
  

  ر فارسی علم حساب به نصیرالدین طوسیبررسی انتساب چند اث
 

  1فاطمه سادات سعادتمند

  )26/04/1401، پذیرش نهایی: 28/01/1401(دریافت مقاله: 

  
  چکیده

-597در میان رسایل پرشمار فارسی علم حساب، چندین اثر به نصیرالدین طوسی (
ع ق) منسوب شده است. پژوهش حاضر بر آن است تا با گردآوری، تحقیق و تتب 672

ها را تا حد امکان بررسی کند.  های مذکور، درستی یا نادرستی انتساب نویس در دست
را برگردان فارسی رسالۀ  جامع الحساب بالتخت والترابنوسان، اثری با عنوان  فهرست

رغم  دانند که علی ، میجوامع الحساب بالتخت والترابمشهور طوسی در حساب هندی، 
سبب ردپای  نیست و به جوامع الحسابیاد، ترجمۀ متنی بسیار ز های میان شباهت

پدید آمده است. همچنین اثری فارسی در  جوامع الحسابفارسی کهن در آن پیش از 
ق را بنا بر دیباچۀ آن، 1057کتابت عالءالدولۀ یزدی در  به گزیدهجبر و مقابله با نام 

ل، فصل سوم از اثری پندارند؛ اما این رساله در اص طوسی می الجبر و المقابلةترجمۀ 
ق 950تألیف و تحریر ابوالقاسم جرجانی درختم به ضِعف تر در حساب با عنوان  مفصل

با اینکه در اکثر فهارس ناشناس مانده و  ضرب و قسمتاست. اثر دیگر موسوم به رسالۀ 
انگاشته شده، بخشی از رسالۀ طوسی در حساب هوایی با  جوامع الحساببعضاً ترجمۀ 

  است. لحسابجامع انام 
  

الحساب، عالءالدوله یزدی، جبر و مقابله، جامع نصیرالدین طوسی، جوامع الحساب،  :واژگان کلیدی
  ابوالقاسم جرجانی، ضرب و قسمت.
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  مقدمه
توان در  می ق) در علم حساب را672- 597( طور کلی آثار خواجه نصیرالدین طوسی به

بندی نمود. اثر عربی  هوایی طبقهسه شاخۀ حساب تخت و تراب، جبر و مقابله و حساب 
عناوین ق) با  663(تألیف  جوامع الحساب بالتخت والترابنخست در حساب هندی 

جامع «یا  »الترابجوامع الحساب في التخت و«، »رساله في الحساب«چون  متداولی
، متنی عربی در قواعد حساب و به روش تخت و میل است که عنوان آن را در »الحساب
اند. در این شاخه از علم حساب، اعمال حسابی با  نیز خوانده» اب تخت و ترابحس«فارسی 

شود. عنوان اثر  و با استفاده از ابزار و وسایل خاص مانند تخت و تراب انجام می 1ارقام هندی
آمده و موضوع آن مختصری در ذکر » جوامع الحساب بالتخت و التراب«صورت  در متن آن، به

الرسالة في الجبر و اثر عربی دیگر،  2شمارگران را بدان نیاز افتد. اعمال حسابی است که
کشف در جبر و مقابله از نصیرالدین طوسی است. حاجی خلیفه در  4ق)667(تألیف  3المقابلة

داند و طاش  را از آنِ طوسی می الظفر في الجبر و المقابلة) کتابی به نام 5/113(الظنون 
را در زمرۀ مؤلفات وی  الظفراثری به نام  )،1/369( ادةمفتاح السعزاده نیز در  کوپری
شمارد و آن را از کُتب متوسطه در جبر و مقابله دانسته و شرح بیشتری از آن ارائه  برمی
. گرچه در ظاهر دو رسالۀ عربی در جبر و مقابله و با دو عنوان متفاوت به طوسی 5کند نمی

. اثر 6است الجبر والمقابلةنیست و همان  اثر مستقلی از طوسی الظفرمنسوب شده، کتاب 
است که به نصیرالدین  جامع الحسابنگاری فارسی با عنوان  سوم در حساب هوایی، یک تک

                                                                                                                                        
 گانه به ارقام هندسه یا ارقام هندیه نیز مشهورند. که این صور نُه 9، ... ، 3، 2، 1ارقام  .1
 »فهذا مختصر في ذکر االعمال التي یحتاج الیها الحسّاب، موسوم بجوامع الحساب بالتخت والتراب ،وبعد« .2
ق و محفوظ در کتابخانـۀ  969نصیرالدین طوسی را از نسخۀ مکتوب در  جبر و مقابلۀاکبر داناسرشت . 3

مجـدداً بـه مناسـبت    آن را هللا گلپایگانی چاپ تصویری کرده بود که انتشـارات دانشـگاه تهـران     آیت
 د.به چاپ رسانش 1335هفتصدمین سالگرد نصیرالدین طوسی در خردادماه 

فـرغ المصـنف   «کتابخانۀ مرعشی قم محفوظ اسـت:   همین اثر که در 4064نویس  به ترقیمۀ دست. بنا4
م الحرام سنة   »ببلدة قائن 667طاب مثواه و جعل الجنة مأواه في غرة محرّ

دسـتیاب و عنـوان اصـلی مجموعـه      551نویس این رساله در کتابخانۀ آستان قدس رضوی با شـمارۀ   . دست5
) و بـا وجـود اینکـه در    598، ش4/111: والیـی،  ـ  االمامة/رساله در امامت) است (نـک  في (النصیریة» االمامة«

شـود و   مشهور گشته است این عنوان در رسایل ضمیمۀ مجموعه مشاهده نمی» الظفر«کتب تراجم با عنوان 
 آمده است.» رسالة في الحساب«با این عنوان فهرست نشده و عنوان آن در صدر نسخه به صورت 

طور کـه سـیاق    ین طوسی این رساله را از وی دانسته است و همان. کاتب در عنوان نسخه با اشاره به نصیرالد6
رسـالة فـي الحسـاب ایضـاً لـه عطـر اللّـه        «دهد باید بعد از وفات طوسی کتابت شده باشد:  عبارت نشان می

طوسـی   جبـر و قـدر  الدین جرجانی از رسالۀ عربی  در این مجموعه، این رساله پس از ترجمۀ رکن». مضجعه
 مین رو کاتب از تکرار نام طوسی پرهیز و با ضمیر به وی اشاره کرده است.قرار گرفته؛ از ه
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نظر  طوسی منسوب گشته و تاریخ دقیق تحریر آن مشخص نیست و بنا به شواهدی به
  »).ابجامع الحس«ـ : سعادتمند،  رسد حدود نیمۀ دوم سدۀ هفتم قمری باشد (نک می

فارسی منسوب به  های گردآمده از آثار نویس این پژوهش، نخست به معرفی دست
سپس با بررسی  شمارد، شده را برمی عناوین ضبط پردازد و طوسی می خواجه نصیرالدین

طور مختصر در باب درستی یا نادرستی  به ساختار، محتوا و شواهد متنی هریک
همگی فهارس نسخ وین ذکرشده برای این آثار در کند. از آنجا که عنا ها بحث می انتساب
مطابقت ندارد، برای سهولت در شناسایی نیز با اصل اثر  بعضاًیکسان نیست و  خطی
همچنین  ، ان موجود در نسخ خطی یا فهارس مخطوطاتجداولی از عنو ،ها نویس دست

  ).6و  5، 4، 1ـ : جدول  (نک شناسه و شمارۀ ثبت نسخ خطی فراهم آمده است
  

  . ترجمۀ منسوب به جوامع الحساب: جامع الحساب بالتخت والتراب1
که ساختاری همانند  1جامع الحسابای فارسی در حساب هندی با عنوان مختصر  رساله

است و به  شدهدارد، در سه مقاله و هر مقاله در یازده فصل تنظیم  جوامع الحساببا 
پردازد. گرچه کراوزه در انتساب آن  آموزش حساب هندی با استفاده از تخت و تراب می

جامع  ، این اثر با عنوان2کند به طوسی تردید دارد و استوری در عنوان آن تشکیک می
فهرستگان ) و نیز 3/549، دنا(درایتی،  های ایران نوشت فهرستوارۀ دستدر الحساب 
ب حسا) ثبت گشته و برابر با ترجمۀ 841-9/840، فنخا(همو، های خطی ایران  نسخه

  شده است. انگاشتهالضرب والقسمة 
  جوامع الحساب بالتخت والترابهای ترجمۀ منسوب به  نویس . دست1جدول

 عنوان اثر  داری/کتابخانه محل نگه شمارۀ بازیابی مجموعه
 جامع الحساب بالتخت والتراب  مرعشی 1015

  جامع الحساب  1کپورتهله (پنجاب، هند)  3مجموعه 12رسالۀ 
                                                                                                                                        

اند و نباید آن را با اثر دیگر طوسی بـا عنـوان    خوانده» جامع الحساب«خالصه  طور  . این رساله را در فهارس به1
ا شـامل  اخیر، مباحثی در حسـاب هـوایی ر   اشتباه گرفت. شایان توجّه است که اثر» جامع الحساب«همسان 

 »).  جامع الحساب«ـ : سعادتمند،  نیامده است (نک» بالتخت والتراب«گردد و طبیعتاً در عنوان آن  می
) و 496عربـی طوسـی باشـد (کـراوزه ،      جوامـع الحسـاب  رسد این رساله، نسخۀ فارسی  به نظر نمی«. 2

 ).2/6(استوری، » همچنین مشکوک است که آیا اصالً عنوان درست باشد
رسالۀ فارسی در علـوم نجـوم، هیئـت و ریاضـیات اسـت کـه در محـرم         15ۀ کپورتهله شامل مجموع. 3

الممالـک از مخطوطـات    دست محمدکاظم بن محمد قاسم بخشی ق به دستور صالبت خان و به1160
دهلـی   ق در شاهجهان آباد (دهلی قدیم/1161اصل خزانۀ پادشاهی گورکانیان هند کتابت شده و در 

  ه است.کهنه) مقابله شد
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  الضرب والقسمة  سرای استانبول قاپی توپ  3227
 رسالۀ حساب/رساله در حساب ملک 3214

  

شباهت بسیاری  جوامع الحسابساختار کلّی نخستین مقالۀ رسالۀ فارسی با مقالۀ اوّل کتاب 
کلّی ناهمانند است؛  دارد؛ ولی ترجمۀ آن نیست. عناوین و ترتیب فصول نیز در این دو رساله به

  ).2ـ : جدول  طوسی اختالف دارد (نک الحساب جوامعآن همگی با  های افزون بر آنکه مثال
 

  جامع الحسابو جوامع الحساب . مقایسۀ عناوین فصول و ابواب دو رسالۀ 2 جدول

  ترجمۀ منسوب به  جوامع الحساب بالتخت والتراب
  جوامع الحساب بالتخت والتراب

  لالباب االوّ
  في حساب الصحاح من االعداد

  ) اي عشر فصلًیشتمل على اثن(
  : في صور االعداد و مراتبها 1
  : في التضغیف2
  : في التنصیف3
  : في الجمع4
  : في التفریق5
  : في الضرب6
  : في القسمة7
في معرفة الجذور واألموال والکعـاب ومـا    :8

  یلیها من المنازل
  : في استخراج الجذور9

  : في استخراج الکعاب10
  : في استخراج اضالع سائر المضلعات11
 : في الموازین12

  مقالۀ اولی 
  در حساب صحاح

  (و آن یازده فصل است) 
  : در اشکال اعداد و مراتب آن1
  : در تضعیف2
  : در تنصیف3
  : در جمع4
  : در تفریق5
  : در ضرب6
  : در قسمت7
  : در جذر8
  : در کعب9

مال و آنچـه بعـد از    : در استخراج ضلع مال10
  آن باشد

  : در میزان11
  

  الباب الثاني
  على طریقة المحاسبین حساب الکسور[في] 

    )امشتمل على أربعة عشر فصلً(
  : في ابتداء القول في الکسور1
  في معرفة االشتراك والتباین في االعداد: 2

  مقالۀ دوم 
  در کسور

  (یازده فصل)
مه که با آن احتیاج افتد1  :در مقدّ
  :در وضع کسور 2

                                                                                                                                        
1. Kapurthala State Library, Panjab-India.  
Published catalogues: A Descriptive Catalogue of Persian Manuscripts. By K. Maitra. Lahore: 

Jinaddu Printing Works. 176 pp. 
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فــي مقــدمات یحتــاج الیهــا فــي اعمــال : 3
  منها التجنیس والرفع الکسور

  : في افراد الکسر المنکسر4
  : في افراد الکسر المضاف5
  التضعیف: في 6
  : في التنصیف7
  : في الجمع8
  : في التفریق9

  : في الضرب10
  : في القسمة11
  : في الجذر12
 وما بعده: في الکعب 13
   في استخراج المنازل الصم بتقریب أدق: 14

  
  
  
 
 :در تضعیف3
 :در تنصیف4
 :در جمع5
 :در تفریق6
 :در ضرب7
 :در قسمت8
 :در جذر9

 در کعب و دیگر مراتب که بعد از او بود :10
  در کسر غیر مفرد :11

  الباب الثالث
ــور علـــ    ــي حســـاب الکسـ طریـــق  یفـ

احــدهما یکــون  ،مســلکان ولهــا المنجمــین
  باستعمال حساب الهنـد، والثاني باسـتعمال 

  مل لجحساب ا
  بحساب الهند ل في طریقتهممسلک االوّال
  )شتمل على عشرة فصولموهو ( 
  : في تعریف الکسور و کیفیة وصفها1
  : في التضعیف2
  : في التنصیف3
  : في الجمع4
  : في التفریق5
  : في الضرب6
  : في القسمة7
  : في الجذر8
  : في الکعب وما بعده9

في اسـتخراج اضـالع المضـلعات الصـم     : 10
  باالصفار

  
  حساب الجملالمسلک الثاني في طریقتهم ب

  ل)تسعة فصو یشتمل علموهو (

  مقالۀ سوم
این نوع حساب هرچند هم از کسور باشد، امـا  

مفرد ایراد چون سیاقتی خاص دارد در مقالتی 
  کنیم.

  
  در حساب درج و دقایق 

 (و آن هم یازده فصل است)
مه1   : در مقدّ
  : در تضعیف2
  : در تنصیف3
  : در جمع4
  : در تفریق5
  : در ضرب6
  : در قسمت7
  : در جذر و کعب و دیگر مراتب8
  : در عمل جدول ستّین9

  : در جذر و کعب به اصفار10
عــداد : در اربعـه اعـداد متناسـبه و ثالثـه ا    11 

  متناسبه
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  : في تمهید هذه الطریقه1
  : في التضعیف2
  : في التنصیف3
  : في الجمع4
  : في التفریق5
  : في الضرب6
  : في القسمة7
  : في الجذر8 
  : في الکعب وما یتلوه9 
  

که  حالیدر  ؛تعریف شده است» تضعیف«در رسالۀ حاضر با استفاده از مفهوم » ضرب«
ضرب اعداد  برای» تضعیف«یا » امثال«طور خاص با مفهوم  بهجوامع این تعریف در 

شیوۀ عام مشتمل بر ضرب کسور آمده  در توضیح »نسبت«با مفهوم همچنین  صحیح و
روی تخت مانند الضرب های محاسبۀ ضرب  ز انواع روشا الحساب جوامع است. در 

وشیح، الضرب قائم، ال المشهور، الضرب ول و التّ  ،ضرب المحاذاةباالصفار، الضرب بالطّ
التقابل بحث شده ضرب النقل و ضرب القسمة، ضرب مورّب، الضرب الجدول، بال الضرب

 ،جوامع الحسابد مانن بهکدام در ترجمۀ مفروض نیست. رسالۀ فارسی  است که هیچ
ی ضرب روی تخت را   اما انواع ده روش ،جدول ضرب دهگانی را در آغاز بحث آورده کلّ

های تخت و تراب، تنها به شرح روش  و مانند اکثر رسایل مبتنی بر روشکرده است رها 
. از جمله واژگانی کند بسنده می اوّل و شیوۀ رایج محاسبه روی تخت (الضرب المشهور)

مخرج مشترک گرفتن میان «معنای  به که 1است» تأریج«ضرب  ،دان پرداختهکه مؤلف ب
  ») تأریج«ـ : سعادتمند، ذیل  رود. (نک کار می به» کسور
کار  گیری در علم حساب، برای سنجش درستی اعمال حسابی به و میزان 2»میزان«
ت اشتباه بود و آمد، محاسبا دست نمی ق بهها (در نتیجه و اجزا) مطاب رفت و اگر میزان می

» مطابق بودن«کردند و در نتیجه  محاسبات را درست فرض می ،شد اگر مطابق می
تب حساب نیز گرفتند که در بسیاری از کُ محاسبات می» درست بودن«ها را برابر با  میزان

ه به این نکته ضروری است که از دید منطق، مطابق 3اند به همین صورت شرح داده . توجّ

                                                                                                                                        
 .تضبط شده اس» ضرب تاریخ«های موجود از این اثر، تصحیف واژه رخ داده و  نویس در دست .1
 ».میزان«ـ : سعادتمند، ذیل  های معنایی و شواهد این اصطالح نک برای آگاهی از تفکیک. 2
  !دانـان قبـل و بعـد از نصـیرالدین     آثار ریاضـی  از گیری در بسیاری این پنداشت اشتباه دربارۀ میزان. 3
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بسا ممکن است  چه ،معنای درست بودن محاسبات باشد لزوماً بهتواند  ا نمیه بودن میزان
ها برای نشان  ها براتّفاق برابر گردد؛ پس تطابق میزان میزانمحاسبه اشتباه باشد، اما 

  . 1ولی شرط کافی نیست ،دادن درستی یک محاسبات ریاضی فقط شرط الزم است
که ذکر این نکتۀ ظریف را  ۀ اسالمینصیرالدین طوسی بر خالف عمدۀ محاسبان دور

ها و درستی محاسبه را رعایت  ، شرط الزم و کافی میان مطابقت میزاناند از قلم انداخته
در  جوامعجوید. وی در  های منطقی مناسبی برای بیان آن بهره می و از گزاره نماید می

  :ه استآورد چنین » موازین«بخش 
م یصح المیزان لم یصح الحساب، ن لإالمیزان، و الحساب صحّ ن صحّإ«

  .»ن لم یصح الحساب لم یصح المیزانإالمیزان صح الحساب، او  ن صحّأولیس 
  که برگردان آن به فارسی چنین است: 

و اگر میزان درست نباشد،  استاگر محاسبه درست باشد، میزان درست «
و چنین نیست که اگر میزان درست شد محاسبه  درست نیست، پس محاسبه

  »ست باشد یا اگر محاسبه درست نباشد، پس میزان درست نیاید.در

                                                                                                                                        
دی ق)، عبـدالقاهر بغـدا  420ق)، کرجـی (د. حـدود   3-2تکرار شده است. خوارزمی (سدۀ طوسی  "

ق) و برخی دیگر، همگی به شرط الزم بودن درستی میزان برای 473ق)، نسوی (د. حدود 5-4(سدۀ 
التکملـة  عبدالقاهر بغدادی در  ؛ برای نمونهاند  توجّه بوده درستی محاسبه و نه شرط کافی بودن آن بی

ریح کـرده  ها تصـ  چنین آورده است و مشخصاً بر درستی محاسبه در صورت تطابق میزان في الحساب
فما بلغ فخذ میزانه وقابله بالمیزان المحفوظ، فإن کان مثله فقد اصبت في العمـل، وإن خالفـه   «است: 

  )38(ص» فقد أخطأت في عملک
الفصـول  ق) یاد کرد که در باب هشتم از فصل سوم 4توان از اقلیدسی (سدۀ  طوسی میجز نصیرالدین  به

آید کـه   شود حاالتی پیش می کند و یادآور می مطرح می را» انکسار میزان«مسألۀ  في الحساب الهندی
). 336شـمرد (کرامتـی،    آید، اما حسـاب نادرسـت اسـت، سـپس علـل آن را برمـی       میزان مطابق می

 شـرط الزم درسـتی حسـاب    را لـی درسـتی میـزان   الدین حنب سی، تقینصیرالدین طو جز بههمچنین 
وو،  (نک داند و نه شرط کافی می  .)77و نیز قربانی،  ؛36-34ـ : کارادُ

  ): 9گیری ها (میزان و بررسی میزان 467و  176، حاصل جمع دو عدد برای نمونه. 1
  4): 643میزان مجموع (     4)): 13ها ( میزان (مجموع میزان    8): 467میزان (     5): 176میزان (
راین محاسبه درست است؛ حال اند، بناب ها برابر شده میزان میزان مجموع و مجموعطور که مشخص است  همان

شـود گرچـه محاسـبه     ها مطابق می هم میزان ثبت شود باز 634، به اشتباه 643اگر حاصل مجموع به جای 
ها با اینکه شرط الزم برای درستی محاسبه اسـت،   دهد شرط تطابق میزان نادرست است. این مثال نشان می

 کند. نتیجۀ محاسبه را تضمین نمی اما شرط کافی برای برآورده ساختن آن نیست و درستی
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ص است همان که  ،طوسی برای نشان دادن اشتباه بودن تصور غالب ،طور که مشخّ
شرط «و  کرده در بخش دوم تأکید ،دانند تطابق میزان را برابر با درستی محاسبه می

  است. ساختهگوشزد  را بودن آن در درستی حساب» الزم
  ر رسالۀ فارسی آمده:و اما د

اما اگر میزان  ،اند اگر میزان مطابق نباشد دانند که حساب سهو کرده«
  » مطابق باشد معلوم شود که حساب راست است.

 شرط خطا بودن عمل حسابی ذکر شده ،درستی، مطابق نبودن دو میزان جا بهر ایند
را شرط درستی  توان مطابق بودن دو میزان طور که اشاره شد نمی اما همان است،

مؤلف رسالۀ حاضر به مراعات شرایط الزم و کافی در  بنابراینمحاسبه فرض نمود؛ 
جوامع این متن با تمایز و  تغایرگیری التفات نداشته که خود شاهد دیگری بر  میزان
ه و یازده ذیل یک  از دو شیوۀ میزانجوامع همانند  اگرچه ،است الحساب  »فایده«گیری نُ

  آورده است. صحبت به میان
مقالۀ دوم و سوم رسالۀ فارسی (در حساب کسور) در کلّیت محتوا و ساختار فصول 

ص دارد. یها اما در جزییات مباحث با اثر طوسی تفاوت ،است جوامعهمانند  ی مشخّ
اختصاص دارد  1به اربعة اعداد متناسبه و ثالثة اعداد متناسبه بخش آخر از مقالۀ سوم

 ،جوامعشود و در رسالۀ  مباحث خطأین و جبر و مقابله مطرح میکه معموالً همراه با 
اعداد صحیح معرفی شده و از این نظر حائز اهمیت است که مؤلف » قسمت«ذیل فصل 

داند. طوسی در توضیح اربعۀ متناسبه از  را بخشی از عمل قسمت می» تناسب«مبحث 
» مقدّم«ا با نسبت کسری جوید و مفهوم تناسب ر صلیب بهره می مانند بهترسیم خطوطی 

کند. در رسالۀ حاضر نیز از مفهوم نسبت کسری استفاده شده و تبیین  می یانب» تالی«به 
   2ای نشده است. به ترسیم صلیب اشاره هرچند ،صورت پذیرفته ،آن با کمک عمل قسمت

ل اشاره شده استدر ساختار هر دو رساله به دو سنت حسابی هندی و جُ  گرچه .مّ
ل و کاربرد آن نزد منجم آمده است، به جوامعآنچه در  بر خالف ن یک فصل احساب جمّ

به شیوۀ » در عمل جدول ستّین«جداگانه اختصاص نیافته و ذیل فصل نهم از مقالۀ سوم 
                                                                                                                                        

 ».ثالثة اعداد متناسبه«و » اربعة اعداد متناسبه«ـ : سعادتمند، ذیل  نک .1
ل و دوم از باب دوم (فـي اسـتخراج    الجبر و المقابلۀاین مباحث همچنین در کتاب . 2 طوسی در فصل اوّ

مات علم الجبر و المقابله) در مبحث تناسب و ا ستخراج مجهـوالت بـا رویکریـد    المجهوالت و في مقدّ
ها را بازنویسی یا ترجمۀ بخشـی از   توان آن متفاوت آمده و چون محتوایی مغایر با این دو اثر دارد نمی

 وی دانست.  الجبر و المقابلۀ
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به محاسبات درج و دقایق » جدول ستّین«حسابی مربوط به آن اشاره شده است. 
که مشخصاً به » عمل تقویس«و » رینعمل ما بین السط«اختصاص دارد و واژگانی چون 

 جوامع الحسابکار رفته که در متن  بهدر آن  1،جداول نجومی و زیجات مربوط است
با در نظر گرفتن دیگر  ا وهافزون بر اینطوسی نشانی از این واژگان تخصصی نیست. 

ست؛ ای از اثر وی دان یا ترجمهکرد  توان این اثر را به طوسی منسوب نمی ،شواهد اساسی
دانان  شمرد. در میان ریاضی نخست آنکه مؤلف، مراتب یا منازل حساب را چهار می

ای جدا یا به تعبیر اکثر مؤلفان آثار حساب، مذهبی متفاوت وجود دارد که مراتب  فرقه
اند و از رای فالسفه و حکما  رو طریقتی دیگر در حساب دانند و دنباله اعداد را چهار می

). طوسی در 53-1/52، رسایل اخوان الصفاء ـ : کنند (نک وی میدر عناصر اربعه پیر
و مراتب حساب را مطابق با  شمارد میمراتب اعداد را چهار ن ،یک از رسایل خویش هیچ

ترین عللی که  بنابراین یکی از مهم ؛داند دانان سه مرتبۀ اصلی می عقیدۀ رایج ریاضی
ن رساله به طوسی در نظر گرفت، چهار ای منتسب نبودنتوان آن را شاهدی مسلّم بر  می

مستقل از رسالۀ  بایست نشانگر سنت دیگری در حساب وشمردن مراتب اعداد است که 
دو ترجمۀ کهن فارسی از جوامع الحساب «ـ : سعادتمند،  (نک باشد جوامع الحساب
  .)473-472، »بالتخت والتراب

در » طاق و جفت«یی نظیر ها  واژهدر متن اثر شاهد دیگر، ادبیات کهن متن است. 
پسین س های از آثار سدهتر  متداول ،پنجم سدۀکه در متون آمده است معنای فرد و زوج 

در دیگر آثار نیز عبارات  آننظیر  که چنان») طاق«و » جفت«سعادتمند، ذیل  ـ : است (نک
 ای میان نوشتار طوسی و ابن سینا مقایسه ،شود. محمّد معین فارسی طوسی دیده نمی

 ،آن اساس) که بر 37-33های فارسی و عربی انجام داده است ( کارگیری واژه در به
در  2شود طوسی برخالف آنچه در آثار فارسی منسوب به ابن سینا دیده شده مشخص می

                                                                                                                                        
یابی خطـی و همچنـین کمـان     روش درون»:عمل ما بین السطرین«در جدول ستین زاویۀ مجهول به . 1

س کردن/کمان»: یستقو«مجهول زاویه به عمل   آید. دست می کردن بهیابی  مقوّ
د معین در این مقاله آثار فارسی ابن سینا را با آثار فارسی نصیرالدین طوسی مقایسه مـی . 2 کنـد و   محمّ

تـوان تمامـاً از وی    نگاری فارسی آثار منسوب به شیخ الرئیس را نمـی  حال آنکه باید توجّه داشت سره
نامـۀ عالئـی در    دانیم بخشـی از آثـار علمـی او (ماننـد تکملـۀ دانـش       میطور که  چون همان ؛انگاشت

شاگرد وی ابوعبید جوزجانی گردآوری و به پارسی برگردانده شـده اسـت.    دست ریاضیات) در اصل به
د معین در مقالۀ دیگری به مقایسۀ واژگان سرۀ  و سهم ابن سینا و جوزجـانی از   نامۀ عالئی دانشمحمّ

 »).ابن سینا و تأثیر آنها در ادبیات یفارس لغات«ـ : معین،  پردازد. (نک آن می
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و برنیامده آن گیری از واژگان فارسی برابرنهاد  اصطالحات عربی و بهرهصدد ترجمۀ 
نصیرالدین طوسی در  ،به بیان دیگر .برده است ار ک همان لغات معمول عصر خود را به

که در  چنان نگاری آن گرایی و سره گزینی فارسی نداشته و سره واژه دغدغۀآثار خود 
 ؛دنبال شده، مطمح نظر وی نبوده است نامۀ عالئی نزهتو  نامۀ عالئی دانش، التفهیم

بر دیگر واژگان سرۀ پارسی کار بردن دو واژۀ متداول فرد و زوج  خواجه به بنابراین نزد
و   رجحان دارد. در نهایت، میزان تشابهات» دوگانه و تک«یا » 1جفت و طاق«چون 

 ـ : ای است (نک گونه به )جوامع الحساب) و اثر عربی (جامع الحسابتمایزات اثر فارسی (
  مرتبط با یکدیگر دانست. ، اماتوان این دو اثر را مستقل از هم ) که می3جدول

و ترجمۀ فارسی منسوب بدان  جوامع الحساب بالتخت والتراب. تشابهات و تمایزات محتوای 3جدول
  جامع الحساب)(

  جوامع الحساب بالتخت والتراب  
  ترجمۀ منسوب به 

  جوامع الحساب بالتخت والتراب
  )جامع الحساب(

ات
ابه

تش
  

والمشهور عن الموازین میزان التسعة ومیزان 
  االحـد عشر

نه بود یکی را میزان تسعه و میزان، دو گا
  2عشر خوانند و دیگر را میزان احدی

بندی انواع کسور] المفرد و غیر المفرد  [دسته
  (المرکب):

  المنکسر، المضاف، المعطوف و المستثنی 

بندی انواع کسور] مفردو غیر مفرد  [دسته
  (مرکب):

  منکسر، مضاف، معطوف و مستثنی
  [ضرب تأریج] 

د الیه المخارج نریلذي والمخرج المشترك ا
  المفروضة هو اقل عدد تعده تلک المخارج

  [ضرب تأریج]
ل هر دو کسر را با یک مخرج باید برد و   اوّ

  این عمل را ضرب تأریج خوانند.
  در جذر و کعب به اصفار  في استخراج اضالع المضلعات الصم باالصفار

ات
ایز

تم
  

  4مراتب اعداد:   3مراتب اعداد: 
  جفت و طاق  زوج و فرد

  [ارائۀ دو تعریف در ضرب اعداد صحیح
  و مشتمل بر کسور]

وهو في الصحاح جمع امثال المضروب فیه . 1
  بعدد آحاد المضروب

  »]تضعیف«[تعریف ضرب با مفهوم 
و آن تضعیف عددی بود به آحاد دیگر عدد و 
یکی را از این دو عدد مضروب خوانند و دیگر 

  فیه را مضروبٌ

                                                                                                                                        
دوسـت، مـدخل    ـ : حسـن  در پارسی بودن ایـن واژۀ نـک   -است  tāgای معرّب از پارسی میانه  طاق واژه. 1

 ».تا:«1361 و نیز ذیل» تک: «1519
 شان از ترجمه دارد.را به فارسی برنگردانده است که ن» عشر احدی«و » تسعه«در این دو موضع مترجم . 2
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وعلى الوجه العام هو تحصیل عدد یکون . 2
نسبة المضروب فیه الیه، کنسبة الواحد إلی 

المضروب، او نسبة المضروب الیه کنسبة 
  الواحد إلی المضروب فیه

  فقط جدول ضرب دهگانی (مادون العشرات)  انواع دهگانۀ ضرب روی تخت
در  یمراعات هر دو شرط الزم و کاف

  گیری یزانم
  گیری یزاندر م یافتوجّه به شرط الزم و نه ک

  فصلی جداگانه در عمل جدول ستین  مختصر در جدول ستّین ذیل بحث در حساب جمّل

-  
  دو اصطالح مثلثاتی از محاسبات زیجات:

  »عمل ما بین السطرین«و » عمل تقویس«
  اربعۀ اعداد متناسبه 

  صحاح» قسمت«در فصل » فایده«ذیل یک 
  فصلی جداگانه در

  به و ثالثۀ اعداد متناسبهاعداد متناس ةاربع
  

دست نیامده است؛  و تاریخ تألیف آن اطالعاتی به جامع الحساباز مؤلف رسالۀ فارسی 
اما ادبیات سرۀ متن و همچنین وجود افعال و نکات گویشی خاص، شواهد کهن بودن متن 

 در مواضعی چند همچون» با«کار بردن حرف اضافۀ  بخشند. شواهدی چون به را فزونی می
معنای نصف کردن،  به» با نیمه کردن(«در معنای به یک مخرج بردن » با یک مخرج بردن«

که منظور » کسر با کسر کردن«یعنی چهار را نصف کردیم)،  1»چهار را با نیمه کردیم«مثالً 
از سر «جای  به» با سر گرفتن عمل«یا تبدیل مخارج کسور است و نیز » تحویل کسور«از آن 

بر سر »  بـ«و افزون بر آن، آوردن حرف تأکید 2همگی صورتی کهن دارند که» گرفتن عمل
شود نتوان تألیف این اثر فارسی را بعد از سدۀ  ، موجب می»بنماند«نفی فعل، مانند » ـ ن«

   3رو اهمیت و ارزش بسیار دارد. ششم قمری دانست که از این
  
  الجبر والمقابلة. ترجمۀ منسوب به 2

 طوسیآثار  لیذ »رسالة في الحساب« را با عنواناین اثر  الذریعةآقابزرگ طهرانی در 
                                                                                                                                        

کـار رفتـه اسـت و از     ق) همین فعـل بـه  5ی (نیمۀ دوم سدۀ ابوایوب حاسب طبر مفتاح المعامالتدر . 1
ـ : سـعادتمند،   اشاره کـرد . (نـک  » وا ثمن کردن«و » وا سبع کردن«توان به  جمله شواهدی که دارد می

 »)وا...کردن«ذیل 
 .400-1/387ـ : بهار،  افی، نکبرای قواعد و شواهد کاربردی این حروف اض. 2
نگارنـده نباشـد و در    های گویشی دیگری نیز وجود دارد که ممکن است از آنِ ویژگی ،ها افزون بر این. 3

 دست کاتب رخ داده باشد، مانند سینزده (سیزده)، هیچده (هجده) و هفصد (هفتصد). بازنویسی اثر به
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شک از  بی ۀ فارسیاین رسال« معتقد استمدرس رضوی ) و 11/176(برشمرده 
-7/107(حائری، » هرچند در فهرست مؤلفات او نیامده باشد طوسی است الدیننصیر
ترجمۀ جامع  عنوان ) با4/2637(منزوی، های فارسی  فهرستوارۀ نسخه). این اثر در 108

از جمله  ها رستمعرفی شده است. همچنین در دیگر فه الحساب بالتخت والتراب
به » حساب«با نام های ایران  نوشت فهرستوارۀ دستو  خطی ایران های نسخه فهرستگان

ـ : درایتی،  به طوسی منسوب گشته است (نک فهرستوارۀ منزویثبت رسیده و به استناد 
  ).4/626، دنا؛ 961-12/960، فنخا

  و منسوب به نصیرالدین طوسیحساب در جبر و مقابله های رسالۀ  نویس . دست4جدول
  عنوان اثر  داری/کتابخانه محل نگه  شمارۀ بازیابی مجموعه

 حساب (گزیده) ملک 3233
  حساب (رساله)  مجلس  2773

  

خانۀ ملک نویس کتاب عنوان این رساله مطابق با نوشتۀ کاتب آن در برگ آغازین دست
» رسالۀ جبر و مقابله تصنیف استاد البشر خواجه نصیر«آمده،  فهارسو برخالف آنچه در 

ق) با نام میرزا حکیم 1056دست یکی از شاگردان محمّدباقر یزدی (د. حدود  است که به
ق کتابت شده است و در واقع بخش گزیدۀ حساب 1057ابن امیر عالءالدوله الیزدی در 

عف«ای موسوم به  (فن سوم) از رساله در جبر و مقابله تألیف ابوالقاسم » ختم به ضِ
نگاران در انتساب این اثر به  سبب ایقان و اتقان فهرست ،احتمال زیاد بهجرجانی است. 

 گزیدهای باشد که عالءالدولۀ یزدی بر اثر  ذکر نام خواجه در دیباچه ،نصیرالدین طوسی
اثر مشهور به بخش جبر و مقابلۀ این اثر با بررسی مشخص شد  ،هرچند 1نوشته است

؛ فصول و ابواب این دو هیچ شباهتی ندارد الرسالة في الجبر و المقابلةطوسی یعنی 
رساله و همچنین مبانی موجود در آن کامالً با یکدیگر متفاوت است و به هیچ عنوان 

تاکنون نیز  طوسی انگاشت و جبر و مقابلۀای از رسالۀ  توان آن را شرح یا گزیده نمی
که مطالب آن دست نیامده  بهرسالۀ فارسی دیگری در جبر و مقابله از خواجۀ طوسی 

در  ختم به ضعفمتضمن و مشتمل این اثر گزیده در حساب هندی باشد. مطالب کتاب 
 ؛پردازد مایۀ فلسفی می تر حساب و بعضاً با درون چهار فن به طرح مباحث بسیار گسترده

                                                                                                                                        
اب عالمة العالم حجة اللّه علـی خلقـه افضـل المتقـدمین     ای که جن اما بعد، این انتخابیست از نسخه«. 1

د بن محمّـد ابـن الطوسـی نـوّر اللّـه مضـجعه، المشـتهر         وقروة للعالمین مهبط فیوضات قدوسی محمّ
 »بالنصیر در فن حساب ترتیب داده و این فصل بعینه نقل افتاده و من اللّه العصمة والتوفیق.
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لیفی مستقل و مختصر در دو فصل مبتنی بر تعاریف مقدماتی اما رسالۀ طوسی، تأ
در فصل  جه تسمیۀ اثر از آنجاست که مطالب حساب آنوحساب و جبر و مقابله است. 

ق به انجام رسیده، نگارنده در 950رسد و همچنین چون در سال  می انیبه پا فیتضع
ن ترتیب به تضعیف و و بدی  ) گزیده950(= »ضعف«تألیف را  خیتار  مادهترقیمۀ آن 

» ختم به ضعف«های نسخ خطی به رسالۀ  ها و فهرستواره در فهرست ختم شده و» ضعف«
تر از این گزیدۀ حساب  مفصل اریبس البته و معدودرساله نسخ  نیشهرت یافته است. از ا

  دارد. وجود جبر و مقابله 
 

  اسم جرجانیتألیف ابوالقختم به ضعف های رسالۀ مشهور به  نویس . دست5جدول
 عنوان اثر داری/کتابخانه محل نگه شمارۀ بازیابی مجموعه

  خالصة الحساب  مجلس  خویی105
ی حساب  ملّی 1178  قواعد ضروری و البدّ
 رساله در حساب 1مرکز دایرة المعارف بزرگ اسالمی 195
  حساب  سپهساالر  600

  ای در حساب خالصه  ملک  3320
  جبر و مقابله  )2دانشگاه تهران (میکروفیلم  2463

  
صورت کامل،  دائرة المعارف بزرگ اسالمی، نام مؤلف بهنویس مرکز  در خاتمۀ دست

د مشهور به ابوالقاسم جرجانی ماه  25و تاریخ تحریر آن روز چهارشنبه  علی ابن محمّ
در جوانی یعنی این رساله را  گوید میکه  چنان جرجانیت. اس شدهق ضبط 950صفر

ق) 963. (د به ابوالفتح محمد همایون ووشت نو اندی داشت  هنگامی که بیست سال
ر). وی در  2تقدیم نمود (گ )ق963- 962 و ق947-937 .  گورکانی هند (حکپادشاه 

ه یوم «کند:  بخشی از تتمۀ مقدمه، استاد خود را چنین یاد می و حضرت استادی جعله اللّ
از آنکه مشخص شود مؤلف   شپی .ر)3(گ» که...  الحساب کاسمه منصورًا چنین فرموده

نویسان بر اساس همین عبارت احتمال  برخی فهرست این رساله ابوالقاسم جرجانی است،
: ـ (نک ) باشد3ق949الدین منصور دشتکی (د.  بودند که مؤلف باید از شاگردان غیاث  داده

                                                                                                                                        
نـویس یـاری کردنـد و دریافـت آن را      متی که در تهیۀ این دستبسیار سپاسگزارم از دکتر یونس کرا. 1

 سهولت بخشیدند. 
 .دشو داری می جامع وزیری یزد نگه ۀبه کتابت محمدباقر تبریزی در کتابخان 2107اصل نسخه با شمارۀ . 2
  !انـد. در بـرگ نخسـت    ق ثبت کرده949ق یا 948معموالً سال وفات دشتکی را  در منابع و فهارس. 3
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دهد  نشان می 1شواهد گردآمدهاکنون ) 1/165، فهرست؛ منزوی، 108-7/107حائری، 
است و بنا بر الدین منصور دشتکی  غیاث الحساب يکفایة فای از رسالۀ  ترجمه اثرین ا

این  تصنیف دانست که بهالدین منصور  غیاثتوان ابوالقاسم جرجانی را شاگرد  می ،آن
  . 2گماشته و از استاد خود در مقدمۀ اثر یاد کرده استرساله همت 

های نسخ  های متفاوتی در فهرست الدین منصور دشتکی با نام رسالۀ حساب غیاث
، کفایة في کفایه الحساب، کفایة الطالب في الحساببرخی آن را  3خطی ثبت شده است.

ضوابط الحساب ای از آن را با نام  اند و خالصه خواندهکفایة المنصوریه و  الحساب
 فهرستمانند  ها تدر بعضی فهرسشناسند که در یک مقدمه و چند ضابطه گردآمده و  می

   شده است. ) ضبط5/641(شمارۀ  الطالب ةمختصر کفایبا نام  سپهساالرکتابخانۀ 
  
  . ضرب و قسمت 3
و برخی دیگر » الضرب والقسمة«که برخی آن را است در حساب  مختصر، اما مستقلی اثر
های  نامند و موضوع آن، قواعد ضرب ذهنی است و شیوه می» حساب ضرب و قسمت«

های متواتر و متعددی به عربی و  تحریر ،دهد. از این اثر رح میرا ش» ضرب هوایی«مرسوم 

                                                                                                                                        
الـدین دشـتکی و از قـول     خـط نظـام   کتابخانۀ مجلس، کاتب به نقل از دست س1/32نویس  دست "

ق آورده اسـت کـه   949الدین منصور) تـاریخ مـرگ وی را    صدرالدین محمد دشتکی ثانی (پسر غیاث
 وقـت  ق میـان دو 949 سـال  یاألول  یششم جماد الدین منصور دشتکی در شب شنبه، طبق آن غیاث

نویس و تاریخ مذکور مبنای استناد مقالۀ حاضر قرار  این دست. گفته است اتیحمغرب و عشاء بدرود 
نشـان از آن دارد   السفیر في الهیئـة از  1422کتابخانۀ مجلس با شمارۀ  نویس دیگر دست .گرفته است
ترقیمـۀ دیگـر    همچنـین در  ؛ق زنـده بـوده اسـت   951شـعبان   20الدین منصور دشتکی در  که غیاث

بـه دنبـال نـام     کتابخانۀ آستان قدس رضوی 5337ق و با شمارۀ 957ر به کتابت نویس همان اث دست
) 10-9ـ : کیقبـادی،   است؛ که بنا بـر ایـن شـواهد، برخـی پژوهشـگران (نـک       آمده» رحمة اللّه«مؤلف 

  ق دانست.957ق تا 951تاریخی میان  معتقدند سال وفات دشتکی را باید
و  کفایة الطالب في الحسـاب صول، ابواب و محتوای دو رسالۀ و تطبیق عناوین فشواهد متنی بررسی . 1

 دیگری واگذار شد. گفتاربه  ختم به ضعف
شود و البته تضـمینی   جرجانی دیده نمینامی از  )1/91 نورانی،دشتکی (در فهرست اسامی شاگردان . 2

 وجود ندارد که این فهرست کامل باشد.
بـه نظـر    کـه  انـد  ذکـر کـرده  نیـز   »یمنصور یۀکفا«اثر را  نینگاران، نام ا پژوهشگران و فهرست یبرخ. 3

 اسیـ بـن ال  وسـف ی) منصور بن محمد بـن احمـد بـن    هیمجاهدکتاب (نام اثر را با  نیعنوان ا رسد یم
  ق) در طب خلط کرده باشند.809 .(د یرازیش
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عنوان حساب  که بعضی به است و گاه بسیار مجمل بازنویسی شده  فارسی، گاه مفصل
تر حساب از جمله حساب فرائض، دور و وصایا و میقات  مقدماتی بر دیگر مباحث پیچیده

ها ترجمۀ فارسی منسوب  شناسی و کتاب برخی فهارس نسخ خطیشود. در  استفاده می
الضرب «خطا  ) را با عنوان این اثر و بهجامع الحساب بالتخت والتراب( جوامع الحساببه 

؛ a36، شS1/930؛ بروکلمان، 497: کراوزه، ـ برای نمونه، نکاند ( خوانده» والقسمة
حساب الضرب «نیز این اشتباه تکرار شده و عنوان رساله  فهرستگان). در 87طای،  قره

  ).9/841، فنخا: درایتی،  ـ (نکذکر شده است » والقسمة
ه به ساختار اصل از این اثر موجود یفارس یلرسا  ۀ کلّیبه دو دستی، با توجّ
در پنج فصل  گانه پنج که تنها به شرح ضرب یلیرسا نخست، دسته ؛شود می یبند طبقه

آحاد در عشرات، مآت در مآت  ترتیب ضرب آحاد در آحاد، عشرات در عشرات، اصلی (به
ه به چهار بودن اجناس اعداد، دوم که ۀو دستپردازد  و عشرات در مآت) می انواع  با توجّ

(ترتیب آن چنین است: آحاد در آحاد، آحاد  دهد یطور کامل شرح م ضرب را به ۀدهگان
در  در عشرات، آحاد در مآت، آحاد در الوف، عشرات در عشرات، عشرات در مآت، عشرات

  الوف، مآت در مآت، مآت در الوف و الوف در الوف).
  

 های رسالۀ منسوب به طوسی در ضرب و قسمت نویس . دست6جدول
 عنوان اثر  داری/کتابخانه محل نگه  شمارۀ بازیابی مجموعه

  رساله در علم حساب  کپورتهله  13رسالۀ 
  ای در ضرب و قسمت رساله  مجلس  5379
 رساله در حساب  مجلس  2945
  رساله در اعداد  ملک  3201
  رسالۀ ضرب و مضروب  ملک  5800

  

های ضرب تفاوت دارد، اما در طریقۀ محاسبه و  ساختار این دو گروه در ترتیب ذکر روش
توان هر دو را بازنویسی متفاوت از یک اثر  ) و می7ـ : جدول شیوۀ بیان یکسان است (نک

منسوب به نصیرالدین طوسی منطبق  دهگانۀ ضرب و قسمتکه محتوای آثار  دانست، چنان
از اثر فارسی دیگر منسوب به وی، » ضرب صحاح«و همانند با قسم نخست از اصل اوّل در 

های ضرب و  است، اگرچه در ساختار کلی اندک تفاوتی در ترتیب شیوه جامع الحساب
  »). جامع الحساب«ـ : سعادتمند،  های کتاب وجود دارد. (نک همچنین مثال



 1401بهار و تابستان ، لاو، شمارۀ پنجاه و پنجم، سال تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه   94

  طوسیجامع الحساب و رسالۀ ضرب و قسمت تطبیق محتوای رسایل  .7جدول
  گانه) (پنجضرب و قسمت   (دهگانه)ضرب و قسمت   جامع الحساب طوسی

چون خواهد که آحاد در آحاد 
ضرب کند، ضابطه آنسـت کـه   

فیه را جمع  مضروب و مضروبٌ
کند اگر از ده تجاوز کند آنچه 
باالی ده بـود بـه هـر یـک ده     

ه از هـر دو عـدد   بگیرد و آنچـ 
مانده بـود در یکـدیگر ضـرب    
کنــد و بــر آن افزایــد مجمــوع 

  حاصل ضرب بود.

چــون خــواهی کــه آحــاد را در 
آحــاد ضــرب کنــی مضــروب و 

فیه را جمع بایـد کـرد    مضروبٌ
اگر از ده تجاوز کند آنچه باالی 
ــد  ده اســت هــر یکــی را ده بای
گرفــت و آنچــه از هــر دو عــدد 
مانده باشـد در یکـدیگر ضـرب    
باید کرد و بران افزود و مجموع 

  حاصل ضرب باشد.

طریق آن درین باب این است که 
آحــاد را جمــع کنــی بعــد از آن  
بنگری که چند است آنچه بـاالی  
ده باشد هـر یـک را ده گیـری و    
بعــد از آن نظــر کنــی کــه از هــر 

باشــد در  طــرف تــا ده چنــد مــی
دیگر ضرب کنی بـا آنچـه در    یک

ــ     ه بـاالی ده گرفتـی ضـم کنـی ب
  حساب راست بیرون آید.

در ضــرب عشــرات در عشــرات، 
طریق آن بود که عقود مضـروب  

ــروبٌ ــرد و در   و مضـ ــه بگیـ فیـ
یکدیگر ضرب کند و حاصل هـر  

  یکی صد گیرد و ده را هزار.

اگر خـواهی کـه عشـرات را در    
عشرات ضرب کنـی طریـق آن   
چنــان بــود کــه مضــروب و    

فیه را آحـاد کنـی و در    مضروبٌ
ی آنچه حاصل یکدیگر ضرب کن

  آید هر یک را صد گیری. 

ضابطه در این باب آنسـت کـه   
عشرات را به آحاد بری و آحاد 
را در آحاد ضرب کنی هر یکی 

  را صد گیری و هر ده را هزار.

ــاد را در    ــه آح ــد ک ــون خواه چ
عشرات ضرب کند، طریق آن بود 
که عشرات را آحاد گیرد تا جملـه  
آحاد شود پس در یکدیگر ضـرب  

آنچه حاصل شود هر یـک  کند و 
  را ده گیرد و هر ده را صد.

چــون خــواهی کــه آحــاد را در 
عشرات ضرب کنـی عشـرات را   
به آحاد بری آنچه حاصـل آیـد   
هر یکی را ده باید گرفت و هـر  
ده را صد گیری مبلـغ حسـاب   

  بیرون آید.

اصل در ایـن بـاب آنسـت کـه     
عشرات را به آحاد بری بعـد از  
این آحـاد را ضـرب کنـی هـر     
یکی را ده گیـری و ده را صـد   

  گیری حساب درست باشد.

در ضرب مآت در مآت، طریـق  
آن بود کـه عقـود را در عقـود    
ضرب کند و حاصل یکی را ده 

  هزار گیرد و ده را صد هزار.

اگر خواهی کـه مـآت را در مـآت    
ــروب و    ــی مضــ ــرب کنــ ضــ

فیه را به آحاد آوری و در  مضروبٌ
یکدیگر ضرب کنی آنچه حاصـل  

یک را ده هزار گیری و ده  آید هر
  هزا را صدهزار گیری.

قاعدۀ این باب آنست که مـآت  
را بــاز بــه آحــاد بــری و آحــاد 

فیه را ضـرب   مضرب و مضروبٌ
کنی حاصل ضرب هـر یـک را   

  ده هزار گیری.

طریــق آن بـــود کــه عقـــود   
ــود   ــروب را در عقــــ مضــــ

ــروب ــد و   مض ــرب کن ــه ض فی
حاصل یکی را هزار گیرد و ده 

  را ده هزار.

گر خـواهی کـه عشـرات را در    ا
مــآت ضــرب کنــی مضــروب و 

فیه را آحـاد گیـر و در    مضروبٌ
یکدیگر ضرب کن آنچه حاصـل  

  آید هر یک را هزار گیر.

ضابطه در این باب آنسـت کـه   
عشرات و مآت را به آحاد بری 
ــاد   ــاد را در آح ــد از آن آح بع
ضرب کنی آنچـه حاصـل آیـد    

  هر یکی را هزار گیری.
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  گیری نتیجه
سبب تشابه  بهرسایلی را  ،نگاران نسخ خطی و پژوهشگران تاریخ ریاضیات ی فهرستبرخ

خطا از نصیرالدین طوسی  های حساب، به عنوان یا مشابهت ساختار عمدۀ رساله
 ترجمۀ فارسی و جوامع الحساببرگردان  ،نادرستی تبی را به اند و همچنین کُ انگاشته
سه اثر منسوب به خواجه  ،در این پژوهشرو  از این ؛اند پنداشته الجبر و المقابلةرسالۀ  

 های متعددی از این آثار نویس . دسته استشد بررسینصیرالدین طوسی در علم حساب 
که پس از گردآوری در اند  شده و عناوین همسان یا متفاوتی گرفته خلط در فهارس

نامرتبط با پژوهش حاضر سامان یافته و با بررسی محتوای هریک (هرچند متغایر و 
های مختلف حساب چون حساب تخت و تراب، جبر و  عناوین رسایل طوسی)، در شاخه

بندی شده است. با مقایسۀ ساختار و محتوای اثر فارسی  مقابله و حساب هوایی دسته
طوسی، بطالن ادعای انتساب  جوامع الحساب بالتخت والتراب) با جامع الحسابنخست (

 اثری باید آن را ستیمشخص نروشن شد؛ هرچند لحساب جوامع اای از  آن به ترجمه
سبب شباهت نام مؤلف به طوسی یا  و متفاوت در حساب دانست که احیاناً به مستقل

 ای گونه ؛ بهاند شده آمیختهشباهت نام اثر وی به اثر طوسی، با یکدیگر اشتباه و در تراجم 
اند، یا بالعکس. از سوی دیگر،  نیز خوانده» جامع الحساب«را » جوامع الحساب«بعضاً که 

جوامع «طور مشخص در متن آن  نصیرالدین طوسی عنوان کتاب حساب هندی را به
جامع «ذکر کرده است و اثر دیگری در حساب هوایی با عنوان » الحساب بالتخت والتراب

که عنوان اثر دیگر وی در حساب هوایی با اثر  گفتتوان  می؛ بنابراین دارد» الحساب
جا شده و علت  هنویسی و ذکر عنوان جاب در فهرست» جوامع الحساب«رتر وی مشهو

  .بر اثر فارسی ناشناس نیز همین مورد است» جامع الحساب«اطالق عنوان 
، در بیشتر که شرح آن گذشت اثر دیگر منسوب به طوسی در جبر و مقابله چنان

» حساب (گزیده)«با عنوان شناخته شده و دو رساله از آن یکی » حساب«با نام  ها ترسفه
در کتابخانۀ مجلس محفوظ است؛ » حساب (رساله)«در کتابخانۀ ملک و دیگری با عنوان 

مشخص شد این دو رساله، بخشی از اثر  ،با یافتن رسالۀ اصل مؤلف و پس از بررسی
سبب  بهای متفاوت)  آن (البته با دیباچه  تألیفی ابوالقاسم جرجانی است که نسخ بدل

عف (= ۀ تحریر آن با مادهانجام عف«ق) با عنوان 950تاریخ ضِ مشهورند. » ختم به ضِ
ای از رسالۀ  که اثر جرجانی ترجمۀ گزیده گشتهمچنین با شواهد متنی متعدد محرز 

الدین منصور دشتکی است. آخرین اثر فارسی منسوب  غیاث کفایة الطالب في الحساب
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) شناخته شده که ضرب و قسمت(و نیز  الضرب و القسمةبه طوسی با عنوان 
های متنوع و فراوانی از آن موجود است. ساختار و محتوای این رساله با  نویس دست

نگاری فارسی منسوب به خواجۀ طوسی در  تک جامع الحساببخشی از گفتار نخست 
توان این دو را برگردان از یک متن واحد  که می ای گونه ؛ بهحساب هوایی همانند است

جز این اثر  هایی موازی از یک متن واحد تصور کرد. به ست یا هر دو را روایتعربی دان
آن به خواجۀ طوسی در دست منتسب نبودن آخر در حساب هوایی که دالیل کافی بر 

انگاشته شده و  جوامع الحسابنیست، انتساب دو اثر پیشین به طوسی، که یکی ترجمۀ 
مردود و  پژوهش،های این  توجه به بررسیای در جبر و مقابله بود، با  دیگری گزیده
  منتفی است. 
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 منابع 
  .1355االضواء،  دار :تبیرو، 11، جتصانیف الشیعةی الذریعة إلمحسن، دمحمّی، هرانطآقابزرگ 

 مجلسکتابخانۀ  5/2773نویس  دست ،حساب (رساله)(منسوب به نصیرالدین طوسی)،  الضرب و القسمة
  شورای اسالمی.
    .ملککتابخانۀ ملّی  11/3201نویس  دست ،رساله در اعداد ،(منسوب به نصیرالدین طوسی) الضرب و القسمة
 مجلسکتابخانۀ  2/2945نویس دست ،رساله در حساب ،(منسوب به نصیرالدین طوسی) الضرب و القسمة

  شورای اسالمی.
 5/5379نـویس   دسـت  ،در ضـرب و قسـمت   یا رساله ،(منسوب به نصیرالدین طوسی) الضرب و القسمة

  شورای اسالمی. مجلسکتابخانۀ 
    .ملککتابخانۀ ملّی  5800نویس دست ،رسالۀ ضرب و مضروب ،(منسوب به نصیرالدین طوسی) الضرب و القسمة

دتقی،    .1337. تهران: مؤسسۀ چاپ انتشارات امیرکبیر، 1. جشناسی سبکبهار، محمّ
کتابخانـۀ   11/2463-7 لمیکروفیم ،و مقابلهجبر  (منسوب به نصیرالدین طوسی)، مقابلهالجبر و ال ترجمۀ

  .دانشگاه تهرانمرکزی 
کتابخانـۀ   1/3233نـویس  ، دست)دهیحساب (گز ،(منسوب به نصیرالدین طوسی) مقابلهالجبر و ال ترجمۀ
    .ملکملّی 

 نـویس  دسـت  ،جامع الحساب بالتخـت و التـراب  (منسوب به نصیرالدین طوسی)،  ترجمۀ جوامع الحساب
  ی نجفی.مرعشنۀ آیت اللّه کتابخا 8/1015

نـویس   ، دسـت برسـاله در حسـا   حسـاب  ۀرسال ،(منسوب به نصیرالدین طوسی) ترجمۀ جوامع الحساب
 .ملککتابخانۀ ملّی  4/3214

 بزرگ اسالمی. المعارف رةیمرکز دا8/195نویس  دست، رساله در حسابجرجانی، ابوالقاسم، 
کوشش گوستاو فلوگـل،   ، بهأسامي الکتب و الفنون کشف الظنون عنحاجی خلیفه، مصطفی بن عبداللّه، 

  .1850الیپزیگ، 
 .1350، تهران، یفهرست کتابخانۀ مجلس شورای ملّ ،حائری، عبدالحسین

  .1393، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 2، جشناختی زبان فارسی فرهنگ ریشهدوست، محمّد،  حسن
 مرکـز اسـناد   و مـوزه  کتابخانـۀ  :ایـران ن، تهرا ،ان (دنا)های ایر نوشت فهرستوارۀ دستی، درایتی، مصطف

 .1388اسالمی،  شورای مجلس
ـ  سازمان اسناد وایران:  ن،تهرا ،ایران (فنخا) یهای خط فهرستگان نسخه ی،درایتی، مصطف  یکتابخانۀ ملّ

 .1393، ایران یجمهوری اسالم
  شورای اسالمی. مجلسکتابخانۀ  1422نویس  دست، السفیر في الهیئةالدین منصور،  دشتکی شیرازی، غیاث
نـویس   ، دستهیدالمحمّ قیشرح الحقا يف هیدالمحمّ قیکشف الحقا، الدین منصور دشتکی شیرازی، غیاث

  شورای اسالمی. مجلسکتابخانۀ  س1/32
 کتابخانۀ ملّی ایران. 1/1178نویس ، دستکفایة الطالب في الحساب الدین منصور، دشتکی شیرازی، غیاث

 .1405، قم: مرکز النشر، مکتب االعالم االسالمي، 1ج ،وان الصفاء و خلّان الوفاءرسائل اخ
کتابخانـۀ   63153نـویس  دسـت ، خالصـة الحسـاب  (منسوب به نصیرالدین طوسی)، رسالۀ ختم به ضعف 

  شورای اسالمی. مجلس
  . ملکخانۀ ملّی کتاب 3320نویس  ، دستدر حساب یا خالصه ،(منسوب به نصیرالدین طوسی)رسالۀ ختم به ضعف 
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نـویس   دسـت  ،حسـاب  یو البـدّ  یقواعـد ضـرور   ،(منسوب به نصیرالدین طوسـی) رسالۀ ختم به ضعف 
  ی ایران.ملّکتابخانۀ 7/1178

نامـۀ   ، پایـان واژگان علم حساب در آثار فارسی تا قرن سیزدهم هجری قمـری سادات،  سعادتمند، فاطمه 
  .1396دانشگاه تهران،  کارشناسی ارشد تاریخ علم، پژوهشکدۀ تاریخ علم

دو ترجمۀ کهن فارسی از جوامع الحساب بالتخت والتراب: لباب الحساب فـي  « ،سادات سعادتمند، فاطمه 
  .1400 )،506-475(صص 31پ  ،2ش ، 19، ج تاریخ علم، »علم التراب و جامع الحساب نظامی

صـیرالدین طوسـی در حسـاب    منسوب به خواجه نفارسی اثر جامع الحساب: « ،سادات سعادتمند، فاطمه 
  . زیر چاپ.1401 ، 70، ش20، ج آینۀ میراث، »هوایی

د،  مجلـۀ  ، »خـزائن المخطوطـات کپورتهلـه    -بازچاپ مجلۀ اورینتل کالج: مقـاالت منتخبـه  «شفیع، محمّ
  .1967)، 318-283(صص 2، الهور، شدانشکدۀ خاورشناسی

. بیـروت:  السـیّادة فـي موضـوعات العلـوم    ومصـباح   مفتاح السعادة، احمد بن مصطفی، زاده یکوپر شطا
  .1985الکتب العلمیه، دار

   ی نجفی.مرعشکتابخانۀ آیت اللّه  4064نویس  دست ،الجبر و المقابله، طوسی، نصیرالدین
، 20ج ،االبحـاث  ،کوشش احمـد سـلیم سـعیدان    به، الحساب بالتخت والتراب عجوام، طوسی، نصیرالدین

 .1967، بیروت )،293-213(صص 3) و ش 163-91(صص  2ش
  .1406/1985کوشش احمد سلیم سعیدان، کویت،  ، بهالتکملة في الحسابعبدالقاهر بغدادی، ابومنصور، 

  .1368 ،یتهران: مرکز نشر دانشگاه، نامه کاشانیقربانی، ابوالقاسم، 
 :انایـر ن،  تهـرا  ،کاشـانی  جمشـید  الدین غیاث ریاضی آثار در پژوهشی: شناخت کاشانی ،یونس کرامتی،
  .1395 ، مکتوب میراث پژوهشی مرکز

نامـۀ   ، پایـان الدین دشتکی غیاث فیتأل ئةیاله یف ریالسف ۀترجمه و شرح رسال ح،یتصح کیقبادی، فاطمه،
  . 1394کارشناسی ارشد تاریخ علم، پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران، 

دانشـگاه   یو علوم انسـان  اتیه ادبدانشکدمجلۀ ». یو زبان و ادب پارس یطوس نیرالدینص«، دمحمّ ن،یمع
  .1335، تیر )42-30(صص 4ش، سال سوم، تهران

 ،نیکوشش مهدخت مع به، مجموعه مقاالت ،»اتیآنها در ادب ریو تأث نایابن س یلغات فارس« ،دمحمّ ن،یمع
  .1367، تهران

  .1348ای،  : مؤسسه فرهنگی منطقهتهران، 1ج ،های خطی فارسی فهرست نسخه ،منزوی، احمد
  .1378: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران ،4ج ،یهای فارس فهرستوارۀ کتاب ،منزوی، احمد

  .1386 ،فرهنگی مفاخر و آثار انجمن: تهران، 1، جیشیراز دشتکی منصور الدین غیاث مصنفات، هعبداللّ نورانی،
   .1325 یچاپ سرب، 4ج ،یآستان قدس رضو یفهرست نسخ خط ی،مهد یی،وال
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