آموزش شیوۀ درست بحث علمی
نگاهی به مجموعه کتابهای گفتوگو دربارۀ انرژی
●●نصیبه رحیمیان
مترجم ادبیات کودک و نوجوان

چکیده

مجموعه کتابهای گفتوگو دربارۀ انرژی به معرفی چگونگی بهرهبرداری از منابع گوناگون
انرژی و پیآمدهای این بهرهبرداریها میپردازد .متن اصلی این کتابها به بخشهایی
دوصفحهای تقسیم شده است و هر بخش با جملههایی ساده ،عکسها و نمودارهای
اطالعاتی ،چگونگی تولید الکتریسیته را از منابع انرژی و کارکرد فناوریهای مرتبط برای
خوانندگان توضیح میدهد .این کتابها در انگلستان تولید شدهاند ،اما گزارشهای آنها
فقط به کشورهای پیشرفته محدود نمیشود و در همۀ جلدهای این مجموعه ،گزارشهایی
از وضعیت بهرهبرداری از منابع انرژی در کشورهای در حال توسعه نیز آمده است .این
کتابها بخشهایی با عنوان «بحث کنیم» دارند که به موضوعهای بحثانگیز و نگرانیهای
یپردازند .این بخشها چگونگی بحث علمی را با
مرتبط با بهرهبرداری از منابع انرژی م 
روشی غیرمستقیم به خوانندگان آموزش میدهند .آنها با خواندن این بخشها درمییابند
که باید به نظر مخالفان به همان اندازۀ نظر موافقان گوش داد و از میان چنین بحثهایی
است که میتوان سود و زیان هر تصمیم را بهخوبی ارزیابی کرد و بهترین تصمیم را
گرفت .با چنین تمرینهایی است که میتوان مدیران بهتری برای فردایی بهتر پرورش
داد .این کتابها با دریافت اجازۀ رسمی از ناشر انگلیسی در ایران منتشر شدهاند ،اما برخی
کمدقتیها در نمونهخوانی به ترجمۀ روان و خوب کتابها آسیب زده است.
کلیدواژگان

منابع انرژی ،منابع تجدیدپذیر ،منابع تجدیدناپذیر ،بحث علمی ،سوختهای فسیلی،
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
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■ عنوان :انرژی سوخت فسیلی ،انرژی هستهای ،انرژی باد ،انرژی خورشیدی،
انرژی آب ،انرژی زیستتوده

نویسندگان :ریچارد و لوییس اسپیلزبوری

مترجمان :سلیمان فرهادیان ،حسن ساالری ،مجید عمیق
ویراستار :مرضیه طلوع اصل

مشخصات چاپ :تهران :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان  ،چاپ اول 1393

مشخصات ظاهری :جلد شومیز ،قطع رحلی ،در  32صفحه (شش جلد) بها 30000 :ریال
شابک 6 :تا 978-964-391-976-1
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درآمد

بیـش از  60درصـد نفـت خـام استخراجشـده در جهـان بـه بنزین و گازوئیـل تبدیل
میشـود و ایـن حاملهـای انرژی در موتـور خودروهـا ،قطارها ،کامیونها ،کشـتیها
و هواپیماهـا میسـوزند .بسـیاری از لـوازم زندگـی ما بـا الکتریسـیته کار میکنند ،از
ماشـینهای ظرفشـویی و لباسشـویی تا گوشـی تلفن همراه و متۀ دندانپزشـکی.
حـدود  67درصـد این الکتریسـیته با سـوزاندن سـوختهای فسـیلی ،شـامل نفت و
گاز و زغالسـنگ ،در نیروگاههـا فراهـم میشـود .پـس زندگـی مـا وابسـتگی شـدید
بـه سـوختهای فسـیلی دارد؛ نـه فقـط بـرای سـوخت خودروهـا ،بلکـه بـرای انجام
بسـیاری از کارهـای روزانـه .زندگـی مـا وابسـته بـه مـوادی اسـت کـه از باقیمانـدۀ
پیکـر جاندارانـی کـه میلیونهـا سـال پیـش میزیسـتند ،پدیـد آمدهانـد .ایـن مواد
پـس از مصـرف دیگـر تجدید نمیشـوند.
بهرهگیـری از سـوختهای فسـیلی بـه ایـن صورت که رایج اسـت ،سـه مشـکل
در پـی دارد .اول ،سـوختهای فسـیلی پایانپذیرنـد و بـهزودی تـه میکشـند .دوم،
سـوزاندن سـوختهای فسـیلی بـا رهایـی گازهـای آالینـده در هـوا همراه اسـت که
برخـی از آنهـا بـر سلامتی مـا اثـر میگذارنـد و برخـی دیگـر بـر گرمایـش جهانی
میافزاینـد .گرمایـش جهانـی بـر محیطزیسـت اثـر میگـذارد و دگرگونیهـای
آبوهوایـی را در پی دارد .سـوم ،حفر چاه چه در خشـکی و چـه در دریا ،معدنکاوی
و جابهجایی سـوختهای فسـیلی ،به محیط زیسـت آسـیب میرسـاند .شـاید بتواند
مشـکل دیگـری را هـم افـزود و آن محدودبـودن ایـن منابـع بـه برخـی کشـورهای
جهـان اسـت کـه گاه باعث کشـمکش میـان کشـورها میشـود .چگونـه میتوانیم از
پـس ایـن گرفتاریهـا برآییم؟
دولتهـا ،شـرکتها ،سـازمانهای بینالمللـی و مـردم در سراسـر جهـان در
جسـتوجوی راههایـی برای کاهـش پیامدهای زیانبار مصرف سـوختهای فسـیلی
هسـتند .یـک راه میتوانـد صرفهجویی و جلوگیـری از هدررفتن انرژی باشـد ،اما راه
دیگـری که بسـیار مورد توجه اسـت ،بهرهبـرداری از منابـع تجدیدپذیـر مانند انرژی
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خورشـیدی ،انـرژی بـاد ،انـرژی آب ،انـرژی هسـتهای و انـرژی زیسـتتوده میتواند
باشـد .بـا این همـه ،بهرهبـرداری از منابـع تجدیدپذیر ،بـا وجود سـودمندیهایی که
دارد ،پیآمدهـای ناخواسـتهای نیز به همراه دارد .برای مثال ،پسـماندهای هسـتهای
یکـی از گرفتاریهـای بهرهبـرداری از مـواد رادیواکتیو برای تولید الکتریسـته اسـت.
بـه نظـر میرسـد تصمیمگیـری دربارۀ بهرهبـرداری از منابـع انرژی ،چـه تجدیدپذیر
و چـه تجدیدناپذیـر ،بـه بحث و گفتوگوی بیشـتری نیـاز دارد .مجموعـه کتابهای
گفتوگـو دربـارۀ انـرژی میتوانـد راه را بـرای بـرای چنیـن گفتوگوهایـی همـوار
کند .
سه ویژگی بنیادی شش کتاب انرژی

مجموعـه کتابهـای گفتوگـو دربـارۀ انـرژی در شـش جلـد ،هـر جلـد  32صفحه،
بـه معرفـی چگونگـی بهرهبـرداری از منابـع گوناگـون انـرژی و پیآمدهـای ایـن
بهرهبرداریهـا میپـردازد .ایـن کتابهـا را چنـد مترجـم نامآشـنا بـه زبـان فارسـی
برگرداندهانـد و انتشـارات کانـون پـرورش فکری کـودکان و نوجوانان پـس ازدریافت
مجوز رسـمی از ناشـر اصلی ،آنها را در شـمارگانی چشـمگیر به چاپ رسـانده است.
سـاختار کتابهـا ،اسـتاندارد اسـت و بخشهـای آزمایش کنیـد ،واژهنامـه و نمایه از
پیوسـتهای ایـن کتابهاسـت .چـاپ ایـن کتابهـا بـا توجه بـه اینکـه روی کاغذ
تحریـر انجـام شـده ،مناسـب و جلـد و صحافـی آن نیز پذیرفتنی اسـت .متن پشـت
جلـد کتـاب کـه میتواند راهنمـای خریداران برای آشـنایی بـا محتوای کتاب باشـد
و اغلـب بـه آن کمتوجهـی میشـود ،بهخوبـی تنظیم شـده اسـت.
ایـن کتابهـا ،چنانکـه در متـن پشـت جلـد آنهـا نیز گفته شـده اسـت ،سـه
ویژگـی نوآورانـه دارنـد کـه آنهـا را از دیگـر کتابهـای منتشرشـده دربـارۀ منابـع
انـرژی متمایـز میسـازد:
● نمودارهایـی بـرای نشـاندادن چگونگـی تولیـد الکتریسـیته از منابـع

350
49

نقد و بررسی

ســـال اول ،شماره  3و 4
پاییز و زمستان 1393

350
50

انـرژی و کارکـرد فناوریهـای مرتبـط دارد.
● در بخـش «گـزارش یـک بررسـی» بـه معرفـی نمونههـای کاربـردی از
بهرهگیـری از منابـع انـرژی میپـردازد.
● در بخـش «بحـث کنیـم» بـه موضوعهـای بحثبرانگیـز و نگرانیهـای
مرتبـط بـا بهرهبـرداری از منابـع انـرژی میپـردازد.
متـن اصلـی ایـن کتابهـا بـه بخشهایـی دوصفحـهای تقسـیم شـده اسـت و
هـر بخـش بـا جملههایی سـاده ،عکسهـا و نمودارهـای اطالعاتـی ،چگونگـی تولید
الکتریسـیته از منابـع انـرژی و کارکـرد فناوریهـای مرتبـط را بـرای خواننـدگان
توضیـح میدهـد .بـرای مثـال ،در کتاب انـرژی بـاد در دو صفحه با عنـوان «از انرژی
بـاد تـا الکتریسـیته» چگونگـی کارکـرد ژنراتـور متصـل بـه پرههـای توربین بـادی با
متنـی کوتـاه و نمـوداری گویـا ،بیـان شـده اسـت .علاوه بـر این کـه متن کتـاب به
بخشهـای دو صفحـهای تقسـیم شـده ،متن هـر دو صفحه نیـز به چند تکـۀ مرتبط
بـا هم تقسـیم شـده اسـت .ایـن متنهای کوتـاه در کنـار تصویرها و شـرح تصویرها،
اطالعـات کافـی دربـارۀ موضـوع کتاب را بـه خواننده انتقـال میدهند و او را خسـته
هـم نمیکننـد .بـه سـخن دیگـر ،نویسـندگان ایـن کتابهـا محتـوای کتـاب را بـه
لقمههایـی کوچـک و دلپذیـر بـرای خواننـدگان تقسـیم کردهانـد.
ایـن کتابهـا بخشهایـی بـا عنـوان «گـزارش یـک بررسـی» دارند که گزارشـی
واقعـی از کشـورهای گوناگـون دربـارۀ بهرهبـرداری از منابع انرژی اسـت .بـرای مثال
در کتـاب انـرژی بـاد در صفحـۀ  11گزارشـی از بهرهبـرداری از انـرژی باد در کشـور
سـریالنکا آمـده اسـت .در ایـن گـزارش میخوانیـم کـه حـدود سـه چهـارم مردمی
کـه بیـرون از شـهرهای سـریالنکا زندگی میکنند ،به شـبکۀ سراسـری الکتریسـیته
دسترسـی ندارنـد .بسـیاری از این مـردم از چراغ نفتی برای روشـنایی بهره میگیرند
کـه خطـر آتشسـوزی را بـه همـراه دارد .برخـی دیگـر باتریهـای قدیمـی را بـرای
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روشـنکردن المپهـا بـه کار میبرنـد امـا شـارژ دوبـارۀ ایـن باتریهـا گـران اسـت.
سـازمانی در کشـور سـریالنکا بـه مـردم آمـوزش میدهـد کـه چگونـه توربینهـای
بـادی سـادهای بسـازند .امروزه بسـیاری از مردم روسـتاها یک منبع انـرژی رایگان و
تجدیدپذیـر بـرای روشـنایی دارنـد و میتوانند در پرتـو آن کار کننـد ،درس بخوانند
و آشـپزی کنند.
ایـن کتابهـا در انگلسـتان تولیـد شـدهاند ،امـا گزارشهـای آنهـا فقـط بـه
کشـورهای پیشـرفته محدود نمیشـود .در همۀ جلدهای این مجموعه ،گزارشهایی
از وضعیـت بهرهبـرداری از منابـع انـرژی در کشـورهای در حـال توسـعه نیـز آمـده
اسـت .برای مثال ،در کتاب انرژی خورشـیدی دربارۀ آموزشـگاه پابرهنهها در ایاالت
راجسـتان هنـد میخوانیـم .این آموزشـگاه به روسـتاهای دورافتاده و فقیر در کشـور
هنـد کمـک میکنـد تـا از الکتریسـیتۀ خورشـیدی بهرهمنـد شـوند .مردم روسـتاها
در ایـن آموزشـگاه حضـور مییابنـد و میآموزند چگونه سـلولهای خورشـیدی را به
کار اندازنـد و از آنهـا نگهداری کنند .سـپس این مهندسـان صفحههای خورشـیدی
و المپهـای الکتریکـی را کـه بسـیاری در همـان آموزشـگاه بـا مـواد محلی سـاخته
میشـوند ،بـه روستاهایشـان میبرند.
بخـش سـوم کتـاب کـه برجسـتگی ویـژهای بـه ایـن کتابهـا میدهـد ،ذیـل
عنـوان «بحـث کنیـم» آمـده اسـت .دربـارۀ چـه بحـث کنیـم؟ دربـارۀ اینکـه:
●	کـدام نـوع توربیـن بـادی بهتـر کار میکنـد ،توربیـن بـادی بـا محـور
افقـی یـا توربیـن بـادی بـا محـور عمـودی؟
● انـرژی بـاد در مقایسـه بـا انرژی سـوختهای فسـیلی چـه برتریها و
چـه کاسـتیهایی دارد؟ (مگـر کاسـتی هـم دارد؟).
● مزرعههـای بـاد در کجـا باید سـاخته شـوند؟ در دشـتها ،روی تپهها،
در سـاحل یـا نزدیـک به سـاحل؟
● آیـا توربینهـای بـادی بـرای سلامتی مـا زیـانآور هسـتند؟ آیـا این
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توربینهـا بـه حیاتوحـش آسـیب میرسـانند؟
● آیـا توربینهـای بادی روشـی ایمـن برای تولید الکتریسـیته هسـتند؟
(چـه خطرهایـی دارند؟).
● آیـا دولتهـا باید از راهانـدازی توربینهای بـادی پشـتیبانی کنند؟ (با
هزینههـا چـه کنند؟).
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میبینیـد کـه موضوعهـای بحثبرانگیـزی در ایـن کتابهـا مطـرح شـده اسـت ،اما
چگونـه دربـارۀ ایـن موضوعها بحـث کنیـم؟ در هر بحثی بهتـر اسـت از نظرگاههای
متفـاوت بـه موضـوع نـگاه کنیـم و بـه سـخنان مخالفـان بـه همـان انـدازۀ سـخنان
موافقـان (و شـاید بیشـتر) گـوش بدهیـم .بـه گفتـۀ ارﺗﺎﺑﺎن ،ﻋﻤﻮی خشـایارﺷﺎ «اگـر
عقایـد مخالـف و موافق اظهـار ﻧﺸﻮد ،اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎﯾﺪ
بـه یـک ﻋﻘﯿﺪه بسـنده ﮐﺮد .برعکس ،اﻧﺘﺨﺎب هنگامـی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻇﻬﺎر ﺷﻮنـد .زر ﻧاب بهخـودی خـود ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ نمیشـود ،امـا اگـر آن را بـه سـنگ
ﺳﺎییـده و در ردﯾﻒ زر دﯾﮕﺮ بگذاریـم ،آنگاه میتوانیـم بگوییـم کـه کـدام یـک بهتر
اﺳﺖ»( .هـرودوت ،کتـاب هفتـم) .بخش «بحـث کنیم» در کتابهـای گفتوگو دربارۀ
انـرژی چنیـن رویکـردی را پیـش چشـم خواننـدگان میگـذارد و آنهـا را بهطـور
غیرمسـتقیم بـا روش درسـت بحـث و گفتوگـو آشـنا میکنـد.
بحث کنیم که جای بحث دارد

بـرای اینکـه هـم بـا شـیوۀ بحـث در کتابهـای انرژی آشـنا شـوید و هـم چگونگی
ترجمـۀ کتابهـا را ارزیابـی کنیـد ،سـه بحـث از کتـاب انـرژی خورشـیدی آورده
میشـود.
نمونۀ  1صفحۀ11
بحـث کنیـم :آیا انرژی خورشـیدی در مقایسـه با سـوختهای فسـیلی روش بهتری
برای تولید الکتریسـیته اسـت؟
بلی:

گازهای آسیبرسان ندارد

بـرای تولیـد هر مـگاوات الکتریسـیته در نیـروگاه با سـوخت زغالسـنگ 2800 ،تُن
زغالسـنگ سـوزانده شـده و حـدود  6000تُـن کربن دیاکسـید آزاد میشـود.
منبع بزرگ و بیپایان

خورشـید تـا میلیونهـا سـال دیگـر همچنـان فـروزان خواهـد بـود .هـر ثانیـه بـه
انـدازهای انـرژی خورشـیدی بـه زمیـن میرسـد کـه میتواند همـۀ نیازهای سـاالنۀ
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جهـان بـه انـرژی را پاسـخ دهد.
خیر:

نبود آفتاب ،نبود الکتریسیته

سـلولهای خورشـیدی و نیروگاههـای خورشـیدی گرمایـی هنگامیکـه خورشـید
نیسـت (شـبها) یـا نمیتابـد (هـوای ابـری) کار نمیکننـد.
گاز به جای زغالسنگ

بسـیاری از نیروگاههـای سـوخت فسـیلی ،گاز میسـوزانند کـه دوسـوم کمتـر از
زغالسـنگ ،کربـن دیاکسـید تولیـد میکنـد.
(نتیجهگیری)

نیـروگاه خورشـیدی بهتـر از نیروگاه سـوخت فسـیلی اسـت ،زیـرا تجدیدپذیر
اسـت و باعـث گرمایـش جهانی نمیشـود.

آیـا شـما بـا ایـن نتیجهگیـری موافـق هسـتید؟ نمونـۀ  2را بخوانیـد تـا ببینیـد آیـا
نظرتـان تغییـر میکنـد یـا نـه.
نمونۀ  2صفحۀ17
بحث کنیم :آیا مزرعههای خورشیدی بهرهبرداری مناسب از زمین است؟
خیر:

الکتریسیتۀ کمتر

یـک مزرعـۀ خورشـیدی کـه  20مـگاوات الکتریسـیته تولیـد میکنـد به انـدازۀ یک
نیـروگاه سـوخت زغالسـنگ که پنج برابر بیشـتر الکتریسـیته تولیـد میکند ،زمین
میخواهـد.
دستکاری زمین

هموارسـازی زمیـن به خاک و زیسـتگاههایی طبیعی آسـیب میرسـاند .نیروگاههای
خورشـیدی از آبـی کـه گیاهـان و جانـوران محلـی بـه آن نیـاز دارنـد ،بهرهبـرداری
میکننـد.

بلی:

آسیب کمتر

مزرعههای خورشیدی برای تولید الکتریسیته به سوخت نیاز ندارند .برای فراهم کردن
سوخت نیروگاههای زغالسنگی بخش بزرگی از زمین را باید بکنند تا به زغالسنگ برسند.
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بهرهبرداری از زمینهای بایر

مزرعههـای خورشـیدی بهطـور معمـول در زمینهـای نامرغـوب سـاخته میشـوند
کـه بـرای زندگـی مردم یا کشـاورزی مناسـب نیسـتند.
(نتیجهگیری)
مزرعههـای خورشـیدی شـیوۀ کارآمدی بـرای بهرهبـرداری از زمینهـای بایرند
و شـرکتهای نیروگاهـی میکوشـند ،از زیسـتگاههای آسـیبپذیر محافظـت
کنند .
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آیـا شـما بـا ایـن نتیجهگیـری موافـق هسـتید؟ نمونـۀ  3را بخوانیـد تـا ببینیـد آیـا
نظرتـان تغییـر میکنـد یـا نـه.
نمونۀ  3صفحۀ19
بحـث کنیم :آیـا الکتریسـیتۀ خورشـیدی نسـبت به الکتریسـیتۀ زغالسـنگی
آلودگی کمتـری دارد؟
خیر:
خطر برای سالمتی

مـواد بـه کاررفتـه در سـلولهای خورشـیدی بـرای سلامتی خطرناکانـد ،بهویـژه
بـرای کسـانی کـه ایـن سـلولها را میسـازند .کادمیـم میتوانـد باعـث سـرطان و
پوکـی اسـتخوانها شـود.
گازهای گلخانهای

پاکسـازی زمیـن بـرای مزرعههـای خورشـیدی میتوانـد بـه خـاک و گیاهانـی که
در حالـت عـادی بخشـی از کربـن دیاکسـید را از اتمسـفر جـذب میکنند ،آسـیب
برساند.

بلی:

سوختهای زهرآگین

سـوزاندن زغالسـنگ در نیروگاههـا  300برابـر بیـشتر از سـاختن سـلولهای
خورشـیدی ،کادمیـم وارد هـوا میکنـد.
گاز کمتر

یک کارخانۀ سیلیسیم برای ساختن یک تُن سلول خورشیدی سیلیسیمی حدود  1/5تُن
کربن دیاکسید آزاد میکند .یک نیروگاه زغالسنگی برای تولید همان مقدار الکتریسیته
که آن سلولهای خورشیدی تولید میکنند 60 ،تُن کربن دیاکسید آزاد میکند.
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(نتیجهگیری)

در مقایسـه ،نیروگاه خورشـیدی نسـبت به نیروگاه زغالسـنگی آلودگی بسـیار
کمتری دارد.

در همیـن صفحـه تصویـری از معـدنکاوی بـرای بـه دسـت آوردن ُسـرب آمـده
اسـت کـه در شـرح آن میخوانیـم« :بـه دنبـال معـدنکاوی بـرای بـه دسـتآوردن
فلزهایـی ماننـد ُسـرب کـه در سـلولهای خورشـیدی بـه کار میرونـد ،گودالهایی
بـزرگ و سـنگهای نخالـه بـر جـای میماننـد .بـاران فلزهـای بـه جـای مانـده را از
سـنگها میشـوید و رودهـا و دریاچههـا را بـه فلزهایـی زهرآگیـن آلوده میسـازد».
بـه نظر میرسـد نویسـندگان ایـن کتابها نخواسـتهاند از یـک نظر پشـتیبانی کنند
و برخـی نظرهـای دیگـر را نادیـده بگیرنـد .آنهـا بـه همـۀ جنبههـای یـک موضوع
اشـاره کردهانـد تـا بـا سـبک و سـنگینکردن آنهـا بتوانیـم بهتریـن تصمیمگیـری
را داشـته باشـیم .گاهـی بسـته بـه موقعیـت بهتـر اسـت از انرژیهـای تجدیدپذیـر
بهرهبـرداری کنیـم و گاه تنهـا چـارۀ کار بهرهبـرداری از منابع تجدیدناپذیر اسـت که
بهتـر اسـت در مصـرف آنهـا صرفهجویـی کنیم.
پـس از خوانـدن ایـن نمونههـا ممکـن اسـت بـه نظـر شـما برسـد کـه برخالف
انتظـار اولیـه موضوعهایـی ماننـد بهرهبـرداری از منابع انـرژی ،آلودگی هـوا ،زبالهها،
آسـیب بـه زیسـتگاهها ،بسـیار جای بحث دارند .روشـن اسـت کـه تصمیمگیریهای
مدیـران بایـد بـا در نظرگرفتـن همـۀ جوانـب چنیـن موضوعهایـی انجام شـود .پس
بهتـر اسـت نوجوانـان و جوانـان کـه در واقـع مدیران آیند ه هسـتند پیـش از این که
در جایـگاه تصمیمگیریهـای مدیریتـی قـرار بگیرنـد ،بـا چنیـن بحثهایـی آشـنا
شـوند .آنهـا بـا چنیـن بحثهایـی میفهمنـد کـه مخالفـان هـر برنامـه نیـز ممکن
اسـت اسـتداللهای منطقـی بـرای سـخنان خـود داشـته باشـند و بایـد به سـخنان
آنهـا بـا دقـت گـوش بدهنـد .چـه خوب اسـت کـه چنیـن بحثهایـی در مدرسـه
میـان دانشآمـوزان انجـام شـود تـا آنهـا بـه صـورت عملـی گـوشدادن بـه نظـر
مخالفـان و احتـرام بـه دیدگاههـای مختلـف را تجربه کننـد و سـودمندی بحثهای
علمـی را ببینند.
مقایسۀ سود و زیان

مـا بـرای بهرهگیـری از هـر فنـاوری یا روشـن باید سـود و زیـان مـادی و معنوی آن
را ارزیابـی کنیـم .بـرای مثـال ،هـر نیـروگاه هسـتهای سـاالنه  20تا  25تُن سـوخت
مصرفشـده تولیـد میکنـد و کسـانی که در معـرض تابشهـای این پسـماندها قرار
گیرنـد ،ممکـن اسـت بـه سـرطان در اندامهـای گوناگـون بـدن از جملـه شـشها،
پوسـت و خون دچار شـوند .پسـماندهای نیروگاههای هسـتهای بر دو دسـته اسـت:
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پسـماندهای قـوی کـه تا دهها سـال همچنـان پرتوزایی شـدید دارند و پسـماندهای
ضعیـف کـه هرچنـد پرتوزایـی آنهـا ضعیفتـر اسـت امـا هـزاران سـال خطرنـاک
میماننـد .ممکـن اسـت پوشـاک و ابـزار کارگـران راکتـور نیز بـه غبارهای آلـوده به
ذرههـای پرتـوزا آغشـته شـود .با در نظـر گرفتن ایـن حقیقتها ممکن اسـت به نظر
برسـد کـه بهرهبـرداری از مـواد رادیواکتیو بـرای تولید الکتریسـیته چنـدان بهصرفه
نباشـد ،بلکـه خطرناک هم باشـد.
اکنـون در نظـر بگیریـد نیروگاهـی کـه الکتریسـیته را بـا سـوزاندن زغالسـنگ
فراهـم میکنـد ،سـاالنه بیـش از  500هـزار تُـن پسـماند تولیـد میکنـد .برخـی
دانشـمندان میگوینـد که اورانیـوم موجود در خاکسـتر تعداد زیـادی از نیروگاههای
زغالسـنگی ،خطر تابش بیشـتری نسـبت به پسـماندهای هسـتهای دارند( .یادآوری
میشـود کـه در همـۀ مـواد مقـداری ناچیـزی مـواد رادیواکتیـو وجـود دارد) .حـال
در نظـر بگیریـد کـه کل پسـماندهای هسـتهای حـدود  260تُـن در سـال اسـت و
شـرکتهای ویـژهای ایـن پسـماندها را با دقـت در جایی مناسـب و دور از دسـترس
انسـانها ،قـرار میدهنـد و دولتهـا و سـازمانهای بینالمللـی بـر ایـن کار نظـارت
میکننـد .همچنیـن ،در نظـر بگیریـد کـه ایمنـی نیروگاههـای هسـتهای و کارکنان
آن بـه دقـت رعایـت میشـود .بنابرایـن ممکن اسـت بـه نظر برسـد کـه بهرهبرداری
از انـرژی هسـتهای بـرای تولید الکتریسـیته بهصرفه اسـت ،زیرا عالوه بـر مزیتهای
گفتـه شـده ،بـر گرمایـش جهانـی نمیافزایـد و میتواند از شـدت این پدیـده بکاهد.
بـار دیگـر از نظرگاهـی دیگـر بـه این موضـوع نگاه کنید و در نظر داشـته باشـید
انبـارداری ممکـن اسـت با گذشـت زمـان تغییر کنند .بـرای مثال ،آب شـور میتواند
ظـروف را ُسسـت کنـد و باعـث نشـت پسـماندهای رادیواکتیـو شـود .بدتـر از ایـن،
پیشبینـی میشـود مقـدار پسـماندی کـه در سـال  2020باید انبـار شـود ،دو برابر
پسـماند انبارشـده در سـال  2009باشـد .این در حالی اسـت که هزینۀ پسماندداری
مـواد رادیواکتیـو حـدود  200هـزار پونـد بـرای هـر متـر مکعـب پسـماندهای قوی
اسـت و سـاخت انبارهـای ایمـن ممکن اسـت میلیاردها دالر هزینه داشـته باشـد .از
سـوی دیگـر اگر راکتور نیروگاه هسـتهای متوسـط به شـدت آسـیب ببینـد میتواند
بیـش از یـک بمب هسـتهای مـواد پرتوزا منتشـر کند .یـک یورش تروریسـتی موفق
بـه راکتـور یـا اسـتخر خنککننـده میتوانـد مـواد پرتوزای بسـیاری پخـش کند که
گرفتـاری آن تـا چنـد دهه ادامـه یابد.
اکنـون بـار دیگـر از نظرگاهـی مثبـت به همیـن موضوع نـگاه کنیم .بسـیاری از
کشـورهای فقیـر در قـارۀ آفریقـا معدنهـای اورانیوم دارنـد و گسـترش نیروگاههای
هسـتهای میتوانـد خریـد و فـروش اورانیـوم را رونق بدهـد و زندگی مـردم آفریقا را
بهبـود ببخشـد .نیروگاههای هسـتهای نسـبت به مدلهـای قدیمی خود پیشـرفتهتر
و ایمنتـر شـدهاند ،چنانکـه در دهههـای اخیـر حادثـه ناگـواری در آنهـا رخ نداده
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اسـت .امـروزه راکتورهـای کوچکتـری سـاخته میشـود کـه بازدهـی آنها نسـبت
بـه مدلهـای قدیمـی بیـش از  40درصـد افزایـش یافتـه اسـت .سـاختار پوششـی
راکتورهـای جدیـد بسـیار قـوی اسـت و میتوانـد در برابـر برخـورد یـک هواپیمـای
کوچـک هـم پایـدار بمانـد .کارگـران راکتـور و مسـؤوالن ایمنـی و مهـار بیـش از
گذشـته آمـوزش میبیننـد و پیوسـته بازآمـوزی میشـوند.
بـا ایـن مـرور کوتـاه کـه بر بحثهـای کتـاب انـرژی هسـتهای داشـتیم میتوان
نتیجـه گرفـت کـه برخـی موضوعهـا کـه هـم جنبههـای علمـی و هـم جنبههـای
اجتماعـی دارنـد ،تـا چـه انـدازه چالشبرانگیزنـد .بـرای اینکـه دچـار یکسـونگری
نشـویم بایـد بـه بحثهای علمـی دامن بزنیـم و راه را برای گفتن و شـنیدن نظرهای
موافقـان و مخالفـان ،همـوار کنیـم .از میـان چنیـن بحثهایـی اسـت کـه میتـوان
سـود و زیـان هـر تصمیـم را بهخوبـی ارزیابـی کـرد و بهتریـن تصمیـم را گرفـت
کـه مناسـبترین تصمیـم بـرای زمـان و مکانـی خاص اسـت .میتـوان امیـدوار بود
کـه نوجوانـان و جوانـان مـا پـس از خوانـدن کتابهایـی کـه روش درسـت بحـث و
گفتوگـو را آمـوزش میدهنـد و بـا تمرین بحـث و گفتوگـو در مدرسـه و خانواده،
مدیرانـی موفقتـر ،کاردانتـر و اثرگذارتـر بـرای جامعـۀ فردا شـوند .اگـر میخواهیم
آینـدۀ بهتری داشـته باشـیم ،بایـد کـودکان و نوجوانانی پرورش دهیم کـه از ما چند
گام جلوتر باشـند.
کاستیهایی در نمونهخوانی

ترجمـۀ مجموعـه کتابهـای گفتوگـو دربـارۀ انـرژی روان و خـوب اسـت .بـا ایـن
همـه نمونهخوانـی متـن ترجمـه بهخوبی انجام نشـده اسـت .بـرای مثـال ،در کتاب
انـرژی بـاد در صفحـۀ  4گازهـای پیرامـون زمیـن را جـ ّو ترجمـه کـرده و واژۀ ج ّو را
متمایـز کردهانـد ،یعنـی کـه ایـن اصطلاح در واژهنامۀ کتاب تعریف شـده اسـت .اما
در واژهنامـۀ کتـاب واژۀ جـ ّو دیـده نمیشـود ،بلکه واژۀ اتمسـفر آمده و تعریف شـده
اسـت .بـا ایـن همـه ،در نمایـۀ کتـاب ،واژۀ ج ّو آمـده و واژۀ اتمسـفر دیده نمیشـود.
در صفحـۀ  6میخوانیـم« :وقتـی آب در بسـتر یک رود حرکت میکنـد ،دارای انرژی
حرکتـی یـا همـان انـرژی جنبشـی میشـود» .در اینجـا عبـارت انـرژی حرکتی را
متمایـز نشـان دادهانـد ،یعنـی کـه در واژهنامـۀ کتـاب تعریـف شـده اسـت .امـا در
واژهنامـۀ ایـن کتـاب اصطلاح انرژی جنبشـی تعریف شـده اسـت .بنابرایـن ،باید در
صفحـۀ  6همیـن اصطلاح انـرژی جنبشـی را متمایـز نشـان میدادند.
داشـتن
بـا اینکـه در متـن پشـت جلـد ایـن کتابهـا یکـی از ویژگیهـای آنهـا را
ِ
«نمودارهایـی بـرای نشـاندادن چگونگـی تولیـد الکتریسـیته» نوشـتهاند ،نمیدانیـم
چـرا در شـرح تصویـر صفحـۀ  10کتـاب انـرژی زیسـتتوده عبـارت «ایـن دیاگـرام
نشـان میدهـد» آمـده اسـت؟ بـه هـر دلیلـی کـه چنیـن شـده باشـد ،نمونهخـوان
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میتوانسـت جلـوی آن را بگیـرد .البتـه بـه شـرطیکـه چنیـن کاسـتیها را اشـتباه
بدانیـم و جلوگیـری از چـاپ آنهـا را مهـم بدانیـم .اگـر نمونهخوانـی متـن ترجمـه
بـا دقـت بیشـتری انجـام میشـد ،میتوانسـتند ایـن ناهمگونیهـا و بیدقتیهـا را
بـه مترجمـان یـادآوری کننـد تـا آنهـا را برطـرف کننـد .امـا بیشـتر ناشـران ایران
بـه نمونهخوانـی دقیـق متـن چنـدان توجـه ندارنـد و باعـث راهیابـی کاسـتیها و
نادرسـتیهایی بـه متـن چاپـی میشـوند کـه جبـران آن هزینهبـر و گاه ناممکـن
خواهـد بـود .کتابهـای خارجـی گاهی بـه دالیلی سـاده ماننـد نمونهخوانـی دقیق،
از کتابهـای داخلـی بهتـر میشـوند.
بدتـر از ایـن ناهمگونیهـا ،مرتبنشـدن الفبایی واژهنامـه در دو کتـاب و نمای ه در هر
شـش کتـاب اسـت .برای مثـال ،نمایـه در کتاب انـرژی باد بـا واژۀ ّجو آغاز میشـود
سـد آمـده اسـت .در نمایـۀ همیـن کتاب
و سـپس واژههایـی دیگـر ماننـد آببنـد و ّ
عبارتهـای «جریـان جـزر و مـد»« ،نیـروی جـز و مد» و «جـزر و مد» آمده اسـت ،اما
در صفحـۀ  29کـه یکـی از ارجاعهـای همیـن عبارتهاسـت ،عبـارت «جریـان جـزر
و مـد» یـا «نیـروی جـز و مـد» نیامـده اسـت .در متـن کتابهـای انرژی خورشـیدی
و انـرژی بـاد ،مترجـم اصطلاح اتمسـفر را بـه کار بـرده امـا در نمایـۀ ایـن کتابها،
برابرنهـاد ایـن اصطلاح یعنـی جـ ّو آمده اسـت .در نمایۀ کتـاب انرژی هسـتهای واژۀ
اوراقکـردن آمـده و بـه صفحههـای  21 ،20و  28ارجـاع شـده اسـت .ایـن واژه در
صفحههـای  24 ،21 ،20آمـده اسـت ،امـا در صفحـۀ  28دیـده نمیشـود .در واقـع،
نمایـۀ کتـاب باوجـود چنیـن بیدقتیهایی بـه صفحهای بیهوده تبدیل شـده اسـت.
کارکـرد نمایـه چیسـت؟ نمایـه فهرسـت الفبایـی اصطالحهـا و نامهـای خـاص بـه
کار رفتـه در کتـاب اسـت کـه در پایـان کتـاب میآیـد و کار جسـتوجوی اطالعات
در کتـاب را آسـان میکنـد .بـرای مثـال ،اگر کسـی دربـارۀ هواپیماهای خورشـیدی
پژوهـش میکنـد میتوانـد بـا ورقزدن کتـاب انـرژی خورشـیدی ببینـد کـه چـه
مطالبـی در ایـن بـاره در ایـن کتـاب آمـده اسـت .روش بهتـر و آسـانتر ایـن اسـت
کـه بـه نمایۀ کتـاب مراجعه کنـد و ببیند جلـوی کلیـدواژۀ «هواپیمای خورشـیدی»
چـه شـمارههایی آمـده اسـت .ایـن شـمارهها در واقـع شـمارۀ صفحههایـی هسـتند
کـه در آنهـا اطالعاتـی دربـارۀ هواپیمـای خورشـیدی آمـده اسـت .بنابرایـن ،نمایه
نقشـی ماننـد موتـور جسـتوجوی گـوگل دارد که بـر پایـۀ کلیدواژههایی کـه به آن
میدهیـم ،صفحههـای دارای اطالعـات مرتبـط را بـه ما نشـان میدهد .اگـر نمایه با
دقـت تنظیـم نشـود ،مثـل این اسـت که کلیـدواژۀ نامناسـب را بـه گـوگل بدهیم یا
گـوگل مـا را بـه صفحۀ نامناسـب ببـرد .در واقـع ،نمایهها بودند که اندیشـۀ سـاخت
موتـور جسـتوجوهایی ماننـد گـوگل را پیریـزی کردنـد.

