درس نوزدهم

مرجع شناسى
«ادبىات» چىست؟
ّ
«اثر ادبى» ىعنى چه؟
آثار ادبى چند دسته اند؟
ادبىات کدام اند؟   
شاخه هاى مختلف ّ
براى پاسخ گوىى به اىن پرسش ها باىد به مراجع و  منابع مناسب رجوع کنىم ،اکنون
نامه زىر مى ىابىم:
پاسخ پرسش هاى باال را در دو فرهنگ ٔ
چنان که مالحظه مى کنىد ،در منابع همىن صفحه ِ
«ادبىات» مطالبى درج شده
ذىل عنوان ّ
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فرهنگ نامۀ کودکان و نوجوانان ،ج دوم ،شوراى کتاب کودک

است .اىن مطالب را نوىسنده ،از منابع و مآخذ پژوهشى دىگرى چون کتاب ،مقاله ،مجلّه
مواد
و… مى گىرد و نام آنها را در فهرست منابع ىا کتاب شناسى ىا کتابنامه مى آورد .پسّ ،
نوشته هم از معلومات نوىسنده حاصل مى شود و هم از نوشته ها و گفته هاى دىگران .بنابر
آنچه گفتىم ،قدم ّاول در تحقىق و پژوهش ،بهره گىرى از منابع است و آن دو شرط دارد:
 )1شناختن منابع؛
 )2آشناىى با طرز استفاده از آنها.
اکنون شما را با ىکى از انواع کتاب هاى مرجع ىعنى واژه نامه ها آشنا مى کنىم .در
سال هاى آىنده ،انواع دىگرى از کتاب هاى مرجع را خواهىد شناخت.
واژه «نسترن» به فرهنگ فارسى معىن رجوع مى کنىم:
براى ىافتن معنى ٔ
ذىل عنوان «نسترن» اطّالعات چندى را به دست مى آورىم؛ از جمله معنى ىا معانى
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گوناگون ،امالى درست ،تل ّفظ ،رىشه ،ارزش
دستورى ،تعرىف ىا توصىف ،شکل ،نام هاى دىگر،
درباره اىن واژه که به
گونه ها و اطّالعات دىگرى
ٔ
صورت فشرده در ىک جا جمع شده است .اىن گونه
اطّالعات را در لغت نامه ىا فرهنگ لغت مى توان
ىافت.

الىت
ّ
فع ّ
فرهنگ معىن را به کالس بىاورىد و واژگان «شمشاد»« ،شقاىق»« ،خضر»
درباره اطّالعات مختلفى که از هر ىک درمى ىابىد ،گفت و گو
را پىدا کنىد و
ٔ
کنىد.
ترتىب قرار گرفتن کلمات در واژه نامه بر اساس حروف الفباست .برخى واژه نامه ها
تخصصى هستند؛ مانند
نامه دهخدا» .برخى نىز ّ
عمومى اند؛ مثل «فرهنگ معىن» و «لغت ٔ
«فرهنگ اصطالحات علمى» زىر نظر پروىز شهرىارى.
در کنار واژه نامه هاى فارسى از فرهنگ هاى دو ىا چند زبانه مثل فرهنگ انگلىسى به
فارسى و فارسى به انگلىسى «حىىم» و فرهنگ عربى به فارسى «المنجد» مى توان ىاد کرد.
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براى شناخت مراجع و منابع (مرجع شناسى) مى توان از فهرست هاى کتاب شناسى،
مقاله نامه ها ،برگه هاى کتابدارى  ،نقد و بررسى آثار ،نشر ّىات ادوارى و … استفاده کرد.
اىن مواد عموماً به ترتىبى مثالً؛ موضوعى ،الفباىى ىا موضوعى ــ الفباىى مرتّب شده اند
و به همىن دلىل ،دسترسى به آنها آسان است.
در مىان منابع پژوهشى ،کتاب هاى مرجع جاىگاه وىژه اى دارند؛ زىرا در کوتاه ترىن
درباره ىک واژه ،مفهوم ،موضوع ،شخص ،مکان
زمان ،اطّالعاتى دقىق ،جامع و اساسى را
ٔ
و … در اختىار مراجعه کننده قرار مى دهند .برخى از انواع کتاب هاى مرجع عبارت اند از:
تخصصى در سطوح گوناگون
واژه نامه ها ،فرهنگ ها ،دانش نامه هاى عمومى و ّ
و براى گروه هاى س ّنى متفاوت ،معجم آثار مؤل ّفان ،زندگى نامه ها ،توارىخ ،کتب رجال،
تصوف ،شعرا،
طبقات حاوى شرح حال صنف هاى گوناگون مانند :پزشکان ،ادىبان ،اهل ّ
اطلس هاى جغرافىاىى و … .
الىت
ّ
فع ّ
شما با کدام ىک از کتاب هاى مرجع آشنا هستىد؟ آىا تاکنون از اىن گونه
کتاب ها استفاده کرده اىد؟ در اىن باره گفت و گو کنىد.
به طورکلّى ،براى استفاده از کتاب هاى مرجع چند نکته را باىد رعاىت کنىم:
مقد ٔمه آنها آمده است.
شىوه استفاده و چگونگى مراجعه به اىن کتاب ها معموال ً در ّ
ٔ
براى جلوگىرى از اتالف وقت ،ابتدا به اىن بخش مراجعه کنىم.
نقل مطالب از کتاب هاى مرجع به سه شىوه انجام مى پذىرد :نقل مستقىم ،نقل با
تلخىص ،نقل به مضمون .در نقل مستقىم ،عىن متن کتاب مرجع را مى آورىم ،در نقل با
تلخىص ،متن را خالصه مى کنىم و در نقل به مضمون ،معنى و مفهوم متن را مى نوىسىم.
سعى کنىم در هر زمىنه منابع دست ّاول را بشناسىم و ابتدا به آنها رجوع کنىم.
در هر کتابخانه بخشى به نام «کتب مرجع» وجود دارد که براى ىافتن انواع کتاب
مرجع باىد به آنجا رجوع کرد.
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آشناىى با دو فرهنگ لغت

فرهنگ معىن
محمد معىن است و در شش جلد و سه بخش تنظىم شده
اىن فرهنگ تألىف دکتر ّ
است :لغات ،ترکىبات خارجى و َاعالم (اسامى ،اشخاص ،مکان ها) .فرهنگ معىن حاوى
واژه «توپ» اطّالعاتى را از اىن فرهنگ
حدود ىک صدهزار لغت است .مى خواهىم
درباره ٔ
ٔ
لغت به دست آورىم.
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 )1اىن فرهنگ تل ّفظ درست کلمه را از طرىق «آوا نوشت »1نشان مى دهد تا آن را
به صورت دىگرى تل ّفظ نکنىم.
2
کند.نشانه اختصارى «تر» نشان مى دهد
معرفى مى
ٔ
 )2در داخل ّقلب [ ] ٔ
رىشه کلمه را ّ
که اىن کلمه ترکى است .شکل ترکى آن نىز در داخل ّقلب آمده است.
ِ
ِ
مقوله دستورى
نشانه
اختصارى داخل کمانک (  ا  ) نشان مى دهد که اىن کلمه از ٔ
ٔ )3
«اسم» است.
 )4در ذىل هر شماره ىکى از معانى اىن کلمه آمده است؛ مثل ابزار جنگى ،بازى،
بسته پارچه
ٔ
کلمه «توپ» به کار رفته و عالمت (کنـ) نشان
نشانه «~ » براى جلوگىرى از تکرار ٔ
ٔ )5
مى دهد که «توپ و ت َ َشر» در زبان فارسى ىک کناىه است.
 )6در حاشىه و متن ،تصوىر انواع توپ هم آمده است.
مقدمه و شرح نشانه هاى
براى سهولت استفاده از هر فرهنگى ،بهتر است قبال ً ّ
اختصارى آن را خوب مطالعه کنىد.
لغت نامۀ دهخدا

مقد ٔمه
توجه به قراردادهاى خاص که در ّ
1ــ معادل فونتىک ( )phoneticىعنى نوشتن تلفّظ درست کلمات فارسى با الفباى التىن با ّ
فرهنگ معىن ذکر شده است.
مقدمه جلد ا ّول آمده است.
2ــ جدول عالىم اختصارى در ّ
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همت استاد على اکبر دهخدا و به
اىن لغت نامه که در حکم داىرة المعارف است ،به ّ
1
ادبىات فارسى گردآورى شده است.
کمک گروهى از
ّ
متخصصان زبان و ّ
نامه دهخدا واژه ها ،اسامى ،مکان ها ،گىاهان ،جانداران و … ىکجا و
در لغت ٔ
بر اساس حروف الفبا مرتّب شده اند .با هم به ىکى از مدخل هاى اىن لغت نامه مراجعه مى کنىم:
 )1تل ّفظ درست کلمه در ّقلب [ ] نشان داده شده است.
ِ
عالمت داخل کمانک ( ِ  ا) نوع دستورى کلمه را مشخّص کرده است؛ بنابراىن،
)2

واژه
1ــ ّ
سه لغت ٔ
مؤس ٔ
نامه دهخدا کار تکمىل و تدوىن لغت نامه و چند فرهنگ دىگر را بر عهده دارد .لغت نامه شامل دوىست هزار ٔ
نمونه شعر و نثر براى واژه ها و ترکىب هاست.
اصلى ،ششصدهزار ترکىب ،هشتاد هزار اعالم تارىخى و جغرافىاىى و چهارصدهزار ٔ
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«نرگس » اسم است.
 )3معنى کلمه از فرهنگ هاى مأخذ (آنندراج و …) نقل شده است.
 )4براى آن شواهدى از شعر و نثر ذکر شده است.
رىشه کلمه مشخص شده است.
ٔ )5
کلمه «نرگس» را نشان مى دهد.
 )6دو خطّ موازى || معانى ىا کاربردهاى گوناگون ٔ
عالوه بر آنچه در اىن مدخل مى بىنىم ،اطّالعات دىگرى از جمله امثال و حکم ،ترکىبات
و اصطالحات ،تصاوىر ،اطّالعات مربوط به اعالم تارىخى ،جغرافىاىى و … را نىز مى توان
از لغت نامه ها استخراج کرد.
جز دو منبع ،از مىان واژه نامه هاى فارسى مى توان به اىن موارد اشاره کرد:
داىرة المعارف فارسى ،زىر نظر غالمحسىن مصاحب ،در  3جلد
فرهنگ عمىد ،تألىف حسن عمىد ،در سه مجلّد (شامل سه بخش لغات ،نام ها،
امثال و حکم و  28هزار لغت)
محمد حسىن بن خلف تبرىزى ،در سال 1062ق (شامل
برهان قاطع،
ٔ
نوشته ّ
 20هزار و دوىست واژه)
فرهنگ الفباىى ــ قىاسى ،مهشىد مشىرى ،انتشارات سروش (شامل  40هزار
واژه زبان فارسى معاصر)
ٔ
لغت فرس اسدى ،اسدى طوسى (کهن ترىن فرهنگ لغت فارسى)
محمد پادشاه متخلّص به شاد 1306 ،ق در  6جلد
فرهنگ آنندراج؛ اثر ّ
چند واژه نامه به زبان هاى دىگر:
رىشه کلمات
نامه عربى به عربى اثر لوىس معلوف است که براساس ٔ
المنجد ،لغت ٔ
مرتّب شده است.
محمد بندر رىگى.1360 ،
فرهنگ جدىد عربى به فارسی،
ٔ
ترجمه منجد الطّالب ،مترجم ّ
ترجمه الروس ،عربى به عربى 2 ،جلد ،انتشارات امىرکبىر
فرهنگ الروس،
ٔ
محمدرضا باطنى
فرهنگ معاصر انگلىسى ــ فارسى ،دکتر ّ
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فرهنگ انگلىسى ــ فارسى ،عبّاس آرىان پور
فرهنگ انگلىسى ــ فارسى حىىم ،سلىمان حىىم (شامل  80هزار لغت)
تخصصى
چند واژه نامۀ ّ
فرهنگ تارىخى زبان فارسى ،زىر نظر جمعى از نوىسندگان ،تهران ،بنىاد فرهنگ،
( 1357شامل واژگان زبان فارسى از متون گذشته)
فرهنگ اصطالحات علمى ،به سرپرستى پروىز شهرىارى ()1349
خرمشاهى.1364 ،
همت کامران فانى و
ّ
فرهنگ موضوعى قرآن مجىد ،به ّ
بهاءالدىن ّ

خودآزماىى

الىت هاى زىر ىکى را به دلخواه انجام دهىد:
 )1از ّفع ّ

«مثَل» را در دو فرهنگ لغت معتبر پىدا کرده ،مقاىسه کنىد.
ٔ
واژه َ

نامه دهخدا مراجعه کرده ،تلخىصى از آن را «برگه نوىسى» کنىد.
به مدخل «طنز» در لغت ٔ

ادبىات خود را از فرهنگ معىن استخراج کنىد.
واژه پاىان کتاب ّ
معنى و توضىح پنج ٔ
معرفى شده در کتاب ،چه واژه نامه هاى دىگرى را مى شناسىد؟
جز واژه نامه هاى ّ

واژه «مناظره» را از فرهنگ هاى معىن ،المنجد و فرهنگ فارسى به انگلىسى حىىم استخراج
ٔ
و مقاىسه کنىد .در اىن باره گزارشى در ىک بند بنوىسىد.

تهىه کنىد .سپس با مراجعه به چند واژه نامه،
فهرستى از کلمات
ٔ
بىگانه کتاب هاى درسى خود ّ
برابرهاى مناسبى براى آنها بىابىد و بنوىسىد.

نتىجه بازدىد خود را در قالب
  با همکارى دبىر خود از
کتابخانه مدرسه ىا شهر بازدىد کنىد و ٔ
ٔ
ىک گزارش ارائه دهىد.
 )2از بن مضارع ىا ماضى فعل هاى زىر ،اسم مشتق بسازىد :مى رفت ،پرسىد ،دىد ،گفتند،
آفرىد ،مى بخشىد.
مثال :مى رفت ← بن مضارع = رو +ش ← روش
	        		   رفت  +ار ← رفتار

	            بن ماضى
←

        	                  رفت  +ن ← رفتن
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