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5

ون
 فن
م و

علو
اه 
ب م

كتا
13

91
ير 

 / ت
وم
ۀ س

مار
/ ش

تم
 هف

ال
/ س

دوم
رۀ 

دو

درآمد
ــت كه وقتی  ــندگانی اس ــته نويس كندال ف. هاون يكی از آن دس
ــت می گيرد، فرقی نمی كند كه موضوع شير مرغ باشد  قلم به دس
ــود.  ــه قلم بر كاغذ رانده ش ــت ك ــان آدميزاد، مهم اين اس ــا ج ي
ــواری  ــی كيفيت كار چنين پديدآورندگانی كار چندان دش پيش بين
ــت، در عرصۀ چاپ و نشر كتاب  ــت و نويسندگانی از اين دس نيس
ــمار نمی آيند و مسلمًا اگر  ــتثنايی به ش ما، پديده ای نوظهور يا اس
ــيد، نبايد چندان از ظهور اين چنين  اهل كتاب و كتاب خوانی باش
ــد دو كتاب از  ــا وقتی می بيني ــويد. ام ــگفت زده ش پديده هايی ش
ــی برگردانده  ــنده ای اين چنين، به فاصله ای اندک به فارس نويس
ــخه های اين ترجمه ها نيز همچون برگ زر چنان  ــود و نس می ش
ــود كه در اندک مدتی ناياب می گردد  ــت برده می ش ــر دس بر س
(نگارندۀ اين سطور برای يافتن نسخه ای از اين دو كتاب، جداً به 
زحمت افتاد!)، اگر نه موجب شگفتی، كه دست كم شايستۀ تأملی 
بيشتر است. گويی نگارش كتاب به خطی جز خط رايج كشورمان، 
ــی را زر می كند. چنين می نمايد كه در  ــت كه هر مس كيميايی اس
ــود،  ــه كتابی با اقبال مخاطبان مواجه ش ــر ما، برای آنك بازار نش
ــت كه روی جلد به نام نامی يكی از مؤلفان بالد فرنگ  كافی اس

ــود.  مزين گردد تا فروش آن تضمين ش
ــكاالت بسياری  ــی اين كتاب به اش من هنگام مطالعۀ ترجمۀ فارس
ــی، دريافتم كه  برخوردم كه پس از مقابلۀ ترجمه ها با اصل انگليس
ــت به دست  ــنده و مترجم هر دو دس در پديد آمدن اين همه، نويس
يكديگر داده اند. اشاره به اشكاالت متن اصلی اين دو كتاب و ديگر 

ــته های كندال هاون در زمينۀ علوم و فنون، خود فرصتی ديگر  نوش
می طلبد و آنچه در اين جا می آيد، شمه ای از اشكاالتی است كه در 

هنگام ترجمه مزيد بر علت شده است1. 
و اما مترجم! جالب آنكه ايشان نيز از حيث گستردگی حوزۀ فعاليت 
ــتند. در كارنامۀ  ــند، بی گمان فروتر نيس ــنده فراتر نباش اگر از نويس
ــان ترجمۀ طيف وسيعی از آثار به چشم می خورد. از زندگی نامۀ  ايش
ــان جوان و  ــتان برای مخاطب ــی جهان باس ــخصيت های تاريخ ش
ــر، و از پيرمرد مهربان  ــوان گرفته تا اس.اس گارد آهنين هيتل نوج
جنگل گرفته تا دو كتابی كه در اين مقاله اكنون به نقد آنها خواهيم 
ــار در پايان نقد مراجعه  ــت آث پرداخت و البته چند تأليف (به فهرس
ــايد بعدها به كار آيد اين كه اغلب آثار ايشان  ــود). نكته ای كه ش ش
ــر كرده است كه بر حسب اتفاق از آن خود  ــارات جويا منتش را انتش
ايشان است. در اصطالح بازار نشر ايران، به پديدآورندگانی كه خود 
ــار اثر خود دست می زنند خودناشر يا مؤلف (/مترجم)-ناشر  به انتش
گفته می شود؛ اما من در اين جا ناشر-مترجم را ترجيح می دهم. هر 
ــبب تأكيد ويژه بر  ــد كه بنا به ضرورت رعايت اختصار (يا به س چن
ــر ياد  يكی از اين دو جنبه) غالبًا از وی فقط با عنوان مترجم يا ناش

كرده ام. 
نگاهی كلی به محتوا و ساختار متن اصلی دو كتاب2

ــه كار رفته در  ــوص مفهوم واژگان ب ــۀ هر كتاب در خص در مقدم
 all » و ،greatest، science ــده است. يعنی عناوين آنها بحث ش
 discovery ــتركند و نيز time» كه در عنوان اصلی دو كتاب مش
ــاف) و invention (اختراع) كه هر كدام مختص به يكی از  (اكتش
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اين دو كتاب است. نويسنده به تفاوت ميان اين دو مفهوم نيز اشاره 
كرده است. اهداف عمدۀ نويسنده در نگارش اين دو اثر و معيارهای 
وی برای گزينش اين صد اكتشاف يا اختراع از ديگر مباحث مطرح 
ــده در مقدمه به شمار می آيند. در كتاب 100 اختراع، فهرستی از  ش
اختراعات مهم پيش از تاريخ (مانند ترازو، تير و كمان، چاقو، اهرم، 
ــاف، به  ــت اما در كتاب 100 اكتش قرقرۀ متحرک و چرخ) آمده اس
ــتمل بر كشف آتش، آهن  ــابه كه دست كم بايد مش ــتی مش فهرس
ــاف/  ــم. مداخل دو كتاب (يعنی 100 اكتش ــد، برنمی خوري و ... باش
ــده اند. هر مدخل دارای ساختار  اختراع) به ترتيب تاريخی مرتب ش

زير است:
ــاف/اختراع و توضيحی مختصر دربارۀ آن و  1. عنوان و سال اكتش

نام كاشف/مخترع
2. چرا در شمار 100 اكتشاف/اختراع بزرگ آمده است؟

3. تاريخچۀ اكتشاف/اختراع
4. بعد از آن چه اتفاقی افتاد (در مورد 100 اختراع)

5. حقايق سرگرم كننده
6. منابعی برای پژوهش بيشتر3

ــت منابع نويسنده در نگارش كتاب، سه پيوست  در پايان نيز فهرس
ــافات/ ــفان/مخترعان، اكتش ــی كاش ــت الفباي ــتمل بر فهرس (مش
ــاف/اختراع بعدی كه  ــب رشتۀ علمی و 40 اكتش اختراعات بر حس
ــمار 100تای نخست قرار گيرد) و سرانجام  شايد می توانست در ش
ــان  ــت (البته ترتيب اين بخش ها در دو كتاب يكس ــه آمده اس نماي

نيست)

نگاهی كلی به ترجمۀ فارسی دو كتاب
ــتين چيزی كه بر روی جلد اين كتاب توجه مخاطب را جلب  نخس
ــر و در يک  ــم در كنار يكديگ ــنده و مترج ــد، ذكر نام نويس می كن
ــت بی آنكه به نقش آنها در پديد آمدن اين اثر اشاره شود.  رديف اس
ــندگان  ــندۀ ايرانی با نويس ــه گونه ای كه اگر همكاری يک نويس ب
ــندۀ دوم اثر  ــگفت نمی نمود، همگان مترجم را نويس ماوراء بحار ش
می پنداشتند. اين شيوۀ ذكر نام مترجم بر روی جلد هر چند به نظر 
من درست نيست، اما بازهم از آن مواردی كه روی جلد فقط به نام 
ــنده در صفحۀ عنوان و گاه فقط در  ــده و نام نويس مترجم تزئين ش

شناسنامۀ كتاب ذكر شده بهتر است. 
ــاف همان طرح روی جلد اصلی است اما  طرح روی جلد 100 اكتش
ــد كه پشت جلد متن اصلی سفيد بوده است در حالی  به نظر می رس
ــی نيمۀ باالی طرح روی جلد يک بار ديگر در  كه در ترجمۀ فارس
ــت جلد نيز آمده است. تنها تفاوت ميان طرح رو (و پشت) جلد  پش
ــی كتاب 100 اختراع با اصل آن نيز يكی در اين است  ترجمۀ فارس
كه تصوير حول محور عمودی 180 درجه دوران كرده است (يعنی 
همچنان كه متن انگليسی از چپ به راست و متن فارسی از راست 

به چپ خوانده می شود، تصوير نيز چپ و راست شده است) و ديگر 
آنكه تصوير نيمه كاره ای از يک رياضی دان (كه گويا از نظر نويسنده 
تصوير خيالی خوارزمی بوده است) و نيز تصويری نمادين كه شايد 
گردش الكترون ها به دور هستۀ اتم (يا گردش سه قمر به گرد يک 
ــت. اما همچنان كه از مقايسۀ  ــياره) باشد، به آن افزوده شده اس س
طرح روی جلد دو ترجمه پيداست، اين دو تصوير اضافی نيز از طرح 

روی جلد كتاب 100 اكتشاف وام گرفته شده است. 
ــتين  ــباهت های روی جلد كه بگذريم نخس اما از اين تفاوت ها و ش
ــر در مفهوم  ــی از متون اصلی، تغيي ــز ترجمه های فارس ــه تماي وج

عناوين آنهاست. 
ــد نويسنده در مقدمۀ هر دو كتاب مقصود خود  همچنان كه گفته ش
از عبارات به كار رفته در عنوان كتاب را شرح داده و مثًال در مقدمۀ 

100 اكتشاف آورده است4:
Greatest: “Of highest importance; much higher 
in some quality or degree of understanding” 
(Webster’s New College Dictionary).
Science: Any of the specific branches of scientific 
knowledge (physical sciences, earth sciences, and 
life sciences) that derive knowledge from systematic 
observation, study, and experimentation.
Discovery: The first time something is seen, found 
out about, realized, or known.
All time: The recorded (written) history of human 
civilizations.

در مقدمۀ 100 اختراع نيز چنين آمده است: 
An invention (as we have seen above) is a created 
device or product that includes significantly new 
technology or application to mark this thing as 
distinctively different from all previous products.
Great means beyond the ordinary, especially 
important and powerful or significant in history. 
Great inventions change the human world, alter 
human direction, or redefine human life. Color 
TV is an important and much-used invention. 
However, it is really just a refinement of a previous 
invention—television. The invention of television 
changed the world. It is a great invention, whereas 
color television is not.
Science is a branch of study concerned with 
facts, principles, and methods; a series of specific 
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disciplines divided into the physical sciences, earth 
sciences, and life sciences.

از مصادره به مطلوب نويسنده در تعريف science در مقدمۀ كتاب 
ــن است كه وی از اصطالح  ــاف كه بگذريم. كامًال روش 100 اكتش
ــان مفهوم دورۀ تاريخ مكتوب را كه به اختصار دورۀ  all time هم
ــته است و اگر بخواهيم همين  ــود در نظر داش تاريخی ناميده می ش
 all time مفهوم را در ترجمه نام اين دو اثر بياوريم، در برابر عبارت
ــود. در نتيجه ترجمۀ دقيق عنوان  بايد واژۀ «تاريخ» به كار برده ش

دو اثر چنين خواهد بود:

100 اكتشاف/اختراع علمی بزرگ تاريخ
برخی برآنند كه انتخاب عنوان فارسی هر چند متفاوت برای ترجمۀ 
ــی رود. گرچه من خود چنين  ــمار م يک اثر، از حقوق مترجم به ش
نمی انديشم ولی عجالتًا به تغييرات «تكان دهندۀ» ناشر-مترجم در 
ــی دو كتاب كاری نداريم. مترجم هنگام ترجمۀ مقدمۀ  عنوان فارس
ــان داده و با توجه به اين  ــمندی خود را نش اين كتاب، نهايت هوش
ــی آن، به عنوان دو كتاب راه  ــه عبارت all time يا معادل فارس ك
ــتر  ــنده دربارۀ اين عبارت كه پيش نيافته، از ترجمۀ توضيحات نويس
ــم پوشيده است. اما به گمان من شايسته تر آن بود كه اوًال  آمد چش
ــنده، به جای ترجمۀ اين سطر، مقصود  ــيوۀ نويس وی برای حفظ ش
ــی دو كتاب  ــود را از مصدر مركب «تكان دادن» در عنوان فارس خ
ــه همان اندازۀ  ــی زبان نيز ب ــا بياورد تا خوانندۀ فارس ــن ج در همي
ــی زبان با عنوان كتاب ارتباط برقرار كند. و ثانيًا از  خوانندۀ انگليس
ــه گفتيم چندان چنگی به  ــنده از science (ك ترجمۀ تعريف نويس
دل نمی زند) خودداری كند تا بی جهت خواننده را با مفهومی كه در 

عنوان دو كتاب به كار نرفته درگير نسازد.
ــوم در ترجمۀ هر دو كتاب  ــته مترجم به داليلی نامعل ــن گذش از اي
ــنده و هم «منابعی  ــتفادۀ نويس ــت پايانی منابع مورد اس هم فهرس
ــه در پايان هر مدخل آمده حذف كرده  ــتر» را ك برای پژوهش بيش
است. اگر به خاطر داشته باشيم كه حذف برخی بخش های مفيد و 
ــمند يک كتاب، مانند نمايه و پيوست ها هنگام ترجمه، سنتی  ارزش
ــران بشمار می آيد، خيلی نبايد از اين  رايج در ميان مترجمان و ناش
امر شگفت زده بود، اما به نظر من از مترجم-ناشری كه تا اين حّد 
ــوده (و از حذف آن ها در  ــت ها و نمايه واقف ب به اهميت اين پيوس

ترجمۀ فارسی چشم پوشی كرده)، بيش از اين انتظار می رفت.
ــا افزودن تصاويری در آغاز هر  ــتی را ب مترجم در عوض اين كاس
ــت. هر چند كه در  ــل اين دو كتاب جبران كرده اس ــک از مداخ ي
ــاره ای  ــچ جا به افزودن اين تصاوير و چند و چون اين كار اش هي
ــت (در واقع در اين دو كتاب حتی يک كلمه به عنوان  ــده اس نش
ــد به اين كه دربارۀ شيوۀ كار  ــت چه رس مقدمۀ مترجم نيامده اس

وی چيزی بيايد). 

تصاوير افزوده شده به مداخل كتاب 100 اكتشاف، به كاشف آن كشف 
ــود (مانند تصوير جان دالتون در آغاز مدخل اتم هاو  خاص مربوط می ش
تصوير آلفرد وگنر در آغاز مدخل «جابه جايی قاره ها»). طبعاً در مورد كتاب 
ــيم. شرح  100 اختراع نيز انتظار داريم كه با تصوير مخترعان روبرو باش
زير بيشتر عكس های اين كتاب نيز حاكی از بجا بودن اين انتظار است. 
اما مقايسۀ برخی از تصاوير با شرحی كه زير هر يک آمده است خالی از 
لطف نخواهد بود. از جمله تصوير «صنعت گران سوری» در صفحۀ 29 
كه در آن دو نفر كه علی القاعده بايد شيشه گر باشند، در حال كار روی 
«چيزی» هستند كه احتماًال قطعه ای چوب است. نكته در اينجاست كه 
اين دو «صنعت گر سوری» لباس هايی شبيه به لباس های اروپايی معمول 
ــت دارند كه نمی تواند مربوط به زمان  امروزی بر تن و ابزارهايی در دس

كشف شيشه يعنی به زعم نويسنده حدود «100 پيش از ميالد» باشد. 
ــه دريانورد) كه در  ــری» پرتغالی (معروف ب ــاهزاده هن ذكر نام «ش
ــراع كرد، در زير  ــتی اقيانوس پيما را اخت 1410 ميالدی نوعی كش
ــتاده در كنار  ــته بر صندلی و آقايی ايس تصويری از يک خانم نشس
ــت قديمی تر از سدۀ 18 يا حتی 19 ميالدی باشد  وی، كه بعيد اس
(صفحۀ 65) از ديگر وجوه تمايز ترجمه اين كتاب از اصل آن است. 
كافی است برای جستجوی تصويری از اين فرد در گوگل چند ثانيه 
وقت بگذاريد؛ آنگاه درخواهيد يافت كه هيچ يک از دو نفری كه در 
اين تصوير ديده می شوند به تصاوير برجای مانده از هانری دريانورد 

(يا حتی منسوب به وی) كمترين شباهتی ندارند. 
در مدخل ميكروسكوپ (صفحۀ 74) كه به روايت نويسنده، هانس 
ــرش زاكارياس مخترع آن بوده اند تصويری از دومی  ــن و پس يانس
ــن» و خواننده نمی تواند  ــده اما در زير آن فقط آمده است:«يانس آم

دريابد كه منظور كدام يک از اين دو بوده است. 
در زير تصوير مدخل نخست (صفحۀ 23) و نيز در صفحۀ 44 آمده 
است: «مهندسان رومی». در حالی كه در تصوير نخست يک جادۀ 
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ــود و آنچه در تصوير دوم آمده بيشتر شبيه به  ــفالته ديده می ش آس
ــت تا «مهندسان رومی». توضيح زير عكس  دو بلوک سيمانی اس
ــای علمی-تخيلی  ــار به ياد فيلم ه ــۀ 38 خواننده را بی اختي صفح
ــت  می اندازد. زيرا از اين توضيح درمی يابيم آنچه كه در نگاه نخس
ــت از  ــد در واقع تصويری اس ــک «خيش فلزی» به نظر می رس ي
ــاورزان رومی»! كه در آن بار ديگر «روميان» توانايی شگرف  «كش
ــكل» و نيز  خود را نه فقط در «اختراع» كه همچنين در «تغيير ش

تبديل «از چند به يک» به رخ اين و آن كشيده اند.
ــر يک قطب نما (صفحۀ 35)،  ــر عنوان «چينی ها» در زير تصوي ذك
«فردی از اهالی بلژيک يا هلند» زير تصويری كه يک آسيای بادی 
به نظر می رسد (صفحۀ 56) و نيز «راهبان انگليسی» زير تصويری 
ــادی» (صفحۀ 62) از ديگر نكات جالب ترجمۀ  نمادين از «كورۀ ب

فارسی 100 اختراع است. 
ــه در اين كتاب نيز در كنار مقالۀ هر  ــت قرار بر اين بوده ك ظاهراً نخس
ــد،  ــود. اما در مواردی كه ياد ش اختراع، تصويری از مخترع آن افزوده ش
چون تصويری از مخترع در دست نبوده (غالباً از آن رو كه مخترع دقيقًا 
مشخص نبوده) به جای آن تصويری از خود اختراع آمده است. نكتۀ جالب 
آنكه مدخل اليه های اتمسفر (صفحۀ 159) هيچ تصويری ندارد. در حالی 
كه يافتن تصويری برای كاشف آن به كمک جستجوگر گوگل كاری بس 
آسان بود و مترجم اگر زحمت اين كار را به خود می داد مسلماً در می يافت 

كه نام او را نيز اشتباه خوانده است (نگاه كنيد به ادامۀ نقد) 
ــكاالت تايپی در هر دو ترجمه قابل توجه است.  متأسفانه شمار اش
اين اشتباهات به ويژه در مورد اعداد و ارقام نمود بيشتری دارد. مثًال 
ــتف كلمب به يكی از جزاير قارۀ جديد به جای  سال رسيدن كريس
ــاف، صفحۀ 11). نيز  ــت (100 اكتش 1492 به خطا 1420 آمده اس
ــامانۀ گردش خون» در  ــف تقريبًا كامل س تاريخ 1925 برای «كش

صفحۀ 37 كه درست آن 1625 است. 

حذف بخش های قابل توجهی از متن اصلی

ــه پايبند نبودن مترجم  ــی از بارزترين ويژگی های اين دو ترجم يك
ــياری از كلمات (از جمله بسياری از قيدها  ــت. حذف بس به متن اس
ــمار از  و صفت ها و تاريخ ها)، عبارت ها، و حتی حذف بندهايی پرش
ــت. از مجموع  ــدی به اين دو كتاب زده اس ــيبی ج متن اصلی، آس
200 مدخلی كه در اين دو كتاب آمده است، شايد حتی يک مدخل 
ــطر ( و حتی يكی  ــت كم به اندازۀ يكی دو س ــوان يافت كه دس نت
ــد (اين البته به جز  ــده باش ــد) از متن آن در ترجمه حذف نش دو بن
ــاره شد).  ــت، كه پيش تر به آن اش حذف منابع پايانی هر مدخل اس
ــوار نيست. كافی است  ــت چندان دش يافتن نمونه هايی از اين دس
ــی يكی از اين دو ترجمه را با متن  چند صفحۀ دلخواه از متن فارس
ــه كنيد تا دريابيد كه مترجم در اين كار تا چه حد  اصلی آن مقايس

پيش رفته است.
ــی از رايج ترين روش ها در ميان  ــذف بندهايی از متن اصلی، يك ح
مترجمان تازه كار است. اين دست مترجمان هر گاه به عبارت، جمله، 
ــوار می نمايد،  ــدی از مطلب برمی خورند كه ترجمۀ آن دش و گاه بن
ــت معاف  خود را از ترجمه و خواننده را از خواندن ترجمه ای نادرس
ــا و بارها از ترجمۀ  ــۀ دو كتاب حاضر، باره ــد. اما در ترجم می كنن
ــت. از آنجا كه  ــان نيز دريغ شده اس ــيار آس جمالت يا عباراتی بس
ــل دو كتاب جای خالی وجود دارد،  ــان تقريبًا همۀ 200 مدخ در پاي
نمی توان كاهش شمار صفحات كتاب را انگيزۀ اين كار دانست. در 
ــذف نمی كرد، اين جاهای خالی  ــع اگر مترجم اين مطالب را ح واق
ــوارد افتادگی ها  ــم نوازی نمی كرد. در اغلب م ــر تا اين حد چش ديگ
ــتباهات رخ داده در مراحل  ــوان آن را به اش ــت كه نمی ت چنان اس
ــياری از  ــبت داد. زيرا مترجم در بس ــف توليد (تايپ و ...) نس مختل
موارد برای اين كه اين افتادگی ها در متن فارسی سكته ايجاد نكند، 
ــتكاری  ــب با نياز، دس جمله ها و بندهای قبلی و بعدی را نيز متناس

كرده است. 
ــور مثال در ترجمۀ مدخل Dopler Effect (صفحۀ 75 متن  به ط
ــی) ذيل عنوان البته نادرست «پديدۀ داپلر»، تمامی مطالبی  انگليس
ــتين تيتر فرعی بيايد حذف شده و در نتيجه  كه قرار بوده زير نخس
ــته اين تيتر فرعی را (كه در ساير مدخل ها  مترجم چون نمی توانس
ــت) حذف كند، برای آن كه اين چشم پوشی های غير قابل  آمده اس
ــيده بماند بخشی از مطالب تيتر فرعی  ــی از چشم ها پوش چشم پوش
ــر تيتر فرعی چند كلمۀ  ــدی را جابجا كرده تا به هر حال زير ه بع

فارسی ديده شود. آرايش متن انگليسی چنين است:
Why Is This One of the 100 Greatest?

(نويسنده ذيل اين عنوان فرعی 108 كلمه دربارۀ اهيمت كشف اثر 
ــب آورده كه مترجم تمام آن را حذف  ــر (و نه پديدۀ داپلر)، مطل ُدپل

كرده است). 
How Was It Discovered?
Austrian-born Christian Doppler was a struggling 
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mathematics teacher—struggling both because 
he was too hard on his students and earned the 
wrath of parents and administrators and because 
he wanted to fully understand the geometry and 
mathematical concepts he taught. He drifted in 
and out of teaching positions through the 1820s 
and 1830s as he passed through his twenties and 
thirties. Doppler was lucky to land a math teaching 
slot at Vienna Polytechnic Institute in 1838.
By the late 1830s, trains capable of speeds in excess 
of 30 mph were dashing across the country side. 
These trains made a sound phenomenon noticeable 
for the first time. Never before had humans traveled 
faster than the slow trot of a horse. Trains allowed 
people to notice the effect of an object’s movement 
on the sounds that object produced.
Doppler intently watched trains pass and began 
to theorize about what caused the sound shifts he 
observed. By 1843 Doppler …

اما آرايش متن فارسی چنين است
چرا در ميان 100 اكتشاف بزرگ قرار دارد

ــی معلم رياضی بود. او معلمی  ــتين داپلر اطريش كريس
سخت كوش بود و در صدد درک عميق مفاهيم رياضی 

و هندسه ای بود كه درس می داد. 
ــدود 50 كيلومتر در  ــرعت قطارها به ح اواخر 1840 س
ــيده بود. اين قطارها در حال حركت صدايی  ساعت رس
ــر  ــيار جالب بود. تا آن زمان بش توليد می كردند كه بس
ــب ها نرسيده بود.  ــرعتی بيش از يورتمه رفتن اس به س
قطارها به مردم اين فرصت را دادند تا به اثر حركت يک 

جسم بر صدايی كه توليد می كند توجه نمايند. 

چگونه اين اكتشاف اتفاق افتاد
ــان می داد و  ــت به حركت قطارها توجه نش ــر با دق داپل
ــف صداهايی كه  ــدت و ضع ــرد دربارۀ ش ــعی می ك س

می شنيد نظريه ای ارايه دهد. در 1843 داپلر ....

ــاره شد، تمام مطلبی كه در متن انگليسی زير تيتر  همچنان كه اش
ــت آمده، در ترجمه حذف شده است. در عوض ترجمۀ  فرعی نخس
ــپس ترجمۀ دو-سه  ــت بند اول از تيتر فرعی دوم و س جملۀ نخس
جمله از بند دوم همين بخش (البته با چند اشتباه ريز و درشت) زير 
ــت آمده اند تا اين بخش خالی نماند. اما باز هم از  تيتر فرعی نخس

ترجمۀ بقيۀ مطالب اين دو بند چشم پوشی شده است. در نتيجۀ اين 
ــی ذيل تيتر فرعی نخست  حذف ها و جابجايی ها، در ترجمۀ فارس
ــده در شمار 100 اكتشاف  ــف كه موجب ش دربارۀ اهميت اين كش

مهم قرار گيرد، كمترين سخنی به ميان نيامده است. 
در ادامۀ نقد، ضمن اشاره به اشكاالت متعدد راه يافته به ترجمه، به 
ــای ديگری از حذف بخش هايی از متن اصلی اين دو كتاب  نمونه ه

اشاره خواهد شد. 

اشكال در ترجمۀ عنوان مدخل ها و ديگر اصطالحات
يكی از پيش نيازهای ترجمۀ اثری علمی، آن است كه مترجم دست 
ــنيده باشد و بداند كه  ــته ش كم چيزهايی دربارۀ اصطالحات آن رش
ــی رايج تر است. مترجم بسياری  برای هر يک، كدام معادل در فارس
ــتباه ترجمه كرده است. گاه برای  از اصطالحات اين دو كتاب را اش
يک اصطالح انگليسی دو يا چند معادل فارسی آورده است و جالب 
آنكه اين معادل های متفاوت گاه فقط چند سطر با هم فاصله دارند. 
ــيار رايج كه  گاهی اوقات نيز برای دو اصطالح كامًال متفاوت و بس
ــی  ــطر آمده اند، يک معادل فارس ــطر يا به فاصلۀ چند س در يک س

آورده و به تمايز آنها توجه نداشته است. 
در اين مثال ها عنوان انگليسی و ترجمۀ نادرست مترجم با نشان □، 

و برخی توضيحات دربارۀ اشتباهات با نشان ■ متمايز شده اند.

در كتاب 100 اكتشاف
Norse sailors: دريانوردان نروژی (ص72 )□ 

ــت (نروژ بخشی از  ــكانديناويايی بوده اس ■ مقصود دريانوردان اس
اسكانديناوی است اما همۀ آن نيست).

ــه «پديدۀ داپلر» و در  ــوان مدخل ب Doppler Effect□  : در عن
متن به «تأثير داپلر» ترجمه شده است (ص 119-118)

ــنا  ــتانی به خوبی با «اثر ُدپلر» (يا دوپلر) آش ■ دانش آموزان دبيرس
هستند.

Radioactivity□  : «راديو اكتيوايی» يا «راديواكتيو»!
■ مترجم اين اصطالح را در مدخل مربوطه «راديو اكتيوايی اما در 
جاهای ديگر گاه «راديو اكتيوايی» و گاه «راديواكتيو» ترجمه كرده 
ــوری در اواخر قرن نوزدهم  ــت. از جمله در ص 174: «ماری ك اس
ــگاه  ــف كرد». يا در صفحۀ 191: «... او در دانش راديواكتيو را كش
ــيمی و «راديواكتيو» پرداخت». جالب آنكه  گالسكو به تدريس ش
 radioactive چند سطر بعد (ص 192) درست بر عكس موارد قبل

properties را «خواص راديواكتيوآيی» ترجمه كرده است)
، در عنوان  Superconductivity : اَبَررسانه ها (ص 187-185□ 

مدخل! و بارها در متن) يا «ابررسانه بودن»
■ مترجم ابررسانايی را (كه يک خاصبت است) «ابررسانه بودن» و 
گاه «ابررسانه» و مواد دارای اين خاصيت را نيز «ابررسانه» ترجمه 
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ــته از اين نويسنده در  ــت آن نيز ابررسانا است. گذش كرده كه درس
ــته است و نه  ــانايی را مد نظر داش عنوان اين مدخل خاصيت ابررس

مواد دارای اين خاصيت را. 
ــر و پوستۀ زمين (عنوان  Earth’s Core and Mantle□  / قش

مدخل، ص 136)
ــد  ■ هر كس كه نگاهی به كتاب علوم دورۀ راهنمايی انداخته باش
می دان كه اين دو اصطالح را در زبان فارسی به ترتيب «هسته» و 
ــته «قشر» و پوسته هر دو يک معنی  «جبه» می نامند. از اين گذش
ــار ديگر برای  ــر را يک ب ــطر پايين تر قش می دهند. مترجم چند س
ــته همان  ــته) به كار برده و قاعدتًا مقصودش از پوس Core (=هس
Mantle (جّبه) بوده است. جالب آنكه همين مترجم چند سطر بعد 
ــته» معنی كرده است. چنان كه  ــتی «هس Core را اين بار به درس
گويی دست كم دو تن (كه البته با هم هماهنگ نبوده اند) در ترجمۀ 

اين مدخل دست داشته اند. 
Expanding Universe□  : انبساط كهكشان ها (عنوان مدخل، 

ص 213) 
■ معادل دقيق آن انبساط عالم (يا: جهان هستی) است. مترجم در 
آغاز اين مدخل، هر دو كلمۀ universe و galaxy را «كهكشان» 
ــت). وی يک مرتبه نيز در پايان همين مدخل، اين  ترجمه كرده اس

بار universe را جهان ترجمه كرده است. 
مترجم عنوان مدخل Accelerating Universe را نيز به اشتباه 
«كهكشان های شتاب گيرنده» ترجمه و در اين مدخل نيز بار ديگر 
ــان ها» سخن گفته است (ص 295- ــتباه از «انبساط كهكش به اش

(297
 Universe ــليقگی در كاربرد اصطالح ــنده با بی س البته خود نويس
ــنده  ــت. زيرا نويس ــته اس ــت داش ــتباه افتادن مترجم دس در به اش
 The Sun Is the Center of ــاب را ــوم كت ــل س ــوان مدخ عن
ــار با ترجمۀ universe به  ــم اين ب the Universe آورده و مترج
«ستارگان» اين مدخل را چنين ترجمه كرده است: «خورشيد مركز 
ــنده در اين است كه  ــت» (ص22). بی سليقگی نويس ستارگان اس
كپرنيک در 1520 ميالدی با رّد هيئت بطميوس كه زمين را مركز 
عالم می پنداشت، خورشيد را جايگزين آن كرد. پس از نظر كپرنيک 
 universe خورشيد مركز عالم بود. اما بايد توجه داشت كه مفهوم
ــت. در نتيجه  ــک تا به امروز به كلی تغيير كرده اس از روزگار كپرني
ــت، نه  ــتارگان اس ــيد نه مركز س با تعابير و مفاهيم امروزی، خورش
ــان).  ــم) و نه حتی مركز galaxy (كهكش ــز universe (عال مرك
ــتی  جالب آن كه مترجم در صفحۀ 30 اين بار universe را به درس

«عالم» ترجمه كرده است. 
: نيروی الكتروماگنتيک (برقاطيس، ص   □ electromagnetism

(239
ــی را به كار  ■ خود مترجم درجاهای ديگر اصطالح الكترومغناطيس

برده است.
ــوان مدخل ،  ــی و در عن ــن انگليس Jumping Genes□  (در مت
ــش ژنتيكی (ص  ــتباه Jumpin’ Genes) : جه ــه اش ص 190: ب

 (264-262
ــن اصطالح را بايد ژن های جهنده ترجمه كرد. جهش ژنتيكی  ■ اي

يا به اختصار «جهش» معادل فارسی Mutation است. 
 ( Quarks : كواركز (در عنوان مدخل، ص 279-277□ 

ــت. . مترجم نخست s■  جمع را  ــت «كوارک ها» اس ترجمۀ درس
ــته و در نتيجه آن  ــم خاص دانس ــل آمده جزئی از اس ــه در مدخ ك
ــطر بعد  ــت. چند س ــه جای كوارک ها، كواركز ترجمه كرده اس را ب
ــت. در آخرين سطرها،  جمع اين نام را «كواركزها» ترجمه كرده اس
ــنده برای نخستين بار صيغۀ مفرد اين اصطالح يعنی  آنجا كه نويس
ــد و البته  Quark را به كار می برد، مترجم نيز «كوارک» می نويس

باز نمی گردد تا اشتباهات قبلی را اصالح كند. 
- ــا (ص 280□  ــا و پالزاره Quasars and Pulsars / كوازاره

(282
■ امروزه معادل فارسی اختروش  و تپ اختر بسيار رايج است. 

 ( Dark Matter : مادۀ سياه (ص 288-286□ 
■ «مادۀ تاريک» درست است. مترجم حتی اگر اين اصطالح بسيار 
ــياه معادل  ــنيده بود، بايد توجه می كرد س رايج در نجوم جديد را نش

مناسبی برای Dark نيست. 
 ( The Nature of Dinosaurs: دايناسورها (ص 289□ 

■ نويسنده ماهيت (يا طبيعت) دايناسورها را در نظر داشته و نه خود 
آنها را. خواننده از عنوانی كه مترجم برای اين مدخل برگزيده تصور 
ــورها خبردار  ــان از 1976 ميالدی از وجود دايناس می كنند كه انس
ــده است! در حالی كه مقصود نويسنده اين است كه در اين سال  ش

دانش بشر دربارۀ ماهيت دايناسورها به كلی متحول شد.
Planets Exist Around Other Stars□  / ستارگان ديگر هم 

دارای قمر هستند (ص 292) 
ــنده اين است كه: گرد ستارگان ديگری هم سياره  ■ مقصود نويس

وجود دارد
 ( Human Genome / ساختار ژنتيكی انسان (299-298□ 

■  هنوز معادل مناسب و رايجی برای ژنوم انتخاب نشده است اما 
ــت فعًال  ــايد بتوان آن را «گنجينۀ ژنتيک» ترجمه كرد. بهتر اس ش
ــانی» ترجمه كنيم. از اين گذشته «ساختار  اين مدخل را «ژنوم انس
ــت و مفهوم ديگری  ــۀ Genetic structure اس ژنتيكی» ترجم
دارد. مترجم در متن اين مدخل برای Human Genome معادل 

«ژنتيک انسانی» را نيز به كار برده كه آن نيز نادرست است

در كتاب 100 اختراع
( Glass Mirror : آينه (ص 59□ 
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■ خوانندۀ فارسی زبان وقتی در اين كتاب می خواند كه صنعتگران 
ــگفت زده  ــالدی «آينه» را اختراع كرده اند، ش ــزی در 1259 مي وني
ــود. اما بعد معلوم می شود كه نويسنده «آينۀ شيشه ای» را در  می ش

نظر داشته است. 
( Projection Maps : نقشه های برجسته (ص 73-71□ 

ــت كه متن اين مدخل را بخوانيد تا دريابيد كه مقصود  ■ كافی اس
مؤلف نه تنها نقشه های برجسته نيست، بلكه نقشه هايی است كه در 
ــطوح برجسته ای مانند سطح كره با روش هايی كه در گذشته  آن س
 (Projection)به «تسطيح» مرسوم بود و امروزه آن را تصويرگری
ــده اند  ــتوی تصوير ش ــطح مس يا كنج نگاری می نامند روی يک س

(مانند نقشه های معمولی جغرافيايی ).
) يا موتور بخاری  Steam Engine موتور بخار (ص 105، 106□ 

(ص 32، 34، 107 و جاهای ديگر)
ــن اصطالح در مدخل مربوطه موتور بخار اما در اغلب مواضع  ■ اي

ديگر موتور بخاری ترجمه شده كه نادرست است
( Capacitor : كاپاسيتور (ص 109□ 

ــک، و نيز در  ــه الكتروني ــوط ب ــی مرب ــون ابتداي ــی مت ■ در تمام
كتابچه های راهنمای مونتاژ كيت های الكترونيک كه دانش آموزان 
ــتانی و چه بسا راهنمايی با آن سر و كار دارند، اين اصطالح  دبيرس

«خازن» ترجمه شده است
Imaginary numbers : اعداد خيالی (ص 49) □ 

■ اعداد موهومی
( Railroad : خط آهن (ص 113-111□ 

ــت. اما مسلمًا معادل  ــت دانس ■ اين معادل را البته نمی توان نادرس
«راه آهن» دقيق تر و امروزه بسيار رايج تر است. 

( Electric Utilities: نيروگاه های برقی (ص 207-206□ 
■ نخست آنكه اصطالح نيروگاه برقی نادرست و درست آن نيروگاه 
ــت. ديگر آن كه اين اصطالح معادل Power plant است  برق اس
ــنده از اين  ــرانجام آنكه منظور نويس و نه Electric Utility. و س
اصطالح اخير شركت هايی است كه در زمينۀ توليد، انتقال و توزيع 
ــتری آنها معموًال عموم مردم است. در  به فعاليت می پردازند و مش
ــده است اما تا  ــی معادلی برای اين اصطالح انتخاب نش زبان فارس
ــركت هايی موسوم به «شركت برق منطقه ای» اين  چندی پيش ش
ــون هر يک از فعاليت های توليد،  ــات را ارائه می كردند اما اكن خدم

انتقال و توزيع به شركت هايی مجزا واگذار شده است. 
( Ballpoint Pen : قلم با نوک غلطان (ص 239-237□ 

ــت افزار  ــتانی هم می دانند كه اين نوش ــی دانش آموزان دبس ■ حت
سال های سال است كه در ايران با نام «خودكار» مشهور است. اما 
ــر اين مدخل (ص 239) آورده  ــطر آخ مترجم اين نام را فقط در س
ــت در صورتی كه بهتر بود در همان عنوان مدخل آن را استفاده  اس

كند. 

( Cloning : شبيه سازی غير جنسی (ص 316□ 
ــازی خود  ــت زيرا شبيه س ــی در اين جا زائد اس ■ صفت غير جنس

«توليد مثل غير جنسی» است.

نمونه  هايی از ترجمه و اشكاالت آن
ــۀ آقای جواليی  ــپس ترجم ــی، س ــت متن انگليس در اين جا نخس
ــتباهات  ــی توضيحات دربارۀ اش ــان □)، زان پس برخ (دارای نش
ــان ■) و سرانجام در صورت لزوم ترجمه ای كه  ترجمه (دارای نش

به نظر درست می آيد از پی هم آمده اند. 

از كتاب 100 اكتشاف
By the mid-1600s1. , most scientists 

acknowledged that the sun, not the earth, sat at 
the center of the spherical universe (p 36)

اغلب دانشمندان به اين نتيجه رسيدند كه  ــال 1600 □  در ميانۀ س
خورشيد و نه زمين، در مركز عالم كروی قرار دارد (ص 66)

» ترجمه كرده  ــال 1600■  مترجم the mid-1600s را «ميانۀ س
ــر واژۀ mid) را به هيچ  ــد از 1600 ( و در موارد ديگ ــرف s بع و ح
انگاشته است. در حالی كه مقصود از 1600s، دهۀ 1600 ميالدی 
(دورۀ ده سالۀ 1600 تا 1609) است. جالب آن كه بی توجهی به اين 
ــتن آن ها  ــال های منتهی به صفر  و اضافی انگاش s های بعد از س
ــايع و رايج  ــيار ش (مانند 1990s و 2010s) در ميان مترجمان بس
ــت. مترجم اين دو كتاب نيز از اين قاعده مستثنی نبوده و بارها  اس

اين اشتباه را تكرار كرده است از جمله در ترجمۀ:
ــی، 51) به «در  ــن انگليس ــۀ 1780، مت In the 1780s (=در ده

1780» (ترجمۀ فارسی، ص 83 بند دوم)
ــی، 69)  ــر دهۀ 1820، متن انگليس in the late 1820s (در اواخ
ــال 1820» (ترجمۀ فارسی 110، اين يكی فرقش حدود  به «به س

7-8 سال است) 
ــی، 70)  in the early 1830s (در اوايل دهۀ 1830، متن انگليس

به «اوايل1830» 
Through the mid-1850s (در ميانۀ دهۀ 1850، متن انگليسی 

ص 81) به «حوالی سال 1850» (ص 127)
During the early 1890s (متن انگليسی، ص 117) به «اوايل 

سال 1890» (ص 170)
ــال  ــی، ص 124) به «در س ــن انگليس In the mid-1890s (مت

1890» (ص180)
ــی، ص 126) به «در 1950»  ــن انگليس in the late 1950s (مت

(ص 182)
mid-1930s (صفحۀ 203 متن انگليسی) به «در 1930» (صفحۀ 

278 ترجمه، سطر چهارم)
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ــد آنكه مترجم در دو  ■ اما آنچه در اين ميان جالب به نظر می رس
مورد همين گونه تاريخ ها را درست ترجمه كرده است از جمله:

Microscopes were invented in the late 1590s (p 22)
( ميكروسكوپ اواخر دهۀ 1590 اختراع شد ( ص46□ 

Through out the 1930s, no one could figure out 
why the experimental ways failed with uranium  
(p. 178).

ــی نمی توانست بگويد كه چرا اين آزمايش با  در دهۀ 1930□  كس
اورانيوم جواب نمی دهد (ص 248)

ــدۀ نوزدهم گرفته  ــه معنی س ــز اين 1800s■  را ب ــورد ني در دو م
 19th ــت. در صورتی كه اگر مقصود مؤلف «سده» بود عبارت اس

century را به كار می برد.
)  به «اواخر سال های قرن  In the late 1800s (ص 155، 183□ 

نوزدهم» (ص 219) يا در «قرن نوزدهم» (ص 253)

In 1781 2. abbot Felice Fontant glimpsed the 
nucleus of a skin cell. Scotsman Robert Brown 
named it the “nucleus” and, while studying orchids, 
was the one who discovered that the nucleus was 
an essential part of living cells. In 1891 Wilhelm 
Waldeyer discovered nerve cells.
By 1895 several researchers had actually watched 
cells divide through their microscopes and saw 
that a number of tiny structures (which they called 
organelles) existed inside each cell
One of these researchers was Carl Benda, born in 
1857 in southern Germany. Even as a youth, Benda 
had been fascinated by the microscopic world and 
was one of the first to call himself a microbiologist 
and to make a career out of studying the microscopic 
world. Benda had been swept up in the excitement 
of the effort to peer inside a living cell. (p. 103-
104)

ــلول را پيدا كند. در  ــت هستۀ س ــه فونتان توانس در 1781□  فليس
1891 ويلهلم والدير سلول های عجيبی را كشف كرد.

ــد. او در جوانی  ــوب آلمان متولد ش در جن ــدا در 1857 □  كارل بن
ــده بود و يكی از نخستين كسانی  مجذوب دنيای ميكروسكوپ ش
ــت ناميد. بندا تالش می كرد تا اجزاء  بود كه خود را ميكروبيولوژيس

درون سلول را ببيند. 
ــه مترجم بيش از نيمی از بند  ــويد ك ■ اگر دقت كنيد متوجه می ش
ــوم را در ترجمه انداخته  ــت و همۀ بند دوم و عباراتی از بند س نخس

ــت و ديگر  ــتباه تايپيس ــت. اين افتادگی ها را نيز نمی توان به اش اس
ــرا اگر مثًال  ــبت داد. زي ــل مختلف چاپ نس ــت اندركاران مراح دس
مترجم بند دوم را هم ترجم كرده بود، بند دوم فعلی ترجمه همچون 
ــی بايد با عبارت «يكی از اين پژوهشگران»  ــوم متن انگليس بند س
ــم برای آن كه از  ــا همان گونه كه می بينيد، مترج ــد. ام آغاز می ش
ــدی به آب داده  ــود كه در اين ميانه بن ــوم معلوم نش ترجمۀ بند س
ــده، اين عبارت را نيز از ترجمۀ بند سوم انداخته است. در ترجمۀ  ش
باقی ماندۀ متن نيز به ازای كلمۀ nerve، واژۀ «عجيبی» آمده است 
كه معادل عجيبی برای آن به شمار می آيد. به گمان من مترجم با 
ــته و تايپيست از همه جا بی خبر اين كلمه  خطی بد «عصبی» نوش
ــت. واقعًا كه اين تايپيست ها  را «عجيبی» خوانده و تايپ كرده اس

گاهی اوقات به طرز «عجيبی» آدم را «عصبی» می كنند.
ــت كه اين بار خواننده را نه  ــتباهاتی از اين دس نمونۀ ديگری از اش
ــان می كند در صفحۀ 180  ــگفت زده و هراس تنها «عصبی»، كه ش

ترجمۀ فارسی رخ داده است:
ــكل آن بود كه رنگ كردن بافت ها باعث مرگ سلول ها  □ ... مش
ــلول ها را  ــد و ارليش در صدد برآمد انگيزه ای پيدا كند كه س می ش
ــد. تحقيقات او نشان داد كه بعضی تركيبات شيميايی، بعضی  نكش
از انواع بافت ها را می كشد و او در صدد برآمد اين روند را به اختيار 

خود بگيرد.
ــوند،  ــان پليس جنايی هنگامی كه با قتلی مواجه می ش ■ كاراگاه
ــی می كنند. اما گويا  ــای احتمالی جنايت را بررس ــت انگيزه ه نخس
ــتيم كه نه تنها برای  ــمند ديوانه ای روبرو هس ما در اين جا با دانش
ــتن به انگيزه نياز ندارد، بلكه برای نكشتن نيازمند انگيزه است.  كش
ــيد! آنچه اين دانشمند نياز داشته، «رنگينه» است و  اما نگران نباش

نه انگيزه.

During an experiment in 1898, Benda was able to 3. 
make out hundreds of tiny bodies in the cytoplasm 
through the membrane of a cell. ... Neither he nor 
other scientists at the time gave mitochondria any 
significance other than that they existed and were 
part of the internal structure of a cell.
By 1910 scientists were better able to glimpse 
through cell walls and watch living cells function. 
Many scientists suspected that mitochondria 
provided energy to the cell. By 1920, scientists 
had determined that mitochondria were the power 
plants that supplied over 90 percent of all cell 
energy needs. (p. 104)
In 1963 it was discovered that mitochondria had their 
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own DNA (called mDNA). This was a shattering 
discovery and made mitochondria one of the most 
important parts of a living cell. It meant that we are 
really cooperating colonies of microscopic bugs. In 
some far-distant past, tiny mitochondria organisms 
made a deal with bigger cells. They traded energy 
for protection. The mitochondria moved inside, 
but kept their separate DNA. That made these 
tiny substructures unique among all elements of a 
living body and an important subject for ongoing 
research.

ــخيص  ــم تش ــت صدها ذرۀ كوچک را در سيتوپالس □ بندا توانس
ــدس بزنند كه  ــتند ح ــمند ديگری توانس دهد و ... نه او و نه دانش
ــی 1910 كه  ــده دارند. حوال ــۀ بخصوصی بر عه ــن ذرات وظيف اي
ــمندان حدس  ــده بودند بعضی از دانش ــكوپ ها اصالح ش ميكروس
ــال 1920  ــتند. در س می زدند كه ميتوكوندريها مولدهای نيرو هس
ــا 90 درصد انرژی الزم  ــمندان ثابت كردند كه ميتوكوندريه دانش

برای سلول را فراهم می آورند. 
د. ان. آ) خاص خود  ــد ميتوكوندری ها دارای (□  در 1963 معلوم ش
ــتيم از  ــرف اين بود كه ما مجموعه ای هس ــتند. معنای اين ح هس
ــكوپی و بدن انسان در همكاری اجزا با يكديگر معنا  ذرات ميكروس

پيدا می كند. 
ــه بند چند عبارت را  ■ مطابق معمول مترجم هنگام ترجمۀ اين س
ــوم را نيز «گزافه» دانسته و خوانندۀ  ــتر بند س انداخته و ظاهراً بيش
ــت. عبارت «نه او و  ــی زبان را از خواندن آنها نجات داده اس فارس
ــتند» را «نتوانستند» بخوانيم، بازهم ترجمۀ  نه...» حتی اگر «توانس
ــی قيدهای كليدی  ــت. مترجم با انداختن برخ ــنی از متن نيس روش
معنای متن را به كلی ديگرگون كرده است. از جملۀ آنهاست افتادن 
ــه همچنان كه  ــگام» (at the time). در ادام ــد زمان «آن هن قي
می بينيم، نويسنده فراموش كرده است به «اصالح ميكروسكوپ ها» 
ــبختانه مترجم، با دقت نظر خود اين كوتاهی  ــاره كند! اما خوش اش
ــم به جای حک و  ــت. البته اگر مترج ــنده را جبران كرده اس نويس
اصالح جمالت نويسنده، می خواست همان ها را به فارسی برگرداند 

بهتر بود كه چنين می نوشت: 
ــتند  ــمندان آن هنگام، نتوانس ــر دانش ــک از ديگ ــه او نه هيچ ي ن
ــد جز آن كه «وجود  ــبت دهن ويژگی مهمی به ميتوكوندری  ها نس
ــلول هستند. در حدود 1910  ــی از ساختار درونی س دارند» و بخش
ميالدی دانشمندان بهتر می توانستند از ميان ديوارۀ سلول، كاركرد 

سلول های زنده را ببينند.
از اين گذشته مؤلف گفته است كه انسان مجموعه ای از كولونی های 
(مجموعه های متمايز) همكار متشكل از ذرات ميكروسكوپی است. 

اما مترجم كه نيک می دانسته وی اشتباه می كند، در ترجمۀ فارسی 
چيزی ديگر آورده است. 

اين نكته نيز جالب توجه است كه مترجم «By 1910» را «حوالی 
1910» ترجمه می كند اما «By 1920» را «در سال 1920»

What could be more basic to understanding 4. 
planet Earth than to know what lies between the 
surface and Earth’s center, or between the surface 
and outer space? Yet the twentieth century dawned 
with science having virtually no concept of what 
the atmosphere was like more than two miles above 
the earth’s surface.
Teisserenc de Bort was the first to expand science’s 
knowledge into the upper reaches of Earth’s 
atmosphere. His discovery provided the first accurate 
image of our atmosphere and formed the basis for 
our understanding of meteorological phenomena 
(storms, winds, clouds, etc.). Teisserenc de Bort 
was also the first to take scientific instruments into 
the upper atmosphere.

اليه های  ــناخت □  ــيارۀ زمين مهم تر از ش ــناخت س چه چيز در ش
ــطح آن و فضای خارج است؟ به  ــطحی تا مركز زمين يا ميان س س
هر حال دانش قرن بيستم هيچ مفهوم دقيقی از اتمسفر نداشت جز 
آن كه حدود 3 كيلومتر ارتفاع دارد و دور زمين را فرا گرفته است. 
■ نخست بايد گفت كه مترجم مطابق معمول بند دوم را (كه اتفاقًا 
ــته ترجمه  ــران ُدبور» در آن آمده) شايس خالصۀ تالش های «تس
ندانسته است. ترجمۀ بخش دوم بند نخست نيز سخت گمراه كننده 
ــفر در «دانش  ــت. مترجم در حالی از نبود مفهوم دقيقی از اتمس اس
ــتم» سخن می گويد كه نويسنده بر آن است كه دانش ما  قرن بيس
ــتم (و نه در سراس آن)  ــتی اتمسفر در آغاز قرن بيس در بارۀ چيس
ناچيز بود و اتفاقًا در همان نخستين سال ها يعنی در 1902 ميالدی 
ــت و دانش بشر در اين باره  ــران ُدبور به بار نشس پژوهش های تس

افزايشی چشمگير يافت. 

Certainly5. , manned balloon flights (both hot air 
and gas filled) had carried instruments into the 
atmosphere. But these flights never ventured above 
four or five kilometers in altitude. There wasn’t 
enough oxygen up there for people to breathe.
In 1895 Teisserenc de Bort quit his job to devote 
full time to developing unmanned, high-altitude 
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gas balloons at his Versailles villa (outside of 
Paris). Over the next five years, Teisserenc de 
Bort designed an instrument package in a wicker 
basket that his balloons would carry aloft. Basic 
thermometers and barometers were connected to 
recording devices so that he would have written 
records of upper atmospheric conditions once the 
balloon returned to Earth.

ــفر حمل  ــايلی را به اتمس ــوًال وس ــی معم ــای هواشناس □ بالون ه
می كردند، اما نمی توانستند به ارتفاع چهار يا پنج كيلومتری برسند، 

زيرا اكسيژن كافی برای تنفس وجود نداشت.
ــاخت  ــتعفا داد تا به كار س ــمت خود اس در 1895□  دو بورت از س
ــت  ــت و می توانس ــين نداش بالن هايی بپردازد كه احتياج به سرنش
ــت وسايلی چون  ــايل تحقيقاتی را به ارتفاع باال ببرد. او توانس وس
ــبد بالن متصل كند تا  ــنج را به س ــنج و دماس ــنج، رطوبت س هواس

وضعيت هوا در ارتفاع باال مطالعه و آمار را به زمين برگردانند. 
ــل پرانتز،  ــه ترجمۀ عبارت داخ ــر بی توجهی ب ــم افزون ب ■ مترج
ــرواز] بالون های  ــی «[پ ــه معن manned balloon flights را ب
ــتم  ــت، در حالی كه من تا كنون می پنداش ــی» گرفته اس هواشناس
ــين دار» است. اما اگر واقعًا مترجم  مقصود «پرواز بالون های سرنش
ــت ترجمه كرده است، بايد پرسيد كه كدام يک  اين عبارت را درس
از وسايل «بالون های هواشناسی» اهل «تنفس» بوده اند كه كمبود 
ــيدن به مدارج باال باز  ــيژن» مورد نياز آنها، بالون ها را از رس «اكس
می داشته است. در واقع حذف واژۀ كليدی «سرنشين دار» از ترجمه 
ــت كه خواننده تصور كند كه مشكل بالون ها برای  موجب شده اس

رسيدن به ارتفاعات باال، تكنيكی بوده است. 
ــين» و «بلندپرواز» را در  مترجم هر يک از دو صفت «بدون سرنش
ــراً چون تركيب وصفی  ــی برگردانده و ظاه قالب جمله ای به فارس
ــرباز زده  ــوده از ترجمۀ آن نيز س ــنا ب ــش ناآش gas balloon براي
ــت. جهت مزيد اطالع بايد عرض كنم كه بالون ها دو دسته اند:  اس
ــای هوای گرم و بالون های گازی كه در آن به جای هوای  بالون ه
ــتفاده شده  ــته هيدروژن) اس گرم از گازهايی مانند هليم (و در گذش

است. بند دوم بهتر بود چنين ترجمه شود:
در 1895 تسران ُدبور از شغل خود كناره گرفت تا تمام وقت خود را 
در ويالی خود در ورسای (حومۀ پاريس) صرف طراحی بالون های 
ــين كند. او طی پنج سال بعدی، يک  گازی بلند پرواز بدون سرنش
«مجموعۀ به هم پيوسته» از ابزارها در سبدی چوبی طراحی كرد تا 
ــنج ها و فشارسنج ها به ابزارهای  بالون های او آن را باال ببرند. دماس
ضبط كننده متصل بودند به نحوی كه با بازگشت بالون به زمين او 

اطالعاتی ثبت شده از شرايط باالی جو در دست داشت.

By 1904 Einstein was attempting to extend the 6. 
existing physics of the day by focusing on the 
relationships between light, space, and time. …(p. 
111)

ــألۀ نور، فضا و زمان  ــالش كرد تا با تمركز به مس در 1904□  او ت
ــت آورد. ...  ــه ای ميان آن ها برقرار كند و مفاهيم جديد به دس رابط

(ص 165)
■ ترجمۀ زير به نظر بهتر می رسد:

ــد تا با تمركز بر رابطۀ ميان نور، فضا و  در حدود 1904 او برآن ش
زمان، [دانش] فيزيک آن روزگار را گسترش دهد. 

Albert Einstein is one of 7. only three or four 
scientists in history who have changed the 
fundamental ways in which humans view the 
universe....
Raised in Munich, Germany, Albert Einstein 
showed no early signs of genius. … Albert’s 
father encouraged him to apply to the Polytechnic 
Institute in Zurich, Switzer land, and learn a trade 
to help support the family (p. 114).

□ آلبرت اينشتين يكی از دانشمندان تاريخ است كه ديدگاه بشر را 
به عالم تغيير داد....

اوايل  ــد و در □  ــهر مونيخ، آلمان به دنيا آم ــتين در ش آلبرت اينش
ــدر آلبرت او را  ــكار نكرد. ... پ ــی هيچ عاليمی از نبوغ را آش زندگ
تشويق كرد وارد مؤسسۀ پلی تكنيک زوريخ شود و اصول تجارت را 

بياموزد تا بتواند به خانواده كمک كند (ص 167)
ــانه های نبوغ» باز می گردد و  ــان كه می بينيم early■  به «نش چن
ــه يا حرفه (در  ــنده از trade، هر نوع پيش نه «دورۀ زندگی». نويس
اين مورد به خصوص هر پيشۀ فنی) را در نظر داشته است. اگر وی 
بازرگانی را در نظر داشت كاربرد «a» پيش از آن معنی نداشت. در 

نتيجه متن بهتر بود چنين ترجمه شود: 
ــتاين يكی از سه يا چهار دانشمند تاريخ بود كه اساس  آلبرت آينش

نگرش بشر به جهان هستی را تغيير داد. 
ــتان كمترين نشانه ای  ــد در مونيخ آلمان، آلبرت آينش در دوران رش
ــۀ  ــويق كرد كه در مؤسس ــوغ را بروز نداد. پدر آلبرت او را تش از نب
ــوئيس نام نويسی كند تا پيشه ای بياموزد و به  پلی تكنيک زوريِخ س

ادارۀ خانواده كمک كند. 

In 1947 American chemist Willard Libby 8. 
realized that the recently discovered carbon isotope, 
carbon-14, could be used to date plant and animal 
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remains in the same way that uranium was used 
to date rocks. Libby’s carbon-14 dating accurately 
dated plant tissue back to 45,000 years and has 
been used to date paper samples as well as plant 
tissue (p. 120).

ــيمی دان آمريكايی ويالرد ليبی تشخيص داد كه از  در 1947□  ش
ايزوتوپ های كربن-14 برای تعيين سن گياهان و سنگوارۀ جانوران 
هم می توان استفاده كرد. روش تعيين سن به شيوۀ كربن-14 عمر 
ــنگواره شدۀ گياهان را به 45000 سال قبل  بعضی از بافت های س

بازگرداند(ص 175)
ــتياق  ــته در برابر اش ■ همچنان كه می بينيم مترجم باز هم نتوانس
ــد و جمله ای را  ــب كتاب مقاومت كن ــود در حذف مطال ــراوان خ ف
ــت. عبارت  ــوار نبود حذف كرده اس كه ترجمۀ آن به هيچ روی دش
«ايزوتوپ های كربن-14» نادرست است زيرا كربن 14 يكی از 16 
ــناخته شدۀ كربن است نه اين كه خود آن چند ايزوتوپ  ايزوتوپ ش
ــد (مترجم اگر به مدخل ايزوتوپ همين كتاب مراجعه  ــته باش داش
ــايد از اين اشتباه برحذر می شد). اين ايزوتوپ از آنجا كه  می كرد ش
ــت و نيمۀ عمری دراز (5700  ــا راديوايزوتوپ طبيعی كربن اس تنه
ــن بافت های دارای تركيبات كربن،  ــال) نيز دارد برای تعيين س س
ــابقًا زنده) به كار می رود.  از جمله بافت موجودات زنده (در واقع: س
ــن گياهان و سنگوارۀ  كاربرد واژۀ «هم» در عبارت «برای تعيين س
ــتفاده كرد» نيز خواننده را سخت به اشتباه  جانوران هم می توان اس
ــدازد. چندان كه وی می پندارد اين روش در اصل برای تعيين  می ان
ــی رود اما در اين مورد  ــر چيزی ديگر (مثًال صخره ها) به كار م عم
«هم» كاربرد دارد. در صورتی كه كاربرد اصلی اين روش چنان كه 

اشاره شد، تعيين عمر بافت های دارای تركيبات كربن است. 
پس ترجمۀ اين بند بايد چنين باشد:

ــالرد ليبی، دريافت كه ايزوتوپ  ــيمی دان آمريكايی، وي در 1947 ميالدی، ش
ــف شدۀ كربن، كربن-14،ـ  به همان روشی كه اورانيوم برای تعيين  تازه كش
ــن بقايای گياهان و  ــه كار می رفت، می تواند برای تعيين س ــن صخره ها ب س
حيوانات به كار رود. روش تاريخ گذاری كربن-14 ليبی سن بافت های گياهی 
ــرای بافت های كهن تر  ــخص می كند (ب ــاله را به دقت مش حداكثر 45000 س
روش مناسب و دقيقی نيست) و برای تعيين سن نمونه های كاغذ نيز همچون 

برای بافت های گياهی به كار می رود. 
ــرب  ■ در ادامۀ همين مطلب دقت روش تاريخ گذاری اروانيوم-س
ــت كه مسلمًا بايد ناشی از خطا در تايپ 99/8  998 درصد آمده اس

باشد اما اين عدد در متن انگليسی 99/9 آمده است!

… Morgan created “The Fly Room” to prove his 9. 
ideas.
Morgan’s Fly Room laboratory was a small, messy 

room with the over powering reek of rotting 
bananas.
… Second, they lived their entire lives on nothing 
but mashed banana. … Morgan could study almost 
30 generations a year ( p. 121).
□ او در آزمايشگاه خود اتاق كوچكی را پر كرد از موزهای فاسد. 

ــان را بر روی ميوه های پوسيده زندگی  □ ... دوم آنكه تمام عمرش
ــت ساالنه 30 نسل از اين مگس ها را  می كردند. مورگان می توانس

پرورش دهد. (ص 177)
■ در اين جا باز هم يک جمله حذف شده است. ترجمه می توانست 

چنين باشد:
... مورگان «اتاق پروازی» ساخت تا نظر خود را ثابت كند. 

ــک، كثيف و آكنده از بوی تند  ــگاه «اتاق پرواز» مورگان اطاقی كوچ آزمايش
ناخوشايند موزهای گنديده بود.

ــر زندگی خود را تنها روی يک موز  ... دوم آنكه آنها (مگس های ميوه) سراس
ــی نسل [از آن ها] را  ــت سالی س ــده می گذراندند. .... مورگان می توانس له ش

بررسی كند.

Additional mutations10.  occurred frequently over 
the next two years. By studying these mutations and 
their effect on many generations of descendents, 
Morgan and his assistants realized that many of 
the inherited genes were always grouped together. 
(They called it “linked.”).
By 1912 the team was able to establish that fruit 
fly genes were linked into four groups. Knowing 
that fruit flies had four chromosomes, Morgan 
suspected that genes must be strung along, and 
carried by, chromosomes. After 18 months of 
additional research, Morgan was able to prove 
this new theory. Chromosomes carried genes, and 
genes were strung in fixed-order lines (like beads) 
along chromosomes

جهش های اضافی در طول دو سال بعد هم اتفاق افتاد. مورگان□  
ــد  ــل های بعدی متوجه ش ــا مطالعۀ اين جهش ها و اثر آن بر نس ب

بسياری از ژن های موروثی در كنار هم جمع شده اند. 
ــتند ژن های مگس ميوه□   ــتيارش توانس در 1912 مورگان و دس
ــت مگس  ــورگان كه می دانس ــيم كنند. م ــته تقس ــه چهار دس را ب
ــن ژن ها می بايد به  ــار كروموزوم دارد و گمان می كرد اي ــوه چه مي
ــوند. بعد از 18 ماه تحقيقات  ــبيده و حمل ش روی كروموزوم ها چس
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ــود را اثبات كند. كروموزوم ها ژن ها را  ــت نظريۀ خ اضافی او توانس
ــد و ژن ها مثل  ــر روی خود حمل می كردن ــای منظم ب در رديف ه

دانه های تسبيح روی كروموزوم ها به رديف قرار می گيرند. 
ــا همۀ) فرهنگ های انگليسی به  ــتر (و چه بس ■ در بيش
ــادل واژۀ Additional به  ــتين مع ــی، واژۀ «اضافی» نخس فارس
شمار آمده است، اما از مترجم باسابقه ای چون آقای جواليی انتظار 
ــليقۀ بيشتری به خرج دهد و اين جمله را  می رفت كه در اين جا س

چنين ترجمه كند:
در دو سال بعد بارها جهش های بيشتری رخ داد.

ــن بند (داخل پرانتز) كه به نظر  ■ همچنين ترجمۀ جملۀ پايانی اي
مترجم شايستگی ترجمه را نداشته است، می توانست چنين باشد:

ــتيارانش) آن (گروه های به هم پيوستۀ ژن ها) را «زنجيره»  ٰآنها (مورگان و دس
ناميدند. 

■ از اين گذشته به نظر می رسد كه مترجم بر خالف نويسنده نقش 
دستياران مورگان را در اين پژوهش ها ناچيز می شمرده و به همين 
علت از اشاره به آنها در بند نخست خودداری كرده است. در ترجمۀ 
آغاز بند دوم نيز مترجم دريافته كه در تيم پژوهشی مورگان فقط دو 
ــته اند در نتيجه به جای واژۀ team در ترجمه آورده  نفر حضور داش
ــت: «مورگان و دستيارش (و نه دستيارانش)». در نهايت ترجمۀ  اس

بند دوم چنين نيز می توانست باشد:
ــوه در چهار گروه  ــت ثابت كند كه ژن های مگس مي ــروه توانس در 1912 گ
ــوه چهار كروموزوم  ــتن اين كه مگس های مي ــده اند. با دانس به هم زنجير ش
ــه ژن ها به صورت رديفی روی كروموزوم ها منتقل  دارند، مورگان دريافت ك
ــبيح) روی  ــوند و ژن ها بايد در يک خط با ترتيب ثابت (مانند دانه های تس ش

كروموزوم ها رديف شوند. 

Paul Ehrlich 11. conducted the first modern chemical 
investigation of antibiotics and discovered the first 
antibiotic chemical compounds. His work opened a 
new era for medical and pharmacological research 
and founded the field of chemotherapy. Antibiotics 
(penicillin, discovered in 1928, is the most famous) 
have saved many millions of lives and trace their 
modern origin to Paul Ehrlich’s work (p 123).

ــيميايی روی  ــد ش ــات جدي ــتين تحقيق ــش، نخس ــاول ارلي □ پ
ــه را برای تحقيقات  ــاز كرد. كارهای او، زمين ــا را آغ آنتی بيوتيک ه
ــف شدند  ــترش داد. آنتی بيوتيک ها (كه در 1928 كش دارويی گس
ــان ميليون ها نفر را  ــتند) ج ــۀ معروف ترين اين داروها هس از جمل
ــالش پاول ارليش بازمی گردد  ــف انواع آنها به ت نجات دادند و كش

(ص179)
ــی از آن را ياد  ــه پيش تر نيز نمونه هاي ــم گويا هم چنان ك ■ مترج

ــم، چندان به كار گروهی در پژوهش های علمی باور ندارد. به  كردي
ــبب فعل conducted را به جای «رهبری كرد» (قاعدتًا  همين س
«گروه خود را»)، «آغاز كرد» (احتماًال يک تنه!) ترجمه كرده است. 
ــد،  ضمن اين كه «آغاز كردن» يک پژوهش نه اين كه مهم نباش
ــلمًا به اندازۀ «به انجام رساندن» يک پژوهش مهم نيست.  اما مس
ــند،  در واقع در تاريخ علم عمومًا پژوهش هايی كه به نتيجه می رس

ثبت شده است و نه آنها كه «فقط آغاز شده اند».
ــتباه ديگر،  ــيلين از ترجمه و يكی دو اش در ادامه، افتادن واژۀ پنيلس
ــاخته، بلكه موجب پديد  ــا مفهوم جمله را به كلی دگرگون س نه تنه
آمدن تناقض نيز شده است. نخست آنكه در عبارت «آنتی بيوتيک ها 
... از جمله معروف ترين اين داروها هستند»، ضمير اشارۀ «اين» نيز 
ــت  به آنتی بيوتيک ها بازمی گردد و در نتيجه مفهوم عبارت اين اس
ــتند».  كه «آنتی بيوتيک ها از جمله معروف ترين آنتی بيوتيک ها هس
ــنده از كشف آنتی بيوتيک ها توسط  ديگر آنكه در اين مدخل، نويس
ــت در حالی كه در  ــخن گفته اس پاول ارليش در 1910 ميالدی س
ــف آنتی بيوتيک ها  ــارت داخل پرانتز بر كش ــی، در عب ترجمۀ فارس
ــخت سرگردان  ــود. كه اين نيز خواننده را س در 1928 تأكيد می ش

می سازد. شايد ترجمه ای اين چنين، مناسب تر می نمود:
ــيميايی مدرن دربارۀ  ــتين پژوهش ش پاول ارليش نخس
ــتين تركيب  ــرد و نخس ــری ك ــا را رهب آنتی بيوتيک ه
ــف كرد. كار او عصر  ــيميايی آنتی بيوتيک را نيز كش ش
ــكی و داروشناختی آغاز  جديدی را در پژوهش های پزش
ــيمی درمانی را بنيان نهاد. آنتی بيوتيک ها  كرد و حوزۀ ش
ــهورترين آنهاست در 1928 كشف  ــيلين كه مش (پنی س

شد) چندين ميليون زندگی را نجات دادند ...

… Ehrlich began testing different chemicals 12. 
using an arsenic base for his compounds. Arsenic 
had been effective in destroying a number of other 
microorganisms. (p. 124)

... ارليش مواد شيميايی گوناگن را كه ارسنيک از جملۀ آنها□  بود به 
كار گرفت. ارسنيک كارايی خود را در نابود كردن ميكروارگانيسم ها 

ثابت كرده بود (ص 180). 
ــات مختلف دارای  ــت كه ارليش تركيب ــنده آن اس ■ مقصود نويس
ــنيک و نه «تركيبات مختلف و از جمله ارسينک» را آزمود. در  ارس
ــماری از ديگر) از  ــۀ بعدی با افتادن number of other (ش جمل
ترجمه، خواننده چنين می پندارد كه [تركيبات] ارسنيک كارايی خود 
ــم ها ثابت كرده بودند. اما اگر  را در نابود كردن همۀ ميكروارگانيس
چنين بود ارليش هرگز بر آن نمی شد كه برای يافتن تركيبی كه به 

عنوان دارو در بدن به كار رود چنين تركيباتی را بيازمايد. 
Superconductivity is the flow of electrical 13. 
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current without any resistance to that flow. Even 
the best conductors have some resistance to 
electrical current. But super conductors do not. 
Un fortunately, superconductors only exist in the 
extreme cold of near absolute zero. Even though the 
practical application of this discovery has not yet 
been realized, superconductivity holds the promise 
of super-efficient electrical and magnetic motors, 
of electrical current flowing thousands of miles 
with no loss of power, and of meeting the dream 
of cheap and efficient electricity for everyone. 
Superconductivity will likely spawn whole new 
industries and ways of generating, processing, and 
moving electrical energy. But that potential still 
lies in the future (p128).
At the age of 25, Onnes focused his university 
research on the proper ties of materials at 
temperatures approaching the coldest possible 
temperature (-456°F or -269°C). The existence of 
that temperature, the temperature at which all heat 
energy is gone and all motion —even in side an 
atom—ceases, was discovered by Lord Kelvin, and 
is called 0° Kelvin (0°K) or absolute zero( p. 129)

ــيال  ــانه ها (يعنی فوق هادی ها) يعنی جريان الكتريكی س □ ابررس
ــد. حتی  ــته باش ــوده و هيچ گونه مقاومتی در برابر آن وجود نداش ب
بهترين هادی ها مقاومت اندكی در برابر جريان الكتريكی دارند. اما 
ابررسانه ها (فوق هادی ها) اصًال مقاومتی نشان نمی دهند. متأسفانه 
ــديد، نزديک به صفر، وجود دارند  ــرمای ش ــانه ها فقط در س ابررس

(ص185).
در دمای  ــالگی تحقيق بر روی خواص ماده را □  ــن 25 س او در س
حداقل (269- درجۀ سانتی گراد يا 456- درجۀ فارنهايت) آغاز كرد. 
وجود چنين حرارتی را كه در آن تمام انرژی گرمايی از ميان رفته و 
حركت درون اتم متوقف می شود، لرد كلوين به اثبات رسانده و آن 

را صفر كليون يا سفر مطلق ناميده بود (ص 186)
ــواد دارای اين  ــت م ــت را با نام البته نادرس ــطر نخس ■ مترجم س
ــروع كرده  ــت اما قديمی اين گونه مواد) ش خاصيت (و نيز نام درس
ــت خود خاصيت را تعريف كند. در ادامه  ــيده اس اما در تعريف كوش
ــانه) اصطالح قديمی  ــول خود مترجم: رس ــانا (يا به ق به جای رس
ــت كه  ــا نكتۀ جالب توجه آن اس ــت. ام ــادی» به كار رفته اس «ه
ــه صفر» ترجمه كرده  ــک ب وی near absolute zero را «نزدي
ــته  و مطابق معمول صفت (در اينجا: absolute) را به هيچ انگاش

ــال های اول و دوم دبيرستان فيزيک  ــی در حد س ــت. اگر كس اس
ــر معمولی» با «صفر مطلق»  ــد، می داند كه ميان «صف خوانده باش
تفاوت از زمين تا آسمان (يعنی 273/15 درجۀ سلسيوس) است. در 
ــانايی در دمای نزديک به صفر (حال صفر  واقع اگر خاصيت ابررس
ــود حدوداً 18-  ــيوس يا صفر درجۀ فارنهايت كه می ش درجۀ سلس
ــت يافتنی بود كه ديگر غمی نداشتيم! جالب  ــيوس) دس درجۀ سلس
آنكه مترجم از تركيب وصفی «سرمای شديد» نيز درنيافته كه اين 
صفر نبايد همان صفر معمولی باشد. موضوع وقتی جالب تر می شود 
كه خود مترجم در صفحۀ بعد به تفصيل به «صفر مطلق» يا صفر 
ــيار آن صفر درجۀ سلسيوس می پردازد (هر چند  كلوين و تفاوت بس

كه خود نويسنده نيز در اين موضع اشتباه كرده است).

… Enrico Fermi found that atoms always 14. 
emitted energy in the same few amounts (or bursts) 
of energy. He called these bursts discrete quanta 
(quantities) of energy (p 132). 

يک مقدار ناچيز  ... انريكو فری كشف كرده بود كه اتم ها هميشه □ 
ولی معين، انرژی را منتشر (منفجر) می كنند. او اين انفجار انرژی را 

كوانتای انرژی ناميد (ص 189).
ــتباه تايپی فری به جای فرمی، اشاره به واژه های  ــته از اش ■ گذش
ــت واژۀ bursts ناشی  «منفجر» و «انفجار» گويا از ترجمۀ نادرس
ــت. مترجم few را به ناچيز بودن خود مقدار ترجمه كرده  ــده اس ش
ــت در حالی كه مقصود نويسنده اين نبوده است كه اين مقادير  اس
ــت. ترجمۀ  ــمار آنها اندک اس معين از حيث اندازه ناچيزند بلكه ش

درست چنين است:
ــواره انرژی را در  ــت كه اتم ها هم ــو فرمی درياف انريك
ــماری بيرون  ــخص انگشت ش ــر (يا قطعات) مش مقادي
ــتۀ انرژی» يا  ــن قطعات انرژی را «بس ــد. او اي می دهن

كوانتا ناميد.

Fun Facts: … Every15.  ancient rock, fossil, 
human remain, or plant ever dated was dated using 
isotopes of various elements. Natural radioactivity 
is created by isotopes. 

ــنگواره،  ــر هر صخرۀ قديمی، س ــرگرم كننده: ... عم ــق س □ حقاي
ــن عمر ايزوتوپ های آنها  ــانی يا گياهی، با تعيي باقی مانده های انس

مشخص می شود. راديواكتيوآيی با ايزوتوپ ها به وجود می آيد.
ــت است. از ترجمه  ■ مطابق معمول مرجع ضمير در ترجمه نادرس
ــان و ... ايزوتوپ  ــيل ها و بقايای گياه ــن برمی آيد كه خود فس چني
ــن بقايا را با  ــت كه عمر اي ــنده بر آن اس ــد. در حالی كه نويس دارن
ــخص می كنند. در ادامه با حذف  ايزوتوپ های عناصر مختلف مش
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صفت «طبيعی» معنای جمله دوم نيز دگرگون شده است.

What Is It? The earth is made up of layers, each 16. 
of a different density, temperature, and composition 
(p 136).

□ اين كشف چه می گويد؟ زمين از اليه های مختلف تشكيل شده 
كه هر كدام ضخامت متفاوتی دارد (ص 194). 

■ همچنان كه می بينيم مترجم حتی هنگام ترجمۀ جمالت آغازين 
ــيوۀ  ــتری رنگ قرار گرفته اند از ش هر مدخل كه داخل كادر خاكس
ــت،  ــنده» اس ــۀ خود كه همانا «حذف گزافه گويی های نويس مرضي
ــيده. اما در اين مورد بخصوص همچنان كه می بينيم  ــت نكش دس
ــای مختلف زمين ذكر  ــنده برای اليه ه ــا خصوصيتی كه نويس تنه
ــت. ترجمه بايد  ــت» مورد توجه مترجم اس ــرده، همان «ضخام نك

چنين باشد:
ــت كه هر يک چگالی، دما و تركيب  ــده اس ــكيل ش ... زمين از اليه هايی تش

متفاوتی دارد

While on tour in 1910, Wegener noticed the 17. 
remarkable fit of the coast lines of South America 
and Africa. He was not the first scientist to notice 
this fit, but one of the first to think that it was 
important.
In 1911, new ocean maps showed the Atlantic 
Ocean continental shelves. (Continental shelves 
are shallow, under water shelves extending out 
from continents.) Wegener noticed an even better 
fit between the continental shelves of South 
America and Africa. They “fit like pieces of a 
jigsaw puzzle.”
Wegener knew that this perfect fit couldn’t be 
just a coincidence and suspected that those two 
continents were once connected … (p 138).

ــواحل آمريكا و آفريقا متوجه  ــال 1910□  هنگام بازديد از س در س
شد كه كناره های دو قاره مانند قطعات يک جورچين درست به هم 

جفت و جور می شودند.
ــدن اتفاقی نيست و احتمال  □ او حدس زد كه اين جفت و جور ش

دارد دو قاره، روزگاری به هم چسبيده بودند (197-196)
ــی» را نيز ترجمه  ــای خدا، كلمۀ «جنوب ــم حتی برای رض ■ مترج
ــكای جنوبی «جفت و  ــد كه آفريقا با آمري ــرده تا خواننده درياب نك
ــت و نه با سراسر اين قاره. در واقع وی فقط چند كلمه از  جور» اس

ــت و چند كلمه از بند آخر را ترجمه كرده و بقيه را از قيد  بند نخس
ــی  ــت. در نتيجه متن فارس ــی رهايی داده اس و بند ترجمه به فارس
بسيار جالب توجه شده است. تصور كنيد يک نفر در حال قدم زدن 
ــاحل آمريكا می افتد  ــاحل آفريقا»، ياد قدم زدن هايش در س در «س
ــتند!  ــاحل با هم جفت و جور هس ــود كه اين دو س و متوجه می ش
ــوم نيز knew به «حدس زد» و suspected به  در ترجمۀ بند س
ــده است. در حالی كه فرق ميان دانستن  «احتمال دارد» ترجمه ش
ــت. بند سوم بايد چنين ترجمه  ــمان اس و حدس زدن از زمين تا آس

می شد:
وگنر می دانست كه اين تناسب كامل نمی تواند فقط يک اتفاق باشد و حدس 

زد كه ...

In 1925 Born completed work on “Zur 18. 
Quantenmechanik,” or “On Quantum Mechanics”. 

» يا   □Zur Quantenmechanik» در 1925 او تحقيق بر روی
«مكانيک كوانتم» را كامل كرد. 

ــهور  Zur Quantenmechanik■  عنوان متن اصلی كتاب مش
ماكس بورن است كه با عنوان On Quantum Mechanics به 

انگليسی ترجمه شد. پس جمله بهتر است چنين ترجمه شود:
ــوم را به پايان  ــارۀ مكانيک كوانت ــگارش كتاب درب ــورن ن ــال 1925 ب در س

رساند.

Then Hubble lo cated several 19. Cepheid stars in 
Andromeda.

آندرومدا پيدا كرد.  بعد هابل چند ستارۀ Cephide را در □ 
ــی» ترجمه می كرد اما  ــم بايد Cepheid■  را به «قيفاووس مترج
ــت رها كرده  ــن و البته با اماليی نادرس ــان خط التي ــه هم آن را ب
ــنده در اينجا به Cepheid [variable] stars يعنی  ــت. نويس اس
ــايد اشتباه در  ــی» نظر داشته است5. ش ــتارگان متغير قيفاووس «س
خوانش يا نوشتن اين اصطالح موجب شده كه مترجم نتواند آن را 

در فرهنگ های نجومی دو زبانه بيابد. 

از كتاب 100 اختراع
By 250 B .C ., Roman engineers had 20. developed 

a road-building manual that would not be equaled 
for another 2,000 years. 
… The work was brutal. But the resulting roads 
were magnificent and were not duplicated for 
another 2,000 years.

ــاختن جاده هايی□  كردند  حوالی 250 قبل از ميالد آنها آغاز به س
كه تا 2000 سال بعد هم همتايی نداشت
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ــان طاقتفرسا بود اما اين  ــخت□  و شرايط زندگی اش ... كار آنها س
جاده ها 2000 ساال عمر كردند.

■ نويسنده دربارۀ تنظيم«دستورالعمل راه سازی» سخن گفته است 
و نه «ساختن خود راه». جالب آنكه اين ترجمه با جمله ای كه چند 
ــطر بعد آمده است تناسب بيشتری دارد. اين دو جمله بايد چنين  س

ترجمه می شدک
ــتورالعملی برای راه سازی  ــان رومی دس در حدود 250 پيش از ميالد، مهندس

تنظيم كردند كه تا 2000 سال بعد همتايی نيافت.
ــيار دشوار بود. اما حاصل كار جاده هايی عالی بود كه تا 2000 سال  ... كار بس

مانند آن ساخته نشد.

It wasn’t until 1824 that an entire town’s 21. 
roads were systematically paved. Thomas Telford 
undertook that effort for a wealthy suburb of 
London. Beginning in 1905, the popularity of 
motorcars created a demand for smoother road 
surfaces. Macadam and tarmac emerged as the best 
surfaces for “black top” roads. Blacktop spread 
across America and Europe, connecting cities and 
towns with shimmering ribbons of black.
The first road built exclusively for cars opened 
on Long Island, New York, in 1914. The first 
American freeway connected Pasadena to Los 
Angeles, beginning in 1953.

ــال 1824□  جاده های ميان شهرها سنگفرش گرديد. در سال  از س
1905 به دليل اختراع خودرو نياز به جاده هايی با سطح صاف بيشتر 
ــطح جاده ريخته می شد.  ــفالت ابداع شد كه در س ــد و نوعی آس ش
ــياه رنگ ميان شهرهای اروپا و بعد  ــيوۀ جاده سازی نواری س اين ش

شهرهای آمريكا به وجود آورد. 
لوس انجلس  نخستين آزادراه جهان در سال 1953 ميان پاسادانا و □ 

احداث گرديد (ص 25).
■ همچنان كه ديده می شود باز هم چند جمله و عبارت ( جملۀ دوم 
ــد دوم) در ترجمه نيامده اند. از اين  ــت از بن از بند اول و جملۀ نخس
گذشته اشكاالتی نيز در ترجمه ديده می شود. از جمله آنكه نويسنده 
ــه عموميت يافت (اگر مترجم به  ــد بلك خودرو در 1905 اختراع نش
ــد كه  ــودرو در همين كتاب مراجعه می كرد متوجه می ش مدخل خ
ــه «جاده هايی با  ــت). ديگر آنكه نياز ب ــال اختراع آن 1887 اس س
ــطح صاف» بيشتر نشد، بلكه به «جاده هايی با سطح هموارتر (يا  س
ــد. معلوم نشد كه مترجم از كجا  به تعبير مترجم: صاف تر)» نياز ش
فهميده است كه جاده های آسفالته نخست در اروپا و بعد در آمريكا 
رايج شده است. دست كم در اين متن كه نام آمريكا اول آمده است 

(بی آنكه به تقدم يا تأخر يكی از اين دو اشاره شود)

Sometime before 100 B.C. most Creek millers 22. 
converted from large, square stones lo circular 
grinding stones. Now the upper stone could be turned 
while lying on top of the stationary lower stone to 
grind grain. A vertical shaft and handles extended 
from the upper grinding stone. A worker used these 
handles to push the stone in a circular motion.

ــنگ را  ــيابان های يونانی هر دو س حوالی 150 قبل از ميالد□  آس
بزرگ تر و صاف تر كردند تا كارآيی بيشتری به دست آورند. 

ــت: چندی قبل از 100■  پيش از  ــت آنكه نويسنده گفته اس نخس
ــالد) و نه حوالی 150 قبل از  ــالد (مثًال 105 يا 110 پيش از مي مي
ــنگ امكان ندارد  ميالد. ديگر آنكه «بزرگ تر و صاف تر» كردن س
ــی اگر كاربرد عوامانۀ اين عبارت را نيز بپذيريم باز هم ترجمۀ  و حت
متن نيست. ادامۀ متن نيز به شيوۀ معمول مترجم، حذف شده است. 

اين ترجمه به متن نزديک تر به نظر می رسد:
ــيابانان يونانی از [به كارگيری]  ــتر آس چندی قبل از 100 پيش از ميالد، بيش
ــتفاده از] سنگ هايی گرد با سطحی  ــنگ های بزرگ و چهار گوش، به [اس س
ــنگ بااليی می توانست در حالی كه روی سنگ  هموار روی آوردند. اكنون س

ثابت زيرين قرار داشت، بچرخد و دانه ها را آرد كند.... 

It was the Italians who invented 23. the name 
“compass,” around 1250. The word comes from 
the Italian word “compassare” literally “to stride 
around,” figuratively, “to measure or guide”.

نام قطب نما (Compass) از كلمۀ ايتاليايی compassres□  كه 
هم معنای «سرگردان» را می دهد و هم معنای «راهنما» می آيد

ــه و چند كلمۀ مهم در  ــود باز يک جمل ■ همچنان كه ديده می ش
ترجمه حذف شده و واژۀ ايتاليايی نيز غلط تايپ شده است. ترجمه 

بايد چنين می بود:
ــن ايتاليايی ها بودند كه نام compass (قطب نما) را [برای اين ابزار] ابداع  اي
ــت كه لفظًا  ــه از واژۀ ايتاليايی compassare اس ــن واژه برگرفت كردند. اي
«پرسه زدن» و مجازاً «اندازه گرفتن» يا «راهنمايی كردن» معنی می دهد. 

Early Roman engineers (24. around 300 B. C.) 
copied their cement and concrete techniques from 
Greek and Egyptian builders, using the proportions 
of cement, sand, gravel, and water that were 
common in these two countries. Limestone was 
burned in ovens …



20

ون
 فن
م و

علو
اه 
ب م

كتا
13

91
ير 

 / ت
وم
ۀ س

مار
/ ش

تم
 هف

ال
/ س

دوم
رۀ 

دو

ــل از ميالد) نحوۀ  ــتان (300□  قب ــی در عهد باس ــان روم مهندس
ــاروج را از يونانی ها و مصريان آموختند. آهک  ــاخت سمنت و س س

در كوره پخته ...
در متن حدود 300■  قبل از ميالد آمده است. كاربرد واژۀ «سمنت» 
ــده) ناپسند است. باز هم  ــی (كه چند بار نيز تكرار ش در متن فارس

عبارتی طوالنی در ترجمه حذف شده است.

In A.D. 810, Baghdad was the capital of the 25. 
Arab world.
.( در سال 810 ميالدی، بغداد پايتخت جهان عرب بود (ص 48□ 

ــان از واژۀ Arab■  معموًال لفظ«عرب» نيست  مقصود خاورشناس
و اين اصطالح را بسته به نوع كاربرد بايد اسالمی يا اسالم ترجمه 
ــالمی»  ــه طور مثال Arabic Sciences را بايد «علوم اس كرد. ب
ــت كه  ــلم اس ــرد و نه «علوم عربی». در اين جا نيز مس ــه ك ترجم
ــت.  ــالم» بوده اس ــنده از Arab world «جهان اس مقصود نويس
ــی از به تعبير  ــنده، ايران نيز بخش زيرا در روزگار مورد بحث نويس
ــت، در حالی كه شک نيست كه  ــنده Arab world بوده اس نويس
ــی از جهان عرب نيست. كاش مترجم به جای افزودن  ايران بخش
ــتانۀ بدون مدرک و مأخذ (كه به آنها اشاره  ــيه های ميهن دوس حاش

خواهد شد)، در اين جا اصطالح را درست ترجمه می كرد.

Calculus was invented in the 1660s and is 26. 
generally credited to Isaac Newton (though other 
European mathematicians can claim at least part of 
the credit for calculus’s invention)  (p. 28).

ــراع گرديد و  ــابان در 1660□  اخت ــاب جامعه و فاضله يا حس حس
اسحاق نيوتون را مخترع آن می دانند (ص 49).

ــماری از دانشمندان  ــنده بر سهم داشتن ش ■ در ادامۀ جمله نويس
ــرال (يا همان  ــيل و انتگ ــاب ديفرانس ــی در پايه گذاری حس اروپاي
ــت از رواج افتاده)  ــه» نامی كه مدت هاس ــاب جامعه و فاضل «حس

تأكيد می كند، اما مترجم آن را حذف كرده است. 
Fun Fact: The Chinese first used gunpowder in 27. 

fireworks with the hope that the noise would scare 
evil spirits away  (p. 32).

ــاب، بند «حقايق  ــالف ديگر مداخل دو كت ــل باروت بر خ ■ مدخ
سرگرم كننده» ندارد زيرا اين بخش در ترجمه افتاده است.

Windmills first replaced waterwheels as the 28. 
primary means of grinding grain. Windmills  next  
were  used  as  water  pumps  in  arid  regions  and  
to  pump  excess  water  out  of flooded, low-lying 
regions. Windmills made large-scale settlement of, 

and agricultural development of, the American plains 
and West possible by pumping water to the surface 
from underground aquifers (bodies of water).
Finally,  windmills  have  become  an  important  
renewable  source  of electric  energy. Versatile, 
nonpolluting, and dependable, windmills have 
served as an important source of power for  1,000 
years  (p. 36)

ــايد قدمتی نزديک به عمر چرخ آبی دارد. از چرخ  □ چرخ بادی ش
ــت تر (يا چاه ها ) بر  ــت برای كشيدن آب از مناطق پس بادی نخس
ــد. چرخ بادی تأثير فراوانی در  ــتفاده می ش ــک اس زمين های خش

توسعۀ كشاورزی داشت. 
□ از چرخ بادی برای توليد الكتريسيته هم استفاده می شود. انرژی 
كه از چرخ های بادی توليد می شود، محيط را آلوده نمی كند و ارزان 

است (ص 57).
ــتباه كره،  ■ اين كه مترجم در ترجمۀ اين عبارات تا به اين حد اش
ــت كه به نظر می رسد وی  ــت. شگفت آن اس ــگفت نيس چندان ش
ــت! زيرا اگر وی فقط 36  ــاب را بی آنكه بخواند ترجمه كرده اس كت
ــی را با اندكی دقت خوانده بود، به ياد  ــت متن انگليس صفحۀ نخس
ــخ اختراع «چرخ آبی» 25 قبل از  ــی آورد كه در همين كتاب تاري م
ميالد است و در اين مدخل نيز بر اختراع «آسياب بادی» يا «چرخ 
بادی» سال 1280 ميالدی (1305 سال پس از اختراع آن ديگری) 
است. پس حتی بدون مراجعه به متن انگليسی هم معلوم است كه 
ــت. در اين جا نويسنده بر  ــده اس مترجم خطايی فاحش مرتكب ش
آن است كه چرخ بادی (يا چرخ بادگرد) نخست جای چرخ آبی (يا 
ــياب ها گرفت. سپس برای  آب گرد) را در تأمين نيروی مورد نياز آس

باال كشيدن آب از آن استفاده شد و ...

آشفتگی در ضبط نام های خاص به خط فارسی
ــكاالت مشترک ميان دو اثر، نحوۀ ضبط اعالم به خط  از ديگر اش

فارسی است. 
در آثار فارسی مرسوم چنين است كه نام شماری از دانشوران نامدار 
ــالمی نوشته شود. در  ــوم در دورۀ اس يونانی به همان صورت مرس
 Aristotle را بطلميوس و Ptolemy ،را اقليدس Euclid ــه نتيج
ــام اصلی اين  ــند (اين ضبط ها البته به ضبط ن ــطو می نويس را ارس
دانشوران در زبان يونانی نزديک است). مترجم ظاهراً با اين قاعده 
آشنا بوده و از آن پيروی كرده و بارها نام اين دو را به همين صورت 
ــت (مثًال 100 اكتشاف، صفحات 20، 23، 28، 29، 60).  نوشته اس
ــنای جالينوس ثبت  اما همو Galen را به جای آنكه به صورت آش
ــتباه را تكرار می كند (100  ــد و بارها اين اش كند، «گالن» می نويس

اكتشاف، 8 بار در صفحات 25-27، نيز صفحۀ 37)
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ــی، صفحۀ  ــۀ 159، متن انگليس ــاف (صفح ــم در 100 اكتش مترج
ــای جو، يعنی ــف اليه ه ــگام خواندن نام خانوادگی كاش 107) هن
ــان  ــرف c در پاي Leon Philippe Teisserenc de Bort، ح
ــتباه e خوانده و در نتيجه هم در پاورقی اين  Teisserenc را به اش
ــتباه Teisserene ثبت كرده و هم در نام خانوادگی  كلمه را به اش
ــته  ــرنه دو بورت» نوش ــاظ كردن اين مصوت «تيس ــا لح وی را ب
ــت. در حالی كه بايد «تسران ُدبور» می نوشت6. جالب آنكه اين  اس
ــه بار نيز در  ــام خانوادگی دوازده بار در صفحات 107-108 و س ن
ــات 231 و 233، 253) آمده  ــت ها و نمايۀ متن اصلی (صفح پيوس
است. مترجم با حذف يک پاراگراف و نيز چند عبارت از متن موارد 
ــش كاهش داده و در اين شش  مذكور در متن كتاب را از 12 به ش
مورد نيز چهار بار نام خانوادگی او را به دلخواه خود (و البته به خطا) 
ــت (صفحات 160-159).  ــته اس خالصه كرده و «دو بورت» نوش
البته در اين ميان نويسنده نيز در به اشتباه افتادن مترجم بی تقصير 
ــمند را در پيوست ها به صورت  ــت. زيرا وی نام اين دانش نبوده اس
 de Bort, Leon Teisserenc و   de Bort, L. Teisserenc
 Teisserenc de Bort, Leon ــت ــه صورت درس ــا در نمايه ب ام
ــدون توجه به  ــه مورد ب ــز در هر س ــم ني Philippe آورده و مترج
ــی، عينًا از آن پيروی كرده است  ناهماهنگی موجود در متن انگليس

(صفحات 303، 308، 321).
ــام كوچک نيوتون  ــاف ن ــۀ 48 كتاب 100 اكتش ــم در صفح مترج
(Isaac) را به دو بار به صورت اسحاق و يک بار به صورت ايساک 
و در صفحات 59-60 همان كتاب شش بار به صورت اسحاق ثبت 

كرده در حالی كه ضبط درست آن آيزاک است. 

فهرستی از نام های نادرست ثبت شده
ــتر به صورت درست نام مخترعان و كاشفان اصلی  در اين جا بيش

ــاره  ــت اش (و نه همۀ نام های خاص) كه در اين دو كتاب آمده اس
ــته اشكاالت  ــت با صرف نظر از اين دس ــود. البته اين فهرس می ش

فراهم آمده است: 
نام هايی كه مترجم بايد روی برخی از حروف آن تشديد می گذاشت 
ــت (گويا نشانه هايی چون تشديد در  ــاک كرده اس و از اين كار امس

اين كتاب به كار نرفته است) مانند توّريچلّی. 
نام هايی كه گاه با ضمه و گاه با «و» نوشته می شوند، مانند كپرنيک 
كه در ترجمه كوپرنيک آمده است. در اغلب اين گونه موارد صورت 
بدون «و» درست تر است ولی مترجم صورت دوم را كه در گذشته 

بيشتر رايج بود به كار برده است. 
نام هايی كه صورت نادرست آنها به مراتب رايج تر از صورت درست 
ــت و اين تفاوت چنان است كه چه بسا موجب می شود خواننده  اس
ــناس نامدار  ــد. به طور مثال مترجم نام اخترش ــام را بازنشناس آن ن
ــر، «تيكو  ــياری ديگ ــون بس ــی Tycho Brahe را همچ دانمارك
براهه» نوشته است (100 اكتشاف، صفحات 31-32). در حالی كه 

درست آن «توكو برائه» است. 
ــت ضبط نام با الفبای التين و در صورت لزوم  در همۀ موارد نخس
ــور در ترجمه و  ــت مذك ــپس صورت نادرس توضيحی در پرانتز، س
ــرانجام صورت درست به خط فارسی7 و  صفحات ذكر اين نام و س

در صورت لزوم توضيحاتی در پی آن آمده است.

در كتاب 100 اكتشاف
ــناس نامدار ايتاليايی) /گاليلو  ــام كوچک گاليله، اخترش Galileo (ن

(صفحات 24، 28، 32) / گاليلئو
Giovanni (نامی ايتاليايی، از جمله نام كوچک كاسينی) / جيوانی 
ــرف i در Gio تلفظ  ــی (در ايتاليايی ح ــات 40، 53) / جوانّ (صفح

نمی شود)
ــوون هوک  ــان ل ــدی)/ ف ــرع هلن van Leeuwenhoek (مخت
ــام هلندی را  ــم اين ن ــوک (مترج ــات 56-58) / وان لِِونه (صفح

همچون نام های آلمانی خوانده است).
ــمند  ــت مدار و دانش ــک فرانكلين، سياس ــام كوچ Benjamin (ن
ــن (ص 68 و 71؛ نيز 100 اختراع: ص 55 ) /  ــی) / بنيامي آمريكاي
بِنَجمين (يا دست كم: بنجامين؛ اين نام در آلمانی و عبری بنيامين 

خوانده می شود). 
ــس دولئون (72) / [خوئان]  ــپانيايی) / پون Ponce de León (اس

پونسه ُدلئون8 (=اهل لئون اسپانيا)
ــتلی كاشف انگليسی اكسيژن)/ ژوزف  Joseph (نام كوچک پريس

(73-74)/ جوزف (ژوزف تلفظ فرانسوی اين نام است)
ــنتز) /  ــف هلندی فرايند فتوس Ingenhousz (نام خانوادگی كاش

اينگنهاوز (75-76) / اينگنهوس
ــم در آلمان) / هانوور  ــهری مه Hannover/ Hanover (نام ش
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(صفحۀ 90) / هانوفر 
ــوف نامدار يونانی) / لوسيپوس  Leucippus of Miletus (فيلس

اهل ملطوس (ص 95) / لئوكيپوس َملَطی (اهل ملطيه/ميلتوس)
ــمند ايتاليايی) / آميدو (ص  Amedeo (نام كوچک آووگادرو، دانش

100-101) / آمدئو
ــی و فرانسوی زبان) / آگاسيز (ص 110-109)  Agassiz (سوئيس

/ آگاسی
 /  (165  ،117-115 (ص  ــز  هلمهولت  / ــی)  (آلمان  Helmholtz

هلمهولتس
Doppler (كاشف انريشی اثر ُدپلر در فيزيک) / داپلر (119-118، 

اين نام را انگليسی پنداشته است) / ُدپلر (صورت رايج: دوپلر)
 /  (144 (ص  ــورگ  ورزب ــان)/  آلم در  ــهری  (ش  Wurzburg

وورتسبورگ
ــز (چند بار در ص 145)  ــروک (ص 144) يا كروك Crookes / ك

/ كروكس
ــتاينر  ــی گروه های خونی) / لنداش ــف آلمان Landsteiner (كاش
ــتاينر(الفی كه مترجم در ميانۀ اين اسم افزوده  (147-148) / النتش

جداً جالب توجه است)
ــكی (اين  ــكی (ص 151-152) / ايوانفس Ivanovski / ايوانووس
گونه نام های روسی آن قدر در ايران مشهورند كه گاه برای شوخی 
ــی به نظر  ــكی» اضافه می كنند تا روس در پايان برخی نام ها «فس
برسد؛ مترجم در ص 211 نيز Minkowski را مينكووسكی نوشته 

است).
Beijerinck (در متن اصلی به اشتباه: Beijerinick، ميكرب شناس 

هلندی) / بيجرينيک (ص 151-152) / بئيئرينک (يا بائرينک).
Waldeyer (كاشف آلمانی سلول های عصبی) / ولدير (ص 155) 

/ والداير
Bayliss (يكی از دو كاشف انگليسی هورمون ها) / بايليس (161-

163، در پاورقی به اشتباه Baylists آورده است/ بيليس
ــدی ويتامين ها) /  ــف هلن ــام كوچک آيكمان، كاش Christian (ن

كريستين (ص 170-171) / كريستيان
Reid (كاشف آمريكايی گسل ها) / رايد (182-184) / ريد (معلوم 
ــته  ــن نام را به قاعدۀ زبان آلمانی خوانده و نوش ــت چرا وی اي نيس

است).
ــی زادۀ زالند نو) /  ــهور بريتانياي ــک دان مش Rutherford (فيزي

راترفورد (ص 189) / رادرُفرد (صورت رايج تر: رادرفورد)
ــف آلمانی سياه چاله ها)/ شوارتزچيلد (ص  Schwarzschild (كاش
199-200) / شوارتس شيلت (مترجم سه چهار حرف اول اين نام را 
ــی خوانده  به قا عدۀ زبان آلمانی و ادامۀ آن را به قاعدۀ زبان انگليس

است)
ــی ، 292-293) / ديدير  ــناس سوئيس Didier Queloz (اخترش

كوييلوز / ديديه ِكلو

در كتاب 100 اختراع  
ــكاتلندی و تكميل كنندۀ باتری  ــيمی دان اس Cruickshank (ش

ولتا)/ كروكشاند ( ص 110) /كروكَشنک
ــاموييل / تلفظ  ــام كوچک دو مخترع آمريكايی) / س Samuel (ن
ــت اما در ايران ساموئل  ــی َسميوئِل اس ــت اين نام در انگليس درس
ــيار رايج است. به هر حال ساموييل  (تلفظ فرانسوی/اسپانيای) بس

نوشتن اين نام درست نيست. 
ــرادر مخترع بالن) / مونتگلفير (ص 99-97)  Montgolfier (دو ب

/ مونگولفيه

عبارات دارای اشكال دستوری و ادبی 
برخی عبارات وی بدون مقايسه با متن اصلی نيز ناپسند يا نامفهوم 

می نمايد از جمله
در سپيده دم شروع قرن بيستم ... (صد اكتشاف، 161) □ 

ــپيده دم پايان يا  ــوان نتيجه گرفت كه ما س ــن عبارت می ت ■ از اي
ــد مترجم  ــز داريم. به نظر می رس ــروع و مانند اين ها ني ــروب ش غ
ــپيده دم ترجمه كند اما بعد آن را  ــت قصد داشته dawn را س نخس
ــرانجام فراموش كرده  ــروع» ترجمه كرده (يا بالعكس) ولی س «ش

است كه يكی از اين دو واژه را حذف كند. 
گرچه هيچ كس در 26□  سال اول زندگی اش نمی توانست حدس 
بزند كه او [يعنی آينشتاين] بتواند وارد دنيای علم شود (ص 167)

ــت كه «هيچ  ■ معنی اين عبارت، بر خالف تصور مترجم، اين اس
فرد زير بيست و شش سالی»، نمی توانست حدس بزند كه آينشتاين 
بتواند وارد دنيای علم شود. در صورتی كه مقصود مسلمًا چنين بوده 

است:
ــتاين،  ــت زندگی آينش ــال نخس اما هيچ كس از 26 س
نمی توانست حدس بزند كه او بتواند در دنيای علم قدم 

بگذارد.
های غذايی از جمله  ــال ميلياردها پول صرف خريد مكمل □  هر س

ويتامين ها می شود (صد اكتشاف، ص 170)
ــول»! در نتيجه  ــه «واحد پ ــت و ن ــم جنس اس ■ واژۀ «پول» اس
«ميلياردها پول» هيچ معنايی ندارد. نويسنده پس از واژۀ ميلياردها، 

از واحد پول «دالر» استفاده كرده است.
ــا افعال و نيز  ــب ب ــًا در كاربرد حروف اضافۀ متناس ــم عموم مترج
ــكال مواجه است  كاربرد (در واقع به كار نبردن) «يای نكره» با اش

از جمله
ــفری دور و دراز از□  آمريكای جنوبی و جزاير  ــتی عازم س .. با كش

اقيانوس آرام گرديد (100 اكتشاف، 124)
■ «سفری به» يا «ديداری از» درست است. 
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ــود (100□   ــد را در علم گش ــز حوزۀ جدي ــف حيرت انگي اين كش
اكتشاف، ص 161)

■ «حوزه ای» درست است. 
ــامانه جغرافيايی، ... ابداع گرديد (100□  اختراع،  در اين مدرسه،س

(67
■ سامانه ای درست است

ــاب نيز نه در ميان اهل  ــی اصطالحات به كار رفته در كت برخ
ــمار می آيد. از  ــند به ش ــن، كه حتی در تداول عوام نيز ناپس ف

جمله:
به هالكت  سرانجام عوارض تشعشع، ماری [كوری] را در 1934 □ 

رساند. (100 اكتشاف، 158)
ــت يک نفر به  ■ در ميان همۀ افعالی كه می توان برای درگذش
ــترين بار منفی را دارد و از  ــيدن» بيش كار برد، «به هالكت رس
ــرانجام»  اين جمله چنين برمی آيد كه پرتوهای راديواكتيو، «س
ــان را براورده و دنيای علم را  ــته اند آرزوی ديرين جهاني توانس
ــر «ماری كوری» آسوده سازند. ضرب المثلی كه عوام در  از ش
ــت كه نياز  ــهورتر از آن اس اين گونه موارد به كار می برند، مش

به يادآوری داشته باشد. 

افزوده های مترجم بر متن
ــتباه مؤلف را اصالح كرده است. در  در يک مورد افزودۀ مترجم اش
صحفۀ 11 متن اصلی 100 اكتشاف، مؤلف توكو برائه (تيكو براهه) 
ــت. مترجم در ترجمه آن را  ــی آلمانی معرفی كرده اس را اخترشناس
به درستی «دانماركی» ترجمه كرده و پانوشتی نيز بر كتاب افزوده 

است بی آنكه به هيچ يک از اين دو كار اشاره ای كند.
ــد كه مترجم ـ كه در كوتاه كردن  اما در موارد ديگر به نظر می رس
متن اين كتاب جهد بليغ داشته ـ گاهی اوقات نيز با افزودن پاره ای 
ــده را از افاضات خود  ــت تا خوانن ــات راه خالف پيموده اس توضيح
ــان نمونه هايی از تلخيص  ــاز هم در اين مي ــازد. البته ب محروم نس

گزافه گويی ها و اصالح اشتباهات مؤلف به چشم می خورد:

در كتاب 100 اكتشاف
For all of history, matter was matter and energy 29. 

was energy. The two were separate, unrelated 
concepts. Then Einstein established the relationship 
between matter and energy by creating the most 
famous equation in the history of human kind, E = 
mc2 (The second most famous is the Pythagorean 
Theorem for a right triangle, A2 = B2 + C2)
Einstein’s equation for the first time defined a 
quantified relationship between matter and energy. 

It meant that these two aspects of the universe that 
had always been thought of as separate were really 
interchange able.
This one equation altered the direction of physics 
research, made Michelson’s calculation of the 
speed of light (1928) critical, and led directly to the 
nuclear bomb and nuclear energy development.

در طول تاريخ علم، ماده هميشه ماده بود و□  انرژی، انرژی. اين دو 
ــتين، با كشف معادله ای تاريخی  مفاهيمی بدون ارتباط بودند. اينش
رابطه ای ميان ماده و انرژی برقرار كرد. E=mc2 . انرژی برابر است 
ــهور، معادلۀ فيثاغورث  ــرعت بتوان 2. اولين معادلۀ مش با جرم × س

برای مثلث قايم الزاويه بود.( C2 + B2 = A2) (ص 164).
ــد  ــف فراموش كرده كه بنويس ــه می بينيم مؤل ــان ك ■ هم چن
ــت دريافته و  history of science اما مترجم اين را به فراس
ــت: تاريخ علم.  ــته اس برای جبران آن، به جای «تاريخ»، نوش
ــاير مواقع كه غالبًا  ــا می بينيم كه مترجم برخالف س ــن ج در اي
ــی می كرد،  قيدها را از قيد جمله رها و از آوردن آنها چشم پوش
ــير معادلۀ  ــت. تفس ــه» را بر متن افزوده اس اين بار قيد «هميش
ــت. چون  ــتاين نيز از ابداعات غريب مترجم اس ــهور آينتش مش
ــرعت چه چيزی را بايد به توان دو  ــت كه س در آن معلوم نيس
ــتاين  ــادروان آينش ــا تاجايی كه من می دانم خود ش ــاند. ام رس
ــرعت نور جواب می دهد  ــد بود كه در اين معادله، فقط س معتق
ــگفت آنكه مترجم در حالی به اين امر بی توجه است كه در  (ش
ــت: «بعد آلبرت  ــه در همين رابطه آمده اس ــۀ 219 ترجم صفح
ــود E=mc2 را ارايه  ــروف ماده-انرژی خ ــۀ مع ــتين معادل اينش
ــبات  ــياری از محاس ــرعت نور «c» برای بس ــرد. به ناگاه س ك
ــۀ فيثاغورث از  ــت كه معادل ــنده بر آن اس ــد»). نويس حياتی ش
ــرار دارد. اما مترجم  ــتاين ق ــهرت پس از معادلۀ آينش لحاظ ش
ــه معيار خوبی  ــهرت (ك ــت كه به جای معيار ش ترجيح داده اس
ــرار دهد و اين  ــب زمانی را مد نظر ق ــد)، ترتي ــه نظر نمی رس ب
ــهرت)  ــت كه رابطۀ فيثاغورث از مقام دوم (از نظر ش چنين اس
ــت. اما موضوع  ــت (از نظر قدمت) ارتقاء يافته اس به مقام نخس
ــود» در پايان  ــادۀ «ب ــتفاده از فعل ماضی س ــران كننده اس نگ
ــدن آن چنين می پندارد  ــت. زيرا خواننده با خوانن اين جمله اس
ــت يا دست كم «اولين  ــهور نيس كه معادلۀ فيثاغورث ديگر مش

معادلۀ مشهور» نيست. 
ــد كه در مواردی بهتر بود جمالتی ديگر  البته باز هم به نظر می رس
ــی بدون ارتباط بودند»  ــود. مثًال از جملۀ «اين دو مفاهيم آورده ش
معلوم نمی شود كه ماده و انرژی با هم ارتباط نداشته اند يا آنكه هر 
ــومی مرتبط نبوده اند. شايد اين ترجمه برای عبارت ياد  دو با چيز س

شده بهتر بود:
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اين دو مفاهيمی مستقل و نامرتبط باهم بودند.
جلمۀ سوم بهتر بود چنين ترجمه شود:

آينشتاين با پديد آوردن مشهورترين معادلۀ تاريخ بشريت، E=mc2 ميان ماده 
و انرژی رابطه برقرار كرد. 

What Is It?30.  A collapsed star that is so dense, 
and whose gravitational pull is so great, that not 
even light can escape it. Such stars would look like 
black holes in a black universe.

ــتاره ای است كه در  ــياه چاله، س ــف چه می گويد؟ س □ اين كش
ــم متراكم و نيوری جاذبۀ عظيمی  ــود فرو ريخته و چنان حج خ
دارد كه نور هم نمی تواند از آن بگريزد و در آن نابود می شود. 
ــان ها ديده  ــياه در كهكش ــتارگانی همانند چاله هايی س چنين س

می شود.
■ اين كه نور در سياه چاله «نابود می شود» از جمله نظريه پردازی های 
ــد كه اگر سياه چاله ها «ديده  ــت. همچنين بايد يادآور ش مترجم اس
ــرای اين كه چيزی  ــياه چاله نبودند. زيرا ب ــدند» كه ديگر س می ش
«ديده شود» يا به «نظر آيد»، بايد نخست نوری از آن خارج شود و 
البته به چشم برسد اما همچنان كه در خود اين بند نيز آمده است، 
ــياه چاله اين است كه نور نمی تواند از آن بگريزد چه رسد  ويژگی س
ــكال اخير بر متن اصلی نيز  ــد (البته اش به اين كه به جايی هم برس

وارد است)
ــت توضيحی) Andromeda: منظومۀ□  فلكی  (به عنوان پانوش

مرآة السلسلة (ص 214)
ــنيده است. در  ■ مترجم ظاهراً حتی عنوان «صورت فلكی» را نش
ــلة (= زن  ــن صورت فلكی نيز المرأة المسلس ــت اي ضمن نام درس
ــی با تسامح مرأة  ــت كه البته در متون فارس ــيده) اس به زنجير كش
ــله يا امرأة المسلسله نيز نوشته می شود. خواننده از توضيح  المسلس
مترجم می پندارد كه آندرومدا مجموعۀ شعری دربارۀ نجوم است. 

در كتاب 100 اختراع
ــه: «حوالی 270□  قبل از  ــتی بر اين عبارت متن ك مترجم در پانوش
ميالد هنوز جادۀ د رست و حسابی برای جابه جايی سپاهيان و تداركات 
آنها، در امپراتوری روم ساخته نشده بود» افزوده است: جاده های معروف 

هخامنشی در اين زمان ساخته شده بودند (ص 24).
ــت  ــم در پايان اين افزوده به اين كه پانوش ــت آنكه مترج ■ نخس
ــت و نه نويسنده هيچ اشاره ای ندارد (اشكالی كه بر  كار مترجم اس
ــر آنكه بهتر بود مؤلف برای اين  ــت). ديگ افزودۀ بعدی نيز وارد اس
ــت كم يكی دو مأخذ بدهد تا خيال خواننده از درستی  نظر خود دس

آن راحت شود
What is it? A device that aligns with the earth’s 31. 

magnetic field and indicates direction by always 

pointing north-south (p. 15)
ــت□  ميدان مغناطيس  ــيله ای كه در جه ــت؟ وس اين اختراع چيس
ــان می دهد  ــمال و جنوب جغرافيايی را نش زمين قرار می گيرد و ش

(ص 34) 
ــتای (و نه  ــا چون در راس ــور مترجم، قطب نم ــر خالف تص ■ ب
ــمال  ــی قرار می گيرد، پس ش ــمال و جنوب مغناطيس جهِت) ش
ــان می دهد كه با شمال (يا جنوب)  ــی را نش (يا جنوب) مغناطيس
ــتای شمال-جنوب مغناطيسی دائمًا در  جغرافيايی فرق دارد. راس
ــراً با حمايت دولت كانادا  ــت. در تحقيقاتی كه اخي حال تغيير اس
ــی  ــمال مغناطيس ــد كه موقعيت قطب ش صورت گرفت معلوم ش
ــال های اخير پيوسته در جهت شمال غربی در حال حركت  در س
ــی در سال 2001 در 81  ــت. موقعيت قطب شمال مغناطيس اس
ــمالی و 110 درجه و 48 دقيقۀ طول  درجه و 18 دقيقۀ عرض ش
ــال 2005 در 82 درجه و 42 دقيقۀ عرض شمالی  غربی و در س
ــی بوده (و قطب جنوب نيز  ــه و 24 دقيقۀ طول غرب و 114 درج

ــت)9.  ــته اس تغييراتی اين چنين داش

ــه در متن گفته  ــل خيش فلزی ك ــزوده به مدخ ــتی اف □ در پانوش
ــبت دادن تمام اين  ــاورزان رومی بوده است: نس ــده اختراع كش ش
ــبهه برانگيز است. برای مثال در  اختراعات به جهان غرب كمی ش
ــال قبل از ميالد بود  ــيان كه حدود 500 س دوران طاليی هخامنش
ــخم زدن زمين از چه وسيله ای استفاده می كردند؟ آيا  مردم برای ش
كشاورزان با دست زمين را می كندند؟ ای كاش در ا ين باره بيشتر 

تحقيق می شد (ص 38).
ــرای ديگران اندكی  ــه جای تعيين تكليف ب ــم ب ■ ای كاش مترج
ــيان» تحقيق  دربارۀ «نحوۀ كندن زمين در دوران طاليی هخامنش
ــل آن را در اختيار خوانندگان قرار می داد. اين گونه  می كرد و حاص
اظهار نظرها بيش از آنكه علمی باشد، بيشتر برای جلب نظر مساعد 

ايران دوستان مفيد است. 
ــی خوارزمی،  ــر در معرفی محمد بن موس ــزوده به مقالۀ صف □ اف
دانشمند نامی ايران: ابوعبداهللا محمد بن موسا، رياضی دان، منجم، 
ــتباه عرب  ــا او را به اش ــی (كه غربی ه ــورخ ايران ــی دان و م جغراف
ــاب  ــد) متولد 232 ه.ق. از آثار معروف او كتاب های حس می پندارن
ــت. خوارزمی را از بنيان گذاران علم جبر  الجبر و الجمع والتفريق اس
به حساب می اورند و آثار او تا مدت ها در دانشگاه های اروپا تدريس 
ــی انجام داد (به نقل از دائرة  ــد. در نجوم هم تحقيقات فراوان می ش

المعارف مصاحب) (ص. 47)
ــی كه در تداول  ــم در نقل قول از دائرة المعارف■  فارس مترج
ــت امانت دار نبوده  ــهور اس ــام به دائرة المعارف مصاحب مش ع
ــا اختصارات اين  ــنايی ب ــواردی نيز به دليل ناآش ــه در م و البت
ــتباه  ــاده و خواننده را نيز به اش ــتباه افت ــارف به اش ــرة المع دائ
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ــت. در اين دانشنامه تاريخ درگذشت خوارزمی 232  انداخته اس
هجری قمری آمده است (به صورت: فت  232 ه  ق كه فت  نشانۀ 
ــم آن را تاريخ تولد خوارزمی  ــت). اما مترج اختصاری فوت اس
ــدی يعنی «تاريخ  ــه جمالت بع ــت. مترجم حتی ب ــته اس پنداش
ــن 220 تا 230  ــت؛ بعضی وفات او را بي ــق نيس ــش محق وفات
ــته اند» نيز كه در آن به  ــد از 232 ه  ق دانس ــ  ق و برخی بع ه
ــال درگذشت  ــانه های اختصاری دربارۀ س صراحت و بدون نش
ــده توجه نداشته است. در اين دائرة المعارف  خوارزمی بحث ش
ــهور وی نيز «حساب الجبر و المقابه» آمده است  نام كتاب مش

و نه «حساب الجبر». 

دربارۀ مترجم
ــی متنوع به تأليف و  ــد، مترجم در زمينه هاي ــاره ش همچنان كه اش

ترجمه دست زده است. 
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