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نرجس ترقي
طالبة الدکتوراه ،يف فرع اللغة العربية و آداهبا ،جامعة الزهراء (س) ،طهران ،ایران
2
رقية رستمپور ملکي
األستاذة املشارکة ،يف قسم اللغة العربية و آداهبا ،جامعة الزهراء (س) ،طهران ،ایران
3
انسية خزعلي
األستاذة ،يف قسم اللغة العربية و آداهبا ،جامعة الزهراء (س) ،طهران ،ایران
5
عباس خامهیار
اخلبری و الباحث فی الشؤون الدولية و الثقافية ،طهران ،ایران

إن التواصل االديب رغم تأثره باملؤشرات التأرخیية و الثقافية و االجتماعية و السياسية بنی البالد ،لکن یفوق العوائق يف تقریب االفکار و
الشعوب .یتميز تواصل إیران االسالمية و الکویت بقدم العالقات و حسن اجلوار و تواجد االیرانينی يف الکویت؛ کما ال ختلو من االنتباه
تنمية حرکة التنویر الفکري و االهتمام بالقضایا الثقافية و االجتماعية فی البلدین خالل العصر احلاضر؛ و مبا أن األدب جسر بنی
الشعبنی للتواصل ،فدراسة ما بذل من اجلهود العلمية األدبية فی البلدین جتاه األدب املقابل تکشف عن أمناط التواصل االديب و قدرة
رسوخ جذوره.
إن هذه الدراسة حتاول العثور علی معرفة اجلوانب امللفتة لإلهتمام بنی األدباء و الباحثنی يف األدب الکویيت و الفارسي و حتليل
النشاطات يف ظل العوامل املؤثرة علی التواصل اجیابياً و سلبياً ،کما تعرض إحصائيات عن وسائط التواصل االديب بنی البلدین يف حقل
البحوث العلمية املتمثلة يف التأليف و الرتمجة ،املقالة العلمية و الرسالة و االطروحة اجلامعية و املساعي املبذولة يف النشاطات الثقافبة مثل
املنتدیات و الندوات و اللقاءات و البعثات .کل هذا يف حماولة معتمدة علی املنهج الوصفي التحليلی مستعيناً بالکتب و الدراسات يف
مجع املعلومات و تقدمی االحصائيات.
لعل من أهم ما توصل إليه البحث هو أن إیران بذلت جهوداً مثمرة يف معرفة األدب العريب الکویيت ودراسته و ترمجته يف العصر
احلدیث و ال سيما بعد العقد الثاين من انتصار الثورة االسالمية حيث ازدادت البحوث العلمية و املقاالت و الدراسات فيها ،کما أولت
الکویت باملقابل اهتماماً كبریاً باألدب الفارسي و نشر الکتب املرتمجة من الفارسية يف العامل العريب .فمثل هذا التواصل الذي جری بنی
البلدین خالل عشرین سنة من عمره ،یستدعی انتباهاً أکثر من جانب املهتمنی باالمر لعرض صورة واضحة يف اآليت.
الكلمات ال ّدليليّة :األدب املقارن ،التواصل االديب ،إیران ،الکویت ،الرتمجة ،البحوث العلمية.

 .1تاریخ الوصول9341/6/62 :
 .5العنوان اإللکرتوينn.taraghi@alzahra.ac.ir:

تاریخ القبول1349/9/52:

 .4العنوان اإللکرتوين للكاتب املسئولR.rostampour@alzahra.ac.ir :
 .3العنوان اإللکرتوينE.khazali@alzahra.ac.ir :
 .2العنوان اإللکرتوينkhameyar1@yahoo.com:
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 .1المق ّدمة
 .1-1إشکاليّة البحث

ملتتوقف حرکة التبادل بنی ضفيت اخلليج الفارسي علی اجلانب التأرخیي و السياسي و اإلقتصادي ،بل تعداه إلی أکثر من صعيد
عززت کلها جمتمعة أواصر العالقة بنی إیران وجریاهنا العرب علی الضفة األخری والسيما الکویت ،التی جاءهتا عائالت من إیران
منذ اکثر من قرننی واستقرت هبا حتی أصبحت اليوم من مواطنی دولة الکویت ،وامتد التبادل ليشمل خمتلف مناحی احلياة،
حتی اللغة.
تتميز إیران و الکویت بقواسم مشرتکة إلی جانب العالقات القدمیة بنی الشعبنی منها الشؤون الدینية و الثقافية و
اإلجتماعية و التأرخیية ؛ رغم اختالفهما يف اللغة و قدم تاریخ حضارهتما( .انظر :کویت)12 :1497،
إن التعاون والتواصل املستمر الذي جری بنی الشعبنی املسلمنی اإلیراين والکویيت علی مر القرون أدی إلی اإلقرتاض اللغوي
والذي إن دل علی شیء فإمنا یدل علی حيویة اللهجة ومرونتها إلستيعاب مفردات دخيلة؛ األمر الذي أسفر عن ظهور هلجة
کویتية مستقلة و ساهم النشاط املسرحي الکویيت واالنتاج الغزیر للمسلسالت التلفزیونية االجتماعية يف انتشارها وشهرهتا بنی
الدول العربية االخری( .أرشدي)5712/17/52 ،
یعترب العنصر االیرانی من مکونات اجملتمع الکویيت منذ بدایة تشکيله ،إذ سامهوا يف التطور العمراين واحلضاري حيث أن
معظم أصحاب املهن واحلرف االنشائية کاملعمار والبناء أو يف النشاطات البحریة کالقالف والغواص واحلداق کانوا ایرانينی ،و
أدی هذا احلضور للتبادل والتعاطي الثقايف واللغوي حيث جند أن العدید من أمساء أدوات البناء واملالحة هي فارسية .ال شک أن
اللهجة الکوی تية علی الرغم من مساهتا العریقة وسيطرة اللغة الفصحی علی زمامها باعتبارها أساس التحاور والتخاطب ،إال أن
خوض جمال التجارة و رکوب البحر والغوص إضطر السکان ملخالطة الشعوب األخری والتأثر بآداهبا ،والسيما أن تلک
الرحالت البحریة متتد طوال العام؛ األمر الذي أتاح اجملال ألن حتتضن اللهجة لعدد من مفردات اللغات األخری مع حمافظتها
علی کياهنا العريب الفصيح.
إنبثق التواصل االديب االیراين  -الکویيت من أصله اللغوي و استمر مث توسع يف حقول خمتلفة ،منها األدب متأثراً بظروف
شتی من حسن اجلوار و االنفتاح الثقايف و االجتماعي و العالقات السياسية عرب سننی ،و ترک عليه انطباعات من حيث
املوضوع و الشکل و نسبة إهتمام أدباء البلدین  -إیران و الکویت  -بأدب الطرف اآلخر يف فرتات خمتلفه من الزمن و بنی
تغيریات سلمية و بناءة .هذا ما أخذ انتباهنا يف البحث و الکشف عن املؤشرات ذات امهية يف املوضوعات األدبية املتبادلة و
مستوی التواصل يف احلقول األدبية املختلفة من البحوث العلمية و النشاطات الثقافية ،لتعزیز تواصل مستمر بناء يف مستقبل
البلدین و ال ینکر دور الباحثنی من إیران و الکویت يف جهود فردیة أو تنظيمية حلفظ و توسيع هذا التعامل االديب.

واألهميّة والهدف
ضرورة
 .2-1ال ّ
ّ
حیتل التواصل االديب مکاناً أساسياً يف تعزیز و حتکيم العالقات الثقافية بنی الشعوب و عن طریقها تتميز امليزات املعتنية به عند
وجدان االمم و تساعد يف تقييم الثقافات .زد علی ذلک وجود القواسم املشرتکة بنی االدبنی الفارسية و العربية منذ القدمی و
التواصل االديب املستمر .حتاول هذه الدراسة ان یدرس کيفية التواصل االديب االیراين الکویيت يف العصر احلاضر و العوامل املؤثرة
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عليه و حتليل أشکاله و وسائطه عن طریق االنتاجات االدبية املستقاة من االحصاءات و تنطوي أمهية البحث علی النقاط
التالية:
 .1تعزیز التواصل االديب االیراين – الکویيت و تقویة دور النخب و الباحثنی.
 .5قدرة استيعاب االدب االیراين و الکویيت للتواصل و التعامل بعد عرض اخللفية التأرخیية فيه.
 .4توصيف النشاطات االدبية الثنائية يف حقول البحوث العلمية االدبية.
 .3العالقات االدبية و دورها يف توسيع العلم و الثقافة فی العامل االسالمي.
 .2االجتاهات و اآلفاق املستقبلية املوجودة يف التواصل االديب بنی البلدین.
 .2-7أسئلة البحث
 .9ما هي اجلهود و النشاطات االدبية الثنائية ملعرفة االدب فی اجلانب املقابل؟
 .5کيف کانت مسریة التأثری و التأثر املتبادل بنی االدب الفارسي و االدب العريب الکویيت ،اجیابياً و سلبياً؟
 .4ما هي العوامل السياسية و الثقافية و التارخیية و اجلغرافية املؤثرة فی التواصل األديب االیراين – الکویيت؟
 .3ما هي التحدیات و الفرص للتواصل األديب فيمابنی البلدین ؟

 .3-7خلفيّة البحث
قد تعرض الباحثون الی جوانب من العالقات التأرخیية والسياسية و االقتصادیة بنی ایران و الکویت يف الکتب و املقاالت،
مثلما تضمنت مقالة «قحطان امحد فرهود» من جامعة دیايل يف العراق ،حتت عنوان «العالقات الکویتية  -االیرانية -1991
 1997دراسة تأرخیية» سنة  5772و درس فيها املواقف املختلفة للبلدین اجتاه البعض عرباحلوادث التأرخیية أو هناک مقالة
حلامد حافظ العبداهلل استاذ قسم العلوم السياسية حبامعة الکویت حتت عنوان «العالقات الکویتية – االیرانية دراسة استشراقية
آلفاق التعاون» و زامل سعيدي درس هذه املقالة باللغة الفارسية حتت عنوان «روابط ایران و کویت از دیدگاه مقابل» [عالقات
ایران و الکویت من منظور الطرف اآلخر] املنشورة يف جملة رویدادها و حتليلها [احلوادث و التحليل] التابعة ملکتب الدراسات
السياسية و الدولية ،العدد  ،111سنة  1990وتبحثان عن املواقف السياسية االیرانية – الکویتية يف العصر احلاضر؛ لکن مل
نعثر علی بادرة علمية ختص ظاهرة التواصل االديب بنی الطرفنی إال ما جاء ممثالً يف األدب املقارن بنی األدباء و الشعراء
املعاصرین يف املقاالت و األطاریح اجلامعية بشکل عام؛ وال توجـد دراسـات معمقـة يف مـا عـدا معلومـات متناثرة هنا وهناك أو
إشارات موجزة يف املقاالت و احلوارات و آراء املتخصصنی و األساتذة الناشطنی فی األدب الفارسي و العريب بالبلدین،
فالتحليل يف هذا البحث جدید يف منظوره ،إذ أن املعلومات اإلحصائية اليت إستطلعناها من اإلجنازات األدبية فی البلدین ختص
األدب العريب الکویيت بایران و االدب الفارسي فی الکویت فی العصر احلاضر.

 .9-1منهجيّة البحث واإلطار النّظري

إن البحث معتمد علی املنهج الوصفي  -التحليلي يف تأریخ خلفية التواصل االديب و العوامل املؤثرة عليها و مت احلصول علی
املعلومات من خالل البحث يف منشورات البلدین االیراين و الکویيت و اجلامعات و اجملالت العلمية احملکمة و املواقع االکرتونية
اخلاصة هبا ،کما عثرنا علی تقاریر فی املؤسسات املهتمة بالتواصل إلی جانب مقابالت و حوارات منجزة فی املوضوع مع
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الشخصيات و اخلرباء الناشطنی فی البلدین .فتم إحصاء املعلومات يف حقل البحوث العلمية و و تصنيفها بشکل املؤلفات
األدبية و الرتمجة و املقال و الرسالة او األطروحات اجلامعية ،کما ألقی النظر علی النشاطات التنفيذیة ،إقامة الندوات و
اللقاءات و االتفاقيات االدبية فی العهود املاضية و وانطالقاً من ذلک تضمن املقال حتدید املستوی و موضوعات االهتمام
للعثور علی حتليل اجلهود و املساعي املبذولة فی البلدین للتواصل األديب ،کما ال ندعی انه عثر علی جل املعلومات و امنا بذل
جهده.

 .3البحث و التّحليل

 .7-3التواصل االدبي االیراني – الکویتي
إن التواصل( )1األديب هو أحد أهم القنوات املتيسرة يف مسریة التقارب بنی أطراف أمة تباعدت ثغورها وانتشرت شعوهبا وتنوعت
ثقافاهتا على مدى التاریخ واجلغرافيا و طبعاً اجلوار الثقايف تنتهي بالتجانس الثقايف.
إن العمل األديب املنظم فی الکویت تعود جذوره الی العقد الثاين من القرن العشرین الذي متثل فی اجلمعية اخلرییة اليت تأسست
عام ( .1914العامري )419 :1359 ،فما جیدر الذکر هنا ،هو أن احلرکة االدبية بالکویت حرکة أصيلة،حافظت علی أصوهلا
ومل تنحرف مع التيارات األدبية الغربية اليت عصفت باألدب العريب ابتداء بشعر التفعيلة و انتهاء مبفاهيم احلداثة و ما بعدها .و
اخلطاب األديب – کما يف غریها من البلدان العربية – متأثراً کثریاً بالعامل الدیين (اإلسالمي) الذي کان یطبع حياة الناس
بطابعه ،فکان وعظياً فی البدایة( .املصدر نفسه)419 :
و میکن أن نعد العامل االقتصادي من عوامل ازدهار احلرکة األدبية فی الکویت ،إذ أسفر عن توثيق العالقات الثقافية و
السياسية باخلارج؛ کما أن البعثات الدراسية خاصة الی القاهرة کانت تربز دوراً هاماً يف شکل التجمعات الثقافية املتعددة اليت
متارس أنشطة مثل الندوات و األمسيات الشعریة و املسرحيات .ففي بدایة العشرینات أنشیء النادي األديب ،الذي استمر
بأعضائه طوال العشرینات و الثالثينات ،و املکتبة األدبية اليت کانت – فی الواقع – جتمعاً ثقافياً تناقش فيها خمتلف األمور
الثقافية و غریها و مت إغالقها فرتة لتعود إلی نشاطها السابق يف منتصف الثالثينات .و مت يف بدایة العشرینات کذلک إنشاء
الرابطة األدبية( .املصدر نفسه)419:
أما حول بدایات األدب والشعر يف الکویت ،أنه الیوجد شيء یطلق عليه أدب أو أدباء حينما نزح الناس الی الکویت يف
أوائل القرن الثامن عشر ولکن بعد إستقرار الدولة واحلکومة وجلوء عدد کبری من األدباء وأهل العلم مثل «عبد اجلليل
الطباطبائي( »)5وغریه وبعد التغریات اليت شهدهتا البالد يف مجيع األحناء ،خاصة بعد اإلستقالل وإکتشاف النفط ،متيزت دولة
الکویت يف مسریها احلضاریة بتعدد الشعراء واألدباء(.)4
إن األدب يف الکویت مل حیظ باهتمام کبری کما حظي غریها من البلدان فلم ینل نصيبه بالقدر الکايف وال سيما أدب املرأة
والشعرالنسوي ،حبيث التوجد دراسة وافية يف هذاجملال حتی االن وقد نشرت امهات الکتب الرتاثية الکویتية فی الفرتة األخریة.
واهتمت دولة الكویت يف إثراء األدب الكویيت تأطریاً و تنظيماً من خالل ترخيص و دعم إنشاء العدید من املؤسسات الثقافية
ودعم احلركات األدبية والثقافية لتنهض احلركة الفكریة يف الكویت وتنتشر يف بقاع الوطن العريب ،وبعد ذالك توالت املؤسسات
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الثقافية واحدة تلو األخرى ،على أیدي خنبة من األدباء واملثقفنی الكویتينی الذین سامهوا بشكل كبری يف إنشاء ما یسمى بعهد
النهضة األدبية الكویتية.
اما ما یلفت االهتمام بصورة عامة يف تعزیز وترسيخ العالقات بنی الشعبنی الشقيقتنی ،هو وجود عشرات الکلمات الفارسية
فی اللهجة احمللية ( )3الدارجة للشعب الکویيت ما یشری الی عمق التعامل الثقايف بنی الشعبنی ،کما أن تواجد االیرانينی و
مشاغلهم يف خمتلف اجملاالت و العامل الدیين (االسالمی) وحفظ القيم و اجلوار اجلغرافية من أهم الدوافع للتواصل االديب بنی
الشعبنی .إن الکویت هي أقدم دول اخلليج الفارسي يف تعليم اللغة الفارسية و بدأ بتأسيس کليةاآلداب يف جامعةالکویت عام
1992؛ فيمتد تأرخیه أکثر من  27سنة و امللفت للنظر هو أن األستاذ األول هلذه اللغة کان الدکتور «امحد اهلنداوي» من
سوریا و بعده «امحد کمال الدین حلمی» من مصر بکتابه «الضياء يف أساسيات قواعد اللغة الفارسية» املطبوعة بالقاهرة سنة
 .1993أما بعد الثورة االسالمية و يف سنة  ،5777بعد رجوعه إلی مصر قام بدوره يف تعليم اللغة الفارسية «مسری أرشدي» و
هو عضو من املستشاریة الثقافية االیرانية و له خربة فی العمل مثله بدمشق و بریوت و رافقه فی األمر الدکتور «حسن
املوسوي» من الکویت عام  ،5717بعد ما انتهت منحته الدراسية من جامعة الکویت يف مرحلة الدکتوراه للغة الفارسية و
آداهبا بطهران( .وضعيت زبان فارسي در کویت)1494/15/54 ،
و من جانب آخر إن اجملتمع االیراين مل یستغن حبضارته و ثقافته القدمیة و أدبه الراقي اإلنساين عن األدب العريب و
االهتمام به و تعليمه علی مر السننی ،فلم خیلو انتباه األدباء و املثقفنی اإلیراين عما یعزز التواصل الثقايف و االديب االیراين -
العريب يف خمتلف بلدانه من الرتمجة و األدب العام و األدب التطبيقي؛ خاصة على أعتاب األلفية اجلدیدة و مع انتصار الثورة،
فتوالت النشاطات يف حقل الرتمجة ثالثة مراحل :أوالً رکزت  -رغم الضعف و التأخری بسبب املشاکل الداخلية و حرب العراق
ضد إیران -علی أشعار املقاومة العربية اليت تناسب اجلو الثوري احمليط ،فرتمجت أعمال مسيح القاسم ومعنی بسيسو ومظفر
النواب وأمحد مطر ،أما بعد سننی أصبح اجملتمع االیراين أكثر انفتاحاً على قصائد من نوع آخر ،فظهرت ترمجات لقصائد حتكي
عن الضائقة االنسانية وعن احلب واحلنان والفوارق االجتماعية وذات مسحات عاطفية أو صوفية ،فكانت جمموعات حممود
درویش أکثر رواجاً فی العقدین السابقنی ،بعدما أصبحت قصائد نزار قباين تتصدر قائمة الشعر العريب احلدیث بالفارسية،
فصدر له يف غضون سنوات قليلة ،أربعة عشر كتاباً حتتوی عشرة منها على خمتارات شعریة و البقية ختتص بكتاباته النثریة ،و فی
املرحلة الثالثة حتتل الشاعرة سعاد الصباح الشاعرة الکویتية املرتبة الثانية و هلا عشرة دواوین شعریة مرتمجة اىل الفارسية من قبل
ثالثة مرتمجنی و بعضها دواوین متكررة .و لعل السبب يف إقبال االیرانينی علی ترمجة نتاج الشاعرة «سعاد الصباح» و قراءته
یعود الی التجاور املکاين بنی الکویت و ایران من جهة و إلی أمهية الشعر األنثوی الذي أولته «سعاد الصباح» عنایةکربی ،و
ضمنته رؤیة املرأة إلی الشعر ،و العواطف االنسانية ،و القضایا الفکریة ،و االجتماعية ،و غری ذلک( .أربابی45 :5712،
و ،)44مما یشری الی التجانس الثقايف املوجود فی اجملتمعنی االیراين و الکویيت فی السنوات األخریة.

 .2-2العوامل المؤثرة علی التواصل األدبي
إن القواسم املشرتکة التأرخیية و االجتماعية و السياسية و اجلغرافية بنی ایران و العرب جتعلنا نرسم تواصالً بناء بينهما لکن من
املعروف أن العالقات بنی الدول ال ختلو من املشاکل و األزمات و لذلک ال میکن تصور عالقة بنی دولتنی يف أی عصر و يف
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أی مکان ،قائمة علی التفاهم و التعاون املطلق ،فالعالقات االیرانية -الکویتية ،ال تستثنی منه .فالدول يف عالقاهتا اخلارجية
تتصرف وفقاً ملصلحتها الوطنية ،أی وفقاً إلدراک قياداهتا السياسية هلذه املصلحة و عندما نستعرض العالقات بنی البلدین جند
أهنا مرت بأمناط خمتلفة بنی التوتر و التحسن.

 .1-2-2العوامل التأریخية و اإلجتماعية

یرجع تأریخ العالقات الثنائية اإلیرانية -الکویتية الی أواسط القرن املاضي یعين إلی قبل 07سنة حيث ساهم االیرانيون يف تطورها
إلی جانب اآلخرین من خمتلف البلدان السعودیة و العراق و البحرین ،فتمثل مواطنو الکویت الذین احندروا من خمتلف البلدان
دورهم اجلاد يف بناء هذا البلد متعاوننی مع بعض دون أن یفصلهم االنتماء القومي أو أیة نزعة شعوبية( .انظر :خامه یار،
 )6192/1/69فاألواصر تارخیية قدمیة فی التجارة و اإلعمار و هذا أثر فی التکوین االجتماعي فيما بعد ،فال تظهر العصبيات
کثریة فی اجملتمع الکویيت و تعکس فيها مظاهر االنقتاح و احلریة فی احلياة االجتماعية و نشاطاهتا و هذا ما متيز الکویت عن
الدول اخلليجية .إن هذه العوامل مساعدة و إجیابية يف تنشيط العالقات بنی البلدین.
لعل من املشرتکات االجتماعية بنی الشعبنی تلک املعانات و جتربة مظاهر الظلم و االستبداد و الفقر و حضور األجانب و
تضعيف حقوق النساء و املدنينی مما کان یعاين منه اجملتمع االیراين و الکویيت قبل الثورة و االستقالل ،حيث عربوا عنها فی
األدبنی.
 .2-2-2العوامل السياسية
حتظی الکویت بالثقافة و التنویر الفکري أکثر من البلدان األخری فی اخلليج الفارسي و يف سبعينات کانت تتميز بالنظام
السياسي الربملاين و اإلنتخابات احلرة و حضور مثقفنی إسالمينی أو وطنينی.
إن مصاحل ایران و الکویت الوطنية و القومية ،تتقاطع بقوة عند العدید من احملطات يف دراسة السياسة بنی البلدین .و قد جاءت
األحداث يف منطقة اخلليج الفارسي ،بدءًا بالثورة االسالمية االیرانية عام  9191و اليت کانت حدثاً مهماً فی التأریخ املعاصر؛
فظلت الکویت تراقب حبذر شدید مثل سائر دول اخلليج الفارسي( .انظر :قحطان فرهود)932 :6112،
اما مع بدایة احلرب االیرانية – العراقية عام  9121کان قرار الکویت بالوقوف الی جانب العراق حسب مصلحتها ،لکن بعد
اجتياح العراقي الکویت عام  9111و دعم ایران للکویتينی املهاجرین و إدانة االحتالل ،بات واضحاً للکویت احلذر احلقيقي و
سعی يف تعدیل و توازن العالقات( .انظر :سعيدی)41 :9492 ،
شهد کل من الشعبنی املسلمنی يف إیران والکویت يف تارخیهما املعاصر عدوانا بغيضا من نظام صدام .فهذا العدوان علی
إیران متخض عن حرب مفروضة استمرت مثانية أعوام واليت مسيت حبرب اخلليج الفارسي األولی بينما أدی العدوان اآلمث علی
الکویت إلی احتالهلا لسبعة أشهر أعقبته أکرب حرب بعد احلرب العاملية الثانية و اليت عرفت حبرب اخلليج الفارسي الثانية .و
أسفرت هذه احلرب عن الوقائع املرة الکثریة و االعتداءات اإلنسانية العدیدة یشرتک يف آثارمها الشعبان اإلیراين و الکویيت و هلما
مالحمهما فی النتاج األديب الفارسي و العريب رغم اختالفهما فی التسمية؛ فهذا الشعر يف إیران مسی شعر الدفاع املقدس أو
املقاومة ،بيد أنه فی الکویت أطلق عليه شعر االحتالل( .انظر :آرمن)49-11 :1420 ،
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رغم تفاعل الشعبنی جتاه هذا املوضوع السياسي ،هناک دوافع سياسية أخری متأثرة باحلذر و القلق الکویيت عن اجتاهات ایران
االسالمية و یعود هذا النمط السليب فی االساس إلی عاملي سوء الفهم و تغليب عوامل التنافر و التباعد علی عوامل التجاذب
و التقارب (انظر :العبداهلل )919 :9112 ،حبيث ترکت معطياهتا علی التواصل الثقايف و االديب کذلک.
 .3-2-2العامل الجغرافي
ان اجملاورة و حضور االیرانينی و التجوال بنی األسر اإلیرانية والکویتية کانت من أقوی العوامل املؤشرة االجیابية يف حتکيم
التضامن و عالقات الصداقة بنی البلدین.
 .4-2-2العامل الثقافي
أما فی اجلانب الثقايف رغم اختالف البلدین يف قدم احلضارة و سعتها ،لکن احلرکة و النشاط الثقايف جتمعهم،کما أن
املؤسسات الثقافية کثریة ،حکومية کانت أو غری حکومية و الکویت متقدمة يف فعاليات اجملالت منذ  22سنة و من أقدم
الدول العربية يف هذه الساحة ،حيث کان یقيمها أکثر الکتاب و املثقفنی العرب قبل االحتالل و اجمللة الشهریة «العريب» کانت
تنشر فيها و هي من أقدمها يف نوعها فی البلدان العربية؛ فتتميز الکویت خبلفية ثقافية جیدر بالتقدیر فی الدول اخلليجية .کما
تتمتع باحلریة نسبياً فی اإلعالم و الصحافة و النشر اذا متت مقارنتها بالدول العربية االخری( .انظر:خامهیار.)6192/1/69 ،
أما احلرکات االجتماعية هي السائدة علی االنتاجات االدبية للشعراء الکویتينی الی جانب الشعر العاطفي و الرومانسي .هذا ما
جعلت البلدین يف مستوی من العالقات الوثيقة الثقافية يف حقل النشر و بنی املؤسسات و عرض النشاطات الثقافية املتقابلة.
میکن القول بأن دوافع اجلذب و االستقبال هي االقوی و االکثر فی العالقات الثنائية رغم الضغوطات و العوائق اليت تالحظ يف
استمرار و تعزیز عالقات الکویت مع ایران من قبل الدول العربية.

 .3-2وسائط التواصل اأدبي
ال شک أن ازدهار األدب و تقارب اجملتمعات البشریة و وفاقها رهنی ملزید من التعرف علی نتاجات االمم األخری و أدبائها و
طاملا اعتنی الباحثون و النقاد يف خمتلف جماالت الفکر و الثقافة و االدب هبذا التعارف املتبادل ،کما امتد نطاقه يف عصرنا
الراهن ،امتداداً واسعاً و أخذ طریقه حنو الرقي و االزدهار وفقاً لرؤی املفکرین يف أی بلد .فإن األدب نوع من الفنون املتبادلة بنی
األمم ،وتبعاً هلذا التبادل تتم عملية التأثر والتأثری اليت هي حقيقة ال بد من اإلقرار واالعرتاف هبا ،ومن مث نشأ أدب التواصل
والتبادل األديب بنی الشعوب ،وترعرع وازدهر بنی أحباث ودراسات اآلداب العاملية.
و الستخالص بعض النتائج يف دراسة املبادالت األدبية بنی البلدین ایران و الکویت ،مت حتدید حقول من االدب يف هذا
املقال و منها الكتب فی التأليف و التصنيف او الرتمجة ،املقاالت و الرسائل اجلامعية واللقاء بنی األدباء يف املنتدیات األدبية،
والبعثات والرحالت ،وأثر كل ذلك يف تفعيل التواصل األديب بينهما.
 .7-2-3الكتب
إن الکتاب هو من العوامل املهمة للتعرف على العالقات والصالت بنی بلد وآخر ،حيث أن له أمهية كبریة يف إثبات الصالت
األدبية والفكریة بنی خمتلف اللغات .والكتاب سيظل دائماً ،السيد املتوج على عرش وسائط املعلومات ،مهما تعددت وتطورت
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هذه الوسائط يف عصرنا الراهن ،فعندما نقرأ كتاباً من الكتب أو مؤلفاً من املؤلفات میكن لنا أن نعرف من خالله ،الثقافة اليت
تلقاها صاحب هذا الكتاب ،وإىل أي مدى تأثر بكاتب معنی أو بأكثر من كاتب ،أو بثقافة أو فكر معنی.
 .1-1-3-2التأليف و التصنيف
ما نشرفی الکویت فی العصر احلاضرمن املؤلفات االدبية فی االدب الفارسي حمدود و تقل من عشرة و مل یکمل عمل
التأليف أدباء الکویت بل کان من اجنازات أدباء مصر او إیران فانتهی نشره خاصة يف مؤسسة جائزة عبدالعزیز سعود البابطنی
لإلبداع الشعری؛ من أبرز الکتب هو «األثر العريب يف أدب السعدي» ،ألفته الدکتورة «أمل ابراهيم» عن مصر و نشر مبناسبة
() 2

ملتقی السعدي هلذه املؤسسة ،عام  .6111کما قامت نفس املؤسسة بنشر «دیوان الشعر العريب يف ایران» قدمه و عدده
«مسری أرشدی» االیراين سنة  6193أو الکتاب «مظاهر الغزل العفيف يف شعر عبدالعزیز سعود البابطنی» للباحثة عفت مرداين
سنة  6199و يف ایران مل أعثر علی أکثر من ثالثة کتب خیص األدب الکویيت ،اوهلا جمموعةکاملة ملؤلفات «خولة القزوینی»
يف مخس جملدات قام بتصنيفه «سيد جواد القزوینی» و بدأ طبعه سنة  6113و استمر الی سنة  6112يف نشر باقيات و
الکتاب الثاين يف دراسة و حتليل دیواننی لعبدالعزیز سعود البابطنی ملختار اجملاهد ،مت نشره يف دار به اندیشان عام  6112و
الکتاب األخری هو کتاب یتواصل اإلهتمام اآلکادمیي بأعمال األدباء و الشعراء الکویتينی حتت عنوان «االدب امللتزم االسالمي
يف أشعار عبدالعزیز عندليب( »)2من املؤلفتنی «ناهدة فوزی» و «زهرة نوری» ،نشره دار فانوس سنة .6192
فالتواصل االديب االیراين  -الکویيت يف حقل التأليف و التصنيف ان مل یعد جدیداً و مضی عليه اکثر من  92سنة ،لکنه
ضئيل و يف حاجة إلی االهتمام و املمارسة و العمل اجلاد ،ألن البحوث و الرسائل و االطروحات العلمية موجودة ،فضعف
عملية النشر رغم وجود أسباهبا يف خمتلف املؤسسات الثقافية االدبية فی البلدین تقصری الیغتفر.
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 .2-1-3-2الترجمة
ال تتحدد املوضوعات فی األعمال املنتخبة للرتمجة بل تتوسع يف أدب القدمی و اجلدید من الشعر و النثرالعريب و الفارسي ،مهما
() 9
عدد الکتب حمدد و ال تتجاوز  61کتاباً بالکویت فی االدب الفارسي و  92کتاباً يف ایران فی االدب الکویيت.
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إن امللفت للنظر فی االنتاج الرتمجي املنشور لالدب الفارسي بالکویت هو أنه مل یتم إجنازه من جانب الکویتينی بل إن
أکثره عمل االیرانينی املقيمنی بالکویت أو ایران ،کما أن هناک مرتمجنی من مصر و سوریا و لبنان و املغرب؛ اما بات نشرأ
عماهلم و أحياناً املراجعة عليها أو جتدید نشرها فی الکویت وکلها ترجع الی الفرتة الزمنية بعد عام  9114الی االن .کما جند
فيها جتدید انطباع «الشاهنامه» للفردوسي ترمجة «عبدالوهاب عزام» املصري مرتنی بدار سعاد الصباح سنتنی  9114و 6193
و ترجم «امحد کمال احللمي» أستاذ جامعة الکویت فی االدب الفارسي کتاب «تاریخ االدب يف إیران» إلدوارد براون و نشره
عام  .91112أیضاً کتاب املستشرق ویليام شيتيک «أنا و الرومي» يف سریة الرومي الذاتية بقلم «مشس الدین التربیزي» املرتمجة
بسوریا نشر فی الکویت سنة ،أو ما ألفه «مایکل هلمان» املستشرق األمریکي يف فروغ فرخزاد و شعرها و ترمجه بولس سروع و
االستاذ فيکتور الکک يف بریوت و نشره اجمللس الوطين للثقافة و الفنون بالکویت سنة  6119و هناک «خمتارات من الشعر
الفارسي منقولة إلی العربية» ،ألفه «عارف الزعلول» املصري و صاغها شعرا «مصطفی عکرمة» و «عبدالناصر احلمد» ،حتت
إشراف الدکتور «الفيکتور الکک» اللبناين و نشر عام  6111و عدد من الکتب ال تزید ثالثة فی السعدي الشریازي و ترمجة
أشعاره يف نفس العام و هذا مبناسبة إقامة ملتقی السعدي مبؤسسة البابطنی.
و من املوضوعات املختارة فی الرتمجة و النشرلالدب الفارسي بالکویت هي جمموعات اشعار بروین االعتصامي و فروغ
فرخزاد من املعاصرین و جمموعة خمتارة من الشعر االیراين احلدیث ،کما نری ترمجة أشعار سعدي الشریازي و دیوان جالل الدین
الرومي والفردوسي من القدماء و فی النثر الفارسي احلدیث نشر جمموعتان فی القصص الفارسية ،واحدة منها «سبع نساء...
سبع قصص» إعداد «مسری أرشدی» و مراجعة «زبيدة اشکنانی» من الکویت و اآلخر ضمن جمموعة الکتاب العريب الصغری
لألطفال باسم «قصص فارسية» متت ترمجتها بيد الطالبة الکویتية يف فرع اللغة الفارسية «علياء الدایة» ،کما نری نشر بعض من
آثار «بزرک علوی» ترمجه «امحد موسي» املغريب و راجعته «زبيدة اشکنانی» ومسرحيات «هبرام بيضائی» و «جوهر مراد» ،قام
برتمجتهما «حممد التوجنی» من سوریا و راجعهما الدکتور «فيکتور الکک» و ترجم «عبدالوهاب علوب» أستاذ اللغة الفارسية
وآداهبا جبامعة القاهرة کتاب «نون والقلم» جلالل الدین آل امحد.
قد إختصت ثالثة کتب من هذه اجملموعة املنشورة بالکویت يف شعر فروغ فرخزاد خالل سنوات  6119و  6111و
 .6194مت طبع کتاب «االسریة» خمتارات من دیواهنا الشعري من إعداد «خليل علی حيدر» الباحث الکویيت ،عام  6111و
کتاب املستشرق «مایکل هلمان» حتت عنوان «امرأة وحيدة» فی اجمللس الوطين للثقافة و الفنون و االدب الکویيت عام 6119
و کتاب «أعزف قلبی يف مزمار خشبی» ترمجة «موسی بيدج» و «مسری ارشدی» االیرانينی يف دار سعاد الصباح عام .6194
ما حظی من استقبال االیرانينی فی االدب العريب الکویيت للرتمجة و النشر ،خیتصر علی ترمجة األعمال الشعریة لسعاد
الصباح و هي الثانية يف درجة االهتمام بنی شعراء العرب املعاصرین عند االیرانينی و ترجم عشرة من أعماهلا الی الفارسية و
قدمیة فی النشاط الرتمجي من عام  1992و يف حقل الروایات و القصص نری «سعاد السنعوسی» والذي ترجم کتابه «ساق
البامبو» مرتنی يف سنة  5713حتت عنوان (در آغوش آب) لسمية صادقي و (ساقه بامبو) ملرمی أکربي و عظيم طهماسيب.
کما ترجم «موسی بيدج» بعض قصص قصریة لفاطمه یوسف العلی عام  5775و ترجم «مسری أرشدی» روایة «یوميات
مدینة» لليلي حممد صاحل سنة  .)2(5772إن األدب لدی املرأة مرتبط بالعوامل الذهنية والنفسية واألمور املتعددة األخری أمهها
عاطفة املرأة وإحساسها ،فهي أرق عاطفةً وشعوراً من الرجل وأقدرمن الرجل علی التعبریعن إحساسها وشعورها وأحزاهنا وکالمها
یتصل بالقلوب مباشرة دون أن حیتاج إلی تزویق أوحمسنات أوغریذلک .فتمتعت املرأة الکویتية کما کانت بایران عند فروغ فرخزاد
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و بروین االعتصامي من دوٍر بارز يف نشر احلرکة األدبية فی الکویت وانتقلت هبذه احلرکة إلی آفاق بعيدة حتی وصل إنتاج
بعضهن إلی العاملية.
حسب معلوماتنا يف إحصاء االنتاجات املرتمجة فی الکویت و ایران ،تقدمت ایران علی الکویت يف اول مبادرة للرتمجة من
العربية الی الفارسية ببعض سننی کما أسهم مرتمجوها يف انتقال االدب العريب الکویيت الی ایران و االدب الفارسي الی اجملتمع
الکویيت و العريب.
إن الکویت هي الثانية بعد مصر يف طبع ترمجة أهم آثار األدباء االیرانينی إلی العربية فی اجمللس الوطين للثقافة و الفنون و
االدب و دارالسعاد الصباح و لو أن عدد اآلثار حمدود و اختصر املبادرة يف طبع ترمجة الباحثنی من إیران أو دول أخری من
األعمال املرتمجة املوجودة.
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 .2-3-2المقاالت العلمية
إن النشر العلمي یساعد على تبادل املعرفة بنی امليادین العلمية املختلفة حول العامل و املقالة العلمية من أبرز وسائل تعرب عن
دراسة منهجية و نظریة ما تدرس ظاهرة أدبية أو اجتاهاً خاصاً أو شخصية أدیب وآثاره ومقارنته باآلخر وینشر يف جمالت علمية
حمكمة.
یزید عدد مثل هذه املقاالت العلمية الفارسية يف موضوع االدب العريب الکویيت علی املقاالت العلمية املنشورة فی اجملالت
الکویتية فی االدب الفارسي و املوضوعات ختتص بدراسة احلرکات األدبية و الشعریة و منها الشعر الفصيح و احلرکة النسویة فی
الکویت؛ إلی جانب دراسة و نقد آثار اهم الشعراء و الروائينی فی االدب الکویيت املعاصر و فيها من االدب املقارن الفارسي
– الکویيت .من البارزین يف کتابة املقاالت العلمية ختص االدب الکویيت هو الباحث و االستاذ اجلامعي «شاکر العامري» .من
الشعراء الکویتينی الذي تعرض لالنتباه عند الباحثنی االیرانينی هو سعاد الصباح ،ليلي العثمان ،صقر الشبيب ،البابطنی ،امحد
السقاف ،خولة القزوینی ،علی السبتی ،أمحد مشاری العدوانی ،و من االدباء نری امساء فاطمة یوسف العلی ،عبدالرزاق
العدساين(.)1
ما یالحظ يف دراسة املقاالت هو أن اول مقالة ایرانية فی االدب الکویيت نشرت يف عام  6116و ختص حياة الشاعرة
سعاد الصباح و شعرها و حتتل هذه الشاعرة الکویتية املکان االول يف اختصاص املوضوعات للمقاالت االیرانية ،فقد نشرت
اجمللة الفصلية العلمية البحثية «املرأة و الثقافة» أکثر من ثالثة مقاالت يف موضوع سعاد الصباح يف سنوات  6199و 6192
و .6193
و من األدباء الکویتنی ال نری مقالة فی األدب الفارسي إال ما کتبها «سعاد الصباح» يف جملة البيان الکویتية عام 6112
يف «قصائد احلب بالفارسية» و «خالد سامل حممد» عن «کلمات فارسية فی اللهجة الکویتية» سنة .6192
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 .3-3-2الرسائل و االطروحات الجامعية في ایران
إن اللغة العربية و آداهبا کانت تدرس يف اجلامعات االیرانية الکربی فرتة ما قبل اجلمهوریة االسالمية و ذلک يف سنة1931
وبعدما ظهرت احلاجة املاسة إلی تربية الباحثنی و املرتمجنی يف هذه اللغة ،حتدد تعليمها يف قسم خاص بکلية االداب يف
اجلامعات و ارتفع مستواه الی الدراسات العليا فی اللغة و االدب و الرتمجة و حالياً تدرس يف اکثر من  97جامعة حکومية و
غری حکومية و تبلغ عدد االساتذة يف هذا الفرع الدراسي الی  577استاذ (رسويل وشجاعي و شاهحممدي .)90 :1493 ،قد
متت مناقشة رسائل جامعية و دراسات للعدید من االدباء الکویتينی خاصة الشعراء منهم و ختتص  0رسائل و أطروحات إلی
سعاد الصباح و االدب الکویيت بصورة عامة  3و عبدالعزیز سعود البابطنی  3و خولة القزویين  3و الباقي من الشعراء و االدباء
واحدة منهم امحد العدواين و فهد العسکر و ليلي حممد صاحل و منی الشافعي و فاطمة یوسف العلی و عبدالعزیز عندليب و
()17
عبداهلل العتيبی.
کانت اول رسالة جامعية ختص بالشعر الکویيت احلدیث للطالب اجللداوي يف جامعة العالمة الطباطبائي سنة  1992و فی
السنوات التالية بعدها تبلغ عدها قریبة إلی ثالثنی رسالة و أطروحة يف خمتلف اجلامعات االیرانية من جامعة آزاد مدینة آبادان و
خرمشهر ( ،)4الزهراء طهران ( ،)4أصفهان ( ،)4طهران ( ،)5الطباطبائي ( ،)5یزد ( ،)5شریاز ( ،)5الفردوسي و تربية
مدرس و کاشان و لرستان و االمام اخلميين (ره) و الرازي و جامعة آزاد مرکز ()1
اما الکویت ،مهما اندلع فيها تعليم اللغة و آداهبا منذ  27سنة و عام  ،1992لکن مازالت خامدة حلد االن علی شکل
الوحدات الدراسية فی اجلامعات و املعاهد و األعمدة و مل تنفذ االتفاقيات يف افتتاح قسم جامعي خاص فی اللغة الفارسية و
آداهبا.
مما یلفت اإلنتباه فی املوضوع کانت مبادرة ممتازة من قبل طالب اللغة الفارسية و آداهبا يف جامعة الکویت عام  5770و
اليت مسيت سنة تکرمی جالل الدین الرومي املعروف مبوالناه ،قاموا بإجناز أکثر من  92دراسة حبثية ختص حبياته و شعره و مدی
تأثری أدبه يف إغناء الثقافية االسالمية؛ کما أکدوا يف حبوثهم علی ضرورة معرفة مفاهيمه العرفانية و التمتع هبا يف تنمية الفکر و
الثقافة العربية.
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 .3-2-3المنتدیات األدبية
تعد اللقاءات يف املؤمترات األدبية سبباً مهماً النتقال اآلداب من لغة إىل أخرى وبذلك تقوم بدورها الواضح يف عملية التأثری
والتأثر يف اآلداب و معرفة اجملتمعات اإلسالمية باللغة العربية أو الفارسية أو غریها من اللغات املعاصرة ،وكثریاً ما دفعت هذه
اللقاءات األدبية إىل ترمجة بعض الكتب أو املؤلفات من لغة إىل أخرى و قيام املقارنات األدبية بنی األمم املختلفة.
من أبرز املؤمترات االدبية اليت احصيناها فی السنوات املاضية و قام هبا او شارک فيها املستشاریة الثقافية االیرانية بالکویت
هي ندوة العالقات الثقافية االیرانية -العربية ،عام  5773تعاوناً مع املؤسسة البابطنی لالبداع و الرتمجة فی الکویت تعاوناً مع
املؤسسة البابطنی لالبداع و الرتمجة فی الکویت و مهرجان القرین الثقايف «أثر االدب العريب من الشعر الفارسي» عام  5714و
حفل تأبنی الشاعر االیراين الفردوسي بالکویت سنة  5713و ملتقی «حافظ الشریازي شاعر املودة و التآخی» عام  5713و
حفل تأبيين لعمر اخليام بالکویت سنة  5713و ندوة الشعر العريب يف ایران سنة  5713و مؤمتر (تضامن اللغتنی العربية و
الفارسية و تأثریه علی احلضارةاالسالمية) سنة  5712و حفل تأبنی لسعدي الشریازي سنة .5710

 .5-2-3اإلتفاقيات العلمية و البعثات واللقاءات األدبية
مل تنحصر البعثات و القاءات للبلدین فی السياسة و التجارة و اإلعالم بل جتاوز الی لقاءات بنی االدباء و الکتاب و تبادل
االساتذة و الطالب يف خمتلف العلوم و منها اللغة العربية و الفارسية.
بعدما قامت املستشاریة الثقافية االیرانية ببذل اجلهود يف توسيع أجواء احلوار و التفاهم بنی الطرفنی و اللقاءات املتعددة للتعارف
علی االجنازات و النشاطات العلمية و األدبية خاصة يف عام  5777حبضور مجع من االساتذة و األدباء اإلیرانينی يف ندوة
قامت هبا املؤسسة الثقافية عبدالعزیز البابطنی لالبداع و الرتمجة بالکویت و اللقاءات و احلوارات املتعددة تلک االیام و
استمرارها خاصة فی السنوات  5714و  ،5713اخریاً مت توقيع اتفاقيات علمية ثقافية مل تسبق هبا مند مخسنی سنة من
العالقات االیرانية  -الکویتية خالل هذین العامنی بنی جامعة الکویت و  9جامعات کربی يف ایران و يف أقدمها استضيفت
جامعة الکویت  47طالب ایراين لدورة املعرفة املتزایدة فی اللغة العربية سنة .5713
و يف هنایة هذا املقال نشری إلی دور أهم املؤسسات الثقافية األدبية فی الکویت اليت تعتين بالتواصل االديب بنی الطرفنی يف
هذا العصر و هي مؤسسة جائزة عبدالعزیز سعود البابطنی اليت تأسست عام  ،1929و تبنت يف تأسيسها و مسریهتا فکرة
التطوع و اخلرییة و االنفاق دون أی مردود مادي( .آذرشب )12-12 :5779 ،؛ اما تعاوهنا العلمي و االديب مع ایران تظهر يف
ما یلی:
أ .إقامة ملتقی سعدي الشریازي يف طهران عام  5777و حضره اکثر من  277أدیب و مفکر و ناقد و متخصص فی
االدب املقارن العريب  -الفارسي.
ب .اإلهتمام باألدب املقارن العريب  -الفارسي و نشر حتی االن يف هذا اجملال :خمتارات من شعر سعدي الشریازي ،و
خمتارات من الشعر العريب و ترمجته الی الفارسية ،و خمتارات من الشعر الفارسي ،و دراسات يف أدب سعدي الشریازي.
ج .إصدار سلسلة نشرات حتت عنوان «اجلائزة» صدرت يف أیام امللتقی و هي حتوی علی مقاالت حول العالقات العلمية و
االدبية العربية اإلیرانية ،و أخبار امللتقی ،و مقاالت عن کبار شعراء ایران.
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د .إقامة ندوة ضمن «ملتقی سعدي» عن العالقات الثقافية بنی ایران و العرب يف حاضرها و آفاق مستقبلها.
و .إقامة ورشة عمل ألساتذة اللغة العربية فی اجلامعات االیرانية بالتعاون مع جامعة الکویت يف حقل علم اللغة و النقد االدبی.
ز .إقامة أول دورة ملهارات اللغة العربية خارج العامل العريب يف طهران و قم ،بالتعاون مع جامعة طهران و رابطة الثقافة و
العالقات االسالمية.
ح .توفری فرصة إلقاء حماضرات لألساتذة اإلیرانينی فی الکویت علی هامش ورشه العمل.

 .2النّتيجة

رغم ما میوج به العامل من صراع وتصادم بنی احلضارات املتباینة فإن اجلميع یعولون على التواصل عرب الثقافة؛ من أجل صناعة
حوار فكري بنی البشر حتوالً حنو التواصل اإلجیايب وحماكاةً لألدب الذي جنح يف التقریب بنی الشعوب.
وبصفة عامة میكن القول بأن األشكال األدبية املتنوعة تدعم بعضها البعض عرب التواصل ،حيث تسهم الكتب واملؤلفون
وحركة الرتمجة واملنتدیات الثقافية يف تعزیز هذا التقارب .وجممل القول أن التبادل الثقايف بنی الشعوب كان ومازال یتم عرب
ناضجا؛ تسطيع التأثری يف اآلخر.
التواصل الفكري ،واألمم اليت متتلك ً
رصيدا ثقافيا ً
میکن تلخيص ما توصل اليه البحث فی النقاط التالية:
 .1علی الرغم من التأریخ الطویل للعالقات االیرانية –الکویتية بکل ما شهده التاریخ من فرتات اجیابية أو سلبية ،و علی الرغم
من التقارب اجلغرافی ،إال أن االمهال األکادمیي و العلمي لتحليل هذه العالقات و دراستها مبوضوعية کان هو البارز .و هذا
ساهم بال شک يف علق أزمة فهم متبادلة انعکست بصورة سلبية علی العالقات و منها علی التواصل االديب بنی االدب
الفارسي و العريب الکویيت.
 .5إن وجود األرضية و املشرتکات التارخیية والثقافية و اجلغرافية بنی الکویت و ایران تساعد علی وضع األسس ملشاریع
اسرتاتيجية تعود باملصاحل واخلری ألبناء الشعبنی اجلارین وشعوب بلدان املنطقة کافة .و برهنت ایران يف مواقف کثریة بارتکازها
علی قدمة حضارهتا و أدهبا ،بأهنا تعمل جبد حنو التقارب وحتسنی عالقاهتا وتطورها بإستمرار فتقدم فی التواصل االیراين -
الکویيت عرب وسائط شتی منها التأليف و الرتمجة و املقالة العلمية و الرسائل و االطروحات اجلامعية و اهتم بالتعارف علی
االدب الکویيت مهما تأخرت يف هذه احلرکة زمنياً و ما عنيت هبذه النشاطات األدبية قبل عشرین سنة.
 .4إن التواجد املؤثر لالیرانينی فی الکویت و العالقات االجتماعية املکتسبة منها أهم فرصة الستثمارها يف حقل االدب و
الرتمجة للتواصالت الثنائية و هي متثل بوابة للدخول فی العامل العريب.
 .3یفقد البلدین رغم التعاطف املوجود فی االواصر املشرتکة و األرضية املناسبة للتعامل األدبی ،التعارف املطلوب يف حقل
االدب لآلخر و مل یتوفراالنتاج االديب للبعض يف کل احلقول األدبية.
 .2رغم تقدم الکویت علی البلدان اخلليجية فی التواصل األديب مع ایران االسالمية بعد الثورة لکن بقيت حقول البحوث
العلمية من الدراسات واملقاالت و االطروحات اجلامعية خالية من النشاطات البارزة فی التعامل الفارسي و العريب.
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 .9اهتمت ایران االسالمية بالتعامل االديب العريب -االیراين و ان تساوی الکویت يف حقل نشر التأليفات و الکتب املرتمجة
لکن تفوقها فی االجنازات العلمية البحثية و االهتمام مبعرفة االدب العريب الکویيت سواء احلرکة االدبية فی الکویت أو نقد و
حتليل آثار االدباء فيها.
 .0إن العوامل السياسية أصبحت حاجزاً يف بعض الظروف اليت مرت هبا الکویت و ایران ،و أثرت علی التواصالت األدبية فی
احلقول املختلفة و اإلنتاجات األدبية  ،لکن ال تنکر دور املؤسسات الثقافية اإلجتماعية و اجلامعات يف حتکيم العالقات و
ازدهارها خاصة بعد توقيع االتفاقيات و التعامل الثقايف العلمي يف نشر اإلنتاج االديب الفارسي و العريب بالکویت و الدراسات
املقارنة اجلدیدة لکنها حمدودة و تقتضی التوسيع و االهتمام جانب الباحثنی و االساتذة فی البلدین.
 .2إن الرتمجة هي من أقوی دوافع الوصل اليت تفقدها العالقات الثقافية األدبية بنی إیران و البلدان العربية و منها الکویت .و
اليوم حسب الرغبات املوجودة عند األدباء  ،ترمجة االدب املعاصرال تقل عن شأن االدب القدمی فی التأثری و ازدهار التواصل
االديب بل یعزز األعمدة و املستویات.
 .9إن املؤسسات الثقافية و دور النشرنشيطة فی الکویت و تعد فرصة ممتازة لألدب الفارسي و البحوث العلمية العربية املنجزة
يف إیران و نشرها فی العامل العريب.
 .17ان البعثات العلمية واجلامعية و الرحالت و احلضور فی الندوات االدبية املشرتکة ،للقرابة و اجملاورة بنی البلدین متثل عمق
العالقات القدمیة بنی الشعبنی و أثر فی التعارف االديب خالل عشرین سنة ماضية حيث ازدادت احملاوالت و النشاطات و
اإلذعان بفقد املعلومات.
 .11إن التواصل االديب االیراين الکویيت املتمثل يف حقول البحوث العلمية یعرض تقدم الکویت يف نشر الکتب املرتمجة فی
االدب الفارسي و تقدم ایران فی البحوث العلمية.

التواصل الدبی الیرانی  -الکویتی
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 .3الهوامش

( )1التواصل هو حالة من الفهم املتبادل بنی نظامنی أو كياننی .یكون أحد هذه االنظمة مرسالً وقتا ما ومن مث یكون اآلخر مستقبالً ويف
وقت آخر یتبادل كال الطرفنی املواقع من حيث اإلرسال واالستقبال .فهي عملية تبادل لألفكار واآلراء واملعلومات والقناعات واملشاعر عرب
وسائط متنوعة( .املوسوعة احلرة)
( )5السيد عبد اجلليل الطباطبائي ( )1224 -1009قضی جل حياته منتقالً بنی دول اخلليج الفارسي و حط رحاله فی الکویت عام
 1231و استقر فيها معلماً و مثقفاً .هناک جدل يف انتمائه الی بلد معنی بنی البحرین و العراق و الکویت و اإلمارات العربية و مل تکن
الکویت قبل أن حیل فيها قد تعرفت علی أی لون من ألوان األدب أو مارسته( .انظر الشطی)15 :5713 ،

( )4میکن املراجعة إلی کتاب «أدباء الکویت يف قرننی» ،ثالث جملدات ،تأليف خالد سعود الزید و الذي یعترب وثيقة أدبية تؤرخ ألكثر
من جيل من أدباء الكویت.

تكونت يف فرتة تأسيس الكویت إثر
( )3اللهجة الفارسية الكویتية اليت تُعرف حمليًّا باسم اللهجة العيمية ،هي كویتيه ذات أصل فارسي َّ
هجرة عدد من اجملموعات الفارسية اليت كانت تتحدث خمتلف هلجات اللغة الفارسية.ا لفارسية الكویتية ال تُعترب لغة رمسية وهي غری موحدة
كتابيًّا .علی سبيل املثال (مجيل) فی الفارسية الکویتية تقابل (قشنگنی) و هي (قشنگ) بالفارسية القياسية أو (عشاء) تقابل (شوم) اليت
بالفارسيةالقياسية هي (شام) او کلمة (تعال) تعرب عنها (بيو) و هي فی الفارسية القياسية (بيا)
( )2میکن املراجعة الی جدول رقم ( 1التأليف و التصنيف) يف ملحقات املقال.
( )9عبدالعزیز العندليب ( :)5773 –1934هو الشاعر الشيعي الکویيت الذي اشتهر بعندليب اهل البيت عليهم السالم باشعاره و
مدائحه فيهم،کان ینظم الشعر بالفارسي و العريب و أکمل دراساته اجلامعية باالزهر و بریوت فأصبح من األدباء البارزین املتميزین و قام
بتدریس االدب العريب جبامعة الکویت.
( )0میکن املراجعة إلی جدول الرقم  6فی امللحقات للمقال.
( )2میکن املراجعة الی جدول الرقم  4فی ملحقات املقال.
( )1میکن املراجعة الی جدول الرقم  3فی ملحقات املقال.
( )91میکن املراجعة الی جدول الرقم  2فی ملحقات املقال.

المصادر
الف :الکتب

.9آذرشب ،حممدعلي ()6112؛ اللغة العربية و التواصل الحضاری ،الکویت ،الطبعة األولی :جامعة طهران و مؤسسة
جائزة عبدالعزیز البابطنی لالبداع الشعری.
.6أربابی،عطية علي اکرب ()6192؛ استقبال االدب العربي المعاصر في ایران ،بریوت :دارصادر.
.4کویت ()5779؛ چاپ اول ،وزارت امور خارجه.
 .3الشطی،سليمان ()6193؛ الشعر فی الکویت ،اجلزء االول ،الکویت :اجمللس الوطين للثقافة و الفنون و االدب.

مجّلت
ب :ال ّ
 .2آرمن ،سيد ابراهيم ()9429؛ «العدوان االیراين علی إیران و الکویت و جتلياته يف شعر البلدین» ،ادبيات تطبيقی ،سال
دوم ،مشاره  ،2صص .42-99
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 .2رسولی ،حجت و شجاعی ،سمیه وشاهمحمدی ،خدیجه ()4931؛ «بررسی میزان عالقهمندی و کسب
مهارت و توانمندی دانشجویان رشته زبان و ادبیات عربی» .نامة آموزشعالی ،دورة جدید ،سال هشتم ،شمارة
 ،93صص 423-39

 .9سعیدی ،زامل ()4991؛ «روابط ایران وکویت از دیدگاه متقابل» ،رویدادهاوتحلیلها ،شمارة  ،444تیرماه،
صص 99-22

 .2العامری ،شاکر ()9423؛ «الشعر العريب املعاصر فی الکویت» ،الجمعيه العلميه االیرانيه للغه العربيه و آدابها ،العدد
 ،4صص .23-42
)9361( ............ .1؛ «احلرکة االدبية فی الکویت» ،آفاق الحضارة االسّلمية ،ربيع االول ،العدد  ،69صص -492
.441
 .91العبداهلل ،حامد حافظ ()9112؛ «العالقات الکویتية – االیرانية :دراسة استشراقية لآلفاق»،المستقبل العربي،
العدد ،694صص .961-919
 .99فرهود،قحطان أمحد ()6112؛ «العالقات الكویتية – االیرانية  9111 – 9129دراسة تارخیية» ،مجلة الفتح ،کلية
الرتبية ،جامعة الدیالی ،جملد  ،3دارالصدار  ،42صص .929-932
 .96الوعی االسالمي ()9349؛ «تراثنا؛ من صور احلياة العلمية فی الکویت» ،األدب الکویتي في ذاکرة التأریخ ،السنة
 ،32العدد  ،2صص 91-2

ج :المواقع اإلنترنتيّة
 .94أرشدی،مسری ()5712/17/52؛ « أهمية تعزیز اواصر العّلقات الثقافية بين ایران و جيرانها العرب» ،وکالة
اجلمهوریة االسالمية لألنباء (ارنا).
 .93ایبنا ( 2آبان )9416؛ تقریر عن ندوة «سفر بين فرهنگی ایران و کویت».
 .92بندانی ،معصومه و آبادی ،حیيی «بررسی روابط اجتماعی ایران و کویت از زمان انقّلب اسّلمی تا کنون»،سایت
راسخون.
 .92خامهیار ،عباس ( 41شهریور )9413؛ گفتگوباخربگزاری تسنيم.
 .99رحیانی األردبيلی ،عظيمة ( 92متوز )6191؛ «الشعر الکویتي و دور المرأة في تطویره من سنة  1691حتی
اليوم».سایت دیوان العرب.
 .92رایزن فرهنگی مجهوری اسالمی ایران در کویت (« ،)16/99/62وضعيت زبان فارسی در کویت» ،سایت سازمان
فرهنگ و ارتباطات اسالمی
http://icro.ir/index.aspx?pageid=32738&p=9&showitem=15457
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الملحقات:
 -1التأليف و التصنيف:
عنوان

تاليف

نشر

تاریخ

1

األثر العريب يف أدب السعدي الشریازي
(دراسة أدبية نقدیة مقارنة)

أمل إبراهيم

الکویت ،مؤسسة جائزة
عبدالعزیز سعود البابطنی
لالبداع الشعری

6111

2

املولفات الکاملة خولة القزویين
( 2جملدات)

سيد جواد قزوینی

ایران ،نشر باقیات

6113
6112

3

بررسی و تحلیل دو دیوان عبدالعزیز

خمتار جماهد

ایران  ،نشر بهاندیشان

6112

سعود البابطنی

4

دیوان الشعر العربی فی ایران

تقدمی و اعداد :مسری ارشدی

الکویت ،مؤسسة جائزة
عبدالعزیز سعود البابطنی
لالبداع الشعری

6193

9

ادبيات متعهد اسالمی در اشعار
عبدالعزیز عندليب (االدب امللتزم فی
شعر عبدالعزیز العندليب)

ناهدة الفوزی و زهرة نوری

ایران ،دار فانوس

6193

9

نمودهای غزلیات با عفت در اشعار

عفت مردانی

الکویت ،مؤسسة جائزة
عبدالعزیز سعود البابطنی
لالبداع الشعری

6192

عبدالعزیز بابطین (مظاهر الغزل

العفيف فی شعر عبدالعزیز سعود
البابطنی)

 -2الکتب المترجمة في الکویت:
العنوان

املؤلف

املرتجم

النشر

التاریخ

1

مالک الروح «دیوان
الشاعرة االیرانية املعاصرة»

بروین
االعتصامی

حسنی حمفوظی موسوی
مسری ارشدی

دارسعاد الصباح

التأ

2

الشاهنامه

الفردوسی

الفتح بن علي البنداري
صححه عبدالوهاب عزام

دارسعاد الصباح

 9114و
6193

3

تاریخ االدب يف ایران

ادوارد براون

امحد کمال الدین حلمي

جامعة الکویت

9112

4

نون و القلم

جالل آلامحد

عبدالوهاب علوب

ابداعات عاملية (اجمللس
الوطنی للثقافة و الفنون و
االدب) رقم االصدار 492

9111
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9

خمتارات من الشعر
الفارسی منقولة الی العربية

جمموعة من
املؤلفنی

عازف الزعلول صاغها
شعراً مصطفی عکرمة،
عبدالناصراحلمد،
اشراف :الفيکتور الکک

مؤسسة جائزة عبدالعزیز
سعود البابطنی لالبداع
الشعری

6111

9

خمتارات من شعر سعدي
الشریازي منقولة الی
العربية

سعدي
الشریازی

عازف الزعلول صاغها
شعراً مصطفی عکرمة،
عبد الناصر احلمد
اشراف :الفيکتور الکک

مؤسسة جائزة عبدالعزیز
سعود البابطنی لالبداع
الشعری

6111

7

گزیدهای از شعر سعدی
شریازی به زبان عربی

سعدی
الشریازی

امحد مهدوی دامغانی

مؤسسة جائزة عبدالعزیز
سعود البابطنی لالبداع
الشعری

6111

8

گزیدهای از شعر عربی
برگردان به فارسی

جمموعة من
املؤلفنی

یاسر جعفر و موسی
بيدج مراجعة فيکتور
الکک

مؤسسة جائزة عبدالعزیز
سعود البابطنی لالبداع
الشعري

6111

6

مسرحية حمکمة العدل يف
بلخ

هبرام بيضائی

حممد التوجنی مراجعة:
فيکتور الکک

ابداعات عاملية (اجمللس
الوطين للثقافة و الفنون و
االدب) رقم االصدار 441

6119

19

منزل النور «مسرحيات
من االدب الفارسی»

جوهر مراد

حممد التوجني
مراجعة فکتور الکک

ابداعات عاملية (اجمللس
الوطين للثقافة و الفنون و
االدب) رقم االصدار 424

6119

11

امرأة وحيدة «فروغ فرخزاد
و اشعارها»

مایکل هلمان

بولس سروع
مراجعة فيکتور الکک

ابداعات عاملية (اجمللس
الوطنی للثقافة و الفنون و
االدب) رقم االصدار 422

6119

12

سبع نساء ...سبع قصص

جمموعة من
القاصات
الفارسيات

مسری ارشدی
مراجعة زبيدةاشکنانی

ابداعات عاملية ( اجمللس
الوطين للثقافة و الفنون و
االدب) رقم االصدار 423

6119

13

رسول الشعر العرفاين

جالل الدین
الرومي

مسری ارشدی

مؤسسة جائزة عبدالعزیز
سعود البابطنی لالبداع
الشعری

6119

14

خمتارات من الشعر االیراين
احلدیث

جمموعة من
الشعراء
االیرانينی

موسی بيدج
مراجعة عبدالقادر عقيل

ابداعات عاملية (اجمللس
الوطين للثقافة و الفنون و
االدب) رقم االصدار 493

6112
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19

قصص فارسية

جمموعة
مؤلفنی

علياء الدایة

کتاب العريب الصغری العدد
916

6112

19

االسریة «خمتارات من
دیوان الشعر»

فروغ فرخزاد

خليل علیحيدر
نرجس گنجی و زبيدة
علی اشکنانی

ابداعات عاملية (اجمللس
الوطين للثقافة و الفنون و
االدب) رقم االصدار 499

6111

17

انطولوجيا القصة االیرانية
احلدیثه

جمموعه من
االدباء
االیرانينی

موسی بيدج
مراجعة مسری ارشدی

ابداعات عاملية (اجمللس
الوطنی للثقافة و الفنون و
االدب)

6194

18

اعزف قليب يف مزمار
خشيب (دلم را در نی

فروغ فرخزاد

موسی بيدج
مراجعة مسری ارشدی

دار سعاد الصباح

6194

16

گلها خشم را

لبکی چوبی می نوازم)
سعاد الصباح

مسری ارشدی ،نفيسه
بابایی

بزرگ علوی

امحد موسی
مراجعة زبيدة اشکنانی

میشناسند

29

عيناها «روایة»

دار سعاد الصباح
ابداعات عاملية (اجمللس
الوطين للثقافة و الفنون و
االدب) رقم االصدار 316

6193
6193

 -3الکتب المترجمة في ایران:
العنوان

المؤلف

المترجم

النشر

التأریخ

1

قصائد حب

سعاد الصباح

موسی بیدج و سمیر

-

-

ارشدی

2

امرأة بال سواحل

سعاد الصباح

فرهاد فرامرزی

دستان

9112

3

فتافيت امرأة

سعاد الصباح

حسن فرامرزی

دستان

9111

4

خذين الی حدود الشمس

سعاد الصباح

حسن فرامرزی

دستان

9111

9

يف البدء کانت انثی

سعاد الصباح

حسن فرامرزی

دستان

9111

9

برگهای از خاطرات بانوی

سعاد الصباح

علیرضا یگانه

بیژن مؤید

6119

خلیج[ :خمتارات من شعر سعاد
الصباح]

7

عصای آبنوس؛ ترجمة داستان-

های فاطمه یوسف العلی [ترمجة
قصص فاطمة یوسف العلي]

فاطمة یوسف العلي

بیدج ،موسی

ثالث

6116
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8

بانوی ماسه و ماه

سعاد الصباح

وحید امیری

دارینوش

6113

6

روزشمار شهری غمگین

ليلی حممد صاحل

سمیر ارشدی

ثالث

6112

یوسف عزیزی بنی

ابتکار نو

6112

[یوميات مدینة حزینة]

19

برادههای یک زن

سعاد الصباح

11

قصائد حب

سعاد الصباح

طرف
جهاد دانشگاهی

6111
6196

12

ساق البامبو [در آغوش آب]

سعود السنعوسی

سمیه صادقی

لوح فکر

6192

13

ساق البامبو [ساقه بامبو]

سعود السنعوسی

مریم اکبری و عظیم

نیلوفر

6192

14

مجموعه داستانی گوشههایی از

منی الشافعی

آمنه جهانگیر
اصفهانی

طهماسبی
مریم غالمی

داراهلدایة

6199

زندگی

 -4المقاالت العلمية:
1

العنوان

الباحث(ة)

المجلة

فاطمههه یوسههف العلههی نویسههندة

لیال قدر جهرمی

پیام زن

پهههی گهههام در ادبیهههات معاصهههر

2

کویت
مههههن از باغسههههتانهههههای عقههههل

علیرضا یگانه

گوهران

المّلحظات

الرقم ،1العدد
542
العدد 1

التاریخ
5771

5774

گریختههام (نگهاهی بهه زنهدگی و
شعر سعاد محمد الصباح)

3

الشعر العريب املعاصر يف الكویت

شاکر عامری

4

قصائد احلب بالفارسية

سعاد الصباح

جملة اجنمن ایراين زبان
وادبيات عريب
البيان الکویتية

احلرکة األدبية يف الكویت

شاکر عامری

العدوان العراقي علی إیران و
الکویت و جتلياته يف شعرالبلدین
عبدالرزاق العدساين و ثالثية
األدب والنقد والفن
نشأة الشعر الفصيح فی الکویت
و تطوره (پيدایش و رشد شعر
فصيح در کویت)

جمله آفاق احلضارة
االسالمية

آرمن سید ابراهیم

مطالعات ادبیات

9
9
7
8

تطبیقی (ادبیات تطبیقی)

آرمن سید ابراهیم
آرمن سید ابراهیم

دراسات االدب املعاصر
(الرتاث االدبی)
دراسات االدب املعاصر
(الرتاث االدبی)

العدد 4

5772

العدد 322

6112

العدد 51

5772

الرقم ،5
العدد 2
الرقم ،1
العدد 5
الرقم  1العدد
3

5772
5779
5779
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19
11

دراسة مقارنة بنی منطق الطری
لعطار النيسابوري ورسالة الطری
للغزايل
الشعر الکویيت ودور املرأة يف
تطویره من سنة  1971حتی اليوم
التناص الدیين يف أدب املرأة
الكویتية (شعر سعاد الصباح
منوذجا) (عنوان فارسی :بینامتنی

زرین تاج

البيان الکویتية

الرقم 324

6191

پرهیزگار
عظیمة ریحانی
أردبیلی
فاطمه ذوالقدر

دیوان العرب
اجلمعية العلمية االیرانية
للغة العربية و آداهبا

الرقم ،9
العدد 92

5717
5717

دینی در ادبیات زنان کویت

(بررسی موردی سعاد الصباح)

12

شخصیت زن در ادبیات

فاطمه ذوالقدر

معاصر کویت (با بهرهگیرى از
داستانهاى ليلي العثمان)

13

14

تربیت مدرس

جامعهشناسی تطبیقی زبان شعری

کبری روشنفکر

کاوشنامه ادبیات

در مرثیههای ابن رومی و سعاد

نورالدین پروین

تطبیقی

صباح با توجّه به متغیّر جنسیّت

سید علی دستغیب

بررسی گونهکاربردی زبان زنانه

کبری روشنفکر

در مرثیه معاصر (با تأکید بر

عیسی متقیزاده

مرثیههای سعاد صباح)

نورالدین پروین
سید علی سراج

عطاءاهلل کوبال

البيان الکویتية

العدد246

6193

فصلنامه علمی پژوهشی
زن و فرهنگ

الرقم 9
العدد 57

6193

انسیه خزعلی سمیة

منوذجاً)»
نقد تطبیقی آزادی زنان در اشعار

جملة اللغة العربية و آداهبا
جامعة طهران

سنة 11
العدد 4

سجاد اسماعیلی

فصلنامه علمی پژوهشی

سعاد الصباح و سیمین بهبهانی

علی اسدیپور

زن و فرهنگ

الرقم ،9
العدد 55

17

زبان عاشقانه در سرودههای

وحاهلل صیادی نژاد

نازک المالئکه و سعاد صباح

و مهوش حسنپور

16

ج3
العدد 19

6194

حبوث فی اللغة العربية

19

18

ژورنال جستارهای زبانی

الرقم ،5
العدد 2

6196

الرقم ،2
العدد 2

دور املنهج األسلوبی فی تعليم
النص األدبی املعاصر دراسة دیوان
إليک یا ولدی! لسعاد الصباح
صمت األنثی فی االدب الفارسی:
مناذج و نقد

19

دراسات فی العلوم
االنسانيه ،دانشگاه

الرقم ،4
العدد 12

6199

«املرأة فی روایات خولة القزوینی
(البيت الدافئ وسيدات وآنسات

جهانگیر امیری
نورالدین پروین

اونق

محسن سیفی

6194

5712

5712
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29

مقایسه رویکرد سعاد الصباح و

فریبا غنی و محسن

فصلنامه علمی پژوهشی

پروین اعتصامی به مسائل

سیفی

زن و فرهنگ

اجتماعی

21

کلمات فارسية فی اللهجة
الکویتية
بازتاب مضامنی انسانی و اخالقی
در شعر «صقر الشبيب» شاعر
معاصر کویتی

23

«دیگر» ) (The otherو
عبدالعزیز بابطنی (مطالعة موردی:

مشترک زبان ،ادبیات

تعامل میان زبان و فرهنگ

فرهنگ فارسی و عربی

فارسی و عربی)

در حوزة خلیج فارس

22

خالد سالم محمد
فاطمه جمشیدی،
فاطمه قادری

البيان الکویتية
همای

ملی میراث

الرقم ،0
العدد 52

5712

العدد 224

5719

-

6192

مشترک زبان ،ادبیات
فرهنگ فارسی و عربی
در حوزة خلیج فارس

حسین ابویسانی

24

أمحد السقاف ..شاعر الکویت
وباين ثقافتها

شاکر عامری

29

الواقع االجتماعی فی احلياة
الزوجية يف روایة (بيين وبينک
حکایة) خلولة القزویين منوذجاً

سهیال محسنی نژاد

29

يل السبت  ..شاعر متعدد األبعاد

شاکر عامری

27

بررسی جسارت زنانه در ادبیات

خدیجه نصراللهی،

اجتماعی معاصر عرب؛ مطالعه

عظیمه ریحانی و

مورد پژوهانه غاده السمان و سعاد

لیال حسنپور

همای

همای

ملی میراث

ملی میراث

-

-

6192

2919

مشترک زبان  ،ادبیات
فرهنگ فارسی و عربی
در حوزه خلیج فارس
همای

ملی میراث

-

6192

مشترک زبان  ،ادبیات
فرهنگ فارسی و عربی
در حوزة خلیج فارس
همای

ملی میراث

-

6192

مشترک زبان ،ادبیات
فرهنگ فارسی و عربی

28
26

در حوزه خلیج فارس

الصباح

دومین همای

بین المللی

و چهارمین همای ملی
پژوه های مدیریت و
علوم انسانی در ایران

ادبیات تطبیقی

الرقم ،2
العدد 12
الرقم ،9
العدد 44

بازتاب تکرار در سرودههای

امیر حسین رسولنیا

سعاد الصباح و نادر نادرپور

و مهوش حسنپور

زیباییشناسی معنایی اشعار سعاد

افسانه ملکی

فصلنامه علمی پژوهشی

لصباح و ژاله فراهانی با محوریت

مجید محمدی

زن و فرهنگ

زن و عواطف زنانه

-

5710

5710
5710
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39

اولین همای

بررسی تطبیقی نمودهای مرد

طاهره میرزاده و

مثالی در شعر سیمین بهبهانی و

علیاکبر احمدی

بینالمللی زبان و

سعادالصباح

چناری و علی

ادبیات فارسی

-

5712

اصغر حبیبی

32

الصراع بنی اإلسالم والنزعة النسویة
فی الروایة العربية امللتزمة (روایة
زینب بنت األجاوید منوذجاً)

الدن مرادی
نرگس انصاری

فصلية دراسات االدب
املعاصر

اجمللد ،2العدد
45

5719

 -9الرسائل و االطروحات:
العنوان

الطالب(ة)

المشرف

الجامعة

التاریخ

1

2

حضور الشعر االیراين املعاصر فی
العامل العريب :مکتبة البابطنی
للشعر العريب أمنوذجاً

ندی بنیتمیم

محمدعلی آذرشب

جامعة طهران

ال تا

الشعر الکویيت احلدیث

خیراله الجلداوی

نادر نظام الطهرانی

جامعة العالمة
الطباطبائی

1992

3

العدواين شاعراً

رجاء ابوعلی

صادق خورشا

جامعة العالمة
الطباطبائی

5775

4

معرفی ادب و شعر عبداهلل

علی اصغر مرادی

محمود شکیب

العتیبی شاعر معاصر کویت

طیبی

انصاری

جامعة آزاد قسم
مدینة آبادان و
خرمشهر

6114

9

دراسة آثارخولة القزویين و نقدها

سهیال محسنینژاد

علی صابری

جامعة آزاد

5774

9

الشعر املعاصر العريب املعاصر يف
الکویت

شاکر احمد ،العامری

محمدحسین فؤادیان

جامعة اصفهان

5774

7

امحد مشاری العدوانی ،حياته
وشعره

سید علی تقوینسب

صادق ابراهیمی

جامعة آزاد قسم
مدینة آبادان و
خرمشهر

5772

8

أغراض سعاد الصباح الشعریه

سلوه ،عساکره

صادق ابراهیمی

جامعة آزاد قسم
مدینة آبادان و
خرمشهر

6

هنر داستان کوتاه نزد فاطمه

لیدا قدر قدرجهرمی

نرگس گنجی

جامعة اصفهان

کاوری

کاوری

یوسف العلی نویسنده کویتی

5772

5770
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پژوهشی در ادب سعاد

مریم فرهمند

الصباح

حسین ناظری

جامعة فردوسی

عباس طالبزاده

مشهد

5772

شوشتری

11

دراسه االدب املسرحی يف

مریم کاظمی

علی گنجیان

جامعة الزهرا

5779

الکویت ()1923 -1997

12

زن در شعر سعاد الصباح

محسن خدادادی

13

عناصر داستانی در داستانهای

مریم رضاییزاده

محمد خاقانی

جامعة اصفهان

5779

نرگس گنجی
رقیه رستمپور

جامعة الزهرا

5717

کوتاه منی شافعی

14
19

مکانة الرجل فی شعر سعاد

جاسم نژاد نادری

الصباح
املرأة فی روایات خوله القزویين

محمد خاقانی

دانشگاه اصفهان 6191

نرگس گنجی
سمیه اونق

انسیه خزعلی

جامعة الزهرا

5711

( قصص البيت الدافئ و سيدات
و آنسات منوذجا)

 19فن الرثاء يف الشعر العربی املعاصر
(دراسة أسلوبية يف دیوان إليک یا
17

نورالدین پروین

ولدي لسعاد الصباح منوذجاً)
جامعهشناسی ادبیات در

عذرا بقائی

عیسی متقی زاده

جامعة تربيت

کبری روشنفکر

مدرس

رضا افخمی عقدا

جامعة یزد

5714

5713

داستانهای کوتاه لیلی محمد
صالح

18
16

مظاهر الغزل العفيف يف اشعار

عفت مردانی

عبدالعزیز سعود البابطنی
بررسی تطبیقی مضامین

سید فضل اهلل

جامعة شریاز

5712

میرقادری
فریبا غنی

محسن سیفی

جامعة کاشان

5712

اجتماعی در اشعار سعاد الصباح
و پروین اعتصامی

29

تحلیل شخصیتهای رمان

پگاه دالوند

علی نظری

جامعة لرستان

5712

«رجل تکتبه الشمس» اثر خوله
القزوینی

 21بررسی و تحلیل رمان «أهالً
سياده الرئيس» اثر خولهقزویين

بهناز رستمی

فاطمه قادری

جامعة یزد

5712
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تصویر شاعرانه در شعر

علی خطیبی

عبدالعزیز البابطین

سید فضل اهلل میر

جامعة شریاز

قادری

5712
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بررسی جلوههای عشق در
اشعار سعاد الصباح

مسلم عباسی

علی سلیمی

جامعة رازی

5719

24

ادبیات متعهد اسالمی در اشعار

زهره نوری

دکرت ناهده الفوزی

جامعة آزاد

5710

عبدالعزیز العندلیب

29

کنکاش هنری در سرودههای

مختار مجاهد

ال مکان

عبدالعزیز بابطین
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ترجمه اشعار دکتر سعاد الصباح

نفیسه بابایی

جامعة االمام
اخلمينی (ره) قزوین

5710
5710
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دانشکدةادبیّاتوعلومانسانی،دانشگاهرازی،کرمانشاه 
سالهشتم،شمارة،23زمستان7231هـ.ش7323/هـ.ق3172/م،صص 39-93
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نرگس ترقی 3

دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات عربی ،دانشگاه الزهراء تهران ،ایران

2

رقیه رستمپور ملکی  
دانشیار گروه زبان و ادبیّات عربی ،دانشگاه الزهراء تهران ،ایران

انسیه خزعلی 3

استاد زبان و ادبیّات عربی ،دانشگاه الزهراء تهران ،ایران

9

عباس خامهیار 
کارشناس و پژوهشگر مسایل سیاسی و فرهنگی بینالملل ،تهران ،ایران
چکیده 
روابط ادبی ایران اسالمی و کویت با عنایت به پیشینهها و هم جواری و حضور ایرانیان در کویت و جریان روشنفکری فرهنگی و
اجتماعی در دو کشور در دوران معاصر قابل توجّه است .اگر ادبیّات پل ارتباطی ملّتهاست ،بنابراین بررسی تالشهای علمی ادبی
صورت گرفته در دو کشور نسبت به ادبیّ ات کشور مقابل بیانگر میزان ارتباط ادبی و قدرت نفوذ و تأثیر آن در یکدیگر میباشد.
این پژوه با شناخت جوانب موردتوجّ ه ادبا و پژوهشگران ادبی در کویت و ایران ،فعالیّتها را با عنایت به عوامل تأثیرگزار
مثبت و منفی در این روابط بررسی میکند ،و گزارشی از روند آن بین دو کشور در اشکال مختلف پژوه علمی مثل تألیف و
ترجمه ،مقاله علمی و پایاننامه دانشگاهی و فعالیّت اجرایی ارائه میکند .این مقاله ،با تکیّه بر روش وصفی تحلیلی ،دادهها را از
کتابها و پژوه ها ،مصاحبهها و اطالعرسانی دانشگاهها و مراکز علمی فرهنگی ایران و کویت جمعآوری نموده و تحلیل مینماید.
در سالهای گذشته به خصوص در دهة دوم بعد انقالب اسالمی ،ایران تالشهای ثمربخشی در شناخت و بررسی ادبیّات کویت
و ترجمه آن داشته است .در کویت نیز توجّه بسیاری به ادبیّ ات فارسی و کمک به نشر آن در جهان عربی شده است .روابط ادبی
ایران و کویت با گذشت بیست سال از آن همچنان جدید و نیازمند توجّه و رفع موانع از سوی متولیّان آن است تا در آینده به شکلی
سازندهتر باشد.
واژگانکلیدی :ادبیّات تطبیقی ،تعامل ادبی ،ایران ،کویت ،پژوه های علمی.
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