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پژوهشي   مركز  نشست هاي   سلسله   از  نشست   شصتمين  
ميراث  مكتوب ، با عنوان  «ترجمة  قرآن  كريم  بر پاية  متون  
كهن » با سخنراني  دكتر علي  رواقي  و دكتر ابوالقاسم  امامي ، 

روز شنبه 1386/7/7 در محل  مركز برگزار شد.

ماه   تبريك   ضمن   مركز،  رئيس   ايراني ،  دكتر  ابتدا   
قرآن   اگر  كه   كرد  اشاره   مطلب   اين   به   رمضان ،  مبارك  
به  زبان  عجمي  و غيرعربي  نازل  مي شد، در واقع  خالف  
آن  چيزي  بود كه  خداوند از نزول  قرآن  در نظر داشت ، 
زيرا اعجاز بياني  و بالغي  و فصاحي  آن  در زبان  عربي  

آمده  است .
و  كرد  اشاره   قرآن   زباني   حوزه هاي   به   سپس   وي    
گفت : بيش  از پنجاه  گويش  زباني،  از اقوام و قبايل عرب 

در  است،  غيرعربي  زبان هاي  از  كه  واژه هايي  تا  گرفته 
قرآن  ديده  مي شود. البته در اين خصوص بين  لغويون  و 
زبانشناسان  اختالف  هست ، خصوصًا در مورد عربي  بودن  
كل  الفاظ  قرآن ، از اين  رو تنوع  گونه هاي  زباني  را مي توان 
از اعجاز اين  كتاب  آسماني  به  شمار آورد. به  همين  دليل  
براي  شناخت  متون  ترجمه هاي  كهن  بايد گونه هاي  زباني  
بايد  امروزي   مترجمان   و  شناخت   هم  را  عرب  اقوام 
براي  ترجمة  قرآن  به  متون  فارسي  كهن مراجعه  نمايند و 
فرايند تحول زباني واژگان معرب را براساس كامل ترين  

ترجمه ها متون  قرن هاي سوم  و چهارم  بررسي كنند. 
قرآن   ترجمه هاي   تعداد  خصوص   در  مركز  رئيس  
در سراسر دنيا گفت : بيشترين  ترجمه هاي قرآن  به  زبان  
در  است .  انگليسي   و  فارسي   آن   از  بعد  است ،  اردو 
فهرستواره اي  كه  مركز ترجمة  قرآن  به  زبان هاي  خارجي  
در قم چاپ  كرده، نوشته  شده است : تاكنون  يكهزار نسخة  
خطي  فارسي  از ترجمه هاي  قرآن  شناسايي  شده  كه  پانصد 
عنوان  آن  كامل  است  و تا حدود دورة  قاجار پانصد عنوان  
كتابخانه هاي   آمار،  اين   است.  موجود  ناقص   صورت   به 
تركيه  و پاكستان  را شامل  نمي شود. قديم  ترين ترجمه هاي  
قرآن  مربوط  به  تفسيري  از سلمان  فارسي  از سورة فاتحه 
است  كه  به  فارسي  ترجمه  شده  است ؛ بعد ترجمه اي  به  
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زبان  سرياني  و بعد هندي  و بعد چيني  است. قديم  ترين  
ترجمه  به  زبان  انگليسي  نيز به  سيصد و پنجاه  سال  قبل  

بازمي گردد.
كتاب   اولين   به   خود  سخنان   پايان   در  مركز ،  رئيس 
منتشر شده  از سوي  مركز پژوهشي  ميراث  مكتوب  اشاره 
كرد كه  بخشي  از تفسيري  كهن  به  فارسي  از قرآن  مربوط  

به  قرن  چهارم  است.
اولين   وي،  از  بعد 
علي   دكتر  نشست ،  سخنران  
ترجمه هاي   مورد  در  رواقي  
قرآن  از قديم  تريــن  روزگار 
تا امـروز  سخـن  گفـت. وي  
قرآن   ترجمـــة  نخستيــن  
ترجمة  را  فارسي   زبـان   به  
قرن   در  طبــري   تفسيـــر 
چهارم  معرفي  كرد و گفت : 
ترجمة  از  قبل   احتماالً 

تفسيــر طبــري  ترجمه هاي  زيادي  وجود داشته  است، 
زيرا ايرانيان  از آغاز در جستجوي  اين  بودند كه  مفاهيم  
گفته  را  مطالبي   چه   قرآن   كه   بدانند  و  بشناسند  را  قرآن  
ترجمة   و  دارد.  پيشين   اديان   با  تفاوت هايي   چه   و  است 
تفسير طبري  ترجمه اي  حكومتي  و دولتي  است  كه  هدف  
آن  نزديكي  معيارهاي  مختلف  فرهنگي  و مذهبي،  و پرهيز 

از تفرقه  و تشنج زايي  بوده  است .
در حــوزه هاي   اختالف  كاربرد زبان   به   دكتر رواقي  
مختلف  اشاره  كرد و بـه  تفاوت  زباني  ترجمــه هاي  قـرآن ، 
تفسيــرالفتوح،  تفسيرسـورآبادي،  تاج  التراجم،  همچون  
تصريـح   وي   پرداخت .  كشف  االسرار  و  قـدس  قرآن  
كرد: هر زباني  ويژگي هاي  خاص  خودش  را دارد، مثًال 
با  و  خود  حوزة   در  ميبدي   دست   به   كه   كشف  االسرار 
ويژگي هاي  آن  حوزه  است . يا تفسير ابوالفتوح  رازي  با 
در  پس   است.  شده   نگاشته   خودش   زباني   ويژگي هاي  
البته   آميخت .  هم   با  را  ترجمه ها  نمي توان   صورت   اين  
به   قادر  مصحح   كه   صورتي   در  نسخه ها  آميخته  كردن  

هماهنگ كردن  آنها باشد قابل  اجراست .
و  واژه ها  تغيير  و  تحول   سير  به   سپس  رواقي   دكتر 
است   الزم   گفت :  و  پرداخت   تاريخ   طول   در  كلمات   
تهيه   واژه ها  تغيير  سير  و  دشوار  لغات   از  فرهنگنامه اي  

شود و در دسترس  همگان  قرار گيرد تا تمام  ترجمه هاي  
قرآن  تا امروز براي  همگان  قابل  فهم  باشند.

 آخرين  سخنران  نشست ، دكتر ابوالقاسم  امامي ، مترجم  
قرآن،  بود كه  در مورد شرايط  و بستر زباني  قرآن  گفت : 
كريم ،  قرآن   در  متفــاوت   لهجه هاي   وجود  دربـــارة  
اين   بر  بعضي   آورده اند.  شگفتي   داليل   قدما  از  برخي  

باورند كه  چون  قرآن  براي  
همة   براي   و  ملت ها  همة  
خداوند  پس   زبان هاست ، 
را  كلماتي   زبانها  همة   از 
است .  آورده   قرآن   در 
ولي  بررسي شرايط  زماني  
مي دهد  نشان   قرآن   نزول  
بيگـــانه   لهــجه هاي   كه  
تمــامًا  قرآن   زبــان   در 
تشكيل  دهندة   عناصــــر 
زبان   نام   به   زنده اي   زبان  

عربي  بوده  اند . 
وي افزود: شرايط گردآوري و تدوين قرآن كريم مانند 
كتاب هاي مقدس پيش از آن نيست. قرآن كريم به محض 
نزول بر قلب پيامبر گرامي و با نخستين خواندن آيات با 
اصالتي  چنين  مي شد.  ثبت  دبيران  سوي  از  فراوان  دقت 
در كار هيچ  يك از كتب آسماني گزارش نشده است و 
از همين رو متن شريف قرآن در ميان كتب آسماني ديگر، 

برجسته و ممتاز است.
زمان   در  قرآن   ترجمة  مورد  در  سپس   امامي   دكتر 
در  انگيزه ها  و  اهـــداف   نظر  از  اصوالً  گفت :  حاضر 
وجــود  با  داريم .  تازه اي   نكتة   چه   قرآن  ترجمــة  كار 
زحمــات   به   ارج  نهادن   و  قرآن   ترجمه   هزار  از  بيش  
كه   داريم   چيزي   چه   اكنـــون   باب ،  اين   در  پيشينيـــان  

بر آن  بيـفزاييم .
در  قرآن   ترجمة  خصوص   در  افزود:  ادامه  در  وي    
ترديد  و  شك   با  اسالمي   مختلف   قرون   و  تاريخ   طول  
نگريسته  شده  و اين  سؤال  هميشه مطرح بوده است  كه  
آيا قرآن  اساسًا ترجمه  بشود يا نه ؟ در تاريخ  ترجمة  قرآن  
گفتــه  اند كه سلمان  فارسي  با كسب  اجازه  از پيامبر اكرم 
(ص ) سورة  فاتحه  را ترجمه  كرده  است . ادامة اين  كار 
در جايي  تأييد نشده ، شايد به  اين  دليل  كه  غيرعرب  در 

دكتر ابوالقاسم امامي دكتر علي رواقي
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جهان  اسالم  در اقليت  بوده  و عرب  نومسلمان در آن  زمان  
نسبت  به  استقرار اسالم  بيشتر در محدودة  زبان  خودش  
نظر داشته  است  و قرآن را بي ميانجي و ترجمه مي خوانده. 
و  بوده  محروم  فرصتي  چنين  از  غيرعرب  مسلمان  ولي 
بسنده  آن  قرائت  خوش  آواي  و  ترتيل  زيبايي  به  تنها 
ترجمه  گوناگون  اهداف  به  توجه  كه  اينجاست  مي كند. 

قرآن به ميان مي آيد.

گفت :  قرآن   ترجمه هاي   مورد  در  سپس  امامي  دكتر 
اين ترجمه  ها  بر چند گونه اند: از جمله ترجمه هايي  كه  
در زير هر كلمة  عربي  يك  كلمة  فارسي ، مثل  لغت  معني ، 
از  صورت   فارسي  به   زبان   كه   بود  اين   نتيجه   و  نهاده اند 

هم  گسيخته  در زير آيات قرآن  قرار مي گرفته است.
در  جدي   كوشش   بايد  كرد:  تصريح   ادامه   در  او 

ترجمة  قرآن  داشته  باشيم  كه  ترجمه هماهنگ  با بيان متن  
باشد و خصيصه هاي  قرآن  را فراموش  نكنيم  و به  دليل  

دشواري هاي  آن،  از كنارش نگذريم . 
دكتر امامي سپس  در مورد اعجاز قرآن  گفت : اعجاز 
قرآن  چيزي  است  كه  سبب  شده  است  ديگران  در رقابت  
يعني  است   معجزه  قرآن   بمانند.  عقب   قرآن   از  خود، 
مانندش  پشت  سر مي گذارد. قرآن  دو  همه  را در آوردن ِ 
كتاب هاي   با  محتوايش  در  اينكه   يكي   دارد:  خصوصيت  
پيشين  آسماني  تفاوت  دارد و ديگر از لحاظ  گردآوري . 
پيامبر  بر  وحي  شدن   از  پس   را  آن   آيه   به   آيه   دبيران  
مي نوشته اند. در هيچ  يك  از كتب  آسماني  نمي توان  چنين  
اصالتي  را پيدا كرد. اين اصالت را نبايد با ترجمه اي كه 
حرف خود را با حرف قرآن درمي آميزد ديگرگون كرد. 

وي در پايان  به  وضع  «مسلمان  ايراني » اشاره  كرد و 
گفت : يك  ايراني  مسلمان  بايد از طريق  ترجمة  پاياپاي ، 
چنان  قرآن  بخواند كه  يك  عرب  مسلمان  مي خواند. ما از 

عرب  تا عجم ، همگي  مخاطب قرآن  هستيم . 
وي  همچنين گفت : به  اعتقاد من  جاي  ترجمة پاياپاي  
قرآن  خالي  است ؛ ترجمه اي  كه  توضيح  مترجم  يا مفسر 
را با ترجمة  تطبيقي  قرآن  نياميزد و هرگونه  توضيح  را در 

پاورقي  و در خارج  از متن  قرآن  جاي  دهد.

1. نشست پنجم، گونه شناسي  ترجمه هاي  قرآن  مجيد، علي رواقي 

2. نشست بيست و ششم، برگرداني  كهن  از قرآن  كريم، مهدي  محقق ، بهاءالدين  خرمشاهي  و علي  رواقي 

3. نشست چهل و هشتم، بزرگداشت دو قرآن پژوه: سيد رضي و سيد مرتضي، محمدمهدي جعفري، حسن طارمي، 

منصور پهلوان

4. نشست پنجاه و يكم، معراج نامه هاي حضرت محمد مصطفي(ص)، كريستي گروبر (امريكا)

5. نشست شصتم، ترجمة قرآن كريم بر پايه متون كهن، علي رواقي، ابوالقاسم امامي

نشست هاي قرآن پژوهي
شاد

ت ار
زرا

ي و
هنگ

 فر
ون
معا

ز، 
روي

ن پ
حس

ر م
دكت

ور
جمه

س 
 رئي

ري
 هن
ي و

هنگ
 فر

اور
مش

ي، 
در
شمق

واد 
ج


