
4

ون
 فن
م و

علو
اه 
ب م

كتا
139

ر 0
ريو

شه
م / 

پنج
ارة 

شم
م/ 

پنج
ال 

/ س
دوم

ورة 
د

نقد و بررسى

عنوان كتاب: ترجمۀ كتاب النجارة (در هندسه عملی)
مؤلف: ابوالوفاء محمد بن محمد بوزجانی (4ق/10م)

مترجم: از مترجمی ناشناخته
تحقيـق و تصحيـح همـراه با ترجمه متـن اثر به فرانسـه: دكتر جعفر 

آقايانی چاوشی
ناشر: ميراث مكتوب، با همكاری انجمن ايران شناسی فرانسه در ايران

شابك: 978-964-8700-99-2
تاريخ نشر: چاپ اول، 1389

كتاب النجارة يكی از آثار مهم ابوالوفاء بوزجانی(328-388 ق) 
در هندسه عملی است. اين كتاب كه با عناوين ديگری چون « فی 
ما يحتاج اليه الصانع من االعمال الهندسية»1 يا اعمال هندسی، 
ــايل  ــود؛ به دليل تدوين، تدقيق و گردآوری مس ــناخته می ش نيز ش
ــه، پس از مورخان علم مورد  مورد نياز صناعت  گران در علم هندس
ــالمی نيز بوده است. بوزجانی  توجه مورخان صناعات معماری2 اس
ــات3 را فقدان  ــتی نياز برخی اصحاب صناع ــن كتاب به درس در اي
ــخيص داده، و تالش نمود  ــه عملی تش ــی دقيق اصول هندس مبان
ــايل هندسی كه در صناعات  با ارايۀ راه حل های مختلف برای مس
معماری كاربرد فراوان دارند، مبنايی علمی از كاربرد هندسه در اين 

صناعات بدست دهد. 
النجـارة كه به نام بهاء الدولة ابونصر فيروز (388-403 ق) از 
ــته شده، به دليل شهرت و اهميت آن دو  فرمان  روايان آل  بويه نگاش
بار از عربی به فارسی كهن ترجمه4، و دو شرح عربی و فارسی5 بر 
ــته شده است. دكتر آقايانی چاوشی برای تصحيح اين متن  آن نوش
نسخۀ فارسی كتابخانۀ مركزی دانشگاه تهران (به شماره 2876) را 
ــی و تصحيح قرار داده و با نسخۀ عربی، ديگر ترجمۀ  اساس بررس
ــماره 169) و  ــی النجارة موجود در كتابخانۀ ملّی پاريس(به ش فارس
ــی اثر(كتابخانۀ آستان قدس، به شماره 5371) مقابله و  شرح فارس
ــاب «ترجمۀ كتاب النجارة» در  ــت. بدين  ترتيب كت تكميل نموده اس

سه دفتر عمده تدوين شده است.
ــات همه  جانبۀ  ــه ای مفّصل با توضيح ــت، مقدم دفتر نخس 1 .
ــی كتاب شناختی  ــرح حال و آثار بوزجانی، بررس مصّحح از ش
ــاب آن ها به ابوالوفاء  ــخه های كتاب النجارة و اصالت انتس نس
ــناختی ترجمه های فارسی اين متن، و  بوزجانی، تحليل زبان ش

مباحثی در محتوای ترسيمات هندسی النجارة است. 
دفتر دوم، متن تصحيح شدۀ كتاب النجارة بر اساس نسخۀ  2 .

نقدي بر تحقيق و تصحيح 
«ترجمۀ كتاب النجارة» بوزجاني

ja.taheri@gmail.com جعفر طاهری 
دانش آموخته دكتری معماری دانشگاه شهيد بهشتی



5

ون
 فن
م و

علو
اه 
ب م

كتا
139

ر 0
ريو

شه
م / 

پنج
ارة 

شم
م/ 

پنج
ال 

/ س
دوم

ورة 
د

فارسی موجود در كتابخانه دانشگاه تهران است.
دفتر پايانی، ترجمۀ دو دفتر نخست به زبان فرانسه است.  3 .

ــی از النجارة به چاپ رسيده  هرچند كه پيش  تر دو ترجمۀ فارس
بود6، ولی بررسی همه  جانبه و انتشار متن تصحيحی ترجمۀ النجارة 
ــخۀ دانشگاه تهران، دستمايه ای  ــتين بار و بر اساس نس برای نخس
ــر  ــی اين كتاب تازه منتش برای معرفی اين متن كهن و نقد و بررس
شده گرديد. از آنجا كه نگارندۀ اين سطور، دانش و ادعايی در زمينۀ 
تصحيح متون كهن ندارد؛ تنها به اشاراتی گذرا بر شيوۀ كلی حاكم 
ــاختار كتاب و رويكرد عام مصحح به تصحيح متن النجارة، و  بر س

تأّمالتی در باب مباحث مقدمه بسنده شده است.

آغاز ترجمۀ فارسی كهن النجارة – دست نويس شمارۀ 2876 كتابخانۀ 
مركزی دانشگاه تهران (متن اساس مورد استفاده در تصحيح)

ــی نوشتار حاضر، مقدمه ای است  موضوع اصلی نقد و بررس
ــش بر متن  ــه و در پنج بخ ــرم در 61 صفح ــه مصحح محت ك
ــن بخش  ها كه پيش از  ــته  اند7. اي ــاب النجارة بوزجانی نگاش كت
ــتقل منتشر شده  اند،  ــط ايشان و در قالب مقاالتی مس اين توس
ــًا با همان عناوين درونی مقاالت و با جرح و تعديل اندكی  غالب
ــده كه  در مقدمۀ اين كتاب از پی هم آمده اند. هرچند تالش ش
ــوند، اما اين مقدمه  ــته ارايه ش اين مقاالت در منظومه ای پيوس
ــيوۀ تصحيح  ــری جامع و دقيق از متن كتاب النجارة و ش تصوي

آن كه به صورت پراكنده در درون مقدمه آمده، ارايه نمی دهد. 
ــان می دهد كه وسعت مطالب  نگاهی اجمالی بر اين مقدمه   نش
ــی النجارة، فقدان ارايۀ روش   ــده در قياس با متن اصل طرح ش
ــی اين دست از متون  ــاس بررس ــجم متن كه اس تصحيح منس
ــی كوتاهی به اين  ــا اختصاص پاراگراف توضيح ــت، ب كهن اس
ــدان متقن به ويژه در  ــتدالل هايی نه چن ــم؛ و در نهايت اس مه
ــالمی، مقدمه را با وجود نقاط قّوت  قلمرو صناعات معماری اس

بسيار، پرده ای بر روی متن قرار داده است.  
ــاب، تصحيح متنی  ــر اين كت ــالت نش ــد رس به نظر می رس
ــت كه برای اين منظور مصحح با افزودنی های مستمر  كهن اس
ــخۀ پاريس و ارايه توضيحاتی برای رفع  ــی نس از ترجمۀ فارس
ــازد و برای  ــل فهم س ــوده متن را قاب ــن، تالش نم ــام مت ابه
ــم  الخط كنونی فارسی تغيير  ــهولت مطالعۀ متن، آن  را به رس س
ــمند اولين بار است  ــت. اما از آنجا كه اين نسخۀ ارزش داده اس
ــر قرار می  گيرد، به نظر می رسد شايسته  كه مورد تصحيح و نش
ــناختی تصحيح خود دست كم  می  بود مصحح به اسلوب روش ش

يك صفحه از شرح مال محمد باقر يزدی بر اعمال هندسی بوزجانی، 
موسوم به فتوحات غيبيه،  دست نويس شمارۀ 352 

كتابخانۀ آستان قدس رضوی
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ــان می  دادند. هرچند  ــه توجه نش ــث تحليلی مقدم هم ارز مباح
ــهل نموده، اما  به حق افزودنی های درون متن خوانش آن را س
ــخه های متعدد درباب النجارة با محوريت  متن به تركيبی از نس

نسخۀ دانشگاه تهران بدل شده است. 

پرگار دوالبی، ترجمۀ فارسی كوبنانی از كتاب النجارة بوزجانی – 
دست نويس «فارسی-169» كتابخانۀ ملی پاريس

ــی نسخه های  ــتدالل های مصحح در زمينۀ بررس ــی از اس بخش
ــه توسط اصحاب صناعات فاقد  موجود النجارة و كاربرد عملی هندس
ــالمی است.  مبانی محكم و عدم انطباق با تاريخ صناعات معماری اس
به طور مثال در نيمۀ دوم قرن بيستم، اثر ديگری مشابه اعمال هندسی 
بوزجانی به نام «الحيل الروحانية و االسرار الطبيعية فی دقائق االشكال 
الهندسية» در كتابخانۀ دانشگاه اُپساالی8 سوئد به شماره 324 از فارابی 
ــد كه بعدها انتساب اين رساله به فارابی توسط هوخندايك رد  يافت ش
ــخه درواقع رو  نويسی از اعمال هندسی  ــد9؛ و معلوم شد كه اين نس ش
بوزجانی است كه صفحات اضافه شده به ابتدا و انتهای آن، باعث اين 
ــت. در مقدمه، مصحح به دليل فقدان پيوند  انتساب نادرست شده اس
ــی متن، بر جعلی  ظاهری واژۀ «الحيل الروحانية» با محتوای هندس
بودن عنوان كتاب استدالل نموده است10. در ادامه نيز ايشان واژۀ حيل 
ــه معانی ظاهری آن يعنی حيله و نيرنگ تعبير نموده و از آنجا كه  را ب

چنين عنوانی را برای كارهای هندسی بی  سابقه دانسته، بر جعلی بودن 
رساله و عنوان آن استدالل نموده  اند11. 

آغاز روايت اصلی (عربی) النجارة، دست نويس 2753 اياصوفيه 
(نفيس ترين نسخۀ موجود)

ــتدالل  های  ــر به فارابی، اس ــت اين اث ــاب نادرس فارغ از انتس
ــد. چراكه در  ــكال نمی  باش ــاب خالی از اش مصحح بر رّد اين انتس
ــابقه  ــش قدما نبود ارتباط ظاهری عنوان با محتوای متون بی  س من
ــوده، و برخی عناوين آثار قدما برگرفته از محتوا و غايت هر متن  نب
است. شايد معروف  ترين اين دست از متون، دو كتاب ابن  سينا يعنی 
ــند. جالب است كه محمد باقر  ــفا در فلسفه باش قانون در طب و ش
ــاب النجارة بوزجانی از  ــرح خود بر كت يزدی(11ق/17م) نيز در ش
ــوی ديگر بر خالف  ــوان «فتوحات غيبية» بهره می  جويد12. از س عن
تصريح مصحح كه ارتباطی ميان واژه حيل هندسی و اعمال هندسی 
قايل نيست؛ بر اساس تقسيم  بندی فارابی «علم  الحيل همان علمی 
ــيوه های دقيق عملی كردن  ــت كه راه های شناخت تدابير و ش اس
ــخص می  سازد»13؛ نه  ــيله  ی صناعات مش مفاهيم رياضی را به وس
صرفًا به معنای كارهای هرون اسكندرانی يا نيرنگی كه غالبًا از آن 

نقد و بررسى



7

ون
 فن
م و

علو
اه 
ب م

كتا
139

ر 0
ريو

شه
م / 

پنج
ارة 

شم
م/ 

پنج
ال 

/ س
دوم

ورة 
د

ــود. هم  چنين فارابی خود اولين كسی است كه معماری،  مراد می  ش
ــارة14 ] را ذيل حيل  ــی األبنية و النج ــاری [الصنائع ف ــی و نّج بناي

هندسی قرار داده است. 
ــد فقرات متعدد نقل شده  با رجوع دوباره به مقدمه، به نظر می رس
ــت در قالبی منسجم و درخور اين نسخه  در مقدمۀ اين كتاب می  توانس
ــی قرار گيرند. چراكه مسايل حاشيه بر تصحيح متن چون  مورد بازنويس
برخی توضيحات و تحليل های رياضی مسايل، با وجود روشنگری متن 
می توانست در انتهای هر بخش آمده، و برخی تجزيه تحليل  های هندسی 
ــی  ــت متن نيز، يا در يك اثر مجزا در مورد اعمال هندس درون و پانوش
بوزجانی، و يا به صورت مجمل  تری از اين ارايه شده، تا روش تصحيح و 
متن اصلی اين نسخۀ كهن به حاشيۀ مقدمه رانده نشوند. به طور مثال 
ابتدای بخش پنجم، درباب اوضاع و احوال سياسی و فرهنگی زمان ابوالوفاء 
می  توانست در بخش اول كه شرح حال و آثار بوزجانی است، ادغام شود. 
مثال ديگر بررسی تفصيلی زندگی و آثار ابواسحاق كوبنانی(نيمه دوم سده 
15/9) است كه چنان  چه متن اساس تصحيح نسخۀ خطی پاريس (ترجمۀ 
فارسی كتاب النجارة توسط كوبنانی) می  بود، چنين تفصيلی منطقی به نظر 
می  رسيد. به هر حال شايسته می  بود اين مقاالت در ساختار جديدی تنظيم 
و آنها كه كمتر به مقدمۀ اين كتاب مربوط بود، تلخيص می شد تا مناسب 
مقدمۀ اين اثر وزين باشد، نه اين  كه مقاالت با اندكی تغيير به عنوان مقدمه 

در كنار هم قرار گيرند.
ــی النجارة در  ــای عمل ــه به كاربرده ــش پنجم مقدمه ك بخ
ــتدالل هايی است  صناعات معماری پرداخته، نيز مبتنی بر برخی اس
كه با تاريخ علم و تاريخ معماری در دورۀ اسالمی مطابقت چندانی 
ندارند. مصحح در ابتدای اين بخش ابوالوفاء را مبتكر هندسه عملی 
ــته  اند. اين مدعا از آنجا قابل تأمل است كه  ــالم دانس در جهان اس
ــی، عبدالرحمن صوفی(376-291  ــدود يك دهه پيش از بوزجان ح
ــاوية االضالع  ــكال المتس ــاله  ای با عنوان « فی عمل االش ق) رس
ــه پرگاری نوشته كه با وجود آن  كه به  كلها بفتحة واحدة» در هندس
ــخصًا برای اصحاب صناعات نيست، اما  تفصيل اثر بوزجانی و مش
ــه پرگاری و كاربرد هندسه در بخشی از  ــتقل به هندس به طور مس

ترسيماتی مورد استفادۀ صناعت  گران پرداخته است. 
ــا يكی از  ــب مربع  ه ــه و تركي ــه تجزي ــوط ب ــيمات مرب  ترس
ــی  ــأ بررس ــت كه تاكنون منش ــای مهم كتاب النجارة اس بخش  ه
ــح در مقدمه آموزش  ــت. مصح ــگران بوده اس جماعتی از پژوهش
اين  گونه ترسيمات را توسط بوزجانی به معماران هدف اصلی تدوين 

كتاب النجارة دانسته  اند15.   

برش پيشنهادی بوزجانی كه بر خالف نظر خود او و نيز مصحح عملی 
نيست (از دست نويس اياصوفيه)

از  (ترسيم  مربع  سه  تركيب  در  بوزجانی  روش  گسترش   :1 نقشه 
نگارنده)

نقشه 2 : گسترش روش اول صناعت  گران 
در تركيب سه مربع (ترسيم از نگارنده)

نقشه 3 : گسترش روش دوم صناعت  گران 
در تركيب سه مربع(ترسيم از نگارنده)
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الزم است خاطرنشان شود كه ترسيمات و روش  های هندسی 
ــده در كتاب بوزجانی عمدتًا مربوط به اصول پايه ترسيمات  ارايه ش
ــيمات بخش اندكی از كتاب  ــه عملی است، و اين  گونه ترس هندس
ــرات در ابتدا حاكی از  ــوند. هرچند اين فق ــامل می  ش النجارة را ش
آشنايی بوزجانی با طريقه  ی صناعت  گران در مسايل هندسه عملی 
است، اما بوزجانی مسيرهای متفاوتی از مسير صناعت  گران ترسيم 
ــور مثال روش  ــی ندارند. به ط ــل كارايی چندان ــوده كه در عم نم
ــاختن يك مربع از سه مربع متساوی، علی  رغم دقت  بوزجانی در س
هندسی كاربرد عملی ندارد. زيرا مسايل مهمی چون گوشه های تيز 
ــه  خور نبودن را در ساخت ايجاد می  كند. در اين  جا  و اصطالحًا تيش
ــتر به دقت هندسی مسأله است، تا مسايل  ظاهراً توجه بوجانی بيش
ــيع و يا كاربرد تزيينی  ــترش طرح و ايجاد سطوح وس ساخت، گس
ــد پيشه  وران می  بايست از روش بوزجانی هم  نقوش. به نظر می رس
ــت، ناراضی  ــده اس ــترش در آن ديده نش به علت آن  كه امكان گس
ــته  اند با قطعات مربع سطحی  ــه 1). آن  ها می  خواس بوده باشند(نقش
ــانند، و قاعدتًا  به كيفيت بصری نقش ايجاد شده و اجرای  را بپوش
ــت می  داده  اند، تا ِصرف قوانين  ــۀ آن از قطعات مربع نيز اهمي بهين
ــه 2و3). به نظر می رسد بوزجانی نيز علی  رغم  ــلّم هندسی(نقش مس
ــراف بر مسايل عملی، تا حدودی از مسايل عملی ساخت  ادعای اِش

بی اطالع بوده است.
ــود، اين  ــاره می  ش ــتار بدان اش آخرين فقره  ای كه در اين نوش
ــا معماران به  ــه  دانان ب ــت كه «همكاری هندس مدعای مصحح اس
میشد»16. اين مدعا  خالصه ساختن امر بر نظارت و نقشه ــيدن كش

فاقد دليل و مدارک تاريخی است. چراكه با استناد به گفتۀ بوزجانی، 
ــه  دانانی كه تنها در علم هندسۀ نظری تبحر داشتند،  چگونه هندس
ــتند عهده  دار وظايفی چنين آميخته با عمل شوند. مصحح  می  توانس
ــاختمانی همه به عهدۀ  ــد: «كارهای س ــرۀ ديگری می  نويس در فق
ــتند. ...  ــه آگاهی الزم را نداش معماران بود كه غالبًا از دانش هندس
اينگونه بناها تنها به نبوغ عملی معمار بستگی ندارد، بلكه به قوانين 
ــبات دقيق رياضی مبتنی می  باشند»17. آيا  ــلم هندسی و محاس مس
منظور از كارهای ساختمانی امور بّنايی است؟ آيا اين گزاره  ها فقط 
با اين استدالل مبتنی بر گفتۀ بوزجانی كه جماعتی از صناعت  گران 

فاقد دانش هندسی الزم بوده  اند18، بيان شده  اند؟ 
ــات معماری  ــه  كار رفته در صناع ــی ب گذری بر نقوش هندس
اسالمی نشانگر اين واقعيت است كه معماران و صناعت  گران با علم 
ــيمات هندسی و با تكيه بر معرفت خّالقانه  ی  ابتدايی از اصول ترس
ــی، صورت هايی را آفريدند كه بيش از آن  كه به قوانين دقيق  هندس
رياضی مّتكی باشد، به شهود و تصور ذهنی خالق ايشان در تركيب 
ــی وابسته است. همان  گونه كه بوزجانی خود نيز  صورت  های هندس
ــاره می  كند. از  در فقراتی به روش  های تقريبی اصحاب صناعات اش
سوی ديگر هرچند جماعتی از معماران و صناعت  گران در سده های 
ــطح پايينی از علم هندسه  ــالمی(2-4 ق) از س ــتين دورۀ اس نخس
ــكل  گيری اصناف  ــدۀ 5 ق/11 م با ش ــد، اما از س ــوردار بوده  ان برخ
ــط  ــه عملی توس ــات معماری و پای  ريزی اصول پايۀ هندس صناع
بوزجانی، اصحاب صناعات به توسعۀ زبان اشكال هندسی پرداختند 
ــد. از  ــته ش ــان با رياضی  دانان كاس و به تدريج از نياز و ارتباط ايش
ــطح دانش هندسی اصحاب صناعات مقارن با بوزجانی را  اين  رو س
نمی  توان به تمامی دورۀ اسالمی كه شواهد تاريخی و آثار صناعات 

معماری مؤيد دانش خّالقانۀ هندسی ايشان است، تعميم داد.
ــاس مالحظات پيش  گفته، به نظر می رسد مصحح اطالع  بر اس
كافی از مسايل نظری و عملی تاريخ صناعات معماری اسالمی نداشته 
و عالوه بر آن  كه ميان معماران، بّنايان و نّجاران تفاوت معناداری قايل 
نيستند؛ هر كجا به فراخور از عنوانی استفاده نموده  اند19. تصريح بيش 
از حد مقدمه بر ارتباط اين كتاب و مسايل ساختمانی و معماری20 بر 
خالف عنوان اصلی و فرعی كتاب و اشاره صريح مصحح و بوزجانی 
ــت. چراكه بوزجانی به صراحت از عنوان  ــی اس بر نجارت يا مهندس
عمومی «ُصّناع» به معنی صنعتگر و يا افرادی كه با صناعات هندسی 

(مهندسی) سروكار دارند، ياد می  كند. 
ــارة در ميان آثار حوزۀ تاريخ علم  ــح ترجمۀ كتاب النج تصحي
ــرد رياضيات در  ــه ويژه در قلمرو دانش كارب ــالمی، ب در دورۀ اس
ــت كه جای  ــات معماری بی  همتا و از وزين  ترين آثاری اس صناع
ــد. تصحيح اين  ــاس می  ش ــی آن در آثار چاپی اين حوزه احس خال
ــمند به همراه ترجمۀ آن به زبان فرانسه، اين امكان  ــخۀ ارزش نس
ــا و قيود زبانی و  ــارة فراتر از مرزه ــه كتاب النج ــت ك را داده اس

يك صفحه از يگانه 
دست نويس شناخته 
شدۀ شرح عربی 
كمال الدين موسی 
بن يونس موصلی بر 
اعمال هندسی بوزجانی، 
دست نويس شمارۀ 
5357 كتابخانۀ آستان 
قدس رضوی

نقد و بررسى
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ــتجوگران ميراث مكتوب  ــترس بسياری از جس جغرافيايی در دس
ــت  ــطور بر اين باور اس ــالمی قرار گيرد. نگارندۀ اين س تمدن اس
ــه اين اثر  ــرداری، تصحيح و مقابل ــح در پرده  ب ــه تالش مصح ك
ــناخت ميراث درونی  ــنگ عالوه بر آنكه گامی مهم در ش گران  س
ــت؛ در ميان آثاری كه تاكنون در ارتباط با اين  ــرزمين اس اين س
متن كهن به چاپ رسيده، زمينه های وسيع  تری برای پژوهش در 
اين متن برای مشتاقان تاريخ علم و به  ويژه دانش  پژوهان معماری 

اسالمی فراهم آورده است.  
مآخذ

(در  ــد، ترجمۀ كتاب النجارة . 1 ابوالوفای بوزجانی، محمد بن محم
هندسه عملی)، تحقيق و تصحيح همراه با ترجمه متن اثر به فرانسه: 

دكتر جعفر آقايانی چاوشی، تهران، ميراث مكتوب، 1389ش
بوزجانی،ابوالوفا؛ هندسۀ ايرانی. 2 (كاربرد هندسه در عمل)؛ ترجمه 

  وگردآوری   ضميمه: عليرضا جذبی؛ تهران:   سروش؛ 1369
ــين خديو جم؛  ؛ ترجمه حس ــی، ابونصر محمد؛ احصاء العلوم. 3 فاراب

تهران: شركت انتشارات علمی و  فرهنگی؛ 1381
ف اراب ی ، م ح م دب ن  م ح م د، ق 260 – 339 ق؛  اح ص اء ال ع ل وم . 4 ؛ ح ق ق ه  
ــ ف ه )،  ــه  و ع ل ق  ع ل ي ه  ع ث م ان  ام ي ن ؛ مصر: (ج م اعة اح ي اء ال ف ل س و ق دم ل 

دارالفكرء العربی؛ الطبعه الثانيه؛ 1949م
؛ تهران:  ــيخان، محمدعلی؛ بوزجانی نامه. 5 ــم؛ ش قربانی، ابولقاس

انتشارات و آموزش انقالب اسالمی؛ 1371
Hogendijk. Jan. P., 6. Ibn al-Haytham’s completion 

of the conics, Springer Verlag, New York, 1985, 
p.62: Arabic text and English translation of the 
reconstruction of the lost Book VIII of the Conics 
of Apollonius by Ibn al-Haytham.

Hogendijk .Jan P., Greek and Arabic 7. 
Constructions of the Regular Heptagon. Archive 
for History of Exact Sciences 30 (1984), pp. 197-
330.- and  in The enterprise of science in Islam 
edited by J. P. Hogendijk, A. I. Sabra, pp. 177 

پی نوشت ها
1. دربارۀ آن  چه از اعمال هندسی كه مورد احتياج صنعتگر[ان] است.

2. در اين نوشتار از اصناف، ِحَرف و صناعاتی چون معماری، بّنايی، نّجاری و 
ــكل  گيری آثار معماری به همراهی همگی يا برخی از اين صناعات  ... كه ش
امكان  پذير بوده است، و به مثابه اجزايی در تكوين يك كل دخيل بوده  اند، با 

عنوان كلی «صناعات معماری [اسالمی]» تعبير شده است.
ــه  ها و صنايع عملی چون معماری،  ــاغل در پيش ــتار از افراد ش 3. در اين نوش

بنايی، نجاری و ... با عنوان «اصحاب صناعات» ياد شده است.
ــفارش  ــده 9 قمری/ 15 ميالدی) به س ــی (نيمه دوم س ــحاق كوبنان 4 . ابواس

ــاه ترجمۀ ناقصی به فارسی از كتاب  ــخصی موسوم به شمس  الدين ابوبكرش ش
النجارة را كامل كرده، كه اين ترجمه ذيل مجموعه نسخه های فارسی به شماره 
ــود. ترجمۀ ديگر همان است كه در  169 كتابخانۀ ملّی پاريس نگهداری می  ش

كتاب «ترجمۀ كتاب النجارة» مورد بررسی و تصحيح قرار گرفته است. 
ــرح االعمال  ــام ش ــد. اولی بن ــته ش ــی نوش ــر اعمال هندس ــرح ب 5. دو ش
ــط كمال الدين ابن يونس (ششم وهفتم هجری)؛ و  ــية(به  عربی) توس الهندس
ــر يزدی (يازدهم  ــط محمد باق ــی) توس ديگری بنام فتوحات غيبية (به فارس

هجری).
ــيده بود. استاد  ــی از كتاب النجارة به چاپ رس 6. پيش از اين دو روايت فارس
ــی از اين اثر را بر اساس نسخه  ــيخان (1371 ش) تحريری فارس قربانی و ش
ــی در كتاب  ــماره 2753) و دو ترجمۀ كهن فارس ــا (به ش ــۀ اياصوفي كتابخان
ــح از عليرضا  ــری متنی نه  چندان منق ــت داده  اند. ديگ ــی نامه» بدس «بوزجان
ــاس ترجمۀ  ــه ايرانی» و بر اس ــت كه در كتاب «هندس جذبی(1369 ش)  اس

كوبنانی به رشته تحرير درآمده است.
7. در نوشتار حاضر برای اختصار از « كتاب ترجمۀ النجارة» با عنوان كتاب، و 

از متن كتاب النجارة (دفتر دوم)، با عنوان متن ياد شده است.
8. Uppsala

9. Hogendijk,1985

10. چاوشی، به نقل از ابوالوفای بوزجانی، بيست و هفت
11. چاوشی، به نقل از ابوالوفای بوزجانی، بيست و هفت

ــاراتی  ــت كه اين عناوين اش ــه به اين موضوع حايز اهميت اس 12. توج
ــلمان به نقش  رمزی و معنايی هندسه  ــمندان مس صريح بر توجه انديش
ــوص نقش پنهان  ــت. نگارنده در خص ــالمی اس در صناعات معماری اس
ــگارش دارد، كه در  ــت ن ــالمی مقاله  ای در دس رياضيات در معماری اس

ــيد. آينده به چاپ خواهد رس
13. (فارابی،1381، 90-89)
14. رک: فارابی،1949، 90

15. «كتاب نجارت بوزجانی در واقع برای آموزش اينگونه ترسيمات به معماران 
تدوين گرديده است» (چاوشی، به نقل از ابوالوفای بوزجانی، شصت و يك)

16. چاوشی، به نقل از ابوالوفای بوزجانی ، پنجاه و شش
17. چاوشی، به نقل از ابوالوفای بوزجانی ، پنجاه و هفت

ــت  ــاره  ی بوزجانی درمورد مبانی نادرس ــت كه اش ــه يادآوری اس 18. الزم ب
ــی صناعت  گران دارای ابهام بوده، و اين گزارش را نمی  توان به  دانش هندس
ــم داد. زيرا بوزجانی خود نيز در فقراتی از  ــی صناعت  گران آن دوره تعمي تمام

صناعت  گران ماهر [در هندسه] ياد كرده است. (رک: بوزجانی، 1369، 29)
ــده مربوط به فعاليت  ــصت و هفت مقدمه، تصوير ارايه ش ــه ش 19. در صفح
ــت، كه در متن  ــيلۀ [ابزار] مثلث اس بّنايان در تراز نمودن رگه های آجر به وس
ــده است. هم  چنين در صفحه شصت و هشت نيز، در  كاربرد گونيا توصيف ش
ــطح، توصيف تراز  ــاقول برای تعيين خط عمود بر يك س ضمن صحبت از ش

مثلثی (ابزار مثلث) آمده است. 
20. چاوشی، به نقل از ابوالوفای بوزجانی ، شصت و نه، هفتاد و هفت


