دراستها عىل البيانات الببليوجرافية ووظيفة كل Tillett) تيليتحيث ركزت 

التأليف العريب، ونتج عن عبقرية عىل  وداللتهربط األعامل ذات العالقة أمهية نبهان العالقات بني النصوص، و

نموذج ، والثاين (FRBR)فربر: كلتا الدراستني نموذجان عن العالقات؛ األول هو نموذج مفاهيمي نموذج 

ت احلاجة املاسة إىل دراسة أكاديمية علمية تتناول باملقارنة والتحليل ومن هنا ظهرBibliogram) :الببليوجرام)

؛ حيث إن ما يوجد من دراسات (Bibliogram: الببليوجرام)و( FRBR)فربر: ي نموذجالعالقات الواردة يف 

تتمثل يف بعض املقاالت لإلشادة بالعمل من قبل املتخصصني يف جمال املكتبات وجمال األدب العريب وخاصة 

 الشعر والنقد.       

مقارنة بني العالقات بني النصوص التي وردت يف دراسة كامل عرفات للهذه الدراسة  لذلك جاءت 

وبني العالقات التي وردت يف النموذج ( من جهة، Bibliogramلببليوجرام: املتمثلة يف نموذج )ا نبهان

وكذلك مقارنة بني العالقات يف نموذج الببليوجرام وتصنيف من جهة أخرى،  FRBR) )فربر: املفاهيمي

( FRBR(، وأخيا مقارنة العالقات التي وردت يف نموذج )فربر: Tillett’s Taxonomyتيليت للعالقات )

 تيليت للعالقات.وتصنيف 

 أهمية الدراسة /2

 تكمن أمهية هذه الدراسة يف بعض النقاط التي يمكن ترتيبها منطقيا يف بعض النقاط التالية:

ا عىل إصدار النامذج املفاهيمية، وهو ت - نظرية "سليط الضوء عىل عمل عريب خالص كان سابق 

( كأهم عمل إبداعي عن العالقات Bibliogram )الببليوجرام:ونموذج  "الببليوجرافيا التكوينية

 بني النصوص يف الرتاث العريب.

 الببليوجرام:موضوع العالقات بني النصوص العربية الواردة يف نموذج ) تقارن بني أهنا -

Bibliogram( الصادر عن دراسة كامل عرفات نبهان عام )والتصنيف النوعي للعالقات 1987 ،)

 (.1987( عام )Tillett’s Taxonomy) تيليت بربراالببليوجرافية الوارد يف دراسة 

الصادر عام  (FRBRأهنا تقارن بشكل مفصل بني العالقات الواردة يف النموذج املفاهيمي )فربر:   -

لكامل عرفات ( Bibliogram الببليوجرام:( والعالقات بني النصوص الواردة يف نموذج )1998)

 .نبهان
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أن تنعكس ي مكن  (FRBR و)فربر:( Bibliogram )الببليوجرام:بني نموذجي  أن نتائج املقارنة  -

ا معيار الفهرسة احلديث ) عند ترمجته إىل اللغة ( RDAبصورة مبارشة عىل عامل الفهرسة وحتديد 

عن طريق  FRBR) )فربر:العربية )تعريبه(، من حيث استكامل العالقات التي وردت يف نموذج 

 (.Bibliogram :الببليوجرام)العربية التي تضمنها نموذج العالقات بني النصوص 

( والتي مل يسبق تعريفها FRBR )فربر:أهنا تقدم تعريفا كامال لكافة العالقات الواردة يف نموذج  -

من قبل حتى داخل سياق النموذج ذاته، فضال عن تعريف العالقات التي وردت يف نموذج 

عديد منها صاغها املؤلف ألول مرة، وتم حرص كافة ( خاصة أن الBibliogram )الببليوجرام:

 العالقات الواردة هبذه الدراسة يف قاموس هجائي للعالقات جاء يف شكل ملحق.

أن اجلانب النظري يف هذه الدراسة عن العالقات بني النصوص أو ما يطلق عليه يف جمال األدب   -

ات خاصة بمعايي الفهرسة بشكل قد يؤثر يف اجلانب النظري لتدريس مقرر " التناص "مصطلح 

 ( فيام بعد.RDAعام، وبتدريس مقرر عن املعيار األحدث )

 منهج الدراسة /3

منهج دراسة  بني منهجني، مها اجلمع -أهدافوما تسعى إىل حتقيقه من  -فرضت طبيعة الدراسة وقد 

 كل من:نى املقارنة بني سحتى يتأو )املكتبيات املقارنة( است خدم املنهج املقارن املنهج املقارن ، واحلالة

تصنيفية للعالقات، ومها دراسة )كامل عرفات  تلدراستني اللتني نتج عن كل منهام سبعة قطاعاا -

( التي  (Barbara Tillettبربرا تيليتنبهان( التي تناولت العالقات بني النصوص، ودراسة 

قات الببليوجرافية، من خالل عنارص للمقارنة بني الدراستني وصل عددها إىل عرشة تناولت العال

 عنارص خمتلفة تغطي كافة جوانب الدراستني.

؛ حيث تم إجراء مقارنة بني النموذجني (FRBRفربر: )و( Bibliogram :الببليوجرام)نموذجي  -

عددها إىل تسعة عنارص، ومنها املفهوم من خالل عدة عنارص مشرتكة تم حتديدها يف البداية ووصل 

والتعريف، واملسئولية الفكرية، واألسباب التي دعت لكلتا الدراستني، واألهداف املراد حتقيقها من 

 خالل النموذجني، واملنهج املتبع يف الدراستني، ووسائل تصوير العالقات يف كل نموذج.

جرام وتصنيف تيليت للعالقات الببليوجرافية مقابلة ومقارنة العالقات الواردة يف نموذج الببليو -

(Tillett’s Taxonomy) ( 1987الذي انبثق عن دراستها عام.) 

مقابلة ومقارنة العالقات الواردة يف نموذج الببليوجرام والعالقات بني الكيانات الواردة يف  -

 (.FRBR فربر:النموذج املفاهيمي )
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 Tillett’sتيليت ) وتصنيف( FRBR)فربر:  مقابلة ومقارنة العالقات الواردة يف نموذج -

Taxonomy )،عن طريق بعض العنارص التي يمكن من خالهلا املقارنة  للعالقات الببليوجرافية

هبدف التوصل إىل أوجه ونقاط االتفاق (،  (Tillettتيليتودراسة  نموذجي الدراسة بني

 واالختالف بني كال النموذجني.

 فصول الكتاب/4

امتة، عىل ، يسبقها مقدمة منهجية وتقفوها اخلفصول أربعةيف  الكتاب طبيعة البحث أن يقع هذااقتضت 

 :النحو اآليت

 لفصل األول بعنوان " العالقات بين النصوص والعالقات الببليوجرافية: مراجعة علمية ":ا

ت هذه املراجعة تم يف هذا الفصل استعراض الدراسات وثيقة الصلة بموضوع الدراسة احلالية، وانتظم

العلمية يف أربعة أقسام رئيسية هي: الدراسات التي تتناول العالقات بني النصوص، ثم الدراسات التي تتناول 

(، FRBR فربر:العالقات الببليوجرافية، يليه الدراسات التي تتعلق بالعالقات الواردة يف النموذج املفاهيمي )

(، وقد تم تقسيم RDAيف قواعد وصف املصادر وإتاحتها )واختتمت بالدراسات التي تتناول العالقات 

القسمني األخيين من هذه الدراسات إىل عدة أقسام فرعية، واختتم الفصل بالتعليق واملالحظات عىل هذه 

 الدراسات للخروج بمدى عالقتها بموضوع هذه الدراسة.

 ":لفصل الثاني بعنوان " العالقات بين النصوص )التناص(: مدخل نظري ا

( لكونه املقابل للعالقات بني النصوص حيث تم تناول هذا التناصركز هذا الفصل عىل مصطلح )

املصطلح من عدة أوجه؛ وهي تعريف التناص، ونشأة وصك املصطلح عىل يد النقاد األجانب، ومرتادفات 

تناص عىل آيات مصطلح التناص ومشتقاته، وفئات ومصادر التناص، وتطبيقات عىل التناص تشمل تطبيقات ال

القرآن الكريم وتطبيقاته عىل النصوص األدبية وتطبيق التناص يف جمال املكتبات وعلم املعلومات متمثال يف 

نظرية الببليوجرافيا التكوينية التي تم تناوهلا من عدة زوايا تفصيلية، ثم أمهية التناص واستخداماته، وأخيا 

 الت الببليوجرافية.اختتم الفصل بالعالقات بني النصوص واملشك

 ( ":Tillettلفصل الثالث بعنوان " العالقات في دراستي نبهان وتيليت )ا

َص الفصالن السابقان للجانب النظري من الدراسة فيام جاء هذا الفصل ثم الفصل األخي منها  ص  خ 

لظهور نموذجي الدراسة، ومها للجانب التطبيقي، فهذا الفصل تم فيه إجراء مقارنة بني الدراستني اللتني قادتا 

 بربرا تيليت( ودراسة Bibliogram الببليوجرام:( والتي أدت لظهور نموذج )كامل عرفات نبهاندراسة )

(Barbara Tillett والتي أدت من خالل تصنيف وضعته للعالقات الببليوجرافية يف شكل سبعة قطاعات )
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بعض عنارص مقارنة، ثم اخلروج بأوجه االتفاق  (، من خاللFRBR فربر:من ظهور النموذج املفاهيمي )

( Bibliogram الببليوجرام:واالختالف بني كلتا الدراستني، أعقب ذلك مقابلة للعالقات الواردة يف نموذج )

( بقطاعتهام السبعة للخروج بالعالقات التي مل ترد يف Tillett’s Taxonomyللعالقات ) تيليتوتصنيف 

 (.Tillett’s Taxonomy)تيليت لتصنيف العالقات الببليوجرافية 

 (":FRBR( وفربر )Bibliogramلفصل الرابع عنوانه "العالقات في نموذجي الببليوجرام )ا

جاء هذا الفصل الذي بدأ بمقارنة لنموذجي الدراسة، ومها نموذج الفصل الثالث النهج يف عىل غرار 

ل عدة عنارص تم حتديدها للمقارنة بني ( من خالFRBR )فربر:( ونموذج Bibliogram )الببليوجرام:

النموذجني، ثم انتهت هذه املقارنة بتحديد أوجه االتفاق واالختالف بني كال النموذجني، ييل ذلك مقابلة 

( FRBR )فربر:للعالقات الواردة يف النموذجني أدت للخروج بنتائج متثلت يف العالقات التي مل ترد يف نموذج 

(. واختتم هذا الفصل بمقابلة للعالقات التي وردت Bibliogram الببليوجرام:ج )من خالل وجودها يف نموذ

 Tillett’sللعالقات ) تيليت( يف مقابل العالقات التي وردت يف تصنيف FRBRيف نموذج )فربر: 

Taxonomy فربر:(، لبيان مدى تأثر نموذج( FRBR بتصنيف العالقات الذي وضعته )تيليت (Tillett يف )

 دراستها.

 خلامتةا

عرب أربعة فصول استهلتها  يف دراستها ككل الدراسة لتلخص ما انتهت إليه الباحثة خامتةجاءت 

بالدالالت التي خرجت هبا الدراسة، ثم النتائج املرتبطة باألهداف والتساؤالت التي تم حتديدها من قبل فضال 

 اقرتحته من توصيات، ثم تقديم مقرتحات ببعض املوضوعات التي تصلح للدراسة مستقبال.عام 

 ملالحقا

 مالحق عىل النحو التايل:بثالث  الكتابذيل 

: قائمة بالعالقات الواردة بالدراسة مرتبة تصنيفيا وفق النموذج الذي وردت به مللحق األولا -

 العالقة.

ات الواردة بالدراسة كاملة والتي بلغت ثامنني عالقة مرتبة : قاموس تعريفي للعالقامللحق الثاين -

 هجائيا، مع استخدام إحالة )انظر( يف حالة العالقة التي حتمل مسميني. 

: استامرة مقابلة تم تصميمها لتتكون من عدة أسئلة تم توجيهها يف أثناء مقابلة للباحثة امللحق الثالث -

الببليوجرام: وجرافيا التكوينية ونموذج )مع كامل عرفات نبهان صاحب نظرية الببلي

Bibliogram.) 
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 النتائج/5

حماور، ويمكن إجياز بعضها قسمت تلك النتائج إىل أربعة أسفرت هذه الدراسة عن جمموعة من النتائج، 

 عىل النحو اآليت:

 لتناص هو املصطلح البحثي املقابل للعالقات بني النصوص.ا -

( للعديد من املجاالت؛ فإنه مل يتم ترمجته إىل Bibliogramالببليوجرام )عىل الرغم من أمهية نموذج  -

 اللغة اإلنجليزية وإتاحته للعامل الغريب لإلفادة منه.

 فربر مل يتم ذكرها يف نموذج( Bibliogram) العريب  عالقة يف نموذج الببليوجرامنيهناك ثالث -

(FRBR). 

العالقات الرئيسية وردت يف نموذج الببليوجرام هناك ست عالقات فرعية متفرعة من  -

(Bibliogram( ومل يرد ذكرها يف نموذج فربر ،)FRBR.) 

نظرا لطبيعة اإلنتاج الفكري  ا؛كبييكن  بالعالقات بني النصوص مل( FRBR :فربر)اهتامم نموذج  -

 ف.الزاخر بكافة أنامط التألي األجنبي واختالفه عن اإلنتاج الفكري العريب وتراثه

( تتمثل فيها بعض ظواهر التأليف Bibliogramعالقات القطاع السادس يف نموذج )الببليوجرام:  -

 منها تكامل النصوص كام يف االستدراك، واتصال النصوص كام يف الذيول، وتركيم النصوص.

لسبب طبيعة اللغة العربية ومتيزها عن غيها من اللغات، فضال عن ثراء اإلنتاج الفكري العريب كان ا -

الرئيس يف التوصل إىل مزيد من العالقات بني النصوص تفوق نظيهتا يف الثقافات واللغات 

 األجنبية.

( ساعد يف اكتشاف عدد كبي من العالقات بني النصوص تفوق Bibliogramنموذج )الببليوجرام:  -

 نمطسة حيث ركز األخي عىل درا( Tillett’s Taxonomy) للعالقات تصنيف تيليت الواردة يف

فركز عىل  Bibliogram)أما نموذج )الببليوجرام:  حمدد من العالقات وهي العالقات الببليوجرافية

أنامط العالقات التي تنشأ بني النصوص وخاصة يف الرتاث العريب الذي يتسم بطبيعة حمددة تدل عىل 

 عبقرية التأليف العريب.

 .صوصاملجال مازال متسعا للتوصل لعالقات جديدة بني الن -

بالرجوع إىل جمال التناص تم التوصل إىل عالقة مل ترد بشكل مبارش يف نموذج )الببليوجرام:  -

Bibliogram.)( وهي عالقة )التالص 

قسمت ترتيب ا هجائي ا، وزمني ا، وموضوعي ا،  الببليوجرامعالقة إعادة ترتيب النص الواردة يف نموذج  -

 فلم تذكر سوى كلمة الرتتيب فقط ومل حتدد أنامط ا له. تيليتوشكلي ا أما عالقات 
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عالقات قطاع  (Tillett’s Taxonomy) القطاع السابع من قطاعات العالقات يف تصنيف تيليت -

لق بالبيانات الببليوجرافية، اللغة ومكان مل يرد يف نموذج الببليوجرام؛ حيث إنه يتع السامت املشرتكة

 النرش وتاريخ النرش.

( وتصنيف العالقات التي خرجت به FRBR فربر:هناك تطابق بني العالقات الواردة يف نموذج ) -

ا. ا كامال  أو تام   تيليت يف دراستها، لكنه ليس تطابق 

( تقابل بأكملها Tillett’s Taxonomyهناك بعض القطاعات يف تصنيف تيليت للعالقات ) -

 ( عىل النحو التايل:FRBR )فربر:العالقات الواردة بني كيانات نموذج 

 ، وعالقات تعبية إىل عمل(.تعبية إىلتعبية  قات)عالتقابل  العالقات االشتقاقية -

 .جتسيدة( إىل)عالقة جتسيدة  تقابل التكافؤالتساوي/عالقة  -

 )عالقة نسخة إىل نسخة(. الوصف تقابلعالقة  -

( ومنها قطاع عالقات Tillettهناك قطاعات يف التصنيف النوعي للعالقات الوارد بدراسة ) -

أو مقابل هلا نظي ال يوجد  (Shared characteristic) املشرتكةالصفات/ اخلصائص  / سامتال

 .FRBR))فربر:العالقات الواردة بنموذج  يف

 التوصيات/6

 يات كان أمهها: أوصت الدراسة يف هنايتها بمجموعة من التوص

قررات اخلاصة املكإطار نظري لتدريس  (التناصالعالقات بني النصوص )اجلزء اخلاص ب ضافةإ -

بصفة  (RDA) ؛ وصف املصادر وإتاحتهااحلديثةبصفة عامة، وقواعد الفهرسة قواعد الفهرسة ب

 النامذج املفاهيمية التي بنيت عليها تلك القواعد.كذلك دراسة و خاصة،

التي مل و (Bibliogram الببليوجرام:نموذج ) الواردة يف العالقات بني النصوص جرضورة إدرا -

، فضال عن (RDAعند تعريب قواعد وصف املصادر وإتاحتها ) (FRBR )فربر: ترد يف نموذج

يف النموذج إىل  نبهانإدراج األدوار الوظيفية املتعلقة بالعالقات التي قام بالتوصل إليها وحددها 

 تلك القواعد كذلك.

عىل املستوى ( Bibliogram) الببليوجرامنموذج  العربية أن تتبنى مؤسسة من مؤسسات املعلومات -

مما سينعكس ( Barbara Tillett) يليتبربرا تاملحيل واإلقليمي عىل غرار ما حدث يف دراسة 

 .الوطنية واإلقليمية بشكل مبارش عىل قواعد الفهرسة الوصفية

( إىل اللغة اإلنجليزية Bibliogram) الببليوجرامأن تقوم هيئة تقوم هيئة وطنية عربية برتمجة نموذج  -

 وإتاحته خارجي ا لإلفادة منه وللوقوف عىل مدى ثراء املؤلفات العربية.


