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رۀ   ١فارسی ١٦٩بررسی محتویات نسخۀ ش

  کتابخانۀ ملی پاریس

  ٢یزدی محمدمهدی کاوه

برگ است.  ۲۰۱به زبان فارسی و عربی به خط نستعلیق نوشته شده و شامل  ٣فارسی ۱۶۹مجموعۀ 
ق) نسبت ۸۱۶ -۷۴۰پ اصالحی صورت گرفته و به سید شریف [جرجانی] (۱۳۵در حاشیۀ برگ 

رود که هم کاتب و هم صاحب مجموعه سید شریف جرجانی بوده داده شده است، لذا احتمال می
هــای های مجموعه به صورت ورقی و ضخیم است. برگباشد. کاغذ مجموعه از جنس کاغذ شرق

اند. ابعاد صــفحات اند که تا خورده و به صورت چهار برگ چهار برگ به هم دوخته شدهبزرگی بوده
م است. در بعضی از صفحات و در حاشــیه، مــتن  س ۱۹×  ۱۲م و ابعاد متن  س ۲۷×  ۱۹مجموعه 

 ۱۴ا تغییراتی در نوشتار داده اســت. در نســخه هتصحیح شده است. کاتب در استنساخ متن رساله
هــای های هندسی فراوانی درمتن مجموعه وجود دارد که با رنگصفحه نانوشته مانده است. شکل

هــای ر هم چندین شکل بدون توضــیح هســت. در بــرگ۱۹۷اند. در برگ قرمز و مشکی رسم شده
ین و هایی جدول ۶۴پ، ۵۹تا  ۵۱، ۴۸، ۴۷پ، ۴۶پ، ۴۵پ، ۴۲پ، ۱۳ رسم شده است. عنــاو

 به آن اضافه شده مقوایی، مجدول و اعداد کسری به رنگ قرمز نوشته شده
ً
اند. جلد مجموعه که بعدا

با عطف تیماج قرمز است. نمادهای کشور فرانسه و ناپلئون در رو و پشت جلد و عطــف مجموعــه 
، چهارم و پــنجم آن و وجود دارد. عطف مجموعه به پنج قسمت تقسیم شده و در قسمت اول، سوم

در زمینۀ قرمز تیماج، طغرای ناپلئون بناپارت و در چهارگوشۀ آن چهار ستارۀ پنج پر آمده است کــه 
نماد کشور مراکش در زمانی اســت کــه مســتعمرۀ فرانســه بــود. در قســمت دوم عطــف مجموعــه، 

داخــل جلــد بــا  آمده است. Traité de Mathèmatiq[ue]محتویات آن به زبان فرانسه و به صورت 

١. Persan 169 ،روان در  فهم خوب های نجوم نسخه در این مقاله را دوست عزیز و گرانقدرم آقای سجاد نیک اطالعات راجع به بخش
 اختیارم قرار دادند که از یاری ارزندۀ ایشان سپاسگزارم.

  mahkavyzd@yahoo.comپژوهشگر تاریخ ریاضیات دورۀ اسالمی،  .٢
3. Catalogue des Manuscrits persans (Bibliothèque National), Tome Deuxième, no. 772, pp. 41- 47. 
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کاغذ ابری (ابر و باد) پوشیده شده و دو برگ با کاغذی متفاوت به ابتدا و انتهــای مجموعــه افــزوده 
هــای آمده و اشاره شده که تعداد بــرگ ۲۰۱ها شده است. در روی برگ دوم اضافه شده، تعداد برگ

هــای ت. در بــرگم ذکر شده اس۱۸۷۳نوامبر  ۲۸برگ است و در زیر آن تاریخ  ۱۹۸اصل مجموعه 
ــره۲۰۱ر، ۱۹۹ر، ۹۷ر، ۴۸ر، ۲ر، ۱ ــری دای ــارت پ مه ــا عب  Bibliothecae Regiaeای شــکل ب

  (کتابخانۀ سلطنتی) آمده است.
  کند:از نظر نگارش و ادبیات متن مجموعه، نکات زیر جلب توجه می

اســتفاده » ک«و » ج«، » ب«به ترتیب از حروف » گ«و » چ«،»پ«. به جای حروف فارسی ۱
  ه است. شد

  ، دؤم، سؤم و ... به کار رفته است.»ببساید«، »مسطر«، »هژده«، »نجارت«هایی کهن مانند . واژه۲
  آمده است.» جنانج«و » آنج«و » آنک«به صورت » چنانچه«و » آنچه«و » آنکه«های . واژه۳
 به» چندبر«یا » چندسو«از واژۀ » چندضلعی«. به جای واژۀ ۴

ً
جــای  استفاده شده است، مثال

  به کار برده شده است.» سوسه«واژۀ » مثلث«
  آمده است.» دایرۀ«به همزه تبدیل شده و به صورت » ایدایره«هایی مانند . یاء نکره در واژه۵

) ٢ف۹۱۶و  ١ف۷۷۵های میکروفیلم این مجموعه در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران (به شماره
  موجود است. )٣عکسی -۵۹۶المعارف بزرگ اسالمی ( و دائرة

  محتویات مجموعه 
عدد اوراق: ایکی یــوز «در ابتدای روی برگ اول مجموعه تعداد اوراق آن به زبان ترکی آمده است: 

  ».  بیر تمام
و بدرالــدین قــوامی رازی در وسط صفحه و به صورت اریب چند بیت شعر فارسی از ســعدی 

  آمده است.
فهرست رسائل نجومیــه کــه «های مجموعه نوشته شده است: در پشت برگ اول فهرست رساله

؛ ثانی: في بیان علم حساب؛ ثالث: فــي في بیان عمل اصطرالبدرین مجموعۀ مبارکه است: اول: 
بیان جدول طول بلدان و عرضها؛ رابع: در بیان اشتراک و تداخل اعداد؛ خامس: در بیان جهة قبله؛ 

؛ سابع: در بیان علــم مســاحت در هشــت درج الجواهرسادس: در بیان علم مساحت است به نام 
  ».باب؛ ثامن: در بیان مساحت بر سه نوعست

                                                    
  . ۵۳۹ -۵۳۸، ص ۱، ج های دانشگاه تهرانفهرست میکروفیلم .١
  . ۵۴۹ -۵۴۸، ص ۱، ج های دانشگاه تهرانفهرست میکروفیلم. ٢
  . ۱۱۸، ص ۲، ج المعارف بزرگ اسالمی های عکسی دائرة فهرست نسخه. ٣



 

  

١۵٠ 

 ١در این صفحه مطالبی راجع به مجموعه به زبان فرانسه آمده و در انتهای آن به مقالۀ فرانتس وپکه
  ده است. م اشاره ش۱۸۵۵در سال  ٢آسیایی مجلۀابوالوفای بوزجانی در  اعمال الهندسیهراجع به کتاب 

صــاحبه «و در زیر آن نام صاحب مجموعه » Pers. 169«در ابتدای روی برگ دوم شمارۀ نسخه 
 این دوبیتی:» الفقیر شیبان چاوش

ً
  آمده است. چند بیت شعر هم افزوده شده است، مثال

  هــزار دل ببری هزار جـــــــان بربایی    گذری  چنین کرشمه کنان گر به شهر می
  که دامن تو بسوزد چو بر دلـــــم گذری     آتش ازو همی ترسم مـــرا دلیست پر

  بخش بدین شرح است: ۶۸شود که شامل های مجموعه آغاز میاز پشت برگ دوم رساله
 بیست باب در معرفت اسطرالبکه به  مختصری در معرفت اسطرالبر: رسالۀ ۱۷ -ر۲. گ ۱

  ]۱[هم مشهور است. 

ه الّرحمن الّرحیم.«آغاز:
ّ
قنا یا رب. این مختصریست در معرفت اسطرالب مشتمل بر  بسم الل

ّ
وف

بیست باب. باب اول: در القاب آالت و خطوط و دوایر اسطرالب. آنچه عالقه در ویست حلقه بود 
  ». و آنچه حلقه آنرا غزوه خوانند و بلندی غزوه برو بسته بود، آن را کرسی خوانند

ب نقش کنند، هر که اینها را بشناسد، چنانــک در آن ها این کواکبر بیشتر اسطرالب«... انجام: 
 
ّ
ه اعلــم اشتباه نیفتد؛ او را درین باب کفایت باشد. اینست تمامی سخن در معرفت اسطرالب. والل

  ».بالصواب. تّم 
  ]۲[» عمل بر جدول انحراف«: بندی با عنوان ۱۷-۱۰ر، سطر ۱۷ گ. ۲

النهــار چنــد م تا انحراف از خط نصفعمل بر جدول انحراف چنان است که معلوم کنی«آغاز: 
  ...». است و از کدام جهت است 

به مقدار انحراف از اجزاء انحراف عضاده بگردانیم که سر عضاده راست برابر قبلــه « ... انجام: 
ه اعلم احکم

ّ
  ».باشد. والل

در معرفت سمت قبله و دانستن «: بندی با عنوان ۸سطر تا پ، ۱۷ گ – ۱۸سطر از ر، ۱۷ گ. ۳
  ]۳[ »انحراف بلدان

البروج نشان کنیم و بــر خــط هشتم درجۀ جوزا یا بیست و ششم درجۀ سرطان بر منطقة«آغاز: 
  ...».السماء نهیم و وسط 

اگر سمت فوق االرض کشیده باشند؛ و اگر تحت االرض کشیده باشند ابتدا از خط «... انجام: 
ه اعلم

ّ
  ».تحت االرض باید کرد. والل

                                                    
1. Franz Woepcke (1826-1864)  
2. Journal Asiatique 
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  ]۴[» در معرفت سمت قبله«: بندی با عنوان ۲۰-۹ هایپ، سطر۱۷ گ. ۴

ارتفاع آفتاب باید گرفت و جزو آفتاب را بر مقنطرۀ ارتفاع باید نهاد و نگاه کرد، اگر سمت «آغاز: 
  ...». فوق االرض است تا 

اگر بلد شرقی شمالی باشد؛ به نقطۀ مشرق باید شمرد، اگر بلد غربی شمالی باشد؛ «... انجام: 
ه اعلمآنجا ک

ّ
  ». ه برسد سمت قبله بود. والل

   ]۵[» در معرفت قوس انحراف«: بندی با عنوان ۶-۱ هایسطر ،ر۱۸ گ .۵
یــا بیســت و ســوم ســرطان را بــر خــط چون خواهند که قوس انحراف بداننــد، هشــتم جــوزا «

النهار نهند و به قدر فضل ما بین الطلوعین، یعنی طول مکه و طول بلد، مری رأس الجدی را  نصف
بر اجزاء حجره بگردانند و نگاه کنند تا هشتم جوزا یا بیست و سوم سرطان بــر چنــد ســمت افتــاده 

ه اعلم
ّ
  ». است؛ بر آنچه افتاده باشد از نود نقصان کنند، باقی قوس انحراف باشد. والل

از محمود بن محمد بن قــوام القاضــی  مختصری در علم حسابپ : رسالۀ ۳۴ -پ۱۸. گ ۶
  ]۶[ ق)۸۳۸(زنده در  الوالشتانی معروف به محمود هروی

بسمله، بعد از سپاس و ستایش پروردگار و درود بر خالصۀ نتــایج هفــت و چهــار، «آغاز: 
ه تعالٰی، محمود بمحرر این رساله و مقرر این مقاله، اقل خلق

ّ
ن محمد القاضی الوالشتانی، الل

ه، که در بعضی سفرها جماعتی متعلمان به استفادت علم المشتهر به محمور الهروی، ختم
ّ
الل

حساب میل نمودند، جهت التماس ایشان این مختصر بر حسب اقتضای وقت و حال بر سبیل 
  ». ارتجال امالء کرد

  ». ه جزو از یازده جزوو این است مطلوب از قسمت شش و ثلثان بر د«... انجام: 
  ]۷[» جدول جیب مستوی«ر: جدولی با عنوان ۳۵. گ ۷

  » در معرفت سهام درجات از جیب«پ: بندی با عنوان ۳۵. گ ۸
درجه کمتر باشد از نــود  صهر قوسی که خواهد تا سهم او معلوم کند، اگر آن قوس از «آغاز: 

  ...».نقصان کند آنچه بماند جیب او بیرون آورد و 
. جیــب او واز او نقصان کــردیم، مانــد  صمعلوم کنیم. صو مثال: خواستیم تا سهم « انجام: 

ه اعلمصو . و این سهم سو یو لحافزودیم، شد:  س. بر و یو لحگرفتیم آمد: 
ّ
  ».باشد. والل

   ]۸[ ».جدول سهم و آن جیب معکوس بود«ر: جدولی با عنوان ۳۶. گ ۹
در بیــان اشــتراک و تبــاین و تــداخل میــان «ا عنوان : بندی ب۲پ، تا سطر ۳۹ -پ۳۷. گ ۱۰

   ]۹[ »اعداد
کنــد یــا هر دو عدد که فرض کنند غیر از واحد نیست که عدد اندکتر بیشتر را ناچیز مــی«آغاز: 

  ...». کند، یعنی هرگاه که کمتر از نمی
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رم که چهــل و کند؛ پس سه را با چهامشترکانند در سه، یعنی سه هر دو را ناچیز می« ... انجام: 
  ». چهار است اعتبار کنند، متباینند. پس این عددها متباین باشند

  ]۱۰[» در استخراج جذر«پ: بندی با عنوان ۴۰ -پ، از سطر سوم۳۹. گ ۱۱

چون خواهیم که جذر عدد صحیح بگیریم، وضع جدول کنیم؛ همچنانــک در قســمت «آغاز: 
بست صحاح معلوم شده است و مفردات عددی را که جذرش مط   ...».لو

آنچه از نسبت حاصل آید با عددی که بر باالی جدولســت جــذر ایــن عــدد باشــد «... انجام: 
ه اعلم بحقیقة الحال

ّ
  ».بتقریب. والل

  » در شناختن میزان درستی جذر«ر: بندی با عنوان ۴۱. گ ۱۲
وم مراد اهل حساب از میزان جذر مقداری است که به آن مقدار صواب و خطای عمل جذر معل«

کنند. و آن چنان بود که: آن عددی که بر آن عمل جذر خواهند کرد پیش از عمل جذر میزان آن عدد 
بگیرند و نگاه دارند. پس بعد از عمل اگر جذر منطق باشد میزان جذر بگیرند و میزان را در نفس او 

و میــزان موافــق ضرب کنند و میزان حاصل بگیرند و با میزان آن عدد مجذور مقابله کنند. اگر هر د
باشند، عمل جذر صواب بود و اال خطا بود. و اگر جذر اصم باشد همین عمل بکنند اما میزان اعدادی 

  » الضرب میزان جذر در نفس او، افزایند.که در زیر خطوط ماحیه باقی مانده باشد، بر میزان حاصل
   ]۱۱[ ر: نمودار مربوط به قبلۀ بعضی شهرها از جمله شهر اصفهان۴۲. گ ۱۳
  ]۱۲[» در معرفت جهة قبله«: بندی با عنوان ۱۱-۱پ، سطر ۴۲ گ .۱۴

. ماکاست و عرض از خط اســتوا  ی  ز  عبباید دانست که طول مکه از جزایر خالدات «آغاز: 
  ...». اگر خواهیم که بدانیم که 

ر النهــااگر طول بلد و مکه یکسان بود و عرض بلد بیشــتر انحــراف از خــط نصــف«... انجام: 
  ».جنوب بود و اگر عرض کمتر بود در شمال

در معرفت سمت از ارتفــاع از «: بندی با عنوان ۶سطر  تا ر۴۳ گ – ۱۱سطر از پ، ۴۲ گ .۱۵
  ]۱۳[» سمت

اسطرالبی که دایرۀ سموت بر او کشیده باشد آن را اسطرالب مسمت خواننــد و بعضــی «آغاز: 
  ...».قسم فوق االرض کشیده باشد و 

اگر سمت معلوم بود جزو آفتاب یا نظیرش ببیینیم که بر چند افتاده است آن اجزاء  و«... انجام: 
  ».از مقنطرۀ آن قدر ارتفاع آن سمت باشد

  ]۱۴[» در معرفت قبله«: بندی با عنوان ۲سطر  ، تاپ۴۳ گ – ۶سطر  ، ازر۴۳ گ .۱۶

ن کنــیم و بــر خــط البروج نشاهشتم درجۀ جوزا یا بیست و سوم از برج سرطان بر منطقة«آغاز: 
  ...».وسط السماء نهیم و مری 
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به قدر انحراف مری عضاده از آن اجزاء ارتفاع بشماریم و سر مــری عضــاده بــر وی «... انجام: 
ه اعلم

ّ
  ».نهیم که سر عضاده خط قبله باشد. والل

  ]۱۵[» در معرفت قبله به طریق دایرۀ هندی«: بندی با عنوان ۲۱-۲ هایپ، سطر۴۳گ .۱۷

ها است و ما در این مختصر بر یک طریقه که آن بیرون آوردن خط نصف النهار را طریق«آغاز: 
  ...».نامند اختصار کنیم و این طریق آن است که موضعی را از زمین راست کنیم و را هندی می

و بر استقامت در دیگر جهت به محیط رسانیم این خط خط مشرق و مغرب بود و از «... انجام: 
  ».رت دایرۀ هندی پیدا شود، برین مثالاین شکل صو

  ]۱۶[: بندی بدون عنوان در مورد سمت قبله ۵سطر  ، تاپ۴۵ گ – ۱سطر  ، ازر۴۴ گ .۱۸

چون دایرۀ عظیم توهم کنیم به سمت سر ما بگذرد و به سمت سر اهل مکه برسد؛ ایــن «آغاز: 
  ...»دایره هرآینه افق را بر دو نقطۀ مقابل قطع کند. 

و این طریقه در شهری که عرضش چند عرض مکه باشد، نرود. این اســت تمامــت  «...انجام: 
ه اعلم. و این صورت سمت قبلۀ سمرقند است

ّ
  ».آنچه خواستیم که در این باب بیان کنیم. والل

طریقی دیگر در بیرون آوردن «: بندی با عنوان ۲۱سطر  ، تار۴۶ گ – ۶سطر  ، ازپ۴۵ گ .۱۹
  ]۱۷[» سمت قبله

هرگاه که طول و عرض مکه کمتر از طول و عرض شهری باشد که سمت قبلۀ او خواهند «آغاز: 
  ...».که بدانند، 
درجــه  ۳۱درجه است و سدس درجــه. عرضــش  ۸۷طول ابرقوه از جزایر خالدات «... انجام: 

  ».دقیقه. هذه الدائرة ۳۰است و نصف درجه یعنی 
ن عنوان در مورد تهیۀ نقشه برای سمت : بندی بدو۵سطر  تا ر۴۷ گ – ۱سطر  از پ۴۶ گ .۲۰

  ]۱۸[قبله 

االضالع از برنج یا از چوب بسازند و طــول و عــرض آن قســمت کننــد، مربعی متساوی«آغاز: 
  ...». چنانک اضالع متساوی با یکدیگر باشند، پس 

ــه «... انجام: 
ّ
افتاده اســت. والل بدان واسطه که طول و عرض شیراز بیشتر از طول و عرض مکه 

  ».لماع
  ]۱۹[: بندی در محاسبۀ سمت قبلۀ شهر یزد ۲۰- ۱ هایپ، سطر۴۷ گ .۲۱

. فضل میان طول مکه و بلد یــزد: عز. طول مکه: ال ل. عرضش: فطاستخراج طول یزد: «آغاز: 
  ...». یب

به تحقیق از جنوب جهت مغرب، بدان سبب که طول یزد بیشتر از طول مکه است و «... انجام: 
ه اعلم. تّم قوس اختالف کمتر ا

ّ
  ». ز عرض یزد. والل
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  نمودار مربوط به روش بتانی برای سمت قبلۀ یزد: ر۴۸ گ .۲۲
   این نمودار در انتهای مقاله آمده است.

  ]۲۰[ درج الجواهر و برج الزواهرر: رسالۀ ۶۳ -پ۴۹گ  .۲۳

 جاللــه کــه وجــود بسم«آغاز: 
ّ

ه الّرحمن الّرحیم وبه نستعین. سپاس و ستایش خدای را جل
ّ
الل

جهان از آثار جود اوست، جوادی که فیض جود از اسرار وجود اوست. خالق جسم و جان و رازق 
انس و جان، مبدع احداث و اعیان و مخترع اشــکال و الــوان. و درود و صــلوات الهــی و آفــرین و 

ــه علیــه و ســلم، و تحیات نامتناهی بر 
ّ
خالصۀ موجودات و زبدۀ کائنات، محّمد مصطفا، صلی الل

، ١ درج الجــواهر و بــرج الزواهــراشیاع و اتباع او. و بعد این مختصریست در علم مساحت. نام او 
  ».مبنی بر مقدمه و سه قسم و هر قسمی مشتمل بر چند قاعده و هر قاعده مشتمل بر چند فصل

ب برادر دیگر است. دیگر طول راه را پنج گز و پنج تسع است در عرض او و این نصی«... انجام: 
یعنی دو گز ضرب کردیم، حاصل آمد یازده و یک تسع و آن مساحت راه مشترک باشد میان هــر دو 
برادران. و چون نصیب هر دو برادر و مقدار راه مشترک با یکدیگر جمع کنیم صد گز باشــد، یعنــی 

  ».مساحت مربع مفروض
  ]۲۱[» هاها و مکاندر شناخت چگونگی سنجیدن زمین«ر: بندی با عنوان  ۶۴ -ر ۶۳گ  .۲۴

ها است از بعضــی یــا پســتی بعضــی از مراد به این شناختن بلندی بعضی از زمین«آغاز: 
بعضی یا برابری بعضی به بعضی. و فائدۀ این وقتی معلوم شود که خواهند که آبی را از موضعی 

او نقل کنند بلندتر از موضعی باشد که آب به موضع دیگر نقل ک نند هرگاه که موضعی که آب از 
  ».به او نقل کنند

و چون برابری یا قدر زیادتی مقرر شد، معلوم شد نقل آب ممکن است به آسانی یــا «...انجام: 
ه اعلم

ّ
التی که ذکر رفت. والل   ». ممکن نیست. این است صورت آ

   ]۲۲[» ٢مختصری در علم مساحت«ان ای با عنوپ: رساله۶۹ -پ۶۵. گ ۲۵
ه الّرحمن الّرحیم و به نستعین. سپاس بی قیاس و حمد بــی عــدد حکیمــی کــه «آغاز: 

ّ
بسم الل

آسمان مدور را به پرگار قدرت به قبضۀ مساحان فکر و اندیشه اضالع و زوایــا را مســاحت نمــود و 
قسمت فرمــود و نقطــۀ  مسبع فلک و مسدس جهت به مخمس حس و مربع عناصر و مثلث موالید

                                                    
های دیگر این مطالب نیامده است. در آنجا در دنبالۀ مطلب در نسخۀ پاریس، این رساله به شخصی تقدیم شده که در نسخه. ١

ید «است:  چنین آمده که از بهر خزانۀ معمورۀ خداوند امیرکبیر، اسفهساالر عالم عادل منصور محسن مفضل مکرم مقبل مؤ
االسالم پهلوان جهان صاحب قران آفاق، اکرم الخلق علی االتفاق، اعظم تازیک ابوبکر مظفر فخرالدولة و الدین حسام

ه دولته و اقباله ساخته شد
ّ
   .»ظهیر امیرالمؤمنین ابدالل

  .۲۷۳۷، ص ۴، ج های فارسی فهرستوارۀ کتاب. بنگرید به ٢



 

 

١۵۵ 

رس
بر

 ی
تو
ح
م

ی
ت
ا

 
خ
س
ن

 ۀ
ر 
ش

 ۀ
۱۶
۹

 
رس
فا

 ی
خان
تاب
ک

 ۀ
مل
 ی

ار
پ
ی
س

 

نبوت که مرکز دایرۀ وجود است، اعنی محّمد مصطفی علیه من الصلوات اکملهــا ومــن التحیــات 
افضلها به خطوط دین قویم و سطوح شرح مستقیم ثابت گردانید و درود بر آل و اتباعش که اقطــار 

ه علیهم اجمعین مکان و مالزمان به تساوی افعال و تقاطع انسابشان محیط دوران است رضوان ال
ّ
ل

  ».اما بعد، این مختصری است در علم مساحت مشتمل بر هشت باب باد.
نصفش بگیرند، چهارده بود و نصف قاعده نیز بگیــریم، هفــت. چهــارده در هفــت «... انجام: 

ه اعلم جباضرب کردیم، نود و هشت باشد، آن مساحت مثلث 
ّ
. والل

ً
  ». باشد تقریبا

  ]۲۳[موضوع مساحت ر: متنی با۸۹ -پ۷۰. گ ۲۶

ه رب العالمین والعاقبة للمتقین. والصلوة والسالم علی بسم«آغاز: 
ّ
ه الّرحمن الّرحیم. الحمد لل

ّ
الل

اما بعد بدانک این کتاب اصول او بر سه نوع است: اول: معرفت آالت مساحت،  محّمد وآله اجمعین. 
الت    ...».مساحت سه است و ثانی: معرفت اشکال، و ثالث: معرفت طرق مساحت. اما آ

این مساحت جمیع سطوح بود. و چون خواهی که مساحت جرم کنی، ضرب کــن «... انجام: 
. ایــن ۱۶۰۰، ضــرب کــن در طــول، باشــد: ۲۳در عــرض، باشــد:  ۱۶نصف مجموع قوسین و آن 

، مساحت قوس ۱۰۰۰مساحت جرم است و صورت اینست: (شکل مسئله). مساحت قوس خارج: 
، ۱۸۶۴، مجمــوع ۲۰۰، مساحت ســطحین مــرکبین: ۶۴دو سطح عرض: ، مساحت ۶۰۰داخل: 

  ».۱۶۰۰مساحت جرم: 
  اصول اقلیدس در رابطه با مقالۀ دهم » خاتمه«پ: بندی با عنوان ۸۹ -ر۸۹. گ ۲۷

، و دوم: ١خاتمه. بدانک اقلیدس قسمت کرد خطوط مفرده را به سه قسم: اول: منطق بالطول«آغاز: 
، و آن معلوم شود به اضافت ٣شود به اضافت او به مربع او؛ و سوم: موسط ، و این معلوم٢منطق بالقوه

  ...». ٤او به مال او. سپس ترکیب کرد از دو قسم اولین دو مقدار و مسمی گردانید به ذو اسمین
و رابع آنکه زیاد کنی مربع  ۱۵و جذر  ۲۰و سوم آنکه هر دو معلوم نباشد مثل جذر «... انجام: 

بع اصغر به مربعی که مشارک ضلع اعظم در اطول نباشد و اعظم قسمین معلــوم اعظم قسمین و مر
و سادس آنکه هر دو معلــوم  ۲۴و خامس آنکه اصغر قسمین معلوم بود مثل  ۲۸و جذر  ۶بود مثل 

  ». و در این صورت استثناء اصغر اسمین از اعظم بود ۸و جذر  ۱۲نباشد مثل جذر 
  ]۲۴[» در اصالح اهل مساحت«ان ای با عنور: رساله۱۰۰ -پ۹۰. گ ۲۸

                                                    
  و ... . ۸و  ۳. منطق بالطول یعنی عددی که به خودی خود منطق است، مانند ١
منطق بالقوه یعنی عددی که به خودی خود منطق نیست و باید آن را به توان دو رساند تا منطق شود، مانند ٢ و ...  8و  3. 

.  
3. موسط یعنی عددی که به خودی خود منطق نیست و باید آن را به توانی بزرگتر از دو رساند تا منطق شود، مانند ٣ 4و  3 8 

  و ... .
ذواالسمین ترکیبی از اعداد منطق بالطول، منطق بالقوه٤ 3+و موسط است، مانند  .  +و  2 32   و ... .4
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ه رب العالمین و الصلوة علی محّمد و آله اجمعین. «آغاز: 
ّ
ه الّرحمن الّرحیم. الحمد لل

ّ
بسم الل
  ...».ایست در اصالح اهل مساحت. فصل در آنک اما بعد این رساله

این محیط آنچه باشد مساحت بسیط بود و اما مساحت جرم، ضرب کند مساحت ثلث «انجام: 
  ».بسیط در نصف قطر کره؛ آنچه باشد مساحت جرم کره بود. تّم 

    ]۲۵[در مورد تقسیم ارث» في المسائل النهباء«ای با عنوان پ: مسئله۱۰۰. گ ۲۹
في المسائل النهباء. مسئله: شخصی وفات یافت و چهار پسر و مال مجهول بگذاشــت. «آغاز: 

  »بربودند.در قسمت، پسران درجستند و هر یک بقدر وسع چیزی 
، نهــب اول: ۷۲و در مخرج ثلث ضرب کنیم تا صحیح شود، پس شود: اصل مال: «... انجام: 

  ». ۱۵: ۴، نهب ۱۶: ۳، نهب ۱۸: ۲، نهب ۲۴
  ]۲۶[» اصول مسائل الست الجبریة«: مطلبی با عنوان ۱۳تا  ۱ر، سطرهای ۱۰۱. گ ۳۰

  ...». لة. مسایل المقترنات: بعد معرفة الضرب والقسمة والرّد إلٰی األحد والتکم«آغاز: 
  ». و اگر خواهد از نصف اشیاء بیفتد، مابقی شیء باشد« ... انجام: 

   ]۲۷[» اصول مسئلۀ خطأین«: مطلبی با عنوان ۲۱ -۱۳ر، سطرهای ۱۰۱. گ ۳۱
علیه باشد. خطاء اول در مال اصول مسئله خطأین. خطأین زائدین: مابین خطأین مقسوم«آغاز: 

  ...». ثانی 
  ».علیه قسمت کنند، خارج مال مطلوب بودو مجموع ضربین بر مقسوم«.... جام: ان

   ]۲۸[ای راجع به انگشتری طال با نگین لعل ر: مسئله۱۰۲ -پ۱۰۱. گ ۳۲
مسئله: شخصی انگشتری زر دارد به وزن پنج مثقال با نگین لعل. قیمت زر یــک مثقــال «آغاز: 

ر و مجموع بهای انگشتری بیست و چهار دینار. مقدار زر چهار دینار و قیمت لعل یک مثقال ده دینا
  »   و لعل هر یک چند باشد؟

  ». نصف جذر با عدد بر نصف جذر برافزای و قول من صدق است بالخیر اقترن«... انجام: 
    ]۲۹[»فصل في مسائل اإلقلیدسیة من مقالة الثانیة«بندی با عنوان  :پ۱۰۴ -پ۱۰۲. گ ۳۳

 خطین ا«آغاز: 
ّ

أحدهما في اآلخر مثل تلبین الــذي لــم  ١یقسم أحدهما بأقسام، فأّن تلبین. کل
 
ً
  ». تقسم في جمیع أقسام الخط المقسوم قسما

فــي  طهو  طهفــي  ده، ســطح هو بغیر نصفین علٰی  کقسم بنصفین علٰی  دطفخط «... انجام: 
ه اعلم طکمثله مثل سطح 

ّ
  ».في مثلثه. والل

  ]۳۰[» برهان حساب الخطأین«پ: بندی با عنوان ۱۰۵ -ر۱۰۵. گ ۳۴

                                                    
 ضرب به کار رفته است. به معنی خشت زدن، در اینجا به معنی حاصل» تلبین. «١
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یل ذکر في بیان أقسام الخطائین من کونهما زائدین وناقصین ومختلفین «آغاز:  قال بعد کالم طو
  ...». وإستخراج العدد المجهول منه باألمثلة 

، أعني صک، الذي هو مجموع الخطائین، یخرج عص، المعلوم، علٰی عکفإذا قسم «انجام: 
ه تعالٰی. تّم اد

ّ
  ».، المعلوم القدر وهو العدد المطلوب. تّم البرهان بحمد الل

  ]۳۱[» فصل في المضلعات«ر: بندی با عنوان ۱۰۷ -ر۱۰۶. گ ۳۵

 إذا أردنا أن نعرف ما بین مضلعات منطقین، وجب عل«آغاز: 
ً
ینا أن نعرف أعداد نســمیها أصــوال

  ...». لتلک المنزلة من المضلعات 
ه اعلم ۵۲۶۵یجمع الحاصل، فحصل «انجام: 

ّ
  ». وهو ما بین المضلعین المذکورین. والل

پ: جدول مربوط به ضرب و تقسیم منازل مختلف از جزء مال الکعــب تــا مــال ۱۰۷. گ ۳۶
  ]۳۲[الکعب 

  ]۳۳[» في قسمة المثلثات باألوتار«: بندی با عنوان ۱۲ر، تا سطر ۱۱۱ -ر۱۰۸. گ ۳۷

ای از زوایــا به دو قسم متساوی کنیم به خطی که از زاویه جباهیم که مثلث . اگر خواا« آغاز: 
  ...» است.  امثلث خارج شود، گرفتیم آن زاویه 

و از وی خطوط به زوایا کشد، متساوی بوند و چون نقطۀ مفروض اینجا باشــد «... انجام: 
که خواهد بیان کند. مثلث معمول از جزو مطلوب در جوانب موازی مثلث اولی باشد و چنان 

ه اعلم
ّ
  ».والل

فــي قســمة «پ، تا ســطر دوم: بنــدی بــا عنــوان ۱۱۱ -تا آخر صفحه ۱۳ر، از سطر ۱۱۱. گ۳۸
  ]۳۴[» المربعات والمنحرفات باألوتار

به دو قسم متساوی کنیم به خطی که احد زوایــاء او خــارج  دجبااگر خواهیم که مربع «آغاز: 
  ...».ت؛ طریق آن باشد که اسا شود، گرفتیم که آن زاویه 

  ».که بدین خط مربع بدو قسم متساوی گردد و صورت او اینست«... انجام: 
  ]۳۵[» فصل«ر، تا سطر هفتم: مطلبی با عنوان ۱۱۳ -پ، از سطر سوم به بعد۱۱۱. گ ۳۹

بباید دانست که هر آن شکلی از مربعات و منحرفات که در وی زاویۀ قائمــه یــا مــوازات «آغاز: 
  ...». باشد، از معرفت احاطت او مساحت مثل او شود اال شکل معین و شبیه به معین  ضلعین

و از شکل رابع چنانک مذکورست و باقی مثلثات اشکال بر قواعد مفروض هم برین «... انجام: 
ه اعلم، و اضالع و سطوح این مثلثات در اشــکال از خــواص طبیعــی و 

ّ
نمط بالنهایة قیاس کند والل

اطیقی خالی نباشد طلب دارد و از وی نوادرات و ضوابط اصول و مسایل استخراج کند نسبتی ارثم
ه تعالی وحده. تّم 

ّ
  ».ان شاء الل

  ]۳۶[» في خواص المثلث المتساوي االضالع«ر، از سطر هشتم تا آخر: بندی با عنوان ۱۱۳. گ ۴۰



 

  

١۵٨ 

مابین این محفوظ از  چون نصف ضلع بر عمود افزاید و نصف وی بگیرد و نگاه دارد آنگه«آغاز: 
  ...».عمود مثلث مربع گرداند و حاصل از مربع محفوظ نقصان کند، 

ضلع مربعی باشد که سطح وی مثل سطح مثلث باشد و این خط جذر [مساحت] «... انجام: 
  ». ، بدین صورتدکمثلث باشد یعنی 

   ]۳۷[ : چند مسئلۀ هندسی۶پ، تا سطر ۱۱۵ -پ۱۱۳. گ ۴۱
مسئله: در طلب ضلع مثلثی که آن مثلث مسدس مفروض باشد. و آن چنــان اســت کــه «آغاز: 
  ...».و  حفرض کند بر مرکز  ز ه د ج ابمسدس 

و هر مقداری که معادل چهار خط باشد که خط مفروض مثل ربــع مقــدار خمســه «... انجام: 
علی هذا هم چنین قیــاس  باشد. چون هر مقداری از وی نقصان کنند مابقی آن خامس او باشد. و

ه اعلم می
ّ
  ».کند. والل

  های هندسیبا موضوع رسم» فصل«پ، از سطر هفتم تا آخر: دو بند با عنوان ۱۱۵. گ ۴۲
ای معلوم خطی اخراج کنیم که مماس دایرۀ معلوم شود، فصل: اگر خواهیم که [از] نقطه«آغاز: 

  ...». باید که از آن نقطه به مرکز دایره خطی کشد و 
فصل در تکسیر مدورات: چون قطر معلوم باشد در سه و ســبعی ضــرب کنــد، محــیط «انجام: 

  ».١تر از این خواهد، قطر در سهباشد. و این تحقیق نیست که تقریب است. اگر به تحقیق
هــذه امثلــة األرثمــاطیقی فــي منشــات األعــداد علــٰی رأی «ر: جداولی با عنــوان ۱۱۶. گ ۴۳

  » فیثاغورس بعد االندراسنیقوماخس الجهراسینی و ال
یر این بــرگ  در این صفحه دوازده جدول منبری شکل آمده که بعضی از آنها ناکامل است. تصو

  در انتهای مقاله آمده است. 
راجــع بــه » ذکر توالیات اجــزاء اعــداد تــام«: بندی با عنوان ۷ر، تا سطر ۱۱۷ -پ۱۱۶. گ ۴۴

   ]۳۸[چگونگی به دست آوردن اعداد تام 
عداد تام آن است که مجموع اعداد اجزاء او مثل کل او باشد و ظهور او از اعــداد زوج ا«آغاز: 

  ...». الزوج و طریق توالیات او گفته شد، اکنون 
و یکی از وی نقصان کند، آنچه بماند عدد جنب وسط باشد تا حاجت بدان نباشد «... انجام: 

ه اعلم
ّ
  ».که از اول تا وسط جمع کند. والل

  » ذکر اعداد متحابه«: بندی راجع به اعداد متحابه با عنوان ۱۵ -۷، سطرهای ر۱۱۷. گ ۴۵
  مثال زده شده است. ۲۸۴و  ۲۲۰پس از تعریف اعداد متحابه دو عدد 

                                                    
 .  است آمده ر۱۲۸ گ ابتدای در آن دنبالۀ و مانده ناتمام اینجا در مطلب این. ١
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در مــورد » فصل در معرفت اعــداد«پ: بندی با عنوان ۱۱۸ -تا آخر ۱۶ر، از سطر ۱۱۷. گ ۴۶
   ]۳۹[اعداد تام و زاید و ناقص 

از کمیت اجزاء بباید دانست که اعداد سه نوع است: تام است و زایــد و نــاقص. تــام آن «آغاز: 
  ...». است که اجزاء او مثل کل او باشد، 

ــه اعلــم بالصــواب. «... انجام: 
ّ
این است معرفت تحصیل اجزاء اعداد مجمــل و مفصــل. والل

  ».القوة الفکریة. و السالمبکر بن الخلیل، باخراج هذه المسئلة، لمفخر المهندسین ابی
  ]۴۰[» مسایل در نوادر محاسبات«پ: بندی با عنوان ۱۱۹ -ر۱۱۹. گ ۴۷

گویــد مسئله: اگر سؤال کنند که سه کس در شراء دابه حاضر شدند و اول مر ثانی را می«آغاز: 
  ...». که: نصف [مال] تو به من ده تا نزد من بهاء دابه تمام شود؛ 

مال عمرو بود و چون اربعة اخماس مال عمرو از چهــار هــزار نقصــان کنــد، و این «... انجام: 
ه اعلم۱۰۰۰بماند چندین: 

ّ
  ».. و این مال زید باشد. والل

استخراج اجذار المتضاعفة المتوالیة بجهــة اضــالع «پ: بندی با عنوان ۱۲۳ -پ۱۲۰. گ ۴۸
  ]۴۱[» المضلعات

جذر واحد و ثلث  امنسبت با او خط  جذر واحد باشد به اسدر این شکل هر چه خط «آغاز: 
  ...».جذر واحد گیرد، ام بود. و چون خط 

و سطوح این مثلثات در اشکال از خواص طبیعی و نسبتی ارثماطیقی خالی نباشد «... انجام: 
ه تعالی وحده. تّم 

ّ
  ».طلب دارد و از وی نوادرات و ضوابط اصول و مسایل استخراج کند، ان شاء الل

بکــر الخلیــل التــاجر لألعمــال ابــي«: بندهایی با عنوان ۱۹پ، تاسطر ۱۲۷ -پ۱۲۴. گ ۴۹
  ]۴۲[الزاویه قائم راجع به تقسیم مثلث» الرصدی

الزاویه و هي مثلثات األصول علــٰی نســبة األرثمــاطیقی. فصل في قسمة المثلثات القائم«آغاز: 
راد متــوالی و ازواج و االضــعاف الزاویه، از افــبباید دانست که منشآت مثلثات اولی از مثلثات قائم

  ...». شود االربعی و از مربعات متوالی حاصل می
مثلثی هم بر نمط اول حاصل شود، یــک ضــلع  ۲۴و با  ۱۲و  ۱و هم چنین از مربع «... انجام: 

  ».و جملۀ اعداد مرکب بدین نمط قیاس کند ۱۴۵و وتر  ۱۴۳و دیگر  ۲۴
  ]۴۳[» در تکسیر مدوراتفصل «ر: بندی با عنوان ۱۲۸ -پ۱۲۷. گ ۵۰

چون قطر معلوم باشد در سه و سبعی ضرب کند محیط باشد و این تحقیــق نیســت کــه «آغاز: 
  ...».تقریب است و 

ه اعلم
ّ
  ».انجام: ... که مربع قطر در ده ضرب کند جذر وی محیط باشد و این غایت تحقیق است. والل

فصل در مساحت مقوسات و آن «ن پ: بندی با عنوا۱۲۸ -ر، از سطر نهم تا آخر۱۲۸. گ ۵۱



 

  

١۶٠ 

  ]۴۴[» ها است از دایرهقطعه
بباید دانست که انواع اشکال مقوسات سه است و آن یا قوس نصف دایره باشد یا قــوس «آغاز: 

  ...». الدائرة بود و اعظم من نصف الدائرة بود و یا قوس اصغر من نصف
فکند چون قــوس اصــغر باشــد تــا و چون قوس اعظم بود و از محیط نصف دایره بی«... انجام: 

  ».حاصل باقی محیط قوس بود
  » فصل در استخراج مقوسات و مساحت آن«: بندی با عنوان ۱۱پ، تا سطر ۱۳۰ -ر۱۲۹. گ ۵۲

اند، اما آنکه بدان که در معرفت محیط مقوسات و استخراج آن چند قول به تقریب گفته« آغاز: 
  ...».قوس و جیب نجومی معلوم کند. و به تحقیق نزدیکتر است آن است که از جدول 

و این نصف قوس مطلوب اســت  ادلطو بر صد و بیست قسمت کردیم بیرون آمد « ... انجام: 
ه اعلم بلجطمضاعف 

ّ
  ».و این قوس مطلوب است. والل

  » فصل«: بندی با عنوان ۵ر، تا سطر ۱۳۱ -۱۲پ، از سطر ۱۳۰. گ ۵۳
ستخراج محیط قوس است و هیچ نوع در بیرون آوردن اکنون اصل در مساحت مقوسات ا«آغاز: 
از این نوع که گفته او درست   ...».ایم نیست تر 

1قسمت کردیم آمد:  ۷. بر ۸ در سهم ضرب کردیم، شد«... نجام: ا
 بر محفوظ افزودیم شد 71

1
ه اعلم. و این مساحت قوس است به تقریب. 711

ّ
  ».والل

با موضوع محاسبۀ مساحت سطوح » فصل«ر: بندی با عنوان ۱۳۲ -۱۲ر، از سطر ۱۳۱. گ ۵۴
  بندی به طریق مثلث

بباید دانست که بهترین نوعی در مساحت آن است که سطوح را به مثلثات قسمت کنند. «آغاز: 
  ...».آنگه مساحت هر مثلثی جدا بکند و جمع کند 

. هر دو جمــع ۱۱۲، جو از زاویۀ  ۵۲، اضرب کردیم، حاصل آمد از زاویۀ  آن زاویه«... انجام: 
ه اعلم۱۶۴کردیم، شد: 

ّ
  ». . و این مساحت باشد. والل

الساقین جدول اول وتر مثلث متساوی«پ جدولی با این توضیح رسم شده است: ۱۳۱در برگ 
  ».دوم عمود است بر احد الساقین است و جدول

در بــارۀ » این از اعمال مســاحت اســت بــه تقریــب«با عنوان پ: بندی ۱۳۴ -پ۱۳۲. گ ۵۵
   ]۴۵[های منتظم با داشتن اندازۀ قطر محاسبۀ ضلع چندضلعی

ای از نصف قطر خارج مربع و مضاعف کند و نگــاه دارد آنگــه مربــع چون نسبت زاویه«آغاز: 
  ...».جزو مابقی از نصف قطر بر محفوظ افزاید، 

ضلع بــر نصــف وتــر افزایــد و حاصــل مربــع گردانــد، مســاحت پس هرگاه که نصف «انجام: 
  ».مخمس بود
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  » فصل در عمل جرثقیل«ر: بندی با عنوان ۱۳۵. گ ۵۶
هاست. در تصویری که در ذیل مطلب آمده اســت بارۀ چگونگی استفاده از قرقرهاین مطلب در

قرقــره در قطعــۀ جرثقیل از دو قطعه، یکی در باال و دیگری در پایین، تشکیل شده است کــه هفــت 
باالیی (شامل پنج قرقرۀ اصلی و دو قرقرۀ فرعی در کنار آن) و شش قرقره در قطعــۀ پــایینی (شــامل 
چهار قرقرۀ اصلی و دو قرقرۀ فرعی در کنار آن) وجود دارد و بــا خطــوطی چگــونگی وصــل کــردن 

  ها به هم با ریسمان نشان داده شده است.     قرقره
  » العمل اإلنعکاسی في المرتفعات بالمرآة«عنوان  پ: بندی با۱۳۶ -پ۱۳۵. گ ۵۷

کند و از پس و پیش ای بنهد و در آن نگاه میعمل این چنان است که بر ارض مستوی آینه«آغاز: 
  ...». رود و چپ و راست همی آید و می

و از مثلث شبیه به طریق نسبت بعد و اضالع و هر چه خواهد معلوم شــود چنانــک «... انجام: 
ه اعلمخواه

ّ
  ».د در عمل آورد و بیان کند والل

) ارتفــاع کــوه، بــا اصول اقلیــدسدر این متن با استفاده از قضیۀ تالس (قضیۀ  دوم مقالۀ ششم 
  استفاده از آینه، به دست آورده شده است. 

  پ: مطلبی راجع به تقسیم یک مربع به سه مربع متساوی ۱۳۶. گ ۵۸
االضالع وضــع کننــد، بــدین االضالع در یک مربع متساویچون خواهند که سه مربع متساوی

  مثال دوگانه صورت بندد. 

  

  » الدوایر الخمسة في استخراج الحروف المضمرات«ر: مطلبی با عنوان ۱۳۹. گ ۵۹
مهندسان ماتقدم بــه طریــق حســاب در اســتخراج مضــمرات «در این بخش چنین آمده است: 

گویند. از یکدیگر چنانک مشهور است و از آنجا ضمیر میاند جدا حروف و غیره پنج دایره ساخته
افتاد که آن هر پنج دایره را در هم ترکیب کند و بهــر آن حــرف کــه در دو دایــره  این ضعیف را هوس 



 

  

١۶٢ 

الجمله بــه انــدک فکــری موجود باشد آن را در موضع تقاطع هر دو بیاورد و زواید تخفیف کند فی
وجود است چون مرد مهندس نیک تأمل فرماید داند که ساختن اتفاق افتاد و در آن همان خاصیت م

ــه اعلــم
ّ
پــس از آن ». این بر وضعی مشکل است و ضابطۀ آن مخفی و طریق عمل بر او آســان والل

  تصویر پنج دایره و در انتها اعدادی متناظر با حروف ابجدی آمده است. 
  پ: جدول اختیارات مسیر قمر به نظم۱۳۹. گ ۶۰

ولی شامل دوازده سطر و چهار ستون آمده که در هر سطر دو بیــت راجــع بــه در این بخش جد
  کارهایی که در آن ماه انجامشان سعد یا نحس است، آورده شده است.

  الحمل:«آغاز: 
  خوب آید کار آتش و فصد و سفر     مه در حملست ترک و شمشیر بخر
  »مبر دارو مخور آهن بسر و چشم     نزد امــــرا هدیه بر و حاجت خواه

  انجام: 
  الحوت: «

  دارو خور و جامه پوش و در ملک نشین     نـارت مگزیـــوت جز تجماه اندر حـ
  »نــو روی جــــــراح مبیـوانی تــتا بت     وریــوی و گر رنجـعامل شو و علم ج

اختیارات مســیر القمــر مــن کــالم «پ، تا سطر چهارم: جدولی با عنوان ۱۴۰ -ر۱۴۰. گ ۶۱
  » سلطان الحکما نصیرالدین طوسی

  الحمل: «آغاز: 
  رم مه در خانۀ مریخ یعنی در حملــــج     زلـــدای لم ید خـــهر مهــی کاید بتأیی

  د افکندن به تیرجامه پوشیدن حریر و صی     ر هم دیدن روی امیرـنیک بـــاشد هم سف
  ».ه چیزی کاشتنبد بود بنیاد کردن خاص     گر چه نیکست ابتدای کار و خون برداشتن

  الحوت:«انجام: 
  ـردن دست را و پای را ناخن گرفتفصدک   چون قمر در حوت آید نیک نبود ای شگفت
  رخ کهن پوشیدن از نو چار چیزکوری چـ     لیک دعوی نیک باشد دیدن اشــــراف نیز

  ».یدن به منوآنچه اندر تن بود آن جمله بخش                 اله و هم کمر هم پیرهنقبا و هم کــهم 
  پ: در دانستن آنکه ماه در کدام برج است ۱۴۰. گ ۶۲

  ر آنــپنج دیگر فــــزای بر س       نــد مثنی کــــاه شه از مـــــآنچ
  ماه بدانـــرجی و جای گیر بـ      پس به هر پنج از آن ز موضع شمس

  پ: در دانش درج ماه در هر برج ۱۴۰. گ ۶۳
  معلوم آن درج کــــــــه بود ماه را مآب    در شش کن آنچه هست کم از پنج تا شود
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  ]۴۶[پ: چهار بیت شعر با زیرنویسی از اعداد ۱۴۰. گ ۶۴

  ددیـو  دهک  جطکز  دجحک    ـاجزک  ویحج  جهیه  جدیب
۱۲۴۳  ۱۵۵۳  ۱۸۶۳  ۲۱۷۳    ۲۴۸۳  ۲۷۹۳  ۲۰۵۴  ۱۶۴۴  

  ـووول  آمد  لهو  هههک    ودطل  دحلب  دزکح  دوکد
۲۴۶۴  ۲۸۷۴  ۳۲۸۴  ۳۶۹۴    ۲۵۵۵  ۳۰۶۵    ۳۶۶۶  

  زحنـو  ززمط  وطنـد  وحمح    دان وزمب  هطمه  هحـم  هزلـه
۳۵۷۵  ۴۰۸۵١  ۴۵۹۵٢  ۴۲۷۶    ۴۸۸۶  ۵۴۹۶  ۴۹۷۷  ۵۶۸۷  

ا  حطعب  ححسد  زطسج
ّ

  به من گو  دانی می  معنیش  اگر    ططف
۶۳۹۷  ۶۴۸۸  ۷۲۹۸  ۸۱۹۹            

بوزجــانی کــه توســط  اعمــال الهندســیۀ: ترجمــۀ کتــاب ۱۷پ، تا سطر ۱۷۸ -پ۱۴۱. گ ۶۵
  ]۴۷[کوبنانی انجام شده است.

   آغاز و انجام این نسخه چنین است: 
ه رب العالمین. والصلوة علٰی خیر خلقه «آغاز: 

ّ
ه الّرحمن الّرحیم وبه نستعین. الحمد لل

ّ
بسم الل

له اجمعین. اما بعد این  ترجمۀ کتاب ابی الوفا محمد بن محمد البوزجانی است در اعمال محّمد وآ
  ...».هندسیه مشتمل بر مقدمه و دوازده باب بر سبیل اختصار 

ها[ی] تقاطع که چهار است، پس در داخل هر مثلثی مسدسی پیدا شود و بر گوشه«... انجام: 
ه اعلم وبالصواب والیه 

ّ
  ».المرجع والمآب. تّم چهار مثلث برین صورت ظاهر گردد. والل

   اعمال الهندسیهترقیمۀ کتاب  پ:۱۷۹ -۱۷پ، از سطر ۱۷۸. گ ۶۶
بنانی یزدی، را قوة داد که «  ه کو

ّ
خدای سبحانه و تعالٰی بندۀ ضعیف فانی، ابو اسحق بن عبدالل

 ِاشکال اشکال این کتاب عجاب ٣تیسیر عسیر
ّ

بر حسب التماس استاد بشر و یگانۀ پرهنر که  ٤و حل
  کارخانۀ قضا و قدر، در 

  مصرع
  ٥تا چرخ را مدار بود گرد این مدر

                                                    
 آمده است.   ۴۰۷۵. در متن ١
  آمده است.   ۶۴۵۹۵در متن . ٢
  . تیسیر عسیر: آسان کردن مشکالت. ٣
  . عجاب: کار نیک و شگفت. ٤
، ۱، ج دیوان انوری( مدر این گرد بود مدار را چرخ تا//  مدار را ایام تو مراد مرکز بردیوان اشعار انوری:  ۸۳. قصیدۀ شمارۀ ٥

 ).۲۰۸ص 
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و تا خشتی بر خشتی نهند، مزدوران چابک دست مؤثرات افالک، چنــان اســتادی مهنــدس بــر 
  سطح کرۀ خاک ندیده، بلکه طائر تیز فهم اقلیدس بر شرفات بدایع اعمال او که همه 

  مصرع
  ١لب بامش همه در گوش زحل گوید راز

  بیت
  ٢بر طارق چارمین بلند آسمان نهاد    روزگار که این خشت زرنگار بّناء

ه، شمس
ّ
الــدین در شاگردی و دستیاری او انگشت فرمانبری بر دیدگان نهاد، الموفق من عندالل

بکر شاه بن، اســتاد کامــل عــالم عامــل دانــا، نجــم بــن، زمــح الحــاج و  ٣الــدین محمــود شــاهابو
ی البناء ال سلب یداه و ال ســلب مــداه، در عــرض دو مــاه الدین کدوک، الالمعتمرین، حاجی تاج

وفور احزان و تراکم جنود هجران با دلی ســوخته و خــاطری افروختــه از  ٤تحریر کرد، در ایام تفاقم
 مجســطیآن حرمان که برادر اعز مغفور مسعود، افتخار الحکمــاء و الفضــالء، قطــب رصــد بنــد 

ه، و رحمة واسعه، که در میدان فضل و حکمــت گــوی ، شیخ نجم٥گشای
ّ
الدین محمود، رحمه الل

را شــرحی وجیــز و ملخــص مشــتمل بــر  مجســطیسبقت از اقران زمان ربــوده و معظــم مقــاالت 
لوِ  اکرتصرفات خاصه تحریر کرد و در متوسطات، 

َ
امیر منصور نصــر بــن عــراق  ٦ماناالؤس را، بر ت

آثار در فنون علم در عنفوان جوانی از این عالم فــانی رحلــت  حواشی نوشت و از این جمله غرائب
 ترجمۀ این کتاب کرده و بعضــی از آن در مــوج ٨افتراح ٧نمود و بیشتر سبب الحاح

ً
خیــز آنکه سابقا

از آثار مبــارکش بــر روی  ٩طوفان زمان ضایع شد، خواست که آن سعی نامشکور نماند و این شطر
رود کــه در مواقــع زلــل ن اقدام نمود. و التماس از فضالء روزگار میروزگار مسطور بماند به اتمام آ

بصر و انعام نظر فرماینــد کــه  ١غوامض امعان ١٠خلل رسد، در رد علل دریغ ندارند. و در مداحض

                                                    
 . )۵۳۴، ص دیوان سلمان ساوجی( راز گوید زحل گوش در همه بامش لب// جفت گردد فلک سقف با همه طاقش خم. ١
 . ۴۷۰، ص دیوان سلمان ساوجی. ٢
الدین دادا محمد، از مشایخ صوفیۀ یزد در قرن هشتم هجری الدین محمود شاه پسر ارشد شیخ تقی. حاجی سلطان نجم٣

است. سلطان محمود شاه قطب زمان خود بوده و پرتو جالل بر او زیادت بود و نقد اولیاء بود و هیچکس در روی او نظر 
نامۀ ، »تصّوف، مشایخ صوفیۀ یزد در قرن هشتم هجری«تمام نتوانستی کردن از غایت هیبت (میرحسینی، محّمد حسن، 

 ).۵۰ش، ص ۱۳۸۲، تابستان ۱۰[آثار و مفاخر فرهنگی]، ش  انجمن
 گردیدن کار.  . تفاقم: بزرگ٤
  ).۳۲، ص نظامی االسرارمخزنگشای ( مجسطی. خضر سکندرمنش چشمه رای/ قطب رصدبند ٥
  .کند پیروی چیزی از که آنچه. ِتلو: ٦
  .التماس و زاری با چیزی خواستن کردن، درخواست ،کردن پافشاری و اصرار چیزی طلب در. الحاح: ٧
  . افتراح: سرور و شادمانی کردن.٨
 . آن ۀپار و چیزی ۀنیم. شطر: ٩

َحض جمع ،داِحْض . مَ ١٠
ْ

  .است هالغزشگاهها و پرتگاه معنای به »مرکز« وزن بر ،َمد
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  قابلیت بشر در کارهای زمین تا کجا رسیده و فکرها، 
ِذیَن «آیه: 

َّ
ُکُروَن  ال

ْ
هَ  َیذ

َّ
ُعوًدا ِقَیاًما الل

ُ
  َوق

َ
ِبِهْم  ٰی َوَعل ُروَن  ُجُنو

َّ
ک

َ
َیَتف ِق  ِفي َو

ْ
ل

َ
َماَواِت  خ ْرِض  السَّ

َ ْ
  ٢»َواأل

  را در بسائط افالک و ضبط آن حرکات چها رسیده
  ُیْؤَت  َوَمْن «آیه: 

َ
َمة

ْ
ِحک

ْ
ْد  ال

َ
ق

َ
وِتَي  ف

ُ
ْیًرا أ

َ
  ٣» َکِثیًرا خ

بی تمام امید که طالب حق را از علوم یقینی که غذای خاصۀ روح است و حلیۀ باقی همان نصی
ه تعالٰی وحده. فرغ من کتابة هذه الکتاببرسد، انشاء

ّ
  ».الل

  ]۴۸[از مؤلفی ناشناس  في تداخل األشکال المتشابهة أو المتوافقةر: رسالۀ ۱۹۹ -ر۱۸۰. گ ۶۷

السطوح رسم کند و خاتم مخمسی االضالع و الزوایا متساویهرگاه که دو معشر متساوی« آغاز: 
  ...». که اضالع او مثل اضالع معشر باشد و 

چهار ضلع و نیم بود  عهباشد و مجموع  عسیک ضلع و نیم اال عمودی و این مثل « ... انجام: 
ه اعلم

ّ
  ».اال عمودی. والل

  ]۴۹[الدین علی یزدی از شرف عقد اناملر: رسالۀ ۲۰۱ -ر۲۰۰. گ ۶۸

ه الّرحمن الّرحیم. بعد از حم«آغاز: 
ّ
غایت و انــواع  د پروردگاری که اصناف الطاف بیبسم الل

 در حّیز حصر و احصاء نیاید و بی ٤اصطناع
ً
نهایتش به وسایل انامل اوهام و افهام عقال و اذکیا اصال

درود بر نامداری که هم در شمار آفرینش و هم در حساب دانش و بینش اول ما یعقد به الحصر جز 
  ...». وجه مرخص نگردد و نشاید هیچذات رسالت آیات او تصور نمودن به 

و اما جهت عقد ده هزار، از طرف انملۀ ابهام متصل باید ساخت به طرف تمام انملۀ «... انجام: 
سبابه و بعض از عقدۀ دوم او چنانچه سر ناخن سبابه با سر ناخن ابهام برابر باشد و طرفش به طرف 

ه علٰی محّمد وآله اجمعین. 
ّ
  ».تّمت رساله عقد األناملاو متصل. وصلی الل

   

                                                    →  
  . کردن غور کاری در یعنی کاری در رفتن دور و نظر کردن تیز. امعان: ١
 اسرار در و کنند؛ می یاد اند، خوابیده پهلو بر که آنگاه و نشسته، و ایستاده حال در را خدا که همانهاسورۀ آل عمران:  ۱۹۱. آیۀ ٢

  اندیشند. (البته در متن آیه به صورت ناقص آمده است. می زمین و آسمانها آفرینش
  اند. کرده بسیار عنایت و مرحمت او باره در رسانند دانش و حکمت به را که هر وسورۀ بقره:  ۲۶۹. آیۀ ٣
   . کردن انتخاب. کردن اختیار. گزیدن. اصطناع: ٤



 

  

١۶۶ 

  ها نوشت پی
 توســط فارســی زبــان اســت کــه بــه آن کــاربرد و اســطرالب . موضــوع ایــن رســاله شــناخت۱

 شــهرت نام این به است مدخل یا باب بیست دارای چون تألیف شده که طوسی نصیرالدین خواجه
موال محمد کیا  از اسطرالبدر  باب بیست مفتاح ازجمله اند، نوشته آن بر متعددی های شرح. یافته

 نوشته نوایی علیشیر افتخار به که بسطامی عبدالکریم بن از فصیح االنوار مطلع، )ق۸۱۷( جرجانی
   .)ق۸۸۹( بیرجندی عبدالعلی مال شرح تر مهم همه از و است،
 در رساله این ١ دارد. وجود جهان نقاط سایر و ایران در متعددی خطی های نسخه باب بیست از

 تصــحیح بــه ش،۱۳۳۵ در نیــز بــار یــک و سنگی چاپ ش۱۳۱۹ و ش۱۳۱۶ ش،۱۲۷۶ های سال
   ٢.است شده سربی چاپ رضوی، مدرس

اسطرالب است کــه در آن جــدولی بــا  از چگونگی استفادهبرگرفته از متنی در مورد . این بند ۲
بــرای شــهرهای لفۀ زاویۀ انحراف قبلــه ؤ. محتوای این جدول ماستآمده » جدول انحراف«عنوان 

اگر زاویۀ انحراف محل دانسته شود توان با چرخش بــه انــدازۀ زاویــۀ  به راحتی می ،مختلف است. 
 در رســاله ای ساده روشالنهار سمت قبله را یافت. در این متن از  انحراف از نصف

ً
های  که معمــوال

 ،رســد خــود می در زمانی که آفتــاب بــه بیشــترین ارتفــاع :یاد شده است ،شود اسطرالب یافته می
گیریم. سپس عضــاده را در  نهیم یا به صورت افقی در دست می اسطرالب را به پشت یا بر زمین می

ای که سایۀ لبنه بر خود عضاده افتاده باشد. در این حالت عضاده  دهیم به گونه راستای آفتاب قرار می
ویۀ انحراف بگردانیم، عضاده در دهد. حال اگر عضاده را به اندازۀ زا النهار را نشان می راستای نصف

  راستای قبله قرار خواهد گرفت. 
ابتدا بر اساس موقعیت خورشید غایت ارتفاع روزانۀ آن به دست  ،های اسطرالب در برخی رساله

کتــاب فــي معرفــة ود. نمونــۀ ایــن رونــد در رســالۀ فارســی ر باال به کــار مــی روشآید و سپس  می
 ،های اســطرالب در برخی دیگر از رساله ٤وفی آمده است.دالرحمن صبمنسوب به ع ٣األسطرالب

است و سپس تکنیک مورد اشاره به کار  معلومشود که بیشینۀ ارتفاع  مانند متن حاضر، تنها فرض می
  شود. گرفته می

شــده در ایــن  عرضهدربارۀ کار با اسطرالب گرفته شده است. روش  ای رسالهاین متن نیز از . ۳

                                                    
   . ۲۸۳۱ -۲۸۲۹، ص ۴، ج های فارسی کتاب ۀفهرستوار. ١
 .۱۹۳ -۱۹۲، ص »بیست باب در معرفت اسطرالب«، ذیل مدخل ۱۳۷۹، ۵، جلد دانشنامۀ جهان اسالم. ٢
در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران  کتاب في معرفة اسطرالبم با عنوان  -۳/۴۸۰. نسخۀ منحصر بفرد این رساله به شمارۀ ٣

یان شهیدی در فهم خوب موجود است که متن آن توسط آقایان سجاد نیک ، ص ۱۳۸۸، ۸، شمارۀ علمتاریخ  مجلۀروان و پو
  منتشر شده است. ۱۰۲ -۵۵

 پ.۱۱۲ -پ۱۱۰، گ رالبکتاب في معرفة اسط. ٤



 

 

١۶٧ 

رس
بر

 ی
تو
ح
م

ی
ت
ا

 
خ
س
ن

 ۀ
ر 
ش

 ۀ
۱۶
۹

 
رس
فا

 ی
خان
تاب
ک

 ۀ
مل
 ی

ار
پ
ی
س

 

نیست. این روش بر ایــن امــر  معلوممتن متفاوت از متن قبلی است و در آن مقدار انحراف از پیش 
استوار است که هنگامی که خورشید در هشتم جوزا یا بیست و ششم سرطان باشد، در هنگام ظهر 

مورد بحث در این مــتن، ابتــدا عالمتــی بــر  روشس خواهد بود. در أالر در مکه خورشید بر سمت
دهیم. سپس  جوزا یا بیست و ششم سرطان بر روی منطقةالبروج عنکبوت اسطرالب قرار میهشتم 

دهیم و بــر مکــان مــری جــدی عالمتــی بــر حجــره  الســماء قــرار مــی  این عالمت را بر خط وسط
گردانیم تا مری جدی بر روی حجره به اندازۀ اخــتالف  می ایاریم. سپس عنکبوت را به گونهذگ می

رکت کند. جهت گردش عنکبوت به شرقی یا غربی بودن شــهر نســبت بــه مکــه طول شهر و مکه ح
کنیم تا ببینیم بر کدام دایرۀ سمت  بستگی دارد. حال به عالمت روی منطقةالبروج عنکبوت نگاه می

  افتاده است. مقدار متناظر با دایرۀ سمت، همان مقدار انحراف شهر از مکه است.
شــده در ایــن مــتن  عرضــهبارۀ کار با اسطرالب است. روش این متن هم برگرفته از متنی در. ۴

النهار باشد. در  است با این تفاوت که در این روش الزم نیست خورشید بر نصف ۲بند همان روش 
گیریم. سپس موقعیت خورشید بر منطقةالبروج  این روش ابتدا ارتفاع خورشید را با عضاده اندازه می

کنیم. ســپس  دهیم و سمت خورشید را بر اسطرالب تعیین می رار میرا بر مقنطرۀ متناظر با ارتفاع ق
دهیم و اسطرالب را بدون اینکه عضــاده  عضاده را در پشت اسطرالب بر سمت تعیین شده قرار می

لبنه بر عضاده  ۀدهیم تا سای ای حرکت می گیریم. اسطرالب را به گونه حرکت کند به صورت افقی می
جــا بــه بعــد  النهار محل منطبق خواهد بود. از این السماء بر نصف   بیفتد. در این حالت خط وسط

  روش همان است که در متن اول بود.
برای یــافتن  ۳بند دربارۀ کار با اسطرالب گرفته شده، همان روش  ای رسالهدر این متن که از . ۵

   شده است. عرضهزاویۀ انحراف 
است. مقالۀ اول راجع به محاسبه با اعــداد . این رساله در یک مقدمه و دو مقاله تدوین شده ۶

  صحیح (مفتوحات) و شامل هفت باب است. مقالۀ دوم در مورد اعداد کسری و در پنج باب است.
ای از آن به شمارۀ به این اثر هروی اشاره کرده و گفته که نسخه ادبیات فارسیاستوری در کتاب 

هار نسخه از این رساله موجود است کــه نســخۀ در ایران چ ١در کتابخانۀ بادلیان وجود دارد. ۱۵۲۵
ــه  کتابخانــۀ آیــت ۱۴۸/۱ -۴/۱۴۸و نسخۀ شــمارۀ  ٢کتابخانۀ ملک (در تهران) ۴/۳۴۲۵شمارۀ 

ّ
الل

کتابخانۀ  ۱/۳۱۰۵(که در انتها ناقص است) مشابه با نسخۀ پاریس هستند. نسخۀ شمارۀ  ٣گلپایگانی

                                                    
1. Persian Literature, vol. II, part I, p. 9.  

  .۴۱۱، ص ۶، ج های خطی کتابخانۀ ملکفهرست نسخه. ٢
ه العظمی گلپایگانیهای خطی کتابخانۀ عمومی آیتفهرست نسخه. ٣

ّ
  .۱۶۲۲ -۱۶۲۱، صص ۳، ج الل
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در جــذر اعــداد «دو باب اضافی دارنــد کــه  ٢اکتابخانۀ سن ۱۲۲۶و نسخۀ شمارۀ  ١ملک (در تهران)
  است. این مطالب در نسخۀ پاریس هم به صورت پراکنده آمده است.» در مساحت«و » صحیح

تدوین شده است، » التفاضل«و » الجیب«، »القوس«. این جدول که در نه ستون با عناوین ۷
کند. این جدول از عرضه میهای از یک تا نود درجه را به حساب جمل در سه ردیف سینوس کمان

تصویر این جدول در انتهای  ٣غیاث الدین جمشید کاشانی گرفته شده است. مفتاح الحسابکتاب 
  مقاله آمده است.

) به حساب جمل در سه ردیف آمده و ص) تا نود درجه (اسطر که از یک ( ۳۰. جدولی شامل ۸
  است.» القوس«و » السهم«، »لتفاضلا«، »السهم«، »القوس«هر ردیف شامل پنج ستون با عناوین 

است، ولی مثال آن از فصــل دوم  مفتاح الحساب. این متن ترجمۀ باب سوم مقالۀ دوم کتاب ۹
نصیرالدین طوسی نقل شده است. مشابه این متن با اندکی تفاوت  جوامع الحسابباب دوم کتاب 

 -ر۱۵محمد هروی (گ  ابمختصری در علم حسها در فصل اول باب دوم رسالۀ در کلمات و واژه
  کتابخانۀ ملی ملک تهران) آمده است.  ۳۱۰۵پ، نسخۀ شمارۀ ۱۵

ر) آمده است که مشابه آن ۳۹ -ر۳۸(گ » در بیان مخارج کسرها«در ادامۀ آن مطلبی تحت عنوان 
کتابخانــۀ  ۳۱۰۵ر، نسخۀ شمارۀ ۱۸ -پ۱۵محمود هروی (گ  مختصری در علم حسابدر رسالۀ 

  پ) آمده است.۳۹ -ر۳۹» (فایده«وجود دارد. در انتها بندی دیگری با عنوان  ملی ملک تهران) نیز
با رسم جــدول  ۱۰۴۹۷۶. در این بخش پس از بیان چگونگی انجام عمل جذر، جذر عدد ۱۰

است. روش استخراج جذر مطابق با روش استخراج جذر در کتاب  ۳۲۴استخراج شده که برابر با 
اخذ شده است.  جوامع الحسابجذر آن گرفته شده از کتاب  است، ولی عددی که مفتاح الحساب

س کتابخانــۀ ۱۲۲۶محمود هروی (نسخۀ  مختصری در علم حساباین بخش در دو نسخۀ رسالۀ 
  کتابخانۀ ملی ملک تهران) آمده است. ۱/۳۱۰۵مجلس سنا و نسخۀ 

قبلــۀ شــهر  یابی به همراه تصویری برای نمایش قوس انحــراف قبله ۀدر این صفحه یک نقش. ۱۱
در کتــاب به همراه تصویر آن بحث گذرایی در مورد این نقشه  ٤کینگآ. اصفهان آمده است. دیوید 

تصویر این نقشه در انتهای  ورده است.آ ٥برای پیداکردن راستای مکه و فاصله تا آن های جهانیهنقش
  مقاله آمده است. 

                                                    
  .۲۲۲، ص ۶، ج های خطی کتابخانۀ ملکفهرست نسخه. ١
 .۱۷۲، ص ۲، ج های خطی کتابخانۀ مجلس سناکتاب فهرست. ٢
   . ۲۷۴، ص الحساب مفتاح. ٣

4. David A. King 
5. World-Maps for Finding the Direction and Distance to Mecca, Brill, 1999, pp. 93-94. 
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، جنوبی، غربی، و شرقی قبله بر اساس طول یاین متن به بحث در مورد جهت کلی شمال. ۱۲
دقیقه شــمالی گــزارش  ۴۰درجه و  ۲۱پردازد. مقدار عرض مکه در این متن  و عرض جغرافیایی می

زیــج و  زیــج ایلخــانیگرفتــه تــا  بتــانیزیــج شده است. این مقدار در بسیاری از منابع اسالمی از 
  آمده است. بیگ الغ

نزدیک است و چه بسا  در معرفت اسطرالببیست باب نزدهم این متن بسیار به متن باب پا. ۱۳
از شرحی بر بیست باب گرفته شده باشد. موضوع متن یافتن سمت از ارتفاع است کــه چنانچــه در 

  سمت قبله با استفاده از اسطرالب کاربرد دارد. نباال اشاره شد در یافت
با استفاده از آن است. روش به کار  این متن نیز در مورد کار با اسطرالب و یافتن سمت قبله. ۱۴

است. در این متن شیوۀ پیدا کــردن زاویــۀ انحــراف، تعیــین  ۵و  ۳مذکور در بند رفته، همان روش 
جهت کلی مکه بر اساس طول جغرافیایی و تعیین جهت قبله بر اساس یافتن ارتفاع، به دست آوردن 

  پشت اسطرالب توصیف شده است.سمت، و در نهایت تعیین سمت قبله با استفاده از عضادۀ 
-النهار و خط شــرق یافتن خط نصف درهندی  ۀدایرچگونگی استفاده از این متن در مورد . ۱۵

  غرب است.
آن را برای  که مؤلف پردازد آن می ااین متن به تعریف اساسی سمت قبله و مفاهیم مرتبط ب. ۱۶

ی عظیمــه چنــان ترســیم شــود کــه از ا سمرقند نگاشته است. در این متن آمده است که اگــر دایــره
س مکه عبور کند، تقاطع این دایره با دایرۀ افق ســمت قبلــه را نشــان أالر س ما و از سمتأالر سمت

جنوب واقع -تقاطع راستای شمال ۀدهد. حال اگر قوسی از دایرۀ افق را که میان سمت قبله و نقط می
قوس انحراف خواهد بود. سپس شیوۀ یافتن سمت قبله بر اساس طــول و  ؛در نظر بگیریم ،شود می

عرض جغرافیایی به دو طریق توصیف شده است. روش اول همان است که با استفاده از اسطرالب 
شرح داده شد. تنها یک تفاوت در این متن وجود دارد و آن این است کــه بــه جــای اینکــه  ۳ بنددر 

س مکه خواهد بود را أالر سطرالب پیدا کند، زمانی را که آفتاب بر سمتسمت قبله را با استفاده از ا
نماید. روش دومی کــه  کند و سپس با رصد سایۀ شاخص در آن زمان سمت قبله را پیدا می پیدا می

یعنــی بــا داشــتن  ،آمده است زیج بتانیدر این متن شرح داده شده است همان روشی است که در 
یی محل و مکه، یک دایره و دو خط عمود بــر هــم بــر زمــین ترســیم اختالف طول و عرض جغرافیا

کنیم، خط حاصل سمت قبلــه را نشــان  کنیم. محل تقاطع این دوخط را به مرکز دایره متصل می می
 ،دهد. در ادامه به عنوان مثال سمت قبلۀ سمرقند بر اساس این روش محاسبه شده است. در متن می

ر داده یــدقیقه و طول مکه شصت (باالی سطر به هفتاد تغی ۲۱و درجه  ۸۸طول جغرافیایی سمرقند 
شده است) و هفت درجه (اول بیست دقیقه نوشته شده بعد خط خورده شده صفر دقیقه) از ساحل 

درجه و عرض مکه  ۴۰دقیقه ذکر شده است. عرض سمرقند  ۲۰درجه و  ۲۱ها  غربی و اختالف آن
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بــا درجه و چهل دقیقه ذکر شده است. این مقــادیر برابــر  ۱۸ها  دقیقه و اختالف آن ۲۰درجه و  ۲۱
ولی با مقادیر الغ بیــگ متفــاوت  ،است در نظر گرفته ١قانون مسعودی ی است که بیرونی درمقادیر

  تر است. گوید که روش دوم تقریبی است و روش اول دقیق است. مؤلف در نهایت می

  
طول و عرض مکه  ،داده شده است. در پایان متندر این متن روش بتانی برای چهار جهت شرح . ۱۷

دقیقه ذکر شده است. این مقادیر در تعدادی از منابع از  ۴۰درجه و  ۲۱دقیقه و  ۱۰درجه و  ۷۷به ترتیب 
 ۳۱دقیقــه و  ۱۰درجــه و  ۸۷آمده است. عالوه بر این طول و عرض ابرقوه به ترتیــب  بیگ زیج الغجمله 

  نزدیک است. زیج خاقانیکاشانی در به مقادیر این مقادیر دقیقه ذکر شده است.  ۳۰درجه و 

  
ای بــرای  در این متن با استفاده از یک روش تقریبی مشابه روش بتانی نحــوۀ ترســیم نقشــه. ۱۸

                                                    
 .۵۷۶و  ۵۵۱، ص ۲ج  .١
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درجــه  ۲۲درجــه و  ۷۷سمت قبله تشریح شده است. طول و عرض مکه در ایــن مــتن بــه ترتیــب 
دانسته شده است. این مقادیر به نظر گرد شده باشند و منبــع آن مشــخص نیســت. طــول و عــرض 

جــنس درجه ذکر شده است. در ایــن روش بــر روی مربعــی از  ۳۲درجه و  ۸۸شیراز نیز به ترتیب 
آن دیگــر طــول و ضــلع  دهندۀشــود کــه یــک ضــلع آن نشــان رســیم میجــدولی ت ،چوب یــا بــرنج

عرض است. برای نشان دادن هر شهر بر روی این نقشه محل تقــاطع محــور عــرض و  دهندۀ نشان
دهندۀ مکه جهت قبلــه  شود. موقعیت این نقطه نسبت به نقطۀ نشان طول شهر روی نقشه تعیین می

از به عنوان نمونه در نظــر گرفتــه شــده و تصــویر مــورد طور که گفته شد شیر ن دهد. هما را نشان می
  است. آمدهر ۴۷ نظر نیز در گ

دقیق  دستوربر اساس  ،در این پاره متن که از یک متن متقاوت از متون قبلی گرفته شده است. ۱۹
عرضه شده اســت. طــول و عــرض مکــه بــه  ،یزد، شهر مثالی برای سمت قبله ،محاسبۀ سمت قبله

 ۳۰درجــه و  ۳۱درجــه و  ۸۹عرض یزد به ترتیب  دقیقه و طول و ۴۰درجه و  ۲۱درجه و  ۷۷ترتیب 
  دقیقه ذکر شده است.

. این رساله توسط مؤلفی ناشناس گویا در قرن ششم هجری در یک مقدمه و سه قسم و هر ۲۰
  قسم در چند قاعده و چند فصل تألیف شده است. 

  های مختلف رساله بدین شرح است: عناوین بخش
  در ذکر اسامی و الفاظی چند که مصطلح اهل این صناعت است.مقدمه: 

های مسطح، و در آن چهار قاعده است. قاعــدۀ اول: در مســاحت قسم اول: در مساحت بسیط
مثلثات. قاعدۀ دوم: در مساحت مربعات. قاعدۀ ســوم: در مســاحت مــدورات. قاعــدۀ چهــارم: در 

  االضالع.مساحت اشکال کثیرة
مجسمات، و در آن مقدمــه و چهــار قاعــده اســت. مقدمــه: در اســامی قسم دوم: در مساحت 

  مجسمات و رسوم آن. قاعدۀ اول: در مساحت مربعات مجسمه.
قاعدۀ دوم: در مساحت مدورات مجسمه. قاعدۀ ســوم: در مســاحت منشــورات و مخروطــات. 

  االضالع و مرکبات.قاعدۀ چهارم: در مساحت مجسمات کثیرة
های عمارات به استیفا و برآورد ها و دانستن مقدار آلتها و چاهها و کوهقسم سوم: در مساحت زمین
ها و غیر آن، و در این مقدمه و چهار قاعده است. مقدمه: در ذکر معیــار و نوادر این علم از قسمت زمین

  ها.ها و چاهها. قاعدۀ دوم: در مساحت کوهقّسامان و ُحّساب بر آن. قاعدۀ اول: در مساحت زمین
قاعدۀ سوم: در دانستن مقدار آالت عمارات به اســتیفا. قاعــدۀ چهــارم: در نــوادر مســاحت در 

  ها و غیر آن.قسمت زمین
)، کتابخانۀ ملی ایران ۶/۵۳۷۹هایی از این رساله در کتابخانۀ مجلس (نسخۀ شمارۀ نسخه
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ه گلپایگ) و نسخۀ ناقصی از آن در کتابخانۀ عمومی آیت۱۵۹۲۷(نسخۀ شمارۀ 
ّ
 ١انی در قــمالل

چند نسخه از این رساله نیــز در خــارج ایــران  ٢) موجود است.۱۴۸/۱ - ۵/۱۴۸(نسخۀ شمارۀ 
   ٣موجود است.

. این متن در مورد چگونگی حفر قنات است که در انتهای آن شکلی هم رسم شــده اســت. ۲۱
 المیــاة الخفیــةانباط در کتاب » ذکر الموازین التي توزن بها األرضون«این قسمت از بابی با عنوان 

  ق) گرفته شده که در آن تغییراتی داده شده است.۴۲۰ح  -تالیف ابوبکر کرجی (...
. این رسالۀ مختصر در هشت باب با عناوین زیــر تــدوین شــده اســت: بــاب اول: در بیــان ۲۲

الت مســاحت؛ بــاب ســوم: در مســاحت  اصطالحات که البدست از معرفــت آن؛ بــاب دوم: در آ
: در مساحت دایره؛ باب پنجم: در مساحت معین؛ بــاب ششــم: در مســاحت مثلثات؛ باب چهارم

  شبیه بمعین؛ باب هفتم در مساحت منحرف؛ باب هشتم: در ذکر مساحت بر سبیل تقریب.
 ٤غنیــة الُحّســاب فــي علــم الحســاباز رسالۀ » کتاب المساحة«. این رساله ترجمۀ بخش ۲۳

  ق) است. ۶۷۱ح  -تألیف احمد بن ثابت (...
علی بن یوســف منشــی (ســدۀ  لب الحساباین متن مشابه مطالبی از قسم چهارم کتاب . ۲۴

  ) است.۲۰۶ -۱۷۲و  ۲۵۸ -۲۲۰(ص » در مساحت و انواع آن«هـ) با عنوان ۶
شخصی وفات یافت و چهار پسر و مــال مجهــول بگذاشــت. در قســمت، پســران ۲۵ . مسئله: 

ازعت کردند. نزد حاکم رفتند. حاکم از کمیت درجستند و هر یک به قدر وسع چیزی بربودند. آنگه من
ای نصفی رد کن و ثانی را فرمود که ثلث  نهب هر یک واقف شد. پس اول را فرمود که از آنچه ربوده

ای رکن است و ثالث را فرمود که ربع آن رد کند و از رابع خمس خواست. آنگه اموال مردود  آنچه ربوده
شان متساوی شد و همه حق خود داشتند. اصل ترکه  ب همهرا بر ایشان به سویت قسمت کرد. نصی

  چند باشد و هر یک چه ربوده باشند؟ مؤلف مسئله را به روش جبر و مقابله حل کرده است. 
رســالة فــي طریــق المســائل نصیرالدین طوســی، و  ٥ رسالة في الجبر و المقابلةمشابه این مسئله در 

محمد باقر یزدی آمده است.  ٧عیون الحسابحسین بن ابراهیم سمرقندی (قرن ششم هجری) و  ٦العددیة
                                                    

در فهرست ذکری از آن  ،اندمحمود هروی آمده و هر دو ناقص بوده مختصری در علم حساببه دنبال رسالۀ  این رساله . چون١
ه گلپایگانیهای خطی کتابخانه عمومی آیةفهرست نسخه( نشده است

ّ
، مجموعۀ شمارۀ ۳۵۸۹ - ۳۵۸۸، ص ۶و  ۵، ج الل

۱۱۱۹۷(. 
 .۱۱۳۸، ص ۴، ج های ایراندستنوشت ۀفهرستوار؛ ۴۰۵ -۴۰۴، ص ۱۴، ج های خطی ایرانفهرستگان نسخه. ٢
  .  ۲۶۸۱، ص ۴، ج های فارسیکتاب ۀفهرستوار. ٣
  ر. ۱۳۰ -ر۸۳، گ علم الحساب يف غنیة الحساب. ٤
  .۱۰۲ -۹۹ص  ،۱۶مسئلۀ  ،الجبر والمقابلةرسالة في . ٥
  .۳۵ -۳۰، ص رسالة في طریق المسائل العددیة. ٦
  هفتم).از بخش مسائل مختلفۀ مطلب ششم باب  ۷۴پ (مسئلۀ ۱۳۲، گ عیون الحساب. ٧
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مسئلۀ طوسی راجع به سه نفر است، و مسئلۀ سمرقندی در مورد پنج نفر است. در هر دو رساله مسئله، با 
  حل شده است. محمد باقر یزدی آن را به روش مفتوحات حل کرده است. ١نوشتن معادلۀ سیاله

  گانۀ مفرده و مقترنۀ جبر و مقابله به صورت خالصه بیان شده است.. در این بخش مسائل شش۲۶
اشاره شده که در اولی دو خطا زاید هســتند، در  ٢. در این بخش به سه حالت روش خطأین۲۷

  دومی دو خطا ناقص هستند و در سومی یکی از دو خطا ناقص و دیگری زاید است. 
ی زر دارد به وزن پنج مثقال با نگین لعــل. قیمــت زر یــک مثقــال . مسئله: شخصی انگشتر۲۸

چهار دینار و قیمت لعل یک مثقال ده دینار و مجموع [قیمت] انگشتری بیست و چهار دینار. مقدار 
  زر و لعل هر یک چند باشد؟

الخط سیاق هم در اینجا این مسئله به دو روش خطأین و جبر و مقابله حل شده و در آن از رسم
  ستفاده شده است. ا

رسالة فــي طریــق ، سؤال دهم ٣لب الحساباین مسئله مشابه مسئلۀ دوم باب هشتم قسم سوم 
ســه «، مســئلۀ ٥مفتــاح الحســاب، مثال ششم فصل اول باب چهارم مقالۀ پنجم ٤المسائل العددیة

است. علی بن یوســف  ٦عیون الحساببخش پایانی مطلب ششم باب هفتم )» ۶۵(مسئلۀ شمارۀ 
ی آن را به روش جبر و مقابله، حسین ابراهیم سمرقندی آن را به روش هندسی و جبر و مقابله، منش

کاشانی آن را به روش مفتوحات و جبر و مقابله و محمد باقر یزدی عالوه بر دو راه حل فوق آن را به 
  روش خطأین هم حل کرده است. 

بیان و با رســم شــکل صــورت  ساصول اقلید. در این بخش چهارده قضیۀ مقالۀ دوم کتاب ۲۹
قضیه توضیح داده شده و هیچکدام اثبات نشده است. متن این قسمت نسخه به عربی است و متن 

  آمده تفاوت دارد.  تحریر اقلیدسقضایا با آنچه در 
. این قسمت مربوط به برهان حساب خطأین است که توســط قســطا بــن لوقــا اثبــات شــده ۳۰

مقالة لقسطا بن لوقا في البرهــان علــٰی عمــل حســاب ای کوتاه با عنوان است. قسطا بن لوقا رساله
دارد که در ابتدای آن روش خطأین و شرایط حل مسائل با این روش را تشریح نموده و در  الخطأین

کند. متنی که در ادامۀ آن و در طی سه برهان هندسی سه حالت مختلف روش خطأین را اثبات می

                                                    
  معادالت سیاله معادالتی هستند که در آنها تعداد مجهوالت بیشتر از تعداد معادالت است. . ١
(شمارۀ پیاپی  ۱۳۹۶، سال ششم، شمارۀ اول، بهار و تابستان علمیمیراث . برای اطالع از روش خطأین مراجعه کنید به: ٢

 .۷۶ -۷۵)، ص ۱۱
  . ۱۵۱، ص لب الحساب. ٣
  .۵۸ -۵۶ص ، لمسائل العددیةرسالة في طریق ا. ٤
   .۵۰۰ -۴۹۹، ص مفتاح الحساب. ٥
  پ.۱۲۵ -ر۱۲۵، گ عیون الحساب. ٦
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ی و فقط شامل سه برهان روش خطأین است و متن آن با مــتن مقالــۀ قســطا اینجا آمده به زبان عرب
    ١کمی تفاوت دارد.

نصیرالدین طوسی با عنوان  جوامع الحساب. این متن بخشی از فصل یازدهم باب اول کتاب ۳۱
است که راجع به طریقۀ محاسبۀ اعــداد ســطرهای مثلــث » ستخراج أضالع سائر المضلعاتافي «

  متن به عربی است و جداولی که در کتاب رسم شده در اینجا هم آمده است. این ٢حسابی است.
  ٣آمده است. جوامع الحساب. این جدول در فصل هشتم باب اول کتاب ۳۲
ابوالوفای بوزجانی است که طرز بیان اعمال الهندسیۀ . این بخش ترجمۀ باب هشتم کتاب ۳۳

  عه آمده است، تفاوت دارد.آن با ترجمۀ ابواسحاق کوبنانی، که در پایان مجمو
  اابوالوفای بوزجانی است. اعمال الهندسیه. این متن ترجمۀ مسئلۀ اول باب نهم ۳۴
های غیر از این، . موضوع این متن محاسبۀ مساحت متوازی االضالع، لوزی و چهارضلعی۳۵

ت در ها، چهار حالــشده است. برای محاسبۀ مساحت این چهارضلعیکه به آنها منحرف گفته می
نظر گرفته شده است: اول آنکه منحرف دارای یک زاویۀ قائمه باشد، دوم آنکه دو ضلع چهارضلعی 
متوازی باشند، سوم آنکه دو زاویۀ چهارضلعی قائمه باشند که این دو زاویه یا مجاور هستند یا مقابل 

زی. در کنار بیــان ای باشد و نه اضالعی متواهم و حالت چهارم آنکه در چهارضلعی نه زاویۀ قائمه
  ز آنها حاوی مقادیر عددی هستند.هایی رسم شده که بعضی ا مطالب، شکل

. در این قسمت روشی برای محاسبۀ مساحت متساوی االضالع توضــیح داده شــده اســت. ۳۶
سپس طریقۀ پیدا کردن ضلع مربعی که مساحت آن برابر با مساحت مثلث مفروض باشد را با رسم 

را روش هندی [هندسی؟] برای پیداکردن ضلع مربعی که مساحت آن برابر با  شکل بیان کرده و آن
  مساحت مثلث مفروضی باشد نامیده است.

. در این قسمت چند مسئله آورده شده که همراه با رسم شکل حل شده است. صورت ایــن ۳۷
  ها بدین شرح است:مسئله

  مسدس مفروض باشد.  مسئله: در طلب ضلع مثلثی که [مساحت] آن مثلث [مثل مساحت]
[ای] فــرض کنــیم کــه چــون از آن  نقطــه جابخواهیم تا در داخل مثلث مسئله: اگر گویند می

  نقطه خطوط به زوایا[ی] مثلث کشیم، مثلث به سه قسم متساوی منقسم شود.
به سه قسم مختلف کنیم، مثل  جابخواهیم تا مثلث [مسئله:] و اگر چنانک سؤال کنند که می

                                                    
، سال میراث علمی، »برهان قسطا بن لوقا برای قاعدۀ خطأین«. برای اطالع بیشتر بنگرید به: کاوه یزدی، محمد مهدی، ١

  . ۸۳ -۵۸، ص ۱۳۹۶ششم، شمارۀ اول، بهار و تابستان 
 .۷۴ -۷۱، ص الحساب بالتخت والترابجوامع . ٢
 .۶۳، ص جوامع الحساب بالتخت والتراب. ٣
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و ربع مالصــق  جببود و ثلث مالصق ضلع  ابنصف و ثلث و ربع، چنانک نصف مالصق ضلع 
  . اجضلع 

و ا مسئله: اگر سؤال کنند که سه خط مجهول داریــم و مجهــول خــط اول و ثــانی مثــل مقــدار 
، مقدار هر یک از جو مجموع خط ثالث و اول مثل مقدار  بمجموع خط ثانی و ثالث مثل مقدار 

  اشد؟خطوط چند ب
  بوزجانی است. اعمال الهندسیۀها مشابه مسائلی در کتاب این مسئله

  . در ابتدای این بخش جدول زیر آمده است:۳۸

  اجزاء اعداد التام

              اوساط              اعداد تام
۱              ۱              
۶            ۱  ۲  ۳            

۲۸          ۱  ۲  ۴  ۷  ۱۴          
۱۲۰        ۱  ۲  ۴  ۸  ۱۵  ۳۰  ۶۰        

۴۹۶      ۱  ۲  ۴  ۸  ۱۶  ۳۱  ۶۲  ۱۲۴  ۲۴۸      
۲۰۱۶    ۱  ۲  ۴  ۸  ۱۶  ۳۲  ۶۳  ۱۲۶  ۲۵۲  ۵۰۴  ۱۰۰۸    
۸۱۲۸  ۱  ۲  ۴  ۸  ۱۶  ۳۲  ۶۴  ۱۲۷  ۲۵۴  ۵۰۸  ۱۰۱۶  ۲۰۳۲  ۴۰۶۴  

پس از تعریف عدد تام و ذکر مثال، چگونگی محاسبۀ اعداد جدول توضــیح داده شــده اســت. 
مثــال چگــونگی توضــیح داده شــده اســت. بــرای  ۴۹۶برای مثال چگونگی پیداکردن اجزاء عــدد 

  توضیح داده شده است. ۴۹۶پیداکردن اجزاء عدد 
  های محض اعداد عرضه شده است. علیه . در این بخش دو روش برای محاسبۀ مجموع مقسوم۳۹
  ها بدین شرح است:. صورت مسئله۴۰

گوید کــه: نصــف مسئله: اگر سؤال کنند که سه کس در شراء دابه حاضر شدند. و اول مر ثانی را می
گوید که: ثلث مال تو به من ده تا مرا [مال] تو به من ده تا نزد من بهاء دابه تمام شود؛ و ثانی مر ثالث را می

َمن دابه تمام شود. بهاء دابه تمام باشد؛ و ثالث مر اول را می
َ
  گوید که: ربع مال تو به من ده تا مرا ث

ف، چنانکه اگر سؤال کنند که: بر عمرو مسئله در اقرار چون عطف و استثنا با هم بود و مال مختل
سه هزار دینار است و ربع مال زید و بر زید چهار هزار دینار است اال خمس مال عمرو؛ [مال] هــر 

  یک چند باشد؟
مسئله اگر چنانک اقرار در عطف و استثنا به اجزا بود، چنانک گوید: بر عمرو سه هــزار و ثالثــة 

  دینار است اال اربعة اخماس مال عمرو؛ مال هر یک چند باشد؟ ارباع مال زید و بر زید چهار هزار
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  مسئلۀ اول به روش جبر و مقابله و مسئلۀ دوم و سوم به روش مفتوحات حل شده است. 
شود: مســئلۀ ششــم خاتمــۀ  مشابه این مسئله در اکثر کتب حساب آمده که به چند مورد آن اشاره می

باب چهارم مقالۀ  ٣، مثال و بیست و یکم٢لطایف الحسابوم ، لطیفۀ هفتم مقالۀ د١خالصة الحسابدوم 
و  ٤عیــون الحســاببخش پایانی مطلب ششم بــاب هفــتم » ید«و» یج«و مسائل مفتاح الحساب پنجم 

  .٥لب الحسابمثال نوع ثانی فصل در طریق تحصیل اعداد در مسائل تالقی از باب ششم قسم سوم 
) رسم شده و پشت جلد تصویراول شکلی ( . این قسمت دارای چند بخش است. در بخش۴۱

جذر واحد باشد به نسبت با او خط  اسدر این شکل هر چه خط «در حاشیۀ آن چنین آمده است: 
جذر واحد و ثلث  اکجذر واحد گیرد، به نسبت با او خط ام جذر واحد و ثلث بود. و چون خط  ام

باشد. هم بر این توالی هرچه خط اصغر جذر واحد فرض کنند وتر او جذر واحد و ثلــث بــود بــه 
ه اعلمنسبت با او و همچنین ما ال یتناهی می

ّ
  ».رود و مناسبات معلوم کند. والل

هــای عــدد دو بــا اســتفاده از قضــیۀ در بخش دوم این متن روشی هندسی برای تولید جذر توان
الساقینی هر یک از اضالع الزاویه و متساویاغورس آمده است. بدین ترتیب که اگر در مثلث قائمفیث

الساقین الزاویه متساوییک باشد، وتر آن جذر دو خواهد بود. اگر بر روی وتر این مثلث، مثلث قائم
  دیگری بنا کنیم، وتر آن جذر چهار خواهد بود و به همین ترتیب الی آخر. 

وم روش هندسی استخراج جذر اعداد طبیعی متوالی با استفاده از قضیۀ فیثاغورس و در بخش س
هایی، که یک ضلع آنها همواره یــک اســت، آمــده اســت. بــه ایــن ترتیــب کــه ابتــدا مثلــث مثلث

ای با دو ضلع زاویۀ قائمه یک در نظر گرفته و بدین ترتیب وتر آن جذر دو خواهد بود. اگر الزاویه قائم
ای به ضلع یک بناکنیم، وتر آن جذر سه خواهد بود و به همــین الزاویهین مثلث، مثلث قائمبر وتر ا

  توان این کار را ادامه داد.  ترتیب وتر مثلث بعدی جذر چهار خواهد بود و تا الی غیر النهایه می
ک ای است که اندازۀ یک ضلع آنها مشــترالزاویههای قائمقسمت آخر متن راجع به تعداد مثلث

های فیثاغورسی بیــان شــده تاییاست. این بخش متمم فصل بعدی است که در آن روش تولید سه
 می

ً
  شد. تصویر این صفحه در انتهای مقاله آمده است. بایست بعد از آن آورده میاست که قاعدتا

های فیثاغورســی تایی. این بخش از چند فصل تشکیل شده که راجع به چگونگی تولید سه۴۲
در فصل اول سه روش تولید شرح داده شده است. در روش اول از اعداد فرد اســتفاده شــده است. 

                                                    
 .۳۷۱ -۳۶۶ص ، الحساب اللباب في شرح خالصة. ١
 .۳۳، ص لطایف الحساب. ٢
 . ۵۴۸ -۵۳۸ص ، مفتاح الحساب. ٣
 . پ۱۰۴ر و ۱۰۴ ، گعیون الحساب. ٤
 . ۱۳۸ -۱۳۷، ص لب الحساب. ٥
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است. برای اینکار عدد فردی، غیر از یک، در نظر گرفته که آن عدد مفروض یکی از اضالع مثلــث 
است. سپس آن عدد فرد را در شمارۀ آن در دنبالۀ اعداد فرد ضرب کرده، تا عدد دوم حاصل شــود. 

  لید عدد سوم، یک واحد به عدد دوم اضافه کرده است. برای تو
روش دوم بدین صورت است که مضرب طبیعی عدد چهار را به عنوان عدد اول در نظر گرفته و 

اش در دنبالۀ مضارب طبیعی عدد چهار ضرب کرده اســت. پــس از آن از سپس آن را در عدد مرتبه
ضرب کردن یک واحد به حاصلید. با اضافهضرب یک واحد کم کرده تا عدد دوم به دست آحاصل

  عدد سوم را به دست آورده است. 
مؤلف در روش سوم از اعداد مربعی استفاده کرده است. در این روش عدد مربعی دلخواهی را 
به عنوان عدد اول در نظر گرفته و جذر این عدد که مرتبۀ آن در دنبالۀ اعداد مربعی است را به دست 

را در عددی که یک واحد کمتر از عدد مربعی است، ضرب کرده و عدد دوم را به  آورده و نصف آن
دست آورده. سپس به عدد مربعی یک واحد اضافه نموده و در نصف مقدار جذر ضرب کرده و عدد 

  سوم را به دست آورده است. 
ایی تــتوان از یــک ســههای وفقی بیان شده که از طریق آن میدر بخش بعدی خاصیتی از مربع

های مربع را عــدد اول، تفاضــل وفــق فیثاغورسی به دست آورده است. او برای این کار تعداد خانه
مربع و مرتبۀ مربع وفقی را، که مابین وفق نامیده، به عنوان عدد دوم، و وفق مربع را عدد سوم در نظر 

  گرفته است. او برای مثال مربع وفقی

۱  ۱۴  ۱۱  ۸  

۱۲  ۷  ۲  ۱۳  

۶  ۹  ۱۶  ۳  

۱۵  ۴  ۵  ۱۰  

اســت.  ۱۶هــای آن و تعــداد خانــه ۳۴است و وفــق آن  ۴را آورده است. مرتبۀ این مربع وفقی 
، عدد اول است. تفاضل وفق مربع و مرتبۀ آن، که عدد ۱۶های مربع، یعنی عدد بنابراین تعداد خانه

  است، عدد سوم است. ۳۴ع هم، که است، عدد دوم و وفق مرب ۳۰
  های وفقی به صورتی دیگر تکرار شده است.استفاده از مربعپ) روش ۱۲۶در فصل بعدی (گ 

های فیثاغورسی از مضارب چهار است، که تاییپ) روش تولید سه۱۲۶موضوع فصل بعد (گ 
الزاویــه هر عددی که او را ربــع باشــد، از وی مثلثــی قــائم«در اینجا بدین صورت بیان شده است: 

ون ربع وی بر وی افزایی وتر مثلث بود و چون ربــع حاصل آید؛ چنانک آن عدد ضلع ثانی بود و چ
را در نظر گرفته و با کمک روش  ۱۲مؤلف برای مثال عدد ». وی از وی نقصان کنی ضلع اول باشد

  را به دست آورده است. ۱۶و  ۹فوق دو عدد دیگر 
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 مقالۀ ۱۴و  ۱۳کند که با استفاده از قضایای ر) اشاره می۱۲۷ -پ۱۲۶مؤلف در فصل بعد (گ 
هــر خــط کــه «گویــد: های فیثاغورسی تولید نمود. وی میتاییتوان سههم می اصول اقلیدسدهم 

جهت ضلع مثلث فرض کند، چون نصف وی مربع گرداند و دو عدد طلب کند که مضروب آن هر 
دو مثل آن مربع باشد چون از آن هر دو عدد، اقل بر اکثر افزاید وتر مثلث باشد؛ و چون اقل از اکثر 

  ». الزاویه صان کند، مابقی ضلع دیگر باشد از مثلث قائمنق
است مربع کرده و حاصل را کــه  ۱۰را در نظر گرفته و نصف آن را که  ۲۰مؤلف برای مثال عدد 

در نظر گرفته  ۲۰و  ۵، ۲۵و  ۴، ۵۰و  ۲، ۱۰۰و ۱ضرب دو عدد است به صورت حاصل ۱۰۰عدد 
  ست آورده است.  های فیثاغورسی به دتاییو به کمک آنها سه

 ۴و  ۳های فیثاغورسی اولیه، نظیر تاییدر مبحث بعدی توضیح داده شده است که با داشتن سه
  توان بیشمار سه تایی فیثاغورسی دیگر با ضرب آنها در اعداد طبیعی به دست آورد. ، می۵و 

چند نــوع از اکنون «چنین آمده است: » القول في المثلثات«ر) با عنوان ۱۲۷در بند بعدی (گ 
مثلثات اولی حاصل است که اصول منشآت او از توالی هنوز معلوم نیست و اصول ایشان از ضوابط 

و چهــارم  ۸۹، ۸۰، ۳۹و سه دیگــر  ۶۵، ۵۶، ۳۳و دیگر  ۲۹، ۲۱، ۲۰گانه خارج است، مثل: سه
ای طهو علی هذا از امثال این. و این هر یکی را اصــلی و ضــاب ۹۷، ۶۵، ۷۲و پنجم  ۷۳، ۵۵، ۴۸

ه که یافته شود [و] از قوه به فعل آیدخواهد بود در مثلثات او؛ انشاء
ّ
  ».الل

طریقۀ کلــی پیــداکردن » مسئلة الناقص«پ) و با عنوان ۱۲۷در بندی در انتهای این بخش (گ 
در نظــر  را m.nهای فیثاغورسی شرح داده شده است. مؤلف برای این کــار، عــدد مرکــب تاییسه

Aگرفته و آن را دو برابر کرده، و حاصل آن،  m.n=  nو  m، را اندازۀ یک ضلع مثلث گرفته. سپس 2

bها را، کهرا مربع نموده و یک بار با هم جمع و بار دیگر از هم کم نموده، و حاصل m n= +2 و 2

c m n ,m n= - >2 را در نظــر  ۱۲عدد دیگر قرار داده است. وی بــرای مثــال عــدد هستند، دو  2
و  ۱، ۶و  ۲، ۴و  ۳ضرب دو عدد به حاصل ۱۲گرفته و با توجه به روش مذکور و با استفاده از تجزیۀ 

  را به دست آورده است. ۱۴۵، ۱۴۳، ۲۴و  ۴۰، ۳۲، ۲۴و  ۲۵، ۷، ۲۴های تاییسه ۱۲
در اینجا به صورت کامل آمده است. موضوع آن  پ ناقص بود،۱۱۵. این مطلب که در برگ ۴۳

ضرب نمود که مؤلف برای عدد پی ابتدا » پی«محاسبۀ محیط دایره است که باید قطر آن را در عدد 
تر شدن مقدار محیط، باید قطر دایره گوید برای دقیقعدد سه و سه بیستم را در نظر گرفته و سپس می

تــوان مربــع قطــر دایــره را در ده تر شدن مقدار محیط، میقرا در جذر ده ضرب کرد و باز برای دقی
  ضرب کرده و جذر آن را به دست آورد.

های بزرگتر و کوچکتر از نصف دایــره را شــرح داده و ســپس بــه . در ابتدای این بخش کمان۴۴
پ) شامل دو ستون و شصت ۱۲۸چگونگی محاسبۀ محیط آنها پرداخته است. در پایان جدولی (گ
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ها، شامل و در ستون دوم سینوس کمان ۶۰آورده است. در ستون اول، اعداد از صفر تا و یک سطر 
  اجزاء و دقایق و ثوانی، به حساب جمل آمده است. 

ید که میمؤلف می   ها استفاده کرد. توان از این جدول برای محاسبۀ محیط کمانگو
در مــورد محاســبۀ ضــلع . در این متن پــس از بیــان دســتورالعمل، دو مثــال بــه ترتیــب در ۴۵
االضالع ضلعی آمده است. در ادامه نسبت مربعات اضالع مضلعات متساوی ضلعی و هفت هشت

  و الزوایا در دایره برای مثلث تا هشت ضلعی آمده است. 
، که حاصل آنها یک عدد دو رقمــی اســت، بــه ۹تا  ۳ضرب اعداد  . در جدول زیر، حاصل۴۶

  حساب هندی و جمل آمده است. 

  جدول ضرب اعداد (به حساب جمل)    ل ضرب اعداد (به حساب هندی)جدو

  ط  ح  ز  و  ه  د      ۹  ۸  ۷  ۶  ۵  ۴  

  کز  کد  کا  یح  یه  یب  ج    ۲۷  ۲۴  ۲۱  ۱۸  ۱۵  ۱۲  ۳

  لو  لب  کح  کد  ک  یو  د    ۳۶  ۳۲  ۲۸  ۲۴  ۲۰  ۱۶  ۴

  مه  م  له  ل  که    ه    ۴۵  ۴۰  ۳۵  ۳۰  ۲۵    ۵

  ند  مح  مب  لو      و    ۵۴  ۴۸  ۴۲  ۳۶      ۶

  سج  نو  مط        ز    ۶۳  ۵۶  ۴۹        ۷

  عب  سد          ح    ۷۲  ۶۴          ۸

  فا            ط    ۸۱            ۹

  آید، که کلمات ابیات داخل متن مجموعه هستند: نتیجۀ جدول ضرب باال به صورت زیر در می

  )۹ط (  )۸ح (  )۷ز (  )۶و (  )۵ه (  )۴د (  

  جطکز  جحکد  جزکا  جویح  جهیه  جدیب  )۳ج (

  دطلو  دحلب  دزکح  دوکد  دهک  ددیو  )۴د (

  هطمه  هحم  هزله  هول  ههکه    )۵(ه 

  وطند  وحمح  وزمب  وولو      )۶و (

  زطسج  زحنو  ززمط        )۷ز (

  حطعب  ححسد          )۸ح (

  ططفا            )۹ط (

 تــألیف ابوالوفــای الهندســیة األعمال من الصانع الیه یحتاج ما فيرسالۀ  ترجمۀ متن، . این۴۷
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الــدین محمــود (بــرادر ابــو اســحاق  نجمشــیخ  توســط تر پیش که است) ق۳۸۸ -۳۲۸( بوزجانی
 از هــاییبخش بوده و مانده ناتمام کار این وی ناگهانی مرگ دلیل به اما بوده، شده کوبنانی) ترجمه

بنانی (نیمۀ دوم قرن نهم هجــری) بوده و رفته میان از نیز آن  الدین بــه تشــویق شــمس ابواسحاق کو
بکر    ١.کرده است تکمیل را ترجمه معمار و مهندس قرن نهم هجری، این شاه، ابو

و یک نسخه در  ٣شش نسخه در مصر ٢چند نسخۀ خطی موجود است: اعمال الهندسیهاز کتاب 
. چندین ترجمه از آن هم به زبان فارسی موجود است که از جملۀ آنها همین نسخۀ کتابخانۀ ٤ترکیه

بنانی ترجمۀ روی از ملی فرانسه است. فرانتس وپکه  و داده قــرار بررســی وردمــ را مــذکور کتاب کو
   ٦.است آورده»  ٥آسیایی مجلۀ« در و کرده ترجمه فرانسه زبان به را آن از مهمی بخش

 بوزجانی نامهو همچنین ابوالقاسم قربانی در  مجله آسیاییاش در الزم به ذکر است که وپکه در مقاله
اند که این ترجمه ناقص است. بدین ترتیب که تمام باب هفتم و بخشی از بــاب هشــتم نســخۀ ذکر کرده

ر ۱۰۸پاریس موجود نیست. اما گویا کاتب مجموعه که این مطالب را در قسمتی قبل از این (یعنی بــرگ 
  پ) آورده بود، از تکرار این قسمت از ترجمۀ کوبنانی پرهیز کرده است. ۱۱۱تا سطر دوم برگ 

ها است. گره عبارت است از موضوع این رساله اخراج عقد یا به زبان امروز طرز ترسیم گره .۴۸
پارچه از نقوش هندسی متنوع که در یک چارچوب مشخص به طور هماهنگ و مکمــل ترکیبی یک

رسیکاری و ساخت درباند. از گره چینی در کاشیکاری، خاتمقرار گرفته
ُ
در نجاری استفاده  ٧های ا

ای از ر) به مقاله۱۹۱مؤلف در این رساله (گ  ٨گره هندسی وجود دارد. ۱۱۰د. در این رساله شو می
کند الزاویه با استفاده از یک سهمی و یک هذلولی اشاره میابن هیثم در بارۀ ترسیم یک مثلث قائم

م متأثر کند که ابن هیثکه مجموع ارتفاع و کوچکترین ضلع آن با وترش برابر است. مؤلف اضافه می
  ٩از هندسۀ عملی بوده، زیرا چنین مثلثی برای ترسیم دقیق یک طرح کاشیکاری الزم است.

                                                    
، ۱۳۷۵تیر  -(فروردین ۳۷شمارۀ  ،معارف. نیز بنگرید به مقالۀ جعفر آقایانی چاووشی در نشریۀ ۱۵ -۱۴، ص بوزجانی نامه. ١

 ». شناسی ابوالوفای بوزجانی از نظر زبان اعمال هندسیهای فارسی کتاب بررسی ترجمه«) با عنوان ۱۰۴-۸۵ص 
2. Rosenfeld, B. A. and Ekmeleddin İhsanoğlu, p. 97, no. M3.  

  ).۳۱۰۲۴، علوم ۳۶۶، ۱/۲۶۰ ریاضه ؛۶۹۶۵قاهره (فلک . ٣
 ).۲۷۵۳استانبول (ایاصوفیا . ٤

5. Woepcke, F., pp. 309–359. 
تألیف ابوالقاسم قربانی و محمدعلی شیخان مراجعه  بوزجانی نامه. برای اطالعات بیشتر در این زمینه به بخش دوم کتاب ٦

  شود.
 گرفتن قرار کنارهم از و است موجود رنگینی کوچک شیشۀ اششبکه هر در که است مشبکی چوبی ۀپنجر و در نوعی. ارسی: ٧

 باالرونده حالت که گیردمی قرار) ایستاده( عمومی حالت به .دهدمی عبور خود از را نور و آیدمی پدید زیبایی هاینقش آنها
  .باشدمی بستن برای رونده پایین و کردن باز برای

ً
 کف تا سقف از و پوشاند می را اتاق ۀچهارگان اضالع دیوار سرتاسر معموال

 .است یکپارچه
  . ۱۳۸، ص ۱۳۹۵، سال پنجم، شمارۀ اول، میراث علمی. ذبیحیان، بهروز، یادی از رضا سرهنگی، ٨
 ، سال دوم، شمارۀمیراث علمی، ترجمۀ حسن امینی، »مطالعۀ مقاطع مخروطی در دورۀ اسالمی«. هوخندایک، یان پ.، ٩

← 
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های زیادی در رابطه با آن منتشر  چون این رساله در معماری کاربرد زیادی دارد، مقاالت و کتاب
م کتابی به زبان انگلیسی در یک مقدمه، چهار فصل ۲۰۱۷در سال  ١شده است. گلرو نجیب اوغلو

ای فارسی در بارۀ تداخل اشکال متشــابه و  هنرهای هندسۀ تزیینی: مجموعه«و دو ضمیمه با عنوان 
  منتشر کرده است. عناوین کتاب بدین شرح است: ٢»متوافق

   ٣مقدمه: به یاد آلپای اوزدورال و کتاب ناتمامش
   ٤ای تزیینی، متنی کوتاه در مورد اشتراک هنرهای تجسمی و علوم ریاضیه : هندسه۱فصل 
     ٥: سنتی دیرینه در هندسۀ عملی: سطور گویای متون تاریخی عربی و فارسی۲فصل 
   ٦بندی ریاضی مطالب یک مجموعۀ فارسی ناشناس در مورد الگوهای تزیینی : طبقه۳فصل 
   ٧: مقدمات۴فصل 

له (که توسط اوزدورال انجام شده) و ویرایش آن (توســط ویلــر م. ضمیمۀ اول: ترجمۀ متن رسا
  ) و شرح اشکال هندسی رساله (از نجیب اوغلو).٨تاکستون

  ضمیمۀ دوم: تصویر صفحات نسخۀ خطی.
  ٩هم نقل شده است. هندسۀ ایرانیهای این رساله به عنوان ضمیمۀ اول کتاب  ترسیم

(عقــد) انگشت ی با بندهاای در بــارۀ شــمارش ، رســالهحساب العقدیا  عقد اناملرسالۀ . ۴۹

 یبندهانکه چنا، ختصاص دادهای هارا به شمارست ان دانگشتی بندها زهر يك ادر آن است كه 
 گــامهناســت و  مــآت و الــوف ۀنمايند دست راست نمایندۀ آحاد و عشرات و بندهای دست چــپ

  کردند. شمارش آنها را نشان می
در آیین دوازدهم  ١٠نسخه تا کنون) در ایران موجود است. ۲۴( های متعددیاز این رساله نسخه

این رساله در ادامۀ ضمیمۀ اول در کتاب  ١١به این نوع شمارش اشاره شده است. فرهنگ جهانگیری

                                                    →  
 .۹۵، ص ۱۳۹۲اول، 

1. Gülru Necipoğlu  
2. The Arts of Ornamental Geometry: A Persian Compendium on Similar and (or) Complemenetary Interlocking 

Figures, Leiden, Brill, 2017.  
3. Gülru Necipoğlu: In Memory of Alpay Özdural and His Unrealized Book Project.  
4. Gülru Necipoğlu: Ornamental Geometries: A Persian Compendium at the Intersection of the Visual Arts and 

Mathematical Sciences.  
5. Elaheh Kheirandish: An Early Tradition in Practical Geometry: The Telling Lines of Unique Arabic and Persian 

Sources.  
6. Jan P. Hogendijk: A Mathematical Classification of the Contents of an Anonymous Persian Compendium on 

Decorative Patterns.  
7. Alpay Özdural: Preliminaries.  
8. Wheeler M. Thackston 

  . ۹۴ - ۹۳، ص هندسۀ ایرانی. ٩
 . ۱۰۱۰ -۱۰۰۸، ص ۱۲ج  ،های خطی ایرانفهرستگان نسخه. ١٠
  .۶۵ -۶۱، ص ۱، ج فرهنگ جهانگیری. ١١



 

  

١٨٢ 

ایــن  عیــون الحســابق) هــم در ۱۰۴۹محمد باقر یزدی (زنــده در  ١نقل شده است. هندسۀ ایرانی
  ٢مطالب را آورده است.

  منابع
  کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی؛ ۶۴۲۸، نسخۀ شمارۀ غنیة الحساب في علم الحساببن ثابت، . احمد ۱
 ۶ جلــدهای خطــی کتابخانــه و مــوزه ملــی ملــک،  فهرســت نســخهپژوه، محمد تقی،  . افشار، ایرج و دانش۲

  ؛ ۱۳۶۶، با همکاری محمد باقر حجتی و احمد منزوی، )ها ها و جنگ مجموعه(
، ویراســتۀ دکتــر رحــیم عفیفــی، چــاپ دوم، مشــهد، فرهنگ جهانگیریالدین، جمال . انجوی شیرازی، میر۳

  ؛ ۱۳۵۱انتشارات دانشگاه مشهد، 
، به اهتمام محمد تقی مدرس رضوی، زیر نظر احسان یارشاطر، تهران، بنگاه ترجمه و دیوان انوری. انوری، ۴

  ؛۱۳۳۷نشر کتاب، 
الدین همائی،  جالل تصحیح، تفهیم ألوائل صناعة التنجیمال. بیرونی خوارزمی، ابوریحان محمد بن احمد، ۵

  تا؛  تهران، انتشارات انجمن آثار ملی، بی
  ق؛ ۱۳۷۴المعارف عثمانیه،  ، چاپ اول، حیدرآباد دکن، دائرة۲، جلد القانون المسعودی. همو، ۶
  ؛ ۱۳۱۱، مطبعه ارمغان، ، چاپ دوم، طهراننظیر بابا طاهر عریاندیوان کامل بی. بابا طاهر عریان همدانی، ۷
  ؛ ۱۳۶۹، تهران، انتشارات سروش، هندسۀ ایرانی، کاربرد هندسه در عمل. جذبی، سید علیرضا، ۸
  ق؛۱۳۶۰، بیروت، دار احیاء التراث العربي، کشف الظنون عن اسامي الکتب و الفنون. حاجی خلیفه، ۹

، به کوشش محمــد مهــدی کــاوه یــزدی و رسالة في طریق المسائل العددیة. حسین بن ابراهیم سمرقندی، ۱۰
  ؛ ۱۳۹۷محمد رضا عرشی، قم، مجمع ذخائر اسالمی، 

، با تصحیح و حواشی حســن وحیــد دســتگردی، طهــران، چاپخانــه مخزن االسرار. حکیم نظامی گنجوی، ۱۱
  ؛ ۱۳۲۰ارمغان، 
اول، تهران، انتشارات  ، جلدفیلمهای کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران فهرست میکروپژوه، محمد تقی،  . دانش۱۲

  ؛ ۱۳۴۸دانشگاه تهران، 
 فهرست کتب خطی کتابخانه مجلس شورای اســالمیالدین،  تقی و علمی انواری، بهاء محمد پژوه، . دانش۱۳

  ؛۱۳۵۹(سنای سابق)، جلد دوم، تهران، انتشارات مجلس شورای اسالمی، 
  ؛ ۱۳۷۹المعارف اسالمی،  ، تهران، بنیاد دائرة۵، زیر نظر غالمعلی حداد عادل، جلد دانشنامۀ جهان اسالم. ۱۴
  ؛ ۱۳۹۰، تهران، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، های خطی ایرانفهرستگان نسخه. درایتی، مصطفی، ۱۵
، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اســالمی ایــران، های ایران فهرستوارۀ دستنوشت. همو، ۱۶
  ؛ ۱۳۸۹

  ؛ ۱۳۷۷، چاپ دوم، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، نامه دهخدالغتعلی اکبر،  . دهخدا،۱۷
  تا؛ ، قم، کتابفروشی نجفی، بیاللباب في شرح خالصة الحساب. ذهنی تهرانی، محّمد جواد، ۱۸

                                                    
  .۹۲ - ۷۳، ص هندسۀ ایرانی. ١
 ر.۱۴ -ر۱۳، گ عیون الحساب. ٢
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دکتر تقی تفضلی، چــاپ دوم،  نصور مشفق و با مقدمۀ، به اهتمام مدیوان سلمان ساوجی. سلمان ساوجی، ۱۹
  ؛۱۳۶۷تهران، انتشارات صفی علیشاه، 

ه گلپایگانی های خطی کتابخانه عمومی آیة فهرست نسخه. صدرایی خویی، علی و حافظیان بابلی، ابوالفضل، ۲۰
ّ
 الل

  ؛ ۱۳۸۸(قم)، به کوشش و ویرایش مصطفی درایتی، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، 
، قــم، مجمــع ، به کوشش محمد مهدی کاوه یزدیجوامع الحساب بالتخت و التراب. طوسی، نصیرالدین، ۲۱

  ؛۱۳۹۸ذخائر اسالمی، 
(از مجموعه اهــدایی ســید محمــد  ۳/۴۸۰شمارۀ ، نسخۀ کتاب في معرفة اسطرالب. عبدالرحمن صوفی، ۲۲

  مشکوة) کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران؛
، با مقدمۀ جمال الدین شیرازی، تهران، بنیاد دائرةالمعــارف لب الحساب. علی بن یوسف بن علی منشی، ۲۳

  ؛ ۱۳۶۸اسالمی، 
ت و آموزش انقالب انتشارا ، تهران، شرکت سهامیبوزجانی نامه. قربانی ابوالقاسم و شیخان، محمد علی، ۲۴

  ؛۱۳۷۱اسالمی، 
الــدین حســینی  ، به تصحیح و اهتمــام میــرجاللالشعراء بدرالدین قوامی رازیدیوان شرف. ، قوامی رازی، ۲۵

  ؛ ۱۳۳۴ارموی، تهران، چاپخانۀ سپهر، 
دمشــق، ، به کوشش نادر نابلسی، دمشــق، مطبعــة جامعــة مفتاح الحسابالدین جمشید، . کاشانی، غیاث۲۶

  ق؛۱۳۹۷
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