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ترجمـۀ کتاب النّجاره )در هندسـۀ عملي(، تألیـف ابوالوفاء 

محّمـد بن  محّمد بوزجاني، از مترجمي ناشـناخته، تحقیق و 

تصحیح و ترجمۀ متن به فرانسه از جعفر آقایاني چاوشي، با 

مقّدمۀ برنارد ویتراك، ناشر: مرکز پژوهشي میراث مکتوب، 

بـا همکاري انجمن ایران شناسـي فرانسـه در ایران، 4۹0 

ص.
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ــت.نه.در.ثروت..و. ــال«؛.یعني.غنا.در.فضیلت.اس ــت.نه.به.م اس

ــت«؛.یعني. حافظ.مي.گوید:.»هنر.نمي.خرد.اّیام.و.غیر.از.اینم.نیس
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تأملی در برخی ویژگی های زبانی 

ترجمۀ فارسی کتاب النّجاره

مصطفـي ذاکـري
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ــه.هاي.صنعتي.چون. ــت.به.معني.ارباب.و.آقا.در.پیش ــده.اس ش
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ــتراك.عربي.با.ضّم.کاف. ــت.و.اگر.این.لغت.را.بپذیریم.کس نیس

ــکون.سین.خواهد.بود.و.کشیراك.هم.کشتراك،.و.کشیره،. و.س

کشتره.به.ضم.کاف.خواهد.بود.که.همه.به.معناي.تیشۀ.نجاري.

است.و.در.متن.ترجمه.درست.واقع.مي.شود.

ــت.. ــطرالب.اس ــیزه.اصاًل.از.اصطالحات.اس فرس.و.پش

ابوریحان.بیروني.در.باب.چهارم.التفهیم.دربارۀ.اسطرالب.)ص.

ــب.است.و. ــت.که.مصّغر.اس ــَبک.نامیده.اس 285(.فرس.را.اَْس

مي.نویسد:.

به.مرکز.اسطرالب.سوالخي.است.و.اندرو.قطب.همي.گردد.

و.اندر.قطب.اسبکي.همي.درآید.تا.قطب.بدان.بتواند.داشتن.

آنچه.بدو.اندر.آمده.است..

ــتگیره.اي.است.که.به.میلۀ. ــبک.یا.فرس.دسته.یا.دس یعني.اس

ــط.اسطرالب.وصل.است.و.این.میله.که.آن.را.قطب.نامیده. وس

ــت.که.اگر. ــطرالب.به.هم.اس ــت.باعث.اتّصال.قطعات.اس اس

ــود..چنان.که.مي.گوید. ــد.قطعات.از.هم.جدا.مي.ش آن.را.درآورن

ــرون.آري.عنکبوت.و. ــرس.از.قطب.بی ــون.ف )ص.289(:.»و.چ

ــیلۀ. ــوند.«.عکس.فرس.در.صفحۀ.285.به.وس صغیه.ها.جدا.ش

ــان.داده.شده.است..در.رسالۀ.شش.فصل.در. مرحوم.همایي.نش

ــارات. ــطرالب.از.محّمد.بن..اّیوب.طبري.)ص.86.چاپ.انتش اس

ــت.بر.کردار. ــت:.»فرس.صورتي.اس علمي.و.فرهنگي(.آمده.اس

ــته.باشند.که.بگذرد.بر.مجراي.فرس.و.بند.کند. اسبي.که.نگاش

پاره.هاي.اسطرالب.را.محکم.به.هم.«.و.منظور.از.مجراي.فرس.

ــت.که.ابوریحان.گفته.است.قطب.در.آن. ــوالخي.اس همان.س

مي.گردد.یعني.میلۀ.وسط.اسطرالب.از.آن.مي.گذرد.و.نگاشتن.در.

ــکل.اسب.درآوردن..عبدالعلي. این.جا.یعني.تصویر.کردن.و.به.ش

بیرجندي.در.شرح.بیست.باب.اسطرالب.تألیف.خواجه.نصیر.در.

باب.اّول.مي.نویسد:

ــر.حجره.و.صیغه.ها.و.عنکبوت. ــه.مانند.میخي.بود.که.ب آنچ

ــبیه.است.به.میخ.آسیا.که. بگذرد.آن.را.قطب.خوانند.چون.ش

ــتوار. ــُب.الرَّحي.گویند....و.آنچه.قطب.را.بدان.اس آن.را.ُقْط

کنند.فرس.خوانند.چون.آن.را.به.صورت.سر.اسب.سازند..

ــیاب.میله.اي.است.فلزي.غالبًا.آهني.که.در.میان. قطب.آس

ــیا.محکم.کرده.اند.و.سنگ.رویي.که.وسطش. سنگ.زیرین.آس

سوراخ.است.روي.آن.قرار.مي.گیرد.و.گرد.آن.مي.گردد.

ــود.در.اصل.به. ــده.مي.ش ــي.َفلْس.نامی ــه.به.عرب ــیز.ک پَش

ــود.و.سپس.هرچه.بدان. ــت.ماهي.اطالق.مي.ش پولک.هاي.پش

ــود.مانند.پول.خرد. ــد.نیز.پشیز.یا.فلس.خوانده.مي.ش شبیه.باش

سفید.که.از.نقره.مي.زدند.و.بعداً.از.مس.و.برنج.هم.ضرب.مي.شد.

و.نیز.پولک.تزییني.روي.لباس.ها.و.در.صنعت.به.پولکي.اطالق.

مي.شد.که.در.میان.اجزاء.دیگر.براي.استحکام.قرار.داده.مي.شد.
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ــي.که.تیغۀ.کارد.وارد. ــتۀ.کارد.جای چنان.که.مثاًل.در.انتهاي.دس

ــیز.یا.پولک.فلزي.محکمي.قرار.مي.دهند.تا. ــته.مي.شود.پش دس

تیغه.از.دسته.جدا.نشود..اکنون.در.فارسي.به.جاي.فلس.یا.پشیز.

ــر«.را.به.کار.مي.برند.که.انگلیسي.است..در. یا.پولک.کلمه.»واش

کتاب.شش.فصل.در.اسطرالب.)ص.184(.آمده.است:.

ــي.و.ِعضاره. ــت.که.میان.کرس ــس:.آن.حلقۀ.مفرد.اس فل

ــبکه.زیر.فرس.تا.بحراي.فرس.بر. ــند.بر.باالي.ش درافکنده.باش

پشت.او.باشد..

ــطرالب.که.ذکر.شد.بعد.از.تعریف. در.شرح.بیست.باب.اس

فرس.مي.نویسد:.

ــطح.عنکبوت. و.حلقه.اي.که.در.زیر.فرس.بود.تا.فرس.از.س

ــیز.خوانند.و.فایده.اش.آن.که. ــد.آن.را.فلس.و.پش مرتفع.باش

اسماء.کواکب.و.بروج.به.واسطۀ.فرس.محو.نشود.

ــطح.اسطرالب.واشري.فلّزي.مي.گذارند. یعني.میان.فرس.و.س

ــرد.و.در.اثر.حرکت.فرس. ــطح.آن.قرار.گی ــا.فرس.باالتر.از.س ت

ــته.ها.و.اشکال.روي.اسطرالب.سائیده.نشود.و.از.بین.نرود.. نوش

ــیز.یا.فلس.شبیه.به.مهره.است. ــت.که.گرچه.پش باید.توجه.داش

ــد.اّما.پشیز.و. ــبیه.به.پیچ.که.در.مهره.قرار.گرفته.باش و.فرس.ش

فرس.هیچ.کدام.رزوه.ندارند.چون.در.آن.زمان.هنوز.پیچ.اختراع.

ــده.بود.که.داراي.رزوه.باشد.و.لذا.تعبیر.»پیچ.و.مهره«.که.در. نش

ــه.در.مقابل.فرس. ــمت.فرانس صفحه.هاي.49.مقّدمه.و.69.قس

ــیز.آمده.است.تعبیر.دقیقي.نیست.و.اَبْشیز.نیز.خود.معّرب. و.ابش

پشیزه.است.

در.کتاب.النجاره.ترجمۀ.ناشناس.)ص.7(.آمده.است:.

ــمارش.همچون.قطبي.بود.که. بهترین.پرگار.آن.بود.که.مس

به.فرس.و.پشیز.محکم.کنند.به.رسم.اصطرالب.تا.حرکات.

ــد.متفاوت.نیفتد.و. ــح.و.ضّم.از.آنچه.خواهن ــت.فت آن.در.وق

استواري.و.سستي.آن.بر.قدر.ارادت.ممکن.گردد.

ــته.کردن.پرگار.است.تا.به.اندازۀ. منظور.از.فتح.و.ضم،.باز.و.بس

مورد.نیاز.بتوان.تنظیم.کرد.و.آقاي.چاوشي.شکل.این.گونه.پرگار.

ــت.در.صفحۀ.8.کتاب.در.حاشیه. ــیز.اس را.که.داراي.فرس.و.پش

نشان.داده.اند.

ــن.اثر.فّني.و. ــي.در.تصحیح.ای ــات.آقاي.دکتر.چاوش زحم

ــی.و.کاربرد.آن.در. ــکل.قدیمي.که.دربارۀ.ترسیمات.هندس مش

مهندسي.و.کارهاي.صنعتي.و.نّجاري.است،.نیز.در.ترجمۀ.آن.به.

فرانسه.و.تهیۀ.تعلیقات.کتاب.بسیار.ارزشمند.است.و.ما.توفیقات.

بیشتر.ایشان.را.در.کارهاي.علمي.از.خداوند.خواستاریم.

■


