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١رسالۀ حساب آنانیای شیراکی

ساهاک کوکیان
٢ترجمۀ حسن امینی

دان جایگاه بزرگی در تاریخ علــم و ادبیــات  دان و تاریخ آنانیای شیراکی به عنوان اخترشناس، ریاضی

هایش چنــدین بــار بــه  بود، که در نوشــته ٣ارمنی سدۀ هفتم میالدی دارد. او تحت تعالیم توخیکوس

 ٥از او یاد کرده است. ٤دوستان طرابوزان» معلم«عنوان 

ای شامل بیست و چهار مسئلۀ ریاضی بسیار ارزشمند وجــود دارد.  های آنانیا رساله در بین نوشته

هــا در تــاریخ و  مســائل بلکــه همچنــین بــه ســبب جایگــاه آن این ارزش نه فقط به خاطر خــود ایــن

هــایی  های ششــم و هفــتم مــیالدی اســت زیــرا ایــن مســائل از ویژگی جغرافیــای ارمنیــان در ســده

شناسانی هم که منابع جغرافیایی و تاریخی  شود. بنابراین زبان برخوردارند که جای دیگری یافت نمی

اند. تهاند به این مسائل پرداخ را بررسی کرده
از این اثــر دو نســخۀ خطــی در اچمیــادزین (ارمنســتان) و دو نســخۀ دیگــر در کتابخانــۀ مرکــز 

تکملــۀ حســاب و انــواع «ها چنــین اســت:  (ونیز) وجود دارد. عنوان اثر در برخی نسخه ٦مخیتاریان
دهــد کــه  بــر می؛ ولی این عنوان با محتوای اثــر همخــوان نیســت زیــرا از بخشــی نظــری خ»مسائل
٧ها فاقد آنند. نسخه

ایست از: . این مقاله ترجمه١
Kokian, P. Sahak, “Des Anania von Schirak Arithmetische Aufgaben”, Zeitschrift für die deutsch-österreichischen
Gymnasien, 69 (1919–1920), s. 112–117.

با دسترسی به ترجمۀ انگلیسی و ترجمۀ مقدماتی آلمانی مصطفی فراهانی فراهم شده است. توضیحات پایان رساله از محمد این ترجمه 
باقری است.

hasanamini@ut.ac.irعضو هیأت علمی پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران،  .٢
از مسیحیان آسیایی همسفر پولس رسول. م .٣
شهری در ترکیه .٤
گاهی بیشتر بنگرید به مقالۀ  .٥ ؛ و مقالۀ انگلیسی ۷۱-۵۸، ص ۱۳۹۸، بهار و تابستان ۱۵، شمارۀ میراث علمیدر » آنانیای شیراکی«برای آ

.۱۷-۱، ص ۲۰۰۹، ۸، شمارۀ تاریخ علمگریگور بروتیان در نشریۀ 
الزار ونیز.  صومعه و مرکز فرهنگی ارمنیان در جزیرۀ سن .٦
روان) یافته شد. بنگرید به پیوست پایان مقاله.های خطی موجود در کتابخانۀ ماتناداران (ای های دیگری از این رساله در نسخه . بعدها بخش٧
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 از فارسی وام گرفته شده های طول و وزن در این مسئله واحد
ً
ای بــا  اند. خود آنانیا رساله ها عمدتا

اند اشــاره نکــرده  به کار رفته ۱۸دارد، اما در این اثر به دو واژه که در مسئلۀ  دربارۀ ابعاد و اوزانعنوان 

آیــد، بــه معنــای  نــان کــه از واژۀ فارســی آپ برمیاست: آپاگاره [آبگیر] و مسور [تشت]. واژۀ اول چ

رسد که بیشتر از واژۀ سوری میسرین به معنی کاسه گرفته  ظرف بزرگ آب است. واژۀ دوم به نظرم می

شده باشد تا از واژۀ عربی مصیر به معنای روده و امعاء و احشاء.

مرزبــان ســورن  م با کشته شــدن۵۷۲های یک و هشت مربوط به جنگی است که در سال  مسئله

نیز در خور توجه است از این نظر که برای اولین بار با کســرها در  ۲۲و  ۱۹های  آغاز شد. حل مسئله

شویم. آنانیا که در یونان آمــوزش دیــده بــود، از نمادهــای یونــانی اســتفاده  رو می ادبیات ارمنی روبه

ای از کســرهای  ی مرکب با مجموعهو کسرها ١ها دایره روی آن کرد. کسرهای ساده با قرار دادن نیم می

. شد ده میساده نشان دا

هــای ارمنیــان بــا ایرانیــان، زاوراک کامســاراکان کارهــای  از پدرم شنیدم که در زمــان جنگ-۱

ای کرد و در مدت یک ماه، سه بار بــه لشــکر ایرانــی تاخــت و در بــار اول نیمــی از  دالورانه

ها را کشــت  در بار دوم یک چهارم لشکر آن ها را دنبال کرد و ها را کشت، سپس آن لشکر آن

 ۲۸۰و یک یازدهم را هم در بار سوم کشت. کسانی که زنده مانند و به نخجــوان گریختنــد 

حساب کنید که پیش از کشتار چند نفر بودند؟ها  مانده د. اکنون بر پایۀ زندهنفر بودن

نفر بودند. ۱۷۶۰پاسخ: پیش از کشتار 

فراخوانده شد و تعدادی مروارید شاهوار پیدا کرد. در بازگشــت یکی از خویشان من به بلخ -۲

فروخــت. ســپس بــه  ٢به خانه، به گنجه رسید و نیمی از مرواریدها را به هر دانه پنجــاه درم

برگشت و  ٣ای هفتاد درم فروخت. بعد به دوین نخجوان آمد و یک چهارم مرواریدها را دانه

دانــه  ۲۴م فروخت؛ و وقتی نزد ما در شیراک آمد، در ۵۰یک دوازدهم مرواریدها را هر دانه 

مروارید به جا مانده بود. اکنون، از روی آنچه به جا مانده است حساب کنید که مرواریــدها 

ها بود؟ چند دانه بود و چند درم ارزش [بخش فروخته شدۀ] آن

بود. ۶۷۲۰دانه بود و مبلغ فروش  ۱۴۴پاسخ: مرواریدها 

دم که دزدان وارد تاالر شام مارسیان شــدند و نصــف و یــک چهــارم شنی» معلم«همچنین، از - ۳

 ٤دهکــان ۱۰۰۰و  ۳۰۰۰کندینار و  ۴۲۱گنج او را ربودند. هنگامی که گنجوران سر رسیدند، 

 یک سوم به صورت ۱یعنی کسرهای با صورت  .١
ً
. مثال


شد. م نوشته می 3

آمده که سکه نقرۀ ساسانی است. dramدر متن  .٢
در عربی دبیل، پایتخت ارمنستان در زمان حکومت ایرانیان و اعراب. م .٣
 هر کندینار (واحدهای  .٤

ً
م بوده است.) dahekanدهکان ( ۸۰۰۰) معادل kendinarرومی برای سکۀ طال، ظاهرا
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به جا بود. اکنون از روی این به جا مانده حساب کنید که همۀ گنج چقدر بوده است؟

کندینار بود. ۱۶۸۱پاسخ: گنج 

ایاصوفیا [از این قرار است]: شماس یک پــنجم و کشــیش یــک دهــم و شهریۀ روحانیان -۴

لیتر هم روحانیان دیگر. اکنون حساب کنید  ۲۰۰۰کنند و  دریافت می ١لیتر ۲۴۰اسقف 

که شهریه روی هم چند لیتر است؟

لیتر است. ۳۲۰۰پاسخ: شهریۀ روحانیان 

ایگان، یک هشتم بــرای شود: یک چهارم برای بلندپ شهریۀ افسران به این روش تقسیم می-۵

کندینار برای باقی سپاهیان. اکنون حســاب کــن کــه روی هــم رفتــه چنــد  ۱۵۰مهتران و 

کندینار است؟

کندینار است. ۲۴۰پاسخ: شهریۀ همۀ سپاهیان 

در کشتزارم کلم بود و مردی رومی برای آسودن سر رسید و یک پنجم و یــک پــانزدهم آن -۶

 ۱۱۰دم بیرونش انــداختم. برگشــتم و وارســی کــردم، بارگی مرد را دی را خورد. وقتی شکم

بوته پیدا کردم. حاال حساب کنید که چند بوته کلــم بــوده و چنــد بوتــۀ آن را مــرد رومــی 

خورده بود؟

بوته را مرد رومی خورد]. ۴۰بوته کلم بود [و  ۱۵۰پاسخ: 

خوریــان در آبادی مرمیت در استان کامساراکانک بودم و وقتی به کنــار رودی رفــتم کــه آ-۷

ای از ماهیان را دیدم و در تورشان انداختم. روی هــم رفتــه نصــف و  شود، گله نامیده می

مــاهی بــه  ۴۵یک چهارم و یک هفتم گله از تور گریختند و در چشم به هم زدنی رفتند. 

جا مانده بود. اکنون بر این پایه حساب کنید که روی هم رفته چند ماهی در گله بود؟

ماهی بود. ۴۲۰ه پاسخ: روی هم رفت

در زمان شورش ارمنیان بر ایرانیان، زمانی که زاوراک کامساراکان، سورن را کشــت، یــک -۸

 ٢میــل ۵۰غیر نظامی ارمنی پیکی به سوی شاه ایران فرستاد تا خبر بد را به او برســاند. او 

گاه شد و مردانــی را در پــی ۱۵کرد. پس از  در روز سفر می اش  روز زاوراک کامساراکان آ

ها  کردند. اکنون حساب کنید که آن میل در روز سفر می ۸۰ها  فرستاد تا او را بگیرند و آن

در چند روز به او رسیدند؟

روز به او رسیدند. ۲۵ها در  پاسخ: آن

١. litr واحد رومی برای سکۀ طال. م
در قدیم نزد ایرانیان که ثلث فرسنگ بوده است. م واحد طول .٢
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شکارگاه کامساکارانک در گن بود و او شکار زیادی زده بود. یک گراز کــه بخشــی از شــکار -۹

آنجا که بزرگ بود آن را وزن کردم و دانستم که شکنبۀ او یــک بود به من داده شد تا بیاورم. از 

هایش یــک نــودم و  اش یک دهم و پاهایش یک بیســتم و دنــدان چهارم از همۀ وزن او و کله

است. اکنون حساب کنید که روی همه رفته گراز وحشی چند لیتر بود؟ ١لیتر ۲۱۲باقی 

لیتر بود. ۳۶۰پاسخ: گراز وحشی 

را در رود ارس گرفتم. وزنش کردم و دانستم که سرش یک چهــارم  پایی در مرمیت هشت-۱۰

لیتر است. اکنون حساب کنید روی هم رفته  ۱۴۰همۀ وزنش و دمش یک ششم و بدنش 

چند لیتر است؟

لیتر بود. ۲۴۰پا  پاسخ: وزن هشت

ســتاندند و نیمــی و یــک ســوم از  ٢بازرگانی از سه شــهر گذشــت. در شــهر اول از او بــاژ-۱۱

برداشتند. در شــهر دوم آنچــه را داشــت ســنجیدند و نیمــی و یــک ســومش را  کاالیش را

برداشتند. در شهر سوم باقی مانده را سنجیدند و نیمی و یک سومش را برداشتند. وقتی به 

دهکان باقی مانده بود. اکنون حساب کنید که روی هم رفتــه چنــد  ۱۱خانه رسید برایش 

دهکان داشت؟

داشت. دهکان ۲۳۶۷پاسخ: بازرگان 

درم داشتم. به بستگانم گفتم:  ۳جا بودند و فقط  خواستم زورقی بسازم و همراهانم آن می-۱۲

، و ۶/۱، یکــی ۴/۱، یکــی ۳/۱هر یک به من اندکی بدهید تا زورقی بسازم. یکی بــه مــن 

هزینۀ آن را داد. من گرفتم و زورقی ساختم. اکنون حســاب کنیــد  ۲۸/۱و یکی  ۷/۱یکی 

ساخت زورق چند درم است؟ روی هم رفته هزینۀ

درم بود. ۴۲پاسخ: هزینۀ ساخت زورق 

چید و آمد به مــن نشــان داد. ســه دســته  ٣های مرغوبی در قارص یکی از شاگردانم سیب-۱۳

ها را از او گرفتنــد،  [در بین راه] او را فریب دادند، دستۀ اول نیمی و یک چهــارم از ســیب

طور دستۀ سوم [نیمی و یــک چهــارم  همیندستۀ دوم هم نیمی و یک چهارم باقی مانده و 

سیب مانده بود که برای من آورد. اکنون حســاب کنیــد کــه  ۵باقی مانده را از او گرفتند]. 

روی هم رفته چند سیب بود؟

سیب بود. ۳۲۰پاسخ: 

لیتر در اینجا واحد وزن است. .١
آمده است. م bažباج، در متن ارمنی  .٢
ر ترکیۀ کنونی، نزدیک ارمنستان. مشهری د .٣
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هــا  بود. دیگر روز سه جام مرمرین آوردند. دستور دادم کــه در آن ١شراب در کراز مقداری-۱۴

یکی یک سوم و در یکی یک ششم و در دیگری یــک چهــاردهم جــای شراب بریزند. در 

پارچ شد. اکنون حســاب کنیــد شــراب روی  ۵۴گرفت و باقی را به جام دیگر ریختند که 

هم رفته چقدر بود؟

پارچ شراب بود. ۱۲۶پاسخ: 

 ۱۰/۱آن بزی و بــا  ۷/۱بهایش گاوی خریدم و با  ۴/۱اسب خوبی داشتم. فروختمش و با -۱۵

دهکان چند گوسفند گرفتم. اکنون حساب کنید روی هم رفته چنــد  ۳۱۸و با  آن ورزایی؛

دهکان بود؟

دهکان بود. ۶۱۶پاسخ: ارزش اسب 

روز  ۳۹بریــد و بعــد از  ســنگ را می ۱۴۰بری داشتم که روزی  کلیسایی ساختم. مرد سنگ-۱۶

برابــر بریــد. وقتــی کــار اولــی  ســنگ را می ۲۱۸بر دیگری داشتم و او روزی  کار، مرد سنگ

ها با هم برابر شد؟ دومی شد، کار کلیسا تمام شد. اکنون حساب کنید در چند روز کار آن

روز کارشان با هم برابر شد. ۷۰پاسخ: در 

کرد. نهنگی به دنبال کشتی افتاد و مسافران ترسیدند و نیمی  ای پر از گندم سفر می کشتی-۱۷

و در  ۸/۱ی مانــده را و در روز ســوم از گندم را در آب ریختند. در روز دوم، یک پنجم بــاق

پیمانــۀ  ۷۲۰۰باقی مانده را به آب ریختند. سپس به بندرگاهی رسیدند و  ۷/۱روز چهارم 

گندم باقی مانده بود. اکنون حساب کنید روی هم رفته چقدر گندم بود؟

پیمانه گندم بود. ۲۴۰۰۰پاسخ: در کشتی 

. از یک سومش تشت ساختم و از هایی دیگر ساختم داشتم. شکستمش و ظرف ٢آبگیری-۱۸

یک چهارمش تشتی دیگر ساختم و از یک پنجمش دو جام و از یک ششمش دو بشقاب 

جا مانده ساختم. اکنون حساب کنید وزن کل آبگیر  درم به ۲۱۰ساختم. یک دیس هم از 

چقدر بود؟

درم بود. ۴۲۰۰پاسخ: وزن آبگیر 

قدر که دارم به من بده و  خواست، همان مردی به سه کلیسا رفت و در نخستین بار از خدا-۱۹

دهکان داد و همچنــین در بــار ســوم. هــیچ  ۲۵دهم، بار دوم هم  دهکان می ۲۵من به تو 

برایش باقی نماند. اکنون حساب کنید در ابتدا چقدر داشته است؟

آمده است. م karasدر فارسی و عربی به معنای شیشه و کوزۀ سرتنگ که در متن ارمنی  .١
آمده است. م apagharēکه در متن ارمنی هم » به پیش اندرون آبگیر گالب«به معنی ظرف آب در شاهنامه هم آمده است  .٢
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] دهکان بود.۲۱ ۸/۷[= ۲۱+  ۲/۱+  ۴/۱+  ۸/۱پاسخ: 

، قرارگــاهش در پایــۀ کــوهی بــود کــه ١شارونیکنرسه کامساکارات، استاندار شیراک و آرا- ۲۰

های فراوانی از خران وحشی رســیدند. از آنجــا کــه  شد. شب هنگام گله آرتین نامیده می

دست نبودند، فرار کردند و گزارش این در ده تالین به نرســه رســید. او بــا  شکارچیان چیره

م انداختند. یک چهارم سه برادرش و مردی آزاد رفتند و رسیدند و نصف جانوران را در دا

تای دیگر را هــم بــا نیــزه  ۳۶۰ها بودند نگه داشتند.  آن ۱۲/۱ها را که  را با تیر کشتند. کره

کشتند. اکنون حساب کنید روی هم رفته چند تا بودند.

خر بودند. ۲۱۶۰پاسخ: روی هم رفته 

ن را شکســت نام با پدربزرگش بود، وقتــی بلخیــا نرسه کامساراکان، پسر آرشاویر، که هم-۲۱

داد، تعداد زیادی زندانی گرفت. وقتی به دربار شاهنشاهی (دربار ایــران در تیســفون. م) 

رسید، نیمی از زندانیان را به پادشاه ایران پیشکش کرد. عالوه بر نیمــی از زنــدانیان، یــک 

 ها را نیز به شاهزادۀ ایران داد. آنان را بدرود گفت و روانۀ کشور خود شــد. وقتــی هفتم آن

بلکــه چــون یکــی از شــاهان گرامــی  ٣رسید، او را نه چون یک ناخــارار ٢به خانۀ دریگبد

رســید، او نرســه  ٤داشت. نرسه یک هشتم زندانیان را به او داد. سپس به سپاهبذ خوروران

تر هم داشــت، نرســه یــک چهــاردهم زنــدانیان را بــه او داد. پــیش رفــت تــا بــه  را گرامی

ترش هاراهــات بــه پیشــبازش آمــد. نرســه یــک ســیزدهم  سرزمینش رسید، و برادر جوان

ارمنی نزد او آمدند. نرسه به آنها یــک  ٥زندانیان را به او داد. پیشتر رفت، گروهی از آزادان

رســید و یــک شــانزدهم زنــدانیان را بــه کلیســاهای  ٦آبــاد نهم زندانیان را داد. تا به واالش

یستم زندانیان را هم به او داد. نرســه آمد، یک ب ٧مقدس داد. وقتی برادر بزرگترش ساهاک

زندانی. حاال تعداد همۀ زندانیان را پیدا کنید. ۵۷۰ماند و 

زندانی بود. ۲۲۴۰پاسخ: روی هم رفته 

دو منطقه در ارمنستان. م .١
تشریفاتی ساسانی برای رئیس امور دربار که اولین بار در کتیبه ای از شاپور دوم در نقش رستم دیده شد. م عنوان .٢
َودار دارد و به معنای نگاه لقبی برای اشراف ارمنستان در دوران باستان و سده .٣

ْ
دارندٔه برتری است. م های میانه که ریشه در واژٔه پارتی َنخ

ای قرار داد  به چهار بخش تقسیم کرد و در رأس هر یک از این بخشها یک سپاهبذ (سپهبد، فرماندٔه لشکر) جداگانه انوشیروان، ایران را .٤
اند از اباختر (شمال)، خوراسان (خراسان، مشرق)، نیمروز (جنوب)، خوروران (خاوران، مغرب). م که عبارت بوده

دادند و نزد ارمنیان اعتبار اجتماعی کمتری از ناخارارها  سط اشراف را تشکیل میاز ریشۀ پارتی آزاتان، گروهی از اشراف که طبقه متو .٥
داشتند. م

کلیسا و  ِاچمیادزین با نام رسمی واغارشاپات نام شهر و مکانی مقدس در کشور ارمنستان است که در زمانی که بخشی از ایران بود و سه .٦
شد. م کلیسا نامیده می اوچ

ادل اسم اسحاق در عربی است.مساهاک در ارمنی مع .٧
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گرفت و رسم داشت کــه در آن روز بــه ده  فرعون، پادشاه مصر، روز میالدش را جشن می- ۲۲

راز شراب ۱۰تا  ۱ناخارار به نسبت اعداد 
ُ
 صد ک

ً
و مقداری عود بدهد. اکنون آن ، مجموعا

ها قسمت کنید. را مطابق این نسبت

پاسخ:

)

)

)

)

)

)

)

       
       

        
      

    
         

      

1 1 1 1 9
1 1 1

2 5 10 55 11

1 1 1 1 7
2 3 3

2 10 40 88 11

1 1 1 1 1 5
3 5 5

3 15 44 60 66 11

1 1 1 3
4 7 7

5 20 44 11

1 1
5 9 9

11 11

1 1 1 1 1 1 10
6 10 10

2 5 10 22 30 33 11

1 1 1 1 1 1
7 12

2 10 22 30 33 55

)

)

)

 
  

       
       
       

8
12

11

1 1 1 1 6
8 14 14

3 10 15 22 11

1 1 1 1 4
9 16 16

5 10 22 55 11

1 1 1 1 2
10 18 18

12 22 33 44 11

دهــد. م)  که واحد وزن نیــز معنــی می Kaytکیل (در ارمنی  ۲۰۰انباری داشتم که در آن - ۲۳

ها را گرفتم و گوشمالش  ها آمدند و تمامی جوها را خوردند. یکی از موش جو بود. موش

دانه را خوردم. حساب کنید که روی هم رفته چند دانــه در  ۸۰دادم. او گفت که من فقط 

ها را خورده است؟ انبار بوده است و چند موش آن

موش جوها را خوردند. ۱۰۰۳۶۰۰۰۸۰۰دانه بود و  ۸۲۹۴۰۰۰پاسخ: در انبار 

اندازه در شهر آتن بودند و سه لوله که هر لوله به یــک فــواره اتصــال داشــت.  سه فوارۀ هم- ۲۴
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کرد. لولۀ دوم کــه  لولۀ اول که جریان آب در آن تند بود، برکۀ فواره را در یک ساعت پر می

تــر بــود در ســه  ســوم کــه از آن هــم آرام کــرد و لولــۀ تر بود در دو ساعت برکه را پر می آرام

ها به هم وصل شوند در چه کســری  کرد. حاال حساب کنید اگر لوله ساعت برکه را پر می

ها را پر خواهند کرد؟ از ساعت برکه

را در   های به هم وصل شده برکه خ: لولهپاس  
1 1 1 1

4 6 16 18
کنند. ساعت پر می 

توضیحات
حل امــروزی  حل آورده است. در این بخش راه ر مسئله تنها جواب آن را بدون ذکر راهآنانیا در پایان ه

کنیم. هر مسئله را برای اثبات درستی جواب با بیان نمادی عرضه می

١-n n n nn , n n , , n       
37 7

280 280 280 1760
2 4 11 44 44

 

٢-n n n n nn , n , , n       
10

24 24 24 144
2 4 12 12 6

 

درم        
144 144 144

50 70 50 3600 2520 600 6720
2 4 12

  

nکندینار -٣ n , n     
3 4000 1

421 4 421 1686
4 8000 2

  

لیتر -۴
n nn , n , n     

7
240 2000 2240 3200

5 10 10
  

کندینار  -۵
n n nn , , n    

5
150 150 240

4 8 8
  

های خورده شده تعداد کلم -۶
n n nn , , n ,      

11
110 110 150 150 110 40

5 15 15
 

٧- 
n n n nn , , n     

3
45 45 420

2 4 7 28
  

,روز -٨   80 50 30 750 30 میل  25 15 50 750  

لیتر -٩
n n n n nn , , n      

106
212 212 360

4 10 20 90 180
  

لیتر- ١٠
n n nn , , n    

14
140 140 240

4 6 24
  

,دهکان- ١١ ,         
1 1 5 1 1 1 1 1

1 1 11 216 2376
2 3 6 6 6 6 6 216

  

درم- ١٢
n n n n n nn , , n       

6
3 3 42

3 4 6 7 28 84
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,سیب- ١٣ ,       
1 1 1 1 1 1 1

1 64 5 320
2 4 4 4 4 4 64

  

پارچ- ١۴
n n n nn , , n     

18
54 54 126

3 6 14 42
 

دهکان- ١۵
n n n nn , , n     

159
318 318 616

4 7 11 308
  

,روز- ١۶ ,     39 140 5460 218 140 78 5460 78 70  

,پیمانه- ١٧ n , n     
1 4 7 6 3 3

7200 24000
2 5 8 7 10 10

 

درم- ١٨
n n n n nn , , n      210 210 4200
3 4 5 6 20

  

/پیش از بار سوم - ١٩ 25 2 12 5  

/پیش از بار دوم  / // ,   12 5 25 37 5 37 5 2 18 75 

/دهکان  / / /,    
7

18 75 25 43 75 43 75 2 21 875 21
8

 

تعداد خرها - ٢٠
n n n nn , , n     360 360 2160
2 4 12 6

 

٢١ -n( )( )( )( )( )( )( )( )        
1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 570
2 7 8 14 13 9 16 20

 

n

n

        



1 6 7 13 12 8 15 19
570

2 7 8 14 13 9 16 20

2240
٢٢ -         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 55 

کراز سهم نفر اول   
100 45 9

1 1
55 55 11

آید. به دست می ۱۰تا  ۲بقیه از ضرب این مقدار در عددهای 

, ,        
9 18 7 9 27 5 9 36 3

2 1 2 3 3 1 3 5 4 1 4 7
11 11 11 11 11 11 11 11 11

 

, ,        
9 45 1 9 54 10 9 63 8

5 1 5 9 6 1 6 10 7 1 7 12
11 11 11 11 11 11 11 11 11

 

, ,        
9 72 6 9 81 4 9 90 2

8 1 8 14 9 1 9 17 10 1 10 88
11 11 11 11 11 11 11 11 11

صورت مسئله ناقص است.- ٢٣

جواب درست این است:- ٢۴

  
1 1 11

1
2 3 6
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11 6 1 1

1
6 11 2 22

ساعت 

)است. ، ولی به مقدار درست بسیار نزدیکپاسخ موجود در رساله غلط(

پیوست
های دیگر رسالۀ حساب آنانیای شیراکی که یافته شده است، عبارتند از: بخش

های جمع و تفریق جدول-۱

های ضرب جدول-۲

شش هزاره-۳

یهای ریاض سرگرمی-۴

بــر عــددهای  ۶۰۰۰جدول شش هزاره یا جدول مقادیر وارون، شامل حاصل تقسیم عدد 

شد. است. از این جدول برای عمل تقسیم استفاده می ۱۰، ... تا ۲، ۱

های ریاضی شامل پنج مسئلۀ زیر است: بخش سرگرمی

خواهی غــذا بخــوری و چنــد  توانم پی ببرم که چه زمانی می من می«به دوستت بگو: -۱

 را تعــداد ســاعاتی«پس به او بگو: ». پی ببر«اگر او بگوید که: ». ی میل کنیتشرب بار

خواهی غذا بخوری در ذهنت نگه دار. آن را تکرار کن، به آن پــنج اضــافه کــن.  که می

به آن تعداد شربت را در ده ضرب کن.  بیفزا وع) را در پنج ضرب کن. به آن ده وجمم(

هــای تــو را انجــام  وشی اضافه کن. وقتی که او گفتــهخواهی بن را که در چند نوبت می

ع اعداد چقدر است.وجممدهد از او بپرس که 

در باقیمانده ببین چند عــدد صــد  .را از آن کم کن ۳۵۰هر عددی که بگوید عدد 

شــود و کمتــر از صــد تعــداد  ساعت غذاخوری مشخص مــی از آنجاوجود دارد، 

رآزموده نباشــد و تعــداد دفعــات خوری است. اما اگر دوســتت کــا دفعات شربت

خــوری در یــک  خوری یکصد باشد، به او پاسخ بده کــه صــد بــار شــربت شربت

»ساعت غیر ممکن است.

به آن دوستت بگو که یک بار در جشن ما یک جهانگرد پارســی گروهــی از جهــانگردان -۲

زۀ شــما دادنــد، دوبــاره بــه انــدا اگر شــما را بــه مــن مــی«یونانی را دید و آنان را صدا زد: 

دازۀ یک چهارم شما، من هم با شــما صــد ندادند، باز هم به اندازۀ نیمی از شما و به ا می

اگــر دوســتت آدم  ؟بودنــدچنــد نفــر یونــانی  انخوب حاال بگو جهانگرد». شدم نفر می
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، اگــر او نــادان باشــد و بــود ۳۶درنگ خواهد گفت که شــمار یونانیــان  دانایی باشد، بی

١.شود ندانستن این مطلب جزئی باعث خنده و شادی تو میجستجوهای وی و 

اگــر او  »اش چند درهم وجود دارد. توانم پی ببرم که در کیسه من می« :به دوستت بگو-۳

هایت را بردار، هم میزان نیز اضــافه  ، آنگاه به او بگو که تمام درهام»پی ببر«بگوید که 

آن افــزون کــن، مبلــغ حاصــل را دو  کن، مبلغ حاصل را دو برابر کن، اولین عدد را بــه

ها را انجام داد، مستقل از اینکه عــدد بــه دســت آمــده زوج  اگر این گفته». چندان کن

است یا فرد، آن را به ده تقسیم کن و عدد حاصل برابر مقدار درهــم موجــود در کیســۀ 

.پول خواهد بود

ده و روزی یکصــد ســال بــرایم مرغــداری کــر ٢به دوستت بگو، که یک نفر کارگر هون-۴

 چقدر بوده است؟ اگر دوستت  دانیم میمرغ حمل کرده است. اینک  تخم ۱۰۰
ً
که کال

 مــی از اعداد و شمارش ســر در مــی
ً
 ٣بیــور ۳۶۵توانــد پاســخ دهــد کــه  آورد، ســریعا

توانی به او بخندی. افتد و می مرغ حمل شده است و اگر نادان باشد به دردسر می تخم

پارچ شربت بفروشی، به بهای هر پنج پارچ بــه مبلــغ  اگر شصت«به دوستت بگو که: -۵

درهــم. بــه او بگــو  ۲۴او پاسخ خواهد داد » آوری؟ دو درهم، چند درهم به دست می

پارچ شربت را با همان قیمت بفروشم، یک درهم بیشــتر از تــو ســود  ۶۰اگر من «که: 

را  ۳۰حاصــل را بر دو تقسیم کن، هر سه پارچ از  ۶۰چنین باید عمل کنی:  »برم. می

دوم را به یک درهم، که بدین ترتیب باز هــم  ۳۰به یک درهم تقسیم کن و هر دو پارچ 

بــری و بــا  شود و یــک درهــم بیشــتر از اولــی ســود مــی پنج پارچ به بهای دو درهم می

شوی. زدگی او شادمان می شگفت

ش دوم، اتــاوا ، تألیف ادیک باغداســاریان، ویــرایتاریخ ریاضیات ارمنیان(برگرفته از کتاب 

].)۲۰۰۷[ ۱۳۸۶[کانادا]، 

. همین مسئله در ایران به عنوان معمای منظوم از زبان کبوتر اهلی خطاب به کبوتر چاهی وجود دارد:١
شویم د میـح زانکه ما اهلیم و بیجمع ما را طعنه بر قلت مزن

شویم گر تو هم با ما شوی صد میع ماـو رب ما ا و نصفما و م 
) در حدود سدۀ Attilaنژاد تاتار که از کنار دریای قفقاز (دریای مازندران) به ریاست آتیال ( مردم وحشی از قبایل ترک) Hunsها ( . هون٢

های زیاد به بار آوردند. پنجم میالدی به اروپا حمله کردند و تا فرانسه پیش رفتند و همه جا کشتارها و خرابی
است. ۱۰۰۰۰. یک بیور برابر ٣


