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 :صدمقدمه ش�ره 

 *دکرت احسان قبول

   

مجله الدراسات االدبیة دانشگاه لبنان بخشی از تاریخ ادبیات تطبیقی در ایران 

سال قدمتش و به همت  ۶۲آید. این مجله در طّی و جهان عرب به ش�ر می

کک مردانی چون محمد محمدی مالیری، احمد لواسانی و ویکتور البزرگ

ی ادبیات تطبیقی با محوریت بسرتی برای چاپ و انتشار مقاالتی در حوزه

به  ۱۳۸۸روابط ادبیات فارسی و عربی فراهم کرده است. من هم از سال 

درخواست دکرت ویکتور الکک مسؤولیت رسدبیری این مجله را پذیرفتم و در 

راز یک مجله تهای مجله در سال سعی در بهبود شاخص ۱۲طّی این 

های دانشگاه فردوسی مشهد نیز املللی داشتم و از همه ظرفیتاستاندارد بین

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

ی آید؛ در جایگاه مجلهش�ر میاملللی بهجهان عرب جزو مجالت معترب بین

د و بسیاری از استادان شو ی ایران و جهان عرب قلمداد میمعترب دبیرخانه

ی ادبیات تطبیقی آثارشان را به اعتبار دانشگاه لبنان و دانشگاه بزرگ عرصه

هایی که رسانند. یکی از حساسیتفردوسی مشهد در این مجله به چاپ می

ی این مجله داشتند این بود که یشان دربارهدکرت الکک در طی دوران زندگی

مندی را من هم شگاهی نشود و این دغدغهمجله مصادره به نهادهای غیر دان

این مجله با  ۱۰۱ی پس از درگذشت ایشان داشتم. متأسفانه از ش�ره
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های رایزنی فرهنگی ایران در بیروت از مسیر پیشین خود خارج شد لذا دخالت

جانب و دانشگاه فردوسی ها اینپس از این ش�ره بنا به این اع�ل سلیقه

 و انتشار این مجله نداریم.  مشهد هیچ نقشی در چاپ

امیدوارم مجله الدراسات االدبیة به همت مسؤوالن و استادان زبان وادبیات 

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

 بین سیاسی و فرهنگی در امان باشد.عوامل مزاحم و کوته

مقاله از استادان  ۵شاهد ی الدراسات األدبیة مجله ۱۰۰ی در ش�ره

تحلیل غزلی از حافظ با رویکرد تحلیل : رسشناس ایرانی و عرب هستیم

مرتجمو عربیة: ثالثة �اذج عاملیة، -عبقریة القص رشقیة، گفت�ن انتقادی

بررسی تطبیقی دیدگاه نظامی و الواحدة من مرتجمي رباعيّات الخيّام العرب، 

يف ضوء املنهج » رجال يف الشمس«دية ی عشق مجازی، تراجيموالنا درباره

 .السوسيولوجي

 

 به پایان آمد این دفرت، 

 حکایت همچنان باقیست...            

 

 

  


