
84
دورة دوم، ضميمة شمارة سوم، زمستان 1391

 Sir: Thomas :عنوان: اقليدس سيزده جلد از اصول، مؤلف
L. Heath، مترجـم: بهمن اصالح پذير مشـخصات نشـر: 
تهران، مبتكران، پيشـروان، چاپ اول، 1390، مشخصات 
ظاهری : جلد شوميز، قطع وزيری، 602 صفحه، شمارگان: 

1200 نسخه، بها: 120000 ريال.

ــب اتفاق نسخه ای از ترجمۀ فردی به نام  چندی پيش بر حس
بهمن اصالح پذير از اصول اقليدس به دستم رسيد. برای آنكه 
ــفته و مغلوط و مغشوش به دستم رسيده  دريابم ترجمه ای آش
ــم. زيرا اغالط اين برگردان  ــت، الزم نبود كتاب را ورق بزن اس
ــوان اثر و ثبت نام  ــان روی جلد و از ترجمۀ عن ــی از هم فارس
ــاب را كه در  ــی، عنوان كت ــود. مترجم فارس مؤلف آغاز می ش
The Thirteen Books of the ــی از يونانی ترجمۀ انگليس
Elements است «اقليدس سيزده جلد از اصول» ترجمه و نام 
ــت.  ــز «sir: Thomas L. Heath» ثبت كرده اس مؤلف را ني
ــتباه  ــه بدانيم مترجم در ترجمۀ عنوان كتاب چه اش ــرای آنك ب
ــده، كافی است، به روی جلد هر يك از  كودكانه ای مرتكب ش
مجلدات سه گانۀ ترجمۀ انگليسی سر تامس ليتل هيث نگاهی 
ــت و  ــع مترجم Euclid را كه با حروف درش ــم. در واق بيندازي
پيش از عنوان كتاب نوشته شده، بخشی از عنوان دانسته است. 
ــه در واقع كتاب  ــن، تامس هيث را ك ــی همچني مترجم فارس
ــی ترجمه كرده است، مؤلف اثر  اقليدس را از يونانی به انگليس
ــتباه از روی جلد به شناسنامۀ كتاب و  ــمار آورده و اين اش به ش
ــار نيز راه يافته است. جالب آنكه  فهرست نويسی پيش از انتش
ــی ذكر  در 5 باری كه نام هيث در جا های مختلف ترجمه فارس

شده، نام او هيچگاه به فارسی نيامده است! 
ــتی يك صفحه ای - كه البته به اشتباه  مترجم در يادداش

«مقدمۀ مؤلف» نام گرفته - آورده است:

ــرم می گردد  ــم خوانندگان محت ــه تقدي ــاب حاضر ك كت
ــد كه برای  ــی از 13 جلد كتاب اصول اقليدس می باش برگردان
ــالم تا كنون به طور كامل به زبان پارسی  اولين بار از صدر اس
ــت. كتاب اصول يكی از كتاب های بی همتای  ارائه گرديده اس
ــان بر فرهنگ شرق و غرب اثر  ــد كه به يكس رياضی می باش
ــه طور پراكنده  ــای مختلف اين كتاب ب ــت. بخش ه نهاده اس
ــده و  ــان ايرانی مورد بحث و نقد واقع ش ــرف رياضی دان از ط
ــليقه و انگيزه های خود  ــمندان بزرگ بنابر س هر يك از انديش
ــی  ــرح هايی بر بخش های مختلف اين كتاب به زبان پارس ش
ــۀ آن از طرف  ــور مثال بخش هندس ــته اند به ط و عربی نوش
ــۀ اعداد آن از  ــانی و نظري ــی چون نيريزی و كاش رياضی دانان
ــده است. اين  طرف بيرونی و ديگران مورد بحث و نقد واقع ش
كتاب اكنون به طور كامل در اختيار خوانندگان و پژوهشگران 

پارسی زبان است.
ــول اقليدس «برای  ــگفت انگيز مترجم كه اص ــوی ش دع
ــالم تا كنون به طور كامل به زبان پارسی  اولين بار از صدر اس
ارائه گرديده است» برای نگارندۀ اين سطور هيچ ترديدی باقی 
نگذاشت كه با يكی از نمونه های بارز كتاب سازی مواجه است. 
زيرا از اصول اقليدس، گذشته از ترجمۀ فارسی كامل شادروان 
ــت كم سه ترجمۀ كامل ديگر در  ــفيعی ها، دس محمد هادی ش
دست است كه نخستين آنها ترجمۀ كهن قطب الدين شيرازی1
و آخرينشان ترجمه فرهادميرزا، شاهزادۀ فاضل قاجار است. 

ترجمۀ فارسی شفيعی ها - كه اتفاقًا از روی همين ترجمۀ 
ــی سر تامس هيث به فارسی درآمده است - به گمانم  انگليس
ــال 1388 منتشر شد، اما در خود كتاب تاريخ چاپ  در اواخر س
1387 شمسی آمده است. ترجمه های اين مترجم نامدار متون 
ــتواری و روانی و وفاداری به متن، همواره زبانزد  رياضی، در اس
ــش از اين، هرگز بر آن  ــت. نگارنده كه تا پي ــل فن بوده اس اه

چنيـن كننـد مترجـم نمايـان
آرش ظـريـف*

* اسم مستعار است و نام حقيقی در دفتر مجله محفوظ است.
1. قطب الدين هر سيزده مقاله مقالۀ اصول اقليدس را به اضافۀ دو مقالۀ الحاقی آن، با اندكی حك و اصالح از روی متن عربی تحرير اقليدس نصيرالدين طوسی 

به فارسی درآورده است.
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ــده بود تا خود، بهری از يكی از ترجمه های ايشان را با متن  نش
اصلی مقابله كند، چنان كه بايد و شايد قدر ترجمه های استوار 
ــت. اما پس از  ــفيعی ها را نمی دانس ــادروان محمد هادی ش ش
روبرو شدن با ترجمۀ جديد بر آن شد كه بخش هايی از ترجمۀ 
ــی را با هم مقاسيه كند و  ــان، ترجمۀ جديد، و متن انگليس ايش
ــفيعی ها چه گوهر يگانه ای  ــازه آن هنگام بود كه دريافت ش ت
ــت گفته اند كه «قدر عافيت كسی داند كه به  ــت. راس بوده اس

مصيبتی گرفتار آيد»! 
ــفيعی ها  ــادروان ش ــت اجل به ش ــه بايد گفت كه دس البت
فرصت نداد كه مقدمه و حواشی مفصل و ارزشمند هيث بر اين 
ــی برگرداند. در واقع آنچه مركز نشر دانشگاهی  اثر را به فارس
منتشر كرده، منحصر است به مقدمه ای دو صفحه ای در معرفی 
ــی متن اصلی كتاب  ــدس و كتاب اصول او و ترجمۀ فارس اقلي
ــتودنی كادر فنی مركز نشر دانشگاهی و  اصول، كه با دقت س

دوستان آن نيكمرد به زيور طبع آراسته شده است. 
ــا در ترجمۀ جديد كه نام بهمن اصالح پذير را به عنوان  ام
ــر يدک  ــروان» را به عنوان ناش ــم و «مبتكران» و «پيش مترج
ــر گويا در امر انتشار آثار كنكوری  ــد (مترجم و دو ناش می كش
شهرتی به هم زده اند) به ظاهر چيزی بيش از ترجمۀ شفيعی ها،  
به فارسی درآمده است. در صفحات 6 تا 13 اين ترجمه، مطالبی 
تحت عنوان گمراه كنندۀ «زندگی نامۀ اقليدس» آمده است كه 
ــه زندگی و آثار  ــك صفحۀ آن ب ــط اندكی بيش از ي ــه فق البت
ــاص دارد. اين 8 صفحه به اصطالح ترجمه ای  اقليدس اختص
ــت از مقدمۀ 151 صفحه ای هيث بر كتاب كه مشتمل بر 9 اس

فصل و هر فصل مشتمل بر چند بند بوده است. 
ــماری از اشتباهات ريز و درشت مترجم  در اينجا تنها به ش

در همين 8 صفحه اشاره می شود:
در صفحۀ 7 آمده است:

ــبت داده  ــاير آثاری كه به غير از كتاب اصول به اقليدس نس س
شده عبارت اند از:

1. پسودريا: كتابی مشتمل بر مسايل هندسۀ مقدماتی
2. ديتا: كتابی مقدماتی در حل مسائل آناليز

3. اشكال
ــايل و طبقه بندی  ــتمل بر گزاره و مس ــم كتابی مش 4. پوريس

موضوعات و مكان های هندسی
ــتوانه و  ــی كه از رويه های مانند اس 5. رويه های مكان هندس

مخروط بحث می كند.
ــط آپولونيوس  ــع مخروطی: كتابی بود كه بعدها توس 6. مقاط

تكميل شد.
7. فنومنا: كتابی در نظريۀ اعداد

8. نور: كتابی در مبحث نور
9. كتابی دربارۀ موسيقی

ــطر ترجمۀ فصل دوم از مقدمۀ بسيار مفصل هيث بر  اين 9 س
ــت كه 12 صفحه (صفحات 7-18) را دربر می گيرد. اما  اصول اس

اشكاالتی كه در همين چند سطر به چشم می خورد:
ــدس يعنی  ــام كتاب اقلي ــت، مترجم ن ــر نخس ــورد اث 1. در م
Pseudaria را با حروف فارسی حرف نگاری كرده و توضيحی 
كه دربرابر آن آورده گواهی روشن بر ناشناخته بودن اين اثر نزد 
مترجم است. در حالی كه هيث در شرح اين اثر با نقل مطالبی 
از پروكلوس آورده است كه موضوع اين كتاب «مغالطاتی است 
ــد. اقليدس در  ــه را گمراه كن ــت مبتديان هندس كه ممكن اس
ــاب با ذكر مثال هايی به مبتديان می آموزاند كه چگونه  اين كت
ــند». اما چرا در  ــف مغالطه در رياضيات را بازشناس انواع مختل
اين ترجمه موضوع كتاب مغالطات، «هندسۀ مقدماتی» دانسته 
ــخ در بندی كه از مقدمۀ هيث نقل شده ديده  ــده است؟ پاس ش

می شود.2
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.

ــت كه اين كتاب به  همچنان كه می بينيم، هيث معتقد اس
مبتديان كمك می كند تا [با شناخت مغالطه ها] از قلمرو «هندسۀ 
ــۀ  ــد، نه اين كه موضوع كتاب «هندس ــی» بيرون نرون مقدمات
 elementary ــارت ــا مترجم با ديدن عب ــد. ام مقدماتی» باش
geometry در پايان اين بند با خاطری آسوده، موضوع كتاب 

را هندسۀ مقدماتی دانسته است. 
2. اگر مترجم در مورد اثر دوم همان عبارت «كتابی مشتمل بر 

2. Heath, p. 7
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مسايل هندسۀ مقدماتی» را تكرار می كرد، بهتر بود. توضيحات 
هيث دربارۀ اين كتاب چنين آغاز می شود (در همۀ موارد از نقل 

واژه های يونانی 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.
ــی مقدماتی در حل  ــدن عبارت «كتاب ــدۀ ترجمه با خوان خوانن
ــاخۀ  ــائل آناليز» تصور می كند كه موضوع اين اثر همان ش مس
آناليز رياضی كنونی است. در حالی كه آنچه در روزگاران كهن 
ــده يكی از دو رويكرد كلی برای  آناليز يا «تحليل» ناميده می ش
ــت.  ــته اس ــائل بوده و در برابر آن «تركيب» قرار داش حل مس
ــه از روش های «تركيبی» بهره  اقليدس در كتاب اصول هندس
ــه كتاب ديگر  ــتر به كار آموزش می آيد. اما در س برده كه بيش
ــطح روش های  ــی داده ها، معطيات و مكان های مس خود يعن
ــكندرانی نيز به  ــت. پاپوس اس ــی را در پيش گرفته اس تحليل
همين مناسبت بخش هايی از اين 3 اثر اقليدس را در «گنجينۀ 
ــوم به «گنجينۀ  ــترگ او موس ــی از اثر س تحليل»3 خود (بخش
ــمندان دورۀ  ــت. يونانيان و بعدها دانش ــی») گنجانده اس رياض
ــائل تفاوت بسيار قائل  ــالمی ميان اين دو رويكرد حل مس اس
ــدند و بسياری از آنان گاه برای حل يك مسأله، از هر دو  می ش

روش تحليلی و تركيبی استفاده می كردند.4
3. ترجمۀ درست عنوان كتاب سوم به فارسی «كتاب در تقسيم 
ــكال» يا شكل ها. مترجم توضيحات  شكل ها» است. و نه «اش
ــت5  به هيچ  ــطری كمتر از دو صفحه اس ــث را كه چند س هي

انگاشته و دربارۀ اين اثر هيچ ننوشته است.
ــت و نه «پوريسم».  ــم ها»6  نوش 4. نام اثر چهارم را بايد «پوريس
عباراتی كه مترجم دربارۀ محتوای اين اثر نوشته آنچنان است 

كه حتی شايستگی «ناردست» شمرده شدن را نيز ندارد. 

ــش از آن  ــم ها را بي ــدۀ پوريس ــه مقالۀ گمش هيث اهميت س
ــاب اصول بتوان دربارۀ  ــد كه بتوان در مقدمه اش بر كت می دان
ــار و نيم صفحه به بحث در  ــخن گفت. اما بازهم در چه آن س
ــم در عنوان اين اثر و نمونه هايی از مطالب  مفهوم واژۀ پوريس
ــده در آن می پردازد.7 اين كتاب به دست ما نرسيده،  مطرح ش
ــن دربارۀ محتوای آن  ــا توجه به مطالبی كه در منابع كه اما ب
ــت، می توان دريافت كه تمرينی در رياضيات پيشرفته  آمده اس
ــل از رياضی دانان پيش از خود آورده  ــت. پاپوس به نق بوده اس
ــم چيزی ميان قضيه و مسأله است. به همين  است كه پوريس
ــم ها را در شمار  ــبت برخی از هندسه دانان بزرگ پوريس مناس
قضايا آورده اند و برخی ديگر در شمار مسائل. اما به گمان وی، 
ــه را بهتر می دانسته اند. بر  رياضی دانان كهن وجه تمايز اين س
ــت كه در آن بايد آنچه عرضه شده،  ــاس قضيه آن اس اين اس
ــد آنچه عرضه  ــت كه در آن باي ــأله آن اس ــات گردد. و مس اثب
ــود. اما پوريسم آن است كه در آن بايد آنچه را  ــده ساخته ش ش
ــده يافته شود. پروكلوس در توضيح همين موضوع  خواسته ش
ــرای قضايايی به كار  ــم هم ب ــت كه اصطالح پوريس آورده اس
ــوند، و  ــی رود كه در ضمن اثبات قضايايی ديگر اثبات می ش م
ــوند.  ــف ش هم برای چيزهايی كه آنها را می طلبيم اما بايد كش
ــمار می آيند و نه مطلقًا تحقيق  ــا نه مطلقًا پديدآوردن به ش آنه
ــم بدين معنی» دو مثال  دربارۀ امری. پروكلوس برای «پوريس
ــره، و ديگر يافتن بزرگ ترين  ــت يافتن مركز داي می زند: نخس
ــنجه8   ــترک برای پيمودن دو مقدار متوافق يا هم س پيمانه مش
ــوم عليه  ــورد اعداد صحيح: پيدا كردن بزرگ ترين مقس (در م
ــوم به مكان هندسی از جملۀ  ــترک دو عدد). مسائل موس مش
ــتند. زيرا اول بايد آن مكان رسم (يا به عبارتی  پوريسم ها هس
مفروض تلقی) شود و سپس ثابت شود كه اين همان است كه 

می خواستيم. (هم ترسيم و ساخت دارد و هم اثبات)
ــی  ــی مكان های هندس ــت اثر پنجم به فارس ــوان درس 5. عن
ــطح9  است. «رويه های مكان هندسی» همچون بسياری از  مس

3. Treasury of Analysis.
ــين معصومی همدانی ذيل مدخل «تحليـل و تركيب»، در دائرةالمعـارف بزرگ اسالمی   ــتر دربارۀ تحليل و تركيب، مطالعۀ مقالۀ عالمانۀ حس 4. برای تفصيل بيش

به خوانندگان توصيه می شود.
5. Heat, pp. 8-10.                              6.The Porisms.                         7. Heath, pp. 10-15.

ــد. مانند 7 و 2 (يا 7/0 و 2/0). اما محيط دايره و قطر آن هم سنجه  ــبت يكی به ديگری عددی گويا باش ــنجه نامند كه نس 8. دو مقدار را هنگامی متوافق يا هم س
نيستند زيرا نسبت اولی به دومی همان مقداری است كه ما آن را «عدد پی» می ناميم.

9. The Surface-loci.
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موارد ديگر بی معنی است. 
6. كتاب مخروطات يا قطع های مخروطی (كه معموًال به خطا 
ــود) يكی از آثار از ميان رفتۀ  ــع مخروطی» ناميده می ش «مقاط
اقليدس است كه به گزارش پاپوس «4 مقالۀ آن» را آپولونيوس 
ــته كه مقالۀ  ــل كرد. مخروطات آپولونيوس 8 مقاله داش تكمي
هشتم تقريبًا به طور كامل از روزگاران قديم از ميان رفته بوده 
ــگران تاريخ رياضيات سه مقالۀ نخست  ــت. به نظر پژوهش اس
ــل 4 مقالۀ مخروطات  ــوس، حاصل تكمي ــات آپولوني مخروط
اقليدس و آثار مشابه است با برخی افزوده ها از خود آپولونيوس. 
7. فنومنا10 را به طور تحت الفظی بايد پديده ها ترجمه كرد. اين 
ــی راه يافته و  ــه صورت Phenomena به زبان انگليس واژه ب
امروزه (به صورت «فنومن») در ميان جوانان و نوجوانان ايرانی 
ــتان  ــيار دارد و تقريبًا تمامی دانش آموزان دورۀ دبيرس رواج بس
ــانی كه اندكی با زبان كوچه بازاری  و راهنمايی و نيز همۀ كس
ــنا باشند، می دانند كه معنی آن «پديده»  جوانان و نوجوانان آش
ــی فنومن!» كه يقينًا  ــه پديده را فقط «مترجم ــت و صد البت اس
ــتانی نيست، می تواند به «نظريۀ اعداد» ربط بدهد. هيث  دبيرس
ــرحی كه برای اين آورده بر نجومی بودن اين  در همان آغاز ش
اثر تأكيد می كند.11 اين اثر در دورۀ اسالمی با عنوان «ظاهرات 

الفلك» (پديده های نجومی) به عربی ترجمه شد.
 Optics ــهوری همچون ــا مترجم حتی اصطالح مش 8. گوي
ــاخه ای مهم  ــناخت» ترجمه و ش را كه امروزه عمومًا به «نورش
ــاب را به خطا  ــنيده و عنوان كت ــود نش ــك تلقی می ش از فيزي
ــت. كتاب اقليدس البته دربارۀ جنبه های  «نور» ترجمه كرده اس

هندسی اپتيك نوشته شده است. 
ــدس در باب  ــوان اثر اقلي ــث مفصلی دربارۀ عن ــث بح 9. هي
ــتين  ــت نخس ــيقی12 دارد اما مترجم حتی اگر می خواس موس
عنوانی را كه هيث از آن نام برده ترجمه كند بايد آن را «اصول 

(يا مبانی) موسيقی » می ناميد. 
ــطری دربارۀ فيثاغورسی ها (او به  ــپس چند س مترجم س
ــن واژه را «فيثاغورثی ها» ضبط  ــهور اي ــروی از خطای مش پي

ــخن گفته است. من كه به هيج  كرده) و اعداد گويا و ناگويا س
وجه نتوانستم ارتباط اين سطرهای پيشين و پسين دريابم. اين 
ــت و پاشكسته از چند سطر هيث  مطالب ظاهراً ترجمه ای دس
در افزوده هايش بر قضيۀ 47 از مقالۀ نخست (ص 351) است. 

ــه  از اواخر صفحۀ 9 ذيل «ويژگی های كتاب  14 بندی ك
ــك ترجمۀ بندی مفصل  ــدس» آمده در واقع هر ي اصول اقلي
ــت. اين فصل در  ــل نهم مقدمۀ هيث (ص 114-151) اس از فص
ــت (قابل  ــوع 38 صفحه اما ترجمۀ آن فقط 3 صفحه اس مجم
ــی توان بيان  ــه می پندارند، زبان فارس ــانی ك توجه همۀ كس

فشردۀ مطالب را ندارد!).
مترجم در دو سطر پايانی اين صفحه گويد:

ــطو دربارۀ كتاب اصول: هندسه آن چيزی است  نظر ارس
كه در اصول مدون شده است.

ــتی  ــری به چند مآخذ دم دس ــت كم س كاش مترجم دس
ــتباه نيفتد.  ــن به اش ــی زد تا اين چني ــا اينترنتی م ــذی ي كاغ
پژوهشگران عمومًا بر اين عقيده اند كه اقليدس چند سالی پس 
ــطو (يعنی چندی پس از 322 پيش از ميالد)  از درگذشت ارس
ــارف و «بديهيات»  ــت. اصل های موضوع و متع ــده اس زاده ش
ــطو دربارۀ اين  ــدس بی ترديد نفوذ بحث دقيق و منقح ارس اقلي
ــوی ديگر، ارسطو نشانی از  ــان می دهد. از س موضوع ها را نش
شناختن اقليدس ندارد و اين حكم را ثابت می كند كه دو زاويۀ 
ــاقين متساويند،13 حكمی  ــاوی الس مجاور به قاعدۀ مثلث متس
ــر «اصول»، يكم، 5  ــده بود، و اگ ــه پيش از اقليدس بيان ش ك
ــت بود به  ــت اصول) در دس (يعنی: گزارۀ پنجم از مقالۀ نخس
ــبت دادن چنين  ــد. در هر صورت نس اثبات آن پرداخته نمی ش
جمله ای به ارسطو فقط وقتی امكان دارد كه ارسطو دست كم 
ــا به خوبی ثابت كرده  ــد. مترجم در اين ج معاصر اقليدس باش
ــی  ــت كه نه تصوری از زمان دارد از مقدمات زبان انگليس اس

بويی برده است. متن اصلی چنين است.14 
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.

13. آنالوطيقای اول ارسطو، يكم، 24، 41ب 22-13.
14. هيث، 116. 
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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

ــينۀ كتاب  ــۀ 10 زير عنوان فرعی «پيش مترجم در صفح
ــطرهای بند دوم فصل نه مقدمۀ انگليسی  اصول» نخستين س
ــت و پاشكسته و با بی سليقگی بسيار به اصطالح ترجمه  را دس
ــدی را به امان خدا رها  ــطرهای بع كرده19 و مطابق معمول س
ــول اوليه، تعاريف،  ــوم (در بارۀ اص ــت. تكليف بند س كرده اس
ــز با آنچه تا كنون دربارۀ  ــول موضوعه و اصول بديهی)  ني اص
ــن است. در بند 4 مترجم چنين آورده  مترجم گفتيم كامًال روش

است:
عده ای معتقدند كه بين گزاره و مسأله تفاوتی وجود ندارد 
ــت كه گزاره ها محتمل نيستند  و اگر تفاوتی وجود دارد آن اس
ولی مسايل محتمل می باشند. چنان كه گزارۀ «دو زاويۀ مجاور 
ــاقين با هم برابرند» اولويت  ــاق در مثلث متساوی الس به دو س
ــت  ــه نقطه امری اس ــگی ولی گذراندن يك دايره از س هميش

محتمل. 

متن انگليسی مرتبط با سطور باال بدين قرار است:
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

ــباهت ميان ترجمه و متن چندان اندک  ــت آنكه ش نخس
ــطور از كجا  ــيد «نگارندۀ اين س ــت بپرس ــت كه ممكن اس اس
ــت كه عبارات فارسی باال، ترجمۀ همين بند است  مطمئن اس

15. مقوالت (طوبيقا)، مقالۀ هفتم، بند 14، 163ب 23.
16. همان، مقالۀ هفتم، بند 3، 158 ب 35.                17. متافيزيك، 998 آ 25.                 18. پروكلوس، ص 66.

ــك (كه بسيار مشهورتر است)  ــتباه ميان او بقراط پزش ــت. در صورتی كه برای جلوگيری از اش 19. مثًال Hippocrates of Chios را «بقراط» ترجمه كرده اس
حتمًا بايد می گفت: بقراط خيوسی.
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ــخ آنكه «از كجا مطمئنيد كه من  و نه جای ديگر كتاب؟!» پاس
مطمئن هستم؟!». 

ــی می توان دريافت  ــطر ترجمۀ فارس اما در همين چند س
ــه  ــه گمان خود آن قدر رياضيات و به ويژه هندس فردی كه ب
ــد كه مدعی آموزش آن به خيل كثيری از دانش آموزان  می دان
ــت، تا چه حد می تواند با قواعد  ــتدار ورود به دانشگاه اس دوس
ــطر بايد  ــد. در تصحيح اين چند س ــی منطق بيگانه باش ابتداي

گفت:
ــۀ موارد بايد به جای گزاره، اصطالح قضيه به  اوًال در هم
ــود اما  ــوب می ش كار می رفت. قضيه يكی از انواع گزاره محس
ــت كه گزاره می تواند نادرست نيز باشد در حالی  بايد توجه داش
كه قضيه گزاره ای (يا به عبارت دقيق تر: تركيبی از چند گزاره) 
درست  است كه البته نياز به اثبات دارد. اصول بديهی و اصول 
ــتند اما قضيه نيستند. عبارت «گزاره ها  موضوعه نيز گزاره هس
ــتند» به خودی خود داستانی است. يعنی به تعبير  محتمل نيس
ــتند كه امكان وقوع ندارند. در  مترجم، «قضايا» گزاره هايی هس
ــتند»، مفهوم «قطعی  ــی كه مترجم از عبارت «محتمل نيس حال
ــته است و نه «ناممكن»! مثال هايی كه  هستند» را در نظر داش
ــاخت  ــت. «س ــن گر اس در متن اصلی آمده به اندازۀ كافی روش
ــاوی الساقين بر روی يك پاره خط» يك مسأله  يك مثلث متس
ــت. زيرا همۀ مثلث های قابل رسم بر اين پاره خط متساوی  اس
الساقين نيستند. به عبارت ديگر می توان مثلثی بر اين پاره خط 
رسم كرد كه متساوی الساقين نباشد. اما عبارت «در مثلث های 
متساوی الساقين زاويه های مجاور به قاعده با هم مساوی اند» 
ــاوی قابل اثبات است و در واقع  ــت زيرا اين تس يك قضيه اس
ــض آنچه در حكم  ــاوی بودن» اين دو زاويه (يعنی نقي «نامس
ــت) امری «نامحتمل» است و نه مساوی بودن  قضيه آمده اس
ــی اصطالح Proposition برای هر دو  آنها!. در زبان انگليس
ــأله (Problem) به كار  ــه (Theorem)  و مس ــوم قضي مفه
ــالمی نيز اصطالح «َشكل» را به  می رود. رياضی دانان دورۀ اس

همين معنی به كار می بردند.20 
ــۀ 12-10 ــی (صفح ــا چهاردهم متن فارس ــد پنجم ت بن

ــات 129-151 متن اصلی) نيز  ــه كنيد با صفح ترجمه، مقايس
ــتباهات ريز و درشت سرشار  همچون مواضع ديگر چنان از اش

است كه كاربرد واژه هايی چون كج فهمی و ترجمۀ نادرست در 
ــيار مؤدبانه و بلكه گمراه كننده به شمار می آيد.  توصيف آن بس
ــتر اهل علم  از آنجا كه حوصلۀ خوانندگان (به ويژه آنانكه بيش
و ادب هستند تا حساب و كتاب!) برای پيگيری اين اشتباهات 
ــاره به يكايك آنها صرف نظر می كنم.  نيز اندازه ای دارد از اش
(صفحۀ 12 ترجمه) را  كه به اصطالح  ــد 13 ــط حيفم آمد كه بن فق
ترجمۀ سخنان هيث دربارۀ «تحليل و تركيب» است نقل نكنم.

13. تجزيه و تحليل
ــود تا  ــد اثبات دوباره تجزيه و تحليل ش ــأله باي بعد از حل مس
ــت يا خير و يا با  ــأله سازگار اس ــرايط مس معلوم گردد كه با ش
ــاختمان آن را مورد تجزيه و  ــأله س ــت فرض كردن مس درس

تحليل قرار می دهيم تا برای آن راه حلی بيابيم.
ــزی از بند فوق  ــی چي ــرط الزم و كافی برای آنكه كس ش

دريابد آن است كه به كلی با رياضيات بيگانه باشد!
ــت، اگر  ــا آنچه در دو صفحۀ پايانی اين كتاب آمده اس ام
ــتن  ــت كه بی بهره گذاش ــد، آنچنان جالب اس ــاف بدهي انص
ــت.  ــطور خواندن آنها كمال بی انصافی اس ــان اين س خوانندگ
ــير كتاب اقليدس  مترجم در ذيل بندی با عنوان «ترجمه و تفس
ــه اصطالح ترجمۀ «از هر  ــران» با روش معمول خود، با ب در اي
ــث با عنوان  ــل هفتم مقدمۀ هي ــطر» فص چند صفحه يك س
ــتان. اين دو  ــت كارس «Euclid in Arabia» كاری كرده اس

صفحه بی گمان شايستۀ دريافت جايزۀ طنز برتر است!

ترجمه و تفسير كتاب اقليدس در ايران
المنصور خليفۀ بغداد (775-754) هيئتی را به سرپرستی حاجی 
ــتد تا كتاب های مختلف  خليفه به امپراطوری بيزانس می فرس
ــت آورند. از جملۀ اين كتب كه به بغداد منتقل  يونانی را به دس
می شود، كتاب اصول اقليدس بود. البته دوباره در زمان مأمون 
ــود  ــی (833 -813) هم اين مأموريت تكرار می ش خليفۀ عباس
ــته از كتاب اصول اقليدس به بغداد  ــخه از دست نوش و يك نس
ــخه اولين بار توسط حاج يوسف متار  ــود. اين نس منتقل می ش
ــود كه نام آن را الفهرست از متن يونانی به عربی ترجمه می ش
ــط حاجی صورت می پذيرد.  می گذارند و ترجمۀ دوبارۀ آن توس
ــخۀ دوم ترجمه به نام  ــخۀ ترجمۀ اول به نام هارونی و نس نس

20. پيش تر به هنگام شرح اصطالح پوريسم دربارۀ تفاوت ميان گزاره و مسأله نيز به حد كفايت بحث شد.
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ــت. البته بايد توجه داشت كه ترجمۀ اين  ــهور اس مأمونی مش
ــتور وزير ايرانی او يحيی  ــيد به دس كتاب در زمان هارون الرش
ــی صورت می پذيرد. از اين ترجمه ده كتاب اول اقليدس  برمك
ــدی از كتاب  ــه و ترجمه های بع ــن ترجم ــت. اي هنوز برجاس
اقليدس هيچ يك كامل نبوده و هر بار دانشمندان ايرانی سعی 

در تكميل آن كرده اند. 
ــری) از قرن  ــه (1017-1067 قم ــی خليف ــگفتا، حاج ش
ــدۀ  ــه منصور خليفۀ بغداد در ميانۀ س ــری ب يازدهم هجری س
ــه بيزانس را رهبری  ــری می زند تا هيئت اعزامی او ب دوم قم
ــف بن مطر  ــف متار» نيز همان حجاج بن يوس كند! «حاج يوس
ــی كه خيلی  ــت! احتماال مترجم «حجاج» را به معنی «كس اس
ــا كم كردن غلظت اين امر، او را  ــت!» گرفته و البته ب حاجی اس
«حاج يوسف متار» ناميده است. متن انگليسی را در اين جا نقل 

می كنم تا بدانيد «چه كرده است اين مترجم!»
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 

commanded by Yahyā b. Khalid b. Barmak to 
translate the book into Arabic ...
ــت عباراتی  همچنان كه می بينيم، مترجم حتی از ترجمۀ درس
ــطور بعدی  ــون «According to the Fihrist» يا (در س چ
 mentioned» يا «The Fihrist also says» ــی چون عبارات
ــز عاجز بوده و در نتيجه تصور كرده كه  by the Fihrist») ني
ــت. در  ــت نام گرفته اس ترجمۀ عربی اصول اقليدس، الفهرس
نتيجه در سطور بعدی، «همۀ راه ها به الفهرست ختم می شود.» 
ــن نديم منبع اصلی  ــت اب (در حالی كه در اين مواضع الفهرس

هيث بوده است.)
ــی چنين آمده است: (نام افراد دقيقًا به  در ادامه متن فارس

همان صورت متن فارسی آمده است.)
كسانی كه به تكميل و تشريح اين كتاب در ايران دست زده اند 

عبارتند از:
1. نيريزی: كه شرحی به كتاب اول تا ششم نوشته است.

ــی از منجمان دربار مأمون  ــری، (830 هـ . ق) يك 2. ال جوه
بوده است كه شرحی بر كل كتاب اصول نوشته است.

ــرحی به كتاب  ــدا هللا ماهانی (884-874 هـ . ق) كه ش 3. عب
دهم نوشته است.

ــتباهات كتاب  ــات 961 ميالدی) اش ــازن (وف ــر خ 4. ابوجعف
الفهرست را تصحيح می كند.

ــی (997-940) بزرگ ترين رياضی دان  ــای بوزجان 5. ابوالوف
دوران اسالمی بود كه شرحی به كتاب الفهرست می نويسد كه 
ــد و كانتور رياضی دان نامی قرن بيستم كار او  به پايان نمی رس
ــه ويژه حل معادالت ديوفانتی  ــی قرار می دهد. ب را مورد بررس

وی. 
6. ال كندی (وفات 873) شرح مقاطع مخروطی آپولونيوس را 
ــميدس در محاسبۀ محيط  به كتاب اضافه می كند و روش ارش

دايره را هم شرح می دهد
7. الحسن (وفات 901) شرحی به اصول اقليدس می نويسد

8. ال كوهی (وفات 988) كتاب دوم ارشميدس را به الفهرست 
اضافه می كند.

ــرحی به كتاب اول و پنجم اقليدس  9. فارابی (950-870) ش
می نويسد.

21. البته در متن انگليسی بايد Khalīfa می آمد.
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ــينا (1037-980) كه منطق و فيزيك و متافيزيك  10. ابن س
را به كتاب الفهرست اضافه می كند. 

11. ال-اهوازی، شرحی بر كتاب دهم اصول می نويسد.
12. نصيرالدين طوسی (1274-1201) كه شرحی به اصول 

كتاب اقليدس و به ويژه اصل پنجم اقليدس دارد
13. سمرقندی (1276) كه بر 35 گزارۀ كتاب اصول شرح 

می نويسد
ثبت نام دانشمندان دورۀ اسالمی به صورت «ال جوهری»، 
ــت!  ــدی» و جالب تر از همه «ال-اهوازای» حكايتی اس «ال كن
ــت كه مترجم A-Juhari، Al-Kindi و جز آن  كامًال پيداس
ــت داری با «ال» جداگانه ثبت كرده و در مورد  را در نهايت امان
«ال-اهوازای» حتی حذف خط تيره را نيز به دور از دقت علمی 

دانسته است.  اشكاالت زير را نيز مد نظر داشته باشيد:
ــرح نيريزی بر شش كتاب نخست  1. هيث از برجای ماندن ش
ــت، نه اين كه نيريزی فقط اين شش كتاب را  ــخن گفته اس س

شرح كرده باشد.
ــش در حدود 830 ميالدی  ــعيد جوهری رونق 2. عباس بن س
بوده است و نه 830 قمری. او افزون بر شرح متن كامل اصول، 
اضافاتی بر اصول اقليدس داشته است (كه اخيراً ترجمۀ فارسی 

آن نيز منتشر شده است)
ــۀ 884-874  ــدا هللا) ماهانی در فاصل ــه عب ــدا هللا (و ن 3. ابوعب
ــته .d در  ــم ظاهراً نمی دانس ــت. مترج ــته اس ميالدی درگذش
عبارت (d. between 874 and 884) مخفف چه بوده است. 
4. از اين جا به بعد الفهرست كتاب اصول اقليدس را كنار می زند 
و مترجم هم اصًال در درستی ترجمۀ خود شك نمی كند! هيث 
ــت كه الفهرست (در واقع: ابن نديم) از  در اين موضع آورده اس
ــرح ابوجعفر خازن بر سراسر اصول اقليدس سخن گفته، اما  ش
فقط شرح او بر مقالۀ دهم بر جای مانده است. حال اين عبارت 
ــتباهات كتاب الفهرست توسط ابوجعفر  چگونه به «تصحيح اش

خازن» تعبير شده است؟ خدا می داند!
5. متن انگليسی بند پنجم چنين است.

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 

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
one of the ــۀ ــی از ترجم ــم، مترجم حت ــان كه می بيني چن
ــت و آن را بزرگترين ترجمه كرده.  ــز درمانده اس greatest ني
ــت و  ــت نيز نقل قول نكرده اس ــن بار هيث حتی از الفهرس اي
ــت مترجم اين يكی را از كجا آورده است. در ضمن  معلوم نيس
ــت كانتور (1829- ــث، موريتس بنديك ــور مورد نظر هي كانت
ــدۀ 19 و  ــات22 در اواخر س ــی رياضي ــار نام 1920)، تاريخ نگ
ــدۀ 20 ميالدی و نويسندۀ كتاب مشهور چهار جلدی  اوائل س
ــت و نه گئورگ (يا به قول  ــی در تاريخ رياضيات  اس درس هاي
ــتم». در ضمن  بعضی: ژرژ) كانتور، «رياضی دان نامی قرن بيس
در متن انگليسی ميان معادالت ديوفانتی و كار كانتور ارتباطی 

ديده نمی شود.
ــف يعقوب بن اسحاق كندی در شمار  6. اين كه از كی ابويوس
ــت، بايد از مترجم پرسيد. اما از  ــمندان ايرانی درآمده اس دانش
ــه (آن هم از نوع  ــال ها هندس ــان كه گويند، س ــی كه چن كس
ــت كم  كنكوری) به خورد فرزندان اين مرز و بوم می دهد، دس
ــان  ــن انتظار می رود كه بداند اصول اقليدس، يا به قول ايش اي
ــت»! هيچ ربطی به مبحث مخروطات (حال چه از آن  «الفهرس

آپولونيوس و چه غير آن) ندارد.
ــن، همان  ــد اطالع بايد عرض كرد كه منظور از الحس 7. مزي

حسن بن هيثم است كه غربی ها او را الهازن می نامند. 
22. Moritz Benedikt Cantor, Vorlesungen über Geschichte der Mathematik, Leipzig, 1880-1908.
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ــی آن را به  ــهل كوه ــه ابوس ــميدس» ك ــاب دوم ارش 8. «كت
ــابق) اضافه كرده كدام كتاب  ــت» (اصول اقليدس س «الفهرس

است؟
9. در بند نهم هيث آورده است كه فارابی شرحی بر مشكالت 
و مقدمات مقاالت اول و پنجم اصول نوشت نه آنكه همۀ اين 

دو مقاله را شرح كرده باشد. 
10. احتماًال خوانندگان دوست دارند بدانند كه ابن سينا چگونه 
«منطق و فيزيك و متافيزيك» و احتماًال «و غيره» را به «كتاب 
ــت (اصول اقليدس سابق) اضافه كرده است. بايد گفت  الفهرس

كه بدين گونه:23
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.
هيث در بند فوق به فن اول از جملۀ رياضيات كتاب الشفاء ابن 
ــينا اشاره دارد كه در آن ابن سينا، روايت نسبتًا مختصری از  س
ــول اقليدس و دو مقالۀ الحاقی به آن  13 مقالۀ متن اصلی اص
را آورده است. ادامۀ عبارت هيث، وصف كتاب الشفاء است كه 
دانشنامه ای است مشتمل  منطق، رياضيات، طبيعيات و مابعد 
الطبيعه. نه اين كه ابن سينا همۀ اين مطالب را به اصول افزوده 
ــد. در ضمن كسی توانست كلمۀ «الفهرست» را در اين بند  باش

بيابد لطفا نگارنده را بی خبر نگذارد.
ترجمۀ متن كتاب اقليدس البته اشتباهات فاحش كمتری 
ــی روش كلی اثبات قضيه (يا حل مسأله) را  دارد. زيرا اگر كس
ــی نخواهد داشت.  ــلط بر زبان انگليس بداند، نياز چندانی به تس
ــد. به  اما حاصل كار بی گمان نمی تواند روش خود اقليدس باش
ــن كتابی متصور  ــر آن فايده ای كه از ترجمۀ چني عبارت ديگ
ــدس) از ترجمۀ  ــيوۀ اقلي ــنايی خواننده با ش ــت (يعنی آش اس
ــن اصلی نيز، هر  ــود. البته در ترجمۀ مت ــد حاصل نمی ش جدي
ــود (مانند تعاريف و اصول  ــتر انتزاعی می ش جا كه مبحث بيش
موضوعه)، ناتوانی مترجم بيشتر نمود پيدا می كند و اشتباهات 

فاحش بيشتر می شود.24

سخـن پايـانـی
احتماًال خوانندگان به گواه اشتباهات متعدد راه يافته در ترجمۀ 
ــم نو، از ترجمۀ  ــيد كه مترج ــاب، به اين نتيجه خواهند رس كت
ــن و در عين حال روان و  ــيار دقيق و وفادار به مت ــتوار، بس اس
ــت. اما من به  ــفيعفيها بی خبر بوده اس ــان فهم شادروان ش آس
سختی می توانم چنين وجهی را محتمل بشمارم. نه مركز نشر، 
ناشری ناآشناست و نه شفيعی ها مترجمی گمنام. به گمان من، 
دانش زبانی كسی كه مقدمۀ كتاب را با اين همه اغالط فاحش 
ــمی» زبان در  ــد، به زحمت به حّد تحصيل «رس ترجمه می كن

سطح دبيرستان می رسد.      
■                                                                                       

23. ترجمۀ انگليسی هيث، ص 89.
ــمارۀ  ــت بودم. دريافتم كه مقاله ای به قلم آقای يونس كرامتی، با عنوان «ترجمۀ اصالح ناپذير»، در ش ــغول تنظيم صورت نهايی اين يادداش 24. هنگامی كه مش
55-54 كتاب ماه علوم و فنون (صص 72-60) منتشر شده است. بسياری از مواردی كه من قصد داشتم در اين يادداشت بياورم در آن مقاله آمده بود. لذا من با 
حذف تقريبًا تمامی نكات مشترک ميان دو مقاله، كوشيدم اشكاالت ديگر اين ترجمه را گوشزد كنم (هر چند اشكاالت بيش از آن بود كه مجموع اين دو مقاله 
ــی شادروان شفيعی ها و آقای اصالح پذير را با يكديگر  ــش دهند). آقای كرامتی در صفحات 72-68 اين مقاله بخش هايی از ترجمه های فارس بتوانند آن ها را پوش
ــان با عنوان «اصول اقليدس در دورۀ اسالمی» (ص  ــزد كرده اند. گذشته از اين مطالعۀ پيوست مقالۀ ايش ــتين و اشكاالت دومين را گوش ــه و مزايای نخس مقايس

81-72)، برای كسانی كه می خواهند اطالعات بيشتری در اين باره داشته باشند، خالی از فايده نيست.


