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حضور درکتابخانه ها
باعث کاهش آسیب های اجتماعی می شود

...
گزارش

رشد 100درصدی صادرات
کتاب به بازار نشر افغانستان
ســعــیــد دمــیــرچــی،
فــعــال حـــوزه کتاب
ایرانی در افغانستان
گــــفــــت :اکــــنــــون
فــرصــت مناسبی
پیش روی ناشران
ایــرانــی قــرار دارد،
زیـــرا قـــدرت خرید
مردم افغانستان برای خرید کتاب ایرانی
باالست و باید از این فرصت استفاده کرد.
▪تحول تبادالت حــوزه نشر  2کشور
از سال 82

مدیر موسسه پخش کتاب دمیرچی در
گفتوگو با خبرگزاری کتاب ایران ،با
بیان این که تبادالت حــوزه نشر ایــران و
افغانستان از سال  ۱۳۸۲رشد زیادی
پیدا کــرد ،اف ــزود :در ایــن دوره ،بیشتر
ناشران و کتا بفروشان افغانستان به
ایران میآمدند و از ناشران ایرانی خرید
میکردند و بــه کشور خــود میبردند.
در همان سا لها انتشارات الهدی به
عنوان زیرمجموعه ســازمــان فرهنگ و
ارتباطات اسالمی ،دفتر خود را در این
کشور راهانــدازی کرد.به گفته وی ،این
انتشارات ،کتابهای ناشران ایرانی را به
افغانستان منتقل و به استادان دانشگاهها
معرفی م ـیکــرد .دمــیــرچــی در بخش
دیگر صحبتهای خود ،به فعالیت های
مجموعه اش در حــوزه نشر اشــاره کرد
و گفت :شش ســال پیش ،بــه حــوزه نشر
افغانستان ورود کردیم و میتوانم بگویم
تنها مجموعه ایرانی هستیم که صادرات
کتاب به افغانستان را به صــورت جدی
دنبال میکنیم و در این زمینه ،ارتباطات
خوبی میان ناشران ایرانی و ناشران و
کتابفروشان افغانستان برقرار کردهایم.
▪کاهش 60درصدی افست آثار ایرانی
طی ماه های اخیر

دمیرچی ،همچنین به کاهش افست آثار
ایرانیطیماههایاخیراشارهکردوگفت:
اتفاقی که امسال رخ داد ،این بود که میزان
افست از تابستان امسال به بعد ،حدود
 ۶۰درصد کاهش داشته است که دلیل
آن ،متاسفانه ،پایین آمدن ارزش پول ایران
در برابر پول افغانستان به یک سوم بود.
وی افــزود :در این میان با توجه به این که
قیمتکاغذدرافغانستانبانرخبینالمللی
محاسبه میشود ،برای ناشر افغان ،افست
به صرفه نبود و این موضوع سبب شد که
تمام ناشران و کتابفروشان این کشور
نگاه دوبارهای به بازار ایران داشته باشند و
کتابهایموردنیازخودراسفارشدهند.
دمیرچیبابیاناینکهمیزانخریدناشران
وکتابفروشانافغانستانبهشدتافزایش
پیداکردهاست ،اظهارکرد:میتواندریک
نگاهکلیگفتکهثبتسفارشکتابهای
ایــرانــی و صــــادرات کــتــاب بــه بـــازار نشر
افغانستان ،امسال ،نسبت به سال گذشته
حدود ۱۰۰درصدرشدداشتهاست.

دبیرکلنهادکتابخانههایعمومیکشور،باتأکیدبراینموضوعکهکتابخانهها،مراکزفرهنگیواجتماعیهستندوباعثکاهشآسیبهایاجتماعی
میشوند،گفت:امروزبیشازسههزارو 400کتابخانهداریمکهنسبتبهقبلازانقالب،تعدادآنهابیشاز ۹برابرشدهاست.بهگزارشایسنا،علیرضا
مختارپور افزود :تمام فعالیتهای ما باید مبتنی بر طرحهای علمی و پژوهشی باشد تا از فعالیتهای سلیقهای و بدون پشتوانه ،بر حذر باشیم.
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به مناسبت یادبود یکی از بانوان برتر جهان اسالم

دیدگاه

طاهره صفارزاده
مترجم قرآن به دو زبان
جواد نوائیان رودسری
international@khorasannews.com

یکی از برکات اسالم برای پیروانش ،آموزش و
تربیت بانوانی است که توانستهاند از «مضیق
حیات» درگذرند و «وسعت ملک المکان» را
نظاره کنند .طی  14قرن گذشته ،در پرتو
تعالیم روحبخش این دین انسانساز ،زنانی
پرورش یافتهاند که نه تنها در عصر خودشان
تأثیر گذار بودهاند ،بلکه شعاع این تأثیرگذاری،
حصار زمان را نیز درنوردیده و آن ها را مبدل به
شخصیتهای بدون مرز و زمان کرده است.
طی یک قرن گذشته نیز ،بانوان مسلمان،
بــا مسلح شــدن بــه ســاح دانـــش و بینش،
توانستهاند نقشی محوری در جریا نهای
اصیل اسالمی ایفا کنند .زندهیاد دکتر طاهره
صفارزاده ،یکی از این بانوان تربیت شده در
پرتو آموز ههای اسالمی است .بانویی که به
تعبیر رهبر انقالب ،خدماتش و «به ویژه ،ترجمه
ماندگار قرآن کریم ،حسنات او را در پیشگاه
حضرت حق سنگین خواهد کرد» ،مترجمی
توانا و ادیبی فرزانه بود که آثار قلمی وی ،در
زمره بهترین نگارشهای ادبی و ترجمههای
دوران معاصر قرار دارد .نکتهای که باید درباره
زنــدگــی و شخصیت زنــد هیــاد دکتر طاهره
صفارزاده مورد توجه قرار گیرد این است که او،
در زندگی پرفراز و نشیب خود ،همواره انسانی
در مسیر «شدن» بوده است .بررسی زندگانی
این مترجم نامدار قرآن کریم (دو زبان فارسی
و انگلیسی) ،نشان میدهد که آن مرحوم ،در
دوران حیاتش ،همیشه در پی دستیابی به
تعالی و معرفتی بوده است که وی را به باالترین
جایگاه ممکن ،سوق دهد.
▪ریشههای یک استعداد

زنــدهیــاد دکتر طــاهــره صــفــارزاده ،روز 27
آبــا نمــاه ســال  ،1315در شهر سیرجان
متولد شد .خودش در مصاحبهای که با مجله
«دانشگاه انقالب» ،در مهرماه سال 1366
داشته است ،میگوید«:پدران من عموم ًا اهل
زهد و سلوک عرفانی بود هاند .جــدم ،میرزا
تعین و ثروتمند
علیرضای بــزرگ ،در عین ّ
بودن که گویا هر روز عده کثیری بر سفرهاش
اطعام میشدهاند ،خودش زندگی سادهای
داشته و اهل سلوک عرفانی بوده [است] ».با
این حال ،در میان افراد خانوادهاش ،بیش از
همه به مادربزرگ شجاع و عارف پیشه خود
مهر میورزید .سیمای این بانوی کهن سال و
پایبند به مذهب ،چنان در ذهن و فکر زندهیاد
صفارزاده تأثیرگذاشته بود که بعدها ،قصهای
دربــاره وی نوشت .طاهره ،طبعی لطیف و
قلمی استوار داشت؛ 13ساله بود که نخستین

دستکوتاه«قانون»1348

برایحمایتازحقوقناشران

شعرش را سرود و از آن پس ،هیچگاه شاعری را
رها نکرد؛ وقتی سال چهارم دبیرستان بود،
به پیشنهاد زند هیاد باستانی پاریزی که در
دبیرستان بهمنیار تدریس میکرد ،یک جلد
دیوان جامی را ،به پاس سرودن شعر خوب،
به وی اهدا کردند .با اینکه طاهره صفارزاده
در امتحانات ورودی دانشگاه ،در چند رشته
پذیرفته شده بود ،اما زبان و ادبیات انگلیسی را
برگزید؛ دلیل این گزینش را تردید وی و طلب
استخارهاش از قرآن کریم نقل کردهاند.
▪ایستادن در برابر ظلم

زن ــدهی ــاد صـــفـــارزاده ،پــس از اخ ــذ مــدرک
لیسانس ،مدتی به عنوان مترجم فنی در
شرکت نفت به کــار مشغول شــد .در همین
ِس َمت بود که پس از دیدار با فرزندان کارگران
شرکت نفت و آگاهی از نحوه برخورد مدیران و
کارمندان شرکت با آن ها ،سخت برآشفت و در
یک مراسم صبحگاهی ،در جمع این کودکان
و نوجوانان به سخنرانی پرداخت و آن ها را به
مقاومت در برابر ظلم و تعدی مسئوالن شرکت
نفت و بیتوجهی به خواستههای سردمداران
رژیم پهلوی فرا خواند؛ اقدامی که برای وی
گــران تمام شــد ،امــا سرنوشتی دگــرگــون را
برایش رقم زد.
طاهره صفارزاده ،زیر فشارها و محدودیتهای
اعمال شده از سوی رژیم قرار داشت و برای
همین ،مجبور شد جالی وطن کند و برای
مدتی هرچند کوتاه و به بهانه تحصیل ،راهی
خارج از کشور شود .مدتی به انگلیس رفت،
امــا نتوانست رشــتــه م ــورد عــاق ـهاش را در
دانشگاههای این کشور بیابد .با پیشنهاد یکی
از استادان ،راهــی آمریکا شد و در دانشگاه
آیوا ،به گروه نویسندگان بینالمللی پیوست
تا تجربهاش را در این زمینه افزایش دهد .در
همین دوره بــود که با نقش امپریالیسم در
عقب افتادگی ملتهای جهان سوم آشنا شد.
طاهره صــفــارزاده ،پس از پایان تحصیالت،
در نیمه دوم دهه  ،1340به ایران بازگشت.
فعالیتهای سیاسی او در خارج از کشور ،باز
هم محدودیتهایی برای وی ایجادکرد؛ اما
به دلیل کمبود استادی که بتواند در رشته
زبــان انگلیسی و به ویــژه ،گرایش ترجمه،
تدریس کند ،با استخدام وی در دانشگاه
ملی(شهیدبهشتیفعلی)موافقتشدوطاهره
صفارزاده ،در کسوت استادی دانشگاه ،به
تدریس پرداخت .او پایهگذار آموزش ترجمه به
عنوان یک علم و برگزارکننده نخستین دوره
«نقد عملی ترجمه» در دانشگاههای ایران بود؛
اما حضورش در دانشگاه ،زیاد طول نکشید.
زندهیاد صفارزاده در سال  ،1355به دلیل

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

فعالیت علیه رژیم و ســرودن اشعار انقالبی،
از دانشگاه اخراج و خانهنشین شد و درست
از همین هنگام بود که بازگشت به قرآن را از
سر گرفت.
▪فرصتی مغتنم

از آنجــا کــه «عــدو شــود سبب خیر اگــر خدا
خــواهــد» ،دوران خانهنشینی دکتر طاهره
صفارزاده ،به مجالی مغتنم برای مطالعه دقیق
آثار اسالمی و به ویژه ،قرآن کریم تبدیل شد.
اما با آغاز امواج توفنده انقالب اسالمی ،موقت ًا
پژوهش در این عرصه را متوقف کرد و به نهضت
اسالمی پیوست .با پیروزی انقالب ،استادان
دانشگاه شهید بهشتی ،او را به ریاست دانشگاه
و همچنین ،دانشکده ادبیات برگزیدند .هجوم
مسئولیتها به سمت زندهیاد صفارزاده ،او را از
پرداختن به موضوعی که در دوران خانهنشینی
نظرش را جلب کرده بود ،باز نداشت .با این
حــال ،طــی دوران خدمتش ،مجالی بــرای
نــگــارش پــیــدا نــکــرد .وی مسئولیت طرح
بازآموزی دبیران را در وزارت آموزش و پرورش
برعهده گرفت و پس از انقالب فرهنگی ،با
ارائه طرحی به شورای عالی انقالب فرهنگی،
خواستار تغییر در ساختار آموزش زبان خارجی
شد .شورا که برای اجرای طرح ،کسی را بهتر
از دکتر طاهره صفارزاده پیدا نمیکرد ،طرح
را به او سپرد و به این ترتیب ،وی مأموریت یافت
که ساختارهای آموزشی زبان انگلیسی در
دانشگاهها را ،بازبینی و در صورت نیاز ،برای
اعمال تغییرهای ضــروری ،پیشنهادهایی
ارائه کند .دکتر صفارزاده 16 ،سال مسئول
اجرایی طرح بود و  12سال از این مدت را،
بر نشر کتا بهای تخصصی زبــان انگلیسی
در انتشارات سمت ،نظارت کرد .او در سال
 ،1367به عنوان یکی از اعضای کمیته پنج
نفره ترجمه در آسیا و در ســال  ،1371از
سوی وزارت علوم به عنوان استاد نمونه کشور
برگزیده شد.
▪ترجمه هایی که ماندگار شد

اواســط دهــه  1370بــود که زنــدهیــاد دکتر
طاهره صفارزاده ،مجال پرداختن به آرزوی
دیرینه خــود را پیدا کــرد .او تصمیم گرفت
قرآن را به زبان انگلیسی ترجمه کند .تا پیش
از وی ،مترجمان قــرآن به زبــان انگلیسی،
عموم ًا غیرمسلمانان بودند .نخستین ترجمه،
ظاهر ًا در سال  1734میالدی ،توسط جرج

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
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سیل انجام شد و بعدها ،افــرادی مانند آرتور
آربــری نیز ،به این کار اقــدام کردند .اما این
ترجمهها ،به دلیل ناآشنایی مترجمان با
روح کــام وحــی و همچنین ،تــاش برخی
از آن ها برای تبدیل معانی ،چندان کارآمد
از آب درنیامد .مترجمان مسلمانی مانند
میراحمدعلی نیز ،هنگام ترجمه ،چنان تحت
تأثیر اصطالحات مسیحی قــرار گرفتند که
ترجمه آن ها از قرآن ،از صراحت و قابل فهم
بودن مناسبی برخوردار نبود .بر همین اساس،
طاهره صفارزاده ،به عنوان یک زبان شناس
برجسته ،کــار سترگ ترجمه کتاب مقدس
مسلمانان به زبان انگلیسی را آغاز کرد و در
سال  ،1380پس از پایان ترجمه و انتشار
آن ،به «خــادمالــقــرآن» ملقب شــد؛ لقبی که
الحق ،برازنده چون اویی بود .دکتر طاهره
صــفــارزاده ،افــزون بر ترجمه قــرآن به زبان
انگلیسی ،برگردانی کمنظیر از این کتاب
آسمانی را به زبــان فارسی انجام داد .این
موضوع نشان میدهد که وی ،مدت مدیدی را
به مطالعه و فراگیری زبان عربی هم ،اختصاص
داده بود .در سال  2006میالدی(1385
هـ.ش) ،همزمان با برپایی جشن روز جهانی
زن ،سازمان نویسندگان آفریقا و آسیا ،استاد
طاهره صفارزاده را به عنوان شاعر مبارز ،زن
نخبه و دانشمند مسلمان ،برگزید .ترجمه
وی از قرآن ،به سرعت در میان عالقهمندان
به مطالعه آن در کشورهای اروپایی و به ویژه
انگلیسیزبان ،شهرت و محبوبیت پیدا کرد و
نام او را بر سر زبانها انداخت.
آفتاب عمر این بانوی توانمند و مایه فخر اسالم
و ایــران ،در سال  1387غروب کرد .او را به
دلیل ضایعه مغزی در بیمارستان ایرانمهر
تهران بستری و جراحی کردند .اما بدنش در
برابر فشار بیماری دوام نیاورد و روح بزرگش،
در سپیده دم روز چهارم آبان سال  ،1387از
قفس تن رها شد و به ملکوت اعلی پرکشید.
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مـــدیـــرمـــســـئـــول
انـــــــتـــــــشـــــــارات
خرسندی ،اقدامات
اخــیــر در کــشــف و
پــلــمــب انــبــارهــای
ک ــت ــاب قـــاچـــاق را
الزم ،امـــا ناکافی
دانـــســـت و گــفــت:
قانون مصوب سال  ،1348بــرای زمان
خود تاثیرگذار بــود ،اما امــروز کاربردی
ندارد؛بهطوریکهناشریامولف،ازحمایت
قانونی مطمئن نیست .به گــزارش ایبنا،
هادی طالعخرسند با اشاره به خأل قانون
حمایت از حقوق مولفان و مصنفان ،بیان
کرد :از تدوین پیشنویس و نگارش قانون
حمایت از مولفان و مصنفان مصوب سال
 ،1348بیش از نیمقرن میگذرد و در این
مدت ،تعریف بسیاری از واژهها در ادبیات
حقوقی تغییر کرده است .وی با اشاره به
رویکردبرخیقضاتدربررسیپروندههای
تخلفات حوزه نشر گفت :رویکرد برخی
قضات با مسامحه همراه است و بهعبارت
دقیقتر ،رفتاری مبتنی بر تشویق شاکی
بــه گذشت دارنــد.ایــن ناشر و نویسنده
کتابهای حقوقی ،در بیان دالیل وجود
این رویکرد بین برخی قضات افــزود :این
رویکرد را از چند جنبه میتوان بررسی
کرد؛نخست،ازنظرفرهنگیکهمطابق آن،
برخیقضاتباآسیبهایناشیازسرقت
ادبیومالکیتفکریآشنانیستند.خرسند
ادامهداد:دومیندلیلشیوهمواجههفعلی
برخی قضات ،به کارا نبودن قانون فعلی
مربوط میشود .شخصا به همین دلیل
موفق نشدم حتی یک نفر از متهمان20
پــرونــده قــاچــاق کــتــابهــای انــتــشــارات
خرسندی را محکوم کنم و قاضی با دعوت
به گذشت ،پرونده را مختومه اعالم کرد.
مدیرمسئول انتشارات خرسندی یکی
دیگرازمشکالتقاچاقوتکثیرغیرقانونی
کتابراوجودسایتهایغیرمجازدانست
و گفت :باید به مشکل انبارهای قاچاق و
متخلفان تکثیرغیرقانونی ،سایتهای
غیرمجازرانیزاضافهکنیم.ادارهکنندگان
این سایتها با انتشار نسخههای اسکن
کتابها ،بــه انتشارغیرقانونی کتاب
دست میزنند .خرسند افــزود :معموال
محل وقــوع جرم را میتوان مالک قرار
داد و با توجه به این که سایتهای تکثیر
غیرقانونی کتاب در شهرستانهای دور
افتاده فعالیت میکنند ،دادگاه فرهنگ
و رسانه که در پایتخت واقع شده است،
خود را صالح به رسیدگی به این پروندهها
یداند.
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