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و اضافاتچاپ دوم  با تجديد نظر كامل

 چكيده
و هر علمي، منابع تحقيقي ويژه اي دارد كه ابزار كار بنيان هر علمي بر منابع مرجع استوار است

و  و عصاي دسـت كتابـداران اسـت د پژوهشگران ـتيابي بـه پژوهنـدگان را ر تجـسس دانـشو دس
و اطالعات بخصوصي ياري مي ـند را كه به دنبـال اطالعـات يـا اصـالح اطالعـاتي مـيهاآندهند باش

مي راهنمايي مي  و چگونه گويي به نيـازي الزم ها را كه براي پاسخ توانند پاسخ پرسش كنند كه كجا
هـاي كتـابو در خـصوص ويژگـي رو داريد معلومـاتي در ايـن بـاب مطلبي كه پيش. بيابنداست، 
مي مرجع .دهد شناسي عمومي تاليف دكتر قاسم صافي ارائه

.كتابنامه. رساني اطالع. منابع مرجع. شناسي مرجع:هاي كليدي واژه
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و عربـي از پرمراجعـه و كار منابع ادبيات فارسـي يا كتابخانـه مـدترين منـابعاتـرين
ن كتاب حاوي معرفي بخـشي از منـابعو در اين باب، تا كنون چند عنوا باشند مي

و بررسي اختصاري و به معرفي . اهتمام شده اسـتهاآنمرجع انتشار يافته است
و كليدي اند كه پژوهشگران را در شناسـايي تحقيقاتـشان مراجع از منابع سودمند

و منابع موجود در صورتي كه به ياري مي  و پيوسته در مراتـب تجديـد دهند روز
و اضافا  و مطابقت با تغييرات در ويرايش نظر ، مـسلماً باشـند هاي جديد منابعت

و موجـب مي توانند اطالعـات وسـيعي را در دسـترس پژوهـشگران قـرار دهنـد
شود كه محققان با استفاده از اين منابع رابط، هم از نتايج تحقيقات بهره گيرند مي

.و هم از تكرار كارهاي مشابه خودداري كنند
و عالقه به قصد تسهيل بخشيدن به استفاده معموالً مراجع مندان از منابع متنـوع

و با هدف معرفي مهم  و كارا ترين منابع، تدوين مي مختلف يي بسيار در انجـام شوند
و دانشوران رشـته  و پژوهش پژوهشگران پيـشرفت. گونـاگون دارنـد هـاي مطالعه

و تقسيم آن به رشـته شگفت و شـاخه انگيز دانش بشري  گونـاگون از يـك هـاي هـا

و پديدة انفجار اطالعات از سوي ديگر، ضرورت تدوين مراجع عمومي را طرف
و هم موجب شده تا پديدة فر و علوم بشري بـه اهم ساخته  مكتوب سازي دانش

و قواعـد ويـژه يك رشتة تخصصي با تعاريف، چارچوب و اصـول  تحـت اي هـا
.عنوان مراجع تخصصي تنظيم گردد

و عربي تاليف دكتر قاسم صـافي از زمـره شناسي كتاب مرجع عمومي فارسي
و ويراسـت دوم آن بـااآخرين منبع روز  مدي است كه در اين زمينه انتشار يافتـه

دا  و متدي علمي براي و نشجويان رشتة حجمي مناسب و دانـشجويان  كتابـداري

ز ها كه عالقه دانشوران ديگر رشته يـور مندند با منابع عمومي مرجع آشنا شوند به
. طبع درآمده است

 منـابع هـاي مرجـعِ مطالبي پيرامون كتاب هدف از تاليف كتاب حاضر، عرضة
و شيو و طرز استفاده از منابع بدةمهم تحقيقي در ايـن اثـر كـه.ستهانا مراجعه

و كاربردي مراجع تكيه دارد، دانش بيشتر بر جنبة  طلبان با كليات شـناخت عملي
و مراجع عمومي فارسي  و پـاره مĤخذ هـاي مرجـع اي از امهـات كتـابو عربـي
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و و ها، فهرست شناسي ها، كتاب نامه ها، زندگي نيز با تذكره اختصاصي، هاي عمومي
هــا، هــا، اطلــس هــا، نقــشه هــا، آمارهــا، گاهنامــه اختــصاصي، راهنماهــا، ســالنامه

و المعارف دايره و آگاهي هاي مشهور، آشنا مي فرهنگها هان زمينه هاي الزم در اي شوند
و طرز استفاده از فهرست. آورند به دست مي هـا، ها، فرهنگ ها، نمايه همچنين از ترتيب

و ديگر آثار مرجع آگاه مي المعارفو دايره  و از اين طريق، شيو ها و تـدوينةگردند  تهيه
شود تا امكان دسترسي آنـان بـه مندان تعليم داده مي اطالعات موضوعي به عالقه

و بهرهو زمينة تر گردد منابع مورد دلخواهشان آسان  و تتبع گيري از دانـش تحقيق
و ممكن باشد .بشري براي آنان سهل

و معنويِ  بخش مهمي از در كتاب حاضر، عالوه بر توصيف جنبه هاي مختلف مادي
ب و نمايه مرجعه منابع نوشتارهاي موجود در زمينة منابع مرجع، هاي الزم شـامل شناسي

و شخصيت  ها اشاره شده اسـت تـا خواننـدةو موضوعهاناها، مك ها، كتاب نويسندگان
در. دست آورد جستجوگر به آساني بتواند از منابع در اين زمينه، آگاهي الزم به  همچنين

پايان هر فصل، مسائل متناسب با محتواي فصل طرح شده تا بر ارزش آموزشـي كتـاب 

. بيفزايد
و مزايـاي ديگـر آن، جامع،چاپ جديد اين كتاب تر از چـاپ گذشـته اسـت

و مطالب آمده در چـاپ اول اسـت  بـر. اضافه شدن اطالعات نو پيرامون مباحث
و تدوين آن، كوشش شده حتي  المقدور، اطالعات جامعي در اين مبنا در بازنگري

و به مهم موضوع هاي كليدي از انواع منـابعنهترين نمو هاي مورد بحث ارائه شود
م  و و دانستني مرجع اشاره گردد و روزا علومات  با نثريهاآنمد پيرامون هاي الزم

و روان آورده شود .موجز

و تصنيف اين كتاب بـا تكيـه بـر تجربـ در چنـدين سـالةةدر تدوين  مؤلـف
و بررسـي بـيش از تدريس درس مرجع و تتبع كافي در منابع مرجع  300شناسي

و روشك هاي تجربي به نحوي تاب، كوشش به عمل آمده است كه مطالب نظري
و استادان قابل تدريس باشد  و. تنظيم شود كه براي مربيان همچنين با شرح كافي

و متعلمـين ذكر مثال  هاي متعدد، مورد استفاده مستقيم دانشجويان مراكز تعليمـي
و آموزش دوره .دهاي ضمن خدمت قرار گير هاي كاردانش



و و تابستان،مهفتكتابداري، دفتر چهل 184 1387بهار

و و مصادري كه در اين كتاب مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه، اصـل منـابع منابع
و بخـشي در پايـان كتـاب، در مـتنهاآن بوده كه عمدةهاآنهاي بعدي ويرايش

.آورده شده است
 اين كتاب كه نشانگر ارزشمند بودن ايـن اثـر اسـت، ديگر هاي بارز از ويژگي

و توجه به معرفي منابع جديد هـاي لـوح ابزارهاي نـوين اطالعـاتي چـون مرجع
و نيز ذكر مشخصات كتاب  شناسي منابعي است كه هستة اوليـة آن را فشرده است

و مولف در پايان كتـاب  و مطالعات شخصي نگارنده تشكيل داده عالوه بر تجربه
.اي از متن كتاب ارائه كرده است همراه نمايه

و نحـو: فصل اولد از نه فصل تنظيم شده كه عبارتن كتاب حاضر در ةمراجـع
: هـا؛ فـصل چهـارم المعارف دايره:ها؛ فصل سوم فرهنگ: استفاده از آن؛ فصل دوم

: هـا؛ فـصل هفـتم سـالنامه: ها، فصل ششم نامه زندگي: ها؛ فصل پنجم شناسي كتاب
و گاهنامه دستورنامه و اطلس نقشه: ها؛ فصل هشتم ها، راهنماها : ها؛ فـصل نهـم ها
و . نمايهكتابنامه

مهم، شود شامل مقدمه، معرفي برخي منابع آنچه در ساختار هر فصل ديده مي
و تعدادي پرسش اسـتةشيو هـا ايـن شـيوة منـسجم در تمـام فـصل. ارزيابي منابع

و نظام موضوعي مناسبي را پديد آورده است . رعايت شده
و پژوهـشگران ارجمنـ و مستند به دانـشجويان و مطالعه اين كتاب سودمند د

.شود عالقه مند توصيه مي


