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ول   ن  

  تاریخ علم، نقشۀ راه

یم. اگرچه امــروزه  شت سرگذاش رسی زود و سریع به آن را  دو دهۀ عصر اطالعات و دس

رسی به فیزیک و مواد حامل اطالعات مانند کاغذ امری صعب و مشکل شــده، لــیکن  دس

رای کشــف و کــاوش و جســت و جــو  ترنت راه را  فضای مجازی و سرعت روزافزون ای

ر عهدۀ مخاطبان نهاده است.دوچندان کرده و مد رداری از اطالعات را    ریت بهره 

زشکی  اری در تاریخ  س اد دکتر مهدی محقق که مقاالت  بنده بارها این جمله را از اس

ه یده ام که  نوش امۀ «اند ش ش رازی مؤلف دا ّرة الدقطب الدین ش
ُ
ّرة التاج لِغ

ُ
گویــا در  اجبّ د

ه رماست است همین کتاب نوش رای آیندگان خود آثا که  ر ما که  ر جای بگذاریم تا  ری را 

اوردی نداشخ رای ما دس گانمان  ر ماست کــه ...»  اند هرده نگیرند و نگویند گذش و حال 

زنیم و حاصل ک رراوراق عتیق تاریخ علم را ورق  رکاویم و  نیان را  ش م و به وششهای پ س

اری از محصوالت فکری و علمی نیاکان سل امروز معرفی کنیم. اگرچه تاریخ مصر س ف 

اوردهای نوین علمی جایگزین آنها شده ردی ندارد و دس ، اما است منقضی شده و هیچ کار

شــان دهنــدۀ  شمندان دورۀ اسالمی، مــی توانــد  این موضوع یعنی بازنگری به تحقیقات دا

رانی و اسالمی(عربی)  شمندان ا شگی و مطالعات دا و چراغ راهی باشد تاریخ تحول اند

ر کنند. ش رای تداوم راه آنها کوششهای خود را ب   که آیندگان 

ز شهریاری که مطالعات زیادی زنده یاد  رو ران انجام داده  دربارۀدکتر  تاریخ علم در ا

زمانی که در اروپــای غربــی، جهــل «د: نوآوریهای ابوریحان بیرونی می گویاست، درمورد 

ری از علم در هی میقرون وسطایی حکومت  خــورد، جــز  چشــم نمی جای دنیا به چکرد و ا
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دند کــه از آن میــان،  ــران درخشــ شمندانی بنام در ا سوسوهایی از علم در هند و چین، دا

ابوریحان کسی بود که جز به تجربه هــیچ چیــز را قبــول  .»ابوریحان بیرونی شاخص است

س بیکن  س له  میتجربــه  ۀرا که سرچشمکه او نداشت. فرا ــس از او مســ داننــد، قرنهــا 

اری  . ابوریحانتجربه را مطرح کرد س از اولین کسانی است که به پیداکردن وزن مخصوص 

ه کرده که اخــتالف  و آن رداختاز اجسام  چنان وزن مخصوص این اجسام را دقیق محاس

ه آنها با وزن مخصوص شمندان قرون اخیر با وسایل جدید خود محاس انــد  کرده هایی که دا

ار ناچیز است ــران و  درگذشــتابوریحان بیرونی که امسال هزارمین ســال  .س او را در ا

رانی است. اکنون امث ش جهان ا ارگان دا ال زنده یاد جهان جشن خواهند گرفت، یکی از س

زۀ مریم میرزا رنده جا ین زن  ــرچم افتخــار  المللی ریاضی فیلدز بینخانی نخس است که 

ران را  رافراشت. بی شــک ا ش ریاضی جهان  ۀ دا
ّ
ر قل خــانی ادامــه مــریم میرزابار دیگر 

 بعــد از  دهندۀ راه ابوریحان بیرونی
ً
ــران خصوصــا هاست. اگرچه توجه به تاریخ علــم در ا

نیان روی آورده ش شهای پ ن دا س سل جدید به دا ، است انقالب اسالمی دوچندان شده و 

رای معرف اری  س س هنوز کارهای  ــران بایــد صــورت گیــرد. تأســ ی مشــاهیر علــم در ا

امه هایی چون  ش شگاه تهران و تألیف دهها کتاب و مقاله در دا ۀ تاریخ علم در دا ژوهشکد

امه مرحوم مصاحب و  ش امدا ش رو  جهان اسالم ۀدا زرگ اسالمی ةدا .. راه و.. المعارف 

راناسالم و میراث علمی و  تاریخ علماندازی مجلۀ  کوششهایی است که در این  از جملۀ ا

ه را بازنمایانــده  اوردهای مفاخر علمی گذش روز یافته و گوشه ای از دس چهل سال مجال 

شار  ۀاست. در این زمینه مؤسس ر ان  ۀشماره دوفصــلنام ۱۴ژوهشی میراث مکتوب عالوه 

ژوهشگر کوشا جناب دکتر محمد بــاقری ایــن  میراث علمی شور و  که به همت دوست دا

ده، رساله ، زیــج یمینــیها و کتابهای متعدد دیگری را از جمله  شریه بدین جایگاه رفیع رس

ش، المنجمین روضة الجمــاهر ابوریحان بیرونی،  اآلثار الباقیه عن القرون الخالیه، جهان دا

خواجــه نصیرطوســی،  التذکرة فــی الهیئــة، النجاره بوزجانی، وننورالعی، فی الجواهر بیرونی

د کاشانی،  رسالۀ محیطیۀ ورالمنجمینغیاث الدین جمش ه دس ، .....   به زیــور طبــع آراســ

  است.

شــمندان خــارجی و کوششــهای علمــی  میراث علمیمجلۀ  در نظر دارد تحقیقــات دا

رانی را معرفی و گزارش کند و البت رای بهبود و ارتقای ســطح علمــی ژوهشگران جوان ا ه 

هادهای محققان و مخاطبان ارجمند نخواهد بود. ش   خود بی نیاز از نظرات، انتقادات و پ

  



 

 

٣ 

ل 
سا

ن، 
یرا
و ا

م 
سال
ی ا
لم
 ع
ث
یرا
م

تم
هف

رۀ 
 ش
،

م 
دو

ی
یاپ
(پ

14،( 
ن 
ستا
زم

و 
ز 
ایی
پ

۱۳
۹۷

 

  

  منشأ، تاریخچه و اصول حساب سیاق
  ١حمد باقریم

سیاق یا سیاقت شیوۀ خاصی برای ثبت اعداد و مقادیر نقدی و جنسی بود که در ایران، ترکیه، مصر، 
اسناد تاریخی زیادی به جا مانده که در آنهــا از ثبــت مقــادیر بــه روش  میهند و چین به کار  رفت. 

  رفت. های روزمره و نیز امور دیوانی به کار می سیاق استفاده شده است. سیاق در ثبت حساب
 ۵۰شد. تا حــدود  ها تدریس می خانه در ایران تا حدود یک قرن پیش، حساب سیاق در مکتب

اکنون برخی از بازاریان سالخورده و  ی بازرگانی از سیاق استفاده میها سال پیش هم در معامله شد. 
های زیــادی دربــارۀ  های تاریخی با سیاق آشنا هستند. رســاله همچنین چند تن از پژوهشگران متن

 در دورۀ قاجار، چاپ سنگی شده
ً
اند. در چند دهۀ اخیر،  سیاق به جا مانده که برخی از آنها، عمدتا

برای اطالع بیشتر دربارۀ این آثار بنگرید به و کتاب هم در این زمینه چاپ شده است. چندین مقاله 
  فهرست موجود در انتهای مقاله.

در میان کاتبان متــأخر معمــول شــده :«دربارۀ خط ویژۀ کاتبان امور دیوانیبه نوشتۀ ابن خلدون 
آنان معلوم  در نزدوفی را که کنند و حر متصل می ها اجزای آنها را به هم است که در بعضی از کلمه

داند. از این رو دیگران از درک ایــن  اندازند؛ چنان که جز اهل اصطالح دیگری آنها را نمی است می
... آن قدر در نوشــتن  تندقضاهای سلطانی و دفاتر  شوند و اینها کاتبان دیوان ها عاجز می  گونه کلمه

کنند که [خط آنــان] بــه منزلــۀ معمــایی  الغه میاصطالحاتی که به این گونه امور اختصاص دارد مب
  .)۸۴۰، ص ۲، ج ابن خلدون» (شود می

نِ 
َ
ِنه در آغاز مشروطیت، ترجمــۀ ایــرج پروشــانی، (خاطرات سفر  اوراق ایرانیه در کلود ا

َ
کلود ا

» مالیــه در ایــران«ش در پاریس نگاشته است، در بخش ۱۳۰۳م/ ۱۹۲۴) که به سال ۱۳۶۸تهران، 
آور: مستوفیان دارای خط و ارقامی سری و محرمانه هستند.  یک چیز شگفت«نویسد:  ) می۴۲(ص 

                                                    
  ، ، عضو هیأت علمی پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهرانمیراث علمی اسالم و ایرانسردبیر نشریۀ  .١

mohammad.bagheri2006@gmail.com 
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د باید کلید این رموز را در اختیار داشته باشد. تنها برای اینکه کسی از حساب و کتابشان سر در بیاور
شود به علت غرور این دستگاه  توانند به این حساب رسیدگی کنند. از اینجاست که می خودشان می

ِنه به خاطر » اداری دولتی که زبان و خطش جز برای اعضایش مفهوم نیست پی برد.
َ
در واقع کلود ا

ماهیت و تاریخچــۀ ســیاق، بــه نادرســت آن را بــه حســاب  بی اطالعی از علت وجودی، ساختار،
  کاری گذاشته است. پنهان

ای دربارۀ حساب  زاده ایرانشهر مقاله ق) حسین کاظم۱۳۳۳ش/ ۱۲۹۴میالدی ( ۱۹۱۵در سال 
 -۱۹۰۶ش والتــر هینــتس (۱۳۳۱. در ســال ١منتشر کرد جهان اسالم مجلۀسیاق به زبان فرانسه در 

(در سیاق) اثر عبدالله بن محمد بن کیا مازندرانی (تألیف حدود  لکیهرسالۀ ف) متن فارسی ۱۹۹۲
های دیگــری در  ق) را در ویسبادن (آلمان) به چاپ رساند. شاگردان هینتس زیر نظر او رساله۸۶۵

انتشار دادند. یک اثر مهــم دربــارۀ  نامه سعادتو  السعاده قانون، الحساب شمسهای  سیاق با عنوان
در  ۱۳۳۴/ ۱۹۵۵، پژوهشگر مجارستانی، در سال ٢هتِ ِک ن آلمانی بود که الیوس فِ سیاق کتابی به زبا

مورد سیاق دورۀ عثمانی در دو جلد منتشر کرد. فکته در جنــگ جهــانی اول اســیر شــد و در دوران 
اسارت از هم بندانش ترکی یاد گرفــت. پــس از 
آزادی، به پژوهش روی اسناد مالی دورۀ عثمانی 

کشــورهای اروپــایی دیگــر کــه در مجارســتان و 
موجود بود پرداخت. فکتــه در ایــن اثــر تصــویر 

سند را با بازنویســی و ترجمــۀ آنهــا  ۱۰۰حدود 
اثر میــرزا  االرقام مجمعآورده است. کتابی به نام 

بدیع دیوان شامل اطالعات فراوان دربارۀ ســیاق 
هـــ) بــه کــار ۱۲که در دیوان امیر بخــارا (ســدۀ 

در سال  ٣ب. ویلدانوارفت به کوشش خانم آ.  می
ــد ۱۹۸۱/ ۱۳۶۰ ــر ش ــکو منتش ــاب ٤در مس . کت

فروغستان: دانشنامۀ فن استیفا بسیار مفید دیگر، 
تألیف محمــد مهــدی فــروغ اصــفهانی  و سیاق

ق) از مســتوفیان عصــر ۱۲۷۴بعــد از  -۱۲۲۳(
                                                    

 . بنگرید به فهرست مراجع در پایان مقاله.١
2. Lajos Fekete 

  در پیوستی بر مقالۀ حاضر. دائرةالمعارف ترکبنگرید به مطلب 
3. A. B. Vildanova 

)، ۵(شمارۀ پیاپی  ۱، شمارۀ ۳، سال میراث علمی، ترجمۀ پروین منزوی، »مجمع االرقام«. برای اطالع بیشتر دربارۀ این اثر بنگرید به: ٤
  .۱۳۰- ۱۱۵، ص ۱۳۹۳بهار و تابستان 
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به کوشش ایرج افشار در مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب چاپ شده  ۱۳۷۸قاجار است که در سال 
شناسی فرانسه در ایران  دربارۀ سیاق در مؤسسۀ ایران ۱۳۷۵ایرج افشار در روز چهارم آذر ماه  .١تاس

)IFRIدر  ۱۳۸۷آذر  ۱۱رانی جامع و مفیدی کردند. محمد باقری (نگارنده) هم در تــاریخ  ) سخن
رانی کرده است.  سخن »آشنایی با شیوۀ سیاق در حسابداری قدیم«خانۀ ریاضیات اصفهان دربارۀ 

در دو مقطــع مقــدماتی و » کارگاه آموزشی ســیاق«ای با عنوان  الحکمایی نیز دوره عمادالدین شیخ
  اند. در مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب برگزار کرده ۱۳۹۸تا بهار  ۱۳۹۷پیشرفته از تابستان 

کشور نیــاز داشــتند. از ها پس از فتح ایران، به کمک ایرانیان در انجام امور مالی و اداری  عرب
ها بودند تا بتوانند بر رونــد کارهــا اثــر  سوی دیگر، ایرانیان هم مایل به حضور در امور دیوانی عرب

 این شیوه کارآمدتر از مقاومت رو 
ً
بگذارند و در حد امکان میراث تمدن ایرانی را حفظ کنند. ظاهرا

مــالی بــه دســت ایرانیــان و بــر پایــۀ ها بود. تا اواخر سدۀ نخست هجــری، کارهــای  در رو با عرب
ها، حاکمان جدید تصــمیم  شد. سپس با تثبیت سلطۀ عرب های رایج دورۀ ساسانی انجام می روش

گرفتند که دیوان را از فارسی به عربی برگردانند. برای این کار هم همچنان به ایرانیانی نیاز داشتند که 
  با زبان عربی آشنایی کافی داشته باشند.

نگار عــرب در ســدۀ ســوم هجــری کــه برخــی او را ایرانــی تبــار  یحیی بالذری تاریخ احمد بن
نویسد که این انتقال به دست کاتبی ایرانی به  ) می۳۰۱-۳۰۰(ص  البلدان فتوحاند در کتاب  دانسته

ق) ۹۵ق) انجام شد که در خدمت حجاج بــن یوســف (د ۹۰نام صالح بن عبدالرحمان (د حدود 
ایرانی دیگری به نام زادان فرخ، پسر پیری که صالح را به حجاج معرفی کرده  حاکم عراق بود. کاتب

ق، پســرش مــردان شــاه بــه ۸۴بود با این کار به شدت مخالف بود. پس از مرگ زادان فرخ در سال 
صالح گفت که چنین کاری نشدنی است. برخی ایرانیان هم پذیرفتند که صد هزار درهم به صــالح 

ین کار باز دارند. اما صالح بر انجام خواستۀ حاکم پافشاری کرد. پــس از انتقــال بدهند تا او را از ا
دیوان از فارسی به عربی به دست صالح، مردانشاه او را به خاطر این خیانت ضد ایرانی نفرین کرد: 

(ابــن نــدیم، ص » خداوند ریشۀ تو را از بیخ و بن درآورد همچنان که فارسی را از ریشه درآوردی«
دفترهای مالی شام (سوریه) هم به دستور خلیفه عبدالملک بــن مــروان در همــان زمــان از  ).۴۴۳

ها دیرتر در دیگــر نــواحی قلمــرو  ). این کار مدت۱۹۳یونانی به عربی برگردانده شد (بالذری، ص 
 در خراسان 

ً
سال بعد و مدتی بعد در اصفهان به وسیلۀ یکــی از  ۴۰اسالم هم صورت گرفت؛ مثال

 ٢). آ. فراینهــرن فــون کِرِمــر۲۳۳ق) انجام شد (ابن رسته، ص ۱۳۷ابومسلم خراسانی (د  اطرافیان
ترین نمونــۀ موجــود ســیاق را  در وین منتشر کرد، کهن ۱۸۸۷اتریشی در اثری پژوهشی که در سال 

                                                    
  .۸۲- ۸۱، ص ۱۳۹۱، بهار و تابستان ۱، شمارۀ ۱، سال میراث علمی. بنگرید به معرفی این اثر به قلم غالمحسین صدری افشار در ١

2. A. Freinhern v. Kremer 



 

  

۶ 

ه خلیفۀ عباسی در سال 
ّ
ق دانسته است. اما ۳۰۶سندی مالی نوشتۀ علی بن عیسی برای المقتدر بالل

  اند. ران دیگر در این مورد ابراز تردید کردهپژوهشگ

  
ای عربی به معنی سبک، روش و همچنین راندن (چهارپایان) اســت.  واژه» سیاقت«یا » سیاق«
تألیف ابن  الفهرستهای مالی در کتاب  ترین مورد استفاده از این واژه برای شیوۀ ثبت حساب کهن

کتب دینی «... از » سخن در کیفیت تراشیدن قلم«ق) است، که در بندی با عنوان ۳۷۷ندیم (در سال 
) روایــت ۴۴۳-۴۴۱). او در جای دیگری از همین کتــاب (ص ۳۵نام برده است (ص » و سیاق...

تــاب ق) در ک۷۰۹نگــار شــیعی (د  بالذری را تکرار کرده است. ابو جعفر محمد بن طقطقی تاریخ
نام دارد) به علم سیاقت اشاره کرده است.  تجارب السلف(که ترجمه و گسترش آن به فارسی  الفخری

و » علم سیاقت و حساب ضبط مملکت و حصر دخــل و خــرج«نویسد که حاکمان مغول از  او می
یسد که  ) می۱۴۶ری از کتاب (ص ). او در جای دیگ۲۲کردند (ص  پزشکی و نجوم پشتیبانی می نو

های دیوانی از فارسی به  ق) حساب۸۶-۶۵مان عبدالملک بن مروان خلیفۀ اموی (خالفت در در ز
شد که زبــان و  به کسانی گفته می» مستعرب«ابداع شد. » عربینسیاقت مست«عربی انتقال یافت و 

عقد ارتفاع الخراج والضياع العامه بالمشرق عل ال
 ١۵٧٠۵٢۵ واالرتفاع باالمانة والضمانة

الخراج واالعشار واالخماس بالري والدماوند م ما فيه 
 ۴۶۵٠٧٨ مما استخرجه ابن داودان واحمد بن عل

   ١٢٢۶۴۴ الضياع بها
 الضياع  ١١۵٧١٠ الخراج: ن وابهرقزوين وزنجا

۵٨٢٩٠ 
 ٨٠٢٢٩ الضياع  ١٩٧٢٢٩ الخراج: قم

الخراج عل العقد المجدّد م خراج االكراد : اصفهان
الضياع  ۴١٠١٧٨ وما يغل من االيغار وضياع السلطان

 ١٨٩٣٣۴ بها
 الضياع  ١٨۵۶٣۶ الخراج: يغارينماه البصرة واال

٢۶٧۵٢٠ 
 ۵۵٧٨٩ الضياع  ١۵٠۴٨٠ الخراج: همدان

ساوة ودار   ١۶٧۵٠ الضياع  ۵٧٧۴۶ الخراج: ماسبذان
وفة بالخراج سوى الضياع   ١٧۶٢۵ الضرب بها ماه ال

  ٨٩۵٠٠ الضياع بها  ١٠۵۶٧٨ الراسية والمستحدثة والطُعم
ارمينية وآذربيجان   ٣٠٠١۵ الحلوان عن الخراج والضياع

 عل المعارفة الت فورق عليها سبيل السعر
 صفحۀ سند هماناز  کرمر بازنویسی از سند کرمر ایصفحه تصویر
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کردند. ابن طقطقی شــیوۀ جدیــد ثبــت  های عربی پیروی می آداب عربی را پذیرفته بودند و از شیوه
 به اختصار سیاقت یا سیاق شده است.» سیاقت المستعربین«ا را ه حساب

ً
  خوانده که بعدا

یسنده و متفکر بزرگ ایرانی در سفرنامه۴۸۱-۳۹۴( ناصر خسرو نویســد:  اش می ق) شاعر و نو
گفتند؛ نزدیک  در سمنان] مردی نشان دادند که او را استاد علی نسایی می ۴۳۷در روز اول ذیحجۀ «[

، و گروهی طب و گروهی خواندند میی نزد وی حاضر، گروهی اقلیدس [=هندسه] وی شدم... جمع
  ).۵و  ۴(ص » ندانم... ١حساب... چون با ایشان در بحث شدم، او گفت: من چیزی از سیاق

  
 جدول سیاق برای مقادیر دینار

   

                                                    
 دانسته شده است.» سپاهیانه«ها  . صورت درست این کلمه در برخی تصحیح١



 

  

٨ 

پ، اســتانبول) نوشــتۀ ۹۹، گ ۴۰۷۴(نسخۀ فاتح  دستور دبیرینمونۀ کهنی از سیاق در رسالۀ 
تصحیح عدنان صادق ارزی ق) در عهد سلجوقی آمده است. ۵۸۵محمد بن عبدالخالق میهنی (در 

  در آنکارا منتشر شده است. ۱۹۶۲از این اثر در سال 

  
  عبدالخالق میهنی دستور دبیریبخشی از رسالۀ 

  

 وهو النیسابوریه

 من العین الف مأتي دینار
 االموال الدیوانیه

 ثمانمائة دینار
 االخراجات بالقصبة

 اربع مائة دینار

 االصل
 خمس مائة وخمسین دینار

 نفقة الوفد
 خمسة وعشرین دینار

 اخراجات المعسکر
 مائة وخمسین دینار

 الفرع
 مأتی وخمسین دینار

 العوارض
 مائة وخمسین دینار

 علوفة االمرا فالن وفالن
 وسبعین دینارخمسة 

 الفرع القدیم
 کذا مائة خمسین دینار

 الفرع المستحدث
 مائة دینار

ً
 علی قرار کذا دینارا

 كوجه ذل
 
ً
 زیادة ... استظهارا

اء
ّ

 علی سهام الُمش
 
ً
 ... کذا دینارا

ً
 ... سهما

 
ً
 کذا دینارا

 علی المفردین
 
ً
 کذا دینارا

 دسـتور دبیـریرسالۀ  ازبخش بازنویسی همان 

 میهنی
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الدین محمد بــن محمــود  اثر شمس نفایس الفنون في عرایس العیوندر کتاب دایرةالمعارفی فارسی 
- ۳۰۳، ص ۱هـ) باب کوتاهی دربارۀ نوشتن اعداد و کسرها به خط سیاق آمده اســت (ج  ۸آملی (سدۀ 

). غیاث الدین جمشید کاشانی ریاضــیدان و اخترشــناس نامــدار ایرانــی در ســدۀ نهــم هجــری در ۳۱۱
، هنگــام بیــان ضــرب حســابال مفتاحهای نخست و دوازدهم مقالــۀ دوم کتــاب ریاضــی مهمــش،  باب

1کسرهای دانگ (
1)، طسوج (6

1) و شعیر (24
بردند یاد کــرده اســت  ) از منشیانی که سیاق به کار می96

ن اســت، در مسئلۀ ریاضی گونــاگو ۴۰). او همچنین در مقالۀ پنجم این کتاب که شامل ۵۹و  ۴۲(ص 
ها را به خــط ســیاق داده اســت.  شود، جواب که به مقادیر نقدی مربوط می ۳۰و  ۲۹، ۲۸، ۲۱های  مثال

عکســی، نســخۀ کتابخانــۀ (چاپ  الحساب لبهـ) هم در کتاب ۶علی بن یوسف بن علی منشی (سدۀ 
در چند موضــع ) ۱۳۶۸الدین شیرازیان، تهران،  به کوشش جمال ،۵۲۱۳مرکزی دانشگاه تهران به شمارۀ 

 التواریخ ســیاق. در کتــاب از جمله باب دوم از قسم دوم (در معامالت) عالیم سیاق را به کار برده اســت
) نگاشتۀ محمد ابراهیم، تاریخ عمومی ایران از کیومرث تا شاه عباس دوم به طریق ســیاق تاریخ سیاقی(

آستان قــدس). در کتــاب دیگــری بــه نــام  ۴۲۴۶و  ۴۲۴۵ملک و  ۴۱۰۷های  نوشته شده است (نسخه
های حوادث به شیوۀ  هم سالق) ۱۳از محمد جعفر حسینی (متخلص به آصفی) (قرن  مجمل التواریخ
ها در ایران به کار رفت و تکامل یافت  خط سیاق سده .)۱۰۷۱، ص ۲(منزوی، ج  است سیاق ثبت شده

و به برخی کشورهای عربی، مصر، آسیای میانه، آسیای مرکزی، هند و چین منتقل شــد. در چــین بــه آن 
ـ تی ـ فی«  از واژۀ عربی  گفته می» اس 

ً
در  گری) گرفتــه شــده اســت. (مســتوفی» استیفا«شد که احتماال

 ملغا شد.۱۲۸۵ران استفاده از سیاق در پی انقالب مشروطیت (در سال ای
ً
 ش) رسما



 

  

١٠   
 کاظم زاده ایرانشهرای از سیاق هندی، برگرفته از مقالۀ  نمونه

  )های مالی در هند در سدۀ دهم هجری به سیاق برگردانده شد. حساب(

های  پهلوی دورۀ ساسانی، واژه های مالی از فارسی به عربی، به جای ارقام در برگرداندن حساب
اما ساختار ریاضی دستگاه عددنویسی فارسی میانه  ؛عربی به صورت ساده و کوتاه شده به کار رفت

یسی فارسی پیش از اسالم از گروه دستگاه   حفظ شد. دستگاه عددنو
ً
های شمار رمزی بود که اساسا

اکنون در سراسر جهان به کار با شیوۀ عددنویسی هندوعربی که ساختار ارزش موضعی دارد و 
شود و  نماد یا رقم ثبت می ۱۰رود فرق داشت. در دستگاه دهدهی هندوعربی همۀ عدد با تنها با  می

های شمار  هر رقم بسته به اینکه در کدام موضع یا مرتبه قرار گیرد ارزش متفاوتی دارد. در دستگاه
تا  ...، ۲۰۰، ۱۰۰و برای  ۹۰تا  ...، ۲۰، ۱۰و همچنین برای  ۹تا  ...، ۲، ۱رمزی، نمادهایی برای 

 مجموع ارزش نمادهایی است  ، الی آخر وجود دارد. در این دستگاه۹۰۰
ً
های شمار، هر عدد صرفا

 یک دستگاه که آن را تشکیل می
ً
عددنویسی رمزی ناقص  دهند. دستگاه عددنویسی پهلوی عمال

 
ً
نبود. همچنی ۱۲ۀ نشان    و آنگاه ۱۰نشانۀ   و  ،۲نشانۀ       بود. مثال

 عدد  بود. همین شیوۀ جمعی در سیاق به کار می ۶نشانۀ     و ۳نشانۀ   
ً
رفت و مثال

و  ۱۰۰های  شد. به عالوه، در عددنویسی پهلوی و سیاق، مضرب نوشته می     به صورت ۱۲
 در پهلوی با  و ضریب آنها ساخته می ۱۰۰۰یا  ۱۰۰با ترکیب ضربی نمادهای  ۱۰۰۰

ً
شد. مثال
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نوشتند.  می    را به صورت ۲۰۰عدد  ۱۰۰به نشانۀ   و ۲به نشانۀ     ضربیترکیب 
است. در سیاق  ۱۰۰۰نشانۀ   شد که در آن نوشته می      به صورت ۲۰۰۰به همین ترتیب 

های مربوطه نوشته  به همراه ضریب   و    با نمادهای ۱۰۰۰و  ۱۰۰های  مضرب هم
    بود که به ترتیب به صورت  ۱۰۰۰کل ششد. مورد دیگر تشابه عددنویسی پهلوی و سیاق،  می

 هر دو با واژۀ عربی   و
ً
به معنی هزار مربوط بودند، زیرا الفبای پهلوی  الفبود که احتماال

های تاریخی در مورد ریشۀ ایرانی  ها در ساختار ریاضی روایت هم ریشۀ سامی داشت. این شباهت
  کند. پیش از اسالم سیاق را تأیید می

سیاق بر دو گونه بود: سیاق نقدی و سیاق جنسی. در سیاق نقدی اعداد بیانگر دینار بودند. برای 
  اد میهای دیگر مثل وزن، اندک تغییری در انتهای سمت چپ نمادها ایج نمایش کمیت

ً
شد. مثال

  شد. ثبت می            خروار به صورت ۱۰و         من به صورت  ۱۰،     دینار به صورت ۱۰
 عربی داشتند. حاالانتقال، تکمیل و ترویج ارقام هندودانیم که ریاضیدانان ایرانی نقش مهمی در  می

این ارقام را برای امور مالی و دیوانی استفاده نکردند؟ همین سؤال در مورد  آید که: چرا این سؤال پیش می
های ایرانی تا زمان جنگ جهانی دوم وجود دارد که در آنها اعداد نه با ارقام هندوعربی  ها و تقویم زیج

دند: کر شدند. شاید علت این امر دلیلی باشد که طرفداران سیاق مطرح می بلکه با حروف ابجد نوشته می
های عددنویسی سیاق و ابجد امکان تحریف عمدی یا غیر عمدی اعداد کمتر بود. اما در  در دستگاه

 با افزودن تنها یک صفر، مقدار عدد تغییر زیادی می
ً
  کند. دستگاه شمار هندوعربی مثال

سی در گوید که این شیوۀ عددنوی شامل بابی دربارۀ ارقام هندوعربی است. اما مؤلف می رسالۀ فلکیه
  ).۲۴" است و امکان خطا در آن وجود دارد (مازندرانی، ص ها رود زیرا وابسته به "نقطه ار نمیاسناد مالی به ک

  مراجع:
  .۱۳۶۵چانلو، تهران، انتشارات امیرکبیر،  ، ترجمۀ حسین قرهأعالق النفیسهابن رسته، 
  .۱۸۶۰پیشین)، (عربی)، چاپ و. آلوارت، گوتا (آلمان شرقی  تاریخ فخری، یابن طقطق
  .۱۳۵۰، ترجمۀ رضا تجدد، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، الفهرستابن ندیم، 

یه، لیدن (هلند)،  فتوح البلداناحمد بن یحیی بالذری،    .۱۸۶۶(عربی)، م. ی. دخو
تهران، مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسالمی، ، ۲، ج های فارسی وارۀ کتاب فهرستاحمد منزوی، 

  .۱۳۸۲چاپ دوم 
  .۱۳۱۷(عربی)، چاپ م. سقا و دیگران، قاهره،  الوزراء والکتابجهشیاری، 

جلد، چاپ  ۳(فارسی)،  نفایس الفنون في عرایس العیونشمس الدین محمد بن محمود آملی، 
  .۱۳۳۶محمد علی شعرانی، تهران، 
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، ترجمۀ محمد پروین گنابادی، تهران، مرکز مقدمۀ ابن خلدونعبدالرحمن بن خلدون، 
  .۱۳۶۲رات علمی و فرهنگی، چاپ چهارم، انتشا

ه بن محمد بن کیا مازندرانی، 
ّ
(فارسی)، چاپ والتر هینتس، ویسبادن،  رسالۀ فلکیهعبدالل

۱۹۲۵.  
  ق.۱۳۰۵، چاپ سنگی، تهران، الحساب مفتاحغیاث الدین جمشید کاشانی، 

بزرگ اسالمی، ، تهران، مرکز دائرةالمعارف ۲، احمد منزوی، ج های فارسی فهرستوارۀ کتاب
  (چاپ دوم). ۱۳۸۲

  .۱۹۸۱(فارسی، چاپ عکسی)، چاپ آ. ب. ویلدانووا، مسکو،  مجمع االرقاممیرزا بدیع دیوان، 
  .۱۳۷۰، تهران، های جیبی به کوشش نادر وزین پور، شرکت سهامی کتاب، سفرنامهناصر خسرو، 

Fekete, L., Die Siyāqat-Schrift in der türkischen Finanzverwaltung, 2 vols., 
Budapest, 1955. 

Kazem-zadeh Iranshahr, H., « Les chiffres Siyâk et la comptabilité persane », 
Revue du Monde Musulmane, vol. 30 (1915), pp. 1-51. 

Kremer, A. von, Über das Einnahmbudget des Abbasiden-Reiches Jahr 306H., 
Wien, 1887. 

  

بارۀ سیاق رسالهفهرست    های خطی و چاپی در

 ق.۱۳۱۷، بابا شاه اصفهانی، به کوشش میرعماد الحسنی، چاپ سنگی، آداب المشق ·
(تجدید چاپ ٧٨ق، رقعی، ١٣٢٩، علی فرهومند، تهران، المحاسبات احسن · ق و ١٣٤٣ص 

 ش).١٣١٧
ترجمان معروف به ، ناصرالدین یحیی بن مجدالدین محمد األوامر العالئیة في األمور العالئیة ·

 ص.٧٤٤، ١٩٥٦بی، آنکارا،   ابن بی
ی حسینی اصفهانی سید عبدالوهاب فرزند محمد امین شهشهان، الدفاتر بحرالجواهر في علم ·

 .١٣٩٧نژاد، تهران، نشر تاریخ ایران،  ق)، به کوشش علیرضا نیک١٢٥٣(زنده در 
االشراق  لوامعتمامی برگرفته از رسالۀ  بهالحکمایی نشان داده است که این متن  الدین شیخعماد

ه مرعشی قم به شمارۀ  والسیاق في الحساب
ّ
) تألیف ٣١٥٣(نسخۀ یکتا در کتابخانۀ آیت الل

(بنگرید به مقالۀ ١٢٦١محمد امین خویی (در سال  یسندۀ واقعی «ق) است  بحر الجواهر نو

، به کوشش وز باقرزادهنامۀ دکتر فیر فیروز: جشن فرّ در مجموعۀ » کیست؟ في علم الدفاتر

 ).٥٨٠-٥٦١، ص ١٣٩٧ش، تهران، ریامناحمد محیط طباطبائی و شاهین آ
ه بن فضلتاریخ وصاف ·

ّ
ه وصاف، تهران،  ، عبدالل

ّ
 ص.٣٠٣ش، سنگی، خشتی، ١٣١٤الل
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، شمارۀ شناسی و فرهنگ عامۀ ایران مردم، اصغر کریمی، »حساب سیاق یا حساب دیناری« ·

 .۱۰۰-۹۱، ص ۱۳۵۶، زمستان ۳
ق. تصحیح این اثر ١٣٢١، دبیر قاجار تفرشی، حسین بن سید باقر، چاپ تهران، السیاق خالصة ·

 نژاد توسط انتشارات مدید در تهران چاپ شده است. به کوشش علیرضا نیک ١٣٩٧در سال 
 ، به نام فخرالوزرا میرزا محمد مهدی الحسینیالمقصرة الرسالة=  اوراجه=  ذخیره ·

  سپهساالر) هست. –مجلس  –ملک  –چند نسخۀ خطی از آن در تهران (دانشگاه 

الدین ابو اسحاق محمد عاشقی کرمانی، به نام شاه تهماسب صفوی  ، غیاثرساله در سیاق ·

 ق)٩٨٤- ٩٣٠(
  آستان قدس ۷۱۴۸نسخۀ شمارۀ 

ابداع  ، محمد مهدی فرزند محمدرضا با دیباچۀ وزیر سرکار قوللر آغاسی کهرساله در سیاق ·

 سیاق را از حضرت علی دانسته است.
  های مجلس، دانشسرای عالی و ملک هست. های خطی آن در کتابخانه نسخه

 ، از مؤلفی ناشناختهرساله در سیاق ·
  ای در کتابخانۀ الهیات موجود است. سه نسخۀ خطی آن در کتابخانۀ مجلس و نسخه

 (عربی) الرسالة العمادیة في فن السیاق ·
 کتابخانۀ دانشگاه لیدن (هلند) ۱۰۳۹نسخۀ شمارۀ 

 ، تألیف عماد سراوی رسالۀ عمادیه ·
 پ.۱۵۹ –ر ۱۳۷خاوری کتابخانۀ دانشگاه لیدن، گ  ۱۰۱۵نسخۀ خطی شمارۀ 

ه (عبدالرحمان) فرزند محمد فرزند کیای مازندرانی به سال رسالۀ فلکیه ·
ّ
به نام  ٨٦٥، عبدالل

 المعالی وزیر فلک
  مراجع مقاله.برای چاپ آن بنگرید به 

ه فرزند علی فلک عالء تبریزی، به نام سعدالدین محمد رسالۀ فلکیه=  نامه سعادت ·
ّ
، عبدالل

 الدین امیر حاجی الدین علی ساوجی و شرف فرزند تاج
 در فرهنگستان  نسخه

ً
های آن در کتابخانۀ مجلس و در شهرهای بورسا و ایاصوفیای ترکیه و احتماال

  در گوتینگن چاپ شده است. ١٩٧٣پور در سال  حیح میرکمال نبیعلوم شوروی (سابق) به تص

ه عبدلی آشتیانی، سیاق (تاریخ، آموزش، دیوان ساالری و ریاضی حسابداری) ·
ّ
 ٢، اسدالل
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 .١٣٩٥جلد، سفیر اردهال، تهران، 
 شماری و سیاق) نگاری با سال (دستور نامه سیاق ·

  نسخۀ خطی در مدرسۀ غرب همدان

 یر (مدیر دفتر کل معارف)، مصطفی خطسیاق خطیر ·
کوششی در صفحه. چاپ هفتم این رساله در کتاب  ٣٠ق، ١٣٤٢چاپ (سنگی)، تهران، 

  ) افست شده است.١٣٨٧( آموزش خط سیاق

 ص. ٣٠٩م، سنگی، وزیری، ١٨٧٩، نندراما، لکهنو، نامه سیاق ·
) از منصور فرزند محمد فرزند علی شیرازی (زنده در السیاقه شمس ·

ً
 ق)٨٤٢، (احتماال

  ق).٨٩٠در بغداد (موزۀ عراق) موجود است (مورخ  ١/١١٤٧نسخۀ خطی آن به شمارۀ 

 ، شمس تبریزیعلم السیاق ·
 ) کتابخانۀ مجلس۱۶۳۱۵( ۲۰۷۴۸۰نسخۀ خطی شمارۀ 

، شمارۀ ۲نامۀ تاریخ علم)، سال  (ویژه میراث جاویدان، محمد شیروانی، وقف: »علم سیاق« ·

 .۴۷-۴۰، ص ۱۳۷۳، بهار ۵
الدین میرزا محمدمهدی فرزند میرزا محمدباقر (تبریز  فروغ اصفهانی، فروغ ،فروغستان ·

 )١٢٦٤-١٢٥٠)، به نام محمدشاه (١٢٩٣نزدیک  - ١٢٢٣
سپهساالر موجود است. برای چاپ  –مجلس  –های خطی آن در کتابخانۀ ملی تهران  نسخه

  آن بنگرید به متن مقاله.

 فرهنگ دفترداری ·
بدان که سیاقت در لغت به «... موجود است. در این اثر آمده: نسخۀ آن در کتابخانۀ ملک 

  ...».معنی راندن است و در اصطالح جمع و خرج 

 ق)۷۰۲الدین فلکی تبریزی (تألیف  ، عالءقانون السعاده ·
 در گوتینگن چاپ شده است. ۱۹۷۳پور در سال  ترجمۀ آلمانی این اثر به وسیلۀ میرکمال نبی

 ق)١٢٢٥فرزند محمدحسین طرب منشی نائینی اصفهانی (زنده در ، محمدجعفر قواعدالسیاقة ·
  نسخۀ خطی آن در کتابخانۀ ملی تبریز موجود است.

 ق)١٢٥٦، محمدکاظم شیبانی کاشانی (زنده در السیاق قوانین ·
شهشهانی) موجود است.  –های خطی آن در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران (ادبیات  نسخه
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در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی (تهران)  ١٣٩٥نژاد در سال  نیک رضا این اثر به تصحیح علی

  منتشر شده است.

 ، محمدعلی فرزند محمدقاسم، به نام شاه سلیمانمرآت سلیمانی ·
  دو نسخۀ خطی آن در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران هست.

 ، سلیمان فراهانیمختصری در قواعد دفترداری و حساب ·
  دکتر مهدی بیانی) هست. –دو نسخۀ خطی از آن در تهران (دانشسرای عالی 

الدین ابو السعادت عبدالرزاق  ، حسن فرزند علی، به نام صدرالدین احمد فرزند اشرفالمرشد ·

 فرزند صدرالدین ابوالوفاء ابن احمد خالد
  .این رساله در قرن هفتم هجری تألیف شده و نسخۀ خطی آن در مجلس موجود است

الملک رضائی تبریزی فرزند داود  ، علیرضا تبیانالمقاالت الّتبانیة في المقامات السیاقیة ·

 نگار وقایع
  نسخۀ خطی آن در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران موجود است.

 الملک حسن تفرشی ، منطقمقاله در ارقام سیاقی ·
 صفحه. ٣٠، ١٣٢٤چاپ تهران 

د، سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری ، جواد صفی نژاکوششی در آموزش خط سیاق ·

 .١٣٨٧اسالمی ایران، تهران، 
 هیئت السیاق ·

  بانکیپور. ٢٠٤٢نسخۀ شمارۀ 

های مربوط به سیاق و فهرستی از  در مقالۀ زیر اطالعات مبسوط و جامع و مفیدی دربارۀ رساله

  رسالۀ فارسی در سیاق و استیفا آورده شده است: ۱۰۰

 پیام بهارستان، علی صفری آق قلعه، »ثار استیفاء در دورۀ اسالمیبررسی کتابشناسانۀ آ«

  .۹۵- ۱۱، ص ۱۳۹۲، تابستان ۱نامۀ مالیه و اقتصاد)، شمارۀ  (ویژه

آورده است،  فروغستانفهرستی از آثار مرتبط با سیاق در پیوستی که ایرج افشار در پایان کتاب 

احمد منزوی نیز آثار  های فارسی تابفهرستوارۀ کمرجع رهگشا و مفیدی است. در جلد چهارم 

 ۹۲۳های  ، ضمن شمارهفهرست کتابخانۀ مجلساند. در جلد دوم  موجود دربارۀ سیاق معرفی شده

  های مربوط به سیاق فهرست شده است. برخی رساله ۱۱۰۱تا  ۱۰۸۱و  ۱۰۶۱تا 
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 ق)۱۲۷۴، دو صفحۀ نخست چاپ سنگی (بحر الجواهر في علم الدفاتر

، تألیف مصطفی خطیر، چاپ خطیرسیاق 
 ق.۱۳۴۲سنگی، تهران، 

 رسیاق خطی صفحۀ آغاز
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موال و امالک به جا مانده از مرحوم آقا رضا باقری در رشت و همدان (این سند و سند فهرست ا

)ش در رشت تنظیم شده است.۱۳۲۲بعدی در سال   
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  آقا رضا باقری  مرحوم شرح تقسیمی اموال

  سند فوق:یادداشت انتهای 
جانبان سید حاجی همدانی (سید دباغ)  شرح سهم و تقسیمی از ماترک مرحوم آقا رضا باقری نسبت به یک نفر صغیر و دو نفر صغیره که این

 باشد: چون ایم به شرح باال می ایم و نسبت به خانم باقری و زهرا خانم ساکنۀ همدان که وکالت داشته و ابوالقاسم رجائی، وصی آنها بوده
اند، لذا هر سه نفر نامبرده موافقت  آقایان آقا علی باقری و آقا تقی باقری و آقا حسین باقری در جریان تقسیم و رسیدگی به دفاتر حاضر بوده

نمودند که سهم خودشان را فرد نکرده و از هر جهت روی هم ریخته و مشترکًا مشغول تجارت باشند و کلیۀ مطالبات و اثاثیۀ خانه و حجرۀ 
 و مال ایران را فته طلب  التجاره را خودشان قبول نموده شت و مالر

ً
بیست و سه روزه و وجه اند به این شرط که طلب نقدی زهرا خانم را نقدا

آقا نقی و گیالن را فته طلب پنجاه و سه روزه بدهند. خداوند هر یک از وراث را در سایۀ لطف و کرم خودش محافظت فرماید. [امضاءها:] 
  حسین باقری –تقی باقری  –علی باقری  –ابوالقاسم رجائی  –الحاج سید حاجی 

ا حسین باید سند ثبتی داده و بابت منافع و مخارج و محل سکنای مادر خود را فراهم :] آقا تقی و آقدر مورد خانم باقری [یادداشت
 بدهند 

ً
  سند رسمی –کرده و ماهی هم بیست تومان جهت لباس و حمام و خورده خرجی مادر خود مجانا
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  فرستاده شده است. ١٣٧٥پور، پژوهشگر (مقیم آلمان) که در حوالی سال  ای از میرکمال نبی نامه
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  »پور متن نامۀ آقای میرکمال نبی«

  جناب آقای محمد باقری

با سالم و عرض تشکر. نامۀ جنابعالی رسید. امیدوارم در امر تحقیقی که دارید موفق باشید. تا آنجا که اطالع دارم، اهم 

اید مندرج است. تحقیقات پژوهشگران آلمانی، مینورسکی، هینتس، رومر و  مطالب دربارۀ سیاق در همان منابعی که نوشته

لی دیگران، و تحقیق من نیز دربارۀ سیاق (صر از پژوهشی است که دربارۀ اوضاع اقتصادی و امور ما ) نیست، بلکه بخشی 
ً
فا

(همانطور که  ۱۷تا  ۷های  خصوص از قرن های مختلف به ها[ی] دوره در دربار و دیوان هجری انجام شده. اما چون 

 احتیاج به دانستن سیاق داشته اید) ارقام سیاق نوشته می نوشته
ً
ایم.  و مفاهیم مربوطه را بررسی کردهایم و اعداد  شده، اجبارا

خصوص در مورد اعداد کسری و استفاده از مفاهیم برای  با این حال مراجعه به کارهای انجام شده شاید به درد بخورد. به

ادبیات یا  رسالۀ فلکیهاجناس و اشیاء که همگی در کتاب  مرحوم هینتس آمده است. این رساله در کتابخانۀ دانشکدۀ 

هم در دانشگاه تهران هست.  نامه سعادتو  قانون السعادةمرکزی دانشگاه تهران موجود است. رسالۀ من به نام  کتابخانۀ

ای ندارم که تقدیم کنم. وضع جسمی هم به علت بیماری  پژوه هم یک نسخه دارند. متأسفانه خودم نسخه آقای دانش

ی دانشگاهی بروم تا بتوانم فتوکپی برایتان تهیه کنم. آقای دهد که از این گوشۀ دور افتاده به شهرها طوالنی اجازه نمی

کنند، چند نسخۀ قدیمی (قرن هفتم و  های خطی که مربوط به دفتر و دیوان هستند تحقیق می پروفسور رومر که دربارۀ نسخه

آنها سیاق است. اگر مطلب تازه هشتم هجری) در اختیار من گذاشته ینه پیدا کنم البته در ای درین زم اند که اعداد و ارقام 

 وقتی اعراب  اید، این محاسبات به دورۀ ساسانی بر می طور که خودتان نوشته اختیار شما خواهم گذاشت. همان
ً
گردد. ظاهرا

ها احتیاج به حساب و کتاب و دفتر پیدا کردند،  های حکومتی برای ادارۀ این سرزمین بر ایران مسلط شدند و دستگاه

یرانی بودند از خط عربی استفاده کردند و این رمزها را بر مبنای دورۀ ساسانی، لیکن به خط عربی کارکنان دیوان که ا

نوشتند، تا اگر کنترلی از جانب اعراب صورت گرفت، مسائل برایشان روشن باشد واال مأمورین ایرانی را متهم به 

هایی  ییراتی در روش نوشتن سیاق داده شده و تفاوتکردند. البته در طول زمان، تغ ها می کاری یا دستکاری در حساب پنهان

یه و قاجاریه دیده می  دورۀ ایلخانی و دورۀ صفو
ً
 هنوز هم در بازار تهران چند نفری هستند که  میان ارقام مثال

ً
شود. ظاهرا

یسند. در اروپا به جز آقای پروفسور رومر، آقای دکتر هرمان  حساب و دفترشان را به سیاق می ، استاد Herrmannنو

همچنین خانم پروفسور گرونکه  بعد از پروفسور  Gronkeدانشگاه گوتینگن به سیاق آشنایی دارند.  استاد دانشگاه کلن. 

 در ترکیه استاد دانشگاه هستند) رسالۀ  Nejat Gŏyŭnçهینتس و زیر نظر او آقای [نجات گویونچ] 
ً
را  الحساب شمس(فعال

اند. آقای پروفسور رومر در سخنرانی خود  خۀ معدود) با ترجمۀ آلمانی بررسی کردهبا دقت بسیار و متأسفانه (در چند نس

 به سیاق هم اشاره
ً
اند. این سخنرانی به فارسی ترجمه شده و در  ای کرده دربارۀ اوضاع اداری ایران در سمینار همدان ظاهرا

طور که عرض شد، اگر در ایران این  همان ام. چاپ شده است که من ندیده ١(شاید دورۀ پنجم) های تاریخی بررسیمجلۀ 

ید باشید. آنها را از سمینارهای آلمان بتوانیم تهیه کنیم. امیدوارم موفق و مؤ   منابع را پیدا نکردید، شاید فتوکپی 

 با ارادت

پور میرکمال نبی  

  رسانم. میسالم بسیار خدمت استاد زریاب، خانم اتحادیه و آقای صادق سجادی (در دائرةالمعارف اسالمی) 

                                                    
  .۲۹۷-۲۸۷، ص ۴و  ۳، شمارۀ ۳، سال »مالحظاتی دربارۀ تحول تاریخ ایران. «١
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  دائرةالمعارف ترکدر » فکته«

 حسن ارن

 ترجمۀ حجت فخری
)، مورخ و بایگان ۱۹۶۹-۱۸۹۱( ١الیوس فکته

تبار تاریخ ترک، در جنگ جهانی اول اسیر  اریمج
سرا زبان ترکی آموخت. بعد از 

ُ
شد و در کمپ ا

های اسارتش، اسناد ترکی موجود در  سال
های ترکیه، مجارستان و اروپا (شامل ونیز،  بایگانی

برلین و درسدن) را مطالعه کرد؛ این تحقیقات در 
چاپ شد. فکته تمام  ۱۹۲۵-۱۹۲۴های  سال

آوری شدۀ مربوط به اسناد ترکی را در  اطالعات جمع
ای در  مقدمهو در اثری تحت عنوان  ۱۹۲۶سال 

خصوص دیپلماسی عثمانی ـ ترک تحت حاکمیت 
منتشر کرد. فکته در ادامۀ  ٢ها در مجارستان ترک

 ۱۹۵۵تحقیقات خود پیرامون اسناد ترک، در سال 
های سیاقی در  نوشتهاثر بزرگ دیگری عرضه کرد: 

جلد). فکته که در بایگانی  ۲( ٣ی ترکادارۀ مال
دولتی مجار در بوداپست کار کرده بود، بعدها به 
عنوان پروفسور در اسناد عثمانی وارد دانشگاه 

  بوداپست شد.
فکته که در ترکیه بر روی اسناد ترک کار کرده بود، 

بندی اسناد ترکی موجود در  در استانبول مأمور رده
های زیادی در  نوشتهوزیری شد. او  بایگانی نخست

، »ها مشکل بایگانی ترک«ها دارد:  مورد بایگانی ترک
در خصوص «و » انتشار اسناد ترک و مشکالت آنها«

  ».اسناد بایگانی موجود در ترکیه و کار بایگانی

                                                    
1. Lajos Fekete 
2. Einführung in die osmanisch-türkische Diplomatik der türkischen Botmässigkeit in Ungarn 
3. Die Siyāqat-Schrift in der türkischen Finanzverwaltung 
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هایی در خصوص تاریخ ترک منتشر کرده است:  فکته با استناد بر اسناد و منابع ترک، نوشته
، »سیستم ملکی ترک در مجارستان«، »دوران حاکمیت زبان ترکی عثمانیعناصر مجار در «
، »تجار بودین در دوران حاکمیت ترک«، »ای در خصوص معامالت استانبول و بودین مقایسه«
ها در  در خصوص تاریخ گرجی«، »آمار مالیاتی ترک«، »ملت بالکان در زمان حیات دولت ترک«

گول بابا و درگاه بکتاشی «، »های عثمانی و مجارها ترک«، »انامۀ جنگ وارن فتح«، »قرن شانزدهم
  ».خانۀ یک مرد ترک شهرستانی در قرن شانزدهم«و » بودین

فکته به خاطر تحقیقاتش در زمینۀ تاریخ عثمانی شهرت زیادی به دست آورد و به عنوان عضو 
  افتخاری مؤسسۀ تاریخ ترک انتخاب شد.

 

 

 شده است که شامل صد و یک سند فارسی است:از فکته اثر زیر نیز منتشر 
Einführung in die persische Paläographie 101 persische Dokumente Aus dem 
Nachlass des Verfassers hrsg, L. Fekete, von G Hazai, Budapest, Akadémiai 

Kiadó,1977. 
 برای معرفی این کتاب بنگرید به:

، کتاب مـاه تـاریخ و جغرافیـا، »وگرافی صد و یک سند فارسیمدخل پالئ«آمیز، هاشم، صدق
 .۱۴-۷، ص ۱۳۷۷
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  نویسی دورۀ ایلخانی در سیاق های کرس یابی عالمت ریشه

مایی   ١عمادالدین شیخ الح

ای خاص از ثبت و ضبط اعداد و محاسبات و پس از آن در ایران، حاوی شیوه ٢اسناد دورۀ ایلخانی
یکــی از مشــکالت خوانــدن و درک درســت مالی است که آن را امروزه به نام سیاق مــی شناســیم. 

هــا عــالوه بــر اســناد و های کسر است. این عالمتدر این منابع، وجود عالمت های سیاقعالمت
 شود.کتب علم انشا و استیفای این دوره، گاه در کتب تاریخ، ریاضی، طّب و نجوم هم دیده می

(اعداد دهدهی که امروزه در سراسر جهان رایج است)  بودن شکل اعداد هندی بر خالف ثابت
دینار و  ۵و جنس و کسر، این عالیم در شیوۀ سیاق، متفاوت است. یعنی  های مختلف نقددر حالت

های کسِر در ذکر نقد و جنس در این دوره یکــی شد. اما نشانهشکل متفاوت نوشته می دومن به  ۵

1 است. یعنی
5

1 دینار با 
5

اقع قرار گرفتن هر عالمــت در ذیــل شد. در وَمن به یک شکل نوشته می 
اگر در زیر دینار افتد، کسر دینار و اگر مثقال، کسر «دهد: عدد صحیح است که معدود را نشان می

  ).۶، فلکیه رسالۀ( »، کسر تختجه٣تختجهمثقال و اگر ذراع، کسر ذراع و اگر 
احد کامل (شش دانگ)، نیز باید یادآور شد که بیان کسر بر پایۀ نظام دهدهی نبوده، بلکه یک و

بخش (شعیر/ جو) است. این موضوع نیز بر دشواری شناخت عالیــم و محاســبۀ ذهنــی  ۹۶دارای 
  افزاید. کسور می

انــد. کتــاب برخی منابع آموزشی علم سیاق و استیفا در این دوره، عالیم کســر را معرفــی کــرده
نفایس الفنون )؛ ۴۲۳(ص لطایف شرفی)؛  ۵۰(صنامه تسعاد)؛ ۱۷۳(ص المرشد فی الحساب 

 اند.عالمت کسر را نشان داده ۹۶عالمت از  ۲۶) ۳۰۷، ص ۱۵(فن 

  emad_hokamaii@yahoo.com.،شناسی دانشگاه تهرانپژوهشگر مؤسسۀ باستان .١
 ۱۳۹۱های  در سال  Gerda Henkelبا حمایت بنیاد » تاریخ علم سیاق«با موضوع  اینجانباین پژوهش به عنوان بخشی از طرح پژوهشی 

  استفاده از مرخصی بدون حقوق از دانشگاه تهران انجام گرفته است. به اجبار با و فیلیپس ماربورگ (آلمان) دانشگاه در ۱۳۹۳ـ 
های دیگر نیز کاربرد دارند. اما با توجه به آنکه شکل عالیم ـ به رغم ریشه مشترک ـ دارای . این عالیم البته در مکتوبات و اسناد دوره٢

افزاید، مبنای این بررسی را دورۀ پرکاربرد این عالیم قرار دادیم.ل این عالمتها بر حجم این نوشته میتفاوتهایی است و بررسی سیر تحو
های بریده شدۀ پوست تزئینی حیوانات. واحد شمارش تکه .٣
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  ۱۷۳، ص المرشد في الحساب: ۱تصویر 

های پرکاربرد را نشــان داده و منابع یادشده، جنبۀ کاربرد روزمرۀ عالیم را در نظر داشتند و تنها عالمت
است. عبدالله بن  فلکیههای کسر را نشان داده، رسالۀ متاند. تنها منبعی که شکل کامل عالمعرفی کرده

1 عالمت اختصاری را برای نشــان دادن ۹۵محمد مازندرانی در این رساله، 
96

95 تــا 
96

بــه ترتیــب ارزش  
ارگــرفتن ایــن هــم قر های اصلی کسر در واقــع هشــت تاســت کــه بــا کنــارعددی نوشته است. عالمت

 شود.ها همۀ کسرها، نشان داده می عالمت
ها را به عبدالله مازندرانی، مجموع عالمت

بنــدی این طبقه ١.شش قرینه تقسیم کرده است
گانه، بــر اســاس کلمــات اصــلی نصــف،  شش

من است
ُ
مس، ُسدس و ث

ُ
لث، ُربع، خ

ُ
  .ث

این رســاله و دیگــر کتــب یادشــده،  انمؤلف
هــا عالیم و منشــأ آن هیچ توضیحی در بارۀ این

هــا و اند؛ شاید بدان علت که ایــن نشــانه نداده
 
ً
ریشۀ آنها در زمان خود برای مخاطبــان کــامال
شناخته شده بوده است. اما ارتبــاط میــان ایــن 

شــده، ها و شکل اصلی کلمات برگرفتهعالمت
ــبان و  ــزد محاس ــی در ن ــان و حت ــذر زم ــا گ ب

زم است دانان به فراموشی سپرده شده و ال سیاق

ت. این موارد . در نسخۀ ایاصوفیه که اساس تصحیح والتر هینتس بوده، کاتب نسخه دو عالمت را از قرینۀ ثانی نادرست ذکر کرده اس١
توسط هینتس تذکر داده شده است.



٢۶

های مختلــف با توجه به تفاوت اندک نگارش هر کاتب و نیز تفاوت نگارش حوزه ١بازشناسی شود.
   ها کمک کند.خوانی آنتواند به تشخیص و درستها میشناسی آنجغرافیایی، ریشه

  ایاصوفیه ۀ، نسخرسالۀ فلکیه: ۲تصویر 

را با اعداد هندی نشان داده است  ، برابرهای هر عالمترسالۀ فلکّیهوالتر هینتس در تصحیح 
). وی تنها چهار عالمت نخست را بازشناسانده است: شعیر، شعیرات (به اشتباه: ۳(تصویر 

(پانویس صشعی ، از نامه ت سعادپور نیز در تصحیح رسالۀ . میرکمال نبی)۴ران)، طسوج و ربع 
٢).۵۰فلک عالی تبریزی همین روش را پیش گرفته است (ص 

نویسی دورۀ ایلخانی، و های کسر در شیوۀ سیاقشناسی تمامی عالمتقاله ریشههدف این م
  اند.شدههای فارسی هر عالمت است که با آن کلمات خوانده می بازیابی معادل

  اند.ها آگاهی نداشته دهد که نسبت به ریشۀ این عالمتها در منابع قاجار نشان می. توضیح این عالمت١
  .میراث علمیدر همین شمارۀ » منشأ، تاریخچه و اصول سیاق«پیوست مقالۀ پور،  بنگرید به نامۀ میرکمال نبی .٢
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  رسالۀ فلکیه : بازخوانی والتر هینتس از کسور۳تصویر 

حرکت قلم، از عوامل دادن هر عدد با یک عالمت بسیط با حداقل نیاز به تندنویسی و نشان
ریزی قبلی بلکه به مرور زمان رخ اصلی تبدیل کلمه به عالمت بود. اتفاقی که البته نه با یک برنامه

  :ای مانند سبعین را به عالمت ذیل تبدیل کرده استداده و کلمه

  
ی نویس های اعداد سیاق، کلمات مختصر، شکسته، و تغییر شکل یافتۀ حرفدر واقع، تمام عالمت

نویسی شده و با حذف نقطه، اتصال حروف،  اعداد به زبان عربی است. این کلمات به صورت ساده
ها و حذف برخی حروف از کلمه همراه بوده است. این موارد باعث شده است تا نویسی دندانه ساده

تدریج به  هریک از کلمات به مرور به صورت یک عالمت دیده شود و ریشۀ اصلی کلمات به
یاد کرد که در منابع  »سدس ربع« ۀوشی سپرده شود؛ چنان که به عنوان نمونه می توان از اصل کلمفرام

 یاد شده است. »یای معکوس و دو فتحه روی آن«دوره قاجار به صورت 
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شوند. یعنی چنان که در جدول دیده های کسر نیز بر همین پایه تفسیر و شناخته میعالمت
مس، شود، هر عالمت کسر، مت می

ُ
لث، ُربع، خ

ُ
شکل از یک یا چند کلمۀ عربی مانند: نصف، ث

من است. این کلمات با کنار هم قرارگرفتن و ترکیب با واحدهای کسری کوچک، یعنی 
ُ
ُسدس، و ث

  ساختند.شعیر، شعیرین، شعیرات و طسوج، همۀ کسرهای دیگر را می
شود. بدیهی مت ـ دیده میهای اصلی کسر ـ از کلمه تا عالدر جدول زیر، سیر تحول نشانه

شود که شدند. یادآوری میاست بقیۀ عددهای کسری از ترکیب همین عالمتهای اصلی ساخته می
  چون حذف نقطه، وجه مشترک همۀ موارد است، در جدول ذکر نشد.

 معادل کسری نویسیشیوۀ ساده اصل کلمه عالمت سیاق

 

 یک نودوششم نویسی سینساده شعیر

  
 

 "سوج"  حذف طسوج
یک بیست و 

 چهارم

  
 

 یک هشتم حذف میم ثمن ثمن

  
 

 یک ششم ساده نویسی هردو جزء سدس سدس

   
 

 ربع
حذف حرف ر از ابتدای کلمه و ساده 

 نویسی ع پایانی
 یک چهارم

   
 

 یک سوم ساده نویسی حرف ث در پایان کلمه ثلث

  
 ن

 نصف
  حذف ف از پایان کلمه

 »ن«ن ماندیا حذف ص و ف و باقی
 یک دوم

   
 

 ثلثین
  حذف یک دندانه

یسی حرف نون در پایان کلمه  و ساده نو
 دوسوم

 محل قرارگیری کسرها نسبت به اعداد صحیح
شد. اما این کار به دو روش ممکن بود. کرمانی کسرهای هر عدد صحیح زیر همان عدد نوشته می

 زیر آندر سدۀ دهم هجری می
ً
نوشتند و اکنون در کنار آن می نویسد که کسر هر عدد را قبال
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یسند. می رسد کسرها در نظام شود. اما به نظر میدر کتب سیاق دورۀ قاجار هر دو روش دیده می ١نو
  شد. دیوانی بیشتر زیر عدد، و در نظام تجاری در کنار آن نوشته می

 تفاوت خواندن و نوشتن کسور
 اولین بار ادوارد براون در باب عالیم سیا

ً
استفاده کرده » ُهزوارش«درستی از اصطالح ق، بهظاهرا

های سیاق و از جمله کسرها، )؛ بدان معنی که تمام عالمت۱۰۵، ص ۱، جتاریخ ادبی ایراناست (
به عربی نوشته شده، اما به فارسی خوانده 

اند. به استناد برخی از کتب یادشده، شدهمی
چنان که خواهیم دید، فارسی خواندن این 

ابتدا تا آخرین دورۀ کاربرد این  عالیم از
  ها رایج بوده است. عالمت

توجه و دانستن تفاوت در شیوۀ نوشتن و 
کند تا خواندن کلمات، به ما کمک می

عربی ـمعنی فارسیکلمات متفاوت اما هم
مربوط به عالیم حساب و کسرها را در متون 
و اسناد این دوران بهتر درک کنیم. برای مثال، 

در معرفی عالیم کسر  نامه ت دسعامؤلف 
  نویسد:می

پنج دانگ و سه باشد تا  جوی"و آن از 
  .تسو و سه جو"

اما درواقع عالیم نوشته شده، این است: 
 [و]نصف [و] ثلث باشد تا " شعیرو آن از 

 . شعیرات" [و] ثمن
ای ها اشارهمتمتأسفانه در چند رسالۀ یادشده، غیر از کسر اول و آخر، به معادل فارسی بقیۀ عال

نفایس عالمت) است که در  ۲۶آید، معادل فارسی عالیم اصلی (آنچه در ادامه می ٢نشده است.

                                                    
و استادان این      صورت: بدیننویسند بان سابق، کسری که در مرتبه از دیگری کمتر بوده، در زیر آن می"بدان که محاس. ١

یسند بدین زمانه پهلوی یکدیگر می   .)۹۲، ص سریع الحسابفی الحقیقه هر دو یکی است" ( و     صورت:نو
اما ظاهرًا شیوۀ خواندن دورۀ قاجار را از خود افزوده است  ها را آورده است.تقریبًا همین معادل نفایس الفنون. شعرانی در متن مصّحح ٢

 ). ۳۰۷(ص 

 پور میرکمال نبی، تصحیح نامهسعادترسالۀ 
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  شود. ) دیده می۹۳مجلس، ص  ۳۱۱۷(نسخۀ سریع الحساب ) و رسالۀ ۳۰۷(ص الفنون
 میان اجزای یک واحد از واو استفاده نمی

ً
شود، اما در جدول زیر که مطابق آنچه در معموال

میان هر دو جزو، حرف واو آمده،  ۶۵۴۴کتابخانۀ مجلس به شمارۀ  سریع الحساب،خۀ خطی نس
   .نوشته شده است

نوشتن کلمات کسر  
 به عربی 

  الفنوننفایسمعادل فارسی در 
  

سریع معادل فارسی در 
 الحساب

 جو جو شعیر ۱
 دوجو دوجو شعیرین ۲
 سه جو سه جو شعیرات ۳
 ١وتس طسوج قیراط / طسوج ۴
 نیم دانگ نیم دانگ نصف [و] سدس ۵
 سه تسو سه طسوج ثمن ۶
 دانگی یک دانگ سدس  ۷
 دانگی [و] تسویی یک دانگ و یک طسوج سدس [و] قیراط ۸
 دانگ [و] نیم  یک دانگ و نیم ربع  ۹

 تسونیم [و] سه دانگ[و] یک دانگ و سه طسوج  سدس [و] ثمن ۱۰
 دو دانگ دو دانگ  ثلث ۱۱
یی  دو دانگ و یک طسوج ث [و] قیراطثل ۱۲  دودانگ [و] تسو
 دانگ و نیم دانگ و نیم ثلث [و] نصف سدس ۱۳
 دو دانگ [و] سه تسو دو دانگ و سه طسوج ثلث [و] ثمن ۱۴
 نیم دینار سه دانگ  نصف / یا نصف دینار ۱۵
 نیم دانگ [و] تسویی سه دانگ و یک طسوج  نصف [و] قیراط ۱۶
 سه دانگ و نیم سه دانگ و نیم  ثلث [و] ربع ۱۷
 تسونصف [و] سه سه دانگ و سه طسوج نصف [و] ثمن ۱۸
 چهار دانگ چهاردانگ  ثلثان ۱۹
 چهاردانگ [و] تسویی چهاردانگ و یک طسوج  ثلثان [و] قیراط ۲۰

                                                    
 ).۹۳، ص سریع الحسابکند که "طسوج عربی است و فارسی آن تسو است" (، تصریح میسریع الحساب. مؤلف ١
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 چهاردانگ و نیم چهاردانگ و نیم  نصف [و] ربع ۲۱
 چهاردانگ و سه تسو چهاردانگ و سه ربع طسوج ثلثان [و] ثمن ۲۲
 نیم دانگ پنج دانگ  نصف [و] ثلث ۲۳
نصف [و] ثلث [و]  ۲۴

 قیراط
 نیم دانگ [و] تسویی پنج دانگ و یک طسوج 

نصف [و] سدس [و]  ۲۵
 ربع

 پنج دانگ [و] نیم پنج دانگ و نیم

نصف [و] ثلث [و]  ۲۶
 ثمن

 پنج دانگ [و] سه تسو پنج دانگ و سه طسوج

الدین نجم ضرب و قسمتهای فارسی کسور در رسالۀ  ر در این باب، معادلنمونۀ قابل ذکر دیگ
محمود ابرقویی است. اصطالحات پرکاربرد این کتاب عبارتند از: جو، حبه، پشیز، تسو، ستسو (سه 

 نیم (یک دانگ و نیم) و برنج.تسو)، دانگ، دانگ
شدند. هایی مختلف خوانده می نامهای جغرافیایی به ها یا حوزهها نیز در دوره برخی از این نام

  نویسد:برای نمونه، مؤلف فروغ اصفهانی می
ی و مثقاِل ذهبی  نخودکه حال  طسوجو  حّبه"پس 

ّ
گویند، و قیراط و دانگ به حسب دَرم فض

  ).۱۲۲، ص فروغستانباشد" (مختلف می

  های کسر و معادل اصل کلماتجدول عالمت
یهخط  ۀ(بر پایۀ نسخ   )رسالۀ فل

 ینۀ نخستقر 
 معادل مقدار اصل کلمات عالمت سیاق

 

1 شعیر
96

  

 

2 شعیرین
96

  1
48

  

3 شعیرات 
96

  1
32

  
 

4 طسوج
96

  1
24

  
 

5 طسوج [و] شعیر(طسوج + شعیر)
96

   

 

6 طسوج [و] شعیرین
96

  1
16

  

 

7 طسوج [و] شعیرات
96
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8 نیم دانگ (نصِف سدس) / / 
96

  1
12

  

 

9 نیم ِسدس [و] شعیر
96

  3
32

  

 

10 نیِم سدس [و] شعیرین
96

  5
48

  

 

11 نیِم سدس [و] شعیرات
96

   

 

12 ثمن
96

  1
8

  

 

13 ثمن [و] شعیر
96

   

 

14 ثمن [و] شعیرین
96

  7
48

  

 

15 ثمن [و] شعیرات
96

  5
32

  

 

16 سدس
96

  1
6

  

ینۀ دوم  قر

 

17 سدس [و] شعیر
96

   

18 سدس [و] شعیرین 
96

  3
16

  

 

19 سدس [و] شعیرات
96

   

 

20 سدس [و] طسوج
96

  5
24

 

 

21 سدس [و] طسوج شعیر
96

  7
32

 

 

22 سدس [و] طسوج [و] شعیرین
96

  11
48

 

 

23 سدس [و] طسوج [و] شعیرات
96

   

 

24 ربع
96

  1
4

  

 

25 ربع [و] شعیر
96

  

 

26 ربع [و] شعیرین
96

  13
48

  

 

27 ربع [و] شعیرات
96

  9
32

  

 

28 سدس [و] ثمن
96

  7
24

  

 

29 سدس [و] ثمن [و] شعیر
96

   

 

30 سدس [و] ثمن [و] شعیرین
96

  15
48

  

  [و] ثمن [و] شعیراتسدس  
 

31
96
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32 ثلث
96

  1
3

  

ینۀ سوم  قر

 

33 ثلث [و] شعیر
96

  11
32

  

 

34 ثلث [و] شعیرین
96

  17
48

  

 

35 ثلث [و] شعیرات
96

   

 

36 ثلث [و] طسوج
96

  3
8

  

 

37 ثلث [و] طسوج شعیر
96

   

 

38 ثلث [و] طسوج [و] شعیرین
96

  19
48

  

 

39 ثلث [و] طسوج [و] شعیرات
96

  13
32

  
 

40 ربع [و] سدس
96

  5
12

 

 

41 ربع [و] سدس [و] شعیر
96

   

 

42 ربع [و] سدس [و] شعیرین
96

  7
16

  

 

43 ربع [و] سدس [و] شعیرات
96

   

 

44 ثلث [و] ثمن
96

   11
24

 

 

45 ثلث [و] ثمن [و] شعیر
96

   

 

46 ثلث [و] ثمن [و] شعیرین
96

  23
48

  

 

47 ثلث [و] ثمن [و] شعیرات
96

  

 

48 نصف
96

  1
2

  

ینۀ چهارم   قر

 

49 نصف [و] شعیر
96

   

 

50 نصف [و] شعیرین
96

  25
48

  

 

51 نصف [و] شعیرات
96

  17
32

  

 

52 نصف [و] طسوج
96

  13
24

  

 

53 نصف [و] طسوج [و] شعیر
96

   

 

54 شعیرین نصف [و] طسوج [و]
96

  27
48
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55 نصف [و] طسوج [و] شعیرات
96

   

 

56 ثلث [و] ربع
96

  7
12

  

 

57 ثلث [و] ربع [و] شعیر
96

   

 

58 بع [و] شعیرینثلث [و] ر
96

  25
48

  

 

59 ثلث [و] ربع [و] شعیرات
96

   

 

60 نصف [و] ثمن
96

  5
8

  

 

61 نصف [و] ثمن [و] شعیر
96

   

 

62 [و] ثمن [و] شعیریننصف 
96

  31
48

  

 

63 نصف [و] ثمن [و] شعیرات
96

  21
32

  
 

64 ثلثان
96

  2
3

  

ینۀ پنجم   قر

 

65 ثلثان [و] شعیر
96

   

 

66 ثلثان [و] شعیرین
96

  11
16

  

 

67 ثلثان [و] شعیرات
96

   

 

68 ثلثان [و] طسوج
96

  17
24

  

 

69 ثلثان [و] طسوج [و] شعیر
96

  23
32

  

 

70 ثلثان [و] طسوج [و] شعیرین
96

  35
48

  

 

71 ثلثان [و] طسوج [و] شعیرات
96

   

 

72 نصف [و] ربع
96

  3
4

  

 

73 نصف [و] ربع [و] شعیر
96

   

 

74 نصف [و] ربع [و] شعیرین
96

  37
48

  

 

75 نصف [و] ربع [و] شعیرات
96

  25
32

  

 

76 ثلثان [و] ثمن
96

  19
24

  

 

77 ثلثان [و] ثمن [و] شعیر
96

   

 

78 ثلثان [و] ثمن [و] شعیرین
96

  39
48
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79 ثلثان [و] ثمن [و] شعیرات
96

  

 

80 نصف [و] ثلث
96

  5
6

  

ینۀ ششم   قر

 

81 نصف [و] ثلث [و] شعیر
96

  27
32

 

 

82 نصف [و] ثلث [و] شعیرین
96

  41
48

  

 

83 نصف [و] ثلث [و] شعیرات
96

   

 

84 نصف [و] ثلث [و] طسوج
96

  7
8

  

 

نصف [و] ثلث [و] 
 طسوج[و]شعیرین

85
96

   

 

نصف [و] ثلث [و] 
 طسوج[و]شعیرین

86
96

  43
48

  

 

نصف [و] ثلث [و] 
 طسوج[و]شعیرات

87
96

   

 

88 ثلثان [و] ربع
96

  11
12

  

 

89 ثلثان [و] ربع [و] شعیر
96

   

 

90 ثلثان [و] ربع [و] شعیرین
96

  15
16

  

 

91 ثلثان [و] ربع [و] شعیرات
96

   

 

92 نصف [و] ثلث [و] ثمن
96

  23
24

  

 

93 نصف [و] ثلث [و] ثمن[و]شعیر
96

  31
32

  

 

94 ثمن[و]شعیریننصف [و] ثلث [و] 
96

  47
48

  

 

95 نصف[و] ثلث [و] ثمن[و]شعیرات
96

   

 منابع
  .۱۳۳۳، ادوارد براون، ترجمۀ علی پاشا صالح، تهران، تاریخ ادبی ایران

(تألیف الدین محمودبن عمر طّیار ابرقو، نجمرساله در ضرب و قسمت ق)، نسخۀ ۶۸۰یی 
  مجلس. ۲۱۴۸

تس، ، به تصحیح والتر هینق)۱۰(تألیف قرن  بن محمدبن کیا مازندرانی، عبداللهرسالۀ فلکیه



 

  

٣۶ 

، بر اساس نسخۀ ۱۹۵۲س، تت مستشرقین در فرهنگستان ماینئبادن آلمان: انتشارات هیویس
  ایاصوفیه.  ۲۷۵۶

و  ۶۵۴۴های  ق)، نسخه ۹۵۱ی (تألیف ، غیاث الدین ابواسحاق عاشقی کرمانسریع الحساب
  مجلس. ۳۱۱۷

(تألیف ، فلکنامهسعادت پور، ق)، به تصحیح میرکمال نبی۷۰۶الدین بن عالءالدین تبریزی 
  .۱۹۷۳گوتینگن، 

، به ق)۱۲۵۸(تألیف  ، محمدمهدی فروغ اصفهانیدانشنامۀ فن استیفا و سیاق :فروغستان
  .۱۳۷۸وب، تهران، کوشش ایرج افشار، مرکز پژوهشی میراث مکت

ق)، چاپ عکسی در مجموعۀ ۷۲۳الدین بن عالءالدین تبریزی (کتابت ، فلکلطایف شرفی
  . ۱۳۸۱، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، سفینۀ تبریز

  مجلس.  ۲۱۵۴ق)، نسخۀ ۶۹۱، حسن بن علی کاشانی (تألیف المرشد فی الحساب
ق)، تهران، ۷۳۶د آملی (تألیف الدین محمدبن محموشمسنفایس الفنون فی عرایس العیون، 

  .۱۳۸۹اسالمیه، چاپ سوم، 
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  های ابتدایی اندازی مدرسه تأسیس دارالفنون و راه

  ١عبدالحسین مصحف

فرهنگی جامعــۀ ایــران و همگــام بــا آن، پــرورش جوانــانی بــا -های علمیدر راستای تأمین توانایی
-خان امیر کبیر صدر اعظم ناصرالدین شاه، ســازمان فنــیهای نظامی، به همت میرزا تقی کارایی

- ای فنیآموزشی به نام دارالفنون تأسیس شد. در آغاز کار، تنی چند از ایرانیانی که تحصیل در رشته
هــایی از های روز را در کشوری از اروپــا گذرانــده بودنــد، و برگزیــدهای از دانش نظامی یا در رشته

راه  در این سازمان نوپا گمارده شدند و آنگاه که کارهــای آغــازی روبــهمعلمان اروپایی، به تدریس 
ش)، دارالفنون با تشــریفات رســمی در حضــور ناصــرالدین شــاه  ۱۲۳۰ق (=۱۲۶۸ند، به سال شد

بــرد بــه دســتور همــان  گشایش یافت (و در همین سال، امیر کبیر که در کاشان به تبعید بــه ســر می
  الدین شاه کشته شد). ناصر

پخانه دارای هفت دارا لفنون ساختاری همانند یک دانشگاه کوچک را داشت و افزون بر َرستۀ تو
های وابسته به َرستۀ توپخانه سر و کــار زیــاد بــا ریاضــیات رشتۀ تحصیلی بود. از آن رو که آموزش

داشت، این رشته از توجه بیشتر برخوردار بود. معلمان ریاضی آنجا هم بیشترشــان درجــۀ نظــامی 
  یپ) داشتند.(سرت

ای ســنگی بــا عنــوان هایی از رضا قلی خان ناظم سازمان، دارالفنون به چاپخانهبنابر یادداشت
اند کتابت و کردههایی را که نخبگان استادان بیان یا ترجمه میمجهز بود و درس» دارالطباعۀ خاصه«

اند. در ایــن فرآینــد، هآمدهای تحصیلی فراهم میهای درسی رشتهشده و از این راه کتابچاپ می
های به زبان فرانسه یا انگلیسی (که از چــپ بــه راســت ها و فرمولهای فارسی آمیخته به جملهمتن

  اند) برای کاتبان تازگی داشته است.شدهنوشته و خوانده می
الفبای زبان فارسی گرچه برگرفته از الفبای زبان عربی است و از راست به چپ نوشته و خوانده 

زبانان شیوۀ ود اما از آن گاه که عدد نویسی هندی به زبان فارسی راه یافت و به کار رفت فارسیشمی

                                                    
، شمارۀ میراث علمینوشتۀ جعفر ربانی، » شکوه ریاضت«برای اطالع از زندگی و کارهای مرحوم عبدالحسین مصحفی، بنگرید به مقالۀ  .١

  .۱۷۴ - ۱۷۰، ص ۱۳۹۱، پاییز و زمستان ۲
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هــای عــددی را داخــل نوشــتن از چــپ بــه راســت رقــم
های نوشته شدۀ از راست به چپ پذیرفتــه و کاتبــان  متن

  هم به آن خو گرفته بودند.
رو بودند؛  روندی از این گونه روبهاکنون هم کاتبان با 

ق)  ۲۳۲محمد پســر موســی خــوارزمی (درگذشــت در 
هــای جبــر و  های وصیت و وراثت قانونبرای حل مسئله

عدد، شئ، مال، «های  ریزی کرد و اصطالحمقابله را پی
را، که در واقع نمادهای ...» کعب، مال مال، مال کعب، 

برگزیــد و آنهــا را هــا بودنــد، های مسئلهجا نگهدار داده
ها روی آنها پیاده شــوند. ابزارهای کار گرفت تا آن قانون

او در کتابی که در این زمینه تألیف کرده شــش مســئله را 
برای نمونه و بیش از صد مسئله را دربارۀ ارث و وصیت 
طرح و حل کرده است. شیوۀ کــار او و مدرســان بعــدی 

بی بوده و ترجمۀ آنها به زبان فارسی نیز به همان گونه بیان های علمی، بیانی و بیشتر به زبان عر حوزه
  شده است.یا کتابت می
ها با دسترسی به جبر و مقابلۀ خوارزمی و با پی بردن به اهمیت آن، نام الخوارزمی را به اروپایی

روزه هم زبان خود الگوریتم تلفظ کردند و آن را شناسۀ هر فرآیند با ساختار از آن گونه دانستند که ام
افزارهای کامپیوتری است (الگوریتم و لگاریتم دو مفهوم ریاضی متفاوتند و نباید پایگاه کارآمد نرم

  با هم اشتباه شوند).
جبر و مقابلۀ خوارزمی در اروپا و در کشورهای دیگر [الجبرا] و در زبان فارســی فقــط جبــر  

های معادل (چنانکه شیء به زبان اسپانیایی ال، و ... نخست به واژههای شئ، منامیده شد. اصطالح

 هایی از گونۀها با معادله، ... تبدیل شدند و مسئلهx، x2 ،x3) سپس به نمادهای حرفی xeïبه 
n nax bx ... mx n-+ + + + =1 0  

 ها هستند.ها، نمادها، عددها و فرمولها، نشانهدوزبانه، از حرفای، گاه نموده شدند که آمیخته
بایست به زبان های درسی ویژۀ دانشجویان دارالفنون، که میدر راستای فراهم آوردن کتاب

(همراه با تصاعدها و  فارسی تألیف یا ترجمه شوند، به پیشنهاد ناظم دارالفنون، کتاب حساب 
کرده، عبدالرسول خان مهندس به فارسی لمی فرانسوی تدریس میلگاریتم) و کتاب جبر را که مع

ق و جبر پس از آن چاپ شده ۱۲۷۴ترجمه و کاتبانی آن ها را کتابت کرده و سرانجام حساب در 
است. این دو کتاب را دارم. کتابت آنها با همکاری سه کاتب انجام گرفته است. متن اصلی با خط 

مدرسۀ دارالفنون دروازۀ ورودی  
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ها و ها، عالمتکار دو کاتب دیگر نگارش یافته اما فرمولنستعلیق خیلی مرتب و مستقِل از 
اند و تازه کار بودن کاتبان آنها را وبرهم کتابت شده ها با الفبای فرانسه با خط بد و درهم حرف

ها معادل فارسی به کار نبرده و آنها را به همان صورت و با تلفظ رساند. مترجم هم برای اصطالح می
هایی که در آغاز ابسامانیفارسی نگاشته است. ن

 آید!برخورد با کار تازه پیش می
های درسی ریاضی کشورهای (در متن کتاب

ها  زبان، نه تنها متن نوشته و عددها بلکه فرمولعرب
ها را نیز با تبدیل به معادل عربی از راست به و نشانه

  برند.)نویسند و به کار میچپ می
ها و دانشکدهالتحصیل بازگشت ایرانیان فارغ

های عالی اروپایی به ایران و پیوستن نخبگانی مدرسه
از اینان و از دانشورانی دیگر به جمع هیأت علمی 

های ای را در روشهای شایستهدارالفنون، دگرگونی
های های درسی و در شیوهترجمه و تألیف کتاب

اصول علم اش  کتابت آنها به همراه داشت. یک نمونه
 تکنیک پاریس است.التحصیل پلیخان فارغ ش) تألیف علی ۱۲۵۸ق (=۱۲۹۷چاپ  حساب

اند. نخبگانی از شاگردان دارالفنون هم پس از فراغ از تحصیل به معلمی در آنجا پذیرفته شده
اند. دو آوردهدرسی آنجا روی می های درسی و کمککسانی از اینان هم به تألیف یا ترجمۀ کتاب

(=۱۳۰۵انگلیسی و چاپ  ترجمه از مقابلۀ آقا خانجبر و اش یکی نمونه ش) و دیگری ۱۲۶۶ق 
هـ ش) است. شگفت اینکه  ۱۲۸۳ق (=۱۳۲۳تألیف محمدرضا مهندس چاپ  المسائل جبر حل

از شاگردان «ها، برای کسب افتخار، در کنار نام مؤلف یا مترجم جملۀ روی جلد این کتاب
  خورد.به چشم می» الدوله نجم

آوازه و از معلمان برجستۀ دارالفنون بوده است. پدرش  ای بلندالدوله دانش پیشهمعبدالغفار نج
آمده و ریاست دو ادارۀ آموزش و علی محمد اصفهانی نامورترین ریاضیدان دورۀ قاجار به شمار می

 مادر هملکالملک منجم ویژۀ های ریاضی دارالفنون با او بوده است. برادرش عبدالوهاب نجمامتحان
های الدوله) منجم ویژۀ ناصرالدین شاه بوده، بر زبان فرانسه تسلط داشته و بر دانشخودش (نجم و

کشی نظری و عملی هیأت و نجوم قدیم و جدید، ریاضیات، جغرافیا، آمارگیری تهران، و نقشه
 های گسترده و شرکت کارآمد داشته است.ها، آگاهیشهرها و جاده

دومین سفر اروپایی خود، کتابی عمومی و مفصل در زمینۀ هیئت  ناصرالدین شاه در بازگشت از
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الدوله خواست آن را به فارسی ترجمه کند، روزانه بخشی از آن و نجوم جدید را همراه آورد و از نجم
الدوله پس از کشته را برایش شرح دهد، و چون پایان یابد دستور خواهد داد آن را چاپ کنند. نجم

مه را دنبال کرد و به پایان رساند اما به چاپ آن توجهی نشد؛ تنها چند تن از شدن شاه هم کار ترج
اش به کتابخانۀ سلطنتی سپرده ای از آن را برای خود به دست آوردند و کتاب و ترجمهدرباریان نسخه

تأسیس را با  های تازهالدوله هم فرصتی پیش آورد تا تدریس در دارالفنون و در مدرسهشدند. نجم
نویس ترجمۀ کتاب نجوم را هم در خور سطح علمی شاگردان یت بیشتر دنبال کند. پیشجد

ش) به چاپ رساند. نه تنها معلمان و ۱۲۸۰ق (=۱۳۱۹در  النجوم ةبدایبازنویسی کرد و با عنوان 
رفت این کتاب را پذیرا شدند. آموزان بلکه دانش دوستانی دیگر هم بیش از آنچه گمان میدانش

های درسی ریاضی را تألیف و چاپ کند. ای کامل از کتابای شد تا دورهالدوله هم انگیزهبرای نجم
، کفایة، بدایةهای های تألیف او برای ابتدایی، متوسطه و فوق متوسطه به ترتیب پیش عنواناین کتاب

سید . عالمۀ فقید الحساب ةنهای، الحساب ةکفای، الحساب ةبدایرا داشتند. از گونۀ:  ةنهایو 
های چاپ ، تألیفتاریخ علوم اسالمیاش در کتاب الدین همایی در تقریرهای گردآوری شده جالل

های درسی تألیف شدۀ پس از او شدۀ او را تا پانزده جلد برشمرده و بر این باور بوده است که کتاب
  د.انالدوله و رویکردهایی از شیوۀ نگارش آنها بودههای نجم هایی از تألیفبرگرفته

تأسیس دورۀ ابتدایی تألیف کرده  های تازهالدوله آن را برای مدرسهرا دارم. نجم النجوم ةبدایمن 
هایی نجومی که هایی که در متن به کار برده و صرف نظر از اندازهپردازی اما، صرف نظر از انشاء

تر از کتاب آموزنده نموده و امروزه عددهایی دقیقتر و در شماره بیشترند، محتوای کتاب مشروحتر و
دادیم؛ در دانشگاه، هیئت آموختیم و در دبیرستان آموزش میدرسی هیئتی است که در دانشگاه می

شد و گذراندیم که به تفصیل آموخته میدرس مقدماتی بود و پس از بازآموزی آن، درس نجوم را می
  در آن با ریاضیات سطح باال سروکار داشتیم.

شناسی و اخترشناسی) دو موضوع متفاوتند، اگرچه بیشتر مترادف به کار هیئت و نجوم (=گیتی
اند. مرحلۀ هایی را پشت سر گذاشتهمرحله پیشرفت به هایند و مرحلهترین دانشروند، از کهنمی

روگردانی از نظریۀ زمین مرکزی و پذیرش نظریۀ خورشید مرکزی را آغازگاه هیئت و نجوم جدید 
های آموزشی کشور ین دوره در ایران، نخست در دارالفنون و پس از آن در برنامهاند. آموزش اشناخته

های بعدی با شتاب افزونتر و گنجانیده شد و مدتی طول کشید تا پذیرفتۀ همگان شد. پیشرفت
گذرانند و شناخت ای از فضا را میاند و امروزه مرحلۀ پیمایش گسترهکارایی بیشتر پیش رفته

  ها را پیگیرند.چاله ها و سیاهست، کهکشانهای دورد ستاره
شناسی و اخترشناسی سرگذشتی خواندنی و آموزنده دارند. باشد تا در نوشتاری جداگانه و گیتی

  به زبان ساده بازگو شود.
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ر   دارالفنون از دیدگاه دی
ردن های جوانان فرهیخته برای دنبال کشده تا نخبهآزمون ورودی آنجا دقت و سختگیری میدر 

های عالی به آنجا راه یابند. به تقلید از این مدرسۀ عالی بود که شبه دانشگاه به نام تحصیل در رشته
دارالفنون در ایران گشایش یافت. جوانانی، بیشترشان درباری زاده، شاگردان آنجا شدند و معلوم نبود 

رای آنجا پرورش نیافته اند و شاگردانی ویژه هم بای و چگونه و کجا تحصیل کردهدر چه زمینه
بودند. معلمان فرانسوی و ایرانیان فرانسه آموخته آموزش آنها را پذیرفته بودند. ناصرالدین شاه هم در 

ها گذشت اش این بود که از آنجا، و تنها از بخش نظامی آنجا، بازدید کند. سال هر فرصت سرگرمی
ایستا ماند. به دنبال کشته شدن  و آن ساختار آموزشی به همان وضع و بدون شاگردان جدید

خواهی، دارالفنون به حالی جانشین او، و رو به شدت نهادن انقالب مشروطهناصرالدین شاه، بی
التحصیالن آن به معلمی گمارده شدند و از آن ای متوسطه تبدیل شد که یکی دو دوره از فارغمدرسه

  جا بوده است. پس یک دبیرستان معمولی شناخته شد و تا کنون نامش بر
افزون بر  :دارالفنون افزون بر اثرهای آموزشی پیامدهایی دیگر هم در جامعۀ ایران داشته است

های زبان فارسی، مانند  های زبان فرانسه بین واژهرواج زبان فرانسه، جا خوش کردن بسیاری از واژه
  کالس، دیپلم، لیسانس، ...، و سرشناس آنها، مرسی.

  های ابتداییاندازی مدرسهراه
فرستادند تا در خانه میهایی نوباوگان خود را به مکتبدر ایران، تا گذشتۀ نه چندان دور، خانواده

 خواندن قرآن را بیاموزند. پس از آن، فرزندان خانواده
ّ

هایی راهِی مکتب (که مدرسه هم آنجا نزد مال
هایی فراتر را شدند تا در آنجا آموختهشد) میگفته می

هایی که  ها و درسگیرند. مدت آموزش در مکتبفرا 
شد به استعداد و ذوق نوآموز، به در آنها داده می

های او، و به میزان خوشایندی خانواده از آموخته
های معلم آنجا بستگی داشت. خواندن دانستنی

هایی از  هایی از فارسی، حفظ کردن گزیده متن
های شاعران، تعلیم و تمرین نوشتن خط سروده

درشت نستعلیق و خط ریز تحریر شکسته، یادگیری 
نصاب چهار عمل اصلی حساب، حفظ کردن 

های عربی و  و پی بردن به معنی و مفهوم واژهالصبیان 
هایی فارسی آن، و افزون بر آنها سیاق، از جمله درس

 ها، و نه در همۀ آنها، آموختهبودند که در مکتب
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ای اطالعات عمومی کتابی در بر دارندۀ شعرهایی عربی فارسی و گونه نصاب الصبیانشدند.  می
 . کردندها فرزندان را به آموختن آن تشویق میبود و گاه پدرها یا پدربزرگ

 نمونۀ دو سطر از آن:
  

  

  

کاره رها  نداشتند؛ درصد باالیی از شاگردانشان درس را نیمهها بازدهی خوبی ها و مکتبخانهمکتب
ای از آنها هم، شهری یا روستایی و از هر کردند. عدهساختند. پسران بیشتر کار پدر را دنبال میمی

ها را پی آوردند و تحصیل در آن زمینههای علوم اسالمی روی میهای دینی و به حوزهای، به مدرسه طبقه
گیرد. مدرس در پیرایه انجام میها شیوۀ آموزش و شیوۀ آزمون به سادگی و بیدر این مدرسهگرفتند.  می

دهند، کند و طلبه (= طالبان علم= دانشجویان) گوش میجمع شاگردان یا باالی منبر درس را بیان می
نند و به کهای خود را مرور میکنند و در وقت آزاد یادداشتدارند، پرسش و بحث مییادداشت برمی

پردازند. آزمون به درخواست شاگرد، با پذیرش استاد و به صورت مطالعۀ کتاب در زمینۀ درس می
پردازد و شود. در پایان مصاحبه، اگر استاد تأیید کند شاگرد به درس باالتر می مصاحبۀ انفرادی برگزار می

  شود.هایی هم به استادان باالتر معرفی میدر مرحله

ست نموده ها با بندهای انگشتان دو در آن رقم ای از نمایش عددها بودحساب انگشتی نمونه
 ند. فردوسی در یک بیت از هجونامۀ سلطان محمود چنین سروده است:شدمی

 ُنه اندر ُنه آمد سه اندر چهار  کشف شاه محمود واال تبار
» دست با انگشتان بسـته«] را با ۹۳[یعنی  ۱۲و  ۸۱در حساب انگشتی، [مجموع] دو عدد 

 دهند. نشان می
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یسی  ای(=حساب جمل) گونهحساب ابجد  که بیشتر برای نمایش تاریخ یک پیشامد و  بودعددنو
رفت. در بارۀ بـوعلی سـینا های نجومی و ریاضی به کار مینزد اهل نجوم و ریاضیات برای محاسبه

 اند:گفته
 آمد از عدم به وجود شعجدر    یناـلی سـق ابو عـحجت الح

 هان بدرودــد با جکر زـتکدر    کسب کرد کل علوم شصادر 
 ۴۲۷=  تکز، ۳۹۱=  شصا، ۳۷۴= شعج

 و حافظ در تاریخ فوت یک قاضی سروده است:
 که زدی کلک زبان آورش از شرع نطق  دین سرور و سلطان قضات اسماعیل مجد

 نظم و نسقکه برون رفت ازین خانۀ بی  الفو  افـکته بد و از ماه رجب ـناف هف
 حق رحمتسال تاریخ وفاتش طلب از   گهــدان وآنزل او ـــق منــمت حـکنف رح

شوند و تـاریخ سـال می ۷۵۶و  ۲۱به حساب ابجد، کاف و الف، رحمت حق، به ترتیب برابر با 
. در موردهایی از گونۀ اشـاره بـه یـک تـاریخ، ارزش ۷۵۶ماه رجب سال  ۲۱شنبه شود: سهفوت می

ها بستگی های آن جمله و به ترتیب حرفهای عددی حرفعددی جمله برابر است با مجموع ارزش
است. اما در  ۷۵۶های رحمت، ترحم، محتر، حمتر، ... برابر با ندارد؛ ارزش عددی هر یک از کلمه

های آنها بستگی دارد و افزون بـر ها به ترتیب حرفهای نجومی ریاضی، ارزش عددی کلمهمحاسبه
اند، مانند کلمـۀ شدهز راست به چپ نوشته میهایشان اهای عددی حرفها به ترتیب ارزشآن،کلمه

اند. عدد رفتهگانی به کار میها در پایۀ شصت. نکتۀ مهم اینکه محاسبه۱۲۸۵به ارزش عددی » غرفه«
 اند.نمودهصحیح را با درجه و کسرها را به ترتیب با دقیقه، ثانیه، ثالثه، رابعه، ... می

شید کاشانی، نسبت محیط دایره به قطر آن را در پایۀ الدین جمغیاث ،ریاضیدان و منجم برجسته
، نـا، لد ،ا، کح، ثانیـهنط، دقیقهیو؛ درجهوگانی تا نه رقم محاسبه و حاصل را تا نه رقم به صورت شصت
 .۲۸۳۱۸۵۳۰۷۱۷۹۵۸۶۵/۶شود: رقم می ۱۶نشان داده است که در پایۀ دهگانی تا  ن، ید، مو

 ].π=۱۴۱۵۹۲۶۵۳۵۵۸۹۷۹۳۲/۳ آید:به دست می ۲و پس از تقسیم بر 
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دولتمردان برای آموزش فرزندان خود معلِم 
گرفتند و آنها را برای دستیابی به شغل خانه میسرِ 

ساختند. های بزرگان خانواده آماده می شایستۀ مقام
فرزندان آمد که یکی از غیر را به جمع کم پیش می

خود و به مجلس درس آنان راه دهند مگر آنکه 
هایی چشمگیر را از خود نشان داده باشد.  شایستگی

برای نمونه: مشهدی قربان در خانۀ قائم مقام آشپز بود 
شیفتۀ  ١و پسری به نام تقی داشت. قائم مقام

های این پسر شد، همردیف با پسران خود شایستگی
سیاست آموخت. تقی ب و او را بپروراند و علم و اد

به مقام هایی یکی پس از دیگری عالیتر دست یافت و 
متناسب با آنها میرزا تقی، میرزا تقی خان، میرزا 
محمدتقی خان، امیر نظام، و امیر کبیر نامیده شد و 

انجام، های بدخواهان شد و سرهمزمان، درگیِر دسیسه
ها برکنار به فرمان ناصرالدین شاه تبعید و از همۀ مقام

شد و در بامداد یک روز، در حمام فین کاشان به 
سراغش رفتند، دستش را رگ زدند و خودش را به 

هایی این چنین به تماشای جان دادنش نشاندند. نمونه
ها به فراوانی در تاریخ همۀ کشورها و در داستان

   اند. ندهیادگار به جا ما
داران را  های خانگی، سهم مکتبدر کنار آموزش

گذاری و در پیشبرد فرهنگ جامعه نباید نادیده در پایه
انگاشت. آنان در تعلیم خوش نویسی و در آشنا 
ساختن نوجوانان و جوانان به ادبیات فارسی بیشترین 

اند. اینکه به تنبیه بدنی (گاه بردهها را به کار میکوشش
اند، جامعۀ آن ها) گرایش داشتهسفارش خانوادهبه 

                                                    
لقب داشت). پدر و  مقامقائم ) دولتمرد و شاعر ایرانی، پسر میرزا عیسی فراهانی (که او نیز ش۱۲۱۴ - ۱۱۵۸میزرا ابوالقاسم فراهانی ( .١

 السلطنه بودند. پسر هر دو وزیر عباس میرزا نایب

 میرزا ابوالقاسم فراهانی (قائم مقام)

 ش)۱۱۵۸-۱۲۱۴(

 میرزا محمدتقی خان فراهانی (امیرکبیر)

 )ش۱۲۳۰ -۱۱۸۶(
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هایی از پذیرفته است؛ چنانکه در گلستان سعدی، در سرودهروزی این فرآیند را اصلی از تربیت می
داران هم از آن های در زمینۀ تربیت، تنبیه نوآموزان مورد تأیید بوده و مکتبشاعرانی دیگر، و در تألیف

  اند.برکنار نبوده
ای آرمانی نبوده و آنان هم زندگی چندان دارها شیوه اهی همه سویه، روش آموزشی مکتباز دیدگ

اند. دوستانی در راستای دستیابی به شیوۀ آموزشی بارورتر در تکاپو بودهاند و فرهنگبهنجار را نداشته
  دار (=معلم) نیز آن را باور داشته باشد و به کار بندد.ای که مکتبشیوه

) روحانی ق۱۳۶۳- ۱۲۶۷میرزا حسن رشدیه (
فکر اهل تبریز و سرشار از شوق و ذوق به روشن

های آموزشی معلمی، در راستای آشنایی با شیوه
چند کشور و گزینش شیوۀ آموزشی برتر از 

داری، با مسافرت به چند کشور همسایه و  مکتب
ایی به شیوۀ ههای آنها، مدرسهبازدید از مدرسه

نوین را که مسیحیان اروپایی مقیم لبنان برای 
ها بنیان گذاشته بودند همساز با خواست زبانعربی

خود یافت و آنگاه پی برد که در بیروت خواستاران 
آموزند و پس از شغل معلمی را نخست معلمی می

[او] مدت دو آن اجازه می دهند که معلم شوند. 
ت به تحصیل علوم سال در دارالمعلمین بیرو

تربیتی پرداخت. پس از آن راهی ایروان شد و 
  نخستین مدرسۀ به شیوۀ جدید (با روش الفبای صوتی) را برای کودکان مسلمان آنجا بنیان گذاشت.

گذشت. رشدیه او را به بازدید از ناصرالدین شاه در بازگشت از سومین سفر اروپایی از ایروان می
شیوۀ آموزشی آن را پسندید، وعدۀ کمک داد و خواست آن مدرسه در تبریز مدرسۀ خود فراخواند. او 

هایش وفا نکرد بلکه دستور داد مدرسه برچیده شود و رشدیه زیر نظر راه افتد. اما نه تنها به وعده
قمری مدرسۀ خود را در آنجا راه انداخت. اما  ۱۳۰۵باشد. رشدیه خود را به تبریز رساند و به سال 

اندازی آن مدرسه را جایز ندانستند و آن را داران، روحانیان تبریز راهسازی یکی از مکتببا زمینه
بستند. رشدیه کوتاه نیامد و مدرسه را در جای دیگر گشود. اما هر بار و در هر کجا آن را راه 

اش بود، بستند. یک شب هم که راهی خانهشدند و آنجا را به رویش میانداخت سّد راهش می می
دوستان، که به حکومت الدوله، از نوگرایان و فرهنگ گلوله به سمتش شلیک کردند. در این بین، امین

اش را بازگشایی کرد. آنگاه هم که تبریز رسیده بود، به حمایت رشدیه برخاست و او مدرسه

 ش)۱۳۲۳ -۱۲۳۰( ن رشدیهمیرزا حس



 

  

۴۶ 

آنجا راه  الدوله به تهران منتقل شد رشدیه را راهنمایی کرد تا مقیم تهران شود و مدرسه را در امین
اندیشان او، الدوله و همهای امیناندازد. رشدیه به تهران کوچ کرد، با برخورداری از حمایت

قمری در دروازه قزوین تهران، سپس در خیابان با نام کنونی ناصر خسرو  ۱۳۱۵اش را به سال مدرسه
های اندیشههای آموزشی، با همیاری نوگرایان به پخش راه انداخت. رشدیه همگام با تالش

کرد. او با ها پخش مینوشت و شبخواهان شبنامه میخواهی روی آورد و در کنار مشروطه آزادی
کردند که طرفداران زیاد منتشر می لسان الغیبای مرتب به نام اندیشان شبنامهیاری چند تن از هم

  آورد. داشت. انجمن تنویر افکار را هم راه انداخت که دردسرهایی برایش به همراه
قمری، سال پس از اعالم رسمی مشروطیت، با همکاری چند تن از  ۱۳۲۵به سال 

را در کوچۀ مروی بنیان گذاشت. در آن موقع » حیات جاوید«دوستان، مدرسۀ با نام  فرهنگ
او سه جلد کتاب  مدرسه را  التعلیم ةنهای، و التعلیم ةبدای، التعلیم ةکفایها برنامۀ منظم نداشتند. 

ها را برای نوآموزان دربرداشت. دو روزنامه به ای از درستألیف و چاپ کرد که هر کدام مجموعه
  اندیشان خود منتشر ساخت.را هم با همکاری هم طهرانو  مکتبهای نام

قمری) به استخدام وزارت معارف درآمد، ریاست  ۱۳۳۳خورشیدی ( ۱۲۹۳رشدیه به سال 
هایی راه ریاست معارف گیالن را به عهده داشت و در هر دو جا مدرسهاوقاف قزوین و پس از آن 

خورشیدی در  ۱۳۲۳ساکن قم شد. در سال  ۱۳۰۵خورشیدی بازنشسته و در  ۱۳۰۲انداخت. در 
های سال و به شمارۀ سال ۹۷های قمری نزدیک به برخورد با یک اتومبیل درگذشت. به شمارۀ سال

  ١اند. روانش شاد باد.نامیده» پیر معارف« سال عمر کرد. او را ۹۴خورشیدی 

                                                    
چاپ شده در » رشدیه دلباختۀ مدرسه«های به کار رفته در نوشتۀ باال، مربوط به رشدیه، برگرفته از نوشتار ها و تاریخیادداشت: نام .١

  بوده است. ۱۳۸۶آذر  ۵ اطالعات ]روزنامۀ[
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  تاریخچۀ کاربرد، کاشت و تجارت زعفران در ایران

  ١فر شمامه محمدی

، از تیــرۀ Crocus sativusزعفران خوراکی (کاشتنی)، گیاهی کوچــک و چندســاله بــا نــام علمــی 
ای معطر، سه شاخه و به رنگ قرمز تیره است کاللهزنبقیان است. بخش مادگی گل این گیاه، دارای 

شــود رنگ مادگی از گل جدا شده و با نام زعفــران عرضــه و اســتفاده مــیکه به همراه خامۀ نارنجی
). زمان گلدهی زعفران خوراکی مهر و آبان است. این گیاه در چین، هند، آسیای مرکــزی، ۱(شکل 

بیشــتر شــود. ویژه در ایران کاشته مییا، مراکش، الجزایر و بهآذربایجان، ترکیه، اسپانیا، یونان، ایتال
 ٩٣هــا در مجمــوع بــیش از  اســتانشود. ایــن زعفران ایران در خراسان جنوبی و رضوی کشت می

های اخیر به دلیل سودآوری این محصول و نیز نیاز کنند اما در سالدرصد زعفران ایران را تولید می
های دیگر مانند فارس، کرمان، ت این گیاه به صورت پراکنده در استاناندک گیاه زعفران به آب، کش

  . مرسوم شده استیزد و لرستان نیز 
زمــین در مورد خاستگاه گیاه زعفران نظریات گوناگونی وجود دارد. برخی خاستگاه آن را مشرق

جهان گسترش یافته و معتقدند که کشت آن از این منطقه به سایر نقاط  دانند میبه ویژه ایران و هند 
 یکی از مهمترین و قدیمی

ً
ترین مناطق کشت زعفران، ایالت ماد یا جبال ایران (عــراق است. ظاهرا

شده است. به همین دلیل و به عجم) بوده و زعفران فراوانی از این منطقه به دیگر کشورها صادر می
قرمــز زاگــرس/ زعفران کالله دلیل آنکه یکی از خویشاوندان بسیار نزدیک زعفران کشت شده با نام

رویــد، گروهــی ایــن منطقــه را )، در غرب و مرکز ایران و نیز استان فــارس مــی۲(شکل  ٢جوقاسم
داننــد و دانند. برخی دیگر نیز زعفــران را گیــاهی ویــژۀ کشــورهای غربــی مــیخاستگاه زعفران می

ای ماننــد مدیترانــهمعتقدند این گیاه به صورت وحشی یا کشت شــده در منــاطقی بــا آب و هــوای 
  ).۲۰ -۱۱زاده و همکاران، ص  اسپانیا، ایتالیا و قبرس وجود داشته است (ابراهیم

                                                    
  ، میراث علمی ایران و اسالمنگار علوم زیستی، عضو هیأت علمی بنیاد دائرةالمعارف اسالمی، همکار علمی مجلۀ تاریخ .١

sh.mohammadifar@yahoo.com  
2. C. pallasii, ssp. Haussknechtii 
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  واژگان 
و امروزه در فارسی رایج شده ای عربی ریشه گرفته یا از واژه ای عربی استبرخی، زعفران واژه به نظر  

 ناشی از شباهت امالیی و ")Safran، ذیل "١٩٧٢، ٢و زونتهایمر ١(تسیگلر است
ً
. این عقیده عمدتا

ر (به معنی گیاه گلرنگ یــا کــاجیره یــا رنــگ 
ُ

ر عربی (به معنی زرد) و ُعصف
َ

آوایی زعفران، واژۀ أصف
این واژه را   )چهارمی سدهغوی ایرانی ادیب و ل( ابونصر اسماعیل بن حماد جوهریزعفران) است. 

بودن این واژه مربوط است عربی و از ُبن "زعفر" دانسته و صرف کرده است. اما شواهدی که به فارسی
بودن آن است. گاه زعفران را مشتق از واژۀ فارســی "زرپــران" (= دارای تر از عربیتر و مستدلفراوان

شود. دانند زیرا خوردن زیاد زعفران باعث سقط جنین میزاپران" میبرگهای زرین) و گاه نیز برگرفته از "
اکنون نیز در برخی از های شرقی ایران قدیم و نیز در زبان پشتو است. همای کهن در بخشزاپران، واژه

رو" تلفظ می
َ
تلفظ  ).٢٣، ص ١٣٨٣شود (ابریشمی، مناطق خراسان، زعفران به صورت "َزَپرو" و "َزف

ابوریحان بیرونی معادل دری آن  ).۱۴۵، ص ٣است (اسبقی zaparaniaفران نیز به صورت زع َمندایی
را َجفران دانسته است. حمزه اصفهانی (موّرخ و ادیب سدۀ چهارم) نیز جفران را معادل زعفــران در 

 این امر که زعفران در کشورهای عربی ٣١٢ابوریحان بیرونی، ص ←اصفهان آورده است (
ً
). ضمنا

نامهای فراوانی وجود دارد که به رویش این گیاه در مناطق مختلف ایران در ید اما در ایران جایرونمی
  دهد. روزگاران گذشته اشاره دارد، احتمال فارسی بودن این واژه را افزایش می

                                                    
1. Konrat Ziegler 
2. Walther Sontheimer 
3. A. Asbaghi 

 : گیاه زعفران۱شکل 
 

: گیاه جو قاسم/ زعفران ۲شکل 
 خودرو/ زعفران کالله قرمز زاگرس
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هایی معادل پهلوی و فارسی میانۀ این واژه، ُکرُکم و یا َکرُکم بوده است. گاه در منابع قدیمی، واژه
 زاگــرس

ً
نشــینان، بــه ویــژه مانند کرکیماس و لوکیماس نیز معادل فارسی زعفران آمده است. ظاهرا

یــا ام "جوقاسم" مشــهور اســت، "َکــرَکمیس" را که امروزه با ن ای زعفران خودروالی همدان، گونهاه
دارد. به  نامیدند. شواهد مربوط به این نام دست کم از سدۀ سوم هجری به بعد وجود"َکرَکمیَسه" می

یا لوکیماس برآمده از همین واژۀ "کرکمیس" هستند. بــه نظــر  هایی مانند کرکیماسن دلیل واژههمی
کم در سدۀ پنجم هجــری در رسد که واژۀ فارسی کرکم به جاهای دیگر نیز راه یافته است. دستمی

واژۀ زعفران در  هایکاشغر، واقع در شمال باختری چین، واژۀ کرکم مرسوم بوده است. تلفظ معادل
های دیگر مانند آرامی (ُکرِکما)، سومری (ُکرکانو)، سریانی، اکدی و آشوری (ُکرکانو/ َکرُکما)، زبان

مــا)، بنگــالی 
ُ
ما)، سانسکریت (ُکنک

ُ
رُکم)، هندی (ُکنگ

ُ
عبری (َکرکوم)، یونانی (کروکوس)، تبتی (گ

ان فارسی مشابهت زیادی دارد. از این رو های معادل زعفران در زبها، با واژه(جافران) و دیگر زبان
شاید بتوان این شباهت را دلیلی بر خاستگاه ایرانی و یا دست کم شرقی این گیاه دانســت. بــه نظــر 

 هایی با تلفظ گرفته از زبان سامی است که با واژهای وام، در اصل واژه crocum یرسد واژۀ التینمی

در یونــانی (بــه معنــی مایــل بــه ارغــوانی) و ُکــرُکم فارســی ) κρόκοςُکرِکما در آرامی و کروکوس (
وارد هــای التینــی ، بــه زبــانcrocusرومی  -خانواده است. گاه واژۀ زعفران، به جای واژۀ یونانی هم

؛ عقیلی ٢٠٢، ص ١؛ انطاکی، ج ٨٩٠؛ کاشغری، ص ٢٣٥ابن فقیه همدانی، ص ←(شده است. 
، ۱۸۹۳و همکــاران،  ٢؛ دایمــاک۱۶۵، ص١دوکانــدول؛ برهان، ذیل َکرَکمیَسه؛ ٤٧٢خراسانی، ص 

؛ ۱۰۷، ص۱۹۳۵، ٤؛ هولمیـــــارد۱۹۳، پانوشـــــت ص۱۹۹۲، ٣؛ ریـــــدل۴۵۴ -۴۵۳، ص۳ج
  ).٤٤٤فر، ص محمدی

  نامها، نام کسان و طوایف  جای
های دیگر آن معروفند و یا این های فراوانی در ایران وجود دارند که به نام زعفران و یا معادلنامجای
آباد غرب کرمانشاه، قلعه شاهین را در خود دارند. روستاهایی در دهستان منصوری در اسالم هاواژه

از توابع قصر شیرین، دهستان دیجوجین اردبیل و دهستان بشاریات آبیک قزوین، نام زعفران را بــر 
همچنین در ناحیۀ بادغیس هرات که روزگاری بخشــی از خراســان بــزرگ بــوده اســت، . خود دارند

یا وجود دارند که واژۀ زعفران،  اندایی با نام زعفران وجود دارد. نواحی دیگری نیز وجود داشتهروست
های کهن که در منابع تاریخی نامشان آمده است و برخــی از آنهــا جزئی از نامشان است. از مکان

ی در جــای در ری، زمــین زعفرانــهای جغرافیایی وجود ندارنــد، زعفــرانامروزه دیگر بر روی نقشه

                                                    
1. De Candolle 
2. Dymock 
3. Jphn M. Riddle 
4. E. J. Holmyard 
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تویسرکان، زعفرانــی در دهلــران و خورمــوج، بــاغ زعفرانــی 
شــیراز، کــاریز زعفرانــی/ زعفرانیــه/ قریــۀ زعفرانــی در قــم، 
ــام  ــا ن زعفرانیــه/ ربــاط زعفرانــی در ســبزوار، روســتاهایی ب
زعفرانیه در همدان، سبزوار و تربت حیدریه، کاریز زعفرانی/ 

در طبرســتان قابــل زعفرانلو در تبریز و روستایی به نام َکرَکم 
کــال در دهســتان مشــهد روستای زعفــرانذکر است. امروزه 

هنوز نــام زعفــران را بــر خــود دارد  افروز شهرستان بابلگنج
هم اکنون نیز روســتایی  ).٦٧ -٥٨، ص ١٣٨٣(ابریشمی، 

به نام رباط زعفرانی در شهرستان بهار استان همــدان وجــود 
  .در این منطقه است دهندۀ پیشینۀ کشت زعفران دارد که نشان

هایی آمده است که واژۀ زعفران را در ترکیب ها، در منابع تاریخی نام شخصیتنامعالوه بر جای
خیز بیشتر است. برای نمونه، موارد زیــر در نواحی زعفران ها نامیا لقب خود دارند. فراوانی این نام 

سری (امیر خراســان در اواخــر قابل ذکر است: ابوزعفران/ زعفر
َ
ه ق

ّ
ان که از وابستگان اسدبن عبدالل

بود، ابوعلی معروف به زعفران و محسن زعفران که از یاران مونس مظفر (سردار و امیر  دورۀ اموی) 
ــه) بودنــد، زعفرانــی 

ّ
معروف ترک در دستگاه خالفــت عباســیان و براندازنــدۀ خالفــت مقتــدر بالل

یز مشــغول بــود)، زعفــران شاعر سدۀ دوزادهم که به کار فروش زعفران ناصفهانی، ملقب به امینا (
باجی (از زنان سرشناس دربار آشوبگر سدۀ سیزدهم در قاین و بیرجند) و زعفران های خانخان (از 

، ص ١٣٨٣شاه) (ابریشــمی،  خانۀ اندرونی ناصرالدینقاجار در سدۀ سیزدهم و رییس خدمۀ قهوه
های بسیاری در خراسان وجود دارد که واژۀ زعفران را در خود دارنــد  یو نام خانوادگ ). نام٨٧ -٦٩

گروهی از کردان ایرانی بودنــد  از میان طوایف نیز طایفۀ زعفرانلو ).١٥٣(برآبادی و همکاران، ص 
  که شاه عباس صفوی آنها را برای تأمین امنیت سرحدات شمال شرقی ایران در خراسان اسکان داد. 

، داروشناس و پزش ایرانیانکا   ربردهای زعفران در منابع تاریخ
منابع تاریخی از اهمیت زعفران در ایران، از روزگاران باستان تاکنون، حکایت دارند. استفادۀ شاهان 

های دربار شاهان در دورۀ پیش از اســالم و  ایران از عطر زعفران وکاربرد فراوان زعفران در آشپزخانه
، ١ویــژه در منــاطق جبــالۀ اسالمی، بــهفراوان مربوط به کشت و کاربرد آن در ایران دورنیز مطالب 

                                                    
عراق عرب  و صحرای بزرگ خراسان، استان فارس، خوزستان، های البرزکوهرشته، آذربایجانهای پیشین، به مناطق بین در سدهجبال . ١

های نخست پس از  در سده، چنانکه کرده استشده است. مرزهای جبال به خوبی مشخص نشده و به طور مکرر تغییر میاطالق می
، ۱۹۲(ص  مختصرالبلدانابن فقیه همدانی در  گفتند. می جبال ،ایرانکوهستانی غرب  ۀ، به منطقعباسیو  امویاسالم و دوران حکومت 

داند. مؤلف کتاب ) شهرهای جبال را همدان، ماسبذان، مهرجان قذق (صیمره)، قم، نهاوند، دینور و کرمانشاه می۲۳۵، ۲۰۹

← 

 محمدحسن ابریشمی  استاد



 

 

۵١ 

ار
ت
ی

چ
خ
 ۀ

ر ا
 د
ان
فر
زع

ت 
ار
ج
و ت

ت 
اش
 ک
د،
بر
ار
ک

ی
ان
ر

 

نزد ایرانیــان دارد. امــروزه نیــز زعفــران بــه عنــوان  زعفرانخراسان بزرگ و اصفهان نشان از اهمیت 
توقع از نظر نیازهای کشاورزی، مورد توجه فراوان است. به محصولی ارزشمند از نظر اقتصادی و کم

های اخیر چند کتاب دربارۀ زعفران در ایران چاپ شده لیل اهمیت این محصول راهبردی، در سالد
سنگ محمد حسن ابریشمی، گوی سبقت را در جامع و کامل بودن  است. در این میان تألیفات گران
  ).۵ – ۳های  از دیگر آثار ربوده است (شکل

 
 شــاهنامهترین کاربرد زعفران، استفاده از آن به عنوان چاشنی غذا بوده اســت. بــه روایــت  مهم

(نویســندۀ  ١). پــولِین۳۲، ص ۱فردوسی، اهریمن خورش ضحاک را با گالب و زعفران آمیخت (ج
هــای دربــار یکی از ســتونبر روی نصب شده ای نظامی یونانی در سدۀ دوم میالدی) به گواه برنامه

زعفران در خوراک روزانۀ دربار هخامنشیان اشاره کرده است (بریان، ص  ه از، به استفادهخامنشیان
ــمی، ۶۰۹ -۶۰۶ ــتی (۴۲ -۴۱، ص ۱۳۶۶؛ ابریش ــد یوس ــناس ۱۹۰۷ -۱۸۳۷). فردینان ، ایرانش

هــای زعفــران زده را بــر خــوان ، انواع نــانیک روز از زندگانی داریوشآلمانی) در کتاب خود با نام 
). در منابع تاریخی و آشپزی پس از اســالم نیــز بــه اســتفادۀ ۲۶ف کرده است (ص درباریان توصی

فراوان از این چاشنی در غذاهای ایرانی از جمله انواع پلو، آش، خورش، کبــاب، شــیرینی، نــان و 
) بــه ۳۳۵ -۲۳۹( ص  زعفران، از دیرباز تــا امــروزنوشیدنی اشاره شده است. ابریشمی در کتاب 

  دار پرداخته است.های زعفرانخوراکیتفصیل به شرح این 
ویژه رنگ زرد و قرمز، در ایران ها، بهزعفران از دیرباز به عنوان یک مادۀ رنگساز برای تولید رنگ

                                                    →  
ق، حد شمالی سرزمین جبال را کوه دیلمان، جنوب آن را خوزستان و مشرق آن را برخی از ۳۷۲) در سال ۱۴۰ - ۱۳۹(ص  لمحدودالعا

کوه و برخی نواحی خراسان، و مغرب آن را برخی از نواحی عراق و آذربادگان برشمرده و این ناحیه را بسیار پرکشت حدود پارس و کرکس
 خیزد معرفی کرده است.ریشم، زعفران و کاالهای دیگر برمیو آباد که از آن کرباس، جامۀ اب

1. Polyen 

 ۵شکل  ۴شکل  ۳شکل 
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که در دورۀ ساسانیان و به پهلوی نگاشته شده است، گیاه َکرُکم  بندهشکتاب رفته است. به کار می
ورزی مردمان و مفید برای رنگــرزی جامــه دانســته را دارای شکوفۀ خوشبو و ُبن و نیز حاصل دست

است. همچنین از آنجا که هر گلی از آن یکی از امشاسپندان است، در این کتاب گل َکرُکم نیز بــه 
این گیاه در زمان ساسانیان از گیاهانی بود که زیاد به کار ۸۸ -۸۷(ص  ماراسپند تعلق گرفته است  .(

زاده ها کاغذ را از چین وارد کردند و آن را با زعفران رنگ کردند (رحیمرفت. در این دوره، ایرانی می
های تحریر، خوشایندش نبود، دستور داد کــه ). خسرو پرویز که بوی پوست۱۰۵، ص ۱صفوی، ج
). ۶۵۰انــد، بنویســند (بــالذری، ص روی کاغذهایی که به زعفران و گالب آغشته شدهمتون را بر 

های گرشاسب و سردارانش، در چند بیت به غنایم فــراوان از جملــه اسدی طوسی در شرح پیروزی
در منابع دورۀ اسالمی بــه کــاربرد  ).۴۱۴، ۲۳۴، ۱۹۹اره کرده است (ص مقدار زیادی زعفران اش

خوشبو و رنگ کردن کاغذ و تهیۀ انواع مرّکب اشاره شده است.  ،رنگ کردن جامهفراوان زعفران در 

 ←کاربرد دیگر زعفران در تهیۀ عطر و مواد آرایشی بوده است (برای شرح تفصیلی ایــن کاربردهــا
  ).٣٥٣ -٣٣٦، ص ١٣٨٣ابریشمی، 
م اطــالع . از منابع مکتــوب احتمــالی ایــران پــیش از اســالهم داردکاربردهای دارویی  زعفران

در منابع پزشکی و داروسازی ایران در دورۀ اسالمی به خواص داروی ی چندانی به ما نرسیده است. 
پزشکی و داروسازی دورۀ اسالمی تا حــد زیــادی متــأثر از برخــی فراوان زعفران اشاره شده است. 

یــا  ئشالحشــاحکمای یونانی از جمله دیوسکوریدس بوده است. در ترجمۀ عربی کتاب او بــا نــام 
)، خواصی از جمله موارد زیر بــرای ۵۳ -۵۲، ۳۴ -۳۲(ص هیولی الّطب فی الحشائش والسموم 

ج (پزاننده)، ملّین، قابض، ادرارآور و نیکوکننــدۀ رنــگ 
ّ

کاللۀ زعفران ذکر شده است: زعفران، منض
ارد؛ درخسار است؛ اگر به چشم مالیده یا با شیر زن سرمه شود، رطوبات روان در چشــم را بــازمی

هــای گــرم گــوش دهد؛ بــرای ورماگر به موضع دچار ُحمَره (باد سرخ) مالیده شود آن را تسکین می
معــرض میرد؛ الزم است در گویند اگر کسی سه مثقال از آن را بخورد میمفید است؛ همچنین می

بیــده شــود ریخته و پییا در ظرفی سفالین نور خورشید   .درپی زیر و رو شود تا خشک و ســپس کو
دیوسکوریدس همچنین شرحی از طرز تهیۀ روغن زعفران و خواص دارویی این روغــن در درمــان 

آیــد و همچنــین های عفونی، نیز دارویی که از این روغن به دســت مــیکردن زخمها و نیز پاکورم
) . دیگر حکمای متعلق به تمــدن غیــر اســالمی از جملــه ۶خواص این دارو را آورده است (شکل 

زعفران گرم در درجــۀ دوم، خشــک در  شامل این کهاند، نیز خواصی برای این گیاه آوردهجالینوس 
  کنندۀ عفونت است. درجۀ اول، قابض، و برطرف
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 الحشائشتصویری از گیاه زعفران در کتاب  -۶شکل 

  دیوسکوریدس، نسخۀ موجود در کاخ موزۀ گلستان

درهم از آن را کشــنده دانســته اســت. مســیح قسطابن لوقا، زعفران را مفّرح قلب، و خوردن سه 
ه (گرفتگیدمشقی نیز آن را گرم، خشک، خواب ها، مقوی احشاء، های کبد و رگ)آور، گشایندۀ ُسدِّ

ها و مضر برای مغز معرفی کرده است. حنین بن برندۀ ورمبازدارندۀ رطوبات اضافی چشم، تحلیل
کنندۀ تنفس و تقویــت کننــدۀ دســتگاه ارآور، آسانخود، آب زعفران را ادر کتاب التریاقاسحاق در 

  ). ۱۹۹ -۱۹۷، ص ۲۰، جزء ۷ق، ج ۱۴۲۱رازی،  ←تنفس دانسته است (
کنندۀ مثانه و کلیه و مفید در درمان َسَهر (بیخوابی) تشــخیص داده اسحاق بن عمران آن را پاک

اســتفادۀ  )یق، پزشــک پــرآوازۀ مصــر۳۴۱پــس از  -۲۴۱است. اسحاق بن سلیمان اسرائیلی (ح 
اندازه از زعفران را باعث نیکویی رنگ رخسار اما مصرف زیاد آن را برای مغــز و اعصــاب مضــر  به

ابــن  ←ها مفید دانسته است (. ابوالحسن بصری برگ گیاه زعفران را برای بهبود زخمدانسته است
  ). ۱۶۳، ص ۲بیطار، ج

خوزی (منسوب به خوزستان) زعفران  جامانده از پزشک یا مکتبی پزشکی با نامهای بهدر نوشته
یت آن مفید دانسته شده است. ابن ماســویه پبرای بیماری ، ایرانــی مســیحی زشــکهای کبد و تقو

کننــدۀ معــده، مقــوی کبــد،  کنندۀ غــذا، دبــاغی ها، هضم ندۀ ورمزعفران را گرم، خشک، قابض، پز
مغــز بــرای رخســار امــا مضــر  کنندۀ تنگی نفس و اشتهای زیاد، ادرارآور، نیکوکنندۀ رنــگبرطرف

 المنصــوری). رازی در ۱۹۸ -۱۹۷، ص ۲۰، جــزء ۷ق، ج۱۴۲۱تشــخیص داده اســت (رازی، 
آور و باعــث تهــوع، گونه آورده است: برای معده مضــّر، خــوابمضّرات استفادۀ زیاد زعفران را این

  ). ۱۵۸سردرد و سنگینی سر است (ص 



 

  

۵۴ 

 خرا دانشنامۀدر 
ً
زعفران به صورت جزوی از ) هـ۴سانی در سدۀ حکیم میسری (پزشک احتماال

، بواسیر و وبا ١آلودگی)، جرب چشم، َسَبلاست که برای درمان سّبات (خواب آمدهی داروهای مرکب
اخــوینی بخــاری نیــز زعفــران را در ۱۷۷، ۱۶۷ -۱۶۶، ۱۳۳، ۱۱۵، ۶۸ -۶۶، ۵۷مفیدند (ص   .(

مانند سردرد، مشکالت تنفسی، آمدن خــون از های گوناگونی ترکیب با داروهای دیگر برای بیماری
هــای های گوارشی مربوط به معده، کبد و طحال، بواسیر، استسقاء، بیمــاریگلو، برخی از بیماری

یز کرده است (ص  ، ۸۳۶دستگاه دفع ادرار مانند سنگ کلیه و زخم مثانه و نیز دردهای رحمی تجو
  ذیل "زعفران").

ایرانی در سدۀ چهارم هجری) بهترین زعفران را نــوعی علی بن عباس مجوسی اهوازی (پزشک 
هــا، گشــایش هایش ُپر و بویش ساطع باشــد. او زعفــران را بــرای درمــان ورمدانسته است که رشته

یت همۀ اعضای داخلی بدن و همچنین اثرگذاری و نفوذ بهتر داروهــایی های کبد و رگ سّده ها، تقو
یز کرده است آمیزند، تکه با آن درمی   ).۱۱۹ -۱۱۸، ص ۲(ججو

هــایش باشــد و ســریع ابن سینا بهترین زعفران را نوعی دانسته است که اندکی سفیدی بر روی رشــته
ویژه ورم گرم گــوش، تقویــت چشــم، قلــب و دســتگاه ها، بهرنگ بدهد. او زعفران را برای خواباندن ورم

ن را برای دفــع مضــّرت بــوی تنفس، و رفع رطوبات اضافی چشم، مفید دانسته است. او همچنین زعفرا
های سیاه، دفع مضّرت باد شمال و نیز هوای راکد مناسب دانسته است. ابــن ســینا های گندیده و ِگلآب

  بخور کردن زعفران را به همراه مواد دیگر برای درمان بیماری َربو (نوعی تنگی نفس) توصیه کرده است.
ای دفــع کرپاســه (چلپاســه؛ نــوعی محمد بن ایوب طبری (سدۀ پــنجم هجــری) زعفــران را بــر

مارمولک)، بردن بوی نبید، درمان مخمور و نیز در ترکیب دارویی مرّکب به نام "گوارش جالینوس" 
شده، مفید دانسته و ها استفاده میکه برای تقویت بدن، خوشبوکردن دهان و درمان برخی از بیماری

، ۴۸، ۴۴لرنگ) و زردچوبه ذکر کرده است (ص نیز تقلب در زعفران را با استفاده از کاژیره (گیاه گ
نسوی به کاربرد زعفران به همراه مواد دارویی دیگــر بــرای تهیــه۱۷۸، ۹۶، ۹۳، ۹۲ ی "گــوارش" ). 

آورد، درمان تنگی نفس و نقرس آنها اشــاره کــرده که تندرستی و نشاط می(پرندگان شکاری) بازها 
  ). ۱۴۷، ۱۳۲، ۱۳۱، ۱۱۰است (ص 

ر دارویی نیز مطالبی از خواص دارویــی زعفــران نوشــته شــده اســت. بــه روایــت گاه در آثار غی
ه همدانی به گاه مراجعۀ حسن صباح به یکی از دوستانش در اصــفهان بــه نــام رشیدالدین فضل

ّ
الل

باهای مزعفــر 
َ
رییس ابوالفضل، رییس به تصور گرفتار شدن حسن صباح به مالیخولیا برایش آش/ ا

  ). ۱۱۳ -۱۱۲، ص ۱۳۵۶تهیه کرد (

                                                    
 نوعی التهاب در ملتحمۀ چشم .1
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ها در روزگار او، ایرانیان از دمکرده و شیاف زعفران در درمان برخی بیماری ١گواه هانری ماسه به
ید میکردند. او استفاده می : "باالی سر بیمار، شمعی که از مشک و زعفران ساخته شــده اســت گو

، ۲را یا به دریا!" (جگویند: دردت به صح گذارند و میکنند و سپس آن را به پشت بیمار میروشن می
  ).۳۴۷، ۳۳۴ص

مردم خراسان عقیده دارند که خوردن سه روز پشت سر هم، روزی یک مثقال زعفران حل شده 
شود. همچنین برای درمــان بــاد گــوش و ســنگینی آن، مخلــوط در آب، باعث سقط جنین مرده می
 زعفران و روغن خام را در گوش می

ّ
ن دردهــا، مقــوی معــده، چکانند. آنان همچنین زعفران را مسک

دانند. همچنین مضمضۀ آن ها، آرامبخش و مفّرح میضد قولنج، ضد نفخ، بندآورندۀ خون در زخم
را برای تسکین درد دندان پوسیده و مالیدن آن بر لثه را برای کــاهش خــارش لثــه در کودکــانی کــه 

هــا، رفــع ام شکستگیدانند. در درمان سرماخوردگی، التیدندانشان در حال رویش است مفید می
های دارویی عفونت مجاری ادراری، تنگی نفس، خناق، سرفه، آبریزش چشم و موارد دیگر، صورت

؛ ۲۳۴، ۱۲۶، ۱۲۵گیرند (شکورزاده، ص گوناگون زعفران، از قبیل دمنوش و ضماد آن  را به کار می
شدند یا سقط د باردار می). به نوشتۀ کتیرایی زنانی که زود به زو۱۲۰ -۱۱۹برآبادی و همکاران، ص 

ماه  ۴خوردند. همچنین اگر دورۀ بارداری از کردند، برای رفع این مشکل چند مثقال زعفران میمی
  ). ۳۴، ۲۷خوردند (ص رفت، نباید زعفران میگذشت و بیم سقط بر آنان میمی

  در مناطق مختلف ایران  زعفران تاریخچۀ کشت و تجارت
ویــژه جزو کاالهای بازرگانی ایران بود که از ایران بــه کشــورهای دیگــر، بــهدر دورۀ پارتیان، زعفران 

را  ایــرانترین منــاطق کشــت زعفــران در  عمــده).۳۴۰، ۳۳۸شد (گیرشــمن، ص چین، صادر می
  توان در تقسیمات زیر جای داد: می

  ٢منطقۀ جبال
 الفالحة النبطیةدر منابع بسیاری از ناحیۀ جبال به عنوان مرکز مهم کشت زعفران اشاره شده است. کتاب 

) به رویش این گیاه در بالد ماه (= منطقۀ جبال) اشاره کرده و زعفران این منطقه را بهترین ۶۳۶، ص ۱(ج
. مشــهور بــود شــهرن ایــن دانسته است. از مهمترین مناطق مربوط به جبال، همدان بــوده اســت. زعفــرا

، ص ۱بردند (بلعمــی، ج های پیش از اسالم، زعفران همدان را به عنوان مادۀ اصلی عطر به کار می عرب
دان اصفهانی در سدۀ ســوم هجــری، از روســتایی بــه نــام زعفرانیــه، در مســیر ). ابن رسته، جغرافی۱۱۶

 از مراکــز عمــدۀ 
ً
کشــت زعفــران در همــدان بــوده اســت اسدآباد به همدان یاد کرده است کــه احتمــاال

                                                    
1. Henri Masse 

 .تاریخی کشت زعفران در ایران را به تفصیل نوشته است که جای تقدیر دارد )، جغرافیای۲۳۷ - ۱۱۹، ص۱۳۸۳شمی (ابری .٢



 

  

۵۶ 

  ).۱۹۶(ص
به رویش زعفران و نیز نوعی زعفران خودرو با نــام گویشــی  مختصرالبلدانابن فقیه همدانی در 

رویشگاه زعفران را اشاره کرده است. او همدان  "َکرَکبیس" (زعفران خودرو/ جوقاسم) در این منطقه
  ).۲۳۵، ۲۲۰دانسته است (ص خوراکی

ان رویشگاه زعفران دان سدۀ چهارم)، شهرهای همدان را به عنومقدسی (جغرافی محمد بن احمد  
را بسیار پرکشت و  ۀ جبالق، ناحی۳۷۲در سال  حدودالعالم ). مؤلف کتاب۳۸۴(ص ذکر کرده است 

). ۱۴۰ -۱۳۹خیزد معرفی کــرده اســت (ص برمی کاالهای گوناگون از جمله زعفرانآباد که از آن 
تر، میزان مالیات بر هر جریب کشــت ق، به استناد منابع قدیمی۳۸۷در سال بن محمد قمی حسن

  ).۳۲۶دانگ ثبت کرده است (ص  ۲درهم و  ۴۳زعفران همدان را 
ــد ــی  محم ــود طوس ــن محم ــاب ب ــز در کت ــودات عجایبنی ــب الموج ــات وغرای از  المخلوق

ه همدانی در اواخــر ال). خواجه رشیدالدین فضل۱۲۷الوند نوشته است (ص  زارهای دامنۀ زعفران
ّ
ل

قرن هفتم هجری نوشته است: "بهترین زعفران از آن والیت قهستان، از آن بیرجند بود؛ و بعد از آن 
ه های رشیدالدین فضلوالیت قم و دیگر از آن همدان و روداور و نهاوند". همچنین از دیگر نوشته

ّ
الل

های زیر سلطۀ ایلخانــان، بــه سرزمینآید که بیشترین محصول زعفران از میان همدانی چنین برمی
همدان تعلق داشته است. حاکم همدان در سدۀ هفتم، هر سال دو هزار مثقال زعفــران را بــه جــای 

، ۱۳۶۸؛ ۱۷۸ -۱۷۷، ص ۱۳۵۸(فرســتاد. التقریر" به دربار ایلخانان مــینوعی مالیات به نام "حق
ه)۲۰۳ص 

ّ
واحــد ســنجش عــود، عنبــر، ادویــۀ  بن محمد مازندرانی،. بعدها در سدۀ نهم، عبدالل

مضــمونی  صــوراالقالیمیــا  هفــت کشــور). در ۱۵معاجین و زعفران را درهم ذکر کرده است (ص 
  ).۶۰تمجیدآمیز از محصوالت همدان از جمله زعفران این شهر وجود دارد (ص 

فــارس  بها بودن زعفران و در نتیجه کشت آن در بیشتر بالد مانند شام و جنــوبآدام متز به گران
). ۴۷۷، ص ۲اشاره کرده اما مرکز اصلی آن را میدیای قدیم یا همان همدان فعلی دانسته است (ج

 
ً
با پایان یافتن سدۀ هفتم، کشت زعفران در همدان کاهش یافته اما همچنان از کیفیت خوبی  ظاهرا

، سیاح فرانسوی، زعفران همدان را پــس از زعفــران ســواحل  ١برخوردار بوده است، چنانکه شاردن
  ).۳۰۸ -۳۰۷، ص ۳دریای مازندران، بهترین زعفران ایران دانسته است (ج

یسرکاناز دیگر مناطق جبال، شهر رودراور/ روذاور/ رودآور  . بــوده اســت کنــونی در نزدیکی تو
ای بوده قریب به ودآور قدیم قصبهاست: "ر گفتهق ۱۲۴۲در سال بن اسکندر شیروانی العابدین زین

 ۲۵۷، ص ۱۳۴۸شده، اکنون اثری از آن پیدا نیست" (تویسرکان و زعفران فراوان حاصل می
ً
). ظاهرا

                                                    
1. Chardin 
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ی مغــوالن بــوده اســت زیــرا مؤلــف در اثــر دیگــر خــود بــه نــام این نابودی رودآور به دلیل حملــه
رات هالکوییان رو بخرابی نموده، و بعد از در این باره چنین نوشته است: "رودآور در فتالسیاحة  ریاض

یســرکان را احــداث کــرده ۀاعتضــاد هــم قصــبه انهدام رودآور، عموم نــاس بــ ). ۶۶۸انــد" (ص تو
های سوم هجری به بعــد از فراوانــی و نیکــویی زعفــران رودآور  دانان دورۀ اسالمی در سده جغرافی

 -۱۹۹؛ اصــطخری، ص ۳۶۸م، ص ؛ ابن حوقــل، قســم دو۲۳۶اند (ابن فقیه همدانی، ص  نوشته
ــه  ). رشــیدالدین فضــل۶۷۷ -۶۷۵، ص ۲ج( ،ادریسی ؛۸۳۲، ص ۲؛ یاقوت حموی، ج۲۰۰

ّ
الل

همدانی نیز کیفیت زعفران رودراور را همتای زعفران همدان و نهاوند و پــس از زعفــران قهســتان و 

ــه ). حتی به گو۴۷۲ابوالفداء، ص  ←؛ نیز۲۰۳، ص ۱۳۶۸بیرجند و قم دانسته است (
ّ
اه حمدالل

  اند. گفته ) زمین "رودراور" را "زعفرانی" می۷۳، ص ۱۹۱۵مستوفی (
های برخی های بعدی و نیز نوشتهاز نبود مطالب مربوط به کشت زعفران در این منطقه در سده

 از جمله موارد سپسین، چنان برمی
ً
از سدۀ نهم به بعد، کشت زعفران در این منطقه رو  آید که ظاهرا

ق چنــین نوشــته اســت: ۱۰۰۴نهاد؛ مجدالدین محمد حسین، معروف به مجدی در ســال به افول 
اعتمادالسلطنه  مرآةالبلدان). در ۷۷۶اند" (ص کرده"پیش از این در رودراور زعفران بسیار کشت می

الزعفران" اشاره شده که شامل دو شــهر ای به نام "مزارع) در عهد قاجار، به منطقه۲۰۹۶، ص ۴(ج
  دهد."روذراور" و "سیراوند" بوده است. این نام به پیشینۀ کشت زعفران در این منطقه گواهی می

انــد. نهاوند، کرمانشاه و لرستان بزرگ نیز از دیگر مراکز کشــت زعفــران در منطقــۀ جبــال بــوده
 ق، با استناد به نوشتۀ شخصی دیگر، به مالیات بر ملک رعایا۳۷۸که در سال  بن محمد قمیحسن

، ۳۰۲، ۳۰۰در همدان و نهاوند پرداخته، مالیات زعفران نهاوند را سی درهم ذکر کرده است (ص 
) ۱۹۹) و اصطخری (ص۱۴۱(ص  حدودالعالمن زمان از جمله مؤلف آدانان دیگر ). جغرافی۳۲۳

ــه  ؛ رشــیدالدین فضــل۱۴۲جیهــانی، ص  ←انــد (نیــزنیز به نیکویی زعفران نهاوند اشاره کرده
ّ
الل

  ). ۲۰۳، ص ۱۳۶۸،همدانی

 در عصر ساسانیان، زعفران کرمانشاه را به جزیرةالعرب صادر می
ً
، ۱بلعمی، ج ←کردند (ظاهرا

بی (م.  حسن بن احمد). ۱۱۶ص 
َّ
ق)، به رویش زعفران در کرمانشاه (با نام قرماسین) در ۳۸۰ُمَهل

مثقال زعفرانی  ۲۰۰۰). از مقدار ۴۷۹ابوالفداء، ص  ←؛ نیز۱۴۷سدۀ چهارم اشاره کرده است (ص 
توان به فراوانی کشت زعفران در این شده است، میکه ساالنه از کرمانشاه به دربار ایلخانان فرستاده می

ه همدانی، رشیدالدین فضل ←منطقه پی برد (
ّ
یی پانزدهم به دربار ۱۳۵۸الل ). ژان اوتر (فرستادۀ لو

  ).۲، پانوشت ۷۱(ص  ه استاشاره کردنادرشاه) به امکان کشت زعفران در کرمانشاه 
)، ۱۴۲)، جیهــانی (ص ۱۹۹)، اصــطخری (ص ۱۱۱دان سدۀ چهارم؛ ص ابن حوقل (جغرافی

یسندۀ  ه ۴۸۳)، ابوالفداء (ص ۴۰۴، ص ۱)، یاقوت حموی (ج۱۴۱(ص حدودالعالم نو
ّ
) و حمدالل



 

  

۵٨ 

ن شهر ) همگی به کشت زعفران در بروجرد و به فراوانی و نیکویی آن در ای۷۰، ص ۱۹۱۵مستوفی (
بن ) و عبدالعلی۳۰۷)، محمدبن محمود قزوینی (ص ۵۹۶، ص ۱اند. یاقوت حموی (جاشاره کرده

اکنون اند. هم) به رویش زعفران خودرو در این شهر اشاره کرده۸۹؛ ص ق۹۳۴ دمحمد بیرجندی (
 نامش را از رودر نزدیکی پل

ً
زگار رونــق دختر لرستان، روستایی با نام زعفران وجود دارد که احتماال

رنگ و تیزبوی و کشت زعفران در این ناحیه به یادگار دارد. انصاری شیرازی بهترین زعفران را سرخ
یه" دانسته و پس از آن به ترتیب کیفیت، زعفران خراســانی، بیلکنــدی و فرنگــی  متعلق به "کوه کیلو

  (مصری) را ذکر کرده است (ذیل زعفران). 
بن محمد قمی، مردم ابرشتجان قم پس از پیروزی سرداری کوفی به نام احــوص به نوشتۀ حسن

اشعری بر دیلمیان در سدۀ نخست هجری، بر سر او درهم و زعفران ریختند. همچنین او به اســتناد 
). ۷۰۷، ۳۰۱-۳۰۰کتابی کهن به مقدار خراج زعفران و زمــین زعفرانــی اشــاره کــرده اســت (ص 

). ابن عبد ۳۹۶شهری بزرگ با زعفران بسیار معرفی کرده است (ص  مقدسی قم را محمد بن احمد
هم  حدودالعالم). در ۲۷۰، ص ۶ق) نیز از زعفران قم یاد کرده است (ج ۳۲۸ -۲۴۶رّبه اندلسی (

  ). ۱۴۲به کاشت زعفران در قم اشاره شده است (ص 
اره کرده است کــه در آن، ای بین ابودلف و کسی دیگر اشبه مناظره المعارفلطائفثعالبی در کتاب  

شــمرد و در ایــن میــان از ابودلف محصوالت مرغوب و مشهور شهرهای اســالمی در آن زمــان را برمــی
کــرده  کند. او  همچنین عسل موصل را در خوبی با زعفران قم و شــکر اهــواز مقایســهزعفران قم یاد می

هم  المضاف و المنسوبلقلوب فیثمار ادر یکی دیگر از آثارش به نام ). ثعالبی ۲۷۶ - ۲۷۲است (ص 
کید کرده است (ص  خسرو خواتــان/ قبــادان و ). در متن پهلوی ۵۴۸به برتری زعفران قم بر دیگر انواع تأ

ای به زعفران نشده است امــا در ترجمــۀ عربــی ایــن مــتن در آن را ترجمه کرده، اشاره ٢که اونواال ١ریدک
رو دربارۀ چگونگی بوی بهشت، به بوی زعفران قمی و ، ریدک در پاسخ به سؤال خستاریخ ثعالبیکتاب 

). ابوریحــان بیرونــی ۴۵۱، ص ۱ب، ج۱۳۶۸به همراه مواد خوشبوی دیگــر اشــاره کــرده اســت ( ٣َبَونی
اش قرمز باشــد دانســته و پــس از آن انــواع زردج (معــّرب زرد/ زرد)، بهترین زعفران را زعفرانی که کالله
انواع زعفران اصفهانی) و ری را در ترتیب کیفیت قرار داده است (ص  زعفران قم، جی اصفهان (هر دو از

هجری، گیاه زعفران در قم کشت  ۵و  ۴های ). همچنین به گزارش پیگولوسکایا و همکاران در سده۳۱۲
ه همدانی  رشیدالدین فضل ).۲۳۸شده است (ص می

ّ
است: "بهترین زعفران، از آن  آوردهدر کتابش االل

                                                    
 به معنی پسربچه، غالم .١

2. Unvala 
ُرستاق بوده است. جایگاه این شهر احتماال از نظر بون (َببن، َببَنه) شهرکی در والیت بادغیس، واقع در شمال و غرب هرات و ناحیۀ گنج .٣

 جغرافیای امروزی، در هرات و نزدیکی شهر کوشک افغانستان و جنوب مرز جمهوری ترکمنستان است.
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  ).۲۰۳، ص ۱۳۶۸از آن بیرجند بود، و بعد از آن والیت قم" (والیت قهستان، 
ه

ّ
یف " را از "اعمال" قــم و کاشــان برشــمرده و بــه توصــ١بن علی کاشانی نیز "جاستابوالقاسم عبدالل

های خودروی زعفــران برخی منابع تاریخی به رویش گونه). ۲۶۵(ص  نیکویی زعفران آن پرداخته است
پــر معطــر" در هــای ســفید شــشاعتمادالسلطنه در خاطرات خود، به رویش "اللــهاند. در قم اشاره کرده

  ).۵۵۴، ص ۱۳۸۸همان زعفران وحشی باشد (که شاید گرد، مشرف به رودشور، اشاره کرده است  کوه

  خراسان بزرگ  
هایی همجــوار در النهر و بخشاز دیگر مناطق عمدۀ کشت زعفران در ایران، خراسان بزرگ، ماوراء

ر افغانستان بوده است. چغانیان امیرنشین کوچکی در کرانۀ راست رودخانۀ آمودریا (جیحون) در کشو
ه احمد جیهانی ادیــب و م کشت زعفران در ماوراءالنهر بودجنوب سمرقند و از مراکز مه

ّ
. ابوعبدالل

به برتری دان سدۀ چهارم، به صدور زعفران چغانیان اشاره کرده است. جیهانی در جای دیگری جغرافی
ابن حوقل نیز نوشته است: "از ۱۷۸، ۱۶۸زعفران َبَونی بر زعفران سایر مناطق اشاره کرده است (ص   .(

آید و آن را به سایر نواحی و تا نواحی نزدیک چغانیان، زعفران بسیار به دست می ٣و شومان ٢واشجرد
چغانیــان، شــومان و از کشــت ایــن گیــاه در  حدودالعالم). مؤلف ۲۰۵، ۹۵برند" (ص شهرها می

)، یاقوت حموی ۲۹۸، ۲۸۸، ۱۸۴). اصطخری (ص ۱۰۹، ۱۰۳(ص  ، یاد کرده است ٤داور زمین
االبواب (دربند بابکشت فراوان آن در ماوراءالنهر،  نیز به) ۴۹۰، ص ۱) و ادریسی (ج۴۳۸، ص ۱(ج

های به سرزمینکنونی در جمهوری داغستان)، واشجرد و شومان و همچنین صادرات آن از این شهرها 
 َوناند. ابوریحان بیرونی بهترین زعفران را محصول خراسانیان، اصفهان و ســپس َبــدور اشاره کرده

  ). ۳۱۳(ص  دانسته است
محمدبن محمود طوسی در سدۀ ششم متاع چغانیان را زعفران، باقلی و... برشمرده است (ص 

یاقوت حموی نیز به محصول زعفران واشجرد و زمین۲۰۵ ی کشت زعفران در شــومان اشــاره ها). 
  ). ۸۹۲ -۸۹۱، ص ۴کرده است (ج

کاری در نواحی ماوراءالنهر با هجوم مغوالن به ایران رو به نابودی نهاد و احتماال تنها در زعفران
ناحیۀ شومان تا سدۀ هشتم ادامه داشت و یا شهرتش همچنان در اذهان مردمش باقی بود (ابریشمی، 

  ). ۱۵۰، ص ۱۳۸۳
های هفتم هجری به بعد به کشت، فراوانی، و کیفیت خوب زعفران مؤلف متعلق به سده چندین

                                                    
 شود.میاین آبادی امروزه "جاسب" خوانده  .١
 آباد در شرق شهر دوشنبه و در شمال شهرک نارک و رود وخش قرار دارد.اند. فیضآباد دانستهبرخی جای کنونی این شهر را فیض .2
 شهر حصار شادمان/ حصار کنونی در غرب تاجیکستان .3
 در خراسان بزرگ قدیم و افغانستان کنونی .4



 

  

۶٠ 

ِهستان
ُ
اند. انصاری شیرازی نیز نــوعی ، بادغیس، بیرجند، قائن و قوادیان (قبادیان بلخ)اشاره کرده١ق

). زعفران معروف خراسان را با نام بیلکندی که به بیرجند اشاره دارد ذکر کرده است (ذیــل زعفــران
برو شهاب

َ
)، به کشت فــراوان زعفــران در بیرجنــد ۸۳۳ د( الدین عبدالله خوافی معروف به حافِظ ا

  ). ۲۹(ص  اشاره کرده است
ر در سال کلنل مک

ُ
ق، با اشاره به صــنایع و محصــوالت ایــن منطقــه آورده ۱۲۹۲م/ ۱۸۷۵ِگرِگ

). ۱۵۸، ص ۱آیــد" (ج عمــل مــیای به است: "تریاک، زعفران و ابریشم نیز به مقدار قابل مالحظه
مأموران انگلیسی در اوایل سدۀ بیستم میالدی، به صادرات زعفران و کاالهای دیگــری از خراســان 

هــای خــود در ). کلنل ییت در گــزارش۳۵۴، ص فرهنگ جغرافیایی ایران: خراساناند (اشاره کرده
زعفران به جای تولید ابریشــم  کشت وها، اواخر قرن چهاردهم، به افزایش بهای زعفران در آن سال

   ).۴۱۳سایکس، ص  ←؛ نیز ۶۸، ۶۲در قاین و صادرات آن به دیگر شهرها اشاره کرده است (ص 
حاج سیاح در بازدیدش در اواخر عهد قاجار، به تجارت غالب زعفران در بیرجند اشاره کرده است 

ق، رئیس بانک ۱۳۳۵ق تا ۱۳۳۱). یکی از مأموران انگلیسی به نام هیل که از سال ۱۴۶، ص ۱۳۵۹(
های خود در اشاره به محصوالت کشاورزی بیرجند، از فراوانی شاهی شعبۀ بیرجند بوده، در گزارش

). در حــدود ســال ۳۶ -۳۵زعفران مرغوب این ناحیه و صادرات آن نیــز گــزارش داده اســت (ص 
ادارۀ مالیۀ بیرجند  الملک، که رئیسخان محمودی، نوۀ خانلرخان اعتصامش، میرزاغالمعلی۱۳۲۰

بود، در گزارش مبسوط خود دربارۀ اوضاع اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی بیرجند نوشته است: "زراعت 
زعفران نیز از قدیم در قاینات معمول بوده و هست و از موقعی که زراعت تریاک در قاینات ممنوع شده 

  ).۲۷ -۲۵اند" (به نقل آیتی، ص است، بر توسعۀ زراعت زعفران افزوده
لی خوردنی در ، جغرافییبوالقاسم بن احمد جیهانا

ُ
نویس سرشناس سدۀ چهارم، به صادرات گ

ه  و از این گل خوردنی، زعفران باشد.). شاید منظور ا۱۷۱حدود قاین اشاره کرده است (ص 
ّ
حمدالل

میوه و زعفران مستوفی احتماال نخستین کسی است که از زعفران قائن یاد کرده است. به نوشتۀ او غله، 
  ). ۱۴۶، ص ۱۹۱۵بسیار از محصوالت قائن در آن روزگار بوده است (

های خود از زعفران به عنوان سوغات بیرجند یاد کرده و الملک در عهد قاجار در گزارشاعتصام
). حاج سیاح نیز به ظلم و ۲۹۳، ۲۹۱، ۲۲۶کش کرده است (ص در مواردی آن را به دیگران پیش

داشــتند اربابان و کدخداها در انحصار و خرید ارزان زعفران دهقانان این منطقه روا مــیستمی که 
). ۱۴۳ -۱۳۷، ص ۱۳۵۹قــاین را زعفــران برشــمرده اســت ( ۀاشاره کرده و کشت و تجارت عمــد

                                                    
است  خراسانو جنوب  ایراندر مرکز فالت ای عمومی مناطق کوهستانی گسترده) نام منطقه ؛ اشاره به کوهستانی بودنکهستانقهستان ( .1

 است.  گرفته را در بر می تایبادو  گناباد، خواف، تربت حیدریه، کاشمر، بیرجند، طبس، قاین ،فردوسکه شهرهای 
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شد زیرا زعفران قائن، کفاف مطابق نوشتۀ شلیمر در زمان او بخشی از زعفران ایران از باکو وارد می
، ضمن اشــاره بــه گیاهــان ۱۳۳۵اده در سال جمالز ).۱۶۹داد (ص زمان ایرانیان را نمی مصرف آن

  ).۳۶رنگزای ایران، به کشت زعفران در قاین و بیرجند نیز اشاره کرده است (ص 
میرزا غالمعلی خان محمودی در گزارشی دربارۀ وضعیت نامناسب معیشت  ۱۳۲۰در حدود سال 

عفران در این منطقه خبــر داده اســت. محمدحســین آیتــی در ســال مردم قائنات، از توسعۀ کشت ز
کیلومتری جنوب قاین و در نیمۀ راه بیرجنــد،  ۶۰ش، از شهرت زعفران روستای مهموئی در ۱۳۲۷

ترین محصوالت های دیگری، عمده). همچنین در گزارش۲۷ -۲۶، ۲۰آیتی، ص  ←نوشته است (
خیز این منطقه نیز ذکر شده و نام روستاهای زعفران ، زعفران و تریاک برشمرده۱۳۲۹قائن در سال 

، احمد احمدی نوشــته ۱۳۳۴: خراسان، صفحات متعدد). در سال فرهنگ جغرافیایی ایراناست (
است: "از محصوالت مهم و معروف بیرجند و قاینات، زعفران است که همه ساله مقدار زیادی از آن 

االیام در بیرجند و حدود آن شیوع داشته زعفران در قدیمشود. زراعت به خارج از این والیت صادر می
 در زمستان محتاج به آب میو چون زراعت باصرفه

ً
باشد، اکثــر کشــاورزان بــه ایست، و مخصوصا

  ). ۵۶۲اند" (ص زراعت آن اقدام کرده

  اصفهان
ه الیمانی األخباری (از وهب

ّ
نگــار تــاریخنــویس و ، گزارش١ق.)، تابعی۱۱۴ -۳۴بن منبه ابوعبدالل

اند کــه پــس از آنکــه نمــرود تصــمیم گرفــت بــا ، نقل کردهالقصصاالصل و نویسندۀ  یمنی ایرانی
ای به سوی اهالی ِجی اصفهان فرستاد تا از آنــان بــرای جنــگ همکــاری پروردگار بجنگد، نماینده

روردگــار را وجــه قــدرت پبجوید. اما مردم اصفهان از کمک به نمرود سر باز زده و گفتند: "به هیچ
  ). ۲۰۹است" (فیروزآبادی، ص  ...کنیم زیرا که او در این خاک زعفران رویانیده انکار نمی

ق فرمانروای شرق جهان اسالم بود، از ۹۵ -۷۲های بن یوسف که در فاصلۀ سالوقتی حجاج
برآشــفت، ی خــراج اصــفهان گردنگشی متولی اصفهان به نام َوهزاد/ مهزادبن یزداد انبــاری دربــاره

برایش نوشت: "تو را  والی شهری کردم که سنگش سرمه و مگسش زنبــور عســل و گیــاه خشــکش 
زعفران است"، زیرا سنگ سرمۀ اصفهان به خوبی و زعفران و زنبور عسلش به فراوانی در آن زمــان 

  ).۲۳۱الف، ص ۱۳۶۸مشهور بودند (ثعالبی، 
ه اســت؛ زعفــران "قمــی" و زعفــران "جیئــی". او ابوریحان بیرونی دو نوع زعفران اصفهانی را برشمرد

  ). ۳۱۲زعفران قم را از زعفران جی برتر دانسته است (ص 
) و مؤلفــان دیگــری از جملــه ۶۷۷، ص ۲)، ادریســی (ج۲۹۶محمدبن محمود قزوینی (ص  

                                                    
 اند.اما اصحابش را دیده ندیده(ص) را  متابعین، مسلمانانی هستند که پیامبر اکر .1



 

  

۶٢ 

الملــک ) و میرزا غالمحسین کرمانی، معروف به افضل۶۰(ص صوراالقالیمیا  هفت کشورمؤلف 
کشــت زعفــران شــیخ حســن جــابر انصــاری، اند. ه زعفران اصفهان اشاراتی داشته) نیز ب۵۰(ص 

یدشــت، و همچنــین گــردآوری کاللــۀ زعفــران  اصفهان در جایی به نام ســبا، در حــدود ورزنــۀ رو
   ).۹کرده است (ص  خودروی اصفهان را ذکر

  استان فارس
هــا برای تهیۀ ناهار و نوشیدنی آید که در آشپزخانۀ دربار هخامنشیان، زعفراناز شواهد چنین برمی

). عرق زعفران شهر فیروزآباد که از آن با نــام مــاءالزعفران ۶۰۹شده است (بریان، ص مصرف می
، ص ۲). متــز (ج۱۵۳رم شــهرت داشــته اســت (اصــطخری،ص اند در سدۀ چهامسوسن یاد کرده

یــری در شــهر گــور گ، نیز به عرق) که به وضعیت زندگی مردم در سدۀ چهارم هجری پرداخته۵۰۲
  ها اشاره کرده است. (فیروزآباد) ایالت پارس از زعفران و دیگر گل

) و محمــدبن محمــود ۴۴۳مقدسی به رویش زعفران در شــیراز اشــاره کــرده (ص  محمد بن احمد
) در سدۀ ششم آن را از محصوالت فارس برشمرده است. عقیلی علوی خراسانی نیــز ۲۵۵طوسی (ص 

  ).۴۷۲ترین زعفران دانسته است (ص یاد کرده و آن را پس از نوع کشمیری، به از زعفران اصطهبانات
 در اوایل سدۀ اخیر کشت زعفران در استان فارس رونق زیادی داش

ً
ته است زیــرا بــه گــواه ظاهرا

شد. او ، ساالنه حدود بیست هزار مثقال زعفران از این استان برداشت می۱۳۱۳در سال تقی بهرامی 
؛ ۲۳۹، ص ۱، ج ۱۳۱۳زعفران را جزو محصوالت اصــطهبانات برشــمرده اســت (، ۱۳۱۶در سال 

  ). ۸۱۹، ص ۲، ج ۱۳۱۷ -۱۳۱۶

  سواحل دریای خزر 
های شمالی ایران نیز رونق زیــادی داشــته آید که کشت زعفران در بخشاز برخی منابع چنین برمی

 بنگرید به: ابن اسفندیار، قسم اول، ص است. (
ً
  ).۱۷۵مثال

در معرفی شهرهای طبرستان، از جمله ساری، محصوالت این شهر را "ما[ء]  لعالمحدودامؤلف 
شــود ذکــر کــرده زعفران" (آب زعفران) و عرقیات دیگری که از این منطقه به همۀ جهان صادر مــی

ابودلف خزرجی نیز به تهیۀ آب زعفران در طبرستان که مانند آن در جای دیگری ۱۴۵است (ص   .(
حاکم دماونــد در  ).۸۰شده، اشاره کرده است (ص روش تهیۀ گالب، تقطیر می شده و بهتهیه نمی

 ←فرســتاد (سدۀ هفتم، هر سال هزار مثقال زعفــران را بــه جــای مالیــات بــه دربــار ایلخانــان مــی
ه همدانی، رشیدالدین فضل

ّ
) نیز به ۴۷۲). عقیلی علوی خراسانی (ص۱۷۸ -۱۷۷، ص ۱۳۵۸الل

  ست. زعفران گیالن اشاره کرده ا
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زعفران را پس از خشخاش و توتون، سومین گیاه مهم کشور ایران و بهترین آن در تمــام  ١شاردن
روید اما محصول سواحل دریای خــزر و ســپس جهان دانسته است که در نواحی مختلف ایران می

یلیــام ۳۰۸ -۳۰۷، ص ۳محصول همــدان را بهتــر از دیگــر منــاطق معرفــی کــرده اســت (ج  ). و
میالدی، بهترین زعفران دنیا را  ۱۸۰۱تا  ۱۷۹۹های ز همراهان سرجان ملکم، در سالهالینگبری، ا

بترین نوع آن را محصول مازندران دانسته است (ص    ). ۴۹متعلق به ایران و در ایران نیز مرغو

ر ایران   مناطق دی
ش های سیستان، به فراوانی رویش زعفران در، ضمن اشاره به فراوردهحدودالعالمدر کتاب 

ُ
(از  َدرغ

زعفــران از ). ابوریحان بیرونــی نیــز ۱۰۳ -۱۰۲نیز اشاره شده است (ص  شهرهای سیستان قدیم)
  یاد کرده است. سیستان 

، مسعود کیهان زعفران کرمان را، پس از زعفران قاینات، در جایگــاه دوم معرفــی ۱۳۱۱در سال 
اعت زعفران ایران را خراسان، مناطق عمدۀ زر ۱۳۱۳). بهرامی نیز در سال ۱۹، ص ۳کرده است (ج

مثقال، دانسته است  ۱۰۰هزار و  ۲۰هزار،  ۳۰۰ی فارس و کرمان، هرکدام به ترتیب با تولید ساالنه
 محصول خوبی در رفسنجان به عمــل مــی ۱۳۳۰). در دهۀ ۲۳۹، ص ۱، ج۱۳۱۳(

ً
آمــده نیز ظاهرا

 ).۴۰۸، ص ۱۳۳۳است (بهرامی، 
 اجه رشیدالدین فضلاز نوشتۀ خو

ّ
آید که او پیــاز زعفــران را بــه در سدۀ هفتم برمیه همدانی الل

). ۲۰۵، ص ۱۳۶۸بهتر از همدان رشــد کــرده اســت (در آنجاها تبریز و سلطانیه برده و به گواه او 
ی آذربایجــان برشــمرده اســت اعتمادالسلطنه نیز زعفران را نیز در آن زمان جزو محصوالت عمــده

  ). ۳۲، ص ۱، ج۱۳۶۸ -۱۳۶۷(
روانمناطقی که در گذشته به ایران تعلق داشتهدر 

َ
باغ، و دشت قره ٢اند، از جمله دربند، باکو، ش

 ←نیز در کشورهای همسایۀ ایران، کشت و تجارت زعفران رونق داشته است (بری شرح تفصــیلی
  ).۱۷۸ -۱۷۷ ،۱۴۹ -۱۴۶ص ،۱۳۸۳ ابریشمی،

  منابع
. چاپ دوم. مشهد: مؤسســۀ تراجم رجال قاینات و قهستان ). بهارستان: در تاریخ و۱۳۷۱( آیتی، محمدحسین -

  .چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی
 .. تهران: انتشارات اطالعاتزعفران ایران با نگاه پژوهشی). ۱۳۸۵زاده، حسن و همکاران (ابراهیم -
ده. تهران: با مقدمۀ ایرج افشار و سیدمحمدعلی جمالزا شناخت زعفران ایران.). ۱۳۶۶ابریشمی، محمدحسن ( -

 .انتشارات توس

                                                    
1. Chardin 

روان" است اما امروزه " .٢
َ

 " مصطلح شده است.ِشروانصورت صحیح نام این شهر، "ش
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تهــران:  المعارف تولید، تجــارت و مصــرف.زعفران، از دیرباز تا امروز، دایرة ).۱۳۸۳( --------------  -
 .مؤسسه انتشارات امیرکبیر

 .بیروت: دارصادر الکامل فی التاریخ.). ۱۹۶۶ -۱۹۶۵ق/ ۱۳۸۶ -۱۳۸۵ابن اثیر ( -
 .: کتابخانۀ خاورتهران .چاپ عباس اقبال آشتیاني .طبرستانتاریخ  ).۱۳۲۰(محمد بن حسن ، ابن اسفندیار -
 ، بوالق. چاپ افست بغداد: مکتبة المثنی. الجامع لمفردات األدویة و األغذیةق). ۱۲۹۱ابن بیطار ( -
 . ترجمۀ جعفر شعار. تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.األرضصورة). ۱۳۴۵ابن حوقل ( -
یه. لیدن: بریل.و الممالکالمسالک ).  ۱۸۸۹ابن خرداذبه ( -  . چاپ دخو
 : امیرکبیر.تهران .ترجمۀ حسین قره چانلو .االعالق النفیسة ).۱۳۶۵( بن ُرستها -
 . چاپ ادوار القش و علی زیغور. بیروت: مؤسسة للطباعة و النشر.القانون فی الّطّب ). ۱۹۸۷ق/ ۱۴۰۸ابن سینا ( - 
یة عن األبدان ). ۱۳۸۸ابن سینا ( -

ّ
. ترجمۀ مترجمی نامعلوم. چاپ علیرضــا عباســیان. اإلنسانیةدفع مضاّر الکل

 تهران: المعی.
 . چاپ علی شیری. بیروت: دار احیاء التراث العربی. عقدالفریدق). ۱۴۱۱ -۱۴۰۸ابن عبد رّبه اندلسی ( -
 لیدن: بریل.  مختصر کتاب البلدان.). ۱۹۶۷ابن فقیه همدانی ( -
 .ترجمۀ عبدالحمید آیتی. تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایرانالبلدان.  ویمتق). ۱۳۴۹ابوالفداء، عمادالدین اسماعیل ( - 
، با تعلیقات و تحقیقات والدیمیر مینورسکی. ترجمۀ سید سفرنامۀ ابودلف در ایران). ۱۳۵۴ابودلف خزرجی ( -

 ابوالفضل طباطبایی. تهران: زوار.
 . چاپ عباس زریاب.کتاب الصیدنة). ۱۳۷۰ابوریحان بیرونی (  -
 . اسفند۹۲ش یغما.). "شهرستان بیرجند: اوضاع جغرافیایی و تاریخی و فرهنگی". ۱۳۳۴دی، احمد (احم -
بکر ربیع بن احمد ( - مین فی الّطّب.). ۱۳۷۱اخوینی بخاری، ابو

ّ
به اهتمام جالل متینــی. مشــهد:  هدایة المتعل

 انتشارات دانشگاه فردوسی.
 بیروت: عالم الکتب. المشتاق فی اختراق اآلفاق.کتاب نزهة). ۱۹۸۹ق/ ۱۴۰۹ادریسی، محمد بن محمد ( -
 : کتابخانۀ طهوری. تهران .چاپ حبیب یغمائي .گرشاسب نامه ).۱۳۵۴( علي بن احمد، اسدي طوسي -
. بــه کوشــش روضــات الجنــات فــی اوصــاف مدینــة هــرات). ۱۳۳۸الــدین محمــد زمچــی (اسفزاری، معین -

 ن.سیدمحمدکاظم امام. تهران: انتشارات دانشگاه تهرا
 چاپ دخویه. لیدن: بریل. کتاب مسالک الممالک.). ۱۹۶۷، چاپ افست ۱۸۷۰اصطخری، ابراهیم بن محمد ( - 
سفرنامۀ میرزا خانلر خــان اعتصــام الملــك نایــب اول وزارت امــور ). ۱۳۵۱الملک، میرزا خانلرخان (اعتصام -

چاپخانۀ فردوسی.خارجه  . چاپ منوچهر محمودی. تهران: 
. چــاپ عبدالحســین نــوائی و میرهاشــم البلــدانمرآة). ۱۳۶۸ -۱۳۶۷سن بن علی (اعتمادالسلطنه، محمدح -

 محدث، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
. چاپ ناصر افشــارفر. تهــران: وزارت فرهنــگ و ارشــاد سفرنامۀ اصفهان). ۱۳۸۰الملک، غالمحسین (افضل -

 اسالمی، و کتابخانه و موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.
یر نسخۀ خطی ش  اختیارات بدیعی.اری شیرازی، علی بن حسین. انص - کتابخانۀ بریتانیا. موجود در  ۳۴۹۹تصو

 المعارف اسالمی. کتابخانۀ بنیاد دائرة
، ویلیها ذیل التذکرة تذکرة أولی األلباب [و] الجامع للعجب العجاب).  ۱۹۹۶ق/ ۱۴۱۱انطاکی، داود بن عمر ( -

 کتبة الثقافیة الدینیة.ألحد تالمیذ المؤلف. قاهره: م
 ). ترجمۀ علی اقبالی. تهران: سازمان انتشارات جاویدان.سفرنامۀ ژان اوتر (عصر نادرشاه). ۱۳۶۳اوتر، ژان (  -
 . چاپ منوچهر ستوده، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.تاریخ رویان). ۱۳۴۸اولیاءالله آملی، موالنا. ( -
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یه،  -  . ترجمۀ محمدطاهر میرزا. به کوشش غالمرضا ورهرام. تهران: اطالعات.سفرنامه). ۱۳۷۱( گیوم آنتواناولیو
 . ۹۰پیاپی . شمارۀ یغماالملک". ). "ایرج میرزا و امیر شوکت۱۳۳۴ایرج میرزا ( -
ه؛ شعیبی، غالمحسین (برآبادی، سیداحمد؛ رجبی، نجیب -

ّ
بی). ۱۳۸۹الل ، فرهنگ زعفــران در خراســان جنــو

 وب.تهران: انتشارات شهرآش
 : امیرکبیر.تهران .چاپ محمد معین .برهان قاطع). ۱۳۴۲( محمد حسین بن خلفبرهان،  -
 مهدی سمسار، تهران: زریاب. ترجمۀتاریخ امپراتوری هخامنشیان: از کورش تا اسکندر، ). ۱۳۷۸یر (بریان، پی - 
 تهران: میراث مکتوب.. به تصحیح منصور رستگار فسایی. کلیات بسحق اطعمۀ شیرازی). ۱۳۸۲بسحق اطعمه ( - 
ه انیس الطّباع و عمر انیس الطّباع. بیروت: البلدان. فتوح).  ۱۹۸۷ق/ ۱۴۰۷بالذری، ابوالحسن ( -

ّ
چاپ عبدالل

 مؤسسة المعارف.
 چاپ محمد روشن. تهران: نشر نو. تاریخنامۀ طبری.). ۱۳۶۶( محمد بن محمدبلعمی،  -
 بهار. تهران: انتشارات توس. ). گردآوری فرنبغ دادگی. ترجمۀ مهرداد۱۳۶۹( بندهش -
 . تبریز: مطبعۀ الحسینی.کتاب فالحت). ۱۳۱۳( بهرامی، تقی -
 . تهران: خودکار.المعارف فالحتیفرهنگ روستایی یا دائرة). ۱۳۱۶( -------- -
 تهران: انتشارات دانشگاه تهران. جغرافیای کشاورزی ایران.). ۱۳۳۳( -------- -
ه ( -

ّ
. به کوشش نجیب مایل هــروی. رالمشرقین: سفرنامۀ منظوم از عهد صفوینو). ۱۳۷۷بهشتی هروی، عبدالل

 مشهد: آستان قدس.
بیرجنــد: کنگــرۀ ابعاد و اجرام). ۱۳۸۱بن محمد (بیرجندی، عبدالعلی - . به کوشش محسن نــاجی نصــرآبادی. 

مه عبدالعلی بیرجندی. بین
ّ

 المللی عال
 ترجمۀ کیکاووس جهانداری. تهران، خوارزمی. ایرانیان. سفرنامۀ پوالک: ایران و). ۱۳۶۱پوالک، یاکوب ادوارد ( - 
ترجمــۀ  تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سدۀ هیجدهم میالدی.). ۱۳۶۳پیگولوسکایا، ن. و.؛ و همکاران ( -

 کریم کشاورز، تهران: انتشارت پیام.
 شگاه.. تهران، سازمان چاپ دانتاریخ و جغرافی گناباد). ۱۳۴۸تابنده، سلطان حسین ( -
اکبر شهابی خراسانی. مشهد: آستان . ترجمۀ علیالمعارفلطائفالف). ۱۳۶۸ثعالبی، عبدالملک بن محمد ( -

 قدس رضوی.
 .تاریخ ثعالبي مشهور به غرر اخبــار ملــوك الفــرس و ســیرهمب). ۱۳۶۸( ---------------------- -

 : نقره.تهران .ترجمۀ محمد فضائلي
نــژاد. . ترجمۀ رضا انزابــیالمضاف و المنسوبثمار القلوب فی ).۱۳۷۶( ----------------------- -

 مشهد: دانشگاه فردوسی.
. به کوشش جمشید مظاهری. اصفهان: مشــعل و شــرکت تاریخ اصفهان). ۱۳۷۸جابر انصاری، شیخ حسن ( -

 بهی. 
 کتابخانۀ سنائی.. چاپ حسن وحید دستگردی. تهران: دیوان). ۱۳۶۲الدین اصفهانی، محمدبن عبدالرزاق (جمال - 
 . برلین: چاپخانۀ کاویانی.گنج شایگان یا اوضاع اقتصادی ایران). ۱۳۳۵جمالزاده، سید محمدعلی ( - 
 . به کوشش عباس نصر. اصفهان: گلها. االصفهان ).۱۳۷۱علی جناب اصفهانی ( -
. چاپ فیروز منصوري .بن عبدالسالم کاتبترجمۀ علي .اشکال العالم ).۱۳۶۸(ابوالقاسم بن احمد ، جیهاني -

 تهران: به نشر، و آستان قدس رضوی.
. به کوشــش حمیــد ســیاح. بــه تصــحیح خاطرات حاج سیاح). ۱۳۵۹بن محمدرضا (حاج سیاح، محمدعلی -

 الله گلکار. تهران: مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر. سیف
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باشی. تهران: . به کوشش علی دهسفرنامۀ حاج سیاح به فرنگ). ۱۳۶۳( ------------------------ -
 نشر ناشر.

. تصحیح و تعلیق غالمرضا ورهرام. تهران: جغرافیای تاریخی خراسان در تاریخ حافظ ابرو). ۱۳۷۰حافظ ابرو ( -
 انتشارات اطالعات.

 ). چاپ منوچهر ستوده، تهران: کتابخانۀ طهوری.۱۳۶۲( حدودالعالم من المشرق الی المغرب -
چاپ برات زنجــانی. تهــران: مؤسســۀ مطالعــات اســالمی  پزشکی.دانشنامه در علم ). ۱۳۶۶حکیم میسری ( -

 گیل و دانشگاه تهران.دانشگاه مک
ه مستوفی ( -

ّ
 سی. پیبه خط میرزا مهدی شیرازی، بمبئی: سی نزهت القلوب.). ۱۳۱۱حمدالل

چــاپ  نزهت القلوب: المقالة الثالثــة: در صــفت بلــدان و والیــات و بقــاع.). کتاب ۱۹۱۵( ----------- -
بریل. گی  لسترنج. لیدن: 

چاپخانــۀ تحفة العراقین مثنوی). ۱۳۳۳بن علی(خاقانی شروانی، بدیل -  . به کوشش یحیی قریب، تهران: 
 سپهر.

 . به کوشش سید ضیاءالدین سجادی. تهران: کتابفروشی زّوار. دیوان). ۱۳۳۸( -------------------  -
یلیام جیمز ،دورانت - ، تهــران: : مشــرق زمــین گــاهوارۀ تمــدن۱آرام، ج، ترجمۀ احمــد تاریخ تمدن ).۱۳۶۵( و

 سازمان انتشارات آموزش انقالب اسالمی.
. ترجمۀ اصطفن بن بســیل و اصــالح هیولی الطب فی الحشائش و السموم). ۱۹۵۲دیوسکوریدس، پدانیوس ( -

چاپ دوبلر و ترس. تطوان: دارالطباعة المغربیة.   حنین بن اسحاق. 
  .یاي نیمروزجغراف ).۱۳۷۴( ذوالفقار کرماني -

ّ
 : میراث مکتوب.تهران .ه عطارديچاپ عزیزالل

چــاپ حــازم البکــری الصــدیقی.  المنصوری فی الطــب.). م۱۹۸۷ق/ ۱۴۰۸بن زکریا (رازی، ابوبکر محمد  -
 کویت: معهد المخطوطات العربیة. 

. تصــحیح محمــد محمــد اســماعیل. الحاوی فــی الّطــّب ). م۲۰۰۰ق/ ۱۴۲۱( ------------------- -
 دارالکتب العلمیه. بیروت،

ه (رجبی، نجیب -
ّ
 تهران: انتشارات شهرآشوب. تاریخ و جغرافیای شهرستان قاینات.). ۱۳۸۴الل

 زار. . تهران: چاپخانه اتحادیه طهران اللهایران اقتصادی). ۱۳۰۹ -۱۳۰۸اصغر (زاده صفوی، علیرحیم -
ه همدانی (رشیدالدین فضل -

ّ
پــژوه و محمــد مدرســی محمــدتقی دانــش. به کوشش التواریخجامع). ۱۳۵۶الل

 زنجانی. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب؛ 
پــژوه. تهــران:  . بــه کوشــش محمــدتقی دانــشاالفکار رشــیدیسوانح). ۱۳۵۸( ------------------- -

 انتشارات دانشگاه تهران.
مــام منــوچهر بــه اهت آثار و احیاء (متن فارسی دربارۀ فن کشاورزی).). ۱۳۶۸( ------------------- -

 گیل و دانشگاه تهران؛ ستوده و ایرج افشار. تهران: مؤسسۀ مطالعات اسالمی دانشگاه مک
 .یبه ضمیمۀ معّربات رشید .یچاپ محمد عباس. یفرهنگ رشید). ۱۳۳۷(عبدالرشید بن عبدالغفور ، یرشید -

 : بارانی.تهران
 یقلی اعتماد مقدم. تهران، بنیاد فرهنگ ایران.. ترجمۀ علمسافرت در ارمنستان و ایران). ۱۳۴۷ژوبر، ب. امده ( -
. ترجمــۀ ژنرال سر پرسی ســایکس یــا ده هــزار میــل در ایــران ۀسفرنام). ۱۳۳۶( پرسي مولزورث سایکس، سر -

 سعادت نوری. تهران: انتشارات کتابخانۀ ابن سینا.
یژگی۱۳۵۴سعیدی، عباس ( - سخنرانیهای بیستمین سمینار مجموعۀ های انسانی شمال خراسان"، )."نگاهی به و

 مشهد: دانشگاه فردوسی. ای ایران.مسائل جغرافیای ناحیه
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 :اکبر خداپرستچاپ علي .سفرنامۀ سیف الدوله: معروف به سفرنامۀ مکه ).۱۳۶۴( محمد میرزا قاجارسلطان -
 : نشر نی.تهران

: ادارۀ کل ارشاد اسالمی تبریز. چاپ لطفعلي بنان .دیوان). ۱۳۶۲( حسن بن محمد حسین ،شفایي اصفهاني -
 آذربایجان شرقی.

ها و ای اشعار و لغات و امثال و افسانهعقاید و رسوم مردم خراسان به انضمام پاره ).۱۳۶۳شکورزاده، ابراهیم ( -
 . چاپ دوم. تهران: سروش.ها و دعاها و معّماهافال

 شش اصغر حامد ربانی. تهران: انتشارات سعدی.. به کوالسیاحةریاض). ۱۳۳۹( زین العابدین بن اسکندر شیروانی، - 
 ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.السیاحةحدائق). ۱۳۴۸( -------------------- -
 . تصحیح منیژه محمودی. تهران: انتشارات حقیقت. السیاحهبستان). ۱۳۸۸( --------------------- -
 تصحیح جالل متینی. تهران: انتشارات معین. تحفة الغرائب.). ۱۳۷۱طبری، محمدبن ایوب ( -
. چاپ منــوچهر ســتوده. تهــران: الموجوداتالمخلوقات و غرایبعجایب). ۱۳۸۲طوسی، محمدبن محمود ( -

 شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
یة.مخزن). ۱۳۵۵عقیلی علوی خراسانی ( - . تهــران: چاپخانــۀ ۱۸۴۴چاپ عکسی از روی نسخۀ کلکتــه  األدو

 شهریور. وپنجمبیست
ار يحدیقة األزهار ف). ۱۹۸۵ق/ ۱۴۰۵غسانی اندلسی، ابوالقاسم بن محمد بن ابراهیم ( -

ّ
. ماهیة العشب والعق

 چاپ محمد عربی خطابی. بیروت: دارالغرب االسالمی. 
. چاپ مسعود گلزاري .سفرنامۀ میرزا محمد حسین حسیني فراهاني ).۱۳۶۲( فراهاني، محمدحسین بن مهدي -

 سی.: فردوهرانت
. از روی چاپ وولرس. چاپ سعید نفیسی. مصور به قلم درویش پرورده شاهنامه ).۱۳۱۴فردوسی، ابوالقاسم ( -

 هران: کتابخانه و مطبعۀ بروخیم.ایران. ت
های اسالمی  ). ترجمه و تحقیق کاظم خادمیان. مشهد: بنیاد پژوهش۱۳۸۰(فرهنگ جغرافیایی ایران: خراسان  -

 آستان قدس.
 . چاپ منصور رستگار فسائی. تهران: امیرکبیر.فارسنامۀ ناصری). ۱۳۶۷بن حسن (فسائی، حسن - 
المعهد . دمشق: ۱). تحقیق توفیق فهد. جزء ۱۹۹۸ -۱۹۹۳( الفالحة النبطیة، ترجمة المنحولة الی ابن وحشیه -

 . العلمی الفرنسی للدراسات العربیه
فی العسل، الموسوم بکتــاب ترقیــق األســل  کتاب الجامع). ۲۰۰۶فیروزآبادی، مجدالدین محمدبن یعقوب ( -

 . چاپ عصام محمد شنطی و احمد سلیم غانم. بیروت: دارالغرب اإلسالمی.لتصفیق العسل
ینی، محمدبن محمود ( -  . بیروت: دار صادر. آثار البالد و اخبار العباد). ۲۰۱۱قزو
عبدالملک قمی. چــاپ ترجمۀ حسن بن علی بن حسن بن  کتاب تاریخ قم.). ۱۳۸۵قمی، حسن بن محمد ( -

 محمدرضا انصاری قمی. قم: کتابخانۀ بزرگ آیةالله العظمی مرعش نجفی (ره).
 . به کوشش ایرج افشار. تهران: انجمن آثار ملی.االطایبعرایس الجواهر و نفایس). ۱۳۴۵( عبدالله بن عليکاشانی،  - 
غاُت الُترکنامها و صفتها و ضمیرها و ). ۱۳۷۵بن محمد (کاشغری، محمودبن حسین -

ُ
. چاپ پسوندهای دیوان ل

 سید محمد دبیرسیاقی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 ش. ۱۳۷۸تهران: نشر ثالث.  از خشت تا خشت.). ۱۳۷۸کتیرایی، محمود ( -
 هنگی.ترجمۀ محمد معین. تهران: شرکت انتشارات علمی و فر ایران، از آغاز تا اسالم.). ۱۳۶۴گیرشمن، رومن ( - 
. ترجمۀ محمود عرفان. تهران: انتشــارات جغرافیای تاریخی سرزمینهای خالفت شرقی). ۱۳۶۴لسترنج، گی ( -

 علمی و فرهنگی.
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: ویســبادن .چاپ والتر هینتس .فلکّیه در علم سیاقت ۀرسال ).م۱۹۵۲ق/ ۱۳۳۱( مازندراني، عبدالله بن محمد -
 چاپخانۀ فرانس اشتاینر.

ل -
َّ

ض
َ

ّروخی، ُمف
َ
چاپ . رضا آوي یحسین بن محمد بن اب . ترجمۀترجمۀ محاسن اصفهان). ۱۳۲۸بن سعد (ماف

 تهران: شرکت سهامی چاپ. .یعباس اقبال آشتیان
ترجمۀ علیرضا ذکاوتي قراگزلو،  .یا، رنسانس اسالمي ،تمدن اسالمي در قرن چهارم هجري ).۱۳۶۲( آدام، متز -

 : امیرکبیر.تهران
 : سنائی.، تهرانزینت المجالس ).۱۳۶۲(حسین حمد مجدالدین ممجدي،  -
 بوالق: المطبعة الکبری.  کامل الصناعة الطبیة.ق). ۱۲۹۴بن عباس (مجوسی، علی -
 . تهران: کتاب مرجع.۴۴۹ -۴۴۳. ص۲۱. ججهان اسالم دانشنامۀ). "زعفران". ۱۳۹۵فر، شمامه (محمدی -
 . تهران: ابن سینا.جغرافیای مفصل ایران). ۱۳۱۱مسعود کیهان ( -
: تهــران .ترجمۀ ابوالقاسم پاینده .مروج الذهب و معادن الجوهر). ۱۳۶۰ -۱۳۵۶( مسعودي، علي بن حسین -

  بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
. چــاپ کتاب احسن التقاســیم فــی معرفــة االقــالیم). ۱۹۶۷، چاپ افست ۱۸۷۷مقدسی، محمد بن احمد ( -

 دخویه. لیدن: بریل.
 . ترجمۀ محمدرضا شفیعی کدکنی. تهران: آگه.تاریخ آفرینش و). ۱۳۷۴مقدسی، مطهربن طاهر ( - 
ام. (مک -  زاده. مشهد: آستان . ترجمۀ مجید مهدیشرح سفری به ایالت خراسان). ۱۳۶۶گرگر، کلنل سی. 

 قدس رضوی.
بي، حسن بن احمد -

َّ
یزي ، او ، المسالك و الممالك ).۲۰۰۶( ُمَهل : دمشــق .چاپ تیســیر خلــف .الکتاب العز

ین للطباعة   و النشر و التوزیع.التلو
نگــارش و تصــحیح علــی غــروی. تهــران: مرکــز  بازنامــه.). ۱۳۵۴نسوی، ابوالحسن علی بــن احمــد ( - 

 شناسی ایران. مردم
: انتشــارات تهــران .چاپ مــدرس رضــوي .نامۀ ایلخانيتنسوخ ).۱۳۶۳(محمدبن محمد ، ینصیرالدین طوس -

 اطالعات.
یلیام ( - . ترجمــۀ امیرهوشــنگ امینــی. سفر هیئت سرجان ملکم بــه دربــار ایــران ۀروزنام). ۱۳۶۳هالینگبری، و

 تهران: کتابسرا.
 .تهران: بنیاد فرهنگ ایران .چاپ منوچهر ستوده ).۱۳۵۳( صوراالقالیم، یا، هفت کشور -
 ترجمه و تعلیق محمدحسن گنجی. مشهد: آستان قدس رضوی. ،هایی از قهستاننامه ،)۱۳۷۸هیل، ف. ( -
 چاپ فردیناند ووستنفلد. الیپزیگ. کتاب معجم البلدان.). ۱۹۶۵، چاپ افست ۱۸۷۳ -۱۸۶۶یاقوت حموی ( -
 .ترجمۀ رضا زاده شفق. تهران: کمیسیون معارف یک روز از زندگانی داریوش.). ۱۳۱۴یوستی، فردیناند ( -
ه ترجمۀ قدرت ،خراسان و سیستان ۀسفرنام ،)۱۳۶۵ییت، کلنل چارلز ادوارد ( -

ّ
روشــنی زعفرانلــو و مهــرداد الل

یزدان.  رهبری. تهران: 
- Asbaghi, A. (1988). Persische lehnworter im Arabischen. Wiesbaden: Otto 

Harrassowitz. 
- De Candolle, A. (1885). Origin of cultivated plants. New  York:  D.  Appleton  and  

Company. 
- Chardin, Chevalier (1811). Voyages du Chevalier Chardin en Perse et autres Lieux de 

L'orient. Paris: le Normant, Imprimeur- Libraire. 
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- Dymock, William; Warden, C. J. H.; Hooper David (1893). Pharmacographia Indica: 
a history of the principal drugs. vol. 3. London: Kegan Paul, Trench, Trubner and co. 

- Masse, Henri (1938). Croyances et Coutumes Persanes. Paris: Maisonneuve. 
- Riddle, John M. (1992). "The introduction and use of eastern drugs in the early 

Middle Ages". Sudhoffs Archiv für Geschichte der Medizin und der 
Naturwissenschafften. vol. 49. no. 2 1965. pp. 185-198. repr. In John M. Riddle, Quid 
pro quo: studies in the history of drugs. Hampshire: Variorum. 

- J. L. Schlimmer (1970). Terminologie medico- pharmaceutique et anthropologique: 
franςaise- persane. littho. ed.. Tehran 1874. typo. repr.Tehran: Universite de Teheran.  

- Zieglre, Konrat; Sontheimer, Walther (1972). Der kleine Pauly: Lexikon der Antike 
auf der Grunlage von Pauly's Realencyclopadie…, Munich: Alfred Druckenmuller. 
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ل   ١دان و نورشناس الدین فارسی ریاضی ک

  ٢مصطف موالدی
  ٣محمد باهر

  مقدّمه
ق در ایــران زاده شــد و چنــان کــه خــود در ۶۶۵در  ٤الدین حسن بن علی بن حســن فارســی کمال

ــه بــن محّمــد خــّوام  مقدّمۀ آثارش می
ّ
گوید برای فراگیری دانش از دانشمندان بزرگی چــون عبدالل

ق) سفرهای زیــادی کــرد. دانشــمندانی ۷۱۰-۶۳۳الدین شیرازی (  ق) و قطب۶۴۳بغدادی (زادۀ 
انــد.  اشاره کردهبه آنها و در آثار خود   رج نهادهاش را ا اند، دستاوردهای علمی هم که پس از او آمده

توان عمادالدین کاشانی (سدۀ هشــتم هجــری) و جمشــید کاشــانی (د  از جملۀ این دانشمندان می
ســالگی در  ۵۳ق در ۷۱۸قعــدۀ ســال  الدین فارسی در جمعه نوزدهم ذی . کمالنام بردرا ق) ۸۳۲

نوآوریهایی دارد و در این دو زمینه چنــدین اثــر در زمینۀ ریاضیات و نورشناسی  اوتبریز درگذشت. 
  ای نگاشته است. دانشنامه

  الف ـ ریاضیات: 
الفوائــد البهائیــة فــی القواعــد : این اثر شرح کتــاب ٥أساس القواعد في أصول الفوائد .۱

ه بن محّمد خّوام بغدادی است. الحسابیة
ّ
 نگاشتۀ عبدالل

                                                    
الدین  مقالۀ عرضه شده در سی و چهارمین همایش ساالنۀ تاریخ علوم عربی (به مناسبت بزرگداشت هفتصدمین سال درگذشت کمال .١

منتشر شده است. برای اطالع بیشتر دربارۀ  میراث علمیگزارشی از این همایش در همین شمارۀ  .۱۳۹۸فارسی)، حلب، اردیبهشت 
، مرکز زندگینامۀ ریاضیدانان دورۀ اسالمی؛ همو، ۱۳۶۳، نشر هما، تهران، نامه فارسیلقاسم قربانی، الدین فارسی بنگرید به: ابوا کمال

، تهران، زندگینامۀ علمی دانشمندان دورۀ اسالمیدر » الدین فارسی کمال«و مدخل  ۴۱۳-۴۰۱، ص ۱۳۷۵نشر دانشگاهی، چاپ دوم، 
(نوشتۀ  ۲۳۹ - ۲۲۷، ص ۱۳۹۵ المحسین صدری افشار و محمد باقری،مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، جلد دوم، ویراستاران: غ

  فهم خوب روان). رشدی راشد، ترجمۀ سجاد نیک
  میراث علمی عربی ـ دانشگاه حلب. مؤسسۀرئیس . ٢
 m.baher1491@gmail.com. مدیر تولید مرکز پژوهشی میراث مکتوب،  ٣
تحقیق مصطفی موالــدی، معهــد المخطوطــات العربیــة،  أصول الفوائد،ساس القواعد فی أالدین،  به: فارسی، کمال بنگرید. ٤

  .۱۷ـ ۹م، ص ۱۹۹۴قاهره، 
  .۷ـ۵. همو، همان، ص ٥
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قــوانین  و حســاب، معــامالت دربــارۀدارای یک مقّدمه و پنج مقاله است  اساس القواعدکتاب 
مقالــۀ . ، و دو مقالۀ پایانی آن دربارۀ جبر استو انواع مساحتهای سطوح و حجمها خرید و فروش

دوم دربارۀ وزن زمین،  بابگیری حجم اجسام، و  : باب نخست پیرامون اندازهداردمساحتها دو باب 
  .و برخی موضوعات دیگر

گاهی دقیقی از ریاضیات در طی ســدۀ هفــتم هجــری بــه مــا  اساس القواعدکتاب  از آنجا که آ
اســاس الــدین فارســی  ای دارد. کمال دهد، در تاریخ ریاضیات عربی [اســالمی] اهمیــت ویــژه می

درستی حــل و اثبــات  نگاشته است. وی مسائل و قواعد ریاضی را به دقیق و روشنرا بسیار  القواعد
کنــد و  پــردازد، و بــرای آنهــا مثالهــای عــددی ذکــر می به توضیح و شرح و بسط آنهــا می کند و می

پــردازد و  خــوام بغــدادی می افزاید. گاه نیز بــه انتقــاد از ابن تحقیقات و بررسیهای مهّمی به آنها می
  کند. لغزشهای او را تصحیح می
  توان برخاسته از نکات زیر دانست: اهمیت این کتاب را می

این کتاب دربرگیرندۀ فصلها و مسائلی است که در آنها کاربردهای دانشهای ریاضی در یکدیگر 
مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی کاربرد دانشهای گونــاگون ریاضــی در یکــدیگر کــه از ســوی 

  تدریج آغاز شد، عبارتند از:  دانان پس از خوارزمی به ریاضی
  کاربرد حساب در جبر. -
  حساب. کاربرد جبر در -
  کاربرد حساب و جبر در مثلثات. -
  کاربرد جبر در نظریۀ اعداد اقلیدس. -
  کاربرد جبر در هندسه. -

 )توافقی( همساز ای، آنالیز عددی، آنالیز ها بود که جبر چندجمله از طریق همین کاربردشناسی
  و راه حلهای عددی معادالت، و... به وجود آمد.

مقســوم «تــوان آن را  گیــری از روشــهای جبــری کــه می هالدین فارسی در این کتاب بــا بهر کمال
ای را گنجانده است که از فصول نظریۀ جدید اعداد  نامید، فصل تازه» های عدد و اعداد مسطح علیه

  رفته مطرح شده است. ای است که از سدۀ چهارم هجری رفته رود، و این نظریه به شمار می
کاشانی و محّمدباقر یــزدی دانان، همچون عمادالدین یحیی کاشانی، جمشید  برخی از ریاضی

تــوان  دانان را می اند. این ریاضــی الدین فارسی تأثیر پذیرفته ) از نگارشهای کمالق۱۰۴۷زنده در (
ن روش فارسی به شمار آورد؛ روشــی کــه از الگــوی کرجــی و مکتــب جبــر حســابی او تــأثیر وارثا

  ه است.پذیرفت
های آن از اهمیت و گستردگی  نوشته الدین فارسی و فراوانی دست کمال اساس القواعِد محتوای 
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الــدین  کمال  دهد که دانش ریاضی انتشار آن در جهان عربی اسالمی حکایت دارد، و این نشان می
  فارسی دست کمی از دانش نورشناسی او ندارد.

نصــوص «د در پژوهش خود با عنــوان : رشدی راشتذکرة األحباب فی بیان التحاب .۲
تــاریخ این اثر را تصــحیح و در مجلــۀ » لتاریخ األعداد المتحاّبة وحساب التوافقات

) کــه از ســوی مؤسســۀ ۲۷۷- ۲۷۴ م، ص۱۹۸۲، ۲و  ۱ ، ش ۶ســال ( العلوم العربیة
الدین فارسی در  کمال ١است. کردهچاپ  شود، ربی دانشگاه حلب منتشر میعلمی ع

را از زوجهای عددی متحاّبه برشمرده است، و این  ۱۸۴۱۶و  ۱۷۲۹۶اعداد این رساله 
م/ ۱۷دان فرانسوی (سدۀ  ، ریاضی٢نگاران آن را به پیر دو فرما در حالی است که تاریخ

 ٣دهند. هـ) نسبت می۱۱
در موضــوع خــود از جملــه دستنویســهای  رسالة فی الزاویة: دستنویس رسالة فی الزاویة .۳

دانش تاریخ ریاضیات و فلسفۀ ریاضیات از یک سو، و بررسی ماهیــت  مانند در حوزۀ کم
الــدین  رود. کمال زاویه ـ که از مفاهیم فلسفی ریاضی است ـ از سوی دیگر به شــمار مــی

گوید: از آنجا که بررسی ماهیت مفاهیم ریاضی بــرای آشــنایی و  فارسی در این رساله می
و نیز با توجه به اینکه این موضوع پیشتر از آگاهی بیشتر با دانش ریاضیات ضرورت دارد، 

، پرداختن به این موضوع مهم است. طور مفّصل بررسی نشده یونانی به دانان سوی ریاضی
که دربارۀ زاویه دیدگاههای زیادی مطرح شده، ماهیت زاویه همچنــان  آنافزاید با  وی می

هیثم  ق)، ابن۴۲۸-۳۷۰ینا (س در ابهام است. او از همین رو به آرای دانشمندانی چون ابن
پردازد و آنها را شــرح و توضــیح  ق) دربارۀ زاویه می۵۷۰ق) و سموأل (د ح ۳۵۴-۴۳۰(

کشد، و دیــدگاههای مطــرح  دهد، و پس از آن نظراتی را دربارۀ موضوع زاویه پیش می می
کیــف. کند که زاویه یا از مقولۀ کّم است یا از مقولۀ  شده دربارۀ زاویه را چنین خالصه می

رساند که زاویه از  گاه رسالۀ خود را با این نتیجۀ نهایی در مورد ماهیت زاویه به پایان می آن
م اّول، هم

ّ
 ٤شود. آوا می مقولۀ کیف است، و در این باره با ارسطو، معل

                                                    
موســوعة تــاریخ التحلیل التوافقی والتحلیل العددی، التحلیل الدیوفنطسی ونظریة األعــداد، در «. بنگرید به: راشد، رشدی، ١

: الریاضیات والعلوم الفیزیائیة)، مرکز دراسات الوحدة العربیة ومؤسســة عبدالحمیــد شــومان، بیــروت، ۲ (ج العلوم العربیة
  .۵، ص ۱۹۹۷

2. Pierre de Fermat 
بیــة«. موالدی، مصطفی، ٣ ،  ســی و یکمــین »من انجازات العلماء العرب فی الریاضیات وأثرها علی علماء عصر النهضة األرو

  .۲۳م، مؤسسۀ میراث علمی عربی دانشگاه حلب، ص ۲۰۱۶مه  ۱۲ – ۱۰، عربیوم همایش ساالنۀ تاریخ عل
یةالدین،  فارسی، کمال. ٤ مــۀ ۲۰۱۶، تحقیق مصطفی موالدی، مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمی، لندن، رسالة فی الزاو

ّ
م، مقد

  تصحیح.
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یــات .۴ یر برهان األبهری للمصادرة الخامسة فــی المتواز الــدین  : در ایــن اثــر کمال١تحر
رش اثبات اصل موضوع (مصادرۀ) پنجم در خطوط متــوازی کــه از فارسی به تحریر و نگا

ل بن عمر ابهری (د 
ّ

دانان  ق) مطرح شده، پرداخته است. ریاضی۶۶۳سوی اثیرالدین مفض
انــد درســتی  یونانی، روم شرقی، اروپایی، عرب و مسلمان در طی چند سده درصدد بوده

این تالشها گرچه تمام  به ناکامی انجامید، ولی به هیچ اصل موضوع پنجم را اثبات کنند. 
ً
ا

روی بیهوده نبود، و برهانهایی که از سوی دانشمندان مسلمان مطرح شد نتایج مهّمــی در 
گیری ریاضیات جدید نااقلیدسی  زمینۀ ریاضیات به دنبال داشت، و سرانجام اندیشۀ شکل

 استوار نیست.اقلیدس  اصوِل را پدید آورد که بر پایۀ نظریۀ توازی مطرح شده در کتاب 
  :٢الدین فارسی از این قرارند سایر نگارشهای ریاضی کمال

 .رسالة فی الحساب .۵
 .لنصیرالدین الطوسی ۱۳مالحظات حول الفرضیة رقم  .۶
 .رسالة فی الهندسة .۷

:(   ب ـ فیزی (نورشناس
های ارزشمند میراث علمــی  این اثر از گنجینه: ٣تنقیح المناظر لذوی األبصار والبصائر .۱

ای اســت بــر کتــاب  به جا مانده از دانشمندان مسلمان است، و شرح و توضیح و افــزوده
الدین فارسی از موضوعات کتاب خود  ق). کمال۴۳۰-۳۵۴اثر حسن بن هیثم ( المناظر

ید: گونه سخن می این  گو
هیثم ـ که رحمت خدا بــر او  آغازیم. ابن  ما با تلخیص مقاصد کتاب که مورد نظر ماست، می«

ید که کتابش را در هفت مقاله ترتیب داده است: باد ـ می   گو
  طور اجمال. نخست: در چگونگی دیدن به

  کند، و علل و چگونگی دریافت آنها. دوم: در شرح و توضیح مفاهیمی که چشم آن را دریافت می
در خطاهای دید در آنچه به صورت مستقیم آن را دریافت می   کند، و علل آن.  سوم: 

  چهارم: در چگونگی دیدن از طریق بازتاب (انعکاس) از اجسام صاف و صیقلی.

                                                    
، هجــدهمین همــایش »الدین الفارسی لبرهان األبهری للمصادرة الخامسة فی المتوازیات تحریر کمال«. موالدی، مصطفی، ١

مقاالت هجدهمین همایش ساالنۀ تــاریخ علــوم مجموعۀ م. این اثر در ۱۹۹۵اکتبر  ۱۲ـ ۱۰، حلب عربیساالنۀ تاریخ علوم 
، م منتشــر شــد۲۰۰۸میراث علمی عربــی دانشــگاه حلــب در ســال  از سوی مؤسسۀکه )، ۹۴ـ  ۸۱(به زبان عربی ص  عربی
  است. آمده

  .۱۶ـ ۱۵، همان، مقدمۀ تصحیح، ص اساس القواعد. فارسی، ٢
م، معهــد التــراث العلمــی العربــی، دانشــگاه ۱۹۹۶، ژوئیۀ ۶۷. موالدی، مصطفی، خبرنامۀ مؤسسۀ میراث علمی عربی، ش ٣

  .  ۲۰ـ۱۹حلب، سوریه، 
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  شود. پنجم: در جایگاه تصاویر و آن صوری است که در اجسام صیقلی و صاف دیده می
کند، و  بازتاب نور (انعکاس) دریافت میدر آنچه چشم از طریق  ،ششم: در خطاهای دید

  علل آن.
هفتم: در چگونگی دریافت حّس بینایی از طریق شکست نور (انعطاف) از پِس اجسام شفافی 

  ».که شفافیت آنها با شفافیت هوا یکسان نیست
گانه، یک خاتمه، یک ذیل، و ملحقاتی افــزوده اســت.  الدین فارسی به این مقاالت هفت کمال
هیثم  ای است بر آنچه که ابن شود و در واقع تکمله طور کلی به مباحث انعطاف مربوط می خاتمه به

کمان)  دالیل ایجاد قوس و قزح (رنگینبیان در مقالۀ هفتم ذکر کرده است. ذیل نیز عبارت است از 
خالصۀ هیثم پیرامون آن دو و اشکاالتی که بر آن مقاله وارد است، و نیز  و هاله، و خالصۀ مقالۀ ابن

پیرامون این دو موضوع آمده است. ملحقات هم دربرگیرندۀ خالصۀ سه مقاله است:  شفاءآنچه در 
هیــثم و فارســی دربــارۀ نــور تــأثیر  مقالۀ سایه افکندن، مقالۀ صورت کسوف، و مقالۀ نور. آرای ابن

ت خــود آشکاری بر دانشمندان عرب و مسلمانی داشته است که از ایــن آرا در پژوهشــها و تحقیقــا
  اند. دربارۀ نورشناسی بهره گرفته

الدین فارسی این اثر را در دو بخش اصلی و یک  : کمال١کتاب البصائر فی علم المناظر .۲
خاتمه نگاشته است. در بخش نخست به مبادی پرداخته است، و آن شامل مصــادرات و 

 سه فصل است:
م مربوط بــه دانــش منــاظر (اپتیــک)؛ یعنــی: 

ّ
مصادرات عبارت است از تعریفات و اصول مسل

  روشنایی، نور، نورانی، شفاف، سایه، اجسام، ورود، نفوذ، روشن کردن، انعکاس، انعطاف و... 
  فصل نخست: در ویژگیهای نور مستقیم، که دارای سه مبحث است.

  ن فصل نیز سه مبحث دارد.فصل دوم: در انعکاس و ویژگیهای آن که ای
  فصل سوم: در انعطاف و ویژگیهای آن که شامل چهار مبحث است.

نامیده و آن دربرگیرندۀ یک مقّدمه، چهار مقصــد، و » مطالب«الدین فارسی بخش دوم را  کمال
یک خاتمه است. مقّدمه دارای سه فصل است: فصلی دربارۀ ساختار حّس بینایی، فصــلی دربــارۀ 

  شود. بینایی از جهت دیدن، و فصلی دربارۀ آنچه میان حّس بینایی و نور عارض میچگونگی حّس 

                                                    
یــت، کتاب البصائر فی علم المناظرین، الد . فارسی، کمال١ ، تحقیق مصطفی موالدی، مؤسسة الکویــت للتقــدم العلمــی، کو

  .۵۷ـ  ۴۲م، ص ۲۰۰۹
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ــدگاهها  ــمردن دی ــت: در برش ــد نخس مقص
  پیرامون دیدن.

مقصد دوم: در چگــونگی دیــد مســتقیم، در 
  چهار فصل.

مقصد سوم: در چگــونگی دیــدن از طریــق 
  بازتاب، در سه فصل.

مقصد چهارم: در چگونگی دیدن از طریــق 
  ، در چهار فصل.شکست

های وهمــی  در بخــش خاتمــه نیــز از نشــانه
شکل در فضا سخن گفته شده اســت، و آن  دایره

دارای یک مقّدمه و سه فصل است: دربارۀ پدید 
کمان)، هالۀ سفید، و  آمدن قوس و قزح (رنگین

  پدید آمدن هالۀ دارای تجزیۀ نور.
از کتابهــای  ١کتاب البصائر فی علم المناظر

تخصصی در زمینۀ نورشناسی است، و اهمیت آن از فراوانی موضوعات اصــلی در ایــن  مانند و کم
دانش، ژرفایی و پختگی مطالب آن و نیز ارتباط منطقی میان موضوعات کتاب برخاسته و مباحــث 

  توان به موارد زیر اشاره کرد: جدیدی را پیش کشیده است که از آن جمله می

  الف ـ آبی بودن آسمان
دهــد ســخن  الدین فارسی آنجا که از جزئیات خطاهایی کــه در تشــخیص و مقایســه رخ می کمال

همچنــین «گویــد:  در تــاریکی) می –گوید، در بند پنجم (آنچه برای بیرون شدن تــراکم اســت  می
شود؛ پس اگر به دلیل افــزایش عمــق آب  ای نازک نمایان می ای که در آب به صورت الیه است سایه

شود. این پدیده در حقیقــت همچــون پدیــدۀ آبــی بــودن آســمان  فزونی یابد، تاریکی آن بیشتر می
. اســتاد ٢»شــوند تر دیــده می تاریــکتــر و  گاه که نور از میــان رود، تیره است؛ چرا که در هر دو، آن

الــدین بــدون  کمال«گویــد:  می البصــائرو  التنقیحمصطفی نظیف در شرح سخن فارسی در کتاب 
دانــد، و از ایــن  تردید آبی بودن آسمان را ناشی از روشنایی جو در اثر تابش نور خورشید بــر آن می

را بــه پدیــدۀ نورپاشــی نســبت  رو دیدگاه وی به نظریۀ جدیدی نزدیک است که آبــی بــودن آســمان

                                                    
  .۵۷ـ  ۴۵. همو، همان، ص ١
  .۳۲۱. همو، همان، ص ٢



 

  

٧۶ 

دهد. نظر فارسی در این باره ابهامی ندارد،  می
ای دربــارۀ پدیــد آمــدن  جز آنکــه او بــه نظریــه

ــر  ــی ب ــه مبتن ــت ک ــرده اس ــتناد ک ــا اس رنگه
آمیختگی نور و تاریکی اســت. پــس وی  درهم

بر اساس این نظریه بر این باور اســت کــه آبــی 
ـ رنــِگ  بودن آسمان از آمیختگی نور با سیاهی

 ـــ آن سوی فضایی که به آن نــور تابیــده اســت
 ».آید پدید می

پــذیر  ب ـ حرکت نــور تنهــا در زمــان امکان
  ١است.

 –الدین فارسی در مبحث دوم (در مقاصد  کمال
در مفاهیم جزئــی ـ نــور و رنــگ) بــه موضــوع 

ــاره می ــان اش ــی زم ــور در ط ــال ن ــد و  انتق کن
شود، تنها ماهیت نــور و ماهیــت رنــگ اســت، و ادراک  پس آنچه با حّس ادراک می«... گوید:  می

پذیر است، و آن زماِن درنگ آن دو است، حتی ادراک ماهیت آن  ماهیت آن دو همانا در زمان امکان
پذیر است؛ زیرا آن ادراک تنها از طریق وارد شدن تصویر از سطح چشم  ا در زمان امکاندو نیز تنه

گیرد، و این تنها در زمان حرکت آن است، و همچنین از آن روست که تنها پس  به عصب صورت می
رسد، و تأثیرپذیری دگرگــونی و  کند، به انجام می می  از تأثیرپذیری عضوی که تصویر آن دو را حّس 

  ».یری است که جز در زمان صورت نپذیردتغی
ین و وضــع) نیــز  کمال

َ
الدین در مبحث دوم (در مقاصد ـ در مفاهیم جزئی ـ حرکت در مقولۀ ا

کید می هیثم است و  کند. اندیشۀ نخستین در این باره از آِن ابن آشکارا بر حرکت نور در طی زمان تأ
الدین فارسی نیز به  به مکان دیگر را مطرح کرد و کمالاو بود که نیاز به زمان در انتقال نور از مکانی 

کید این اندیشه پرداخت.   ٢توضیح و تأ

                                                    
  .۴۷. همو، همان، ص ١
  .۴۹. همو، همان، ص ٢
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یۀ پدید آمدن رنگین کمان   ج ـ نظر
خود بدین نتیجه رسیده است که پیشگامی در زمینۀ توضیح پدیدۀ  ١استاد مصطفی نظیف در مقالۀ

ی. نظریۀ فارسی در مــورد رنگــین الدین شیراز رنگین کمان از آِن فارسی است، و نه استادش قطب
دهد نیز  کمان از آنجا که هماهنگیهای انکسار و انعکاس نور خورشید را در یک قطرۀ باران شرح می

گیری رنگین کمان اولیــه و ثــانوی را  ، و این امر موجب شده است که او شکل٢ای دارد اهمیت ویژه
اســت؛ زیــرا  و دقیــق علمی م المناظرکتاب البصائر فی علالدین فارسی در  کمالروش شرح دهد. 

  ٣برای رسیدن به نتیجه از روش بررسی، استقراء، قیاس و آزمایش بهره گرفته است.
و  تنقیح المناظر لذوی األبصار والبصــائرالدین فارسی از طریق دو کتاب  سخن آخر آنکه کمال

نورشناسی این دانش را  توانست با افزودن نکات ارزشمندی به دانش کتاب البصائر فی علم المناظر
  ٤زنده کند و موجب پیشرفت و گسترش آن شود.

الدین فارسی از دانشمندان برجسته در زمینۀ علوم دقیقه است و آثار او در دانش ریاضیات  کمال
و نورشناسی از جایگاه واالی علمی او در میان دانشمندان همروزگــارش حکایــت دارد. او یکــی از 

طراف روزگار خود بود که در پیشــبرد دانــش ریاضــیات و نورشناســی در دانشمندان بزرگ جامع اال
  سزایی داشت. اسالمی نقش به -تمّدن عربی

                                                    
، قاهره ۲، ش الجمعیة المصریة لتاریخ العلوم ةمجل، »الدین الفارسی وبعض بحوثه فی علم الضوء کمال«. نظیف، مصطفی، ١

  .۹۷، ص ۱۰۰ـ  ۶۵م، ص ۱۹۵۸
مۀ تصحیح، ص اساس القواعدالدین،  . فارسی، کمال٢

ّ
  .۱۷، مقد

  .۴۰، ص ، کتاب البصائرالدین . فارسی، کمال٣
  .۵۷. همو، همان، ص ٤
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درجه به روش تقریب  ۱روایت هندی محاسبۀ سینوس 

  ١تکراری جمشید کاشانی

  ٢کیم پلوفکر
  ٣مریم زمان

یده   چ
ها از خاستگاهش در اخترشناسی هندی به جهــان اســالم در هــزارۀ نخســت مثلثات سینوس ورود

جالب و  برخی موارد ای شامل شناخته شده تعامل، هزارهمیالدی و بازگشتش به هند در نیمۀ دوم این 
) را در Rsinیــب (های میانــه بــرای تقریــب مقــدار ِج  مطالعه نشده است. این مقاله روشی از سده

  تحریری
ً
دربار جی سینگ در اوایل قرن هجــدهم مــیالدی  بهمربوط  به زبان سانسکریت که ظاهرا

  کند.است، بررسی می

 مقدمه: محاسبۀ مقادیر تابع برای هر درجه به روش مثلثات
ها های توانی در حوالی میانۀ هزارۀ دوم، سنجش توابع مثلثاتی زاویههای سریز بسط عبارتتا پیش ا
در   sin xهای دلخواه به انتخاب متغیر تابع بستگی داشت. مقادیر وتر یا جیب (یعنی مقادیر یا کمان

 ،60° و 45°، 30°هــای معلــوم واحد نیست) برای زاویــه R، که مقدار Rدایرۀ مثلثاتی به شعاع 

هــای هندســی بــا روش 3یــا  2های گنگــی چــوندست کم بسته به دقت مقادیر معلوم ثابت
یــه یــا مجمــوع و تفاضــل، . اتحادهای مثلثاتی چون دستورهای نصــف زاوشدای محاسبه می ساده

دانــان دهند. برای مقدارهای دیگر ریاضــیامکان محاسبۀ مقادیر دیگر تابع را با این مقادیر پایه می
های باالتر) یا دیگــر دســتورهای  مرتبه یابی ر مواردی درونیابی خطی (یا دناچار به استفاده از درون

 های مثلثاتی بودند. تقریب بین مقادیر معلوم در جدول
های وتر از یونان باستان، شامل مقادیر وتر برای هر درجه یا نیم درجۀ کمان، در ترین جدول کهن

                                                    
1. Plofker, Kim, “An Indian Version of al-Kāshī’s Method of Iterative Approximation of sin 1°”, Gaṇita Bhāratī 

39, no. 2, 2017, pp. 95-106. 
  plofkerk@union.eduنگار ریاضیات هند،  تاریخ .٢
 maryam_zamani77@yahoo.com ، مدرس تاریخ ریاضیات در دانشگاه گیالنکارشناس ارشد تاریخ علم .٣
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ترین کمان قابل ترسیم هندســی اســت (بــا کوچک3°بطلمیوس موجود است. اما کمان مجسطی
، ١زاویه). به علت ناممکن بودن تثلیــث زاویــه دو و با اتحاد تفاضل 60°و 72°نصف کردن مکرر

Crdوتر زاویۀ یک درجه ( ) مستقیما قابل دستیابی نیست ولی با نامساوی زیر که پیشینیان هم آن °1
>°دانستند، تقریب پذیر است. برای  را می b < a <0 90 :  

Crd Crd Crd
Crd

a a a b
< Þ <

b b a b
  

یه برای وتر معلوم سه درجه، نامساوی دوگانــۀ زیــر بــه  با دوبار استفاده از قاعدۀ نصف زاو
  آید:دست می

Crd CrdCrd Crd Crd Crd

° °
° °

°< < Þ < <
o

3 3
1 2 3 4 32 4 1

3 31 3 2 3 4

2 4

  

;، مقــدار شصــتگانی ۶۰ای بــه شــعاع در دایــره 1°بطلمیوس برای یافتن اندازۀ وتــر ,1 2 50 

+ادل(مع +2 50
60  برای حد پایینی و باالیی وتر یــک درجــه محاســبه کــرد. مقــدار  )36001

ً
را مشترکا

هــای پــس از آن بــه  بطلمیوس و روشی که برای استخراج وتر یک درجه به کار برد، همــواره در قرن
  اسالمی درآمد.-صورت منبعی برای مقادیر این کمیت در مثلثات یونانی و یونانی

بــه » نصف وتــر دوبرابــر زاویــه«با دستور  Rای به شعاع در دایره θو سینوس کمان یا زاویۀ  وتر
  هم مربوطند.

R sin Crd ( )q= q
1

2
2

  

ۀ وتــر در یونــان باســتان مقادیر جیب در مثلثات هند باستان، گرچه به ظاهر در آغاز از محاســب
یا برهان نامساوی دوگانه بــرای تقریــب  1°ی، به صراحت شامل مقادیر تابع مثلثاتی به ازاملهم بود

هــای منظــوم نجــومی یــا های مثلثاتی ثبت شده بــا حــروف در مــتنزدن مقدار آنها نیست. جدول
3°¢صحیح اول از مضرب ۲۴پذیر  های ترسیم جیب های سانسکریت تنها شامل زیج و  90°تا  45

  یابی خطی برای یافتن بقیۀ مقادیر جیب است.بر اساس درون
های نجومی ساده یا جدول» الگو«در برخی آثار سانسکریت برای تسهیل کاربری و از بر کردن، 

جیب   م، جدول۹۰۴تألیف  ٢واتشَوَرسیدهانتاکه تنها شامل چند مقدارند، عرضه شده است. رسالۀ 
¢مضرب صحیح کمان  ۹۶ ¢¢56  حاصل از دوبار نصف کردن ربع اول را می 15

ً
3°¢دهد (ظاهرا 45 

ترین جدول موجود مقادیر  و با استفاده از دستور نصف زاویه) که تا حدی نامتعارف است. اما کهن
                                                    

  ثلیث زاویه در حالت کلی پاسخ ندارد اما برای زاویه های خاص امکان پذیر است.ت  .١
2. Vaṭešvarasiddhānta 



 

  

٨٠ 

وایــل قــرن دهــم ای شــامل جــداول از ا ، کتابچــه١راجمرگانکــاجیب برای مقادیر صحیح درجه در 
و  R=۱۰۰۰جامقادیر شــعاع دایــره و جیــب یــک درجــه عبارتنــد از: میالدی، آمده است که در آن

sin ;R ° =1 17 27 .  
 ٣ســیدهانتا شــیرومنی رسالۀ ) از۱۷تا  ۱۶، ابیات ٢جیوتپاتیچنین بخش "استخراج جیب" (هم

  های مثلثاتی همۀ درجات است. تابع م شامل محاسبۀ مقادیر۱۱۵۰در حدود  چاریاتألیف بهاسکارا

  
ام خودش کاهش یافته؛ جیب متمم آن ده ۶۵۶۹] به اندازۀ یک θجیب کمان [

تقسیم شده است. مجموعشان برابر با جیب کمان بعدی  ۵۷۳برابر شده [و] بر 

)arcq + o
arcq) و تفاضلشان برابر با جیب کمان قبلی (1 -  است. )°1

این دستورها هم ارز اتحادهای جمع و تفاضل برای یافتن سینوس زاویۀ مفــروض بــه عــالوه یــا 
  منهای یک درجه است.

sin ( ) sin . cos .q q q± ° = ±
6568 101
6569 573

  

  دهند:دستورهای باال مقادیر زیر را برای سینوس و کسینوس یک درجه به دست می

sinوزی)مقدار امر « ٠٫٠١٧٤٥٢٤( .°» »
101 0 0174520
573

  

cosمقدار امروزی)  « ٠٫٩٩٩٨٤٧٧( .°» »
6568

1 0 9998478
6569

   

اســت، امــا  یافتــهبهاسکارا چگونه این مقادیر را  دهد که نمیتوضیح  سیدهانتا شیرومنی رسالۀ
] و ۱۱تری دارد ([ت کمشایان ذکر است که تقریب جبری سینوس توسط بهاسکارای اول مشهور دق

  ] را ببینید).۳[

( )( )sin .
( )

( )( )cos .
( )

-
°» = »

- -
-

°» = »
- -

4 1 180 1 7161 0 01775750
40500 1 180 1 40321

4 89 180 89 323961 0 9998457
40500 89 180 89 32401

  

                                                    
1. Rājamṛgāṅka 
2. jyotpatti 
3. Siddhānta śiromaṇi 
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به ویژه مثلثاتی،  های های محاسبۀ بسیار دقیق کمیت ابداع روش پیشرفت هندیان در از تاریخچۀ
 ،شد تشریحبه بعد ابداع و  م۱۴سدۀ اواخر  ازکراال در منطقۀ  ١داواهای توانی که در مکتب مَ سری

سینوس ی برایخاص ین مقاله بر آزمودن روش تقریباما در ادامۀ ا توان گفت. ن میبسیار بیش از ای
اقتباس °1   کنیم.تمرکز می هند بعدی از آن در در مثلثات دورۀ اسالمی و 

  روش کاشان برای تقریب سینوس ی درجه
های میانه برای همۀ درجــات کمــان  هکه یافتن مقادیر تابع در مثلثات سد شد پیداستگفته  آنچهاز 

 
ً
گانــه کــه از طرفی روش مبتنی بر نامساوی دووابسته بود و  1°به دانستن اندازۀ مقدار سینوس اساسا

به کارگرفت دقت محدودی دارد. در قرن نهم هجــری جمشــید کاشــانی در  1°بطلمیوس برای وتر
 مطرح کرد: a3ارز اتحاد سینوس روش دیگری بر اساس دستوری همسمرقند 

sin ( ) sin sina = a- a3
3 3 4  

  است: چنین ۶۰شعاع  بهکاشانی در دایرۀ مثلثاتی  دستور

R sin ( ) R sin (R sin )
R

a = a- a 3

2

4
3 3  

aبگیریم پس  1°را αاگر  = °3 ترین زاویۀ صحیحی اســت و چنان که در باال آمده، کوچک 3
تــوان بــه دقــت دلخــواه بــه روش هندســی ترســیم کــرد. اگــر بگیــریماش را مــیکه مقدار مثلثاتی
x Rsin=   : ، آنگاه°1

xR sin x°= -
343 3

3600
  

  :بنابراین

x R sin x R sin x , R sinx
,

+ ´ ° + ´ ° + ´ °
= = =

´

3 3 34 3600 3 900 3 15 0 3
3 3600 2700 45 0

  

های شناخته شدۀ زمانۀ کاشــانی حــل شــدنی نبــود. امــا بــا این معادلۀ درجۀ سوم با روش
  دانستن اینکه:

R sin ; , , , , , ...° »3 3 8 24 33 59 34  
  :و بنابراین

x , ; , , , ... x , ; , , , ... ,x
, ,

+ + +
= =

3 347 6 8 29 53 2 6 8 29 53 45 0
45 0 45 0

  

  کاشانی کم و بیش چنین استدالل کرد:

                                                    
1. Madhava 



 

  

٨٢ 

xه کــ کنیمتوانیم فرض ، میاستیک  xیا  Rsin 1°مقدار صحیح دانیم که  میچون  »3 و  31
  معادله بکاهیم: دو طرفیک را از 

, ; , , , ...x
, ,

, ; , , , ...
,
; , , , ...;

,

- » +

=

= +

3
1 2 6 8 29 53

1
45 0 45 0

2 7 8 29 53

45 0
37 8 29 53

0 2
45 0

  

xسپس دومین رقم شصتگانی را با فرض  ( ; )»3 31 )و کاستن 2 ; )1   یابیم:از طرفین می2

( ; ) ; , , ...x ;
, ,

; , , ...; ,
,

- » +

= +

31 2 37 8 291 2
45 0 45 0

0 29 420 0 49
45 0

  

xتقریب بعدی  ( ; , )»3 3
1 2 هر چند رقــم شصــتگانی کــه توانیم  میبه همین روش  و است 49

  .پیدا کنیمبخواهیم 
  نویسیم:را چنین ب رقم شصتگانی nبا  1Rsin°ام برای  nتقریب اگر تر بگوییم،  خالصه

n nx ; a ,a ,...,a ,» 1 21  
n)رقم naام یعنی 1+( یسیمتوانیم میرا  1+   :چنین بنو

n
n n

n n
((x ) (R sin ) x )a x x+

é ù´ + -
» - » ê ú

ê úë û

o3

1
60 900 3 2700

2700
  

nxو تقریب جدید    آید: به صورت زیر در می 1+

n
n n n

ax x +
+ = + 1

1
60

  

Rsin °1به این روش مقدار دقیقی برایکاشانی جمشید    شود: می به دست آورد که چنین آغاز  

R sin ; , , , , , , ,...°»1 1 2 49 43 11 14 44 16  
رسالۀ خود کاشانی در مورد روش محاسبۀ جیب یک درجه گــم شــده اســت ولــی بســیاری از 

یسندۀ رسالهاند. از بین آننویسندگان بعدی این روش را حفظ و بررسی کرده ای عربی از قرن  ها نو
مال مؤسسة علی قواعد حســابیة في استخراج جیب درجة واحدة بأعة رسالنهم یا دهم است به نام 
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(رساله در یافتن سینوس یک درجه با عملیات حسابی و  ١وهندسیة علی طریقة غیاث الدین الکاشی
 به قاضی زادۀ رومــی کــه هــم رسالهاین  ٢هندسی به روش جمشید کاشانی).

ً
عصــر و همکــار غالبا

ند در اوایــل ســدۀ دهــم کاشانی در رصدخانۀ سمرقند بود و به دیگر اخترشناسان رصدخانۀ ســمرق
  هجری، الغ بیگ، علی قوشچی و عبدالعلی بیرجندی نسبت داده شده است. 

 ۶۰ای بــه شــعاع در دایــره2°روش کاشانی با رویکرد آمیختۀ جبری و هندسی برای یــافتن وتــر
ــــیم ــــل ترس ــــر قاب ــــد، وت ;را 6°واح ; ; ; ; ; ; ;6 16 49 7 59 8 56 29 ــــه را  40 ــــد و نتیج واح

; ; ; ; ; ; ; ; ;2 5 39 26 22 29 28 32 52 است. توجــه  1Rsin°مقدار واحد یافته که نصف حاصل 33
 یکی است:

ً
  کنید که به علت ارتباط سینوس و وتر، روش تکرار در مورد وتر و جیب تقریبا

R sin ( ) R sin (R sin )
R

Crd ( )Crd ( ) Crd ( )
R
Crd ( )Crd ( ) Crd ( )

R

a = a- a

a
a = a -

a
a = a -

3

2

3

2

3

2

4
3 3

1 3 4 2
6 2

2 2 8

2
6 3 2

 

Crd ( ) Crd ( )Crd ( )
R

Crd ( ) Crd( )

a a
a = -

a + a
=

3

2

3

2 6
2

33
2 3600 6

10800

   

yدر نتیجه اگر بگیریم Crd= رقم کسری شصتگانی را به صورت زیــر  nامش با nتقریب و °2
  نشان دهیم:

n ny ; a ,a ,...,a ,» 1 21  
)توانیم همانند قبل رقممی )n   به صورت زیر بنویسیم: را  آنام 1+

                                                    
چاپ  ۱۳۸۷را مرکز پژوهشی میراث مکتوب با تصحیح، ترجمه و تحقیق فاطمه سوادی در سال  رسالۀ في استخراج جیب درجة واحدة .١

 کرده است. 
ه و عبدالعلی بیرجندی هم در اثر غیاث الدین کاشانی به جا نمانده، اما قاضی زادۀ رومی شرحی بر این رساله نوشت وتر و جیبرسالۀ   .٢

، ص ۱۳۶۸ ،، تهران، مرکز نشر دانشگاهینامه کاشانیآورده است (قربانی، ابوالقاسم،  را ای از رسالۀ کاشانیخالصه شرح زیج الغ بیگ
ی از مؤلفی ای است به نام "در استخراج جیب یک درجه" به فارسهای نوشته شده دربارۀ این موضوع رساله). از دیگر رساله۱۵۹ - ۱۵۴

از قاضی زادۀ رومی که با شرح و تصحیح فاطمۀ سوادی با  جیب درجۀ واحدةو رسالۀ  الغ بیگناشناس بر اساس شرح قوشچی بر زیج 
چاپ شده است.  ۱۰۴ - ۶۹ص  ،)۱۳۸۷( تاریخ علمدر شمارۀ ششم مجلۀ » ای فارسی دربارۀ محاسبۀ جیب یک درجه رساله«عنوان 

ای در تثلیث زاویه نوشته است که در آن برای یافتن جیب یک طنزی از ریاضی دانان عصر محمد شاه رسالهچنین میرزا ابوتراب نهم
رسالۀ میرزا ابوتراب «درجه همان روش کاشانی با ترسیم هندسی بیان شده است. این رساله با تصحیح فاطمۀ دوست قرین با عنوان 

  به چاپ رسیده است. ۲۹ – ۱ص  ،)۱۳۸۸( تاریخ علممجلۀ  ۸در شمارۀ » نطنزی در تثلیث زاویه



 

  

٨۴ 

n
n n

n n
((y ) (Crd ) y )a y y+

é ù+ ° -
= - » ê ú

ê úë û

3

1
60 3600 6 10800

10800
  

nyو تقریب جدید    به صورت زیر خواهد بود:  1+

n
n n n

ay y +
+ = + 1

1
60

  

  
به روش  جیب یک درجهمحاسبۀ هندسی برای  در نموداری 2°و  6°وترهای توضیح ارتباط بین: ١شکل 

مقدار  با نمایش سانسکریت روایتپایین:  .به حروف ابجد 6°عربی با مقدار وتر  عبارت. باال: کاشانی
  رقم ه توسطب 6°وتر

َ
 ."ریهای "ناگ

ریت روش کاشان برای محاسبۀ وتر    2°روایت سانس
 در مقاله

ً
 خطی ای نسخه]، ۸[ ایاخیرا

ً
 /حکومت جی سینگبوط به دورۀ مر معرفی شد که احتماال

سانسکریت رسالۀ عربی مذکور در  ترجمۀم در جیپور و شامل ۱۸دوم در اوایل قرن  ١جایا سیمهای
  که سانسکریت ترجمۀاین باالست. 

ً
اخترشناس دربار جی ســینگ،  ،٢انایانا سوک به وسیلۀ احتماال

                                                    
1. Jayasimha 
2. Nayanasukha 
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 از
ً
وف ابجد روی نقاط نمودار شکل که حرو چنان کند پیروی میاصل عربی  انجام شده است کامال

نشــان داده شــده در  جملۀ آغــازیندهند، حتی نمودارهایشان هم با هم مطابقت دارند. نشان می ۱
 شامل اشارۀ مترجم به متن اصلی است: ۲شکل 

  

، دربارۀ ســینوس یــک زیج الغ بیگ. اکنون توضیحات در شرح بیرجندی بر درود بر ایزد گانشا
  .شود میدرجه نوشته 

  
 : آغاز ترجمۀ سانسکریت متن منسوب به بیرجندی (برگ اول ر نسخه).۲شکل 

گرچه مطالعه و ترجمۀ این اقتباس سانسکریت هنوز به پایان نرسیده است، یک نکتۀ جالب در 
مترجم  ،2°شود. پس از توصیف وفادارانۀ روش بیان شده برای تعیین ارقام وتر مجهول اینجا ذکر می
  اش چنین است: کند که ترجمهتری با استفاده از یک دستور سادۀ تکرار پیشنهاد میروش مستقیم

کــه [در  اکنون برای تعیین مقدار وتر دو درجه روش دیگری را عابده مطرح کــرده اســت
  آوریم: می ادامه]

شــود.  واحدها بر (ضریب) وتر دو درجه تقسیم و مکعب خارج قسمت محاسبه می
شود. خارج قسمت جدیــد بایــد بــه  اره مکعب بر (ضریب) وتر دو درجه تقسیم میدوب

  شود.نخستین خارج قسمت افزوده شود. باز مکعب آن محاسبه و همین عمل تکرار می

Crdیعنی با شروع از واحدها یا مقدار عددی معلوم  ; ; ; ; ;...,=6 6 16 49 7 59
o آن را ،

م تا نخستین خارج قسمت به دســت آیــد. کنیتقسیم می ۳درجه یعنی  ۶بر ضریب وتر 
شود. سپس  شود. نتیجه به نخستین خارج قسمت افزوده میتقسیم می ۳مکعبش باز بر 

  شود.  اضافه و این کار همچنان تکرار می o6تقسیم و به وتر  ۳مکعب مقدار جدید دوباره بر 

بیــان شــده در باالســت. بــا  a2برای یافتن وتــر به بیان دیگر، این همان روش تقریب تکراری 
yتقریب اولیه به صورت  Crd= = °

o
0   :کنیم، عمل را تکرار می2



 

  

٨۶ 

  
n: تابع تکرار ۴شکل 

n

(y ) (Crd )y +

°
= +

3

1
6

10800 3
yخط   x=  را در مقدارCrd   کند.یقطع م °2

n
n

(y ) Crdy +

°
= +

´

3

1 2

6

33 60
  

Crdتا جایی که   معلوم شود. °2

 تندتر از روش رقم به رقم اصلی همگرا می
ً
 تقریب این روش عمال

ً
Crdشود. مثال به جــای  °2

جۀ سوم در شکل آید. تابع تکرار درهفت رقم شصتگانی درست، تنها پس از پنج تکرار به دست می
yشود و چون خط دیده می ۴ x=  

ً
های متوالی را به سرعت بــه  کند، تقریب افقی قطع می را تقریبا

تحلیــل کامــل ایــن اثــر و منــابع دورۀ اســالمی آن مســتلزم مطالعــۀ  نقطۀ ثابت تقاطع می رســاند. 
عربی/فارسی در دربار  علم نجومیشا) و تری در مورد تعامل بین نجوم بین سانسکریت (جیوت گسترده

  هجری در هند است. ۱۲و  ۱۱های  شاهان سده

  منابع
1- Asger Aaboe, “al-Kāshī’s iteration method for the determination of sin °1 ”, 

Scripta Mathematica, vol. 20, 1954, pp. 24-29. 
2- J. L. Berggren, Episodes in the Mathematics of Medieval Islam,  2nd ed., 

Springer, New York, 2016. 
3- R. C. Gupta, “On derivation of Bhāskara I’s formula for the sine”, Gaṇita 

Bhāratī, vol. 8, 1986, pp. 39-41. 
4- Takanori Kusuba, “Bīrjandī: ʻAbd al-ʻAlī ibn Muḥammad ibn Ḥusayn al-
Bīrjandī”, in Thomas Hockey et al., eds., Biographical Encyclopedia of 
Astronomers, Springer, New York, 2007, p. 127. 
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5- Takanori Kusuba and David Pingree, Arabic Astronomy in Sanskrit: Al-
Bīrjandī on Tadhkira II, Chapter 11 and its Sanskrit Translation, Brill, 
Leiden, 2002. 

6- Clemency Montelle and Kim Plofker, Sanskrit Astronomical Tables, 
Springer, Switzerland, 2018. 
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Grahagaṇitādhyāya of Bhāskara’s Siddhāntaśiromaṇi and in his 
Karaṇakutūhala, Gaṇita Bhāratī 38 (2), 2016, pp. 93-110. 

8- Kim Plofker, “The influence of Bhāskarācārya’s works in ‘westernized’ 
Sanskrit mathematical traditions”, Gaṇita Bhāratī, vol. 37 (1-2), 2015 
(issued March 2016), pp. 97-109. 

9- Boris Rosenfeld and Jan P. Hogendijk, “A mathematical treatise written in 
the Samarqand Observatory of Ulugh Beg”, Zeitschrift für Geschichte der 
Arabisch-Islamischen Wissenschaften 15, 2003, pp. 25-65. 

10- Bāpūdeva Śāstrī, ed., The Siddhāntaśiromaṇi (rev. Gaṇapati Deva Śāstrī, 
Kashi Sanskrit Series 72), Chaukhambha Sanskrit Sansthan, Varanasi, 
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11- Shailesh Shirali, “The Bhāskara-Āryabhaṭa approximation to the sine 
function”, Mathematics Magazine, April 2011, pp. 98-107. 

12- K. S. Shukla, Vaṭeśvarasiddhānta and Gola of Vaṭeśvara, 2 vols., Indian 
National Science Academy, New Delhi, 1986. 

13- Glen Van Brummelen, The Mathematics of the Heavens and the Earth: The 
Early History of Trigonometry, Princeton University Press NJ, 2009. 
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۱۳
۹۷

 رصدخانۀ سمرقندعلمی بر فعالیت  گواهی

  ١از مرگ الغ بیگ پس

  ٢رفرانسیس ریشا
  ٣امیرمحمد گمین

 الگوی او به یک  بیگ برای ما مانده، امیری بافرهنگ و دانش تصویری که از الغ
ً
دوست است. ظاهرا

بود و همچون تیمور بیشتر به اقطاب صوفیان نقشبندی نزدیک بود تا به علمای ســنی. او  معنا تیمور
 در حوزۀ معماری،  هم عاشق مهمانی و شکار و بی

ً
شک به سنن آسیای مرکزی وفادار بود، مخصوصا

و تعــدادی از شــعرا، مثــل  ٤گفــت ســاز بزرگــی بــود. اشــعار فارســی می  همچــون تیمــور ساختمان
  عصمت

ّ
ریانی، کمال الدین محمد بدخشی و شــاگردش خیــالی ه بخاالل

ُ
ری، حسام الدین رستم خ

ادیبان دیگری همچون کمال الدین محمد بدخشی و پزشکانی چون  بخاری با دربار او مرتبط بودند. 
 مورخانی نیز در خدمتش بودند. قانونالدین نفیس کرمانی، شارح  برهان

ً
  [ابن سینا]، و ظاهرا

ق به سفارش او ۸۲۷نظامی در حدود  خمسۀای از  ستود و نسخه را نیز می بیگ اشعار نظامی الغ
ای در  در میان دو برگ از نســخه خمسهبیگ آمده است. این نسخۀ  کتابت شد که در آغازش نام الغ

ای از موزۀ توپکاپی استانبول پراکنده شده اســت.  و نسخه ٦هایی از مجموعۀ ِکیر ، برگ٥گالری فریر

1. Francis Richard, «Un témoignage sur l’activité de l’observatoire de Samarqand après la mort d’Ulug Beg», in
Robert M. Kerr and Thomas Milo, (éds.) Writings and writing from another world and another era (Festschrift 
J. J. Witkam), Cambridge: Archetype Press, 2011, pp. 39-47. 

در ) -۲۰۰۹( »هندی و  ایرانی مطالعات« ۷۵۲۸ پژوهشی واحد آزمایشگاه شورای ) عضوFrancis Richardدکتر فرانسیس ریشار ( .٢
 عضو او همچنین. است )BULAC( ها تمدن و ها زبان دانشگاهی کتابخانه  علمی مدیر ) فرانسه وCNRSهای علمی ( مرکز ملی پژوهش

 های کتاب فرانسه، ملی کتابخانۀ با همکاری مدت در ریشار فرانسیس .است بوده ایران در فرانسه ایرانشناسی انجمن  علمی هدایت کمیتۀ
 متن مباحث در چهارمقاله( ایرانی بکتا :است فارسی زبان و ایران دربارۀ او های کتاب جملۀ از زیر های  کتاب. است نوشته متعددی
ی کتابخانۀ در موجود فارسی زبان خطی های  کتاب فهرست ؛) ۱۳۸۵ مکتوب، میراث انتشارات( آرایی کتاب و شناسی نسخه پژوهی،

ّ
 مل

او برندۀ جایزۀ جشنوارۀ  ).۱۳۸۳ اسالمی، ارشاد و فرهنگ وزارت انتشارات و چاپ سازمان( پارسی هنر های جلوه ؛)۱۹۸۹( فرانسه
  richardfrancis0@gmail.com، شد و جایزۀ خود را از رئیس جمهور وقت گرفت ۱۳۹۵فارابی سال 

amirgamini@ut.ac.ir. عضو هیت علمی پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران، ٣
  ذبیح .٤

ّ
  ).۱۳۶۴، (تهران: انتشارات فردوسی، تاریخ ادبیات در ایرانصفا،  هالل

5. Freer Gallery 
6. Keir Collection 
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یس عربی دست که صوفی،  صورالکواکبپاریس، از رسالۀ  کتابخانۀ ملی فرانسه در ۵۰۳۶ شمارۀ نو
بیــگ بــوده  یک دهه پیش از آن در سمرقند کتابت و به خوبی مصور شده نیز از اموال کتابخانــۀ الغ

  است. می
ّ
یس هــم در دورهدانیم که عبدالل  خوشنو

ِ
ای از خــدمتش در ســمرقند بــوده  ه هروی طّباخ

یس دست ١ان نسخی که به دست ما رسیدهاست. ولی از می بیگ رونویسی شده  هایی که به نام الغ نو
او بیگ دوستدار ریاضیات و نجــوم بــود.  ویژه نباید فراموش کنیم که الغ است. به  باشد بسیار اندک

ق و بــه راه ۸۲۳-۸۲۰های  ای در ســمرقند در ســال تأســیس مدرســه نخستین مسئول علمی طــرح
 با تصحیح زیج ٢.بودق ۸۳۱در آنجا در  ای انداختن رصدخانه

ً
هــای قبلــی آغــاز  این فعالیت عمدتا

بــه دســت گروهــی از دانشــمندان کــه در  زیــج گورکــانیشد، سپس به نگارش زیج جدیدی به نام 
  کردند، انجامید. رصدخانه کار می

بیــگ، غیــاث الــدین جمشــید  زادۀ رومی اهل بورسا، اســتاد الغ صالح الدین موسی بن قاضی
، ، از ســمرقندشانی، منجم و ریاضیدان مشهور ایرانی، عالء الــدین علــی بــن محمــد قوشــچیکا

ترین افراد حاضر در آنجــا بودنــد.  شده الدین کاشانی شناخته عبدالعلی بن محمد بیرجندی و معین
 به کار ایشان عالقه داشته است.

ً
  ٣جمشید کاشانی گزارش داده است که سلطان تا چه حد شخصا

بستۀ سمرقند بود که، مانند پدربزرگش تیمور، آن را پایتخت خود  ق، چنان دل۷۹۴متولد بیگ،  الغ
 از جهان ق حاکم آنجا بود و شور و عالقه۸۱۲کرد. او از سال 

ً
اش تأثیر پذیرفته  بینی اش به علوم قطعا

های آنها در  ای در تراز ساخته بیگ آرزو داشت آثار شاهزادگان ایلخانی را با ساختن رصدخانه بود. الغ
های  ق) به سرپرستی خواجه نصیرالدین طوسی تقلید کند. اما با این کار از برنامه۶۵۷مراغه (به سال 

ق نیز الهام گرفت. عبدالرزاق سمرقندی این سازه ۸۱۸اسکندر سلطان در اصفهان، در حدود سال 
  ت. توصیف کرده اس ٤ای در شمال شرقی افراسیاب [رصدخانۀ سمرقند] را روی تپه

ق، فرمانروای هرات هم شد. او در آن شهر مستقر شــد، ۸۵۱بیگ پس از مرگ پدرش شاهرخ در  الغ
مذهبی،  عناصرمخالفت بخشی از  و درگیری با پسرش عبداللطیف خاطرق، به ۸۵۲ولی در اواخر سال 

 رمضــان۱بیگ، پس از شکستی سخت، برای حج به سمت مکه به راه افتاد، ولی در  آنجا را ترک کرد. الغ
هایشان پایان یافت.  او افراد تحت حمایتش پراکنده شدند و فعالیت ق در راه کشته شد. پس از مرگ۸۵۳

ق درگذشت. هرچند عبداللطیف، پســر ۸۷۹علی قوشچِی منجم به تبریز و سپس به استانبول رفت و در 
  ه دهد.بیگ، آموزش علمی دیده بود، گویا نخواست یا نتوانست کارهای پدر را ادام الغ

                                                    
1. Lentz et Lowry, Timur, p. 374. 
2. Z. Vesel (ed.), Images of Islamic Science, Vol. 1, Illustrated manuscripts from the Iranian World (Téhéran  :  

IFRI- UNESCO, 2009), pp. 38-39 et passim. 
(نامه بنگرید به: ٣. ، به کوشش محمد باقری، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، های جمشید کاشانی به پدرش) از سمرقند به کاشان 

 [م] .۷۱- ۷۰و  ۴۳-۴۲، ص ۱۳۷۵تهران، 
 است.  سمرقند شمال در باستانی شهری نام افراسیاب ٤.



 

  

٩٠ 

ق سرنگون شد. پس از ۸۵۴حکومت عبداللطیف بیش از شش ماه طول نکشید و در ربیع االول 
 
ّ
ها متوجه جوانی به  ق) برای مدتی کوتاه جانشینش شد. سپس نگاه۸۳۶ه بن ابراهیم (متولد او عبدالل

 در رکاب الغ ق)، نوۀ تیمور از دودمان میران۸۲۷نام ابوسعد بن محمد (متولد 
ً
بیگ  شاه، شد که قبال

ا او را در حوالی سیحون جنگیده بود، اما در زمان مرگ سلطان در زندان بود. دراویش نقشبندیۀ بخار
خان ازبک که پیش از آن ماوراءالنهر را تاراج و سمرقند را تهدید کرده ابوالخیر از زندان آزاد کردند و 

  .پشتیبان او شدبود، 
ق)، چگونگی به سلطنت رسیدن ۸۹۸(تألیف  ١روضات الجنات في اوصاف مدینة هراتکتاب 

 کند. سمرقند در آن ز سلطان ابوسعید را به طور خالصه ذکر می
ّ
ه میرزا مان در دست سلطان عبدالل

های ابوسعید  طلبی پسر سلطان ابراهیم میرزا بود. گروهی از امرا و مالزمان سلطان، که خطرات جاه
سازی به عبث به سوی او گسیل شدند. هنگامی که ایشان دست خالی و  را شنیده بودند، برای خنثی

  دل
ّ
زرگ گرد آورد و به سوی ابوالخیر خان ازبک کــه ه میرزا سپاهی بسرد به سمرقند برگشتند، عبدالل

کرد، بازگشت. دو سپاه در نزدیکی خجند با هم روبرو شدند و نزاعی در روســتای  شهر را تهدید می
 
ّ
ه میــرزا مــوفقیتی کســب نکــرد و شیراز در چهار فرسخی سمرقند درگرفت که در آن سلطان عبدالل

االسالمش،  بر در سمرقند، شهری که شیخ، این خروضات الجناتشکست خورد. بر اساس کتاب 
  خواجه موالنا که جانب

ّ
بود، پخش شد. بــدین ترتیــب، ایــن شخصــیت  ٢ه میرزادار سلطان عبدالل

  واالمرتبه خود را در خراسان تسلیم و با ابوسعید بیعت کرد.
 ق تاج و تخت سمرقند را به دست۸۲۴ابوسعید فرمانروای ماوراءالنهر شد و در جمادی الثانی 

 
ّ
ه گرفت و حرکاتی سخاوتمندانه به نفع ابوالخیر خان ازبک از خود نشان داد. در اینجا نقش عبیدالل

ق) رئیس سلسلۀ نقشبندیه را در کمک به ابوسعید برای به سلطنت رسیدنش در ۸۹۵-۸۰۶احرار (
  . شاهزاده او را در خواب دیده و به او اعتماد پیدا کرده بود.نباید نادیده گرفتسمرقند 

ّ
ه احرار عبیدالل

، آن هــم در شــرایطی کــه مســئولیت اجــرای شــریعت در ایفا کردنقش مؤثری در پیروزی ابوسعید 
سمرقند و کاهش فشار بر مردم را بر عهده داشت، و بنابراین سلطان به شدت تحــت تــأثیر او بــود. 

توجهی  های وسیعی از مملکت را در دست داشت، نقش سیاسی شایان یعنی همانقدر که سرزمین
  کرد. بازی می

ق، ســپاه ابوســعید کــه همیشــه خیــال ۸۶۳از سویی دیگر، تنها هفت سال بعد، یعنی در صفر 
پروراند، وارد پایتخت خراسان شد. تنها آن زمــان بــود کــه بــاالخره  حکومت بر هرات را در سر می

                                                    
 .۱۷۰-۱۶۷ ، ص۲ ش، ج۱۳۳۸جلد، ۲سید محمد کاظم امام،  تصحیح ١.
 ]م[ .آمده است» سلطان ابوسعید«در متن فرانسوی به اشتباه  ٢.
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رخــان توانست بر تختی که طمعش را داشت تکیه زند. پس از هجده سال حکومت، کــه گــاهی مو
، پس از شکســت در نبــرد آذربایجــان، ۸۷۳ رجب ۱۳گیرند، ابوسعید در  کم می آن دوران را دست

  از دنیا رفت. 
 ١های شــرقی ای به زبان فارسی از مجموعۀ کتابخانۀ مدرسۀ زبان توان با نسخه با این وجود، می

ق بر رصدخانۀ سمرقند گذشت، پیدا کرد. این نســخه کــه ۸۵۲چیزهایی از آنچه پس از (پاریس) 
تاکنون بررسی نشده، متعلق به یک مجموعۀ نجومی است که اگر بخواهیم از روی ظواهر نوشتاری 
یسی شده و بخش سومش کــه بــرای کتابشناســان  آن قضاوت کنیم، در اواخر قرن نهم هجری رونو

ی تألیف رساله به دست عماد بن جالل بخاراش آمده است. این  از مقدمهشناخته شده است، قبل 
  ای است از رصدها و محاسبات مختص تعیین موقعیت ماه.  شده و مجموعه

کند زیرا مقداری اطالعات تاریخی به  مقدمۀ مجموعۀ جداول بیشتر از هر چیز جلب توجه می
  سخه):ر ن۸۸سبکی عالی نوشته شده و چنین آغاز شده است (گ 

 
ّ
ید  ه رّب الحمد لل اضعف -العالمین؛ والصلوة علی خیر خلقه محمد وآله اجمعین. اما بعد چنین گو

 
ّ
عمــاد بــن جمــال البخــاری کــه: چــون  -ه تعالی وأحوجهم الیه، المتوکل علی الملک الباریعبادالل

ن، حضرت افالطون زمان و اسکندر صاحب قران، سلطان الشهدا وبرهــان الحکمــا، قطــب الســالطی
گشایی افالک دوار و پرده  را علو همت و رفعت مرتبت مقتضی و باعث گشت بر قلعه بیگ سلطان الغ

شــجرۀ بطلمیوســی و  ٢ثمــرۀربایی از چهرۀ مخدرات ثوابت و سیار، بنا بر آن، عنان عزیمت به جانب 
ایا و طوسی معطوف داشته به حل غوامض او مشغول شد و به اعماق خواص و مزنحریر  ٣تحریرکتاب 

از برای تجسس احوال سلطان سیارات روان ساخته  ٤»متوسطات«اضالع و زوایای او رسیده، رسایل و 
و از مبارزان هنرپیشه و مهندسان بلنداندیشه میمنه و میسره بیاراست و بر خنگ رفیع رصد برنشســته، 

قســی  متوجه قلعۀ سموات گشت. و به نصرت و قوت برهان هندسی و شوکت حجــت قطــاع ســهام و
کشــید و  ٥رو افالک را به حوزۀ تصرف و دایرۀ تسخیر درآورده در قیــد سلســلۀ ذات الحلــق فیالن کج

                                                    
  که مؤلف مقالۀ حاضر مدیر علمی آن است. [م] پیوست)» BULACها ( ها و تمدن کتابخانۀ دانشگاهی زبان« بعدها بهاین کتابخانه  .١

  مشخصات نسخه:
  ، مجموعۀ متون نجومی و احکام نجومی:Ms. pers. 83 شمارۀ «

 بیگ پسر شاهرخ. ) زیر نظر الغ۸ق در گ۸۴۷ق در سمرقند (تاریخ ۸۴۲، تصنیف شده پس از زیج سلطانی گورکانیر، ۸۶گ- ر۱گ 
 [احکام]. شعری در پنجاه بیت. یادداشتی ظاهرًا متعلق به محی الدین مغربی. ۸۷گ 
(گ. تسهیل زیجیا  زیج عمادی. ۱۴۸- ر۸۸گ  ر). اشاره به رصدهایی که در ۸۸جداول نوشته شده به دست عماد بن جالل بخاری 

ق انجام شده است. کتاب به سلطان ابوسعید بهادر گورکانی تقدیم شده است. مؤلف قبًال مدتی در ۸۷۱رصدخانۀ سمرقند در محرم 
 مکه مقیم بوده است.

 های اول و سوم به یک خط هستند. ره[حدود پایان قرن نهم هجری]. ناشناس و بدون تاریخ. شما
  ]م[ .ثار بطلمیوس در زمینۀ احکام نجومیکی از آ .٢
  ]م[ .احتماال منظور کتاب تحریر مجسطی خواجه نصیر الدین طوسی باشد .٣
 ای از آثار ریاضی و هندسی یونا مجموعه .٤

ً
را بین اصول اقلیدس و مجسطی بطمیوس آنها  نی که طالب در دورۀ اسالمی معموال

 ]م[ .خواندند می
 ذات الحلق ابزاری است برای رصد طول و عرض دایرةالبروجی سیارات. .٥
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مری سیمین قمِر دوار را در جوع کشــید. تــذروان ســواکن 
ُ
طاووس زرین خسرو سیار [= خورشید] و ق

و محــور دوایر  ٢و شبکۀ حساب و ِمطرف ١علوی و آهوان مساکن سفلی را به حلقۀ کمند شعاع البصر
نیکو تمام پرداخت و طغرای فتح و  ٣گیر کرده در دام جدول به دانۀ ارقام جمل آرام ساخته، زیجی دست

ظفرنامۀ قلعۀ افالک به اطراف و اکناف بسیط خاک روان گردانید و این بندۀ ضعیف سال به سال علی 
یم کواکب کرده به عرض همــایون می در خــاطر شکســته  رســانید و ای حال از این زیج استخراج تقو

یم قمر مشکل می تر اســت اگــر از بــرای او جــدولی  تر و از همۀ سیارات مهم گذشت که استخراج تقو
واسطۀ عمل و شایبۀ خلل تعدیل معدل او به مجرد نقل از آن جدول حاصل آید، هر  موضوع گردد که بی

بودم تا حضرت  ین تأمل می[ای] عمیم خواهد بود. و مدتی در ا آینه نزد اهل فضل کاری عظیم و فایده
از زیــج  ٥و خاصــه ٤روزه مرکــز ملهم الصواب بطریقۀ شامل و قاعدۀ کامل هدایت نمود که چون یــک

مذکور بگیرند در باقی ایام گذشته و آینده الی غیر النهایة بی واسطۀ عمل مرکز و خاصه از جــدول بــه 
معدل قمر و مرکز مقوم کواکب دیگر حاصل توان ساخت. آن طریقه را به عــرض  ٦ادنی اشارتی تعدیل

رسانیده به استصواب این حضرت به تمهید  ٧استاد مکمل دستور االفاضل الزال کأسمه المبارک علیا
قاعدۀ آن طریقه مشغول شدم. در اثنای این امر پیش از آن که این مهم ساخته گردد، حضرت ســلطان 

ریزش میان امرا و  ادت یافته به جوار رحمت حق پیوست. بعد از آن فتنه و آشوب و خونراصد مرتبۀ شه
سران ملک پیدا شد و با یکدیگر مخالفت کردند و حال عامۀ رعایا و سواکن این دیار ضعیف شد، علی 
الخصوص حال طلبۀ علم که آن حضرت این جماعت را به مثابه پدری مشفق بود. و ثمرۀ این خالف و 

جۀ مخالفت سبب قلت حال و تنگی معاش گشت و هر کسی از متغلبان دســت تعــدی دراز کــرده نتی
کردند. چون این حال مشاهده کردم با این جماعت متقلب مجاورت مصلحت  قصد مال مسلمان می

آن گاه بنی ندیدم و از شر ایشان امان جسته پناه به حریم حرم و قبله  آدم برده متوجه کعبۀ معظم شدم و به 
 
ّ
بودم. تا  ه ساکن گشتم و مدتی آنجا به درس و مطالعه مشغول میدولت مشرف گشته در جوار بیت الل

خبر آمد که شام تیرۀ غمگینان و اندوه سینۀ مســکینان بــه صــباح عــیش و شــادمانی و نشــاط و ذوق و 
خنده طالع شد و کامرانی مبدل شد. و از افق سعادت و اقبال اهالی آن دیار خورشیدی تابنده و آفتابی فر

از بنی اعمام حضرت سلطان راصد پادشاهی که به حلیۀ عفت و حکمــت و شــجاعت آراســته اســت 
داری ساخته آن مملکت را به عدل مزین گردانیده اســت و حــال  سمرقند را مقر سریر سلطنت و جهان

 
ّ
ه فی العالم باسط عامۀ سواکن آن دیار به خیر انجامیده. وهو السلطان االعظم والخاقان المعظم ظل الل

ــ
ّ
ه ملکــه االمن واالمان ناشر العدل واالحسان خلیفة الزمان سلطان ابوسعید بهادر گورکــان، خلــد الل

وسلطانه. از رسیدن این خبر و ظهور این ظفر شادمان شدم و بی توقــف متوجــه دارالســلطنۀ ســمرقند 

                                                    
شود و با لمس اشیاء باعث دیدن آنها  َدانان یونانی و اسالمی از چشم خارج می شعاع البصر پرتوی است که به عقیدۀ بسیاری از هندسه .١

  [م] شود. می
 [م] مطرف = چادر خز. .٢
  [م] گورکانی است.منظور زیج  .٣
  [م] در دایرةالبروج است از متغیرهای الزم برای تعیین موقعیت نهایی سیاره است.  منظور موقعیت مرکز تدویر سیاره .٤
 [م] منظور موقعیت سیاره روی محیط تدویرش است که از متغیرهای الزم برای تعیین موقعیت نهایی سیاره است. .٥
  [م] وقعیت متوسط سیاره افزوده یا کاسته شود تا موقعیت نهایی آن به دست آید.تعدیل مقداری که باید به م.  ٦
 [م] منظور الغ بیگ است.. ٧
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بخت عادل  این پادشاه جوانشدم و در عهد دولت  ١بوسی خدام همایون مستسعد   گشته به شرف بساط
پناه  به اتمام رسید رو به درگاه عالم باز به تمهید قاعدۀ مقرر و تسهیل عطارد و قمر مشغول شدم و چون

آورده هر دو را به عّز عرض همایون رسانیدم. امید از لطف عمیم این حضرت است که به تشریف قبول 
چون عنایت پادشاه اسالم همره این ضعیف باشد  بندۀ ضعیف نحیف را سعادتمند و سرافراز گردانند و

ــ  به عرض مبارک رسانیده آیــد. ان کواکب دیگر را نیز تسهیل کردهو فرصت مساعدت نماید 
ّ
ه شــاء الل

قران با کرم و جهاندار محتشم را دیر سال پاینده دارد و در  العزیز حق سبحانه و تعالی دولت این صاحب
را به نبات علم و هنر پرورده تشریف عدالت کرامت فرماید و هر یکی را  های بزرگوار او شاهوار شاهزاده

والی عصر و حامی دهری گردانیده ارکان دولت و اعیان حضرت او جمعیت مظفر و منصور باشــند و 
 
ّ
 ه علی خیر خلقه محمد وآله اجمعین.اعدا و مخالفان منکوب و مقهور. وصلی الل

پ). ۸۹-ر۸۹اول و انجام محاسبات آمــده اســت (گدر ادامه، فصلی دربارۀ روش تدوین جد
کــه  ر)۹۰-پ۸۹(گ وجــود دارد ها جدولو پیش از جداول، فصل دیگری دربارۀ کاربرد  بعد از آن

هجــری ] ۸۷۱[ئــة االنهار اول محرم سنۀ إحــدی وســبعین وثمــان م نصفدر : «شود چنین آغاز می
 بیــان شــده همحاســب هــای شرو سپس». که محفوظ سمرقند است ...وسطی به طول موضع رصد 

های آن برای  شده، و تفاوت انجامگیری  سال یک اندازه آنام ۱۹۷بدین صورت که برای روز  ؛است
- پ۱۴۷گیرد و از گ ر را در بر می۱۴۷پ تا ۹۰سایر روزها توضیح داده شده است. جداول از برگ 

  ر انجامه آمده است.۱۴۸
بیگ تربیــت شــده  ی، شخصیتی که در مکتب منجمان بزرگ اطراف الغاز عماد بن جمال بخار

ی از کتاب محاسبۀ موقعیت ماه بخــارهای بسیاری  شناسیم. وجود رونوشت است، اثر دیگری نمی
میالدی) بسیاری از منجمان در ایران اثر او  ۱۹و  ۱۸هجری ( ۱۳و  ۱۲های  دهد که از سده نشان می

  بردند. می  هایش بهره رسد که او خود شاگردانی داشته که از آموزش میبردند. به نظر   را به کار می
اش  همراه با اطالعاتی که در مقدمه (پاریس) های شرقی رسالۀ موجود در کتابخانۀ مدرسۀ زبان

گری ابوسعید در سمرقند را به خوبی  آمده است، مدرک تاریخی بسیار دقیقی است که نقش حمایت
  نشان می

ً
فعالیــت منجمــان در آنجــا در مقیــاس بســیار  گرچــهکند کــه  ثابت میدهد و مخصوصا

انجــام های رصدخانۀ سمرقند تحت حکومت ابوسعید  کوچکتری از سر گرفته شد، برخی فعالیت
ها راه  بیگ، ادامه داشت. این یافته ق، یعنی هفده سال پس از مرگ الغ۸۷۰و همچنان تا سال  شد می

ی نجومی در آسیای مرکزی پس از نیمۀ دوم قــرن نهــم هجــری و ها را برای بررسی استمرار پژوهش
  کند. ثمربخشی آنها باز می

                                                    
  [م] مستسعد = نیک بخت.. ١
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ن گنابادی در دورۀ   صفوی منج

  ١مجید امیری مندی

  مقدمه
یه، رشد و پیشرفت علوم، هنرها و صنایع مختلــف بــوده  ترین ویژگی یکی از اساسی های دورۀ صفو

اند. در همــین راســتا،  اســالمی دانســته -ایرانــیاست چنان که آن را دورۀ بازیابی و احیــای تمــدن 
های متعددی در موضوع علوم و عالمان دورۀ صفوی صورت گرفته و تــالش شــده اســت تــا  بررسی

یان،  در تمــام دوران حکومــت صــفو
ً
چگونگی و میزان رشد و شکوفایی علوم واکاوی شود. تقریبــا
سوی شــاه صــفوی بــدون مشــورت و  منجمان در نظام اداری نقش مهمی داشتند و کمتر اقدامی از

ن مورد پذیرش عموم مردم بود و به گفته ارایزنی با منجم باشی انجام می شد. همچنین نظرات منجم
  های آنها اعتماد ویژه ای در جامعه وجود داشت.

اه نجوم عصر صفوی گناباد، پای
هرســتان گنابــاد در اســتان گناباد از شهرهای مهم خطۀ خراسان در دورۀ صفوی بود و امروزه بــه عنــوان ش

است. آن ها زمانی که   دانان مسلمان نیز بوده خراسان رضوی واقع شده است. این شهر مورد توجه جغرافی
از راه قاین به نیشابور سخن گفته اند، به گناباد، گنابد، ینابذ نیز اشاره نموده و آن را دارای روستاهای متعددی 

این شهر در دورۀ صفوی کمتر مورد توجه واقع  اما ).١٨٠و  ١٦٣ صقل، ابن حو بنگرید بهاند ( معرفی کرده
های نظامی صفویان در مقابله با ازبکان در محدودۀ نزدیک به  شده است. به رغم آن که بخشی از فعالیت

های منتهی به مشهد نزدیک بود و در مسیر شیراز، یزد، طبس، فردوس و مشهد  این شهر بود و این شهر به راه
 ص، ١٣١٦، توسط آنتونیو دوگوه آ، کشیش کاتولیک پرتغالی توصیف شده است، قرار داشت (فلسفیکه 
شود، اهمیت آن به عنوان  ترین شاخصی که برای معرفی این شهر در منابع دورۀ صفویه دیده می ). مهم٣٩

محل زنــدگی کند شهر کوچک گناباد  کید میأردن اولین سیاح اروپایی است که تپایگاه نجوم است. شا
  ).١٢٦ ، ص٥ج ،١٣٣٨ ،اند (شاردن ه از این خطه برخاستهمنجمان بزرگی است ک

  majidmendi1988@gmail.com، داری از دانشگاه هنر اصفهان کارشناس موزه .١
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  ن در دوره صفویهانجوم و منجم
یه بود و برخی از برجسته ترین منجمان ایرانی در این دوره  نجوم از علوم مورد توجه دولتمردان صفو

های  قویمی، به ســاختن دســتگاههای ت کردند. این منجمان افزون بر فراهم کردن جدول فعالیت می
تــرین اســطرالب  ). حتی گفته شده است که معروف١٣٢ صپرداختند (صفت گل،  نجومی نیز می

یه می ، نجوم هیچگاه از رشدی این ). با وجود٣٩٠صزیستند (محقق، سازان ایرانی در عصر صفو
احکام «باید توجه بیشتر به را  امرترین علت این  برابر با سایر علوم در این دوره برخوردار نشد. مهم

یت و تشدید جنبههیئتدر این دوره دانست تا » نجوم های خرافی نجوم شد  . همین امر موجب تقو
های تنجیمــی  های علمی نجوم غلبه پیدا کرد. جنبه ای که جنبۀ جادوگری و خرافات بر جنبه به گونه

حتــی در امــوری همچــون باشــی  ساعات سعد و نحس و کسب موافقــت نظــر منجمتعیین ویژه  به
)، انتخــاب ٧٤٥-٧٥٠ ، ص٢، ج١٣٧٧استفاده از داروی تجویز شده از سوی پزشکان (ترکمان، 

ی، )، مالقات شاه بــا میهمانــان (فلســف٤٤٤-٤٤٥ صنام برای پادشاهان (واله قزوینی اصفهانی، 
بود. وحید قزوینی  تر مهماصول علمی نجوم در این دوره  از ) و حتی ورود به شهر٣٤٨ ، ص١٣٣٤

ترین و واالترین درجات کارگاه همــایونی بــوده  گری یکی از مهم بر همین اساس می نویسد، منجم
گری در ردیف مناصب عالیه کشور  است و از این روی در دربار نفوذی به سزا داشته و منصب منجم

ختار اداری ). همچنین در مورد جایگاه منجمــان در ســا٣٣٦ صشد (وحیدقزوینی،  محسوب می
رئــیس عنــاوینی چــون  ردیفدیوانی و در  از مشاغلباشی  شغل منجم کهاست  این دوره گفته شده

نامه  سیاســت«سبزواری که به حق بایــد او را  محمدباقر ). مال٢٢ ص(دامادی،  بوددفاتر همایونی 
او را  پــس، بــر َمِلــک الزم اســت کــه«کید می کنــد أل و برتر دوران صفوی دانست نیز تاو» نویس

د و از وقایع آینده بر َحَســِب نکرده باش منجمان باشد که جهت مهمات و امور او اختیار ساعات می
نموده باشند و ضبط تواریخ و حساب شــب و روز و اخبــار از کســوف و  ُوسع و فهم خود اخبار می

ر پادشــاه خسوف و امثال آن که از علوم ریاضیه مستفاد می شود، بر ذمت منجمان پادشاه است و ب
). بررسی تطبیقی بین این ٦٩٧-٦٩٨ ص(سبزواری،» کرده باشد الزم است که ایشان را تربیت می

های تنجیمی و خرافــی نجــوم در ایــن  دهد که جنبه صفوی نشان می ۀهای جامع ها و واقعیت نوشته
ز عوامل رواج که منجمان را هم باید ا چناندوره بیشتر بوده و مراد از نجوم، بیشتر تنجیم بوده است 

یی ن به پیشادهندۀ خرافات در این دوره محسوب کرد. شاردن برای تبیین این عملکرد منجم های  گو
 غیر علمی این افراد از سعد و نحس ایام، قحطی و زلزله و بیماری

ً
های فراگیر و حوادث شوم و  کامال

کــه ایــن عــده  اســت هایی یمبر تقو یش مبتنیها گزارش کهکند  کید میأآفرین پیش رو اشاره و ت بال
  ).١٠٠٨ -١٠١٠ ، ص٣،ج١٣٧٧بودند و خود آنها را از نزدیک دیده است (شاردن،  ساخته
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  منجمان گنابادی:
اند. اهمیت منجمان گنابــادی در دربــار  در میان منجمان دربار صفوی، برخی اهل شهر گناباد بوده

) ایرانی، دســت کــم بزرگــان منجمانهمۀ اخترشماران («صفوی چنان بود که شاردن نوشته است: 
ایشان از ایالت خراسان و از بلدۀ کوچک گناباد، از یک خانوادۀ مشهور کــه منجمــان بزرگــی از آن 

یده و پرورش یافتــه باشــد، کــس یایران جز منجمی که در گناباد زا آیند و شاهنشاه اند، می برخاسته
ترین منجمان شاه عباس  ). معروف ١٢٦ ، ص٥،ج١٣٣٨(شاردن، » دیگری را به خدمت نمی پذیرد

). در ٤٠٩،٤١٠ ، ص١٣٣٤اول، مال جالل الدین منجم یزدی و مال مظفر گنابادی بودند (فلسفی،
کید شده  گنابــادی و خانــدان او از جملــه پســرانش  کــه مــال مظفــراست مورد منجمان گنابادی تأ
، درضــا، محمــدعلیمحمــدتقی، محمدرضــا و فرزنــد محم نــوۀمحمدتقی و محمدشفیع و حتی 

  ). ٢٧ ص ند (هجرتی،مورد توجه شاهان زمان خود بود ، تمامیمظفر ثانی به مشهور
  شود. رابطۀ خانوادگی منجمان خاندان مال مظفر در نمودار زیر دیده می

  نامۀ خاندان مالمظفر شجره

 

 (جد مال مظفر)

 مظفر برادر  مظفر منجم

 (مال مظفر گنابادی) منجم محمد قاسم منجم محمدرضا

 منجم تقیمحمد  منجم محمد شفیع

 منجم اشرفمحمد محمدرضا  منجم حسینمحمد 

 (مظفر ثانی) علیمحمد

 منجم صادقمحمد 

 منجم مقیممحمد 
 محمد صادق منجم
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  مظفر منجم گنابادی) محمدقاسم منجم (مال
ق ١٠٥٢، در وقایع سال آرای عباسی  تاریخ عالمتاریخ دقیق تولد و مرگ او معلوم نیست اما در ذیل 

است  رفته و زمانی که از فرزندان وی سخن به میان می آید، عنوان مرحوم برای او به کار
ق، زمانی که شاه ١٠٢٠). بر اساس نوشته های منابع دورۀ صفوی، در سال٢٧٦، ص١٣١٧(ترکمان،

ف البالد گرفت، ساعت ساخت این شهر و برد و تصمیم به احداث اشر عباس در مازندران به سر می
مظفر حتی مرگ  ). مال٨٤٠ ، صیذجناببنای اصلی آن را مال مظفر منجم گنابادی تعیین کرد (

ق، ١٠٣٠بینی کرده بود. وی با طالع بینی و رصد ستارگان در سال  چند تن از بزرگان زمانش را پیش
). مال مظفر ٣٤٨ ، ص١٣٣٤(فلسفی ، مرگ شیخ بهایی را پیش بینی کرد که آن هم واقع شد 

که  است گنابادی به عنوان یک منجم ماهر و دانشمند آثار مکتوبی نیز از خود به یادگار گذاشته
  د از: نعبارت
او این کتاب را به نام شاه  تنبیهات المنجمین. یا اختیارات مظفرییا  ،اختیارات النجوم -

های مجلس شورای اسالمی،  در کتابخانه هایی از آن عباس اول به پایان رسانده و نسخه
(محقق،   صمدرسۀ عالی شهید مطهری، کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران موجود است 

). عمر نزهت این کتاب را به ترکی ترجمه کرده که سه نسخه از آن در دارالکتب ٣٧٩
 ).١٠٤و ٨٠و ١/٧٩مصرموجود است (فهرست 

 است)، هات المنجمینتنبی(که خالصۀ  منتخب التنبیهات در نجوم -
النهار و سمت قبله که به نام خواجه نصیرالدین  در بیان خط نصف قبلة اآلفاقیا  الحاتمیه -

حاتم بیک اردوبادی از وزرای شاه عباس تألیف کرد. این کتاب در موضوع استخراج خط 
ران، الهیات دانشگاه ته ۀای از آن در کتابخانۀ دانشکد النهار وسمت قبله بوده ونسخه نصف
ای در مدرسۀ عالی شهید مطهری  ای در کتابخانۀ مرکزی این دانشگاه و نیز نسخه نسخه

  ١.)٣٧٩ص وجود دارد (محقق،
متن اصلی این کتاب از فاضل بیرجندی وشرح آن از گنابادی  شرح بیست باب مالمظفر. -

ران است ونسخه هایی از آن در کتابخانۀ آستان قدس رضوی وکتابخانۀ مرکزی دانشگاه ته
  )].٣٨٠ص موجود است (محقق، 

  ،استخراج کسوف به طول کاشان -
  شرف الدین غزنوی، شرح کفایة التعلیم في صناعة التنجیم -
  ).٢ص(صدرایی خویی، ای از یکی ازآثار قبلی او باشد)، (شاید نسخه مظفري في النجوم -

                                                    
یابی و تعیین ظهر  قبله) با عنوان ۱۳۹۶(بهار و تابستان  میراث علمیتواند به پیوست یازدهمین شمارۀ  . خوانندۀ عالقمند به این مباحث می ١

 عبدالحسین مصحفی مراجعه کند.، تألیف حقیقی با روش مشاهده و محاسبه
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در  اثراست. این  زیج الغ بیگگنابادی در نجوم تحریر و تحشیۀ  مال مظفر مهمازجملۀ تألیفات 
شده و بعد از مال مظفر، در خاندان وی دست به دست شده و مورد استفاده آنها بوده  نگاشتهگناباد 

یی،   توضیحبرای  تاریخ علوم اسالمیالدین همایی در کتاب  . جالل)٣-٦ صاست (صدرایی خو
دی ارجاع داده است گنابا مسائل نجومی از جمله سال ُعرفی یا حسابی به تألیفات مال مظفربرخی 

  ).٥٨، ٥٩، ١٤٩ ص(همایی،
 در شعر هم دستی داشته زیرا در  مال

ً
از او یاد شده است (اوحدی  عرفات العاشقینمظفر ظاهرا

) بیتی از خود مال مظفر ١٠٥(گ  زیج الغ بیگ. در حاشیۀ ٢)٣٧٠٥-٣٧٠٨: ١٣٨٨دقاقی بلیانی، 
یسی او موجود  هایی از آثار خوش هنمون نویسی هم مهارت داشته است و آمده است. درخوش نو

  به بعد). ٥٠٣؛ نصیری امینی، ص ٨١٢ص ٣و٤؛ بیانی، ج١٦٧ صاست (منصوری،

  محمدشفیع منجم گنابادی:
، ٥،ج١٣٣٨ باشی دربار شاه عباس دوم یاد کرده است (شاردن،  شاردن از محمد شفیع به عنوان منجم

اند  اما او را ابوریحان زمان نامیده ،نجوم نداشتاتی به مانند پدرش در ). اگر چه تألیف١٣٠-١٢٦ ص
). زمان جلوس شاه عباس ثانی را محمد شفیع تعیین کرد (وحیدقزوینی، ٢٧٦ ، ص١٣١٧(ترکمان ،

داد و وقتی تصمیم به  ). شاه عباس دوم هم مثل دیگر شاهان صفوی به نظر منجمان اهمیت می١٨ ص
). در یکی از ٢٥آن را محمد شفیع تعیین کرد (همان، یادگیری خواندن و نوشتن گرفت، زمان مناسب 

هجری قمری ذکر ١٠٧٣منابع عصر صفوی، زمان مرگ محمدشفیع، ذیل رویدادهای مربوط به سال 
شده و آمده است که جنازۀ او به شهر کربال منتقل شد تا مدفنش آنجا باشد. محمد شفیع در منابع با 

). او همچنین به ٣٢٣ ص گرفته است (وحیدقزوینی، صفات حسنه و اخالق نیک مورد ستایش قرار
کسفورد » محمد شفیع المنجم الجنابدی«خاطر وجود نامش  به بر اسطرالبی که در موزۀ علوم آ

). این ٢و  ١های  شود، برای اهل علم شناخته شده است (شکل نگهداری می ٤٥٧٤٧ شمارۀ
 برای دربار شاه عباس دوم ساخته شدمحمد شفیع منجم گنابادی  زیر نظر ق١٠٥٧اسطرالب در سال 

شهر از  ٤٦بر روی این اسطرالب نام  .ودامیر کابل ب ۀدارایی خانواد ومیالدی، جز١٨٧٩ تا سال و
 جمله جنابد (گناباد) دیده می شود.
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  مدرسۀ نجومیه گناباد:

در گناباد یک «گناباد در دورۀ صفویه به اذعان منابع یکی از مراکز مهم آموزشی در زمینۀ نجوم بود. 
علوم فلکی نیز فرزندان خود را از تمام مدرسۀ عالیۀ هیأت و نجوم وجود دارد که حتی استادان 

: ٥،ج١٣٣٨(شاردن،» دارند اطراف و اکناف ایران برای آموزش و پرورش بدانجا اعزام می
١٢٦،١٢٧ .(  

قرار دارد که بعدها در زمان  مدرسه نجومیه در مقابل مسجد جامع گناباد«به نوشتۀ هجرتی: 
نجومیه تنها یکی از مدارس متعدد گناباد بوده ). همچنین نوشته شده که ٣(شکل » قاجار مرمت شد

(ص  ). این همان ٢٦که تربیت و آموزش دانشمندان و فرهیختگان گناباد را برعهده داشته است 
ایست که اینک در انتهای خیابان ناصر خسرو و در مقابل مسجد جامع گناباد و به عنوان یک  مدرسه

هایی وجود دارد که بعضی از آنها  این مدرسه، کتیبهبنای تاریخی باقی مانده است. در نمای داخلی 
 نامه است. نامه و بعضی دیگر توصیه وقف

اسطرالب مسطحی که بر روی کرسی آن نام محمدشفیع منجم جنابدی : ٢و  ١های شکل
 )www.mhs.ox.ac.uk برگرفته از سایت موزه علوم آکسفورد ( (گنابادی) حک شده است
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 )١٣٩١نمایی از مدرسۀ مشهور به نجومیۀ گناباد (پاییز  :٣شکل 

 

  ها: نوشت پی
 ٢١٣رۀ مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی در قم به شما ۀمزبور در کتابخان ۀنسخ -١

اند بر حواشی آن توضیحاتی  کسانی که این نسخه را در دست داشته نگهداری می شود.
محمد شفیع فرزند  -٣مالمظفر گنابادی  - ٢ پدر مالمظفر -١ اند که عبارتند از: نوشته

 -٦ محمدصادق منجم فرزند محمدتقی -٥محمدتقی فرزند مالمظفر  -٤ مالمظفر
قمری  ١٠٢٤ تا ٩٩٨ محمد حسین منجم فرزند محمدصادق. مالمظفر بین سالهای

ده «:های مدرسۀ مشهور به نجومیۀ گناباد: یک نمونه از کتیبه۴شکل 
 »قصبه [گناباد] ده روز اول محرمبرا[ی] فنجان آب 
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این مطالب عبارتند  .که اهمیت آن را دو چندان می کند است مطالبی به این نسخه افزوده
ب منقول از دیگر مطال -٣ هجری قمری ٩٩٨ کسوف سال -٢ تاریخ جهودان -١ از:

 -٦اشعار مالمظفرگنابادی  -٥ اصفهان محور استخراج تقویم مالمظفر -٤زیج ها 
شرح حال  -٧به حضرت نوح می رساند نسبش را الغ بیگ که  ۀشرح حال وشجره نام

  ).٦-١٣٩٠،٣غیاث الدین جمشید کاشانی و آثار او (صدرایی خویی،

گنابادی عالوه بر تبحر در علم نجوم و از متون تاریخی می توان دریافت که مالمظفر  -٢
ه مظفر « چنانکه تقی اوحدی می نویسد: است ریاضیات، طبع شاعری هم داشته

َ
َعَرف

معانی غضنفر و  ۀخیل پاک نهادی، منصور سپاه رندی و نامرادی، مظفر گنابادی، در بیش
گره او را دیدم که از  خان (قاسمعلی)  یانتدبر سپاه بیان مظفر است، در این ازمنه در آ

گفته، اگرچه مثنوی او ربطی و  یشیرینو مستفیض شده به وطن مراجعت می نمود، فرهاد 
 ٣٧٠٥ ص (اوحدی دقاقی بلیانی،» بند و بسطی نیست، بیت ها و معنی های خوب دارد

-٣٧٠٧.(  
  آید زون میـف وزـاین س طاقتم زو    آید ون میـوی جنـب مــباز از نفس

  آید خون دل از آن حرف برون می    انگشت کسینهد  برحرف دلم گر
).٣٧٠٨ صبلیانی، (اوحدی دقاقی    

  است. آمدههایی خود مالمظفر  هم بیت گزیج الغ بی ۀهمچنین در حاشی
گرفتار مالمت باک نیست شد مظفر گر حسن تو در چشم تماشایی مباد  گر جلوه  

).گزیج الغ بی ١٠٥(برگ   

  منابع ومآخذ

، ترجمه و توضیح جعفر (ایران در صورت االرض) ابن حوقل ۀسفرنام)، ١٣٦٦( ابن حوقل ·
 شعار، امیرکبیر، تهران، چاپ دوم.

عرصات  عرفات العاشقین و ۀتذکر)، ١٣٨٨( اوحدی دقاقی بلیانی، تقی الدین محمد ·
 ، اساطیر، تهران.٦ج ،العارفین

یسان)، ١٣٦٣( بیانی، مهدی ·  .، علمی، تهران٤ و ٣ جلد ،احوال وآثارخوشنو
، تصحیح محمد اسماعیل ٢جلد ، تاریخ عالم آرای عباسی)، ١٣٧٧( ترکمان، اسکندر بیک ·

 رضوانی، دنیای کتاب، تهران.
 اسالمیه، تهران.  ،ذیل تاریخ عالم آرای عباسی)، ١٣١٧بیک ( ترکمان، اسکندر ·
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، یوتاریخ ی، مجموعه انتشارات ادب٢لد ج ،یةالصفو ةروض)، ١٣٧٨( کیب رزایم ،یجنابذ ·

 .تهران
  تهران. ،یفرهنگ یها ، دفترپژوهششیخ بهایی)، ١٣٨١( دامادی، محسن ·

داری)، کشور ۀ(در اخالق و شیو االنوار عباسی ةروض)، ١٣٨٣( سبزواری، مالمحمدباقر ·
 تهران، چاپ دوم. مقدمه، تصحیح و تحقیق، اسماعیل چنگیزی اردهایی، میراث مکتوب،

 ، مترجم: اقبال یغمایی، توس، تهران.٥ لد، جشاردن ۀسفرنام)، ١٣٧٧( شاردن، ژان ·
  ، مترجم: محمد عباسی، امیرکبیر، تهران.٥ لدج ،شاردن ۀسیاحت نام)، ١٣٣٨( ژان ،شاردن ·

ۀ ، مجل»گنابادی مظفر ستاره شناس شهیر مال نویافته از اثر« )،١٣٩٠( علی صدرایی خویی، ·
 .١١، سال سوم، شمارۀ پیام بهارستان

  جوان، تهران، چاپ دوم. ۀ، کانون اندیشفراز وفرود صفویان ،)١٣٩٠( منصور صفت گل، ·

یه ۀتاریخ روابط ایران و اروپا در دور)، ١٣١٦( فلسفی، نصرالله ·  ، بی تا، تهران.صفو
 تهران. ، کیهان،٢ج ،زندگانی شاه عباس اول)، ١٣٣٤( فلسفی، نصرالله ·
یه تا ، )١٣٨٤() گرد آورنده( محقق،مهدی ·  ،سیس دارالفنونتأعلوم محض از آغاز صفو

 ها، تهران.  انجمن آثار ومفاخر فرهنگی ودانشگاه تهران ومرکز بین المللی گفتگوی تمدن
بررسی  و خوشنویسان قرن دهم هجری ونقد آثار فهرست اسامی و)، ١٣٦٦( منصوری، فیروز -

 ، گستره، تهران.گلستان هنر
شمندان وخوشنویسان دان شعرا، خطوط علما، ۀگنجین )،١٣٦٧( نصیری امینی، فخرالدین ·

 تهران. ،یفخر - ی، تجر١جلد  ،معاصر
، مشاه عباس دو ایران درزمان شاه صفی و)، ١٣٨٢( واله قزوینی اصفهانی، محمدیوسف ·

  تهران. انجمن آثارو مفاخر فرهنگی،

، شاه عباس ثانی ۀسال ٢٢ عباسنامه یا شرح زندگانی)، ١٣٢٩( قزوینی، محمدطاهر وحید ·
 (فردوسی سابق)، اراک. کتابفروشی داودی اراک

 انتشارات گناباد، گناباد. ،از فرود تا فردا گناباد)، ١٣٨٦( هجرتی، محمدحسین ·
 تهران. ، هما،تاریخ علوم اسالمی)، ١٣٦٣( همایی، جالل الدین ·



 

 

١٠٣ 

ل 
سا

ن، 
یرا
و ا

م 
سال
ی ا
لم
 ع
ث
یرا
م

فت
ه

م
رۀ 
 ش
،

وم
د

 
ی
یاپ
(پ

14(، 
یز
پای

 و 
ان
ست
زم

 
۱۳
۹۷

 

 
د ال ا، نوشتۀ پر ١های سنگی هندی و اسالمی رصدخانه

  م2018، ٢سینگ
  ٣حنيف قلندری

  که محققان آنها را رصدخانه نامیده  جا مانده چندین بنای سنگی از دوران پیش از تاریخ به
ً
اند و احتماال

های مربوط  جز برخی گزارش رسد به اند. به نظر می نگهداشتن نوعی تقویم نجومی بودهمحلی برای 
منظور رصد کــردن  ای به به ساختن ابزارهای رصدی در دوران باستان، تأسیس ساختمان یا مجموعه

های دانشــمندان اســالمی از چهــار  های میانه و دوران اسالمی باشد. حسب گزارش مربوط به سده
های  هـ که هنوز کاوش۴توانیم نام ببریم: رصدخانۀ ری (اواخر سدۀ  دورۀ اسالمی میرصدخانه در 

انــد)؛  شناسی جــای آن را بــر مــا آشــکار نکرده باستان
هـــ)؛ رصــدخانۀ ۷رصدخانۀ مراغــه (نیمــۀ دوم ســدۀ 

هـ) و رصدخانۀ استانبول ۹سمرقند (نیمۀ نخست سدۀ 
هـ). هر چند به جــز بخشــی از ابــزار ۱۰(اواخر سدۀ 

ُسدس رصدخانۀ سمرقند که در کوه کنده شــده بــود و 
بخشی از ربع جداری رصدخانۀ مراغه ابزارهای رصدی 

بر اساس  ،ها باقی نمانده است دیگری از این رصدخانه
دانیم که ابزارها  های موجود از رصدگراِن آنها می رساله
شده است و  تر ساخته می هایی بوده است که پیش همان

تر کردن این ابزارها،  تالش رصدگران بیشتر صرف دقیق
شده  تر ساختن آنها، می و دربیشتر موارد با هر چه بزرگ

 مؤیدالدین عرضی در فی کیفیة اإلرصاداست. رسالۀ 

                                                    
1. Indian and Islamic Stone Observatories 
2. Th. Prahlad Singh 

  hanif.ghalandari@ut.ac.ir تاریخ علممدیر داخلی و ویراستار علمی مجلۀ ، پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران  .٣
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های نوشته شده در بارۀ ابزارها و روش ساخت آنها  ترین رساله بارۀ رصدخانۀ مراغه از بهترین و روشن
شد اما  ها افزوده می در دورۀ اسالمی است. باید اشاره کنیم که گاهی ابزارهای جدیدی به رصدخانه

با ابزارهای قدیمی نیز گیری آنها  که امکان اندازه رفت کار می ی سنجش مقدارهایی بهاین ابزارها برا
النهاری  گیری ارتفاع نصف منظور اندازه النهاری به وجود داشت. برای نمونه ابزار ربع یا حلقۀ نصف

توانیم ابزاری بسازیم که به جز اندازۀ قوس ارتفاع مقدار َجیــب  اند، حال می رفته کار می خورشید به
دخانۀ مراغه ابزاری بــه نــام ذات الجیــب و دست دهد؛ برای این مورد در رص (سینوس) آن را نیز به

های دورۀ اسالمی  رفته است. این مثال تأییدی است بر ادعای قبلی که در رصدخانه کار می السمت به
زمان با رصدخانۀ استانبول  شد. هم دست آمده نمی تفاوت ابزارها موجب اختالف چندانی در نتایج به

شد که تیکوبراهه و پس از او کپلر متــولی آن بودنــد و ای از همین دست در اروپا ساخته  رصدخانه
استفادۀ گالیله از دوربین برای رصد آسمان شیوۀ مشاهدۀ  داستان رصدهای آنها راه به نجوم دیگری برد. 

 از میانۀ قرن هفدهم میالدی دیگر رصدخانه
ً
قدیم خود را از  صورتها  آسمان را دگرگون کرد و تقریبا

های دورتری را بتوانند  کردند دوربینی بهتر بسازند تا فاصله صدگران تالش میدست دادند و این بار ر
 یک باور عمومی آن است که این نجوم جدید صورت قدیمی رصدخانه

ً
طور  ها را به ببینند. احتماال

 ردرا  نظرجا مانده از قرن هجدهم میالدی در هند این  کلی منسوخ کرده است اما پنج رصدخانۀ به
َجین، بنارس و ماتورا صدخانهر :کند می

ُ
که در نیمۀ نخست قرن هجدهم میالدی  ١های جیپور، دهلی، ا

- ۱۷۱۹ق/۱۱۶۱-۱۱۳۱اند. این پنج رصدخانه در دوران حکمرانی محمد شاه گورکانی ( ساخته شده
مبر۱۷۴۳-۱۶۸۸( ٢مهاراجه سوایی جی سینگ دوم به خواستم) ۱۷۴۸

َ
و جیپور،  ٣م)، حکمران ا

های  و رصــدخانه م به پایان رســید۱۷۲۴دهلی در های جیپور و  ساختِن رصدخانه . کارساخته شد
. ابزارهــای ایــن م ساخته شد۱۷۳۸م و ۱۷۳۷م، ۱۷۳۴ های ترتیب در سال اجین، بنارس و ماتورا به

ه گیری ارتفاع خورشید و تعیین ساعت ساخته شد ها همگی سنگی و بیشتر ابزارها برای اندازه رصدخانه
های نجومی دیگــری چــون  ته در محاسبات نجوم قدیم تنها با دانستن ارتفاع آفتاب مؤلفه. الببودند

ها،  آید. از ایــن رصــدخانه دست می عرض جغرافیایی، زاویۀ میل دایرةالبروج، سعت مشرق و... به
تر از چهار  ترینشان است و تعداد ابزارهای آن بیشتر و محوطۀ رصدخانۀ آن بسیار بزرگ جیپور بزرگ

 به این معنا نیست که ابزارهای بیشتر گزارشرص
ً
دســت  های بیشتری به دخانۀ دیگر است، اما لزوما

 یک مقدار با بیشتر از یک ابزار سنجیده می می
ً
ها  شود. مقایسۀ ابزارهای این رصدخانه دهند بلکه بعضا

ها  ت این رصدخانههای اسالمی ساخته شده بودند هم تأثیر آنها را در ساخ با اسالفشان که در سرزمین

                                                    
1. Mathura 
2. Maharaja Sawai Jai Singh II 
3. Amber 
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های پیشین  دهد هم نوعی ساده شدن ابزارها را. برای مثال برخی ابزارهایی که در رصدخانه نشان می
زمان ارتفاع دو جسم آسمانی ساخته شده بودند (ذات الربعین در رصدخانۀ مراغه  گیری هم برای اندازه

خورد و بیشتر ابزارها وابسته به  نمیها به چشم  و نوعی ربع در رصدخانۀ استانبول) در این رصدخانه
گیری دقیــق محــل  تر گفته شد اندازه طور که پیش گیری محل خورشید هستند. هر چند همان اندازه

های نجومی باشد اما این کار باید به جای تکیه به  تواند آغاز مسیر محاسبۀ باقی مؤلفه خورشید می
های ســنگی هنــد را  . به هر صورت رصدخانهگری منجم انجام شود رصد با تکیه بر قدرت محاسبه

  های جهان اسالم دانست. ای از سنت رصدخانه توان دنباله می
هاست. نویسنده بخشی از دوران  کتاب حاضر در واقع نوعی راهنما برای آشنایی با این رصدخانه

های انگلیسی، آلمــانی و  تحصیل دانشگاهی خود را در صنعت گردشگری گذرانده است و به زبان
 در ه ای راهنمــای گردشــگری در ایــن رصــدخانه فرانسوی مسلط اســت. او خــود در دوره

ً
ا، عمــدتا

تــوان  و از این رو تجربیات خود را نیز در کتاب آورده است. بر این اساس می هجیپور بودرصدخانۀ 
  گفت که کتاب برای گردشگری که بخواهد به قصد دیدن این آثار به هند سفر کند بسیار مفید است.

کتاب شامل دو بخش است. در بخش نخســت مؤلــف 
ان تاریخ مختصری از نجوم هندیان از دوران باستان تــا زمــ

ها آورده است. بخش پایانی این  ساخته شدن این رصدخانه
تاریخچه بیشتر در بارۀ زندگی و اقدامات مهاراجــه ســوایی 

در پــنج فصــل مجــزا ایــن مؤلــف جی سینگ است. سپس 
ــدخانه ــه  رص ــرده ک ــیف ک ــان را توص  ها و ابزارهایش

ً
ا ــ  طبع
بیشترین توضیحات مربوط به رصدخانۀ جیپــور اســت. در 

بسیار کوتاه در بارۀ نجــوم دورۀ اســالمی  مؤلفبخش دوم، 
های دورۀ اسالمی را برشمرده  سخن گفته است و رصدخانه

است. هرچند این اطالعات خیلی دقیــق نیســتند امــا اگــر 
حسب ادعای پیشین، این کتــاب را یــک دفترچــۀ راهنمــای 
گردشگری در نظر بگیریم، برای کسی که بــه تماشــای ایــن 

بی از پیشــینۀ آنهــا رود حاوی اطال می رصدخانه عــات خــو
البته از این میان رصــدخانۀ ســنگی مــاتورا (نزدیــک  است.

اگرا) به کلــی ویــران شــده اســت ولــی بقیــه بــه خصــوص 
 رصدخانۀ جیپور بر جای هستند.

دهلی  سنگی تصویری از رصدخانۀ
 نوشتۀ سیر المنازل در رسالۀ(جنترمنتر) 

نسخۀ میرزا سنگین بیگ بن علی اکبر بیگ، 
کتابخانۀ دولتی برلین کتابت  ۲۳۴اشپرنگر 

 ر.۸۳، برگ ۱۲۳۶
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  حزین الهیجی فارسی های علمی رساله

  ١مرضیه کاظم

ص به حزین، شاعر، مورخ و عالم مشــهور قــرن دوازدهــم  محمد علی بن ابی
ّ
طالب الهیجی متخل

. نسب حزین بــا شــانزده واســطه بــه شــیخ در اصفهان به دنیا آمد ١١٠٣ربیع اآلخر  ٢٧هجری در 
). حزین را کــه ۱۸، ۵، ص ۱۸۳۱ رسد (حزین الهیجی،ابراهیم زاهد گیالنی، عارف قرن هفتم می

نزد شانزده تن از استادان همعصــرش شــاگردی کــرده بــود، از علمــای بــزرگ و جــامع انــواع علــوم 
سالگی در بنارس هند درگذشت و همانجــا بــه  ۷۷ر سن د۱۱۸۰جمادی االولی  ۱۱دانند. او در  می

، مقدمۀ ایرانی). ۲۱-۲۰، ص رسائل حزین الهیجی؛ ۴۱۵-۴۱۴خاک سپرده شد (شوشتری، ص 
آرامگاه او در گورستانی متروک در جادۀ فاطمان شهر 
بنــارس قــرار دارد و در نزدیکــی آن مســجد و ســالن 

-۱۲۸اند (بــاقری، ص  ســخنرانی بــه نــام او ســاخته
بنا بر فهرست مجموعــه آثــار حــزین کــه بــه ۱۲۹  .(

ش در تهران چاپ ۱۳۷۴کوشش معصومه سالک در 
اثر منظوم و منثور او بــه زبــان  ۲۶۶شده، از مجموع 

های فلسفه، علــوم طبیعــی،  فارسی و عربی در حوزه
اثر باقی مانده است  ۶۸کالم، احوال رجال و تاریخ، 

ــالک،  ــۀ ۱۰۴-۳۷، ۹ش، ص۱۳۷۴(س ). زندگینام
تــذکرة االحــوال یا  تاریخ حزینخودنوشت او با نام 

سال زندگی اوست  ۵۰که شرحی اجمالی بر حزین 
اش بارها بــه چــاپ رســیده میت تاریخیبه سبب اه

اســت. قــدیمترین چــاپ آن کــه همــراه بــا ترجمــۀ 
م و در ۱۸۳۱انگلیسی است به کوشش بلفور در لندن 

  kazemim30@gmail.com، عضو گروه تاریخ علم بنیاد دائرةالمعارف اسالمی .١

در بنارسآرامگاه حزین الهیجی 



 

 

١٠٧ 

له
سا
ر

ها
 ی

لم
ع

 ی
رس
فا

 ی
 نیحز

یاله
ج
ی

 

ش در اصفهان انجــام شــده اســت ۱۳۳۲ایران در 
امانتـــداری و ۴۱-۳۹ش، ص ۱۳۷۴(ســـالک،   .(

دقت حزین در ضبط حوادث تاریخی ایران اواخــر 
لۀ افغانها، اشغال ایــران دورۀ صفویه همزمان با حم

از سوی ترکان عثمانی، سقوط اصفهان و ســلطنت 
نادر شاه، آن را به گرانبهاترین منبع تــاریخی ایــران 
سدۀ دوازدهم هجری تبــدیل کــرده اســت (حــزین 

ش، پیشگفتار مصــحح؛ آرونــوا و ۱۳۳۲الهیجی، 
). شرح سفرها و ضبط اسامی و ۴-۱اشرافیان، ص 

ــمند ــیاری از دانش ــوال بس ــام اح ــان و حک ان، ادیب
همعصر حزین از دیگر ویژگیهــای مهــم زندگینامــۀ 
اوست (حزین الهیجی، همانجا؛ شفیعی کدکنی، 

ش بــه کوشــش ذبــیح ۱۳۷۴). دیوان او در ۷۲ص 
اللــه صــاحبکار و مهمتــرین اثــر منظــوم او بــا نــام 

صومه در شرح احوال یکصد تن از دانشمندان و شاعران معاصرش به کوشش مع تذکرةالمعاصرین
ای از دوازده رســالۀ حــزین در ش در تهــران بــه چــاپ رســیده اســت. مجموعــه۱۳۷۵ســالک در 

ش در تهران از سوی نشر ۱۳۷۷های گوناگون نیز به کوشش علی اوجبی و چند تن دیگر در  موضوع
میراث مکتوب چاپ شده است که در این مقاله چهار مــورد از آنهــا کــه بــه زبــان فارســی و دارای 

پیش از آنها اثر دیگری از حزین الهیجی با عنوان ی است معرفی میمحتوای علم در مبادی «شود. 
متفکر بــزرگ  شود. فهرستی از دیگر آثار علمی این بررسی می »شناسیمقدماتی علم نجوم یا ستاره

  در پایان آمده است.

ماتی علم نجوم یا ستاره
ّ

  شناسی در مبادی مقد
در کتابخانۀ مؤسسۀ آسیایی بنگــال (کلکتــه) موجــود  ۱۷۷۸رۀ ای خطی به شمااز این رساله نسخه
 به خط مؤلف است و به دست پروانه عروج۸۸، ش۶۸است (سالک، ص 

ً
نیا و محمد ) که احتماال
یسی شده و در سال  دو  -آورد گیــلرهش در شمارۀ یکم ســال نخســت ۱۳۸۲باقری تصحیح و بازنو

  ).۲۷۵-۲۶۷است (ص  در رشت چاپ شده -فصلنامۀ پژوهشی علوم انسانی
و به هنگام بیماری نگاشته است (همان، ص  ۱۱۷۹ی سال احزین این رساله را در جمادی االخر

ای کوتاه دربارۀ گردش سال و ماه و مبنای آنها، مفهوم رؤیــت ). او در این رساله پس از مقدمه۲۷۵
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تبیین سال شمسی و قمری و هالل، اجتماع و انواع آن را توضیح داده است. او رساله را با توضیح و 
تفاوت آنها، ماههای شمسی و قمری و انواع و تفاوت آنها و معیارهای تعریف شبانه روز ادامــه داده 

گانۀ دایرة البــروج و مفــاهیم مقارنــه، ) و به تفصیل تقسیمات دوازده۲۶۹-۲۶۷است (همان، ص 
را شرح داده اســت (همــان، اجتماع، احتراق، تسدیس، تربیع، تثلیث و سعد یا نحس بودن هریک 

). استقبال، تناظر و انواع آن از دیگر مفاهیم این رساله است که حزین با ذکر مثال ۲۷۰-۲۶۹ص 
). او در ادامــه نقــاط تقــاطع مــدار مــاه بــا ۲۷۱-۲۷۰به توضیح آنها پرداختــه اســت (همــان، ص 

ه آفتــاب را توضــیح داده دایرةالبروج، عقدتین و جوزهرین و موقعیت ماه نسبت به آن و نیز نسبت بــ
روز ). بخش بعدی این رساله به شرح ارتفاع کواکب، طالع، تقسیمات شبانه۲۷۱است (همان، ص 

). در ۲۷۳-۲۷۲به ساعت و دقیقه، خسوف و کسوف و سبب هر یک اختصاص دارد (همــان، ص 
ال قمــر بــه بخش پایانی رساله نیز انتساب هر یک از روزهای هفته به یکی از کواکب و احکام اتصــ

کواکب و اختیارات روزها و ساعات به اعتبار موقعیت قمر در هر برج به تفصــیل آمــده اســت و بــا 
  ).۲۷۵-۲۷۳یابد (همان، ص  گانۀ انتساب هر سال به یک حیوان پایان میهای دوازدهچرخه

  رساله در اوزان و مقادیر
). ۷و پانوشــت  ۶۰ش، ص ۱۳۷۴است (ســالک،  المعیار فی االوزان الشرعینام دیگر این رساله 

(از نســخۀ  کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهــران ۱۴۶۴میکروفیلم شمارۀ بازنویسی این رساله بر اساس 
، همــان ۲۲، ص رســائل حــزین الهیجــیانجام شده اســت ( موزۀ بریتانیا) Add 23562/4شمارۀ 

ه مرعشی (قم) است.ال در کتابخانۀ آیت ۲/۵۴۰ای  ای هم به شماره این رساله نسخه از مقدمه).
ّ
  ل

حزین سبب تألیف این اثر را تسهیل تبدیل واحدهای اندازه گیــری بــدون محاســبات مکــرر و 
نویسد: " ... چون مقدار هر یک از مثقــال و دینــار و کند چنانکه خود در آغاز میبر عنوان میزمان

 و رطل پیوسته در خاطر نمی
ُ

قیق هر یک مــدتی بــه ماند و اکثر اوقات جهت تحدرهم و صاع و ُمد
صلوات اللــه علــیهم -نمودن و فکر کردن مشغول می باشد.... آنچه از شارعین ]حساب؟[حاسب 
تحقیق نموده و مکّرر به حساب هر یک رجوع شده  -رضوان الله علیهم-و کتب اصحاب -اجمعین

ور گــردد". او شود که.... همه کس بهرهبر سبیل اختصار به فارسی بیان می ،یافته اطمینان ،خاطرو 
 این رساله را به درخواست مردم خراسان در سفری به آنجا نوشته است (همان، ص 

ً
  ).۱۵۵ظاهرا

حزین در این رساله مقدار هر یک از واحدهای مثقال و درهــم و دینــار را بــر اســاس دو معیــار 
س نســبت شرعی و عرفی تقسیم و تبیین کرده، مفهوم شرعی و عرفی (صیرفی) را توضیح داده و سپ

اوزان شرعی و عرفی به یکدیگر را محاسبه کرده تا تبدیلها با سهولت بیشتری صورت گیرد. به ایــن 
ترتیب او در این رساله نسبت مثقال شرعی به عرفی و بالعکس، نسبت درهم شرعی به مثقال شرعی 
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-۱۵۵و بالعکس و درهم شرعی به مثقال عرفی و عکــس آن را محاســبه کــرده اســت (همــان، ص 
ه (نقره)، اندازۀ دیه، ۱۵۶

ّ
). در ادامه به توضیح دینار، حنوط، صاع، نصاب ذهب (طال)، نصاب فض

ت، اندازۀ ُکّر و مقدار آن بنا بر مشهور پرداخته است. او در توضیح 
ّ

صداق (مهر سّنت)، نصاب غال
ّد و رطل عراق، ُمّد و رطل مدینه، صاع و رطل عراق ، صاع و رطل اندازۀ صاع، نسبت صاع و ُمّد، ُم

مدینه، رطل عراق و مثقال شرعی، و رطل عراق و مثقال عرفی را شرح داده است. از جمله اطالعاتی 
دهد اشاره به مستعمل بــودن دینــار فلــوس در خراســان و عــراق دورۀ اوســت. او که او به دست می

اختالف نظر دربارۀ همچنین مقدار دینار ضرب قدیم و جدید و اختالف آنها را توضیح داده است و 
  ).۱۶۰-۱۵۶اندازۀ ُکّر را شرح داده است (همان، ص 

  رساله در صید مروارید
ش، ص ۱۳۷۴است (ســالک،  رساله در چگونگی صید مرواریدیا  رسالۀ مرواریدنام دیگر این اثر 

ای کوتاه به عرضــۀ ). حزین در این رساله پس از حمد خدا و نعت پیامبر اسالم، با مقدمه۶۹، ۶۵
طالبی دربارۀ مروارید و انواع آن پرداخته و از گوهریان (متخصصان و فروشندگان جواهر) خواسته م

رسائل حــزین اش کنند (است که در نوشتۀ او به دیدۀ اغماض بنگرند و در اصالح نواقص آن یاری
  ). ۱۶۳، ص الهیجی

یف (از شهرهای فعلی او بیشترین و بهترین صید مروارید و دیگر آللی را از حوالی بحرین و قط
دهد. به گــزارش خبر می -در سواحل یمن-بحرین) گزارش کرده و از پیشینۀ صید انبوه آن در عدن 

شده است او از سواحل خلیج فارس در نزدیکی بحرین نیز گاه مرواریدهای بسیار کوچکی صید می
ین مروارید از قطــرات بــ ).۱۶۴-۱۶۳(همان، ص  اران در شــکم سپس زمان، شرایط و مراحل تکو

) و در ۱۶۵-۱۶۴دانــد (همــان، ص و این پدیده را بسیار شگفت انگیز می دهد میصدف را شرح 
آورد کــه  دانند، دلیل مــیپاسخ به کسانی که تکوین مروارید را از خود صدف و مستقل از باران می

ید نشده است تجربه نشان داده که هر زمان در فصل مناسب (فروردین) باران نباریده، مرواریدی ص
  ).۱۶۵کند (همان، ص و از سویی دیگر تبعیت اندازۀ مرواریدها از اندازۀ قطرات باران را مطرح می

داند  تر می حزین با اشاره به ساختار الیه الیۀ مروارید، بهترین مروارید را با دیوارۀ بیرونی ضخیم
بندی  ساس رنگ، شــکل و وزن، دســتهکه بنابراین آبدارتر و آب آن پایدارتر است. او مروارید را بر ا

بهتــرین ســفید، صــاف و ن را برشمرده است؛ بر اســاس رنــگ: کرده و در هر دسته بهترین و بدتری
شفاف، بدون آمیختگی به رنگــی دیگــر. بــه نوشــتۀ او ایــن نــوع را ُدّر خوشــاب و بــه عربــی نجــم 

دست یا شفاف نباشــد. ). بدترین نوع، مرواریدی بود که در رنگ یک۱۶۵خواندند (همان، ص  می
آمیختگی رنگی را با ذکر نام مروارید مربوطه برشمرده که شامل تمایل به رنگ موم، عدس، زیتون یا 

 –شیری، سیاه، سبز و البته بیشتر زرد و سرخ بوده است، گرچه به نوشتۀ او مردم زردی را در مروارید 
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  ).۱۶۶-۱۶۵پسندیدند (همان، ص می بیشتر – که ناشی از تابش آفتاب در مراحل تکوین آن است
ح و دیگر اشکال تا کنگره

ّ
دار دسته بندی  او سپس مرواریدها را بر اساس شکل از کروی تا مسط

کرده و نامهایشان را برشمرده است و بهترین را کروی دانسته است. بــه گــزارش او ُدر را مرواریــدی 
). حــزین بهتــرین ۱۶۷د (همــان، ص رســدانستند که در میان گرهی دارد و دوتایی به نظــر مــیمی

داند که به سبب وزن خاص و بی نظیرش آن مروارید بر اساس مقدار (وزن) را یک مثقال صیرفی می
 نامیدند. هرچه وزن مروارید از این بیشتر باشد، گرانبهاتر و خالف آن کم بهاتر است.را دّر یتیم می

کنــد کــه بــه نظیر را وصــف مــیآن دّری بیدر پایان نیز حکایتی از تاریخ ملوک عجم نقل و در 
کسری انوشیروان هدیه داده بودند و او آن را زینت بخش قبضۀ شمشیرش کرده بود و در پاسخ به نظر 

دیدند، ارزش تاج را به سر و خرد را نیکوترین زینت سر دانســته بــود اطرافیان که آن را الیق تاج می
کند که از بحرین برای سپهدار فارس هدیه ا نیز وصف میای ر). او دّر یتیم سه دانه۱۶۹(همان، ص 

فرستاده بودند و در خزائن آل عباس بوده و سپهدار فارس آن را برای تزئین پوشش سینۀ اسب خود به 
  ).۱۷۰-۱۶۹کار برده بود (همان، ص 

بت، گرمایحزین آفات مروارید را چنین برمی  شمرد: همراه کردن مروارید با دیگر جواهر، رطو
آتش، حرارت بدن، نوشادر و هرآنچه تند و تیز باشد چون مشک و کافور و امثــال آن یــا بــوی آنهــا 

  ).۱۷۰(همان، ص 
لزوم نگهداری مروارید در شیشۀ با گچ مسدود شده، دور از گرما و نم و بخار، و منافع و خواص 

زین در این رساله مورد مروارید در تهیۀ معجونها، ُکحل و زایل کردن غم از دیگر مواردی است که ح
  ).۱۷۱-۱۷۰توجه قرار داده است (همان، ص 

هجــری در ۱۲۲۵در دهلی به پایان برده و در ربیــع الثــانی  ۱۱۵۸او تألیف این رساله را به سال 
این اثر نخستین بــار بــه کوشــش ســرفراز ۱۷۱لکهنو از آن نسخه برداری شده است (همان، ص   .(

، ۲۲در بن به خط نستعلیق چاپ شــد (همــان، ص  ۱۹۵۴ خان ختک و اوتواشپیس تصحیح و در
  همان مقدمه).

  ثقیلرساله در جر 
دهد این رساله اقتباسی از مقالۀ دوم رسالۀ ِهرون اسکندرانی (حدود ای نشان میمطالعات مقایسه

م) در جر اثقال یا شیل االثقال است و انتساب آن به حزین الهیجی مورد تردید است (ناطق و  ۶۲
به ابن سینا هم نسبت داده شده است (چــاپ  معیارالعقولبا نام این رساله ). ۱۱۳-۹۵می، صکری

  ).۱۳۳۱الدین همایی، تهران،  ملی، با مقدمه و تصحیح جالل آثارانجمن 
ٰهــا«نام دیگر این اثر 

َ
ش، ص ۱۳۷۴ضــبط شــده اســت (ســالک، » جر االثقــال ومــا ُیٰناِســُب ل
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رســائل مجلس شورای اسالمی بازنویسی شده است ( ۷۹۱ ).این رساله بر اساس نسخۀ شمارۀ۴۸
  ، همان مقدمه).۲۳، ص حزین الهیجی

در بابهای چهارگانۀ این رساله شرح ابزارهایی آمده که برای جابجا کردن اشیاء ســنگین بــه کــار 
برفتهمی

َ
ره (قرقره)، لول

َ
 ، ُمخل (بیرم یــا(سطح مارپیچی) اند. باب نخست به پنج ابزار محور، َبک

دیلم) و معین اختصاص دارد و به جز مورد آخر، توضیح ساختار و نحوۀ کارکرد هریک از ابزارهای 
، اسفین/ فانه یا نشور نیز توضیح داده شده لولبدیگر در فصلی جداگانه آمده است و ضمن تشریح 

-۲۴۹رفته است (همــان، ص است، ابزاری آشنا و رایج که برای جدا کردن سنگ از کوه به کار می
بابهای دوم و سوم به ترتیب جزئیات بیشتری دربارۀ طرز کار بکره و بیــرم بــرای بلنــد کــردن ۲۵۶  .(

). باب چهارم در پنج فصل تنظیم ۲۵۸-۲۵۷دهند (همان، ص  دست میثقلهای چند هزار منی به
ین شده که چهار فصل نخست آن به تشریح ابزارهای ترکیبی از ابزارهای پیشگفته اختصاص دارند، ا

ابزارها برای بلند کردن بارهای چند ده هزار منی با نیروی کم عبارتند از ترکیب محور و بکره، ترکیب 
محور و بیرم، ترکیب محور و لولب و در نهایت ابزاری مرکب از چهار ابزار چرخ و محــور و بیــرم و 

کار با ابزار یاد شده یابد حاوی اطالعات تکمیلی دربارۀ لولب. فصل پنجم که رساله با آن خاتمه می
  ).۲۶۲-۲۵۹است (همان، ص 

  خواص الحیوانات رسالۀ
 Add(از نسخۀ شمارۀ کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران  ۱۴۶۴این رساله بر اساس میکروفیلم شمارۀ 

های دیگر ، همان مقدمه) و نام۲۳تصحیح و چاپ شده است (همان، ص موزۀ بریتانیا)  23562/3
بائح وخواّص الحیوانو  تذکرۀ صیدّیهآن 

ّ
، ۴۲ش، ص۱۳۷۴ضبط شده است (سالک،  الّصید والذ

ه فاضل خوانساری (قم) بــه تــاریخ  از این رساله نسخه و پانوشت). ۵۲
ّ
ای هم در کتابخانۀ آیت الل

  برگ وجود دارد. ۳۰ق در ۱۲۱۷کتابت 
ک مقدمه و بلندترین رسالۀ حزین در حوزۀ علوم طبیعی است که در ی خواّص الحیواناترسالۀ 

سه باب به حیوانات و احکام و خواص آنها اختصاص دارد. مقدمه مشتمل بر دو فصل است، فصل 
نخست به احکام صید اختصاص دارد و در فصل دوم احکام ذبح آمده است. پس از شرح شــرایط 
 صید حالل با جانوران شکاری یا تیغ و ِسنان، بخش عمدۀ مباحث فصل اول دربارۀ شرایط و احکام

). ۲۷۰-۲۶۶، ص رســائل حــزین الهیجــیصید با سگ شکاری، دام یا ترکیبی از این دو اســت (
حزین در فصل دوم ارکان سه گانۀ ذبح یعنی ذاِبح، ابزار ذبح و چگونگی آن و ملحقاتی نظیر تذکیۀ 
ماهی و ملخ، شرایط مالکّیت صیدی که به دام افتاده و صیدهای حالل و حرام را شــرح داده اســت 

  ).۲۸۰-۲۷۰ن، ص (هما
مدخل جانوری است که حدود دو سوم آنها  ۱۱۵مفصلترین بخش رساله باب اول آن با مجموع 
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اند و این نامها به جز چند مورد استثنا و با کمی بی نظمی به ترتیــب حــروف الفبــا با نام عربی آمده
های جمــل  مــدخل مرتب شده اند؛ برای نمونه مداخل با اسب آغاز شده و بعد از استر، به ترتیــب

ز (َبط) و افعی  (شتر)، اسد (شیر)، ارنب (خرگوش)، آهو، ابن آوی (شغال)، ابن عرس (راسو)، ِاوَّ
اند. در این رساله هیچگونه نظام دسته بندی جانورشناختی لحاظ نشده است. پس از حــذف آمده

که نامشان ناخواناست، اند و نیز سه مورد های تکراری، که ذیل هر دو نام عربی و فارسی آمده مدخل
جــانور  ۲انــد)، حشره و بندپا (زنبور و نحل/زنبور عسل جداگانه آمده ۱۲ها مشتمل بر  سایر مدخل

پرندۀ شکاری؛ از موارد ناخوانــا یــک مــورد  ۵پرنده (شامل  ۴۰خزنده،  ۸نوع ماهی،  ۳دوزیست، 
ضــمن آنکــه گــاومیش و جانور وحشی است،  ۳۱دام و  ۷جانور پستاندار شامل  ۴۱پرنده است) و 

طور کلی شیوۀ عرضۀ اطالعــات اند. بهگوزن ذیل بقر/گاو، و سگ آبی ذیل کلب/سگ بررسی شده
در هر مدخل چنین است که پس از نام جانور به عربی و فارسی، حکایت یا داستانی کوتاه ذکر شده 

ع و خواص، احکام رفتارشناختی، پراکنش جغرافیایی، باورها، طب-و سپس انواع، ویژگیهای زیستی
است؛ ولی برای ُرخ و سمندر، کــه بــه ترتیــب  بیان شدهفقهی و تعبیر خواب، محدود و به اختصار 

پرنده و دوزیست هستند، فقط شرحی از باورهای رایج دربارۀ این جانوران آمده است. مفصــلترین 
ب، آهــو، بــز و این مداخل به ترتیب بقر، اسب، عنقا، اسد و جمل و سپس استر، ثعلب، کلب، ذئ

توان باشق، بوقلمون، ترمتی، دّراج، زنبور، صعوه، قمری زرافه هستند. از کوتاهترین این مداخل می
 فقط احکام فقهی و تعبیر دیدنشان در خواب، در یک یا دو عبارت کوتاه 

ً
و کبک را برشمرد که عمدتا

  ). ۲۸۰-۳۲۰آمده است (همان، ص 
به اختصار و با زبانی ساده، مفاهیم مزاج، مرّکب تام و مرّکب او در باب دوم رساله تالش دارد تا 

ناقص را روشن کند و پیدایش "موالید ثالثه" یعنی صورتهای معدنی، نباتی و حیوانی کائنــات را از 
ترین حیوان و  امتزاج عناصر اربعه و سبب تفاوت آنها را توضیح دهد. او انسان را در این نظام، معتدل

  ).۳۲۳-۳۲۱داند (همان، ص بب وجود نفس ناطقۀ آن میاین اعتدال را س
باب سوم رساله به قوای حیوانی اختصاص دارد که در آن قوای محّرکه (در جلــب منفعــت 
ودفع مضّرت) و قوای مدرکه در دو نوع ظاهری (حواس پنجگانــه) و بــاطنی (حــس مشــترک، 

له) شــرح داده شــده اســت. بــرای مثــال او در شــرح قــّوت ســامعه  خیال، وهم، حافظه و مخّی
ر (شنوایی) می یسد: "اما سامعه قّوتی است که حامل آن روحی اســت کــه در عصــب مقّعــ نو

نماید به این قّوه جمیع اصوات را" و به همین ترتیب در توضیح صماخ است و نفس ادراک می
قوای باصره و المسه نیز به ترتیب از دو عصب مجّوف موسوم به مجمع الّنورین و عصب ِلسان 

دهد. در کند و در تبیین قوای مدرکۀ باطنی نیز به اختصار ارتباط آنها با مغز را توضیح مییاد می
ده (زاینده) نام میپایان از سه قوۀ غاذیه (

ّ
برد و کارکرد خوراک دهنده)، نامیه (رشد دهنده) و مول
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حزین برای شرح تفصیلی این باب از دو قوۀ نامیه و مولده را وابسته به کارکرد قوۀ غاذیه می داند. 
  ).۳۲۵- ۳۲۳دهد (همان، ص ارجاع میجام جم رساله، خواننده را به اثر دیگر خود موسوم به 

نویســد: "در شــریعت مقّدســه پردازد و میاین رساله به جمع بندی مطالب آن میاو در خاتمۀ 
صید کردن رواست هرگاه باعث بر آن امر شرعی باشد مانند تحصیل قــّوت و ضــرورت معــاش یــا 
 داخل لهو و لعب مذموم خواهد بود و همانا حکمت در صید و 

ّ
ممارست...در جهاد و دفاع... و اال

یت اک
ّ
ــی بــه ذبح حیوان و حل

ّ
ل آن این است که به سبب تغذیه قابل فیضان روح انسانی گردیده ترق

  ).۳۲۶درجۀ انسانی کند..." (همان، ص 
اشاره کرده  فرسنامهو بازنامه حزین در باب اول این رساله، به دو اثر دیگر خود در علوم طبیعی، 

ای از فصــل ره" ترجمــه). بازنامۀ حزین با نام "التذکره فی علــم البیــز۲۹۳، ۲۸۱است (همان، ص
-۶۴۰الدین کنــدی دمشــقی شــیعی (تألیف عالء تذکرة الکندیهیا  تذکرة الراعی"البیزره" از رسالۀ 

شود (افشار و در کتابخانۀ ملی ملک نگهداری می ۱/۵۴۶ای از آن به شمارۀ ) است و نسخهق۷۱۶
  ).۶۵، ص ۵دانش پژوه، ج

یسی کرده است. ایــن رســاله کــه  ق در اصفهان نوشته و۱۱۷۲او فرسنامه را حدود  در هند بازنو
دربارۀ شناخت اسبها و درمان بیماریهای آنهاست در دو قسم و چند فصل اســت کــه قســم اول آن 

 منظوم اســت. نســخه
ً
 به نثر و قسم دوم کامال

ً
هــایی از ایــن رســاله در کتابخانــۀ ملــی ملــک عمدتا

لمهــای کتابخانــۀ مرکــزی دانشــگاه )، مجموعۀ میکروفی۲/۱۵۷۹۲)، کتابخانۀ مجلس (۲/۵۱۶۶(
مه طباطبایی دانشگاه شیراز (۱۴۶۴تهران (

ّ
شود (درایتــی، ) نگهداری می۲/۱۷۷۰) و کتابخانۀ عال

در کتابخانــۀ  ۲۸۰۸۰و  ۲۸۰۷۹های  نیز دو نسخه به شــماره جام جماز رسالۀ  ).۷۹۵، ص ۲۳ج
  ). ۷۶۶، ص ۹آستان قدس رضوی موجود است (درایتی، ج

از  دیگر آثار مهم کــه  ترجمۀ اقلیدسحزین الهیجی به زبان فارسی در حوزۀ علوم عبارتند 
از کتاب هندسۀ اقلیدس با توضیحات بیشترترجمه ای که ترجمه ترجمۀ رسالۀ افیون ؛ای است 

 دربارۀ پزشکی و خاصیت داروها الخواّص المجّربه ؛است از رسالۀ ابن سینا
ً
رســالۀ  ؛احتماال

شرح رسالۀ فی  ؛رساله در علم هواشناسی ؛جواب از اربعۀ متناسبهرساله در  ؛تضعیف شطرنج
طالب پدر که شرحی بر رسالۀ ابی جیم من التعالیم - با  –الف  ؛دایرة يعمل المسبع والمتسع ف

که شرحی است بر رسالۀ پدر حزین دربارۀ این قــول  شرح رساله فی قول ارسطو ؛حزین است
مفّرح  ؛الکسوف والخسوف ؛کتاب المعادن ؛فوائد الّطب ؛ارسطو که چرا آب باران سبکتر است

، ۵۳، ۴۶ش، ص ۱۳۷۴ای در تجربیات پزشکی و نتایج آن است (ســالک، که رساله القلوب
شرحی بر کتاب ۸۵، ۸۲، ۷۹، ۷۴، ۶۷، ۶۴، ۶۰ التعلیقات علی با عنوان  تحریر المجسطی). 

الفلکّیات من الشفا ؛قوامیس المجسطی که شــرحی اســت مــرتبط بــا  التعلیقات علی مبحث 
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نهج الّطلب فی استخراج ضلع مکعب و استکشاف معضالت فصلی از کتاب شفای ابن سینا و 
 ).۱۰۴، ۹۲، ۹۱نیز از آثار او در این حوزه به زبان عربی هستند (همان، ص  الهندسه

 منابع:
 ش؛۱۳۵۶، ترجمۀ حمید امین، تهران دولت نادرشاه افشارم. ر. آرنوا و ز. ک. اشرافیان،  -
های خطی کتابخانۀ ملی ملک وابسته بــه فهرست نسخهایرج افشار و محمد تقی دانش پژوه،  -

 ش؛۱۳۶۳، تهران بهار هاها و جنگ، مجموعه۵آستان قدس، ج
، ســال ســوم، گیالن ما، فصلنامۀ سیاسی، ادبــی، فرهنگــیمحمد باقری، "ره آورد سفر هند"،  -

 ش؛۱۳۸۲، پاییز ۱۲پیاپی  ۴شمارۀ 
 ؛۱۸۳۱، چاپ اف سی. بلفور، لندن تاریخ حزینطالب حزین الهیجی، علی بن ابیمحمد  -
 ش؛۱۳۳۲همان، اصفهان  -
 ش؛۱۳۷۵، چاپ معصومه سالک، تهران تذکرة المعاصرینهمو،  -
 ؛۲/۱۵۷۹۲مجلس شورای اسالمی، ش  ۱، نسخۀ خطی کتابخانۀ شمارۀ فرسنامههمو،  -
 ش؛۱۳۹۱، تهران ۲۳و  ۹)، جلد نخاف(های خطی ایران فهرستگان نسخهمصطفی درایتی،  -
 ش؛۱۳۷۷به کوشش علی اوجبی و همکاران، تهران رسائل حزین الهیجی،  -
 ش؛۱۳۹۳تهران  دانشنامۀ جهان اسالم، معصومه سالک، "حزین الهیجی"، -
 ش؛۱۳۷۴، با مقدمۀ زین العابدین قربانی، تهران کتابشناسی حزین الهیجیهمو،  -
هجوم منتقدان: نقد ادبی در سبک هندی پیرامون شعر شاعری در محمدرضا شفیعی کدکنی،  -

 ش؛۱۳۷۵، تهران حزین الهیجی
، چاپ صمد موحــد، تهــران ذیل التحفة، و، تحفة العالمعبداللطیف بن ابیطالب شوشتری،  -

 ش؛۱۳۶۳
ره آورد گیل، پروانه عروج نیا و محمد باقری، "در مبادی مقدماتی علم نجوم یا ستاره شناسی"،  -

 ش؛۱۳۸۲علوم انسانی، سال نخست، شمارۀ یکم، اسفند -ژوهشیدو فصلنامۀ پ
تــاریخ های فارســی جّرثقیــل"، محمد جواد ناطق و مصطفی کریمی، "بررسی اصالت نسخه -

 .ش۱۳۹۳، بهار و تابستان ۱، شمارۀ ۱۲، دورۀ علم
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در  رسالة يف طریق املسائل العددیةاز  نسخۀ نویافته

  کتابخانۀ دیوان هند
  ١محمد مهدی کاوه یزدی

که شــامل دو  ٢وجود دارد IO Islamic 1039ای در کتابخانۀ دیوان هند در انگلستان به شمارۀ نسخه
تــألیف  ٣رسالة في طریق المســائل العددیــةرساله در زمینۀ حساب است. رسالۀ اول این مجموعه 

مفتاح حسین بن ابراهیم سمرقندی و رسالۀ دوم آن 
اشانی است. رسالۀ الدین جمشید کغیاث الحساب

اول این مجموعه به علت آنکه نام رساله و نویسنده 
در خطبۀ نسخه نیامده بوده، در فهرست کتابخانــۀ 

(کــه نــام  أألشــکال تأســیسکاخ تیپوسلطان با نام 
الدین و مؤلف آن شمس أشکال التأسیساصلی آن 

در فهرســت  ٤سمرقندی است) آورده شده اســت.
از این ذکر نشده است.  دیوان هند هم نامی برای آن

رساله دو نسخه هــم در کتابخانــۀ ملــی ملــک، دو 
هایی در  نســخه در فلــورانس (ایتالیــا) و نســخه

کتابخانۀ موزۀ توپکاپی ترکیــه و کتابخانــۀ مرکــزی 
  دانشگاه تهران موجود است.
 ۹برگ اســت کــه  ۱۴۱این مجموعه مشتمل بر 

برگ در انتهای آن سفید است. هر  ۹برگ در ابتدا و 

                                                    
  mahkavyzd@yahoo.com، پژوهشگر تاریخ ریاضیات دوره اسالمی .١

2. Loth, p. 220, Item 756.  
کتابخانۀ ملک  ۹/۶۴۰(بر اساس نسخۀ شمارۀ  اینجانب و محمد رضا عرشی به کوششاین رساله به همراه شرح آن  شدۀ . متن تصحیح٣

   است. شدهچاپ  )قم( ش توسط مجمع ذخائر اسالمی۱۳۹۷در سال  )ق۶۶۶ مورخ
4. Stewart, p. 100, nos. VI and VII.  

، به کوشش في طریق المسائل العددیة ةرسال
 محمدرضا عرشی دمهدی کاوه یزدی ومحم
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م اســت. جلــد  س ۲۴×  ۵/۱۳ابعاد اوراق کتاب  وم  س ۱۵×  ۵/۷سطر به ابعاد  ۱۸برگ مشتمل بر 
در وســط جلــد بــه صــورت  وکتاب از تیماج قرمز است و در چهار گوشۀ آن نام خلفــای راشــدین 

ه، محّمد، علی، فاطمه، حسن و حسین«های عمودی نام
ّ
هــای ضرب شده است. در روی برگ» الل

ه ابــن حســنعلی، حــّر «آمده است:  پانزدهمدوم و 
ّ
صــفر المظفــر شــهر ره فــي عبده علی بن عبدالل

مجموعه به خط نستعلیق و با خط مشکی کتابت شده است. عناوین مجموعه با خــط ». [ق]۱۱۷۹
ها که باید به های کتاب کامل است و در یکی دو جا عنوانها و جدولقرمز نوشته شده است. شکل

اول فارسی و دومی عربی است. این مجموعه متعلق  رسالۀرنگ قرمز باشند، جایشان خالی است. 
کــه در ســال اســت در شهر سرینگاپاتام مرکز ایالت میسور هند بوده  ]۱[به کتابخانۀ کاخ تیپوسلطان

ها شکست خورد به کتابخانۀ کــالج فــورت که تیپوسلطان از انگلیسی ن، پس از آم۱۷۹۹ق/ ۱۲۱۳
م بــه ۱۹۳۷م به انگلستان منتقــل و در ســال ۱۸۰۶سپس در سال  .شد بردهدر شهر کلکته  ]۲[ویلیام

  سپرده شد. ١کتابخانۀ دیوان هند

  محتویات مجموعه
شود و تا است که از پشت برگ دوم آغاز می رسالة في طریق المسائل العددیةاولین رسالۀ این مجموعه 

 ۳/۱۷۹۰شناسی باید گفت که مأخذ این نسخه و نسخۀ شمارۀ  ادامه دارد. از نظر نسخه ۱۴پشت برگ 
ای که در نسخۀ دانشگاه وجود که حتی حواشیطورییکی است به ٢کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران

ه الّرحمن الّرحیم. بدانکه اهل این صناعت را بسم«دارد در این متن هم آورده شده است. نسخه با 
ّ
الل

انــد چــون اربعــه در اخراج مسایل طریقهاء بسیارست و قانونهاء درست که متقدمان بدســت آورده
این قدر که هدایت کردیم کفایت «آغاز و با » متناسبه و طریق جبر و مقابله و طریق خطاین و مانند این

پایــان » السالم.ن اختصار کردیم تا دراز نگردد. وایل. اکنون بریباشد در چگونگی بیرون کردن مس
األّول تّمت هذه النسخة الشریفة في یوم الثلثاء عاشر شهر ربیع«یابد. ترقیمۀ نسخه هم چنین است:  می

سنة إحدٰي و أربعین الف من الهجریة النبویة المصطفویة علٰی ید العبد الضعیف محّمد امین بن میرزا 
ه کاتبلمحّمد فض

ّ
  در انتها هم، به صورت چلیپا، یک بیت شعر ». الل

   چو دنیا را بقائی نیست، خواه از ما و خواه از تو         فقر و فنا از ما و بخت و ملک و جاه از تو ٣های شب

در محلی کــه انقــالب روزگــار ایــن فقیــر کــم بضــاعت را از [....] بــه درۀ «و بندی بدین شرح 
  آمده است. » حال نوشته شدانداخته بود بر سبیل اسف ]۳[اجمیر

                                                    
1. India Office Library 

 .۳۵۴، ص ۸، ج پژوه. دانش ٢
 گذاشته شود.» شب«کلمۀ » های شب«. برای آنکه شعر از لحاظ عروضی درست باشد باید به جای  ٣
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آغاز  ۱۵از پشت برگ  مفتاح الحسابکتاب 
ادامه دارد. متن کتاب  ۱۲۲شود و تا روی برگ  می

ــه الــّرحمن الــّرحیم. بســم«کامل است و با 
ّ
الل

ذي توحد عتصم یا کریم. نوبتوفیقک 
ّ
ه ال

ّ
الحمد لل

بأبــدع اآلحــاد وتفــرد بتــألیف صــنوف األعــداد 
والصلوة علٰی خیر خلقه أشفع الشافعین یوم التناد 
وعلٰی آله واوالده الهادین سبیل النجاة والرشــاد 

عشار بعینه مثل ما مر ...رابع األ« آغاز و با ...» 
وذلک هو المطلوب. وهو آخر ما أردنا ایراده في 

ــه تعــالٰی علــٰی نعماتــب. وهذا الکتا
ّ
ه الحمد لل

آله الطاهرین والصلوة والسالم علٰی خیر محّمد و
یابد. این  پایان می» المهتدینواصحابه الهادین و

بهترین و معتبرترین نســخۀ نسخه ترقیمه ندارد. 
ــاب مفتاحخطــی  ــه شــمارۀ  الحس در  ۳۱۸۰ب

شود. تاکنون دو  کتابخانۀ ملی ملک نگهداری می
و همچنین ترجمۀ روسی آن به همراه تصویر یک نسخۀ خطی  الحساب مفتاحن عربی تصحیح از مت

 
ً
(حساب) جمشید کاشانی  الحساب مفتاحترجمۀ انگلیسی جلد اول رساله منتشر شده است. اخیرا

قرار است دو جلد دیگر آن (هندسه و جبر) نیز  منتشر شده است. یسسودر برای نخستین بار فراهم و 
  منتشر شود.

  مجموعه، جدول ضرب آحاد در آحاد به صورت منبری رسم شده است.  ۱۲۳روی برگ در 

  هانوشتپی
ق) آخرین حکمران شــیعۀ میســور در ۱۲۱۳ -۱۱۵۳فتح علی خان بهادر مشهور به تیپوسلطان ( )۱

جنوب هند بود که از شیعیان و ارادتمندان به حضرت علی (ع) بود. پدرش تیپو حیــدر علــی خــان 
ق) مؤسس نخستین حکومت مسلمان در ساحل ماالبا در جنوب هنــد ۱۱۹۶ -۱۱۷۵بهادر (حک 

هــای محتــرم میســور بــود. تیپوســلطان در شــهر الــدین از خــانوادهبود. مادرش دختــر نــور معــین
های نظامی را در جنوب هند) به دنیا آمد. در نوجوانی آموزش ٢(مرکز حکومت میسور ١سرینگاپاتام

از افسران فرانسوی که در خدمت پدرش بودند فرا گرفت. نخستین تجربۀ نظامی او فرماندهی سواره 
                                                    

1. Srirangapatna 
2. Mysore 

(جلد  الحسابمفتاحروی جلد ترجمۀ انگلیسی 
 جلد) ۳اول از 
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تــا  ۱۱۸۹های ق بود. وی در فاصلۀ سال۱۸۱۱در سال  اکارناتاکدر ناحیۀ  هاراتامنظام در جنگ با 
د. کــرتجــارب نظــامی و سیاســی گرانبهــایی کســب  هااراتمق با عنوان فرماندهی جنگ با ۱۱۹۳

بــه  ،ق با درگذشــت پــدرش در جنــگ بــا نیروهــای انگلیســی۱۱۹۶یپوسلطان در سوم شوال سال ت
و چون در جنگ شکست خورده بود مجبــور بــه صــلح بــا  نشستپدر  به جایسرینگاپاتام رفت و 

. در ســال جنگیــدهــا ق در میســور بــا انگلیســی۱۲۰۶تا  ۱۲۰۴های ها شد. در طی سالانگلیسی
 ٢، فرماندار جدید انگلستان در هند، و برادرش سرهنگ آرتور ولزلی ١گتونق ژنرال لرد مورنین۱۲۱۳

 شکست به بر ضد تیپوسلطان سازمان دادند. این نبردها چندان به درازا نکشید و ایحمالت گسترده
 ٣هریس ژنرال فرماندهی به انگلیسی سپاهیان. انجامید سرینگاپاتام به او نشینی عقب و تیپوسلطان

 کاخ و شهر اشغال از پس و کردند حمله تیپوسلطان قصر به و شدند شهر وارد سخت، نبردی از پس
 گلولــه و جــان بی جســد ق،۱۲۱۳ ۀذیقعــد ۲۹ در اما برآمدند، تیپوسلطان جستجوی در سلطنتی،

  را غــارت  قصــر او، آن  بــه  از دســتیابی  ها پسانگلیسی .یافتند کاخ های اتاق از یکی در را او خوردۀ
  یکی  ۀسال  ، فرزند پنج تیپوسلطان  جای  بردند و به  انگلستان  را به  بسیار ارزشمندش  ۀکتابخانکردند و 
    ٤.کردند  تعیین  مقرری  تیپوسلطان  فرزندان  و برای  میسور را حاکم  های از راجه

یچارد هند، ر ۀالسلطنشناسی بود که از سوی نایبخاوریک مرکز دانشگاهی  ٥کالج فورت ویلیام )۲
م در کلکته تأسیس شد. هدف انگلستان از تأســیس ایــن دانشــگاه ۱۸۰۰سال  هولزلی در چهارم م

گاهی افسران انگلیسی با فرهنگ و زبان بومیان شبه قارۀ هند بود.    افزایش آ
بــه علــت وجــود است.  نفر ۵۵۰۰۰۰ با جمعیتهندوستان راجستان  شهری از ایالت ٦اجمیر )۳

اجمیر «گوناگون است به آن  که زیارتگاه پیروان ادیاندر این شهر لدین چشتی ا  آرامگاه خواجه معین
  گویند. نیز می »شریف

  کتابنامه
، ۸، ج مرکزی دانشگاه تهران ۀفهرست نسخه های خطی کتابخاندانش پژوه، محمد تقی،  ·

  ش؛۱۳۳۹تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 
  .۸، ج جهان اسالم ۀدانشنام ·

· Loth, Otto, A Catalogue of the Arabic Manuscripts in the Library of the 
India Office, London, 1877. 

                                                    
1. Richard Colley Wellesley (1760 – 1842) 
2. Arthur Wellesley 
3. George Harris (1746 – 1829)  

 با اندکی تغییر. دانشنامه جهان اسالمجلد هشتم  در» تیپو سلطان«. برگرفته از مقالۀ ٤
5. Fort William College 
6. Ajmer 
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· Stewart, Charles, A Descriptive Catalogue of the Oriental Library of the 
Late Tippoo Sultan of Mysore, Cambridge, Cambridge University Press, 1809. 

  
  مسائل العددیةال رسالۀصفحۀ نخست 
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  المسائل العددیة رسالۀصفحۀ پایان 
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  الحساب مفتاحصفحۀ آغاز رسالۀ 
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  ١یجی یاماموتوکِ در سوگ درگذشت 

)۱۹۵۳- ۲۰۱۸ ()۱۳۳۲ - ۱۳۹۷(  

  ٢یو یانوچیم
  زینب کریمیانترجمۀ 

 نوشتن یاد
ً
م، پروفســور کیجــی یامــاموتو، کــه پــس از بودی در سوگ دوســت و همکــار جــوانطبعا

گیــز اســت. نا خیلــی غم درگذشــت، بــرایم ۲۰۱۸ ژوئیــۀ ۱۷رنجی طــوالنی از ســرطان در تحمل 
ــوامبر  ۳یامــاموتو در  ــان  ۱۲[ ۱۹۵۳ن ــتان ناگــانوی] ۱۳۳۲آب ــد. پــس از  ٣در اس ــد ش ــن متول ژاپ

ــرای ۱۹۷۹در توکیــو، در ســال  ٤التحصــیلی از دانشــگاه واســدا فارغ ادامــۀ تحصــیل در مقطــع  ب
 بخــشرفــت و تصــمیم گرفــت زبــان عربــی را در  ٥یوگتحصیالت تکمیلی به دانشگاه کیوتــو ســان

بیــاموزد. ایــن اولــین بــاری بــود کــه یامــاموتو را  ٦شناسی با راهنمایی پروفسور فومیو یاجیمــا زبان
کــردم و  گاه کــار میشناسی در همان دانش المللی علوم زبان مالقات کردم. آن زمان، در مؤسسۀ بین

  یادگیری زبان عربی را تازه شروع کرده بودم.
یادگیری  برایاین بار  -، فرصتی مطالعاتی فراهم شد و برای بار دوم ۱۹۸۲-۱۹۸۱های  در سال

دانشــگاه  مهمان - ٧خوانش متون نجومی و احکام نجومی به زبان عربی با پروفسور دیوید پینگری
ازگشتم، یاماموتو را راجع به اهمیت کار کــردن بــر روی نســخ عربــی، به کیوتو ب وقتی. شدم ٨براون

 در زمینۀ نجوم و احکام نجوم متقاعد کردم. برای مثال، نســخۀ منحصــر بــه فــرد ترجمــۀ 
ً
مخصوصا

را انتخاب کردم. پس از آن، خواندن رسالۀ بیرونی  ٩ۀ بطلمیوساربععربی عمر بن فرخان از رسالۀ 

                                                    
1.Yano, Michio, “Obituary: Keiji Yamamoto (1953-2018)”, SCIAMUS, vol. 19, 2018, pp. iv-v. 

  yanom@kyoto-su.ac.jp، میراث علمیمشاور علمی مجلۀ ، اسکیاموسسردبیر پیشین مجلۀ استاد بازنشستۀ دانشگاه کیوتو،  .٢
کوشیار گیالنی به همراه ترجمۀ انگلیسی و ترجمۀ کهن چینی آن،  احکام نجومبه پاس نشر متن عربی رسالۀ  ۱۳۸۶ سالپروفسور یانو در 

  شهروندی افتخاری گیالن را دریافت کرد.
3. Nagano 
4. Waseda  
5. Kyoto Sangyo  
6. Fumio Yajima 
7. David Pingree 
8. Brown  
9. Tetrabiblos 
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را شروع کــردیم. یامــاموتو ویــرایش ١ اب التفهیم ألوائل صناعة التنجیمکتدر احکام نجوم با عنوان 
 کرد. انتقادی متن عربی آن را با بیش از ده نسخه آماده می

، همکاری برجسته در موضوع تاریخ احکام نجوم یافتیم: پروفســور چــارلز ۱۹۹۰در اوایل دهۀ 
کــردم و اولــین  لندن. من پروفسور برنت را مرتــب بــه کیوتــو دعــوت می ٢رگوبرنت از مؤسسۀ وارب

: ابومعشــردستاورد همکاری مشــترکمان بــا عنــوان 
مختصر المدخل إلی أحکــام النجــوم، بــه انضــمام 

 ۱۹۹۴در  ٣های میانۀ التینی آدالرد باثی ترجمۀ سده
رســالۀ «دستاوردهای دیگر شامل مقالــۀ  .شدچاپ 

ــارۀ یــافتن گــنج ــاب و ٤»زیــر خــاک ِکنــدی درب  کت
 ٥المــدخل إلــی صــناعة أحکــام النجــوم القبیصی: 

هستند. پیش از انتشار این کتاب، یاماموتو و برنــت 
ابومعشــر: دربــارۀ کتاب مفصل دیگری را با عنــوان 

کتــاب ( الملل والــدول کتاب، احکام نجوم تاریخی
بودند. در این  کردهچاپ  ۲۰۰۰در سال  ٦)القرانات

را برنت و متن عربی را یامــاموتو کتاب، متن التینی 
ــود. یامــاموتو در اســتفاده از نرم افــزار  تهیــه کــرده ب

LATEX  وArabTEX ای آماده کرده بود. العاده فوق متخصص بود و متن عربی را با دقت  
، یاماموتو شغل ثابتی به عنوان استادیار زبان عربی و فرهنگ اسالمی در ۲۰۰۱در همان دوران در سال 

وقت توانست  می این ثبات شغلیبا گیو به دست آورد. مطالعات فرهنگی در دانشگاه کیوتو ساندانشکدۀ 
تا ماه مــارس  ۲۰۰۵شناسی عربی/ اسالمی احکام نجوم کند. از آوریل  بیشتری را صرف مطالعات زبان

وتو ادامه در بارسلونا اقامت داشت. همکاری من با یامام ٧، یاماموتو به کمک پروفسور خولیو سامسو۲۰۰۶
) به ایران سفر ۲۰۰۷) به هند و (در اوت ۲۰۰۶اوت  های عربی (در آوری نسخه گردیافت و ما به منظور 

                                                    
  ترجمۀ ژاپنی ما در سه بخش در خبرنامۀ زیر به چاپ رسید: .١

Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies, 3-2 (March 2010), pp. 303-371; 5.1-2 (February 2011), pp. 299-356; and 6 
(2013), pp. 467-539. 

2. Warburg 
3. Abū Maʻšar: The Abbreviation of the Introduction to Astrology, together with the Medieval Latin Translation of 

Adelard of Bath, E. J. Brill, 1994. 
4. “Al-Kindī on Finding Buried Treasures”, Arabic Sciences and Philosophy 7 (1997), pp. 57-90. 

  است. شدهچاپ  ۹۹- ۹۱ )، ص۱۳۹۲(پاییز و زمستان  میراث علمیمجلۀ  ۴این مقاله در شمارۀ زینب کریمیان از ترجمۀ فارسی 
5. Al-Qabīṣī (Alcabitius): The Introduction to Astrology, The Warburg Institute Studies and Texts 2, London-

Turin, 2004. 
6. Abū Maʻšar: On Historical Astrology, The Book of Religions and Dynasties (On the Great Conjunctions), 2 

vols., Brill, 2000. 
7. Julio Samso 
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به ما  ٢. در هندوستان پروفسور رضاءالله انصاریبودما  نیز همراه ١کردیم. در هر دو سفر، دکتر تارو میمورا
 قات خوشی را سپری کردیم.کمک کرد و در ایران، به لطف دوستی با دکتر محمد باقری او

(در دو  : المدخل الکبیر إلی أحکام النجــومابومعشرهمکاری یاماموتو با چارلز برنت در کتاب 
به اوج خود رسید. جلد اول این اثر مشترک شامل متن اصلی عربی و ترجمۀ انگلیســی آن و جلد) 

یس دستی مت ست. پیشها نامه بر نسخۀ یونانی و واژه جلد دوم مشتمل کی ن یونانی را پینگری اندنو
خط  دســت خوانــدنبود. به یــاد دارم کــه یامــاموتو بــرای  کردهتمام  ۲۰۰۵پیش از وفاتش در سال 

کرد و چقدر مایۀ تأسف است که نتوانست صورت نهایی این کتاب  می یتالشچه پینگری [دشوار] 
  .٣ببیند شود، میچاپ  ۲۰۱۹را که در فوریۀ 

به همکــاری  را یاماموتو ،»پروژۀ بطلمیوس در عربی و التینی« پژوهشیدکتر بنو ون دالن، مدیر 
. او قرار بود به عنوان یکی از محققان برتر بخش عربــی ایــن پــروژه، ویــرایش انتقــادی از فراخواند

  را فراهم کند. بطلمیوس ۀاربعترجمۀ عربی رسالۀ 
رایانــۀ او از من خواست که  :د، آخرین درخواستش را از من مطرح کریاماموتو چند روز پیش از مرگ

کسی خواست که  های به روز شدۀ آثارش بود. می ای شوم که حاوی فایل تاپش را باز کنم و وارد پوشه لپ
 خواست میبود. او  ۲۰۱۵سال  هسوم مِ  ،، آخرین تاریخ اصالحاتتاریخ پوشهرا ادامه دهد. طبق  کارش

. در کــامپیوترش شــودکتــابی منتشــر  صورتتا به  اصالح کندرا بیرونی  التفهیمترجمۀ ژاپنی ما از رسالۀ 
در دو  : کتاب تحویل سني الموالیــدابومعشرهای مفصل همکاری او با برنت با عنوان  یکی دیگر از پروژه

 کامل بود. نیز را جلد 
ً
های به جای مانده از کــامپیوتر او و  پوشهبا استفاده از  امیدوارم کسییافتم که تقریبا

  آوری کردیم، کار یاماموتو را ادامه دهد. هایی که جمع ممیکروفیل
م عربی/ اســالمی ودر پژوهش داشت، بلکه در شناساندن تاریخ عل نقش بارزییاماموتو نه تنها 

در ژاپن نیز نقش مهمی ایفا کرد. از میان کتب متعددی که یاماموتو از انگلیسی به ژاپنی ترجمه کرد، 
های یونانی به عربــی  ، نهضت ترجمۀ کتابتفکر یونانی، فرهنگ عربی به اثر دیمیتری گوتاس به نام

  کنم. اشاره می ٤در بغداد و جامعۀ آغازین عباسی
۲۰۱۸نوامبر  ۴کیوتو،   

                                                    
١. Taro Mimura این تصحیح به همراه ترجمۀ  کوشیار گیالنی را تصحیح کرده است. رسالۀ اسطرالبدانشجوی میچیو یانو که متن عربی

در مؤسسۀ پژوهشی میراث  ۱۳۹۲به کوشش محمد باقری در سال  کوشیار گیالنی رسالۀ اسطرالبژاپنی و فارسی رساله در کتاب 
  مکتوب منتشر شده است.

 
2. S. M. Rezaullah Ansari 

 چاپ شد. ۲۰۱۹این اثر در اواخر مارس  .٣
4. Dimitri Gutas, Greek Thought, Arabic Culture; the Graeco-Arabic Translation Movement in Baghdad and 

Early ʻAbbāsīd Society (2nd- 4th/ 8th- 10th Centuries), 1998, London and New York. 
در مرکز نشر دانشگاهی  ۱۳۸۱ترجمۀ محمدسعید حنایی کاشانی که در  ، از جملهترجمۀ فارسی در ایران منتشر شده از این کتاب چند

 .شده استچاپ 
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  فواد سزگین ای از دخرت نامه

  ١هالل سزگین
  ٢نیا پروانه عروج

ای در  اشاره: در پی فراخوان مرکــز پژوهشــی میــراث مکتــوب بــرای تــدوین یادنامــه
یر با عنــوان پــدرم بزرگداشت مرحوم پروفسور  فــواد ســزگین از فواد سزگین، نوشتۀ ز

  خوانید. م. ع. دخترش، هالل سزگین، به این مرکز رسید که ترجمۀ آن را در ادامه می

 تــاریخ  م کــهاینکه دریــاب قدر بدانم و علم تاریخ را در پدرم سهم تا کشید طول زیادی مدت
ً
اصــال

او ایــن  اوست و بــه دلخواه برای ۀزمین علم تاریخ که گفت من به پدرم یکبار. علم چه چیزی است
توانســت پژوهشــهای  می او. به هــم پیونــد دهــد را انسانی علوم و طبیعی دهد که علوم امکان را می

در عــالم  مــن بــرای هــم بپــردازد. بــه هــر حــال، غیره و نجوم و به ریاضیات و داشته باشد تاریخی
: ای بودنــد کــه در آن همــه چیــز وجــود داشــت خالقانــه و خوشــایند ۀمادرم آمیختــ و پدر کودکی

 هــایی کارت بــا چوبی های کابینت بود؛ شده جمع کار اتاق در و نشیمن اتاق که در کتاب های توده
شمســی کــه پــدرم  ۀمنظومــ داشتند. مدل...  پزشکی شیمی، ریاضیات، های جغرافیا، که برچسب

 خورشــید بــه دور زمــین و زمــین بــه دور مــاه بارها و بارها با آن به من نشــان داده بــود کــه چگونــه
 شمسی به این صورت به مــن نشــان داده شــد: ۀمنظوم حرکات آورم که یکبار به یاد می. چرخد می

 مــن چرخیــد و می زمــین در نقش را او دور پدرم نشسته بود، خورشید در نقش صندلی روی مادرم
  گشتم. پدر در نقش ماه می هم به دور

. در هم و بــرهم وجــود داشــت ها کتاب و ها و مداد فیش ها، یادداشت از انبوهی پدرم میز روی
اش وجود داشت به  بود، اما اثبات شد نظمی که در سر او درباره موضوعات کاری زبانزد او نظمی بی

موتزارت را  و هندل باخ، ویژه هب کالسیک، موسیقی او نداشت. میزش ارتباطی روی پراکندگی اشیاء
 از طریق بلندگو در توانستم می من و اتاقم کشیده بود به خود رومیزی ۀرایان از سیمی دوست داشت؛

                                                    
1. Hilal Sezgin, hilalsezgin@aol.com 

  porujnia@gmail.comمدیر گروه عرفان بنیاد دائرةالمعارف اسالمی،  .٢
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صدای  با او به موسیقی گوش بدهم. البته او خوابیدن حین
ای که بــا  ترانه هر و با اپرا داشت؛ ولی دوست را موسیقی

  .بود شد بیگانه موسیقی خوانده می
با  سر به هوا و گیجی بود، به قول معروف پروفسور او

 مــن و مــادرم .کــرد دیگــر ســیر می های قرن روحی که در
  :کــردیم می شوخی او با اغلب در این باره

ً
ســر میــز  مــثال

بــه  بعــد و کردیم، می صحبت چیزی هر مورد عصرانه در
چه چیزی داشتیم  ۀپرسیدیم که دربار از او می ناگهان طور

ثابت کند  تا کرد می تالش سختی به زدیم. پدرم حرف می
 ۀحافظــکــرد  سعی می ها گوش داده است و به صحبت که

و برخی از کلمــاتی را کــه  به کار گیرد را خود مدت کوتاه
 جایی شاید خود، های الی کتاب البه جای دیگری بود. در همیشه افکارش اما شنیده بود به یاد آورد.

  دوازدهم میالدی. یا یازدهم قرن در
 اهل کار و عمل نبود. در نیست درست اما

ً
داشتیم که او در آن مان اتاقی  خانه که فکر کنیم اصال

میــز کــاری  زیرزمین در تعمیر و صحافی می کرد. را دیده آسیب و قدیمی های کتاب از هایی  نسخه
 
ً
 یــاد به و بود، پوشانده چوب با را دیوارها از برخی او برای این کار مجهز شده بود. داشت که کامال

یک شب بعد از شام من و مادرم . شدبازسازی و نو  ما ۀتمام وسایل آشپزخان بار یک چگونه که دارم
 کــه زمــانی شدیم، زده شگفت بعد صبح با شک و تردید، پدرم را با وسایل آشپزخانه ترک کردیم و

  ها صندلی ۀهم
ً
این کارها را انجــام  ای حرفه انگار یک بود، شده روکش خاکستری مخمل با کامال

  .داده بود
 ۀگذاشتند تا همسرانشان به تنهایی هم را که میهم نسلش  مردان از او شیوه و طرز تفکر بسیاری
پخــت و چــای عصــرانه  می بــرنج می چید، را کرد: خودش میز می کارهای خانه را انجام دهند، رد

 ظرفهــای خــودش را بــه کــه داشــت اصــرار بــرود، راه توانست می زمانی هم که تا. کرد درست می
ید ببرد و خودش آنها را آشپزخانه همیشگی و یا عادات مرسوم پدرم، عصــرها ایــن از کارهای . بشو

 زنــان از پاشاها را کــه تصویر پذیرایی کند. او آجیل و کنده پوست های میوه با بود که از من و مادرم
 کارگاهش بودم؛ از استفاده به مجاز کودکی دوران از من ضمن، در. نداشت کشیدند، دوست کار می

 یاد من به پدرم تا چیزهای مختلف را تعمیر کنند، بگیرند یاد باید مانند پسران چون به نظر او دختران
در  کــار بــه مجــاز ســالگی پــنج ســن از یادم هست کــه کنم. و اره استفاده چکش از چگونه که داد

را بــه  کردن شنا سواری و دوچرخه صحافی کتاب، و او. بود تابو برقی مته کارگاهش بودم ولی فقط
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 انجــام را کــاری هــر توانند می پسران مانند عقیده داشتند که دختران من یاد داد. پدر و مادرم هر دو
 یــک پــای پدرم که دارم یاد خوب به نظر انجام کارهای بدنی هم با آنها فرق ندارند؛ از حتی دهند،
  از درخت باال بروم.  تا کرد تشویق مرا ایستاد و بزرگ بلوط

 چهره من کرد آیا همیشه کار میدر حالی که پدرم  پرسند می من از مردم اوقات گاهی
ً
 پدرم اصال

 یکشنبه و جمعه و هفته روزهای ۀداشت، هم کار همیشه خیلی البته درست است که او دیدم؟ می را
  شام هم از بعد و کرد می هم کار

ً
 رفتیم، مــی تعطــیالت بــه مــا داد. وقتــی مــی کــار را ادامــه معموال

 کتابخانــه پرداخت. برای او خیلی به این امور نمیبود؛ او  ما مختص تنها مناظر و ساحل خورشید،
 رفتیم. به آنجا می تابستان هر ما بود، که استانبول ها در از این جاذبه یکی. بیشتری داشتند ۀجاذب ها

 در شــد، می ناپدیــد ســلیمانیه مسجد ۀکتابخان یا کتابهای کاخ توپکاپی و ۀدر مجموع اغلب پدرم
. رفتیم عصرها دنبال پدرم بــه کتابخانــه مــی و گذراندیم می ساحل در را روزها من و مادرم که حالی

 مــردی زیادی از بازی کردن با پدرم و شنا کــردن بــا او در دوران کــودکی دارم. او خاطرات من ولی
او به معنای واقعــی یــک . کرد در ابراز احساساتش تردید نمی بود و داشتنی دوست و مهربان بسیار

 خود ایمان هرگز که متدین مسلمان کریم و خونگرم نسبت به دیگران؛ و یکشرقی بود: با سخاوت و 
  فروخت. داد و با آن بر دیگران فخر نمی معیاری برای رد یا قبول دیگران قرار نمی را

  
 دانستند، می" برجسته دانشمندی" یا" سر به هوا و گیج استاد" را او که دیگرانی، کنم می فکر گاهی

کنند که او در عین حال چه اندازه مهربان و نرم خو بود. او به خوبی از من و از تصور  توانستند نمی
دیدم، تا  تب داشتم یا وقتی کابوسهای بسیار وحشتناک می بودم بیمار کرد. وقتی که مادرم مراقبت می

کــرد و  آمد و مرا بیــدار می حدی مثل معجزه بود که پدرم در این اوقات همیشه حضور داشت و می
برای کمک به نیازمندان و فقیــران  همیشه او..."  رویاست یک فقط این" گفت: داد و می ری میدلدا
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گذشتیم که روی  با ماشین از جلوی مردی می اغلب استانبول، در گذاشت. می پول خرد جیبش در
او را باد  ۀلیر های انداختند. یک بار اسکناس صندلی چرخدار نشسته بود و مردم به سویش پول می

برد، پدرم خیلی ناراحت شد از اینکه هیچ چیز گیر مرد فقیر نیامد. رنج او را در ایــن مــاجرا را مــن 
  کنم. هنوز هم حس می

در زندگی روزنامه نگاری و خصوصی مــن تعیــین کننــده  امروز که حیوانات، به من عشق حتی
 هرگز که گوسفندان از کوچک ای گله از جمله اینکه من از. است به من رسیده پدرم و مادر از است،

توانند خوشبخت باشند و طــوالنی عمــر  ای که می کنم تا به اندازه قرار نیست ذبح شوند مراقبت می
  ام، کودکی دوران در. داشت که خیلی به آنها عالقه داشت سگ و وقتی بچه بود چند گربه کنند. پدرم

 هــای پــا و دســتش پنجه این گربه برای ما روی د،بودن نر سیاهی بود که همسایگان آن را آورده ۀگرب
حیــوان بایــد  ها به نظر همسایه(نه بیرون خانه  بخوابد مبل کنار در ما با داد می چرخید. ترجیح می

. گذرانــد صاحبان اصلی خــود می را نزد شبها او کردیم، اما ما از او مراقبت می). بیرون خانه بماند
گردانــد و بعــد بــه خانــه  های همســایگان می کرد و دور و بر خانــه میبغل را  او پدرم این، بر عالوه

   .فراموش نشدنی و دلپذیر بود این کارش برای کودکان همسایه آورد. می
مانند انسانها احساس دارند؛ زمانی  حیوانات ۀهم که متوجه این نکته کرد مرا که بود گربه همین

خوردیم، موجــوداتی  تا آن زمان گوشتشان را می که گوسفندی و گاوها که شدم متوجه هم رسید که
خــواهم  دیگــر نمی گفــتم کــه مادرم و به پدر روز یک هستند که مثل آن گربه احساس دارند. وقتی

کنم عشق پدر و مادرم به حیوانات بــود کــه چنــین  من فکر می. مخالفتی نشد هیچ بخورم، گوشت
بــه  سال یک طی هم در پدرم و گیاهخوار شد بالفاصله من ای را برای من به وجود آورد. مادر زمینه

 رسمی های دعوت و ها پذیرایی و پژوهشی سفرهای در هرگز او بعد، به آن از. گیاهخواری روی آورد
نگرانش  دوستان مرگش، از قبل های ماه فقط نخورد. های برجسته هم گوشت میزبان میان و حتی در

  کم شده بود. شدت به قدرتش و اشتها زیرا تا گوشت بخورد کنند مجبور را او شدند موفق ترکیه در
من و مــادرم  آن طی که داشتم پدرم سفرهای از زیادی خاطرات میالدی۱۹۸۰ تا ۱۹۷۰ از سال

 حتــی یــا هفتــه گفت سفرش شاید یک رفت، می ایران به خیلی دلمان برای او تنگ شده بود. وقتی
 داد پاسخ او و کشد می طول چقدر بگوید ما به واهدخ نمی چرا پرسیدم او از. بکشد هفته طول شش

فهرست  ۀدستنوشته در مجموع این. کند پیدا را ای دستنوشته تا کشد می طول مدت چه داند نمی که
  و قدیمی ای کتابخانه در ای نشده

ً
 مشابه دالیل به ماه یک مدت دوباره سپس. بود شده فراموش تقریبا

ناآشــنا و  غــذای نداشــت دوســت پــدرم. زیادی شکالت هم آوردبا خود مقدار  و کرد سفر هند به
از نظر او قابل اعتمادتر بــود. وقتــی در  شکالت و نان سیاه، چای رسید می نظر به. بخورد نامأنوس

دبیرســتان  مــن بــه هم که زمانی و خورد، می حلوا و سفید نان اغلب خواند، متوسطه درس می ۀدور
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شــکالت در  تعــدادیوقتی که در ترکیه بــودیم، همیشــه  فرستاد.برایم شکالت  بار چند پدرم رفتم،
  بدهد.کودکان به تا  داشت کیف خود

 او تواناییو سخنرانی به مسکو دعوت شد. برای مطالعه زمانی را هم به یاد دارم که پدرم مدتی  
 
ً
تســلط او بــه چنــدین زبــان وجــود  ۀدربار پدیده ای بود. شایعات بسیاری برای یادگیری زبان واقعا

خیلی به هر حال، او در درک موضوعات بسیار گوناگون، دانم.  داشت. البته من تعداد دقیقش را نمی
با  بسیار متفاوتکه ی کتاب من (ها می توانست به طور مستقیم به پروژهسریع انتقال بود. همزمان 

سی و هر چیز دیگری اطالعات زیــادی بپردازد و همچنین در مورد مسائل سیا) موضوع خودش بود
حتــی  شگفت زده بودیم. او کــهو من در مورد چگونگی خواندن پدرم  رمدر عین حال، مادداشت. 

، در عــین حــال هــیچ موضــوعی را در آن نوشــته  داد را بسیار طول مــیای  نامه یک صفحهخواندن 
هنگــام کــه پــدرم  میری، معتقــدشناسی یــادگ بیشتر در مورد روان شامروز، با دانکرد.  فراموش نمی

 کرد میمرتبط  قبلی خوداطالعات جدید را با دانش خواندن با تأنی مطالب در واقع داشت 
ً
 ؛ احتماال

نبودند بلکه داشت این اطالعات را در کنار هــم ثبــت و اطالعات یا واژگان صرف آنها فقط برایش 
 و فعالیــت همــه ایــن چقــدر کــه دانستم نمی نوشتم، ابتدا در که همانطور زمان، کرد. آن ذخیره می

 دنبــال بــه هــا هفتــه مردم که بود طبیعی نظرم است، در دوران کودکی، به خاص تحقیقاتی سفرهای
شــدت  »مســلمانان« و »غرب« بین درگیری که هنگامی بعد، فقط های خطی قدیمی باشند. نسخه

 خالصه طور به ای هم داشت. سیاسی و آینده نگرانه ۀتحقیقات او جنب گرفت به ذهنم خطور کرد که
 هــای فرهنگــی همچــون یونــان دوره ۀمطالعــ معموال در ما آنچه گویند می پدرم تحقیقات نظرم، به

بینیم، در واقع آنها با هــم پیونــد  غیره جدا از هم می و اروپا، در نوزایی اسالمی، ۀدور علوم باستان،
 به ما آنچه اساس و پایه هم، با ها عرب و ترکان یهودیان، ها، چینی ها، هندی ایرانیان، یونانیان، دارند.
مجدد دانش و معارف فراموش  فقط کشف اروپایی نوزایی شناسیم بسط دادند. می امروز علم عنوان

 پیــام اســالمی هــم بــود. امــا ۀریاضی دور یها مهارت شده یونان نبود، بلکه بسط دانشها و علوم و
ییم :نیست؛ یعنی  رقابت امر این سیاسی  -"است؟ کرده کشف و نژادی بیشتر کدام ملت"اینکه بگو

کنند، جــدا از  های رایج القا می جهان آنگونه که برچسب های فرهنگ. پیام آن همکاری است بلکه
ها و نژادها دانش و معارف را به نحــو مشــترک حفــظ کردنــد و بســط و  این فرهنگ ۀهم نیستند. هم
هایش این پیام را داشت، اما این  با این که پدرم در پژوهش من ظرن به - حال عین در انتقال دادند و

و رفع کنجکاوی خود  به دنبال رفع تشنگی در پژوهشهایش او پیام ماهیت سیاسی و حزبی نداشت.
 فریــدریش کــارل کار وقتی گفت من به بار یک مرگش، پیش از سال به عنوان یک محقق بود. چند

کشف و دریافت حقیقت.  وظیفه و هدف خود را در زندگی یافته است:دید دریافت که  را بروکلمان
که واقعیت چه بوده و نه اینکه به دنبال چیزی باشد که مناســب  دهد توضیح و بداند خواست می او
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زیبایی داشت؛ پیامی کــه رنــگ و بــوی  پیام چنین نیز هایش پژوهش ۀخودش یا دیگران است. نتیج
مثبــت کــار او، عــالوه بــر آن روح حقیقــت جــویی و  ۀو این جنبــآشتی جویی بین فرهنگها داشت 

  اش به دانش بود. عالقه
 اش دروغ هرگز در زنــدگی او که گفتند می پدرش مردم در موردیکبار پدرم برایم تعریف کرد که 

خــوب، او فکــر و گفــت: به من نگاه کــرد یکه خورد و پرسیدم، "و شما؟" او از پدرم . من نگفته بود
کــه انســان در اذعــان بــه  چه زیباست -! گفته باشهیک بار دروغ نکه حتی امیدوار است کند و  می

  ای اصیل زندگی کند.  حقیقت جدیت داشته باشد و به گونه
ش]۱۳۹۷[بهمن ۲۰۱۹ ۀلونبورگ، فوری  

  
  استانبولپارک گلخانۀ آرامگاه فواد سزگین در 



 

 

١٣١ 

ل 
سا

ن، 
یرا
و ا

م 
سال
ی ا
لم
 ع
ث
یرا
م

تم
هف

رۀ 
 ش
،

م 
دو

پیا
)

ی
پ

14،( 
ن 
ستا
زم

و 
ز 
ایی
پ

۱۳
۹۷

 

  

  شیخ بهایی فارسیه در حسابرسالۀ 
  ١محمد رضا عرش

  مقدمه
 /ق٩٥٣( ٢الدین حسین بن عبدالصمد عاملی ُجَبعی مشهور به شیخ بهاییالدین محمد بن عّز ءبها

کتــاب و رســاله در  ٩٥حدود  که اصفهان)، دانشمند نامدار عصر صفوی است/ ق١٠٣٠ -بعلبک
 خالصة الحسابواسطۀ کتاب  . در ریاضیات، شهرتش بهاز وی به یادگار مانده است علوم مختلف

ســال در ایــران،  ۲۰۰ترین کتاب ریاضی سدۀ یــازدهم بــه بعــد اســت و حــدود  است که شاخص
 - ١٢٢٤(ای برخوردار بوده است. میرزا محمد علی قائنی  دههندوستان و عثمانی از شهرت فوق العا

نوشــته  کتابخانــۀ مجلــس ٢/١٥٥٣٧٢شمارۀ ، مفتاح الحساب خطی در برگ آخر نسخۀ) ق١٣٠٥
  ».کاشانی است مفتاح الحسابشیخ بهایی خالصۀ کتاب  خالصة الحساب«است که 

است که سعید  حسابفي الة الفارسییا  رسالۀ فارسیه در حسابیکی از آثار ریاضی شیخ بهایی 
، ۱۱(ج الغــدیرو عالمــه امینــی در کتــاب  ٣)۱۰۱(ص  احوال و اشعار شیخ بهایینفیسی در کتاب 

  اند. ای از آن گزارش نکرده اند؛ ولی نسخه بدان اشاره کرده ٤)۲۶۰ص
ای بــه  در کتابخانۀ مال محسن فیض کاشانی (فرهنگ و ارشاد سابق) در شهر کاشــان مجموعــه

ق به خط ۱۰۷۳الله، طبیب کاشانی در ماه رجب  موجود است که محمد کریم بن نعمت ۲۷شمارۀ 
هــذا المختصــر فــی «) نوشته شــده: ۷۸نسخ کتابت کرده است. در صفحۀ عنوان رسالۀ دوم (ص 

المولی األعظم، سلطان القضاة فی العالم، قبلة طالب، الهدایة کعبة، ارباب  الحساب، من مصّنفات
ل المعضالت، هــادی المجتهــدین، مرشــد اعــاظم الســالطین، 

ّ
اف المشکالت، حال

ّ
الزوایة، کش

                                                    
  arshy1001@ yahoo.com، کارشناس ارشد تاریخ علم و دبیر ریاضیات .١
در تقویم  گذاری کرد. نام» نجوم و شیخ بهایی«میالدی را به نام او، سال  ۲۰۰۹شناسی، یونسکو سال  وی به علم ستاره خدماتبه پاس . ٢

 نامیده شده است.» روز بزرگداشت شیخ بهایی«رسمی کنونی ایران، سوم اردیبهشت 
 ش.۱۳۱۶، چاپخانۀ اقبالتهران، احوال و اشعار شیخ بهایی، ، سعید. نفیسی، ٣
 .۱۱م، ج ۱۹۷۷هـ/ ۱۳۹۷، بیروت، دارالکتاب العربی، الغدیر فی الکتاب والّسنة واالدب. امینی نجفی، عبدالحسین، ٤
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رع والدین، نور الله بالسالم تربته
ّ

دهــد از  که نشان می» المؤّید من عند رّب العالمین، بهاء من الش
ثبت شده » مختصر در حساب«خ بهایی است. این اثر در فهرست کتابخانه با عنوان آثار ریاضی شی

آمده » رسالۀ فارسیه در حساب از شیخ بهاءالدین«است. در صفحۀ اول این مجموعه نام رسالۀ دوم 
  که صورت آن چنین است:

  
شیخ بهایی است کــه  فارسیه در حسابای از رسالۀ  دهد که این اثر، نسخه این نوشته نشان می

  ١ای از آن دستیاب نشده بود. تاکنون نسخه

  فارسیه در حسابرسالۀ 
شیخ بهایی این رساله را به درخواست برخی از مخدومان و بزرگــان، در ســه قســم تــألیف کــرده و 

هــای ایــن  همراه با ذکر مثال اســت. از ویژگی»  اصطالحات ریاضی«موضوع آن تعریف و توضیح 
های دو معادله و دو مجهول خطی و غیر خطی به روش خطــأین و جایگــذاری و  هرساله حل دستگا

  استفاده از جبر و مقابله است.
قسم اول در یک مقدمه و چهار فصل است. مقدمه در تعریف اصــطالحات علــم حســاب 
شامل انواع اعداد و کسرها و مرتبۀ اعداد و جذرهاســت. فصــل اول در ضــرب، فصــل دوم در 

در نسبت و فصل چهارم در مباحث مفید برای محاسبان، مانند اربعه اعداد قسمت، فصل سوم 
  متناسبه و خطأین است.

شیخ بهایی، در فصل اول، هفت قاعده برای پیدا کردن مجموع اعداد بــا نظــم طبیعــی (دنبالــۀ 
  حسابی) آورده و ادعا کرده که از مستنبطات خود اوست و کسی بر وی سابق نیست.

جبر و مقابله است. مقدمه در تعریف اصطالحات جبر و مقابله، فصل اول در قسم دوم در مورد 
و » مثبــت«های  مفردات و فصل دوم در مقترنات است. شیخ بهایی در قسمت مقدمه از اصــطالح

  استفاده کرده است.» منفی«
مقدمه در تعریف برخی اصطالحات و اشکال هندسی است.  قسم سوم در مورد مساحت است. 

  ر مساحت سطوح و فصل دوم در مساحت اجسام است. فصل اول د
 بخشی از فصل دوم و خاتمه در این نسخه کتابت نشده است.

                                                    
را آرزو کرده و در بعضی آثار خود به آن ارجاع  بحر الحسابای به نام  خود اتمام رساله خالصة الحساب. با توجه به اینکه شیخ بهایی در ١

 در آثار خود بعد از حمد و ثنا و درود بر پیامبر و خاندانش داده ولی از این رسالۀ فار
ً
سی نامی نبرده و نیز اینکه شیخ بهایی معموال

تری  کند ولی در این نسخه چنین نیست، انتساب قطعی این رساله به شیخ بهایی نیازمند شواهد محکم خودش را به طور کامل معرفی می
 نکته را یادآوری کردند). است (با سپاس از آقای یونس مهدوی که این
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   روش تصحیح رساله
 ای در گاه کلمهبر اساس نسخۀ یکتای موجود انجام شده است. هر قیاسیبه شیوۀ  رساله تصحیح

 .آمده است درستصورت  به تصحیح رسالهدر یا اضافه بوده  درست بوده یا افتادگی داشتهنا  نسخه
]  چنگک احتمالی داخلهای  برخی از افتادگیچنین  هم )  کمانک برخی توضیحات داخلو [   )

آمده و ابتدای هر صفحه با عالمت // مشخص شده است. اعداد داخل [ ] شمارۀ ردیف آنها در پی 
  ه است.از ذکر موارد زیر نیز خوداری شدنوشت (توضیحات) است. همچنین 

همچنین حرف اضافۀ  وپیوسته  صورت به صورت جدا و هم هم به» است«فعل  نسخه،در  - ۱
صورت جدا نوشته  در متن تصحیح شده به که نگارش شده است صورت پیوسته به» به«

   شده است.

شوند هم با رسم الخط  ختم می» ة«در نسخه، در تمام موارد، کلمات عربی که به حرف  -۲
خارج القسمة، خارج «فارسی و هم با رسم الخط عربی کتابت شده است. مانند: 

در متن تصحیح شده، این کلمات اگر ». اضافة، اضافت«و » رج قسمتالقسمت و خا
خارج القسمة، حاصل النسبة، میزان «بوده با رسم الخط عربی آمده مانند » ال«همراه با 

خارج «نداشته، با رسم الخط فارسی نوشته شده است مانند: » ال«و اگر » القسمة
  ...».قسمت، حاصل نسبت، اضافت و 
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  متن رساله:
 ب

ّ
  ه الرحمن الرحیمسم الل

 
ّ
ــالحمدلل

ّ
قک الل

ّ
ه کــه داعــی مــر ه رب العالمین والصلوة علی رسوله محمد وآله أجمعین. بدان وف

  تحریر این مختصر را استدعای بعضی از مخادیم بود و آن مرتب است به سه قسم.

  .ای است و چند فصل در قسم معلوم و در وی مقدمهقسم اول 
  ین علم و اشیایی که محتاج الیه است.در بیان حّد ااما مقدمه 

  علمی است که بدان، استخراج عددی مجهول کنند از معلوم.حساب 
چیزی است که مساوی نصف هر دو طرف خود باشد مثل ده که مساوی نصف نه و یازده عدد  و

  است و مساوی نصف هشت و دوازده است و علی هذا؛ پس واحد عدد نباشد. 
  عددی است که به دو صحیح متساوی منقسم گردد مثل چهار و دو. زوج و
  به خالف این باشد مثل سه و پنج. فرد و
  آن باشد که از آن عدد صحیح بیرون آید مثل نصف و ربع از چهار. جزو هر عددی و
  آن باشد که اجزای وی [بعدالجمع] مساوی [وی] باشد مثل شش. عدد تام و
  وی بعد الجمع، ناقص باشد مثل هشت.آن باشد که اجزای  ناقص و
آن باشد که اجزای وی [بعد الجمع] زاید باشد مانند دوازده که او را نصف است و ثلث و  زاید و

  ]۱[ربع و ُسدس و نصف ُسدس و مجموع شانزده است. 
بعض واحدی است از آن جهت که بعض او است مانند نصف، به نسبت با واحد و پنج،  کسر و

  ه.به نسبت با د
  ]۲[آن است// که تلفظ به وی توان کرد بی لفظ جزو مثل ثلث واحد و یکی از سه. کسر ُمنِطق و
 به لفظ جزو مثل یکی از یازده. کسر اصم و

ّ
  ]۳[آن است که تلفظ به وی نتوان کرد اال

آن است که نسبت وی با واحد، بــه نفســه باشــد مثــل ُســدس و یکــی از ســیزده و  کسر مفرد و
عددی باشد که یکی از آن عدد این کسر باشد مثل شــش بــا ســدس و ســیزده بــا  مخرج این کسر،

  ]۴[یکی از وی.
آن باشد که نسبت وی به واحد، َنه به یک مرتبه باشد مثل نصف سدس واحد و  کسر مضاف و

مخرج وی عددی باشد که حاصل شود از ضرب مخرج اول در ثانی و اگر ثالثی باشــد حاصــل در 
که دو در شش ضرب کنی دوازده شود مخرج نصف سدس باشــد و  ا؛ چنانمخرج ثالث و علی هذ

  ]۵[چهل و هشت مخرج نصف سدس ربع باشد.

ب و
ّ
لثــان و مثــل ثلــث و  کسر مرک

ُ
آن باشد که نسبت وی به واحد نه به یک نسبت باشد مثــل ث
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اگر  نصف و مخرج وی، مخرج أحد المثلین باشد اگر مثالن باشند مثل سه که مخرج ثلثان باشد و
گوینــد و » ُمتداخالن«را  کنند مرًة بعد اخری آن گرداند چون از وی اسقاط می اقل، اکثر را فانی می

لث و ُسدس که مخرج او شش باشد و اگر اقــل، اکثــر را 
ُ
مخرج ایشان اکثر المخرجین باشد مثل ث

خواننــد و » انُمتباینــ«را  مانــد یکــی اســت آن چــه می ماند؛ اگر آن گرداند بلکه چیزی می فانی نمی
مس که مخرج ایشان 

ُ
مخرج// ایشان حاصل الضرب مخرج یکی باشد در آن دیگر مثل سدس و خ

متوافقان «خوانند و اگر سه باشد » ُمتوافقان بالنصف«را  چه باقی ماند دو باشد آن سی باشد. و اگر آن
در کل  خوانند و علی هذا. مثل شش و هشت و مخرج ایشان حاصل الضرب نصف یکی» بالثلث

آن دیگر باشد در موافقت نصفی. مثل بیست و چهار و حاصل الضرب ثلث یکی باشــد در کــل آن 
   ]۶[دیگر در موافقت ثلثی مثل ُنه و دوازده.

: بدان که دینار و مثقال نزد فقیه به وزن هفتاد و دو ُجو است معتــدل، کــه هــر دو طــرِف تذنیب
دو خمِس جوی و نزد محاسبان، دیناری شش دانگ  باریِک وی قطع کرده باشند و درهم پنجاه جو و

ُسوج و طسوجی چهار جو، پس دیناری نود و شش جو [است] به فرض، نــه 
َ

است و دانگی چهار ط
  به وزن.

  که مراتب، اصول است و فروع.  و اما بدان
آحاد است از یکی تا ُنه و َعشرات است از ده تا نود؛ و مآت است از صد تا نهصد و هر  اصول

ی ازین در وضع خود عقدی است. پس یکی، یک عقد باشــد و دو، دو عقــد و ده، یــک عقــد و یک
  بیست، دو عقد و علی هذا.

  الوف است و عشرات الوف و مآت الوف.  فروع و
ابتدای آن از راست  ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱اند.  : حکمای هند ُنه شکل وضع کردهکه بدان 

دوم، عشرات و سّیوم، مآت و چهارم، الوف// و علی هذا و هر یک ازین  و اوِل مراتب را آحاد گویند و
ُنه، در اول مرتبه، عالمت آحاد باشد و در دوم، عالمــت عشــرات و در ســّیوم، عالمــت مــآت و در 

انــد تــا در مراتــب  چهارم، عالمت الوف و برین قیاس و در هر مرتبه که عددی نباشد صــفری نهاده
 عش

ً
  .۱۰ره بدین صورت باشد غلطی واقع نشود مثال

  هر عددی باشد که او را در نفس خود ضرب کنند و حاصل الضرب را مجذور گویند. جذر و
عددی را گویند که شئ معین نباشد که چون او را در نفس خود ضرب کنند آن عدد  جذر اصم و

  حاصل شود مثل یازده.
  از ضرب سه در سه حاصل شود.آن باشد که چنین چیزی یافت شود مثل ُنه که  [جذر] ُمنِطق و

است و ضرب تضعیف أحد المضروبین اســت بــه عــدد آن مضــروب در ضرب  فصل اول اما
دیگر. مثل پنج در چهار که پنج، چهار باشد یا چهار، پنج و فی الجمله واحد را نسبت به یکی ازین 
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شد به مضروب دو عدد ِده و عددی پیدا کن که نسبت آن مضروب دیگر به وی، مثل نسبت واحد با
 نسبت پنج به بیست مثل نسبت واحد است به چهار یا نسبت چهار به بیست مثل نســبت 

ً
اول. مثال

  واحد است به پنج. و در ضرب کسور تضعیف نیست بل تنقیص است.
:] پس هرگاه که مادون عشــره را در مــادون عشــره ضــرب کنــی مضــروب و ضرب مفردات[در 

چــه  زیادت از عشره نباشد ظاهر بــود و اگــر زیــادت باشــد آن مضروب فیه را// با هم جمع کن اگر
زیادت باشد هر یکی را ده بگیر و بعد از آن از احد المضروبین تا ده بگیر و از آن مضروب دیگر تا 
 هشت در هشت هــر دو را جمــع کــن 

ً
ده بگیر و یکی را در آن دیگر ضرب کنی و اضافت کنی. مثال

ه بگیر و از هشت تا ده، دو در آن دو دیگر ضرب کن چهار باشد شانزده شود باالی عشره هر یکی د
  اضافت آن کن شصت و چهار باشد.

را ضرب عشرات گویند. از هر ده که در طرف مضروب فیه بود یکی بردار  و چون به ده رسید آن 
و از هر ده که در طرف مضروب است یکی دیگر بردار و در هم ضرب کن و به هر یکی از حاصل، 

 پنجاه در پنجاه؛ پنج در پنج ضرب کن، بیست و پنج باشد به هر یکی صد بگیــر دو صد ب
ً
گیر. مثال

هزار و پانصد باشد. و در ضرب مآت در مآت از هر صدی یکی بردار و در هم ضرب کن و بــه هــر 
صد در صد، ده هزار باشد و دویست در سیصد، دو را در ســه ضــرب کــن   

ً
یکی ده هزار بگیر. مثال

شصت هزار باشد. و در ضرب الوف در الوف از هر هزاری یکی بردار و در هــم ضــرب شش شود؛ 
 دو هزار در دو هزار، دو را در دو ضرب کن و بگو چهار هــزار 

ً
کن و به هر یکی هزار هزار بگیر. مثال

هزار. و ضرب عشرات در مآت از هر عشره یکی بردار و از هر مائة یکی// و در هم ضرب کــن و بــه 
 سی در سیصد، نه باشد نه هزار حاصل آید. و در ضرب عشرات در الوف به هر یکی ه

ً
زار بگیر. مثال

 سی در چهار هزار دوازده باشد. هر یکی ده هزار گرفته صد و بیست هزار 
ً
هر یکی ده هزار بگیر. مثال

 چهار صد در پنج هزار بیست باش
ً
د باشد. و در ضرب مآت در الوف به هریکی صد هزار بگیر. مثال

  ]۷[ شود] دو بار هزار هزار. به [هر یکی صد هزار گرفته، که می
: مثل پانزده در پانزده یا پانزده در بیست و پنج یا بیست و پــنج در بیســت و در ضرب مرکباتو 

  شش یا صد و بیست و پنج در صد و سی و پنج.
آن است که این دو عدد را جمع کنی و [هر] عددی که خواهی از آن اســقاط کنــی و بــه  قاعده

چه باقی ماند هر یکی را مثل مسقط بگیری و نظر کنی که مسقط از مضروب و مضروب فیه اقل  آن
است یا اکثر یا از یکی اقل و از دیگری اکثر. در آن دو اول، از مضروب تا مسقط و از مضروب فیه تا 

در هم ضرب کنی و اضافت اول کن و آن حاصل الضرب باشد و در سّیوم حاصل الضرب را مسقط 
  ]۸[چه داری کم کن و آن باقی، جواب باشد. از آن

پانزده در پانزده جمع کردیم سی شد بیست اسقاط کردیم ده ماند به هر یکی بیســت  مثال اول:
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وب فیه تا بیســت هــم پــنج باشــد. گرفتیم دویست شد و از مضروب تا بیست، پنج باشد و از مضر
  ]۹[بیست [و] پنج// اضافت دویست کنیم حاصل، دویست و بیست و پنج شود.

چهارده در چهارده جمع کنیم بیست و هشت شود. ده اسقاط کردیم هیجده ماند بــه  مثال دوم:
ده هر یکی ده گرفتیم صد و هشتاد شد از هر چاردهی چهار ماند. چهار در چهار ضرب کرده، شانز

  شد اضافت صد و هشتاد کردیم، صد و نود و شش گشت.
دوازده در بیست و دو، مجموع سی و چهار باشد. بیست را اسقاط کــردیم. بــه هــر  مثال سّیوم:

یکی از چهارده باقی، بیست گرفتیم دویست و هشتاد شد. و از دوازده تا بیست، هشــت باشــد و از 
از دویست و هشــتاد کــم  بیست و دو تا بیست، دو باشد. دو را در هشت ضرب کردیم شانزده شد. 

  ]۱۰[کردیم دویست و شصت و چهار ماند و آن حاصل الضرب است.

یق و  آن است که چون عددی زاید بر عقدی در عددی زاید بــر  نزد محاسبان »دست یک«طر
عقدی ضرب کنی اگر آن دو عدد مکّرر نباشد زاید احدی را اضافت آن دیگــر کــن و بــه هــر یکــی 

دی از عقد مذکور بگیری و زایدین را در هم ضرب کنی و اضافت گردانی. مانند پانزده در پانزده. عق
بعد االضافة بیست باشد. به هر یکی ده بگیر دویست باشد. حاصل الضرب پنج در پنج که بیست و 

  پنج است، اضافت آن کن. پس دویست و بیست و پنج باشد.
عدد ُعقود ایشان متساوی باشد زاید یکی را بر آن دیگــر افــزای ، اگر هر دو مکّرر باشند //اگرو 

و مجموع مزید و مزید علیه را به عدد عقود مکرر گردان و به هر یکی یک عقد بگیر و زاید در زایــد 
ضرب کرده، اضافت کن. مثل بیست و دو در بیست و سه؛ بعد از اضافت زاید بر دیگری بیســت و 

ن پنجاه گردد به هر یکی ده گیر پانصــد شــود شــش اضــافت کنــی تــا را دو بار مکرر ک پنج شود آن
  جواب باشد.

، أحد المضروبین را به عدد عقد آن دیگر مکرر کــن و عدد عقود ایشان متساوی نباشد اگرو 
زاید آن طرف دیگر را نیز به عدد عقد مخالف مکّرر کرده اضافت کن و به مجموع هر یکی عقــدی 

زاید اضافه کن. پس حاصل سی و سه در چهل و چهار،  هزار و چهار  گیر و حاصل الضرب زاید در
  صد و پنجاه و دو باشد.

و اگر عقد یکی مکّرر باشد و یکی غیر مکّرر زاید غیر مکّرر به عدد عقود مکّرر گردان و اضافت 
مجموع مکّرر کن و به هر یکی عقدی بگیر و حاصل الضرب زاید در زاید اضافت کن. مانند ضرب 

پنج را سه نوبت اضافت سی و پنج کن پنجاه شود. به هر یکی ده گیــر پانصــد پان زده در سی و پنج. 
شود و پنج در پنج ضرب کن بیست و پنج باشد. اضافت کن تــا جــواب باشــد. تمــام شــد طریــق 

  ]۱۱[دست. یک
و اگر خواهی یکی را از مضروب یا مضروب فیه با نصف آور و آن دیگر را مضاعف کن یا یکی 



 

 

١٣٩ 

سال
ر

 ۀ
رس
فا

 هی
ب
سا
 ح
در

 خیش 
ها
ب

ی
ی

 

 در ضــرب شصــت در  را
ً
با ثلث آر و آن دیگر مثلث کن و علی هذا و// در هم دیگر ضرب کن. مثال

  پنجاه، سی را در صد ضرب کن یا بیست را در صد و پنجاه یا پانزده را در دویست.
بدان که از خواص عدد که متعلق است به ضرب، یکی آن است که اگــر اعــداد بــه نظــم  باب:

 یکی، دو، سه، چهار، پنج، اول را اضافت آخــر کــن و در نصــف آخــر طبیعی از اول عّد کنند م
ً
ثال

ضرب کن که جواب باشد. یا آخر را مجذور ساز یعنی در نفس خودش ضرب کن و جذر را اضافت 
 یکی، دو، سه تا ده، پنجاه و پنج باشد.

ً
  ]۱۲[کرده، منصف ساز تا جواب باشد. مثال

 یکی، سه، پنج، و یکی دیگر آن است که اگر به نظم طبیعی 
ً
از اول اوتار (فردها) را َعّد کنند مثال

هفت، نه، یازده، از هر عقدی واحدی را اخذ کن و مجذور گردان که جواب باشد پس درین مثــال 
  ]۱۳[سی و شش بود.

و این طریقه از مستنبطات بعضی از فضالی محاسب عصر اســت و مؤلــف ایــن مختصــر نیــز 
  د. گردان بعضی از مستنبطات ثبت می

ها) را به نظم طبیعی از دو ابتــدا کننــد و گوینــد؛ دو، چهــار، شــش،  که اگر اشفاع (زوج آن اول
، از هر یکی، یکی جمع کرده، مجذور گردان و جذر، یعنی پــنج، اضــافت کــن کــه 

ً
هشت، ده مثال

  جواب باشد. پس درین مثال سی باشد.
 کنند مثل  آن دوم

ّ
ده، بیست، سی، چهل، پنجاه. بــه هــر که اگر عشرات را به ترتیب از عشره عد

عقدی یکی گرفته مجذور گردان بیست// و پنج شود و جذر اضافت کن و به هر یکی نصــف عقــد 
که عشرات است بگیر یا مبلغ را منّصف ساز و به هر یکی عقدی از عشرات بگیــر، جــواب صــد و 

  پنجاه باشد. 
 ده، سی، پنجاه، هفتاد، نود عدد عقود را که اگر از عشره اوتار را عّد کند به ترتیب،  آن سّیوم

ً
مثال

  مجذور ساز و به هر یکی عشره بگیر پس دویست و پنجاه باشد. 
که اگر اشفاع را از بیست به ترتیب عّد کنند، عدد جذر را اضافت مجذور باید کرد تا  آن چهارم

 بیست، چهل، شصت، هشتاد. چهار در چهار شانزده باشد چ
ً
هار دیگر اضافت عمل تمام شود. مثال

  کند بیست شود به هر یکی ده گیرند دویست باشد.
ید صد، دویست، سیصد، چهارصد، پانصد، ششصد چند باشد، بــه هــر عقــدی  پنجم اگر گو

واحدی را جمع کرده، مجذور گردان و جذر اضافت کن و به هر یکی نصــف عقــدی ازیــن مرتبــه 
کی عقدی از مرتبه مآت، پس جــواب دو هــزار و بگیر یا مزید و مزید علیه را منّصف ساز و به هر ی

  صد باشد.
  اگر از اوتار به ترتیب از صد سؤال کنند مجذور را به هر یکی صد گیر. ششم
اگر سؤال کنند از اشفاع به ترتیب از دویست. جذر را اضافت [مجذور] کن و به هر یکی  هفتم
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 عقدی [از مرتبۀ مأت] بگیر و بدان که در هزار و مابعد وی ه
ً
م بدین طریق بیرون توان آورد و خوفــا

 درین قواعد کسی بر مؤلف سابق نیست 
ً
للسامة (برای پرهیز از سردرد) به مذکور اکتفا کردیم و غالبا

  ]۱۴[والله أعلم.// 
 که ابتدای آن از یکی باشد و  از خواص عددو 

ً
آن است که اگر کسی سؤال کند که ده عدد مثال

آن است که سّمی آن عدد که سائل گفته باشد  قاعدهکدام عدد باشد. به دو، دو زیادت شود آخرش 
را در فضل، که درین صورت  (تعداد عددها) بگیری و یکی از وی کم کنی درین صورت ُنه شود و آن

دو است، ضرب کنی هیجده شود و اول عدد که درین صورت، یکی است بر آن افزایی نوزده شود، 
  ]۱۵[ جواب باشد.

کنند که مجموع چند باشد بر عدد آخرین که نوزده است عدد اول که درین صورت و اگر سؤال 
واحد است زیادت کن و مجموع را که بیست باشد در نصف سّمی که پنج باشد ضرب کن حاصل 

  ]۱۶[ که صد است جواب باشد.
 ثلث  در ضرب کسور قاعده فصل [اول در ضرب]:

ً
ای است که یکی را از آن دیگر بگیرند، مثال

در نصف، ثلِث نصف بگیرند یا نصِف ثلث که ُسدس باشد یا مخرج أحد الکسرین را در مخرج آن 
کسر دیگر ضرب کنند درین صورت حاصل شش باشد و عدد (صورت) أحد الکسرین را در عــدد 

را که درین صورت یکی است نسبت دهند به حاصل اول،  آن کسر دیگر ضرب کنند و حاصل ثانی
نسبت سدسی باشد، سدس واحد حاصل الضرب باشد. و در ضرب نصف و ثلث در نصف و ثلث 
سی و شش باشد و حاصل دوم// بیست و پنج. چه عدد هر یکی از کسرین از مخرج  حاصل [اول] 

به ثلثان و سدِس سدس است. پس  وی، پنج است، نصف به سه و ثلث به دو، و نسبت ثانی به اول
لثانی و سدِس سدس واحدی باشد.

ُ
  حاصل الضرب، ث

قاعده آن است که مثل آن کســور از صــحاح  در ضرب صحاح در کسور یا کسور در صحاح
بگیری. پس ضرب نصف در واحد، نصف وی باشد و ضــرب نصــف و ربــع و ثلــث و ســدس در 

  دوازده، پانزده باشد.
قاعــده آن  صحاح و کسور یا در صحاح فقط یا در کسور فقط در ضرب صحاح و کسور در

است که بسط کنی و مراد به بسط آن است که مخرج کسور که باشد در صحاح ضرب کنند و عدد 
(صورت) آن کسور از مخرج وی اضافت کنند. پس اگر گویند که چهار و نصف و ثلث را بسط کن؛ 

چهار شود و عدد کسور که پنج اســت از  شش که مخرج کسور است در چهار ضرب کن؛ بیست و
شش که مخرج است بگیر و اضافت مجموع کن؛ بیست و نه باشد. و چون خواهی که بدانی که این 
بیست و نه از چه کسر است واحدی را نسبت ده به مخرج کسور آن چه باشد آن عدد آن کسر باشد. 

شد و چون بسط کردی اگر درین صورت یکی از مخرج سدس است. پس این بیست و نه سدس با
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صحاح و کسور در صحاح و کسور بود یا در کسور بود یا ضرب کسور در کسور آید و کیفیــت// آن 
دانستی. و اگر ضرب صحاح و کسور در صحاح بود مثل دو و نصف در دو. منقلب شود به ضــرب 

بگیر کــه که درین صورت ضرب پنج نصف باشد در دو. پنج بار نصف دو  کسور در صحاح مثل آن
  حاصل الضرب باشد. 

و قسمت عبارت است از طلب مقداری که نسبت آن مقدار بــه  استفصل دوم در قسمت  اما
  مقسوم، مثل نسبت واحد باشد به مقسوم علیه.

کنی و بدین نسبت  چه بر وی قسمت می طریق معرفت وی آن است که واحد را نسبت دهی به آن
ل بیست و پنج ر

َ
کنــی واحــد را نســبت ِده بــه پــنج و آن،  ا که بر پنج قسمت میاز مقسوم بگیری. َمث

خمس وی است. خمس بیست و پنج بگیر که پنج است تا جواب باشــد. و در قســمِت نصــفی بــر 
ثلثی، یکی و نصفی باشد. و اگر خواهی مقسوم علیه را از مقسوم مّرة بعد آخری اسقاط کن و به هر 

را نســبت ده بــه  سوم علیه را از وی اسقاط ممکن نباشد آننوبتی یکی بگیر و اگر چیزی بماند که مق
 بیست و  مقسوم علیه و بدین نسبت از واحد اضافت مأخوذ کن آن

ً
چه حاصل شود جواب باشد. مثال

کنی پنج را چهار نوبت اسقاط کردی از بیست و دو و دو را بــه پــنج نســبت  دو را بر پنج قسمت می
  سمة چهار و دو خمس یکی باشد. دادی، دو خمس وی است. بگو حاصل الق

و در قسمت کسور بر کسور// یا بر صحاح یا بر کسور و صحاح و در قسمت صحاح بر کسور یا 
بر صحاح و کسور و در قسمت صحاح و کسور بر صحاح یا بر کسور یا بر صــحاح و کســور، اگــر 

وی ضرب کن و نگاه خواهی مخرج کسوری که در مقسوم و مقسوم علیه باشد فراگیر و مقسوم را در 
دار و مقسوم علیه نیز در وی ضرب کن و بعد از آن حاصل اول را بر حاصل ثــانی قســمت کــن بــر 
طریقۀ قسمت صحاح بر صحاح، و حاصل القسمة جواب باشد. و اگر حاصــل اول اقــل باشــد از 

  حاصل ثانی، او را به ثانی نسبت ِده و بدان نسبت از واحد بگیر تا جواب باشد.
خارج القسمة نصفی و ثلثی بر ربعی و سدسی دو باشد، به واسطۀ آن که مخرج این  ل:مثال او 

باشــد و ربــع و ســدس در  چهار کسر دوازده باشد و نصف و ثلث که مقسوم است در دوازده، [َده] 
  دوازده، پنج باشد و در قسمت ده بر پنج، خارج دو باشد.

نصف و سدس بر دو، خارج القسمة دو دانگ باشد به واسطۀ آن کــه مخــرج کســور  مثال دوم:
  شش است و حاصل الضرب اول چهار باشد و حاصل الضرب ثانی دوازده و اول ثلث ثانی است.

  نصفی و ثلثی بر دو و نصفی. پنج را نسبت دهیم به پانزده، ثلثی باشد و هو خارج القسمة. مثال سّیوم:
ت دو بر نصفی و سدسی. دوازده را بر چهار قسم کنیم// خارج القســمة ســه قسم مثال چهارم:

باشد. و لمّیت (چرایی، کیفیت) وی آن است که مثل این قسمت طلب نصیب واحد تام است یعنی 
  چون نصفی و سدسی را دو رسد؛ واحد تام را سه رسد.



 

  

١۴٢ 

د باشد و معنی این سخن أخماس واح ١دو بر دو و نیم از نسبت چهار به پنج اربعهمثال پنجم: 
  و نیم را دو رسد یکی را چهار خمِس یکی رسد.  ٢آن باشد که چون دو زاید

  واسطۀ قسمت هفت بر شش. دو و ثلث بر دو، خارج یکی و سدسی باشد به مثال ششم:
  واسطۀ قسمت پانزده بر دو و لمّیت آن معلوم شد. دو نیم بر ثلث، هفت و نیم باشد به مثال هفتم:

واسطۀ قسمت بیست و یک  سه و نصفی بر دو و ثلثی. خارج یکی و نصفی باشد به شتم:مثال ه
  بر چهارده.

و اگر خواهی که اطالع یابی بر صحت عمل و فساد وی خارج قسمت را در مقسوم علیه ضرب 
 فاسد (غلط). و ایــن را 

ّ
میــزان کن. اگر حاصل الضرب مثل مقسوم باشد، عمل صحیح باشد و اال

ی القسمة   ند.گو
  کنند. است و نزد ُحّساب او را اطالق بر دو شئ میفصل سّیوم در نسبت  اما

ّیَیة أحد المتجانسین عن اآلخر یعنی َجبی (گرفتن، اخذ کردن) یکی از دو متجانسین از آن  یکی
َ
ا

دیگر و خارج، تارة (گاهی) از اجزای منسوب الیه باشد مثل نسبت پنج با پانزده و سدس با نصــف 
بــا که گوییم ثلث وی است و تارة از امثال منسوب الیه// باشد مثل نسبت دوازده با چهار و نصــف 

سدس که سه مثل وی باشد، و تارة هم از اجزای باشد و هم از امثال. مثل نسبِت پانزده بــا شــش و 
  ]۱۷[سدس و ربع با سدس که دو مثل و نصف است.

طلب نصیب واحد تام است از منسوب الیه نزد توزیع منسوب بر آحاد منسوب الیه علی  دوم و
 (همیشه) از اجزای واحد 

ً
با نصف  ٣باشد مثل نسبت سه با دوازده و نسبت ثمنالّسویة و خارج ابدا

که ربع واحد باشد و این وقتی باشد که منسوب الیه اکثر باشــد از منســوب و ایــن نــوعی اســت از 
تــر باشــد او را  قسمت و میزان القسمة تو را مطلع گرداند. برین معنی اگر ُمَوّزع (قسمت کننــده) کم

 مقسوم.
ّ

  ]۱۸[منسوب گویند و اال
  ن و بدا

ً
که هر عددی که او را یکی از چهار کسر که نصف و ثلث و خمس و ُسبع است صحیحا

کــه هــیچ از کســور تســعه  واســطۀ آن گوینــد؛ به» اول«و » عدد اصــم«هست یا نه، اگر نیست او را 
و  ٤گانه) که از نصف است تا به ُعشر نداشته باشد و نسبت به وی به جزوی از وی باشد مثل یازده (ُنه

 قسمت بر عددی اصم میسیزد
ً
تــوان  ه و اگر یکی از کسور اربعه دارد خالی نیست که او را صحیحا

گویند. و نسبت به وی بــه یکــی از » ثانی«و » مفتوح«و  ٥»ُمنطق«توان کرد او را  کرد یا نه. اگر نمی
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که تسعه باشد. مثل دوازده که نسبت به وی به نصف و ثلث و غیرهما باشد. و چون خواهی  ١کسور
چه بیرون آید  نسبت عددی به وی دهی او را قسمت کن بر عشره یا تسعه// یا ثمانیه و علی هذا و آن

قسمت کن هم بر عشره یا مادون وی. بعد از آن خارج را بر عشره یا مادون و علی هذا تا بــه واحــد 
 
ً
صد  رسد. پس معلوم شود که آن عدد منطق حاصل الضرب این کسور بعضی در بعضی است. مثال

 ٣گــردد نه و هشت و هفت قسمت نمی ٢و بیست بر ده قسمت کردیم دوازده خارج است و دوازده بر
بر شش قسمت کردیم. خارج دو است و دو بر دو قسمت کردیم که مخرج نصف است خارج یکی 
بود. پس صد و بیست حاصل الضرب نصِف سدِس ُعشر باشد و نسبت یکی به وی نصِف ســدِس 

  ]۱۹[ُعشر باشد.

) دهی آن نسبت را زیادت کنی مثل نسبت سه به ۱۲۰و اگر نسبت جزوی ازین مخارج به وی (
یی نصــِف نصــِف ۱۲۰وی ( ) بگویی نصِف نصِف عشر یعنی ربع عشر، و نسبت پنج بــه وی بگــو

من، و این را 
ُ
یند که ِاتیان (انجام دادن، آوردن) تمامی بــه عــددی » تلخیص«ُسدس یعنی ثلث ث گو

سع ُعشر و  یب آن باشد که کسر اعظم را مقدم داری بر کسر اصغر مثل آناقل باشد و تقر
ُ
که گویی ت

  ]۲۰[ نگویی عشر تسع و اگرچه خللی از روی معنی نیست.
گوینــد و وی البتــه حاصــل الضــرب » مشــترک«توان کرد او را  و اگر قسمت بر عددی اصم می

ا است مثل صد و ده که حاصــل عددی اصم باشد در عددی ُمنطق که مخرج آن کسر است که او ر
) به یکی// از کسور ِتســعه باشــد مثــل ۱۱۰(گاهی) نسبت به وی ( است از ضرب ده در یازده و تارةً 

از  ٤به اجزا، مثل ده که جزوی است از یــازده جــزو ) که ُعشر است؛ و تارةً ۱۱۰نسبت یازده به وی (
  ]۲۱[.صد و ده

، عددی طلب کن که چون عدد اصم به یکی ا ٥و اگر خواهی که نسبت دهی
ً
ز کسور تسعه تقریبا

اضافت آن اصم کنی، ُمنطق گردد و چون اسقاط کنی هم، منطق باشد و منسوب را یــک نوبــت بــه 
. یــا 

ً
منطق اول نسبت ِده و یک نوبت به منطق دوم و نصف هر دو نسبت بگیر که جواب باشد تقریبا

بت به این نسبت ِده و یک نوبت ب ه آن و نسبتین را جمع کن که جواب باشد. نصف منسوب را یک نو
 چهار را نسبت می

ً
دهی به یازده یکی اضافت یازده کن تا منطق شود [و یکی کم کن تــا منطــق  مثال

.
ً
   ]۲۲[شود سپس نصف هر دو نسبت بگیر] و نسبت بدیشان ِده و بگو خمس و سدس است تقریبا

ست که اگر آن کسور از یک مخرج و اگر سائلی گوید که خمس و سدس چند باشد، قاعده آن ا
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من  ١باشند با هم ضم
ُ
من با هم ضم (جمع) کنی پنج ث

ُ
من و سه ث

ُ
(جمع) کنی جواب باشد مثل دو ث

من بود. و اگر از یک مخرج نباشد عدد (صورت) احد الکسرین را در مخرج 
ُ
باشد یعنی نصف و ث

م ضم کنی و باز مخــرج یکــی آن دیگر ضرب کنی و عدد آن [کسر] دیگر در مخرج آن دیگر و به ه
تر باشد نسبت  [از کسرها] را در آن مخرج دیگر ضرب کنی و مجموع را برین قسمت کنی و اگر کم

ین (دو مخرج اول) 
َ
َول

َ
دهی. خارج القسمة یا حاصل النسبة جواب باشد. پس خمس و سدس چون ا

اول به وی بــه ثلــث  را // جمع کردی یازده بود و حاصل الضرب مخرج در مخرج سی بود و نسبت
[و] ثلث عشر بود. مجموع ثلث و ثلث عشر واحد باشد. و خمسة أسداس مع سبعة أثمان یکــی و 
ثلثان و ثلث ثمن یکی باشد به واسطۀ قسمت هشتاد و دو بر چهل و هشت. و جمع ثالثة أخماس و 

که  واسطۀ آن نصف خمس با ثالثة أسداس و نصف سدس یکی باشد و ربع و خمس سدس یکی به
مخرج ثالثة أخماس و نصف خمس ده است و مخرج ثالثة أسداس و نصف سدس دوازده و عــدد 
اول و ثانی هر یک هفت است و مجموع حاصل الضرب عدد احــدی در مخــرج آن دیگــر صــد و 
پنجاه و چهار است و حاصل الضرب مخرج در مخرج صد و بیست است و بعد از قسمت اول بــر 

  ]۲۳[ثانی خارج آن مذکور باشد.

که تحویل کسور آن باشد که کسری با کسری دیگر نقل کنی تا بدانی که یکی چه مقدار  و بدان 
 الیه ضرب 

ٌ
قاعده آن است که عدد آن کسر که نقل وی مراد است در مخرج محول است از آن دیگر. 

 تــر از مخــرج باشــد بــه کنی و حاصل را بر مخرج کسر محّول قسمت کنی و اگر بقیه بماند کــه کم
 الیه بگیری. پس اگر گویند پنج سدس  مخرج نسبت دهی و آن

ٌ
چه حاصل شود از جنس کسر محّول

که پنج را در هفت ضرب کردیم سی و  واسطۀ آن چند ُسبع باشد بگو پنج ُسبع و پنج سدس ُسبعی، به
م و پنج شد و او را بر شش قسمت کردیم خارج // پنج و پنج سدس بیرون آمد؛ مثل آن از ُسبع گرفتی

  ]۲۴[جواب گفتیم.
خواهی که بدانی که چه مقدار است از فالن کسر، هم  ٢و اگر دو کسر باشد از مخارج مختلفه و

  ]۲۵[بدین طریق توان که هر یکی علی االنفراد بدان کسر بری و با هم جمع کنی.
  در ابحاثی چند است متفرقه که محاسب را نافع له. فصل رابع اما

بعه اع و آن چهار عدد [است] که نسبت اول به ثانی مثل نسبت  داد متناسبه[بحث] اول در ار
ثالث باشد با رابع؛ مانند دو و سه و چهار و شش که نسبت دو با سه مثل نسبت چهار است با شش 
و شاید که بگوییم که نسبت رابع با ثالث مثل نسبت ثانی است به اول. و هرگاه که یکــی از طــرفین 
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در هم ضرب کرده بر طرف معلوم قسمت کنیم خــارج القســمة آن، طــرف مجهول باشد وسطین را 
مجهول باشد. و اگر یکی از وسطین مجهول باشد طرفین را در هم ضــرب کــرده بــر وســِط معلــوم 

  ]۲۶[ قسمت کنیم خارج، وسِط مجهول باشد.
بدین  و اگر خواهیم بگوییم که چون اول مجهول باشد ثالث را نسبت به رابع دهیم و از ثانی هم

نسبت فرا گیریم که اول باشد. و اگر مجهول ثانی باشد اول را به ثالث نسبت دهیم و هم بدین نسبت 
از رابع فرا گیریم. و اگر مجهول رابع باشد ثالث را به اول نسبت دهیم و از ثانی هم بدین نسبت فرا 

  گیریم و علی هذا القیاس.
ه دینار است، پنج من به چنــد باشــد؛ عــدد اول اگر سؤال کنند// که نرخ انگور صد من به دوازد

ر است که صد است و عدد دوم ِسعر است که دوازده است و عدد سّیوم ُمثّمن اســت کــه پــنج  ُمَسعَّ
َمن است و مجهول. پس وسطین که دوازده و پنج است در هم ضرب کنیم و بر 

َ
است و عدد چهارم ث

َمــن پــنج مــن اول که صد است قسمت کنیم خارج، سه خمس دیناری ب
َ
اشد و این رابع است کــه ث

است. و اگر گوییم که نسبت پنج با صد، نصِف ُعشر است، پس نصف ُعشر دوازده که شش ُعشــر 
مس شاید. و اگر بدین عبارت گوید که چند من به پنج دینار باشد، مجهول ثالث 

ُ
باشد یعنی سه خ

لثان منی باشد. و اگر گوید بیست
ُ
و پنج من به سه درهم پس بهای صد  باشد که چهل و یک من و ث

  ]۲۷[ من به چند باشد؛ گوییم دوازده درهم و اگر گوید چند من به دوازده درهم باشد گوییم صد من.

ای است ده گز طول وی و سه زرع و سه چهار یک پهنا به دوازده دینار قیمــت؛  و اگر گوید جامه
یک گز و چهار یکی، به چند باشد، رابــع قطعه[ای] از وی که طول وی دو گز و نیم باشد و عرض، 

  مجهول است. 
در مثل این صورت، آن است که طول را با مثل کسر عرض آوری که ربع است و عــرض  قاعده

نیز با مثل کسر خود کنی هم در ثوب هم در قطعه و کسور طول ثوب در کســور عــرض وی ضــرب 
ؤال کرده است که ششصــد بــه دوازده کنی و در قطعه// نیز هم آن عمل کنی. پس کاّنک که سائل س

پنجاه [به] چند باشد. وسطین که دوازده است و پنجاه، در هــم ضــرب کــن ششصــد  دینار، قیمت
َمن قطعه است.

َ
  ]۲۸[ باشد. چون بر اول که ششصد است قسمت کنی خارج، یکی باشد و آن ث

ید اجیری که هر ماه به ده درهم کار کنــد؛ دوازده روز چــه اجــرت  داشــته باشــد، رابــع و اگر گو
  مجهول است و خارج، چهار است.

  و اگر گوید چند روز عمل بر وی واجب باشد به سه درم، مجهول ثالث باشد و آن ُنه روز است.
و اگر گوید اجیری است که اجرت یک ماهۀ او پنج درهم و ثوبی و خاتمی است و ده روز کــار 

انگشتری شد، قیمــت هــر یــک از ثــوب و  کرد و مستحق جامه شد و چهار روز کار کرد و مستحق
خاتم چند باشد؛ بگو نسبت باقی شهر (ماه) که شانزده است و به منزلت مسّعر، به اجرت وی که به 
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منزلت سعر است و آن پنج است مثل نسبت ده روز است به اجــرت وی و مثــل نســبت چهــار روز 
کنند قیمت ثوب ســه درم و است به اجرت وی. پس وسطین را در هم ضرب کنند و بر اول قسمت 

منی باشد و قیمت خاتم درمی و ربعی.
ُ
  ]۲۹[ث

اگر پرسند که شش انار به یک درم خرید و پنج [انار] به یک درم باز فروخت و ده درم سود کرد 
ییم پنجاه درم.// به که ِربح (سود) هر درمی مثل خمس  واسطۀ آن رأس المال (سرمایه) چند باشد. گو

مسه به خمسه مثل نسبت ربح معلوم است که آن عشره است آن درم است پس نسب
َ

ت فضل سته بر خ
به رأس المال پس درین موضع، رابع مجهول است. وسطین که پنج و ده است در هم ضرب کنیم و بر 

  ]۳۰[ عدد اول که فضل میان خمسه و سته است قسمت کنیم، خارج القسمة جواب باشد.
 بعضی مردان و بعضی دراهم. چون قســمت کردنــد؛ هــر و اگر سؤال کنند که هفتاد عدد، 

ً
مثال

مردی را دو درهم و نصفی رسید. چند مرد باشد و چند درهم؟ قاعده آن است که عــددی فراگیــری 
 درین صورت ده فراگیریم و هر یک را مثل خارج القسمة بــدهیم مجمــوع ســی و پــنج شــود و 

ً
مثال

یشان قسمت کردی مثل نسبت آن مجهول باشد بــه بگوییم نسبت آن عدد به مجموع عدد و آن بر ا
  ]۳۱[مجموع آن هفتاد.

و اگر گوید که شصت عدد، بعضی دراهم و بعضی دنانیر و بعضی رجال و بعد از قسمت، هــر 
 واحد و بگویی چون رجــال 

ً
کسی را دو درم رسید و سه دینار. قاعده آن است که عددی بگیری مثال

ر سه و مجموع شش باشد و نسبت واحد به وی (شش) مثل نسبت واحد باشد دراهم دو باشد و دنانی
  ]۳۲[رجال مجهول به ستین و هو عشره. پس دراهم بیست باشد و دنانیر سی باشد.//

آید یکی او را به یک روز پر کند و یکی به  و اگر سؤال کنند که حوضی است و سه نهر در وی می
ه چه مقدار روز پر کنــد؟ قاعــده آن اســت کــه دو روز و یکی به سه روز و همه در حوض گشودند ب

 در این صورت شش است و نظر کنی که درین مدت چند نوبت پر شود 
ً
مجموع روزها بگیری مثال

یی نسبت شش با یازده مثل نسبت زمان مجهول است به واحد. پس شش  یازده نوبت باشد. پس گو
  ]۳۳[جزو از یازده جزو از ساعتی. ٢کیعنی [سیزده] ساعت و ی ١جزو از یازده جزو از روزی پر کند.

او را امــر کــن کــه آن مقــدار را دو  ):پنهــان، مخفــیدر استخراج اعداد ُمضَمره ( بحث ثانی
قسمت کند و هر یکی، در نفس خود ضرب کند و مرّبعین را جمع کرده نگاه دارد و یکی از قسمین 

ند و بگویــد کــه مجمــوع چنــد اولین در ِضعف (دو برابر) آن دیگر ضرب کند و اضافت مربعین ک
  ]۳۴[ است. چون معلوم کرده باشی، جذر مبلغ بگیر که آن عدد مضمر باشد.

                                                    
  یازده جزو از روزی پر کند.نسخه: + یعنی شش ساعت و شش جزو از  .١

  نسخه: شش. .٢
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 واحد را در دو ضرب کــردی دو 
ً
و اگر خواهی با واحد عملی چند بکن از ضرب و قسمت. مثال

شد و دو را در سه ضرب کردی شش شد و شش را بر دو، قسمت کردی سه خــارج شــد. مضــمر را 
چه حاصل شد در سه ضــرب  چه داری در دو ضرب کن و آن به ترتیب بفرمای و بگو آنهمین عمل 

چه حاصل شد// بر دو، قسمت کن. چون عمل کرده باشد آن خارج که تو داری بگــو تــا از  کن و آن
تــوان کــرد  گیر. و اگر گویند اسقاط نمی چه سائل مضمر دارد اسقاط کند و به هر نوبت یکی می آن

چه باشد او را نسبت ِده به خارج القسمة که داری و بدان نسبت از  مقدار است. آن سؤال کن که چه
  واحد اضافت مأخوذات کن که مجموع آن، عدد مضمر باشد.

دست یکی دهد و خواهی بدانی  اگر یکی از جماعتی انگشتری را به در ابراز خاتم: بحث ثالث
فس خود تا آن شخص کــه انگشــتری دارد که به کدام شخص داده است بگو تا واضع انگشتری از ن

بشمارد از طرف راست. چون شمرده باشد به طریقۀ مضمره بیرون آورد که چند است و چون معلوم 
  ]۳۵[ شد از یمین وی بشمار تا بدان کس که انگشتری دارد.

و اگر خاتم در یک دست بنهد و سؤال کند که در کدام دست است بفرمای که در آن دست کــه 
چــه در یمــین (راســت)  رد عدد زوج بنهد و در آن دیگر عددی فرد بنهد و بعد از آن بگو آنخاتم دا

چه در یسار (چپ) داری. چــون جمــع  را جمع کن با آن ١داری در عددی زوج ضرب کن و حاصل
اگر گوید که زوج است، در یسار باشد و اگر فرد اســت،  کرده باشد سؤال کن که زوج است یا فرد. 

  در یمین. 
و اگر خواهی خلط کنی که حریف نداند، بفرمای تا آن مجموع را ُمنّصف سازد.// اگر کسر باشد 

  خاتم در یمین باشد و اگر کسر نباشد در یسار. 
یر اگر کسی گوید لزیٍد علّی عشرة و نصــف مــال عمــرو  دوری: ٢بحث رابع در استخراج اقار

ف در هر دو یا به اســتثناء در هــر دو و یــا در عط علّی و لعمرو علّی عشرة و نصف مال زید علّی، به 
ید  اول عطف و در ثانی استثناء یا در اول استثناء و در ثانی عطف و کسر آن و مقدار آن متفقند. یا گو

عطف یا استثناء یــا اول  لزیٍد علّی عشرة و ثمن مال عمرو و لعمرو عشرون و نصف مال زید علّی به 
ید لزیــد علــّی عشــرة و  به عطف و ثانی به استثناء یا به عکس و کسر آن و مقدار آن مختلفند. یا گو

نصف مال عمرو و له عشرة و ثمن مال زید به عطف یا استثناء یا اول به عطف و ثانی به استثناء و به 
عکس آن و کسر آن مختلف و مقدار آن متفق. یا گوید لزید علّی عشرة و نصــف مــال عمــرو و لــه 

به عطف یا استثناء یا اول به عطف و ثانی به استثناء یــا بــه عکــس و  عشرون و نصف مال زید علّی 
  ]۳۶[ مقدار آن مختلف و کسر آن متفق.

                                                    
   نسخه: مجموع. .١
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 مذکور است مثــل  در جواب مجموع قاعدۀ عامه،
ً
آن است که مقدار و کسر آن کس که آخرا

کنی در صورتی که کسر وی به عطف است بلُه 
َ
فرا گیری و اضافت مقدار من ق بلُه 

َ
. و ناقص کسر من ق

بلُه به استثناء است. بعد از آن نظر کنی// که من قبله را چه حاصل شد 
َ
گردان از مقدار اگر کسر من ق

و از مجموع مثل کسر آن کس که پیش از وی است فرا گیری و در عطف اضافت مقدار آن کس که 
لــه اول رســی و  کن تا به مقــر پیش از وی است نکنی و در استثناء ناقص گردانی و هم این عمل می

چه مقر له او را حاصل باشد کسری باشد یا معطوف بر حاصــل یــا مســتثنی از حاصــل. در  البته آن
صورت عطف آن حاصل بی اعتبار کسر قسمت کن بر مخرج آن کسر که با وی است. اما بعد از آن 

ضرب چه حاصل شود در تمام مخرج ضرب کن که حاصل ال آن ١که مثل آن کسر از مخرج کم کنی،
مقر به اول، مقر له اول باشد و در صورتی که کسر از حاصل مستثنی است، حاصــل را بــی اعتبــار 
کسر بر مخرج آن کسر بعد از اضافت آن کسر به مخرج، قسمت کن و خــارج القســمة را در تمــام 
مخرج ضرب کن تا حاصل الضرب مقر به، مقر له اول باشد. و چون مال اول معلوم شد، مال غیــر 

معلوم شود. پس در صورت اولی از چهار اول نصف ده و نصف نصف [مال زید] پــنج و ربــع اول 
[مال زید] باشد. اضافت مقدار زید کردیم پانزده [نصف] و ربع مال زید باشد. پانزده را بر سه کــه 
باقی از مخرج ربع است قسمت کردیم. خارج را که پنج است در چهار که مخرج ربع است ضرب 

الضرب بیست باشد. و آن// مال زید است. پس مال عمــرو نیــز بیســت باشــد. و در  کردیم حاصل
 ربع مال زید از مقدار زید کم کنند پنج بماند و ربع مال زید. پنج را بــر ســه، 

ّ
صورت ثانیه، پنج اال

قسمت کنیم خارج یکی و ثلثان یکی باشد او را در تمام مخرج که چهار است ضرب کنند حاصــل 
  ]۳۷[ اشد و آن مال زید است پس مال عمرو نیز سته و ثلثان باشد.شش و ثلثان ب

یق عکس (تحلیل و ترکیب): بحث خامس اگر سوال کنند که کــدام عــدد اســت کــه  در طر
چون یک مثل وی یا دو مثل وی یا سه مثل یا بیشتر بر وی زیادت کنند یا نصف یا ثلــث یــا غیــر آن 

سه یا غیر آن زیادت کننــد، بعــد از آن از مبلــغ، مقــداری زیادت کنند، یا مقداری معلوم مثل دو یا 
معین مثل دو یا سه یا بیشتر یا جزوی مثل ثلث یا ربع یا خمس یا غیر آن نــاقص کننــد، بعــد از آن 

  زیادت کنند بر مبلغ از اجزاء یا از امثال، و بعد از آن ناقص کنند و علی هذا و چندین بماند.
سائل بعد از تمام عمل از زیادت و نقصان چیزی مانده است  آن است که نظر کنی که با قاعده

یا نه. اگر مانده است، آن مقدار را بگیری و اگر نمانده است آخــر عمــل ســائل را بگیــری و در هــر 
صورت جمیع عملی که سائل کرده است تو نیز با آن مقدار بکنی اما به عکس از آخر بگیری. و اگر 

و اگر ناقص کرده تو زیادت کنی به ترتیب از آخر به اّول آیی به شرط وی زیادت// کرده تو ناقص کنی 
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که رعایت نسبت اجزاء بعد الزیاده نکنی. یعنی مخرج آن کسر بگیری و مثــل آن کســر اضــافت  آن
مجموع کنی و آن کسر را نسبت به مجموع مزید و مزید علیه دهی و آن نسبت ناقص گردانــی از آن 

نسبت بعد از نقصان نیز نکنی. یعنی مخرج را فرا گیری و مثل کسر را از  مبلغ بعد الزیاده و رعایت
  ]۳۸[ وی اسقاط کنی و کسر را به باقی نسبت دهی و بدین نسبت از مبلغ بر مبلغ زیادت کنی.

ید در مال خود به هر درمی، درمی سود کردم و از حاصل، سه درم بــه صــدقه دادم،  پس اگر گو
رم سود کردم و از حاصل پنج درم صدقه کردم، بعد از آن به هر درمی سه بعد از آن به هر درمی دو د

درم سود کردم و ده درم به صدقه دادم و دو درم باقی ماند، رأس المال چند بوده باشد؛ دو درم را بگیر 
و ده درم که سائل کم کرده بود زیادت کن؛ دوازده شود و پیش ازین وی به هر درمی ســه درم ســود 

س سود، ثالثة ارباع مجموع باشد تو سه ربع دوازده کم کن سه بماند و سائل پیش ازیــن کرده بود پ
پنج درم صدقه کرده بود تو زیادت کن هشت شود و وی پیش از این به هر درمی دو درم سود کــرده 
بود و سود ثلثان مجموع باشد. تو ثلثان هشت که پنج و دو دانگ باشد کم کن دو و دو ثلث// بماند و 

ئل سه درم صدقه کرده بود، تو زیادت کن. پنج و دو ثلث شود و وی به هر درمــی، درمــی ســود سا
کرده بود پس ربح (سود) نصف مال بوده باشد. تو از پنج و چهار دانگ نصف کــم کــن، دو و پــنج 

  ]۳۹[ دانگ بماند و این رأس المال باشد که چون آن عمل بکند دو درم باقی ماند.
ید درمی چن د داشتم و کسی ثلث آن از من بستد و کسی دیگر چهار درم بستد و شش و اگر گو

درم باقی ماند، مال چند بوده باشد؟ تو بر شش، چهار زیادت کن ده شود، و مخرج ثلث سه است و 
کسر از وی فرا گیر که یکی است و نسبت بدان َده باقی ِده نصف باشد. نصف ده بر ده زیادت کــن 

  ]۴۰[ مال.پانزده شود و هو رأس ال
و اگر گوید مالی را مضاعف کردم و از وی یک درم ناقص گردانیدم بعد از آن مضاعف کــردم و 
از وی درمی کم کردم و ده درم ماند اصل مال چند باشد؟ چون بر ده یکی زیادت کنی یــازده شــود 

  ]۴۱[ منّصف گردان پنج و نیم شود و یکی زیادت کن و منّصف ساز سه و ربعی شود و هو الجواب.

  بحث سادس در طریق خطأین
که در اثنای سؤال عددی مقّدر معلوم نباشد بلکه در آخر سؤال  بدان که خطأین دو نوع است. یکی آن

 گوید  واسطۀ آن باشد و این قسم به یک خطا بیرون آید؛ به
ً
که عاید شود به اعداد اربعۀ متناسبه. مثال

بر وی زیادت کنند هفت شود. و قاعده آن است که// زید را بر من چندان است که چون خمس وی 
که عددی که خواهی فرا گیری اما رعایت مناسبت مقام بکنی تا بسیار حساب نباید کرد و آن عدد را 
مس دارد فرا گیری و این عمِل سائل کرده بکنی. اگر 

ُ
مسه که خ

َ
 درین صورت خ

ً
نام مأخذ کنی. مثال

 
ّ

 آن حاصل ثانی که شش است خطــا باشــد و نســبت عدد که مطلوب است حاصل شد، فبها؛ و إال
مأخذ به این خطا مثل نسبت مجهول باشد به آن مقدار معلوم در آخر سؤال. و مأخــذ پــنج ســدس 



 

  

١۵٠ 

باید که مجهول پنج سدس هفت باشد یا پنج را در هفت ضرب کنند سی و پنج شود  خطا است؛ می
  ]۴۲[ آن پنج و پنج سدس باشد. و بر وسط که شش است قسمت کنند خارج قسمت مجهول باشد و

و اگر گوید مالی را که ثلث وی بر وی زیادت کردیم و از مبلغ، خمس وی کم کردیم و بــاقی را 
در شش ضرب کردیم بیست شد چند باشد؟ عددی که نه است فرا گیــریم و ثلــث زیــادت کنــیم. 

ه و هفــت و ســه دوازده باشد. خمس کم کردیم، نه و سه خمس ماند. در شش ضرب کردیم، پنجــا
خمس شد. گفتیم نسبت مطلوب مجهول به عشرین مثل نسبت نه است به سبعه و خمسین و ثالثة 

من واحد باشد.
ُ
  ]۴۳[ أخماس. پس جواب، ثالثه و ث

که در// اثنای سؤال و آخر، هر دو عددی مقّدر معلوم باشد و این قسم به دو خطا بیــرون  دوم آن
گیری و عملی که سائل کرده است تو نیز بکنی اگر صواب بیرون  آید. و طریق آن باشد که عددی فرا

 خطا باشد. آن عدد را نگاه داری و قدر خطا نیز نگاه داری. و عددی دیگــر بگیــری و 
ّ

آید، فبها و اال
 عدد ثانی و خطای ثانی نیز نگه داری. بعد از آن عــدد 

ّ
همان عمل بکنی اگر صواب باشد فبها و اال

ی ضرب کنی و عدد ثانی را در خطای اول ضرب کنی. بعــد از آن اگــر خطــأین اول را در خطای ثان
متفق باشند در زیادت یا در نقصان تفاوت بین الحاصلین بر تفاوت بین الخطأین قسمت کنی و اگر 
خطأین مختلف باشند به زیادت و نقصان مجموع مبلغ الضربین بر مجموع خطأین قســمت کنــی، 

  ]۴۴[ خارج القسمة مطلوب باشد.
مســُه ودرهمــان 

ُ
لثاه ودرهم ثم زیــد علــی مــا بقــی خ

ُ
پس اگر گوید لزیٍد علّی ما إذا ُنقَص منه ث

حصلت عشرٌة. سی و سه را فرا گرفتیم [چهارده شد پس عدد اول ســی و ســه باشــد و خطــای اول 
چهار. سپس سی فرا گرفتیم] و عمل کردیم دوازده و چهار خمس شد. پس عدد ثانی ســی باشــد و 

ثانی دو و چهار خمس. عدد اول را در خطای ثانی ضرب کردیم نود و دو و دو خمس شد و خطای 
عدد ثانی در خطای اول ضرب کردیم صد و بیست شد و خطأین زایدند؛ پس تفاوت مابین الضربین 
مَسی (دو خمس) است 

ُ
مس است بر تفاوت مابین الخطأین که یکی و خ

ُ
که بیست و هفت// و سه خ

لثــان وی و درمــی  ج القسمة بیست و سه باشد و هو المطلــوب. از بــرای آنقسمت کنیم، خار
ُ
کــه ث

شانزده و ثلثی باشد چون [از وی] کم کنند شش و ثلثان بماند خمس وی و درهَمی (دو درهم) کــه 
  ]۴۵[ مجموع سه و ثلثی باشد اضافت کنند ده شود.

و اگر گوید کدام دو مال باشد که اگر از ثانی یک درم به اّول ضم (جمع) کنی اول سه مثل مابقی 
از ثانی شود و اگر دو درم از اول بر ثانی افزایی پنج مثل باقی از اول شود؟ عدد اول را هشت گرفتیم 

باشد. لــیکن  پس عدد ثانی چهار باشد تا چون یکی از وی بر هشت افزایند نه شود و سه مثل باقی
شود و باید که ثــانی پــنج  افزاییم اول نیز شش می هرگاه که از اول دو درم بر ثانی که چهار است می

مثل وی باشد. پس بایستی که سی بودی و تفاوت میان شش و سی، بیســت و چهــار اســت و ایــن 
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پــنج درم  خطای اول است و ناقص است و عدد اول ثمانیه است. بعد از آن عددی دیگر گرفتیم که
که سه درم [باشد] تا چون یک درم از ثانی بر اول افزایند اول سه مثل باقی که  ١است پس ثانی باید

آن  ،دو است شود. لیکن چون دو درم از اول که پنج است بر سه زیادت کنــیم پــنج شــود. و قیــاس
نــاقص اســت از  است که پانزده// باشد یا پنج مثل باقی باشد. پس خطای ثانی عشره است و او نیز

خمسة عشر و عدد ثانی پنج است عدد اول را در خطای ثانی ضرب کردیم هشتاد شد و عدد ثانی را 
در خطای اول که بیست و چهار است ضرب کردیم، صد و بیست شد و تفاوت بین  ٢که پنج است

دو و مبلغی الضربین چهل باشد. بر تفاوت مابین الخطأین که چهارده است، قسمت کردیم. خارج 
  ]۴۶[ شش ُسبع درمی باشد و آن عدد اول است پس عدد ثانی، دو و دو ُسبع باشد.

یند و این قسم مشــتمل » جبر و مقابله«که او را  استدر مجهول  از کتاب قسم دوم اما نیز گو
  است بر مقدمه و چند فصل.

  یف.در حدود و اسامی و مراتب و معرفت جذر و ضرب و قسمت و تضعیف و تنص اما مقدمه
معرفت قواعدی چند است که توســل کننــد بــه آن قواعــد، بــه اســتخراج  حساب مجهول اما

  مجهوالت عددی که از خواص مقادیر متناسبه است از معلومات عددین.
زیادت استثنایی است که در یک طرف یا هــر دو طــرف باشــد و زیــادت مثــل وی در آن  جبر و

 مالی معادل بیســت 
ّ

یند ده عدد اال  اگر گو
ً
طرف دیگر و اسقاط اشیایی که از یک جنس باشد. مثال

 جذری است؛ گوییا گفته
ّ

  اند که جذری معادل ده عدد [و] مالی است. عدد اال
و آن معادلۀ نوعی// باشد با نوعی و معادلــۀ دو نــوع باشــد بــه  بعد از جبر حاصل شود مقابله و

 خواهد آمد). جُئ (چنانگویند و ثانی را مقترنه کما َسینوعی و اول را مفرده 
ً
  که بعدا

[و  ٤که یک نوبت در نفس خودش ضرب کنند ٣، مقداری است مثل دو،»جذر و شئ و ضلع«و 
یند] و مجذور را  « ٥آن را مجذور گو

ّ
یند [که] حاصل الضرب باشد مثل » ع و مرّبعمال و مضل نیز گو

یند و حاصل را  گویند » کعب«چهار. و چون جذر را در مال ضرب کنند او را به این اعتبار ضلع گو
یند مثل ثمانیه. و اگر ضلع را که دو است در کعب ضرب کنند » مکّعب«و  شــود » مال مال«نیز گو

مال «ند همین باشد. و اگر ضلع را در مال مال ضرب کنند مثل شانزده. و اگر مال را در مال ضرب کن
باشد مثل سی و دو. و اگر مال را در کعب ضرب کنند همین باشد. و اگــر ضــلع را در مــال » کعب
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گویند مثل شصت و چهار. و اگر کعب در کعب ضرب کنند همین » کعب کعب«کعب ضرب کنند 
باشد. و اگر ضلع را در کعب کعب ضرب کنند  باشد. و اگر مال را در مال [مال] ضرب کنند همین

شود مثل صد و بیست و هشت. و اگر مال را در مــال کعــب ضــرب کننــد همــین » مال مال کعب«
باشد. و اگر کعب را در مال مال ضرب کنند همین باشد. و اگر ضلع را در مال مــال کعــب ضــرب 

کعــب را در مــال کعــب  حاصل شود مثل دویست و پنجاه و شش. و اگــر» مال کعب کعب«کنند 
  ضرب کنند همین باشد و علی هذا.

را در آن عدد ضرب کننــد واحــدی حاصــل  که جزو هر عددی شیئی باشد که چون// آن و بدان 
مس و علی هذا. و چون معلوم 

ُ
مسه، خ

َ
پس جزو ثالثه، ثلث باشد و جزو أربعه، ربع و جزو خ شود. 

ب و مثل نسبت کعب است به مال مال و مثل شد که نسبت شئ به مال مثل نسبت مال است به کع
نسبت مال مال است به مال کعب، پس نسبت جزو شئ به جزو مال مثل نسبت جزو مال باشد بــه 
جزو کعب و مثل نسبت جزو کعب باشد به جزو مال مال و علی هذا. و جزو شئ در جزو شئ، جزو 

زو کعب جزو مال مال باشد و مال باشد و جزو شئ در جزو مال، جزو کعب باشد و جزو شئ در ج
جزو مال در جزو مال همین باشد. و هر عددی کــه او را در عــددی دیگــر ضــرب کننــد حاصــل را 

یند. و » مسطح« اصول » مراتب«گویند و اگر کسری در کسری ضرب کنند حاصل را نیز مسطح گو
  است و فروع.

مــال کعــب کعــب «ثــل هــا م چه ترّکب شــود از این آن فروع جذر است و مال و کعب و اصول
و جذر در مرتبۀ اولی است و مال در [مرتبۀ] ثانیه و کعب در [مرتبۀ] ثالثــه و مــال مــال در ». کعب

[مرتبۀ] أربعه و علی هذا. پس نسبت واحد به جذر مثل نسبت جذر باشد به مال و مال [به] کعب و 
  ]۴۷[ کعب به مال مال و مال مال به مال کعب و علی هذا.

آحاد بعضی آن است که او را جذری حقیقی هست مثل یک و چهار و نــه و بــاقی را که   و بدان
نیست و از عشرات هیچ را// جذر حقیقی نیست و از مأت بعضی را هست مثل مائه و أربع مائه و تسع 

چه باشد به  مائه و در الوف نیست. و همچنین در مرتبه[ای] باشد و در مرتبۀ [بعدی] نباشد و در آن
م کنی به عدد مأخوذ جذر  قیاس یک

َ
و چهار و نه باشد و دانستی که اگر اوتار را به نظم طبیعی با هم ض

 یک و سه جذر ایشان دو باشد و با پنج جذر ایشان سه باشد و علی هذا.
ً
  مجموع باشد. مثال

اما تحقیقی یا جذر صحیح باشد یا جذر کســر یــا جــذر ». تقریبی«باشد و » تحقیقی«و جذر 
  هر دو.
ا اول، قاعده آن است که عددی را پیدا کنی که چون در نفس خودش ضرب کنی مثل آن عدد ام

باشد که جذر وی مطلوب است. اگر مساوی است آن عدد جذر باشد مثل عشره به نسبت با صد و 
بــت در اول ضــرب کنــی و یــک نوبــت در نفــس  اگر بقیه بماند عددی دیگر فراگیر که چــون دو نو
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 گویند جذر صد و چهل و چهار چند باشد؟ ده را در خودش، [مجموع] مساو
ً
ی آن بقیه باشد. مثال

نفس خود ضرب کردی صد باشد و اسقاط کردی چهل و چهار ماند. عددی [کــه] پیــدا کــردی دو 
است و چون دو را در دو نوبت در ده ضرب کردی چهل شود و دو را یک نوبــت در نفــس خــودش 

ل و چهار است. پس جذر آن عدد دوازده باشد. و اگر ضرب کنی چهار شود و مجموع مساوی چه
چیزی بماند// همچنین عددی دیگر فرا گیر و در اولین، دو نوبت ضرب کن و در خودش یک نوبت 
و اسقاط کن و علی هذا تا آخر معلوم شود که عدد مجذور است یا اصم. پس [جذر] چهارده هزار و 

  چهار صد، [صد] و بیست باشد.
کن که عدد (صورت) کســر و مخــرج کســر هــر دو مجذورنــد یــا نــه اگــر هــر دو اما دوم، نظر 

 اصم. و قاعده آن است که جذر عدد کسر را نسبت دهی 
ّ

مجذورند آن کسر را جذر ُمنطق باشد و اال
ســع، ثلــث و 

ُ
 جذر ربع، نصف باشد و جــذر ت

ً
به جذر مخرج و خارج النسبة جذر کسر باشد. مثال

سع، ثلثان باشد
ُ
. زیرا که عدد کسر چهار است و جذر او دو باشد و مخرج کسر نه است جذر چهار ت

و جذر او سه باشد و جذر عدد که دو است چون نسبت دهی به جذر مخرج که سه است ثلثــان او 
  باشد. و ثلث را جذر تحقیقی نباشد.

دو اما سّیوم بسط باید کرد تا مکسور عاید شود. و بعد از آن اگر عدد کســر و مخــرج کســر هــر 
مجذور باشند مثل دو و ربع که بعد از بسط نه ربع باشد، جذر عدد را قسمت کن بر جذر مخرج که 
خارج القسمة جذر مرکب باشد. پس بگو جذر وی یکی و نصف باشد. و جذر چهار و چهار ُسبع و 

که جذر مبسوط که آن عدد کسر است و دویست و بیست  واسطۀ آن سبع ُسبعی، دو و سبعی باشد به
پنج است پانزده باشد و جذر مخرج وی که چهل و نه است هفت باشد.// چــون اول را بــر ثــانی  و

  ]۴۸[ قسمت کند خارج دو و ُسبعی باشد.

یبی اما قاعده آن است که أقرب مجذوری که مادون این اصم باشد فرا گیری و فضــل  جذر تقر
جذر آن مجذور را مضاعف کنی  میان آن اصم و آن مجذور اقرب نظر کنی که چند است و بعد از آن

و فضل را اضافت کنی و فضل را نسبت دهی به مجموع مضّعف با فضل و بــدین نســبت، اضــافت 
 سه و ُسبعی باشــد؛ 

ً
جذر آن اقرب مجذور بکنی که جذر تقریبی آن اصم باشد. پس جذر ده تقریبا

وی ُسبعی است. و واسطۀ آن که فضل را چون اضافت مضّعف کنند هفت شود و نسبت واحد به  به
 تفاوت به نقصان باشد. و اگر خواهی فضل را اضافت جذر کن بی تضعیف و قدر 

ً
درین قاعده دایما

 
ً
فضل را نسبت به هر دو ِده و بدان نسبت، اضافت جذر کن که جذر تقریبی باشد. و این تفاوت دایما

ی کــه مســامحه در وی چه چهار و نصفی جذر تقریبی بیست باشد. و طریقــ به زیادتی باشد. چنان
 فرا گیری  کم

ً
 یا تقدیرا

ً
تر است آن است که آن اصم را در مجذوری ضرب کنی و جذر حاصل تحقیقا

 در بیان عشــره، عشــره را در نــه ضــرب کــردیم 
ً
و قسمت کنی بر جذر آن مجذور مضروب فیه. مثال
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 نه و نیم است قسمت کنیم// بر سه، خارج سه
ً
و ُسدسی باشد؛  حاصل نود است و جذر وی تقریبا

لثی باشد. بــر دو قســمت کنــیم ســه و 
ُ
 شش و ث

ً
یا در أربعه ضرب کنیم چهل شود و جذر وی تقریبا

  ]۴۹[ ُسدسی باشد.

خواهیم که بیان کنــیم کــه  پیش از این معلوم شد و این زمان می معرفت حاصل الضرب و اما
  حاصل الضرب از چه جنس باشد.

و مفرد باشند یا غیر مفرد. اگر هر دو مفرد باشند یا هر دو بدان که مضروب و مضروب فیه یا هر د
از اجناس باشند یا هر دو از اجزا باشند یا مختلف باشند در اول و دوم. قاعده آن است که عددین را 
در هم ضرب کنی بر وجه معلوم و بعد از آن اجناس را با هم ضم کنی یعنی جذر را یکی گیر و مال 

ال مال را چهار و مال کعب را پنج و کعب کعب را شش و چون جمع کردی را دو و کعب را سه و م
  به هر یک از آن حاصل یکی ازین مرتبه بگیر.

 ده جذر در ده جذر صد مال باشد و ده شئ در 
ً
و اگر در اجزا باشد لفظ جزو را اضافت کنی. مثال

ه مال در ده مــال، صــد پنج مال، پنجاه کعب باشد و ده جذر در دو کعب، بیست مال مال باشد و د
مال مال باشد و ده مال در پنج مال مال، پنجاه کعب کعب باشد و دو کعب در سه مال مال، شــش 

  مال مال کعب باشد.
و اگر کسری باشد مثل دو مال و نیم در سه کعب، هفت و نیم مال کعب باشد// و علی هذا. و ده 

در پنج جزو کعب، پنجاه جزو مال مال جزو شئ در ده جزو شئ، صد جزو مال باشد و ده جزو شئ 
باشد و پنجاه جزو مال مال در دو جزو مال مال کعب، صد جزو مال کعــب کعــب کعــب باشــد و 

من جزو کعبی باشد.
ُ
  ضرب نصف جزو مالی در ربع جزو شئ ث

و اما سّیوم که مختلفند، قاعده آن است که فضل میان عدد هر دو مرتبه فرا گیری و به هر یکی از 
 ده جــزو شــئ در ده  حاصل

ً
الضرب یکی ازین مرتبه بگیری اما از جانبی که فضل او را است. مــثال

مال، صد شئ باشد و ده جزو مال در پنج شئ، پنجاه جزو شئ باشد و دو جزو مال در سه مال مال 
کعب، شش مال کعب باشد و دو جزو مال مال کعب در ده کعب، بیست جزو مال مال باشد و علی 

  کسری باشد ظاهر باشد. هذا و اگر
و اگر هیچ طرف را فضلی نیست حاصل از جنس آحاد باشد از آن جهت که ضرب هر جنســی 
که باشد در جزو خود واحد باشد. پس ضرب پنج جزو شئ در دو شئ، ده باشد و ده کعب در ســه 
جزو کعب شئ واحد باشد. و اگر یک طرف آحاد باشد حاصل الضرب از جــنس آن طــرف دیگــر 

 ده شئ در ده عدد، صد شئ باشد و ده مال در ده عدد، صد مال باشد//  و دو کعب کعب باشد
ً
. مثال

  ]۵۰[ در ده عدد، بیست کعب کعب باشد و علی هذا.
  و اگر در مضروب یا مضروب فیه استثنایی باشد، مستثنی را ناقص گویند ومستثنی منه، زاید.
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اقص را در ناقص ضرب کنند و مجموع مستثنی قاعده آن است که زاید را در زاید ضرب کنند و ن
 سه 

ّ
 شئ اال

ً
منه شود. و زاید را در ناقص و ناقص را در زاید ضرب کنند و مجموع مستثنی شود. مثال

 دو، شش درم باشد و این هر دو مستثنی 
ّ

 سه در اال
ّ

 دو درم شئ در شئ مال باشد و اال
ّ

درم در شئ اال
  منه

ّ
 دو درم، اال

ّ
 پنج شئ اند. و شئ در اال

ّ
 شئ باشد پس اال

ّ
 سه درم در شئ، سه اال

ّ
 دو شئ باشد و اال

 خمسة أشیاء.
ّ

  مستثنی باشد. کأّنک مالی و شش عدد اال
 خمسة را در مالی ضرب 

ّ
 خمسة در مالی. مالی در مالی یک مال مال شود و اال

ّ
و اگر گوییم مالی اال

 خمسة اموال شود. پس کاّنک گفته باشیم مال 
ّ

 خمسة اموال. و حینئذکنیم اال
ّ

کــه  ٢معلوم گردد ١مالی اال
  ]۵۱[ ضرب مثبت در مثبت و منفی در منفی مثبت باشد و ضرب مثبت در منفی یا عکس، منفی باشد.

که اول مرتبۀ عدد است و جذر دارد. و دوم اشیاء است و جذر ندارد و سّیوم اموال است و  بدان 
د و پنجم اموال اموال است و جذر دارد و ششــم مــال جذر دارد و چهارم کعاب است و جذر// ندار

کعب است و جذر ندارد و هفتم کعب کعب است و جذر دارد و جذر هر یکی شیئی است که چون 
 جذر عدد، عدد باشد و جذر مال، شئ باشد و جذر 

ً
او را مربع گردانند آن جنس حاصل شود. مثال

  مال مال، مال باشد و جذر کعب کعب، کعب باشد.
طریق آن است که عدد مقسوم را بر عدد مقسوم علیه قســمت کنــی و خــارج  ٣اما در قسمتو 

القسمة نگاه داری و نظر کنی که مقسوم و مقسوم علیه از اجناسند یا از اجزا یا یکی ازین و دیگری از 
ن آن دیگر. و در دو اول نظر کنی که میان عدد و مرتبۀ ایشان فضلی هست یا نه. اگر فضلی باشد ای

فضل عّدۀ مرتبۀ خارج باشد از آن طرف که فاضل است اگر فاضل مقسوم است، و اگر فاضل مقسوم 
 اگر هر دو از اجزا باشند فضل که عــّدۀ مراتــب خــارج اســت، از 

ً
علیه است از آن طرف دیگر. مثال

 اجناس باید گرفت و اگر هر دو از اجناس باشند از اجزا باید گرفت و اگر کسری باشــد هــم بــدین
اعتبار نسبت دهند و اگر فضلی نباشد، خارج از جنِس آحاد باشد. پس خارج القسمة شش مال بر 

که فضل شئ است و سه مال بر دو شئ، یک شئ و نصــف شــئ  واسطۀ آن سه شئ، دو شئ باشد به
باشد. و قسمت ده مال مال کعب بر سه مال کعب، سه مال// و ثلث مــالی باشــد. و در قســمت ده 

که دریــن دو  واسطۀ آن کعب بر سه جزو مال کعب سه جزو و ثلث جزو مالی باشد به جزو مال مال
قسم فضل مقسوم را است. پس به هر یکی از خارج، به عدۀ مرتبه فضل ازیــن جــنس کــه اجنــاس 

  باید گرفت. است یا اجزا می
لقسمة که و در قسم ثالث مرتبۀ مقسوم و مقسوم علیه را با هم ضم کن و به هر یکی از آن خارج ا
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[ای] یکی گیر از مرتبۀ مجموع اما از طرف مقسوم، و اگر کسری باشد هم بــدین نســبت  نگاه داشته
بگیر. پس در قسمت ده شئ بر سه جزو مال، خارج سه کعب و ثلث کعبی باشــد. و در قســمت ده 

ل جزو شئ بر ده مال، یک جزو کعبی باشد و در قسمت ده مال مال بر دو جزو کعب، پنج مــال مــا
  کعب باشد و ده جزو مال مال بر دو کعب، پنج جزو مال مال کعب باشد و علی هذا.

و اگر یکی از مقسوم یا مقسوم علیه عددی باشد، قاعده آن است که همچنان مقسوم بر مقســوم 
علیه قسمت کنی و خارج القسمة نگاه داری و نظر کنی اگر عدد مقسوم علیه است بــه هــر یکــی از 

سوم فرا گیری خواه به اجزاء باشد و خواه [به] اجناس. پس خارج، در قسمِت صد خارج، یکی از مق
  جزو مال بر ده عدد، ده جزو مال باشد و در قسمِت صد کعب بر ده عدد، ده کعب باشد.

و اگر گویند که ده مال مقسوم بر شئ در ده مال مقسوم بر شئ چند باشد، قاعده آن است که احد 
ضرب کنند صد مال مال باشد و احد المقسومین را در آن دیگر ضرب کنند المضروبین// را در هم 

یند مرتفع اول مقسوم باشد بر مرتفع ثانی. درین صورت صد مال مال مقســوم بــر  مالی باشد و بگو
  مالی و بعد از عمل که معلوم شد ظاهر باشد.

ه منســوب را و اگر خواهی که بعضی ازین مراتب را نسبت دهی به بعضی، قاعــده آن اســت کــ
 ده شئ را نسبت با پنج مال، 

ً
قسمت کنی بر منسوب الیه و خارج القسمة، حاصل النسبة باشد. مثال

  ]۵۲[ چه در قسمت معلوم شده است. جزو شئ باشد. چنان ١دو
: قاعده آن است که آن شئ که تضعیف وی مراد است در مخــرج نصــف کــه دو تضعیفو اما 

 دو ماِل مضاع
ً
  در نصف ضرب کنی. تنصیفف، چهار مال شود. و در است ضرب کنی مثال

و بدان أرشدک الله تعالی که در مطلق حساب سّیما جبر و مقابله البد است که معلوماتی 
چند باشد که مجهول ازیشان معلوم کنند و أقل آن امور دو چیز باشد و لّمیــت ایــن ســخن از 

ترتیب امرین معلومین فصاعدا است منطق معلوم شود که تعریف به مفرد جایز نیست چه فکر 
جهت تأدی به مجهولی و این معلومات تارة از لفظ سائل معلوم شود و تارة از لفظ به حســب 

  عملی که کند.
  چه گوید جذر کذا یا ضلع کذا یا درم و دینار. چنان مثال اول:

ِسَم و یا از هر دو چنان مثال ثانی: چنان
ُ
ِرَب أو ق

ُ
ربتُه فی نفسُه که// گوید عدد که گوید ض

َ
ی که ض

  أو فی ِضعفه و ِزدَت علی المبلغ ثالثة تصیر کذا.
و باید که شئ را فرض کنی که مناسب کالم سائل باشد از اجناس. اگر وصــف کــرده باشــد بــه 
ُمربعّیت، تو مالی فرض کنی و اگر به مکعبّیت وصف کرده باشد تو کعبی را فرض کنی و اگــر مثــل 
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شئ را فرض کنی و مسئله را بر آن سیاق که سائل به آخر رسانیده به آخــر این وصف نکرده باشد تو 
رسانی و عظیم حاضر باشی تا غلط نکنی و چون عمل کرده باشی در آخــر بــه معادلــۀ جنســی مــر 

مسائل ِسّت «جنسی رسد یا به معادلۀ مفردی با مفردی یا به معادلۀ مرکبی با مرکبی و این دو قسم را 
فرد که آن معادلۀ جذر است با عدد و معادلۀ مال با عدد و معادلۀ مال با جذر و گویند. سه م» جبری

سه مقترنه که آن معادلۀ مال و جذر است با عدد و معادلۀ مال و عدد است با جذر و معادلۀ جذر و 
عدد با اموال. و اگرچه غیر آن نیز ممکن است اما بدین قدر اکتفا کرده آید. پس در این باب دو فصل 

   ]۵۳[ کر کنیم هر فصلی مشتمل بر سه مسئله.ذ
که اگر معادله واقع شود میان مال و جذر و عدد نظر باید کرد که  و پیش از شروع در فصلین بدان 

  مال واحد است یا اقل یا اکثر و اول ظاهر است و در صورت ثانیه و ثالثه.
که  ها دیگر همین کنی. مثل آن آن قاعده آن است که مال را با واحدی آر[ی]، یا با واحد بری و با

سه مال باشد// و سه جذر و نه عدد. بگو یک مال و یک جذر و سه عدد. و مثل آن کــه ثلــث مــالی 
باشد و سه جذر و سه عدد. بگوی مالی و نه جذر و نه عدد. و دریــن تکمیــل قاعــده آن اســت کــه 

 ِبه را از وی نسبت دهی با باقی م
ٌ

خرج و بدین نسبت از بــاقی بــر وی مخرج کسر فرا گیری و مکّمل
زیادت کنی و به هر نسبت بر آن اجناس دیگر نیز زیادت کنی. و در جذر نیز اگر گویند ثلــث شــئ 

معــادل ١معادل سه درم است تمام شئ معادل نه درم باشد و خمس شئ معادل سه درم باشد، شــئ،
  ]۵۴[پانزده درم باشد و در عمل معلوم شود انشا الله بالُحسنی.

  است و درو سه مسئله است. فصل اول در مفرداتما ا
  در معادلۀ جذر است با عدد. از مفردات مسئلۀ اول

 دو جذر 
ً
قاعده آن است که عدد را بر عدد جذور قسمت کنند و خارج القسمة جذر باشد. مثال

ل معادل بیست درم باشد، هر جذری ده درم باشد. پس اگر کسی گوید: لزیٍد علّی ألٌف و نصف ما
عمرٍو و له علّی ألٌف و نصف مال زیٍد. فرض کنیم که زید را بر مقر شئ اســت پــس عمــرو را هــزار 
باشد و نصف شئ پس زید را هزار و پانصد باشد و ربع شئ و این مجموع معادل آن شئ اول است 
که از برای او فرض کردی. پس اشیاء متجانسه ربع شئ است طرح کنــیم و از عــدیل نیــز کــه شــئ 

ربع طرح کنیم از آن طرف هزار و پانصد بماند و از عدیل// سه ربع شئ بماند. اگر خــواهیم  است،
شئ را تکمیل کنیم به آنک ربع اضافت کنیم و در عدیل نیز اضافت کنیم شئ معادل دو هزار باشد. و 

اشد و اگر خواهیم هزار و پانصد را بر سه ربع قسمت کنیم. هر ربعی پانصد باشد تمام شئ دو هزار ب
  ]۵۵[ این مال زید است. پس مال عمرو نیز دو هزار باشد.
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  در معادلۀ مال با عدد مسئلۀ دوم از مفردات
چه گویی چهار مال معادل چهل عدد است مال را با یکی آریم و عدد را با ربع ده باشــد و  چنان

ید که زید عدد را بر [عدد] مال قسمت کنیم، خارج ده باشد؛ گوییم مالی ده عدد است. پس  اگر گو
بر من بیست درم است و نصیب زید ازین مقدار چندان است که چون ضرب کنند او را  و عمرو [را] 

که او (زید) را است بر من. فــرض  در نفس خود و در نصف مال عمرو، سی و دو باشد و ده مثل آن
 شئ و نصف وی، د

ّ
 نصف شــئ کنیم که زید را بر مقر شئ است. پس عمرو را بیست باشد إال

ّ
ه إال

باشد. مال زید شئ است در نفس خود ضرب کنند مالی شود و در عشرة درهم ضرب کننــد عشــرة 
 نصف شئ ضرب کنند نصف مالی شود. پس مستثنی اسقاط کنند نصف مالی 

ّ
أشیاء شود و در إال

و  بماند و عشرة اشیاء معادل سی و دو و ده شئ. بعد اسقاط اشیاء متجانسه نصف مالی معادل سی
دو باشد پس مالی معادل شصت و چهار باشد. پس جذر// هشت باشد و ایــن مــال زیــد اســت از 

  ]۵۶[ بیست درم.
  در معادلۀ مال با جذر از مفردات مسئلۀ سّیوم

قاعده آن است عدد اجذار را بر عدد اموال قسمت کنند و خارج القسمة جذری واحــد باشــد. 
 دو مال معادل ده جذر باشد، جذری پ

ً
نج باشد و نصف مالی معادل پنج جذر باشد، جذری ده مثال

باشد. پس اگر گوید زید را بر من مقداری است که چون سدس وی از وی ِالقا کنند و ُملقــی را در 
ُمبقی ضرب کنند مثل آن باشد که او را بر من است. فرض کنیم که زید را بر وی شئ است و سدس 

نج سدس سدس مالی شود و این معادل آن شئ است باقی ضرب کنیم، پ ١شئ را در خمسة اسداس
که اول از برای زید فرض کردیم. و چون جذر را بر مال قسمت کردیم خارج القسمة، هفت جذر و 
مس جذری بود از برای آن که چون پنج سدِس سدس، معادل جذری باشد و تمام مخرج، سی و 

ُ
خ

مســی شش است. پس تمام مالی معادل هفت جذر و خمس جذری باشد
ُ

. پس جذری هفت و خ
  ]۵۷[ باشد و این ُمقّربه است.

 و در وی نیز سه مسئله است. فصل دوم در مقترناتاما 
چه گوید مالی و ده جذر معادل سی  در معادلۀ مال و جذر با عدد، چنان مسئلۀ اول [از مقترنات]:

  و نه عدد است. 
مربع سازی// و اضافت عدد کنی. و درین مسئله قاعده آن است که نصف اجذار را فرا گیری و 

درین صورت بیست و پنج اضافت سی و نه کنی مجموع شصت و چهار شود و جذر وی فراگیری و 
چه باقی ماند که درین صورت  ازین جذر نصف عدد اجذار را که پنج است از وی اسقاط کنی و آن
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یکی باشد، رد باید کرد با سه است یک جذر باشد. پس مالی نه باشد و دانستی که اگر مال زاید از 
ها نیز همین عمل باید کرد و اگر ناقص باشد از یکی تکمیل باید کرد مال را و آن  یکی و در آن باقی

دیگران را. پس اگر گوید که زید را بر من مقداری است که چون ثلث وی و واحــدی در ربــع وی و 
ث وی و واحدی را در ربع وی واحدی ضرب کنند بیست شود. فرض کنیم آن مقدار، شئ است و ثل

و واحدی ضرب کنیم نصِف سدس مالی و ثلث و ربع شئ و واحدی باشــد و ایــن معــادل بیســت 
است. پس [نصف] سدس مال و ثلث و ربع شئ معادل نوزده باشد و بعد از تکمیل که اضافت یازده 

مربع سه و مثل است با هر یکی، مالی و هفت شئ معادل دویست و بیست و هشت باشد. و چون 
نیم که دوازده و ربعی باشد اضافت عدد کنند دویست و چهل و ربعــی شــود و جــذر وی پــانزده و 

  ]۵۸[ نصفی است و چون اسقاط نصف عدد اجذار از وی بکنند دوازده بماند و این مقّر به است.
یی مالی و بیست و یک در معادلۀ// مال و عدد با جذر، چنان از مقترنات مسئلۀ دوم عدد  چه گو

معادل ده جذر است یا مالی و شانزده عدد معادل هشت جذر است یا مالی و سی عــدد معــادل ده 
  جذر [است].

قاعده آن است که بعد از رّد و تکمیل اگر احتیاج باشد نصف عدد اجذار را فــرا گیــری و مربــع 
رت اولــی سازی و نظر کنی عدد مذکور ناقص است از این مربع یا نصف او است یا زاید. در صــو

چه بماند جذرش فرا گیر و اضافت نصف عدد اجذار کن یا از وی ناقص  عدد را از وی اسقاط کن آن
چه حاصل شود بعد از زیادت یا بعد از نقصان جذری باشد. پس در صورت اولی جذر یا  گردان. آن

حــال هفت یا سه و در ثانیه جذر نصف عدد اجذار باشد. پس جذری چهار باشد و صورت ثالثه م
باشد. پس اگر کسی گوید که عشره به دو قسم کن به حیثیتی که مجموع مربعین قسمین شصــت و 
 شــئ. و 

ّ
هشت باشد فرض کنیم که احد القسمین از عشره شئ است آن قسم دیگر عشره باشــد إال

 بیســت شــئ 
ّ

چون هر یکی را در نفس خود ضرب کنیم و مجموع جمع کنیم دو مال و صد عدد اال
معادل شصت و هشت است؛ و بعد از جبر دو مال و صد عــدد معــادل بیســت جــذر و باشد و آن 

شصت و هشت عدد. و چون القاء مشترک کنند دو مال و سی و دو عدد معادل// بیست جذر باشد و 
بعد از رّد، مالی و شانزده عدد معادل ده جذر باشد پس جذری یا هشت باشد یا دو. پــس آن شــئ 

  ]۵۹[ و یا به عکس.هشت باشد و آن دیگر دو 
 در معادلۀ جذر و عدد است با مال. از مقترنات: مسئلۀ سّیوم

 گویند شش شئ و چهل درم معادل مالی است، بعد از رّد و تکمیل، اگر باشد نصف عــدد 
ً
مثال

اجذار را مربع گردان و اضافت عدد کن و جذر مجموع مزید و مزید علیه را بگیر و اضافت نصف 
ذری باشد. درین صورت نه را اضافت چهل کن و جذر مجموع هفــت باشــد. عدد اجذار کن تا ج

  اضافت سه کن، ده شود و این یک جذر باشد.
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پس اگر گوید زید را بر من چند است که چون در پنج درم ضرب کنند و چهل و دو اضافت کنند 
م، ما علیــه و مجموع را مضاعف گردانند مثل ضرب مقّر به باشد در نفس خود چهار بار. فرض کنی

شئ است چون در پنج درم ضرب کنند پنج شئ شود پس پنج شئ و چهل و دو را مضاعف کنند ده 
شئ و هشتاد و چهار شود و آن شئ اول را در نفس خود چهار نوبت ضرب کنند چهــار مــال شــود. 

یک  پس ده شئ و هشتاد و چهار درم معادل چهار مال باشد. و بعد از رّد، دو شئ و نصفی و بیست و
درم معادل مالی باشد. و بعد از اضافت مربع واحدی و ربعی بر بیست و یک، بیســت و دو و نــه// 
جزو از شانزده جزو از واحدی شود و جذر وی چهار و سه ربع باشد و چون اضافت واحدی و ربعی 

  ]۶۰[ کنند شش شود و آن مقّر به باشد.

  تمل است بر مقدمه و دو فصل و خاتمه.است و این قسم مشقسم سّیوم از کتاب در مساحت  اما
  در حدود و آالت و اسامی آن است. مقدمه اما

طلب معرفت کمّیت آن چیز است که در سطح است یا در جسم از امثال یا از اجزاء  مساحت
مربع یا مکعب ممسوح به و علم مساحت، علم به قاعدۀ چند است که بدان قواعد اســتخراج ایــن 

  کمّیت توان کرد.
 مسطحی است که او را چهار ضلع متساوی باشد. مربع و
 مجّسمی است که طول و عرض و َسمک (ارتفاع) متساوی داشته باشد. مکعب و
  آن باشد که او را طول و عرض و َسمک باشد. مجّسم و
هشت قبضه باشد و هر قبضه چهار انگشت. هر انگشتی مقدار شــش ُجــو کــه  هاشمی ذراع و

  گر متصل باشد و هر جوی، شش موی اسب ِبرَدون (اسب نر جلد و تند).پشت یکی به شکم آن دی
صبه و

َ
 شش گز باشد. ق

شلی و
َ
 ده قصبه باشد. ١ا

یبی و   سه هزار و ششصد گز باشد. جر
فیزی و

َ
  ُعشر جریبی باشد که سیصد و شصت گز است. ق

شل َعشیر و
َ
شلرا در نفس خود ضرب کنند، جریب شود و ا ٢ُعشر قفیز است. پس اگر ا

َ
را  ٣گر ا

  ضرب کنند قفیز شود و قصبه در قصبه عشیر باشد. ٤در قصبه
 به منزلۀ واحد است؛ در هر چه ضرب کنند آن چیز باشد. ذرع و

                                                    
 نسخه: اثلی.. ١
 .نسخه: اثل. ٢
 نسخه: اثل.. ٣
 نسخه: قبضه. .٤
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چیزی باشد که// اشارت حسی به وی توان کرد و در طول و عرض و عمق هیچ ُمنقســم  نقطه و
  نشود و وی نهایت خط است.

 شود و وی نهایت سطح است.آن است که در طول فقط منقسم  خط و
 آن است که در طول و عرض فقط منقسم شود و وی نهایت جسم است. سطح و
 در هر سه طرف منقسم شود. جسم و
آن است که چون در مقابل شعاع َبَصر واقع شود در طرف اقرب، طرف ابعــد را  خط مستقیم و

 فرو پوشد.
چنین نباشد و غیر مستقیم پرگاری باشــد و آن خطــی باشــد کــه  آن است که این غیر مستقیم و

  را هیچ ضبطی نیست. محیط به دوایر شود و غیر پرگاری و آن
یین خطین و یین و سطحین متواز دو خط یا دو سطح باشند که اگر اخراج ایشــان کننــد  متواز

  و مسامتان همین باشند. إلی غیر النهایة متالقی نشوند و متالقیان به خالف آن باشد
چــه در میــان آن دو  هر خطی که مالقی خطی دیگر شود نه به حیثیتی که هر دو یک شــوند آن و

ی آن خط که مالقی آن دیگر شود متساوی باشد آن زاویهرا  ضلع باشد آن
َ
رف

َ
را  گویند. و حینئٍذ اگر ط

تر را منفرجه گوینــد  آن فراخ و اگر متساوی نباشند؛ زاویۀ قائمه گوینــد مثــل ایــن صــورت       
تر را حاّده مثل این صورت   و تنگ  .

ب و
ّ

جسمی باشد که چند سطح به وی محیط شود و به هم رسند؛ نه به نقطه  زاویۀ جسم محد
  و هر دو سطح آن متصل باشند به یکدیگر، نه به حیثیتی که یکی شوند.// 

  اسطۀ احاطت حدی یا بیشتر.و هیئتی است که حاصل شود جسم را یا سطح را به شکل و

و از جملۀ سطوح، یکی دایره است و او سطحی باشد که  فصل اول در مساحت سطوح اما

حاصل شود از احاطۀ خطی مستدیر به وجهی که در میانۀ آن خط، فرض نقطه توان کرد که هر 

د و آن خطی از آن نقطه اخراج کنند و بدان خط رسد همه متساوی باشند و آن خط را محیط گوین

نقطه را مرکز و آن خطوط را انصاف اقطار خوانند و خطی که از محیط به محیط رسد و به مرکز 

یند. و اگر دایره بگذرد آن [ای] باشد که محیطش معلوم باشد که چه مقدار است و قطر  را قطر گو

معلوم معلوم نباشد؛ محیط را بر سه و ُسبعی قسمت کنیم خارج القسمة قطر باشد. و اگر محیط 

نباشد قطر را در سه و ُسبعی ضرب کنیم حاصل محیط باشد. و مساحت دایره مقداری باشد که 

 حاصل شود از ضرب نصف قطر در نصف محیط یا ربع احدی در کل آن دیگر برین صورت:
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چه در  و اگر خطی اخراج کنند از محیط به محیط که بر مرکز بگذرد و دایره را به دو نیم کند؛ آن

الدایرة گویند و درین صورت چون خط به مرکز گذشته اســت، هــر  حاصل شود؛ آن طرفین را قطعة 

گذرد و خواه نه،  رسد خواه به مرکز می یکی نصفی از دایره باشند. و آن خط که از محیط به محیط می

 را گویند. و آن مقدار از// محیط که از یک طرف وتر به آن طرف دیگر متصــل اســت آن را َوتر می آن

ینــد و  گویند. و خطی که از وسط قوس اخراج کنند و به وتر و به مرکز رســد آن قوس می را ســهم گو

  علی هذا المثال:

  
و قدر مساحت سطح وی مقداری باشد که حاصل شود از ضرب سهم وی در نصف قوس وی 

در داخل وتر یا از وتر در نصف قوس. و اگر آن خط که اخراج کنند به مرکز بگذرد نظر کنیم که مرکز 
  :تر مثل این صورت تر باشد و اگر خارج باشد کوچک است یا خارج اگر داخل باشد آن قطعه بزرگ

  
مساحت اول مقداری باشد که حاصل شود از ضرب نصف قوس وی در نصف قطر دایره که این 

میــان چه حاصل شود از ضرب فضل میان نصف قطر مــذکور و  اند با آن قطعۀ بزرگ را از وی گرفته
سهم این قطعه در نصف وتر قطعه و هر دو مرتفع مساحت ساحت قطعۀ کبیره اســت. و مســاحت 
ثانی که قطعۀ صغیره است مقداری باشد که حاصل شود از ضرب نصف قوس دایرۀ کبیره در نصف 

که  دایره ١چه گفتیم. اما مرتفع ثانی را از وی کم باید کرد و اگر خواهی که قطر قطر دایرۀ کبیره چنان
اند بدانی نصف وتر قطعه بگیر و در نفس خودش ضرب کن و حاصل را بر  ها را از وی گرفته آن قطع

سهم قسمت کن و خارج القسمة را// اضافت سهم کن که قطر آن دایره باشد. و قطاع دایره سطحی 
اع را قطــ باشد که قوسی و دو نصف قطر به وی محیط باشند. پس اگر اکبر باشد از نصف محیط آن

یند و اگر کوچک   تر باشد قطاع اصغر گویند مثل این دو شکل  اکبر گو

  
  و مساحت سطح ایشان مرتفع یکی از آن دو خط مستقیم که نصف قطر آید در نصف قوس باشد.

                                                    
 نسخه: قطره.. ١
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جیو 
َ
که او را بیضی نیز گویند آن است که محیط شود به وی دو قوس متساوی که  شکل ِاهلیل

و او را دو قطر باشد یکی اطول و یکی اقصر متقاطع و اگر هــر دو  هر یک اقل باشند از نصف دایره
  را عدسی گویند. مثالهما ایره آن اعظم باشند از نصف د

  
واسطۀ قطر اطول او را به دو قطعۀ صغیره کنــی و مســاحت  و مقدار مساحت اول آن باشد که به

اسطۀ قطر اطول او را به و ایشان معلوم کنی و مجموع مساحت شکل بیضی باشد و مساحت ثانی به
  چه معلوم کردی. دو قطعۀ کبیره کنی و مساحت کنی چنان

سطحی باشد که حاصل شود از احاطت سه خط مستقیم که هر دو که بگیری با هم اطول  مثلث و
ر باشند از سّیوم و البته دو زاویه حاده باشند. اگر زاویۀ سّیوم قائمه باشد مثلث را قائمة الزوایا گویند و اگ

 منفرجه// باشد منفرجة الزوایا گویند و اگر حاده باشد حادة الزوایا گویند مثل هذه الصورت: 

  
خواه متساوی الساقین باشد و خواه مختلف االضالع، مقداری باشد که  مساحت قائم الزوایا اما

حاصل شود از ضرب نصف یکی از دو ساق اقصر در جمیع آن اقصر دیگر. فی الجمله در مجموع 
  انواع مثلثات عمود را در نصف قاعده ضرب باید کرد و حاصل الضرب مساحت آن مثلث باشد.

نقطۀ یکی از زوایا اخراج کنند به ضلع مقابل و قاعدۀ  خطی مستقیم باشد که از عمود مثلث و
  آن ضلع مقابل باشد.

سطحی باشد که چهار خط به وی محیط باشند و مربع متساوی االضالع آن باشد که هر  مربع و
  دو ضلع از وی متوازی و متساوی باشند هکذا:

  

  دیگر.و مقدار مساحت وی مقداری باشد که حاصل شود از ضرب یک ضلع در ضلع 
آن باشد که دو متوازی اطول باشــند از آن دو متــوازی دیگــر و مســاحت وی  و مربع مستطیل:

مقداری باشد که حاصل شود از ضرب یکی از اطولین در یکی از اقصرین. و اگر دو ضلع متــوازی 
ست و باشند و دو// مسامت و البته باید که متوازیان مختلف باشند. و اما متالقیان اگر یکی مستقیم ا

آن دیگر منحرف، البته متالقیان نیز مختلف باشند. و حینئٍذ اصغر المتالقین عمود باشــد بــر احــد 
زنقه گویند مثل این صورت: المتوازیین و آن

ّ
  را ذوال
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  را ذو الزنقین خوانند مثل این صورت:  و اگر هر دو منحرف باشند آن

  
  متوازیین. و مساحت ایشان حاصل الضرب عمود باشد در نصف مجموع

  خطی باشد که عمود باشد بر متوازیین. عمود و
شکلی باشد که محیط شود به وی زیادت از چهار خط مســتقیم. و ایــن  ذوی االضالع کثیره و

[ای] فــرض بایــد کــرد کــه  شکل اگر اضالع و زوایای وی متساوی باشند، در وسط وی اعظم دایره
محیط وی از اطراف مماس اوساط اضالع باشد. و نصف قطر این دایره در نصف مجمــوع اضــالع 

شکل باشد. و اگر قطر آن دایره معلوم نباشد اصــغر  ضرب باید کرد که حاصل الضرب مساحت آن
دایره را فرض کن که این شکل در وسط آن دایره باشد و عدد اضالع در عدد اضالع که واحدی کم 
سع مجموع مزید و مزید علیه را فرا 

ُ
 و ت

ً
کرده باشی ضرب کن و شش را اضافت این حاصل کن دایما

[جذر] آن// قطر دایرۀ صغری باشد که شکل در میان  گیر و در مربع احدی از اضالع ضرب کن که
وی است. و چون این قطر را مربع گردانی و مربع یکی از اضالع کم کنی و جذر باقی بگیــری ایــن 

  جذر مأخوذ قطر دایرۀ عظمی داخله باشد مثل این صورت:

  
مّتفقه یا مختلفه را با اشکال  و اگر مختلف االضالع و الزوایا باشد طریق مساحت آن باشد که آن

م کنــی کــه مســاحت آن شــکل 
َ

رد کنی و آن اشکال را جداگانه مساحت کنی و مجموع را با هم ض
را بــا هفــت مثلــث رد کــردیم. مســاحت ایــن هفــت  باشد. مثل این صورت که پنج ضلع دارد و آن

 [مثلث]، مساحت آن شکل باشد.

  

ُکره است و آن جسمی است و از آن جمله یکی  .است فصل دوم در مساحت اجسام و اما
ای  که محیط باشد به او یک سطح مستدیر و این سطح را محیط کره خوانند و مرکز وی نقطــه

باشد که هر خط که از وی اخراج کنند به این سطح مجموع مساوی باشد و هر یکی نصف قطر 
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یند کره باشد و خطی که از سطح به سطح رسد و به مرکز بگذرد آن  مثل این: را قطر آن کره گو

  
[ای] باشد عظمی که چون این کــره حرکــت کنــد آن دایــره  و چون توهم کنند که برین کره دایره

را  منطقه شود در وسط کره و اگر قطع کره کند به مرکز گذشته کره را به دو نصف مساوی// کنــد ایــن
یند. و مساحت بسیط این کره حاصل قطر وی باشد درین منطقــه. و مســاحت جــر م کــره منطقه گو

لثان قطر در [مساحت] اعظم دایره یا ضرب نصف قطر در 
ُ
مقداری باشد که حاصل شود از ضرب ث

  ثلث بسیط و مساحت نصف وی، نصف مساحت مذکور باشد.
اسطوانۀ مستدیره است و آن جسمی است که محیط باشد به وی سه سطح، دور آن  یکی دیگرو 

  را قاعدۀ آن مخروط گویند. ١هر یکی دایره باشند متساوی و هر یکی ازین دو
سطحی مستدیر باشد واقع میان محیط آن دو دایره و خطی که از مرکز یک دایره به  یکی دیگر و

 را سهم گویند هکذا. مرکز آن دیگر رسد آن

  
عه و

ّ
جسمی باشد که محیط شود به وی سطحی چند که دو از آن هر یکی دایــره  اسطوانۀ مضل

  ٢..باشند که قاعده باشند و باقی.

  پی نوشت
  های (مقسوم علیه ]. جزو هر عدد: منظور شمارنده١[

ً
های) عدد به غیر از خودش اســت. مــثال

. اگــر مجمــوع اجزای عدد چهار برابر یک و دو هستند یا اجزای شش برابر یک و دو و ســه هســتند
اجزای عدد با خود عدد برابر باشد عدد تام است مانند عدد شش و اگر کمتر از عدد باشــد نــاقص 

   است مانند هشت و اگر بیشتر از عدد باشد زاید است مانند دوازده.
» منســوب«یا » مقدم«گویند. به صورت کسر  می» کسر یا نسبت«]. کسر: نسبت دو عدد را ٢[

گفتند. بیشتر مواقع بــه صــورت کســر  می» منسوب الیه«یا » تالی«مخرج کسر و به » عدد کسر«یا 

1های گفتند. به کسر هم، کسر می
2

1و  
3

1و 
4

1و ... و  
10

ّمهــات کســور«یــا » گانه های نه کسر« 
ُ
» ا

هــا  گفتند. برای بیان این کســر (گویا) می» کسر ُمنطق«ها و هر ترکیبی از آنها  گفتند. به این کسر می

                                                    
 نسخه: دور .١
 . پایان رساله افتادگی دارد.٢
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انــد.  نهــاده» نصف، ثلث، ربع، ... ُعشــر«گانه اسم  نیازی به لفظ جزو نیست زیرا برای کسرهای نه

+مانند نصف و خمس (
1 1
2 5

) یا دو خمس (
2
5

´) یا ُسدِس ُعشر (
1 1
6 10

.(  

گفتنــد.  می» کسر اصم«گانه نوشت   های نه ]. به کسری که آن را نتوان به صورت ترکیب کسر٣[
اند مانند:  استفاده کرد زیرا اسم خاصی برای آنها نگذاشته» جزو«ها باید از لفظ  برای بیان این کسر

1یک جزو از یازده (
11

2) یا دو جزو از سیزده (
13

.(  

]. به کسر ٤[
n
1 )n  (1گفتند مانند:  می» کسر مفرد«عدد طبیعی بزرگتر از یک است

2
1و  

17
و  

m... و به کسر 
n

 )m  وn  (گفتند. می» کسر مکّرر«دو عدد طبیعی بزرگتر از یک است  

´گفتند، مانند: نصــف یــک ششــم ( می» کسر مضاف«]. به کسری از یک کسر، ٥[
1 1
2 6

) یــا 

´نصف یک ششم از یک چهارم ( ´
1 1 1
2 6 4

 .(  

های مرّکب را به پنج  خود، کسر مفتاح الحسابالدین جمشید کاشانی در مقالۀ دوم کتاب  ].غیاث٦[
یعنی کسری که مجموع چند کسر » های معطوف کسر« - ٢های مضاف  کسر- ١دسته تقسیم کرده است.

یعنــی » هــای منکســر کســر« - ٤یعنی کسری که تفاضل چند کسر باشــد » های مستثنی کسر« - ٣باشد 
  ترکیبی از این چهار نوع. - ٥ت یا مخرج آن یا هر دو، یک کسر باشد. هایی که صور کسر

هــای آن مربــوط بــه کســر معطــوف و  شیخ بهایی تعریف کسر مرکب را کلی بیان کرده و مثــال
ها یکی بود، مخرج کسر حاصل  اگر مخرج کسر -١چگونگی جمع کردن آنها بدین صورت است. 

بود، عدد بزرگتر، مخــرج کســر حاصــل » متداخل«د ها دو عد اگر مخرج کسر -٢نیز همان است. 
بود، حاصل ضرب آنها مخرج کسر حاصل است. » متباین«ها دو عدد  اگر مخرج کسر -٣شود.  می

(بزرگترین مقسوم علیه » وفق«بود، حاصل ضرب آنها را بر » متوافق«ها دو عدد  اگر مخرج کسر -٤
ها، کوچکترین  شود (مخرج حاصل کسر یکنیم و آن مخرج کسر حاصل م مشترک) آنها تقسیم می

  ١ها است یعنی حاصل ضرب دو عدد تقسیم بر شمارندۀ مشترک آنها). مضرب مشترک کسر
است. (عدد مفرد عددی است که فقط در یک مرتبه واقع » اعداد مفرد«]. روشی برای ضرب ٧[

 چنــد صــفر تشــکیل شــود. مثــل 
ً
، ٢٠٠، ١٠، ٨، ٥ ،١شود یعنی از یکی از ارقام نه گانــه و احیانــا

کمتر بود کــه  ١٠کنیم اگر حاصل از  ، ...). ابتدا ارقام مضروب و مضروب فیه را جمع می٤٠٠٠٠

                                                    
و اعداد متباین (نسبت به هم اول) ) ۱۲و  ۶مانند (که یکی بر دیگری بخش پذیر باشد  ی استدو عدد(متناسب)  متداخل دو عدد. ١

که مقسوم علیه مشترک ندارند) و اعداد متوافق (متشارک)  ۵و  ۹شمارد (مانند  ها را نمی اعدادی هستند که عدد واحدی، هیچ یک از آن
   شمارد). ها را می آن ۵که عدد  ۳۰و  ۲۵و  ۱۵شمارد (مانند:  ها را می اعدادی هستند که یک عدد، همگی آن
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کنیم سپس  ضرب می ١٠بیشتر بود؛ رقم یکان حاصل را در  ١٠ضربشان آسان است. اگر حاصل از 
  کنیم و به حاصل قبلی اضافه می را در یکدیگر ضرب می ١٠تفاضل هر دو مضروب تا 

ً
کنــیم. مــثال

  شود؟  چقدر می ٨در  ٨حاصل ضرب 

+ = ® ´ = ü
ï® + =- = ü ý® ´ =ý ï- = þ þ

8 8 16 6 10 60
60 4 6410 8 2

2 2 4
10 8 2

  

  در شعری منسوب به نصیرالدین طوسی این روش بیان شده است:
  آحاد آحاد فراز آر مدام

  ده بفکن و هر زایده را ده کن نام
  وز هر طرفی نگر که تا ده چندست
  در یکدگرش ضرب کن و ساز تمام

؛ ٦٣، ص ١٣٣٤ دانشگاه تهران، ،احوال و آثار نصیرالدین طوسی ،محمد تقی مدرس رضوی(
  ).٦٢٢، ص ١٣٥٤ویرایش دوم 
علی بن یوسف بــن علــی منشــی (بــه کوشــش  لب الحسابدر کتاب با اندکی تغییر این شعر 

) ٧، ص ١٣٦٨الدین شیرازیان، مرکز انتشار نسخ خطی، بنیاد دایرةالمعارف اسالمی، تهران،  جمال
  آمده و به دنبال آن بیتی با همین محتوا آورده شده است:

  جمع مضروبین کن و آنگاه از باال نگر
  تا ز ده چندست با محصول نقصانین او

است (عدد مرکب عددی است که در دو مرتبه یا بیشتر » اعداد مرکب«برای ضرب ]. روشی ٨[
کنــیم و هــر  ، ....). در این روش دو عدد را با هم جمع مــی٢٥٠٠٠، ١٥٨، ٢٥، ١١واقع شود مثل 

 مضارب  مقدار که خواستیم از آن کم می
ً
شود). باقیمانده را در مقدار کــم  کم می ١٠کنیم (معموال

کنیم. اگر مقدار کم  م. سپس تفاضل دو مضروب را از مقدار کم شده حساب میکنی شده ضرب می
شده از هر دو مضروب بزرگتر یا کوچکتر بود (هر دو تفاضل هم عالمت بود) حاصل ضرب آنها را 

هــا کــوچکتر و از دیگــری  کنیم. و اگر عدد کم شده از یکــی از مضــروب به حاصل قبلی اضافه می
کنیم. نتیجۀ  ختلف العالمه بود) حاصل ضرب آنها را از حاصل قبلی کم میبزرگتر بود (دو تفاضل م

 ١٠این عملیات مقدار حاصل ضرب دو عدد است. این روش تعمیم روش قبلی است که به جــای 
بگیریم و عدد  bو  aشود. اگر دو عدد را  فیه کاسته می عددی دلخواه از مجموع مضروب و مضروب

  شود: وش از رابطۀ زیر اثبات میباشد، درستی این ر kدلخواه 

k(a b k) (k a)(k b) ab+ - + - - =  
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  چقدر است؟ ١٥در  ١٥]. حاصل ضرب ٩[

,

+ = ® - = ® ´ = ü
ï® + =- = ü ý® ´ = >ý ï- = þ þ

15 15 30 30 20 10 10 20 200
200 25 22520 15 5

5 5 25 20 15
20 15 5

  

  چقدر است؟ ٢٢در  ١٢]. حاصل ضرب ١٠[

, ,

+ = ® - = ® ´ = ü
ï® - =- = ü ý® ´ = > <ý ï- = þ þ

12 22 34 34 20 14 14 20 280
280 16 26420 12 8

8 2 16 20 12 20 22
22 20 2

  

  برای محاسبۀ حاصل ضرب دو عدد مرکب دو رقمی: » یک دست«]. طریق ١١[
اعداد دو رقمی بود و رقم دهگان آنها مساوی بود رقم یکان یکی از آنها را با عدد حالت اول: اگر 

(حاصل هر دو جمع یکی می دیگر جمع می شود). سپس حاصل را در رقم دهگان ضرب  کنیم 
  دست آید. افزاییم تا حاصل ضرب دو عدد به ها را به آن می کنیم و حاصل ضرب یکان می

  آید. دست می ن صورت بهبدی ١٥در  ١٥مثال: حاصل ضرب 

+ = ´ =ü ü
® ® + =ý ý+ = ´ =þ þ

15 5 20 20 10 200
200 25 225

15 5 20 5 5 25
  

  چقدر است؟ ٢٣در  ٢٢مثال: حاصل ضرب 

+ = ´ =ü ü
® ® + =ý ý+ = ´ =þ þ

22 3 25 25 20 500
500 6 506

23 2 25 3 2 6
  

حالت دوم: رقم دهگان مساوی نباشد. یکی از دو عدد مضروب را در دهگان دیگری ضرب 
با هم جمع کرده و  کنیم و این دو حاصل را کنیم و یکان عدد دوم را در دهگان عدد اول ضرب می می
سپس حاصل ضرب دو رقم یکان را به آن می برابر می ١٠   افزایم. کنیم. 

  ٤٤در  ٣٣مثال: حاصل ضرب 

´ = ü
® + = ® ´ = ® + =ý

´ = þ

33 4 132
132 12 144 144 10 1440 1440 12 1452

4 3 12
  

حالت سوم: رقم دهگان یکی از آنها یک و دهگان دیگری غیر از یک باشد. رقم یکان عدد 
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 ١٠به عدد بزرگتر اضافه کنید و حاصل را  کوچکتر را در دهگان عدد دیگر ضرب کنید و حاصل را
  برابر کنید و حاصل ضرب رقم یکان را به آن بیافزایید.

  ٣٥در  ١٥مثال: حاصل ضرب 

´ = ® + = ® ´ = ® + ´ =5 3 15 15 35 50 50 10 500 500 5 5 525  

ای که حاصل را  توان برای اعداد بزرگتر هم به کار برد فقط باید در مرحله روش یک دست را می

تر  تعداد ارقام اعداد است) ضرب کنیم. شیخ بهایی حالت کلی n-110 )nکنیم در  ضرب می ١٠در 
 را نیاورده است.

n(n]. فرمول مجموع اعداد طبیعی ١٢[ ) n n... n + +
+ + + + = =

211 2 3
2 2

. 
(شیخ بهایی عدد فرد را ١٣[ فع«عدد زوج را  و» َوتر«]. فرمول مجموع اعداد فرد 

َ
نامیده » ش

(سوگند به  دوم و سوم سورۀ فجر در قرآن آمده است: ولیاٍل عشر والشفع والوتراست). در آیات 
 .های دهگانه، و به زوج و فرد) شب

... ( n ) n+ + + + - = 21 3 5 2 1  
را از استنباطات خود دانسته است. مجموع اعداد  ]. شیخ بهایی هفت قاعده بیان کرده و آن١٤[

داد طبیعی و فرد و زوج. در آخر بهایی گفته که این برابر اع ١٠٠برابر و  ١٠زوج، فرمول مجموع 
  برابر اعداد یا بیشتر هم بیان کرد. ١٠٠٠توان برای  ها را می فرمول

١-  ... n n n n(n )+ + + + = + = +22 4 6 2 1  

٢-  n(n )... n +
+ + + + =

10 110 20 30 10
2

 

٣-  ... ( n ) n+ + + + - = 210 30 50 10 2 1 10  

٤-  ... ( n) n(n )+ + + + = +20 40 60 10 2 10 1  

٥-  n(n )... n +
+ + + + =

100 1100 200 300 100
2

 

٦-  ... ( n ) n+ + + + - = 2100 300 500 100 2 1 100  

٧-  ... ( n) n(n )+ + + + = +200 400 600 100 2 100 1  



 

  

١٧٠ 

تعداد  nام و  nجملۀ  naام در یک دنبالۀ حسابی است. اگر  n]. فرمول پیدا کردن جملۀ ١٥[
naقدر نسبت (بهایی آن را فضل نامیده است) باشد داریم:  dجمله و  a (n )d = + -1 1  

n]. فرمول مجموع جمالت دنبالۀ حسابی است: ١٦[
n

n(a a )s +
= 1

2
  

)پس  )S +
= =10

10 1 19
100

2
. 

(منسوب) کسر ١٧[ (صورت را بر مخرج تقسیم کنیم) اگر صورت  ]. اگر کسری را ساده کنیم 
(منسوب  یند خارج قسمت همیشه از اجزای مخرج  و اگر  ١٥بر  ٥الیه) است مثل یک بیاید گو

و اگر  ٤بر  ١٢مخرج کسر یک باشد گویند خارج قسمت همیشه از اجزای صورت است مثل 
کدام یک نشود گویند خارج قسمت هم از اجزای صورت است و هم از  صورت و مخرج هیچ

  .٦بر  ١٥اجزای مخرج مثل 
رت حاصل نسبت از اجزای ]. اگر مخرج به یک نسبت از صورت بزرگتر باشد در این صو١٨[

یک است یعنی حاصل به صورت 
n
گویند و اگر » منسوب«است. در این حالت به صورت کسر  1

  گویند.» مقسوم«صورت کسر بزرگتر از مخرج باشد به صورت کسر 
، ١٢١ عددی که فقط جذر دارد مثل - ١سه نوع است » ثانی«یا » مفتوح«یا » عدد ُمنطق]. «١٩[
١٠٠ ... که نصف و ثلث و ربع و  ١٢های نه گانه را دارد مانند  عددی که فقط یکی از کسر-٢، 

و .... و هر  ١٦، ٩، ٥های نه گانه مانند  عددی که هم جذر دارد و هم یکی از کسر - ٣سدس دارد 
  گفتند. می» عدد اصم«یا » عدد اول«های نه گانه به آن  عددی که نه جذر دارد و نه یکی از کسر

 » تلخیص«]. ساده کردن کسر را ٢٠[
ً
3گویند. مثال

120
1برابر  

40
است و کسر همیشه به  

  شود. کمترین مقادیر صورت و مخرج ساده می
را بر  توان آن ]. اگر عددی، حاصل ضرب یک عدد اول (اصم) در یک عدد منطق باشد می٢١[

است.  ١٠در  ١١که حاصل ضرب  ١١٠گویند؛ مانند » مشترک«اول تقسیم کرد که به آن آن عدد 
گانه است (نصف، ثلث، ... تا عشر) و نسبت  شود که از کسرهای نه یک دهم می ١١٠به  ١١نسبت 

  یک یازدهم است که از کسرهای نه گانه نیست. ١١٠به  ١٠
های نه گانه است.  و تبدیل آن به کسر ]. روشی برای تقریب نسبت یک عدد به یک عدد اول٢٢[

کنیم، چنان که هر دو  از عدد اول مخرج، یک بار عددی را کم و بار دیگر همان عدد را زیاد می
ها، تقریبی از کسر اول  مخرج جدید منطق شوند. میانگین دو کسر با همان صورت و با این مخرج

است. یعنی: 
a a a( )
b b k b k
= +

- +
1

2
  :

ً
)مثال )@ + = +

4 1 1 1 1 1
11 2 10 12 5 6
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بود به صورت  سانها یک ها است. اگر مخرج ]. روش محاسبۀ مجموع کسر٢٣[
a c a c
b b b

+
+ aها متفاوت بود به صورت  و اگر مخرج  = c ad bc

b d bd
+

+  کنیم. جمع می =

+
+ = = = + = + ´

+
+ = = = + = + = + ´

+ + + = + = = + + ´

1 1 6 5 11 10 1 1 1 1

5 6 30 30 30 30 30 30 10

5 7 40 42 82 34 32 2 2 1 1
1 1 1

6 8 48 48 48 48 48 3 3 8

3 1 3 1 7 7 154 1 1 1
1

5 10 6 12 10 12 120 4 5 6

  

a]. دربارۀ این است که کسر ٢٤[
b

چند تا کسر  
c
acاست. که جواب آن  1

b
  است. 

ً
5مثال

6
 

1چند تا 

7
´شود  است که جواب می 

= =
5 7 35 55

6 6 6
=. یعنی  ´

5 5 1
5

6 6 7
  است. 

]. اگر بخواهیم بدانیم که مجموع چند کسر، چند برابر کسر دیگری است. برای هر کسر ٢٥[
  کنیم. ها را با هم جمع می کنیم و جواب مثل قبل عمل می

]. قاعدۀ تساوی حاصل ضرب طرفین و وسطین در تناسب است، یعنی: ٢٦[
a c ad bc
b d
= ® = 

ً
مجهول و بقیه معلوم باشد، برای تعیین  )c . اگر یکی از اعداد تناسب (مثال

aمجهول داریم:  x adx
b d b
= ® =.  

ّمن به معنی ٢٧[
َ
ر و ُمث و » قیمت گذاری شده، ارزش گذاری شده، نرخ گذاری شده«]. ُمسعَّ

است. ولی در اینجا مسعر به معنی مقدار کاالی » قیمت، ارزش، نرخ«سعر و ثمن به معنی 
a(یا تعداد  aگذاری شده و مثمن به معنی مقدار کاالی مورد معامله است. اگر بهای مقدار  ارزش

) از آن کاال چقدر است؟ اگر c(یا تعداد  cخواهیم بدانیم بهای مقدار  باشد؛ می b) از کاالیی، 
  dمثّمن و  cسعر،  bمسّعر،  aباشد، آنگاه  dبهای آن 

َ
 ١٢من انگور  ١٠٠ثمن است. مثال

dمن انگور چند می شود؟  ٥دینار است؛  ´
= =

12 5 3

100 5
 ٥سعر و  ١٢مسعر و  ١٠٠در این مسئله  

3و  مثمن
5

نویسیم  مجهول است و می cدینار است،  ۵اگر بپرسند بهای چند من انگور  ثمن است. 

c ´
= = =

100 5 500 2
41

12 12 3
شود و  درهم می ۱۲من  ۱۰۰درهم باشد، بهای  ۳من  ۲۵. اگر بهای 

  من است. ۱۰۰درهم بهای  ۱۲
  دستور زیر را آورده است: مفتاح الحسابجمشید کاشانی در باب سوم از مقالۀ پنجم 



 

  

١٧٢ 

ها یکسان باشد در این صورت نسبت سعر اولی به سعر  اگر مسعر دو معامله و همچنین ثمن آن 
  دومی برابر نسبت مثمن دومی به مثمن اولی است.

a c a cو
b d b d

¢
= = Þ

¢  

b cbc b c
b c

¢
¢ ¢= Þ =

¢   
مثقال طال پنج درهم باشد؛ در این صورت بیست مثقال مثال: اگر یک مثقال لؤلؤ ده درهم و یک 

  شود زیرا: طال صد دینار و ده مثقال لؤلؤ هم صد دینار می

 
بیست مثقال طال (مثمن طال) با ده مثقال لؤلؤ (مثمن لؤلؤ) دارای ارزش (ثمن) یکسان در واقع 
  ها را با هم مبادله کرد.  توان آن است و می

´]. مساحت جامه برابر است با ٢٨[ =
3 60010 3
4 16

و مساحت قطعۀ جامه برابر با  

´ =
1 1 502 1
2 4 16

ییم   ذرع آن  ٥٠درهم است  ١٢ذرع جامه  ٦٠٠است پس مانند این است که بگو

چقدر است؟ بنابراین 
x

=
600 50
12

xو با قاعدۀ تناسب داریم:   ´
= =

50 12 1
600

.  

روز  ١٠درهم و یک جامه و یک انگشتر و مزدش در  ٥روز برابر  ٣٠]. چون مزد کارگر در ٢٩[
درهم است. بهای جامه  ٥روز او برابر  ١٦روز یک انگشتر است، پس مزد  ٤مزدش در  یک جامه و
روز کار است. طبق قاعدۀ تناسب، قیمت جامه  ٤روز کار و بهای انگشتر معادل مزد  ١٠معادل مزد 

x ´
= =

5 10 13
16 8

xدرهم و قیمت انگشتر   ´
= =

5 4 11
16 4

  درهم است. 

 ٥انار را به یک درهم فروخته است. پس از هر  ٥انار را به یک درهم خریده و هر  ٦]. هر ٣٠[

1درهم، یک درهم سود کرده یعنی از هر درهم 
5

درهم  ١٠درهم سود کرده است. چون کل سود او  

xاش برابر است با:  است پس طبق قاعدۀ تناسب، سرمایه
x

= ® =
1 10 50
5

.  

xها باشد پس داریم:  تعداد درهم yتعداد مردان و  x]. فرض کنیم ٣١[ y+ = و هر یک  70

12مرد 
2

شود. طبق قاعدۀ  می ٣٥گیرد که جمع آنها  درهم می ٢٥مرد  ١٠گیرد. پس هر  درهم می 

تناسب، داریم: 
x x= ® =

10 20
35 70

و   
x x= ® =

25 50
35 70

.  

xتعداد دینار باشد پس  zتعداد درهم و  yتعداد مردان و  x]. فرض کنیم ٣٢[ y z+ + = 60 

 سعر لؤلؤ
 طالسعر 

 طال مثمن
 لؤلؤمثمن 
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+است. به هر یک مرد دو درهم و سه دینار رسیده است.  + =1 2 3 است پس طبق قاعدۀ  6

xتناسب داریم:  x= ® =
1 10
6 60

yو   y= ® =
2 20
6 60

zو   z= ® =
3 30
6 60

.  

کند، نهر دوم در دو روز و نهر سوم در سه روز.  ]. نهر اول حوض را در یک روز پر می٣٣[
بار  ٢بار و نهر سوم  ٣دوم بار، نهر  ٦شش است. در شش روز نهر اول  ٣و  ٢و  ١مضرب مشترک 

شود. طبق قاعدۀ تناسب داریم:  بار پر می ١١روز  ٦کند. پس حوض در هر  حوض را پر می
x x= ® =

6 6

11 1 11
یعنی حوض در  

6
11

روز معادل  
113

11
شود. شیخ بهایی  ساعت پر می 

گیریم که شش است ولی در واقع باید مضرب مشترک تعداد روزها را  میگوید مجموع روزها را  می
  گرفت که در اینجا همان شش است.

cرا به دو قسمت aخواهیم عدد  ]. از شخص می٣٤[ bتقسیم کند و عملیات مذکور را  و
cانجام دهد و حاصل را به ما بگوید جذر این مقدار همان  a b=  است. +

a b ab (a b) c a b+ + = + ® = +2 2 22  
]. از شخص بخواهید از خودش تا شخصی که انگشتر را به وی داده است بشمارد. سپس ٣٥[

  آن عدد و در نتیجه آن شخص را بیابید. ]٣٤به روش یافتن عدد اختیار شده در قسمت [
حالت دستگاه معادالت معرفی شده است. منظور از عطف عالمت  ١٦]. در این قسمت ٣٦[

  بنامیم داریم: yو مال عمرو را  xمثبت و منظور از استثناء عالمت منفی است. اگر مال زید را 

x y x yx y x y

y xy x y xy x

ì ìì ì= ± = ±= ± = ±ï ïï ïï ï ï ï
í í í í
ï ï ï ï= ±= ± = ±= ±

ï ïï ïî îî î

1 11 110 1010 10
2 28 2

11 112010 2010
22 28

  

روش «فوق را به روش زیر که امروزه به آن های  ]. شیخ بهایی دو دستگاه از دستگاه٣٧[
  گوییم حل کرده است. می» جایگذاری

x y x ( x) x x

y x y x y x y ( )

ì ì= + = + + ® = ® =ï ïï ï®í í
ï ï= + ® = + = + = + =
ï ïî î

1 1 310 10 5 15 20
2 4 4
1 1 1 1 1 110 5 5 10 20 20
2 2 4 2 4 2

 

x y x ( x) x x

y x y x y x y ( )

ì ì= - = - - ® = ® = =ï ïï ï®í í
ï ï= - ® = - = - = - = =
ï ïî î

1 1 3 20 210 10 5 5 6
2 4 4 3 3
1 1 1 1 1 1 20 20 210 5 5 10 6
2 2 4 2 4 2 3 3 3

  

تحلیل و «یا » تحلیل و ترکیب«ها، روش  دست آوردن مجهول های به ]. یکی از روش٣٨[



 

  

١٧۴ 

 مس ؛کنیم له را حل میئدر عمل ترکیب، مساست. » تعاکس
ّ

له جواب ئولی در عمل تحلیل برای حل
اگر جمع کرده، تفریق  را عمل می له بیان کرده است عکس آنئرا در نظر گرفته هر چه مس  

ً
کنیم. مثال

ما  ،برابر کرده n کنیم؛ اگر یم؛ اگر تقسیم کرده، ضرب میکن می
n
له به ئکنیم و از آخر مس برابر می 1

  دست آید.  رسیم تا جواب به له میئاّول مس
(رأس المال) را ٣٩[ بنامیم مسئله بدین صورت است  x]. اگر اصل سرمایه 

[ ( x )- - =4 3 2 3 5 10   که حل آن به روش تحلیل چنین است:  -[2

6
522

3
25

3
253

3
22

3
2238853341212102 =¸®=+®=¸®=+®=¸®=+

xپس  =
52
6

¸جای مراحل  است. البته شیخ بهایی به  =12 4 ¸و  3 =
28 3 2
3

به ترتیب چنین  

  عمل کرده است:

- ´ = ´ =
2 1 28 8 8 2
3 3 3

و   - ´ = ´ =
3 1

12 12 12 3
4 4

 

  کنیم. مسئله چنین است:  فرض می x]. مقدار درم را ٤٠[

64
3
264

3
1

=-®=-- xxx
 

+حل:  = ® ¸ = ® ´ =6 4 10 10 2 5 5 3 xپس  15   است. 15=
)]. به بیان جبری ٤١[ x )- =2 2 1 10.  

  حل:

+ = ® ¸ = ® + = ® ¸ =
1 1 1 1 1

10 1 11 11 2 5 5 1 6 6 2 3
2 2 2 2 2   

برای حل معادلۀ درجۀ اول است. در این روش یک مقدار دلخواه مانند » روش یک خطا]. «٤٢[
a کنیم تا مقدار چه مسئله گفته روی آن اعمال می گیریم و آن در نظر میb دست آید. اگر جواب  به

xاز تناسب  xباشد مقدار مجهول  c آخر مسئله a
c b
  آید.  دست می به =

 مال زید را 
ً
xصورت  کنیم و معادله به فرض می xمثال x+ =

1 7
5

جواب  است. فرض کنیم 

aمعادله  = bباشد. پس با توجه به مسئله  5 = + ´ =
15 5 6
5

شود. مقدار آخر مسئله هم  می 

c = xآید:  دست می است پس مقدار مجهول بدین صورت به 7 x= ® = =
5 35 55

7 6 6 6
.  

aمقدار مال  گیریم. فرض کنیم می x]. مقدار مال را ٤٣[ = چه مسئله گفته روی  باشد. آن 9
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bکنیم جواب  آن اعمال می = 357
5

cشود. مقدار آخر مسئله هم  می  = است پس مقدار  20

  آید: دست می مجهول بدین صورت به

x x= ® = =
9 180 133 320 857 57

5 5

 

(دو خطا) هم برای حل معادالت درجۀ اول است. ٤٤[ أین 
َ

ط
َ

فرض  ،روشاین در ]. روش خ
چه را  نامیم. آن می» مال اول«یا » لمفروض اّو «را  و آن باشدله ئجواب مس x1 دلخواهِ  کنیم عدد می

مقدار  انهمبرابر کنیم. اگر حاصل عمل  ل میاعما ،له گفته شده است در مورد این عددئکه در مس
و  x1گرنه اختالف نتیجۀ حاصل از خواهد بود ومسئله جواب  x1 ،له خواسته استئباشد که مس

 x2دلخواه  دوباره عدد .نامیم می) e1(» لخطای اّو «را  کنیم و آن جواب خواسته شده را حساب می
ترتیب قبلی  انبه همنامیم.  می» مال دوم«یا » مفروض دوم« را گیریم و آن در نظر میله ئجواب مسرا 
بودند خطاها را تر  بیش اگر هر دو نتیجه از جواب مسئله کنیم. را حساب می )e2( »خطای دوم«

. حاصل ضرب نامیم می) ، منفیناقص( را نقصانی ها  ند آنتر بود کم اضافی (زاید، مثبت) و اگر
x( مفروض دوم در خطای اول e2 و حاصل ضرب » مضروب اول«و یا » لمحفوظ اّو «را ) 1

x(ل در خطای دوم مفروض اّو  e1 اگر خطاها هر  نامیم. می» مضروب دوم«یا » محفوظ دوم«را  )2

xجواب مسئله از رابطۀ  باشند منفی (نقصانی)یا هر دو  مثبت (اضافی)دو  e x ex
e e
-

=
-

1 2 2 1

2 1
یا  

x e x ex
e e
-

=
-

2 1 1 2

1 2
جواب مسئله باشد منفی و دیگری مثبت و اگر از دو خطا یکی  آید دست می به 

xاز رابطۀ  e x ex
e e
+

=
+

1 2 2 1

2 1
  آید. دست می به 

  کنیم. معادله بدین صورت است.  فرض می x]. مال زید را ٤٥[

(x x ) (x x )- - + - - + =
2 1 2

1 1 2 10
3 5 3

 

xکنیم  فرض می =1 پس:  .شود می ١٤دهیم  این مقدار را در معادله قرار می .33

e = - =1 14 10 xدوباره  4 =2 412دهیم  گیریم این مقدار را در معادله قرار می در نظر می 30
5

 

eشود پس:  می =2
42
5

  شود. می ٢٣هر دو خطا مثبتند. پس جواب مسئله  

/ / /

/ / /

x e x ex
e e
- ´ - ´ -

= = = = =
- -

2 1 1 2

1 2

30 4 33 2 8 120 92 4 27 6 23
4 2 8 1 2 1 2

 



 

  

١٧۶ 

بگیریم مسئله منجر به دستگاه  yو مال دوم را  x]. اگر مال اول را ٤٦[
x (y )
y (x )
+ = -ì

í + = -î

1 3 1
2 5 2

 

  شود. می
xفرض کنیم  =1 yدهیم  باشد. این مقدار را در معادلۀ اول قرار می 8 =1 شود. حال اگر  می 4

 ٣٠و سمت راست  ٦قرار دهیم سمت چپ  ٨مقدار  xجای  و به ٤مقدار  yجای  در معادلۀ دوم به
eشود پس  می = - = -1 6 30 xشود. دوباره  می 24 =2 گیریم و مثل مرحلۀ قبل  در نظر می 5

yکنیم،  عمل می =2 و  ٥دهیم سمت چپ  شود. این دو مقدار را در معادلۀ دوم قرار می می 3
eشود. پس  می ١٥سمت راست  = - = -2 5 15   و هر دو خطا منفی هستند. پس داریم: 10

x e x ex
e e
- ´ - ´ -

= = = = =
- -

2 1 1 2

1 2

5 24 8 10 120 80 40 62
24 10 14 14 7

  

د، یا به کمک فرمول آی دست می به yاگر این مقدار را در یکی از معادالت قرار دهیم مقدار 
  خطأین داریم:

y e y ey
e e
- ´ - ´ -

= = = = =
- -

2 1 1 2

1 2

3 24 4 10 72 40 32 22
24 10 14 14 7

  

های منفی  دو طرف یك معادله برای حذف جمله ههای مساوی ب عمِل افزودن جمله]. جبر ٤٧[
 .است. مقابله به معنای حذف مقادیر مساوی از دو طرف معادله و جمع جمالت متشابه است

» مجذور و مال و مربع و مضلع«) را x2و توان دوم مجهول (» شئ و جذر و ضلع«) را xمجهول (

های  برای توانگفتند.  می» مال مال«) را x4و توان چهارم (» کعب و مکعب«) را x3و توان سوم (
مانند: شود و همواره مال بر کعب تقدم دارد.  مال و کعب استفاده می کلمۀ ازبعدی به همین شکل 

مال کعب «و  x7یعنی » مال مال کعب«و  x6یعنی » کعب کعب«و  x5یعنی» مال کعب«

الی آخر. و  x10یعنی » مال مال کعب کعب«و  x9یعنی » عب کعب کعبک«و  x8یعنی » کعب
گفتند. اگر بخواهند  به هر یک از این اجناس مراتب و به شئ و مال وکعب، اصول و به بقیه فروع می

  می» جزء«هر یک از مراتب مجهول را معکوس کنند؛ قبل از آن کلمۀ 
ً
» جزء المال«آورند. مثال

یعنی: 
x2
یعنی: » جزء الکعب«، 1

x3
  و الی آخر.  1

، ٩٠٠، ٤٠٠، ١٠٠، ٩، ٤، ١]. جذر تحقیقی جذری است که مقدار آن گویا باشد مثل ٤٨[
4
9

  ، ... و 

+ = + = =
4 1 32 1 225 154
7 49 7 49 49 7

  

  های گنگ است و شیخ بهایی سه روش برای آنها آورده است. ]. جذر تقریبی برای یافتن جذر٤٩[
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  جذر تقریبی نقصانی 
kx a k a

a k
= + @ +

+
2

2
   = + @ + =

´ +
2 1 110 3 1 3 3

2 3 1 7
. 

  جذر تقریبی اضافی 
kx a k a

a k
= + @ +

+
2    = + @ + =

+
2 4 120 4 4 4 4

4 4 2
. 

  تر جذر تقریبی دقیق

 xax
a

=
2

2
   = @ = = @ =

1 19 690 1 40 12 310 3 10 3
3 6 2 69 4

. 

1برابر با  40در حالت دوم جذر 
6

3
یافته شده است ولی مطابق دستورهای فوق جذر تقریبی  

1برابر با  ٤٠نقصانی 
6

4
2و جذر تقریبی اضافی آن  

6
5

  است. 

  ]. قواعد ضرب:٥٠[

n m n m n n m
n m n m m

a b ab bax bx abx ax abx
x x x x

+ -
+´ = ´ = ´ =  

را برای مفروق منه (عددی که مقداری از آن را بکاهند) و » مثبت«]. شیخ بهایی اصطالح ٥١[
(عددی که از عدد اول کاسته شود) به کار برده است و فرمول  اصطالح منفی را برای مفروق 

(a b)(c d) ac ad bc bd± ± = ± ±    را با ذکر مثال بیان کرده است. ±
  ]. قواعد تقسیم:٥٢[

n m n m m n n n m
n m m

a a b a b aax bx x x ax x
b b bx x x

- - +¸ = ¸ = ¸ =  

 اند. که هرا به شش نوع تقسیم کرد ها پذیرفتند) معادله (چون اعداد منفی را نمی ]. پیشینیان٥٣[
 جملهیك  ،ها معادله. در سه تا از این فتندگ می» گانه ششمسائل «یا » گانه شش یها معادله«ها  به آن

 فتندگ می» مفردات«ها  که به آن است؛برابر  ،دیگر جملۀگانه (عدد، شیء و مال) با  سه های جملهاز 
 ها معادله. این فتندگ می» مقترنات« ها که به آن است؛سوم برابر  جملۀبا  جملهو در سه تای دیگر دو 
   بدین صورت هستند:

bx    اولین مفردات:      c=                         :اولین مقترنات    ax bx c+ =2  

axدومین مفردات:    bx=2                          :دومین مقترنات ax c bx+ =2   

ax  سومین مفردات:    c=2                          :سومین مقترنات bx c ax+ = 2  
ترین جمله، برابر عدد  ، ضریب بزرگها اگر بخواهیم در معادله :]. عمل رّد و تکمیل٥٤[



 

  

١٧٨ 

تر  کنیم. اگر این ضریب از عدد یک بزرگ یک شود؛ دو طرف معادله را بر این ضریب تقسیم می
تر از عدد یک باشد؛ به آن عمِل  کوچک گفتند و اگر این ضریب می» رد«باشد؛ به آن عمِل 

  گفتند. می» تکمیل«

cbx          ]. حل مسئلۀ اول مفردات:٥٥[ c x
b

= ® = 
 شود. کنیم. مسئله به دستگاه خطی زیر منجر می فرض می yو مال عمرو را  xمثال: مال زید را 

x y x ( x) x x

y x y

ì = + ® = + + ® = ® =ïï
í
ï = + ® = + ´ =
ïî

1 1 31000 1000 500 1500 2000
2 4 4
1 11000 1000 2000 2000
2 2

  

bax         ]. حل مسئلۀ دوم مفردات:٥٦[ bx x
a

= ® =2  

کنیم. مسئله به دستگاه غیر خطی زیر منجر  فرض می yو مال عمرو را  xمثال: مال زید را 
  شود. می

x y x x( x) x x x
x x( y) x y x y

+ =ì ì + - = + ® = ® =ï ï®í í
+ = +ï ï = - ® = - =î î

2 2

2

20 1 110 32 10 32 8
2 21 32 10 20 20 8 122

  

bax          ]. حل مسئلۀ سوم مفردات:٥٧[ bx x
a

= ® =2 

xمثال:  x x= ® = =2 10
2 10 5

2
xیا   x x= ® =21

5 10
2

.  

  داریم: گیریم. xمثال: مال زید را 

(x x)( x) x x x x- = ® = ® = =21 1 5 36 1
7

6 6 36 5 5
  

  ]. حل مسئلۀ اول مقترنات:٥٨[

b c b b c b c bax bx c x x x x
a a a a a a a a

b ac b b ac b ac b b ac b b(x ) x x
a a a a a aa

x x , x x , (x ) , x , x

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

+ + + + -
+ = ® + = ® = - =

+ = + + = + = + = =

2 2 2
2 2 2

2

2 2 2 2
2

2

2 2 2

2 2 4

4 4 4 4

2 2 2 2 2 24

10 39 10 25 64 5 64 5 8 3

  

  کنیم، داریم:  می xمثال: مال زید را 
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( x )( x ) x x x x

x x x x

+ + = ® + = ® + = ®

+ + = + ® + = = ® = - =

2 2

2

1 1 1 71 1 20 19 7 228
3 4 12 12

49 49 7 1 1 1 77 228 240 15 15 12
4 4 2 4 2 2 2

  

  ]. حل مسئلۀ دوم مقترنات:٥٩[

b c b b c b b acbx ax c x x x x
a a a a a a a

-æ ö= + Þ = + Þ = ± - Þ = ±ç ÷
è ø

2 2
2 2 4

2 2 2 2
  

x :   ١مثال  x x x ,+ = ® = ± - ® = ± =2 221 10 5 5 21 5 2 7 3  

x:  ٢مثال  x x x+ = ® = ± - ® =2 216 8 4 4 16 4  

x  .: معادله جواب ندارد٣مثال  x x+ = ® = ± -2 230 10 5 5 30  
 باشند. yو  xمقادیر  ١٠: حل دستگاه غیر خطی است. فرض کنیم دو قسمت عدد ٤مثال 

x y y x

x y x ( x) x x x x x

x ,

+ = = -ì ìï ï®í í
+ = + - = ® + + - = ® + =ï ïî î

= ± - = ± =

2 2 2 2 2 2 2

2

10 10

68 10 68 100 20 68 16 10

5 5 16 5 3 8 2
  

  ]. حل مسئلۀ سوم مقترنات:٦٠[

b c b b c b b acax bx c x x x x
a a a a a a a

+æ ö= + ® = + ® = + + ® = +ç ÷
è ø

2 2
2 2 4

2 2 2 2
  

x:                               ١مثال  x x+ = ® = + + = + =2 26 40 3 3 40 3 7 10  
  کنیم، داریم:  می xال زید را : م٢مثال 

( x ) x x x x x x+ = ® + = ® + = ® = + + =2 2 25 5 252 5 42 4 10 84 4 21 21 6
2 4 4
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۱۳
۹۷

یش ساالنۀ تاریخ علوم نزد عرب   گزارش سی و چهارمین ه

ل الدین فارسی ریاضی   دان کیدان و فیز و مراسم یادبود هفتصدمین سال درگذشت ک

  م۲۰۱۹مؤسسۀ میراث علمی عربی دانشگاه حلب ـ آوریل 

  ١باهر ترجمۀ محمد

سی و چهارمین همایش ساالنۀ تاریخ علوم نزد عرب و مراسم یادبود هفتصــدمین ســال درگذشــت 
دان، از سوی مؤسسۀ میراث علمی عربی دانشگاه حلب، و  دان و فیزیک کمال الدین فارسی ریاضی

 ۱۹ـ  ۱۷زیر نظر استاد دکتر مصطفی افیونی در آمفی تئاتر استاد دکتــر احمــد یوســف الحســن در 
 برگزار شد.] ۱۳۹۸فروردین  ۵-۳[ ۲۰۱۹آوریل  ۲۵ـ  ۲۳هـ /  ۱۴۴۰عبان ش

  اهداف همایش:
مقــاالت و پژوهشــهای منتشــر نشــده در زمینــۀ تــاریخ علــوم، عرضۀهدف از برگزاری این همایش 

میــراث پزشکی، فناوری، میراث عمرانی و تمّدنی در میان عرب بود که در راستای اهداف مؤسســۀ 
بر انجام پژوهشهای مربوط به تاریخ علوم و پژوهشها و تحقیقــات بنیــادین و بــه علمی عربی مبنی 

ســازی  منظور نشان دادن جایگاه علوم عربی و میزان نقش دانشمندان عرب در پیشــبرد علــوم و غنی
  تمّدن انسانی برگزار شد.

  محورهای همایش:
تاریخ علوم پایه (ریاضیات، فیزیک، شیمی، اخترشناسی و...). .۱

 علوم پزشکی، داروسازی و دامپزشکی. تاریخ .۲
 های مهندسی). (تمامی رشتهکاربردی تاریخ علوم  .۳
 علوم محیط زیست در میراث علمی عربی و اسالمی. .۴

m.baher1491@gmail.com ،مدیر تولید مرکز پژوهشی میراث مکتوب. ١
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 علوم میراث عمرانی. .۵
 تاریخ شهر کهن حلب و بازارهای آن. .۶
 بازسازی و نوسازی حلب، شهر کهن. .۷
 دان. دان و فیزیک ریاضی پژوهشهای مربوط به دستاوردهای علمی کمال الدین فارسی، .۸

  



 

  

١٨٢ 

  اسامی رئیسان جلسه و سخنرانان
  سخنران   رئیس جلسه  جلسه

  مها الشعار   نوار کعدان   نشست علمی اول 

  وفاء النعسان  فؤاد عویله  نشست علمی دوم 
  محمد هشام النعسان  بثینه جلخي  نشست علمی سوم

  حامد زیاد جبان  محسن الخیر  نشست علمی چهارم
  یمحمد العصیر  مصطفی موالدی  پنجمنشست علمی 
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  : ها نامه گواه افتتاحیه و اختتامیه، عرضۀ
  ـ مصطفی أفیونی، رئیس دانشگاه .

ه برکات،
ّ
  ر آموزش عالی.تعضو هیئت رئیسه شعبۀ دانشگاه حلب، رئیس دف ـ عبدالل

  نایب رئیس امور علمی دانشگاه. ،ـ نوار کعدان
  تحصیالت عالی دانشگاه. پژوهشی و، نایب رئیس امور یـ جورج جانج

یی دانشگاه. ه، نایب رئیس امور اداری و دانشجو
ّ
  ـ محمد عبدالل

 ـ سهیل الشیخ، نایب رئیس امور آموزشی و آموزش آزاد.
 ـ مصطفی موالدی، رئیس مؤسسۀ میراث علمی عربی.

د و پس از نشست افتتاحیه با سخنرانی استاد دکتر مصطفی افیونی، رئیس دانشگاه حلب آغاز ش
  کرد. عرضهدی، رئیس میراث علمی عربی گزارشی از این مؤسسه لاو استاد دکتر مصطفی موا

تاریخ علوم عربی، آثار چاپی مؤسسه میراث علمی عربی،  ۀپس از مراسم افتتاحیه، آثار موز
مؤسسۀ میراث علمی عربی، آثار چاپی مربوط به  کارشناسی ارشدهای دکتری و  نامه پایان
لدین فارسی، و گیاهان دارویی به نمایش گذاشته شد. در این همایش چهل و چهار تن از ا کمال

  متخصصان تاریخ علم مشارکت داشتند.
روزه، پنج نشست علمی و یک نشست اختتامیه برگزار شد، و در نشست  در این همایش سه

شده از سوی  اختتامیه پیام تشکر دکتر بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، و پیشنهادهای مطرح
  .شدهای شرکت در همایش به افراد تقدیم  نامه کنندگان قرائت، و گواهی شرکت

  موضوعات و مقاالت همایش:
شد، و در پایان هر یک  عرضهدقیقه)  ۱۵الب سخنرانی (هر سخنرانی قمقاله در  ۳۷در این همایش 

  از نشستهای علمی جلسۀ پرسش و پاسخ و تبادل نظر برگزار گردید.
  ، به شرح زیر است:عرضهآن بر اساس ترتیب عرضه کنندۀ عناوین مقاالت و نام  فهرست

  مؤسسۀ او نام پژوهشگر و  عنوان مقاله   

١  
میانه دربارۀ بیماری  های سدهکهن از  پزشکی نسخۀ خطی

  جذام
دانشکدۀ پزشکی ـ ( محسن الخیر

  )دانشگاه تشرین ـ الذقیة

  دان و نورشناس ریاضی ،الدین فارسی کمال  ٢
مؤسسۀ میراث ( مصطفی موالدی

  )علمی ـ دانشگاه حلب

٣  
کمال الدین فارسی از نگاه خاورشناسان و پژوهشگران عرب/ 

  بررسی انتقادی
دانشکدۀ ادبیاتـ  دانشگاه ( هزار أبرم

  )حلب



 

  

١٨۴ 

  مؤسسۀ او نام پژوهشگر و  عنوان مقاله   

  )حلب ـ سوریه( یحیی خراط  ابن جزار قیروانی پزشک داروشناس  ٤

٥  
به وسیلۀ  االصولبررسی مصادرۀ پنجم مقالۀ نخست کتاب 

  هثابت بن قر
ؤسسۀ میراث علمی ـ (مفؤاد عویله 

  )دانشگاه حلب

 جدول ضربهای میخی  ٦
دانشکدۀ ( محمد صالح األلوسي

  )ادبیات ـ دانشگاه حلب

  های جغرافیایی اسطرالب ساخت حلب برای همۀ عرض  ٧
انجمن ( محمد العصیري

  )سوری ـ دمشقاخترشناسان 

  های تاریخی از نظر عربان و مسلمانان بررسی و تحلیل مأذنه  ٨
دانشکدۀ مهندسی ( عمار کعدان

  )شهری ـ دانشگاه حلب

  میراث معماری و عمرانی اندلس در مدینة الزهراء  ٩
(مؤسسۀ  محمد هشام النعسان

  )جامعة حلب –  میراث علمی

  های عربی مصالح ساختمانی نادر در نوشته  ١٠
مؤسسۀ میراث علمی ـ ( مها الشعار

  )دانشگاه حلب

١١  
تحول استراتژیک در تأسیسات نظامی مملوکی در شهر 

  تاریخی حلب
  ه)حلب ـ سوری( عبد الهادي نصري

  ه)حلب ـ سوری( محمود سیکت  سازی مسجد جامع طرطوسی بازسازی و بهینه  ١٢

  مسجد جامع مالخانه در گذشته و حال  ١٣
زیر نظر مها  محمد کمال الشالش

مؤسسۀ میراث علمی ـ ( الشعار
  )دانشگاه حلب

  بافت عمرانی تاریخی شهر کهن حلب و ایرادات آن  ١٤
شورای ( ریم عبد المحسن خانجی

  )شهر حلب

  ه)حلب ـ سوری( محمد نبهان  بررسی تاریخی معماری مسجد جامع بهرمیه  ١٥

١٦  
شهر دیدۀ مسجد جامع بزرگ اموی در  تقویت ستونهای آسیب

  حلب
دانشکدۀ مهندسی ( نادر نبیل أنیس

  )شهری ـ دانشگاه حلب

١٧  
فناوریهای مهندسی در مساجد جامع حلب و چگونگی 

  نگهداری آنها ؛ بررسی موردی: مسجد جامع عادلیۀ حلب
مؤسسۀ میراث علمی ـ ( وفاء النعسان

  )دانشگاه حلب

بیان  ١٨   ه)ـ سوری هالذقی( هال أحمد أصالن  تاریخ و معماری شهر حلب در دوران زنگیان و ایو

١٩  
م و اسناد جدید تاریخی دربارۀ مشاهدات ١٨٢٢اوت  ١٣زلزلۀ 

  های زلزله خرابی

عدنان  ومحمد خیر عبد الواحد 
ای  کمیتۀ انرژی هسته( الحسن

  )سوریه ـ دمشق

  م حلب١٨٢٢سازی زلزلۀ تاریخی  شبیه  ٢٠
عدنان  ومحمد خیر عبد الواحد 

ای  کمیتۀ انرژی هسته( الحسن
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  مؤسسۀ او نام پژوهشگر و  عنوان مقاله   

  )سوریه ـ دمشق

 های کهن حلب شناختی در خانه های زیبایی ارزش  ٢١
مروة ماردینی زیر نظر محمد هشام 

مؤسسۀ میراث علمی ـ ( النعسان
  )دانشگاه حلب

  معماری باغ بامها در دورۀ فاطمی  ٢٢
محمد هشام  ریما یونس زیر نظر

مؤسسۀ میراث علمی ـ ( النعسان
  )دانشگاه حلب

  گیاه حنا در میراث علمی عربی  ٢٣
محمد البابا و محی الدین قواس 

 های کشاورزی و ه(دانشکد
  )دندانپزشکی دانشگاه حلب

  اثربخشی و سالمت زعفران در داروهای ترکیبی  ٢٤
دانشگاه ( میس قطایة و منتهی عون

  )حلب ودانشگاه ایبال

٢٥  
اسالمی؛ مفاهیم پزشکی فلسفی از نظر بزرگان تمدن عربی 

  سینا بررسی موردی: از نظر ابن

حامد زیاد جبان و وائل رودولف 
مؤسسۀ میراث علمی ـ (خولی 

  )دانشگاه حلب

٢٦  
های  ریزی در برخورد با زباله فعال سازی مدیریت برنامه

  بیمارستانی و تأثیر آن بر محیط زیست و بهداشت عمومی
دانشکدۀ ( منال البابامحمد البابا و 

 )و مدیریت بهداشتشکی زدندانپ

٢٧  
اثر  واالشربه االطعمةبررسی نوشیدنیها در نسخۀ خطی 

  مندویه اصفهانی ابن

مها الشعار و محمد تلرفادي زیر نظر 
مؤسسۀ میراث (جورج جانجی 

علمی و دانشکدۀ مهندسی 
  )کشاورزی دانشگاه حلب

٢٨  
های  ها در کتابهای کشاورزی عربی در سده تغییر رنگ شکوفه

ـ /  ١٢ـ  ٦   م ١٨ـ  ١٢ه

فاطمة عبد الرحمن زیر نظر محمد 
هشام النعسان مؤسسۀ میراث علمی (

  )ـ دانشگاه حلب

٢٩  
ه الشقوری،  نصیحة فی الوباءبررسی نسخۀ خطی 

ّ
اثر ابوعبدالل

  پزشک اندلسی

  زینب النیال
مؤسسۀ میراث ( زیر نظر بثینة جلخی

  )علمی ـ دانشگاه حلب
  ه)حلبـ  سوری( أیمن بنقسلی داروساز  کتاب الجامع فی االدویة المفردةبیطار در  منابع غیر عربی(فارسی) ابن  ٣٠

٣١  
برخی حوادث طبیعی و مدیریت آنها در تمدن عربی در 

  م١٦ـ١٧هـ /  ١٠ـ  ١های  سده
  ه)حلب ـ سوری( سائر بصمه جی

  دان نصیرالدین طوسی: فیلسوف، اخترشناس و ریاضی  ٣٢
انجمن اخترشناسان ( خالد العانی

  )سوری ـ دمشق
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  مؤسسۀ او نام پژوهشگر و  عنوان مقاله   

  دستگاه شمارش نزد بابلیان  ٣٣
اتحادیۀ ( محمد مجد الصاری

  )مهندسان حلب ـ سوریه

  اسطرالب  ٣٤
جاسم حمود زیر نظر  و دعاء عبد الله

مؤسسۀ میراث ( مصطفی موالدی
  )علمی ـ دانشگاه حلب

  )م١٣١٩هـ/  ٧١٩د روزگار کمال الدین فارسی( اخترشناسان هم  ٣٥
زیر نظر مصطفی  نغم مشارقة

مؤسسۀ میراث علمی ـ ( موالدی
  )دانشگاه حلب

  نقش وقف اسالمی در توسعۀ اقتصادی  ٣٦
(دانشگاه  محمد سهیل العبد الله

  )حلب

  گانه های دمشق و کواکب هفت دروازه  ٣٧
انجمن اخترشناسان ( ترکیه جبور

  )سوری ـ دمشق

  همایش):پیشنهادها (قطعنامۀ 
کنندگان در این همایش ضمن تقدیر و تشکر از مدیریت دانشگاه حلب و مؤسسۀ میراث  شرکت

کید کردند که با توجه به مقاالت  سازی و سازمان علمی عربی برای آماده دهی همایش، بر این نکته تأ
با  و پژوهشهای عرضه شده، همایش در رسیدن به اهداف علمی خود موفق بوده است. این همایش

  عرضۀ پیشنهادهای زیر به کار خود پایان داد:

م و پذیرش ۲۰۲۰ـ  ۲۰۱۹باز گشایی دورۀ تحصیالت عالی از سال تحصیلی  .۱
 پژوهشگران و از سرگیری پژوهشهای مربوط به نقش تمدن عربی در پیشرفت علمی.

ای آن در مؤسسه میراث علمی  سازی اشیاء موزه ادامۀ تأسیس موزۀ تاریخ علوم و غنی .۲
 ربی به منظور آمادگی برای بازید عمومی.ع

کید بر نقش  ای تاریخی به آیین افزودن مقدمه .۳ نامۀ آموزشی دانشگاه به منظور تأ
 دانشمندان عرب در پیشبرد علوم در تمدن انسانی.

 ، به صورت ادواری و الکترونیکی.تاریخ العلوم العربیةاقدام به انتشار مجلۀ  .۴
صدخانۀ مؤسسۀ میراث علمی عربی و بررسی اسطرالب اندازی ر ادامۀ تالش برای راه .۵

 ای از آن. سراج حلبی و بازسازی نمونه ابن
ای در زمینۀ زلزله، در پژوهشهای  گیری از دستاوردهای کمیتۀ انرژی هسته بهره .۶

 مهندسی ساختمان.
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یش بین املللی بزرگداشت پروفسور  گزارش اولین ه

  در استانبول ١فواد سزگین

  ٢الهدی عطاءالله بنت

) در تــاریخ ۱۳۹۷تیر  ۹همایش بزرگداشت فواد سزگین در آستانۀ نخستین سالگرد درگذشت وی (
در دانشگاه استانبول برگزار شد که در آن پژوهشگرانی از سراسر دنیا شرکت داشتند. خرداد  ۲۳-۲۵

نگاران علم از جمله جورج صلیبا، احمد جبار، روبرت موریسون، حسین معصومی همدانی  تاریخ
و محمد باقری عضو کمیتۀ علمی این همایش بودند. از ایــران هــم پژوهشــگرانی در حــوزۀ تــاریخ 

های علوم پزشکی ایران در حوزۀ تاریخ پزشکی و  .، نورشناسی و استادان دانشگاهنجوم، ریاضی، ..
های خود را در این همایش عرضه کردند. خانم اورسوال سزگین، همسر فرهیختــۀ  طب سنتی مقاله

  فواد سزگین هم در همایش حضور داشت.
  حضور داشتند. مند زیادی نیز از دانشگاه های استانبول در این همایش دانشجویان عالقه

صــبح روز  ۹این گردهمایی با مراسم افتتاحیه در سالن کنفــرانس دانشــکدۀ ادبیــات درســاعت 
نخست آغاز شد که در آن مدیر موسسۀ فواد سزگین سخنرانی کرد. این بخش از همایش با اجــرای 

  ظهر به پایان رسید. ۱۲موسیقی و پخش مستند فواد سزگین ادامه یافت و در ساعت 
بعدازظهر به صــورت مــوازی در دو  ۲رف ناهار و استراحت، سخنرانی ها در ساعت پس از ص

ها همزمان به دو زبان ترکی و انگلیسی  سالن ساختمان مدیریت دانشگاه آغاز شد. در هر سالن مقاله
  ترجمه می شد تا امکان بهره مندی از مطالب برای همۀ شرکت کنندگان فراهم باشد.

  ی ها به شرح زیر است:برنامه و عناوین سخنران

                                                    
(شمارۀ پیاپی  ۲، شمارۀ ۲، سال میراث علمینوشتۀ یونس مهدوی در » اسالمی فرانکفورت –مؤسسۀ تاریخ علوم عربی «. بنگرید به مقالۀ ١

، ص ۱۳۹۷)، بهار و تابستان ۱۳(شمارۀ پیاپی  ۱، شمارۀ ۷، سال میراث علمی» سرسخن«و  ۱۹۹- ۱۸۹، ص ۱۳۹۲)، پاییز و زمستان ۴
  .۵ و ۴

  hoda.ataollahi@gmail.com، کارشناس ارشد تاریخ علم از پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران .٢
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  روز نخست:
  جلسۀ اول: 

سال با  ۳۸شکرالدین گولدوتونا (آلمان):  ·
  فواد سزگین

(آلمان): فواد سزگین و  · دیک گولدوتونا 
  استادش هلموت ریتر

(هلند): موزۀ تاریخ علم و هنک هیتبرینک  ·
فناوری اسالمی در استانبول، منبع الهام 

ین در دبیرستان ها : ابزاری  بخش آموزش نو
  برای پیداکردن نقاط بازتاب [در آینۀ کروی]

  محمد باقری (ایران): فواد سزگین و ایران ·
  جلسۀ دوم:

دتِلو کویینترن (ترکیه): از الکساندر فون  ·
  ای تاریخ نگاری مقایسه -کشف امریکا هومبولت تا فواد سزگین: 

(ترکیه): یاقوت حموی به عنوان حلقۀ مفقودۀ جغرافیا در علم یونان  · حکان کاالیجی 
  باستان و علم نوین

الهامی دانیش (ترکیه): تقسیم ریاضی زمین از  ·
غرافی دانان مسلمان تا جغرافی دانان ج

  عثمانی: مناطق حقیقی
(تونس): ترجمۀ عثمانی  · محمد بن عباس 

: اهمیت یک ۱۵جغرافیای بطلمیوس در قرن 
  کار ناشناخته

  جلسۀ سوم: 
عبدالرحمن الحاجی (عراق): تمدن اندلس:  ·

  جنبه های علمی و رشد علوم در آنجا
(ایران): ماهیت علوم ·  قدرت الله قربانی 

  مسلمانان در دوران طالیی اسالم
جاکوب سیپیانسکی (آلمان): نقش اسالم در  ·

  میالدی ۱۱احیای علوم در بیزانس در قرن 

نگار علم دانشگاه مصطفی قاجار (تاریخ
وقف سلطان محمد فاتح، عضو 

 های علمی و اجرایی همایش)کمیته

(مدیر بخش تاریخ علم  فضا گونرگون
دانشگاه استانبول، سردبیر نشریۀ 

 )تاریخ علوم عثمانی
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های  آرمان زرگران (ایران): عوامل درخشش علوم پزشکی در عصر طالیی اسالم (سده ·
  م) ۹-۱۳

  جلسۀ چهارم:
  اسالمی - ایرانی های فواد سزگین در حفظ تمدناسماعیل الجابری (عراق): کوشش ·
  محمد دمیرچی (ترکیه): نقش فواد سزگین در ادبیات تفسیر قرآنی: منابع بخاری ·
(ترکیه): نقش پژوهش های فواد سزگین در تاریخ علوم عربی ·  - بیلن ایشیکتاش 

  اسالمی در موسیقی شناسی
(آلمان): رمزگشایی ستارگان: علوم سماوی در مجموعۀ کتابخانۀ  · جودیث ِفیِفر 

  )۱۵۱۶-۱۴۸۰دزاده عبدالرحن افندی (شخصی موی

  روز دوم:
  جلسۀ پنجم:

م) مدّون متون ۱۱۴۲اف (ازبکستان): نجم الدین عمر نسفی (د  سعیداکبر محمدامین ·
علوم اسالمی دانشجویان مدارس ماوراءالنهر (دربارۀ مجموعۀ مطلع النجوم ومجمع 

  العلوم او)
(کانادا): مدرسه به عنوان یک  · مکان تعلیم: برخی جنبه های علمی اینگرید ِهِهِمِیر 

  های میانه، یمن مشاهده شده در زبید سده
(مصر): جایگاه صوفیان و نقش آن · ها در تعالیم مذهبی دورۀ محمد حلمی عبدالوهاب 

  ایوبی
ابراهیم کلین (ترکیه): علم، فن، تفکر:  ·

  خوانش نشانه های جهانی با فواد سزگین
  جلسۀ ششم:

(سوئیس): اولین زیج کامل یوهانس  · تومان 
  ق)۷۲۷عربی (

دیرک گروپ (آلمان): ترجمۀ عربی ثابت بن  ·
بطلمیوس: بحثی براساس  مجسطیقره از 

نسخۀ جیپور، کتابخانۀ موزۀ مهاراجه سوایی 
 یوهانس تومان  ۲۰مان سینگ دوم، نسخۀ شمارۀ 
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(بلژیک): رواج نسخۀ عربی  · خوزه ِبلِور 
تحریر بطلمیوس: تاثیر اندلس و  مجسطی
  نصیرالدین طوسی مجسطی

فاطمه سوادی (ایران): توصیف قطب الدین  ·
اختیارات شیرازی از دریای مدیترانه در 

  مظفری
  جلسۀ هفتم:

جورج صلیبا (امریکا): فواد سزگین دربارۀ  ·
  عربی -اولیۀ اسالمیکیمیا در دوران 

(ایران): جنبۀ فلسفی کیمیا در  · حامد آرضایی 
میان دانشمندان تمدن اسالمی و مورخان علم 

  و فلسفه
   جلسۀ هشتم:

  التینی جالینوس بین عربی و التینی طب بسیطیوالندا ِونتورا (ایتالیا): پذیرش  ·
  خلیل ِتکینر (ترکیه): پیشگامان داورسازی در عصر طالیی اسالم ·
های  ییلماز (ترکیه): بیرونی در هزار و چهل و ششمین سالگرد میالدش: پژوهش فوزی ·

  او در جواهر و فلزات
(ترکیه): میراث عهد عتیق متاخر در تمدن اسالمی: کتاب  · کسوی   احجارگورِسل آ

  منسوب به ارسطو
  جلسۀ نهم:

بالل ِدِدیف (جمهوری آذربایجان):  ·
مهمترین مرکز رصدخانۀ مراغه به عنوان 

  های میانه علمی تمدن اسالمی در سده
(ترکیه): ادریسی و  · محمد اشرف شریف 

نزهة ترجمه و تفسیری از شرق دور در 
  او المشتاق

مصطفی یلماز (ترکیه): جانمایی نجومی  ·
  مسجد کبیر تاریخی در آناتولی

اورهان گونش (ترکیه): نجوم جدید در قرن  ·

 از رسالۀ  فاطمه سوادی
ً
(ایشان اخیرا

دکتری خود در دانشگاه مونترآل 
 اند.)دفاع کردهکانادا 

 جورج صلیبا
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قیوجاقلی  در امپراتوری عثمانی: کارهای ۱۹
   و قونوی

  جلسۀ دهم:
(یونان): طب کهن مصری به  · آلیسیا ماراولیا 

عنوان منبع روش های درمانی و دانش، از میان 
  راه های بینا فرهنگی و گسترش آن

گلن کوپر (امریکا): پذیرش یک نظریۀ طب  ·
تجربی: نظریۀ بحران جالینوس در شرح عربی 

  امثال بقراطی
کتاب الحاوی في کارمال بافیونی (انگلستان):  ·

در امراض رحم از ابوبکر رازی و منابع الطب 
  آن

  رازیکتاب الحاوی های خطی  ماتیاس ویت (آلمان): سنت نسخه ·
  جلسۀ یازدهم:

یل  · (بلژیک): احکام نجوم در نسخۀ طو از رسائل  رسالۀ سحرگودفروا دو کاالتای 
  اخوان الصفا

  ن): نجوم عربی در آینۀ هنر نوین اروپایی: یک پژوهش موردیالکساندرا بتاگ (آلما ·
های میانه  هارون دیرامان (ترکیه): نگاهی به برخی منابع مهم علوم کشاورزی در سده ·

  دربارۀ تاریخ کشت زیتون
  جلسۀ دوازدهم:

قدیرجان کسکین بورا (ترکیه): سهم ابن سینا در چشم پزشکی و نقش فواد سزگین در  ·
  حافل علمیمعرفی آن به م

  نژاد (ایران): تشریح آناتومی مغز توسط ابن سیناشهرزاد ایران ·
قانون : نوشتۀ ابن سینا در ادویۀ مفرده: منابع، ساختار و اصالت (آلمان) ویترافائال  ·

  ، مقالۀ دومفي الطب
امینا آثر (آلمان): فهم بیشتر دیدگاه ابن سینا دربارۀ سرطان برپایۀ تحلیل دگرگون شدۀ  ·

  ای سنجی تشدید مغناطیسی هستهطیف 

  روز سوم:
  جلسۀ سیزدهم:

 ایالنا وارتنبرگ
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(ترکیه): علم و فناوری در قرن  ·  ۱۱آتیال بیر 
  میالدی، نقش بیرونی

فتحی جرای (تونس): مزوله یا ساعت آفتابی  ·
  های آتی اسالمی: شرایط پژوهش و طرح

گایه دانیشان (ترکیه): مطالعۀ تطبیقی بر پایۀ  ·
رۀ عثمانی: ساختار و کارهای نجومی دو

  کاربرد دایرۀ معدله
(آلمان): کاربردهای کاغذ چینی و  · یوسن یو 

پیشرفت فناوری کاغذسازی در دورۀ تیموری 
  م)۱۳۷۰-۱۵۰۷(

  جلسۀ چهاردهم:
  احمد آغیراکچا (ترکیه): کارهای فواد سزگین در تاریخ پزشکی ·
یری در  · به شناسایی ابزار  مربوط جراحیات الخانیهنیل ساری (ترکیه): نقش شرح تصو

  کتاب التصریفجراحی در 
(آلمان): پزشکی روان · ابو زید  مصالح االبدان واالنفستنی در  زاهده اوزکان راشد 

  بلخی
  جمهور ارسین آدیگوزل (ترکیه): نقش فواد سزگین در تاریخ علم اندلس ·

  جلسۀ پانزدهم:
): ریاضیات دورۀ اسالمی فرانسهاحمد جبار ( ·

  کارهای فواد سزگیندر 
حسین معصومی همدانی (ایران): نصیرالدین  ·

  طوسی و تاریخ مثلثات کروی
هادی جراتی (امریکا): ریاضیات در دربار  ·

  سلجوقی: میراث گمشدۀ عمر خیام
الیف َبگا (ترکیه): نخستین رسالۀ ریاضی  ·

فصول کافیه فی حساب  نوشته شده در آناتولی:
  امین الدین ابهری التخت والمیل

مروان بن میالد (تونس): معانی مختلف واژۀ  ·
  "عدد" در سنت جبری از خوارزمی تا سموأل

 احمد جبار

 آتیال بیر
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  جلسۀ شانزدهم:
ای از طب  : شاخه(مجارستان) ورباچسوزانا  ·

  اسالمی قرون وسطی: رژیم غذایی مسافر
(ترکیه):  · پیالر هریاز اولیوا و مصطفی یاووز 

  فظ الصحةفي ح ای از ابن رشد: رساله
کیمیاء مسعود کثیری (ایران): بازبینی نسخۀ ·

و تاثیرش در معرفی پزشکی غربی به  الشفا
  پزشکان ایرانی

مجتبی حیدری (ایران): تاریخ چشم پزشکی  ·
  در دورۀ اسالمی

(ایران):  · از محسن قوسی و ریحانه سلیمی 
  قرون وسطی چه انتظاری باید داشت؟یک رسالۀ عطرشناسی اسالمی در 

  هفدهم:جلسۀ 
  محمد سعید افندی رسالۀ مساحةاوغلو (ترکیه):  آتیال پوالد و مصلی دمیرهان چاوش ·
  هاایالنا وارتنبرگ (سوئیس): علوم عبری قرون وسطی و زبان آن ·
علی آتاسوی (ترکیه): برخی روش های ریاضی حساب مورد استفادۀ علی قوشچی در  ·

  میالدی ۱۵قرن 
  نادر و کارهای او در نظریۀ اعدادصفیه یلماز ارتن (ترکیه): محمد  ·

  جلسۀ هجدهم:
ابوذر فرض پور ماچیانی (ایران): تحقیق  ·

بیرونی در وزن مخصوص: کوششی جدید 
برای حل مشکل ارشمیدس به روش 

  منالئوس 
سعید صباغ (ترکیه): نورشناسی و نظریۀ  ·

  رؤیت جالینوس و ابوبکر رازی
ه): چه دلیلی مانع محمد سمی بگا (ترکی ·

گردش زمین بود؟ مباحثات حول ثبات زمین 
  های فکری پس از او بین ابن سینا و سنت

 پور ماچیانیابوذر فرض

 حسین معصومی همدانی
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(امریکا): شهرهای ستارگان:  · الهه خیراندیش 
  روابط تاریخی نورشناسی و ستاره شناسی

  جلسۀ نوزدهم:
اه و ماهیت جودث جبور (فرانسه): جایگ ·

  مطالعل روح در طبقه بندی علوم فارابی
(امریکا): گیتی شناسی،  · روبرت موریسون 

  کیهان شناسی و کالم از سمرقند تا استانبول
ترجمة شرح االنوار في  تیمور مورل (فرانسه): ·

  از اسعد الیانیوی المنطق
(آلمان):  · هانس هنریش بیسترفلد 

 ۴قرن دایرةالمعارف علوم منسوب ابن سینا از 
  هجری ۵و 

  جلسۀ بیستم:
(یونان): اسالم و امپراتوری اسالمی در کتاب های جغرافیایی  · جورج والهاکیس 

  ۱۹و  ۱۸های یونانی در قرن
سامی اسالن (ترکیه): کتاب چیست؟ نسخه کدام است؟ کوششی در طبقه بندی نسخ  ·

  خطی اسالمی
 رشعایشه بتول تکین (ترکیه): منازعات پذی ·

  غزالی در اروپا مقاصد الفلسفۀ
: فواد سزگین: کاشف (ترکیه) النبولنت  ·

  یادبود-گنجینۀ مفقودۀ ما
های روز نخست، برنامۀ دورهمی شام  در پایان سخنرانی

  در رستوران ساحلی برگزار شد.
گردی در  در پایان روز دوم نیز برنامۀ تور استانبول

در آن  کشتی گردشگری به همراه شام برگزار شد که
راهنمای محلی به توضیح نقاط محلی و دیدنی استانبول 

  از ساحل و دریا پرداخت.
  پایان یافت. دگانتقدیر و تشکر از شرکت کنن در پایان روز سوم نیز برنامۀ اختتامیه با

 .به کلیۀ سخنرانان هدایای نفیسی که شامل قاب خاتم خوشنویسی بود، به عنوان تقدیر و یادبود تقدیم شد

 رابرت موریسون

(استاد تاریخ علم  الهه خیراندیش
 دانشگاه هاروارد)



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  000,40(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 557شناسۀ  -بانک صادرات شعبۀ غرب انقالب 0309679074003حساب سپهر 

  نشر میراث مکتوب
 فرم پر شده و اصل رسید واریز وجه را به نشانی زیر ارسال فرمایید:  -

ً
  لطفا

، طبقــۀ 1182ین خیابان ابوریحان و دانشگاه، ساختمان فروردین، شمارۀ تهران، خیابان انقالب، ب
  1315693519دوم، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، شناسۀ پستی: 

  0098-21-66490612تلفن: 
  0098-21-66406258دورنگار: 

  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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“karkom/ korkom”, has similar pronunciation to its synonyms in other 
languages such as Aramaic, Greek, Hebrew, Sanskrit, etc. The word saffron 
also appears in the name of the places, people and some tribes of Iran, 
reported in many Iranian sources after Islam. Most of these names are 
located  in  the  ancient  saffron  regions  of  Iran  or  in  relation  to  the  saffron  
trade in these positions. The names of some famous Iranians in last centuries 
were also taken from saffron. Studies have shown that the position of 
saffron in Iranian culture and civilization, especially in Persian poetry and 
literature, is due to the longstanding interest of Iranians in this plant and the 
economic significance of its valuable product in their lives, especially the 
inhabitants of saffron cultivation or trade areas. Saffron was used by ancient 
Persian worshippers in the rituals offering to their deities, and as a brilliant 
yellow dye, perfume, and a medicine. In the Parthian and Sasanian eras 
saffron  was  amongst  the  food  colouring  agents  which  they  made  use  of  to  
give a good scent to the food.  Historical evidence suggests that saffron was 
cultivated in most parts of Iran, especially in western provinces of Iran 
(Hamadan, Lorestan and Kermanshah), Isfahan, Greater Khorasan and 
ancient cities such as Derbent (in Caucasia). 

The Astronomers of Gonabad in the Safavid Period 
Majid Amiri Mendi 

Both internal sources and European travel accounts signify the 
astronomers’ position in the Safavid period. The astronomers were 
highly respected in this period and those such as Mulla-Mozaffar and 
Mohammad Shafiʻ paid considerable attention to astronomy and 
compiling  astronomical  books  and  had  a  great  role  in  royal  
decisions.The present study tries to investigate the astronomy’s 
position in Safavid period focusing on astronomers of Gonabad, using 
first hand sources, extant family trees, and the data available on 
astronomical tools. 
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actually used to indicate all the fractions. The author of Falakīyah 
treatise and other authors have given no explanation of these signs and 
their origins, perhaps because they were well known to the audience at 
the time; although, the connection between these signs and the original 
form of the words derived, has been forgotten over time even among 
accountants and the specialists in Sīyāq writing. The purpose of this 
paper is to demonstrate the origins of fraction signs and the relation of 
each sign to  the Arabic  word and to  show how these signs are read in  
Persian. 

The Foundation of Dār al-Funūn and the Constitution 
of the Elementary Schools 

ʻAbdol-Hossein Mos-hafi 
 

The first Iranian modern high school was established in 1851 and 
inaugurated in presence of Nāṣir al-Dīn Shāh, the King of the Qajar 
dynasty in Tehran. It was called Dār al-Funūn (House of Arts = 
Polytechnique) and functioned like a small university. Apart from seven 
scientific branches, it also had a military section. It also had a special 
printing house for publishing the composed or translated textbooks. 
Teachers of Dār al-Funūn had studied in Europe or Dār al-Funūn itself. 
The first modern elementary school was established in Tabriz by Mirza 
Hasan Roshdieh in 1886. He encountered opposition of the clergymen and 
left Tabriz. In 1896, he founded a similar school in Tehran and engaged 
himself in political enlightenment movement. He died in 1944 in a car 
accident at the age of 94. 

A History of Application, Cultivation and Trade of 
Saffron in Iran 

Shamameh Mohammadifar 

A spice derived from the vivid crimson stigma and styles of the flowers 
of Crocus sativus, for seasoning and colouring the foods. It is believed 
that saffron originated in Iran and India, however some European 
countries have also been suggested as the possible region of origin of 
this plant. The English word "saffron" originated from the Arabic zaʻfarān, 
which  possibly  comes  from  the  Persian  word  zarparān meaning "flower 
with golden petals". Also, the Old Persian and Pahlavi name of this plant, 
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Abstracts of Persian Articles  
Origin, History and the Structure of Sīyāq 

Accounting System 
Mohammad Bagheri 

Sīyāq or Sīyāqat was a special system for writing cash and kind 
amounts in Iran. It was taught in the traditional schools up to a century 
ago and was used by merchants and their secretaries until 50 years ago. 
It was based on a stenographic version of Arabic numbers in their 
literal form. Sīyāq was innovated in the first century AH and later 
transferred to Egypt and Asia Minor as well as India and Western China. 
Many financial documents from the past centuries contain cash and 
kind amount written in Sīyāq system. This paper includes an appendix 
consisting of the list of published works and manuscripts relating to 
Sīyāq. 

The Roots of the Fraction Signs in Sīyāq Accounting 
System in the Ilkhanid Period 

Emadaldin Sheikhalhokamaee 

Documents of the Ilkhanid period and afterwards in Iran comprise of a 
specific method in recording and accounting, known as Sīyāq. One of 
the main problems in reading and understanding the Sīyāq signs 
precisely in these documents is fraction signs. In addition to the books 
of Inshāʼ and Istīfā, these signs could be seen in the historical, 
mathematical, medical and astrological books. Despite the constancy of 
the  Hindu-Arabic  numerals,  which  are  common  worldwide  today,  in  
forms of cash, material and fraction characteres, these signs are 
different in Sīyāq writing. Falakīyah treatise is the only source that has 
indicated the complete shape of fraction signs. In this treatise, Abdullāh 
b. Muḥammad Māzandarānī has written 95 acronyms to represent 
numerical values from 1/96 to 95/96. Eight main signs of fractions are 
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Iranian researchers, and would surely welcome comments, 
criticism, and suggestions from researchers and readers for the 
improvement and promotion of the scientific level of the journal. 

Akbar Irani 
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was among the first scholars who developed different methods for 
exploring the specific weights of objects and his measurements 
were so accurate that even today they show little difference with 
the measurements made by sophisticated devices. Abū Rayḥān 
Bīrūnī, whose 1000th anniversary of death will be commemorated 
in Iran and around the world this year, was an Iranian luminary in 
the world of science. Today, scientists like the late Maryam 
Mirzakhani, the Iranian mathematician who became the first 
woman and the first Iranian to be awarded a Fields Medal, have 
erected the Iranian flag of honor in the scientific world. Mayram 
Mirzakhani was undoubtedly inspired by great Iranian scholars like 
Abū Rayḥān Bīrūnī. 

Although more attention is being paid to the history of science in 
Iran, especially after the Islamic Revolution, and the new 
generation is showing increased interest in the scientific heritage of 
their forefathers, there is much work to be done for the proper 
introduction of eminent Iranian scholars to the present generation. 
The establishment of the Institute for the History of Science at the 
University of Tehran, publication of hundreds of books and articles 
in encyclopedias like the late Mosahab’s The Persian Encyclopedia, 
Encyclopedia of the World of Islam, The Great Islamic Encyclopedia 
and the like…and launching of magazines like History of Science 
and The Scientific Heritage of Islam and Iran are part of the efforts 
devoted to the cause of introducing the scientific achievements of 
eminent Iranian and Islamic scholars. 

In this connection, The Written Heritage Research Center, in 
addition to the publication of 14 issues of the semiannual journal of 
The Scientific Heritage of Islam and Iran (Miras-e Elmi) whose 
present status certainly owes much to the efforts of its editor-in-
chief, the researcher and scholar Dr. Mohammad Bagheri, has 
published several treatises and books by Iranian and Islamic 
experts. The Center’s publications cover titles like Zīj-i Yamīnī, 
Rowżat al-Munajjimīn, Jahān-i Dānish, Abū Rayḥān’s al-Āthār al-
Bāqīyah ʻan al-Qurūn al-Khālīyah, al-Jamāhir fī al-Jawāhir, Nūr al-
ʻUyūn, Būzjānī’s al-Nijārah, Ṭūsī’s al-Tadhkirah fī al-Hayʼat, Ghīyāth 
al-Dīn Kāshānī’s Risālih-i Muḥīṭīyah, and Dastūr al-Munajjimīn 
among others.  

The Scientific Heritage… intends to report and introduce the 
studies of foreign scientists and scientific endeavors of young 
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Foreword by the Managing Director 
Two decades of the information age, with increased and instant 
access to information, have passed. Although access to the 
physical material carrying information, like paper, has become 
more difficult, the cyberspace and increasingly fast internet access 
have facilitated the search for and exploration of information and 
put the responsibility of information management on the 
shoulders of the users.  

Dr. Mehdi Mohaghegh, a prolific writer on the history of 
medicine, repeatedly noted that: “Quṭb al-Dīn Shīrāzī, author of 
Durrat al-Tāj li-Ghurrat al-Dabbāj, wrote in the same book that it 
was incumbent upon us to leave scholarly works for the posterity 
so that they would not criticize their ancestors for not providing 
them with the fruit of their scientific endeavors …” Now it is 
incumbent upon us to explore the ancient pages of the history of 
science for the purpose of familiarizing the present generation 
with the scientific endeavors of our forefathers. Although many of 
the intellectual and scientific products of the past generations 
might now be merely of historical interest in the light of modern 
scientific achievements, the examination of research endeavors 
and interests of ancient Iranian and Islamic (Arab) scholars can 
reveal the development of their thoughts and studies and serve as 
a beacon for the posterity to devote greater efforts to the 
pursuance of their cause. 

The late Prof. Parviz Shahriari, the distinguished mathematician 
and researcher on the history of science in Iran, writes on the 
innovations of Abū Rayḥān Bīrūnī: “When ignorance reigned in the 
Medieval Western Europe and the light of true science was 
nowhere  to  be  found  except  for  faint  gleams  in  India  and  China,  
great Iranian scholars brilliantly shone in the sky of science among 
whom Abū Rayḥān Bīrūnī was one of  the greatest.”  He would not  
accept anything unless it was proved to him through experiment. 
Francis  Bacon,  who  is  known  as  the  father  of  empiricism,  
expounded the idea only several centuries later. Abū Rayḥān Bīrūnī 
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