
 
  

 
  
  
  
  
  

  ادبيمطالعات  در ، سنتي ديرينزبانيهاي  پژوهش
  

، زبـان بـدون  كه تصور ادبيـات   مهم استدر آفرينش شاهكارهاي ادبي آنچنان    زبان  نقش  
از . زبان در كاربرد ادبي، نه ابزار زيبايي بلكه خود زيبايي اسـت           . رسد  غيرممكن به نظر مي   

  . استتر  تر و پيچيده عميقبسي وف از روابط ظرف و مظراين نظر ارتباط آن دو، 
هاي زباني در     پژوهش ،هاي ايران    در دانشگاه  »زبان و ادبيات فارسي   «اندازي رشتة          با راه 

بـا نگـاهي گـذرا بـه        . اسـت    مورد توجـه اسـتادان بـزرگ بـوده        همواره  كنار مطالعات ادبي    
 و ، چهـل ،يهـاي سـ   دروس كارشناسي و دكتري اين رشته در دهـه    آموزشي  هاي    سرفصل
 زبان فارسي و پيشينة آن      مطالعة،  كارشناسان وقت يابيم كه از نظر        درمي  خورشيدي پنجاه

بزرگـان ادب   . اسـت   مورد توجه بـوده   در دورة ميانه و باستان به موازات آموزش متون ادبي           
شناسي، تـاريخ زبـان       هاي سبك   دانشجويان، در قالب كتاب   ادبيات به   بر تعليم     فارسي عالوه 

در تقويت و توسعة دانـش آنهـا     نيزهاي خطي  تصحيح نسخه و  فارسي  دستور زبان  ،فارسي
تخصصي هاي    پژوهششاهد  ها،    علمي در دانشگاه  نشريات  انتشار  چاپ و   با  . اهتمام داشتند 

شناسـي،   گـويش شناسـي،    ريـشه هاي دسـتوري،      مقاله زباني در قالب     مختلفهاي    در حوزه 
    .ايم بودهو غيره ، تصحيح متون

از » شناسـي همگـاني    بـان ز«و  » هـاي باسـتاني     فرهنگ و زبـان   «هاي    هرشتانشعاب      با   
ادبـي  ل ئمـسا متـون و  مطالعة به اين رشته   كم مواد آموزشي       كم ،»زبان و ادبيات فارسي   «

در جـز   رنگ شد كه امـروزه        چنان كم آن،   زبانيهاي    و پژوهش  و مطالعات    سوق پيدا كرد  
     .شود جدي گرفته نميچندان آموزشي قالب چند واحد 
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و اخيراً پيـدايش رشـتة      » زبان و ادبيات فارسي   «هاي جديد از      با جدا شدن رشته   البته      
 و اين موضـوع      آمدهفرصت مطالعات تخصصي زبان فارسي فراهم        ،»آموزش زبان فارسي  «

شواهد موجود آموزشـي و پژوهـشي حـاكي از آن           ، اما    و ستودني است   خود امري مبارك  
 از  آنهـا فاصلة   است كه     بيم آن روند و     به راهي جداگانه مي   ها    از اين رشته  هريك  است كه   

  . به جزايري نامرتبط تبديل شودديگر يك
گران عرصة زبان و ادبيات فارسـي بيـشتر بـه ادبيـات جديـد و مطالعـات             اكنون پژوهش     

آنهـا در  زباني هاي  پژوهشضمن آنكه ،   فارسي اند تا ادب كالسيك     اي روي آورده    رشته  ميان
از طرفـي    . اسـت  شـمار     هم جاي بحث دارد و هم انگشت       محافل علمي و نشريات تخصصي    

انطبـاق  شناسـي و      وقف توسعة دانش زبان   محققان زبانشناس فارسي بيشتر اهتمام خود را        
اند و چندان با متون تاريخي زبان  آن كردههاي عمومي     نظريه امروز با زبان فارسي   ي  ها  داده

.  ندارنـد  يانس و الفت   )دورة ميانه و باستان   ( از اسالم    ايراني پيش  هاي  ويژه با زبان    هفارسي، ب 
، جز   محصور شده  هاي خاموش   هاي باستاني نيز غالباً در حوزة زبان        همت متخصصان زبان  

از آنجا كه زبان يك پيوسـتار را        . پردازند   فارسي امروز مي   به ها، كمتر     شناسي واژه   در ريشه 
صـورت  در طـول زمـان      آن براسـاس قواعـدي خـاص        طبيعـي   د و تحـول     ده  تشكيل مي 

 توصيفي كامل   -از رهگذر اطالعات توأمان تاريخي    جز  دقيق آن   گيرد، بنابراين مطالعة      مي
   .خواهد بودن

هـاي پژوهـشي    اسـت در كنـار يافتـه    سـعي كـرده    از بدو تأسيس پژوهي  ادب      فصلنامة  
علمـي پژوهـشگران عرصـة زبـان فارسـي و           وردهاي  دسـتا نـشر   در  دوسـت،     محققان ادب 

 برخي  به انتشارهاي خود،  با اين رويكرد، در اغلب شماره. نيز سهيم باشدهاي ايراني  گويش
از . اسـت   نيز اهتمام داشته  شناسي     گويش تاريخي، توصيفي و   با رويكردهاي    هاي زباني   مقاله

 و بخشي از    بودهمواجه  مواره  ه شناس با استقبال روزافزون محققان زبان    آنجا كه اين نشريه     
بـا  ،  هاي ايراني قرار گرفتـه بـود       مقاالت مصوب آن در حوزة مطالعات زبان فارسي و گويش         

. اختـصاص يافـت  » زبـان و گـويش  «مـة  نا  اين شماره به ويـژه   ،محترم تحريريه نظر هيأت   
  .فشاريم گرمي مي بهپژوهان را در ادامه و استمرار اين راه   زباندست همة
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