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  شرط بالغ

  سر کوه بلند آمد عقابی

  ای نه پیچ و تابی ناله شنه هیچ

گی هِشت و جان داد   شست و سر به س

  غروبی بود و غمگین آفتابی

  اخوان ثالث

ین  مرگ زود هنگام و باورنکردنی مریم رانی و نخســ ین ا میرزاخانی، نابغۀ ریاضی و نخس

ران و جهان را در بهت و اندوه فرو  زۀ جهانی ریاضی فیلدز، جامعۀ ریاضی ا رندۀ جا زن 

رگزار شد و شــاید روزی  ش  را زرگداشت  رد. اینجا و آنجا مراسم سوگواری و یادبود و 

ژوهشکده ش، تــاالر خانــۀ ریاضــیات  ای به نام او خوانده شود. در خیابان یا  زمــان حیــا

شــکدۀ ریاضــی  زۀ فیلدز، کتابخانــۀ دا س از دریافت جا ر خود نهاد و  اصفهان نام او را 

ر  شگاه صنعتی شریف به نام مریم میرزاخانی مزین شد. ساختمان کتابخانه و آمفی تئــا دا

س از درگذشت او به نــام  ۱مدرسۀ فرزانگان شمارۀ  » م میرزاخــانیروفســور مــری«تهران 

ن انگیــز بــه نــام مــریم  نام گذاری شد. خانۀ ریاضیات هشجین (خلخال) در اقدامی تحس

ــران ســر و کــار  میراث علمیشریۀ  ١میرزاخانی خوانده شد. که با میراث علمی اسالم و ا

ست ساله، در ردیف محمد بن موسی  دارد، مریم میرزاخانی را در یک چشم انداز هزار و دو

د کاشــانی میخوارزمی،  نــد و  ابوریحان بیرونی، عمر خیام، نصیرالدین طوســی و جمشــ ب

ت ی چرا نباید  چهرۀ مریم میرزاخانی را زی شت جلد این شماره  کرده است. اما راس بخش 

ران چــاپ  چهرۀ مریم میرزاخانی (و همچنین ریاضی رشمردیم) روی اسکناس ا دانانی که 
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ش از هر چی ز حاکی از تعالی فرهنگــی جامعــه و بصــیرت متولیــان شود. انجام این کار ب

ی از کشــورهای مختلــف کــه چهــرۀ  ر فهرس ت معنوی کشورمان است. در جدول ز حیث

ــر اســکناس چــاپ  ۀ خــود را  رجس شمندان، هنرمندان، ادیبان، شاعران و ورزشکاران  دا

س جمهور، اند می کرده اری موارد روی اسکناس چهرۀ رهبر، رئ س پادشاه یا امیر آن  آید. در 

زرگــان چــاپ  ری از آثار تاریخی یا طبیعی مهم یا چهرۀ  شت اسکناس تصو ر  کشور و 

رانگیزی هم وجود دارد، با این حال بهتر اســت از  ر موارد سؤال  شده است. در فهرست ز

م.  آن   ها باخبر باش

  سرا)؛ آذربایجان: نظامی گنجوی (شاعر پارسی

  
  سرا)؛ (شاعر پارسیآلبانی: نعیم فراشری 

  
زۀ نوبل  رندۀ جا ش ( پل ارل ش گاوس (ریاضیدان)، ۱۹۰۸آلمان:   یــاکوب)، کارل فردر

ۀ ۀ زرگتر)، ویلهلــم رادر -ها افسانه گریم (گردآورند  ــرادر -ها افســانه گــریم (گردآورنــد

 گوته (شاعر)؛ ولفگانگ شومان (آهنگساز)، یوهان کوچکتر)، کالرا
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ش: زیگموند ر س آمادئوس فروید (روانکاو)، ولفگانگ ا قیمو  دان)، اروین ارت (موس

رندۀ زۀ شرودینگر (  نوبل)؛ جا
ان: آرام ــ س ــور ارم ــاز)، ویکت ــان (آهنگس ــمند خاچاطوری ش ــومیان (دا س  از و آمبار

یانگ شه اخترفیزیک ارانذب س (شاعر، نظری)، یق ده چارن س س فعال و نو  اجتماعی)، هوا

س ســاهاکیان (حماسه اجتمــاعی)، آوتیــک فعال و دهتومانیان (نو  فعــال و شــاعر ســرا، ا

 ساریان (نقاش)؛ اجتماعی)، مارتیروس
ف س انیا: کر  آمریکا)؛ کلمب (کاشف اس

ونی: پاول اد اس  شطرنج)؛ کِِرس (اس
رندۀ اسرائیل: آلبرت ین ( ش زۀ ای زشک)؛ ابن، )١٩٢١ در فیزیک نوبل جا  میمون (فیلسوف و 
ده والتر اسکاتلند: سر س تلفــن)،  بل (مختــرع گراهام شاعر)، الکساندر و اسکات (نو

لین)؛ پنی فلمینگ (کاشف مهندس)، الکساندر و دان فیزیک دان، کلوین (ریاضی لرد  س
 دان)؛ وگا (ریاضی اسلوونی: یوریج
ان: چارلز ده)، مایکل انگلس س می و دان فــاراده (فیزیــک دیکنز (نو  اســحاقدان)،  شــ

س و دان ریاضی دان، نیوتن (فیزیک شگام منجم)، فلورا نگل (پ اری نایت  نوین)، ویلیام رس

امه ش یر (نما س شکس ده)،  دان)، جین داروین (طبیعی شاعر)، چارلز و نو ســ ن (نو اوســ

  وات (مخترع)؛ اسمیت (اقتصاددان)، جیمز آدام

  
س نگل فلورا  نایت

 ادیب)؛  و (شاعرشفچنکو  اوکراین: تاراس
رلند: جیمز ده ا س س (نو س شاعر)، جاناتان و جو  شاعر)، ویلیــام و سویفت (طنزنو

س (شاعر ۀ و باتلر یی زۀ رند  )؛١٩٢٣ نوبل جا
رنــدۀ ایتالیا: گولیلمو زۀ مارکونی ( نــوزایی)،  دورۀ )، رافائــل (نقــاش١٩٠٩ نوبــل جــا

ری)؛ ولتا (مخترع آلساندرو  با
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 کاشف)؛ و گاما (جهانگرد دو رتغال: واسکو
ــرزا ان: می ــ ــون تاجیکس ــدرالدین تورس ــاعر، زاده (شــاعر)، ص ــی (ش ده عین ــ س  و نو

دعلی تاریخ شــمند)، ابن و شــاعر کبرویــه، طریقــت همدانی (صوفی نگار)، میرس نا  دا ســ

شمند   العلوم)، رودکی (شاعر)؛ جامع (دا

  
نا ابن   س

  
د علی همدانی   س

  
 رودکی
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ان:  س   فراغی (شاعر)؛  مختومقلیرکم

 
رانی)،  شاعر و بلخی (عارف محمد الدین جاللرکیه:    )؛علم نگار صاییلی (تاریخ آیدینا

  
  بلخی محمد الدین جالل

  
  آیدین صاییلی

س: ابن  نگار)؛ خلدون (تاریخ تو
ۀ دانمارک: نیلز رند زۀ بور ( س١٩٢٢ فیزیک نوبل جا یان )، ها س  و آندرسن، (شاعر کر

 ها)؛ افسانه گردآورندۀ
رفورد زالندنو: لرد ۀ را رند زۀ نلسون ( می نوبل جا  )؛١٩٠٨ ش
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ۀ سورینام: آنتونی رند ی ( ای طالی مدال س  )؛١٩٨٨ المپیک در روانه ش
س)، کارل فیلمنامه و رگمن (فیلمساز سوئد: اینگمار اس)؛ لینه (گیاه نو  ش

س: لئونارد  دان)؛  فیزیک و دان اویلر (ریاضی سو
ان: میلوتین س  منجم)؛  و دان میالنکوویچ (ریاضی صر

اس)؛  و منجم دان، هیثم (ریاضی بن عراق: حسن   نورش

 
سه: رنه  و دان لووریــه (ریاضــی ژوزف ژان دان)، اوربن ریاضی و دکارت (فیلسوف فرا

سوا ده شاتو دو رنه منجم)، فرا س ده)، لویی و هوگو (شاعر ویکتور)، ادیب و ریان (نو س  نو

می ور (ش اس)، ولتر (فیلسوف میکروب و دان پاس گر)، کلــود و ش ل -روشــ دبوســی  آشــ

سکیو (حقوق ده)،  و دان فیزیک دان، پاسکال (ریاضی ادیب)، بلز و دان (آهنگساز)، مون س نو

ده تدوس آنتوان س ری (نو او خلبان)، پل و اگزو  و ایفــل (مهنــدس سزان (نقاش)، گوســ

ۀ کوری پیر دان، کوری (فیزیک پیر و کوری ، ماریمعمار)  )؛ ١٩٠٣ فیزیک نوبل رند
بلیوس فنالند: یان  (آهنگساز)؛  س

ین: فردیناند ین فیلی  کرد.)؛  سفر زمین کرۀ دور که کسی ماژالن (نخس
ان: فارابی (فیلسوف)؛    قزاقس
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ریل ا کلمبیا: گا ده گارس س  نگار)؛  روزنامه و مارکز (نو
ان: شوتا اولی (شاعر)؛  گرجس  روس
اد ماهه چارلز -گوادلوپ: لویی ف دوالبوردونه (اس ســ  کلمــب (کاشــف شطرنج)، کر

 آمریکا)؛
ان: نیکوال رنیک (منجم)، ماری لهس رنــدۀ کو زۀ کوری (  و ١٩٠٣ فیزیــک نوبــل جــا

می قی )، فردریک١٩١١ ش   دان)؛  شوپن (موس

  
 ماری کوری

ان: بالبارتوک  قیمجارس  ملی)؛  پتوفی (شاعر دان)، شاندور (موس
قی دان)، ادوارد آبــل (ریاضــی هنریک روژ: نیلز ســن  دان)، هنریــک گریــگ (موســ ای

امه ش س)؛  (نما  نو
ر س (مخترع فون وایمار: ور یان گر، صنعت و زیم س)؛ شرکت گزار ب  زیم
ینوزا (فیلسوف)؛  هلند: باروخ  اس

 رق).  مهندس و مخترع دان، سال (فیزیک یوگسالوی: نیکوال
ران چاپ شود؟    س چرا نباید چهرۀ مریم میرزاخانی روی اسکناس ا

اوردهای مــریم  رانی معاصر که مقــاالتی دربــارۀ زنــدگی و دســ یکی از ریاضیدانان ا

ه است می زرگ مریم میرزاخانی «... گوید:  میرزاخانی نوش ن ریاضیروژۀ  دانان  که تحس

را رین ریاضیدانان  نگیخت و جایگاه مریم میرزاخانی را به عنوان یکی از شاخصدیگر را 

رخی هنوز  دهه ت کرد ... در قالب سه مقاله به جامعۀ ریاضی عرضه شد که  ب های اخیر ت

ده رس ــر خــالف  به چاپ  ار گزیده نوشت. کارهای او اما،  س اند. مریم میرزاخانی کم و 

انــدازه تأثیرگــذار و  اعضای جامعــۀ ریاضــی در جهــان، بی کارهای تعداد قابل توجهی از

شگاهی ما، با ساختار فعلــی ارزیــابی و  ار دارد که نظام دا س ند. جای تأمل  ماندگار هس
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ــس از  ارتقــای آن، چــون اویــی را چنــدان فعــال ارزیــابی نمی کنــد. مــریم میرزاخــانی، 

ر  ۱۳سال،  ۱۳التحصیلی از دورۀ دکترا، در مدت  فارغ ژوهشی به جامعۀ ریاضی عرضــه ا

شود. با این همه، تا همین امروز،  گرای ما دیده نمی های کّمی ها در ارزیابی کرد که کیفیت آن

ژوهشی کشور هم از تعدیل سازوکار ارزیابی خود به گونه حتی زبده ای که  رین نهادهای 

ک درخشان از فعالیت علمی در آن ممکن باشد سرباز می ا زمانی کــه چنــین زنند. ت این س

ت دادن کم بودن تعامل چــون  بیماری ساختاری س رجاست،  ای در جامعۀ علمی کشور پا

ه رف فرو کردن را می اویی با جامعۀ علمی کشور به دالیل حاش   ١»ماند. ای، سر در 

یان ز ناتل خانلری، ب ران«گزار  رو یاد فرهنگ ا (در حــوالی ســال  ســخنو مجلــۀ » ب

سالگی آن را نخواند)  ۹ای خواندنی به کودکش (که به علت مرگ نابهنگام در  ) در نامه۱۳۵۰

سد:  می   نو

ش و فضــیلت بی ملتی که رو به انقراض می«...  و » شــود اعتنــا می رود، نخست به دا

اگر وضع چنــین بمانــد، هــیچ الزم «... افزاید:  کند و می شکوه می» دیو فساد«از بعد کمی 

ست که حادثه رکند، ما خود به آغوش فنا می ای عظیم ن شۀ وجود ما را  ابیم. ر   ٢»ش

  

 
  

                                                    
شریۀ  .١ ان  رشد ریاضیمقالۀ ایمان افتخاری در  س ژۀ مریم میرزاخانی (تا نیها) و ۱۳۹۶و س  ۷، ۱۸۴، شمارۀ دا

  .۵۵، ص۱۳۹۶مرداد 

  . ۴۵-۴۴، ص۱۳۹۶)، بهار ۶۴(پیاپی  ۱، شمارۀ ۱۷، سال گیالن ما .٢
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  ١میانه های سدهشناسی باستان و  نقش رصد در ستاره
  ٢ویل هارتنر

  ٣امیرمحمد گمینترجمۀ 

به عنوان پاپ انتخاب شد و یولیوس سوم  م۱۵۵۰در سال  ٤مونته زمانی که جووانی ماریا چوکی دل
آن زمان، دستور داده شد که زایچــۀ  گویانترین اختر ، یکی از برجسته٥لقب گرفت، به لوکا گوریکو

گــو، توان بــه ســرعت فهمیــد کــه ایــن اختر کند. با بررسی سرسری این سند هم میمحاسبه پاپ را 
های زندگی  این زایچه بسیاری از ویژگی بوده است: چونبسیار بختیار  ،در این مورد خاص حداقل

د. این حداقل برداشت من بود تا رک پاپ اعظم، از جمله عادات و تمایالتش، را به درستی تأیید می
سال و  ۱بوده است؛ یعنی  ۱۴۸۷سپتامبر  ۱۰اینکه متوجه شدم تاریخ صحیح تولد پاپ در حقیقت 

  شده بود. محاسبهرایش که زایچه ب ۱۴۸۸اکتبر  ۱۵روز زودتر از تاریخ  ۳۵
                                                    

 با مشخصات زیر: یا مقالهاست از  یا ترجمهمتن حاضر  .١
Willy Hartner, “The Role of Observations in Ancient and Medieval Astronomy”, Journal for the History of 

Astronomy, viii (1977), pp. 1-11. 
یسنده است. نوشت پیها از مترجم و تمام  ها و شکل تمام پانوشت   ها [که درون کروشه آمده است] از نو

و در  شد در آلمان متولد ۱۹۰۵سال به . او بود اسالمی نجوم تاریخو پژوهشگران بزرگ تاریخ علم به ویژه  استادانویلی هارتنر از  .٢
مطالعۀ زبان چینی کالسیک کشاند و  به علوم شرقی او را به اش هفورت مکانیک سماوی کالسیک و مدرن خواند. عالقکدانشگاه فران

) زبان عربی خواند و در زمینۀ جهان Josef Horowitzف هوروویتز (ز. وی نزد پروفسور یوکردپژوهشی دربارۀ گاهشماری چینی منتشر 
طبیعی به دانشگاه هاروارد دعوت شد تا استاد درس تاریخ علوم  ۱۹۳۵. همزمان با ازدواجش در نروژ به سال یافتاسالم تخصص 

 ۱۹۳۸های ماه در آثار هندی و اسالمی. زمانی که در  از جمله پیکرنگاری گره ،باشد. در این دوران دربارۀ مباحث بسیاری پژوهش کرد
یهودی در همکارانش شده بود. مخالفت شدید هارتنر با حزب نازی  تمایالت ضد ایجاد به آلمان بازگشت، حکمرانی رژیم نازی باعث

را راه انداخت. پس از » مؤسسۀ تاریخ علوم طبیعی« ۱۹۴۳چاپ شده، هویداست. در سال  ۱۹۶۱که به سال  شیها یرانسخندر دو تا از 
رئیس دانشگاه فرانکفورت و از  ۱۹۶۰تا  ۱۹۵۹جنگ جهانی دوم، درگیر بازسازی دانشگاه فرانکفورت شد و به درجۀ استادی رسید. از 

 ۱۹۷۱اش دریافت کرد از جمله در  علمی یها تیفعالمتعددی به خاطر  یها زهیجامان بود. بارها در هاروارد استاد مه ۱۹۶۵تا  ۱۹۶۱
 –شرق  (=  Oriens-Occidensبه افتخار شصتمین سال تولدش کتابی با عنوان  ۱۹۶۸ن را از آن خود کرد. در سال مدال جورج سارتُ 

شرقی منتشر  یها نیسرزم. هارتنر آثار بسیاری دربارۀ تاریخ نجوم اسالمی و دیگر بردارد) منتشر شد که بسیاری از مقاالتش را در غرب
از جمله دو مقالۀ بسیار مهم دربارۀ منشأ و تکامل نظام گاهشماری ایران باستان. هنوز در اوج فعالیت علمی خود بود که ناگهان در  کرد
  دیده از جهان فرو بست. ۱۹۸۱ مه ۱۶

 amirgamini@ut.ac.ir، نشگاه تهرانداپژوهشکدۀ تاریخ علم  .٣
4. Giovanni Maria Ciocchi del Monte  
5. Luca Gaurico 
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ه تاریخ صحیح را، و به عبارت دیگر مبنای رصدی محاسباتش را، دستکاری کرد گوچرا این اختر
نوشــتۀ  ۱۵۰۶١-۱۴۷۵های  ســال نجــومی تقــاویماز کتــاب  کــار ؟ پاســخ روشــن اســت. ایــنبود

اساس قواعــد بر چرا که  ،خورد. معلوم است که این کتاب منبع او بوده است یومونتانوس آب میگر
متولد شود، چون در  ۱۴۸۷سپتامبر سال  ۱۰هیچ پاپی در  شتامکان ندا )احکام نجوم( اخترگویی

. مصلحت اقتضا اند بودهاین تاریخ از طرفی ماه و خورشید و از طرف دیگر مشتری و زهره در تربیع 
ممکن و مناســب ترین زمان  نزدیک ۱۴۸۸اکتبر  ۱۵بهتری دست و پا شود و تاریخ  زمان کرد که می

که  چنان، نوزاییگویند تقلب، ولی انسان عصر  پاپ تشخیص داده شد. به این کار می یک برای تولد
 بود و  تساهلتوان دریافت، اهل  دیگر نیز می پرشمارهای  از مثال

ً
کــرد:  چنین اســتدالل میاحتماال

حتی بدتر، با عقایــد جزمــی ، یا ه باشنداگر امور واقع با یک نظریۀ خطاناپذیر سر ناسازگاری داشت
نیست. ها  آنکردن یا تغییر دادن ای جز سرکوب  ـ و بدا به حال این امورـ چاره ندیایدرنمذهبی جور 

تا زمان گالیله و پس از آن، دالیــل تجربــی در تقابــل بــا حقــایق [میانه در اروپا]  های سدهدر طول 
تنها دربارۀ  به معنای صریح کلمه، ،شدند؛ و واژۀ حقیقت آشکار به خودی خود باطل محسوب می

 ، در حالی که نظریهرفت یمحوزۀ دین به کار 
ً
ضــمنی کــه بــر حــواس  یهــا تیواقعها ـ و ضــرورتا

. بدین ترتیب باید خاطر نشــان شدند یممحتمل محسوب بیشتر یا کمتر اند ـ تنها  مبتنیما ضعیف 
گاهی به این » اثبات پذیر«ای (= محتمل) در اصل به معن probabilisکنیم که واژۀ التینی  است و آ

  معنای اصلی تا همین اواخر زنده بود.
 گرایــیحمایت از کوپرنیــکبه فکر و تازه  داشت سال ۲۶ هنوزکپلر، که  م.۱۵۹۷سال اکتبر در 

گالیله نوشت: هر گاه نتوان با دالیل معتبر به اهداف خیر به ای ، در نامهبود افتاده برای تسخیر نجوم
های متقلبانه استفاده کنیم. امــا  ، اشکالی ندارد که از راهدست یافت(که البته نیِت همه خیر است) 

 عوض شد و وقتی بــا انحرافــی  میدان یم
ً
در  کمــانده دقیقــۀ معــادل که چند سال بعد نظرش کامال

[که مورد حمایــت اِی یکنواخت را  ۀ جزمی سالخوردۀ حرکت دایرهموقعیت مریخ روبرو شد، عقید
و به جستجوی راه حلی برای هماهنگی بیشتر با رصد برآمد و آن را یافت.  کوپرنیک نیز بود] رد کرد

 به خاطر رصدهای دقیق تیکو براهه بــود کــه از تمــامی دســتاوردهای  میدان یمهمچنین 
ً
که احتماال

اثیــری،  همین شواهد تجربی و رصدهای تیکو بود که نشان داد افالِک  اروپای مسیحی فراتر رفت.
یِی  به هیچ وجهبر اندیشۀ نجومی حاکم بود،  تا آن زمانکه  وجود ندارد و عالوه بر این، جزم ارسطو

 بــه، حملۀ خود را شده بود غرورم که به حقای بیش نیست. تیکو،  وفسادناپذیری افالک افسانه کون
آغاز کرد، با این عقیده که ما نباید در مباحث علمی  واهل ادینبر ٢اسکاتس کریگ سنتی یها دگاهید

                                                    
1. Ephemerides for the years 1475-1506  (Nuremberg, 1474). 
2. Scots Dr Craig 
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 یهــا تیواقعیک مبنای قابل اعتمــاد وجــود دارد:  زیرا تنهابیش از این به مراجع فکری تکیه کنیم، 
  ]١[ته از رصد.برگرف

اخترگــویی بند نبود. او هیچ گاه مبنای علمی الزم به ذکر نیست که وی همیشه به این سخن پای
بود و به عنوان یک مــنجم،  سرسخت آنرا زیر سؤال نبرد، چرا که مثل کپلر طرفدار  )احکام نجوم(

و  دقیقۀ کمان) ۱۵ کمتر از را اندازه گرفت ( م۱۵۷۷دار سال  پس از آن که اختالف منظر ستارۀ دنباله
در «ین به دست آورد، نتیجه گرفت که این ستارۀ دنبالــه دار برابر شعاع زم ۲۳۰حداقل  را آنفاصلۀ 

؛ عــالوه بــر ای نداشــت قابل محاسبه در حالی که زهره هیچ اختالف منظر ]٢[،»گردد فلک زهره می
  با اندیشۀ [نفی افالک مجسم] در تعارض بود.» فلک زهره«اینکه اشاره به 

ای از گالیله خواست ارتفــاع ســتارۀ قطبــی در عبــور بــاالیی و پــایینی را در اوقــات  کپلر در نامه
یــا  کمــاندقیقــۀ  ۲تا  ۱گیری کند، به این امید که شاید اختالف منظری در حد  مختلف سال اندازه

 کمــان با دقت یک چهارم دقیقۀ یبعبه عقیدۀ او ُر  کاردقیقه مشاهده شود. برای این  ۱۵تا  ۱۰حتی 
خواهــد بــود و بــرای  متر یلیم ۰٫۳متر، هر دقیقه برابر با  ۱روی محیط ُربعی با شعاع  امابود.  الزم

د. کپلر چطــور توقــع داشــت نبخش تقسیم شو ۴یک دقیقه، باید هر کدام به یک چهارِم تشخیص 
  گیرد؟گالیله، که تبحری در رصد نداشت، بداند که چطور چنین ابزاری را بسازد و به کار 

 ر. ر. نیــوتن . در سه مقاله۲
ً
منتشــر کــرده، بــا زیرکــی فــراوان بخــش بزرگــی از  ]٣[ ای، که اخیرا

توان ثابت  می. اند یساختگرصدهای ادعایی بطلمیوس را تحلیل کرده و نشان داده است که همگی 
 های بــر پایــۀ مشخصــهبر اساس رصدهای پیشینیان، به ویژه هیپــارخوس،  ها آنبسیاری از کرد که 

نادقیقی که بطلمیوس درست فرض کرده، محاسبه شده اســت. بــه ایــن ترتیــب بطلمیــوس مقــدار 
و  ۱۴۶های  های ســال روز را برای طول سال اعتدالی به رصدهای اعتدال ۳۶۵٫۲۴۶۶۷ نادرست

تا به  اعمال کردهِمتون  وسیلۀم به  ق ۴۳۱تابستانی سال  انقالبرصد  وق.م. توسط هیپارخوس  ۱۴۵
، ۱۳۲های  کند گزارش رصدهای خــودش در ســال که ادعا میاست هایی رسیده  ها و ساعت تاریخ
شان کرده است. در حالی که در واقع  توصیف یم. با ابزارهایی است که در جای دیگر ۱۴۰و  ۱۳۹
 بررسی منظم  ب ساعت برای انقال ۳۶ها و  ساعت برای اعتدال ۲۸تا  ها آنهمۀ 

ً
ها تأخیر دارند. واقعا

بطلمیوس، به این شکل، بسیار ارزشمند است، زیرا این کتاب هزاران سال یا بیشتر  مجسطیل فصو
 تزلزل

ً
  است. مهمشد و نشان دادن ضعف حداقل بعضی مبانی رصدی آن  ناپذیر دانسته می عمال

کننده [میان نتایج و رصدها] در منظومۀ  هایی گیج در بعضی موارد خوِد بطلمیوس با ناهمسازی
ایــن  تــوان یمــ ها مشخصــهکه با تغییراتــی انــدک در بعضــی  اعالم کردشد و  اش روبرو می کیهانی

دانست نظامش بــه تغییــرات کوچــک بســیار  ها را بر طرف کرد. این در حالی بود که می ناهمسازی
های ویژه و  تغییری تأثیر زیادی بر نتایج خواهد گذاشت. یکی از نمونه نیتر کوچکحساس است و 
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اختالف  و. این نمونه دربارۀ تعیین فواصل نسبی و مطلق ماه و خورشید آورم یمنده را در اینجا آموز
  ر.ر. نیوتن دارد. های همنظر هر یک از آن دو است که جایگاهی محوری در مقال

وجــود نــدارد، ولــی  ١بطلمیوس، که در چاپ هایبرگ االقتصاصاول کتاب  مقالۀبخش دوم  در
کشف، اش  های عمده بینی من از وجودش و از برخی مشخصه بر اساس پیش را آنبرنارد گلدشتاین 

ه ، بطلمیوس نظریــۀ افــالک تودرتــویش را بــه تفصــیل آورد]٤[تصحیح، ترجمه، و شرح کرده است
در این کتاب ترتیب هفت سیاره (ماه، عطارد، زهــره، خورشــید، مــریخ، مشــتری، و زحــل) کــه در 

درون  هــا آناز زمین بر اســاس فــرض وجــود  ها آنبدون برهان آمده بود، اثبات و فواصل  مجسطی
کــه محاسبه شده است. بدین ترتیب فاصله بینشان نیست که  های فلکی خارج مرکز و تدویر پوسته

ۀ زهره لبیشترین فاصلۀ ماه برابر با کمترین فاصۀ عطارد و بیشترین فاصلۀ عطارد برابر با کمترین فاص
  .شود فرض می ۀ زهره برابر با کمترین فاصلۀ خورشیدلو بیشترین فاص

اش  بیشترین فاصــله درهایش با خورشید  ها و مقابله که ماه در مقارنه کند یمبطلمیوس ادعا  اما

1به  ها این فاصله در گرفتگی زیرا، است
بعدی مقدار در مالحظات رسد و این  شعاع زمین می 694

. با به کارگیری نسبت درست بیشترین و کمترین فاصلۀ عطارد و زهره، دهد اهمیت خود را نشان می
برابــر شــعاع  ۱۱۹۰که برابر با کمترین فاصلۀ خورشید، یعنــی  دیآ یمبیشترین فاصلۀ زهره به دست 

به عنوان است که [از روشی دیگر]  ۱۱۶۰زمین است. و این مقدار با شگفتی بسیار نزدیک به عدد 
  ]٥[).۱۵محاسبه شده بود (مقالۀ پنجم، فصل  مجسطیکمترین فاصلۀ خورشید در 
 ٣پروکلــوس ٢هیپوتیپوســیس رســالۀ ازگاِر ناشــی از ایــن برهــان را درساین ارقام نامعقول، ولی 

مقــادیر کمتــری بــرای  ، از جملــه بیرونــی،توان یافت. ولی در بیشتر آثار منجمان دورۀ اسالمی می
 : اند گرفتهبیشترین فاصلۀ زهره در نظر 

ً
را و بیرونــی عــدد  ۱۱۲۰عــدد  ۱۱۹۰فرغــانی بــه جــای  مثال

  اند. آوردهرا  ۱۱۳۴;۲۸
ترین دانشمندان تمدن اسالمی است ـ اگر نگوییم که  از برجستهیکی بنابراین دربارۀ بیرونی، که 

تــوان گفــت، چــون  تر از او چــه می دانشــمندان پــایین ـ و دربارۀ بسیاری از هاست آنترین  برجسته
رویکرد او به مسائل عددی تفاوت چندانی با رویکرد بطلمیوس، که محل بحث ماست، نــدارد. از 

 بیرونی درکی از حدود دقت رصدها و همچنین محاسبات ندارد.  یک سو
ً
چه معنایی دارد کــه  مثال

بــا را  ق۴۰۷/م۱۰۱۶م و رصد خــودش در  ق ۴۳۱مدت زمان میان رصد انقالب تابستانی ِمتون در 
) رصد ِمتون مجسطیزیرا، بنا بر سخنان خودش، منبع او (یعنی  ]٦[دهد؟ مینیم ثانیه به دست  دقت

                                                    
1. Heiberg 

  یک علم.ۀ یونانی به معنی چکیدۀ یا خالصۀ واژ .٢
3. Proclus’s Hypotyposus 
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کند که آیا آن رصد  ؛ وی حتی توجه نمیاست ژوئن ذکر کرده ۲۷روزی مصادف با » صبح«را فقط 
 می»قوقالدس«در آتن بوده یا در 

ً
داند که هیچ کدام از  ، یکی از جزایر سیکالدس در یونان؛ او حتما

/۲°(بــا پراکنــدگی بــیش از  ]٧[تحدید االمــاکنشش مقداری که در 
) بــرای طــول جغرافیــایی آن ۲ ۱

شرایط او را مجبور به سکونت در آن کرده بــود، بــه  ناکجاآباد، یعنی غزنه در نزدیکی کابل امروز که
کرده وقتی، با فرض وجود افالک  دقیق باشند. از طرف دیگر چه فکری می توانند ینم، دهد یمدست 

تودرتو، اول بیشترین و کمترین فواصل سیارات را بر اساس مقادیر دقیِق خروج از مرکزها محاسبه و 
؟ هــر کــدام از ایــن مراحــل اســت کرده یمتکرار  شده گرددلباز و دستبعد همان مراحل را با ارقام 

 تفاوت میان ارقام تقریبی و 
ً
توانم  ای که می . نتیجهدهد یمبا دقت محاسبه شده را افزایش ارقام طبیعتا

 بر اساس کسرها را ، ق۱۰۰۰/م ۱۶۰۰ حدود االیام تا ها، از قدیم بگیرم آن است که محاسب
ً
معموال

  دانم چه مالحظات نظری در این کار مد نظر بوده است. ؛ حداقل من نمی  کردند یمشان گرد  سلیقه
 آنکند که به گفتۀ خودش  به شیوۀ کار بطلمیوس بازگردیم. او از بیشترین فاصلۀ ماه آغاز می

که در  شود مینتیجه او  بعدیبرابر شعاع زمین گرد کرده است، هر چند از محاسبات  ۶۴به  را

1 »درست«واقع مقدار 
گرفت. حال بر اساس نظریۀ خود او نسبِت بیشــترین  را به کار می 664

 اســت، کــه ضــرب در ۹۱;۳۰:  ۳۳;۴=  ۲٫۷۶۷اش برابر بــا  فاصلۀ عطارد به کمترین فاصله
1
ش.ز. [= بیشترین فاصلۀ عطارد بر حسب شعاع زمین]. ولی بطلمیوس  ۱۷۷٫۵ شود یم 664

را  ۸۸:  ۳۴=  ۲٫۵۸۸نسبت  ]٨[ام، مطرح کرده یدیگر ۀبه خاطر لغزشی، که منشأ آن را در مقال
بۀ خود، به جای اینکه هم . این عدد رارسد یم ۱۶۶به  ۱۷۷و به جای عدد  ردیگ یمبه کار  ، به نو

 ۱۰۴:  ۱۶=  ۶٫۵ضرب کند، در نسبت گرد شدۀ  ۱۰۴;۲۵:  ۱۵;۳۵=  ۶٫۷در نسبت صحیح 
 ۱۰۷۹، برابــر بــا ۱۱۹۰» درســِت «و کمترین فاصلۀ خورشید را، به جای مقدار  کند یمضرب 

  .آورد یمش.ز. به دست 

1 که دیدیم، بطلمیوس مقدار چنان
 ۵۳′ ۳۵″فاصلۀ ماه] از اختالف منظر بیشترین را [برای  664

است کــه  نشان داده یمشهورشکل  ا، بمجسطیاز مقالۀ پنجم  ۱۵در فصل  امابه دست آورده بود. 
و  مجموع اختالف منظرهای خورشید و ماه برابر است با مجموع زوایای رو به نصف قطر خورشید

.م.)، ق ۵۲۲ژوئیه  ۱۶. آنگاه با استفاده از گزارش خسوفی بابلی (]۱[شکل  رو به نصف سایۀ زمین
¢، مقدار هتدویرش بودفلک که ماه نزدیک ذروۀ  ¢¢40 را برای نصف سایۀ زمین به دست آورد و بر  40

و  ۵۹، فاصلۀ متوســط مــاه را ۳۱′ ۲۱″اساس قطر ظاهری نّیرین [= ماه و خورشید]، هر دو برابر با 

و  ۵۸′ ۱۶″، که به ترتیب مبتنــی بــر اخــتالف منظرهــای آورد یمش.ز. به دست  ۱۲۱۰خورشید را 

 جزء ۲;۳۰=  ۲۴/۱، یعنی آننسبت خروج از مرکز را به خورشید  میانگینفاصلۀ  اگراست.  ′۲ ″۵۱
 ذکر شد ، به کمترین فاصلۀ آنکاهش دهیم

ً
  رسیم. ش.ز. می ۱۱۶۰، یعنی که قبال



 

  

١۴ 

، بــرد ینمــبطلمیوس در اینجا نامی از آریســتارخوس 
باید خوشحال باشد که مقــدار او را تأییــد  دست کم ولی

برابر و کمتر  ۱۸کرده است، یعنی اینکه خورشید بیش از 
از زمین فاصــله دارد. در  ،فاصلۀ ماهبیشترین برابر  ۲۰از 

) و ۱۲۱۰واقع، نسبت میان فاصــلۀ میــانگین خورشــید (

1بیشترین فاصلۀ ماه، یعنی رقم 
:  ۱ نسبت ، بسیار به664

که نکنــد  اندازد یمنزدیک است. و این ما را به تردید  ۱۹
 کوشیده است که باالخرهروش خود،  ابداعبطلمیوس در 

مطابق با یک سنت جا افتاده برسد. مــن، بــر  یا جهینتبه 
نامم تا  می یشیاند خواستبیشتر خالف نیوتن، شیوۀ او را 

مشــابه  یهــا نمونــهام که تاریخ علم پر از  تقلب، و مدعی
(که ِدِرک  است ١ای دیگر از همین جنس َجفر است. نمونه

)، یعنی عقیــده بــه خواند یم ٣گرایی آن را فیثاِبلی ٢پرایس
رموز اعداد است و وظیفۀ ما گشودن  تابعاینکه کیهان ما 

ــا کوپرنیــک رمزها آن ــاغورس گرفتــه ت از آثــار فیث ســت. 
ا  ۱۷۱۷(منظور ســال  و  نگــاری رمــزی کیهاناســت) و تــ

ها است. تــا  پر از این حرف  ٤نوشتۀ کپلر جهان هماهنگ
ــر  ــوع تفک ــن ن ــأ ای ــارۀ منش ــه درب ــایی ک ــج ــ یم ، میدان

آن را بایــد در مشــاهدۀ اصــوات دانســت.  یها سرچشمه
ـــا هیجـــان بســـیار کشـــف کردنـــد کـــه  فیثاغوریـــان ب

با اعــداد نشــان داد.  توان یمهای موسیقایی را  هماهنگی
باعث ایجاد این عقیــده عجیب نیست که همین مشاهده 

است. و  فرما حکمشد که قوانین مشابهی بر تمامی کیهان 
ش آن بود که اگر امور واقع بــا آنچــه بایــد ا نتیجۀ طبیعی

را به  ها آنترین مصلحت آن است که  تطابق ندارند، ساده
جلوی این روش در [امروزه] راه کنیم.  به سر یمناسب ۀشیو

                                                    
1. numerology 
2. Derek Price 

٣. Pythabylonism ؛ اصطالحی که 
ً
  ، ساخته شده است.Pythagoras and Babylonاز ترکیب دو کلمۀ فیثاغورس و بابل،  احتماال

4. Kepler's Mysterium cosmographicum and Harmonice mundi 

، مـاه D: موقعیت خورشید ۱[شکل 
θ  و زمـــینN  .ـــک خســـوف در ی

بطلمیوس از این شکل بـرای تعیـین 
 کنـدیمـفاصلۀ خورشـید اسـتفاده 

(برگرفته از ترجمۀ انگلیسی تـومر از 
 م.] -۲۵۶، ص مجسطی
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ین گرفته شده ا  نماینــدگانولی هنوز در علــوم اجتمــاعی، حــداقل میــان  ،ستعلوم طبیعی نو
  اندیش آن رواج دارد. گرای جزم نومدرسی

ای رســید کــه آریســتارخوس،  بطلمیوس باید خوشحال باشد که به همان نتیجهباالتر گفتیم که 
بی  اماها قبل] با روشی متفاوت  بدان دست یافته بود.  [سال  دلیل خو

ً
اگر هم نامی از او نبرده، حتما

بــه جــای  ۸۷(°اگر خامی غیرقابل باور آریستارخوس در رصد کشیدگی ماه در تربیــع  داشته است.

;89 50o شک از  که بی د) را به کناری بگذاریم،یبرابر کمتر به دست آ ۲۰آن تخمیْن  موجب شد که
  ه بود، اوپوشیده نماند بطلمیوس دید

ً
کت مــاه، ربرای حکه بر اساس نظریۀ خودش  دانست یم حتما

  میانگینفاصلۀ 
ً
ش.ز.  ۷۵۰، و این فاصلۀ خورشید را تا ۶۴ش.ز. است، نه  ۳۹ماه در تربیع تقریبا

ش.ز.  ۶۴۰بگیریم، در نهایت فاصلۀ خورشــید  ۳۳;۳۳. و اگر کمترین فاصلۀ ماه را آورد یمپایین 
  .شدخواهد 

که در ابتدای این مقاله ذکر شد، روش بطلمیوس کمتر از روش آریستارخوس به تغییرات  چنان
 ۸۱، تفاوت مجسطیکه بطلمیوس در حین گزارش نتایجش در  اینحساس نبود. جالب  ها مشخصه

کار  هو آنچه از روش ب ۱۰۷۹، یعنی »افالک تودرتو« الگویش.ز. بین مقدار محاسبه شده بر اساس 
چنین است که اگر «که نوشت:  به جایی رسید ،۱۱۶۰، یعنی است به دست آمده یمجسطرفته در 

کــم و برابــر بــا بیشــترین فاصــلۀ زهــره  اندکیکمی فاصلۀ ماه را افزایش دهیم [!]، فاصلۀ خورشید 
/۶در واقع با افزایش بیشترین فاصلۀ ماه از  .» شود می

خورشــید  میانگین، فاصلۀ ۶۴٫۴۷۴به  ۶۴ ۱
چنــین بیفــزایم کــه بــا  تــوانم یمــ. شود می ۱۰۶۹مقدار مورد نظر  هماناش  ن فاصلهو کمتری ۱۱۱۶

 ۱۲۲ اگــر آن رانهایــت و  ، فاصــلۀ خورشــید بی۶۰٫۹۸، یعنی ۶۱کمتر از  اندکیبه  هکاهش فاصل
[یعنی روش بطلمیوس تا چه حــد بــه تغییــرات کوچــک  ]٩[فواصل با هم برابر خواهند شد.بگیریم 

  انگار بود!] ایجاد تغییرات کوچک تا چه حد سهلحساس بود و او در 
را بر نتیجۀ  مشخصهکه در عصر باستان کسی تأثیر تغییرات یک  شود یمبسیار به ندرت مشاهده 

اســالمی بــا مهــارت  دورۀکه خواهیم دید، دانشــمندان بــزرگ  چناننهایی بررسی کرده باشد. اما، 
  .اند پرداختهانگیزی به این موضوع  تحسین

مقادیر بسیار غلط بطلمیوس برای اختالف منظر خورشید و همچنین برای فواصل ســیارات بــر 
شناسان، به جز کوپرنیک، تا زمان تیکو براهه پذیرفتنــد.  را همۀ ستاره» افالک تودرتو«اساس نظریۀ 

نجــومی  یها رساله) را در بیشتر ۱۸مقالۀ پنجم، فصل مجسطی، جدول اختالف منظر بطلمیوس (
توان یافت، اما به رغم جستجوی مشتاقانۀ مــن، تنهــا در یکــی از  میبتانی)  زیج(از جمله ی اسالم

اختالف منظر اصالح شده است: ابن با توجه به به صراحت گفته شده است که نتایج رصدی  ها آن
 به عنوان پیش۷۸۱م/۱۳۷۹شاطر دمشقی (د 

ً
قراول کوپرنیک مشهور شده است، البته  ق)، که اخیرا
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اش بــه اصــل حرکــت  کارانــه خاطر عرضۀ نظریۀ خورشید مرکزی، بلکه به دلیل تعهد محافظه نه به
 گفتــه» ابن شاطر« ]١٠[به فالمستید، م۱۶۸۱ای از ادوارد برنارد در  ای یکنواخت. بر اساس نامه دایره

بدون  ،»است اصالح کرده«استوا] را  نسبت به[دایرةالبروج  میلق زاویۀ ۷۶۴م/۱۳۶۳در سال  است
¢ آن که تأثیر اختالف منظر خورشید را فراموش کرده باشد. وی اختالف منظر افقی را ¢¢2 در نظر  59

¢را میل کلیو  گرفت ¢¢23 310o .فهمید چرا اختالف  توان ینمبدون پژوهش بیشتر  اما به دست آورد
¢ ثانیه بیشتر در نظر گرفته است. اختالف منظر ۸منظر بطلمیوسی را  ¢¢2 ای برابر  فاصله متناظر با 59

این ، ولی دلیلی وجود ندارد که استش.ز. یا تا حدی نزدیک به فاصلۀ حضیض بطلمیوسی  ۱۱۵۲
  جایگزین فاصلۀ میانگین شود.مقدار 

 سمت الرأس تاخورشید  حدیخوِب فواصل  هایرصد گواهشاطر نیز جالب توجه و نتیجۀ ابن 

). نصف تفاوت اختالف منظر بطلمیوس با آنچه در دمشق رصد شده اســت است )¢j =23 30o ،
  ازکه ابن شاطر باید 

ً
 اش دقیقه اســت. پــس مقــدار کــم نشــده ۱نتایج رصدی خود کم کند، تقریبا

( )¢ e23 32o  
ً
ثانیــه،  ۴۰بوده است؛ که با اضافه کردن به ایــن نصــفه تفــاوِت اثــر انکســار: تقریبــا

¢ به عدد میرس یم ¢¢e =23 32 40o .م برابــر بــا ۱۳۶۳فرمــول لوریــه ایــن مقــدار را بــرای ســال  اما

¢ ¢¢23 3124o  دهد یمبه دست.  
او در  ]١١[.شــود یمــبیرونی دیده  تحدید االماکناشارۀ دیگری نیز به اختالف منظر خورشید در 

 یافت شده با رصد بــرای میــل [دایرةالبــروج] مقداراز که باید  دهد یمآنجا بدون ذکر ارقام، نشان 
  اختالف منظرهای انقالبین را کم کرد.

[آفتابی] بســیار  ١شوچینگ، شاخص . یک قرن پیش از ابن شاطر، منجم مشهور چینی، کوئو۳
در کائوچینگ (نزدیک لویانگ) برافراشت. این کار در عصر مغــوالن انجــام را  یمخصوص و بزرگ

م)، با هوالکوخان، که خلیفۀ مسلمانان را ۱۲۸۹-۱۲۸۰ور جدید چین (تگرفت. قوبالی خان، امپرا
اولین پادشاه ایلخان در ایران ۶۵۶م./۱۲۵۸در  شده بود، برادر بودند و بــه ایــن ق. سرنگون کرده و 

ترتیب اولین ارتباط صمیمی میان خاور دور و میانه شکل گرفت. در این عصر دانش نجوم احیا شد: 
 ،شیرازی در غرب، و فعالیتی برجسته نیالد قطبرصدخانۀ مراغه با مدیریت نصیرالدین طوسی و 

  ]١٢[اهدی از آن روزگار است.در شرق به وجود آمد که شاخص کوئو شوچینگ ش مدت، کوتاهولی 
ســابقه  ، برج کوئو به دقتی بیندافزایش دقت نبود چندان به فکر منجمان چینی در آغازبا اینکه 

در  هاینچ بــود کــه بــین دو نگهدارنــد ۳دست یافت. این شاخص دارای یک میلۀ افقی با ضخامت 
بــه صــورت ، البتــه میلــه اینچ چینی) از سطح زمین نصب شده بود. سایۀ ۴۰۰پایی (=  ۴۰ارتفاع 

                                                    
1. gnomon 
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شد.  دار مسی دیده می ، یعنی یک صفحۀ سوراخ»سایه نما«یک خط نازک روی یک  شکلمبهم، به 
و آفتاب عمود باشد،  ۀکه همیشه بر اشع چنان، بود افقی یاین سایه نما قابل چرخش به دور محور

  ]١٣[پا نصب شده بود. ۱۲۸مناسب از مقیاس مدرج به طول  ۀفاصل روی چرخکی به

 
  م]-م در چین.۱۲۷۶: رصدخانۀ خورشیدی کوئو شوچینگ برای تعیین دقیق ارتفاع خورشید، ساخته شده در ۲[شکل 

و تحت شرایط مختلف، به این نتیجــه رســیدم کــه  تر کوچکبا اجرای این آزمایش در مقیاسی 
بی کار می  به خو

ً
های  گیری متأسفانه اثری از رسالۀ اصلی، که در آن نتایج این انــدازه ]١٤[کند. واقعا

ســالنامۀ در اثری به نام  موجود، به جا نمانده است و ارقام باشد دقیِق لحظات انقالبین عرضه شده
و شــک  نیســتاش کنم، متأسفانه قابل اعتمــاد  بررسی خوب ام ، که من هنوز نتوانستهسلسلۀ مغول

حش کرد. روش کار البته بسیار مهم است، زیرا بدون هیچ خطایی ارتقاع مرکــز دارم که بشود اصال
 خورشید های معمولی [سایۀ] لبۀ باالیی یا پایینی و بر خالف شاخص دهد یمخورشید را به دست 

داشته باشد، هیچ نشانی از  تواند یمگیرد. با وجود چنین نوآوری و پیامدهای بزرگی که  را به کار نمی
  .شود ینمب یافت آن در غر

تاریخی طوالنی در شرق اسالمی دارد  . اندیشۀ ساختن ابزارهای بزرگ برای افزایش دقت رصْد ۴
فرمان مأمون خلیفه در بغداد و چند ســال بعــد در  بهق ۲۱۳ از رصدهای سال را آنآغاز  توان یم و



 

  

١٨ 

ســینگ  ق) و جــی۸۵۳-۷۹۶بیــگ ( تا زمان الغ ها سدهطی  توان یم. این اندیشه را دانستدمشق 
بیرونــی نیــز دربــارۀ ابزارهــای بــزرگ  ]١٥[گرفــت. پیدر جیپور ق.) ۱۱۵۶-۱۰۹۷م./۱۶۸۶-۱۷۴۳(

متر بــه  ۵ذراع، یا  ۱۰رصدی گفته است: منجمان مأمون در بغداد و دمشق ربعی مرمرین به شعاع 
تــاقکی ق ابزار دیگری طراحی کــرد، شــامل ا۳۷۸کوهی در ابوسهل بیژن بن رستم بردند و  میکار 

ذراع بود (پــیش قــراول ســاعت  ۱۵قطر  های ب شکل نیمکره آن به خاص با روزنی در سقف که َکف
کید می١پیکر کلیسای جامع بولونیا آفتابی غول کند که نتیجۀ اولین  )؛ و موارد مشابه دیگر. بیرونی تأ

 تالش برای تعیین طول دایرةالبروجی اوج خورشید که به فرمان مأمون انجام شد، 
ً
مقــداری کــامال

که تنها یک سال پس از  دهد یمآب درآمد. بیرونی ادامه  مقدار صحیح از درجه کمتر از ۲۰غلط و 

3 بهتــری دســت یافتنــد:خیلــی آن ثابت بن قره یا بنوموسی به مقدار 
482
o،]د ابــن یــونس ( امــا ]١٦

کنــد،  منجمان مشهورش را به نام ذکر میاز  سه نفرکند که گروه مأمون، که  گزارش می ]١٧[ق)۳۹۹

82¢ در همان سال، از طریق رصد به مقدار 39o رسیدند. تطابق ایــن عــدد بــا مقــدار / ¢82 55 6o 
  توجه است.قابل  ،ق۲۱۵م/۸۳۰فرمول لوریه برای سال  بامحاسبه شده 

به کار گرفته برای تعیین طول دایرةالبروجی اوج خورشید  ای نیز تازهجالب است که روش خیلی 
 به نتیجۀ خــوبی رســیده اســت  شناسند یم. تمام مورخان نجوم روش هیپارخوس را شد

ً
که تصادفا

سال بعد بــاز بــه کــار  ۳۰۰). بطلمیوس این روش را حدود از مقدار صحیح دقیقه کمتر ۴۷(فقط 

1بار  البته اینگرفت و به همان نتیجه رسید، که 
25
o ] مقدارکمتر از  

ً
صحیح] بود. این خطــا ظــاهرا

 ۳۶۵٫۲۵، استفاده از عدد یعلل گوناگونی داشت: حساسیت این روش به خطاهای کوچک رصد
 پیش فرض اولیۀ بطلمیوس که فاصــلۀ اوج از نقطــۀ اعتــدال 

ً
روز برای طول سال اعتدالی و احتماال

  ]١٨[باشد.بهاری باید ثابت 

) تعیــین لحظــات عبــور خورشــید از اعتــدال بهــاری، انقــالب ۱این روش چند مرحله دارد: (
ییم رصد مستقیم روز و ساعت لحظۀ انقالب ناممکن  تابستانی و اعتدال پاییزی (نیازی نیست بگو

روز قبل  ۱۰خورشید از  یالنهار نصفتقریبی ارتفاع  یریگ اندازهبا  توان یمکه  ام افتهیاست؛ ولی من 
البتــه   ]١٩[ســاعت یافــت؛ ۲این لحظات را با دقــت  یابی درونروز بعد از انقالب و از طریق  ۱۰تا 
بیشــتری  دقت بــهروز بعــد از انقــالب  ۴۵روز قبل تا  ۴۵ارتفاع خورشید از  یریگ اندازهبا  توان یم

) ۲شــود). ( ساعت می ۱از  کمترباعث خطایی  ها ارتفاعدقیقه در  ۱دست یافت، زیرا آنگاه خطای 
مدت زمان به دست آمده برای بهار و تابستان را، با داشتن بهترین مقدار در دسترس برای طول سال 

                                                    
 نوار مدرجی در کف مسطح کلیسا. ـ مای است با  این ساعت آفتابی در واقع شاخص ظهر روزنه .١



 

 

١٩ 

ره
ستا

ر 
 د
صد
 ر
ش
نق

اس
شن

 ی
ده
 س
 و
ان
ست
با

ها
یم ی

نه
ا

 

خــروج از مرکــز مــدار  ،) از طریق مالحظات هندســی ســاده۳. (میکن یماعتدالی، به درجه تبدیل 
ایرةالبروجــی اوج نیــز، بــه کند، و طول د ای خورشید که در آن با سرعت یکنواخت گردش می دایره

  .دیآ یمدست 
] خورشــید در یالنهار نصــفدستاورد نوی منجمان بغداد این بود که به جای رصد عبورهــای [

 و 45o ،135o ،225o یها طولدر خورشید را ، 270o و 0o، 90o ،180oدایرةالبروجی  یها طول

315o  بسیاری  یها یبرتر» چهار فصل«رصد کردند و همان روش باال را به کار گرفتند. این روش

315o ،dو  225oهای  طول درو است  ۱δمیل خورشید  ۱۳۵°و  ۴۵° یها طولدارد. در  = -d2 1 .
 از جداول میل خورشید در  توان یمها را  مقادیر این میل

ً
، مقالۀ اول، فصل ششم یا مجسطیمستقیما

¢ بتانی به درســتی مقــدار ]٢٠[بتانی استخراج کرد؛ زیج ¢¢d =1 16 26 0o را (بــرای ¢e =23 35o بــه (

کنــد و  دقیقه بر درجه تغییــر مــی ۱۷با نرخ  خورشید ، میل45o دهد. در همسایگی طول دست می

1به اندازۀ  δخطای رصدی 
¢ دقیقه به خطای حدود 2 ¢¢1 کــه شــود  در طول خورشید منجــر مــی 40

دقیقــه  ۱ذراعــی بــود)،  ۹ذراعی مأمون (ربع بیرونی  ۱۰دقیقۀ زمانی است. روی ربع  ۴۰با  متناظر
1/ برابر با ثانیۀ قوس قابل حصول است. این دقتی بسیار  ۳۰است که یعنی دقتی کمتر از  متر یلیم 5

، که به خاطر عــدم کند بیشتر را در تعیین طول زمانی فصول نسبت به روش هیپارخوس تضمین می
  .بودها معیوب  قطعیت در رصد انقالب

دهد  نشان می ]٢١[م،ا م انجام داده۱۹۵۴ای که بین این دو روش برای سال  ، مقایسهها جدا از این
0±/که با روش هیپارخوس خطایی در حد  0±/روز در طول بهار (و در نتیجه  25 در طــول روز  25

برای طول دایرةالبروجی اوج خورشید  ۸°تا  ۷°تابستان) حاصل خواهد شد که به خطایی در حدود 
[روش منجمــان روز در طــول دو فصــل پیــاپی ± ۰٫۲۵؛ در حالی که همین خطای شود یممنجر 

  .شود یم ۴°تا  ۳°موجب خطایی تنها برابر با بغداد] 

برای آن که برتری همکاران اسالمی شرقی خود را در تعیین موضع اوج خورشــید نشــان  اکنون
  :آورم یمه اینجا را در مقایسه با نتیجۀ فرمول لوری ها آندهیم، بعضی از نتایج کار 

  رصد و محاسبه تفاوت  لوریه    
  -۰;۱۷°  ۸۲;۳۸,۵۵  ۸۲;۳۹  ق (مأمون)۲۱۵م/۸۳۰
  - ۱;۳۶  ۸۳;۵۱,۵۰  ۸۲;۱۵  ق (بتانی)۲۶۸م/۸۸۲

  +۰;۱۷  ۸۵;۳۲,۵۲  ۸۶;۱۰  ق (ابن یونس)۳۹۳م/۱۰۰۳
  -۰;۵۳  ۸۶;۵۱,۵  ۸۵;۲۴,۵,۱۳  ق (بیرونی)۴۰۷م/۱۰۱۶

  



 

  

٢٠ 

  :شود یممعلوم  ها آنزیر مقایسه کنیم، ارزش » غربی«را با مقادیر  ها دادهاگر این 

  -۹;۲  ۸۶;۵۴,۵۱  ۷۷;۵۰  ق (زرقالی، اسپانیا)۴۵۳م/۱۰۶۱
  +۲;۳  ۹۴;۱۳,۳۷  ۹۶;۴۰  م (کوپرنیک)۱۵۱۵

اسالمی دســت  عالی دورۀرصدی  سطحدر اروپای مسیحی، تنها تیکو براهه بود که توانست به 
  یابد:

  -۰;۲۴  ۹۶;۴،۲۸  ۹۵;۴۰  م (تیکو براهه)۱۶۰۰
 او حاصل رصدهای دیگر ابن یونس هم کمتر از این عالی نیست.

ً
 ،خــود زیج حــاکمیدر  مثال

  روزه  ۳۶۵٫۰ ایرانیمقدار حرکت میانگین خورشید را در یک ساِل 

/ ; , , ,=359 7611283951 359 45 40 3 44o o  
اعتــدالی ســال یــک روز بــرای  ۳۶۵٫۲۴۲۳۵۰۲ مقــدارکه مطابق با  ]٢٢[به دست داده است؛

، برابــر بــا ق۳۹۳/م۱۰۰۳بــرای آن زمــان، یعنــی ســال  ١اســت، در حــالی کــه مقــدار نیوکومــب
ثانیه در سال است و باید آن را بــا خطــای طــول  ۸است. خطای ابن یونس روز  ۳۶۵٫۲۴۲۲۵۱۶

روز  ۲۷٫۳۲۱۵۸۷طول ماه اعتدالی نزد او  ینثانیه است. همچن ۲۶سال گریگوری مقایسه کنیم که 
، با استفاده از طول سال اعتدالی، طول میتوان یماست که تا آخرین رقم اعشار صحیح است؛ از این 

  رقم اعشار درست است. ۵روز به دست آوریم که تا  ۲۹٫۵۳۰۵۸۶ماه قرانی را برابر با 
در  ها آنر اساس حرکت میانگین طول دورۀ زمانی گردش نجومی زحل، مشتری و مریخ، را که ب

دقیقه صحیح است و طول دورۀ قرانــی  ۳۰محاسبه کردم با دقت  ایرانیزیج ابن یونس در یک سال 
  دقیقه و از آن عطارد تا یک دقیقه درست بود. ۱۱زهره تا 

 یهــا روشهــا، در مقایســه بــا  مربوط بــه آن یها دهیپدرصدهای او را از مقارنۀ سیارات و دیگر 
، دارایمدرن، 

ً
زهره با قلب االســد را، در » غربِی «ابن یونس در قاهره مقارنۀ  همان دقت یافتم. مثال

بعــد از ظهــر  ۸مطابق جــداولش در  دیگو یم ق رصد کرده است و۳۷۷صفر  ۱۸/م۹۸۷ن ژوئ ۱۸
 با دقت روی داده

ً
ساعت  ۵ناکافی حدود  یاست. من زمان مقارنه در طول دایرةالبروجی را، احتماال

 به معنای » غربی«محاسبه کردم. اصطالح  ،، یعنی کمی پس از نیمه شببعد
ً
در  وضــعیتیاحتماال

کــه زهــره ایســتاده در بیشــترین  اســتبعــدازظهر  ۱۰غروب آن دو ستاره در حدود ساعت  نزدیکی
دایرةالبروج بوده است. عدم قطعیت رصد در نزدیکی افق (البته  شمالدرجه  ۱حدود  اش یدگیکش

نه به خاطر اختالف حاصل از شکست نور، که تأثیری معکوس دارد) شاید ابــن یــونس را متقاعــد 
  .پیمود کمان میدقیقۀ  ۴تا  ۲ باید اند، در حالی که زهره هنوز کرده که آن ستارگان به مقارنه رسیده

                                                    
1. Newcomb 
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انگیــز  ) برجسته و شاهدی بر قوۀ استدالل تحســین١به بعد ۳۷از ص. . پیشگفتار ابن یونس (۵
بــه ایــن بحــثش را کشاند و  قوۀ طنز اوست. در جدل علیه کار گروهی سخن را به درازا می همراه با

  :شود یمحاصل  ماهرکه بهترین نتایج نه از طریق کار گروهی بلکه با کار افراد  رساند یمتیجه ن
بــه او  تــوان یمفردی چنین و چنان، به تنهایی فالن رصدها را کرده است. چطور « ندیگو یممردم 

که بیشتر رصدها در  کنند یمایشان فراموش » اعتماد کرد و نتایج کارهای دیگران را کنار گذاشت؟
  ٢. . . . شد یمعصر باستان توسط افرادی چون ارشمیدس، ابرخس و بطلمیوس انجام 

تعدیالت خورشید، رصدهای ایشان در  با این حال ؛افراد بودند از یایه گروه ل کارِ حاص رصدها
[حاصل کار  زیج ممتحنمؤلفان  کارِ و عرض ماه، با  میانگین (اوساط)و حرکات  هسیار پنج ماه و

. متفــاوت بــود] ق۲۱۵گروهی تحت فرمان مأمون خلیفه و به رهبری یحیی بــن ابــی منصــور در 
تفاوت نشده است که نتایج حاصل از کار یک گروه با گروهی دیگر  بنابراین کار گروهی مانع از آن

، حرکات بعضی سیارات را افزایش یــا کــاهش داده اســت؛ و مجسطیداشته باشد. بطلمیوس در 
و منجمان بعدی در این زمینه از  گذاشتهبودند،  گرفتهتعدیل مریخ را بیش از مقداری که پیش از او 

بــه رغــم ایــن  شود، دیده می زیج ممتحندر  ، چنان کهخورشید او پیروی کردند. در باب تعدیل
 منصــفیواقعیت که توسط مؤلفان متعدد تهیه شــده اســت، خطاهــایی در آن راه یافتــه کــه هــیچ 

  ٣پوشد. . . .بچشم  ها آناز  تواند ینم

ابن یونس، با اینکه بارها تا زمان حاضر تکرار شده، فقط تا حــدی درســت  ادعاهاییکی از اما 
 است. 

ً
بــا  توان یمخورشید، ماه و سیارات را  میانگین)، حرکت ٤به بعد ۵۸ص ( دیگو یموی مثال

با  توان ینمرا حداقل  ماهبه دست آورد. طول مدت دورۀ قرانی » خوب دو رصدِ  میاِن  تقسیم مدِت «
ساله را در نظــر  ۵۰۰یافت. حتی اگر یک بازۀ زمانی  ماهگردهاتقسیم زمان میان دو رصد بر تعداد 

. ولی این ۲۹٫۵۳۰۵  ±۰٫۰۰۰۱۵با اطمینان حساب کرد:  توان یمرقم اعشار را  ۳بگیریم، تنها تا 
تا  و ٥ی. مائیاماو  بررسی نشده است، ای پیچیده است که هیچ وقت به جد لهئحکایتی طوالنی و مس

زمان بابلیان  درمشغولیم. در کل، همین سؤال که چگونه  به این کاردر حال حاضر  من حدی خود
  ، هنوز حل و فصل نشده است.بود با دقت به دست آمده اتت سیاراحرک میانگینهمۀ آن مقادیر 

                                                    
که هارتنر  )Caussin( کاوسین . ولی در نسخۀ تصحیح و ترجمۀدبه بع ۵۰، یعنی از صفحۀ ».pp. 50 ff«در اصل مقاله نوشته شده:  .١

  ـ م .شود یمآغاز  ۳۷بدان ارجاع داده، این نقل قول از صفحۀ 
 ان قالوا فالن رصد وحده وکیف یوثق برأي الواحد وکیف یترك رأي الجماعة لرأیه ونسوا ان اکثر ارصاد المتقدمین انما رصدها االفراد مثل .٢

 ).Caussin, p. 37ارشمیدس وابرخس و بطلمیوص ... (
تعدیل الشمس والقمر والکواکب  وقد رصد القوم مجتمعین دفعات وکان رصدهم مع االجتماع مخالفا لرصد اصحاب الممتحن في .٣

حرکات بعض المجسطي وقد غیر بطلمیوس في وفي عرض القمر. فإذن ما عصم الطایفتین االجتماع من االختالف. الخمسة واالوساط 
لشمس وسأذکر من فساد تعدیل ا .الکواکب بالزیادة والنقصان وزاد في تعدیل المریخ علی ما وجد للمتقدمین ولم ینکر علیه الناس ذلك

  ).Caussin, p. 45بالممتحن ما ان تأمله منصف اقر بذلك مع اجتماعهم واعجب منه (
 یافت نشد. .٤

5. Y. Maeyama 



 

  

٢٢ 

در رصــد یــا در  ،کوچــککــه در بســیاری مواقــع خطاهــای  متــذکر شــده اســت. ابن یونس ۶
 . به خطاهای چشمگیر منجر شودممکن است  ،محاسبات

ً
در عــرض  کــه  داده اســتتــذکر  مــثال

  بیشترین تعدیل خورشید بین رصدهای منجمــان بغــداد  کمانِی ثانیۀ  ۵۱از تفاوت جغرافیایی بغداد 

)¢ ¢¢1 59 0o) و دمشق (¢ ¢¢1 59 51o» ( ورود خورشــید بــه حمــل و مطــالعدر " یا درجــه ۱۲تأخیری "
. از قرار معلوم حس نقادی شود ایجاد می »حمل یا حوت باشد طالع دروقتی  ،یا درجه ۱۸تأخیری 

حرکــت اوج  دربــارۀ اینکــه آیــا . بیرونیعصرش، بیرونی، نبوده است هم تر جواناو کمتر از همکار 
 ها سالکه  دارداستادانه  یبحث یا نه ی با حرکت ثوابت یکی استخورشید نسبت به نقطۀ اعتدال بهار

  .را یافتیم آنتحلیل  افتخار ١مارشم. و پیش من 
در نبود مفهومی عمومی از توابع ریاضی به عنوان یک حوزۀ  دانشمندان اسالمیدرست است که 

کــه در اینجــا  چنــان ،بیرونی و ابــن یــونس یها پژوهشمجزا، یک نظریۀ خطا ایجاد نکردند. ولی 
اولین و  آنانله است؛ ئبر اهمیت مس ها آنشد، به وضوح شاهدی بر آگاهی کامل ها  آنبه  یا اشاره
  .برداشتندترین قدم را  قاطع
دستاوردهای نجومی منجمــان اواخــر تمــدن  بدون آشنایی کافی با جنبۀ عددِی  خواهم نمی. ۷

را در چنــد کلمــه  ها آنناشناخته، نسخۀ  یها جیزبسیاری دیگر از  و، گیب الغزیج اسالمی، به ویژه 
میان  و من از دانند یم ها آنکه بسیار بیشتر، البته نه هنوز همه چیز را، دربارۀ  هستند کسانیبپیچم. 

ید کینگ از مصر اشاره  ها آن چند  ٢ابن جبیرول به تعبیر. در واقع ما هنوز نوسفریم؛ کنم یمبه نام دیو
تمدن علم » تاج شاهِی «و شکوه  کافی نیست که فّر  میا دهیکشزمین بیرون  دل از تا کنونالماسی که 

که هر تالشی برای نوشــتن یــک  ام دهیرس. به همین دلیل من به این عقیده درا در دیده بیاور اسالمی
 انتا روزگاردر حال حاضر و تاریخ جامع از نجوم اسالمی در حال حاضر محکوم به شکست است. 

آشنایی بسیار محدود  به ویژهمنابع باشد.  مان از شناختگسترش دراز اولین هدفمان همچنان باید 
دربــارۀ رابطــۀ درونــی علــم و شــرایط مــا را پرطمطــراق  های استدالل تواند ینم امروز ما با شواهد

 های مــدلجدید نصیرالدین طوســی بــه  کرد روی. درست است که توجیه کند اجتماعی یا سیاسی
زمان با ظهور یک نیروی سیاسی جدید پس از سقوط دســتگاه خالفــت بــود؛ ولــی آیــا  ومی همنج

  کنیم؟ پیداارتباطی منطقی بین این وقایع بخواهیم نیست که  معنا یب
شیرازی و ابن  نیالد قطب، طوسی نصیرالدین یها نوشتهنظری موجود در  یها ینوآور در مورد
از  هــا باید بگویم که آن نوآوری ]٢٣[م،ا هانجام داد ها آنربارۀ اخیر کارهایی د های در سالشاطر، که 

                                                    
1. M. Schramm 

 ماالگا در ق۴۱۲ سال در که یهودی فلسفۀ بزرگان از و اسپانیایی فیلسوف و نویسنده یهودی، شاعر جبیرول بن یحیی بن سلیمان ایوب ابو .٢
   .درگذشت والنسیا در سالگی ۳۷ یا و ۳۶ سن در و آمد ایدن به
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 زیــرابســیار جالــب توجهنــد  از دیــدگاه ریاضــی. این مباحث آمدند یبرمدالیل فلسفی و نه عملی 
 با تکیه بر اصل  [مسیر سیارات] های هدفشان تقریب زدن خم

ً
حاصل از نظریۀ بطلمیوسی منحصرا

ناپــذیرفتنِی جدا از بعضی اصالحات، مثل کــاهش تغییــرات اما  ١ای یکنواخت است. حرکت دایره
به بهترین وجه ممکن  را نتایج بطلمیوسی شان آن است که بطلمیوسِی فاصلۀ ماه، هدف اصلی مقدار

حداقل  ،. و ایننبوددوباره به رصدهای جدید  ۀمراجع دیگر نیازی به هدف اینبرای . کنندبازسازی 
  ]٢٤[بود. همکوپرنیک های  پژوهشاصلی  موضوعرد، ماه و عطا یها هینظردربارۀ 
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  پژوهشی در جایگاه ستارۀ ُجَدی در دورۀ اسالمی

  ١راضیه سادات موسوی

  مقدمه
توانســت از  ، مــیهای زمانی منظم شد متوجه حرکت اجرام آسمانی در موقعیت  از زمانی که انسان

ترین جرم آسمانی بــه قطــب  ای که نزدیک د. در این میان ستارهکناستفاده یابی  ستارگان برای جهت
؛ چرا که نزدیکی به راســتای شــمالی محــور گرفتشمال سماوی بود، بیش از همه مورد توجه قرار 

 یکسان به نظر برسد در طول یک سال شد جایگاه این ستاره در آسمان  گردش زمین باعث می
ً
تقریبا

. البته باید توجه داشت به علت حرکت افتن آن در آسمان تعیین کردبا ی بتوانرا  های اصلی جهتو 
و تغییر آرام راستای فضایی محور آن در طول زمان، ستارۀ نزدیک بــه قطــب شــمال  ٢تقدیمی زمین

  . ٣ها یکسان نبوده است و نخواهد بود زمین در طی قرن
آسمان، موجب اهمیــت آن  ثابت بودن تقریبی مکان این ستاره بر خالف انبوه ستارگان دیگر در

 فرقۀ صادر میان اقوام مختلف در طو
ً
ین برای این ســتاره احتــرام خاصــی ئبل تاریخ بوده است. مثال

توان این ستاره را  ای که می دهند؛ به گونه قائلند و کلیۀ ادعیه و اعمال مذهبی را به سوی آن انجام می
). همچنین ویژگی ثابت بودن قطب (و ۱۰۳۰ص ،نجومی اصطالحات فرهنگقبلۀ ایشان دانست (

 آن ستارۀ نزدیک به آن) در آسمان و گشتن ستارگان دیگر به گرِد آن، دستمایۀ خلــق تعبیرهــای 
ِ

به تبع
  گوید: می عطارزیبا در ادبیات فارسی بوده است، چنان که 

  چون قطب ساکن آمدم اندر مقــام فقــر
  

  هر لحظه همچــو چــرخ دگرگــون نیامــدم  
  

  چنین سروده است: موالنایا 
  بــر نگــردم بــه گــرِد خــود چــون قطــب

  

ـــردم   ـــمان گ ـــون آس ـــان چ ـــرد قطب   گ
  

                                                    
  rmousavi@mpiwg-berlin.mpg.de مؤسسۀ ماکس پالنک (برلین)،تاریخ علم، پژوهشگر  .١
یش است. برای مطالعۀ بیشتر در این باره  حرکت تقدیمی، به معنای پیچیدن و تغییر جهت. ٢ بنگرید گیری زمین در گردش به دور محور خو

  .۲۶۸-۲۵۸اسمارت، ص به
  .۷۳۲-۷۳۱، ص برای اطالعات بیشتر بنگرید به گیاهی یزدی. ٣



 

  

٢۶ 

  ستارۀ قطبی و ستارگان پیرامون آن یگذار نام
در بسیاری از منابع نجــوم دورۀ اســالمی، ســتارۀ 

» ســتارۀ قطبــی«نزدیک به قطب شمال سماوی را 
اند. بنا بــر دســتور زبــان  نامیده» ستارۀ ُجَدی «یا 

ر » ُجَدی«عربی، 
ّ

به معنای ُبز » یَجْد «اسم مصغ
وده اســت است و علت این تصغیر از آن جهت ب

اشتباه نشود  ١که این ستاره با صورت فلکی َجدی
). به دلیل اهمیت این ستاره ۱۴ص کابلی، (سردار

هــای گونــاگونی بــرای آن  نزد اقــوام مختلــف، نام
استفاده شده است. از این میان تشبیه ستارۀ قطبی 
بــه میخــی در پهنــۀ آســمان کــه افــالک و اجــرام 

داشــت؛  گردند، رواج زیــادی سماوی گرد آن می
، »میخگاه«چنان که در زبان فارسی به این ستاره 

گفتــه » قــازوق«، و در ترکــی »مســمار«در عربی 
 زاده حســن ؛۷۳۲ص یــزدی، شده است (گیــاهی

). امروزه این ستاره ۱۸۴ص ،دروس هیئت آملی،
ترین ستارۀ صورت فلکی دّب اصــغر  را که نورانی

-∝«یــا » ٢ستارۀ قطبی«(خرس کوچک) است، 
  ). ۲۸ص نامند (دگانی، می» دب اصغر

ای از ستارگان نزدیک به هم در آسمان (بــه لحــاظ  های فلکی، دسته دانیم، صورت چنان که می
شدند.  گذاری می های متفاوتی مانندسازی و نام های مختلف به عنوان ظاهری) بودند که در فرهنگ

)، ۳۴۱به آن اشــاره کــرده اســت (ص  مجسطیترین تصویرها که بطلمیوس نیز در  یکی از برجسته
کردنــد و  ای تصور می ها را شبیه به خرس ایستاده اطراف ستارۀ جدی است که آنمجموعۀ ستارگان 

                                                    
محمد بن مسعود، البروج که متشکل از بیست و هشت ستاره است (مسعودی، دایرةفلکی های  دهمین صورت فلکی از صورت. ١

  ).۱۰۳ص
 Alrucabaشــد،  میانه برای ایــن ســتاره اســتفاده می های سدههای دیگری که در اروپای  است. از نام Polaris التینیاین نام ترجمۀ واژۀ . ٢

 ای که در محل زانوی خرس در صورت فلکی خرس بزرگ  نام برای ستاره. این به معنای زانو است» الرکبة«است که برگرفته از واژۀ عربی 

(θ UMa) پای سده قرار داشته است استفاده می های میانه به ستارۀ ُجدی اطالق شد. بنگرید به کونیچ و اسمارت،  شد که به اشتباه در ارو
  .۵۸ص 

 بنات

 فرقدان

 نعش

 ستارۀ ُجدی

یر صورت۱شکل  فلکی خرس کوچک در  : تصو

 آسمان (مقیاس ترسیم تقریبی است)
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؛ همچنین بنگرید ۱ نامیدند (شکل می» خرس کوچک«به معنای » دّب اصغر«در زبان عربی آن را 
این هفت ستاره نزد اعراب ۴ به شکل  یگذار نامخوانده شده است. این  نیز »بنات النعش صغری«). 

به معنی دختران، و چهار ستارۀ دیگــر بــر بــدن » بنات«از آن جهت است که سه ستارۀ ُدِم خرس را 
 شکلی

ً
 (صوفی، خواندند به معنی تابوت می» نعش«نزدیک به یک مربع داشت،  خرس را که تقریبا

که گویی سه دختر بــه شد  ) و چنین تصویرسازی می۹۸محمد بن مسعود، ص مسعودی، ؛۲۸ص
دنبال تابوتی در حال حرکت هستند. همچنین برای آن که این صورت فلکی با صورت فلکی مشابه 

نام داشت، اشتباه نشود، از صفت صغری (کوچــک) » بنات النعش«که آن هم » خرس بزرگ«آن، 
  .١)۱۰۰ص ،التفهیمشد (بیرونی،  برای نامیدن آن استفاده می

دیگری که در میان اعراب مرسوم بود، مجموعۀ آن هفت ستاره را مانند آغلی  یگذار نامبر اساس 
یر می یی تعدادی از چهارپایان در  تصو ). ایــن ۴۴۹به َچــرا مشــغولند (آلــن، ص آنجاکردند که گو

شناسی اعراب بود که اغلب برخالف یونانیان برای هر ستاره در  ر برگرفته از فرهنگ خاّص ستارهتصّو 
 از میان حیوانات انتخــاب  های فلکی بزرگ شخصیتی مستقل در نظر می صورت

ً
گرفتند که معموال

). بنابراین در صورت فلکی خرس کوچــک، عــالوه بــر توجــه بــه ۹۸شد (کونیچ و ناپرت، ص  می
ستارۀ جدی به معنای ُبز، دو ستارۀ نورانی در میان چهار ستارۀ نعش که به بیان ابوریحان  یگذار نام

» فرقــدان«یــا » فرقــدین«بــا نــام  ،همانجا) ،التفهیماند ( بیرونی، بر سینۀ خرس کوچک قرار گرفته
تفســیر ها را به معنای دو گوساله، و برخی به معنای دو بز کــوهی نــر  شدند که برخی آن خوانده می

دو «اند (همانجا). ایــن دو ســتاره در فرهنــگ فارســی  کرده
 واژۀ ذیــل ،دهخــدا ۀنامــ لغتاند ( نیز خوانده شده» برادران

  فرقدان). 
یرســازی هــایی کــه بــر مبنــای شــکل  یکی دیگر از تصو

حــٰی «ظاهری این هفت ستاره شکل گرفــت،  بــه » فــأس الرَّ
ارۀ جدی در ، ست۱بود که با توجه به شکل » تبر آسیا«معنای 

ای  )؛ به گونه۱۲۶ص قتیبه، گرفت (ابن سِر دستۀ تبر قرار می
 دیرس که به علت حرکت نامحسوس ستارۀ جدی، به نظر می

سایر ستارگان بر محور این ستاره همچون سنگ آســیایی در 
حال حرکتند. منظور از تبر آسیا، بخشی مشابه تبر، متصل به 

                                                    
است که به صورت هفت اورنگ مهین و هفت » هفت اورنگ«یا » هفتورنگ«های مشهور این دو صورت فلکی در زبان فارسی،  . از نام١

نامند. برای اطالع بیشتر در این باره  اورنگ کهین به کار رفته است. امروزه این دو صورت فلکی را مالقه (آبگردان) کوچک و بزرگ نیز می
  . ۴۵۴-۴۴۷، ص لنآهای مختلف بنگرید به اخوان زنجانی و افشاری؛  های استفاده شده در فرهنگ و سایر نام

از یک آسیای دسـتی ای : نمونه۲شکل 
کــه محــور مرکــزی آن، قطــب و دســتۀ 

 شود.چرخندۀ سنگ آسیا، تبر نامیده می
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). ۲۵۲؛ بنگرید به ریوس، ص ۲چرخد (شکل  یا میسنگ آسیاهای دستی است که حول قطب آس
برای دو نقطۀ محل برخورد محور عالم با کرۀ سماوی نیز برگرفته از چنین » قطب«استفاده از عبارت 

چرا که قطب در آسیاهای دستی بــه معنــای میلــه۹ص تشبیهی است (مسعودی، ابوالحسن، ای  ). 
واژۀ قطب). به علت خطای کاتبان  ذیل ،دهخدا ۀنام لغتگردد ( آهنی است که سنگ باال گرد آن می

به جای تبر آسیا در » تیر آسیا«به زبان فارسی، گاهی از عبارت » فأس الّرحی«هنگام ترجمۀ عبارت 
. یک نمونه از کاربرد جالب توجه واژۀ قطب و ارتباط ١اشاره به این صورت فلکی استفاده شده است

معروف به خطبۀ شقشقّیه است که از زبان حضــرت  لبالغهنهج اآن با آسیای دستی، در خطبۀ سوم 
حی«...چنین بیان شده است:  (ع)علی طِب مَن الرَّ

ُ
 الق

ُّ
ي ِمنها َمَحل

ّ
  . ٢»أنَّ محل

با استفاده » صدف«یکی دیگر از تعبیرات به کار رفته در اشاره به قطب آسمان، تصویری شبیه به 
گیرد. چنان که در مصراعی منســوب بــه  ها قرار می آناز ستارگان پیرامون آن است که قطب در میان 

  خاقانی شروانی آمده است:

  در صدف قطب است و در حوت آفتاب
  

ـــده   ـــدا دی ـــرده پی ـــز پ ـــرتی ک   ام حض
  

ق) و ۳۷۶چنین تعبیری تاکنون در آثار منجمــان بزرگــی چــون عبــدالرحمان صــوفی رازی (د. 
اند، مشاهده نشده است و به وضوح  پرداختههای فلکی در آثارشان  ابوریحان بیرونی که به صورت

)، امــا دهخــدا در ۵۶-۵۴ص توان دربارۀ واژۀ مورد استفادۀ خاقانی اظهار نظر کــرد (ماهیــار، نمی
 بــر مثلث شکله ب است ستاره سه«گوید:  می ٣اللغات غیاثبه نقل از » صدف«ذیل واژۀ   نامه لغت

  ». ندیگو قطب صدِف  را ها آن که قطب دور
آمــد و چنــان کــه  متداول دیگری که از مانندسازی ستارگان خرس کوچک به دست مــیتصویر 

ای داشت، تصــویری  یابی از روی ستارۀ جدی در دورۀ اسالمی اهمیت ویژه خواهیم دید، در جهت
از اتصال سه ستارۀ بنات با دو ستارۀ نعش بــه دســت  ۳شبیه ماهی بود که یک قوس آن مانند شکل 

ای  ای نورانی خارج از صورت و مجموعه ش از به هم رسانیدن فرقدان با ستارهآمد، و قوس دیگر می
را  یگذار نام). بیرونی این ۲۸ص شد (صوفی، از ستارگان ناپیدا در کنار خرس کوچک حاصل می

 ،التفهــیمنیز خوانــده اســت (» هلیله«تصویر حاصل از این دو قوس را داند و  متعلق به هندیان می
ای بیضی شکل است و هر چیزی را  اهلیلج از درختان نواحی حاّره و دارای میوه). هلیله یا ۱۰۰ص

شود که  گویند. در اصطالح هندسه نیز چنین تعریف می که به آن شباهت داشته باشد، اهلیلجی می

                                                    
  .۱۴۷، صفرهنگ اصطالحات نجومیبه عنوان نمونه بنگرید به . ١
  .؛ ترجمه: جایگاه من نسبت به آن [حکومت اسالمی]، چون محور آسیا است به آسیا۲۸ص. ٢
  .رسیده استپایان  ق به۱۲۴۲ در سالکه  محمد غیاث الدین بن جالل الدین رامپوری نوشتۀهای فارسی  ی از فرهنگیک .٣
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اگر دو قوس متساوی به سطحی محیط شوند که هر قوس کمتر از نصف دایره باشد، شکل حاصــل 
. تشبیه ستارگان پیرامون قطب شمال به صورت ماهی، در بسیاری از آثــار ١ودش  اهلیلجی نامیده می

کند کــه  های فلکی ذکر شده است. صوفی در کنار توصیف صورت ماهی، اشاره می دربارۀ صورت
یــاد ای نورانی خارج از صورت خرس کوچــک  ) اگر چه از ستاره۳۴۱(ص  مجسطیبطلمیوس در 

. در ادامه خواهیم دید این موضوع که قطب شمال در کدام برد نمیکند، اما نامی از تصویر ماهی  می
  قسمت این ماهی قرار دارد، سبب اختالفات قابل توجهی در نجوم دورۀ اسالمی شده است. 

  

اه ستارۀ جدی در جهت   قبلهیابی و تعیین  جای
یابی از روی ستارگان برای مسافران و دریانوردان همواره اهمیت فراوان داشته است. این مسئله  جهت

تری یافــت. عــالوه بــر نقــش  در دورۀ اسالمی با توجه به بستر خاص فرهنگی و دینی، ابعاد گسترده
انان آیاتی )، مسلم۹۷برجستۀ ستارگان در سنت نجومی اعراب پیش از اسالم (کونیچ و ناپرت، ص 

جِم ُهم۟«ها با عبارات صریح  از قرآن را پیش روی خود داشتند که در آن ِبالنَّ ُهــَو «و نیــز  ٢»َیهَتدون َو
ماِت الَبّر َوالَبحرِ 

ُ
ل

ُّ
ُم الّنجوَم ِلَتهَتدوا ِبها في الظ

ُ
ک

َ
 ل

َ
ذي َجَعل

ّ
ای الهی بر هدایت و  ، ستارگان نشانه٣»ال

اعرانۀ ویژگــی هــدایتگری ســتارگان را در بیــت زیــر از حــافظ راهیابی انسان معرفی شدند. تعبیر ش
  توان یافت:  می

                                                    
  .دهخدا، ذیل واژگان هلیله و اهلیلجی نامه لغت ؛ ۴۳۷، ص۳آملی، ج بنگرید به. ١
  ).۲۶۹یابند (بهرامپور، ص ها راه می رجمه: و با ستارگان، آنسورۀ نحل؛ ت ۱۶. آیۀ ٢
(همان،  یابید راه دریا و خشکی های تاریکی در آنها وسیله به تا داد قرار شما برای را ستارگان که اوست سورۀ انعام؛ ترجمه: و ۹۷. آیۀ ٣

  ).۱۴۰ص

ر۳ شکل م تقریبی است : تصو رس  ).صورت فلکی خرس کوچک به صورت یک ماهی (مقیاس 



 

  

٣٠ 

  در این شب سیاهم گم گشــت راه مقصــود
  

  بــرون آی ای کوکــب هــدایت یا گوشهاز   
  

 ثابــت خــود در 
ً
در این میان، ستارۀ ُجدی با توجه به نزدیکی به قطــب شــمال و جایگــاه تقریبــا

کاربرد منحصر به فردی داشــت. از آن جــا کــه ســتارۀ جــدی های اصلی  آسمان، برای یافتن جهت
گیرد، ساکنان نیمکــرۀ شــمالی  النهار گذرنده از هر موقعیت مکانی قرار می نزدیک به راستای نصف

جنوب و بنا  -توانند با تشخیص موقعیت ستارۀ جدی در آسمان، به سادگی راستای شمال  زمین می
تــوان بــا یــافتن  وه بر آن عرض جغرافیایی هر مکان را میها را مشخص کنند. عال بر آن سایر جهت

  ). ۲۹ص موقعیت ستارۀ جدی در آسمان به صورت تقریبی به دست آورد (دگانی،
جنوب به کمک ستارۀ جدی هنگامی است که -بهترین زمان برای مشخص کردن راستای شمال

النهــار  جدی بر راســتای نصــفاین ستاره در نهایت ارتفاع یا انخفاض باشد؛ یعنی زمانی که ستارۀ 
گذرنده از افق شهر، به ترتیب در باال یا پایین قطب قرار گرفته است و انحرافی به جانب مشــرق یــا 

های اصلی دایرۀ افق را با دقت بیشتری تشخیص داد. از  توان جهت مغرب ندارد. در چنین حالتی می
ح به راحتی محس

ّ
وس نیست، از جهت قــرار گــرفتن آن جا که حرکت ستارۀ جدی با چشم غیر مسل

سایر ستارگان صورت فلکی خرس کوچک مثل فرقــدین در تشــخیص زمــان ارتفــاع یــا انخفــاض 
). بنابراین با رصد ســتارۀ جــدی، تشــخیص ۲۹۹محمد مهدی، ص شده است (نراقی، استفاده می

  های اصلی در افق هر شهر برای عامۀ مردم کار چندان دشواری نبود.    جهت

  
  

 )۲۹صورت فلکی خرس کوچک (برگرفته از: صوفی، ص :۴شکل 

[ج

 دی]
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یــابی در دورۀ  این ویژگی خاص ستارۀ جدی سبب شد که در یکــی از کاربردهــای مهــم جهــت

تحدیــد نهایــات بیرونــی کــه در بوریحان اسالمی، یعنی تعیین سمت قبله، بسیار تأثیرگذار باشد. ا
تقــاد گرفتــه کنند بــه بــاد ان های غیر ریاضی در تعیین قبله استفاده می کسانی را که از روش األماکن

در میان ایشان هیچ کس در این باره به حقیقت «گوید:  است، دربارۀ یاری گرفتن از ستارۀ جدی می
کند که چــون  تر از کسی نیست که قبله را از راه قطِب [آسمان] معروف به نام ُجَدی پیدا می نزدیک

). اهمیــت ۱۵(ص» آید این نقطه ثابت است، جهت راهسپاری [سمت قبله] با تقریب به دست می
مجمع الفائــدة والبرهــان در  ١این مسئله در میان فقها تا آن جا بوده است که عالمه مقدس اردبیلی

برای برطرف شدن ابهاماتی دربارۀ جایگاه ستارۀ جدی در آسمان، از یک نِی دهد چگونه  توضیح می
  ). ۷۳، ص۲تو خالی برای رصد دقیق تغییرات حرکت آن استفاده کرده است (ج

یری از نسخه ای خطی بــا نــام  به عنوان شاهدی دیگر بر اهمیت تعیین قبله با ستارۀ جدی، تصو
) که در آن ســعی شــده اســت قبلــۀ ۵زنیم (شکل  را مثال می رسالة الحسام في معرفة قبلة اإلسالم

شهرهای مختلف با در نظر گرفتن ستارۀ جدی مشخص شود. زمان نگارش این نسخه بسیار متأخر 
                                                    

  ی بوده است.یمعاصر شیخ بها» محقق اردبیلی«و » مقّدس اردبیلی«ق) معروف به ۹۹۳احمد بن محمد اردبیلی (د . ١

که در آن نیمکرۀ شمالی زمین با رسالة الحسام في معرفة قبلة اإلسالم : تصویری از نسخۀ خطی ۵شکل 
پا  محوریت شهر مکه نشان داده شده است و جهت قبلۀ برخی شهرهای اسالمی و نیز برخی شهرهای ارو
و روسیۀ امروزی به کمک تعیین ستارۀ جدی و نحوۀ قرار گـرفتن اعضـای بـدن نمـازگزار نسـبت بـه آن، 

 پ)۱۸: ران، گکتابخانۀ ملی ای ۵/۱۶۳۲۱نسخۀ خطی شمارۀ (مشخص شده است 
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. اگر چه تا ٢خورد نام شهرهایی چون پاریس، لندن و کپنهاگ نیز در تصویِر آن به چشم میو  ١است
های ریاضی دقیقی در تعیــین قبلــه و ســاخت  زمان نگارش این رساله دانشمندان مسلمان به روش

بینیم، استفاده از ستارۀ جدی همچنان  نماهای مختلف دست یافته بودند، اما همان گونه که می قبله
  پردازیم.  مورد توجه بوده است. در بخش بعد به دالیل این اهمیت و نتایج آن می

  اختالف در تعیین قبله با استفاده از ستارۀ جدی
هــای موجــود در  باید توجه داشت که ماهیت قبله یک مسئلۀ دینی است و اگر چه با قواعــد و روش

ای تعیین آن یافت، موجودیــت آن در توان راهکارهایی بر علومی چون نجوم، ریاضی و جغرافی می
شود. همچنین تعیین جهــت شــهرهای مختلــف نســبت بــه  چارچوب مفاهیم شرعی مشخص می

یکدیگر برای نخستین بار در بسترهای دینی شکل گرفــت و در ســایر علــوم ســابقه نداشــته اســت. 
و مسلمانان موظف هنگامی که آیۀ تغییر قبله از بیت المقدس به خانۀ کعبه بر پیامبر(ص) نازل شد 

شدند برای انجام نمازهای یومیه و برخی دیگر از اعمال، به جانب خانۀ کعبه رو کنند، ابزار دقیقــی 
جزیــرۀ  شــبهبرای محاسبۀ جهت دیگر شهرها نسبت به مکه در دسترس ایشان نبود. لــیکن اعــراب 

ز ســتارگان در آن جایگــاه های خود بهره گرفتند که استفاده ا عربستان از نجوم عامیانۀ رایج در سنت
 ).۱۴۴-۱۳۷ای داشت (بنگرید به نلینو، ص ویژه

ای از دانشمندان به تبیین مسئلۀ قبله در  ها، عده رفته رفته با آشنایی مسلمانان با علوم دیگر تمدن
ها در میان فقها فراگیر نبود و بســیاری از  های نجوم و ریاضی روی آوردند. اما این روش قالب روش

های نجوم عامیانه در تعیین قبله اســتفاده کننــد؛ چنــان کــه  دادند از روش مچنان ترجیح میها ه آن
یابی دورۀ اسالمی تشــخیص داد کــه بــه فراخــور زمــان، تعامــل و  توان دو مسیر متفاوت در قبله می

  اند، اما همواره استقالل ماهوی خود را حفظ کردند. هایی با یکدیگر داشته تقابل
های تقریبی نجوم عامیانه در یافتن قبلــه در مقابــل  علمای دینی به استفاده از روشاصرار برخی 

های دقیق ریاضی، ریشه در سنت اسالمی و روایات نقــل شــده از صــدر اســالم داشــت. در  روش
نقل شده از پیامبر (ص) و ائمۀ معصومین(ع) مواردی وجود دارد که به عنوان شــاهدی  های حدیث

از جملــه . شــد فاده از ستارگان به ویژه ستارۀ جدی در تشخیص قبله تفسیر مــیبر احکام فقهِی است

                                                    
  .نگاشته است ق برای ابوالنصر محمد میرزا حسام السلطنه۱۳۱۴حدود سال  این رساله را در . حسن بن جعفر موسوی شوشتری جزائری١
و [در نقشه برلن] ، برلین لیون [در نقشه اوین]به ترتیب از غرب به شرق: پاریس و لندن، الهه و بروکسل و  ۵رها در شکل نام شه. ٢

، مدینه، مسکو، موصل، سر من رای [در نقشه پطرزبورغ] رزبورگت، سن پ[در نقشه اسالمبول] ، استانبول[در نقشه کپاناک] کپنهاک
و  اشانو همدان، قزوین، شوشتر و ک [در نقشه کرمانشهان] ، تبریز، کرمانشاه(آستراخان) حاجی ترخان (سامرا)، کوفه و بغداد، تفلیس و

ن و سمرقند، یو استرآباد و سمنان، اصفهان و بسطام، مشهد و سبزوار و نیشابور، یزد، هرات و شیراز و قا [در نقشه طهران] آمل، تهران
  تصویر به معنای شانۀ چپ و منکب األیمن به معنای شانۀ راست است.در این  رکرمان، قندهار. همچنین منکب األیس
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جِم ُهم۟«حدیثی از امام علی(ع) که از قول رسول خدا (ص) فرمودند: منظور از  ِبالنَّ ستارۀ » َیهَتدون َو
 شــوند یمــُجَدی است که زوال ندارد و قبله بر آن بنا شده اســت و اهــل بــّر و بحــر بــا آن هــدایت 

افتد که  ). همچنین شخصی به امام صادق(ع) عرض کرد: بسیار اتفاق می۶۶ص ،۸۱ج ی،(مجلس
ای را  ] آن حضرت فرمود: آیا ستارهچه کنم؟[یابم،  من در حال سفر هستم و هنگام شب قبله را نمی

شناسی؟ گفت: آری. فرمود: آن ستاره را در سمت راست خود، و هرگاه  گویند، می که به آن ُجدی می
 راه حج [حجاز] باشی آن ستاره را میان دو کتف خود قرار ده [تا رو بــه قبلــه قــرار گیــری] (ابــندر 

دربارۀ  ١). در روایت دیگری نیز چنین نقل شده است که از یکی از باقَرین(ع)۴۲۵ص ،۱ج بابویه،
  .٢»ُجدی را پشت سرت قرار بده و نماز بگزار«قبله سؤال کردند و ایشان فرمودند: 

  
 ؛۶۶ص ،زبــدة البیــاناردبیلــی،  اگرچه دربارۀ سندّیت این احادیث بحث شده است (مقــدس

ربارۀ ها د )، اما آثار فراوانی به پشتوانۀ این گونه روایت۴۳۸ص ،دروس في معرفة... لی،آم زاده حسن

                                                    
ین در کتاب. ١

َ
  های روایی اهل تشیع، امام باقر(ع) و فرزند خلف ایشان، امام صادق(ع) هستند. منظور از باقَرین یا صادق

٢ . 
َ

 اند دانستهاز آن جا که فرد سؤال کننده عراقی بوده، این شیوه را مقّید به قبلۀ آن جا . )۴۵ص ،۲ج (طوسی، ع الُجدي علی قفاَک وصّل ض
  ).۴۴۲، صدروس فی معرفة... ،زاده آملی (حسن

: نحوۀ قرار گرفتن اعضای بدن با توجه به ستارۀ ُجدی برای یافتن قبله به سمت جنوب در رسالۀ فارسی ۶شکل 
 پ) ۱۶۰کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی، گ ۷/۱۹۶۶(نسخۀ خطی شمارۀ قبلۀ اثنی عشریه 



 

  

٣۴ 

ها  تدر روای ای که نامش در فقه اسالمی وجود دارد. تنها ستاره های تعیین قبله از روی ستارگان وشر
)، اما برای تعیین قبلۀ شــهرهای مختلــف، اســامی ۴۴۴آمده است، ستارۀ جدی است (همان، ص

هفــت ســتاره  بــه هــا است که روی هم رفتــه تعــداد آن  های فقهی شده ستارگان دیگر نیز وارد کتاب
برای تسهیل در نحوۀ قرار گرفتن مقابِل ستارگان خاص، از ۱۷۵ص ،۴ج (نراقی، احمد، رسد می  .(

 که با ستارۀ جدی این مقابلهای از  نمونه ۶ه در شکل شد ک اسامی برخی از اعضای بدن استفاده می
   .١شود در جهت جنوب به کار رفته است، مشاهده میقبله یافتن برای 

، کتــاب ستارگان مختلــف در یــافتن قبلــه های تعیین عالمتدر  از مشهورترین آثار تألیف شده
سدیدالدین ابوالفضل شاذان بن جبرائیل قمــی اســت کــه در ســال اثر  إزاحة العلة في معرفة القبلة

یات مؤلف و آثار دیگرش اطالع کمی داریم، اما بسیاری از فقیهان به ق نوشته شده است. از ح۵۵۸
شاذان بن جبرائیل در  اند. اعتماد کرده و از او و اثرش به بزرگی یاد کردهإزاحة العلة آراء او در رسالۀ 

  : کند میاش هدف از تألیف آن را چنین بیان  ابتدای رساله
از من خواست مطالب مختصری در ذکر قبلۀ همــۀ امیر... فرامرز بن علی بقرانی جرجانی... «
یسمهای زمین  اقلیم   ).۵۹(ص» که از ائمۀ هدی (ع) روایت شده است، بنو

بنابراین شاذان قمی مطالب کتاب خــود را برگرفتــه از روایــات و احادیــث معصــومین (ع) 
از  داند، اگر چه مقید به ذکر سند آن می له ها نیست. برخی از علما به مواردی  اشتباه در این رسا

از اهمیت رسالۀ ۴۱۱ص قزوینی، ؛۱۸۴ص ،۴ج اند (نراقی، احمد، اشاره کرده )، اما این مسئله 
» باب قبله«در میان آثار فقهی تعیین قبله نکاست. عالمه مجلسی این رساله را در  ازاحة العلة

از فقیهان مطالب  به طور کامل ذکر کرده و معتقد است بسیاری األنوار بحار» صالة«از بخش 
ابیم  ). با نگاهی به آثار فقهی دورۀ اسالمی درمی۷۲ص ،۸۱(ج دانند این کتاب را معتبر می یــ

یابی از روی ســتارگان، در ایــن آثــار جایگــاه  های نجوم عامیانه به ویژه جهت استفاده از روش
  ای داشته است.  ویژه

 متما اگر چه سال
ً
یزی در مسئلۀ تعیــین قبلــه پیمودنــد، بــا ها آثار علمی و فقهی مسیرهای تقریبا

های دقیق  های تقریبی نجوم عامیانه در مقابل روش توجه به نتایج متفاوت و گاه متناقضی که از روش
های مختلفی ناچار به حل منازعات میان عالمــان و  آمد، بدیهی بود که در برهه نجوم ریاضی برمی

نجــوم عامیانــه را اســاس اســتدالل در تعیــین قبلــه  هــای فقیهان باشند. برخی از فقها نه تنها روش
کردنــد.  دانستند، بلکه از رجوع مردم به عالمان هیئــت و ریاضــی در ایــن مســئله ممانعــت مــی می

                                                    
پ) نوشتۀ محمد بن محمد زمان کاشانی، از عالمان قرن دوازدهم هجری ۱۶۰(گ:  قبلۀ اثنی عشریهاین تصویر برگرفته از رسالۀ فارسی . ١

  شود. در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی نگهداری می ۷/۱۹۶۶به شمارۀ که  قمری است
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) ۶۶(صزبــدة البیــان و مقــدس اردبیلــی در   )۱۲۱ص ،۳(جمدارک األحکــام در  ١موسوی عاملی
ها  مسئلۀ قبله) جایز نیست، چرا که اسالِم آنمعتقد بودند تقلید از علمای هیئت (به طور خاص در 

و از شرع مقدس بعید است که عامۀ مردم را بــه تقلیــد از اهــل هیئــت  دانیم و نیز عدالتشان را نمی
ضمن اشاره به چند نمونه از موارد اختالفی کــه در قبلــۀ  ٣. شیخ یوسف بحرانی٢تکلیف کرده باشد

هیئت پیش آمده است، دو حالــت را پــیش رو قــرار مقدس و شهرهای اسالمی با قواعد  های مکان
های گذشته معتقد باشیم یا این کــه  در زمان دهد؛ یا این که باید به بطالن نماز اهالی آن شهرها می

بــا بیــان دلیــل، گزینــۀ دوم را او را قبــول کنــیم کــه علمــای هیئــت نجومی  های عدم اعتبار عالمت
  ).۴۰۷ص ،۶گزیند (ج برمی

های فقهی بوده است که با  که این نگرش مطابق با شیوۀ تعریف قبله در کتابباید توجه داشت 
را شــرط صــحت » عین کعبه«در مقابل » جهت کعبه«استفاده از آیات و روایات، رو به رو بودن به 

دانستند. به عبارتی تعیین قبله برای کسانی که در فاصلۀ دورتری از شهر مکه قرار داشتند، وسعت  می
اما عالمان هیئت تالش میاستقبال مع های ریاضی تعیین  کردند با استفاده از دقت روش ینی داشت. 

توان مانند قبلۀ فرد نزدیک به شهر  سمت قبله نشان دهند قبلۀ هر کس در اقصی نقاط کرۀ زمین را می
های ریاضی به دلیل پیچیدگی و  ).  این روش۲۵۱ص ،۲ج بهایی، مکه تعیین کرد (بنگرید به شیخ

ــف بــه تشــخیص قبلــه در نمازهــای  دسترس قرار نداشتن آندر 
ّ
ها برای عامۀ مردمی که روزانه مکل

گرفت. چنــان کــه بنــا بــر گفتــۀ  واجب خود بودند، از سوی بسیاری از علما مورد استقبال قرار نمی
، یاد گرفتن علم هیئت و کمک گرفتن از آن در مسائل فقهی واجــب األنوار بحارعالمه مجلسی در 

است، چرا که این علم نیاز به مقدمات فراوان دارد و تحصیل آن بر همۀ مردم ممکن نیســت؛  نشده
رسول خدا (ص) منافات دارد  ٤لذا تکلیف کردن عامۀ مردم به یاد گرفتن آن با شریعت سمحۀ سهلۀ

  ).۵۵ص ،۸۱(ج
کردند  تالش میای از فقها (دست کم از میان فقهای شیعه)  البته نباید از نظر دور داشت که عده

تعامل میان دو رهیافت علمی و فقهی را پیش ببرند. از جملــه شــیخ حســین بــن عبدالّصــمد  مسیر

                                                    
های فقهی، و از نوادگان شهید  در کتاب» سید َسَند«و » صاحب مدارک«ق) معروف به ۱۰۰۹- ۹۴۶سید محمد بن علی موسوی عاملی (. ١

  ثانی است.
  .۷- ۴سنت بنگرید به دالل، ص . برای مطالعۀ بیشتر دربارۀ نظرات مشابه به ویژه برگرفته از فقه اهل ٢
صاحب «است و از این رو به  الحدائق الناضرة في أحکام العترة الطاهرةق) در فقه، ۱۱۸۶- ۱۱۰۷ترین اثر شیخ یوسف بحرانی ( معروف. ٣

  مشهور شده است.» الحدائق
م ُیرسلني الله تعالی «فرماید:  به معنای دیِن سهل و آسان، برگرفته از حدیثی نبوی است که می» شریعت سمحۀ سهله«اصطالح . ٤

َ
ل

مَحةِ  ِة السَّ
َ
هل هبانّیِة َولکن َبَعَثني بالَحنیفّیِة السَّ خداوند مرا به رهبانّیت نفرستاده است، بلکه مرا به دین حنفِی سهل و آسان «یعنی » ِبالرَّ

  ).۴۹۸، ص۶(کلینی، ج» فرستاده است
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و  داند ق)، پدر شیخ بهایی، که بنیان علم هیئت و ریاضی را مقدس می۹۸۴-۹۱۸حارثی عاملی (
گــذاری  هالهــام پای انبیــای الهــی از طریــق وحــی و را در اصــلم وکند که این عل چنین استدالل می

تر از آنند که عقل بشر  ها مرتبط است، دقیق اند، چرا که حرکات افالک و ستارگان و آن چه بدان کرده
اهل هیئت، آن را ۶۵: توان درکشان را داشته باشد (گ ر). خود شیخ بهایی نیز دربارۀ رجوع به دانِش 

یک طبیب یهودی قضا روزه را با تشخیص توان  گوید چطور می داند و می می» رجوع به متخصص«
 محقق طوســی (خواجــه نصــیرالدین طوســی) در 

ً
کرد، پس چرا نتوان به قول یک عالم هیئت، مثال

). عالمــه نراقــی ۲۴۴-۲۴۳ص ،۲های ریاضــی) اعتمــاد کــرد (ج تخّصصش (تعیین قبله با روش
بر هر گاه متخصصین یک فن «گوید:  می (احمد) هم در پاسخ به عدم اعتماد به عدالت اهل هیئت

ها اگر چه قابل  این گونه تالش)». ۱۷۰ص ،۴کنند، امکان خطا در آن بعید است (ج ١کالمی اجماع
های فقهی و علمی در مسئلۀ قبله نبوده است. همــان  توجه است، اما مانع از بروز تقابل میان روش

عیــین هــای فقهــی را منجــر بــه ت های برگرفته از نجوم عامیانه در کتــاب طور که علمای هیئت روش
هــای  دانستند، بسیاری از فقها نیز از پذیرش روش ناصحیح سمت قبله در شهرهای دور از مکه می

هــا تنهــا مرجــع دارای  ریاضی ایشان به دلیل عدم تبعیت از اصول و تعاریف فقهی که به عقیــدۀ آن
  کردند.  صالحیت در امر تعیین قبله به عنوان یک مسئلۀ شرعی بود، اجتناب می

رزترین اختالفات تاریخی در مسئلۀ تعیین قبله، در ابتدای دورۀ صفویه در ایران پیش آمد یکی از با
های علمی و فقهی در این مقطع تاریخی مقابل هم قرار گرفتند. این تقابل تا آن جا اهمیت  و روش

ـ  ق) کشیده شد و در نهایت با ۹۸۳-۹۳۰داشت که دامنۀ منازعه به دربار شاه طهماسب صفوی (حک
فرمان شاه فیصله یافت. در یک سوی منازعه، عالم برجستۀ فقه شیعه، شــیخ علــی بــن عبــدالعالی 

ق) و در ســوی دیگــر، مــتکلم و ریاضــیدان نامــدار آن دوره، ۹۴۰-۸۷۰معروف به محقق َکَرکی (
ق) قرار داشت که در آن زمان به مقام صدارت دربار منصوب ۹۴۹-۸۶۶الدین منصور دشتکی ( غیاث

وج گرفتن اختالفات میان این دو، شاه طهماسب با در نظر گرفتن مصالح دینی و سیاسی و بنا بود. با ا
کید بر اهمیت جایگاه محقق کرکی به عنوان شیخ االســالم دربــار ( تــذکرۀ شــاه به گفتۀ خودش، تأ

هــای  الدین منصور را از صدارت عــزل کــرد. ریشــه )، جانب او را گرفت و غیاث۱۷، صطهماسب
ها در  های به جا مانده از آن توان با بررسی رساله ن دشتکی و محقق کرکی را به خوبی میاختالف میا

با توجه به هدف پژوهش،  نجایامسئلۀ قبله یافت. اگر چه دامنۀ مباحث میان ایشان گسترده است، در 
  پردازیم.  تنها به مسئلۀ اختالف در تعیین جایگاه ستارۀ جدی برای یافتن قطب شمال در تعیین قبله می

                                                    
دهخدا). اما اجماع در فقه شیعه یکی از منابع چهارگانۀ استنباط  نامه لغتست (در لغت به معنای اتفاق داشتن بر کاری ا» اجماع«. ١

  ).۲۵۲، ص۱، جفرهنگ فقهاحکام شرعی و به معنای اّتفاق نظر فقیهان بر حکمی برگرفته از قول معصوم(ع) است (
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، ٢هایی از پنج اثــر برجســتۀ نجــومی پــیش از خــود خود با آوردن بخش ١قبلۀدشتکی در رسالۀ 

 ترین ستاره به جدی بر قوس مقابل، کنار نزدیک کند که قطب شمال در میان تبر آسیا و استدالل می
خلِط این عبارت با صورت فلکــی  ه علتای ب ). اما به گفتۀ او عده۳(بنگرید به شکل  گیرد قرار می

قطب در میان ماهی است! با بررسی برخــی دیگــر از آثــار اند که  ، چنین تصور کرده»ماهی قطب«
له تنها از آِن دشتکی نیست. چنان کــه ایــن اشــتباه در اعتراض به این مسئ یابیم دورۀ اسالمی درمی

 ابــن قتیبــه (د نیز نجوم عامیانه های غیرفقهی  برخی کتاب
ً
ق) ضــمن ۲۷۶ثبت شــده اســت. مــثال

توصیف تصویر ماهی با استفاده از ستارگان خرس کوچک، جایگاه قطــب را در وســط ایــن مــاهی 
اند قطب  با رّد نظر برخی که تصور کرده ق)۹۵۰اما ابن اجدابی (د حدود  .)۱۲۶دانسته است (ص

یکــی از چنــد ترین ستاره بــه آن،  نزدیک داند که آن را در نزدیکی دِم ماهی میدر میان ماهی است، 
کند قطب یک ستاره نیست و  ستارۀ پنهانی است که به دنبال جدی قرار دارند. همچنین او تأکید می

 در جایگاه آن 
ً
  ). ۶۶صای قرار ندارد ( ستارهمطلقا

در توصیف جایگاه قطب شمال،  ،جامع المقاصداثر فقهی خود،  نیتر مهممحقق کرکی در 
و فرقدین بر  ٣آن قرار دارد قسمت سرِ داند که جدی در  یاِن صورت ماهی میای در م آن را ستاره

                                                    
 ریاضی این رساله را به عنوان موضوع پایان نامۀ کارشناسی ارشد خود، تصحیح، ترجمه و شرح کرده است نجومی و های نگارنده بخش. ١

  .)۱۳۹۳(پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران، بهمن
نهایة اإلدراک خرقی، عبدالجبار  دراک في تقاسیم األفالکاإل  منتهیابوریحان بیرونی،  التفهیمو  قانون مسعودیاین پنج اثر عبارتند از: . ٢

  .عبدالرحمان صوفی رازی صورالکواکبالدین شیرازی و  قطب في درایة األفالک
. از آن جا که دو قوس بدن ماهی قرینه است، جهت قرار گرفتن دم و سِر آن چندان تفاوتی ندارد، چنان که بیرونی، مسعودی (محمد بن ٣

اما ابن اجدابی معتقد است ستارۀ جدی در سمت دِم ماهی است و یکی از  اند؛ مسعود) و صوفی هیچ کدام به این مسئله اشاره نکرده
  ).۶۶فرقدین در جایگاه سِر آن قرار دارد (ص

ها
 فق

زد
ب ن
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قرار گرفته  ه در طرف دیگرها سه ستارۀ کوچک در یک طرف و سه ستار دِم آن هستند که میان آن
ید:  ). سپس در ادامه برای روشن شدن مکان قطب می۵۴ص ،۲(ج است ای پنهــان  ستاره«گو

 در میان ستارگان صورت ماهی قرار گرفته است که جز تیزبینــان کســی نمی
ً
ن را  تقریبا توانــد آ

کنــد. ایــن  شود، حرکت نمی جز اندکی به طرف چپ که با حس درک نمی از مکانشببیند، و 
). ۵۵(ص» گــردد ای است کــه فلــک گــرد آن می ه قطب شمال نزدیک است و آن نقطهستاره ب

 در میــان ایــن «[نیز گفته است:  وجیزة في فرض الصالةهمچنین وی در رسالۀ 
ً
ا قطب] تقریبــ

شکل  ».)۲۴۲ص ،۳(ج گردند ماهی است و جدی و فرقدین هر روز و شب یک بار گرد آن می
یری بازسازی شده از نسخۀ خطی ۷ پ) است که در آن محمد ۶۱(گ: قبلۀ اثنی عشریة  تصو

بن محمدزمان کاشانی به چنین تصور اشتباهی اشاره کرده و میان قطب نزد فقها و قطــب نــزد 
  عالمان هیئت تفاوت گذاشته است.

الزم به ذکر است محقق کرکی تنها فقیهی نبوده که چنین نظری داشته است. چنــان کــه عالمــه 
ای پنهان در میان ستارگان صــورت  بعضی از فقها که معتقدند قطب ستارهمقدس اردبیلی بر سخن 

ایــن ســخن اشــتباهی «گویــد:  گیرد و می توانند آن را ببینند، ایراد می ماهی است و تنها تیزبینان می
هــای هیئــت  در کتاب تر است و این مســئله آشکار است، چرا که جدی از آن ستاره به قطب نزدیک

  ).۷۲ص ،۲ج ،الفائدةمجمع ( »است نمایان

  منابع:
قه عّزة حسن، وزارة الثقافــة األزمنة واألنواءابن اجدابی: أبی إسحق ابراهیم بن اسماعیل،  .۱
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های کنرتل خودکار در  نخستین دستگاه

  ١یونان باستان و دورۀ اسالمی
  ٢آتیال بیر
  ٣ترجمۀ حمیدرضا نفیس

ترین دستگاه کنترل خودکار که به صورت فنــی و  قدیم
مفید و قابل فهم با قابلیت عملیاتی طراحی و آزمایش 

های ترین کاربرد . کهناستبه یونان باستان متعلق شد 
هــای آبــی بــود. ایــن کنترل شدت جریــان در ســاعت

حــوالی  در اسکندرانی ٤بیوس ِکتسیرا  ، که آندستگاه
را  سطح آب مخزن ،سدۀ سوم پیش از میالد ابداع کرد

کند، شبیه کاربراتور خودروهای جدیــد کــه تنظیم می
). کــار ایــن ۱د (شــکل نــکنجریان بنزین را تنظیم می

دستگاه ثابت نگهداشتن شدت جریان آب از یک ظرف 
دستگاه ساعت، مستقل از تغییرات سطح و فشار  در یک

 بیوس ِکتسیر توپی شناور بود. از آب با استفاده از شی
ای به جا نمانده، اما بازسازی دستگاه کنترلش از  نوشته

  پذیر است. مهندس مشهور ُرمی امکان ٥وویوسرها و محاسبات ویت طریق گزارش
 ٧نیوماتیکاق م)، در اثری با عنوان  ۲۰۰(حدود  بیوس ِکتسیتر از ، نسلی جوان٦فیلون بیزانسی

کنــد. در ایــن های روغنی عرضه مــیهای کنترل خودکار سطح روغن در شمع اههایی از دستگمثال
                                                    

1. A. Bir; First Applications of Automatic Control in Antiquity and Medieval Engineering, TOK, Off-Print, Eksen 
Yayıncılık, İstanbul, 2009. 

٢. Atilla Bir  ،استاد تاریخ علم دانشگاه سلطان محمد فاتح استانبولatilabir@gmail.com  
 hr2nafissi@yahoo.comکارشناس مهندسی مکانیک،  .٣

4. Ctesibius 
5. Vitruvius 
6. Philo of Byzantium 
7. Pneumatica 
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کنتــرل و  hدستگاه، با ورود مقداری هوا به محفظۀ بستۀ هوای مخزِن روغن، ارتفــاع ســطح روغــن 
شایان توجه است که امروزه کتاب داشته میثابت نگه  ۀنوشــت دستتنها بــه صــورت  نیوماتیکاشود. 

  ) موجود است. ۲۷۱۳و  ۲۷۵۵عربی در کتابخانۀ سلیمانیه (ایاصوفیه 

  
  برای تنظیم شدت جریان بیوس ِکتسی: طرح ۱شکل 

سومین نام در تاریخ کنترل خودکار هرون اسکندرانی است که در سدۀ اول پیش از مــیالد 
خودکــار و همچنــین های بــا کنتــرل  ، دســتگاهنیوماتیکاکرد. او هم در کتابی به نام زندگی می

دهد. این وسایل خودکار برای ســرگرمی، جلــب مبحث خودکار را در مفهوم امروزی شرح می
ویــژه های مختلــف بــهشد، و در دورهها طراحی میمین آب حماموجه در معابد باستانی یا تأت

 های کنترل، اصولی کــه در بــاال توجه دانشمندان اسالمی را جلب کرد. در بسیاری از دستگاه
 vکار رفت. دستگاه سیفون شناور، که باعث سرعت جریان خروجی ثابت مایع شرح داده شد به

 در ). سیفون۳شود کاربرد جالبی از تنظیم کنندۀ جریان است (شکل می
ً
هــای شــناور قاعــدتا

  رفت.کار میهای آبی بهساعت

  
  : طرح فیلون برای تنظیم ارتفاع سطح روغن۲شکل 



 

  

۴۴ 

های بیزانس از درخشش افتاد. خلفای یونان باستان به اوج خود رسید، در کاخپیشرفت علمی که در 
عباسی در بغداد بار دیگر مشعل علم را برافروختند. محمد، حسن و احمد که به بنو موسی یــا فرزنــدان 

در پیشــرفت علــوم  هــا آن ١اند در تاریخ فناوری خیلــی معروفنــد. موسی بن شاکر خراسانی شناخته شده
 ۲۱۸ - ۱۹۸ر عهد خالفت مأمون عباسی (ریاضی د

ً
ق) و جانشــینانش نقــش مهمــی داشــتند. احتمــاال

هــای  ق) (کتــاب دســتگاه۲۳۵( کتــاب الحیــلرا به نوشتن کتابی با عنــوان  ها آنعالقۀ احمد به فناوری 
) موجود در کتابخانــۀ احمــد دوم قصــر توپکــاپی  ۳۴۷۴Aنوشتۀ (مکانیکی) ترغیب کرده است. دست

 کاملی شامل شرح انواع ظروف سحرآمیز، فواره (استانبول)
ً
های روغنی، های آب، چراغ رونوشت تقریبا

و » هــای ابتکــاریدســتگاه«چگالی ســنج، دمنــدۀ هــوا و نــوعی دســتگاه بــاالبر اســت. علــم ســاخت 
) ٢های نیوماتیــک دستگاه علم( علم آالت الروحانیةهوا با استفاده از مواد، آب و » های خودکار دستگاه«

کفــانی، مشد. به نوشتۀ مح وانده میخ
َ
ریــزی های نیوماتیــک بــا طــرح علــم دســتگاه«د بن ابراهیم بــن ا

سروکار دارد. هدف، تربیت ذهــن از طریــق طراحــی » َمکش ناشی از خأل«های زیادی مبتنی بر دستگاه
  »سروکار دارند. ها و دیگر اجزاگیری شده، سیفون هایی است که با ظروف اندازه دستگاه

  
  : تنظیم کنندۀ جریان خروجی ثابت۳شکل 

هــا دســتگاه کنتــرِل   تــای آن۱۸دهد که دستگاه را شرح می ۱۰۰برادران بنو موسی  کتاب الحیل
های کنترل از نظر فنی کامل و قابل استفاده در کاربردهــای  خودکارند. در بررسی دقیق، این دستگاه

  کنیم. را به تفصیل مطالعه می ها آنجدید هستند. اکنون بعضی از 

                                                    
؛ و ۱۹۸۱، حلــب کتــاب الحیــلها توسط ا. ی. الحسن و همکــاران تصــحیح شــده اســت:  دستگاه ۀدربارکتاب بنو موسی به زبان عربی  .١

 ۱۳۷۴، شــرکت بــه نشــر، چــاپ اول ابتکارات خارق العادۀ مکانیکی یا الحیلهمچنین ترجمه و نگارش فارسی توسط سرفراز غزنی در 
غالمحسین رحیمی، پژوهشــگاه  ۀیر، مقدمه و ترجم، آتیال بکتاب الحیل، بنو موسی بن شاکر، تحلیل از منظر مهندسی کنترلش؛  و نیز 

  ـ م. ببینیدرا  ۱۳۸۹ ،علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
ـ م هایی که عامل انتقال حرکت در آن دستگاه .٢   ها به صورت گاز (بخار، هوا، ...) است. 
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جــزء ، سیفون دوسر اســت، ایــن بنوموسیترین تجهیزات شرح داده شده توسط یکی از جالب
). در ۴محور تشکیل شده است (شکل های مختلف از دو سیفون هماصلی استفاده شده در دستگاه

ای در مایع ورودی به مخزن کند، اما وقتی وقفهابتدا این جزء اصلی مانند یک سیفون ساده کار می
فون دوسر ایجاد شود (و تخلیۀ مایع مخزن به طور کامل انجام گیرد) مسیر جریان مجدد مایع در سی

کند. (در واقع بــا ورود شود، یعنی این عضو اصلی در این مرحله همانند کلید عمل میمسدود می
تــر ترین نقطۀ سیفون دوسر بــیشدوبارۀ مایع) ارتفاع سطح مایع ریخته شده به داخل مخزن از باال

بــه هــدایت شود. در این حالت در ارتفاعی خاص (از مایع درون مخزن) سیفون باالیی شــروع  می
کند. در این صورت مایع سرریز شده از لبۀ باالیی ســیفون دوم بــه محور میمایع به سیفون دوم هم

مین جریــان أریزد. جریان مایع تا زمانی که شدت جریان ورودی برای تــداخل ظرفی در زیر آن می
  یابد.خروجی کافی باشد ادامه می

پــایین  Aمــایع در مخــزن تــا انتهــای  اگر ریختن مایع ورودی برای مدتی قطع شود، سطح
، چپ را ببینید). در این لحظه مقداری مایع ۴شود (شکل  آید و هوا وارد سیفون باالیی می می

، راست) و وضــعیت تعــادل جدیــدی پدیــد ۴گردد (شکل فون باالیی به مخزن باز میـاز سی
  آید. می

تمســفر) اتــر از هوای (با فشــار کــمکه مایع دوباره به مخزن دارای سیفون ریخته شود، هنگامی
وسیلۀ (فشار) مایع به سمت سیفون پایینی رانده و (به تدریج با افزایش ارتفاع داخل سیفون باالیی به

شود. سپس با راندن ستونی از مایع به تر از آتمسفر) میمایع داخل مخزن) فشرده (دارای فشار بیش
شــروع بــه خــارج شــدن  Cصورت حبــاب از نقطــۀ به از سیفون پایینی، هوای فشرده  y + cارتفاع 

که مایع در مخــزن بایــد بــه آن برســد  Hشود. ارتفاع ، راست دیده می۴کند چنان که در شکل  می
  شود.ارتفاعی است که سبب شروع دوبارۀ جریان پیوسته از سیفون می

از باید کمبرای جلوگیری از عبور دوبارۀ جریان از سیفوِن دو سر، ارتفاع مخزن سیفون  تــر 
)a+c باشد (و برای این که کلید از سر راه برداشته شود و اجازۀ عبور جریان دوباره در چنــین (

تر است داده شود باید سیفون دوسر به طور کامــل از مــایع ) کمa+cمخزنی که ارتفاعش از (
  خالی شود).

کنــد: ر را بــازی مــیها نقش زی اش در باال عرضه شد در دستگاهسیفون دوسر که اصل فیزیکی
وقتی جریان مایع که با شدت ثابت در مسیر معینی جریان دارد، برای مدت زمــانی متوقــف شــود، 

کــه ) از عبور جریان مایع در آن مســیر هنگــامیa+cتر از سیفوِن دوسر (در این مخزن با ارتفاع کم
ۀ ذخیــره کــردن کنــد. ایــن جــزء اصــلی مســئلدوباره جریان مایع ورودی شروع شود جلوگیری می

  کند.های مختلف در مخازن جداگانه را حل می مایع



 

  

۴۶ 

  
: سیفون دو سر در انتهای حالتی که نقش سیفون را دارد (چپ)، در انتهای حالتی که نقش کلید را دارد ۴شکل 

  (راست).

ها اســتفاده کنیم که چطور سیفون دو سر به عنوان جزء اصلی دستگاهدر ادامه مثالی عرضه می
  شود.می

نوعی ظرف (مسی) که با باز کردن شیِر آن سه مایع مختلف را به نوبت، بــه  - ۴۳دستگاه 
یخته شدههمان ترتیب که پیش یزد (شکل اند بیرون میتر در آن ر   ).۵ر

شــود بــه مخــزن بــاالیی ظــرف کــه به داخل ظرف ریخته می xاولین مایع که از طریق سوراخ  
کــه ســطح  a-d-hشود. ســیفون دو ســر ریز است، جاری میحاوی دو سیفون دوسر و یک لولۀ سر

تر از سیفون دو سر دیگر است، مایع اول را که به طور پیوسته به داخل ظرف ریختــه باالی آن پایین
بنــدد. مــایع دوم، آید و شیر را مــیداخل این مخزن باال می lفرستد. شناور می qشود به مخزن می

شود، از مسیر سیفون دوســر به داخل ظرف ریخته می xکه بعد از یک وقفۀ کوتاه از طریق سوراخ  
b-e-t تری دارد به مخزن  که ارتفاع بیشs شود، زیرا مسیر ســیفون دو ســر منتقل میa-d-h  مســدود
یع سوم که بــه داخــل ظــرف بندد. مارا می cآید و شیر نیز باال می sاست. شناور داخل مخزن  شده

هــای شود زیرا مسیرهای ســیفونجاری می zبه داخل مخزن  nشود از باالی لولۀ سر ریز ریخته می
  مسدودند. bو  aدو سر 

ریزد. بیرون می qباز شود، نخست مایع مخزن  kهرگاه در پایان ُپر کردن ظرف از سه مایع شیر 
با پیمودن  sشود. مایع دوم از مخزن باز می oiو شیر  آیدپایین می lبا خالی شدن آن مخزن، شناور 

نیــز بــاز  gcآیــد و شــیر پــایین مــی sبا خالی شدن مخــزن  mریزد. شناور بیرون می b-o-i-kمسیر 
  ریزد.بیرون می f-g-c-b-o-i-kمسیر  مودنیبا پ zمایع سوم از مخزن  سرانجامشود.  می
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یر اصلی، راست ترسیم ۵شکل    کامپیوتری: چپ تصو

آبشخوری که هرگاه مردم از آن آب بردارند یا حیوانات از آن آب بیاشــامند،  - ۷۵دستگاه 
 آِب خود را ثابت نگه

ِ
 سطح

ِ
  ):۶دارد (شکل میارتفاع

شود. در انتهای در نزدیکی آن منتقل می ǧبه آبشخور  c-dتوسط لولۀ  a-bآب از منبع یا رودخانه 
ی لنگ میلشــود.دیده مــی ۷در شکل  v-eدارد. سطح مقطع شیر کنترل  قرار v-eشیر کنترل  c-dلولۀ 

 ǧمرتبط است. مادامی که آبشخور  tبه شناور  zوصل است توسط حلقۀ  v-eکه به مغزی شیر کنترل 
نگ  tمتصلند، خالی باشند؛ شناور  l-şکه با لولۀ  mو مخزن 

َ
کشد و شیر کنتــرل را  را پایین می z-vل

به  بیرون ریخته و ابتدا c-dببینید). آب از لولۀ  ۷دارد (سطح مقطع مغزی شیر را در شکل میباز نگه

شود. آب با تبعیت از نیز جاری می  ǧبه داخل آبشخور  l-şو سپس با پیمودن لولۀ  mداخل مخزن 

آید به طوری کــه بــه کمــک با ارتفاع یکسان باال می mو مخزن  ǧقانون ظروف مرتبطه در آبشخور 
برسد  f-sکند. هنگامی که سطح آب به شروع به چرخاندن مغزی شیر کنترل می t، شناور لنگ یلم

شود. هرگاه مردم از آبشخور آب بردارند و مغزی شیر کنترل بسته شده و بیرون ریختن آب متوقف می
ه همــان شود و ب آید، شیر باز میپایین می tیا حیوانات از آن بیاشامند، با کاهش سطح آب، شناور 

  ریزد. می mبه داخل مخزن  c-dمقدار آبی که برداشته شده از لولۀ 

  
چپ تصویر اصلی، راست تصویر کشیده شده با کامپیوتر۶شکل   :  



 

  

۴٨ 

  
  ١: سطح مقطع شیر کنترل و مغزی آن۷شکل 

حوضچه (یا آبشخوری) که هرگاه شراب موجود در آن در هر بار بــه مقــدار  - ۷۷دستگاه 
یــاد ارتفاع سطح شراب بدون تغییر ثابت میکم برداشته شود  ماند و هرگاه به یکبــاره مقــدار ز

  ):۸شود (شکل برداشته شود حوضچه خالی می
شود. هرگاه مرحلۀ ُپر کــردن ُپر از شراب می ǧمخزن باالیی در پشت حوضچه از طریق سوراخ 

شود. حوضچه و ته میمخزن باالیی پایان یافت، مقداری هم شراب از بیرون به دهانۀ حوضچه ریخ
به هم مرتبطنــد. بــا بــاال آمــدن  e-bای قرار دارد، با لولۀ دریچه ۲ظرفی که در باالی آن شیر شناور 

آیــد و نیز باال مــی o، شناور e-bارتفاع سطح شراب در حوضچه و ظرف مرتبط با آن به وسیلۀ لولۀ 
راســت  -۱۱بازسازی آن در شــکل که  l-mای دریچه ۲شود (شیر شناور باز می lدریچۀ بسته شدۀ 

داده شده است این ویژگی را دارد که در یک محدودۀ ارتفاع سطح شراب قابل کنترل است). نشان 
شــود. هرگــاه به هم مرتبطند، جــاری مــی e-bشراب از مخزن باالیی به ظرف و حوضچه که با لولۀ 

در شیر معین  l-mدریچۀ  ۲یانی ارتفاع سطح شراب به ارتفاع مرجع یا مبنا برسد، که با طول ساق م
شود. هنگامی که شراب از حوضچه هر بار بــه بسته و جریان شراب متوقف می mشود، دریچۀ می

شیر باشد، دستگاه با باز و بســته  l-mتر از طول ساق مقدار کم برداشته شود، اگر کاهش ارتفاع کم
کند و هرگاه بــه یکبــاره مقــدار زیــاد شــراب ارتفاع سطح مرجع شراب را تأمین می mکردن دریچۀ 

شــود و بســته مــی lشیر تجاوز کند، دریچــۀ  l-mبرداشته شود و کاهش ارتفاع شراب از طول ساق 
بارۀ شیر باید مقداری و تأمین نیست. برای فعال کردن دوارتفاع شراب در حوضچه دیگر قابل کنترل 

  شراب از خارج در دهانۀ حوضچه ریخته شود.
                                                    

  . اند گفته» جام عدل« متون کهنبه این دستگاه در  .١
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یر اصلی؛ راست، تصویری که با کامپیوتر ترسیم شده است. :۸شکل    چپ، تصو

حوضچه (یا آبشخوری) با ســر حیــوانی بــاالی آن کــه هرگــاه در حوضــچه  - ۸۶دستگاه 
یخته شود حیوان هم شروع به تخلیۀ شراب از دهــان بــه حوضــچه مــی کنــد و هرگــاه شراب ر

یختن متوقف شود حیوان هم متوقف می   :)۹شکل شود (شراب ر
عبــور کــرده و در  t-h-dبه دستگاه پشت سر حیوان ریخته شــود از مســیر  tشرابی که از سوراخ 

از ســیفون  mبه انتهای  kشود. هرگاه ارتفاع سطح شراب در مخزن باالیی جمع می kمخزن باالیی 
کند که حاوی دو سیفون است. شراب از باالی می qبرسد، شراب شروع به جریان یافتن به قسمت 

کند و از دهان حیوان به بیرون و  عبور می  c – xیابد، از لولۀ  جریان می c ş - به مخزن ها فونیساین 
به وسیلۀ لوله به هم مرتبطند. هرگاه شراب  sو ظرف  ǧریزد. حوضچۀ می ǧسپس به داخل حوضچۀ 

شود و شــراب ا بپوشاند از ورود هوا به دستگاه جلوگیری میر sو  ǧ، انتهای لولۀ بین ǧدر حوضچۀ 
  شود.خروجی از دهان حیوان متوقف می

  
یری که با کامپیوتر رسم شده است. ۹شکل    : سمت چپ، تصویر اصلی؛ سمت راست تصو



 

  

۵٠ 

 ١ریخته شود، فشار هوای ایجاد شده در دستگاه ǧاگر مقداری شراب از بیرون به داخل حوضچۀ 
متعــادل  ǧبا فشار شراب اضافی در حوضــچه  ،هااز طریق سیفون qو  kبا خروج شراب از مخازن 

 یابد.  برسد، ادامه می ǧبه انتهای باالی حوضچۀ  sشود. این روال تا ارتفاع شراب در ظرف  می
یرا همیشه پشــت آن یک چراغ روغنی که (در وزش باد) خاموش نمی - ۹۸دستگاه  شود ز
  ):۱۰شکل گیرد ( قرار میبه طرف باد 

کنــد. در شود که از چراغ در برابــر بــاد محافظــت استوانه بسته می چراغ روغنی به یک ورق نیم
از  k-z-eشکل اصلی چراغ با بازوی بلند و ارتفاع زیاد رسم شده است. ورق نــیم اســتوانه بــه پایــۀ 

وانه با چرخش پشت به باد قــرار است که ورق نیممتصل شده است. برای این tو  hهای طریق یاتاقان
شود (در شکل اصلی بال به اشتباه استوانه متصل می به ورق نیم h-a-yبگیرد، یک بال مثلثی شکل 

یر رسم شده با کامپیوتر دیده می   شود). به انتهای باالیی پایه متصل است، وضعیت صحیح در تصو

  
یر اصلی، سمت راست تصویری که با ۱۰شکل    کامپیوتر رسم شده است.: سمت چپ تصو

انــد بــه در حالی که نشســته ای (نمایشی)، یک شیر و دو ُبز کوهی،روی جعبه - ۵دستگاه 
یختــه ظرف های خود خم شده و منتظرند، اگر آب درسوی ظرف های جلوی بزهای کــوهی ر

ر آب ریختــه شــود و شــی در ظرف شیر نیــزتوانند آب را بیاشامند که تنها زمانی می ها آنشود، 
  ):۱۵شکل آشامیدن آن را تمام کند (

شــان های جلویاند به سمت ظرف، یک شیر و دو ُبز کوهی در حالی که نشستهa-bروی جعبۀ 
نیــز جریــان  c-c-dهــای های ُبزهای کوهی ریخته شود از مســیر لولــهاند. آبی که در ظرفخم شده

شود که انتهای آن بــا ختم می e-dها از داخل دهان بزهای کوهی آغاز و به مخزن یابد، این لوله می

                                                    
  هوای داخل دستگاه محبوس است. ـ م .١
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مسدود است. هرگاه آب در ظرف جلوی شیر هم ریخته شود و سطح ارتفاع این آب تــا  d-vدریچۀ 
درون شــیر تخلیــه  hباالترین ارتفاع سیفون داخل دهان شیر برســد، آِب داخــل ظــرف بــه مخــزن 

کند. را باز می v، بازویی که به شناور متصل است دریچۀ   hدر مخزن  zشناور شود. با باال رفتن  می
های خود را توانند آب ظرفکه شیر آب خود را آشامید، بزهای کوهی نیز میدر نتیجه، به محض این

به داخل جعبه تخلیــه  ١ t-vبا عبور از لولۀ  tداخل بدن شیر از طریق سوراخ  hبیاشامند. آب مخزن 
شــود و دســتگاه بــه متصل به شناور بســته مــی vکاهش یابد دریچۀ   zد. هرگاه ارتفاع شناور شومی

  گردد.وضعیت اولش برمی

  
  : سمت چپ، تصویر اصلی؛ سمت راست، تصویری که با کامپیوتر ترسیم شده است.۱۱شکل 

  
   ۵: نمودار منطقی دستگاه شمارۀ ۱۲شکل 

در دوران و های آبی مصر باستان در دوران کالسیک باستان به طور پیوسته تکمیــل شــد ساعت
 اش هیونانیان ابعاد وسیعی یافت. این سنت تا دورۀ اسالمی کشیده شــد و بــا جــزری کــه در رســال

رســید. او در  ٢ابو العز اسماعیل بن الرّزاز الجزری معرفی شــده اســت، بــه اوج خــود الزمان عیبد
 
ُ
رت

ُ
کتــاب به خدمت دربــار درآمــد و بــه خــاطر  ر آِمد (دیاربکر) به عنوان مهندسقی شهحکومت ا

های ابتکاری) خود مشهور است، جزری در این کتــاب طراحــی، ســاخت و  (کتاب دستگاه الحیل
های آبی، آدمک اصول عملکرد پنجاه دستگاه مختلف با کاربرد عملی و ارزش هنری، شامل ساعت

                                                    
 این لوله از سیفون داخل دهان شیر باریک .١

ً
  تر از ظرف جلوی شیر است. ـ منیز پایین hتر و مخزن قاعدتا

2. D. R. Hill, The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices, D. Reidel. Dordrecht, Boston, 1974. 
؛ ۱۹۷۹، تصحیح توسط ا. ی. الحسن و همکاران، حلــب، الجامع بین العلم والعمل النافع فی صناعة الحیلابو العز بن اسماعیل الجزری، 

، ترجمه و تحشیۀ م. ج. ناطق و همکــاران، مرکــز نشــر مبانی نظری و عملی مهندسی مکانیک در تمدن اسالمیترجمۀ فارسی با عنوان: 
  . ـ م ۱۳۸۰دانشگاهی، 



 

  

۵٢ 

را  های باالبر آب و قفل و کلیــدهای رمــزیگیری، دستگاهسنجش خون ها، ظروفمصنوعی، فواره
ید که در خدمت ملک ناصرالدین محمود ( اش می . او در مقدمۀ رسالهشرح کرد ق) ۶۱۹ – ۵۹۷گو

از حکمرانان ارتقی و پیش از آن به مدت بیست و پنج سال خدمت پدرش ملک نورالــدین محمــد 
ق) بــود. جــزری کتــابش را در ۵۹۷ – ۵۸۲ُســکمان دوم ( نیالــد قطبق) و برادرش ۵۸۱ – ۵۷۰(

ای بــه شــمارۀ  نوشــتهق تکمیل کرد. امروزه در کتابخانۀ احمد سوم در قصــر توپکــاپی دســت۶۰۲
)۳۴۷۲ Aیسی شده از دست نوشتۀ اصلی وجود دارد و کتاب دارای شــش بخــش (یــا نــوع) ) رونو

  دهد.و پنجاه دستگاه مختلف را شرح می هست
هــای بــا شــدت ستگاه ساعت شرح داده شده در کتاب، دو دستگاه به صورت ســاعتاز یازده د

. امــا بــه هســتند بیوس ِکتســیها دارای تنظیم کنندۀ ابداعی جریان خودکار آب هستند. این ساعت
مناسبت اصل اسالمی مبنی بر تقسیم زمان بین طلوع و غروب خورشید به دوازده قسمت مســاوی 

  ). ۱۴و  ۱۳های (شکل ١یم کنندۀ مرجع (یا مبنا) به دستگاه اضافه کنندالزم بود یک سازوکار تنظ

  
  پ)۱۸، برگ  ۳۴۷۲Aنوشتۀ : تصویر از پشت سازوکار ساعت آبی (دست۱۳شکل 

مقدار آب مورد نیاز برای به حرکت درآوردن سازوکار ســاعت در بخشــی از یــک روز یــا بــرای 
آب از آن با سرعت ثابت به خارج جریان یابد،  شود. اگر دوازده ساعت، در یک مخزن نگهداری می

مانده تا غروب خورشــید را ارتفاع سطح آب مخزن گذشت زمان را از طلوع خورشید یا زمان باقی

                                                    
  . ـ م۵۲۵-۵۲۳، ۳۷-۱۹جا، ترجمۀ فارسی، ص همان .١
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شناور بــه قــرص و نشــان متصل به  ریسمانکند. ارتفاع سطح آب در مخزن به وسیلۀ مشخص می
ای برای تأمین اصطکاک الزم  وزنه ریسمانر شود. به انتهای دیگدهندۀ زمان منتقل می هاللی نمایش

مأمور ساعت شیر پایین دست مخزن  ،برای چرخش صفحۀ ساعت متصل است. با طلوع خورشید
کننده که در واقع محفظۀ حاوی شیر توپی شــناور اســت  کند و آب به داخل محفظۀ تنظیمرا باز می

تر از لولۀ ورودی بدان است ارتفــاع کننده باریک یابد. چون لولۀ خروجی محفظۀ تنظیمجریان می
پی شناور جریان آب از لولۀ ورودی را میسطح آب در آن باال می   بندد.آید و شیر تو

  
  جریان از طریق تنظیم مبنا عت آبی جزری و سازوکار کنترل شدت: تجهیزات سا۱۴شکل 

ودی و خروجی آید که حجم آب وروجود میبدین ترتیب در زمان کوتاهی یک شرایط پایدار به
بــه  ١کننده بستگی فاع سطح آب در محفظۀ تنظیمجریان آب از مخزن یا ارت ،یکسان است. بنابراین

پی شــناور و محــل اســتقرار (دهانــۀ انتهــایی) لولــۀ جریــان خروجــی از  تفاوت بین ارتفاع شیر تــو
تنظــیم کننده دارد. بدین خاطر لولۀ خروجی تنظــیم کننــده بــه طــور آزاد حــول مرکــز قــرص  تنظیم

هــای ). هنگــام مــاه۱۵شوند (شــکل های مربوط به روز یا فصل سال ثبت میچرخد و موقعیت می
نقطۀ لولۀ خروجی تنظیم کننده (برای نمایش ساعات روز) ســمت  ندتابستان وقتی که روزها بلندتر

                                                    
کننده بین ارتفاع شیر توپی شناور و محل استقرار لولۀ جریان خروجی از تنظیم جریان آب خروجی از مخزن با جذر تفاوت شدت .١

ـ م پی شناور با تفاوت مذکور بستگی معکوس دارد.    متناسب است، و ارتفاع آب در محفظۀ شیر تو



 

  

۵۴ 

(بــرای نمــایش ســاعات روز) بــه  ندترهای زمستان وقتی که روزها کوتاهچرخد و هنگام ماهباال می
و  شــود کننده به فراخور فصل میزان می در محفظۀ تنظیم چرخد. بنابراین ارتفاع آبسمت پایین می

  شود.می تنظیمآب  شدت جریان خروج به این ترتیب

  
   گانه، شاخص و انتهای خروجی لولۀ آبهای دوازدهتصویر از جلوی قرص صفحۀ تنظیم با عالئم برج -۱۵شکل 

 ر) ۸، برگ  ۳۴۷۲Aنوشتۀ (دست

های کنترل خودکار سنتی مشابه مثال یاد شدۀ جزری را  های متمادی دستگاهمسلمانان طی سده
با موفقیت زیاد استفاده کردند و توسعه دادند. ولی در اوایل سدۀ هفتم هجری به دنبال هجوم مغول، 

های صلیبی، غرب رسید. از طرف دیگر با جنگاندیشۀ علمی در دنیای اسالم به دوران رکود و زوال 
برای اولین بار با دنیای دوران اسالمی شرق روبرو شد. انتقال دانش علمی و فنــی از دنیــای شــرق 
 با غلبۀ 

ً
شروع شد و در دورۀ نوزایی شکاف (علمی بین شرق و غرب) به سرعت برداشته شد. ضمنا

 رب را برقرارکرد.اسپانیا، مسیحیت دومین ارتباط مهم بین شرق و غ
ق) یکی از آخرین مهندسان و دانشمندان اصلی دنیــای شــرق بــود. او ۹۹۳ – ۹۳۲الدین ( تقی

، یهای فراوانــق) ساخت، و کتاب۱۰۰۳ – ۹۸۲رصدخانۀ استانبول را در دورۀ سلطنت مراد سوم (
ر رقابت های مکانیکی مدرکی دتر در زمینۀ نجوم و مکانیک، نوشت. کار او در ساختن ساعتبیش

ق کــه ســلطان دســتور تخریــب رصــدخانه را داد، ۹۸۷). در سال ۲۰داشتن با غرب است (شکل 
  آخرین مرکز پژوهشی شرق برای بیش از دویست سال بسته شد.
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  الدین کانیکی نجومی طراحی شده توسط تقیاساس ساعت م - ۱۶شکل 

در تالش برای  ها آن کردند. زیراترل خودکار را طراحی های کندر غرب ابتدا تنها کیمیاگران سیستم
بر این باور بودند که دمای محیط واکنش باید  ها آنتولید طالی مصنوعی از عناصر معمولی بودند؛ 

ل تنظیم  ها آنهای بعدی،  م) اولین اتوکالو را کامل کرد. در سده۱۶۱۰( ١ثابت باشد. بدین ترتیب، دِربِّ
م،  ۱۷۵۰ ٣های بخار (ِهنــریم) و سرانجام در دیگ۱۷۵۰ ٢ها (رئومورخانهکنندۀ حرارت را در گرم

کار بردند. با وجود  گذشتۀ با شکوه دورۀ یونانی و اسالمی، کاربرد روش کنترل م) به۱۷۷۷ ٤مین ُبِن 
م) دوبــاره ۱۷۶۵ ٦زونفم، ُپل۱۷۵۸ ٥های بخار در سدۀ هجدهم میالدی (بریندلیارتفاع در دیگ
 کاربرد.ای شبیه دیگ زود پز بهم کنترل فشار را برای محفظه۱۷۰۷در برای اولین بار  ٧ابداع شد. پاپن

                                                    
1. Drebbel 
2. Reaumur 
3. Henry 
4. Bonnemain 
5. Brindley 
6. Polzunov 
7. Papin 



 

  

۵۶ 

چرخد در های عمودی با محوری عمودی میکه در آن پره(آسیاب بادی)  باد آسترین شرح قدیم
) پیدا شده است. این ۱۷ای از سدۀ هشتم هجری /چهاردهم میالدی اثر دمشقی (شکل نوشته دست

صورت پراکنده موجودنــد (شــکل میانه بهبا محور عمودی در کشورهای جنوبی خاور هاباد نوع آس
ای با محور افقی توسط چرخدندۀ انتقال ی مدیترانههاباد آس). در حدود سدۀ سیزدهم میالدی ۱۸

هــا بــه صــورت  بــادی در آن ) که جهت باد و فاصلۀ سنگ آس۱۹یافتند (شکل تکمیل و توسعه می
  .شود دستی کنترل می

  
ق) که سطح ۷۲۷ – ۶۵۴دمشقی ( انصاری طالب یاببن  محمدهللا الدین ابوعبدا سمشای از نوشتهدست -۱۷شکل 

  .چرخدکه به صورت عمودی با یک محور عمودی می بادی دهد، آسباد را نشان می مقطع یک آس

  
  بادی با محور عمودی در هرات، افغانستان آس -١٨شکل 
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  شد. ای دستی کنترل میباد مدیترانه سنگ در آسجهت باد و فاصلۀ  -١٩ل شک

ابتدا در انگلستان به کار رفــت. ایــن روش از طریــق یــک  هاداب های کنترل سرعت در آسروش
این عنصر کنترل کننده گاورنر (تنظیمفناوری محلی با به کاربردن گوی گر)  های چرخان مطرح شد. 

در موتور بخار وات هم برای کنترل ســرعت  نامیده شد و موضوع اختراعات زیادی در آن زمان بود. 
م) مبانی ۱۸۷۷( ٢و روث ١ماشین از گاورنر استفاده شد. با مطالعۀ ریاضی گاورنرها توسط ماکسول

ها با اختراع  های پایداری دستگاهنظری مهندسی کنترل گذاشته شد. مفاهیم زیادی مربوط به تحلیل
 دازان اولیه ممکن شده است.پر این پیشروان و بینش رهگشایانۀ نظریه

  

                                                    
1. Maxwell 

2. Routh 
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  خطأینبرای قاعدۀ  قسطا بن لوقابرهان 

  ١محمد مهدی کاوه یزدی
  

  مقدمه
، مــنجم، طبیــب و مهنــدس مســیحی دانیاضیر یلسوف،فق) ۳۰۰ -۲۴۸( یقسطا بن لوقا بعلبک

و در  بغــدادخود را در نوجوانی و دوران کودکی بعلبک لبنان متولد شد و در  ی. وبوداالصل  یروم
ی، سپری نمود. مأمون توجه خاصی به علــم و عباس یفۀخلق)، ۲۱۸ -۱۹۸(مأمون زمان حکومت 

را  ها آناختالفات  کوشید میدانش داشت و با برپایی مجالس بحث و مناظره و دعوت از دانشوران 
ق) ۱۹۳ -۱۷۰ه در زمــان هــارون الرشــید (. مأمون، عالوه بر این، بیت الحکمــه را کــبرطرف کند

تأسیس شده بود، گسترش داد و تنی چند از دانشمندان عرب را به روم فرستاد و از فرمانروای آنجــا 
  کهن یونانی را نزد وی بفرستد.  یها کتاباز  یا مجموعهدرخواست کرد تا 
انی، ســریانی و عربــی های یون زبان هو برای تحصیل علم به روم مهاجرت کرد. اقسطا بن لوقا ب

یکی از کسانی بود که کار ترجمه و ویرایش آثار یونانی را به عهده داشت.  و بدین لحاظ مسلط بود
را که مترجمان دیگر ترجمه کرده بودند ویرایش  ها آنبرخی از ترجمه کرد و این آثار را از  وی بعضی

ق) ، فیلســوف بــزرگ عــرب، و ۲۵۸ -۱۸۱نمود. قسطا بن لوقا همعصر یعقوب بن اسحاق کندی (
   ق) بوده است.۲۸۸ -۲۲۱ثابت بن قره (

اکنون  ها آنکه بسیاری از  اند برشمردهعدد  ۹۲در منابع مختلف آثار قسطا بن لوقا را متجاوز از 
اثر  ۶اثر در نجوم،  ۸اثر در ریاضیات و هندسه،  ۱۱اثر در طب،  ۴۲اثر وی،  ۹۲از  ٢ست.موجود نی

اثر در موضوعات مختلف است کــه از زبــان  ۱۲اثر در فلسفه و منطق و  ۱۳در فیزیک و مکانیک، 
  :آثار او در ریاضیات و هندسه عبارت است از ۀاز جملیونانی به عربی ترجمه کرده است. 

  ؛یدسکوک کتاب اقلش يف کتاب. ۱

                                                    
  mahkavyzd@yahoo.com . کارشناس ارشد تاریخ علم (ریاضیات)،١
 اثر از او بر شمرده است. ۳۴ الفهرستدر  یمابن ند. ٢
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  ؛االسطقسات يف کتاب. ۲
  ؛علم الهندسه يال لالمدخ يف کتاب. ۳
  ؛االسطوانةو شکل الکرة يف کتاب. ۴
  ؛والمقابلة الجبرجهة  يعل يحساب التالق يفکتاب . ۵
  ؛ ستخراج مسائل عددیات من المقالة الثالثة من اقلیدسرسالة في ا. ۶
  ؛نجومیةلعمل بالکرة الکتاب في ا. ۷
  ؛ثالث مقاالت ونصف من کتاب دیوفانتوس في المسائل العددیة تفسیر. کتاب ۸
  ؛خطأینمقالة لقسطا بن لوقا في البرهان علي عمل حساب ال. ۹

  دیوفانتوس؛  صناعة الجبر. ترجمۀ عربی کتاب ۱۰
  ثاوذوسیوس.  االکر. ترجمۀ عربی کتاب ۱۱

 .بودق) ۳۲۰ -۲۹۵ی (عباسخلیفۀ  هللااب مقتدربا خالفت الزمان هم  اواخر عمر قسطا بن لوقا
  ١.یافتق وفات ۳۰۰به سال (ارمنستان کنونی)  ینیهدر ارم قاول

  خطأینعمل حساب ال لقسطا بن لوقا ف البرهان عل ةمقال
در حل معادالت خطی است. قسطا بن لوقــا در  خطأیناین مقالۀ کوتاه شامل دو برهان برای روش 

توان با این  میجذر وجود نداشته باشد،  ها آنگوید که همۀ مسائل حساب را که در  میابتدای مقاله 
نامیده است. وی پس از بیــان یــک مثــال و حــل » باب الجامع«را  خطأینو روش  دنموروش حل 

مختصر آن، یک برهان عددی آورده تا چرایی تفاضل حاصل ضرب مفروض اول در خطای عدد دوم 
گوید این تفاضل جوابی را که  میر خطای عدد اول را بیان کند. وی و حاصل ضرب مفروض دوم د

کند. برهان دوم هندسی  متعادل می رااز ضرب مفروض اول در عدد خطای دوم به دست آمده است 
است و در سه حالت دو خطای ناقص، دو خطای زاید و حالتی که یکی از خطاها ناقص و دیگــری 

از قضیۀ دوم مقالۀ ششم و قضیۀ چهل و  ها اثباتن لوقا در این زاید است، اثبات شده است. قسطا ب
    استفاده کرده است. اصول اقلیدسسوم مقالۀ اول 

  خط رساله یها نسخه
به دو نسخه یکی در کتابخانــۀ مرکــزی آســتان قــدس  های عربی تاریخ نگارشدر جلد پنجم کتاب 

هــم  ریاضــیدانان دورۀ اســالمیزندگینامۀ که در کتاب  ٢رضوی و دیگری در ایندیا آفیس اشاره شده
به چهار نســخه اشــاره  ن و دیگر دانشوران تمدن اسالمیاریاضیدانان، منجمدر کتاب  ٣آمده است.

                                                    
  . ۳۴۹ - ۳۴۸؛ قربانی، ص ۵۲۶و  ۴۴۵ -۴۴۴؛ ابن ندیم، ص ۳۳۰ - ۳۲۹ص  اصیبعه، ابی  . ابن١

2. Sezgin, Band V, p. 286.  
  .۳۴۹ - ۳۴۸، ص ریاضیدانان دورۀ اسالمیزندگینامۀ . ٣
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در  ٢.است دهآمفقط نسخۀ کتابخانۀ آستان قدس رضوی  های ایران فهرستوارۀ دستنوشتدر  ١و شده
در  یا نســخهمرکــزی آســتان قــدس بــه  عالوه بر نسخۀ کتابخانــۀ های خطی ایران فهرستگان نسخه

  ملی ملک هم اشاره شده است.  کتابخانۀ
  شده است: استفادهر زی ۀنسخ سه برای تصحیح متن رسالۀ فوق از

  ٣کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی ۴/۵۲۵۸. نسخۀ شمارۀ ۱
ســم بــا کاغــذ  ۲/۷×  ۲/۱۵سطری بــه ابعــاد  ۲۵مشتمل بر شش برگ این نسخه جزو یک مجموعه 

  شرح زیر است:شامل پنج رساله و مقاله به شده و  تحنایی آهار مهره است که توسط کاتبی ناشناس کتاب
ای است شامل سه اصل در دو صفحه  : وجیزه۲و  ۱(ص  تصحیح مسائل جبر ببرهان هندسی. ۱

  از ثابت بن قره)؛
رساله ایست در باب حســاب جــذر اصــم از محمــد بــن عبــدالعزی۶ -۲(ص:  موضحه. ۲ ز : 

ه نوشته شده است)؛
ّ
  هاشمی که برای امیر ابوالفضل جعفر بن المکتفی بالل

مسائل جبر به  اثباتای است مضاف بر رسالۀ موضحه در  : مقاله۸ -۶(ص  مسائل هندسیة. ۳
  هندسه از همو)؛یاری 
از قســطا بــن لوقــا بعلبکــی،  خطــأیندر برهــان عمــل  یا مقاله: ۱۰ -۹(ص  خطأین. برهان ۴

  فیلسوف نصرانی)؛ 
ت عنوان مسئله، في مسقط العمود وفوائد : هر یک در چند سطر تح۱۳ -۱۰. متفرقات (ص ۵

  من کتاب ثمرة).ملتقطة و
یل ذکر «و با  کتابت شدهیق تحریر خفی قرن یازده هجری نسخه به خط نستعل قال بعد کالم طو

وهــو المطلــوب. تــّم «آغــاز و بــا » مختلفــینزائدین وناقصین و من کونهما خطأینسام الفي بیان اق
  . شود تمام می» البرهان

  ٤(مجموعۀ دیوان هند) کتابخانۀ بریتانیا IO Islamic 824.12. نسخۀ شمارۀ ۲
 ۷/۱۹×  ۷/۱۲سطری به ابعــاد  ۱۷برگ  ۲۵۰با رساله  ۲۵این نسخه ضمن یک مجموعه شامل 

ق) در ذی الحجــه ســال ۱۰۵۹ن سلیمان گجراتــی (متــوفی که توسط مال احمد باست  ترم انتیس
پشت  تاآغاز و  ۱۹۱برگ  یاز رو ق در بندر سورت به خط نستعلیق کتابت شده است. نسخه۱۱۳۴

                                                    
1  . Rosenfeld & Ihsanoǧlu, Mathematicians, Astronomers and other Scholars of Islamic Civilization, Istanbul, 

2003, p. 59, M1: Book Demonstrating the Calculus Operation of Two Errors, Cairo (riāḍa 702/3), London 
(Ind. 1043/12), Mashhad (5258/4), Oxford (I 913/34, 987/40).  

   .۴۷۷، ص ۲، ج ایران یها نوشت دستفهرستوارۀ . ٢
  .۳۹۱ - ۳۹۰، ص ۸. گلچین معانی، ج ٣

4. Loth, no. 1043, pp. 297- 299. 
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لقسطا بن لوقــا  ةمقال«با  و یابد می ادامه ۱۹۳برگ 
وهو الباب  خطأینفي البرهان علي عمل حساب ال

ساب الجامع الذي یستخرج به جمیع المسائل الح
تي لــیس لهــا جــذور

ّ
وهــو العــدد «آغــاز و بــا » ال

پذیرد.  پایان می» المطلوب. وذلک ما أردنا أن نبّین
ها در نسخه خالی است و اعداد درون  جای شکل

هــم بــه شــنگرف اســت. ششــمین رســالۀ ایــن  آن
ــوع  ــی در موض ــان بیرون ــۀ ابوریح ــه مقال مجموع

است کــه  راشیکات الهندهندی با نام  یها تناسب
نسخۀ دیگر آن در کتابخانۀ خــدابخش در پتنــه در 

آخرین نسخۀ آن هم  ١ایالت بیهار هند وجود دارد.
  عاملی است.  نیبهاءالد خالصة الحساب

  ٢کتابخانۀ ملی ملک ۳/۳۲۳۷. نسخۀ شمارۀ ۳
 ۷۳مشــتمل بــر این نسخه ضمن یک مجموعه 

 متر ســانتی ۶/۲۱×  ۸/۱۴سطری بــه ابعــاد  ۱۸برگ 
توسط کاتب یــا  ٣است که در قرن سیزدهم هجری

روی کاغــذ فســتقی کتابــت  کاتبان و به خط نســخ
شامل هفــت رســاله بــا موضــوع ریاضــی و شده و 

   هندسه به شرح زیر است:
از ابوطاهر سراج الدین محمد بن عبدالرشــید ســجاوندی حنفــی  المقابلةرسالة في الجبر و .۱

  هجری)؛ ۶(سدۀ 
  از محمد بن عبدالعزیز هاشمی در حساب جذر اصّم؛ الموضحة. ۲
  از قسطا بن لوقا بعلبکی؛ خطأینالالبرهان علي حساب . ۳
  از ثابت بن قره حّرانی؛ تصحیح مسائل الجبر بالبراهین الهندسیة. ۴
  از خواجه نصیرالدین طوسی؛ الکرة و األسطوانةتحریر . ۵

                                                    
ش در مؤسسۀ ۱۳۸۹شد. مؤلف مقالۀ حاضر تصحیح و ترجمۀ این اثر را در سال  نسخۀ کتابخانۀ خدابخش پیشتر نسخۀ یکتا تصور می .١

 پژوهشی میراث مکتوب منتشر کرده است. 
  .۳۱۸ - ۳۱۶، صص ۶، ج های خطی کتابخانه ملی ملک فهرست نسخه. ٢
   ق آمده است.۱۲۷۰ن مصطفی الموسوی اإلصفهانی الدرب امامی و تاریخ های ششم و هفتم نام کاتب بدیع ب . در انتهای رساله٣

عمل حساب  یالبرهان علآغازین رسالۀ صفحۀ 
 IO Islamic 824.12، نسخۀ خطـی ینأالخط

 (مجموعۀ دیوان هند)
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  ؛(ابن صالح همدانی) از احمد بن محمد السری رسالة في کیفیة تسطیح الکري. ۶
  از محیی الدین محمد بن ابی الشکر مغربی اندلسی.  رسالة من التسطیح. ۷

البرهان  المطلوب. تّم وهو العدد «آغاز و با ...» قال بعد کالم طویل ذکر في بیان «این نسخه با 
ه وبحمد

ّ
  یابد. میپایان » حسن توفیقه. وهو الموفقالل

  روی رساله شده انجامکارهای 
ابو سعید جابر بن ابراهیم صابی (قرن چهارم هجری) شرحی بر این رسالۀ قســطا بــن لوقــا بــا نــام 

ال  یان) ، بادلOr. 14/3( یدناز آن در ل یخط ۀسه نسخنوشته که  خطأینایضاح البرهان علي حساب 
)Thurst 3970, 3/3( یادانشگاه کلمب ۀ) و کتابخانOr. 30/10.ابوالقاسم قربانی به  ١) موجود است

 د( یابــن صــالح همــدان ٢از آن در کتابخانۀ آستان قدس رضوی اشاره کرده است. یا نسخهوجود 
 ٣کــرده اســت.و یــک اشــتباه جــابر را اصــالح نوشــته  یمبر کتاب جابر بن ابراه یا هیحاشق) ۵۴۰

م مقالۀ مستقلی ۱۹۰۸سوتر همچنین در سال  ٤هاینریش سوتر این اثر را تجزیه و تحلیل کرده است.
که دارای یک مقدمه، سه بخش و یک شرح است. مقدمه راجع  ٥راجع به رسالۀ قسطا بن لوقا نوشته

ت و به نســخۀ همان نسخۀ ایندیا آفیس اس وای است که مقاله از روی آن تهیه شده  به نسخۀ خطی
در بخش اول مقاله، ترجمۀ روش عددی قسطا بن لوقا آمده و در پی   آن اشاره ی ازدیگر نکرده است. 

  خطأینآن سه حالت اثبات هندسی روش 
ً
بیان شده است. در  در قالب کلماتبا رسم شکل و صرفا

x)همراه با حل معادلۀ  خطأینبخش دوم چگونگی روش  )+ =4 3 مده است. سپس توضــیح آ 20

x)داده شده که معادالتی شبیه معادلۀ  )+ - =23 5 xxو  20 - =2 3
2

قابل حل  خطأینبه روش  

مربع و جذر وجود دارد. در انتهای این بخش اشاره شده که فقط معادالتی بــه  ها آننیستند، زیرا در 
از اعمالی چون جمع، تفریق، تضعیف، تنصیف،  ها آنقابل حل است که در  خطأینروش   

ً
منحصرا

ضرب و تقسیم استفاده شده باشد. در بخش سوم روش یک خطا توضیح داده شده اســت. در ایــن 
روش ابتدا عدد دلخواهی (عدد مفروض) در نظر گرفته و نتیجۀ حاصل از آن را با توجه بــه معادلــۀ 

داریم (عدد محفوظ). ســپس بــا داشــتن عــدد  گه میآوریم و آن را در ذهن ن میداده شده به دست 
کنیم. سوتر برای  مفروض، عدد محفوظ و حاصل معادله و به کمک تناسب جواب معادله را پیدا می

                                                    
1. Sezgin, p. 254. 

   .۳۷ -۳۶. قربانی، ص ٢
  .۱۲۰، ص ۴، ج بزرگ اسالمی المعارف دائرة. ٣

4  .  Suter (1907-1908), pp. 24-27. 

5. Suter (1908-1909), pp. 111-122. 
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xمثال معادلۀ 
=

12 3
8

را به سه روش حل کرده است که روش دوم و سوم آن همان روش یک خطــا  

گیریم و  در نظر می ۴ای حل معادلۀ فوق عددی دلخواهی مانند گوید که بر میاست. در روش دوم 

´دهیم:  میآن را در معادله قرار 
= ¹

12 4 6 3
8

 ۳. برای پیدا کردن جواب معادله، حاصل را، که عدد 

است، را بر مقداری که به  ۱۲است، ضرب کرده و حاصل ضرب، که  ۴است، در عدد مفروض، که 

x( ۲کنیم. بنابراین جــواب معادلــه برابــر بــا  می) تقسیم ۶(عدد دست آورده بودیم  ´
= =

4 3 2
6

 (

   کند. میاست. در روش سوم از تناسب استفاده 

x
x

´ ´
= ¹ ® = ® = =

12 4 4 6 4 36 3 2
8 3 6

  

 مشابهند.  میکه دیده 
ً
  شود دو روش فوق کامال

بن ابراهیم در شرحش بر کار گوید آنچه جابر  میقسمت پایانی مقاله دارای سه بخش است. سوتر 
 ارقسطا بن لوقا آورده است مطلب جدیدی ندارد و کار قسطا بن لوقا با توجه به زمان عرضۀ آن بسی

اش صحبتی از روش یک خطا به  دهد که قسطا بن لوقا در مقاله میاست. همچنین توضیح  تر باارزش
axی معادالتی به صورت کند که اثبات هندس میمیان نیاورده است. وی در ادامه بیان  b c± مشابه  =

axاثباتی است که قسطا بن لوقا برای معادلۀ  b=  آورده و سپس به مطالبی که ابن بنا و قلصادی در
ید که  کند و می اند اشاره می در آثارشان آورده خطأینمورد روش  اثباتی برای روش  ها آن کدام چیهگو

کند که قسطا بن لوقا در اثبات  اند. در پایان هم اشاره می اشاره کرده حل راهاند و فقط به  نیاورده خطأین
  عددی زیاد موفق نبوده و احتمال داده است که اشکال از نسخۀ خطی باشد.

اثبات هندسی مقالۀ  ٢، از سنگ عقیق تا میکروچیپتاریخ الگوریتمدر کتاب ١جین لوک شابرت
    ٣قسطا بن لوقا را با استفاده از مقالۀ سوتر آورده است.

ونگ تصحیح رساله   چ
قسطا بن لوقا را در بردارد به  ۀاست و تمام متن مقال تر کاملاز همه  سیآف ایندیا ۀکتابخان ۀچون نسخ

استفاده شده  زین گرید یها که الزم بوده از نسخه یاساس در نظر گرفته شده و در موارد ۀعنوان نسخ
 یها برگ انیرساله انجام شده است. در ضمن پا ۀشد حیمتن با استفاده از متن تصح ۀاست. ترجم

هم درون عالمت ابرو در متن آمده است. اعداد درون عالمت قالب هم کــه در مــتن  یخط ۀنسخ
  است. »ها نوشت یپ«و شرح مطالب رساله در بخش  حاتیشود مربوط به توض میمشاهده 

                                                    
1  .  Jean-Luc Chabert.  
2. A History of Algorithms, From the Pebble to the Microchip. 
3. Chabert, pp. 98- 101.  
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 ، به شمارۀخطأینعمل حساب ال یالبرهان علصفحۀ سوم نسخۀ خطی 
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  ترجمۀ متن رساله

که روشی جامع است و به وسیلۀ آن همۀ  ]۱[خطأین[چگونگی] روش برهان  درقسطا بن لوقا  ۀمقال
  شود.  جذر وجود ندارد، حل می ها آنمسائل حساب، که در 

کند،  خاصیت است که عددی در آن صدق می ای از مسائل حساب دارای این که هر مسئله بدان
اما اهل علم این نظر را درســت  باشد. تر کوچکیا  تر بزرگاگر چه عدد مطلوب ممکن است از آن 

دانند که وقوف بر حقیقت جواب مسئله در نزد بسیاری از مردم در این روش نهاده شده که روش  می
   شود. مییده جامع نام

ای در حساب بپرسد و حقیقــت جــواب مخفــی باشــد، ایــن روش  پس اگر کسی از شما مسئله
] اینکــه جامع را در آن به کار ببرید و به وسیلۀ این روش به حقیقت جواب دست یابید. و آن [روش

و را به صورت مجزا در مســئله امتحــان  ها آنچه باشد، در نظر بگیرید. سپس دو عدد مختلف، هر
را مشخص کنید. پس اگر تساوی برقرار نشد، خطایی ایجــاد شــده کــه آن  ها آنهای خطا }ر۱۹۱{

خطاها یا هر دو زایدند یا هر دو ناقصند یا آنکه مختلف هستند. پس اگر هر دو زاید یا ناقص شدند 
خطا زاید ، آنچه باقی ماند، باید بر آن تقسیم صورت گیرد. و اگر یکی از دو کم کن یکی را از دیگری

کنیم که باید بر آن تقسیم صورت گیرد. سپس خطــای عــدد  میرا جمع  ها آنو دیگری ناقص باشد 
کنیم. پس از آنچه حاصل شد، [عدد]  میاّول را در عدد دوم و خطای عدد دوم را در عدد اّول ضرب 

بیشتر کم  عمل  خطأینکنیم، مانند آنچه در مورد  میرا با هم جمع  ها آنکنیم یا  میکمتر را از [عدد] 
سپس این مجموع را، یا باقیمانده را، بر عددی که قبل از این برای تقسیم به دست آورده بودیم  شد. 

   ]۲[کنم، آنچه حاصل شود در حقیقت جواب مسئله است. میتقسیم 

ده شود؟ پس آن: اگر گفته شود که کدام عدد است که [مجموع] نصف و ربع آن برابر با  مثالو 
گیریم. پس خطای اّول هفت و خطــای دوم  هار و عدد دیگر را هشت در نظر مییکی از عددها را چ

  ]۳[کنیم. میشود و طریقۀ آن ظاهر و آشکار است و آن را رها  چهار می

معرفت و علم به آن و علت ضرب خطای عدد اّول در عدد دوم و  کامل و تام دریافتفهم و برای 
 ها آنبا دو عدد چهار و هشت، که خطای هر دوی  دوم در عدد اّول، اگر مسئله راضرب خطای عدد 

نیم؛ و خطای چهار، هفت و خطای هشت، چهار باشد و تفاضل دو خطا سه امتحان کناقص است، 
امتحان در مسئله یابیم که هر چهار [واحد] که بر عددی که  میو [تفاضل] دو عدد چهار باشد؛ در 

فهمیم کــه هــر  میشویم. و از این  تر می نیم، سه واحد به جواب صحیح نزدیکه ککرده بودیم اضاف
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و  ]۴[اســت. و یــک ســومواحد از این سه، چهار برابر یک سوم است و هر واحد [عدد] چهار، یک 
و یک و یک  بیفزاییمرا با ضریب یک و یک سوم  تر بزرگعدد باید برای رسیدن [به] جواب درست، 

سوم چهار، برابر با پنج و یک سوم است که اگر این را بر هشت بیفزاییم، مجموع سیزده و یک ســوم 
پس اگر هفــت را، کــه خطــای اّول اســت، در هشــت،  ]۵[شود که یک و یک سوم حاصل است. می

شود. پس اگر پنجاه و شــش را  میکه عدد دوم است، ضرب کنیم؛ حاصل پنجاه و شش  }پ ۱۹۱{
یم؛ کنــ یمتقســ -عددی که در وقت امتحان کردن مسئله بر آن [عمل] تقسیم انجــام دادیــم-سه  بر

و  چهارو این در حالی است که هشت و  شود. میخارج قسمت هشت و دو برابر چهار و چهار سوم 
پس خطای عدد دوم را، که چهار اســت، در عــدد اّول، کــه  ]۶[خواستیم. میرا آن [چهار] یک سوم 

شــود.  میخارج قسمت چهار و چهار سوم  یم،کن می یمتقس، ضرب کرده و این را بر سه چهار است
پس اگر این مقدار را، یعنی حاصل ضرب چهار در چهار را که [حاصل ضرب] خطای عدد دوم در 
عدد اّول است، از پنجاه و شش کم کنیم، از این تفاضل که از پنجاه و شش بود، باقیمانده اصل عدد 

خارج قسمت عدد مطلوب خواهد بود. پس ایــن علــت ضــرب  یم،کن یمتقساه بر سه است که هرگ
 خطای عدد اّول در عدد دوم است. پس ضرب خطای عدد دوم در عدد اّول استخراج عدد مطلوب

    ]۷[کند. میرا متعادل 
شــرح پس علت ضرب خطای عدد اّول در عدد دوم و ضرب خطــای عــدد دوم در عــدد اّول را 

یــم. و بــا روشــی مشــابه ایــن روش، مثال زدو آن را با دو عددی که خطاهایشان ناقص بودند  یمداد
که یکی از خطاهای  ییعددهازاید است و  ها آنخواننده راه شناخت علت در دو عدد که خطاهای 

آن زاید و دیگری ناقص است را در خواهد یافت. و اما علت کلی برای همۀ انواع ایــن روش جــامع 
  ین خواهد آمد. بعد از ا

ایــن  ،و بدان که هر مسئله از مسائل حساب با نتیجۀ مفروض، جواب آن عددی است که از آن
و کیفیت استخراج آن [جواب] را با این روش در مســائل حســاب کــه در  ]۸[آید. مینتیجه به دست 

به کــار بــرده که در این روش را چه دهیم. اکنون ما همۀ آن میذکری از جذر نشده باشد، شرح  ها آن
شود با امتحان مسئله با دو عدد مختلف و ضرب خطای هر یک از آن دو در عــدد دیگــر و کــم  می

یا بر عــددی کــه از  ،و تقسیم بر تفاضل دو خطا ها آن }ر ۱۹۲{کردن مقدار کمتر از بیشتر یا جمع 
و به صورتی گیرد  میکنیم. و توضیح آن از طریق هندسه صورت  شود، ذکر می میحاصل  ها آنجمع 

    شود که داللت بر آن کند. تبیین می
را، که عدد مطلــوب اســت، جــدا  ا دکنیم و روی آن  میخطی مستقیم با طول نامشخص رسم 

] اخــراج ا درا، که نتیجۀ مسئله است، عمــود بــر [ امتــداد  د عخط  د) و از نقطۀ ۱کنیم (شکل  می
است، مشخص کنیم  ا دکنیم. پس اگر بخواهیم عدد مطلوب را، که خط  میرا وصل  ا عکنیم و  می
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بر کنیم، و  میاست، پس [مسئله را] با دو عدد مختلف امتحان  د عدر حالی که نتیجۀ مسئله خط 
 تر بزرگشود که هر یک از آن دو عدد  مییم، خللی [در اثبات] ایجاد نطبق آنچه قبل از آن شرح داد

  از آن.  تر کوچکاز آن باشد و دیگری  تر بزرگ ها آناز آن یا اینکه یکی از  تر کوچکاز آن باشند یا 

  
  ۱شکل 

 فرض می
ً
هستند. و از  ا ج، ا بدو خط  ها آنکمتر از آن باشند و  ها آنکنیم که هر یک از  پس اوال

هستند.  ط ج، ب ح ها آنبرسد و  ا عکنیم تا به خط  ] اخراج میا ددو عمود بر امتداد [ ج، بدو نقطۀ 
به خط  باو برابر با نسبت خط  ج طبه خط  ا جبرابر با نسبت خط  د عبه خط  ا دپس نسبت خط 

را  د ماست. و سطح  ج ط، خط ا جاست و برآمد خط  ب حخط  ا باست. پس برآمد خط  ب ح
 ی ن ،ک صکنیم که  میاخراج  ا ددو خط متوازی، موازی با خط  ح، طکنیم و از دو نقطۀ  کامل می

برسند.  س، زدر دو نقطۀ  م عدهیم تا به خط  میرا در راستایشان امتداد  ج ط، ب حهستند. و دو خط 
نیز معلوم است. و خطای آن از برآمد اول  ب ح، معلوم است و برآمد آن خط ا بپس عدد اّول، خط 

معلوم است و برآمد آن خط  ا جاست که آن نیز معلوم است. و عدد دوم خط  ح زاست، خط  د عکه 
معلوم است. و اگر خطای عدد اّول را در عــدد دوم  ط سنیز معلوم است و خطای آن [خط]  ج ط

شود. و اگر خطــای عــدد دوم را در عــدد اّول  میحاصل  م ظاز این [مساحت] سطح  یم،ضرب کن
ا، کمتر، از ر ل مشود. و اگر [مساحت] سطح  میحاصل  م لضرب کنیم، از این [مساحت] سطح 

 ]، بیشتر، کم کنیم، [مساحت] َع م ظ[مساحت سطح 
َ
مانــد. ولــی  مــیبــاقی ز س ظ ن ص ل  مل

 ۱۹۲{است، متمم برابر با متمم، همچنان که  ی طبرابر با [مساحت] سطح  ط ز[مساحت] سطح 
مســاوی بــا  ی ص] تبیین کرده است؛ پــس [مســاحت] ســطح اصولاقلیدس در مقالۀ اّول [ }پ

 َع [مساحت کل] 
َ
است، که معلوم  ن صاست، که معلوم است، و عرض آن خط  ز س ظ ن ص لم ل

است که تفاضــل بــین یکــی از دو خطــا از دیگــری اســت. و اگــر  ظ طاست، و آن مساوی با خط 
شود و آن  میاست که معلوم  ن یرا بر آن تقسیم کنیم، خارج قسمت خط  ی ص[مساحت] سطح 

  ]۹[شود که همان عدد مطلوب است. میمعلوم  ا داست. پس مقدار خط  ا دمساوی با خط 
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  ۲شکل 

خواهیم در مسئله امتحان کنیم، همچنان که در ایــن شــکل  پس اگر هر یک از دو عددی که می
باشــند و هــر  ا و، ا هـدو، خطوط  و آن از عدد مطلوب باشند تر بزرگ] وضع شده است، ۲[شکل 
 خط  ؛باشند دا از خط  تر بزرگمعلوم باشند و  ها آنیک از 

ً
را در همان امتداد تــا نقطــۀ  ا عپس اّوال

، معلــوم اســت و برآمــد ا هـکنیم. آنگاه عدد اّول، خط  میرا تمام  و شدهیم و سطح  ادامه می ت
است، کــه معلــوم اســت. و عــدد دوم  ف قمعلوم است و خطای آن زاید است و آن  هـ قآن خط 

معلوم است. از ضــرب  ض تاست و خطای آن  معلوم و تمعلوم است و برآمد آن خط  ا وخط 
و از ضــرب خطــای عــدد دوم در عــدد اّول  ض غخطای عدد اّول در عدد دوم [مساحت] ســطح 

شود. و اگر [مساحت سطح] کمتر را از بیشتر کم کنیم، بــاقی  میحاصل  ف ش[مساحت] سطح 
اســت،  ق ضبرابر با [مساحت] سطح  خ قاست، زیرا [مساحت] سطح  خ غ[مساحت] سطح 

، کــه معلــوم ش غکه معلــوم اســت، بــر خــط  را ،خ غمتمم برابر با متمم. و اگر [مساحت] سطح 
 خ شاست، و برابر با تفاضل یکی از دو خطا از دیگری است، تقسیم کنیم؛ خــارج قســمت خــط 

شود کــه همــان عــدد  میمعلوم  ا داست. پس خط  ا دشود و آن مساوی با خط  است که معلوم می
  ]۱۰[مطلوب است.

  
  ۳شکل 
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از عدد مطلوب  تر کوچکو دیگری  تر بزرگکنیم  و اگر یکی از دو عددی که در مسئله امتحان می
 ا جباشــند؛ پــس ا هـ ، ا جایم، دو خــط  در نظر گرفته )۳شکل (باشد، همان طور که در این شکل 

برآمــد آن معلــوم و  ا هـمعلوم است. و خط  ط سمعلوم و خطای آن  ج طمعلوم و برآمد آن خط 
معلوم است. پس اگر خطای عدد اّول را در عدد دوم ضرب  ف قمعلوم و خطای آن خط  هـ قخط 

شود و اگر خطای عدد دوم را در عدد اّول  میحاصل  ف صکنیم، از این [ضرب، مساحت] سطح 
 ص فشود. و اگر [مساحت] سطح  میحاصل  س غضرب کنیم، از این [ضرب، مساحت] سطح 

حاصــل  }ر ۱۹۳{ ک غرا جمع کنیم، از این [جمع، مســاحت] ســطح  س غو [مساحت] سطح 
است، متمم برابر با متمم. پس  ف کبرابر با [مساحت] سطح  ن عشود؛ زیرا [مساحت] سطح  می

که مساوی بــا کــل [مجمــوع] دو خطــا  ص غشود و اگر بر خط  میمعلوم  ک غ[مساحت] سطح 
 ا داست. پس  ا دشود که مساوی با خط  میمعلوم  ک صخط  است، تقسیم کنیم، خارج قسمت

  ]۱۱[شود که همان عدد مطلوب است.  میمعلوم 

   }پ ۱۹۳{خواستیم تبیین کنیم.  و این همان چیزی است که می

  ها نوشت یپ
  خطأین]. قاعدۀ ۱[

  الف) پیشینه
داده با فکر و اندیشۀ خود  میش رخ ا از قدیم االیام انسان برای حل مشکالت و مسائلی که در زندگی

مشکالت خود را بر طرف کرده است. در همــین راســتا بشــر بــرای حــل  ها آنابزارهایی ساخته و با 
های باستان اعــم از بابــل،  ها در همۀ تمدن ابداع کرده بود. این روش ییها روشمسائل حساب نیز 

دیگری پیشی داشــته اســت.  بریک  توان گفت کدام میمصر، هند و چین به نحوی وجود داشته و ن
گرفته چه از نظر تعداد مجهوالت و چه از نظــر  میمعادالتی که در دوران باستان مورد استفاده قرار 

  درجه محدود بوده است. 
پاپیروس  ۲۶چند روش برای حل معادالت خطی درجۀ اول آمده است. مسئلۀ  ١در پاپیروس ریند

شود. برای حل این  ۱۵آن با یک چهارم آن برابر با  ریند در مورد پیدا کردن عددی است که مجموع
بدین طریق که ابتدا عدد دلخواهی مانند چهار در نظر  ؛مسئله از روش یک خطا استفاده شده است

تقسیم کرده  ۵را بر  ۱۵است، به دست آورده. سپس  ۵گرفته و آن را در معادله قرار داده و جواب را، که 
را به دست آورده است. به زبان امروزی  ۱۲ضرب کرده و جواب  ۴ر است، د ۳و خارج قسمت را، که 

                                                    
1. Rhind Papyrus 
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xاگر بخواهیم معادلۀ  x+ =
1 15
4

xرا به روش یک خطا حل کنیم، با فرض   =   ، داریم:4

x ( )

( ) ( ) ( ) x

= ® + = + = ® ¸ =

® + ´ = ´ ® + = ® =

14 4 4 4 1 5 15 5 3
4

1 13 4 3 4 3 5 12 12 15 12
4 4

  

پاپیروس ریند در مورد یافتن عددی است که مجموع آن عدد با دو سوم و یــک دوم و  ۳۱مسئلۀ 
نویسنده برای حل مسئله ابتدا اعداد یک، دو سوم، یک دوم و یک  می ۳۳یک هفتم آن برابر با  شود. 

را بر آن تقسیم کرده است. مشابه  ۳۳هفتم، که ضرایب عدد مجهول هستند، را جمع نموده و سپس 
این مسئله در پاپیروس مسکو هم وجود دارد. در آنجا این مسئله بدین صورت آمده است: کدام عدد 

شود. برای حل مسئله،  میاست که اگر به یک و یک دوم برابر آن چهار واحد اضافه کنیم، حاصل ده 
 ابتدا چهار را از ده کم کرده و شش را به دست آورده است. سپس شش را در عــدد دو ســوم ضــرب

  کرده و جواب را که چهار است به دست آورده است. 

x x x xæ ö + = ® = - = ® = ® = ´ =ç ÷
è ø

1 3 3 21 4 10 10 4 6 6 6 4
2 2 2 3

  

ای بدین صــورت  مسئله YBC4652در ریاضیات بابلی نیز مسائل مشابهی وجود دارد. در لوح 
دانم. سپس یک هفتم آن را به آن اضافه کردم و بعد از  آمده است: سنگی پیدا کردم اما وزنش را نمی

شد. وزن آن سنگ چقدر بوده  ١جین ۶۰را به آن که اضافه کردم، وزنش  آن وزن کل آن یک یازدهم
  ٢است؟ جواب به دست آمده چهل و هشت و یک هشتم است.

x x x x x x

x x

æ ö æ ö æ ö+ + + = ® + =ç ÷ ç ÷ ç ÷
è ø è ø è ø

´ ´
® = = ® = =

1 1 1 12 160 60
7 11 7 11 7

8 60 11 7 55 155 48
7 12 8 8

  

. ابوریحان بیرونی در اند داشتهدر حل معادالت آگاهی  خطأینهندیان نیز از روش یک خطا و 
   ٣اند. کرده در کارهای نجومی استفاده می خطأینگوید که هندیان از روش  می للهند تحقیق ما
 ٤ان شووژیو ژانگ ساولین بار در چین در یک متن کالسیک ریاضی باستانی به نام  خطأینروش 

های  هایی مشابه مسئله این کتاب مسئلهقبل از میالد) آمده است. در  ۵۰، نه فصل در هنر محاسبه(
دارد. در مسئلۀ اول این کتاب آمده است که: تعدادی از افراد برای خرید کاالیی  پاپیروس ریند وجود

                                                    
1هر جین  .١

  گرم) بود. ۵۰۰مینا (واحد وزن بابلی قدیم معادل  60
2. Katz, pp. 14-15.  

  . ۳۰۰- ۲۹۹، ص۱۸۸۷...، تصحیح زاخائو، لندن،  للهند کتاب تحقیق ما .٣
4. Jiuzhang suanshu 
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آید و اگر هر  می] واحد زیاد B1[ ۳] واحد بپردازد، A1[ ۸کنند به طوری که اگر هر کس  میاقدام 
  آید. تعداد افراد و قیمت کاال چقدر بوده است؟  می] واحد کم B2[ ۴بپردازد، ] واحد A2[ ۷کس 

  مؤلف برای حل مسئله چنین عمل کرده است:
  را قرار داده است: B2و  B1دو مقدار  ها آنرا در یک سطر نوشته و در زیر  A2و  A1. دو مقدار ۱

A A
B B

1 2

1 2
  

را بــا هــم جمــع کــرده اســت:  هــا آن. مقادیر را به صورت ضربدری در هــم ضــرب نمــوده و ۲
A B B A´ + ´1 2 1   ؛2

B. دو مقدار سطر دوم را با هم جمع کرده است: ۳ B+1   ؛2
. حاصل اول را بر حاصل دوم تقسیم کرده تا مبلغی که هر کس باید بپــردازد مشــخص شــود: ۴

A B B A
B B

´ + ´
+

1 2 1 2

1 2
  ؛

Aرا از هم کم کرده است:  A2و  A1. دو مقدار ۵ A-1   ؛2

A. حاصل اول را بر ۶ A-1 Aتقسیم کرده تا قیمت کاال مشخص شود:  2 B B A
A A

´ + ´
-

1 2 1 2

1 2
  ؛

A. حاصل دوم را بر ۷ A-1 Bتقسیم کرده تا تعداد افراد مشخص شود:  2 B
A A

+
-

1 2

1 2
 . 

Aواحد ( ۵۳بنابراین قیمت کاال  B B A
A A

´ + ´ ´ + ´
= =

- -
1 2 1 2

1 2

8 4 7 3 53
8 7

 ۷) و تعداد افــراد 

B B( )
A A

+ +
= =

- -
1 2

1 2

3 4 7
8 7

ـــم   ـــردازد ه ـــد بپ ـــر بای ـــر نف ـــه ه ـــی ک ـــت. مبلغ 53اس
7

ـــد  واح

A B B A
( )

B B
´ + ´ ´ + ´

= =
+ +

1 2 1 2

1 2

8 4 7 3 53
4 3 7

   ١است. 

های شرقی قارۀ آسیا به حوزۀ تمدن اسالمی  های قسمت ز طریق جادۀ ابریشم اطالعات تمدنا
وارد شده و از آنجا در طی قرون نهم تا سیزدهم میالدی به اروپا منتقل شده است. از اولین کسانی 

مطلب نوشته قسطا بن لوقا است (رسالۀ حاضر). پس  خطأینکه به طور مشخص در زمینۀ حساب 
را نوشته که اکنون در دسترس نیست.  خطأینلکتاب اق) ۳۱۸ -شجاع ابن اسلم (... ابو کاملاز وی 

ایضاح البرهان علــي حســاب شرحی بر رسالۀ قسطا بن لوقا به نام  جابر ابن ابراهیم (سدۀ چهارم)
نوشته که چند نسخۀ خطی از آن موجود است. ابوالحسن دسکری (پیش از اواســط قــرن  خطأینال

، مفتاح المعــامالتق) در ۴۸۵ د(، حاسب طبری خطأینطریقة في استخراج ال) در هجریپنجم 

                                                    
1. From China to Paris: 2000 Years Transmission of Mathematics Ideas, pp. 157- 160. 
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، االستقصاء والتجنیس في علــم الحســاب) در رسالۀ هجریابوعلی حبوبی (نیمۀ دوم قرن چهارم 
، علی بــن یوســف منشــی الباهر في علم الحسابق) در کتاب ۵۷۰سموئل ابن یحیی (در حدود 

طریــق  رســالة فــيق) در ۶۳۲ســمرقندی ( نیالد شــرفو  لــب الحســاب(سدۀ پنجم و ششم) در 
 -۶۵۴. ابن بنای مراکشی (اند کردهاز این روش برای حل مسائل مختلف استفاده  المسائل العددیة

نامیده است. او برای  »حساب الکفات«را  خطأینروش  تلخیص اعمال الحسابق) در کتاب ۷۲۱
  ده است.کرای تشبیه  و آن را به ترازوی دو کفه کشیده) ۴این کار شکلی به صورت شکل (

  
  ۴شکل 

axابن بنا برای حل معادلۀ  b=  عــدد خطأینبه روش ،b ) مفــروض اول را در ۱را در مکــان ،(
)، حاصل معادله به ازای ۴)، حاصل معادله به ازای مفروض اول را در (۳)، مفروض دوم را در (۲(

) ۸) و اگر ناقص بوده در (۶) و مقدار خطا را در حالت اول اگر زاید بوده در (۵مفروض دوم را در (
 ١داده اســت. مــی) قــرار ۹) و اگر ناقص بوده در (۷و مقدار خطا در حالت دوم را اگر زاید بوده در (

انجام داده است.  خزانة العلمهندی به نام دیوان کانهجی در کتابش  یا سندهینوهمین عمل را بعدها 
که بــه صــورت منظــوم  المقنع في علم الجبر والمقابلةق) در تکملۀ کتاب ۸۱۵ -۷۵۳ابن هائم (٢

 شمســیة الحســابق) بر کتاب ۷۲۲بیهقی (زنده در  را آورده است. سعد خطأیننوشته شده روش 
نوشته و مسائلی را با ایــن روش حــل نمــوده  خطأینالجبر والای به نام  نظام اعرج نیشابوری تکمله

کشــف الجلبــاب عــن علــم ق) در باب دوم از جزو چهــارم از کتــاب ۸۹۱ -۸۱۵است. قلصادی (
ق) نیز ۸۳۲ -؟جمشید کاشانی ( نیدال اثیغنامیده است. » عمل کفات«را  خطأینروش  الحساب

اختصاص داده و مسائل گوناگونی  خطأینبخشی را به معرفی روش  مفتاح الحسابدر مقالۀ پنجم 
از  محمدیــهق) در رســالۀ ۸۷۹ -قوشچی (؟ نیعالءالدل نموده است. را در کتابش به ابن شیوه ح

ق) در ۱۰۴۹در حل مسائل مختلف استفاده کرده است. محمد باقر یزدی (زنــده در  خطأینروش 
      ٣مسائل فراوانی را به این شیوه حل کرده است. عیون الحساب

در اروپا اولین کسی که از این روش استفاده نموده لئوناردوی پیزایی یا فیبوناچی است. فیبوناچی 
                                                    

  .۲۳۷ -۲۳۴، ص بنا ابن. ١
    .۳۳۳ - ۳۲۷جی، باب هشتم، ص ه. کان٢
   استفاده شده است. ریاضیدانان دورۀ اسالمیزندگینامۀ . در تهیۀ مطالب این قسمت از کتاب ٣
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دهــد و  مــی، ابتدا روش یک خطــا را توضــیح بر آباکیلیکتاب خود،  دوازدهمفصل بخش هفتم در 
مسئله آورده که  تعدادیبخش این پردازد. فیبوناچی در  می خطأینبه روش در فصل سیزدهم سپس 

را مســائل  هــا آناو و قسمتی از آن درون خــاک قــرار دارد است که  یمربوط به درخت ها آنبرخی از 
ت: یک سوم و یک چهارم درختی زیر زمین قرار دارد. درختی نامیده است. اولین مسئلۀ آن چنین اس

     ١باشد، طول درخت چقدر است؟ احدو ۲۱اگر طول قسمتی از درخت که زیر زمین قرار دارد 
ax برای حل معادلۀ ب) روش یک خطا b=   

) عددی باشد که در معادله قــرار AG(یا  ABجواب معادله باشد و  ADکنیم  میفرض  ۵در شکل 
عدد مفروضی اســت  AGاست و  تر کوچکعدد مفروضی است که از جواب معادله  AB. میا داده

ABاست. پس  تر بزرگکه از جواب معادله  g= AGو  1 g= . الزم به تذکر است که ما برای حل 2
    ی از دو مفروض نیاز داریم.معادله به روش یک خطا به یک

 
  ۵شکل 

بــه  Tکنیم تا نقطــۀ  میجدا  bاخراج کرده و روی آن به اندازۀ  ADعمودی بر امتداد  Dدر نقطۀ 
نیــز عمودهــایی بــر  Gو  Bدهیم. در نقــاط  میوصل کرده و امتداد  Tرا به نقطۀ  Aدست آید. نقطۀ 

 Tو  Hقطع نماید. از نقاط  Oو  Hو امتداد آن را به ترتیب در نقاط  ATکنیم تا  میاخراج  ADامتداد 
  قطع نماید.  Kو  Iرا در نقاط  GOکنیم تا  میرسم  ADخطوطی به موازات 

یۀ  اند، پس بنابر  عمود رسم شده ADبر  DTو  BH، چون Gدر رأس  AGOدر مثلث قائم الزاو

ABداریم:  ٢اصول اقلیدسقضیۀ دوم مقالۀ ششم  AD AG
BH DT GO

= . بنابراین با جاگذاری مقادیر در =

  تناسب فوق داریم:
                                                    

1. Fibonacci, p. 454. 
های  کند؛ و (بر عکس) اگر ضلع های مثلثی رسم شود، دو ضلع دیگر را به یک نسبت قطع می . اگر خط راستی موازی با یکی از ضلع٢

، ص اصول اقلیدسثلث موازی است (های بریدگی با ضلع سوم م مثلثی به یک نسبت قطع شده باشند، خط راست واصل بین نقطه
۱۲۷ .(  
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AB AD
BH DT g b.gxAB g ,BH a.g , x

a.g b a.g
AD x,DT b

ü= ï
ï

= = ® = ® =ý
ï= = ï
þ

1 1
1 1

1 1
  

  به همین صورت داریم:

AD AG
DT GO g b.gxAG g ,GO a.g , x

b a.g a.g
AD x,DT b

ü= ï
ï

= = ® = ® =ý
ï= = ï
þ

2 2
2 2

2 2
  

xخواهیم معادلۀ  پاپیروس ریند): می ۲۶(مسئلۀ  مثال x+ =
1 15
4

  را به روش یک خطا حل کنیم. 

gکنیم  فرض می = ). بنابراین با جاگذاری آن در معادله داریم: 4 )+ = + =
14 4 4 1 5
4

  . پس 

b.gx
a.g

´
= = = =

´

15 4 60 125 54
4

  

  است. ۱۲بنابراین جواب معادله برابر با 
axبرای حل معادلۀ  خطأینج) روش  b=  

ــودار تــابع  fنم (x) ax b= ــات  - ــتگاه مختص yخــط  xoyدر دس ax b= ــت. اگــر  - اس
A(x ,f (x ))1 B(xو  1 , f (x ))2 C(xدو نقطۀ دلخواه از خط فوق باشند و نقطۀ  2 , f (x ))3 محل  3

fباشد، آنگاه  ها طولد خط با محور ربرخو (x ) =3 axریشۀ معادلۀ  x3و  0 b=  .است 

  
 ۶شکل 

برابــر اســت.  BCو  ABبر یک امتداد قرار دارند، پس شیب خطــوط  Cو  A ،Bچون سه نقطۀ 
  بنابراین 

AB BC
f (x ) f (x ) f (x ) f (x )

m m
x x x x

- -
= ® =

- -
2 1 3 2

2 1 3 2
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fاما چون  (x ) =3   ، پس داریم:0
f (x ) f (x ) f (x ) f (x )(x x ) f (x )(x x )

x x x x
x x x x f (x ) f (x ) f (x ) f (x )

- - - - -
= ® - = ® = -

- - - -
2 1 2 2 2 1 2 2 1

3 2 3 2
2 1 3 2 2 1 2 1

0  

x (f (x ) f (x )) f (x )(x x )
x

f (x ) f (x )
x .f (x ) x .f (x ) f (x ).x f (x ).xx

f (x ) f (x )

- - -
® =

-

- - +
® =

-

2 2 1 2 2 1
3

2 1

2 2 2 1 2 2 2 1
3

2 1

  

  که با ساده کردن آخرین رابطه، به دستور

)۱(           x .f (x ) x .f (x )x
f (x ) f (x )

-
=

-
1 2 2 1

3
2 1

  

  است.  خطأینرسیم که همان دستور حل معادالت به روش  می
  ) ذکر دو نکته ضروری است:۱در مورد دستور (

fبرسیم الزم است کــه  . برای آنکه به طور حتم به جواب۱ (x ) f (x )´ <1 2 بــه عبــارت دیگــر  0
در حساب دیفرانسیل و  ١یکی از خطاها ناقص و دیگری زاید باشد. این مطلب از قضیۀ مقدار میانی

  شود.  میانتگرال ناشی 
fبــین  kپیوسته باشد و عدد حقیقــی  [a,b]در بازۀ بستۀ  fاگر تابع «قضیۀ مقدار میانی:  (a)  و

f (b)  قرار داشته باشد، آنگاه حداقل یک عدد حقیقی مانندc در بازۀ[a, b]  هست کهf (c) k= .«  
fدر قضیۀ فوق اگر  (a) f (b)´ هست  [a,b]در بازۀ cآنگاه حداقل یک عدد حقیقی مانند  0>

fکه  (c) fریشۀ معادلۀ  cیعنی 0= (x)      است. 0=
با  پس) را از آن استخراج نمودیم، از درجۀ اول بود، ۱. چون تابعی که در نظر گرفتیم و دستور (۲

تــوان ســایر  مــیتوان معادالت درجۀ اول را حل نمود. البته با تعمــیم ایــن روش  این روش فقط می
دۀ رافسون معروف است و آنچه مهم است این است که ای -معادالت را حل نمود که به روش نیوتن

  یکسان است.  ها روشاصلی در هر دوی این 
  خطأین]. چگونگی روش ۲[

axبرای حل معادلۀ درجه اول  b=  کنیم: میچنین عمل  
نــامیم. بــرای  ) مــیg2) و دوم (g1را مفروض اول ( ها آنگیریم و  . دو عدد دلخواه در نظر می۱

انتخاب دو عدد بهتر است ابتدا جواب را حدس بزنیم و دو عدد را طوری انتخاب کنــیم کــه یکــی 
  از آن.  تر بزرگاز آن عدد باشد و دیگری  تر کوچک

wآوریم:  میها را به دست  . مفروض اول و دوم را در معادله قرار داده و حاصل۲ ag=1 1،w ag=2 2.  

                                                    
1. Stewart, pp. 52- 53. 
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نامیم. در  میآوریم و آن را خطا  می. تفاصل مقادیر به دست آمده را با حاصل معادله به دست ۳
کنــیم. در اینجــا چهــار حالــت  مــیکم  تر بزرگرا از عدد  تر کوچکتفریق اعداد از هم همواره عدد 

  مختلف رخ خواهد داد:
cا) در صورتی که  w> eآنگاه مقدار  1 c w= -1   نامیم که خطای ناقص است. میرا خطای اول  1

cدر صورتی که  w> eآنگاه مقدار  2 c w= -2   یم که خطای ناقص است.نام میرا خطای دوم  2
cب) در صورتی که  w< eآنگاه مقدار  1 w c= -1   یم که خطای زاید است.نام میرا خطای اول  1

cدر صورتی که  w< eآنگاه مقدار  2 w c= -2   یم که خطای زاید است.نام میرا خطای دوم  2
cج) در صورتی که  w> eآنگاه مقدار  1 c w= -1   که خطای ناقص است. یمنام میرا خطای اول  1

cدر صورتی که  w< eآنگاه مقدار  2 w c= -2   یم که خطای زاید است.نام میرا خطای دوم  2
cد) در صورتی که  w< eآنگاه مقدار  1 w c= -1   یم که خطای زاید است.نام میرا خطای اول  1

cدر صورتی که  w> eآنگاه مقدار  2 c w= -2   یم که خطای ناقص است.نام میرا خطای دوم  2
. حاصل ضرب مفروض اول در خطای دوم را محفوظ اول و حاصل ضــرب مفــروض دوم در ۴
   نامیم. میی اول را محفوظ دوم خطا

. در صورتی که خطاهای ایجاد شده در حالت اول و دوم همجنس باشند (هر دو ناقص یا زاید ۵
کنیم. با توجه به اینکه باید عدد کمتر را  میباشند)، تفاضل دو محفوظ را بر تفاضل دو خطا تقسیم 

  دهد: میاز عدد بیشتر کم کنیم یکی از چهار حالت زیر رخ 
g .e g .e

x
e e
-

=
-

1 2 2 1

1 2
gیا   .e g .e

x
e e
-

=
-

1 2 2 1

2 1
gیا   .e g .e

x
e e
-

=
-

2 1 1 2

1 2
gیا   .e g .e

x
e e
-

=
-

2 1 1 2

2 1
  

. در صورتی که خطاهای ایجاد شده در حالت اول و دوم همجــنس نباشــند (یکــی نــاقص و ۶
 کنیم. میدیگری زاید باشد)، مجموع دو محفوظ را بر مجموع دو خطا تقسیم 

g .e g .ex
e e
+

=
+

1 2 2 1

1 2
  

x. برای حل معادلۀ ]۳[ x+ =
1 1 10
2 4

gکنیم  می، فرض خطأینبه روش   =1   . بنابراین4

g w ( ) ( )= ® = + = + = <1 1
1 14 4 4 2 1 3 10
2 4

  

eداریم، یعنی  ۷پس خطای ناقص  = - =1 10 3 7 .  
gکنیم  میاین بار فرض  =2   ، پس داریم:8

g w ( ) ( )= ® = + = + = <2 2
1 18 8 8 4 2 6 10
2 4

  

eداریم، یعنی ۴پس خطای ناقص  = - =2 10 6 4.  



 

 

٧٧ 

برا
قا 
لو

ن 
ا ب
سط
 ق
ان
ره
ب

 ی
عد
قا

 ۀ
طأ
خ
نی

 

x. چون معادلۀ ]۴[ x+ =
1 1 10
2 4

xبه صورت   =
3 10
4

yبــا فــرض  پــسآیــد،  میدر   x=
3
4

 

د، به عبارت دیگر بــا شو می ودهافز y به ، سه چهارم واحدxکنیم که با افزایش هر واحد  میمالحظه 
یابد. بنابراین با افزایش هر چهار واحد برای  میسه واحد افزایش  y، مقدار xافزایش هر چهار واحد 

xشویم. میتر  ، سه واحد به جواب اصلی نزدیک  

g w e
g w e

y x
g w e
g w e

= ® = ® = - =ì
ï = ® = ® = - =ï= ® í = ® = ® = - =ï
ï = ® = ® = - =î

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

0 0 10 0 10
4 3 10 3 73
8 6 10 6 44
12 9 10 9 1

  

  یابد. می، خطا به میزان سه واحد کاهش xه با افزایش هر چهار واحد برای شود ک میمالحظه 

´. منظور ]۵[ = =
1 4 14 1 4 5
3 3 3

  است.  

= + = = ´
1 1 18 5 13 10 1
3 3 3

  جواب مسئله 

  . منظور این است که:]۶[
´ æ ö æ ö æ ö= = = + = + = + + = +ç ÷ ç ÷ ç ÷

è ø è ø è ø
7 8 56 2 2 1 1 418 8 10 8 2 5 8 2 4 1 8 2 4

3 3 3 3 3 3 3
  

218. چون جواب ]۷[
3

113به دست آمده و این در حالی است که جواب معادله  
3

 پسبوده،  

که برابر با حاصل ضرب مفروض  ،برای حذف مقدار اضافه، یک سوم حاصل ضرب چهار در چهار
  کنیم. پس داریم: میرا از آن کم  ،دوم در خطای اول است

´ ´ æ ö- = - = + - = + =ç ÷
è ø

7 8 4 4 56 16 1 1 1 18 2 5 5 8 5 13
3 3 3 3 3 3 3 3

  

  کند. میست که ریشۀ هر معادله در آن معادله صدق . منظور این ا]۸[
  : حالتی که دو خطا ناقص هستند.خطأین. حالت اول اثبات هندسی روش ]۹[

  
  ۷شکل 
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axجواب معادلۀ  ADکنیم  میفرض  ۷با توجه به شکل  b=  باشد. بر امتدادAD های  خط پاره
AB  وAG  یها طولرا به g1 و g2  کنیم به طوری که  میاول و دوم) اختیار  یها مفروض(به عنوان

  باشند بنابراین داریم: ADاز  تر کوچک ها آنهر دوی 

AD x , AB( AD) g , AG( AD) g= < = < =1 2  
کنــیم کــه  مــیرا چنــان اختیــار  Oکنیم و روی آن نقطــۀ  میاخراج  ADعمودی بر امتداد  Dدر نقطۀ 

DO b= از نقطۀ .A  به نقطۀO  مرسوم در نقاط  یعمودهاکنیم. این خط  میوصلB  وG  بر امتدادAD  را
yامتداد خط  AOنماید. (امتداد  میقطع  Tو  Hدر نقاط  ax b= ی هــا خط پارهاست.) بنابراین طول  -

BH  وGT  برابر با حاصل معادله به ازای مقادیرg1 وg2  است، یعنیBH a.g= GT و 1 a.g= 2 .  
نیــز خطــوطی بــه  Oو  Aکنیم. از نقــاط  میرسم  ADدو خط به موازات امتداد  Tو  Hدر نقاط 

حاصل شود. چون چهارضلعی  ADOMXکنیم تا مستطیل  میرسم  DOو  ADموازات امتدادهای 
ADOMX  یهــا یچهارضــلع پــس، اند شــدهو خطوط به موازات اضالع آن رســم مستطیل است 
  . بنابراین داریم:هستند یلمستط یزحاصل ن

BH BZ HZ DO IO a.g b e e b a.g= - = - ® = - ® = -1 1 1 1  
   است. e1برابر با خطای ناقص  IOخط  بنابراین طول پاره
  همچنین داریم:

GT GS TS DO KO a.g b e e b a.g= - = - ® = - ® = -2 2 2 2  
  است. e2برابر با خطای ناقص  KOخط  پس طول پاره

  بنابراین داریم:
g .e AB.KO AB.LZ= = =1   = محفوظ اول ضرب مفروض اول در خطای دوم حاصل 2

MZLCS= X
  

g .e AG.IO NU.US= = =2   = محفوظ دوم ضرب مفروض دوم در خطای اول حاصل 1

NUSMS= X
  

  بنابراین

NUSM MZLC ZSUNCLZg .e g .e S S S= - = - =2 1 1 2 X X
  تفاضل محفوظ اول و دوم 

قطــر اســت، پــس  OHچــون  IOZHدر مستطیل  ١اصول اقلیدسمقالۀ اول  ۴۳اما بنابر قضیۀ 
  برابر است. پس داریم: IKTUو  STLZمساحت دو مستطیل 

                                                    
اصول ( اند یمساو یکدیگرقطر با  یکحول  یها االضالع یمتواز یها متمم االضالع یمتواز: در هر یدساصول اقلاول  ۀمقال ۴۳ یۀقض. ١

 ).۳۴ص  ،یدساقل
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ZSUNCLZ ZSTL TCNU IKTU TCNUS S S S S= = + = +X X X X تفاضل محفوظ اول و دوم  
                KCNIS NI.IK AD.(IO KO) x.(e e )= = = - = -1 2X

  
  بنابراین داریم:

)۱(            g .e g .e
g .e g .e x.(e e ) x

e e
-

- = - ® =
-

2 1 1 2
2 1 1 2 1 2

1 2
  

axبنابراین در حل معادلۀ خطی  b= ) بــرای ۱در صورتی که دو خطا ناقص باشند، از فرمول (
  کنیم. میمجهول استفاده  کردن دایپ

  : حالتی که دو خطا زاید هستند.خطأین. حالت دوم اثبات هندسی روش ]۱۰[

  
  ۸شکل 

axجواب معادلۀ  ADکنیم  میفرض  ۸با توجه به شکل  b=  باشد. بر امتدادAD ی ها خط پاره
AE  وAW  یها طولرا به g1  وg2  از  تر بزرگ ها آنکنیم به طوری که هر دوی  میاختیارAD  باشند

)AW AD>  وAE AD> .(:بنابراین داریم  

AD x,AW g ,AE g= = =2 1  
کنیم کــه  میرا چنان اختیار  Oکنیم و روی آن نقطۀ  میاخراج  ADعمودی بر امتداد  Dدر نقطۀ 

DO b= از نقطۀ .A  به نقطۀO  های مرسوم در نقــاط دهیم تا عمود میوصل کرده و امتدادE  وW 
yامتداد خط  AFقطع نماید. (امتداد  Fو  Q را در نقاط ADبر امتداد  ax b= اســت.) بنــابراین  -

EQاست، یعنی  g2و g1برابر با حاصل معادله به ازای مقادیر  WFو  EQ ها خط پارهطول  a.g= و  1
WF a.g= 2 .  
نیــز خطــوطی بــه  Fو  Aکنــیم. از نقــاط  میرسم  ADدو خط به موازات امتداد  Fو  Qدر نقاط 

حاصل شود. چون چهارضلعی  AWFXXکنیم تا مستطیل  میرسم  DOو  ADموازات امتدادهای 
AWFX اصل های ح چهارضلعی پساند،  مستطیل است و خطوط به موازات اضالع آن رسم شده

  نیز مستطیل هستند. بنابراین داریم:

EQ EP PQ OD PQ a.g b e e a.g b= + = + ® = + ® = -1 1 1 1  
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   است. e1برابر با خطای زاید  EQخط  بنابراین طول پاره
  همچنین داریم:

WF WU UF DO OV a.g b e e a.g b= + = + ® = + ® = +2 2 2 2  
  است. e2برابر با خطای زاید  WFخط  پس طول پاره

  بنابراین داریم:
g .e AE.OV U 'P.U 'X= = =1   = محفوظ اول ضرب مفروض اول در خطای دوم حاصل 2

U 'PE 'XS= X  
g .e AW.PQ U 'U.U 'R= = =2   = محفوظ دوم ضرب مفروض دوم در خطای اول حاصل 1

U 'UR 'RS= X
  

  بنابراین

U 'PE 'X U 'UR 'Rg .e g .e S S= - = -1 2 2 1 X X
  تفاضل محفوظ اول و دوم 

قطــر اســت، پــس  OFچــون  VOUFدر مســتطیل  اصول اقلیدسمقالۀ اول  ۴۳اما بنابر قضیۀ 
  برابر است. پس داریم: 'QE'VOو  'QPURمساحت دو مستطیل 

  

U'PE 'X U 'UR 'R U 'PE 'X U 'PQRS S S (S= - = - +X X X X تفاضل محفوظ اول و دوم  

PUR 'Q U 'PE 'X U 'PQR PUR 'Q U 'PE 'X U 'PQR QO'VE 'S ) S S S S S S= - - = - - =X X X X X X X     

    RO'VXS RO '.O 'V AD.(UF UR ') x.(e e )= = - = -2 1X  
  داریم: پس

)۲(            g .e g .e
g .e g .e x.(e e ) x

e e
-

- = - ® =
-

1 2 2 1
1 2 2 1 2 1

2 1
  

axبنابراین در حل معادلۀ خطی  b= ) بــرای ۲در صورتی که دو خطا زاید باشــند، از فرمــول (
  کنیم. میمجهول استفاده  کردن دایپ

و دیگری ناقص : حالتی که یکی از خطاها زاید خطأین. حالت سوم اثبات هندسی روش ]۱۱[
  است.

AG  وAE های را به طول g1 و g2  از  تر کوچــک ها آنکنیم به طوری که یکی از  میاختیارAD 
AGاز آن ( تر بزرگباشد و دیگری  AD<  وAE AD>:بنابراین .(  

AD x,AG g ,AE g= = =1 2  
کنیم کــه  میرا چنان اختیار  Oکنیم و روی آن نقطۀ  میاخراج  ADعمودی بر امتداد  Dدر نقطۀ 

DO b= از نقطۀ .A  به نقطۀO  مرسوم در نقاط  یعمودهادهیم تا  میو امتداد  کنیم میوصلG  و
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E  بر امتدادAD  را در نقاطT  وQ ید. (امتداد قطع نماAQ  امتداد خطy ax b= است.) بنابراین  -
GTاست، یعنی g2و g1برابر با حاصل معادله به ازای مقادیر  EQو  GTی ها خط پارهطول  a.g= 1 

EQو  a.g= 2 .  

  
  ۹شکل 

axجواب معادلۀ  ADکنیم  میفرض  ۹با توجه به شکل  b=  باشد. بر امتدادAD ی ها خط پاره
نیز خطوطی به موازات  Qو  Aکنیم. از نقاط  میرسم  ADدو خط به موازات امتداد  Oو  Tدر نقاط 

 AEQRحاصل شود. چون چهارضلعی  AEQRXکنیم تا مستطیل  میرسم  DOو  ADامتدادهای 
های درون  سایر چهارضلعی پس، اند شدهمستطیل است و سایر خطوط به موازات اضالع آن رسم 

  شکل هم مستطیل هستند. بنابراین داریم:

ST SG GT OD GT b a.g e= - = - = - =1 1  
   است. e1برابر با خطای ناقص  ST خط پارهبنابراین طول  

  همچنین داریم:

FQ EQ EF EQ DO a.g b e= - = - = - =2 2  
  است. e2برابر با خطای زاید  FQ خط پارهپس طول 

  بنابراین داریم:
g .e AG.QF SF'.SN= = =1   = محفوظ اول حاصل ضرب مفروض اول در خطای دوم 2

SF'RNS= X
  

g .e AE.ST CC'.FC '= = =2   = محفوظ دوم ضرب مفروض دوم در خطای اولحاصل  1

FC 'CF'S= X  
  بنابراین

SF'RN FC'CF' RNSFC'CF'Rg .e g .e S S S= + = + =1 2 2 1 X X مجموع محفوظ اول و دوم  
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قطــر اســت، پــس  TQچــون  NQC'Tدر مستطیل  اصول اقلیدسمقالۀ اول  ۴۳اما بنابر قضیۀ 
از چند  KC'FOبرابر است. بنابراین با کم کردن مستطیل  'OSNDو  KC'FOمساحت دو مستطیل 

 CKD'R، مستطیل یک دست 'OSNDو به جای آن اضافه کردن مستطیل  RNSFC'CF'Rضلعی 
  شود. پس داریم: میحاصل 

RNSFC'CF'R CKD 'RS S CK.KD ' AD.(KO OD ')= = = = +X مجموع محفوظ اول و دوم  

AD.(ST FQ)= +  
  در رابطۀ فوق داریم: AD ،ST ،SQبا جاگذاری مقادیر 

)۳(            g .e g .e
g .e g .e x.(e e ) x

e e
+

+ = + ® =
+

1 2 2 1
1 2 2 1 1 2

1 2
  

axبنابراین در حل معادلۀ خطی  b+  ،در صورتی که یکی از دو خطا ناقص و دیگری زاید باشد
  کنیم.  میمجهول استفاده  کردن دایپ) برای ۳از فرمول (
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(وابسته  ملی ملک ۀهای خطی کتابخان فهرست نسخهافشار، ایرج، دانش پژوه، محمد تقی، . ۴

  ؛۱۳۶۶، چاپ اول، انتشارات آستان قدس رضوی، ۶به آستان قدس رضوی)، ج 
ابن صالح، «مدخل: ، ۴، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، ج المعارف بزرگ اسالمی دائرة. ۵
، نوشتۀ علیرضا جعفری نــائینی، »تح احمد بن محمد بن سری بن صالح همدانیالدین ابوالف نجم

   ؛۱۳۷۰بزرگ اسالمی،  المعارف دائرةتهران، انتشارات مرکز 
 ۀسازمان اسناد و کتابخانتهران، ، ۱۲، ج خطی ایران یها نسخهفهرستگان درایتی، مصطفی، .۶
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  ؛ ۱۳۸۹شورای اسالمی، 
، چــاپ دوم، تهــران، مرکــز نشــر زندگینامــۀ ریاضــیدانان دورۀ اســالمیقربانی، ابوالقاسم، . ۸

  ؛۱۳۷۵دانشگاهی، 
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  ١های عربی، یونانی و التینیزبان ورود ارقام هندی به

  ٢چارلز برنت
  ٣ترجمۀ فاطمه سادات سعادتمند

ها بــا  که آن دانشمندان غربی است. این انتقال ارقام هندی بر ذهنیت موضوع این مقاله بررسی تأثیر
اســت؟  ساختند که چنین تــأثیر مشخصــی در علــم حســاب داشــتهاین اشکال عجیب چه چیزی 

مواجه نشده بودند. بــرای  یگذاری نمادین هرگز با چنین عالمتدانشمندان غربی پیش از این انتقال 
هــا، کــه بــه صــورت ترکیبــی از یکــان شــددانشمندان یونانی، اعداد با حروف آشنای الفبا بیان می

. برای دانشمندان التینــی، اعــداد رفتکار میها کم و بیش در ترتیب الفبایی بهها و صدگان دهگان
ســادگی نمادهــای تــوان بــه. در یــک چرتکــه مــیهای چرتکه بــودنوشتاری، تقلیدی از ترتیب مهره

زد و در صــورت نیــاز مقــادیر یــک یــا  قراردادی برای دهگان، صدگان و هزارگان را با یکدیگر جمع
دهنــدۀ دیگــری کــه ظاهرشــان نشــان های نمــادین گــذاری فه نمود. عالمتها اضا تایی را به آن پنج

تدریج توســعه یافــت و  اختصارات نگارشی نیز بهها در موسیقی و برخی ٤معنایشان بود مانند نئوم
  ۀ هندیگان. ارقام نهایش تصویری مفاهیم مورد نظر بودنم

ً
و پــذیرش و  جدیــد بــود نمادهایی کامال

  به همراه داشت.  یها دردسرهای فراوان آن کاربرد
ای از نمادهــای ها مجموعــههندی ٥ای از تاریخ انتقال این ارقام بیان شود.خوب است خالصه

گانه را ابداع کردند تا با کمک آن بتوانند همۀ اعداد را نشان دهند، و بعدتر نمادی برای صــفر بــه  هنُ 

                                                    
  ای است از: این مقاله ترجمه .١

The Semantics of Indian Numerals in Arabic, Greek and Latin, Journal of Indian Philosophy, vol. 34, no. 1/2, 
Asian Contributions to the Formation of Modern Science (I) (April 2006), pp. 15-30. 

٢. Charles Burnett مؤسسۀ واربورگ دانشگاه لندندر ر آن در اروپا، اسالمی و تأثی- استاد و پژوهشگر تاریخ تمدن عربی. 
Charles.Burnett@sas.ac.uk 

 .پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران ،ارشد تاریخ علم یکارشناسآموختۀ  دانش .٣
Saadatmand88@ut.ac.ir 

٤. neum  پنج خط. ها روی عنصر اصلی نگارش آواهای موسیقیایی در غرب پیش از اختراع نحوۀ نگارش نت  
  :کنید مراجعهبه دو اثر زیر  شناسی، کتاب روزترین به و بیشتر جزییات یبرا .٥

P. Kunitzsch, 'The Transmission of Hindu-Arabic Numerals Reconsidered', in The Scientific Enterprise in 
Islam, eds J. P. Hogendijk and A. I. Sabra, Cambridge, Mass., 2003, pp. 3-21. 

C. Burnett, 'Indian Numerals in the Mediterranean Basin in the Twelfth Century, with Special Reference to 
the "Eastern Forms'", in From China to Paris: 2000 Years Transmission of Mathematical Ideas, eds Y. Dold-
Samplonius et al., Stuttgart, 2002, pp. 237-288. 
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(ســاویرا  هــا در حســاب بــرای ِســِوروس ِســبوخت این مجموعه افزودنــد. ایــن ارقــام و کــاربرد آن
) دربارۀ ارقام هنــدی ق۴۱میالدی ( ۶۶۲د. او در سال ، حکیم سریانی، شناخته شده بو١سابوخت)
ای در علم نجوم داشــتند کــه بســیار نبــوغ آمیزتــر از ها اکتشافات ماهرانههندی«نویسد:  چنین می

به کمــک تنهــا ُنــه  ها ها بود و زبان از توصیف ظرافت روش محاسبۀ آنها و بابلیاکتشافات یونانی
  ».نماد قاصر است

خلیفــۀ عباســی، بــه نجوم و ریاضیات هندی توسط هیئتی اعزامــی از هنــد بــه دربــار منصــور، 
ای از ) به بغداد آمــد، مجموعــهق۱۵۴میالدی ( ۷۷۱مسلمانان معرفی شد. این هیئت که در سال 

تهیه کــرده  ٢جداول نجومی را به همراه داشت. این جداول نجومی یا جداول دیگری که برهماگوپتا
مــیالدی  ۸۲۵بود توسط محّمد بن موسی خوارزمی ترجمه یا اصالح شد. خوارزمی حدود ســال 

را نوشت که متن عربــی هــیچ  کتاب الجمع والتفریقو  کتاب الحساب الهندی) دو رسالۀ ق ۲۰۹(
 روش استفاده از ارقام هندی بوده اســت. یک از این دو باقی نمانده است اّما موضوع آن

ً
 ٣ها قاعدتا

نوشتۀ ندی الفصول فی الحساب الهترین اثر به جامانده به عربی دربارۀ حساب هندی، کتاب قدیم
ق در دمشق نوشته شده و در نسخۀ منحصر ۳۴۱ابوالحسن احمد بن ابراهیم اقلیدسی است که در 

ق) استنساخ شــده بــاقی مانــده اســت. در ۵۸۱میالدی ( ۱۱۸۶به فردی که دو قرن پس از آن و در 
 ٤فیــوم ندرت اثری از کاربرد ارقام هندی وجود دارد. در سندی قانونی که در نخستین متون عربی به

 
ً
عربی وجود دارد که به عنوان معادل هجــری  یارقام مصر بر روی پاپیروس نوشته شده است ظاهرا

  میالدی به کار رفته است (البته در این مورد اخــتالف نظــر وجــود دارد). ۸۷۴یا  ۸۷۳تاریخ سال 

مــیالدی  پس از قــرن یــازدهم های دیگری که از استفادۀ ارقام هندی در دست ماست بهتمام نمونه
نگــارش ارقــام )  هدانیم کــه پــیش از قــرن دوازدهــم مــیالدی (ششــم  ا میامّ ) تعلق دارد،  ه(پنجم 

ست. ابن یاسمین، ریاضیدان هندوعربی در دو بخش غربی و شرقی ممالک اسالمی متفاوت بوده ا
امّ ۱) دربارۀ این تفاوت توضیحاتی داده است (شکل ق ۶۰۱حدود مراکشی(  تــرین نســخۀ ا کهن). 

) است. ق ۶۸۲میالدی ( ۱۲۸۴خطی عربی که شکل غربی ارقام هندی در آن آمده مربوط به سال 
اند. از  های التینی در غرب هند پیدا شدههای استفاده از ارقام هندوعربی در نسخهالبته اولین نمونه

  تر از شواهد عربی هستند. این نظر شواهد التینی، از بسیاری جهات، مهم

                                                    
1. Severus Sebokht 
2. Brahmagupta 

 و فولکرتسسمن ۱۹۹۷سال خوارزمی موجود و شناخته شده بود ولی ناقص و مغلوط بود. در الجمع والتفریق ترجمۀ التینی کتاب  .٣
در  همراه ترجمۀ آلمانی آن منتشر کرد وبه تصحیح و (مونیخ) نسخۀ جدیدی از آن یافت که کامل و درست بود. او این ترجمۀ التینی را 

ای از محتوای اثر به انگلیسی افزود. ترجمۀ فارسی جمیل بصام از این چکیده به همراه اطالعات دیگر در نشریۀ  ن کتاب هم چکیدهاپای
 منتشر شده است. ۱۳۲شمارۀ پنجم ص  ۱۳۸۹ل سا ،تاریخ علم

4. Fayyum 
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کتابخانۀ  K222ابن یاسمین؛ نسخۀ  ١حسابغربی و شرقی ارقام هندوعربی در رسالۀ  هایصورت :۱شکل 

  ر)۵عمومی رباط (برگ 

 ۷۱۱در  اعــرابنیســت.  نکه دانشمندان التینی چگونه با این اعداد آشنا شــدند روشــ این
اسپانیا ق ۹۲میالدی ( های و از آن پس سفرهای معمول مانند زیارت مکه بین بخش تاختند) به 

پذیرفت و تبادل کتاب و اطالعات نیز میان این دو بخش  شرقی و غربی جهان اسالم صورت می
) سطح علمی دانشمندان انــدلس، در  هنیمۀ اول قرن دهم میالدی (چهارم در جریان بود. در 

کــرد. اولــین قلمرو حکمرانی عبدالرحمان سوم و الحکم دوم، با همتایان شرقیشان برابری می
) در ق۳۶۵میالدی ( ۹۷۶ای تعلق دارد که در سال  قام عربی در متنی التینی، به نسخهنمونۀ ار
) نوشته شده است. این نسخه کتابتی اســت از رســالۀ ٣(آستوریاس ٢در ریوخا البیضاصومعۀ 

به انجام رســیده اســت.  ٦که توسط راهبی به نام ویگیال ٥نوشتۀ ایزیدور سویلی ٤شناسی ریشه
ارقام عربی را هم به مطالب ایزیدور  مجموعه ،مطلب زیرویگیال پس از بیان  دربارۀ علم ای از 

ها هوشمندی بسیار شگرفی دارند چنان کــه باید دانست که هندی«حساب اضافه کرده است:
د و این نکته در آن اشکال  به آنان رجوع می ٧دیگر اقوام در حساب، هندسه و علوم انسانی کنن

یداست که ایشان  هنُ  های اعداد را  ای از مرتبه سازد تا بتوانند همه و هر درجه را قادر میگانه هو
ســبوخت  (شباهت این گفته به سخنان سخن سوروس »بنگارند. این اشکال از این قرار است

  قابل توّجه است).

                                                    
  ابن یاسمین باشد. ـ م م الغباروستنقیح االفکار فی العلم برقاعدتًا این اثر باید رسالۀ  .١

2. Albelda in the Rioja 
3. Asturias 
4. Etymologies 
5. Isidore of Seville 
6. Vigila 
7. Liberal Arts  



 

 

٨٧ 

ند
 ه
ام
رق
د ا
رو
و

 ی
ان
زب

ه 
ب

ها
 ی

رب
ع

ی ،ی
نان
و

 ی
الت

و 
نی
ی

 

نــد. شــاید ور ارقام هندوعربی چگونه بــه کــار می دانستویگیال میدهد این سخنان نشان می
که به شمال اسپانیا مهاجرت کرده  ١ها سیحیان باسواد اندلسی موسوم به مستعربویگیال از طریق م

 ٣به کاتالونیا ٢کیاوریاربر ه سال پیش از این، شخصی به نام ژبودند با این اعداد آشنا شده باشد. نُ 
به تحصــیل ریاضــیات پرداخــت. صــد و  ٥اسقف اعظم ویش ٤دعوت شد و سه سال زیر نظر هاتو
 امّ  .»اولین کسی بود که چرتکه را از اعراب ربود«ژربر پنجاه سال پس از این، گفته شد که 

ً
ا احتماال

قصد داشت از صورت غربی ارقام عربــی، همــان ارقــام آمــده در نســخه ژربر واقعیت آن است که 
گذاری کنــد.  نوع خاصی از چرتکــه را نشــانه ٦ها بتواند شمارشگرهای ویگیال، استفاده کند تا با آن

و  ) به وی منســوب شــد ههای پیش از پایان قرن دهم میالدی (چهارم ای که در نسخههمان چرتکه
یژگی چرتکۀ » ژربریچرتکۀ «توان آن را می ی این ژربرنامید تا از چرتکۀ رومیان قدیم متمایز شود. و

جا کــردن  گر متفاوتی داشت و عمل محاســبه، بــا جابــهبود که برای هر یک از ارقام ُنه گانه شمارش
  شد. پیاپی هر شمارشگر با شمارشگر دیگر انجام می

های  اعداد چرتکه و شــکل«ژربر در دو نسخۀ مربوط به این چرتکه این نکته ذکر شده است که 
اعــداد، هــای  و نشــان دادن توان. این نوع چرتکه برای تدریس حساب »ها را به دنیای التین آورد آن

کید کرد که این چرتکه )، متداول بود. اّما باید تأ ه های سدۀ دوازدهم میالدی (ششمکم تا نیمه دست
کردنــد. ایــن روش رفــت و بازرگانــان از آن اســتفاده نمــی کار می های فرهیختگان بــهفقط در حلقه

داد که ارقام هندی طور عینی نشان می کم به ا این چرتکه دستپرزحمتی برای حساب کردن بود، امّ 
  کنند.در ساختار ارزش مکانی چگونه عمل می

هایی کــه در در اوایل قرن دوازدهم میالدی موج جدیدی از علوم دورۀ اسالمی از طریق ترجمه
گرفت به اروپا رسید. یکــی از آثــار ترجمــه شــده، صلیبیون صورت می های اسپانیا، ایتالیا و پایگاه

بــود. مــتن عربــی دیگــر مــورد  ٧قرطبه النهار نصفارزمی برای نسخۀ تصحیح شدۀ زیج هندی خو
ها ترجمۀ لفظ به  یک از این نسخه ای از اثر خوارزمی دربارۀ حساب هندی بود. هیچاستفاده، نسخه

هایی از نام خــوارزمی در لفظ اثر خوارزمی نیست، اّما در سه نسخه از چهار نسخۀ التینی صورت
  است:عنوان یا مقدمه به جای مانده 

Dixit Algorizmi (arismethica Alchoarismi) 
Liber alchoarismi de pratica arismetice 
Liber ysagogarum alchorismi 
Liber pulveris 

                                                    
1. Mozarabs 
2. Gerbertd’Aurillac 
3. Catalonia 
4. Hatto 
5. Vich 

  شد. ـ م منظور اشیای ژتون (پولک) مانندی بود که روی هر کدام رقمی نوشته می .٦
7. Cordoba 



 

  

٨٨ 

از صورت التینی اســم خــوارزمی گرفتــه شــده اســت. » الگوریتم«دانیم اصطالح که می چنان
به عنوان اصطالحی که نشان دهندۀ این نوع حساب هندی است اّولین بار در سدۀ » الگوریسموس«

(=  شد. الگوریسم ١»نیحساب ساراِس «) جایگزین اصطالح کم کاربرد  هدوازدهم میالدی (ششم 
گرفــت و محاسبات به راحتی به وسیلۀ پوست یا کاغذ و قلم انجام می ، روشی که در آنالگوریتم)

  صفر از ملزومات آن بود، به سرعت جایگزین چرتکه شد.
این زمانی بود که  هدر اواخر قرن دوازدهم میالدی (ششم  ) روش الگوریسم رواج کامل یافته بود. 

لیبر پا به صحنه گذاشت. او اولین نسخه از کتاب مشهور خود   ٣مشهور به فیبوناچی ٢لئوناردوی پیزایی
یرایش دومی از آن فراهم آورد که همان نسخه ۱۲۲۸میالدی نگاشت و در  ۱۲۰۲را در  ٤آباکی ای  و

بــه دســت مــا رســیده اســت.  ٥است که از طریق ویرایش قرن نوزدهمی بارون بالداسار بونکمپینی
گردد) و هم روش  برمی ژربری(که به چرتکۀ  ٦»های فیثاغورسکمان«هم روش محاسبه با  ،فیبوناچی
» روش واقعــی هنــدیان«توان این دو را با را به نقد کشید و مدعی شد که می »الگوریسم«محاسبۀ 

ای بین الگوریسم قرن دوازدهم میالدی و آن  شناسانه توان تمایز روش جایگزین کرد؛ اّما به سختی می
مّدت کوتاهی پس از انتشار ویرایش دوم کتاب  ٧قایل شد. است رح دادهحساب هندی که فیبوناچی ش

و  ٨یاز الکساندر ویالدئ the Carmen de algorismóهای حساب فیبوناچی، آثار مشهورتری به نام
Algorismus vulgari  این سه اثر پایه ٩ساکروبوسکویی ژاناز گذار مطالعۀ حساب با  منتشر شد. 

استفاده از ارقام هندی به عنوان بخشی از برنامۀ آموزشی رشتۀ ریاضی در غرب شدند. در همان زمان، 
یعنی در سدۀ دوازدهم میالدی، دانشمندان یونانی در بیزانس، جنوب ایتالیا و سیسیل نیز ارقام هندی را 

ین ارقام در این مناطق مستقل از سنت التینی و از طریق شرق شــناخته شــده ا اامّ  ،بردند به کار می
بودند. این دو سنت یونانی و التینی وقتی با هم تالقی کردند که نویسندۀ یونانی ناشناسی در ســال 

  فیبوناچی نوشت. لیبر آباکیمیالدی کتابی دربارۀ حساب بر اساس  ۱۲۵۲
هندی در قرن دوازدهم و اوایل قرن سیزدهم میالدی مشکالت حاصل از پذیرش اعداد ناآشنای 
  ،به معنای واقعی کلمه نمایان شد. اّولین مشکل

ً
جدید بود. من از  زحمت زیاد معرفی ُنه نشانۀ کامال

                                                    
  رفت. ـ م ها به کار می بود که در مورد عرب» صحرانشین«ن صورت التینی ترکیب فارسی ساراِس  .١

2. Leonard of Pisa 
3. Fibonacci 
4. Liber abbaci 
5. Baron Baldassare Boncompagni 
6. Arcus Pictagore 

ورزد  نوآورانه است چون با وسواس خاصی از ذکر نام خوارزمی خودداری می خواست این حس را القا کند که اثرش واقعاً به گمانم او می .٧
اشاره دارد و به سختی قابل تشخیص  »محّمد«یا  Muhammadکه به  Maumehtآورد تنها نام کوچک خوارزمی را می ۱۵(در فصل 

  است) در حالی
ً
 شناخت. که در طلیطله انجام شده بود میمیالدی را قرن دوازدهم  های حساب رسالههای برخی ترجمه که مطمئنا

8. Alexander de Villa Dei 
9. John of Sacrobosco 
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میانه و همچنین ممنوعیت کاربرد  های سدهه رقم به عنوان ارقام بربری در کنار توصیفات متعدد این نُ 
یکــی از کــه گذرم، ولــی جالــب اســت بگــویم  برداری می ها به دلیل هراس از سردرگمی و کاله آن

های اّولیه از ارقام هندی جدا از حساب به روش الگوریسم، کاربردی بود که سردفتری اهل  استفاده
ها پیدا کرده بود. او با این ارقام نــوعی  نمیالدی برای آ ۱۲۰۶تا  ۱۱۸۴های  در سال (ایتالیا) ١پروجا

  بود. ابداع کردهکد رمزی برای مشخص کردن شمارۀ سطرهای اسناد قانونی 
هایی  اگر به مواضعی که ریاضیدانان در قبال ارقام هندی اتخاذ کردند توجه کنیم، شاهد تفاوت

  خواهیم بود:

ام هنــدی جــایگزین شــدند. بــا ارقــ ۹و  ۴فقط برخی از دردسرسازترین ارقام رومی مثل  - ۱
هــا بــا حــروف  های مختصر دیگر و یا حتی جایگزینی آن تر برای همین ارقام، شکل (پیش

 ابتدایی اسمشان نیز امتحان شده بود.)
رفت. همین اتفاق ارقام هندی فقط برای اعداد بزرگ (دارای چهار رقم یا بیشتر) به کار می -۲

 
ً
هــایی در توان دید. نمونــههای نجومی نیز میدر متن را در متون عربی و یونانی مخصوصا

جه (تعداد درجات محیط دایــره) بــا در ۳۶۰توان یافت که اعداد کمتر از  هر سه زبان می
 .شد با ارقام هندی بیان می ۳۶۰ز الفعددی [مثل ابجد] و اعداد بیشتر ا نمادهای

ربــع دوم ســدۀ ت کوتــاهی در در التینی، نوعی سامانۀ نمادگذاری الفعددی برای مد - ۳
 منحصر بــود بــه جمــع کــوچکی از ریاضــیدانان و به کار می دوازدهم

ً
رفت که ظاهرا

. این ســامانه بــر مبنــای دســتگاه عــددی کرد کار می ٣و پیزا ٢منجمانی که در انطاکیه
از  متداول در یونانی، عبری و عربی طراحی شده بود. نمادگذاری الفعددی، چنان که 

آثار یونانی، یهودی    و اسالمی میروی 
ً
توان دریافت، برای ریاضیات پیچیــده کــامال

این که این نوع ارقام هیچ گــاه در التینــی مــورد اســتقبال قــرار  مناسب بود و شگفت
شناختی و  های غربی برای جداول نجومی، مقادیر منقول در آثار کیهاننگرفت. نمونه

ها استفاده  علم حساب از آن گاه در خودِ اند ولی هیچ کار رفته بندی بههای طبقهروش
) نمادگذاری ٤کامبره ۹۳۰ ۀبه شمار زیج مأمونیشناختی ( اثری کیهاندر  نشده است.

  به کــار رفتــه ۳۶۰از  تر بزرگو ارقام هندی برای اعداد  ۳۶۰الفعددی برای اعداد تا 
د به اشتباه) به صورت حــروف ، ضمن این که در این اثر خود ارقام هندی (شایستا

 .ستا ها نقل شده به آنتر شبیه الفبای

                                                    
1. Perugia 
2. Antioch 
3. Pisa 
4. the Liber Mamonis in MS Cambrai 930 
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ه رقم اّول اعداد رومی و تالش برای ایجاد یک ه رقم هندی با  نُ اندیشۀ ناموفق جایگزینی نُ  -۴
کِرآتوس ـ ها در اثری از ه الگوریسم با آن

ُ
به کار بسته شده است.  ،٢شاگرد آدالرد باثی ،١. ا

در کتــاب )  هدر همان زمان (در ربع دوم سدۀ دوازدهم میالدی / ششــم  ٣ابراهیم بن عزرا
 ه رقم هندی به کار برد.رقم اّول دستگاه الفعددی عبری را به جای نُ حساب خود ُنه 

بــا ایــن همــه ســرانجام ارقــام هنــدی 
ــر صــورت ــدند و دیگ ــه ش هــای پذیرفت

عددنویسی، که به نظرم از روی قصــد بــه 
تر پذیرفتــه  بهــای مطلــوعنوان جایگزین

شده بودند، مقبــولیتی نیافتنــد. همچنــین 
هــای جــایگزین دانیم که دیگر صورت می

ارقام هندی در طی سدۀ دوازدهم میالدی 
  ،کنــــار گذاشــــته شــــدند

ً
 مخصوصــــا

کــه مــدت کوتــاهی » های شرقی صورت«
توسط دانشمندان عرب در شرق مدیترانه، 
دانشمندان یونانی و دانشمندان التینــی در 

رفتند. به نظر من آن شکل کار می ا بهایتالی
های رقیــب را  از ارقام که توانســت شــکل

کنار بزند همان بود که توسط دانشــمندان 
توســعه یافــت و بــه ســرعت بــه  ٤طلیطلــه

و فیبوناچی هم نواحی شمالی ایتالیا رسید 
با این حال کاربرد ارقام  از آن استفاده کرد.

گیر  توانســت معمــول و همــه هندی وقتــی 
هــا  شود که یک شکل التینی کلی برای آن

   .شدگذاری پایه
اّما دربارۀ پذیرش ارقــام هنــدی نکتــۀ 
ــت. در  ــد در نظــر داش ــز بای دیگــری را نی

                                                    
1. H. Ocreatus 
2. Adelard of Bath 
3. Abraham ibn Ezra 
4. Toledo 

از  ای در محاسبه روی چرتکۀ ژربری: مرحله۲شکل 
کسـفورد)، بـرگ   .Auct. Fپ. ۵۶نسخۀ بادلیان (آ

  ۀنوشتدست1.9
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ً
واضح است که این ارقام فاقد جایگــاهی بــه عنــوان نمادهــای مکمــل  نخستین متون التینی کامال

شود به هیچ وجه اثری از نوشتن  حروف الفبای یونانی هستند. در متونی هم که به چرتکه مربوط می
ها فقط از اعــداد رومــی اســتفاده شــده  های التینی وجود ندارد (در آن ورالعملاین ارقام ضمن دست

که  چنانهای چرتکه در تصاویر آموزشی دید، توان بر روی شمارشگراّما ارقام هندی را می .است)
تــوان مشــاهده  ای انگلیسی متعلق به ربــع دوم قــرن دوازدهــم مــیالدی می در این تصویر از نسخه

  .)۲(شکل  شود می
درون یک مربــع قــرار  ۱۵۴ابومعشر بلخی عدد  القراناتبه طور مشابه در نسخۀ وین از رسالۀ 

کِرآتوسوقتی به نمادهایی برای صفر در متو  گرفته است
ُ
ها نیز داخل مرّبع  خوریم آنبرمی ن نوشتۀ ا

  ).۳اند تا از باقی متن جدا شوند (شکل قرار داده شده

  
  ارزش مکانی دارایمحاسبه با استفاده از اّولین نه رقم رومی  :۳شکل 

کر رسالۀکادرهای کشیده شده به دور صفر در 
ُ
مشخص  (Helcep Sarracenicum) حساب عربیبا نام  توسآا

 در کتابخانۀ ب Medieval MSنسخۀ  است:
َ
   .۱۱۶، ص شل (ایرلند)ولتون در شهرک ک

توان فقط با یک هندی، پذیرش این مطلب بود که چگونه میاّولین مشکل در فهم معنای ارقام 
و غیــره را بــا  ۱۰۰۰، ۱۰۰، ۱۰، ۱نهایتی از اعداد را نشان داد. در ارقام رومی، اعداد نماد، دامنۀ بی

 α،ι ، ρمثل   دادند؛ نمادگذاری الفعددی [یونانی] هم نشان می mو  i ،x ،cنمادهای گوناگونی مثل 

 ۀنوشت دست. در عبارتی از کرد ، از همان قواعد پیروی میتر از ارقام رومی بودو غیره اگرچه خالصه
به قابلیت ارقام هندی برای نمایش هر مرتبۀ دهدهی اشاره شده است: (اسپانیا)  ١البیضا[کتابخانۀ] 

                                                    
1. Albelda 
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در . عبــارات مشــابهی نیــز »های اعداد را بنگارند ای از مرتبه نماد ... قادرند همه و هر درجه ۹آن «
دولی برای چرتکه ساخت ج ژربرشود که  متذکر می ١شوند، ریچرمتون مربوط به چرتکه یافت می

. ایــن قابلیــت »داده رقم را مشخص کرده بود و با آن تمامی اعداد ممکن را نشان مینُ «که روی آن 
اغلب هندی  تواند یکی از دالیلی باشد که ارقامنهایتی از اعداد میارقام هندی در نمایش دامنۀ بی

 باالی اولین ستون از هر سه  های چرتکه نوشته می های جدول ستونباالی 
ً
شدند: ارقام هندی معموال

اســت کــه  ۲۶عدد ده به تــوان  دهندۀ نشانشدند، چنان که عدد ُنه در باالی ستون  ستون نوشته می
  )! ۴نهایت نیست ولی عدد بسیار بزرگی است (شکل گرچه بی

  
  تکهجدول چر :۴شکل 

  ر.۱۹۷ولتی تریر(آلمان)، برگ دکتابخانۀ  ۱۶۹۴/۱۰۹۳نسخۀ شمارۀ 

 
ً
). این ۵شد (شکل به صورت یک جدول ترسیم می این قابلیت اعجاز آمیز ارقام هندی عموما

توانند برای بیان اعداد تک رقمــی، ده، صــد و غیــره دهد چگونه نمادهای ثابتی میجدول نشان می
کِرآتوس) به کار روند.  رسالۀها در  های رومی آنارقام هندی و چه به صورت معادل برحسب(چه 

ُ
ا

ای از اوایل قرن ســیزدهم مــیالدی شــامل آثــار ریاضــی  توان در نسخهسه نوع از این جداول را می
 lat. 15461طلیطله یافت. عنوان آخرین جدول این نسخه که در کتابخانۀ ملــی پــاریس بــه شــمارۀ 

اســت. نســخۀ دیگــری از قــرن » جدول چرتکه برای به کارگیری عملــی ارقــام«شود،  مینگهداری 

                                                    
1. Richer 



 

 

٩٣ 

ند
 ه
ام
رق
د ا
رو
و

 ی
ان
زب

ه 
ب

ها
 ی

رب
ع

ی ،ی
نان
و

 ی
الت

و 
نی
ی

 

شود و به حساب الگوریســم  نگهداری می سیزدهم میالدی که در کتابخانه وست کانتری انگلستان
توان اعداد مختلف را  چگونه میدهد  وع دارد و به عالوه نشان میمربوط است نیز جدولی از همین ن

 تعداد متفاوتی صفر به هر یک از ارقام یک تا ُنه ساخت. با اضافه کردن

.10  .100 .1000 10000. .100000  

.20 .200 2000. 20000. .200000 .2000000 

.30 .300 3000. 30000. .300000  

.40 .400 4000. .40000 .400000  

  
  جدول ارقام هندی :۵شکل 

پ.۶۲تی کمبریج، برگ یکالج ترین  O.7.41 نسخۀ شمارۀ 



 

  

٩۴ 

شــود؟ مشکل بعدی در فهم معنای ارقام هندی این بود که چه چیزی با صــفر نمادگــذاری مــی
 ١عبارتی که در عنوان کتاب اخیر روبرت کاپالن دربارۀ تاریخچۀ عدد صفر »همانی که هیچ است!«

ذکر نشده ولی در انتهای یک شعر  البیضاگانۀ هندی در نسخۀ ههم آمده است. صفر در میان ارقام نُ 
گانۀ مورد استفاده در چرتکه سروده شده همیالدی دربارۀ نام ارقام نُ ۱۰۸۵کوتاه التینی که در حدود 

  ٢».گذارند می» چرخ«است که اسمش را » پوسیس«و در ادامه «بود آمده است: 
توان بازتاب آن را در میبود که  »دایره«به هر حال شکل معمول برای صفر در عربی و التینی یک 

) استفاده کرده بــود. یــک تــذکر rota» (چرخ«شعر دربارۀ چرتکه دید که در توصیف صفر از کلمۀ 
ل در حساب الگوریسم همان است کــه در ابتــدای اولــین نســخۀ مربــوط بــه الگوریســم  در متداو

ها نمایش  اعداد به وسیلۀ آنه رقم به اضافۀ یک دایره هستند که تمامی نُ «[کتابخانۀ] َکشل آمده است: 

 ۰» دایــره«صــفر یــا و  ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ها حروف هندی به این شکل هستند:  شوند. آنداده می
پیش آمد.  oبه هر حال باید اشاره نمود که مشکالتی در تفکیک دایرۀ نمایانگر هیچ و حرف  »است.

 آمده دقیق rotaنمادی که در شعر چرتکه در کنار کلمۀ چرخ یا 
ً
) ۶تصویری از یک چرخ است (شکل  ا

گذاشتند. در متون نجومی  شد یک مثلث داخل آن می ولی وقتی صفر در جدول چرتکه نشان داده می
کشیدند  قرن دوازدهم میالدی و پس از آن نیز، یک خط در باالی دایره یا یک خط مورب میان آن می

شد. البته می (Ø)امپیوتری امروزی که حاصل این کار گاهی به طرز شگفت آوری شبیه صفرهای ک
بــا  کنــد) بــرای نشــان دادن صــفر در ترکیــبمــی tیک دایره با خطی در باالی آن (که آن را شبیه به 

 توسط منجمان یونان باستان به کار رفته بود. در 
ً
بار دیگر شاهد تالشی  نجایانمادگذاری الفعددی قبال

  از حروف الفبا هستیم.نمادهای عددی  داشتن نگهآگاهانه برای دور 
متعلق به اواخر قرن دوازدهم میالدی  ٣های نجومی راجر هرفوردای از جدول که در نسخه چنان

شد. از طرف دیگر ممکن بود این نماد گاهی به حذف کلی آن منجر می» هیچ بودن«توان دید،  می
 برای نشان دادن مرتبۀ دهدهی رقمی در عددی مرکب، صفرهایی اضافه شوند. 

ً
ای از  در نســخه مثال

ای  و در نسخه ۱۷برای نمایش  ۷و  ۱۰شود  ه در وین نگهداری میابومعشر بلخی ک القراناترسالۀ 
  است.  به کار رفته ۲۳برای نمایش  ۳با  ۲۰دیگر 

 نیتر کوچــک» مکــان«زمانی که قاعدۀ ارزش مکانی فهمیده شد هنوز این سؤال باقی بــود کــه 
شود که بدانیم عربی بر خالف یونانی چپ. وضعیت وقتی بغرنج می مرتبه در سمت راست باشد یا

شود، بنابراین ممکن است مترجم خود را ناچار ببیند کــه همــه و التینی از راست به چپ نوشته می

                                                    
1. Robert Kaplan, History of Zero, 1999. 
2. “Hinc sequitur sipos; est qui rota nempe vocatus” 
3. Roger of Hereford 
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 در ترجمۀ منحصر به فرد چهار مقالۀ نخست 
ً
بطلمیوس از عربی  مجسطیچیز را برعکس کند. مثال

در  های نسخۀ عربی را برعکس کرده است.مترجم (یا کاتب) تمام شکل، (آلمان) در نسخۀ درسدن

همــین اتفــاق   ٢،زیج خوارزمیاز شرح ابن مثّنی بر  ١های ترجمۀ هوگوی سانتاالیی بعضی از شکل
اند و بــه های دهدهی برعکس شدههم ارقام و هم مکان ،در این ترجمه برای ارقام هم افتاده است.

یری آینه چه باید در نسخۀ عربی آمده باشد عرضه شده است. البته در نسخۀ  ای از آن این ترتیب تصو
هــای التینــی اند. به هر حال در نسخه ها به روش درست برگردانده شدهتمامی همان شکل ٣دیگری

 ترتیب ارقام نسخه
ً
بنــابراین، ردیــف ارقــام در ابتــدای رســاله های عربی حفظ می معموال های  شد. 

خــتم » ۱«و بــه »  آغــاز« ۹گوریســم  بــا قدیمی مربوط بــه ال

 همان ترتیبی است که در رساله می
ً
های حساب  شود. این دقیقا

  عربی می
ً
در زبــان عربــی ایــن  توان دید با این تفاوت که یقینا

  شوند. خوانده می ۹به  ۱ردیف ارقام از 
یسندگان اولــین کتاب هــای الگوریســم در توضــیح ترتیــب  نو

قرارگیری مراتب دهدهی و اینکه کدام مرتبۀ دهدهی اولــین و 
این  ۲۱۵کدام آخرین است مشکل داشتند. برای مثال در مورد 

ایگــاه ارزش شد کــه حــاال پــنج در اّولــین ج سؤال مطرح می
  مکانی قرار گرفته است یا آخرین؟ 

  Dixit Algorizmiنویســندۀ کتــاب 
ً
ضــمن  (احتمــاال

 آنجــارش به از عربی) کا یاللفظ تحتای  ای بر ترجمه تحشیه
ســمت آغاز مراتب ارزش مکــانی از « رسد که متذکر شود می

یسنده  »هاست. است و آن اولین مرتبه و جایگاه یکان راست نو
اّما باز هم قرار گرفتن مقادیر با ارزش کمتر در سمت راست و 

ای از  مقادیر با ارزش بیشتر در سمت چپ ممکن بود. نمونــه
ای  تــوان در نســخه حفظ ترتیب خواندن اعداد در عربی را می

دید که در آن حروف الفبا به جای  ٤قرن سیزدهمی در فالندرز
اد بــه ایــن شــکل نوشــته اند، و در نتیجه اعد کار رفته هاعداد ب

یا نمونۀ دیگری از کتاب الگوریسم مختصری متعلق به نیمــۀ الی آخر؛  0B= 20  ،0A=10:اند  شده

                                                    
1. Hugo of Santalla 
2. Cambridge, Caius, 456 
3. Bodleian, Arch. Seld. B 34 
4. Flanders 

ارقام چرتکه شـامل یـک  :۶شکل 
نسـخۀ ؛ چرخ برای نمـایش صـفر

ـــۀ  ۱۶۹۴/۱۰۹۳شـــمارۀ  کتابخان
 ر. ۱۹۸دولتی تریر(آلمان)، برگ 
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قاعده این است که هر رقمی وقتی قبل از رقم دیگــری «قرن سیزدهم میالدی که در آن نوشته شده: 
قرار بگیرد، ارزشــش ده برابــر ا وقتی بعد از رقم دیگری امّ  ،بیاید، تنها ارزش خودش را داشته باشد

صد است  001دوازده است و  21بیست و یک است.  12بینیم:  ها میشود. مطابق آنچه در این مثال
میالدی برای  ۱۱۷۸در متنی که در  ».الی آخر ،سیصد 3جایگزین شود دویست و اگر با  2و اگر با 

نگاشته شده، ضمن یک تمــرین از همــین ترتیــب  (فرانسه) ٢سناسقف اعظم َر  ١ویلیام وایت هندز
توان مقادیری را یافت که  ای جای دارد که در آن می برای اعداد استفاده شده است، این متن در زایچه

  اند. نوشته شده» میزان ]برج[ 91«به شکل 
 توان به شواهد دیگری افزود که پیشتر بــرای کنم که حفظ ترتیب ظاهری ارقام را میمن فکر می

ارقام هندی از متن نوشتاری دیدیم؛ شواهدی مثل نوشتن اعداد داخل » متفاوت در نظر گرفته شدن«
بودند و مانند تصاویر یــا  ٣خارج از متنمربع، تصویر کردن بعینۀ صفر و غیره. ارقام هندی، چیزی 

نمودارهای هندسی، وضع و جهت نگارش خود را وقتی از یک زمینۀ زبانی به زمینۀ دیگری منتقــل 
هــا گرفتنــد و جهــت طور که زمانی اعــراب ارقــام را از هنــدی کردند. پس همانشدند حفظ می می

هــا رســید  از طریق اعــراب بــه آن ها نیز وقتی اعدادها و التینیها را تغییر ندادند، یونانی نگارش آن
ارقــام  ورودطرحی که در ابتدای این مقاله ریخــتم، یعنــی ها را معکوس نکردند.  هت نگارش آنج

ید شناخت ارقام هندی به عنوان نمادهایی خاص است؛ زیــرا  هندی به فرهنگ التینی، به خوبی مؤ
در بهترین حالــت بــه عنــوان عالئــم و شدند بلکه ها استفاده نمیگاه در متناین ارقام در ابتدا هیچ

رفتند تا ارزش بالقوۀ اعداد را نشان دهند.  کار می به ژربریبر روی ابزارهایی مثل چرتکۀ » ها نشانه«
 به درون متن

ً
های نوشتاری راه یافتند ولی الگوی ظاهری خود با گذشت زمان، ارقام هندی تدریجا

پایین) را بر آن متون تحمیل کردند و موجب پیدایش (به شکل نگارش از چپ به راست و از باال به 
  نوعی از حساب شدند که امروزه کاربرد جهانی دارد.

  

                                                    
1. William of the White Hands 
2. Reims 
3. Hors de text 



 

 

٩٧ 

ل 
سا

ن، 
یرا
و ا

م 
سال
ی ا
لم
 ع
ث
یرا
م

شم
ش

رۀ 
 ش
،

ول
ا

 
ی 
یاپ
(پ

۱۱(، 
ار
به

 و 
تاب

ان
ست

 
۱۳
۹۶

 

  
  اخرتشناسی در خاورمیانه

مقدمۀ کوتاهی بر اخرتشناسی در خاورمیانه از زایش در بابل تا توسعۀ آن توسط 

ب، رقعی،  :. نویسندهدانشمندان اسالمی  ۱۶۸جان ام. استیل، ترجمۀ هاشم سی

  .۱۳۹۶صفحه، انتشارات سبزان، 

  ١افشارغالمحسین صدری

 آســمان را از قــاب 
ً
ما مــردم شهرنشــین کــه معمــوال

بینــیم، از هــا مــی ها یا شــکاف بــرجگرفتۀ پنجره دود
نــواز کرانگی آســمان و درخشــش چشــمشکوه و بی

نئــون و دود و  هــای ایــم. چــراغستارگان غافل مانده
گردوغبار این زیبایی را فرو پوشیده و شیوۀ زندگی و 

   تربیتمان نیز ما را با آن بیگانه ساخته است.
انگیز، رازآمیز در گذشته، آسمان برای مردم خیال

هــا بــود؛ آینــده و و منبع پیدایش اســاطیر و افســانه
جستند؛ با نگریستن بــه سرنوشت خود را در آن می

کردنــد و فرارســیدن ود را پیــدا مــیســتارگان راه خــ
یافتند و با پیدایش هالل ماه در افق  ها را درمی فصل

  داشتند.مغرب حساب روزهای ماه را نگه می
پرسیم، انســان چگونــه توانســت گاه از خود می

ها و چرخۀ انتقالی ماه را بشناسد، ســال  توالی فصل
صورت  ۱۲ای از اهری خورشید را در دایرههفته تقسیم کند و حرکت ظ ۵۲فصل و  ۴ماه و  ۱۲را به 

  فلکی قرار دهد؟

                                                    
  .میراث علمینویس، مترجم، ویراستار  نگار علم، فرهنگ تاریخ .١
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هــا بــه کــاوش  در روزگاری که انسان با فرستادن ناوهای کیهانی به فضای مــریخ و زحــل در آن
هــایی کودکانــه  سنجد، شاید چنین پرســشپردازد و زمان را تا جزء کوچکی از میلیونم ثانیه می می

هایی در هزاران سال پیش آغــاز شــده  ی ما با چنین پرسشباشد؛ ولی فراموش نکنیم که دانش کنون
 
ً
کردند و مشاهداتشان را بر سال پیش دانشمندان بابلی هر شب آسمان را رصد می ۲۶۰۰است. مثال

ر دســت اســت، کــه از هزار لوحه از این مشــاهدات د از شیبکردند. اینک های گلی ثبت می لوحه
  کند.می دانشمندان ناشناس حکایت تالش پیگیر این

و البته در النهرین (های نخستین در مصر و بین دهد چگونه انساننویسنده در این کتاب نشان می
هــای نجــومی، بــه تغییــر ها و قاعــده چین و هند) به کاوش در آسمان پرداختند و به نخستین قانون

ســتارگان ها (کسوف و خسوف) زمان بازدیده شــدن برخــی  های ماه، گرفت ها، تغییر صورت فصل
(مانند سهیل و شعرای یمانی) پی بردند و به تنظیم تقویم پرداختند. آنگاه یونانیــان کوشــیدند ایــن 

شمول تدوین کرد که  ها را به زبان ریاضی بیان کنند و بطلمیوس برای اخترشناسی نظامی جهان یافته
  قرن دوام آورد. ۱۵

بــار نظــام بطلمیوســی را بــه چــالش کــم اعتکــم تر قیدقاسالمی با رصدهای  دورۀ اخترشناسان
  کشیدند تا سرانجام نظام کوپرنیکی پدیدار شد.

 کنــد.زیبایی بیــان مــی ای روان و چاپی پاکیزه همۀ این داستان را بــهاین کتاب کوچک با ترجمه
عین حال کتاب بــا   مترجم در برخی موردها در پانویس دربارۀ مطالب کتاب توضیح داده است. در

نامــۀ پایــان هایی در توضیح مطالب همراه است و اصطالحات نجومی نیــز در واژه تصویرها و رسم
  کتاب شرح داده شده است.
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  نگاهی به دو نرشیۀ مرتبط با تاریخ علوم دورۀ اسالمی

  ١افشار غالمحسین صدری

های اسالمی در  سرزمین ای که گهگاه برای معرفی دستاوردهای دانشمندانگریختههای جسته تالش
صورت فهرست مدونی درآید تا کار پژوهشگران تاریخ علم  باید بهگیرد، سرانجام ایران صورت می
های دو نشریۀ مرتبط با تاریخ علــوم تر کند. با توجه به چنین هدفی، در اینجا مقاله را در آینده آسان

  شود.دورۀ اسالمی معرفی می

  تحقیقات اسالم
یۀ بنیاد دایرةالمعارف اسالمی. سال  یخ علم.، ویژۀ ۱۳۷۲، ۲و۱، شمارۀ ۸نشر   تار

 ۱۱زبان فارسی و   صفحه به ۲۵۹این نشریه در 
  زبان انگلیسی در قطع وزیری است. صفحه به

. سیر تحول علم مکانیک نزد مســلمانان .۱
  .۵۹ -۱۱از مصطفی میرسلیم، ص 

ای پیرامــون تــاریخ از بیــان مقدمــه  مؤلف پــس
ترین دانشمندان اسالم و عرضۀ فهرستی از برجسته

دورۀ اسالمی، در فصــل اول بــه بررســی آرای آنــان 
پــردازد و در فصــل دوم برخــی مکانیک مــی ۀدربار

کنــد (ماننــد هــای مکــانیکی را معرفــی مــی اسباب
آسیای بادی و آبی، چرخ چاه، چرخ دنگ، ســاعت 

سازی)، سپس از کاربرد بــاروت  آبی، دستگاه کاغذ
با  و در جنگ های صلیبی توسط مسلمانان در جنگ

ــروزی مغــوالن ســخن مــی گویــد و آن را عامــل پی

                                                    
  .میراث علمینویس، مترجم، ویراستار  نگار علم، فرهنگ تاریخ .١
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داند. نویسنده در فصل سوم چند عامل نوآوری مســلمانان در دانــش فنــی را بررســی  مسلمانان می
عنوان عامل یکپارچگی جهان اسالم؛ ب) نهضــت  کند که عبارت است از: الف) دین اسالم به می

عنوان وسیلۀ ارتبــاط میــان دانشــمندان؛ ت)  ان عربی بههای دیگر؛ پ) زب ترجمۀ آثار علمی از زبان
ها و نهادهای علمی گوناگون؛ ث) پشتیبانی مادی و معنوی از دانشمندان و ایجاد مدارس، کتابخانه

  های علمی. فعالیت

 .۱۰۱ – ۶۱صلیبا، ترجمۀ حسن طارمی راد، ص جرج. از مکتب نجومی مراغه .۲
 ابن شاطر از دستاورد نجومی ابن هیثم، مجریطی، جابر الّسؤلنهایة نویسنده با استناد به کتاب 

ح، مؤیدالدین ُعرضی، نصیرالدین طوسی و قطب
َ
فل

َ
الدین شیرازی زیر عنوان مکتــب نجــومی بن ا

وجود آوردند. او سپس  متفاوت با مدل بطلمیوس به ییها مدل ها آنگوید، کند و میمراغه بحث می
ه باید بر روی آثار دانشمندان بعد از مکتب مراغه صورت گیرد، کند کاز کارهای بیشتری بحث می

بن خلیل چلبــی و  زادۀ رومی، منصور دشتکی، شیخ بهایی، احمدعلی قوشچی، قاضی از قبیل مال
  بن صادق حسینی. محمد

پــور، ای. اس. کندی، ترجمۀ بهناز هاشمی -صلیبا جرجاز  حالت کروی جفِت طوسی. .۳
  .۱۲۰ – ۱۰۳ص 

موضوعی که در حوزۀ مکتب مراغه مطرح شد پذیرفتن دو فلک تدویر جدید برای هر ترین  مهم
معــروف اســت، از » جفــِت طوســی«سیاره توسط خواجه نصیرالدین طوسی بود. این نظریه که به 

در ایــن  لحاظ دقت نه تنها از مدل بطلمیوس چیزی کم نداشت، بلکه دارای کارآیی بیشــتری بــود.
  جه نصیر بررسی شده است.مقاله جزئیات نظریۀ خوا

  .۱۳۸ -۱۲۱پور، ص از ایرج ملک تقویم سال یکم هجری شمسی. .۴
شمسی، قمری و میالدی، شامل تقــویم ســال  یها میتقوبارۀ این مقاله ضمن بحث کوتاهی در

شــود. هجرت آغاز مــی از شیپاول هجری شمسی است که از روز جمعه سوم شعبان آخرین سال 
 (ص)تیر همان سال است و حرکت حضرت رســول ۲۷مری روز جمعه اول محرم سال اول هجری ق

و ورودشان به مدینه روز جمعه دوم مهر برابر  االول عیربشهریور برابر با اول  ۲۴از مکه روز دوشنبه 
  ربیع اول بوده است. ۱۲با 

از کونگ فانگ ژن، ترجمۀ محمد باقری،  هایی از گاهشماری ایران در چین باستان. واژه .۵
  . ۱۴۳ -۱۳۹ص 

شود هایی نام برده می جمله از هیئت در این مقاله با اشاره به روابط تاریخی میان ایران و چین، از 
ین رفتند و از نــام ســیارات و روزهــای هفتــۀ چینــی یــاد هجری از ایران به چ ۸و  ۷های که در سده

  اند.که دارای منشأ ایرانی شود می
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ل از اوقات غروب ماه .۶
َّ

از ماشــاءالله علــی احیــایی، ص  و خورشــید. محاسبۀ ُبعد معد
۱۴۵- ۱۶۴.  

طلــوع  از شیپــ بار نیآخرغروب و  پس از بار نینخستدوره،   هر  این مقاله از رؤیت سیارات در
  ویژه از لحاظ رؤیت هالل اهمیت زیادی دارد.  کند، که در جهان اسالم بهخورشید بحث می

. از ماشاءالله علی احیــایی، ص منوره بحثی دربارۀ قبلۀ مدینۀ - آموز صد مدرسمسئله .۷
۱۶۵- ۱۷۸.  

  .۱۸۲ -۱۷۹حسن طارمی راد. ص از آموز صد مدرس.  ذیلی بر مسئله .۸
، از (ص)ذکر تعیین جهت قبله در مسجد مدینــه توســط حضــرت رســول پس ازدر این دو مقاله 

  دست آوردن آن بحث شده است. موضوع تعیین جهت قبله و اصول به

یاضیات اســالم .۹ یخ ر ِیفســکایا، ترجمــۀ  پژوهشــی در ازبکســتان. - یتار از گ. پ. ماتِو
  .۱۹۷ -۱۸۳فر، ص  مهران اخباری

  های میانه. مقاله حاوی مطالبی است کلی دربارۀ فعالیت علمی دانشمندان آسیای مرکزی در سده

از محمدرضــا  خواجه عبدالرحمان خازنی مروزی پیشاهنگ اصالح تقــویم در ایــران. .۱۰
  .۲۱۴ -۱۹۹صیاد، ص 

یم سلطانیبارۀ معرفی کوتاه خازنی و آثارش در پس ازویسنده ن او و روشی که برای محاسبۀ  تقو
  داند.پایۀ تقویم ملکی یا جاللی می آن راکند و دست آورده بود، بحث می های کبیسه به سال

  . ۲۲۴ -۲۱۵از محسن مسعود انصاری، ص  عبدالرزاق بغایری. .۱۱
ش) و نقشی کــه در ۱۳۳۲ -۱۲۴۸عبدالرزاق بغایری ( دربارۀ زندگی و فعالیت علمی مهندس 

  کشی داشته است. های خطوط مرزی ایران و آموزش نقشه های جغرافیایی و نقشهتهیۀ نقشه

  .۲۳۳ -۲۲۵از پرویز شهریاری، ص  زندگی و آثار ابوالوفای بوزجانی. .۱۲
  گزارشی است کوتاه از زندگی و فعالیت بوزجانی.

تــألیف کرجــی و  های پنهــانی استخراج آبه استوار کتاب الل رحمت ۲۳۸ -۲۳۵در صفحات 
محمــد بــاقری کتــاب  ۲۴۵ -۲۳۹ی کــرده اســت و در صــفحات جم را بررس ترجمۀ حسین خدیو

  کندی را، که بعدها خود او آن را به فارسی ترجمه کرد. های دورۀ اسالمی زیجپژوهشی در 
  علم معرفی شده است.تعدادی کتاب فرنگی مربوط به تاریخ  ۲۴۵ – ۲۳۹در صفحات 

  وقف میراث جاویدان
یه. سال    .۱۳۷۵، پاییز و زمستان ۴- ۳، شمارۀ ۴فصلنامۀ سازمان اوقاف و امور خیر

صفحه به زبان فارسی، با فهرست مطالب به دو زبــان عربــی و انگلیســی و  ۱۸۹نشریه در این 
  صفحۀ عنوان انگلیسی در قطع رحلی است.
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بنـــای مســـجد مدینـــه و قواعـــد  .۱
زادۀ  از حســن حســن ط از آن.مستنب

  .۱۶ -۷آملی، ص 
رفتــه در  کارنویسنده از قواعد ریاضــی بــه

  کند.ساختمان مسجدالنبی در مدینه بحث می

فی االحتیــال  تأملی دیگر در رسالۀ .۲
 ةالــذهب َوالِفضــ مقــداری ةلمعرف

از حکــیم  فی جسم ُمَرکــب ِمنُهمــا
از حسن فقیه عبداللهی،  خیام.  عمر
  .۲۴ -۱۷ص 

ای کوتــاه بــه تاریخچــۀ نویسنده با اشــاره
ــه ــام و  ب ــوص اجس ــت آوردن وزن مخص دس

ترجمۀ رسالۀ خیام در تعیین نسبت هریــک از 
  پردازد.شرح آن می مواد در آلیاژ طال و نقره، به

از رشــدی راشــد، ترجمــۀ محمــدهادی  هــای نــوری.از هندسۀ دید تا ریاضیات پدیده .۳
  .۳۴ -۲۵شفیعیها، ص 

بیان تاریخ نورشناسی در یونان و اسکندریه، به ذکر کارهای پیشگام کندی و ابن نویسنده پس از 
  دهد.های ابن هیثم را توضیح می کند و در پایان نوآوریسهل اشاره می

از اســگر آبــو، ترجمــۀ  درجه به روش تکراری. جمشید کاشانی و محاسبۀ سینوس یک .۴
  .۵۶ -۵۱محمد باقری، ص 

دست یافتن به معادلۀ تثلیث زاویه توانست روشــی بــرای یــافتن ق) با  ۸۳۲جمشید کاشانی (د 
شرح های مثلثاتی را در حد زیادی بهبود بخشد. میرم چلبی در  درجه ابداع کند و جدول سینوس یک

  روش کاشانی را توضیح داده است. نویسنده به توضیح ریاضی این روش پرداخته است. زیج الغ بیگ

  .۵۰ -۳۹از هایده الله. ص  نظری و کاربرد عملی آن.معماران دورۀ اسالمی، دانش  .۵
دارد تا های تشریحی معماری کهن ما را بر آن میدر دست نبودن رساله«نویسنده بر آن است که 

شده در آثار مکتوب در فن معماری و از ســوی دیگــر بــا  سو با جستجوی نکات پراکندۀ ثبت از یک
  شده بیابیم. پاسخی برای پرسش یاد -مانده و خوِد بناها زها، نقوش با از قبیل نقشه –بررسی اسناد 

ها و آثــار جغرافیــایی و ادبــی از یــک طــرف و منــابع  نگاریدر این راستا متون تاریخی، وقایع«
ویژه متون علمی ریاضی و هندســی از طــرف دیگــر، نیــز ها، به مربوط به تاریخ علم، دایرةالمعارف
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 هــا هــا و بایگــانیبناها و تزیینات معماری محفــوظ در کتابخانــهآثار مصور و اسنادی از قبیل نقشۀ 
  .»ای دارندجایگاه ویژه

یاضیات. .۶   .۵۶ -۵۱از محمد باقری، ص  فواید، اهمیت و ضرورت پرداختن به تاریخ ر
بــودن،  بخش لــذتشود که مطالعۀ تــاریخ ریاضــیات عــالوه بــر جــذاب و نویسنده یادآور می

هــای  شــود. در عــین حــال راهکاری میکند و مانع دوبارهشده آشنا می پژوهشگر را با کارهای انجام
  دهد. ناشده را به او نشان میناپیموده و قلمروهای کشف

  .۶۲ -۵۷. از ماشاءالله علی احیایی، ص اختالف در وقت طلوع فجر .۷
و آغــاز روزه اهمیــت خاصــی دارد.  شناختن زمان طلوع فجر از لحاظ دانستن وقت نماز صبح

هایی است که ممکن است شخص را دچــار اشــتباه  صبح کاذب از عامل وجود هوای ابری و پدیدۀ
اند و نویسندۀ مقاله  کند. به همین دلیل دانشمندان اسالمی از دیرباز در این زمینه به تحقیق پرداخته

  این تحقیقات را عرضه کرده است. گزارشی از

  .۷۲ -۶۳از دیوید ا. کینگ، ترجمۀ لیال هوشنگی، ص  اسالمی.نجوم  .۸
نویسنده تاریخ نجوم اسالمی را به چهار دوره تقسیم کرده است: نخست دورۀ همگونی و تلفیق 

 ۲۰۰ -۷۵اسالم ( از شیپنجوم ریاضی یونان باستان، هند و ایران ساسانی با نجوم عامیانۀ اعراب 
ق)، در پی آن پیدایش ۴۲۵-۲۰۰های ارصاد ( شرفت روشو پی مجسطیق)، سپس رسمیت یافتن 

هــا و ) و سرانجام دوران رکود. نویسنده به بررسی هریک از این دورهق۸۵۰ -۴۲۵نجوم اسالمی (
  پردازد.نتایج و دستاوردهایش می

  .۸۳ - ۷۳از توفیق حیدرزاده، ص  .کیکپرن شیپهای غیر بطلمیوسی  نظام بطلمیوس و مدل .۹
بن قره آغاز و با قبیصی و دیگــران  گیری بر کار بطلمیوس با ثابت خرده دهدنویسنده توضیح می

ای در نقد نجوم بطلمیوسی در جهــان موج تازهکتاب الشکوک علی بطلمیوس دنبال شد، تا آنکه با 
را هــم در » حالت کروی جفِت طوســی«و  »مکتب مراغه«راه افتاد. در این مورد دو مقالۀ  اسالم به

  باال ببینید.

  .۸۶ -۸۴ فر، ص از زهره روح اسطرالب، کرۀ فلکی، شاخ حجامت. .۱۰
ق کار  ۵۵۸ترین اسطرالب موجود در موزۀ ملی ایران مربوط به سال  نویسنده در این مقاله قدیم

بــن عبداللــه و دو شــاخ  ق ساخت بــدر ۵۳۵بن حامد اصفهانی، کرۀ فلکی مربوط به سال  محمد
  موجود در همان موزه را توصیف کرده است.هجری  ۱۳ای متعلق به سدۀ حجامت شیشه

  .۱۰۰ -۸۷زاده، ص از و. ب. هنینگ، ترجمۀ همایون صنعتی فصل نجومی بندهش. .۱۱
شناسی موجود در اوستا، که در اواخــر دورۀ ای است دربارۀ مطالب کیهان گونه دانشنامه بندهش

  ساسانی به زبان پهلوی تألیف شده است.
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یخ تحوالت تقویم در ایران  .۱۲  -۱۰۱از محمــد محــیط طباطبــایی، ص  از نظر نجومی.تار
۱۰۸.   

  در این مقاله تاریخ تقویم در ایران از روزگار هخامنشیان تا به امروز بررسی شده است.

  .۱۱۸ -۱۰۹از محمدرضا صیاد، ص  پیدایش تقویم و سیر تحول تقویم هجری شمسی. .۱۳
یم هجری شمسی از  همت  شمســی بــه ۱۲۶۵ســال نویسنده در این مقاله از رواج تدریجی تقو

در عنوان سال مالی دولــت ایــران  الدولۀ بعدی) تا رسمیت یافتن آن بهالملک ( نجمعبدالغفار نجم
  ش سخن گفته است. ۱۳۰۴عنوان تقویم رسمی ایران در سال  ش و اعالم آن به۱۲۸۹ سال

   .۱۲۴ -۱۱۹از مهدی محقق، ص  آزمایش پزشکان. .۱۴
ای بــه لزوم آزمایش پزشکان است، همراه با اشاره ۀدرباراق بن اسحترجمۀ فارسی رسالۀ حنین 

  زمینه. نیدر ارسالۀ جالینوس و رازی 

رضا . از آیدین صاییلی، ترجمۀ علیهای علمی در تمدن اسالمی عوامل کاهش فعالیت .۱۵
  .۱۳۴ -۱۲۵عسگری، ص 

علــم در نویسنده معتقد است، بدبینی متکلمان اسالمی نسبت به فلسفه از عوامــل مهــم رکــود 
  .جهان اسالم بوده است

یخ اندیشه. .۱۶ از پل کونیچ،  ترجمۀ متون علمی (به عربی و از عربی) و اهمیت آن در تار
  .۱۴۲ -۱۳۵راد، ص  ترجمۀ حسن طارمی

یونانی، سریانی، پهلوی و سانسکریت به عربی و ترجمــۀ  یها متندر این مقاله اهمیت ترجمۀ 
 .گرفته استآثار عربی به التینی مورد بررسی قرار 

از محمــدجواد نــاطق، ص الزمان جزری (مهندس مشهور قرن ششم هجــری). بدیع .۱۷
۱۴۳- ۱۵۶.  

یسنده پس از بیان شرح های خطی او و نسخهالحیل  حال کوتاهی از جزری، به معرفی کتاب نو
موجود از متن و ترجمۀ فارسی آن پرداخته است. او بعدها ترجمۀ فارسی این کتاب را تصحیح و به 

  ای منتشر کرد.ورت پاکیزهص

اوغلو، ترجمۀ نگــار نــادری، الدین احساناز کمال یادی از مرحوم استاد آیدین صاییلی. .۱۸
  .۱۶۴ -۱۵۷ص 

ن در  ۱۳۷۲ -۱۲۹۲آیدین صاییلی (
ُ
ش) تاریخنگار علوم نخستین شــاگرد شــرقی جــرج ســارت

  او بسیار معروف است. رصدخانه در اسالمرشتۀ تاریخ علم بود. کتاب 

یُمف به شرح .۱۹  ااز عبید قلم خوِد وی. حال استاد کر
ّ
علــم، لل

َ
ه کریُمف، ترجمۀ هوشــنگ ا

  .۱۶۶ -۱۶۵ص 
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  بیرونی است. صیَدنۀرازی و  سّراالسرار، نایس ابن قانونکریُمف دانشمند نامی ازبک مترجم 

  .۱۷۲ -۱۶۷از غالمعلی عرفانیان، ص .کتاب الَحشائش .۲۰
های مختلف آن  ها و ترجمهدیوسکوریِدس و نسخه داروهای مفردۀمعرفی کتاب  پس ازنویسنده 

بــن  مهــران نــامه بــاز مترجمی الَحشائش کتابای از ترجمۀ عربی آن تحت عنوان به معرفی نسخه
  ق موجود در کتابخانۀ آستان قدس پرداخته است. ۵۵۳بن مهران در سال  منصور

یخ علوم اسالمی و عربی وابسته به دانشگاه فرانکفورت. .۲۱   .۱۸۳ -۱۷۳ص  مؤسسۀ تار

یخ علم .۲۲   .۱۸۹ - ۱۸۴. ص معرفی چند اثر در زمینۀ تار
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ری و مروری بر کتاب  هندسه در ه مع

  کاربرد آن در آموزش ریاضی

  اکرب زمانی لنجانینوشتۀ 

های سنتی اسالمی   .۱۳۹۵ -گی تفریحی شهرداری اصفهاننارش: سازمان فرهن -به سفارش پژوهشکدۀ ه

  ١عصارزادگاننرگس 

دبیر ریاضــِی  ۱۳۸۲، تا سال ریاضی آموزش در آن کاربرد و معماری هنر در هندسهنویسندۀ کتاِب 
 به کارهای پژوهش پرداختــه اســت. وی عالقــۀ  دبیرستان

ً
های استان اصفهان بوده و از آن پس تماما

هــای  هــا و همــایش وافری به پژوهش و فعالیت در زمینۀ تاریخ ریاضی و هندسه دارد و در کنفرانس
کارگاه داشته و مقاالت متعددی در همین حوزه در نشریات  برگزاریبسیاری شرکت جسته، سخنرانی و 

صفحه، مصّور و در قطع رحلی  ۴۲۰مختلف به چاپ رسانده است. کتاب حاضر، کتاب جامعی در 
ری کاربرد دارد کا هایی است که در هنرهای اسالمی به ویژه کاشی است. کتاب شامل جزئیاِت ترسیم

ــارۀ موضــوع گســترش دهــد. همچنــین توانــد بیــنش مخاطــب را و مــی حــاوِی تابلوهــایی از  درب
کند که درصدد است  های مساجد و ابنیۀ تاریخی است. نویسنده در مقدمۀ کتاب اشاره می کاری کاشی

تخراج کند کاری، اصول ریاضی و هندسۀ موجود در این روابط را اس با بررسی ارتباط هندسه و کاشی
ریزی و  تا از این طریق، عالوه بر شناساندِن نحوۀ کار استادکاران سنتی، اصول استخراج شده در برنامه

استفاده از تاریخ ریاضی و هندســه در ). ۲۱تدوین اهداف در نظام آموزش ریاضی به کار رود (ص
تا فرایندهای ریاضِی حــل دهد  تواند اهمیت داشته باشد: به افراد اجازه می آموزش به چند دلیل می

ها را تجربه کنند؛ درک ماهیت ریاضی یعنی این مطلب که ریاضیات هیچگاه  مسئله و ساختن برهان
کنند که  دهد؛ افراد مشاهده می هایی برای بسط وجود دارد را گسترش می یابد و همیشه ایده پایان نمی

ز مطالعات بعدی در ریاضی باشــد، تواند نقطۀ آغا دان می پایان یک کار ریاضی توسط یک ریاضی
دانان ایرانی باعث افزایش اعتماد  برند؛ بررسی کارهای ریاضی ای ریاضیات پی می یعنی به روند توسعه

  افزاید.  شود و بر انگیزه و شوق مطالعۀ ریاضیات در افراد می به نفس مخاطبان می

                                                    
1. narges.assarzadegan@gmail.com 
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تواند به  کتاب شش فصل دارد و هر فصل می
پیشینۀ «. عنواِن فصل اول تنهایی یک کتاب باشد

ــی ــاط ریاض ــاران و  ارتب ــا معم ــالمی ب ــان اس دان
است. در مقدمۀ ایــن فصــل  »کاران سنتی کاشی

ت نقش هندســه در هنرهــای اســالمی و به اهمی
کاربرد آن در آموزش اشاره شده اســت. در ایــن 

ها و برخی  نامه، آثار علمی، رساله فصل، زندگی
انــانی چــون د مسائل جالب توجه و آثار ریاضــی

بن قــّره، ابــراهیم ســنان،  هیثم، کرجی، ثابت  ابن
الدین  سجزی، ابوسهل کوهی، بوزجانی و غیاث

جمشید کاشانی معرفی و مرور شده است. برای 
نمونه، رسم پانزده ضلعی منتظم محاط در دایــره 

ــا پرگــار ــۀ ثابــت و کــاربرد آن در  یب ــا دهان ب
ای از  چنین به نامۀ منتشر نشده داده شده است. هم کاری از عبدالرحمان صوفی (رازی) شرح کاشی

بسجزی با عنوان  اشاره شده و چهار مســئله از ده  شیراز یعنه بعض مهندس هالأعن مسائل س ةاجو
یِر نمونه هــای  هایی که بــا ترســیم کاری هایی از کاشی مسئلۀ موجود در نامۀ مذکور بیان شده و تصو

  ). ۴۱ -۳۷مربوط به این مسائل همخوانی دارد، آورده شده است (ص 
هــا بــه ظــاهر  نویسندۀ کتاب به بعضی مسائل که توسط صنعتگران مطرح شده و تعــدادی از آن

های ابوالوفاء بوزجانی مبتکر هندسۀ عملی در اسالم را عرضه داشته  درست بوده اشاره کرده و برهان
های ترسیم تاق برگرفته از باب  تگران را اثبات کرده است. همچنین روشهای صنع و نادرستی روش

الدین جمشید کاشانی و محاسبۀ سطح یک خانۀ مقرنس از طریق روابط  غیاث الحساب  مفتاحنهم 
 خیشهای خیام و  ریاضی و هندسی تحلیل شده است. در پایان فصل اول اشارۀ کوتاهی به فعالیت

   در معماری شده است. ییبها
کنــد کــه گــاهی  اشــاره می» زیانگ رتیحتقریبات «ر مقدمۀ فصل دوم کتاب با عنوان نویسنده د

گیر است، لذا  و پرگار امکان پذیر نیست و رسِم شکِل دقیق، مشکل و وقت کش خطها با  ترسیم گره
ن از نبــوغ بردند که نشا ای برای ترسیم به کار می های تقریبِی هوشمندانه دانان راه هنرمندان و هندسه

ال وجود ؤشوند. اما این س حال این خطاها در ترسیم ظاهر نمی ). به هر۷۸ها دارد (ص  مبتکران آن
هــایی را  ها دست یافتند و آیا تنها با آزمون و خطا چنین روش دارد که هنرمندان چگونه به این روش

های معماران قــدیم را بــرای  کردند؟ نویسنده در این فصل محاسبات دقیق ریاضی و روش اجرا می
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کاری کاربرد دارنــد بیــان داشــته و  های هندسی که در هنرهای اسالمی از جمله کاشی ترسیم طرح
هشــت و  هو پیلــی، گــر هشمســ هرسم تقریبــی گــر  خطاها را محاسبه کرده است. برای نمونه، روش

شت و چهارلنگۀ طبل دار و موارد دیگر عرضه شده است. در ادامه، روش ترســیم چهارلنگه، گرۀ ه
های  دانیم برای پنج، هفت، ده، سیزده، هفده و نوزده ضلعی به روش های گوناگون که می چندضلعی

الدوله و بوزجانی و ... مطرح شده است. در ادامۀ این فصل  ای نیاز دارد، از عبدالغفار نجم خالقانه
ضلعی و مثلث متساوی االضالع و شانزده ضــلعی منــتظم محــاط در  رسم مربع و هشت های روش

دایره بیان شده است. در پایان فصل دوم روش تبدیل هوشمندانۀ مربع به دایره در گنبدها که معماران 
دانستند بیان شده اســت. همچنــین روش ترســیم گرهــی از  را می ها آنایرانی از دو هزار سال پیش 

های اقلیدسی قابــل رســم نیســت امــا بــا مقــاطع  و پرگار و روش کش خطناشناخته که با  ای هنسخ
  ). ۱۰۸طرح شده است (ص  ١مخروطی ممکن است به نقل از هوخندایک

  
  کتاب) ۲۷۲(ص  ارترنج شبستان شمالی مسجد جامع اصفهانچ

کنــد کــه بشــر بــرای  اشــاره می» تقسیم اشــکال« نویسنده در مقدمۀ فصل سوم کتاب با عنوان 
نخستین بار وقتی به اندیشۀ مالکیت مزارع افتاد ناچــار بــه تقســیم اشــکال شــد کــه پیشــینۀ آن بــه 

 سازی و کاهش دور ریز مصالح به این کاران و نجاران نیز برای بهینه گردد. کاشی باز می انیثاغورثیف
). در این فصل جزئیات زیادی در خصوص تبدیل اشکال هندسی ۱۱۲مند بودند (ص مبحث عالقه

 هشت ضلعی منتظم به مربع، تبدیل سه مربع به یک مربع، پنج ضلعی به مثلثی که با 
ً
گوناگون مثال

اســالمی و اروپــایی از جملــه  دورۀ دانان آن هم مســاحت اســت و مــوارد فــراوان دیگــر از ریاضــی

                                                    
  استاد ریاضیات تاریخ علم دانشگاه اوترخت هلند. .١
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الدوله، دیوید ولز و ... طرح شده است. در پایــان ایــن فصــل ده  الممالک، نجم ، مهندسبوزجانی
  ها آمده است.  مسئله مربوط به تقسیم شکل

  
  کتاب) ۳۹۵(ص  هندسی ایرانی یکار یکاشهندسی اثر ِاِشر، الهام گرفته از  یکار یکاشعکسی از یک 

اســت. نویســنده در مقدمــۀ » در گره چینیها  مایۀ گره اصل و منشأ نقش«فصل چهارم با عنوان 
های اصلِی به  مایۀ گره های فراوان دریافته که منشأ نقش کند که پس از پژوهش فصل چهارم بیان می

از ایــن رو، در ایــن ۱۶۸کار رفته در هنرهای اسالمی، مثلث طالیی و مثلث شاخص است (ص   .(
اند، ســپس  ل طالیــی معرفــی شــدههای طالیی و شاخص، مستطی فصل ابتدا نسبت طالیی، مثلث

نسبت طالیی در پنج ضلعی منتظم و ستارۀ پنج پر از طریق رسم شکل شــرح داده شــده اســت. در 
کند، ترنج تند، ترقه، پابزی و...  ۀ، ترنج کند، طبل، شمسدان سرمهها (مثل پنج کند،  مایه ادامه نقش

هــا و تصــاویری از  کدیگر و نیــز ترکیــب آنها به ی ها با مثلث طالیی و نحوۀ تبدیل آن ) و ارتباط آن
های جدیدی کــه  های ابنیۀ تاریخی آمده است. در پایان این فصل طرح کاری ها در کاشی کاربرد آن

  ها به دست آید توسط نویسنده عرضه شده است.  تواند از تکرار نقش مایۀ گره می
های مسجد جامع  کاری شیها و کا تحلیل و بازخوانی ترسیمات هندسِی تاق«عنوان فصل پنجم 

کند که در این فصل ســعی شــده تعــدادی از ترســیمات  است. مؤلف در مقدمه بیان می» اصفهان
های مسجد جامع اصــفهان را کــه رســم  ها و ترسیمات آجرِی تاق بری ها و گچ کاری هندسی کاشی

ل، ترسیمات ). در این فص۲۰۸آموزان آسان است مطرح نماید (ص  ها برای دانشجویان و دانش آن
یسنده، و تصویر آن م) ۱۹۷۲( ١گالــدیریمسجد جامع ها که از کتاب  آجرِی هشتاد و یک تاق از نو

هــای مســجد  بری اد و سه مورد از نقوش هندسی و گــچهشت نیهمچنگرفته شده عرضه شده است. 
  جامع از لحاظ هندسی تحلیل شده است. 

                                                    
1. E. Galdieri 
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نــر اســت. در ایــن فصــل ابتــدا تاریخچــۀ ه» و ریاضــیات یکــار یکاشــ«عنواِن فصــل ششــم 
 ١ارترنج بیان شده است.و اثبات قضیۀ فیثاغورس به کمک چ ترنجکاری، نمادهایی چون چار کاشی

بیشتر موارد مطرح شده در این فصل کاربرد آموزشی در سطح ریاضیات و هندسۀ دبیرستانی دارد. 
هایی در صفحۀ شطرنجی،  ها، قضیۀ پیک، ترسیم رپیچبرد دنبالۀ هندسی، تقارن، مابرای مثال، کار

دان و هنرمند هلندی  پرکن و در پایان فصل آثار ِاِشر ریاضی های صفحه مسئلۀ ترسیمی، منحنی ۸۷
  و تعدادی ترسیم که نویسندۀ کتاب از وی الهام گرفته مطرح شده است.

نان دیــدم کــه هــیچ کــس چ«چنان که نویسنده در مقدمۀ کتاب از عماد کاتب نقل کرده است: 
نویسد، اال که چون روز دیگر در آن بنگرد، گوید اگر فالن سخن چنان بودی، بهتر گشتی  کتابی نمی

رغم کوشــش بســیار نویســنده بــرای  ، علــی»تــر آمــدی و اگر فالن حکم بر آن افزوده شدی، نیــک
محتــوای هــر رسد. نخست این که شــاید  سازماندهی مناسب مطالب کتاب، چند نکته به نظر می

فصل به طور جداگانه انسجام و هماهنگی قابل قبولی داشته باشد، اما انسجام مطالب کــل کتــاب 
قانع کننده نیست. برای نمونه، در بین مطالبی از تــاریخ ریاضــیات اســالمی مســائلی از تورنمنــت 

 به ترسیم۳۱۴شهرها گنجانده شده است (ص 
ً
ها و  تاقهای هندسِی  ). در مورد فصل پنجم که صرفا

کنــد بــه فضــایی  های مسجد جامع اصفهان تعلق دارد، خواننده حس می ها و گچ بری کاری کاشی
شناسِی کتاب ناقص بــه نظــر  های پیشین و پسین وارد شده است. همچنین کتاب ناهمگون با فصل

مواردی در کتاب وجود دارد که منبع آن مشخص نیست (برای مثال، صفحۀ  می  ). از دیگر۱۲۲آید. 
ها از دقت کافی  تری نیاز دارد. بعضی ترسیم رسد کتاب به ویرایش علمی و ادبی دقیق سو، به نظر می

هــای  برخوردار نیست. همچنین، هدف از گنجاندن تعداد زیادی مسئله بدون حل در برخی بخش
 انتهای فصل) مشخص نیست. 

ً
  کتاب (نه لزوما

توانــد مرجــع  ای تدوین آن شده اســت، میبدیهی است این کتاب با تالش قابل تحسینی که بر
یان رشته مناسبی برای معلمان، دانش های ریاضی و معماری باشد تا به  آموزان دبیرستانی و دانشجو

ــر و معمــاری دســت درک گســترده ــین ریاضــیات و هن ــاط ب ــنهاد می  تری از ارتب ــد. پیش ــود  یابن ش
هــای هندســۀ  ژوهش در تألیف کتابهای درسی از دستاوردهای این پ تألیف کتاب اندرکاران دست

  مدارس بهره جویند. 

                                                    
از محمــد بــاقری در خبرنامــۀ تــاریخ علــم (پژوهشــکدۀ » برخی خواص هندسی نقش چارترنج«در مورد نقش چارترنج بنگرید به مقالۀ  .١

  .۳۷- ۳۲، ص ۱۳۹۰، ۲۱و  ۲۰تاریخ علم دانشگاه تهران)، شمارۀ 
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  دورۀ اسالمیکهن در سنت ریاضیات کاربردی  پیوندی

  ١کتاب التذکرة بأصول الحساب والفرائض وعولها وتصحیحها

  ٢اولریش ربشتاک
  ٣ترجمۀ پویان رضوان

  دربارۀ کتاب
، ٤(کتــابی در اصــول حســاب و ســهم االرثاســت ای که در عنــوانش داده ، به وعدهتذکرهکتاب ال

) که هر دوی ۱۳۱ -۷۶، گ ۷۵ -۶(گ  مقاله داردکند. این کتاب دو وفا نمی و تسویۀ آن) ٥»زیاده«
 ۀتری از تلقی جدی اصــول حســاب یــا محاســبۀ ســهم االرث هســتند. امــا واژآنها در سطح پایین

تواند این نارسایی را توضیح دهد. به احتمال زیاد مرجع  می» یادداشت« به معنی در عنوان» تذکره«
یسنده،  مهمترین اثراین واژه  به آن اشاره  تذکره(کتاب رهتوشه)، است که ُنه بار در  کتاب المعونةنو

ازی تجربــی حتــی امکــان بازســچنانکــه اند  شده است. این ارجاعات در سراسر متن پراکنده شده
 با این پیشمحتوای دومی را فراهم می

ً
فقط شامل رئوس مطالب است،  هتذکرفرض که  کنند. ظاهرا

» کامــل«نیست، بایــد نســخۀ  در دست، که اطالعات کتابشناسی بیشتری دربارۀ آن عونةمکتاب ال
 ایــن رســاله بــرای عرضــۀکــه دهــد ن مــیشامقاله ن محسوب شود. ساختار ناقص و نامنظم هر دو

  های منتخبی از آن تألیف شده است. و یادآوری بخش ةکتاب المعونای از  خالصه

                                                    
  متن اصلی این مقاله، با عنوان .١

An early link of the Arabic tradition of practical arithmetic: The Kitāb al-Taḏkira bi-uṣūl al-ḥisāb wa l-farāʾiḍ 
wa-ʿaulihā wa-taṣḥīḥihā (The book on the principles of arithmetic and inheritance-shares, of 'increase' and 
its adjustment) 

:From China to Paris سال انتقال نظریات ریاضی ۲۰۰۰از چین تا پاریس: در مجموعۀ مقاالتی با عنوان  ۲۰۰۲در سال   2000 

years transmission of mathematical ideas .کتاب التذکرة  زیر نظر ایوونه دولد سمپلونیوس، در اشتوتگارت چاپ شده است
زیر نظر مصطفی موالدی از آن دفاع  ۲۰۱۲موضوع پایان نامۀ کارشناسی ارشد هدی ابوراس در دانشگاه حلب بوده است که در سال ... 

  کرده است.
2. Ulrich Rebstock 

  pnrezvani@gmail.comدانشجوی دکتری تاریخ علم در دانشگاه اوترخت و عضو هیئت علمی بنیاد دایرةالمعارف اسالمی  .٣
 م –کلمۀ فرائض در عنوان اثر به معنی دانش محاسبۀ سهم االرث است.  .٤
  کاهش یابد. هاسهمداد تعکه  باشدالزم و های وارثان بیش از ارثیه باشد  مجموع سهمعول زمانی به کار می رود که  .٥
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  مؤلف
 ای درمؤلف، هماننــد آثــارش، شخصــیت برجســته

منابع تاریخ دورۀ اســالمی نبــوده اســت. [توضــیح] 
 وجود داشــته هتذکر سکوتی که به طور خاص دربارۀ

ویژه بــرای بررســی شــرایط تــألیف و  تالشینیازمند 
زندگی مؤلف آن است. ابوالحسن علی بن خضر بن 

َرشــی) در رجــب 
ُ
 در  ۴۲۱حسن عثمانی (ق

ً
احتمــاال

بــارۀ حســاب رهــایی ددمشق متولــد شــد. او کتــاب
پــس از یــک وی  لقــب گرفــت. »حاسب«نوشت و 

 ۴۵۹شوال  ۲۵سالگی، در  ۳۷در سن  زندگی کوتاه،
هیچگاه آن را ترک  اس شواهدکه بر اس ،در زادگاهش

) ق ۵۷۱ دنکــــرد، درگذشــــت. ابــــن عســــاکر (
 نویس معروف دمشق و کهن تاریخ

ِ
از پــس  ترین منبع

ــرادر  ــه ب ــر، از آنچ ــورد نظ ــف م ــات مؤل ــان حی زم
ابوالحسن، حسن، در تاریخ خــانوادگی خــود ثبــت 

 ۱۹۷۲کحاله در سال گرایش ابوالحسن به ریاضی، تا وقتی که عمر دربارۀ کرده، استفاده کرده است. 
در کتابخانۀ عارف حکمت مدینه برخورد، اطالعــات بیشــتری از ابوالحســن  تذکرهبه نسخۀ خطی 

موجود نبود. اساس پژوهش من، میکروفیلمی از این نسخۀ خطی منحصر به فرد (استنساخ شده در 
  .است) است که برای مؤسسۀ تاریخ علوم اسالمی حلب تهیه شده ق ۶۶۸

سال، ارزیابی کیفیت  ۸۰۰شتر دربارۀ اعتبار ریاضی مؤلف مورد نظر ما در طول بدون شواهد بی
مشکل است. با این حال، اطالعات کتابشناسی پراکنده، پیش از پرداختن  هتذکرای و جدیت حرفه

 از چشماو نبوده،  در خورِ ای که شود که ابوالحسن به گونهبه خوِد متن، منجر به طرح این فرض می
است. در مجموع، این اطالعات دربارۀ وی  دور ماندهنگاران ریاضی مسلمان (و غیرمسلمان) تاریخ

 قطعی است:
ً
  نسبتا

قــرن پــنجم در حیات علمی دمشق در طول دهۀ پنجــاه  قابل احترامابوالحسن شخصیتی  -
 بوده است.هجری 

-  
ً
بیشــتر  کــه –ده است. در میــان معلمــان او برخوردار بوریاضی  آموزشاو از یک  احتماال

سالگی در دمشق) که  ۸۰در سن ق ۴۵۳ دابوالقاسم سمیساطی (به  – بودند سنت گرایان
 در کنار حدیث، هندسه و هیئت تدریس می کرده، اشاره شده است.
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تواند به یک مکتب ریاضــی محلــی برگــردد. نمی» سنتی«آشنایی زیاد او با متون ریاضی  -
 ابل شناسایی نیست.ق این موضوعهیچ جا برای  ای درهیچ نماینده

  متن و منابع آن
هــا و ه خطی نوشته شــده اســت. تصــحیحات معــدود در حاشــیه، و افتــادگینُ  برِگ  ۱۴۹در  تذکره

دیگــری اختصاری شکل یا  ارقامدهندۀ عالقۀ اندک کاتب به موضوع است. اشتباهات متعدد نشان
   ١.است اعداد به کار نرفتهبرای 

به چندین مــتن اشــاره  کتاب المعونةدر کنار 
رســالة ، که شاید همان رثماطیقیاألشده است: 

ــاطیقیاأل ــد،  رثم ــا باش ــاب اإلابوالوف ــازکت  یج
از  تمام الجبر وکمالهکتاب  ٢ابوالحسین بن لبان،

کــه  کتــاب المســاحةم، ابوکامل شجاع بــن اســل
کتــاب ممکن است ارجاع به بــاب متنــاظر آن در

ــة باشــد ــی، المعون ــنجح الطبران ــاب الُم از  کت
  اقلیدس. اصولشخصی به نام ابوالفتح منجح، و 

هایی که در باال به آنها افزون بر مؤلفان کتاب
ده اشاره شد، به نــام هــای دیگــری نیــز اشــاره شــ

زجــانی ارجــاع است. بیش از همه، به ابوالوفا بو
کتــاب فــی مــا هرچنــد عنــوان  ،داده شده اســت

، که بیشتر ارجاعات یه الُکّتاب والعمالإلیحتاج 
اضــافه [به عناوین مذکور] شود، در آن یافت می

بکر محمد بن موسی  ،نشده است. پس از آن ابو
خوارزمی با سهم آشکارش در جبر است. (بعــد 

1از روش ابوالوفا) بهترین تجزیۀ تقریبی کسر 
11

انــی به کسرهای اصلی بــه محمــد ابوالحســن حّر  

ثابــت بــن قــره همــان تواند انی، میثقفی نسبت داده شده است. صرف نظر از اینکه ابوالحسن حّر 
قابل شناســایی نیســت. همــین قضــیه دربــارۀ محمــد بــن حســمه  »معروف«این ریاضیدان  باشد،

                                                    
  به صورت یک انبر ظاهر شده است. ۴۰۰ که در آن :۶۶= گ  ۵۴با یک استثناء در بند  .١
  فقیه .٢

َ
 ق درگذشت. ۴۰۲دان) اهل بصره که در ضی (فرائضَر و ف

ــت  ــفحۀ نخس ــول ص ــذکرة بأص ــاب الت الحس
، کتابخانۀ عارف والفرائض وعولها وتصحیحها

 ۱۰، شمارۀ (مدینه) حکمت
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ابوالوفــا  رثمــاطیقیرســالة األالطرابلسی، که در کتابش به اعداد اول پرداخته و بر اساس شواهد از 
 حــالاستفاده کــرده اســت، مصــداق دارد. شــرح

یســان، دو  حســاب در متخصــص شخصــیت نو
را ن سلیمان بصــری فرائض، ابوعبدالله و ایوب ب

از قلــم انــد  نوشــتهکتــاب که در این موضــوع هم 
   اند.انداخته

  دوم مقالۀمحتوا: 
ــا ایــن کلمــات پایــان  مقالــۀابوالحســن  اول را ب

اکنون با عرضۀ اصول بسیاری که برای «دهد:  می
د 

َّ
 به معنــای حســاب عملــی) حساب مَول

ً
(تقریبا

، بــه اســت نیاز و برای خرید و فروش مفیدمورد 
بخش دوم در واقــع بــه مســائلی  »پایان رسیدیم.

 هنامیــد» معــامالت«پردازد کــه بــه اصــطالح  می
شدند. این مسائل بر پایۀ چهــار عــدد مرجــع  می

شوند ی(اعداد متناسبه) استوارند و زمانی ظاهر م
گیرندۀ حجم (مکیــل)، وزن ههای اندازکه کمیت

 ،(موزون)، مساحت (مذروع) یا اعداد (معدود)
ابن  حساب المعامالتزیادی به عبارات کتاب  هستند. تعریف و واژه گزینی، شباهت ورد پرسشم

کــه  دهــدنشــان مــی کتاب المعونــة) دارد. ارجاعات پی در پی به ق ۴۱۷از  سهیثم (تألیف شده پ
ه عمق مطالب نداشته است. او بیشتر بر این دو حوزۀ کاربردی متمرکــز مؤلف تمایلی به پرداختن ب

   شده است: فقه و فرائض.
» شــرعی«هــای فقهــی یــک تبــدیل جنبــه. منظور از فقه، به طور خاص، تبدیل وجه رایج است

های ریاضی آن نیز قابل توجــه نیســتند.  مشخص است و نیازی به توضیح آن در اینجا نیست. جنبه
کار کرده است. نرخ تبدیل،  ۶۰و  ۲۴، ۱۲، ۶بر پایۀ  رتبطهای مای با دستگاهطرز ماهرانهمؤلف به 

های تاریخی  اند. با این حال جنبهبه شکل کسرهای (ترکیبی) بیان شده است. قواعد کلی ثابت نشده
یمن به از نرخ مقادیر نقدی، اوزان و مقاییس بین ایران، مصر و  مانمنداند. مؤلف مروری سابرجسته

های کامل شروع شده و با یعنی با جدول ؛انددهد که بر اساس اصول ریاضی منظم شدهدست می
 بر مقادیر کلیدی ادامه یافته

ً
اند. در مقایسه بــا منــابع معادل فهرست شده ۵۰۰برگ،  ۳۰اند. تقریبا

نامۀ کارشناسی ارشد هـدی صفحۀ عنوان پایان
 ابوراس در دانشگاه حلب
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-شــده از اوضــاع اجتمـــاعیشــناخته
 تذکره، پنجماقتصادی نیمۀ نخست قرن 

است که نیازمند بــازبینی  شامل مطالبی
 کنــون کــه تــا اســتهــایی سراسری داده
  اند.پذیرفته شده

 عنصــرهایی که دربــارۀ فــرائض (بند
دوم  مقالۀاصلی عنوان رساله) هستند، به 

تلقی آنها در قالب یک اند. پیوست شده
مـــتن بـــا موضـــوع حســـاب، یکـــی از 

هــای امتــزاج لغــوی دو ترین نمونــه کهن
ها بنــددهــد. شاخۀ علمی را نشــان مــی

مختصر، اختصاصی، و ناظر به سه مورد 
کــه بــی شــک از اند، یکــی از آنهــا ویژه

وارزمی اقتبــاس خبخش دوم رسالۀ جبر 
مبنــی بــر (مشروط) محاسبۀ ارثیۀ شده، 

هــیچ قــانون  ر اینجــا هــمد .وصایاســت
اند. ابوالحسن بر حل یک اول به کار نرفته بیان شده در مقالۀ ای نقل نشده است. اصطالحات کلی

و  کند که در آن، عامل منحصر کنندۀ ارثیۀ مبنی بر وصیت، کار را دشوارمورد ارث متغیر تمرکز می
از روش خوارزمی و برگرفته ت، آشکارا که برای حل این مورد به کار رفته اس روشیمی کند.  دشوارتر
   .است دیگران
کند. هــر دو ویژگــی، نــاظر بــه نبۀ فکری اصیلی از مؤلف را آشکار میجویژگی باقی مانده،  دو

هایی کــه بــر اســاس قــرآن سهمشود، کاهش نسبی  مربوط می »عول«اعتبار کلی هستند. اولی، به 
محدود به گروه مشخصی از موارد  »عول«ه از کلمۀ کند نه تنها استفاد . مؤلف ثابت میاند ششگانه

تواند از حد باالی مشخصی است، بلکه افزایش متناظر مقسوم علیه، بر اساس قوانین حسابی، نمی
کنــد. هایی برای یافتن کوچکترین مقسوم علیه مشترک اســتفاده مــیتجاوز کند. این اثبات از روش

یعنــی ُوّراث) بــه  ١) و تعداد سرها (رئوس،(سهام، اجزاا هبرشمردن وجوه اختالف بین تعداد نسبت
تناسبی رهنمون می شود که در آن دو (یا چند) عدد نسبت به یکدیگر، یا مشترک هســتند (مقســوم 

                                                    
ابوالوفا همین اصطالح را برای کسرهای اصلی  .١

n
1

  به کار برده است. 

التذکرة بأصول الحساب والفرائض وعولها صفحۀ پایانی 
 ۱۰، کتابخانۀ عارف حکمت (مدینه)، شمارۀ وتصحیحها



 

  

١١۶ 

علیه مشترک دارند)، یا متباینند، یا مختلف (مقسوم علیه مشترک ندارند). یک نسبت مشترک ممکن 
گزینی به شرح  ) باشد. پیشینۀ این واژهa.x:b)، یا متداخل (a:b.xمتماثل ( ،)a.x:b.xاست متوافق (

) ق ۵۰۰حدود  دپیش از اینکه صردفی یمنی (کاربرد آن در فرائض گردد، اما  بر می اصول نیریزی بر
  شناخته بود.  نا تاکنوند، َر خود به کار بَ  کافی فی الفرائضآن را در ساختار 

اثبات جامع محاسبۀ ســهمواقعیت این است که ابوالحسن نه به خوِد  هــا این روش و نه به 
های محلی مختلف برای حل موارد است. . قصد او بیشتر اشاره به سنتاست ای داشته هقعال

 ددادنای را ترجیح میهای حسابیشویم که متخصصان کوفه، روشبرای نخستین بار متوجه می
هــا اســاس کــارایی روشهــای متخصصــان بصــره بــود. ایــن تفــاوت، بــر  که متفاوت بــا روش

بین های حسابی در شاخۀ علمِی اساس شواهد، پیشتر، پذیرش روش شد. بر ارزشگذاری می
 نددادای اجازه میهای محلی و مقایسۀ فرامنطقهای که تفاوتفرائض تا اندازه حساب ای رشته

  پیش رفته بود.

  مقالۀ اول
بــرگ  ۸۵بنــد آن در  ۱۶۹اســت.  امانمندسدوم عاری از ساختار  مقالۀز به اندازۀ یمقالۀ اول ن
محسوب شود، مقالۀ اول از لحــاظ » کاربردی«، موجهاند. اگر مقالۀ دوم، با دالیل نوشته شده

این نیست که در برابر مقالۀ دوم یک مقالۀ نظری به شمار رود. هیچ اثباتی  در آن کیفی سزاوار 
اثبات شدهعرضه نشده است. حتی روش  –اغلب  –کید اصلی روی نتایج و اند. تأها به ندرت 

ند. واضح ااند و این نتایج بر اساس آنها قابل دستیابیشده پیوستروی قواعد خامی است که 
ران قرار باش، بلکه دستۀ وسیعی از کارایرا نه همکاران حرفهمخاطب خود است که ابوالحسن 

های می توان به دسته رابندها  های بررسی شده دراصول حساب آشنا نیستند. موضوعبا داده که 
  :کردزیر تقسیم 

مقابلــه،  ضرب اعداد کامل (ضرب صحاح)، ضرب کسرها (کسور)، نکاتی کوتاه دربارۀ جبر و
هــا، و کســرها، نســبت صــحیحنکاتی دربــارۀ اعــداد گنــگ و اعــداد اول (اصــم)، تقســیم اعــداد 

عکس، و کار با کســرهای  هی و بهایی گوناگون از تبدیل (نقل) کسرها به کسرهای شصتگان فهرست
لیه الکتاب و إفیما یحتاج شود در اولین و دومین منزل کتاب  بیشتر آنچه در این بندها گفته می. ١یکه

قابل شناسایی است. امــا دو نیز  اصولهای متعددی از . نقل قولشود یافت میاز بوزجانی العمال 
   :جنبه الیق توجه بیشترند

                                                    
 م - یعنی کسرهایی که صورت آنها واحد است.  .١
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کند که از دو  هایی تمرکز می موضوع– هایش روی عرضۀ دوم، مؤلف بر تالش مقالۀهمانند  - ۱
هــا مراجعــه  وان به آنت کنند و به راحتی می به حل مسائل روزمره کمک می جهت مفیدند:

 تواند این منظور را ثابت کند: کرد. دو نمونه می
کننده به حافظه ترتیــب  دارد که قدما به عنوان موارد کمکود ج): چیزی و۴۳-۴۲= گ ۴۰(بند 

نسبت یک کامل کرده بودند و اعداد اول را نادیده گرفته بودند.  ۱۰۰را تا موارد داده بودند. آنها این 
  عبارت است از: [از ...] جزء
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1: نسبت [شصتگانی] ۶۸-۹= گ  ۵۶بند 
3

  ] برابر است با: ۶۰[به  

           ٢ ®

1
2

1 9
3 10

  

  به همین ترتیب: 
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  م  -جزء معادل نصف سدس است. ۱۲یعنی یک جزء از  .١
  م - جزء معادل نصف تسع عشر (یک صد و هشتادم) است.  ۶۰یعنی یک سوم جزء از  .٢

به عبارت دیگر:  .٣
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= = = = ´ =
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مانده از ابوالوفا (و دیگران)، بندهایی از شده و باقیساده –کمابیش  - آثارِ  شتۀدر میان بازنو -۲
شــود کــه شــامل مطالــب نــادر و دســت اول آشکار می ٣»نوع الف«به اصطالح  حساِب 

 ند:اهستند. از بین آنها مطالب زیر قابل اشاره
 شــراتع در آحــاد و شــراتکند که ضرب آحــاد و ع) ابوالحسن ادعا می۱۳، گ ۱۵(بند  -

(U+T).(U+T)  شود(نوع) ظاهر می شکل ۱۱فقط به. 
توانــد تشــکیل  (چهار ضرب)، چهار پایــه (منــزل) مــی 2=T.T+U.T+T.U+U.U(U+T)چون 

                                                    
2یعنی مجموع  .١

3
2و تسع  

3
  م - جزء معادل است با تسع تسع.  ۶۰جزء از  

éدر متن اصلِی مقاله  .٢ ù + =ê úë û

1
1 44
4 7

  آمده است که در اینجا تصحیح شد، زیرا: 

´ = = = +

1
60 15 1460 2

7 28 7 7
   

  .The Arithmetic of al-Uqlīdisī, Dordrecht, 1978, p. 19fبندی احمد سلیم سعیدان در  طبق دسته .٣
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  (هزارگان). Th(صدگان)،  H، (دهگان) T، (یکان) Uشود: 
U.U→U, U+T, T 
T.T→H, Th+H, Th 

و  Hتوانــد  مــی U.T ۲ترکیب محتمل اســت. امــا چــون  ۳×۳=۹شوند، وقتی با هم ترکیب می
Th+H حاصل کند دو جواب دیگر نیز باید اضافه شوند ١آیند،های باال به دست نمیترکیب ازکه  ،را

)۱۱=۲+۳×۳.(  

ــد  - ــیح ۱۶-۱۵= گ ۲۰-۱۷بن ــام توض ــط: هنگ ــه رواب a) ایدو جمل b)± ــن  2 ابوالحس
 برد. صراحت از اعداد مثبت (زائد) و منفی (ناقص) نام می به

ً
حاصل ضرب ضریب «مثال
[اگر منفــی] در هــر دو  ،منفی در مثبت را [همیشه] منفی بگیر [...] و منفی در خودش را

کنــد و ) ثابت مــی۲۰+۵).(۲۰-۴. سپس این قانون را با (»[همیشه] مثبت ،طرف است
+ (خمســة زائــدة) ۵(اربعة ناقصــة) را در  -۴سپس «دهد که:  ادامه می ۴۰۰-۸۰پس از 

را پــیش از ابــن  – ٢نه عملیات –. من تصریح به تمایز بین اعداد مثبت و منفی »نضرب ک
 
َ
 ف
ّ
 ) سراغ ندارم.  ق ۶۵۰ دوس (ل

ای دربارۀ سنت محاسبان عراق، موصل و مناطق مرزی سوریه برای : نکته۶۱= گ  ۵۱بند  -
در . افزون بر این، آمده است که ثقفی، که ۶۰۰۰ساده کردن کسرهای (پیچیده) با مخرج 

را بــه منظــور  ۲۵۲۰اشاره شد، [همۀ] کسرهای مختلف با مخــرج  اوانی به باال با نام حّر 
) ۵×۷×۸×۹=۲۵۲۰( ۸و  ۵و (بقیۀ ضرایب یعنی)  ۷×۹=۶۳» دشوار«یکی کردن ضرایب 

 ساده کرده است.
ن) «۴۷شناسی: تقسیم شدن بر اعداد اول (بند  واژه -

ّ
َوخ

َ
» ُکدی«مانده (شماردن)، و باقی» ت

 <۶۰a(خوراندن) و بــرای » وَردَ أ« >۶۰aه) نامیده شده است. تبدیل شصتگانی برای (ُکپّ 
 نَز أ«

َ
) در صــورتی » دریافت کردن«). فعل ۵۶(نشاندن) نامیده شده است (بند » ل

َ
ِبــل

َ
(ق

:۶۲استفاده شده است (بند 
ً
)، مثال

َ
 ) که کسر به شصت بسط داده شده باشد (َبَسط

® ´
1 1 60
2 2

 نامیدِن  ۳۰ عدد ، 
َ

های  از روش اقتباس، صورت کسر تعدیِل  را دریافت می کند. َبَسط

a)، هنگام محاسبۀ (شصتگانی) مقدار ۶۸دهد. کمی بعد (بند  هندی را نشان می
کــار بــا [روش] «به  11

 اشاره شده است: » هندی
ً
a نسبت«(العمل بالهندی) صریحا

. ایــن محاسبه کن ۶۰۰۰به را  ۵۵۹۵×11
رزحمت است و نیازمند کار با [ارقام] هنــدی بــر صــفحه (تخــت) اســت. ایــن شیوۀ بیان، درست اما پُ 

  »برد.کار برسند خیلی زمان می پایانخواهند زود به عملیات برای کسانی که عجله دارند و می
                                                    

  م - ذکر شده است.» غیر مفهوم«ای  در تصحیح رساله نیز در این جمله کلمه منظور مؤلف رساله از این جمله بر ما روشن نیست. .١
  ، اقلیدسی نقصان و زیاده را برای تفریق و جمع به کار برده بود.از او پیشتر .٢



 

  

١٢٠ 

شناسانۀ کسرهایی که مؤلفان یا مکاتب محلی مختلف مطرح  اییابوالحسن همواره به ترجیح زیب
  دیدگاهد. راند توجه داکرده

ً
او در سراسر متن بدون تعصب وجود دارد: بهترین (احسن) آنهــا (مــثال

m ,m n
n

á

1

  ترینشان در کاربرد است.)، ساده

  خالصه
در حســاب معــامالت اســت کــه بــرای  زیدهای سطح پایین، اما بسیار تخصصی و گ، رسالهتذکره

َرضی) نوشته شده است. 
َ
رسمی هم کنار شیوۀ نوشتار  به همین ترتیبمخاطب عام (فقیه، منشی و ف

. دارد ریاضــیات لفظــیآشنایی زیادی بــا دهد نشان می ،. از سوی دیگر، مؤلفگذاشته شده است
یاضیات محسوب شود. توجه به تاریخ ر» کردن لفظی«ترین سطح  تواند پایینبنابراین، این متن می

 شده که پیش از آن نوشته شده و به آن ارجاع داده کتاب المعونةتألیف این متن، بدون در نظر گرفتن 
کــرده  عرضــهای که ابوالوفا کهن معیارهای حسابی رواج سریع -۱: دهدنشان میرا  نکتهاست، دو 

ای که اقلیدسی دو نسل پیش از وی هندیهای ) روشموردیمردود کردن سرسختانه (و  -۲ ؛است
لف نه تنها اطالعات تاریخی ارزشمندی دربارۀ ؤای م. دیدگاه فرامنطقهاستدر دمشق معرفی کرده 

ها و معیارهای محلــی را کــه دهد، بلکه گسترۀ متنوعی از روشاوزان و مقاییس و غیره به دست می
شناسی مؤلف هنــوز در حــال ژگان و اصطالح. گسترۀ وادهدمیهمزمان با هم وجود داشتند نشان 

نظام فاقد  ،متن ١رسد.ها نیز بیشتر تصادفی به نظر میتغییرات پی در پی بوده است. گزینش موضوع
وی (بــه بایــد نمونــۀ پیشــُر  تــذکره، هکلی اما تا حدی دارای ساختار است. با توجه به محتوای رسال

 فقط از قرن گشدۀ) نوعی از متون حساب در نظر  ظصورت اتفاقی حف
ً
به بعد   ه۷رفته شود که ظاهرا

  . نداشکوفا شده

                                                    
)، و محاسبۀ ۱۱۰- ۱۰۹های مختلف گاهشماری شرقی (بندهای اشاره شد، بندهایی دربارۀ دستگاههایی که به آنها افزون بر حوزه .١

(بند  کتاب ها، به تر در این حوزه) نیز وجود دارد. در هر دو مورد، مؤلف برای بحث مفصل۱۱۶مساحت اشکال هندسی اصلی 
 اش ارجاع داده است. المعونة
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  یئمصاحبه با پرویز اذکا

  ١مصاحبه کننده: محمد باقری

ها و  ای است که حوزۀ وسیع پژوهش : پرویز اذکایی از پژوهشگران پرکار و خودساختهاشاره

 ۱۳۹۶خــرداد  ۷شود. با هماهنگی قبلی، در تاریخ  انتشاراتش تاریخ علم را هم شامل می

یی با ایشان در کتابخانۀ مرکزی همدان انجام شــد. اذکــایی در یــک اقــدام  دیدار و گفتگو

نی و پرارزش خود را به کتابخانۀ مرکزی همدان وقف کرده است. تحسین برانگیز کتابخانۀ غ

شــود. درخشــش  ای به نام خــود ایشــان نگهــداری می نظیر در سالن ویژه این مجموعۀ کم

دیدگان و لحن جدی و در عین حال مهربان و طنزآلودش حاکی از استغنا و رضایتی درونی 

ها نتوانســته اســت  ا و ناسپاســیهــ مهری ها، بــیم و امیــدها و بی اســت کــه فــراز و نشــیب

  آید.  دارش کند. متن مصاحبه با حذف مطالب فرعی و با اندکی تلخیص در زیر می خدشه

  علت گرایش به تاریخ علم
است ولی از قرن » ام العلوم«گفتند فلسفه  یک وقتی می

شد؛ به علت » ام العلوم«نوزدهم به بعد رفته رفته تاریخ 
رســند و  های علمی که بــه منصــۀ ظهــور می اینکه پدیده

ای  رســند هــر کــدام ســابقه فرایندهایی که بــه نتیجــه می
ها مترتب بوده است. بررســی   ای بر آن اند و گذشته داشته
های علــوم و ســیر  ها و مطالعه دربــارۀ گذشــته شتهآن گذ

آید؛  تحول و تکاملشان جزو علوم تاریخی به حساب می
یعنی با تاریخ سروکار دارد. هر چیز که مربوط به گذشته 
شود با تاریخ سروکار دارد. من طلبۀ تاریخ بودم و تاریخ 

ها و رجــال و  تنها روایتگر تاریخ سیاسی و تاریخ خاندان

                                                    
  mohammad.bagheri2006@gmail.com، میراث علمیسردبیر مجلۀ  .١

یز اذکائی  پرو
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در دل آن  یــام گذشــته نبــود ووقایع ا
وقایع، جریانات علمــی و فنــی هــم 
بود. در میان آن رجال تاریخ گذشته، 
رجال علم هم بودند. دلیــل گــرایش 
من به این رشته هم این بوده است که 
تاریخ به طور کلی اشــراف دارد و ام 

ای  دانندش زیر ا هر پدیده العلوم می
  تاریخی دارد. 

زمانی بود که فلسفه این سمت و 
کند. هیچ پدیدۀ  حیثیت را داشت، ولی االن تاریخ ام العلوم است که انسان و طبیعت را مطالعه می

ای نباشد و این سابقه تحت عنوان تاریخ آن پدیــده، تــاریخ آن  ای نیست که مسبوق به سابقه علمی
دانید خلف صدق کیمیاست که از  ی علمی مثل شیمی چنان که میا آید. کما اینکه رشته علم درمی

علوم غریبه بوده است، همچون سیمیا و ریمیا و هیمیا. اما امروزه جزو خرافات و موهومات است. 
  رسید به همان کیمیا.  سیر تاریخی شیمی را که بررسی کنید می

ها و کشــتارها و متأســفانه  ندانگوییم تاریخ، برای اکثر مردم تاریخ سیاسی رجال و خا وقتی می
های علمی هم جــزو  شود. حال آنکه این طور نیست. تالش تاریخ خونبار بشری در نظر مجسم می

  همین فرایندهای تاریخی است. 

  وض تاریخ علم در ایران امروز
اش همین نشریۀ میراث علمی و کارهــای دیگــری کــه از  بینم. نمونه در یک کلمه وضع را خوب می

آید که وضــع نســبت بــه چنــد ســال پــیش  اند. به نظر می دکتر معصومی همدانی انجام دادهجمله 
  کرده و بهتر شده است و بهتر هم خواهد شد. پیشرفت 

  ها برای نسل جدید توصیه
درست است که گفتم در تاریخ علم پیشرفت حاصل شده است و کســانی در ایــن رشــته تــالش و 

اما اگر نخواهید که مجامله کــنم یــا دروغ بگــویم، بــه نظــر دهند.  کوششی در حد جهاد انجام می
رسد شما چند نفر (از جمله دکتر معصومی) بقیة الماضیین هستید. اما در سطح کلی، در مورد  می

کنیم. مــا از  خورد. ما تالش خودمان را می جوانان، حاال دنیای دیگری شده و چشمم زیاد آب نمی
تــوانیم بــرای  ولــی نمی». ایم! به پنــاه آمــدهاینجا از بد حادثه «م و نسلی هستیم که در این راه افتادی

ها بیایند علم بیاموزند، دود چراغ  دیگران نسخه پیچی کنیم و به جوانان توصیه کنیم، به قول قدیمی

 تابخانۀ مرکزی همدانتابلو سالن اذکایی ک
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بخورند، عربی یاد بگیرند تا مواد و مصالح تاریخ 
علم ما را تحقیق و تتبع و به جامعه عرضــه کننــد. 

 پژوهشکدههمین قدر ک
ً
ای برای تاریخ علم  ه فعال

  هست، خوب است. 

اه   ها در پرورش مورخان علم نقش دانش
ــگاه ــت نمی ها دانش ــالم تربی ــق و ع ــد.  محق کنن

اشــخاص بــه صــرافت طبــع و بــه صــورت خــود 
آیند و رفته رفته از وســایل موجــود  خواسته بار می

 کتاب بود و امروزه وسایل و  استفاده می
ً
کنند. قبال

برند. اول باید  ر مجازی هست که از آن بهره میابزا
دید محقق کیست. کار محقق جستجوی حقیقت 

خواهنــد  ای دارنــد کــه می است. محققان دغدغه
چیزی را بفهمند و کشف کنند؛ خودشان در درجۀ 

شود که در نتیجۀ آن گــاهی  اول بفهمند و بعد به دیگران منتقل کنند. با این کار ممارستی ایجاد می
تواند راه و  آیند. دانشگاه حداکثر می ققانی بار میمح

های تحقیق را عرضه و لوازم آن را فــراهم کنــد.  روش
  اند:  اینکه گفته

  خواهد  شاعری طبع روان می
  دـخواه یـان مـانی نه بیـنه مع

تحقیق هم آن طبع روان و آن صــرافت طبــع را 
ــد  خواهــد. معــانی و بیــان را دانشــگاه می می توان

  عرضه کند. 

ونــه م تــوان بــه نســل بعــدی  آن شعلۀ درونــ را چ
  منتقل کرد؟

دانیم چه خواهد شد، ولی طبق آنچــه تــاریخ  ما نمی
محتاج تغییراتی بنیادی هستیم تا شــرایطی آموزد،  می

راد به ایــن مســائل بپردازنــد؛ وگرنــه فراهم شود که اف
امروزه چنان که شاهدید ظواهر زنــدگی و رفــاه مــادی و تعیشــات و انتعاشــات بیشــتر بــرای افــراد 
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 بخواهند ببینند خواجه نصیرالدین طوسی چــه گفتــه، ابوریحــان 
ً
اهمیت دارد تا تاریخ علم که مثال

تــوانیم آرزوهــای خودمــان را القــا و  نمیبیرونی چه گفته یا عمر خیام چه معادالتی آورده است. ما 
یند و آتــش درونــی  یان بگو تحمیل کنیم. شاید مدرسان بتوانند تا جایی که ممکن است به دانشجو

  ها را تیز کنند.  آن

  به کجا کشید؟ قانون مسعودیکار ترجمۀ فارس 
ها و  شاهکار نجومی بیرونی و متضمن زیج اوست. در واقع بیرونی مجموع داده القانون المسعودی
مختلف از عهد بطلمیوس تا زمان خودش را جمــع کــرده و کتــاب جــامعی  یها اکتشافات در زیج

یند کتاب  فراهم آورده است. همان طور که می سینا کتابی جامع از آثار پیشــین اســت.  ابن قانونگو
 بیرونی هم به

ً
دانید که  سینا نظر داشته است. او در طب، این در نجوم. می ابن القانوناین کلمۀ  ظاهرا

غیــر از  قــانون مســعودیدر گذشته دو علم طب و نجوم در کنار هم سرآمد علوم بودند. بیرونی در 
افراد المقال و  تحدید نهایات االماکنها نقل کرده، کشفیات خودش در آثار دیگر مثل  آنچه از زیج

ها آورده  و قضایای مثلثات کروی را هم جمع کرده و زیج جامعی شامل مبادی تاریخ امر الظاللفی 
  ها را ذکر کرده است.  اش هم آن آثار الباقیهکه در 

 های ترجمه شــده  هایی دسترسی داشته که امروزه موجود نیست. عالوه بر کتاب بیرونی به کتاب
  هم بــود. مثــال برجســته هایی به یونانی به عربی یا سریانی، کتاب

ُ
بیوس کــه تــاریخ ِســاش تــاریخ ا

مسیحیت یا تاریخ کلیسا بود که امروز باقی نمانده ولی بیرونی متن یونانی آن را در دسترس داشــته 
هم بود کــه بیرونــی همــۀ  عاماست. این مجموعۀ شش جلدی عالوه بر تاریخ کلیسا شامل تواریخ 

 آورده است. یکی دیگر این
ً
تاریخ بروسوس پژوهشگر یونانی قرن سوم پــیش از مــیالد  ها را ملخصا
ها (جانشینان اسکندر) بــه بابــل رفــت و دیــن بــابلی را پــذیرفت و خــود یکــی از  بود که با سلوکی

کاهنان بابل شد. او تاریخی به نام تاریخ بابل نوشت و منابعش به خط میخی بود که تا قــرن پــیش 
کرده است. زیــج انده و فهرست سالطین و حاکمان را ذکر ها را خو قرائت نشده بود. بروسوس این

ِس 
ُ
ها استفاده کردند. بیرونی به آثــار ایــن  بیوس از این تاریخنگاران و مورخان از جمله بطلمیوس و ا

بــرای مبــادی تــاریخ و فهرســت شــاهان و ســالطین و  قــانون مســعودیدو دسترســی داشــت و در 
شناسان، ایــران شناســان و زیــج شناســان اروپــایی هــم  قها استفاده کرده است. شر ها از آن سالله
  های ممتعی در این باره نوشته مقاله

ً
کــه  تاریخ دینورییا  تاریخ طبریاند. تواریخ دورۀ اسالمی مثال

امــا بیرونــی  .انــد های ایــران باســتان را ذکــر نکرده ترین تواریخ هستند هیچ کدام ســالله از قدیمی
دانســته و از آن منــابع کــه عــرض  رتیب آورده، چون زبــان یونــانی میتواریخ دورۀ هخامنشی را به ت

  کردم استفاده کرده است. 
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کــه مقالــۀ  شامل یازده مقالــه اســت قانون مسعودی
چهارمش فقط مثلثــات کــروی اســت کــه بــرای تعیــین 
مسافات و اوساط نجومی و مواضع کواکب تا آخر کتاب 

تر از رود. کارل شــوی و دیویــد پینگــری بیشــ به کار می
  اند.  دیگران دربارۀ این مقاله کار کرده

ترجمــۀ فارســی قــانون مســعودی پیشــنهاد مرحــوم 
زاده بود که عالقۀ زیادی به نجوم داشت.  همایون صنعتی

من به ایرج افشار گفت که مایل  آثار الباقیۀپس از دیدن 
به این کار است و از موقوفات خودش قراردادی بــا مــن 

را به فارســی ترجمــه و منتشــر  یقانون مسعودبستند که 
ف رکه مــن دارم چــاپ دایرةالمعــا قانون مسعودیکنم. 

عثمانیه (حیدرآباد هند) است که مثل بقیۀ کارهایشان از 
صوفی که والتر وینتر  صورالکواکبهایی است که در دنیا چاپ شده است. تنها  ترین کتاب مغلوط

  که از چاپ زاخائو استفاده کردند این وضع را ندارد.  تحقیق ماللهندویراستارش بود و 
در اختیار نداشتم و باید متن عربی را اول کلمــه بــه کلمــه و  قانون مسعودیمن نسخۀ خطی از 

کردم. این کار برایم خیلی کشنده بــود. بــه مقالــۀ چهــارم  سطر به سطر تصحیح و سپس ترجمه می
دانید خواندن آثاری مثل  کلی خسته و زده شدم. شما می(دربارۀ مثلثات کروی) که رسیدم دیگر به 

و مانند اینها کار آسانی  تمهید المستقر فی معنی الممر، افراد المقال فی امر الظالل، قانون مسعودی
کردم که خوب [وقتی هایی بسیار تخصصی هستند. بعد کاله خودم را قاضی  نیست زیرا اینها کتاب

خوانند. [در غرب] چند نفر بودند مثل پینگری و کندی  ها را می یا اینکار تمام شود] چند نفر در دن
 دیگر کسی نمانده است. این نسل جدید خاورشناسان که در تاریخ  که آن

ً
ها هم مرحوم شدند. واقعا

هــا هــم بقایــای نســل  هــا را بخواننــد. آن بتواننــد این -اال قلیلی -کنم کنند، گمان نمی علم کار می
یر قدیمیاند. در  گذشته را که در لندن  قانون مسعودیترین نسخۀ  این مرحله آقای صنعتی گفت تصو

  فرستم و رفت که بفرستد.  کنم و می غلطی است برایت تهیه می است و نسخۀ بی
 شدم. در پاسخ اعتراض آقای صنعتی هم به او  حکیم رازیدر این فاصله مشغول نگارش کتاب 

ترجمۀ عادی نیست. وقتی هم که ترجمه شود با احتساب خودش نوشتم که این کار پرزحمتی است و 
زاده از این وضع شاکی بود.  پرخواننده بود. اما آقای صنعتی حکیم رازیپنج نفر خواننده دارد. ولی 

اش به همدان آمد و سری به من زد. عادتش این بود که ساعت پنج  مرحوم ایرج افشار طبق روال ساالنه
نوشت. یک روز ساعت پنج صبح  هایش را می خواب سفرنامه ان توی رختشد و هم صبح بیدار می
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دستنوشتۀ ناتمام کتاب رازی را بــه او دادم و گفــتم از هــر 
خواهی بخوان. در اتاق را بستم و رفتم. نیم  جایش که می

ربع بعد که به اتاق رفتم گفت حق با توست،  سه -ساعت
  جواب صنعتی با من. این واجب است. 

حروفچینــی  قــانون مســعودیهای آماده از  این مقاله
اش پیش من هست. وقتی این طور شد آقای  شده و نمونه

زاده تقاضای تمدید مهلت کرد. طی این  افشار از صنعتی
مهلت مرحوم صنعتی نامه نوشت بــه دانشــگاه کرمــان و 

ها واگذار کرد و گفت بعد از این طرف  کار کتاب را به آن
شما دانشگاه کرمان است و دانشــگاه کرمــان هــم دیگــر 

ها بیشتر در حوزۀ  آن مطالعات ایرانییری نکرد. مجلۀ پیگ
شناسی و اساطیر است، نه این نوع مطالب. تا حال  زبان

ــۀ اول در حــدود  ــی ســه مقال  ۳۸۰-۳۷۰ترجمــۀ فارس
صفحه حروفچینی شده که همین طور مانده است. یــک 

دانش در نشریۀ » صفت دوایر سماوی«فصلش را در باب 
کرد، چاپ کــردم.  منتشر میکه مرحوم شهریاری  و مردم

ام.  ای نوشــته را در مقالــه فارسی مسعودیداستان ترجمۀ 
 هنــوز  نمونۀ چاپی که دو بــار تصــحیح کــرده

ً
ام و ظــاهرا

نهایی نیست، پیش من است. تعلیقات مفصلی هم دارد 
 با یک همکار جوان 

ً
که باید به آن افزوده شود. االن مرتبا

 ۵۰-۴۰تیم کــه هایم هســ بنــدی یادداشــت همشغول طبق
  شود.  کارتن می

چه کسان در زندگ و راه که در پیش گرفتیــد مــؤثر 
  بودند؟

سه نفر: پــدرم، ایــرج افشــار و مرحــوم آخونــد مالعلــی 
پــدرم ش). ۱۳۵۷ق/۱۳۹۸ -ش۱۲۷۲ق/۱۳۱۲  ،همدانی (پدر دکتــر حســین معصــومی همــدانی

ای در  حضور هست. من مقالــهرا داشت و دبیر ریاضی بود. ایرج افشار هم که معرف سمدرک دانش
های همدان دربارۀ عین القضات همدانی نوشته بودم که مورد توجه آقای آخوند قرار  یکی از روزنامه

رفت گفت که چقدر خوب بود ایشان  گرفت و به پدرم که به ایشان ارادتی داشت و خدمت ایشان می

 د مالعلی معصومی همدانیآخون
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) جوان ۱۳۳۹کردیم. من که آن وقت (سال  را زیارت می
ای بودم خدمتشان رفتم. از من خواستند عضــو  ساله ۲۱

بشوم که قــرار  پیک اسالمای به نام  هیئت تحریریۀ مجله
بود ارگان حوزۀ علمیۀ غرب (مدرسۀ آقای آخوند) باشد 
که پذیرفتم. بعد هم به عنوان سردبیر مجله بــرای چــاپ 

 به تهــران ســفر می
ً
کــردم. در همــین ســفرها بــا  آن مرتبا

آشــنا عر و ادب و اهــل مطبوعــات بسیاری از بزرگان شــ
  شدم و سری توی سرها در آوردم. 

اش چاپ شــد  شش شماره پیک اسالممجلۀ ماهانۀ 
هــای علمیــه را تعطیــل  خــرداد حوزه ۱۵که در قضایای 

کردند. در آن فاصله آقای آخوند کالس فلسفه تشــکیل 
کردند. مرحوم مفتح هــم  تدریس می اسفارو  ندداده بود

التعد و التحصی بود و شریعت سهله و  همدانیان بود. فضایل آقای آخوند مالعلی از شاگردان ایش
 خدمت ایشان مــی سمحه که می

ً
یند در وجود مقدس ایشان تبلور پیدا کرده بود. من مرتبا رفتم و  گو

  دادم.  گزارش کار مجله را می

ویید.   راج به کارهایتان در تاریخ علم ب
مقاالت تاریخ علم من جداگانه فهرست شده است (در 

ام  ). یک تاریخ طب مفصل هــم نوشــته١ماتیکانکتاب 
که منتشــر نشــده اســت.  پزشکی در ایران باستانبه نام 

بــا  فهرســت ماقبــل الفهرســتقرار شد دو جلد کتاب 
هایی یکجا در مشهد چاپ شود که االن مشغول  افزوده

  ها هستیم.  استفاده از فیش

ویید. دربارۀ مراحل تحصیل    تان ب
پــدرم در چنــد دبیرســتان در همــدان از جملــه اتحــاد 

داد و در ریاضیات متفرد بــود. مــن در  آلیانس درس می
ای دو روز تعطیل بود. آنجا به  آنجا درس خواندم. هفته

                                                    
  ها آمده است.  فهرست کتاباین فهرست مقاالت در پایان مصاحبۀ حاضر به دنبال  .١
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دادند که بعدها برایم خیلــی  ما فرانسه و عبری یاد می
پهلوی ســابق (امــام مفید واقع شد. بعد به دبیرستان 

ــاریخ  ــتۀ ت ــم در رش ــگاه ه ــتم. در دانش ــی) رف خمین
(دانشکدۀ ادبیات) تحصــیل کــردم. وقتــی در وزارت 
فرهنگ شاغل بودم، در کنگرۀ ابوریحان بیرونی که از 

ــگ در ســال  طــرف مرکــز مردم ــی وزارت فرهن شناس
برگزار شد شرکت کردم و دو کتاب از من ارائه  ۱۳۵۳

زندگینامــۀ اثــر بوالــو و  ونــیکارنامــۀ بیرشد: ترجمۀ 
اّبیاثر  بیرونی

ّ
در این کنگره پروفسور ادوارد  علی الش

گرانویل بویل مورخ برجستۀ تاریخ مغول هم شــرکت 
داشت و با دیدن آثارم فی المجلس به من پذیرش داد 
که در نتیجه توانستم به دانشگاه منچستر بــروم و ســه 

. مقارن شناسی تحصیل کنم سال و نیم در رشتۀ ایران
زمان انقالب به ایران برگشــتم و در دانشــگاه بــوعلی 

  همدان شاغل شدم. 

  در حوزۀ تاریخ علم ها فهرست کتاب
 ۱۱جلد ، ˂ها، و از مؤلفان بخشی از آن˃ فهرست نسخ خطی کتابخانۀ مجلس شورای ملی .۱

 ...؛-۱۳۴۵به بعد، 
  ˂ترجمۀ کتاب˃ نامۀ بیرونی زندگی .۲

ّ
های  انتشارات مرکز پژوهشی، تهران، ابّ دکتر علی الش

  ؛۱۳۵۲شناسی (وزارت فرهنگ)،  مردم
وزارت شناســی ( هــای مردم رات مرکــز پژوهش(تــاریخ و کتابنامــه)، تهــران، انتشــا نــوروز .۳

  ؛۱۳۵۲فرهنگ)، آبانماه 
فهرست بیرونی  ˂ترجمه و تألیف بر اساس˃(کتابشناسی و فهرست آثار)  کارنامۀ بیرونی .۴

شناسی (وزارت  های مردم نسه)، تهران، انتشارات مرکز پژوهشفهرست بوآلو (فرا -(عربی)
  ؛۱۳۵۳فرهنگ)، آبانماه 

های خطی  ، (در) فهرست نسخههای خطی چند کتابکدۀ خصوصی همدان فهرست نسخه .۵
، ص ۱۳۵۳زمین،  های رشت و همدان، تهران، انجمن آثــار ملــی/ فرهنــگ ایــران کتابخانه

  ؛۱۶۵۹-۱۷۱۶
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  ١؛۱۳۹۰، چاپ چهارم، ۱۳۷۴افکار)، تهران، انتشارات طرح نو،  (آراء و ابوریحان بیرونی .۶
هــای آســتان  (آثار ایرانی پیش از اسالم)، مشــهد، بنیــاد پژوهش فهرست ماقبل الفهرست .۷

  ؛)۱۳۷۸( : پزشکی در ایران باستان۲) و ج۱۳۷۵( ۱قدس رضوی، ج
پرویز اذکائی، تهــران، (ابوریحان بیرونی)، تحقق و تعلیق  اآلثار الباقیه عن القرون الخالیه .۸

  ؛ص)۹۰۰، (ال+۱۳۸۰مرکز نشر میراث مکتوب، 
  ؛۱۳۸۰(بیست گفتار دربارۀ مادستان)، همدان، نشر مادستان،  نامه همدان .۹

(رساله در روانشناسی اخالق) حکــیم محمــد بــن زکریــای رازی، وانوشــت  طب روحانی .۱۰
 ؛۱۳۸۱پارسی: پرویز اذکایی، تهران، اهل قلم، بهار 

  ؛۱۳۸۴، ، چاپ دوم۱۳۸۲(حکمت طبیعی و نظام فلسفی)، تهران، طرح نو،  حکیم رازی .۱۱
  ؛۱۳۸۳)، همدان، نشر نازلی، ۱(مشاهیر همدان، ش غمام و نثری .۱۲
  ؛۱۳۸۸(سی گفتار دربارۀ تاریخ علم)، مادستان،  ماتیکان علمی .۱۳
، همــدان ۱، جســینا های خطی در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه بوعلی فهرست توصیفی نسخه .۱۴

  ؛۱۳۷۰/۱۳۸۷
  ؛۱۳۹۱آثار)، تهران، مرکز تحقیقات طب سنتی ایران،  - اطباء - (تاریخ پزشکی در ایران باستان .۱۵
همــدان (در)  -ســینا های خطی کتابخانۀ مرکــزی دانشــگاه بوعلی فهرست توصیفی نسخه .۱۶

پژوهی)، به کوشش سید محمدحسین حکیم، تهران،  (مجموعۀ مطالعات متن اوراق عتیق
  ؛۴۳۲-۲۸۹، ص ۱۳۹۲شورای اسالمی، دفتر سوم،  کتابخانۀ مجلس

 . ۱۳۹۲، ابوریحان بیرونی، ترجمه و تعلیق پرویز سپیتمان (اذکائی)، تهران، نشر نی، آثار باقیه .۱۷

  در حوزۀ تاریخ علم ها فهرست مقاله
 نظری به تاریخ طب؛ .۱
ُبقراط ایران؛ .۲

َ
 سینا، ا

 مکتب پزشکی سینائی؛ .۳
 تشریح)؛های کهن فارسی (در باب  نوشته .۴
 میرزا نصرت قوچانی طبیب؛ .۵
 شناسی؛ چامۀ ستاره .۶

                                                    
اند. متن کامل این ترجمۀ در اینترنت به لطف یان پ. هوخندایک در  آرا به انگلیسی ترجمه کرده این اثر را منیژۀ اذکائی و جواد دانش .١

  های زیر قابل دسترسی است:  نشانی
www.jphogendijk.nl/biruni/Azkaei.pdf 
http://www.albiruni.nl 
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 تیشتریه= ِشعرای َیمانی؛ .۷
رض ایرانی؛ .۸

َ
ة اال بَّ

ُ
 ق

رالب؛ .۹
ُ

صط
ُ
رالب / ا

ُ
سط

َ
 ا

 احکام نجوم (=اخترگویی)؛ .۱۰
 اودوکسوس کنیدوسی؛ .۱۱
ر بلخی؛ .۱۲

َ
 ابوَمعش

 ابوریحان بیرونی؛ .۱۳
 اآلثار الباقیه (عن القرون الخالیه)؛ .۱۴
 (بیرونی)؛التحدید ... و التفهیم  .۱۵
 تحقیق ماللهند؛ .۱۶
 قانون مسعودی؛ .۱۷
 صفت دوایر سماوی (بیرونی)؛ .۱۸
 شناسی؛ بیرونی و ابزار ستاره .۱۹
 شناسی؛ بیرونی از دیدگاه مردم .۲۰
 بیرونی و طوسی؛ .۲۱
 علم الحَیل و فنون آن؛ .۲۲
ثقال (=گرانکش)؛ جّر  .۲۳

َ
 ا

۲۴.  
َ
شکال و ا

َ
 فاق؛وخواص ا

 خواص االشیاء؛ .۲۵
 خواص الحروف؛ .۲۶
  الحیوان.خواص  .۲۷
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  کاشانی تلخیص املفتاحترجمۀ 
  ١محمد رضا عرش

  مقدمه
ترین  یکی از بزرگ) ق۸۳۲(د  الدین جمشید بن مسعود بن محمود بن محمد طبیب کاشانی  غیاث

رمضان  ۱۹به دنیا آمد و در کاشان ق در ۸است. وی در اواخر سدۀ  ایرانیشیعه مذهب  دانان ریاضی
در دســت از جزئیات زندگی کاشــانی اطالعــات دقیقــی ق در رصد خانۀ سمرقند درگذشت. ۸۳۲

 است. برجای مانده ویتر آثار  بیش خوشبختانها امّ  نیست
الدین کاشانی است.   به خط معینکتابخانۀ ملک حاوی چندین اثر وی و  ۳۱۸۰مجموعۀ نفیس 

در صفحۀ اول این مجموعه، یاداشت تملکی از محمود بن مسعود بن محمود الطبیب وجود دارد که 
 در اواخر دورۀ قاجار در کاشان و در تملک 

ً
به احتمال زیاد برادر کاشانی است. این مجموعه ظاهرا

الدین  وده است. بنابراین شاید معینکاشان ب هجری۱۴و  ۱۳از علمای سدۀ  ٢سید فرج الله حسینی
، از سمرقند به کاشان بازگشته و این مجموعه را بــه رســم زیج الغ بیگبعد از فوت کاشانی یا اتمام 

  یادبود به برادر کاشانی اهدا کرده باشد. 
است. این کتاب به منزلۀ دانشنامۀ ریاضــی تــا  مفتاح الحساباز جملۀ آثار مهم کاشانی کتاب 

در ق ۸۲۴شــعبان  هفــتمدر ترین اثر در نوع خود در دورۀ اسالمی است. کاشانی  کامل زمان وی و

1حدود که -را  ای از آن کاشان، چکیده
تلخــیص نگاشــته و فصــل  ســی در -است کتابمطالب  8

ملک است که هشت روز پــس از  ۳۱۸۰ترین نسخۀ آن، جزو مجموعۀ  نامیده است. کهن المفتاح

                                                    
 arshy1001@yahoo.com ریاضیاتو دبیر  علمکارشناس ارشد تاریخ  .١
تخلص داشته است. وی شرح » ادیب«و » َجمِره«میرزا سید فرج الله بن هاشم حسینی از شعرا و علمای عصر قاجار است که در شعر،  .٢

حساب، رد مغنی قاضی عبدالجبار، روزنامۀ ثریا، عریضه، کنز مختصر زندگی خود را نوشته است. برخی آثار وی عبارتند از: 
دیوان تر نک: حسینی، سید فرج الله،  ). برای اطالع بیش۴۱۶-۴۱۵، ص۱۱(درایتی، ج المسترشدین، مصباح الطریقه، نجاح الطالبین

 ش. ۱۳۹۵تصحیح زهره سادات خورشیدی فرد، کاشان، انتشارات همگام با هستی، جمرۀ کاشانی، 



 

  

١٣٢ 

ق در کاشان کتابت شده و سپس در سمرقند با نسخۀ اصــل مقابلــه ۸۲۴تألیف آن، در نیمۀ شعبان 
 این مقابله با حضور شخص کاشانی انجام شده اســت؛ زیــرا در حاشــیۀ یــک 

ً
شده است. احتماال

  صفحۀ آن تصحیحی به خط خود کاشانی وجود دارد. 
است و نسخۀ ناقصــی از آن کــه تنهــا به زبان فارسی ترجمه شده   ه۹در سدۀ  تلخیص المفتاح

در کتابخانۀ مرکز دائرة  ۳/۱۳۴ای به شمارۀ  است، در مجموعه ۲۲ - ۱۵و  ۱۳و ۱۲های  ترجمۀ فصل
ق، به خط محمــد ۸۹۶المعارف بزرگ اسالمی موجود است. دو رسالۀ قبلی این مجموعه در سال 

  ).۱۰۳۰-۱۰۲۹، ص۹بن احمد رضوی کتابت شده است (درایتی، ج 
ها  ها مشخص نیست. این شــرح های متعددی نوشته شده است که مؤلف آن ین کتاب شرحبر ا

-۱۰۱۷دهد که این رساله به عنوان کتاب درسی مورد توجه بوده اســت. حــاجی خلیفــه ( نشان می
های  اشــاره کــرده اســت. نســخه  ) به چند شــرح۱۷۶۱، ص۲(جکشف الظنون ق) در کتاب ۱۰۶۷

  ها بدان اشاره شده عبارتند از: ه که در فهرستمتفاوت از این رسال  هشت شرح
یر المصباح فیشرح کاشانی بر کتاب خودش به نام  -۱ ای از  . نسخهشرح تلخیص المفتاح تنو

آن در نجف نزد شخصی به نام شیخ علی قمی بوده است. این شرح خطبه و دیباچه ندارد (آقا بزرگ، 
  ).۴۷۱، ص۴ج

صادق اردکان یزد که به خــط نســتعلیق و در چهــار بــرگ مدرسۀ امام  ۸/۳۰۵نسخۀ شمارۀ  -۲
  ق است.۸۹۰کتابت شده است. چند نسخۀ این مجموعه به تاریخ 

مرکز دائرة المعارف بزرگ اسالمی که به خط نســخ کهــن محمــد بــن  ۲/۱۳۴نسخۀ شمارۀ  -۳
 ق کتابت شده است.۸۹۶احمد رضوی در ربیع االول 

الله بن اسعد بن محمد در سال   به خط نستعلیق روحکتابخانۀ ملی که  ۱۲۷۱نسخۀ شمارۀ  -۴
  ق کتابت شده است.۹۰۲
العابــدین بــن عبداللــه  کتابخانۀ مجلــس کــه بــه خــط نســخ زیــن  ۱۱/۲۷۸۶نسخۀ شمارۀ  -۵

کتابخانــۀ  ۷/۱۹۸۳ق کتابت شده است و نسخۀ همانند آن، نسخۀ شمارۀ ۱۰۲۲مازندرانی در سال 
  کتابت شده است.برگ  ۱۳ملی است که به خط نسخ و در 

کتابخانۀ ملی تبریز که به خط نستعلیق مصــطفی بــن احمــد در ســال  ۳۳۹۴نسخۀ شمارۀ  -۶
  برگ کتابت شده است. ۵۲ق در ۱۰۷۷
  برگ کتابت شده است. ۵۱کتابخانۀ ملی تبریز که به خط نستعلیق در  ۳۴۱۳نسخۀ شمارۀ  -۷
؛  ۲۶۱؛ انــوار، ص ۵۵۶ص ،۶مدرسۀ سپهساالر تهران (درایتی، ج ۸/۳۸۷۷نسخۀ شمارۀ  -۸

  ).۴۹حسینی اشکوری، ص
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  ی تلخیص المفتاحها نسخه
  های متعددی گزارش شده است که عبارتند از: از این رساله نسخه

روز پس از تألیف رساله، به خط نستعلیق  ۸کتابخانۀ ملک تهران که  ۵/۳۱۸۰نسخۀ شمارۀ  -۱
کتابت شده و سپس در ســمرقند بــا ق در کاشان ۸۲۴معین بن محمد منجم کاشی در نیمۀ شعبان 

  نسخه اصل مقابله شده است. 
کتابخانۀ مدرسۀ امام صادق اردکان یزد که به خط نستعلیق کتابت شده  ۷/۳۰۵نسخۀ شمارۀ  -۲

  ق است.۸۹۰است.  چند نسخۀ این مجموعه به تاریخ 
کهن محمد کتابخانۀ مرکز دائرة المعارف بزرگ اسالمی که به خط نسخ  ۱/۱۳۴نسخۀ شمارۀ  -۳

  ق کتابت شده است.۸۹۶بن احمد رضوی در ذیقعدۀ 
کتابخانۀ خادم حسینی تبریز که به خط نستعلیق عطا الله بن مسیح بــن  ۶/۸۳نسخۀ شمارۀ  -۴

  ق کتابت شده است. ۹۳۱ابراهیم بن حسن بن کرم الله آملی در جمعه اوایل ربیع الثانی 
شهد که به خط نستعلیق درویش علی بــن کتابخانۀ شیخ علی حیدر م ۱۱/۳۲نسخۀ شمارۀ  -۵

  ق کتابت شده است.۹۴۵درویش محمود در محرم 
کتابخانۀ سید مهدی الجوردی قم که به خط نستعلیق احمد دیلمــی در  ۵/۳۸نسخۀ شمارۀ  -۶
  ق کتابت شده است.۹۷۳رجب  ۲۵شنبه 
هم کتابــت کتابخانۀ عالمه طباطبایی شیراز که به خط نسخ در سدۀ د ۲/۵۷۱نسخۀ شمارۀ  -۷

  شده است.
کتابخانۀ آستان قدس رضوی مشهد کــه بــه خــط نســخ و نســتعلیق  ۲/۵۶۳۰نسخۀ شمارۀ  -۸

  تحریری در سدۀ یازدهم کتابت شده است.
کتابخانۀ مجلس که به خط نستعلیق محمد صادق بن زین العابدین  ۱/۲۸۲۸نسخۀ شمارۀ  -۹

  تا آخر رساله را ندارد. ۲۷ق کتابت شده است. این نسخه قسمتی از فصل ۱۰۱۱در سال 
 ۲۸کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران که به خط نستعلیق در ســه شــنبه  ۳/۸۶۸نسخۀ شمارۀ  -۱۰

  ق کتابت شده است.۱۰۲۱جمادی االول 
کتابخانۀ مجلــس کــه بــه خــط نســخ زیــن العابــدین بــن عبداللــه  ۹/۲۷۸۶نسخۀ شمارۀ  -۱۱

  ق کتابت شده است.۱۰۲۲مازندرانی در سال 
الله مرعشی قم که به خط نستعلیق قاسم بــن جــالل  کتابخانۀ آیت ۵/۵۲۲۰خۀ شمارۀ نس -۱۲

  ق در احمد آباد هند کتابت شده است. ۱۰۳۷حسینی بخاری در ربیع االول 
کتابخانۀ مسجد اعظم قم که به خط نسخ عیسی بیگ در جمــادی  ۲/۲۴۶۴نسخۀ شمارۀ  -۱۳
  ق کتابت شده است.۱۰۴۸الثانی 
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ق ۱۰۵۰کتابخانۀ مجلس که بــه خــط نســتعلیق تحریــری در ســال  ۱/۶۳۱۵نسخۀ شمارۀ  -۱۴
  کتابت شده است.

کتابخانۀ مجلس که به دست محمد قاسم معلم بن منوچهر در سال  ۱۶۲۸۳نسخۀ شمارۀ  -۱۵
  ق کتابت شده است.۱۰۶۱

کتابخانۀ مال محسن فیض در کاشان که به خط نسخ محمد کریم بــن  ۴/۲۷نسخۀ شمارۀ  -۱۶
  ق کتابت شده است.۱۰۷۳ه طبیب کاشانی در رجب نعمت الل

ط مجلس که به خط نستعلیق و نسخ در سدۀ یــازدهم کتابــت شــده  ۱/۶۴۹نسخۀ شمارۀ  -۱۷
  است.
الله مرعشی که به خــط نســخ و نســتعلیق محمــد  کتابخانۀ آیت ۱۷/۱۰۷۹۹نسخۀ شمارۀ  -۱۸

  برگ است.  ۳ق کتابت شده است. این نسخه در ۱۱۰۰قاسم شهمیرزادی در سال 
الله مرعشی که به خط نستعلیق محســن بــن محمــد  کتابخانۀ آیت ۲/۵۵۹۹نسخۀ شمارۀ  -۱۸

  ه است.ق کتابت شد۱۱۱۵شعبان  ۸طاهر قزوینی در 
صفر  ۲۳کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران که به خط نسخ در سه شنبه  ۱/۹۵۷نسخۀ شمارۀ  -۱۹
  ق کتابت شده است.۱۲۰۲

کتابخانۀ مسجد گوهرشاد مشهد که به خط نستعلیق در پــنج شــنبه  ۱۱/۵۷۷نسخۀ شمارۀ  -۲۰
  ق کتابت شده است. ۱۲۶۰ربیع االول  ۱۵

که به خط نستعلیق متوسط محمد بن علیمردان در سال کتابخانۀ ملی  ۶۹۸۴نسخۀ شمارۀ  -۲۱
  ق کتابت شده است این نسخه ناقص االول است.۱۲۷۷

کتابخانۀ آستان قدس رضوی که به خط نسخ اســدالله مــنجم دو  ۱/۱۲۲۲۵نسخۀ شمارۀ  -۲۲
  ق کتابت شده است.۱۳۰۶دانگه مازندرانی در سال 

که به خط نستعلیق شکسته کتابت شــده کتابخانۀ مسجد گوهرشاد  ۳/۱۱۸۵نسخۀ شمارۀ  -۲۳
  است این نسخه بی تاریخ و ناقص اآلخر است.

  کتابخانۀ ملک که به خط نستعلیق شکسته کتابت شده است.  ۹/۳۰۷۹نسخۀ شمارۀ  -۲۴
  کتابخانۀ ملی که به خط نستعلیق کتابت شده است. ۵/۱۰۲۲نسخۀ شمارۀ  -۲۵
  برگ کتابت شده است. ۱۰ط نسخ در کتابخانۀ ملی که به خ ۶/۱۹۸۳نسخۀ شمارۀ  -۲۶
  کتابخانۀ ملی تبریز که به خط نستعلیق کتابت شده است. ۲/۳۴۰۳نسخۀ شمارۀ  -۲۷
  کتابخانۀ ملی انتقالی از کتابخانۀ پهلوی، مجموعۀ نوازی.  ۱۸۶۰۹نسخۀ شمارۀ  -۲۸
ت برگ کتابــ ۱۲۳کتابخانۀ دانشکدۀ الهیات مشهد که به خط نسخ در  ۳۲۲نسخۀ شمارۀ  -۲۹

  شده است.
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ــی، ج -۳۰ ــهانی (درایت ــین شهش ــۀ حس ــمارۀ مجموع ــدون ش ــخۀ ب ، ۳و  ج ۱۰۲۹، ص۹نس
  ).۳۰۰ص

  کتابخانۀ دیوان هند (ایندیا آفیس) لندن. ۷۵نسخۀ شمارۀ  -۳۱
  کتابخانۀ جارالله استانبول. ۱۴۶۰نسخۀ شمارۀ  -۳۲
  کتابخانۀ دانشگاه تاشکند ازبکستان. ۲۴۴۵نسخۀ شمارۀ  -۳۳
ق به خط محسن بن لطف اللــه معــاد ۹۸۵فرهنگستان شوروی که در سال  ۲۶۵Aنسخۀ  -۳۴

  الحسینی کتابت شده است.
  ق کتابت شده است.۱۲۷۲ها در نجف اشرف که در سال  نسخۀ تکیۀ شوشتری -۳۵
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  ١ترجمۀ متن تلخیص المفتاح

  خواهیم  به نام خداوند بخشندۀ مهربان و فقط از او کمک می

شمار  پایان و بی هایش بی نیازی است که نعمت فرِد ازلِی بی منحصر بهحمد و سپاس مستحق یکتای 
  است و درود و سالم بر محمد، بهتریِن خالیق و بر خاندان و اصحاب پاکش.

ترین آفریدۀ خدای متعال به آمرزش او یعنی جمشید پسر مسعود پســر محمــود طبیــب  محتاج
ب به غیاث که خدا احوال او را نیکو گر

ّ
مفتاح گوید: چون از تألیف کتابی که   داند، میکاشانی ملق

نامیده شده است فارغ گشتم این چکیده را از آن کتاب انتخاب نمودم. این چکیده در مورد  الحساب
را بــه کمــک  نامیــدم و آن» تلخیص المفتــاح«را  کارها به آن نیاز دارند و آن موضوعاتی است که تازه

  دم.خداوند واحد قادر بر سی فصل قرار دا

  های اعداد ها و مرتبه فصل اول: صورت
گانه  بدان که حکمای هند وقتی قصد تلخیص در نوشتن اعداد را دارند؛ ُنه رقم، معروف به عقود نه

  دهند:  را به این صورت قرار می ۹تا  ۱یعنی از 

۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  

  نه  هشت  هفت  شش  پنج  چهار  سه  دو  یک

گیرنــد  های پیاپی از راست به چپ، در یک ردیــف قــرار می رقمو آن قسمتی را که اولین موضع 
را مرتبۀ صدگان  اند و عدد بعدی آن را مرتبۀ دهگان نامیده اند و عدد سمت چپ آن مرتبۀ یکان نامیده

رسد. ســپس  اند. بعد از این سه عدِد اولی، نوبت به هزارگان و ده هزارگان و صد هزارگان می نامیده
بــه » هــزاران«رسد. و این لفظ  هزار و دهگاِن هزار هزار و صدگان هزار هزار می نوبت به یکاِن هزار

  آیند تا به هر کجا که برسد. ای که پیاپی می گانه شود یعنی مواضع سه ها زیاد می میزان دوره
که در اولین مرتبه قرار  -از یک تا ُنه که ذکر شد-گانه  های نه پس بدان که هر صورت از صورت

گانه  نۀ یکان اعداد خواهد بود و اگر در مرتبۀ دوم واقع شود نشانۀ یکی از از اعداد عقود نهبگیرد نشا

                                                    
 مرکز دائرة المعارف بزرگ اسالمی، انجام شده است. ۱/۱۳۴ملک و  ۵/۳۱۸۰ین ترجمه از روی متن تصحیح شده بر اساس دو نسخۀ . ا١
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برای مرتبۀ دهگان خواهد بود که از ده تا نود است و اگر در مرتبۀ سوم باشد نشــانۀ یکــی از اعــداد 
جا نبود بایــد  ای که عددی در آن گانه برای مرتبۀ صدگان است و به همین ترتیب. و هر مرتبه عقود نه

ای در مراتــب صــورت  جا صفر گذاشت که به شکل یک دایرۀ کوچک است تا خلل و خدشه در آن
و دوازده بــه » ۱۱«گونه اســت  و عدد یازده این» ۱۰«نگیرد. به عنوان مثال شکل عدد ده چنین است 

ت و شکل چهار هزار و پنجــاه و نــه چنــین اســ» ۱۰۰«گونه است  و شکل صد این» ۱۲«این شکل 
»۴۰۵۹ .«  

 فصل دوم: دو برابر کردن (تضعیف)
تضعیف، خواستن دو برابر یک عدد است. و شیوۀ کار در آن، ایــن اســت کــه ارقــام عــددی را کــه 

چه را که در هر  کنیم و آن خواهیم دو برابر کنیم در یک سطر بنویسیم. از طرف راست شروع می می
نویسیم  تر از ده بود در زیر آن و موازی با آن می گر کمکنیم و حاصلش را ا مرتبه قرار دارد دو برابر می

ای  نویسیم و برای ده، به حاصل دو برابر مرتبــه تر از ده است را می چه زیاد تر از ده بود آن و اگر بیش
اما اگــر  -البته اگر در سمت چپ آن عددی باشد-کنیم  که در سمت چپ آن است یکی اضافه می

تر و  نه زیاد-دهیم و اگر حاصل ضرب، خوِد عدد ده بود  مت چپ قرار مینبود خود آن مازاد را در س
را برای رفع کردن در ذهن یا در باالی عــدد  نویسیم و یک آن عدد صفر را زیر آن مرتبه می -تر نه کم

  داریم. سمت چپ نگه می
خواهیم عدد  : میبه عنوان مثال

را دو برابر کنیم از هشت  ۶۵۲۰۷۸
ـــی ـــر  کنیم و آن شـــروع م را دو براب

یسیم و ده آن را زیر هشت می شود. شش آن کنیم، شانزده می می را برای رفع کردن به صورت عدد  نو
کنیم چهــارده  داریم. سپس عدد هفت را دو برابــر مــی یک در ذهن (یا در باالی عدد هفت) نگه می

را که در ذهن (یا در باالی عــدد هفــت) نگــه داشــته بــودیم بــه آن اضــافه » یکی«. آن عدد شود می
را به صورت عدد یک زیر  نویسیم و ده آن را زیر هفت می شود. پنج آن کنیم و حاصلش پانزده می می

 نویسیم سپس را زیر دو می شود و آن کنیم، چهار می دهیم سپس عدد دو را دو برابر می صفر قرار می
را برای رفع کردن به صورت  نویسیم و ده آن را زیر پنج می شود صفر آن کنیم ده می پنج را دو برابر می

کنیم،  گــاه عــدد شــش را دو برابــر مــی داریم و آن عدد یک در ذهن (یا در باالی عدد شش) نگه می
ه آن اضــافه را که [در ذهن یا باالی عدد شش] نگه داشــته بــودیم بــ» یکی«شود آن عدد  دوازده می

یسیم.  سمت چپ آن می-به خاطر ده–نویسیم و یک را  شود، سه را زیر شش می کنیم سیزده می می نو
  دست آمد همان جواب مورد نظر است.  چه زیر عدد اصلی به آن

  ۶۵۲۰۷۸  عدد اصلی

  ۱۳۰۴۱۵۶  دو برابر آن
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  فصل سوم: نصف کردن (تنصیف)
دست آوردن نصف عدد است و شیوۀ کــار در آن، ایــن اســت کــه ارقــام عــددی را کــه  تنصیف، به

ای  کنیم و عدد هر مرتبه نویسیم و از سمت چپ شروع می خواهیم نصف کنیم در یک سطر می می
نویسیم و اگر فرد بود، عدد صحیح  صورتی که اگر زوج بود نصف آن زیرش می کنیم به را نصف می

نویسیم و عــدد کســری نصــف کــردن را کــه همــراه عــدد  را در زیرش می حاصل از نصف کردن آن
را نصف  داریم تا وقتی که عدد مرتبۀ سمت راست آن صورت پنج در ذهن نگه می صحیحش بود به

و اگــر ســمت  -البته اگر سمت راست آن عددی باشــد-کنیم  کنیم، این عدد پنج را به آن اضافه  می
یسیم و اگر سمت راست آن هــیچ عــددی  راست آن صفر بود آن عدد پنج نگه داشته را زیر آن می نو

1را به شکل نبود، عالمت نصف 
  دهیم.  جلوی آن عدد صحیح قرار می 2

ــال ــوان مث خــواهیم عــدد  : میبــه عن
را نصف کنیم با چهار شروع  ۴۰۹۰۵۲۷

کنیم. نصفش را که دو باشد زیر چهار  می
یسم و چون صفر، نصف ندارد خودش را زیر صفر می می یسیم. سپس نه را نصف می نو کنیم که  نو

یسیم و نیم آن را زیر نه می -که عدد صحیح است-شود، چهار آن  چهار و نیم می نصف آن،   را به نو
کنیم کــه  نویسیم. سپس پنج را نصف مــی صورت پنج در زیر صفری که قبل از آن عدد نه است می

داریم و  را به صورت پنج در ذهن نگه می نویسیم و نیم آن نصف آن دو و نیم است، دو را زیر پنج می
ن اضــافه شود و آن پنجی را که در ذهن نگه داشته بودیم به آ گیریم که یک می گاه نصف دو را می آن

نویسیم و در پایان هفــت را نصــف  شود. این حاصل شش را زیر دو می کنیم حاصلش شش می می
  دهیم.  نویسیم و عالمت نصف را جلوی سه قرار می شود، سه را زیر هفت می کنیم که سه و نیم می می

  فصل چهارم: جم
جمع، افزودن عددی به عدد دیگر است. و شیوۀ کار در آن، این است که دو عدد مورد نظر را در دو 

نویسیم، یکان زیر یکان، دهگان زیر دهگان، صــدگان زیــر صــدگان و  سطر به موازات همدیگر می
ددی کنیم و هر عددی را با ع گاه از طرف راست (مرتبۀ یکان) شروع می ها. آن طور سایر مرتبه همین

البته اگــر -نویسیم  کنیم و حاصل را زیر آن دو [رقم] می که در موازات آن قرار گرفته است جمع می
را زیــر آن دو رقــم نوشــته و  تر از ده باشــد یکــان آن اما اگر حاصل آن، ده یا بیش -تر از ده باشد کم

یسیم  را به صورت یک، باالی عدد سمت چپی آن می دهگان آن ه در عمل دو برابر گونه ک به همان-نو
و اگر برای هر کدام از آن دو عدد، مراتبی بود که عدد دیگری، آن مراتــب را نداشــت  -کردن گفتیم

 آن مرتبــه را بــه ســطر جمــع انتقــال 
ً
 یکی از دو عدد، صدگان داشت و دیگری نداشت) عینــا

ً
(مثال

  ۴۰۹۰۵۲۷  عدد اصلی

1  نصف آن
22045263  
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 عرضی می می
ّ

عــدد مــورد نظــر] کشیم تا حاصل جمع [از آن دو  دهیم و باالی سطر جمع یک خط
  تشخیص داده شود.

هــا را زیــر هــم  جمع کنــیم، آن ۵۲۹۴۸۵۳را با عدد  ۶۷۰۲۴خواهیم عدد  : میبه عنوان مثال
یسیم و از چهار شروع می می را زیر آن  شود و آن کنیم حاصلش هفت می را با سه جمع می کنیم آن نو

یسیم سپس دو را با پنج جمع می دو [رقم] می شود زیر آن دو [رقــم]  کنیم حاصلش که هفت می نو
یسیم و حاصل  می نویســیم و  را زیر آن دو [رقــم] می شود آن جمع صفر با هشت، خود هشت مینو

نویسیم و  شود یکانش را زیر آن دو [رقم] می کنیم حاصلش یازده می سپس هفت را با چهار جمع می
با -کنیم و حاصلش  داریم . سپس شش را با نه جمع می را به صورت یک، در ذهن نگه می دهگان آن

یسیم و دهگان آن را زیر نه می شود. شش آن شانزده می -گه داشته بودیمآن یکی که در ذهن ن را به  نو
  شود زیر دو می کنیم و حاصلش را که سه می صورت یک، با دو جمع می

ً
نویسیم و عدد پنج را عینا

  دهیم.  به سطر حاصل انتقال می
ــا  ــدد ی ــه ع ــواهیم س ــر بخ اگ

ها را  تر را با هم جمع کنیم. آن بیش
ــطرهای ــه در س ــه گون ــزا ب ای  مج

یسیم که یکان زیر یکان، [دهگان زیر دهگان، صدگان زیر صدگان] قرار گیرد و سایر مراتــب  می نو
کنیم و حاصل جمع  ها را جمع می کنیم و آن اعداد هم به همین شکل. سپس از مرتبۀ یکان شروع می

یسیم و به ازای هر ده تــا، یکــی بــه  را زیر آن می نو
ر سمت چــپ آن اضــافه ها د حاصل جمع دهگان

های دیگر هم همین طور عمل  کنیم. برای مرتبه می
  کنیم. مثال آن چنین است. می

  فصل پنجم: تفریق
تر از آن عدد نباشد. و شیوۀ کــار در آن، ایــن  تفریق، کم کردن عددی از عدد دیگر است که کوچک

و از طــرف  -چــه در جمــع گفتــیم مثــل آن -نویسیم است که دو عدد مورد نظر را [در دو سطر] می
کم ای را از عددی که در زیر آن قرار گرفته است  کنیم و عدد هر مرتبه راست (مرتبۀ یکان) شروع می

نویسیم و اگر چیزی باقی نماَند،  کنیم و اگر چیزی باقی مانده باشد، آن باقیمانده را زیر خط می می
  گذاریم.  جای آن صفر می به

امکــان پــذیر  -در هر یــک از مراتــب-ای که در زیر آن قرار دارد  و اگر تفریق یک مرتبه از مرتبه
گیریم. و به همان نسبت ده واحد به  نبود؛ یک واحد از دهگان آن یعنی از [رقم] سمت چپ آن می

یر منقوص کنیم و باقیمانده را ز شود. سپس عدد مورد نظر را از آن کم می آن مرتبه [یکان] اضافه می

خــواهیم  دو عددی که می
  جمع ببندیم

۶۷۰۲۴  
۵۲۹۴۸۵۳  

  ۵۳۶۱۸۷۷  حاصل جمع

اعـــــــدادی کـــــــه 
  خواهیم جمع ببندیم می

۹۸۴۵  
۱۴۲۳  
۷۹۰۶  

  ۱۹۱۷۴  مجموع
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کنیم. و اگر [تفریق] در دهگان آن امکان پــذیر نبــود یــک واحــد از  منه (کم شده از آن) اضافه می
را یــا بــا  کنیم و نــه تــا از آن گیریم و به همان نسبت، ده واحد به دهگان آن اضافه می صدگان آن می

ین ترتیب برای بقیۀ اعداد و به هم ١ماند دهیم و یکی باقی می نوشتن یا در ذهن، در دهگان آن قرار می
  کنیم. طور که گفتیم عمل می همان

کم کنیم، هر دو عدد را به موازات یکــدیگر  ۹۸۵۷۹۲را از عدد  ۷۰۲۶خواهیم عدد  : میمثال
یسیم و از شش شروع می زیر هم می تــر اســت  یعنــی دو) بزرگکنیم و چون از هم مرتبۀ یکانش ( نو

گــاه شــش را از  شود آن گیریم که با دو، دوازده می از عدد نه که سمت چپ آن است، یک واحد می
کــه بعــد -نویسیم. سپس دو را از هشــتی  را زیر دو می ماند و آن کنیم و شش باقی می دوازده کم می

نویســیم.  را زیــرش می شــود و آن کنیم و حاصــلش شــش می کم می -از گرفتن یک از نه باقی ماند
 در زیر آن مــی

ً
آوریم زیــرا عــدد متنــاظر آن در  سپس هفت را عینا

ردیف منقوص (کم شده)، صفر است. سپس هفت را از پنج کــم 
البته بعد از گرفتن یک واحــد از عــدد چــپ آن (یعنــی -کنیم  می

و حاصــلش را کــه هشــت  -هشت) و [افزودن عــدد ده بــه پــنج]
یعنی در واقع هفــت را از پــانزده کــم نویسیم ( شود زیرش می می
یســیم زیــرا  کنیم) و زیر عدد هشت منقوص منه، هفــت می می نو

 منتقــل 
ً
یک واحد از آن گرفته بودیم و عدد نه منقوص منه را عینــا

  شود. کنیم، این چنین می می

  فصل ششم: ضرب
کم کنیم چیزی ضرب، درخواست عددی است که هرگاه یکی از مضروبین را به تعداد دیگری از آن 

شود. [به  آید حاصل ضرب گفته می دست می باقی نماند و به عددی که از ضرب آن دو مضروب به
شود مضروب (ضــرب شــده) و بــه عــددی کــه در آن  هر یک از دو عددی که در دیگری ضرب می

شود.] شیوۀ کار در ضرب اعداد زیر ده در  کنیم مضروب فیه (ضرب شده در آن) گفته می ضرب می
  کدیگر چنین است:ی

اگر مضروب یک باشد حاصل ضرب، عین مضروب فیه خواهد بود. و اگر [مضــروب] دو 
باشد حاصل ضرب دو برابر مضروب فیه خواهد بود. و اگر [مضروب] سه باشد مضروب فیــه 

یــه را دو برابــر  را به دو برابرش اضافه می کنیم. و اگر [مضروب] چهار باشد دو برابر مضروب ف

                                                    
جا  در متن اصلی وجود دارد ولی در این» ماند دهیم و یکی باقی می را یا با نوشتن یا در ذهن در دهگان آن قرار می و نه تا از آن « . عبارت ١

 ی ندارد.معنی و مفهوم

۷۰۲
۶  

۹۸۵
۷۹۲ 

عــــــــــدد 
   منقوص

عــــــــــدد 
 منقوص منه

۹۷۸
۷۶۶ 

 باقیمانده
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از مضــروب   و اگر [مضروب] پنج باشد [پنج را کنار می کنیم. می گذاریم] و به ازای هر واحد 
دهیم) سپس نصف آن مبلــغ را  گیریم (یک صفر جلو مضروب فیه قرار می فیه یک عدد ده می

  گیریم. می
و اگر [مضروب] بیش از پنج بود (یعنی شش تا نه) مضــروب و مضــروب فیــه را بــا هــم جمــع 

گیــریم (دهگــان را  تر است (رقم یکان) ، یک عــدد ده می چه که از ده بیش ازای هر آنکنیم و به  می
گذاریم) و به آن، حاصل ضرب تفاضل هر یک از آن دو مضروب از  حذف و جلو یکان آن صفر می

کنیم (مضروب و مضروب فیه را از ده کم کرده و سپس در هم ضرب نموده و حاصل  ده را اضافه می
  افزاییم). اولیه می را به مقدار آن

 می
ً
کنیم که حاصلش پانزده  خواهیم هفت را در هشت ضرب کنیم. آن دو را با هم جمع می مثال

را جدا کرده و یک صفر جلو  آوریم (پنج آن دست می وسیلۀ پنج زیادی [از ده]، پنجاه به شود. به می
کنیم و حاصل ضرب  می شود را به آن اضافه گذاریم) و حاصل ضرب سه در دو که شش می پنج می

  شود. این دو عدد، پنجاه و شش می
ایــم و یکــی از دو مضــروب را در  حاصل ضرب اعداد زیر ده در یکدیگر را در جدول زیر آورده

ایم و مضروب دیگر را در قسمت عرضی آن و حاصل ضرب آن دو را در  قسمت طولی جدول آورده
  .مکانی مقابل با آن دو (محل برخورد سطر و ستون)

یر دهجدول ضرب    اعداد ز

  ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  

۱  ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  

۲  ۲  ۴  ۶  ۸  ۱۰  ۱۲  ۱۴  ۱۶  ۱۸  

۳  ۳  ۶  ۹  ۱۲  ۱۵  ۱۸  ۲۱  ۲۴  ۲۷  

۴  ۴  ۸  ۱۲  ۱۶  ۲۰  ۲۴  ۲۸  ۳۲  ۳۶  

۵  ۵  ۱۰  ۱۵  ۲۰  ۲۵  ۳۰  ۳۵  ۴۰  ۴۵  

۶  ۶  ۱۲  ۱۸  ۲۴  ۳۰  ۳۶  ۴۲  ۴۸  ۵۴  

۷  ۷  ۱۴  ۲۱  ۲۸  ۳۵  ۴۲  ۴۹  ۵۶  ۶۳  

۸  ۸  ۱۶  ۲۴  ۳۲  ۴۰  ۴۸  ۵۶  ۶۴  ۷۲  

۹  ۹  ۱۸  ۲۷  ۳۶  ۴۵  ۵۴  ۶۳  ۷۲  ۸۱  

و برای محاسبه کننده بهتر آن است که عمل ضرب اعداد زیر ده را حفظ کنــد و در ذهــن خــود 
  جای دهد تا کار برای او در مورد اعداد بیش از ده آسان گردد.
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و اما شیوۀ کــار در مــورد ضــرب اعــداد 
بیش از ده به این گونه است که یــک شــکل 

را بــه  کنیم و طــول آن مــی چهار ضلعی رسم
تعداد مراتــب یکــی از دو مضــروب تقســیم 

ــی ــرض آن م ــب  کنیم و ع ــداد مرات ــه تع را ب
ــه خط ــری ب ــروب دیگ ــولی و  مض ــای ط ه

کنیم تــا شــکل بــه  عرضــی تقســیم مــی
های کوچک تقسیم شــود. ســپس هــر  مربع

بــا -مربع را بــه دو مثلــث بــاالیی و پــایینی 
م ای تقســی به گونــه -های مورب موازی خط
کنیم که از مربع یک زاویۀ باالیی راست  می

و یک زاویۀ پــایینی چــپ پدیــد آیــد و ایــن 
  شود. نامیده می» شبکه«شکل 

سپس یکی از دو مضروب را باالی شکل 
کــه هــر مرتبــه از آن  طوری دهیم به قــرار مــی

مربعی قرار بگیــرد طور متوالی روی  عدد، به
ــکل  ــپ ش ــمت چ ــری س ــروب دیگ و مض

گیرد که دهگان باالی یکان  طوری قرار می به
قرار گیرد و صدگان بــاالی دهگــان و همــین 

رود و هر کدام از ارقام مضروب  طور باال می
را در هر یک از ارقام مضــروب فیــه ضــرب 

کنیم و حاصل ضرب را در مربع مــوازی  می
ای  و هر مرتبــه -یکان را در مثلث پایینی و دهگان را در مثلث باالیی-یم، نویس هر کدام از ارقام می

دد  گذاریم یا در مثلث هایی را که موازی آن است خالی می که در آن صفر بود مربع های پایینی آن، ع
  شود. گذاریم زیرا ضرب صفر در هر عددی، صفر می صفر می

ه در محل برخورد یکان دو مضروب  قــرار سپس در زیر شکل، در زیر مثلث پایینی از مربعی ک
نویسیم و آن اولین سطر حاصل ضرب ما اســت،  چه را که در داخل مثلث است می گرفته است آن

تــر از ده باشــد در  را اگــر کم کنیم و حاصــل آن چه را که بین دو خط موّرب است جمع می سپس آن
را  تر از ده باشد یکان آن اگر بیش دهیم و سمت چپ اولین رقمی که در سطر حاصل نوشتیم قرار می

 ۵/۳۱۸۰، نسـخۀ خطـی تلخیص المفتاحصفحۀ اول 
 ملککتابخانۀ 
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یسیم و به ازای هر دهگان آن، یک واحد به حاصل سطر مورب بعدش اضافه می می کنیم و ایــن  نو
بندیم تا تمام شود و اگر در یکی از سطرهای مورب عددی  چنین، اعداد هر سطر مورب را جمع می

  گذاریم. ابل آن، صفر مینبود، از ماقبلش چیزی منتقل نشده بود، در سطر حاصل در مق
طور که گفتیم شکل  ضرب کنیم، همان ۱۵۶را در عدد  ۶۰۹۸خواهیم عدد  : میبه عنوان مثال

نویسیم سپس عدد شش را که در  کنیم و دو عدد مضروب را در باال و سمت چپ آن می  را رسم می
ر مثلــث پــایینی از را د شــود و آن کنیم حاصل آن شش می مرتبۀ هزارگان قرار دارد در یک ضرب می

کنیم و  نویسیم. سپس شش را در پنج ضرب می مربعی که در محل برخورد این دو عدد قرار دارد می
یسیم صــفرش را در مثلــث پــایینی و ســۀ  شود در محل برخورد آن دو می حاصلش را که سی می نو

ش یکان) کنیم (شش هزارگان را در ش دهگانش را در مثلث باالیی. سپس شش را در شش ضرب می
نویسیم و همین کار را با عدد نــه و هشــت  شود در محل برخورد آن دو می می ۳۶و حاصلش را که 

کنیم. سپس هشتی را که  کنیم که در مرتبۀ دهگان و یکان قرار دارند و ستون مقابل صفر را رها می می
 برخورد یکان دو عدد مورد نظر قــرار گرفتــه 

ّ
اســت را بــه ســطر در مثلث پایینِی مربعی که در محل

چه را که در سطر مورب بعــدش آمــده اســت  دهیم. سپس آن حاصل ضرب در زیر شکل انتقال می
شود در ســمت چــپ هشــت  کنیم و حاصلش را که هشت می یعنی چهار و چهار را با هم جمع می

شود،  می ۲۲کنیم و حاصلش  ها را با هم جمع می نویسیم. سپس هشت و چهار و دو تا پنج قبلی می
نویسیم و دوی دهگانش را به مجموع اعداد سطر مورب بعــدی  را در سمت چپ هشت می وی آند

شــود. یکــش را در ســمت چــپ عــدد دو  می ۲۱کنیم. حاصلش  یعنی نه و چهار و شش اضافه می
یسیم و دوی دهگانش را به سۀ سطر مورب بعدی اضافه می می شود  کنیم و حاصلش را که پنج می نو

شــود  کنیم و حاصلش را که نه می نویسیم سپس شش و سه را جمع می میدر سمت چپ عدد یک 
دســت آمــده اســت و آن  نویسیم سطر حاصل ضرب در زیــر شــکل به در سمت چپ عدد پنج می

   .۹۵۱۲۸۸عبارت است از 

           ۸                                ۹                                  ۰                                 ۶    
۱  
۵  
۶  

۸  ۹    ۶  

۰              ۴  ۵                ۴    ۰               ۳  

۸              ۴  ۴               ۵    ۶                ۳  

۸               ۸         ۲                    ۱            ۵                      ۹  

و اگر در مرتبۀ یکان یکی از دو مضروب و یا یکان هر دو مضروب، صفر بود، یا یکان و دهگان 
های متــوالی  با هم صفر بودند، یا یکان و دهگان و صدگان با هم صفر بودند و همین طور در مرتبه
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سمت راست، دیگر احتیاج به رسم شبکه به اندازۀ 
تمام مراتب مضروب و مضــروب فیــه نــداریم کــه 

رخی از صاحبان این فن به آن معتقد هستند بلکه ب
شبکه را بــه انــدازۀ بقیــۀ مراتــب بعــدی از حــذف 

کنیم و وقتی سطر حاصل  صفرهای متوالی رسم می
دست آمد در سمت راست آن یک صفر یا بــیش  به

از یک صفر به تعداد مجموع صفرهای متوالی کــه 
ایم،  از هر دو عدد یا یکی از دو عدد حــذف کــرده

  گذاریم. می
را  ۶۰۹۸۰۰۰خواهیم عدد  : میبه عنوان مثال

ضرب کنیم، صفرهای متوالی  ۱۵۶۰۰۰۰در عدد 
را که در سمت راست هر دو عدد قرار دارد را حذف 

کنیم، صفرهای محذوف را که هفت تا هســتند  می
دهیم و  به سمت راست حاصل ضــرب انتقــال مــی

آید چنــین  دست می عددی که در حاصل ضرب به
یعنی نه  ۹۵۱۲۸۸۰۰۰۰۰۰۰واهد بود: عددی خ

هزار هزار هزار هزار و پانصــد و دوازده هــزار هــزار 
   هزار و هشتصد و هشتاد هزار هزار.

  فصل هفتم: تقسیم
شــد و شود مساوی با مقســوم با تقسیم، درخواست عددی است که وقتی در مقسوم علیه ضرب می

شیوۀ کار در تقســیم ایــن اســت کــه ارقــام عــدد مقســوم را  آن عدد، خارج قسمت نامیده می شود. 
یسیم و روی آن یک خط عرضی می می کشــیم  کشیم. سپس بین هر دو مرتبه یک خط طــولی می نو

ای قــرار  که از خط عرضی شروع شود. ســپس مقســوم علیــه را در زیــر مقســوم بــه فاصــله طوری به
تــر  خرین مراتب مقسوم علیه موازی آخرین مراتب مقسوم باشد، اگر مقسوم علیــه کمدهیم که آ می

چه کــه  چه که موازی با مقسوم است بدون در نظر گرفتن جنسیت مراتب یعنی غیر از آن باشد از آن
دهیم که آخرین مراتب مقسوم علیه مــوازی بــا آن  را طوری قرار می موازی با مقسوم نیست وگرنه آن

ای باشــد  د که در طرف راست آخرین مراتب مقسوم باشد و همچنین موازی با هر مرتبهعددی باش
کنــد. ســپس  که جلو آن است و اگر خطوط طولی به تعداد مراتب مقســوم علیــه باشــد کفایــت می

ــفحۀ  ــی  ۲۵۳ص ــخۀ خط ــیص  ۳۱۸۰نس تلخ
 کتابخانۀ ملک  المفتاح
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را در  آحــاد کــه بتــوان آنترین عدد را از مرتبــۀ  بیش
گیــریم و  تک تک مراتب مقسوم علیه ضرب کرد می

چــه مــوازی بــا مقســوم اســت و از  حاصــل را از آن
البته اگر در -کنیم  اعداد سمت چپ مقسوم کم می

اگــر مثــل ایــن عــدد  -سمت چپ آن عددی باشــد
ــرون جــدول، روی خــط  یافــت شــود آن را در بی

عرضی، موازی با اولین مراتــب مقســوم علیــه قــرار 
جا را ســطر خــارج (خــارج قســمت)  دهیم و آن می
را در هر یک از مراتــب مقســوم علیــه  نامیم و آن می

ــی ــرب م ــرار  ض ــوم ق ــر مقس ــل را زی کنیم و حاص
ــی ــا  طوری دهیم به م ــوازی ب ــه یکــان حاصــل، م ک

چــه کــه  را از آن مضروب فیه مقسوم علیه باشد و آن
چه که در سمت چپ  موازی با مقسوم است و از آن

البتــه اگــر در ســمت -نیم. ک مقسوم است کــم مــی
و باقیمانــده را در  -چپ آن چیــزی (رقمــی) باشــد

دهیم.  قرار مــی -اگر چیزی باقیمانده باشد-زیر آن 
بعد از کشــیدن یــک خــط عرضــی بــین آن دو، تــا 

چه باالی آن اســت و اثبــات  داللت کند بر محو آن
چــه از مقســوم بــاقی  از آنچه موازی با مقسوم علیه است  چه در زیر آن است. و واجب است آن آن

سپس ارقامی  مانده، کم را که از مقسوم باقی مانده است یک مرتبه به سمت چــپ انتقــال  تر باشد. 
کــه تمــام خطــوط طــولی را  طوری دهیم بعد از کشیدن یک خط عرضی در زیر آن خط اولی، به می

را در ســمت  و آنگیــریم  ترین عددی را که دارای صفت گفتــه شــده باشــد می قطع کند. سپس بیش
گذاریم. و همان کاری را که با عدد اولی کردیم با ایــن عــدد  راست عددی که بار اول قرار دادیم می

دهیم ســپس ارقــام مقســوم را یــک  کنیم و اگر عددی یافت نشد در آن مکان، صفر قرار مــی هم می
ن مرتبــۀ مقســوم کنیم تــا اولــی دهیم و به همین شکل عمل مــی مرتبۀ دیگر به سمت چپ انتقال می

کنیم، و در این هنگام آن عددی را کــه  موازی با اولین مرتبۀ مقسوم علیه قرار بگیرد و کار را تمام می
شود و آن اعداد صــحیحی  در باالترین سطر، روی مقسوم قرار گرفته است خارج قسمت نامیده می

اقی ماند صورت کســر بــا گیرد و اگر چیزی از مقسوم ب است که یکان آن روی یکان مقسوم قرار می
   مخرج مقسوم علیه است.

ــیص  ۳۱۸۰نســخۀ خطــی  ۲۷۷صــفحۀ  تلخ
 کتابخانۀ ملک  المفتاح
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ــر عــدد  ۳۵۶۵۹۰۸خــواهیم عــدد  : میبــه عنــوان مثــال تقســیم کنــیم، مقســوم را  ۴۷۵را ب
یسیم و جدول را رسم می می یســیم بــه  ای می کنیم و مقسوم علیه را در زیــر آن بــا یــک فاصــله نو نو

) در راستای رقمی باشــد کــه در ســمت راســت آخــرین مرتبــۀ ۴ای که آخرین مرتبۀ آن (یعنی  گونه
ای قرار دهیم که آخــرین مرتبــۀ مقســوم  را به گونه ). زیرا اگر آن۳از بعد  ۵مقسوم قرار بگیرد (یعنی 

گونــه  همان–تر از رقمی خواهد بود که موازی با مقسوم اســت  علیه، آخرین مرتبۀ مقسوم باشد بزرگ
گیریم و آن عدد هفت اســت و  ترین عدد یک رقمی با ویژگی ذکر شده را می سپس بیش -که گفتیم

را ابتــدا در  دهیم و آن مقسوم به موازات اولین مرتبۀ مقسوم علیه قرار می را روی خط عرضی روی آن
دهیم کــه یکــان آن در راســتای  را طوری قــرار مــی شود آن می ۲۸کنیم و حاصلش  چهار ضرب می

و هفــت بــاقی  -که در عمل تفریق هــم گفتــیم-کنیم  کم می ۳۵را از  و آن ۳۵چهار باشد یعنی زیر 
یسیم  ر یکان میرا در زی ماند و آن می ســپس هفــت را  -ایم بعد از آن که بین آن دو خطی کشیده-نو

دهیم کــه  ای قــرار مــی است در زیر مقســوم بــه گونــه ۴۹کنیم و حاصلش را که  در هفت ضرب می
کنیم و حاصــلش  کــم مــی ۷۶را از  و آن ۷۶یکان آن موازی هفت [مقسوم علیه] باشد یعنی در زیر 

سپس هفــت  -کشیم بعد از آن که بین آن دو خطی می-دهیم  آن قرار میرا در زیر  شود و آن می ۲۷
 ۳۵دهیم و  قــرار مــی ۲۷۵را در زیر  ۳۵کنیم و حاصل آن یعنی  را در پنج [مقسوم علیه] ضرب می

نویســیم و از مقســوم،  را در زیر آن بعد از خــط فاصــل می ۲۴۰کنیم و حاصلش  کم می ۲۷۵را از 
تــرین عــدد یــک  دهیم سپس بیش یک مرتبه به سمت چپ انتقال میرا  ماند. آن باقی می ۲۴۰۹۰۸

را در سمت راســت عــدد هفــت، در  گیریم و آن عدد پنج است و آن رقمی با ویژگی ذکر شده را می
است به  ۲۰را که  کنیم و حاصل آن را ابتدا در چهار ضرب می نویسیم و آن ردیف خارج قسمت می

را  ۲۰بــه مــوازات یکــدیگر و  ۲۴با چهار باشد یعنی در زیر نویسیم که صفر آن موازی  ای می گونه
دهیم  را در زیر صفر بعد از خط فاصل قرار مــی شود و آن چهار می کنیم و باقیماندۀ آن کم می ۲۴از 

بــه  ۴۰است در زیــر  ۳۵را که  کنیم و حاصل آن سپس پنج را در هفت [مقسوم علیه] هم ضرب می
را که پنج است زیر پــنج بعــد  کنیم و باقیماندۀ آن کم می ۴۰ا از ر ۳۵نویسیم و  موازات یکدیگر می

یسیم سپس پنج را در پنج [مقسو علیه] ضرب می از خط فاصل می را  ۲۵کنیم و حاصلش یعنی  نو
دهیم. دوبــاره مقســوم  را زیر آن قرار می ۳۴اش یعنی  کنیم و باقیمانده نوشته و از آن کم می ۵۹زیر 

ترین عدد یک رقمی با ویژگــی ذکــر شــده را  دهیم. سپس بیش انتقال میرا یک مرتبه به سمت چپ 
تر از عدد مقسوم موازیش اســت بنــابراین عــدد  گیریم چیزی پیدا نکردیم زیرا مقسوم علیه بزرگ می

بار دیگــر یــک مرتبــه بــه   نویسیم و مقسوم را یک صفر را در سمت راست پنج در خارج قسمت می
گیــریم و  ترین عدد با ویژگی ذکر شده را که هفت باشــد می بیشدهیم سپس  سمت چپ انتقال می

رسد و از عدد مقسوم در زیــر  کنیم و کار به پایان می همان عملیات قبلی را که بیان کردیم تکرار می
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تــر باشــد و خــارج  ماند و آن علی القاعــده بایــد از مقســوم علیــه کم باقی می ۸۳های فاصل،  خط
اگر یک واحد فرض شــود  ۴۷۵جزء از  ۸۳دد صحیح آن است و شود که این ع می ۷۵۰۷قسمت 

)837507
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  خواستیم.   ) و این همان است که می

       ۷                     ۰                     ۵                    ۷  
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  فصل هشتم: جذر
هر عددی در خودش ضرب شود از این پس به آن عدد جذر و به حاصل، مجــذور و مربــع و مــال 

شود. و هر عددی که برای آن جذری یافت شود همانا به آن گویا (ُمنطق) و هر عــددی کــه   گفته می
شــود. و شــیوۀ کــار در آن، ایــن اســت کــه عــدد   برای آن جذری یافت نشود گنگ (اصم) گفته می

دهیم و بــاالی آن (عــدد اصــلی) خــط عرضــی  را جــذر آن (عــدد اصــلی) قــرار مــیخواسته شده 
طور کــه در تقســیم قــرار  همــان-کشــیم  کشیم و بین هر دو مرتبۀ [عدد اصلی] خــط طــولی می می

یا است یعنــی در  می  و باالی هر مرتبه از مراتب فردها با نقطه، نشانه -دادیم گذاریم و آن مراتب گو
  شود.   ت میها عدد مجذور یاف آن

را در خودش ضرب کنیم و حاصل را از  گیریم که هرگاه آن ترین عدد یک رقمی را می سپس بزرگ
کم کنــیم  -اگر باشد-رقمی که سمت چپ آن است   رقمی که موازی آخرین عالمت و نیز از آن  آن

د (یعنــی چه که از آن کم کردیم، بــاقی بمانــ تریِن آن در سمت چپ آن چیزی قرار نگیرد یا کوچک
  گیریم که حاصل تفریق مجذور آن با دو رقم سمت چپ عدد اصلی، یک رقمی شود). عددی می

ای در  عدد را باالی آخرین عالمــت و بــا فاصــله  پس هرگاه عددی با این ویژگی یافت شود؛ آن
 دهیم. و [عــدد] طور که در تقسیم موازی هم بودند کار را تمام مــی گذاریم و همان پایین جدول می

و حاصــل را  -یعنی در خــودش-کنیم  باالیی (باالی جدول) را در پایینی (پایین جدول) ضرب می
ای است که ارقام آن  گذاریم جذر آن به گونه  زیر عدد مورد نظر (دو رقم سمت چپ عدد اصلی) می

 موازی مضروب فیه است. و آن
ً
چه موازی آن و نیز در سمت چپ آن  [حاصل ضرب] را از آن  حتما

ای یــک خــط کشــیدیم، باقیمانــده را زیــر آن  که بین آن دو با فاصــله کنیم و بعد از آن ست کم میا
یسیم سپس عدد باالی جدول را با عدد پایین جدول جمع می می چه  که روی آن بعد از این-کنیم  نو

به مجموع را به اندازۀ یک مرت -که بود (عدد قبلی)، خط عرضی کشیدیم تا داللت بر محو آن باشد
ای که ســمت  کنیم. در این هنگام ارقام آن موازی مرتبه  (از مراتب اعداد) به سمت راست منتقل می

  گیرند.  راست گویای آخر است قرار می
یای ماقبل آخر و نیز پایین جدول،  گیریم و آن ترین عدد یک رقمی را می سپس بزرگ را باالی گو
توانیم آن مفرد باالیی (باالی جدول) را در  ریم. میگذا ایم، می عددی که منتقل کرده  سمت راست آن

چه که موازی آن و سمت چپ آن اســت،  مرتبۀ پایینی (پایین جدول) ضرب کنیم و حاصل را از آن
  کم کنیم.

عدد باالی جدول را بر  -چه گفتیم عمل کردیم و طبق آن-پس هرگاه [چنین عددی] یافت شود 
چه در سطر پایین جدول است به اندازۀ یک مرتبه بــه ســمت  کنیم و آن عدد پایین جدول اضافه می

دهیم و منتقــل  کنیم و اگر یافت نشود روی عالمت و پایین جدول صــفر قــرار مــی راست منتقل می
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کنیم به آن، همان عملی که  کنیم تا به گویای اول برسد و عمل می  کنیم و به همان ترتیب عمل می می
 جذر آن عدد است. ه باالی جدول بهچ با دیگران انجام دادیم. پس آن

ً
  دست آید حتما

یا است (مجذور است) و اگر  اگر در ردیف عدد زیر خط فاصله ها چیزی باقی نماند آن عدد، گو
چه را که باالی گویــای اول  چیزی باقی بماند آن عدد، گنگ است و در این هنگام الزم است که آن

آید مساوی دو برابر عدد قــرار داده شــده روی   دست می چه به است بر عدد پایین جدول بیفزاییم آن
چــه کــه بــین مربــع عــدد قــرار داده شــده روی  افزاییم تــا آن ها خواهد شد و یکی بر آن می عالمت
را مخرج کســر و بــاقی  دست آید. پس اگر آن ها و مربع عددی که یکی به آن اضافه شده، به عالمت

های باالی جــدول اســت، جــذر آن  دی که روی عالمتعدد را صورت کسر قرار دهیم همراه با عد
  شود. عدد به تقریب اصطالحی می

یسیم و جدول را  دست آوریم. عدد را می را به ۳۳۱۷۸۱خواهیم جذر عدد  : میبه عنوان مثال نو
ترین عدد با ویژگی  کنیم. سپس بزرگ ها را مشخص می طور که گفتیم عالمت کنیم و همان رسم می

ای  را روی آخرین عالمت و نیز پایین جدول با فاصــله شود. آن یریم، پنج یافت میگ ذکر شده را می
آن پنج   می رقمی که موازی پنج   را از آن آید. آن دست می به ۲۵کنیم؛  را در خودش ضرب می گذاریم. 

قــرار  ۳۳را زیــر   ۲۵کنیم.  کــم مــی -است ۳۳و آن  -رقمی که در سمت چپ آن است  است و آن
بعــد از -نویســیم  را موازی سه و زیــر پــنج می ماند. آن کنیم، هشت باقی می ز آن کم میدهیم ا می
کنیم، ده  [پنج] باالی جدول را با [پنج] پایین جدول جمع می -که که بین آن دو خطی کشیدیم این
کنیم بعد از این که بــاالی عــدد پــنج  را به اندازۀ یک مرتبه [به سمت راست] منتقل می شود. آن می

  ایین جدول خطی کشیدیم تا داللت بر محو آن کند. پ
را روی  شود. آن شویم، هفت یافت می ترین عدد دیگر با ویژگی ذکر شده می سپس جویای بزرگ

) یعنــی ۱۰عالمت یکی ماقبل آخر و نیز زیر آن (در پایین جدول) سمت راست ارقام گفتــه شــده (
دست  کنیم باز هم هفت به پایین جدول ضرب می را در یِک  دهیم. ابتدا آن سمت راست صفر قرار می

یــک  -را زیر آن قرار دادیم بعد از این که آن-کنیم  را از هشتی که موازی آن است، کم می آید. آن می
کنیم زیــرا  را در صفر ضرب نمی دهیم و آن [هفت]  ماند. آن یک را با فاصله زیر آن قرار می باقی می

  حاصل نیز صفر است.
چه  را از آن آید آن دست می به ۴۹کنیم  ر هفتی که سمت راست صفر است ضرب میرا د سپس آن

را  کــه آن بعد از آن-کنیم.  کم می ۱۱۷چه سمت راست هفت است یعنی  موازی هفت است و از آن
  دهیم.  را با فاصله زیر آن قرار می ماند آن باقی می ۶۸ -قرار دادیم ۱۱۷زیر 

 ۱۱۴کنیم و در سطر پــایین جــدول  ] پایین جدول جمع می۱۰۷سپس هفت باالی جدول را با [
بعد از خــط -کنیم  را به اندازۀ یک مرتبه (مرتبۀ اعداد) به سمت راست منتقل می آید آن دست می به
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گیــریم، شــش یافــت  ترین مفرد دیگر با ویژگــی یــاد شــده را می بزرگ -چه که بود گذاری باالی آن
را (شــش  دهیم. در ابتــدا آن زیر آن (در پایین جدول) قرار می را روی اولین عالمت و شود. و آن می

کنیم سپس در یک بعدی سپس در چهار سپس  باالیی) در آخرین یک (در پایین جدول) ضرب می
چــه در  چه به موازات هر یک از آن دو، یا از مــوازات و از آن ها را از آن در شش و هر یک از حاصل

] ۱۱۴۶ماند. سپس شش باالی جدول را بــا [ پنج باقی می کنیم. عدد سمت چپ آن است، کم می
شود. که آن مخرج کسری است  می ۱۱۵۳افزاییم،  کنیم و بر مجموع یکی می پایین جدول جمع می

 
ً
 باقی مانده با تقریب اصــطالحی اســت. بنــابراین جــذر حاصــل از کــار تقریبــا

ِ
 که صورت آن پنج

5
  شود. می 1153576
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  ها فصل نهم: میزان
  شود. برای محاسبۀ امتحانی است که با میزان شناخته می

اگر محاسبه درست باشد میزان هم درست است و اگر میزان درست نباشد محاسبه هم درست 
طور نیست که محاسبه درست  طور نیست که محاسبه، میزان را درست کند و این ایننخواهد بود و 

  نباشد، میزان درست باشد.
و از آن نه تا نه تا  -بدون توجه به مراتب-و روش آن، این است که مفردات عدد را جمع ببندیم 

  است.  ماند همان میزان آن عدد چه باقی می تر باقی بماند پس آن کم کنیم تا نه یا کم
کنیم و از  را جمع می ۶و  ۴و  ۵و  ۷و  ۸را بیابیم  ۶۴۵۷۸خواهیم میزان عدد  : میبه عنوان مثال

  ماند که آن میزان آن عدد است. باقی می ۳کنیم  مجموع نه تا نه کم می
کنیم. [در  روش کار میزان ضرب این است که میزان مضروب را در میزان مضروب فیه ضرب می

ماند اگر با میزان حاصل ضرب مخــالف  چه باقی می کنیم. آن ا نه تا از آن کم میصورت لزوم] نه ت
  شود. بود؛ خطای کار آشکار می

کنیم و  و اما میزان تقسیم این است که میزان خارج قسمت را در میزان مقسوم علیه ضــرب مــی
کنیم پس الزم اســت کــه  می افزاییم اگر چیزی ماند نه تا نه تا از آن کم را می میزان باقیمانده را بر آن

  ماند، مساوی میزان مقسوم شود. چه باقی می آن
چه در سطر خارج (باالی جدول) است را در خودش  و اما میزان جذر به این است که میزان آن

] بیشتر بود نه ۹افزاییم اگر چیزی باقی ماند. اگر از آن [ کنیم و میزان باقیمانده را بر آن می ضرب می
  شود. کنیم. اگر باقیمانده مخالف میزان عدد اصلی بود خطای کار مشخص می ز آن کم میتا نه تا ا

ونگ نوشتن آن   ها فصل دهم: تعریف کسرها و چ
شود و بعضی از آن  هرگاه [عدد] یِک صحیح به اجزای معین تجزیه شود، آن اجزاء مخرج نامیده می

و بــرای آن مخــرج، غیــر از صــورت ، عدد دو است  ترین مخرج اجزاء صورت کسر است و کوچک

1یک، نیست که نصف دو است. سپس سه است که یک واحد آن 
2آن است و دو واحــد آن  3

آن  3

1است. سپس چهار است پس یک واحد آن 
2آن است و دو واحد آن،  4

1آن که مساوی  4
است و  2

3سه واحد آن، 
آن است و به همین ترتیب. و اما چگونگی نوشتن آن چنین است که صورت کسر را  4

دهیم و اگر همــراه آن عــدد صــحیح نبــود در  زیر عدد صحیح و مخرج را زیر صورت کسر قرار می

نویسیم. پس بدین ترتیب نماد نصف،  ر میمکان عدد صحیح صف
0
1
2

و نماد یک سوم،  
0
1
3

و نماد سه  

پنجم، 
0
3
5

  است. 
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هــا  شــمار حالــت دارد. و بهتــرین آن و بدان هر نسبتی که بین صورت و مخرج کســر اســت بی
ترین دو عدد با  بت است. و بیان غیر از آن دو، ناپسند است و کوچکترین دو عدد بر آن نس کوچک

  هستند و تعریف تباین و اشتراک و تداخل را خواهیم آورد.» متباین«آن نسبت دو عدد 

  فصل یازدهم: شناختن تداخل و تشارک و تباین
تر کم شود و چیزی باقی نماند  هر دو عدد غیر از یک، اگر از یکیشان، عدد دیگری، یک بار یا بیش

 -غیــر از یــک -گونه نبود هرگاه عدد ســومی  هستند. مانند سه و نه. و اگر آن» متداخل«آن دو عدد 
باقی نماند تر] کم شود، چیزی  که اگر از هر یک از آن دو عدد، [یک بار یا بیش طوری یافت شود به
» شــمارندۀ«هستند و عدد [سومی] که از آن دو عدد کــم شــده » متوافق«و » متشارک«آن دو عدد، 

شــود. کســری کــه مخــرجش آن عــدد  (مقسوم علیه مشترک، مشــترک فیــه) آن دو عــدد نامیــده می
 شود و غیر ممکن است که آن کسر در هر یک از دو عدد متشارک نامیده می» َوفق«[شمارنده] باشد 

شود. بنــابراین اشــتراک بــرای دو  نامیده می» جزء وفق«موجود نباشد و هر یک از آن دو [قسمت]، 
عدد، مانند شش و پانزده همان سه است. پس هرگاه سه را دو بار از شش و پنج بار از پانزده کم کنیم 

1آن دو در ماند. پس آن دو عدد، متشارک و متوافق در سه هستند و اشتراک و وفق  چیزی باقی نمی
3 

یافــت  -غیر از یک-است و جزء وفق شش برابر دو و جزء وفق پانزده برابر پنج است. و اگر عددی 
هستند » متباین«تر] کم شود و چیزی باقی نماند، آن دو عدد  نشود که از آن دو عدد [یک بار یا بیش

  مانند هفت و نه. 
دو عــدد را بــر   تــرین آن ک و تباین بین دو عــدد را بشناســیم. بزرگو اگر بخواهیم تداخل و تشار

کنیم اگر باقیمانده صفر شد، آن دو متداخل هستند و اگــر چیــزی بــاقی  ترین آن تقسیم می کوچک
دهیم تا باقیمانده  کنیم و به همین صورت ادامه می بماند دوباره مقسوم علیه را بر باقیمانده تقسیم می

گر باقیمانده صفر باشد، دو عدد متشارک هستند و آخرین مقسوم علیه، شمارندۀ صفر یا یک شود. ا
 آن دو است و اگر باقیمانده یک باشد، دو عدد متباین هستند.

  فصل دوازدهم: تجنیس
شود و آن قرار دادن اعداد صحیح به صورت کسرهای مشخص اســت.  نیز گفته می» بسط«و به آن 

افزاییم اگر  کنیم و صورت کسر را به آن می مخرج کسر ضرب می بدین طریق که اعداد صحیح را در
  همراه آن باشد.

3خواهیم  : می به عنوان مثال
1را به صورت  54

کنیم،  ها بنویسیم. چهار را در پنج ضــرب مــی 5

23کنیم  را به سه اضافه می آید آن دست می بیست به
  شود و آن جواب مورد نظر است. می 5
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  فصل سیزدهم: رف
از مخــرجش بزرگ تــر باشــد پــس صــورت را بــر  و آن، این است که کسری باشد که صورتش 

آید عدد صحیح و باقیمانده، صورت کســر  چه در خارج قسمت می کنیم. آن مخرج تقسیم می
  آن مخرج است.

17هیم خوا : میبه عنوان مثال
1ای کــه مخــرج  را رفع کنیم. هفده را بــر ســه 3

اســت، تقســیم  3

2شود پس کسر  کنیم. خارج قسمت پنج و باقیمانده دو می می
2شود [پس مقدار آن  می 3

  است]. 35

  ن کسرهای مختلف از مخرج مشترکفصل چهاردهم: گرفت
ترین مضــرب  ترین عددی (کوچک شود و آن پیدا کردن کوچک گفته می» ضرب تأریج«به این کار 

شوند. و آن عددی است که بر هر  وسیلۀ آن، عدد صحیح می مشترک) است که کسرهای مفروض به
  پذیر است.  های مفروض بخش یک از مخرج

کنیم و صورت کسر را در باالی طول هــر  ای طولی رسم میه و شیوۀ کار چنین است که جدول
هــا  دهیم. سپس بــه مخرج ترین قسمت جدول قرار می ای در پایین جدول و مخرج کسر را با فاصله

به هر -کشیم  ها است، باالی آن خطی می ها داخل بعضی از دیگر مخرج چه از آن کنیم. آن نگاه می
ذاریم (در پایین جدول). سپس اگر متباین باشند هر یک از گ و باالی خط صفر می -تعداد که باشد

کنیم وگرنه یکی از آن دو را در جزء وفق دیگری ضرب  های باقیمانده را در دیگری ضرب می مخرج
کنیم  کنیم سپس اگر حاصل با آن مخرج متباین باشند، حاصل را در مخرج دیگــری ضــرب مــی می

طور حاصل را در مخرج دیگری تا این که مخــرج هــا  نکنیم و همی وگرنه در جزء وفق آن ضرب می
تمام شوند. بنابراین آخرین حاصل ضرب، مخرج مشترکی است که آن کسرها به کمک آن صحیح 

های  و بین مخرج -ها خطی کشیدیم که بین آن بعد از این-دهیم  را در هر جدول قرار می شوند. آن می
را بــر هــر یــک از  را قطــع کنــد. ســپس آنکشیم کــه تمــام خطــوط طــولی  اصلی خطی عرضی می

کنیم و حاصل را در  اند، تقسیم می ترین قسمت جدول قرار داده شده های اصلی که در پایین مخرج
کنیم  حاصل را در صورت کسر ضرب می  دهیم و آن آن جدولی که زیر صورت کسر است، قرار می

ت کسر گرفته شده از مخرج مشترک نویسیم. پس آن، همان صور و نتیجه را باالی مخرج مشترک می
-برای مشخص شدن از بقیه-ها  گذاریم و باالی صفر ها، صفر می جای صحیح است و باالی آن به

  کنیم تا تمام خطوط طولی را قطع کند. خطی عرضی رسم می

1خــواهیم مخــرج مشــترک  : میبه عنوان مثــال
2و  3

5و  5
3و  6

1و  8
های  را بگیــریم. جــدول 10

 -همــان طــور کــه گفتــیم–گذاریم  کنیم. و صورت کسرها را در آن می ها رسم می طولی به تعداد آن
ه و پنج شمارندۀ شــش و ده یابیم (س کنیم سه و پنج را داخل شش و ده می ها نگاه می پس به مخرج
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گــذاریم. ســپس  ها بعد از خط فاصل، صفری می هستند) هر کدام را که دیدیم، روی هر یک از آن
 ۲۴کنیم زیــرا آن دو در نصــف، متشــارک هســتند.  شش را در نصف هشت یعنی چهار ضرب مــی

آیــد. و  دســت می به ۱۲۰کنیم  را در نصِف ده یعنی پنج ضرب می آید. به همان دلیل، آن دست می به
شوند. آن را در هر جدول باالی خــط  وسیلۀ آن صحیح می آن مخرج مشترکی است که آن کسرها به

را بــر هــر یــک از  ۱۲۰دهیم. ســپس  قــرار مــی -کــه تمــام خطــوط طــولی را قطــع کــرده-عرضــی 
نویســیم و آن خــارج  ها می کنیم و خارج قسمت را زیر صــورت کســر های اصلی تقسیم می مخرج

کنیم و حاصل را بــاالی مخــرج مشــترک در آن جــدول قــرار  را در صورت کسرها ضرب می قسمت 
  دهیم و آن، همان صورت کسر ذکر شدۀ گرفته شده از مخرج مشترک است. می

۱  
۴۰  

۲  
۲۴  

۵  
۲۰  
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۱۵  
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۱۲  
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  برابر کردن کسرهافصل پانزدهم: دو 
کنیم و حاصل را بــر مخــرج تقســیم  کنیم اگر فرد بود؛ صورت کسر را دو برابر می به مخرج نگاه می

کنیم و  مــی» رفــع«تر بود مضارب مخرج را [از صورت]،  کنیم. یعنی اگر صورت از مخرج زیاد می
را (عدد صحیح  گرنه آنو -اگر [عدد صحیح] همراه آن نبود-دهیم.  ها قرار می را در مکان صحیح آن

ماند را در مکان صورت کسر  چه باقی می کنیم و آن ها اضافه می حاصل از رفع) بر دو برابر صحیح
یش رها می قرار می   کنیم. دهیم و مخرج را به حال خو

کنیم و صــورت کســر را بــر آن نصــف [مخــرج] تقســیم  را نصف مــی و اگر مخرج زوج بود آن
  کنیم. می

5خواهیم پنج ششم را دو برابر کنیم  شکل آن این چنین اســت  ی: مبه عنوان مثال
. مخــرج را 6

2کنیم. بعد از عمل رفع،  شود و صورت کسر را بر آن تقسیم می کنیم سه می نصف می
  شود. می 31

4: دو برابر کردن هشت و چهار هفتم و شکل آن این چنــین اســت مثال دیگر
را دو برابــر  . آن78

1شود  کنیم این چنین می می
717.  
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  فصل شانزدهم: نصف کردن کسرها
ا کنیم و مخــرج را بــه حــال خــویش رهــ را نصف مــی کنیم اگر زوج بود آن به صورت کسر نگاه می

کنیم و صورت کسر را به حال خویش رهــا  کنیم و اگر صورت کسر فرد بود مخرج را دو برابر می می
کنیم و اگر [عدد صــحیح] فــرد  را نصف می  زوج بود آن  کنیم و اگر همراه آن کسر، عدد صحیح می

مکان داریم و نصف [عدد صحیح] باقیمانده را در  گیریم و در ذهن نگه می بود یک واحد از آن می
-کنیم سپس  دهیم و برای یک نگه داشته، مساوی مخرج را به صورت کسر اضافه می خود قرار می

  کنیم. کنیم یا مخرج را دو برابر می مجموع را نصف می -چه که گفتیم طبق آن

3خواهیم سه چهارم را نصف کنیم و شکل آن چنــین اســت  : میبه عنوان مثال
. مخــرج را دو 4

3کنیم  برابر می
  شود. می 8

3: نه و سه پنجم و شکل آن مثال دیگر
گیــریم و هشــت  اســت. از عــدد نــه یــک واحــد می 59

دهیم و برای یک، مخرج  ها قرار می را در مکان صحیح شود آن کنیم چهار می باقیمانده را نصف می

4کنیم،  را نصف می آید آن دست می کنیم هشت به ه صورت کسر اضافه میکسر را ب
شــود. و  می 54

کنیم و صــورت کســر را بــه حــال  جا فرد باشد، مخرج را دو برابر می اگر مقدار صورت کسر در این
  کنیم. خویش رها می

  فصل هفدهم: جم کسرها
سازیم.  یکسان می» ضرب تأریج«وسیلۀ  به -گر مختلف بودندا–و آن، این است که مخرج کسرها را 

کنیم و  بندیم و حاصل را بر مخرج مشترک تقسیم می و صورت کسرهای هم مخرج شده را جمع می
دهیم و اگر چیزی باقی بمانــد، صــورت کســر مخــرج  ها قرار می خارج قسمت را در مکان صحیح

کنــیم اگــر  و غیره به صورت و مخرج کســر نگــاه شود. و الزم است در پایان عمل جمع  مشترک می
ترین دو عددی که آن کسر بر اساس نسبت آن  متباین نبودند (عامل مشترک داشتند)، آن دو را به کم

  کنیم). کنیم (عامل مشترک را در صورت و مخرج ساده می دو است ساده می
دو بــه ایــن   . شــکل آنخواهیم سه چهارم و شش هفتم را با هم جمــع کنــیم : میبه عنوان مثال

3صورت 
6و  4

21شوند:  نویسیم. بعد از هم مخرج کردن این چنین می می 7
24و  28

. سپس صورت 28

17شــود  ین چنــین میکنیم ا کنیم و حاصل را بر مخرج مشترک تقسیم می کسرها را جمع می
کــه  281

  همان جواب مورد نظر است.

1خواهیم چهار عدد  : میمثال دیگر
3و  22

5و  4
را جمع کنیم. بعد از ضرب تأریج برای  5و  63

6ها به صورت  یکی کردن مخرج
9و  122

10و  12
شوند. ســپس اعــداد صــحیح را جمــع  می 5و  123

را بر مخــرج  شود آن می ۲۵کنیم،  جمع میگانه را  آید و صورت کسرهای سه دست می کنیم ده به می
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دست  کنیم، دوازده صحیح به را به ده اضافه می شود. آن کنیم، خارج قسمت دو می مشترک تقسیم می
ســازیم. پــس بــدین ترتیــب  را با مخرج مشــترک، یــک کســر می شود آن آید و باقیمانده یک می می

1[مجموع] 
 جواب مورد نظر است.شود که همان  می 1212

  فصل هیجدهم: تفریق کسرها
سپس صورت دو کسر هم مخرج شده را از  یکسان می -اگر مختلف بودند–مخرج کسرها را  سازیم. 

  کنیم. پس اگر چیزی باقی ماند، همان صورت کسر با مخرج مشترک است. هم کم می

3ن دو را بــه صــورت خواهیم سه چهارم را از پنج ششم کم کنیم و ایــ : میبه عنوان مثال
5و  4

6 

9نویسیم. سپس به کمک ضرب تأریج به صورت  می
10و  12

کنیم  شوند. سپس نه را از ده کم می می 12
1

  ماند که جواب مورد نظر است.  باقی می 12
هــا، صــورت  و هرگاه همراه منقوص منه یا هر دو، عدد صحیحی بود و بعد از یکی کردن مخرج

گیریم  تر از صورت کسر منقوص منه شد. یک واحد از صحیح منقوص منه می کسر منقوص، بزرگ
مخرج کسر را به صورتش اضافه  کنیم. بدین صورت که کنیم و به کسر آن ضمیمه می را کسر می و آن
  کنیم. کنیم سپس صورت دو کسر را از هم کم می می

1خواهیم سه و نیم را از شش و سه هشتم کم کنیم که بدین ترتیب  : میبه عنوان مثال
3و  23

86 

4ها بــه صــورت  هستند. بعد از یکی کردن مخرج
3و  83

کــه صــورت کســر  طوری شــوند. به می 86
شــود. از عــدد صــحیح منقــوص منــه یــک واحــد  تر از صورت کسر منقوص منه می منقوص بزرگ

ها قــرار  را در مکــان صــحیح ماند. آن کنیم، دو باقی می شود. سه را از آن کم می گیریم و پنج می می
کنیم یــازده  را به ســه اضــافه مــی شود آن کنیم صورت آن هشت می کسری میدهیم. عدد یک را  می
را در  مانــد. آن کنیم هفــت بــاقی می را از آن کم می -که چهار است–شود صورت کسر منقوص  می

7دهیم و جواب به صورت  مکان صورت کسر قرار می
  شود. می 82

  فصل نوزدهم: ضرب کسرها
ر در کسر: صورت کسر را در صورت کسر و مخرج کســر را در مخــرج کســر ضــرب اما ضرب کس

کنیم، اگر از آن نباشند  ترین دو عددی که بر اساس نسبتشان است ساده می کنیم. آن دو را به کم می
  (یعنی اگر به صورت کمترین دو عدد نباشند). 

2ل آن بدین ترتیب، خواهیم دو سوم را در سه پنجم ضرب کنیم و شک : میبه عنوان مثال
3و  3

5 

6کنیم. بدین ترتیب  است. صورت را در صورت و مخرج را در مخرج ضرب می
آید.  دست می به 15

2کنیم و  )، به آن نسبت ساده می۳ترین عدد ( آن دو را به کم
شود و همــان جــواب مــورد نظــر  می 5
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کنیم و حاصل  ها در کسرها: عدد صحیح را در صورت کسر ضرب می است. و اما [ضرب] صحیح
  کنیم. را بر مخرج تقسیم می

3و  10خواهیم ده را در سه هفتم ضرب کنیم و شکل ایــن دو بــه صــورت  : میبه عنوان مثال
7 

2کنیم  را بر هفت تقسیم می آید آن دست می کنیم. سی به است. ده را در سه ضرب می
شود و  می 74

  همان جواب مورد نظر است. 
ها با هم  ها و کسر ها را در صحیح ها یا کسر هرگاه این دو نوع را دانستی و خواستی صحیح

در هر یک از آن دو [صــحیح و کســر] را ) یح یا کسر(صح  (عدد مخلوط) ضرب کنی پس آن
دست آید. و اگر خواستی صحیح و  ضرب کن و حاصل هر دو را جمع کن تا جواب مورد نظر به

صــحیح و کسر با هم (عــدد مخلــوط) ضــرب کنــی، کسر با هم (عدد مخلوط) را در صحیح 
از مضــروب فیــه ضــرب کــن  ســپس کســر مضروب را در هر یک از آن دو (صــحیح و کســر) 

های چهارگانه را جمع کن تا جواب مورد  [مضروب] را در هر یک از آن دو ضرب کن و حاصل
  دست آید. نظر به

  فصل بیستم: تقسیم کسرها
ها را تجنیس  آن ،ها بودند و اگر اعداد صحیح با آن -اگر مختلف بودند -کنیم دو مخرج را یکی می

و مقسوم (مقسوم یــا مقســوم علیــه) صــحیح باشــد کنیم و این حکم وقتی هم که فقط یکی از د می
کنیم و مخــرج را  صادق است. سپس صورت کسر مقسوم را بر صورت کسر مقسوم علیه تقسیم می

  گذاریم. کنار می
ها به صــورت  شکل آن .خواهیم دو و پنج ششم را بر سه چهارم تقسیم کنیم : میبه عنوان مثال

5
3و  62

34صورت   ها به است. بعد از تجنیس و یکی کردن مخرج 4
9و  12

شود. سپس صورت  می 12
گذاریم،  ها را کنار می کنیم و مخرج ) تقسیم می۹) را بر صورت کسر مقسوم علیه (۳۴کسر مقسوم (

7
  ود که جواب مورد نظر است.ش می 93

م: به   دست آوردن جذر کسرها فصل بیست و ی
کنیم اگر صــورت و مخــرج  سپس نگاه می -بود [کسر] اگر با آن–کنیم  اعداد صحیح را تجنیس می

 ،دهیم گیریم و در مکان خودشان قــرار مــی کسر گویا (مجذور) بودند جذر صورت و مخرج را می

4مانند جذر 
2که  9

  شود. می 3
: جذر عدد صحیح همراه با کسر (عدد مخلوط) : جذر شش و یک چهارم که به صــورت مثال

1
25 ،کنیم را تجنیس می خواهیم. آن است را می 46

آید. جــذر صــورت، پــنج و جــذر  دست می به 4

1کنیم  تقسیم می مخرج، دو است. اولی را بر دومی 
  آید. دست می به 22
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کنیم و  : اگر [صورت و مخرج] دو عدد، گویا (مجذور) نبودند. تجنیس میمثال از نوعی دیگر
  کنیم. قسیم میکنیم و جذر حاصل را بر مخرج ت صورت را در مخرج ضرب می

1: جــذر به عنوان مثال
19کنیم  خــواهیم. تجنــیس مــی را می 29

را در دو ضــرب  ۱۹شــود.  می 2

2ها جذرش،  شود. به آن روش معلوم در صحیح می ۳۸ ،کنیم می
را بــر دو تقســیم  شود. آن می 136

1کنیم  می
  آید که جواب مورد نظر است. دست می به 133

کنیم و جــذر حاصــل را بــا  و اگر هر یک از آن دو گویا نباشند صورت را در مخرج ضــرب مــی
  کنیم. را بر مخرج تقسیم می و آن -که در اعداد صحیح گفتیم چنان -گیریم تقریب اصطالحی می

5: جذر به عنوان مثال
ســی  ،کنیم خواهیم. صورت کسر را در مخرج کســر ضــرب مــی را می 6

30آید. جذر  دست می به
5برابر  6

60کنیم  تقســیم مــی -که شش است–را بر مخرج  شود. آن می 115
66 

10کنیم،  ) ســاده مــی۶ترین دو عدد، بر آن نســبت ( ه کمرا ب آید. آن دست می به
شــود. و همــان  می 11

  جواب مورد نظر است.

ر   فصل بیست و دوم: تحویل کسر از ی مخرج به مخرج دی
کنیم و  را بــه آن تحویــل کنــیم، ضــرب مــی خواهیم آن عدد صورت کسر را در مخرج کسری که می

شود همان کسر مــورد نظــر از مخــرج  چه خارج می آن .کنیم کسر تقسیم می حاصل را بر مخرج آن
یل شده است.   است که به آن تحو

5خواهیم بدانیم در  : میبه عنوان مثال
1[مثقال] چند تــا  7

(دانــگ) اســت. پــنج را در شــش  6
کنیم. خارج قسمت چهار و باقیمانده دو  بر هفت تقسیم می را آید. آن دست می کنیم سی به ضرب می

2شود ( می
ییم کــه  شود). و اگر بخواهیم آن عدد دو را به هفت نسبت دهیم می دانگ می 74 5گــو

7 

4[مثقال] همان 
دانگ) به اضافۀ  ۴( 6

2
7
6

 )2
دانگ) است. و اگــر بخــواهیم دوی باقیمانــده را بــه  7

کنیم هشت  ها تحویل کنیم؛ آن عدد دو را در چهاری که مخرج تسوها از شش است ضرب می تسو
باقیمانده یک  شود که همان تسو است و کنیم، یک خارج می را بر هفت تقسیم می آید. آن  دست می به

2است. (
1دانگ برابر 7

ها است ضرب  یک را در چهار که مخرج ُجوها از تسو  شود) و آن تسو می 71

4کنیم  را بر هفت تقسیم می آید. آن دست می کنیم چهار به می
5م گویی شود. پس می جو خارج می 7

7 

4[مثقال] برابر 
4دانگ) و یک تسو و  ۴( 6

  ١جو است و این همان جواب مورد نظر است. 7

                                                    
1جو است. بنابراین داریم:   ۴تسو و تسو=  ۴دانگ و دانگ=  ۶. مثقال (دینار)=١

1مثقال= 96
1دانگ=  16

 جو. ۱تسو=  4
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فصــل بیســت و ســوم: مســاحت چنــد 
  ها ضلع

اما مثلث: سطحی است که سه خط مستقیم 
زوایای به آن محیط شده است. اگر یکی از 

آن قائمه باشد، یکی از دو ضلع زاویۀ قائمه را 
کنیم مســاحت  در نصف دیگری ضرب می

گیــریم و مجمــوع دو ضــلع  ترین ضلع را به عنوان قاعده در نظــر می آید. وگرنه بزرگ دست می آن به
چــه  کنیم. آن کنیم و حاصل را بر قاعدۀ آن تقسیم مــی تر را در تفاضل آن دو ضلع ضرب می کوچک

کنیم. پس نصف باقیمانده همان طول قطعۀ پای عمــود از طــرف  آید را از قاعده کم می دست می به
را  کنیم و همان عمود است. آن رو به آن] خارج می به ترین ضلع است. از آن خطی تا زاویۀ [رو کوچک

  آید. دست می کنیم مساحت [مثلث] به کنیم و در نصف قاعده ضرب می گیری می اندازه
است. مجموع دو ضــلع  ۲۱برابر  ج ب و ۱۷ اج و ۱۰ ابضلع  ج اب : در مثلثن مثالبه عنوا

را بر  آید. آن دست می به ۱۸۹کنیم  را در تفاضلشان که هفت است ضرب می است آن ۲۷تر  کوچک
دوازده بــاقی  ،کنیم کــم مــی ۲۱را از  آن .شــود ه خــارج میُنــ ،کنیم تقسیم می -است ۲۱که -قاعده

. از د ب تر است. یعنی کوچک اب شش است و آن طول قطعۀ پای عمود از طرف ماند. نصف آن می
گیری  را (بــه کمــک قضــیۀ فیثــاغورس) انــدازه کنیم و آن عمود است. آن را خارج می اد خط د نقطۀ

1که –را در نصف قاعده  شود. آن کنیم هشت می می
آیــد  دست می به ۸۴کنیم  ضرب می -است 210

   همان مساحت است. که
های قائمة الزاویه: یکی از اضالع را در [ضــلع] مجــاورش یعنــی  و اما [مساحت] چهار ضلعی

  کنیم.  طول را در عرض ضرب می
و اما چهار ضلعی که قائمــة 
ــه نباشــد یــا چندضــلعی  الزاوی

هایی تقسیم  را به مثلث باشد. آن
کنیم. مجموع مساحت ایــن  می

  چند ضلعی است.  آنها برابر مساحت  مثلث

  های آن فصل بیست و چهارم: مساحت دایره و قطعه
گیــرد و در داخــل آن  را می دایره سطحی صاف است که خطی مستدیر (غیر مســتقیم، دوار) دور آن

آن نقطه، مرکز دایره  ای است که تمام خط نقطه های مستقیم خارج شده از آن تا دایره مساوی است. 
  ) هستند.ها، نصف قطر (شعاع و خط
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دســت  کنیم تا مســاحت به روش تعیین مساحت دایره: شعاع را در نصف محیط ضرب می

1آید و نسبت قطر هر دایره به محیط آن، برابر نسبت یک به 
بــه  73

تقریب مشهور است. و حاصل ضرب شعاع در نصف هــر کمــان، 
که شعاع -  مساحت قطاعی است که به آن کمان و دو خط مساوی

محیط شده است. هرگاه  - ای است که آن کمان جزو آن است دایره
دو سر آن کمان با یک خط مستقیم به هــم وصــل شــوند آن قطــع 

کنــد.  کردن، [قطاع را] به یک مثلث و یک قطعۀ دایــره تقســیم می
 تر از نصف دایره است اعی که کوچکگیری کنیم و از مساحت قط اگر مساحت مثلث را اندازه

را بــه مســاحت  آید. و اگر مساحت مثلث  دست می تر دایره به کم کنیم، مساحت قطعۀ کوچک
  آید. دست می تر به تر از نصف دایره است اضافه کنیم، مساحت قطعۀ بزرگ قطاعی که بزرگ

  های مدور (مستدیر) فصل بیست و پنجم: حجم سط
  آینده خواهیم گفت.  ها را در فصل مانند استوانه و مخروط و کره که تعریف آن

اگر مقدار خط متصل بین دو قاعدۀ استوانۀ مدّور قائمه که موازی با سهم آن است را در محــیط 
آید. و اگر خط متصل  دست می قاعدۀ آن ضرب کنیم مساحت سطح آن مدّور ( مساحت جانبی) به

رم منــتظم)، در را (مولد مخروط دوار یــا ســهم هــ بین رأس مخروط مستدیر قائم و محیط قاعدۀ آن
نصف محیط قاعده ضرب کنیم مساحت سطح آن مستدیر (مساحت جانبی مخروط یا هرم منتظم) 

  آید. دست می به
ای که در آن واقع است (دایــرۀ اعظــم) ضــرب کنــیم  ترین دایره و اگر قطر کره را در محیط بزرگ

ای که  مساحت دایرهآید. و مساحت سطح قطعۀ کره مساوی است با  دست می مساحت سطح کره به
  شعاعش مساوی خط متصل بین قطب قطعه و محیط قاعدۀ آن دایره است.

  فصل بیست و ششم: حجم اجسام
سه بعدی است که دو سطح مساوِی متشابه موازی، به آن  ها استوانه است و آن جسمی  از جملۀ آن

یر از آن است. و سطح محیط شده است. و آن دو سطح، دو قاعدۀ آن است که یا دو دایره است یا غ
ای) موازی بــا قاعــده، آن را  ای است که اگر سطحی (صفحه واصل بین دو محیط دو قاعده به گونه

  شود.  قطع کند سطحی مساوی قاعده در آن سطح (صفحه) ایجاد می
و از جملۀ آن مخروط است که جسمی سه بعدی است که سطحی صاف (مستوی) به آن محیط 

ن است که یا دایره است یا غیر از آن است. و سطح باالی محیط قاعده تنگ شده است و آن قاعدۀ آ
» مســتدیر«ای که رأس آن است. اگر قاعدۀ استوانه یا مخروط دایــره باشــد آن دو را  شود تا نقطه می
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شود و  آن نامیده می» سهم«نامند و خط متصل بین مرکز دو قاعده یا رأس مخروط و مرکز قاعده،  می
چنــد «اند وگرنه مایلند. و اگر قاعدۀ آن دو، دایــره نباشــد  قاعده عمود باشد آن دو قائمهاگر سهم بر 

  شود. نامیده می» ضلعی
ای (مستدیر) به  اجسام، کره است و آن جسمی سه بعدی است که سطحی دایرهها  آنو از جملۀ 

از آن، تــا  های مستقیم خــارج شــده ای است که تمام خط آن محیط شده است و در داخل آن نقطه
  سطح کره برابرند.

آیــد و اگــر ارتفــاع  دست می اگر ارتفاع استوانه را در مساحت قاعدۀ آن ضرب کنیم حجم آن به

1مخروط را در 
1آید و اگر شعاع کره را در  دست می حجم آن به ،مساحت قاعدۀ آن ضرب کنیم 3

3 

1 را در آید. و اگر شعاع کره  دست می حجم آن به ،ضرب کنیم مساحت سطح آن
مساحت ســطح  3

  آید. دست می حجم قطاع آن به ،ای از کره ضرب کنیم قطعه

  گانۀ جبری الزم است چه در ورود به مسائل شش فصل بیست هفتم: دربارۀ آن
هــای مخصوصــش  هــای عــددی از معلوم  ولها بســیاری از مجه و آن مسائلی است که به کمک آن

اظ اعتبارات مخصوصی که از ها یا در ظاهر معلومند مانند اعداد یا از لح آیند و آن معلوم دست می به
شوند معلوم است. پس ناچار مجهول را باید شئ یا دینار یا درهــم یــا  ال کننده شناخته میکالم سؤ

  نصیب یا غیر از آن نامید. 
زیــرا  .گوینــد مــال می ،در خودش ضرب شود به حاصل -نامیم را شئ می آنکه -هرگاه مجهول 

جا همانند جذر است و هرگاه در مال ضرب شود کعب است و در کعب ضرب شود مال  شئ در این
مال است و نسبت مال مال به کعب مانند نسبت کعب به مال و مال به شئ و شئ به یک است و به 
همین ترتیب نسبت یک به جزء شئ و جزء شئ به جزء مال و جزء مال به جزء کعب و جزء کعب به 

  مال مال [برابرند].  جزء

1 و جزء شئ، ۲۷و کعب،  ۹پس هرگاه شئ، سه باشد مال، 
1 و جزء مال 3

1و جزء کعــب  9
27 

  شود. می
و اگر عدد در هر جنسی از آن ضرب شود حاصل از همان جنس خواهد شد و بدان که اســاس 

گانه منجــر  گانه بر عدد و شئ و مال است و هر چه از آن تجاوز کنــد بــه مســائل شــش ائل ششمس
  نخواهد شد.

ایم. و ما از برخورد  ما برای راحتی شناخت جنسیت حاصل ضرب یکی در دیگری جدولی آورده
شناسیم و این جدول  خواهیم و جنسیت خارج قسمت را نیز از آن می دو مضروب، [حاصل] را می

  است.  این
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    مضروب فیه  

  
  

  مضروب

      جزء مال  جزء شئ  واحد  شئ  مال  
  

  مقسوم
  مال  واحد  شئ  مال  کعب  مال مال  مال
  شئ  جزء شئ  واحد  شئ  مال  کعب  شئ

  واحد  مالجزء   جزء شئ  واحد  شئ  مال  واحد

  جزء شئ  جزء کعب  جزء مال  جزء شئ  واحد  شئ  جزء شئ
  جزء مال  جزء مال مال  کعبجزء   جزء مال  جزء شئ  واحد  جزء مال

    مال  شئ  واحد  جزء شئ  جزء مال  

    مقسوم علیه  

هــا را در ضــریب  اگر بخواهیم جنسی را در جنس دیگر ضرب کنیم ضریب (تعداد) یکی از آن
دست آمد، ضریب حاصل ضرب جنسی اســت کــه از برخــورد دو  کنیم هر چه به دیگری ضرب می

  مضروب در جدول، واقع شده است. 
 
ً
شود. و اگر یکی از دو مضروب یــا هــر  : شش شئ، ضرب در پنج مال، سی کعب میمثال

تر باشند؛ هر یک از اجناس مضروب را در هر یک از اجناس  دوشان مرکب از دو جنس یا بیش
شان جملۀ منفی  کنیم و اگر در آن دو یا در یکی کنیم و نتایج را جمع می مضروب فیه ضرب می

شــود و ضــرب مثبــت در  ت (زائد) و مستثنی، منفی (ناقص) نامیده میمستثی منه، مثب- باشد
مثبــت در منفــی و بــر مثبت، مثبت است و ضرب منفی در منفی نیز مثبت است. امــا ضــرب 

تعیــین های منفی و مثبــت را  کنیم و جمله .اجناس را در یکدیگر ضرب میعکس، منفی است
های  جمالت منفی را از [مجموع] جملههای آن دو، [مجموع]  و بعد از حذف مشترک کنیم می

  کنیم. مثبت کم می
خواهیم چهار مال به اضافۀ شش منهای دو شئ را در سه شــئ منهــای پــنج  : میبه عنوان مثال

  دهیم: ضرب کنیم این دو را بدین ترتیب قرار می

  منفی  مثبت  مثبت    

  مضروب فیه        
  مضروب

  شئ ۲  ۶  مال ۴

  کعب ۱۲  شئ ۳  مثبت
  مثبت

  شئ ۱۸
  مثبت

  مال ۶
  منفی

  ۵  منفی
  

  مال ۲۰
  منفی

۳۰  
  منفی

  شئ ۱۰
  مثبت
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کنیم و  و ضریب (تعداد) هر جنس از یکیشان را در ضــریب هــر جــنس از دیگــری ضــرب مــی
دهیم و مثبت و منفی را  حاصل را در مربعی که از برخورد آن دو به جنسیت و ضریب است، قرار می

کنیم و اجناس مثبــت را  ضرایب هر جنس را جمع می کنیم. سپس طور که گفتیم مشخص می همان
مال و [عــدد]  ۲۶شود و اجناس منفی متوالی،  شئ می ۲۸نویسیم که دوازده کعب و  دنبال هم می

گــوییم  پس می .کنیم شود و هرگاه بین آن دو مشترکی نبود، اجناس منفی را از مثبت کم می سی می
  است. ۳۰منهای  مال ۲۶شئ منهای  ۲۸کعب به اضافۀ  ۱۲حاصل، 

خواهیم که اگر در مقســوم علیــه ضــرب  : روش آن، این است که چیزی را میو اما تقسیم
شود مساوی مقسوم شود که همان خارج قسمت خواهد بود. [خارج قسمت] یــک جــنس بــر 

شود. پس  شود و خارج قسمت هر جنس بر عدد، از نوع همان جنس می همان جنس، عدد می
ا بر جنس دیگر تقسیم کنیم ضریب جنس مقسوم را بر ضریب جــنس هرگاه بخواهیم جنسی ر

شود همان ضریب خارج قسمت جنســی اســت  هر چه خارج می ،کنیم مقسوم علیه تقسیم می
تقسیم ســه شــئ   :

ً
که در محل برخورد دو مقسوم در جدولی که گذشت، واقع شده است. مثال

ای) بر یک جــنس  د (چند جملهشود و بدان که تقسیم اجناس زیا بر شش برابر نصف شئ می
آسان است به این ترتیــب کــه هــر یــک از آن اجنــاس را بــر آن جــنس تقســیم کنــیم و خــارج 

ها را جمع کنیم و بر عکس آن غیر ممکن است. و اگــر در مقســوم جملــۀ منفــی بــود؛  قسمت
از  کنیم سپس خارج قسمت مقدار منفی بر مقسوم علیه را ابتدا جملۀ مثبت را بر آن تقسیم می

  کنیم. حاصل کم می
شــود. و شــیوۀ آن چنــین  ها، شــئ می جذِر عدد همان است که گذشت و جذر مال و اما جذر:

شود و اشیاء جــذری در اجنــاس  گیریم و حاصل، ضریب شئ می است که جذر ضریب مال را می
 ندارند و همچنین برای دو جنس، جذری وجود ندارد و برای سه جنس: هرگاه برای ضــریب مــال و

عدد [ثابت] جذری یافت شود و ضریب شئ مساوی دو برابر حاصل ضرب جــذر ضــریب مــال و 
پس مجموع آن دو جذر، جــذر آن اجناســند وگرنــه بــرای آن، جــذری در  .جذر عدد [ثابت] باشد

  اجناس وجود ندارد.
  : واضح است.و اما دو برابر کردن و نصف کردن و جمع

کنیم (یعنی جملۀ منفی را  را جبر می جملۀ منفی باشد آن شان : اگر در آن دو یا یکیو اما تفریق
افزاییم. سپس ضریب هر جنس از منقوص را از ضریب  را بر دیگری می کنیم) و مساوی آن حذف می

را از آن کــم  وگرنــه مقــدار زیــادی آن -اگر امکان داشته باشد-کنیم آن جنس از منقوص منه کم می
شود را به  شود ولی در منقوص منه یافت نمی نقوص یافت میکنیم و بدین ترتیب جنسی که در م می

  آوریم. صورت منفی می
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ونگ کار با آن فصل بیست و هشتم: بیان مسائل شش   ها گانۀ جبری و چ
چه  کنیم و و آن  را شئ و مربع مجهول را مال فرض می ای پرسش شود؛ مجهوِل آن هرگاه دربارۀ مسئله

دهیم.   را به شرایط مسئله ارجاع مــی کنیم و آن  ایم بر آن عمل می دهرا که از پرسش سؤال کننده فهمی
» متعادالن«را به دو اعتبار بشناسیم که به آن دو [اعتبار]  گونه که به حساب در آید تا مقداری از آن آن

گانه باشــد و دیگــری جــنس  شود. همانا حالتی که یکی از دو اعتبار، جنسی از اجناس سه گفته می
های مشــترک دو طــرف  های منفی و حذف جملــه آن یا دو جنس باشد. بعد از جبر جمله دیگری از

» مفردات«ها  گانۀ جبری هستند. سه تا از آن شود که مسائل شش معادله، به شش حالت منحصر می
  ای) هستند.  دالت سه جملها(مع» مقترنات«ای) و سه تای دیگر  (معادالت دو جمله

ود به عددی که معادل اشیاء است و روش حل آن این است که عدد ش اولین مفردات: منتهی می
  ١شود مقدار عددی شئ مجهول است. چه خارج می کنیم آن را بر ضریب شئ تقسیم می

ها هستند و روش حل آن این است که ضریب شئ را بر ضریب مال  و دوم: اشیایی که معادل مال
   ٢مجهول است. شود مقدار عددی شئ چه خارج می کنیم آن تقسیم می

ها است و روش حل آن این است که عدد را بر ضریب مال تقسیم  و سوم: عددی که معادل مال
  ٣گیریم و آن مقدار عددی شئ مجهول است. کنیم و جذر خارج قسمت را می می

ها به اضافۀ اشیاء است و روش حل آن، ایــن اســت کــه  و اولین مقترنات: عددی که معادل مال
کنیم و  می» تکمیل«را به یک مال  تر از یک بود، آن کنیم یعنی اگر کم ک مال تبدیل میها را به ی مال

کنیم و بقیۀ [اجناس] یعنی عدد [ثابت] و شئ را بــه  می» رد«را به یک مال  بود آن  تر از یک اگر بیش
کنیم.  دهیم بدین صورت که ضریب هر کدام را بر ضــریب مــال تقســیم مــی همان نسبت تغییر می

گیریم و نصف  کنیم و جذر مجموع را می مربع نصف ضریب شئ را به عدد [ثابت] اضافه می سپس
  کنیم تا مقدار عددی شئ مجهول باقی بماند. ضریب شئ را از آن کم می

این اســت  - بعد از رد و تکمیل- ها هستند و روش حل آن و دوم: اشیایی که معادل عدد به اضافۀ مال
را بــه نصــف  گیریم و آن کنیم و جذر باقیمانده را می صف ضریب شئ کم میکه عدد [ثابت] را از مربع ن

  کنیم. حاصل همان [مقدار عددی] شئ مجهول است. کنیم یا از آن کم می ضریب شئ اضافه می
این است  -بعد از رد و تکمیل-هایی که معادل عدد و اشیاء هستند و روش حل آن  و سوم: مال

کنیم و جذر مجموع را به نصف ضریب شئ  د [ثابت] اضافه میکه مربع نصف ضریب شئ را به عد

                                                    
b   به بیان امروزی: .١

aax b x= Þ =  
b   به بیان امروزی: .٢

aax bx x= Þ =2   

b   به بیان امروزی: .٣
aax b x= Þ =2  
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  آید [مقدار عددی] شئ مجهول است. دست می چه به کنیم. آن اضافه می
یم برای آن مثالی می را از  را در خودش ضرب کنیم ســپس آن خواهیم که اگر آن : عددی میآور

  ید.دست آ ده به ،حاصل کم کنیم و باقیمانده را به حاصل اضافه کنیم
را از  آید. آن دست می کنیم یک مال به را در خودش ضرب می کنیم و آن آن عدد را شئ فرض می

کنیم دو مال منهــای  را به حاصل اضافه می شود. آن کنیم یک مال منهای یک شئ می حاصل کم می
ده  را بــه کنیم و مساوی آن های منفی را جبر می آید و آن معادل ده است. جمله دست می یک شئ به
شود. با نصف کردن، دو مال را به یک مال رد  کنیم؛ دو مال معادل ده به اضافۀ یک شئ می اضافه می

شود و آن  طور عدد ده و یک شئ را. پس یک مال معادل پنج به اضافۀ نصف شئ می کنیم و همین می

1گیــریم،  مسئلۀ سوم مقترنات است. نصف ضریب شئ را می
را در خــودش ضــرب  شــود. آن یم 4

1کنیم  می
1کنیم  را به آن اضافه می-که پنج است–آید عدد [ثابت]  دست می به 16

شود. جذر  می 165

1گیریم  را می آن
1که –شود. نصف ضریب شئ را  می 42

1کنیم  به آن اضافه می -است 4
شــود  می 22

  ١که همان [مقدار عددی] شئ مجهول است.

  فصل بیست و نهم: خَطَأین (دو خطا)

مانند آن یا جذر نباشد؛ مجهول را هر عددی  هرگاه در مسأله، ضرب مجهولی در مجهول یا تقسیمی 
دهیم اگر با جواب یکی بود، پاسخ  می  ی مسأله ارجاعها را به شرط کنیم و آن که بخواهیم فرض می

نامیــده » خطــای اول«تر [از جــواب] بــود؛ مقــدار زیــادی و کمــی  همان است. و اگر زیادتر یا کم
دهیم اگر  های مسأله ارجاع می را به شرط کنیم و آن شود. سپس مجهول را عدد دیگری فرض می می

را در خطــای » مفروض اول«آوریم. سپس  دست می به را» خطای دوم«[با جواب مسأله] یکی نبود 
کنیم. اگر دو خطا از نظر مثبت و منفی یکی بودند،  را در خطای اول ضرب می» مفروض دوم«دوم و 

کنیم و اگر با هم فرق داشتند، مجموع دو حاصل  تفاضل دو حاصل را بر تفاضل دو خطا تقسیم می
  قسمت همان مقدار مجهول است.کنیم. خارج  را بر مجموع دو خطا تقسیم می

  ام: بیان بعض از قواعد حساب که محاسبه کننده به آن نیازمند است فصل س
کنیم و  اول، جمع اعداد به نظم طبیعی: اگر گفته شود از یک تا ده چقدر است؟ یک را بــه ده اضــافه مــی

کنیم  سه را به ده اضافه می کنیم. و اگر گفته شود از سه تا ده چقدر است؟ مجموع را در نصف ده ضرب می
  آید. دست می کنیم. جواب مورد نظر به و مجموع را در نصف تعداد آن اعداد یعنی در چهار ضرب می

                                                    
x       به بیان امروزی: .١ xx x x x x x- = Þ = + = + + = + +2 2 2 2 1 1

2 16 16 22 10 2 10 5 5   

           (x ) x x- = = - = = =2 91 1 81 1 1 1
4 16 16 4 4 4 25 2 2  
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  کنیم. در عدد بعدی آن ضرب می دوم، جمع اعداد زوج بدون فردها: نصف آخرین زوج را
نصــف مجمــوع را در کنیم و  ها: به آخرین فرد یکی اضافه مــی سوم، جمع اعداد فرد بدون زوج

  کنیم. خودش ضرب می
ها  های آن خواهیم مربع های متوالی: یکی به دو برابر عدد آخر اعدادی که می چهارم، جمع مربع

1کنیم و  را جمع کنیم، اضافه می
  کنیم. مجموع را در مجموع آن اعداد به نظم طبیعی ضرب می 3

مجموع آن اعداد به نظم طبیعی متوالی از یــک را در خــودش  های متوالی: پنجم، جمع مکعب
  آید. دست می های متوالی به کنیم مجموع مکعب ضرب می

شود؟ آخر سؤال  ششم: اگر گفته شود ده رطل به دوازده درهم است، بهای شش رطل چقدر می
چه  . آنکنیم ) تقسیم می۱۰کنیم و حاصل را بر هم جنسش ( ) ضرب می۱۲) را در غیر جنسش (۶(

چه که گفته شود چند رطل به  شود همان جواب مورد نظر است. و همین حکم است در آن خارج می
  ده درهم است؟

هفتم: هرگاه عددی در عددی ضرب شود، جذر حاصل مساوی حاصل ضرب جذر یکی از دو 
  شود. عدد در جذر دیگری می
محمــد مصــطفی و خانــدانش و دهیم با حمد خداونــد بلنــد مرتبــه و بــر  و سخن را خاتمه می

 ۸۲۴فرستیم. آنانی که کلیدهای هدایت هستند. تمام شد در هفتم شعبان معظم  اصحابش درود می
  هجری قمری.

کتابت آن به حمد خدا و حسن توفیق او تمام شد توسط بنده معین بن محمد منجم کاشی کــه 
را  ده در شهر کاشان که خداوند آنخداوند حالش را نیکو گرداند در نیمۀ ماه ذکر شده در سال ذکر ش

در شــهر ســمرقند  -داردباش را پایدار  که خداوند سایه–آباد گرداند. با نسخۀ اصلی به خط مصنف 
  مقابله شد.

  ابعمن
  .م۱۹۸۳ ،، بیروت۴، ج ةالی تصانیف الشیع ةالذریع، هرانیط آقا بزرگ

  .۱۳۵۷ان، کتابخانۀ ملی، ، تهر۹، ج، فهرست نسخ خطی کتابخانۀ ملی ایرانانوار، عبدالله
، ۲، جهای خطی حوزۀ علمیۀ امام صادق اردکان فهرست نسخهحسینی اشکوری، سید جعفر، 

 .۱۳۸۵قم، مجمع ذخایر اسالمی، 
  .۱۳۸۹، تهران، مجلس، ۱۱و۹و ۶و۳ج های ایران (دنا)، فهرستوارۀ دستنوشتدرایتی، مصطفی، 
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  بقراطمنسوب به  فی َحبٍَل علی َحبَلٍ  ترجمۀ
  ١مقدمه از جان م. متک

  ٣حمید بهلول و ٢ترجمۀ محمد باهر

  مهمقد
زنــان در مختلف  یها یماریب بهرساله  یاست. باق ینیچندجن ۀدربار ٤مورد نظر ۀرسالتنها بند اول 

 نیــمقابلــه بــا ا یکــه بــراپــردازد مــی ٥هاتربندو  هاشیاف، داروهاانواع  نیزو  مانیو زا آبستنی دورۀ
  رساله نی. اشود یم زیتجو ها یماریب

ً
 یبرجا یونانیاست. متن  ٦بقراط گریبرگرفته از دو اثر د عمدتا

توان گفت که  رفته با اطمینان نمیروی هم  و ستا  رساله نیاز متن ا تر زهیدو رساله پاک نیمانده از ا
  . این رساله از بقراط است

 برا یعرب ۀترجم
ً
کــه فقــط عنــوان  فــهیخل یحاج] جز یاسالم ۀشناسان [دور کتاب یاثر ظاهرا

. یگرید ۀاشار چیبدون ه حبل لبقراط یکتاب حبل علاست: بوده  ختهناشنا ،رساله را فهرست کرده
تکیــه بــر و بــا  نــدنک یخــاص منســوب نمــ یآن را بــه مترجمــ ،موجود ۀو نه نسخ فهیخل ینه حاج
 نیا یزمان دیمشخص کرد. شا توان نمیرا  رسالهمترجم ، نگارشو سبک و شیوۀ  یکنون یها دانسته

  . میدر دست داشته باش لیقب نیاز ا یمتون یکاف ۀکه به انداز میسر باشدکار 
و  فیضع زیآن ن یو عربو مبهم  دشوارترجمه  نی؛ ادانست روانی ۀترجم توان یرا نم یعرب ۀترجم

سرزنش کرد چون نباید  ها ینارسائ ۀهم یمترجم را براالبته . ستیوفادار ن یو به متن اصلاست  مغلوط

                                                    
  ح رسالۀ بقراط همراه با ترجمۀ انگلیسی آن در اثر زیر منتشر شده است:متن مصحَّ  .١

Mattock, John Nicolas, “Kitāb buqrāṭ fī ḥabl [sic] ʻalā ḥabl [sic] (Hippocrates, On Superfoetation), edited and 
translated with introduction, notes, and glossary”, printed in Arabic Technical and Scientific Texts, vol. 3, 
Cambridge 1968.  

ها افزودۀ  ضمنًا تمامی پانویس. شده است  نیز به فارسی برگرداندهسالۀ بقراط، مقدمۀ مصحح رساله عالوه بر ترجمۀ متن ردر مقالۀ پیش رو، 
  مترجمان است. 

  m.baher1491@gmail.com مدیر تولید مرکز پژوهشی میراث مکتوب .٢
 h_bohlul@yahoo.com میراث علمی نشریۀمدیر داخلی  .٣

4. Περι Επιϰνήσιος  
  کمپرس به معنای پارچۀ خیس سرد یا گرم که بر اندام آسیب دیده یا دردناک نهند.  .٥

6. Γνναιϰείων Περί ’Αφόρων (اوجاع النساء= دردهای زنان) و  (دربارۀ ناباروری زنان [؟])  .  
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دو  کــه از ١هتــریل ۀسترایو یونانیمتن  یحت
کــرده  دهاســتفا زیــن رسالۀ یادشدۀ بقــراط

  دارد.  یاست، مشکالت
 ۀحدس زد که متن مورد استفاد توان یم

بــه مراتــب بــدتر داشــته  یطیشرا ،مترجم
مــتن  ،متــرجمکــه  ســتین عجیباست. 

  ،گرید یانیرا به ب پرابهام یونانی
ً
آن هم غالبا

ها  سوء برداشت یفراوان .گفته باشد اشتباه
 ها افزوده یو حت ها یافتادگ ها، یفهم و کج
آور است. به  شگفت یتاحداول  شدر بخ

یز حــاوی در بخش آخر کــه  عالوه، تجــو
 اریبس یها یدقت ی، بهاست وراداز  یاریبس

برخــی صــورت کــه  نیبه ا شود؛ یه میدد
یا  اند کرده ریی، تغاند افتادهاز قلم  ترکیبات

مختلف با هــم  یداروهااند و  شده افزوده
 یماریدرمان بدر به اشتباه گاه و   ختهیدرآم

 مترجم نه  زیتجو یگرید
ً
شده است. ظاهرا

 و نهداشته  اریدر اخت معتبری یونانی ۀنسخ
در  تــوان یرا مــ یانحراف مترجم از متن اصل زانیبوده است. م مسلط یونانی زبان رب به اندازۀ کافی

تفــاوت  یکــه مــتن عربــ ییها در قســمت هتــریل یفرانســو روایتها از  تفاوت نی. ادید ها سیرنویز
  ٢دارد، نقل شده است. یریگچشم

لغــات  نایمکه در آن ارتباط  یا مهیضم یۀدور است، ته یاز متن اصل اریبس یعرب روایت چون
گفت که مترجم  توان یم تینادر با قطع ی. در مواردبودمتن نشان داده شود، ناممکن  یو عرب یونانی

   .است ته) فاصله گرفیهمان متن اصل یعنی( هتریلتا کجا از ویراست 
از  پــیش گویــارود کــه به شــمار مــی یکار مترجم ۀنمون ، چونتوجه است شایان یعرب روایت

ترجمــه را بــه صــورت یــک علــم که  شیو حب نیبن اسحاق، اسحاق بن حن نیچون حن یمترجمان
 یفیتحر زانیم بررسی در ضمِن . دستی آنان نبوده است گمان به چیره زیسته است و بی ، میدرآوردند

                                                    
1. Littré 

یس .٢  ایم. ها را در ترجمه نیاورده این زیرنو

 هیاصوفیا ۀکتابخان ۳۶۳۲ ۀشمارصفحۀ عنوان مجموعۀ 
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ترجمۀ که  توجه کنیمبه این نکته نیز باید رخ دهد،  احتمال دارد، زین یاثر فن کیدر انتقال  یکه حت
بوده است.  متکی زینچنین مترجمانی مترجمان توانا بر  عالوه بر به عربی ونانی یو علم یپزشکآثار 

دیگر آثــار را همچون این اثر  به علت فقدان منابع دیگر، مسلمانپزشکان دهد نشان می روایت نیا
او به  .الطب یف یالحاواثر در فصل نهم  نیاز ا یراز ۀخالص مقایسۀ کنید با( اند بقراط در نظر گرفته

  ترجمه استفاده کرده است).  همینطور قطع از 
با  های آن برخی از ویژگیجالب و مهم است.  ینثر عرب تطور یاثر از نظر چگونگ نیا نیهمچن

 به علت ورود  اختالف میقد یعرب
ً
 ی. تکرارهــااســت انهیعام های عربی هلهجهایی دارد که احتماال

 نامتعــارف یبــه ســاختارها لیــها و م جملــه همنشینی ناخوشایند ،یربط یها حذف فعل مورد، یب
  . انسجام و گسسته کرده است ترجمه را بی

 یمتعدد دستور اشکاالتکه  نیا صیاثر شناخته شده است، تشخ نیاز ا یخط ۀنسخ کیتنها  چون
 ی. تقررسد به نظر میممکن  ریکاتب است، غ ایمترجم  متن از آِن 

ً
  .ندا دهشحفظ  ستهرایومتن ها در  آن ۀهم با

. از شود نگهداری می هیاصوفیا ۀکتابخاندر  ۳۶۳۲ ۀشمار به اثر نیمنحصر به فرد ا یخط ۀنسخ
    .کنم یم یقدردانرا در دسترسم گذاشتند، آن  لمیکروفیمکه  هیاصوفیا ۀمسئوالن کتابخان

 هیاصوفیا ۀکتابخاندر  ۳۶۳۲صفحۀ آغاز رسالۀ في َحَبٍل علی َحَبل در نسخۀ شمارۀ 
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  به نام خداوند بخشندۀ مهربان
  کتاب ابقراط فی حبل علی حبل

  
]۱[  

رحــم باشــد، میانــۀ در  اول نیجنــپس از آبستنی باز هم آبستن شود، پس اگر  یاگر زن :دیگو بقراط
از دو  یکــیدر اول  نیاگر جنــو  راند.آن را به بیرون میجنین اول بیرون آید؛ زیرا جنین دوم از رحم 

اول آبستنی رحم به دلیل  زیرا ؛زنده نمانددوم جنین  ،ودشآبستن   دوم ی بارزن برا وطرف رحم باشد 
 سقط نشود، درد،  نیجن و اگر ،باشد آویختهمرطوب و است، جنین زنده که 

ً
، بــدبو ۀونابخدوم فورا

 .تا جنــین دوم ســقط شــوددارد نگاه نمیغذا را زن ، و عارض شود زانوان و پاها و ورم صورت ،تب
 آبســتنی  نیرحمشان پس از اولــ ۀکه دهانشود دیده می یدر زنان )ینیچند جنآبستنی دوباره (

ً
 تمامــا

 قاعده نم ای دارند یکوتاه یکه دوران قاعدگ یزنان ایو  ،است  بسته نشده
ً
جنین دوم در  ١.شوند یاصال

تنها گوشت است؛ چــرا  گیرد وآید که ملتهب است، هرچند که هیچ گاه شکل نمیحالی به دنیا می
   تا اینکه از رحم خارج شود.شود که متورم و بدبو می

]۲[  
، آمــدنبیــرون از  شیپــ، در رحم اســتهمچنان که  یدر حال دیآ رونیاش ب از پوسته نیجن اگر
بــا  نی. اگر جندشوار باشد تیغابهزایمان  د،یاین رونیبجنین  سرِ خست نو اگر  باشد،شوار دزایمان 

بیرون آید زایمان از رحم  سپس پوسته از آن جدا شود و، درسبرحم  ۀبه دهانبیرون آید و اش  پوسته
  حل مناسب رسد. ا به مت  کندجمع خود را  ۀو پوست بیرون آید، د و جنینآسان باش

]۳[  
انگشــتان دســت و پــا و نــاخن ، ویــدنــاخن ر شانگشتانسر روی گوشت  ماندباگر جنین زنده 

  ناقص شود.

                                                    
  قیترفم رحمها نعما بعد الحبل و فسدی یحبل بالمرأة الت یحبل عل قع: یحبل یکتاب حبل علمن  بقراطأ .١

ً
وقع  حبلها، و إذا یف الً یقل دما

، الحاوی( أحدهما أن تسقط یإل ةئیأمراض ردالوجه و تهبجیو یبها حم جیخرج من الرحم وتهعفن و تصوریفإنه إن کان األول لم  كذل
 ). ۱۸۱، ص۳ج
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]۴[  
 نیو ا میفشار ده به عقبباید آن را  د،یآ رونیدستش از رحم بابتدا یک زنده بماند و  جنین اگر

باید هر دو را به باال  دیآ رونیاز رحم ب شتا به داخل برگردد. اگر دو دست میتکرار کنبار  نیکار را چند
باید آن دو  دیآ رونیدو پا ب هرو اگر  میآن را به داخل فشار ده دیبا د،یآ رونیپا بیک گر ا فشار دهیم؛

 دیبا ،حرکت نکند یگریو به سمت دبماند و همانجا  دیآ رونیاگر هر دو پا بدهیم. را به داخل فشار 
و بدن  دیآ رونیسر بنخست بو باشد. اگر یب دیمواد با نیمرطوب کند. ای به رحم مالید که آن را وادم

جــا یــکدر  گــریدبخشی از بدن در رحم باشد و بخشی . اگر روغن مالیدباید رحم را ، ماندداخل 
به نام  ییبا دارو دیرحم با ۀ، دهانبیرون نیاید نی. اگر جندیروغن مالباید را رحم  همباز ، نماندثابت 

. کند کیرا تحر مانیشده باشد تا زا قیبا آب رق دیدارو با نیرب شود. اچ ١)زهخیارصارۀ (ع ونیریاط
   مالید.آن  یرو یماد مرطوبض دیاگر فرج خشک باشد، با

]۵[  
پــس  ،و جنــین مــرده باشــد امــدهین رونیــبدن ب یباقو آمده باشد،  رونیاز رحم ب نیسر جن اگر
ان را انگشتپس از آن، . قرار دهی رحم ۀو دهان نیسر جنمیان و سازی با آب مرطوب  دیبارا  انانگشت

شود و با انگشتان نگاه داشته میمحکم  نی. جنیریگمیو آن را محکم دهی قرار می نیفک جن ریز
  شود. می دهیکش رونیببه 

]۶[  
 ،و جنین برعکس بیرون آمــده باشــددرون رحم باشد،  نیرحم و سر جن ۀبدن در دهان ۀهم اگر

و دهی قرار  نیرحم و سر جن ۀدهانمیان ، سپس آن را نیآب مرطوب ک باهر دو دست را نخست  دیبا
رون را بــه د ها دستپس رحم اما درون فرج باشد،  ۀدهان رونیب نیاگر سر جنکشی.  رونیرا ب نیجن
  . یکشمی رونیو ب یریگمیرا  نیو سر جنی برمی

]۷[  
 دیــبا نیایــد، رونیــببیرون نیاید، و بــا دارو نیــز ود به خود خدرون رحم مرده باشد، و  نیجن اگر
ها با ناخن شست قطــع  را از کتف نیگردن جنو گردانی و وارد رحم کنی ها را با روغن چرب  دست

 ،چنــین کــردی چــونرا قطــع کنــد.  نیآنقدر بلند باشد تا بتواند گردن جنــ دی. ناخن شست بانیک
هــا را آهســته آهســته شکم جنین را بشــکاف و رودهو  ها را وارد کن دوباره آنر و آ رونیها را ب دست

جنین کوچک و فشرده شود ها را وارد کن و استخوان دنده را بشکن تا  دستبار دیگر نیز . کنخارج 
  . دیآ رونیب یراحتبهو 

                                                    
یند.  گیاه علفی معروف به خرخیار که به آن خیار دشتی هم می .١   گو



 

  

١٧٢ 

]۸[  
شود  ه به بچه مربوط میآنچه را ک باید، مدنش دشوار باشدآ رونیو ب دیاین رونیسرعت بپوسته به اگر

 نییپــا نینــسنگینی جکه پوسته با نیتا ا یبنشان یبلند یصندل یرا رو مانیزن در حال زا کنی و رها
 رنگ ای سرخ دهوتکه  آماس خونیکه نیتا ا یآن را آرام و آهسته و نه به یکباره بیرون آرباید شود.  دهیکش

. سپس یبچه بگذار ری، زپیچیده شدهمحکم ۀ پشم تاز معتنابهیمقدار  باید .دیاین پدید ستدر صفرا
ها است روی مشکپشم که روی را نوزاد هم و  یروها را آنکن و پر  را از آبها  و آنگیر دو مشک بر

آب به  یشود. وقت یکم خالها کم تا آب داخل آن سوراخ کندوز جوالها را با سوزن  بگذار. بعد مشک
پوسته را  زیو آن ن کشد یم نییبند ناف را به پا نیجن روند،  نییها پا و آن شود ها خارج  از آن یآهستگ

و دسته که بتواند به  یبا پشت یصندل کیباید برای او  ند،ینش یصندل یرونتواند . اگر زن کشد یم نییپا
 ن باشد.سوراخ  یصندل ریزباید که و  ،شود همدهد، فرا هیآن تک

ً
 یبستر دیبا ند،یبنش توانداگر او اصال

قــرار باال  دیشود و قسمت سر با لیمتما نییبه سمت پا دیبدنش با نییآماده شود. قسمت پا شیبرا
به بستر بسته شود تا بدنش محکم بغلش  ریز ازها  لباس یپهن از رو یکمربند ای اربا دست دی. او باگیرد
 نیکه پوسته از بند ناف جن یزمانچرا که باالی بستر بلندتر از پایین آن است، و باید  ؛نلغزد نییبه پا

جدا کرده یا بخشی از آن را آن را  یکسگونه رفتار شود؛ نیز زمانی که همینزودتر از موعد جدا شده 
رخی از راههایی که پیشتر گفتیم برای بیرون آمدن و ببریده و چیزی بدان بسته شده، باید چنین کند، 

   در این مورد است.مان درترین زیانو کم  نیبهتر نی. ابردپوسته به کار 
]۹[  

بت چیدر رحم زن مرده باشد و ه نیجن اگر ابتــدا خشک باشد، رحــم بلکه در رحم نباشد  یرطو
و  شــود یمــ ریو به سمت فــرج ســراز شود یو گوشتش فاسد م گندد یم نیسپس جن شود، یمتورم م

  . شود، یمخونریزی  دچارگاهی  -ردینمچنانچه  -، و زندیآ یم رونیها در آخر ب استخوان
]۱۰[  

 پهلویبه  تا بفرمایرا زن ریم: شمارم بدان پی بها که برمیاگر جنین بمیرد، باید که از این نشانه
چون  و سرازیر شود،  نییبه پا نی، جنپهلو بخوابدمرده باشد و زن به  نیجناگر  :راست بخوابد ایچپ 

زنده  نیاگر جنو  ،شود سرد پیرامون ناف و پوست شکم و فروافتد سنگ همچون مرده باشد،  نیجن
رحــم  ۀشود و دهان دهیکشبه پایین  شبدنهمۀ ، یابدبهبود چون زن  ١.باشدپوست شکم گرم باشد، 

  شود.  نیچن زیمگر آنکه رحم نیاید، ن نییپا

                                                    
 ،بــارداً  المراق حــول الســرة کونیأسفل کالحجر و یإل نیالجن سقطیف هایأحد جنب یالبطن: أن تأمرها أن تنام عل یف نیعالمات موت الجن .١

 ح نیفإنه مادام الجن
ً
 کان حاّر  ّیا

ً
   ).۱۸۱، ص۳، جالحاوی( ا
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]۱۱[  
و  ،است ، خطرناکندک دیشد یزیرخوناگر زن را درد زایمان گیرد و پیش از بیرون آمدن جنین 

   رود که جنین مرده بیرون آید، یا پس از زایمان بمیرد.آن می بیم

]۱۲[  

  . شود صاف  مانیاز زا شیزنان پ ۀرحم هم ۀدهان

]۱۳[  

   آسان شود. مانشید، زاهمسرش بسیار با او نزدیکی کنباشد و آبستن اگر زن 

]۱۴[  

بند زنده بیرون آید، نباید پزشک ترفندهای فشار و با  نیجنچون زایمان برای زنی سخت باشد و 
  شود. دهیکرده، برن هیگر ایو که ادرار، عطسه  یتا زماناو ناف 

تشنه  راگ(مستراح) رود و قضای حاجت کند، و  گاهآبریزبه که زن  دی، باچون زایمان نزدیک شود
یا  هیگراینکه نوزاد  ایهمچون معده شود، متورم و چون ناف با شراب نوشد. همراه آب و عسل است 

ناف متورم ، ولی بند بکشد. اگر نوزاد نفس شود دهیبرناف بند پس در آن حال باید که ، ندعطسه ک
  د، زنده نخواهد ماند. نحرکت نک یطوالن یمدتنکند، یا برای عطسه نوزاد و شود ن

]۱۵[  

گاه شوها بدااز این نشانه ،و خواهی که بدانیاست آبستن که زن  ینندا اگر گود انش چشم: ین آ
  . به تیرگی گراید یعیاز حالت طبچشمانش  یدیو سفباشد رفته و فرو

]۱۶[  

خــود و  بیمار، شیبدن و پاهاو کرده، ورم گود رفته و صورتش مانش باشد و چشآبستن  یزن اگر
 شیها و لب دیسف شاینیبو نوک  ها گوشو  ،ها غلبه دارد در آن دیبلغم سفباشد که  یکسانهمچون 

نوزاد بسیار  است که خواهد ُمرد. یرو به موتباشد، نوزاد او یا مرده به دنیا خواهد آمد، یا بیمار سبز 
 یها افیبا شاند گونهخواهد داشت، و باید زنانی را که این قیرقو زن نیز خونی خواهد بود خون کم

ن خوراند. چون از به ایشامناسب خوراکهای نوشاند و نان خوشبو به آ یو داروها کردخوشبو درمان 
رویشــان و سپس رنگ  شود سرخ  شانای ینیبگونه درمان پذیرند، نخست ایشان مراقبت شود و این

  د.ردگنیکو 

]۱۷[  

مایل باشد و از آن بخورد، آن خاک و زغال به سر جنــین  زغالبه خوردن خاک و آبستنی زن  اگر
  به خود گیرد. یرنگ یها ها و خال لکهچسبد و جنین 



 

  

١٧۴ 

]۱۸[  

تــر  زن بزرگ یها از پســتان کیــکــدام  بنگری که دی: باکنم یهستند که ذکر م ییها نشانه ها نیا 
   زیرا جنین همان طرف خواهد بود. ؛است

]۱۹[  

و عــارض شــود دنــدان درد مفاصــل و او را درد رمان شود و نرم د افیبا ش یاگر زن :دیگو  بقراط
ها را بیشتر است از زنی که هیچ یک از این نشانهاو را امید به آبستنی ، گرددو سکسکه  جهیدچار سرگ

   ندارد.

]۲۰[  

نزاید و آبستن نشود، اما اگر فربهــی طبیعــی باشــد ، استپر از بلغم فربه و از حد  شیبکه  یزن
  آبستن شود، مگر آنکه در این میان عارضۀ دیگری در کار باشد.

 ]۲۱[  
بــه ســمت داخــل  شیاز پــ شین بــرحمشــا ۀدهانــ رســد،  فــرا شانای یقاعدگچون هنگام نان ز

  . شود جمع 

]۲۲[  

   خون گرفت. شیپاو ست داز در سال دو بار  دی، باودباشد و سپس نازا ش دهییزا شتریپ یزن اگر

]۲۳[  

شود، درد گاه آبستن آندرد داشته باشد و برخی از اعضای بدنش  ایان زن در کفل، سر، دست اگر
خوشــبو  یزهــایبــه زن چبرخی از پزشکان گوینــد  شود، از رحم خارج  نیجناز میان رود، و چون 

  را بدانها درمان کنند.رحم  ۀدهانیا و  بخورانند

]۲۴[  

، پــس بایــد کــه استصاف  ۀ آنپاک و دهانرحمش  آنگاه کهاگر زنی برای آبستنی درمان شود، 
آن  یسرش بندد و رو یرو یاز روغن آن را چرب کند، سپس چارقد ریغ یزیو با چ دیسرش را بشو

نــرم.  یلیکه در آتش نرم شده باشد اما نه خد ربه کار ب یافیش پیچد، و آرام گیرد، و باید که یدستار
. دیدهد تا آن را ببوکسی بوده را به  شیکه رورا  یدستار ایسرش را باز کند و چارقد  دیروز بعد، با

نداشت، هنوز پاک نشده است.  نامطبوع ییداشت، او پاک شده است. اما اگر بو نامطبوع ییاگر بو
به کــار زن نازا  یرا برا افیش نی. اگر ایانجام دهناشتاست که  یزمانغذا و از باید پیش کار را  نیا

درمان  افیبا شاست که بارها بچه آورده  را سالم یاگر زن، اما دیآن به سرش نخواهد رس یبو ،بردی
  .بوی بد خواهد داشتجز آن،  و نه ،سرش یباالهم  از آنکه پاک شود شیپ ،یکن یم
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]۲۵[  
؛ باشــد یخالاش همعدکه  دیبا، درآمیزدشود و بهبود یابد و خواهد که با همسرش زن پاک  اگر

احساس زن اگر د. مناسب خوَر  یو غذاها دیآب سرد شوبا  خود را ونوشد شراب خالص  دیمرد با
 قیموضوع تنها از طر نیا درآمیزد، و یشبا شونخست آبستنی  یدر روزها دیاست، نباآبستن کند که 

یــد، و در ابتدا ؛ چرا که زن شود دانسته مرد  مــرد از آبستن بودنش را درنیابد، مگر آنکه مرد بــه او گو
باید که و از فرج خارج شده باشد، و چون پیشتر رحم نطفه را به بیرون ریزد  ،آن را دریابد یانزال من

  دوباره با مرد همبستر شود.
]۲۶[  

 دو ماه، جن ،مشخصمّدتی پس از و  ،شده باشدآبستن بار  نیزن چند اگر
ً
و  ندرا سقط ک نیمثال

 دو،  و این وضعیت دو،، هدرخ ندمّدت  نیپس از ا ایپیش سقط 
ً
سه یا چند بار در مّدت مشخص مثال

 رشد نیجنزیرا  ؛نشده استو مّتسع زن بزرگ  نیرحم ادانست که  دیباسه، یا چهار ماه روی دهد، 
رسد، و در این گذارد، و یا به زمان سقط میرا پشت سر می سه ماه ایو دو شود، و بزرگ می کند یم

در همان را  جنیناز این رو و  ماند یم یباقپیشین  ۀرحم به همان انداز شود، یبزرگ م نیجنمدت که 
تــا بتوانــد کــرد مناسب درمان  یآماده و داروها یها افیبا شباید که این زن را . کند یزمان سقط م

له و نیک و آن را گیری برمیرا  اسپندزهخیار  گونه است که اندرون، و درمان او ایندارداه نگنوزادش را 
. باشد بسیارعسل خیار اندک و . بهتر است آمیزیبدون موم میو آن را با عسل ی کنمیسپس الک 

 ۀبه انداز دیباکنی. این دارو میها را با هم مخلوط  آن ۀو همافزایی دان میب ١آنقوزه ۀشیرکمی گاه  آن
تا آنکه درون آن قرار گیرد.  کنیمیداخل رحم آن را سپس  ؛ردیمرطوب باشد تا رحم آن را بپذ یکاف

حنظل به همان روش گفته اندرون  بار دیگر باو درمان را  یکشمی رونیرا بمیل دارو حل شد، چون 
نخورد که سبب  یزیپس از آن چبخورد و بسیار  آنقوزه ای ریس دیبازمان او  نی. در اکنیمی، تکرار هشد

بهبــود دوباره  ابدیکه در یتا زمان بردبه کار  یافیبار ش کیهر سه روز  دیورم شکمش شود. سپس با
، ادامه تحمل کند تواند یم وا دیدان یمو تا زمانی که  ،کند یسپر یدراز یدرمان ۀدور دی. بایافته است

 افتی میکننده ترمنرم ۀماد نیرحم با ا ۀهانگاه که دآن. بهره بردکننده نرم ۀاز ماد دیفاصله با نی. در ایابد
  با همسرش همبستر شود.  تواند یو م شود یو قاعده شد، آن زمان پاک م

]۲۷[  
در جــایی چرک کند، و چــرک  یگرید لیبه هر دل ای جنینسقط  ایپس از زایمان رحم  ۀدهان اگر

رون را د ریاطفاقرسد، او را سودمند خواهد بود اگر میل یا سوندی به نام نمی شیها زخمباشد که به 

                                                    
١.  

َ
  . ای و طعم تلخ که خاصیت دارویی دارد (دهخدا، ذیل واژه) دان، به رنگ قهوهنُج صمغ یا شیرۀ ا
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 رونیبآن از رحمش با  یچرک ۀو اگر مادکنی وارد دهانۀ رحمش به باید که این میل را  ؛یرحمش کن
 افــتیشــبدر  یموجودات موسوم به قنبس کــه رو دی. پس از آن باستیبه داغ کردن آن ن یازیآمد ن

 بایــد کــه. ١]دارنــد شیها نــ چون آن دیریبگ اند دهیرا که خواب ییها آن دیبا[. یرا جمع کن شوند یم
 دیــنور آفتاب خشک شــوند. با ریسپس زو  ،دیآ رونیاند ب که خورده ییشود تا غذابریده  شانیها دم

از . ینور آفتــاب خشــک کنــ ریز زیها را ن و آن یجمع کن ها را انتلغ نیزنده در پشکل سرگ یها کرم
 یزیچ ای رازیانۀ رومی (انیسون)کمی . گیران برتلغنیو دو برابر وزن آن سرگ ابولوقنبس به اندازۀ دو 

رد و  شود که باید آن را نیکبدبو ساخته  ییدارو درآمیز؛ها  با آنرا آن همانند 
ُ

و در شراب سازی له خ
 یحّســ یو ب ینیسنگچون زن این دارو را بنوشد در دل . ینوشانبو به زن نی حل ک ییخوشبو دیسف

 قرابه او مالِ  یکمچنین شد اگر پس . کند احساس 
ُ

   نوشان.ب ،انگبینآب و  یعنی ،)قراتونیمال( نط
]۲۸[  

 ۀدهانــبــدان کــه گاه چنین نشــده اســت، هیچ یولاگر الزم باشد زنی فرزند آورد یا آبستن شود 
 ایــبلکه به ســمت کفــل  ،ستیصاف نرحم او و است محکم بسته شده  ایرحمش سخت، خشک 

بســیار  ایــنــاهموار  اینرم  شرحم ۀدهاناینکه یا  رفته است؛باال سمت به  ای ،مقعدش منحرف شده
 بــدن یبه علت گرما و خشــک یقاعدگ در غیر این صورت ؛محکم بسته شده است ایسخت است 

رحم منی را نپــذیرد، و آن هنگــامی نباشد  یمناسب طیدر شرااگر دهانۀ رحم  .افتد یاتفاق م نیکی به
درمان کنی باید که آن آن را که  یخواه پس اگر رحم نرم باشد و . باشدرطوب است که رحم بسیار م

البته نخست باید که بدن را  پاک سازی؛مسهل  یو بدن را با دارو یگرم کن یگرم و خشک ۀبا حولرا 
را بــه دارو توانی خواهی میاگر و پس چنین کن . یگرم آن را نرم کن ۀبا حولزی و پس از آن پاک سا

سپس بدن را  ،رحم را گرم کنبیمار بنوشانی، و یا از پایین آن را به صورت شیاف به کار بندی. پس 
زن را در و  ،گرم کنقابض رحم را با آب گاه آناست که بدن پاک شده دیدی . اگر پاک ساز نییاز پا

 یهــا آب برگ ایــ دهیگرم کردن بــا آب چــوب ســرو جوشــباید که آن بنشان تا رحم را منقبض کند. 
گرم کــردن و چون . ادشستشو دنیز باید که زن را با این آبها شود.  مانجا (برگ بو) غار اهیگ ۀدیجوش

رحم که نیاز ا شیباز کن پ دیسرب سف ایاز جنس قلع میلی رحم را با  ۀدهان پایان رسد،شستشو به 
مناســب  ۀکلفت شود تا به انــدازرفته رفته  نازک باشد و دیبایل سر م. از حالت انقباض خارج شود

شــکل میل باید . ردسپس آن را وارد رحم ک، ساندیخهل مس یدارودر دراز  یمدت دیبا را میلرسد. 
ب ۀو دست ردیگ ٢... بنوشد که در  یقیرق دیشراب سف دیمدت زن با نیداشته باشد. در طول ا یبلند چو

                                                    
. عبارت داخل قالب از روی ترجمۀ انگلیسی به فارسی برگردانده شده است. در درستی این عبارت تردید وجود دارد و ترجمۀ صحیح این ١

 رسد نادرست باشد.  ضبط شده و به نظر می» التنوم«ای است که در متن عربی  عبارت منوط به خوانش صحیح واژه
 به خاطر پرهیز از ذکر آلت نرینگی.  .٢

ً
 افتادگی در نسخه احتماال
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از  دیباشد. او با دهیکندر جوش ایکرمان  ۀریکرفس، ز ۀشیدار، ر صمغ یعنی دار چوب پیه یها آن تکه
بایــد اســت. سودمند  شیبرا داند یبنوشد که م یا به اندازه یخال ۀبا معدپیاپی روز  چندشراب  نیا

 ایــن خــورش را نیــزبخــورد و آب هــم شیرین پخته شده در شراب  ییایدر یو هزارپاسگ آبی  تولۀ
 پخته بخورد و شراب سفنیز باید بنوشد. 

ً
و هــر روز بــا آب خیلــی گــرم  بنوشــد قیــرق دیکلم کامال

اگر چنــین نبــود نرم و روان بود که هیچ اما اگر شکمش  روی نکند.در خوردن زیادهاستحمام کند و 
پــس از آن و بنوشــان بــه او  پیشــتر توصــیف کــردیمنوشیدنی را که . پس آن آن را روان گردانیباید 

 تــدال و ســالمتاگر رحم پاکیزه شد و در حالــت اعده.  کننده شستشو  های پاک رحمش را با شیاف
و آن را دریابی علت که ، اما زن قاعده نشد یا پس از مدتی طوالنی کمی خون حیض دید، باید بود

کن،  استفادهسنگین و پرنیرو از داروهای ابتدا توانی  . اگر مییرا درمان کن نیکی آنبهچون دریافتی 
پــس از آغاز کــردی اگر با داروهای سنگین به کار بند، و ها را  درمان آنپایان در غیر این صورت در 

داروهای سنگین از ها  و اگر با داروهای سبک آغاز کردی پس از آن، ربها داروهای سبک را به کار  آن
قاعدگی به حالت طبیعی بازگشته است، دهانۀ رحم را به ستی بدن پاک شده و آنگاه که دان. بهره گیر

نرم شــد، چون با دودی رقیق آن را ضد عفونی کن. کننده آغشته کن تا نرم شود. سپس  داروهای نرم
اگرچه بهتر است با داروهــای . ر، به کار بو آن را خشک کند چیزی که رطوبت رحم را برطرف کند

ادامه دهی و پس از آن دوبــاره داروهــای ســبک را بــه کــار   نی و با داروهای سنگینکننده آغاز ک نرم
چنــین کــردی چون . شود سبب سوزش آن میکند و  زیرا داروهای سنگین رحم را زخمی می ؛گیری

 بدین صورت که آن را ن،آن را برای دریافت منی آماده ک ، یعنی دهانه و حالتپس رحم را آماده ساز
اگر زنی به علــت پس پذیرد. منی را نیک خشک و زبر شد، و چون  نی،کمی نتیجه زبرخشک و در 

با داروهای الغرکننده درمان شــود باید که را فراگرفته باردار نشود،  شرحم ی کهچربی بیش از حد
  تا چربی از میان رود. 

]۲۹[  
 در ایــن هنگــامرد نباید کــه مو  درآمیزدبا زن دوباره مرد افتد، و باید که  ان در بهار اتفاق میدرم

بنوشــد. او بایــد  قویتواند شراب قرمز خالص  می، ولی نباید شراب سفید نوشد مردمست باشد؛ 
و از آب سرد اســتفاده کنــد. او بایــد کــه  بپرهیزدآب گرم از شستشو با غذاهای چرب قوی بخورد و 

و نیــز از خــوردن غــذاهای کنــد و باید که از غذاهای چسبنده و تند پرهیز سالمت باشد و نه بیمار 
 پخته و مخلوط شده خودداری ورزد.

ً
  کامال

]۳۰[  
زن به ســراغش رود و  پس از دورۀ قاعدگی، باید که پسر داشته باشداگر کسی خواهد که فرزند  

  خواهد که دختر داشته باشد، باید بیضۀ راستش را ببندد.  بیضۀ چپش را ببندد. اگر می
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]۳۱[  
بخــور خــواهی کــه  شــود. اگــر  کننده خشــک  خشــکبخــور ده سست و با کنن نرم بخوررحم با 

یا با  ،شود، یا با برگ بو ) نامیده مینیلوفر آبی( فراموشیباید که با برگ درختی که سازی کننده  خشک
رازیانــۀ یــا بــا  ،بومادرانبه نام   داروییگیاهی یا با کندر یا با برگ  ،صمغ آنبرگ یا یا  دانۀ دهمست،

بر،و موم و گوگرد زرد یا با برگ پیه  یارومی (انیسون)  یا با ریشۀ گیاهی دارویی بــه نــام  درخت صنو
یــا بــا پیــه  ٢)میعهدرخت لبنی (یا با سیر یا با صمغ  ١آبی بیضۀ سگ بوقادون یا با برگ گیاه مورد یا با

خوری بُ کنند. اگر  م را منقبض ها برخی از داروهایی هستند که رح این. انجام دهیاین کار را خوک 
، بخور مریم یا دارویی به نام آنقوزهانجیر، شیر ، پیه بز، زرنیخباید از کند، سست خواهی که رحم را 

   گیری.بهره افسیا ث
]۳۲[  

. زن باید که آب تره یا شراب قرمز شیرین و نیز بهره گیریا پیه غاز یا روغن گل مغز گاو از یا  ٣...
بر همراه با شوره و عسل و پنج دانه کندر در هر روز دوبار  (راتینج) صنوبرزیره یا صمغ  یا صمغ صنو

زهرۀ جزوی  ٤ُمّر،جزوی ، بدین صورت که باید که او را با شیافهای مسهل نیز پاکسازی کردبنوشد، و 
کتان آغشته به عطر مصــریان کــه بایــد  ۀپشمی تمیز و یا پارچ ۀصمغ صنوبر را در پارچجزوی گاو، 

پس از آن بزر کرفس و شراب سفید را  .بردگاه خود را با آن بشوید و آن را به کار خوشبو باشد، ریزد و آن
برگیرد جزوی برگیرد، یا از مّر و کندر و دارچین جزوی به صورت ناشتا بنوشد، و از مّر و کندر هر یک 

بر درخت ریشۀ جزوی نیز رازیانه، و جزوی ۀ کرمانی بنوشد، و زیرگاه . آنسازدو از آن شیافی  صنو
و به  حّب کندهای بلوط  آن را به شکل دانهبدون موم مخلوط کند، و  و آن دو را بکوبد و با عسلبرگیرد 

غلوقوسیدس و بزر کرفس و شراب سفید بنوشد. اگر خواهی رحم را . سپس ریشۀ دارویی به نام بردکار 
 
ً
آن را به شکل را به یک اندازه برگیر و با عسل مخلوط کن و و بورۀ سرخ  ٥مس ریمپاک سازی  کامال

جزوی ای بسازی کننده، و اگر خواهی که شیاف قوی و پاکهای بلوط حّب کن و آن را به کار بر دانه
درست  و از آن شیاف کوچکیبرگیر و آن دو را با عسل بیامیز  مسریم جزوی  اسپند وزهخیار عصارۀ 

 پاک میبردآن را به کار  تای بفرماکن و زن را 
ً
کند. اگر دهانۀ رحم بسیار . این شیاف، رحم را کامال

مس برگیر و آنها را ریم جزو و دو  اسپندزهخیار عصارۀ جزوی و بخواهی آن را نرم کنی سفت باشد 

                                                    
 .بیَدسَتر ُجند .١
 .۹۵۱، ص ۱۳۸۳، اوبوریحان بیرونی، ترجمۀ باقر مظفرزاده، تهران الصیدنه فی الطببنگرید به:  .٢
  افتادگی در نسخۀ خطی. .٣
 از تیرۀ سماقیان. یا مرمکی ای گرمسیری به نام ُمّر  صمغ درختچه .٤
 سربارۀ کورۀ مس. .٥
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، و نیز بردآن را به کار  بفرمای تاشیافی بساز و زن را مادران بیامیز و از آن با عصارۀ بوخرد کن و نیک 
گیر و بخور مریم و زیره را براگر خواهی که شیافی بسازی که روان سازد و رحم را پاک کند، بومادران و 

. یا اینکه بردآن را به کار  تا فرمایبا شراب بیامیز و از آن شیافی بساز و زن را بگاه آنها را نیک بکوب؛ آن
برگیر و آن دو را نیک بکوب و با  مّر سوم آن و نیز به میزان یکبومادران گویند از دارویی که بدان جزوی 
صفرا در رحم زیاد  . اگربردآن را به کار  تا بفرمایمخلوط کن و با آن شیافی بساز و زن را قابض شراب 

و با  وغن حنظل و بخور مریم برگیر و آن دو را با هم بکوبجزوی رشود و خواهی که آن را بیرون ریزی 
انجیــر جــزوی گر خواهی شیاف دیگری جز آن بســازی شراب مخلوط کن و از آن شیافی بساز، و ا

بساز. و با شراب مخلوطشان کن و از آن شیافی برگ آن برگیر و نیک آن دو را بکوب جزوی کوهی، و 
مصری برگیر و آنها را نیک بکوب و با شراب  ١شّب جزوی ، و مسریم خور مریم، و جزوی جزوی ب

. یا بخور مریم را برگیر و نیک آن را بردآن را به کار  تا بفرمایمخلوط کن و از آن شیافی بساز و زن را 
ای از آن شیافی بساز. بکوب و با شراب سفید خوشبو مخلوط کن و با پشم یا پارچۀ کتان کهنه و پاکیزه

شوره برگیر و و نیک دوغ و جزوی و جزوی  ، جزوی پیه بزصمغ صنوبر یا جزوی بخور مریم، جزوی
  .بردآن را به کار  تا بفرمایبکوب و از آن شیافی بساز و زن را 

]۳۳[  
گردد بــدان کــه رحــم از  مختلکند و تشنه شود و عقلش  قیاگر زن را درد رحم عارض شود یا 

زن را استفراغ و تب و اختالل در عقل  ی خود حرکت کرده است. پس اگر به سمت باال رفته باشداج
شــکمش را باید که  و خواهی که او را درمان کنی ض شود،و تشنگی یا تبی موسوم به ایفیالیس عار

داری ت باشد که زن بر روی صــندلی بلنــد ســوراخروغن بمالی و بخور دهی، و آن باید بدین صور
. جــزوی زیــره و جــزوی یدر او را بخور دهــو با زیره و کنگذاری ای بنشیند، و زیر آن صندلی کوزه

  کندر برگیر و از آن شیافی بساز، و زن را با آب گرم بشوی.
]۳۴[  

اندکی شراب شــیافی اگر خواهی که شیافی بسازی از شّب مصری بگیر و آن را نیک بکوب و با 
ب سفید بیامیز، و برگیر و آن را نیک بکوب و با اندکی شرا (ِدرَمِنه) بساز، و دارویی به نام ارطمیسیا

  .بردآن را به کار تا  بفرمایاز آن شیافی بساز و زن را 
]۳۵[  

پــس اگــر  .چون زن زایمان کند و رحمش سست شود، از روغن گل و مــّر و مــوم شــیافی بســاز
  ده.کننده و شراب گس رحمش بسیار سست باشد او را غذاهای سفت

                                                    
  زاج سفید. .١



 

  

١٨٠ 

]۳۶[  
درست کن و آن را نیک له  ،از هر یک جزوی ،زیرهبرای او شیافی از انجیر سیاه و شوره و سیر و 
پوست حنظل را برگیر و آن را نیک له کن و آن را با کن و با شراب سفید بیامیز و از آن شیافی بساز. یا 

  .بردآن را به کار  تا بفرمایشراب بیامیز و از آن با پشم و موی خرگوش شیافی بساز و زن را 
]۳۷[  

سفید پاکیزه و تره و پیه بــز را جو  تا بفرماید رحم عارض شود، او را اگر زن را پس از زایمان در
 له شود؛ آنگیرد ب

ً
  نوشد.بسیار آن گاه از آب و آنها را نیک بپزد تا جو کامال

]۳۸[  
گیــر و آنهــا را ، انجیر سیاه را از هر یک جزوی ببرای آن زن شیافی بساز این گونه که شوره، زیره

  .بردآن را به کار تا  بفرمایو از آن شیافی بساز و او را  یزنیک بکوب و با شراب بیام
]۳۹[  

را به او بنوشان. این دارو خون اگر خون قاعدگی زن زیاد باشد، دانۀ دارویی به نام غلوقوسیدس 
  کند.آورد و از خونریزی جلوگیری میرا بند می

]۴۰[  
گاه به پشت بخوابد، آنتا  بفرمای، او را اگر رحم سست شود و [خون] پیاپی از فرج خارج شود

مازو، جزوی سماق برگیــر آنهــا را روی آن آب ولرم بر رحم او بریز؛ سپس جزوی برگ انار، جزوی 
  خیسانده شده باشد. گاه او را شرابی بنوشان که در آن برگ درخت غاربپاش. آن

]۴۱[  
را به  پشتالک الکو  ااخر بنوشان، یا گل ادچار اسهال شدید شود به او گل اخراگر زن بزاید و 
آن را به  تا بفرماین دو را نیک بکوب و با شراب بیامیز و از آن شیافی بساز و زن را یک اندازه بگیر و آ

  .بردکار 
]۴۲[  

 ابولوبه اندازۀ یک  خون نبیند، از دارویی به نام لبنیس از آن پزن بزاید ولی به طور معمول اگر 
 روان مــیو آن زن را به اندازۀ گیر ب

ً
ســازد، و یک قاشق شراب سفید بنوشان؛ این کار خون او را فورا

 پاک می
ً
  کند، اگر خدای بزرگ خواهد. بدنش را کامال

  تمام شد کتاب به حمد و یاری و توفیق خدای
  



راک ساالنۀ  رانفرم اش   میراث علمی اسالم و ا

  توانند با توجه به شرایط زیر و تکمیل فرم، برای اشتراک اقدام کنند: مندان می عالقه
تومان  ۰۰۰,۴۰(با احتساب دو شماره)  میراث علمی اسالم و ایرانسالۀ دو فصلنامۀ  اشتراک یک -
  هزار تومان). چهل(
  هزینۀ ارسال بر عهدۀ متقاضی است.  -

  شمارۀ حساب برای پرداخت در ایران: 
، به نام مرکز ۵۵۷شناسۀ  -بانک صادرات شعبۀ غرب انقالب ۰۳۰۹۶۷۹۰۷۴۰۰۳حساب سپهر 

  نشر میراث مکتوب
 فرم پر شده و اصل رسید واریز وجه را به نشانی زیر ارسال فرمایید:  -

ً
  لطفا

، طبقــۀ ۱۱۸۲ین خیابان ابوریحان و دانشگاه، ساختمان فروردین، شــمارۀ تهران، خیابان انقالب، ب
  ۱۳۱۵۶۹۳۵۱۹دوم، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، شناسۀ پستی: 

  ۰۰۹۸-۲۱-۶۶۴۹۰۶۱۲تلفن: 
  ۰۰۹۸-۲۱-۶۶۴۰۶۲۵۸دورنگار: 

  miraselmi@mirasmaktoob.irپست الکترونیکی: 
  http://www.mirasmaktoob.irپایگاه اینترنتی: 

  در صورت بروز هرگونه مشکل در زمینۀ اشتراک، با مرکز تماس بگیرید.  -
  رونوشت رسید بانکی را تا پایان اشتراک نزد خود نگه دارید.  -

........................................................................................................"  

  ....................... نام خانوادگی ..........................................نام .............

  ........................................عنوان .................نام سازمان ......................

  ..............................................................نشانی ............................

.................................................................................................  

  .............................................. تلفن .............کدپستی ......................

  نیک .............................................پست الکترو......................دورنگار ..
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other	 manuscripts	 extant	 in	 the	 Malek	 library	 (Tehran)	 are	 also	
consulted	when	needed.	Western	works	on	the	treatise	are	mentioned	
and	the	mathematical	content	is	commented	in	detail.		

Persian	Translation	of	Jamshīd	Kāshānī’s	Summary	
of	his	Treatise	on	Arithmetic	

M.-R.	Arshi	

Jamshīd	Kāshānī’s Miftāḥ	al-ḥisāb	(Key	to	arithmetic)	is	one	of	the	most	
important	 treatises	 on	 the	 subject	 in	 the	 Islamic	 civilization.	 Kāshānī 
later	prepared	an	abridged	version	entitled	Talkhīṣ	al-miftāḥ	(Summary	
of	Miftāḥ)	in	30	chapters	which	covers	about	one-eighth	of	Miftāḥ.	The	
numerous	extant	manuscripts	of	Talkhīṣ	and	the	fact	that	at	least	eight	
commentaries	 on	 it	 are	 known,	 demonstrates	 that	 it	 was	 used	 as	 a	
textbook	on	the	subject.			
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Abstracts	of	Persian	Articles  
A	Survey	of	the	Significance	of	the	Polaris	

during	the	Islamic	Period	
Raziehsadat	Mousavi	

Looking	up	towards	the	stars	in	the	heavens	is	one	of	the	most	popular	
ways	 of	 navigation	 from	 the	 ancient	 time	 to	 the	 present.	 With	 the	
knowledge	of	constellations,	it	is	not	complicated	to	spot	the	particular	
stars	 in	 the	 sky	 and	 determine	 the	 locations.	Among	 those	 stars,	 the	
Polaris,	because	of	having	the	closest	position	to	the	North	Pole	always	
has	been	the	focus	of	attention.			
In	this	paper,	we	have	a	look	into	the	significance	of	the	Polaris	during	
the	 history	 of	 astronomy	 in	 Islam.	 The	 various	 roles	 it	 plays	 in	
navigation,	 constellations	 and	 folk	 astronomy	 are	 included	 in	 the	
survey.	Moreover,	the	importance	of	finding	the	direction	to	Mecca	for	
some	of	the	Muslims’	ritual	practices,	led	to	a	distinctive	literate	during	
the	history	of	science	that	is	considered	in	detail	in	the	last	part	of	this	
paper.	Referring	to	the	Polaris	as	 a	special	sign	of	 finding	the	cardinal	
directions	 and	 determining	 qibla	was	widely	 used	 in	 traditional	 and	
religious	 contributions	 during	 the	 Islamic	 history.	 In	 this	 regard,	 the	
viewpoints	 of	 both	Muslim	 astronomers	 and	 legal	 scholars	 are	 taken	
into	 account	 and	 historical	 evidence	 on	 their	 interactions	 and	
oppositions	are	illustrated	as	well.	

Qusṭā	b.	Lūqā’s	Proof	for	the	Rule	of	Double	Position	
M.-M.	Kaveh-Yazdi		

This	 is	 a	 Persian	 translation,	 with	 introduction	 and	 commentary,	 of	
Qusṭā	b.	 Lūqā’s	Arabic	 treatise	on	proving	 the	rule	of	double	position.	
This	short	treatise	provides	numerical	and	geometrical	demonstrations	
of	 the	 rule	which	was	 used	 in	 solving	 linear	 equations.	 The	work	 is	
based	on	 the	manuscript	preserved	 in	 the	 India	Office	collection.	Two	
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Editorial	

Maryam	Mirzakhani,	an	Iranian	genius	mathematician	passed	away	
on	15	July	2017	at	the	age	of	40.	Her	tragic	and	unexpected	death	
struck	 the	mathematical	 society	 on	 the	 global	 level.	 She	was	 the	
first	Iranian	and	the	first	woman	who	received	the	Fields	medal	in	
2014.	She	 received	 the	award	 for	her	work	on	 the	dynamics	and	
geometry	of	the	Riemannian	surfaces	and	their	modular	spaces.	She	
was	already	known	as	one	of	the	top-ten	minds	of	the	world	by	the	
journal	Popular	Science	in	2005.	From	our	point	of	view,	in	a	scope	
of	1200	years	period,	we	consider	her	among	great	Iranian	scholars	
like	 Khwārizmī,	 Bīrūnī,	 Khayyām,	 Ṭūsī	 and	 Jamshīd	 Kāshānī.	 His	
memory	 is	celebrated,	in	several	gatherings,	and	several	scientific	
centers	 are	 named	 after	 her	 in	 Iran.	 Her	 portrait	 is	 seen	 on	 the	
cover	 of	 this	 issue	 of	 our	 journal.	 However,	 we	 think	 that	 her	
portrait	 should	 be	 also	 on	 our	 banknotes.	 To	 support	 this	
suggestion,	we	have	provided	in	the	Persian	foreword	of	this	issue	
photos	of	banknotes	from	different	countries	bearing	the	portraits	
of	the	great	scholars	or	artists	of	those	centuries.		

Mohammad	Bagheri	
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