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 :تشه و مقدمه ش�ره نود

 ادبیات تطبیقی فارسی و

 های شامات و ش�ل آفریقاکشورهای عربی رسزمین

 ١*دکرت احسان قبول

   

های ادواری ه�یش«ی ادبیات تطبیقی ی اخیر در حوزههای دههیکی از برنامه

در  ۱۳۸۸نخستین آن را در سال . است» ایران و جهان عربادبیات تطبیقی 

دومین و سومین . دانشگاه لبنان و با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد برگزار کردیم

در دانشگاه فردوسی مشهد و با مشارکت  ۱۳۹۵و  ۱۳۹۲های ه�یش در سال

ش را در ی این ه�یچهارمین دوره. های کشورهای عربی برگزار گردیدبرخی دانشگاه

ادبیات تطبیقی فارسی و عربی در «در دانشگاه دمشق با محوریت  ۱۳۹۷سال 

 ۱۰۵در این ه�یش از مجموع . برپاداشتیم» های شامات و ش�ل آفریقارسزمین

مقاله از نویسندگان کشورهای ایران، سوریه، اردن و لبنان برای  ۱۵مقاله ارسالی 

های بعدی که در این ش�ره و ش�ره چاپ در مجموعه مقاالت ه�یش پذیرفته شد

 . مجله الدارسات األدبیة به چاپ خواهد رسید

ی کشورهای عربی که آثار ی فرانسوی ادبیات تطبیقی همهی نظریههر چند بر پایه

گیرد و تفاوتی شود در ذیل یک ادبیات جای میشان به زبان عربی خلق میادبی

با عربی در منطقه شامات یا ش�ل آفریقا  میان پژوهش تطبیقی میان ادبیات فارسی

یا عراق یا کشورهای اطراف خلیج فارس نیست؛ اما واقعیت این است که هر چند 

ی این آثار عربی است اما عوامل فرهنگی، اجت�عی، فکری، تاریخی، زبان همه
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های بنیادینی در ساخت و معنای مذهبی، سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی تفاوت

بندی این کشورهای عربی بر رهای مختلف عربی پدید آورده است و دستهآثار کشو 

ی آثار ادبی آن اساس عوامل مذکور خصوصاً عامل جغرافیا و نظام سیاسی و مقایسه

گونه که قرار ه�ن. تر و رهگشاتری ارائه �ایدتواند نتایج دقیقبا ادبیات فارسی می

های ذیل یک ادبیات لحاظ نکردن تفاوتی آثار کشورهای فارسی زبان در دادن همه

بنیادین میان نظام فکری و فرهنگی کشورهایی چون ایران و تاجیکستان و 

ی آمریکایی ادبیات نظریهبه باره �اید که در اینبنابراین الزم می. افغانستان است

تفاوت مطالعات فرهنگی آثار ادبی ملل  درای که ؛ نظریهتری شودتطبیقی توجه بیش

 .کند�یلحاظ  را یبانز 

ترجمه و نقش کلیدی آن «ی سه مقاله. مقاله به چاپ رسیده است ۵در این ش�ره 

ط ادبی زبان فارسی و عربی عرص ارتبا«و  »فرهنگی ایران و سوریه -در ارتباطات علمی

األنثی الوجود والکينونة دراسة مقارنة ب� تجربتی «و  »های شامامویان در رسزمین

بر روابط ادبی و فرهنگی » الشعريَّت�) غادة الس�ن(و ) فروغ فرخزاد( الشاعرت�

رسديات املرأة ىف الروائية «ی مقاله. های شامات متمرکز استایران و رسزمین

ی از زن در ادبیات فارسی دوره قاجار و یهانگاهی تطبیقی به روایت» العربية واإليرانية

قراءة يف شعر ج�ل النّّصاري  لیة القول الّشعريالتّناّص وج�«ی عرب داشته و مقاله

زبان و شاعری از کشور تونس به مقایسه شاعر ایرانی عرب» وناجي الحجالوي

 .پرداخته است

تر مجله الدراسات األدبیة بتواند در آشنایی بیش ٩٨امید است که مقاالت ش�ره 

مین شامات و تونس خوانندگان با روابط ادبی ایران و کشورهای عربی خصوصاً رسز 

 .مفید باشد

 

 

  


