
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   تواناييهاي علمي و پژوهشي هر كشور از بارزترين شاخصهاي بالندگي آن به شمار
تجربة كشورهاي پيشرفته نيز نشان مي دهد كه مؤثرترين عامل موفقيت آنها ، جدي . مي رود

شمردن پژوهش در همة عرصه ها و استفاده از يافته هاي پژوهشي براي بهبود وضع زندگي و گام 
شدن  پژوهشهاي ادبي به سبب آنكه موجب بارورتر،  در اين ميان.تن به سوي پيشرفت استبرداش

دار رزبان و فرهنگ ملّتها و زمينه ساز حفظ و احياي هويت ملي مي شود از ارزش ويژه اي برخو
  . است

ي مواجه است تعددي م و تنگناهاهم اكنون پژوهش ادبي در ايران به علل گوناگون با كاستيها
 ناباروري آن شده است اما فرصتهاي تازه اي نيز براي رشد و توسعة سببر بسياري از موارد كه د

آن در زمان معاصر فراهم آمده است كه از جملة آنها گسترش دوره هاي تحصيالت تكميلي در 
رصه هاي پيدايش ع، افزايش چشمگير تعداد پژوهشگران ادبي ،مقاطع دكتري و كارشناسي ارشد

گونـه هاي جديد ادبي و   نظريه هاي ادبي تـازه و شكل گيريي به سبب عرضه شدنجديد پژوهش
يكي ديگر از  .همچنين فراهم آمدن زمينه هاي الزم براي شكل گيري نوعي ادبيات جهاني است

كه در اختيار پژوهشگران ادبي معاصر قرار گرفته است گسترش يافتن فناوري  فرصتهاي مهمي
  . صة پژوهش و امكان استفاده از منابع الكترونيكي در تحقيقات ادبي استاطالعات در عر

پـژوهشگران ادبي به خوبي به اهميت در اختيار داشتن منـابع كافـي بـراي پيشبـرد امر تحقيق 
  واقف اند و همگان ، مشقّتها و رنجهايي را كه خود يا ساير محققان در دهه هاي پيشين متحمل 

  مورد نياز را از داخل يا خارج از كشور تهيه كنند به ياد دارند اما با رشد و توسعةشده اند تا منابع
  فناوري اطالعات و گسترش پرشتاب شبكة جهاني اينترنت در دهة اخير، امكان دسترسي پژوهشگران

  

   

 
 
 

  سخـن 
  آغـازين

 
 

ابع الكترونيكي فرصتي تازه در پژوهشهاي ادبيمنـ 
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،  ، فراهم شده و زمينة ارتباطي علمي آسان        ترين زمان  به منابع و مĤخذ موجود علمي جهان در كوتاه        
  .ميان انديشمندان نقاط مختلف دنيا به وجود آمده است

 به راحتي مي توانند منابع فراواني بـراي موضـوع تحقيـق              ، پژوهشگران ادبي آشنا با اين فن     
ترين آثار نوشته شده در زمينة مورد مطالعة خـود را از طريـق              خود در اختيار داشته باشند و تازه        

اينترنت به دست آورند و نيز يافته هاي علمي خود را سريع و آسان در اختيار عمـوم مخاطبـاني                    
  . قرار دهند كه در كشورهاي مختلف زندگي مي كنند

ها و مـشكالتي مواجـه      البته استفاده از منابع الكترونيكي مرتبط با ادبيات هم اكنون با محـدوديت            
ا آشـنايي بـا        ، است كه تا اندازة زيادي ناشي از تأخير ورود پژوهشگران ادبي به اين عرصه است               امـ 

منابع الكترونيكي موجود كه حجم اطالعات در آنها به شكل نجومي در حال افزايش است و استفادة                 
  ،  تحقيقات ادبـي در ايـران شـود        هوشمندانه از آنها مي تواند زمينه ساز رشد و توسعة كمي و كيفي            

 از   كه در پايگاههاي اطّالعاتي روي شبكة وب و اينترنـت عرضـه مـي شـوند                زيرا منابع الكترونيكي  
  ويژگيهايي برخوردارند كه امر پژوهش را بـسيار تـسهيل مـي كننـد و بـر دقّـت و سـرعت تحقيـق                        

تجوهاي سريع و متنوع در محتـواي       امكان جس :  از ند ا ترين مزاياي اين منابع عبارت     مهم. مي افزايند 
، امكان دسترسـي   )متن، كالم، تصوير، موسيقي و فيلم(، چند رسانه اي بودن منابع الكترونيكي   منابع

،  ، امكان ذخيره سازي آسان مطالـب مـورد نيـاز            در هر زمان و از هر مكان       منابعبه طيف وسيعي از     
، قابليت دسترسي همزمان افـراد زيـاد بـه يـك             انعطاف پذيري و امكان روزآمد سازي مطالب منابع       

  ...نسخه از منبع و
اگر .  سواد اطالعاتي محققان ادبي است      سطح  از منابع الكترونيكي افزايش    بهترالزمة استفادة   

، انجمنها و رسانه هاي مرتبط با تحقيقات ادبـي در ايجـاد و گـسترش چنـين                   ، نهادها  مؤسسات
، در برنامه ريزيها و اجراي طرحهاي        ي نيز از فرصتهاي جديد    امكاناتي بكوشند و پژوهشگران ادب    

 مسلماً شاهد شكوفايي پژوهشهاي ادبـي و افـزايش كـارايي و اثربخـشي               ؛ تحقيقاتي استفاده كنند  
  .نتايج به دست آمده از آنها در جامعه خواهيم بود

 ،ي شود كه همزمان به دو صورت چاپي و الكترونيكي منتشر م ، مجلّة ادب پژوهي نيز
فراهم  تازه ترين يافته هاي پژوهشي محققان در زمينة زبان و ادبيات فارسي براي انتشارفرصتي 

 را كه در آنها مسائل مرتبط با ادبيات با نگاهي ميان رشته اي پژوهشهايي؛ به ويژه كرده است 
  . مورد بررسي قرار گرفته باشد

  

 سردبير


