
طالب پور خبر داد:
 ویکی قرآن به زودی راه اندازی می شود 

برگزاری جشنواره قصه گویی 
قصص قرآنی »سبق« در کاشان 

گروه معارف : رئیس پژوهشکده اعجاز قرآن گفت: همه کارهای ویکی قرآن آماده شده است، به زودی 
و تا نیمه های تابستان راه اندازی خواهد شد.

علیرضا طالب پور، رئیس پژوهش��کده اعجاز قرآن، با اشاره به اقدامات اخیر پژوهشکده اعجاز قرآن در 
حوزه فضای مجازی اظهار کرد: ویکی قرآن، یکی از موضوعاتی اس��ت که در پژوهش��کده اعجاز قرآن مورد 
توج��ه قرار داده ایم و به زودی راه اندازی خواهد ش��د.وی افزود: افراد می توانند ایده ها، نظریات، ش��بهات و 
حتی تفاسیر قرآنی خود را در سامانه ای که برنامه ریزی شده است، ارائه کنند اما در وهله اول مطالب در این 
س��امانه ارائه عمومی نمی شود بلکه توسط متخصصان بررسی می شود و اگر طبق اصول و مبانی تفسیر همراه 

باشد، در ویکی قرآن ثبت می شود.
رئیس پژوهش��کده اعجاز قرآن تصریح کرد: ویکی قرآن به نوعی می تواند پتانس��یل مردمی را نظارت و کنترل کند و روش خوبی برای ترویج فرهنگ 

و معارف قرآنی است.
وی بیان کرد: هم اکنون کارهای ویکی قرآن آماده اس��ت و پیش بینی می ش��ود ویکی قرآن، تا نیمه دوم مردادماه توس��ط پژوهشکده اعجاز قرآن رونمایی 

کنیم.

گروه معارف : معاون فرهنگی اجتماعی سازمان فرهنگی  ورزشی شهرداری کاشان از برگزاری نخستین 
دوره جشنواره قصه گویی قصص قرآنی سبق در این شهرستان خبر داد.

محمد علی یوسفی، معاون فرهنگی اجتماعی سازمان فرهنگی  ورزشی شهرداری کاشان هدف از برگزاری 
این جشنواره را ترویج و تاثیر فرهنگ قرآنی، یادآوری زندگی پیامبران و سرنوشت مردمان زمان ایشان عنوان 

کرد و گفت: برای نخستین بار جشنواره قصه گویی قصص قرآنی سبق در کاشان برگزار می شود.
وی زمان ثبت نام این جشنواره را از 15 تیر تا 8 مرداد ماه اعالم و اظهار کرد: شرکت کنندگان می توانند 
آثار خود را به دبیرخانه جش��نواره بلوار شهیدان خاندائی، فرهنگ سرای مهر ارسال کنند. امیرسعید نبی، مدیر 
فرهنگ سرای مهر نیز اظهار کرد: این جشنواره در 2 مرحله مقدماتی و نهایی با موضوع قصه گویی به صورت تصویری و فیلم برداری از قصه گو در مقاطع 
سنی خردساالن، کودکان، نوجوانان، جوانان و بزرگساالن برگزار می شود. پس از ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره قصه گویی قصص قرآنی »سبق«، آثار رسیده 
توس��ط داوران مجرب به مرحله نهایی راه پیدا کرده و آثار در مرحله نهایی توس��ط متقاضی به اجرای عموم گذاش��ته می شود. وی از برگزاری این جشنواره 
در روزهای 24 و 25 مرداد ماه به ترتیب ویژه خواهران و برادران در فرهنگ س��رای مهر خبر داد و گفت: آثار ارائه ش��ده توس��ط متقاضی در حداکثر زمان 7 

دقیقه ای اجرا خواهد شد. از بین آثار برگزیده جشنواره قصه گویی قصص قرآنی »سبق« به 3 نفر برتر جوائزی به رسم یادبود اهدا خواهد شد.
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گروه معارف : برای پاسخ به پرسش های مطرح 
در زمین��ه مترجمی قرآن به زبان فارس��ی نیاز به یک 
دستورالعمل جامع در قالب نظریه ترجمه قرآن داریم 
ضمن آنک��ه هر که عالقه مند به ورود به عالم ترجمه 

قرآن است باید به دو عنصر ادب و هنر مجهز باشد.
نشس��ت »ش��بی با مترجمان قرآن« شامگاه روز 
پنجش��نبه، 11 تیر با حضور مسعود انصاری؛ مترجم 
قرآن، حجت االس��الم و المسلمین محمدعلی کوشا؛ 
پژوهش��گر و منتقد ترجم��ه قرآن و ویلی��ام پیچی؛ 
مترجم قرآن و اس��تاد دانشگاه دوزجه ترکیه در سالن 
نشست های بیست و سومین نمایشگاه بین المللی قرآن 

کریم برگزار شد.
در ابتدای این نشست که به همت بخش مکتوب 
نمایش��گاه قرآن برگزار شد، مسعود انصاری، مترجم 
ق��رآن به ایراد س��خن پرداخت و گف��ت: از حوادث 
روزگار ما این بوده اس��ت که پس از انقالب اسالمی 
ش��اید به قدر 300 س��ال پیش از آن در زمینه ترجمه 
قرآن پیش��رفت به چش��م می خورد و باید بگویم که 
امروزه ما از دایره هزار ساله ترجمه تحت اللفظی قرآن 

رهایی پیدا کرده ایم.
وی ادامه داد: در این سی سال سعی به عمل آمد 
تا در ترجمه تطبیقی قرآن معادل هر گزاره قرآنی یک 
عبارت فارس��ی آورده ش��ود و باید بگویم که حداقل 
در 10 ترجم��ه برتر پس از انقالب ب��ه آن نقطه اوج 

نزدیکتر شده ایم.
انصاری تصریح کرد: امروز بیش از ترجمه قرآن 
نیازمند نظریه هس��تیم، دستورالعملی که مبانی نظری 
ق��رآن را چن��ان تبیین کند که ترجمه ه��ای بعدی نیز 
بتوانند راهی هموار را تا رسیدن به یک محصول قابل 
درک و فهم جامعه س��رلوحه خ��ود قرار دهند و باید 
همین جا اعالم کنم که دس��تیابی به یک نظریه واحد 
ترجمه قرآن به عهده یک فرد خاص نیست و نیاز به 

یک عزم جمعی داریم.
تحولی عظیم در زمینه معرفت 

صورت گرفته است
این مترج��م قرآن گفت: در ش��رایط کنونی در 
حوزه علوم انس��انی تحولی عظی��م در زمینه معرفت 
صورت گرفته است؛ قرآن در کنار سخن پیامبر)ص( 
به اوج شکوهمندی می رسد و در نظریه اعجاز به این 
درک می رسیم که زبان قرآن را زبانی معمولی در نظر 
گرفته و در تبیین این قضیه که ویژگی فرازمانی قرآن 
در کجاست، خود قرآن به ما می گوید که شکوهمندی 
این متن را درک کنیم و در برگردان آن الزم نیست که 
نثری فاخر داشته باشیم چرا که اعجاز قرآن در زیبایی 
ظاهری آن نیست، بلکه در شیوایی و بالغت آن است.
انصاری ادام��ه داد: نظریه ترجمه قرآن به ما می گوید 
که در برابر واژگان قرآنی چه رفتاری داش��ته باشیم و 
برخ��ی از گزاره های قرآنی قادر به وجوه اغنایی نفس 
قرآن نیس��تند، اوج قرآن در مباحث زبانی است و نه 
در نظم، در قرآن پدیده ای وجود دارد که فراتر از نظم 
اس��ت به همین دلیل وجوهی از ق��رآن فروتر از بیان 

همه آنهاست.
مترجم کتاب 4 جلدی کش��اف اف��زود: نظریه 
ترجم��ه قرآن به ما می گوید ک��ه گزاره هایی در قرآن 
ترجمه ناپذیر هس��تند و حقیقت ش��رعیه ب��ه ما بیان 
می دارد که از نظر زبانی ما باید به یک داللت در برابر 
الفاظ قرآنی قائل شویم، بیان سلیس یک نظریه ترجمه 

است که به ما در چنین دشوارگاهی نشان می دهد که 
باید چه کار انجام دهیم.

انصاری تأکید کرد: ما در ترجمه قرآن برابرهایی 
داریم مثل به نام خداوند بخش��نده مهربان در مواجهه 
با بس��م اهلل الرحمن الرحیم که داللت بر رحمانیت و 
رحیم ب��ودن خداوند دارد اما هی��چ معادلی به غیر از 
آنچه مرس��وم و متداول است به ذهن خطور نمی کند 
و به نظر من اگر نظریه ترجمه قرآن در اختیار نداشته 
باشیم علیرغم تالش های فردی که در حال انجام است 

پیشرفت در امر ترجمه قرآن نخواهیم داشت.
نظریه ترجمه تکلیف ما را در برابر 

حروف قرآنی مشخص می کند
این مترجم قرآن در ادامه گفت: نظریه ترجمه به 
ما می گوید که از داشته های فرهنگی و ادبی خودمان 
چه بهره هایی می توانیم در ترجمه داش��ته باشیم، این 
نظریه باید تکلیف ما را در برابر حروف قرآنی مشخص 
کند و باید این واقعیت را پذیرفت که کار ترجمه کاری 
بس سنگین است و غیر از تبیین نظریه ترجمه قرآن راه 
برای پیش��رفت نداریم و جوازهای معمول در ترجمه 

قرآن کارایی چندانی ندارند.
س��خنران دیگر این نشس��ت حجت االسالم و 
المسلمین کوشا، پژوهشگر و منتقد ترجمه قرآن بود 
ک��ه در ابتدا با ذکر اینکه بای��د پذیرفت که قرآن یک 
کتاب بین المللی و جهانی است گفت: در دنیای امروز 
زبان ها در حال نزدیک شدن به هم هستند و ما ناچاریم 
زبان شناس��ان گوناگون را در زمینه ه��ای علوم قرآنی 

بپذیریم تا قرآن را به انوع و اقسام زبان ها برگردانیم.
وی ادامه داد: کارهای��ی که من تاکنون به انجام 
رس��انده ام در مورد ترجمه های قرآن و تفسیرهای  آن 
بوده است و تاکنون بیش از 150 نقد در مورد ترجمه 
و تفسیرهای قرآن از قرن چهارم به این سو داشته ام که 
بخشی از آنها ترجمه های مستقل بودند و بعضی دیگر 

همراه با تفسیر که به انجام رسیده است.
قرن 5 و 6 هجری قرون درخشش 

ادب فارسی بوده است
کوش��ا تصریح کرد: ق��رن 5 و 6 هجری قرون 
درخشش ادب فارس��ی بوده است و ما در این قرون 
ش��اهد ترجمه های خوبی همچ��ون ترجمه طبری و 
ابوالفتوح رازی بوده ای��م و حدود هفت ترجمه کهن 
در این دو قرن داریم و این س��یر ادامه پیدا می کند تا 
قرن دازدهم که بهترین ترجمه این قرن ترجمه دهلوی 
اس��ت و در قرن س��یزدهم هم با ترجمه بصیرالملک 

مواجهیم که مقدمه ای شد برای ترجمه مرحوم مهدی 
الهی قمش��ه ای و ترجم��ه او از آنجا ک��ه در برابر آن 
حق التألیفی مطالبه نکرد پس به کرات به چاپ رسید و 
یکی از پرفروش ترین ترجمه های قرآن به زبان فارسی 

است.
وی ادام��ه داد: پی��ش از انقالب ب��ا ترجمه های 
دیگری همچون ترجمه ابوالقاسم پاینده و زین العابدین 
رهنما که این دو از نظر لفظی حائز اهمیت هس��تند و 
ترجمه دیگر مربوط به فیض االسالم است با توجه به 
پرانتزهای زیادی که در ش��رح آن وجود دارد، ترجمه 
را از بعد تطبیقی به سمت ترجمه تفسیری سوق داده 

است.
این مترج��م و منتقد ترجمه ق��رآن اظهار کرد: 
شخصاً بیش از 90 ترجمه منثور و 10 ترجمه منظوم 
قرآن پس از انقالب را مورد بررسی قرار داده ام و باید 
بگویم در حال حاضر بالغ بر 70 ترجمه دیگر موجود 
هس��تند که هنوز به طبع نرسیده اند و البته باید به این 
نکته اش��اره کنم که تجربه شخصی به من نشان داده 
است که کسی که بخواهد وارد جرگه مترجمان قرآن 
شود باید اعتماد به نفس و همچنین اشراف به دو زبان 

مبدأ و مقصد داشته باشد.
کوشا تأکید کرد: اساساً ورود به عالم ترجمه قرآن 
ب��ه دو عنصر ادب و هنر نیازمند اس��ت و اگر این دو 
عنصر در هم بیاویزند آن گاه است که اثر ترجمه شده 
جاویدان خواهد شد؛ منظور از ادب صرف و نحو و... 
است و منظور از هنر، علم معانی، بیان و بدیع است که 

در مجموع به آن علوم بالغی می گویند.
اشراف بر دو زبان مبدأ و مقصد 

در ترجمه قرآن
وی ضم��ن تأکید مجدد بر اینک��ه مترجم باید 
اشراف کافی بر دستور زبان دو زبان مبدأ و مقصد در 
ترجمه قرآن داشته باشد گفت: مترجم قرآن باید متون 
زبان فارس��ی به ویژه متون کهن  را مورد مطالعه قرار 
داده باشد و حتماً در مورد ادبیات قرون چهارم تا ششم 
که بسیار به غنای ادب فارسی کمک کردند تحقیق و 
مطالعه کند ضمن آنکه مترجم باید نثر معیار زمان خود 
را در ترجم��ه نگاه دارد که آن نیز س��از و کار خود را 
دارد، اما یکی از راهکارهای رعایت آن آشنایی مترجم 

به علوم بالغی است.
این مترجم قرآن در پایان سخنان خود عنوان کرد: 
در ترجمه قرآن تنها با الفاظ و واژگان سر و کار نداریم، 
بلکه با یک پیش��ینه فرهنگی مواجهیم که باید اشراف 

کامل بر همه استعارات، کنایه ها و مجازهای متداول در 
زبان مرجع درست منطبق با شرایط و روزگار فرهنگی 

که قرآن در آن نازل شد داشته باشیم.
ویلی��ام پیچی، مترجم آمریکایی تبار قرآن نیز که 
ترجمه قرآن او به زبان انگلیسی در این نشست عرضه 
ش��د نیز سخنران سوم این نشست بود که گفت: ابتدا 
خوش��حالم که پس از پیروزی انقالب اسالمی مجدد 
این فرصت دست داد که به ایران بیایم، اما اینکه چرا 
قرآن باید به زبان انگلیسی برگردان شود باید بگویم که 
دلیلش فراوانی تکلم مردم دنیا به این زبان است، زبانی 
که همچ��ون عربی که روزگاری زب��ان علمی جهان 
بود اکنون جایگاهی در همه مناس��بات انسانی دارد و 
قریب به 500 میلیون انس��ان به عنوان زبان مادری به 
این زبان تکلم می کنند و بالغ بر 80 میلیون نفر نیز به 
این زبان مجبور به تکلم در برخی مناس��بات روزمره 

خود هستند.
سلمان فارسی نخستین مترجم قرآن 

بوده است
پیچی ادامه داد: به نظر می رسد نخستین شخصی 
ک��ه قرآن را به زبانی دیگ��ر غیر از عربی ترجمه کرد، 
سلمان فارس��ی از صحابه پیامبر)ص( باشد که سوره 
حمد را به فارس��ی برگرداند و از آنجا که عنوان ش��د 
قرآن کتابی جهانی است، لذا باید این کتاب به زبانی به 
غیر از زبان عربی که البته برای اعراب در همه کشورها 

قابل فهم است ترجمه شود.
وی با اش��اره به ویژگی های زبان قرآن تصریح 
کرد: قطعاً زبان قرآن با زبان احادیث و روایات متفاوت 
اس��ت و در مورد برگردان قرآن به زبان انگلیسی باید 
بگویم که نخس��تین بار 500 سال پیش چنین اتفاقی 
افتاد، اما اینکه چه ضرورتی برای این کار یعنی ترجمه 
قرآن به انگلیسی احساس می شد شاید یکی از دالیلش 

ایجاد رخنه ای برای حمله به اسالم باشد.
استاد دانشگاه دوزجه ترکیه در ادامه گفت: مسلمًا 
هدف اصلی از ترجمه قرآن رس��اندن پیام جاوید آن 
اس��ت، چرا که قرآن و رس��ولش هر دو اسوه هستند 
و لذا انتقال درس��ت پیام آن از رهگذر ترجمه درست 
اهمیت باالیی دارد، هر چند که اغلب ترجمه های قرآن 
به زبان انگلیسی پیچیده و غامض هستند مانند ترجمه 
عبدالیوس��ف عل��ی در هند به س��ال 1967 که چنین 

ویژگی دارد.
وی ادامه داد: اگر ترجمه قرآن درست با استفاده 
از واژگان قاب��ل فهم صورت نگیرد و معادل س��ازی 
نش��ود، مخاطب زبان مقص��د قادر ب��ه درک پیام آن 
نخواهد بود و لذا چرخه ارتباط کامل نش��ده است؛ به 
اعتقاد من دو نفر در ترجمه از قرآن به زبان انگلیس��ی 
سرآمد هستند یکی، یک یهودی عراقی به نام »ان جی 
داوود« و دیگری که آمریکایی تبار است با نام »تی جی 
اورین« که ترجمه های آنان قابل درک برای مردم حتی 

در سطحی عادی و معمولی است.
پیچ��ی در پای��ان ب��ه ترجمه انگلیس��ی قرآن 
توسط خودش اشاره کرد و گفت: این ترجمه با نام 
»آخرین کتاب خدا« به همراهی دوست مرحومم که 
در یک حادثه رانندگی کش��ته ش��د صورت گرفت 
و حاصل 10 س��ال همکاری من با اوس��ت که سه 
س��ال قبل منتشر شد و هر جا که ما دو نفر اختالف 
نظر داش��تیم، به تفاسیر مشهور برای رسیدن به یک 

اجماع مراجعه می کردیم.

گروه معارف : در نشس��ت بررسی تالوت های 
معنامحور که در نمایشگاه قرآن برگزار شد، دو نفر از 

اساتید این حوزه به تحلیل این موضوع پرداختند.
نشست بررسی ویژگی های تالوت  معنامحور با 
حضور علی اکبر حنیفی، مدرس و پیشکسوت قرآنی 
و علی س��رابی، قائم مقام شورای عالی قرآن در غرفه 
خبرگزاری ایکنا در نمایش��گاه بین المللی قرآن کریم 
برگزار ش��د. حنیفی در ابتدای این نشس��ت در پاسخ 
به سؤالی در مورد چگونگی القای معانی به مستعمین 
در زمان تالوت قرآن گفت: اساس��اً خود قرآن به سه 
صورت متجلی می شود، زمانی که صحبت از معنا و 
مفاهیم می کنیم در حقیقت به معنی تجلی قرآن اشاره 
داش��ته ایم، بنابر این قرآن به س��ه صورت متجلی می 
شود، یا به صورت صوتی است که در آن یک نفر قرآن 
را ت��الوت می کند که می تواند به صورت معمولی و 
یا تالوت باش��د. مورد دوم به صورت کتبی است که 
همین نوشته قرآن نمونه بارز آن است، مورد سوم نیز 
قرآن در فردی مجسم می شود که ائمه معصومین)ع( 
هس��تند، بنابر این سه صورت برای تجلی یافتن قرآن 
کری��م وجود دارد. وی افزود: زمانی که قرآن توس��ط 
فرشته وحی بر پیامبر)ص( نازل شد و آیات »اقرا بسم 
ربک الذی خلق« را نازل کرد در حقیقت یک تجلی را 
در دل پیغمبر)ص( ایجاد کرد و قلب پیامبر نسبت به 
قرآن حاصل شد و اولین کسی بودند که قرآن بر ایشان 
متجلی شد. اگر یک نفر قرآن را بر فردی که عربی نمی 
داند بخواند طبیعتاً شرایط فرق می کند یعنی جنبه های 
پنهان زبان و گویش بر آن فرد متجلی نیست، اگر چه 
قرآن به صورت عربی خوانده می شود، تجلی صورتی 
آن موجود اس��ت اما آن معنایی که بر قلب شنونده و 
گیرنده تجلی پیدا کند هنوز وجود ندارد. آن چیزی که 
مورد نظر مقام معظم رهبری نیز هس��ت اشاره به این 
مورد دارد، ما در ایران و در س��ایر کشورهایی که زبان 
عربی ندارند و متوجه معنای آیات نمی شوند توجه به 
معنای آیات بسیار مورد توجه است. این پیشکسوت 
قرآنی کش��ورمان تصریح کرد: در زمینه معنا محوری 
ت��الوت قرآن باید گام های بس��یاری در کش��ورمان 
برداریم، اساس��اً خود قرآن یک مفهوم است وقتی که 
ش��ما در یک س��الن و در یک جمع قرآن تالوت می 

شود قطعاً در آن لحظه همه می فهمند که این قرآن و 
یک کتاب آسمانی است و حرف های خدا را دارد می 
زند. بنابراین خود قرآن یک مفهوم اس��ت، اگر فردی 
حت��ی یک کلمه از قرآن متوجه نش��ود همین قرائت 
قرآن یک مفهوم برای آن شخص دارد که این معنا که 
این یک کالم آسمانی است به شنونده منتقل می کند. 
حنیف��ی با بیان اینکه باید از این مرحله جلوتر برویم، 
گفت: برای معنا محور کردن کلمات باید به گونه ای 
ادا شود که باید گفته شود، تأکیدها بر کلمات به گونه 
ای است که باید باشد، به عنوان مثال در بیت »تن آدمی 
شریف است به جان آدمیت/ نه همین لباس زیباست 
نشان آدمیت«، اگر متوجه معنا نباشیم وآن را به صورتی 
بخوانیم که تأکید بر کلمه »نه« باش��د، تمام مفهموم و 
معن��ای جمل��ه را تغییر می دهد. ب��ا اینکه هیچ کلمه 
ای تغییر نکرده اس��ت و هیچ حرکت و عالمتی تغییر 
نیافته اس��ت اما تأکید بر یک کلمه معنا را کاماًل تغییر 
داده اس��ت. گاهی اوقات معنا محوری همین اس��ت، 
ما در این خصوص نباید مطلق گرایی داش��ته باشیم، 
برخ��ی از قاریان واقعاً در حال مطلق گرایی هس��تند. 
این اس��تاد علم قرائت قرآن کریم در ادامه با ذکر مثال 
هایی که تأکید بر کلمه ای خاص می تواند معنای کل 
جمله را تحت الشعاع قرار دهد، گفت: معنا محوری 
و معناگرای��ی تنها از طریق تأکید ب��ر روی کلمات و 
جمالت و رعایت آکس��ان ها حاصل نمی شود، اگر 
اینگونه باشد به مطلق گرایی پرداخته ایم. مسئله حس 
در معنا گرایی بسیار مهم است. در یکی از شبکه های 
رادیویی برای خواندن دعای ش��ب عید دعوت شدم، 
من نیز این دعا را خواندم کارگردان برنامه به من گفت 
این طرز خواندن چون کمی حس سرس��ختی در آن 
بود مش��کل آفرین است و مناسب فضای لطیف عید 
نیس��ت. همان دعا را دوباره قرائت کردم ولی اینبار با 
لحنی خوشحال که مورد توجه نیز قرار گرفت. از تمام 
اینها که بگذریم و همه اینها می تواند تا حدودی معنا 
و مفهوم را در ایران و کشورهای مانند ما منتقل کند، اما 
90 تا 95 درصد عاجز خواهد بود. شاید در کشورهای 
عربی این روش ها بس��یار مؤثر باشد. وی در ادامه با 
مطرح کردن این س��ؤال که برای انتقال معانی چه کار 
باید کرد، گفت: به اعتقاد من باید رش��ته ای که خود 
من هش��ت س��ال بر روی آن کار کردم را راه اندازی 
کنیم و سازمان ها و نهاها در مسابقات این رشته را مد 
نظر قرار دهند و به آن بپردازند. اگر یک قاری قبل از 
تالوت کمی در مورد آیاتی که می خواهد تالوت کند 
توضیحاتی ارائه دهد و از مردم بخواهد به این نکات 

توجه کنند، اگر شخص دیگری هم همراه قاری باشد 
هر چند کوتاه درباره آیات صحبت کند مانعی نخواهد 
داشت. اما رشته ای که گفتم باید راه اندازی شود رشته 
قرائت متون است، در کشورهایی مانند ایران جای این 
رشته مغفول است، باید پیشگام شویم تا در کشورهای 
غیر عرب رواج یابد، یک نفر مانند یک دوبلور هنری 
تربیت کنیم، کما اینکه االن قرائت تحقیق یک رش��ته 
اس��ت قرائت متون نیز یک رشته باش��د. در ادامه این 
نشست نیز سیدعلی سرابی، رئیس شورای عالی قرآن 
گفت: آنچه که از صحبت های مقام معظم رهبری در 
جلسه اخیر و در جلسات دیگر که بر معنا تأکید داشته 
اند این است که قاری قرآن با هدف رساندن پیام آیات 
قرائت قرآن را انجام می دهد، هدف قاری قرآن نباید 
این باش��د که اصوات و نغماتی را تولید کند و توجه 
ش��نوندگان را به زیبایی صدای خود و زیبایی نغمات 
و مل��ودی ها جلب کند. بلکه باید به گونه ای تالوت 
کند که شنونده هر چه بیشتر به آن مفاهیمی که در بطن 
آیات است متوجه شود. یکی از قاریان معاصر مصری 
در همین زمینه گفته بود که قاری قرآن در تالوت خود 
باید پیام داشته باشد که همین معنا و مفهمومی است 
که گفته شد. وی افزود: امروزه در بین قاریان قرآن چه 
در کش��ور خودمان و چه در کشورهای دیگر و حتی 
مصر نیز دیده می شود قاریانی که بیشتر توجه به بُعد 
نغمه پردازی و ردیف خوانی هایی از نغمات و آهنگ 
ها دارند. برای خود اصولی در این کار دارند. زمانی که 
نگاه می کنیم کاًل برنامه ریزی اینها برای این است که 
یک سری نغمات را به صورت اصولی و هنرمندانه کنار 
هم بچینند و توجه مخاطب خود را به زیبایی نغمات و 
پردازش آنها جلب کنند. این به نظر می آید یک اشتباه 
راهبردی در قرائت قرآن اس��ت. قرائت قرآن متکفل 
رس��اندن معنا و مفهموم و معارف قرآن به شنوندگان 
است. سرابی بیان کرد: با این حکمت و فلسفه ای که 
گفته شد باید گفت که قرائت قرآن یک رسانه است و 
کارکرد یک رسانه را دارد. در 1400 سال پیش که ابزار 
رسانه ای امروز در اختیار نبود قرائت قرآن نقش رسانه 
ه��ا را بازی می کرد و امروز نیز این نقش را نه تنها از 
دس��ت نداده اس��ت بلکه به یک ابررسانه تبدیل شده 
است. به این دلیل که اوالً در رسانندگی پیام اگر قاری 
استاد باشد بی بدیل است و دوماً پیام آن که کالم وحی 
اس��ت نیز یک پیام بی بدیل است و لذا به اعتقاد من 
قرائت قرآن یک رسانه بی بدیل است. رئیس شورای 
عالی قرآن اظهار کرد: آنچه که از فرمایشات مقام معظم 
رهبری برداشت می شود چنین موردی است البته در 

گذشته نیز ایش��ان این مطلب را فرموده بودند. اینکه 
یک قاری بر اس��اس معنا تالوت می کند و شنونده با 
اینک��ه اطالعی از معنای کلمات ندارد اما از آن اطالع 
می یابد مربوط به اعجاز قرآن است و در ادوار تاریخ 
نیز این اعجاز دیده شده است و واقعیات بسیار زیادی 
شنیده شده است که تالوت قرآن افراد بسیار زیادی را 
متحول کرده است. شنیده شده است که قاریان مصری 
و استاد »عبدالباس��ط« در آمریکا تالوت قرآن داشتند 
که برخی مستمعین که غیر مس��لمان بودند مسلمان 
شده اند. این افراد با شنیدن صدای قرآن دلشان جذب 
قرآن ش��ده است و به دنبال معنا این کلمات آمده اند 
تا ببیند که چه کلماتی است که تا این حد تأثیرگذاری 
دارد. ای��ن همان اعجاز قرآن کریم اس��ت. وی با بیان 
اینکه قرآن یک کتاب معمولی نیست، خاطرنشان کرد: 
قرآن تجسم و تجلی از ذات اقدس الهی است بنابراین 
طبیعی است که آثار و برکاتی در قرائت قرآن باشد که 
در قرائت دیگر کتاب ها نباشد. در عین حال اگر متون 
دیگر را با ش��رایط خاص��ی بخوانی اثرگذاری خاص 
خود را دارد. از قدیم گفته شده که سخن کز دل برآید 
الجرم بر دل نش��یند، اگر قاری قرآن خود تحت تأثیر 
معنای آیاتی که تالوت می کند باش��د قطعاً این تأثیر 
به شنونده منتقل خواهد شد ولو اینکه شنونده معنای 
دقیق کلمات را متوجه نشود. مخصوصاً اگر این قاری 
قرآن استادی استخراج موسیقی خاص آیات را داشته 
باش��د، من معتقدم آیات قرآن هر کدام یک موسیقی 
و آهن��گ خاص دارد که ای��ن آهنگ مطابق با معنای 
آیات اس��ت، افرادی که در آواشناسی تخصص دارند 
می دانند که کلمات و جمالت متناسب با تلفظ آهنگ 
پذی��ری خاص دارند. اگر قاری قرآن این اس��تادی را 
داشته باشد و بتواند آهنگ خاص جمالت را استخدام 
کند، ش��نونده تحت تأثیر آن آهنگ که برخواس��ته از 
معنا و مفهوم آن کلمات اس��ت قرار می گیرد. سرابی 
در پای��ان بخش اول صحبت های خ��ود گفت: امروز 
دیده می ش��ود نوازندگان گاه��ی وقت ها یک مفهوم 
را ب��دون به کارگیری کلمات می نوازند، همین آهنگ 
صرف یک مفهوم خاص را می رساند و این در موسیقی 
سنتی ما وجود دارد. برخی مفاهیم حماسی را با آهنگ 
خاصی می نوازند که هر وقت نواخته شود معنا و مفهوم 
خاص خود را ایجاد می کند. البته همانطور که گفته شد 
اثرگذاری قرآن را افرادی که حتی معنای کلمات قرآن را 
نمی دانند از جنبه اعجاز آن نشئت می گیرد. اصاًل یکی 
از معانی قرآن »خواندنی« است. با این خواندن مکتب 

اسالم ترویج می یابد و ادامه پیدا می کند.

در »شبی با مترجمان قرآن« عنوان شد؛

لزوم تبیین نظریه ترجمه قرآن

در نشست بررسی تالوت معنامحور مطرح شد؛
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راه اندازی پایگاه آموزش تفسیر 
قرآن به ناشنوایان در غزه 

گروه معارف : انجمن دار القرآن الکریم 
و سنت نوار غزه، پایگاه آموزش تفسیر قرآن به 

ناشنوایان راه اندازی کرد.
ب��ه نقل از روزنامه »دنی��ا الوطن«، در این 
پای��گاه که با حمایت مال��ی انجمن حفظ قرآن 
کری��م »امام الش��اطبی« لبنان راه اندازی ش��ده 
است، بیش از 38 دانش آموز دختر و پسر مقطع 

دبیرستان شرکت دارند.
این پایگاه آموزش��ی تفسیر قرآن کریم به 
م��دت دو ماه دایر خواهد ب��ود و دانش آموزان 
ط��ی این طرح روزانه ضم��ن حضور در محل 
پایگاه، به مدت چهار ساعت به فراگیری تفسیر 
آی��ات دو ج��زء 30 و 29 )»ع��م« و»تبارک«( 

می پردازند.
این دوره تفسیر قرآن به زبان اشاره  برای 
ناش��نوایان تدریس می ش��ود و معلم این دوره 
معانی و مفاهیم آیات قرآنی جزء های 29 و 30 

قرآن را به زبان اشاره تفسیر می کند.
در این پایگاه، عالوه بر تفسیر معانی قرآن 
کریم، تفسیر احادیث نبوی، فقه نماز وروزه و 
اصول طهارت به دانش آموزان ناش��نوا آموزش 

داده می شود.
گفتنی اس��ت، انجمن دار القرآن الکریم و 
س��نت غزه تاکنون دو اردوگاه آموزش تفس��یر 
قرآن کریم ویژه ناشنوایان طی سال های 2013، 
2014 میالدی برپا کرده است که در این زمینه 

بسیار موفق عمل کردند.

افتتاح مسابقات قرآن و علوم دینی 
در موریتانی 

گ��روه معارف : مس��ابقات ق��رآن کریم 
و عل��وم دین��ی از روز چهارش��نبه، 10 تیرماه، 
با حض��ور وزیر امور اس��المی و آموزش پایه 

موریتانی آغاز شد.
به نقل از پایگاه اطالع رس��انی »السراج«، 
این مس��ابقات قرآنی در مسجد  »الجامع« شهر  
»نواکش��وط«،  پایتخت موریتان��ی و با حضور 
احمد ول��د اهل داوود، وزیر امور اس��المی و 

آموزش پایه این کشور افتتاح شد.
محم��د االمین ولد ش��یخنا، مدیر ارش��اد 
اس��المی موریتانی با بیان این که این مسابقات 
قرآنی به  مناس��بت ماه مب��ارک رمضان برگزار 
می ش��ود، عنوان کرد: مدیریت ارش��اد اسالمی 
موریتانی تالش بسیاری به منظور برگزاری این 

مسابقات قرآنی مبذول داشته است.
مس��ابقات قرآن کریم و علوم ش��ریعت 
موریتانی به مدت 10 روز ادامه خواهد داشت 
که در طول این مسابقات، 264 شرکت  کننده به 

رقابت می پردازند.
گفتنی اس��ت، پن��ج نفر برتر رش��ته های 
مختلف این مس��ابقات که ش��امل قرآن کریم، 
حدیث، فقه، س��یره نبوی و زبان عربی اس��ت، 

تجلیل خواهند شد.

مسلمانان چین در ماه رمضان به 
قزاقستان پناه می برند 

گ��روه مع��ارف : ش��مار فزاین��ده ای از 
مسلمانان »اویغور« چین در نتیجه محدودیت ها 
و تبعیض های دولت این کش��ور در حال ترک 
استان »سین کیانگ« به مقصد قزاقستان هستند. 
کنانات علی، روحانی مس��جد پیامبر)ص( در 
ش��هر آلماتی قزاقس��تان می گوید: مس��لمانان 
اویغور دینش��ان را می خواهند و دوست دارند 

که آزادانه به اعمال عبادی خود بپردازند.
وی ک��ه مدت س��ه س��ال اس��ت در این 
مس��جد فعالیت می کند، افزود: در چین کنترل 
ش��دیدی بر زندگی مس��لمانان وجود دارد  و 
ب��ه همین دلیل اویغورها در م��اه رمضان برای 
عبادت، روزه گرفتن و آموزش بیشتر در مورد 

اسالم به اینجا می آیند.
ب��ه گفته علی، هر س��ال در م��اه رمضان، 
بس��یاری از اویغورها از منطقه مسلمان نش��ین 
س��ین کیانگ به آلماتی می آیند تا بتوانند اعمال 
عبادی خ��ود را به ج��ای آورند.مقامات چین 
اخیراً با تشدید فشارهای خود علیه مسلمانان، 
در برخ��ی از بخش ه��ای منطقه س��ین کیانگ 
اعض��ای ح��زب اس��المی، کارمن��دان دولتی، 
دانش آم��وزان و معلم��ان را از روزه داری در 
ماه رمضان منع کرد ند. این اولین س��الی نیست 
که دولت چین برای کنترل روزه داری آش��کارا 
اقدام می کند. سال گذشته نیز این اتفاق افتاد و 
تعداد زیادی از مسلمان اویغور که در روز اول 
ماه رمضان ب��رای اعتراض به منع روزه گرفتن 
ب��ه خیابان ه��ا رفتند، کش��ته ش��دند. از همین 
رو، مس��لمانان اویغور با پیمودن مسیری 380 
کیلومتری خود را به جامعه مسلمانان قزاق در 
ش��هر آلماتی می رس��انند زیرا در خانه خود با 
خط��ر جریمه یا حبس ب��ه خاطر گرفتن روزه، 
پوش��یدن حجاب و داش��تن ری��ش و امثال آن 
مواجه هس��تند. حدود 260 هزار اویغوری در 
قزاقس��تان زندگی می کنند که جایگاه خوبی در 
این کش��ور دارند و با فرهنگ این کشور کاماًل 
عجین هس��تند و محدودیتی برای انجام اعمال 
عبادی ندارند. منطقه مسلمان نشین سین کیانگ 
چی��ن که در س��ال 1955 می��الدی یک منطقه 
خودمختار اعالم شد، مرتبًا هدف سرکوب های 
امنیتی از س��وی مقامات چینی ق��رار می گیرد. 
گروه های حقوق بشر، مقامات چین را به خاطر 
سرکوب دینی مسلمانان اویغور به بهانه »مقابله 
با تروریس��م« بارها مورد انتقاد ق��رار داده اند.
اویغوره��ا، مس��لمانان ترک زبانی هس��تند که 
ح��دود 8 میلیون نفر جمعیت دارند و س��الیان 
درازی است که در این منطقه زندگی می کنند.

اخباراخبار

 تدوین اساسنامه طرح »ورزش در 
سایه قرآن و عترت«

گروه معارف : مس��ئول توس��عه فرهنگ 
قرآن و نهج البالغه عنوان کرد: طرح ورزش در 
س��ایه قرآن و عترت در حال تنظیم اساس نامه 

برای ورزشکاران است.
توس��عه  اش��کذری مس��ئول  محمدرضا 
فرهنگ قرآن و نهج البالغه خراس��ان رضوی با 
موسسه ما امضا ش��ده قرار است طرح ورزش 
در س��ایه قرآن برای تمام ورزش کاران استان 
اجرای��ی شود.اش��کذری با بیان اینک��ه  امروز 
ع��الوه ب��ر ای��ن 255  پایگاه نه��ج البالغه در 
مس��اجد را داریم ادام��ه داد: در طرح ورزش 
در س��ایه ق��رآن وعترت ی��ک روز در هفته را 
ورزش��کاران به خواندن ق��رآن و حمکت ها و 
مباح��ث نهج البالغه می پردازند.وی اظهار کرد: 
هدف ما این نیس��ت مثل حس��ینیه و مس��اجد 
قرآن خوانی داش��ته باش��یم بلکه هدف ما این 
است که جوانان را با قرآن و نهج البالغه آشنا و 
بین جوانان ورزش��کار و قرآن و عترت انس و 

الفت به وجود آوریم.
مسئول توسعه فرهنگ قرآن و نهج البالغه 
گفت: این طرح از طرف سازمان تبلیغات کشور 
و دارالقرآن کشور و وزارت ورزش مورد اقبال 

قرار گرفته و در درحال اجرا است.
وی اظه��ار ک��رد: در ح��ال حاض��ر در 
رش��ته های رزمی هفته ای یک نوب��ت قرآن ها 
چیده می ش��ود و هرکس یک صفحه از قرآن 
را ت��الوت می کن��د و یک روز نیز  بخش��ی از 
س��خنان امیرالمومنین)ع( یا حمکتی از ایش��ان 

خوانده می شود.
اش��کذری با بی��ان اینکه یکی از مس��ائل 
مهم��ی ک��ه م��ا دنب��ال آن هس��تیم برگزاری 
قرآن خوان��ی و ارتب��اط فوتبالیس��ت ها با قرآن 
اس��ت اظهار کرد: متاس��فانه تاکنون نتوانستیم 
ارتباط بین فتوبالیست ها با این طرح را اجرایی 
کنیم که با تدوین این اساس نامه امیدواریم این 

ارتباط به وجود آید.
وی با در خواس��ت از مدی��رکل ورزش 
و جوانان خراس��ان رضوی خواستار برگزاری 
جلس��ات قرآن برای فوتبالیس��ت  ش��د افزود: 
هم��ان ط��ور ک��ه ب��رای رش��ته های رزمی و 
زورخانه ای این برنامه در حال برگزاری اس��ت 
می تواند برای س��ایر رشته به خصوص فوتبال 

نیز این کار صورت گیرد.
مسئول توسعه فرهنگ قرآن و نهج البالغه 
بیان کرد: طبق اس��اس نامه رسمی که بین ما و 
معاونت ورزش و جوانان تنظیم شده قرار شده 
اس��ت طرح ورزش در س��ایه قرآن اساس نامه 

رسمی نوشته شود.

کالس های آموزش حفظ قرآن در 
مؤسسه ریحانة النبی برگزار می شود 
گ��روه مع��ارف : کالس ه��ای آموزش 
حفظ قرآن کریم در تابستان، به همت مؤسسه 

ریحانة النبی برگزار می شود.
کالس های آم��وزش حفظ قرآن کریم در 
تابس��تان، به همت مؤسسه ریحانة النبی از سوم 
مرداد ماه آغاز و تا پایان شهریورماه ادامه دارد.

این دوره های آموزش��ی برای تمام مقاطع 
س��نی بان��وان و آقایان در رش��ته های آموزش 
روخوانی، حف��ظ و تجوید و حوزه های هنری 

برپا می شود.
یادآور می ش��ود، این مؤسسه در  سمنان، 
خیاب��ان ام��ام خمینی)ره(، ک��وی فاطمیه  واقع 

شده است.

اعالم فراخوان ثبت نام دوره 
مربیگری مفاهیم قرآن به زبان 

انگلیسی در مؤسسه فهیم 
گروه معارف : فراخوان ثبت نام در دوره 
مربیگ��ری مفاهی��م قرآن به زبان انگلیس��ی در 

مؤسسه قرآنی فهیم تهران اعالم شد.
فاطم��ه حس��ینی، مدیر مؤسس��ه قرآنی 
فهی��م تهران ضمن بیان این مطلب گفت: دوره 
مربیگری مفاهیم قرآن به زبان انگلیس��ی ویژه 
عالقه مندانی که  به مفاهیم قرآن مس��لط هستند 
و همچنی��ن ت��ا حدودی هم  با زبان انگلیس��ی 

آشنایی دارند، برگزار می شود.
وی با اش��اره ب��ه اینک��ه پرورش یافتگان 
ای��ن دوره می توانند به عنوان مبّلغ و برای تبلیغ 
مفاهیم قرآن به خارج از کش��ور اعزام ش��وند، 
ادام��ه داد: بان��وان و آقایان می توانن��د تا پایان 
تیرماه با مراجعه به این مؤسسه واقع در نارمک، 
خیابان آیت، بعد از جویبار، پالک 325، جنب 
مؤسس��ه مالی آرمان دراین دوره ثبت نام کنند.
همچنین برای به دس��ت آوردن اطالعات بیشتر 
تماس  با شماره های 77905611-77922611 
بگیرند.حس��ینی با اش��اره به ش��رایط عمومی 
ش��رکت کنندگان در این دوره، بی��ان کرد: دارا 
بودن مدرک تحصیلی دیپلم به باال، شرط سنی 
حداقل 20 س��ال و حداکثر 40 سال، تسلط به 
مفاهیم قرآن و زبان انگلیس��ی از جمله شرایط 
عمومی است.مدیر مؤسسه قرآنی فهیم با اشاره 
به اینکه دوره فوق از ابتدای ش��هریورماه آغاز 
می ش��ود، تصریح کرد: ای��ن دوره حدود 200 
ساعت آموزشی است. در پایان دوره و پس از 
اخذ آزمون نیز به افرادی که حد نصاب الزم را 
کس��ب کرده باشند، گواهینامه از سوی مؤسسه 

اعطا می شود.
وی تأکی��د ک��رد: در صدد هس��تیم تا به 
پذیرفته ش��دگان نهای��ی دوره مربیگری مفاهیم 
قرآن به زب��ان انگلیس��ی گواهینامه به صورت 
رسمی از سوی سازمان دارالقرآن الکریم صادر 

شود.


