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فرازهای خواندنی از زندگی استاد مهدی الهی قمشه ای

دیدگاه

جهانکتاب

مترجمقرآن،آموزگارشاهنامه

بازترجمه کتاب برای سوداگری!

جواد نوائیان رودسری

info@khorasannews.com

یک استاد دانشگاه و مترجم معتقد است که
بازترجمه آثار مختلف کالسیک یا عامهپسند،
کمتر برای ارائــه اثری بهتر انجام میگیرد و
بیشتر ،برای سوداگری در بازار نشر به آنها
توجه میشود .به گــزارش ایرنا ،دکتر محمد
کریمی بهبهانی درب ــاره دلیل منطقی یک
بازترجمه گفت :در شرایطی که فرد مترجم
یا ناشر به این نتیجه میرسد که ترجمههای
موجود،هیچکدامبهترینترجمهممکننیست
وسعیمیکندباتوجهبهنقایصاینترجمهها،
ترجمه جدیدی را در اختیار خوانندگان قرار
دهد ،بازترجمه امری الزم و ضروری است .وی
افزود:برخیآثارارزشمندادبی،طیدهههای
قبل ترجمه شدهاست و امروز ،بعد از چند دور
بازخوانیصاحبنظران،ازخوانندگانگرفته
تا منتقدان و ناشران و مترجمان ،ممکن است
ایننتیجهبهدستآمدهباشدکهمترجمکتاب،
بخش هایی را از دست داده که ویژگی مهمی
بــرای آن اثر ادبــی محسوب میشود و بر این
اســاس ،ناشران ترجیح می دهند به کمک
مترجمجدیدیکهمعموالشناختهشدهاست،
برایپوشاندننقایصترجمهگذشته،باردیگر
کتابراترجمهکنندودراختیارخوانندگانقرار
دهند.ولیواقعیتایناستکهچنینمراحلی،
برایتصمیمبهبازترجمهآثار،کمترطیمیشود
و بازترجمهها بیشتر سوداگری در بــازار نشر
است تا تالش برای ارائه نسخه ای ارزشمندتر.
این استاد دانشگاه با اشاره به سود ناشران در
چاپ و نشر کتاب های عامهپسند و پرفروش،
تصریح کرد :در برخی موارد ،آثاری که سریع
مخاطب بیابد و از چاپ اول بگذرد و دورنمای
تجاری خوبی به ناشر و مترجم بدهد ،ناشران
دیگرراترغیبمیکندتاسریعواردبازارشوندو
معمو ًال،بدونتوجهبهکیفیتترجمههایقبلی،
ترجمههای دیگری از آن اثر ارائه میکنند و به
بازار می فرستند که شاید حتی در مواردی ،به
دلیل سرعت در ترجمه مجدد این آثار ،ترجمه
های جدیدتر ،کم دقت تر از ترجمه های قبلی
باشدیاحتیدرمواردیاصو ًالترجمهنباشند!
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حکیم الــهــی ،زنــد هیــاد اســتــاد مــهــدی الهی
قــمــش ـهای ،یــکــی از مــشــهــورتــریــن عــارفــان،
مترجمان و اندیشمندان معاصر اســت؛ از آن
دست فرهیختگانی که به دلیل کارهایشان،
در بین همه طبقات اجتماعی محبوبیت دارند
و میتوانند با هر فــردی ،صرف نظر از جایگاه
علمی ،موقعیت شغلی و  ...به خوبی ارتباط
برقرار کنند.
اســتــادی کــه هــم بــه زیــور دانــش و هــم بــه زیــور
اخــاق مزین بــود؛ معلمی توانمند که عشق
وافری به آموزش دادن داشت و از هیچ فرصتی
بــرای انجام ایــن امــر مهم نمیگذشت .او در
سراسر زندگی پربرکت خود ،بذر محبت را در
د لهــای شیفتگان دین و دانش میپاشید و با
سلوک رفتاری کمنظیرش ،شیوه مردمداری و
مردمدوستی را به همه اطرافیانش میآموخت.
جاذبه شخصیت استاد مهدی الهی قمشهای
چنان بود که پیر و جوان و ُخرد و کالن را به سمت
خود جذب میکرد؛ کودکان چنان هواخواه
او و اسیر محبت و مهربانیاش بودند که گاه و
بیگاه ،با گل سرخی در دست ،د ِر خانه استاد
را میکوبیدند و شــادانــه ،هدیه معطر خــود را
نثار قــدوم دانشی مــردی میکردند که برای
آن ها ،همبازی و همسخنی دوستداشتنی و
صمیمی بود.
▪کمک به نیازمندان

این روزها ،ترجمههای خوب و مناسبی از قرآن
کریم عرضه شده و در اختیار عالقهمندان قرار
گرفته اســت؛ اما دور نیست زمانی که ترجمه
استاد الهی قمشهای از کالم وحی ،تنها ترجمه
روان و قابل فهم برای عموم مردم بود و همه،
بــرای درک معانی واالی قــرآن ،به آن مراجعه
میکردند .استاد ،تسلط کامل بر زبان عربی
داشت و در دانشگاه نیز ،عربی تدریس میکرد.
آنجا نیز ،دانشجویان ،همان اندازه که شیفته
دانشش بودندُ ،خلق نیکوی او را نیز ،دوست
میداشتند .بسیار پیش میآمد که انگشترش
را به دانشجویان نیازمند هدیه مــیداد؛ این
شگرد استاد الهی قمشهای برای کمک کردن
به نیازمندان بود؛ به دنبال بهانهای میگشت تا
بتواند بدون آنکه به شخصی بر بخورد ،کمک را
به دست او برساند.

▪راضی به رضای خداوند

استاد مهدی الهی قمشهای ،یکی از بندگان
راضی خداوند بود؛ هیچ حادثهای او را آشفته
نمیکرد و غبار غم بر چهر هاش نمینشاند؛
همواره توکلش به خدا و توسلش به اولیای او
بود .یکبار وقتی پسرش ،دکتر حسین الهی
قمشهای ،در دوران کودکی ،مبتال به بیماری
سختی شد ،نذر کرد که در صورت بهبودی وی،
تمام حــوادث واقعه عاشورا را به نظم درآورد و
چنین کرد .راضی بودن به رضای خدا ،باعث
میشد که چهره استاد همواره متبسم باشد.
▪شیفته شهید مدرس

او در محضر استادانی همچون مرحوم آقا بزرگ
حکیم خراسانی ،حاج آقا حسین قمی ،میرزا
مهدی اصفهانی ،شیخ اسدا ...یزدی و مرحوم
حاجی فاضل ،زانوی تلمذ زده و از دریای دانش
و معرفت آن هــا ،به حد کافی بهره بــرده بود.
افزون بر این ،استاد الهی قمشهای را باید یکی
از شاگردان شیفته شهید آی ـتا ...سیدحسن
مــدرس دانست .استاد دربــاره جلسات درس
آن شهید واالمقام گفته است« :وقتی صبحگاه
در محضرش حــاضــر میشدیم و بــه بیانش
گــوش م ـیدادیــم ،هر لحظه در وجــود ما
نیرویی تازه دمیده میشد؛ به طوری
که در پایان درس ،خود را پهلوانی
شجاع حس میکردیم ».همین
ارادت بــود کــه باعث شــد ،پس
از بازداشت شهید مــدرس ،به
دستور رضــاشــاه ،استاد الهی
قمشهای نیز ،بازداشت شود و
مدتی را در حبس بگذراند.

بسیار به قناعت گذراند ،حتی ماه به ماه غذای
پختنی نمیخورد و چون اهل ریاضت بود ،گاهی
به صحرا میرفت و در طول هفته از میوه درخت
تــوت استفاده م ـیکــرد ».در عبادت و تهجد،
بــرای شاگردان و اطرافیان ،الگویی کمنظیر
بود؛ هرگاه فراغت مییافت ،به نماز میایستاد
و چنان در دریای معرفت الهی غرق میشد که
گذر زمان را احساس نمیکرد .عالمه حسنزاده
آملی مینویسد« :گویا اآلن ،آن نغمه الهیاش را
در حال قنوت میشنوم ،با گردن کج و صورت
حزین و آهنگی جانفزا و دلربا ،همراه با ُد َر ر
غلتان قطرات اشک میگویدِ :إ َل ِهی َو َر ِّبی َم ْن
ِلی َغ ْی ُر َ
ک َأ ْس َأ ُل ُه َک ْش َف ُض ِّری َو النَّ َظ َر ِفی َأ ْم ِری».
▪بازیگری برای آموزش دادن

استاد الهی قمشهای ،معلمی بسیار توانا بود .او
مخاطبش را به خوبی میشناخت و میدانست
برای آموختن به او ،باید از چه روشی استفاده
کند؛ هنر را دوست داشت و اگر آن را در فردی
میدید ،قدر میدانست و تشویق میکرد .استاد
به فرزندانش ،کلیله و دمنه و مثنوی االطفال

کتاب یا نویسنده
مسئله این است!

تدریس میکرد و هرگاه خستگی را در چهره
آن ها میدید ،شاهنامه را میگشود و ابیاتی
چند از آن را میخواند و گاهی ،داستا نهای
آن را بــرای اطفالش ،اجــرا میکرد .بارها به
اطرافیانش گفته بود« :آیا دین ،جز محبت چیز
دیگری اســت؟» کودکانی که زمزمه محبت
را از لبان استاد شنیده بودند ،پروانهوار گرد
وجودش میچرخیدند و او با مهربانی ،با لبخند
و احیان ًا آبنباتی ،میزبانی آن ها را میکرد .یکی از
فرزندان استاد میگوید« :ایشان با یک مهربانی
خــاص بــا بچه هــا روبـــهرو مـیشــد .بچهها دور
پدرم جمع میشدند و به ایشان با احترام سالم
میکردند .پدر هم به آن ها خوراکی میداد.
یادم هست گاهی عصرها در میزدند؛ در را که
باز میکردیم ،میدیدیم یکی از بچههای محل
و از همباز یهای مــا ،یک گل ســرخ از باغچه
منزلشان کنده و آورده [است] تا به مرحوم پدرم
هدیه بدهد».
استاد شاگردان بنامی تربیت کرد؛ شاگردانی
که امروز به تقوا و دانش شهرهاند و در میان آن ها،
بزرگان بافضیلتی همچون عالمه حسنزاده
آملی و آیـــتا ...جــوادی آملی حضور دارنــد.
استاد محمدمهدی الهی قمشهای ،حکیم الهی
و استاد حوزه و دانشگاه ،پس از عمری بندگی
خدا و خیر رساندن به خلق ،سرانجام در 24
اردیبهشت سال  ،1352رخ در نقاب خاک
کشید .استاد زاده شهر «قمشه» از توابع
اصفهان ،به سال  1280بود .پیکر پاک او را
در قبرستان وادیالسالم شهر مقدس قم ،به
خاک سپردند.
منابع:
در آسمان معرفت؛ عالمه حــسـنزاده آملی؛

گردآوری محمد بدیعی؛ نشر تشیع؛ قم؛ 1375

▪آن زاهد قانع

گنجینه دانــشــمــنــدان؛ محمدشریف رازی؛

استاد مــردی بسیار قانع و زاهد
بود .در دوران طلبگی و حتی پس از
آن ،بسیار پیش میآمد که غذایی برای
خــوردن نداشت .عالمه حــسـنزاده آملی
که شاگرد استاد الهی قمشهای بود هاست،
در کتاب ارزشمند «در آسمان معرفت» ،به
این ویژگی استاد اشــاره میکند و
مینویسد[« :در دوران
طــلــبــگــی]،
ایام را

کتابفروشی اسالمیه؛ تهران؛ 1352؛ ج 8

اســتــاد درس عــشــق م ـیگــفــت؛ گــفـتوگــویــی

با امیرمحمود انــوار ،مهدی محقق ،علی الهی
قمشهای و مهدیه الهی قمشهای درباره حکیم الهی

استاد مهدی الهی قمشهای؛ کیهان فرهنگی؛
شماره 188؛ خرداد 1381

دلسوختهای از اقلیم بــارقـههــای الــهــی؛ مجله
گلبرگ؛ اردیبهشت 1385؛ شماره 74
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گزار شها نشان میدهد که بیشتر مردم
کانادا ،به جای موضوع و محتوای کتابها،
به نویسندگان آن ها عالقه نشان میدهند.
به گزارش ایبنا ،به نقل از «پابلیشرزویکلی»،
گــزارشــی جدید از «بــوکــنــت» ،سازمانی
غیرانتفاعی و وابسته به دپارتمان میراث
فرهنگی کانادا ،نشان میدهد که حدود
 60درصد از مردم کانادا ،به جای موضوع
کتاب ،به نویسنده آن عالقه نشان میدهند.
همچنین ،بیشتر مــردم دوســت دارنــد به
جای نوشتههای نویسندگان سفیدپوست،
آثــاری از مهاجران و اقلیتها را بخوانند.
طبق مطالعه میدانی سازمان بوکنت ،در
سال  2018بیشتر خوانندگان کتابهای
منتشر شده در این کشور ،گفتهاند که اگر به
کتابهای نوشته شده توسط نویسندگان
مهاجر دسترسی داشته باشند ،آن ها را
به کتا بهای نویسندگان بومی ترجیح
میدهند.

 73میلیارد دالر؛ فروش کتاب
الکترونیک کودکان

گزارشهای جدید از بازار کتاب چین نشان
میدهد که هر کودک چینی ،در سال گذشته
میالدی 40،کتابالکترونیکیخواند هاست.
به گزارش ایبنا ،به نقل از سایت «الکتوالیته»،
در ایــن گــزارش آمــده اســت که حــدود 250
میلیون کــودک چینی ،در ســال ،2018
مخاطب کتابهای الکترونیکی بودهاند
که در نتیجه آن ،حــدود  500میلیارد یوان
چینی(  73میلیارد دالر) سرمایه جذب این
بازارشدهاست.والدینچینیدرسال،2018
تمایلبیشتریبهتهیهکتابهایالکترونیکی
برای کودکانشان داشته اند و به ویــژه ،نسل
پدر و مادرانی که بعد از سال  1990میالدی
به دنیا آمدهاند ،توجه ویــژهای به محصوالت
فرهنگیالکترونیکنشانمیدهند.شرکت
تجارتالکترونیکیچین،موسومبه«علیبابا»،
تنها از محل فروش کتابهای الکترونیکی،
 55میلیارد دالر درآمد داشته است .افزایش
روبهرشدبازارکتابهایالکترونیکدرچین،
با توجه به تغییر ذائقه جوانان چینی به سمت
کتابالکترونیکوتغییرتدریجیدرعادتهای
مطالعه چینیها ،نشان دهنده روزهای خوب
بــرای بــازار فــروش کتابهای الکترونیکی
چیناست.

