ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺷ ره ﺻﺪ:
دﮐﱰ اﺣﺴﺎن ﻗﺒﻮل
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ﻣﺠﻠﻪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻدﺑﯿﺔ داﻧﺸﮕﺎه ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯿﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ در اﯾﺮان

ﻃﯽ  ۶۲ﺳﺎل ﻗﺪﻣﺘﺶ و ﺑﻪ ﻫﻤﺖ
و ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ﺑﻪ ﺷ ر ﻣﯽآﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ در ّ

ﺑﺰرگﻣﺮداﻧﯽ ﭼﻮن ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪی ﻣﻼﯾﺮی ،اﺣﻤﺪ ﻟﻮاﺳﺎﻧﯽ و وﯾﮑﺘﻮر اﻟﮑﮏ
ﺑﺴﱰی ﺑﺮای ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ در ﺣﻮزهی ادﺑﯿﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ

رواﺑﻂ ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻫﻢ از ﺳﺎل  ۱۳۸۸ﺑﻪ
درﺧﻮاﺳﺖ دﮐﱰ وﯾﮑﺘﻮر اﻟﮑﮏ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﴎدﺑﯿﺮی اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ و در

ﻃﯽ اﯾﻦ  ۱۲ﺳﺎل ﺳﻌﯽ در ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺠﻠﻪ در ﺗﺮاز ﯾﮏ ﻣﺠﻠﻪ
ّ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ داﺷﺘﻢ و از ﻫﻤﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ ﻧﯿﺰ

در اﯾﻦ راه ﺑﻬﺮه ﺑﺮدم .اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی اﯾﺮان و

ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ﺟﺰو ﻣﺠﻼت ﻣﻌﺘﱪ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﺑﻪﺷ ر ﻣﯽآﯾﺪ؛ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺠﻠﻪی

ﻣﻌﺘﱪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪی اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺴﯿﺎری از اﺳﺘﺎدان
ﺑﺰرگ ﻋﺮﺻﻪی ادﺑﯿﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ آﺛﺎرﺷﺎن را ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻟﺒﻨﺎن و داﻧﺸﮕﺎه

ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
دﮐﱰ اﻟﮑﮏ در ﻃﯽ دوران زﻧﺪﮔﯽﯾﺸﺎن درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ داﺷﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ

ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺼﺎدره ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻏﯿﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺸﻮد و اﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪﻣﻨﺪی را ﻣﻦ ﻫﻢ
ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ اﯾﺸﺎن داﺷﺘﻢ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ از ﺷ رهی  ۱۰۱اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺎ
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دﺧﺎﻟﺖﻫﺎی راﯾﺰﻧﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان در ﺑﯿﺮوت از ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﺷﺪ ﻟﺬا
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺷ ره ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋ ل ﺳﻠﯿﻘﻪﻫﺎ اﯾﻦﺟﺎﻧﺐ و داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ

ﻣﺸﻬﺪ ﻫﯿﭻ ﻧﻘﺸﯽ در ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﻧﺪارﯾﻢ.

اﻣﯿﺪوارم ﻣﺠﻠﻪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻدﺑﯿﺔ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﻣﺴﺆوﻻن و اﺳﺘﺎدان زﺑﺎن وادﺑﯿﺎت

ﻓﺎرﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻟﺒﻨﺎن ﻣﺴﯿﺮ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد را اداﻣﻪ دﻫﺪ و از ﮔﺰﻧﺪ

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺰاﺣﻢ و ﮐﻮﺗﻪﺑﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

در ﺷ رهی  ۱۰۰ﻣﺠﻠﻪی اﻟﺪراﺳﺎت اﻷدﺑﯿﺔ ﺷﺎﻫﺪ  ۵ﻣﻘﺎﻟﻪ از اﺳﺘﺎدان
ﴎﺷﻨﺎس اﯾﺮاﻧﯽ و ﻋﺮب ﻫﺴﺘﯿﻢ :ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻏﺰﻟﯽ از ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺗﺤﻠﯿﻞ

ﮔﻔﺘ ن اﻧﺘﻘﺎدی ،ﻋﺒﻘﺮﯾﺔ اﻟﻘﺺ ﴍﻗﯿﺔ-ﻋﺮﺑﯿﺔ :ﺛﻼﺛﺔ

ﺎذج ﻋﺎﳌﯿﺔ ،ﻣﱰﺟﻤﻮ

اﻟﻮاﺣﺪة ﻣﻦ ﻣﱰﺟﻤﻲ رﺑﺎﻋ ّﻴﺎت اﻟﺨ ّﻴﺎم اﻟﻌﺮب ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ دﯾﺪﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ و

ﻣﻮﻻﻧﺎ درﺑﺎرهی ﻋﺸﻖ ﻣﺠﺎزی ،ﺗﺮاﺟﻴﺪﻳﺔ »رﺟﺎل ﰲ اﻟﺸﻤﺲ« ﰲ ﺿﻮء اﳌﻨﻬﺞ
اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻲ.

ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن آﻣﺪ اﯾﻦ دﻓﱰ،
ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻗﯿﺴﺖ...
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