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چکیده
«نظریههای تأثیرگذار در علم نجوم که شما باید بدانید» عنوان کتابیاست نوشتۀ جوآن بیکر،
با ترجمۀ امیرحسین فرجادنسب ،که توسط دکتر مهدی خاکیان قمی ویراست علمی و توسط
انتشارات سبزان منتشر شدهاست .نویسنده در این کتاب از دیدگاه خودش  50نظریۀ تأثیرگذار
در علم نجوم را آورده و هرکدام را در چند صفحه معرفی کردهاست .همانگونه که در این
نوشتار خواهیم دید ،این کتاب ارزش چندانی برای ترجمه نداشت ه و یک کتاب بسیار معمولی
و دمدستی با ایرادات علمی و کاستیهای بسیار است .با این وجود مترجم ،ویراستار علمی و
ناشر ،همین کتاب را نیز به درستی به فارسی برنگرداندهاند و یک کتابسازی ،یک ترجمۀ
غیرمفید و در نهایت یک کتاب با فرم و ظاهری پر از اشکال روانۀ بازار ساختهاند .با توجه به تنوع
نگارشهای ناصحیح در کتاب ،این تصور که کتاب توسط یک نفر ترجمه نشده باشد و بهصورت
فصل به فصل ،توسط افراد مختلفی (شاید بهعنوان پروژۀ دانشجویی) صورت گرفته باشد دور
از ذهن نیست .همچنین با توجه به اینکه کتاب یک ویراستار علمی دارد ،اما پر از ایراداتی
دمدستی است که حتی یک تایپیست نیز متوجه آنها میشود ،بعید نیست که نام ویراستار
علمی تنها به عنوان زینتالکتاب بر روی جلد آمده باشد .هرچند بررسی سایر کتابهای این
ویراستار علمی نیز نشان میدهد که ممکن است ایشان واقعاً با این ابتدائیاتِ نجوم نیز ناآشنا
باشند .مترجم و ناشر ادعا دارند که این کتاب از نظر اصول نشر ،اهمیت موضوع در سطح جامعه،
امانتداری در ترجمه ،اصول نگارشی و مبانی زیباییشناسی در سطح باالیی قرار دارد .در ادامه
خواهیم دید که هیچ یک از این موارد ،حتی بهصورت حداقلی نیز در کتاب رعایت نشدهاست.
کلیدواژگان
نظریههای تأثیرگذار در علم نجوم ،مهدی خاکیان قمی ،کتابسازی ،ویراستاری علمی،
امیرحسین فرجادنسب ،انتشارات سبزان ،مجموعهسازی
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■ بیکر ،جوآن ،نظریههای تأثیرگذار در علم
نجوم ،مترجم :امیرحسین فرجادنسب ،ویراستار:
مهدی خاکیان قمی ،تهران :سبزان ،چاپ اول:
 ،93/02/27جلد شومیز ،قطع وزیری246 ،
صفحه 1000 ،نسخه ،بها 135000 :ریال
شابک978-600-117-099-7 :
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اسمسازی

«نظریههای تأثیرگذار در علم نجوم که شما باید بدانید» 1قرار بوده ترجمۀ کتابی
با عنوان « 2»50 ideas you really need to know universeباشد .از همین
ترجمۀ نام کتاب مشخص است که مترجم ،به دنبال این نبوده است که کتاب اصلی
را ترجمه کند بلکه در پی ساخت و پرداخت کتابی دیگر برای خودش بوده است.
در واقع برخی از این پنجاه ایدهای که در فهرست مطالب کتاب معرفی شدهاند ،به
هیچوجه نظریه نیستند ،بلکه واقعیتهایی در زمینۀ علم نجوم هستند که به نظر
نویسندۀ اصلی کتاب ،دانستن آنها برای مخاطبین جذاب است و یا تصور میکند
که واقعاً باید آنها را دانست .به عنوان مثال برخی از این فصول که نظریه خوانده
شدهاند عبارتند از :سیارهها ،قوانین کپلر ،تلسکوپ ،اثر دوپلر ،قانون هابل ،اصل ماخ،
اخترشناسی رادیویی ،طبقهبندی ستارگان ،تکامل ستارگان ،تولد ستارگان ،مرگ
ستارگان ،تپاخترها ،خورشید ،قمرها ،اخترزیستشناسی و ...کدامیک از اینها نظریه
هستند؟ نظریۀ سیارهها؟ نظریۀ تلسکوپ؟ یا نظریۀ خورشید؟
مجموعهسازی

انتشارات سبزان ،این کتاب را به همراه دو کتاب دیگر ،در یک مجموعه با عنوان
«نظریههای تأثیرگذار در علم که شما باید بدانید» منتشر کردهاست و عنوان این
مجموعه را نیز از فارسی به انگلیسی چنین ترجمه کردهاتستInfluential The�« :

ories In Science (universe/Mathematics/Physics) you really need to
 »knowو به همین صورت ناصحیح ،برخی از حروف انگلیسی را کوچک و برخی
دیگر را بزرگ نوشتهاست.

نکتۀ جالب اینجاست که کتابهای نجوم و فیزیک آن از مجموعۀ
« »50 ideas you really need to knowانتخاب شدهاند و کتاب ریاضیات آن
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ترجمۀ بخشی از مجموعۀ « »100 Most Important Science Ideasمیباشد.
درحالیکه هر دوی این مجموعهها ،کتابهایی در زمینهها و عناوین مختلف دارند.
این کار مانند این است که چند مدخل از دانشنامۀ انگلیسی بریتانیکا و چند مدخل
از دانشنامۀ آلمانی بروکهاوس ترجمه و از ترکیب آنها چیزی با عنوان «دانشنامۀ
سبزان» سبز شود.
اما ماجرا به همین نکته ختم نمیشود ،کتابهای فیزیک و نجوم این مجموعه،
 18فصل یکسان دارند! یعنی هنگامی که شما این مجموعه را خریداری میکنید،
عم ً
ال برای یک کتاب دو بار پول میدهید .بگذارید از اینجا شروع کنیم که اگرچه
این کتابسازی ،توسط نویسندۀ اصلی مجموعه صورت گرفته و این  18فصل در
کتابهای انگلیسی نیز بهصورت تکراری در دو کتاب آمدهاست 3اما نویسندۀ اصلی،
گاهی اوقات در کتاب فیزیک ،در ابتدای فصلها ،یکی دو تیتر داخلی اضافه کردهاست
که دو کتاب عیناً شبیه به یکدیگر نباشد .با این وجود در مجموعهسازیِ سبزان ،در
این فصول مشترک به کتاب نجوم وقعی ننهاده و همهجا کتاب فیزیک را ترجمه
کردهاند .آنها به خوبی دانستهاند که نجوم بخشی از فیزیک است ،اما فقط در هنگام
ترجمه و نه در هنگام فروش .کار در همینجا نیز تمام نمیشود ،ما با گروهی مواجهیم
که حتی در کتابسازی نیز ناشی هستند .این فصلهای مشترک که از یک کتاب
انتخاب شدهاند ،دوبار و توسط دو (یا چند) نفر ترجمه شدهاست .اما چرا ناشری که
پیش از این دیدهایم کتابهای نفیس نجومی را با فجیعترین شکل ممکن ترجمه و
چاپ میکند ،کتابهای بزرگ دایرةالمعارفگونه را شرحه شرحه کرده و تنها برخی
فصول را با بیکیفیتترین ترجمهها ،بیکیفیتترین کاغذها و بیکیفیتترین چاپها
روانۀ بازار میکند ،از مقوای سبک بیکیفیت برای ساخت جلد استفاده میکند و حتی
برای صحافی کتابها ،به مقدار کافی چسب استفاده نمیکند ،حاضر میشود دوبار
پول برای یک ترجمه بدهد؟ دو دلیل اصلی میتواند داشته باشد .اول اینکه متوجه
نشدهاند (نه ناشر و نه ویراستار علمی مجموعه) که این فصلها تکراری هستند .دوم
دانشجویان نیازمند نمره ،ترجمه برای ناشر هیچ هزینهای نداشتهاست.
اینکه به لطف
ِ
با توجه به آنچه در ادامه خواهد آمد ،متوجه میشویم که هر دو استدالل درست
هستند .اما اینکه چرا فصلهای کتاب فیزیک ،به جای کتاب نجوم ترجمه شدهاند،
هنوز چندان روشن نیست ،شاید تنها بتوان از روی شواهد ،حدسهایی زد ،مثل
اینکه کتاب را پاره پاره کرده بودند و یا از فصلها کپی گرفته بودند تا به دانشجویان
برای ترجمه بسپارند ،بعد هنگام ارائه برای ترجمه تنها نام فصلها را دیدهاند ،و یا
اینکه بعد از اینکه ترجمههای فصل به فصل از طرف دانشجویان به دست اساتید
رسید ،تنها به نام فصلها توجه کردهاند و نه اینکه کدام فصل برای کدام کتاب
است؛ یا حتی اینکه حروفچین یا کارگر صحافی از روی ناآگاهی ،فصلهای یک
کتاب را جای دیگری قرار دادهاست .دلیل این اتفاق هرچه باشد ،به ما نشان میدهد با
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گروهی مواجهیم که دوست دارند کتابسازی کنند ،از اینکه نامشان با کتابسازی
و کتابدزدی بیاید ابایی ندارند .با این وجود حتی در کتابسازی هم ناشی هستند و
دزدی را هم با بیکیفیتترین حالت ممکن انجام میدهند.
آشنایی با نویسنده ،مترجم و ویراستار علمی
نویسندۀ کتاب اصلی « »Joanne Bakerاست .با جستجوی نام او ،میتوان فهمید
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که به جز چند کتاب در همین مجموعه ،که شامل فیزیک ،کوانتوم و کیهان است،
کتاب دیگری ندارد .همچنین مقاله یا کار قابل توجهی نیز در هیچ یک از این
موضوعات نداشته و تنها به عنوان یک نویسندۀ معمولی ،کتابهایی برای عموم
نوشتهاست .کتابهایی سطحی که بیشتر جمعآوری مطالب از اینجا و آنجا هستند
و نهتنها عمق چندانی ندارند ،بلکه در بسیاری موارد ایرادات واضح علمی دارند.
برای فهمیدن اینکه کتابهایش در حد و اندازهای نیست که نیاز به ترجمه
داشته و حضورش در بازار کتابهای علمی ایران واجد سودی باشد ،کافیاست که
خواننده تنها چند کتاب خوب در حوزۀ ترویج علم را پیش از این خوانده باشد و حتی
نیازی به تحصیالت دانشگاهی در زمینۀ نجوم ندارد .گوشهای از این ایرادات را در
بخش مقایسۀ کتاب با کتاب فیزیک از همین مجموعه خواهیم دید.
مترجمی که نام او بر روی کتاب ثبت شده ،امیرحسین فرجادنسب است .با
جستجوی نام او ،به وبالگی با عنوان «تارنمای شخصی امیرحسین فرجادنسب»
برمیخوریم که در آن امیرحسین فرجادنسب «دانشجوی دکترای آموزش زبان
انگلیسی دانشگاه پیام نور تهران ،معاونت آموزشی ادارۀ آموزش و پرورش شهرستان
چناران و مدرس دانشگاه (دانشگاه فرهنگیان [پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی]
 /مؤسسه آموزش عالی سناباد گلبهار)» معرفی شده و در شرح و بسط تواناییهای
ایشان چنین آمدهاست« :مسلط به زبان انگلیسی ،مسلط به کار با رایانه ،مسلط
به نرمافزارهای مجموعۀ آفیس ،آشنا با نرمافزارهای اتورانساز و تولید محتوای
الکترونیکی ،آشنا با روش تحقیق ،درس پژوهی و اقدامپژوهی» .سرانجام سیاههای
بلندباال شامل خالصۀ سوابق ،مسئولیت اجرایی/آموزشی و موفقیتهای تحصیلی و
شغلی ایشان آمدهاست که ذکر آنها خارج از حوصلۀ این نوشتار است .برای خواندن
آن میتوانید به همین وبالگ مراجعه کنید .همچنین بنا به اطالعات این وبالگ
ایشان تاکنون هشت کتاب ترجمه کرده که شش کتاب از آنها در نجوم بوده و توسط
4
انتشارات سبزان منتشر شدهاست.
«دکتر مهدی خاکیان قمی» که ویراستار علمی مجموعه و این کتاب است بنا به
اطالعات موجود در سایت انجمن نجوم ایران ،عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر،
رئیس المپیاد جهانی نجوم باشگاه دانشپژوهان جوان ،عضو هئیت مدیرۀ انجمن
نجوم ایران و دبیر برگزاری مسابقۀ ملی مجازی نجوم است.
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مقدمهسازی

سه کتابِ حاضر در این مجموعه ،مقدمهای تقریباً شبیه به هم دارند .در دو کتاب
ریاضیات و فیزیک ،که مقدمههایشان کام ً
ال یکسان است ،امضای دکتر مهدی خاکیان
قمی ،به عنوان سرپرست گروه مترجمین در زیر مقدمه آمدهاست .در کتاب نجوم،
که کتاب مورد بحث ما در این نوشتار است ،ایشان به این نتیجه رسیدهاند ،که
وقتی میتوان هیچ کاری انجام نداد و اسمتان در پای یک کتاب بیاید ،خب چرا به
عنوان مترجم بیاید؟ مگر ویراستار علمی چه ایرادی دارد؟ الاقل باکالستر است.
به همین دلیل در کتاب نجوم ،عنوان دکتر مهدی خاکیان قمی به ویراستار علمی
ارتقا یافتهاست و مقدمۀ مترجم ،به امیرحسین فرجادنسب برمیگردد .این مقدمه،
کوتاهشدۀ مقدمۀ همان دو کتاب قبلی است .در مقدمۀ کتابهای فیزیک و ریاضیات،
یک پاراگراف در مورد اعتراف محققان به گسترش نادانستهها و ناتواناییهای بشر و
چیزهایی از این دست وجود دارد .همچنین سه بیت از موالنا که با مصرع «پشّ ه کی
داند که این باغ از کی است» شروع میشود آمدهاست تا تضمین این نگاه عرفانی-
فیزیکی ایشان باشد.
اما نگاهی به سایر پاراگرافهای این مقدمهها ،نشان میدهد که جدا از این دید
عرفانی-فیزیکی ،در تالش برای تعریف از مدیر انتشارات سبزان بههیچوجه کوتاهی
صورت نگرفتهاست« :به هر حال تالش مدیر انتشارات سبزان برای در دسترس گذاشتن
تازههای علم و دانش ،ما را تشویق به ترجمۀ چنین موضوعاتی کرد» (مقدمۀ کتابهای
فیزیک 5و ریاضیات )6و یا «نگاه بسیار زیبا و نکتهبینانۀ مدیرمسئول انتشارات سبزان ما
را تشویق به ترجمۀ چنین موضوعی کرد» (مقدمۀ کتاب نجوم).
در جایی دیگر از مقدمۀ کتاب نوشته شدهاست«:این برگردانها از نظر اصول نشر در
سطح باالیی قرار دارد ،بهطوریکه در ترجمه ،اهمیت موضوع در سطح جامعه و نظر
مخاطبان ،امانتداری در ترجمه ،اصول نگارشی و مبانی زیباییشناسی کتاب در حد
بضاعت دستاندرکاران این اثر رعایت شدهاست ».در این نقد با توجه به موارد مطرح شده
در همین جمله ،مانند امانتداری در ترجمه ،اصول نگارشی و مبانی زیباییشناسیکتاب ،به
بضاعت دستاندرکاران پی خواهیم برد.
در جملهای دیگر آمدهاست« :ما مترجمین این مجموعۀ سهجلدی نظریههای
تأثیرگذار در علم ریاضیات ،فیزیک و نجوم شک نداریم که رد پای این سه کتاب
را در ده سال آینده بهصورت مستقیم یا غیر مستقیم در کتب درسی کودکانمان
خواهیم دید ».با توجه به آنچه که دربارۀ چند و چون ترجمه خواهد آمد ،آرزومندیم
که چنین اتفاقی هرگز رخ ندهد.
نگاهی گذرا به جمالتی که در باال آمدهاست ،نشان میدهد ترجیح بر این است
که حتی حدس زده نشود چه کسی مقدمۀ کتابها را نوشته و چه کسی در ازای چه
نقل دکتر مهدی خاکیان قمی از موالنا «پشّ ه کی داند
چیزی ،آنها را امضا کردهاست .به ِ
که این باغ از کی است».
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پس از نام کتاب ،که مشاهده کردیم توسط مترجم ،ویراستار علمی و ناشر ساخته
شدهاست ،فهرست نیز دستخوش چنین ماجرایی است .مترجم ،در برخی جاها ،بنا
به تواناییهایی که در خودش دیدهاست و ذکرشان رفت ،واژۀ نظریه را به ابتدای
برخی عناوین اضافه کرده ،بعضی از عناوین را به نحوی دیگر ترجمه کرده ،بعضی
از عناوین را اص ً
ال ترجمه نکرده و برخی واژهها را در عناوین مختلف با ترجمههایی
متفاوت آوردهاست .در یک مورد نیز ،تشخیص دادهاست که محل قرارگیری عنوان
«اصل انساننگر» در قسمت «فضا-زمان و فراتر از آن» خوب نیست و آن را به قسمت
«کهکشانها» منتقل کردهاست.
از جمله عجایب موجود در فهرست ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
  Heliocentrismبه نظریۀ خورشیدمرکزی ترجمه شدهاست( .نظریه توسطمترجم اضافه شدهاست).
  General relativityبه نظریۀ نسبیت عام ترجمه شدهاست( .نظریه توسطمترجم اضافه شدهاست ).درحالیکه Special relativityرا به نسبیت خاص
ترجمه کردهاست( .مترجم معتقد است که نسبیت عام نظریه است و نسبیت خاص
نیست!)
  Parallaxبه پاراالکس ترجمه شدهاست (با توجه به متن این فصل ،میتوانمتوجه شد که مترجم نمیدانستهاست که پاراالکس همان اختالفمنظر است).
  The Higgs bosonبه ذرۀ خدا ترجمه شدهاست.  Galaxy evolutionبه سیر تکامل کهکشانی ترجمه شده ،در حالی که Stellar evolutionبه تکامل ستارهای ترجمه شدهاست.
  Olbers’ paradoxبه پارادوکسالبرس ترجمه شده ،در حالی که Fermiتناقض فرمی ترجمه شدهاست.
 paradoxبه
ِ
اسامیخاصسازی
ِ

ترجمۀ اسامی خاص افراد و واژگان و اصطالحات علمی در این کتاب به قدر عجیب
است که گاه متعجب میشویم مترجم-که دانشجوی دکتری آموزش زبان و مدرس
دانشگاه است-چگونه توانسته بدون دانستن این اسامی این مراحل را طی کند .با
توجه به اینکه تعداد اسامی و اصطالحات علمی که در این کتاب به اشتباه ثبت
شدهاند بسیار زیاد است ،در مورد برخی از آنها ،توضیحاتی ارائه میشود و برخی
دیگر از موارد را که مشهورتر هستند در یک جدول ارائه مینماییم.
ایراد در ترجمۀ واژگان علمی ،از همان فهرست کتاب شروع میشود ،در یکی
معمول تابش زمینۀ کیهانی« ،تابش پسزمینۀ
از عناوین فهرست ،به جای اصطالح
ِ
کیهانی» آورده شدهاست .در مقدمه ،به جای اخترزیستشناسی« ،علم نجوم زیستی»
آورده شدهاست؛ جالب اینکه عنوان یکی از فصلهای کتاب اخترزیستشناسی است،

نکاتی تأثیرگذار که مترجمین نباید بدانند!

و در آن فصل و در فهرست این اصالح به شکل درست آمدهاست .از همینجا ،شائبۀ
چندمترجمیبودن کتاب شکل میگیرد .همچنین در همان مقدمه عبارت «ترکیبات
محرک» به جای موتورهای همجوشی ستارگان آورده شدهاست .در صفحۀ  ،10به
جای عبارت بسیار متداول ستارۀ دوتایی« ،جفت ستاره» آمدهاست .در صفحۀ  ،12به
جای فیلسوفان طبیعی ،که همان فیزیکدانان دنیای قدیم هستند ،عبارت «فیلسوفان
مابعدالطبیعه» آمدهاست و در همان صفحه  Aristarchus of Samosبه «ارشمیدس
از ساموس» ترجمه شدهاست.
مترجم یک اثر نجومی-بنابر قاعدۀ شایع و رایج«-نباید چیزی از
از آنجایی که
ِ
نجوم بداند» ،مترجم ،اخترشناسی نامدار چون آریستارخوس را نمیشناخته و آگاهی
او دربارۀ فردی به نام «ارشمیدس»-آن هم «از ساموس»-بیگمان فراتر از برهنه از
گرمابه بیرون رفتن و فریاد اورکا اورکا کشیدن او ،یا حداکثر ماجرای شنبازی و
کشتهشدنش به دست سرباز رومی نبوده است .به همین دلیل الگوی خورشیدمرکزی
را به ارشمیدس نسبت دادهاست.
در صفحۀ  ،14اصطالح «حرکت طولی خورشید» به جای حرکت روزانۀ خورشید
بهکار رفتهاست .یکی از شاهکارهای مترجم ،در تبدیل اسامی خاص ،ترجمۀ نام کتاب
کپلر است که در صفحۀ  15کتاب « »Astronomia novaبه «شناخت نواخترها»
ترجمه شدهاست .نکتۀ جالبتر اینجاست که در صفحۀ  19همین کتاب ،به این دلیل
که در متن اصلی ،عنوان این کتاب توضیح داده شده ،ترجمه بهتر شده و با عنوان
«ستارهشناسی نوین» ترجمه شدهاست اما مترجم حوصلۀ بازگشت و تصحیح چند
صفحه قبل را نداشتهاست .الزم به یادآوری نیست که در تمام این موارد ،کتاب یک
ویراستار علمی دارد که عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر ،رئیس المپیاد جهانی
نجوم باشگاه دانشپژوهان جوان و عضو هئیت مدیرۀ انجمن نجوم ایران است.
در صفحۀ « ،33پراش نور» ( )Diffractionمعادل با «انکسار نور» ()Refraction
انگاشته و این اشتباه در تمام کتاب تکرار شدهاست و حتی در واژهنامۀ انتهایی نیز این
دو معادل یکدیگر گرفته شدهاند .در جاهایی دیگر ،مث ً
ال در صفحۀ  37معادلهایی
دیگر مانند «شکافتهشدن»« ،متداخل-حالتی» و یا «پراکندگی نور» به جای پراش
آمدهاست.
در صفحۀ  ،36از آنجاییکه مترجم و احتماالً ویراستارعلمی تاکنون با واژۀ
طیفسنجی برخوردی نداشتهاند ،به جای آن دو اصطالح «طیفبینی یا بینابنمایی»
را در داخل کمانک به کار بردهاند.
در صفحۀ  ،43مترجم برای اینکه بهطور قطع نشان دهد که نمیداند پاراالکس
چیست و حتی با خواندن و ترجمۀ یک فصل ،باز هم معنی پاراالکس را درنیافتهاست،
در همان خط اول مینویسد« :روش پاراالکس (زاویۀ شکست نور) بر این حقیقت
استوار است که »...یعنی اصطالح اختالفمنظر تاکنون به گوش هیچیک از کسانی که
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در این کتابسازی دست داشتهاند نرسیدهاست و پاراالکس را همان «زاویۀ شکست
نور» میدانند.
در صفحۀ  ،44معمولترین واحدهای اندازهگیری نجومی که ثانیۀ قوسی و دقیقۀ
قوسی هستند« ،قوس ثانیه» و «قوس دقیقه» نوشته شدهاند تا نشان دهند مترجم و
ویراستار علمی ،تاکنون حتی یک کتاب نجومی را از رو نخواندهاند .در صفحۀ ،51
مترجم «واحد نجومی» یا  AUرا نمیشناسد و آن را «واحدهای نجومی» میخواند.
یکی از مهمترین اتفاقات این کتاب این است که به واژهگزینیهای فوقالعادۀ
خودش پایبند نیست .مث ً
ال در صفحۀ  Olbers ،53یک بار بهصورت «البرس» و
چند خط پایینتر ،بهصورت «اولبرس» آمدهاست .در موردی دیگر در صفحۀ ،160
 Wilhelm Rontgenبهصورت «ویلیام رونتگن» آمده و دقیقاً در زیر خودش ،بدون
اینکه بینشان حتی کلمهای دیگر باشد ،بهصورت «ویلهلم رونتگن» ثبت شدهاست.
در مورد اصطالحات علمی نیز در هرجایی ،یک معادل آمدهاست (و بهطرز عجیبی
تمام این معادلها اصرار دارند که غلط باشند) .باز احتمال اینکه کتاب توسط چندین
مترجم-که هیچکدام آشنایی چندانی با این موضوعات نداشتهاند-ترجمه شده باشد،
بیشتر میشود.
در صفحۀ  ،59تلسکوپ فضایی هابل به جای رصدخانۀ فضایی« ،رصدگاه
ماهوارهای» خوانده میشود .در صفحۀ  ،65به جای نظریۀ حالت پایدار ،عبارت «حالت
پایایی» آمدهاست که اساساً چیز دیگری است و ربطی به فرد هویل ندارد .در صفحۀ
 ،69مترجم که اینجا دیگر واقعاً میتوان حدس زد دانشجوی مفلوکی است که
برای چند نمرۀ پایان ترم ،یک متن پاره پاره را ترجمه میکند ،اصطالح «کیهان
گلدیالکس» را میسازد .مترجمی که نام او بر روی کتاب آمدهاست ،با توجه به
تحصیالت تکمیلیاش در زبان انگلیسی بهتر میداند که حتی اگر نیاز باشد این
عبارت اینگونه نوشته شود ،باز هم نیازی به آن «س» آخر نیست و بایستی نوشت
«کیهان گلدیالک» و ویراستار علمی کتاب ،اگر الاقل یک بار کتاب را میخواند ،متوجه
میشد که منظور از این اصطالح «نظریۀ جهان تنظیمشده» است.
«گرمابۀ حرارتی» ساختۀ دیگری است که در صفحۀ  70سر و کلهاش پیدا میشود
و کمی جلوتر در صفحۀ  73جایش را به «حمام فوتونها» میدهد و دوباره در همان
مثال
صفحۀ  73تبدیل به «حمام گرم فوتونها» میشود .عبارتی که ناخودآگاه ،آن
ِ
دفتر پنجم مثنوی را در ذهن میآورد که فردی از شتری پرسید« :از کجا میآیی؟»
و شتر که دروغگو بود گفت« :از حمام گرم کوی تو» و فرد برای اینکه نشان دهد
دروغی از این عیانتر نمیتوان ساخت ،در جواب گفت« :خود پیداست در زانوی تو!»
جعل ناشیانۀ لغات و اصطالحات ،همان زانوی شتر هستند که درو ِغ مترجم و
این
ِ
ویراستار علمی را در آن رزومههای بلندباال آشکار میسازند.
ن دهد که حتی دانشجوی فیزیک هم نیست
در صفحۀ  ،71مترجم میخواهد نشا 
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اصطالح «طیف
و عبارت «تابش جسم سیاه» به گوشش نخوردهاست و به جای آن
ِ
جسم سیاه» را میآفریند .در صفحۀ  ،102اسم فیزیکدانان معروفی مانند لورنتس و
پوانکاره بهصورت «لورنز» و «پوینکر» آورده میشود و از این دست ترجمههای نادرست
اسامی معمول در کتاب بسیار است.
اما در صفحۀ  ،115مترجم به ما میگوید که هیچ خصومت «خاصی» با «اسامی
خاصی با «اسمهای خاص» نهچندان
خاص» حوزۀ «خاص» نجوم ندارد بلکه بهطور ّ
خاص نیز بیگانه است .در اینجا عبارت «جزیرۀ مانهاتان» را به کار میبرد که واقعاً
اگر پانوشت مغلوط این صفحه نبود که در آن نوشته شده «جزیره و بخشی از شهر
نیویورک» به هیچوجه ممکن نبود متوجه شویم که منظورش همان منهتن خودمان
است! تصوری که از «جزیرۀ مانهاتان» به دست میآید ،جزیرهای در میان اقیانوس
آرام است که اگر آنجا گرفتار شوید ،یا خورده میشوید و یا مجبورتان میکنند کتابی
پر از غلط را بخوانید و حتی امتحان دهید! همچنان برای اینکه کتاب به ما ثابت
کند که هر بخشش توسط شخصی ترجمه شده ،در فصل دیگری در صفحۀ  192نام
منهتن را درست آوردهاست.
در صفحــۀ  ،139ن��ام خــوشۀ ســنبله ،بهصــورت «خوشــه یویرگــو» ،خوشــۀ
گیســو بهصــورت «خوشــ ه کمــا» و خوشــۀ کــوره بهصــورت «خوشــه فروناکــس»
ثبـ�ت شدهاس��ت .همچنیــن در همیــن قســمت چــون مترجــم بــا خوشــۀ کهکشــانی
آشــنایی نداشتهاســت ،در جملــۀ «بخشــی از یــک خوشــۀ کهکشــانی بزرگتــر ،بــه
نــام ابرخوشــۀ محلــی هســتند» بــه جــای خوشــۀ کهکشــانی عبــارت صــورت فلکی را
آوردهاسـ�ت! و جمل��ه تبدی��ل شدــه بــه «بخشــی از یــک صــورت فلکــی بزرگتــر بــه
ن��ام ابرخوش��ه محل��ی هس�تـند ».ام��روزه در بس��یاری از مـ�وارد ،وقتیک��ه یــک مترجــم،
کارش را بســیار بــد انجــام میدهــد او را بــا مترجــم گــوگل مقایســه میکننــد و
ی��ا گاه میگوین�دـ ک��ه متأسفــانه مترجـ�م ،کارش را بــا اســتفاده از گــوگل انجــام
دادهاسـ�ت .در مـ�ورد ای��ن کتـ�اب خاــص ،ای کاش کـ�ه ترجمـ�ۀ کتــاب بــه مترجــم
گــوگل ســپرده میشــد تــا الاقــل ایــن اصطالحــات درســت ترجمــه میشــدند.
ازآنجاییکـه اینگونـه واژهگزینیهـای بیحسـاب و بیدلیـل در کتـاب بسـیار
زیـاد اسـت و در بسـیاری مـوارد بـه دلیل نداشـتن هیچ قاعـدهای برای ایـن کار ،در
صفحـات مختلـف و گاه در یـک صفحـه ،اصطالحات بـه صورتهـای گوناگونی آورده
شـدهاند ،از توضیـح سـایر مـوارد خـودداری نمـوده و تنهـا بـه ذکـر برخـی غلطهـا
در ذکـر اسـامی خـاص و مشـهور بسـنده میکنیـم .الزم اسـت بدانیـم بسـیاری از
مـواردی ک�ه در ج�دول ذیـل آمدهانـد ،حتـی از یک دانشـجو نیـز پذیرفته نیسـت و
در صـورت ارتـکاب چنیـن اشـتباهاتی در یـک مقالـۀ سـادۀ ترویـج علم ،بعید اسـت
حت�ی مجلـهای عامهپسـند اقدام بـه چـاپ آن نماید .اینکـه چگونه ویراسـتار علمی
کتـاب متوجـه ایـن ایـرادات نشدهاسـت ،خود داسـتانی جداگانـه دارد.
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ضبط درست
سیارهگون
دانشگاه کلتک
ستارۀ دوتایی
آریستارخوس ساموسی
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ضبط در ترجمه

ضبط در متن اصلی

 Planetaryسیارهوارش ()8

 Caltechدانشگاه کالتِک ()8

 Binary starجفت ستاره ()10

Aristarchus of Samos

ارشمیدس از ساموس ()12

پیامآور ستارگان

 Starry Messengerپیامآور درخشان ()14

ستارهشناسی نوین

شناخت نواخترها ()15؛
 Astronomia Novaستارهشناسی نوین ()19

فلک تدویر
اپتیک سازگار
پارامتر دید
توری پراش
اولبرس
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جملهسازی

مترجـم اصـوالً بایسـتی هـم بـه زبـان مبدأ ،هـم به زبـان مقصـد و هم به علـم مورد
بح�ث ،تس�لّط داش�ته باشـد .در ای�ن مورد ،مترجم نش�ان دادهاس�ت ک�ه هیچکدام از
اینهـا مهـم نیسـت و تنهـا کافـی اسـت که بـا مدیرمسـئول یک انتشـارات آشـنایی
داش�ته باش�د .ب�ا نگاه�ی گذرا بـه مثالهای زیـر که از متـن انتخاب شـدهاند ،متوجه
میشـویم کـه مترجـم این کتـاب حتـی توانایی نوشـتن جمالت بـه زبان فارسـی را
نیز نداشتهاس�ت.
ترجمۀ فرجادنسـب« :در سـال  1674میالدی ،رابـرت هوک متوجه چنـان انحرافی
در مـو اژدهـا ،سـتاره درخشـانی کـه از عـرض جغرافیایـی لنـدن عبور میکند ،شـد
کـه توانسـته بـود مشـاهدات دقیقـی را از طریـق سـوراخ مخصوصـی کـه در سـقف
خان�هاش ایج�اد ک�رده بود انج�ام ده�د( ».صفحۀ )46
نـکات :عـدم تطابـق زمانـی «توانسـته بود» بـا بقیـۀ فعلهـا ،ناتوانی در نوشـتن یک
جمل�ۀ س�اده و نفهمی�دن معن�ای جملۀ کت�اب اصلی.
ترجم�ۀ فرجادنس�ب« :پاراالکـس تـا پیش از آنکـه ابـزار نجومـی دارای دقت کافی
شوـند ،کش�ف نش�ده بود( ».صفحۀ )47
نکته :عدم تطابق عددی فعل و فاعل در مورد ابزار نجومی و شوند!
ترجم�ۀ فرجادنس�ب« :امـروزه ماهوارههایـی همچون «هیپارکـوس» متعلق به ایسـا،
موفـق بـه اندازهگیـری موقعیـت دقیـق حـدود  100000سـتاره همجـوار و فاصلـه
بس�یاری از آنهاـ ب�ا زمیـن شدهاس�ت( ».صفحۀ )47
نکته :عدم تطابق عددی فعل (شدهاست) و فاعل جمله (ماهوارههایی).
ترجم�ۀ فرجادنس�ب« :ایـن تصویـر چیـزی فراتـر از یـک ایـده اسـت .گـرداب یـا
خوش�های اس�ت از ایدهه�ای ذوبش�ده و سرتاس�ر آن را ان�رژی فراگرفتهاس�ت».
(صفحـۀ )140
نکتـه :ایـن مـورد خـارج از توانایـی فهـم مـا فارسـیزبانان اسـت و بـه ایـن راحتـی
نمیتـوان در مـورد آن نظـر داد.
ترجم�ۀ فرجادنس�ب(« :اخترشناس�ان) ب�ا اس�تفاده از معی�اری چون پرت�وی ایکس،
آنهـا توانسـتهاند تعـداد سـیاهچالهها را در کیهان در طول میلیاردها سـال مشـخص
نماین�د( ».صفحۀ )160
نکتـه« :در طـول میلیاردهـا سـال» بـه عنـوان قیدی بـرای فعـل «مشـخص نمایند»
اسـتفاده شدهاسـت و در این حالت فاعل آن اخترشناسـان اسـت و نه کیهان .معنای
جملـهای کـه فرجادنسـب نوشـته بـه فارسـی این اسـت کـه آنهـا ،میلیاردها سـال
وق�ت گذاشـتهاند و تعدـاد س�یاهچالهها را در کیهـان مش�خص کردهانـد.
ترجم�ۀ فرجادنس�ب« :اگ�ر چـه تلس�کوپهای رادیویی ام�روزی میتواننـد در طول
روز کار کنن�د (ن�ور خورش�ید تأثی�ری برـ عملک�رد آنهاـ نمیگـذارد)ِ ،ربـر بـرای
اجتن�اب از تأثی�رات آلودگ�ی ناش�ی از ن�ور موتـور اتومبیلهـا ،در شـب بـه مشـاهده
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آس�مان پرداختـ( ».صفحـۀ )148
نکتـه :آنچ�ه ک�ه مترجم متوجه نشـده ،این اسـت کـه نویـز حاصل از جرقۀ شـمع
در موت�ور اتومبیلهاـ ک�ه معم�والً در ط�ول روز بیشتـر در ح�ال رفتوآم�د بودهانـد،
تأثیـرات منفـی بـر روی دریافـت امـواج رادیویـی داشتهاسـت (و دارد) .وگرنـه موتور
هی�چ اتومبیل�ی ن�ور تولی�د نمیکند!
نفهمیدن جمالت انگلیسی
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در مـوارد بسـیار زیـادی مترجـم متوجـه منظـور نویسـنده نشدهاسـت و بـه همیـن
دلی�ل معم�والً دو رویکرـد را برگزیدهاس�ت :یکـی اینکـه بـه جـای آن مطلبـی کـه
متوج�ه نشدهاسـت ،ی�ک واژۀ عجی�ب و معموـالً س�خت (در نظ�ر خ�ودش) ب�هکار
بردهاسـت تـا ایـن عیـب را بپوشـاند ،دیگـر آنکـه ،آن مطلـب را حـذف کـرده و بـه
جـای آن از خ�ودش چی�زی اضاف�ه کردهاس�ت .در مـوارد بسـیاری هم به ایـن دلیل
که دانشـجوی دکتری آموزش زبان انگلیسـی اسـت ،چنان به انگلیسـیدانی خودش
لا متوجه نشـده که جملـه را اشـتباه فهمیـده و همـان را به غلط
غ�ره ب�وده ک�ه اص ً
ترجم�ه کردهاس�ت .ای�ن ای�راد از هم�ان مقدمۀ کتاب شـروع میشـود و تـا واژه نامه
ادامـه مییابـد .برخـی از مثالهـا:
“And Edwin Hubble in the 1920s silenced the debaters
when he discovered that the Milk Way is one of billions
of galaxies scattered throughout a vast and swelling
”universe, 14 billion years old.
ترجمـۀ فرجادنسـب :و این ادویـن هابل بود کـه در دهه  1920با کشـف اینکه راه

شـیری ،بـا  14میلیارد سـال سـن ،یکـی از میلیاردها کهکشـانی اسـت کـه در پهنه
کیهـان وسـیع و در حـال گسـترش پراکنـده شدهاسـت ،بحـث در ایـن خصـوص را
برـای همیش�ه خاتم�ه داد( .مقدمه)
ترجمـۀ پیشـنهادی :و ادویـن هابل در دهۀ  ، 1920کشـف کرد که راه شـیری ،تنها
جه�ان پهن�اور و در حال انبس�اط
یک�ی از میلیارده�ا کهکشانیس�ت ک�ه در سراس�ر
ِ
کـه عمـری معـادل  14میلی�ارد س�ال دارد ،ق�رار گرفتهاس�ت .ب�ا این کشـف ،تمامی
منازعـات در ایـن زمینه پایـان یافت.
“The arrival of telescopes in the 17th century generated
more awe: Saturn was skirted by beautiful rings; Jupiter boasted a coterie of moons and Mars’s surface was
”flecked by dark channels.
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ترجمۀ فرجادنسـب :ظهور تلسـکوپ در قرن هفدهم ،شـگفتی هراسـناکتری ایجاد
نم�ود؛ زح�ل حلقههایـی زیبـا بـه خـود پوشـانده بـود ،مشـتری قمرهایـش را به رخ
میکشـید و سـطح مریـخ از وجـود حفرههایـی تیـره ،خالدار ش�ده ب�ود( .صفحۀ )7
ترجمـۀ پیشـنهادی :ظهـور تلسـکوپ در قـرن هفدهـم ،شـکوه بیشـتری بـه همراه
آورد :زح�ل ب�ا حلقههای�ی زیباـ احاطه ش�ده بود ،مش�تری بـه قمرهای�ش میبالید و
سـطح مریـخ بـه وسـیلۀ کانالهایـی رگهرگـه شـده بود.
“Stars are balls of gas, like the Sun, that are big enough
to have ignited nuclear fusion in their cores. This energy makes the star shine. But it isn’t obvious where
the division is between planetary-sized balls of gas like
Jupiter, and smallest, dimmest stars, like brown dwarfs.
Un-ignited stars and even free-floating planets may lit”ter space.
ترجمۀ فرجادنسـب :ستـارگان توپهای گازی خورشـیدمانند هسـتند که بـه اندازه

کافـی ترکیبـات هسـتهای مشـتعل در مرکـز خود دارنـد ،این نیرو موجب درخشـش
س�تاره میشـود .امـا تعییـن وجـوه اختالف میـان کرههـای گازی به اندازه سـیارهای
ماننـد مشـتری و کوچکتریـن و کمنورتریـن سـتارگان مانـد سـیارکهای بـراون
به روشـنی مشـخص نیسـت .سـتارگان غیر مشـتعل و حتی سـیارههای شـناور هم
ممکـن اسـت بخشـی از فضا را اشـغال کننـد( .صفحۀ )11
ترجمـۀ پیشـنهادی :س�تارهها مانن�د خورشـید کرههایـی از گاز هسـتند ،آنهـا بـه
قدرکاف�ی ب�زرگ هس�تند ت�ا بتوانند در هستههایش�ان همجوش�ی هس�تهای داش�ته
باش�ند .ای�ن ان�رژی س�بب درخش�ش ستـارهها میشوـد .ام�ا تفاـوت بی�ن کرههـای
ِ
کوچ�ک کمنـور ،ماننـد
گازی در ان�دازۀ سـیارات ،مانندـ مش�تری ،ب�ا س�تارههای
کوتولهه�ای قهـوهای ،س�تارههای غیـر مش�تعل و حت�ی س�یارههای سـرگردان کـه
آزادان�ه در فض�ا میگردنـد ،بـه وضـوح مشـخص نیسـت.
در برخ�ی م�وارد ،مترج�م نفهمیدن خ�ود را با یک کلمۀ دیگر جبران کردهاس�ت.
بـه عن�وان مث�ال« :یوهان کپلر در همان سـال که گالیله تلسـکوپ خـود را راهاندازی
میکـرد ،حاصـل تفحصـات خـود را در کتـاب «شـناخت نواخترهـا» بـه سـال 1609
منتش�ر کرد( ».صفحۀ )14
بـا مراجعـه بـه متـن اصلـی متوجـه میشـویم کـه دلیـل وجـود واژۀ تفحصـات
در ایـن متـن ایـن اسـت کـه مترجـم آن را بـه جـای «his analysis of the path
 »of Marsآوردهاسـت .همچنیـن در ادامـه آمدهاسـت« :کپلـر متوجـه شـد کـه شـکل
بیضـی بهتـر میتوانـد گـردش این سـیارۀ سـرخ را بـه دور خورشـید توجیـه نماید».
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و ازآنجاییکـه تـا قبـل از آن هیچجـا در مـورد کار کـردن کپلـر بر روی مـدار مریخ
حرفـی بـه میـان نیامـده و نامـی از آن بـرده نشـده ،و در جایـی کـه بایـد «نتایـج
تحلیلهـای کپلـر در مـورد مسـیر مریخ» میآمـده «تفحصات» آمده ،ضمیـر «این» در
عبـارت «ایـن سـیارۀ سـرخ» بدون مرجـع باقـی ماندهاسـت و نوجوانانی کـه مخاطب
ایـن کتـاب هسـتند ،بایـد خودشـان حـدس بزنند کـه منظور از سـیارۀ سـرخ ،مریخ
است.
در صفحـۀ  ،16هنگامـی کـه در کتـاب در مـورد روش کپلـر بـرای تعییـن مـدار
سـیارات حـرف زده میشـود ،مترجـم متوجـه نمیشـود و آن را حـذف میکنـد
و ب�ه جاـی آن چنی�ن مینویس�د« :وی بـه تشـریح چگونگـی سـیارات بـر مـدارات
بیضـی پرداختـه و توضیـح داد کـه چگونـه سـرعت گـردش سـیارات دورتـر ،کمتـر
از س�ایر س�یارات اس�ت ».بگذری�م ک�ه ایـن جملـه در زبان فارسـی ایـراد َصرفی و دو
مشـکل معنایـی نیز دارد .درسـت اسـت کـه کپلر توضیحاتـی داده ،اما چـون مترجم
نفهمیدهاسـت ،مخاطبـان هـم نیـازی ندارنـد کـه در مـورد آن بداننـد و همیـن کـه
بداننـد «وی پرداختـه و توضیـح داد کـه چگونـه» کافـی اسـت! در ادامـه نیـز یـک
ترجم�ۀ اش�تباه از قوانیـن کپل�ر میآیـد.
اعداد و ارقام در نجوم مهم نیستند.

ازآنجاییکـه مترجـم و ویراسـتار علمـی کتـاب ،نشـاندادهاند کـه علـم نجـوم در
نظرش�ان آنق�در ارزش ن�دارد ک�ه بخواهن�د وقتشاـن را ص�رف آن کنند-آنهـم
وقتـی کـه میتوانـد صـرف کتابسـازی و ترجمههای دانشـجویی و امثـال آن ،چاپ
تع�داد زی�ادی کت�اب و عضوی�ت در هیئـت علمـی دانشـگاهها و انجمنهـای نجومی
ش�ود-پس دیگ�ر هی�چ نی�ازی ب�ه بررس�ی اع�داد و ارق�ام نیس�ت .در یک نـگاه گذرا
میت�وان ب�ه موـارد زی�ر اش�اره ک�رد ،در ه�مۀ مـوارد ذیـل ،اعـداد و ارقـام در کتـاب
اصل�ی درس�تاند ام�ا بهطـرز حیرـتآوری غل�ط ترجمـه شـدهاند.
ترجم�ۀ فرجادنس�ب« :اگـر بنـا بـود مشـتری نیـز با همیـن میـزان سـرعت حرکت
کنـد ،سـه و نیـم میلیـون سـال زمینی طـول میکشـید تا یک بـار خورشـید را دور
بزنـد ،در حالـی کـه تنهـا طـی  12روز ای�ن کار را انجاـم میدهدـ( ».صفحـۀ )16
صحیح :گردش مشتری به دور خورشید حدود  12سال طول میکشد.
ترجمۀ فرجادنس�ب« :یک مگاپارسـک ،یا یک میلیون پارسـک ،معادل 3,262,000
سـال نوری یـا  3×1022دقیقه اس�ت( ».صفحۀ )56
صحیـح :مگاپارسـک ،پارسـک و سـال نـوری ،واحدهایی بـرای اندازهگیری مسـافت
هسـتند ،دقیقـه واحـد اندازهگیـری زمـان اسـت ،همانگونـه کـه در کتـاب اصلـی
نیـز آمدهاسـت ،یـک مگاپارسـک ،تقریبـا معـادل  3×1022متـر اسـت .متـر ،یـکای
اندازهگیـری مسـافت در  SIاسـت.
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ترجمۀ فرجادنس�ب« :هسـته بسـیار ریز اسـت .هسـته صدها هـزار بـار کوچکتر از
اتـم بـوده و طـول آن تنهـا چنـد فمتومتـر «متـر ،یا یـک ده میلیـون بیلیونیـم متر»
میباشدـ( ».صفحـۀ )115
صحیـح :همانطـور کـه مترجمیـن سـایر فصلهـای ایـن کتـاب کـه احتمـاالً
دانشـجویان دیگـری بودهانـد نیـز میداننـد ،در فارسـی واژۀ بیلیون نداریـم و معادل
واژۀ  ، Billionمیلیـارد اسـت و یـک ده میلیـون میلیـاردم متـر صحیـح میباشـد.
ترجم�ۀ فرجادنس�ب« :داغتریـن سـتارهها رنـگ آبـی دارنـد و دمـای سـطح آنهـا
میتوانـد بـه حـدود  40000درجه کلوین برس�د ،س�ردترین س�تارهها بـه رنگ قرمز
میدرخشـند و تنهـا چنـد هـزار درجـه کلوین دمـا دارنـد( ».صفحۀ  177و بسـیاری
صفحـات دیگر)
صحیـح :مقیـاس کلوی�ن ب�ه اینـ دلیـل به ناـم ل�رد کلوی�ن خوان�ده میشـود که او
اولین کسـی اسـت کـه از لـزوم وجود یـک «مقیـاس ترمودینامیکی مطلـق» صحبت
کردهاس�ت .از آنج�ا ک�ه «نسـبت دو دمـا در مقیاس کلویـن مانند نسـبت گرماهایی
اس�ت ک�ه بی�ن هم�ان دو س�طح ب�یدرروی برگش�تپذیر در ایـن دو دمـا منتقـل
میش�ود ،میبینیـم کـه مقیـاس دمـای کلویـن ،مسـتقل از مشـخصات ویـژۀ هـر
مـادۀ خاصـی اسـت 7».پـس اینکـه مقیـاس کلویـن را بـا درجـه بیـان کنیـم ،نوعی
دهنکج�ی ب�ه ای�ن مقی�اس مطلق اس�ت .همانگونـه که در مـورد رادیـان نیز درجه
را ب�ه کار نمیبریـم .و البتـه در کتـاب اصلـی نیز در مـورد کلویـن ،واژۀ درجه به کار
نرفت�ه و مترج�م آن را اضاف�ه کردهاس�ت.
ترجمۀ فرجادنس�ب« :خورش�ید بیشتر جرم منظومـه شمسـی ( 99/9درصد) را در
گویـی بـه قطـر تقریبـی  100برابر قطر زمیـن جای دادهاسـت ،این سـتاره تقریبا در
فاصلـه  150میلیـون کیلومتـری از مـا قـرار دارد ،و هشـت ثانیـه طول میکشـد که
نـور آن بـه زمین برسـد( ».صفحۀ )209
صحیح :تقریبا هشت دقیقه و نیم طول میکشد تا نور خورشید به زمین برسد.
ایرادات فرمی ،صفحهآرایی

ً
کاملا غیرقابـل اسـتفاده باشـد ،تنهـا حضـور یـک مترجم
بـرای آنکـه یـک کتـاب
کارنابلـد و یـک ویراسـتار علمـی کـه رئیـس المپیـاد جهانـی نجـوم باشـگاه
دانشپژوهـان جـوان باشـد کافـی نیسـت .بلکـه بایـد کتـاب بـرای «حروفچینـی و
طراحـی و لیتوگرافـی» نیـز بـه دسـت «واحد فنی سـبزان» سـپرده شـود تـا مطمئن
باشـیم کـه از نظـر فـرم و ظاهـر نیـز کتـاب دارای ایـرادات پرشـماری اسـت.
اولیـن ایـرادی کـه بهشـدت خودنمایـی میکنـد ،نماهـای متـن اسـت کـه
بـا فونتهـای عجیـب و غریـب و گاه بسـیار بـزرگ نوشـته شـدهاند .در هـر فصـل
نقلقولهایـی وجـود دارد کـه درون یـک کادر نوشـته شـدهاند .ایـن متنهـا نهتنهـا
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درون کادر قـرار گرفتـه و بـا فونـت بزرگتری نسـبت به فونت کتاب نوشـته شـدهاند،
بلکـه توامـان توپـر ( )Boldو خوابیـده ( )Italicنیـز شـدهاند .احتمـاالً نرمافـزار
واژهپردازشـان قابلیـت دیگـری نداشتهاسـت ،وگرنـه شـبیه بـه کودکانـی کـه تـازه
بـا رایانـه آشـنا شـدهاند ،آن قابلیتهـا را نیـز بـر روی همیـن نقلقولهـا امتحـان
میکردنـد.
در انتهــای هــر متــن ،بخشــی تحــت عنــوان «چکیــدۀ بحــث» وجــود دارد،
ذوقزدگــی در اســتفاده از دو ســایز فونــت مختلــف و دو رنــگ مختلــف ،در ایــن
بخــش نیــز بــه چشــم میآیــد.
در کتـاب اصلـی ،کادرهایـی نیـز وجود دارند کـه در آنها اطالعـات اضافی مانند
معرفـی دانشـمندان ،تعریـف یـک واژه ،تاریخچـهای از یـک نظریـه و یـا مـواردی از
ایـن دسـت بـه خواننـده داده میشـود .در کتـاب انتشـارات سـبزان ،با تالش بسـیار
هیچیـک از ایـن کادرهـا در جـای اصلـی خود قـرار نگرفتـه و معموالً یکـی دو صفحه
پسوپیـش هسـتند .علاوه بـر آن اندازۀ ایـن کادرها نیز ثابت نیسـت و شـکل کتاب
را ناموزون کردهاسـت ،مث ً
ال در صفحۀ  ،71این کادر تنها  4سـانتیمتر اسـت ،در حالی
کـه بهطـور معمـول در سـایر صفحـات انـدازۀ آن  12سـانتیمتر اسـت .ایـن زحمـت
البتـه اضافـه بـر تلاش فرجادنسـب بـرای تغییـر در ترجمۀ متـن درون ایـن کادرها
اسـت کـه گاه مطالبـی را اشـتباه ترجمـه کرده و گاه مـواردی را حذف کردهاسـت.
در هـر فصـل کتـاب اصلـی ،بخشـی بـا عنـوان « »Timelineوجـود دارد کـه
فرجادنس�ب آن را بـا عن�وان «روندـ پیش�رفت این نظری�ه» ترجمه کردهاس�ت .در نوع
ارائ�ۀ ای�ن گاهش�مار نی�ز بیسـلیقگی بهـ چش�م میخـورد .حتـی در انتهـای فصـل
چهلوس�وم کت�اب ،همی�ن ج�دول دوپ�اره ش�ده و یک�ی از س�تونهای آن در صفحۀ
بعـدی آمدهاسـت (صفحـات  203و  .)204همچنیـن ایـن ایـرادات ظاهـری غیـر از
مـواردی اسـت که فرجادنسـب ،متن درون گاهشـمار را غلط ترجمـه و یا حتی حذف
کردهاس�ت .بهـ عن�وان مثال موـارد زی�ر از ایرـادات این گاهشـمارها هسـتند:
ترجم�ۀ فرجادنس�ب 350« :سـال پیـش از میلاد :ارسـطو متوجه شـد زمیـن گرد
اس�ت( ».صفحۀ )10
نکتـه :ایراد از نویسـندۀ اصلی کتاب اسـت .از مترجم و ویراسـتار علمـی هم انتظاری
نداریم که به نظرشـان چیزی ایراد داشـته باشـد.
ترجمۀ فرجادنس�ب« :ق�رن دوم :بطلمیوس ب�رای توصیف حرکات واژگونه س�یارهها
از ایـده وجود اپیس�یکلها استـفاده ک�رد( ».صفحۀ )15
نکات :منظور از حرکات واژگونه ،حرکت بازگشتی سیارات و منظور از اپیسیکلها،
مدارهای تدویر هستند.
ترجم�ۀ فرجادنس�ب« :س�دهی 150میلادی :بطلمی�وس تئ�وری اپی -س�یکلها را
ب�رای توجی�ه ح�رکات واژگون�ه س�یارات ارائ�ه ک�رد( ».صفحۀ )19
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نـکات :بـا نوشـتۀ صفحۀ  15مقایسـه کنید ،علاوه بر تفاوتـی که معلوم نیسـت چرا
در یک�ی ب�ر حس�ب ق�رن و دیگری بر حس�ب س�ده ،زمانبنـدی شدهاسـت ،دو مدل
غلـط نوشـتن برای مدارهای تدویر سـتودنی اسـت.
ترجم�ۀ فرجادنس�ب 1893« :میلادی :ماخ کت�اب «عل�م مکانیک» را منتش�ر کرد».
(صفحۀ )99
نکته :زمان انتشـار کتاب « ،»The Science of Mechanicsسـال  1883میباشـد.
جالـب اینجاسـت کـه ایـن اشـتباه در کتـاب اصلی نجـوم جـوآن بیکر وجـود ندارد،
ام�ا در «نظریهه�ای تأثیرگ�ذار در عل�م فیزی�ک» به اش�تباه – که احتمـاالً غلط تایپی
اسـت -سـال  1893آم�ده و در ترجم�ۀ «مائ�ده فضلعل�یزاد» و «دکتـر مهـدی
خاکی�ان قمـی» بههمی�ن ص�ورت تکرـار شدهاس�ت .ایـن نش�ان میدهـد کـه فصـل
فعلیـ ،از روی کتاب�ی کهـ ادع�ا میشـود ترجمـه نشـده بلکـه از روی کتـاب فیزیک
همی�ن مجموع�ه ،ترجمـه شدهاس�ت .همانطور ک�ه در عنوان «مجموعهسـازی» آمد،
دلیـل ایـن کار چندان مشـخص نیسـت.
ترجم�ۀ فرجادنس�ب 1971« :میلادی :انبس�اط زمان�ی با ارس�ال س�اعتهای پرنده
در هواپیماهـا نمای�ش داده ش�د( ».صفحۀ )104
نکتـه :برپایـۀ دان�ش بشـری تاـ ب�ه ای�ن لحظ�ه ،هن�وز س�اعتهای پرنـده اختـراع
نش�دهاند .مترج�م که نتوانس�ته جمله را درسـت به فارسـی برگرداند ،عبـارت اضافی
ساـعتهای پرن�ده را ساختهاس�ت.
ترجم�ۀ فرجادنس�ب 1919« :میالدی :مشـاهده کسـوف و خسـوف منجر بـه اثبات
فرضی�ه اینشتـین گردی�د( ».صفحۀ )108
نکتـه :منظـور ،کار مهـم آرتـور ادینگتـون در اثبـات تجربـی نسـبیت عـام ،هنـگام
خورشـیدگرفتگی کامل  29مه  1919اسـت .اینکه چگونه و چه کسـی با مشـاهدۀ
خسـوف در  1919میالدی ،توانس�ت فرضیهای از اینشـتاین را اثبات نماید ،بایسـتی
از امیرحسـین فرجادنسـب و دکتـر مهـدی خاکیان قمی پرسـید.
ترجم�ۀ فرجادنس�ب :در فص�ل بیس�توچهارم کت�اب ک�ه در م�ورد س�یاهچالهها
اسـت ،دو تاریـخ در کتـاب اصلـی ذکـر شـده کـه یکی سـال  :1915معرفی نسـبیت
عـام توسـط اینشـتاین و دیگـری سـال  2008در مـورد  LHCاسـت کـه بـه نظـر
مترجـم آنقـدر مهـم نبودهان�د ک�ه نی�ازی بـه ترجمـه داش�ته باشـند و لـذا حـذف
ش�د هاند.
ترجمۀ فرجادنسب 2009« :میالدی :ال.اچ.سی راهاندازی شد( ».صفحۀ )123
نـکات :در کتـاب اصلـی در ایـن قسـمت ابتـدا در مقابـل سـال  2008آمدهاس�ت:
« LHCآم�ادۀ بهرهبـرداری شـد» سـپس در سـال  2009نوشتـهشدهاس�ت «اولیـن
برخ�ورد پروتون-پروتـون در  LHCانجـام شـد ».احتمـاالً بـه نظر مترجم آمدهاسـت
کـه اگـر در سـال  2008هیـچ برخـوردی در  LHCانجام نشـده ،پس چگونـه آمادۀ
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بهرهبـرداری شدهاسـت؟ لـذا سـال  2008را حذف کردهاس�ت .در مورد سـال 2009
نیزـ ،ب�ه ای�ن نتیج�ه رس�یده ک�ه اولی�ن برخ�ورد پروتون-پروت�ون ،هم�ان راهاندازی
اس�ت دیگ�ر ،پ�س آن را بـه صورت�ی ک�ه در ب�اال میبینید نوشتهاس�ت.
در گاهشـمار فصـل بیسـتو هفتـم کتـاب کـه بـا موضوع نظریۀ ریسـمان اسـت،
بـه راه انـدازی  LHCیـا برخـورد دهنـدۀ هادرونـی بـزرگ ،در سـال  2008اشـاره
شدهاسـت .مترجـم همچنـان قصـد کردهاسـت سـال  2008و  LHCرا از تاریـخ علـم
حـذف کنـد .بههمیـن دلیـل ماننـد دو مـورد قبلـی ،آن را ترجمـه نکردهاسـت.
همچنیـن ازآنجاییکه بیشـترین تعداد نقل اسـامی خاص در همین گاهشـمارها
آمدهاسـت ،بیشـترین ایرادات در ترجمۀ آنها نیز در اینجا مشـاهده میشـود.
نکتـۀ دیگـر آنکـه در کتـاب اصلی نیـز ارائۀ گاهشـمارها چنـدان منطقی صورت
نگرفتهاسـت .در برخـی مـوارد اطالعـات بیربـط در زیـر یـک نظریـه ردیـف شـدهاند
(ماننـد فصـول اول و سـوم) .در مـواردی هیـچ چیـزی بـرای گفتـن ندارنـد و تنهـا
چنـد اکتشـاف را زمـان بندی کردهانـد (مانند فصل چهـلو دوم) .در خیلـی از موارد
نیـز زمانهـا و نظریههـا و دانشـمندان مهمـی از قلـم افتادهانـد کـه بـدون آنهـا آن
نظریـات معنا نداشـتهاند.
پـس از ایـن بخـش باید بـه تصاویر موجـود در کتاب اشـاره کرد که بیسـلیقگی
طـراح و صفحـهآرا را نشـان میدهنـد .تصاویـر یـا بـرای کمک بـه فهم بهتـر موضوع
میآینـد یـا الاقـل بـرای افـزودن بـه زیبایـی ظاهـری کتـاب .تصاویـر در ایـن کتاب

هیـچ کـدام از ایـن کارهـا را نمیکننـد .البتـه ایـن ایرادی اسـت که به کتـاب اصلی
نیـز برمیگـردد .امـا در چـاپ انتشـارات سـبزان ،پایین آمـدن کیفیـت تصاویر باعث
شـده کـه واقعـاً بـه هیچ دردی نخورنـد .به عنوان مثـال در تصویـری در صفحۀ 158
ق�رار بـوده اسـت تصویـر بـه ما نشـان دهـد که «آسـمان شـب بـا اسـتفاده از پرتوی
ایکـس از نیمـۀ تاریـک مـاه روشـنتر بـه نظـر میرسـد ».امـا در تصویـر بـه جز یک
نیمدایـره کـه احتمـاال نیمۀ روشـن ماه اسـت ،چیز دیگری دیده نمیشـود و آسـمان
شـب و نیمـۀ تاریـک مـاه ،هـردو به یک انـدازه تاریـک هسـتند و هیچ چیـزی برای
تفکیـک وجـود ندارد.
در تصویـر دیگـری در صفحـۀ  ،71بنـا بـوده اسـت تصاویـر تابش زمینـۀ کیهانی
را کـه توسـط دو ماهـوارۀ «کوبـی» و «دابلیومـپ» گرفتـه شـدهاند ببینیم ،امـا تصویر
بـه قـدری ناواضـح اسـت کـه جـز یـک بیضـی سـیاه و یـک بیضـی سـیاه بـا کمـی
یکیفیت نیز
سـفیدی چیـزی نمیبینیـم .امـا نکتـه اینجاسـت کـه همیـن تصویـر ب 
دو ایـراد دیگـر دارد :اول اینکـه در جـای خـودش در متـن نیامـده و در زیـر عنوان
بعـدی آمدهاسـت ،دوم آنکـه زیرنویـس ماهوارههـای «کوبـی» و «دابلیومـپ» جابهجا
آمدهانـد!
در مـورد اسـتفاده از همـزه بـر روی «ه» ،یا اسـتفاده از «ی» میانجی ،ذکر اسـامی
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بهصـورت التیـن یـا ترجمـۀ فارسـی یـا شـکل آوایـی آنهـا بـه فارسـی ،همچنیـن
آوردن یـا نیـاوردن املای التیـن اسـامی خـاص در پانوشـتها نیـز هیـچ تصمیمی
گرفتـه نشدهاسـت .گاه در یـک صفحه شـاهد هسـتیم کـه در جایـی از «ی» میانجی
اسـتفاده شدهاسـت و چنـد خـط پایینتـر از همـزه .گاه صـورت التیـن یـک اسـم،
چنـد صفحـه بعد از اولیـن کاربردش در زیرنویس آمدهاسـت و برای برخی از اسـامی
هرگـز صـورت التینشـان نیامدهاسـت .و البتـه کتـاب آنقدر مشـکالت بزرگتـر دارد
کـه واقعـاً نیـازی نیسـت ایـن موارد به فهرسـت مشـکالت کتـاب افزوده شـوند.
کتابسازی

هش�ت فصلـ اول کت�اب ،بهص�ورت دستوپاشکس�ته و ب�ا چشمپوش�ی از غلطهـای
علمـی و نگارشـی زیـاد ،قابـل خوانـدن هسـتند امـا از فصل نهم تـا پانزدهـم ،کتاب
بههیچوجهـ حتیـ قابلی�ت خوان�دن ن�دارد! تقریبـاً هیچ جملهای نیسـت که درسـت
و حس�ابی تمام ش�ده باش�د .هیچ اس�می صحیح ترجمه نشدهاس�ت .برشـمردن این
حج�م از ای�رادات واقع� ًا خـارج از حوصلـۀ ایـن نوشـتار اسـت .تنهـا پیشـنهادی کـه
میت�وان ب�رای ناش�ر و یـا مترجم داشتـ این اس�ت کـه اگ�ر فهرس�تی از مترجمین
مختلف�ی ک�ه کار را ب�ه آنه�ا س�پردهاند دارن�د و میدانند چه کس�ی ای�ن فصلها را
ترجمـه کـرده ،دیگـر بـه او کار ندهنـد ،و یا اگر دانشـجویی بـوده که بـرای نمره این
کار را کردهاس�ت ،واقعاـً نم�رهای ک�ه در ازای ای�ن کار گرفته ،حقّش نبوده اس�ت .اگر
در ش�رایط بهت�ری زندگ�ی میکردی�م ب�ا خی�ال راحتـ میگفتیـم که این دانشـجو
ب�ا ای�ن ادبی�ات نمیتوانـد حتـی لیسـانس بگیـرد ،امـا احتمـال اینکه این دانشـجو
هماین�ک اس�تاد ادبی�ات انگلیس�ی یک�ی از دانشگـاهها باشـد نیز دور از ذهن نیسـت.
امـا بعـد از ایـن فصلهـا ،ناگهـان در فصلهـای شـانزدهم و هفدهـم ،تـا
فصـل بیسـتوپنجم کـه دوبـاره همـان دانشـجوی زباننـدان ،یـا زبانندانـی دیگـر
(خوشبختانـه در عرصـۀ زبانندانـی هنـوز گرفتـار قحـط الرجـال یـا قحـط النسـاء
نشـدهایم و احتمـاالً هرگـز نخواهیم شـد ).برمیگـردد ،کتاب قابل خواندن میشـود.
ابتـدا هنـگام خوانـدن کتـاب تصـور میشـود که مترجـم عوض شدهاسـت ،یا شـاید
کار بـه دانشـجوی باوجدانتـری سـپرده شدهاسـت .امـا بـا مراجعـه بـه کتـاب اصلـی،
چیـز عجیبـی بـه چشـم میآیـد :این فصلهـا ترجمـهای از کتـاب اصلی نیسـتند! تنها
از عنـوان فصلهـا اسـتفاده شـده و مطالـب دیگـری بـه جـای کتـاب اصلی جـا زده
شـدهاند .بهطـور متوسـط در هـر یـک از ایـن فصلهـا ،یک صفحـه در ابتـدای فصل
اضافـه شـده و حتـی در برخـی از فصلهـا تیترهای داخلـی جدیدی اضافه شـدهاند.
بـا توجـه بـه اینکـه از مترجـم و ویراسـتار علمـی برنمیآمـد کـه برای نوشـتن یک
صفحـه نیـز زحمتـی بکشـند ،همانطـور کـه در بخـش «مجموعهسـازی» خواندیـد،
بـا جسـتجوی منبعـی کـه ایـن بخشهـا از آن نقـل شـدهاند متوجـه میشـویم کـه
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ایـن بخشهـا از کتـاب فیزیـک جـوآن بیکر ترجمـه شـدهاند .همچنیـن جمالتی به
عجیـب عرفانی-فیزیکـی میدهنـد!
کتـاب اضافـه شـدهاند کـه خبـر از یـک روحیـۀ
ِ
نمونـهای از ایـن روحیـه را ً
قبلا در فصل سـوم نیز دیـده بودیم .جایی که نویسـنده،
مترجـم و ویراسـتار علمـی دسـت بـه دسـت هـم میدهنـد و چنین چیـزی را خلق
میکننـد« :کپلـر یـک ریاضیـدان آلمانی بود کـه در اواخر قرن شـانزدهم و اوایل قرن
هفدهـم میزیسـت؛ یعنـی زمانـی که اختربینی بسـیار جـدی گرفته میشـد و نجوم
بـه عنـوان شـاخهای از علـم فیزیـک هنـوز در ابتـدای راه بـود .مذهـب و معنویت به
انـدازۀ مشـاهدات علمـی در دسـتیابی بـه قوانیـن طبیعـت حائـز اهمیت بـود .کپلر
سـالکی کـه بـر ایـن بـاور بـود زیرسـاختهای ایـن جهان بـر مبنـای اشـکال دقیق
هندسـی اسـتوارند ،زندگـی خویـش را وقـف یافتن ایـن الگوهای چنـد وجهی پنهان
در کارکـرد طبیعـت نمـود( ».صفحۀ )16
جـدا از ایـرادات تاریخـی ایـن پاراگـراف ،و اینکـه تنهـا در سـه صفحـه بعـد،
زندگ�ی کپلـر بهط�ور کاملـ معرفی میشـود (کـه مترجـم آن را هم کامـل و صحیح
ترجم�ه نکردهاس�ت!) ،دلیـل آوردن ایـن نظرات عجیـب و غریب و کپلر را سـالکی از
ایـن جنس دانسـتن ،خیلی مشـخص نیسـت.
نمونـه ای دیگـر از اضافـات عرفانی-فیزیکـی که فصـل انفجار بزرگ با آن شـروع
میشـود« :انفجـار بزرگ همـان انفجار نهایی اسـت-میالد کیهان اسـت( ».صفحۀ )65
همانطـور کـه گفته شـد ،از ایـن نوع اضافـات در فصلهای هفده تا بیسـتوپنج
بیشـمارند! جمالتـی عجیـب و غریب که خبـر از ذهن عجیب و غریب نویسندۀشـان
میدهـد .از جملـه« :سـفینههای داسـتانی اغلـب از «مـواد محرک پادمـاده» به عنوان
سـوخت اسـتفاده میکننـد ،امـا خـود پادمـاده واقعی اسـت و بهطـور مصنوعی روی
زمیـن سـاخته شدهاسـت( ».صفحـۀ  )78یـا «در خیابـان قـدم میزنیـد کـه ناگهان با
نسـخهای از خـود روبـهرو میشـوید .بـا دوقلـوی پادمادهای خودتـان! آیا با او دسـت
میدهیـد؟» (صفحۀ .)78
یـا در انفجـاری عجیـب در علـم ،نویسـنده ،مترجـم و ویراسـتار علمـی فصـل
مربـوط بـه مـادۀ تاریک را بـا تعریف جدیـدی که از مـادۀ تاریک ارائـه میدهند آغاز
میکننـد .تعریفـی کـه نشـان میدهـد هرکسـی کـه آن را نوشـته ،ترجمـه و تأییـد
کـرده ،تصـورش از مـادۀ تاریـک با المـپ خاموش یکـی بوده اسـت .چنین اشـتباهی
نه از نویسـندهای که کتابش ارزش چاپشـدن به فارسـی را داشـته باشـد قابل قبول
اسـت و نـه شایسـتۀ مقام شـامخ ویراسـتار ارجمنـد کتاب کـه لقب دکتـری فیزیک
را «بـر دوش» میکشـند و نـه سـزاوار مترجـم زبـاندان کتـاب که تا کنون دسـتکم
بـه ازای چندیـن کتـاب نجومی ،چیزهایـی را به فارسـی تحویل خواننـدگان دادهاند.
احتمـاالً کارگـر چاپخانـه مسـئول ایـن کتابسـازی اسـت .او فصـل مـادۀ تاریـک را
اینگونـه آغـاز میکنـد« :مـاده تاریـک عجیب به نظر میرسـد و شـاید هـم عجیب و
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غریـب باشـد ،اما تعریف آن بسـیار سـاده و آشناسـت .بیشتر اجرامی کـه در کیهان
میبینیـم ،بـه دلیـل قابلیت انتشـار یا بازتاب نور در آسـمان میدرخشـند .سـتارگان
بـا پمپـاژ فوتونهـا در فضـا سوسـو میزننـد و سـیارات بـا بازتـاب نـور خورشـید در
فضـا میدرخشـند .بدون ایـن نور نمیتوانسـتیم آنهـا را ببینیم .وقتی مـاه از مقابل
سـایه زمیـن عبـور میکنـد ،تاریک اسـت؛ وقتی سـوخت یک سـتاره تمام میشـود،
تنهـا پوسـتهای از آن باقـی میمانـد کـه تقریبـاً نامرئـی اسـت؛ حتـی سـیارهای بـه
بزرگـی مشـتری ،اگـر آزادانـه و در فاصلـهای دورتر از خورشـید در فضـا میچرخید،
قاب�ل مش�اهده نب�ود .بنابرای�ن ،در ن�گاه اول ،ش�اید چن�دان شگـفتآور نباشـد کـه
بیشـتر م�وارد موج�ود در کیه�ان نمیدرخش�ند .آنه�ا را م�اده تاریـک مینامی�م».
(صفحۀ )83
نویسـندۀ سـطور بـاال ،ایـن کتابسـاز محتـرم -هرکـه هسـت -معتقد اسـت که
مشـتری اگـر در خـارج از محـدودۀ نور خورشـید قـرار بگیـرد ،مادۀ تاریک میشـود.
یشـود .وقتی
وقتـی مـاه درون سـایۀ زمیـن قـرار میگیـرد تبدیـل به مـادۀ تاریک م 
سـوخت سـتارهای تمـام میشـود و خامـوش میشـود ،تبدیـل بـه مـادۀ تاریـک
میشـود .بدیـن ترتیـب احتمـاالً وقتـی کلیـد بـرق اتاقشـان را خامـوش میکننـد
تمامـی وسـایل موجـود در خانـه ،تبدیـل بـه مـادۀ تاریـک میشـوند .دلـم بـه حال
دانشـمندانی میسـوزد کـه سـالها عمرشـان را صـرف کردهانـد تـا خـواص مـادۀ
تاریـک را کشـف کننـد ،در حالـی کـه کتابسـازان محتـرم مـا ،در یـک پاراگـراف،
تمامـی مشـکالت آنهـا را حل کردهانـد .به تمامی کسـانی که در مورد مـادۀ تاریک
پژوهـش میکننـد ،پیشـنهاد میکنـم کـه هرجا نیـاز به بررسـی دقیق مـادۀ تاریک
داشـتند ،بنـا بـه اسـتدالل این کتاب ،سرشـان را زیر پتـو بکنند ،هرچیـزی که آنجا
دیدنـد ،بدون شـک مـادۀ تاریک اسـت.
ای�ن کتابس�ازی از فص�ل بیس�تویکم ب�ه بع�د چنان میش�ود که فرجادنس�ب-
خاکی�ان قم�ی بهـ ای�ن نتیج�ه میرسـند وجـود آونگ فوکـو چیز زیـاد مهـم و قابل
ذکـری نیسـت .در همـان فصـل ،تصویـری کـه از سـطل نیوتـون وجـود دارد زایـد
تش�خیص داده ش�ده و حذـف میشـود .در فصـل بیسـتودوم بـا موضـوع نسـبیت
خ�اص ،فرجادنس�ب-خاکیان قمـی بههیچوجـه جـوآن بیکـر را دارای صالحیـت
نمیدانن�د و از خودش�ان چیزهای�ی در م�ورد نس�بیت خ�اص مینویسـند! در ایـن
خ�اص جدی�د ،حت�ی دیگ�ر تناقض دوقلوه�ا «چن�دان هم متناقض نیس�ت».
نس�بیت
ِ
(صفحـۀ )102
نکتـۀ مهمتـر اینکـه جـوآن بیکـر در ایـن فصل یـک نقلقـول از ماکـس پالنک
آوردهاسـت ،امـا فرجادنسـب-خاکیان قمـی ،آن را حـذف کـرده و بـه جـای آن ،یک
نقـل قـول از وودی آلـن مینویسـند! واقعـاً جـوآن بیکر چه کار اشـتباهی کـرده بود!
وودی آلـن بهتـر نسـبیت خـاص را میفهمـد یا ماکـس پالنک؟
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خ�اص فرجادنس�ب-خاکیان قمـی ،یکـی از جملات آلبـرت
در همیـن نسبـیت
ِ
اینشـتین کـه ورژن قبلـی نسـبیت خـاص را در  1905ارائه داده بود ،آورده میشـود
خـاص جدی�د ،آن جمل�ه ب�ه کار نمیآیـد ،بدیـن صورت
امـا چ�ون در اینـ نس�بیت
ِ
تغیی�ر داده میش�ود« :درک نکردنیتریـن چیـز در مـورد جهـان این اسـت که جهان
م�ا بههیچوج�ه قابـل درک نیس�ت( ».صفحـۀ  )102اصـل آن جملـه چنین اسـت:
The eternal mystery of the world is its comprehensibility.
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(نقل از مقالۀ فیزیک و واقعیت)1936 ،
البتـه ایـن جملـه بـه صورتهـای مختلفـی نقلقـول شدهاسـت .نقـل مایـکل
فریـپ ( )Speaking of Science, 2000کـه یکـی از مشـهورترین مدلهـای بیان آن
اسـت ،بدیـن ترتیب اسـت:
The most incomprehensible thing about the world is
that it is at all comprehensible.
کتریـن چیـز دربـارۀ دنیـا ایـن اسـت کـه [دنیـا] قابـل
«غیرقابلدر 

درک اسـت».
در مـورد نسـبیت عـام (فصـل  )23نی�ز از اینـ دس�ت ارتکاباـت ک�م نیس�ت .در
ابتدـای فصـل چیزه�ای عجی�ب و غریب�ی میآورن�د راجعـ ب�ه «چترب�ازی» و «دنباله
دار اس�تفراغآور» و ...ک�ه اصلاً مشـخص نیسـت چـه چیزهایی هسـتند و اگـر بتوان
فهمی�د ،ت�ازه این سوـال مطرح میشـود کـه اینها چه ربطی به نسـبیت عـام دارند.
س�پس عناوی�ن بخشه�ای فصل را ک�م و زیاد میکنن�د و در نهایت نقلقولی از سـر
آرت�ور ادینگت�ون را در موـرد نس�بیت عام ح�ذف میکنند.
در فص�ل سیـاهچالهها (فصـل  )24همچنـان ای�ن کتابسـازی ادامـه مییابـد.
عناوی�ن فصله�ا ک�م و زی�اد ش�دهاند و ی�ک نقلقـول از هاوکینـگ در مـورد «طاس
انداخت�ن پ�روردگار» در صفح�ۀ  112ب�ه مت�ن اصل�ی اضافه شدهاس�ت.
در نقد کتابهای ترجمه شـده ،معمول اسـت که قسـمتی از متن انگلیسی کتاب
و سـپس ترجمـۀ مترجم را میآورنـد و بعد از آن درصورت لـزوم ترجمهای صحیح را
پیشـنهاد میکننـد .مـا بـرای نشـاندادن وضعیـت غیرمنطقیتـر و غیرمعمولتر این
مجموعـه و ایـن کتابسـازی ،در چند نمونه ،قسـمتی از متن انگلیسـی جـوآن بیکر،
سـپس ترجمـۀ فرجادنسـب از همیـن متـن در کتـاب «نظریههای...نجـوم »...و بعد از
آن ترجمـۀ مائـده فضلعلـیزاده و مهـدی خاکیـان قمـی در کتـاب «نظریههـای...
فیزیـک »...را میآوریم.
Kepler’s laws
First law: planetary orbits are elliptical with the Sun at
one focus
Second law: a planet sweeps out equal areas in equal
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times as it orbits the Sun
Third law: the orbital periods scale with ellipse size,
such that the period squared is proportional to the semimajor axis length cubed.
ترجمۀ فرجادنسب:
قوانین کپلر

قانـون اول :چرخش سـیارات به دور خورشـید ،بـه عنوان یک نقطـۀ متمرکز ،در یک
م�دار بیضوی ص�ورت میپذیرد.
قانـون دوم :هـر سـیاره همزمـان با گـردش بـه دور خورشـید ،نواحی یکسـانی را نیز
در مینـوردد.
قان�ون سوـم :دورههـای گردش به انـدازه بیضی بسـتگی دارند ،به شـکلی که مجذور
زمـان دوره متناسـب با معکب طـول محور اصلی اس�ت( .صفحۀ )17

ترجمۀ مائده فضلعلیزاده و مهدی خاکیان قمی:
قوانین کپلر

قانـون اول :مسـیر حرکـت سـیارهها ،بیضیهایـی اسـت کـه خورشـید در یکـی از
کانونهـای آن قـرار دارد.
قانـون دوم :سـیارهها در چرخـش بـه دور خورشـید ،مسـاحتهای مسـاوی را در
زمانهـای مسـاوی جـاروب میکننـد.
قان�ون س�وم :دورهه�ای تن�اوب مـداری ب�ا توج�ه ب�ه ان�دازه بیض�ی مقیاسبنـدی
میشـوند ،بـه طـوری کـه مجـذور دوره تنـاوب بـا مکعـب نصف قطـر بـزرگ بیضی
متناس�ب اسـت( .صفحـۀ )17
What might dark matter be made of? First, it could be
dark gas clouds, dim stars or unlit planets. These are
called MACHOs, or MAssive Compact Halo Objects.
Alternatively the dark matter could be new kinds of
subatomic particles, called WIMPs, short for Weakly
Interacting Massive Particles, which would have virtually no effect on other matter or light.
ترجمـۀ فرجادنسـب :مـاده تاریک ممکن اسـت از چه چیزی سـاخته شـده باشـد؟
یتوانـد از ابرهـای گازی تاریـک ،سـتارگان کـم فـروغ یـا سـیارات
در نـگاه اول ،م 
ینـور سـاخته شـده باشـد .بـه این اجـرام «ماخو» یـا اجـرام نورانی فشـرده و حجیم
ب 
یتوانـد گون ههـای جدیـدی از ذرات
یگوینـد .از سـوی دیگـری ،مـاده تاریـک م 
م 
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زیراتمـی بـه نـام «ویمـپ» کـه مخفـف ذرات سـنگین بـا برهـم کنش ضعیف اسـت،
باشـد کـه در ظاهـر تأثیـری بـر نور ی�ا س�ایر م�واد ندارند( .صفحـۀ )85
ترجمـۀ مائـده فضلعلـیزاده و مهـدی خاکیان قمـی :مـاده تاریک از چه سـاخته
شدهاس�ت؟ در حالتـ اول میتوان�د ابرهاییـ از گاز تی�ره ،س�تارههای کمنـور یـا
سـیارههای بیفـروغ باشـند .این اجـرام  MACHOیعنـی اجرام سـنگین موجود در
هالهـ نامی�ده میش�وند .در حال�ت دیگر ،ماده تاری�ک میتواند انواع جدیـدی از ذرات
بنیـادی باشـد کـه  WIMPیعنـی ذرات سـنگین بـا اندرکنـش کم نامیده میشـوند
کـه تقریبـاً هیـچ اثـری برـ دیگر م�واد و حتی ب�ر ن�ور ندارند( .صفح�ۀ )210
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The nature of space has puzzled scientists for millennia.
Modern particle physicists think it is a seething cauldron of subatomic particles being continually created
and destroyed. Mass, inertia, forces and motion may
all in the end be manifestations of a bubbling quantum
soup.
ترجمۀ فرجادنسـب :ماهیت فضا ،هزاران سـال اسـت که دانشـمندان را شـگفتزده

و حیـران نمودهاس�ت .امـروزه فیزیکدانـان ذرات معتقدنـد کیهـان دیگی جوشـان از
ذرات زیراتمـی اس�ت ک�ه بهطور مسـتمر در حـال پیدایـش و نابودی هسـتند .جرم،
اینرسـی ،نیروهـا و حرکـت همـه و همـه ممکن اسـت در نهایت نمـود بیرونی همین
س�وپ کوانتمی جوشـان باش�ند( .صفحۀ )99
ترجمـۀ مائـده فضلعلـیزاده و مهدی خاکیـان قمی :ماهیـت فضا میلیونها سـال
بـرای دانشـمندان یـک معما بـود .فیزیکدانـان ذرات جدیـد فکر میکننـد فضا دیگ
جوش�انی اس�ت از ذرات بنیاـدی ک�ه مرتباً خلق و ناب�ود میشـوند و در نهایت ،جرم،
اینرسـی ،نیروهـا و حرکـت همه اجـرام در آن میتوانند صورتهایی از سـوپ کوانتم
خروشان باش�ند( .صفحۀ )10
In 1887, however, a famous experiment proved the
ether did not exist. Because the Earth moves around
the Sun, its position in space is always changing. If the
ether were fixed then Albert Michelson and Edward
Morley devised an ingenious experiment that would
detect movement against it. They compared two beams
of light traveling different paths, fired at right angles to
one another and reflected back off identically faraway
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mirrors.

ترجمـۀ فرجادنسـب :بـا ایـن وجـود در  1887میلادی ،آزمایشـی مشـهور نشـان
داد کـه فلـک فـار وجـود خارجـی نـدارد ،از آن جایـی کـه زمیـن بـه دور خورشـید
میگـردد ،موقعیتـش در فضـا همـواره در حـال تغییـر اسـت .آلبـرت میکلسـون و
ادوارد مورلـی دسـت بـه انجـام آزمایش بیسـابقهای زدند که در صـورت ثبات مقدار
فلـک فـار ،هرگونـه حرکـت در تقابـل ب�ا آن را شناس�ایی میکردند .آنان به مقایسـه
دو پرتـوی نـور در دو راسـتای متفـاوت پرداختنـد ،کـه بـا یـک زاویـه قائمه نسـبت
بـه یکدیگـر شـلیک شـده و پـس از برخـورد بـا آینههایـی در فاصلـهای معیـن بـاز
میگشـتند( .صفحـۀ )100
ترجمـۀ مائده فضلعلـیزاده و مهدی خاکیـان قمی :در سـال  ،1887یک آزمایش
مشـهور اثبـات کـرد که اتـر وجود نـدارد .ازآنجاییکـه زمین حول خورشـید حرکت
میکنـد ،موقعیتـش در فضا همیشـه در حال تغییر اسـت .آلبرت مایکلسـون و ادوارد
مورلـی یـک آزمایـش خالقانـه طراحـی کردنـد کـه اگـر اتـر وجـود میداشـت بایـد
حرکـت بـر خلاف آن در ای�ن آزمایش نمایان میشـد .آنهـا دو پرتوی نـور را با هم
مقایسـه کردنـد کـه در دو جهـت مختلـف عمـود بـر هـم از یک نقطـه تابانده شـده
بودنـد و هـر یـک بـه آینـهای که در مسیرشـان قرار داده شـده بـود برخـورد کرده و
بازتـاب مییافتنـد( .صفحۀ )179
At the other end of the scale, where gravity is very
weak it might be expected to break up eventually into
tiny quanta, similar to light that is made up of individual photon building blocks. But no one has yet seen
any graininess in gravity. Quantum theories of gravity are being developed but, without evidence to back
it up, the unification of quantum theory and gravity is
elusive. This hope occupied Einstein for the rest of his
career but even he did not manage it and the challenge
still stands.
ترجمـۀ فرجادنسـب :در دیگـر انتهای این گسـتره ،جایی کـه جاذبه بسـیار ضعیف

اس�ت ،انتظ�ار م�یرود شـاهد شکسـته شـدن گرانـش بـه شـکل کوانتمهـای بسـیار
کوچـک باشـیم ،ماننـد نـور کـه از فوتونهـای تکـی س�اخته شدهاس�ت .امـا تاکنون
چنیـن آجیدگـی و انفصالـی در نی�روی گران�ش دی�ده نشدهاس�ت .نظریات گرانشـی
کوانتـم در حـال پیشـرفت هسـتند ،امـا بـدون وجـود شـواهد بـرای پشـتیبانی از
یافتههـای آنهـا ،یکیسـازی نظریـه کوانتـم و گرانـش تا حـدی ناممکـن مینماید.
اینشـتین بـا ایـن امیـد بـه کار خود ادامـه داد ،امـا حتی او نیـز در این مسـیر موفق

ســـال دوم ،شماره  5و 6
بهار و تابســـتان 1394

171
350

نقد

ســـال دوم ،شماره  5و 6
بهار و تابســـتان 1394

172
350

نبـود و ای�ن چال�ش همچنان پابرجاسـت( .صفحـۀ )108
ترجمـۀ مائـده فضلعلیزاده و مهدی خاکیـان قمی :در انتهای دیگـر صفحه ،جایی
کـه گرانشـ بسیـار ضعی�ف اسـت ،انتظار م�یرود که بـه مقادیر ریز شکسـته شـود،
مث�ل ن�ور ک�ه از اج�زا س�ازندهاش یعنـی فوتونهـای خاص خود س�اخته شدهاس�ت.
امـا هیـچ کس هنوز هیـچ گسسـتگی را در گرانش ندیدهاس�ت .نظریههـای کوانتمی
در مـورد گرانـش در حـال گسـترش اسـت امـا بدون هیـچ اثباتـی برای تأییـد آنها
یگانگ�ی نظری�ه کوانتمـی و گرانـش از بیـن خواهـد رفت .این امـر اینشـتین را برای
ادامـه کارش امیـدوار کـرد امـا هرگـز آن را مدیریـت نکـرد و ایـن چالـش همچنـان
پابرجاس�ت( .صفحۀ )186
But microbes are not going to call home. What about
more sophisticated animals or plants? Now that individual planets are being detected around distant stars,
astronomers are planning on dissecting the light from
them to hunt for chemistry that could support or indicate life. Spectral hints of ozone or chlorophyll might
be picked up, but these will need precise observations
like those possible with the next generation of space
missions such as NASA’s Terrestrial Planet Finder.
These missions might find us a sister Earth one day,
but if they did, would it be populated with humans, fish
or dinosaurs, or just contain empty lifeless continents
?and seas
ترجمـۀ فرجادنسـب :در ه�ر ح�ال ،میکروبهـا نمیتواننـد با مـا تماس بگیرنـد .اما

حیوانـات و گیاهـان تکامـل یافتهتـر چطـور؟ حـال کـه سـیارات پیرامـون سـتارگان
دورافت�اده کش�ف ش�دهاند ،اخترشناسـان قصـد دارنـد با تشـریح نـور آنها بـه دنبال
م�واد ش�یمیایی بگردن�د که میتوانند نقشـی در پیدایش حیات داشـته باشـند .آنها
ممکـن اسـت موفـق بـه شناسـایی نشاـنههای طیفـی مربـوط بـه اوزون یـا کلروفیل
شـوند ،امـا ایـن کار نیازمنـد مشـاهدات بسـیار دقیق اسـت ،مشـاهداتی که با نسـل
بعدـی ماموریتهـای فضایـی ماننـد سـیارهیاب زمینی ناسـا امکانپذیـر خواهد بود.
ای�ن احتم�ال م�یرود ک�ه ای�ن ماموریتها روزی به کش�ف یک س�یاره خواهـر برای
زمیـن منجر شـوند ،اما اگر چنین شـود ،سـاکنین این سـیاره انسـان خواهنـد بود ،یا
ماه�ی یاـ دایناس�ور؟ یا ش�اید هم تنه�ا از دریاها و قارههـای خالی و عـاری از زندگی
تشکیل شـده باش�د؟ (صفحۀ )235
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ترجمـۀ مائـده فضلعلـیزاده و مهـدی خاکیـان قمـی :امـا میکروبهـا کـه قـرار
نیسـت بـه محلـی دعوت شـوند تا به آنجا برونـد .در مورد حیوانـات و گیاهان که در
س�طح پیچیدهتـری قـرار دارنـد ،وضعیت چگونه اسـت؟ اکنـون کـه گیاهان منحصر
ب�ه فردی در اطراف س�تارههای دوردسـت آشکـار ش�دهاند ،ستارهشناسـان قصد
دارندـ ن�وری را که از آنها خارج میشـود ،بهطور بسـیار دقیق و موشـکافانه بررسـی
کننـد تـا علم شـیمی که دلیـل زنده بـودن و زنده ماندن آنهاسـت را پیـدا کنند.
اثـر طیفـی اوزون یـا کلروفیـل باید به دسـت آیـد ،اما ایـن کار به مشـاهدات دقیقی
نیـاز دارد .ماننـد مشـاهداتی کـه بـا اعـزام نسـل جدیـد کاوشـگر سـطحی سـیارات
توس�ط ناس�ا ب�ه فض�ا انجام میگیـرد .ممکن اسـت روزی ایـن هیئت اعزامـی خواهر
زمیـن را بـرای مـا پیـدا کنند .امـا اگر این اتفـاق افتاد ،آیـا آنجا نیز مملو از انسـان،
ماه�ی ی�ا دایناس�ور خواه�د ب�ود ی�ا فقطـ دریـا و خش�کیهایی فاقـد حیـات خواهد
داش�ت؟ (صفحۀ )218
خوشـبختانه ،بـا شـروع فصـل بیسـتوپنجم و پایـان مباحـث مربـوط بـه
کیهانشناسـی ،کتابسـازان محتـرم ،دسـت از کتابسـازی میکشـند و دوبـاره
همـان دانشـجوی بیسـواد کـه همـه چیـز را اشـتباه ترجمـه میکـرد ،برمیگـردد.
از اینجـا بـه بعـد چیـزی بـه متـن اضافـه نمیشـود ،جملات عرفانی-فیزیکـی وارد
بحـث نشـده و دوباره جملههـا مانند ابتـدای کتـاب غیرقابلخوانـدن و غیرقابلدرک
میشـوند.
حت�ی در ترجمۀـ نقلقول�ی از ارنس�ت راترف�ورد ،مترجمـ نمیتوانـد تشـخیص
دهدـ آن چی�زی ک�ه در هن�گام یک ش�لیک پرتاب میشـود گلوله اسـت و نـه پوکه!
و جملـۀ راترف�ورد را اینگون�ه ترجم�ه میکن�د« :ایـن تجرب�ه فوقالعـاده بـود؛ تقریباً
مثلـ ایـن ب�ود که پوک�های -15اینچی را به س�مت تکهای دسـتمال کاغذی شـلیک
کنی�د و آن پوکـه بهـ س�مت شمـا بازگش�ته و با ش�ما برخ�ورد کند( ».صفح�ۀ )115
احتمـاالً اگر وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی برای قبول ترجمـه از مترجمین ،کارت
پایانخدم�ت س�ربازی را ه�م چکـ میکرـد ،ای�ن جمله درس�ت ترجمه میش�د.
ام�ا ب�از ه�م در فص�ل بیسـتوهفتم ،کتابس�از عرفانی-فیزیک�ی ب�از میگردد و
در ی�ک نق�ل از کارل پوپ�ر اصلیتری�ن راه پیش�رفت عل�م را بیان میکن�د« :به اعتقاد
فیلس�وف برجس�ته ،کارل پوپ�ر ،خطاـ و اش�تباه اصلیترین راه پیش�رفت علم اس�ت».
(صفحۀ )125
واژهنامهسازی

احتم�ال ضعیف�ی وج�ود دارد ک�ه یک�ی از دانشآموزانـی که مخاطـب این کتاب
اس�ت ،در انته�ا چیزی از این کتاب آموخته باش�د و تمام تالش فرجادنس�ب-خاکیان
قم�ی را در ارائـۀ کتابی که کسـی نتواند چیز درسـتی از آن بیاموزد ،هدر داده باشـد.
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ب�ه همینـ دلی�ل در انتهـای کت�اب یکـ واژهنامـه آورده شدهاسـت که اگر کسـی تا
ایـن مرحلـه پیش آمـد ،در ایـن مرحله دیگـر حتماً زمینگیر شـود.
اولی�ن اش�کال واژهنامـه ایـن اسـت که به همـان ترتیب حـروف الفبای انگلیسـی
ترجمـه شـده و بـه همیـن خاطـر در فارسـی ،هیـچ ترتیبـی نـدارد! کـه البتـه ً
قبلا
گفتیـم ایـن گونـه اشـکاالت در ایـن کتـاب ،اشـکاالت مهمـی محسـوب نمیشـوند.
بـرای دیـدن اشـکاالت از نوعـی که بـاب طبع فرجادنسـب-خاکیان قمی باشـد ،چند
مدخـل از ایـن واژهنامـه را مـرور میکنیم:
شتاب :سرعت حرکت در مسیری مشخص
شتاب :تغییر در سرعت یک جسم در زمانی مشخص
 بلــه! واقع ـ ًا ایــن واژهنامــه دو مدخــل بــرای شــتاب دارد کــه بــا هــم فــرقمیکننــد .اینکــه کســی شــتاب را «ســرعت حرکــت در مســیری مشــخص»
ترجمــه کنــد ،یعنــی خانــه از پایبســت (یعنــی حــدودا ً ســال اول و دوم
دبیرســتان) ویــران اســت.
قیفاووس :ستارۀ متغیری که طول دورۀ آن با میزان درخشش آن تناسب دارد.
 قیفـاووس یـک صـورت فلکـی اسـت و در اینجـا منظور قیفاووسـیها هسـتندکـه نوعـی از سـتارگان متغیر هسـتند .نویسـنده ،مترجم و ویراسـتار علمـی ،تمام
تالششـان را کردهانـد کـه از ایـن تعریـف ،هیچ نـوع اطالعـات بهدردبخوری به
کسـی ارائـه نشـود .ایـن نوع از سـتارگان متغیر پیـش از این در صفحـۀ  61کتاب
نیـز معرفـی شـدهاند که آنجـا نیز همینقـدر عجیب و غریب اسـت« :سـتارگانی
منحصـر به فـرد از مرحله دوم».
پراش (انکسار) :انتشار امواج زمانی که از یک شکاف یا لبه عبور میکنند.
 با اینکه کتاب به اتمام رسید ،اما باز هم مترجم-ویراستار علمی متوجه تفاوتپراش با انکسار نشدند ،حتی نتوانستند یکی از آنها را نیز درست تعریف کنند.
غبار :در کیهان ،خاکستر و ذراتی که نور را جذب و سرخ رنگ مینمایند.
 ابتـدا تأکیـد شدهاسـت کـه منظـور از غبـار در اینجـا ،غبـار در کیهان اسـت ونـه ً
مثلا غبـار در بیابـان ،امـا بـاز هم غبـار در بیابـان تعریـف شدهاسـت .غبار در
اخترفیزیـک تعریـف دقیقتـری از خاکسـتر دارد.
انرژی :کمیتی که توان تغییر در اثر تبادل را معین میکند.
 واقعـ ًا ایـن تعریـف غیرقابـل فهم اسـت و نمیشـود حتی کمی بـه آنچیزی کهمـد نظر فرجادنسـب-خاکیان قمی بوده اسـت نزدیک شـد.
سیارۀ خارجی :سیارهای که حول ستارهای غیر از خورشید میگردد.
 خوشـبختانه در ایـن مـورد الاقـل میتـوان حـدس زد کـه چـه چیـزی ،بـا چهچیـزی اشـتباه گرفتـه شدهاسـت .سـیارات خارجـی ،بـه سـیارات گازی بـزرگ
منظومـه شمسـی میگوینـد و بـه سـیاراتی کـه حـول سـتارهای غیر از خورشـید

نکاتی تأثیرگذار که مترجمین نباید بدانند!

میگردنـد ،سـیارات فراخورشـیدی میگوینـد.
نیــرو :جابجایــی؛ کشــش ،یــا فشــار یــک جســم کــه منجــر بــه تغییــر در جنبــش
آن گــردد.
 نک به :انرژیایزوتراپی :توزیع یکپارچه و یکسان یک چیز
 فـارغ از تعریفـی که بسـیار نادقیق اسـت ،مترجـم  Isotropyرا بـه ایزوتراپیترجمـه کردهاسـت ،تراپـی در فارسـی بـه عنـوان معـادل  Therapyبـه کار
مـیرود کـه معنای درمان میدهـد .مانند سـایکوتراپی ،فیزیوتراپـی و ...و متفاوت
بـا ایزوتروپ یا همسـانگرد فارسـی اسـت.
سـتارۀ نوترونی :غالف متالشیشـدۀ یک سـتارۀ فاقد سـوخت ،که به واسـطۀ فشـار
کوانتمی حمایت میشـود.
 نک به :انرژی و نیروانتقال به سرخ :افت بسامد جرم پسرونده در اثر انبساط کیهانی
 ایـن یکـی صحیـح اسـت .امـا آخـر ایـن چـه انتخـاب واژگانـی اسـت؟ معنای«افـت بسـامد جرم پسرونـده در اثر انبسـاط کیهانـی» اگر برای یـک دانشآموز
سـختتر از انتقـال بـه سـرخ نباشـد ،بـه هیچوجـه راحتتر نیسـت .دلیـل حضور
واژهنامـه در انتهـای کتـاب ایـن اسـت کـه اگـر یکـی از خواننـدگان ،در حیـن
خوانـدن متـن ،معنـای واژهای را ندانسـت بـه آن مراجعه کنـد و آن را بهتر متوجه
شـود .امـا آیـا «افـت بسـامد جـرم پسرونـده در اثـر انبسـاط کیهانی» نشـانی از
بهتـر متوجه شـدن دارد؟
نمایه سازی

کتـاب یـک نمایـه نیـز دارد ،اما به این دلیل که اسـامی خـاص ،به اشـکال گوناگونی
ترجمـه و ضبـط شـدهاند و بـرای سـاخت نمایـۀ کتـاب از جسـتجو در نرمافـزار
واژهپرداز اسـتفاده شدهاسـت ،بسـیاری از تکرارهای اسـامی و اعالم ،در این فهرسـت
نیامـده و آن را بیاس�تفاده ساختهاس�ت.

عیب می جمله چو گفتی هنرش نیز بگو
ندارد.
حضور در وبگاه انجمن نجوم ایران

متأسـفانه ازآنجاییکـه ویراسـتار علمـی کتـاب ،عضـو هئیـت مدیـره انجمـن نجوم
ای�ران اس�ت ،ای�ن کت�اب در س�ایت این انجمـن تبلیغ شدهاس�ت .بهصـورت دقیقتر،
در سـایت ایـن انجمـن تنهـا سـه کتـاب معرفی شـدهاند که همیـن کتاب بـه همراه
8
دو کتـاب ریاضـی و فیزیک از همین مجموعهسـازی انتشـارات سـبزان اسـت.
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سـوالی کـه مطـرح میشـود ایـن اسـت کـه آیـا در انجمـن نجـوم ایـران ،حتـی
یـک نفـر پیـدا نشدهاسـت کـه ایـن کتـاب را یک بـار خوانـده باشـد؟ یا اگـر خوانده
شدهاسـت ،آیـا انجمـن نجـوم ایـران با محتویـات ایـن کتاب در مـورد مـادۀ تاریک،
نسـبیت خـاص ،انـرژی ،نیـرو و ...موافـق اسـت؟ آیـا واقعـاً معرفـی چنیـن کتابی در
شـأن انجمـن نجـوم ایـران اسـت؟ و مخاطبـان ایـن وبگاه بایـد بعـد از دیـدن این
کتـاب همچنـان بـه انجمن نجـوم ایران اعتمـاد کنند؟ و یـا اینکه بـه دلیل عضویت
ویراسـتار علمـی در هیئـت مدیـرۀ انجمـن نجوم ایـران ،تمامـی اعضا چشـم بر روی
چنیـن کاری بسـتهاند؟
ویراستارسازی

شـرح وظایـف ویراسـتار و نقـش او در انتشـار کتـاب ،چنـان واضح اسـت کـه نیازی
بـه تکـرار دوبـارۀ آنهـا نیسـت .متأسـفانه در سـالهای اخیـر ،برخی از نویسـندگان
و مترجمـان کـه خودشـان را آگاه بـه ویراسـتاری میدانند ،معموالً خودشـان دسـت
بـه ویرایـش کتابهایشـان میزننـد .ایـن رویـه در بیـن بسـیاری از نویسـندگان،
ً
اصلا هیـچ ویراسـتاری
مترجمـان و ناشـران فراگیـر اسـت .و بسـیاری از ناشـران،
ندارنـد .بـا فـرض اینکه نویسـنده و مترجم ،خود به ظرایف ویراسـتاری آگاه باشـند،
بزرگتریـن مشـکلی کـه پیـش میآید این اسـت که معمـوالً هنگامی که مـا متنی از
خودمـان را دوبـاره میخوانیـم ،آنچه بـر روی کاغـذ (مانیتور) اسـت را نمیخوانیم،
بلکـه آنچـه درون ذهنمـان اسـت را مـرور میکنیـم .خیلی از مـواردی کـه ایرادات
جدی نگارشـی ،سـجاوندی و ...هسـتند ،در ویرایش توسـط خود نویسـنده یا مترجم

نکاتی تأثیرگذار که مترجمین نباید بدانند!

بههیچوجـه دیـده نمیشـوند.
در مـورد ایـن کتاب ،اگـر یک نفر تنها یک بـار کتاب را قبل از انتشـار میخواند،
مطمئنـاً بسـیاری از مشـکالتی که امـروز در کتاب وجـود دارد ،دیگر وجود نداشـت.
یـا الاقـل یـک نفـر در ایـن میـان متوجـه میشـد کـه  18فصـل از دو کتـاب ایـن
مجموعـه بـا هـم یکی هسـتند ،و وقـت گرانبهایشـان را صرف ترجمۀ مجـدد همین
فصـول نمیکردنـد و کتابسـازی دیگـری را شـروع میکردنـد.
امـا در مـورد ویراسـتاری علمـی ،کـه یـک اصطلاح بـا تعریف مشـخص اسـت،
هنگامـی کـه کسـی از عنـوان مـدرک دانشـگاهیاش اسـتفاده میکنـد تـا بـه یـک
کتـاب اعتبـار ببخشـد ،بایسـتی مسـئولیت تمامی ایـرادات علمی احتمالـی در کتاب
را نیـز بپذیـرد .در مـورد ایـن کتـاب دو اتفـاق میتوانـد محتمـل باشـد .اول اینکـه
ویراسـتار علمـی ،تنهـا در ازای گرفتـن مبلغـی ،پذیرفتـه کـه نامـش بـر روی کتاب
باشـد و بعـد هم بـا گرفتن مبلغـی دیگر از سـمتهایش برای تبلیغ کتاب در سـایت
انجمـن نجـوم و ...اسـتفاده کـرده و احتمـاالً کتاب را حتـی نگاه هم نکردهاسـت .دوم
اینکـه واقعـاً کتـاب را خوانـده و ویراسـتاری کـرده و نتیجـه این شدهاسـت .امیدوار
هسـتم کـه مورد اول درسـت باشـد ،زیـرا ایـن بیاخالقـی کـه در ازای دریافت پول،
بـه مجموعـهای اعتبـار داده شـود و یـا کتابـی تبلیـغ شـود ،بـا توجـه بـه شـرایط
اقتصـادی پذیرفتیتـر اسـت تا اینکـه یک دکترای فیزیک ،اسـتاد دانشـگاه و رییس
جنون
المپیـاد جهانـی نجـوم ،تـا این حـد از نجـوم و فیزیـک بیاطالع باشـد .البتـه
ِ
بـودن بـر روی جلـد کتابهـا ،تا حدی زیاد شدهاسـت که بسـیاری حاضرنـد در ازای
مبالغـی بسـیار ناچیز ،دسـت به چنیـن کاری بزننـد (همانطور که امـروز نمونههای
بیشـماری از ایـن ویراسـتاران علمـی را مشـاهده میکنیم و نـام ویراسـتار حاضر را
نیـز بـر روی کتابهـای زیـادی دیدهایـم) .امـا بـه هرحـال ،کم بـودن یا زیـاد بودن
پـول دریافتـی ،از عنـوان پرطمطـراق ویراسـتار علمی سـلب مسـئولیت نمیکند.
امیدواریـم کـه انجمـن نجـوم ایـران ،بنـا بـه مسـئولیتهای حرفـهایاش نهتنها
معرفـی این کتاب را از روی وبگاهش بـردارد ،بلکه از خوانندگان وبگاه عذرخواهی
کنـد ،و البتـه ایـن کتـاب را در بیـن کتابهایـی کـه دانشآمـوزان بایسـتی بـرای
المپیـاد نجـوم بخوانند قـرار ندهد!
بـار دیگـر قسـمتی از مقدمـۀ مترجـم کتـاب را بـا هـم مـرور میکنیـم« :ایـن
برگردانهـا از نظـر اصول نشـر در سـطح باالیـی قـرار دارد ،بهطوری کـه در ترجمه،
اهمیـت موضـوع در سـطح جامعـه و نظـر مخاطبـان ،امانـتداری در ترجمـه ،اصول
نگارشـی و مبانـی زیباییشناسـی کتـاب در حـد بضاعـت دسـتاندرکاران ایـن
اثـر رعایـت شدهاسـت ».و «مـا مترجمیـن ایـن مجموعـۀ سـه جلـدی نظریههـای
تأثیرگـذار در علـم ریاضیـات ،فیزیـک و نجـوم شـک نداریـم کـه رد پـای ایـن سـه
کتـاب را در ده سـال آینـده بهصـورت مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم در کتـب درسـی
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کودکانمـان خواهیـم دیـد».
بـا توجـه بـه آنچـه بـه عنـوان شـاهد آورده شـد ،کتـاب نـه از نظر اصول نشـر
نمـرۀ قابـل قبولـی میگیرد ،نـه در ترجمه امانتداری کردهاسـت ،و نـه از نظر اصول
نگارشـی و مبانـی زیباییشناسـی جایگاهـی دارد .امیدواریـم کـه هیـچگاه ،حتـی بـا
تالشهایـی کـه بـرای معرفـی ایـن کتـاب در سـایت انجمن نجـوم ایران شدهاسـت،
ایـن کتابهـا ردپایـی را در کتابهـای درسـی کودکانمـان نداشـته باشـند و الاقـل
آنهـا از ایـن کتابسـازیها و بیاخالقیهـا مصـون باشـند.
ســـال دوم ،شماره  5و 6
بهار و تابســـتان 1394
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