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کاظم سیام استاد با گفتگویی ریاضیات: ویراستاری و ترجمه عمر ی
مقصودی∗ سعید

یده چ
حاصل نتایج از دستگاه ر م نیست چیزی ”ریاضیات که ادعا «این
لحاظ سایر از و باشند سازگار باید فقط که موضوع اصول و تعریفها از
برای جدی تهدیدی متضمن م شوند“ خلق ریاضیدان ارادۀ و میل به
هیچ نم توانست ریاضیات م بود درست توصیف این اگر است. علم
با بازی جز نبود چیزی و کند، جلب خود به سوی را باهوش انسان
که تصور این . هدف یا انگیزه هیچ بدون قیاسها، و قاعده ها، تعریفها،
کند، خلق آزادنه را معنادار موضوع اصل دستگاههای م تواند ذهن
احساس با تنها است. گمراه کننده و دارد بر در را حقیقت از نیم فقط
آن درون ضروریات راهنمایی به و ریاضیات کل به نسبت مسئولیت
داشته علم ارزش که آورد دست به نتایج م تواند ذهن که است
متن این خواندن با و باش ذوق کم صاحب است ن غیرمم باشند.»
را فارس زبان خوانندۀ خود روان قلم با که نگویی آفرین آن مترجم به
است. کرده ریاضیات دربارۀ رابینز و کورانت کالسی اثر از بهره مند
و قلم از بزرگ تر و گیرا تر بسیار شخصیتش که کاظم سیام استاد

ریاض متون ویرایش و ترجمه طریق از سال س از بیش است آثارش
اولین بار است. کرده بزرگ خدمت ریاض جامعۀ به واژه گزین و
سالهاست را او گویی که بود چنان و م شدم هم صحبت او با که بود

است. هم صحبت این از ١ بخش م آید پی در آنچه م شناسم.

(٨٠ دهۀ ، اه دانش نشر (مرکز کار دفتر در

خانوادگ زمینۀ و تحصیل سوابق
شهری چه و سال چه متولد بفرمایید. خود حال شرح از

خانوادگ زمینۀ از مختصری تمایل صورت در هستید؟
اینکه و هستید خانواده چندم (فرزند بفرمایید نیز خود
دنبال به و داشتند را شما استعداد خانواده ر دی اعضای

متفاوت مسیر یا رفتند جناب عال مثل فرهنگ کار
از خودتان تحصیالت دربارۀ مختصری کردند؟). ط
اههایی دانش و مدارس چه در بفرمایید. عال تا ابتدایی

کرده اید؟ تحصیل

سه خانواده. اول فرزند هستم. سبزوار در ١٣٣٣ تیرماه متولد من ‐
فرهنگ دوستدار هرچند برادر) ی و خواهر (دو خانواده ر دی فرزند

قلم کارهای به آلوده خوشبختانه، یا متأسفانه هستند، مطالعه اهل و
چهار و سبزوار جعفری رضا دبستان در را ابتدایی دورۀ نشده اند.
و اسرار دبیرستانهای در به ترتیب را متوسطه پنجم سال و اول سال
هنر و دانش دبیرستان در را ششم سال و شهر همان در علوم مل
زبان و ریاضیات دبیرستان، در عالقه ام مورد درسهای گذراندم. مشهد
اکتفا درس کتاب و کالس به آنها مورد در و بود ادبیات و انگلیس

نم کردم.
اه دانش در کامپیوتر علوم و ریاض رشتۀ وارد ١٣۵١ سال در
از ی دانشجویی دورۀ شدم. ( فعل (شریفِ آریامهر صنعت

جوان نشاط و شور است؛ من زندگ در پرخاطره و پربار دوره های
در اه دانش سط در علم با آشنایی نو: دنیایی به ورود با همراه
اغتشاشات و رر م اعتصابات (عل رغم جدّی و سخت گیر محیط
با حشرونشر و م انجامید) ترم کامل انحالل به گاه که سیاس
در شایسته، اکثراً استادان و باهوش و مستعد اغلب دانشجویان
شیراز، پهلوی و آریامهر صنعت اههای (دانش «مدرن» علم جو
اههای دانش از مدرن تر جهات از ریاضیات، زمینۀ در به خصوص
به علم پیرامونِ و علم متنهای مطالعۀ جدّی شروع بودند.) سنت
و ترجمه اولین و در آمد عادت به  صورت به تدریج که انگلیس زبان

درس جزوۀ ویرایش (مثال ویرایش کار در من سیاه مشق های اولین
دوره این به مربوط دانشجویان) برای آن تکثیر از قبل استاد ی
که بود استادان اعتصاب از ناش ما دورۀ در ترم انحالل آخرین است.

است. شده منتشر (١۴٠١ بهار ،٧٧ شمارۀ مترجم( فصلنامۀ در م شود مربوط واژه گزین و ویرایش، ترجمه، ظرایف به که مفصل گفتگوی این از ری دی بخش ١
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در صنعت اه دانش یالت (تش شوند منتقل اصفهان به نم خواستند
ساخت وساز اتمام از پس و باشد موقت کمپ ی بود قرار اول از تهران
این بار، ول شود.) منتقل آنجا به یالت تش کل اصفهان، در اه دانش
تعطیل ها از خیل که من مثل دانشجویان از ترم، انحالل عل رغم
اضطراری به طور داشتند، باقیمانده واحد ٢٠ از کمتر و دیده آسیب

گرفتند. امتحان ۵٧ مهرماه در روال) از (خارج
کتابهایی چه بودید؟ مطالعه اهل تحصیل دوران در آیا

م کردید؟ مطالعه
م رسید دستم به کتابی هر دبیرستان دورۀ همان از زیاد. بله، ‐

تاریخ کتابهای تا ادبی متون و کوتاه داستان و رمان از م خواندم،
رمانهای ترجمۀ و هدایت صادق آثار از ، علم و مذهبی و اجتماع و
نظم کالسی متنهای و داستایوس و تولستوی آثار قبیل از مشهور

بعض تا م شد!) هم زاکان عبید کلیات شامل مثال (که فارس نثر و
جرج کتابهای ترجمۀ و بیهق تاریخ مانند تاریخ کهن متون از

رمانهای وکم کم، غیره و دورانت ویل تمدن تاریخ از جلوه هایی و زیدان
شماره های بعض و فردوس و نگین ادبی مجله های . انگلیس
از بعض و ان ی مجلۀ خوانندۀ ریاضیات، در م خواندم. هم را سخن
متفرقۀ مطالعات بودم. قربان و صفاری و شهریاری پرویز کتابهای
دورۀ از یافت. گسترش و ادامه هم آن از بعد و اه دانش در من فارس
و ریاضیات درباره  انگلیس زبان به مقاله و کتاب مطالعۀ اه، دانش
که متون به علم) و ریاض فلسفۀ و (تاریخ آنها حواش و مرتبط علوم
زمینه هایی از ی مطالعه به عادت همین شاید شد. اضافه م خواندم

کشاند. ویرایش و ترجمه وادیِ به مرا کار که بود
آشنایی گوناگون شاخه های با و بودید مطالعه اهل شما
در شما خواهران و برادر م دانم همچنین و داشتید
شما شد چطور مشغول  اند. پزش و فن رشته های
نکردید قصد وقت هیچ آیا شدید؟ وارد ریاض رشتۀ به

بدهید؟ ادامه را باالتر مقاط در تحصیل
مانند فن و عمل مباحث به و هستم و بوده نظر» «اهل بیشتر من ‐
ریاضیات به دبیرستان از نداشتم. زیادی گرایش مهندس و پزش

تصادف رخدادهای من، زندگ مسیر بعدی مراحل در و داشتم عالقه
تصمیم ١٣۵٨ سال اواسط در مثال آنها: از ی است. بوده مؤثر بسیار
اقوام از ی کم به بروم. خارج به تحصیل ادامۀ برای گرفتم

ول گرفتم. فرانسوی اه دانش ی از پذیرش بود فرانسه مقیم که
آموزش صرف باید سال ی دو چون نیست مناسب گفتند دوستان
توانستم بعد است. بهتر آنجا از ا آمری هم کال و کن فرانسه زبان

که زمان یرم. ب پذیرش بهاره ترم برای ایی آمری اه دانش ی از
شد، معین ویزا گرفتن منظور به ا آمری سفارت به من مراجعۀ برای
ضمناً شد. بسته و اشغال ا آمری سفارت آبان ١٣ روز و بود آبان اواخر
خارج به رفتن به زیادی اشتیاق انقالب، اولیۀ سالهای حال و هوای در
خود تحصیالت خارج مقیم دانشجویان از بعض حت و نداشت وجود
موضوع این صرافت از به کل بعداً برم گشتند. گذاشته نیمه کاره را
‐ نیمه حرفه ای به صورت دانشجویی دورۀ اواخر از که را کاری و افتادم
کردم، دنبال حرفه ای به طور بودم کرده شروع ‐ سرگرم برای تقریباً  و
سرنوشت کردم حس و دارد؛ قرار زبان و ریاضیات مرز در که کاری

است. بوده همین من

(١٣۵١) دانشجویی اول سال در

اه دانش نشر مرکز ریاض گروه در خدمت سال س
به صورت را خودتان جدی کار «سیاه مشق ها» آن از بعد

کردید؟ شروع چطور و کجا از نیمه موظّف یا موظّف
ویرایش سازمان در دانشجویی، دورۀ آخر سال ،١٣۵۶ سال در من ‐
پاره وقت به طور انقالب) از قبل آزاد اه دانش به (وابسته فن تولید و
مؤسسۀ باقیات از سازمان این شدم. کار مشغول ویراستار به عنوان
بود شده یل تش مؤسسه آن انحالل از پس که بود فرانکلین انتشارات
آن روش م داد. انجام را آزاد اه دانش تألیف متون ویرایش کارِ و
شده تأسیس انگلیس Open University از وبرداری ال با که اه دانش

کم حجم خودآموز کتابهای منظور این به و بود دور راه از آموزش بود،
ریاض گروه رئیس م کردیم. ویرایش را آنها باید ما که م نوشتند

گروه رئیس و جالل احمد مهندس ، فن تولید و ویرایش سازمان در
و بعدی) معصوم (دکتر همدان معصوم حسین مهندس ، فیزی
دانشجویان از چند تن بود. مرندی حسن دکتر سازمان، کل رئیس

ریاض گروه با ، مدت به ی هر هم، صنعت اه دانش بااستعداد بسیار
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محسن م برم: نام الفبایی به ترتیب را آنها که داشتند اری هم
بعد . مال فرید و گل آرا، حسن ، کاظم حمید شادروان بلورساز،

تعطیل زمان در مدرسان و استادان شد قرار فرهنگ انقالب از
بپردازند کتاب ترجمۀ و تألیف به حقوق دریافت ازای در اهها دانش
تألیف «کمیتۀ نام به کمیته ای ، فرهنگ انقالب ستاد تصمیم به بنا و
کتابها آماده سازی و ویرایش و امر این بر نظارت برای ترجمه» و
پورجوادی نصرالله دکتر برعهدۀ آن ریاست که شد یل تش چاپ برای
گروه مدیر به دعوت من بود. ( اه دانش نشر مرکز بعدی (رئیس
ویرایش سازمان طرف از جعفریان، عل اکبر دکتر کمیته، آن ریاض
جعفریان، دکتر مرحوم عالوه بر شدم. آنجا در کار مأمور فن تولید و
دکتر و ابراهیمیان، اکبرآقا آقای شفیعیها، محمدهادی دکتر مرحوم
عناوین داشتند. اری هم کمیته ریاض گروه با هم عالم زاده عل اکبر
باید که بودند خارج کتابهای آنها قریب به اتفاق اکثر (که کتابها
به ریاض ده های دانش یا بخشها در باید ابتدا م شدند) ترجمه
از پرهیز برای ترجمه و تألیف کمیتۀ در سپس و  تصویب م رسید
در ترجمه ها نمونۀ ارزیابی درجریان م شد. بازبین دوباره کاری،
ویرایش قابل آنها از تا پنجاه شصت حدود فقط کمیته، ریاض گروه
نشر مرکز در بعداً آنها کامل پردازش و ویرایش که شد داده تشخیص

ی به عنوان « اه دانش نشر «مرکز ١٣۶٠ سال در گرفت. صورت
به طرز را ترجمه و تألیف کمیتۀ کار تا شد تأسیس انتشارات سازمان
و آمار و ریاض گروه به هم من دهد. ادامه گسترده بسیار و اسلوبمند
سال س از بیش و شدم منتقل سازمان تازه تأسیس این در کامپیوتر

ماندم! آنجا در
مدتها که اه دانش نشر مرکز به بپردازیم پس
درباره لطفاً بود. ایران در اه دانش ناشر فعال ترین
ناشران با تفاوتهایش و آن رد عمل و تأسیس فلسفۀ
چه نظرتان به دهید. توضیح انقالب از قبل اه دانش
داشته کشور در اه دانش کتابهای نشر در کل تأثیر

است؟
و انقالب از پس خاص شرایط معلولِ اه دانش نشر مرکز تأسیس ‐
توانست، مؤسسه این ول بود اهها دانش تعطیل و فرهنگ انقالب
انتشارات زمینۀ در شایان خدمات خود، عمر اول دهۀ دو در حداقل
دقیق نسبتاً ویرایش با زیادی درس کتابهای و دهد انجام اه دانش
معروف کتابهای ترجمۀ آنها اکثر که کند عرضه اه دانش جامعۀ به
رشته های در نشر، مرکز در که است گفتن بودند. خارج پرتیراژ و
زیرا م شد برخورد احتیاط با «تألیف» موضوع با قدری دقیق، علوم

فارس علم زبان پایه ریزی که ارزشمند تألیف تعدادی از صرف نظر

یافته انتشار تألیف آثار از بسیاری آنهاست، مرهون زیادی حدود تا
معتبر) اههای دانش انتشارات مراکز توسط (حت انقالب از قبل در
منطبق یا بودند خارج متنهای از نامنسجم و ناقص ترجمۀ درواق
م خواست نشر مرکز نبودند. مشخص درس ی جدید درس مواد بر

درس برنامۀ با مطابق کمابیش و جهان مقیاس در پرطرفدار کتابهای
دانشجو و استاد اختیار در فارس زبان به به  طور کامل را درس هر
‐ را منسجم و کامل درس کتاب از استفاده فرهنگ و دهد قرار
و تدریس در پیشین ـ نامنسجم تألیفات یا درس جزوه های جای به
بیشتر تکاپوی به را استاد و دانشجو کتابی چنین دهد. رواج آموزش
را او ذهن و پیش م آورد دانشجو برای بیشتری سؤاالت وام دارد،
که است زیادی تمرینهای و مسئله ها شامل معموال و م کند، فعال تر

باشد. او تفکر و ممارست برای خوبی ابزار م تواند
متون ناشر عمده ترین دهه دو ط تقریباً اه دانش نشر مرکز

تأس آن به اغلب هم خصوص ناشران حت و بود اه دانش درس
و متعدد کتابهای طریق از که نفوذی با توانست از این  رو، م جستند.
کند کم فارس در علم زبان استانداردسازی به داشت، پرتیراژش
اهد. ب اصطالحات، زمینۀ در به خصوص ناهماهنگ ها، از الاقل یا
و هماهنگ سازی، (تدقیق، علم مفاهیم برای واژه گزین اصوال
مستمر فعالیت های از ی موجود) اصطالحات مجموعۀ گسترش
گروه اری هم و بود نشر مرکز شیم و ، فیزی ، ریاض گروههای
و ریاض واژه نامۀ تدوین برای ایران ریاض انجمن با مرکز ریاض
انجام فعالیت این ادامۀ در واژه نامه این دوم ویراست بعدها و آمار
زبان فرهنگستان واژه گزین گروههای در اخیر، سال بیست در یافت.
واژه گزینان همان از افرادی هم علم رشته های در فارس ادب و

داشته اند. حضور نشر مرکز
انتشارات در قبال که ویرایش امر به سیستماتی و جدّی توجه
مانند معدود استثناهایی (با نبود مستمر یا معمول چندان اهها دانش
کار امتیازات و ویژگیها از (۵٠ دهۀ در صنعت اه دانش انتشارات
و اهها دانش علم کادر از زیادی عدۀ بر عالوه بود. نشر مرکز

مقاط در که گوناگون رشته های در علم نوشتار دست اندرکاران
مرکز با واژه گزین گروه عضو یا مترجم، ویراستار، به عنوان مختلف
و سابق ویراستاران از افرادی اری هم از نهاد این داشتند، اری هم
سازمان در فرانکلین از بعد (که نیز فرانکلین انتشارات مؤسسۀ مجرب
چون استادان بود: برخوردار م کردند) کار فن تولید و ویرایش
حسین دکتر مرندی، حسن دکتر ، سمیع احمد ، نجف ابوالحسن
در مقاالت نوشتن با که سعادت، اسماعیل و ، همدان معصوم
ویرایش شورای در حضور ویرایش، و ترجمه دربارۀ مرکز ادبی نشریات



ایران ریاض انجمن خبرنامه
١۴٠١ تابستان ١٨

زبان متعدد همایشهای در سخنران مرکز، خط دستور تدوین مرکز،
دربارۀ مشورت ارائۀ و م کرد، برگزار اولیه سالهای در مرکز که علم
ویرایش کیفیتِ ارتقای به ، علم گروههای ویراستاران به زبان نکات

دوست و آشنایی که م کنم اشاره م کردند. کم نشر مرکز در
تولید و ویرایش سازمان از که بزرگان، این از تن دو با من طوالن
مرندی حسن دکتر است: من مباهات مایۀ بود، شده شروع فن
در (صاحب نظر همدان معصوم حسین دکتر و قلم) اهل (روانپزش
و ویرایش امر هدایتگران و مروجان از دو هر که علم) فلسفۀ و تاریخ
تبحر و ذوق معصوم آقای م روند. شمار به ایران در منقّ انتشارات

است. داده نشان ادبی آثار ترجمۀ در نیز را ادبیات در خود کم نظیر
بود، رسیده ارث به ترجمه و تألیف کمیتۀ از که کتابهایی از غیر
معدودی، موارد در (و ترجمه برای اهیان دانش معموال را کتابها بقیۀ
مرکز در مربوط گروه در تصویب از پس و م کردند پیشنهاد تألیف)
قرار کار دستور در مرکز ویرایش شورای در نهایی تصویب و نشر
گستردۀ ارتباطات عل رغم اه دانش نشر مرکز ول م گرفت.
این برای مزیت این و بود اهها دانش از مستقل اهیان، دانش با کاری
جامعۀ واقع نیاز به توجه با و کل نگر دیدی با م توانست که بود نهاد
یا بپذیرد را پیشنهاد آن، ویرایش پذیری و ترجمه کیفیت نیز و علم
روال ول م رفت پیش این طور دقیقاً امور همۀ نم گویم نپذیرد.

بود. چنین کل
، ریاض گروه در سال س از بیش گفتید چنانکه شما
دربارۀ لطفاً کرده اید. کار نشر مرکز کامپیوتر و آمار،
کار و آن، ویرایش کادر در فعال اعضای گروه، کار روال

دهید. توضیح آنجا در خودتان
کامپیوتر بعضاً و آمار و ریاض کتابهای ویرایش گروه، اصل کار ‐
فعالیت م گرفتند. قرار کار دستور در گفتم که به ترتیبی که بود
مشارکت بود. گروه مشغولیات از سال چند ط نیز واژه گزین فشردۀ
مثالً م شد. انجام هم انتشارات پروژه های و ترجمه ها بعض در
ریاضیات زمینۀ در کتاب جلد س حدود ویرایش و ترجمه آنها از ی
بود. کرده منتشر (MAA) ا آمری ریاض جامعۀ که بود اه پیشدانش

بعض ترجمۀ و شد اجرا بهزاد مهدی دکتر مدیریت زمان در طرح این
قرار گروه ویراستاران برعهدۀ آنها مجموعۀ ویرایش و کتابها این از
به مربوط امور که بود ریاض نشر مجلۀ انتشار ر، دی فعالیت داشت.
توضیح درباره اش بعداً و بود گروه معمول کارهای از جدا تاحدی آن

م دهم.
شادروان کامپیوتر، علوم و آمار، ، ریاض گروه مدیر اولین
دکتر ، زمان به ترتیب او، از پس و بود جعفریان عل اکبر دکتر

شادروان وصال، منوچهر دکتر شادروان اصل، وحیدی محمدقاسم
درعین حال اینها اغلب وحیدی. دکتر باز و شفیعیها، محمدهادی دکتر
هم عمیدی عل دکتر زنده یاد بودند. گروه فعال ویراستاران جزو
سانحۀ دچار آنکه تا بود آماری متون ویراستار سال بیست حدود
مسلط و دقیق ویراستار معین، همایون آقای شد. تصادف تراژی
مدت به ، فارس و انگلیس زبانهای و ریاض متون ظرایف به
بر عالوه داشت. اشتغال گروه در ویرایش کار به سال بیست و چند
سال) دو سه تا چندماه (از مدت به هری که داشتیم اران هم اینها،
نام الفبا حروف به ترتیب را آنها و بودند گروه ویرایش کادر جزو
تاریخ دکترای دارای (بعداً، باقری محمد آقاابراهیمیان، اکبر م برم:
(بعداً، خلخال مسعود خضرایی، عفت زمینه)، این در متخصص علم،
دکترای دارای (بعداً، راکع عل کانادا)، تورنتوی در ریاضیات استاد

ریاض ان نخب (از کاظم حمید شادروان ا)، آمری مقیم ، فیزی
کارشناس مدرک دارای و کارشناس مقط در صنعت اه دانش

مدغم مهدی ا)، آمری برکل اه دانش از علم روش شناس در ارشد
معروف)، ریاض نویسان و دبیران از دو (هر مصحف عبدالحسین و
بدو از هم من ا). آمری مقیم ، ریاض دکترای دارای (بعداً، وطن فرخ

بودم. گروه ثابت ویراستار ١٣٩٠ سال اواخر تا نشر مرکز تأسیس

شفیعیها محمد هادی دکتر و ، کاظم سیام معین، همایون راست، از
(٧٠ دهۀ اواخر نشر، (مرکز

است. ریاض نشر مجلۀ درباره صحبت نوبت حاال
دارد. زیادی سابقۀ ایران در ریاض مجله های انتشار بله. ‐
ماه در شماره دو در ١٣٠٩ سال در که هشترودی ریاضیات مجلۀ
قران ۶ محصلین برای آن ششماهۀ دورۀ بهای (و م شده منتشر
دانش آموزان از بسیاری ما نسل در که ان ی معروف مجلۀ بوده!)،
پرویز ریاضیاتِ با آشت مجلۀ بودند، آن خوانندۀ ریاضیات به عالقه مند
جنگ ،( صنعت اه دانش ریاض دۀ (دانش وریتم ال مجلۀ شهریاری،
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اصفهان) صنعت اه (دانش ریاض پی و تهران)، اه (دانش ریاض
جمله اند. آن از ریاض انجمن مجله های و

متکامل تر نوع که بود این ریاض نشر مجلۀ انتشار از هدف
و ، کارشناس دانشجویان دسترس در مجالت آن از مدرن تری و
آن در معلومات با عالقه مندان همۀ و ریاضیات ارشد کارشناس
و ویرایش حرفه ایِ انات ام از برخوردار مجله ای گیرد، قرار سطوح
برای مطالبی انتشار به دقیق حت المقدور و ویراسته زبان با که فن
نیز و ریاض علوم تازۀ شاخه های و جدید پیشرفت های شناساندن
اقدام این بپردازد. ریاضیات فلسف و ، تاریخ کاربردی، جنبه های
در فارس ریاض نویس زبان سط ارتقای برای بود گام همچنین

. توصیف مقاله های تألیف و ترجمه زمینۀ
هیئت و مسئول مدیر از بود ل متش ریاض نشر ساختار

خط مش تعیین وظیفۀ که (editorial boardمعادل (تقریباً ویراستاران
هم مسئول مدیر و داشت برعهده را مقاالت رد یا قبول و بررس و
و م شد برگزار بار ی دو هفته هر هیئت این جلسۀ بود. آن عضو
سرشناس، افراد از اعضایش که جلسه ها این از خوبی خاطرات من
مدیر اولین دارم. بودند ریاض جامعۀ خوش فکر و صاحب نظر، ، مطل

ریاض گروه وقت مدیر (١٣۶١٣ ‐ ٨۶٧) بهزاد مهدی آقای مسئول،
دعوت با را ویراستاران هیئت نخستین و ، سازمانده را مجله که بودند
پس نوشته ای در ایشان دادند. یل تش صاحب نام ریاضیدان چند از
جوان «سه پیشنهاد پذیرش را مجله تأسیس انگیزۀ کناره گیری، از
ذکر [ کاظم سیام و وطن، فرخ تابش، یحیی [منظورشان، پرشور»
‐ ١٣٧٠) شهشهان سیاوش آقایان بعدی، مسئول مدیران کردند.
اینجا [در بودند. (١٣٨ ‐ ١٣٩٠۵) وحیدی اصل محمدقاسم و ،(١٣٨۴ 
نشود معذب ریاض نشر روح تا کرده ام صرف نظر «دکتر» عنوان از
نم رفت.] به کار مجله آن در «دکتر» مانند عناوین و القاب چون
هماهنگ سازی های و مقاله ها اغلب نهایی بازبین یا متن ویرایش
بر عهدۀ مجله انتشار مدت تمام در فن قسمت با ارتباط نیز و الزم
اعضای بودم. ویراستاران هیئت و نشر مرکز ثابت عضو که بود من
تحوالت بعض به  خاطر مختلف، دوره های در هیئت این اه دانش
آقای آنها، میان (در بودند متغیر فترت، دوره های و افراد مشغلۀ و
ویراستاران هیئت در عضویت سال ١۶ حدود با شهشهان سیاوش

ریاض نشر در فعالیت مدت بیشترین مسئول مدیر سال ١۴ و
کنم ذکر دوره تفکی به را همه نام بخواهم اگر و داشتند.) را
دوره های در که را کسان همۀ نام ازاین رو م شود. مفصل خیل
به بودند ریاض نشر ویراستاران هیئت در ، مدت به هری مختلف،
، خسروشاه برادران غالمرضا اردشیر، محمد م آورم: الفبایی  ترتیب

، جلوداری ممقان محمد تقاء، عطاءالله تابش، یحیی بهزاد، مهدی
ده آباد، شفیع احمد رجبعل پور، مهدی ، حقیق حسن ، جمال علیرضا
کرمزاده، امیدعل ، کاظم سیام صفری، پدرام ، شهشهان سیاوش
وحیدی اصل. محمدقاسم ، همدان معصوم حسین الجوردی، کاوه

وسیع نسبتاً طیف ریاض نشر مطالب مترجمان و نویسندگان
این ول بودند، علم ترویج به عالقه مند و قلم اهل اهیانِ دانش از
نداشت توصیف مقالۀ تألیف به استادان ترغیب در زیادی توفیق مجله
دالیلش از ی شاید بودند.) ترجمه ای مقاله ها درصد ٨٠ از (بیش
، اه دانش نشر مرکز مجالت سایر مانند ، ریاض نشر که بود این
‐ «علم امتیاز کسب برای علوم وزارت بوروکراتی مقررات بارِ زیر
صاحب نظران و ریاضیدانان میان از ، مشاوران نم رفت. « ترویج
مجله کیفیت ارتقای به خود نظرهای ارائۀ با اه گه هم ، علم جامعۀ

م کردند. کم
از عده ای اری هم جلب ریاض نشر مثبت اقدامات از ی
هدف این با بود، مقاله تألیف گاه و ترجمه برای مستعد دانشجویان
اهل جوانانِ نوشتاریِ استعدادهای پرورش و بروز برای ان ام که

شود. فراهم ریاضیات
طوالن عمر ایران علم نشریات سایر مانند هم مجله این

در و شد منتشر ١٣۶٧ فروردین در آن شمارۀ اولین نداشت.
نشر تأثیر و موفقیت میزان دربارۀ شد. تعطیل عمال ١٣٩٠ زمستان
که اجتماع در به طورکل بدهد. نظر ریاض جامعۀ باید ریاض
انتظار نباید ندارد، دانشجویان میان در رواج چندان مجله خوان
به هر حال ول داشت. خاص مجلۀ ی از فوق العاده ای تأثیرگذاری
تا به کارم بردند را خود تالش تمام ریاض نشر دست اندرکاران

دهند. قرار عالقه مندان دسترس در خوش کیفیت و مفید مجله ای
اگر کردید. اشاره ریاض نشر مجلۀ در خودتان کارِ به

س آن در فعالیتهایتان از کل تصویری است، ن مم
ارائه نشر مرکز خارج و داخل در و آن از پس و سال

کنید.
بعض ترجمۀ در مشارکت یا ترجمه و کتاب ویرایش نشر، مرکز در ‐

در ریاض نشر مقاالت اغلب ویرایش و مرکز پیشنهادیِ کتابهای از
برای نخست ، واژه گزین فعالیت های در شرکت و آن انتشار مدت تمام
سپس و اه دانش نشر مرکز و ریاض انجمن مشترک واژه نامۀ تدوین

بخش و مرکز در حضورم زمان در (بخش آن دوم ویراست برای
واژه گزین گروه در عضویت طریق از نیز و ،( بازنشستگ از پس
هماهنگ شورای و ١٣٧٩ سال از فارس زبان فرهنگستان ریاض

به تا که فرهنگستان آن واژه گزین عموم شوراهای و پایه علوم
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یا ترجمه مرکز، در موظف کار محدودۀ از خارج در دارد. ادامه امروز
حدود مجموع، در م کنم گمان مقاله. یا کتاب بیشتری تعداد ویرایش
ترجمه دانشنامه ای مدخل و مقاله عنوان صدها و کتاب عنوان ٢٠
انتشارات ، اه دانش نشر مرکز مختلف: ناشران را کتابها کرده ام.
معاصر، فرهنگ ، ن نشر ، فاطم انتشارات شریف، صنعت اه دانش
نشر دفتر ، اسالم انقالب انتشارات بنیادی، دانش های اه پژوهش
و کودکان فکری پرورش کانون و دانشیار، نشر ، اسالم فرهنگ

علم مجموعه های و مجله ها در مقاله ها کرده اند. منتشر نوجوانان
اخبار مجلۀ دانش گستر، دانشنامۀ ، ریاض نشر در عمدتاً گوناگون،
رشدِ ، ریاض دانشنامۀ در ر دی بعض و بنیادی، دانش های اه پژوهش
کتاب هم پیش سال دو شده اند. چاپ و یونس پیام و ، ریاض آموزش
انتشارات که کردم تدوین ریاض نگارش شیوه نامۀ نام به کوچ

کرد. منتشر را آن بهار کتاب

(١۴٠١ بهار آی پی ام، ) خسروشاه غالمرضا دکتر کنار در

اه دانش نشر مرکز از ٩٠ سال انتهای در که گفتید
کارهایی چه به تاکنون زمان آن از شده اید، بازنشسته

داشته اید؟ اشتغال

دورکاری به صورت نشر، مرکز در اشتغال دوران همان از من ‐
(IPM) بنیادی دانش های اه پژوهش با اداری، ساعات از خارج و

قط مشغله کثرت به  علت اه گه که اری هم این داشتم. اری هم
شامل کال و یافته ادامه جدی تری به صورت بازنشستگ از پس م شد
اخبار مجلۀ شدۀ منتشر شمارۀ صد از شماره هفتاد حدود ویرایش
۴۵ ( حدود آن ترجمه ای مقاله های از بسیاری ترجمۀ و اه پژوهش
بوده آی پی ام اطالع رسان مرکز متفرقۀ ویرایش کارهای و مقاله)
از ، خسرو شاه غالمرضا دکتر آغاز از را مرکز این ریاست است.
رئیس نیز سال چند که داشته اند عهده به اه، پژوهش سوتان پیش

س در اخبار شمارۀ اولین همان از ایشان بودند. ریاضیات دۀ پژوهش

اه، پژوهش کار بر عالوه کردند. دعوت اری هم به مرا پیش سال
( کارگروه های فرهنگستان واژه گزین جلسات در روز دو سه هفته ای
( واژه گزین شورای دو و پایه علوم هماهنگ شورای و آمار و ریاضیات
دچار کرونا اوج گیری از پس جلسه ها این برگزاری م کنم. شرکت
دورۀ در البته است. افتاده راه کم کم گذشته سال از ول شد فترت
در گاه و بعد از ظهر ها بیشتر جلسه ها، این از تعدادی در هم نشر مرکز

بازنشستگ از بعد ول م کردم شرکت مرکز، مجوز با اداری ساعات
است. شده بیشتر فرهنگستان با ارتباطم

آن رسم و راه و ریاض متون ترجمۀ دربارۀ
چیست؟، ریاضیات مثل کالسی اثر چند ترجمۀ با
زبان غنای به اثبات کتاب و ریاضیدان، ی دفاعیۀ
طول مدت چه بفرمایید افزوده اید. ریاض فرهنگ و
شما خود انتخاب آیا کنید؟ ترجمه را هری تا کشید
آثار این ترجمۀ دربارۀ نکته ای بودند؟ سفارش یا بودند
هم با اثر سه این لحن کنید؟ بیان بخواهید که دارید
دربارۀ رسیدید؟ مناسب لحن به ونه چ است متفاوت
پراکنده چرا ویید. ب باشم ریاضیدان م خواهم کتاب

م شود؟ ترجمه

رابینز و کورانت معروف اثر چیست؟ ریاضیات کتاب قبل ‐ویراست
داشتند عقیده شهشهان سیاوش دکتر ول بود شده ترجمه قبل خیل
به نیاز و دارد هم االت اش و است قدیم خیل ترجمه آن نثر که
(شامل کتاب جدید ویراست ترجمۀ به تشویق مرا و دارد، مجدد ترجمۀ
ترجمه این کردند. بود) افزوده آن به استیوارت یان که جدیدی فصل
به ن نشر توسط (٢٠٠٠ (سال ریاضیات جهان سال کتابهای جزو
ریاضیدان ی دفاعیۀ عنوان با هاردی کتاب گزیدۀ رسید. چاپ
بودم. کرده ترجمه ریاض نشر مجلۀ برای صفحه چند در قبال را
تمام ترجمۀ برای من مشوق تابش یحیی آقای م کنم گمان بعداً
آقای زمان آن در که ، اسالم انقالب انتشارات توسط تا شدند کتاب
آن مدیریت صنعت اه دانش ریاض فارغ التحصیالن از صحابه بهروز
آشنایی قبل از اثبات کتاب با اما شود. منتشر داشت، عهده به را
اه پژوهش در آن انتشار ترتیب دهندۀ و ترجمه، به من مشوق و نداشتم
ترجمۀ ماجرای بودند. خسروشاه غالمرضا دکتر بنیادی، دانش های
قرار این از هم باشم ریاضیدان دارم دوست عنوان با هالموس کتاب

معصوم حسین آقای را آن چندصفحه ایِ گزیدۀ ی نخست که است
مجله آن برای ریاض نشر ویراستاران هیئت پیشنهاد به همدان
آن مسئول مدیر وحیدی قاسم دکتر که زمان بودند. کرده ترجمه
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ترجمه مشترکاً را کتاب تمام که کردند پیشنهاد من به شدند مجله
مجله خود بعداً ول شد چاپ ریاض نشر در آن قسمت چند کنیم.
انجمن خبرنامۀ در انتشار برای را ترجمه کار بعد، سالها شد. تعطیل
اندیشۀ و فرهنگ مجلۀ به است مدت حاال و دادیم، ادامه ریاض
پایان از قبل کتاب این ترجمۀ امیدوارم است. شده منتقل ریاض

برسد! پایان به ما عمر
به عنوان ریاضیات توجیه در او دیدگاه حاوی هاردی کتاب
زندگینامۀ هالموس کتاب و است آن، کاربردهای از صرف نظر هنر،

آکادمی و ریاض محیط از جالبی اطالعات که اوست خودنوشت
متون جزو کتاب دو این م دهد. دست به دهه چند ط ا آمری

درس متنهای از دشوارتر معموال آنها ترجمۀ که ریاضیات»اند «دربارۀ
و طبیع زبان با بیشتری آمیختگ چون است ریاض شبه درس و
زبان به هاردی کتاب با این حال، دارند. اجتماع و فرهنگ مسائل
کتاب ول ندارد. پیچیده ای سب و شده نوشته صریح و روشن
است فرهنگ نکات و لفظ بازیهای به آمیخته مواردی در هالموس
متن ی اثبات کتاب کنند. نرم دست و پنجه آنها با باید مترجمان که
همان طور تقریباً هم چیست؟ ریاضیات کتاب است: ریاض متعارف

توصیف تر. زبان با است،
مهندس ریاضیات کتاب دو و توماس ترجمۀ درباره
سفارش کشید، طول مدت چه بفرمایید: نیز پیشرفته

شما؟ انتخاب یا بود
و ، مقط آن در الیت هولد) (یا لیتهلد و توماس ولس کل ‐کتابهای

عموم ریاضیات کتابهای معروف ترین جزو آن، از بعد و قبل سالها
معروف عموم کتابهای ردیف در آنها انتشار و بود ایران و ا آمری در
دستور در آغاز همان از ( فیزی در هالیدی (مانند ر دی رشته های
آن مورد در که توماس، کتاب داشت. قرار اه دانش نشر مرکز کار
شده منتشر انقالب از پیش قبل ا ش ویراستهای از ی پرسیده اید،
بهزاد مهدی دکتر ر، دی نفر (دو بودم سه نفری گروه جزو من بود.
آن در کتاب ویراست جدیدترین ترجمۀ کار که ( کاف عل مهندس و
من وظیفۀ گرفتیم. برعهده نشر مرکز برای را هفتم) (ویراست زمان
متن هماهنگ سازی و ویرایش کتاب، از خودم سهم ترجمۀ بر عالوه
جزو را ویرایش و م دادم انجام خانه در را ترجمه کار بود. نیز ترجمه
برای شده صرف زمان از دقیق برآورد اداری. ساعات در موظف کار
و دیفرانسیل حساب کتاب دوازدهم ویراست بعدها من ندارم. این کار

صنعت اه دانش انتشارات که کردم ترجمه به تنهایی را توماس انتگرال
ولس کل مورد در کردند. منتشر را آن فاطم انتشارات و شریف
، ناظم اسالم بهزاد، مهدی آقایان اتفاق (به مشترک پروژۀ هم لیتهلد

بهزاد دکتر و من بعدها و کردیم اجرا نشر مرکز برای ( رزاق محسن و
از ی کردیم. ترجمه فاطم انتشارات برای را آن هفتم ویراست
بود قرار ابتدا را کرویت سی پیشرفتۀ مهندس ریاضیات ویراستهای
این کردند پیشنهاد من به ایشان ول کنند ترجمه فرمان حسین دکتر
که را وایل مهندس ریاضیات قبال من دهیم. انجام مشترکاً را کار
اه دانش انتشارات برای بود قوی تر آن ریاض جنبۀ عده ای نظر به

بودم. کرده ترجمه صنعت
شما ترجمۀ اولین کردید؟ آغاز ونه چ و ک را ترجمه

بود؟ چ
بود. دانشجویی دورۀ در ریاض فلسفۀ در مقاله ای ترجمه ام اولین ‐
که بود ضیائ حسین شادروان صنعت اه دانش در ریاض فلسفۀ استاد
دانشجویان از هری به را زمینه این در مقاله ای ترجمۀ ترم، اوایل در

ول کردم ترجمه را مقاله من دهند. انجام ترم آخر تا که کرد محول
و دادم پس ر دی درسهای با تداخل به علت را درس آن بعد هفتۀ چند

قدیم کاغذهای البالی ترجمه متن شد. قط کالس آن با ارتباطم
شد! گم اسباب کش در که پیش سال چند تا بود مانده

این در کتابهایی چه گرفتید؟ یاد را خارج زبان ونه چ
دارید؟ آشنایی ری دی زبان با بودند؟ مفید شما برای کار

نم کردم اکتفا دبیرستان درسهای به انگلیس زبان یادگیری در ‐
در آن، وسیلۀ اولین بودم. خودآموزی به متک زیادی حدود تا و
سفری از بازگشت در مادرم که بود «لینگافون» ، یازده‐دوازده سال
صفحات از مجموعه ای لینگافون بود. آورده سوغات برایم تهران به
و المه م درس، هر دنبال به که درسهایی و کتاب ی با بود گرامافون
روش . فارس ترجمۀ هیچ بدون م آمد، درس آن دربارۀ پرسشهایی
بود زبان» طبیع محیط در «قرارگرفتن شبیه سازیِ بر مبتن آن
دریافتن و ، انگلیس بوم گویشور زبان از لغات تلفظ یادگیری یعن
از که زبان، کالسهای اغلب روش (دربرابر متن داخل از آنها معان
گرامر تدریس و لغت‐ معن نوشتن و ابتدایی جمله های و کلمه ها

ول م رفتم هم زبان کالسهای به اه گه بعداً م کردند.) شروع
م پرداختم. انگلیس داستانهای به خصوص و کتابها مطالعۀ به بیشتر
شده برگردانده ساده زبان به مبتدیان برای که را انگلیس رمانهای ابتدا
م کردم سع و م خواندم ، اصل صورت همان به به تدریج و بود،
اه گه بفهم. متن داخل از و فرهنگ به کمتر مراجعۀ با را لغات معن
مطالعۀ ول م رسید، دستم به هم دبیرستان یا عموم علم کتاب
در را انگلیس زبان به علم، حوش حول و در و ، علم متنهای جدّی
شروع از قبل صنعت اه دانش در زمان آن در کردم. شروع اه دانش
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ببینند تا م گرفتند امتحان تازه وارد دانشجوی از تحصیل سال اولین
گذراندن از من امتحان، آن نتیجۀ در دارد. نیاز زبان آموزش به چقدر

گذراندم. آلمان درس دو بعداً شدم. معاف انگلیس درس دو
جمله ترجمه واحد است: ونه چ ترجمه در شما شیوۀ
یا است مهم تر شما برای ترجمه روان کلمه؟ یا است

متن؟ به وفاداری
پیش و پس به توجه با م گیرم، نظر در جمله را ترجمه واحد من ‐
منتقل به درست باید جمله مضمون متن؛ کل مضمون حت و جمله
و دارند دقیق معنای که قید) و صفت، اسم، از (اعم کلمه هایی و شود
نظر از هم جمله ساخت شوند. ترجمه به دقت نیستند نثر زینت صرفاً
را امانتداری) (یا وفاداری و روان موضوع باشد. درست باید فارس

م دهم: توضیح بند دو در
از عبارات و جمله ها شامل ریاض متعارف متن هر از بخشهایی الف)
و فرمولها و نمادها تداخل علت به که نثری است، ریاض خالص نثر
ن مم که دارد ویژه ای بیان فرمهای خاص، کلیشه های و قراردادها
متون در (مثالً طبیع زبان در رایج نثر اندازۀ به مواردی در است
کمابیش هم اروپایی زبانهای در نکند. جلوه «روان» ادبی)، یا تاریخ
زبان در if and only if کلیشه اِی عبارت مثالً است. همین طور
منطق و ریاض زبان در بیشتر دارم، اطالع من که جایی تا ، انگلیس
در فعل م شود فرض اینکه یا ، معمول زبان در تا م رود کار به
«. . . آنگاه d ∦ d′ «اگر م نویسیم هم (ما است مستتر رابطه نماد
که اینها نظایر و («. . . آنگاه نباشد، d′ موازی d «اگر م خوانیم و
نثر، نوع این ترجمۀ م رسد. به نظر عجیب قدری طبیع زبان در
حدودی تا به ناگزیر ایجازها و دقتها آن و ضوابط آن رعایت برای
ترجمه که شود سع باید هم موارد این در هرچند است، تحت اللفظ
اهد، ب خواننده برای مطلب فهم بارِ از تا باشد خوش خوان ان ام حد تا

نیفزاید. آن بر دست کم یا
زبان به و دور خاص زبان این از قدری که متن از جاهایی در ب)
در بیشتر «امانتداری» یا « «روان راهۀ دو م شود، نزدی طبیع
متن به بسته امانتداری موضوع م شود. نمایان مترجم چشم انداز
صاحب نظران بین کامل اتفاق نظر آن مرز و حدّ دربارۀ و م کند فرق
در که معروف مقالۀ در نجف ابوالحسن مرحوم مثالً ندارد. وجود
«و آیۀ مورد در نوشت، ترجمه در امانت درباره دانش نشر مجلۀ
امام ترجمۀ را ترجمه بهترین کریم، قران در « لواق الّریاح ارسلنا
به را بادها ما و م داند: هجری پنجم‐ششم قرن در غزال محمد
کامال را آیه محتوای که ترجمه ای فرستادیم، درختان و گلها دامادی
است. نزدی قرآن لحن به هم آن شاعرانۀ لحن و کرده منتقل

«دامادی» کلمات از هیچ ی هرچند است «امین» ترجمه ای بنابراین،
احتماال م گوید استاد است. نیامده آیه اصل در «درختان» و «گلها» و
را بادها ما «و م کند: ترجمه صورت این به را آن امروزی مترجم
اما نم پسندد. را ترجمه این ایشان و فرستادیم»، گشن گیری به
معموال مترجم و است ر دی به گونه ای علم متون ترجمۀ مقتضیات

عبارت چنین با اگر مثال کند. حرکت اصل متن به چسبیده تر باید
ترجیح را «گشن گیری» همان احتماال شد، مواجه علم متن ی در

روشن کمابیش مرزهای اصطالحات و الفاظ آنجا در زیرا م دهد
و مفهوم ی به راهیابی برای راهنما چراغ م ح در هری و دارند
زیاد توسل یا آنها کردن خلط با نباید و است علم تعبیر یا مبحث
متن به چسبیدگ این کاست. متن دقت از شاعرانگ و استعاره به
نیست. بی قواره عبارتهای و ثقیل جمله های نوشتن به معنای اصل
باید اصل متن جملۀ هر مورد در مترجم ول شود فدا نباید «مفهوم»
است. چقدر جمله در آنها بین روابط و واژه ها دقت» «سط ببیند
زینت بخش فقط بعض یا هستند دقیق مفاهیم نمایندۀ آنها همۀ آیا
درم آید آب از ثقیل آن لفظ به لفظ ترجمۀ که عبارت برای و نثرند،
به دست ، تحت اللفظ نه و آزاد نه ، بینابین ترجمه ای م توان ونه چ
جملۀ حال و هوای همان در عین حال، و باشد روان حت المقدور که  داد
سالست حفظ یعن جهت، این در مترجم تالش کند. القا را اصل متن
مترجم و است، ترجمه کار دشوار جنبه های از ی امانتداری، با همراه
به آشناتر و فارس زبان ظرایف و تعابیر و واژگان به مسلط تر هرچه

م آید. بر کار از جنبه این عهدۀ از بهتر باشد، خارج زبان

ذهنتان به که را ترجمه اولین آیا ترجمه، هنگام در
بعد را ی گزینه ها بین از یا م کنید انتخاب م رسد

م کنید؟ انتخاب کردن سنگین و سب از

از پس حت است ن مم گاه دارد. عبارت و جمله به بستگ ‐
را ذهنم مدت و نباشم راض ترجمه از هم کردن سنگین و سب
و برسد نظرم به تازه ای چیز کردن فکر یا جستجو با بعداً و بدهد آزار
که گزینه ای اولین هم موارد از بسیاری در بدهم. تغییر را اول ترجمۀ

ندارد. ال اش خودم نظر به رسیده، ذهنم به

ریاض متون در کلیشه ای و رایج اصطالحات تعدادی
م دهیم» «قرار یا و م دهیم» «نشان مثل دارد وجود
درست و رسا نظر به هم برخ که اینها، نظایر و
حین در و چیست اینها درباره شما نظر نیستند.
مورد ی م کنید؟ چه اصطالحات این با ترجمه
discrete مانند ترکیبی اصطالحات ترجمۀ به هم
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بعض اینجا در که م شود مربوط Fourier transform
فوریۀ «تبدیل بعض و فوریه» گسستۀ «تبدیل گفته اند

است؟ درست ی کدام گسسته».

و امر صیغۀ به ( خواه فعل ی آوردن ، به  طور کل شما، منظور اگر ‐
ی از قبل و آن از پس کلمه ای بدون ( جم شخص اول به  صورت یا

انگلیس ریاضیات در بیان فرم این فرمولهاست، از رشته ای یا فرمول
ندارد ایرادی نظرم به و است رایج فارس ریاضیات در آن، تبع به و،
و «م بینیم» و م آوریم» دست «به و «داریم» مانند (کلیشه هایی
به  طور خاص، اگر ول م روند). کار به فرم این در هم ر دی بسیاری
نم دانید، مناسب معنایی لحاظ از را دادن» «قرار و دادن» «نشان

انگلیس to let (معموال) و to show معادل به ترتیب، ترجمه، در اینها
انگلیس ریاضیات در to show فعل معان از ی م روند. کار به

غیررسم تر جزاینکه ندارد to prove با فاحش فرق موارد بسیاری در
یا لم ی اثبات مانند جزئ تر موارد برای الزاما) (نه معموال و است
مسئله ی حل از مرحله ای در یا کل اثبات ی داخل در نکته ای
سلیقۀ به آن کاربرد البته م رود. کار به رابطه ی صحت بررس یا
در اگر نیست. استاندارد و دارد بستگ هم انگلیس زبان نویسندۀ
نم کنم گمان ببریم کار به to show برای را دادن» «نشان ترجمه،
منظور، که م  داند متن به توجه با خواننده چون باشد داشته ایرادی
در و دارد فرق قدری to assume با to let اما است. اثبات نوع
طریق از «تعریف کردن» یا «معرف کردن» معن به موارد، بسیاری
مناسب متن به توجه با که را لغت م تواند مترجم است. جانشان
« قرار مبهم عبارت موارد، این در به هر حال ول برد کار به م  بیند
دادن قرار چیزی جای به یا چیزی مساوی را چیزی معنای هم دادن»

نیست. زیبا هرچند م رساند،
اصطالحات مبحث به فوریه، تبدیل به مربوط سوم، نمونۀ اما

انگلیس سه جزئ اصطالحات آن از نمونه ای و دارد تعلق ریاض
بیان را اصطالح عام تر مفهوم چپ)، (از سوم و دوم اجزای که است
را عام مفهوم آن که است انتسابی یا صفت اول، جزء و م کنند
نوع analytic صفت و داریم number theory مثالً م کند. محدود
analytic تحت اللفظ ترجمۀ اما م کند. مشخص آن را از خاص
این است ن مم « تحلیل اعداد «نظریۀ به صورت number theory
«نظریه». نه و است «اعداد» صفت « «تحلیل که آورد پیش را ابهام
بیشتر سه جزئ ها گونه این ترجمۀ در فارس سیاق و سب به طور کل
وییم: ب مورد این در مثالً و بیاوریم وسط را صفت که است آن موافق

گاه ول است مفید موارد اکثر در قاعده این اعداد». تحلیل «نظریۀ
general- اگر مثالً کنیم. ترجمه انگلیس به همان ترتیب است بهتر

ریمان»، تعمیم یافته «فرضیۀ وییم ب را ized Riemann hypothesis
ری دی و تعمیم یافته ی فرضیه، دو ریمان خود که دارد را ابهام این
ریمان که حال در است. اول به اشاره این و کرده مطرح تعمیم نیافته،
تعمیم را آن بعدها و کرده مطرح را Riemann hypothesis همان
یا تعمیم یافته» ریمان «فرضیۀ وییم ب است بهتر بنابراین داده اند.
وییم ب است بهتر هم را شما نظر مورد مثال ریمان». فرضیۀ «تعمیم
تبدیل گسستۀ روایت م کنم گمان چون گسسته» فوریۀ «تبدیل
که باشیم نگران نباید و باشد؛ فوریه زمان از متأخرتر خیل فوریه

است! گسسته فوریه، خود کند فکر خواننده
فرهنگستان و ریاض انجمن در واژه گزین

کل تری چارچوب در را اصطالحات موضوع است بهتر
جوانب دربارۀ را شما نظر م خواهم کنیم. بررس
دربارۀ را شما توضیحات و بدانم، موضوع این کل
نشر مرکز و ریاض انجمن واژه گزین مشترک تجربۀ

بشنوم. زمینه این در خودتان فعالیتهای و
لغات یا اصطالحات مجموعۀ علم، زبان اصل ارکان از ی ‐
نظر مورد علم مفاهیم نامیدن برای که است «تعریف دار»ی و فن
که «واژه» کلمۀ اخیر، دهۀ چند در فارس زبان (در به کار م رود
( انگلیس در word (معادل معمول زبان در لغت کل معنای به
معنای به واژه گزین و واژه سازی، واژه نامه، مانند ترکیبات در است
معموال البته م رود، کار به ( انگلیس در term (معادل فنّ اصطالح
مانند م کند، مشخص را نظر مورد علم شاخۀ که کلمه ای ذکر با
را اصطالح ی که نیز کلمه هایی به تسامحاً و ، ریاض واژه نامۀ
که ایران، به جدید علوم ورود زمان از م شود.) اطالق م سازند
گرفت، نظر در دارالفنون مدرسۀ تأسیس م شود تقریباً را آن مبدأ
احساس کم کم علوم این مفاهیم برای اصطالحات گزینش به نیاز
بین زبان اختالف و بودند اروپایی اکثراً دارالفنون اولیۀ مدرسان شد.
بود مدرسه شاگردان به مطالب تفهیم در ل مش محصالن و آنها
به تدریج م کردند. کم ل مش این رف به شفاه مترجمان که
فرانسه زبان از کتابهایی ران، دی و دارالفنون درس آموختگان از بعض
از بسیاری البته کردند. تألیف فرانسوی متون از اقتباس با یا ترجمه،
کلمه های یا فرنگ لغات همان یا اولیه کتابهای آن در اصطالحات
زبان تا بود الزم زمان مدتها بودند. تراشیده ای نه چندان عربی‐فارس
صیقل و کند رشد ، فرهنگ و اجتماع تحوالت از متأثر ، فارس علم
و واژه گزین نهضت کند. پیدا خوش تراش تری واژه های و بخورد
سپس و نوین مدارس تأسیس با ١٣٠٠ اول دهۀ دو در واژه سازی
فرهنگستان تأسیس نیز و علم متون به بیشتر نیاز و تهران اه دانش
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ترجمه و تألیف گسترده تر رواج با بعداً و شد تازه ای مرحلۀ وارد اول
فعال هم ریاض جامعۀ میدان، این در گرفت. شتاب علم کتابهای
و کتابها در کوشیده اند متعددی ریاض نویسان زمان آن از و بود
یا وض فرنگ اصطالحات برابر در برابرنهاده هایی خود مقاله های
مصاحب غالمحسین شادروان مانند آنها از بعض و کنند انتخاب
علّت به هرچند داشته اند، واژه گزین امر به بیشتری اهتمام و توجه
شده کار وارد هم متفاوت سلیقه های ر، دی ی از افراد این استقالل

ریاض واژگان از غن نسبتاً ره ای پی انفرادی تالشهای این است.
همین ول است، بوده بعدی تالشهای برای زمینه ای که آورد فراهم
اصطالحات مجموعۀ در الت مش و ناهماهنگیها بودن»، «انفرادی
توسط واژه گزین لزوم به تدریج آنها به توجه که بود به بارآورده ریاض
انجمن مانند ، ریاض جامعۀ قبول مورد نهاد ی منتخبانِ از گروه
مجموعۀ به کل نگر دیدِ با که گروه کرد، مطرح را ایران، ریاض
حت المقدور و بنگرد ریاض متون در رفته کار به ریاض اصطالحات
و تدقیق، تصحیح، ، بررس به عام سلیقۀ و گرایش گرفتن نظر در با

بپردازد. مجموعه آن گسترش
در که م شود ناش اینجا از کردم یاد آن از که االت اش
برای خود سلیقۀ به معموال مترجم یا مؤلف انفرادی، واژه گزین
برم گزیند برابرنهاده ای است بحث مورد کتابش در که اصطالح
آثار در اصطالح آن برای ران دی که برابرنهاده هایی به است ن مم و
برابرنهاده هایی و اصطالح آن معنایی حوزۀ به و کاربرده اند به خود
از اشتقاقات به و برگزیده اند حوزه آن اعضای برای ران دی که
باشد. نداشته کاری نیستند مطرح کتابش در که خود برابرنهادۀ
فقط خود مقالۀ یا کتاب در است ن مم منفرد ریاض نویس مثالً،
مانند لغت این خویشاوندان و باشد داشته سروکار invariant لغت با
و stationary و steady مانند لغات و contravariant و covariant

کل معنای همان به ،invariant مانند ، زبان لحاظ از که stable

برای را «پابرجا» لغت و نشود وارد او بحث در بی تغییر»ند «ثابت،
را اصطالحات مجموعۀ که کل نگر گروه اما بپسندد. invariant
م کند، بررس «حوزه ای» به طور را واژه ها معموال و دارد نظر در
«وردش» مصدر از مشتق «ناوردا»، برابرنهادۀ که م بیند مناسب تر
و «هموردا» معادلهای بتوان تا رود کار به آن برای (variation)
سلیقه های برد. کار به contravariant و covariant برای را «پادوردا»
در اصرار عربی گرایی، یا (فارس گرایی واژه گزین در اشخاص کل

فرنگ اصطالحات حفظ به عالقه یا فارس برابرنهاده های گزینش
گرایش با گاه و م افزاید ناهماهنگیها دامنۀ بر طبیعتاً ان) ام حد تا
از ی مصاحب شادروان آنکه با مثالً م گیرد. قرار تضاد در عموم

معلومات وسعت کار، دامنۀ لحاظ از ) ریاض واژه گزینان برجسته ترین
مصدرهای مانند واژه سازی جدید وهای ال کاربرد در تهور و دید، افق و
مانند واژه هایی از استفاده در ایشان سلیقه های از بعض است، ( جعل
در سلسله و مجموعک و متباعد و متقارب و متّصله و منفصل و متصل
و نگرفته قرار اقبال مورد چندان او خود نسل در حت و بعدی نسل های
زیرمجموعه و واگرا و را هم و پیوستار و گسسته و پیوسته آنها جای به
باید، و م تواند، «نهادی» واژه گزین گروه اما م رود. کار به دنباله و
دوران رایج گرایش به نزدی و خود اعضای شخص سلیقۀ از مستقل

کند. حرکت
ریاض انجمن مشترک گروه در واژه گزین مالکهای دربارۀ بحث

آن کاربرد در اه گه که تعارضات و اه دانش نشر مرکز و ایران
این ادامۀ در فعال ول م طلبد٢ ری دی مجال م آمد، پیش مالک ها
تأسیس بدو از ریاض انجمن که م کنم نشان خاطر تاریخ بحث
واژه نامه ای و داشته اهتمام و توجه واژه گزین امر به ١٣۵٠ سال در
سال در آنالیز در واژه نامه ای و انقالب از قبل سالهای در جبر در
بسیط اصطالحات شامل کل تر، واژه نامه ای و کرده منتشر ١٣۵٨
تدوین فعالیت ها، این اوج نقطۀ بود. کرده تدوین ١٣۶٠ سال در

فارس برابرنهاده های و اصطالح ٨٠٠٠ از بیش از فهرست ارائۀ و
مرکز اختیار در چاپ و ویرایش برای که بود ١٣۶۵ سال در آنها
گرفت قرار زمان، آن در اه دانش ناشر عمده ترین ، اه دانش نشر
دست اندرکاران نام و واژه گزین در ریاض انجمن فعالیتهای (تفصیل
آمار و ریاض واژه نامۀ اول ویراست بر انجمن مقدمۀ در آنها متعدد
مرکب گروه به ارائه شده فهرست ویرایش و بازبین کار است). آمده
شد سپرده نشر مرکز از نماینده سه و ریاض انجمن از نماینده سه از
عل اکبر دکتر بهزاد، مهدی دکتر از: بودند عبارت الفبا به ترتیب که

عل دکتر شفیعیها، محمدهادی دکتر ،(۶٧ سال اواسط (تا جعفریان
و ، کاظم سیام ،(۶٧ سال اواسط (از قاسم طاهر دکتر عمیدی،
همۀ در حاضران پن ششم که است این واقعیت وصال. منوچهر دکتر
مستقر ویراستاران از جلسات از بسیاری در حاضران همۀ و جلسات
جلسه های م توانستند علت این به و بودند اه دانش نشر مرکز در
دهند یل تش ساعت، ۴ تا ٣/۵ مدت به جلسه هر هفته، در متعدد
مربوط مسائل حول وحوش انفرادی مطالعۀ صرف نیز را ساعات و
که گروه این ببرند. پیش فشرده به طور را کار و کنند واژه نامه به
مقدمه اش در ریاض انجمن قول به شد، نامیده ویراستاران هیئت
برای واژه ها تک تک گذاشت». ویرایش از فراتر را «پا واژه نامه، بر
اصل تعریف با برابرنهاده هر معنایی همخوان از اطمینان حصول

سط آن در واژه هر حضور مناسبت ، خارج معتبر منابع در اصطالح
.(١۴٠١ بهار ،٧٧ (شمارۀ مترجم فصلنامۀ در این جانب مصاحبه متن به کنید نگاه ٢
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معیارهای لحاظ از بودن مناسب و رواج، میزان ، واژگان محدودۀ و
و کاست بررس ها، این حاصل شدند. وارس واژه گزین مختلف
م کنم گمان کرد. ایجاب اولیه فهرست در را زیادی نسبتاً فزوده های
حذف مختلف دالئل به را انجمن اولیۀ فهرست از واژه ٢٠٠٠ حدود
واژه نامۀ افزودیم، فهرست آن به که لغات وجود با چون باشیم کرده
از بیش اولیه فهرست آنکه حال است واژه ۶۴٠٠ حدود شامل حاصل
یل تش با را خود کار ویراستاران هیئت به هر حال، داشت. واژه ٨٠٠٠
ویراست اولین و به پایان رساند سه سال ط جلسه دویست از بیش

یافت. انتشار ١٣٧٠ سال در آمار و ریاض واژه نامۀ
مقط در عال آموزش توسعۀ با سال، بیست حدود از پس

روزافزون انتشار و رساله و پایان نامه نگارش رواج و تکمیل تحصیالت
بر آن اشتمال و ریاض واژه نامۀ گسترش به نیاز مقاله، و کتاب
واژه نامه اول ویراست در نظرهایی تجدید و تغییرات و نو واژه های
قراردادی انعقاد با ١٣٨۶ سال در هم این بار  شد. مطرح جدی به طور
انتشار و تدوین برای اه دانش نشر مرکز و ایران ریاض انجمن بین
، جمال علیرضا دکتر از مرکب جدیدی ویراستاران هیئت دوم، ویراست
دکتر و معین، همایون ، کاظم سیام ، ممقان جلوداری محمد دکتر
جلسه، صد ی حدود برگزاری با و شد یل تش وحیدی اصل محمدقاسم
اغلب تدوین، مدت بیشتر در این بار ول رساند. پایان به را خود کار
درمیان هفته ی جلسه ها و نبودند مستقر نشر مرکز در هیئت اعضای
جدید واژۀ ١٨٠٠ شامل دوم ویراست این به هر حال، م شد. برگزار
نمونه هایی که است اول ویراست واژه های در نظرهایی تجدید و
دوم ویراست کرده ایم. ذکر واژه نامه فتار پیش در را تغییرات آن از
مرکز در چاپ نوبت در که است سال دوسه آمار و ریاض واژه نامۀ

م خورد! خاک اه دانش نشر
آیا چیست؟ فرهنگستان در ریاض واژه گزین جریان
دارد؟ ریاض انجمن واژه گزین فعالیت های با ارتباط

ریاض واژه گزین کارگروه هم فارس ادب و زبان فرهنگستان در ‐
ریاض کارگروه دو به بعد سال چند که شده یل تش ١٣٧٩ سال از
تخصص کارگروه های در واژه گزین ضوابط شد. تجزیه آمار و

کارگروه هفتاد حدود شامل که مختلف، رشته های در فرهنگستان
و ریاض واژه نامۀ تدوین در که است مالکهایی همان مشابه است،

هماهنگ روی بیشتری تأکید که تفاوت این با م کردیم رعایت آمار
سه چهار م شود. مشترک اصطالحات مورد در مختلف رشته های

هماهنگ «شورای ماست به مربوط آنکه که دارند هماهنگ شورای
پس ، تخصص گروههای در تصویب شده واژه های است. پایه» علوم
برود « واژه گزین «شورای به باید نهایی تصویب برای ، هماهنگ از

و ادیب و زبان شناس از مختلف، رشته های در افرادی از ل متش که
علم رشته های از افرادی تا باستان زبانهای متخصص و نویسنده
درست لحاظ از تخصص گروه واژۀ هر شورا آن در است. فن و

و اصطالح التین ریشۀ به توجه با آن بودن مناسب و فارس ساخت
کارگروه توجیهات و اصطالح آن برای فارس زبان در موجود واژه های
م شود. بررس واژه ها سایر بر خود برابرنهادۀ ترجیح برای تخصص
از لزوم، صورت در و م آید معموال واژه هر کاربرگۀ در اطالعات این
مراجعه اینترنت منابع و فرهنگستان مفصل گنجواژۀ به رایانه طریق
سختگیری چندان ریاضیات، مانند رشته هایی مورد در م شود.
به تخصص کارگروه پیشنهادهای اتفاق به قریب اکثریت و نم شود
طریق از مرکز و انجمن واژه گزین تجارب م رسد. نهایی تصویب
یا اول ویراستاران هیئت در که فرهنگستان کارگروه اعضای بعض
م شود. و شده منتقل فرهنگستان به داشته اند عضویت واژه نامه دوم
و بهزاد دکتر اولیه، سالهای در فرهنگستان کارگروه اعضای از مثالً
وحیدی دکتر و اول ویراستاران هیئت اعضای از عمیدی دکتر شادروان
خارج گروه از مدت از پس (ایشان بودند واژه نامه دوم هیئت اعضای از
عضو به عنوان ، ریاض گروه تجزیۀ از پس اخیر، سالهای در و شدند
جامعۀ فعاالن از هم رجبعل پور دکتر همین طور برگشته اند). آمار گروه

ریاض کارگروه جدیدتر دوره های در بودند. واژه گزین در ریاض
و اول ویراستاران هیئت اعضای از قاسم طاهر دکتر فرهنگستان،
در دوم هیئت اعضای از ممقان محمد دکتر و جمال علیرضا دکتر
«نخود واژه گزین فعالیتهای در که هم بنده دارند. حضور کارگروه
تاکنون آغاز از کارگروه این در و هیئت دو هر در هستم « آش هر
دو هر عضو و پایه علوم هماهنگ شورای عضو همچنین بوده ام.

هستم. فرهنگستان واژه گزین شورای
ریاض انجمن توسط واژه گزین ادامۀ از شما پیش بین

چیست؟
نگرشهای و نو اصطالحات و نو مباحث شدن مطرح جریان چون ‐
گسترش و پاالیش لزوم دارد، ادامه پیوسته اصطالحات به تازه
اینکه ر (م داشت خواهد وجود همواره هم ریاض واژگان مجموعۀ
زحمت به نیازی و بشود انگلیس کال اه دانش ریاضیات زبان ، زمان
مجازی فضای با ان هم که امروزی شرایط در نباشد!). واژه گزینان
در هم فضا این انات ام از استفاده با م تواند انجمن دارند، سروکار
به را واژه نامه هم و کند عمل موفق تر خود واژه های تثبیت و ترویج
اه وب در باید واژه نامه من نظر به کند. روزآمد کوتاه تری فواصل
به که کس هر تا گیرد قرار ان هم دسترس در ان رای به انجمن
که دانشجویی مثال و مقاله و کتاب مترجم و مؤلف از دارد، نیاز آن
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متن تهیۀ زحمت اینکه جای به بنویسد رساله یا پایان نامه م خواهد
کردن، کلی بار دوسه با بتواند شود متحمل را واژه نامه کاغذی کامل
مراجعه این ترتیب، به کند. پیدا آنجا در را خود نیاز مورد واژۀ چند
انجمن و یافت خواهد گسترده تری دامنۀ ریاض انجمن واژه نامۀ به
زبان استانداردسازی به کم که ، واژه گزین فعالیت از خود هدف به
همۀ و صاحب نظران همچنین شد. خواهد نزدی تر است، ریاض
درخواست یا واژه ها از بعض دربارۀ پیشنهادی یا نظر که کسان
مطلب م توانند دارند اصطالحات از بعض برای برابرنهاده تعیین
انجمن، منتخبِ واژه گزین گروه کنند. مطرح اه وب آن در را خود
باشد) مجازی م تواند حاال (که جلسه هایی ، قبل هیئت های مانند
داد خواهد یل تش بازخوردها مالحظۀ و واژه ها بررس و بحث برای
با را واژه نامه ساله، ی مثال دورۀ ی پایان در است بهتر من نظر به و
کرده اعمال آن در سال طول در که فزودهایی و کاست و اصالحات
به واژه نامه به این ترتیب، ذارد. ب وِب روی جدید ویراست به عنوان
و کاربران دید معرض در و م شود روزآمد کوتاه تری زمان فواصل
الت مش با مواجهه به نیازی اینکه بدون م گیرد قرار صاحب نظران
با مغایرت موضوع این البته باشد. ناشران تأخیر و چاپ و کاغذ
اشخاص و کتابخانه ها برای بار، ی چند سال هر واژه نامه، کاغذی چاپ

ندارد. کاغذی کتابِ به عالقه مند
و انجمن واژه گزین گروه بین تجربه ها و اطالعات تبادل
بسیار م تواند هم فرهنگستان آمار و ریاض واژه گزین کارگروه های
و گرفته صورت طبیع به طور تاحدودی تبادل این باشد. سودمند

واژه گزین مختلفِ دوره های در گفتم که همان طور چون م گیرد
ویراستاران هیئت اعضای از بعض فرهنگستان در آمار و ریاض
که اندیشید تدبیری بتوان شاید ول داشته اند حضور انجمن واژه نامۀ

شود. انجام نظام مندتری صورت به فکری هم افزایی این

ویرایش دربارۀ هم کم
اندازه چه تا م کنید؟ چه خط دستور همه این با
پیروی خط دستور زمینۀ در فرهنگستان مصوبات از

م کنید؟

قدیم ها قول به (یا خط دستور در زیادی تشتّت متأسفانه ‐
طبیعت از ناش الت مش از بخش دارد. وجود فارس «رسم الخط»)
ین تم و شخص سلیقه های اعمال از ناش ر دی بخش و فارس خط
فقط ناهماهنگ ها انبوه میان از است. واحد خط دستور ی به نکردن
اجزای جدانویس یا نویس سرِهم م کنم: اشاره عمده مورد ی به
و مل ضمایر و پیشوندها اتصال نحوۀ (ازجمله، مرکب کلمه های

عادت او از قبل نسلهای و مصاحب مرحوم نسل .( اصل بن به مفعول
جدانویس به گرایش جدیدتر نسلهای و داشتند پیوسته نویس به
ریاض اصطالحات آن مورد در ما نشر، مرکز ریاض گروه در دارند.

پیروی پیوسته نویس شیوۀ از اغلب مرکب اند، کلمۀ صورت به که
نگاه آمار و ریاض واژه نامۀ اول ویراست به اگر مثال و م کردیم
«جهتناپذیر»، «مثلثبندی»، «تحویلناپذیر»، مانند واژه هایی به کنید،
را آنها چاپ] [زیر جدید ویراست در که برم خورید «اپتیممسازی» و

نوشته ایم. . . . و «مثلث بندی»، «تحویل ناپذیر»، صورت به
سال در آن تدوین که فارس ادب و زبان فرهنگستان خط دستور
و قدیم سلیقه های بین میانه روانه ای دیدگاه با رسید، انجام به ١٣٨٠
مواردی و شده تهیه  جاری گرایشهای و ادیبانه وسواسهای بین و جدید
سلیقۀ به نداشته خاص قاعدۀ ی «تجویز» به ضرورت که هم را
بین مفصل بحثهای از پس دستور این است. کرده واگذار اشخاص

فارس زبان فرهنگستان که مرجعیت با و شده تدوین صاحب نظران
فارس خط استانداردسازی به م تواند خط دستور این از تبعیت دارد،

کند. کم
م کنید: استفاده نگارش دستور برای کتابهایی چه از
گذشتگان شیوۀ به آیا ر؟ دی چیز یا و اگو شی راهنمای

دارید؟ توجه هم مصاحب مرحوم مثل
نشر و آماده سازی کل زمینۀ در راهنما کتابهای از متعددی انواع ‐
آنهاست. مندرجات جزو هم ویرایش نکات که دارد وجود کتاب
که (The Chicago Manual of Style) اگو شی راهنمای کتاب
نشر شیوه نامه های معتبرترین و معروف ترین از ی بردید نام شما
جدیدی چاپهای و ویراستها مرتباً که است انگلیس زبان دنیای در
بیستم ی از کمتر کتاب، این از بخش م شود. منتشر آن از
صوری قواعد (عمدتاً ریاض وار متنهای نگارش نحوۀ به آن، حجم
تألیف کتاب ساختن آماده راهنمای کتاب دارد. اختصاص نگارش)
انتشار شصت دهۀ در آن اول ویراست که ادیب سلطان شمس الدین
است. فارس زبان به اگو شی راهنمای مشابه مضمون، لحاظ از یافت،
غلط و درست بیان فرمهای و فارس ویرایش و نگارش زمینۀ در
نگارش ، نجف ابوالحسن اثر ننویسیم غلط کتابهای زبان، این در
صلحجو عل اثر ویرایش نکته های و ، سمیع احمد اثر ویرایش و
معروف تر و قدیم تر همه از اول کتاب هستند. مفیدی کتابهای
«تجویز»هایش از بعض عمر اواخر در نجف مرحوم آنکه با و است
نکات مورد در است. سودمند مجموع در گرفت، پس را کتاب این در
یا مقاله تألیف قبیل (از ریاض تألیف متون ویرایش و تألیف به مربوط
نوشتن نحوۀ متن، سازمانده نظر، مورد مخاطب نیاز براساس کتاب
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م توان اینها) نظایر و ارجاعات پانوشتها، مثال، اثبات، قضیه، تعریف،
گرفت الهام انگلیس در Mathematical Writing متعدد کتابهای از
مشترک انگلیس و فارس بین آنها در مندرج مطالب از بسیاری چون

است.
بیشتر قبل تر، نسلهای و ما نسل در ریاض ویرایش و نگارش اما
و اطالعات بر متکّ یعن راهنما، کتابهای تا بود تجربه مبتن بر
و فارس و خارج زبان به ریاض متون مطالعۀ از که شهودی و شم
در هرچند بود، آمده به دست اران هم با بحث و نوشتار در ممارست
(مثال م کردیم رجوع هم مرج کتابهای بعض به خاص مواردی
و ،Webster زندگینامه ای فرهنگ و Duden به اعالم، ضبط برای

.( سلطان ادیب کتاب
مصاحب) مرحوم (ازجمله پیشینیان آثار نشر، مرکز در کار زمان در
حوزۀ در تجاربی و سوابق هم ویراستاران بیشتر بود. دسترس در
ترجمه هم رمان چند جوان در حت شفیعیها (مرحوم داشتند قلم
نکات هم کتابها توانای مترجمان بعض با بحث درنتیجۀ بود). کرده
بین نظر تبادل و گفتگو طبعاً م گرفت. قرار تأکید و توجه مورد تازه ای
برای فقط بود. جریان در همواره کار الت مش رف برای ویراستاران
٣/۵ جلسۀ ٢٠٠ حدود آمار و ریاض واژه نامۀ اول ویراست تدوین
ِ فیزی گروه ویراستاران شد. برگزار نشر مرکز ریاض گروه در ساعته
بحثهایی داشتند سروکار ریاض وار متنهای با کمابیش که هم مرکز

به  طور کل م دادند. انجام ریاض گروه با مشورتهایی و خود بین
پاالیش برای فعال «کارگاه» ی خودش نشر مرکز که گفت م توان

بود. فارس علم زبان تقویت و
عمل ونه چ به طور کل اعالم و خاص اسام مورد در

م کنید؟
نزدی ترین به باید قاعدتاً را خارج خاص نامهای و اَعالم تلفظ ‐
که جایی تا البته کرد، منتقل فارس خط به اصل تلفظ به صورت
Hermite مثال م دهد. اجازه فارس خط و آوایی دستگاه مقتضیات
که را Euler و بوده اند فرانسوی ریاضیدانان که را Hadamard و
نوشت «اویلر» و «آدامار» و «ارمیت» به ترتیب، باید بوده آلمان زبان
دانشمندی کوچ اسم اگر یا «اولر»؛ و «هادامارد» و «هرمیت» نه
«استفن» یا «اشتفن» به صورت باید او ملیت برحسب است، Stephen
یا شروع Stein جزء با که نامهایی در یا و شود؛ ضبط «استیون» یا
باشد مرکزی اروپای اهل اسم صاحب اگر م شوند ختم جزء این به
انگلیس زبان دنیای اهل اگر و کرد ضبط «ش» صورت به باید را S
زبان در شخص نام تلفظ باید خالصه .. . . و «س» صورت به باشد
به ل ش نزدی ترین به ان ام حد تا و گرفته نظر در اصل ملیت و

زیرا نیست آسان گاه موضوع این تشخیص اما شود. منتقل فارس
مهاجرت ر دی جای به جایی از اجدادشان، یا دانشمندان، از بسیاری
بیشتر نظر مورد شخص که کرد بررس مورد هر در باید و کرده اند
نام مثال . دوم یا م آید حساب به اول کشور و فرهنگ به متعلق
از اجدادش اینکه اعتبار به را مشهور، ریاضیدان ،Michael Atiyah

اعتبار به یا بنویسیم عطیه» «میشل به  صورت بوده اند لبنان مسیحیان
رئیس و آکسفورد و کمبریج استاد سالها و لندن متولد خودش اینکه
را «سر» لقب و بوده انگلیس] علوم [آکادم لندن سلطنت انجمن

انگلیس تلفظ به که بنویسیم اتیا» ل «مای به  صورت گرفته، ه مل از
است؟ نزدی تر

خارج اعالم ضبط در محدودیتهایی هم فارس آوایی نظام
فارس از بیشتر انگلیس زبان مصوت های تعداد مثال پیش م آورد.

آنها از ی نیست. فارس خط در انعکاس قابل آنها همۀ و است
tحرف از بعد مثال که است انگلیس در Schwa پرکاربرد بسیار مصوت
با معموال فارس در و م گیرد قرار Stanford در fحرف Newtonیا در
زبانهای صامتهای انتقال در هم الت مش م شود. زده تقریب ضمه
آغاز در که بی حرکت صامتِ مثال دارد، وجود فارس خط به اروپایی
است فراوان اروپایی زبانهای در ساکن) به (ابتدا باشد آمده هجا یا کلمه
حرف نمونه، عنوان به است. دشوار فارس زبانها برای آن تلفظ ول
انگلیس زبانها مانند م توانند سخت به را Steiner یا Storm در S

«استاینر» و «استورم» به صورت از این  رو و کنند تلفظ ساکن به صورت
م آورند کلمه آغاز در کسره مصوت با همزه ی یعن م کنند تلفظ
منتقل فارس به خط هم صورت به همین باید من نظر به که
دایرةالمعارف (در نیست انگلیس اصل با مطابق دقیقاً هرچند شود
است تلفظ قابل فارس در ساکن به ابتدا اینکه فرض با مصاحب،
بیاید خارج اصل مطابق کلمات و اسمها مورد، این در شده سع
را «استالین» مثال کس و نگرفته قرار اقبال مورد روش این ول
است فرانسوی زبان در R حرف ر، دی مثال نم نویسد). «ستالین»
به خصوص و «ر» تا است نزدی تر عربی (غ) به آن اصل تلفظ که
است. دشوار فارس زبانان برای آن تلفظ آوایی، ترکیبات بعض در
به را فیلدز، مدال برندۀ فرانسوی ریاضیدان ،Laforgue نام اگر مثال
فرانسوی اصل به تا بنویسیم «الفوغگ» به  صورت «الفورگ» جای
ه بل نیست راحت فارس زبانان برای آن تلفظ نه تنها باشد، نزدی تر
پل «ژان خانوادگ نام اگر و ندارد؛ هم چشم نوازی نوشتاری ل ش
« «سغت یا « «ساغت به صورت فرانسوی، معروف فیلسوف سارتر»،

است! فجیع تر هم آن از شود، نوشته
زبان مقتضیات به توجه با باید «اصل گرایی» آن اینکه، خالصه
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بسیار جغرافیایی اسام به خصوص شود، تعدیل قدری فارس خط و
داد. تغییر نباید نباشد اصل مطابق هرچند را فارس در رایج و معروف
انجمن مشترک محصول ، آمار و ریاض واژه نامۀ اول ویراست در
با کمابیش ریاضیدانان نامهای ، اه دانش نشر مرکز و ایران ریاض
چاپ زیر که دوم ویراست در است. شده ضبط باال نکات مالحظۀ
«نیوتون» (مثال شده دانسته مرج آنها از بعض رایج تر ضبط است،
نام نامه در اما شده) داده ترجیح «کلیفرد» بر «کلیفورد» و «نیوتن» بر

است. آمده ضبط دو هر
نامهای صحیح تلفظ به بردن پی برای ما نسل ریاض ویراستاران
Duden آلمان کتاب مانند خارج توب م منابع به متک اروپایی

بعض در که بودند رهنمودهایی و Webster زندگینامه ای فرهنگ و
کتاب در داده اند. اروپایی مختلف زبانهای در را حروف تلفظ فرهنگها
هم سلطان ادیب الدین شمس تألیف کتاب ساختن آماده  راهنمای
داده فارس به التین مختلف حروف ضبط نحوۀ برای جدولهایی
اولین شاید و است جدید نسبتاً مجیدی فریبرز کتاب است. شده
تدوین دقیق اصول برمبنای که باشد فارس زبان در تفصیل نام نامه
که دارد وجود صوت متعدد منابع اینترنت، یمن به امروز است. شده
باید البته «شنید». آنها از را انها م و اشخاص نام اصل تلفظ م توان
دارد، تعلق زبان محدودۀ کدام به نظر مورد نام اینکه و منبع اعتبار از

شد. مطمئن
کرد؟ باید چه مجله ها نام ترجمۀ مورد در

اسم مانند خاص، اسام جزو باید را ادواری نشریه های و مجله ها نام ‐
ذکر فارس به آوانگاری با و گرفت نظر در جغرافیایی، انهای م و آدمها
ن امری ، آنالن متمتیشه ریویوز، ال متمتی س، متمتی آو آنالز کرد:
نیچر، ، اینتلیجنسر ال متمتی ،( مانتل به اختصار، (یا مانتل ال متمتی

ی در مجله ی نام که اولین باری لزوم، صورت در غیره. و ساینس،
پرانتز داخل در را التین الفبای با آن اصل صورت م شود، مطرح متن
به آوانگاری با فقط تکرار، صورت در بعداً و م آوریم، پانوشت در یا
اختصاری به صورت مجله ها از بعض نام م کنیم. ذکر فارس خط
تکرار صورت در م توان و آشناست ایران در ریاضیات اهل برای هم

گازت. و ، اینتلیجنسر زین، م ، مانتل مانند کاربرد، به زیاد
کرد؟ باید چه کتاب عنوان دربارۀ

فارس به باید ‐ غیرانگلیس یا ‐انگلیس کتابها عنوان من نظر به ‐
پانوشت در یا پرانتز داخل در خارج زبان به اصل عنوان و شود ترجمه
، قدیم کالسی کتاب ی مثال که استثنایی موارد در ر م بیاید،

فارس در خارج اش عنوان همان با دیوفانتوس، اثر ا آریثمتی مانند

کتاب عنوان مثال دارد. وجود ری دی خاص دالیل یا است معروف
که ندارد دلیل را هیلبرت اثر Grundlagen der Geometrie معروف
Principia Mathematica کتاب ول نکنیم ترجمه هندسه مبان به
چون وییم ب ا متمتی پرینکیپیا همین است بهتر را وایتهد و راسل اثر
راسل، ر دی کتاب عنوان با کنیم ترجمه ریاض اصول به را آن اگر

م کند. ایجاد ابهام و م شود ی
گرفتند را جایزه که افرادی و شفیعیها جایزۀ درباره
شما زین جای که جوان ویراستاران اصوال بفرمایید.
دارید؟ نزدی آشنایی تعداد چه با شده اند؟ تربیت بشوند

م پسندید؟ را کدام کار
شفیعیها محمدهادی دکتر درگذشت از پس شفیعیها» «جایزۀ ‐
و شد برقرار ایران ریاض انجمن اری هم با و ایشان خانوادۀ به همت
انجمن را جایزه کنندۀ انتخاب هیئت م شود. اهدا بار ی دوسال هر

ول بودم هیئت این عضو اخیر دورۀ تا من م کند. انتخاب ریاض
حفظ برای نفر ی (بجز برویم کنار هم گرفتیم تصمیم اخیراً
منصوب را جدیدی افراد هم انجمن و بیاید، جدید نسل و سوابق)

ریاض جامعۀ در قلم اهل برجستۀ افراد از شفیعیها زنده یاد استادِ کرد.
بودند اه دانش نشر مرکز ریاض گروه ویراستار سال بیست و چند و

ریاض ویراستاران به ایشان یاد به بود قرار نخست هم جایزه این و
‐ ریاض ویراستاریِ بساط که شدیم متوجه به زودی اما شود اهدا
این است. شده کم رونق نیمه حرفه ای‐ یا حرفه ای کار ی به  صورت
دادیم. تعمیم هم ریاض متون توانای مترجمان به را جایزه که بود
نسل ویراستاران از جهان پور روح الله و آرین نژاد مسعود آقایان البته

شده اند. جایزه این برندۀ نیز ما از بعد
افرادی به محدود بعد نسل ویراستاران از من شخص شناخت اما
خارج تک و توک و ریاض نشر مجلۀ و نشر مرکز حول و حوش در
که الجوردی کاوه آقای بر عالوه است. هفتاد دهۀ در حلقه آن از
سلیقه و دانش از و بود ریاض نشر ویراستاران هیئت عضو سالها
و جوان فرهیختگان از عده ای م شدیم، بهره مند سختگیری اش و
م رساندند. یاری مجله به مقاله تألیف گاه و ترجمه با نیز با ذوق
داشتند عالئق و توانایی چنین دوره آن در که جوانان از بعض
میان آن از که دادند ادامه صورتهایی به را قلم کارهای نیز بعدها
حسام بردیا و جهان پور روح الله آقایان از کاوه، بر عالوه م توانم
نام ( ریاض نشر حلقۀ از ( خارج حمیدی ارش و ذاکری سعید و
در فلسف منطق و ریاض تحصیالت از پس الجوردی آقای ببرم.
و ترجمه به اخیر سال چند در و گرفت فلسفه دکترای کانادا از ایران،
متون آن از مجموعه هایی سرویراستاری و فلسف کتابهای ویرایش



ایران ریاض انجمن خبرنامه
٢٩ ١٧٢ پیاپی شماره

است کاشان اه دانش در ریاضیات استاد جهان پور آقای دارد. اشتغال
سردبیری و ویرایش با را نوشتاری فعالیتهای به عالقه اش ادامۀ ول

ارش و حسام بردیا آقایان است. داده نشان ریاض انجمن نشریات
متنهای ویرایش و ترجمه زمینۀ در اخیر سال بیست س در هم حمیدی
در ریاضیات استاد که هم ذاکری سعید آقای بوده اند. فعال ریاض
اه دانش انتشارات که نوشته مختلط آنالیز در کتابی اخیراً است آمری
فعالیت اهل یعن ( ارش از اطالع ( طبق کرده منتشر آن را پرینستون

است. انگلیس زبان به قلم

آثار فهرست
تألیف) (ترجمه، کتابها

ویراست ، ت ح ل ی ل  هندس ۀ  و انتگرال و دیفرانسیل حساب  (١
(با . ١٣۶۵ ، اه دانش نشر مرکز ل ی ت ه ل د ، لوئیس  چهارم،

( ناظم اسالم و ، رزاق محسن بهزاد، مهدی اری  هم
. ١٣۶٧ ، اه دانش نشر مرکز دیفرانسیل، حساب (٢

. ١٣۶٨ ، اه دانش نشر مرکز ، اریتم ل (٣
، اه دانش نشر مرکز هانسبرگر، راس ریاضیات، در ابتکارهایی (۴

. ١٣٧١
مؤسسۀ ، وایل ری کالرنس پیشرفته، مهندس ریاضیات (۵

. ١٣٧٢ شریف، صنعت اه دانش علم انتشارات
ویراست ، ت ح ل ی ل  هندس ۀ  و انتگرال  و دیفرانسیل حساب  (۶
، اه دانش نشر مرکز فین ، راس و توماس  جورج هفتم،

( کاف عل و بهزاد مهدی اری  هم (با . ١٣٧٢
سازمان هاردی، هرولد گادفری ریاضیدان، ی دفاعیۀ (٧

. ١٣٧٣ ، اسالم انقالب آموزش و انتشارات
، اسالم فرهنگ نشر دفتر سالوی، دیلیپ صفر، داستان (٨

. ١٣٧۶
، اسالم فرهنگ نشر دفتر رید، استرون ، بازرگان و ابداعات (٩

. ١٣٧۶
فکری پرورش کانون تیمز، هاوارد محاسبه، و اندازه گیری (١٠

. ١٣٧٨ نوجوانان، و کودکان
نشر کورانت، رابرت و رابینز الیس هربرت چیست؟ ریاضیات (١١

. ١٣٧٩ ، ن

اه پژوهش لر، تسی گونتر نر، ای مارتین ، اثبات کتاب (١٢
. ١٣٨٠ بنیادی، دانش های

(با . ١٣٨٠ ، ن نشر ، آکسفورد نوجوانان و کودکان دانشنامۀ (١٣
مترجمان) گروه اری هم

. ١٣٨۴ ایران، فن انتشارات بوزاک، سوزان علم، جستجوی در (١۴
مترجمان) گروه اری هم (با

مؤلفین، هیئت م گروهیل، ریاضیات تشریح فرهنگ (١۵
. ١٣٨۵ دانشیار،

نشر مرکز ، کرویت سی اروین پیشرفته، مهندس ریاضیات ( ١۶
فرمان) حسین اری (باهم . ١٣٨۵ ، اه دانش

. ١٣٨٧ معاصر، فرهنگ کالرن، جان ریاضیات، فرهنگ (١٧
لیتهلد، لوئیس هفتم، ویراست ، انتگرال و دیفرانسیل حساب (١٨

بهزاد) مهدی اری هم (با . ١٣٨٨ ، فاطم انتشارات
جورج دوازدهم، ویراست ، انتگرال و دیفرانسیل حساب (١٩
و شریف صنعت اه دانش علم انتشارات مؤسسۀ توماس،

. ١٣٩٢ ، فاطم انتشارات
(تألیف) . ١٣٩٨ بهار، انتشارات ، ریاض نگارش شیوه نامۀ (٢٠

(ترجمه) مقاله ها
اخبار مجلۀ و ریاض نشر در عمدتاً مقاله دهها ترجمۀ (١

ریاض آموزش رشد در تعدادی و بنیادی دانش های اه پژوهش
منبع چند از گزیده ای ترجمۀ اینها از بعض و. یونس پیام و

بوده اند.
در تعدادی و دانش گستر دانشنامۀ در مدخل ٢٠٠ حدود ترجمۀ (٢

. ریاض دانشنامۀ

ویرایش
تمام در ریاض نشر مجلۀ مقاله های اغلب و متعدد کتابهای ویرایش
دانش های اه پژوهش اخبار مجلۀ از شماره ٧٠ و آن انتشار مدت
و و یونس پیام و دانشجو ریاض جنگ در مقاله تعدادی و بنیادی
اول (ویراست آمار و ریاض واژه نامۀ (تدوین) ویرایش در مشارکت
(جلد کارا فرهنگ‐دانشنامۀ در ریاض واژه های گزینش و دوم) و

.( تخصص واژگان پنجم،

زنجان اه ∗دانش


