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 :نه و مقدمه ش�ره نود

 *دکرت احسان قبول

   

ه�یش ادبیات تطبیقی فارسی و در این ش�ره تعدادی دیگر از مقاالت چهارمین 

 ایم. های شامات و ش�ل آفریقا را به چاپ رساندهعربی در رسزمین

قدر ای را بر من روشن ساخت که ه�نه�یش نکته ۴ی برگزاری و دبیری این تجربه

-ای در عرصهها در برانگیخ� پژوهشگران برای نگارش مقالهکه برگزاری این ه�یش

های تطبیقی ایران و جهان عرب نقش دارد، در برقراری ارتباط ای خاص از پژوهش

ای از رهگذر این میان پژوهشگران ایران و کشورهای عرب مؤثر است به گونه

های ایران و کشورهای ها آشنایی و روابطی پایدار میان استادان دانشگاهه�یش

یه خصوصاً از های مشرتک و آگاهی ادبی دو سوعربی پدید آمده است که به پژوهش

ادبیات معارص فارسی و عربی پایان پذیرفته است. بنابراین الزم است به صورت 

ن ریزی شود که ارتباطات رو در رو میاها و بسرتهای متنّوعی پیادواری و منظم زمینه

پژوهشگران و استادان ادبیات تطبیقی دو کشور را فراهم آورد چراکه نفس همین 

ی ما این عات جدیدی را در این پهنه خواهد گشود. برنامهها و موضو دیدارها عرصه

های کشور ها را سال آینده با همکاری دانشگاهی این ه�یشاست که پنجمین دوره

 عراق برگزار کنیم.

 مقاله به چاپ رسیده است. ۶در این ش�ره 

                                                             
 )ghabool@um.ac.ir(ایران) ( دانشگاه فردوسی مشهدگروه زبان و ادبیات فارسی استادیار  سردبیر،١*
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الشعرا بهار برای جمیل صدقی رسودۀ (مرثیه) ملکشناختی سوگزیبایی بررسی

 هاویالز 

إعادة صياغة قصص الرتاث لألطفال دراسة مقارنة لقصص األطفال يف األدب� 

 العر� و الفاريس (لينا كيال� و نادر ابراهيمي أ�وذجاً 

 دراسة مقارنة للرموز الحیوانیة يف األمثال العربیة والفارسية

 إلبراهيم نرصالله» مرايا املالئكة«عتبات النص يف ديوان 

 مقارنة للج�ل بین أدب العقاد و الرافعي

عبد الوهاب «و» سهراب سبهری«التأمُّالت الفلسفیة فی الوجود والعدم يف شعري 

 »البیاتی

تر مجله الدراسات األدبیة بتواند در آشنایی بیش ٩٩امید است که مقاالت ش�ره 

خوانندگان با روابط ادبی ایران و کشورهای عربی خصوصاً رسزمین شامات و تونس 

مفید باشد.

  

 

  


