
  

  

  

  

  

  ادبيات فارسى در كويت

  

  ندى حسون. د

  هدانشگاه دمشق سوري

  

  

ارتباط اديبان وشخصيت هاى فرهنگى دو  و اند هايران وكويت سوابق فرهنگى وتاريخى داشت

الزم  ، ميان دو كشور وجود دارد كه مشتركىهاى هيكديگر با توجه به معيارها وديدگا كشور با

تواند بسترى براى احياى تمدن اسالمى  ورهاى خليج مىشهمزيستى فرهنگى ايران وك  واست

  .كندزبان فارسى به زبان گفتگوى تمدنها تبديل  باشد و

با توجه به حضور   وفارس، خليجبه منظور معرفى هويت ايرانى وتاريخى وجايگاه جهانى   

گي پاسداشت ارزشهاى فرهن  ايرانى تبار در كويت وضرورت حفظ وهاى هده ها تن از خانواد

  . ، گام هاى بلندى برداشته شده استزبان فارسى در ميان نسل دوم وسوم اين خانواده ها ايرانى و

  

  معاصر فارسى به زبان عربىادبيات  برگرداندن -1

ما : »عوبا وقبائل لتعارفواش خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم يا أيها الناس إنّا« :در قرآن آمده است

 براى آشنا شدن ملل مختلف به ترجمه نياز .ار داديم تا با هم آشنا شويدمللى قر اقوام و را شما

 ترجمه براى نقل  اصالً.توانيم بگوييم كه ترجمه با انسان متولد شده با اين حساب مى. كنيم پيدا مى
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خواستند علوم  مى.  در روزگار مأمون دارالحكمه به همين منظور تأسيس شد. آمده استعلوم پديد

ديگر را بخصوص ايرانى ها ويونانى ها را به زبان عربى ترجمه كنند ومورد استفاده وفنون ملل 

 دانشمندان ايرنى هم سر بلندى ملت ايران را خواهان بودند وهم گسترش علوم .قرار دهند

 ابو على سينا وطيف ، خوارزمى، بيرونى، فارابى:اه كنيمگ اگر به آثار دانشمندان ايرانى ن.اسالمى را

 آنها البته مى توانستند به فارسى .اند هاز اين بزرگان مؤلفات خودشان را به عربى پديد آوردوسيعى 

 اگر هم از كمبود منابع در . هيچ زمانى زبان فارسى براى اداى انديشه قاصر نبوده است.بنويسند

  آثار كوشاة اسالم صحبت مى شود دليلش اين است كه مردم در حفظ گنجينةيكى از قرون اولي

ى طيف مخاطبان بود اما در گستردگ »نويسى عربى« منظور از . نه اينكه اين آثار نبوده است،اند هنبود

دار نثر فارسى تأسيس كرده  وشتن تاريخ خودش يك مكتب استخوان بيهقى با ن،فارسى نويسى

زبان عربى ى جغرافيايى ا به دليل گستردگ ام، همين كار را ابن المقفع در نثر عربى انجام داده.است

   .شناسند ر اينكه اصوالً عرب بيهقى را نمى عالوه ب.ابن المقفع برد بيشترى دارد

 ستد  تأثير وتأثر يا تعاطل وتعامل يا داد و. فرهنگ اتفاقات فراوان افتاده استةدر داير  

 قرآن  فارسى درةشناسان معتقدند كه بيش از يك صد واژ  زبان.ى هميشه بر قرار بوده استفرهنگ

 كه اين كلمات پيش از نزول قرآن از فارسى به عربى راه يافته بود و براى اين.كريم وجود دارد

ن بيگانه نبودند ودر وسع قرآن كه براى راهنمايى مردم نازل شد را به كار گرفت كه مردم با آ

 . ايرانى تحول يافتةانديش  بعد هم شعر عرب با حضور فرهنگ وة در دور.مى گنجيددركشان 

 ةنواس ونظير آنها در شعر عرب طرحى نو درانداختند زيرا در پس زمين ابوعرانى مثل بشار وشا

   .ذهنشان فرهنگى متفاوت از فرهنگ عربى داشتند

 دو زبان .فقط همان خطوط كلى كه در دانشگاه تدريس مى شود نيستيادگيرى زبان   

 اين در هم تنيدگى . فارسى بيشتر ؛ فارسى در عربى كمتر وعربى دراند هفارسى وعربى درهم تنيد

   .ر مترجم با زبان نزيسته باشد نمى تواند نكته را دريابدگاتفاقاتى را به وجود مى آورد كه ا

 زمانى بلند مدت ميان شاعران ايران وعرب فاصله افتاد وتعداد محدودى از ةدر يك دور  

 ادبى ايران ةبه جامع) آدونيس (  وعلى احمد سعيد ، نزار قبانى،شاعران عرب نظير غاده السمان

تر   شاعران ونويسندگان بيشتر و متنوع اين شعر زمينه اى بود تا مخاطبان ايرانى با.معرفى شدند
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 اخير مترجمان ايرانى بيش از اندازه به ادبيات غرب توجه كردند واين ة در چند ده.آشنا شوند

 شاعران معاصر ايرانى از ، مقابل نيز عرب ها در.يكى از داليل ناآشنايى ايرانيان با ادبيات عرب بود

نيما به بعد را نمى شناسند در صورتى كه آشنايى خوبى با شاعران كالسيك به ويژه خيام وحافظ 

  .وموالنا دارند

س از پيروزى انقالب اسالمى شاهد تحوالت مهمى بوده وانسان پادبيات معاصر فارسى   

 خاصى در افكار ةانسانى جذب ل اجتماعى وئ مسا واين رويكرد با كنكاش وبررسى،مدار شده

 .عمومى جهان پيدا كرده است

 ،بلكه داراى دين مشترك است وداراى آمال واهداف مشترك ،ايران وكويت نه تنها همسايه  

ى وهنرى ميان كشورهاى عربى گوكويت اولين كشور عربى بود كه به خاطر ضرورت ارتباط فرهن

دوستان اقدام به گران و هنروهشپژوبه منظور خدمت رسانى به با هنر وادب فارسى ايران  و

  . آثار ادبى وهنرى فارسى نمودةترجم

در كويت  نويس معاصر ايرانى به زبان عربى ترجمه شد و آثار هفت نفر بانوى داستان ،تازه  

 ،زاده ة شريف منصور، مهين دانشور، خردمندة اين مجموعه منتخبى از داستان هاى فريد، شدپچا

 هنر وو   در شوراى ملى فرهنگ پوران فرخ زاد و، علوىهزئ فا، ناهيد طباطبايى،پور ة كرمفرزان

 كتاب از آثار برتر 365تاكنون  اين شورا از مراكز معتبر جهان است و. پ شدادب كويت چا

در دادگاه عدل « اثر جالل آل احمد و »نون والقلم«بيشتر  متفكران واديبان جهان برگردانده است و

   . كرده استپ اثر بهرام بيضايى را به زبان عربى ترجمه وچا»بلخ

 نويسنده ومترجم ةبه وسيل  ترجمه و،كتاب هفت زن توسط سمير ارشدى مترجم ايرانى  

ي شده است ؛ ودر قالب سلسله  به عربى ويراستار»بوف كور« مترجم رمان ،كويتى زبيده اشكنانى

 اين . صفحه منتشر شده است130با ) ابداعات عالمية  ( »ىهاى جهان آفرينش« ةهاى ماهنام كتاب

 78 سال ة است كه انتشارات راهيان انديش» هفت داستان،هفت زن« كتاب ةكتاب در واقع ترجم

 ، مهين دانشور، خردمندةفريد داستان هايى از ةدارند دربرن را در ايران منتشر كرده است وآ

  است كه هريك بازاد  پوران فرخ،زه علوىئ فا،هيد طباطبايى نا،پور  فرزانة كرم،زاده ة شريفمنصور

   . نويسنده همراه استةنيم صفحه از مقدم
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در اين كتاب هفت داستان از هفت زن « : عربى اين كتاب آمده استة ترجمةدر مقدم  

را از نسل   خودةخوانيم كه تجرب بخش را مى اميدهاى تازه و چهره برگزيده از ميان ةنويسند

 ، صادق هدايت، بزرگ علوى،على جمالزادههايي چون محمد نويسندگان ايرانى وچهرهنخست 

اى   ؛ به گونهاند هنش ادبى روى آوردبه آفري  واند هكسب كرد... جالل آل احمد وسيمين دانشور و

  .» مهم بخشيده استاهى بلند وگ زن ايرانى جايةكه به نويسند

وان ادبيات داستانى ايرانى وعربى برخاسته از نقاط اشتراك فرا  خود برةمترجم در مقدم  

 ةجنبش ترجم  و،عادات فرهنگى وآميختگى فرهنگ ها تأكيد كرد  زيست وهاى هنزديكى شيو

  .نامد سازى وهمزيستى مى اى براى فرهنگ پل ارتباطى متمدنانهدوسويه را 

را همراه با  كامل ديوان پروين اعتصامى ةارشدى مترجم اين كتاب بيش از اين نيز ترجم  

 ، كتاب بيروتهاى هاستقبال فراوانى در نمايشگا  خود ثبت كرده است كه باة در كارنام»محفوظى«

   . وكويت روبرو شده است،قاهره

: شود  شاعر معاصر ايرانى ترجمه شد ودر دانشگاه كويت منتشر مى30 شعر ةگزينهم امسال   

 شعر از شاعرانى ة اين مجموع و،استموسى بيدج مترجم ادبيات عرب مترجم اين مجموعه 

 منوچهر ، فروغ فرخزاد، احمد شاملو، مهدى اخوان ثالث، سهراب سپهرى،همچون نيما يوشيج

. پور گردآورى شده است  قيصر امين و، سيد حسن حسينى، محمود اشرف آزاد تهرانى،آتشى

نثر  كتاب شعر و 25از وي كنون ة اخير است كه تا در دو ده»ترجمه« مطرح هاى ههرچبيدج از 

 گنجشكان در ،نزار قبانى/  ديگر هاى ه بلقيس وعاشقان:ردان از زبان عربى منتشر شده استگبر

 من ة شادى حرف،سميح القاسم/  براى مردن وقت نداريم ،محمود درويش/ الجليل مى ميرند 

ى پنجم  سمفون، شعر فلسطينةزيدگ/  من است گنجشك بهانه ة باد خان،محمد الماغوط/ نيست 

  گفتگوى تندر و،شعر شاعران عراقى در تبعيد/  ناگهان بهاران ،شعر سرزمين شام/ جنوب 

زير چاپ ( توان به شعر امروز ايران  تشار او نيز مى از آثار در دست ان.فريقاآشعر شمال / آذرخش 

  بالش ها سر به جنون، موسى بيدج،پور  قيصر امين،زادهة صفار شعر طاهرة گزيد،)كويت 

 ....)از آدونيس ( اند  برداشته



 

  

69   ادبيات فارسي در كويت

  

اى  ه ترجمه در دور.ر ايران به پيش از اسالم مى رسد ترجمه دةالزم به ذكر است كه تاريخچ  

   .را گرفته است...  نهضت هاى آرمانگرايانه و، جامعه شناسى،از تاريخ جاى فلسفه

ن نمايشگاه در چندي به زبان عربى ترجمه شده وديوان اشعار پروين اعتصامى همچنين   

  .ترين اثر ادبى شناخته شده است رفروشپكتاب جهان عرب به عنوان 

  

   عرب بابطين در معرفى شعر ايران به جهانة نقش مؤسس-2

ز جمله نوادر ا،در طول تاريخ آنچه را در تأثير متقابل فرهنگى بين دو ملت ايران وعرب رخ داده

ميالد از دوران هخامنشى در قرن ششم قبل  اين روابط به ةيشينپ .رود حيات بشر به شمار مي

توان سطح روابط را تا دوران حاكميت وسپس سقوط دولت ساسانى در يك  معطوف است كه مى

ادبى شكل   تازه از روابط فرهنگى وي عربى فصلةظهور اسالم در شبه جزير  با.سطح داشت

 فرهنگى واقتصادى هاى هدين به عاملى مستحكم در آميختگى بين دو ملت در تمامى زمين. گرفت

 ،ريزى  برنامه، مديريت،دارى در ديوانشد كه تغيير جغرافيايى اسكانى وخوشاوندهاى خانوادگى را 

 وديگر اجزاى حيات بشرى در جاى قلمرو ، معمارى، پزشكى، آيين جنگدارى، زراعت،صنعت

  اسالم توانسته بود در كل گسترة اين فرهنگ قبل از.حكومتى خالفت اسالمى گسترش دهد

بازار عكاظ   تا،ناميم حضور تاريخى پيدا كند از حيره در عراق سرزمينى كه امروز دنياى عرب مى

 از طرف ديگر عرب ها توانستند با ظهور .دست در سواحل درياى مديترانه مناطق دوريمن و و

ند بگونه اى كه ميراث كهن اسالم زبان عربى را كه قرآن وشريعت است در ايران گسترش ده

 ،شعر عرب در ايران از زمان جاهليت به عنوان قدرت افتخار در ميان شعر عرب به شمار مى آمد

 ةجلو در ايران به عاملى خالق در ادب فارسى تبديل شد كه عصر عباسيان نمونه اى از شكوه و

   .آن است

 وحوادث همراه آن روابط آغاز قرن بيستم ودر پى داشتن دو جنگ جهانى اول ودوم با  

پوشى از يارهاى تعصبات  رام آرام شكل ديگرى يافت و با چشمفرهنگى ادبى ايران وعرب آ

ان ادبى وفرهنگى گندى از ميراث علمى وادبى توسط فرهيختچآثار : گفتتوان  سياستمداران مى

   .از هر دو زبان ترجمه شد
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 طى  شد شكل ديگرى يافت ورغم مشكالتى كه برآن تحميل روابط ايران وعرب به  

جالل گذشته به ايجاد پل هاى جديد  ياد شكوه وه هاى اين قرن هر دو ملت بار ديگر ب سال

 ةالعزيز سعود بابطين در حوزة عبدمؤسس«ها اقدام  مبادرت ورزيدند از جمله اين تالشفرهنگى 

 .ر خود قرار دادرا در دستور كا» همايش سعدى شيرازى« است كه طرح »نوآورى از كشور كويت

 ةكه اختصاص به معرفى حوزسسه چهار عنوان كتاب منتشر نمود  اين مؤ2000در تابستان سال 

 الزم به ذكر است . يكى از اين مجموعه ها به سعدى شيرازى اختصاص دارد.ادبيات ايران دارد

 الزم به .العزيز سعود البابطين از طرف مجمع جهانى تقريب مذاهب اسالمى تجليل شد عبدكه از

 بابطين ةقرار است در مؤسس ى از آثار موالنا به زبان عربى ترجمه شد وا ذكر است كه گزيده

   .چاپ شود ودر جهان عرب منتشر شود

 كتاب شاهنامه در كشور كويت براى اولين بار در تاريخ كشورهاى : اقدامات دار سعاد الصباح-3

دوستان شعر وادب  بهاى مناسب در اختيار هنر را باالنشر سعاد الصباح آن داروچاپ شد عربى 

  .قرار داد

 در 1386 سال »تمدن جهانى الگوى ارتباط و«هند  كنفرانس بين المللى ايران وى زاربرگ -4

اين كنفرانس به مدت سه روز جهت ارتباط ميان تمدنهاى جهان وتحكيم روابط دوستانه : كويت

رانس باحضور شيخ دكتر محمد صباح السالم  اين كنف.ايران برگزار شد با كشورهاى هند و

 ، رييس دانشگاه كويت،اهللا الفهيددكتر عبد ، كويتةخارجاموروزير  و معاون نخست وزير ،الصباح

استاندار استان   و،العزيز سعود البابطين عبد،رسانى كويت  وزير اطالع، ادبياتةرييس دانشكد

 ،جمع كثيرى از دانشمندان سالمى ايران و رايزن فرهنگى جمهورى ا، معاون سفير ايران،حولى

   .برگزار شد لبنان ، مصر، عمان، كويت، ايران، هندهاى هاساتيد دانشگا ژوهشگران وپ

 اين كشورها براى ايجاد روابط صحيح با كشورهاى مختلف : كويت گفتةوزير خارج  

 ح در منطقه وكنون نقش فعالى در ايجاد وتقويت صل از زمان تأسيس تا و،اند بسيار مشتاق

 ودشمنى با گبراى دور نگاهداشتن ملتها از جن. ه است تمدن در جهان ايفا كردهاى هگشايش را

هاى  شناخت فرهنگ يكديگر وايجاد زمينهيكديگر بايد ميان آنها محبت ايجاد كرد كه تنها راه 
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شكوفايى پيشرفت :  وى گفت.آيد هاى مشترك فرهنگى به وجود مى مناسب جهت همكارى

  . جهان استتكامل فرهنگى همه مردم شناخت و وامع امروز در گروج

از تجربيات اين  است وجارتباط كويت با كشور ايران وهند از قرنها پيش تاكنون پابر  

 دور تاكنون روابط ة ايران از جمله همسايگان كويت است كه از گذشت.اند هكشورها استفاده كرد

مشترك فراوانى اين دو كشور را به يكديگر نزديك كرده منافع  بسيار محكم ودوستانه دارند و

   .ثمربخش با كويت دارد  و، صميمى، كويت كه مناسبات ديرينهة ايران همساي.است

ويت براى شركت كردن در رسانى ك ة وزارت اطالع عالق: كتابهاى هنمايشگاشركت كردن در  -5

ادبى ميان كشورهاى  د كه ارتباط فرهنگى وده المللى كتاب تهران نشان مى  بينساليانه ونمايشگاه 

هاى  ها و روزنامه  در اين نمايشگاه كتاب.ردار استجهان از اهميت خاصى برخو اسالمى و

ديدكنندگان اهى بيشتر بازگشگرى بسيارى به رايگان براى آدپوسترهاى گر اسناد و تاريخى و

صدها از فيلمى مستند از نين همچ و. شود شعر كويت توزيع مى ادبيات و ايرانى از فرهنگ و

   .شود تاريخ كويت در نمايشگاه توزيع مى

 ردوسى وفالقاسم  مراسم بزرگداشت حكيم ابو1380ال طى س: گويان بزرگداشت پارسى -6

برو  متفكران عرب روشناسان و  استقبال چشمگيرى از سوى ادببا سعدى شيرازى برپا شد و

   .گرديد

معرفى دستاوردهاى  فيلسوفان ايرانى و مون متفكران وهاى متعددى پيرا همچنين نشست  

همكارى دانشگاه كويت وشوراى فرهنگ وادب كويت برپا شد كه در آن  ادبيات كودك ايران با

از دانشگاه شيراز وخانم دكتر استاد دكتر مهدى محقق از دانشگاه تهران وخانم دكتر فريده پورگيو 

 .كان ايران سخنرانى كردندآفرين انصارى از شوراى ادبيات كود نوش

 دانشجويان زبان فارسى دانشگاه :پژوهش هاى ادبى ارزشمند فارسى آموزان دانشگاه كويت -7

تحقيقى پيرامون شاعران بزرگ ايرانى واهميت   علمى وة مقال80بيش از يلى هر سال تحصكويت 

زش معنوى وميراث  توجه به ار.دهند ارائه مى زبان فارسى وجايگاه گفتگوى تمدنها تأليف و

آموزان دانشگاه   به سال افزايش مى يابد و فارسىفرهنگى غنى زبان فارسى در جهان عرب سال

 گذارى به خردورزان و  ارجمنظور ابراز شيفتگى خود به دومين زبان جهان اسالم وه كويت ب
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به زبان مقام در هر ترم بيش از هفتاد پژوهش علمى تخصصى  انديشمندان واالشاعران فارسى و

 گفتگوى تمدنها واهميت ةمقاالتى دربار خيام و  و، نظامى، مولوى، سعدى،عربى در مورد حافظ

اهللا مطهرى به  اهى پيرامون آثار عالمه شهيد آيتپيوند فرهنگى ايران وعرب وچند تحقيق دانشگ

  نو وىها شود كه شمارى از اين تأليفات دانشجويى بعلت داشتن طرح  تحرير درآورده مىةرشت

ة ادبيات اين دانشگاه  دانشكدة عموم در كتابخانةخالق براى استفاد هاى ابتكارى و انديشه

 .شده استنگهدارى 

رشمار كويت به پمعاصر ايران در مطبوعات  شناساندن مفاخر ادبى كهن وبراي مقاالت درج  -8

ن زن معاصر وادباى  شايان ذكر است معرفى شاعرا.منظور معرفى شعرا وادبا ومفاخر ادبى ايران

توان   از جمله مى.هتمام اين كشور است مورد ااند هايرانى كه تاكنون در جهان عرب ناشناخته بود

 .روين اعتصامى اشاره نمودپبه ترجمه و چاپ ديوان 

ى معتبر واقع در  خصوصة آكادمى آموزشى سالفورد كه يك موسس:برگزارى كالس هاى آزاد -9

 كالس متوسطه براى هاى هكالس هاى مبتدى ودورشد ويت موفق جمعيت كيكى از مناطق پر

 در اين كالس ها با استفاده از مدرسان ايرانى وكتاب هاى آموزشى و. كندآموزان عرب برپا  فارسى

 ودر آن عالوه ،وسايل كمك آموزشى وسمعى وبصرى برگزار شده است هاى مطبوعات و بريده

 يادگيرى وكاربرد ،يى واژگان فارسى با تمرينات مداوم آواهاى هبر آموزش نكات دستورى ونشان

 شركت كنندگان در اين . استمحاوره اى كلمات با رعايت قواعد گفتارى مورد تأكيد قرار گرفته

برادران وخواهران از چنين وهمها عمدتا كارمندان دولت ومعلمان مدارس وبازاريان بودند  دوره

  .تندكشورهاى گوناگون عربى در آن حضور داش

 واحد 6 دانشگاه كويت زبان فارسى را به صورت :كالس هاى آموزشى در دانشگاه كويت -9

 واحد در سال 3 علمى وادبى عرضه مى كند كه هاى ه رشتةدرسى اختيارى براى دانشجويان هم

 در اين واحد درسى عالوه بر تدريس دستور زبان و .شود  بقيه در سال دوم تدريس مىاول و

 گزارش ةتأثر دو زبان عربى وفارسى دانشجويان به تهي تأثير و تشريح پيوندها و وبندى  جمله

 10 شاعران نامدار ايرانى وتدوين حداقلتحقيقى پيرامون زندگينامه وآثار يكى از نويسندگان و

 .شوند  روزمره به فارسى دعوت مىاي هخطّ محاور
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 ةبال خوب مردم از زبان فارسى وعالق مثبت واستقةبه توجه به زمين: فعاليت هاى گوناگون -10

 برگزارى ةدر زمين. كردن فعاليت هاى خود به عمل آوردتر  ى گستردهوافر به اين زبان تالشى برا

فاده از تعطيالت تابستانى است با ها بطور فشرده و ى آموزشى در آكادمى سالفورد دورهها كالس

 ة دوره براى مرحل2 ى كالس مبتدى و دوره برا6اقل ة تابستان حدطى سه ماه. شود داير مي

 تعداد ، كالس هاى دانشگاهى وبه منظور ارتقاى سطح آموزشةدر زمين. شود پيشرفته برگزار مى

در اختيار  شود و  شعراى بزرگ ايرانى تهيه مىة زندگينامةيك صد جلد كتاب به زبان عربى دربار

 .سى خود مورد استفاده قرار دهنددرشود تا در تحقيق  آموزان دانشگاه قرار داده مي ارسىف

ترم تابستانى آموزش زبان  هاى ه دور:زبان فارسى در كويتبرگزارى ترم تابستانى آموزش  -11

 در اين دوره ها تعدادى از .شود  آموزشى سالفورد در كويت انجام ميفارسى در آكادمى

ند كه استفاده از  سوريه شركت مى نماي، لبنان، مصر،پسر از كويتو آموزان دختر  فارسى

سازى آشنا   روش جملهستور زبان و مكالمه ودةآزمايشگاه زبان وكتاب هاى درسى با شيو

 . شوند مي

  


