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  فتارشگپي
  

 اسـت از زبـان      passionاش    شـور و حـال كـه معـادل انگليـسي           ةدر جايي خواندم واژ   
زنـدگي بـا شـور و اشـتياق     . »خداوند درون ماست« به معناي    ،يوناني گرفته شده است   

شور و  . راهي است براي برانگيختن ديگران تا بتوانند در قلمرو بينش الهي قرار گيرند            
اي  العـاده  كند و به طرز خارق     ما را به ديگران نزديك مي     حال زندگي راهي است كه      

  .برانگيز است الهام
هـا،   ليف كتـاب  أ تـ  وشايد علت همكاري چند سال اخير مـن در بـاب ترجمـه              

كـنم   ام وقتي بـا ديگـران ترجمـه مـي           به تجربه آموخته   .همين حس برانگيختگي است   
ردني بـه ديگـران پيونـد       گـشايد و مـرا بـه شـكل بـاورنك            درونم پر مـي    »ميدان انرژي «

جـويي و اينكـه حقيقـت زيباسـت، منبـع بيـنش و               بدين ترتيب، روح حقيقت   . دهد مي
 بزرگـي   ة زيرا بنا بر توصـي     ،شود كه الهام الهي در آن حضور دارد        گرايشي در من مي   

عمـال  بـا اَ  . » به كـار بنـديم     اي براي دادن بينش الهي به يكديگر        وسيله رابايد حقيقت   «
شـود كـه دال بـر        مي از انديشه، رفتار و كردار منتشر مـي        يون استثنا، عال  زا، بد  حقيقت

كساني كه بـا هـدف كـشف حقيقـت،     . اين است كه با منبع آفرينش كامالً هماهنگيم     
انـد، سـرانجام از       افتخـار بـراي خـود و خـانواده خـود بـوده             »تـوبرة «در صدد سـاختن     

احتي كنج عزلت و دسـتيابي بـه        اند و سختي همكاري با ديگران را به ر         ديگران بريده 
انـد، بـه يقـين ايـن جملـة زيبـاي جبـران خليـل جبـران را                    افتخارات شخـصي وانهـاده    

افتخارات، اوهامي واقعي هـستند، چـون كـف بـر سـر مـوج؛               «: گويد اند كه مي   نديده
پراكند، نه خود دعوي بزرگي كند و نـه           را بر چمن مي    يشها درخت بادام كه شكوفه   

  .»ها تحقير كند رش شكوفهچمن را براي پذي
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  Exercise كتــاب ة ويراســت دوم ترجمــدر دســت داريــدو امــا كتــابي را كــه 
Metabolism ــال  اســت ــه در س ــر اساســي از ســوي م  2006 ك ــد نظ ــا تجدي ــسؤ ب   ةس

. هـاي ارزشـمند علـوم ورزشـي انتـشار يافـت       نشر كتـاب در  هيومن كينتيكز  همتاي بي
  :شود گان گرامي تقديم ميدربارة اثر ناگزير اطالعاتي به خوانند

  كه در حقيقـت ترجمـه كتـاب        ورزش و متابوليسم   با عنوان    راويراست اول كتاب    . 1
Exercise Metabolism جانب و دكتر فـرزاد نـاظم    است اينهمين ناشر  1995 سال

 2000 دانـشگاه تهـران در تيـراژ         در چـاپ اول آن      1378و در سـال     كرديم  ترجمه  
 ويراست دوم بـه     ةمام چاپ اول، تصميم گرفته شد تا ترجم       با ات . نسخه انتشار يافت  

هــا   ولــي گرفتــاري تقــديم شــود،جــاي چــاپ اول بــه انتــشارات دانــشگاه تهــران 
بنـابراين، چـاپ دوم همـان       .  ويراست دوم را ميسر نساخت     ةسازي متن ترجم   آماده
 نـسخه  1000 در تيراژ 1385 سال  بدون هيچ تغييري در است كه 1378 سال   ةترجم
  . دانشگاه تهران تجديد چاپ شددر

دقيـق آن كـه در    و بررسـي  Exercise Metabolism با دريافت ويراست دوم كتاب. 2
 نخـست،  . انتشار يافته، معلوم شد كتاب از اصل و بنيان تغيير كرده است      2006سال  

 فـصل انجـام شـده بـود، در ويراسـت            7توزيع محتواي آن كه در ويراست اول در         
دوم، بسياري از مطالب منـدرج  .  از نو طراحي و توزيع شده بود     فصل و  10دوم در   
هـا مطالـب بـسيار جديـدي در          هـاي ويراسـت اول حـذف و بـه جـاي آن             در فصل 

ممكن نـا جـايي مطالـب را    اين امر امكان جابـه . استالي مطالب گنجانده شده   البه
 . كامل و جديد كتاب در دستور كار قرار گرفتةساخت و ترجم

دكتـراي  اب جديـد بـا همكـاري دو تـن از دانـشجويان خـوبم در دورة                   كت ةترجم. 3
 . شــدانجــام بررســي و 1386فيزيولــوژي ورزشــي در دانــشگاه تهــران در تابــستان 

 ة اول و دهــم كتــاب را شخــصاً انجــام دادم و ترجمــهــاي فــصل ةبنــابراين، ترجمــ
ترجمه هاي پنج، شش، هفت، و نه به عهده سركار خانم رعنا فياض ميالني و                فصل
بـاز بـه دليـل      . بـوده اسـت   ا آقاي جواد وكيلـي      بهاي دو، سه، چهار، و هشت        فصل

خير افتـاد كـه     أ بـه تـ    1387 اين عزيـزان تـا اسـفند         ةگرفتاري، ويرايش علمي ترجم   
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 كامل  ةاكنون ترجم  وشد   الهي ويرايش در دو مرحله انجام        ةسرانجام به حول و قو    
يش علمـي بـار اول، مـشكالت        بـديهي اسـت، در ويـرا      . كتاب پيش روي شماست   
ها وجود داشت كه همت خوب ايـن دو بزرگـوار             متن ةهماهنگي زيادي در ترجم   

. هاي كمتري همراه باشـد     ، با سختي  1388باعث شد تا ويرايش علمي دوم در بهار         
اكنون از همكاران خوبم در دو دانشگاه شـهيد بهـشتي            تالش اين عزيزان را كه هم     

 ة دريافت مشتركي كـه در ترجمـ  نهم و اميدوارم به دليل يم ارج ندو دانشگاه تبريز  
. ، همـديگر را در كارهـاي جديـدي همراهـي كنـيم             اسـت  اين اثر به دسـت آمـده      

 شود، ولـي    عرضهالمقدور كنترل شد تا با كيفيت مناسب         مدعي نيستم اما كار حتي    
هايي در ترجمه و ويرايش علمي وجود داشته باشـد           ممكن است هنوز هم نارسايي    

سنج، هرگونه نقد و نظري را با جان و دل پـذيراييم تـا اگـر                 كه از خوانندگان نكته   
 .توفيقي براي انتشار مجدد اثر به وجود آمد برطرف شود

 امـا   ،در ويراست اول فقط مارك هارگريوس ويراستار علمـي مـتن انگليـسي بـود              . 4
ز دانشگاه   و لورنس اسپريت ا    ،ويراست دوم مارك هارگريوس از دانشگاه ملبورن      

. كـنم     معرفي مي را  به اختصار آنها    اند كه      را برعهده داشته   گلوپ ويراستاري علمي  
سـابقة   ورزشـي    وساز  سوخت سال در فيزيولوژي و      20 بيشتر از    يوسرمارك هارگ 

.  ورزشي منتشر كرده است   وساز  بارة سوخت شماري در  دارد و مقاالت بي   پژوهشي  
  مـدرك دكتـراي    او استاد فيزيولوژي در دانشگاه ملبورن استرالياسـت، جـايي كـه           

درجـه كارشناسـي    . در آن دريافت كرد    1989فيزيولوژي ورزشي خود را در سال       
دكتـر  . ارشد فيزيولوژي ورزشي خود را از دانشگاه بال اسـتيت اخـذ كـرده اسـت               

وهشگر برتر كالج امريكايي پزشـكي ورزشـي         جايزة پژ  1994هارگريوس در سال    
 فارماكولوژي   فيزيولوژي و  ةاين تاير را از جامع     گرفت و در همان سال جايزة مك      را  

 .استراليا اخذ كرد
 و علـوم تغذيـه در دانـشگاه         شناسي  زيستلورنس اسپريت، پروفسور دپارتمان     

ل بـدن    عضله و ك   وساز  بارة سوخت  پژوهشگري در   سابقة  سال 19 كه   استگلوپ  
 فيزيولــوژي كانــادا و امريكــا، كــالج امريكــايي پزشــكي  انجمــن وـوي عــض. دارد



  هاي ورزشي  فعاليتمتابوليسم      4

ت تحريريه يا معاون    ئاو عضو هي  .  و انجمن فيزيولوژي ورزشي كاناداست     ،ورزشي
 دكتـري   ةاو درج .  است وساز  سوخت پژوهشي بسياري در موضوع      مجالتسردبير  

   .خود را از دانشگاه هاميلتون، اونتاريو گرفته است
به بررسـي   ، درست مثل ويراست اول،       ورزشي هاي   فعاليت متابوليسم ويراست دوم . 5

 مناسـبي   ةدر ويراست دوم، اطالعات به گونـ      . پردازد  وسازي مي   سوختفرايندهاي  
 شامل مـرور ابعـاد گونـاگون     ـ هذا، عناصر اصلي ويراست اول  مع؛اند روزآمد شده

ئين هنگـام فعاليـت ورزشـي، عوامـل         ها، ليپيدها، و پروت     كربوهيدرات وساز  سوخت
هـاي اسـتقامتي     با تمرينوسازي سوختخستگي و سازگاري   بر  ثر  ؤ م وساز  سوخت
 .اند شده در ويراست دوم نيز حفظ  ـاست

ــاب،  ــه بررســي ســوختفــصل اول كت ــردازد مــي فعاليــت ورزشــي وســاز ب . پ
بـه   هنگام فعاليت ورزشي خيلي شـديد و هنگـام انتقـال از اسـتراحت                وساز  سوخت

فـصل  . انـد   شـده   در فـصل دوم بحـث      هوازي  مسيرهاي انرژي بي   وفعاليت ورزشي   
 اسـكلتي را  ة كربوهيـدرات در عـضل  وسـاز  سـوخت سوم، آثار فعاليت ورزشـي بـر       

 مهـم كبـد هنگـام       وسـازي   سـوخت  فصل چهـارم عملكردهـاي       در .كند مطالعه مي 
 ةكتـات در عـضل   انتقال الدربارةبراي آنكه درك ما . خوانيم ميفعاليت ورزشي را   

اسكلتي افزايش يابد، اين موضوع در قالب فصل جديدي در فصل پنجم بـه بحـث       
هاي ششم و هفـتم، بـه ترتيـب آثـار فعاليـت ورزشـي بـر                  فصل. گذاشته شده است  

. دنـ كن  اسـكلتي را بحـث مـي   ة ليپيد در عضلوساز سوختليپوليز در بافت آديپوز و   
 فعاليـت ورزشـي در فـصل هـشتم          سـاز و  سـوخت  در   هـا   نقش پروتئين و اسيد آمينه    

هـاي    در خـستگي و سـازگاري  وسـازي  سـوخت سرانجام، عوامـل  . شود بررسي مي 
  .اند هاي اسكلتي به ترتيب در فصل نهم و دهم مرور شده  با تمرينوسازي سوخت

اند تا آنجا كه ممكـن اسـت از          ويراستاران متن انگليسي از نويسندگان خواسته     
 ةهــر چنــد همــ. علمــي در فــصل خــود اســتفاده كننــدجديــدترين پيــشينه و متــون 

افتادگي بـارز مطالـب خـودداري        اند تا از روي هم     ها تالش كرده   فصل نويسندگان
 .استفاده شده باشدجا  هذا، ممكن است برخي مطالب در بيشتر از يك كنند، مع
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 :ها نكـرد   توان نوشت و يادي از آموزگاران واقعي نوشته        حقيقت اين است كه نمي    . 6
آنهـا،  . جـو  هاي حقيقت  ياهاي انسان ؤهاي هميشه روشن سرزمين ر     شهيدان، زيبايي 

وارستگاني كه قبل از گفتار با عمل، بشر را آموختند در           . هايند معلمان واقعي انسان  
آنهـا، كـه بـا مهربـاني،        . هاي اشك خود غوطه خوريد تا ابـد پـاك بمانيـد            سيالب

 برافروختند تا بگويند آنچه انـسان را        آنها كه چراغ  . سرچشمة عاطفة بشريت شدند   
آنهـا كـه گفتنـد حقيقـت جـاودان همـين       . س مبـتال كنـد دروغ اسـت   أبه اندوه و ي 

نزديكي است، فقـط بايـد آغـوش گـشود و اسـرار نهـان درون خـود را از زيبـايي                      
خـدايا، خداونـدا، بـه آن كـوثر زاللـي كـه آنهـا را بـه عـشق                    . كـرد زندگي طلـب    

  .  ره گشا ـكمال متعال بشر ـ يگانه هدف هستيخواندي، ما را نيز به 
  

  عباسعلي گائيني
  استاد دانشگاه تهران

  1388تيرماه 


