
 

 

 

 یادداشت سردبیر
 

 ،یشناسگ مسئول مجله زبگان و زبگان ریبنده و مدارجمند استاد  ،یعاص یمصطف دیدکتر س یآقا جناب
 یروشگن آن تا به امروز به یریگ شکل یشماره، سوابق مجله را از ابتدا نیموجز خود بر هم ادداشتیدر 

 خگود ادداشگتیدر  زین یشناس انجمن زبان سیزاده، رئ نعمت نیاند؛ سرکار خانم دکتر شه داده حیتوض
همه مرا از  نیاند  ا در اداره آن پرداخته یمدرس ییحیدکتر  یمجله و روش کار جناب آقا یها یژگیبه و

ضمن تشکر از حضور آن دو اسگتاد ارجمنگد،  نجایو لذا در ا سازد، یم ازین یپرداختن به مباحث فوق ب
 .کنم یاکتفا م (21) و شماره قبل( 23)شماره  نیتنها به ذکر چند نکته درباره ا

در صفحه شناسنامه آن ثبت شگده  ریاست که نام بنده به عنوان سردب یا شماره نیحاضر دوم شمارهٔ 
شگماره آغگاز  نیقبل، بلکگه عمگاًل بگا همگ من نه با شماره یریاست که کار سردب نیا تیاست، اما واقع

و  یمدرسگ یگیحیدکتگر  یجنگاب آقگا زمیگشماره قبگل را اسگتاد عز یزحمت تمام کارها رایز شود، یم
 .متقبل شده بودند یو فاطمه اتراک یقند دهیو سع ایدنیها دکتر گلرخ سع خانم شان،یا یهمکاران گرام

 نینخسگت»است کگه قگباًل در  ییها یسخنران ییو نها راستهیمقاالت شماره حاضر، صورت و شتریب
 12) یو مطالعگات فرهناگ یپژوهشگااه علگوم انسگان یشناسگ شیدر گروه گو «یشناس شیگو شیهما

شگماره، مطالگب خگود را بگه  نیگا سندگانیشده بود  تمام نو رادیا نجانبیا یعلم یریبه دب (1911ذرآ
انگد،  کگرده میتقد شانیبه ا یمدرس ییحیدکتر  یآقا ی  علم یها تیو فعال سیو تدر قیها تحق پاس سال

منتشگر شگده اسگت، بگا  شگانیها بگه همگت ا که سال یا خوشحالم که کارم را در مجله اریو من هم بس
عمگل  نیگاسگتاد از ا دوارمیگشگده اسگت  ام میتقد شانیبه ا یکه به نشانه قدردان کنم یآغاز م یا شماره

 .سبزی از ما همکاران و شاگردان و دوستداران خود بپذیرند چون برعباشند و  دهنرنجی بنده خودسرانهٔ 

 
 زاده بیطب دیام
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