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پيشگفتار


پ ديدآور هر اثر علمی نوشتار خود را بـر دو سـتون اسـتوار مـیدارد؛ يـا بـر پايـة انديشـههـا و
يافتههای خود سخن میگويد يا از گفتهها و نوشتههای ديگران بهره میبـرد .اخـالق علمـی حکـ
می کند که استفاده از کالم و نوشتار ديگران با اشاره به منبـع آنهـا باشـد تـا خواننـدگان بتواننـد بـه
سرعت و سهولت اصل منبع را بازشناسند و اگـر نیـاز بـود بـه آن مراجعـه کننـد .نـین رويکـردی
موجب شده است که همراه با رشد عل  ،روشهای گوناگونی برای استناد يا ارجـاع بـه منـابع پديـد
آيند .اين روشها اندک اندک ساخت يافته اند و از سوی مراجع معتبر در قالـب شـیوهنامـههـايی بـه
انتشار درآمدهاند .برخی از اين شیوهنامه ها از شهرت واعتبار بیشتری برخوردارند که از جملـة آنهـا
می توان به «شیوهنامة شیکاگو» اشاره کـرد کـه قـدمتی بـیش از يکصـد سـال دارد و شـانزدهمین و
آخرين ويرايش آن در سال  ۲۰۱۰منتشر شده است .اين شیوهنامـه بـه تفصـیل بـه معرفـی نظامهـای
استناد پرداخته و افزون بر قواعد کلی ،شیوة اسـتناد بـه انـواع منـابع را ماننـد کتـاب ،مقالـه ،و ...در
شکلهای اپی و الکترونیکی ارائه کرده است .يکی از اين نظامها که امروزه همهگیر و رايج شده،
نظام استناد نويسنده ـ تاريخ است که پاية تدوين شیوهنامة ايران نیز قرار گرفته است .البتـه پـیشتـر
روشهايی برای استناد به منابع فارسی ارائه شدهاند که به جای خود مفید و قابـل کـاربرد هسـتند .بـا
اين همه ،برای استناد به آثار انگلیسی ،شمار اندکی شیوهنامههـای جـامع ،روزآمـد و هـ خـوان بـا
مراجع معتبر جهانی ،به زبان فارسی وجود دارند .کمبود نین شیوهنامههايی باعث شـده اسـت کـه
ناشران و نشريههای علمی مختلف ،روشهايی گوناگونی را که گاه روش استناد به انواع منابع را نیز
دربر ندارند ،بهکار گیرند .بدين ترتیب افزون بر دشوار شدن کـار نويسـندگان و ويراسـتاران بـرای

پیروی از الگوهای گوناگون در آثار فارسی ،امکان سرگشتگی آنها در اسـتناد بـه انـواع منـابع نیـز
وجود خواهد داشت .وجود تنوع در اين الگوها تحلیل استنادی را ه به عنـوان يکـی از روشـهای
تحلیل اطالعات دشوار میسازد .از همینرو وجود شیوهنامههايی جـامع بـر پايـة روشـهای پتيرفتـه
شده در مجامع علمی معتبر ضروری مـینمايـد کـه راهنمـای اسـتناد بـه منـابع اطالعـات فارسـی و
انگلیسی و قابل استفاده برای پديدآورندگان فارسیزبان باشد .بدين ترتیـب ناشـران گونـاگون نیـز
میتوانند با اطمینان خاطر ،شیوهنامهای متناسب با نیازهای خود را از میان آثار موجود برگزينند.
شیوهنامة ايران (راهنمای استناد به منابع اطالعـات فارسـی و انگلیسـی بـه صـورت نويسـنده ـ
تاريخ) بر پاية ويرايش شانزده شیوهنامة شیکاگو ۱با دريافت اجازه از انتشارات دانشگاه شـیکاگو
تنظی شده و دارای سـه بخـش اسـت .بخـش اول شـیوهنامـه بـه معرفـی روش نويسـنده ـ تـاريخ و
الگوهای پاية آن اختصاص دارد .در بخش دوم ،روش استناد به انـواع منـابع در شـکلهای ـاپی و
الکترونیکی تشريح و برای آنها مثالهايی ارائه میشود .بخش سوم نیز خالصهای از شیوهنامه را ارائه
میکند که میتواند از سوی ناشران و نشريههای علمی برای راهنمايی پديدآورندگان استفاده شود.
در تمام شیوهنامه تالش بر ارائة نمونههايی واقعی برای استنادات فارسی بوده است ،اما در مـواردی

که شدنی نبود ،نمونههايی غیرواقعی ارائه و با عالمت سـتاره ( )مشـخ

شـدند .هـر گونـه تشـابه

اسمی در اينگونه نمونهها اتفاقی است.
نســخة ديجیتــال ايــن شــیوهنامــه در نشــانی  IMOS.IRANDOC.AC.IRدر دســترس اســت .از
خوانندگان گرامی درخواست می شود بـا گوشـزد کاسـتیهای ايـن اثـر و ارائـة پیشـنهادهايی بـرای
تکمیل آن ،راه را برای دستیابی به شیوهنامهای بهتر هموار سازند.
سيروس عليدوستي
فخرالسادات محمدي
حميد كشاورز
محمد ابويي اردكان
محمود سنگري
پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران (ايرانداك)
تهران 1395
The University of Chicago. 2010. The Chicago Manual of Style. 16th ed. Chicago: Univ. of
Chicago Press.
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مقدمه
1 .1

نظام نويسنده ـ تاريخ .اخالق ،حقوق پديدآورنـدگان ،و احتـرام بـه خواننـدگان،
نويسندگان را ملزم میسازد کـه منبـع هـر نقـل قـول مسـتقی يـا غیرمسـتقی و هـر
واقعیــت يــا ايــدهای را کــه در اثــر خــود بیــان مــیکننــد ،مشــخ

ســازند .قواعــد

مستندسازی با توجه به رشتة تخصصی دانشگاهی ،سـلیقة ناشـران و نويسـندگان ،و
نیازهای يک اثر خاص متنوع است .با وجود اين ،نظامهايی اصلی نیز بـرای اسـتناد
وجود دارند که در ايـن شـیوهنامـه يکـی از آنهـا بـه نـام نظـام «نويسـنده ـ تـاريخ»
توصیف میشود.
2 .1

اطالعات ضروري .صرفنظر از نظام اسـتناد ،بايـد اطالعـات کـافی بـرای هـدايت
خوانندگان به منابع مورد استفاده ارائه شود ،خـواه ايـن منـابع منتشرشـده يـا نشـده
باشند و به شکل اپی يا الکترونیکی باشند .البته برای نشريههای ادواری ،انتخـاب
بین نظامهای استناد از سوی خود آنها صورت میگیرد و هر فردی که بـرای يـک
نشرية ادواری مینويسد بايد از دستورعملهای خاص آن نشـريه بـرای نويسـندگان
پیروی کند.

3 .1

مرور نظام نويسنده ـ تـاريخ .در نظـام نويسـنده ـ تـاريخ ،اشـاره بـه منـابع در مـتن

معموالً در پرانتز و با ذکر نام خانوادگی نويسنده ،تاريخ انتشار اثر ،و در صورت
نیاز شمارة صفحهای که به آن استناد شده است ،صورت میگیرد .جزئیات کامل
اين آثار در فهرستی با عنوان «منابع» يا «فهرست منابع» بیان میشوند .در اين
فهرست ،سال انتشار اثر پس از نام کو ک پديدآورنده قرار میگیرد .بهجای نام
کو ک نیز اغلب حرف اول آن قرار میگیرد و عنوانهای فرعی نیز گاهی حتف
می شوند .اين نظام بیشتر در جايی کارگر است که همه يا بیشتر منابع به راحتی به
شیوة استنادی نويسنده ـ تاريخ قابل تبديل باشند .به آثار بینويسنده ،مجموعة
دستنوشتهها ،يا ساير منابعی که به دشواری قابل تبديل به اين شیوه هستند ،بیشتر
در متن استناد میشود .برای توضیح بیشتر دربارة نظام نويسنده ـ تاريخ ،ن.ک.۱ .
.۴۶-۱۶
استناد درونمتنی:
مجموعهسازی عمل يا فرايند نیازسنجی ،انتخاب ،و دسترسپتير ساختن محتوای
منابع اطالعاتی مـورد نیـاز جامعـة کتابخانـه از راه خريـد ،اهـدا ،مبادلـه ،يـا سـاير
روشهای مرسوم و ارزيابی مـداوم آنهاسـت (محسـنی  .)8 ،۱۳8۲از نظـر «ديـانی»
مجموعه سازی ،گزينش ،و فراه آوری سه مفهـومی هسـتند کـه معمـوالً معـادل
يکديگر پنداشته میشوند ،اما در عمل بین آنها نظـ سلسـلهمراتبـی قابـل تمیـزی
وجود دارد (.)۹۱ ،۱۳77
All of Eurasia was affected by climatic oscillations during Pleistocene glacials and interglacials (Frenzel 1986). Behavioral observations can provide useful insights into evolutionary relationships, as Morris and Morris (1966, 1-24) first tried to show for
the giant panda.

فهرست منابع:
محسنی ،حمید .۱۳8۲ .مجموعهسازی و خدمات تحويل مدرک .تهران :کتابدار.
ديانی ،محمدحسین .۱۳77 .مجموعهسازی .اهواز :دانشگاه شهید مران.
Frenzel, B. 1968. “The Pleistocene Vegetation of Northern Eurasia.” Science 161:637-49.
Morris, R., and D. Morris. 1966. Men and Pandas. New York:
McGraw-hill.

4 .1

استنادهاي شمارهگذاري شده .اين نظام ،فهرستی از منابع شـمارهگـتاری شـده را
به کار میبرد که در متن با شماره به آنها اسـتناد شـده اسـت .بـا ايـن روش فضـای
زيادی صرفهجويی میشود ،اما امکان تغییرات را بدون شمارهگتاری مجدد سلب
میکند .شمارههای متن میتوانند داخل پرانتز يا کروشه قـرار گیرنـد يـا بـه شـکل
شمارههای فوقانی مانند شـمارة پانويسـها ظـاهر شـوند .فهرسـت نـین منـابعی بـه
ترتیب اولین ظهور هر منبع در متن يا ترتیب الفبايی تنظی میشود.
استناد به منابع :اجزاي اصلي ،شكلهاي مختلف

5 .1

نگاه كلي .در اين بخش ار وب اصلی استناد به کتابها و مقالهها بـر اسـاس نظـام
نويسنده ـ تاريخ ارائه خواهد شد .بحث بیشتر دربارة انواع منابع و همچنـین عناصـر
تکمیلی اين نظام در فصل دوم مطرح میشود.

6 .1

عناصر اصلي .استناد به کتابها ،مقالهها ،و ديگـر مـواد اطالعـاتی در فهرسـت منـابع
همگی شامل اين عناصر هستند :نويسنده (يا ويراستار ،گردآورنده ،يا مترجمی کـه
به جای نويسنده قرار میگیرد) ،عنوان (و معموالً عنـوان فرعـی) ،و تـاريخ انتشـار.
برای کتابها ،محل نشر و ناشر؛ و برای مقالههـا نـام نشـرية علمـی ،شـمارة جلـد يـا
دوره ،سال انتشار ،شماره(های) صفحه ،و اغلب شمارة نشـر نیـز اضـافه مـیشـوند.
برای مواد اطالعاتیای بهجز منابع اپی مانند آثـار الکترونیکـی يـا مـواد ديـداری
شنیداری ،رسانه ای که اثر با آن ارائـه شـده اسـت نیـز ذکـر مـیشـود .بـرای آثـار
پیوسته ،اطالعات بازيابی ،و گاهی تاريخ دسترسـی هـ منظـور مـیشـوند .عناصـر
خاصی در استنادهای کوتاه شده حتف میشوند .اطالعـات بیشـتر دربـارة عناصـر
موجود در استناد به هر منبع بهويژه منابع الکترونیک در فصل دوم ارائه میشود.

7 .1

مثالها.
حسنی ،محمد« .۱۳8۳ .بررسی ديدگاه ارزششناسی عالمه طباطبايی و داللتهـای

آن در تربیت اخالقی ».مجلة روانشناسی و علوم تربیتی .۲۲۴-۱۹۹ :)۲( ۳۴
ارغندی ،رضا .۱۳8۴ .روابط خارجی ايران :دولت دستنشانده .۱۳۵7-۱۳۲۰
تهران :قومس.
آ ســن ،جــین ،آلــن گیلکريســت ،و ديويــد بــادن .۲۰۰۱ .تــدوين و کــاربرد
اصـطالحنامه .ترجمـة محسـن عزيــزی .۱۳8۵ .تهـران :پژوهشـگاه اطالعــات و
مدارک علمی ايرانhttp://www.irandoc.ac.ir/data/books/ .
.thesaurus/contents.htm
(حسنی )۲۰۱ ،۱۳8۳
(ارغندی )۶۳-۵۶ ،۱۳8۴
(آ سن ،گیلکريست ،و بادن  ،۱۳8۵بخش )۲۱۳ ،۱۰
Heckathorn, D. D. 1990. “Collective Sanctions and Compliance
”Norms: A Formal Theory of Group-Mediated Social Control.
American Sociological Review 55:366-84.
Kasper, L. R. 1999. The Italian Country Table: Home Cooking
from Italy’s Farmhouse Kitchens. New York: Scribner.
Kurland, P. B. and R. Lerner, eds. 2000. The Founders’ Constitution. Chicago: Univ. of Chicago Press. http://presspubs.uchicago.edu/founders/.
)(Heckathorn 1990, 370
)(Kasper 1999, 10-11
)(Kurland and Lerner 2000, chap. 9, doc. 3

8 .1

نام نويسنده« .نويسنده» در اين شیوهنامه عالوه بر نويسـنده(گان) بـه ويراسـتار(ان)،
گردآورنده(گان) ،و مترج (ان)ی اطالق میشود که به جای نويسـنده(گان) قـرار
میگیرند .افراد خارجی به جز نام اول و نام خانوادگی ،ممکن است نامی میانی نیز
داشته باشند .از اينرو در اين شـیوهنامـه ،کـاربرد «نـام» بـه تنهـايی بـه مفهـوم «نـام
کو ک و نام خانوادگی» برای ايرانیان و «نـام اول ،نـام میـانی ،و نـام خـانوادگی»
برای خارجیان است .هر جا که الزم باشد« ،نام کو ک» برای ايرانیان و «نـام اول»
و «نام میانی» برای خارجیان تصريح خواهند شد .در فهرست منابعی که به صـورت
الفبايی مرتب میشود ،تنها ترتیب نام نويسندة اول معکـوس و نـام خـانوادگی وی
در ابتدا میآيد .برای پیشگیری از اشتباه گرفتن نامهای مشابه ،بهتر است دستکـ
دربارة نويسندة نخست ،از نامها ی کو ک شناخته شده و رايج آنها استفاده کـرد.
برای استفاده از حرف اول نامها ،ن.ک.۲۴-۲۰ .۲ .

9 .1

ســال انتشــار .ســال انتشــار در فهرســت منــابع ،بالفاصــله بــه دنبــال نام(هــای)
نويسنده(گان) میآيد.

10 .1

شمارة صفحات .در استنادهای درونمتنی که استناد معموالً به يک عبارت يا قطعة
خاص در يک کتاب يا نشريه مربوط است ،تنها شمارة صفحه(های) آن عبارت يا
قطعه آورده میشود .در فهرست منابع هیچ شمارة صفحهای برای کتابها نمیآيد،
اما برای يافتن سادهتر مقالههای نشريههای علمی ،شمارة صفحه ابتدايی و انتهايی
آنها آورده میشوند .برای استناد به محدودهای از صفحهها در استنادهای فارسی
بر اساس جهت نگارش ،شمارة اولین صفحه در سمت راست و شمارة صفحة
پايانی پس از آن و يک خط فاصله قرار میگیرد .تمام شمارههای فارسی به
صورت کامل ذکر میشوند .برای آثار انگلیسی نیز همین رويه دنبال میشود ،با
اين تفاوت که بر اساس جهت نگارش ،شمارة اولین صفحه در سمت پ و
شمارة صفحة آخر پس از آن و يک خط فاصله قرار میگیرد .در غیر اين صورت
میتوان از روش زير استفاده کرد که کمابیش مشابه روش خواندن اعداد است.
شمارة صفحة ابتدايي
 1تا 99

 100يا مضربی از 100
 101تا 109
 201تا 209
...
 110تا 199
 210تا 299
...

شمارة صفحة پاياني

نمونه

عدد کامل

3-10, 71-72, 96-117
100-104, 1100-1113

ذکر بخش تغییر يافته

101-8, 1103-4

ذکر دو يا ند رق الزم

321-28, 498-532,
1087-89, 11564-615,
12991-13001

اگر سه رق از يک عدد هار رقمی
تغییر کنند ،عدد کامل ذکر میشود

1496-1504,
2787-2816

اعداد رومی همیشه به صورت کامل ارائه میشـوند ،ماننـد « »xxv-xxviiiو «.»cvi-cix
برای استناد به فصلی از يک کتاب ،ن.ک.۹۵-88 .۲ .
11 .1

مكانيابهايي براي منابع الكترونيكي صفحهگـذاري نشـده .در منـابع الکترونیکـی

اغلب از شمارة صفحه استفاده نمیشود .البته در اينگونه منابع ،خواننـدگان شـايد
بتوانند برای يافتن يک نقل قول يـا عبـارت بـه صـورت الکترونیکـی جسـتوجـو
کنند؛ با وجود اين ،در صورت امکان عنوان ،شمارة فصل ،پـاراگراف ،يـا عبـارتی
توصیفی که به دنبال تقسیمات ساختاری اثری میآيد که به آن استناد شده اسـت،
در استنادهای درونمتنی بهکار میروند .نین مکانيابهايی شبیه ديگـر اسـتنادهای
خاص بحث شده در  ۳۶ .۱هستند.
12 .1

نقطهگذاري .در فهرست منابع ،عناصر اصلی با نقطه از ه جدا میشوند .دونقطه
همیشه عنوان را از عنوان فرعی جدا میکند.

13 .1

قلم .برای عنوان کتابها و نشريههای علمی از حروف ايتالیک (در فارسی ايرانیک
يا کج) استفاده میشود .عنوان مقالهها به صورت صاف در فهرست منابع نوشته
میشوند.

14 .1

بزرگنويسي .در فهرست منابع انگلیسی ،نام کتاب ،نشريه و مقاله به سبک تیتر
بزرگنويسی میشود ،مگر اينکه به زبانی غیر از انگلیسی باشد .حرف اول عنوان
فرعی همیشه به صورت بزرگ نوشته میشود( .ن.ک.)7۲-7۱ .۲ .

15 .1

شيوة نگارش عنوان منابع الكترونيكي .سبکی که برای استناد به عنوان منابع اپی
به کار میرود ،برای عنوان بیشتر منابع الکترونیکی نیز قابل استفاده است .نام يک
اثر کامل ،ايتالیک و نام بخش(های) آن به صورت صاف نوشته میشود .هنگام
ترديد ،از کاربرد ايتالیکها و گیومهها خودداری نمايید و اطالعات مفید را در
حد ممکن ارائه کنید ،را که اطالعات خیلی زياد بهتر از اطالعات خیلی ک
است .برای مثالها ،ن.ک .فصل دوم.

نظام نويسنده ـ تاريخ :فهرست منابع و استناد درونمتني
16 .1

نگاه كلي .نظام مستندسازیِ نويسـنده ـ تـاريخ از دو قسـمت غیرقابـل شـ پوشـی
تشکیل می شود .اول ،فهرست کاملی از منابعی که به آنها اسـتناد شـده اسـت و در
اين شیوهنامه فهرست منابع خوانده میشود و استنادهای درونمتنی بسیار کوتاه که
معموالً در پرانتز قرار میگیرند.
فهرست منابع

17 .1

كاركرد .در نظام نويسنده ـ تاريخ ،فهرست منابع ابزار اصلیِ مستندسـازی بـهشـمار
میرود .استنادهای درونمتنی (ن.ک ،)۴۶-۳۴ .۱ .تنها نشانگرهايی برای اشاره بـه
مدخلهای کامل فهرست منابع هستند.

18 .1

تعيين مكان .فهرست منابع اگر يکی باشد معموالً در پايان يک اثـر پـیش از نمايـه
قرار میگیرد .در کتابی با ند نويسنده ،يک کتاب درسی ،يا يک مقاله در نشرية
علمی ،هر فصل يا مقاله با فهرست منابع خود دنبال مـیشـود کـه در ايـن صـورت
پیش از فهرست ،عنوانی مانند «منابع» يا «فهرست منابع» قرار داده میشود.

19 .1

ترتيب الفبايي .فهرست منابع به استثنای نظام استنادی شمارهگتاری شده ،همـواره
به صورت الفبايی مرتب و بهندرت به ند بخش تقسی میشود .طبقـهبنـدی منـابع
در صورتی مناسب است کـه انـواع بسـیار گونـاگونی از مـواد اطالعـاتی فهرسـت
شوند .همة منابع بر اسـاس نـام خـانوادگی نويسـندگان و اگـر نويسـندهای نداشـته
باشند ،بر اسـاس عنـوان يـا کلیـدواژهای فهرسـت مـیشـوند کـه بـه احتمـال زيـاد
خوانندگان به جستوجـوی آن مـیپردازنـد .در فهرسـت منـابعِ آثـار فارسـی کـه
دارای منابعی به زبانی غیر از فارسی نیز باشند ،ابتدا منابع فارسی و سپس منابع زبان
ديگر الفبايی و به دنبال ه ارائه میشوند.

20 .1

تاريخ :عنصـري اساسـي .از آنجـايیکـه اسـتنادهای درونمتنـی از نـام خـانوادگی

نويسنده(گان) ،ويراسـتار(ان) ،متـرج (ان) ،يـا گردآورنـده(گان) و تـاريخ انتشـار
تشکیل میشوند ،تاريخ در فهرست منابع بالفاصله پس از نام میآيد ،ن.ک.۳۲ .۱ .
حری ،عباس ،ويراستار .۱۳8۱ .دايرهالمعارف کتابداری و اطالعرسانی .تهران:
کتابخانة ملی جمهوری اسالمی ايران.
Cox, T. F., ed. 1967. Risk Taking and Information Handling in
Consumer Behavior. Cambridge, MA: Harvard Univ. Press.

21 .1

عنـوان :بـزرگنويسـي .عنـوان و عنــوان فرعـی کتابهـا و مقالـههـای انگلیســی در
فهرستهای منابع به سبک تیتر بزرگنويسی می شوند .توجه داشته باشید که حـرف
اول عنوان فرعی نیز با حروف بزرگ نوشته میشود.
The fifth miracle: The search for the origin of life.

با وجود اين ،نام نشريههای علمی ه با حروف و ه به اختصـار نوشـته شـوند ،بـه
سبک تیتر بزرگنويسی میگردند .هنگامیکه نامها خالصه شوند ،معموالً پـس از
اختصارات نقطهای قرار نمیگیرد.
Economic Development and Cultural Change
Am J Bot
Psychiatr Genet

22 .1

عنوانهاي ايتاليك .عنوان کتابها و مجلهها ايتالیک میشود.
احمدزاده ،سعادت« .۱۳8۲ .نقش زنان در انجام پژوهشهای هنری ».فصلنامة
کتاب .۱۱۹-۱۰7 :)۲( ۱۴
کاخی ،مرتضی .۱۳8۱ .شیوة نگارش .ويرايش هارم .تهران :امیرکبیر.
Sturkin, Marita. 1997. Tangled Memories. Berkeley and Los
Angeles: Univ. of California Press.
Swidler, Ann. 1986. “Culture in Action.” American Sociological
Review 51:273-86.

23 .1

عنوانهاي فرعي .هنگامی که فضا ک باشد ،گـاهی عنوانهـای فرعـی از فهرسـتهای
منابع حتف می شوند .با وجود اين ،به دلیل بار اطالعاتیِ عنوانهای فرعی ذکر آنها
در فهرست منابع تأکید میشود.

24 .1

نام نويسندگان .در فهرست منابع آثـار انگلیسـی بـهويـژه در علـوم طبیعـی ،اغلـب

حرف اول نام کو ک و میانی نويسندگان به جای شکل کامل آنهـا مـیآيـد .امـا
هنگامی که حرف اول نام کو ک و میـانی و همچنـین نـام کامـل خـانوادگی دو
نويسنده يکسان باشد ،بايـد از شـکل کامـل نامهـا اسـتفاده کـرد .بـرای اسـتفاده از
حروف اول نام بدون نقطة پس از آن ،ن.ک .۲۴ .۲ .نام نويسـندگان آثـار فارسـی
به همان شکلی که در صفحة عنـوان کتـاب ظـاهر شـده اسـت ،در فهرسـت منـابع
میآيد .برای استنادهای درونمتنی ،ن.ک.۳۴ .۱ .
فتاحی ،رحمتاهلل
اختیارزاده ،علی

قاسمی ،مژگان
اعتمادی ،ف.
Richards, Alfred E.
Richards, B. Y.

25 .1

Richards, A. A.
Richards, A. Ethel

اختصــارات .در فهرســت منــابع آثــار انگلیســی عبارتهــايی ماننــد «by
«by

 »editedيــا

 »translatedمعموالً به « »ed.يا « »trans.خالصـه مـیشـوند .ايـن اختصـارات

اگر پس از نقطه بیايند ،حرف اول آنها بزرگ نوشته مـیشـود .واژة «»University
را نیز میتوان به « »Univ.خالصه کرد .نـام ماههـای مـیالدی همـراه بـا اسـتنادهای
نشريههای علمی انگلیسی نیز ممکن اسـت خالصـه شـوند .در علـوم پايـه ،معمـوالً
عنوان نشريههای علمیای که بیش از يک واژه دارند ،کوتـاه مـیشـوند .در بیشـتر
موارد نقطههای پس از حرف اول واژههای عنوان نیز حتف میشـود .اختصـارات
اسـتاندارد بـرای نشـريههـای علمـی انگلیسـی را در «Serial Sources

،»BIOSIS

« ،»Index Medicusو در میان ديگر آثار مرجع میتوان يافت .هر دوی اين منـابع،
ساالنه به صورت اپی منتشر می شوند و به صورت پیوسته نیز در دسترس هسـتند.
برای فهرستی محدود از اختصارات استاندارد از واژههای رايج در عنـوان مجلـههـا
بـه «Style and Format
of style

 »Scientificيـا «

American Medical Association

 »Manualنگاه کنید .برای مثالهـای بیشـتر دربـارة اختصـارات ،ن.ک.۲ .

.۱۳۶
Fritzsch, Harald. 1994. An Equation that Changed the World.

Trans. Karin Heusch. Chicago: Univ. of Chicago Press.
Ikeuchi, T. 1984. “Inhibiting Effect of Ethidium Bromide on Mitotic Chromosome Condensation and Its Application to Highresolution Chromosome Banding.” Cytogenet Cell Genet
38:56-61.

نظم مدخلها
26 .1

يك نويسنده در برابر چندين نويسنده .مدخلی با يک نويسنده پیش از مدخلی بـا
ند نويسنده قرار میگیرد که با نامی واحد شروع میشوند و تنها نام نويسندة اول
معکوس میشود.
حری ،عباس« .۱۳8۴ .روششناسی تحقیق در کتابداری و اطالعرسانی :تحلیل
اطالعشناسی روشی نو در پژوهشهای کیفی ».اطالعشناسی .۲۰-۵ :)۴-۳( ۲
حری ،عباس ،و اعظ شاهبداغی« .۱۳8۳ .استناد در آثار علمی :الهها و
الشها ».مجلة روانشناسی و علوم تربیتی .۹۵-۶۵ :)۲( ۳۴
Pacini, E. 1997. “Tapetum Character States: Analytical Keys for
Tapetum Types and Activities.” Can J Bot 75:1448-59.
Pacini, E., G. G. Franchi, and M. Hesse. 1985. “The Tapetum:
It’s Form, Function, and Possible Phylogeny in Embryophyta.” Plant Syst Evol 149:155-85.

27 .1

نويسندهاي با نويسندگان همكار متفاوت .مدخلهای پشـت سـر هـ بـا دو يـا نـد
نويسنده که در آنها تنها نام نويسندة اول يکسان است ،بر اساس حروف الفبای نـام
خانوادگی نويسندگان همکار ،صرفنظر از تعداد آنها مرتب میشوند.
مهراد ،جعفر ،و محمدعلی جهانیان« .۱۳8۳ .میزان رضـايت مراجعـان از خـدمات
کتابخانه و مراکز اطالعرسانی صنعت نفت تهران ».کتابداری و اطـالعرسـانی
.۱۰۰-۹۵ :)۲( 7
مهراد ،جعفر ،و سارا کلینی« .۱۳8۳ .پیادهسازی پايگاه نشريات الکترونیکـی مـتن
کامـــل فارســـی در کتابخانـــة منطقـــهای علـــوم و تکنولـــوژی ».کتابـــداری و
اطالعرسانی .۶۴-۵۵ :)۴( ۶
Pacini, E., G. G. Franchi, and M. Hesse. 1985. “The Tapetum:
It’s Form, Function, and Possible Phylogeny in Embryophyta.” Plant Syst Evol 149:155-85.
Pacini, E. and B. E. Juniper. 1983. “The Ultrastructure of the
Formation and Development of the Amoeboid Tapetum in
Arum Italicum Miller.” Protoplasma 117:116-29.

خط تيرة بلند سهتايي براي نامهاي تكراري در فهرست منابع
28 .1

يك نام تكـراري .بـرای مـدخلهای متـوالیای کـه نويسـنده(گان) ،ويراسـتار(ان)،
مترج (ان) ،يا گردآورنده(گان) مشابهی دارند ،يک خط تیرة بلند سهتايی کـه بـا
يک نقطه يا يک ويرگول دنبال میشود ،جـايگزين نام(هـا) پـس از اولـین ظهـور
آنها در فهرست منابع میگردد.
ديانی ،محمدحسین .۱۳8۱ .مواد و خدمات کتابخانهای برای نوسوادان ،کودکـان
و نوجوانان :ويژه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد کتابداری و اطالعرسـانی.
مشهد :کتابخانة رايانهای.
___ .۱۳8۴ .روشهای تحقیق در کتابداری .تهران :اپار.
___ ،گردآورنده .۱۳8۰ .فـراه آوری و مجموعـهسـازی فشـردة درسـها :ويـژة
داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد کتابداری و اطالعرسـانی .مشـهد :کتابخانـة
رايانهای.
Squire, Larry R. 1986. “The Hippocampus and the Neuropsychology of Memory.” In Neurobiology of the Hippocampus,
edited by W. Seifert, 491-511. New York: Oxford Univ. Press.
___.1987. Memory and Brain. New York: Oxford Univ. Press.
Krueger, Anne O., ed. 1983. Trade and Employment in Developing Countries. Vol. 3. Synthesis and Conclusions. Chicago:
Univ. of Chicago Press.
___, ed. 1998. The WTO as an International Organization. Chicago: Univ. Press.
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بــيا از يــك نــام تكــراري .بــرای دو يــا نــد نويســنده ،ويراســتار ،متــرج  ،يــا
گردآورندة مشابه ،يک خط تیرة بلنـد سـهتـايی بـهجـای نـام نويسـنده(گان) قـرار
میگیرد و مدخلها مانند پیش فهرست میشوند.






ج  ،امیررضا ،و زهرا روزبه .۱۳۹۰ .تدوين اصطالحنامه .تهران :پژوهشگاه علوم
و فنّاوری اطالعات ايران.
___ ،ويراستاران .۱۳۹۰ .شیوهنامة استنادی شیکاگو .تهران :پژوهشگاه علـوم و
فنّاوری اطالعات ايران.
يا
ج  ،امیررضا ،و زهرا روزبـه ،ويراسـتاران .۱۳8۴ .تـدوين اصـطالحنامه .تهـران:
پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطالعات ايران.



روزبه ،زهرا ،و امیررضا جـ  .۱۳8۵-۱۳8۴ .مجموعـهسـازی و فـراه آوری در
کتابخانههای دانشـگاهی ۲ .ج .تهـران :پژوهشـگاه علـوم و فنّـاوری اطالعـات
ايران.

Marty, Martine E., and R. Scott Appleby. 1992. The Glory and
the Power. The Fundamentalist Challenge to the Modern
World. Boston: Beacon Press.
___, eds. 1995. Fundamentalism Comprehended. Chicago:
Univ. of Chicago Press.

يا
Comaroff, Jean, and John Comaroff, eds. 1993. Modernity and
Its Malcontents: Ritual and Power in Postcolonial Africa. Chicago: Univ. of Chicago Press.
Comaroff, John, and Jean Comaroff. 1991-97. Of Revolution
and Revolution. 2 vols. Chicago: Univ. of Chicago Press.
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نام سازماني .يک خط تیرة بلند سهتايی برای نويسـندگان سـازمانی يـا همکـار نیـز
استفاده میشود( .ن.ک.)۴8 .۲ .
دانشگاه صنعتی شريف .دانشکدة مهندسـی متـالورژی .۱۳7۵ .مجموعـة مقـاالت
پژوهشی شريف :دانشکدة مهندسی مکانیک  .-۱۳7۲تهران :دانشـگاه صـنعتی
شريف.

___ .مرکز تحقیقات آب و انرژی .۱۳7۵ .مجموعة مقـاالت پژوهشـی شـريف:
دانشکدة مهندسی مکانیک  .-۱۳7۲تهران :دانشگاه صنعتی شريف.
___ .دانشــکدة مهندســی عمــران .۱۳7۵ .مجموعــة مقــاالت پژوهشــی شــريف:
دانشکدة مهندسی عمران  .-۱۳7۲تهران :دانشگاه صنعتی شريف.
U. S. Senate. Committee on Foreign Relations. 2000. The Security Assistance Act of 2000. 106th Cong, 2nd sess.,
ftp://ftp.loc.gov/pub/thomas/cp106/sr351.txt.
___. Committee on Public Lands. 1917. Leasing of Oil Lands.
65th Cong., 1st sess.
___. Committee on Public Lands. 1924. Leases upon Naval Oil
Reserves. 68th Cong., 1st sess.

در مثالهای انگلیسی دوم و سـومِ بـاال ،تکـرار « »Committee on public landsبـه
اين دلیل است که در مثال اول به يک کمیتـة متفـاوت بـا ايـن کمیتـه اسـتناد شـده
است .تنها هنگامیکه ابهامی رخ نمی دهد ،ماننـد مثالهـای فارسـی و انگلیسـی دومِ
پايین ،به جـای کـل نويسـندة سـازمانی دو قسـمتی کـه بـا يـک نقطـه از هـ جـدا
میشود ،در مدخل بعدی خط تیرة بلند سهتايی بهکار میرود.

سازمان انرژی اتمی ايران .مرکز اطالعات هستهای .۱۳۶۱ .ند مقاله دربارة علـ
اطالعرسانی و کتابداری .تهران :سازمان انرژی اتمی ايران.
___ .۱۳۶۴ .فهرست الفبايی توصیفگرهای کـار شـده در بخـش دکومانتاسـیون
مرکز اطالعات هستهای (سال  .)۱۳۶۴-۱۳۵7تهران :سازمان انرژی اتمی ايران.
U. S. Senate. Committee on Public Lands. 1917. Leasing of Oil
Lands. 65th Cong., 1st sess.
___. 1924. Leases upon Naval Oil Reserves. 68th Cong., 1st
sess.
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آثار ويراسته ،ترجمه ،يا گردآوري شـده .خـط تیـرة بلنـد سـهتـايی تنهـا بـهجـای
نام(های) نويسـندگان آورده مـیشـود و اسـتفاده از آن بـرای افـزودههـای «،»ed.
« ،»comp.« ،»trans.و ماننــد آنهــا بــرای آثــار انگلیســی؛ و «ويراســتة»« ،ترجمــة»،
«گردآوردة» ،و مانند آنها برای آثار فارسی درست نیست .از ايـن گتشـته ،ترتیـب
زمانی مدخلها بدون توجه به گزينة افزوده شده حفظ میگردد.
حری ،عبـاس ،گردآورنـده .۱۳7۵ .گزيـدة مقـاالت ايفـال (ترکیـه ۲۶-۲۰ :اوت
 .)۱۹۹۵تهران :کتابخانة ملی جمهوری اسالمی ايران.
___ .۱۳8۱ .آيین نگـارش علمـی .تهـران :هیئـت امنـای کتابخانـههـای عمـومی
کشور.
___ ،ويراستار .۱۳8۱ .دايرهالمعـارف کتابـداری و اطـالعرسـانی .ج .۱ .تهـران:
کتابخانة ملی جمهوری اسالمی ايران.

در مثالهای باال« ،حری» گردآورندة منبع اول ،نويسندة منبع دوم ،و ويراسـتار منبـع
سوم است.
Woodward, David. 1977. All American Map: Wax Engraving and
Its Influence on Cartography. Chicago: Univ. of Chicago
Press.
___, ed. 1987. Art and Cartography: Six Historical Essays. Chicago: Univ. of Chicago Press.
___. 1996. Catalogue of Watermarks in Italian Printed Maps,
Ca. 1540-1600. Chicago: Univ. of Chicago Press.

در مثالهای بـاال « »Woodwardنويسـندة منـابع اول و سـوم ،و ويراسـتار منبـع دوم
است.
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ترتيب زماني .در استفاده از خط تیرة سهتايی مدخلها بـه ترتیـب زمـانی بـر اسـاس

سال انتشار و نه بر اساس حروف الفبای عنوان مرتب میشوند ،ن.ک .۳۳ .۱ .آثـار
بدون تاريخ که با « »n.d.يا « »forthcomingدر انگلیسی و «بیتا ».و «زودآينـد» در
فارسی مشخ

میشوند ،پس از همة آثار تاريخدار میآيند.

نشاط ،نرگس « .۱۳8۲ .الشهای سازماندهی موضوعی منابع وب ».اطالعشناسی
.۵۳-۳۵ :)۱( ۱
___« .۱۳8۳ .پرســش از فــنآوری :نحلــههــای فکــری صــاحبنظــران در بــاب
فنآوری و سرنوشت آن ».اطالعشناسی .۲۹-8 :)۲( ۲
Schuman, Howard, and Jacqueline Scott. 1987. “Problems in
”the Use of Survey Questions to Measures Public Opinion.
Science 236:957-59.
___. 1989. “Generations and Collective Memories.” American
Sociological Review 54:359-81.
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نويسنده(گان) واحد ،سال واحد .دو يا ند اثر انگلیسی از نويسندة(گان) واحدی
که در سال واحدی منتشر شدهاند و ترتیب نام آنها يکسان است ،بر اساس حروف
عنوان مرتـب و بـرای متمـايز کـردن آنهـا ،حـروف کو ـک الفبـای انگلیسـی بـه
صورت صاف ،به ترتیب و بدون فاصله به تاريخ انتشار آنها اضافه میشـوند .بـرای
متمايز کردن آثار فارسی ،به همین ترتیب اما با اسـتفاده از حـروف الفبـای فارسـی
عمل میشود.
حری ،عباس۱۳8۳ .الف« .وجه معرفتشناسی پوزيتیويس منطقی و جايگاه آن
در مطالعات کتابداری و اطالعرسانی ».اطالعشناسی .۱۶-۵ :)۳( ۱
___۱۳8۳ .ب« .اکولوژی اطالعاتی و نظام اجتماعی ».اطالعشناسی :)۴( ۱
.۱۲7-۱۰۵
Beijing Zoo. 1974a. “Observation on the Breeding of the Giant
Panda and the Raising of Its Young [in Chinese].” Acta Zoologica Sinica 20:139-47.
___. 1974b. “On the Disease of the Giant Panda and their Preventive and Curative Measures [in Chinese].” Acta Zoologica
Sinica 20:154-61.

هنگامیکه دو يا ند نويسندة واحد ،دارای ترتیب متفاوتی در آثار متفاوت باشـند
استفاده از حروف الفبا برای متمايز کردن آنهـا الزم نیسـت .ن.ک-۲7 .۲ ،۲۹ .۱ .
.۳۰

استنادهاي درونمتني
34 .1

سازگاري استناد و منبع .استنادهای درونمتنی بايد از نظر نام و تاريخ با مـدخلهای
متناظرشان در فهرست منابع بهطور کامل سازگار و برای هر استناد درونمتنی يک
مدخل در فهرست منابع وجود داشته باشد .کسب اطمینان از نین سازگاريهايی و
نیــز صــحت اســتنادها از مســئولیتهای نويســنده ب ـه شــمار مــیرود .اگــر در اســتناد
درونمتنــی بــه صــفحة خاصــی اشــاره شــده باشــد ،ايــن صــفحه بايــد در محــدودة
صفحات تعیین شده برای مقالة مورد اسـتناد در فهرسـت منـابع قـرار داشـته باشـد.
ويراستارانِ دستنوشتهها بايد استنادهای درونمتنی و فهرست منابع را با ه مقابلـه
کننــد .هرگونــه اخــتالف يــا ازقلــ افتــادگی بايــد در فراينــد ويراســتاری و نــه
نمونهخوانی ،اصالح شود.
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شكل اصلي .استناد درونمتنی به يک اثر در نظام نويسنده ـ تـاريخ خـواه در بافـت
متن يا در پايان يک نقل قول ،شامل نام خانوادگی نويسنده و سال انتشار اثر است.
در اينجا نويسنده نه تنها به يک يا ند نويسنده يـا مسسسـه بلکـه بـه يـک يـا نـد
ويراســتار ،متــرج  ،يــا گردآوردنــده نیــز داللــت دارد .بــین نويســنده و تــاريخ
نقطهگتاری نمیشود .اختصاراتی ماننـد « »ed.يـا « »trans.بـرای آثـار انگلیسـی و
معادلهای آنها برای آثار فارسی نیز حتف می شوند ،مگر اينکه اثـر اصـلی و يـک
اثر ويراسته شده توسط شخ

واحدی در يک سال واحد ظاهر شوند که در ايـن

صــورت »ed.« ،بــرای آثــار انگلیســی و «ويراســتار» بــرای آثــار فارســی بــه اســتناد
درون متنی در جای الزم اضافه میشود .برای استنادهای خـاصتـر ،ن.ک-۳۹ .۱ .
.۴۰
رزمی ،علیاکبر« .۱۳8۴ .اصل بیطرفی ».کتابداری و اطالعرسانی .۹۴-8۵ :)۴( 8
داورپناه جزی ،محمد .۱۳8۴ .مبانی کامپیوتر و برنامهنويسی به زبـان  .Cاصـفهان:
مرکز نشر دانشگاهی.
(رزمی )۱۳8۴

(داورپناه جزی )۱۳8۴
Pacini, E. 1997. “Tapetum Character States: Analytical Keys for
Tapetum Types and Activities.” Can J Bot 75:1448-59.
Woodward, David, ed. 1987. Art and Cartography: Six Historical
Essays. Chicago: Univ. of Chicago Press.
)(Pacini 1997
)(Woodward 1987

جايی که دو يا ند اثر از نويسندگان مختلف با نام خـانوادگی مشـابه در فهرسـت
منابع آمده باشند ،استناد درونمتنی بايد در برگیرندة حرف اول نام کو ک و نـام
میانی ،يا دو حرف اول ،يا حتی در صورت لزوم ،شکل کامل نـام کو ـک باشـد.
در اين صورت ،نام خانوادگی و نام با يک ويرگول از يکديگر جدا مـیشـوند و
پس از نام نقطه قرار میگیرد.
بابايی ،پرويز....۱۳7۴ .
بابايی ،محمد....۱۳78 .
(پ .بابايی )۱۳7۴
(م .بابايی )۱۳78
Doershuk, Carl. 2000….
Doershuk, John. 2001….
)(C. Doershuk 2000
)(J. Doershuk 2001
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شمارة صفحات يا ديگر استنادهاي خـا ..هنگـامیکـه بـه يـک صـفحه ،بخـش،
معادله ،يا ديگر بخشهای اثری استناد شود ،شمارة آن بـه دنبـال تـاريخ و ويرگـول
میآيد.
(بابايی )۵۱ ،۱۳78
(حری  ،۱۳8۱فصل )۲
(شرفالدين  ،۱۳۶7معادلة )۵۴
(صفا )۲۳ :۴ ،۲۳۶-۲۳۰ :۲ ،۱۳۶۹-۱۳۶۶
(ديانی و داورپناه ۱8۹ ،۱۳78ی)۳
)(Piaget 1980, 74
)(Johnson 1979, sec. 24
)(Flower and Hoyle 1965, eq. 87
)(Barnes 1998, 2:354-55, 3:29
)(Fischer and Siple 1990, 212n3

در استناد به مقالههای نشريههای علمی ،اغلب شمارة صفحهها بهجـز در نقـل قـول
مستقی حتف میشوند.
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شمارة جلدها .هنگامیکه به کل يک جلد بدون اشاره به شمارة صـفحهای خـاص
استناد گردد از « »vol.برای آثار انگلیسی و «ج ».برای آثار فارسی استفاده میشود.
برای افزودن شمارة صفحه به جلد ،عالمت دونقطه به کار میرود.
(صفا  ،۱۳۶۶ج)۳ .
(صفا  ،۱۳۶۶ج)۱۵۱ :۳ .
)(Garcia 1987, vol. 2
)(Garcia 1987, vol. 2:345
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اطالعات بيشتر در پرانتز .پرانتزهای محصورکنندة يک استناد درونمتنی میتواننـد
شامل يک توضیح نیز باشند که از استناد با عالمت نقطه ويرگول جدا میشود.


(روزبه ۱۳8۵؛ آزمون نسبت در اينجا استفاده شده است)
)(Doe 1999; t-tests are used here
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جاگذاري استنادهاي درونمتني .استنادهای درونمتنی در نظام نويسـنده ـ تـاريخ
معموالً درست پیش از يک عالمت سجاوندی قرار میگیرند.
فراه آوری شامل انتخاب ،سفارش ،و دريافـت منـابع کتابخانـهای از راه خريـد،
اهدا يا مبادلـه ،کنتـرل پیاينـدها ،و صـحافی آنهاسـت (سـلطانی و راسـتین ،۱۳7۹
 ،)۲۳۳و فعالیتها و خطمشی يک کتابخانه را در گزينش ،تهیه ،و فـراه آوری يـا
حتف و وجین مواد کتابخانهای در بر دارد (فتاحی و منصوريان .)۴۹ ،۱۳8۱
Recent literature has examined long-run price drifts following initial public offerings (Riter 1991; Loughran and Ritter 1995),
stock splits (Ikenberry, Rankine, and Stice 1996), seasoned equity offerings (Loughran and Ritter 1995), and equity repurchases (Ikenberry, Lakonishok, and Vermaelen 1995).

هر جا که نام نويسنده در متن بیايد ،تکرار آن در پرانتز الزم نیست.
به اعتقاد «ديانی» ( )۱۳77مجموعهسـازی ،گـزينش ،و فـراه آوری سـه مفهـومی
هستند که معموالً معادل يکديگر پنداشته میشـوند ،امـا در عمـل بـین آنهـا نظـ
سلسله مراتبی گسترده و قابل تمیزی وجود دارد.

Litman (1983) finds that Academy Award nominations or winnings are significantly related to revenues.
Tufte’s excellent book on chart design (2001) warns against a
common error.

برای نگارش استنادهای درونمتنی به آثار غیر فارسی دو حالت وجـود دارنـد کـه
حالت اول (بهويژه برای مقاالت) در اين شیوهنامه توصیه میشود:
 .۱نگارش نامهای خارجی به زبان انگلیسی در متن اصلی از نظر نويسـنده يـا ناشـر
ايرادی نداشته باشد .در اين حالت نگارش فارسی نامهـای خـارجی اگـر در بافـت
متن الزم باشد ،در داخل گیومه صورت میگیرد .پرانتزها و اسـتناد درونمتنـی بـه
زبان انگلیسی با قل انگلیسی نوشته اما مطابق با متن فارسی تنظی میشوند.
«بچهوفر» و «گوبل» معتقدند که نمايهسازی همارا نمايه سـازی مبتنـی بـر ترکیـب
اصطالحات است و به اين وسیله برای پشتیبانی نیازهای اطالعاتی کـاربران اقـدام
میشود .در نظامهای پیشهمارا اصطالحات در يک نظ خطی بـا هـ ترکیـب و
سپس در نمايه استفاده میشوند ).(Bechhofer and Goble 2001, 34

 .۲نگارش نامهای خارجی به زبان انگلیسی در متن اصلی از نظر نويسـنده يـا ناشـر
ممکن نباشد .در اين حالت معادل فارسی برای نامهای خارجی در مـتن مـیآيـد و
اصل نامهای خارجی به زبان انگلیسی درپـانويس نوشـته مـیشـوند تـا خواننـده بـه
راحتی آنها را در فهرست منابع پیدا کند .اگر يک اثر دارای نـد نويسـنده باشـد،
به همة نويسندگان در يک پانويس اشاره میشود و شمارة پانويس بالفاصـله پـس
از آخــرين نويســنده مــیآيــد .تــاريخ و شــمارة صــفحه تنهــا در اســتناد درونمتنــی
می آيند و نیازی به نوشتن دوبارة آنها در پانويس وجود ندارد .در ايـن حالـت نیـز
نگارش فارسی نامهای خارجی اگـر در بافـت مـتن بیاينـد ،در داخـل گیومـه قـرار
میگیرند .نامهای داخل پرانتز به گیومه نیازی ندارند.
« اپمن» )۱۳7۹( ۶فراه آوری را پیوند حلقه انتشار ،انتخاب ،تقاضا ،و تهیة مـواد
میداند.
6. Chapman

اصطالحنامه ابزاری است کـه بـه کـاربر بـرای درک بهتـر از اصـطالحات دامنـة
خاصی از دانش کمک میکند (نیلسن.)۲۰۰۱ ۲
2. Nielsen

«بچهوفر» و «گوبل» ۱معتقدند که نمايهسازی همارا نمايهسازی مبتنـی بـر ترکیـب
اصطالحات است و به اين وسیله برای پشتیبانی نیازهای اطالعاتی کـاربران اقـدام
میشود .در نظامهای پیشهمارا اصطالحات در يک نظ خطی بـا هـ ترکیـب و
سپس در نمايه استفاده میشوند (.)۳۴ ،۲۰۰۱
1. Bechhofer and Goble

کاربرد اولیة اصطالحنامه در بازيابی اطالعات در استفاده از آن در «نمايهسازی
هوشمند» يا خودکار در يک پايگاه اطالعاتی يا در کاوش در آن پايگاه است
(آ یسن ،گیلکريست ،و بادن.)۲-۱ ،۲۰۰۰ ۳
3. Aitchison, Gilchrist, and Bawdan

برای استناد درونمتنی به ترجمة يک اثر ،ن.ک.۴۴ .۲ .
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جاگذاري استناد مربوط به نقل قولهاي مستقيم .اگر ه استناد به يک منبع معموالً
پس از نقل قول مستقی میآيد ،اما اگر ساختار متن اجازه دهد ،مـیتـوان پـیش از
نقل قول نیز به آن اشاره کرد.
«سینائی» معتقد اسـت (« ،)۲۳-۲۲ ،۱۳8۲خـطمشـی انتخـاب مـواد يـا خـطمشـی
مجموعهسازی همان برنامة مدون مجموعهسازی کتابخانه اسـت کـه در آن تمـام
مسائل مربوط به انتخاب مواد و در مـواردی حتـی مسـائل مربـوط بـه تهیـة مـواد
مشخ میگردند».
As Edward Tufte points out (2001, 139), “a graphical element
may carry data information and also perform a design function
”usually left to non-data-ink.
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چندين استناد به منبعي واحد .هنگامیکه به صفحه يا صفحههايی خـاص از يـک
منبع واحد بیش از يک بار در يـک پـاراگراف اسـتناد شـود ،اسـتناد درونمتنـی را
می توان پیش از نقطة پايانی قرار داد .اگر شمارة صـفحات تغییـر مـیکنـد ،اسـتناد
درونمتنی بايد در اولین استناد نوشته شـود .در ايـن صـورت در اسـتنادهای بعـدی
تنها شمارة صفحه مورد نیاز خواهد بود.

42 .1

مالحظات نحوي .استناد نويسنده ـ تاريخ ،مانند هر استناد کتابشناختی ديگـر ،بـه
يک اثر و نه يک شخ

داللت دارد .در مثالهـای  ۴۰-۳۹ .۱توجـه داشـته باشـید

که گونه عبارتها ،نويسندگان ،و آثار از ه متمايز می شوند .عبارتی ماننـد «...در
«اسمیت»  »...۱۹۹۹اگر ه به لحاظ فنی صحیح اما نامناسب است و بايد از کاربرد
آن پرهیز کرد .شکل بهتر برای اسـتناد بـه ايـن اثـر مـیتوانـد «...مطالعـة «اسـمیت»
( )۱۹۹۹نشان میدهد که »...باشد.
43 .1

نويسنده(گان) واحد ،سال واحد .برای متمايز کردن دو يا ند اثـر منتشرشـده در
يک سال واحـد بـا نويسـنده يـا نويسـندگان واحـد (ن.ک ،)۳۳ .۱ .در اسـتنادهای
درونمتنی و نیز فهرست منابع ،حروف الفبا به شکل صاف و بدون فاصـله بـه سـال
انتشار اثر اضافه میشوند.
(حری ۱۳8۳الف)
(ديانی ۱۳8۱ب)
)(Beijing Zoo 1974a
)(Hollingsworth and Sockett 1994b
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دو يا سه نويسنده  .بـرای آثـاری بـا دو يـا سـه نويسـنده ،نـام همـة نويسـندگان در
فهرست منابع گنجانده می شوند .استفاده از «&» بهجای « »andبرای آثـار انگلیسـی
توصیه نمیشود ،بهجز در مواقعی کـه «&» جـز نـام رسـمی شـرکتها باشـد .بـرای
مثالها ،ن.ک۲8.-۲7 .۲ .
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بيا از سه نويسنده  .برای آثاری بـا بـیش از سـه نويسـنده ،نـام اولـین نويسـنده بـا
عبارت « »et al.يـا «others

 »andبـرای آثـار انگلیسـی و «و ديگـران» بـرای آثـار

فارسی دنبال میشـود .توجـه داشـته باشـید کـه «al.

ايتالیک نمیشود.
(اکبری و ديگران )۱۳7۲
در مطالعة «اکبری» و ديگران (...،)۱۳7۲

 »etدر اسـتنادهای درونمتنـی

)(Zipursky et al. 1997
…In a study by Zipursky and others (1997),

اگر در فهرست منابع اثر ديگری با تاريخ يکسان وجود داشته باشد که بـه صـورت
«اکبری و ديگـران» يـا « »Zipursky et al.خالصـه شـود ،امـا نويسـندگان همکـار
متفاوت يا نويسندگان همکـار يکسـانی را بـا ترتیبـی متفـاوت در بـر داشـته باشـد،
استنادهای درونمتنی بايد اين آثار را از ه متمايز کنند .در نین مـواردی نـام دو
يا سه نويسندة اول بايد در اسـتناد درونمتنـی ذکـر و بـا « »et al.يـا «»and others
برای آثار انگلیسی و «و ديگران» برای آثار فارسی دنبال شود.
(اکبری و ديگران )۱۳7۲
(اکبری ،مجتهدزاده ،و ديگران )۱۳7۲
)(Zipursky, Jones, et al. 1997
)(Zipursky, Smith, et al. 1997

در صورت نیاز ،عنوان کوتـاه شـدة اثـر نیـز در گیومـه و بـین دو ويرگـول اضـافه
میشود .در مثالهـای زيـر «al.

 »etو «و ديگـران» بـه نويسـندگان همکـار متفـاوتی

داللت دارند ،پس نمیتوان از « »aو « »bيا «الـف» و «ب» اسـتفاده کـرد ،ن.ک.۱ .
 .۴۳برای آگـاهی از گـونگی ارجـاع بـه نويسـندگان متعـدد در فهرسـت منـابع،
ن.ک.۳۰-۲7 .۲ .
(کريمی و ديگران« ،طرح سطحبندی آموزش)۱۳8۲ ،» ...
(کريمی ،مجتهدزاده ،و ديگران« ،دانشکدههـای دندانپزشـکی ايـران :رتبـهبنـدی
آموزشی)۱۳8۲ ،»...
)(Zipursky, Smith, et al., “Giant Snails,” 1997
)(Zipursky, Smith, et al., “Seed Attackers,” 1997
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استنادهاي متعدد .دو يا ند استناد درونمتنی در کنار ه در يک جفت پرانتز ،با
عالمت نقطه ويرگول از ه جدا میشوند .ترتیب نین استنادهايی به نـوع منبـع و
ترتیب استناد به آنها يا اهمیت نسبی آنها بستگی دارد .اگر هیچيک از ايـن قواعـد
به کار نروند ،نظ الفبايی يا تاريخی توصیه میشود .بهجز نظمی کـه در شـیوهنامـة

يک نشرية علمی خاص تجويز میشود ،در ساير موارد تصمی با نويسنده است.
(امامی و آشتیانی۱۳۶۶؛ فتاحی ۱۳7۹؛ ديانی و داورپناه )۱۳8۱
(Armstrong and Malacinski 1989; Beigl 1989; Pickett and White
)1985

استناد به آثار بیشـتری از نويسـنده(گان) واحـد تنهـا بـا ذکـر تـاريخ آنهـا صـورت
میگیرد و تاريخها نیز با عالمت ويرگول از ه جدا میشوند .در جايی که شمارة
صفحه الزم باشد ،بـین شـمارة صـفحه و تـاريخ بعـدی از عالمـت نقطـه ويرگـول
استفاده میشود.
(ديانی ۱۳8۱ ،۱۳7۹؛ داورپناه ۱۳8۱الف۱۳8۱ ،ب)
(ناتل خانلری ۲8۰ ،۱۳۶7؛ ۱۶8 ،۱۳7۰؛ زرينکوب )۲۵۹ ،۱۳7۹
)(Whittaker 1967, 1975; Wiens 1989a, 1989b
)(Wong 1999, 328; 2000, 475; Garcia 1998, 67
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مقدمه
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دامنة مثالها .اين فصل قواعد و مثالهايی را برای استنادهای درونمتنی و مـدخلهای
فهرست منابع بر اساس نظام نويسنده ـ تاريخ ارائه و عناصـر گونـاگون موجـود در
اســتناد بــه کتابهــا ،نشــريههــای علمــی ،مجلــههــا ،رســانههــای الکترونیکــی ،مــواد
منتشرنشده ،مواد ديداری ـ شـنیداری ،مـواد قـانونی ،و مـدارک عمـومی را بحـث
میکند .برای نگاه اجمـالی و نمونـههـايی از نظـام مستندسـازی نويسـنده ـ تـاريخ،
ن.ک .فصل .۱

2 .2

استناد به منابع ديگر .هیچ شیوهنامهای نمیتوانـد تمـامی انـواع منـابع و اسـتنادها را
پوشش دهد .از همینرو به نويسندگان يا ويراستارانی که در يافتن روش اسـتناد بـه
گونة خاصـی از منـابع در ايـن شـیوهنامـه موفـق نمـیشـوند ،پیشـنهاد مـیشـود در
استنادات و فهرست منابعِ آثار موجود در حوزهای که در آن بـه کـار مشـغولانـد،
جستوجو کنند .اگر الگويی يافت نشد ،میتواننـد بـه ابتکـار خـود روشـی بـرای
استناد به کار برند به شرطی که نین روشـی بـرای خواننـدگان قابـل فهـ باشـد و
بتوانند اثری را که بدان استناد شده است ،شناسايی کنند و در صورت نیاز به اصـل
آن رجوع کنند.

3 .2

دو شــكل .در ايــن فصــل مثالهــا در دو شــکل و بــرای مــدخلهای فهرســت منــابع و
استنادهای درونمتنی ارائه میشوند .در مواردی که بیش از يک مثال ارائه گـردد،
ترتیب مثالها مانند يک فهرست منابع واقعی به صورت الفبايی خواهد بود.
اسدی ،مري « .۱۳8۴ .فناوريهای امنیت اطالعات :با يک ديگاه طبقهبندی ».علـوم
اطالعرسانی ۱( ۲۰و.۱۶-۱ :)۲
نظری ،مري  .۱۳8۴ .سواد اطالعـاتی .تهـران :مرکـز اطالعـات و مـدارک علمـی
ايران.
(اسدی )۱۴ ،۱۳8۴
(نظری )۱۳8۴
Burnett, K., and E. T. Dresang. 1999. “Rhizomorphica Reading:
”The Emergence of a New Aesthetic in Literature for Youth.
Library J 69 (Oct.): 421-45.
Davies, Paul. 1999. The Fifth Miracle: The Search for the Origin
of Life. New York: Simon & Schuster.
)(Burnett and Dreang 1999, 439
)(Davies 1999, 23

پيدايا منابع الكترونيكي
4 .2

مقدمه .در سالهای اخیر محتـوای الکترونیکـی و محـیط پیوسـته بـه عناصـر اصـلی
کارهای علمی تبديل شدهاند .با وجود اين ،ماهیت رسانههای الکترونیکی ايجـاب
میکند که نويسندگان ،ويژگیهای زير را هنگام استفاده از آنها در فرايند پـژوهش
به خاطر داشته باشند .برای فهرستی از بندهايی که در اين فصل بـه طـور خـاص بـا
استنادهای الکترونیکی ارتباط دارند ،ن.ک.۱۵ .۲ .
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پايداري .صرفنظر از انواع روشهای آرشیو ،بازيابی ،و ارتباطی که ممکـن اسـت
در آينده پديد آيند ،محتوای الکترونیکی بـا توجـه بـه مـاهیتی کـه دارد ،همچنـان
ناپايدار و قابل دستکاری خواهد بود .اگر منبعی تغییر پیدا کند يا غیرقابل دسـترس
شود ،استنادهای به آن منبع نیز بايد اصـالح شـوند .بنـابراين نويسـندگان و ناشـران
بايد صحت استناد به محتوای الکترونیکی را تا حد امکان نزديک بـه زمـان انتشـار
اثری که در آن از محتوای الکترونیکی استفاده شده است ،بررسی و تأيید کنند.

6 .2

سنديت .مانند هر رسانة ديگر ،نويسندگان بايد هنگام ارزيابی منابع الکترونیکی بـه
ناشر يا سازماندهندة آنها توجه کنند .منابع الکترونیکیای که بدون ارتباط رسـمی
با يک ناشر يا سازماندهنده ارائه شوند ،دارای اعتباری ماننـد منـابع منتشرنشـده يـا
انتشارات شخصی در رسانههای ديگر هستند .بـا وجـود ايـن ،نويسـندگان بايـد بـه
خاطر داشته باشند که هر یزی در اينترنت در ـار وب حقـوق پديدآورنـدگان
منتشر میشود و بايد به استناد کامل و در صورت نیاز به شفافیت مجوز اسـتفاده از
آنها توجه داشت.

7 .2

محتواي در دسترس از طريق منابع پيوستة متعدد .هنگامیکه محتـوايی از طريـق
بیش از يک منبع پیوسته در دسترس باشـد ،نويسـندگان بايـد بـر اسـاس ماهیـت و
شیوة کار ناشر يا سازماندهندة آن ،از پايدارترين شکل محتوا استفاده کنند.

8 .2

آثاري كه به دو صورت چاپي و الكترونيكي وجـود دارنـد .در بسـیاری از مـوارد
محتوای شکلهای اپی و الکترونیکی اثـر واحـدی ماننـد هـ هسـتند ،امـا امکـان
وجود تفاوتهای عمدی يا غیرعمدی ايجاب میکند کـه نويسـندگان بـه شـکلی از
اثر اسـتناد کننـد کـه آن را اسـتفاده کـردهانـد .شـکلهای ديگـر نـین اثـری را در
صورت مفید بودن برای خوانندگان میتوان در استناد ذکر کـرد .در ايـن صـورت
شیوة استناد بايد عدم استفادة نويسنده را از اين شکلها به روشنی نشان دهد ،ن.ک.
.۱۴۵ .۲

9 .2

«يو .آر .ال» .1يک «يو .آر .ال ».يا مکانياب همسان منـابع کـه گـاهی نشـانی نیـز
نامیده میشود ،بیانگر مکان يک فايل در محیط اينترنت است .هر «يـو .آر .ال ».بـا
اختصاری از پروتکل استفاده شده برای تحويل مـواد الکترونیکـی بـه خواننـدگان
شروع میشود که رايجترين آنها پروتکل انتقال ابـرمتن يـا «اچ .تـی .تـی .پـی ۲».و
)Uniform Resource Locator (URL
)hypertext transfer protocol (http

1
2

پروتکل انتقال فايل يـا «اف .تـی .پـی ۱».هسـتند .ايـن اختصـارات همیشـه بـا يـک
عالمت دونقطه و دو خطِ مورب دنبال میشوند و پس از آنها به ترتیب ،نـام دامنـة
ناشر و مسیر منبع میآيند .عناصری که پس از نام دامنه میآيند ،از آن و همچنـین
از يکديگر با يک خط مورب جدا میشوند .۲برای نمونه «يو .آر .ال:».
http://www.journals.uchicago.edu/JMH/journal/issues/v72n4/002401.html

به مقالهای اشاره دارد که با نام فايـل « ،»002401.htmlدر جلـد  7۲ـ شـمارة هـار
نشرية علمی « »Journal of Modern Historyاز سوی انتشارات دانشـگاه شـیکاگو
منتشر شده است.
10 .2

«يو .آر .ال».ها و نقطهگذاري .حـرف اول پروتکـل (ماننـد  hدر  )httpهـیچگـاه
بزرگ نوشته نمیشود .بزرگنويسی بقیة عناصر نیز بستگی به شکل اصلی آنها در
«يو .آر .ال ».دارد را که برخی از «يو .آر .ال».هـا نسـبت بـه بـزرگ يـا کو ـک
بودن حروف حساس هستند و نبايد بر اساس سبک خاصی ويرايش شوند .آخرين
نويسة يک «يو .آر .ال ».که به يک راهنمـا اشـاره دارد ،يـک خـط مـورب اسـت.
عالئ سجاوندی ديگری که پس از «يو .آر .ال ».میآينـد بـه دلیـل تعلـق بـه مـتن
نوشتار ،به آسانی قابل تشخی

هستند ،بنابراين نیازی به عالئ سـجاوندی پـس از

«يو .آر .ال ».يا قرار دادن آن در کروشه نیست .هرگونه استناد درونمتنـی بـه يـک
«يو .آر .ال ».را بايد در پرانتز قرار داد .کروشههای زاويهدار (><) که در برخـی از
زبانهــای نشــانگــتاری از جملــه «اچ .تــی .ام .ال ۳».دارای معنـای خاصــی هســتند،
هرگز نبايد برای محصور کردن يک «يو .آر .ال ».به کار روند.
11 .2

«يو .آر .ال ».و شكستن خطوط .اگر در يک اثر اپی الزم باشد «يـو .آر .ال ».در
انتهای يک خط شکسته شود ،شکستگی بايد پس از دو خـط مـورب ( )//يـا يـک
)file transfer protcol (ftp

۲

برای اطالعات بیشتر دربارة «يو .آر .ال».ها ،ن.کhttp://www.w3.org .
)hypertext markup language (html

1

3

خط مورب ()/؛ پیش از عالمت ابرو (~) ،نقطه ،ويرگول ،خط تیره ،خط تیرة بلنـد
(_) ،عالمت پرسش ،عالمت شماره ( ،)#عالمت درصد؛ يا پیش و پس از عالمـت
مساوی يا عالمت «&» صورت گیرد .هرگز نبايد برای مشـخ

کـردن شکسـتگی

خط ،به يک «يو .آر .ال« ».هايفن» اضافه کرد« .هايفنی» ه که بخشـی از «يـو .آر.
ال ».به حساب میآيد ،نبايد در پايان يک خط ظاهر شود.
http://press-pubs.uchicago
.edu/founders/
http://www.uiowa.edu/
~vpr/research/organize/humalink.htm
htpp://www.pubmedcentral.nih.gov/b.cgi
?artid=19161
htpp://www.internetnews.com/ec
-news/article/0,,4_353451,00.html

12 .2

تاريخ دسترسي .تاريخ دسترسی در استناد بـه منـابع پیوسـته ،بـه دلیـل در دسـترس
نبودن نسخههای پیشـین بـرای خواننـدگان ،دارای ارزش محـدودی اسـت .از ايـن
گتشته يک نويسنده ممکن است در طول ند روز از ندين ويرايش تجديـدنظر
شده از يک اثر در پژوهش خـود اسـتفاده کـرده باشـد .بنـابراين بـه طـور معمـول
گنجاندن تاريخ دسترسی در يک استناد پیشـنهاد نمـیشـود .بـا وجـود ايـن ،بـرای
آثاری که دارای نسخههای روزآمد جدی يا در زمینههايی مانند پزشکی يا حقـوق
هستند که در آنهـا حتـی اصـالحات کو ـک نیـز اهمیـت دارنـد ،افـزودن تـاريخ
آخرين بازديد نويسنده از سايت میتواند مفید باشد .بـرای مثالهـا ،ن.ک،۱8۴ .۲ .
.۲۲۲ .۲

13 .2

تاريخ تجديدنظر .اگر ه پارهای از سايتهای اينترنتی تاريخ آخرين تجديدنظر در
منابع خود را ذکر میکنند ،اما اين عمل نه همگانی و نه لزوماً قابـل اعتمـاد اسـت.
بنابراين تاريخ تجديدنظر نبايد عالوه بر تاريخ دسترسی يا بهجای آن آورده شود.

14 .2

شناساگر موجوديـت ديجيتـالي .شناسـاگر موجوديـت ديجیتـالی ،شـمارة سـريال
محتوای الکترونیک و شبیه شمارة استاندارد بینالمللی نشريهها يا شمارة اسـتاندارد
بینالمللی کتاب ،شناساگر منحصـر بـهفـردی اسـت کـه از سـوی ناشـران بـه آثـار
ديجیتالیای اختصاص می يابد که در محیط شبکه منتشر میشوند .نشـانی اينترنتـی
محتوای ديجیتالی ممکن است در طول زمان تغییـر کنـد امـا ايـن شناسـاگر بـدون
تغییر باقی میماند .اين شناساگر میتواند به يک مقاله يا فصـلی از يـک کتـاب يـا
حتی يک تصوير و به عبارت ديگر به هر واحدی از محتوای ديجیتـالی اختصـاص
يابد.

15 .2

مثالهاي خا ..بحثها و مثالها در سراسر اين فصل برای انواع منابع ارائه مـیشـوند:
کتابها۱۴7-۱۴۲ .۲ ،۴8 .۲ ،؛ نشريه هـای علمـی۱7۹-۱78 .۲ ،؛ مجلـههـا۱8۴ .۲ ،؛
روزنامهها۱۹۵ .۲ ،؛ مواد منتشرشدة غیررسمی۲۱۲-۲۰۹ .۲ ،۲۰۶ .۲ ،؛ آثار مرجع،
۲۲۴ .۲؛ ندرســانهايهــا۲۴۰ .۲ ،؛ لوحهــای فشــرده و «دی .وی .دی۲۴۱ .۲ ،۱».؛
مدارک عمومی؛ ۲۴7 .۲؛ و پايگاههای اطالعات.۲۴۹-۲۴8 .۲ ،
كتاب
عناصر اطالعاتي و ترتيب آنها

16 .2

اطالعات پايه در برابر اطالعات تكميلي .يک استناد کامل بايد اطالعـات کـافی را
دربر داشته باشد تا خوانندة عالقهمند بتوانـد کتـاب مـورد نظـر خـود را پیـدا کنـد.
برخی از استنادها ،شامل اطالعاتی تکمیلی هستند که هر ند برای اين هدف الزم
نیستند اما با وجود اين روشنگر هستند.

17 .2

عناصر اطالعـاتي .عناصـر اطالعـاتی زيـر تـا حـد امکـان در فهرسـت منـابع ذکـر

)Digital Versatile Disc (DVD

1

میشوند .ترتیب ظـاهر شـدن عناصـر اطالعـاتی بـر اسـاس نـوع انتشـارات انـدکی
متفاوت است ،ن.ک .۱۵-۶ .۱ .گاهی نیز اجزای بـهخصوصـی حـتف مـیشـوند.
نین مواردی در طول اين فصل بحث و بررسی خواهند شد.
 .۱نويسنده :نام کامل نويسنده يا نويسندگان؛ نام کامل ويراستار يا ويراسـتاران .در
صورتیکه نويسندهای وجود نداشته باشـد ،نـام مسسسـة مسـئولِ تـدوين کتـاب
بهجای آن قرار میگیرد؛
 .۲سال انتشار؛
 .۳عنوان :عنوان کامل کتاب شـامل عنـوان فرعـی ،در صـورتی کـه وجـود داشـته
باشد؛
 .۴ويراستار ،گردآوردنده ،يا مترج  ،هريک از آنها که وجود داشـته و عـالوه بـر
نويسنده در صفحة عنوان ذکر شده باشند؛
 .۵ويرايش ،در صورتی که نخستین ويرايش نباشد؛
 .۶جلد :تعداد کل جلدها در صورتی که به اثری ند جلدی بـهطـور کلـی اسـتناد
شود؛ شمارة جلد در اثری ند جلدی ،اگر به يک جلد واحـد اسـتناد شـود؛ و
عنوان اختصاصی يک جلد از اثری ند جلدی ،در صورت وجود؛
 .7عنوان فروست ،در صورتی که وجود داشته باشد و شمارة جلـد در فروسـت در
صورتی که فروست شمارهگتاری شده باشد؛
 .8وضعیت نشر :محل نشر و ناشر؛
 .۹شماره(های) صفحه در صورتی که ذکر آنها الزم باشد؛
« .۱۰يو .آر .ال ».برای منابع اينترنتی يا نشانهای برای ديگر منابع الکترونیکی مـورد
استناد مانند «دیویدی» و لوح فشرده.
18 .2

انعطافپذيري و يكدستي .مادامیکه در سراسر يک اثر ،يکپار گی در شـیوة
استناد رعايـت گـردد ،تغییـرات منطقـی در سـبکی کـه در ايـن شـیوهنامـه معرفـی

میشود در صورت توافق بین نويسنده و ناشر ايرادی ندارد .بـا وجـود ايـن ،نـین
انعطافپتيریای بهندرت در نشريههای علمـی امکـانپـتير اسـت ،زيـرا پايبنـدی
نشريه به سبکی معین را محل ترديد قرار میدهد.
19 .2

واژههاي خارجي به غير از انگليسي .وقتی به کتابهـايی بـه غیـر از زبـان انگلیسـی
استناد شود ،بهتـر اسـت اصـطالحات کتـابشـناختی اسـتفاده شـده در آنهـا را بـه
صورت اصلی خودشان باقی گتارد .بـا وجـود ايـن ،در صـورت شـناخت صـحیح
نويســـنده و ويراســـتار از اصـــطالحات کتـــابشـــناختی در آن زبـــان خـــارجی،
اصطالحات استفاده شده برای جلد ،ويرايش ،و مانند آنها را میتوان بـه انگلیسـی
ترجمه کرد .به عنوان نمونـه مـیتـوان « »Ausgabe in einem Bandرا بـه عنـوان
« »one-volume editionترجمه کرد يا همانگونه که توصیه شد آن را به صـورت
ترجمه نشده باقی گتارد ،ن.ن.ک.8۶-8۴ .۲ .
نام نويسنده

۲۰ .2

شكل نام .نـام نويسـندة(گان) کتـاب در فهرسـت منـابع بـه همـان گونـهای نوشـته
میشود که در صفحة عنوان آن آمده است .نام اول نويسـنده را مـیتـوان بـهجـای
اختصار بهطور کامل ارائه کرد .اگر نويسندهای در يک کتابش از نام اولِ کامـل و
در ديگری از اختصار آن استفاده کرده باشـد (ماننـد « »Mary L. Jonesدر مقابـل
«L. Jones

 »M.يا «س .شادمان» در مقابل «سعید شادمان») ،شکل مشابهی بايـد در

همة استنادهای به آن نويسنده استفاده شود که بـرای نـین اسـتنادی شـکل کامـل
ترجیح دارد .برای کمک به مرتب کردن فهرست منـابع بـر اسـاس حـروف الفبـا،
اختصار حرف اول نام میانی نويسندگان خارجی نیز در صورت وجود در مـدرکی
که بدان استناد شده است ،آورده مـیشـود .مـدارج و نسـبهايی کـه همـراه نـام در

صفحة عنوان آمدهاند ،حتف میشوند .تنها برای آثار انگلیسـی ،درجـة «ام .دی».

۱

برای نويسندة يک اثر پزشکی و برای آثار فارسی ،نسبهايی که جز جدايیناپـتير
نام هستند ،نوشته میشوند ،ن.ک.۲۴-۲۲ .۲ ،۲۴ .۱ .
برای آثار فارسی ،نام کو ک نويسنده به صورت کامل نوشته میشود ،مگر اينکه
اين نام در صفحة عنوان به صورت کامل نیامده باشد .برای آثاری کـه از انگلیسـی
به فارسی ترجمه شدهاند ،تا حد امکان نام اول و میانی نويسندة اصـلی بـه صـورت
کامل به فارسی نوشته میشوند ،مگر اينکه شکل کامل آنها در اثر ترجمه شـده بـه
فارسی وجود نداشته باشند .برای اطالعات بیشتر دربارة نـام نويسـندگان خـارجی،
ن.ک.۶۲-۴۹ .۲ .
21 .2

نام نويسنده در استناد درونمتني .برای آگاهی از شکل نامها در فهرسـت منـابع و
استنادهای درونمتنی ،ن.ک.۳۵ .۱ .

22 .2

ارائة نام كوچك .بخش حتف شدة نام کو کِ يک نويسنده در صـفحة عنـوان،
گاهی در فهرست منابع در کروشه آورده میشود .به عنوان نمونـه «»R. S. Crane
را میتوان در فهرست منابع به شکل «S. Crane

] »R[onaldو «س .شادمان» را بـه

شکل «سـ[ـعید] شادمان» آورد ،اما در آثار علمی به اين کروشهها نیازی نیست.
23 .2

نويسندگاني كه حروف اختصاري را براي نام كوچك خود تـرجي مـيدهنـد.

نامهای کامل برای نويسندگانی که همیشه تنها از اختصار استفاده میکنند ،نبايد به
کـار رونـد .ماننـد« »T. S. Eliot« ،»J. B. S. Haldaneو « »E. E. Cummingsدر
آثار انگلیسی ،و «م .ا .بهآذين» در آثار فارسی .در اين موارد ،بین اختصارات يـک
فاصله قرار میگیرد.
24 .2

نشريه هايي كـه حـروف اختصـاري را بـراي نـام كوچـك نويسـندگان تـرجي

)Doctor of Medicine (M. D.

1

ميدهند .در فهرستهای منابع برخی از نشريههای علمی به زبان انگلیسـی ،همـواره
بـهجـای نـام اول و میــانی کامـل نويسـنده(گـان) از حــروف ابتـدای آنهـا اســتفاده
میکنند .در اين صورت هنگام استفاده از نقطه پس از حروف آغـازين ،بـین آنهـا
فاصله و بین نام خـانوادگی و اختصـارات نامهـای اول و میـانی ،ويرگـول گتاشـته
میشـود (H. G.

)Wells,؛ امـا اگـر نقطـههـا حـتف شـوند بـین نـام خـانوادگی و

اختصارات نامهای اول و میانی ،ويرگول قرار نمیگیرد و بین حروف اول نامهـای
اول و میانی فاصله نیز گتاشته نمیشود (( .)Wells HGن.ن.ک.)۲۴ .۱ .
25 .2

پادشاهان و قديسان و مانند آنها .نويسـندگانی کـه تنهـا بـا نامهـای کامـل شـناخته
میشوند با همان نامها نیز فهرست میشوند و عنوانهايی ون « »monarchو «»saint
در انگلیسی و «شاه» يا «قديس» در فارسی برای آنها حتف میشوند.
نعمتاهلل ولی .۱۳۴۰ .رسائل نورالدين شاه نعمتاهلل ولی کرمـانی .تهـران :خانقـاه
نعمتاللهی.
Augstine. 1985. On Christian Doctrine. Translated by D. W.
Robertson Jr. Indianapolis: Bobbs-Merrill.

26 .2

يك نويسنده .در فهرست منابع که مدخلها بر اساس حروف الفبای نام نويسـندگان
مرتب میشوند ،ترتیب نام اول و نام خانوادگی معکوس میشود و نـام خـانوادگی
در ابتدا میآيد .پس از نام خانوادگی يـک ويرگـول و سـپس نـام اول مـیآيـد و
عنصر بعدی يعنی سال انتشار با يک نقطه جدا میشود( .ن.ن.ک.)8 .۱ .
کمالزاده ،حسن .۱۳88 .پیشگیری و درمان بیماريهای قلبی به زبان ساده .تهـران:
نور دانش.
Martin du Gard, Roger. 2000. Lieutenant-Colonel De Maumort.
Translated by Luc Bre`bion and Timothy Crouse. New York:
Alfred A. knopf.

در مثال انگلیسی باال بايد توجه کرد که « »Martin du Gardيک نام خانوادگی
است ،از همینرو زير حرف « »Mقرار میگیرد.

27 .2

دو نويسنده .نام نويسندگان (يا ويراستاران) آثاری با دو نويسنده بـه همـان ترتیـب
موجود در صفحة عنوان ارائه میشوند .در فهرست منابع ،تنها ترتیب نـام نويسـندة
اول معکــوس مــیشــود و قبــل و بعــد از نــام اول و میــانی يــا اختصــار آنهــا بــرای
نويسندگان خارجی و نام کو ک برای نويسندگان ايرانی ويرگول قرار میگیـرد.
نام نويسندة دوم با نظ طبیعی پس از يک ويرگول و حرف ربط « »andبرای آثـار
انگلیسی و حرف ربط «و» برای آثـار فارسـی در ادامـة نـام نويسـندة اول مـیآيـد.
استفاده از «&» برای آثار انگلیسی به جای حرف ربط « »andتوصـیه نمـیشـود .در
استناد درونمتنی نیـز نـام خـانوادگی هـر دو نويسـنده ماننـد صـفحة عنـوان آورده
میشوند.
کاظمی ،عباس ،و مسعود کسايی .۱۳8۰ .مديريت تولید و عملیات .تهران :سمت.
(کاظمی و کسايی )7۳ ،۱۳8۰
Walker, J. R. and T. Taylor. 1998. The Columbia Guide to
Online Style. New York: Columbia Univ. Press.
)(Walker and Taylor. 1998

هنگامی که هر دو نويسنده دارای نام خانوادگی يکسانی باشند ،اين نام معمـوالً در
استناد درونمتنی تکرار میشود.
ويکری ،برايان ،و الینا ويکری .]۱۹78[ .عل اطالعرسانی در نظر و عمل .ترجمـة
عبدالحسین فرجپهلو .۱۳8۰ .مشهد :انتشارات دانشگاه فردوسی.
(ويکری و ويکری  )۱۹78يا («ويکری»ها )۱۹78
Weinberg, Arthur, and Lila Weinberg. 1980. Clarence Darrow: A
Sentimental Rebel. New York: Putnam’s Sons.
))Weinberg and Weinberg 1980( or (Weinbergs 1980
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سه نويسنده .نام نويسندگان (يا ويراسـتاران) در آثـاری بـا سـه نويسـنده بـه همـان
ترتیب موجود در صفحة عنوان ارائه میشوند .در فهرست منـابع ،تنهـا ترتیـب نـام
نويسندة اول معکوس میشود و پیش و پـس از نـام اول و میـانی يـا اختصـار آنهـا
برای نويسندگان خارجی و نام کو ـک بـرای نويسـندگان ايرانـی ويرگـول قـرار

میگیرد .نام نويسندگان دوم و سوم با نظ طبیعی پس از يـک ويرگـول و حـرف
ربط « »andبرای آثار انگلیسی و حـرف ربـط «و» بـرای آثـار فارسـی پـیش از نـام
نويسندة آخر میآيند .در استناد درونمتنی نیز نام خـانوادگی هـر سـه نويسـنده بـه
ترتیب صفحة عنوان آورده میشوند.
صارمی ،کتايون ،عباس رفیعی فراهانی ،و فريدون امانی .۱۳7۲ .موزههـای ايـران.
تهران :سازمان میراث فرهنگی کشور.
(صارمی ،رفیعی فراهانی ،و امانی )۱۳7۲
Merk, Jane S., Ida J. Fogg, and Charles A. Snow. 1987. Astrology for the Beginning Meteorologist. Chicago: Darkweather
and Clere.
)(Merk, Fogg, and Snow 1987

29 .2

بيا از سه نويسنده .برای آثاری نوشته يا ويراستة هار تا ده نفر ،معمـوالً بـه همـة
نامها در فهرست منابع اشاره میشود .ترتیب نامها و عالمتگتاری مانند حالت سه
نويسـنده اسـت .در اسـتناد درونمتنـی تنهـا نـام خـانوادگی نويسـندة اول بـا « and

 »othersيا « »et al.برای آثـار انگلیسـی و عبـارت «و ديگـران» بـرای آثـار فارسـی
بدون ويرگول میآيند .برای آثار  ۱۱نويسنده يا بیشتر ،ن.ک.۳۰ .۲ .
Sechzer, J. A., S. M. Pfaffilin, F. L. Denmark, A. Griffin, and S.
J. Blumenthal, eds. 1996. Women and Mental Health. Baltimore: Johns Hopkins Univ. Press.
)(Sechzer et al. 1996, 243

اکبری ،محمدتقی ،احمد رضوانی ،محمدتقی منشی طوسی ،حسن سلطانیفـر ،و
احمد نمايی .۱۳7۲ .فرهنگ اصـطالحات علـوم و تمـدن اسـالمی :انگلیسـی ـ
فارسی .مشهد :بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی.
(اکبری و ديگران )۱۳7۲
30 .2

نويسندگان پرشمار .گاهی در فهرست منابع ،آثاری با نويسندگان متعدد و گاه تـا
بیست نويسنده يا بیشتر وجود دارنـد .بیشـتر ايـن نويسـندگان نیـز ممکـن اسـت در
مدخلهای دنبال ه اما نظمی متفـاوت تکـرار شـوند .بنـابراين بـرای جلـوگیری از
ايجاد زنجیـرة طـوالنی از نامهـا و بـا پـوزش از نويسـندگانی کـه نـام آنهـا حـتف

میشود ،برای استنادهايی با  ۱۱نويسنده يا بیشتر تنها هفت نفر اول ذکـر و بـا يـک
ويرگول پس از آخرين نام و «al.

 »etبـرای آثـار انگلیسـی و عبـارت «و ديگـران»

برای آثار فارسی دنبال میشوند .در صورت محدوديت فضا ايـن سـقف بـه شـش
نويسنده کاهش میيابد و در صورت وجود بیش از شش نويسنده ،تنها سه نفر اول
ذکـر و بــا يـک ويرگــول پـس از آخــرين نـام و «al.

 »etبـرای آثــار انگلیســی «و

ديگران» برای آثار فارسی دنبال میشوند.
31 .2

نام نويسنده در عنوان .هنگامیکه نام نويسنده اثری مانند خودسرگتشـتنامـه در
عنوان يا عنوان فرعی اثر نیز آمده باشد ،ه استناد درونمتنی و ه مدخل فهرست
منابع بايد با نام آن نويسنده آغاز شود ،حتی اگر نام نويسنده در عنوان تکرار شـده
باشد ،ن.ن.ک.۴۱ .۲ .
ابن خلدون ،عبدالرحمن بـن محمـد .۱۳۴7 .مقدمـة ابـن خلـدون .ترجمـة محمـد
پروين گنابادی .تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
(ابن خلدون )۱۳۴7
Michelangelo. 1999. The Complete Poems of Michelangelo.
Trans. J. F. Nims. Chicago: Univ. of Chicago Press.
)(Michelangelo 1999
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آثار ناشناس :نويسندة ناشناس .در صورتی که نام نويسنده يا ويراستار اثری معلـوم
نباشد ،مدخل فهرست منابع با عنوانِ اثر بهصورت ايتالیک آغـاز مـیشـود ،ن.ک.
.۳۳ .۲
هزار و يک شب .۱۳78 .به کوشش بهرام افراسیابی .تهران :پازند.
The Burden of Anonymity. 1948. Nowhere: Nonesuch Press.

در مرتب کردن آثار انگلیسی در فهرسـت منـابع بـر اسـاس حـروف الفبـا ،حـرف
تعريف ابتدای عنوان اثر نوشته اما ناديده گرفته میشود .در اسـتناد درونمتنـی نیـز
عنوان اثر به جای نويسنده قرار میگیرد.
)(The Burden of Anonymity 1948

در استفاده از عنوان آثار برای استناد درونمتنی به آثار بینويسـنده بايـد عنوانهـای
طوالنی (بیش از پنج کلمه) را کوتاه کرد .در کوتاهسـازی عنـوان نبايـد واژههـايی
حتف شوند که دربر دارندة مفهوم اصلی عنوان هستند .عنوان کوتـاه شـده شـامل
کلیدواژه(هايی) از عنوان اصلی کتـاب ،فصـل ،يـا مقالـه اسـت .از اختصـارات در
کوتاهسازی عنوان استفاده نمیشود مگر اينکه اين نکته در اولین استناد ذکـر شـده
باشد .ترتیب کلمات نیز نبايد تغییر کند .برای بسیاری از عنوانهـای آثـار انگلیسـی،
حتف حروف تعريف از عنوان کافی است.
33 .2

ناشناس به عنوان نويسنده .اگر ه استفاده از واژة «ناشـناس» بـهجـای نويسـنده در
فهرست منابع توصیه نمیشود ،امـا ايـن واژه را مـیتـوان بـهجـای نـام نويسـنده در
فهرست منابعی قرار داد که در آن نـدين اثـر بايـد بـا عنـوان «ناشـناس» فهرسـت
شوند .در نین مواردی برای آثار انگلیسی واژههـای « »Anonymousيـا «»Anon.
و برای آثار فارسی واژة «ناشناس» به صورت صـاف در اولـین مـدخل مـیآينـد و
خط تیرة بلند سهتايیِ پیوسته ،ن.ک ،۲8 .۱ .پس از آن استفاده میشود.
Anon. 1547. Stanze in Lode Della Donna Brutta. Florence.
___. 1610. A True and Sincere Declaration of the Purpose and
Ends of the Plantation Begun in Virginia, ….
)(Anon. 1574
)(Anon. 1610

ناشناس .۱۳۶۲ .هل طوطی .تهران :رجبی.
___ .۱۳78 .هزار و يک شب .تهران :پازند.
(ناشناس )۱۳۶۲
(ناشناس )۱۳78
34 .2

آثار ناشناس :نويسندة شناخته شده .در صورتی که نويسندة اثری شناخته شـده امـا
در صفحة عنوان ذکر نشده باشد ،نام وی در کروشه آورده میشود:
[امامی ،محمدجعفر ،و محمدرضا آشتیانی] .۱۳۶۶ .طرحی نو در تـدريس عقايـد
اسالمی :سطح يک[ .تهران] :سازمان تبلیغات اسالمی.
([امامی ،محمدجعفر ،و محمدرضا آشتیانی] )۱۳۶۶

[Doe, Jane]. 1948. The Burden of Anonymity. Nowhere: Nonesuch Press.
)([Doe] 1948

اگر هويت نويسنده تنها حدس زده میشـود ،يـک عالمـت پرسـش پـس از نـام و
پیش از کروشة انتهايی گتاشته میشود:
[امامی ،محمدجعفر ،و محمدرضا آشتیانی؟] .۱۳۶۶ .طرحی نو در تدريس عقايـد
اسالمی :سطح يک[ .تهران] :سازمان تبلیغات اسالمی.
([امامی ،محمدجعفر ،و محمدرضا آشتیانی؟] )۱۳۶۶
[Doe, Jane?]. 1948. The Burden of Anonymity. Nowhere: Nonesuch Press.
)([Doe?] 1948
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نامهاي مستعار :نويسندة ناشناس .در صورتی که نام واقعی نويسندة اثـری ناشـناخته
باشد برای آثار انگلیسی اختصار « »pseud.در کروشه و به شکل صاف نام مستعار
نويسنده را دنبال میکند .در استناد درونمتنی اين اختصار حتف میشود.
Centinel [pseud.].1981. Letters. In The Complete Anti-federalist,
edited by Herber J. Storing. Chicago: Univ. of Chicago Press.
)(Centinel 1981

برای آثار فارسی در اين حالت ،واژة «مسـتعار» در مقابـل نـام مسـتعار نويسـنده در
کروشه و به شکل صاف قرار میگیرد .در استناد درونمتنی اين واژه از مقابل نـام
نويسنده حتف میشود.
نیمايوشیج [مستعار] .۱۳8۳ .مجموعة اشعار نیمايوشیج .تهران :نیلوفر.
(نیمايوشیج )۱۳8۳
36 .2

نامهاي مستعار :نويسندة شناخته شده .با نام مستعاری که بسیار به کار میرود ،مانند
نام واقعی نويسنده رفتار میشود .نام واقعی نويسنده را در صورت نیاز خواننـدگان
میتوان به دنبال نام مستعار در کروشه آورد .در ايـن صـورت ،ترتیـب نـام واقعـی
نويسنده معکوس نمیشود.
تواين ،مـارک [سـامويل لنگهـورن کلمـنس] .]۱88۲[ .شـاهزاده و گـدا .ترجمـة
محمد قاضی .۱۳7۵ .تهران :نهال نويدان.

يا
تواين ،مارک .]۱88۲[ .شاهزاده و گدا...
Le Carre`, John [David John Moore Cornwell]. 1982. The Quest
for Karla. New York: Knopf.

يا

…Le Carre`, John. 1982. The quest
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نامهاي مستعارِ بسيار كماستفاده .اگر نام واقعی نويسـندهای شـناخته شـدهتـر از نـام
مستعار وی باشد ،در فهرست منابع از نام واقعـی او اسـتفاده مـیشـود .در صـورت
لزوم میتوان نام مستعار را در کروشه و در مقابل نام اصـلی ذکـر کـرد و اختصـار
« »pseud.برای آثار انگلیسی و واژة «مستعار» را برای آثار فارسـی و پـس از يـک
ويرگــول بــه دنبــال آن آورد .در ايــن صــورت نیــز ترتیــب نــام مســتعار معکــوس
نمیشود.
اخوان ثالث ،مهدی [م .امید ،مستعار] .۱۳7۱ .صدای حیرت بیدار :گفتوگوهای
مهدی اخوان ثالث .تهران :زمستان.
يا

اخوان ثالث ،مهدی .۱۳7۱ .صدای حیرت بیدار :گفـتوگوهـای مهـدی اخـوان
ثالث .تهران :زمستان.
(اخوان ثالث )۱۳7۱
Bronte, Charlotte [Currer Bell, pseud.]. 1847. Jane Eyre. London.

يا
Bronte, Charlotte. 1847. Jane Eyre. London.
)(Bronte 1847
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عبارت توصيفي به عنوان «نويسنده» .اگر به جای نويسنده يـک عبـارت توصـیفی
آمده باشد ،با آن مانند نام مستعار رفتار میشود ،ن.ک .۳۵ .۲ .حروف تعريف «»A
و « »Theرا میتوان در فهرست منابع آثار انگلیسی بـرای مرتـب کـردن بـر اسـاس
حروف الفبا ،ناديده گرفت.
گروه تحقیقات و مطالعات دفتر انتخابات وزارت کشور .۱۳7۰ .گاهنامة تطبیقـی.
تهران :وزارت کشور ،دفتر انتخابات.
(گروه تحقیقات و مطالعات دفتر انتخابات وزارت کشور )۱۳7۰

Cotton Manufacturer. 1869. An Inquiry into The Causes of the
Present Long Continued Depression in the Cotton Trade,
With Suggestion for Its Improvement. Bury.

يا
A Cotton Manufacturer. 1869. An Inquiry… [alphabetized under
]C
)(A Cotton Manufacturer 1869

 .39 .2ارجاعات متقابل براي نامهاي مستعار .در صورتی که در فهرست منابع ،دو يا ند اثر
منتشرشده از يک نويسنده با نامهای مستعار گوناگونی از وی وجود داشـته باشـند،
همة آنها زير نام واقعی نويسنده فهرست مـیشـوند .در ايـن صـورت ،نـام مسـتعار
نويسنده برای هر اثر به صورت جداگانه در کروشهای به دنبال نام واقعـی نويسـنده
میآيد .به عنوان روش ديگر میتوان آثار را زير نامهای مستعار فهرست کرد و نام
واقعی نويسنده را در کروشه و به دنبال آنها آورد و يک ارجاع متقابل را برای نـام
واقعی به نامهای مستعار به فهرست منابع اضافه کرد .ن.ک.۳8-۳۵ .۲ .
حالت ،ابوالقاس [خروس الری ،مستعار] .۱۳۶7 .ديوان خروس الری :اشعار طنز.
تهران :کتابخانة سنايی.
___ [هدهد میرزا ،مستعار] .۱۳۶۳ .بحرطويلهای هدهد میرزا .تهران :نشريات ما.
___ [شوخ ،مستعار] .۱۳7۲ .زنداری و گرفتاری .تهران :درسا.
يا
خروس الری [ابوالقاس حالت] .ديوان خروس الری :اشعار طنز .تهران :کتابخانة
سنايی.
حالت ،ابوالقاس  .ن.ک .خروس الری ،هدهد میرزا ،شوخ.
Creasy, John [Gordon Ashe, pseudo.]. 1976. A Blast of Trumpets. New York: Holt, Rinehart and Winston.
___ [Anthony Morton, pseudo.]. 1978. Hide the Baron. New
York: Walker.
___ [Jeremy York, pseud.]. 1966. Death to my Killer. New York:
Macmillan.

يا

Ashe, Gordon [John Creasey].1976. A Blast of Trumpets. New
York: Holt, Rinehart and Winston.
Greasey, John. See Ashe, Gordon; Morton, Anthony; York, Jeremy.

 .40 .2نامهاي واقعي بديل .هنگامیکه نويسندهای آثارش را با شـکلهای گونـاگونی از نـام
خود منتشر کرده است ،هر يک از اين آثـار بايـد بـا نـامی فهرسـت شـوند کـه در

صفحة عنوان اثر آمده است ،مگر اينکه تفاوت تنهـا در اسـتفاده از حـرف اول نـام
کو ک ،در برابر شکل کامل آن باشد ،ن.ک.۲۰ .۲ .
اخوان ثالث ،مهدی  .۱۳۴8آخر شاهنامه :مجموعة شعر .تهران :مرواريد.
___ .ن.ن.ک .اخوان ثالث ،م.
Doniger, Wendy. 2000. The Bedtrick: Telling the Difference.
Chicago: Univ. of Chicago press.
___. See also O’Flaherty, Wendy Doniger.

اگر در متن از نويسندهای سخن به میان آيد که اثر خـود را بـا نـام ديگـری منتشـر
کرده باشد ،میتوان از يک ارجاع متقابل برای کمک به خواننـدگان در شناسـايی
نويسنده استفاده کرد.
اسفندياری ،علی .ن.ک .نیمايوشیج.
Overstone, Lord. See Lloyd, Samuel Jones.

41 .2

ويراستار به جاي نويسنده .هنگامی که نام هیچ نويسندهای در صفحة عنوان نیامـده
باشد نام ويراسـتار(ان) ،گردآورنـده(گان) ،يـا متـرج (ان) بـه جـای نـام نويسـنده
میآيند .در اين صورت برای آثـار انگلیسـی اختصـارات « »comp.يـا «،»comps.
« »ed.يا « ،»eds.يا « »trans.پس از نام قـرار مـیگیرنـد و بـا ويرگـول از آن جـدا
میشوند .در استنادهای درونمتنی ،اين اختصارات حتف میگردند.
Kamrany, Nake M., and Richard H. Day, eds. 1980. Economic
Issues of the Eighties. Baltimore: Johns Hopkins Univ. Press.
)(Kamrany and Day 1980

برای آثار فارسی نیز واژة ويراستار(ان) ،مترج (ان) ،يا گردآورنده(گان) پس از
نام قرار میگیرند و با ويرگول از آن جدا میشوند .در استناد درونمتنی ،اين
واژهها حتف میگردند.
نیازی ،سیمین ،ويراسـتار .۱۳8۴ .گزيـدة مقـاالت ايفـال ( ۲۰۰۳بـرلین ۹-۱ ،اوت
 .)۲۰۰۳تهران :سازمان اسناد و کتابخانة ملی جمهوری اسالمی ايران.
(نیازی )۱۳8۴

42 .2

ويراستار يا گردآورنده همراه با نويسنده .اثـر ويـرايش شـده يـا گـردآوری شـدة
نويسنده ای که نامش در صفحة عنـوان آمـده اسـت معمـوالً زيـر نـام آن نويسـنده
فهرست میشود .برای آثار انگلیسی نام ويراستار(ان) يا گردآورنـده(گان) پـس از
عنوان اثر و يک نقطه با يکی از عبارتهـای «by

 »editedيـا « ،»ed.يـا «

compiled

 »byيا « ،»comp.آورده میشوند .بايد توجه کرد کـه اختصـار جمـع « »eds.نبايـد
در اين حالت استفاده شود .درآثار فارسی نـام ويراسـتار(ان) يـا گردآورنـده(گان)
پس از عنوان اثر و يک نقطه با يکی از عبارتهای «ويراستة» يا «گـردآوردة» نوشـته
میشوند .در اثـری کـه عـالوه بـر نويسـندة اصـلی دارای ويراسـتار و گردآورنـده
است ،نامها در فهرست منابع بر اساس نظ صفحة عنوان ظاهر میشـوند .در اسـتناد
درونمتنیِ اين آثار ،تنها از نام نويسنده استفاده میشود ،ن.ک.88 .۲ ،۳۱ .۲ .
Mench, Rigoberta. 1999. Crossing Borders. Trans. and ed. Ann
Wright. New York: Verso.
)(Menchu` 1999

موسوی لک ،افشین .۱۳8۵ .مرجعشناسی اسالمی (معرفی مه ترين منابع اپی
و الکترونیکی) .ويراستة اسداهلل آزاد .تهران :کتابدار.
(موسوی لک )۱۳8۵
43 .2

ويراستار در مقابل نويسنده .اگر ويراسـتار بـیش از نويسـنده اهمیـت داشـته باشـد،
کتاب زير نـام ويراسـتار فهرسـت مـیشـود .بـرای آثـار انگلیسـی نـام نويسـنده در
فهرست منابع پس از عنوان آورده میشـود و پـیش از آن يـک نقطـه و واژة «»By
قرار میگیرد .نام نويسنده برای آثار فارسی پـس از عنـوان ،نقطـه ،و واژة «نوشـتة»
قرار میگیرد.
Eliot, T. S., ed. 1953. Literary Essays. By Ezra Pound. New
York: New Directions.
)(Eliot 1953

خواجه نصیر طوسی ،احمد ،ويراستار .۱۳7۵ .انرژی .ترجمة ناصـر مقبلـی .نوشـتة
تری جنینگز .تهران :فاطمی؛ واژه.
(خواجه نصیر طوسی )۱۳7۵

44 .2

مترجم همراه با نويسنده .اثر ترجمه شدة نويسندهای کـه نـامش در صـفحة عنـوان
آمده است ،با توجه به وجود تاريخ اثر اصلی و تاريخ ترجمة آن ،بـه سـه شـکل و
بــرای هــر شــکل بــه دو روش مــیتوانــد فهرســت شــود .بــرای آثــار انگلیســی نــام
مترج (ان) با عبارت « »trans.آورده میشود .بايد توجـه کـرد کـه اختصـار جمـع
« »trans.نبايد در اين حالت استفاده شود .برای آثار فارسی نام متـرج (ان) بـا واژة
«مترج » يا «ترجمة» آورده میشود .هنگامی که سال انتشار اثر يا ترجمة آن وجود
ندارد ،برای آثار انگلیسی از « »n.d.و برای آثار فارسی از «بیتا ».استفاده میشـود،
ن.ن.ک.88 .۲ ،۳۱ .۲ .
 .۱سال اثر اصلی و سال ترجمه هر دو وجود دارند.
بوسکالیا ،لئو .۱۹78 .آدمیت .ترجمة گیتی خوشدل .۱۳7۹ .تهران :نشر گفتار.
(بوسکالیا )۱۹78
يا
خوشدل ،گیتی ،مترج  .۱۳7۹ .آدمیت .نوشتة لئو بوسکالیا .۱۹78 .تهران :نشر
گفتار.
(خوشدل )۱۳7۹
th

Tzu, Sun. 6 century BC. The Art of War. Translated by Samuel
B. Grifith. 1963. London: Oxford Univ. Press.
)(Tzu 6th century BC
th

يا

Grifith, Samuel B, trans. 1963. The Art of War. By Sun Tzu. 6
century BC. London: Oxford Univ. Press.
)(Grifith 1963

 .۲تنها سال اثر اصلی وجود دارد.
بوسکالیا ،لئو .۱۹78 .آدمیت .ترجمة گیتی خوشدل .بیتا .تهران :نشر گفتار.
(بوسکالیا )۱۹78
يا
خوشدل ،گیتی ،مترج  .بیتا .آدمیت .نوشتة لئو بوسکالیا .۱۹78 .تهران :نشر
گفتار.
(خوشدل بیتا).
th

Tzu, Sun. 6 century BC. The Art of War. Translated by Samuel
B. Grifith. n.d. London: Oxford Univ. Press.

)(Tzu 6th century BC
th

يا

Grifith, Samuel B., trans. n.d. The Art of War. By Sun Tzu. 6
century BC. London: Oxford Univ. Press.
)(Grifith n.d.

 .۳تنها سال ترجمه وجود دارد.
بوسکالیا ،لئو .بیتا .آدمیت .ترجمة گیتی خوشدل .۱۳7۹ .تهران :نشر گفتار.
(بوسکالیا بیتا).
يا
خوشدل ،گیتی ،مترج  .۱۳7۹ .آدمیت .نوشتة لئو بوسکالیا .بیتا .تهران :نشر
گفتار.
(خوشدل )۱۳7۹
Tzu, Sun. n.d. The Art of War. Translated by Samuel B. Grifith.
1963. London: Oxford Univ. Press.
)(Tzu 6th century BC

يا

Grifith, Samuel B., trans. 1963. The Art of War. By Sun Tzu.
n.d. London: Oxford Univ. Press.
)(Grifith 1963

انتخاب هر يک از روشها و ذکر يک منبع زير نام نويسنده يـا متـرج آن بـا توجـه
به اهمیت و نقش هر يک از آنها برای خوانندگان و با تصمی نويسنده يا الزام ناشر
صورت میگیرد.
45 .2

اطالعــات تكميلـي .هنگــامیکــه در صــفحة عنــوان آثــار انگلیســی عبــاراتی ماننــد
«with an Introduction and Notes by

 »Editedيـا «

Translated with a

 »Foreword byوجود داشته باشد ،استناد کتابشناختی معموالً به «by
«by

 »editedيـا

 »translatedساده مـیشـود .بـرای آثـار فارسـی نیـز «ويراسـته و بـا مقدمـه و

يادداشتهایِ» يا «ترجمه با پیشگفتار توسطِ» به «ويراستة» يا «ترجمة» ساده میشود.
46 .2

«با همكاريِ» و مواردي مانند آن .برای کتابهای نوشته شده با همکـاری شخصـی
ديگر از « »withو نقش آن شـخ

در نگـارش کتـاب بـرای آثـار انگلیسـی و «بـا

همکاریِ»« ،زير نظرِ» ،و مانند آنها برای آثار فارسی استفاده میشود.

پرهــام ،ســیروس .۱۳۶۴ .دســتبافتهای عشــايری و روســتايی فــارس .بــا همکــاری
سیاوش آزادی .تهران :امیرکبیر.
پورممتاز ،علیرضا .۱۳8۱ .واژهنامة ورزش .زيـر نظـر محمـود شـالچی طوسـی .بـا
همکــاری شــهره مــدرس تهرانــی .تهــران :وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی،
سازمان اپ و انتشارات.
Chaucer Life Records. 1966. Edited by Martin M. Crow and
Clair C. Olson from materials compiled by John M. Manly and
Edith Richert. With the assistance of Lilian J. Redstone and
others. London: Oxford Univ. press.
Cullen, John B. 1961. Old Times in the Faulkner Country. In collaboration with Floyd C. Watkins. Chapel Hill: Univ. of North
Carolina press.
Parther. Marla. 1988. Alexander Calder, 1898-1976. With contributions by Arnauld Pierre and Alexander S. C. Rower. New
Haven, Ct:Yale Univ. press.
Rodman, Dennis. 1997. Walk on the Wild Side. With Michael
Silver. New York: Delacorte Press.
Williams, Joseph M. 1990. Style: Toward Clarity and Grace.
With two chapters coathourted by Gregory G. Colomb. Chicago: Univ. of Chicago Press.

اگر صفحة عنوان کتابی نام دو ويراستار را دربر داشته باشد که با قل ريزتـری ،در
ادامة عبارت «ويراستار همکار ،الف» و «ويراستار دستیار ،ب» آمده باشند ،نامهـای
فرعی را میتوان حتف يا با عبارتهايی مانند «با دسـتیاری الـف و ب» در فهرسـت
منابع وارد کرد.
47 .2

نويسندگان پياگفتار و مانند آن .نام نويسندگانِ پیشگفتارها و مقدمههـای آثـار
ديگر نويسندگان ،تنها در صـورت داشـتن اهمیـت ويـژه در فهرسـت منـابع آورده
میشود .برای استناد خاص به يک مقدمه يا پیشگفتار ،ن.ک.۹۴ -۹۳ .۲ .
حافظ ،شمسالدين محمد .۱۳7۹ .ديوان حافظ .با مقدمة محمـد قزوينـی و قاسـ
غنی .تهران :علی.
(حافظ )۱۳7۹
Hayek, F. A. 1994. The Road to Serfdom. Anniversary edition,
with a new introduction by Milton Friedman. Chicago: Univ. of
Chicago Press.
)(Hayek 1994

48 .2

سازمان به عنوان نويسنده .اگر اثر منتشرشـده از سـوی يـک سـازمان ،انجمـن ،يـا

شرکت؛ شخصی را به عنوان نويسندة در صفحة عنوان خود معرفـی نکـرده باشـد،
سازمان به عنوان نويسنده قلمداد میشود ،حتی اگر نام سـازمان در عنـوان ،عنـوان
فروست ،يا به عنوان ناشر تکرار شده باشد .اگر استناد بـه يـک نـام طـوالنی بسـیار
تکرار میشود ،میتوان از شکل اختصاری آنها استفاده کرد .برای برخـی از نامهـا
میتوان از سرواژههايی استفاده کرد که در پرانتز و پس از نام سازمانها مـیآينـد و
در بقیة موارد ،نام سازمان را کوتاه کرد .هنگام کوتاهسازی نام يـک سـازمان بايـد
واژههايی را برگزيد که تا حد امکان با حروف ابتدايی نام سازمان نزديکـی داشـته
باشند .در هر صورت بايد از ارجاعات متقابل در اين مورد استفاده کرد.
سازمان مديريت و برنامهريزی کشور .دفتـر امـور فنـی و تـدوين معیارهـا.۱۳8۰ .
ضوابط طراحی فضای سـبز شـهری .تهـران :سـازمان مـديريت و برنامـهريـزی
کشور ،معاونت امور پشتیبانی ،مرکز مدارک علمی و انتشارات.
هما .ن.ک .سازمان هواپیمايی جمهوری اسالمی ايران.
سازمان هواپیمايی جمهوری اسالمی ايران .۱۳7۵ .مجموعة قوانین و مقررات

هواپیمايی کشور با آخرين اصالحات و الحاقات ،شامل آئیننامهها،
اساسنامهها ،مقررات بینالمللی ،تصويبنامههای هیأت وزيران ،و شورای عالی
اداری مربوط به هواپیمايی کشوری .تهران :سازمان هواپیمايی کشوری.

(سازمان مديريت و برنامهريزی کشور )۱۳8۰
(هما )۱۳7۵
British Standards Institute. 1985. Specification for Abbreviation
of Title Words and Titles of Publication. Linford Woods, Milton Keynes, Uk.: British Standards Institute.
ISO. See International Organization for Standardization.
International Organization for Standardization. 2001. Information and Documentation: Bibliographic References. Part 2,
Electronic Documents or Parts Thereof. Excerpts from International Standards ISO 690-2. Ottawa: National Library of
Canada. http://www.nlc-bnc.ca/iso/tc46sc9/standard/
690-2e.htm.
)(British Standards Institute 1985
)(ISO 2001

نام نويسندگان خارجي
49 .2

نام با «ادات» يا «وند» .در نگارش نامهـای خـانوادگی خـارجی کـه بـا «ادات» يـا

«وند» همراه هستند ،در صورت آگاهی بايد شکل مرجح خـودِ نويسـنده يـا شـکل
مرسوم و ملـی آنهـا را بـه کـار بـرد .فرهنـگ زنـدگینامـهای وبسـتر و فهرسـتهای
کتابخانه ای راهنماهایِ مسثری در اين زمینه هستند .فهرسـت زيـر ،تنـوعی را نشـان
میدهد که میتواند در نگارش نام خانوادگی و نام نويسندگان وجود داشته باشد.
Keere, Pieter van den
Kooning, Willem de
La Fontaine, Jean de
`Medici, Lorenzo de
Van Rensselaer, Stephen

Beauvoir, Simone de
Ben-Gurion, David
Costa, Uriel da
Da Cunha, Euclides
de Gaulle, Charles
di Leonardo, Micaela

هنگامیکه نامی همیشه با «ادات» يا «وند» همراه باشد ،به همان ترتیـب نیـز الفبـايی
میشود .بنابراين به عنوان نمونه نام خانوادگی «Gaulle

 »deزير حرف « »Dمرتـب

میشود.
50 .2

نام مركب .نامهای خانوادگی مرکب ،با خط فاصله يا بدون آن ،معموالً بـر اسـاس
اولین جز نام مرتب میشوند.
Sackvillee-West, Victoria
Teilhard de Chardin, Pierre

51 .2

Lloyd George, David
Mies van der Rohe, Ludwig

نام با « »Macيا « .»Mcنامهايی که با « »Macيا « »Mcشروع مـیشـوند بـه صـورت
حرف به حرف مرتب میگردند.
Madison, James
MacAlister, Ward
McAuley, Catherine
Macmillan, Edwin M.

52 .2

Macalister, Donald
MacAlister, Paul
Macauley, Catharine
Macmillan, Harold

نام آغاز شده با «’ .»Oنامهای آغاز شده با «’ »Oبدون در نظر گرفتن «آپوسـتروف»
مرتب میشوند.
Onassis, Aristotle
O’Neill, Eugene
’Ongaro, Francesco dall

53 .2

نام با « .»Saintيک نام خانوادگی با پیشوند « »Saintبه صورت حرف به حـرف و

به همـان شـکلی کـه نوشـته شـده باشـد ،مرتـب مـیشـود حتـی اگـر ايـن واژه بـه
صورتهای « ،»San« ،»Saintيا « »Stآمده باشد.
San Martin, Jose’ de
St. Denis, Ruth
St. Laurent, Louis Stephen

54 .2

Sainte-Beuve, Charles-Agustin
Saint-Gaudens, Augustus
Saint-Saens, Camille

نامهــاي عربــي .نامهــای عربــی جديــد از يــک يــا نــد نــام کو ــک و يــک نــام
خانوادگی مانند « »Himsi, Ahmad Hamidتشکیل میشوند.
نامهای خانوادگی عربیای که با پیشوند « »al-يا « »el-دنبال میشـوند ،زيـر حـرف
جزئی مرتب میگردند که اين پیشوندها را دنبال میکنـد .بـا ايـن پیشـوندها ماننـد
« »deدر نامها فرانسوی رفتار میشود.
Hakim, Tawfiq alJamal, Muhammad Hamid al-

نامهای که بـا « ،»Abd« ،»Abuو « »Ibnآغـاز مـیشـوند ،بـه همـان صـورت مرتـب
میگردند.
Abu Zafar Nadvi, Syed
Ibn Saud, Aziz

55 .2

نامهاي چيني .نامهای ینی ،خواه در نظام حرفنويسیِ «پینيـان» ۱خـواه در نظـام
حرفنويسیِ «ويد ـ گیلز» ،۲بايد به همانگونهای که در اثـر آمـدهانـد در فهرسـت
منابع نیز نوشته شوند .ارجاعهای متقابل در صورتی ضـرورت دارنـد کـه شـکلهای
جايگزينی برای نام در متن ارائه شده باشند .به دلیل مقدم بودن نـام خـانوادگی بـر
نــام کو ــک در زبــان ینــی ،نامهــا در فهرســت منــابع معکــوس نمــیشــوند و از
ويرگول نیز استفاده نمیشود.
]در نظام «پینيان»؛ زير حرف  Lمرتب میشود[ Li Bo

]در نظام «ويد-گیلز»؛ زير مرتب  Mالفبايی میشود[ Mao Tse-tung

Pinyin
Wade-Giles

1

2

نام افراد خاندانهای ینی کـه از شـیوة غربـی تقلیـد کـرده و نـام خـانوادگی را در
انتهای نام خود قرار دادهاند ،معکوس و از يک ويرگول نیز برای جدا کـردن آنهـا
استفاده میشود.
Kung, H. H.

Tsou, Tang

56 .2

نامهاي مجارستاني .در آثار مجارستانی نام خانوادگی مقدم بر نام کو ـک اسـت،
مانند « »Molna’r Frencو « .»Barto’k Be’laاما در متون انگلیسی هنگـام اشـاره بـه
نین نامهايی آنها را معکـوس مـیکننـد؛ بنـابراين در فهرسـت منـابع دوبـاره بايـد
معکوس شوند تا به شکل صحیح درآيند.
Barto’k, Be’la
Molna’r, Frenc

57 .2

نامهاي هندي .در نامهای هندی جديد ،نام خانوادگی در انتهای نام قرار میگیـرد
و متناسب با آن در فهرست منـابع نیـز وارد مـیشـود .ماننـد ديگـر نامهـا توجـه بـه
ترجیح نويسنده در نگارش نام ضروری است.
Gandhi, Mohandas Karamchand
Krishna Menon, V. K.
Narayan, R. K.

58 .2

نامهاي انـدونزيايي .برخـی از انـدونزيايیها بـهويـژه اهـالی جـاوه تنهـا از يـک نـام
کو ک واحد استفاده میکنند ،اما ديگران از بیش از يک نـام اسـتفاده مـیکننـد.
اگر نام خانوادگی در ابتدا بیايد مانند نامهای ینی بدون معکـوس کـردن و بـدون
ويرگول نوشته میشوند (مثالهای سوم و هارم) .اندونزيايیهايی با نامهای اسالمی،
و ديگرانی که نامشان ممکن است با لقب يا عبارتی احتـرامآمیـز همـراه باشـد ،بـر
اساس جز آخر نام فهرست و معکوس میشوند.
Hatta, Mohammad
Suryojusumo, Wiyono
Habibi, B. J.

59 .2

Suharto
Sukarno
Marzuki Darusman

نامهاي ژاپني .در نامهای ژاپنی نام خانوادگی مقدم بر نام کو ک است ،در نتیجه

نامها در فهرست منابع معکوس نمیشوند و ويرگول نیز به کار نمیرود .نـام افـراد
ژاپنی که از شیوة غربی تقلید کرده و نـام خـانوادگی را در انتهـای نـام خـود قـرار
دادهاند ،معکوس و از يک ويرگول نیز برای جـدا کـردن آنهـا اسـتفاده مـیشـود.
بدينترتیب بايد از رويکرد اثر در ذکر نامهای ژاپنی مطمئن شد و بر اساس آن نام
خانوادگی را همیشه در ابتدا آورد.
]زير حرف  Tمرتب میشود[ Tajima Yumiko
]زير حرف  Yمرتب میشود[ Yoshida Shigeru

اما
]در متن به شکل  Noriaki Kurosawaبه کار رفته است[ Kurosawa, Noriaki

60 .2

نامهاي اسـاانيايي .در اسـپانیا و برخـی کشـورهای آمريکـای التـین اغلـب از نـام
خانوادگی دوگانه استفاده می شود که اولین جز آن نـام خـانوادگی پـدر اسـت و
ديگری نام خانوادگی دوران کودکی مادر است .اين دو نام گاهی با يـک «( »yبـه
معنای «وُ») به ه متصل میگردند .نین نامهـای مرکبـی در زيـر اولـین جـز نـام
مرتب می شوند .ارجاعهای متقابل نیز اغلب ضروری است ،بهويژه هنگامی که فرد
با نام دومش شناخته شده يا اطمینانی از محل قرار دادن مدخل اصلی وجود نداشته
باشد .فرهنگ «وبستر» راهنمای مناسبی در اين زمینه است.
Ortega Gasset, José
Sa’nchez Mendoza, Juana
Garci’a Lorca, Federico
Lorca, Federico Garci’a. See Gaeci’a Lorca, Federico

هنگامیکه « »deدر نامهای اسپانیايی وجود داشته باشد ،نام خانوادگی فـرد ممکـن
است نام اول يا دوم باشد .اگر اين موضوع با توجه به متن روشن نیست و فرهنـگ
«وبستر» ه کمکی نمیکند ،ارجاع متقابل در فهرست منابع ضروری است.
Esquivel de S’anchez, Mari’a
Fernandez de Oviedo
Navarrete, Juan Ferna’ndez de

معموالً يک بانوی متأهل نام خانوادگی مادرش را با نام خانوادگی (اول) همسرش

جايگزين میکند که گاهی نیز با « »deدنبال میشود .نام نین فردی بايد بر اساس
اولین نام خانوادگی (نام خانوادگی پدرش) الفبايی شود.
]نام زن قبل از ازدواج[ Mendoza Salinas, María Carrmen
]نام شوهر[ Pena Montalvo, Huan Alberto
]نام زن بعد از ازدواج[ Mendoza de Pena, María Carmen

61 .2

نامهاي تايلندي .با وجود اينکه در تايلند نیز از نام خانوادگی استفاده میشـود ،امـا
تايلنديها اغلب با نام کو کشان شناخته میشوند که مانند نامهای انگلیسی در ابتدا
می آيد .بنابراين تايلنديها زير نام کو کشـان مرتـب مـیشـوند ،امـا ممکـن اسـت
تفاوتهايی نیز وجود داشته باشد که مراجعه به کارشناس را ضروری نمايد.
Supachai Panitchpakdi
]Sarit Thanarat [or Thanarat, Sarit
]Sivaraksa, Sulak [or Sulak Sivaraksa

62 .2

نامهاي ويتنامي .نامهای ويتنامی شامل سه جز هستند کـه نـام خـانوادگی در ابتـدا
می آيد .از آنجايی کـه افـراد ويتنـامی اغلـب قسـمت انتهـايی نـام خـود را تـرجیح
میدهند ،بهترين شکل فهرست کردن نام آنها به شکل زير است.
]ارجاع متقابل به Diem, Ngo Dinh [Ngo Dinh Diem
]ارجاع متقابل به Giap, Vo Nguyen [Vo Nguyen Giap

سال انتشار
63 .2

قاعدة كلي .برای تاريخ انتشار کتابها تنها سال بـدون اشـاره بـه مـاه يـا روز منظـور
میشود .اين تـاريخ در صـفحة عنـوان يـا بـه صـورت رايـجتـر در صـفحة حقـوق
پديدآورندگان اپ میشود .تاريخ انتشار با تاريخ حقوق پديدآورندگان يکسان
است .اگر در کتابی دو يا نـد تـاريخ ذکـر شـده باشـند و تـاريخ(هـای) پـیش از
آخرين تاريخ به ويرايشها يا نسخههای قديمیتر کتـاب متعلـق باشـند ،جديـدترين
تاريخ به عنوان تاريخ انتشار استفاده میشود .برای هـر ويرايشـی از کتـاب بـه جـز
ويرايش نخست ،ويرايش و تاريخ آن هر دو در فهرست عناصر بايد منظور شوند.

اخوی ،احمـد  .۱۳7۴اقتصـاد کـالن :پايـهای و کـاربردی .ويـرايش دوم .تهـران:
امیرکبیر.
Turabian, Kate L. 1996. A Manual of Writers of Term Papers,
th
Theses, and Dissertations. 6 ed. Rev. John Grossman and
Alice Bennett. Chicago: Univ. of Chicago Press.

برای کتابهای عربی و کتابهای فارسی قديمیای که تاريخ انتشار آنها معموالً به
سال هجریِ قمری در صفحة عنوان ذکر شده است ،همان تاريخ در فهرست منابع
ذکر و در ادامة آن از اختصار «ه..ق ».استفاده میشود .برای کتابهای عربیای که
تاريخ انتشار آنها به سال میالدی در صفحة عنوان ذکر شده است ،همان تاريخ در
فهرست منابع استفاده میشود.
64 .2

چاپ جديد و تجديد نظر حقوق پديدآورنـدگان .تـاريخ انتشـار نبايـد بـا تـاريخ
اپهای بعدی يـا تجديـد حقـوق پديدآورنـدگان اشـتباه گرفتـه شـود .در صـفحة
حقـوق پديدآورنـدگان بايـد از عباراتهـايی ماننـد «impression

 »53rdيـا « ــاپ

بیست و سوم» و «… »copyright renewed 1980 byيـا «حقـوق پديدآورنـده در
سال  ۱۳8۵از سوی ...تجديد نظـر شـد» صـرفنظـر کـرد .بـرای اپهـای جديـد،
ن.ک۱۳۳.-۱۳۰ .۲ .
65 .2

دو تاريخ .کتابهايی که از سوی دو ناشر يا در دو کشور و بهطـور مشـترک منتشـر
شدهاند ،گاه سالهای تقويمی مختلفی دارند .در نین کتابهايی اگر خواننـدگان بـه
هر دو تاريخ عالقهمند باشند بايد هر دو منظور شود ،ن.ک.۱۳۳-۱۳۲ .۲ ،۱۲8 .۲ .
ابن عربی ،محمد بن علی .۱۳7۳ .الفتوحات المکیه ۱۴ .ج .مکتبهالعربیـه .القـاهره:
الهیئه المصريه العامه الکتاب( .منتشرشده در پاريس در .)۱۹۹۰
Thompson, E. P. 1964. The Making of the English Working
)Class. New York: Pantheon. (Published in UK in 1963.

66 .2

كتابهاي چندجلدي منتشرشده در طول چند سال .برای استناد به کل يک کتـاب
ندجلدی محدودة تاريخها آورده می شود .اگر اثر هنوز کامل نشده اسـت ،پـس

از تاريخ اولین جلد يک خط تیره گتاشته میشود .اگر به يک جلد واحـد اسـتناد
میشود ،تنها ذکر تاريخ آن جلد اکتفا میکند ،ن.ک.۱۰۶-۱۰۱ .۲ .
جبلی ،عبدالواسع بن الجامع .۱۳۴۱-۱۳۳۹ .ديوان عبدالواسع جبلـی ۲ .ج .تهـران:
دانشگاه تهران.
سريعاالطالق فرد ،سلمان .-۱۳7۰ .راهنما و توضیحالمسـائل حسـابداری .تهـران:
ارديبهشت.
ســینايی ،علــی .۱۳8۲ .مجموعــهســازی در کتابخانــههــا ،ج ،۱ .انتخــاب مــواد
کتابخانهای .تهران :سمت.
Wrihght, Sewell. 1968-78. Evolution and the Genetics of Populations. 4 vols. Chicago: Univ. of Chicago Press.
The Collected Works of F. A. Hayek. 1988- . Chicago: Univ. of
Chicago Press.
Freeman, D. S. 1951. George Washington, vol. 3, Planter and
Patriot. New York: Scribner.

67 .2

«بيتاريخ» .هرگاه تاريخ انتشار يک اثر اپ شده معلـوم نباشـد ،اختصـار «»n.d.
برای آثار انگلیسی و «بـیتـا ».بـرای آثـار فارسـی جـای سـال را در تـاريخ انتشـار
میگیرند .يک تاريخ احتمالی نیز ممکن است در کروشه جايگزين اين اختصار يا
بدان اضافه شود ،ن.ن.ک.۱۱7 .۲ .
مشهد ،بیتا.
دوستار۱۳8۳[ ،؟] يا دوستار ،بیتا ،.حدودِ ۱۳8۳
Boston, n.d.
Edinburgh, [1750?] or Edinburgh, n.d., ca. 1750

در نظام نويسنده ـ تاريخ ،کروشه به همراه تاريخِ داخل آن در جای معمـول تـاريخ
قرار میگیرد.
نام خانوادگی ،نام کو ک۱۳8۴[ .؟] .عنوان اثر...
___ .بیتا .عنوان اثر ديگر از همین نويسنده...
(نام خانوادگی [۱۳8۴؟])
…Author, E. R. [1750?] Title of work
…___. n.d. Title of another work by the same author
)]?(Author [1750

68 .2

اطالعات غيرقابل تعيين .اثری که برای آن هیچيـک از اطالعـات ناشـر ،مکـان ،و

تاريخ قابل تعیین نیستند يا بـه شـیوهای منطقـی نمـیتـوان آنهـا را حـدس زد؛ اگـر
مکانی وجود داشته باشد که بتوان نسخهای از آن اثر را در آنجا يافت ،در فهرست
منابع به شکل زير بدان استناد میشود( .ن.ن.ک.)۱۱7 .۲ .
عنوان اثر .بیتا .دو نسخة موجود در کتابخانة مجلس.
Title of Work. n.d. Two Copies in the Special Collections Department of the University of Chicago Library.

69 .2

«زودآيند» .هنگامیکه برای انتشار کتابی با يک ناشر قراردادی بسـته و عنـوان آن
نیز تقريباً معلـوم شـده اسـت ،امـا تـاريخ انتشـار اثـر هنـوز مشـخ

نیسـت از واژة

« »forthcomingبرای آثار انگلیسی و «زودآيند» برای آثار فارسی بـه جـای تـاريخ
اثر استفاده میشود .اين واژه ه برای رسانههای اپی و ه غیر اپی و بـرای هـر
اثــری کــه انتشــار آن قطعــی باشــد ،قابــل اســتفاده اســت .اگــر صــفحات کتــابی
شمارهگتاری نهايی نیز شده باشند ،میتوان به شمارة صفحات نیز اسـتناد کـرد .بـا
کتابهايی که برای انتشار آنها قراردادی بسـته نشـده اسـت ماننـد دسـتنوشـتههـای
منتشرنشده رفتار میشود( .ن.ک.)۲۰۹-۲۰۶ .۲ .
علیدوســتی ،ســیروس ،و فاطمــه شــیخشــعاعی .زودآينــد .فنــاوری اطالعــات و
کتابخانهها .تهران :پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطالعات ايران.

(علیدوستی و شیخشعاعی ،زودآيند)

Researcher, J. J. Forthcoming. New Findings. In Major Symposium, ed. F. F. Editor, 223-37. Place: Publisher.
)(Researcher, forthcoming, 230

« »forthcomingدر فهرست منابع انگلیسی تنها در جايی بزرگنويسی میشود کـه
پس از يک نقطه بیايد .برای مقالههای زودآيند نشريههای ادواری ،ن.ک.۱۶7 .۲ .
آثار « »forthcomingيا «زودآيند» در فهرسـت منـابع پـس از آثـار ديگـر از همـان
نويسنده وارد میشوند.
عنوان
70 .2

ايتاليكها .عنوان اصلی و فرعی کتابها ايتالیک میشوند .بـرای عنوانهـای موجـود

در عنوانها ،ن.ک.7۹ .۲ .
امــامی ،مجیــد .۱۳7۳ .مقدمــهای بــر مبــانی شخصــیتپــردازی در ســینما :بررســی
ساختار ،تجلی ،و ابعاد شخصیت دراماتیک .تهران :برگ.
Hibbert, Christopher. 1999. George III: A Personal History. New
York: Basic Books.

71 .2

بزرگنويسي عنوانهاي انگليسي به سبك تيتر .در سبک تیتر حرف اولِ همة
واژههای عنوان و عنوان فرعی به جز حروف تعريف و اضافه ،مانند تیتر
روزنامههای انگلیسی زبان بزرگنويسی میشوند .حروف تعريف اگر در ابتدای
جمله قرار گیرند ،بزرگنويسی میشوند .برای تیتر روزنامهها ،ن.ک.۱8۶ .۲ .
The Fifth Miracle: The Search for the Origin of Life
How to Do It: Guides to Good Living for Renaissance Italians

72 .2

بزرگنويسي عنوانهاي انگليسي به سبك جمله .در سبک جمله تنها حرف اولِ
واژة اول در يک عنوان يا يک عنوان فرعی و هر نام خاص ديگر مانند جملههای
انگلیسی بزرگنويسی میشوند .عنوانهای التین نیز ،به استثنای آثاری به انگلیسی
با عنوانهای التین ،در فهرست منابع به سبک جمله بزرگنويسی میشوند .برای
عنوانها و عنوانهای فرعی کتابهایِ خارجی به زبان غیرانگلیسی ،ن.ک.8۶-8۴ .۲ .
The house of Rothschild: The world’s banker, 1849-1999
De sermone amatorio apud elegiarum scriptores
(عنوان التین) Quo Vadis
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نگارش .هجی ،گتاشتن خط تیره ،بزرگنويسی ،و نقطهگتاریِ موجود در عنوان
اصلی کتاب در همة موارد به جز اين استثناها (تنها برای عنوانهای انگیسی) بايد
حفظ شوند :بزرگنويسی عنوان برای مدخلهای فهرست منابعی که به سبک
جمله هستند ،ممکن است نیاز به تعديل داشته باشند؛ واژههايی که تمام حروف
آنها در عنوان اصلی بزرگ نوشته شده باشند ،بهجز برای حروف آغازين نامها و
سرواژهها ،بايد بر حسب مورد با تمام حروف آنها کو ک يا تنها حرف اول آنها

بزرگ باشند؛ «&» بايد به « »andتغییر پیدا کند؛ اعداد بايد با حروف نوشته شوند
يا مطابق با اصل خودشان به صورت عددی آورده شوند ( Twelfth Centuryيا
Century

 )12thمگر اينکه دلیل موجهی برای ايجاد يکدستی در آنها وجود

داشته باشد ،اما میتوان « »12thرا به « »12thتغییر داد.
74 .2

عنوان فرعي :دونقطه .عالمـت دونقطـه ای کـه بـرای جداسـازی عنـوان اصـلی از
عنوان فرعی بهکار میرود ،مانند عنوان ايتالیک میشود .به دنبال عالمـت دونقطـه
نیز در تايپ يک فاصله گتاشته میشود .عنوان فرعی مانند عنوان اصلی برای آثار
انگلیسی در هر دو سبک تیتر و جمله با حرف بزرگ شـروع مـیشـود .در سـبک
نويسنده ـ تاريخ ،عنوانهای فرعی گاهی حتف میشوند.
علیجانی ،رحی  ،و لیال دهقانی .۱۳8۵ .بازيـابی پیوسـته :نظامهـا و روشـها .تهـران:
اپار.
Lynch, Patrik J., and Sarah Horton. 1999. Web Style Guide:
Basic Design Principles for Creating Web Sites. New Haven,
CT: Yale Univ. Press.
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دو عنوان فرعي .اگر دو عنوان فرعی برای يک عنوان اصلی وجود داشـته باشـند،
معموالً يک عالمت دونقطه پیش از عنوان فرعی اول و يک عالمت نقطه ويرگول
پیش از عنوان فرعی دوم قرار میگیرد .عنوان فرعی دوم برای آثار انگلیسی نیز بـا
حرف بزرگ شروع میشود.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالمی ،دفتـر طرحهـای ملـی .۱۳8۲ .يافتـههـای طـرح
آمارگیری جامع فرهنگی کشور :فضاهای فرهنگی ايـران؛ فهرسـتگان مسـاجد
( :)7استانهای خوزستان -زنجان -سمنان .تهـران :دفتـر طرحهـای ملـی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی.
;Ahmed, Leila. 1999. A Border Passage: From Cairo to America
A Woman’s Jounery. New York: Farrar, Straus & Giroux.
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استفاده از «يا» .عنوانهای دوگانة قديمی يا عنوانها و عنوانهـای فرعـی کـه بـا «»or
برای آثار انگلیسی و با «يا» برای آثار فارسی به ه متصل شدهاند ،با عالمت نقطـه

ويرگول پیش از « »orو «يا» و عالمت ويرگول پس از آنها ،يا به گونهای سـادهتـر،
با يک ويرگول واحد پیش از « »orو «يا» از ه جدا میشوند .در هـر دو صـورت،
برای آثار انگلیسی عنوان دوم با حرف بزرگ شروع میشود .در صـورت رعايـت
يکدستی هر دو شکل قابل قبول است.
امیل؛ يا ،آموزش و پرورش
يا

امیل ،يا آموزش و پرورش
England’s Monitor; or, The History of the Separation

يا

England’s Monitor, or The History of the Separation
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«و ديگر داستانها» و ماننـد آن .برخـی اقـالم ماننـد « »and other storiesو « and
poems

 »otherبرای آثار انگلیسی و «و ديگر داستانها» يـا «و ديگـر اشـعار» بـرای

آثار فارسی به عنوان پارهای از عنوان اصلی تلقـی مـیشـوند امـا معمـوالً از عنـوان
داستان ،شعر ،مقاله ،يا مانند آنها با عالمـت ويرگـول جـدا مـیشـوند ،ن.ن.ک.۲ .
.8۱
مولوی ،فرشته .۱۳7۰ .پری آفتابی ،و ديگر داستانها .تهران :نشر قطره.
Maclean, Norman. 1976. A River Runs Through It, and Other
Stories. Chicago: Univ. of Chicago press.
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تاريخ در عنوان .در مواردی که تاريخهـای موجـود در عنـوان بـا حـروف اضـافه
شــروع نشــده باش ـند (بــرای نمونــه« ،از  ۱۹۲۰تــا  ،)»۱۹۴۵از ويرگــول جداکننــده
استفاده میشود .تاريخهای موجود در عنوان که با حروف اضافه شروع شده باشند
در دنبالة عنوان می آيند .اگر در منبع اصلی از عالمـت دونقطـه بـرای جـدا کـردن
عنوانهای اصلی و فرعی استفاده شده باشد ،اين عالمت در فهرست منابع نیـز بـاقی

میماند.
فرمهینی فراهانی ،محسن ،گردآورنـده .۱۳7۲ .مجموعـة سـساالت امتحـان نهـايی
پنج ابتدايی از سال  ۱۳۶۰تا  .۱۳7۲تهران :شباهنگ.

مسسســة مطالعــات و پژوهشــهای بازرگــانی .۱۳۶۳ .ايــران :تصــوير آمــاری و
بازرگانی ۱۳۵۱-۶۰ ،همراه با ضمیمة سال [ .۱۳۶۱تهـران] :وزارت بازرگـانی،
مسسسة مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
Ferguson, Niall. 1999. The House of Rothschild: The world’s
Banker, 1849-1999. New York: Viking.
Roberts, J. M. 1999. The History of the World, 1901 to 2000.
New York: Viking.

79 .2

عنوان در عنوان .گاهی عنوان پارهای از آثار ،خود دربر دارندة عنوانهـای بلنـد يـا
کوتاه هستند .نین عنوانهـايی نیـز درون عنـوان اصـلی بـه صـورت ايتالیـک و در
داخل عالمت نقل قـول بـرای آثـار انگلیسـی و گیومـه بـرای آثـار فارسـی آورده
مــیشــوند .عنوانهــای موجــود در عنــوان آثــار انگلیســی نیــز بــه روش عنــوان
بزرگنويسی میشـوند .بـرای عنوانهـای موجـود در عنـوان يـک مقالـه يـا فصـل،
ن.ک.۱۵7 .۲ .
کراجکی ،محمد بن علی .۱۳8۳ .نزههالنواظر :ترجمة «معدنالجـواهر کراجکـی».
تهران :نسی کوثر.
McHugh, Roland. 1980. Annotations to “Finnegan’s Wake.” Baltimore: Johns Hopkins Univ. Press.
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اصطالحات ايتاليك در عنوان .واژههايی مانند نام گونهها يا کشتیهـا کـه معمـوالً
در متن به صورت ايتالیک نوشته مـیشـوند ،در فهرسـت منـابع بـا حـروف صـاف
نوشته میشوند .برای واژة ايتالیک شده در عنوان يـک مقالـه يـا فصـل ،ن.ک.۲ .
.۱۵7
حشمتزاد ،امیر شمسالدين .۱۳78 .پرنسس قاجار نجاتيافتة کشـتی تايتانیـک.
تهران :مجمع قرآنی شیعه علی (ع).
Suangtho, V., E. B. Lauridsen. 1990. Flowering and Seed Production in Tectona Grandis L.f..: Report on the DANIDA
Training Course on Tree Improvement Program. Chiang Mai,
Thailand.

81 .2

نقل قول در حكمِ عنوان .نقل قولهايی که به جای عنوان کتاب استفاده میشـوند،
در عالمت نقل قول قرار نمیگیرند.

اشتری ،بیژن .۱۳7۶ .به دوربین نگاه کن :گفتوگو با هنرپیشههای جهان .تهـران:
انتشارات مسسسة ايران.
Whitaker, Agnes, ed. 1984. All in the End Is Harvest: An Anthology for Those Who Grieve. London: Darton, Longman
and Todd.

82 .2

عالمت پرسا يا تعجب .هنگامیکه عنوان يا عنـوان فرعـی بـا عالمـت پرسـش يـا
تعجب خاتمه يابند ،نقطهگتاری ديگری پس از آن الزم نیست.
فرزامنیا ،حسن .۱۳7۰ .آيا انسان زشت و نازيباست؟ اصفهان :نشاط.
Aaron, Henry. 1973. Why Is Welfare So Hard to Reform? Washington, DC: Brooking Institution Press.

83 .2

عنوانهاي بسيار طوالني .اگـر بـه هـر دلیلـی عنـوان اثـری جـايگزين نـام نويسـنده،
ويراستار ،يا هر پديدآورندة حقیقی يا حقوقی ديگر شد ،شکل کامـل آن بايـد در
فهرست منابع ذکر شـود .در اسـتناد درونمتنـی بـه نـین آثـاری عنوانهـای بسـیار
طوالنی ،کوتاه میشوند .اطالعـات عنـوان کوتـاه شـده بايـد بـه حـدی باشـد کـه
خواننــده بتوانــد عنــوان کامــل را در فهرســت منــابع ،کتابهــای يــک کتابخانــه ،يــا
انتشارات يک ناشر پیدا کند.

84 .2

عنوانهاي غيرانگليسي .عنوانهای غیرانگلیسی بايـد بـه سـبک جملـه بـزرگنويسـی
شوند .با وجود اين نويسندگان يا ويراستاران ناآشنا با زبان آثار ،نبايد تـالش کننـد
تا بـزرگ نويسـی را بـدون کمـک کارشـناس تغییـر دهنـد .بـرای شـکل انگلیسـی
شهرهای خارجی ،ن.ک.۱۱۶ .۲ .
Maisonneuve, Danielle, Jean-Francios Lamarche, and Yves St`Amand. 1998. Les relations publiques: Dans une socie`te
mouvance. Sainte- Foy, QC: Presses de l’Universite` de
Que`bec.
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ترجمة افزوده .اگر به ترجمة انگلیسی عنوانی نیاز باشد به دنبال عنـوان اصـلی ،در
کروشه ،بدون ايتالیک شدن يا عالمت نقل قول آورده میشـود .نـین عنـوانی بـه
انگلیسی همیشه به سبک جمله بزرگنويسی میشود.

احمدی ،بابک .۱۳8۲ .معمای مدرنیته [ .]The dilemma of modernityتهران:
نشر مرکز.
Pirumova, N. M. 1977. Zemskoe liberal’noe dvizhenie: Sotsial’nye korni i evoliutsiia do nachala xx veka [The zemstvo liberal movement: Its social roots and evolution to the beginning
of the twentieth century]. Moscow: Izdatel’stvo Nauka.
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اثر اصلي بهعالوة ترجمة منتشرشده .با ترجمة منتشرشـدة يـک اثـر معمـوالً ماننـد
آنچه در  ۴۲ .۲نشان داده شد ،رفتار می شود .اگر بـه داليلـی نیـاز بـود کـه بـه اثـر
اصلی و ترجمة آن به صورت ه زمان استناد شود ،با توجه به عالقة خوانندگان بـه
هر يک از آنها به يکی از شکلهای زير رفتار میشود.
Deegan, Marilyn, and Simon Tanner. 2002. Digital Futures:
Strategies for the Information Age. New York: Neal-Schuman
ترجمة عباس گیلوری با عنوانِ آيندة ديجیتالی کتابخانههاPublishers. :

راهبردهايی برای عصر اطالعات .۱۳8۲ .تهران :مرکز اطالعات و مدارک
علمی ايران.
يا

ديگن ،مريلین ،و سیمون تانر .۱۳8۲ .آينـدة ديجیتـالی کتابخانـههـا :راهبردهـايی
برای عصر اطالعات .ترجمة عباس گیلوری .تهران :مرکز اطالعات و مدارک
علمی ايران .در اصل منتشرشده با عنوانِ Digital Futures: Strategies for
the Information Age. 2002. New York: Neal-Schuman
Publishers.
Furet, Francois. 1995. Le Passé D`Une Illusion. Paris: Editions
Robert Laffont. Translated by Deborah Furet as The Passing
of an Illusion. 1999. Chicago: Univ. of Chicago press.

يا
Furet, Francois. 1999. The Passing for an Illusion. Translated
by Deborah Furet. Chicago: Univ. of Chicago Press. Originally published as Le Passé D`Une Illusion. 1995. Paris: Editions Robert Laffont.
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ترجمة منتشرنشده .در موارد نادری که تنها عنـوان اثـر بـه صـورت ترجمـه آورده
میشود ،امـا بـه ترجمـة منتشرشـدهای از آن اشـاره نمـیگـردد ،زبـان اصـلی بايـد
مشخ

شود.
هانسکر ،فیلیپ ،و تونی الساندرا .۱۹8۰ .هنر مـديريت [بـه انگلیسـی] .نیويـورک:
سیمون و شوستر.

Matlabi, Daryoosh. 1378. “Exploring the Application of ISBN to
the Publication of Iran [In Persian].” Journal of Information
Science 14 (3 and 4): 3-11.
Pirumova, N. M. 1977. The Zemstvo Liberal Movement: It’s Social Roots and Evolution to the Beginning of the Twentieth
Century [in Russian]. Moscow: Izdatel’stvo Nauka.

فصلها يا ديگر قسمتهاي عنواندار يك كتاب
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فصلي در يك كتاب تـكنويسـنده .بـرای اسـتناد بـه يـک فصـل خـاص يـا سـاير
قسمتهای عنواندار يک کتاب ،نـام نويسـنده بـا عنـوان فصـل يـا ديگـر قسـمتهای
عنواندار با حروف صاف دنبال میشود و در انتهای آن نقطه قرار میگیرد .سـپس
حرف اضافة « »Inبا حـروف صـاف بـرای آثـار انگلیسـی و حـرف اضـافة «در» بـا
حروف صاف برای آثار فارسی مـیآينـد و پـس از آن عنـوان کتـاب بـه صـورت
ايتالیک آورده میشود .برای آثار انگلیسی ،عنـوان کتـاب پـس از « »Inبـه سـبک
جمله بزرگنويسی میشود .شمارة صفحههای اختصاصی فصل يا ديگر قسـمتهای
عنــواندار ،يــا شــمارة فصــل يــا قســمت پــس از عنــوان و عالمــت ويرگــول ،ارائــه
میشوند .برای آثار ند نويسنده ،ن.ک( .8۹ .۲ .ن.ن.ک.)۱۳۹ .۲ .
میرکمالی ،محمد« .۱۳78 .ويژگیها و توانايیهای مديريت و رهبری آموزشی ».در
رهبری و مديريت آموزشی .۱۶۲-۶۹ ،تهران :يسطرون.
(میرکمالی )۱۰۱-8۹ ،۱۳78
Phibbs, Brendan. 1987. “Herrlisheim: Diary of a Battle. ” In The
Other Side of Time: A Combat Surgeon in World War II, 11763. Boston: Little, Brown.
)(Phibbs 1987, 122-24
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نوشتهاي در يك كتاب چندنويسنده .برای استناد به يک قسمتِ عنواندار از يـک
کتاب با ند نويسنده ،نام نويسندة آن قسمت در ابتدا میآيد و پس از آن ،عنـوان
قسمت با حروف عادی نوشته و در پايان آن نقطه گتارده میشـود .سـپس حـرف
اضافة « »Inبا حروف صاف بـرای آثـار انگلیسـی و حـرف اضـافة «در» بـا حـروف
صاف برای آثار فارسی می آيند و پـس از آن عنـوان کتـاب بـه صـورت ايتالیـک

آورده میشود .برای آثـار انگلیسـی ،عنـوان کتـاب پـس از « »Inبـه سـبک جملـه
بزرگنويسی میگردد .نام ويراستار(ان) پس از عنوان کتاب ،عالمت ويرگـول ،و
« »ed.برای آثار انگلیسی و «ويراستة» برای آثار فارسی میآيند .شمارة صفحههای
اختصاصــی آن قســمت نیــز پــس از نــام ويراســتار(ان) و عالمــت ويرگــول آورده
میشود .برای ندين قسمت در اثری واحد ،ن.ک.۹۰ .۲ .
افشار مهاجر ،کامران« .۱۳7۹ .نگاهی به صفحهآرايی قرآنهای خطی و کاربرد آن
در گرافیــک معاصــر ».در ســاية طــوبی :مجموعــة مقــاالت همــايش نخســتین
دوساالنة بینالمللی نقاشی جهـان اسـالم ،ويراسـتة حبیـباهلل صـادقی.8۵-۴7 ،
تهران :موزة هنرهای معاصر؛ فرهنگستان هنر جمهوری اسالمی ايران.
(افشار مهاجر )۵۹ ،۱۳7۹
Wiens, J. A. 1983. “Avian Community Ecology: An Iconoclastic
View.” In Perspectives in Ornithology, ed. A. H. Brush and G.
A. Clark Jr., 355-403. Cambridge: Cambridge Univ. Press.
)(Wiens 1983, 358
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چند نوشته در يك كتاب .برای استناد به دو يا ند نوشـته از يـک کتـاب بـا نـد
نويسنده ،کتاب و نوشتههای موردنظر در فهرست منابع میآيند و برای پیشگیـری
از تکرار ،مدخلهای هر نوشته به ويراستار(ان) کتاب ارجاع داده میشوند.



روزبه ،زهرا ،و امیررضا جـ  ،ويراسـتاران .۱۳8۰ .نظريـههـای نـوين در کـاربرد
فناوری اطالعات .تهران :پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطالعات ايران.

اعتمادی ،افشین .۱۳8۰ .رايانههای نسـل هـارم و کـاربرد آنهـا در سـازماندهی
اطالعات .در روزبه و ج .۲7۵-۲۳۰ ،۱۳8۰

Bush, A. H. and G. A. Clark Jr., eds. 1983. Perspectives in Ornithology. Cambridge: Cambridge Univ. Press.
Wiens, J. A. 1983. Avian Community Ecology: An Iconoclasitic
View. In Brush and Clark 1983, 355-403.
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مجموعة مقالههاي همايشها .مقالههای جداگانـه در مجموعـة مقالـههـای همايشـها
مانند فصلهای يک کتاب ندنويسنده تلقی میشوند ،ن.ک8۹. .۲ .
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اثري به اندازة كتاب درون يك كتاب .اگر قسـمت اسـتناد شـده در يـک کتـاب
بهنوبة خود کمابیش بزرگ باشد ،عنوان آن نیز ممکن است ايتالیک شود.

دورانت ،ويل .]۱۹7۵-۱۹۳۵[ .کتاب اول :خاور نزديک .در تاريخ تمـدن .ج.۱ .
مشرق زمین گاهوارة تمدن .ترجمة احمد آرام .۱۳۳7 .تهران :اقبال.
Bernard, Thomas. 1990. A Party for Boris. In Histrionics: Three
plays, Trans. Peter K. Jansen and Kenneth Northcott. Chicago: Univ. of Chicago Press.
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فصلي كه در اصل در جايي ديگر منتشرشده است .هنگامی که بـه فصـلی از يـک
کتاب استناد شود که در اصل به عنوان يک مقاله در نشـريهای علمـی ـاپ شـده
باشد ،تنها به نسخة کتاب استناد میشود .اگر استناد به اصـل مقالـه نیـز الزم باشـد،
جزئیات آن را میتوان در ادامة مدخل و پـس از عبـارت «

originally published

 »asدر انگلیسی و «در اصل منتشرشده بـه عنـوان» در فارسـی آورد ،ن.ک،8۶ .۲ .
مثال دوم فارسی و انگلیسی.
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مقدمــة نويســنده و ماننــد آن .اگــر بــه عنــوانی عمــومی ماننــد «،»introduction
« ،»prefaceيا « »afterwordsدر کتابهـای انگلیسـی و «پـیشگفتـار»« ،مقدمـه» ،يـا
«مسخره» در کتابهای فارسی استناد شود ،اين واژهها با حروف صاف و بدون نقطـة
دنبالکننده پیش از عنوان کتاب و برای آثار انگلیسی با اضافه کردن حرف اضـافة
« »toو برای آثار فارسی با اضافه کردن حرف اضافة «بر» میآيند.
مرادی ،صحبتاهلل .۱۳7۳ .مقدمهای بر شوريدگان :تتکرة بزرگان و سخنسرايان
تويسرکان[ .تهران] :دارالفکر.
Polakow, Valerie. 1993. Afterword to Lives on the Edge: Single
Mothers and Their Children in the Other America. Chicago:
Univ. of Chicago Press.
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مقدمه يا فصلهاي نوشته شده از سوي فردي غير از نويسندة كتاب .اگـر نويسـندة
مقدمه ،پیشگفتار ،يا فصلی که بدان آن استناد میشود ،شخصـی غیـر از نويسـندة
کتاب باشد ،نام نويسندة آن مقدمه يا فصل در ابتدای مدخل آورده مـیشـود .نـام
نويسندة کتاب پس از عنوان کتاب و يک ويرگول و « »byبـرای آثـار انگلیسـی و
«نوشتة» برای آثار فارسی میآيد( .ن.ن.ک.)۴7 .۲ .

معتمدنژاد ،کاظ  .۱۳7۶ .مقدمهای بر مقالـهنويسـی در مطبوعـات ،نوشـتة حسـین
قندی .تهران :دانشگاه عالمه طباطبايی.
(معتمدنژاد )۱۳7۶
Friedman, Milton. 1994. Introd. to The Road to Serfdom, by F.
A. Hayek. Anniversary ed. Chicago: Univ. of Chicago Press.
)(Friedman 1994

نامهها و ديگر گونههاي ارتباطي در مجموعههاي منتشرشده
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استناد به نامه ،يادنامه ،و نوشتارهايي مانند آنها .در استناد به يک نامـه ،يادنامـه ،يـا
نوشتارهايی مشابهِ منتشرشده در يک مجموعه ،نام فرستنده و گیرندة نامـه ،تـاريخ،
و گاهی مکان ارتباط ذکر میشود .افزودن واژههای « »letterبرای آثار انگلیسی و
«نامه» برای آثار فارسی الزم نیست اما گونههای ارتباطی ديگـر ماننـد گزارشـها يـا
يادنامهها بايد مشخ

شوند .عنوان مجموعه مانند عنوان کتاب ارائه میشود.

قائ مقام فراهانی ،ابوالقاس  .۱۳۵8 .نامههای سیاسی و تاريخی سیدالوزرا قائ
مقام فراهانی دربارة معاهدة ترکمانچای و غرامات آن دهة اول ربیعاالول
 ۱۲۴۳هـ .ق .به کوشش جهانگیر قائمی .تهران :دانشگاه تهران.
در نامه ای به «کلنل مکدونالد» در سال ۱۳۴۳ه.ق( .قائ مقام فراهانی ،)۱۳۵8
«قائ مقام فراهانی» نوشته است که ...
Adams, Henry. 1930. Letters of Henry Adams, 1858-1891. Ed.
Worthington Chauncey Ford. Boston: Houghton Mifflin.
White, E. B. 1976. Letters of E. B. White. Ed. Dorothy Lobrano
Guth. New York: Harper & Row.
In a letter to Charls Milnes Gaskell from London, March 30,
… 1868 (Adams 1930, 141), Adams wrote
White (1976, 273) sent Ross an interoffice memo on May 2,
… 1946, pointing out that
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استنادهاي متعدد به يك مجموعة منتشرشـده .اگـر بـه نامـههـای متعـدد يـا ديگـر
گونههای ارتباطی در يک مجموعة واحد استناد شـود ،خـود منبـع و نـه قسـمتهای
منفرد آن بايد در فهرست منابع آورده شود.
اسماعیلی ،محمد .۱۳77 .قطره باران :نـد نامـه بـه پسـرم و بـه جوانـان خـارج از
کشور شامل اطالعاتی علمی دربارة نفت و  ....تهران :کتاب زمان.
(اسماعیلی )۵۴ ،۱۳77

Churchill, Winston, and Dwight D. Eisenhower. 1990. The
Churchill-Eisenhower Correspondence, 1953-1955. Ed. Peter
G. Boyle. Chapel Hill: Univ. of North Carolina Press.
)(Churchill and Eisenhower 1990

ويرايا
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ويرايشهايي به جز ويرايا اول .بـرای اسـتناد بـه ويرايشـی از يـک کتـاب غیـر از
ويـرايش اول آن ،شــماره يـا توصــیف ويــرايش بـه دنبــال عنـوان و يــک نقطــه در
فهرست می آيد .شمارة ويـرايش معمـوالً در صـفحة عنـوان مـیآيـد و در صـفحة
حقوق پديدآورندگان همراه با تاريخ ويـرايش تکـرار مـیشـود .عبارتهـايی ماننـد
« »second edition, revised and enlargedبرای آثار انگلیسی و «ويرايش دوم،
تجديد نظر شده و گسترش يافته» برای آثار فارسی در فهرست منابع بـه ترتیـب بـه
«ed.

nd

 »2و يا «ويـرايش دوم» خالصـه مـیشـوندedition« .

 »revisedبـرای آثـار

انگلیسی بدون شماره و به صورت « »rev. ed.خالصه میشود .واژههای ديگـر نیـز
برای آثار انگلیسی به همـین ترتیـب خالصـه مـیشـوند .شـمارة جلـد در صـورت
وجود ،پس از شمارة ويرايش میآيد .برای افزودن تاريخ اصلی يـک اثـر قـديمی
که به ويرايش جديد آن استناد شده است ،ن.ک .۱۳۳-۱۳۰ .۲ .در صفحة عنـوان
اثری که در مثال اول در زير به آن استناد شده است ،عبـارت «تجديـد نظـر شـده»
ذکر شده بود که طبق قاعدة باال در فهرست منابع بهجـای آن از عبـارت «ويـرايش
دوم» استفاده شد.
ماهبان ،حسین ،گردآورنده .۱۳۵۴ .ارتعاشات مکانیکی .ويرايش دوم .تهران:
صفیعلیشاه.
سینائی ،علی .۱۳8۲ .مجموعهسازی در کتابخانهها .ويرايش دوم ۲ .ج .تهران:
سمت.
(ماهبان )۳۰ ،۱۳۵۴
(سینائی )8۱ ،۱۳8۲
Anderson, J. L., and D. Richie. 1982. The Japanese Film Art
and Industry. Exp. ed. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press.
Weber, M., H. M. de Burlet, and O. Abel. 1928. Die Saugetiere.
nd
2 ed. 2 vols. Jena: Gustav Fischer.

)(Anderson and Richie 1982
)(Weber and Abel 1928
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تجديد چاپ .ويرايشهای تجديد اپ شده ،ويرايشهای رونوشت ،و مانند آنها در
 ۱۳۳-۱۳۰ .۲بحث میشوند.

 100 .2ويرايشهاي پيوسته .ويرايشهای پیوستة کتابها در  ۱۴8-۱۴۳ .۲بحث میشوند.
آثار چندجلدي

 101 .2شمارة جلد .در مستندسازی ،شمارة جلدها همیشه با اعداد عربـی مـیآينـد ،حتـی
اگر در اثر اصلی با اعداد رومی يا با حروف نوشته شـده باشـند .اگـر شـمارة جلـد
بالفاصله با شمارة صفحه دنبـال شـود ،واژة « »vol.بـرای آثـار انگلیسـی و اختصـار
«ج ».برای آثار فارسی حتف میشوند .برای مثالها به بندهای بعدی توجه کنید.
 102 .2استناد به كل يك اثر .هنگامیکه به يک اثر ندجلدی به عنوان يک کـل اسـتناد
میشود ،تعداد کل جلدها معموالً پس از عنوان اثر نوشته میشود ،مگـر اينکـه نـام
ويراستار اثر نیز ذکر شود که در اين صورت تعداد کل جلدها پس از نام ويراستار
می آيد .اگر اثری ندجلدی در طول ند سال منتشر شده باشد ،محدودة سالهای
انتشار نیز ارائه میشود ،ن.ن.ک.۶۵ .۲ .
اسمیت ،آلفرد گود .]۱۹۶۶[ .ارتباطات و فرهنگ .ترجمة مهدی بابايی اهری.
 ۳ .۱۳8۲-۱۳7۹ج .تهران :سمت.
(اسمیت [)78 :۲ ،]۱۹۶۶
Wright, Sewell. 1968-78. Evolution and Genetic Populations. 4
vols. Chicago: Univ. Chicago Press.
)(Wright 1968-78, 2:31

 103 .2استناد به يك جلد خا .از اثري چندجلـدي .اگـر تنهـا بـه يـک جلـد از اثـری
ندجلدی استناد شود ،آن جلد در فهرست منابع به تنهايی فهرست مـیگـردد .در
اين صورت ابتدا عنوان جلد به صورت ايتالیک می آيد و در انتهای آن نقطـه قـرار
می گیرد .سپس عنوان کل اثر به صورت ايتالیک و پس از شـمارة جلـد بـا حـرف

اضافة « »ofبرای آثار انگلیسی و «از» بـرای آثـار فارسـی و بـدون عالمـتگـتاری
دنبال مـیشـود .عبـارت «# of

 »Vol.بـرای آثـار انگلیسـی و «ج # .از» بـرای آثـار

فارسی به صورت صاف نوشته میشوند .عنوان آثار انگلیسی پس از « »ofبه سـبک
جمله بزرگنويسی میگردد.
صـفا ،ذبــیحاهلل .۱۳۶8 .از آغـاز عهــد اســالمی تـا دورة ســلجوقی .ج ۱ .از تــاريخ
ادبیات ايران .تهران :فردوس.
Wright, Sewell. 1969. Theory of Gene Frequencies. Vol. 2 of
Evolution and the Genetic Populations. Chicago: Univ. Chicago Press.

 104 .2فصل يا ديگر قسمتهاي جلدي خا .از اثري چندجلدي .به بخشهای خاص يک
جلد از کتابی ندجلدی به شیوة بخشهای کتاب يک جلدی استناد میشود.
صفا ،ذبیحاهلل .۱۳۶8 .وضع سیاسـی و اجتمـاعی و علمـی و ادبـی ايـران از حملـة
عرب تا پايان قـرن سـوم هجـری .در تـاريخ ادبیـات ايـران . ۴۰-۳ :۱ ،تهـران:
فردوس.
Bonnefoy, Yves, ed. 1991. “Buddhist Mythology.” In Mythologies, 2:893-95. Chicago: Univ. Chicago Press.

در صورت وجود ،میتوان شمارة فصل را جايگزين شـمارة صـفحات کـرد .بـرای
نمونه «.»vol.2. chap. 6
 105 .2يك جلد در دو يا چند كتاب .اگر يک جلد از اثری ند جلدی به دلیل طـوالنی
بودن از لحاظ فیزيکی در قالب دو يا ند کتاب منتشر شود ،استناد به آن بايد هـ
شمارة کتاب و ه شمارة جلد را در بر گیرد.


ج  ،امیررضا ،و زهرا روزبه ،ويراستاران .۱۳8۵ .استناد :اصـول و روشـها .ج.۲ .
کتاب  .۲انطباق شیوهنامههای شیکاگو و ای پی ای .تهران :پژوهشـگاه علـوم و
فنّاوری اطالعات ايران.
يا



ج  ،امیررضا ،و زهرا روزبه .۱۳8۵ .انطباق شیوهنامههای شیکاگو و ای .پی .ای.
ج .۲ .کتاب  .۲از استناد :اصول و روشها .تهـران :پژوهشـگاه علـوم و فنّـاوری
اطالعات ايران.

Harley, J. B. and David Woodward, eds. 1994. The History of Cartography. Vol. 2. bk. 2. Cartography in Traditional East and
Southeast Asian Societies. Chicago: Univ. of Chicago Press.

يا
Harley, J. B. and David Woodward, eds. 1994. Cartography in
Traditional East and Southeast Asian Societies. Vol. 2. bk. 2.
Of The History of cartography. Chicago: Univ. of Chicago
Press.

 106 .2نويسندگان و ويراستاران آثار چندجلدي .برخـی آثـار ندجلـدی هـ ويراسـتار
عمومی برای کل اثر و ه ويراستار(ان) يـا نويسـنده(گـان) جداگانـهای بـرای هـر
جلد دارند .هر گاه به يک جلد از اين آثار استناد شود ،نام ويراستار يا نويسندة آن
جلد پس از قسمتی میآيد که مسئولیت آن را برعهده داشته است.
حقايق ،بابک ،سرويراستار .۱۳77 .دايرهالمعارف بزرگ زرين .ج .۱ .ويراستة
فرهنگ جهانبخش .تهران :زرين؛ آويژه.
Barrows, Herbert. 1959. Readings the Short Story. Vol. 1 of An
Introduction to Literature, ed. Gordon N. Ray. Boston: Houghton Mifflin.

در فهرست منابع ،اولین نام(ها) يا عنوان فهرست شده ،بايـد بیشـترين ارتبـاط را بـه
اثــری داشــته باشــد کــه ايــن مــدخل در آن مــیآيــد .بــه تفــاوت بــزرگنويســی و
نقطهگتاری « »edited byبـرای آثـار انگلیسـی در شـکلهای جـايگزينِ زيـر ماننـد
رفتار با يک کتاب ندنويسنده توجه داشته باشید ،ن.ک .8۹ .۲.با پـارهای از آثـار
ندجلدی خاص بهتر است مانند فروستها رفتار کرد ،ن.ک.۱۱۰ .۲ .
احمدی شیرازی ،مري  ،ويراستار .۱۳8۵ .ارتباط بین دو نسل .ج .۹ .اطالعاتی
دربارة بلوغ ،نوشتة فرحناز مددی .تهران :مادران امروز.
يا
مددی ،فرحناز .۱۳8۵ .اطالعاتی دربارة بلوغ .ج .۹ .از ارتباط بین دو نسل،
ويراستة مري احمدی شیرازی .تهران :مادران امروز.
Ray, Gordon N., ed. 1959. An Introduction to Literature. Vol. 1,
Reading the Short Story, by Herbert Barrows. Boston:
Houghton Mifflin.

يا
Barrows, Herbert. 1959. Reading the Short Story. Vol. 1 of An
Introduction to Literature, ed. Gordon N. Ray. Boston: Houghton Mifflin.

فروست

1

 107 .2عنوان ،شماره ،و ويراستار(ان) فروست .عنوان يک فروست در فهرسـت منـابع بـه
سبک تیتر بدون گیومه يا پرانتز و با حروف صاف بزرگنويسی میشود .ويراستار
فروست معمـوالً حـتف مـیشـود ،بـا وجـود ايـن ،ن.ک .۱۱۰-۱۰۹ .۲ .برخـی از
فروستها شمارهگتاری میشوند ،اما بسیاری از آنها بدون شماره هستند .شـماره در
صورت وجود ،پس از عنوان فروست و بدون هیچ ويرگول جداکنندهای مـیآيـد
مگر اينکه برای آثـار انگلیسـی از « »vol.يـا « »no.و بـرای آثـار فارسـی از «ج ».يـا
«ش ».استفاده شده باشد .با وجود اين ،اين اختصارات میتوانند حتف شوند مگـر
اينکه هر دو در يک استناد واحد الزم باشند (به آخرين مثال زير نگاه کنید) .برای
بزرگنويسی عنوان فروستی بـه زبـان خـارجی (غیـر از انگلیسـی) ازسـبک جملـه
استفاده میشود.
امانی ،مهدی .۱۳۴7 .منابع آماری جمعیتی ايـران .انتشـارات مسسسـه مطالعـات و
تحقیقات اجتماعی  .۶۱تهران :دانشگاه تهران.
گیلیپسی ،ـارلز کولسـتون .۱۹8۰-۱۹7۰ .زندگینامـة علمـی دانشـوران .ترجمـة
احمد آرام .۱۳۶۶ .شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ،ج ،۱ .ش .۲۴۹ .تهران:
انتشارات علمی و فرهنگی.
وست ،بريس .۱۹۹۲ .پرستاری در اتاق عمل (روش مراقبت) .ترجمة قاس مقـاره
دهکردی .۱۳7۳ ،راهنمای جیبی پرستاری ( .۶ )NASتهران :نشر و تبلیغ بشر.
Hopp, Joachim. 1977. Undersuchungen Zur Geschichte Der
letzten Attaliden. Vestigia: Beitrage zur alten Geschichte 25.
Munich: C. H. Beck’sche Verlagsbuch-handlung.
Tulchin, J. S., and A. M. Garland, eds. 2000. Social Development in Latin America: The Politics of Reform. Woodrow Wilson Center Current Studies on Latin America. Boulder, CO:
Lynne Rienner.
Wauchope, Robert. 1950. A Tentative Sequences of PreClassics in Middle America. Middle American Research Records, vol. 1, no 14. New Orleans, LA: Tulane Univ.

 ۱تعدادی اثر که از نظر موضوع يا ديگر جنبهها با ه ارتباط دارند و به دنبال ه و با يک شکل و عنوان عمومی و يک
شمارة سريال از سوی يک ناشر منتشر میشوند.

 108 .2بود يا نبود عنوان فروست در استناد .وجـود عنـوان يـک فروسـت در اسـتناد ،بـه
خوانندگان در تصمی گیری دربارة پیگیری يک مرجع کمـک مـیکنـد ،امـا اگـر
کتابهای متعلق به يک فروسـت را بتـوان بـدون عنـوان فروسـت پیـدا کـرد ،بـرای
صرفهجويی در فضا عنوان فروست حتف میشود.
 109 .2ويراستار فروست .نام ويراستار فروست معموالً حتف میشود ،ن.ک .۱۰7 .۲ .امـا
اگر نام او در فهرست منابع بیايد ،محل آن پس از عنوان فروست خواهد بود.
استوت ،کارول .۱۹۹۹ .آسمان شب .ترجمة شاپور پشنگ .۱۳8۲ .سری کتابهای
آسمان پر ستاره ،ويراستة حمیدرضا گیاهی يزدی .تهـران :سـازمان پـژوهش و
برنامهريزی آموزشی؛ مدرسه؛ و برهان.
Howell, M. C. 1998. The Marriage Exchange: Property, Social
Place, and Gender in the Cities of the Low Countries. Women in Culture and Society, ed. C. R. Stimpson. Chicago: Univ.
of Chicago Press.

 110 .2فروست يا اثر چندجلدي؟ آثار خاصی را میتوان از نگـاه کتـابشـناختی هـ بـه
عنوان آثار ندجلدی و ه به عنوان فروسـتی نـد جلـدی در نظـر گرفـت .ايـن
موضوع با توجه به اين نکته تعیین میشود که تأکید بر گروهی از کتابها بـه عنـوان
يک کل (مثال اول فارسی وانگلیسی) يا بـر جلـدهای واحـد (مثـال دوم فارسـی و
انگلیسی) باشد.
ابن عربی ،محمد بن علی .۱۳7۳ .الفتوحات المکیه ۱۴ .ج .مکتبهالعربیـه .القـاهره:
الهیئه المصريه العامه الکتاب( .منتشرشده در پاريس در .)۱۹۹۰
حسننايبی ،فاطمه .۱۳77 .دنیای موجودات زنده .مجموعة دايرهالمعـارف علمـی
دانشپژوهان نوجوان  .۴قزوين :پرک.
Boyer, John W., and Julius Kirshner, eds. 1986-87. Readings in
Western Civilization. 9 vols. Chicago: Univ. of Chicago Press.
Cochrane, Eric W., Charls K. Gray, and Mark Kishlansky. 1987.
Early Modern Europe: Cri-sis of Authority. Readings in Western Civilization, edited by John W. Boyer and Julius Kirshner
6. Chicago: Univ. of Chicago Press.

برای استناد به مقاله دايرهالمعارفهای غیرعمومی مانند فصـلی از يـک کتـاب عمـل

میشود .اگر تنها شمارة صفحه موجـود باشـد ،ماننـد فصـلی از يـک کتـاب عمـل
میکنی  .اگر استناد مربوط به دايـرهالمعـارف ندجلـدی باشـد ،ماننـد زيـر عمـل
میکنی :
Sauter, H. E. 1971. “Clearinghouse for Federal Scientific and
Technical Information.” In Encyclopedia of Library and Informtion Science, eds. A. Kent, and H. Lancour, Vol. 5:19096. New York: Marcel Dekker.
)(Sauter 1971

يا
Kent, A., and H. Lancour, eds. 1971. “Scientific Information
Evolution.” In Encyclopedia of Library and Information Science, eds. Allen Kent, Harold Lancour, and Jay E. Daily, Vol.
26:45-70. New York: Marcel Dekker.
)(Kent and Lancour 1971

 111 .2آثار چندجلدي درون يك فروست .اگر کتـابی در يـک فروسـت دارای بـیش از
يک جلد باشد ،تعداد جلدها و اگر استناد به جلـد خاصـی از آن فروسـت مربـوط
باشد ،شمارة(های) جلد پس از عنوان کتاب میآيند.
مسمنی ،باقر و ديگران .۱۳۵8 .مطبوعـات ايـران  ۲ .۱۳۵8ج .مسسسـة تحقیقـات و
برنامه ريزی آموزشی  .۲۳۹تهران :مسسسة تحقیقات و برنامـهريـزی آموزشـی،
مرکز مدارک علمی.
Ferrer Benimeli, Jose’ Antonio. 1976. Masoneria, iglesia e illustracio’n. Vol. 1. Las bases de un conflito (1700-1739). Vol. 2.
Inquisicio’n: Procesos histo’ricos (1739-1750). Pub-licaciones
de la Fundation Universitaria Espanola, Monografi’as 17.
Madrid.

وضعيت نشر

 112 .2محل نشر ،ناشر .وضعیت نشر شامل محل (شهر) نشر و نام ناشراست .بین محل نشـر
و ناشرِ اثر يک عالمت دونقطه قرار میگیرد.
دبیری مالوانی ،ابراهی  .۱۳7۳ .ادبیات معاصر ايران .ق  :امید.
Wilson, E. O. 1992. The Diversity of Life. New York: Norton.

 113 .2محل نشر به تنهـايي .حـتف نـام ناشـر در فهرسـت منـابع مجـاز اسـت و از سـوی

بسـیاری از نشــريههــای علمـی و نويســندگان نیــز تــرجیح داده مـیشــود .ــرا کــه
نويسندگان و ويراستاران از وظیفة تأيید نام ناشران و شکل اماليی گتشـته و حـال
آنان معاف میشوند .اما حتف نام ناشر ممکـن اسـت خواننـدگان را از اطالعـات
مفیدی محروم سازد .نام ناشران در کتابهايی که از انتشار آنها بیش از يکصد سـال
گتشته باشد يا جايی که ناشر آنها شناخته شده نباشد ،حتف میشوند.
ذاکری ،حجهاهلل .۱۳8۲ .ائللر امانتی .تهران.
Pittman, Philip. 1770. The Present State of the European Settlements on the Mississippi; with a Geographical Description
of that River. London.

 114 .2محل نشر :شهر .محل نشر ،محلی است کـه معمـوالً در صـفحة عنـوان و گـاهی در
صفحة حقوق پديدآورندگان کتابی آمده که بـه آن اسـتناد شـده اسـت و شـهری
است که دفاتر اصلی ناشر در آن قرار دارد .در استناد به کتابی که دو يا نـد شـهر
به عنوان محل نشر آنها آورده شده است ،معموالً تنها نام شهر اول منظور میشود.
تهران :برگ
تهران :همشهری
اصفهان :نشر آويژه
مشهد :انتشارات دانشگاه فردوسی
اما
اصفهان و شیراز :انتشارات دانشگاه اصفهان
New York: Macmillan
Los Angeles: J. Paul Getty Trust Publication
Oxford: Claredon Press
New York: Oxford Univ. Press

اما

Berkeley and Los Angeles: Univ. of California Press

 115 .2ضرورت تصري ايالت ،كشور ،يا استان .اگر محل نشر برای خواننـدگان ناشـناخته
باشد ،يا با شهری با نامی مشابه اشتباه گرفته شود ،شکل خالصة نام ايالـت ،اسـتان،
يا گاهی کشور برای آثار انگلیسی و شکل کامـل آنهـا بـرای آثـار فارسـی بـه آن
اضافه میشوند .برای آثار انگلیسـی « »Washingtonبـا « »DCدنبـال مـیشـود امـا

شهرهای اصلی ديگر ماننـد «Angles

 »Losو « »Baltimoreبـه خالصـة نـام ايالـت

نیازی ندارند .برای نام کشورهايی که به سادگی خالصه نمیشـوند ،شـکل کامـل
آنها نوشته میشوند.
Cheshire, CT: Graphics Press
Reading, MA: Perseus Books
Harmondsworth, UK: Penguin Books
Washington, DC: Smithsonian
Englewood, ON: Wilfrid Laurier Univ. Press.
Ithaca, NY: Cornell Univ. Press
New Haven, CT: Yale Univ. Press
Princeton, NJ: Princeton Univ. Press
Cambridge, MA: MIT Press
Cambridge, MA: Harvard Univ. Press

اما

Cambridge: Cambridge Univ. Press

اگر ه ممکن است اختصارها برای برخـی از خواننـدگان الزم نباشـند ،امـا بـرای
گروهی ديگر مفید هستند و بنابراين گنجاندن آنها در فهرست منابع آثار انگلیسـی
ارزش دارد .هنگامیکه نام ناشـر آثـار انگلیسـی دربرگیرنـدة نـام ايالـت باشـد ،بـه
خالصه کردن آن نیازی نیست .نام ناشران فارسی به همـان شـکلی کـه در صـفحة
عنــوان اثــر آمــده اســت ،در فهرســت منــابع نیــز وارد مــیشــود .اســتفاده از شــکل
اختصاری تنها در صورتی مجاز است که ناشر دارای نام اختصاری رايجی باشد.
 116 .2نام شهرهاي خارجي .در فهرست منابع برای شهرهای خارجی به جز در آمريکـا و
انگلستان ،از نامهای معمول و رايـج آنهـا در زبـان انگلیسـی اسـتفاده مـیشـود .در
صورتی که الزم باشد نام شهرهای خارجی به فارسی نوشته شود ،رايجترين شـکل
آنها انتخاب و شکل انگلیسی آنها در پانويس ارائه میگردد.
)Belgerade (not Beograd
)Cologne (not Koln
)Mexico City (not Mexico
)Milan (not Milano
)Munich (not Munchen
)Prague (not Praha
)Rome (not Roma
)The Hague (not den Haag
)Turin (not Torino

)Vienna (not Wien

« 117 .2بيجا» .وقتـی محـل نشـر ناشـناخته اسـت ،اختصـار « »n.p.يـا « »N.p.بـرای آثـار
انگلیسی و «بیجا» برای آثار فارسی ،پیش از نام ناشر بـه کـار بـرده مـیشـوند .در
صورتی که بتوان مکان را حدس زد ،بـا يـک عالمـت پرسـش در کروشـه آورده
میشود .محل نشر اثری که شناخته شده اما در کتاب نیامده است ،به شیوة معمـول
نوشته میشود.
بیجا :آتش
[تهران؟] :آتش
n.p.: Windsor
[Lake Bluff, IL?]: Vliet & Edwards

 118 .2نام ناشر .نام ناشر را میتوان به صورت کامل و همـانگونـه کـه در صـفحة عنـوان
کتاب اپ شده است يا به شکل خالصه آورد .در بیشتر فهرسـتهای منـابع شـکل
کوتاهتر نام ناشران ترجیح داده میشود .نـام ناشـران خـارجی و شـکلهای اختصـار
معمول برای آنهـا در برخـی آثـار مرجـع ماننـد «Whitaker’s « ،»Books in Print
 »Books in Printبـرای انتشـارات بريتانیـايیBooks in Print« ،

 »Canadianو

« »Australian Books in Printارائـه مـیشـود .بـرای نـام ناشـران آثـار فارسـی و
اختصارات آنها مـیتـوان بـه منـابعی ماننـد «راهنمـای ناشـران و کتـابفروشـان» و
«کارنامة نشر» مراجعه کرد .رعايت يـکدسـتی در اسـتفاده از شـکلهای کامـل يـا
کوتاهشدة نام ناشران در سراسر فهرست منابع ضروری است.
 119 .2اختصارات و قسمتهاي قابلحذف از نام ناشران .حتی با فرض ارائة نام کامل ناشر،
برای آثـار انگلیسـی حـرف تعريـف « ،»Theاختصـاراتی ـون « ،»Ltd.« ،»Inc.يـا
« »S.A.که به دنبال يک نام میآيند ،مواردی مثـل «« ،»& Co.« ،»Co.

Publishing

 »Co.و مانند آنها ،و نام کامل ناشر يـا حـرف اول آن کـه پـیش از نـام خـانوادگی
میآيد حتف میشوند .واژة « »Booksمعموالً باقی گتاشته میشود (مانند

Basic

 Booksو  .)Riverhead Booksواژة « »Pressدر مواردی مانند « »Ecco pressو
« »Pergamon pressقابل حتف است .بـه ايـن ترتیـب ايـن نامهـا بـه صـورت بـه
« »Eccoو « »Pergamonخالصـه مـیشـوند ،امـا « »Free pressو «press

»New

بايد به صورت کامل آورده شوند »Press« .نبايد از نام انتشارات دانشـگاه حـتف
شود ،زيرا دانشگاه ممکن است آثاری را مستقل از انتشارات خود نیز عرضه کنـد.
واژة « »Universityدر فهرست منابع به « »Univ.خالصه میشود .برای آثار فارسـی
واژة انتشارات و مانند آن از نام ناشر حتف میشود و ساير قسمتها به همان شـکلی
که در صفحة عنوان آمدهاند ،در فهرست منابع نیز ذکر میشوند .واژة انتشارات از
نام دانشگاهها حتف نمـیشـود ،زيـرا ممکـن اسـت دانشـگاه آثـاری را مسـتقل از
انتشارات خود نیز عرضه کند .در صورت طوالنی بودن نام ناشران ذکر هـار واژة
ابتدای نام آنها به همراه سه نقطه کافی است.
شرکت انتشارات سروش يا سروش
شرکت نشر و تبلیغ نیکمعارف
انتشارات علمی و فرهنگی يا شرکت انتشارات علمی و فرهنگی (اصفهان)
نشر ناشران (مشهد)
اقبال يا جواد اقبال
Houghton Miffilin or Houghton Miffilin Co.
Little, Browne or Little, Browne & Co.
)Macmilan or Macmillan Publishing Co. (New York
)Macmillan or Macmillan Publishers (London
Wiley or John Wiley

 120 .2نقطهگذاري و هجي .در مثالهای  ۱۱۹ .۲توجه داشـته باشـید کـه در «

Houghton

 »Mifflinو « »Harcourt Brace Jovanovichهیچ ويرگولی نیست ،اما در «
 »Brownو «Brace

Little,

 »Harcourt,يـک ويرگـول وجـود دارد »Macmillan« .يـک

حرف کو ک « »mپس از « »Macدارد .برای اطمینان از شکل صـحیح گتشـته و
حال نامهای ناشران ،نويسندگان ،و ويراستاران جستوجو در اينترنت يا مراجعه به
ويرايشهای کنونی يا قبلـی « »Whitaker’s Books in Print« ،»Books in Printيـا

«Market Place: LMP

»Literacy؛ و «راهنمــای ناشــران و کتــابفروشــان» و

«کارنامة نشر»توصیه میشود .در نقطه گتاری و امـالی نـام ناشـران رعايـت شـکل
موجود در صفحة عنوان کتاب يـا منبعـی کـه نـام ناشـر از آن گرفتـه شـده اسـت،
ضروری است.
 »and« 121 .2يا «&» .صرفنظر از گونگی ارائه در صفحة عنوان ،میتوان از « »andيـا
«&» در نام ناشران انگلیسی استفاده کرد .توصـیه مـیشـود يکـی از ايـن شـکلها در
سراسر فهرست منابع به کار رود .تنهـا مـوردی کـه بايـد ايـن يـکدسـتی را نايـده
گرفت هنگامی است که در نام ناشران خـارجیِ غیرانگلیسـی از «&» اسـتفاده شـده
باشد ،در اين حالت واژة معادل « »andدر همان زبان بايد استفاده شود.
Harper and Row or Harper & Row
Duncker und Humblot or Duncker & Humblot

 122 .2تغييرات در نام ناشران .اگر از زمان انتشار کتاب به بعد نام ناشر تغییر کرده باشـد،
نام موجود در صفحة عنوان ،به جای نام کنونی استفاده میشود .بـرای ويرايشـهای
تجديد اپ شده ،ن.ک.۱۳۳-۱۳۰ .۲ .
 123 .2نام ناشران خارجيِ غيرانگليسي .هیچ بخشی از نـام ناشـران خـارجی نبايـد ترجمـه
شود ،حتی اگر شهر به زبان انگلیسی ذکر شده باشد.
دمشق :دارالقل
تونس :الدار التونسیه للنشر
Paris: Presses Universitaires de France
Mexico City: Fondo de Cultura Econo’mica
Munich: Delphin Verlag

به يـاد داشـته باشـید کـه اختصـارهای معـادل « »Inc.يـا «( »Ltd.مـثالً « »GmbHبـه
آلمانی) نیز حتف میشوند ،ن.ک .۱۱۹ .۲ .بزرگنويسی نام يک ناشر مطابق اثـر
اصلی است ،مگر اينکه نام به صورت کامل با حروف بـزرگ آمـده باشـد کـه در
آن صورت بايد به سبک تیتر بزرگنويسی شود.

 124 .2ناشر ناشناس .وقتی که ناشر ناشناس باشد ،تنهـا مکـان در صـورت وجـود اسـتفاده
میشود ،ن.ک .۱۱۳ .۲ .به آثاری کـه بـهطـور خصوصـی منتشـر شـدهانـد بايـد بـا
حداکثر اطالعات موجود استناد شود.
 ...تهران :به شکل خصوصی منتشرشده.
… Topeka, KS: privately printed.

 125 .2سازمانهاي مادر و مانند آن .اگر نام يک سازمان مادر در صفحة عنـوان عـالوه بـر
نام ناشر آمده باشد ،تنها نام دوم در فهرست عناصر کتابشناختی استفاده میشود.
بـرای مثـال در صـفحة عنـوان «

The New York Times Manual of Style and

 »Usageويرايش  ۱۹۹۹مشخصات ناشر را بـه عنـوان «Books

آن با قلـ

ريزتـر «House

 »Booksو نه «House

 »Timesو در زيـر

 »Randomدربـر دارد .امـا در عطـف کتـاب «

Times

 »Randomآمده اسـت و صـفحة حقـوق پديدآورنـده نیـز

آدرس نیويـورک را بـرای «Books

 »Timesدر خـود دارد .بنـابراين ،بـه ايـن اثـر

نین استناد میشود:
Siegal, Allan M. and William G. Connolly, eds. 1999. The New
York Times Manual of Style and Usage. Rev. ed. New York:
Times Books.

در کتاب فارسی زير «دفتر برنامهريزی اجتماعی و فرهنگی» به عنوان ناشر آمده
است .اين نام به نوبة خود زير مجموعهای از «وزارت علوم ،تحقیقات ،و فناوری»
است .با وجود اين ،جز کو کتر به عنوان ناشر در فهرست منابع میآيد.
باقری ،خسرو .۱۳8۲ .مبانی فلسفی فمینیس  .تهران :دفتر برنامهريـزی اجتمـاعی و
فرهنگی.

اگر مشخ

نیست که کدام نام بايد به عنوان ناشر فهرست شود ،هر دو در مدخل

کتابشناسی ظاهر و با يک خط مورب ،با يک فاصله در هر طرف آن از ه جدا
میشوند .موجوديت کو کتر اغلب مقدم بر بزرگتر آورده میشود ،اما هـر دو
ترتیب قابل قبول هستند.

باقری ،خسرو .۱۳8۲ .مبانی فلسفی فمینیس  .تهران :دفتر برنامهريـزی اجتمـاعی و
فرهنگی  /وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری.
Dunn, Susan. 1999. Sister Revolutions: French Lightning,
& American Light. New York: Faber & Faber / Farrar, Straus
Giroux.

 126 .2مشخصات ناشر مشترك .برای کتابهايی که از سوی يک کنسرسیوم منتشر شدهاند،
نام کنسرسیوم با نام يک عضو خاص آن دنبال میشود .دو نام با يک خط مورب،
با يک فاصله در هر طرف از ه جدا میشوند.


ج  ،امیررضا ،و زهرا روزبه .۱۳8۴ .فنـاوری اطالعـات و تـأثیر آن بـر عملکـرد
ســازمانهای دولتــی .تهــران :انجمــن ناشــران دانشــگاهی  /انتشــارات دانشــگاه
امیرکبیر.

Cohen, Naomi W. Jacob H. 1999. Schiff: A Study in American
Leadership. Hanover, NH: Univ. Press of New England /
Brandies Univ. Press.

اگر کنسرسیوم به عنوان يک کل و نه به عنـوان يـک ناشـر همکـار در انتشـار اثـر
نقش داشته است ،نام آن به تنهايی آورده میشود.


ج  ،امیررضا .۱۳8۴ .جايگـاه آينـدة فنـاوری اطالعـات در سـاختار سـازمانهای
دولتی .تهران :انجمن ناشران دانشگاهی.

Gaspar, Frank X. 1999. Leaving Tico. Hanover, NH: Univ. Press
of New England.

 127 .2مشخصات ناشر خا ..برخی از ناشران کتابهای خاصی را از سوی بخشی ويژه يا با
مشخصات خاصی منتشر میکنند .در نین مـواردی ،ايـن مشخصـات پـس از نـام
ناشر و يک ويرگول آورده میشوند.
ستاری ،محمد .۱۳۶8 .منبتکاری .تهران :امیرکبیر ،کتابهای شکوفه.
Bonney, Orrin H., and Lorraine G. Bonny. 1977. Guide to the
Wyoming Mountains and Wilderness Areas. 3rd ed. Athens:
Ohio Univ. Press, Swallow Press.

 128 .2انتشار مشترك .هنگامیکه کتابها هـ زمـان يـا تقريبـاً هـ زمـان از سـوی دو ناشـر
مختلف منتشر شوند که معموالً نیز در دو کشور مختلف هستند ،تنها يک ناشر کـه

به خوانندگان مرتبطتر است ،در فهرست وارد میشود .به عنوان مثـال اگـر کتـابی
که از سوی دو ناشر بريتانیايی و آمريکـايی منتشـر شـده اسـت ،در فهرسـت منـابعِ
اثری آمريکايی منظور شود ،تنها مشخصات ناشر آمريکايی ذکر میشود .با وجود
اين در حالتهايی خاص نیز ممکن است خوانندگان بـه دانسـتن مشخصـات هـر دو
ناشر نیاز داشته باشند .برای آثار تجديد اپ شده ،ن.ک.۱۳۳-۱۳۰ .۲ .


ج  ،امیررضا .۱۳8۵ .استاندارد نگارش گزارشهای علمی بر اسـاس جديـدترين
دستور فرهنگستان .تهران :پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطالعات ايـران؛ دوشـنبه:
دفتر ترويج زبان فارسی.

Le`vi-Strauss, Claude. 1962. The Savage Mind. Chicago: Univ.
of Chicago Press; London: Weidenfeld and Nicolson.

 129 .2توزيع كتابها .برای کتابی که از سوی يک شرکت منتشر و از سوی ديگری توزيع
شده باشد ،نام ناشری که در صفحة عنـوان اسـت بايـد در فهرسـت منـابع اسـتفاده
شود .از آنجا کـه توافـقنامـههـای توزيـع گـاهی ناپايـدار هسـتند ،بهتـر اسـت نـام
توزيع کننده حتف شود؛ مگر اينکه برای خوانندگان يک کتابشناسـی ضـروری
باشد.


ج ـ  ،امیررضــا .۱۳8۵ .مــديريت و برنامــهريــزی در کتابخانــههــای دانشــگاهی.
ويرايش  .۳نگاه فردا .توزيع شده از سوی پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطالعـات
ايران.

Cane, Peter. 1999. Atiyah’s Accidents, Compensation and the
Law. 6th ed. Law-in-Context. Distributed by Northwestern
Univ. Press.

اگــر عبارتهــايی ماننــد « »published by agreement withدر آثــار انگلیســی و
«منتشرشده با توافق »...در آثار فارسی ،در صـفحة عنـوان تصـريح شـده باشـند ،بـه
شیوهای مشابه رفتار میشود.
ويرايشهاي تجديد چاپ شده و ويرايشهاي جديد

 130 .2ويرايا :تاريخ .نويسنده يا ويراستار هنگام استناد به ويرايش تجديد اپ شده يـا

جديد يک اثر بايد تصمی بگیـرد کـه در اسـتنادهای درونمتنـی بـه تـاريخ اصـلی
(ن.ک ،)۱۳۱ .۲ .تاريخ بعدی (ن.ک ،)۱۳۲ .۲ .يـا هـر دو (ن.ک )۱۳۳ .۲ .اشـاره
کند .معموالً انتخاب بر اساس بافت متن صورت میگیرد ولی به شرط ارائة تمامی
جزئیات در فهرست منابع ،بیشتر خوانندگان با همة اين روشها راحت خواهند بود.
 131 .2ويرايا :تاريخ اصلي .هنگامیکه تاريخ اصلی در اثری که ويرايش شـده اسـت از
اهمیت خاصی برخوردار باشد ،در استناد درونمتنـی و فهرسـت منـابع پـس از نـام
نويسنده میآيـد .هـر تـاريخی پـس از ايـن تـاريخ نیـز در پايـان مـدخل و پـس از
وضعیت نشر و يک ويرگول ذکر میشود.
قاجار ،رضاقلی .۱۲۱۳ .سفرنامة رضاقلی میرزا نوة فتحعلی شاه دربارة اموال خـود
و عموها و برادرانش در ايران و اروپا و وقايع سالهای اول سلطنت محمد شـاه.
تهران :دانشگاه تهران.۱۳۴۶ ،
(قاجار)۱۲۱۳
Darwin, Charles. 1859. On the Origion of Species. Facsimile of
the 1st ed., with introd. By Ernest Mayr. Cambridge, MA:
Harvard Univ. press, 1964.
Maitland, Fredric W. 1898. Roman Canon Law in the Church of
England. Repr., Union, NJ: Lawbook Exchange, 1998.
)(Darwin 1859
)(Maitland 1898

 132 .2ويرايا :تاريخ جديد .هنگامی که تـاريخ جديـدتر دارای اهمیـت بیشـتری باشـد،
تاريخ جديد در استناد درونمتنی و در فهرست منابع پس از نام نويسنده میآيـد و
بهجای تاريخ اصلی در ترتیب عناصر قرار میگیرد .تاريخ اصـلی در صـورت نیـاز
پس از وضعیت نشر و يک نقطه اضافه میشود.
زادمرد ،حسین .۱۳۴۲ .شیمی آنالیتیک ۲ .ج .تهران :دانشگاه تهران( .اولین تاريخ
انتشار ).۱۳۳7
کاتن ،فرانک آلبرت .۱۳۶۱ .شیمی معدنی ،مباحث نظری ۲ .ج .ترجمـة منصـور
عابدينی و قاس خدادادی .تهران :انتشارات دانشگاه تهران( .اولین تاريخ انتشار
).۱۳۵8
(زادمرد )۱۳۴۲
(کاتن )۱۳۶۱
Trollope, Anthony. 1977. The Claverings. New introd. By Nor-

)man Donaldson. New York: Dover. (Orig. pub. 1866-67.
___. 1983. He Knew He Was Right. 2 vols. in one. New York:
)Dover. (Orig. pub. 1866-67
)(Trollope 1977
)(Trollope 1983

 133 .2ويرايا :دو تاريخ .اگر در استناد درونمتنی به هر دو تاريخ اصلی و تاريخ جديـد
نیاز باشد ،اين دو تاريخ در استناد درون متنی و فهرست منابع ذکر و بـا يـک خـط
مورب از ه جدا میشوند  .در اين صـورت تـاريخ اولـی مقـدم بـر تـاريخ جديـد
نوشته میشود.
زادمرد ،حسین .۱۳۴۲/۱۳۳7 .شیمی آنالیتیک ۲ .ج .تهران :دانشگاه تهران.
احمدپناهی ،محمد .۱۳7۲/۱۳۶۳ .تیمور لنگ هرة هـراسانگیـز تـاريخ .تهـران:
حافظ نوين.
(زادمرد )۱۳۴۲/۱۳۳7
(کاتن )۱۳7۲/۱۳۶۳
Maitland, Frederic W. 1898/1998. Roman Canon Law in the
Church of England. Repr. Union, NJ: Lawbook Exchange.
___. 1909/1926. Equity, Also the Forms of Action at Common
Law: Two Courses of Lectures. Ed. A. H. Chaytor et al. Repr.
Cambridge: Cambridge Univ. Press.
)(Maitland 1898/1998
)(Maitland 1909/1926

در روش قديمیتر ،تاريخ اصلی در استناد درونمتنی و فهرست منابع در کروشه و
پیش از تاريخ جديد میآيد .در اين صورت نیازی به خط مورب نیست.
زادمرد ،حسین .۱۳۴۲ ]۱۳۳7[ .شیمی آنالیتیک ۲ .ج .تهران :دانشگاه تهران.
کاتن ،فرانک آلبرت .۱۳۶۱ ]۱۳۵8[ .شیمی معدنی ،مباحث نظـری ۲ .ج .ترجمـة
منصور عابدينی و قاس خدادادی .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
(زادمرد [)۱۳۴۲ ]۱۳۳7
(کاتن [)۱۳۶۱ ]۱۳۵8
Emerson, Ralph Waldo. [1836] 1985. Nature. A Facsimile of the
First ed. With and introd. By Jaroslav Pelikan. Boston: Beacon.
)(Emerson [1836] 1985

صفحه ،جلد ،و ديگر اطالعات براي تعيين محل استناد

 134 .2اعداد عربي در مقابل رومي .برای ذکر شمارة جلد ،فصل ،و ديگر بخشهای آثار،
صرف نظر از شکل آنها در اصل اثر ،از شمارههای عربی استفاده مـیشـود بـه جـز

اين موارد :تنها شمارة صفحههايی مانند بخش آغازين کتابها کـه در اثـر اصـلی بـا
اعداد رومی يا حروف ابجد و مانند آنها شمارهگتاری شدهاند ،به صـورت اعـداد
رومی با حروف کو ک يا حـروف ابجـد و ماننـد آنهـا مـیآينـد .بـهعـالوه اگـر
ترکیبی از اعداد رومی و عربی يا اعداد رومی و حروف در اثر بهکـار رفتـه اسـت،
استناد به آنها برای سادگی کار به همان صورت انجام میشود.
روســتا ،احمــد ،داور ونــوس ،و عبدالحمیــد ابراهیمــی« .۱۳8۳ .پــیشگفتــار ».در
مديريت بازاريابی ،زـط .تهران :سمت.
Kagan, Jerome. 1994. “Introduction to the Tenth-Anniversary
Edition.” In The Nature of the Child, xxii-xxiv. New York:
Basic Books.

 135 .2رديف يا شمارههاي اختصاصي .برای اشـاره بـه محـدودهای از صـفحههـا ،شـمارة
اولین و آخرين صفحه ذکر میشود.
دستنامة قواعد فهرستنويسی .ويرايش .87-۳۴ .۲
th

Chicago Manual of Style. 14 ed., 15. 248-56.

 136 .2اختصارات .در استنادها ،واژههايی مانند « »pageو « »volumeبرای آثـار انگلیسـی
و «صفحه» و «جلد» برای آثار فارسی بیشتر بهاختصار نوشـته يـا حـتف مـیشـوند.
اختصاراتی که در اين شیوهنامه بیشتر بهکار رفته در جدول  ۱-۲ارائه شـدهانـد .در
اين جدول ،برای هر اختصار انگلیسی شکل کامل و معـادل فارسـی آن نیـز آمـده
است .برای پارهای از معادلهای فارسی نیز اختصاراتی بیـان شـدهانـد .شـکل جمـع
اختصارات انگلیسی با تکرار حرف اختصار (مانند « »p.و « )»pp.يا افـزودن « »sبـه
آخر آن (مانند « »fig.و « )»figs.نشان داده میشود .بـرای شـکل جمـع اختصـارات
فارسی نیز يا اختصار تکرار میشود (ماننـد «ص ».و «صص )».يـا پـس از آن «هـا»
میآيد (مانند «پار ».و «پارها .)».همة اختصارات ،صاف و جز هنگـامی کـه پـس از
نقطه میآيند با حروف کو ک نوشته میشوند .هیچ کدام از اختصارات ايتالیـک
نمیشوند مگر اينکه بخشی جدايیناپتير از عنوان يک کتاب باشند .هنگـامی کـه
برای يک واژه يا عبارت ،بیش از يک اختصار ارائه شـده باشـد ،انتخـاب يکـی از
آنها به تـرجیح نويسـنده ،شـیوة ارائـة اصـطالحات در مـتن ،خواننـدگان ،و ديگـر
عوامل بستگی دارد.

) واژهها و اختصارات (به ترتيب انگليسي.1-2 جدول
English words

abbreviation

ab initio, from the
beginning

ab init.

اختصار

معادل فارسي

از ابتدا
و ديگران

and others
anonymous

anon.

ناشناس

appendix(es)

app. (apps)

پیوست

Article

art

bible, biblical

bib.

Bibliography, -er, -ical

bibliog.

book

bk.

مقاله
 مربوط به کتاب،کتاب مقدس
مقدس

کتابنامه
کتاب
کروشه

bracket

نوشتة

by
century

قرن

c.

Circa, about, aproximately

ca.

chapter

chap.

حدود
).(فها.ف

دونقطه

colon
column

ستون

col.

ويرگول

comma

گردآوردة

compiled by
compiler(s)

)فصل(ها

)گردآورنده (گان

comp(s)

ويراستة

edited by
editor(s)

ed. (s)

)ويراستار (ان

enlarged edition

en. ed.

ويرايش توسعه يافته

equation

eq.(eqq. or eqs.)

et alii (or et alia) and
others

et al.

et cetera and so forth

etc.

example

ex (exx or exs)

exempli gratia (for
example)

e.g.

figure(s)

fig.(s)

folio(s)

fol (ff.)

folio verso, on the back f.v.
of the page

معادله
و ديگران
و غیره
مثال
برای مثال
).(تها.ت

)تصوير(ها
لت هار برگی
پشت صفحه
زير اپ

in press
introduction

introd.

line(s)

l. (ll.)

مقدمه
)خط(های

جدول  .1-2واژهها و اختصارات (به ترتيب انگليسي)
معادل فارسي

اختصار

abbreviation

نقشه

English words
map

فروست جديد

n.s.

new series

بی تاريخ

بیتا.

n.d.

بی جا

بیجا

no place, no publisher, n.p.
no page

يادداشت(ها)

ی(.یی).

شماره(ها)

ش(.شها).

فروست قديمی
صفحه(ها)

ص(.صص).

پاراگراف

پار(.پارها¶¶ ،¶ ).

قسمت
انتشارات ،ناشر ،منتشرشده از
سوی

)n. (nn.

)note(s

no.

number

o.s.

old series

p. (pp.); past

)page(s

¶¶ ;¶ Par.

)Paragraph(s

Pt.

part

pub.

عکس

parenthesis

مستعار
اپ مجدد
ويرايش تجديد نظر شده
ب(.بها).

pseud.

pseudonym

repr.

reprint

re. ed.

revised edition

sec.

section

نقطه ويرگول

semicolon

فروست
ضمیمه

ser.

ض(.ضها).

supp. or suppl.

جدول

صفحة رو

سال

supplement

3-em dash

ترجمة ،مترج
جلد

series

table

خط تیرة بلند سهتايی

دانشگاه

publication, publisher,
published by
plate

پرانتز

بخش

no date

ج.

trans.

translated by, translators

)v. (vv.

)verso(s

vol.

volume

univ.

university

yr.

Year

 137 .2حذف « ،»..« ،»pp.« ،»p.و « .»...هنگـامی کـه يـک شـماره يـا ترتیبـی از
شمارهها داللت بر صفحه يا صفحههايی از يک کتاب داشته باشـند »p.« ،يـا «»pp.
بـرای آثـار انگلیسـی و «ص ».و «صص ».بـرای آثـار فارسـی حـتف مـیشـوند و

شمارهها به تنهايی و پس از يک ويرگول میآيند ،مگر اينکه حـتف آنهـا ابهـامی
پديد آورد .با وجود ايـن ،اگـر نويسـندهای از « »p.و « »pp.بـرای آثـار انگلیسـی و
«ص ».و «صص ».برای آثار فارسی بهطور يکدست استفاده کـرده باشـد ،نیـازی
به حتف آنها نیست ،ن.ک.۱۳8 .۲ .
مديريت دولتی.۳7-۳۴ ،
يا
مديريت بازرگانی ،ص ،۵۶ .ش.۴۴-۴۲ .
Charlotte’s Web, 75-76.

يا

Compelete Poems of Michelangelo, p. 89, nos. 135-36

 138 .2حذف « »vol.و «ج .».اگر شمارة جلد بالفاصله با شمارة صفحه دنبال شود؛ نیـازی
به « ،»p.« ،»vol.يا « »pp.برای آثار انگلیسی و «ج« ،».ص ،».و «صص ».بـرای آثـار
فارسی نیست .اين شمارهها به تنهايی ذکر و بـا يـک عالمـت دونقطـه از هـ جـدا
میشوند .پیش از شمارة جلد ويرگول قرار نمـیگیـرد ،مگـر اينکـه بـرای رعايـت
ساختار نحوی الزم باشد ،مانند مثال دوم انگلیسی زيـر .بـرای اسـتناد بـه مقالـههـا،
ن.ک .۱۵7 .۲ .برای آگاهی بیشتر دربارة شمارة جلدها ،ن.ک.۱۰۵-۱۰۱ .۲ .
کاتن ،شیمی معدنی ،مباحث نظری ۴۱:۲
زادمرد ،شیمی آنالیتیک ۲ ،ج۱۳۰:۱ .
Bonnefoy. Mythologies 2:345.
Grene and Lattimore. Complete Greek Tragedies, 4-vol. ed.,
3:453.

 139 .2شمارة صفحه يا فصل .ذکر شمارة صفحههايی که برای استنادهای درونمتنـی الزم
هستند ،در فهرست منابع ضرورتی ندارد ،مگر اينکه قسمت استناد شـده بخشـی از
يک کل ،ن.ک ،۹۵-88 .۲ .يا يک مقالـة نشـريه ،ن.ک ۱۶۱ .۲ .و  ۱۶8 .۲باشـد.
اگر شمارة فصل يا بخشی در اثر آورده شـود ،شـمارة صـفحه را مـیتـوان حـتف
نمود .تعداد کل صفحههای يک کتاب نیز در مستندسازی منظور نمیشود.

امیرشاهی ،منو هر« .۱۳8۰ .ساختار سازمانی و شرح وظايف واحدهای تجاری و
مديران آنها ».در اصول و فنون اداره حوزه مديريت (وظـايف مسـئوالن دفـاتر
مديران و منشیها) .تهران :سازمان مديريت و برنامهريزی کشور ،مرکز آموزش
مديريت دولتی.۲۰۲-۱۹8 ،
Cook, Claire Kehrwald. 1996. “Mismanaged Numbers and Refrences.” In Line by Line: How to Improve Your Own Writing,
75-107. Boston: Houghton Miffilin.

 140 .2خطها .ارجاع به خطهای يک اثر تنها در استنادهای درونمتنـی و نـه در فهرسـت
منابع صورت میگیرد .برای استناد به خط يا خطها برای آثار انگلیسی از « »lineيـا
« »linesاستفاده میشود .برای استناد به خطها برای آثـار فارسـی واژههـای «خـط»
برای اشاره به يک خط و «خطهای» برای اشاره به ند خط اسـتفاده مـیشـوند .در
جايی که استناد به خطها به شکلی تصريح شده باشد ،اين واژهها حتف میشوند.
سعدی ،مصلح ابن عبداهلل .۱۳78 .ه نماز باشـد آن را ،کـه تـو در خیـال باشـی؟
خطهای .7-۲
Nash, Ogden. 1999. “Song for Ditherers,” lines 1-4.

 141 .2استناد بـه يادداشـتها .ارجـاع بـه يادداشـتهای درون يـک اثـر تنهـا در اسـتنادهای
درون متنی و نه در فهرست منابع صورت میگیرد .به يادداشـتها بـا اختصـار « »nيـا
« »nnبرای آثار انگلیسی و «ی» و «یی» برای آثـار فارسـی اسـتناد مـیشـود .اگـر
يادداشتی که به آن استناد شده است ،تنها يادداشـت يـک صـفحة خـاص يـا يـک
يادداشت بدون شماره باشد ،شمارة صفحه به همراه يک « »nيا «ی» میآيد.
)(Grafton 1997, 72n, 80n

(فتاحی ۲۳۳ ،۱۳7۹ی۱۴۲ ،ی)

اگر يادداشتهای ديگری نیز عالوه بر يادداشـتی کـه بـه آن اسـتناد شـده اسـت ،در
يک صفحه وجود داشته باشند ،شمارة يادداشت مورد نظر نیز بايد به استناد اضـافه
شود .در اين حالت برای آثار انگلیسی ،شمارة صفحه با « »nيا اگـر بـه دو يـا نـد
يادداشتِ پیدرپی استناد شده باشد بـا « »nnو بـرای آثـار فارسـی «ی» بـرای يـک

يادداشت و «یی» برای ند يادداشت پیدرپی يا جدا از ه دنبـال مـیشـود و بـه
فاصله يا نقطهگتاری بین آنها نیازی نیست.
(فتاحی ۲۳۳ ،۱۳7۹ی۱۴۲ ،ی۲۵۹ ،یی۲7۳ ،۲-۱یی)۴ ،۱
(سینائی ۴۳:۲ ،۱۳8۲ی)۵
(Bolinger 1980, 192n23, 192n30, 199n14, 201nn16-17, 205nn3,
)9
)(Rorty 1991, 1:15n29

 142 .2استناد به شكلها و جدولها .ارجاع به شکلها و جدولهای يک اثر تنها در اسـتنادهای
درونمتنی و نه در فهرست منابع صورت میگیرد .برای آثار انگلیسی بـرای اسـتناد
به شکلها از اختصـار « »fig.بـه جـای « »figureو بـرای اسـتناد بـه جـدولها و ديگـر
شکلهای تصويری از شـکل کامـل « ،»map« ،»tableيـا « »plateاسـتفاده مـیشـود.
شمارة صفحه ،در صورت وجود ،مقدم بر شمارة تصوير میآيـد و يـک ويرگـول
بین آنها قرار میگیرد .برای استناد به شکلها و جدولها در آثار فارسی عنوان کامل
آنها استفاده میشود.
(علیدوستی  ،۱۰8 ،۱۳8۰جدول )۱-۵
علیدوستی ،سیروس .۱۳8۰ .اشتراک منابع و همکـاری بـین کتابخانـههـا .تهـران:
مرکز اطالعات و مدارک علمی ايران.
)(Sobel 1993, 87, table 5.3
Sobel, Richard. 1993. Public Opinion in U. S. Foreign Policy:
The Controversy Over Contra Aid. Boston: Rowman and Littlefield.

كتابهاي الكترونيكي

 143 .2قاعدة كلي .بسیاری از قواعد استناد به کتابهای اپی بـرای کتابهـای الکترونیکـی
نیز به کار میروند .اطالعاتی دربارة نويسنده ،عنـوان ،فصـلها ،يـا ديگـر قسـمتهای
عنواندار يک کتاب؛ و ويرايش ،آثـار ندجلـدی و ...تـا حـدی کـه قابـل تعیـین
هستند ،اساس همیشگی هر استنادی را صرفنظر از نوع رسانه تشکیل میدهـد .بـا
وجود اين ،کتابهای الکترونیکی پوياتر از آثار اپی هستند و محتوا و دسترسی بـه

آنها برای خوانندگان با توجه به قالب اطالعات میتواند متغیر باشد .بنابراين اشـاره
به رسانة استفاده شده دارای اهمیت اسـت .دسـتکـ تـاکنون در اسـتناد بـه يـک
کتاب صحافی شدة سنتی نیازی به اشاره به شکل کاغتیِ آن وجود نـدارد ،امـا بـه
همة انواع رسانههای ديگر بايـد اشـاره شـود .يـک «يـو .آر .ال ».بـرای نشـان دادن
اينکه يک کتاب از طريق اينترنت در قالبی سازگار بـا مرورگرهـای اسـتاندارد بـه
دست آمده ،کافی است .در بقیة موارد ،نام رسانه (مانند لوح فشـرده يـا «دی .وی.
دی )».بايد ذکر شود.
 144 .2كتابهاي پيوسته .هنگام استناد به کتابی کـه بـهصـورت پیوسـته در دسـترس اسـت،
يعنی در محیط اينترنت قرار دارد و انتظار میرود با مرورگرهای استاندارد خوانده
شود« ،يـو .آر .ال ».بـه عنـوان پـارهای از اسـتناد ارائـه مـیشـود .هنگـام اسـتناد بـه
دادههايی مانند اطالعات پزشکی ،قوانین حقوقی ،يا آمارهـايی کـه زمـان در آنهـا
اهمیت دارد يا حساس به زمان هستند يا اگر ناشر يا رشتة تخصصی الزام مـیکنـد،
در يک پرانتز آخرين تاريخ بازيابی مواد اطالعاتی نیز ثبت میشود ،ن.ک.۱۲ .۲ .
المبرت ،جیل .بیتا .انتخاب منابع اطالعاتی .ترجمة مهری صديقی .۱۳8۰ .تهران:
مرکـــز اطالعـــات و مـــدارک علمـــی ايـــران .دسترســـی در .۱۳8۵/۴/۲۵
http://www.irandoc.ac.ir/data/books/Resource/Abstract.htm

(المبرت بیتا).
Sirosh, J., Miikkulainen, and J. A. Bednar. 1996. “Selforganization of orientation maps, lateral connections, and dynamic receptive fields in the primary visual cortex.” In Lateral
interactions in the cortex: Structure and function, ed. J. Sirosh, R. Miikkulainen, and Y. Choe. Austin, TX: UTCS Neural
Networks Research Group. Accessed August 27, 2001.
http://www.cs.utexas.edu/users/ nn/web-pubs/htmlbook96/
)(Sirosh, Miikkulainen, and Bednar 1996

توجه کنید که آوردن «يو .آر .ال ».برای استناد به تنهايی کافی نیست بلکـه تـا حـد
امکان ،نکات کامل انتشاراتی اثـر بايـد ذکـر شـوند« .يـو .آر .ال ».سـريعتـرين راه
دسترسی خواننده به منبع و در عین حـال آسـیبپـتيرترين عنصـر در يـک اسـتناد

است .اگر «يو .آر .ال».ها در مثالهـای بـاال از اعتبـار سـاقط شـوند ،خواننـدگان بـه
احتمال زياد مـیتواننـد مـتن الکترونیکـی را بـا جسـتوجـويی بـه دنبـال عنـوان و
نويسندهای بیابند که در مدخل آمـدهانـد .روشـن اسـت کـه سـاختار «يـو .آر .ال».
نین اطالعاتی را دربر ندارد و نمیتواند در اين زمینه کمکی کند.
 145 .2كتابهاي الكترونيكي و چاپي .همیشه بايد به منبعی استناد شود که در واقـع اسـتفاده
شده است ،ن.ک .7 .۲ .با وجود اين ،اگـر بیـان اينکـه اثـر در شـکل ديگـری هـ
وجود دارد ،برای خوانندگان مفید باشد ،بهتر است به اين موضوع اشـاره شـود .در
مثال زير به ويرايش اپی استناد گرديده ،اما به وجود کتـاب در قـالبی ديگـر نیـز
اشاره شده است.
بابايی ،محمود .۱۳8۲ .نشر الکترونیکی .ويراستة علیحسین قاسمی .تهران :مرکـز
اطالعــات و مــدارک علمــی ايــران .همچنــین بــه شــکل پیوســته موجــود در
 http://www.irandoc.ac.ir/data/books/E_p/contents.htmو بـــــــه
شکل لوح فشرده.
’Kurland, Philip B., and Ralph Lerner, eds. 1987. The Founders
Constitution. Chicago: Univ. of Chicago Press. Also available
online at http://press-pubs.uchicago.edu/founders/ and as a
CD-ROM.

 146 .2ديگــر قالبهــاي الكترونيكــي .در اســتناد بــه منــابع الکترونیک ـیِ غیراينترنت ـیِ قابــل
فروفرستی يا خريد از يک کتابفروشی يا کتابخانه ،قالب منبع ماننـد لـوح فشـرده و
کتاب الکترونیکی بايد ذکر شود.
سنگری ،محمدرضا ،فاطمه صغری علیزاده ،و مـري اسـماعیلی رخـاب.۱۳8۱ .

امال در خانه :مـتن امـال همـراه بـا فعالیتهـای اماليـی اول دبسـتان ويـژة اولیـا و
معلمان .تهران :دانشیار .لوح فشرده.
Hicks, R. J. 1996. Nuclear Medicine, From the Center of Our
Universe. Victoria, Austl.: ICE T Multimedia. CD-ROM.

 147 .2نسخههاي الكترونيكي آثار قديميتر .هنگام استناد به کتابهايی که به دلیل قـدمت،
از حقوق پديدآورنده برخوردار نیستند و اغلب به صورت پیوسته نیز وجود دارند،

ب

بايد حداکثر اطالعات ممکن را که در اين فصـل بحـث شـده اسـت ،دربـارة آنهـا
ارائه کنند .بسیاری از اين آثار دارای صفحة عنـوان و حقـوق پديدآورنـده نیسـتند
که تعیین ناشران و تاريخها را دشوارتر میسازد .از اين گتشته شايد نتوان ويرايش
استفاده شده برای تولید متن پیوسته را تشخی

داد.

هدايت ،صادق .۱۳7۲ .بوف کور .نشر سیمرغhttp://www.banitak.com/ .

.infocenter/library/src/hedayat/boof.txt
(هدايت  ،۱۳7۲کتاب  ،۱فصل )۲
James, Henry. 1996. The Ambassadors. Project Gutenberg.
ftp://ibiblio.org/pub/docs/books/gutenberg/etext96/ambas10
.txt.
)(James 1996, bk. 6, chap. 1

بايد توجه کرد که در اين مثالها محل نشری وجود نـدارد .نـین اطالعـاتی کمتـر
برای آثار پیوسته میآيد و هنگامیکـه نتـوان آن را بـه آسـانی تعیـین کـرد بـدون
استفاده از « »n.p.برای آثار انگلیسی يا «بیجا ».برای آثار فارسی از آن صرفنظـر
میشود.
 148 .2تاريخ اثر چاپي قديميتر در استناد .هنگام استناد به نسخههـای الکترونیکـیِ آثـار
قديمی ،در صورت امکان اطالعات اثر اصلی يا دستک تاريخ انتشـار آن منظـور
میشود ،ن.ک .۱۳۳-۱۳۰ .۲ .در مثال  »Project Gutenberg« ۱۴7 .۲خاطر نشـان
میکند که متن منبـع بـر اسـاس نسـخة نیويـورکِ « »The ambassadorsدر سـال
 ۱۹۰۹است .بنابراين استفاده از تاريخ انتشار اثر اصـلی بـه عنـوان تـاريخ اصـلی در
استناد ،بهتر درک میشود .هنگامی که نین اطالعاتی دربارة متن موجود نیسـت،
استفاده از نسخة متفاوت اما معتبرتری توصیه میشود.
(هدايت  )۱۳۱۵يا (هدايت  )۱۳7۲/۱۳۱۵يا (هدايت [)۱۳7۲ ]۱۳۱۵
هــــــدايت ،صــــــادق .۱۳۱۵ .بــــــوف کــــــور .نشــــــر ســــــیمرغ.۱۳7۲ ،
http://www.banitak.com/infocenter/library/src/hedayat/boof.txt

يا
هدايت ،صادق ....۱۳7۲/۱۳۱۵ .يا هدايت ،صادق....۱۳7۲ ]۱۳۱۵[ .

)(James 1909) or (James 1909/1996) or (James [1902] 1996
James, Henry. 1909. The Ambassadors. Project Gutenberg,
1996.ftp://ibiblio.org/pub/docs/books/gutenberg/etext96/
ambas10. txt.

يا

James, Henry. 1909/1996…. or James, Henry. [1909] 1996….

ادواريها

 149 .2ادواريها .در اين شیوهنامـه واژة «ادواری» بـرای نشـريههـای علمـی دانشـگاهی و
تخصصی ،مجلههای عمومی ،و روزنامهها ه به صورت ـاپی و ـه بـه صـورت
پیوسته بهکار میرود .بـهجـز افـزودن «يـو .آر .ال ،».شـیوة اسـتناد بـه يـک ادواری
پیوسته شبیه ادواريهای اپی است .برخی ناشران اشاره به تاريخ دسترسی بـه منـابع
پیوسته را نیز الزام میکنند.
 150 .2عناصر اطالعاتي .استناد به ادواریها به برخی يا همة اطالعات زير نیازمند است:
 .۱نام(های) نويسنده(گان)؛
 .۲سال انتشار؛
 .۳عنوان و عنوان فرعی مقاله يا ستون؛
 .۴عنوان ادواری؛
 .۵وضعیت نشر شامل شمارة جلد ،شمارة نسخه ،ماه يا فصل ،و غیره؛
 .۶شمارة صفحه(ها) در صورت لزوم؛
« .7يو .آر .ال ».يا «دی .او .آی ».برای ادواريهای پیوسته.
تدارک اطالعات کافی برای اينکه خوانندگان بتوانند مقالهها را در کتابخانههـا يـا
ساير آرشیوها و پايگاههای اطالعاتی رديابی کنند ،ضروری است .برای روزنامهها
و اغلب مجلهها ،تـاريخ شـامل مـاه ،روز ،و سـال از اطالعـات ضـروری بـه شـمار
میرود .برای نشريهها ،جلد يا سال و ماه يا شمارة اپ مورد نیاز هسـتند .هـر ـه
اطالعات بیشتر باشد ،يافتن منابع سادهتر میشود.

 151 .2نشريههاي علمي در مقابل مجلهها .در اين شیوهنامه ،نشرية علمی برای ادواريهـای
دانشگاهی يا تخصصی بـهکـار مـیرود کـه بیشـتر از طريـق اشـتراک در دسـترس
هستند .به نشريههای علمی معموالً با استفاده از جلد و تاريخ آنها اسـتناد مـیشـود،
ن.ک .۱۶۱ .۲ .مجلهها در اينجا برای ادواريهـای هفتگـی و ماهانـة تولیـد شـده بـه
شکل حرفهای بهکار میرود که گـاهی تخصصـی هسـتند ،امـا بیشـتر در دسـترس
خوانندگان عام هستند .اين مجلهها هـ از طريـق اشـتراک و هـ از طريـق خريـد
تکشمارهها از کتابفروشیها و دکههای روزنامهفروشی تهیه میشوند .بـه مجلـههـا
معموالً تنها با تاريخ آنها استناد میشود ،ن.ک .۱8۱ .۲ .هنگام ترديد دربارة اينکـه
ادواری خاصی بهتر است به عنوان يک نشرية علمی در نظر گرفته شـود يـا مجلـه،
در صورتی که شمارة جلد به آسانی قابل يافتن باشد شکل نشرية علمـی و در غیـر
اين صورت شکل مجله بهکار میرود.
 152 .2نقطهگذاري .بین نام نويسنده ،سال ،عنوان مقاله؛ و عنوان مجله ،روزنامه ،يا نشـرية
علمی نقطه قرار میگیرد .برای مثالهای بیشتر ،به  ۳ .۲و موارد ديگر در ايـن فصـل
نگاه کنید .به خاطر داشته باشـید کـه « »inو «در» بـین عنـوان مقالـه و عنـوان مجلـه
بهکار نمیروند »in« .و «در» تنها با فصلها يا ديگر قسمتهای کتابها بهکار مـیرونـد،
ن.ک.8۹-88 .۲ .
بهرامی احسان ،هادی ،و آناهیتا تاشـک« .۱۳8۳ .ابعـاد رابطـة میـان جهـتگیـری
مــتهبی و ســالمت روانــی و ارزيــابی مقیــاس جهــتگیــری مــتهبی ».مجلــة
روانشناسی و علوم تربیتی .۶۳-۴۱ :)۲( ۳۴
(بهرامی احسان و تاشک )۱۳8۳
Calabrese, E. J., and L. A. Baldwin. 1999. “Reevaluation of the
Fundamental Dose-Respones Relationship.” BioScience
49:752-32. doi:10.2307/1313596.
)(Calabrese and Baldwin 1999

 153 .2شمارة صفحهها .در فهرست منابع ،شمارة صفحة ابتدايی و انتهايی يک مقاله ذکـر
میشود .در استنادهای درونمتنی تنها بايـد بـه صـفحههـايی خـاص از يـک مقالـه

استناد شود ،مگر اينکه به مقاله به عنوان يک کل استناد شده باشد.
نشريههاي علمي

 154 .2نام نويسنده .نام نويسنده(گان) معموالً همانگونه که در مقاله آمده است ،در
فهرست منابع ذکر میشود .با وجود اين ،همانگونه که در  ۲۰ .۲نشان داده شد،
تغییراتی قابل انجام است .بیشتر رهنمودهای ارائه شده در  ۴8-۲۰ .۲برای
نويسندگان مقالههای نشريههای علمی نیز کاربرد دارند.
 155 .2نويسندگان بسيار .برای گونگی برخورد با مقالههايی با هار نويسنده يا بیشتر،
ن.ک۲۹ .۲ .؛ برای هفت نويسنده و بیشتر ،ن.ک.۳۰ .۲ .
 156 .2سال انتشار .برای تاريخ انتشار مقالهها ،پس از نام نويسنده(گان) تنها سال بدون
اشاره به ماه يا روز منظور میشود.
 157 .2عنوان مقاله .عنوان مقاله (به استثنای نام گونهها يا عنوان کتابهايی که ممکن است
در آن وجود داشته باشند ،ن.ک ،)۱۵8 .۲ .به صورت صاف نوشته میشود .در
فهرست منابع آثار انگلیسی ،عنوان مقاله به سبک جمله بزرگنويسی میشود.
همانند کتاب ،عنوان و عنوان فرعی با عالمت دونقطه از ه جدا میشوند و عنوان
فرعی نیز به سبک جمله بزرگنويسی میشود .در برخی از آثار ،عنوان فرعی و
حتی گاهی عنوان اصلی مقالهها حتف میشوند .بدين ترتیب گر ه در فضا
صرفهجويی میشود ،اما خوانندگان از اطالعات مفیدی محروم میگردند.
حــری ،عبــاس ،و اعظ ـ شــاهبداغی« .۱۳8۳ .اســتناد در آثــار علمــی :الــههــا و
الشها ».مجلة روانشناسی و علوم تربیتی .۹۶-۶۵ :)۲( ۳۴
(حری و شاهبداغی )۱۳8۳
Terborgh, J. 1974. “Preservation of natural diversity: The problem of extinction prone species.” Biosciences 24:715-722.
doi:10.2307/1297090.
)(Terborgh 1974

عنوان مقاله ممکن است کوتاه شود و تنها کلیدواژه(هـايی) از عنـوان اصـلی را در

بــر داشــته باشــد .در ايــن صــورت حــروف تعريــف « ،»An« ،»Aو « »Theاز ابتــدای
عنوانهای انگلیسی حتف میشوند .ترتیـب کلمـات عنـوان اصـلی بايـد در عنـوان
کوتاه شـده نیـز حفـظ شـود بـه عنـوان مثـال« ،

Daily Notes of a Trip around the

 Worldبـه صـورت« »Daily Notesيـا « »Around the Worldو نـه «Trip

»World؛ و

عنوان «درآمدی بر مطالعه و نقش خدمات ويژه کتابخانـههـای عمـومی در توسـعه
فرهنگ مطالعه» نیز به شکل «مطالعه و نقش خدمات کتابخانـههـای عمـومی» و نـه
«فرهنگ مطالعه» يا «کتابخانة عمومی» کوتاه میشوند .عنوانهايی با هار کلمـه يـا
کمتر بهندرت کوتاه میشوند .عنوان کوتاه شده ،مانند عنوان کامـل صـاف نوشـته
میشود.
 158 .2ايتاليكها و گيومهها در عنوان مقاله .عنوان کتابها و ديگر واژههـايی کـه معمـوالً
ايتالیک میشوند ،در عنوان مقاله به صورت ايتالیک باقی میمانند .واژه يا عبـارتی
که نقل قول میشود ،در فهرست منابع در گیومه ذکر میشود.
ســمیعی ،محمــد« .۱۳8۵-۱۳8۴ .ســیمرغ دانــايی :معرفــی و بررســی دانشــنامة
ويکیپديا ».کتاب ماه (کلیات) ،ش.۶۳-۵۶ :۱۰۰-۹۹ .
سرشار ،محمدرضا« .۱۳8۵ .آيـا کافکـا صهیونیسـت بـود؟» زمانـه ،ش ۴۵ .و :۴۶
.7۶-7۳
(سمیعی )۱۳8۴-۱۳8۵
(سرشار )۱۳8۵
Connell, A. D. and D. D. Airey. 1982. “The Chronic Effects of
Fluoride on the Estuarine Amphipods Grandidierella Lutosa
and G. Lignorum”. Water Research 16:1313-17. doi:
10.1016/0043-1354(82)90209-3.
Loomis, C. C., Jr. 1960. “Structure and Sympathy in Joyce’s
“The Dead.”” PMLA 75:149-51. doi:10.2307/460438.
)(Connell and Airey 1982
)(Loomis 1960

 159 .2عالمت پرسا يا تعجب .مانند عنوان کتابها (ن.ک ،)8۲ .۲ .عنوان يا عنوان فرعـی
مقالهای که با عالمت پرسش يا تعجب خاتمه میيابد ،در انتها نیازی به ويرگول يـا
نقطه ندارد.

کوکبی ،مرتضی« .۱۳8۲ .اطالعرسانی ،عل اطـالعرسـانی ،يـا علـ اطالعـات؟»
فصلنامة کتاب .8۰-7۰ :)۲( ۱۴
(کوکبی )۱۳8۲
Baston, C. Daniel. 1990. “How Social is the Animal? The Human Capacity for Caring.” American Psychologist 45 (March):
336-46.doi:10.1037/0003-066X.45.3.336.
)(Baston 1990

 160 .2عنوان نشريههاي علمي .عنوان نشريههای علمی در فهرست منابع ايتالیک و عنوان
نشريههای علمی انگلیسی به سبک تیتر بزرگنويسی میشوند .در آثار رشـتههـای
علوم پايه ،عنوان نشريههای انگلیسی اغلب خالصه مـیشـوند (ماننـد
 ،)Evolمگــر اينکــه تنهــا ش ـامل يــک کلمــه باش ـند (ماننــد Mind

Plant Syst

 .)Science,در

صورت لزوم ،برای مختصر کردن نام نشريههـای انگلیسـی بهتـر اسـت از فهرسـت
اختصـارات اسـتانداردی ماننـد «« ،»Periodical Title Abbreviations

Scientific

 ،»Style and Formatو «»American Medical Association Manual of Style
استفاده شود .استفاده از اين استانداردها ،مدخلهای فهرست منابع را برای کـاربران
قابل فه میکند .با وجود اين ،بهجز برای فهرست منابع در نشريههايی کـه سـبک
مخصوص به خودشان را دارند ،نگارش کامل عنوان نشريهها بیاشکال است.
 161 .2وضعيت نشر :اجزاي مورد نياز .بیشتر استنادها به نشريههای علمی ،جلـد ،ن.ک.۲ .
۱۶۲؛ شمارة نسخه يا ماه ،ن.ک ،۱۶۵ .۲ ،۱۶۳ .۲ .فصل يا مـاه ،ن.ک.۲ ،۱۶۴ .۲ .
 ،۱۶۶و شمارة صفحه ،ن.ک ۱۶8 .۲ .را در بر دارند .با اينکه همة ايـن اجـزا بـرای
يافتن يک مقاله الزم نیستند ،اما ارائة اين عناصر برای رويارويی با خطای احتمـالی
در يک يا ندتای آنها مفید است .مثالً اگر سال نادرست باشد يا اصالً ارائه نشـده
باشد ،شمارة جلد به عنوان يک مکانياب عمل میکند .اگر شمارة جلد نادرسـت
باشد ،شماره(های) صفحه بـه پیـدا کـردن مقالـه کمـک مـیکننـد ،ـون معمـوالً
شمارهگتاری در سراسر يک جلد به صورت پیوسته انجام میشود .بـه هـر شـکل،
صرفنظر از اينکه اطالعات جامع يا اندک باشد ،يکدستی بايد رعايت شود.

 162 .2جلد .شمارة جلد به دنبال عنوان بدون نقطهگتاری جداکننده و به صـورت صـاف
نوشته میشود .برای ذکر شمارة جلد حتی اگر در نشريه با اعداد رومی نوشته شده
باشد ،از اعداد عربی استفاده میشـود .بـرای بـود يـا نبـود فاصـله پـس از دونقطـه،
ن.ک.۱۶۹ .۲ .
حیدری ،غالم« .۱۳8۴ .معیارهای ارزيابی منابع اطالعاتی الکترونیکی با تأکید بـر
وبسايتها ».علوم اطالعرسانی  ۳( ۲۰و.۳۲-۱7 :)۴
(حیدری )۱۳8۴
Emlen, S. T. 1997. “When Mothers Prefer Daughters Over
Sons.” Trends in Ecology and Evolution 12:291-92.
doi:10.1016/S0169-5347(97)01119-1.
)(Emlen 1997

 163 .2نسخه .شمارة نسخه در صورت وجود ،پس از شمارة جلد و داخل پرانتـز مـیآيـد.
بین شمارة جلد و شمارة نسـخه تنهـا يـک فاصـله بـدون هـیچگونـه عالمتـی قـرار
میگیرد .اگر شمارهگتاری صفحات در سراسر يـک جلـد پیوسـته باشـد ،شـمارة
نسخه قابل حتف است ،ن.ک .۱۶۱ .۲ .همچنین هنگامیکه ماه يا فصل عـالوه بـر
سال برای نشريه ذکر شده باشد ،آوردن شمارة نسخه ضروری نیست و به جای آن
میتوان نام ماه يا فصل را آورد ،ن.ک۱۶۴ .۲ .؛ ن.ن.ک.۱۶8 .۲ .
اسدی ،مري « .۱۳8۴ .فناوريهای امنیت اطالعـات :بـا يـک ديـدگاه طبقـهبنـدی».
علوم اطالعرسانی .۱۶-۱ :)۴-۳( ۲۰
انصافی ،سکینه« .۱۳7۹ .بررسی میزان تولید مقاالت ايرانیان در زمینة علـوم پايـه».
علوم اطالعرسانی .۵۵-۱۶ :۴۹
(اسدی )۱۳8۴
(انصافی )۱۳7۹
Allison, G. W. 1999. “The Implications of Experimental Design
For Biodiversity Manipulations.” American Naturalist 153 (1):
26-45. doi:10.1086/303144.
Giraudeau, B. A. Mallet, and C. Chastang. 1996. “Case Influence on the Intraclass Correlation Coefficient Estimate.” Biometrics 52:1492-97. doi:10.2307/2532864.
)(Allison 1999
)(Giraudeau and Chastang 1996

 164 .2تاريخ .گاهی پیش از سال انتشار ،يک تاريخ دقیقتر مانند ماه يا فصل میآيـد کـه

در اين صورت میتوانند در پرانتز و پس از شمارة جلد به جای شمارة نسخه ذکـر
شوند .نام فصلهای انگلیسی را بايد بزرگنويسی کـرد .هنگـامیکـه شـمارة نسـخه
آمده باشد ،ذکر ماه يا فصل لزومی ندارد؛ اگر ه ذکر يکی يا هـر دوی آنهـا نیـز
نادرست نیست ،ن.ک.۱۶۱ .۲ .
حیــاتی ،زهیــر« .۱۳8۲ .توســعة آمــوزش کتابــداری در اســترالیا :عوامــل تغییــر».
فصلنامة کتاب ( ۱۴تابستان).۹8-88 :
(حیاتی )۱۳8۲
Muldoon, D. D. 1987. “Daily Life of the Mountain Rapper.” Journal of the West 26 (October): 14-20.
)(Muldoon 1987

هنگامیکه محدودهای از ماهها آورده شده باشد ،بین اولین و آخرين مـاه از يـک
خط تیره استفاده میشود.
(فرودين ـ ارديبهشت)
(خرداد ـ مهر)

)(March-April
)(January-March

 165 .2نبود شمارة جلد .هنگامیکه نشريهای تنها از شمارة نسخه ،بدون ذکر شمارة جلـد
استفاده میکنـد ،شـمارة نسـخه خـارج از پرانتـز و پـس از عنـوان نشـريه ،عالمـت
ويرگول ،و اختصـار « »no.بـرای آثـار انگلیسـی و «ش ».بـرای آثـار فارسـی قـرار
میگیرد .شمارة نسخه به صورت صاف نوشته میشود .ن.ک.۱۶۶ .۲ .
عجمــی ،ســیما« .۱۳8۳ .بررســی روشــها و قــوانین مربــوط بــه ثبــت ،صــدور ،و
جمعآوری گواهیهای فوت در اسـتان اصـفهان در سـال  ۱۳8۱و ارائـة الگـوی
مناسب ».مجلة مديريت و اطالعات بهداشت و درمان ،ش.۲7-۱ :۲۰ .
(عجمی )۱۳8۳
Meyerovitch, Eva. 1959. “The Gnostic Manuscripts of Upper
Egypt.” Diogenes, no. 25:84-117.
)(Meyerovitch 1959

 166 .2سال به عنوان شمارة جلد .به مجلههای ماهانه يا هفتگی حتـی در صـورت داشـتن
شمارة نسخه و جلد تنها با سال استناد میشود .هنگامیکـه سـال بـه عنـوان شـمارة

جلد عمل میکند ،در فهرست منابع يک بار در مقابل نام نويسنده آورده میشـود.
شمارة صفحة در صورت نیاز بعد از ماه يا فصل انتشار اضافه میشود.


روزبه ،زهرا« .۱۳8۳ .درآمـدی بـر استانداردسـازی شـیوه هـای اسـتناد بـه منـابع
الکترونیک در کتابخانههای ايران ».مجلة فناوری اطالعـات و کتابخانـه ،پـائیز:
.۱7۴-۱۵۳
(روزبه )۱۳8۳
Myers, N., and R. Tucker. 1987. “Deforestation in Central America: Spanish Legacy and North American consumers.” Environmental Review, Spring: 55-71.
)(Myers and Tucker. 1987

 167 .2آثار زودآيند .اگر مقالهای برای اپ از سوی يک نشرية علمی پتيرفته شـده امـا
هنوز منتشـر نگرديـده باشـد ،بـرای آثـار انگلیسـی « »Forthcomingو بـرای آثـار
فارسی «زودآيند» بهجای سال قرار میگیرد .در اين صورت اگر روشـن باشـد کـه
اين مقاله در ه جلدی از نشريه منتشر خواهد شد ،شمارة جلد نیـز مطـابق معمـول
پس از نام نشريه میآيد .در غیر اين صورت نیازی به ذکر شمارة جلد هـ نیسـت.
در نین استنادهايی شـمارة صـفحه نمـیآيـد .در اسـتناد درونمتنـی بـه ايـن آثـار
اختصارهای پیش گفتـه پـس از نـام نويسـنده و عالمـت ويرگـول ذکـر مـیشـوند.
مقالهای که هنوز پتيرفته نشده باشـد بـه عنـوان يـک دستنوشـتة منتشرنشـده تلقـی
میشود .ن.ن.ک.۶۹ .۲ .
رضـايیمــنش ،بهــروز ،سـینا محمــدنبی ،و ســاويز محمـدنبی .زودآينــد« .کــاربرد
مديريت دانش در سنجش درجهی بلوغ سازمانی ».علـوم و فنّـاوری اطالعـات
.۳۰
(رضايیمنش ،محمدنبی ،و محمدنبی ،زودآيند)
Reasearcher, A. A., and B. B. Assistant.Forthcoming. “Article
Title.” Journal Name 103.
)(Reasearcher and Assistant, Forthcoming

استناد به مقالة زودآينـدی کـه اطالعـات آن در يـک نامـة الکترونیکـی بـه دسـت
نويسنده رسیده باشد ،به شکل زير انجام میشود:



روزبه ،زهرا .زودآيند« .مديريت منابع اطالعاتی الکترونیکـی ».مجلـة اطالعـات
الکترونیکی .امیررضا ج  .۱۳8۶ .نامة الکترونیکی به نويسنده ۲۴ ،تیر.

درون متنی« :روزبه» در مقالهای که بر اساس نامـة الکترونیکـی «جـ » ( )۱۳8۶بـه
دست نويسنده رسیده است ،در اين باره اظهار میدارد (...روزبه ،زودآيند).

 168 .2صفحه .در استناد درونمتنی بـه بخشـی خـاص از مقالـه تنهـا شـمارة صـفحة(های)
مرتبط با آن بخش ذکر میشوند .در استناد درونمتنی به يک مقاله به عنـوان يـک
کل ،شمارة صفحه نمیآيد .در فهرسـت منـابع ،شـمارة صـفحة ابتـدايی و انتهـايی
مقاله آورده میشوند.
جنــابزاده ،رؤيــا« .۱۳8۲ .پســت الکترونیــک و مصــاحبة مرجــع ».فصــلنامة
کتاب،ش.87-8۱ :۵۴ .
(جنابزاده  )8۵،۱۳8۲يا (جنابزاده )۱۳8۲
Ryan, M. J. 1988. “Energy, Calling, and Selection.” Am Zool
28:885-98.
)(Ryan 1988, 890) or (Ryan 1988

بهجز هنگام نقل قول مستقی  ،در استنادهای درونمتنی بـهويـژه در علـوم طبیعـی و
فیزيکی معموالً شمارة صفحه ذکر نمیشود .ن.ن.ک.۱7۹ .۲ .
 169 .2بود يا نبود فاصله پس از دونقطه .برای آثار انگلیسی ،هنگامیکه شمارة صـفحههـا
بالفاصله به دنبال شمارة جلد يا گاهی شمارة نسخه میآيند ،تنها با يک دونقطـه از
آنها جدا میشوند و پس از عالمت دونقطه فاصلهای قرار نمیگیرد .اما اگر پرانتـزِ
حاوی شمارة نسخه ،ماه ،فصل ... ،بین آنها قرار گیرد ،يک فاصله پـس از دونقطـه
می آيد .برای آثار فارسی (به دلیل دشـواريهای ناشـی از واژهپردازهـای موجـود)،
همواره پس از عالمت دونقطه يک فاصله قرار میگیرد .فاصلهگتاری موجـود در
مثالهای زير را با ه مقايسه کنید.
اطالعشناسی .۴۵-۳۴ :۲
ياخته ،ش.۶7-۴۵ :۳ .
علوم زمین ( ۲۳بهار).۱۳۹-۱۱۴ :

مديريت .78-۴۵ :)۱( ۲۳
Social networks 14:213-29.
Diogenes, no. 25:84-117.
Critical Inquiry 19 (Autumn): 164-85.
American Naturalist 153 (1): 59-72.

 170 .2ويژهنامه .يـک نسـخة نشـريه (گـاهی دربـر دارنـدة دو شـماره) کـه اختصـاص بـه
موضوعی واحد داشته باشد ،به عنوان يک ويژهنامه شناخته شـود .يـک ويـژهنامـه،
شمارة معمول جلد و نسخه را (يا نسخهها را ،اگر دوشمارهای باشد) به همراه دارد.
نین نسخه ای ممکن است يک ويراستار و يک عنوان بهخصوص نیز بـرای خـود
داشته باشد .به يک ويژهنامه ممکن است مانند مثال انگلیسی به عنوان يک کـل يـا
فقط به يک مقالة آن مانند مثال فارسی استناد گردد.
فتاحی ،رحمتاهلل« .۱۳8۳ .تحلیل عوامل مسثر بـر نسـبی بـودن ربـط در نظامهـای
بازيابی اطالعات ».ويژهنامة ربط ،اطالعشناسی .۲۲-7 :)۵( ۱
Whittington, D., et al., eds. 1991. “A study of Water Vending
and Willingness to Pay for Water in Onitsha, Nigeria.” Special
issue, World Development 19, nos. 2-3.

 171 .2ضميمهها .ضمیمة يک نشـرية علمـی ،بـرخالف ويـژهنامـه جـدای از شـمارههـای
معمول نشريه شمارهگتاری میشود .با وجود اين ،میتوانـد ماننـد يـک ويـژهنامـه
برای خود عنوان ،نويسنده ،و ويراستار داشته باشد .اگر ضمیمه دارای شماره باشـد
نیازی به ذکر دوره و شمارة نشرية اصلی نیست و پس از عنوان نشريه و يک نقطه،
اختصار «no.

 »Suppl.برای آثار انگلیسی و «ض .ش ».برای آثار فارسی و به دنبال

آن شمارة ضمیمه میآيد .اگر ضمیمه دارای شماره نباشـد ،شـماره و دورة نشـرية
اصلی ذکر میشود و پیش از شمارة صفحهها بـرای آثـار انگلیسـی اختصـار « »Sو
برای آثار فارسی اختصار «ض» پیش از شـمارة هـر صـفحه مـیآيـد .توجـه داشـته
باشید که پس از اين اختصارها ،فاصله و نقطهای وجود ندارد.
رنجبر ،محمدعلی« .۱۳8۳ .سـوگواری محـرم در عهـد صـفويه ».مجلـة دانشـکدة
ادبیات و علوم انسانی  .)8-7( ۳مطالعات تاريخی ،ض-۲۲ض.۲8
Wall, J. V. 1997. “2700 MHZ Observations of 4c Radio Sources

in the Declination Zone +4 to -4.” Australlian J. Phys. Astrophys. Suppl. no. 20.
”Card, David. 1999. “Changes in Labor Force Attachment.
Journal of Political Economy 92 (3): S174-S199.

 172 .2مقالهاي در چند شماره .مقالههايی که در دو يا ند قسمت و در دو يا ند شماره
از يک نشرية علمی منتشر شدهاند ،بر اين اسـاس کـه بـه يـک قسـمت يـا کـل آن
استناد گردد ،جداگانه يا در مدخلی يکسان فهرست میشـوند .شـمارة قسـمت(ها)
پس از يک نقطه و اختصار « »Ptيا « »Ptsبرای آثار انگلیسی و واژة «قسمت» بـرای
آثار فارسی میآيد.
نوعیپور ،بهـروز« .۱۳8۱ .اصـول طراحـی بانـک اطالعـاتی رابطـهای ».بخـش .۱
شبکه .۱۹8 :)۳۰( ۵
Brown, George C., ed. 1978. “A Swedish Traveler in Early Wisconsin: The Observation of Frederika Beremer.” Pts. 1 and 2.
Wisconsin Magazine of History 61 (Summer): 300-318; 62
(Autumn): 41-56.

 173 .2مقالهاي در دو اثر .گاهی فصلهايی از کتابها در ابتدا به عنوان مقالهای در نشريه يـا
بــرعکس منتشــر مــیشــوند و در ايــن مســیر نیــز اغلــب تجديــدنظرهايی صــورت
میگیرند .در اين حالت ،در استناد درونمتنی بايد به نسخهای اسـتناد شـود کـه در
واقع استفاده شده است .اما توضیحی مانند نمونة زير در صورتی کـه مـورد عالقـة
خوانندگان باشد ،در ادامة استناد و پس از يک نقطه میآيد.
پیش از اين منتشرشده در سال .عنوان نشرية علمی .۶۹-۵۶ :)۴( ۱۵
ويرايش تجديدنظر شدة منتشرشده در سال .عنوان کتاب ،۵۵-۳۰ ،ويراستة الـف.
ويراستار .محل نشر :ناشر.
Previously published in Year. Journal Title 20 (3): 345-62.
A slightly revised version appears in Year. Book title, ed. E. Editor, 15-30. Place: Publisher.

 174 .2محل انتشار نشرية علمي .اگر اين امکان وجود دارد که نشريهای علمی با نشريهای
با عنوان مشابه اشتباه گرفته شود و يا اگر برای خواننـدگان فهرسـت منـابع شـناخته
شده نباشد ،نام محل يا مسسسهای که نشريه در آنجا منتشر شده است ،در پرانتـزی

پس از عنوان نشريه اضافه میشـود .در صـورتی کـه نشـريههـای علمـی بـا عنـوان
مشابه در حوزههای موضوعی متفاوت باشند ،ذکر حوزة موضـوعی در مقابـل نـام
نشريه در پرانتز ضروری است.
محمدکاشی ،صابره« .۱۳8۴ .بررسی تطبیقـی مسلفـههـای زيبـايیشناسـی در هنـر
سنتی و ويژگیهای سینمايی کیارستمی ».کتاب ماه (هنر) ،ش.۴8 :۹۰-8۹ .
Bullock, D. J., H. M. Bury, and P. G. H. Evans. 1993. “Foraging
in the Lizard Anolis Oculatus (Iguanidae) from Dominica,
West Indies.” Journal of Zoology (London) 230:19-30.

 175 .2مقالة ترجمه يا ويرايا شده .استناد به يک مقالـة ترجمـه يـا ويـرايش شـده ماننـد
استناد به يک کتاب ترجمه يا ويرايش شده است ،ن.ک.۴۴-۴۱ .۲ .
ماترســکا ،کاتارزينــا« .۲۰۰۴ .کتابــداران در عصــر دانــش ».ترجمــة محمدرضــا
سلیمانی .۱۳8۴ .علوم اطالعرسانی .۹8-87 :)۴-۳( ۲۰
Author. Date. “Article Title.” Translated by So-and-So. Transla…tion date. Journal Title

 176 .2مقالهها و نشريههاي علمي خارجيِ غيرانگليسي .عنوان مقالهها و نشريههای علمـی
خارجیِ غیرانگلیسی مانند عنوان کتابهـای انگلیسـی معمـوالً بـه سـبک جملـه ،امـا
مطابق با قواعد آن زبان خاص بزرگنويسی میشود ،ن.ک .8۴ .۲ .حرف تعريف
ابتدای عنوان مانند ( Der ،Leو غیره) ،برای کمک به روشـن شـدن شـکل صـرفی
واژة پس از خود بايد باقی گتاشته شود .ماهها و معادلهای اختصاراتی ماننـد «»no.
يا « »pt.به صورت انگلیسی آورده میشوند ،با وجود اين ن.ک.۱۹ .۲ .
Alerić, Danijel. 1969. “Ime zagrebačkoga biskupa u zadarskoj
ispravi kralja Kolomana.” Slovo, no. 18-19:155-70.

 177 .2عنوان مقالههاي ترجمه شده .اگـر ترجمـة انگلیسـیِ عنـوان يـک مقالـه در کنـار
عنوان اصلی آن اضافه شود ،به سبک جملـه بـزرگنويسـی و بـدون عالمـت نقـل
قول ،پس از عنوان اصلی در کروشه ذکر میشود.
Kern, w. 1938. “Waar verzamelde pigafetta zijn malaise? [Where
did pigafetta collect his Malaysian Words?].” Tijdschrift voor Indische taal-, land en volkenkunde 78:271-273.

با وجود اين ،اگر تنها ترجمة انگلیسی عنوان نوشته شود ،زبان اصلی اثر بايد در
کروشه و پس از ترجمة انگلیسی عنوان ذکر شود .ن.ک.87-8۵ .۲ .
Chu Ching and Long Zhi. 1983. “The Vicissitudes of the Giant
Panda, Ailuropoda Melanoleuca.” [In Chinese.] Acta Zoologica Sinica 20 (1): 191-200.

نشريههاي علمي الكترونيكي

 178 .2قاعدة كلي .قواعد استناد به نشريههای علمی اپی بـرای نشـريههـای الکترونیکـی
نیز به کار میروند .عالوه بر اين «يو .آر .ال ».يا «دی .او .آی ».به عنوان پـارهای از
استناد ارائه میشود .هر گاه برای يک مقاله «دی .او .آی» وجود داشته باشد ،ذکـر
آن کافی است .هنگام استناد به دادههايی مانند اطالعات پزشکی ،قوانین حقـوقی،
يا آمارهايی که زمان در آنها اهمیت دارد يا حساس به زمان هستند يا اگر ناشـر يـا
رشتة تخصصی الزام میکند ،در يک پرانتز آخرين تاريخ بازيـابی مـواد اطالعـاتی
نیز ثبت میشود ،ن.ک.۱۲ .۲ .
 179 .2تعيين صفحه و مثالها .محـدودة شـمارة صـفحههـا کـه در پـارهای از مثالهـای زيـر
آمدهاند ،همانهايی هستند که معموالً برای مقالههای پیوستة دارای نسخههای اپی
نیــز ارائــه مــیشــوند .از آنجــايی کــه بســیاری از نشــريههــای علمــی تصــاويری از
نسخههای ـاپی مقالـههـا را بـه صـورت پیوسـته نیـز عرضـه مـیکننـد ،اسـتناد بـه
صفحههايی خـاص از آنهـا نیـز امکـانپـتير اسـت .هنگـام اسـتناد بـه يـک مقالـه،
محدودة صفحات آن ،در صورت وجود ،در فهرسـت منـابع ذکـر مـیشـود .اگـر
شمارة صفحهای موجود نباشد ،افزودن يک مکاننمای توصیفی مانند مثالهای زيـر
برای استنادهای موجود در متن يا يادداشتها برای کمک به خوانندگان مفید اسـت.
اگر تاريخ دسترسی نیز الزم باشد ،در پرانتز و در پايان استناد نوشته میشود.
گزنی ،علی« .۱۳7۹ .طراحی سیستمهای بازيابی اطالعات بهینه در نرمافزارهای
کتابخانهای و اطالعرسانی ».علوم اطالعرسانی  ،۱۶ش( ۲-۱ .زمستان).
.)http://www.irandoc.ac.ir/ETELA-ART/16/16_1_2_7_abs.htm
(گزنی )۱۳7۹

Hlatky, M. A., D. Boothroyd, E. Vittinghoff, P. Sharp, and M. A.
Whooley. 2002. “Quality-of-Life and Depressive Symptoms in
Postmenopausal Women After Receiving Hormone Therapy:
Results from the Heart and Estrogen/ Progestin Replacment
Study (HERS) Trial.” Journal of the American Medical Association 287, no. 5 (February 6). Accessed January 7, 2002.
http://jama.amaassn.org/issues/v287n5/rfull/joc10108.html#aainfo.
Testa, B. and L. B. Kier. 2000. “Emergence and Dissolvence in
the Self-Organization of Complex Systems.” Entropy 2, no. 1
(March): 1-25. doi:10.3390/e2010001.
Tornikoski, M., I. Jussila, P. Johansson, M. Lainela, and E.
Valtaoja. 2001. “Radio Spectra and Variability of Gigahertzpeaked Spectrum Radio Sources and Candidates.” Astronomical Journal 121, no. 3 (March): 1306-18. doi:
10.1086/319417.
War, M., and C. G. Ellison. 2000. “Rethinking Social Reactions
to Crime: Personal and Altruistic Fear in Family Households.”
American Journal of Sociology 106, no. 3 (November): 55178.
http://www.journals.uchicago.edu/ASJ/journal/issues/
v106n3/050125.html.
(Hlatky et al. 2002)
(Testa and Lamont 2000, 17)
(Tornikoski et al. 2001)
(Warr and Ellison 2000, under “The Consequences of Fear”)

مجلهها

 بسیاری از قواعد.۱۵۱ .۲ .ک. ن، برای تعريف مجله در برابر نشرية علمی. تعريف180 .2
 برای قواعد استناد به.استناد به نشريههای علمی برای مجلهها نیز کاربرد دارند
۱8۶.-۱8۵ .۲ .ک.ن. ن،روزنامهها
 به مجله های هفتگی يا ماهانه حتی اگر به ترتیب شمارة. استناد بر اساس تاريخ181 .2
 در اين حالت بین. معموالً تنها با تاريخ استناد میشود،جلد و نسخه منتشر شوند

ماه يا فصل و نام مجله ،عالمت ويرگول قرار میگیرد .ن.ک .۱۶۶ .۲ .محدودة
صفحهها را برای استناد به قسمت خاصی از مجلهها میتوان در فهرست منابع
حتف کرد .در غیر اين صورت ،شمارة صفحه ،به جای عالمت دونقطه ،پس از
عالمت ويرگول میآيد.
قاسمی ،فاطمه« .۱۳8۴ .کتابداری موسیقی ».لیبر ،فروردين.۶ ،
Lacey, Stephen. 2000. “The New German Style.” Horticulture,
March, 44.

 182 .2تيترها .تیتر ،خالصه ،يا عنوان مطالب مجلههای انگلیسی به سبک تیتر
بزرگنويسی میشوند( .ن.ن.ک.)۱8۶ .۲ .
Wallraff, Barbara. 2000. Word Court. Atlantic Monthly, April.

 183 .2بخشها .عنوان بخشهای معمول در يک مجلة انگلیسی به سبک تیتر بزرگنويسی
میشود.
Barbara, Wallraff. 2000. Word Court. Atlantic Monthly, April.

به بخشهای بدون نويسندة مشخ

نیز بیشتر با نام مجله استناد میشود.

خانوادة سبز .۱۳8۵ .رنگینکمان .شهريور.
Gourmet. 2000. Kitchen Notebook. May.

مجلههاي پيوسته

 184 .2اطالعات الزم .برای استناد به مجلههای پیوسته اطالعات پیشگفته بـه همـراه يـک
«دی .او .آی ».يا «يو .آر .ال ».ارائه میشود .مانند ديگر منابع الکترونیکـی ،هنگـام
استناد به دادههايی مانند اطالعات پزشکی ،قوانین حقوقی ،يا آمارهـايی کـه زمـان
در آنها اهمیت دارد يا حساس به زمان هستند يا اگر ناشر يا رشـتة تخصصـی الـزام
می کند ،در يک پرانتز تاريخ آخرين بازيابی مـواد اطالعـاتی نیـز در پايـان اسـتناد
ثبت میشود.
عاصـــمی ،عاصـــفه« .۱۳8۵ .متاديتـــا در محـــیط آمـــوزش الکترونیـــک .مجلـــة
الکترونیک» پژوهشگاه اطالعات و مـدارک علمـی ايـران  .)۱( ۶دسترسـی در

.http://www.irandoc.ac.ir/Data/E_J/vol6/asemi_abs .۱۳8۵/7/7
Reaves, Jessica. 2001. “A weighty issue: Ever-fatter kids.” Interview with James Rosen. Time, March 14. Aaccessed January7,2002.
http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,02443,00.html.

)(Reaves 2001

توجه کنید که مقالههای پیوسته معموالً شمارة صفحه ندارند .برای موادی در حد و
اندازة يک مقاله نیز مکاننمای توصیفی ،ن.ک ،۱7۹ .۲ .بهندرت نیاز است.
روزنامهها

 185 .2عناصر استناد .عناصر استناد به نام نويسنده در صورت وجود و تیتر يا عنـوان سـتون
در يک روزنامه بسیار شبیه عناصر مشابه آنهـا در نشـريات اسـت ،ن.ک-۱8۱ .۲ .
 .۱8۳ماه (اغلب به اختصار برای ماههای انگلیسی) ،روز ،و سال عناصـر اسـتناد بـه
روزنامهها بهشمار میروند .از آنجايی که هر شمارة روزنامه ممکن اسـت در يـک
روز ند ويـرايش داشـته باشـد و اقـالم آن در ويرايشـهای گونـاگون جابـهجـا يـا
حتف شوند ،شمارة صفحه اغلب در استناد نمـی آيـد .اگـر مقالـه در نـد بخـش
منتشــر شــده باشــد ،شــماره يــا نــام بخــش آورده مــیشــود ،ن.ک .۱88 .۲ .بــرای
مقالههايی که در اينترنت منتشر شدهاند ،افزودن «يو .آر .ال ».نشان خواهد داد کـه
از نسخة پیوسته استفاده شده اسـت ،ن.ک .۱۹۵ .۲ .بـرای اطالعـات بیشـتر دربـارة
تیترها ،ن.ک.۱8۶ .۲ .
کوتاه از احزاب .۱۳8۵ .جامج  ۲۳ ،مرداد.
ســـلوکی ،آذر« .۱۳8۵ .محمـــد (ص) از زبـــان علـــی (ع) :رهآورد بعثـــت در
نهجالبالغه ».همشهری ۳۰ ،مرداد.
Editorial. 1990. Philadelphia Inquirer, July 30.
Royko, Mike. 1992. “Next Time, Dan, Take Aim at Arnold.” Chicago Tribune, September 23.

 186 .2تيتر .در مستندسازی ،استفاده از هر دو سبک تیتر و جمله برای بزرگنويسی

تیترهای روزنامهها در صورت رعايت يکدستی مجاز است.
”“Justices Limit Visting Rights of Grandparents in Divided Case

يا

”“Justices limit visiting rights of grandparents in divided case

اگر تمام حروف واژههای يک تیتر بزرگنويسـی شـده باشـند ،يکـی از سـبکهای
پیشگفته استفاده میشود.
 187 .2ستونهاي دائمي .بسیاری از ستونهای دائمی ،عالوه بر عنوان ستون ،تیتر ه دارنـد.
هنگامیکه به نین ستونهايی استناد میشود ،هر دو ،يا برای صرفهجـويی در فضـا
تنها عنوان ستون آورده میشود.
طالبیزاده ،سارا« .۱۳8۵ .گامهای کو ـک موانـع بـزرگ .فرهنـگ و آمـوزش».
همشهری ۳۰ ،مرداد.
Morgenson, Gretchen. 2000. “Applying a Discount to Good
Earnings News.” Market watch. New York Times, sec. 3, April
23.

 188 .2استناد در متن .به روزنامهها بیشتر در متن و در داخل پرانتـز اسـتناد مـیشـود و در
اين صورت نیازی به ذکر آنها در فهرست منابع نیسـت .بـه عنـوان نمونـه ،بـه هـیچ
مدخلی در فهرست منابع برای استناد زير نیاز نخواهد بود:
انتشار آمارهای انواع خودرو در تیر ماه نشان داد که اين رشد تولید قرار نیست تا
پايان سال ادامه يابد .در تیر خودروسـازان تنهـا  8۹هـزار و  ۴7۳دسـتگاه خـودرو
تولید کردند که اين امر به معنای رشد تنها  ۳درصدی نسبت به سال پـیش اسـت
(جامج .)۱۳8۵/۵/۳۰ ،
In an article on rampage killers (New York Times, April 10,
2000), Laurie Goodstein and William Glaberson describe the
warning signs either missed or unreported by colleagues,
friends, teachers, family members, and others.

اگر به داليلی ،الزم باشد روزنامه در فهرست منابع ذکر شـود ،رعايـت شـکل زيـر
الزم است.
افالکی ،اسداهلل« .۱۳8۵ .سد سیوند از منظر منابع طبیعـی ».همشـهری ۳۰ ،مـرداد،
بخش زادبوم.

Goodsein, Laurie, and William Glaberson. 2000. “The WellMarked Roads to Homicidal Rage.” New York Times, April
10, national edition, sec. 1.

 189 .2مقالههاي امضا نشده .به مقالهها يا بخشهای اصلی اما امضا نشدة روزنامه ،بیشـتر در
متن اشاره میشود ،اما در صورت نیاز به يک مدخل در فهرست منابع ،نام روزنامه
بهجای نويسنده قرار میگیرد.
همشهری« .۱۳8۵ .رستگاری در ساعت نه ۹ ».مهر.
New York Times. 2002. “In Texas, Ad Heats Up Race for Governor.” July 30.

 190 .2نامه به سردبير .با نامههای منتشرشده برای ويراستار به طور کلی بدون تیتر برخورد
میشود.


روزبه ،زهرا .۱۳8۴ .نامه به سردبیر .رنگینکمان  ۱۱مهر.

Clemens, David. 2000. Letter to the Editor. Wall Street Journal,
April 21.

 191 .2ضميمههاي پايان هفته .با مقالهها يا ديگر قسمتهای خـاص در ضـمیمههـای پايـان
هفته به روشی مشابه مواد موجود در نشريات رفتار میشود ،ن.ک.۱8۳-۱8۱ .۲ .
نیکوفر ،محمدهادی« .۱۳8۵ .تحلیل آخرين آزمـون کارشناسـی ارشـد مهندسـی
صنايع ».صعود :ضمیمة يکشنبة همشهری ۹ ،مهر.
Barcott, Bruce. 2000. “Review of The Last Marlin: The Story of
a Family at Sea, by Fred Waitzkin.” New York Times Book
Review, April 16.

 192 .2نام روزنامهها .حرف تعريف « »Theاز ابتـدای نـام روزنامـههـای انگلیسـی حـتف
می شود .نام شهر ،حتی اگر قسمتی از نام يـک روزنامـة انگلیسـی نباشـد ،اضـافه و
همراه با عنوان رسمی آن ايتالیک میشود .نام ايالتهای آمريکا يـا اسـتانهای کانـادا
در صورت نیاز معموالً به اختصار و در پرانتز اضافه میشوند .برای نام روزنامههای
فارسی شکل رايج و رسمی آنها استفاده میشود .در صورتی که روزنامـه بـه شـهر
يا استان خاصی اختصاص دارد ذکر نام آن شهر يا استان نیز ضروری است.

جامج
اطالعات
همشهری
Chicago Tribune
Hackensack (NJ) Record
Ottawa (IL) Daily Times
Saint Paul (Alberta or AB) Journal

برای روزنامههای ملی شناخته شدهای مانند « »Wall Street Journalيا « Christian
Monitor

 »Scienceدر روزنامــههــای انگلیســی يــا «همشــهری» و «جــامج ـ » در

روزنامههای فارسی نام شهر اضافه نمیشود.
 193 .2نام روزنامههاي خارجي .نام شهرهايی که در واقع بخشی از عنـوان يـک روزنامـة
خارجی نیستند ،ممکن است به داليلی پس از عنـوان و بـه شـکل صـاف در پرانتـز
اضافه شود .حرف تعريف « »Theدر ابتدای عنوانِ روزنامـههـای انگلیسـی حـتف
میشود اما در روزنامههای خارجیِ غیرانگلیسی ،حرف تعريفی کـه بخشـی از نـام
است ،باقی میماند.
Frankfurter Zeitung
)Times (London
)Guardian (Manchester
Le Monde

 194 .2سرويسهاي خبري .نام سرويسهای خبری بـه صـورت صـاف نوشـته مـیشـود .نـام
سرويسهای خبری انگلیسی به سبک تیتر بزرگنويسی میشود.
خبرگزاری جمهوری اسالمی
خبرگزاری دانشجويان ايران
)the Associated Press (AP
)United Press International (UPI

خبرگزاری جمهوری اسالمی« .۱۳8۵ .نمايشـنامهای دربـارة لورکـا غوغـا کـرد».
همشهری ۹ ،مهر.
Associated Press. 2000. “Westchester Approves Measure on
Gunsafety.” New York Times, June 12.

 195 .2روزنامهها و ديگر سايتهاي خبري پيوسته .در اسـتناد بـه روزنامـههـا يـا مقالـههـای

خبریِ پیوستهای که از سوی سرويسهای خبری ارسال مـیشـوند ،ماننـد معادلهـای
اپیشان به همراه يک «يو .آر .ال ».برای نشـان دادن نشـانی اينترنتـی آنهـا رفتـار
میشود .مانند ديگر منابع الکترونیکی ،هنگام استناد بـه دادههـايی ماننـد اطالعـات
پزشکی ،قوانین حقوقی ،يا آمارهايی که زمان در آنها اهمیـت دارد يـا حسـاس بـه
زمان هستند يا اگر ناشر يا رشتة تخصصی الزام میکند ،تاريخ آخرين بازيابی مواد
اطالعاتی نیز پیش از «يو .آر .ال ».ثبت مـیشـود .اگـر يـک «يـو .آر .ال ».پـیش از
انتشار اثری که به آن استناد کرده است ،بیاعتبار شود يا اگر مقاله از يـک آرشـیو
پیوسته به صورت رايگان به دسـت آمـده باشـد ،تنهـا نشـانی صـفحة اصـلی سـايت
روزنامه يـا سـرويس خبـری ماننـد « »http://www.nytimes.com/ارائـه مـیشـود.
نشانی صفحة اصلی سايت و ديگر «يو .آر .ال».هايی که در سـطح راهنمـا هسـتند،
بايد با يک خط مورب پايان يابند.
آرمین ،محسن« .۱۳8۵ .انديشة سیاسی عالمـه نـائینی :انديشـة ناتمـام ».شـرق۲۰ ،
شــــــــــــــــــــــــــــهريور .دسترســــــــــــــــــــــــــــی در .۱۳8۵/7/۱۱
.http://www.sharghnewspaper.com/850620/html/ idea .htm
سبزعلیان ،مرضیه« .۱۳8۵ .آغاز تبديل دالفنون به موزه ».همشهری آنالين ۹ ،مهر.
دسترسی در .http://www.hamshahri.org/ .۱۳8۵ /7/۱۱
Mitchell, Alison, and Frank Bruni. 2001. “Scars still raw, Bush
Clashes with McCain.” New York Times, March 25. Accessed
January
2.
2002.
http://www.nytimes.com/2001/03/25/politics/25MCCA.html.
”Reuters. 2001. “Russian Blasts Kill 21, Injure more than 140.
Yahoo! News, March 24. http://dailynews.yahoo.com/.
Stenger, Richard. 1999. “Tiny Human-Born Monitoring Devices
Sparks Privacy Fears.” CNN.com, December 20.
http://www.cnn.com/1999/TECH/ptech12/20/implant.device/.

به خاطر داشته باشید که مقالههای پیوسته معموالً شمارة صفحه ندارند .برای موادی
در اندازة يک مقاله نیز به مکاننمای توصیفی ،ن.ک ،۱7۹ .۲ .بهندرت نیاز است.
استناد به نقدها

 196 .2عناصر استناد .در استناد به نقدها ،عناصر به اين ترتیب آورده میشـوند :نـام منتقـد

(اگر نقد امضا شده باشد)؛ عنوان نقد در صورت وجود (تیتر تنها در صورتی ذکـر
مـیشـود کـه بـرای مکـانيـابی الزم باشـد)؛ عبـارت «of

 »reviewبـرای نقـدهای

انگلیسی و واژة «نقدی بر» برای نقدهای فارسی که با نام اثر نقـد شـده و نويسـنده،
گردآورنده ،يا سرپرستِ نقد دنبال میشوند؛ مکـان و تـاريخ نقـد؛ و در پايـان نـام
نشرية ادواریای که نقد در آن ارائه شده است .نقـد در فهرسـت منـابع بـر اسـاس
حروف الفبای نام منتقد يا اگر به فردی منتسب نباشد بر اساس « »Review ofبـرای
آثار انگلیسی و «نقدی بر» بـرای آثـار فارسـی مرتـب مـیشـود .در فهرسـت منـابع
عالوه بر نام نشريه ،نام اثری کـه نقـد شـده اسـت نیـز ايتالیـک مـیشـود .در آثـار
انگلیسی بايد توجه کرد که « »Review ofجز عنوان حسـاب نمـیشـود ،بنـابراين
عنوان اصلی عالوه بر « »Review ofبه سبک جمله بزرگنويسی میشود.
 197 .2نقدهاي كتاب.
خســروپناه ،عبدالحســین .۱۳8۳ .نقــدی بــر تبیــین و تحلیــل سکوالريس ـ  ،نوشــتة
محمـــــــدعلی داعـــــــینـــــــژاد .تهـــــــران :حـــــــوزة علمیـــــــة قــــــ .
=http://www.ketabname.com/fa/bookreview/review.php?serial
.2159&nid=1169

(خسروپناه )۱۳8۳
Boehnke, Michael. 2000. Review of Analysis of Human Genetic
Linkage, 3rd ed., by Jurg Ott. Am J Hum Genet 66:1725.
http://www.journals.uchicago.edu/AJHG/journal/issues/
v66n5/001700/001700.html.
)(Boehnke 2000

 198 .2نقد نمايشنامهها ،فيلمها ،برنامههاي تلويزيوني ،كنسرتها ،و مانند آن.
شکیبا ،محمد .۱۳8۴-۱۳8۳ .نقدی بر فصل عاشقکشی .نقد سینما .۵8 :)۱۴( ۱۰
Kauffman, Stanley. 1989. Review of A Dry White Season (MGM
movie). New Republic, Oct. 9, 24-25.

 199 .2نقدهاي امضا نشده .با نقدهای امضا نشده مانند مقالههای امضا نشده رفتار میشود،
ن.ک.۱8۹ .۲ .


نقد امضا نشدهای بر نمايشنامة آرزوهای آسمانی ،نوشتة احسـان تـوانگر.۱۳8۳ .

ماهنامة هنری تئاتر فردا ،ش.۳ .
Unsigned review of Geschinchten der romanischen und germanischen Volker, By Leopold von Ranke. 1828. Erganzungsblatter zur Allgemeinen literarture-Zeitung February,
nos. 23-24.

مصاحبهها و نوشتههاي شخصي

 200 .2نخستين عنصر استناد .استناد به مصاحبهها يا نوشتههای شخصی بـه هـر شـکلی کـه
باشند (منتشرشـده ،پخـش شـده ،ذخیـره شـده در شـکل «ديـداری ـ شـنیداری» ،و
موجود به شکل پیوسته) ،معموالً با نام شخصی کـه بـا او مصـاحبه شـده يـا فـردی
شروع میشود که از او نوشـتهای دريافـت شـده اسـت .در صـورت نیـاز ،نـام فـرد
مصاحبهکننده يا دريافتکنندة نوشته پس از آن میآيد.
مصاحبههاي رسمي

 201 .2مصاحبههاي منتشرنشده .به مصاحبههای منتشرنشده بیشتر در متن اسـتناد مـیشـود،
هر ند که اينگونه مصاحبهها گاهی در فهرست منابع نیز ارائه میشـوند .اسـتنادها
بايد شامل اين اقالم باشند :نام شخ

مصاحبهشونده و مصـاحبهکننـده؛ اطالعـاتی

مختصر برای شناسايی(اگر مناسب باشد)؛ مکان يـا تـاريخ مصـاحبه يـا هـر دو (در
صورت آگاهی از آنها)؛ و اگر نـوار صـدا يـا دسـتنوشـتهای از مصـاحبه موجـود
باشد ،جايی که بتوان آن را يافت .از اينها گتشـته گـاهی ممکـن اسـت بـه وجـود
اجازة نقل قول نیز نیاز باشد.
آشکار ،ژيلبر .بی.تا .مصاحبهای منتشرنشده با ماکسی رودنسون :دربارة انتگريس
اسالمی.www.peykarandeesh.org/ .
Hunt, Horace [pseudo.]. 1976. Interview by Ronald Schatz.
Tape recording. May 16. Pennsylvania Historical and Museum Commission, Harrisburg.

 202 .2مصاحبههاي بينام .به مصاحبه با شخصی که ترجیح میدهد ناشناس باقی بماند يـا

نويسندهای که نمیخواهد نامش آشکار شـود ،بـه شـکلی متناسـب بـا مـتن اسـتناد
میشود .برای بیان نشدن نام بايد توضیح کافی داده شود (مانند «همه مصاحبهها بـه
صورت محرمانه انجام شدهاند و نام مصـاحبهشـوندگان بـر اسـاس توافـق دوطرفـه
ارائه نمیشود»).
مصاحبه با يکی از کتابداران.۱۳8۵/7/۱۰ ،
Interview with Health Care worker, August 10, 1999.

 203 .2مصاحبههاي منتشرشده .به مصاحبهای که پیشتر منتشرشده است ماننـد مقالـهای در
يک نشرية ادواری يا فصلی از يک کتاب استناد میشود.
آنــدره اوتــی ،جولیــو .]۱۹7۶[ .مصــاحبه بــا جولیــو آنــدره اوتــی .در مصــاحبه بــا
تاريخسازان .۵۱-۲۴ ،توسط اوريانا فاال ی .ترجمة مجید بیدار نريمان.۱۳۶۲ .
تهران :جاويدان.
Bellor, Raymond. 1979. Alternation, Segmentation, Hypnosis:
Interview with Raymond Bellour. By Janet Bergstrom. Camera Obscura, nos. (3-4):89-94.

دربارة مصاحبه مانند آثار ترجمه با توجه به اهمیت مصاحبهکننده يا مصاحبهشـونده
در اثر ،يکی از آنها بهعنوان سرشناسه انتخاب میشود ،ن .ک.۴۴ .۲ .
اگر مصاحبهکننده در يک مقاله يا فصلی از يک کتـاب بـه شـکل مسـتقی از يـک
مصاحبه نقل قول کند ،نام مصاحبهکننده ابتدا میآيد.


ج  ،امیررضا .۱۳8۲ .ايجاد فضـای مناسـب بـرای توسـعة فنـاوری اطالعـات در
کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی (شامل مصاحبه با رئیس شرکت فناوری نوين
ايران) .در فناوری اطالعات راهی به سوی کتابخانههای بیمرز ،ويراسـتة زهـرا
روزبه .۱۲۵ ،ويرايش سوم .تهران :پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطالعات ايران.

Fortun, Michael, and Kim Fortun. 1998. Making space, speaking
truth: The Institute for Policy Studies, 1963-1995 (includes an
interview with Marcus Raskin and Richard Barnet). In Corporate Futures, ed. George. E. Marcus, 257. Chicago: Univ. of
Chicago Press.

ارتباطات شخصي

 204 .2استناد .به مکالمههای رو در رو يا تلفنی ،نامهها ،نامههای الکترونیکی ،و مانند آنها

که نويسندهای دريافت کرده است؛ معموالً در متن و بـهنـدرت در فهرسـت منـابع
استناد میشود .برای استناد به فهرستهای پست الکترونیکی ،ن.ک.۲۲۱ .۲ .
يک پرسش ،يک انديشه .۱۳8۴ .نامة الکترونیکی به نويسنده ۱۲ ،مهر.
Constance Conlon. 2000. E-mail message to author, April 17.

نشانی پست الکترونیکی متعلق به افراد حتف میشود و در صورت نیاز به ذکـر آن
در شرايطی خاص ،تنها با اجازة دارندة آن در استناد قرار میگیرد .به خـاطر داشـته
باشید که نشانیهای پست الکترونیکی به دفعـات تغییـر مـیکننـد .هنگـامیکـه الزم
است نشـانی پسـت الکترونیکـی شکسـته شـود ،خـط تیـرهای نبايـد بـه کـار رود و
شکست بايد پس از عالمت «@» يا پیش از نقطه صورت گیرد.
 205 .2نوشتههاي شخصي ،اطالعات منتشرنشـده ،و ماننـد آنهـا .در اسـتناد درونمتنـی بـه
نین آثاری پس از نام(هـای) شخ

(اشـخاص) مربـوط بـه اطالعـات و عالمـت

ويرگـــول ،عبارتهـــای «Comm.« ،»Personal communication
«data

 ،»Pers.يـــا

 »Unpublishedو مانند آنها برای آثار انگلیسی و «نوشتههـای شخصـی» يـا

«اطالعات منتشرنشده» و مانند آنها برای آثار فارسی میآيند .برای ايـنگونـه آثـار
نیازی به ارائة مدخلی در فهرست منابع نیست .استفاده از اختصـار «al.

 »etدر آثـار

انگیسی و «و ديگران» در آثار فارسی برای نین استنادهايی توصیه نمیشود.


(بهروز روزبه ،يادداشتهای شخصی)



(امیررضا ج  ،زهرا روزبه ،و افشین اعتمادی ،اطالعات منتشرنشده)

)(H. J. Brody, pers. comm.
(E. Simpkins, S. Warren, M. Truck, and S. Gorbach, un)published data

اطالعات منتشرنشده يا به شكل غيررسمي منتشرشده

 206 .2مواد اطالعاتي منتشرنشدة پيوسته .در اسـتناد بـه يـک مـادة اطالعـاتی منتشرشـده،

پرانتزها معموالً برای ضمیمه کردن اطالعات مفیدِ غیرضروری برای پیگیری يـک
منبع بهکار میروند .برای مثال جزئیات انتشار کتـاب بـرای يـافتن اثـر در فهرسـت
کتابخانه يا ديگر فهرستهای موجود براساس نويسنده و عنوان الزم نیست .با وجـود
اين برای مواد اطالعـاتی منتشرنشـده کـه در بنـدهای زيـر بحـث مـیشـود آوردن
اطالعات در پرانتز ضروری است.
 207 .2ديگر مواد اطالعاتي .بـرای نامـههـا ،يادداشـتها ،و ماننـد آن ،ن.ک.۲۰۵-۲۰۴ .۲ .
برای مجموعههای آرشیو شدة نامهها و ساير مواد دستنويس ،ن.ک.۲۱7 .۲ .
 208 .2عنوان .عنوان هر اثر منتشرنشدهای مانند کتاب ،پاياننامه ،سـخنرانی ،مقالـه ،طـرح
پژوهشی ،و هر مادة اطالعاتی ديگر به صورت صاف نوشته و برای آثـار انگلیسـی
به سبک جمله بزرگنويسی میشود.
خاکنژاد سلی  ،محمدرضا« .۱۳۶7 .بررسی لیمنولوژيکی دريا ة ولشـت (نسـخة
فتوکپی) ».پاياننامة دکترا ،دانشگاه تهران.
Hanson, David. 2001. “The Provenance of the Ruskin-Allen Letters (computer printout).” Department of English, Southeastern Univ.

 209 .2پاياننامهها و رسالهها .نوع پاياننامـه و رسـاله و نـام دانشـگاه پـس از عنـوان ذکـر
می شـوند .بـرای ايـن نـوع مـدارک افـزودن واژة « »Unpublishedدر انگلیسـی و
عبارت «منتشرنشده» در قارسی ضرورتی نـدارد .بـرای پايـاننامـههـا و رسـالههـای
منتشرشــده در قالــب میکروفــرم ،ن.ک .۲۲7 .۲ .بــرای کیــدههــای منتشرشــدة
پاياننامهها و رسالهها ،ن.ک.۲۳۰ .۲ .
فالحی ،داود« .۱۳8۰ .بررسی مهريه ،حدود و احکام آن در فقه امامیه ».پاياننامـة
کارشناسی ارشد ،دانشگاه ق .
Schwarz, G. J. 2000. “Multiwavelength Analyses of Classical
Carbon-Oxygen Novae (outbursts, binary stars).” PhD diss.,
Arizona State Univ.

 210 .2ســخنرانيها ،مقالــههــاي ارائــه شــده در همايشــها ،و ماننــد آنهــا .تــاريخ ،مسسسـة

برگزارکننده يا حمايتکننده ،و مکان همايشی که در آن سخنرانی انجام يـا مقالـه
ارائه شده است به دنبال عنوان میآيند.
صابری ،مـري « .۱۳8۵ .وبسـايت کتابخانـههـای ملـی و دانشـگاهی :ويژگیهـای
ساختاری و محتوايی ».مقالة ارائه شده در سخنرانی ماهانة انجمـن کتابـداری و
اطالعرسانی ،تهران.
O’Guinn, T. C. 1987. “Touching Greatness: Some Aspects of
Star Worship in Contemporary Consumption.” Paper presented at the annual meeting of the American Psychological
Association, New York.

با مقالههايی که در قالب مجموعة مقالههای همايشها منتشر میشوند ،ماننـد فصـلی
از يک کتاب رفتار میشود ،ن.ک .۹۱-88 .۲ .اگر نین مقالـهای در يـک نشـرية
علمی منتشر شود ،استناد به آن مانند مقالههای اين نشريهها خواهـد بـود ،ن.ک.۲ .
.۱۶۴-۱۵۴
 211 .2مقالههاي ارائهشده به شكل پوستر .مقالههای ارائهشده در بخش پوسترِ کنفرانسـها
مانند ديگر مقالههای منتشرنشده تلقی میشوند.
دالمن ،اعظ  ،حسین ايمـانی ،و حوريـه سـپهری« .۱۳8۴ .تـأثیر  DEHPبـر بلـوغ
آزمايشگاهی ،از سر گیری میوز ،و تکـوين اووسـايتهای نابـالغ مـوش ».پوسـتر
ارائه شده در هاردهمین کنفرانس سراسری زيستشناسی ،گیالن.
Ferguson, Carolyn J., and Barbara A. Schaal. 1999. “Phylogeography of Phlox Pilosa Subsp. Ozarkana.” Poster presented
th
at the 16 International Botanical Congress, St. Louis.

 212 .2جزوههاي كالسي .استناد به اين جزوهها به سه شکل انجام میشود:
 .۱اگر استاد نسخهای از جزوه را در اختیـار دانشـجو قـرار دهـد کـه دارای عنـوان
باشد:
رضائیان ،علی« .۱۳7۰ .رفتـار سـازمانی (جـزوة درس رفتـار سـازمانی پیشـرفته)».
دانشکدة علوم اداری و مديريت بازرگانی ،دانشگاه تهران.
(رضائیان )۱۳7۰

 .۲اگر استاد نسخهای از جزوه را در اختیار دانشـجو قـرار دهـد کـه عنـوان نداشـته

باشد:
رضائیان ،علی« .۱۳7۰ .جزوة درس رفتار سازمانی پیشرفته ».دانشکدة علوم اداری
و مديريت بازرگانی ،دانشگاه تهران.
(رضائیان )۱۳7۰

 .۳اگر استاد درس را بازگو کند و دانشجو گفتـههـا يـا تقريـرات وی را يادداشـت
کند:
رضـائیان ،علــی« .۱۳7۰ .جــزوة درســی کـالس رفتــار ســازمانی پیشــرفته ».نوشــتة
فخرالسادات محمدی .دانشـکدة علـوم اداری و مـديريت بازرگـانی ،دانشـگاه
تهران.
(رضائیان )۱۳7۰

 213 .2مقالههاي در دست انجام و ديگر آثار منتشرنشده .با بیشـتر مقالـههـای منتشرنشـده
میتوان مانند مواد اطالعاتی مطرح شده در  ۲۱۰-۲۰۹ .۲رفتار کرد.
علیدوستی ،سـیروس ،و مـري صـابری« .۱۳8۵ .مـدل مفهـومی سیسـت مـديريت
اطالعات پاياننامههـا و رسـالههـای الکترونیکـی در ايـران ».در دسـت انجـام،
پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمی ايران.
Feber, R. 1971. “Family Decision-making and Economic Behavior.” Faculty Working Paper 35, College of Commerce and
Business Administration, Univ. of Illinois at UrbanaChampaign.

در مثال دوم باال ،عبارت «paper

 »workingقسمتی از يک عنوان فروست رسـمی

است ،بنابراين بزرگ نوشـته شـده اسـت ،ن.ک .۱۱۱-۱۰7 .۲ .گـاهی بهتـر اسـت
واژههايی مانند « »photocopyبرای آثار انگلیسی و «فتوکپی» برای آثـار فارسـی را
که نمايانگر شکل مدرک منتشر نشدهاند به استناد افزود.
شــیری ،علــیاصــغر ،و کرافــورد روی« .۲۰۰۰ .اصــطالحنامههــای روی وب:
پیشرفتهای جاری و گرايشها ».ترجمة فخرالسـادات محمـدی .۱۳8۵ .فتـوکپی.
دانشکدة روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران.
Alarco’n, Salvador Florencio de. 1771. “Compendio de las Noticias Correspondientes a el real y Minas San Francisco de
Aziz de Rio Chico… de 20 de Octobre.” Photocopy. Department of Geography, Univ. of Callifornia, Berkeley.

 214 .2پيا چاپها .۱پیش اپها در صورتی که موضوعی برای ه ترازخوانی نباشـند ماننـد
مواد منتشرنشده در نظر گرفته میشوند.
علیدوستی ،سیروس ،و مري صـابری« .۱۳8۵ .پايـاننامـههـای الکترونیکـی :نسـل
جديد مدارک علمی ».پیش اپ.
”Lockwood, G. W. and B. A. Skiff. 1988. “Air Force Geophys.
Preprint.

 215 .2پروانههاي ثبت اختراع .به پروانههای ثبت اختراع بـا نـام پديدآورنـدگان اختـراع
استناد میشود .پروانهها بر اساس سال بايگانی تاريخگتاری میشوند.
علیزاده ،پـروين .۱۳8۴ .سـنتز رنگدانـة طاليـی ،لوسـتری بـر پايـة میکـا بـه روش
تیتراسیون .پروانة ثبت اختراع جمهوری اسالمی ايران به شـمارة  ،۳۱۴۹۵ثبـت
شده در .۱۳8۴/۲/7
Petroff, M. D., and M. G. Stapelbroek. 1980. Blocked Impurity
Band Detectors. US Patent 4,586,960, Filed Oct. 23, 1980,
and issued Feb. 4, 1986.

 216 .2قراردادهاي خصوصي ،وصيتنامهها ،و مانند آنها .به مدارک خصوصی بـهنـدرت
در فهرست منابع استناد میشـود و بهتـر اسـت در مـتن (ماننـد «جـرج ويلسـن» ۲در
وصیتنامـهاش بـه تـاريخ  ۲۰ژانويـه  ۱۹7۶دسـتور داد  )...بـه آنهـا اشـاره گـردد.
بزرگنويسی اين آثار در زبان انگلیسی به تصمی ناشر بستگی دارد.


قرارداد انتشار کتابهای آموزشی پیرامون سواد اطالعاتی بین دانشگاه مالصدرا و
پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطالعات ايران .۱۳۹۰ .امضا شده از سـوی امیررضـا
ج  .تهران :پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطالعات ايران ۵ .مهر.

Agreement to teach in the publishing program of Graham
School. 2004. Signed by Jane Doe. Chicago: Univ. of Chicago Press. May 29.

 217 .2مــواد ديگــر .بــرای نامــههــا ،يادداشــتها ،و ماننــد آن ،ن.ک .۲۰۵-۲۰۴ .۲ .بــرای
۱

مقالهای است که پیش از اپ در نشريه ،میان شمار اندکی از عالقهمندان با هدف دسترسی سريعتر متخصصان به
افکار و امور علمی توزيع میشود.
George J. Wilson

2

مجموعههای آرشیو شدة نامهها و ديگر مواد دستنويس ،ن.ک.۲۱۹-۲۱8 .۲ .
نسخههاي خطي و دستنويس

 218 .2قاعدة كلي .مناسبتـرين شـیوة اسـتناد بـه آرشـیوها ،بـه روش بـهکـار رفتـه بـرای
مقالههای شخصی و ديگر دستنوشتههـای تـاريخی شـبیه اسـت .شناسـايی کامـل
بیشتر مواد منتشرنشده ،به آوردن عنوان و تاريخ اقالم استناد شده ،عنـوان فروسـت
(در صورت وجود) ،نام مجموعه ،و نام مخزن نیازمند است .بـه جـز در ابتـدا قـرار
دادن گزينهای که به آن استناد شـده اسـت ،هـیچ تـوافقی عمـومی دربـارة ترتیـب
عناصر باقی مانده در يک استناد وجود ندارد .با وجود اين ،هـر ترتیبـی کـه اتخـاذ
شود بايد به صورت يکدست در سراسر يک اثر بهکار رود.
 219 .2مجموعة نسخ خطي .به مجموعة نسخ خطی يا دستنوشتهها اغلب در مـتن اسـتناد
و تاريخ در خارج از پرانتز ذکر میشود.
«ايرج افشار» دربارة اشعار انتهای نسخ خطی با استناد به مجموعـة نسـخ خطـی بـه
تاريخ  7۳۴ه.ق( .مجموعة نسخ خطی کتابخانة ملی ملک) مینويسد...
Oglethorpe Wrote to the Trustees on January 13, 1733 (Egmont
… Manuscripts), to Say
Alvin Johnson, in a memorandum prepared sometime in 1937
… (Kallen Papers, file 36), observed that

در صورتیکه الزم باشد به مجموعة نسخ خطی در فهرست منابع استناد شود ،مانند
نمونههای زير رفتار میشود.
فهرست مختصر دست نويسـهای فارسـی ،عربـی ،و ترکـی کتابخانـة تـامس فـاير.
دانشگاه تورنتو .وزارت امور خارجه ،مرکز اپ و انتشارات ،تهران.
Egmont Manuscripts. Philipps Collection. University of Georgia
Library. Kallen, Horace. Papers. YIVO Institue, New York.

اگر تنها يک قل از يک مجموعه در متن ذکر شده باشد ،مدخل مـیتوانـد بـا نـام
نويسنده (در صورت شناخته شده بودن) آغاز شود.



نظامی گنجوی ،الیاس بن يوسف .بیتا .خسرو و شـیرين .نسـخ خطـی کتابخانـة
ملی ملک .تهران :کتابخانة ملی جمهوری اسالمی ايران.
(نظامی بیتا).
Dinkel, Joseph. n.d. Description of Louis Agassiz Written at the
Request of Elizabeth Cary Agassiz. Agassiz Papers. Houghton Library, Harvard Univ.
)(Dinkel n.d.

مواد الكترونيكيِ منتشرشده به شكل غيررسمي

 220 .2كمبود اطالعات استاندارد نشر .بسیاری از اطالعات در اينترنت ،اغلب بدون اشارة
روشنی به نويسنده ،عنـوان ،ناشـر ،يـا تـاريخ و بـه عبـارت ديگـر بـدون اطالعـات
استاندارد مربوط به نشر وارد میشوند.
« 221 .2يو .آر .ال ».به همراه عبارتي توصيفي .حتی اگر هـیچ نکتـهای دربـارة وضـعیت
نشر مـواد الکترونیکـی قابـل تعیـین نباشـد يـا امکـان آن بسـیارک باشـد ،بـاز هـ
ضرورت دارد که اطالعاتی فراتر از «يو .آر .ال ».در استناد ذکر شود .اگر تنهـا بـه
يک «يو .آر .ال ».استناد شده باشد و آن «يو .آر .ال ».تغییر کنـد يـا منسـوخ شـود،
استناد تنها شامل زنجیرهای نامفهوم از نويسهها خواهـد بـود« .يـو .آر .ال ».تنهـا بـه
جايی اشاره میکند که يک منبع وجود دارد يا دستک پیشتر وجود داشته اسـت.
در حالی که يک استناد کامل بايد یستی يک منبع را نیز نشان دهد.
 222 .2فهرست پست الكترونيك .استناد به فهرستهای پست الکترونیک پیوسته معمـوالً بـه
متن محدود میشود.
فصــلنامة کتــاب در تــاريخ  ۲۰مهــر  ۱۳8۵در نامــة الکترونیکــی بــه گــروه بحــث
کتابداری و اطالعرسانی اعالم کرد ...
…According to John Powell’s e-mail to Grapevine Mailing List,
April 23, 1998, one might choose Word just for its patternmatching capabilities.

با وجود اين برای استناد به فهرستهای پست الکترونیک که به صورت پیوسته

آرشیو شدهاند ،نام فهرست ،تاريخ پست يک نامة بهخصوص ،و «يو .آر .ال ».در
فهرست منابع نوشته میشوند .تاريخ دسترسی نیز ،در صورتیکه ناشر يا رشتة
تخصصی الزام کنند ،پیش از نشانی به استناد افزوده میشود.
فصلنامة فرهنگ نو .۱۳8۵ .نامة الکترونیکی به آرشـیو الکترونیکـی گـروه بحـث
ايرانی بهتر ۲۳ ،مهر http://www.iranibehtar.net/issues/34.txt.
Powell, John. 1998. E-mail to Grapevine Mailing List, April 23.
http://www.electriceditors.net/grapevine/issues/83.txt.

برای فهرستهای پست الکترونیکیِ بدون آرشیو نیازی به ذکر «يو .آر .ال ».نیست.
 223 .2محتواي سايت .برای استناد به محتوای منابع پیوسته به جز ادواريها ،هر يک از اين
اقالم را که امکان دارد ،منظور کنید :نويسندة محتوا ،عنوان صفحه ،عنـوان سـايت
يا مالک آن ،و «يو .آر .ال .».برای افزودن تاريخ دسترسی ،ن.ک.۱8۴ .۲ ،۱۲ .۲ .
کتابخانة ملی جمهوری اسـالمی ايـران« .۱۳8۵ .آشـنايی بـا کتابخانـة ملـی ايـران.
کتابخانــــة ملــــی جمهــــوری اســــالمی ايــــران ».دسترســــی در .۱۳8۵/7/۳
.http://www.nlai.ir/nli/nli.asp
Evanston Public Library Board of Trustees. 2000. “Evanston
Public Library Strategic Plan, 2000-2010: A Decade of Outreach.” Evanston Public Library. Accessed July 18, 2002.
http://www.epl.org/library/strategic-plan-00.html.

اگر هیچ نويسندهای موجود نباشد ،مالک سايت بهجای نويسنده قرار میگیرد.
انجمــن روانشناســی ايــران« .۱۳8۵ .دورههــا و کارگاههــای آموزشــی انجمــن».
دسترســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی در .۱۳8۵/7/۳
.http://www.iranpa.org/page.asp?T_pages=43
Federation of American Scientists. 2000. “Resolution Comparison: Reading License Plates and Headlines.” Accessed July
18, 2000. http://www.fas .org/irp/imint/resolve5.htm.

برای استناد به محتوای سايتهای بسیار غیررسمی مانند صفحات خـانگی شخصـی و
سايتهای سرگرمی که احتماالً عنوانی ندارند ،از عبارات توصیفی استفاده میشود.
درنا داتکام« .۱۳8۵ .رازهای کو ک موفقیت ».دسترسی در .۱۳8۵/7/۱۲
.http://www.2rna.com/ archives/raazs.php

Camp Taconi Alumni. 1955. “Photo Gallery.” Accessed August
11, 2001. http://www .taconicalumni.org/1955.html.

اگر سايتی پیش از انتشار اثری که بدان استناد کرده است ،از بین بـرود؛ بـا عبـارت
« »site now discontinuedدر آثار انگلیسی و «سايت غیرفعـال» در آثـار فارسـی در
پرانتزی در پايان استناد تتکر داده میشود .اگر تاريخ دسترسی نیز ارائه شده باشد،
اين عبارتها با عالمت نقطه ويرگول از آن جدا میشوند.
سراجی ،وحید ،مترج « .۱۳8۴ .زندگینامة رافائل الکوسـته .آرزوی گرافیـک».
دسترســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی در .۱۳8۴ /7/۱۲
( http://www.graphicwish.com/quicklinks/index.phpســـــــــــايت
غیرفعال).
Pete Townshend’s official Web site. 2001. “Biography.” Accessed
December
15,
2001.
http://www.petetownshend.co.uk/ (site discontinued).

گونههاي ويژة مراجع

 224 .2آثار مرجع .به کتابهای مرجع مشهور مانند واژهنامهها و دانشنامههای شناختهشـده
بهطور معمول در متن استناد میشود .به اين معنا که ذکر اطالعـات کتـابشـناختی
اثر در فهرست منابع ضـروری نیسـت .بـرای اسـتناد درونمتنـی بـه ايـنگونـه آثـار
اطالعات مربوط به وضعیت نشر اغلب حتف مـیشـود و تنهـا ويـرايش اثـر ،اگـر
نخستین ويرايش نباشد ،ذکر میشود.
به آثار مرجعی که محتوای آنهـا در قالـب بخشـهای مسـتقل و بـه ترتیـب الفبـايیِ
عنوان بخشها مرتب شده است ،با اشاره به بخش ،و نه جلد يا شمارة صفحه ،استناد
میشود .قبل از اشاره به يـک بخـش ،اختصـارِ « »s.v.بـرای يـک مـورد و «»s.vv.
برای ند مورد برای آثار انگلیسی و عبارتِ «زيـر مـدخلِ» و «زيـر مـدخلهایِ» بـه
ترتیب برای يک يا ند مورد برای آثار فارسی دنبال میشود.
در ويرايش دوم از دايره المعـارف دانـش بشـر زيـر مـدخلِ «سلسـلة هخامنشـیان»
دربارة کوروش نین نوشته شده است ...
In Fifth edition of Encyclopedia Britannica, s.v. “Salvation” there

…is a letter from Saint Augustine about Jesus that says

با وجود اين ،در صورت نیاز به استناد به يک اثـر مرجـع در فهرسـت منـابع ،ماننـد
نمونههای زير رفتار میشود.
پاکباز ،روئین .۱۳78 .دايرهالمعارف هنر (نقاشی ،پیکرهسازی ،و هنـر گرافیـک).
تهران :فرهنگ معاصر.
سعیديان ،عبدالحسین ،گردآورنده و مترج  .۱۳8۰ .دايـرهالمعـارف اختراعـات و
اکتشافات .تهران :عل و زندگی.
Filippelli, R. L., ed. 1990. Labor Conflict in the United States: An
Encyclopedia. Garland Reference Library of Social Sceince
697. NewYork: Garland
Garner, Bryan A. 2003. Garner’s Modern American Usage. New
York: Oxford Univ. Press.

 225 .2آثار مرجع پيوسته .نسخههای پیوستة دانشنامـههـا ،دائمـاً در حـال روزآمدسـازی
هستند و بنابراين بايد به عنوان پايگاههای اطالعات و نـه آثـار مرجـع اسـتاندارد بـا
شمارة ويرايشـهای اسـتاندارد در نظـر گرفتـه شـوند .بـه همـین دلیـل ذکـر تـاريخ
دسترسی همراه با «يو .آر .ال ».الزامی است .اگر ه نسخة مقالهای که در تـاريخی
معین وجود داشته است ،شايد برای خواننده در تاريخی ديرتر موجـود نباشـد ،امـا
تاريخ دسترسی دستک میزان روزآمدی استناد را نشان خواهد داد .به آثار مرجع
مشــهور پیوســته ،معمــوالً ماننــد همتاهــای ــاپیشــان در مــتن اســتناد و اطالعــات
وضعیت نشر اغلب حتف میشود .برخی آثار مرجع« ،يو .آر .ال ».مناسب را برای
استناد به يک مدخل خاص ارائه میکنند ،از اين «يو .آر .ال ».بهجایِ «يو .آر .ال».
ناپايدارتری استفاد کنید که موتورهای جستوجو تولید میکنند.


دانشنامة پیوستة پارس و پارسیان در آينة تاريخ .۱۳8۵ .زير مدخل «کوروش».
دسترسی در .www.parsencyclopedia.com .۱۳8۵/7/۳

Encyclopedia Britanica Online. 2002. s.v. “Sibelius, Jean.” Accessed
January
3,
2002.
http://search.eb.com/bol/topic?eu=69347&sctn=1.

گاهی بهتر است نويسندة يک مدخل نیز ارائه شود.

دايرهالمعارف پیوسته ايران باستان .۱۳8۵ .زيـر مـدخل «تخـت جمشـید ».نوشـتة
زهـــــــــــــــــــــــرا روزبـــــــــــــــــــــــه .دسترســـــــــــــــــــــــی در
.http://www.iranbastanencyclopadia.com .۱۳8۵/7/7
The New Grove Dictionary of Music and Musicians. 2002. s.v.
“Sibelius, Jean.” By James Hepkoski. Accessed January 2,
2002. http://www.grovemusic .com/.

 226 .2كاتالوگ نمايشگاه .يک کاتالوگ نمايشگاه اغلـب بـه عنـوان يـک کتـاب منتشـر
میگردد و در استناد نیز مانند کتاب با آن رفتار میشود.
نمايشگاه بـین المللـی کتابهـای پزشـکی .۱۳۶۳ .کاتـالوگ نمايشـگاه بـینالمللـی
کتابهای پزشـکی ،تهـران .۱۳۶۳ ،تهـران :سـتاد انقـالب فرهنگـی ،مرکـز نشـر
دانشگاهی.
Mary Cassatt: Modern Woman. 1998. Edited by Judith A. Barter. Chicago: Art Institue of Chicago, in association with Harry
N. Abrams. An exhibition catalog.

با بروشوری که برای معرفی يک نمايشگاه به بازديدکنندگان داده میشـود نیـز بـه
همین ترتیب رفتار میشود.
 227 .2جزوهها ،گزارشها ،و مانند آنها .جزوهها ،گزارشهای سازمانی ،بروشورها ،و ديگـر
آثار مجزا و مسـتقل اساسـاً ماننـد کتـاب قلمـداد مـیشـوند .بـا وجـود ايـن ،شـايد
اطالعات مربوط به نويسنده و ناشر آنها مطابق با الگوی معمول نباشـد ،امـا در هـر
صورت اطالعات کافی برای شناساندن مدرک بايد ذکر شود .برای ويژهنامههـای
مجلهها ،ن.ک.۱7۰ .۲ .
وزارت آموزش و پرورش .۱۳۵8 .هنر (جزوة عمومی) .تهران :وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی.
Clark, Hazell V. [1957?]. Mesopotamia: Between Two Rivers.
Mesopotamia, OH: End of the Commons General Store.

 228 .2ويرايشهاي ميكروفرم .با آثاری مانند پاياننامهها و رسالهها که به شـکل میکروفـرم
منتشر میشوند ،بسیار شبیه به کتابهـا رفتـار مـیشـود .شـکل انتشـار ايـن آثـار ،در
صورت لزوم پس از وضعیت نشر میآيد .در مثالها اول انگلیسی و فارسی ،شـمارة

صفحه به متن اپی مربوط است و شمارههای ديگـر ،بـه ترتیـب فـیش و فـري  ،و
حرف میانی رديف را نشان میدهند.
نظـامی ،الیــاس بــن يوســف ۶۱۴ .ه.ق .کلیــات خمســه نظــامی .تهــران :انتشــارات
دانشگاه تهران .میکروفیش ،ص۲ .۵۶ .ب.۱۲


روزبه ،زهرا .۱۳8۴ .بررسی دورههای هنری ايران باستان بر اسـاس سـفالینههـای
يافت شده از خوزستان .دانشگاه تهران :میکروفیلمهای دانشگاه.

Farwell, Beatrice. 1995. French Popular Lithographic Imagery.
vol 12, Lithography in art and commerce. Chicago: Univ. of
Chicago Press. Text-fiche, p. 67. 3C12.
Tauber, Abraham. 1958. Spelling Reform in the United States.
Ann Arbor, MI: University Microfilms.

میکروفرم و ساير فراوردههای تصويری که تنها بـرای حفاظـت از مـواد اطالعـاتی
اپی تولید میگردند ،نبايد در استناد ذکـر شـوند .بـا نـین منـابعی ماننـد معـادل
اپی آنها رفتار میشود.
 229 .2خـدمات آزادبـرگ .در اسـتناد بـه خـدماتی کـه در آنهـا منـابع بـدون صـحافی و
بهصورت آزادبرگ ارائه میشوند ،مانند کتاب رفتار میشود.


انجمــن نشــر و توزيــع گزارشـهای علمــی ـ فنــی .۱۳8۵ .اســتاندارد بــینالمللــی
گزارشنويسی علمی .تهران :دفتر پژوهشهای استاندارد.۲۰ .

Commerce Clearing House. 1990. Standard Federal Tax Reports. Chicago Commerce Clearing House. 20, 050.15.

 230 .2آگهي خبري .آگهی خبری ،حتی اگر تـا انـدازهای منتشرشـده باشـد ،ماننـد يـک
مدرک منتشرنشده تلقی میشود .برای بزرگنويسی به سبک جملـه در برابـر تیتـر
در آثار انگلیسی زبان ،ن.ک.۱8۶ .۲ ،7۲-7۱ .۲.


انجمن ملی حمل و نقل سال  .۱۳8۴ .میزان مرگ و میر پروازهای هوايی از سال
 ۱۳78ساالنه  ۵درجه افزايش پیدا کرده است .آگهی خبری ۳۰ ،بهمن.

National Transportation Safety Board. 1995. Airline Fatalities for
1994 Climbed to Five-year High. News release, Jaunary 19.

 231 .2چكيـدههـا .بـا کیـده ماننـد يـک مقالـة نشـرية علمـی رفتـار مـیشـود ،امـا واژة

« »abstractبرای آثار انگلیسی و « کیده» برای آثار فارسی بايد به آن اضافه شود.
میرهادی ،محمدجواد« .۱۳7۱ .علف فیل ».کیده .سنبله .۵۹-۳8:۵۶
Lovejoy, C. O. 1979. “A Reconstruction of the Pelvis of A1-288
(Hadar Formation, Ethiopia).” Abstract. Am J. phys Anthropol
40:460.

در استناد به کیدة منتشرشده از پايـاننامـه يـا رسـالهای منتشرنشـده ،جزئیـات اثـر
اصلی و نیز کیده آورده میشوند.
هاش زاده ،محمدجواد« .۱۳7۹ .تحلیل سیاستهای گزينش نشريات ادواری التـین
در کتابخانه های مرکزی دانشگاه ايران ».پاياننامة کارشناسـی ارشـد .دانشـگاه
تربیــت مــدرس .۱۳7۴ ،کیــده در کیــدة پايــاننامــههــای کتابــداری و
اطالعرسانی.۲۹۴ ،
Schwarz, G. J. 2000. “Multiwavelenght Analyses of Classical
Carbon-oxygen Novae (outbursts, binary stars).” PhD diss.,
Arizona State Univ., 1999. Abstract in Dissertation Abstracts International, publ. nr. AAT9937424, DAI-B 60/07 (Jan. 2000):
3327.

قرآن و ديگر كتابهاي مقدس

 232 .2قرآن .استناد به قرآن کري  ،اگر الزم نیست که به نسخة خاصی از آن اشاره شود،
تنها در درون متن و با استناد درونمتنی به شمارة سوره(ها) و آيه(ها) و بدون ذکـر
شمارة صفحه صورت میگیـرد .بـه ايـن منظـور پـس از واژة «قـرآن» بـه صـورت
صاف ،ابتدا شمارة سوره ،سپس عالمـت دونقطـه ،و پـس از آن شـمارة آيـه ذکـر
میشوند .اگر در متن به واژة «قرآن» اشاره شده باشد ،نیازی به ذکـر مجـدد آن در
پرانتز نیست و ذکر شمارة سوره(ها) و آيه(ها) کافی است.
(قرآن )۱۴ :8۰ ،۲۴ ،۵-۲ :7 ،۲ :۱۰۱
قرآن مجید در اين زمینه نین بیان میکند.)۳۳-۲۳ :۲(...

در صورتی که الزم است به نسخة خاصی از قرآن استناد شود ،ذکر مواردی ماننـد
مترج  ،سال انتشار ،و در صورت لزوم خط آن ضروری است .به اين ترتیـب پـس
از ذکر عنوان ،زبان ترجمه و سپس زبان اصلی ذکر میشـود .بـرای قرآنهـايی کـه

بیش از يک ترجمه دارند از عبارت « ندزبانه» استفاده میشود .تاريخ انتشـار پـس
از اين می آيد .نام متـرج پـس از تـاريخ انتشـار و پـس از عبـارت «ترجمـة» قـرار
می گیرد .نام خطاط تنهـا در صـورتی کـه اثـر از نظـر هنـر خطـاطی دارای اهمیـت
ويژهای باشد ،پس از نام مترج ذکر میشود .در انتها محل نشر و ناشر میآيند.
قرآن .عربی ـ فارسی .۱۳7۶ .ترجمة محمدمهدی فوالدوند .تهران :دفتر مطالعات
و تاريخ و معارف اسالمی ،دارالقرآن الکري .

برای اشاره به نسخة خاصی از نهج البالغه ه مانند قرآن عمل میشود.
نهج البالغه .عربی ـ فارسی .۱۳8۳ .گردآوردة سید رضی .ترجمة مهـدی دشـتی.
ق  :قدس.

 233 .2كتابهاي مقدس مسيحي و يهودي .استناد به کتابهای مقدس يهودی و مسـیحی نیـز
معموالً در متن و با استناد درونمتنی مانند قـرآن نشـان داده مـیشـود .عنـوان ايـن
کتابها در انگلیسی بهاختصار نوشته میشود.
(انجیل )۱۲-۹ :۲
(تورات )۹-7 :۳
)(Jo 5:9-12
)(Mt 26:2-5

 234 .2ديگر آثار مقدس .اسـتناد بـه آثـار مقـدس و محتـرم در ديگـر مـتاهب ،مشـابه بـا
استنادهای پیشگفته صورت میگیرد.
متون موسيقايي

 235 .2متون منتشرشده .با متون موسیقايی منتشرشده به شیوهای بسیار مشابه با کتابها رفتار
میشود.
ال ینی ،فريبرز« .۱۳78 .پائیز طاليی :قطعاتی برای پیانو ».تهران :سرود.
Mozart, Wolfgang Amadeus. 1960. “Sonatas and Fantasies for
the Piano.” Prepared from the autographs and earliest printed
sources by Nathan Broder. Rev. ed. Bryn Mawr. PA: Theodor
Presser.

Schuber, Franz. 1895. “Das Wander (Wandering).” Die Schone
Mullerin (The Maid of the Mill). In First Vocal Album (for high
voice). New York: G. Schirmer.

در آخرين مثال باال ،کلمات و عنوانها در خود اثر ه به آلمانی و ه بـه انگلیسـی
آورده شدهاند .ن.ک.8۵ .۲ .
 236 .2متون منتشرنشده .متون منتشرنشده به شیوهای مشابه بـا سـاير اطالعـات منتشرنشـده
در مجموعههای دستنويس تلقی میشوند ،ن.ک.۲۱۹-۲۱8 .۲ .


نیــکمنظــر ،اشــکان« .۱۳8۵ .نتهــای موســیقی نوشــته شــده بــرای فلــوت بــرای
هنرجويان خردسال ».مجموعة اختصاصی کتابخانة موسیقی ،دانشگاه هنر.

Shapey, Ralph. 1966. “Patria for Violin and Thirteen Players
Score.” Special collections, Joseph Regenstein Library, Univ.
of Chicago.

مواد ديداري ـ شنيداري

 237 .2شكل استناد .استناد به مواد ديداری ـ شنیداری بیشتر در مـتن صـورت مـیگیـرد و
فهرست آنها زير عناوينی مانند «آثار صوتی» گروهبندی میشوند.
 238 .2عناصري كه بايد منظور شوند .مستندسازی يک اثـر ديـداری ـ شـنیداری معمـوالً
شامل تمام يا برخی از اين اقالم است :نام آهنگساز ،نويسـنده ،خواننـده ،يـا فـردی
که مسسولیت اصلی محتوا را عهدهدار است؛ عنوان به شکل ايتالیک يا در گیومـه؛
نام شرکت ضبطکننده يا ناشر اثر؛ شمارة شناسايی اثر؛ و نوع رسانه (لـوح فشـرده،
نوار صدا ،فايل ديداری ـ شنیداری ،و غیره) .تاريخ همراه بـا حقـوق پديدآورنـده،
تاريخ تولید ،يا هر دو ،تعـداد لوحهـای يـک آلبـوم« ،يـو .آر .ال ،».و انـدازة فايـل
ديداری ـ شنیداری و ديگر اطالعات نیز ممکن است ذکر شوند.
آثار صوتي

 239 .2شكل استناد .استناد به آثار صوتی بیشتر در متن صورت مـیگیـرد و فهرسـت آنهـا

زير عناوينی مانند «آثار صوتی» گروهبندی میشوند .نام اجراکننده يـا خواننـدهای
که تمرکز اثر روی آنها باشد يا ارتباط بیشتری از آهنگساز با مـتن داشـته باشـند،
در ابتدا ذکرمیشوند.
شجريان ،محمدرضا .۱۳8۴ .جام تهی (پر کـن پیالـه را) .تهـران :آوای خورشـید.
نوار کاست.
Anderson, Doug. 1992. Frostwork. OAR 1001, Dolby HX PRO.
Audiocassette.

 240 .2آثار ادبي ،سخنرانيها ،و مانند آنها .با آثار صـوتی درام ،دکلمـههـای نثـر يـا شـعر،
سخنرانیها ،و مانند آنها مشابه آثار موسیقايی رفتار مـیشـود .وضـعیت نشـر نیـز در
هنگام نیاز مانند آثار اپی وارد استناد میشود.
پناهی ،حسین ،و پرويز پرستويی .۱۳8۴ .سالم و خداحافظ .شعرها و دکلمـههـای
خوانده شده از سوی شاعر .تهران :دارينوش .لوح فشرده.
ابتهاج ،هوشنگ .بیتا .هنر گام زمان .اشعار خوانـده شـده توسـط شـاعر .تهـران:
سروش ۲ .نوار کاست.
Auden, W. H. n.d. Poems. Read by the author. Spoken arts
7173. Compact disc.
Twain, Mark. n.d. The Humor of Mark Twain. Commuter’s library. Arlington, TX: Entertainment software. 6 cassettes.

چندرسانهايهاي پيوسته

 241 .2قاعــدة كلــي .بــرای اســتناد بــه ندرســانهایهــای پیوســته از قواعــد و نمونــههـای
پیشگفته پیروی و اطالعات الزم به همراه يک «يو .آر .ال ».ارائه مـیشـود .ماننـد
ديگر منابع الکترونیکی ،هنگام استناد به دادههايی که زمان در آنها اهمیت دارد يـا
اگر ناشر يا رشتة تخصصی الزام میکنـد ،تـاريخ آخـرين بازيـابی مـواد اطالعـاتی
پیش از «يو .آر .ال ».نوشته میشود ،ن.ک .۱۲ .۲ .در پايان ،نوع رسانه نیـز منظـور
میشود .نین اطالعاتی ،نوع نرمافزار يا سختافزار الزم برای دسترسی به منبـع را
نیز فراه خواهد کرد.
يارمحمدلو ،محمود« .۱۳8۳ .شکسته ،پیوسـته ».انجمـن سـینمای جوانـان ايـران و

مرکــز گســترش ســینمای مســتند تجربــی ۲۵ .دقیقــه؛  ۳۵میلــیمتــر .بیســت و
هارمین جشنوارة بینالمللی فیل فجر.۱۳8۴ ،
Weed, A. E. 1906. “At the Foot of the Flatiron.” American Mutoscope and Biograph co., 1903; 2 min., 19 sec.; 35 mm. From
library of congress, The Life of a City: Early Films of New
York, 1898-1906. MPEG. Accessed August 14, 2001.
http://lcweb2.loc.gov/ammem/papr/ nchome.html.

لوحهاي فشرده و «دي .وي .دي».ها

 242 .2تشابه با آثار چاپي .در استناد به آثار منتشرشده روی لوح فشرده مانند آثـار ـاپی
رفتار میشود .محل انتشار و تاريخ به جز در موارد مربوط حتف میشوند.
آريانپور کاشانی ،منو هر .۱۳8۴ .فرهنگ پیشرو آريـانپـور :انگلیسـی  -فارسـی
شش جلدی هوشمند .لـوح فشـرده .تهـران :نشـر الکترونیکـی و اطـالعرسـانی
جهان رايانه.

Oxford English Dictionary. 2 nd ed. CD-ROM. Version 2.0. Oxford Univ. Press.

 243 .2اساليدها و بريدة فيلمها .با اساليدها و بريدة فیلمها بسیار شبیه به آثار صوتی رفتـار
میشود ،ن.ک.۲۳۹-۲۳8 .۲ .
استان گیالن .۱۳7۹ .مجموعة راهنمای جامع ايرانگردی  .۲۲اساليد.
The Greek and Roman world. 1977. Chicago: Society for visual
education. Filmstrip.

« 244 .2دي .وي .دي»ها و نوارهاي ويدئويي .با آثار ويدئويی معموالً مانند کتاب رفتار
و نوع رسانه نیز به آنهـا افـزوده مـیشـود .صـحنههـا (کـه تـکتـک در «دی .وی.
دی».ها دسترسپتيرند) به عنوان فصلهايی در نظر گرفته میشوند و استناد بـه آنهـا
بر اسـاس عنـوان يـا شـماره صـورت مـیگیـرد .بـه مـواد اطالعـاتی جـانبی ،ماننـد
اظهارنظرهای منتقدانه ،بر اساس نويسنده و عنوان استناد میشود.
حاتمی ،علی« .۱۳8۵ .دلشدگان ».نوار ويـدئويی .مسسسـة رسـانههـای تصـويری،
شبکة نمايش خانگی کشور .تهران :شبکة نمايش خانگی.
Cleese, John, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones, and Michael
Palin. 2001. “Commentaries.” Disc 2. Monty python and the
Holy Grail. special ed. DVD. Directed by Terry Gilliam and

Terry Jones. Culver City, CA: Columbia Tristar Home Entertainment.
Handel, George Frederic. 1988. Messiah, Selections. VHS. Atlanta Symphony Orchestra and Chamber, Robert Shaw. Batavia, Oh: Video Treasures.

استنادهاي برگرفته از منابع ديگر

« 245 .2نقل در» .اگر اصل منبعی موجود يا در دسـترس نويسـنده نباشـد يـا نتـوان بـه آن
مراجعـه کــرد ،از «نقـل در» بــرای آثـار فارســی و «in

 »quotedدر آثــار انگلیســی

استفاده میشود .برای اين گونه منابع ،نويسنده و تاريخ اصلی ،درون مـتن و اسـتناد
به منبع دوم در فهرست منابع میآيد .برای نمونه اگر استنادی از يک منبع برگرفته
شده باشد ،در متن نین نوشته میشود:

In Louis Zukofsky's “Sincerity and Objectification,” from the February 1931
… )isuue of Poetry magazine (quoted in Costello 1981

استناد به منبع اصلی نیز در فهرست منابع به شکل زير میآيد:
Costello, Bonnie. 1981. Marianne Moore: Imaginary Possessions. Cambridge, MA: Harvard University Press.

نمونه برای متن فارسی:
«حمیدرضا عراقی» در کتاب «اصول بازاريابی و مديريت امور بازار» در سـال  ۱۳۵۶بـر ايـن نکتـه
تأکید دارد که( ...نقل در روستا ،ونوس ،و ابراهیمی .)۱۰۲ ،۱۳8۳

در فهرست منابع:
روستا ،احمد ،داور ونـوس ،و عبدالحمیـد ابراهیمـی .۱۳8۳ .مـديريت بازاريـابی.
تهران :سمت.

نمونه برای نقل قول از يک منبع انگلیسی در متن فارسی:
«ريس باری» و «راندا براندت» در کتاب «روابط انسانی مـسثر در سـازمان» در سـال  ۱۹87بـه ايـن
نکته اشاره دارند که( ...نقل در میرکمالی .)۱۰۲ ،۱۳78

در فهرست منابع:
میرکمالی ،محمد .۱۳78 .رهبری و مديريت آموزشی .تهران :يسطرون.

نام پديدآوران و نام منبع اصلی به زبان انگلیسی نیز در پانويس متن فارسی میآيد.

مدارك بخا عمومي

 246 .2عناصر .استناد به مدارک عمومی اپی بايد در برگیرنـدة عناصـر مـورد نیـاز بـرای
يافتن آنها در يک فهرست کتابخانه ،از جمله تمام يـا برخـی از مـوارد زيـر باشـد.
ترتیب اين عناصر ممکن است بر اساس محتوای موضـوعی از اثـری بـه اثـر ديگـر
متفاوت باشد .احتیاط و عقل سلی میزان اطالعات مورد نیازِ خواننده را برای يافتن
مواد اطالعاتی تعیین میکند.
 .۱کشور ،ايالت ،استان ،شهر ،بخش ،يا ديگر تقسیمات دولتیِ ناشر مدرک؛
 .۲تشکیالت قـانونی ،بخـش اجرايـی ،ادارة قضـايی ،هیئـت مـديره ،کمیسـیون ،يـا
کمیته؛
 .۳واحدهای تابعه ،ادارات محلی ،و مانند آنها؛
 .۴تاريخ؛
 .۵عنوان مدرک يا مجموعه در صورت وجود؛
 .۶نويسنده ،ويراستار ،يا گردآورندة فردی در صورتی که ارائه شده باشد؛
 .7شمارة گزارش يا ديگر اطالعات شناسايی؛
 .8ناشر ،اگر از دستگاه منتشرکننده مجزا باشد؛
 .۹صفحه ،در صورت مرتبط بودن.
مجلس شورای اسالمی .۱۳8۴ .قـانون الحـاق مـوادی بـه قـانون تنظـی بخشـی از
مقررات مالی دولت مصوب  .۱۳8۰/۱۱/۲7مصوب جلسة .۱۳8۴/8/۱۵
(مجلس شورای اسالمی )۱۳8۴
U. S. Congress. Senate. Committee on Foreign Relations.
1956. The Mutual Security Act of 1956. 84th Cong., 2d sess.
S. Rep. 2273.
)(U. S. Senate. Committee 1956, 9-10

تشكيالت بينالمللي

 247 .2عناصر .در استناد به مدارکی که تشـکیالت بـین المللـی ماننـد سـازمان ملـل متحـد

منتشر میکنند ،بايـد دسـتگاه مسـئول (و نويسـنده و ويراسـتار در جـای مناسـب)،
موضوع يا عنوان مقالـه ،و تـاريخ را مشـخ

کـرد .فروسـت ،شـمارة اثـر ،مکـان

انتشار ،و صفحه نیز ممکن است در استناد وارد شوند.
صندوق کودکـان سـازمان ملـل متحـد (يونیسـف) .۱۳77 .وضـعیت کودکـان و
نوجوانان جمهوری اسالمی ايران .تهران :يونیسف.
General Agreement on Tariffs and Trade. 1994. The Results of
the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations: The
Legal Texts. Geneva: GATT Secretariat.

مدارك عمومي پيوسته

 248 .2قاعدة كلي .برای استناد به مدارک عمومی پیوسته از قواعد و نمونههای پیشگفته
پیروی و اطالعات الزم به همراه يک «يو .آر .ال ».ارائه میشود .مانند ديگر منـابع
الکترونیکی ،هنگام استناد به دادههايی مانند اطالعات پزشکی ،قوانین حقـوقی ،يـا
آمارهايی که زمان در آنها اهمیت دارد يا حساس به زمان هسـتند يـا اگـر ناشـر يـا
رشتة تخصصی الـزام مـیکننـ د ،در يـک پرانتـز نیـز تـاريخ آخـرين بازيـابی مـواد
اطالعاتی در پايان استناد نوشته میشود ،ن.ک.۱۲ .۲ .
شیرازی ،علیرضا« .۱۳8۵ .فنـاوری اطالعـات در ايـران  ».8۴ايتنـا ،اخبـار فنـاوری
اطالعات .دسترسی در http://www.itna.ir/archives/84-85- .۱۳8۵/7/۱۲
.ITAnalyze/004088 .php
(شیرازی )۱۳8۵
Adamis, L. A., and B. A. Huberman. 1999. “The Nature of Markets in the World Wide Web. Working paper, Xerox Palo Alto
Research
”Center.
Accessed
March
12,
2001.
http://www.parc.xerox.com/istl/
groups/iea/www/web,arkets.html.
Illinois Constitution, art. 2, sec. 2. Accessed March 12, 2001.
http://www.legis.state.il.us/ commission.Irb/conmain.htm.
U. S. Census Bureau. 2000. “Health Insurance Coverage Status
and Type of Coverage by Sex, Race, and Hispanic Origion,
1987 to 1999. Health Insurance Historical Table 1. ” Accessed
March
12,
2001.
http://www.census.gov/hhes/hlthins/historic/hihistt1.html.
)(Adamic and Huberman 1999
)(Illinois Constitution
)(U.S. Census Bureau 2000

پايگاههاي اطالعات

 249 .2قاعدة كلي .اگر ه شايد هر گونه اطالعات ذخیره شده به صورت الکترونیکی بـا
يک پايگاه اطالعات همسان انگاشته شود ،اما در ايـن شـیوهنامـه منظـور از پايگـاه
اطالعات ،مجموعـه ای از اطالعـات يـا رکوردهـای الکترونیکـی اسـت کـه بـرای
هدفی مشخ

فراه آوری ،سازماندهی ،ذخیرهسازی ،و روزآمدسازی شـدهانـد.

اين هدف در عمل ،ارائه و عرضة اطالعات بـرای اسـتفادة کـاربران اسـت .از ايـن
ديدگاه ،حتی رکورد کامپیوتری ژنوم انسان و همچنین هر دانشنامـه يـا واژهنامـة
پیوستهای نیز به عنوان يک پايگاه اطالعاتی شناخته میشوند .برای اسـتناد بـه آثـار
مرجع پیوسته ،ن.ک۲۲۴. .۲ .
 250 .2پايگاههاي اطالعات علمي .استناد بـه پايگاههـای اطالعـات علمـی بـه ايـن ترتیـب
انجام میپتيرد :نام پايگاه اطالعات« ،يو .آر .ال ،».يک عبارت توصیفی يا نشـانگر
مکان رکورد (مانند نشانگر دادهها يا شمارة دسترسی) که قسـمت اسـتناد شـده در
پايگاه اطالعات را نشان يا ماهیـت مرجـع را توضـیح مـیدهـد ،و در پايـان تـاريخ
آخرين دسترسی .در فهرسـت منـابع ،پايگاههـای اطالعـات بـر اسـاس نـام پايگـاه
فهرست میشوند.
پايگــاه اطالعــات گزارشــهای دولتــی .ارزيــابی هنرمنــدان نســبت بــه عملکــرد
شـــــــــــــــــــــــــــهرداری .دسترســـــــــــــــــــــــــــی در .۱۳8۵/7/۱۲
:50

http://database.irandoc.ac.ir/scripts/wxis.exe?a=8:38

([شمارة بازيابی .]۲۳۱۲
پايگــاه ملــی دادههــای علــوم زمــین /بانــک اطالعــاتی کانیهــا .دسترســی در
http://ngdir.ir/Mineral/PMineralDetail.asp?PID=859 .۱۳8۵/7/۱۲
(کانی اوکنیت).
(پايگاه اطالعاتی گزارشهای دولتی [شمارة بازيابی )]۲۳۱۲
(پايگاه ملی دادههای علوم زمین /بانک اطالعات کانیها)
NASA/IPAC Extragalatic Database. Accessed August 1, 2001.
http://nedwww.ipac.caltech.edu/
(pbject
name
IRAS
F00400+4059).
GenBank.
Accessed
August
6,
2001.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/ (for RP11-322N14
BAC [accession number AC017046].
Unified Database. Bioinformatics Unit and Genome Center,

Weizmann Institute of Sciene. Accessed July 29, 2001.
http://bioinformatics.weizmann .ac.il/udb/ (for mapping data
on candidate genes).
(NASA/IPAC Extragalatic Database [object name IRAS
)]F00400+4059
)(Unified Database
)](GenBank [accession number AC017046

 251 .2پايگاههاي اطالعات اخبار و نشريههاي علمي .برای استناد بـه اخبـار يـا مقالـههـای
نشريههای علمی که از طريق جستوجو در يک پايگاه اطالعات اينترنتـی واسـط،
که نین مواد اطالعاتی را آرشیو و از طريق اشتراک يـا بـه اشـکال ديگـر عرضـه
میکنند ،به دست میآيند؛ روشهای گفته شده در بخشهای مربوط بـه نشـريههـای
علمی و ديگر ادواريها را دنبال کنید .عالوه بر اين «يـو .آر .ال ».ورودی اصـلی بـه
سرويس ،مانند مثالهای دوم و هارم را وارد نمايید (بهخاطر داشته باشید کـه «يـو.
آر .ال ».نقطة ورود اصلی و ساير «يو .آر .ال».هایِ سطح راهنما با يک خط مورب
خاتمه می يابنـد) .برخـی سرويسـها ماننـد مثالهـای اول و سـوم« ،يـو .آر .ال».هـایِ
پايداری را برای مقالههـا در پايگاههـای اطالعـاتشـان ارائـه مـیکننـد ،امـا بـرای
بازتولید بهويژه در مواد اپی معموالً راه ورود اصلی سادهتـر اسـت .اگـر ناشـر يـا
حوزة تخصصی ايجاب کنند و يا بـرای دادههـای بسـیار حسـاس بـه زمـان ،تـاريخ
آخرين دسترسی به اطالعات را نیز در پرانتز منظور کنید ،ن.ک.۱۲ .۲ .
ســام آرامــی ،کبــری« .۱۳8۴ .بهبــود روش محاســبة مــدخلها در نمايــة گــردان
جايگشـــتی ».فصـــلنامة کتـــاب  .7۲-۶۱ :)۴( ۶۴دسترســـی در .۱۳8۵/7/۱۲
.http://www.nlai.ir/publications/faslname/current.asp
يا
ســام آرامــی ،کبــری« .۱۳8۴ .بهبــود روش محاســبة مــدخلها در نمايــة گــردان
جايگشـــتی ».فصـــلنامة کتـــاب  .7۲-۶۱ :)۴( ۶۴دسترســـی در .۱۳8۵/7/۱۲
.http://www.nlai.ir/
”Thomas, Trevor M. 1956. “Wales: Land of Mines and Quarries.
Geographical Review 46, no. 1: 59-81. Accessed August 11,
2004.
http://links.jstor.org/sici?sici=00167428%28195601%2946
%3A1%3c59%3AWLOMAQ%3E2.0.Co%3B2-0

يا

”Thomas, Trevor M. 1956. “Wales: Land of Mines and Quarries.
Geographical Review 46, no. 1: 59-81. Accessed August 11,
2004. http://www.jstor.org/.
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استناد .پديدآورندة هر اثر علمی نوشتار خود را بر دو ستون استوار میدارد؛ يـا بـر
پاية انديشهها و يافتههای خود سخن میگويد يا از گفتههـا و نوشـتههـای ديگـران
بهره میبرد .اخالق علمی حک میکند که استفاده از کـالم و نوشـتار ديگـران بـا
اشاره به منبع آنها باشد تا خوانندگان بتواننـد بـه سـرعت و سـهولت اصـل منبـع را
بازشناسند و اگر احتیاج بود به آن مراجعه و آن را بررسی يا مطالعـه کننـد .قواعـد
مستندسازی با توجه به قواعد علمی ،سلیقة ناشران و نويسـندگان ،و نیازهـای يـک
اثر خاص متنوع است .صرفنظر از نظام استناد ،بايد اطالعات کافی برای هـدايت
خوانندگان به منابعی ارائه شود که استفاده شده اند ،خواه ايـن منـابع منتشرشـده يـا
نشده ،و به شکل اپی يا الکترونیکی باشند .البته برای نشريههای ادواری ،انتخـاب
بین نظامهـای اسـتناد از سـوی خـود آنهـا صـورت مـیگیـرد و افـرادی کـه بـرای
نشريههای ادواری مینويسند بايد از دستورعملهای خاص هر نشريه پیروی کنند.

2 .3

نظام استنادي نويسنده ـ تاريخ .در نظام استناد نويسنده ـ تاريخ ،به منـابع در مـتن،
معموالً در پرانتز و با نام خانوادگی نويسنده ،تاريخ انتشـار اثـر ،و در صـورت نیـاز
شمارة صفحه ای که به آن استناد شده است ،اشاره میشود .البته گاهی کـه بـه نـام
نويسنده در بافت متن اشاره مـیشـود ،ديگـر ذکـر آن در پرانتـز ضـرورتی نـدارد.

جزئیات کامل اين آثار در فهرستی با عنوان «فهرسـت منـابع» و در پايـان اثـر بیـان
می شوند .در اين فهرست ،سال انتشار اثر ،بالفاصله پـس از نـام پديدآورنـده قـرار
می گیرد و سپس عنوان اثر و وضعیت نشر ذکر میشوند .اين نظام بیشـتر در جـايی
کارگر است که همه يا بیشتر منابع به راحتی به شیوة استنادی نويسنده ـ تاريخ قابل
تبديل باشند .به آثار بینويسـنده ،مجموعـة دستنوشـتههـا ،يـا سـاير منـابعی کـه بـه
دشواری قابل تبديل به اين شیوه هستند ،بیشتر در خود متن استناد میشود.
کتابها ،مقالهها ،و ديگر منابع اطالعاتی که از آنها در متن استفاده شده است ،در
فهرست منابع با اين عناصر معرفی میشوند :نويسنده (يا ويراستار ،گردآورنده ،يا
مترجمی که به جای نويسنده قرار می گیرد) ،تاريخ انتشار اثر ،و عنوان (و معموالً
عنوان فرعی که گاهی نیز حتف میشود) .برای کتابها ،محل نشر و ناشر؛ و برای
مقالهها نام نشرية علمی ،شمارة جلد يا دوره ،شماره(های) صفحه ،و اغلب شمارة
نسخه نیز اضافه میشوند .برای مواد اطالعاتیای بهجز منابع اپی مانند آثار
الکترونیکی يا مواد ديداری ـ شنیداری ،رسانهای که اثر با آن ارائه شده است نیز
ذکر میشود .برای آثار پیوسته ،اطالعات بازيابی شامل «يو .آر .ال ».و گاهی که
الزم باشد ،تاريخ دسترسی ه ارائه میشوند .پارهای تفاوتها نیز میان استناد به
منابع فارسی و انگلیسی ،ه در متن و ه در فهرست منابع ،وجود دارند که توجه
به آنها ضروری است .استناد به منابع انگلیسی در متن فارسی نیز به ند شکل قابل
انجام است که بر اساس سبک ناشر ،سلیقة خوانندگان ،رشتة علمی ،يا انتخاب
پديدآورندة اثر صورت میگیرد.
مثالهايی از استناد در نظـام نويسـنده ـ تـاريخ بـرای پـارهای از منـابع اطالعـاتی کـه
ممکن است در يک اثر به آنها استناد شـود ،بـهاختصـار در جـدولهای ( ۱-۳منـابع
فارسی) و ( ۲-۳منابع انگلیسی) ارائه شدهاند .برای هر مثـال ابتـدا مـدخل فهرسـت
منابع و سپس استناد درونمتنی به آن مدرک آمده است.

جدول  .1-3استناد به برخي مدارك فارسي در نظام نويسنده ـ تاريخ
مدرك

مثال

ن.ن.ك.

كتاب
با يك نويسنده

کمالزاده ،حسـن .۱۳88 .پیشـگیری و درمـان بیماريهـای قلبـی بـه زبـان
ساده .تهران :نور دانش.

۲۶-۲۰ .۲

كتاب
با دو
نويسنده

كتاب
با سه
نويسنده

كتاب
با بيا از
سه نويسنده

كتاب
با مترجم ،ويراستار،
يا گردآورنده

كتاب با
نويسندة سازماني

فصلي از
يك كتاب

كتاب
الكترونيك

(کمال زاده )۴۰ ،۱۳88
ديانی ،محمدحسـین ،و محمدرضـا داورپنـاه .۱۳8۱ .مفـاهی و روشـهای
بازيابی اطالعات در نظامهـای کتابخانـههـای رايانـهای ايـران .مشـهد:
دانشگاه فردوسی ،مسسسة اپ و انتشارات.
(ديانی و داورپناه )۵۶ ،۱۳8۱
صــارمی ،کتــايون ،عبــاس رفیعــی فراهــانی ،و فريــدون امــانی.۱۳7۲ .
موزههای ايران .تهران :سازمان میراث فرهنگی کشور.
(صارمی ،رفیعی ،و امانی )78 ،۱۳7۲
اکبری ،محمـدتقی ،احمـد رضـوانی ،محمـدتقی منشـی طوسـی ،حسـن
سلطانیفر ،و احمد نمايی .۱۳7۲ .فرهنگ اصطالحات علـوم و تمـدن
اسـالمی :انگلیسـی ـ فارسـی .مشـهد :بنیـاد پژوهشـهای آسـتان قـدس
رضوی.
(اکبری و ديگران )77 ،۱۳7۲
بوسکالیا ،لئو .۱۹78 .آدمیت .ترجمة گیتی خوشدل .۱۳7۹ .تهـران :نشـر
گفتار.
(بوسکالیا )۹۰ ،۱۹78
يا

۲7 .۲

۲8 .۲

۴۱-۲۹ .۲

۴7-۴۴ .۲

خوشــدل ،گیتــی ،متــرج  .۱۳7۹ .آدمیــت .نوشــتة لئــو بوســکالیا.۱۹78 .
تهران :نشر گفتار.
(خوشدل )۹۰ ،۱۳7۹
سازمان مديريت و برنامهريزی کشور .دفتر امور فنـی و تـدوين معیارهـا.
 .۱۳8۰ضوابط طراحی فضای سبز شهری .تهران :سـازمان مـديريت و
برنامه ريزی کشور ،معاونت امـور پشـتیبانی ،مرکـز مـدارک علمـی و
۴8 .۲
انتشارات.
(سازمان مديريت و برنامهريزی کشور .دفتر امور فنـی و تـدوين معیارهـا
)۳۴ ،۱۳8۰
نوروزی اکلی ،عبدالرضا« .۱۳8۴ .جامعة اطالعاتی و جهانی شدن ».در
مجموعة مقاالت همايشهای انجمن کتابداری و اطـالعرسـانی ايـران،
ويراستة محسن حاجی زينالعابدينی .۱۵۳-۱۲۱ ،تهران :کتابخانة ملی ۹۳-88 .۲
جمهوری اسالمی ايران.
(نوروزی اکلی )۱۴۰ ،۱۳8۴
المبرت ،جیل .بیتا .انتخـاب منـابع اطالعـاتی .ترجمـة مهـری صـديقی.
 .۱۳8۰تهــران :مرکــز اطالعــات و مــدارک علمــی ايــرانhttp:// .
۱۴8-۱۴۳ .۲
.www.irandoc.ac.ir/data/books/Resource/Abstract.htm
(المبرت بیتا).

جدول  .1-3استناد به برخي مدارك فارسي در نظام نويسنده ـ تاريخ
مدرك

كتاب
الكترونيك

مثال

ن.ن.ك.

يا
بابايی ،محمود .۱۳8۲ .نشـر الکترونیکـی .ويراسـتة علـی حسـین قاسـمی.
تهــران :مرکــز اطالعــات و مــدارک علمــی ايــران .دسترســی در ۱۴8-۱۴۳ .۲
.۱۳8۵/۵/۹
.http://www.irandoc.ac.ir/data/books/E_p/contents.htm

مقاله
با يك
نويسنده

مقاله
با دو
نويسنده
مقاله
با سه
نويسنده
مقاله
با بيا از
سه نويسنده

مقالة
ترجمه شده

مقالة
كنفرانس

مقالة نشريههاي
الكترونيك

مجلههاي
چاپي

(بابايی )۱۳8۲
بنیاسدی ،نـازنین« .۱۳8۳ .مـديريت مشـارکتی معلمـان و ارتبـاط آن بـا
رفتار جامعة مدنی دانشآموزان ».مجلة روانشناسی و علوم تربیتی ۳۴
(.۹۶-۶۵ :)۲
(بنیاسدی )۱۳8۳
حری ،عباس ،و اعظ شاهبداغی« .۱۳8۳ .استناد در آثار علمی :الهها و
۱7۴-۱۴۹ .۲
الشها ».مجلة روانشناسی و علوم تربیتی .۹۶-۶۵ :)۲( ۳۴
(حری و شاهبداغی )۱۳8۳
نام نويسندگان مانند کتاب با سه نويسنده
نام نويسندگان مانند کتاب با بیش از سه نويسنده
ماترســـکا ،کاتارزينـــا« .۲۰۰۴ .کتابـــداران در عصـــر دانـــش ».ترجمـــة
محمدرضا سلیمانی .۱۳8۴ .علوم اطالعرسانی  ۳( ۲۰و .۹8-87 :)۴
(ماترسکا )۲۰۰۴
۱77-۱7۵ .۲
يا
سلیمانی ،محمدرضا ،مترج « .۱۳8۴ .کتابداران در عصر دانـش ».نوشـتة
کاتارزينا ماترسکا .۲۰۰۴ .علوم اطالعرسانی  ۳( ۲۰و .۹8-87 :)۴
(سلیمانی )۱۳8۴
دالمن ،اعظ  ،حسین ايمانی ،و حوريه سپهری« .۱۳8۴ .تـأثیر  DEHPبـر

بلوغ آزمايشگاهی ،از سر گیـری میـوز ،و تکـوين اووسـايتهای نابـالغ
مــوش ».پوســتر ارائــه شــده در هــاردهمین کنفــرانس سراســری ۲۱۱-۲۱۰ .۲

زيستشناسی ،گیالن.
(دالمن ،ايمانی ،و سپهری )۱۳8۴
گزنــی ،علــی« .۱۳7۹ .طراحــی سیســتمهای بازيــابی اطالعــات بهینــه در
نرم افزارهای کتابخانهای و اطالعرسانی ».علوم اطـالعرسـانی  ،۱۶ش.
.
 ۱۰( ۲-۱دی) .دسترســــــــــــــــــــــــــــــــــــــی در ۱7۹-۱78 .۲ ۱۳8۵/7/۳
http://www.irandoc.ac.ir/ETELA.ART/16/16_1_2_7_abs.htm

(گزنی )۱۳7۹
قاسمی ،فاطمه« .۱۳8۴ .کتابداری موسیقی «.لیبر ،فروردين.۶ :
(قاسمی )۱۳8۴

۱8۳-۱8۰ .۲

جدول  .1-3استناد به برخي مدارك فارسي در نظام نويسنده ـ تاريخ
مدرك

مجلههاي
الكترونيك

روزنامههاي
چاپي

روزنامههاي
الكترونيك

نامة
شخصي

مجموعهاي
از نامهها

مصاحبههاي
منتشرشده

مصاحبههاي
منتشرنشده

پاياننامهها
و رسالهها

مدارك پيوسته با
نويسندة مشخص

مدارك پيوسته با
نويسندة نامشخص

مثال

ن.ن.ك.

عاصمی ،عاصفه «.۱۳8۵ .متاديتا در محیط آمـوزش الکترونیـک ».مجلـة
الکترونیــک پژوهشــگاه اطالعــات و مــدارک علمــی ايــران .)۱( ۶
دسترســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی در .۱۳8۵/7/۳
.http://www.irandoc.ac.ir/Data/E_J/vol6/asemi_abs.
(عاصمی )۱۳8۵
ســلوکی ،آذر« .۱۳8۵ .محمــد (ص) از زبــان علــی (ع) :رهآورد بعثــت در
نهجالبالغه ».همشهری ۳۰ ،مرداد.
۱۹۴-۱8۵ .۲
(سلوکی )۱۳8۵
سبزعلیان ،مرضیه« .۱۳8۵ .آغاز تبديل دارالفنون به موزه ».هشمهری آنالين،
 ۹مهــــــــــــــــــــر .۱۳8۵ ،دسترســــــــــــــــــــی در .۱۳8۵/7/۱۱
۱۹۵ .۲
.http://www.hamshahri.org/News/?id=5608
(سبزعلیان )۱۳8۵
قائ مقام فراهانی ،ابوالقاس  .۱۳۵8 .نامههای سیاسی و تـاريخی سـیدالـوزرا
قائ مقام فراهـانی دربـارة معاهـدة ترکمانچـای و غرامـات آن ،دهـة اول
ربیعاالول ۱۲۴۳ق .به کوشش جهانگیر قائمی .تهران :دانشگاه تهران.
(قائ مقام فراهانی )۲۳ ،۱۳۵8
۹7-۹۶ .۲
اسماعیلی ،محمد .۱۳77 .قطره باران :ند نامه به پسرم و به جوانان خـارج از
کشور شامل اطالعاتی علمی دربارة نفت و  ....تهران :کتاب زمان.
(اسماعیلی )۴۵ ،۱۳77
فــاال ی ،اوريانــا .۱۳۶۲ .مصــاحبه بــا جولیــو آنــدره اوتــی در مصــاحبه بــا
تاريخ سازان جهان به انضمام مصاحبه با پادشاه ايران .ترجمة مجیـد بیـدار
نريمان .تهران :جاويدان.۵۱-۲۴ .
(فاال ی )۴۳ ،۱۳۶۲
۲۰۳-۲۰۱ .۲
آشکار ،ژيلبر .بیتا .مصاحبهای منتشرنشده با ماکسی رودنسـون :دربـارة
انتگريســــــــــ ـ اســــــــــــالمی .دسترســــــــــــی در .۱۳8۵/۲/۳
.www.peykarandeesh.org
(آشکار بیتا).
فالحی ،داود« .۱۳8۰ .بررسی مهريه ،حدود و احکام آن در فقـه امامیـه».
پاياننامة کارشناسی ارشد ،دانشگاه ق .
۲۰۹ .۲
(فالحی )۱۳8۰
پازکی ،زهرا .۱۳8۴ .مقدمهای بر ديابت .دسترسی در .۱۳8۵/7/۱8
.http://www.bpums.com/bimariha/diabet/diabet.htm
(پازکی )۱۳8۴
انجمن روانشناسی ايران .۱۳8۵ .دورهها و کارگاههای آموزشی انجمـن۲۲۳-۲۲۰ .۲ .
دسترســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی در .۱۳8۵/7/۳
.http://www.iranpa.org/page.asp?T_pages=43
(انجمن روانشناسی ايران )۱۳8۵
۱8۴ .۲

 استناد به برخي مدارك انگليسي در نظام نويسنده ـ تاريخ.2-3 جدول
.ك.ن.ن

مثال

مدرك

۲۶-۲۰ .۲

Gasper, Frank X. 1999. Leaving Tico. Hanover, NH: Univ.
Press of England.
(Gasper 1999)

كتاب
با يك
نويسنده

Unwin, Liam p., and Joseph Galway. 1984. Calm in Ireland.
Boston: Strong Hope Press.
(Unwin and Galway 1984)
Merk, Jane S., Ida J. Fogg, and Charles A. Snowe. 1987.
Astrology for the Beginning Meteorologist. Chicago: Dark
Weather and Clere.
(Merk, Fogg, and Snowe 1987)
Sechzer, J. A., S. M. Pfaffilin, F. L. Denmark, A. Griffin, and S.
J. Blumenthal, eds. 1996. Women and Mental Health. Baltimore: Johns Hopkins Univ. Press.
(Sechzer et al. 1996)
Tzu, Sun. 6th century BC. The Art of War. Translated by
Samuel B. Grifith. 1963. London: Oxford Univ. Press.
(Tzu 6th century BC)

كتاب
با دو نويسنده

۲7 .۲
۲8 .۲
۴۱-۲۹ .۲

۴7-۴۴ .۲

۴8 .۲
۹۳-88 .۲

۱۴8-۱۴۳ .۲

كتاب
با بيا از
سه نويسنده

كتاب
، ويراستار،با مترجم
يا گردآورنده
Grifith, Samuel B, trans. 1963. The Art of War. By Sun Tzu.

يا

6th century BC. London: Oxford Univ. Press.
(Grifith 1963)
British Standards Institute. 1985. Specification for Abbreviation of Title Words and Titles of Publication. Linford
Woods, Milton Keynes, Uk.: British Standards Institute.
(British Standards Institute 1985)
Phibbs, Brendan. 1987. “Herrlisheim: Diary of a Battle.” In The
other Side of Time: A combat surgeon in World War II,
117-163. Boston: Little, Brown.
(Phibbs 1987)
Sirosh, J., Miikkulainen, and J. A. Bednar. 1996. “SelfOrganization of Orientation Maps, Lateral Connections,
and Dynamic Receptive Fields in the Primary Visual Cortex.” In Lateral interactions in the cortex: Structure and
function, ed. J. Sirosh, R. Miikkulainen, and Y. Choe. Austin, TX: UTCS Neural Networks Research Group. Accessed
August
27,
2001.
http://www.cs.utexas.edu/users/nn/web-pubs/htmlbook96/.
(Sirosh and Bednar 1996)

يا

۱7۴-۱۴۹ .۲

كتاب
با سه
نويسنده

Kurland, Philip B., and Ralph Lerner, eds. 1987. The founders’ constitution. Chicago: Univ. of Chicago Press. Accessed August 27, 2001. Also available online at
http://press-pubs.uchicago.edu/
founders/and as a CDROM.
(Kurland and Lerner 1987)
Tweddle, Sally. 1998. “Towards Criteria for Evaluating Website.” British Journal of Educational Technology 29 (3):
267-270.
(Tweddle 1998)
Calabrese, E. J., and L. A. Baldwin. 1999.” Reevaluation of
the Fundamental Dose-Respones Relationship.” BioScience 49:752-32. doi:10.2307/1313596.
(Calabrese and Baldwin 1999)

نام نويسندگان مانند کتاب با سه نويسنده
نام نويسندگان مانند کتاب با بیش از سه نويسنده

كتاب با
نويسندة سازماني
فصلي از
يك كتاب

كتاب
الكترونيك

مقاله
با يك
نويسنده
مقاله
با دو
نويسنده
مقاله
با سه نويسنده
مقاله با بيا از
سه نويسنده

 استناد به برخي مدارك انگليسي در نظام نويسنده ـ تاريخ.2-3 جدول
.ك.ن.ن

۱77-۱7۵ .۲
۲۱۱-۲۱۰ .۲

۱7۹-۱78 .۲

۱8۳-۱8۰ .۲

۱8۴ .۲

۱۹۴-۱8۵ .۲
۱۹۵ .۲

۹7-۹۶ .۲

۲۰۳-۲۰۱ .۲

۲۰۹ .۲

۲۲۳-۲۲۰ .۲

مثال

مدرك

Author. Date. “Article Title.” Translated by So-and-So. Journal
مقالة
Title…
ترجمه شده
(Author Date)
Ferguson, Carolyn J., and Barbara A. Schaal. 1999. “Phylogeography of Phlox Pilosa Subsp.” Ozarkana. Poster preمقالة
sented at the 16th International Botanical Congress, St.
كنفرانس
Louis.
(Ferguson and Schaal 1999)
Hlatky, M. A., D. Boothroyd, E. Vittinghoff, P. Sharp, and M.
A. Whooley. 2002. “Quality-of-Life and Depressive Symptoms in Postmenopausal Women after Receiving Hormone
Therapy: Results from the Heart and Estrogen/ Progestin
مقالة نشريات
Replacement Study (HERS) Trial.” Journal of the American
الكترونيك
Medical Association 287, no. 5 (February 6). Accessed
January
7,
2002.
http://jama.amaassn.org/issues/v287n5/rfull/ joc10108.html#aainfo.
(Hlatky et al. 2002)
Lacey, Stephen. 2000. The new German Style. Horticulture
مجلههاي
(March):44.
چاپي
(Lacey 2000)
Reaves, Jessica. 2001. A weighty issue: Ever-fatter kids.
Interview with James Rosen. Time. Accessed January 7,
مجلههاي
2002.
الكترونيك
http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,102443
,00.html.
(Reaves 2001)
Royko, Mike. 1992. “Next Time, Dan, Take Aim at Arnold.”
روزنامههاي
Chicago Tribune, September 23.
چاپي
(Royko 1992)
Mitchell, Alison, and Frank Bruni. 2001. “Scars Still Raw,
Bush clashes with McCain.” New York Times, March 25,
روزنامههاي
2001,
Accessed
January
2,
2002.
الكترونيك
http://www.nytimes.com/2001/03/25/politics/25MCCA.html.
(Mitchell and Bruni 2001)
Adams, Henry. 1930. Letters of Henry Adams, 1858-1891.
نامة
Ed. Worthington Chauncey Ford. Boston: Houghton Mifflin.
شخصي
(Adams 1930)
Chill, Winston, and Dwight D. Eisenhower. 1990. The Churchمجموعهاي
ill-Eisenhower Correspondence, 1953-1955. Ed. Peter G.
از نامهها
Boyle. Chapel Hill: Univ. of North Carolina Press.
(Chill and Eisenhower 1990)
Bellor, Raymond. 1979. Alternation, Segmentation, Hypnosis:
مصاحبههاي
Interview with Raymond Bellour. By Janet Bergstrom.
منتشرشده
Camera Obscura (3-4): 89-94.
(Bellor 1979)
Hunt, Horace [pseudo.]. 1976. Interview by Ronald Schatz.
مصاحبههاي
Tape recording. May 16. Pennsylvania Historical and Museum Commission, Harrisburg.
منتشرنشده
(Hunt 1976)
Schwarz, G. J. 2000. “Multi-Wavelength Analyses of Classical
پاياننامهها و
Carbon-Oxygen Novae.” PhD diss., Arizona State Univ.
رسالهها
(Schwarz 2000)
Evanston Public Library Board of Trustees. 2000. Evanston
Public Library Strategic Plan, 2000-2010: A Decade of Out- مدارك پيوسته با
reach. Evanston Public Library. Accessed July 18, 2002. نويسندة مشخص
http://www.epl.org/library/strategic-plan-00.html.
(Evanston Public Library Board of Trustees 2000)
Federation of American Scientists. 2000. “Resolution Comparison: Reading License Plates and Headlines .Accessed مدارك پيوسته با
نويسندة نامشخص
July 18, 2000. http://www.fas.org/irp/imint/resolve5.htm.
(Federation of American Scientists 2000)

واژهنامة فارسي به انگليسي
apparent redundancy

افزودگی ظاهری

acronym

self-published

انتشارات شخصی

undated works

انجمن پزشکی آمريکا
American Medical Association
executive department

بخش اجرايی

anonymous works

اثر پیوسته
اثر تاريخدار

freestanding publications

filmstrip

بريدة فیل

composer

no date

بیتاريخ

permission to quote

monarch

پادشاه

footnote

پانويس

broadcast

پخش شده
پروتکل انتقال ابرمتن

hypertext transfer protocol (http)
file transfer protocol (ftp)
پروتکل انتقال فايل
awkward contingency
preprint
guessed - at date
revision

abbreviation
particles

اثر مجزا و مستقل
آهنگساز
اجازة نقل قول
اختصار
ادات

regional office

ادارة محلی

court bureau

دفتر دادگاه

periodical

ادواری

linking

ارتباطی

پیشامد نامناسب

cross-references

ارجاعات متقابل

پیش اپ

complete citation

استناد کامل

تاريخ احتمالی
تجديدنظر

alphabetical arrangement

ترتیب الفبايی

chronological arrangement

ترتیب زمانی

legislative body

اثر بینويسنده

dated works

بازتولید

بیجا

اثر بدون تاريخ

online works

reproduction

no place

آغازه

نهاد تقنینی

subscription
bibliographic term

اشتراک
اصطالح کتابشناختی

retrieval information

اطالعات بازيابی

supplementary information

اطالعات تکمیلی

identifying information

اطالعات شناسايی

زنجیرة طوالنی از نامها

unwieldy string of names

زودآيند

forthcoming

زير مدخل

sub verbo(s.v.)

ژنوم

genome

سازماندهندة

sponsoring body

سازمان ملل متحد

united nations

سال بايگانی

year of filing

سبک تیتر

headline style

سبک جمله

sentence-style

سبک کتابشناختی اروپايی
European bibliographic style
acronym

سرواژه
سطح راهنما

directory level

سنديت

authority

شکستن خطوط

line breaks

international bodies
pagination

تعیین محل

placement

تعیین مکان

individual issue
mutual agreement
pamphlet
multimedia
initial

copyright
sponsoring body
loose-leaf services
hyphen

3-em dash

شمارة نشر
شناساگر پايدار منبع

permanent source identifier

شناساگر موجوديت ديجیتالی
Digital Object Identifier (DOI)
scene
supplement
American naturalist
ampersand
tilde
number sign
equals sign

صحنه
ضمیمه

طبیعیدانان آمريکايی
»&« عالمت
»~« عالمت ابرو
عالمت شماره
عالمت مساوی

trailing slash
performer
autobiography
publisher’s domain
unpublished manuscript
authorizing body

خدمات آزادبرگ
خط تیرة کوتاه
خط تیرة بلند
خط تیرة بلند سهتايی
خط مورب
خواننده
خودسرگتشتنامه
دامنة ناشر
دستنوشتة منتشرنشده
دستگاه مسئول

news stand

دکة روزنامهفروشی

double slash
audio visual
directory
electronic media
enlightening

column heading

عنوان ستون

Roman
face-to-face
markup languages

فاصلة معمولی

حمايتکننده

دستگاه منتشرکننده

عناصر مشابه
عنوانهای دوگانة قديمی

حقوق پديدآورندگان

issuing body

corresponding elements

old-fashioned double titles
regular word space

حرف اول نام
حرف ايتالیک

underline

issue number

ندرسانهای

italic

شکل صرفی
شمارة نسخه

جزوه

حرف به حرف

inflection

issue number

تکشماره
توافق دوطرفه

letter by letter

شکل پیوسته
شمارة شناسايی

صفحهگتاری

locating

available online

identifying number

تشکیالت بینالمللی

time-sensitive fields

دو خط مورب
ديداری ـ شنیداری
راهنما
رسانة الکترونیکی
روشنگر
رومی
رو در رو
زبان نشانگتاری
زمینههای حساس به زمان

ناشناس

anonymous

نام خاص

proper names
corporate name
alternative real names
E-mail messages

نام رسمی شرکت
نامهای واقعی بديل
نامههای الکترونیکی
نشانگر

pointer

نشانگر داده

data marker
professional journal
academic journal

نشرية تخصصی
نشرية علمی دانشگاهی
نقل در

quoted in

نمونهخوانی

proof

نوار صدا

tape

نوشته

contribution
ghostwritten

ديگر

institutional authors

نويسندگان سازمانی

multiple authors
character

نوشتة شخ

نويسندگان متعدد
نويسه

فروست

series

فروفرستی

download

فرهنگ زندگینامهای وبستر

Merriam Webster’s biographical
mailing list
فهرست پست الکترونیکی

قابل دستکاری

manipulable

قديس

saint

قل

font

کتاب درسی

textbook

کروشة زاويهدار

angle bracket

کشتی

ship

کوتاهسازی

shortening

گتاشتن خط تیرة کوتاه

hyphenation

گونه

species

manuscript collections

مجموعة دستنوشتهها

electronic content

محتوای الکترونیکی

و ديگر اشعار

and other stories

و ديگر داستانها

public document

subsidiary divisions

واحدهای تابعه

standard browsers

main entrance
issue information
particle
general editor
reprint edition
one-volume edition
facsimile edition
intervening comma

واژة رايج
ورودی اصلی
وضعیت نشر
وند

مدرک عمومی
مرورگرهای استاندارد
مسیر منبع

path to the resource

مصاحبة بینام

unattributed interview

مکاننمای توصیفی

descriptor locator

مکانياب

locator

). ال. آر.مکانياب همسان منبع (يو

ويرايش تجديد اپ

Uniform Resource Locators (URL)
syntactic considerations
مالحظات نحوی

ويرايش تک جلدی
ويرايش رونوشت

peer reviews

ه ترازخوانی
هیئت مديره
يادداشت

منسوخ

obsolete

منبع پیوسته

online source

ويرگول جداکننده
نام خاص

memoranda; memorandum

مخزن

depository

ويراستار عمومی

proper name

board

محیط پیوسته

online environment

and other poems

frequently used words

مجلة عمومی

popular magazine

مواد منتشرشدة غیررسمی
informally published materials
unpublished materials
legal case
microfilm

مواد منتشرنشده
پروندة حقوقی
میکروفیل
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