
١٦

(سویس)

شمارۀ  ،١٦

(فرانسه)

(سویس)

، شمارۀ

(فرانسه)

سزیانو  (سویس)ژاک

(انگلستان)

ملکیان) از: هادی (عکس

، شمارۀچهارم

گمینی  امیرمحمد

جبار  (فرانسه)احمد

ژاک سزیانو

(انگلستان)

از: هادی ملکیان) (عکس

طبقۀ  چهارم،

امیرمحمد گمینی 

نصر  سیدحسین

احمد جبار

ژاک سزیانو *

لورچ  (انگلستان)ریچارد

از: هادی ملکیان) (عکس

، طبقۀ١١٨٢

 

١٣٩

امیرمحمد گمینی

سیدحسین نصر

جبار * احمد

* )آلمان

ریچارد لورچ

(ژاپن)

ملکیان) (عکس از: هادی

شمارۀ  فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، ١١٨٢نشانی

٦٦٤٠٦ 

miraselmi

اسالمی دورۀ فناوری و علوم

١٣٩

مکتوب میراث پژوهشی

گمینی امیرمحمد

یزدی

سیدحسین نصر

*(کانادا) 

سارما  آلمان(راموال

لورچ ریچارد

یانو  (ژاپن)میچیو

ملکیان) (عکس از: هادی

فروردین، شمارۀ  ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

٦٦٤٠٦٢٥٨

miraselmi

اسالمی دورۀ فناوری و علوم

١٣٩٩ تابستان

مکتوب میراث پژوهشی

کرامتی  گمینی* یونس امیرمحمد

روان

یزدی

نصر سیدحسین

بروملن  وان (کانادا) گلن

راموال سارما

لورچ *(هند)  ریچارد

میچیو یانو

والیت (اصفهان) هارون آرامگاه در چارترنج هندسی ملکیان) نقش از: هادی (عکس

فروردین، شمارۀ ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

٢٥٨دورنگار: 

miraselmi

دورۀ اسالمی فناوری و علوم

تابستان

میراث مکتوب پژوهشی

یونس کرامتی

روان فهم خوب

حیدرزاده توفیق

گیاهی یزدی حمیدرضا

ناطق نصر * محمدجواد سیدحسین

بروملن  وان گلن

راموال سارما

گوپتا  چاران (هند) رادا

یانو*  میچیو

والیت (اصفهان) هارون آرامگاه در چارترنج هندسی نقش

شمارۀ ساختمان فروردین، ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

دورنگار: 

miraselmi@mirasmaktoob.ir

دورۀ اسالمی فناوری و علوم

تابستان

مکتوب پژوهشی میراث

رضوانی پویان

شاملو فرد حسین

یونس کرامتی

فهم خوب

توفیق حیدرزاده

حمیدرضا گیاهی

محمدجواد ناطق

وان بروملن گلن

سارما سری راموال

چاران گوپتا  رادا

* (هلند) 

والیت (اصفهان) هارون آرامگاه در چارترنج هندسی نقش

شمارۀ ساختمان فروردین، ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

دورنگار:      

mirasmaktoob.ir

اسالمی فناوری دورۀ و علوم

تابستانو 
١٧

مکتوب میراث پژوهشی
ایرانی اکبر

باقری محمد
کریمیان زینب

رضوانی پویان
خانی محمود

حسین شاملو

قلندری  کرامتی *حنیف یونس

خوب سجاد نیک فهم

توفیق حیدرزاده

گیاهی حمیدرضا

محمدجواد ناطق

بروملن گلن وان

سری * 

چاران گوپتا رادا

هوخندایک  پیتر (هلند) یان

والیت (اصفهان) هارون آرامگاه در چارترنج هندسی نقش

شمارۀ فروردین، ابوریحان، ساختمان و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

٦٦٤٩٠٦١٢       

www.mirasmaktoob.ir
mirasmaktoob.ir

اسالمی دورۀ فناوری و علوم

و بهار
پیاپی: ٧شمارۀ

مکتوب ؤسسۀ میراث پژوهشی
اکبر ایرانی

محمد باقری
زینب کریمیان

پویان رضوانی
محمود خانی

حسین شاملو

علمی همكاران
قلندری حنیف

سجاد نیک

علمی مشاوران

حیدرزاده *  توفیق

گیاهی * حمیدرضا

ناطق محمدجواد

بروملن *(کانادا)  وان گلن

 (کانادا)

گوپتا رادا چاران

هوخندایک  پیتر یان

هارون والیت (اصفهان) آرامگاه در چارترنج هندسی نقش

شمارۀ فروردین، ابوریحان، ساختمان و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

٦٦٤٩٠٦١٢

www.mirasmaktoob.ir
mirasmaktoob.ir

تومان

اسالمی دورۀ علوم و فناوری

بهار، 
پیاپی:  شمارۀ

ؤسسۀم
اکبر ایرانی

باقری محمد
زینب کریمیان

رضوانی پویان
خانی محمود

چاپ: امور و ی
ّ
فن شاملو مدیر حسین

همكاران علمی
حنیف قلندری

مهدوی  نیک* یونس سجاد

مشاوران علمی

ثبوتی  یوسف

طارمی  *حسن

ناطق *همدانی  محمدجواد

(کانادا) 

رجب  (کانادا)جمیل

گوپتا * (هند) چاران رادا

هوخندایک پیتر یان

والیت (اصفهان) آرامگاه هارون در چارترنج هندسی نقش

شمارۀ فروردین، ساختمان و ابوریحان، دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

٦٦٤٩٠٦١٢

www.mirasmaktoob.ir
mirasmaktoob.ir

تومان ۴۰

اسالمی دورۀ فناوری علوم و

، اول
شمارۀ پیاپی: 

امتیاز:  صاحب
مسئول:  مدیر
سردبیر: 
داخلی :مدیر
: ویراستار

جلد: اجرای

امور چاپ: و ی
ّ
فن مدیر

همكاران علمی
رضوانی  قلندری *پویان حنیف

یونس مهدوی

مشاوران علمی

یوسف ثبوتی

حسن طارمی

همدانی 

برگرن  لنارت (کانادا) جان

جمیل رجب

(هند)الرحمان 

پیتر هوخندایک یان

والیت (اصفهان) آرامگاه هارون در چارترنج هندسی نقش

شمارۀ فروردین، ساختمان دانشگاه و ابوریحان، خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

٦٦٤٩٠٦١٢تلفن: 

www.mirasmaktoob.ir
mirasmaktoob.ir   / 

۰٫۰۰۰

تاریـخ  اسالمیدوفصلنامـۀ دورۀ فناوری و علوم

اولشمـارۀ 
شمارۀ پیاپی: 

صاحب امتیاز: 
مدیر مسئول: 
سردبیر: 
مدیر داخلی
ویراستار

اجرای جلد:

و امور چاپ: ی
ّ
فن مدیر

علمی همكاران
رضوانی  پویان

یونس مهدوی

علمی مشاوران

ثبوتی * یوسف

طارمی حسن

معصومی همدانی حسین

لنارت برگرن جان

جمیل رجب

الرحمان 

هوخندایک یان پیتر

والیت (اصفهان) هارون چارترنج در آرامگاه هندسی نقش

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

تلفن:    

www.mirasmaktoob.ir
miraselmi90

۰۰۰بها: 

تاریـخ دوفصلنامـۀ

شمـارۀ 
پیاپی:  شمارۀ

امتیاز:  صاحب
مدیر مسئول: 

مدیر داخلی
ویراستار

جلد: اجرای

چاپ: ی و امور
ّ
مدیر فن

پویان رضوانی

مهدوی *فر  یونس

اذکائی  *پرویز

ذاکر طارمی * محمدابراهیم حسن

معصومی حسین

جان لنارت برگرن

رجب * (فرانسه) جمیل

ظل سید الرحمان حکیم

هوخندایک  * )سوریه پیتر یان

والیت (اصفهان) هارون آرامگاه چارترنج در هندسی نقش

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و خیابان دانشگاه بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

١٣١٥٦   

www.mirasmaktoob.ir
miraselmi90

بها: 

دوفصلنامـۀ تاریـخ

شمـارۀ
پیاپی:  شمارۀ

امتیاز:  صاحب
مسئول:  مدیر

داخلی مدیر

چاپ: امور و ی
ّ
مدیر فن

رضوانی * پویان

محمدی فر  شمامه

پرویز اذکائی

محمدابراهیم ذاکر

حسین معصومی

برگرن جان لنارت

(فرانسه)

سید ظل حکیم

سوریه

والیت (اصفهان) هارون آرامگاه در هندسی چارترنج نقش

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه بین خیابان انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

-١٣١٥٦

www.mirasmaktoob.ir
miraselmi90

تاریـخ دوفصلنامـۀ

شمـارۀ، نهم

چاپ: امور و ی
ّ
فن مدیر

بهلول  *حمید

شمامه محمدی

پرویز اذکائی

ذاکر محمدابراهیم

معصومی حسین

برگرن * ) لنارت جان

راشد  (فرانسه)رشدی

ظل حکیم سید

موالدی  سوریه(مصطفی

والیت (اصفهان) هارون آرامگاه در هندسی چارترنج نقش

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه انقالباسالمی، بین خیابان خیابان مجله: تهران، نشانی

٩٣٥١٩-

miraselmi90@gmail.com

تاریـخ دوفصلنامـۀ

نهم

حمید بهلول

شمامه محمدی

اذکائی پرویز

ذاکر محمدابراهیم

محقق  معصومی *مهدی حسین

آذربایجان )جمهوری

رشدی راشد

ظل سید حکیم

مصطفی موالدی

والیت (اصفهان) هارون آرامگاه در چارترنج نقش هندسی

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

 :٩٣٥١٩

gmail.com

تاریـخ دوفصلنامـۀ

نهمسال 

امینی  بهلول *حسن حمید

محمدی شمامه

ذاکر محمدابراهیم

مهدی محقق

جمهوری آذربایجان

رشدی راشد

ظل * (امریکا) سید حکیم

مصطفی موالدی

والیت (اصفهان):  هارون آرامگاه در چارترنج هندسی نقش

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالب اسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

: پستی

gmail.com

سال

حسن امینی 

مهدی محقق

جمهوری آذربایجان

راشد * (روسیه) رشدی

(امریکا)

موالدی مصطفی

پشت جلد : تصویر

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین خیابان انقالباسالمی، مجله: تهران، نشانی

پستی کد

gmail.com

حسن امینی

محقق مهدی

آذربایجان( جمهوری

(روسیه)

صلیبا  (امریکا)جورج

پشت جلد تصویر

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین اسالمی، خیابان انقالب مجله: تهران، نشانی

کد

المللی

امینی حسن

بابایف  (علی

دمیدوف  (روسیه)سرگی

جورج صلیبا

جلد تصویر پشت

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، مجله: تهران، خیابان نشانی

بین استاندارد المللی شمارۀ

۲۳۲۲

علی بابایف

دمیدوف سرگی

صلیبا جورج

جلد پشت تصویر

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

استاندارد بین شمارۀ

 -۲۳۲۲

بابایف علی

سرگی دمیدوف

صلیبا  جورج

جلد پشت تصویر

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان نشانی مجله: تهران،

بین استاندارد شمارۀ

۳۶۶۹ -

دمیدوف سرگی

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان نشانی مجله: تهران،

بین شمارۀ استاندارد

۳۶۶۹

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

بین استاندارد شمارۀ



فهرست
رسسخن۱

۳الحسابلّب فارسی منابع و مآخذ رسالۀ
نرگس عصارزادگان
ی تاریخ مبدأ تقویم جاللی ۳۱مّع

بیگیاهی یزدی، ترجمۀ هاشم سرضا حمید
۵۰تاریخچۀ نام روزهای هفته و تعطیل پایان هفته

نقی منزویعلی
۵۹کاردانو چه کرد که خیام نکرد؟
امیر اصغری
۷۴نقش هندسی چارترنج
محمد باقری

۸۴محمد باقر یزدیمجموع املربعاتبررسی محتوای رسالۀ 
زهرا پورنجف
۹۹علوم غریبه در دورۀ صفویه

حمید بهلولۀترجم، کوشکی-ملوینمتیو 
۱۱۵ایلهارد ویدمان در حوزۀ علوم و فناوری دورۀ اسالمیآثار

انوشه هادزاد

ارزشبررسی موضوعات بی۱۲۶
اتو نویگه باوئر، ترجمۀ حمید بهلول

۱۲۸م)۲۰۲۰-۱۹۳۰به یاد پاول کونیچ (
دالن، ترجمۀ حنیف قلندریبنو وان 

۱۳۸هایی از پاول کونیچخاطره
ریچارد لورچ، ترجمۀ مهسا راقب

لرسالۀ ۱۴۰ در شیمیالغریبهاع
محمدرضا عرشی

مقاله

های تاریخییادداشت

هایادنامه

رساله
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١نرگس عصارزادگان

اســت در کتابخانــۀ مرکــزی 

فیلم ) و میکــرو

 ؛صفحه دارد

آن مشــخص نیســت. پژوهشــگران 

، مؤلــف 

پــژوه آن را بــه 

 (ج دانــد

ای روی برگۀ اول نسخه، آن را متعلق بــه قــرن ششــم دانســته اســت. 

ایــن نکتــه اســت کــه مؤلــف در 

 شــمارنامه

افزودۀ 

ترین آثــار 

به ویژه بخــش حســاب دور و وصــایا (در 

که نشــانی از آنهــا در آثــار موجــود یافــت 

نکتــۀ حــایز 

عکــس نســخۀ 

در ســال 

لّب الحساب

نرگس عصارزادگان

اســت در کتابخانــۀ مرکــزی 

فیلم  ) و میکــرو۴۱۵۳  

صفحه دارد ۲۷۴ الحساب

آن مشــخص نیســت. پژوهشــگران 

، مؤلــف علــی منشــی بــن 

پــژوه آن را بــه  دانش امــا

دانــد و آقابزرگ تهرانی به قرن ششم یا هفتم هجری متعلق می

ای روی برگۀ اول نسخه، آن را متعلق بــه قــرن ششــم دانســته اســت. 

ایــن نکتــه اســت کــه مؤلــف در 

شــمارنامهبیرونی،  التفهیم

افزودۀ ابن سینا  دانشنامۀ عالیی

ترین آثــار  انی ندارد. رویکرد علی بن یوسف بن علی برگزیدن محتوای کامل و جــامع از گرانمایــه

به ویژه بخــش حســاب دور و وصــایا (در 

که نشــانی از آنهــا در آثــار موجــود یافــت 

نکتــۀ حــایز نشد، به منابع مهمی از دورۀ اسالمی مربوط باشد که شاید اصل آن آثار اکنون موجود نباشد. 

عکــس نســخۀ اهّمّیت دیگر کاربرد فراوان سبک نوشتاری سیاق برای نمایش اعداد در این نسخه اســت. 

ین شــیرازیان 
ّ
در ســال الــد

لّب الحسابمنابع و مآخذ رسالۀ فارسی 

اســت در کتابخانــۀ مرکــزی دورۀ اســالمی 

 ، ص۱۵ ، ج۱۳۳۹

الحساب لّب ). ۱۷۳ 

آن مشــخص نیســت. پژوهشــگران  صفحۀ اول نسخه که ابتدای مقدمه است وجود ندارد، و سال تــألیف

بــن  یوسف  بن   آن نظرات مختلفی دارند. ابوالقاسم قربانی، علی 

امــا، )٣١٧ ، ص١٣٧٥

و آقابزرگ تهرانی به قرن ششم یا هفتم هجری متعلق می

ای روی برگۀ اول نسخه، آن را متعلق بــه قــرن ششــم دانســته اســت. 

ایــن نکتــه اســت کــه مؤلــف در  دهندۀ نشــان

التفهیمسرۀ  أثیر آثار عربی بوده و متن قرابتی با فارسِی 

دانشنامۀ عالیی و هندسۀ 

انی ندارد. رویکرد علی بن یوسف بن علی برگزیدن محتوای کامل و جــامع از گرانمایــه

به ویژه بخــش حســاب دور و وصــایا (در 

که نشــانی از آنهــا در آثــار موجــود یافــت 

نشد، به منابع مهمی از دورۀ اسالمی مربوط باشد که شاید اصل آن آثار اکنون موجود نباشد. 

اهّمّیت دیگر کاربرد فراوان سبک نوشتاری سیاق برای نمایش اعداد در این نسخه اســت. 

ین شــیرازیان  المعارف اسالمی با مقدمــه و فهرســت جمال
ّ
الــد

به زودی منتشر خواهد شد.

منابع و مآخذ رسالۀ فارسی 

الحساب
دورۀ اســالمی جــامع ریاضــی از 

۱۳۳۹پــژوه،  (دانش شود

 ، ص۱ ، ج۱۳۴۸پژوه، 

صفحۀ اول نسخه که ابتدای مقدمه است وجود ندارد، و سال تــألیف

آن نظرات مختلفی دارند. ابوالقاسم قربانی، علی 

١٣٧٥( داند را از دبیران سدۀ پنجم و ششم هجری می

و آقابزرگ تهرانی به قرن ششم یا هفتم هجری متعلق می

ای روی برگۀ اول نسخه، آن را متعلق بــه قــرن ششــم دانســته اســت. 

نشــان الحســاب لّب 

أثیر آثار عربی بوده و متن قرابتی با فارسِی 

 بخش حسابفارسی دری 

انی ندارد. رویکرد علی بن یوسف بن علی برگزیدن محتوای کامل و جــامع از گرانمایــه

به ویژه بخــش حســاب دور و وصــایا (در  الحساب لّب رسد بقیۀ مباحث 

که نشــانی از آنهــا در آثــار موجــود یافــت (انتهای قسم دوم) 

نشد، به منابع مهمی از دورۀ اسالمی مربوط باشد که شاید اصل آن آثار اکنون موجود نباشد. 

اهّمّیت دیگر کاربرد فراوان سبک نوشتاری سیاق برای نمایش اعداد در این نسخه اســت. 

المعارف اسالمی با مقدمــه و فهرســت جمال

به زودی منتشر خواهد شد. الحساب

narges.assarzadegan@gmail.com

منابع و مآخذ رسالۀ فارسی 

الحساب  لبّ یگانۀ
جــامع ریاضــی از که یکی از آثــار 

شود نگهداری می ۵۲۱۳

پژوه،  (دانش آن در دانشگاه تهران موجود است

صفحۀ اول نسخه که ابتدای مقدمه است وجود ندارد، و سال تــألیف

آن نظرات مختلفی دارند. ابوالقاسم قربانی، علی 

را از دبیران سدۀ پنجم و ششم هجری می

و آقابزرگ تهرانی به قرن ششم یا هفتم هجری متعلق می )٨١٥، ص

ای روی برگۀ اول نسخه، آن را متعلق بــه قــرن ششــم دانســته اســت.  نوشته ).

لّب سبک نگارش و متن فارسِی آمیخته به عربِی 

أثیر آثار عربی بوده و متن قرابتی با فارسِی گزینش و نگارش محتوا تحت ت

فارسی دری حاسب طبری و 

انی ندارد. رویکرد علی بن یوسف بن علی برگزیدن محتوای کامل و جــامع از گرانمایــه

رسد بقیۀ مباحث  سالمی است. به نظر می

(انتهای قسم دوم)  قسم جبر و مقابله) و بخش حساب خطأین

نشد، به منابع مهمی از دورۀ اسالمی مربوط باشد که شاید اصل آن آثار اکنون موجود نباشد. 

اهّمّیت دیگر کاربرد فراوان سبک نوشتاری سیاق برای نمایش اعداد در این نسخه اســت. 

المعارف اسالمی با مقدمــه و فهرســت جمال ةریبنیاد دا

الحساب لّب است. تصحیح 

narges.assarzadegan@gmail.com ،پژوهشگر تاریخ علم و دبیر ریاضیات

منابع و مآخذ رسالۀ فارسی 

یگانۀخطی معرفی نسخۀ 
که یکی از آثــار الحساب   لّب نسخۀ یگانۀ 

۵۲۱۳دانشگاه تهران به شمارۀ 

آن در دانشگاه تهران موجود است

صفحۀ اول نسخه که ابتدای مقدمه است وجود ندارد، و سال تــألیف

آن نظرات مختلفی دارند. ابوالقاسم قربانی، علی  دربارۀ سال تألیف

را از دبیران سدۀ پنجم و ششم هجری می الحساب

، ص١٣٤٢( سدۀ هفتم یا هشتم

).٢٨٦ ، ص١٢٨، شمارۀ 

سبک نگارش و متن فارسِی آمیخته به عربِی 

گزینش و نگارش محتوا تحت ت

حاسب طبری و  المعامالت

انی ندارد. رویکرد علی بن یوسف بن علی برگزیدن محتوای کامل و جــامع از گرانمایــه

سالمی است. به نظر می

قسم جبر و مقابله) و بخش حساب خطأین

نشد، به منابع مهمی از دورۀ اسالمی مربوط باشد که شاید اصل آن آثار اکنون موجود نباشد. 

اهّمّیت دیگر کاربرد فراوان سبک نوشتاری سیاق برای نمایش اعداد در این نسخه اســت. 

بنیاد دارا  الحساب لّب 

است. تصحیح  کردهچاپ 

پژوهشگر تاریخ علم و دبیر ریاضیات

معرفی نسخۀ .١
نسخۀ یگانۀ 

دانشگاه تهران به شمارۀ 

آن در دانشگاه تهران موجود است

صفحۀ اول نسخه که ابتدای مقدمه است وجود ندارد، و سال تــألیف

دربارۀ سال تألیف

الحساب لّب 

سدۀ هفتم یا هشتم

، شمارۀ ١٨

سبک نگارش و متن فارسِی آمیخته به عربِی 

گزینش و نگارش محتوا تحت ت

المعامالت مفتاحو 

انی ندارد. رویکرد علی بن یوسف بن علی برگزیدن محتوای کامل و جــامع از گرانمایــهججوز

سالمی است. به نظر میدورۀ ا

قسم جبر و مقابله) و بخش حساب خطأین

نشد، به منابع مهمی از دورۀ اسالمی مربوط باشد که شاید اصل آن آثار اکنون موجود نباشد. 

اهّمّیت دیگر کاربرد فراوان سبک نوشتاری سیاق برای نمایش اعداد در این نسخه اســت. 

لّب خطی 

چاپ  ۱۳۶۸

پژوهشگر تاریخ علم و دبیر ریاضیات .١



چهار بخش اصلی و یک خاتمه دارد. هر بخــش اصــلی کــه قســم نامیــده شــده، شــامل 

چندین باب و هر باب شامل چندین فصل است. هر قسم، باب یا فصل دارای مقدمه و خاتمه است.

بدان که هر علمی را موضوعی 

عــدد بــر اســاس دو نظریــۀ فلســفِی 

بــه رســم آثــار 

خــود 

است و تعریف انواع عدد زوج و فرد، زاید و ناقص و تاّم بیان شــده اســت. در ادامــه مطــالبی دربــارۀ 

ان بــا 

م هوایی یا ذهنی، 

تقســیم 

ضرب و تقسیم اعداد بر حسب درجه، 

ذور، کعــب و 

هایی برای محاسبۀ جذر و کعب اعداد گویا و گنگ بیان شده است. سپس میــزان در 

هــایی 

ی روی 

. بــاب 

های 

ها توضیحاتی عرضه شــده 

ها  های شطرنج بیان شده و ابیاتی برای عدد مربوط به تعداد گنــدم

در بخــش 

تر از خود قابل قسمت نیست و در مقابل، طرفداران اندیشۀ 

ضرب 

چهار بخش اصلی و یک خاتمه دارد. هر بخــش اصــلی کــه قســم نامیــده شــده، شــامل 

چندین باب و هر باب شامل چندین فصل است. هر قسم، باب یا فصل دارای مقدمه و خاتمه است.

بدان که هر علمی را موضوعی 

عــدد بــر اســاس دو نظریــۀ فلســفِی 

بــه رســم آثــار  در ادامه

خــود  کنــاریاعــداد مساوی نصــف مجمــوع 

است و تعریف انواع عدد زوج و فرد، زاید و ناقص و تاّم بیان شــده اســت. در ادامــه مطــالبی دربــارۀ 

ان بــا وضعیت دو عدد مختلف نسبت به هم یعنی متباینان، متوافقان، متداخالن، متعــادالن و متحاّبــ

م هوایی یا ذهنی، تقسی

تقســیم و ره یاد شــده کــه در منــابع دیگــر ضــرب 

ضرب و تقسیم اعداد بر حسب درجه، 

ذور، کعــب و ثانیه، ثالثه و ... به صورت جدولی شرح داده شده است. مبــاحثی دربــارۀ جــذر، مجــ

یا و گنگ بیان شده است. سپس میــزان در  هایی برای محاسبۀ جذر و کعب اعداد گو

هــایی  علم حساب تعریف شده و یافتن میزان در جمع، تفریق، ضرب، تقسیم و جذر در قالــب مثال

ی روی ها و عملیات جبــر

هایی بیان شده است.

. بــاب پ)٤٨ -پ٢٤

های  ی نســبت و انــواع نســبت

ها توضیحاتی عرضه شــده 

های شطرنج بیان شده و ابیاتی برای عدد مربوط به تعداد گنــدم

در بخــش  ٧.های شطرنج بیان شده اســت

تر از خود قابل قسمت نیست و در مقابل، طرفداران اندیشۀ 

)۴۸ را معرفی کرده است (ص
ضرب «این نوع ضرب را با عنوان 

نامیده شده است. 

چهار بخش اصلی و یک خاتمه دارد. هر بخــش اصــلی کــه قســم نامیــده شــده، شــامل 

چندین باب و هر باب شامل چندین فصل است. هر قسم، باب یا فصل دارای مقدمه و خاتمه است.

بدان که هر علمی را موضوعی : «تعریف علم حساب آغاز شده است

عــدد بــر اســاس دو نظریــۀ فلســفِی پ). ســپس 

در ادامهاست.  شدهمقاله) تعریف 

مساوی نصــف مجمــوع 

است و تعریف انواع عدد زوج و فرد، زاید و ناقص و تاّم بیان شــده اســت. در ادامــه مطــالبی دربــارۀ 

وضعیت دو عدد مختلف نسبت به هم یعنی متباینان، متوافقان، متداخالن، متعــادالن و متحاّبــ

تقسیو ، ضرب (انگشتی)

ره یاد شــده کــه در منــابع دیگــر ضــرب 

ضرب و تقسیم اعداد بر حسب درجه، نامیده شده است. 

ثانیه، ثالثه و ... به صورت جدولی شرح داده شده است. مبــاحثی دربــارۀ جــذر، مجــ

هایی برای محاسبۀ جذر و کعب اعداد گویا و گنگ بیان شده است. سپس میــزان در 

علم حساب تعریف شده و یافتن میزان در جمع، تفریق، ضرب، تقسیم و جذر در قالــب مثال

ها و عملیات جبــر ای شرح داده شده است. در ادامه، دربارۀ عملیات روی کسرها، چندجمله

هایی بیان شده است. مثال(عبارات جبری مرکب از جمالت گویا و گنگ) 

٢٤( قسم دوم دربارۀ نسبت و انواع معامالت و خطأین است و ســه بــاب دارد

ی نســبت و انــواع نســبتاها دربارۀ معنــ

ها توضیحاتی عرضه شــده  های آن منفصل، اعداد متناسبۀ فرد، اعداد متناسبۀ اربعه و ویژگی

های شطرنج بیان شده و ابیاتی برای عدد مربوط به تعداد گنــدم

های شطرنج بیان شده اســت

. برای پرهیز از به درازا کشیدن مطلب، مباحث این بخش به اختصار و بدون توضیح بیان شده است. 
تر از خود قابل قسمت نیست و در مقابل، طرفداران اندیشۀ 

را معرفی کرده است (ص
این نوع ضرب را با عنوان  خالصةالحسابق) در 

نامیده شده است. » ضرب به تشبیک

١

چهار بخش اصلی و یک خاتمه دارد. هر بخــش اصــلی کــه قســم نامیــده شــده، شــامل 

چندین باب و هر باب شامل چندین فصل است. هر قسم، باب یا فصل دارای مقدمه و خاتمه است.

تعریف علم حساب آغاز شده است

پ). ســپس ۳» (اســت و موضــوع علــم حســاب اعــداد اســت

مقاله) تعریف  دنبالۀواحد (نکـ: 

مساوی نصــف مجمــوع  طبیعی، عدد

است و تعریف انواع عدد زوج و فرد، زاید و ناقص و تاّم بیان شــده اســت. در ادامــه مطــالبی دربــارۀ 

وضعیت دو عدد مختلف نسبت به هم یعنی متباینان، متوافقان، متداخالن، متعــادالن و متحاّبــ

(انگشتی) ذکر مثال بیان شده است. از مباحثی در حوزۀ حساب ید

ره یاد شــده کــه در منــابع دیگــر ضــرب یتقسیم به دا

نامیده شده است. 

ثانیه، ثالثه و ... به صورت جدولی شرح داده شده است. مبــاحثی دربــارۀ جــذر، مجــ

یا و گنگ بیان شده است. سپس میــزان در  هایی برای محاسبۀ جذر و کعب اعداد گو

علم حساب تعریف شده و یافتن میزان در جمع، تفریق، ضرب، تقسیم و جذر در قالــب مثال

شرح داده شده است. در ادامه، دربارۀ عملیات روی کسرها، چندجمله

(عبارات جبری مرکب از جمالت گویا و گنگ) 

قسم دوم دربارۀ نسبت و انواع معامالت و خطأین است و ســه بــاب دارد

ها دربارۀ معنــ اول دربارۀ نسبت است و یازده فصل دارد. در این فصل

منفصل، اعداد متناسبۀ فرد، اعداد متناسبۀ اربعه و ویژگی

های شطرنج بیان شده و ابیاتی برای عدد مربوط به تعداد گنــدم

های شطرنج بیان شده اســت ها در همۀ خانه

. برای پرهیز از به درازا کشیدن مطلب، مباحث این بخش به اختصار و بدون توضیح بیان شده است. 
تر از خود قابل قسمت نیست و در مقابل، طرفداران اندیشۀ  طرفداران یک اندیشه معتقدند واحد اصل اعداد است و به اجزای کوچک

را معرفی کرده است (ص »ضرب جدولی«، تلخیص اعمال الحساب
ق) در ۱۰۳۱ -۹۵۳( و شیخ بهایی

ضرب به تشبیک«) این نوع ضرب 
ه قرار دارد.لمعموال در مقدمۀ بخش جبر و مقاب

د.) توضیحات مبسوطی وجود دار

١الحساب لبّ   و مباحث

چهار بخش اصلی و یک خاتمه دارد. هر بخــش اصــلی کــه قســم نامیــده شــده، شــامل 

چندین باب و هر باب شامل چندین فصل است. هر قسم، باب یا فصل دارای مقدمه و خاتمه است.

تعریف علم حساب آغاز شده استپ) با 

اســت و موضــوع علــم حســاب اعــداد اســت

واحد (نکـ:  ٢پذیری و تجزیه ناپذیری

عددهر حساب دورۀ اسالمی، این تعریف که 

است و تعریف انواع عدد زوج و فرد، زاید و ناقص و تاّم بیان شــده اســت. در ادامــه مطــالبی دربــارۀ 

وضعیت دو عدد مختلف نسبت به هم یعنی متباینان، متوافقان، متداخالن، متعــادالن و متحاّبــ

ذکر مثال بیان شده است. از مباحثی در حوزۀ حساب ید

تقسیم به داو یا ضرب  

نامیده شده است. نیز  ٥تقسیم به تشبیک

ثانیه، ثالثه و ... به صورت جدولی شرح داده شده است. مبــاحثی دربــارۀ جــذر، مجــ

هایی برای محاسبۀ جذر و کعب اعداد گویا و گنگ بیان شده است. سپس میــزان در 

علم حساب تعریف شده و یافتن میزان در جمع، تفریق، ضرب، تقسیم و جذر در قالــب مثال

شرح داده شده است. در ادامه، دربارۀ عملیات روی کسرها، چندجمله

(عبارات جبری مرکب از جمالت گویا و گنگ) 

قسم دوم دربارۀ نسبت و انواع معامالت و خطأین است و ســه بــاب دارد

اول دربارۀ نسبت است و یازده فصل دارد. در این فصل

منفصل، اعداد متناسبۀ فرد، اعداد متناسبۀ اربعه و ویژگی

های شطرنج بیان شده و ابیاتی برای عدد مربوط به تعداد گنــدم ف خانه

ها در همۀ خانه در خانۀ شصت و چهارم و تعداد کل گندم

. برای پرهیز از به درازا کشیدن مطلب، مباحث این بخش به اختصار و بدون توضیح بیان شده است. 
طرفداران یک اندیشه معتقدند واحد اصل اعداد است و به اجزای کوچک

دانند.
تلخیص اعمال الحساب) در 

و شیخ بهایی مفتاح الحساب

) این نوع ضرب ابتدای قرن هشتم هجری
معموال در مقدمۀ بخش جبر و مقاب

) توضیحات مبسوطی وجود دار۲۱۰ -۲۰۸

و مباحث موضوعات
چهار بخش اصلی و یک خاتمه دارد. هر بخــش اصــلی کــه قســم نامیــده شــده، شــامل  الحساب

چندین باب و هر باب شامل چندین فصل است. هر قسم، باب یا فصل دارای مقدمه و خاتمه است.

پ) با ۲۴ -پ۳(قسم اول 

اســت و موضــوع علــم حســاب اعــداد اســت

پذیری و تجزیه ناپذیری

حساب دورۀ اسالمی، این تعریف که 

است و تعریف انواع عدد زوج و فرد، زاید و ناقص و تاّم بیان شــده اســت. در ادامــه مطــالبی دربــارۀ 

وضعیت دو عدد مختلف نسبت به هم یعنی متباینان، متوافقان، متداخالن، متعــادالن و متحاّبــ

ذکر مثال بیان شده است. از مباحثی در حوزۀ حساب ید

 ٣تقسیم جدولیو 
تقسیم به تشبیکو یا ضرب  ٤

ثانیه، ثالثه و ... به صورت جدولی شرح داده شده است. مبــاحثی دربــارۀ جــذر، مجــ

هایی برای محاسبۀ جذر و کعب اعداد گویا و گنگ بیان شده است. سپس میــزان در  مکعب، و روش

علم حساب تعریف شده و یافتن میزان در جمع، تفریق، ضرب، تقسیم و جذر در قالــب مثال

شرح داده شده است. در ادامه، دربارۀ عملیات روی کسرها، چندجمله

(عبارات جبری مرکب از جمالت گویا و گنگ)  ٦ذوات اسمین

قسم دوم دربارۀ نسبت و انواع معامالت و خطأین است و ســه بــاب دارد

اول دربارۀ نسبت است و یازده فصل دارد. در این فصل

منفصل، اعداد متناسبۀ فرد، اعداد متناسبۀ اربعه و ویژگی

ف خانهیاست. سپس مسئلۀ تضاع

در خانۀ شصت و چهارم و تعداد کل گندم

. برای پرهیز از به درازا کشیدن مطلب، مباحث این بخش به اختصار و بدون توضیح بیان شده است. 
طرفداران یک اندیشه معتقدند واحد اصل اعداد است و به اجزای کوچک

دانند. قسمت می دیگر واحد را قابل 
) در ق۷۲۱-۶۵۴کشی (. ابن بنای مرا
مفتاح الحسابق) در ۸۳۲ - (؟

اند.   بیان کرده» 
ابتدای قرن هشتم هجری( فخریالحساب 
معموال در مقدمۀ بخش جبر و مقاب ،های مشابه . این بخش در کتاب

۲۰۸(ص  آثارالباقیةدر در این باره 

۴

موضوعات.٢
الحساب لّب 

چندین باب و هر باب شامل چندین فصل است. هر قسم، باب یا فصل دارای مقدمه و خاتمه است.

قسم اول 

اســت و موضــوع علــم حســاب اعــداد اســت

پذیری و تجزیه ناپذیری تجزیه

حساب دورۀ اسالمی، این تعریف که 

است و تعریف انواع عدد زوج و فرد، زاید و ناقص و تاّم بیان شــده اســت. در ادامــه مطــالبی دربــارۀ 

وضعیت دو عدد مختلف نسبت به هم یعنی متباینان، متوافقان، متداخالن، متعــادالن و متحاّبــ

ذکر مثال بیان شده است. از مباحثی در حوزۀ حساب ید

و و ضرب 

٤ای شبکه

ثانیه، ثالثه و ... به صورت جدولی شرح داده شده است. مبــاحثی دربــارۀ جــذر، مجــ

مکعب، و روش

علم حساب تعریف شده و یافتن میزان در جمع، تفریق، ضرب، تقسیم و جذر در قالــب مثال

شرح داده شده است. در ادامه، دربارۀ عملیات روی کسرها، چندجمله

ذوات اسمین

قسم دوم دربارۀ نسبت و انواع معامالت و خطأین است و ســه بــاب دارد

اول دربارۀ نسبت است و یازده فصل دارد. در این فصل

منفصل، اعداد متناسبۀ فرد، اعداد متناسبۀ اربعه و ویژگیمتصل و 

است. سپس مسئلۀ تضاع

در خانۀ شصت و چهارم و تعداد کل گندم

. برای پرهیز از به درازا کشیدن مطلب، مباحث این بخش به اختصار و بدون توضیح بیان شده است. ١
طرفداران یک اندیشه معتقدند واحد اصل اعداد است و به اجزای کوچک. ٢

دیگر واحد را قابل 
. ابن بنای مرا٣
(؟ کاشانی .٤

» ای شبکه
الحساب  شمس در. ٥
. این بخش در کتاب٦
در این باره . ٧

۴



۵

سال
 ر

ذ
آخ

 م
 و

بع
نا

م
 ۀ

رس
فا

 ی
ب

سا
ح

 ال
ّب

ل

های اول، ثــانی، مشــترک و 

و  ١،ینی

محاسبات مربوط به اعداد شصتگانی به طور مفصل توضیح داده شده است. در ادامه مسائلی دربارۀ 

هایی از کاربرد حساب شصتگانی بیان شده 

بــه کســر و 

ر و واحــدهای 

، قیراط، طسوج، حّبه، عشیر، فلس، ارزه، من، کــر و کیــل کــه میــان 

ل سود و زیان، صروف نظیر 

ه و امامیــه)، تعــدیل یعنــی 

) بــا عیارهــای گونــاگون 

یعنی مســائلی نظیــر ایــن مســئله کــه اجیــری 

نــد، کــل کــار در چنــد روز 

شود، در صورتی که هر دو اجیر همزمان به کــاری گمــارده شــوند، طــرح شــده اســت. در 

قسمت بعدی، مسائلی دربارۀ خراج، رواج، مقاسمه و تقســیم ارزاق طــرح شــده اســت. در خــراج، 

ســلطان، 

هــایی بــرای 

دربارۀ خطأین است. در این باب نخست روش خطأین، سپس انواع آن یعنی 

لی کــه از طریــق 

شود بیان شده است، سپس چهــار نــوع 

. در باب اول دربارۀ تعریف 

معــادالت 

هــا از طریــق 

و مخصوص مسائل جذرهاست. خطأین نیم دو قسم دارد: نصف و مستعار. 

های اول، ثــانی، مشــترک و 

ینیمقالــه) تعریــف شــده اســت. جــدول ســتّ 

محاسبات مربوط به اعداد شصتگانی به طور مفصل توضیح داده شده است. در ادامه مسائلی دربارۀ 

هایی از کاربرد حساب شصتگانی بیان شده 

بــه کســر و  است. در پایان این بخش نسبت کسر به کسر، عدد صحیح به کسر، کسر و عدد صحیح

ر و واحــدهای فصــل دارد، ابتــدا انــوع مقــادی

، قیراط، طسوج، حّبه، عشیر، فلس، ارزه، من، کــر و کیــل کــه میــان 

ل سود و زیان، صروف نظیر 

ه و امامیــه)، تعــدیل یعنــی 

) بــا عیارهــای گونــاگون 

یعنی مســائلی نظیــر ایــن مســئله کــه اجیــری 

نــد، کــل کــار در چنــد روز 

شود، در صورتی که هر دو اجیر همزمان به کــاری گمــارده شــوند، طــرح شــده اســت. در 

قسمت بعدی، مسائلی دربارۀ خراج، رواج، مقاسمه و تقســیم ارزاق طــرح شــده اســت. در خــراج، 

ســلطان،  و در مقاســمه، ســهم

هــایی بــرای  مثال ،شود. در بخشــی بــا عنــوان قســمت ارزاق

ها تعریف شده، بیان شده است. 

دربارۀ خطأین است. در این باب نخست روش خطأین، سپس انواع آن یعنی 

لی کــه از طریــق ئتعریف شده اســت. در ادامــه وجــه تمــایز مســا

شود بیان شده است، سپس چهــار نــوع 

. در باب اول دربارۀ تعریف 

معــادالت  داشــتن و یــا مســتحیل بــودن

هــا از طریــق  حــل آن 

.)۱۶۷(قربانی، ص که اکنون مفقود است

و مخصوص مسائل جذرهاست. خطأین نیم دو قسم دارد: نصف و مستعار. 

های اول، ثــانی، مشــترک و  کافی و در بخش شناخت انوع نسبت، نسبت

مقالــه) تعریــف شــده اســت. جــدول ســتّ 

محاسبات مربوط به اعداد شصتگانی به طور مفصل توضیح داده شده است. در ادامه مسائلی دربارۀ 

هایی از کاربرد حساب شصتگانی بیان شده 

است. در پایان این بخش نسبت کسر به کسر، عدد صحیح به کسر، کسر و عدد صحیح

فصــل دارد، ابتــدا انــوع مقــادی

، قیراط، طسوج، حّبه، عشیر، فلس، ارزه، من، کــر و کیــل کــه میــان 

ل سود و زیان، صروف نظیر ئها، مسا مردمان رواج داشته معرفی شده است. در بخش بیوع، انواع بیع

ه و امامیــه)، تعــدیل یعنــی تبدیل درهم به دینار، طال به نقره و ...، تبدیل انواع درهم و دینــار (صــوری

) بــا عیارهــای گونــاگون و ... مــس ،نقــره

یعنی مســائلی نظیــر ایــن مســئله کــه اجیــری 

نــد، کــل کــار در چنــد روز ده کاری را در چند روز و اجیر دیگر همان کار را در چند روز انجــام می

شود، در صورتی که هر دو اجیر همزمان به کــاری گمــارده شــوند، طــرح شــده اســت. در 

قسمت بعدی، مسائلی دربارۀ خراج، رواج، مقاسمه و تقســیم ارزاق طــرح شــده اســت. در خــراج، 

و در مقاســمه، ســهم ؛در رواج، سهم کــارگران

شود. در بخشــی بــا عنــوان قســمت ارزاق

ها تعریف شده، بیان شده است. 

دربارۀ خطأین است. در این باب نخست روش خطأین، سپس انواع آن یعنی 

تعریف شده اســت. در ادامــه وجــه تمــایز مســا

شود بیان شده است، سپس چهــار نــوع 

. در باب اول دربارۀ تعریف ٤ر)١١١ -پ

داشــتن و یــا مســتحیل بــودن

 روشل ششگانه یا سّت (مفردات و مقترنات)، و 

که اکنون مفقود است بوزجانی ذکر شده

و مخصوص مسائل جذرهاست. خطأین نیم دو قسم دارد: نصف و مستعار. 

کافی و در بخش شناخت انوع نسبت، نسبت

مقالــه) تعریــف شــده اســت. جــدول ســتّ  دنبالــۀ

محاسبات مربوط به اعداد شصتگانی به طور مفصل توضیح داده شده است. در ادامه مسائلی دربارۀ 

هایی از کاربرد حساب شصتگانی بیان شده  ها به عنوان مثال

است. در پایان این بخش نسبت کسر به کسر، عدد صحیح به کسر، کسر و عدد صحیح

فصــل دارد، ابتــدا انــوع مقــادی ١٣معامالت که 

، قیراط، طسوج، حّبه، عشیر، فلس، ارزه، من، کــر و کیــل کــه میــان 

مردمان رواج داشته معرفی شده است. در بخش بیوع، انواع بیع

تبدیل درهم به دینار، طال به نقره و ...، تبدیل انواع درهم و دینــار (صــوری

نقــره ،مختلف (طــال

یعنی مســائلی نظیــر ایــن مســئله کــه اجیــری  »مسائل اجاره

کاری را در چند روز و اجیر دیگر همان کار را در چند روز انجــام می

شود، در صورتی که هر دو اجیر همزمان به کــاری گمــارده شــوند، طــرح شــده اســت. در 

قسمت بعدی، مسائلی دربارۀ خراج، رواج، مقاسمه و تقســیم ارزاق طــرح شــده اســت. در خــراج، 

در رواج، سهم کــارگران

شود. در بخشــی بــا عنــوان قســمت ارزاق

ها تعریف شده، بیان شده است.  تقسیم کاالیی بین افراد بر حسب سهامی که برای آن

دربارۀ خطأین است. در این باب نخست روش خطأین، سپس انواع آن یعنی 

تعریف شده اســت. در ادامــه وجــه تمــایز مســا

شود بیان شده است، سپس چهــار نــوع  های دیگر حل می

های متعدد شرح داده شده است. 

پ٤٨( باب دارد ٩

داشــتن و یــا مســتحیل بــودنجبر و مقابله، معلوم و مجهول، انواع معادله و شرط جــواب 

ل ششگانه یا سّت (مفردات و مقترنات)، و 

بوزجانی ذکر شدهجزو تألیفات 

و مخصوص مسائل جذرهاست. خطأین نیم دو قسم دارد: نصف و مستعار. شده خطأین نیم همان خطأین نصف به فارسی 
ها وجود دارد.

کافی و در بخش شناخت انوع نسبت، نسبت، ُم 

دنبالــۀهای اصّم، مفتوح و منظم (نکـــ: 

محاسبات مربوط به اعداد شصتگانی به طور مفصل توضیح داده شده است. در ادامه مسائلی دربارۀ 

ها به عنوان مثال درهم، حّبه و دینار و تبدیل آن

است. در پایان این بخش نسبت کسر به کسر، عدد صحیح به کسر، کسر و عدد صحیح

معامالت که بعدی قسم دوم با عنوان 

، قیراط، طسوج، حّبه، عشیر، فلس، ارزه، من، کــر و کیــل کــه میــان ٢اندازه گیری چون درهم، دانگ

مردمان رواج داشته معرفی شده است. در بخش بیوع، انواع بیع

تبدیل درهم به دینار، طال به نقره و ...، تبدیل انواع درهم و دینــار (صــوری

مختلف (طــال  های ها مقادیری از جنس

مسائل اجاره«شود بیان شده است. سپس 

کاری را در چند روز و اجیر دیگر همان کار را در چند روز انجــام می

شود، در صورتی که هر دو اجیر همزمان به کــاری گمــارده شــوند، طــرح شــده اســت. در 

قسمت بعدی، مسائلی دربارۀ خراج، رواج، مقاسمه و تقســیم ارزاق طــرح شــده اســت. در خــراج، 

در رواج، سهم کــارگران ؛سهم سلطان برای اجرای آب و کشاورزی

شود. در بخشــی بــا عنــوان قســمت ارزاق مالک و کارگران از محصول حساب می

تقسیم کاالیی بین افراد بر حسب سهامی که برای آن

دربارۀ خطأین است. در این باب نخست روش خطأین، سپس انواع آن یعنی 

تعریف شده اســت. در ادامــه وجــه تمــایز مســا ٣کبیر، اکبر، و نیم

های دیگر حل می شود با مسائلی که از روش

های متعدد شرح داده شده است.  خطأین یاد شده با ذکر مثال

٩موضوع قسم سوم جبر و مقابله است و 

جبر و مقابله، معلوم و مجهول، انواع معادله و شرط جــواب 

ل ششگانه یا سّت (مفردات و مقترنات)، و ئبحث شده است. سپس مسا

جزو تألیفات  العمل بالجدول الستینی

شده خطأین نیم همان خطأین نصف به فارسی 
ها وجود دارد. هایی در برگه . در این قسم و قسم بعدی جابجایی

فه های ، نسبت
ّ
، ُم مؤل

های اصّم، مفتوح و منظم (نکـــ:  نیز نسبت

محاسبات مربوط به اعداد شصتگانی به طور مفصل توضیح داده شده است. در ادامه مسائلی دربارۀ 

درهم، حّبه و دینار و تبدیل آن واحدهای

است. در پایان این بخش نسبت کسر به کسر، عدد صحیح به کسر، کسر و عدد صحیح

... شرح داده شده است.

بعدی قسم دوم با عنوان در بخش 

اندازه گیری چون درهم، دانگ

مردمان رواج داشته معرفی شده است. در بخش بیوع، انواع بیع

تبدیل درهم به دینار، طال به نقره و ...، تبدیل انواع درهم و دینــار (صــوری

ها مقادیری از جنس مسائلی که در آن

شود بیان شده است. سپس  ترکیب می

کاری را در چند روز و اجیر دیگر همان کار را در چند روز انجــام می

شود، در صورتی که هر دو اجیر همزمان به کــاری گمــارده شــوند، طــرح شــده اســت. در  انجام می

قسمت بعدی، مسائلی دربارۀ خراج، رواج، مقاسمه و تقســیم ارزاق طــرح شــده اســت. در خــراج، 

سهم سلطان برای اجرای آب و کشاورزی

مالک و کارگران از محصول حساب می

تقسیم کاالیی بین افراد بر حسب سهامی که برای آن

دربارۀ خطأین است. در این باب نخست روش خطأین، سپس انواع آن یعنی قسم دوم، باب سوم 

کبیر، اکبر، و نیم خطأین صغیر،

شود با مسائلی که از روش خطأین حل می

خطأین یاد شده با ذکر مثال

موضوع قسم سوم جبر و مقابله است و 

جبر و مقابله، معلوم و مجهول، انواع معادله و شرط جــواب 

بحث شده است. سپس مسا

العمل بالجدول الستینی کتابی به نام تاریخ الحکماء
. نسخه: دانق
شده خطأین نیم همان خطأین نصف به فارسی  اشاره

. در این قسم و قسم بعدی جابجایی

، نسبتبعدی

نیز نسبت

محاسبات مربوط به اعداد شصتگانی به طور مفصل توضیح داده شده است. در ادامه مسائلی دربارۀ 

واحدهای

است. در پایان این بخش نسبت کسر به کسر، عدد صحیح به کسر، کسر و عدد صحیح

... شرح داده شده است.

در بخش 

اندازه گیری چون درهم، دانگ

مردمان رواج داشته معرفی شده است. در بخش بیوع، انواع بیع

تبدیل درهم به دینار، طال به نقره و ...، تبدیل انواع درهم و دینــار (صــوری

مسائلی که در آن

ترکیب می

کاری را در چند روز و اجیر دیگر همان کار را در چند روز انجــام می

انجام می

قسمت بعدی، مسائلی دربارۀ خراج، رواج، مقاسمه و تقســیم ارزاق طــرح شــده اســت. در خــراج، 

سهم سلطان برای اجرای آب و کشاورزی

مالک و کارگران از محصول حساب می

تقسیم کاالیی بین افراد بر حسب سهامی که برای آن

باب سوم 

خطأین صغیر،

خطأین حل می

خطأین یاد شده با ذکر مثال

موضوع قسم سوم جبر و مقابله است و 

جبر و مقابله، معلوم و مجهول، انواع معادله و شرط جــواب 

بحث شده است. سپس مسا

تاریخ الحکماءدر . ١
. نسخه: دانق٢
اشاره. در متن ٣
. در این قسم و قسم بعدی جابجایی٤



میل است. در رّد و تکمیل، ضــریب 

هایی از معادالت درجۀ دومــی 

 شــوند، مســائل

قسمت کردیم عشره را به قسمتین، و هر یــک 

بیــان شــده اســت. 

دو مرد هر یکی مالی چند دارند. اول به ثــانی 

گوید اگر تو 

بــاب پــنجم در نــوادر و 

شوند یعنی 

پــنج بــه درهمــی، و 

هر یکی به دو درهم. مردی صد دینار به وکیل داد، تا بخرد صد عــدد 

باب ششم در مسائل تالقی و تمیز ممکــن 

مجهولی، شــرط وجــود و 

هــای 

شود، باب هشتم در مسائل معامالت و مصارفات که از طریق اعداد متناســبه و 

است. بــاب 

نهم در مسائل فقهی مربوط به وصایا و میراث، در عتق و عقــر و مســائل مفصــلی در جــذر و مــال و 

: باب اول در شــناخت 

آالت مساحت (آشنایی با انواع واحدهای انــدازه گیــری طــول و ســطح)، بــاب دوم در ضــرب ایــن 

واحدها، و توضیح این که در شهرها و مناطق مختلف بالد اسالمی از جمله سواد و بصــره و نــواحی 

شــکال، بــا 
َ
ب سوم بــا عنــوان در ا

های هندســی انجامیــده اســت. بــاب 

انــواع 

میل است. در رّد و تکمیل، ضــریب 

هایی از معادالت درجۀ دومــی 

شــوند، مســائل ل حســابی کــه از مقترنــات حاصــل می

قسمت کردیم عشره را به قسمتین، و هر یــک 

بیــان شــده اســت.  ١»

دو مرد هر یکی مالی چند دارند. اول به ثــانی 

گوید اگر تو  مثل باقی مال تو بود. و ثانی به اول می

بــاب پــنجم در نــوادر و 

شوند یعنی  ل نامعین که در متون کهن به مسائل استقراء شناخته می
پــنج بــه درهمــی، و  ٣

هر یکی به دو درهم. مردی صد دینار به وکیل داد، تا بخرد صد عــدد 

باب ششم در مسائل تالقی و تمیز ممکــن 

مجهولی، شــرط وجــود و 

هــای  وشرعدم وجود جواب، و بیان فرض خلف است. باب هفتم در مسائل حسابی کــه از طریــق 

شود، باب هشتم در مسائل معامالت و مصارفات که از طریق اعداد متناســبه و 

است. بــاب  ٦»حنطة و شعیر

نهم در مسائل فقهی مربوط به وصایا و میراث، در عتق و عقــر و مســائل مفصــلی در جــذر و مــال و 

: باب اول در شــناخت 

آالت مساحت (آشنایی با انواع واحدهای انــدازه گیــری طــول و ســطح)، بــاب دوم در ضــرب ایــن 

واحدها، و توضیح این که در شهرها و مناطق مختلف بالد اسالمی از جمله سواد و بصــره و نــواحی 

شــکال، بــا 
َ
ب سوم بــا عنــوان در ا

های هندســی انجامیــده اســت. بــاب 

انــواع ن، مربع، مســتطیل، 

میل است. در رّد و تکمیل، ضــریب تنصیف و تربیع اجذار بیان شده است. باب سوم دربارۀ رّد و تک

هایی از معادالت درجۀ دومــی  شود. در ادامه مثال

ل حســابی کــه از مقترنــات حاصــل می

قسمت کردیم عشره را به قسمتین، و هر یــک 

 خارجین، 
ِ
»درهم و سدس ۲قسمت بر آخر قسمت کردیم. حاصل آمد مجموع

دو مرد هر یکی مالی چند دارند. اول به ثــانی 

مثل باقی مال تو بود. و ثانی به اول می

بــاب پــنجم در نــوادر و بیــان شــده اســت. 

ل نامعین که در متون کهن به مسائل استقراء شناخته می

٣یکی به درهمی، و عصــافیر

هر یکی به دو درهم. مردی صد دینار به وکیل داد، تا بخرد صد عــدد 

باب ششم در مسائل تالقی و تمیز ممکــن 

مجهولی، شــرط وجــود و هفت چند مجهولی، تا 

عدم وجود جواب، و بیان فرض خلف است. باب هفتم در مسائل حسابی کــه از طریــق 

شود، باب هشتم در مسائل معامالت و مصارفات که از طریق اعداد متناســبه و 

حنطة و شعیر«ود، تبدیل درهم و دینار و .. و مسائل موسوم به 

نهم در مسائل فقهی مربوط به وصایا و میراث، در عتق و عقــر و مســائل مفصــلی در جــذر و مــال و 

: باب اول در شــناخت پ)١٣٠ -ر١١١

آالت مساحت (آشنایی با انواع واحدهای انــدازه گیــری طــول و ســطح)، بــاب دوم در ضــرب ایــن 

واحدها، و توضیح این که در شهرها و مناطق مختلف بالد اسالمی از جمله سواد و بصــره و نــواحی 

شــکال، بــا فارس و مدینه و عراق و یزد کدام واحدها رایج بوده است. مقدمۀ با
َ
ب سوم بــا عنــوان در ا

های هندســی انجامیــده اســت. بــاب  تعریف نقطه، خط و سطح آغاز شده و به تعریف انــواع شــکل

ن، مربع، مســتطیل، ن، شبه معیّ معیّ 

تنصیف و تربیع اجذار بیان شده است. باب سوم دربارۀ رّد و تک

شود. در ادامه مثال ها به یک تبدیل می

ل حســابی کــه از مقترنــات حاصــل میئ

قسمت کردیم عشره را به قسمتین، و هر یــک «، نظیر این مسئله که 

 خارجین، 
ِ
قسمت بر آخر قسمت کردیم. حاصل آمد مجموع

دو مرد هر یکی مالی چند دارند. اول به ثــانی «، نظیر این مسئله که 

مثل باقی مال تو بود. و ثانی به اول می ۳دهی، مال من 

بیــان شــده اســت. » دو درهم به من دهی، مال من پنج مثل باقی مال تو بود

ل نامعین که در متون کهن به مسائل استقراء شناخته می

یکی به درهمی، و عصــافیر ٢حمام

هر یکی به دو درهم. مردی صد دینار به وکیل داد، تا بخرد صد عــدد 

باب ششم در مسائل تالقی و تمیز ممکــن است.  »از این اجناس. این زمان از هر نوعی چند بخرد؟

چند مجهولی، تا ۀ های چند معادل

عدم وجود جواب، و بیان فرض خلف است. باب هفتم در مسائل حسابی کــه از طریــق 

شود، باب هشتم در مسائل معامالت و مصارفات که از طریق اعداد متناســبه و 

ود، تبدیل درهم و دینار و .. و مسائل موسوم به 

نهم در مسائل فقهی مربوط به وصایا و میراث، در عتق و عقــر و مســائل مفصــلی در جــذر و مــال و 

و بسط و قلب و ... است. 

١١١گ ( قسم چهارم دربارۀ مساحت است و دوازده باب دارد

آالت مساحت (آشنایی با انواع واحدهای انــدازه گیــری طــول و ســطح)، بــاب دوم در ضــرب ایــن 

واحدها، و توضیح این که در شهرها و مناطق مختلف بالد اسالمی از جمله سواد و بصــره و نــواحی 

فارس و مدینه و عراق و یزد کدام واحدها رایج بوده است. مقدمۀ با

تعریف نقطه، خط و سطح آغاز شده و به تعریف انــواع شــکل

معیّ های گوناگون، 

شود. کرجی دیده می

تنصیف و تربیع اجذار بیان شده است. باب سوم دربارۀ رّد و تک

ها به یک تبدیل می با استفاده از قوانین نسبت

ئکه ضرایب کسری یا صحیح دارنــد، و مســا

، نظیر این مسئله که »ل عشره

 خارجین، 
ِ
قسمت بر آخر قسمت کردیم. حاصل آمد مجموع

، نظیر این مسئله که »مسائل التقاء

دهی، مال من  گوید اگر تو یک درهم به من

دو درهم به من دهی، مال من پنج مثل باقی مال تو بود

ل نامعین که در متون کهن به مسائل استقراء شناخته میئمسائل جبر و مقابله، شامل مسا

حمام« طی، نظیر این مسئله که

هر یکی به دو درهم. مردی صد دینار به وکیل داد، تا بخرد صد عــدد  ٥یکی به سه درهم، و اوز

از این اجناس. این زمان از هر نوعی چند بخرد؟

های چند معادل مل مسائل و دستگاه

عدم وجود جواب، و بیان فرض خلف است. باب هفتم در مسائل حسابی کــه از طریــق 

شود، باب هشتم در مسائل معامالت و مصارفات که از طریق اعداد متناســبه و 

ود، تبدیل درهم و دینار و .. و مسائل موسوم به 

نهم در مسائل فقهی مربوط به وصایا و میراث، در عتق و عقــر و مســائل مفصــلی در جــذر و مــال و 

 
ّ
و بسط و قلب و ... است.  مکعب و ماِل مال و جبر و حط

قسم چهارم دربارۀ مساحت است و دوازده باب دارد

آالت مساحت (آشنایی با انواع واحدهای انــدازه گیــری طــول و ســطح)، بــاب دوم در ضــرب ایــن 

واحدها، و توضیح این که در شهرها و مناطق مختلف بالد اسالمی از جمله سواد و بصــره و نــواحی 

فارس و مدینه و عراق و یزد کدام واحدها رایج بوده است. مقدمۀ با

تعریف نقطه، خط و سطح آغاز شده و به تعریف انــواع شــکل

های گوناگون،  چهارم در مساحت مربع یعنی چهارضلعی

کرجی دیده می الجبر والمقابلۀ

تنصیف و تربیع اجذار بیان شده است. باب سوم دربارۀ رّد و تک

با استفاده از قوانین نسبت

که ضرایب کسری یا صحیح دارنــد، و مســا

ل عشرهئمسا«موسوم به 

 خارجین، 
ِ
قسمت بر آخر قسمت کردیم. حاصل آمد مجموع

مسائل التقاء«مسائل موسوم به 

گوید اگر تو یک درهم به من

دو درهم به من دهی، مال من پنج مثل باقی مال تو بود

مسائل جبر و مقابله، شامل مسا

طی، نظیر این مسئله کهخ ۀالمعادالت سیّ 

یکی به سه درهم، و اوز

از این اجناس. این زمان از هر نوعی چند بخرد؟

مل مسائل و دستگاهاز محال، شا

عدم وجود جواب، و بیان فرض خلف است. باب هفتم در مسائل حسابی کــه از طریــق 

شود، باب هشتم در مسائل معامالت و مصارفات که از طریق اعداد متناســبه و  جبر و مقابله حل می

ود، تبدیل درهم و دینار و .. و مسائل موسوم به ش جبر و مقابله حل می

نهم در مسائل فقهی مربوط به وصایا و میراث، در عتق و عقــر و مســائل مفصــلی در جــذر و مــال و 

 
ّ
مکعب و ماِل مال و جبر و حط

قسم چهارم دربارۀ مساحت است و دوازده باب دارد

آالت مساحت (آشنایی با انواع واحدهای انــدازه گیــری طــول و ســطح)، بــاب دوم در ضــرب ایــن 

واحدها، و توضیح این که در شهرها و مناطق مختلف بالد اسالمی از جمله سواد و بصــره و نــواحی 

فارس و مدینه و عراق و یزد کدام واحدها رایج بوده است. مقدمۀ با

تعریف نقطه، خط و سطح آغاز شده و به تعریف انــواع شــکل

چهارم در مساحت مربع یعنی چهارضلعی

الجبر والمقابلۀ  فیالفخری ل در ئ. این نوع مسا

. گنجشکان
ای شبیه کبک

گندم و جو

۶

تنصیف و تربیع اجذار بیان شده است. باب سوم دربارۀ رّد و تک

x2 با استفاده از قوانین نسبت

که ضرایب کسری یا صحیح دارنــد، و مســا

موسوم به فراوانی 

 خارجین، 
ِ
قسمت بر آخر قسمت کردیم. حاصل آمد مجموع

مسائل موسوم به 

گوید اگر تو یک درهم به من می

دو درهم به من دهی، مال من پنج مثل باقی مال تو بود

مسائل جبر و مقابله، شامل مسا

معادالت سیّ 

یکی به سه درهم، و اوز ٤ُدراج

از این اجناس. این زمان از هر نوعی چند بخرد؟

از محال، شا

عدم وجود جواب، و بیان فرض خلف است. باب هفتم در مسائل حسابی کــه از طریــق 

جبر و مقابله حل می

جبر و مقابله حل می

نهم در مسائل فقهی مربوط به وصایا و میراث، در عتق و عقــر و مســائل مفصــلی در جــذر و مــال و 

 
ّ
مکعب و ماِل مال و جبر و حط

قسم چهارم دربارۀ مساحت است و دوازده باب دارد

آالت مساحت (آشنایی با انواع واحدهای انــدازه گیــری طــول و ســطح)، بــاب دوم در ضــرب ایــن 

واحدها، و توضیح این که در شهرها و مناطق مختلف بالد اسالمی از جمله سواد و بصــره و نــواحی 

فارس و مدینه و عراق و یزد کدام واحدها رایج بوده است. مقدمۀ با

تعریف نقطه، خط و سطح آغاز شده و به تعریف انــواع شــکل

چهارم در مساحت مربع یعنی چهارضلعی

. این نوع مسا١
کبوتر .٢
. گنجشکان٣
ای شبیه کبک پرنده .٤
مرغابی .٥
گندم و جو .٦

۶
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شامل 

جــدول 

حســاب کــرد. بــاب هفــتم در 

ی، بیضــی، 

شرط تشکیل 

تعیین نوع مثلث، استخراج عمود، مسقط حجر، محاسبۀ مساحت به طرق مختلف از جملــه 

س، 

ع، محاسبۀ قطر دایرۀ محیطی و محاطی و مساحت با استفاده از جدول مثلثاتی کــه در 

چنین، روش ارشــمیدس در 

محــاطی بــه روش 

شرکا است. باب یازدهم در 

ها، مثل مکعب، مکعب مستطیل (تیری، لبنی، مختلف االضــالع)، منشــور 

های ناقص و کامل، هرم (مربعی و ...) کامل و ناقص، کره، 

شــامل انــواع 

برای مثال، زمینی که بین چند نفر بر اساس سهام گونــاگون مشــترک 

و بایــد ســهم هــر شــخص معــین شــود یــا 

 در تکمیــل

اســتخراج اعــداد مضــمر، 

» استاد معظم

بــا  الحســاب

دان عراقی 

اشــاره کــرده کــه بغــدادی 

لیف سه بخش مربوط به حساب هندی صحاح و کسور، و حساب درجات و دقــایق از 

ق) دربارۀ 

و در 

شامل پنجم در مساحت دایره، 

جــدول یک های محاسبۀ مساحت دایره است. باب ششم در مساحت قطعۀ دایره و طرح 

حســاب کــرد. بــاب هفــتم در 

ی، بیضــی، ها، برای مثال مســاحت قطــاع، قــوس صــغری، قــوس عظمــ

شرط تشکیل باب هشتم در مساحت مثلثات، تعریف انواع مثلث، 

تعیین نوع مثلث، استخراج عمود، مسقط حجر، محاسبۀ مساحت به طرق مختلف از جملــه 

س، ها به یک روش واحد است. باب نهم در مساحت مخّم 

ع، محاسبۀ قطر دایرۀ محیطی و محاطی و مساحت با استفاده از جدول مثلثاتی کــه در 

چنین، روش ارشــمیدس در 

محــاطی بــه روش  ۀمحاسبۀ قطر پنج ضلعی منتظم، یافتن ضلع چندضــلعی بــا داشــتن شــعاع دایــر

شرکا است. باب یازدهم در 

ها، مثل مکعب، مکعب مستطیل (تیری، لبنی، مختلف االضــالع)، منشــور 

های ناقص و کامل، هرم (مربعی و ...) کامل و ناقص، کره، 

شــامل انــواع  ،ها و آزاج است. باب دوازدهم در نوادر مساحت و استدراک غلط آن

برای مثال، زمینی که بین چند نفر بر اساس سهام گونــاگون مشــترک 

و بایــد ســهم هــر شــخص معــین شــود یــا 

در تکمیــلدر مسائل و نوادر متفرقه بی تفصیل، مسائلی 

اســتخراج اعــداد مضــمر، 

استاد معظم«علی بن یوسف از ابونصر بغدادی با عنوان 

الحســاب لّب یاد کرده است. با توجه به شباهت میان مباحث حساب نظری طرح شده در 

دان عراقی  ) فقیه شافعی و ریاضی

اشــاره کــرده کــه بغــدادی 

لیف سه بخش مربوط به حساب هندی صحاح و کسور، و حساب درجات و دقــایق از 

ق) دربارۀ ٢١٠وارزمی (حدود 

و در  اصول حساب هندی

پنجم در مساحت دایره، منحرفات، ذوزنقه، تنوری، قایل قشا، مدّرج و انواع مطّبل است. باب 

های محاسبۀ مساحت دایره است. باب ششم در مساحت قطعۀ دایره و طرح 

حســاب کــرد. بــاب هفــتم در  و به عکــس

ها، برای مثال مســاحت قطــاع، قــوس صــغری، قــوس عظمــ

باب هشتم در مساحت مثلثات، تعریف انواع مثلث، 

تعیین نوع مثلث، استخراج عمود، مسقط حجر، محاسبۀ مساحت به طرق مختلف از جملــه 

ها به یک روش واحد است. باب نهم در مساحت مخّم 

ع، محاسبۀ قطر دایرۀ محیطی و محاطی و مساحت با استفاده از جدول مثلثاتی کــه در 

چنین، روش ارشــمیدس در  است. همجدول 

محاسبۀ قطر پنج ضلعی منتظم، یافتن ضلع چندضــلعی بــا داشــتن شــعاع دایــر

شرکا است. باب یازدهم در   است. باب دهم در نوادر مساحت و تقسیم اراضی بین

ها، مثل مکعب، مکعب مستطیل (تیری، لبنی، مختلف االضــالع)، منشــور 

های ناقص و کامل، هرم (مربعی و ...) کامل و ناقص، کره، 

ها و آزاج است. باب دوازدهم در نوادر مساحت و استدراک غلط آن

برای مثال، زمینی که بین چند نفر بر اساس سهام گونــاگون مشــترک 

و بایــد ســهم هــر شــخص معــین شــود یــا 

در مسائل و نوادر متفرقه بی تفصیل، مسائلی 

اســتخراج اعــداد مضــمر،  شــاملهــایی 

 شده است یاد
علی بن یوسف از ابونصر بغدادی با عنوان 

یاد کرده است. با توجه به شباهت میان مباحث حساب نظری طرح شده در 

) فقیه شافعی و ریاضیق٤٢٩

اشــاره کــرده کــه بغــدادی  التکملةمورد اشارۀ یوسف بن علی بوده است. سعیدان در تصحیح 

لیف سه بخش مربوط به حساب هندی صحاح و کسور، و حساب درجات و دقــایق از 

وارزمی (حدود ق) و کتاب خ

اصول حساب هندی) با عنوان ق

منحرفات، ذوزنقه، تنوری، قایل قشا، مدّرج و انواع مطّبل است. باب 

های محاسبۀ مساحت دایره است. باب ششم در مساحت قطعۀ دایره و طرح 

و به عکــس وتر را از روی

ها، برای مثال مســاحت قطــاع، قــوس صــغری، قــوس عظمــ

باب هشتم در مساحت مثلثات، تعریف انواع مثلث، 

تعیین نوع مثلث، استخراج عمود، مسقط حجر، محاسبۀ مساحت به طرق مختلف از جملــه 

ها به یک روش واحد است. باب نهم در مساحت مخّم 

ع، محاسبۀ قطر دایرۀ محیطی و محاطی و مساحت با استفاده از جدول مثلثاتی کــه در 

جدول  قسمت قطعۀ دایره طرح شده، و نیز بدون استفاده از آن

محاسبۀ قطر پنج ضلعی منتظم، یافتن ضلع چندضــلعی بــا داشــتن شــعاع دایــر

است. باب دهم در نوادر مساحت و تقسیم اراضی بین

ها، مثل مکعب، مکعب مستطیل (تیری، لبنی، مختلف االضــالع)، منشــور 

های ناقص و کامل، هرم (مربعی و ...) کامل و ناقص، کره، 

ها و آزاج است. باب دوازدهم در نوادر مساحت و استدراک غلط آن

برای مثال، زمینی که بین چند نفر بر اساس سهام گونــاگون مشــترک 

و بایــد ســهم هــر شــخص معــین شــود یــا است، یا زمینی که در وسط آن مسجد یا بنایی قــرار دارد 

در مسائل و نوادر متفرقه بی تفصیل، مسائلی 

هــایی  مباحث کل کتاب از جمله جبر و مقابله، هندســه و افــزوده

و َبرد است. 

الحساب
یادها  از آن الحساب

علی بن یوسف از ابونصر بغدادی با عنوان 

یاد کرده است. با توجه به شباهت میان مباحث حساب نظری طرح شده در 

٤٢٩ - ابومنصور بغدادی (؟

مورد اشارۀ یوسف بن علی بوده است. سعیدان در تصحیح 

لیف سه بخش مربوط به حساب هندی صحاح و کسور، و حساب درجات و دقــایق از 

ق) و کتاب خ٣٤١اقلیدسی (

ق٤٢٠ - ٣٦١اصول حساب هندی و اثر کوشیار گیالنی (

منحرفات، ذوزنقه، تنوری، قایل قشا، مدّرج و انواع مطّبل است. باب 

های محاسبۀ مساحت دایره است. باب ششم در مساحت قطعۀ دایره و طرح 

را از رویتوان قوس  مثلثاتی است که از طریق آن می

ها، برای مثال مســاحت قطــاع، قــوس صــغری، قــوس عظمــ نوادر مساحت دایره و قوس

باب هشتم در مساحت مثلثات، تعریف انواع مثلث،  است. 

تعیین نوع مثلث، استخراج عمود، مسقط حجر، محاسبۀ مساحت به طرق مختلف از جملــه 

ها به یک روش واحد است. باب نهم در مساحت مخّم  همۀ مثلث ارتفاع

ع، محاسبۀ قطر دایرۀ محیطی و محاطی و مساحت با استفاده از جدول مثلثاتی کــه در 

قسمت قطعۀ دایره طرح شده، و نیز بدون استفاده از آن

محاسبۀ قطر پنج ضلعی منتظم، یافتن ضلع چندضــلعی بــا داشــتن شــعاع دایــر

است. باب دهم در نوادر مساحت و تقسیم اراضی بین

ها، مثل مکعب، مکعب مستطیل (تیری، لبنی، مختلف االضــالع)، منشــور 

های ناقص و کامل، هرم (مربعی و ...) کامل و ناقص، کره،  (مثلثی، مربعی و ...)، استوانه، مخروط

ها و آزاج است. باب دوازدهم در نوادر مساحت و استدراک غلط آن

برای مثال، زمینی که بین چند نفر بر اساس سهام گونــاگون مشــترک  ،مسائل ترکیبی و کاربردی است

است، یا زمینی که در وسط آن مسجد یا بنایی قــرار دارد 

.  بنا محاسبه شود

در مسائل و نوادر متفرقه بی تفصیل، مسائلی  پ)١٣٨ -پ١٣٠

مباحث کل کتاب از جمله جبر و مقابله، هندســه و افــزوده

و َبرد است.  ءاستخراج خاتم، جذر، مسائل التقا

الحساب لبّ مربوط به 
الحساب لّب  متنکه در 

علی بن یوسف از ابونصر بغدادی با عنوان : )ق٤٢٩ - ابومنصور بغدادی (؟

یاد کرده است. با توجه به شباهت میان مباحث حساب نظری طرح شده در 

ابومنصور بغدادی (؟، الحساب

مورد اشارۀ یوسف بن علی بوده است. سعیدان در تصحیح 

لیف سه بخش مربوط به حساب هندی صحاح و کسور، و حساب درجات و دقــایق از 

اقلیدسی ( الحساب هندی

اصول حساب هندی و اثر کوشیار گیالنی (

منحرفات، ذوزنقه، تنوری، قایل قشا، مدّرج و انواع مطّبل است. باب 

های محاسبۀ مساحت دایره است. باب ششم در مساحت قطعۀ دایره و طرح  انواع روش

مثلثاتی است که از طریق آن می

نوادر مساحت دایره و قوس

 هاللی (ابطنی، اخمصی)

تعیین نوع مثلث، استخراج عمود، مسقط حجر، محاسبۀ مساحت به طرق مختلف از جملــه 

ارتفاعشناخت  و روش هرون

ع، محاسبۀ قطر دایرۀ محیطی و محاطی و مساحت با استفاده از جدول مثلثاتی کــه در مسبّ س، 

قسمت قطعۀ دایره طرح شده، و نیز بدون استفاده از آن

محاسبۀ قطر پنج ضلعی منتظم، یافتن ضلع چندضــلعی بــا داشــتن شــعاع دایــر

است. باب دهم در نوادر مساحت و تقسیم اراضی بین بیان شده

ها، مثل مکعب، مکعب مستطیل (تیری، لبنی، مختلف االضــالع)، منشــور  محاسبۀ مساحت حجم

(مثلثی، مربعی و ...)، استوانه، مخروط

 
ُ
ها و آزاج است. باب دوازدهم در نوادر مساحت و استدراک غلط آن اقّبه، طنیمکره، ق

مسائل ترکیبی و کاربردی است

است، یا زمینی که در وسط آن مسجد یا بنایی قــرار دارد 

بنا محاسبه شودمساحت بخشی از 

١٣٠( بخش خاتمۀ کتاب

مباحث کل کتاب از جمله جبر و مقابله، هندســه و افــزوده

استخراج خاتم، جذر، مسائل التقا

مربوط به  های رسالهمنابع و 
یاضی. ۱ که در  دانانی ر

ابومنصور بغدادی (؟

یاد کرده است. با توجه به شباهت میان مباحث حساب نظری طرح شده در 

الحساب  فی التکملة کتاب 

مورد اشارۀ یوسف بن علی بوده است. سعیدان در تصحیح 

لیف سه بخش مربوط به حساب هندی صحاح و کسور، و حساب درجات و دقــایق از أبرای ت

الحساب هندی  فصول فیکتاب 

اصول حساب هندی و اثر کوشیار گیالنی (

منحرفات، ذوزنقه، تنوری، قایل قشا، مدّرج و انواع مطّبل است. باب 

انواع روش

مثلثاتی است که از طریق آن می

نوادر مساحت دایره و قوس

هاللی (ابطنی، اخمصی)

تعیین نوع مثلث، استخراج عمود، مسقط حجر، محاسبۀ مساحت به طرق مختلف از جملــه مثلث، 

روش هرون

 
ّ
س، مسد

قسمت قطعۀ دایره طرح شده، و نیز بدون استفاده از آن

محاسبۀ قطر پنج ضلعی منتظم، یافتن ضلع چندضــلعی بــا داشــتن شــعاع دایــر

بیان شده نهندیا

محاسبۀ مساحت حجم

(مثلثی، مربعی و ...)، استوانه، مخروط

 
ُ
ّبه، طنیمکره، ق

مسائل ترکیبی و کاربردی است

است، یا زمینی که در وسط آن مسجد یا بنایی قــرار دارد 

مساحت بخشی از 

بخش خاتمۀ کتاب

مباحث کل کتاب از جمله جبر و مقابله، هندســه و افــزوده

استخراج خاتم، جذر، مسائل التقا

منابع و .٣
۳-۱

ابومنصور بغدادی (؟

یاد کرده است. با توجه به شباهت میان مباحث حساب نظری طرح شده در 

کتاب 

مورد اشارۀ یوسف بن علی بوده است. سعیدان در تصحیح 

برای ت

کتاب 

اصول حساب هندی و اثر کوشیار گیالنی (



 کرجــی

 التکملــة

ای  در متــون پیشــین ســابقه

ابومنصور بغــدادی پیونــد 

حساب 

 عیــون الحســاب

تــری 

معرفــی 

 الکافی فــی الحســاب

بیان  

بــه ایــن روش 

در بخــش جبــر و مقابلــۀ 

انجامد، به روش ابو منصور بــن 

۵۳ ،۳ 

کرجــی الحســاب  فــی

التکملــة). بخش نظریۀ اعداد 

در متــون پیشــین ســابقه

ابومنصور بغــدادی پیونــد 

حساب علم در مبحث حساب نظری است. این مبحث در نسخۀ 

عیــون الحســاب(مقالۀ اول، باب چهارم، فصل دوم: در معرفة تولید اعــداد متعادلــه) و 

تــری  . احتمال دارد منبع کهن

معرفــی  زیرا ،هاست تر از کرجی) در این زمینه وجود داشته که سرچشمۀ همۀ این نوشته

الکافی فــی الحســاب

2
2

1 و نیز
2

 

ت:شده و عدد اول به عنوان روشی که تقریب بهتری دارد از قول بغدادی نقل شده اس

خواستیم که استخراج جــذر نصــف کنــیم. ضــرب کــردیم یکــی در دو شــد دو، 

فراگرفتیم جذر آن به تقریب یک و ثلث، قسمت کردیم بر دو خارج آمد ثلثــان، و 

 و فراگیــرد 
ً
 یــا تحقیقــا

ً
تقریبا

، پس قسمت کند یکی بر آخر. پــس در ایــن صــورت 
ً
 یا تحقیقا

ً
تقریبا

جذر واحد یک بود و جذر دو یک و ثلث. پس قسمت کــردیم یکــی بــر واحــد و 

ثلث. خارج آمد سه ربع، و مجذور او ُنه از شانزده بود. و طریق اول اقرب اســت 

بــه ایــن روش » فی اخراج جذر کسر جذره اصــم

در بخــش جبــر و مقابلــۀ 

انجامد، به روش ابو منصور بــن 

۵۳ند از عبارت ۱۵۹های عدد 

فــی  الکافیق) و ٣٨٨

). بخش نظریۀ اعداد ٢ص ،١٩٨٥

در متــون پیشــین ســابقه ودانــد  ها را ابــداع بغــدادی می

ابومنصور بغــدادی پیونــد التکملۀ را به 

در مبحث حساب نظری است. این مبحث در نسخۀ 

(مقالۀ اول، باب چهارم، فصل دوم: در معرفة تولید اعــداد متعادلــه) و 

. احتمال دارد منبع کهن)۲۱۰(کرامتی، ص 

تر از کرجی) در این زمینه وجود داشته که سرچشمۀ همۀ این نوشته

الکافی فــی الحســابپیوسته به بحثی دربارۀ اعداد است که با 

2دستور یافتن عدد، 
2

شده و عدد اول به عنوان روشی که تقریب بهتری دارد از قول بغدادی نقل شده اس

خواستیم که استخراج جــذر نصــف کنــیم. ضــرب کــردیم یکــی در دو شــد دو، 

فراگرفتیم جذر آن به تقریب یک و ثلث، قسمت کردیم بر دو خارج آمد ثلثــان، و 

 و فراگیــرد  ٢آن جذر چهار تسع است. یا فراگیرد جذر عدد کسر
ً
 یــا تحقیقــا

ً
تقریبا

، پس قسمت کند یکی بر آخر. پــس در ایــن صــورت 
ً
 یا تحقیقا

ً
تقریبا

جذر واحد یک بود و جذر دو یک و ثلث. پس قسمت کــردیم یکــی بــر واحــد و 

ثلث. خارج آمد سه ربع، و مجذور او ُنه از شانزده بود. و طریق اول اقرب اســت 

ر). ۱۸ ،الحساب

فی اخراج جذر کسر جذره اصــم

در بخــش جبــر و مقابلــۀ : )ســدۀ چهــارم

x y z

y x z






انجامد، به روش ابو منصور بــن  می 

های عدد  علیه مقسوٌم  .۵۵۹و  ۱۵۹
است.  ۵۷ هاعدد

٣٨٨ - ٣٢٨بوزجانی (

١٩٨٥بهره برده است (سعیدان، 

ها را ابــداع بغــدادی می

را به  الحساب لّب هایی که متن 

در مبحث حساب نظری است. این مبحث در نسخۀ 

(مقالۀ اول، باب چهارم، فصل دوم: در معرفة تولید اعــداد متعادلــه) و 

(کرامتی، ص  ) نیز وجود دارد

تر از کرجی) در این زمینه وجود داشته که سرچشمۀ همۀ این نوشته

پیوسته به بحثی دربارۀ اعداد است که با 

1در مورد یافتن جذر تقریبی کسر 
2

 ،

شده و عدد اول به عنوان روشی که تقریب بهتری دارد از قول بغدادی نقل شده اس

خواستیم که استخراج جــذر نصــف کنــیم. ضــرب کــردیم یکــی در دو شــد دو، 

فراگرفتیم جذر آن به تقریب یک و ثلث، قسمت کردیم بر دو خارج آمد ثلثــان، و 

آن جذر چهار تسع است. یا فراگیرد جذر عدد کسر

، پس قسمت کند یکی بر آخر. پــس در ایــن صــورت 
ً
 یا تحقیقا

ً
تقریبا

جذر واحد یک بود و جذر دو یک و ثلث. پس قسمت کــردیم یکــی بــر واحــد و 

ثلث. خارج آمد سه ربع، و مجذور او ُنه از شانزده بود. و طریق اول اقرب اســت 

الحساب لّب صر بغدادی است (

فی اخراج جذر کسر جذره اصــم«در فصل 

 ابــو منصــور بــن محمــدبن نعــیم (
ً
ســدۀ چهــارماحتمــاال

 ای که به دستگاه
x y z

y x z

  

  

1
4

۱۵۹مساوی باشد مثل  ها
عدددستۀ هر دو  که مجموع

بوزجانی ( السبع  منازل

بهره برده است (سعیدان، ) 

ها را ابــداع بغــدادی می امل مباحثی است که سعیدان آن

هایی که متن  یکی از نشانه

در مبحث حساب نظری است. این مبحث در نسخۀ  ١دهد، بیان اعداد متعادل

(مقالۀ اول، باب چهارم، فصل دوم: در معرفة تولید اعــداد متعادلــه) و 

) نیز وجود داردهـ۱۱محمدباقر یزدی (سدۀ 

تر از کرجی) در این زمینه وجود داشته که سرچشمۀ همۀ این نوشته

پیوسته به بحثی دربارۀ اعداد است که با  الحساب

در مورد یافتن جذر تقریبی کسر 

شده و عدد اول به عنوان روشی که تقریب بهتری دارد از قول بغدادی نقل شده اس

خواستیم که استخراج جــذر نصــف کنــیم. ضــرب کــردیم یکــی در دو شــد دو، 

فراگرفتیم جذر آن به تقریب یک و ثلث، قسمت کردیم بر دو خارج آمد ثلثــان، و 

آن جذر چهار تسع است. یا فراگیرد جذر عدد کسر

، پس قسمت کند یکی بر آخر. پــس در ایــن صــورت 
ً
 یا تحقیقا

ً
تقریبا

جذر واحد یک بود و جذر دو یک و ثلث. پس قسمت کــردیم یکــی بــر واحــد و 

ثلث. خارج آمد سه ربع، و مجذور او ُنه از شانزده بود. و طریق اول اقرب اســت 

صر بغدادی است (و قول استاد معظم ابو ن

در فصل الحساب   التکملة فی

.)۱۳۴، صالتکملة

ابــو منصــور بــن محمــدبن نعــیم (

ای که به دستگاه در حل مسئله

ها های آن : دو عدد که مجموع مقسوٌم علیه
که مجموع ۱و  ۱۳، ۴۳عبارتند از 

منازلالید از   بخش حساب

) ق۴۲۰در حدود 

امل مباحثی است که سعیدان آن

یکی از نشانهنداشته است. 

دهد، بیان اعداد متعادل

(مقالۀ اول، باب چهارم، فصل دوم: در معرفة تولید اعــداد متعادلــه) و  

محمدباقر یزدی (سدۀ 

تر از کرجی) در این زمینه وجود داشته که سرچشمۀ همۀ این نوشته (کهن

الحساب لّب  این نوع اعداد در

کرجی تطابق دارد.

در مورد یافتن جذر تقریبی کسر  الحساب لّب در 

شده و عدد اول به عنوان روشی که تقریب بهتری دارد از قول بغدادی نقل شده اس

خواستیم که استخراج جــذر نصــف کنــیم. ضــرب کــردیم یکــی در دو شــد دو، 

فراگرفتیم جذر آن به تقریب یک و ثلث، قسمت کردیم بر دو خارج آمد ثلثــان، و 

آن جذر چهار تسع است. یا فراگیرد جذر عدد کسر

، پس قسمت کند یکی بر آخر. پــس در ایــن صــورت  ٣جذر مقام
ً
 یا تحقیقا

ً
تقریبا

جذر واحد یک بود و جذر دو یک و ثلث. پس قسمت کــردیم یکــی بــر واحــد و 

ثلث. خارج آمد سه ربع، و مجذور او ُنه از شانزده بود. و طریق اول اقرب اســت 

و قول استاد معظم ابو ن

التکملة فیبغدادی در 

التکملة( اشاره کرده است

ابــو منصــور بــن محمــدبن نعــیم (

در حل مسئله الحساب

: دو عدد که مجموع مقسوٌم علیهعددهای متعادل
عبارتند از  ۵۵۹های عدد  علیه مقسومٌ 

. عدد کسر= صورت کسر
. مقام کسر= مخرج کسر

٨

بخش حساب

در حدود  - (؟

امل مباحثی است که سعیدان آنش

نداشته است. 

دهد، بیان اعداد متعادل می

 تبریز

محمدباقر یزدی (سدۀ 

(کهن

این نوع اعداد در

کرجی تطابق دارد.

در 

شده و عدد اول به عنوان روشی که تقریب بهتری دارد از قول بغدادی نقل شده اس

بغدادی در 

اشاره کرده است

ابــو منصــور بــن محمــدبن نعــیم (

الحساب لّب 

عددهای متعادل .١
مقسوٌم  و ۱و 
. عدد کسر= صورت کسر٢
. مقام کسر= مخرج کسر٣
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که ابو منصور بن محمدبن نعیم ایــن مســئله را در کتــاب 

که اطالعــی از او 

خــوارزمی 

به هنگام بیــان 

۵۲۳۹ 

 در ســدۀ چهــارم 
ً
ال

  بن  واســع

اســت 

ــبۀ مســاحت  دربــارۀ محاس

، راه حل به صورت ضــرب قطــر در 

االضــالع بــا 

 ،بوزجــانی

اقلیدس دربــارۀ 

ای به قطر معلوم و امکان محاســبۀ تقریبــی آن، اشــاره شــده 

گ برای محاسبۀ تقریبی ضلع پنج ضلعی منتظم بیان شده است (

 در عرضــۀ

پ). افزون بر ایــن، در بخــش مســائل 

های مذهبی گوناگون شافعی، ابــو یوســف، ابوحنیفــه، حجازیــان و 

کرجــی کــه دربــارۀ تعریــف عــدد یــک، 

۹۰ .(
االضالع خاص، 
الکافی 
و معرفی آالت اندازه گیری طول و 

که ابو منصور بن محمدبن نعیم ایــن مســئله را در کتــاب 

که اطالعــی از او  ابو منصور

خــوارزمی ابوعلی حسن بــن حــارث 

به هنگام بیــان  والتجنیس فی علم الحساب

۵۲۳۹ای در وصایا روشی از محمد بن نعیم نقل کرده است (نسخۀ شــمارۀ 

 در ســدۀ چهــارم بــن نعــیم احتمــا
ً
ال

واســع  دانی به نام عبدالحمیــدبن

اســت  المساحة و کتاب

دربــارۀ محاســبۀ مســاحت 

، راه حل به صورت ضــرب قطــر در 

االضــالع بــا  پ). بــدیهی اســت متوازی

٢شود. سیم می

بوزجــانی السبع  منازل

اقلیدس دربــارۀ  اصول

ای به قطر معلوم و امکان محاســبۀ تقریبــی آن، اشــاره شــده 

برای محاسبۀ تقریبی ضلع پنج ضلعی منتظم بیان شده است (

در عرضــۀبه روش ارشمیدس دربارۀ محاسبۀ مساحت کره اســتناد شــده و از بطلمیــوس 

پ). افزون بر ایــن، در بخــش مســائل 

های مذهبی گوناگون شافعی، ابــو یوســف، ابوحنیفــه، حجازیــان و 

الحساب

کرجــی کــه دربــارۀ تعریــف عــدد یــک، 

۹۰، ص ۱۳۷۵. (قربانی، 
االضالع خاص،  این متوازیاست، 
الکافی کتاب بر  یشرحکه ، الشرح الشافی

و معرفی آالت اندازه گیری طول و 

که ابو منصور بن محمدبن نعیم ایــن مســئله را در کتــاب 

ابو منصورتردید  بی  پ).

ابوعلی حسن بــن حــارث و مقابله بوده است. 

والتجنیس فی علم الحساب

ای در وصایا روشی از محمد بن نعیم نقل کرده است (نسخۀ شــمارۀ 

بــن نعــیم احتمــا لذا ابو منصــور بــن محمــد

دانی به نام عبدالحمیــدبن نوۀ ریاضی

و کتاب المعامالتهای 

ــوبرزۀ  دربــارۀ محاســبۀ مســاحت  حاســباب

، راه حل به صورت ضــرب قطــر در ۲۰و قطر 

پ). بــدیهی اســت متوازی

سیم مینهشت تق الزاویۀ هم

منازلبه پیروی از منابع مورد استفاده به ویژه 

اصولها (دستور هرون) برای محاسبۀ مساحت مثلث و به قضیۀ 

ای به قطر معلوم و امکان محاســبۀ تقریبــی آن، اشــاره شــده 

برای محاسبۀ تقریبی ضلع پنج ضلعی منتظم بیان شده است (

به روش ارشمیدس دربارۀ محاسبۀ مساحت کره اســتناد شــده و از بطلمیــوس 

پ). افزون بر ایــن، در بخــش مســائل ۱۲۳

های مذهبی گوناگون شافعی، ابــو یوســف، ابوحنیفــه، حجازیــان و 

الحساب لّب ساختار 

کرجــی کــه دربــارۀ تعریــف عــدد یــک، 

. (قربانی، پرداخت که به ریاضیات نیز می
است،  غنیةالحسابق) که شرحی بر 

الشرح الشافیدر کتاب هـ) 
و معرفی آالت اندازه گیری طول و االضالع خاصی  ضع از جمله محاسبۀ مساحت متوازی

که ابو منصور بن محمدبن نعیم ایــن مســئله را در کتــاب 

پ).۵۵» (خود آورده و گفته که فرض عدد کردم خطا بود

و مقابله بوده است. 

والتجنیس فی علم الحساب االستقصاء(نیمۀ دوم سدۀ چهارم) در کتاب 

ای در وصایا روشی از محمد بن نعیم نقل کرده است (نسخۀ شــمارۀ 

لذا ابو منصــور بــن محمــد

نوۀ ریاضیابوبرزۀ حاسب 

های  ترک ختلی (در حدود نیمۀ اول سدۀ سوم) و صاحب کتاب

ــوبرزۀ روش  الحســاب اب

و قطر  ۱۲، ارتفاع 

پ). بــدیهی اســت متوازی۱۱۳گ بیان شــده اســت (

الزاویۀ هم قطر به دو مثلث قائم

به پیروی از منابع مورد استفاده به ویژه 

ها (دستور هرون) برای محاسبۀ مساحت مثلث و به قضیۀ 

ای به قطر معلوم و امکان محاســبۀ تقریبــی آن، اشــاره شــده 

برای محاسبۀ تقریبی ضلع پنج ضلعی منتظم بیان شده است (

به روش ارشمیدس دربارۀ محاسبۀ مساحت کره اســتناد شــده و از بطلمیــوس 

۱۲۳گ ول استخراج قوس از وتر نام برده شده است (

های مذهبی گوناگون شافعی، ابــو یوســف، ابوحنیفــه، حجازیــان و 

ساختار و آثار مرتبط دورۀ اسالمی طبق 

در تعریف عدد و ضرب

کرجــی کــه دربــارۀ تعریــف عــدد یــک، الحســاب   الکافی فی

که به ریاضیات نیز می بود ابوعلی حسن بن حارث حبوبی فقیه و دانشمند ایرانی نیمۀ دوم سدۀ چهارم
ق) که شرحی بر ۹۷۱ -۸۷۷

 سدۀ 
ً
هـ) ۶یا  ۵(احتماال

ضع از جمله محاسبۀ مساحت متوازی

که ابو منصور بن محمدبن نعیم ایــن مســئله را در کتــاب  بدان «محمدبن نعیم اشاره شده است: 

خود آورده و گفته که فرض عدد کردم خطا بود

و مقابله بوده است.  به دست نیامد، صاحب کتابی در جبر

(نیمۀ دوم سدۀ چهارم) در کتاب 

ای در وصایا روشی از محمد بن نعیم نقل کرده است (نسخۀ شــمارۀ 

لذا ابو منصــور بــن محمــدپ). ۶گ 

ابوبرزۀ حاسب : ق)٢٩٨ - ابوبرزۀ حاسب (؟

ترک ختلی (در حدود نیمۀ اول سدۀ سوم) و صاحب کتاب

ــاب لــّب ). در  الحس

، ارتفاع ۱۵، عرض ۲۵االضالعی با طول 

S   20 15 بیان شــده اســت ( )300

قطر به دو مثلث قائم وسیلۀ

به پیروی از منابع مورد استفاده به ویژه  الحساب لّب 

ها (دستور هرون) برای محاسبۀ مساحت مثلث و به قضیۀ 

ای به قطر معلوم و امکان محاســبۀ تقریبــی آن، اشــاره شــده  گنگ بودن ضلع پنج ضلعی در دایره

برای محاسبۀ تقریبی ضلع پنج ضلعی منتظم بیان شده است ( نچنین، روش هندیا

به روش ارشمیدس دربارۀ محاسبۀ مساحت کره اســتناد شــده و از بطلمیــوس 

ول استخراج قوس از وتر نام برده شده است (

های مذهبی گوناگون شافعی، ابــو یوســف، ابوحنیفــه، حجازیــان و  مختلف شاخه

ها به طور مکرر اشاره شده است. 

و آثار مرتبط دورۀ اسالمی طبق 

در تعریف عدد و ضرب

الکافی فیو  الحساب

ابوعلی حسن بن حارث حبوبی فقیه و دانشمند ایرانی نیمۀ دوم سدۀ چهارم
۸۷۷(اثر ابن حنبلی   مخائل المالحة فی مسائل المساحة

 سدۀ ر) نامیده شده است. شهرزوری 
ً
(احتماال

ضع از جمله محاسبۀ مساحت متوازیدر بعضی موا
. به ابی برزۀ حاسب اشاره کرده است

محمدبن نعیم اشاره شده است: 

خود آورده و گفته که فرض عدد کردم خطا بود

به دست نیامد، صاحب کتابی در جبر

(نیمۀ دوم سدۀ چهارم) در کتاب  ١حبوبی

ای در وصایا روشی از محمد بن نعیم نقل کرده است (نسخۀ شــمارۀ  راه حلی برای مسئله

گ آستان قدس رضوی، 

زیسته است.

ابوبرزۀ حاسب (؟

ترک ختلی (در حدود نیمۀ اول سدۀ سوم) و صاحب کتاب

ــدیم، ص ). در ۳۳۹ن

االضالعی با طول  متوازی

S( عرض   20 15 300

وسیلۀ بههای یاد شده،  آگاهی

لّب در به طور کلی 

ها (دستور هرون) برای محاسبۀ مساحت مثلث و به قضیۀ  به دستور رومی

گنگ بودن ضلع پنج ضلعی در دایره

چنین، روش هندیا است. هم

به روش ارشمیدس دربارۀ محاسبۀ مساحت کره اســتناد شــده و از بطلمیــوس ر). 

ول استخراج قوس از وتر نام برده شده است (

مختلف شاخه یفقهی به آرا

ها به طور مکرر اشاره شده است.  کوفی

و آثار مرتبط دورۀ اسالمی طبق . مطالعۀ منابع ۲

در تعریف عدد و ضرب۱- ۳-۲

الحساب لّب هایی از  بخش

ابوعلی حسن بن حارث حبوبی فقیه و دانشمند ایرانی نیمۀ دوم سدۀ چهارم
مخائل المالحة فی مسائل المساحة

ر) نامیده شده است. شهرزوری ۱۳گ » (برزه شکل ابی
در بعضی موا است، کرجی فی الحساب
به ابی برزۀ حاسب اشاره کرده است مساحت،

محمدبن نعیم اشاره شده است: 

خود آورده و گفته که فرض عدد کردم خطا بود

به دست نیامد، صاحب کتابی در جبر

حبوبی

راه حلی برای مسئله

آستان قدس رضوی، 

زیسته است. می

ابوبرزۀ حاسب (؟

ترک ختلی (در حدود نیمۀ اول سدۀ سوم) و صاحب کتاب

ــدیم، ص (ابن ن

متوازی

20عرض 15 300

آگاهی

به طور کلی 

به دستور رومی

گنگ بودن ضلع پنج ضلعی در دایره

است. هم

ر). ٩٤

ول استخراج قوس از وتر نام برده شده است (جد

فقهی به آرا

کوفی

۳-۲

۳

بخش

ابوعلی حسن بن حارث حبوبی فقیه و دانشمند ایرانی نیمۀ دوم سدۀ چهارم. ١
مخائل المالحة فی مسائل المساحةدر . ٢

شکل ابی«
فی الحساب
مساحت،



تعریف عمل ضرب و تعریف انواع عدد است مطابقت دارند. برای مثال، در مقدمه، تعریــف 

پذیر بودن یــا 

جوامــع 

) و در 

ابیاتی نیز برای آن عرضه شده که به خواجه نصیرالدین طوســی منســوب اســت 

والواحد 
فان الواحد من حیث کونه 

تعریف عمل ضرب و تعریف انواع عدد است مطابقت دارند. برای مثال، در مقدمه، تعریــف 

نامتناهی بــود و منضــبط 

. امــا ءآن که او را نهایتی پیدا کرده باشند. و عدد را مراتب اســت و عقــود و اســما

مراتب اصل او سه است: آحاد و عشرات و مآت، و هر چه از ایــن بگذشــت هــم 

که الوف دیگر آحادی است، و الوف الوف هم آحاد است، و هر 

فوق، چون نسبت ما تحت بود به این مرتبه، خواه بــه یــک 

عبارتی است که از اطالق آن اعــداد مرتبــه 

فهم شود. و در عرب دوازده لفظ است، و در عجم الفــاظ مختلفــه اســت. و امــا 

ســید و از آن که چون آحــاد بــه ُنــه ر

مآت  ١گذشت از قبیل عشرات گشت و عشرات چون به ُنه رسید و گذشت از قبیل

) وجود دارد.

پذیر بودن یــا  چنین، در تعریف ضرب و بیان دو دیدگاه بنیادی فلسفی نسبت به تجزیه

انــد.  انــد، بــرای آن کــه ایــن دو طایفه

نــزد ایشــان ضــرب عبــارت بــود از 

تضعیف احدالمضروبین به آحاد مضروب آخر. اما طایفه[ای] که واحــد را قابــل 

دانند، نزد ایشان ضرب عبارت است از طلب جملــه[ای] کــه نســبت 

ــروب  ــه آن مض ــود ب ــد ب ــبت واح ــون نس ــه، چ ــه آن جمل ــروبین ب احدالمض

) آمده است.

جوامــع و  الحســاب لــّب 

) و در ١٢١بیــان شــده (ص 

ابیاتی نیز برای آن عرضه شده که به خواجه نصیرالدین طوســی منســوب اســت 

والواحد «... اقلیدس دربارۀ تعریف واحد می نویسد: 
فان الواحد من حیث کونه  ،اکثر القدما الیتجزی واطالق اسم التجزیة علی الواحد انما هو علی طریق المجاز ال علی طریق الحقیقة

تعریف عمل ضرب و تعریف انواع عدد است مطابقت دارند. برای مثال، در مقدمه، تعریــف 

نامتناهی بــود و منضــبط که عدد دو نوع است: مطلق و منضبط. اما مطلق 

آن که او را نهایتی پیدا کرده باشند. و عدد را مراتب اســت و عقــود و اســما

مراتب اصل او سه است: آحاد و عشرات و مآت، و هر چه از ایــن بگذشــت هــم 

که الوف دیگر آحادی است، و الوف الوف هم آحاد است، و هر 

فوق، چون نسبت ما تحت بود به این مرتبه، خواه بــه یــک 

عبارتی است که از اطالق آن اعــداد مرتبــه 

فهم شود. و در عرب دوازده لفظ است، و در عجم الفــاظ مختلفــه اســت. و امــا 

که چون آحــاد بــه ُنــه ر

گذشت از قبیل عشرات گشت و عشرات چون به ُنه رسید و گذشت از قبیل

) وجود دارد.۳۶-۳۷

چنین، در تعریف ضرب و بیان دو دیدگاه بنیادی فلسفی نسبت به تجزیه

انــد، بــرای آن کــه ایــن دو طایفه

نــزد ایشــان ضــرب عبــارت بــود از 

تضعیف احدالمضروبین به آحاد مضروب آخر. اما طایفه[ای] که واحــد را قابــل 

دانند، نزد ایشان ضرب عبارت است از طلب جملــه[ای] کــه نســبت 

ــروب  ــه آن مض ــود ب ــد ب ــبت واح ــون نس ــه، چ ــه آن جمل ــروبین ب احدالمض

) آمده است.۳۷-۳۸

لــّب برای تسهیل عمل ضرب اعداد یک رقمی، دو قاعدۀ یکسان در 

بیــان شــده (ص ) ق۶۷۲ -۵۹۷

ابیاتی نیز برای آن عرضه شده که به خواجه نصیرالدین طوســی منســوب اســت 

اقلیدس دربارۀ تعریف واحد می نویسد:  
اکثر القدما الیتجزی واطالق اسم التجزیة علی الواحد انما هو علی طریق المجاز ال علی طریق الحقیقة

تعریف عمل ضرب و تعریف انواع عدد است مطابقت دارند. برای مثال، در مقدمه، تعریــف 

که عدد دو نوع است: مطلق و منضبط. اما مطلق 

آن که او را نهایتی پیدا کرده باشند. و عدد را مراتب اســت و عقــود و اســما

مراتب اصل او سه است: آحاد و عشرات و مآت، و هر چه از ایــن بگذشــت هــم 

که الوف دیگر آحادی است، و الوف الوف هم آحاد است، و هر 

فوق، چون نسبت ما تحت بود به این مرتبه، خواه بــه یــک 

عبارتی است که از اطالق آن اعــداد مرتبــه  ءهذا. اما اسما

فهم شود. و در عرب دوازده لفظ است، و در عجم الفــاظ مختلفــه اســت. و امــا 

که چون آحــاد بــه ُنــه ر  ای ُنه عقد است، از بهر آن

گذشت از قبیل عشرات گشت و عشرات چون به ُنه رسید و گذشت از قبیل

).پ۳ گ

۳۶(ص  الکافی فی الحساب

چنین، در تعریف ضرب و بیان دو دیدگاه بنیادی فلسفی نسبت به تجزیه

است: چنین آمده

انــد، بــرای آن کــه ایــن دو طایفه که علماء حد ضرب به دو عبارت گفته

نــزد ایشــان ضــرب عبــارت بــود از  داننــد. یکی آن که واحد را قابل قســمت نمی

تضعیف احدالمضروبین به آحاد مضروب آخر. اما طایفه[ای] که واحــد را قابــل 

دانند، نزد ایشان ضرب عبارت است از طلب جملــه[ای] کــه نســبت 

ــروب  ــه آن مض ــود ب ــد ب ــبت واح ــون نس ــه، چ ــه آن جمل ــروبین ب احدالمض

۳۷(ص  افی فی الحساب

برای تسهیل عمل ضرب اعداد یک رقمی، دو قاعدۀ یکسان در 

۵۹۷( نصــیرالدین طوســی

ابیاتی نیز برای آن عرضه شده که به خواجه نصیرالدین طوســی منســوب اســت 

 اصولضمن اشاره به دو دیدگاه مختلف در مقالۀ هفتم 
اکثر القدما الیتجزی واطالق اسم التجزیة علی الواحد انما هو علی طریق المجاز ال علی طریق الحقیقة

تعریف عمل ضرب و تعریف انواع عدد است مطابقت دارند. برای مثال، در مقدمه، تعریــف 

است: چنین الحساب

که عدد دو نوع است: مطلق و منضبط. اما مطلق 

آن که او را نهایتی پیدا کرده باشند. و عدد را مراتب اســت و عقــود و اســما

مراتب اصل او سه است: آحاد و عشرات و مآت، و هر چه از ایــن بگذشــت هــم 

که الوف دیگر آحادی است، و الوف الوف هم آحاد است، و هر   مبنی بود بر این،

فوق، چون نسبت ما تحت بود به این مرتبه، خواه بــه یــک ای نسبت او به ما 

هذا. اما اسما مرتبه خواه بیشتر وعلی

فهم شود. و در عرب دوازده لفظ است، و در عجم الفــاظ مختلفــه اســت. و امــا 

ای ُنه عقد است، از بهر آن عقود در هر مرتبه

گذشت از قبیل عشرات گشت و عشرات چون به ُنه رسید و گذشت از قبیل

گ ،الحساب لّب هذا (

الکافی فی الحسابمشابه این مطلب در 

چنین، در تعریف ضرب و بیان دو دیدگاه بنیادی فلسفی نسبت به تجزیه

چنین آمده الحساب لّب 

که علماء حد ضرب به دو عبارت گفته

یکی آن که واحد را قابل قســمت نمی

تضعیف احدالمضروبین به آحاد مضروب آخر. اما طایفه[ای] که واحــد را قابــل 

دانند، نزد ایشان ضرب عبارت است از طلب جملــه[ای] کــه نســبت 

ــروب  ــه آن مض ــود ب ــد ب ــبت واح ــون نس ــه، چ ــه آن جمل ــروبین ب احدالمض

.ر)٤ گ ،

افی فی الحسابالکمشابه این مطلب در 

برای تسهیل عمل ضرب اعداد یک رقمی، دو قاعدۀ یکسان در 

نصــیرالدین طوســیالحساب بالتخت والتراب 

ابیاتی نیز برای آن عرضه شده که به خواجه نصیرالدین طوســی منســوب اســت 

ضمن اشاره به دو دیدگاه مختلف در مقالۀ هفتم 
اکثر القدما الیتجزی واطالق اسم التجزیة علی الواحد انما هو علی طریق المجاز ال علی طریق الحقیقة

ر).۴...» (

تعریف عمل ضرب و تعریف انواع عدد است مطابقت دارند. برای مثال، در مقدمه، تعریــف 

الحساب لّب اعداد در 

که عدد دو نوع است: مطلق و منضبط. اما مطلق   و بدان

آن که او را نهایتی پیدا کرده باشند. و عدد را مراتب اســت و عقــود و اســما

مراتب اصل او سه است: آحاد و عشرات و مآت، و هر چه از ایــن بگذشــت هــم 

مبنی بود بر این،

ای نسبت او به ما  مرتبه

مرتبه خواه بیشتر وعلی

فهم شود. و در عرب دوازده لفظ است، و در عجم الفــاظ مختلفــه اســت. و امــا 

عقود در هر مرتبه

گذشت از قبیل عشرات گشت و عشرات چون به ُنه رسید و گذشت از قبیل

هذا ( شد وعلی

مشابه این مطلب در 

چنین، در تعریف ضرب و بیان دو دیدگاه بنیادی فلسفی نسبت به تجزیه هم

لّب حد در وا ٢نبودن

که علماء حد ضرب به دو عبارت گفته  بدان

یکی آن که واحد را قابل قســمت نمی

تضعیف احدالمضروبین به آحاد مضروب آخر. اما طایفه[ای] که واحــد را قابــل 

دانند، نزد ایشان ضرب عبارت است از طلب جملــه[ای] کــه نســبت  قسمت می

ــروب  ــه آن مض ــود ب ــد ب ــبت واح ــون نس ــه، چ ــه آن جمل ــروبین ب احدالمض

،الحساب لّب (

مشابه این مطلب در 

برای تسهیل عمل ضرب اعداد یک رقمی، دو قاعدۀ یکسان در 

الحساب بالتخت والتراب 

ابیاتی نیز برای آن عرضه شده که به خواجه نصیرالدین طوســی منســوب اســت  الحساب لّب 

.نسخه: قبل
ضمن اشاره به دو دیدگاه مختلف در مقالۀ هفتم شرح الشافی شهرزوری در 

اکثر القدما الیتجزی واطالق اسم التجزیة علی الواحد انما هو علی طریق المجاز ال علی طریق الحقیقة
...» ( الیتجزیال ینقسم و ،مبدأ العدد

١٠

تعریف عمل ضرب و تعریف انواع عدد است مطابقت دارند. برای مثال، در مقدمه، تعریــف 

اعداد در 

نبودن

الحساب بالتخت والتراب 

لّب 

نسخه: قبل١. 
شهرزوری در  .٢

اکثر القدما الیتجزی واطالق اسم التجزیة علی الواحد انما هو علی طریق المجاز ال علی طریق الحقیقةعند 
مبدأ العدد

١٠



١١

سال
 ر

ذ
آخ

 م
 و

بع
نا

م
 ۀ

رس
فا

 ی
ب

سا
ح

 ال
ّب

ل

 احمــدبن ثبــات

) به نثر عربی بیان شده است.

در موضوع نسبت، معامالت 

بــات همــامی 
َ
احمــد بــن ث

گویــد تــا 

تألیف کرده کــه شــامل معــامالت و 

شــامل معــامالت و مســاحات و مســائل 

فــی  

، را تألیف کرده که شامل مباحثی در ضرب، قسمت، نسبت، جذر، معــامالت

 علــی الضــرب والقســمة والنســبة و 
ً
 محتویا

ً
فُت کتابا

مفتاح 

اخت و در این باب 

احمــدبن ثبــات ابغنیــة الُحّســ
١

طریقش آن است که مضروبین را به هم جمع کنند، و آن چه زیادت از ده بود هر 

ضرب هر یک از مضروبین تا ده، در آخر 

خواستیم کــه شــش در هشــت 

هار، هر یکی ده گــرفتیم، 

فیه تــا ده، دو. در هــم ضــرب 

. و اگــر فهــو المطلــوب

ن تام ـر زایده را ده ک

دگرش ضرب کنی گشت تمام

پ)٤، گ الحساب

) به نثر عربی بیان شده است.

y:

در موضوع نسبت، معامالت 

بــات همــامی 
َ
احمــد بــن ث

گویــد تــا  در مقدمــه می

تألیف کرده کــه شــامل معــامالت و 

شــامل معــامالت و مســاحات و مســائل 

 غنیة الُحسابزیادی در جبر تألیف کرده و برای کسانی که شناختی از جبر ندارند کتاب 

را تألیف کرده که شامل مباحثی در ضرب، قسمت، نسبت، جذر، معــامالت

 علــی الضــرب والقســمة والنســبة و 
ً
 محتویا

ً
فُت کتابا

مفتاح تاب ک ۴۷. در پانویس صفحۀ 

اخت و در این باب سال در مدرسۀ نظامیۀ بغداد به تدریس ریاضیات و فقه پرد

غنیــة الُحّســصــفحۀ نخســت نســخۀ 

١.است نوشته شده

طریقش آن است که مضروبین را به هم جمع کنند، و آن چه زیادت از ده بود هر 

ضرب هر یک از مضروبین تا ده، در آخر 

خواستیم کــه شــش در هشــت  

هار، هر یکی ده گــرفتیم، ضرب کنیم، بر هم افزودیم شد چهارده. زیادت از ده چ

فیه تــا ده، دو. در هــم ضــرب  شد چهل. از مضروب تا ده، چهــار، و از مضــروب

فهــو المطلــوبکردیم شد هشت. بر آن افــزودیم، شــد چهــل و هشــت. 

زیادت از ده نبود از پنج گیریم به شعر در ضرب آحاد در آحاد 

ر زایده را ده کـه کن وـده بف

دگرش ضرب کنی گشت تمامدر یک

الحساب لّب (

) به نثر عربی بیان شده است.۱۲۱(ص 

x دستور باال به زبان ریاضی امروزی چنین است: اگر  y و 5  5
[( ) ] ( )( )x y x y x y       

( ) ( )( )x y x y x y       

در موضوع نسبت، معامالت  ٢فی علم الحساب

بــات همــامی  اثــرالحساب 
َ
احمــد بــن ث

در مقدمــه می غنیة الُحســاب

تألیف کرده کــه شــامل معــامالت و  ض فی الحساب

شــامل معــامالت و مســاحات و مســائل 

زیادی در جبر تألیف کرده و برای کسانی که شناختی از جبر ندارند کتاب 

را تألیف کرده که شامل مباحثی در ضرب، قسمت، نسبت، جذر، معــامالت

 علــی الضــرب والقســمة والنســبة و 
ً
 محتویا

ً
فُت کتابا

. در پانویس صفحۀ یا علی بن یوسف نسبت به طوسی متأخر است
نوشته است.  ه

سال در مدرسۀ نظامیۀ بغداد به تدریس ریاضیات و فقه پرد

صــفحۀ نخســت نســخۀ 

نوشته شدهرباعی  همین نیز 

طریقش آن است که مضروبین را به هم جمع کنند، و آن چه زیادت از ده بود هر 

ضرب هر یک از مضروبین تا ده، در آخر  یکی ده گیرند و نگاه دارند. پس حاصل

رب بود. 
َّ
 مثال:الض

ضرب کنیم، بر هم افزودیم شد چهارده. زیادت از ده چ

شد چهل. از مضروب تا ده، چهــار، و از مضــروب

کردیم شد هشت. بر آن افــزودیم، شــد چهــل و هشــت. 

زیادت از ده نبود از پنج گیریم به شعر در ضرب آحاد در آحاد 

ده بفراز آر مدام

در یکوز هر طرفی نگر که تا ده چندست 

(ص  جوامع الحساب بالتخت والتراب

5دستور باال به زبان ریاضی امروزی چنین است: اگر
[( ) ] ( )( )x y x y x y       10 10 10 10

( ) ( )( )x y x y x y       5 5 5 5

فی علم الحساب غنیة الُحساب

الحساب   علم  غنیة الُحّساب فی

غنیة الُحســاب مؤلفاست.  ق) به زبان عربی

ض فی الحسابئالرا

شــامل معــامالت و مســاحات و مســائل  الحــاویمساحت نیست و کتاب مفصلی نیز به نام 

زیادی در جبر تألیف کرده و برای کسانی که شناختی از جبر ندارند کتاب 

را تألیف کرده که شامل مباحثی در ضرب، قسمت، نسبت، جذر، معــامالت

ل«... 
ُ
 علــی الضــرب والقســمة والنســبة و فأ

ً
 محتویا

ً
فُت کتابا

یا علی بن یوسف نسبت به طوسی متأخر است
هدر حاشیۀ صفحکاتبی دیگر 

سال در مدرسۀ نظامیۀ بغداد به تدریس ریاضیات و فقه پرد

صــفحۀ نخســت نســخۀ  روی. )۶۲۲درس رضوی، ص

 کتابخانۀ خدابخش

طریقش آن است که مضروبین را به هم جمع کنند، و آن چه زیادت از ده بود هر 

یکی ده گیرند و نگاه دارند. پس حاصل

رب بود.  بر آن افزایند که مجموع حاصل
َّ
الض

ضرب کنیم، بر هم افزودیم شد چهارده. زیادت از ده چ

شد چهل. از مضروب تا ده، چهــار، و از مضــروب

کردیم شد هشت. بر آن افــزودیم، شــد چهــل و هشــت. 

زیادت از ده نبود از پنج گیریم به شعر در ضرب آحاد در آحاد 

راز آر مدامــاد فــــ

وز هر طرفی نگر که تا ده چندست 

جوامع الحساب بالتخت والترابهمین روش در 

دستور باال به زبان ریاضی امروزی چنین است: اگر
[( ) ] ( )( )x y x y x y       10 10 10 10

yو   5:
( ) ( )( )x y x y x y       5 5 5 5

نسبت و معامالت 

غنیة الُحسابو  الحساب

غنیة الُحّساب فیو هندسه با هم تطابق دارند. 

ق) به زبان عربی۶۳۱

الراپیش از این کتاب مختصری به نام 

مساحت نیست و کتاب مفصلی نیز به نام 

زیادی در جبر تألیف کرده و برای کسانی که شناختی از جبر ندارند کتاب 

را تألیف کرده که شامل مباحثی در ضرب، قسمت، نسبت، جذر، معــامالت

«... ت و حفور و نوادر است: 

یا علی بن یوسف نسبت به طوسی متأخر است نادرست است
کاتبی دیگر  را رباعی ذکر کرده که این

سال در مدرسۀ نظامیۀ بغداد به تدریس ریاضیات و فقه پرد ۴۰دان بود و در حدود 
۷۰۹ .(

درس رضوی، ص(م

کتابخانۀ خدابخش ق)۵۵۵-۶۳۱

طریقش آن است که مضروبین را به هم جمع کنند، و آن چه زیادت از ده بود هر 

یکی ده گیرند و نگاه دارند. پس حاصل

بر آن افزایند که مجموع حاصل

ضرب کنیم، بر هم افزودیم شد چهارده. زیادت از ده چ

شد چهل. از مضروب تا ده، چهــار، و از مضــروب

کردیم شد هشت. بر آن افــزودیم، شــد چهــل و هشــت. 

زیادت از ده نبود از پنج گیریم به شعر در ضرب آحاد در آحاد 

ــــاد به آحــــآح

وز هر طرفی نگر که تا ده چندست 

همین روش در 

دستور باال به زبان ریاضی امروزی چنین است: اگر

xاگر و   و 5 5

نسبت و معامالت ۲- ۳-۲

الحساب لّب از  هایی بخش

و هندسه با هم تطابق دارند. 

۶۳۱ -۵۵۵واسطی (

پیش از این کتاب مختصری به نام 

مساحت نیست و کتاب مفصلی نیز به نام 

زیادی در جبر تألیف کرده و برای کسانی که شناختی از جبر ندارند کتاب 

را تألیف کرده که شامل مباحثی در ضرب، قسمت، نسبت، جذر، معــامالت علم الحساب

ت و حفور و نوادر است: مساح

نادرست است طوسیانتساب شعر به 
ذکر کرده که اینطبری، مصحح  المعامالت

بات فقیه و ریاضی
َ
دان بود و در حدود  احمدبن ث

۷۰۹(غالمی، ص هایی نوشت

(م

)۵۵۵

۳

بخش

و هندسه با هم تطابق دارند. 

واسطی (

پیش از این کتاب مختصری به نام 

مساحت نیست و کتاب مفصلی نیز به نام 

زیادی در جبر تألیف کرده و برای کسانی که شناختی از جبر ندارند کتاب 

علم الحساب

مساح

انتساب شعر به  پس یا. ١
المعامالت

بات فقیه و ریاضی .٢
َ
احمدبن ث

هایی نوشت کتاب



غیر ذلک، علی المعامالت والمساحة والحفور والنوادر والملح فی المجهول ذلــک، لیکــون 

کتابخانــۀ خــدابخش هنــد، 

تر را بــه کتــاب 

در کتابخانۀ  دانشکدۀ 

رســد ایــن 

الحــاوی لالعمــال 

در چنــدین 

 ، بوزجانی و کرجی نام برده است.

قواعــد فــی اصــول 

ابواسحاق 

الکــافی 

محتــوا نکـــ: پیوســت، 

و » ینی

گیری درهم و دینار و قیراط و حبه و ارزه و ... است و در میانۀ بند بابی با 

به شمارۀ 

     

  

16 12 3 1

16 16

غیر ذلک، علی المعامالت والمساحة والحفور والنوادر والملح فی المجهول ذلــک، لیکــون 

کتابخانــۀ خــدابخش هنــد، 

تر را بــه کتــاب  مندان به مطالعۀ بیشتر و تخصصی

در کتابخانۀ  دانشکدۀ 

رســد ایــن  محتوا، بــه نظــر می

الحــاوی لالعمــال اریس باشد که در فهرســت بــه 

در چنــدین و در آن  )۸۵

، بوزجانی و کرجی نام برده است.

قواعــد فــی اصــول اســاس ال

 به خط 
ً
ابواسحاق که احتماال

بنانی  باشد. کو

الکــافی و  غنیــة الُحســاب

محتــوا نکـــ: پیوســت، 

ینیدر جدول ستّ «، 

است: آمدهنامیده شده، مثال زیر 

 ثــة. نسبت دادیم ثلث مع ثال

به خمسی. جمع کردیم شد 

کــه  ۱۲خمس و نصف تسع و سدس ثمن. و اگر خواهیم ضرب کنیم منسوب در 

و  ۶۰ضرب مخــرج در 

گیری درهم و دینار و قیراط و حبه و ارزه و ... است و در میانۀ بند بابی با 

به شمارۀ خۀ خطی آن در استانبول (

نوشته است.

( ) ( )     
      

  
  

1 1 1 116 12 3 1
3 4 3 4

60 60 5 18 48 5 2 9 6 8
1 1 716 16
3 4 12
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غیر ذلک، علی المعامالت والمساحة والحفور والنوادر والملح فی المجهول ذلــک، لیکــون 

کتابخانــۀ خــدابخش هنــد، ۲۴۱۳نسخۀ 

مندان به مطالعۀ بیشتر و تخصصی

در کتابخانۀ  دانشکدۀ  ١الحاوی فی الحساب

محتوا، بــه نظــر می بررسیبا 

اریس باشد که در فهرســت بــه 

۸۵ص نامیده شده (نکـــ: قربــانی،

، بوزجانی و کرجی نام برده است.٢اق بغدادی

اســاس المــوارد متعــددی از 

 به خط  ٧٧٢در قیاس با نسخۀ خطی پاریس 
ً
که احتماال

کوبنانی به دست خط 

غنیــة الُحســاب ،الحســاب لــّب 

محتــوا نکـــ: پیوســت، تر بخشــی از  کامــل

، الحساب لّب ). برای مثال، در بخش نسبت شصتگانی که در 

نامیده شده، مثال زیر پ) 

. نسبت دادیم ثلث مع ثال۶۰

به خمسی. جمع کردیم شد  ۱۲

خمس و نصف تسع و سدس ثمن. و اگر خواهیم ضرب کنیم منسوب در 

ضرب مخــرج در  . و نسبت دهیم با حاصل

٥پ).٣٠ گ ،

گیری درهم و دینار و قیراط و حبه و ارزه و ... است و در میانۀ بند بابی با 

خۀ خطی آن در استانبول (کرجی نوشته که نس

نوشته است. )ق۷۲۸ -۶۴۳

( ) ( )     
      

 
  



1 1 1 116 12 3 1 1 1 1 1 1 13 4 3 4
60 60 5 18 48 5 2 9 6 8
1 1 7

12 16 7 1993 4 12
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غیر ذلک، علی المعامالت والمساحة والحفور والنوادر والملح فی المجهول ذلــک، لیکــون 

نسخۀ  ،غنیة الُحساب...» (

مندان به مطالعۀ بیشتر و تخصصی ادامۀ مقدمه مؤلف عالقه

الحاوی فی الحسابارجاع داده است. بندی از 

با ) مشهد موجود است. 

اریس باشد که در فهرســت بــه کتابخانۀ ملی پ

نامیده شده (نکـــ: قربــانی، 

 
ّ
اق بغدادیخوارزمی، شق

مــوارد متعــددی از  ،نسخۀ مجلس

در قیاس با نسخۀ خطی پاریس 

به دست خط نیز ها  این افزوده

لــّب در ادامه، شمار اندکی از بندهای مشابه نسخ 

کامــلشود (برای مقایسۀ 

). برای مثال، در بخش نسبت شصتگانی که در 

پ)  ٣٣(گ » نباب النسبة الی ستیّ 

۶۰ربع به  خواستیم که نسبت دهیم شانزده و ثلث و

۱۲به نصف تسع، و ربع مع واحد به سدس ثمنی، و 

خمس و نصف تسع و سدس ثمن. و اگر خواهیم ضرب کنیم منسوب در 

. و نسبت دهیم با حاصل

،الحساب  لب( است. مثل جواب اول بود

گیری درهم و دینار و قیراط و حبه و ارزه و ... است و در میانۀ بند بابی با  دربارۀ واحدهای اندازه

کرجی نوشته که نسالکافی فی الحساب ) شرحی بر 

۶۴۳( ابن خوام بغدادی یۀئبها

      

  

1 1 1 1 1 1
60 60 5 18 48 5 2 9 6 8

12 16 7 199
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غیر ذلک، علی المعامالت والمساحة والحفور والنوادر والملح فی المجهول ذلــک، لیکــون 

 للکتاب 
ً
 للُحّساب و کافیا

ً
غنیة الُحساب...» (غنیة

ادامۀ مقدمه مؤلف عالقه

ارجاع داده است. بندی از  الحاوی فی الحساب

) مشهد موجود است. ٤٤، ص٦١٨

کتابخانۀ ملی پ ۲۴۶۲کتاب همان نسخۀ 

 السلطانیة و رسوم الحساب الدیوانیة

 دانانی چون 
ّ
خوارزمی، شق

نسخۀ مجلس غنیة الُحساب

در قیاس با نسخۀ خطی پاریس درج شده است، 

این افزوده رسد به نظر می

در ادامه، شمار اندکی از بندهای مشابه نسخ 

شود (برای مقایسۀ  کرجی عرضه می

). برای مثال، در بخش نسبت شصتگانی که در 

باب النسبة الی ستیّ «

خواستیم که نسبت دهیم شانزده و ثلث و

به نصف تسع، و ربع مع واحد به سدس ثمنی، و 

خمس و نصف تسع و سدس ثمن. و اگر خواهیم ضرب کنیم منسوب در 

. و نسبت دهیم با حاصل۱۹۹مخرج کسرین است باشد 

است. مثل جواب اول بود

دربارۀ واحدهای اندازه، الحاوی فی الحساب
دارد.  وجود» باب معرفة الدینار و اجزائه

) شرحی بر ق۵۱۱ - دان (؟
.)۸۵(قربانی، ص 
بها فوائدبر  ق)۷۱۸ - ۶۶۵

هجری. نهم 

      
 

1 1 1 1 1 1
60 60 5 18 48 5 2 9 6 8

غیر ذلک، علی المعامالت والمساحة والحفور والنوادر والملح فی المجهول ذلــک، لیکــون 

 للکتاب 
ً
 للُحّساب و کافیا

ً
غنیة

ادامۀ مقدمه مؤلف عالقه پ). در١ -ر١گ 

الحاوی فی الحساب

٦١٨الهیات (شمارۀ 

کتاب همان نسخۀ 

السلطانیة و رسوم الحساب الدیوانیة

دانانی چون  ریاضیاز موضع 

غنیة الُحسابدر حاشیۀ 

درج شده است،  ٣الفوائد

به نظر میاست،  ٤کوبنانی

در ادامه، شمار اندکی از بندهای مشابه نسخ 

کرجی عرضه می الحساب  فی

). برای مثال، در بخش نسبت شصتگانی که در ١جدول

« غنیة الُحسابدر 

خواستیم که نسبت دهیم شانزده و ثلث و

به نصف تسع، و ربع مع واحد به سدس ثمنی، و 

خمس و نصف تسع و سدس ثمن. و اگر خواهیم ضرب کنیم منسوب در 

مخرج کسرین است باشد 

است. مثل جواب اول بود ۷۲۰آن 

الحاوی فی الحساب این بنِد 
باب معرفة الدینار و اجزائه

 . ابوعبدالله ش
ّ
دان (؟ بغدادی ریاضی قاق

(قربانی، ص  ) موجود است
۶۶۵( شرحی که کمال الدین فارسی
 سدۀدان فعال در نیمۀ دوم 

١٢

غیر ذلک، علی المعامالت والمساحة والحفور والنوادر والملح فی المجهول ذلــک، لیکــون 

 للکتاب 
ً
 للُحّساب و کافیا

ً
غنیة

گ 

الحاوی فی الحساب

الهیات (شمارۀ 

کتاب همان نسخۀ 

السلطانیة و رسوم الحساب الدیوانیة

موضع 

الفوائد

کوبنانی

فی

جدول

در 

این بنِد محتوای . ١
باب معرفة الدینار و اجزائه«عنوان 

. ابوعبدالله ش٢
) موجود است۲/۳۱۵۵
شرحی که کمال الدین فارسی .٣
دان فعال در نیمۀ دوم  . ریاضی٤

٥ .

١٢



١٣

سال
 ر

ذ
آخ

 م
 و

بع
نا

م
 ۀ

رس
فا

 ی
ب

سا
ح

 ال
ّب

ل

الحســاب

ــا آنچــه در  ب

(گ  

الحســاب  الکــافی فــی

  ١چنین آمده است:

قسم: اول و ثانی و مشــترک. اول آن اســت کــه او را 

و امثال این و نسبت به ایــن نــوع 

با اجزاء بود و این را اصم خوانند. و ثانی هر عددی بــود کــه او را کســری از کســور 

و  ۱۰و عشــر  ۲۰

 و نسبت به این نوع به کسور تسعه بود و آنچه مرکب است نسبت

این را منطق و مفتوح خوانند. و مشترک هر عددی بود که مرکب بــود از ضــرب اول 

. پــس نســبت یــازده بــه او 

بود و نسبت دوازده با او جزوی از یازده بود. و نسبت به ایــن نــوع بــه 

 
ً
توح و مشترک بدانی نظــر کــن اوال

به عدد. اگر او را نصف یا ثلث یا خمس یا سبع بود، بدان که او را کسور آخــر بــود. 

یا ثانی بود یا مشترک و اگر عدد را کسری از این کسور اربعه نبود این عدد اصم بــود 

ــر ــال زی ــا آنچــه در  گیرِی حجــم، مث ب

بــود؟ اینجــا  ٥

، شد چهارصد و هشــتاد. قســمت 

و به طریق نســبت 

میان قفزان و قفزان کیل یافتیم ثلث و خمسی. فرا گرفتیم خمس 

 غنیة الُحسابتواند طرح شود در 

فصل دهم در خــراج: و آن واجــب ســلطان بــود از ارض مزروعــه از حمایــت و 

الکــافی فــیدر بخش نسبت در تعریف سه نوع عدد اول و ثانی و مشترک در 

چنین آمده است:پ) 

قسم: اول و ثانی و مشــترک. اول آن اســت کــه او را 

و امثال این و نسبت به ایــن نــوع 

با اجزاء بود و این را اصم خوانند. و ثانی هر عددی بــود کــه او را کســری از کســور 

۲۰و خمــس  ۲۵بــود و ربــع 

و نسبت به این نوع به کسور تسعه بود و آنچه مرکب است نسبت

این را منطق و مفتوح خوانند. و مشترک هر عددی بود که مرکب بــود از ضــرب اول 

. پــس نســبت یــازده بــه او ۱۲که مرکب است از ضرب یــازده در 

بود و نسبت دوازده با او جزوی از یازده بود. و نسبت به ایــن نــوع بــه 

 
ً
توح و مشترک بدانی نظــر کــن اوال

به عدد. اگر او را نصف یا ثلث یا خمس یا سبع بود، بدان که او را کسور آخــر بــود. 

یا ثانی بود یا مشترک و اگر عدد را کسری از این کسور اربعه نبود این عدد اصم بــود 

.

ــر گیرِی حجــم، مثــال زی

٥سی و دو قفیــز ٤ِن 

، شد چهارصد و هشــتاد. قســمت 

فزان  است. 
ُ
و به طریق نســبت دینار. این ثمن ق

میان قفزان و قفزان کیل یافتیم ثلث و خمسی. فرا گرفتیم خمس 

ر).۳۳ -پ۳۲

تواند طرح شود در  برای تعریف خراج و انواع مسائلی که دربارۀ آن می

فصل دهم در خــراج: و آن واجــب ســلطان بــود از ارض مزروعــه از حمایــت و 

دارند.  الحساب

کیل است.

در بخش نسبت در تعریف سه نوع عدد اول و ثانی و مشترک در 

پ)  ۲۸(گ  غنیة الُحساب

قسم: اول و ثانی و مشــترک. اول آن اســت کــه او را 

و امثال این و نسبت به ایــن نــوع  ۲۳و ۱۷و ۱۳و ۱۱

با اجزاء بود و این را اصم خوانند. و ثانی هر عددی بــود کــه او را کســری از کســور 

بــود و ربــع  ۵۰تسعه بود، مثل صد که او را نصــف 

و نسبت به این نوع به کسور تسعه بود و آنچه مرکب است نسبت

این را منطق و مفتوح خوانند. و مشترک هر عددی بود که مرکب بــود از ضــرب اول 

که مرکب است از ضرب یــازده در 

بود و نسبت دوازده با او جزوی از یازده بود. و نسبت به ایــن نــوع بــه 

 کسور و اجزا[ء] بود. و اگر خواهی که اصم و مف
ً
توح و مشترک بدانی نظــر کــن اوال

به عدد. اگر او را نصف یا ثلث یا خمس یا سبع بود، بدان که او را کسور آخــر بــود. 

یا ثانی بود یا مشترک و اگر عدد را کسری از این کسور اربعه نبود این عدد اصم بــود 

.پ)۲۹، الحساب

ــدازه ــر واحــدهای ان ــال زی گیرِی حجــم، مث

تطابق دارند:پ) آمده است، 

  ،: چون گوید کیلی به پانزده دینار
َ
ِن َم چند ث

، شد چهارصد و هشــتاد. قســمت ۱۵ثمن مجهول است. ضرب کردیم قفزان در 

فزان  است.  ۸
ُ
دینار. این ثمن ق

میان قفزان و قفزان کیل یافتیم ثلث و خمسی. فرا گرفتیم خمس 

۳۲ گ ،الحساب لّب 

برای تعریف خراج و انواع مسائلی که دربارۀ آن می

چنین آمده است: 

فصل دهم در خــراج: و آن واجــب ســلطان بــود از ارض مزروعــه از حمایــت و 

الحساب  الکافی فیو مطالبی افزون بر 

12 20
یا  

1 1
3 5

کیل است. 

در بخش نسبت در تعریف سه نوع عدد اول و ثانی و مشترک در 

غنیة الُحسابو نیز  الحساب

قسم: اول و ثانی و مشــترک. اول آن اســت کــه او را  ۳بدان که عدد منقسم است بر 

۱۱ کسری از کسور تسعه نبود، مثل

با اجزاء بود و این را اصم خوانند. و ثانی هر عددی بــود کــه او را کســری از کســور 

تسعه بود، مثل صد که او را نصــف 

و نسبت به این نوع به کسور تسعه بود و آنچه مرکب است نسبت ٢نصف عشر پنج.

این را منطق و مفتوح خوانند. و مشترک هر عددی بود که مرکب بــود از ضــرب اول 

که مرکب است از ضرب یــازده در  ۱۳۲

بود و نسبت دوازده با او جزوی از یازده بود. و نسبت به ایــن نــوع بــه 

کسور و اجزا[ء] بود. و اگر خواهی که اصم و مف

به عدد. اگر او را نصف یا ثلث یا خمس یا سبع بود، بدان که او را کسور آخــر بــود. 

یا ثانی بود یا مشترک و اگر عدد را کسری از این کسور اربعه نبود این عدد اصم بــود 

 
ً
الحساب لّب (نبود و آن را هیچ کسور ابدا

ــدازهدر بخشــی دیگــر در موضــوع  واحــدهای ان

پ) آمده است، ٥٠(گ 

: چون گوید کیلی به پانزده دینار

ثمن مجهول است. ضرب کردیم قفزان در 

۸ کردیم بر قفزان کیل، خارج آمد

میان قفزان و قفزان کیل یافتیم ثلث و خمسی. فرا گرفتیم خمس فرا گرفتیم نسبت 

لّب االول ( مثل ۸، یافتیم 

برای تعریف خراج و انواع مسائلی که دربارۀ آن می

چنین آمده است:  الحساب

فصل دهم در خــراج: و آن واجــب ســلطان بــود از ارض مزروعــه از حمایــت و 

 
ً
و مطالبی افزون بر  است یکسان دقیقا

َمن در اینجا به معنی قیمت (بها) است.
َ
. ث

قفیز معادل 
32
60

یا  
12 20
60

در بخش نسبت در تعریف سه نوع عدد اول و ثانی و مشترک در 

الحسابّ لب، )۵۸(ص 

بدان که عدد منقسم است بر 

کسری از کسور تسعه نبود، مثل

با اجزاء بود و این را اصم خوانند. و ثانی هر عددی بــود کــه او را کســری از کســور 

تسعه بود، مثل صد که او را نصــف 

نصف عشر پنج.

این را منطق و مفتوح خوانند. و مشترک هر عددی بود که مرکب بــود از ضــرب اول 

۱۳۲در ثانی مثل 

بود و نسبت دوازده با او جزوی از یازده بود. و نسبت به ایــن نــوع بــه  ٣نصف سدس

کسور و اجزا[ء] بود. و اگر خواهی که اصم و مف

به عدد. اگر او را نصف یا ثلث یا خمس یا سبع بود، بدان که او را کسور آخــر بــود. 

یا ثانی بود یا مشترک و اگر عدد را کسری از این کسور اربعه نبود این عدد اصم بــود 

 
ً
و آن را هیچ کسور ابدا

در بخشــی دیگــر در موضــوع 

(گ  سابالُح غنیة

: چون گوید کیلی به پانزده دینار۲مثال 

ثمن مجهول است. ضرب کردیم قفزان در 

کردیم بر قفزان کیل، خارج آمد

فرا گرفتیم نسبت 

، یافتیم ۱۵و ثلث 

برای تعریف خراج و انواع مسائلی که دربارۀ آن می

الحساب لّب  و پ)٦٩

فصل دهم در خــراج: و آن واجــب ســلطان بــود از ارض مزروعــه از حمایــت و 

  غنیةالحسابو  الحساب
ً
دقیقا

نسخه: یکی
نسخه: ثمن

َمن در اینجا به معنی قیمت (بها) است.
َ
. ث

قفیز معادل  ۳۲قفیز است و  ۶۰

(ص 

غنیة

٦٩

الحساب لب. متن ١
نسخه: یکی .٢
نسخه: ثمن. ٣
َمن در اینجا به معنی قیمت (بها) است.٤

َ
. ث

۶۰. هر کیل ٥



های مــورد نیــاز بــرای تنظــیم تناســب و بــه 

 غنیــة الُحســاب

ابــن خــوام 

فوائــد 

ارۀ ضرب و تقسیم و جذر و نسبت؛ مقالۀ دوم در معامالت 
ل ئرم در علم جبر و مقابله؛ مقالۀ پنجم در استخراج مسا

حفظ و اجرا[ی] آب. و این جاری است بــر چهــار مقــادیر متناســبه. و آن طســق 

ممسوحه و مستحق از این. پس طسق واجب از جریب 

قســم: یکــی آن کــه 

خراج ممسوحه مجهول بود، و دوم آنکه جربان مجهــول بــود، ســوم آنکــه طســق 

های مــورد نیــاز بــرای تنظــیم تناســب و بــه 

غنیــة الُحســابو  الحســاب

است و مسَعر و ثمــن 

) سعر ثمن مقرر بود در بلد از دینار و درهم بر مقدار واحد از مقــادیر 

یکی از ایــن مقــادیر 

) مــثمن آنچــه بــود 

 یکی از این چهار مجهــول بــود. و طریــق اســتخراج 
ً
مستحق شود به ثمنی. و ابدا

مجهول آن است که ضرب کند جنس در غیر جنس. پس آنچه باشد قسمت کنــد 

هول بود. یــا نســبت دهــد جــنس بــه 

 جنس. پس فراگیرد به قدر این نسبت از غیر جنس، آنچه باشــد مجهــول بــود ...

ابــن خــوام  ٣یة فی القواعد الحسابیة

فوائــد هایی وجود دارد. برای مثال، دربــارۀ تعــدیل نقــود در 

است: چنین آمده

در تعدیل نقود: و این آن است که بر عامل دو نقد بود یا اکثر و خواهی که یــک نقــد 

نــد، نصــفی امامیــه و نصــفی 

صوریه و قیمت دیناری صوریه از این چهار دانگ امامیه بود. پــس صــحیح شــد ده 

دینار امامیه چند بوده باشد؟ طریق در این آن است که یک دینار واحد به دو نصــف 

کند و زیادت کند قیمت نصف صوری و آن ثلــث دینــار اســت بــر نصــف امــامی، 

ارۀ ضرب و تقسیم و جذر و نسبت؛ مقالۀ دوم در معامالت 
رم در علم جبر و مقابله؛ مقالۀ پنجم در استخراج مسا

حفظ و اجرا[ی] آب. و این جاری است بــر چهــار مقــادیر متناســبه. و آن طســق 

ممسوحه و مستحق از این. پس طسق واجب از جریب 

قســم: یکــی آن کــه  ۳و این منقسم اســت بــر 

خراج ممسوحه مجهول بود، و دوم آنکه جربان مجهــول بــود، ســوم آنکــه طســق 

های مــورد نیــاز بــرای تنظــیم تناســب و بــه 

الحســاب لــّب ، )۱۲۴

است و مسَعر و ثمــن  ٢بدان که بیوع مبنی است بر چهار مقادیر متناسبه و آن سعر

) سعر ثمن مقرر بود در بلد از دینار و درهم بر مقدار واحد از مقــادیر 

یکی از ایــن مقــادیر  ) مسّعر۲معلومه مثل کیل و کاره و قفیز و من وغیر ذلک. و (

َمن آنچه بود که مشتری دفــع کنــد. و (
َ
) مــثمن آنچــه بــود ۴) ث

 یکی از این چهار مجهــول بــود. و طریــق اســتخراج 
ً
مستحق شود به ثمنی. و ابدا

مجهول آن است که ضرب کند جنس در غیر جنس. پس آنچه باشد قسمت کنــد 

هول بود. یــا نســبت دهــد جــنس بــه 

جنس. پس فراگیرد به قدر این نسبت از غیر جنس، آنچه باشــد مجهــول بــود ...

یة فی القواعد الحسابیةئالبها

هایی وجود دارد. برای مثال، دربــارۀ تعــدیل نقــود در 

چنین آمده الحساب لّب و ر) 

در تعدیل نقود: و این آن است که بر عامل دو نقد بود یا اکثر و خواهی که یــک نقــد 

نــد، نصــفی امامیــه و نصــفی واحد سازی. مثال: چون گوید بر وی است دیناری چ

صوریه و قیمت دیناری صوریه از این چهار دانگ امامیه بود. پــس صــحیح شــد ده 

دینار امامیه چند بوده باشد؟ طریق در این آن است که یک دینار واحد به دو نصــف 

کند و زیادت کند قیمت نصف صوری و آن ثلــث دینــار اســت بــر نصــف امــامی، 

ارۀ ضرب و تقسیم و جذر و نسبت؛ مقالۀ دوم در معامالت 
رم در علم جبر و مقابله؛ مقالۀ پنجم در استخراج مسا

حفظ و اجرا[ی] آب. و این جاری است بــر چهــار مقــادیر متناســبه. و آن طســق 

ممسوحه و مستحق از این. پس طسق واجب از جریب 

و این منقسم اســت بــر  واحد بود و جریب قطع ارض بود.

خراج ممسوحه مجهول بود، و دوم آنکه جربان مجهــول بــود، ســوم آنکــه طســق 

پ)۳۹

های مــورد نیــاز بــرای تنظــیم تناســب و بــه  در بخش مسائل معامالت، تعاریف و کمیت

۱۲۴(ص  الحساب  

چنین آمده است: 

بدان که بیوع مبنی است بر چهار مقادیر متناسبه و آن سعر

) سعر ثمن مقرر بود در بلد از دینار و درهم بر مقدار واحد از مقــادیر 

معلومه مثل کیل و کاره و قفیز و من وغیر ذلک. و (

َمن آنچه بود که مشتری دفــع کنــد. و (
َ
) ث

 یکی از این چهار مجهــول بــود. و طریــق اســتخراج 
ً
مستحق شود به ثمنی. و ابدا

مجهول آن است که ضرب کند جنس در غیر جنس. پس آنچه باشد قسمت کنــد 

هول بود. یــا نســبت دهــد جــنس بــه بر جنس. پس آنچه خارج آید از قسمت مج

جنس. پس فراگیرد به قدر این نسبت از غیر جنس، آنچه باشــد مجهــول بــود ...

البها الفوائدو  الحساب

هایی وجود دارد. برای مثال، دربــارۀ تعــدیل نقــود در 

ر) ۶۲- پ۶۱(گ  

در تعدیل نقود: و این آن است که بر عامل دو نقد بود یا اکثر و خواهی که یــک نقــد 

واحد سازی. مثال: چون گوید بر وی است دیناری چ

صوریه و قیمت دیناری صوریه از این چهار دانگ امامیه بود. پــس صــحیح شــد ده 

دینار امامیه چند بوده باشد؟ طریق در این آن است که یک دینار واحد به دو نصــف 

کند و زیادت کند قیمت نصف صوری و آن ثلــث دینــار اســت بــر نصــف امــامی، 

ارۀ ضرب و تقسیم و جذر و نسبت؛ مقالۀ دوم در معامالت بعبارتند از: مقالۀ اول در
رم در علم جبر و مقابله؛ مقالۀ پنجم در استخراج مساو قوانین بیوعات؛ مقالۀ سوم در انواع مساحات سطوح و مجسمات؛ مقالۀ چها

حفظ و اجرا[ی] آب. و این جاری است بــر چهــار مقــادیر متناســبه. و آن طســق 

ممسوحه و مستحق از این. پس طسق واجب از جریب  ١است و جریب و جربان

واحد بود و جریب قطع ارض بود.

خراج ممسوحه مجهول بود، و دوم آنکه جربان مجهــول بــود، ســوم آنکــه طســق 

۳۹ گ ،الحساب لّب 

در بخش مسائل معامالت، تعاریف و کمیت

 فی الکافیدر  ،دست آوردن مجهول

چنین آمده است: ر) 

بدان که بیوع مبنی است بر چهار مقادیر متناسبه و آن سعر

) سعر ثمن مقرر بود در بلد از دینار و درهم بر مقدار واحد از مقــادیر 

معلومه مثل کیل و کاره و قفیز و من وغیر ذلک. و (

َمن آنچه بود که مشتری دفــع کنــد. و (۳مذکوره بود. و (
َ
) ث

 یکی از این چهار مجهــول بــود. و طریــق اســتخراج 
ً
مستحق شود به ثمنی. و ابدا

مجهول آن است که ضرب کند جنس در غیر جنس. پس آنچه باشد قسمت کنــد 

بر جنس. پس آنچه خارج آید از قسمت مج

جنس. پس فراگیرد به قدر این نسبت از غیر جنس، آنچه باشــد مجهــول بــود ...

.پ)۳۲ گ ،

الحساب لّب از دیگر سو، میان محتوای 

هایی وجود دارد. برای مثال، دربــارۀ تعــدیل نقــود در  نیز شباهت )۷۲۸

 غنیة الُحساب، )۲۵

در تعدیل نقود: و این آن است که بر عامل دو نقد بود یا اکثر و خواهی که یــک نقــد 

واحد سازی. مثال: چون گوید بر وی است دیناری چ

صوریه و قیمت دیناری صوریه از این چهار دانگ امامیه بود. پــس صــحیح شــد ده 

دینار امامیه چند بوده باشد؟ طریق در این آن است که یک دینار واحد به دو نصــف 

کند و زیادت کند قیمت نصف صوری و آن ثلــث دینــار اســت بــر نصــف امــامی، 

عبارتند از: مقالۀ اول در یة فی القواعد الحسابیة
و قوانین بیوعات؛ مقالۀ سوم در انواع مساحات سطوح و مجسمات؛ مقالۀ چها

حفظ و اجرا[ی] آب. و این جاری است بــر چهــار مقــادیر متناســبه. و آن طســق 

است و جریب و جربان

واحد بود و جریب قطع ارض بود.

خراج ممسوحه مجهول بود، و دوم آنکه جربان مجهــول بــود، ســوم آنکــه طســق 

لّب مجهول بود (

در بخش مسائل معامالت، تعاریف و کمیت

دست آوردن مجهول

ر) ۵۰ -پ۴۹(گ 

بدان که بیوع مبنی است بر چهار مقادیر متناسبه و آن سعر

) سعر ثمن مقرر بود در بلد از دینار و درهم بر مقدار واحد از مقــادیر ۱و مثمن. (

معلومه مثل کیل و کاره و قفیز و من وغیر ذلک. و (

مذکوره بود. و (

 یکی از این چهار مجهــول بــود. و طریــق اســتخراج 
ً
مستحق شود به ثمنی. و ابدا

مجهول آن است که ضرب کند جنس در غیر جنس. پس آنچه باشد قسمت کنــد 

بر جنس. پس آنچه خارج آید از قسمت مج

جنس. پس فراگیرد به قدر این نسبت از غیر جنس، آنچه باشــد مجهــول بــود ...

،الحساب لّب (

از دیگر سو، میان محتوای 

۷۲۸ - ۶۴۳( بغدادی

۲۵- ۲۴(ص  یةئبها

در تعدیل نقود: و این آن است که بر عامل دو نقد بود یا اکثر و خواهی که یــک نقــد 

واحد سازی. مثال: چون گوید بر وی است دیناری چ

صوریه و قیمت دیناری صوریه از این چهار دانگ امامیه بود. پــس صــحیح شــد ده 

دینار امامیه چند بوده باشد؟ طریق در این آن است که یک دینار واحد به دو نصــف 

کند و زیادت کند قیمت نصف صوری و آن ثلــث دینــار اســت بــر نصــف امــامی، 

جمع جریب
سعر= نرخ

یة فی القواعد الحسابیةئالبها الفوائد. عناوین مقاالت 
و قوانین بیوعات؛ مقالۀ سوم در انواع مساحات سطوح و مجسمات؛ مقالۀ چها

به جبر و مقابله.

١۴

دست آوردن مجهول

(گ 

بغدادی

بها

جمع جریب. ١
سعر= نرخ. ٢
. عناوین مقاالت ٣

و قوانین بیوعات؛ مقالۀ سوم در انواع مساحات سطوح و مجسمات؛ مقالۀ چها
به جبر و مقابله.
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گوید برای توفیــق 

در جبر و تحصیل معادله و مقابله، شناخت خواص کبیره و کثرت ممارست، دو شــرط اولیــه 

پ). او به امکان حل بعضی مسائل نادر جبر و مقابله از طریــق شــناخت مقــاطع 

 در اعمــال

در بــاب هشــتم قســم اول 

بیان شده است. این در حالی است که در بیشتر آثار مستقل جبر و مقابله یــا آثــار 

جبر و مقابله آمده و در پی آن مسائل ششــگانه و در برخــی از 

البــدیع فــی 

بوزجانی از منــابع ایــن بخــش 

دو نــوع مســئله را معرفــی 

ا، است. منظور از مقــادیر، اعــداد گویــ

گنک و درهم، دینار، من، قفیز، ذرع و ... در معامالت، و منظور از اعمال، ضــرب، تقســیم، 

جذر، نسبت، تربیع، تکعیب، تمویــل و ... اســت. بــا دانســتن ایــن معلومــات، مجهــوالت 

شود امــا 

اند. حل این نــوع مســائل بــه 

ای پنج مجهولی بیان کرده که مشابه مسئلۀ 

ه به وی آنچه نقصان کــرده اســت از دینــار و آن 

سدس است، باشد خمس. پس زیادت کن بر آنچه صحیح شده است مثل خمــس 

 ،۱۲باشد. و اگر خواهی قسمت کن ده بر پنج سدس دینــار خــارج آیــد 

گوید برای توفیــق  با عنوان جبر و مقابله می

در جبر و تحصیل معادله و مقابله، شناخت خواص کبیره و کثرت ممارست، دو شــرط اولیــه 

پ). او به امکان حل بعضی مسائل نادر جبر و مقابله از طریــق شــناخت مقــاطع 

اعمــال نیــا از یبعضــ

در بــاب هشــتم قســم اول 

بیان شده است. این در حالی است که در بیشتر آثار مستقل جبر و مقابله یــا آثــار 

جبر و مقابله آمده و در پی آن مسائل ششــگانه و در برخــی از 

ت و ارث و وصایا بیان شده است.

البــدیع فــی )، ۱۸۰(ص 

بوزجانی از منــابع ایــن بخــش 

گوید اگر آنچه با تو است ربعی به من 

بعی از مال من بستانی، مال من و تو مساوی باشد. این زمان، نــزد هــر 

رگاه که وارد شود بر تو دو مجهول، فــرض کــن یکــی را 

دو نــوع مســئله را معرفــی 

است. منظور از مقــادیر، اعــداد گویــ

گنک و درهم، دینار، من، قفیز، ذرع و ... در معامالت، و منظور از اعمال، ضــرب، تقســیم، 

جذر، نسبت، تربیع، تکعیب، تمویــل و ... اســت. بــا دانســتن ایــن معلومــات، مجهــوالت 

شود امــا  شود. با توجه به معلومات، در بیشتر مسائل جواب واحدی حاصل می

اند. حل این نــوع مســائل بــه 

ای پنج مجهولی بیان کرده که مشابه مسئلۀ 

ه به وی آنچه نقصان کــرده اســت از دینــار و آن 

سدس است، باشد خمس. پس زیادت کن بر آنچه صحیح شده است مثل خمــس 

باشد. و اگر خواهی قسمت کن ده بر پنج سدس دینــار خــارج آیــد 

با عنوان جبر و مقابله می

در جبر و تحصیل معادله و مقابله، شناخت خواص کبیره و کثرت ممارست، دو شــرط اولیــه 

پ). او به امکان حل بعضی مسائل نادر جبر و مقابله از طریــق شــناخت مقــاطع 

بعضــ] ی[اجــرا در«

در بــاب هشــتم قســم اول » مکعــب و مــال

بیان شده است. این در حالی است که در بیشتر آثار مستقل جبر و مقابله یــا آثــار 

جبر و مقابله آمده و در پی آن مسائل ششــگانه و در برخــی از 

ت و ارث و وصایا بیان شده است.

(ص  الکــافی فــی الحســاب

بوزجانی از منــابع ایــن بخــش منازل السبع 

گوید اگر آنچه با تو است ربعی به من 

بعی از مال من بستانی، مال من و تو مساوی باشد. این زمان، نــزد هــر 

رگاه که وارد شود بر تو دو مجهول، فــرض کــن یکــی را 

.  پ)۵۴،الحساب

دو نــوع مســئله را معرفــی » ذکر سؤاالت الســائل

است. منظور از مقــادیر، اعــداد گویــ

گنک و درهم، دینار، من، قفیز، ذرع و ... در معامالت، و منظور از اعمال، ضــرب، تقســیم، 

جذر، نسبت، تربیع، تکعیب، تمویــل و ... اســت. بــا دانســتن ایــن معلومــات، مجهــوالت 

شود. با توجه به معلومات، در بیشتر مسائل جواب واحدی حاصل می

اند. حل این نــوع مســائل بــه  است سیاله

ای پنج مجهولی بیان کرده که مشابه مسئلۀ 

ه به وی آنچه نقصان کــرده اســت از دینــار و آن حاصل آید پنج سدس. پس نسبت دِ 

سدس است، باشد خمس. پس زیادت کن بر آنچه صحیح شده است مثل خمــس 

باشد. و اگر خواهی قسمت کن ده بر پنج سدس دینــار خــارج آیــد 

.ر)۳۷ گ،

با عنوان جبر و مقابله می الحساب لّب 

در جبر و تحصیل معادله و مقابله، شناخت خواص کبیره و کثرت ممارست، دو شــرط اولیــه 

پ). او به امکان حل بعضی مسائل نادر جبر و مقابله از طریــق شــناخت مقــاطع 

ر). ۴۹، الحساب

«ها بــا عنــوان  ای  ر روی چند جمله

مــال و جذر و عدد

بیان شده است. این در حالی است که در بیشتر آثار مستقل جبر و مقابله یــا آثــار 

جبر و مقابله آمده و در پی آن مسائل ششــگانه و در برخــی از 

ت و ارث و وصایا بیان شده است.آنها مسائل سّیاله و مسائل کاربردی مربوط به معامال

الکــافی فــی الحســابرسد جبر و مقابلۀ خوارزمی، 

منازل السبع کرجی و  الفخری فی الجبر والمقابلۀ

شود:  ها اشاره می

گوید اگر آنچه با تو است ربعی به من  دو مرد هر یکی مالی دارند. اول به ثانی می

بعی از مال من بستانی، مال من و تو مساوی باشد. این زمان، نــزد هــر 

رگاه که وارد شود بر تو دو مجهول، فــرض کــن یکــی را 

الحساب لّب ( عددی معلوم، که مؤدی نباشد به فساد

ذکر سؤاالت الســائل«در باب 

است. منظور از مقــادیر، اعــداد گویــ» اعمال و احکام

گنک و درهم، دینار، من، قفیز، ذرع و ... در معامالت، و منظور از اعمال، ضــرب، تقســیم، 

جذر، نسبت، تربیع، تکعیب، تمویــل و ... اســت. بــا دانســتن ایــن معلومــات، مجهــوالت 

شود. با توجه به معلومات، در بیشتر مسائل جواب واحدی حاصل می

است سیاله» اعمال و احکام

ای پنج مجهولی بیان کرده که مشابه مسئلۀ  چند مرحله مقابله نیاز دارد. او در این باب مسئله

حاصل آید پنج سدس. پس نسبت ِد 

سدس است، باشد خمس. پس زیادت کن بر آنچه صحیح شده است مثل خمــس 

باشد. و اگر خواهی قسمت کن ده بر پنج سدس دینــار خــارج آیــد 

،الحساب لّب ( این مطلوب است

جبر و مقابله 

لّب علی بن یوسف در مقدمۀ قسم سوم 

در جبر و تحصیل معادله و مقابله، شناخت خواص کبیره و کثرت ممارست، دو شــرط اولیــه 

پ). او به امکان حل بعضی مسائل نادر جبر و مقابله از طریــق شــناخت مقــاطع 

الحساب لّب مخروطی اشاره کرده است (

ر روی چند جملهبخش عملیات ب

عدد مثل مختلفه انواع

بیان شده است. این در حالی است که در بیشتر آثار مستقل جبر و مقابله یــا آثــار 

جبر و مقابله آمده و در پی آن مسائل ششــگانه و در برخــی از مشابه، این بخش در ابتدای فصل 

آنها مسائل سّیاله و مسائل کاربردی مربوط به معامال

رسد جبر و مقابلۀ خوارزمی، 

الفخری فی الجبر والمقابلۀ

ها اشاره می باشند. در ادامه به یکی از شباهت

دو مرد هر یکی مالی دارند. اول به ثانی می

بعی از مال من بستانی، مال من و تو مساوی باشد. این زمان، نــزد هــر 

رگاه که وارد شود بر تو دو مجهول، فــرض کــن یکــی را : همقدمه 

عددی معلوم، که مؤدی نباشد به فساد

در باب  الحساب  البدیع فی

اعمال و احکام«یا » مقادیر«کرده که معلومات آنها 

گنک و درهم، دینار، من، قفیز، ذرع و ... در معامالت، و منظور از اعمال، ضــرب، تقســیم، 

جذر، نسبت، تربیع، تکعیب، تمویــل و ... اســت. بــا دانســتن ایــن معلومــات، مجهــوالت 

شود. با توجه به معلومات، در بیشتر مسائل جواب واحدی حاصل می

اعمال و احکام«ها  ات آنبیشتر مسائلی که معلوم

چند مرحله مقابله نیاز دارد. او در این باب مسئله

است:  الحساب

حاصل آید پنج سدس. پس نسبت دِ 

سدس است، باشد خمس. پس زیادت کن بر آنچه صحیح شده است مثل خمــس 

باشد. و اگر خواهی قسمت کن ده بر پنج سدس دینــار خــارج آیــد  ۱۲او. پس 

این مطلوب است

جبر و مقابله ۳- ۳-۲

علی بن یوسف در مقدمۀ قسم سوم 

در جبر و تحصیل معادله و مقابله، شناخت خواص کبیره و کثرت ممارست، دو شــرط اولیــه 

پ). او به امکان حل بعضی مسائل نادر جبر و مقابله از طریــق شــناخت مقــاطع ۴۸است (

مخروطی اشاره کرده است (

بخش عملیات ب

انواع در و نیاسم ذوات

بیان شده است. این در حالی است که در بیشتر آثار مستقل جبر و مقابله یــا آثــار  الحساب لّب 

مشابه، این بخش در ابتدای فصل 

آنها مسائل سّیاله و مسائل کاربردی مربوط به معامال

رسد جبر و مقابلۀ خوارزمی،  به نظر می

الفخری فی الجبر والمقابلۀو  الحساب

باشند. در ادامه به یکی از شباهت

دو مرد هر یکی مالی دارند. اول به ثانی می

بعی از مال من بستانی، مال من و تو مساوی باشد. این زمان، نــزد هــر دهی، و ُس 

یکی چند بود؟

عددی معلوم، که مؤدی نباشد به فساد

البدیع فیکرجی در 

کرده که معلومات آنها 

گنک و درهم، دینار، من، قفیز، ذرع و ... در معامالت، و منظور از اعمال، ضــرب، تقســیم، 

جذر، نسبت، تربیع، تکعیب، تمویــل و ... اســت. بــا دانســتن ایــن معلومــات، مجهــوالت 

شود. با توجه به معلومات، در بیشتر مسائل جواب واحدی حاصل می استخراج می

بیشتر مسائلی که معلوم

چند مرحله مقابله نیاز دارد. او در این باب مسئله

الحساب لّب زیر در 

۳

علی بن یوسف در مقدمۀ قسم سوم 

در جبر و تحصیل معادله و مقابله، شناخت خواص کبیره و کثرت ممارست، دو شــرط اولیــه 

است (

مخروطی اشاره کرده است (

ذوات

لّب 

مشابه، این بخش در ابتدای فصل 

آنها مسائل سّیاله و مسائل کاربردی مربوط به معامال

الحساب

باشند. در ادامه به یکی از شباهت

کرده که معلومات آنها 

گنک و درهم، دینار، من، قفیز، ذرع و ... در معامالت، و منظور از اعمال، ضــرب، تقســیم، 

جذر، نسبت، تربیع، تکعیب، تمویــل و ... اســت. بــا دانســتن ایــن معلومــات، مجهــوالت 

استخراج می

بیشتر مسائلی که معلوم

چند مرحله مقابله نیاز دارد. او در این باب مسئله

زیر در 



مسئله دارد. این مسائل دربــارۀ 

، ســعایت، 

، تکمله، ضمان، کفالــت، تصــحیح و عــول اســت و بــه 

جبــر و 

هــایی در َعــین و َدیــن 

 الــدور والوصــایا

اشاره کرده که اکنون مفقود است. این نوع حســاب در برخــی مناســبات اجتمــاعی و بازرگــانی 

ق) کتــابی 

» المعــامالت

و ابــو یوســف 

آثاری دربارۀ دور و وصایا دارند. همچنین کتاب ابوکامل شجاع بن اســلم حاســب 

االستقصــاء فــی 

 .٨که در کشف الظنون حاجی خلیفه ذکر شده در این زمینه شــناخته شــده انــد

ر) نیز مسائلی از وصایا افزوده شده است.

اقاله در لغت به معنای مسامحه و نادیده انگاشتن امری است و در اصطالح فقه فسخ عقد بعد از پشیمانی یکی از دو طرف معامله و 

تفریق صفقه یعنی شخصی چیزی را که بیع آن جایز است و چیزی را که بیع آن جایز نیست با 

و  مساحة الحلقة

کتاب نسبة 

 : عاجز شدم از

 م،یچندان که دار

و ثالث و رابع و 

زمان، با هر  ن

) وجود دارد.

مسئله دارد. این مسائل دربــارۀ 

، ســعایت، ٣، دور، محابــات، عتــق

، تکمله، ضمان، کفالــت، تصــحیح و عــول اســت و بــه 

جبــر و جنبۀ محاسباتی حل مسائل بدون تفصیل تعاریف فقهــی پرداختــه شــده اســت. کتــاب 

هــایی در َعــین و َدیــن 

الــدور والوصــایاعنــوان کتــاب 

اشاره کرده که اکنون مفقود است. این نوع حســاب در برخــی مناســبات اجتمــاعی و بازرگــانی 

ق) کتــابی ۱۸۹ابوعبدالله محمد بن الحسن (د 

المعــامالت حســاب

و ابــو یوســف  ٥بیســی

آثاری دربارۀ دور و وصایا دارند. همچنین کتاب ابوکامل شجاع بن اســلم حاســب 

االستقصــاء فــی بــا عنــوان 

که در کشف الظنون حاجی خلیفه ذکر شده در این زمینه شــناخته شــده انــد

ر) نیز مسائلی از وصایا افزوده شده است.

اقاله در لغت به معنای مسامحه و نادیده انگاشتن امری است و در اصطالح فقه فسخ عقد بعد از پشیمانی یکی از دو طرف معامله و 

تفریق صفقه یعنی شخصی چیزی را که بیع آن جایز است و چیزی را که بیع آن جایز نیست با 

مساحة الحلقة، کتاب الوصایا

کتاب نسبة ، کتاب الجامع، تضاعیف بیوت الشطرنج

در کتابخانۀ آستان قدس رضوی موجود است.

: عاجز شدم ازدیگو یچند، بر پشت دارند. اول م

چندان که دار یکیهر  ،یباق

و ثالث و رابع و  یثان گریهمچندان تو به ما ده، او قبول کرد. سبک بار شد. د

نیهم شد. ا یبارها مساو

پ).۷۸ -ر

) وجود دارد.۷۵-

مسئله دارد. این مسائل دربــارۀ  ۴۹، »در مسائل فقهیه از وصایا

، دور، محابــات، عتــق٢، تفریق صفقه

، تکمله، ضمان، کفالــت، تصــحیح و عــول اســت و بــه 

جنبۀ محاسباتی حل مسائل بدون تفصیل تعاریف فقهــی پرداختــه شــده اســت. کتــاب 

هــایی در َعــین و َدیــن  دارد کــه شــامل بخش

عنــوان کتــاب به اثر خــود بــا 

اشاره کرده که اکنون مفقود است. این نوع حســاب در برخــی مناســبات اجتمــاعی و بازرگــانی 

ابوعبدالله محمد بن الحسن (د 

حســاب«در این مورد داشته است. همچنین عبدالقاهر بغدادی فصلی با عنــوان 

بیســیا) و احمــد کرق۲۸۲

آثاری دربارۀ دور و وصایا دارند. همچنین کتاب ابوکامل شجاع بن اســلم حاســب 

بــا عنــوان  خــوارزمی حبــوبی

که در کشف الظنون حاجی خلیفه ذکر شده در این زمینه شــناخته شــده انــد

ر) نیز مسائلی از وصایا افزوده شده است.

اقاله در لغت به معنای مسامحه و نادیده انگاشتن امری است و در اصطالح فقه فسخ عقد بعد از پشیمانی یکی از دو طرف معامله و 

تفریق صفقه یعنی شخصی چیزی را که بیع آن جایز است و چیزی را که بیع آن جایز نیست با 

کند. ای را مطرح می

کتاب الوصایا، حساب الدور، لیدس

تضاعیف بیوت الشطرنج

در کتابخانۀ آستان قدس رضوی موجود است.
.۱۳ ، صالجبر فی العالم العربی

چند، بر پشت دارند. اول م

باق ۀ: ما چهارگانند

همچندان تو به ما ده، او قبول کرد. سبک بار شد. د

بارها مساو ۀهم بی

ر۷۸، گ الحساب

-۷۴(ص  البدیع فی الحساب

در مسائل فقهیه از وصایا

، تفریق صفقه١های فقهی مختلف از قبیل اقالۀ بیع

، تکمله، ضمان، کفالــت، تصــحیح و عــول اســت و بــه ، هبه، وصیت، اجازه

جنبۀ محاسباتی حل مسائل بدون تفصیل تعاریف فقهــی پرداختــه شــده اســت. کتــاب 

دارد کــه شــامل بخش» کتاب الوصایا

به اثر خــود بــا الجبر والمقابله 

اشاره کرده که اکنون مفقود است. این نوع حســاب در برخــی مناســبات اجتمــاعی و بازرگــانی 

ابوعبدالله محمد بن الحسن (د  ،مسلمانان کاربرد داشته است. به گفتۀ ابن ندیم

در این مورد داشته است. همچنین عبدالقاهر بغدادی فصلی با عنــوان 

۲۸۲شامل مسائلی از میراث دارد، و احمــد دینــوری (د 

آثاری دربارۀ دور و وصایا دارند. همچنین کتاب ابوکامل شجاع بن اســلم حاســب 

خــوارزمی حبــوبیمصری دربارۀ دور و وصایا، و کتاب ابن حــارث 

که در کشف الظنون حاجی خلیفه ذکر شده در این زمینه شــناخته شــده انــد

ر) نیز مسائلی از وصایا افزوده شده است.۲۴۹ - ر۲۴۴شهرزوری (

اقاله در لغت به معنای مسامحه و نادیده انگاشتن امری است و در اصطالح فقه فسخ عقد بعد از پشیمانی یکی از دو طرف معامله و 

تفریق صفقه یعنی شخصی چیزی را که بیع آن جایز است و چیزی را که بیع آن جایز نیست با 

ای را مطرح می عتق آزاد کردن بنده است، و این عمل در وصیت بیمار مسائل پیچیده

لیدسقتفسیر اهای  ر از افاضل مهندسان و علمای اعداد، صاحب کتاب

تضاعیف بیوت الشطرنج، کتاب الوصایا، جبر والمقابلة
).۵۰۳ص (ابن ندیم، 

در کتابخانۀ آستان قدس رضوی موجود است.۱۹۲۹۴و  ۵۲۳۹
الجبر فی العالم العربی تاریخ علم

چند، بر پشت دارند. اول م یبار یکیمسئله: پنج مرد هر 

ندیگو یصحاب م. پس ا

همچندان تو به ما ده، او قبول کرد. سبک بار شد. د

یکردند، به ترت نی

 چند بوده باشد؟
ً
الحساب لّب (اوال

البدیع فی الحسابمشابه این مطلب در 

در مسائل فقهیه از وصایا«باب نهم قسم سوم با عنوان 

های فقهی مختلف از قبیل اقالۀ بیع

، هبه، وصیت، اجازه

جنبۀ محاسباتی حل مسائل بدون تفصیل تعاریف فقهــی پرداختــه شــده اســت. کتــاب 

کتاب الوصایا«خوارزمی بخشی با عنوان 

الجبر والمقابله   الفخری فیاست. کرجی نیز در 

اشاره کرده که اکنون مفقود است. این نوع حســاب در برخــی مناســبات اجتمــاعی و بازرگــانی 

مسلمانان کاربرد داشته است. به گفتۀ ابن ندیم

در این مورد داشته است. همچنین عبدالقاهر بغدادی فصلی با عنــوان 

شامل مسائلی از میراث دارد، و احمــد دینــوری (د 

آثاری دربارۀ دور و وصایا دارند. همچنین کتاب ابوکامل شجاع بن اســلم حاســب 

مصری دربارۀ دور و وصایا، و کتاب ابن حــارث 

که در کشف الظنون حاجی خلیفه ذکر شده در این زمینه شــناخته شــده انــد

شهرزوری ( الشرح الشافی

اقاله در لغت به معنای مسامحه و نادیده انگاشتن امری است و در اصطالح فقه فسخ عقد بعد از پشیمانی یکی از دو طرف معامله و 
درخواست از طرف دیگر می باشد.

تفریق صفقه یعنی شخصی چیزی را که بیع آن جایز است و چیزی را که بیع آن جایز نیست با  معنای معامله است.
۷۷.(

عتق آزاد کردن بنده است، و این عمل در وصیت بیمار مسائل پیچیده
شود.  آن چیزی است که در وطی به شبهه واجب می

ر از افاضل مهندسان و علمای اعداد، صاحب کتاب
۵۰۴( .

جبر والمقابلةهای  یعقوب بن محمد الحاسب، صاحب کتاب
(ابن ندیم،  حساب الدورو  کتاب الخطأین

۵۲۳۹های  به شماره االستقصاء فی الجبر والمقابله
تاریخ علممقدمه ، ۱۹۸۵سعیدان، 

مسئله: پنج مرد هر 

. پس انیحمل ا

همچندان تو به ما ده، او قبول کرد. سبک بار شد. د

یخامس، همچن

 چند بوده باشد؟ یکی
ً
اوال

مشابه این مطلب در 

باب نهم قسم سوم با عنوان 

های فقهی مختلف از قبیل اقالۀ بیع موضوع

، هبه، وصیت، اجازه٤َعین و َدین، ُعقر

جنبۀ محاسباتی حل مسائل بدون تفصیل تعاریف فقهــی پرداختــه شــده اســت. کتــاب 

خوارزمی بخشی با عنوان  مقابلۀ

است. کرجی نیز در 

اشاره کرده که اکنون مفقود است. این نوع حســاب در برخــی مناســبات اجتمــاعی و بازرگــانی 

مسلمانان کاربرد داشته است. به گفتۀ ابن ندیم

در این مورد داشته است. همچنین عبدالقاهر بغدادی فصلی با عنــوان 

شامل مسائلی از میراث دارد، و احمــد دینــوری (د 

آثاری دربارۀ دور و وصایا دارند. همچنین کتاب ابوکامل شجاع بن اســلم حاســب  ٦المصیصی

مصری دربارۀ دور و وصایا، و کتاب ابن حــارث 

که در کشف الظنون حاجی خلیفه ذکر شده در این زمینه شــناخته شــده انــد ٧والمقابلةالجبر 

الشرح الشافیدر انتهای 

اقاله در لغت به معنای مسامحه و نادیده انگاشتن امری است و در اصطالح فقه فسخ عقد بعد از پشیمانی یکی از دو طرف معامله و 
درخواست از طرف دیگر می باشد.

معنای معامله است.. صفقه در اصطالح به 
۷۷ هم بفروشد (جابری عربلو، ص

عتق آزاد کردن بنده است، و این عمل در وصیت بیمار مسائل پیچیده
آن چیزی است که در وطی به شبهه واجب می

ر از افاضل مهندسان و علمای اعداد، صاحب کتاباحمد بن عم
۵۰۴(ابن ندیم، ص  کتاب الهندی

یعقوب بن محمد الحاسب، صاحب کتاب
کتاب الخطأین، جوامع الجامع

االستقصاء فی الجبر والمقابله. دو نسخه از 
سعیدان، برای اطالعات بیشتر نکـ: 

١۶

موضوع

َعین و َدین، ُعقر

جنبۀ محاسباتی حل مسائل بدون تفصیل تعاریف فقهــی پرداختــه شــده اســت. کتــاب 

مقابلۀ

است. کرجی نیز در 

اشاره کرده که اکنون مفقود است. این نوع حســاب در برخــی مناســبات اجتمــاعی و بازرگــانی 

مسلمانان کاربرد داشته است. به گفتۀ ابن ندیم

در این مورد داشته است. همچنین عبدالقاهر بغدادی فصلی با عنــوان 

شامل مسائلی از میراث دارد، و احمــد دینــوری (د 

المصیصی

مصری دربارۀ دور و وصایا، و کتاب ابن حــارث 

الجبر 

در انتهای 

اقاله در لغت به معنای مسامحه و نادیده انگاشتن امری است و در اصطالح فقه فسخ عقد بعد از پشیمانی یکی از دو طرف معامله و . ١
درخواست از طرف دیگر می باشد.

. صفقه در اصطالح به ٢
هم بفروشد (جابری عربلو، ص

عتق آزاد کردن بنده است، و این عمل در وصیت بیمار مسائل پیچیده. ٣
آن چیزی است که در وطی به شبهه واجب می .٤
احمد بن عم .٥

کتاب الهندی
یعقوب بن محمد الحاسب، صاحب کتاب .٦

جوامع الجامع، الستین
. دو نسخه از ٧
برای اطالعات بیشتر نکـ:  .٨

١۶
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(خــوارزمی، ص 

ترین کتاب عربــی حــاوی مســائلی 

که در ریاضیات دورۀ اسالمی بــه مســائل اســتقراء شــناخته 

با داشتن سه یا چهار یــا 

 الحســاب

 ،ار رفته است. پــیش از آن

خوارزمی آمده است: 

م و دو دختر. و وصیت کرده از بهــر یکــی، بــه 
ُ
زوج و ا

 آنکه وصیت 
ّ
 عشر مال و تسع او ... . مسئله به حال خود، اال

ّ
مثل نصیب زوج اال

 تسع و عشر، از آنچه باقی ماند از مال بعــد از نصــیب 
ّ
به مثل نصیب زوج بود اال

 سهم. القا[ء]کردیم از مال، بــاقی مانــد مــالی ا
ّ
ســهم.  ۳ال

 تسع 
ّ
پس زیادت کردیم عشر باقی و تسع او بر وی، و آن تسع و عشر مال بود، اال

و عشر سه سهم. و این نوزده جزو از سی از واحد بود. شد مــالی و تســع و عشــر 

سهم بود. پــس اگــر 

 ۹آنکه نقصان کنی از وی نوزده جزو از صــد و 

از سهم بود. بسط 

 ۱۴۹۷اجزا[ء] کردیم از صد و نه، و قلب کردیم اسم در هر دو. حاصل آمد مــال 

(خــوارزمی، ص خــوارزمی 

مردی ُمرد، و از وی بازماند دو پسر. و ترکۀ او ده دینار زر بود، و ده دینار دیــن بــر 

له مــع دو پســر در اســتحقاق 

نقد تسلیم این مدیون نباید کرد، و تسلیم 

گــوییم تســلیم کنــیم ایــن 

 ۳مدیون را شیء و اضافت عشره کنیم. حاصل آیــد عشــره و شــیء. هــر یکــی را 

درهم و ثلث و ثلث شیء. و ما از بهر این مدیون شیء فــرض کــرده بــودیم. پــس 

ترین کتاب عربــی حــاوی مســائلی 

که در ریاضیات دورۀ اسالمی بــه مســائل اســتقراء شــناخته 

با داشتن سه یا چهار یــا 

الحســاب لّب ). در ۶۲

آمده است:

ار رفته است. پــیش از آن

خوارزمی آمده است:  جبر و مقابلۀ

م و دو دختر. و وصیت کرده از بهــر یکــی، بــه 
ُ
زوج و ا

 آنکه وصیت 
ّ
 عشر مال و تسع او ... . مسئله به حال خود، اال

ّ
مثل نصیب زوج اال

 تسع و عشر، از آنچه باقی ماند از مال بعــد از نصــیب 
ّ
به مثل نصیب زوج بود اال

سهم. القا[ء]کردیم از مال، بــاقی مانــد مــالی ا

 تسع 
ّ
پس زیادت کردیم عشر باقی و تسع او بر وی، و آن تسع و عشر مال بود، اال

و عشر سه سهم. و این نوزده جزو از سی از واحد بود. شد مــالی و تســع و عشــر 

سهم بود. پــس اگــر  ۱۳جزو از سی از سهم، که معادل 

آنکه نقصان کنی از وی نوزده جزو از صــد و 

از سهم بود. بسط  ۱۰۹سهم و هشتاد جزو از 

اجزا[ء] کردیم از صد و نه، و قلب کردیم اسم در هر دو. حاصل آمد مــال 

۲۷۳.(

خــوارزمی  جبــر و مقابلــۀ

مردی ُمرد، و از وی بازماند دو پسر. و ترکۀ او ده دینار زر بود، و ده دینار دیــن بــر 

له مــع دو پســر در اســتحقاق  پسری. و وصیت کرده به ثلث مال. بدان که موصــی

نقد تسلیم این مدیون نباید کرد، و تسلیم 

گــوییم تســلیم کنــیم ایــن  له را. پس مــا می

مدیون را شیء و اضافت عشره کنیم. حاصل آیــد عشــره و شــیء. هــر یکــی را 

درهم و ثلث و ثلث شیء. و ما از بهر این مدیون شیء فــرض کــرده بــودیم. پــس 

ر). ۱۰۸

ترین کتاب عربــی حــاوی مســائلی  ) قدیمی

که در ریاضیات دورۀ اسالمی بــه مســائل اســتقراء شــناخته 

با داشتن سه یا چهار یــا  الحساب  طرائف فی

۶۲، ص۱۹۸۵ ،سعیدان

آمده است:» نوادر جبر و مقابله
ax by cz
a b c



ار رفته است. پــیش از آنآزمون به کحدس و 

جبر و مقابلۀ و الحساب لّب 

م و دو دختر. و وصیت کرده از بهــر یکــی، بــه 
ُ
زوج و ا

 آنکه وصیت 
ّ
 عشر مال و تسع او ... . مسئله به حال خود، اال

ّ
مثل نصیب زوج اال

 تسع و عشر، از آنچه باقی ماند از مال بعــد از نصــیب 
ّ
به مثل نصیب زوج بود اال

سهم. القا[ء]کردیم از مال، بــاقی مانــد مــالی ا

 تسع 
ّ
پس زیادت کردیم عشر باقی و تسع او بر وی، و آن تسع و عشر مال بود، اال

و عشر سه سهم. و این نوزده جزو از سی از واحد بود. شد مــالی و تســع و عشــر 

جزو از سی از سهم، که معادل 

آنکه نقصان کنی از وی نوزده جزو از صــد و خواهی که رد کنی به مال واحد به 

سهم و هشتاد جزو از  ۱۳

اجزا[ء] کردیم از صد و نه، و قلب کردیم اسم در هر دو. حاصل آمد مــال 

۲۷۳-۲۷۱ ، ص، خوارزمی

جبــر و مقابلــۀن است در مسئلۀ زیر که در موضوع َعین و َدی

مردی ُمرد، و از وی بازماند دو پسر. و ترکۀ او ده دینار زر بود، و ده دینار دیــن بــر 

پسری. و وصیت کرده به ثلث مال. بدان که موصــی

نقد تسلیم این مدیون نباید کرد، و تسلیم اند. این زمان، هیچ چیز از ترکۀ 

له را. پس مــا می باید کرد مثل او پسر دیگر را و موصی

مدیون را شیء و اضافت عشره کنیم. حاصل آیــد عشــره و شــیء. هــر یکــی را 

درهم و ثلث و ثلث شیء. و ما از بهر این مدیون شیء فــرض کــرده بــودیم. پــس 

۱۰۸ گ ،الحساب

) قدیمیق۳۱۸ - ابوکامل (؟

که در ریاضیات دورۀ اسالمی بــه مســائل اســتقراء شــناخته 

طرائف فیشود. اغلب مسائل طرح شده در 

سعیدانشود ( پنج متغیر، به دو معادلۀ خطی زیر منجر می

نوادر جبر و مقابله«این نوع مسائل در بخش جبر و مقابله با عنوان 
ax by cz
a b c

  
   

100
100

حدس و برای حل این نوع مسائل روش 

لّب از  ۀ مشابهیدر زیر متن مسئل

م و دو دختر. و وصیت کرده از بهــر یکــی، بــه زنی بمرد و از وی باز ماند 
ُ
زوج و ا

 آنکه وصیت 
ّ
 عشر مال و تسع او ... . مسئله به حال خود، اال

ّ
مثل نصیب زوج اال

 تسع و عشر، از آنچه باقی ماند از مال بعــد از نصــیب 
ّ
به مثل نصیب زوج بود اال

سهم. القا[ء]کردیم از مال، بــاقی مانــد مــالی ا ۳، زوج را 

 تسع 
ّ
پس زیادت کردیم عشر باقی و تسع او بر وی، و آن تسع و عشر مال بود، اال

و عشر سه سهم. و این نوزده جزو از سی از واحد بود. شد مــالی و تســع و عشــر 

 
ّ
جزو از سی از سهم، که معادل  ۱۹سهم و اال

خواهی که رد کنی به مال واحد به 

۱۳جزو، باقی ماند مالی که معادل 

اجزا[ء] کردیم از صد و نه، و قلب کردیم اسم در هر دو. حاصل آمد مــال 

، خوارزمیر۸۶گ ، 

مسئلۀ زیر که در موضوع َعین و َدی

آمده است:  الحساب

مردی ُمرد، و از وی بازماند دو پسر. و ترکۀ او ده دینار زر بود، و ده دینار دیــن بــر 

پسری. و وصیت کرده به ثلث مال. بدان که موصــی

اند. این زمان، هیچ چیز از ترکۀ 

باید کرد مثل او پسر دیگر را و موصی

مدیون را شیء و اضافت عشره کنیم. حاصل آیــد عشــره و شــیء. هــر یکــی را 

درهم و ثلث و ثلث شیء. و ما از بهر این مدیون شیء فــرض کــرده بــودیم. پــس 

الحساب لّب ل شیء بود (

ابوکامل (؟ الحساب  طرائف فی

که در ریاضیات دورۀ اسالمی بــه مســائل اســتقراء شــناخته   الهاست که حل آنها به معادالت سیّ 

شود. اغلب مسائل طرح شده در 

پنج متغیر، به دو معادلۀ خطی زیر منجر می

این نوع مسائل در بخش جبر و مقابله با عنوان 
ax by cz  100

100
برای حل این نوع مسائل روش 

در زیر متن مسئل

زنی بمرد و از وی باز ماند 

 آنکه وصیت 
ّ
 عشر مال و تسع او ... . مسئله به حال خود، اال

ّ
مثل نصیب زوج اال

 تسع و عشر، از آنچه باقی ماند از مال بعــد از نصــیب 
ّ
به مثل نصیب زوج بود اال

، زوج را ۱۳فریضه 

 تسع 
ّ
پس زیادت کردیم عشر باقی و تسع او بر وی، و آن تسع و عشر مال بود، اال

و عشر سه سهم. و این نوزده جزو از سی از واحد بود. شد مــالی و تســع و عشــر 

 
ّ
  ۳مال، اال

ّ
سهم و اال

خواهی که رد کنی به مال واحد به 

جزو، باقی ماند مالی که معادل 

اجزا[ء] کردیم از صد و نه، و قلب کردیم اسم در هر دو. حاصل آمد مــال 

، الحساب لّب (

مسئلۀ زیر که در موضوع َعین و َدی

الحساب لّب و ) ۲۸۲

مردی ُمرد، و از وی بازماند دو پسر. و ترکۀ او ده دینار زر بود، و ده دینار دیــن بــر 

پسری. و وصیت کرده به ثلث مال. بدان که موصــی

اند. این زمان، هیچ چیز از ترکۀ  مساوی

باید کرد مثل او پسر دیگر را و موصی

مدیون را شیء و اضافت عشره کنیم. حاصل آیــد عشــره و شــیء. هــر یکــی را 

درهم و ثلث و ثلث شیء. و ما از بهر این مدیون شیء فــرض کــرده بــودیم. پــس 

ل شیء بود (این جمله معاد

طرائف فیکتاب 

است که حل آنها به معادالت سیّ 

شود. اغلب مسائل طرح شده در  اند منجر می شده

پنج متغیر، به دو معادلۀ خطی زیر منجر می

این نوع مسائل در بخش جبر و مقابله با عنوان 

برای حل این نوع مسائل روش  طرائفدر 

۲۸۲

است که حل آنها به معادالت سیّ 

شده

پنج متغیر، به دو معادلۀ خطی زیر منجر می

این نوع مسائل در بخش جبر و مقابله با عنوان 



در هند بحث شده بود و بعــد 

میالدی این 

(مســائل 

ها از دو تــا بیشــتر اســت، اســامی مختلفــی بــرای 

در صورتی که مســئله دو مجهــول داشــته 

 شیء، و در صورت وجود سه مجهول بــه عــدد، شــیء و 

هــای جبــر و 

هــای صــحیح بــه دســت آمــده، در حالیکــه 

). ابوکامــل 

های شیء، دینار، فلــس، 

۶۳  .(

مســئله: مــردی 

مسائلی از جبر و مقابله آمــده اســت 

فــان کــان 

فی مســائل مــن 

) تطابق دارد. بوزجانی این پنج نــوع مســئله را بــه 

ان کــرده 

گاه بود. سه  است، و ذکر کرده که برای دانستن آنها در حد ِاکمال باید از اصول جبر و مقابله آ

پ) در قالــب 

ای از مسائل یاد شده چنین است:

حمایت خلیفه به عربی برگردانده شد (ایوز، ص 

در هند بحث شده بود و بعــد 

میالدی این  ۱۲میالدی و بهاسکرای هندی در اواسط قرن 

(مســائل  ها دربــارۀ انــواع پرنــدگان

ها از دو تــا بیشــتر اســت، اســامی مختلفــی بــرای 

در صورتی که مســئله دو مجهــول داشــته 

 شیء، و در صورت وجود سه مجهول بــه عــدد، شــیء و 

هــای جبــر و  بــرای حــل ایــن نــوع مســائل از روش

هــای صــحیح بــه دســت آمــده، در حالیکــه 

). ابوکامــل ۵۸۴ص (معصومی همــدانی، 

های شیء، دینار، فلــس، 

۶۳و  ۶۲ص ،۱۹۸۵

هــم، و اوز حمام یکی به درهمی، و عصافیر پنج به درهمی، و دراج یکی به سه در

هر یکی به دو درهم. مردی صد دینار بــه وکیــل داد، تــا بخــرد صــد عــدد از ایــن 

.نیز آمده است

مســئله: مــردی «(از ...» 

مسائلی از جبر و مقابله آمــده اســت 

فــان کــان «بوزجانی (از 

فی مســائل مــن «، با عنوان 

) تطابق دارد. بوزجانی این پنج نــوع مســئله را بــه 

ان کــرده های گوناگون برای حل آنها بی

گاه بود. سه  است، و ذکر کرده که برای دانستن آنها در حد ِاکمال باید از اصول جبر و مقابله آ

پ) در قالــب ۵۸ -ر۵۶

ای از مسائل یاد شده چنین است:

حمایت خلیفه به عربی برگردانده شد (ایوز، ص 

در هند بحث شده بود و بعــد  ١س در اسکندریه و برهماگوپتا

میالدی و بهاسکرای هندی در اواسط قرن 

ها دربــارۀ انــواع پرنــدگان هنــدی

۸۱  .(

ها از دو تــا بیشــتر اســت، اســامی مختلفــی بــرای 

در صورتی که مســئله دو مجهــول داشــته 

 شیء، و در صورت وجود سه مجهول بــه عــدد، شــیء و 

بــرای حــل ایــن نــوع مســائل از روش

هــای صــحیح بــه دســت آمــده، در حالیکــه 

(معصومی همــدانی، 

های شیء، دینار، فلــس،  های اول و دوم و سوم و چهارم به ترتیب از واژه

۱۹۸۵، به نقل از سعیدان، 

حمام یکی به درهمی، و عصافیر پنج به درهمی، و دراج یکی به سه در

هر یکی به دو درهم. مردی صد دینار بــه وکیــل داد، تــا بخــرد صــد عــدد از ایــن 

ر)۶۶، الحساب

نیز آمده است) ۶۱(ص  البهاییة فی القواعد الحسابیة

...» و نــوادر خاتمه 

مسائلی از جبر و مقابله آمــده اســت ») 

بوزجانی (از  منازل السبعر) که با مسائل باب هفتم از منزل هفتم 

، با عنوان »)فیکون ذلک ملء البرکة فی هذه المدة

) تطابق دارد. بوزجانی این پنج نــوع مســئله را بــه 

های گوناگون برای حل آنها بی دلیل وسعت انتشار و انواع مختلف آن، و وجود روش

است، و ذکر کرده که برای دانستن آنها در حد ِاکمال باید از اصول جبر و مقابله آگاه بود. سه 
۵۶گ کرجــی ( ٢

ای از مسائل یاد شده چنین است: نقل شده است. نمونه

حمایت خلیفه به عربی برگردانده شد (ایوز، ص  باو ق به بغداد آورده 

س در اسکندریه و برهماگوپتا

میالدی و بهاسکرای هندی در اواسط قرن 

هنــدی ی را به سبکهای

۸۱ ، ص۱۹۸۵ (سعیدان،

ها از دو تــا بیشــتر اســت، اســامی مختلفــی بــرای  چون در این نوع مسائل تعداد مجهول

در صورتی که مســئله دو مجهــول داشــته  الحساب لّب در 

 شیء، و در صورت وجود سه مجهول بــه عــدد، شــیء و 

بــرای حــل ایــن نــوع مســائل از روش الحســاب

هــای صــحیح بــه دســت آمــده، در حالیکــه  تنها جواب 

(معصومی همــدانی،  های گویا را نیز بیان کرده است

های اول و دوم و سوم و چهارم به ترتیب از واژه

، به نقل از سعیدان، طرائف فی الحساب

حمام یکی به درهمی، و عصافیر پنج به درهمی، و دراج یکی به سه در

هر یکی به دو درهم. مردی صد دینار بــه وکیــل داد، تــا بخــرد صــد عــدد از ایــن 

الحساب لّب اجناس. این زمان از هر نوعی چند بخرد؟ (

البهاییة فی القواعد الحسابیة

خاتمه «با عنوان  الحساب

») فهو المطلوبخارج آمد ثلث خمس، 

ر) که با مسائل باب هفتم از منزل هفتم 

فیکون ذلک ملء البرکة فی هذه المدة

) تطابق دارد. بوزجانی این پنج نــوع مســئله را بــه ۳۶۷ -

دلیل وسعت انتشار و انواع مختلف آن، و وجود روش

است، و ذکر کرده که برای دانستن آنها در حد ِاکمال باید از اصول جبر و مقابله آگاه بود. سه 

٢ الحســاب  المسائل واألجوبة فی

نقل شده است. نمونه

ق به بغداد آورده ۱۴۵در 

س در اسکندریه و برهماگوپتاودیوفانت وسیلۀ

میالدی و بهاسکرای هندی در اواسط قرن  ۱۱اروپاییان در قرن 

های . ابوکامل مثالدادند

(سعیدان، است آورده

چون در این نوع مسائل تعداد مجهول

 
ً
در نامیدن آنها به کار رفته است. مثال

 
ّ
 شیء، و در صورت وجود سه مجهول بــه عــدد، شــیء و به شیء و عدد اال

الحســاب لّب باقی نامیده شده است. در 

 طرائفخطأین استفاده شده و مانند 

یا را نیز بیان کرده است های گو

های اول و دوم و سوم و چهارم به ترتیب از واژه برای نامیدن مجهول

طرائف فی الحساب( و خاتم استفاده کرده است

حمام یکی به درهمی، و عصافیر پنج به درهمی، و دراج یکی به سه در

هر یکی به دو درهم. مردی صد دینار بــه وکیــل داد، تــا بخــرد صــد عــدد از ایــن 

اجناس. این زمان از هر نوعی چند بخرد؟ (

البهاییة فی القواعد الحسابیة الفوائداین نوع مسائل در 

الحساب لّب در بخشی از فصل آخر 

خارج آمد ثلث خمس، 

ر) که با مسائل باب هفتم از منزل هفتم 

فیکون ذلک ملء البرکة فی هذه المدة«تا » 

-۳۶۱ (ص» النوادر والملح والطرف

دلیل وسعت انتشار و انواع مختلف آن، و وجود روش

گاه بود. سه  است، و ذکر کرده که برای دانستن آنها در حد ِاکمال باید از اصول جبر و مقابله آ

المسائل واألجوبة فیمسئله از این نوع در 

نقل شده است. نمونه یک فصل از قول ابوالوفا بوزجانی

 
ً
در  ثار برهماگوپتا در زمان فرمانروایی خلیفه منصور، تقریبا

کتابخانۀ ملی پاریس.

وسیلۀ بهاین نوع مسائل 

اروپاییان در قرن  ،از مسلمانان

دادندادامه  را بحث

آورده طرائفدر  الطیر)

چون در این نوع مسائل تعداد مجهول

 
ً
نامیدن آنها به کار رفته است. مثال

 ا ه مجهول ،باشد
ّ
به شیء و عدد اال

باقی نامیده شده است. در 

خطأین استفاده شده و مانند 

یا را نیز بیان کرده است جواب وسدیوفانت های گو

برای نامیدن مجهول

و خاتم استفاده کرده است

حمام یکی به درهمی، و عصافیر پنج به درهمی، و دراج یکی به سه در

هر یکی به دو درهم. مردی صد دینار بــه وکیــل داد، تــا بخــرد صــد عــدد از ایــن 

اجناس. این زمان از هر نوعی چند بخرد؟ (

این نوع مسائل در 

در بخشی از فصل آخر 

خارج آمد ثلث خمس، «تا » نفقه کرد

ر) که با مسائل باب هفتم از منزل هفتم ۱۳۸ -پ۱۳۶

» رجل معه مال انفق

النوادر والملح والطرف

دلیل وسعت انتشار و انواع مختلف آن، و وجود روش

است، و ذکر کرده که برای دانستن آنها در حد ِاکمال باید از اصول جبر و مقابله آگاه بود. سه 

مسئله از این نوع در 

یک فصل از قول ابوالوفا بوزجانی

 
ً
ثار برهماگوپتا در زمان فرمانروایی خلیفه منصور، تقریبا

کتابخانۀ ملی پاریس. ۴۴۴۱. نسخۀ خطی شمارۀ 

١٨

این نوع مسائل 

از مسلمانان

بحث

الطیر)

 
ً
نامیدن آنها به کار رفته است. مثال

باشد

باقی نامیده شده است. در 

خطأین استفاده شده و مانند 

دیوفانت

برای نامیدن مجهول

و خاتم استفاده کرده است

نفقه کرد

)۱۳۶

رجل معه مال انفق

النوادر والملح والطرف

دلیل وسعت انتشار و انواع مختلف آن، و وجود روش

است، و ذکر کرده که برای دانستن آنها در حد ِاکمال باید از اصول جبر و مقابله آگاه بود. سه 

مسئله از این نوع در 

یک فصل از قول ابوالوفا بوزجانی

 آ. ١
ً
ثار برهماگوپتا در زمان فرمانروایی خلیفه منصور، تقریبا

۲۲۹.(
. نسخۀ خطی شمارۀ ٢

١٨
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. چنــد ١ه: مردی نفقه کرد مال خود را ثلث و ربع. و باقی ماند بــا او عشــرین

اســت.  ۱۲المال بوده باشد؟ فراگرفتیم عددی که او را ثلث و ربع بــود، و آن 

، ۲۰در  ۱۲. دیگــر ضــرب کــردیم 

. و اگــر گوینــد 

. فــرا گــرفتیم ۲۰

مالی که او را نصف و عشر بود، و آن عشره است. و اضافت کردیم به این نصــف 

، شــد ۲۰. ایــن محفــوظ اســت. پــس ضــرب کــردیم عشــره در 

. مســئله: مطلــوب

مالی که زیادت بــر وی ثلــث و درهمــی، پــس نقصــان کنــی از مجمــوع ثلــث و 

، و ۳ثلــث در 

اسقاط کردیم از این واحدی، باقی ماند هشت. قسمت کردیم مخــرج ثلــث و آن 

گویند زیادت کردیم بــر 

مالی ثلث و درهمی، و نقصان کردیم از مجموع خمس و دو درهم، و باقی مانــد 

اســت. زیــادت 

. پــس ۱۶کردیم بر وی ثلثی، و نقصان کــردیم از مجمــوع خمســی، بــاقی مانــد 

خمــس.  ۴و آن خمس است. باقی ماند 

نقصان کردیم از دو درهم ناقصین، باقی ماند درهمی و خمسی. زیادت کردیم بر 

درهم باقیه، شد چهار درهم و خمس. قسمت کردیم بر محفــوظ، خــارج آمــد 

و  ۳است، شــد 

ــائل ، پ المس

شود از یکی در نصف یوم، و از آخر به ثلث یوم، و از آخر به عشــر 

یوم، و خواستیم که مدت امتال[ء] بــدانیم: فراگــرفتیم اقــل عــددی کــه او را ثلــث و 

 نصــف و آن 
ِ
اســت،  ۲است. پس ضرب کردیم مخرج

. و ضــرب کــردیم 

بــر  ۳۰. قســمت کــردیم 

ه: مردی نفقه کرد مال خود را ثلث و ربع. و باقی ماند بــا او عشــرین

المال بوده باشد؟ فراگرفتیم عددی که او را ثلث و ربع بــود، و آن 

. دیگــر ضــرب کــردیم 

. و اگــر گوینــد مطلــوبفهــو ال

۲۰صاحب مال اضافت مال خود کرد نصف و عشر، حاصــل شــد 

مالی که او را نصف و عشر بود، و آن عشره است. و اضافت کردیم به این نصــف 

. ایــن محفــوظ اســت. پــس ضــرب کــردیم عشــره در 

مطلــوبفهــو الو نــیم. 

مالی که زیادت بــر وی ثلــث و درهمــی، پــس نقصــان کنــی از مجمــوع ثلــث و 

ثلــث در  ٢درهمی، و هیچ باقی نماند، کدام عدد بود؟ ضرب کردیم مخــرج

اسقاط کردیم از این واحدی، باقی ماند هشت. قسمت کردیم مخــرج ثلــث و آن 

یند زیادت کردیم بــر  . اگرفهو المطلوب گو

مالی ثلث و درهمی، و نقصان کردیم از مجموع خمس و دو درهم، و باقی مانــد 

اســت. زیــادت  ۱۵درهم. فرا گرفتیم مالی کــه او را ثلــث و خمــس بــود، و آن 

کردیم بر وی ثلثی، و نقصان کــردیم از مجمــوع خمســی، بــاقی مانــد 

و آن خمس است. باقی ماند 

نقصان کردیم از دو درهم ناقصین، باقی ماند درهمی و خمسی. زیادت کردیم بر 

درهم باقیه، شد چهار درهم و خمس. قسمت کردیم بر محفــوظ، خــارج آمــد 

است، شــد  ۱۵ربع و ثمن عشر. ضرب کردیم در مخرج ثلث و خمس، و آن 

پ۱۳۶گ ، الحســاب

۳۶۱- ۳۶۲  .(

شود از یکی در نصف یوم، و از آخر به ثلث یوم، و از آخر به عشــر 

یوم، و خواستیم که مدت امتال[ء] بــدانیم: فراگــرفتیم اقــل عــددی کــه او را ثلــث و 

 نصــف و آن 
ِ
است. پس ضرب کردیم مخرج

 ثلــث، در 
ِ
. و ضــرب کــردیم ۹۰شــد  ۳۰. و ضرب کردیم مخــرج

. قســمت کــردیم ۴۵۰. جمع کــردیم، شــد 

ه: مردی نفقه کرد مال خود را ثلث و ربع. و باقی ماند بــا او عشــرین

المال بوده باشد؟ فراگرفتیم عددی که او را ثلث و ربع بــود، و آن 

. دیگــر ضــرب کــردیم ۵القا[ء] کردیم از این ثلث و ربع، باقی مانــد 

فهــو ال. ۴۸، خــارج آمــد 

صاحب مال اضافت مال خود کرد نصف و عشر، حاصــل شــد 

مالی که او را نصف و عشر بود، و آن عشره است. و اضافت کردیم به این نصــف 

. ایــن محفــوظ اســت. پــس ضــرب کــردیم عشــره در 

و نــیم.  ۱۲دویست. قسمت کردیم بر محفوظ، خــارج 

مالی که زیادت بــر وی ثلــث و درهمــی، پــس نقصــان کنــی از مجمــوع ثلــث و 

درهمی، و هیچ باقی نماند، کدام عدد بود؟ ضرب کردیم مخــرج

اسقاط کردیم از این واحدی، باقی ماند هشت. قسمت کردیم مخــرج ثلــث و آن 

فهو المطلوبخارج آمد ربع و ثمن. 

مالی ثلث و درهمی، و نقصان کردیم از مجموع خمس و دو درهم، و باقی مانــد 

درهم. فرا گرفتیم مالی کــه او را ثلــث و خمــس بــود، و آن 

کردیم بر وی ثلثی، و نقصان کــردیم از مجمــوع خمســی، بــاقی مانــد 

و آن خمس است. باقی ماند  نقصان کردیم از درهم زاید کسر نقصان،

نقصان کردیم از دو درهم ناقصین، باقی ماند درهمی و خمسی. زیادت کردیم بر 

درهم باقیه، شد چهار درهم و خمس. قسمت کردیم بر محفــوظ، خــارج آمــد 

ربع و ثمن عشر. ضرب کردیم در مخرج ثلث و خمس، و آن 

ــع و ثمــن و نصــف ثمــن  ــّب (نصــف و رب الحســاب ل

۳۶۱ ص ،منازل السبع

شود از یکی در نصف یوم، و از آخر به ثلث یوم، و از آخر به عشــر 

یوم، و خواستیم که مدت امتال[ء] بــدانیم: فراگــرفتیم اقــل عــددی کــه او را ثلــث و 

 نصــف و آن 
ِ
است. پس ضرب کردیم مخرج

 ثلــث، در 
ِ
. و ضرب کردیم مخــرج

. جمع کــردیم، شــد 

ه: مردی نفقه کرد مال خود را ثلث و ربع. و باقی ماند بــا او عشــرین

المال بوده باشد؟ فراگرفتیم عددی که او را ثلث و ربع بــود، و آن 

القا[ء] کردیم از این ثلث و ربع، باقی مانــد 

، خــارج آمــد ۵. قسمت کردیم بر 

صاحب مال اضافت مال خود کرد نصف و عشر، حاصــل شــد 

مالی که او را نصف و عشر بود، و آن عشره است. و اضافت کردیم به این نصــف 

. ایــن محفــوظ اســت. پــس ضــرب کــردیم عشــره در ۱۶

دویست. قسمت کردیم بر محفوظ، خــارج 

مالی که زیادت بــر وی ثلــث و درهمــی، پــس نقصــان کنــی از مجمــوع ثلــث و 

درهمی، و هیچ باقی نماند، کدام عدد بود؟ ضرب کردیم مخــرج

اسقاط کردیم از این واحدی، باقی ماند هشت. قسمت کردیم مخــرج ثلــث و آن 

خارج آمد ربع و ثمن. 

مالی ثلث و درهمی، و نقصان کردیم از مجموع خمس و دو درهم، و باقی مانــد 

درهم. فرا گرفتیم مالی کــه او را ثلــث و خمــس بــود، و آن 

کردیم بر وی ثلثی، و نقصان کــردیم از مجمــوع خمســی، بــاقی مانــد 

نقصان کردیم از درهم زاید کسر نقصان،

نقصان کردیم از دو درهم ناقصین، باقی ماند درهمی و خمسی. زیادت کردیم بر 

درهم باقیه، شد چهار درهم و خمس. قسمت کردیم بر محفــوظ، خــارج آمــد 

ربع و ثمن عشر. ضرب کردیم در مخرج ثلث و خمس، و آن 

ــع و ثمــن و نصــف ثمــن  نصــف و رب

منازل السبعپ، ۵۶ -ر۵۶

ای دیگر چنین است:

شود از یکی در نصف یوم، و از آخر به ثلث یوم، و از آخر به عشــر  و اگر برکه پر می

یوم، و خواستیم که مدت امتال[ء] بــدانیم: فراگــرفتیم اقــل عــددی کــه او را ثلــث و 

 نصــف و آن  ۳۰نصف و عشر بود، و آن 
ِ
است. پس ضرب کردیم مخرج

 ثلــث، در ۶۰
ِ
. و ضرب کردیم مخــرج

 ُعشر، در 
ِ
. جمع کــردیم، شــد ۳۰۰، شد ۳۰مخرج

. در متن به سبک سیاق درج شده است. 

ه: مردی نفقه کرد مال خود را ثلث و ربع. و باقی ماند بــا او عشــرینمسئل

المال بوده باشد؟ فراگرفتیم عددی که او را ثلث و ربع بــود، و آن  رأس

القا[ء] کردیم از این ثلث و ربع، باقی مانــد 

. قسمت کردیم بر ۲۴۰شد 

صاحب مال اضافت مال خود کرد نصف و عشر، حاصــل شــد 

مالی که او را نصف و عشر بود، و آن عشره است. و اضافت کردیم به این نصــف 

۱۶و ٌعشر، شــد 

دویست. قسمت کردیم بر محفوظ، خــارج 

مالی که زیادت بــر وی ثلــث و درهمــی، پــس نقصــان کنــی از مجمــوع ثلــث و 

درهمی، و هیچ باقی نماند، کدام عدد بود؟ ضرب کردیم مخــرج

اسقاط کردیم از این واحدی، باقی ماند هشت. قسمت کردیم مخــرج ثلــث و آن 

خارج آمد ربع و ثمن.  ۸است، بر  ۳

مالی ثلث و درهمی، و نقصان کردیم از مجموع خمس و دو درهم، و باقی مانــد 

درهم. فرا گرفتیم مالی کــه او را ثلــث و خمــس بــود، و آن  ۳

کردیم بر وی ثلثی، و نقصان کــردیم از مجمــوع خمســی، بــاقی مانــد 

نقصان کردیم از درهم زاید کسر نقصان،

نقصان کردیم از دو درهم ناقصین، باقی ماند درهمی و خمسی. زیادت کردیم بر 

درهم باقیه، شد چهار درهم و خمس. قسمت کردیم بر محفــوظ، خــارج آمــد  ۳

ربع و ثمن عشر. ضرب کردیم در مخرج ثلث و خمس، و آن 

ــع و ثمــن و نصــف ثمــن  نصــف و رب

۵۶ ، گاالجوبةو

ای دیگر چنین است: نمونه

و اگر برکه پر می

یوم، و خواستیم که مدت امتال[ء] بــدانیم: فراگــرفتیم اقــل عــددی کــه او را ثلــث و 

نصف و عشر بود، و آن 

۶۰، شد ۳۰در 

 ُعشر، در 
ِ
مخرج

. در متن به سبک سیاق درج شده است. 
مخرج

. در متن به سبک سیاق درج شده است. ١
مخرج . نسخه: +٢



در  الحســاب

بــا  غنیــة الُحســاب

پ) ۸۹

). برای مثال، تعریف نقطه، خــط، ســطح و شــکل در 

ــاب ، ر۱۳۸ گ ،الحس

الحســاب لــّب در بخش جبر و مقابله و در 

رود، یک چشمه در یکــی روز پــر 

چشمه را به یــک بــار در آن 

  الفخری فی ؛ر

غنیــة الُحســابدر موضوع مساحت با بخش هندسۀ 

۸۹ -پ۷۰( ۷۷۲

). برای مثال، تعریف نقطه، خــط، ســطح و شــکل در 

ز وی: بدان که نقطه شــیء بــود کــه آن را جــزو 

 بــه وجــود خــط، پــس 
ّ
نبود از بهر آنکه مبدأ خط است و نهایت او پیدا نباشــد اال

. و خــط طــول اســت 
ً
 بل وهما

ً
پذیر نبود. به درک نیاید حسا

خــری. پــس دو طــرف او دو 
ُ
بال عرض، ابتدا کند از نقطه و منتهی شود به نقطــه ا

بود. و ادراک آن به حس نتوان کرد، بل به وهــم. از بهــر آنکــه چــون حــاجز 

شود از خط بسیط بــه ضــم 

او به دو مثل او یا بیشتر. و آن را طول و عرض بود بال سمک. و این را ســطح نیــز 

ض و سمک بود. پــس 

ِم اشکال بود، از بهر آنکه او را سه ُبعــد هســت، و ســطح را دو، و خــط را 
َ
ت
َ
جسم ا

ر؛ رســالۀ ۱۱۲

.(

بدان که نقطه شیء بود که آن را جزو نبود از بهر آنکه مبدأ خط است ... دیگــر 

اقصر خطی بــود 

ــوب ــو المطل ــّب ( فه ــاب ل الحس

در بخش جبر و مقابله و در 

رود، یک چشمه در یکــی روز پــر 

چشمه را به یــک بــار در آن  ۳کند، و یکی در دو روز، و یکی در سه روز. این 

ر۱۳۲ گ ،الحساب

در موضوع مساحت با بخش هندسۀ 

ــاریس ــۀ پ ــۀ مجموع ــالۀ هندس ــک رس ۷۷۲و ی

). برای مثال، تعریف نقطه، خــط، ســطح و شــکل در 

ز وی: بدان که نقطه شــیء بــود کــه آن را جــزو 

 بــه وجــود خــط، پــس 
ّ
نبود از بهر آنکه مبدأ خط است و نهایت او پیدا نباشــد اال

. و خــط طــول اســت 
ً
 بل وهما

ً
پذیر نبود. به درک نیاید حسا

خــری. پــس دو طــرف او دو 
ُ
بال عرض، ابتدا کند از نقطه و منتهی شود به نقطــه ا

بود. و ادراک آن به حس نتوان کرد، بل به وهــم. از بهــر آنکــه چــون حــاجز 

شود از خط بسیط بــه ضــم  است میان سایه و آفتاب و سواد و بیاض. و مرکب می

او به دو مثل او یا بیشتر. و آن را طول و عرض بود بال سمک. و این را ســطح نیــز 

ض و سمک بود. پــس شود از سطح جسم. و آن را طول و عر

ِم اشکال بود، از بهر آنکه او را سه ُبعــد هســت، و ســطح را دو، و خــط را 
َ
ت
َ
جسم ا

۱۱۲ -پ۱۱۱ گ ،الحســاب

).پ۸۴، گ غنیة الُحساب

ست: آمده ا الحساب

بدان که نقطه شیء بود که آن را جزو نبود از بهر آنکه مبدأ خط است ... دیگــر 

اقصر خطی بــود  مستقیمشود به قسمین: مستقیم و منحنی. اما 

ــِث خمــس.  ــد ثل ــارج آم ــن، خ ــوبای ــو المطل فه

در بخش جبر و مقابله و در الجبر والمقابله 

رود، یک چشمه در یکــی روز پــر  چشمۀ آب به این حوض می

کند، و یکی در دو روز، و یکی در سه روز. این 

الحساب لّب حوض گشودند، در چند ساعت پر کند؟ (

در موضوع مساحت با بخش هندسۀ  

ــاریس ــۀ پ ــالۀ هندســۀ مجموع ــک رس و ی

). برای مثال، تعریف نقطه، خــط، ســطح و شــکل در ۱(نکـ: پیوست، جدول 

ز وی: بدان که نقطه شــیء بــود کــه آن را جــزو کنند ا

 بــه وجــود خــط، پــس 
ّ
نبود از بهر آنکه مبدأ خط است و نهایت او پیدا نباشــد اال

. و خــط طــول اســت 
ً
 بل وهما

ً
پذیر نبود. به درک نیاید حسا

خــری. پــس دو طــرف او دو 
ُ
بال عرض، ابتدا کند از نقطه و منتهی شود به نقطــه ا

بود. و ادراک آن به حس نتوان کرد، بل به وهــم. از بهــر آنکــه چــون حــاجز 

است میان سایه و آفتاب و سواد و بیاض. و مرکب می

او به دو مثل او یا بیشتر. و آن را طول و عرض بود بال سمک. و این را ســطح نیــز 

شود از سطح جسم. و آن را طول و عر

ِم اشکال بود، از بهر آنکه او را سه ُبعــد هســت، و ســطح را دو، و خــط را 
َ
ت
َ
جسم ا

الحســاب لــّب یکی، و نقطــه را هــیچ ٌبعــد نیســت (

غنیة الُحساب، ر۷۱ -

الحساب لّب در تعریف مفاهیم مقدماتی هندسه در 

بدان که نقطه شیء بود که آن را جزو نبود از بهر آنکه مبدأ خط است ... دیگــر 

شود به قسمین: مستقیم و منحنی. اما 

 ۴۸۵.

ــِث خمــس.  ــد ثل ــارج آم ــن، خ ای

).۳۶۷ ، ص

الجبر والمقابله   الفخری فی

است: 

چشمۀ آب به این حوض می ۳مسئله: حوضی 

کند، و یکی در دو روز، و یکی در سه روز. این 

حوض گشودند، در چند ساعت پر کند؟ (

).  ۱۹۲، الجبر والمقابله

هندسه 

 الحساب لّب بخشی از قسم چهارم 

ــاریس» المســاحة ــۀ پ ــک رســالۀ هندســۀ مجموع و ی

(نکـ: پیوست، جدول 

است: چنین آمده

کنند ا در اشکال و آنچه ترکیب می

 بــه وجــود خــط، پــس 
ّ
نبود از بهر آنکه مبدأ خط است و نهایت او پیدا نباشــد اال

. و خــط طــول اســت  متجزا نشود و قسمت
ً
 بل وهما

ً
پذیر نبود. به درک نیاید حسا

خــری. پــس دو طــرف او دو 
ُ
بال عرض، ابتدا کند از نقطه و منتهی شود به نقطــه ا

بود. و ادراک آن به حس نتوان کرد، بل به وهــم. از بهــر آنکــه چــون حــاجز 

است میان سایه و آفتاب و سواد و بیاض. و مرکب می

او به دو مثل او یا بیشتر. و آن را طول و عرض بود بال سمک. و این را ســطح نیــز 

شود از سطح جسم. و آن را طول و عر گویند. و مرکب می

ِم اشکال بود، از بهر آنکه او را سه ُبعــد هســت، و ســطح را دو، و خــط را 
َ
ت
َ
جسم ا

یکی، و نقطــه را هــیچ ٌبعــد نیســت (

-پ۷۰ ، گهندسۀ نسخۀ پاریس

در تعریف مفاهیم مقدماتی هندسه در 

بدان که نقطه شیء بود که آن را جزو نبود از بهر آنکه مبدأ خط است ... دیگــر 

شود به قسمین: مستقیم و منحنی. اما  خط منقسم می

 -۴۴۷: ص عصارزادگان، امینی

ــِث خمــس.  ــد ثل ــن، خــارج آم ای

، صالسبع منازل

الفخری فیمسئلۀ زیر در 

است: بخش نسبت آمده 

مسئله: حوضی 

کند، و یکی در دو روز، و یکی در سه روز. این  می

حوض گشودند، در چند ساعت پر کند؟ (

الجبر والمقابله

هندسه -۴- ۳-۲

بخشی از قسم چهارم 

ــوان  المســاحة کتاب«عن

(نکـ: پیوست، جدول  ١مطابقت دارد

چنین آمدهسه نسخۀ مذکور 

در اشکال و آنچه ترکیب می

 بــه وجــود خــط، پــس 
ّ
نبود از بهر آنکه مبدأ خط است و نهایت او پیدا نباشــد اال

متجزا نشود و قسمت

خــری. پــس دو طــرف او دو 
ُ
بال عرض، ابتدا کند از نقطه و منتهی شود به نقطــه ا

بود. و ادراک آن به حس نتوان کرد، بل به وهــم. از بهــر آنکــه چــون حــاجز نقطه 

است میان سایه و آفتاب و سواد و بیاض. و مرکب می

او به دو مثل او یا بیشتر. و آن را طول و عرض بود بال سمک. و این را ســطح نیــز 

گویند. و مرکب می

ِم اشکال بود، از بهر آنکه او را سه ُبعــد هســت، و ســطح را دو، و خــط را 
َ
ت
َ
جسم ا

یکی، و نقطــه را هــیچ ٌبعــد نیســت (

هندسۀ نسخۀ پاریس

در تعریف مفاهیم مقدماتی هندسه در 

بدان که نقطه شیء بود که آن را جزو نبود از بهر آنکه مبدأ خط است ... دیگــر 

خط منقسم می

عصارزادگان، امینی: ـنک تر. برای اطالعات بیش

٢٠

بخش نسبت آمده 

۳

بخشی از قسم چهارم 

ــوان  عن

مطابقت دارد

سه نسخۀ مذکور 

. برای اطالعات بیش١

٢٠
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 الحــاوی فــی الحســاب

۳۲۸- 

(باب اول، سوم، 

چهارم و پنجم از منزل سوم) همگون است. از طرفی محتوای این بخــش بــا رســالۀ هندســۀ 

در مــوارد بســیاری مــتن 

 الحســاب

تعریف شده، در تکمیل مطالب افــزوده شــده اســت. بــرای مثــال، در بخــش هندســه بــرای 

 الحســاب

دستوراتی برای محاسبۀ قطر دایــرۀ محــاطی بیــان شــده اســت. 

، و قاعــدهو  قطــر

و آن مسمی است به ضلع، آن بود کــه 

محیط باشد مع دو مثل او یا امثال او به بسیط، مثل مثلث، و مربع، و ذو اضالع 

آن بود که قسمت کرده باشد مربع و مدور را به دو قسم متساوی، و 

آن اطول خطی بود که واقع باشد در داخل هر دو. و هر خطی که واقع باشد بــر 

دث شود از دو جانب وی دور او به متساوی پس واقع مسمی باشــد 

آن بود که واصل بود میان 

نهایت قاعده و نهایت عمود. پس هر مثلثی را دو ساق بــود. و وتــر آن بــود کــه 

س و وتر واصل باشد میان نهایت قوس، و سهم آن بود که قسمت کرده باشد قو

و آن بود  پرگاری

و او آن بــود  غیر پرگــاری

که بر غیر نظام واحد بود، و به حصر آن هیچ حد نیست. و زوایا منقسم اســت 

مه معتدل بود، و حاده اصغر از قائمه 

بود، و منفرجه اعظم از قائمه بود. و از بهر آن منقسم کردیم به سه قسم که هــر 

خطی مستقیم چون واقع شود بر خطی مستقیم و حادث شود از دو جانــب او، 

دو زاویۀ متساوی هر زاویه قائمه بود. و اگر حادث شود از دو جانب او دو زاویۀ 

حاده بود، و کبری منفرجه. اما مسطحات اصول آن سه اســت، 

اضالع کثیره و مدّور و مقوس 

الحــاوی فــی الحســاب

۳۲۸بوزجــانی ( الســبع

(باب اول، سوم،  السبع

چهارم و پنجم از منزل سوم) همگون است. از طرفی محتوای این بخــش بــا رســالۀ هندســۀ 

در مــوارد بســیاری مــتن 

 به فارسی برگردانده شده، جمالت بسیاری، طبــق ســاختاری کــه بــرای 
ً
الحســاب لــّب دقیقا

تعریف شده، در تکمیل مطالب افــزوده شــده اســت. بــرای مثــال، در بخــش هندســه بــرای 

الحســاب لــّب مطلبی وجود ندارد، اما در 

دستوراتی برای محاسبۀ قطر دایــرۀ محــاطی بیــان شــده اســت. 

قطــرو  جانــباســم هســت، 

و آن مسمی است به ضلع، آن بود کــه 

محیط باشد مع دو مثل او یا امثال او به بسیط، مثل مثلث، و مربع، و ذو اضالع 

آن بود که قسمت کرده باشد مربع و مدور را به دو قسم متساوی، و 

آن اطول خطی بود که واقع باشد در داخل هر دو. و هر خطی که واقع باشد بــر 

دث شود از دو جانب وی دور او به متساوی پس واقع مسمی باشــد 

آن بود که واصل بود میان  ساق

نهایت قاعده و نهایت عمود. پس هر مثلثی را دو ساق بــود. و وتــر آن بــود کــه 

واصل باشد میان نهایت قوس، و سهم آن بود که قسمت کرده باشد قو

پرگاریمنقسم است به دو قسم: 

غیر پرگــاریکه محیط کرده باشد به دوایر و قسی بر نظام واحد، و 

که بر غیر نظام واحد بود، و به حصر آن هیچ حد نیست. و زوایا منقسم اســت 

مه معتدل بود، و حاده اصغر از قائمه 

بود، و منفرجه اعظم از قائمه بود. و از بهر آن منقسم کردیم به سه قسم که هــر 

خطی مستقیم چون واقع شود بر خطی مستقیم و حادث شود از دو جانــب او، 

دو زاویۀ متساوی هر زاویه قائمه بود. و اگر حادث شود از دو جانب او دو زاویۀ 

حاده بود، و کبری منفرجه. اما مسطحات اصول آن سه اســت، 

اضالع کثیره و مدّور و مقوس  شود بر پنج قسم: مربع و مثلث و ذو

الحــاوی فــی الحســاب) و ۱۲۹ -۱۲۸

الســبع  منــازل، الحســاب

السبع  منازل با محتوای

چهارم و پنجم از منزل سوم) همگون است. از طرفی محتوای این بخــش بــا رســالۀ هندســۀ 

در مــوارد بســیاری مــتن ه اینکــبا ر) تطابق دارد. 

 به فارسی برگردانده شده، جمالت بسیاری، طبــق ســاختاری کــه بــرای 
ً
دقیقا

تعریف شده، در تکمیل مطالب افــزوده شــده اســت. بــرای مثــال، در بخــش هندســه بــرای 

مطلبی وجود ندارد، اما در 

دستوراتی برای محاسبۀ قطر دایــرۀ محــاطی بیــان شــده اســت. 

اســم هســت،  ۷که واقع بود میان دو نقطــه، و او را 

و آن مسمی است به ضلع، آن بود کــه  جانب. پس 

محیط باشد مع دو مثل او یا امثال او به بسیط، مثل مثلث، و مربع، و ذو اضالع 

آن بود که قسمت کرده باشد مربع و مدور را به دو قسم متساوی، و 

آن اطول خطی بود که واقع باشد در داخل هر دو. و هر خطی که واقع باشد بــر 

دث شود از دو جانب وی دور او به متساوی پس واقع مسمی باشــد 

ساقبه عمود، و موقوع علیه مسمی باشد به قاعده. و 

نهایت قاعده و نهایت عمود. پس هر مثلثی را دو ساق بــود. و وتــر آن بــود کــه 

واصل باشد میان نهایت قوس، و سهم آن بود که قسمت کرده باشد قو

منقسم است به دو قسم:  منحنی

که محیط کرده باشد به دوایر و قسی بر نظام واحد، و 

که بر غیر نظام واحد بود، و به حصر آن هیچ حد نیست. و زوایا منقسم اســت 

مه معتدل بود، و حاده اصغر از قائمه قسم قائمه، حاده، و منفرجه. پس قائ

بود، و منفرجه اعظم از قائمه بود. و از بهر آن منقسم کردیم به سه قسم که هــر 

خطی مستقیم چون واقع شود بر خطی مستقیم و حادث شود از دو جانــب او، 

دو زاویۀ متساوی هر زاویه قائمه بود. و اگر حادث شود از دو جانب او دو زاویۀ 

حاده بود، و کبری منفرجه. اما مسطحات اصول آن سه اســت، 

شود بر پنج قسم: مربع و مثلث و ذو

).ر۱۱۲

۱۲۸(ص  الکافی فی الحســاب

الحســاب لّب  بخش هندسۀ

با محتوای الحساب لّب بخشی از قسم چهارم 

چهارم و پنجم از منزل سوم) همگون است. از طرفی محتوای این بخــش بــا رســالۀ هندســۀ 

ر) تطابق دارد. ١٠٠ -پ

 به فارسی برگردانده شده، جمالت بسیاری، طبــق ســاختاری کــه بــرای 
ً
دقیقا

تعریف شده، در تکمیل مطالب افــزوده شــده اســت. بــرای مثــال، در بخــش هندســه بــرای 

مطلبی وجود ندارد، اما در  السبع  منازلمحاسبات مربوط به هفت ضلعی در 

دستوراتی برای محاسبۀ قطر دایــرۀ محــاطی بیــان شــده اســت. 

که واقع بود میان دو نقطــه، و او را 

. پس وتر، و سهمو 

محیط باشد مع دو مثل او یا امثال او به بسیط، مثل مثلث، و مربع، و ذو اضالع 

آن بود که قسمت کرده باشد مربع و مدور را به دو قسم متساوی، و 

آن اطول خطی بود که واقع باشد در داخل هر دو. و هر خطی که واقع باشد بــر 

دث شود از دو جانب وی دور او به متساوی پس واقع مسمی باشــد 

به عمود، و موقوع علیه مسمی باشد به قاعده. و 

نهایت قاعده و نهایت عمود. پس هر مثلثی را دو ساق بــود. و وتــر آن بــود کــه 

واصل باشد میان نهایت قوس، و سهم آن بود که قسمت کرده باشد قو

منحنیرا به دو نصف متساوی. و اما 

که محیط کرده باشد به دوایر و قسی بر نظام واحد، و 

که بر غیر نظام واحد بود، و به حصر آن هیچ حد نیست. و زوایا منقسم اســت 

قسم قائمه، حاده، و منفرجه. پس قائ

بود، و منفرجه اعظم از قائمه بود. و از بهر آن منقسم کردیم به سه قسم که هــر 

خطی مستقیم چون واقع شود بر خطی مستقیم و حادث شود از دو جانــب او، 

دو زاویۀ متساوی هر زاویه قائمه بود. و اگر حادث شود از دو جانب او دو زاویۀ 

حاده بود، و کبری منفرجه. اما مسطحات اصول آن سه اســت،  مختلف صغری

شود بر پنج قسم: مربع و مثلث و ذو

۱۱۲ - پ۱۱۱گ ، 

الکافی فی الحســابمشابه این تعاریف در 

ر).

بخش هندسۀ ابعترین من

بخشی از قسم چهارم 

چهارم و پنجم از منزل سوم) همگون است. از طرفی محتوای این بخــش بــا رســالۀ هندســۀ 

پ٩٠پاریس ( ٧٧٢

 به فارسی برگردانده شده، جمالت بسیاری، طبــق ســاختاری کــه بــرای 
ً
دقیقا

تعریف شده، در تکمیل مطالب افــزوده شــده اســت. بــرای مثــال، در بخــش هندســه بــرای 

محاسبات مربوط به هفت ضلعی در 

دستوراتی برای محاسبۀ قطر دایــرۀ محــاطی بیــان شــده اســت.  هفت ضلعی،

که واقع بود میان دو نقطــه، و او را 

و  ساق، و عمود

محیط باشد مع دو مثل او یا امثال او به بسیط، مثل مثلث، و مربع، و ذو اضالع 

آن بود که قسمت کرده باشد مربع و مدور را به دو قسم متساوی، و  قطرکثیره. و 

آن اطول خطی بود که واقع باشد در داخل هر دو. و هر خطی که واقع باشد بــر 

دث شود از دو جانب وی دور او به متساوی پس واقع مسمی باشــد خطی و حا

به عمود، و موقوع علیه مسمی باشد به قاعده. و 

نهایت قاعده و نهایت عمود. پس هر مثلثی را دو ساق بــود. و وتــر آن بــود کــه 

واصل باشد میان نهایت قوس، و سهم آن بود که قسمت کرده باشد قو

را به دو نصف متساوی. و اما 

که محیط کرده باشد به دوایر و قسی بر نظام واحد، و 

که بر غیر نظام واحد بود، و به حصر آن هیچ حد نیست. و زوایا منقسم اســت 

قسم قائمه، حاده، و منفرجه. پس قائ ۳بر 

بود، و منفرجه اعظم از قائمه بود. و از بهر آن منقسم کردیم به سه قسم که هــر 

خطی مستقیم چون واقع شود بر خطی مستقیم و حادث شود از دو جانــب او، 

دو زاویۀ متساوی هر زاویه قائمه بود. و اگر حادث شود از دو جانب او دو زاویۀ 

مختلف صغری

شود بر پنج قسم: مربع و مثلث و ذو و منقسم می

، الحساب لّب (

مشابه این تعاریف در 

ر).۱۷۹-پ۱۷۸(گ 

ترین من یکی از اصلی

بخشی از قسم چهارم ) است. ق۳۸۸

چهارم و پنجم از منزل سوم) همگون است. از طرفی محتوای این بخــش بــا رســالۀ هندســۀ 

٧٧٢شمارۀ مجموعۀ 

 به فارسی برگردانده شده، جمالت بسیاری، طبــق ســاختاری کــه بــرای 
ً
دقیقا

تعریف شده، در تکمیل مطالب افــزوده شــده اســت. بــرای مثــال، در بخــش هندســه بــرای 

محاسبات مربوط به هفت ضلعی در 

هفت ضلعی، با داشتن ضلع

(گ 

۳۸۸

چهارم و پنجم از منزل سوم) همگون است. از طرفی محتوای این بخــش بــا رســالۀ هندســۀ 

مجموعۀ 

 به فارسی برگردانده شده، جمالت بسیاری، طبــق ســاختاری کــه بــرای 
ً
دقیقا

تعریف شده، در تکمیل مطالب افــزوده شــده اســت. بــرای مثــال، در بخــش هندســه بــرای 

محاسبات مربوط به هفت ضلعی در 

با داشتن ضلع



همچنین وقتی ضلع مجهول و قطر معلوم است دستوری برای محاسبۀ ضلع بیان شده است. 

فی األلفاظ واألذرع المستعملة فــی 

رســالۀ 

پ) دربارۀ تعریف آالت اندازه گیــری مســاحت در بــالد مختلــف 

وجــود 

در وسط سواد بنا نهاد 

همچنین وقتی ضلع مجهول و قطر معلوم است دستوری برای محاسبۀ ضلع بیان شده است. 

فی األلفاظ واألذرع المستعملة فــی 

رســالۀ ، و بوزجــانی الســبع

پ) دربارۀ تعریف آالت اندازه گیــری مســاحت در بــالد مختلــف 

کنند که طــول آن 

مســاحت بــه ذراع اســت. و ذراع 

قبضه است به قبضۀ مســاحت. 

و آن مثل ذراع حدید است و مثل ثلث او، و آن بیست و نه اصــبع و چهــار دانــگ 

گوینــد و ذراع 

اصبع. و ذراع ملک یک ذراع 

و ثلث ذراع است، به ذراع ید عادله. و معــروف اســت ذراع یــد بــه قــائم، و قــائم 

قبضه است، و هر قبضه چهار اصــبع، و 

شــعر از  ۶شعیر مضمومه متالقیة الظهور والبطــون. و هــر شــعیری 

رس و نــواحی خراســان مســاحت بــه ذراع مــابهرامی 

کنند، و آن مثل ذراع حدید است و مثل نصف و ثلث او. و آن مقسوم است بــه 

ذراع مابهرامی اســت. و وقــت 

ذراع مــابهرامی بــود. امــا در نــواحی عــراق قصــبه را بــاب 

ای بود که طــول آن شصــت 

قبضــه  ۶ذراع بــود بــه ذراع مســاحت. و ذراع 

) ۲۰۵ ص ،

وجــود  الحســاب ّب لــ

ذراع  ۶کنند، که 

گیرند.  اصبع. و هر نود قصبه یک قفیز می

 ۱۵کــف بــود، و آن 

در وسط سواد بنا نهاد حجاج بن یوسف

همچنین وقتی ضلع مجهول و قطر معلوم است دستوری برای محاسبۀ ضلع بیان شده است. 

فی األلفاظ واألذرع المستعملة فــی «بخش 

 
ِ
الســبع  منــازلاظ واألذرع

پ) دربارۀ تعریف آالت اندازه گیــری مســاحت در بــالد مختلــف 

کنند که طــول آن  ای می بدان که در سواد و بصره و نواحی فارس مساحت به قصبه

ذراع اســت. و ذراع 

قبضه است به قبضۀ مســاحت.  

و آن مثل ذراع حدید است و مثل ثلث او، و آن بیست و نه اصــبع و چهــار دانــگ 

گوینــد و ذراع  است، به اصابع ذراع حدیــد. و ذراع مســاحت را ذراع هاشــمی می

اصبع. و ذراع ملک یک ذراع  ملک. اما ذراع هاشمی هشت قبضه بود یا سی و دو

و ثلث ذراع است، به ذراع ید عادله. و معــروف اســت ذراع یــد بــه قــائم، و قــائم 

قبضه است، و هر قبضه چهار اصــبع، و 

شعیر مضمومه متالقیة الظهور والبطــون. و هــر شــعیری 

رس و نــواحی خراســان مســاحت بــه ذراع مــابهرامی 

کنند، و آن مثل ذراع حدید است و مثل نصف و ثلث او. و آن مقسوم است بــه 

ذراع مابهرامی اســت. و وقــت  ۳

ذراع مــابهرامی بــود. امــا در نــواحی عــراق قصــبه را بــاب 

ای بود که طــول آن شصــت  گویند. و اشل سلسله

ذراع بــود بــه ذراع مســاحت. و ذراع 

،السبع  منازل، ر۱۱۱

لــتنها در نســخۀ دربارۀ اندازه گیری مساحت در شهر یزد، 

کنند، که  ای می تذنیب: بدان که در شهر یزد و نواحی آن مساحت به قصبه

اصبع. و هر نود قصبه یک قفیز می

کــف بــود، و آن  ۶و هر ده قفیز، جریبی و آن نهصد قصبه بود. و هــر قفیــزی 

حجاج بن یوسفراواسطشد. شهر

همچنین وقتی ضلع مجهول و قطر معلوم است دستوری برای محاسبۀ ضلع بیان شده است. 

بخش و  الحساب

 در شرح األلف
ِ
اظ واألذرع

پ) دربارۀ تعریف آالت اندازه گیــری مســاحت در بــالد مختلــف 

بدان که در سواد و بصره و نواحی فارس مساحت به قصبه

ذراع اســت. و ذراع  ۶۰ای کــه طــول آن 

 ۶هشت قبضه است به قبضۀ ید و 

و آن مثل ذراع حدید است و مثل ثلث او، و آن بیست و نه اصــبع و چهــار دانــگ 

است، به اصابع ذراع حدیــد. و ذراع مســاحت را ذراع هاشــمی می

ملک. اما ذراع هاشمی هشت قبضه بود یا سی و دو

و ثلث ذراع است، به ذراع ید عادله. و معــروف اســت ذراع یــد بــه قــائم، و قــائم 

قبضه است، و هر قبضه چهار اصــبع، و  ۶معتدل، نه طویل و نه قصیر. و ذراع ید 

شعیر مضمومه متالقیة الظهور والبطــون. و هــر شــعیری 

رس و نــواحی خراســان مســاحت بــه ذراع مــابهرامی 

کنند، و آن مثل ذراع حدید است و مثل نصف و ثلث او. و آن مقسوم است بــه 

۳ای که طول آن  چنین به قصبه

ذراع مــابهرامی بــود. امــا در نــواحی عــراق قصــبه را بــاب 

گویند. و اشل سلسله

ذراع بــود بــه ذراع مســاحت. و ذراع  ۶ذراع بود به ذراع مساحت. و باب 

۱۱۱گ ، الحساب لّب 

دربارۀ اندازه گیری مساحت در شهر یزد، 

دارد و در هیچ یک از نسخ مورد بحث دیده نشد:

تذنیب: بدان که در شهر یزد و نواحی آن مساحت به قصبه

اصبع. و هر نود قصبه یک قفیز می ۴قبضه است، و قبضه 

و هر ده قفیز، جریبی و آن نهصد قصبه بود. و هــر قفیــزی 

شد. شهر گفته میخلفای عباسی

همچنین وقتی ضلع مجهول و قطر معلوم است دستوری برای محاسبۀ ضلع بیان شده است. 

الحساب لّب در سرآغاز بخش مساحت 

در شرح األلف» المساحة وضربها فی بعض

پ) دربارۀ تعریف آالت اندازه گیــری مســاحت در بــالد مختلــف ٩٠گ 

بدان که در سواد و بصره و نواحی فارس مساحت به قصبه

ای کــه طــول آن  ذراع است. یا به سلســله

هشت قبضه است به قبضۀ ید و  

و آن مثل ذراع حدید است و مثل ثلث او، و آن بیست و نه اصــبع و چهــار دانــگ 

است، به اصابع ذراع حدیــد. و ذراع مســاحت را ذراع هاشــمی می

ملک. اما ذراع هاشمی هشت قبضه بود یا سی و دو

و ثلث ذراع است، به ذراع ید عادله. و معــروف اســت ذراع یــد بــه قــائم، و قــائم 

معتدل، نه طویل و نه قصیر. و ذراع ید 

شعیر مضمومه متالقیة الظهور والبطــون. و هــر شــعیری 

رس و نــواحی خراســان مســاحت بــه ذراع مــابهرامی شعر اسب بــود. امــا بــه فــا

کنند، و آن مثل ذراع حدید است و مثل نصف و ثلث او. و آن مقسوم است بــه 

چنین به قصبه شصت فلس. و هم

ذراع مــابهرامی بــود. امــا در نــواحی عــراق قصــبه را بــاب  ۶هست کــه طــول آن 

گویند. و اشل سلسله ده باب را اشل می

ذراع بود به ذراع مساحت. و باب 

لّب (ای چهار اصبع 

دربارۀ اندازه گیری مساحت در شهر یزد، 

دارد و در هیچ یک از نسخ مورد بحث دیده نشد:

تذنیب: بدان که در شهر یزد و نواحی آن مساحت به قصبه

قبضه است، و قبضه  ۶

و هر ده قفیز، جریبی و آن نهصد قصبه بود. و هــر قفیــزی 

خلفای عباسیزمان درفراتو

همچنین وقتی ضلع مجهول و قطر معلوم است دستوری برای محاسبۀ ضلع بیان شده است. 

در سرآغاز بخش مساحت 

المساحة وضربها فی بعض

گ هندسۀ پاریس (

چنین آمده است: 

بدان که در سواد و بصره و نواحی فارس مساحت به قصبه

ذراع است. یا به سلســله ۶

 ٢و سواد ١مدینه

و آن مثل ذراع حدید است و مثل ثلث او، و آن بیست و نه اصــبع و چهــار دانــگ 

است، به اصابع ذراع حدیــد. و ذراع مســاحت را ذراع هاشــمی می

ملک. اما ذراع هاشمی هشت قبضه بود یا سی و دو

و ثلث ذراع است، به ذراع ید عادله. و معــروف اســت ذراع یــد بــه قــائم، و قــائم 

معتدل، نه طویل و نه قصیر. و ذراع ید 

شعیر مضمومه متالقیة الظهور والبطــون. و هــر شــعیری  ۶هر اصبعی 

شعر اسب بــود. امــا بــه فــا

کنند، و آن مثل ذراع حدید است و مثل نصف و ثلث او. و آن مقسوم است بــه  می

شصت فلس. و هم

هست کــه طــول آن 

ده باب را اشل میخوانند. و  می

ذراع بود به ذراع مساحت. و باب 

ای چهار اصبع  است و قبضه

دربارۀ اندازه گیری مساحت در شهر یزد، بند زیر و 

دارد و در هیچ یک از نسخ مورد بحث دیده نشد:

تذنیب: بدان که در شهر یزد و نواحی آن مساحت به قصبه

۶است. و ذراع 

و هر ده قفیز، جریبی و آن نهصد قصبه بود. و هــر قفیــزی 

مدینة السالم= بغداد 
ودجلهبخش واقع میانسواد به 

)۸۱۵ص معین، فرهنگ اعالم 

٢٢

همچنین وقتی ضلع مجهول و قطر معلوم است دستوری برای محاسبۀ ضلع بیان شده است. 

المساحة وضربها فی بعض

هندسۀ پاریس (

چنین آمده است: 

دارد و در هیچ یک از نسخ مورد بحث دیده نشد:

مدینة السالم= بغداد  ١.
سواد به . ٢

فرهنگ اعالم (
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پس از ارائــۀ توضــیحات و رســم شــکل اشــتباه، 

در صورت دوگانۀ مذکوره بعضــی 

چنــین 

هــایی 

استخراج قوس از 

پ) و رســالۀ هندســۀ 

 ابعتــ

رو به آن بــر حســب 

خواهد بود. مقادیر جدول 

 ۶قصبه بود. و هر کفی ده عشیر بود، و آن یک قصــبه و نــیم بــود. و هــر عشــیری 

فشیز بود، و آن ربع قصبه بود. و چون ذراع در ذراع ضرب کنی، آنچه حاصل آیــد 

ریسو نسخۀ پــا غنیة الُحساب

پس از ارائــۀ توضــیحات و رســم شــکل اشــتباه، 

در صورت دوگانۀ مذکوره بعضــی 

». اند، اما صحیح نیست. ولیکن صورت صحیح این است

چنــین  الســبع  منــازل

بدان که شکلی بود که محیط باشد به وی خطی مستدیر پرگــاری، و در داخــل آن 

نقطه بود و همه خط خارج از وی مساوی وی بود، و این را مرکز دایــره گوینــد. و 

خطی بود که از مرکز دایره بگذرد و به محیط 

بپیوندد، و دایره را به دو نصف متساوی کند. وتر خطی بود که دایره را قطــع کنــد. 

سهم خطی بود که از قوس به وتر بپیوندد، و آن را به دو نصف مساوی هم کند، و 

خوانند، و نصف وتر را جیب مستوی. و ایــن قــوس 

باشد که نصــف دایــره بــود، و وقــت باشــد کــه کمتــر از نصــف دایــره بــود 

هــایی  ) در بخــش ذوات اضــالع کثیــره، روش

استخراج قوس از «های منتظم، مبتنی بر یک جدول مثلثاتی 

پ) و رســالۀ هندســۀ ۹۲

ــ یامــروز اتیاضــ ت

رو به آن بــر حســب  وتر روبه

خواهد بود. مقادیر جدول  ۲۲

قصبه بود. و هر کفی ده عشیر بود، و آن یک قصــبه و نــیم بــود. و هــر عشــیری 

فشیز بود، و آن ربع قصبه بود. و چون ذراع در ذراع ضرب کنی، آنچه حاصل آیــد 

غنیة الُحسابالزاویه در 

پس از ارائــۀ توضــیحات و رســم شــکل اشــتباه، 

در صورت دوگانۀ مذکوره بعضــی «است: 

اند، اما صحیح نیست. ولیکن صورت صحیح این است

منــازلو  الحساب لّب 

بدان که شکلی بود که محیط باشد به وی خطی مستدیر پرگــاری، و در داخــل آن 

نقطه بود و همه خط خارج از وی مساوی وی بود، و این را مرکز دایــره گوینــد. و 

خطی بود که از مرکز دایره بگذرد و به محیط 

بپیوندد، و دایره را به دو نصف متساوی کند. وتر خطی بود که دایره را قطــع کنــد. 

سهم خطی بود که از قوس به وتر بپیوندد، و آن را به دو نصف مساوی هم کند، و 

خوانند، و نصف وتر را جیب مستوی. و ایــن قــوس 

باشد که نصــف دایــره بــود، و وقــت باشــد کــه کمتــر از نصــف دایــره بــود 

٢٢٣.(

) در بخــش ذوات اضــالع کثیــره، روش

های منتظم، مبتنی بر یک جدول مثلثاتی 

۹۲( الحســاب لــّب 

ــا ر ی اضــیجــدول ب

22
وتر روبه fو  انیراد 

۲۲دایرۀ آن   باشد، طول کمان نیم

قصبه بود. و هر کفی ده عشیر بود، و آن یک قصــبه و نــیم بــود. و هــر عشــیری 

فشیز بود، و آن ربع قصبه بود. و چون ذراع در ذراع ضرب کنی، آنچه حاصل آیــد 

الزاویه در  های مثلث منفرج

پس از ارائــۀ توضــیحات و رســم شــکل اشــتباه،  الحساب

است: شده شکل صحیح رسم شده و چنین توضیح داده 

اند، اما صحیح نیست. ولیکن صورت صحیح این است

لّب در » در مساحت دایره

بدان که شکلی بود که محیط باشد به وی خطی مستدیر پرگــاری، و در داخــل آن 

نقطه بود و همه خط خارج از وی مساوی وی بود، و این را مرکز دایــره گوینــد. و 

خطی بود که از مرکز دایره بگذرد و به محیط خط را محیط دایره گویند. قطر دایره 

بپیوندد، و دایره را به دو نصف متساوی کند. وتر خطی بود که دایره را قطــع کنــد. 

سهم خطی بود که از قوس به وتر بپیوندد، و آن را به دو نصف مساوی هم کند، و 

خوانند، و نصف وتر را جیب مستوی. و ایــن قــوس 

باشد که نصــف دایــره بــود، و وقــت باشــد کــه کمتــر از نصــف دایــره بــود 

٢٢٣ -٢٢٢ ، صالسبع

) در بخــش ذوات اضــالع کثیــره، روش۲۵۷ - ۲۵۶

های منتظم، مبتنی بر یک جدول مثلثاتی 

لــّب عرضه کرده کــه همــین مباحــث در 

ــز آمــده اســت. خروجــ یر) نی

 بر حسب اندازۀ قوس
22

باشد، طول کمان نیم ۷ای  است. پس اگر شعاع دایره

قصبه بود. و هر کفی ده عشیر بود، و آن یک قصــبه و نــیم بــود. و هــر عشــیری 

فشیز بود، و آن ربع قصبه بود. و چون ذراع در ذراع ضرب کنی، آنچه حاصل آیــد 

فشیزی بود. والّسالم.

های مثلث منفرج همچنین در بیان رسم ارتفاع

الحساب لّب اما در  ،شکل اشتباه رسم شده

شکل صحیح رسم شده و چنین توضیح داده 

اند، اما صحیح نیست. ولیکن صورت صحیح این است بر این صورت برکشیده

در مساحت دایره«از سوی دیگر در بخش 

بدان که شکلی بود که محیط باشد به وی خطی مستدیر پرگــاری، و در داخــل آن 

ینــد. و  نقطه بود و همه خط خارج از وی مساوی وی بود، و این را مرکز دایــره گو

خط را محیط دایره گویند. قطر دایره 

بپیوندد، و دایره را به دو نصف متساوی کند. وتر خطی بود که دایره را قطــع کنــد. 

سهم خطی بود که از قوس به وتر بپیوندد، و آن را به دو نصف مساوی هم کند، و 

خوانند، و نصف وتر را جیب مستوی. و ایــن قــوس  جیب معکوس

باشد که نصــف دایــره بــود، و وقــت باشــد کــه کمتــر از نصــف دایــره بــود 

السبع  منازل، ر۱۱۹، 

۲۵۶ (ص الســبع  منازل

های منتظم، مبتنی بر یک جدول مثلثاتی  برای محاسبۀ مساحت چندضلعی

عرضه کرده کــه همــین مباحــث در 

ــاریس ( ــز آمــده اســت. خروجــ۹۸مجموعــۀ پ ر) نی

f t است )t اندازۀ قوس

.١)۱(تصویر 

کسر  
22
7

است. پس اگر شعاع دایره 

قصبه بود. و هر کفی ده عشیر بود، و آن یک قصــبه و نــیم بــود. و هــر عشــیری 

فشیز بود، و آن ربع قصبه بود. و چون ذراع در ذراع ضرب کنی، آنچه حاصل آیــد 

فشیزی بود. والّسالم. ۹هر 

همچنین در بیان رسم ارتفاع

شکل اشتباه رسم شده

شکل صحیح رسم شده و چنین توضیح داده 

بر این صورت برکشیده

از سوی دیگر در بخش 

آمده است: 

بدان که شکلی بود که محیط باشد به وی خطی مستدیر پرگــاری، و در داخــل آن 

ینــد. و  نقطه بود و همه خط خارج از وی مساوی وی بود، و این را مرکز دایــره گو

خط را محیط دایره گویند. قطر دایره 

بپیوندد، و دایره را به دو نصف متساوی کند. وتر خطی بود که دایره را قطــع کنــد. 

سهم خطی بود که از قوس به وتر بپیوندد، و آن را به دو نصف مساوی هم کند، و 

جیب معکوسمنجمان آن را 

باشد که نصــف دایــره بــود، و وقــت باشــد کــه کمتــر از نصــف دایــره بــود  وقت

، الحساب لّب (

منازلبوزجانی در 

برای محاسبۀ مساحت چندضلعی

عرضه کرده کــه همــین مباحــث در » و به عکس وتر

ــاریس ( مجموعــۀ پ

( ) sin tf t 
14

44
1
7

(تصویر  است) شعاع 

کسر  های رایج عدد  . یکی از تقریب

بر این اساس محاسبه شده است.

شکل اشتباه رسم شده

شکل صحیح رسم شده و چنین توضیح داده 

بر این صورت برکشیده

آمده است: 

برای محاسبۀ مساحت چندضلعی

وتر

ــاریس ( مجموعــۀ پ

( ) sin t
44

1
7

. یکی از تقریب١

بر این اساس محاسبه شده است.



های 

دســتوراتی بــرای 

ر)

های  مشابه مثالاز لحاظ اعداد داده شده، 

، و هــر یــک از 

، ضــرب کــن نصــف مجمــوع 

 ،الحســاب لــّب 

دســتوراتی بــرای  الحســاب

بیان شده است: 

پس چون خواهیم که بدانیم قطر دایره که واقع است در این مخمــس، ضــرب کنــیم 

خارج از قسمت در مثل خود، باشد دویســت و هشــتاد و نــه و ربــع و خمــس، بــه 

و ربع و خمس. فرا گــرفتیم جــذر ایــن 

قطر دایره بــود کــه واقــع 

و پنجــاه و دو عشــیر و 

ر)۱۲۴گ ( الحساب لّب 

از لحاظ اعداد داده شده، 

شود:  است که به مورد زیر بسنده می

، و هــر یــک از ۴و آخر  ۲۰ذوزنقتین متساویتین، یکی از متوازیین 

، ضــرب کــن نصــف مجمــوع ۶

لــّب ( ۷۲است، حاصل آید 

الحســاب لــّب و  ةالمّســاح

بیان شده است:  به صورت زیر

پس چون خواهیم که بدانیم قطر دایره که واقع است در این مخمــس، ضــرب کنــیم 

خارج از قسمت در مثل خود، باشد دویســت و هشــتاد و نــه و ربــع و خمــس، بــه 

و ربع و خمس. فرا گــرفتیم جــذر ایــن 

قطر دایره بــود کــه واقــع عدد و چهل و پنج عشیر و نصف و عشر به تقریب. این 

و پنجــاه و دو عشــیر و  ۶باشد در مخمس. پس چون ضرب کنیم نصف ایــن، و آن 

لّب جدول استخراج قوس از وتر، 

از لحاظ اعداد داده شده،  الحساب لّب  ۀ

است که به مورد زیر بسنده می

ذوزنقتین متساویتین، یکی از متوازیین 

۶متالقیتین و آن زنقتان باشد عشره، و خط واصل 

است، حاصل آید  ۶است، در عمود و آن 

۳۴۳  .(

ةالمّســاحاالیضاح عن اصــول صناع

به صورت زیر محاسبۀ قطر دایرۀ محاطی پنج ضلعی منتظم

پس چون خواهیم که بدانیم قطر دایره که واقع است در این مخمــس، ضــرب کنــیم 

خارج از قسمت در مثل خود، باشد دویســت و هشــتاد و نــه و ربــع و خمــس، بــه 

و ربع و خمس. فرا گــرفتیم جــذر ایــن  ۱۸۹تقریب. مربع عشره از این برفتیم بماند 

عدد و چهل و پنج عشیر و نصف و عشر به تقریب. این 

باشد در مخمس. پس چون ضرب کنیم نصف ایــن، و آن 

جدول استخراج قوس از وتر،  - ۱تصویر 

ۀهندس بخشزیادی از 

است که به مورد زیر بسنده می بغدادی

ذوزنقتین متساویتین، یکی از متوازیین 

متالقیتین و آن زنقتان باشد عشره، و خط واصل 

است، در عمود و آن  ۱۲

۳۴۳ -۳۴۲ ، صالتکمله

االیضاح عن اصــول صناع، السبع

محاسبۀ قطر دایرۀ محاطی پنج ضلعی منتظم

پس چون خواهیم که بدانیم قطر دایره که واقع است در این مخمــس، ضــرب کنــیم 

خارج از قسمت در مثل خود، باشد دویســت و هشــتاد و نــه و ربــع و خمــس، بــه 

تقریب. مربع عشره از این برفتیم بماند 

عدد و چهل و پنج عشیر و نصف و عشر به تقریب. این 

باشد در مخمس. پس چون ضرب کنیم نصف ایــن، و آن 

تصویر 

زیادی از های  مثال

بغدادیۀ التکملهندسۀ 

ذوزنقتین متساویتین، یکی از متوازیین چون منحرفی 

متالقیتین و آن زنقتان باشد عشره، و خط واصل 

۱۲متوازیین و آن 

التکمله، پ۱۱۴

السبع  منازلدر 

محاسبۀ قطر دایرۀ محاطی پنج ضلعی منتظم

پس چون خواهیم که بدانیم قطر دایره که واقع است در این مخمــس، ضــرب کنــیم 

خارج از قسمت در مثل خود، باشد دویســت و هشــتاد و نــه و ربــع و خمــس، بــه 

تقریب. مربع عشره از این برفتیم بماند 

عدد و چهل و پنج عشیر و نصف و عشر به تقریب. این  ۱۳

باشد در مخمس. پس چون ضرب کنیم نصف ایــن، و آن 

٢۴

هندسۀ 

محاسبۀ قطر دایرۀ محاطی پنج ضلعی منتظم

٢۴
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و  الســبع

 ) برای محاسبۀ مساحت شش ضلعی منتظم

پــاریس 

قطر دایرۀ محاطی روش محاسبۀ مساحت و قطر دایرۀ محیطی چنین بیــان 

. کتابخانــۀ مجلــس شــورای 

۱۹۶۹ .(

. کتابخانــۀ 

. کتابخانــۀ 

). مؤسســۀ انتشــارات 

. کتابخانۀ الهیات 

.کتابخانــۀ 

. جلــد اول. ترجمــۀ محمدقاســم وحیــدی اصــل. 

است، حاصل آیــد صــد و 

 ... ، صاالیضــاح 

(ص السبع  منازلمحتوای 

الســبع  منــازلر) آمــده اســت. در 

) برای محاسبۀ مساحت شش ضلعی منتظم

پــاریس  ۷۷۲و رســالۀ هندســۀ مجموعــۀ 

قطر دایرۀ محاطی روش محاسبۀ مساحت و قطر دایرۀ محیطی چنین بیــان 

ضلعی منتظم است)

. کتابخانــۀ مجلــس شــورای 

۱۹۶۹. تحقیــق و ترجمــه و تصــحیح محّمــد سویســی (

. کتابخانــۀ ۲۴۷۴. نسخۀ خطی شمارۀ 

. کتابخانــۀ ۱۰۵۶. نسخۀ خطی شمارۀ 

). مؤسســۀ انتشــارات ١٣٨١

. کتابخانۀ الهیات ٦١٨، نسخۀ خطی شمارۀ 

. کتابخانۀ ملی پاریس.

.کتابخانــۀ ۶۴۲۸، نســخۀ خطــی شــمارۀ 

کتابخانۀ خدابخش هندوستان.

. جلــد اول. ترجمــۀ محمدقاســم وحیــدی اصــل. 

است، حاصل آیــد صــد و  ۲۵نصف و خمس و عشر است، در نصف اضالع و آن 

االیضــاح ؛ پ۹۳ گ ،الحساب

محتوای  ، ابتدار)۹۴

ر) آمــده اســت. در ۹۸

) برای محاسبۀ مساحت شش ضلعی منتظم

و رســالۀ هندســۀ مجموعــۀ 

قطر دایرۀ محاطی روش محاسبۀ مساحت و قطر دایرۀ محیطی چنین بیــان 

ضلعی منتظم است) nقطر دایره محیطی، در 

S

d a




.

. کتابخانــۀ مجلــس شــورای ۲۶۷۲خطــی شــمارۀ 

. تحقیــق و ترجمــه و تصــحیح محّمــد سویســی (

. نسخۀ خطی شمارۀ مخائل المالحة فی مسائل المساحة

. نسخۀ خطی شمارۀ یة فی القواعد الحسابیة

١٣٨١. ترجمه و تحقیق محمدرضــا تجــدد (

، نسخۀ خطی شمارۀ الحاوی فی الحساب

. کتابخانۀ ملی پاریس.٢٤٦٢، نسخۀ خطی 

، نســخۀ خطــی شــمارۀ فی علم الحساب

کتابخانۀ خدابخش هندوستان.

. جلــد اول. ترجمــۀ محمدقاســم وحیــدی اصــل. 

نصف و خمس و عشر است، در نصف اضالع و آن 

الحساب لّب هفتاد و دو این مساحت مخمس بود (

۹۴( الحساب لّب حت مسدس در 

۹۸( غنیــة الُحســاب

) برای محاسبۀ مساحت شش ضلعی منتظم۵۲-۵۱(ص

و رســالۀ هندســۀ مجموعــۀ  غنیة الُحساب

قطر دایرۀ محاطی روش محاسبۀ مساحت و قطر دایرۀ محیطی چنین بیــان 

قطر دایره محیطی، در  dقطر دایره محاطی، و 

.
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خطــی شــمارۀ  . نســخۀتلخــیص اعمــال الحســاب

. تحقیــق و ترجمــه و تصــحیح محّمــد سویســی (تلخیص االعمــال الحســاب

مخائل المالحة فی مسائل المساحة

یة فی القواعد الحسابیةئالفوائدالبها

. ترجمه و تحقیق محمدرضــا تجــدد (

تهران.  ها،

الحاوی فی الحساببات همامی واسطی. بندی از 

، نسخۀ خطی الحاوی فی الحساب

فی علم الحساب غنیة الُحساب

کتابخانۀ خدابخش هندوستان. ۲۴۱۳ شورای اسالمی؛ نسخۀ خطی شمارۀ

. جلــد اول. ترجمــۀ محمدقاســم وحیــدی اصــل. آشنایی با تاریخ ریاضیات

تهران. مرکز نشر دانشگاهی. چاپ دوازدهم. 

نصف و خمس و عشر است، در نصف اضالع و آن 

هفتاد و دو این مساحت مخمس بود (

).۲۵۵، ص منازل السبع

حت مسدس در برای محاسبۀ مسا

غنیــة الُحســاب) و در پی آن محتوای 

(صاالیضاح عن اصول صناعةالمّساح 

( )S a  4 غنیة الُحسابدر و  6

قطر دایرۀ محاطی روش محاسبۀ مساحت و قطر دایرۀ محیطی چنین بیــان 

قطر دایره محاطی، و 

( )( )d a  21 6

تلخــیص اعمــال الحســاب

تلخیص االعمــال الحســاب

منشورات الجامعة التونسیة. تونس. 

مخائل المالحة فی مسائل المساحةابن حنبلی، محمدبن ابراهیم. 

الفوائدالبهاابن خوام بغدادی، عمادالدین. 

. ترجمه و تحقیق محمدرضــا تجــدد (الفهرستابن ندیم، محمدبن اسحاق. 

ها، المللی گفتگوی تمدن

بات همامی واسطی. بندی از 

بات همامی واسطی. 
َ
الحاوی فی الحساباحمدبن ث

بات همامی واسطی. 
َ
غنیة الُحساباحمدبن ث

شورای اسالمی؛ نسخۀ خطی شمارۀ

آشنایی با تاریخ ریاضیاتش). ۱۳۹۳

تهران. مرکز نشر دانشگاهی. چاپ دوازدهم. 

نصف و خمس و عشر است، در نصف اضالع و آن 

هفتاد و دو این مساحت مخمس بود (

منازل السبع؛ ۴۸

برای محاسبۀ مسا

) و در پی آن محتوای ۲۵۸ -۲۵۷

االیضاح عن اصول صناعةالمّساح 

)دستور  )S a  4 1 16
2 4

قطر دایرۀ محاطی روش محاسبۀ مساحت و قطر دایرۀ محیطی چنین بیــان  با داشتنپ) ۷۶

قطر دایره محاطی، و  'dشده است: (

منابع:
تلخــیص اعمــال الحســابابن بناء مراکشی. 

اسالمی.

تلخیص االعمــال الحســابابن بناء مراکشی. 

منشورات الجامعة التونسیة. تونس. 

ابن حنبلی، محمدبن ابراهیم. 

پاریس.ملی 

ابن خوام بغدادی، عمادالدین. 

عمومی اصفهان. 

ابن ندیم، محمدبن اسحاق. 

المللی گفتگوی تمدن اساطیر، مرکز بین

 
َ
بات همامی واسطی. بندی از احمدبن ث

مشهد. 

بات همامی واسطی. 
َ
احمدبن ث

بات همامی واسطی. 
َ
احمدبن ث

شورای اسالمی؛ نسخۀ خطی شمارۀمجلس 

۱۳۹۳( و.د رهاو ،ایوز

تهران. مرکز نشر دانشگاهی. چاپ دوازدهم. 

۲۵۷

االیضاح عن اصول صناعةالمّساح 

دستور 

)۷۶

شده است: (

منابع:



















اصــفهانی. مقدمــه 

. تحقیــق و دراســة مقارنــة 
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در اجاره 

در خراج -

در رواج -

در مقاسمه -

[در نوادر مقاسمه]

در قسمت ارزاق جند -

قسم چهارم در مساحة و انواع آن

در معرفة آالت مساحة 

ـــن مراتـــب   در ضـــرب ای

بعضی در بعضی

در اشکال و آنچــه ترکیــب  

کنند از وی

در مساحت مربعات 

اما مربع مختلف الزوایا

اما منحرفات

االضالع بــود بــا  اما آنچه مختلف

بعضی و ظاهر نباشد زنقــه چــون 

زنقۀ منحرفات اول

ــــوری و آن از  ــــکل تن ــــا ش ام

منحرفات است

اما شکلی که معــروف اســت بــه 

قائل قشا

 -٥فپ٥٣

 -٦فر٥٨

مثال حط عیارر٥٨

 -٧فپ٥٩

 -٨فپ٦١

 -٩فپ٦٤

-١٠فپ٦٩

-١١ف

-١٢فر٧١

[در نوادر مقاسمه]پ٧٣

-١٣فپ٧٨

قسم چهارم در مساحة و انواع آنر٨٣

 -١فر٨٣

 -٢فر٨٤

بعضی در بعضی

 -٣فپ٨٤

کنند از وی می

 -٤فر٨٦

اما مربع مختلف الزوایار٨٧

اما منحرفاتر٨٩

اما آنچه مختلفر٩٢

بعضی و ظاهر نباشد زنقــه چــون 

زنقۀ منحرفات اول

ــــوری و آن از ر٩٣ ــــکل تن ــــا ش ام

منحرفات است

اما شکلی که معــروف اســت بــه پ٩٣

قائل قشا

رفع العیار)

فــی اجیــرین؛ ف فــی 

فی نوادر االجارة)

فی المساحة یحصل بضرب ...

االصــل الثــانی فــی االشــکال و مــا 

المربع المختلف الزوایا

فیما یختلف اضالعه او بعضها و لم 

ــن  ــو م ــوری وه ــاحة التن ــی مس ف

فــی مساحةالشــکل معــروف بقاتــل 

فی النوادر الصروف

فی نوادر الفسخ

رفع العیار) -باب العیار (حط العیار

در تعدیل و معناه

در تعدیل نقود 

فــی اجیــرین؛ ف فــی  -باب االجاره (ف

فی نوادر االجارة) -ثلثة اجرا؛ ف

الخراج

فصل [الرواج]

باب المقاسمة 

فی نوادر المقاسمه

باب ارزاق الجند

کتاب المساحة

آالت مساحت

فی المساحة یحصل بضرب ...

االصــل الثــانی فــی االشــکال و مــا 

ترکبت منه

باب مساحت المربعات

المربع المختلف الزوایاواما 

باب مساحةالمنحرفات

فیما یختلف اضالعه او بعضها و لم 

یظهر له زنقة

ــن  ــو م ــوری وه ــاحة التن ــی مس ف

المنحرفات

فــی مساحةالشــکل معــروف بقاتــل 

٢٨

فی النوادر الصروف -ف

فی نوادر الفسخ -ف

باب العیار (حط العیار

در تعدیل و معناه -ف

در تعدیل نقود  -ف

باب االجاره (ف

ثلثة اجرا؛ ف

الخراجباب 

فصل [الرواج]

باب المقاسمة 

فی نوادر المقاسمه

باب ارزاق الجند

کتاب المساحة

آالت مساحت

فی المساحة یحصل بضرب ... -ف

االصــل الثــانی فــی االشــکال و مــا  -ف

ترکبت منه

باب مساحت المربعات

واما  -ف

باب مساحةالمنحرفات

فیما یختلف اضالعه او بعضها و لم  -ف

یظهر له زنقة

ــن  -ف ــو م ــوری وه ــاحة التن ــی مس ف

المنحرفات

فــی مساحةالشــکل معــروف بقاتــل  -ف

قشا

٢٨
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پ٨٨

ر٨٩

ر٩١

پ

ر١١٩

ر١٢٧

ر١٢٨

ر١٢٨

پ٩٥

پ٩٥

پ١٢٩

ر١٣٠

پ٩٨

ر٩٩

پ٩٩

ــات  ــدرج و آن از مربع ــا در م ١١٧ام

١١٧

ــاحة ذوات اضــالع  ٩٢در مس

٨٧در مساحت مثلثات

٨٧

٨٨

٨٩و اما مساحة منفرج الزوایا

٩١طریقی عام که مشــهور اســت بــه 

پ٩١

١١٩

ــره و  ــاحة دای ــوادر مس در ن

قسی و شکل بیضی و غیر آن

١٢٧

١٢٨

١٢٨

٩٥

٩٥در نوادر مساحة و قسمت 

١٢٩در نـــــوادر مســـــاحة و 

١٣٠

٩٨در مساحة مجسمات

٩٩مساحة مکعب و غیر آن

٩٩ثانی مساحة مختلف االبعاد

ــات  ــدرج و آن از مربع ــا در م ام

مختلف العرض است

اما مطبالت

ــاحة ذوات اضــالع   در مس

در مساحت مثلثات 

اما مساحة حادالزوایا

اما مساحة قائم الزوایا

و اما مساحة منفرج الزوایا

طریقی عام که مشــهور اســت بــه 

طریق رومی

چون مثلثی ...

مساحت دایره

ــره و   ــاحة دای ــوادر مس در ن

قسی و شکل بیضی و غیر آن

در مساحت قطاع

[در مساحت قسی]

[مساحت اراضی]

در نوادر مساحة و قسمت  -

رکاء
ّ
اراضی بین الش

در نـــــوادر مســـــاحة و  -

استدراک غلط

[در نوادر مساحت]

در مساحة مجسمات -

مساحة مکعب و غیر آن

ثانی مساحة مختلف االبعاد

ــات ر٩٥ ــدرج و آن از مربع ــا در م ام

مختلف العرض است

اما مطبالتر٩٦

 -٩فپ٩٧

کثیرة

 -٨فر٩٩

اما مساحة حادالزوایاپ٩٩

اما مساحة قائم الزوایار١٠٢

و اما مساحة منفرج الزوایار١٠٤

طریقی عام که مشــهور اســت بــه پ١٠٦

طریق رومی

چون مثلثی ...ر١٠٧

مساحت دایرهدر پ١٠٧

 -٧فر١٠٩

قسی و شکل بیضی و غیر آن

در مساحت قطاعپ١٠٩

[در مساحت قسی]پ١١٠

[مساحت اراضی]پ١١٤

-١٠فپ١١٥

رکاء
ّ
اراضی بین الش

-١٢فپ١١٨

استدراک غلط

[در نوادر مساحت]پ١٢٠

-١١فپ١٢١

مساحة مکعب و غیر آنر١٢٢

ثانی مساحة مختلف االبعادر١٢٣

ذوات االضالع الکثیرة

فی الحاد وهو ثلثة اشکال

القائم الزاویه وهو شکالن 

فی المنفرج الزاویه وهو شکالن 

فــی مســاحة المثلثــات کلهــا علــی 

اختالفهــا طریــق عــام ویعــرف بــالطریق 

فی مساحة قطاع الدایرة

علــی  باب قسمةاالراضــی بــین الشــرکاء

التساوی بینهم او علی التفاضل هی مثل 

باب استدراک الغلط فی المساحة

باب مساحة المکعب وغیره 

باب مساحة القسم الثانی و هو مختلــف 

فی مساحة المدرج

باب مساحة المطبالت

ذوات االضالع الکثیرةباب مساحة 

باب مساحةالمثلثات

فی الحاد وهو ثلثة اشکال

القائم الزاویه وهو شکالن 

فی المنفرج الزاویه وهو شکالن 

فــی مســاحة المثلثــات کلهــا علــی 

اختالفهــا طریــق عــام ویعــرف بــالطریق 

فصل فی نوادر المثلثات

باب مساحة الدایره

فی النوادر 

فی مساحة قطاع الدایرة

باب مساحة القسی

باب مساحة االراضی

باب قسمةاالراضــی بــین الشــرکاء

التساوی بینهم او علی التفاضل هی مثل 

المتساوی االنصبا

باب استدراک الغلط فی المساحة

باب فی نوادر المساحة

باب مساحة المجسمات

باب مساحة المکعب وغیره 

باب مساحة القسم الثانی و هو مختلــف 

فی مساحة المدرج -ف

باب مساحة المطبالت

باب مساحة 

باب مساحةالمثلثات

فی الحاد وهو ثلثة اشکال -ف

القائم الزاویه وهو شکالن  فی -ف

فی المنفرج الزاویه وهو شکالن  -ف

فــی مســاحة المثلثــات کلهــا علــی  -ف

اختالفهــا طریــق عــام ویعــرف بــالطریق 

الرومی

فصل فی نوادر المثلثات

باب مساحة الدایره

فی النوادر  -ف

فی مساحة قطاع الدایرة -ف

باب مساحة القسی

باب مساحة االراضی

باب قسمةاالراضــی بــین الشــرکاء

التساوی بینهم او علی التفاضل هی مثل 

المتساوی االنصبا

باب استدراک الغلط فی المساحة

باب فی نوادر المساحة

باب مساحة المجسمات

باب مساحة المکعب وغیره 

باب مساحة القسم الثانی و هو مختلــف 

االبعاد 
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١٠١

١٠٢

١٠٣

١٠٣

الحساب

شمار 

برگه

١٢٣در مساحة قطع دایره

١٢٣

پ٩٢در مساحت ذوات اضــالع 

طریـــق اســـتخراج قطـــر کـــه 

ارشمیدس بیرون آورده است

٩٣

مساحت مسدس به طریقی آخر

٩٤

پ٩٤

پ٩٤

١٢٢

مساحت مخروطات

مخروط ناقص

مساحت کره

در مساحت قبۀ مجوفه

مساحة آزاج و طیقان

الحساب لّب و  السبع  منازل

الحساب لب

در مساحت دایره 

در مساحة قطع دایره

عمل به جدول

در مساحت ذوات اضــالع 

طریـــق اســـتخراج قطـــر کـــه 

ارشمیدس بیرون آورده است

اما مساحت مسدس

مساحت مسدس به طریقی آخر

مساحت مسبع

مساحة شکل هاللی

مساحت مخروطاتر١٢٥

مخروط ناقصر١٢٦

مساحت کرهپ١٢٧

در مساحت قبۀ مجوفهپ١٢٨

مساحة آزاج و طیقانر١٢٩

منازلهای مشابه  فهرست محتوای بخش

 ۀشمار 

صفحه

در مساحت دایره ٢٢٢

در مساحة قطع دایره -٦ف٢٢٨

عمل به جدول٢٣٠

در مساحت ذوات اضــالع  -٩ف٢٥٤

کثیره

طریـــق اســـتخراج قطـــر کـــه ٢٥٦

ارشمیدس بیرون آورده است

اما مساحت مسدس٢٥٧

مساحت مسدس به طریقی آخر

مساحت مسبع

مساحة شکل هاللی٢٦٠

باب المساحة المخروطین التام والناقص 

فصل فی مساحة المخروط الناقص

فی مساحة القبة المجوفة

باب مساحة االزاج والطیقان 

فهرست محتوای بخش - ٢جدول 

شمار 

صفحه

٢٢٢

٢٢٨

٢٣٠

٢٥٤فی مساحة ذوات االضالع الکثیــرة و 

٢٥٦فی معرفة اضالع االشــکال مــن قطــر 

٢٥٧فی مساحة المسدسات وغیرها

٢٦٠

باب المساحة المخروطین التام والناقص 

فصل فی مساحة المخروط الناقص

باب مساحة الکره 

فی مساحة القبة المجوفة

باب مساحة االزاج والطیقان 

جدول 

منازل السبع

فصل فی مساحة الدایره

فی مساحة قطع الدوائر

العمل بالجدول

فی مساحة ذوات االضالع الکثیــرة و 

غیرها من االشکال المرکبة

فی معرفة اضالع االشــکال مــن قطــر 

فی مساحة المسدسات وغیرها

مساحة الشکل الهاللی

٣٠

باب المساحة المخروطین التام والناقص 

فصل فی مساحة المخروط الناقص

باب مساحة الکره 

فی مساحة القبة المجوفة -ف

باب مساحة االزاج والطیقان 

فصل فی مساحة الدایره

فی مساحة قطع الدوائر

العمل بالجدول

فی مساحة ذوات االضالع الکثیــرة و 

غیرها من االشکال المرکبة

فی معرفة اضالع االشــکال مــن قطــر 

الدائرة

فی مساحة المسدسات وغیرها

مساحة الشکل الهاللی

٣٠




