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 فروغستان
 فن استیفا و سیاق دانشنامۀ

  افشار غالمحسین صدری

تألیف محمدمهدی فروغ اصفهانی، به کوشش ایرج افشار، مرکز نشر میراث مکتوب، تهـران 
  ، وزیری.ص360، 1378

کـه دسـت کـم از سـدۀ علم سیاق، حساب سیاق یا فن سیاقت نامی است برای نوعی ضـبط محاسـبات 
چهارم هجری دربارۀ آن گزارش مکتوب در دست است و اگر گزارش ابن ندیم را بپـذیریم، خاسـتگاه آن 

   ایران بوده است.
دربارۀ تاریخ پیدایش سیاق و ریشۀ این واژه اطالع قابل اعتمادی در دست نیست، ولی احتمـال دارد  

سی هندی باشد، که در سـدۀ دوم هجـری بـه وسـیلۀ پیدایش عددنویپیش از مربوط به پیش از اسالم و 
محمد بن موسی خوارزمی به جهان اسالم معرفی شد و بعد تا اروپا و سراسر جهان راه یافت. دلیل بـرای 

دهـد. نمونـۀ بـارز آن  چنین اظهاری اعتقاد به قدرت پایداری سنت است، که بسیار دیر تن به شکست می
رغم سهولت و منطقی بودن اصول متـری،  آمریکایی است، که علی های انگلیسی و وجود اوزان و مقیاس

   دهند. کنند و تن به تغییر نمی جانی می سال همچنان سخت 200هنوز پس از 
حساب سیاق در حقیقت نوعی شیوۀ تندنویسی محاسبات است که تا اوایل قرن حاضـر در تشـکیالت 

  ).1رفت (جدول  حاسبات جاری افراد به کار میدولتی، همچنین در امور م
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برای اجزای تومان، من، چارک، سیر و مثقال، همچنین برای اجـزای زمـان ماننـد سـاعت، روز، سـال و  

  های ویژه وجود داشت. اجزای طول مانند ذرع، گز، متر و جز آن عالمت
ها منحصر نبود، بلکه مطالب  کمیتها به ارقام و  اما این عالمت

 .)2(جدول  شد و کلمات را هم شامل می
واقعیت این است که بسیاری از مردم باسواد تا آغاز قرن حاضر 
هجری، در ایران قادر به نوشتن و خواندن اعداد نبودند و محاسبات 

رغم  نوشتند و علی خود را با حساب سیاق و علما با حساب ابجد می
اعداد هندی تنها در چند دهـۀ  ،العادۀ خواندن و نوشتن فوقسهولت 

   گذشته بود که در میان مردم رواج یافتند.
) از مسـتوفیان ق1274بعـد از  –1223( فروغستانمؤلف کتاب 

میرزا  عصر قاجار اسـت کـه زیـر دسـت پـدرش در دسـتگاه عبـاس
  کرد.  مقام در تبریز کار می السلطنه و میرزا ابوالقاسم قائم نایب

نوعی درسـنامه یـا دسـتنامه بـرای منشـیان و  فروغستانکتاب 
حسابداران است و اطالعات مبسوطی دربارۀ مطالبی دارد کـه مـورد 

  د بود.نیاز این گونه افرا
شادروان ایرج افشار در مقدمۀ مبسوطی اطالعـات 
الزم دربارۀ تاریخ سـیاق و زنـدگی مؤلـف و در پایـان 

های سیاق، متن رسـالۀ سـیاق  کتاب فهرستی از کتاب
های بسیار دیگـری از  منظوم احمدخان گیالنی و نمونه

های متعـدد  اسناد مربوط به سیاق را همـراه بـا نمایـه
 آورده است.

  از جمله مطالب زیر آمده است: فروغستاندر 
  در بیان مساحت سطوح مستقیمة األضالع

  در بیان سایر سطوح
  بیان مساحت اجسامدر 

  برای اجرای قنواتدر بیان وزن ارض 
  در بیان دانستن ارتفاع مرتفعات ارض و غیره

ها های چاه در بیان معرفت عروض انهار و عمق

هـای تـاریخی  شک برای کسانی که با پژوهش بی
  حاضر در این زمینه بسیار کارساز است.سروکار دارند، دانستن سیاق ضرورت دارد و کتاب 

  ملبوس
  الباقی
  اصطبل
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  دینار
  ده دینار
  صد دینار
  هزار دینار
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