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  سخن سردبير

  *زهرا پارساپور
جامعة دانشگاهي از مجالت علمي پژوهشي دارند، اين است كه يكي از انتظارات مهمي كه 

 با تحليل و نقد عالمانة وضعيت موجـود حـوزه تخصصـي خـود اعـم از وضـعيت متـون       
ها و نيز وضعيت آموزشي و پژوهشي در آن حوزه را رصـد و   ها و مقاله شده از كتاب  توليد

ر از آنجا كه مقـاالت نسـبت   نقد كرده و به رشد و ارتقاي دانش كمك كنند. به عبارت ديگ
تواننـد نقطـه نظـرات     شـوند، مـي   ها به روزترند و سريعتر به خوانندگان منتقل مـي  به كتاب

ريزان، متوليان و به طور كلي مخاطبان خود منتقل سازند و در روند و  متخصصان را به برنامه
  جريان رشد و توليد دانش تأثيرگذار باشند.

مجله ادبيات معاصر، مقاالت خود را به موضوع  1396 دوسال پيش در شماره يك بهار
هاي رشـته زبـان و ادبيـات فارسـي اختصـاص داد. مقـاالت مسـئله         شناسي درسنامه آسيب

  محوري كه توانست جايگاه خوبي را در ميان مخاطبان خود پيدا كند.
در دانشگاه شهيد چمران دومين همايش  1396بهمن  25شوراي متون با همان هدف در 

برگـزار كـرد.   » هاي رشته زبان و ادبيات فارسـي  نامه شناسي درس آسيب«ود را با موضوع خ
سخنرانان اين همايش كه از سابقه و تجربه قابل قبولي در تدريس واحدهاي درسي مربوط 

مندي خاص بـه   هاي شناخته شده در اين حوزه هستند با دغدغه برخوردار بودند و از چهره
پرداختند. در گفتگويي كه با رئيس وقت گروه زبان و ادبيات فارسـي  هاي خود  ارائه ديدگاه

اكنون مدير مسئول اين مجله هستند و نيز دبير  شوراي متون سركار خانم دكتر عاملي، كه هم
پور صورت گرفت، تصميم بـر آن شـد كـه بـا      علمي اين همايش جناب آقاي دكتر قاسمي

ريـزان  ايش را در اختيار اسـتادان و برنامـه  تكميل و چاپ اين مقاالت دستاوردهاي اين هم
پور، مـدير داخلـي    درسي قرار دهيم. خوشبختانه با پيگيري مجدانه جناب آقاي دكتر حسن

مجله، نويسندگان محترم، مقاالت را تكميل و به مجله ارسال كردند. اكنون با فاصله حـدود  
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سد. اين مجموعه همـانطور  ر سال و نيم از برگزاري آن همايش اين مقاالت به چاپ مي يك
كه بيان شد دومين مجموعه مقاالت در مجله ادبيات پارسي معاصر است كه با اين موضوع 

ها به دليل رسد. از آنجا كه كنار گذاشتن دو مقاله ارزشمند در زمينة نقد درسنامه به چاپ مي
انـد.   انـده شـده  عدم تعلق به حوزة ادبيات معاصر به صالح نبود آنها نيز در اين شماره گنج

ضمن سپاس از همه كساني كه ما را در به ثمر رسيدن اين اقدام ياري رساندند (بخصـوص  
از جناب آقاي دكتر قبادي، رياست محترم پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگـي بـه   

كـنم حاصـل ايـن     هاي نقـد)، آرزو مـي  هاي بي دريغشان در برگزاري همايشدليل حمايت
ريزان درسي در وزارت علوم و آموزش عالي و نيز استادان ارجمند زبـان   امهبرن براي تالش

دانم نظر خود را به عنـوان معلـم زبـان و    و ادبيات فارسي مفيد واقع شود. در پايان الزم مي
بيـنم و  هـاي آموزشـي ايـن رشـته را در خـود مـي      ادبيات فارسـي كـه سالهاسـت دغدغـه    

كنم و آن اين كه، اين نقـدها در چـارچوب    كنم خدمت خوانندگان محترم عرض مي  حس
هاي ايران است و چه بسا با توجه وضعيت فعلي آموزش زبان و ادبيات فارسي در دانشگاه
زم باشـد از نقـد كتابهـاي درسـي     به وضعيت كالسهاي درس و دانشـجويان ايـن رشـته ال   

ت هاي تدريس و عناوين واحدهاي درسـي حركـت كنـيم و بـه تحـوال     سمت نقد روش به
  تري در هر دو سطح كمي و كيفي اين رشته بپردازيم. عميق


