
  
  
  
  
  
  

كتابشناسي داستانهاي كوتاه و رمان جنگ در ايران (مرحله اول): فهرست آماري و اطالعات " نگاهي به
  "كتابشناسي

  دكتر قدمعلي سرّامي
  عضو هيأت علمي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي زنجان                                                           

  سهيال عقيلي                                                                               
  ن و ادبيات فارسي و كارشناس كتابداري دانشگاه علوم پزشكي اردبيلكارشناس ارشد زبا                              

  چكيده
مسئله جنگ در ادبيات داستاني معاصر ايران منعكس شد و  1359با شروع جنگ ايران و عراق در سال       

به پرداختن به جنگ و تبعات اجتماعي، سياسي و اقتصادي آن راه هاي نويني را پيش پاي نويسنده قرار داد؛ 
تبع آن، افزايش انتشار داستان هاي جنگ دركتاب هاو مطبوعات، لزوم تدوين كتاب شناسي هاي مربوط را ، 
افزايش داد . اما در تهيه و انتشار كتاب شناسي ها رعايت استانداردها ضروري است تا بتواند از كارايي الزم 

دهه مي گذرد، در اين مدت كتاب شناسي   60برخوردار باشد. از انتشار كتاب شناسي ها در ايران بيش از  
هاي بسياري در موضوعات عمومي و اختصاصي چاپ و منتشر شده اند ؛ اما هنوز هم كاستي هايي در 
تدوين كتاب شناسي ها به چشم مي خورد در اين مقاله سعي شده است به بهانه بررسي يكي از كتاب شناسي 

انهاي كوتاه و رمان جنگ در ايران (مرحله اول): فهرست آماري كتابشناسي داست "هاي منتشر شده  با عنوان 
،به گردآورندگان اين نوع از منابع مرجع، اصول ضروري تهيه كتاب شناسي را   "و اطالعات كتابشناسي

  يادآوري كند.
  كتاب شناسي ها   -كليد واژه ها: منابع مرجع
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  گلستان، باب هشتم]متكلم را تا كسي عيب نگيرد، سخنش صالح نپذيرد.[سعدي: 

چيزي تميز دادن خوب از بد و بهين  جدا كردن دينار و درهم سره از ناسره و« نقد در لغت به معني      
  محاسن و معايب سخن و نشان دادن بد و خوب در اصطالح ادب، تشخيص) 1373برگزيدن است(دهخدا، 

  ادبي است .
اش  الفالسفه ) كتاب تهافت505ابوحامد غزالي (متوفاي چه تاريخ نقد در جهان قدمت بسيار داشته چنان       

ديد نوشت و ابن رشد اندلسي  را در رد و انتقاد بعضي اصول فلسفي كه از نظر كالم و روح ديانت، زيانبار مي
تر به نام  ) كه برعكس غزالي قائل به اتصال و اتفاق نگرش فلسفي و ديني بود، كتابي مفصل595(متوفاي 
الهدي ، در رد و نقد  افت در نقد كتاب غزالي نگاشت؛ همچنين است كتاب الشافي في االمامة علمتهافت الته

)متكلم نامدار اهل   728جلد بيستم از كتاب عظيم المغني اثر قاضي عبدالجبار همداني، يا ابن تيميه (متوفاي 
كتاب منهاج الكرامة في معرفة سنت كتاب منهاج السنة النبوية في نقض كالم الشيعة القدرية را رد و نقد 

اي در رد  ) تأليف كرد نظاير اين نقد و نقضها، يعني نگارش كتاب يا رساله728ي عالمه حلي (متوفاي  االمامة
 كتاب يا رساله ديگر يا انتقاد از آن، در فرهنگ اسالمي سابقه كهن و نمونه هاي فراوان دارد.

ي كتاب در كتاب شناسي هاي كهن عالم اسالم است، از جمله در تر از اين، نقد و ارزيابي و معرف خاص      
) و ذيلهاي آن. 1067) و كشف الظنون حاجي خليفه (=كاتب چلبي، متوفاي 380الفهرست ابن نديم (متوفاي 

اي آقا بزرگ تهراني  و در عصر جديد هم فهارس نسخ خطي و چاپي و كتاب شناسي هايي چون الذريعه
  گاه همراه با انتقاد و ارزيابي) كتاب است. ولياي از معرفي ( گنجينه

نقد يا انتقاد كتاب به معناي امروز و كامل كلمه، جديد است. و رواجش نه فقط پس از انتشار چاپ، بلكه 
پس از پديد آمدن نشريات ادواري (مجالت) در يكي دو قرن اخير است. سابقه نقد كتاب در ايران از اوايل 

هايي چند از جمله  ها يا فصلنامه مطبوعات فارسي ظاهر شد ؛ كه مي توان به ماهنامهقرن چهاردهم شمسي در 
زاده ايرانشهر، سال  )، ايرانشهر (مؤسس حسين كاظم1298ارمغان (مؤسس وحيد دستگردي، سال تأسيس 

 ) و يغما (حبيب يغمايي،1323)، يادگار (عباس اقبال، 1304)، آينده (دكتر محمود افشار، 1296تأسيس 
 1322) كه داراي نقدهاي هر چند به صورت پراكنده بوده اند ، اشاره كرد.انتشار مجله سخن در سال 1327

سالي كه انتشار يافت،  نقطه عطفي در تاريخ پربار نقد كتاب در ايران بوده است؛ اين مجله ماهانه در طي سي
نو (حسين  مجالت ديگر نظير جهان همچنينانتقاد كتاب را جدي گرفته و به آن سر و ساماني بخشيده بود.

)، درسهايي از مكتب اسالم (ناصر مكارم شيرازي، 1327)، انديشه و هنر (ناصر وثوقي، 1325حجازي، 
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)، رودكي و فرهنگ و زندگي (دهه 1344)، نگين (محمود عنايت، 1342اهللا وحيدنيا،  )، وحيد (سيف1332
) 1349)، و تهران (1347الهيات دانشگاه مشهد (چهل)، همچنين مجالت دانشگاهي چون مجله دانشكده 

  مقاالتي در نقد كتاب داشتند.
اي مختص كتاب شناسي (و تحقيقات ايراني) و نقد كتاب به نام راهنماي  نقطه عطف ديگر انتشار مجله        

كه  )1337كتاب بود (نشريه انجمن كتاب، صاحب امتياز احسان يارشاطر، مدير ايرج افشار، سال تأسيس 
انتشار آن حدود بيست سال  ادامه داشت. اين نشريه مباني و معيارهاي ارزيابي و انتقاد كتاب را استوارتر و 

اي به نام انتقاد كتاب منتشر  تيراژ ولي پرخواننده تر ساخت. البته پيش از راهنماي كتاب نشريه كم سنجيده
) كه دوازده سال به تناوب انتشار 1334س شد (به صورت ضميمه انتشارات كتابفروشي نيل، سال تأسي مي

يافت. سپس نشريه ديگري كه باز هم خاص مباحث كتاب بود به نام بررسي كتاب (به اهتمام داريوش 
منتشر شد. كتاب امروز كه با همت گروهي چون  1348تا  1344آشوري، از سوي انتشارات مرواريد) از سال 
دي، دكتر حسن مرندي، ابوالحسن نجفي و ساير مشاوران و جهانگير افكاري، كريم امامي، نجف دريابن

(تقريباً هر شش ماه يك شماره) منتشر شد،كه  1353تا  1350ويراستاران مؤسسه انتشارات فرانكلين، از سال 
هاي  سطح بررسي مسائل كتاب را اعم از نقد و معرفي و انتشار فهرست كتابهاي منتشر شده و مصاحبه

پس از آن نشريه ديگري به نام انجمن كتابداران مترجمان برجسته، اعتاليي نمايان بخشيد.سنجيده با مؤلفان و 
تحت عنوان خبرنامه انجمن كتابداران بيرون  53تا  47. اين نشريه از حدود سالهاي شروع به انتشار كرد

اب و نقد كتاب نيز به مسائل كت 53پرداخت، ولي از سال  اي مي آمد و فقط به اخبار كتابداري و كتابخانه مي
يكي از پربارترين نشريات كتاب شناسي و  59-58تا  53توجهي شايان كرد، به طوري كه در فاصله سالهاي 

  گزاري بود. كتاب
در حال حاضرانتشار غالب نشرياتي كه نام برديم (شايد جز مجالت دانشگاهي) قطع شده است. نشريات  

نشر دانش (نشريه مركز نشر دانشگاهي، مدير مسئول: دكتر  -1گردد: جديدي كه در اين زمينه منتشر مي
نقد آگاه و كتاب آگاه كه بعد از  -2، فاصله انتشار: دو ماه يكبار)1359نصراهللا پورجوادي، سال تأسيس: 

آينده (كه تلفيقي است از راهنماي  -3گردد. هاي نامرتب، منتشر مي انقالب، از سوي انتشارات آگاه، با فاصله
  ينده كهن) به همت آقاي ايرج افشار است.كتاب و آ
هفتاد ساله انتقاد كتاب در ايران پربار است. در اين مدت -پيشتر اشاره كرديم كه تاريخ شصت           

اند.  بسياري از بزرگان علم و ادب و محققان برجسته درباره كتابهاي مختلف نقدهاي عالمانه و آموزنده نوشته
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شمسي) مؤسس طريقه جديد تحقيق تاريخي و  1328محمد قزويني (متوفاي پيشكسوت همه آنان عالمه 

هايش (افشار،  ادبي در ايران است كه يادداشتهاي معروف (در ده جلد از انتشارات دانشگاه تهران) و حتي نامه
 نويسندگان و پژوهندگاني چون مجتبي مينوي، عباس ) غالباً آكنده از بحث كتاب و انتقاد كتاب است.1356

كوب، محمد پروين گنابادي، حبيب يغمايي،  اقبال، سعيد نفيسي، سيدمحمد فرزان، عبدالحسين زرين
پژوه، عباس زرياب خوئي، ايرج افشار، پرويز ناتل خانلري،  زاده، محمدتقي دانش سيدمحمد علي جمال
ني، منوچهر اهللا مجتبايي، سيدجعفر محجوب، مصطفي مقربي، حسين محبوبي اردكا احسان يارشاطر، فتح

ستوده، سيدحسين خديوجم، محمدرضا شفيعي كدكني، داريوش آشوري، نجف دريابندري، رضا داوري، 
نيا، ايرج وامقي،  مصطفي رحيمي، رضا براهني، احمد احمدي بيرجندي، عبدالعلي دستغيب، مسعود رجب

اند.  قد كتاب قلم زدهاي خاص در ن علي رواقي و علي اشرف صادقي هريك به تفاريق، و در دوره و نشريه
  ).www.ketabnews.com)(1355(معاضد،

با اين توصيف مقدماتي در باره نقد كتاب به انتشار كتاب شناسي هابه عنوان منبعي براي اطالع يابي از        
نشر كتاب در كشور مي پردازيم كه در صورت همراه بودن با نقدو بررسي مي تواند بهترين منبع براي 

اي از آثار درباره  ) تهيه سياهه1شوند:  به يكي از سه منظور زير تهيه ميباشند. كتاب شناسي ها  گزينش كتاب
اي از آثاري كه بتوانند جوابگوي پرسش خاصي  ) تهيه سياهه2يك موضوع، يا يك مكان، و يا يك شخص؛ 

  ).57، ص 1ج 1987؛ كتس 29،ص.1374مرادي،) تعيين محل دستيابي و بازشناسي آثار خاص (3باشند؛ و 
) برقرار كردن رابطه اطالعاتي و علمي 1داند:  شناسي را داراي سه هدف مي نيز كاربرد كتاب 1جس شرا    

ها با  ) برقرار كردن رابطه گروه3هاي مختلف، و  برقرار كردن رابطه ميان گروه) 2ميان اعضاي يك گروه،
كنند. اين نوع  هايت در ميان عامه مردم پياده ميهاي علمي را در عمل و در ن ها و فرضيه افرادي كه نظريه

توان آن را رابطه تداخلي ناميد  شود كه مي ارتباط علمي منجر به ايجاد رابطه مشابهي در مواد اطالعاتي مي
   ).218-217، ص. 1355حري،(

اي براي  وسيله) 1ترين آنها عبارتند از:  ها داراي كاربردهاي بسياري هستند كه عمده شناسي كتاب       
هاي مربوط  نوشته شناسي ) وسيله گردآوري اطالعات كتاب2انتخاب كتاب و ديگر منابع در زمينه مورد نظر، 

                                                 
١.   .Jesse  H .shera 
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) 4هاي ديگر جوامع، و  گيري بهتر از دانش موجود و تجربه اي براي بهره ) وسيله3به يك موضوع خاص، 
  ها.  اي براي اعتالي سطح كيفي پژوهش وسيله

شناسي و كاربرد آن در پژوهش، از مسائل مورد قبول همگان است. كمتر پژوهشي بدون  اباهميت كت     
شناسي به تعيين موضوع  تكيه بر منابع و آثاري كه در آن زمينه نوشته شده است به سامان خواهد رسيد. كتاب

مسئله،  ترين كند. از همين رو، پس از انتخاب موضوع پژوهش، اساسي و حدود و ثغور آن هم كمك مي
مراجعه به منابع براي گردآوري اطالعات است. بنابراين، هر پژوهشگري براي به سامان رساندن پژوهش خود 
به مطالعه و بازبيني كليه آثار مربوط به موضوع موردنظر نياز دارد. آگاهي از آنها افزون بر افزايش غناي 

گويد: دانش بر دو  كند.ساموئل جانسون مي مي ها پيشگيري كاري ها و دوباره پژوهش، از به هدر رفتن فرصت
اش يافت.  توان اطالعاتي درباره دانيم در كجا مي دانيم، و ديگر آنچه كه تنها مي قسم است: يكي آنچه كه مي

براي تحقيق درباره يك موضوع مشخص، نخستين كار، شناسايي منابعي است كه در آن موضوع بحث 
  كنند.  مي

انتشار كتاب شناسي ها درايران با موضوعات مختلف گسترش بسياريافته است كه در  در چند دهه اخير      
صورت رعايت اصول و قوانين نگارش كتاب شناسي ، چنانكه با هدف گسترش مباني و پايه هاي اطالع 
رساني در علوم و فنون صورت گيرد مي تواند تاثير بسزايي در عرصه مطالعات ملي به جا بگذارد.با نگاهي 
كوتاه به كتاب شناسي هاي منتشر شده مي توان دريافت كه بيشتر اين كتاب شناسي ها فاقد مولفه هاي 
عمومي كتاب شناختي هستند، حتي شناخت مناسبي از نوع مدركي كه معرفي مي كنند، ندارند(صمدزاده، 

  )و به لحاظ تعداد مداخل، جامعيت ندارند(همو). 62،ص. 1387
جنگ مي تواند در تفكيك مندرجات يك اسي هاي موضوعي، كتاب شناسي داستان ازانواع كتاب شن      

ور شدن  با شعله .)63(صمدزاده،كتاب شناسي عمومي ، در شاخه ادبيات و زير شاخه داستان حاصل شود
فرد كشور پديد  دراز، ادبياتي با ويژگيهاي خاص و منحصربه آتش جنگ در ايران و تداوم آن در طول ساليان

نگارانة  انعكاس عيني و جزء در ،شاخة ادبيات داستاني آن به دليل برخورداري از ظرفيتهاي قابل توجه كهآمد 
فرهنگ ايثار و شهادت فراهم  حاالت گوناگون آدميانِ درگيرِ جنگ، عرصة وسيعي را براي فرانمايي و بازتاب

ادبيات را نيز كه آيينه زمان  ،جنگ با دگرگون ساختن زندگي و زمانه، )76،ص.1386(خادمي كواليي،كرد
است، دچار دگرگوني و تحول مي كند از اين رو ادبيات يك دوره، باحوادث و مسائل آن عصر رابطه اي 
ناگسستني دارد و در بازنمايي و انعكاس زير و بم هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و تاريخي جوامع انساني 
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اي هدفدار معرفي كرده و آن را  جنگ را پديده "بوتولگاستون " )75نقش محوري ايفا مي كند (همو، ص.

نگاري دور شويم،  ي جنگ از عليت و وقايع داند و معتقد است كه هرگاه در مطالعه مي كامال منظم و مستقل
با ابعاد و  -ي جنگ  ي تازه موضوع و مقوله )1،ص. 1374 ، گاستون (.شود ادبيات به ميان كشيده مي پاي

نويسي، گشوده است و هرگوشه از آن  روي داستان انداز جديدي از پيش چشم -ي فراوانش  گسترده
هاي كوتاه باشد. در ايران قريب  ي بديعي براي رمان و داستان دستمايه تواند هايي در خود دارد كه مي ويژگي

 رواج يافته -مرسوم و متداول است  اي كه در غرب به شيوه -نويسي  داستان صد سال است كه
). با گذشت بيش از بيست سال از پايان جنگ ايران و عراق ، فضاي كنوني و رسمي 1369،عابدينياست(

 جامعه متاثر از اين جنگ است

تحميلي در مطبوعات  هزار و يكصد و شصت داستان كوتاه درباره جنگ تا آغاز سالهاي هفتاد، بيش از يك
تجربه كردند و چه آنان كه از دور  و جنگ راچه آنها كه در جنگ بودند  -چاپ شده كه نويسندگان آنها 

خالصانه و گاه با نگاهي منتقدانه، به بيان احساس خويش  عموما صادقانه و -اند  هاي جنگ بوده شاهد صحنه
ودر مدت زمان كوتاهي اين تعداد به بيش از  )1372،   هاي كوتاه جنگ تحميلي فهرست داستان (اند پرداخته

) كه حاصل نويسندگي در عرصه ادبيات جنگ است، رسيد( 1384صدرمان(برومند،  دو هزار داستان كوتاه و
از آغاز جنگ تا كنون بيش از شش هزار عنوان )به طور كلي 22سعيدي،پژوهش زبان و ادبيات فارسي،ص.

كتاب فارسي و بيش از هزار عنوان كتاب غير فارسي (عموما التين و عربي) در اين موضوع به چاپ رسيده 
اكنون هر ساله بيش از صد هزار عنوان كتاب در جامعه كنوني ايران در اين خصوص به چاپ مي  است و

عالوه بر تاثير اجتماعي جنگ نگاه اصيل به ارمان هاي عميق و باطني دين ، ).60،ص.1387رسد(صمدزاده،
زبان و ادبيات مباحثي مانند ايثار، صداقت، شهامت، مهر و... كه صفات عميق انساني اند(سعيدي، پژوهش 

 سيري"جي. بي. پريستلي در كتاب  با تغيير)عالقه عموم به داستان هاي جنگ را افزايش داد. 24فارسي،ص.

بخوانند، اما پس  اش خواستند چيزي درباره پس از جنگ جهاني اول مردم نمي"نويسد:  مي "در ادبيات غرب
). افزايش تقاضا 3،ج.1372،يونسي(" خواستند ي ديگري را نمي ي آن، نوشته از جنگ دوم، مردم جز درباره

براي منابع موجود در مورد جنگ ايران و عراق و خصوصا داستان هاي جنگ، لزوم انتشار كتاب شناسي هاي 
 تخصصي را بيشتر مي كند.

است و تهيه و تدوين آن  رساني تخصصي فرصتي براي اطالع از طرفي انتشار چنين كتاب شناسي هايي،
با چاپ داستان ها ، مقاله ها و خاطرات جنگ در روزنامه ها ، مجالت ، كتاب هاي تك ضروري است . 
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داستاني و مجموعه داستان نياز به تدوين كتاب شناسي ويژه جنگ ايران وعراق،بعنوان منبعي براي اطالع 
ان و عراق رساني از آنچه كه منتشر شده است، بسيار ضروري و مهم مي نمايد.از ابتداي نشر آثار جنگ اير

مجلد فهرست و كتاب شناسي با معرفي منابع مختلف مانند كتاب ، مقاله ، پايان نامه و مواد  50بيش از 
عنوان آن ها به معرفي كتاب اختصاص پيدا كرده  36سمعي و بصري منتشر شده است كه حدود 

از اولين كتاب شناسي ) .از جمله مي توان به كتاب شناسي ذيل اشاره نمود كه 61،ص.1387است(صمدزاده،
  هاي منتشر شده در زمينه جنگ ايران و عراق مي باشد.

  ، گردآورنده - 1339، حداد،حسين
كتابشناسي داستانهاي كوتاه و رمان جنگ در ايران (مرحله اول): فهرست آماري و اطالعات كتابشناسي/      

  .1372به كوشش حسين حداد.ـ[ كرمانشاه] ،
  ص. 270       
كتابشناسي داستانهاي كوتاه و رمان جنگ در ايران به مناسبت برگزاري اولين سمينار بررسي رمان جنگ       

در كرمانشاه برگزار گرديده است، منتشر شده است . اين  1372شهريور  18-16درايران و جهان كه در تاريخ 
تنظيم شده است. بخش اول  كتاب شناسي در چهار بخش اصلي و يك بخش فرعي( ويژه فهرست راهنما )

قصه هاي جنگ كودكان و نوجوانان( ويژه داستان هاي چاپ شده در كتاب هاي كودكان و نوجوانان)، بخش 
دوم قصه هاي جنگ چاپ شده در مطبوعات كودكان و نوجوانان و بخش سوم قصه هاي جنگ بزرگساالن ( 

شود. در بخش چهارم ، نقد قصه هاي جنگ ويژه داستان هاي چاپ شده در كتاب هاي بزرگساالن)شامل مي 
نقد در اين كتاب معرفي شده  106داستان و  1107در كتاب هاي نظري و نقد ادبي آمده است.در مجموع 

اثر در بخش سوم معرفي شده است.نمايه  604قصه در بخش دوم و  286اثر در بخش يكم  217است كه 
  هاي تهيه شده براي اين كتاب شامل :

ن داستان هاي كودكان و نوجوانان چاپ شده دركتاب هاي تك داستاني و مجموعه فهرست عنوا .1
  داستان

 فهرست عنوان داستان هاي كودكان و نوجوانان چاپ شده در مجالت كودكان و نوجوانان .2

فهرست عنوان داستان هاي گروه سني بزرگساالن چاپ شده دركتاب هاي تك داستاني و مجموعه  .3
  داستان

 ندگان كودكان و نوجوانان(ويژه كتاب)فهرست نام نويس  .4
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 فهرست نام نويسندگان كودكان و نوجوانان(ويژه مجالت) .5

 فهرست نام نويسندگان گروه سني بزرگساالن(ويژه كتاب) .6

 فهرست عناوين كتاب هاي تك داستاني كودكان و نوجوانان .7

 فهرست عناوين كتاب هاي مجموعه داستان كودكان و نوجوانان .8

 ب هاي تك داستاني بزرگساالنفهرست عناوين كتا .9

 .فهرست عناوين كتاب هاي مجموعه داستاني بزرگساالن10

  .فهرست نام مجالت و گاهنامه هاي ادبي كودكان و نوجوانان مورد استفاده در كتاب11
اين كتاب شناسي دومين كتاب شناسي منتشر شده در مورد جنگ  ايران و عراق مي باشد قبل از آن در سال 

اد  ت س  ات غ ي ل ب و ت  ي گ ن ره ف  ت اون ع م توسط  ي ل ي ل ت ج داي ه به كوشش  ي ل ي م ح ت  گ ن ج  ي ف ي وص ت  ي اس ن شب ا ت ك 1370
داستان و قصه در مورد جنگ ايران وعراق دراين كتاب  1107منتشر شده است. معرفي  وا ق  ل ك  ي ده ان رم ف

پر نمايد اما تجديد چاپ ان در سال هاي  1372منبعي را در سال  شناسي توانسته است جاي خالي چنين
بعدي مي توانست انتظاري را كه از اين كتاب شناسي وجود دارد برآورد با توجه به اين كه آوردن 

كتاب شناسي داستانهاي  "عبارت(مرحله اول)، در عنوان كتاب،لزوم انتشار مراحل بعدي را به دنبال دارد:
عنوان  400بيش از  1387تا  1372؛ اين در حالي است كه از سال "نگ در ايران (مرحله اول)كوتاه و رمان ج

داستان در مورد جنگ تحميلي در كتابها،عالوه برمطبوعات، منتشر شده است بدين ترتيب كاربرد اين كتاب 
عالوه بر بروز است و لزوم انتشار مراحل بعدي آن بسيار ضروري است. 1372شناسي در معرفي آثار تا سال 

،عناوين ذكر شده در بخش هاي مختلف كتاب نيز كامل نبوده   80نبودن اطالعات اين كتاب شناسي در دهه 
و نواقصي دارد كه مي توانست در ويرايش هاي بعدي اصالح شود از جمله عناوين ذيل در اين كتاب شناسي 

  ذكر نشده است:
  بهائي، محمد -1

  . 1360).ـ اروميه: خيام، خاطرات جنگ/ نوشته (اميد    
  ص.58   
  سحر،محبوبه -2

صالح/ نوشته محبوبه سحر؛ طرح ها از پرويز حيدرزاده.ـ تهران: كانون پرورش فكري كودكان و      
  .1366نوجوانان، 
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  ص.48     
  خدري، رضا -5

  .1362 زادقاسم، بلم ران خرمشهري/ نوشته رضا خدري؛ نقاش مجيد اخوان.ـ تهران: كوشيرانكو،    
  ص.12     

  محمدي، پرويز -6
  . 1362رزوي شهادت/ نوشته پرويز محمدي(مهيار) .ـ تهران،     

  ص.150        
  يوسفي، محمد رضا -7

وقتي پرنده ها پرواز كردند/ نويسنده محمد رضا يوسفي؛ تصويرگر امير نساجي زواره.ـ تهران: احياآ       
  .1371كتاب، 

  فتاحي، حسين -8
  .1363ه هاي جنگ/ گردآوري و انتخاب حسين فتاحي .ـ تهران: موسسه انجام كتاب ، قص      
  ج.      

  كمالي، كامران -9
  .1365قصه هاي كامران/ كامران كمالي سروستاني.ـ كامرانيه،       
  ص.؛ مصور.21     
  رحيمي، جهانشاه -10

  .1364مهاجر تنها/ جهانشاه رحيمي.ـ تهران : نشر قدر،       
  ص.96      

  مسجدي، پرويز -11
  .1360روزهاي مقاومت در خرمشهر/ نوشته پرويز مسجدي.ـ تهران: كتابخانه كوچك[مركز پخش]،       
  ص.6      

  غفارزاده، مهرداد -12
  .1368پشت چراغ قرمز/ مهرداد غفارزاده؛ نقاشي از اكبر نيكان پور.ـ تهران: نشر رويش،       
  ص.64       



    پرنيان سخن     2550

  
  كاظمي، فريبا -13

  .1364پرستو قصه مي گويد/ نويسنده فريبا كاظمي؛ نقاشي پوريا.ـ تهران: پيام آزادي،       
  ج. در يك مجلد؛ مصور(بخشي رنگي)2      
  بهمن 22عنوان روي جلد: قصه هاي پرستو: شهيد       
  : از شهيد سخن بگو.2بهمن سخن بگو.ـ ج 22:از 1مندرجات.ـ  ج      
نده در ارائه اطالعات مدخل ها سعي در نشان دادن اطالعات كامل كتاب شناختي انها داشته است اما نگار     

به دليل غير گزارماني  بودن آن،در معرفي آثار بايستي مندرجات ذيل هر مدخل،نشان دهنده  اطالعات كامل 
، برابرو عطف)ذكرمي  محتواي كتاب باشد از جمله تجديد چاپ ها، ويرايش ها، عناوين ديگر (روي جلد

شد. در اين كتاب شناسي اطالعات به صورت فهرست منابع و ماخذ آخر كتاب ها نوشته شده و عمال به جز 
مختصر اطالعات ضروري كتاب ها چيزي را نمي نماياندبراي نمونه در مورد كتاب نخلهاي بي سرمدخل 

كه در 1367بوده و به تجديد چاپ سال كتاب  1363كتاب اطالعات ارائه شده مربوط به چاپ  956شماره 
  صفحه چاپ شده، اشاره نشده است . 216
با نگاهي گذرا به آثار معرفي شده در اين كتاب شناسي چنين به نظر مي رسد كه كتاب در مورد داستان       

صول هاي كودكان و نوجوانان مي باشد چرا كه حجم آثار معرفي شده كودكان و نوجوانان و همچنين تنوع ف
مربوط بيشتر آثار ارائه شده، در مورد داستان هاي كودكان است ،به طوري كه از پنج بخش كتاب فقط يك 
بخش به گروه سني بزرگساالن اختصاص داشته و سه بخش كتاب به معرفي داستانهاي كودكان و نوجوانان 

  آنها معرفي نشده است . مي پردازد ،و داستان هاي چاپ شده گروه سني بزرگساالن در مطبوعات، و نقد 
آوردن نقدهاي نوشته شده بر داستان ها بار علمي كتاب را افزون تر مي كندو اصوال مطالعه در نقد آثار      

بهترين راهنما براي گزينش يك اثر مي تواند باشد ، نقد اگر هم خوب انجام نيافته باشد اما از آن جهت كه 
آن را ارزشمند مي كند بنابر اين در تهيه كتاب شناسي هاي ادبي  اثر مورد نظر،ارزش نقد را داشته است،

گردآوري نقد هاي انجام يافته ضروري مي باشد.اما بايستي در نظر داشت كه ارائه اطالعات به صورت 
سازمان يافته ، كه مراجعه را از سردرگمي برهاند و راهنماي مناسبي جهت افزودن سرعت و دقت باشد، از 

مرجع و تدوين آثار مرجع مي باشد.در بخش معرفي نقدهاي انجام يافته كاستي هايي در تنظيم ضروريات كار 
آن به چشم مي خورد از جمله اين كه در بعضي مدخل ها  نام مقاله يا كتابي را كه داستان در آن نقد شده 

مونه مداخل صفحه ،ذكر نشده و در گروهي از مدخل ها نيز نام مقاله به طور كامل ذكر نشده است براي ن
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كتاب ذيل نام رهگذر، رضا ،عنوان كامل مقاله هايي كه داستان ها در آن نقد شده ذكر  199-191هاي 
  نگرديده است. مانند  :

  .131-129)ص1370. حسن احمدي، نيم نگاهي به...،(تهران حوزه هنري،"تويي كه نمي شناختمت "
  مقاله ها نيامده است مانند : كتاب ذيل نام شعباني، اسداهللا عنوان201يا صفحه 

  .31-29)،ص1361(1. ترجمه مريم پيشگاه ،آيش، ش."ساداكو و..."
  .32-31)،ص1365(6. ترجمه دالرا قهرمان، آيش،ش."كودك، سرباز، دريا"
  .32-28)،ص.1364(2. ترجمه فاطمه زهروي، آيش،س."مادر"

يك اثر توسط ناقدين مختلف مورد بررسي  عالوه بر اين، در تنظيم نقدها بايد در نظر گرفت كه ممكن است
قرار گرفته باشد، كه بايستي با استفاده از ارجاعات و نمايه هاي مختلف مراجعه كننده را به همه آن ها 
رهنمون كرد، دراين كتاب شناسي علي رغم تالشي كه براي فراهم كردن نمايه هاي متعددانجام شده 

ته محسوس مي باشد و در مراجعه به نمايه عنوان داستان ها و نمايه است،نبود نمايه براي نقدهاي انجام ياف
پديدآور اشاره به صفحاتي كه نقد در مورد ان مدخل بخصوص يا اشاره به مدخل هايي كه اثر ان نويسنده 

  نقد شده است نيز،نشده است
پراكنده(به جهت  همچنين داستانهايي كه توسط بيش از يك ناقد نقد شده،در صفحات مختلف كتاب به طور 

نوع تنظيم بر اساس نام ناقد)  قرارگرفته است، نمايه ها نيز در اين مورد كارايي الزم را ندارند.براي نمونه 
نوشته رضا رهگذركه توسط جعفر ابراهيمي شاهد، مهدي حجواني، مجله رشد  "مهاجر كوچك"داستان 

ب الفباي نام نقد كنند ،تنظيم شده ، آمده كتاب ،كه به ترتي 190و 187،188نوجوان نقد شده ،در صفحات
نوشته محمود گالبدره اي نقد ان توسط مجله آيش ومحمد نوري زاد  "اسماعيل،اسماعيل "است ويا داستان 

(ناقد  198و 190نوشته قاسمعلي فراست در صفحات"نخلهاي بي سر "،ونقد داستان 202و 187در صفحات
نوشته محمد رضا بايرامي ( ناقد سپهر خضري و  "60هاي تپه عقاب"سپهر خضري ورضا رهگذر)،و داستان 

 "و"مادر"آمده است ،همچنين مي توان به ديگر داستان هايي مانند 187و189حسن بني عامري) در صفحات
و... اشاره نمود. اين درحالي است كه در نمايه هاي عنوان و پديدآوركتاب نيزارجاع الزم "جاي شما خالي

  صورت نگرفته است.
جوينده را به  شناسي، مهمترين بخش يك اثر مرجع مي باشدكه يا فهرست راهنماي انتهاي كتاب نمايه      

اطالعات موجود در متن هدايت مي كند، بدون آن كه نياز به مطالعه متن كتاب از آغاز تا انجام الزم باشد، 
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وم تهيه فهرست يا نمايه جامع و بخصوص اگر كتاب جزو منابع مرجع باشد. بنا به رسالت منابع مرجع، لز

كامل بسيار ضروري است. انواع فهرست هايي كه به حسب ضرورت مي تواند به كتاب شناسي اضافه شود 
فهرست موضوعي( در كتاب شناسي هايي كه موضوعي  -3نام كتاب ها  - 2اسامي افراد  -1عبارت است از 

شناسي هاو به طور كلي همه آثاري كه براي تهيه  منابع( فهرستي است كه از كتاب ها ، كتاب -4نيستند) 
فروست يا سري(  -6ناشر  -5) 77،78، ص. 1368كتاب شناسي مورد مراجعه قرار گرفته است)(برومند. 

شماره اي كه به دنبال نام ناشر در بعضي از انتشارات مي آيد مانند : انتشارات دانشگاه تهران شماره 
جايها( در صورتي كه كتاب نسخه خطي بوده و در كتابخانه بخصوصي  فهرست كتابخانه ها يا -6).1027

نگهداري شود) ؛ و در صورتي كه كتاب هر كدام از اين اطالعات را به زبان ديگري داشته با شد تهيه 
فهرست براي آن نيز ضروري است.در كتاب شناسي داستان هاي كوتاهي و رمان جنگ در ايران به جهت 

هرست مجزا كه قبال ذكر شد ، گردآورنده توانسته است نياز مراجعين به كتاب را برآورد ؛ فراهم كردن يازده ف
اما نبود نمايه براي عناوين نقد شده از جامعيت تعدد نمايه ها كاسته است و نبود ارجاع از  عناوين نقد شده 

تر مي كند.اين در حالي  در نمايه هاي عناوين داستان هاو نام نقد كننده ها به صفحات نقد، آن را پررنگ
است كه براي عنوان مقاله يا كتابي كه اثري در آن نقد شده نمايه تهيه نشده است وحتي از نام آثاري كه نقد 

  شده اند نيز ارجاع براي شماره مدخل نقد داده نشده است براي نمونه:
كودكان و نوجوانان چاپ عنوان مهاجر كوچك تاليف رضا رهگذر در مراجعه به فهرست عنوان داستان هاي 

كتاب را نشان مي دهد كه داستان در  76و75شده در كتاب هاي تك داستاني و مجموعه داستان مدخل هاي 
كه نقد داستان ذيل آن نوشته شده اشاره نشده است همچنين 20-9-2آن معرفي شده است و به مدخل هاي 

ويژه كتاب) ذيل نام رهگذر، رضا مدخل در مراجعه به فهرست نام نويسندگان كودكان و نويسندگان (
ارجاع  753و 755ودر فهرست نام نويسندگان گروه سني بزرگساالن (ويژه كتاب)به مدخل هاي  73و76هاي

داده شده است، كه در هيچ كدام به نقد اثار وي اشاره نشده است. وهمانطور كه ذكر شد براي نقدها 
  ونويسندگان نقد ها فهرست تهيه نشده است.  

كتاب ارجاع  231عالوه بر موارد فوق ارجاع كورنيز در نمايه ها به چشم مي خورد براي نمونه:صفحه     
 "كتاب عنوان  119درصفحه 713مي باشد كه ذيل مدخل شماره  713و 1010عنوان عروج به مدخل هاي

  آمده است."عبور از اليه ها
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اين كتاب شناسي و دقت دست اندكاران تهيه و اميد است با تجديد چاپ و اصالح ايرادات ذكر شده      
تدوين كتب مرجع ، خصوصا كتاب شناسي ها،شاهد انتشار اين دسته از منابع با استانداردهاي جهاني و 

  همگام با ديگر كشورهاي توليد كننده منابع مرجع استاندارد ، در خدمت جامعه فرهنگي كشورمان باشيم.
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