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انجام ترجمه تحتاللفظی قرآن با
پشتوانه  25سال تجربه
ً
مرکز طبع و نشر قرآن اخیرا ترجمهای از علی شیروانی را به طبع
رسانده است که این اثر حاصل  25سال تجربه این استاد در حوزه
برگردان قرآن کریم است که جای خالی آن احساس میشد و به شیوه
تحتاللفظی واژه به واژه ارائه شده است.
ً
علی شیروانی ،مترجم قرآن که اخیرا مرکز طبع و نشر قرآن ،مصحفی
با ترجمه تحتاللفظی از وی را به بازار نشر ارائه کرده است ،به
ايكنا گفت :به دلیل عالقهای که داشتم  ،از قدیماالیام به بررسی
ترجمههای قرآن میپرداختم و نوشتن ترجمه قرآن به مدت  25سال
را در کارنامه خود دارم .در این زمینه میتوانم به بررسی نهجالبالغه،
صحیفه سجادیه و ترجمه متون دینی در این سالها اشاره کنم.
وی با بیان این مطلب اظهار کرد :بیشتر متونی که در این باره وجود
دارد علمی هستند و بیشتر ترجمههای قرآن را که میدیدم ،به دلیل
عالقهمندی مورد بررسی و تحقیق قرار میدادم .متوجه شدم که از میان
ترجمههائی که از قرآن کریم وجود دارد  ،جای یک ترجمه خالی است
و آن ،ترجمه تحتاللفظی واژه به واژه است.
این مترجم قرآن که پیش از این ترجمه ،برگردان نهجالبالغه را نیز به
چاپ رسانده است ،ادامه داد :ترجمهای که بتواند در عین حال که واژه
به واژه مفاهیم و معانی را منتقل میکند  ،سلیس و روان هم باشد  ،وجود
ندارد و ترجمههای موجود نمیتواند اشکاالتی را که در ترجمههای
تحتاللفظی پیشین بوده است کمتر کند.
شیروانی اظهار کرد :عمده اشکالی که در این ترجمه مشاهده میشود،
گنگ ،مبهم بودن ،نارسایی و غیرمفهوم بودن این ترجمه است .بر این
اساس درصدد رفع این ضعف بودیم که ترجمهها را به روزرسانی کنیم.
وی گفت :به دلیل پیشرفتی که در فن ترجمه قرآن کریم به وجود آمده
است  ،معادلهای مناسبی برای کلمات قرآنی رایج وجود دارد که
سعی شد از این ظرفیت موجود ،استفاده مطلوبی به عمل آید .بر این
اساس ترجمه تحتاللفظی را با استفاده از سه ،چهار دهه کارهایی
که در حوزه ترجمههای قرآن کریم داشتم و البته پیش از این در قالب
ترجمههای مفهومی انجام شده بود را نوشتم و از ظرفیتهائی که وجود
داشت و تجربیاتی که کسب کرده بودم ،در این ترجمه بهره گرفتم.
شیروانی با اشاره به اینکه ترجمه انجام شده در قرآن به شیوه کم عالمت
مرکز طبع و نشر قرآن به چاپ رسیده است ،گفت :مزیت عمده این
ترجمه که از آن بهرهمند شدیم این است که تالوت کننده قرآن کریم
به راحتی و آسانی میتواند در کمترین زمان ممکن ،معادل فارسی
واژهای را که با آن مواجه است بیابد.
وی در ادامه توضیحاتش اظهار کرد :این مصحف به نحوهای
حروفچینی شده است که ترجمه کلمات آیات به صورت زیرنویس
ارائه شدهاند؛ به طوری که معنای هر واژهای به طور دقیق در زیر هر
کلمه قرار گرفته است .این اقدام به آن منظور است که فرد بتواند در
هنگام تالوت ،معادل کلمات و مفاهیم آیات قرآن را با زبان اصلی
خود درک کند و به مفهوم آن پی ببرد.
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نمایش بزرگترین قرآن چوبی جهاندر اندونزی

بزرگترین قرآن چوبی جهان در
موزه «القرآن األکبر» اندونزی
مورد توجه بازدیدکنندگان سراسر
جهان قرار گرفته و به یکی از مراکز
گردشگری اسالمی در این کشور
تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری آناتولی؛
بزرگترین نسخه چوبی قرآن در
صفحاتی با ابعاد 140 177x
در موزه «القرآن االکبر» در شهر
پالمبانگ اندونزی به نمایش
گذاشته شده و مورد استقبال بینظیر
بازدیدکنندگان از سراسر جهان قرار
گرفته است.
صفوةالله مهذایب ،خطاط و
تذهیبکار این اثر نفیس در این باره
گفت :این پروژه را از سال 2001
آغاز و در سال  2009تمام کردم.
به دلیل عدم حمایت مالی و کمبود
نوع درختی که صفحات قرآن از آن
ساخته شده ،روند کار  9سال به
طول انجامید.
وی افزود :در نهایت با حمایتهای
مادی شمار بسیاری از خیرین از

جمله مرزوقی علی ،رئیس سابق
مجلس و توفیق کیماس ،رئیس
مجلس شورای خلق اندونزی این
پروژه را تکمیل کردم.
مهذایب درباره سابقه هنری و
حرفهای خود نیز تصریح کرد:
خطاطی را در مسجد مقدس
پالمبانگ آموختم .در آن زمان فکر
تذهیب یک قرآن بزرگ به ذهنم

خطور کرد .این موضوع را از خوابی
که دیدم الهام گرفتم .اوایل با نوشتن
سوره فاتحه روی کارتون تجربه
کسب کردم.
وی افزود :بعد از تأیید کارشناسان
جزءهای قرآن را بر روی چوب
نوشتم .برای تحریر هر صفحه از
قرآن بر روی چوب یک ماه وقت
الزم است .برای افزایش عمر اثر از

چوب مورد استفاده در مبلسازی
استفاده کردم.
مهذایب درباره شوق هنردوستان
برای دیدن این اثر نفیس نیز گفت:
از سال  2012تاکنون یک میلیون
نفر از اندونزی ،ترکیه ،عربستان
سعودی ،عراق ،مالزی ،سنگاپور،
آمریکا و کانادا برای دیدن این اثر
نفیس به اینجا آمدهاند.
سارمین گومای ،یکی از
بازدیدکنندگان موزه نیز در این باره
گفت :این نسخه قرآن کریم چوبی
مرا متاثر کرده است .هر بار که به
این موزه میآیم احساس آرامش
بسیاری میکنم.
عامره لطفیه نیز که از شهر المپونگ
برای بازدید از این موزه آمده نیز
تصریح کرد :این اثر ،خارقالعاده
است .گردشگری دینی در پالمبانگ
رونق ندارد .از دولت اندونزی
انتظار داریم در این زمینه توجه
بیشتری نشان دهد .ان شاءالله افراد
بیشتری قرآن کریم را بهتر درک
خواهند کرد.
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با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.

«اقدامات یهود و تاریخ قلعه
خیبر» مکتوب شد
ش شده» عنوان اثری درباره قلعه خیبر است که
«خیبر؛ قلعه فرامو 
به کوشش حسین کرمی به رشته تحریر درآمده است .این اثر به
اقدامات یهود درباره این مکان و تاریخی که این قلعه سپری کرده
است میپردازد.
به گزارش خبرگزاری تقریب ،حسین کرمی ،نویسنده کتاب «خیبر؛
ش شده» در گفتوگو با خبرنگار ایکنادرباره این اثر عنوان
قلعه فرامو 
کرد :این اثر درباره قلعه خیبر است .در سال  ۸۵طی ماموریتهایی
به عربستان میرفتم و به صورت مخفیانه از این قلعه دیدن کردم که
متاسفانه این بازدید در حدود  ۲۰دقیقه بود و ماموران امنیتی اجازه
ندادند بیش از این در آنجا توقف کنم.
وی با اشاره به این بازدید عنوان کرد :همین اقدام انگیزه نوشتن کتاب
در این باره را در من زنده کرد .این کتاب درباره خیبر و وقایعی است
که پیش و پس از احداث آن روی داده است .متأسفانه اثری که در
این باره نوشته شده باشد در ایران و عربستان اندک است و اطالعات
چندانی در این رابطه وجود ندارد .حتی وقتی خواستم کتابهایی را که
در این باره در لبنان منتشر شده است برای من بیاورند  ،متوجه شدم که
اطالعات و آثار درباره خیبر در این کشور نیز اندک است.
کرمی توضیح داد :این کتاب در  ۱۲۰صفحه به رشته تحریر درآمده
که درباره وضعیت کنونی قلعه خیبر و فعالیتهای یهود در آن دوران
نوشته شده است که بیشتر رویکرد موضوعی دارد .قلعه خیبر در ۱۷۲
کیلومتری مدینه قرار گرفته است و  ۴۰۰سال پیش از اسالم یهودیان
از سوی مصر به سمت این منطقه حرکت کردند و آن را به تصرف خود
درآوردند .این اقدام از آن رو انجام شد که میدانستند پیامبری ظهور
میکند که منجی بشریت است و هنگامی که متوجه شدند این پیامبر
از قوم آنان نیست  ،به دشمنی پرداختند.
وی در ادامه افزود :پس از اسالم یهودیان توطئههای بسیاری علیه
اسالم کردند و مسلمانان مجبور شدند که در اقدامی این قلعه را
بازپس بگیرند .اکنون اسرائیل معتقد است که قلعه خیبر را پس گرفته
است و در حملهای که در سال  ۱۹۸۱به ایران داشت  ،اظهار کرد که
این حمله در ازای حمله مسلمانان به خیبر .این موضوع نشان میدهد
که آنان همچنان مدعی خیبر هستند.
کرمی که در رشته الهیات تحصیل کرده است و با موضوعات مذهبی و
تاریخی آشنایی دارد  ،ادامه داد :من به جنبههای تاریخی خیبر پرداختم
و وقایع جنگهای مهمی را نیز که در این منطقه روی داده است در
کتابم ارائه کردم.وی درباره اینکه عالوه بر مشاهدات  ،آیا از منابع نیز
در این رابطه استفاده کرده است ،گفت :عالوه بر مشاهدات عینی ،
 ۴۵منبع شامل سایتها و روزنامههای سعودی و کتابهای مختلف
همچون قرآن و نهجالبالغه را مورد تحقیق و بررسی قرار دادم.

