
 پى در پى379  شماره6 71
اطالعات علمى

همانگونه كه خود استاد در مقدمه كتاب بيان 
فرمودند: ويراستار با دقت خاص خويش لغات و عبارات 
متروك را برداشته و بجاي آن از لغات و عبارات جديد 
مورد قبول استفاده كرده است. براي مثال عنوان 
«The fnst clew» در مرتبه اول «نخستين كليد 
رمز» معني و بعد از ويرايش به «نخستين برگه» تغيير 
مي  يابد. از آخر پاراگراف جمله «در روشني تحقيقات 
بعدي» به «در پرتو تحقيقات بعدي» اصالح مي شود. 
شما به عنوان نويسنده امروزه از كلمه «روشني» به 
صورت اسم، فقط با كلماتي تواماً استفاده مي كنيد 
كه به نحوي با روشنايي سروكار داشته باشند. و بهتر 
اين كه  ما نيز همانند ويراستار نكته سنج اين كتاب از 
كلمه «پرتو» بجاي «روشني» استفاده كرده و يا اين 
كه  بگوييم در «سايه تحقيقات بعدي». بگذريم؛ در 
جاي ديگر در قسمت «ميدان»، «نسبيت» استاد آرام 

جمله اي را بدين صورت ترجمه كرده اند:
... و نيز اين حقيقت را مكشوف داشتند كه در 
تنوري نسبيت عمومي نسبت بدو مفهوم «زمان» و 

«مكان» تعميمهاي جديدي پيدا مي شود.
(قبل از ويرايش)

و باز ويراستار جمله را بدينصورت مي آرايد:
.... و نيز نشان مي دهند كه نظريه نسبيت عمومي 
به تعميم ديگري در مفاهيم «زمان» و «فضا» منجر 

مي شود.
(بعد از ويرايش)

در جمله فوق ويراستار به غير آرايش جمله توجه 
مترجم و يا نويسنده را به «اجتناب از درازنويسي» 

معطوف مي دارد.
و اما در بحث مربوط به متون فيزيك به ترجمه هايي 
نيز برمي خوريم كه به نظر اين حقير ويرايش آن به 

دقت انجام نگرفته است.

نخستين برگه
داستان  خواندان  براي  كه  كوششهايي 
اسرارآميز بزرگ انجام شده است به اندازه فكر 
بشر قدمت دارد. مع ذالك فقط سيصد واندي سال 
است كه دانشمندان خواندن خط اين كتاب را 
شروع كرده ند. از آن زمان، يعني از زمان گاليله و 
نيوتن به اين طرف قرائت داستان به سرعت پيش 
رفته است. شيوه هاي تحقيق و روشهاي منظم 
است.  يافته  تكامل  نشانه ها  وتعقيب  جستجو 
شده اند.  كشف  طبيعت  معماهاي  از  بسياري 
گواين كه بعضي از راه حل ها در پرتو تحقيقات 

بعدي موقتي و سطحي بوده اند.

به اين جمله از ترجمه كتاب (فيزيك هاليديـ  
ناشر مركز نشر دانشگاهي) توجه فرماييد:

3ـ ترجمه بعد از ويرايش

جمله پس از ويرايش
مرجع،  دستگاه  مي گيرند.اين  صورت  اينرسي 
چنانكه به خاطر مي آوريم،  دستگاهي كه نسبت به 
ستارگان ثابت يا ساكن است و يا سرعت ثابتي در 
حال حركت است. دستگاه هاي اينرسي مجموعه اي 
از دستگاه هاي مرجع هستند كه توسط قانون اول 
نيوتون تعريف مي شوند، يعني دستگاه هايي هستند 
كه اگر در آنها اجسام قابل شناسايي توليدكننده نيرو 
در محيط يك جسم وجود نداشته باشند (F=0)، آن 

جسم شتاب نخواهد داشت.
 Average» عبارت  آن،  فارسي  ترجمه  در 
positions كه مكانهاي ميانگين معني مي شود» 
به طور كلي از قلم افتاده است و عجيب اين كه  بعد از 

ويرايش نيز به آن اشاره اي نرفته است. 
به نظر من همانگونه كه اداره استاندارد پس از اين 
كه  جنسي را از لحاظ مرغوبيت تائيد كرد. مهري بر آن 
مي زند و اجازه توزيع آن را صادر مي كند، مركزي نيز 
بايد جهت ويرايش كليه متون و مقاالت به وجود آيد تا 

پس از كنترل و تائيد، اجازه نشر آنها صادر شود.
مرحوم استاد مجتبي مينوي در محلي گفت: 
ترجمه بدون ويرايش، عكسي بدون رتوش است. در 
كار عكاسي گهگاهي زوايا به خوبي ديده نمي شود و 
مثال ممكن است چشم چپ همانند چشم راست از 
آب درآيد. مهارت عكاس ماهر در اين است كه پس 
از آماده شدن عكس، عيوب  آن را دريافته و به اصالح 

آن همت گمارد.
دوستي كتابي را در زمينه علوم اجتماعي ترجمه 
مي كرد. بعداً بر بنده منت نهاد و ترجمه را جهت 
ويرايش قسمتي از آن به من سپرد. باور نمي كنيد كه 
در همان مقدمه كار ما به دعوا كشيد و در دعوا نيز بر 

سر جمله انگليسي:
     The hard people (of course Die

hard Wipp infuse Their ideas
«مردمان  بودند:  كرده  ترجمه  ايشان  كه  بود 
سرسخت البته آنهايي كه به سختي نيز خواهند 

مرد» عقيده شان را به ديگران .... 
البته از سياق كالم معلوم بود كه Die hard معني 
«كساني را مي داد كه در عقيده خود پابرجا هستند» 
و يا «جان سخت» معني مي شد نه اين كه  به سختي 

مي ميرند.»
و  ويراستار  بين  بايد  «اعتماد»  كلمه  يك  در 
مترجم وجود داشته باشد. ويراستار نيز بايد بغير از 
تجربه، داراي عدل و انصاف باشد. كارش به دقت انجام 
پذيرد. هدفش بهبود كار مترجم باشد و قلم خود را جز 
در راه خير و صالح مترجم و ناشر به كار نگيرد. بنده 
در آخر خاطره اي را از زبان يك دوست برايتان تعريف 
و به اين مقوله خاتمه مي دهم. زمان تعطيلي دانشگاه 
هر كس مجبور بود كاري انجام دهد. دوستم مي گفت: 
«سهم من ترجمه كتابي بود كه مركز برايم تعيين 
كرد. پس از چندي نامه اي به دستم رسيد مبني بر اين 
كه  نمونه اي از كارم را جهت بررسي و شايد ويرايش 
به مركز ارسال دارم. بنده نيز اجابت كردم و آن مقدار 
كاري را كه ترجمه كرده بودم به تهران فرستادم. پس 
از بررسي، ترجمه به من برگردانده شد و تغييراتي در 
آن يافتم كه به جاي اين كه  بر معلوماتم بيفزايد 
باعث شوخي و مزاح ديگران شد. از جمله تغييرات 

انجام گرفته:
«طول» به «درازا»
و «لذا» به «لهذا»

و «مريض» به «.... » تغيير يافته بود كه پس از 
تعميق معلوم شد كه مثال ويراستار كاري انجام داده 

است!
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