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مقدمه

قرن سوم اواسط از حدود ، یعنیاز دیرباز کهاستبوده اینایرانیانماهاي بزرگ  از اقبال یکی

به )ت ادبیازبان وعلمدیوانی و زبان شامل زبان(نوشتارمان  زبانوگفتارزبانهجري بدین سو،

بیشتر و  هرچه قرن اخیر در یکها و مخصوصاً  طی قرناین پیوند و ،ستابودههم نزدیک 

 را زبان فارسیاز یک سو ،فوق زبانیهايِ  گونهمیان یین وحدتچن.است شدهتر  حکمستم

مکان ااز سوي دیگرو  کرده ایرانیانملیهویتهاي هترین مؤلف قويیکی از به  مبدل مروربه

نویسندگان و محققان  عادتو  گرایشاما .رده استآوفراهمراهرچه بیشتر معیارشدن آن 

فواید رغم بهخاصه در یک قرن اخیر، تحقیقات خود صرفاً از طریق زبان فارسی، ۀارائایرانی به 

تا  ایرانیهاي دانشمندان پژوهشوفارسیزبانتا سبب شده است، عظیمی که براي ما داشته

روشنفکران.در چشم جهانیان ظاهر نشودچنانکه باید  و بماندباقی منزوي  مهجور و يزیاد حد

دنیادرترکیهیامصریا التینمریکايامعاصرادبیاتچراکهاند پرسیدهخودازهموارهایرانی

ادبیات  فیت هنريِکه کیحالی، دراست فارسیمعاصرادبیاتازتر مطرحبسیار وتر شدهشناخته

ماندگی را باید در عقباینعللازیکیشاید؟ها ندارد کمی از آثار آن زبان دستمعاصر فارسی 

و ادبیات  ها انمیان زبدر  فرهنگ ایرانی ماندنِجورمهو درنتیجه در  فارسی انزواي زبانهمین

عادت به فعالیت در  در این یک قرن اخیرا منویسندگان و پژوهشگران .دجستجو کریجهان

تا پااند بودهحاضرکمترواند داشتهبراي مخاطبان خاص و محدود خود فارسیزبانۀحلقه بست

 ازیکی .تري سخن بگویند و بنویسند و براي مخاطبان وسیع نهندفراتربستهةدایرایناز

هاي زبان این است که گمان بی خود به جهانیان این انزوا و شناساندنآمدن از بیرون هاي راه

شویم باز این طریق به فرهنگ جهانی متصل وبگیریمفراخوبی بهراغربی و مخصوصاً انگلیسی

مااینکهجمله ، منداردهمدیگرةفاید چند این عمل.معرفی کنیم جهانیانبه بیشتر راخودو 

آخرینباآشناییوعلمیشناسیِ روشاستفاده از ودانشسطححیثازتاسازد میناچاررا

اینکه تر  و مهمباال بکشیم، دیگر جهانیحوسطباالترین تاخود را حوزه،هردرنظريتحقیقات

محققان و  است که به زبان فارسی نگاشته شده را مندي  هاي ارزش شود تا پژوهش باعث می

1. Anousha Sedighi and Pouneh Shabani-Jadidi (Eds.). 2018. The Oxford Handbook of
Persian Linguistics. Oxford University Press, xxii + 573.
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 و آنها کنیممعرفی ایشانبه ند، ا هبوداز وجود آنها نامطلع  زبان فارسیعلت ناآشنایی با بهغربی 

.یمساززبان فارسیعلمیۀهرچه بیشتر متوجه اهمیت و قدرت جامع را

هاي  ترین ویژگی این از مهمایرانی هستند و  مجموعه نایهاي مقالهغالب نویسندگانِ

جدیدترین مباحث علمی و تحقیقات نظري در عالوه بر آشنایی با آن است زیرا این نویسندگان 

آشنایی کامل نیز شده به این زبان حوزة تخصصی خودشان، با زبان فارسی و مآخذ نگاشته

این کتاب را تا حد آنچه  ،درواقع .اند مواردي، فروگذار نکرده جز در ،از معرفی و نقد آنها و شتهدا

همین آشناییِ ،سازد محققان غربی متمایز و نسبت به آنها برجسته می مشابه آثاراز  زیادي

 فارسی زبان شده بهنگاشته و متعدد مآخذ گوناگونبا زبان فارسی وبا شنویسندگانواسطۀ  بی

نظران حوزة کار خود هستند،  ناگفته نماند که نویسندگان مجموعۀ حاضر غالباً از صاحب .است

.فصل دانست هرتوان زبدة مطالعات مربوط به موضوع  آن را می هاي فصل بسیاري ازحدي که به

پردازیم و از بعضی اشکاالت  مجموعۀ حاضر می هاي مقالهاختصار به معرفیِبه،نوشتاردر این 

.گوییم مین سخن آرایشی وی

ها مقاله

 تقلیا مقالۀ مس فصل 19مشتمل بر شش بخش و  فصل مقدمۀ آن، احتسابِبا  کتاب حاضر

:گی باشندشوند باید برخوردار از دو ویژ هایی منتشر می که در چنین مجموعه ییها مقاله.است

اگر هرکدام از این دو ویژگی به نفع دیگري حذف .المعارفی باشند، و ثانیاً تخصصیاوالً دایره

اي تخصصی و نظري که جاي هیچ  مقالهشود یا  متنی آموزشی و عمومی میشود، حاصل کار یا 

 اکثراین دو ویژگی در گرچه تعادل بین .اي نیست کدام از این دو منطقاً در چنین مجموعه

در)19تا 11و 7و  5و  4و  2هاي  فصل هاي مقاله مثالً در(این مجموعه رعایت شده هاي مقاله ،

از دستی،  ه است و همین نایکبه این نکته توجه نشدکه باید چندانها تعدادي از مقاله

 تخصصی بسیار این مجموعه هاي هاز مقال بعضی.شود محسوب میهاي بزرگ کتاب حاضر  ضعف

 نسبتاً عامی در اجماعبسیارشان، هنوز  رغم اهمیت و ارزش علمیِبهحدي کهبهندسته و نظري

و6و3هاي فصل يها مقالهمثالً (در بین اهل فن وجود ندارد  هاآن اصلی یا موضوعات وضوعم

رغم ارزش و اهمیت بهحدي که به،اي و عمومی هستند نامه ، و برخی دیگر نیز بسیار درس)9

هیچ  عمومی، شناسی به مباحث زبان انِ متفننمندهعالق یا آموزان خارجی زبان بسیارشان در نزد

موضوع مورد بحث در اطالعی دربارة مباحث مهم و مورد مجادله و یا مآخذ قدیم و جدید 

هاي  مقاله گانِتوجه شود که نویسند ).10و8هاي فصل يها مقالهمثالً (گذارند  اختیار نمی

 مخصوصاً درد، اما نآراء خود را نیز بیان دار ،د ضمن شرح مباحث مختلفنحق دار المعارفی دایره

نکه در شرح نظر بیش از آ ندمجاز نیست مورد اختالف، نویسندگان مناقشه و مورد ضوعاتمو
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چنین  هاي مقالههمچنین .دن، به شرح و بسط دیدگاه خود بپردازاند دیگران کوشیده

شود که با بسیاري از اصطالحات و مفاهیم هر بحث  می خطاب به کسانی نوشتهییاهمجموعه

ی که تدایاب آورند، لذا شرح مطالب سردرمی اتاولیۀ موضوع آشنا هستند و از مفردات و مبانیِ

البته همانطور که  .ضرورتی ندارد ها مقالهآموزان یا مبتدیان هر بحث است، در این  مناسب زبان

و اند  خوبی توازن بین دو ویژگی فوق را رعایت کردهبهاین مجموعه  يها مقالهغالب ،اشاره شد

.شده استعدول توازن  ایني از موارد در معدود تنها

)1-4(مقدمه :صل نخستف

 ،چیز، بیش از هرین کتاب حاضرتدواز اند که هدفشان  ردهآوویراستاران در این مقدمۀ کوتاه 

و  هاي تاریخی و نظري شامل تمامی بحثاعتماد بوده است که تهیۀ مأخذي جامع و قابل

پس از این بخش ویراستاران در .شناسیِ زبان فارسی باشد مهم دربارة مباحث زبان کاربرديِ

]ایرانی[، یعنی فارسی آن هاي اصلیِ دربارة تاریخ زبان فارسی و گونه يمختصر توضیحاتعرضۀ 

اصرار بعضی از نویسندگان  دلیلِبهکه  اند آوردهو فارسی تاجیکی،)ر افغانستاند(و فارسی دري 

نویسی و آوانگاري کلمات و حتی ضبط در حرف شانشیوة خاص خوداز استفاده به

چنانکه در .دستی براي این موارد پیروي نشده است اسر کتاب از شیوة یک، در سرت1اصطالحات

از ایرادات کتاب حاضر به همین وم همین یادداشت خواهیم دید، یکی دیگربخش د

.شود مربوط می نویسی و آوانگاري و ضبط اعالم و اصطالحات در حرف ها و تشتت ها دستی نایک

)5-88(2بندي و تاریخ طبقه:1بخش 

چنانکه :5و پائوال اورساتی 4اثر ماورو مگی )7-51(»3از فارسی باستان تا فارسی نو«:فصل دوم

هاي دنیاست که از سه دورة باستان و میانه و جدید آن  زبان فارسی از معدود زبان ،دانیم می

است از تحوالت دقیق موجز و  یشامل شرحاین فصل .متون و اطالعات بسیاري در دست است

خواننده با خواندن این فصل ضمن .پیوسته هم متوالی و بهسه دورة این ی زبان فارسی در تاریخ

 سیر تغییرات عمده و مهمچگونگی این زبان در هر دوره، ازهاي برجسته  آشنا شدن با ویژگی

راهین حوزهاجدیدترین مآخذ حال معتبرترین و درعین بهو ،شود مطلع میطی این ادوار  آن

.دیاب می

1 .term
2. Classification and History
3. From Old to New Persian
4. M. Maggi
5. P. Orsatti
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:اثر محمد دبیر مقدم)52-88(»1ها شناختی و گویش رویکردهاي رده«:فصل سوم

هاي  ترین مشخصه مهم به بررسیِ)2013مثالً (2درایر نظريِ انگارةبراساسِاین فصلدر مؤلف

آرایش هایی همچون  و مشخصهپرداخته  امروز معیارِ زبان فارسیِ نحويِ-صرفی شناختیِ رده

بررسی کرده نظري واژه و نظام مطابقۀ فارسی را دراین چارچوبِ-ساختهاي  ویژگی،3واژه

هاي زبان فارسی،  تعدادي از دیگر گویششناختیِ  هايِ زبان برخی از ویژگیهمچنین به او .است

.است پرداختهفارسی اصفهانی و فارسی قائنیافغانستان و  شامل فارسی تاجیکی و فارسی دريِ

 آرایشِ پارامترِ است که زبان فارسی از حیث این مقاله اینمؤلف در یکی از نتایج جالب توجه 

ه و نَ 7مفعول-فعل گونۀ هو نَ 6فعل-ه گونۀ مفعول، و نَاست 5داراي آرایش آزاد4گونۀه نَ ،واژه

مفعول و -یعنی مخلوطی از گونۀ فعل(8طاست مختل اي گونه ، بلکهاي درحال گذار حتی گونه

توضیح  .اي در حال انتقال دانست گونه را این زبانتوان  نمی دیگرباور اوهبرو ازاین.)فعل-مفعول

اي در حال انتقال دانسته بود که  آثار پیشین خود، زبان فارسی را گونه برخی آنکه مؤلف در

و1392:128(مفعول است-داراي گرایشی بسیار قوي براي مبدل شدن به زبانی با گونۀ فعل

چه در  ،این زبان کند که تصریح می درستی به در این فصل وي،درهرحال.)2001:21؛142

و به همین  تلط بودهاي مخ دورة باستانی خود و چه در دورة میانی و چه امروز، همواره گونه

.دیگر دانست هاي گونهاي مستقل در کنار  ط را نیز باید گونهتلدلیل گونۀ مخ

)89-158(9نظام آوایی:2بخش 

وبیش  شامل تمام مواد کم)5و  4فصل (است که دو فصل نخست آن این بخش شامل سه فصل 

مؤلفان این دو فصل .ی زبان فارسی استشناس واجمورد اجماع و پذیرفته شده در آواشناسی و 

اند تا  احتراز کرده و کوشیده و مورد اختالف درستی از طرح مباحث نظري و بیش از حد فنّیبه

المعارفی، به موضوعات مورد نظر خود توصیفی و نیز بیانی روشن و دایرهرویکردي صرفاً با 

 موضوعات بسیاري از، واستنظري فنّی و از حد بیش)6ل فص(لۀ سوم بپردازند، اما مقا

آواشناسان و  مورد اجماعجاافتاده و 5و  4به اندازة موضوعات دو فصل  نیز شده در آنطرح

.یستن انشناس واج

1. Typological Approaches and Dialects
2. M. S. Dryer
3. word order
4. Type
5. free order
6. OV-type
7. VO-type
8. mixed
9. sound system
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در این فصل مباحث اساسی و :قوامی یاثر گلناز مدرس)91-110(آواشناسی :4فصل 

مقایسۀ فهرست  .است دقت معرفی و بررسی شدهبهمهم مربوط به آواشناسی زبان فارسی معیار 

هاي ها و مصوت صامت هاي تولیدي و آکوستیکیِ نو متقدم با فارسی امروز، ویژگی فارسیِ واجیِ

از موضوعات این فصل  این زبان، 2زنجیريرهاي زب و ویژگی 1زمان آغاز واك مروز،ا معیارِ فارسیِ

این است که مؤلف موضوعات مورد  هم هاي برجستۀ این فصل یکی از ویژگی .از کتاب است

مثالً وجود کمیت در (اي را که هنوز در مورد آنها اتفاق نظر و اجماعی کلی وجود ندارد مناقشه

تکیه و  یافته در فارسی، ماهیت آکوستیکیِ هاي تقلیل جود مصوتوی، هاي فارس مورد مصوت

یان هاي گوناگون در مورد آنها را معرفی کرده و در پا بسیار طرح کرده و دیدگاه با دقت )غیره

.نظر خودش را عرضه داشته است

این فصل با بحثی دربارة :خان جن بیاثر محمود )111-141(ی شناس واج:5فصل 

شود و پس از  هاي کمینه آغاز می معیار با استفاده از جفت هاي فارسیِ استخراج واجچگونگی 

شود که از دیرباز دربارة  هایی در این حوزه اشاره می به سؤالو با ذکر مآخذ بسیار، اختصار بهآن 

p/هاي  آنها اختالف نظر وجود داشته است؛ مثالً اینکه آیا تمایز بین انسدادي t k/،و  از یک سو

/b d g/واك و واکدار است، یا از نوع اختالف بین  هاي بی از سوي دیگر، از نوع اختالف بین واج

دندانی یا لثوي؟ -دندانی هستند یا لثوي/d/و/t/هاي  یا آیا صامت دمیده و غیردمیده؟ هاي واج

یا آیا حروف  ؟/Ɉ/و/c/هستند، یا /g/و/k/زیرساختیِ فارسی داراي شکلِ صداهاي کامیِ آیا یا

هستند یا یک /)G(/باواك  مالزيِ در فارسی معیار مبین یک صداي انسداديِ»غ«و»ق«

بینی  پیش آغاز کلمه قابل ؟ یا آیا بست چاکنایی قبل از مصوتƔ(/(/سایشی نرمکامی باواك 

ي ها واج فهرست کاملِ هاي فوق، است، یا خود واجی تمایزدهنده است؟ مؤلف پس از ذکر سؤال

بارة رظر خود را دکند و ضمن آن ن توصیف می هاي تمایزدهنده فارسی را با استفاده از ممیزه

هاي فارسی در  خان از واج جن بیب است که توصیف جال .سازد هریک از سؤاالت فوق مطرح می

مثالً .ها در فصل قبل نیست از این واج قوامی منطبق بر توصیف مدرسی در مواردياین فصل 

اما مدرسی آن را )114ص(کند  معرفی می/)χ(/عنوان صامتی مالزي بهرا »خ«ان خ جن بی

p/صداهاي انسداديِ خان صورت زیرساختیِ جن بی، یا )83ص(داند  می/)x(/صامتی نرمکامی 

t k/داند  دمیده میرا/)ph th kh(/)غیردمیده واك  هاي بی ، اما مدرسی آنها را صامت)119ص

/)p t k)  دهد که هنوز حتی در مورد مبانیِ خوبی نشان میبهنظرهایی  چنین اختالف).93ص/)

.این حوزه وجود ندارد فارسی، اجماع کاملی بین دانشمندان زبانِ یِشناس واجآواشناسی و اولیۀ

دهنده در زبان فارسی و نیز هاي تمایز احث دیگري همچون مشخصهدر ادامۀ این فصل با مب

1. Voice Onset Time (VOT)
2. suprasegmental
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 یِشناس واجخطی و غیرخطی، مخصوصاً  یِشناس واجرخی قواعد واجی با استفاده از ب بازنماییِ

2نواییِ هاي ساخت مؤلف پس از بحث مختصري دربارة برخی ممیزه.شویم ، آشنا می1خودواحد

اختصار بهکوشد تا برخی از قواعد واجی زبان فارسی را  و تکیه، می 3کششزبان فارسی، مانند 

.توضیح دهد 4نظریۀ بهینگی در چارچوبِ

مؤلف در این فصل پس از :پور اثر ارسالن کهنمویی)142-158(5نواي گفتار:6فصل 

 یِشناس واجمروري بر آراء پیشین دربارة تکیه در فارسی، کوشیده است تا در چارچوب نظریۀ 

.بپردازد به این موضوع 7ی نواییشناس واجو  6گروهی

)159-269(نحو :3بخش 

 ها مقالهارسی و وجود زبان ف اهمیت مبحث نحو در مطالعات دستوريِ دلیلِبه، ظاهراً بخشاین 

اي خاص به این  فصل گوناگون است که هرکدام از زاویه شامل سه در این حوزه،و آثار متعدد 

 خوبی تمام موضوعات مورد نیازِبه)7فصل (مقالۀ نخست در این بخش  .پرداخته استموضوع 

جنبۀ توصیفی داشته  آنکهبیش از )8فصل (ومدمقالۀ  پوشش داده است، اما را کتابیچنین 

 مهمِ ضمن معرفی مآخذ)9فصل (است، و مقالۀ سوم  پرداخته و کلی د، به مباحث نظريباش

به اثبات  بیشتر ،در مقالۀ نخست طرح شده بوده استوبیش  کمقبالً البته که  حوزة بحث خود،

.آن اختصاص داردهاي مؤلف  اهدیدگ

این بخش شامل  :اثر سیمین کریمی)161-204(رویکردهاي زایشی در نحو «:7فصل 

ساخت جمله،  .امروز معیارِ زبان فارسیِ نحويِ-نحوي و صرفی ترین مباحث مروري است بر مهم

از جمله »را«دار و ماهیت هاي نشانه هاي اضافه، مفعول اجزاء گروه اسمی، فعل مرکب، ساخت

ضمن این که مؤلف  .ها پرداخته شده استتفصیل بدانبهمباحثی است که در این بخش 

خود را با  هاي مهم هر حوزه آشنا کند، توصیفبع دست اول و اکوشیده است تا خواننده را با من

ست این مقاله این ا هاي مهمِ از دیگر ویژگی.پیش برده است یبه نظریۀ زایشمخصوص التفاتی

مباحث را رها نکرده و مطلقاً وارد مسائل فنیِ  بودنِتوصیفی گاه جانبِ که مؤلف در آن هیچ

 این مقاله از حیث اشتمال به موضوعات مهم و متنوعِ.نظري و پیچیدة این رویکرد نشده است

1. autosegmental
2. prosodic structure
3. length
4. Optimality Theory Analysis
5. prosody
6. phrasal phonology
7. prosodic phonology
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منابع مهم فارسی و انگلیسی بسیار آموزنده و  فارسی، و نیز از حیث معرفیِ دستور زبانِ

.دنی استخوان

مؤلف در این مقاله به :اثر ژیال قمشی)205-225(»رویکردهاي دیگر در نحو«:8فصل 

نحو زبان فارسی پرداخته است، و بیش از آنکه  ط بابتمباحث نظري و عمدتاً غیرزایشیِ مر

به  را معرفی کند، فارسی زبانِ شناسیِ از زبان آوردهاي جاافتاده و مورد اجماع در این حوزه دست

شناختی و  شناسیِ شناسی و زبان گوناگون مانند رویکردهاي رده تفاوت رویکردهاي نظريِ علل

.زبان فارسی ندارد شناختیِ سائل زبانمارتباط زیادي با که ه استپرداختاي و مانند آن  پیکره

ان دربارة زب و توصیفی المعارفی اي دایره از شکل مقاله حاضر این همه سبب شده است که فصل

بان زتنها برخی شواهد آن از  شود کهمبدل و حتی عمومی به بحثی نظري خارج شود و  فارسی

تصریح خود، به، آن مقالۀ حاضر این است که مؤلف دیگرِ ایراد ماا .فارسی استخراج شده است

ي که به ها مقالهمستندات و  براساسِمطلقاً به مآخذ فارسی توجه نداشته و مباحث خود را صرفاً

ترین فواید  یکی از مهم رفتنِباعث ازمیان نیز این امر!است اند پیش برده انگلیسی نوشته شده

.به محققان خارجی است معرفی مآخذ فارسی ، و آنچنین کتابی شده است

این مؤلف در :پولت سمولیان):226-269(»هاي خاص نحو فارسی ویژگی«:9فصل 

اي  اشارهضمن  وپرداخته 2و فعل مرکب 1نماي افتراقی لمقاله به سه مقولۀ ساخت اضافه، مفعو

تفصیل بهنهایتاً نظر خود را ،هاي گوناگون دربارة هریک از سه مقولۀ فوق دیدگاه به مختصر

.شرح داده است

)271-326(ها  زبان و واژه:4بخش 

)صفحه 55فقط (حجم ، بسیار کم)صفحه 110در (نحو  مفصلِ بخشِ خالفبرحاضر بخش

درقدیم و جدید،توصیفی و نظريِ از حیث پرداختن به تحقیقات خاصه را این اختصار .است

کردهداهمشتوان  وضوح میبهبخش حاضر مقالۀ نخست.

 انواع تکواژها ومعرفی :بهروز محمودي بختیارياثر )273-299(»صرف«:10فصل 

سازي  هاي واژه ترکیب و شیوه، ها و زمان اسم، عدد، صفت، قید، فعل هاي صرفیِ ویژگی،ضمایر

.مباحث این فصل است ازدر فارسی

این مقاله به بررسی :سید مصطفی عاصیاثر)300-317(»ينگار فرهنگ«:11فصل 

مؤلف بحث خود را از .کنون اختصاص داردترین ایام تا ي در ایران از قدیمنگار سیر تحول فرهنگ

پیش از میالد در قلمرو فرهنگ ایرانی نگاشته  7قرن در حدود اي که دو زبانه نخستین فرهنگ

1. differential object marking (= DOM)
2. complex predicate
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هاي  پس از آن به فرهنگ و کند پهلوي آغاز می-زبانۀ اوستاییفرهنگ دویک شده است، یعنی 

در این بخش وي .پردازد هاي عهد اسالمی می همین حوزه، و سپس به فرهنگدیگر در متأخرِ

اند،  تبار بوده ایرانی ، غالباًاسالمی اولیۀقرونِ نگارانِ ترین فرهنگ که گرچه مهم دهد توضیح می

.و آثارشان اساساً متمرکز بر زبان عربی بوده است اند توجهی به زبان فارسی نداشتهکداماما هیچ

 به دنبال آنپردازد و  ، مثالً لغت فرس اسدي، میهاي فارسی وي سپس به نخستین فرهنگ

دیگري را که در ایران و مناطقی خارج از قلمرو سیاسی ایران تهیه  متعددفارسیِهاي فرهنگ

هاي عظیم  شود که تهیۀ پیکره با این تذکر آغاز می هبخش پایانی مقال.کند شده است معرفی می

زبان فارسی  دومِ شمسی در فرهنگستانِ 50دهۀ  هاي آغازینِرایانه در سالاز زبانی با استفاده 

این بخش همچنین شامل توضیحات .ت بسیار ادامه داشته استز شد و تا به امروز با حدآغا

هاي جدید در  آوري که با استفاده از رایانه و فن استعظیمی  هاي زبانیِ پیکره دربارةمبسوطی

.ایران تهیه شده است

ایران :محمد دبیرمقدماثر )318-326(»فرهنگستان زبان و ادب فارسی«:12فصل 

فرهنگستان اول یا )1:سال اخیر داراي سه فرهنگستان گوناگون بوده است 80حدود طی 

همزمان با  عمالً شاه تأسیس وزمان سلطنت رضا در 1314سال  که در»فرهنگستان ایران«

که در سال »فرهنگستان زبان ایران«فرهنگستان دوم یا )2فروپاشی سلطنت وي تعطیل شد، 

فرهنگستان «فرهنگستان سوم یا )3وبیش با وقوع انقالب تعطیل شد، و  تأسیس و کم1349

مقالۀ .و تا به امروز همچنان دایر است تأسیس شد 1368که در سال »زبان و ادب فارسی

 آنها گوناگون آوردهاي دست و سه فرهنگستان هریک از این هاي خاصِ ویژگی حاضر به معرفیِ

نگاري و دستورنویسی و انتشار نشریات و غیره  رهنگگزینی و ف هایی چون واژه در حوزه

.اختصاص دارد

)327-408(زبان و مردم :5بخش 

اجتماعی، برخورد  شناسیِ چون زبانهمبه موضوعاتی این بخش شامل چهار فصل است که 

آموزان خارجی  آموزش زبان فارسی به زبان خرهزبان فارسی و باأل هاي فرهنگیِ ، ویژگیها زبان

.اختصاص دارد

مؤلف در این فصل ابتدا :اثر یحیی مدرسی)329-346(شناسی زبان  جامعه:13فصل

در جهان بحث کرده و شناسی زبان  مطالعات جامعه گیريِ اختصار دربارة تاریخچۀ شکلبه

و سپس  است ختصار توصیف کردهابهی را شناس ت این شاخه از مطالعات زبانموضوعات متفاو

او به .است شرح داده ایرانزبان و مخصوصاً  تک این موضوعات را در مورد جوامع فارسی تک

تنها مهمگوناگون نه هنگام شرح این موضوعات ده بلکه کرمعرفیهر حوزه را  نظريِ ترین مآخذ
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.ه استسخن گفتنیز در زبان فارسی هریک از این موضوعات  مربوط بهمآخذ  ترین مهماز 

 فارسی و بحث دربارةهاي اجتماعی در معرفی گونهشناسی،  چندزبانگی، مطالعات لهجه

متغیرهاي  بررسیِ و همچنین بحث دربارة چگونگیِدر ایران،  گونگی دوزبان و هاي سبکی گونه

.و طبقۀ اجتماعی و سن و تحصیالت ازجمله موضوعات این فصل است یتفردي همچون جنس

زبان  معیار در جوامع فارسی این بخش به بحث دربارة تغییرات زبانی و زبانِ پایانیِ دو قسمت

که  المعارفی دانست دایره توان نمونۀ اعالي یک مقالۀ تخصصیِ مقالۀ حاضر را می.اختصاص دارد

گونه  هم بدون هیچسازد، و هر حوزه آشنا می ین مآخذ نظريِتر هم خواننده را با مهم

.کند معرفی می رفته در مورد زبان فارسی راگترین تحقیقات صورت داري، مهمجانب

:اثر شهرزاد ماهوتیان)347-360(برخورد زبانی و چندزبانگی در ایران :14فصل 

ها و  کشوري متشکل از اقوام و فرهنگشود که ایران  درستی متذکر میبهنگارنده در این مقاله 

همچنین يو.تمام آنهاست هاي گوناگون است که زبان فارسی زبان میانجی یا رسمیِ زبان

در طی حدود دوهزار  زبانی متعاقب آن هايحاصل این چندزبانگی و برخورد کند که بحث می

ک از آنها زبان فارسی زباني است که غالباً در هریا هزبان جوامع دوزبانۀ یا سه آمدنِ، پدیدسال

وي ضمن ارائۀ آمارهاي دقیقی که همگی برگرفته از مآخذ .شود فراگونه محسوب میرسمی و 

 دهد، از عواملِ گوناگونِ نابوديِ موجود در ایران را نمایش می معتبر هستند، تنوعات زبانیِ

و حتی دهد،  دست میهبایران را  انقراضِهاي روبه آمار زبانگوید،  هاي بومی سخن می زبان

مقالۀ  درخواننده .معرفی کند هاي بومی زبان هایی براي مقابله با تغییر و نابوديِ راه تا کوشد می

نظري و مطالعات موردي در این حوزة نسبتاً جوان  ترین مآخذ با بسیاري از مهم حاضر، مختصر

.شود و جدید آشنا می

با :صدیقی ااثر انوش)387-361(1»فارسی در مقام زبانی موروثی«:15فصل 

اي گوناگون از این ه نسل شمار مهاجران ایرانی در کشورهاي غربی و پدیدآمدنِ یافتنِافزایش

ساکن در  تبارانِ عنوان زبانی موروثی در میان ایرانیبهبررسی زبان فارسی  مهاجران، موضوعِ

این شاخه از مطالعات  نِجدیدبود رغمِبه.کشورهاي غربی اهمیت خاصی پیدا کرده است

.این شاخه صورت گرفته است گوناگونِفارسی، تحقیقات بسیاري در موضوعات  شناسیِ زبان

را معرفی  تحقیقات این حوزهترین  مهم تا مقالۀ حاضر کوشیده است در بخش نخست مؤلف

و واژگانی  شناختی آواشناختی و واج هاي گوناگونِ ویژگی وي در بخش دوم مقاله به بررسیِ .کند

.ارسی زبان موروثی آنان بوده استو غیره در گویشورانی پرداخته است که زبان ف

اثر پونه )388-408(»ها گویان دیگر زبان آموزش زبان فارسی به سخن«:16فصل 

ها از  در این مقاله مسئلۀ آموزش زبان فارسی به خارجی:و انوشه صدیقی جدیدي شعبانی

1. Persian as a Heritage Language
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 اختصار دربارة سابقۀ تاریخیِبهمؤلفان ابتدا .بررسی قرار گرفته است هاي گوناگون مورد جنبه

اند، سپس نگاهی به وضعیت این رشته در  ها بحث کرده آموزش زبان فارسی به خارجی

ها  نظریه آموزش زبان را ازحیث هاي گوناگونِ اند، و پس از آن شیوه کشورهاي گوناگون انداخته

مآخذ نظري و عملی مربوط به این  معرفیِ.اند در آنها بررسی کردهشده کارگرفتهههاي ب و روش

.حوزه از دیگر مطالب بخش حاضر است

)409-479(آوري  زبان و ذهن و فن:6بخش 

زبان و  شناسیِ زبان، عصب شناسیِ این بخش شامل سه فصل است در موضوعات روان

.کامپیوتري شناسیِ زبان

مؤلف در این مقاله :جدیدي پونه شعبانیاثر )141-434(شناسی زبان  روان:17فصل

هاي گوناگونی که دربارة این مفهوم  نظریه کند، سپس به معرفیِ ابتدا واژگان ذهنی را تعریف می

این  هاي گوناگونی که براي آزمودنِ پردازد و از روش شناسی زبان وجود دارد می انروکلیدي در 

پردازد که چگونه  او به این مهم می ،هاي نظري پس از بحث.گوید ها وجود دارد سخن می نظریه

ي در عین و اي عملی را دربارة زبان فارسی اجرا کرد؛ه و آزمون ي نظريها توان این شیوه می

 زباندر مورد مخصوصاً ها و  که در این حوزه کند را نیز معرفی می مهمی و منابع آثار حال

چگونه مطالعات  کند که اختصار بحث میبهو نهایتاً  نویسنده.ندا فارسی به رشتۀ تحریر درآمده

شناسی  تواند به پیشبرد مطالعات زبان شناسی زبان در مورد زبان فارسی می مربوط به روان

.شناسی یاري برساند فارسی و اصوالً زبان

 یگزارششاملفصل این :پوراثر رضا نیلی)435-460(شناسی زبان  عصب:18فصل 

شناختی زبان که درطول مبانی عصب ةحوزمستندهاي ترین پژوهشجامع است از نتایج عمده

این فصل آمده است اگر ۀمقدمدر.اند رساندهگذشته پژوهشگران ایرانی به چاپ  ۀسه ده

انسانزبانکارکرد  وساختارماهیت پردازي دربارةنظریهدنبال بهنظري عمدتاً شناسیِزبان

نورونی زبان و مبانیِ کشف دنبالِبهشناختی علوم اعصابزبان و شناسیِاست، عصب

سپس اشاره .استمغز افراد سالم براساس شواهد تجربی پردازش زبان درنورونیِسازوکارهاي 

 ،شناسیزبانهاي  برخی نظریهکالسیک و گاه  شناسیِهاي عصببیشتر پژوهشاست که شده 

بندي سازمانپذیري یا  آسیبةدربار)هیچهمه یا(نگرغایتیا(modular)اينگاهی حوزه

به همین سبب، اینگونه  ، واندداشتهشناسی زبان  براساس شواهد آسیب مغززبان در

مغز و زبان در تکوینیِ خاستگاهمغز براي شناخت بهترِجایگاه زبان در ةها دربارپردازينظریه

هاي یافتهچه اگرکه اشاره شدهسپس .نبوده استراهگشا چندان آنبخشیِاي توانهکاربرد

هاي مستقل براي درك و بیان زبان در مغز کشف جایگاه دنبالِبهبیشترکالسیک  شناسیِعصب
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 بیمارانِاز شناختی علوم اعصابهاي نوینِ از پژوهشآمده دستهب نتایجاست، ولیبوده 

نسبت به تريدقیقشواهد بسیاري هاي مغزمغزي و تصویربرداري ۀداراي ضایع پریشِزبان

اختیار ما سطوح مختلف مغز درزبان در پردازشِ ماهیت مبانی تکوینی و نورونیِ ةگذشته دربار

بالینیِ شناسیِزبانةشداستاندار معتبرِمختلفهاي آزموننخست ،این فصلدر.داده استقرار

، معرفی شدههاي زبانی  بخشی و پژوهشی و ارزیابی اختاللبراي اهداف توان ایرانیشدة تدوین

بیماران دربالینی  ي زبانیِهاآزمونکاربردبراساس رسیده چاپبهمقاالت مستندسپس 

داراي ضایعات  و کرديِ جانییباآذر ترکیِ و فارسیزبانۀ  سهدوزبانه و،زبانه یکپریشِزبان

شناختی  زبان جدید چند آزمون بالینیِ ،فصلبخش پایانیِدر.ش شده استمختلف مغزي گزار

افراد سالم گزارش  مغزِدرباره پردازش زبان در fMRIزبانی تصویربرداريِ پژوهشِپنج نتایج و

.تفصیل بحث شده استبهو هاي جداگانه ارائه جدولدر هریکو نتایج شده 

این فصل مروري  :اثر کارینه مگردومیان)461-479(شناسی کامپیوتري  زبان:19فصل 

طور عام، و به شناسی کامپیوتري در حوزة زبان در حدود نیم قرن اخیر است بر تحقیقاتی که

کوشیده است تا ضمن  مؤلف .صورت گرفته است ،اخصطور  به فارسی شناسی کامپیوتريِنزبا

هاي  کامپیوتري و پردازش زبان شناسیِ هاي گوناگونی که در دو حوزة زبان شرح اهداف و نظریه

هاي مربوط به زبان  بگوید که در تحلیلسخن یاز رویکردهاي گوناگونطبیعی وجود دارد، 

.از آنها استفاده شده است ها در این حوزه فارسی

کتاب ویرایش نکاتی درباره

که چنان.استفاده شده استFarsiجاي صفت هبPersianدرستی از صفت بهعنوان کتاب  در

بوده است، اما در  Persianدر زبان انگلیسی از دیرباز »فارسی«صفت دانیم معادل می

ورزي از صفت  دجنسی و غرضب یا اطالعی یا بی سلیقگی اي از روي بی هاي متأخر، عده دوره

Farsi ي، گاه با برانگیز تحسین نظرهاي ین دقترغم چنبه.اند هداستفاده کر در این موضع

این بسیاري از و طرفه اینکه ، شویم هاي انگلیسی مواجه می مواردي از تشتت در انتخاب معادل

اند که  تصریح کرده)1-4ص(مثالً ویراستاران کتاب در مقدمۀ خود !موارد آگاهانه بوده است

داشته  یي متفاوتها فصل ممکن است شکل هربسته به موضوع  ها ريها و آوانگا نویسی حرف

 یِشناس واجهاي آواشناسی و  مثالً در فصل چهارم و پنجم کتاب که به موضوع !)2ص(باشد

استفاده شده، اما در  IPAاز نمادهاي آوانگاريِدقت بهدرستی و به،اختصاص دارد امروز فارسیِ

از عالئم امروز است،  در فارسیانواع تکیه ی وشناس واجدربارة آن هم اتفاقاً کهفصل ششم 

تاریخ زبان  بهکتاب هم که  جالب است که در فصل دومِ!استفاده شده است دیگري آوانگاريِ

استفاده  که خاص چنین مآخذي است از عالئم کامالً متفاوت دیگري ،صاص داردتخفارسی ا
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چنین آثاري این است که تا حد امکان از  در ستارانویرا ترین وظایف یکی از مهم.شده است

حدي که بتوانند عالئم بهپرهیز کنند هاي مشترك،  آن هم در حوزه،آوانگاري هاي متفاوت شیوه

یکی براي مطالعات مثالً (یا نهایتاً دو فهرست یک  صورتبه را مورد استفاده در کل کتاب

.عرضه بدارندکتاب  در ابتداي)معاصر و دیگري براي مباحث تاریخی همزمانیِ

ی نویسندگان آراءبهگذاشتناحتراماند که براي  دهلویحاً آورتدر مقدمۀ کتاب ویراستاران 

!اند آنان ندادهاصطالحات برخی تعبیرات و تغییري در،که مثالً سنی از آنها گذشته است

نتیجه درواند استفاده کردهبیش از یک اصطالح از گاه براي یک مفهوم واحد آنان ،هنتیجدر

مثالً بعضی نویسندگان از ترکیب  .اند شده خود دستی در اصطالحات کتاب نایک بروز باعث

Tehrani Persian اند و برخی دیگر از  استفاده کردهTehran Persian! یا برخی از

توان  عنوان مثالی دیگر میبه)!2ص(Tajikiو برخی دیگر از اند  استفاده کرده Tajikاصطالح 

complexاز اصطالحاتی چون  predicateوcomplex verbوcompound verb  یاد

در ها  و اصوالً شرقیها  ما ایرانیعادت.کار رفته استبهکرد که هرسه براي فعل مرکب 

 قبیل اما باید دانست که این ،البته عادتی پسندیده است ترها بزرگآراء نهادن به احترام

است  سديت آنیعاجهان ندارد و رو دانشگاهی مباحث علمی هیچ جایی در هاي شرقی عادت

مطلقاً محل  هاي علمی بحث.علمی شناسیِ شناختی و روشسیدن به وحدت اصطالحبراي ر

کتاب حاضر از تا سبب شده است رکمااینکه همین ام نیست، عجیبی يها رعایت چنین عادت

این نکته در  تلویحیِ حتی تذکر ،نظر نگارندة این سطوربه.لطمه ببیندسیارب آنچه گذشتحیث 

ها از اعتبار و مرجعیت کتاب  تشتت این قبیلباري !مقدمۀ کتاب عجیب و ناروا بوده است

.است هایی چنین مجموعه وظایف ویراستارانِ ترین مهم از آنهاساختنِبرطرفکاهد و  می

چنین  ها در ههاي مقال ترین ویژگی یکی از مهم،طور که قبالً اشاره کردیمهمان

هر حوزه، خواننده را با  ضمن طرح مباحث کلی و عمومیِ باید هایی این است که مجموعه

باید اي که  مقاله ،در غیر این صورت تحقیقات آن حوزه نیز آشنا سازند، ترین جدیدترین و مهم

،آموزشی مقدماتی و شود به متنی مبدل میخود هخودبالمعارفی باشد و هم تخصصی،  هم دایره

اي  در چنین مجموعه انایشجرغم اهمیت و ارزشی که دارندبهیا متنی تخصصی و نظري که 

.نیست

فقدان برخی .گردد آن بازمیهاي  موضوع متقارنِنا توزیعِ حاضر به کتابِ ایراد مهم دیگرِ

 از مطالعاتفقدان آثار نظري و فنی در آن حوزهۀ منزلبهاین مجموعه را مطلقاً نباید  مباحث در

شناسی  زبان هاي اصلیِ هاي مستقلی دربارة شاخه بخش رغم وجودمثالً به:بان فارسی دانستز

مستقلی  مختصرِ ، کتاب حاضر فاقد بخش یا حتی مقالۀ)ی و نحو و صرفشناس واجآواشناسی و (

حوزة دو فارسی است؛ و این قطعاً بدان معنا نیست که در  شناسیِ و نشانه شناسی دربارة معنی
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!هیچ تحقیقی یا تحقیق چندانی صورت نگرفته استزبان فارسی شناسی و نشانه شناسی معنی

وزندر حوزةمطالعات  ترین و قطعی ترین پیشرفته پذیرفتنِصورترغم به ،تر اینکه از آن عجیب

به این مطلقاً در این کتاب ، و به زبان فارسی شعرهاي عروضی و عامیانۀ فارسی در خود ایران

 تر و عجیبباز و !زبان فارسی پرداخته نشده است یِشناس واجاز مطالعات  و جوان بخش مهم

اشتقاق  هایی چون که در حوزه وسیع و بسیار ارزشمندي رغم تحقیقاتبه بارتر آنکه تأسف حتی

ترین  در زبان فارسی صورت گرفته است، کوچکشدگی  یا دستوري یا ترکیب یا ظرفیت فعل

این همه سبب شده است که این کتاب همچون ...اي به خیل این تحقیقات نشده است اشاره

قوي  ستبر و بسیار شهایبازو پشتسینه و سرگردن و  پشتعضالتمثالًپهلوانی ظاهر شود که 

!ایستاده استو نااستوار الغریپاهای و نحیفیگاه تهی اما بر ست،ا

آن  و اهمیت منزلت، مطلقاً از یمایراداتی که به برخی از نکات کتاب حاضر گرفت لبتها

تردید گام بزرگی در پیشبرد مطالعات  باور نگارندة این سطور، کتاب حاضر بیبه.کاهد نمی

 توان میبی هیچ تردیدي است که  چنانشود و اهمیت آن  شناسی فارسی محسوب می زبان

خواندن  .شناسی فارسی دانست زبان مطالعات انتشار آن را آغازگر فصل جدیدي در تاریخ تاریخ

شناسی واجب است و نوشتن هر  آموختۀ زبان هاي این کتاب بر هر دانشجو و دانش فصلاکثرِ

 یاین مجموعه ضعف به غالب مقاالت توجهمقاله و رساله و کتابی از این پس بدون 

ویراست و  هاي آینده شاهد انتشارِ نگارنده امیدوار است در سال.شود شناختی محسوب می روش

.باشیم ارزشمند هاي مجدد این اثر ویراست

زاده بیطب دیام

یو مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان
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