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 به همراه نقد و بررسی و ارائه پیشنهاد هایی جهت شیوه گردآوری 
و تنظیم اطالعات این نوع آثار

چکیده
ــه، تــالش شــده اســت پــس از معرفــی كتاب نگاشــت توضیحــی نظریه هــای  ــن مقال در ای
ــات  ــم اطالع ــردآوری و تنظی ــیوه گ ــر و ش ــد اث ــی و نق ــر، به بررس ــاری و هن ــخ معم تاری
آن پرداختــه شــود. همچنیــن در ایــن بررســی، پیشــنهادهایی جهــت ســهولت دسترســی 
ــت  ــد اس ــت. امی ــده اس ــرح گردی ــاب، مط ــده در كت ــث مطرح ش ــه مباح ــگران ب پژوهش
عالقه منــدان و پژوهشــگران بــه ایــن حــوزه، پــس از مطالعــه مقالــه بــه  ارزیابــی دقیقــی از 

ایــن كتــاب دســت یابنــد.

كلیدواژه ها
كتابشناسی، معماری )تاریخ(، هنر )تاریخ(، نظریه درباره هنر، نظریه درباره معماری

معرفی كتاب
كتاب نگاشــت توضیحــی نظریه هــای تاریــخ معمــاری و هنــر كــه به كوشــش 
مهــرداد قیومــی بیدهنــدی و همــکاران تدویــن گردیــده، در ســال 1394 در 
ــده  ــر ش ــی، منتش ــع رقع ــه و قط ــت، 224 صفح ــا هش ــخه ب ــزار نس ــمارگان ه ش
اســت. بــر اســاس اطالعــات درج شــده در پشــت صفحــه عنــوان كتــاب، ایــن اثــر 
ــخ  ــام »كتاب شناســی توضیحــی نظریه هــای تاری ــا ن برگرفتــه از طــرح پژوهشــی ب

ــت. ــده اس ــن گردی ــع آوری و تدوی ــر« جم ــاری و هن معم
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كتــاب، شــامل مقدمــه و ســه فصــل و یــک پیوســت دربــاره چکیــده 
ــی  ــن معرف ــه، ضم ــن مقال ــه در ای ــت ك ــع اس ــت مناب ــی و فهرس و چکیده نویس
ــه  ــات آن پرداخت ــردآوری اطالع ــر و شــیوه گ ــه  بررســی اث ــف، ب ــای مختل بخش ه

ــت. ــده اس ش

مقدمه كتاب
ــی تحــت عنوان هــای  ــام مقدمه نویــس اســت، دارای بخش های ــد ن ــه كــه فاق مقدم
ــه كتاب نگاشــت« و »روش و مســیر« اســت. در  »كتاب نگاشــت توضیحــی«، »دامن
ــاره هــدف از تدویــن و انتشــار ایــن اثــر، چنیــن آمــده  ابتــدا در ســه صفحــه، درب
ــوط  ــای مرب ــن كتاب ه ــه مهم تری ــت ك ــن اس ــر ای ــاب حاض ــدف از كت ــت: »ه اس
ــه مباحــث نظــری تاریــخ معمــاری و هنــر در مغرب زمیــن، شناســایی و معرفــی  ب
شــود« )ص. 1(؛ و همچنیــن بیــان شــده اســت: »ســعی گردیــده در ایــن معرفــی، 
ــدی  ــود در ح ــته ش ــده گذاش ــار خوانن ــار در اختی ــتری از درون آث ــات بیش اطالع
كــه او را از تصفــح1 كتــاب، كمابیــش بی نیــاز كنــد« )ص. 1(. پدیدآورنــده، فوایــد 
انتشــار ایــن اثــر را این گونــه بیــان كــرده اســت: آگاهــی رســاندن بــه دانشــجویان 
ــع  ــوط از وض ــته های مرب ــر و رش ــاری و هن ــی معم ــالت تکمیل ــای تحصی دوره ه
ــادالت  ــائل و مج ــن مس ــناخت مهم تری ــوزه و ش ــن ح ــری ای ــث نظ ــی مباح كنون
ــا  ــب ب ــی متناس ــن منابع ــه و یافت ــته ترجم ــای شایس ــایی كتاب ه ــی، شناس كنون
ــری  ــاری و دكت ــخ معم ــد تاری ــی ارش ــای كارشناس ــای درس در دوره ه كالس ه

معمــاری و فلســفه هنــر.
همچنیــن در مقدمــه، آمــده اســت: »تاكنــون كتابــی كــه موضــوع آن 
»كتاب نگاشــت توضیحــی مباحــث نظــری تاریــخ هنــر و معمــاری« باشــد در ســه 
ــخ  ــا تاری ــط ب ــای مرتب ــال، كتاب ه ــن ح ــا ای ــر منتشــر نشــده اســت. ب ــه اخی ده

 .)1394( مهـرداد.  بیدهنـدی،  قیومـی   ■
تاریـخ  نظریه هـای  توضیحـی  کتاب نگاشـت 
معمـاری و هنر. تهران: دانشـگاه شـهید بهشـتی، 

224ص. هشـت،  انتشـارات.  و  چـاپ  مرکـز 
شابک: 321۷- 9۷8-9۶4-45۷
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ــه، منتشــر شــده اســت« )ص. 2(.  ــن زمین ــای مرجــع در ای ــژه كتاب ه ــر، به وی هن
در ایــن مقدمــه به بررســی مختصــر چهــار عنــوان كتــاب در زمینــه فــوق پرداختــه 
ــار در  ــن آث ــه ای ــت ك ــری اس ــای مختص ــر چکیده ه ــد او ب ــترین نق ــده و بیش ش

ــد. ــه داده ان ــع، ارائ ــک از مناب ــی هری معرف
متــرادف  كــه  توضیحــی«  »كتاب نگاشــت  عنــوان  تحــت  بخشــی  در 
تفاوت هــای  بــه  اســت،  شــده  انتخــاب   Annotated Bibliography بــا 
ــه  ــی« پرداخت ــا گزارمان ــی ی ــت توضیح ــی« و »كتاب نگاش ــت توصیف »كتاب نگاش
ــه  ــات«، ارائ ــم اطالع ــی در عل ــا گزارمان ــی ی ــت توضیح ــی از »كتاب نگاش و تعریف

ــت. ــده اس ش
ــا در  ــاوت چکیده ه ــه تف ــاراتی ب ــه كتاب نگاشــت«، ضمــن اش در بخــش »دامن
ــر  ــر حاض ــل دوم اث ــای فص ــی چکیده ه ــون ویژگ ــث پیرام ــه  بح ــی ها ب كتابشناس
ــری  ــه تصوی ــت ك ــدی اس ــا در ح ــد: »چکیده ه ــورد آن می گوی ــه و در م پرداخت

ــه دســت دهــد« )ص. 4(. كمابیــش روشــن از محتــوای كتــاب ب
در ایــن بخــش دربــاره دامنــه منابعــی كــه در ایــن اثــر معرفــی شــده اند، چنیــن 
ــی  آمــده اســت: »مباحــث نظــری تاریــخ معمــاری و هنــر اســت؛ یعنــی هــر كتاب
كــه متضمــن مباحــث نظــری، نظریه هــا، دیدگاه هــا، رویکردهــا و روش هــای تاریــخ 
معمــاری و هنــر باشــد در محــدوده آن قــرار می گیــرد؛ و افــزون بــر آن، برخــی از 
ــاری و  ــخ معم ــه تاری ــر )و ن ــاری و هن ــای مباحــث نظــری معم ــن كتاب ه مهم تری
هنــر( كــه متضمــن فصــول مهمــی در زمینــه موضــوع مــا باشــد نیــز در ایــن دامنــه 
هســت« )ص. 4(. همچنیــن بیــان می كنــد كــه دامنــه ایــن كتاب نگاشــت از نــوع 
ــی  ــم كتاب های ــی اســت و آن ه ــذی و رقوم ــای كاغ ــامل كتاب ه ــط ش ــع، فق مناب
كــه از ســال 1981 تــا ســال 2011 منتشــر شــده اند كــه البتــه دلیــل انتخــاب ایــن 
مبــدأ را چنیــن ذكــر كــرده اســت كــه ســال 1980، هنــگام »چرخــش فرهنگــی« 
ــف و  ــی )تألی ــی و فارس ــای انگلیس ــق، زبان ه ــن تحقی ــی ای ــدوده زبان ــت. مح اس
ترجمــه( عنــوان شــده و نحــوه یافتــن منابــع جهــت معرفــی و اســتفاده از نمایه هــا، 

ــت. ــرده اس ــام ب ــا را ن ــا، كتابخانه ه وبگاه ه
در بخــش »روش و مســیر«، توضیــح داده شــده اســت كــه كتاب هــای 
ــوع  ــده در موض ــت وجوهای انجام ش ــاس جس ــر اس ــده ب ــی یافت ش ــذی و رقوم كاغ
ــه ایــن نکتــه اشــاره می شــود كــه: »از  ــد و ب موردنظــر، قریــب 1000 عنــوان بودن
ــفه  ــی آن، فلس ــر و مبان ــخ هن ــری تاری ــفه نظ ــی در فلس ــا كتاب های ــان آن ه می
انتقــادی تاریــخ هنــر، چیســتی تاریــخ هنــر، مفاهیــم و اصطالحــات تاریــخ هنــر، 
ــا در  ــی از روش ه ــال برخ ــر، اعم ــخ هن ــای تاری ــا و روش ه ــا و رویکرده دیدگاه ه
ــان تاریــخ هنــر، نســبت  تاریــخ هنــر، فایــده تاریــخ هنــر، وظیفــه تاریــخ هنــر، زب
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ــده  ــر و آین ــخ هن ــی تاری ــع كنون ــت، وض ــای معرف ــر حوزه ه ــا دیگ ــر ب ــخ هن تاری
ــا نقــد هنــر، موسســه ها یــا نهادهــای  آن، نقــد تاریــخ هنــر، نســبت تاریــخ هنــر ب
ــردازان  ــر، بررســی اندیشــه های مورخــان و نظریه پ ــخ هن ــخ تاری ــر، تاری ــخ هن تاری
ــر«  ــخ هن ــای تاری ــر، مهارت ه ــخ هن ــیک تاری ــی و كالس ــون اصل ــر، مت ــخ هن تاری
برگزیــده شــده اســت )مقدمــه، ص. 5(. همچنیــن در اینجــا بیــان شــده اســت كــه 
پــس از بررســی های الزم، شــیوه نامه ای بــرای تهیــه چکیــده تنظیــم گردیــده كــه 
در پیوســت اثــر حاضــر آورده شــده اســت. در مقدمــه، نکتــه ای در خصــوص شــیوه 
چکیــده و چکیده نویســی بیــان شــده كــه خــود، جــای تأمــل دارد: »در خصــوص 
ــی  ــان فارس ــح در زب ــا و منق ــی گوی ــی، متن ــیوه چکیده نویس ــده و ش ــه چکی تهی

ــه، ص. 5(. ــدارد« )مقدم وجــود ن

فصل اول: »انواع كتاب ها«
ــس از  ــده، پ ــای برگزیده ش ــان كتاب ه ــت از می ــده اس ــل، آم ــن فص ــدای ای در ابت
چنــد بــار غربــال كــردن، 43 عنــوان كتــاب جهــت ایــن طــرح انتخــاب گردیــد كــه 
چهــل عنــوان بــه انگلیســی و ســه عنــوان بــه فارســی اســت. از ســه عنــوان كتــاب 
ــر، ترجمــه هســتند.  ــوان دیگ ــوده و دو عن ــف ب ــوان تصنی ــک عن فارســی، فقــط ی
پــس از آن، فهرســتی از آثــار انگلیســی و ســپس زبــان فارســی بــر اســاس الفبــای 
نــام پدیــدآور، آمــده اســت كــه فقــط شــامل نــام پدیــدآور و عنــوان هــر اثــر اســت و 
از ذكــر مشــخصات نشــر و تعــداد صفحــات، خــودداری شــده اســت. در ایــن بخــش، 
كتاب هــا در دو دســته كلــی »تاریــخ معمــاری« و »تاریــخ هنــر« تقســیم شــده اند 
و تعــداد عناویــن هــر دســته، ذكــر شــده و ســپس ایــن آثــار از حیــث نــوع )عــادی، 
مرجــع، مجموعــه مقــاالت( بــا ذكــر آمــار در هــر رده، دســته بندی شــده اند و پــس 

ــر صــورت گرفتــه اســت: از آن، دســته بندی موضوعــی آن هــا به شــرح زی
»تاریــخ درجــه اول هنــر: فلســفه تاریــخ درجــه اول هنــر )فلســفه نظــری . 1.1

تاریــخ هنــر(«؛
2.1. »تاریخ درجه دوم هنر«؛

1.2.1. »فلســفه تاریــخ درجــه دوم هنــر )فلســفه انتقــادی تاریــخ هنــر(؛ مبانــی 
و فایــده و وظیفــه تاریــخ درجــه دوم هنــر؛ نســبت تاریــخ درجــه دوم هنــر بــا دیگــر 

ــت«؛ ــای معرف حوزه ه
2.2.1. »دیدگاه، نظریه، پارادایم«؛

3.2.1. »روش/ رویکرد«؛
4.2.1. »وضع كنونی«؛

5.2.1. »تاریخ تاریخ هنر«؛
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6.2.1. »مفاهیم«؛
7.2.1. »نقد تاریخ هنر«؛

8.2.1. »مهارت ها«؛
9.2.1. »منابع تاریخ هنر«؛

10.2.1. »نهادهای تاریخ هنر«.

فصل دوم: »كتاب نگاشت«
فصــل دوم، اصلی تریــن فصــل ایــن كتــاب اســت كــه شــامل اطالعــات كتابشناســی 
ــام  ــر اســاس ن ــه ب ــار منتخــب می شــود ك ــن آث ــک از ای ــی هری توصیفــی و تحلیل
اول  از تقســیم بندی های صورت گرفتــه در فصــل  پدیدآورنــده و صــرف  نظــر 
ــی و  ــان فارس ــه زب ــاب ب ــوان كت ــه عن ــدا ترجم ــل، در ابت ــر مدخ ــرای ه ــت. ب اس
ســپس مشــخصات توصیفــی هــر عنــوان )نــام پدیــدآور، عنــوان، محــل نشــر، ناشــر، 
ســال نشــر و تعــداد صفحــات( آورده شــده اســت و پــس از آن، فهرســت مطالــب و 
ترجمــه فهرســت مطالــب در مــورد كتاب هــای بــه زبــان انگلیســی و ســپس چکیــده 
ــر اســاس آنچــه در مقدمــه بیــان گردیــده، ســیر مطالــب و  كتــاب آمــده اســت. ب
ســاختار كتــاب و خالصــه ای از محتــوای كتــاب بــا تکیــه بــر مباحــث نظــری تاریــخ 
معمــاری و هنــر در چکیده هــا عرضــه شــده اســت؛ به نحــوی كــه خواننــده را هــم 
بــا محتــوای كتاب هــا و هــم بــا مباحــث مهــم نظــری و روشــی تاریــخ معمــاری و 

ــد. ــنا می كن ــر، آش هن

فصل سوم: »مقوله ها و مباحث«
در ایــن فصــل به بررســی اجمالــی آثــار معرفی شــده در فصــل دوم از حیــث محتــوا 
ــن  ــای كالن ای ــت، از مقوله ه ــاب نخس ــت؛ در ب ــده اس ــه ش ــاب، پرداخت در دو ب
ــری  ــث نظ ــن مباح ــه مهم تری ــاب دوم ب ــده و در ب ــان آم ــخن به می ــا س كتاب ه
ــده،  ــان ش ــده بی ــاد ش ــای ی ــه در كتاب ه ــان ك ــر، آن چن ــاری و هن ــخ معم تاری

پرداختــه می شــود.
باب اول، شامل سه زیرمجموعه به این شرح است: 

»آثار هنری«؛ •
»كسان«؛ •
»نهادها«. •

ــر  ــای اث ــورت و معن ــد ص ــی مانن ــری«، مقوله های ــار هن ــه »آث در زیرمجموع
ــده  ــرح گردی ــت ها( مط ــیاق )كانتکس ــام س ــا اقس ــم آن ب ــناخت و فه ــری، ش هن
ــخن  ــه س ــی ك ــا هنرمندان ــان ی ــورد كس ــان« در م ــه »كس ــت. در زیرمجموع اس
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ــکل  ــا ش ــور آن ه ــر مح ــین ب ــل پیش ــده در فص ــع معرفی ش ــندگان در مناب نویس
گرفتــه، بحــث شــده اســت. ســرفصل »نهادهــا« شــامل مباحثــی پیرامــون نهادهایی 
ــا و  ــری )نگارخانه ه ــار هن ــداری آث ــش و نگه ــای نمای ــگاه ها، نهاده ــون دانش همچ
ــی و  ــای سیاس ــی، گروه ه ــای دین ــر، نهاده ــران هن ــا(، ناش ــگاه ها و موزه ه نمایش
ــده  ــر گفتــه پدیدآورن حتــی برخــی از شــركت های چنــد ملیتــی اســت كــه بنــا ب

ــر مرهــون وجــود آن هاســت. ــخ هن ــر، تاری ــن اث ای
ــدا  ــت. ابت ــه اس ــش زیرمجموع ــث«، دارای ش ــوان »مباح ــت عن ــاب دوم تح ب
معرفی شــده  كتاب هــای  در  مطرح شــده  مطالــب  حــوزه   در  پرســش هایی 
پاســخ  دســته بندی  بــه  ســپس  اســت؛  شــده  طــرح  پیشــین،  فصــل  در 
پرداختــه  مبحــث  شــش  در  معرفی شــده  كتاب هــای  مطالــب  از  پرســش ها 
شــده اســت. مباحــث مطرح شــده شــامل: »میان رشــتگی مطالعــات تاریــخ 
ــوزش  ــر«، »آم ــخ هن ــخ تاری ــرد و روش«، »تاری ــته«، »رویک ــای رش ــر و مرزه هن
 هنــر و تاریــخ هنــر«، »روش هــای نظم دهــی بــه رویدادهــا«، »اصطالحــات 

و مفاهیم« است.
در مبحــث اول، میان رشــتگی مطالعــات تاریــخ هنــر و مرزهــای رشــته ـ 
همان گونــه كــه در عنــوان آن مســتتر اســت ـ آمــده؛ بــه ایــن مفهــوم كــه بیشــتر 
ــد  ــته ای می دانن ــر را میان رش ــاری و هن ــخ معم ــران، تاری ــندگان و صاحب نظ نویس

ــه مطالبــی پیرامــون ایــن موضــوع پرداختــه شــده اســت. و ب
ــد  ــون شناســایی و نق ــی پیرام ــرد و روش«، شــامل مباحث مبحــث دوم، »رویک
ــای  ــاری« در كتاب ه ــر و معم ــج در »تاریخ نگاشــت هن ــای رای ــا و روش ه رویکرده
منتخــب و معرفی شــده در فصــل پیشــین اســت. همچنیــن به ذكــر مطالبــی 
ــا  ــری آن ه ــتگاه نظ ــری خاس ــو و پی گی ــا از یک س ــن روش ه ــن ای ــاره تبیی درب
ــر و  ــت هن ــای تاریخ نگاش ــع روش ه ــی جام ــر به معرف ــه منج ــر ك ــوی دیگ از س

ــت. ــده اس ــه ش ــردد، پرداخت ــاری می گ معم
ــه   ــت ب ــخص اس ــه مش ــه ك ــر«، همان گون ــخ هن ــخ تاری ــوم، »تاری ــث س در مبح
ــا  ــته در اروپ ــن رش ــکل گیری ای ــان ش ــر از زم ــخ هن ــرات تاری ــول و تغیی ــیر تح س
ــر«،  ــخ هن ــخ تاری ــه »تاری ــاره دارد ك ــوع اش ــن موض ــه ای ــت و ب ــده اس ــه ش پرداخت
 موضــوع اصلــی یــا فرعــی تعــداد قابــل توجهــی از كتاب هــای معرفی شــده در فصــل 

پیشین است.
ــوزش  ــای آم ــه روش ه ــر«، ب ــخ هن ــر و تاری ــوزش هن ــارم، »آم ــث چه مبح
ــی  ــای آموزش ــن كتاب ه ــه ای ــوط ب ــب مرب ــی مطال ــا و بررس ــاری در كتاب ه معم

ــت. ــه اس پرداخت
مبحــث پنجــم، »روش هــای نظم دهــی بــه رویدادهــا«، شــامل مباحثــی 
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پیرامــون طبقه بنــدی و دوره بنــدی مباحــث نظــری مطــرح در كتاب هــای منتخــب 
در فصــل پیشــین اســت.

ــف( ســبک، ب( ســیاق،  ــم«، شــامل: ال مبحــث ششــم، »اصطالحــات و مفاهی
معیــار و خبرگــی اســت. در اینجــا ضمــن طــرح ایــن نکتــه كــه در بیشــتر كتاب های 
ــوع  ــه، به ن ــر ســخن رفت ــخ هن ــم تاری ــات و مفاهی ــق از اصطالح ــن تحقی ــع ای منب
ــبک«،  ــه »س ــل زیرمجموع ــن در ذی ــت. همچنی ــده اس ــاره ش ــا اش ــن كتاب ه ای
ضمــن ارائــه تعریــف و مفهــوم آن در كتاب هــای نظــری تاریــخ هنــر از گذشــته و 
حــال بــه  بررســی بیشــتر آن  پرداختــه شــده اســت. در زیرمجموعــه »ســیاق« نیــز 
ضمــن ارائــه تعریفــی از مفهــوم آن، بــه  بررســی آن در آثــار هنــری پرداختــه شــده 
اســت. در زیرمجموعــه »معیــار و خبرگــی«، مباحثــی دربــاره چیســتی معیــار هنــر 
و كســانی كــه قادرنــد یــا مجازنــد مطابقــت اثــری را بــا معیارهــا تشــخیص دهنــد، 

ارائــه گردیــده اســت.

پیوست: چکیده و چکیده نویسی
پیوســت كتــاب، شــامل اطالعاتــی دربــاره چکیــده و چکیده نویســی اســت. در ابتــدا 
ضمــن لــزوم تهیــه چکیــده بــرای كتــاب، مقالــه و پایان نامــه بــه مطالبــی دربــاره 
تعریــف چکیــده، انــواع چکیــده، مســیر تهیــه چکیــده، انــدازه چکیــده و نکته هایــی 

در نــگارش متــن چکیــده، پرداختــه شــده اســت.

بررسی و نقد كتاب
 Theories of Architectural ،ــد ــت جل ــی در پش ــه انگلیس ــاب ب ــوان كت عن
and Art History: An Annotated Bibliography آمــده اســت. در كتــاب 
 Annotated Bibliography دانشــنامه كتابداری و اطالع رســانی بــرای اصطــالح 
»كتابشناســی گزارمانــی« و در كتــاب واژه نامــه علــم اطالعــات نیــز »كتابشناســی 
گزارمانــی/ توصیفــی/ توضیحــی« آمــده اســت )محســنی، 1389: 12(. در مقدمــه 
ــتی،  ــن كتاب نگاش ــه چنی ــات، ب ــم اطالع ــت: »در عل ــده اس ــر، آم ــاب حاض كت
 .)4 )ص.  می گوینــد«  گزارمانــی  كتاب نگاشــت  یــا  توضیحــی  كتاب نگاشــت 
مدخــل  زیــر  اطالع رســانی  و  كتابــداری  دایرة المعــارف  مرجــع  كتــاب  در 
ــه انگلیســی »بیبلیوگرافــی«  »كتابشناســی« آمــده اســت كــه متــرادف ایــن واژه ب
اســت )صمیعــی، 1385: 1559(؛ همچنیــن بــر اســاس جســت وجوهای انجام شــده 
ــگاه  ــران و پای ــالمی ای ــوری اس ــی جمه ــه مل ــناد و كتابخان ــازمان اس ــگاه س در پای
ــرای كتاب هایــی كــه دارای عنــوان »كتاب نگاشــت« باشــند  ــران ب كتابخانه هــای ای

ــد. ــچ نتیجــه ای بدســت نیام هی
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ــا  در پشــت صفحه عنــوان كتــاب، آمــده اســت: »برگرفتــه از طــرح پژوهشــی ب
ــام  ــرای ن ــر« و ب ــاری و هن ــخ معم ــای تاری ــی نظریه ه ــی توضیح ــام كتاب شناس ن
پدیدآورنــدگان، مهــرداد قیومــی بیدهنــدی و همــکاران ذكــر گردیــده اســت. روی 
ــت و  ــام بیس ــا ن ــراه ب ــدی، هم ــی بیدهن ــرداد قیوم ــام مه ــاب، ن ــوان كت صفحه عن
ــا ذكــر شــده اســت ـ مشــاهده می گــردد. چنیــن  ــام همگــی آن ه ــر ـ ن شــش نف
ــه  ــرح پژوهشــی، كار مشــترک دانشــگاهی اســت ك ــن ط ــه ای به نظــر می رســد ك
دانشــجویان، تحــت نظــر اســتاد خــود به بررســی و معرفــی آثــاری كــه در »فصــل 
دوم: كتاب نگاشــت« آمــده اســت، پرداخته انــد. الزم بــود در مقدمــه بــه ایــن نکتــه 

ــد. ــاره می گردی اش
انتخــاب كتاب هایــی كــه در  در آغــاز فصــل اول كتــاب دربــاره نحــوه 
فصــل دوم معرفــی شــده اند، بــه مســئله غربال گــری كتاب هــای منتخبــی 
كــه بیــن ســال های 1981 تــا 2011 منتشــر شــده اند، اشــاره شــده اســت؛ 
ــی داده  ــوده، توضیح ــی ب ــه اساس ــر چ ــری ب ــن غربال گ ــه ای ــاره اینک ــی درب  ول

نشده است.
در فصــل دوم كــه اصلی تریــن فصــل كتــاب و شــامل معرفــی ایــن آثــار منتخــب 
اســت، در ابتــدا بــرای هــر مدخــل، عنــوان ترجمه شــده اثــر بــه  زبــان فارســی آمــده 
و ســپس به ذكــر مشــخصات توصیفــی اثــر بــه زبــان اصلــی اشــاره گردیــده اســت. 
در قواعــد نحــوه كتابشناســی نگاری، عنــوان اثــر را ترجمــه نمی كننــد؛ مگــر اینکــه 
كتــاب ترجمــه شــود و مترجــم، عنــوان ترجمه شــده ای بــرای اثــر انتخــاب نمایــد 
ــد.  ــدا می كن ــت پی ــت و هوی ــوان، موجودی ــن عن ــار، ای ــاپ و انتش ــس از چ ــه پ ك
ــه  ــی ك ــه فارس ــده ب ــای ترجمه ش ــال در عنوان ه ــد مث ــه چن ــه ب ــوان نمون به عن
ــرت  ــی مغای ــان فارس ــا به زب ــه كتاب ه ــس از ترجم ــا، پ ــن عنوان ه ــاب ای ــا انتخ ب

ــم. ــاره می نمای ــته اند، اش داش
مدخــل شــماره 17، )ص. 75(: معرفــی كتابــی اســت تحــت عنــوان اصلــی:  •

ــه  ــوان ب ــن عن ــرای ای ــل ب ــن مدخ Art History: The Key Concepts. در ای
فارســی آمــده اســت: »تاریــخ هنــر: مفاهیــم اصلــی«؛

ــده  ــی برگردان ــه فارس ــوی ب ــز عل ــیله پروی ــال 1391 به وس ــاب در س ــن كت ای
ــرای آن، عنــوان مفاهیــم كلیــدی تاریــخ هنــر، انتخــاب شــده و كتــاب،  شــده و ب

ــت یافتــه اســت. ــن عنــوان، موجودی تحــت ای
مدخــل شــماره 20، )ص. 83(: معرفــی كتابــی اســت تحــت عنــوان اصلــی:  •

Panofsky and the Foundations of Art History. در ایــن مدخــل بــرای 
ایــن عنــوان بــه فارســی آمــده اســت: »پانوفســکی و بنیادهــای تاریــخ هنــر«؛

ــده  ــه فارســی برگردان ــاس ســمی ب ــیله عب ــال 1388 به وس ــاب در س ــن كت ای
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شــده و بــرای عنــوان بنیادهــای تاریــخ هنــر، انتخــاب شــده و كتــاب، تحــت ایــن 
عنــوان موجودیــت یافتــه اســت.

مدخــل شــماره 27، )ص. 118(: معرفــی كتابــی اســت تحــت عنــوان اصلــی:  •
ــه  ــوان ب ــن عن ــرای ای ــل ب ــن مدخ Critical Terms for Art History. در ای

فارســی آمــده اســت: »اصطالحــات مهــم تاریــخ هنــر«؛
ــه  ــر ب ــران مهاج ــوی و مه ــد نب ــیله محم ــال 1392 به وس ــاب در س ــن كت ای
فارســی برگردانــده و عنــوان مفاهیــم بنیــادی تاریــخ هنــر بــرای انتخــاب شــده و 

ــه اســت. ــت یافت ــوان، موجودی ــن عن ــاب، تحــت ای كت
مدخــل شــماره 33، )ص. 137(: معرفــی كتــاب اســت تحــت عنــوان اصلــی:  •

ــده  ــه فارســی آم ــوان ب ــرای عن ــن مدخــل ب Art History: The Basics. در ای
اســت: »تاریــخ هنــر: مبانــی«؛

ــال 1392  ــار در س ــده؛ یک ب ــده ش ــی برگردان ــه فارس ــار ب ــاب، دو ب ــن كت ای
ــر  ــادی آذری و ه ــار دوم در ســال 1394 به وســیله ه ــه و ب ــد پروان به وســیله مجی
دو بــار، عنــوان مبانــی تاریــخ هنــر بــرای آن انتخــاب شــده و تحــت ایــن عنــوان، 

موجودیــت یافتــه اســت.
پژوهشـــگری كـــه بـــر اســـاس ایـــن ترجمه هـــای عناویـــن بـــه پایگاه هـــای 
اطالعاتـــی مراجعـــه نمایـــد، چنیـــن عنوان هایـــی را نمی یابـــد. نکتـــه ای 
كـــه الزم اســـت در اینجـــا بیـــان شـــود، ایـــن اســـت كـــه بـــر اســـاس قواعـــد 
فهرست نویســـی كتاب هـــا، بـــرای فهرست نویســـی كتاب هـــای ترجمه شـــده، 
عنـــوان اصلـــی اثـــر در یادداشـــت ذكـــر می گـــردد تـــا پژوهشـــگر، راهنمایـــی 
 شـــود كـــه ایـــن عنـــوان ترجمه شـــده مربـــوط بـــه چـــه اثـــری اســـت 

)صدیق  بهزادی، 1390: 50 ـ 51(.
ـــدگان،  ـــام اســـامی پدیدآورن ـــات كتابشناســـی و نحـــوه درج ن ـــه اطالع ـــرای تهی ب
ـــتند  ـــه مس ـــا ب ـــط آن ه ـــی و ضب ـــه فارس ـــامی ب ـــی اس ـــت آوانویس ـــت جه الزم اس
ــی درج  ــا از چندگانگـ ــود تـ ــوع شـ ــی رجـ ــه ملـ ــگاه كتابخانـ ــامی در پایـ اسـ
 اســـامی، پرهیـــز شـــده و اطالعـــات، یکدســـت شـــوند و كار پژوهـــش به راحتـــی 

صورت پذیرد.
ــر  • ــک نف ــدآور ی ــام پدی ــر ن ــر دو اث ــه در ه ــماره 5 و 6 ك ــای ش در مدخل ه

 Cheetham. Mark دیگــر  بــار  و   Cheetham. Mark A اســت، یک بــار 
ــت؛ ــده اس Arthur آم

ــن  • ــدآور Gombrich. E.H. در ای ــام پدی ــگاری ن ــماره 16: آوان ــل ش مدخ
ــچ،  ــی، »گامبری ــه مل ــش، ارنســت« و در مســتند اســامی كتابخان ــاب، »گومبری كت

ــت؛ ــده اس ــس Gombrich. Ernst Hans« آم ــت هان ارنس
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ــدآور Holly. Michael Ann در  • ــام پدی ــگاری ن ــماره 20: آوان ــل ش مدخ
ــی،  ــی »هال ــه مل ــامی كتابخان ــتند اس ــل آن« و در مس ــی، میش ــاب »هال ــن كت ای

ــده اســت؛ ــکل آن« آم مای
ــن  • ــدآور دوم Ivan Gaskell در ای ــام پدی ــگاری ن مدخــل شــماره 21: آوان

ــوان«  ــه ملــی »گاســکل، ای ــوان گســکل« و در مســتند اســامی كتابخان كتــاب »ای
آمــده اســت؛

مدخــل شــماره 32: آوانــگاری نــام پدیــدآور Pollock. Griselda در ایــن  •
كتــاب »پالــک، گریســلدا« و در مســتند اســامی كتابخانــه ملــی »پــوالک، گریزلــدا« 

آمــده اســت؛
•  Preziosi. پدیــدآور  نــام  آوانــگاری   :35 و   34 شــماره  مدخل هــای 

ــه  ــامی كتابخان ــتند اس ــد« و در مس ــیوزی، دانل ــاب »پرتس ــن كت Donald در ای
ــت؛ ــده اس ــد« آم ــی، دونال ــی »پرزیوس مل

ــن  • ــدآور Rapoport. Amos در ای ــام پدی ــگاری ن مدخــل شــماره 36: آوان
ــورت،  ــی »راپوپ ــه مل ــامی كتابخان ــتند اس ــوس« و در مس ــورت، آم ــاب »رپوپ كت

ــده اســت. ایمــاس« آم
ــام  ــا ن ــی از مدخل ه ــی در بعض ــه فارس ــدآور ب ــام پدی ــط ن ــن در ضب همچنی
ــام خانوادگــی آمــده اســت؛ ماننــد مدخــل شــماره 4 و 18. و در  كوچــک و بعــد ن
ضبــط نــام پدیــدآور دوم و ســوم یــک اثــر بــه زبــان انگلیســی و آوانــگاری آن بــه 
فارســی، اول نــام كوچــک و ســپس نــام خانوادگــی آمــده اســت. بــر اســاس شــیوه 
ــا عالمــت )؛( جــدا شــده  ــام پدیــدآور دوم و ســوم ب درج اطالعــات كتابشناســی، ن
ــدآور اول، ضبــط می گــردد؛ ماننــد مدخل هــای شــماره 3، 6، 7،  ــام پدی و ماننــد ن

.33 ،31 ،30 ،28 ،27 ،25 ،21 ،19
نکتــه دیگــری كــه به نظــر می رســد الزم اســت مطــرح شــود، ایــن اســت كــه 
ــده  ــاره چکی ــی درب ــاب، بحــث نســبتاً مفصل ــه در پیوســت كت ــه اینک ــه ب ــا توج ب
و چکیده نویســی آمــده و پدیدآورنــده اصلــی اثــر، نســبت بــه چکیده هــای 
ــر  ــد بســیار كــرده اســت، بهت ــر، تأكی ــن اث ــاب ای ــوان كت ــرای هــر عن تهیه شــده ب
ــرای هــر مدخــل، پــس از ذكــر اطالعــات كتابشناســی توصیفــی و ترجمــه  ــود ب ب
فهرســت مندرجــات از كلمــه »چکیــده« بجــای عبــارت »بررســی كتــاب«، اســتفاده 

می گردیــد.
همچنیــن بــرای تهیــه پیوســت ایــن كتــاب كــه شــامل بحثــی نســبتاً 
ــن  ــه ای ــی ك ــا منابع ــع ی ــت، منب ــی اس ــده و چکیده نویس ــاره چکی ــل درب مفص
مطالــب از آن اســتخراج گردیــده، ذكــر نشــده اند. در صورتــی كــه در رشــته 
علــم اطالعــات و دانش شناســی، ایــن مبحــث از واحدهــای درســی اســت و 
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ــداری و  ــارف كتاب ــت و در دائرة المع ــده اس ــر ش ــاره آن منتش ــع درب ــن منب چندی
ــن در  ــود دارد و ای ــل وج ــه  تفصی ــوان ب ــن عن ــت ای ــی تح ــانی2 مدخل اطالع رس
ــده  ــه چکی ــوص تهی ــت: »در خص ــده اس ــاب، آم ــه كت ــه در مقدم ــت ك ــی اس حال
ــدارد«  ــود ن ــی وج ــان فارس ــح در زب ــا و منق ــی گوی ــی، متن ــیوه چکیده نویس  و ش

)مقدمه، ص. 5(.
ــامل  ــان آورده شــده اســت، ش ــه در پای ــع« ك ــاب، »فهرســت مناب ــن كت در ای
فهرســت كتاب هایــی اســت كــه در فصــل دوم »كتاب نگاشــت« مــورد بررســی قــرار 
گرفته انــد. در صورتــی كــه فهرســت منابــع، شــامل فهرســت آثــاری اســت كــه در 
نوشــتن كل مطالــب كتــاب، مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. در اینجــا تعریــف 
»فهرســت منابــع« یــا »كتابنامــه« بــر اســاس دانشــنامه كتابــداری و اطالع رســانی 
ــذ و  ــورت مآخ ــوالً به ص ــه معم ــز آنک ــا و ج ــی از كتاب ه ــود: »صورت آورده می ش

ــد« )ســلطانی؛ راســتین، 1381: 351(. ــاب می آی ــع در آخــر كت مناب
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