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 مجله مسئولسخن مدیر 

وه بر الای که بتواند ع انتشار مجله .زبان و ادبیات عربی را به ما عنایت فرمود مجله انتشارخداوند علیم را سپاسگزاریم که توفیق 

های مختلف مرتبط با گفتار و زبان و ادبیات عربی  آوری آرا و نظرات همکاران رشته شی، بستری برای جمعت پژوهالبسط مقا

شگر انجمن علمی زبان و ادبیات عربی الراسخ همکاران ت و عزم النمود که با همت وا فراهم کند؛ آرزویی دور از دسترس می

برای جلب همکاری نویسندگان محترم، ترغیب داوران فرهیخته،  وقفه و عبور از راه پرپیچ وخم دریافت مجوز، مذاکره بی

اندازی وبسایت استاندارد و مورد قبول متولیان محترم نشریات علمی، جلب توجه مخاطبان گرامی و نیز انجام امور اجرایی  راه

های  مخاطبان و پژوهشگران رشتهنظیر و دور از انتظار  انتشار اولین شماره مجله و استقبال کم. آن، همه و همه را میسر ساخت

ناپذیر بخشید که راه را به درستی انتخاب  اندرکاران نشریه را قوت قلبی وصف ویژه زبان و ادبیات عربی، دست گوناگون، به

در خور خوانندگان ارزشمند خود جزم کنند. از آنجا که  ای مجلهها را موظف نمود که عزم خود را برای انتشار  اند و آن کرده

های مختلف ارزیابی کمیسیون محترم نشریات قرار داشت و انتظار برای قبولی از  ولین مجله در بوته بررسی و آزمایش کمیتها

نویسندگان و درنهایت انتخاب  نمود تمام همت همکاران بر جذب و جلب های ریزبینانه آن بزرگواران بس دشوار می آزمون

ما سرانجام به لطف پروردگار مهربان از این آزمون نیز سربلند بیرون آمدیم و ا ؛ت وزین برای شماره اول معطوف شدالمقا

این مجله بدون نقد منصفانه و دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده شما مخاطبان  .ایم اکنون برای ارتقاء مجله آماده

در  و ؛کنیم مانیم و به این ارتباط افتخار می بل شما میارتباط متقا منتظرمت بپیماید. پس التواند راه کمال را به س ارجمند، نمی

حریریه، زحمات داوران دانم از لطف ریاست محترم دانشگاه فرهنگیان کشور، هیأت محترم ت م آخر بر خود فرض میالک

های  یریوقفه سردبیر محترم که بدون همت صبورانه ایشان شاید این همه توفیقات میسر نبود و از پیگ ش بیالارزشمند، ت

مجدانه مسئولین پژوهشی استان در ساماندهی گردش کار نشریه و سایت؛ مخلصانه قدردانی کنم و امیدوارم همچنان در این راه 
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 "و هذا من فضل ربی"

 دکتر حسن جرفی
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