
  معصومه طاهری
حجت االس�ام محمد نق�دي، مديرمس�ئول و 
سردبير مجله ترجمان وحي است. وي که رياست 
دانش�کده الهي�ات امام ص�ادق)ع( را ب�ر عهده 
داش�ت و همزمان تدريس هم مي کرد، شرايطي 
پيش آمد ت�ا وارد کار قرآني ش�ود ب�ه طوري که 
چند س�الي اس�ت کار تدوين، ترجمه و تفس�ير 
قرآن به زبان هاي مختلف دني�ا را دنبال مي کند؛ 
کاري که با اس�تقبال زيادي از سوي مسلمانان و 
عاقه مندان به اين کتاب آس�ماني در سرتاس�ر 
دنيا مواجه شده است. با همکاري انجمن اسامي 
شهيد ادواردو آنيلي با ايش�ان گفت وگو کرديم.

    
چطور شد که از تعليم و تدريس دانشگاه 
به تدوين و ترجمه قرآن آن هم به زبان هاي 

خارجي روي آورديد؟
اوايل انقالب زماني که الريجاني وزير ارشاد بود، خانمي 
روسي مسيحي با مردي سوري از اهل تسنن ازدواج 
کرده بود. همسرش به او قرآني با ترجمه  مستشرقي 
روس��ي هديه داده بود. خانم بعد از خواندن احساس 
خوبي نداشت و خوش��ش نيامده بود تا اينکه ايران 
آمده بودند و از نمايشگاه قرآن ترجمه اي انگليسي از 
قرآن تهيه مي کند. به قدري برايش جالب بود که بعد 
از خواندن گريه اش مي گيرد و خيلي متأثر مي شود 
از اينکه فهم غلطي از قرآن داشته درحالي که قرآن 
کتاب زيبايي اس��ت. براي همين نذر مي کند وقتي 
به روسيه رفت خودش قرآن را به زبان روسي ترجمه 
کند و همين کار را هم انجام مي دهد. حتي در نشريه 
پرتيراژ روسي که مربوط به زنان است هر بار بخشي از 
آيات را به صورت کوتاه چاپ مي کند که با استقبال 
زياد زنان مواجه مي ش��ود. در همي��ن زمان تصادف 
مي کند و مجبور مي شود در آپارتمان کوچکي همراه 
برادرش باشد. نامه اي به گورباچف مي نويسد که من 
مترجم قرآن مس��لمانان هس��تم و جايي ندارم. اگر 
مي ش��ود مکاني به من بدهيد. آنها جواب مي دهند 
که خود آقاي گورباچف هم در آپارتماني کوچک  در 
دو اتاق زندگي مي کند. از مسلمانان کمک بگير براي 
همين سراغ رايزن فرهنگي ايران مي رود. داستان را 
تعريف مي کند و نهايتاً کار او به من سپرده مي شود. آن 
زمان در دانشگاه تدريس مي کردم و رئيس دانشکده 
الهيات دانشگاه امام صادق)ع( هم بودم به اين ترتيب 
ورود به اين کار و تأسيس مرکزي براي ترجمه قرآن به 

زبان هاي مختلف دنيا با تفکر اهل بيت فراهم شد. 
اس�م ترجمان وحي از هم�ان زمان روي 

مؤسسه گذاشته شد؟
در ابتدا اسم را »ترجمه قرآن مجيد« گذاشتيم ولي 
گفتند اين اسم عام است و بايد خاص باشد. براي همين 
اسم مرکز را به »مرکز فرهنگي ترجمان وحي« تغيير 

داديم و از سال 72 تا االن ترجمه و چاپ قرآن داريم.
مترجمان قرآن چگونه انتخاب مي شوند؟

عمدتاً از خود کشورهاي مقصد هستند که شناخت 
خوبي روي فرهنگ و زواياي زبان ملي خودشان دارند. 
شهروندان خود کشورها که کار ترجمه زبان خودشان 

را انجام مي دهند با ما همکاري مي کنند. 
مترجمان چطور با شما آشنا مي شوند؟

جوينده يابنده است. افرادي که کار علمي و تحقيقاتي 
مي کنند از طريق سايت ها با ما آشنا مي شوند و اعالم 
همکاري دارند. مجمع جهاني اهل بيت، مجمع تقرير 
و تمام آنهايي که در اين زمينه فعال هس��تند با هم 

مرتبط و اَشنا هستند. 
قرآن تاکنون به چند زبان ترجمه شده است؟

در سرتاسر دنيا به 147 زبان ترجمه شده است، ولي 
مؤسسه ما 14 مورد به زبان هاي مختلف چاپ قرآن 

شيعي با فرهنگ اصيل اهل بيت داشته است. 
به غير از شما به چند زبان، قرآن شيعي در 

جهان ترجمه شده است؟
ح��دود 13 زبان بوده اس��ت. وقتي ما قرآن ش��يعي 
انگليسي چاپ کرديم، يهوديان، مسيحي ها و سني ها 
هم قرآن شيعي ترجمه کردند حتي ترجمه چيني هم 

توسط فردي چيني انجام شده است. 
چه کشورهايي باني شده اند؟

اغلب کار توسط افراد عالقه مند مترجم صورت گرفته 
و هيچ کشوري دولتش باني نشده است. عربستان هم 
که بزرگ ترين رقيب ماست،تمام ترجمه هاي قبلي 
خود را با چاپي رايگان و طرحي زيبا به 50 زبان کار 
مي کند و خودش ترجمه ندارد تنها چاپ مي کند. 
مثاًل ترجمه فرانس��ه آنها از پروفس��ور عميداهلل يا 

ترجمه انگليسي از پيکتال است. 
سرنوشت آن خانم روسي چه شد؟

 خانم والريا بورخووا اهل مسکو بود که ترجمه قرآن او 
چاپ شد، ايران هم آمد و به مرکز ما سر زد. با او صحبت 
کردم و گفتم: ماجراي ش��ما واقعي اس��ت؟ خنديد 
وگفت: بله شوهرم سوريه اي است و پدرش عالم بزرگي 
از اهل سنت است. من به وسيله او با معارف قرآن آشنا 
شدم و ترجمه کردم؛ البته ترجمه اين خانم بر اساس 

مباني اهل سنت است. 

بهترين ترجمه انگليسي قرآن چيست؟
ما امروز 100 ترجمه کامل انگليس��ي از قرآن داريم. 
مترجمان يهودي، مس��يحي، کافر و مسلمان بودند. 
هر کدام يک ويژگي دارند؛ مثل من که تسلط کامل به 
زبان انگليسي و فرهنگ آنها ندارم، نمي توانم قضاوت 
کنم. بگذاريد با خاط��ره اي توضيح بدهم که ترجمه 
انگليسي ما دو جايزه گرفته است؛ جايزه جهاني کتاب 
سال و يک جايزه کتاب س��ال حوزه به خاطر خيلي 
خوب بودن اما اخيراً يک ترجمه در امريکا انجام شده 
است که 2001 صفحه دارد. 10مترجم زير نظر دکتر 
حسين نصر کار کردند. اينها از سرتاسر جهان گرد هم 
آمدند و به انگليسي همينطور به معارف اسالمي و اهل 
بيت هم مسلط هس��تند. يکي از آنها شخصي به نام 
جوزف لومبارت، عضو هيئت علمي دانشگاه شارجه و 
امريکايي است. در يوتيوپ پيامي گذاشته بود و اعالم 
کرد که وقتي مش��غول ترجمه بودم، خيلي ها سؤال 
مي کردند که بهترين ترجمه قرآن چيست؟ براي ما 
قضاوت سخت بود. ابتدا ترجمه آلبري را معرفي کرديم. 
بعد ترجمه سيدعليقلي قرآني از ايران را که ديديم آن 
را معرفي کرديم چون براي کس��اني که مسلمان هم 
نيستند و زبانشان انگليسي است مي تواند مفيد باشد. 

سيدعليقلي قرآني ايراني است؟
بله، در ايران هم سکونت دارد. تحصيالتش در امريکا 
بوده و مدتي هم در هند سکونت داشت و سردبيرمجله 
توحيد انگليسي بود. کتاب هاي زيادي هم به انگليسي 
ترجمه کرده است. 40 س��ال پيش کتاب 40 حديث 
امام خميني را به انگليسي ترجمه کرد که روي تمام 

وب سايت هاي امريکايي موجود است. 
االن ترجم�ه ايش�ان در اينترن�ت قابل 

دريافت است؟
متأسفانه نه چون مؤسس��ات به صورت جزيره اي و 
پراکنده عمل مي کنند. هرکس مي خواهد خودش 
را برند کند. اگر وفاق باش��د قطعاً کارها بهتر پيش 
مي رود. ما آمادگي اين را داريم که بستر مطالب خوب 
را فراهم کنيم. ان. جي. اوها هم مي توانند کمک کنند 
چون حمايت خيرين را دارن��د. در ترکيه به محض 
اينکه در فرودگاه هواپيما مي نشيند، انجيل به زبان 
فارسي به فرد هديه مي دهند. االن بين 7هزار زبان 
دنيا انجيل به باالي 3هزار زبان ترجمه شده است؛ 
درحالي که قرآن 148 زب��ان ترجمه دارد که 100 
مورد آن کامل است. کار زيادي بايد انجام داد، ولي 
چون اغلب تنگ نظر و پراکنده هستيم دسترسي ها 

به مطالب خوب سخت است. 
از کش�ورهاي ديگ�ر هم به ش�ما کمک 

مي شود؟
 يک بار آقايي 5هزار دالر داد و گفت اسم من را نياوريد؛ 
معلمي هم 1200 دالر پول داد گفت پول مأموريتم 
است رسيد هم نمي خواهم البته براي او رسيد صادر 
کرديم تا بداند در راه قرآن هزينه کرده است. کمک هاي 
مردمي براي بقاي مؤسس��ه اهميت دارد چون کار ما 
دولتي نيست. تا مي توانيم بايد مردم را تشويق به کار 
قرآني و حمايت در نشر آن کنيم مقدارش مهم نيست، 
بلکه همين که باني قرآن باشند تا فرهنگ سازي بشود 
خودش اتفاق مهمي اس��ت حتي به اس��م خود افراد 

کمک کننده هم قرآن چاپ مي کنيم. 
پروفسور بونو مي گفت:بعد از نامه رهبري 
به جوانان اروپايي و تش�ويق به خواندن 
قرآن کاري انجام نشد. نظر شما چيست؟

بله متأسفانه هميشه در برخورد به توصيه هاي رهبري 
ش��عاري عمل مي کنيم. بعد از نامه ايشان هم اصاًل 
ستادي تشکيل نشد. ما خودمان به صورت خودجوش 
و چراغ خاموش کار کرده ايم. قبل از اينکه همه قرآن 
را براي امريکا چاپ کنيم، آياتي را انتخاب کرديم که 
جنبه عام دارد و قابل پذيرش عمومي است، زيرا به طور 
قطع تمام قرآن براي مخاطب غربي قابل فهم نيست.
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زن تازه مسلمان روس باعث ايجاد موج ترجمه قرآن با تفکر اهل بيت شد
گفت وگوي »جوان« با مدير مؤسسه فرهنگي ترجمان وحي

 نگاهي به برخي رخدادهاي اخير عرصه تئاتر کشور

پردهخوانيونقاليتقويتميشود
  فرزين ماندگار

تئاتر طي چند سال اخير به دليل توسعه سالن هاي نمايش در اقصي نقاط کشور به 
ويژه در پايتخت و نيز حمايت بخش خصوصي از آن رشد قابل مالحظه اي به لحاظ 
جذب مخاطب و درآمدزايي داشته است. در گزارش پيش رو به برخي از رخدادهاي 
اخير حوزه تئاتر از جمله تشکيل شوراي نقالي و پرده خواني حوزه هنري، حمايت 
انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس از جشنواره تئاتر مرصاد و به روي صحنه رفتن 

دو نمايش جديد در تئاتر مولوي طي روزهاي آتي اشاره مي کنيم. 
  تشکيل شوراي نقالي و پرده خواني در حوزه هنري

خبر اول اينکه ش��وراي تخصصي نقالي و پرده خواني با هدف گسترش و احياي 
هنر نقالي و پرده خواني به عنوان هنر سنتي و کهن ايراني در ابعاد حماسي، ملي و 
مذهبي راه اندازي شد.  پايگاه خبري حوزه هنري در اين باره گزارش داد که مرکز 
هنرهاي نمايشي اين مرکز که با جشنواره نقاالن علوي يا همان جشنواره نقالي و 
پرده خواني غدير به دبيري حسين عالم بخش عالوه بر فعاليت هاي پيشين خود 
جاي خالي ديگر س��ازمان هاي فرهنگي و هنري در پردازش و احياي هنرهاي 
نمايشي سنتي ايران را پر کرده است، ش��وراي تخصصي نقالي و پرده خواني را 
نيز با هدف جان دادن به چراغ نيمه روشن هنرهاي سنتي نقالي و پرده خواني در 
زوايا و ابعاد گوناگون حماسي، ملي و مذهبي راه اندازي کرد.  اين شورا متشکل از 
اساتيد و پيشکسوتان نقالي، پرده خواني و شبيه خواني با چاشني هنرمندان جوان 
و توانمند است. به اين ترتيب هنرمندان جوان اين شورا شامل محسن ميرزاعلي، 
مهدي دريايي و حسن مجتبي بيگي در کنار استاداني چون امير صادقي، مرشد 
ابوالفضل ورمزيار و مرشد مهدي چاياني گروه قدرتمندي را براي حفظ، احيا و 

تربيت هنرمندان اين عرصه مهم هنرهاي سنتي تشکيل داده اند. 
   حمايت انجمن تئاتر انقاب از جشنواره مرصاد

انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس از جش��نواره منطقه اي تئاتر مرصاد حمايت 
مي کند. روابط عمومي بنياد فرهنگي روايت فتح در اين باره گزارش داد که محسن 
سليماني فارساني، سرپرست انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس گفت: قصد داريم 
تا با هدف حمايت هدفمند از جريان تئاتر مقاومت در استان هاي کشور در برگزاري 
جشنواره تئاتر مرصاد کرمانشاه مشارکت کنيم. به عنوان يکي از مهم ترين اهداف 
انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس حمايت از آثار نمايشي دفاع مقدس در سراسر 
کشور و مشارکت در برگزاري جشنواره هاي موضوعي را در دستور کار خود قرار 
داده ايم تا با اين کار ضمن قدرداني از زحمات فعاالن تئاتر دفاع مقدس در سراسر 
ايران به عنوان يکي از متوليان اين جريان، چراغ تئاتر مقاومت را هميشه روشن نگه 
داريم. همه تئاتر کشور در تهران خالصه نمي شود و ما ظرفيت هاي بالقوه و بالفعل 
بسيار خوب و با استعدادي در استان هاي کشور داريم که مي بايست با حمايت از 
آنان به رشد و شکوفايي آنان کمک کنيم.  جشنواره تئاتر مرصاد توسط اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمي استان کرمانشاه به مدت پنج روز از 22 تا 2۶ مرداد در دو 

تاالر شهرداري و غدير اسالم آباد غرب برگزار مي شود. 
   شادپيمايي عروسک ها در پارک آب و آتش 

مرضي��ه برومند نيز در نشس��ت خبري جش��نواره عروس��کي مب��ارک درباره 
بزرگداشت هاي مدنظر براي اين دوره از جشنواره تئاتر عروسکي تهران مبارک 
گفت: از سه هنرمند از سراسر ايران قدرداني و تجليل خواهيم کرد که اسامي شان 
را نمي گويم تا مزه اش از بين نرود. همچنين درباره بخش بين الملل بايد بگويم 
که با توجه به ش��رايط سياسي کشور تنها کشور روس��يه به ايران نيامد اما مثاًل 
گروه فرانس��ه گفتند به ايران مي آيند. حتي همه گروه ها به ما تخفيف دادند و 
سفارتخانه ها هم با ما همراهي زيادي داشتند که البته ما هم تعداد گروه هاي اين 
بخش را کم  کرديم.  وي ادامه داد: درباره شادپيمايي هم بايد بگويم که دوست 
داشتم اين ش��ادپيمايي در روز اول جش��نواره و از ميدان وليعصر آغاز شود اما 
مشکالت مالي و برنامه ريزي باعث شد که اين اتفاق به پارک آب و آتش منتقل 
شود و البته حسنش هم اين اس��ت که در پارک مردم جمع هستند و مي توانيم 
شاهد اتفاقات جذابي باشيم. شادپيمايي جشنواره 31 مردادماه همزمان با عيد 

قربان در بوستان آب و آتش خواهد بود. 
  »اديپ افغاني« به تاالر مولوي مي آيد

خبر ديگر از تئاتر اينکه نمايش هاي »از خط زرد فاصله بگيريد« و »اديپ افغاني« 
آثاري هس��تند که به زودي اجراي عمومي خ��ود را در مرکز تئات��ر مولوي آغاز 
مي کنند.  به گزارش روابط عمومي مرکز تئاتر مولوي، نمايش »از خط زرد فاصله 
بگيريد« که محصول تالش دانشجويان دانشگاه تهران و تربيت مدرس است از روز 
دو ش��نبه 2۹ مردادماه در مرکز تئاتر مولوي آغاز به کار مي کند.  »اديپ افغاني« 
نوشته احمد مهرانفر نيز از روز سه شنبه 30 مردادماه در مرکز تئاتر مولوي آغاز به 
کار مي کند. اين نمايش به کارگرداني مجتبي جدي از روز سه شنبه 30 مرداد تا 20 
شهريور ماه ساعت 18 در سالن اصلي مرکز تئاتر مولوي روي صحنه خواهد رفت. 

88498436سرويس فرهنگي

آيين آغاز ب�ه کار ق�رارگاه فرهنگي - هنري 
مردمي اربعين برگزار شد. 

سعيد اوحدي رئيس سازمان فرهنگي - هنري 
ش��هرداري تهران با ابراز خرس��ندي از مصادف 
شدن آغاز به کار قرارگاه فرهنگي- هنري مردمي 
اربعين با روز مقاومت و سالروز ورود آزادگان دفاع 
مقدس به ميهن اس��المي عنوان کرد: در دوران 
اس��ارت رزمنده هاي دفاع مقدس س��خت ترين 
محدوديت ه��ا از هر لح��اظ تحميل ش��د ولي 
عزتمندي و مقاومت در آنه��ا هويدا بود، طوري 
که مقام معظم رهب��ري آزادگان را الماس هاي 

درخشان نظام دانستند. 
وي افزود: سال گذش��ته بنده توفيق پيدا کردم 
مس��ئوليت قرارگاه اربعين در استان تهران را به 
عهده گرفتم و در اين راه سپاه پاسداران همکاري 
بس��يار خوبي داش��ت. چه رازي در پي��اده روي 
اربعين هست؟ آن سفره 87 کيلومتري باشکوه 
که در مس��ير پياده روي گس��ترده مي شود، چه 
عظمت��ي دارد؟ هم��ه اهل بي��ت )ع( چراغ هاي 
هدايت و کشتي هاي نجات هس��تند، ولي طبق 
روايت، کشتي امام حس��ين )ع( ما را سريع تر به 

سرمنزل مقصود مي رساند.  اوحدي تصريح کرد: 
آيت اهلل وحيد خراساني به بنده امر کردند و گفتند 
هر وقت در جمع زائران اربعين و خدمت گزاران 
به اربعين بوديد، اين حديث قدسي را نقل کنيد. 
کسي که سيدالشهدا )ع( را در کربال زيارت کرد، 
مانند اين اس��ت که خدا را در عرش زيارت کند. 
در واقع کس��اني که در اربعين خدمت مي کنند، 
به خود خدا خدمت مي کنن��د.  وي با بيان اينکه 
جمهوري اس��المي ايران خالقيت بي نظيري در 
استفاده از مناس��بت هاي مذهبي داشته است، 
بيان کرد: اربعين سيدالش��هدا )ع( به تعبير مقام 
معظم رهبري جاذبه حسيني است. اميدوارم خدا 
توفيق دهد با کمک همکاران اين قرارگاه را با نگاه 
مردمي پيش ببريم و اراده مان اين است که يک 
ريال بودجه دولتي نگيريم. هر گاه به مردم مراجعه 
کرديم، ما را ياري کردن��د و کار را به بهترين نحو 
پيش بردند.  رئيس سازمان فرهنگي- هنري در 
پايان گفت: ان شاءاهلل اربعين امسال سوگواره هنر 
اربعين را در همه رشته ها برگزار مي کنيم تا اهالي 
شعر و ادب، سينما، تئاتر، هنرهاي تجسمي و... در 

اين عرصه هنرنمايي کنند. 

ايراني ها قصه  زندگي خود را قرارگاه فرهنگي- هنري مردمي اربعين آغاز به کار کرد
در۹۰ ثانيه  روايت مي کنند

قصه هاي 90 ثانيه اي بخش جديدي است که به 
بيست و يکمين جشنواره بين المللي قصه گويي 
کانون پ�رورش فک�ري ک�ودکان و نوجوانان 
افزوده شده است تا عاقه مندان بتوانند قصه  
زندگي خود را تنه�ا در 90 ثانيه  روايت کنند. 
اين قصه ه��ا بايد روايت��ي مس��تندگونه از غم ها، 
شادي ها و لحظات پندآموز زندگي قصه گويان باشد 
که در قالب فيلم ۹0 ثانيه اي در اختيار جشنواره قرار 
مي گيرد.  عنوان و محور اصلي جش��نواره در همه 
بخش ها و بخش عمومي )قصه ۹0 ثانيه اي( »قصه 
زندگي من )زندگي بهتر، غم و شادي(« است.  در 
اين ميان »روايت قصه از زبان يک راوي«، »مدت 
زمان قصه در حداکثر در ۹0 ثانيه«، »ارسال فيلم 
در قالب mp4 )حجم 200 ت��ا 400 مگابايت(«، 
»تصويربرداري با استفاده از دوربين، موبايل و...«، 
»برخورداري تصاوي��ر از کيفيت صداي مطلوب و 
قاب افقي«، »رعايت پوش��ش مناسب با محتواي 
قصه و منطبق با شئونات اسالمي« از شرايط شرکت 
در بيست و يکمين جشنواره بين المللي قصه گويي 

کانون عنوان شده است.

جشنواره موسيقي لري با حضور هنرمنداني 
از 11 استان لرنشين کشور و براي گراميداشت 
چهلمين س�الروز پي�روزي انقاب اس�امي 
در خرم آب�اد در ح�ال برگ�زاري اس�ت. 
اين جش��نواره از 22 ت��ا 2۶ مرداد ب��ا اجراي 
گروه ه��اي موس��يقي مختل��ف در فض��اي 
ب��از محوطه باغ گلس��تان قلع��ه فلک االفالک 
خرم آباد برگزار مي ش��ود.  مردم��ان لرتبار هر 
روز از س��اعت 1۹:00 خ��ود را به باغ گلس��تان 
مي رس��انند و تا ساعت 24:00 ش��اهد اجراي 

گروه هاي مختلف هستند.

  در جشنواره موسيقي لري، قرار است چهره هاي 
شناخته شده اي از موس��يقي لرستان به اجراي 

برنامه بپردازند. 
ايرج رحمانپور، فرج عليپ��ور، محمد باجالوند، 
غالم س��بزعلي، برديا مهرآرا، حام��د فيضيان، 
امير رحمان خسروي، بهمن اسکيني، فضل اهلل 
صفاري، مهران غضنفري و رهام خورشيدوند از 
چهره هايي هستند که در جشنواره موسيقي لري 
به روي صحنه رفته اند يا اينکه در شب هاي آتي 

به صحنه خواهند رفت.
 در شب هاي گذشته ايرج رحمانپور و فرج عليپور 
که از اس��طوره هاي موسيقي لرس��تان به شمار 
مي روند، در اجراهايي مجزا برنامه هايشان را براي 

مردمان لرتبار به صحنه بردند.  
مراس��م افتتاحي��ه جش��نواره موس��يقي لري 
22مرداد13۹7 و با حضور سيد موسي خادمي 
اس��تاندار لرس��تان، حميدرضا حنان مديرکل 
فرهنگ و ارش��اد اس��المي لرس��تان و در ميان 

استقبال با شکوه مردم لرستان برگزار شد. 

جشنواره موسيقي لري به مناسبت چهلمين سالگرد پيروزي انقاب 
اسامي برگزار مي شود

آواز اسطوره ها در کنار فلک االفالک


