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الفخری الحساب شمسیاب  نسخۀ تازه

املرشد فی الحساباز انتحال و

١قلعه علی صفری آق

ین  متنی به زبان فارسی در آموزش ریاضــی و اســتیفا، اثــر شــمس الحساب الفخری شمسکتاب 
ّ
الد

ــنج بــود و از 
ُ
عمر بن عبدالعزیز است. خاستگاِه پدرِی نویســنده از صــمکاِن فــارس و زادگــاهش خ

سالگی به سفارش پدرش بــه آمــوختن علــم حســاب و ســیاق پرداختــه و در خــدمت بزرگــان  هفت

واسطۀ انقالبی کــه در مملکــِت فــارس پــیش  د. بعدها بهروزگارش به منصب و دارایی دست یافته بو

آمد، هماننِد بسیاری از بزرگــاِن آن منطقــه دچــار 

نکبــت شــده و بــه ورطــۀ هالکــت افتــاد، اّمــا بــه 

پشتوانۀ یکی از بزرگان، رهایی یافته و به سپاس از 

 در کتاب یــاد – لطِف آن شخص 
ً
که نامش صریحا

ــرده  - ٢نشــده ــدیم ک ــه او تق ــر را ب ــن اث اســت ای

ف). در متن اثر/نسخه بــه 
ّ
مۀ مؤل

ّ
(اختصار از مقد

تاریخ نگارش تصریحی نشده، اّما چنانکه افشــار 

نیز اشاره کرده، نویسندۀ ما در جایی از متن، بیتی 

ین جوینی (د  فارسی از شمس
ّ
ق) را نقل ۶۸۳الد

و از سراینده با دعای درگذشتگان یاد کــرده اســت 

ــه]، گ ۳۰: ۱۳۸۷(خنجــی  م
ّ
ــس  پ).۴[مقد پ

ق باشد. بــاز در ۶۸۳تاریخ تألیف اثر باید پس از 

مه، به شخصی بــا نــام 
ّ
ین  نظام«جایی از مقد

ّ
الــد

alisafari_m@yahoo.comشناس،  پژوهشگر متون و نسخه .١

ین«الیه  توان حدس زد که لقِب مهدی در عنوان کتاب می» الفخری«اند، از جزِء  . چنانکه منزوی و افشار اشاره کرده٢
ّ
یا » فخرالد

وله«
ّ
).۲۸: ۱۳۸۷؛ خنجی ۱۵۹: ۱۳۷۷بوده است (منزوی » فخرالد
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ین عبدالّرحمن الخنجی
ّ
ین دانیال شیخ رکن«از اوالد » ابوعلی شیخ شهداد بن عزالد

ّ
اشاره شــده » الد

ین دانیال با دعای درگذشتگان یاد کــرده و او در ســال  و چون از این رکن
ّ
ق درگذشــته اســت، ۷۱۰الد

مه]، گ ۳۱آید (همان:  باز جلوتر میالحساب الفخری  شمسپس تألیف 
ّ
پ).۶- ر۶[مقد

انــد،  گذاری نسخه و متن، مورد توّجــه قــرار داده یکی از قرائنی که پژوهشگراِن پیشین برای تاریخ

العــ
ّ
اتی دربــارۀ یادداشتی در آغاِز نسخۀ بازماندۀ پیشین از متن (نسخۀ سلطانی) اســت کــه در آن اط

ف با دعــای زنــدگان یــاد شــده 
ّ
ف به نویسندۀ یادداشت، ارائه و از مؤل

ّ
اهدای همان نسخه توّسِط مؤل

 یادداشت، فاقد قید صدگان است، اّما یکان و دهگانش باید 
ِ
 ١باشــد» ثــالث و ســبعین«است. تاریخ

ق بوده باشد. ۷۷۳یا  ۶۷۳های  شناسی، باید مربوط به یکی از سال که با توّجه به قرائن متنی و نسخه

توانــد درســت  ق نمی۶۷۳اشاره شد که در متن، از جوینی با دعای درگذشتگان یاد شده، پس تاریخ 

 تاریخ مورد نظر ما باید 
ً
نویســِی نســخه، ایــن  ق بــوده باشــد. منــزوی در فهرست۷۷۳باشد و قاعدتا

ف، او را زن۷۶۳تاریخ را 
ّ
ق دانســته اســت ۷۶۳ده در سال ق خوانده و درنتیجه، هنگام یادکرد از مؤل

). ایــن ۲۹: ۱۳۸۷). افشار هــم ایــن خــوانش را تأییــد کــرده اســت (خنجــی ۱۵۹: ۱۳۷۷(منزوی 

توان گفــت کــه نگــارش اثــر، چنــد  پوشی است و همین اندازه می ساله قابل چشم خوانِش ده اختالف

ی را در میانــۀ ســدۀ ق بوده و نویسندۀ ما نیز ســنیِن پــس از میانســال۷۶۳یا  ۷۷۳سالی پیش از سال 

کرده است. هشتم هجری سپری می

در  ۱۶۷تاکنون یک نسخه شناسایی شده بــود کــه اکنــون بــه شــمارۀ  الحساب الفخری شمساز 

در مرکــز دائرةالمعــارف بــزرگ اســالمی نگهــداری » گنجینۀ اهدایی خاندان ســلطانعلی ســلطانی«

). از ۱۳۸۷چاپ شــده اســت (خنجــی صورت عکسی  شود و با توّجه به اهمّیتش، یک بار هم به می

» مقالــه«دانستیم که اصِل اثــر دارای دو  فهرست مندرجاتی که در آغاز نسخۀ سلطانی درج شده، می

ِ اقسامِ آن) و یک ۲. در مسائل ضرب و قسمت ۱(
بوده اســت؛ اّمــا » خاتمه«. در علم سیاقت و انواع

های ســیاقت (اســتیفا) و  ت و بخشاس - یعنی ریاضّیات- متأّسفانه نسخه فقط دارای بخِش نخست 

خاتمه از آن افتاده است.

 دستنویس دیگری از 
ً
شناسایی شده کــه اگرچــه آن هــم کامــل  الحساب شمسخوشبختانه اخیرا

 چنــد  نیست، اّما بخش
ً
هایی از متن در آن بر جای مانده که در نسخۀ پیشین موجــود نیســت. ضــمنا

پیش از پرداختن به دنبالۀ مطلــب، الزم اســت تــا کلّیــاتی کند؛ اّما  نکتۀ مهم دربارۀ متن را روشن می

یاب مطرح شود. دربارۀ نسخۀ تازه

ق ۸۰۵ای از آثار ریاضی و نجومی به زبان فارسی و عربی، مــوّرخ  متن مورد نظر ما در مجموعه

است.» الحمد لله«اند، به احتمال بسیار، صورت شکستۀ  خوانده» وسبعمائة«. آنچه پژوهشگران پیشین ١
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 مجموعه دارای ١کتابت شده است
ّ
-Wust 2017: 195اثر اســت ( ۱۶. مطابق فهرست کتابخانه، کل

ت بشناساند  نویس، کوشش بسیاری داشته تا متون مندرج در مجموعه را به اینکه فهرست ). با200
ّ
دق

اّما ناآشنایی او با زبان فارسی و درنتیجه متون بازمانده زبان فارسی، موجب شده تــا شــماری از آثــار 

ی معّرفی شــوند. بــرای نمونــه، اثــ
ّ
ر ســوم فارسِی مجموعه، بدون شناسایی دقیق و فقط با عناوینی کل

رسالة در علــم مســاحت] # ال اعلــم «[پ) با این عبارات شناسانده شده: ۵۰- پ۴۵مجموعه (گ 

فها#
ّ
شدۀ پیشــینش مــوّرخ  دهد همان متنی است که تنها نسخۀ شناخته اّما بررسی اثر نشان می». مؤل

ِی عنوان ترجمۀ فارس شود و به در کتابخانۀ آستان قدس رضوی نگهداری می ۵۴۶۲ق به شمارۀ ۷۲۸

) و ۱۶۵- ۸۹: ۱۳۴۷صــورت عکســی منتشــر (تمیمــی  به عن اصول صناعة المّساحاالیضاح کتاِب 

). مطــابق ۱۵۱- ۷۱: ۱۳۸۸چاِپ حروفِی آن هــم پــس از آن منتشــر شــده اســت (بغــدادی تمیمــی 

ین  یادداشتی که در آغاز نسخۀ آستان قدس رضوی آمده، این اثر/ترجمه، توّسط ابوالفتوح منتجب
ّ
الد

های ابومنصــور  ق) پدید آمده و ترجمۀ فارسِی یکی از کتاب۶۰۰- ۵۱۵حمود اصفهانی (اسعد بن م

.٢عبدالقاهر بن طاهر البغدادی الّتمیمی است

 الحســاب شمسویژه که شناسایی  در اینجا قصد نقدنویسی بر فهرست آن کتابخانه را نداریم؛ به

العات جدیدی خواهیم پرداخت کــه از  در فهرست به
ّ
درستی صورت گرفته است. بنابراین فقط به اط

بررسی است: آید و در چند مبحِث زیر قابل به دست می الحساب شمسیاب دربارۀ  نسخۀ تازه

دهــد کــه  یــاب نشــان می : بررسی نسخۀ تازهیاب های نسخۀ تازه های موجود و افزوده . بخش۱

های  در آن بر جای مانده است. این بخش اکنون در برگالحساب  شمسفقط بخشی از پایاِن مقالۀ اّوِل 

پ از چاپ عکســی نســخۀ ســلطانی ۷۳ -ر ۷۰های  یاب قرار دارد که برابر با برگه ر از نسخۀ تازه۵-ر۱

های انــدکی نســبت بــه نســخۀ ســلطانی دارد. اّمــا  ) است و البته افزودگی۱۹۴-۱۸۷: ۱۳۸۷(خنجی 

کتاب و مربوط به آموزِش ســیاقت (اســتیفا) اســت » مقالت دوم«یاب، درواقع  بخش مهّم از نسخۀ تازه

که گفتیم از نسخۀ سلطانی افتاده است. پس از این دربارۀ این بخش گفتگو خواهیم کرد.

ص شدن تاریخ تألیف اثر در نســخۀ تازه۲
ّ
در پایــان بخــش حســاب از نســخۀ : یــاب . مشخ

 تــاریخ نگــارش آن در ســال  تازه
ً
 نام اثر در آن آمده و ضــمنا

ً
ق (= ۷۵۶یاب، عباراتی آمده که صریحا

دهد: خراجی و...) را نشان می ۷۴۴یزدگردی=  ۷۲۳

 و الحساب شمستمام شدن [کذا] کتاب 
ّ
خمسین  بتاریخ یوم االربعا غرة محّرم سنة ست

یة | و عشــرین و ســبعمایه یزدجــردی |  موافق نــوزده اردیبهشــت ســنه ثلــث و سبعمایة الهجر

ین بهمن ماه لسنة خمس و سبعین و مایتین جاللــی | مطــابق ثالــث شــباط  مناسب رابع عشر

صات نسخه بدین١
ّ
. The National Library of Israel, MS. Yah. Ar. 116قرار است:  . مشخ

 اصل عربی آن بر جای نمانده است. وعبدالقاهر بغدادی است  في الحساب ةالّتکمل. این اثر، ترجمۀ متنی جز ٢
ً
ظاهرا
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بعین و سبعمائة  رومی لسنة الف و خمس و سّتین و سّتمائة اسکندری | مشابهه سنه اربع و ار

ائة خانی | مؤامر اربع و ثالثین جمالیه.الخراجی | مصاحب لسنة ثلث و خمسین و سبعم

ین این تاریخ، با دورۀ زندگی شمس
ّ
ص  بن عمر الد

ّ
 مشــخ

ً
عبدالعزیز خنجی مطابقت دارد و دقیقا

ق درســت اســت. ۷۶۳یــا  ۷۷۳های  کند که در یادداشت آغاز نسخۀ سلطانی نیز یکــی از ســال می

صــات اثــ فهرست
ّ
درســتی ثبــت کــرده اّمــا از  ر را بهنویس کتابخانه، بر اساس همین یادداشت، مشخ

نسخۀ سلطانی خبر نداشته است.

: اشاره شد که المرشد فی الحساباز متن الحساب  شمس. انتحالی بودِن بخِش سیاقِت ۳

از نسخۀ ســلطانی افتــاده اســت اّمــا خوشــبختانه الحساب  شمسیعنی بخِش سیاقِت » مقالت دوم«

دهــد  فزودنی آنکه بررسی نویسندۀ این سطور نشــان مییاب دارای این بخش است. نکتۀ ا نسخۀ تازه

اثر حسن بن علی، المرشد فی الحساب یک انتحال از متن فارسی  ،الحساب شمسکه این بخش از 

را با انــدکی تلخــیص المرشد فی الحساب ق است. خنجی در این بخش، عبارات ۶۹۱نگاشتۀ سال 

ص شدن چگونگی انتحال، بخش
ّ
 به عین عبارت نقل کرده است. برای مشخ

ً
هــای آغــازین  اّما تقریبا

المرشــد فــی الحســاب را در ستوِن راست و همان عبــارات را از الحساب  شمساز مقالِت سیاقت از 

آوریم: کتابخانۀ مجلس) در ستوِن چپ می ۲۱۵۴(نسخۀ 

)۱۶۲(ص  شد فی الحسابالمرر)۵(گ الحساب شمس

بباید دانست که محّرران بایــد کــه خــط خــوب 
بوی  نویسند و دوات و اسباب آن پاکیزه و خوش

قد و انچ کوتاه باشد بینــدازد کــه  و قلمهاء خوش
نشان ادبار شناسند.

تراش تیز باید داشت. و ســیاقت بایــد کــه  و قلم
راست نویسد. و در تفصــیل نشــاید کــه حرفــی 

کوتاه کند که صــورت ســیاقه صــورة دراز و یکی 
اش است.

ّ
نق

 و نیکوبباید دانست محّرر باید کی خط خوب 
و بــزدوده نویســد و دوات و اســباب آن پــاکیزه 

ــای  و خوش دارد و لیقــه، ســیاه ــوی و قلمه ب
عیــب قد و انچ کوتاه باشد بینــدازد کــی  خوش
نشان ادبار شناسند. دارند و
 و کاغذتراش تیز  و قلم

ّ
باید  ُبر جداو کارِد حک

ــد کــی راســت   و نیکــوداشــت. و ســیاقت بای
. و در تفصــیل و میاِن رقاَنها گشاده داردنویسد 

بلــک نشاید کی حرفی کوتاه و یکی دراز کشد 
؛ چــه باید کی همه راست و به یک انــدازه ُبــَود

اشی است.
ّ
صورِت سیاقت چون صورِت نق

 معنــا را تغییــر هایی که خنجــی از مــت بینیم، برخی از بخش که می چنان
ً
ن حــذف کــرده، اصــوال

 انداختن عبارات زایــد نبــوده اســت. خنجــی ایــن کــار را در  می
ً
دهد و کاِر او در تلخیِص متن، صرفا

 خنجــی  سراسر متن انجام داده و در برخی بخش
ً
ها عملکرد او به نقص کار انجامیده اســت. ضــمنا
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. در مــواردی انــدک نیــز ١نکــرده اســت را در کار خود نقلالمرشد فی الحساب تمام بخش استیفای 

ای دیگر مطرح کرده که مطابق با هدف آموزشــی او بــوده  نویسنده مطالبی را بر متن افزوده یا به گونه

- ۱۷۷(ص المرشد پ) که با ۶مطالبی آورده (گ » عقد انگشت«است. برای نمونه در جایی دربارۀ 

 الحســاب  شمسســیاقت ) تفاوت دارد. بنابراین باید توّجه داشت که بخــش ۱۷۸
ً
در همــه جــا عینــا

 یک انتحال ناجوانمردانه است.المرشد منطبق با 
ً
نیست اّما قطعا

را در دنبالــۀ المرشــد البته شاید این احتمــال مطــرح شــود کــه کاتــب نســخه، بخــش اســتیفای 

 این بخش با نوشتۀ خنجی ارتباطی نداشــته باشــد. ایــن گمــان الحساب  شمس
ً
کتابت کرده و اصوال

یاب که بــه مبحــث  تواند درست باشد، زیرا در جایی از همین بخِش سیاقت (استیفا) نسخۀ تازه نمی

 یا با تلخیص و جابجایی از » تاریخ«
ً
نقل شده و بــر  المرشد فی الحسابپرداخته شده، عباراتی عینا

) ۱۸۳ق را در پایان این بخش آورده (ص ۶۹۱که تاریخ نگارش اثر در سال المرشد خالف نویسندۀ 

یعنی همان سال منــدرج در  – ق۷۵۶یاب، تاریخ نگارش به آغاز بخش منتقل و به سال  در نسخۀ تازه

تغییر داده شده است. - پایان بخش حساب

هــا  را بایــد بــه تصــحیح آنالمرشد فی الحساب توصیف دقیق اختالفات متن انتحالی خنجی با 

شناســایی شــده بــود، المرشد فــی الحســاب از  محّول کرد اّما با توّجه به اینکه تاکنون فقط دو نسخه

. ٢ســودمند باشــدالمرشد فــی الحســاب تواند تا حدودی در تصحیح  وجود یک متن انتحالی نیز می

تــر  شدۀ اثر به دست آمــده و مهم های گم یاب، بخش ضمن اینکه به هر حال با دستیابی به نسخۀ تازه

تــوان  ق قطعی شده و از این پــس می۷۵۶در سال الحساب الفخری  شمساز آن، آگاهی از نگارش 

ت بیش جایگاه آن را در تاریخ نگارش
ّ
 تری تعیین کرد. های علمی فارسی با دق

کتابنامه
ین  بغدادی تمیمی، ابومنصور عبدالقاهر بن طاهر و ابوالفتوح منتجب

ّ
: ۱۳۸۸اسعد بن محمود عجلی اصــفهانی، الد

به کوشش علی اوجبی، تهران، کتابخانه، موزه و  ،م مساحترساله در علو  االیضاح عن اصول صناعة المساح

مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.

ین اســعد بــن محمــود اصــفهانی ابومنصور عبدالقاهر بن طاهر بن محّمد بن عبدالله و ابوالفتوح منتجب ،تمیمی
ّ
 الــد

مۀ احمد گلچین با (عکسی)،  االیضاح عن اصول صناعة المساح :۱۳۴۷ ،(مترجم)
ّ
معانی، تهــران، بنیــاد مقد

فرهنگ ایران.

ین عمر بن عبدالعزیز صمکانی فارسی،  خنجی، شمس
ّ
[چــاپ عکســی نســخۀ الحساب الفخــری  شمس: ۱۳۸۷الد

مــۀ  ۱۶۷
ّ
گنجینۀ اهدایی خاندان سلطانعلی سلطانی به کتابخانۀ مرکز دائرةالمعــارف بــزرگ اســالمی]، بــا مقد

پ) است ۲۸(گ» صورة الّسادس: فی انموذج دفتر الجریده«یاب، مبحث  های اصلی مرتبط با استیفا در نسخۀ تازه . یکی از آخرین بخش١
 به عین عبارات، برابر ب

ً
) است.۲۱۴(ص  المرشد فی الحسابدر » جریدة الحساب«ا بخش که تقریبا

رود. کندی پیش می است که به دلیل دشواری اثر، به المرشد فی الحساب. نویسندۀ این سطور چند سالی مشغول تصحیح ٢
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دائرةالمعارف بزرگ اسالمی. ایرج افشار، تهران، انتشارات کتابخانۀ مرکز

ــد یکــم: گنجینــۀ اهــدایی های خّطی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اســالمی  فهرست نسخه: ۱۳۷۷منزوی، احمد، 
ّ
(مجل

خاندان سلطانعلی سلطانی)، تهران، انتشارات کتابخانۀ مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسالمی.
Wust, Efraim, 2017: Catalogue of the Arabic, Persian, and Turkish Manuscripts of the

Yahuda Collection of the National Library of Israel (Volume 1), Translation into
English by Leigh Chipman, Leiden & Boston, Brill.

صفحۀ نخست نسخۀ سلطانی
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یاب صفحۀ نخست نسخۀ تازه


