یادداشت مدیرمسئول
درود بر همراهان همیشای زبان و زبانشناسی ،در آغاز سال نو شمارۀ  ۲۳مجله پیش روی شماسگت
دراین شماره تغییراتی را مشاهده میکنید که شایستۀ توضیح است
اگر نااهی به پیشینۀ مجله بیندازیم ،یادمان میآید که نزدیک به سه سگال پگس از تیسگیس انجمگن
زبانشناسی ایران ،نخستین شمارۀ مجلۀ زبان و زبانشناسی بهعنوان ارگان رسمی انجمن ،به سگردبیری
و مدیر مسئولی جناب آقای دکتر سید علی میرعمادی در بهار  1۲۳۱منتشر شد و تا شمارۀ  ۵بههمگین
روال ادامه یافت هییت تحریریه متشکل از اسگتادان محتگرم مگدیر چهگارده گگروه تخصصگی انجمگن
بهشرح زیر بود:
شگگادروان دکتگگر محمدرضگگا بگگاطنی؛ شگگادروان دکتگگر یداللگگه ثمگگره؛ شگگادروان دکتگگر علگگیمحمگگد
حقشناس؛ دکتر ویدا شقاقی؛ دکتر کورش صفوی؛ دکتر سعید عریان (تا سال )1۲۳۵؛ دکتر مصطفی
عاصی؛ دکتر فرزانه فرحزاد؛ دکتر ایران کلباسی؛ دکتر یحیگی مدرسگی (از سگال )1۲۳۵؛ دکتگر ضگیاء
موحد؛ دکتر سیدعلی میرعمادی؛ دکتر شهین نعمتزاده؛ دکتر رضا نیلیپور؛ دکتر حسین وثوقی
از همین شماره سرکار خانم دکتر گلرخ سعیدنیا با عنوان مگدیر داخلگی مجلگه همکگاری پیوسگته و
صمیمانۀ خود را آغاز کردند که تا امروز ادامه یافته است
از سال  1۲۳۱آقای دکتر میرعمادی از هردو مسگئولیت مجلگه کنگاره گرفتنگد و در نشسگت هیگیت
تحریریه آقای دکتر مدرسی به سردبیری و این ناارنده به مدیرمسئولی مجله برگزیده شدند
در این پانزده سال گذشته شاهد بودهام که سردبیر و همکگاران پژوهشگی و اجرایگی ایشگان هماگی
داوطلبانه و دلسوزانه بیشترین تالش را کگردهانگد تگا بگا کمتگرین امکانگات ،مجلگه را زنگده و پو یگا و در
جایااهی شایستۀ این انجمن علمی معتبر ناه دارند
دکتر مدرسی با پایفشردن بر اصول و ارزشهایی کگه سگخت بگه آنهگا بگاور دارنگد ،بگا حوصگله،
ریزبینی و دقت وسواسگونه معیارها و روالهایی را در راهبری امور مجله بهکار گرفتند از جمله:
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 )1نااهداری کیفیت علمی محتوای مقاالت در بگاالترین سگطح و در شگین انجمگن زبگانشناسگی
ایران،
 )۳نااهداری موضوع و محتوای مقاالت در چارچوب و حوزۀ تخصصی انجمن،
 )۲دورناهداشتن مجله از سوگیریهای خاص فردی ،گروهی ،دانشااهی یا محلی،
 )۱دورناهداشتن مجله از مسائل مالی و ایستادگی در برابر فشارهایی برای دریافت هزینۀ داوری و
چاپ مقاله از نویسندگان( ،گرچه با شرایط دشوار مالی انجمن ،پیگیری این رویه بسیار دشوار و ایگن
ً
روزها تقریبا ناممکن شده است )
 )۵دعوت از دو تن از اعضای انجمن برای کمک به بررسی و ارزیابی اولیۀ مقاالت ( ،دکتگر قطگره
و دکتر مدرس خیابانی)،
 )۱بهرهگیری از همکاری داوطلبانه و اغلب رایاان دانگشآموختاگان و دانشگجویان زبگانشناسگی
برای ویرایش و امور فنی و اجرایی مجله در برهههای گوناگون (خانمها دکتر شریفنسگب ،فخگامزاده،
شیخی ،شهابی ،قندی ،اتراکی ،رجبی و آقای دکتر قیومی)،
 )1ویرایشهگای سگختگیرانگه و مکگرر مقگاالت بگاارزش امگا دارای کاسگتی بگا هگدف آمگوزش
غیرمستقیم روشهای مقالهنویسی به زبانشناسان جوان و بهرهگیگری از اندیشگههگای نگو ،بگهجگای رد
کردن آنی اینگونگه مقگاالت ،وفیفگهای کگه مجلگه در راسگتای هگدفهگای انجمگن و ارتقگای دانگش
زبانشناسی برعهده گرفته است
 )۳تشکیل منظم شورای تحریریه برای تصمیمگیریهای کلی ،گزینش مقاالت و تعیین داوران،
 )۹افزودن بخش بررسی ،معرفی و نقد کتاب
از مدتها پیش دکتر مدرسی به دالیل متعدد ازجمله سناینی و تعدد کارهایشان پیشنهاد انتخگاب
سردبیری جدید و تازهنفس را داده بودند اما تنها هناامیکه پس از فقدان ناگوار چندین عضگو برجسگته
و پیشکسوت ،امکان ترمیم هییت تحریریه فراهم شد ،1اعضا با درخواسگت ایشگان موافقگت کردنگد
البته ایشان همواره گفتهاند که به همکاری و هگمفکگری بگا دوسگتان خگود بگرای ناهگداری از درخگت
تنومندی که نهال آن را خود باالندهاند ،ادامه خواهند داد سپاس و قدردانی خود را برای همۀ تالشهگا
و خدمات ارزنده ،پیشکششان میکنیم
اکنون در آغاز سال  1۱۴1به سردبیر جدید مجله ،جناب آقای دکتر امید طبیگبزاده کگه بگهاتفگاق آرای
شورای تحریریه برگزیده شدند ،خوشآمد میگوئیم و بگا توجگه بگه تگوان علمگی بگاال ،پیشگینۀ پربگار و
تجربیات ارزشمند ایشان میتوانیم اطمینان داشته باشگیم کگه مجلگۀ زبگان و زبگانشناسگی بگا پشگتوانۀ
 1در این شماره فهرست اعضای جدید هییت تحریریه آمده است
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تجربههای درخشان گذشته و ادامۀ حرکگت در مسگیر پیشگرفت و اعگتال ،بگه جایاگاه واالتگری ارتقگاء
مییابد
دکتر طبیب زاده که با کارشناسی زبان و ادبیات انالیسی ،کارشناسی ارشد و دکترای زبگانشناسگی
از دانشااه تهران ،چهار سال با بورس خدمات تبادل دانشااهی آلمان  DAADدر دانشگااه مگونیخ بگه
تحصگیل زبگگانشناسگگی کگگامپیوتری و دوسگگال دیاگگر بگگا بگگورس فگگون هومبولگگت بگگه تگگدریس در گگگروه
ایرانشناسی دانشااه گوتینان پرداختند ،تیلیف بگیش از ده کتگاب ارزشگمند و  ۱۴مقالگۀ علمگی را در
کارنامۀ خود دارند بیتردید تجربۀ سالهای ویراستاری ایشگان در مرکگز نشگر دانشگااهی و سگردبیری
مجلۀ پژوهشهای زبانشناسی تطبیقی دانشااه بوعلیسگینای همگدان نویگدبخش تگداوم درخشگش و
ارتقاء بیشتر جایااه علمی مجلۀ انجمن خواهد بود
با آرزوی موفقیت برای دکتر طبیبزاده و سپاس از همۀ همکاران سختکگوش ،دلسگوز و گرانقگدر
مجله ،و سربلندی و استواری انجمن وزین زبانشناسی ایران
مصطفی عاصی

