چنیـن کننـد مترجـمنمایـان
آرش ظـریـف

*

کت��اب حاضر ک��ه تقدیم خوانن��دگان محت��رم میگردد
برگردان��ی از  13جلد کتاب اصول اقلیدس میباش��د که برای
اولین بار از صدر اس�لام تا کنون به طور کامل به زبان پارسی
ارائه گردیده اس��ت .کتاب اصول یکی از کتابهای بیهمتای
ریاضی میباش��د که به یکس��ان بر فرهنگ شرق و غرب اثر
نهاده اس��ت .بخشه��ای مختلف این کتاب ب��ه طور پراکنده
از ط��رف ریاضیدان��ان ایرانی مورد بحث و نقد واقع ش��ده و
هر یک از اندیش��مندان بزرگ بنابر س��لیقه و انگیزههای خود
ش��رحهایی بر بخشهای مختلف این کتاب به زبان پارس��ی
و عربی نوش��تهاند به ط��ور مثال بخش هندس��ۀ آن از طرف
ریاضیدانان��ی چون نیریزی و کاش��انی و نظری��ۀ اعداد آن از
طرف بیرونی و دیگران مورد بحث و نقد واقع ش��ده است .این
کتاب اکنون به طور کامل در اختیار خوانندگان و پژوهشگران
پارسیزبان است.
دع��وی ش��گفتانگیز مترجم که اص��ول اقلیدس «برای
اولین بار از صدر اس�لام تا کنون به طور کامل به زبان پارسی
ارائه گردیده است» برای نگارندۀ این سطور هیچ تردیدی باقی
نگذاشت که با یکی از نمونههای بارز کتابسازی مواجه است.
زیرا از اصول اقلیدس ،گذشته از ترجمۀ فارسی کامل شادروان
محمد هادی ش��فیعیها ،دس��ت کم سه ترجمۀ کامل دیگر در
1
دست است که نخستین آنها ترجمۀ کهن قطب الدین شیرازی
و آخرینشان ترجمه فرهادمیرزا ،شاهزادۀ فاضل قاجار است.
ترجمۀ فارسی شفیعیها  -که اتفاق ًا از روی همین ترجمۀ
انگلیس��ی سر تامس هیث به فارسی درآمده است  -به گمانم
در اواخر س��ال  1388منتشر شد ،اما در خود کتاب تاریخ چاپ
 1387شمسی آمده است .ترجمههای این مترجم نامدار متون
ریاضی ،در اس��تواری و روانی و وفاداری به متن ،همواره زبانزد
اه��ل فن بوده اس��ت .نگارنده که تا پی��ش از این ،هرگز بر آن

عنوان :اقلیدس سیزده جلد از اصول ،مؤلفSir: Thomas :

 ،L. Heathمترج�م :بهمن اصالحپذیر مش�خصات نش�ر:
تهران ،مبتکران ،پیش�روان ،چاپ اول ،1390 ،مشخصات
ظاهری  :جلد شومیز ،قطع وزیری 602 ،صفحه ،شمارگان:
 1200نسخه ،بها 120000 :ریال.

چندی پیش بر حس��ب اتفاق نسخهای از ترجمۀ فردی به نام
بهمن اصالحپذیر از اصول اقلیدس به دستم رسید .برای آنکه
دریابم ترجمهای آش��فته و مغلوط و مغشوش به دستم رسیده
اس��ت ،الزم نبود کتاب را ورق بزن��م .زیرا اغالط این برگردان
فارس��ی از هم��ان روی جلد و از ترجمۀ عن��وان اثر و ثبت نام
مؤلف آغاز میش��ود .مترجم فارس��ی ،عنوان کت��اب را که در
ترجمۀ انگلیس��ی از یونانی The Thirteen Books of the
 Elementsاست «اقلیدس سیزده جلد از اصول» ترجمه و نام
مؤلف را نی��ز « »sir: Thomas L. Heathثبت کرده اس��ت.
ب��رای آنک��ه بدانیم مترجم در ترجمۀ عنوان کتاب چه اش��تباه
کودکانهای مرتکب ش��ده ،کافی است ،به روی جلد هر یک از
مجلدات سهگانۀ ترجمۀ انگلیسی سر تامس لیتل هیث نگاهی
بیندازی��م .در واق��ع مترجم  Euclidرا که با حروف درش��ت و
پیش از عنوان کتاب نوشته شده ،بخشی از عنوان دانسته است.
مترجم فارس��ی همچنی��ن ،تامس هیث را ک��ه در واقع کتاب
اقلیدس را از یونانی به انگلیس��ی ترجمه کرده است ،مؤلف اثر
به ش��مار آورده و این اش��تباه از روی جلد به شناسنامۀ کتاب و
فهرستنویسی پیش از انتشار نیز راه یافته است .جالب آنکه در
 5باری که نام هیث در جایهای مختلف ترجمه فارس��ی ذکر
شده ،نام او هیچگاه به فارسی نیامده است!
مترجم در یادداش��تی یک صفحهای  -که البته به اشتباه
«مقدمۀ مؤلف» نام گرفته  -آورده است:

* اسم مستعار است و نام حقیقی در دفتر مجله محفوظ است.
 .1قطبالدین هر سیزده مقاله مقالۀ اصول اقلیدس را به اضافۀ دو مقالۀ الحاقی آن ،با اندکی حک و اصالح از روی متن عربی تحریر اقلیدس نصیرالدین طوسی
به فارسی درآورده است.
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موضوعات و مکانهای هندسی
 .5رویههای مکان هندس��ی که از رویههای مانند اس��توانه و
مخروط بحث میکند.
 .6مقاط��ع مخروطی :کتابی بود که بعدها توس��ط آپولونیوس
تکمیل شد.
 .7فنومنا :کتابی در نظریۀ اعداد
 .8نور :کتابی در مبحث نور
 .9کتابی دربارۀ موسیقی
این  9س��طر ترجمۀ فصل دوم از مقدمۀ بسیار مفصل هیث بر
اصول اس��ت که  12صفحه (صفحات  )18-7را دربر میگیرد .اما
اشکاالتی که در همین چند سطر به چشم میخورد:
 .1در م��ورد اث��ر نخس��ت ،مترجم ن��ام کتاب اقلی��دس یعنی
 Pseudariaرا با حروف فارسی حرفنگاری کرده و توضیحی
که دربرابر آن آورده گواهی روشن بر ناشناخته بودن این اثر نزد
مترجم است .در حالی که هیث در شرح این اثر با نقل مطالبی
از پروکلوس آورده است که موضوع این کتاب «مغالطاتی است
که ممکن اس��ت مبتدیان هندس��ه را گمراه کن��د .اقلیدس در
این کت��اب با ذکر مثالهایی به مبتدیان میآموزاند که چگونه
انواع مختل��ف مغالطه در ریاضیات را بازشناس��ند» .اما چرا در
این ترجمه موضوع کتاب مغالطات« ،هندسۀ مقدماتی» دانسته
ش��ده است؟ پاس��خ در بندی که از مقدمۀ هیث نقل شده دیده
2
میشود.

نش��ده بود تا خود ،بهری از یکی از ترجمههای ایشان را با متن
اصلی مقابله کند ،چنان که باید ش��اید قدر ترجمههای استوار
ش��ادروان محمد هادی ش��فیعیها را نمیدانس��ت .اما پس از
روبرو شدن با ترجمۀ جدید بر آن شد که بخشهایی از ترجمۀ
ایش��ان ،ترجمۀ جدید ،و متن انگلیس��ی را با هم مقاسیه کند و
تازه آن هنگام بود که دریافت شفیعیها چه گوهر یگانهای بوده
است .راست گفتهاند که «قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی
گرفتار آید»!
البته باید گفت که دست اجل به شادروان شفیعیها فرصت
نداد که مقدمه و حواش��ی مفصل و ارزشمند هیث بر این اثر را
به فارسی برگرداند .در واقع آنچه مرکز نشر دانشگاهی منتشر
کرده ،منحصر اس��ت ب��ه مقدمهای دو صفح��های در معرفی
اقلی��دس و کتاب اصول او و ترجمۀ فارس��ی متن اصلی کتاب
اصول ،که با دقت س��تودنی کادر فنی مرکز نشر دانشگاهی و
دوستان آن نیکمرد به زیور طبع آراسته شده است.
ام��ا در ترجمۀ جدید که نام بهمن اصالحپذیر را به عنوان
مترج��م و «مبتکران» و «پیش��روان» را به عنوان ناش��ر یدک
میکش��د (مترجم و دو ناش��ر گویا در امر انتشار آثار کنکوری
شهرتی به هم زدهاند) به ظاهر چیزی بیش از ترجمۀ شفیعیها،
به فارسی درآمده است .در صفحات  6تا  13این ترجمه ،مطالبی
تحت عنوان گمراه کنندۀ «زندگینامۀ اقلیدس» آمده است که
البت��ه فق��ط اندکی بیش از ی��ک صفحۀ آن ب��ه زندگی و آثار
اقلیدس اختص��اص دارد .این  8صفحه به اصطالح ترجمهای
اس��ت از مقدمۀ  151صفحهای هیث بر کتاب که مشتمل بر 9
فصل و هر فصل مشتمل بر چند بند بوده است.
در اینجا تنها به ش��ماری از اشتباهات ریز و درشت مترجم
در همین  8صفحه اشاره میشود:
در صفحۀ  7آمده است:
س��ایر آثاری که به غیر از کتاب اصول به اقلیدس نس��بت داده
شده عبارتاند از:
 .1پسودریا :کتابی مشتمل بر مسایل هندسۀ مقدماتی
 .2دیتا :کتابی مقدماتی در حل مسائل آنالیز
 .3اشکال
 .4پوریس��م کتابی مش��تمل بر گزاره و مس��ایل و طبقهبندی

The book is considered to be irreparably lost.
We may conclude however from the connexion
of it with the Elements and the reference to
its usefulness for beginners that it did not go
outside the domain of elementary geometry.

همچنان که میبینیم ،هیث معتقد اس��ت که این کتاب به
مبتدیان کمک میکند تا [با شناخت مغالطهها] از قلمرو «هندسۀ
مقدمات��ی» بیرون نرون��د ،نه این که موضوع کتاب «هندس��ۀ
مقدماتی» باش��د .ام��ا مترجم با دیدن عب��ارت elementary
 geometryدر پایان این بند با خاطری آسوده ،موضوع کتاب
را هندسۀ مقدماتی دانسته است.
 .2اگر مترجم در مورد اثر دوم همان عبارت «کتابی مشتمل بر
2. Heath, p. 7
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هیث اهمیت س��ه مقالۀ گمش��دۀ پوریس��مها را بی��ش از آن
میدان��د که بتوان در مقدمهاش بر کت��اب اصول بتوان دربارۀ
آن س��خن گفت .اما بازهم در چه��ار و نیم صفحه به بحث در
مفهوم واژۀ پوریس��م در عنوان این اثر و نمونههایی از مطالب
مطرح ش��ده در آن میپردازد 7.این کتاب به دست ما نرسیده،
اما ب��ا توجه به مطالبی که در منابع که��ن دربارۀ محتوای آن
آمده اس��ت ،میتوان دریافت که تمرینی در ریاضیات پیشرفته
بوده اس��ت .پاپوس به نق��ل از ریاضیدانان پیش از خود آورده
است که پوریس��م چیزی میان قضیه و مسأله است .به همین
مناس��بت برخی از هندسهدانان بزرگ پوریس��مها را در شمار
قضایا آوردهاند و برخی دیگر در شمار مسائل .اما به گمان وی،
ریاضیدانان کهن وجه تمایز این س��ه را بهتر میدانستهاند .بر
این اس��اس قضیه آن اس��ت که در آن باید آنچه عرضه شده،
اثب��ات گردد .و مس��أله آن اس��ت که در آن بای��د آنچه عرضه
ش��ده ساخته ش��ود .اما پوریسم آن است که در آن باید آنچه را
خواسته ش��ده یافته شود .پروکلوس در توضیح همین موضوع
آورده اس��ت که اصطالح پوریس��م هم ب��رای قضایایی به کار
م��یرود که در ضمن اثبات قضایایی دیگر اثبات میش��وند ،و
هم برای چیزهایی که آنها را میطلبیم اما باید کش��ف ش��وند.
آنه��ا نه مطلق ًا پدیدآوردن به ش��مار میآیند و نه مطلق ًا تحقیق
دربارۀ امری .پروکلوس برای «پوریس��م بدین معنی» دو مثال
میزند :نخس��ت یافتن مرکز دای��ره ،و دیگر یافتن بزرگترین
8
پیمانه مش��ترک برای پیمودن دو مقدار متوافق یا همس��نجه
(در م��ورد اعداد صحیح :پیدا کردن بزرگترین مقس��وم علیه
مش��ترک دو عدد) .مسائل موس��وم به مکان هندسی از جملۀ
پوریسمها هس��تند .زیرا اول باید آن مکان رسم (یا به عبارتی
مفروض تلقی) شود و سپس ثابت شود که این همان است که
میخواستیم( .هم ترسیم و ساخت دارد و هم اثبات)
 .5عن��وان درس��ت اثر پنجم به فارس��ی مکانهای هندس��ی
مس��طح 9است« .رویههای مکان هندسی» همچون بسیاری از

مسایل هندسۀ مقدماتی» را تکرار میکرد ،بهتر بود .توضیحات
هیث دربارۀ این کتاب چنین آغاز میشود (در همۀ موارد از نقل
واژههای یونانی خودداری شده است):
The Data are included by Pappus in the
Treasury of Analysis and he describes their
contents. They are still concerned with
elementary geometry, though forming part of
the introduction to higher analysis.

خوانن��دۀ ترجمه با خوان��دن عبارت «کتاب��ی مقدماتی در حل
مس��ائل آنالیز» تصور میکند که موضوع این اثر همان ش��اخۀ
آنالیز ریاضی کنونی است .در حالی که آنچه در روزگاران کهن
آنالیز یا «تحلیل» نامیده میش��ده یکی از دو رویکرد کلی برای
حل مس��ائل بوده و در برابر آن «ترکیب» قرار داش��ته اس��ت.
اقلیدس در کتاب اصول هندس��ه از روشهای «ترکیبی» بهره
برده که بیش��تر به کار آموزش میآید .اما در س��ه کتاب دیگر
خود یعن��ی دادهها ،معطیات و مکانهای مس��طح روشهای
تحلیل��ی را در پیش گرفته اس��ت .پاپوس اس��کندرانی نیز به
همین مناسبت بخشهایی از این  3اثر اقلیدس را در «گنجینۀ
تحلیل» 3خود (بخش��ی از اثر س��ترگ او موس��وم به «گنجینۀ
ریاض��ی») گنجانده اس��ت .یونانیان و بعدها دانش��مندان دورۀ
اس�لامی میان این دو رویکرد حل مس��ائل تفاوت بسیار قائل
میش��دند و بسیاری از آنان گاه برای حل یک مسأله ،از هر دو
4
روش تحلیلی و ترکیبی استفاده میکردند.
 .3ترجمۀ درست عنوان کتاب سوم به فارسی «کتاب در تقسیم
شکلها» است .و نه «اش��کال» یا شکلها .مترجم توضیحات
هی��ث را که چند س��طری کمتر از دو صفحه اس��ت 5به هیچ
انگاشته و دربارۀ این اثر هیچ ننوشته است.
 .4نام اثر چهارم را باید «پوریس��مها» 6نوش��ت و نه «پوریسم».
عباراتی که مترجم دربارۀ محتوای این اثر نوشته آنچنان است
که حتی شایستگی «ناردست» شمرده شدن را نیز ندارد.

3. Treasury of Analysis.

 .4برای تفصیل بیش��تر دربارۀ تحلیل و ترکیب ،مطالعۀ مقالۀ عالمانۀ حس��ین معصومی همدانی ذیل مدخل «تحلیـل و ترکیب» ،در دائرةالمعـارف بزرگ اسالمی
به خوانندگان توصیه میشود.
6.The Porisms.

7. Heath, pp. 10-15.

5. Heat, pp. 8-10.

 .8دو مقدار را هنگامی متوافق یا همس��نجه نامند که نس��بت یکی به دیگری عددی گویا باش��د .مانند  7و ( 2یا  7/0و  .)2/0اما محیط دایره و قطر آن همسنجه
نیستند زیرا نسبت اولی به دومی همان مقداری است که ما آن را «عدد پی» مینامیم.
9. The Surface-loci.
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کرده) و اعداد گویا و ناگویا س��خن گفته است .من که به هیج
وجه نتوانستم ارتباط این سطرهای پیشین و پسین دریابم .این
مطالب ظاهراً ترجمهای دس��ت و پاشکسته از چند سطر هیث
در افزودههایش بر قضیۀ  47از مقالۀ نخست (ص  )351است.
 14بندی ک��ه از اواخر صفحۀ  9ذیل «ویژگیهای کتاب
اصول اقلی��دس» آمده در واقع هر ی��ک ترجمۀ بندی مفصل
از فص��ل نهم مقدمۀ هیث (ص  )151-114اس��ت .این فصل در
مجم��وع  38صفحه اما ترجمۀ آن فقط  3صفحه اس��ت (قابل
توجه همۀ کس��انی ک��ه میپندارند ،زبان فارس��ی توان بیان
فشردۀ مطالب را ندارد!).
مترجم در دو سطر پایانی این صفحه گوید:
نظر ارس��طو دربارۀ کتاب اصول :هندسه آن چیزی است
که در اصول مدون شده است.
کاش مترجم دس��ت کم س��ری به چند مآخذ دم دس��تی
کاغ��ذی ی��ا اینترنتی م��یزد تا این چنی��ن به اش��تباه نیفتد.
پژوهشگران عموم ًا بر این عقیدهاند که اقلیدس چند سالی پس
از درگذشت ارس��طو (یعنی چندی پس از  322پیش از میالد)
زاده ش��ده اس��ت .اصلهای موضوع و متع��ارف و «بدیهیات»
اقلی��دس بیتردید نفوذ بحث دقیق و منقح ارس��طو دربارۀ این
موضوعها را نش��ان میدهد .از س��وی دیگر ،ارسطو نشانی از
شناختن اقلیدس ندارد و این حکم را ثابت میکند که دو زاویۀ
مجاور به قاعدۀ مثلث متس��اوی الس��اقین متساویند 13،حکمی
ک��ه پیش از اقلیدس بیان ش��ده بود ،و اگ��ر «اصول» ،یکم5 ،
(یعنی :گزارۀ پنجم از مقالۀ نخس��ت اصول) در دس��ت بود به
اثبات آن پرداخته نمیش��د .در هر صورت نس��بت دادن چنین
جملهای به ارسطو فقط وقتی امکان دارد که ارسطو دست کم
معاصر اقلیدس باش��د .مترجم در این ج��ا به خوبی ثابت کرده
اس��ت که نه تصوری از زمان دارد از مقدمات زبان انگلیس��ی
14
بویی برده است .متن اصلی چنین است.

موارد دیگر بیمعنی است.
 .6کتاب مخروطات یا قطعهای مخروطی (که معمو ًال به خطا
«مقاط��ع مخروطی» نامیده میش��ود) یکی از آثار از میان رفتۀ
اقلیدس است که به گزارش پاپوس « 4مقالۀ آن» را آپولونیوس
تکمی��ل کرد .مخروطات آپولونیوس  8مقاله داش��ته که مقالۀ
هشتم تقریب ًا به طور کامل از روزگاران قدیم از میان رفته بوده
اس��ت .به نظر پژوهش��گران تاریخ ریاضیات سه مقالۀ نخست
مخروط��ات آپولونی��وس ،حاصل تکمی��ل  4مقالۀ مخروطات
اقلیدس و آثار مشابه است با برخی افزودهها از خود آپولونیوس.
 .7فنومنا 10را به طور تحت الفظی باید پدیدهها ترجمه کرد .این
واژه ب��ه صورت  Phenomenaبه زبان انگلیس��ی راه یافته و
امروزه (به صورت «فنومن») در میان جوانان و نوجوانان ایرانی
رواج بس��یار دارد و تقریب ًا تمامی دانشآموزان دورۀ دبیرس��تان
و راهنمایی و نیز همۀ کس��انی که اندکی با زبان کوچهبازاری
جوانان و نوجوانان آش��نا باشند ،میدانند که معنی آن «پدیده»
اس��ت و صد البت��ه پدیده را فقط «مترجم��ی فنومن!» که یقین ًا
دبیرس��تانی نیست ،میتواند به «نظریۀ اعداد» ربط بدهد .هیث
در همان آغاز ش��رحی که برای این آورده بر نجومی بودن این
اثر تأکید میکند 11.این اثر در دورۀ اسالمی با عنوان «ظاهرات
الفلک» (پدیدههای نجومی) به عربی ترجمه شد.
 .8گوی��ا مترجم حتی اصطالح مش��هوری همچون Optics
را که امروزه عموم ًا به «نورش��ناخت» ترجمه و ش��اخهای مهم
از فیزی��ک تلقی میش��ود نش��نیده و عنوان کت��اب را به خطا
«نور» ترجمه کرده اس��ت .کتاب اقلیدس البته دربارۀ جنبههای
هندسی اپتیک نوشته شده است.
 .9هی��ث بح��ث مفصلی دربارۀ عن��وان اثر اقلی��دس در باب
موس��یقی 12دارد اما مترجم حتی اگر میخواس��ت نخس��تین
عنوانی را که هیث از آن نام برده ترجمه کند باید آن را «اصول
(یا مبانی) موسیقی » مینامید.
مترجم س��پس چند س��طری دربارۀ فیثاغورسیها (او به
پی��روی از خطای مش��هور ای��ن واژه را «فیثاغورثیها» ضبط

Aristotle too speaks of elements of geometry
in the same sense. Thus: “in geometry it is well
10. The Phaenomena.
11. Heath, p. 16: This is an astronomical work and...
12. Elements of Music.

 .13آنالوطیقای اول ارسطو ،یکم41 ،24 ،ب .22-13
 .14هیث.116 ،
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:متن انگلیسی مرتبط با سطور باال بدین قرار است

to be thoroughly versed in the Elements”15; “in
general the first of the elements are, given the
definitions, e.g. o f a straight line and of a circle,
most easy to prove, although of course there
are not many data that can be used to establish
each of them because there are not many middle
terms”;16 “among geometrical propositions we
call those ‘elements’ the proofs of which are
contained in the proofs of all or most of such
propositions”;17 “(as in the case of bodies),
so in like manner we speak of the elements
of geometrical propositions and, generally, of
demonstrations; for the demonstrations which
come first and are contained in a variety of
other demonstrations are called elements of
those demonstrations... the term element is
applied by analogy to that which, being one
and small, is useful form any purposes.”18

Now those who distinguish the theorem from
the problem say that every problem implies the
possibility, not only of that which is predicated
of its subject-matter, but also of its opposite,
whereas every theorem implies the possibility
of the thing predicated but not of its opposite
as well. By the subject-matter I mean the genus
which is the subject of inquiry, for example,
a triangle or a square or a circle, and by the
property predicated the essential attribute, as
equality, section, position, and the like. When
then anyone enunciates thus, To inscribe
an equilateral triangle in a circle, he states a
problem; for it is also possible to inscribe in it
a triangle which is not equilateral. Again, if we
take the enunciation on a given, limited straight
line to construct an equilateral triangle, this is
a problem; for it is possible also to construct
one which is not equilateral. But, when any one
enunciate¬ that in isosceles triangles the angles
at the base are equal, we must say that he
enunciates a theorem; for it is not also possible
that the angles at the base of isosceles triangles
should be unequal. It follows that, if anyone
were to use the form of a problem and say in a
semicircle to describe a right angle, he would
be set down as no geometer. For every angle in
a semicircle is right

 زیر عنوان فرعی «پیش��ینۀ کتاب10 مترجم در صفح��ۀ
اصول» نخستین س��طرهای بند دوم فصل نه مقدمۀ انگلیسی
را دس��ت و پاشکسته و با بیسلیقگی بسیار به اصطالح ترجمه
 و مطابق معمول س��طرهای بع��دی را به امان خدا رها19کرده
، تعاریف، تکلیف بند س��وم (در بارۀ اص��ول اولیه.کرده اس��ت
اص��ول موضوعه و اصول بدیهی) نی��ز با آنچه تا کنون دربارۀ
ً مترجم گفتیم کام
 مترجم چنین آورده4  در بند.ال روش��ن است
:است
عدهای معتقدند که بین گزاره و مسأله تفاوتی وجود ندارد
و اگر تفاوتی وجود دارد آن اس��ت که گزارهها محتمل نیستند
 چنان که گزارۀ «دو زاویۀ مجاور.ولی مسایل محتمل میباشند
به دو س��اق در مثلث متساوی الس��اقین با هم برابرند» اولویت
همیش��گی ولی گذراندن یک دایره از س��ه نقطه امری اس��ت
.محتمل

نخس��ت آنکه ش��باهت میان ترجمه و متن چندان اندک
اس��ت که ممکن اس��ت بپرس��ید «نگارندۀ این س��طور از کجا
 ترجمۀ همین بند است،مطمئن اس��ت که عبارات فارسی باال

.23 ب163 ،14  بند، مقالۀ هفتم،) مقوالت (طوبیقا.15
.66  ص، پروکلوس.18
.25  آ998 ، متافیزیک.17
.35  ب158 ،3  بند، مقالۀ هفتم، همان.16
ً  مث.19
) در صورتی که برای جلوگیری از اش��تباه میان او بقراط پزش��ک (که بسیار مشهورتر است. را «بقراط» ترجمه کرده اس��تHippocrates of Chios ال
. بقراط خیوسی:حتم ًا باید میگفت
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است که کاربرد واژههایی چون کجفهمی و ترجمۀ نادرست در
توصیف آن بس��یار مؤدبانه و بلکه گمراهکننده به شمار میآید.
از آنجا که حوصلۀ خوانندگان (به ویژه آنانکه بیش��تر اهل علم
و ادب هستند تا حساب و کتاب!) برای پیگیری این اشتباهات
نیز اندازهای دارد از اش��اره به یکایک آنها صرف نظر میکنم.
فق��ط حیفم آمد که بن��د ( 13صفحۀ  12ترجمه) را که به اصطالح
ترجمۀ سخنان هیث دربارۀ «تحلیل و ترکیب» است نقل نکنم.
 .13تجزیه و تحلیل
بعد از حل مس��أله بای��د اثبات دوباره تجزیه و تحلیل ش��ود تا
معلوم گردد که با ش��رایط مس��أله سازگار اس��ت یا خیر و یا با
درس��ت فرض کردن مس��أله س��اختمان آن را مورد تجزیه و
تحلیل قرار میدهیم تا برای آن راه حلی بیابیم.
ش��رط الزم و کافی برای آنکه کس��ی چی��زی از بند فوق
دریابد آن است که به کلی با ریاضیات بیگانه باشد!
ام��ا آنچه در دو صفحۀ پایانی این کتاب آمده اس��ت ،اگر
انص��اف بدهی��د ،آنچنان جالب اس��ت که بی بهره گذاش��تن
خوانن��دگان این س��طور خواندن آنها کمال بیانصافی اس��ت.
مترجم در ذیل بندی با عنوان «ترجمه و تفس��یر کتاب اقلیدس
در ای��ران» با روش معمول خود ،با ب��ه اصطالح ترجمۀ «از هر
چند صفحه یک س��طر» فص��ل هفتم مقدمۀ هی��ث با عنوان
« »Euclid in Arabiaکاری کرده اس��ت کارس��تان .این دو
صفحه بیگمان شایستۀ دریافت جایزۀ طنز برتر است!

و نه جای دیگر کتاب؟!» پاس��خ آنکه «از کجا مطمئنید که من
مطمئن هستم؟!».
اما در همین چند س��طر ترجمۀ فارس��ی میتوان دریافت
فردی که ب��ه گمان خود آن قدر ریاضیات و به ویژه هندس��ه
میدان��د که مدعی آموزش آن به خیل کثیری از دانش آموزان
دوس��تدار ورود به دانشگاه اس��ت ،تا چه حد میتواند با قواعد
ابتدای��ی منطق بیگانه باش��د .در تصحیح این چند س��طر باید
گفت:
او ًال در هم��ۀ موارد باید به جای گزاره ،اصطالح قضیه به
کار میرفت .قضیه یکی از انواع گزاره محس��وب میش��ود اما
باید توجه داش��ت که گزاره میتواند نادرست نیز باشد در حالی
که قضیه گزارهای (یا به عبارت دقیقتر :ترکیبی از چند گزاره)
درست است که البته نیاز به اثبات دارد .اصول بدیهی و اصول
موضوعه نیز گزاره هس��تند اما قضیه نیستند .عبارت «گزارهها
محتمل نیس��تند» به خودی خود داستانی است .یعنی به تعبیر
مترجم« ،قضایا» گزارههایی هس��تند که امکان وقوع ندارند .در
حال��ی که مترجم از عبارت «محتمل نیس��تند» ،مفهوم «قطعی
هستند» را در نظر داش��ته است و نه «ناممکن»! مثالهایی که
در متن اصلی آمده به اندازۀ کافی روش��نگر اس��ت« .س��اخت
یک مثلث متس��اوی الساقین بر روی یک پارهخط» یک مسأله
اس��ت .زیرا همۀ مثلثهای قابل رسم بر این پاره خط متساوی
الساقین نیستند .به عبارت دیگر میتوان مثلثی بر این پاره خط
رسم کرد که متساوی الساقین نباشد .اما عبارت «در مثلثهای
متساوی الساقین زاویههای مجاور به قاعده با هم مساویاند»
یک قضیه اس��ت زیرا این تس��اوی قابل اثبات است و در واقع
«نامس��اوی بودن» این دو زاویه (یعنی نقی��ض آنچه در حکم
قضیه آمده اس��ت) امری «نامحتمل» است و نه مساوی بودن
آنها! .در زبان انگلیس��ی اصطالح  Propositionبرای هر دو
مفه��وم قضی��ه ( )Theoremو مس��أله ( )Problemبه کار
میرود .ریاضیدانان دورۀ اس�لامی نیز اصطالح «شَ کل» را به
20
همین معنی به کار میبردند.
بن��د پنجم ت��ا چهاردهم متن فارس��ی (صفح��ۀ 12-10
ترجمه ،مقایس��ه کنید با صفح��ات  151-129متن اصلی) نیز
همچون مواضع دیگر چنان از اش��تباهات ریز و درشت سرشار

ترجمه و تفسیر کتاب اقلیدس در ایران

المنصور خلیفۀ بغداد ( )754-775هیئتی را به سرپرستی حاجی
خلیفه به امپراطوری بیزانس میفرس��تد تا کتابهای مختلف
یونانی را به دس��ت آورند .از جملۀ این کتب که به بغداد منتقل
میشود ،کتاب اصول اقلیدس بود .البته دوباره در زمان مأمون
خلیفۀ عباس��ی ( )813- 833هم این مأموریت تکرار میش��ود
و یک نس��خه از دستنوش��ته از کتاب اصول اقلیدس به بغداد
منتقل میش��ود .این نس��خه اولین بار توسط حاج یوسف متار
از متن یونانی به عربی ترجمه میش��ود که نام آن را الفهرست
میگذارند و ترجمۀ دوبارۀ آن توس��ط حاجی صورت میپذیرد.
نس��خۀ ترجمۀ اول به نام هارونی و نس��خۀ دوم ترجمه به نام

 .20پیشتر به هنگام شرح اصطالح پوریسم دربارۀ تفاوت میان گزاره و مسأله نیز به حد کفایت بحث شد.
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مأمونی مش��هور اس��ت .البته باید توجه داشت که ترجمۀ این
کتاب در زمان هارون الرش��ید به دس��تور وزیر ایرانی او یحیی
برمک��ی صورت میپذیرد .از این ترجمه ده کتاب اول اقلیدس
هنوز برجاس��ت .ای��ن ترجم��ه و ترجمههای بع��دی از کتاب
اقلیدس هیچ یک کامل نبوده و هر بار دانشمندان ایرانی سعی
در تکمیل آن کردهاند.
ش��گفتا ،حاج��ی خلیف��ه ( 1067-1017قم��ری) از قرن
یازدهم هجری س��ری ب��ه منصور خلیفۀ بغداد در میانۀ س��دۀ
دوم قم��ری میزند تا هیئت اعزامی او ب��ه بیزانس را رهبری
کند! «حاج یوس��ف متار» نیز همان حجاج بن یوس��ف بن مطر
اس��ت! احتماال مترجم «حجاج» را به معنی «کس��ی که خیلی
حاجی اس��ت!» گرفته و البته ب��ا کمکردن غلظت این امر ،او را
«حاج یوسف متار» نامیده است .متن انگلیسی را در این جا نقل
میکنم تا بدانید «چه کرده است این مترجم!»

commanded by Yahyā b. Khalid b. Barmak to
translate the book into Arabic ...

همچنان که میبینیم ،مترجم حتی از ترجمۀ درس��ت عباراتی
چ��ون « »According to the Fihristیا (در س��طور بعدی
عبارات��ی چون « »The Fihrist also saysیا «mentioned
 )»by the Fihristنی��ز عاجز بوده و در نتیجه تصور کرده که
ترجمۀ عربی اصول اقلیدس ،الفهرس��ت نام گرفته اس��ت .در
نتیجه در سطور بعدی« ،همۀ راهها به الفهرست ختم میشود».
(در حالی که در این مواضع الفهرس��ت اب��ن ندیم منبع اصلی
هیث بوده است).
در ادامه متن فارس��ی چنین آمده است( :نام افراد دقیق ًا به
همان صورت متن فارسی آمده است).
کسانی که به تکمیل و تشریح این کتاب در ایران دست زدهاند
عبارتند از:
 .1نیریزی :که شرحی به کتاب اول تا ششم نوشته است.
 .2ال جوه��ری 830( ،هـ  .ق) یک��ی از منجمان دربار مأمون
بوده است که شرحی بر کل کتاب اصول نوشته است.
 .3عب��داهلل ماهانی ( 874-884هـ  .ق) که ش��رحی به کتاب
دهم نوشته است.
 .4ابوجعف��ر خ��ازن (وف��ات  961میالدی) اش��تباهات کتاب
الفهرست را تصحیح میکند.
 .5ابوالوف��ای بوزجان��ی ( )940-997بزرگترین ریاضیدان
دوران اسالمی بود که شرحی به کتاب الفهرست مینویسد که
به پایان نمیرس��د و کانتور ریاضیدان نامی قرن بیستم کار او
را مورد بررس��ی قرار میدهد .ب��ه ویژه حل معادالت دیوفانتی
وی.
 .6ال کندی (وفات  )873شرح مقاطع مخروطی آپولونیوس را
به کتاب اضافه میکند و روش ارش��میدس در محاسبۀ محیط
دایره را هم شرح میدهد
 .7الحسن (وفات  )901شرحی به اصول اقلیدس مینویسد
 .8ال کوهی (وفات  )988کتاب دوم ارشمیدس را به الفهرست
اضافه میکند.
 .9فارابی ( )870-950ش��رحی به کتاب اول و پنجم اقلیدس
مینویسد.

We are told by Hājī Khalfa21 that the Caliph
al-Mansur (754-775) sent a mission to the
Byzantine Emperor as the result of which he
obtained from him a copy of Euclid among
other Greek books, and again that the Caliph
al-Ma›mun (813 -833) obtained manuscripts of
Euclid, among others, from the Byzantines. The
version of the Elements by al-Hajjāj b. Yusuf b.
Matar is, if not the very first, at least one of
the first books translated from the Greek into
Arabic. According to the Fihrist it was translated
by al-Hajjāj twice; the first translation was
known as “¬Hārūnī” (“for Hārūn”), the second
)”bore the name “Ma›mūnī” (“for al-Ma›mūn
and was the more trustworthy. Six Books of the
second of these versions survive in a Leiden
MS. (Codex ¬Leidensis 399, I) which is being
published by Besthorn and Heiberg. In the
preface to this MS. it is stated that, in the reign
of ¬Hārūn ar-Rashīd (786-809), al-Hajjāj was
 .21البته در متن انگلیسی باید  Khalīfaمیآمد.
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 .10ابن س��ینا ( )980-1037که منطق و فیزیک و متافیزیک
را به کتاب الفهرست اضافه میکند.
 .11ال-اهوازی ،شرحی بر کتاب دهم اصول مینویسد.
 .12نصیرالدین طوسی ( )1201-1274که شرحی به اصول
کتاب اقلیدس و به ویژه اصل پنجم اقلیدس دارد
 .13سمرقندی ( )1276که بر  35گزارۀ کتاب اصول شرح
مینویسد
ثبت نام دانشمندان دورۀ اسالمی به صورت «ال جوهری»،
«ال کن��دی» و جالبتر از همه «ال-اهوازای» حکایتی اس��ت!
کام ً
ال پیداس��ت که مترجم  A-Juhari، Al-Kindiو جز آن
را در نهایت امان��تداری با «ال» جداگانه ثبت کرده و در مورد
«ال-اهوازای» حتی حذف خط تیره را نیز به دور از دقت علمی
دانسته است .اشکاالت زیر را نیز مد نظر داشته باشید:
 .1هیث از برجای ماندن ش��رح نیریزی بر شش کتاب نخست
س��خن گفته اس��ت ،نه این که نیریزی فقط این شش کتاب را
شرح کرده باشد.
 .2عباس بن س��عید جوهری رونق��ش در حدود  830میالدی
بوده است و نه  830قمری .او افزون بر شرح متن کامل اصول،
اضافاتی بر اصول اقلیدس داشته است (که اخیرا ً ترجمۀ فارسی
آن نیز منتشر شده است)
 .3ابوعب��داهلل (و ن��ه عب��داهلل) ماهانی در فاصل��ۀ 884-874
میالدی درگذش��ته اس��ت .مترج��م ظاهرا ً نمیدانس��ته  d.در
عبارت ( )d. between 874 and 884مخفف چه بوده است.
 .4از این جا به بعد الفهرست کتاب اصول اقلیدس را کنار میزند
و مترجم هم اص ً
ال در درستی ترجمۀ خود شک نمیکند! هیث
در این موضع آورده اس��ت که الفهرست (در واقع :ابن ندیم) از
ش��رح ابوجعفر خازن بر سراسر اصول اقلیدس سخن گفته ،اما
فقط شرح او بر مقالۀ دهم بر جای مانده است .حال این عبارت
چگونه به «تصحیح اش��تباهات کتاب الفهرست توسط ابوجعفر
خازن» تعبیر شده است؟ خدا میداند!
 .5متن انگلیسی بند پنجم چنین است.

regarded in the same preface to the Oxford MS.
280. According to Haji Khalfa, he also wrote a
book on geometrical constructions, in thirteen
chapters. Apparently a book answering to this
description was compiled by a gifted pupil
from lectures by Abu ‹1 Wafa, and a Paris MS.
(Anc. fonds 169) contains a Persian translation
of this work, not that of Abu ‹1 Wafa himself.
An analysis of the work was given by.Woepcke,
and some particulars will be found in Cantor.
Abu›l Wafa also wrote a commentary on
Diophantus, as ,well as a separate «book of
proofs to the propositions which Diophantus
)used in his book and to what he (Abū’1 Wafa
employed in his commentary
چن��ان که میبینی��م ،مترجم حت��ی از ترجم��ۀ one of the
 greatestنی��ز درمانده اس��ت و آن را بزرگترین ترجمه کرده.

ای��ن بار هیث حتی از الفهرس��ت نیز نقل قول نکرده اس��ت و
معلوم نیس��ت مترجم این یکی را از کجا آورده است .در ضمن
کانت��ور مورد نظر هی��ث ،موریتس بندیک��ت کانتور (-1829
 ،)1920تاریخن��گار نام��ی ریاضی��ات 22در اواخر س��دۀ  19و
اوائل س��دۀ  20میالدی و نویسندۀ کتاب مشهور چهار جلدی
درسهای��ی در تاریخ ریاضیات اس��ت و نه گئورگ (یا به قول
بعضی :ژرژ) کانتور« ،ریاضیدان نامی قرن بیس��تم» .در ضمن
در متن انگلیسی میان معادالت دیوفانتی و کار کانتور ارتباطی
دیده نمیشود.
 .6این که از کی ابویوس��ف یعقوب بن اسحاق کندی در شمار
دانش��مندان ایرانی درآمده اس��ت ،باید از مترجم پرسید .اما از
کس��ی که چن��ان که گویند ،س��الها هندس��ه (آن هم از نوع
کنکوری) به خورد فرزندان این مرز و بوم میدهد ،دس��ت کم
ای��ن انتظار میرود که بداند اصول اقلیدس ،یا به قول ایش��ان
«الفهرس��ت»! هیچ ربطی به مبحث مخروطات (حال چه از آن
آپولونیوس و چه غیر آن) ندارد.
 .7مزی��د اطالع باید عرض کرد که منظور از الحس��ن ،همان
حسن بن هیثم است که غربیها او را الهازن مینامند.

Abū ‘l Wafā al-Būzjānī (940-997), one of
the greatest Arabian mathematicians, wrote
a commentary on the Elements, but did not
complete it 1 . His method is also unfavorably

22. Moritz Benedikt Cantor, Vorlesungen über Geschichte der Mathematik, Leipzig, 1880-1908.
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بیابد لطفا نگارنده را بیخبر نگذارد.
ترجمۀ متن کتاب اقلیدس البته اشتباهات فاحش کمتری
دارد .زیرا اگر کس��ی روش کلی اثبات قضیه (یا حل مسأله) را
بداند ،نیاز چندانی به تس��لط بر زبان انگلیس��ی نخواهد داشت.
اما حاصل کار بیگمان نمیتواند روش خود اقلیدس باش��د .به
عبارت دیگ��ر آن فایدهای که از ترجمۀ چنی��ن کتابی متصور
اس��ت (یعنی آش��نایی خواننده با ش��یوۀ اقلی��دس) از ترجمۀ
جدی��د حاصل نمیش��ود .البته در ترجمۀ مت��ن اصلی نیز ،هر
جا که مبحث بیش��تر انتزاعی میش��ود (مانند تعاریف و اصول
موضوعه) ،ناتوانی مترجم بیشتر نمود پیدا میکند و اشتباهات
24
فاحش بیشتر میشود.

« .8کت��اب دوم ارش��میدس» ک��ه ابوس��هل کوه��ی آن را به
«الفهرس��ت» (اصول اقلیدس س��ابق) اضافه کرده کدام کتاب
است؟
 .9در بند نهم هیث آورده است که فارابی شرحی بر مشکالت
و مقدمات مقاالت اول و پنجم اصول نوشت نه آنکه همۀ این
دو مقاله را شرح کرده باشد.
 .10احتما ًال خوانندگان دوست دارند بدانند که ابن سینا چگونه
«منطق و فیزیک و متافیزیک» و احتما ًال «و غیره» را به «کتاب
الفهرس��ت (اصول اقلیدس سابق) اضافه کرده است .باید گفت
23
که بدین گونه:

Ibn Sina , known as Avicenna (980-1037),
wrote a Compendium of Euclid, preserved
in a Leiden MS . No. 1445, and forming
the geometrical portion of an encyclopaedic
work embracing Logic, Mathematics, Physics
and Metaphysics.

سخـن پایـانـی

احتما ًال خوانندگان به گواه اشتباهات متعدد راه یافته در ترجمۀ
کت��اب ،به این نتیجه خواهند رس��ید که مترج��م نو ،از ترجمۀ
اس��توار ،بس��یار دقیق و وفادار به مت��ن و در عین حال روان و
آس��انفهم شادروان ش��فیعفیها بیخبر بوده اس��ت .اما من به
سختی میتوانم چنین وجهی را محتمل بشمارم .نه مرکز نشر،
ناش��ری ناآشناست و نه شفیعیها مترجمی گمنام .به گمان من،
دانش زبانی کسی که مقدمۀ کتاب را با این همه اغالط فاحش
ترجمه میکن��د ،به زحمت به ح ّد تحصیل «رس��می» زبان در
سطح دبیرستان میرسد.

هیث در بند فوق به فن اول از جملۀ ریاضیات کتاب الشفاء ابن
س��ینا اشاره دارد که در آن ابن سینا ،روایت نسبت ًا مختصری از
 13مقالۀ متن اصلی اص��ول اقلیدس و دو مقالۀ الحاقی به آن
را آورده است .ادامۀ عبارت هیث ،وصف کتاب الشفاء است که
دانشنامهای است مشتمل منطق ،ریاضیات ،طبیعیات و مابعد
الطبیعه .نه این که ابن سینا همۀ این مطالب را به اصول افزوده
باش��د .در ضمن کسی توانست کلمۀ «الفهرست» را در این بند

■

 .23ترجمۀ انگلیسی هیث ،ص .89
 .24هنگامی که مش��غول تنظیم صورت نهایی این یادداش��ت بودم .دریافتم که مقالهای به قلم آقای یونس کرامتی ،با عنوان «ترجمۀ اصالحناپذیر» ،در ش��مارۀ
 54-55کتاب ماه علوم و فنون (صص  )60-72منتشر شده است .بسیاری از مواردی که من قصد داشتم در این یادداشت بیاورم در آن مقاله آمده بود .لذا من با
حذف تقریب ًا تمامی نکات مشترک میان دو مقاله ،کوشیدم اشکاالت دیگر این ترجمه را گوشزد کنم (هر چند اشکاالت بیش از آن بود که مجموع این دو مقاله
بتوانند آنها را پوش��ش دهند) .آقای کرامتی در صفحات  68-72این مقاله بخشهایی از ترجمههای فارس��ی ش��ادروان شفیعیها و آقای اصالحپذیر را با یکدیگر
مقایس��ه و مزایای نخس��تین و اشکاالت دومین را گوش��زد کردهاند .گذشته از این مطالعۀ پیوست مقالۀ ایش��ان با عنوان «اصول اقلیدس در دورۀ اسالمی» (ص
 ،)72-81برای کسانی که میخواهند اطالعات بیشتری در این باره داشته باشند ،خالی از فایده نیست.
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