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شصت و پنجمين نشست از سلسله نشستهاى مركز پژوهشى 
ميراث مكتوب به چهره گشايى، نقد و بررسى كتاب قرآن 
محمد  سيد  تأليف  تحليل،  تحريرها،  تاريخ،  كهن:  فارسى 

عمادى حائرى اختصاص داشت. 
با   1387/3/8 چهارشنبه  روز  عصر  نشست  اين 
امامى،  ابوالقاسم  دكتر  آذرنوش،  آذرتاش  دكتر  سخنرانى 
دكتر  و  اثر)  (پژوهشگر  حائرى  عمادى  محمد  سيد 
از  جمعى  حضور  با  و  گرمارودى،  موسوى  على  سيد 

صاحب نظران و عالقه مندان در محل مركز برگزار شد.
در ابتداى نشست، اكبر ايرانى، رئيس مركز پژوهشى 
و  تصحيح  پيشينة  به  اشاره  ضمن  مكتوب،  ميراث 
تحقيق متون كهن در مركز پژوهشى ميراث مكتوب، به 
سلسله پژوهشهاى جديدى در مركز اشاره كرد و يادآور شد 
كه كتاب قرآن فارسى كهن: تاريخ، تحريرها، تحليل اولين 
ثمرة اين طرح است. وى موضوع اين سلسله پژوهشها را 
«متن شناسى» عنوان كرد و افزود: در نظر داريم از افرادى 
كه به دنبال تحليل متون هستند حمايت كنيم و در آينده 
روش نامه اى نيز براى تحليل متون به دست خواهيم داد. 
اثر  نخستين  اينكه  از  خرسندى  ابراز  ضمن  ايرانى 
قرآنى  موضوعى  به  «متن شناسى»  سلسله پژوهشهاى  از 
اختصاص يافته، دومين اثر از سلسلة «متن شناسى» مركز را 

ترجمة فارسى كتاب ساختار معنايى مثنوى معنوى تأليف 
معرفى  نصر  حسين  سيد  مقدمة  با  صفوى  سلمان  سيد 
كرد. وى در پايان سخنان خود ياد و نام سلمان فارسى 
(صحابى بزرگ پيامبر) را به عنوان نخستين مترجم قرآن 
به فارسى گرامى داشت و او را ماية سربلندى و افتخار 

ايرانيان دانست.
موسوى  على  سيد  دكتر  ايرانى،  سخنان  از  پس 
گرمارودى (مترجم قرآن و شاعر) مديريت جلسه را به 
عهده گرفت و با قرائت بيتى از غزل نوذر پرنگ (نشنوى 
ديوار  و  در  از  ياس  چو  تا  آب/  به  مهتاب  افتادن  شيون 
نيابى زين هوش) گفت: كتاب عمادى حائرى مثال همان 
ياسها در زمستان سرد است و تنها كسانى از دشوارى و 
رنج اين كار آگاه خواهند شد كه خود دستى در اين گونه 

كارها داشته باشند. 
و  كتاب  مباحث  اجمالى  توصيف  به  ادامه  در  وى 
اين  هركس  افزود:  و  پرداخت  آن  در  مطرح  نظريه هاى 
مؤلف چه  ميشود كه  متوجه  كتاب را حتى تورقى كند، 
كار بزرگى انجام داده و همگى منابع را از نظر گذرانده 

است.
امامى  ابوالقاسم  دكتر  نشست،  سخنران  اولين  سپس 
(مترجم قرآن و استاد زبان و ادبيات عرب) به معرفى و 
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توضيح فصول مختلف كتاب پرداخت و گفت: اين كتاب 
و  است  سودمند  و  پرثمر  زيبا،  ابتكارى،  كارى  به راستى 
چنين  مى كردم  آرزو  مى خواندم  را  كتاب  اين  وقتى  من 
بود  مشكلى  بسيار  كار  كتاب  اين  تأليف  بنويسم.  كتابى 
سلسلة  براى  مباركى  و  بزرگ  بسيار  آغاز  كتاب  اين  و 
«متن شناسى» است. امامى در ادامه، ضمن اذعان به استعداد 
پژوهشگر كتاب و ستايش از محتواى اثر، مقدمة فشرده و 
فرمولوار آن را منجر به ديرفهمى مخاطب قلمداد كرد و 
گفت: چنانچه بسطى در معانى اين كتاب صورت گيرد 

بر فايدة اثر بسيار افزوده خواهد شد. 
وى افزود: من مالحظاتى در باب بخشهايى از كتاب 
البته به هيچ وجه از ارزش كار مؤلف نمى كاهد:  دارم كه 
برخى از نمونه هايى كه مؤلف محترم ترجمة تفسيرى به 
حساب آورده اند (مانند «نيكخواهان» در مقابل «ناصحون») 
به نظر من بيشتر نوع ديگرى از ترجمه است تا ترجمة 
پژوهنده نيز در اين كتاب بسيار موجز و  تفسيرى. بيان 
نشانه ها ــ هرچند به قصد  فرمولى است و از عالئم و 
ايجاز ــ به صورت افراطى استفاده شده است، حال آنكه 
بيان رياضى مؤلف براى مباحث ادبى چندان مناسب به 
نظر نمى رسد؛ چه بهتر بود كه اين كتاب كمى گسترده تر، 

روشن تر و كم رمزتر نوشته مى شد. 
وى در پايان حجت االسالم محمد نقدى (رئيس مركز 
ـ كه در جلسه حاضر  ترجمة قرآن به زبانهاى خارجى) راـ 
ـ مورد خطاب قرار داد و گفت: اگر ما مخاطب قرآن  بودـ 
هستيم بايد مسئلة تنوع زبانى در ترجمه هاى قرآن را حل 
كنيم. به جاى اينكه ترجمه هاى مختلفى از قرآن به فارسى 
را  قرآن  معيار  ترجمة  مسئوليت  نهادى  بايد  كنيم،  ارائه 
توضيح  را  قرآن  بحث  مورد  عبارات  و  واژه ها  و  بپذيرد 
دهد و يك ترجمة واحد از قرآن به فارسى ارائه كند تا 

مخاطب قرآن با ترجمه هاى متعدد مواجه نباشد.
پس از سخنان امامى، موسوى گرمارودى به مخالفت 
است،  تغييرناپذير  قرآن  گفت:  و  پرداخت  او  پيشنهاد  با 
هر  ترجمة  هنرى.  است  كارى   آن  ترجمة  حال  عين  در 
ترجمه  هر  و  دارد  را  خودش  هنرى  بوى  و  رنگ  فرد 
به  امامى  دكتر  پيشنهاد  است.  خاص  و  مستقل  كار  يك 
اين مى ماند كه براى شعر دستورالعمل صادر كنيم. امامى 
در پاسخ گفت: سخن من ناظر به وحدت قرآن است نه 

هنـر مترجمان.

آذرنوش  آذرتاش  دكتر  نشست،  سخنران  دومين 
بود. وى  عرب)  ادبيات  مترجم و استاد زبان و  (محقق، 
در آغاز به مخالفت با نظر امامى دربارة بيان موجز مؤلف 
كتاب پرداخت و با ستايش نگارش موجز پژوهشگر اثر 
گفت: من كتاب آقاى عمادى حائرى را مانند يك رماِن 
روان تا آخر خواندم و اين كوتاه نوشتن ايشان را كارى 
مدرن و اروپايى مى دانم و به او تأكيد مى كنم نه تنها از 
اين كار دست برندارد، بلكه بر اين امر بيفزايد. بيمارى 
نوشته هاى ما پرگويى است كه ميان ما و عربها مشترك 
بايد  مجمل نويسى اش  خاطر  به  مؤلف  اين  پس  است. 

تمجيد شود. 

وى سپس به تاريخ ترجمه هاى قرآنى پرداخت و با 
اشاره به كم كارى محققان ادبيات فارسى و عربى در اين 
علم  در  تحقيقى  كوچك ترين  ما  متأسفانه  گفت:  حوزه 
زبانشناسان  همت  به  داريم  هرچه  و  نكرده ايم  ترجمه 
فراهم آمده است. وى عكس العمل مترجمان در برابر متن 
را وابسته به هدف ترجمه و فضاى فكرى و ذهنى مترجم 
دانست و گفت: مترجم متن قرآن يك يك واژه هاى ايرانى 
را در ذيل آيه هاى قرآنى مى نويسد و نيمى از كار را انجام 
مى دهد و نيمى ديگر را به عهدة خواننده مى گذارد. اما 
و  مى نويسد  زيبا  آنقدر  آيه  همان  تفسير  در  مترجم  همين 
فصاحت و بالغتى به خرج مى دهد كه انسان متحير مى ماند. 
آذرنوش ضمن اشاره به موضوعات مطرح امروز در 
خصوص ترجمه، به اصل «روانكاوى مترجم» اشاره نمود 
كه  كرد  قلمداد  مهم  مسئله اى  ترجمه  مقولة  در  را  آن  و 
منجر به تنوع ترجمه ها شده است. وى در ادامه افزود: در 
طول ساليان برخى كتابها را ترجمه هاى مستقلى از قرآن 
گويش   تحرير  جز  ترجمه ها  اين  آنكه  حال  پنداشته اند، 

پذيرفتة ترجمة قرآن در ترجمة تفسير طبرى نيست. 
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وى نظرية عمادى حائرى (مؤلف كتاب) را پيشروتر 
از نظر خود دانست و گفت: ايشان در اين زمينه حتى پا 
را از من هم فراتر مى گذارد. مثًال من معتقدم ميبدى از 
ترجمة طبرى تنها الهام گرفته است، اما عمادى مى گويد: 
اين آثار بيش از آنچه ما فكر مى كنيم تقليدى از ترجمة 
رسمى محسوب مى شود. وى توانسته با ظرافتهاى خاص 
در  طبرى،  تفسير  ترجمه  مشابه  كتابهاى  كند  ثابت  خود 

واقع اقتباسى از نسخة رسمى اثرند.
در  فردوسى  كار  ارزش  به هيچ رو  من  افزود:  وى 
شاهنامه را منكر نمى شوم، اما شاهنامه زبان فاخر ايرانى 
است و ترجمة تفسير طبرى زبان انسانهاى زنده اى است 
كه در كوچه و بازار روزگار مى گذرانند و نماز مى خوانند. 
از  پيش  سال  شصت  كه  ــ  طبرى  تفسير  ترجمة  ارزش 
شاهنامه فراهم آمده ــ براى ما ايرانيان به هيچ وجه كمتر 
از شاهنامه نيست؛ حال آنكه دربارة شاهنامه هزاران كتاب 
يك  انگشتان  عدد  به  متن  اين  دربارة  اما  داريم،  مقاله  و 
پيشنهاد  پايان  در  وى  نداريم.  تحقيقى  مقالة  نيز  دست 
تصحيح تازه اى از ترجمة تفسير طبرى را مطرح كرد و 
گفت: شايد بزرگ ترين خدمت به قرآن و همچنين زبان 
باشد.  طبرى  تفسير  ترجمة  كتاب  عالمانة  چاپ  فارسى 
وى اين كار را گامى علمى و مهم قلمداد كرد كه باعث 

سرفرازى زبان فارسى خواهد شد.

به  اثر)  (مؤلف  حائرى  عمادى  محمد  سيد  پايان  در 
ايراد سخن پرداخت. وى با اشاره به سخنان دكتر امامى 

سخنان  گفت:  قرآن  از  همگانى  ترجمة  پيشنهاد  باب  در 
دكتر امامى خواه ناخواه نشان داد كه انديشة فراهم آوردن 

«ترجمة رسمى» از آيات قرآن هنوز هم زنده است. 
وى تأكيد كرد: من در اين كتاب در وهلة نخست به 
دنبال پرسشهاى خود بودم. در آغاز تحقيق نظرية دكتر 
آذرنوش را دربست نپذيرفتم يا نظرية دكتر رواقى را رد 
نكردم؛ من كوشيدم بدون پيش فرض ذهنى قبلى اين دو 
نظرية  آزمون  اين  بگذارم؛ و در طى  آزمون  نظريه را به 
آذرنوش اثبات شد و من داليل ديگرى نيز در اثبات آن 
كتاب  در  خود  موجز  بيان  به  اشاره  با  وى  كردم.  ارائه 
گفت: براى من بسط دادن مطالب آسان بود، اما من بر خود 
سخت گرفتم تا كار خواننده را آسان كنم و او را آرام آرام 
ميان رشته اى  ديدگاهى  با  كتاب  اين  برسانم.  مقصد  به 
براى  مى دادم  تفصيل  را  مطالب  من  اگر  و  شده  نوشته 

خواننده حاصلى جز سردرگمى نداشت. 
همچون  كتاب  اين  فصول  افزود:  حائرى  عمادى 
حلقه هاى به هم پيوسته اى است كه در نگاه نخست جداجدا 
مى نمايد، اما وقتى به فصل ششم و بيان نظرية بازسازى 

متون مى رسيم، پيوستگى فصلها آشكار مى شود. 
وى با تأكيد بر اهميت نظريه هاى ترجمه گفت: بارها 
ترجمه  تئورى  قديم  مترجمان  مى گويند  كه  شنيده ايم 
نداشته اند، در حالى كه يكى از نظريه هاى فلسفى ترجمه 
در امروز نيز بر برابرگذارى لفظ به لفظ تأكيد مى كند. اينكه 
ما مى بينيم مترجمان در برگردان متن قرآن كامًال مقيد به 
زبان مبدأ هستند اما در تفسير آزاد و رها عمل مى كنند 

نشان مى دهد كه آنها تئورى ترجمه داشته اند. 
نويسندة قرآن فارسى كهن، با تأكيد بر تأثير محيط در 
برابرنهاده  هاى  گفت:  قرآن،  ايرانى  مترجمان  برگردانهاى 
و  اجتماعى  ذهنيت  نمايشگر  گاه  ترجمه ها  در  قرآنى 
فارسى  متون  تاريخگذارى  وى  مترجمان اند.  سياسى 
رساله  اين  مباحث  توجه ترين  شايان  از  يكى  را  قرآنى 
تحريرهاى  از  وى  مقصود  كه  شد  يادآور  نيز  و  دانست 

گوناگون، چيزى بسيار فراتر از نسخه بدلهاست. 
عمادى حائرى در ادامه به نظرية مطرح شده در فصل 
ششم كتاب خود اشاره كرد و بر فهم صحيح اين نظريه و 

خوددارى از افراط و تفريط در باب آن تأكيد كرد.


