
 یادداشت سردبیر

از با نزدیک به پنج دهه فعالیت آموزشی و پژوهشی و گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهو

ی انتشار در زمینه؛ امّا دارددر آموزش و پژوهش ان ای درخشکارنامهبرخورداری از حضور استادانی بنام، 

در  هی درخور قدمت خود بیابد.نتوانسته است جایگامجالت تخصصی مرتبط با ادبیات فارسی تا کنون 

که  ی ادبیات و علوم انسانیدانشکدهی و مجله انجام شد هایی در این زمینهتالش ی هشتادمیانی دهه هایسال

این  در چند شماره منتشر شد؛بود، های موجود در دانشکده ی رشتهو مربوطه به همه ایرشتهای میانمجله

ده است. در چند سال گذشته محروم مانای معتبر دار نبود و متأسفانه گروه تا کنون از داشتن مجلهادامهها تالش

فت که سرانجام در رصورت گ های نثر و نظم فارسیهشپژوای تحت عنوان های برای ایجاد مجلهشکوش نیز

انتشار منظم و  مانع از ،مشکالت وای از موانع ا وجود پارهامّ د؛ ی آن منتشر گردیشماره نخستین 1396سال 

، با وقفه روبرو شد. در اوائل بهار 96 ی تابستان و پاییزد و این مجله نیز پس از انتشار دو شمارهارتقای آن گردی

بنده گذاشته شد، این ی بر عهدهی سردبیری آن وظیفهو رخ داد که تغییراتی در مدیریت این مجله  98

افزودن  الکترونیکی مجله، یاندازی سامانهاز جمله: راه ارتقای آن صورت گرفت؛های بسیاری برای تالش

بهبود کیفی کار، تالش برای  ش برای دو فصلنامه کردن مجله جهتاعضای جدید به هیأت تحریریه، تال

ج های معتبر، تالش برای پیوستن مجله به گروه نشریات مورد حمایت انجمن ترویمجله در سایتسازی نمایه

ی سوم به بعد، ... اکنون برآنیم که از شمارهوی نشریات کشور ، ثبت مجله در سامانهایران زبان وادب فارسی

مجله را به صورت منظم منتشر کنیم تا ضمن بهبود کیفی کار و به دست های عقب افتاده، ضمن جبران شماره

 دوزبانه منتشر گردد. نیز ها خی شمارهو بر به درجات باالتر ارتقا یابداستانداردهای الزم، مجله  آوردن

ی نام دانشگاه شهید این مجله بتواند نامی درخور اعتنا و شایسته ،های آیندهکه درسال است در پایان امیدوار 

 بیابد.ی زبان و ادبیات فارسی و گروه باسابقهران اهواز چم
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