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خود را آغاز كرد. در اين مدت با ياري  ةدورهفتمين  معاصر پارسي ادبيات ةمجلبهار امسال 
داوري و  فراينـد نظران تـالش كـرديم در    اصحاب قلم و فكر و مساعدت داوران و صاحب

تـرين معيارهـا در انتخـاب مقـاالت      هاي مؤثري برداريم. يكـي از مهـم   گزينش مقاالت گام
دبيات معاصـر  ا ةحوزاي در  گوي دغدغه محوربودن آن است؛ مقاالتي كه بتوانند پاسخ لهئمس

طور مقاالتي كه با رويكـردي   هميناي نو به روي مطالعات ادبي باز كنند.  باشند و يا دريچه
ادبيات پارسي معاصـر رصـد    ةحوزهاي پژوهشي را در  هاي فكري و فعاليت نقادانه جريان

باشند. مقاالت پژوهشي بـا رويكـرد انتقـادي بـه متـون      گذار اثركنند و بتوانند در اين زمينه 
توجه  درخوركه  اند ترين و مفيدترين مواردي زبان و ادبيات فارسي از كاربردي ةرشتدرسي 
. گروه زبان و ادبيات فارسي شوراي بررسي متون و كتب علوم انسـاني  اند دانشگاهي ةجامع

هـاي رشـتة    نامه شناسي درس آسيب«وان با عن را همايشي، 1395در مهرماه سال  ،ها دانشگاه
دعوت از استادان سراسر كشـور در  با با همكاري دانشگاه نيشابور و » زبان و ادبيات فارسي

سـاله در نقـد كتـب درسـي،       بيسـت اي  محل اين دانشگاه برگزار كرد. اين گروه كه پيشـينه 
شناسـانه و ارائـة    يبو منابع درسي دارد به اين نتيجه رسيد كه نقد آسـ  ،درسي، مراجع كمك
ارتقـاي   براي مؤثرهاي  هاي اين رشته يكي از راه نامه ها و درس كار براي تقويت سرفصل راه

كتب درسي و دانشگاهي است. برگزاري اين همايش بـا چنـين هـدفي و بـا     ليف أتكيفيت 
شناسـي، ادبيـات تطبيقـي،     سبكي ها شده در حوزه شناختهدعوت از متخصصان و محققان 

گرفت. متخصصان حاضر در اين همايش در مقاالت  انجامو ... ، ادبيات معاصر ادبي، ةنظري
هـا   كارهايي براي اصالح و رفع اين كاسـتي  راه غالباًها،  نامه ضمن ارزيابي و نقد درس ،خود

ـ   نگر محققاني باش ند يارينتوا كارهايي كه مي اند؛ راه نهاد داده نيز پيش ليف أد كـه در زمينـة ت
شد كـه    چاپ مقاالت در مجله، بنا فرايندند. پس از طي ا هاي ادبيات فارسي فعال نامه درس

                                                                                                 
 Zparsapoor.@.comگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، پژوهشيات فارسي، بگروه زبان و اددانشيار  *



 سخن سردبير   2

 

رو،  ايـن   ازد. ناي مرتبط دراختيار خوانندگان محترم قرار گير صورت مجموعه بهاين مقاالت 
در همـين شـماره قـرار     ،شوند كه به حوزة ادبيات كهن مربوط مي، نيزآخر  ةمقالناگزير دو 

پايـان الزم    نظر قرار گيرد. در اصحاب ةاستفاديد است اين مجموعه مورد توجه و . امندگرفت
و اصـالح نهـايي    ،دانم از همة همكاراني كه در برگزاري اين نشست، سـفارش، داوري  مي

عنايات و الطاف جناب آقاي از سوزانه همكاري داشتند تشكر ويژه داشته باشم.  مقاالت دل
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعـات فرهنگـي و رئـيس شـوراي     محترم  ئيسردكتر قبادي، 
سركار خانم دكتر عاملي رضايي، مدير محترم گـروه زبـان و ادبيـات فارسـي      ؛بررسي متون

و دكتـر   ،مقـدم   عمـارتي  خاني، دكتر موحـدي، دكتـر   آقايان دكتر امن ؛شوراي بررسي متون
نمـايي و   چنين راه . همگزارم سسپا ؛معاصر پارسي ادبيات ةمجلپور، دبيران تخصصي  حسن
گشـا و ارزشـمند    اعتال و رشد مجلـه راه  برايهاي اعضاي محترم هيئت تحريريه را  هدايت

سركار خانم و  ،دانم. در پايان از همكاري جناب آقاي زعفرانچي، مدير محترم انتشارات مي
  كنم. تقدير و تشكر مي ،كارشناس كوشاي مجله،  ،ناهيد فتحي
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