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باسمه تعالي
مقدمه
در ادامۀ سنت مرسوم ،همايش زبان ( ،)4امسال نيز همچون سالهای پيشين روز يکشنبه  1395/9/14همزمان با هفتۀ
پژوهش در دانشگاه تبريز و با ارائۀ شفاهي پنج مقاله از نه مقالۀ واصله ،برگزار شد .يکي از دغدغههای برگزارکنندگان همايش
امسال ،عبارت بود از توجه به بهتر بودن کيفيت مقالهها که در همين راستا ،مقاالت توسط اهل فن داوری شده و پس از اعمال
پيشنهادهای داوران ،برای چاپ در مجموعۀ مقاالت همايش پذيرفته شدند .ثانياً در مجموعۀ حاضر ،هر نه مقاله ذيل سه
شاخۀ کلّي و به ترتيب حروف الفبای نام خانوادگي نويسندگان تفکيک و تنظيم يافتهاند.
برگزاری همايش زبان ( ،)4طبعاً بدون همياری مسئوالن محترم دانشکدۀ ادبيّات فارسي و زبانهای خارجي بويژه رياست
محترم دانشکده آقای دکتر محمّد مهدیپور و شورای دبيران اعم از خانم دکتر الله مسيحا و آقايان دکتر محمدحسن جالليان،
دکتر محمد خاکپور ،دکتر محمد رضا عبداهللنژاد و دکتر محمد محمدی آغداش ،به انجام نميرسيد .اميدواريم همايش زبان
پس از اين نيز با غنای هرچه بيشتر و ذيل عنايت مسؤالن محترم دانشگاه تبريز و دانشکدۀ ادبيّات فارسي و زبانهای خارجي،
همچنان برگزار گردد.
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دبير چهارمين همايش زبان
سيد مجيد صدرمجلس
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