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اشاره: در نخستين شماره آغاز بيست و پنجمين 
سال انتشار مجله در بخش سرمقاله از برخي دوستان و 
همكاران اولين شماره مجله يادى  كرديم و در حقيقت 
گزارش مختصر و مفيد از روند شكل گيري و چارچوب 
مباحث و مطالب چاپ شده مجله به خوانندگان ارائه 
كرديم و قول داديم از اين پس بخش جديدي با عنوان 
(نگاهي به گذشته) را به مجله اضافه كنيم، به اين نيت كه با 
چاپ مجدد برخي از مقاالت چاپ شده مجله در سال هاي 
گذشته، قدرداني از مؤلفان اين آثار داشته باشيم و از طرف 
ديگر، مباحث و مقاالت علمي را كه گذر زمان تاثيري در 
شيوائي و قابل استفاده بودن آن ها در زمان حال و آينده 
ندارد، به مخاطبان مشتاق كنوني ارائه دهيم. روش كار 
هم اينگونه خواهد بود كه ابتدا فهرست كلي موضوعات 
چاپ شده در همان شماره در مقدمه خواهد آمد و در 
ادامه يك مقاله از مجموع مقاالت انتخاب و تقريباً با همان 
چارچوب اصلي، صفحه آرايي و با همان عكس ها به چاپ 
خواهد رسيد. خوشحال خواهيم شد دوستاني كه نام و 
آثارشان در مقدمه مي آيد و يا مقاله شان در مجله به چاپ 
مي رسد، با تماس با دفتر مجله، ما را از حال و روز خود 
مطلع فرمايند تا تجديد خاطره اي از ايام گذشته باشد و 

بهانه اي براي يك آغاز ديگر.

توضيح: اين مقاله از سال اول، شماره هفدهم 
5شنبه 5 تير 1365 اطالعات علمي كه آن زمان هر 

15 روز يك بار چاپ مي شد، انتخاب شده است.

نگاهى به گذشته

در شماره بيست و پنج  اطالعات علمي مطالب 
زير چاپ شده است:

علوم پايه:
ـ حيات، اسير نيرويهاي كيهاني/ دكتر غالمرضا نورزاد

ـ نگاهي به سرگذشت بيماري ها و ويتامين ها / آرمان 
طاهرپور

علوم پزشكي:
ـ ختنه/ دكتر علي شمسا

دندانپزشكان/  مطب  در  حساسيت زا  فلزات  ـ 
زينت السادات موسوي

علوم انساني:
نجف زاده  محمدباقر  فارسي/  ادب  در  دانش  ـ 

بارفروش
ـ انواع اقليم هاي جهان با استفاده از طبقه بندي كوپن/

حسين عليزاده غريب
فني مهندسي:

ـ طراحي سيستمهاي ديناميكي / اكبر خداپرست 
خفي

آرايش، پيرايش، ويرايش
ترجمه بدون ويرايش، عكس بدون روتوش است

مرحوم استاد مجتبي مينوي

آورده اند شبي سلطان محمود در حال مستي اياز 
را گفت تا زلف خود ببرد. اياز نيز پيش پاي محمود 
چنين كرد. چون نسيم سحرگاهي مستي از سر او 
بدرآورد، بسيار خشمگين شد، به طوري كه كسي 

را در آن مقام ياراي سخن گفتن نبود.
حاجب علي قريب كه حاجب بزرگ دربار بود 
پيش عنصري آمد و گفت: نزد سلطان آي و چنان 
كن كه خشم محمود فرونشيند. عنصري نيز نزد 
سلطان آمد. محمود چشمش به عنصري افتاد و 
گفت مي بيني ما را چه افتاده است؟ در اين معني 
چيزي بگوي كه اليق حال باشد. عنصرى بر بديهه 

اين دو بيت را سرود.
كي عيب سر زلف بت از كاستن است

چه جاي به غم نشستن و خاستن است
وقت طرب و نشاط و مي خواستن است

كاراستن سرو ز پيراستن است
غرض از بيان اين مثال طرح كلمه ويرايش است 
كه بنده فكر مي كنم حاصل دو كلمه پيرايش و آرايش 
را مي توان ويرايش ناميد. ويرايش از قديم االيام در 
جاهاي ديگر مرسوم بوده است. مي گويند حوالي 
قرن دوازده ميالدي يعني طي سالهاي 1125 و 
1142 در اسپانيا و در شهر تولدو شخصي بنام 
دوميـــــنيك گــــــــونديســــــــــــالوي

دومينيك  يا   (Dominik Gundislavi)  
گونزالس با دستياري چند تن از مترجمين آن زمان 
بكار ويرايش مشغول بوده است. اين شخص پس از 
اين كه  همكارانش اثري را از عربي به التين ترجمه 
مي كردند، نسخه ترجمه شده را با اصل متن تطبيق 
مي داد و در صورت لزوم تاييد مي كرد. از اولين كساني 
كه در ايران رسما دست به كار ويرايش شد گويا آقاي 
كريم امامي بود. از دو بيت باال نتيجه مي گيريم كه 
ويراستار هم به كاستن از مطلبي مي پردازد و هم به 

افزودن موردي توجه مي كند.
تصديق  بدون  نيز  دورانديش  و  عاقل  مترجم 
ويراستار اثرش را بچاپ نمي رساند مگر اين كه  

مطمئن باشد كه بشر جائز الخطا نيست!
در اين نوشته ابتدا از ترجمه استاد احمد آرام 

نمونه اي برمي گزينيم تا خوانندگان عزيز از اهميت 
ويرايش مطلع شوند. 

 «The Evolution of physics» كتاب 
علم  «تكامل  عنوان  تحت  استاد  خود  توسط 
فيزيك» نوشته شد. بنده پاراگرافي را عينا از متن 
انگليسي آن انتخاب كرده و بعدا ترجمه اين پاراگراف 
را قبل و بعد از ويرايش مورد بحث قرار مي دهيم. 
ناگفته نماند كه ويرايش اين كتاب توسط آقاي دكتر 

محمدرضا خواجه پور انجام گرفته است.

نخستين مفتاح رمز
كوششهايي كه براي دست يافتن به الفباي 
كتاب طبيعت انجام شده به اندازه عمر بشريت 
سيصد  فقط  معذالك  دارد.  كهنگي  و  قدمت 
شروع  دانشمندان  كه  نيست  بيش  واندسال 
كرده اند خط اين كتاب را كم كم بخوانند. از زمان 
گاليه [Galileo] و نيوتن [Newton] به اين 
طرف قرائت داستان به شكل سريعي پيش مي 
رود؛ طرز تجسس و متد منظم جستجو و تعقيب 
نشانه ها و رموز تكميل شده است. بسياري از 
لغزهاي طبيعت كشف شده است، گواينكه بعضي 
از راه حل ها در روشني تحقيقات بعدي موقتي و 

سطحي بنظر آمده اند.

1ـ متن اصلى

2ـ ترجمه قبل از ويرايش

نوشته: محمدشريفـ  دانشگاه كرمان


