


فهرست

۵........................................................................................................................سخن سردبیر
۹........................................رضا غفوری/ »تور بن جهانگیرداستان«تور در متون پهلوانی ایران و معّرفی 

۲۷...................................پوریمسعود راست.../فارسیدر متون قدیم » وی-«و» ای-«کلمات مختوم به 
٤٩......سادات سعادتمندفاطمه / ییدر حساب هوایطوسیرالدینمنسوب به نصیفارسیاثر: »جامع الحساب«

۷۳................یمرادشاهیدام/ ... ویجام هرویفس» واالوزاِنیعجامع الّصنا«از یلودیرعلیخاناقتباس ش
٨٥.............................................................بهراد بنایی/ در متون کهنیقیوزن شعر و موسیوندپۀسابق

۱۱۹.......ینیچهویمیاصغر ابراهیعل/ ...هایسنواز دستینامه در برخشاهنامه و گرشاسبیقتلف: »نامهگرشاه«
الحاق ۱۴۱.....................................................شفقتیرام/ حافظیواِنمشهور در دیبودن غزلیاحتماِل

۱۵۷..................ناویریظهیژنو بیاسدیهمهد/ ...»خضرخانیدولران«ۀاز منظومیغمارفتهکهن بهۀدو نسخ
۱۷۹......................................................یدکیبیهاد/ یمکتوب کردیاتو مجنون در ادبیلیلیاتروا
۱۹۹....یشماحسان پورابر/ یکوشُکنارییمنظوم از قطب محیناتاربعیحو تصحیبررس: یانصوفنگارییناربع

3...............................................................................................مجدالدین کیوانی/ چکیدۀ انگلیسی



، مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوبآینۀ میراث
۷۱-۴۹، ۱۴۰۱بهار و تابستان ، )۷۰: پیاپی(۱، شمارۀ ۲۰، سال)مقالۀ علمی ـ پژوهشی(نامۀ علمی دوفصل

:»ابجامع الحس«
نصیرالدین طوسی در حساب هواییفارسی منسوب به یاثر 

سادات سعادتمندفاطمه 

چکیده
بـه خواجـه یی، منسـوبدر مبحث حساب هـوانگاریتکیک» جامع الحساب«

در فهرسـت » الفارسیة في الحسـاب«که با عنوان متفاوت ی استطوسنیرالدینص
ها و فهــارس شناســیکتابیــک از در هیچ. کتابخانــۀ ایاصــوفیه ثبــت شــده اســت

مخطوطات قدیم و جدید، نشانی از ایـن اثـر در حسـاب هـوایی و انتسـاب آن بـه 
جوامـع موسـوم بـه یدر حساب هندیگریداثرطوسینیرالدینص. طوسی نیست

و تراب، تخت ارقام هندی و با استفاده از که در آن، دارد الحساب بالتخت والتراب
ییهـا، عنـوانمنسوب به خواجـهگرچه دو کتاب.پردازدیمی حسابهندسنت به 

دو یحسـابیهـاو در روشاسـتیزاتمماز یکدیگر های آنمشابه دارند اما محتوا
برگردان از زبـان عربـی جامع الحسابعمدۀ مطالب .اندگرفتهپیشمتفاوت نظام

در گفتار حاضر، ترجمه و تحریر فارسی مختصـری از شدهبوده و طبق شواهد ارائه
التکملـة شـده در مطرحهمامی واسطی است که شماری از مسـائلغنیة الحّساب
تـاریخ تـألیف اثـر مشـخص . گیـردعبدالقاهر بغدادی را نیز در برمیفي الحساب

هشـتم آن را باید شده ازیافتسینوتنها دستنیست و تاریخ کتابت  واواخر سـدٔه
نهم قمرلیاوا . دانستیسدٔه
غنیـة الحّسـاب، التکملـة فـي هـوایی،الحساب، نصیرالدین طوسـی، حسـابجامع :هاکلیدواژه

تحریرالحساب،

۲۲/۳/۱۴۰۱: تاریخ پذیرش۲۵/۱/۱۴۰۱:  تاریخ دریافت
آموختۀ تاریخ ریاضیات دورۀ اسالمی، پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهراندانش /saadatmand88@gmail.com



۱۴۰۱بستان بهار و تا، )۷۰: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ٥۰

قدمهم
یو عملـنظـریبه دو نوع یطور کلحساب بهعلم ،یمعمول علوم دوره اسالمیبندطبقهدر 

ترجمـه از اصـل لیاوایلدر رسا. شودیمیبندبخش بـود، آن شـاخه از یونـانیکه معموًال
رفـت، و نظریـۀ اعـداد بـه شـمار میکه به طور محض با اعداد سر و کار داشـت اتیاضیر

با عنوان  مباحث آن کهیگریکتب دد وشیشناخته م»یقیارثماط«یا» العددةناعص«عمومًا
، حسـاب الیـد یـا رفتیبه کار مروزمرهمتداولداشت و در محاسباتیکاربردۀجنببیشتر

» علم تعـالیم«را با عنوان ریاضیات ،إحصاء العلومفارابی در .شدحساب عملی خوانده می
دهـد و علم عدد را در دو دستۀ عملی و نظری قرار میکند و به هفت بخش بزرگ قسمت می

: کنداین گونه تعریف می» علم عدد عملی«حساب عملی را با عنوان 
ییزهـایشـمارش چلهیکند که اعـداد وسـیاز آن جهت در اعداد بحث می علم عدد عمل

یزهـایچایـو درهـم نـاریمانند مرد، اسـب، دمیازمندیها نهستند که به دانستن شماره آن
یمـردم آن را در دادوسـتدهاۀاست که تودیهمان علمنیند و ااکه قابل شمارشیگرید

).۷۵: ۱۳۴۸فارابی، (ندکنیمه خود استفادیو معامالت مدنیبازار
یحسـاب عملـنظریـۀ اعـداد و حساب، افزون بر آنکه به دو مبحـث و جامع متأخرآثار

، حساب ، حساب تخت و ترابب هندیحساچون گوناگون حسابیهاشاخهپرداختیم
محاسبۀ حجم و مساحت را نیـز حساب ستینی، حساب جّمل، ، هوایی جبر و مقابله و بعضًا

حسـاب عملـی یـا حسـاب (یکی از انواع حساب کـاربردی هواییحساب . گرفتدر بر می
یـا ١رابهای ذهنی و بـدون اسـتفاده از تخـت و تـگیری از شیوهاست که در آن، با بهره) الید

هایی برای تبدیل اوزان و مقادیر، در این شاخه از حساب، روش. پردازندکاغذ به محاسبه می
های عملیـات سـریع حسـابی ارائـه تحویل و تعدیل نقود رایج در دادوستد و همچنین شیوه

گردد و در محاسـبات اوقـات شـرعی، تقسـیم امـوال و تعیـین سـهم نیتأممردمازینشده تا 
.ار آیدکاالرث به

اختصـاص » جامع الحساب«گفتار حاضر به معرفی یکی از آثار حساب هوایی با عنوان 

گاهی بیشتر از این اثر نصیرالدین طوسی در حساب هنـدی و همچنـین ترجمـهمنظوربه. ١ . های فارسـی آن، نـکآ
. ۵۰۶-۴۷۵: ۱۴۰۰سعادتمند، 



٥۱/واییفارسی منسوب به نصیرالدین طوسی در حساب هیاثر:»جامع الحساب«
متنی بـه بررسـی منـابع و مآخـذ ایـن اثـر گیری از اشتراکات و پیوندهای میـاندارد و با بهره

های زمان و مکان مؤلـف در بـاب انتسـاب آن بـه همچنین با برشمردن مشخصه. پردازدمی
.کندشواهد متنی مختصری اشاره میبه نصیرالدین طوسی 

١جامع الحساب

نگاری فارسی در حساب عملی و منسوب بـه خواجـه نصـیرالدین یک تک٢جامع الحساب
رساله در حساب هوایی تحریر شده و به شـرح سـه عمـل اصـلی ضـرب، این . طوسی است

رساله نیـز بـه در پایان . و کسور اختصاص یافته است٣قسمت، نسبت و قواعد آن در صحاح
. شودهای چهارگانه بیان میرسم معمول، مسائلی در استخراج مجهوالت با تناسب

در کتابخانـۀ ایاصـوفیۀ اسـتانبول ۲۷۲۸نویس بـا شـمارۀ از این رساله تنها یـک دسـت
.محفوظ است که تاریخ کتابت آن مشخص نیست

مآخذ اثر، ارتباطات و اشتراکات آن با دیگر منابع
عبـارات ، وجود مواضعی چنددر متن اثریدستیک، ناجامع الحسابخطبۀ آغازین دیباچه و 

وبر مبنای گـزینشبر آن است که این اثر گواه ، همگی نگاریپایبندی به فارسینبود و عربی 
هـا و مسـائل در تمرینکاررفته همچنین واژگان به. استنگاشته شدهعربی از منابع برگردان
افـزون بـر هـا،آنمصـّنفانسود جسته کـه که مؤلف از مآخذیهد دحساب نشان مینوادر

.اندهنظر بودی نیز صاحبفقهتبحر در علم حساب، در مسائل

یزودبـهانتقادی آن، توسط نگارندۀ ایـن گفتـار، حیو تصحیشناسبه انضمام مالحظات نسخهاثرنیمتن کامل ا.١
.شودیمنتشر م

جوامع الحساب بالتخـت والتـراباثر فارسی دیگری با همین عنوان به طوسی منسوب شده است و آن را ترجمۀ . ٢
).۱۴۰۱سعادتمند، . نک(درست است اند اما این ادعا بنا به شواهد موجود ناپنداشته

غیـر بخش گیرد؛گانۀ کسر مخلوط قرار میدر جایگاه اّول از مواضع سه) عددی که(صحیح؛ و نیز ) اعداد/عدد. (٣
صـحاح و «، »صـحیح«ذیـل : ۱۳۹۶سـعادتمند، . نک(کسر مخلوط : صحاح و کسور. مخلوطکسری یک عدد

).»کسور



۱۴۰۱بستان بهار و تا، )۷۰: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ٥۲

ـ ُغنیه الحّساب في علم الحساب
کـه اهـل ) ق۶۳۱. د(، احمد بن علی بن ثابت همامی واسطی شافعی غنیة الُحّسابمؤلف 

در نظامیه به تدریس فقه و حساب مشغول شـد واسط بود به بغداد رفت و نزدیک چهل سال 
زیـادی از ). ۱۰۶: ۱۹۸۰زرکلـی، (و رسایلی در این زمینـه پدیـد آورد  جـامع حجـم نسـبتٌا

نویس هـای دسـتنظر از افتادگیصـرف. اسـتغنیـة الحسـاببرگردان فارسی از الحساب
، از های مربوط به اعمال اصلی ضرب، و نسبت و قسمت در صحاح و کسـورحاضر، بخش
مسـائل حسـابی ایـن دو رسـاله نیـز بـا . نویسی شده اسـتانتخاب و خالصهغنیة الحّساب

همانند بوده و جز در پاره ها و تنبیهات فقهـی، تفـاوت قابـل تـوجهی ای مثالیکدیگر کامًال
را تحریر فارسی و گزیـدۀ مطالـب جامع الحسابتوان که میو با این) ۱جدول. نک(ندارند 

طور بـه. گیرددانست، تمامی مباحث فقهی آن اثر مفّصل را در بر نمیحّسابغنیة الحسابی 
را با یک تذّکر شـرعی و بـا ) في الصروف(باب معامالت صرف غنیة الحّسابمثال، مؤلف 

و آن را به سه قسـم ١کندشرح معامالت درهم و دینار که از لحاظ شرعی جایز است آغاز می
کنـد و همچنـین در و محاسبات عیار یـاد می٢طال و فسخبخش کرده و از معامالت طال با 

فصل معامالت پایاپای طال، در باب مجّوز و احکام خرید و فروش آن در شـرع توضـیحاتی 
جـامع الحسـابکه در برگردان از متن اصلی، هیچ یک از این تـذّکرات فقهـی در ٣دهدمی

. نیامده است

وهـو بیـع الـدراهم بالـدنانیر] یعوهي من توابع الب[باب الصروف «. ١ همـامی واسـطی، (» فنبدأ منها بالجایز شرعًا
).پ۵۲گ: پ و مجلس۶۴گ: ایاصوفیه

برای به دسـت آوردن مسـکوکات و واحـد ) طال(به دینار ) ُنحاس(یا مس ) فّضه(نسبت مشخصی از نقره افزودن. ٢
.نام دارد» فسخ«پولی مورد نظر 

باشد محل » متفاضل«صورت ر باشد، از نظر شرع مجاز است و اگر طال در قبال طال بهاگر معامله با درهم و دینا. ٣
افزایـد کـه اگـر چنـین شود و همچنـین میاشکال است؛ و لذا این مباحث فقط برای ارزش ریاضی آن مطرح می
یجـوز بیعـه واّمـا الـذهب بالـذهب فـال«: دادوستی میان مردم رخ دهد درواقع با ترفندی از ربا پرهیز شده است

وانّما نذکره للریاضیة ولوقوعه بین الناس وقد یسـلمون مـن الّربـا بحیلـة : همـامی واسـطی، مجلـس(» متفاضًال
).پ۵۵گ



٥۳/واییفارسی منسوب به نصیرالدین طوسی در حساب هیاثر:»جامع الحساب«
غنیة الحسابو جامع الحسابی دو رسالۀ تطبیق عناوین فصول، ابواب و محتوا. ۱جدول 

١ترجمهغنیة الحّسابجامع الحساب

ضرب: اصل اّول
ــر  ــه تکری ــرب ب ــف ض ــوص (تعری مخص

شــامل ـ حـد عــام(و بـه نســبت ) صـحاح
)کسور

ضرب صحاحقسم اول
)نوع چهارم تا دهم(ضرب مفرد 

ضرب مرکب به روش بسط
طریق اّول در خواص عدد

)آخر(خاصیت 
در اختصارطریق دوم 

طریق سوم در عقود متساوی
طریق چهارم در عقود مختلف

طریق پنجم در تکریر عقود 
طریق ششم در نسبت، اعم طرق اختصار

)گیری ُنهمیزان(در میزان گرفتن
-

ضرب کسورقسم دوم
)متباین و متوافق(کسور مرکب 

در مخارج کسور 
)مفرده، مکرره، مضافه، مرکبه(

ه با صحاحدر ضرب کسور مفرد
ضرب کسور در کسور
ضرب کسور در صحاح

ضرب کسور در صحاح و کسور 

باب الضرب
) مخصوص صحاح(تعریف ضرب به تکریر 

)شامل کسورـ عامحد (و به نسبت 
]باب الصحاح[

)باب چهارم تا دهم(ضرب مفرد 
ضرب علی الجدول بالخط الهندي

-
)االّول(باب االختصار 

فإن کانت عقود العشرات متساویًة
وإن کانت عقود العشرات مختلفًة
فیما تکررت عشرات المضروبین

في الجمع والتربیع
باب آخر وهو اعم طرق اإلختصار

)گیری ُنهمیزان(انباب المیز 
)گیری یازدهمیزان(اإلعتبار باألحدعشر

باب الکسور
)متباینة ومتوافقة(الکسور المرکبه 

في المخارج 
)المفردة، المکررة، المضافة، المرکبة(

باب ضرب الکسور المفردة ومع الصحاح
ضرب الکسور في الکسور
ضرب الکسور في الصحاح

ضرب الکسور في الصحاح والکسور

٭
٭
٭
٭
٭
-
٭

٭
٭
٭
٭
٭

٭
-

٭

٭

٭

. استفاده شده است» ٭«از نشانۀ نشان دادن تطابق کامل متن عربی و ترجمۀ فارسیبرای. ١
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ضرب صحاح و کسور در صحاح
-
-

ضرب صحاح و کسور در صحاح و کسور

در ضرب کسور دقیق
)حبوب، طساسیج، قراریط و دوانیق(

در ضرب درج و اجزاء آن

-
ضرب الصحاح في الکسور

ضرب الصحاح و الکسور في الکسور
ضرب الصحاح و الکسور في الصحاح 

والکسور
-

باب ضرب الدرج واجزایها

٭
٭
-
٭
٭
٭
-
٭

)قسمت(اصل دوم 
قسمت صحاح بر صحاح

]قسمت کسور مفرده با صحاح[
قسمت کسور بر کسور

صحاح بر کسورقسمت
قسمت صحاح و کسور بر کسور
قسمت صحاح و کسور بر صحاح
قسمت صحاح بر صحاح و کسور

قسمت صحاح و کسور بر صحاح و کسور 

قسمت درج و اجزاء آن

باب القسمة
الصحاح علی الصحاح:القسم االّول
الکسور المفردة ومع الصحاح:القسم الثاني

کسور علی کسور 
صحاح علی کسور

سمة صحاح و کسور علی کسورق
قسمة صحاح و کسور علی صحاح
قسمة صحاح علی صحاح و کسور

قسمة صحاح و کسور علی صحاح و کسور

باب قسمة الدرج و اجزایها

٭

٭
٭
٭
٭
٭
٭

٭
)نسبت(اصل سوم 

حقیقت نسبت
در نسبت به عدد ثانی 

طریق اّول در نسبت به عددی که وی را 
کسر بود

در نسبت سّتینطریق دوم 
طریق سوم در نسبت کسور سّتین

طریق چهارم در نسبت اجزاء درجه با آن
در نسبت به عدد اّول

در نسبت به عدد مشترک

باب النسبة
)تعریف نسبت(

و إذا اردت أن تنسب الی عدد ثاٍن

باب النسبة علی السّتین
باب نسبة الکسور علی السّتین
باب نسبة اجزاء الدرج و الیها

باب النسبة الی االعداد االوایل 
و المشترکة

٭

٭
٭
٭
٭
٭
٭
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در نسبت کسور مفرد با صحاح

نسبت کسور به کسور
نسبت کسور به صحاح

نسبت کسور به صحاح و کسور
نسبت صحاح به صحاح و کسور
نسبت صحاح و کسور به صحاح

نسبت صحاح و کسور به صحاح و کسور

در تحویل دینار به دراهم و دراهم به دینار

لکسور المفردة ومع الصحاحا
نسبة کسور الی کسور

نسبة کسور الی صحاح 
نسبة کسور الی صحاح و کسور
نسبة صحاح الی صحاح و کسور
نسبة صحاح و کسور الی صحاح

نسبة صحاح و کسور الی صحاح و کسور

٭
٭
٭
٭
٭
٭

اصل چهارم در معامالت
در حساب معامالت

عر و ثمن و مثمندر سعر و مس
هادر خریدن غله

١در صرف

در انواع اثمان و مثمنات
در أجارات

٢کتاب المعامالت

في معرفة المقادیر التی یتعامل بها الناس
باب البیوع

باب في الصروف
باب تعدیل النقود

باب األجارة

٭
٭
-
٭
-
-
٭

٭في النوادراصل پنجم در مسائل پراکنده
ری را اجرت هر ماه دوازده اگر گویند اجی

است جامه را به شش ] ایو جامه[درهم 
روز بافت مستحق جامه شد، بهای آن جامه 

.)ر٢١گ(چند باشد؟ 

ذا قیل أجیر أجرته في الشهر اثنا عشر درهمًاإ
عمل ستة ایام فاستحق الثوب، کم . وثوب
قیمته؟

ــــس( ــــز ایاصــــوفیه٦٧گ:مجل :پ؛ و نی
.)پ٧٤گ

٭

اگـر در . شـوندبهـا بـا یکـدیگر مبادلـه میمعامالتی است که در آن فلزات نفـیس و گران» صرف«منظور از . ١ مـثًال
بیع «صورت پایاپای داد و ستد شود ای تنها طال با طال و یا نقره با نقره، یا عیاری از طاله و نقره با یکدیگر بهمعامله
.است» صرف

ذیـل : ۱۳۹۶سـعادتمند، . نـک(نیز وجـود دارد لب الحسابو غنیة الحساب ساختار و محتوا میان این شباهت. ٢
الحساب« ).»لّب
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ری که اجرت او هر ماه اجی] اگر گویند[
یک دینار است و ربع، هفت قیراط و نیم به 
سلف بستد، چند روز بدین مقدار عمل 

.)پ٢٠گ(باید کرد؟ 

جرته في الشهر دینار وربع أجیر أذا قیل إ
دینار، استسلف سبعة قراریط و نصفًا، کم 

پ؛ و ٦٤گ:مجلس(یعمل بها من األیام؟
.)ر٧٣گ:نیز ایاصوفیه

٭

في الحسابـ التکملة
التکملـة مذهب، ابومنصور عبدالقاهر بغدادی، در اثر جـامع خـود دان و فقیه شافعیریاضی

» حساب الهنـد«: دهدطور کلی دو نوع حساب را شرح میبه) ق۵اوایل سدۀ (في الحساب
با اسـتفاده از دسـت، خطـوط و اشـکال » حساب الید«با استفاده از تخت و بدون دست؛ و 

نیز بـه التکملةشود و بخش پایانی یر، فصولی در حساب هوایی را شامل مینوع اخ. هندسی
. نـک(هـای ضـرب مفـرد و مرّکـب روش. اختصـاص دارد١ذکر مسائل نـوادر و مضـمرات

، بسط و اختصـار و توضـیحات تکمیلـی آن در )»مرکب«و » مفرد«ذیل : ۱۳۹۶سعادتمند، 
ترتیب . رگردان واژه به واژۀ متن استو در مواضعی بالتکملة، همگی همانند جامع الحساب

بـر الحسابجامعمسائل نوادر حساب و مضمرات که بخش الحاقی در انتهای  است کامًال
و گزینشی هدفمند از بیشتر مسـائل ایـن ) ۲جدول. نک(منطبق است التکملةترتیب مسائل 

.آیدرساله به شمار می

بخشی را به سرگرمی. ١ بـا نـام های ریاضی اختصاص میدر آثار حساب هوایی معموًال نـوادر و «دادند کـه عمومـًا
گویند کـه در آن به مسائلی می) جمع خبی(خبایا . شدشناخته می» حساب خبایا و مضمرات«یا » حسابغرایب

ن ساخته و با طرح معماهای عددی دیگری را در یافتن آن راهنمایی فردی شیئی را در یکی از دو دست خویش پنها
ای که عددی بـر مبنـای آن تقسـیم شـده در مسائل مضمرات، فرد عددی را در ذهن اختیار کرده، یا رابطه. کندمی

؛ و نیـز۱۱: ۱۳۸۹بـاقری، . نـک(رسـد گیرد و فرد دیگر با انجام محاسبات ذهنی به پاسخ میاست را در نظر می
)»حساب مضمر«ذیل : ۱۳۹۶سعادتمند، 
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الحسابالتکملة فيو جامع الحسابۀ تطبیق عناوین فصول و محتوای دو رسال. ۲جدول 

التکملة في الحسابجامع الحساب

١طریق بسط

و آن طریق را طریق بسط گویند و اگر طریق 
اختصار خواهند چند طریق از آن یاد کرده 

.)ر۳گ(شاءالّله تعالی شود ان

طریق البسط
وهذا کله علی طریق البسط فأما علی االختصار فله طرق نذکر 

.)۱۶۷ص(شاء الّله بعضها إن

]طریق اختصار[

طریق اّول در خواص عدد 
پنج، اگر خواهد که پنج را در در خاصیت

عددی ضرب کند، نیمۀ آن عدد بگیرد و هر 
یکی را ده شمرد و هر ده را صد و نیمه را 

.)ر٣گ(که برسد پنج، چندان
خاصیت پانزده، و پانزده را در هر عدد که 

گیرد و بر مجموع ضرب کند نیمۀ آن عدد ب
که برسد پس هر یکی را ده افزاید چندان

.)پ٣گ(گیرد و نیمه را پنج 
خاصیت بیست و پنج، اگر خواهد بیست و 
پنج را در عددی ضرب کند ربع آن عدد 

که برسد هر یک را صد گیرد و بگیرد چندان
نیمه را پنجاه و ربع را بیست و پنج 

.)پ٣گ(
جاه را در خاصیت پنجاه، اگر خواهد که پن

که عددی بزند نیمۀ آن عدد بگیرد چندان
بود به هر یک صد شمرد و نیم را پنجاه 

.)پ٣گ(

طریق اإلختصار

إذا أردت ضرب خمسة في عدد، فخذ نصف ذلك العدد فما کان 
فخد لکل واحد منه عشرة ولکل عشرة منه مئة ولکل نصف واحد 

.)١٦٧ص(منه خمسة 

عدد، فزد علی ذلك العدد مثل وإذا أردت ضرب خمسة عشر في 
نصفه فما بلغ فخذ لکل واحد منه عشرة ولنصف الواحد نصف 

.)١٦٧ص(العشرة 

د، فما وإن ضربت خمسة وعشرین في عدد، فخذ ربع ذلك العد
.)١٦٨ص(، ولربع الواحد ربع المئة کان فخذ لکل واحد منه مئة

وإن أردت ضرب خمسین في عدد، فخذ نصف ذلك العدد، فما
.)١٦٨ص(کـان فخذ لکل واحد منه مئة، وللنصف نصف المئة 

اگر گویند سیزده ذراع و شبری طول، در 
عرض چهار شبر، چهار شبر به ده درهم، 
بهای سه شبر در چهار شبر چند بود؟ 

.)ر١٩گ(

وشبر، في عرض  إذا قیل ثالثة عشر ذراعًا
أربعة أشبار، بعشرة دراهم، کم ثمن 

أربعة أشبار؟ ثالثة أشبار في عرض 
اب.)۲۴۹ص(

حس
في

الت
عام

الم
ات

یاع
الب
في

.»بسط«ذیل : ۱۳۹۶سعادتمند، .نک. ١
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اگر گویند انگشتری که وزن آن با فص یک 
مثقال بود فص را هر مثقال سیزده درهم 
بفروخت و حلقه را هر مثقال هشت درهم 
حاصل آید وزن فص چند بود و وزن حلقه 

.)ر١٩گ(چند به حساب مثقال؟ 

بعت .فإن قیل خاتم وزنه مع فصه مثقال
فّصه علی حساب المثقال بثالثة عشر 
درهمًا، وبعت حلقته علی حساب 

فبلغ الثمن عشرة . المثقال بثمانیة دراهم
کم وزن فّصه وکم وزن حلقته؟ . دراهم

.)٢٥٧ص(
اگر گویند اجیری که اجرت او هر روز 
خمس درهم بود و نفقۀ او سبع درهم، هر 
ماهی او را چه مقدار زیادت آید؟ 

.)پ۲۱گ(

فإن قیل أجیر أجرته في الیوم خمس 
درهم وینفق سبع درهم، کم یجتمع له 

.)۲۶۲ص(في الشهر؟ 

ات
جار

األ
في

اگر گویند سه نصرانی را گزیت معین 
و دوم را ] است[اند یکی را هشت دینار کرده

] ده دینار[ده دینار و سوم را چهارده دینار؛ 
بر ایشان زیادت کردند هر یک را چند 

.)پ٢٢گ(رسد؟ 

إن قیل ثالثة من العلوج، جزیة أحدهم 
ثمانیة دنانیر، وجزیة اآلخـر عشرة دنانیر، 

زید . وجـزیة الثالث أربعة عشر دینارًا
علیهم عشرة دنانیر، کم نصیب کل واحد 

زیة.)٢٧٦ص(منهم؟ 
لج
جا
خرا

يإ
ف

اگر گویند صد درهم و یک قفیز گندم و یک 
بر بیست ١قفیز جو و یک قفیز جاورس

مسکین قسمت کردند قفیز گندم نصیب 
پنج کس آمد و قفیز جو نصیب چهار کس 
و قفیز جاورس نصیب سه کس، بهای این 
قفیزها چند بود؟ نصیب هر یک از مساکین 

.)پ٢٢گ(چند باشد؟ 

فإن قیل مئة درهم وقفیز حنطة، وقفیز 
شعیر، وقفیز ذرة، قسم الجمیع علی 
عشرین مسکینًا، فأصاب خمسة منهم 

حنطة، وأربعة منهم الشعیر، وثالثة ال
منهم الذرة، کم ثمن کـل قفیز من هذه 
األصناف؟ وکم نصیب کل واحد منهم؟ 

.)٢٧٩ص(

زاق
األر

اب
حس

في

اگر گویند که بریدی از بغداد بیرون شد 
عزم کوفه دارد و هر روز ثلث طریق قطع 

کند و بریدی دیگر از کوفه بیرون آمد می
د هم در این ساعت هر روز عزم بغداد دار

کند به چند زمان به ربع طریق قطع می
.)ر٢٣گ(همدیگر برسند؟

فإن قیل بریدان خرج أحدهما من بغداد 
إلی الکوفة، یسیر کل یوم ثلث الطریق، 
وخرج اآلخر في تلك الساعة من الکوفة 
. إلی بغداد، یسیر کل یـوم ربع الطریق

في کم یوم من الزمان یلتقیان؟ 
وج.)٢٨١ص(

الفی
دو
البر

اب
حس

في

بـه اسـتناد ایـن شـاهد، شـاید بتـوان جـاورس . آمده اسـتالتکملةدر » ذرة«برابر» جاورس«جامع الحساب در. ١
ا بـه فـتح ذال تفاوت دارد و به احتمال زیاد باید آن ر» ُذرت«ای دانست که با را نوعی بذر یا گیاه خوشه) گاورس(

). ادامۀ گفتار. نک(خواند 
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اگر گویند بریدی از بغداد بیرون شد عزم 

رسد و بریدی ری دارد به پنج روز به ری می
از ری بیرون آمد در آن ساعت که برید از 
بغداد بیرون آمد و عزم بغداد دارد به هفت 

رسد به چند زمان به روز به بغداد می
.)ر٢٣گ(رسند؟ همدیگر می

وجهته من بغداد إلی الري، فإن قیل برید
. وأمرته أن یسیر إلیها في خمسة أیام 

آخر أن یسیر من الري إلی  وأمرت بریدًا
فخرجا في ساعة . بغداد في سبعة أیام

.)٢٨١ص(واحدة، في کم یوم یلتقیان؟ 

ای که ثلث آن در گل بود و اگر گویند قصبه
خارج بود، باالی آن ربع آن در آب و سه گز

.)ر۲۴گ(د چند باش

أو قیل قصبة ثلثها في الطین وربعها في 
الماء والخارج منها ثالثة أذرع، کم 

.)۲۸۹ص(طولها؟ 

اب
حس

رال
واد
ين
ف

ـ سایر آثار
، ضرب را به دو روش ضرب صحاح و ضرب صحاح و کسور الکافي في الحسابکرجی در 
ریـف کلـی بـرای ، نیـز دو تعجـامع الحسـابمحّرر ). ۳۷: ۱۴۰۶کرجی، (کند تعریف می

عام شامل ضرب صحاح و کسور ارائه می این تعریـف بـه همـین ١.کندضرب صحاح و حّد
ضـرب صـحاح بـه صـورت تضـعیف و . طوسی نیز آمده استجوامع الحسابصورت در 

ضـرب فیه، و ضرب عام با مفهوم نسبت میان یک وحاصلتکریر مضروب به اندازۀ مضروٌب
. شودو مضروبین بیان می

های مشترک در آثـار حسـاب هـوایی تبـدیل کسـور بـه کسـور سـتینی یـا ز ویژگییکی ا
خوانده و توافق » نسبت شست«این روش را مفتاح المعامالتطبری در . گانی استشصت
داند؛ چون در محاسبات کسور نسبت دادن به شصـت وران در بحث تناسب را بر آن میپیشه
نسـبت (ی نیـز دربـارۀ نسـبت بـه شصـت کرج). ۳۱: ۱۳۴۹حاسب طبری، (تر است آسان
کرجـی، . نـک(از تبدیل واحدها چون درهم و دینـار، ُکـر و ُدرج و دقـایق یـاد کـرده ) ستین
، هرچند معنای نسبت ستین با آنچـه مخصـوص حسـاب ُدرج و دقـایق نجـوم )۷۱: ۱۴۰۶

ضـرب صـحاح اسـت و حـّدی کـه شـامل معنی ضرب تکریر مضروب بود به عدد آحاد مضروٌب«. ١ فیه و این حّد
ای است که نسبت احد المضروبین با آن جمله چون نسبت صحاح و کسور باشد باید گفت که ضرب طلب جمله

).پ۱گ(» .دیگر بود با آحادمضروب
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دانـد کـه ، شصـت را عـددی میجـامع الحسـابمحـّرر .، متفاوت فرض شده است١است
های اّول زیـر ده شـود چـون دارای اکثـر شـمارندهمحاسبات بر مبنای آن انجام میبیشترین 

توان تحویل کرد و بدین ترتیب نرخ تبـدیل است و کسور را به کمک این مخرج به آسانی می
٢.گرددمقاییس و اوزان، بر اساس آن تعیین می

، مکّرره، مضـافه، مفردهبندی کسور به بخش مشترک دیگر میان آثار حساب هوایی، طبقه
در این حالت کسر را به ترکیبی از کسور با صورت واحد و مخارجی بین یک تـا . استمرّکبه 

. کنـ(گیرنـد کار میکننـد و قواعـد مشخصـی را در ایـن تحویـل و تبـدیل بـهُنه تبـدیل می
طور کـه و همـان)»و تقّدم کبار بر صغارینتباعد مخرجاختصار،«یل ذ: ۱۳۹۶سعادتمند، 

. شود تبدیل واحدها بر مبنای شصت صورت گیردتر اشاره شد کوشش میشپی
الکـافي فـي بـا جـامع الحسـابگذشته از قواعد کلی مشترک میان آثار حساب هوایی، 

پیوندهایی دارد، گرچـه سـهم اشـتراک مفتاح المعامالتو الفخري في الحساب، الحساب
اندک بوده و بیشتر به مسا ئلی از نـوادر حسـاب اختصـاص دارد کـه در میان این متون نسبتًا

ذکر شده است و همچنین پـاداش و ) ۳جدول. نک(مسائل سود و زیان . تمامی این آثار عینًا
و » فـي اخـراج األربـاح و الخسـرانات«هـای به ترتیب از باب) ۴جدول. نک) (٣غرم(تاوان 

و از واحدهای درجه، دقیقه، ثانیه، ثالثه و رابعه و ماننـد آن ) در مبنای شصت(ر علم نجوم از حساب شصتگانی د. ١
از » دقیقـه«شـود، از تقسیم محیط دایره به سیصد و شصت بخش متساوی حاصـل می» درجه«. کنندمیاستفاده

آیـد و بـه خش متساوی به وجـود میاز تقسیم دقیقه به شصت ب» ثانیه«تقسیم درجه به شصت قسمت متساوی و 
هـا و همچنـین گیری فواصـل نجـومی در کـرۀ سـماوی، زوایـا و کماناین نوع حساب برای انـدازه. همبن ترتیب

.رودکار میهای رایج مثلثاتی بهتبدیل
ر و شست بیشتر اعداد است که در معامالت بدان جاجت افتد زیرا که دینار شست حّبه است و درهم شست عشی«. ٢

ُکر شست قفیز و درجه شست دقیقه و دقیقه شست ثانیه و ثانیه شست ثالثه و برین قیاس و کّتـاب از بهـر آن ایـن 
سبع و ثمن و تسعبیشتر معامالت را بر شست نهاده و شست مرّکب است . اند زیرا که اجزای آن صحاح است اّال

).پ۱۲، گالحسابجامع(» از شش در ده
ای است که بازاء عدم انجام کار، نقص در کار یا تأخیر در انجام آن بر عنای غرامت یا جریمهدر اصل به م» غرم«.٣

گذارد ای در فقه است که زیان و خسارت را بر عهدۀ کسی میقاعده» من له الغنم فعلیه الغرم«. عهدۀ کارگر است
به همـین سـبب در . دۀ کارگر نخواهد بودمطابق با این قاعده، تاوان و غرامتی بر عه. بردکه از انجام کار سود می

فهذه األجارة باطلة من طریق الشـرع إال أن «: ها این تنبیه آمده که این مسئله موافق شرع نیستنویسبرخی دست
).۲۶۰: ۱۴۰۶عبدالقاهر بغدادی، . نک(» أهل الحساب خرجوها
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ي ذکر ما یقـع نـادًرا مـن ف«و الکافياز » من نوادر و المسائل«و التکملةدر » في األجارات«

.انتخاب شده استالفخرياز ) الطبقة األولی و الطبقة الثاني(» اإلکمال و الّرد

مفتاح المعامالتو التکملة في الحساب، جامع الحسابمسائل سود و زیان در . ۳جدول
یانسودآثار حساب ز

جامع الحساب

اگر گویند مردی مروارید خرید هر پنج 
ر سه از آن به دیناری به یک دینار و ه

رأس . بفروخت، سی دینار سود کرد
.)پ٢٢گ(المال چند بوده باشد؟ 

اگر گویند پنج مروارید به درهمی بخرید 
و هفت به درهمی بفروخت و سی درهم 

رأس المال او چند بوده . خسارت کرد
.)پ٢٢گ(است؟ 

التکملة في 
الحساب

فإن قیل رجـل اشتری من اللؤلؤ خمسة 
باع ثالثة بدرهم، فربح ثالثین بدرهم، و

. درهمًا
.)٢٦٧ص(کم کان رأس ماله؟ 

فإن قیل رجـل اشتری من اللؤلؤ خمسة 
بدرهم وباع سبعة بدرهم، فخسر ثالثین 

. درهمًا
.)٢٦٧ص(کم کان رأس ماله؟ 

مفتاح المعامالت

اگر پرسند ما را که بخرید مردی 
مروارید، پنج به درمی و بفروخت سه به 

چند باشد . ود کرد سی درمدرمی، س
.)١٠٧ص(اصل مال اوی؟ 

گر بپرسند ما را که بازرگانی بخرید
پنج به درمی و بفروخت ]مروارید[

چند . هفت به درمی، سی درم زیان کرد
.)١٠٧ص(باشد اصل مال وی؟ 

مسائل پاداش و تاوان در آثار حساب . ۴جدول
)غرم(تاوان )أجرة/کراء(پاداشآثار حساب

ع الحسابجام

اگر گویند اجیری اجرت او هر ماه دوازده 
درهم و انگشتری، هشت روز عمل کرد 

بهای خاتم چند بود؟ . مستحق خاتم شد
.)ر٢١گ(

همۀ ماه عمل ] اجیری[اگر گویند که 
کند مستحق ده درهم باشد و اگر عمل 

بعضی از ماه .نکند بر وی پنج درهم بود
؛سر رفتسربه،عمل کرد و بعضی نکرد

نه او را چیزی واجب شد و نه بر وی 
.)ر٢١گ(چیزی واجب شد

الکافي في 
الحساب

فإن قیل أجیر أجرته في الشهر خمسة 
وثالثون درهما وخاتم، عمل ثالثة أیام 
وأخذ الخاتم الحاتم کم قیمته؟ 

.)١٧٨ص(

ــــــــ
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الفخري في 
الحساب

فإن قیل أجیر أجرته في الشهر أربعون 
عمل خمسة أیام وأخذ درهما وخاتم، 

.)ر٥٧گ(الخاتم کم قیمته؟ 

فإن قیل أجیر أجرته في الشهر عشرة 
ستة دراهم إن بطل،  دراهم إن عمل، ویرّد

فخرج ال له فمضی شهر عمل فیه وبطل 
.)پ٦٨گ(وال علیه

التکملة في 
الحساب

فإن قیل أجیر أجرته في الشهر اثنـا عشر 
ذ عمل ثمانیة أیام فأخ. درهما وخـاتـم
.)٢٦١ص(کم قیمته؟ . الخاتم بأجرته

فإن قیل أجبر أجرته في الشهر إن عمل 
الشهر کله، عشرة دراهم، وإن تعطل 
فعلیه خمسة دراهم فعمل وتعطل، 

کم عمل وکم تعطل؟ . وخرج رأسا برأس
.)٢٦٠ص(

مفتاح المعامالت

گر بپرسند ما را از مزدوری که مزدش در 
، ماهـی دوازده درم و انگشتری است

هشت روز کار بکرد و این انگشتری بدو 
رسید به هشت روزه مزد، چند باشد بهای 

.)١١٢ص(انگشتری؟ 

گر بپرسند ما را از مزدوری که به مزد 
گرفته باشند ماهی به ده درم بر آن شرط 
که کار کند، گر نکند و چیزی به باطل 
کند، به شمار پنج درم ماهی ازو باز 

ر برفت و بکرد گیرند از مزد او، آن مزدو
این را چون شمار کردند . و به باطل کرد

]بدین[بدو هیچ نبایست دادن و نه آن را
.)١١٣ص(

ــــــــغنیة الحّساب

لو قال أجیر أجرته اذا عمل الشهر تسعة 
فعمل و .واذا بطل استحق علیه ستة

پ؛ و ٦٦گ(فخرج ال له و ال علیه،بطل
.)ر٧٤نیز ایاصوفیه، گ

ــــــــلب الحساب

اگر گوید اجیری اجرت او چون عمل 
و چون عمل نکند غرامت ۹کند ماهی 

عمل کرد روزی چند و باقی . ۶کشد 
چنان شد که نه مستحق شد عمل نکرد، 

).۷۴ص(و نه غرامت کشید

الفواید البهائیة
في القواعد 
الحسابیة

أجرته في الشهر ستة ] أجبیر[فإن قیل 
تة أیام عمل س. عشر درهما وخـاتـم

.)پ٢٤گ(کم قیمته؟ . استحق الخاتم
ــــــــ
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های زمان و مکان مؤلفمشخصه

فصلی الحـاقی ویژه در حساب هوایی، نگاشته میآثاری که در حساب الید، به شوند معموًال
دارند که در آن، مسـائل » نوادر حساب و مضمرات«یا » مسائلی در نوادر و غرایب«با عنوان 

مانند تبدیل نقود، تحویل واحد، سود و زیان معامالت، بازی و ریاضی، روزمره در حساب، 
این بخش، صورت متداولی از رسـایل حسـاب اسـت امـا . شودمعما و مضمرات مطرح می

مؤلفان با توجه به شرایط روزگار خویش و با استفاده از الفاظ معمول زمان، صورت مسائل را 
د و از همـین رو، ایـن مسـائل افـزون بـر ارزش کننـسـازی میبازنویسی و به تعبیـری بومی
های خاصی از زمـان و حـوزۀ جغرافیـایی تـألیف اثـر بـه دسـت ریاضیاتی که دارند، آگاهی

های مـذهبی، شـرایط سیاسـی، اقتصـادی و دهند که گویای برخی آداب و رسوم، نگرشمی
تا با استفاده از سعی بر آن است در ادامه . مناسبات اجتماعی و فرهنگی آن جامعه نیز هست

اطالعاتی از این دست و بررسی شواهد متنی، تا حـد امکـان در زمـان و مکـان تـألیف اثـر 
.تفحص شود

ـ دینار رکنی، دینار صوری و دینار امامی
شد و به آثـار مطرح میاز جمله مسائلی که به اقتضای اوضاع جامعه و شرایط روزگار مؤلف

یل واحدهای پولی بـه یکـدیگر بـود کـه در ایـن گشت، مبحث تبدحساب هوایی منضم می
از جامع الحساب در . از آن یاد شده است» تعدیل نقود«و » بیع صرف«رساله ذیل دو فصل 

اگر گویند بر شخصی دیـن اسـت ثلـث آن «: شودای طرح میمسکوکات رایج، چنین مسئله
حسوب بود ازیـن سـه امامی و ثلث آن رکنی و ثلث آن صوری، ده دینار امامی ادا کرد چند م

انـواع شـد و از دینار صوری در شهر صور و در دولت فاطمیان ضرب می). پ۱۸گ(» نقد؟
و ١)پ۴بعـرة الـذهبی، گنابـ. نـک(یوبیـان بـود در مصر و شام در عصـر ایجراینارهاید

رب سکه را به سلطان الملک الکامل ناصرالدین بعرة الذهبی از کیمیاگران دورۀ ایوبی بود که رسالۀ خود در ضابن. ١
ها بنابراین، تاریخ تألیف اثر وی نیـز بایـد در حـدود همـین سـال. تقدیم داشته است) ق۶۳۵-۶۱۵حک(محمد 
هـای او در این رساله به انواع دنانیر رایج، فرآیندهای شیمیایی ساخت سـکه، درجـۀ خلـوص و عیـار آلیاز. باشد

. کندآن اشاره میمربوط و مباحثی مانند
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بغـداد، موصـل و دمشـق مرسـوم بـود . نـک(١دادوستد با آن در عراق و شامات مخصوصـًا
دینـار امـامی زر شـش دانـگ و بیسـت قیـراط طـال، و ). ۱۱۹/ ۱۰و۹/۴۳۶: ۱۴۱۷اثیر،ابن

همـامی واسـطی در . صوری چهار دانگ و برابر با چهارده قیراط و دینار رکنی پنج دانگ بـود
و لو قیل علیـه دنـانیر «: نام برده است» دینار نیشابوری«به جای دینار رکنی از غنیة الحساب

عشرة دنانیر امامیة، ثلثها امامي، وثلثها نیسابوري، » ]کم یحتسب له؟[وثلثها صوري، وصّح
ای مشابه را با دینار نیشـابوری، عضـدی و قـوامی ذکـر مسئلهالکافيکرجی در ). پ۶۳گ(

: کرده است
ة دینار من ثالثة نقود، أثالثًا، ثلث عضـدیة وثلـث نیسـابوریة ئن قیل لرجل علی رجل مإف

نیسابوري والدینار من العضدي بتسـعة الدینار من القوامي س. وثلث قوامیة بعة عشر قیراطًا
قوامیــة وعشــرة دنــانیر عضــدیة ،عشــر قیراطــا نیســابوري أدی المــؤدي خمســین دینــارًا

).١٩٧ص(
اسـت و » دینـار رکنـی«های تاریخی روزگار حکمرانی قراختائیان، سکۀ رایج، در گزارش

شـده و بسـیار مرسـوم بـوده ضرب مینماید که در آن زمان در کرمان، این دینارطور میاین
از ٢.)۱۷۹-۱۷۸، ۱۷۶-۱۷۵: ۱۳۵۵،یـانقراختائیشـاهیختـار. نمونـه نـکیبـرا(است 

چنـین ، در بـاب قیمـت و بهـای مرواریـد نامهتنسـوخگزارش خواجه نصیرالدین طوسی در 
در ٣.که در آن روزگار دادوستد با دینار رکنـی در شـیراز و بغـداد رواج داشـته اسـتآید برمی

هایی که از بهای گزاف گندم کند و در گزارشق از خشکسالی و قحطی عظیمی یاد می۵۷۵اثیر ذیل وقایع سال ابن. ١
دهد به دیناردر دمشق و موصل، به ما می) مکوک به یک دینار امیری۳(و جو ) مکوک به بیست دینار صوری۱۲(

الدین ایوبی، در سخاوت و کرامت ق و مرگ صالح۵۸۹ذیل وقایع سال و همچنین . کندصوری و امیری اشاره می
بذل و کرم و بخشش وی به حدی بود که در هنگام مرگ، تنها یک دینـار صـوری و چهـل درهـم «: نویسدوی می

.»ناصری در خزانه داشت
خواجه نصیرالدین طوسی در زمان سلطان رکن. ٢ جـوق پسـر بـراق در الدین ابوالمظفر قتلغ سـلطان خواجـهظاهرًا

ق بـر ۶۵۰-۶۳۲الدین خواجه جوق حـدود هجـده سـال از رکن. به کرمان بوده است) رسالت(منصب سفارت 
کرمان حکمرانی کرد و سفارت خواجه باید در این مدت که سمت وزارت داشته اتفاق افتاده باشد اما مدت اقامت 

. او در کرمان مشخص نیست
کردند، یک دانه نیک را بها پنج دینار رکنی میدر بغداد و شیراز و آن حدود، عقد مثقالروزگار] این[و اما عقد در «. ٣

.)۱۰۱ص(» که سه از آن نیم دانگ بود، به دانگی باشد
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دهـد تـا آن عنوان مالیات سخن رفته که نشان میبه» رکنی١اقچۀ«، از سوانح االفکار رشیدی

٢.زمان همچنان مسکوک رکنی رایج بوده است

ـ کاره
اما ِسـعر «: معرفی شده استجامع الحسابدر جملۀ اوزان و مقادیر رایج در رسالۀ » کاره«

» اشند و ُمسَعر مقدار بود چون جریب و کاره و قفیزبهایی بود که اهل شهر بر آن اّتفاق کرده ب
صــغیر و کبیــر » ُکــر«در عـراق ). ر۱۱گ( را پیمانــۀ مخصــوص خواروبــار و شــامل دو نــوِع

صغیر بـه کـر کر. هر کر کبیر برابر است با سی کاره و هر کاره برابر است با دو قفیز. دانندمی
نیز دو نـوع کـر غنیة الحّسابدر. استکر کبیر هشتم هفتنیز معروف است و معادل لمعّد

. مشهور است» کیل سّتین«، و کر معّدل که به »کیل المال«کر کبیر که به : معرفی شده است
اسـتفاده » مدینة السـالم بغـداد«هر یک از این دو واحد، سی کاره یا شصت قفیز است و در 

. )پ۴۸همامی واسطی، گ(شوند می
پیمانـۀ (» کیـل الغـالل«ألبصار فـي مسـالک األمصـارمسالک االّله عمری در فضلابن

. را ُکر بغدادی و آن را سی کاره و هر کاره را دو قفیز خوانده است) حجمی غالت و خواروبار
رطـل ۲۴۰که کارۀ گندم و جو دوسـر داند، چنانوی وزن کارۀ غالت و حبوبات را متغّیر می

رطل بغدادی و کـارۀ ۲۰۰خود و عدس رطل بغدادی، کارۀ جو، ن۳۰۰بغدادی و کارۀ برنج 
ابـن . نـک(رطل بغدادی صدوسی درهم اسـترطل بغدادی است و ۱۰۰) شونیز(دانه سیاه
شود که در سدۀ هفتم و هشتم از این شاهد مشخص می. )۳/۲۰۴: ۱۴۲۳ی،الّله عمرفضل

، هـار آنسنجش مقـداهمانند ُکر، نوعی پیمانۀ برای اندازه گیری غّالت و حبوبات و » کاره«
در بغداد و نواحی مجاور بوده اسـت نیـز ذیـل برشـمردن نفـائس الفنـونمؤلـف . خصوصًا

امین، شریک. نک(شود نوعی سکه زر است و در معنای کلی همۀ نقود و مسکوکات را شامل می» اقچه«منظور از . ١
).»اقچه«ذیل 

المال و جزیۀ موصل رأی ما بر آن مصروف و هّمت ما بر آن مقصور است که مشاٌرالیه را از فاضل مال بیتاکنون«. ٢
و سنجار و تلعفر و جزیره، اقچۀ رکنی الفی دینار و از خراج قری و مواضع دیوانی، غّلـه بالمناصـفة مائـة جریـب 

).۵۴: ۱۳۵۸الّله، رشیدالدین فضل(» اطالق فرماییم
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یـاد رایـج در بغـداد» کـارات«و ثالثة » کارتان«، »کارة«واحدها و مقادیر رایج در سیاق، از 
).۱/۳۱۰: ۱۳۸۱الدین آملی، شمس(کرده است 

ـ گزیت
: ای آمده استلهئچنین مسجامع الحسابدر 

و دوم را ده دینار ] است[اند یکی را هشت دینار ر گویند سه نصرانی را گزیت معین کردهاگ
بـر ایشـان زیـادت کردنـد هـر یـک را چنـد رسـد؟ ] ده دینـار[و سوم را چهـارده دینـار؛ 

).پ٢٢گ(
از کـه و مالیاتی است خراج، ٢یآرامبا ریشۀانهیمیفارساز مأخوذ١»گزید«یا »تیگز«

و در پهلـوی بـه ) »گزیـت«: دوسـت، ذیـلحسن. نـک(ند گرفتنمیذّمیار کّفیااهل کتاب
درۀ طوسـیخواج). Mackenzie, 1971: 36(نیز آمده است » گزیدک«و » گزیتک«صورت 

، بخشی از »دخل پادشاه«در باب ) ۴۴: ۱۳۵۵، تاریخ شاهی قراختائیان(امر مالیاترسالۀ 
شـمارد کـه ت ستانند و در ادامه، امـوالی را برمیکند که از رعیآن را خراج و مالیاتی ذکر می

کـه از نامسـلمانان » گزیتـی«اند؛ از آن جمله اسـت پادشاهان بزرگ از گرفتن آن ننگ داشته
در دورۀ » تیـگز«آیـد کـه اخـذ مالیـات بـا عنـوان از گفتار طوسی چنین بر می٣.گرفتندمی

شکل نزد خواجه معمول بـوده اسـت، ایلخانان رواج داشته و استعمال این واژۀ سره به همین 
.استفاده نکرده است» جزیة«زیرا در برگردان آن از عربی از لفظ 

گاورس/ ـ جاورس
: شده استای طرح چنین مسئلهجامع الحساب در 

اگر گویند صد درهم و یک قفیز گندم و یک قفیز جو و یک قفیز جاورس بر بیست مسکین 
آمد و قفیز جو نصیب چهار کس و قفیز جاورس قسمت کردند قفیز گندم نصیب پنج کس

نصیب سه کس، بهای این قفیزها چند بـود؟ نصـیب هـر یـک از مسـاکین چنـد باشـد؟ 
.)پ٢٢گ(

1. gazῑt/gazyat/gizyat
2. gezith

اند که به زینهار آمده بودندی و آن را گزیت خواندندی این در مسـلمانی از مردم از سرهای ایشان چیزی نگرفته«. ٣
.»اندگرفته
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کار رفتـه بـه)١سـورگوم(ایو ذرت خوشـهدرشـتارزندر پهلوی به معنای»رسگاَو«

ن مهم تغدیـۀ مـردم آیینی و از ارکااز دیرباز یکی از گیاهان). Mackenzie, 1971: 35(است 
در متـون . انـدایرانیان برای آن همچون جو و گندم حرمت فراوانـی قائـل بودهشناخته شده و
متـرادف هـم آورده شـدهیکـدیگرو گاورس در کنار ٢ارزنهایتاریخی واژه . اندو معمـوًال

کـار بـه) عربـیُدْخـِن(ارزنب شده و برای هر نوعمعّر»جاورس«صورت بعدها این واژه به
گنـدم و گـاورس،جـونحـوۀ کشـت و زرع سـه دانـۀ .)۷۸: ۱۳۹۱متـین، . نک(رفته است 

نیدالدیرشـ). ۵۴: ۱۳۶۸افشـار، . نـک(دارد ورزنامـهی چون در متون کهنای دیرینسابقه
و»گنـدم و جـو«، در معرفـی احـوال آثار و أحیاءالّله ذیل دو فصل از رسالۀ کشاورزی فضل

های خـوراکی ایـن دانـهتیـاهمو زراعت آن، سخن رانده، و بهو کیفیت عمارت» گاورس«
نیـاو مصـرفکاشـت و داشـتآید کـه چنین برمینیدالدیرشاز گفتار ٣.اشاره کرده است

و پرمصـرف یارزاق اصـلازهمچنان رونـق داشـته و یلخانیتا زمان اتوسط مردممحصول
مستمندان،مردم لدین انواع گاورس را بـه دو دسـتۀ رشیدا٤.رفته استیمشماربه ، خصوصًا

نامۀ تنسـوخنصیرالدین طوسـی نیـز در ). همانجا. نک(کند تقسیم می» گاورسی«و » ارزن«
ضمن نام بردن از سنگ معدنی شاذنج و خـواص آن، بـه یکـی از انـواع آن بـه نـام ایلخانی

1. Sorghum

آسان و همچنین پایداری محصول، قـوت غالـب طبقـۀ گیاه و دانۀ ارزن به. ٢ سبب کشت انبوه، شرایط باروری نسبتًا
رفت سازی به شمار میعنوان یکی از غّالت حیاتی با قابلیت ذخیرهدستان بود و در طول تاریخ بهو تنگانمستمند

هنگام قحطی .رسیدها به مصرف میسالیها و خشککه خصوصًا
آن را تخـم انـدک بایـد و ] کـه[و خاصیت و برکت گاورس یکی آن اسـت ... « : رشیدالدین دربارۀ گاورس آورده. ٣

دیگر آنکه سالهای بسیار نگاه توان داشت و . دیگ بزرگ شود] در[ع بسیار دهد، و یکی آنکه چون اندک بپزند ارتفا
قیمت آن اندک بود و در سالهای قحط به فریاد در رسد و قیمتی تمام داشته باشد و جان مردم بدان نگاه داشته شود 

الّله، رشـیدالدین فضـل(» موش از آن کمتر توانـد بـردو اّتفاق چنان افتد که در اکثر اوقات رزق درویشان گردد و
۱۳۶۸ :۱۴۴.(

و از گاورس انـواع مسـکرات سـازند ماننـد سـرمه و «: یکی از کاربردهای اصلی گاورس در تهیۀ مسکرات است. ٤
).همانجا(» طراسون و بوزه
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ت جاورسی نوعی سنگ معـدنی اسـت کـه بـه دانـۀ ارزن شـباه١.کنداشاره می» جاورسی«
ضبط مرّجح خواجۀ طوسـی در نگـارش یـک » جاورس«پس، بعید نیست که . ظاهری دارد

.اثر فارسی بوده باشد

مالحظات تصحیح
هـا، در دسترس است و افزون بـر افتادگیجامع الحسابنویس از از آنجا که تنها یک دست

منظور تصـحیح در مواضعی نیز اغالط و اشتباهاتی اندک اما فاحش به آن راه یافته است، بـه
التکملـة فـي در بخـش حسـاب و غنیة الحساببا آن، همچون ٢انتقادی اثر از متون موازی

نویس عـدم در ایـن دسـت. در بخش مسائل نـوادر حسـاب اسـتفاده شـده اسـتالحساب
. نمایـان اسـت» زیـرا کـه«و » زیـراک«ای چـون هـای دوگانـهها و نگارشیکدستی، ضبط

در هوامش نسخه به قلم کاتب انجام گرفته که شـرح کامـل و همچنین، تصحیحاتی متأخرتر 
.واگذار شده استمفّصل آن به تصحیح انتقادی اثر 

گیرینتیجه
جوامـع الحسـاب بالتخـت دو اثر مفّصل در سنت حساب هندی و حساب هوایی با عناوین 

خـی رسد بربه نظر می. به خواجه نصیرالدین طوسی منسوب استجامع الحسابو والتراب
. اطالق کرده باشندجوامع الحساباشتباه به را به» جامع الحساب«نگاران عنوان از فهرست

به طوسی هیچ دلیل متقنی نداریم، اما از آنجا که ملحقـات جامع الحساببرای رد انتساب 
مسائل  بازتابی از شرایط جامعه و اقتضائات روزگـار » نوادر حساب«آثار حسابی و خصوصًا

های زمـان و مکـان هـای متنـی آن، مشخصـهگیری از واژگـان و ویژگیبا بهرهمؤلف است، 
با توجه به شواهد گردآمده از نقود، اوزان و مقـاییس رایـج، شـرایط . تألیف اثر استخراج شد

).۱۷۷ص (» و آن نیز درهم رسته] باشد[و جاورسی آن باشد که مثل ارزن «. ١
شـده بـه کـار گرفتهروشی که در تصحیح اثـر پـیش رواین واژگان و همچنین شرحآگاهی از تعریف کاملیبرا. ٢

.۱۱-۹: ۱۴۰۰کرامتی، . است، نک
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و مانند آن، به احتمال زیـاد ایـن ) ستانیگزیت(مالیات هایاقتصادی و ارزاق عموم، گزارش

است و از آنجا که واژگان آن در دیگر آثار خواجۀ طوسی نیز به کـار اثر در بغداد تألیف شده 
بخـش قابـل تـوجهی از . به طوسی را تأیید کـردجامع الحسابتوان انتساب رفته است، می

تألیف همامی واسطی یکسان و در اصل برگـردان و غنیة الحّساببا جامع الحسابمحتوای 
هـا ی، عناوین و ترتیب فصـول و همچنـین مثالتحریر فارسی آن است و افزون بر ساختار کل
ای از مسائل نوادر حساب نیز برگـردان سهم عمده. در این دو اثر تا حد زیادی همانند هستند

. عبدالقاهر بغدادی استالتکملة في الحسابکامل از 

بعمنا
.دار الکتاب العربي: بیروت. ۹ج. الکامل في التاریخ). ۱۴۱۷(اثیر، عزالدین ـ ابن
نویس دست. کشف األسرار العلمیة بدار الضرب المصریة. بعرة الذهبي الکاملي، منصورـ ابن
.دارالکتب المصریة۳۳۲ش
لی کتابخانۀ الله۲۷۱۵نویس شدست. الفواید البهائیة في القواعد الحسابیة. خّوام بغدادیـ ابن

.ترکیه
مسالک األبصار في مسالک . )۱۴۲۳(الدین احمد بن یحیی الّله عمری، شهابفضلـ ابن

.المجمع الثقافي:أبوظبي. ۳ج. األمصار
).۱۳۶۸(الّله همدانی فضلرشیدالدین←مقدمه . ـ افشار، ایرج

).۱۳۸۹(الدین شریف الهیجی قطب←گفتار پیش. ـ باقری، محّمد
نتشارات بنیاد ا: تهران. کوشش محّمدابراهیم باستانی پاریزیبه). ۱۳۵۵(تاریخ شاهی قراختائیانـ 

.فرهنگ ایران
به کوشش محّمدامین . مفتاح المعامالت). ۱۳۴۹(ـ حاسب طبری، ابوجعفر محمد بن ایوب 

.انتشارات بنیاد فرهنگ ایران: تهران. ریاحی
فرهنگستان زبان : تهران. ۴ج. شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه). ۱۳۹۳(دوست، محّمد ـ حسن

.و ادب فارسی
. کوشش منوچهر ستوده و ایرج افشاربه. آثار و احیاء). ۱۳۵۸(الّله همدانی ـ رشیدالدین فضل

.دانشگاه تهرانگیل با همکاریمطالعات اسالمی دانشگاه مکۀمؤسس: تهران
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ۀکتابخان:تهران. پژوهدتقی دانشمحّمکوشش به. سوانح االفکار رشیدی). ۱۳۶۸(ــــــــــــــ 
.مرکزی و مرکز اسناد

قاموس تراجم ألشهر الرجال : األعالم). ۱۹۸۰(خیرالدین بن محمود بن محمد، زرکلی دمشقیـ 
.دار العلم للمالیین: بیروت.و النساء من العرب و المستعربین و المستشرقین

واژگان علم حساب در آثار فارسی تا قرن سیزدهم هجری «). ۱۳۹۶(سادات ـ سعادتمند، فاطمه 
پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران، به . نامۀ کارشناسی ارشد تاریخ علمپایان. »قمری

.راهنمایی یونس کرامتی
لباب : از جوامع الحساب بالتخت والترابدو ترجمۀ کهن فارسی«). ۱۴۰۰(ــــــــــــــ 

.۵۰۶- ۴۷۵: ۳۱، ش تاریخ علم، »الحساب في علم التراب و جامع الحساب نظامی
،»یطوسنیرالدیدر حساب به نصیفارسچند اثر انتساب یبررس«). ۱۴۰۱(ــــــــــــــ 

.چاپریز. ۲۴، شیتمدن اسالمخیتارۀپژوهشنام
فرهنگستان ادب :تهران. فرهنگ اصطالحات دیوانی دوران مغول).۱۳۵۷(شریک امین، شمیسـ 

.و هنر ایران
کوشش به. نفائس الفنون في عرائس العیون). ۱۳۸۱(الدین آملی، محّمد بن محمود مسشـ 

.انتشارات اسالمیه: تهران. ابوالحسن شعرانی
: تهران. یرضومدرسیدتقمحّمکوشش به. نامۀ ایلخانیتنسوخ). ۱۳۴۸(طوسی، نصیرالدینـ 

.بنیاد فرهنگ ایران
).پ۲۵-ر۲گ(یۀ ترکیه اصوفیاکتابخانۀ ۲۷۲۸نویس شدست. جامع الحساب. ــــــــــــــ 

کوشش احمد سلیم به. التکملة في الحساب). ۱۴۰۶/۱۹۸۵(ـ عبدالقاهر بغدادی، ابومنصور 
.لی ترکیهکتابخانۀ الله۲۷۰۸نویس شکویت؛ و نیز دست. سعیدان

الحساب). ۱۳۶۸(ی بن یوسف منشی محاسب عل-  الدینلجماکوششهبچاپ تصویری . لّب
کتابخانۀ مرکزی دانشگاه ۵۲۱۳نویس بنیاد دائرة المعارف اسالمی؛ و نیز دست: تهرانشیرازیان،

.تهران
: تهران. کوشش حسین خدیو جمبه. إحصاء العلوم). ۱۳۴۸(فارابی، ابونصر محّمد بن محّمد - 

.رانیفرهنگ اادیبنت انتشارا
ای دربارۀ رساله(لطایف الحساب). ۱۳۸۹(الدین شریف الهیجی، محّمد بن علی قطب- 

. مرکز نشر میراث مکتوب: تهران. کوشش محّمد باقریبه). های ریاضیسرگرمی
مند از آن و منابع، متون بهره(ابوریحان بیرونی متون موازی الصیدنة«). ۱۴۰۰(ـ کرامتی، یونس 

.۳۱- ۹: ۶۹ش،آینه میراث.»)تحریر فارسی کاسانی



۷۱/واییفارسی منسوب به نصیرالدین طوسی در حساب هیاثر:»جامع الحساب«
. کوشش سامی شهلوببه. الکافي في الحساب). ۱۴۰۶/۱۹۸۶(ـ کرجی، ابوبکر محّمد بن حسن 

.حلب
کتابخانۀ کوپریلی ۹۵۰نویس شدست. الفخري في صناعة الجبر و المقابلة. ــــــــــــــ 

.ترکیه
دایرةالمعارفمرکز:تهران.۱، جنامۀ فرهنگ مردم ایراندانش:در» ارزن«). ۱۳۹۱(ـ متین، پیمان 
.بزرگ اسالمی

۶۴۲۸نویس شدست. غنیة الُحّساب في علم الحساب. ـ همامی واسطی، احمد بن علی بن ثبات
.کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی

).ر۱۲۵-ر۲۶گ(یۀ ترکیه اصوفیاکتابخانۀ ۲۷۲۸نویس شدست. ــــــــــــــ 
.Mackenzie, David Nile (1971) ـ A concise Pahlavi dictionary.  London  &  New

York: Oxford University Press.
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