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گفتارشپی

هـاي انکارناپـذیري را    روشـناي ابرهـا و تالقـی آن بـا فـرورفتن خورشـید، زیبـایی        هاست و سای 14/1/1398غروب روز چهارشنبه 
هاسـت کـه روزي فراتـر از همـۀ      توان یافت؛ و یادم آمد مبعـث رسـول خـوبی    ها ردپایی از آن می سازد که گاه فقط در داستان می

در کـام انسـان تشـنۀ     - هـر دو  - هاي عشق و آگاهی ر آن بشر به آگاهی بشارت داده شد و شعلهروزهاي الهی و انسانی است که د
 : رقص درآمدند وجور با رسالتش به حقیقت سرریز شد و خلق پرشکایت ز ظلم

یک دست جامِ باده و یک دست زلف یـار 
 

رقصـــی چنـــین میانـــه میـــدانم آرزوســـت  
 

در کوه وکمر پرتاب کرد تا درماندگان بدان چنگ زنند و مجدداً بر حلقۀ مسـتان  او به یاري مستان شتافت و رسن خود را 
 :  الست درآیند و در ارکستري هماهنگ بخوانند

ــتانم آرزوســت     ــه بــاغ گلس ــاي رخ ک بنم
 

ــراوانم آرزوســت    ــد ف ــب کــه قن بگشــاي ل
 

ــر  ــابِ ابــ ــاي از نقــ ــاب، رخ بنمــ اي آفتــ
 

ــت     ــانم آرزوس ــع تاب ــرة مشَعش ــه آن چه ک
 

دم از هـــوايِ تـــو آوازِ طبـــل بـــاز   بشـــنی
 

ــلطانم آرزوســت    س دــاع ــه س ــدم ک ــاز آم ب
 

اي در عشق فـرو   ها را چو چشمه سان خَلقی را سرور فراوان در گرد آمد و آتش اشتیاق در بحري فکند که جان آن و بدین
 : نشاند وآدمیان آسمان را ز خاکدان برگرفت همی

رديگ شک فرشته ز انسان چو سیر کردي بی 
 

 این زمین از آن پس، جایت بر آسمانست بی 

 : و خداوند منان با یزَکیهم، انسان فروخفته را در بعثت آن نادرة دوران، گلزار عشق هدیه کرد
در عشق مست باش، که عشق است هر چه هست

 

ــی  ــت     ب ــار نیس ــار ب ــرِ ی ــق ب ــار عش ــارو ب ک
 

گویند که عشق چیست، بگو تـرك اختیـار  
 

ــاو ز اخت  ــر ک ــار نیســت ه ــت، اختی ــار نرَس ی
 

دسـتانی عطـا    بـه جـام بـه   » جهـان  فخـر «ایم کـه در آن   لحظاتی رسیده ایم و به و اکنون مدتی است پاي از غروب فراگذاشته
 :  آیند خیال از خُماري به درمی دهند و به هاي بهاري، دل را جز به بهاریان نمی آیند و با ترنّم شود که کنار یار برمی می

ز بهــار بــود خــار یــار اوســتآن گــل کــه ا
 

خُمـار نیسـت   وآن می که از عصیر بـود بـی   
 

 رود تا یار ملَک شود. گیرد و با او به فَلَک می و اکنون بشر صاحبِ نَفَس آواز عشقی شده است که دامن از او برنمی
 :  خواند و در آنجا با مالئک و آسمانیان سرود جاودانۀ خود را می

ــا  ــار م ــا بخــت جــوان ی ، دادنِ جــان کــارِ م
 

ساالرِ مـا، فخـرِ جهـان مصـطفی اسـت      قافله 
 

بوي خَوشِ این نسیم از شکَنِ زلـف اوسـت  
 

شَعشَعه این خیال از رخ چون والضـحی اسـت 
 

دن گذارد و دیگر چشـم از دیـ   مرغابیان گام به دریاي جان می وفرّشود و با کرّ رود و از ملک نیز پرّان می و بازهم فراتر می
 : او برنتافت تا به لقاي وصل رسید
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نوبت وصلِ لقاسـت، نَوبـت حسـن بقاسـت    
 

نوبت لُطف عطاست، بحر صفا در صفاست 
 

ــرشِ دریــا رســید  مــوجِ عطــا شــد پدیــد، غُ
 

صبح سعادت دمید، صبح نه، نـورِ خداسـت   
 

پردازم که با آشنایی با آن،  ه معرفی اثري دیگر میمنتها، ب از این میثاق عاشقانه با نُمود بعثت از این سرّ وجود و عالم بی
بـریم، خـود    تر به بنایی مادي بپردازیم و هر چه در آن بـه جیـب تفکـر فرومـی     شود تا عمیق اي در پیش روي گشوده می دریچه

در نهـان مواجـه    اش هاي بیولوژیایی آن، که اگر با معرفت با آن سـوي بگیـریم بـا آفتـابی     و پیچیدگی» بدن انسان«سراهللا است. 
 شویم. می

کـرد، چگونـه بـه انسـان و      فصـل آن را ویـرایش مـی    21» کلـود بوچـارد  «داند که وقتی  و اما خداي صاحب روز بعثت می
پیشـرفت در  «هـاي   این کتاب در زمـرة کتـاب  «: گوید این کتاب نگاشته است می اي که بر اندیشید. وي در مقدمه هایش می توانایی

و  مـدت  کوتـاه هاي سلولی و ملکولی با فعالیت ورزشـی   است که به سازوکارها دربارة سازگاري» وم انتقالیبیولوژي ملکولی و عل
کند که فعاالنه درمطالعۀ سازوکارهاي  هاي سرآمدي اشاره می پردازد و به دانشمندان و آزمایشگاه درازمدت در ابعاد گوناگون می

انـد و سـهم بزرگـی در افـزایش شـناخت مـا از بیولـوژي فعالیـت          مشارکت داشـته لحاظ بدنی فعال  هاي زنده و به ملکولی ارگانیزم
هـا   اند و از آن آفرینی کرده کشور در تولید این کتاب نقش 7اي است که از  نویسنده کمک نویسنده و 61ورزشی دارند. و قدردان 

 کند. دلیل ابراز تمایلشان براي شرکت در این تالش قدردانی می به
هـایی اسـت کـه عنـوان کلّـی       از مجموعـه کتـاب   135اند، این کتـاب جلـد    دگان این سطور به نیکی دریافتهو اکنون خوانن

Progress in Molecular Biology And Translational Science آن  المللی، الزویر، شدة بین کشد و ناشر شناخته را با خود یدك می
 را در زیرمجموعۀ خود به زیور طبع آراسته است.  

 Molecular And Cellular انتقـالی  علوم و ملکولی بیولوژي در پیشرفتهاي متوالی  کتاب نوان ویژة این مجلد از سلسلهو ع

Regulation of Adaptation To Exercise : است. ورزشی فعالیت با سازگاري ملکولی و سلولی تنظیم 
سلولی ملکـولی در فعالیـت ورزشـی نیسـت کـه      شود موضوعی از حوزة  معلوم می 135گانۀ مجلد 21هاي  با مرور فصل

ویژه، فصل اول کتاب که خود دریاي معارفی است و خود کلود بوچارد، ویراستار کتـاب، نوشـته    کتاب بدان نپرداخته باشد. به
است، فصل بسیار پرراز و رمزي است که فاصلۀ اطالعات موجود در حوزة مبانی سلولی ملکـولی فعالیـت ورزشـی را بـا آنچـه      

از راهبردهاي انتزاعـی  : مدت و منظم سازگاري با فعالیت ورزشی کوتاه«، 1عنوان فصل  کشد. مراجعه به چالش می ید باشد، بهبا
درسـتی درك کنـد، هفـت خـوان      اي بتواند محتواي این فصـل را بـه   از آن حکایت دارد که اگر خواننده» تا بیولوژي یکپارچه

حرکتـی، میـزان فعالیـت     ، بوچارد در قالب تصـویري، پیوسـتار رفتـار بـی    1فصل  1-1 برد. در شکل پیش می تر به رستم را مسلط
طلبـد تـا از راه محتـواي آن، بـه      بدنی، تمرین فعالیت ورزشی، و آمادگی را آرایش داده است که غور و تفکري خالقانه را می

پردازد که موضـوع   اي می اهانه به نکتهو حتی با محتواي کل کتاب آشنا شویم. و در این فصل بوچارد آگ 1محتواي کل فصل 
عروقـی ذاتـی و    -آمـادگی قلبـی  «کنـد وآن   رو می دیگري روبه سازگاري سلولی ملکولی با فعالیت ورزشی را با چالش بزرگ

تـوان ایـن آمـادگی را در ایـن افـراد       گوید چگونه مـی  او می». اند بهره اي است که برخی بالذات دارند و سایرین از آن بی اولیه
را بـراي  » polypill«آورنـد، و در همـین فصـل اسـت کـه واژة       دسـت مـی   ها تمرین و ممارست به توجیه کرد که سایرین با سال

 شمرد.  فعالیت ورزشی برمی
تـر عبـور کنـیم و گـام بـه وادي       گفتـار سـریع   خوانندگان عزیز و همیشه همراه، معطلتان نگذارم، اجازه دهیـد از ایـن پـیش   

 یم که هر کدام خود اقیانوسی از مطالبی است که باید صبورانه و بـا صـرف وقـت مناسـب بـدان پرداخـت.      هاي کتاب بگذار فصل
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اي  شـوید. در توصـیه   گیـر مـی   هـاي بعـدي را شـروع نکنیـد کـه زمـین       ، خواندن فصل1کنم بدون خواندن چند بارة فصل  اقرار می
پـیش رویـد تـا     پس با تعمق در جمالت آن، با سـرعت مناسـب بـه   بار انشایی بخوانید و س را یک 1خواهم فصل  عامدانه، از شما می

 اي را که بوچارد قصد دارد شما خود به روي خود بگشایید با کندي مواجه نشود. دریچه
شـود و بـا    شود و آنگـاه بـا فهرسـت مطالـب فصـل آذیـن مـی        هر فصل نوعاً با عنوان و سپس معرفی نویسندگان شروع می

شـود   سازد. در ادامه، دربارة بدنۀ اصلی هر فصل به فراخور بحث می پذیر می ضوعات فصل را امکاناي مختصر ورود به مو چکیده
گیري از موضوعات مـورد   کند. در پایان هر فصل، به نوعی نتیجه وبیش تعداد صفحات آن از فصلی تا فصلی دیگر فرق می که کم

ها، خیمۀ بحث خود  آن رسد که نویسنده(گان) با استناد بر ان میبررسی در فصل تدوین شده است. هر فصل با معرفی منابعی به پای
 اند. را بناگذاشته

آذر در گذشـته نیـز بـا مـن در      نفـر و دکتـر جـواد طلـوعی     با آنکه همراهانم در ترجمۀ این کتاب، آقایان دکتر محمد همتی
هـاي   ین کتاب، کـه ذات ایـن گونـه بحـث    اند، محتواي سنگ همکاري داشته لکولیم ورزشی فعالیت فیزیولوژيبر  درآمديکتاب 

بـار دوم، ویـرایش    هـا؛  ناپذیر کرد. بار نخست، ویرایش مـوردي در صـفحه   علمی است، ویرایش چند بارة ترجمۀ کتاب را اجتناب
ی کـه  شده با متن انگلیس اي سطر به سطر متن ترجمه صفحاتی از آغازین هر فصل تا راهبرد استفاده شود؛ و بار سوم، ویرایش مقابله

سـاده شـود. ولـی، اقـرار      المقدور روان و کنترل درآید و متن حتی هاي متفاوت براي یک واژه به سازي باعث شد بسیاري از معادل
هـاي سـنگین علمـی در قالـب      زاده، ویراستار تواناي متون فارسی، ایـن بحـث   کنم بدون همکاري مؤثر سرکار خانم زهرا جالل می

کـنم کـه بـا ادراك متقابـل پـس از       جـا از ایشـان تشـکر مـی     رسد و در همـین  ارسی به سالست نمیتر ف هاي مناسب جمالت و واژه
تـر   شـده را روان  موقع خود، مـتن ترجمـه   هاي به اي بزند با دخالت هاي علمی بحث لطمه ساله، بدون آنکه به چارچوب20همکاري 

و خواندن برایشان دردآور نشود. با این همـه، ممکـن اسـت بـاز     رو شوند  سازد تا خوانندگان با اُنس و الفت زیادتري با آن روبه می
گوینـد و   سنجی خـود آن را مـی   ها خواهیم بود که با نکته هایی در ترجمه به نظر اهل ذوق پیدا شود که شاکر آن هم خألها و نقص

 : ناها را ما شعاعیم و به قول موال تري درآید و اثر آن طبع لطیف نویسند تا اثر ولو اندك به می
وگر تو پاي نداري، سفر گُزین در خـویش  

 

چـــو کـــانِ لعـــل پذیراشـــو از شـــعاع اثـــر  
 

ز خویشتن سفَري کُن به خویش، اي خواجـه  
 

از چنین سفَري گشت خاك معـدنِ زر : که  
 

ســـوي شـــیرینی زتَلخـــی و تُرُشـــی رو بـــه 
 

ــر     ــه ثَم چنانکــه رســت ز تلخــی هــزار گون
 

ز، ایــن عجایــب بــینز شــمس، مفَخــرِ تبریــ 
 

از آنکــه هــر شَــجر از نــور شــمس یابــد فَــر  
 

م که با آن همۀ عظمت محـو  یگفتار، بگذریم و سر به آسمانی گذار شدن پیش و اما، اجازه دهید از این دام و دامگه، مطول
زنان بـه دامـن    سوزوگداز آن چنگگرید و گاه در  غرد و گاه زار بر سر سبزه می باکانه می شود و گاه بی جمال یاران، شهیدان، می

 : اند اي همۀ ما را به صید درآورده نالد که به تیر غمزه زاري، در سوگ شهیدان، می زهره به
چمنــی، کــه تــا قیامــت گُــل او بــه بــار بــادا 

 

صنَمی، که بر جمـالش دو جهـان نثـار بـادا      
 

ــه شــکار مــی    ــان ب ــرِ خوب ــد زپگــاه می خرام
 

ــزة او د     ــرِ غم ــه تی ــه ب ــادا  ک ــکار ب ــا ش لِ م
 

ل نشـدند تـا   ئـ شدن ما به آن نازنینانی پیوند خورده است که بـراي خـود آسـمانی قا    و اما اگر بدانیم قوام و دوام ما و بهاري
آسمان وجود دیگران را براي همیشه بهاري کنند و جد و جهد خویش را بر سر پیمان با سالکانی نهادند که سیر و سلوك خـود را  

 : ها خمار کردند ت آنبه دو چشم مس
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هاست هـر دم  به دو چشم من زچشمش چه پیام 
 

 که دو چشمم از پیامش خَوش و پر خمار بادا  

 

ناپـذیري را بـراي همیشـه بـه رویمـان       ها، درِ محبت را به رویمان بازکُن و درِ سـیري  خدایا، بارالها، از آن چشم پرخمار آن
 مسدود بفرما. آمین یا رب العالمین.  

 
 باسعلی گائینی، دانشگاه تهرانع

 14/1/1398آغازین بامداد 




