
نام مستعار يا تخلص در كنار نام واقعي مولف در داخل            )  د

 قالب در اولين خط از نقد يا زندگينامه آمده است

) ؟(تاريخ تولد و وفات نامشخص، با عالمت سوال                )  ه

 .مشخص شده است

گيرد و    يك اثر ادبي سرشناسه قرار مي      “  عنوان“گاهي  )  و

شود كه نمايانگر شهرت اثر در           تاريخ اصلي نگارش بيان مي      

 .باشد زبان انگليسي مي

 (principal worksاي از آثار مشهور نويسنده         سياهه)  ز

 به ترتيب زمان نگارش و تاريخ اولين انتشار و              ...major)يا     

نوع آن تنظيم شده است كه در خصوص نويسندگان غير                   

گردد و ترجمه انگليسي      انگليسي زبان، عنوان اصلي اثر ذكر مي       

ها تاريخ    براي نمايشنامه .  آن در داخل كروشه قرار گرفته است        

 اولين اجرا مورد نظر است

Vina imir (novel) 1869 

[ war and peace , 1886] 

TCLC  4.p.444  

 :  (CRITICISM)هاي نقد و بررسي  مقاله

هاي نقد و بررسي توسط نويسندگان مختلف و در               مقاله

هاي متفاوت به رشته تحرير درآمده و براي بار دوم است               زمان

در مورد   .  شوند   ها چاپ و منتشر مي           كه در اين مجموعه      

هايي كه نويسنده آنها مشخص نيست فقط به ذكر اثر اصلي             مقاله

اي كه بعدها به يك مولف         گردد و در خصوص مقاله       بسنده مي 

نسبت داده شده است نام منتقد در داخل كروشه ذكر گرديده                

 .است

The TIMES LITFARY SUPPLEMENT (essay 
date 1935) 

[T.E.KEBBEL] (essay date 1893) (LC, 1984. 
v.1.p.13,15) 

 يا منابع مورد استناد نويسنده        (Source)منابع و ماخذ    

(works cited)          و منابعي براي مطالعه بيشتر خواننده 

(FURTHER REDING)      در انتهاي هر مدخل معرفي 

عالمت  . گردد مي  بر روي آخرين منبع در پايان هر مقاله        (*)

باشد    نشانگر آن است كه نويسنده مقاله بيش از يك نفر مي    

William Hazlitt ...,,...* LC, 1984.v.1.p.13 

 ������ ه�� ��� و 	�ر� اد	��ت ���ن 

(Literary criticism) 

 هاي ادبي نقل قول نماييم؟ چگونه از مجموعه

هاي ادبي ناشر دو الگو را پيشنهاد           در مورد نقل قول از مجموعه      

نمايد كه اولي براي نقل قول از نشريات ادواري و مورد دوم براي نقل                 مي

قول از كتابها در نظر گرفته شده است اين الگوهاي پيشنهادي تحت                   

 (CLC, 2003.v.165)در مقدمه هر جلد آمده است ” citing“عنوان 

 (Indexes)ها  نمايه

ترين راه براي دسترسي به اطالعات اين مجموعه استفاده               سريع

 :باشد  ها ي مختلف به شرح ذيل مي ازنمايه

 ) Acumulative Author index(كرد پديدآورندگان  نمايه درهم. 1

 Author)عالوه بر اينكه در هر جلد نمايه نويسنده مورد نقد                  

Index)              پوشاند، نمايه     وجود دارد كه جلدهاي قبلي همان سري را مي

ها رهنمون    فوق نيز در انتهاي برخي جلدها خواننده را به تمام سري               

تنظيم آن الفبايي و براساس تاريخ تولد و وفات نويسنده و                .  سازد  مي

به عنوان مثال فيتزجرالد وارنست      .  ها فراهم آمده است     ساختار مجموعه 

باشند اما تاريخ تولد و وفات آنها باعث          همينگوي با آنكه در يك دوره مي      

 .شده است تا در دو مجموعه متفاوت قرار گيرند

 Nationality(كرد پديدآورندگان براساس مليت          نمايه درهم .  2

index Acumulative(    

 باشد تنظيم آن بر پايه مليت و كشور نويسنده مورد بررسي مي

   )(Acumulative topic indexنمايه در هم كرد موضوع  .  3

هاي قبلي را     مجموعهمجلد،  هاي نقد و بررسي و نيز هر           تمام سري 

بنابر ادعاي ناشر هر چهار جلد درهر سري اين نمايه را             .  پوشاند  نيز مي 

 .است“ موضوع“دارد و تنظيم آن براساس 

   )(Acumulative title indexنمايه درهم كرد عنوان . 4

يك نمايه عنوان درهر جلد و نيز نمايه درهم كردي از همه                       

همچنين ناشر يك   .  هاي مورد بحث همان سري فراهم شده است           عنوان

نمايه درهم كرد ساليانه به صورت جداگانه براي هر مجموعه منتشر                

 .نمايد مي

 (Acumulative index to critics)نمايه درهم كرد منتقدان . 5

اين نمايه در انتهاي برخي جلدها با رنگ زرد آمده است و همان                  

 .دهد سري را پوشش مي

:,+*( ا89ع ر5/.4 و *01/2/.- ,+*()   

  <=>? @A4؛( ,+ا./C.م اEFG٢(  
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  )iterary Criticism                                     ( مجموعه هاي نقد و بررسي ادبيات جهان                                                                                              

مجموعه هاي نقد و بررسي ادبيات جهان به زبان انگليسي            

بر روند كه با تكيه       از نوع دستنامه هاي تخصصي به شمار مي         

 4اين منابع به طور اخص از         .  اند  ادبيات غرب چاپ و نشر يافته      

 15 و قريب به         (CLC- TCLC-NCLC-LC)عنوان وابسته     

توان   مجموعه مرتبط ديگر تشكيل شده است كه از جمله آنها مي            

، ادبيات سده ميانه    )SC(به مجموعه نقد و بررسي آثار شكسپير         

(CMLC)  هاي كوتاه     ، نقد داستان(SSC)     نقد شعر ،(PC)   نقد و ،

از مجموعه هاي      .  ، اشاره نمود     (DC)بررسي نمايشنامه      

اند   اي نيز حدود بيست و دو سري انتشار يافته               سرگذشتنامه

بخش اعظم  ).  راهنماي هر مجموعه در مقدمه هر جلد آمده است          (

 چاپ و نشر     (Thomson-Gale)فعاليت موسسه انتشاراتي گيل      

(بنابر پايگاه اينترنتي ناشر       .  هاي ادبي است        اين مجموعه  

com.Gale.www  (    تاكنون  1974/1353هاي      در فاصله سال )

 Related)هاي وابسته      جلد از مجموع عنوان    1000بيش از   )  1385

titles)      اند   ها چاپ شده    ، نقد آثار شكسپير و مجموعه سرگذشتنامه

اين آثار به بحث و بررسي پيرامون نويسندگان، شاعران،                  

هاي   هاي ادبي، نمايشنامه نويسان و فيلسوفان مليت             موضوع

 .پردازد مختلف مي

ها توسط ويراستاران اين موسسه از           هاي مجموعه   قالهم

هاي ادبي، تك نگاشت و كتاب         ميان صدها نشريه، روزنامه، جنگ    

گستردگي پوشش زماني و      .   انتخاب و به چاپ رسيده است        

همچنين كثرت نقدهاي موجود در مورد بسياري از نويسندگان به          

دليل احياء نقد به مناسبت برگزاري سالگردها و يادبودها و                  

هاي جديد و روزآمد باعث حجم زياد اين آثار               گردآوري مقاله 

 (Nclc, 1989.v.23.p.vii)شده است 

 جلد از   280رساني و كتابخانه مركزي تاكنون         مركز اطالع 

 جلد از    127و  )   جلد موضوعي   9(اين مجموعه بزرگ نقد ادبي        

 را براي استفاده اساتيد،          (CA)مجموعه سرگذشتنامه ادبي       

اين نوشتار  .  دانشجويان و عالقمندان ادبيات فراهم نموده است         

ها و ساختار آنها امر بازيابي          كوشد با معرفي اين مجموعه       مي

 .مطالب را تسريع نمايد

 ( litrary criticism)هاي نقد و بررسي ادبي  مجموعه

 هزار نويسنده   3شامل شرح انتقادي و اطالعات عمومي درباره          

باشد كه    اعم از داستان نويس، شاعر، نمايشنامه نويس و فيلسوف مي           

در حال حاضر در قيد حيات مي باشند و نيز افرادي كه پس از سال                   

 1999 تا   1973جلدهايي كه از    .  اند را نيز در بر دارد         فوت نموده  1999

 1959اند شامل نويسندگاني هستند كه پس از دسامبر                 چاپ شده 

 (CLC, 2003, v. 165. p.vii). اند درگذشته

 Tewenieth Century literary (TCLC)نقد ادبي قرن بيستم      .  2

Criticism  

 58 عنوان مقاله از      25000 نويسنده و    500اين مجموعه بيش از      

هاي   پوشاند و شامل نويسندگاني است كه در خالل سال             مليت را مي  

 منتشر  1999 تا   1978جلدهايي كه از     .  اند   از دنيا رفته    1999 تا   1900

 –  1900هاي    گيرد كه در فاصله سال      اند نويسندگاني را در بر مي        شده

برخي از جلدهاي اين سري اختصاص به             .  اند    فوت كرده    1960

 (TCLC, 2001, V. 104. p.vii). هاي ادبي دارد موضوع

 Nineteeth- Century literetureنقد ادبيات قرن نوزدهم       .  3

Criticism (NCLC)   پوشاند و هر      را مي  1800-1899 پديدآورندگان

 . مدخل را در بر دارد30 تا 15جلد تقريبا 

 Litereture Criticism  1400-1800هاي    نقد ادبيات سال   .  4

from 1400-1800(LC)  

 Shakesperean Criticism (SC)نقد و بررسي شكسپير و آثار او . 5

 10 تا    1بنابر اطالعات موجود در وب سايت ناشر جلدهاي               

مروري است بر تفسير انتقادي از هر نمايشنامه كه به طور كلي شمايي             

 بر  26-11جلدهاي  .  دهد   تا عصر حاضر را ارائه مي      17از نقدهاي قرن    

هاي وي در صحنه تئاتر و نيز اقتباس از آنها              تاريخ اجراي نمايشنامه  

 به بعد   1960 بر نقدهاي     56-27جلدهاي  .  در  ساخت فيلم تاكيد دارد      

عمومي و تاريخي در اين سري آغاز        نقد   57ورزد و از جلد   اهتمام مي 

. شود  شامل مي  را   95 تا   90هاي انتقادي جلدهاي       شود و مقاله    مي

 .ها و موضوع است تنظيم اين مجموعه براساس نمايشنامه، شخصيت

 سرگذشتنامه نويسندگان معاصرمجموعه  .  6

Contemporary Authors series (CA) 

نويس  هزار شاعر، نويسنده و نمايشنامه    90زندگينامه بيش از 

پوشاند و شامل پنج سري به هم پيوسته است كه سري جديد  ميرا 

 .باشد آن شرح  حال نويسندگان معاصر مي

 نقد و بررسي ادبيات سده ميانه و كالسيك. 7

Classical and medieval litrarure criticism(CMLC) 

آثار نويسندگان باستان تا قرن چهاردهم را مورد بررسي قرار            

 .دهد مي

 (Short story criticism)هاي كوتاه  نقد و بررسي داستان. 8

 Dictionary of literary Biographyفرهنگ زندگينامه ادبي. 9      

(DLB  

 باشد شامل سه مجموعه مرتبط مي

 فرهنگ فشرده زندگينامه ادبي امريكا. 10

Concise Dictionary of American literary Biography. 

 يا  (year book)ها ممكن است سالنامه          هر يك از مجموعه     

هاي اين    سالنامه.  داشته باشند (Topics)جلدهاي جداگانه موضوعي     

ها حوادث و اتفاقات يك سال را در زمينه ادبيات بررسي                  مجموعه

 .كند مي

 هاي نقد ادبي ساختار كلي مجموعه

ها بر پايه نظم الفبايي و نام خانوادگي               اساس مجموعه )  الف

از )  به استثناي مجموعه آثار شكسپير     (نويسنده مورد بررسي است      

ها تاريخ تولد و وفات نويسندگان و            آنجا كه مالك تنظيم مجموعه      

باشد، نويسندگان يك دوره ممكن است در دو           ها مي   ساختار مجموعه 

 .سري متفاوت قرار گيرند

 .قرار گرفته است“ مدخل“اسم اشهر نويسنده ) ب

اسامي پديد آورندگان غير انگليسي زبان با استفاده از الفباي           )  ج

 گردد انگليسي ذكر مي


