
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 محمود صديقي 

68بهار   

عنوانهايي كه در برابر آنها نقطه 

گذاشته شده است)در متن و ( ) سياه 

فهرست( قسمتي از يك مقاله كلي را 

 دهند. تشكيل مي

جلد ششم يا آخرين جلد فرهنگ آثار با 

مجالت ديگر فرهنگ فرق اساسي دارد. در 

تاد صفحه با عنوان قريب هف ،حرف ن

تر مكتوبات بزرگان هنر  ها، پررنگ نامه

و ادب و علم و سياست و نيز در حرف 

ي، يادداشتهاي روزانه مشاهير)قريب 

ي صفحه( از مهمترين مطالب اين مجله س

است نمايه كلي نيز به ترتيب اسامي 

نويسندگان الفبايي شده است. جلدهاي 

 نيز ـ اسالمي مربوط به آثار ايراني

 به زودي انتشار خواهد يافت. 

چگونه از فرهنگ آثار استفاده 

 كنيم؟

اين مجموعه در شش مجلد براساس نام 

فارسي آثار الفبايي شده است از 

اينرو براي استفاده از آن بايد 

ل مورد نظر را دانست عنوان فارسي مدج  

يا به قسمت نمايه در انتهاي جلد ششم 

نكات  مراجعه نمود. بنابراين توجه به

تر مطالب  ذيل براي بازيابي سريع

 رسد: ضروري به نظر مي

الف. از طريق عنوان فارسي مدخل را 

 جستجو نمود.

ب. با استفاده از نمايه كلي) در 

انتهاي جلد ششم( كه بر پايه اسامي 

 عناوين نويسندگان با الفباي التين و 

آثارشان در زبان اصلي تنظيم شده 

 است.

 "فهرست" لدج. در ابتداي هر ج

نويسندگان و آثار مورد بررسي در 

همان جلد به ترتيب الفباي فارسي 

  

 

 كلي د. براي استفاده از نمايه

مستند اسامي نويسندگان و امالي 

 نام آنها ضروري است. التين 

 (Christie,Agatha)كريستي، آگاتا، 

. در زير نام هر نويسنده آثار   ه

وي و شماره صفحه مربوطه آورده شده 

 .است

 مثال: 

ـ  2091استينبك، جان ارنست)ـ 1

 (، امريكايي2096

 Steinbeck John ernest 

1691, P  Grapes of wrath(The)      

   شمخهاي  خوشه

         2144, P  Of  Mice and men 

   موشها و آدمها

      

  

  

رساني و   مركز اطالع

:مركزي كتابخانه  

مراجع فارسي )علوم  

(4 ؛انساني  

 



 

 

  

از آنجا كه در متن اصلي اين اثر، 

نويسندگان فرانسوي بيشتر مورد 

اند و از طرفي نيز  توجه قرار گرفته

آثار با ارزش ساير زبانها ناديده 

رسي، گرفته شده است در ترجمه فا

هاي  كم اهميت و مقاله هاي مقاله

راجع به موسيقي حذف شده و به جاي 

هاي مهم ديگري در خصوص  آنها مقاله

آثار شاعران و نويسندگان كشورهاي 

جهان سوم از كتاب فرهنگ ادبي 

( انتخاب و ترجمه Kindlersكيندلرز)

 شده است.

براي معرفي آثار ايراني و اسالمي 

ه است كه تأليفي مستقل انجام شد

پنج يا شش مجلد را به طور جداگانه 

گيرد. اين مجموعه در متن  در بر مي

اصلي به ترتيب الفبايي عنوانهاي 

فرانسوي آثار تنظيم شده است كه در 

ترجمه فارسي ترتيب الفبايي 

عنوانهاي فارسي آثار)عين ترجمه 

عنوان اصلي( جاي آن را گرفته است 

 و بالفاصله پس از عنوان فارسي،

م نويسنده، اعنوان اصلي كتاب با ن

نيز سال و سال تولد و مرگ وي 

انشار كتاب ذكر شده است. سپس خالصه 

اثر با تحليل متن و جايگاه آن در 

تاريخ و فرهنگ جهاني روشن و مشخص 

 گرديده است.

در مورد برخي اسامي تاريخي يا 

اي كه آثار متعدد درباره  اسطوره

اي ذكر آنها نگاشته شده است، به ج

هر يك از آثار به ترتيب حروف 

اسم آن شخصيت)مثال  ،الفباء

و عنوانهاي همه  ذكرژاندارك( 

كتابهاي مربوطه زير همان نام آمده 

 است.

 

آشنايي با فرهنگ آثار يكي از 

 منابع ارزشمند مرجع

 

معرفي آثار مكتوب  فرهنگ آثار:

ملل جهان از آغاز تا امروز به 

ي؛ تحت نظر سرپرستي رضا سيد حسين

)و  هيأت علمي اسماعيل سعادت ....

ديگران( ـ تهران: سروش)انتشارات 

1131صدا و سيما(، 
1  

كتاب فرهنگ آثار، ترجمه اثر شش 

 Le nouveau dictionanire des oeuvresجلدي 

باشد. اين فرهنگ  مي 1662ويرايش 

نتيجه تالش مشترك محققان و 

نويسندگان فرانسوي و ايتاليايي 

كه چاپ نخست آن با عنوان است 

Dictionnaire des oeuvres  با سرويراستاري

 Valentino Bompianiوالنتينو بومپياني 

( بوده و انتشار آن 1664ـ  1161)

 ميالدي آغاز شده است. 1691از 

ترجمه كتاب فرهنگ آثار به زبان 

سال به طول  11فارسي كه قريب 

كشيده به همت آقاي رضا سيد حسيني 

ناترين مترجمان زبان فرانسه و توا

صورت گرفته است. اين منبع مرجع، 

نقد و معرفي بيست هزار كتاب در 

هاي گوناگون از  عرصه وسيعي از حوزه

جمله رمان، شعر، نمايشنامه، 

نامه،  ها، دانش خاطرات، مجموعه نامه

در انواع موضوعات علوم و فنون، 

ادب و فلسفه، حقوق، علوم انساني، 

 باشد. و آثار مذهبي مي علوم تجربي

 
  

الزم به ذكر است، در رابطه با 

نويسندگان معاصر، اين فرهنگ، آثار 

متولد  1691مؤلفاني كه پس از سال 

اند، را در بردارد. در خصوص بعضي  شده

از شاعران و سرايندگان نيز مجموعه 

اشعار يا آثارشان زير نام)مدخل آثار 

 يا اشعار ...( آمده است.

هايي  تاب( در باالي نام كعالمت ستاره)

ها آمده است دليل بر  كه در متن مقاله

اي  اين است كه درباره آنها مقاله

 مستقل در فرهنگ وجود دارد. 

هاي مفصلي  جلد دوم داراي مقاله

درباره تاريخ و ادبيات كشورهاي 

باشد و كتابهاي كه به آنها  مختلف مي

اشاره شده است در فهرست با عالمت 

اند. در  ده( مشخص گرديoدايره توخالي)

مربوط به   مجلدات بعدي عالمت ستاره

ارجاعات)آثاري كه نويسنده معيني 

اي جداگانه در فرهنگ  ندارد ولي مقاله

 شود دارند( بين پرانتز قرار داده مي

 :( ) 

ناشر در نظر دارد پس از انشار همه 

مجلدها، يك مجلد شامل فهرست كلي هر 

 دو دوره آثار جهاني، ايراني و اسالمي

را منتشر كند. اين فهرست به ترتيب 

ايي نام التين نويسندگان و به بالف

ترتيب عنوانهاي اصلي كتاب منتشر 

خواهد شد و آثار هر مؤلف به ترتيب 

تاريخي و با ذكر مجلد و صفحه مربوطه 

در حال  .گردد در فرهنگ فارسي ذكر مي

حاضر در مقدمه هر جلد يك فهرست موقت 

و نويسندگان  نظم الفبايي بر پايه 

مؤلف كه ترتيب الفبايي آثاري همچنين 

( مشخص خاصي ندارد و با عالمت ستاره)

 .اند، آمده است شده
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 مرجع(


