ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل دوم ،ﺷ رۀ دوم )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۴ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۲

ﻧﻘﻮد اﻟﺤﺴﺎب
ﺣﺴﯿﻦ ﻓﻼح

١

اﺑﻮﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ارﺗﻀﺎ ﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﮔﻮﭘﺎﻣﻮی )ﺟﻮﻓﺎﻣﻮی( ﻣﺪراﺳﯽ از دا ﺸﻤﻨﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻫﻨﺪ )۱۲۵۱-۱۱۹۸ق(

رﺳﺎﻟﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻘﻮد اﻟﺤﺴﺎب را در  ۹ﺻﻔﺮ ۱۲۳۵ق ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺮدﻩ ﮐﻪ در ۱۲۶۰ق ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳ ﺪﻩ اﺳﺖ

)دا ﺶ ﮋوﻩ ،ج  ،۱۷ص .(۲۵
َ
ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺤﻤﺪ ارﺗﻀﺎ ﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﮔﻮﭘﺎﻣﻮی ﻣﺘﺨﻠﺺ ﺑﻪ »ﺧﺸ ﻮد« در ﺳﺎل ۱۱۹۸ق ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .وی ﺷﺎﮔﺮد
ﻣﻮﻟﻮی ﺣﯿﺪرﻋﻠﯽ ﺳ ﺪﯾﻠﯽ )ﻣﺘﻮﻓﺎی ۱۲۲۵ق در ﺳ ﺪﯾﻠﻪ ،ﺷﻬﺮی در  ۵۱ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﻟﮑﻬﻨﻮ ،ﻫﻨﺪ(

١۶٢

و ﻣﻮﻟﻮی ﻣﺤﻤﺪا ﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻠﮕﺮاﻣﯽ ﺑﻮد .در ﺳﺎل ۱۲۲۵ق ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺪراس ﮐﻪ ﭘﺪرش ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻋﻠﯽ ﺧﺎن ،در

آنﺟﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻮد رﻓﺖ و ﺲ از ﻣﺮگ ﭘﺪرش ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎوت ﻣﺪراس رﺳ ﺪ )اﺳ ﻮری ،ج  ،۱ص .(۱۰۳۸
ً
َ َ
ﻇﺎﻫﺮا ﻧﺨﺴ ﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﺎم وی »ارﺗﻀﯽ« اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻮم ﺷﺨﺺ ﻣﻔﺮد زﻣﺎن ﻣﺎﺿﯽ ]از ﺑﺎب اﻓﺘﻌﺎل[ .در

ﺻﻔﺤﮥ ﻋﻨﻮان ﻓﺮاﺋﺾ ارﺗﻀﺎﺋﯿﻪ ،ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺣﯿﺎ ﺶ در ﻣﺪراس ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳ ﺪﻩ اﺳﺖ ،ﻧﺎﻣﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت
َ
»ارﺗﻀﺎ ﻋﻠﯽ« ﻧﻮﺷ ﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ )اﺳ ﻮری ،ج  ،۱ص  .(۱۳۴۵-۱۳۴۴اﮐﺜﺮ ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎ ﺳﺎل درﮔﺬﺷﺖ
ارﺗﻀﺎ ﺧﺎن را ۱۲۵۱ق ذﮐﺮ ﮐﺮدﻩاﻧﺪ .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۲۷۵و ﯾﺎ »زﻧﺪﻩ در  «۱۲۶۵ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ

ﻣﯽﺧﻮرد.

ﻧﻘﻮد اﻟﺤﺴﺎب رﺳﺎﻟﻪای درﺑﺎرۀ ﺣﺴﺎب ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺮ ﺷ ﻮۀ ﺣﺴﺎب ﻫﻨﺪی ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻫﻔﺖ ﺑﺎب

و ﯾﮏ ﺧﺎﺗﻤﻪ در  ۶۴ﺮگ اﺳﺖ )اﺳ ﻮری ،ج  ،۲ص ۱۹؛ ﻣﻨﺰوی ،ج  ،۱ص  .(۲۰۰ﻋﻼوﻩ ﺮ ﺴﺨﮥ

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻩ در اﯾﻦ ﮋوﻫﺶ ﮐﻪ ﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرﻩ  ۸۰۷۹ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ دا ﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ) ،دراﯾﺘﯽ ،ج ،۹

ص (۷۹۷ﺴﺨﮥ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۶۷۶۲ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ وﺟﻮد دارد .ﻃﺒﻖ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺠﻠﺲ،

اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻟﮥ ﻧﺠﻮﻣﯽ ،ﺰﺷﮑﯽ ،ﻓﻘﻪ و رﯾﺎﺿﯽ از ﻣﺆﻟﻔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ،و ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻧﻘﻮد

اﻟﺤﺴﺎب ﺳﻮﻣﯿﻦ رﺳﺎﻟﮥ آن اﺳﺖ و در ﺳﺎل ۱۲۶۸ق ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ از ﺮگ  ۵۲و ﺑﺎ »ﻓﺎﯾﺪۀ

ﺟﺒﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ« آﻏﺎز ﺷﺪﻩ و ﺗﺎ ﺮگ  ۶۴اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ج  ،۲۰ص  .(۲۴۳-۲۴۴در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ
 .١ﮐﺎرﺷ ﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ،ﮋوﻫﺸﮑﺪۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ دا ﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان،

hossein11927@yahoo.com

آﺻﻔﯿﻪ ﻧﻘﻮد اﻟﺤﺴﺎب ذﯾﻞ ﺴﺨﻪﻫﺎی »ﻓﻦ رﯾﺎﺿﯽ ﻓﺎرﺳﯽ« و ﻧﺎم ﻣﺆﻟﻔﺶ »اﺑﻮﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ارﺗﻀﺎ اﻟﺼﻔﻮی
در ﺑﻨﺪر ﻣﻨﻘﺮور ﯾﺎ )ﺑﺎ ﺷﮏ( ﻣﻨﮕﻠﻮر ﻛﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪﻩ در ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ اﻧﺠﻤﻦ آﺳ ﺎﯾﯽ ﺑﻨﮕﺎل ﮔﺰارش ﺷﺪﻩ
اﺳﺖ )اﯾﻮاﻧﻒ ،ﭘﯿﻮﺳﺖ  ،۱ص .(۱۰۶

ﻧﻘﻮد اﻟﺤﺴﺎب

اﻟﮑﻮﺑﺎﻣﻮی« ذﮐﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ )ﻋﻠﯿﺨﺎن ﺑﻬﺎدر ،ج  ،۴ﺻﺖ  .(۳۴۰ﺴﺨﮥ دﯾﮕﺮی از رﺳﺎﻟﮥ ﻧﻘﻮد اﻟﺤﺴﺎب ﻛﻪ

در ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﻗﺎﺿﯽ ارﺗﻀﺎ ﺧﺎن آﺛﺎر ز ﺮ ﻧﻘﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ:

رﺣﻤﺎن ﻋﻠﯽ در ﺗﺬﮐﺮۀ ﻋﻠﻤﺎی ﻫﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻔﻀﻼء ﻓﯽ ﺮاﺟﻢ اﻟﮑﻤﻼء ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ ﻫﻨﺪ اﺳﺖ ،از

ﮐﺎرﻫﺎی ارﺗﻀﺎ ﺧﺎن ﻋﻼوﻩ ﺮ ﻧﻘﻮد اﻟﺤﺴﺎب رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ز ﺮ را ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ -۱ :ﺣﺎﺷ ﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ:

اﻟﻒ -ﺣﺎﺷ ﻪای ﺮ ﺷﺮح ﻣﻼﺻﺪرا ﺮ ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﺤﮑﻤﮥ اﺛﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ اﺑﻬﺮی ب -ﺣﺎﺷ ﻪای ﺮ ﺷﺮح ﻣﯿﺮ زاﻫﺪ

ﻣﻼ ﺟﻼل -۲ﻧﻔﺎ ﺲ ارﺗﻀﺎﺋﯿﻪ  -۳ﺷﺮح ﻗﺼﯿﺪۀ ﺮدﻩ  -۴ﻓﺘﺎوی  -۵ﻓﻮاﺋﺪ ﺳﻌﺪﯾﻪ -۶ﺗﺤﻔﮥ اﻋﻈﻤﯿﻪ -۷

رﺳﺎﻟﮥ ﻓﺮاﺋﺾ ﯾﺎ ﻓﺮاﺋﺾ ارﺗﻀﺎﺋﯿﻪ )رﺣﻤﺎن ﻋﻠﯽ ،ص ۲۱؛ اﺳ ﻮری ،ج  ،۱ص  .(۱۰۳۹ﺴﺨﮥ دﯾﮕﺮی از

ﻓﺮاﺋﺾ ارﺗﻀﺎﺋﯿﻪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ آﺻﻔﯿﻪ ذﯾﻞ ﺴﺨﻪﻫﺎی »ﻓﻦ ﻓﻘﻪ ﺣﻨﻔﯽ ﻓﺎرﺳﯽ« آﻣﺪﻩ اﺳﺖ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﺆﻟﻒ و

ﮐﺎﺗﺐ آن »ﻣﺤﻤﺪ ارﺗﻀﺎ ﻋﻠﯿﺨﺎن ﺑﻬﺎدر ﻣﻔﺘﯽﻟﺸﮑﺮ« ،ﺳﺎل ﺗﺄﻟﯿﻒ آن ۱۲۲۶ق و ﺳﺎل وﻓﺎت ﻣﺆﻟﻒ ۱۲۷۵ق

ﯾﺎد ﺷﺪﻩ اﺳﺖ )ﻋﻠﯿﺨﺎن ﺑﻬﺎدر ،ج  ،۴ص  -۸ .(۴۴۸رﺳﺎﻟﻪ در ذﮐﺮ؛ در ﺻﻔﺤﮥ آﺧﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﯿﺎن ﺷﺪﻩ

ﮐﻪ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ از روی ﺴﺨﻪای ﻣﺘﻌﻠﻖ -و ﯾﺎ ﻣ ﺴﻮب -ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻮی ارﺗﻀﺎ ﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﮐﻪ در آن زﻣﺎن زﻧﺪﻩ
ً
َ
ﮔﻮﭘﺎﻣﻮی ﺑﺎ
ﺑﻮدﻩ ،اﺳ ﺨﺮاج ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .وی ﻇﺎﻫﺮا ﻫﻤﺎن ﻗﺎﺿﯽ اﻟﻘﻀﺎت ﻣﺪراس ،ﻣﺤﻤﺪ ارﺗﻀﺎ ﻋﻠﯽ ﺧﺎن
ﺗﺨﻠﺺ »ﺧﺸ ﻮد« ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۲۶۵ق زﻧﺪﻩ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۵ذیاﻟﻘﻌﺪ ۀ ۱۲۶۷ق

ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ )ﮐﺮزن ،ص .(۳۲۰

در ﻓﻬﺮﺳ ﻮارۀ دﺳ ﻨﻮﺷﺖﻫﺎی ا ﺮان رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی  -۹ﺗﺼﻮر و ﺗﺼﺪﯾﻖ  -۱۰ﺗﻔﺴ ﺮ ﭼﻬﻞ ﮐﺎف  -۱۱ﺗﻨ ﯿﻪ

اﻟﻌﻘﻮل ﻓﯽ اﺛﺒﺎت اﺳﻼم آﺑﺎء اﻟﺮﺳﻮل  -۱۲ﺣﮑﻢ ﺗﻠﻮﯾﺚ ﻣﺴﺎﺟﺪ  -۱۳ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮاﻟﻮاﻓﯽ ﻓﯽ ﻋﻠﻢ اﻟﻘﻮاﻓﯽ

ﻧﯿﺰ از ﻫﻤﺎن ﻣﺆﻟﻒ ﻧﻘﻮد اﻟﺤﺴﺎب و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم »ارﺗﻀﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻬﺎدر ﺻﻔﻮی« آﻣﺪﻩ اﺳﺖ )دراﯾﺘﯽ،

ج  ،۱۱ص .(۲۵۸

 -۱۴ﻓﺮﻫﻨﮓ ارﺗﻀﺎ ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۲۲۶ق ﻧﻮﺷ ﻪ ﺷﺪﻩ و دارای  ۳۸۳ﺮگ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﮐﺎرﺷ ﺎس آن
1

ﻣﺆﺳﺴﻪ -ﮐﻪ اﯾﻦ ﺴﺨﻪ را در وﺑﮕﺎﻩ ﺧﻮد ﺮای ﻓﺮوش ﮔﺬاﺷ ﻪ ﺑﻮد  -ﻣ ﺴﻮب ﺑﻪ ارﺗﻀﺎﺧﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ

ﻣﺆﺳﺴﻪ رﺳﺎﻟﮥ ﻣﺬﮐﻮر را ﻓﺮﻫﻨﮓ دوزﺑﺎﻧﯽ » ﺸ ﻮ-ﻫﻨﺪوﺳ ﺎﻧﯽ« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ
ﻛﺘﺎب ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﻪ زﺑﺎﻧﯽ »ﻫﻨﺪوﺳ ﺎﻧﯽ ،ﻓﺎرﺳﯽ و ﺸ ﻮ« ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻛﺘﺎب »ﮐﺘﺎﺑﭽﮥ راﻫﻨﻤﺎی ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ:

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از  ۶۷۰ﻋﺒﺎرت ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﻧﮕﻠ ﺴﯽ ،ﻫﻨﺪوﺳ ﺎﻧﯽ ،ﻓﺎرﺳﯽ و ﺸ ﻮ ،ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮔﺮاﻣﺮ اﯾﻦ زﺑﺎنﻫﺎ و
2

واژﻩﻧﺎﻣﮥ ﺣﺪود  ۱۵۰۰واژﻩ« ﻛﻪ در ۲۰۰۱م ﻣﻨ ﺸﺮ ﺷﺪﻩ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻧﮕﻠ ﺴﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﺎﺷﺪ )ﺟﻌﻔﺮی

 .١ﻣﻮﺳﺴﮥ ﻓﺮا ﺴﻮی ﻓﺮوش ﺴﺦ ﺧﻄﯽ Abebooks
2. The Conversation Manual: A Collection of 670 Useful Phrases in English, Hindustani, Persian and Pashtu with
Summaries of the Grammars of These Languages and a Vocabulary of Nearly 1500 Words.

١۶٣

ﻣﺬﻫﺐ ،ﻣﺤﺴﻦ ،وﺑﮕﺎﻩ ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب ،ﮐﺪ ﺧﺒﺮ.(۱۳۹۲-۹۹۸۲ :

 -۱۵در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻟﮑﻬﻨﻮ ذﯾﻞ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﺻﺮف و ﻧﺤﻮ ،رﺳﺎﻟﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺒﺼﺮة اﻟﻄﺎﻟﺒﯿﻦ ﯾﺎﻓﺖ

ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ آن ﻗﺎﺿﯽ ارﺗﻀﺎ ﺧﺎن ﮔﻮﭘﺎﻣﻮی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ )ج  ،۳ص .(۶۷۸-۶۷۹

 -۱۶ﭼﻨﺪ ﺳﺆال ﻓﻘﻬﯽ ﻧﯿﺰ رﺳﺎﻟﻪای اﺳﺖ در ﯾﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﻪ از ﺮگ ۲۶۹پ آﻏﺎز ﺷﺪﻩ و ﺗﺎ ۲۷۱ر

اداﻣﻪ ﻣﻲﯾﺎﺑﺪ و ﻃﺒﻖ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺠﻠﺲ ،ﻣﺆﻟﻒ آن اﺑﻮﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ارﺗﻀﺎ اﻟﺼﻔﻮی اﺳﺖ .ﻣﺆﻟﻒ در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ

ﭼﻨﺪ اﺳ ﻔﺘﺎء و ﺟﻮاب آن را ﻃﺒﻖ ﻓﻘﻪ ﺣﻨﻔﯽ و ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻮﺷ ﻪ اﺳﺖ ).(۴۸ :۴۵

ﻣﻌﺮﻓ رﺳﺎﻟﮥ ﻧﻘﻮد اﻟﺤﺴﺎب
ارﺗﻀﺎ ﺧﺎن در ﻧﻘﻮد اﻟﺤﺴﺎب ﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪا و ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻌﻤﻮل ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪا ﺴﺖ در

ﻋﻠﻢ ﺣﺴﺎب ﮐﻪ ﺑﻪ اﻟﺘﻤﺎس ﺑﻌﻀﯽ اﺣﺒﺎب ،ﺑﻨﺪ ۀ اﺿﻌﻒ ﻋﺒﺎد ﷲ اﻟﻘﻮی ،اﺑﻮﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻠﻘﺐ ﺑﻪ ارﺗﻀﺎ

اﻟﺠﻮﻓﺎﻣﻮی ...اﯾﻦ ﻓﻦ ﻧﻔ ﺲ را ﺑﻪ ﺳﻠﮏ ﻋﺒﺎرت ﻓﺎرﺳﯽ ﺳﻠ ﺲ ﮐﺸ ﺪﻩ و ﺑﻪ ا ﺮاد اﻣﺜﻠﮥ ﻣﺒ ﻨﻪ و اﺷﮑﺎل
ﻣﻮﺿﺤﻪ آب و ﺗﺎﺑﯽ ﺑﺨﺸ ﺪﻩ و ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻣﻔﺼﺤﻪ ﺑﺎب و ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺮﺗ ﺐ دادﻩ و ﻧﻘﻮد اﻟﺤﺴﺎب ﻧﺎﻣﺶ

ﻧﻬﺎدﻩ«.
١۶۴

وی در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻠﻢ ﺣﺴﺎب و ﻣﻮﺿﻮع آن ﻣﯽ ﺮدازد .ﺳ ﺲ ﻋﺪد را ﺗﻌﺮﯾﻒ و آن را ﺑﻪ دو

دﺳ ﮥ ﺻﺤﯿﺢ و ﮐﺴﺮ ﺗﻘﺴ ﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳ ﺲ اﻋﺪاد و ﻧﯿﺰ ﻧﺎمﻫﺎی ﻫﻨﺪی ﻣﺮﺗﺒﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﻧﻮ ﺴﺪ .ﻣﺜﻼ
اﮐﻦ ،دﻫﻦ ،ﺳ ﻦ ﺑﻪ ﺮﺗ ﺐ ﻣﻌﺎدل ﯾﮑﺎن و دﻫﮕﺎن و ﺻﺪﮔﺎن ﻫﺴ ﻨﺪ.

ﺗﺼﻮ ﺮ :۱ﻧﻘﻮد اﻟﺤﺴﺎب ،گ۲پ

ارﺗﻀﺎ ﺧﺎن در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻃﺮﯾﻘﮥ ﻋﺪدﻧﻮ ﺴﯽ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ» :ﺣﮑﻤﺎء ﻫﻨﺪ ﺮای اﺻﻞ اول ،ﻧﻪ رﻗﻢ

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت  ...وﺿﻊ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ و در ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮐﻪ ﻋﺪد ﯾﺎﻓﺖ ﺸﻮد در آن ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺻﻔﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﻄﻪ
ﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ«.

ﺑﺎب اول ﻧﻘﻮد اﻟﺤﺴﺎب درﺑﺎرۀ ﺣﺴﺎب اﻋﺪاد ﺻﺤﯿﺢ ،ﻣﺸ ﻤﻞ ﺮ ﻫﻔﺖ ﻓﺼﻞ اﺳﺖ .ﻓﺼﻞ اول در ﻋﻤﻞ
ﻧﻘﻮد اﻟﺤﺴﺎب

ﺟﻤﻊ و ﺗﻀﻌﯿﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ ﺮای آﻣﻮزش ﺟﻤﻊ ﯾﮏ رﻗﻤﯽ از ﺟﺪوﻟﯽ ﻣﺜﻠﺚﺷﮑﻞ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ.

١۶۵

ﺗﺼﻮ ﺮ :۲ﻧﻘﻮد اﻟﺤﺴﺎب ،گ۲پ

ﺲ از آن ﮐﻪ ﺟﻤﻊﻫﺎی ﺑ ﺶ از ﯾﮏ رﻗﻢ را آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﺪ روش ﺧﻮد را ﺮای ﻧﺤﻮۀ اﻣﺘﺤﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت

ﺑﺎ روش ﻣﻼ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺰدی ﻣﻘﺎ ﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻣﻼ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺰدی ﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﯿﺰان اﻋﻤﺎل ﻃﺮﯾﻘﯽ دﯾﮕﺮ

در ﮐﺘﺎب ﻋﯿﻮن اﻟﺤﺴﺎب ﻧﻮﺷ ﻪ و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ .«...ﻓﺼﻞ دوم در ﻧﺤﻮۀ ﺗﺼﻨﯿﻒ و ﺗﺜﻠﯿﺚ و ﺮﺑﯿﻊ و ...

اﻋﺪاد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺑﻪ ﺗﻔﺮﯾﻖ ﻣﯽ ﺮدازد و ﺮای اﻋﺪاد ﯾﮏ رﻗﻤﯽ ﻣﺜﻠﺜﯽ ﺷ ﯿﻪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ اول
ﺮﺳ ﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﺿﺮب اﻋﺪاد اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺆﻟﻒ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺳ ﺰدﻩ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺮای

ﺿﺮب اﻋﺪاد ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺧﻼل آن از ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﻌﺮی ﻧﻘﻞ ﻣﯽﻛﻨﺪ» :آﺣﺎد ﺮ آﺣﺎد ﻓﺮاز

آر ﻣﺪام /دﻩ اﻓﮑﻦ و ﻫﺮ زاﯾﺪﻩ را دﻩ ﮐﻦ ﻧﺎم /اﯾﻦ ﮔﻪ ﺑﻨﮕﺮ ز ﻫﺮ دو ،ﺗﺎ دﻩ ﭼﻨﺪ اﺳﺖ /در ﯾﮑﺪﮔﺮش ﺿﺮب
ﮐﻦ و ﺳﺎز ﺗﻤﺎم« ﻗﺎﻋﺪ ۀ ﺑﻪﻛﺎر رﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﺮای ﺿﺮب اﻋﺪاد ﺑﯿﻦ  ۵ﺗﺎ  ۱۰ﻛﺎر ﺮد دارد در ﺣﺎﻟﯽ ﻛﻪ

ﻓﻘﻂ ﺟﺪول ﺿﺮب اﻋﺪاد ﻛﻮﭼﻚ ﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺎوی  ۵را ﺑﻠﺪ ﺑﺎﺷ ﻢ .اﺑﺘﺪا دو ﻋﺪد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ و از

ﺣﺎﺻﻞ  ۱۰ﺗﺎ ﮐﻢ ﻣﯽﻛﻨﯿﻢ .ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪﻩ در  ۱۰ﺿﺮب ﺷﺪﻩ و ﺣﺎﺻﻞ آن دﻩﮔﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺷﻮد .از ﻃﺮف
ْ
دﯾﮕﺮ ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻋﺪاد را از  ۱۰ﻛﻢ و ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪﻩﻫﺎ را در ﻫﻢ ﺿﺮب ﻣﻲﻛﻨﯿﻢ .ﺣﺎﺻﻞ ﯾﻜﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ً
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﺜﻼ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ  ۷را در  ۸ﺿﺮب ﻛﻨﯿﻢ:

= 7+8
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= (1 , 2) 50 + 6

او ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﻌﺮ را از ﺧﻮد ﻣﯽآورد» :ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع دﯾﮕﺮ آﺣﺎدِ ﯾﮑﯽ/ﺑﮑﻦ زاﯾﺪ و ﻫﺮ ﯾﮑﯽ دﻩ ﺑﮕﯿﺮ /ﺲ
١

آن ﮔﻪ آﺣﺎدِﯾﻦ را ﻫﻤﺪﮔﺮ/ﺿﺮب ﮐﺮد اﻓﺰا ﺮ آن ای ﺧﺒﯿﺮ« .او ﺳ ﺲ ﺮای ﺿﺮب اﻋﺪاد ﻣﺮﮐﺐ دو روش
ﭘ ﺸ ﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ اول روش ﺷ ﮑﻪ ﮐﻪ ﺑ ﺸ ﺮ اﻫﻞ ﺣﺴﺎب از آن اﺳ ﻔﺎدﻩ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻋﻤﻞ ﺿﺮب ﺑﻪ ﮐﻤﮏ

رﺳﻢ ﯾﮏ ﻣﺮﺑﻊ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و دﯾﮕﺮی روﺷﯽ ﮐﻪ آن را ﺑﺎ رﺳﻢ ﯾﮏ »ﭼﻬﺎرﺿﻠﻌﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺰواﯾﺎ« ﯾﺎ
ﯾﮏ ﻟﻮزی ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﺪ .ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ درﺑﺎرۀ ﻋﻤﻞ ﺗﻘﺴ ﻢ ﻧﮕﺎﺷ ﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﻣﺆﻟﻒ ،ﺳﻪ روش ﻣﺨﺘﻠﻒ را

١۶۶

ﺮای ﻋﻤﻞ ﺗﻘﺴ ﻢ ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﺪ؛ اول روش اﻫﻞ ﺣﺴﺎب ،دوم روش اﻫﻞ ﻓﺮﻧﮓ )ﯾﻌﻨﯽ اروﭘﺎﯾﯿﺎن( و ﺳﻮم

»ﻃﺮ ﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﺿﻞ ﺳﻬﺎرﻧﭙﻮری رﺣﻤﺔ ﷲ ﻋﻠﯿﻪ آن را اﺧﺘﺮاع ﮐﺮدﻩ .«...ﻗﺎﺿﯽ ارﺗﻀﺎ در ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ

ﺟﺬر و اﻣﺘﺤﺎن آن و در ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺿﻠﻊ اول )ر ﺸﮥ دوم ﯾﺎ ﺳﻮم( ﻣﯽ ﺮدازد و آن را ﻣﺸﮑﻞ ﺮﯾﻦ

اﻋﻤﺎل ﺣﺴﺎب ﻣﯽداﻧﺪ.

ﺑﺎب دوم ﻧﻘﻮد اﻟﺤﺴﺎب درﺑﺎرۀ ﺣﺴﺎب ﮐﺴﺮﻫﺎ و ﻣﺸ ﻤﻞ ﺮ ﯾﮏ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻫﻔﺖ ﻓﺼﻞ اﺳﺖ .ﻣﺆﻟﻒ در

ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺴﺮ و اﻧﻮاع آن ﻣﯽ ﺮدازد .وی در اداﻣﻪ ﻗﻄﻌﻪای ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ را در ﺑﺎب ﮐﺴﻮر ﻣﯽآورد:

»ﻟﻄﯿﻔﻪای اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺨﺮﺟﯽ ﮐﻪ از آن/ﮐﺴﻮر ﺴﻌﻪ ﺮآﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﻩﮔﺎﻩ ﺷﻬﻮد/ﻣﺨﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﻮد ﺣﺮف

ﻋﯿﻦ در اﺳﻤﺎش /ﺰن ﺑﻪ ﯾﮑﺪﮔﺮ از ﺑﻬﺮ ﻣﺨﺮج ﻣﻌﻬﻮد« .اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﻗﺎﻋﺪﻩای را ﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺨﺮج ﻣﺸ ﺮک

ﺑﯿﻦ ﻛﺴﺮﻫﺎی ﻧﻪﮔﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﻣﺆﻟﻒ اﮔﺮ ﻣﺨﺮج ﻛﺴﺮﻫﺎﯾﯽ ﻛﻪ در آنﻫﺎ ﺣﺮف »ﻋﯿﻦ« ﺑﻪ ﻛﺎر
رﻓﺘﻪ را در ﻫﻢ ﺿﺮب ﻛﻨﯿﻢ ،ﺣﺎﺻﻞ ،ﻣﺨﺮج ﻣﺸ ﺮک ﻛﺴﺮﻫﺎی ﻧﻪﮔﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻛﺴﺮﻫﺎی
)ﺳ ﻊ(،
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9

) ﺴﻊ( و

1
10

)ﻋﺸﺮ( اﻋﺪاد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
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 .١ﺷﻌﺮ ﻗﺎﺿﯽ ارﺗﻀﺎﺧﺎن ﻧﺎﻣﻔﻬﻮم و از وزن ﻋﺮوﺿﯽ ﺧﺎرج اﺳﺖ .ﺮای ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن آن در وزن ﺑﺎﯾﺪ آﺣﺎد را اﺣﺎد ،آﺣﺎد ِﯾﻦ را اﺣﺎد ِﯾﻦ
و ﻧﯿﺰ ﺿﺮب را ﺑﻪ ﻓﺘﺢ راء ﺧﻮاﻧﺪ -م.

در ﻓﺼﻞ اول ﺑﻪ ﺟﻤﻊ و ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﺴﺮﻫﺎ ،در ﻓﺼﻞ دوم ﺑﻪ ﺗﻨﺼﯿﻒ و ﺗﻔﺮﯾﻖ ﮐﺴﺮﻫﺎ ،در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺑﻪ

ﺷﺸﻢ ﺑﻪ اﺳ ﺨﺮاج ﮐﻌﺐ ﮐﺴﺮﻫﺎ و در ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺴﺮﻫﺎ ﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .در ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ
روش اﺑﺪاﻋﯽ ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ ١ﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺴﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

ﻧﻘﻮد اﻟﺤﺴﺎب

ﺿﺮب ﮐﺴﺮﻫﺎ ،در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﺗﻘﺴ ﻢ ﮐﺴﺮﻫﺎ ﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،در ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﺟﺬر ﮐﺴﺮﻫﺎ ،در ﻓﺼﻞ

ﺑﺎب ﺳﻮم ﻧﻘﻮد اﻟﺤﺴﺎب ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺳﻪ ﻓﺼﻞ دارد ﺑﻪ ﻧﺤﻮۀ ﻣﺤﺎﺳ ﮥ ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺧﺘﺼﺎص دارد.

ﻣﺆﻟﻒ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺲ از ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺴﺎﺣﺖ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﮑﺎﻫﺎی راﯾﺞ آن روز ﻣﺎﻧﻨﺪ ذراع ،اﺻﺒﻊ )اﻧﮕﺸﺖ(

و ...ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺻﻄﻼحﻫﺎی اﯾﻦ ﻓﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻂ راﺳﺖ ،ﺿﻠﻊ ،ﻗﺎﻋﺪﻩ ،ارﺗﻔﺎع ،ﻗﻄﺮ ،و اﻧﻮاع زاوﯾﻪ

ﻣﯽ ﺮدازد .ارﺗﻀﺎ ﺧﺎن در ﻓﺼﻞ اول اﯾﻦ ﺑﺎب ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﻄﻮح ﻣﺴ ﻘﯿﻢ اﻷﺿﻼع ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺜﻠﺚ ،ﻣﺮﺑﻊ ،ﻣﻌﯿﻦ
)ﻟﻮزی( ،ﻣﺴ ﻄﯿﻞ ،ﺷ ﻪ ﻣﻌﯿﻦ )ﻣﺘﻮازی اﻻﺿﻼع( ،ذیزﻧﻘﻪ ،ﻟﻮزﻩ )ﻟﻮزی ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﻢ( ،ﺟﻮداﻧﻪ ،ﺑﺎﻃﯿﻪ ،ذی

رﺟﻠﯿﻦ ،ﻗﺜﺎ ):ذوزﻧﻘﻪ ﻣ ﺴﺎویاﻟﺴﺎﻗﯿﻦ( ،ﻣﻨﺤﺮف ،ﻣﺪرج  ،ﻣﻄﺒﻞ ،ذواﻟﺸﺮف ،ﭼﻨﺪﺿﻠﻌﯽﻫﺎی ﻣﻨﺘﻈﻢ و اﺷﮑﺎل

دﯾﮕﺮ ﻫﻨﺪﺳﯽ و ﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ آنﻫﺎ ﻣﯽ ﺮدازد.

١۶٧
ﻣﻌﯿﻦ

ﺷ ﻪ ﻣﻌﯿﻦ

A

B

ذیزﻧﻘﻪ

A

D

A

B D

B

D

C

C

C

ﺟﻮداﻧﻪ

ﻟﻮزﻩ

ﺑﺎﻃﯿﻪ

ÐD, ÐB > 90o

ÐD, ÐB = 90o

ÐD, ÐB < 90o

 .١ﺳ ﺪاﻣﯿﺮ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺣﺴ ﻨﯽ ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ ﺷﺎﮔﺮد ﺷ ﺦ ﺑﻬﺎﯾﯽ ﺑﻮد و ﺮ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ و ﻧﺠﻮﻣﯽ اﺳ ﺎدش
ﺷﺮح ﻧﻮﺷﺖ .ﺷﺎﺧﺺ ﺳ ﮕﯽ ﻧﻮروزﻧﻤﺎی روﺳ ﺎی ﺮازوج را ﺳﺎﺧﺘﮥ او دا ﺴ ﻪاﻧﺪ .ﺮای اﻃﻼع ﺑ ﺸ ﺮ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی،
»ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻮروز در روﺳ ﺎی ﺮازوج ﺧﻠﺨﺎل« ،ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و ا ﺮان ،ﺳﺎل دوم ،ﺷﻤﺎرۀ اول ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎ ﺴ ﺎن ،۱۳۹۲
ص .۲۶-۲۱

ﻣﻄﺒﻞ ﻣ ﺸﮑﻞ از دو ﻣﺜﻠﺚ

١۶٨

ﻣﺪرج

ﻣﻄﺒﻞ ﻣ ﺸﮑﻞ از دو ذوزﻧﻘﻪ

ذواﻟﺸﺮف

وی ﺳ ﺲ در ﻓﺼﻞ دوم و ﺳﻮم ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺷﮑﺎل ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دا ﺮﻩ ،ﺷﻠﺠﻤﯽ،

ﻫﻼﻟﯽ ،ﻗﻄﺎع اﮐﺒﺮ ،ﻗﻄﺎع اﺻﻐﺮ و اﻫﻠﯿﻠﺠﯽ ﮐﻪ »ﺑﻌﻀﯽ آن را ﺑﯿﻀﯽ ﻫﻢ ﻧﺎﻣﻨﺪ« ،ﺣﻠﻘﮥ ﻣﺴﻄﺤﻪ و ذوات

اﺿﻼع اﻟﻤﺴ ﺪ ﺮﻩ ،اﻧﻮاع ﻣﺨﺮوﻃﻬﺎ ،اﺳ ﻮاﻧﻪﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﮐﺮﻩ ﻣﯽ ﺮدازد .ارﺗﻀﺎ ﺧﺎن ﻣﺤﯿﻂ دا ﺮﻩ را ﺮا ﺮ ﺑﺎ
ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ﻗﻄﺮ آن در ﮐﺴﺮ
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ﺮﻣﯽﺷﻤﺮد .ﻣﺆﻟﻒ در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺳ ﻔﺎدﻩ از ﺸﺎﺑﻪ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮۀ ﯾﺎﻓﺘﻦ »ارﺗﻔﺎع

ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﭼﻮن ﻣﻨﺎرﻩﻫﺎ و دﯾﻮارﻫﺎ ﮐﻪ ﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺴ ﻮﯾﻪ ﻋﻤﻮد ﺑﺎﺷ ﺪ« ﻣﯽ ﺮدازد.

ﺑﺎب ﭼﻬﺎرم اﯾﻦ ﺴﺨﮥ رﯾﺎﺿﯽ درﺑﺎرۀ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ »ﮐﻪ آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﭼﻬﺎر اﻋﺪاد ﻣﺘﻮاﻟﯿﻪ ﮐﻪ

ﺴ ﺖ اول ﺑﻪ ﺳﻮی ﺛﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﺴ ﺖ ﻋﺪد ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻪ راﺑﻊ ﺑﺎﺷﺪ« .ﻣﺆﻟﻒ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺴ ﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ

ﻋﮑﺲ ﺴ ﺖ ،اﺑﺪال ﺴ ﺖ ،ﮐﺎر ﺮد ﺴ ﺖ در ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﻌﺮ ،ﻣﺴﻌﺮ ،ﺛﻤﻦ و ﻣﺜﻤﻦ و ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ
ً
ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺮدازد» .ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﻨﺞ رﻃﻞ ﻋﺴﻞ ﺑﻪ ﻫﻔﺖ درﻫﻢ ﻣﯽارزد دو رﻃﻞ از آن ﭼﻨﺪ

درﻫﻢ اﺳﺖ؟ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﻨﺞ رﻃﻞ را ﻣﺴﻌﺮ ،ﻫﻔﺖ درﻫﻢ را ﺳﻌﺮ ،دو رﻃﻞ را ﻣﺜﻤﻦ ،و ﻣﺠﻬﻮل را ﺛﻤﻦ ﻗﺮار
دﻫﻨﺪ«.

ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺑﺎب از ﻧﻘﻮد اﻟﺤﺴﺎب ﺑﻪ »اﺳ ﺨﺮاج ﻣﺠﻬﻮﻻت ﺑﻪ ﻋﮑﺲ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻋﻤﻞ ﺧﻄﺄﯾﻦ«

اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺆﻟﻒ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ و ﺣﻞ آنﻫﺎ ﻣﯽ ﺮدازد از ﺟﻤﻠﻪ:
زﯾﺪ از ﺟﻤﻌﯽ ﺑﮕﻔﺘﺎ اﻟﺴﻼم ای ﺻﺪ ﮐﺴـﺎن

در ﺟﻮاب وی ﻫﻤﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣـﺎ ﺻـﺪ ﮐـﺲ ﻧ ـﯿﻢ

ﮔﺮ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﮐﺮدﻩ ﻣﺎ را ﻧﺼﻒ و رﺑﻊ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ

ﺿﻢ ﮐﻨﯽ و ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮی ﻣﺎ ﺻﺪ ﺷﻮﯾﻢ

درﺑﺎرۀ ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار داراﯾﯽاش ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺴ ﻠﻪ اﺳﺖ و دوﻣﯽ )ﻣﺴ ﻠﮥ  ۴۷ﮐﺘﺎب( ﮐﻪ در آن ﺗﻌﺪاد
ﮐﺒﻮ ﺮان ﺸﺴ ﻪ ﺮ ﺑﺎم ﺧﻮاﺳ ﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای دﯾﮕﺮ ،از زﺑﺎن ﮐﺒﻮ ﺮان اﻫﻠﯽ در

ﻧﻘﻮد اﻟﺤﺴﺎب

در ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺣﺎﺳﺐ ﻃﺒﺮی ﻧﯿﺰ دو ﻣﺴ ﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ آﻣﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﯽ )ﻣﺴ ﻠﮥ  ۲۷ﮐﺘﺎب(

ﺟﻮاب ﮐﺒﻮ ﺮی وﺣﺸﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن را ﺮﺳ ﺪﻩ ،در اﯾﻦ دو ﺑ ﺖ ﺑﯿﺎن ﺷﺪﻩ اﺳﺖ» :ﺟﻤﻊ ﻣﺎ را ﻃﻌﻨﻪ ﺮ

ﻗﻠﺖ ﻣﺰن /زان ﮐﻪ ﻣﺎ اﻫﻠﯿﻢ و ﺑﯽﺣﺪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ /ﻣﺎ و ﻣﺎ و ﻧﺼﻒ ﻣﺎ و رﺑﻊ ﻣﺎ /ﮔﺮ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺷﻮی ﺻﺪ

ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ« ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴ ﻠﻪ در ﻗﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮی در ﮐﺘﺎب ﺣﺴﺎب آﻧﺎﻧﯿﺎ ﺷ ﺮاﮐﺎ ﺴﯽ رﯾﺎﺿﯽدان ارﻣﻨﯽ ﺳﺪۀ ﻫﻔﺘﻢ

ﻣﯿﻼدی )ﺳﺪۀ اول ﻫﺠﺮی( آﻣﺪﻩ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴ ﻠﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﯽ ﺑﯿﻦ
1

ﯾﮏ ﺟﻬﺎنﮔﺮد ا ﺮاﻧﯽ و ﭼﻨﺪ ﺟﻬﺎنﮔﺮد ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .آﻟﮑﻮﯾﻦ ﯾﻮرﮐﯽ )۸۰۴-۷۳۲م( ،رﯾﺎﺿﯽدان
اﻧﮕﻠ ﺴﯽ ،ﻫﻢ در ﮐﺘﺎب ﻣﺴ ﻠﻪﻫﺎﯾﯽ ﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ذﻫﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ،ﮐﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺮﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﺴ ﻠﮥ رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻪ

زﺑﺎن ﻻﺗ ﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴ ﻠﻪ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﺴﺎﻓﺮ« ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﻋﺪاد و ﺑﺪون اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ ﻣﻠﯿﺖ

ﻣﺴﺎﻓﺮان آوردﻩ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻮﺷ ﮥ دﯾﻮﯾﺪ ﺳ ﻨﮕﻤﺎﺳ ﺮ از دا ﺸﮕﺎﻩ ﺳﺎوث ﺑﺎﻧﮏ ﻟﻨﺪن ﮐﻪ ﺷﺮﺣﯽ ﺮ اﯾﻦ ﻣﺴ ﻠﻪﻫﺎ

ﻧﻮﺷ ﻪ اﺳﺖ» :ﮐﻬﻦ ﺮﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﻣﺴ ﻠﻪ را در ﭘﺎﭘﯿﺮوس رﯾﻨﺪ ﺳﺮاغ دارﯾﻢ .ﻣﺴ ﻠﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺳﻦ

دﯾﻮﻓﺎﻧﺘﻮس ﻫﻢ از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ اﺳﺖ«) .ﺑﺎﻗﺮی ،ص (۱۵۸-۱۵۹

ﻗﺎﺿﯽ ارﺗﻀﺎ ﺧﺎن ﮔﻮﭘﺎﻣﻮی در ﺑﺎب ﺷﺸﻢ رﺳﺎﻟﮥ ﺧﻮد ﺑﻪ »اﺳ ﺨﺮاج ﻣﺠﻬﻮﻻت ﺑﻪ ﺟﺒﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ«

ﻣﯽ ﺮدازد ﮐﻪ ﻣﺸ ﻤﻞ ﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺪﻣﻪ و دو ﻓﺼﻞ اﺳﺖ .ﻣﺆﻟﻒ در ﻣﻘﺪﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺒ ﯿﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺟﺒﺮ و
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و اﻧﺠﺎم ﭼﻬﺎر ﻋﻤﻞ اﺻﻠﯽ ﺮ روی ﺗﻮانﻫﺎ و ر ﺸﻪﻫﺎی دوم و ﺳﻮم و ...اﻋﺪاد ﻣﯽ ﺮدازد .او در
اداﻣﻪ ﻧﺤﻮۀ ﻧﻮﺷ ﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ را ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ...» :ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ ﻣﺜﻞ ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم و

ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺴﻌﻮدی و اﻓﻀﻞ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﯿﻦ ﺟﻤﺸ ﺪ ﮐﺎﺷﯽ و ﻣﻼﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺰدی ﺴ ﺎر ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳ ﺨﺮاج

ﮐﺮدﻩاﻧﺪ «...و ﺳ ﺲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺒﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ را ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﻣﻔﺮدات و ﻣﻘﺘﺮﻧﺎت ﺗﻘﺴ ﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎﯾﯽ
ْ
ﮐﻪ در اﺻﻄﻼح رﯾﺎﺿﯽ اﻣﺮوز آنﻫﺎ را دو ﺟﻤﻠﻪای ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ُﻣﻔ َﺮدات و ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑ ﺶ از دو
ّ
َْ
ﺟﻤﻠﻪ داﺷ ﻪاﻧﺪ ُﻣﻘﺘ َﺮﻧﺎت و ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮﮐﺒﺎت ﺧﻮاﻧﺪﻩ ﻣﯽﺷﺪﻩاﻧﺪ )ﻣﺼﺎﺣﺐ ،ص .(۱۱۴
ارﺗﻀﺎ ﺧﺎن در ﻃﻮل ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﺒﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽزﻧﺪ از درﻫﻢ و روﭘﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺣﺪ ﭘﻮل ﯾﺎد

ﻣﯽﮐﻨﺪ:

ﺰازی از ﭘﺎرﭼﮥ دﻩ ﮔﺰﻩ ﭼﻨﺪ ﮔﺰ ﭘﺎرﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪارش ﺳ ﻊ ﻋﺪد ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﭘﺎرﭼﻪ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﻧﯿﻢ روﭘﯿﻪ ﻓﺮوﺧﺖ.

وی در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ را ﻫﻢ از دﯾﮕﺮان ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﻩ و راﻩ ﺣﻞ آﻧﺎن را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ:
1. Alcuin of York

١۶٩

و اﯾﻦ ﻣﺴ ﻠﻪ ،ﻣﺴ ﻠﮥ اوﻟﯽ از ﻣﻘﺘﺮﻧﺎت ﺑﺎﺷﺪ و اﻓﻀﻞ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﯿﻦ ﺟﻤﺸ ﺪ ﮐﺎﺷﯽ
ﺿﺎﺑﻄﮥ اﺳ ﺨﺮاج ﻣﺠﻬﻮل ] ...را[ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻩ.

ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ ﻧﻘﻮد اﻟﺤﺴﺎب ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ آنﻫﺎﺳﺖ » ،ﻣﺸ ﻤﻞ ﺮ ﭼﻨﺪ اﺳ ﻠﻪ و اﺟﻮﺑﻪ اﻣﺘﺤﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ

ﻃﺮﯾﻖ اﻧﻤﻮذج )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ( در اﯾﻦ ﺑﺎب ذﮐﺮ ﮐﺮدﻩ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﺮﯾﻒ ﻣﺎﻫﺮ دﯾﮕﺮ ﺳﺆاﻻت واردﻩ را ﺮ آن
ﻗﯿﺎس ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﻪ ﺟﻮاب ﻫﺮ ﯾﮑﯽ ﺮدازد« .ﻣﺆﻟﻒ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ را در ﺑﺎب ﺟﺒﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ

و راﻩ ﺣﻞ آنﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽآورد.

ﻗﺎﺿﯽ ارﺗﻀﺎ ﺧﺎن در ﺧﺎﺗﻤﮥ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ »ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺘﻔﺮﻗﮥ ﺣﺴﺎﺑﯿﻪ« را ﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑ ﺸ ﺮ
ً
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﻤﻊ اﻋﺪاد ﻣﺘﻮاﻟﯽ ،ﺟﻤﻊ اﻋﺪاد زوج و ﻓﺮد و ﺟﻤﻊ ﻣﺮﺑﻌﺎت
اﻋﺪاد را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳ ﺲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮۀ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻋﺪاد ﺗﺎم ،اﻋﺪاد ﻣﺘﻌﺎدل ،اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب و ﺧﻮاص اﻋﺪاد

ﻣﺘﺤﺎب ﻣﯽ ﺮدازد» :از اﻓﻼﻃﻮن ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺣﺪ اﻟﻌﺪدﯾﻦ )ﯾﮑﯽ از دو ﻋﺪد ﻣﺘﺤﺎب( را ﺮ
اﻧﮕﺸ ﺮﯾﻦ ﻧﻘﺮﻩای ﯾﺎ ﻋﻘﯿﻖ ﯾﺎ ﻏﯿﺮذﻟﮏ ﻧﻘﺶ ﮐﺮدﻩ ﺰد ﺧﻮد دارد و ﺰد دﯾﮕﺮی ﻫﻤﺎن اﻧﮕﺸ ﺮﯾﻦ ﻣﻨﻘﻮش ﺑﻪ

ﻣﺮﺑﻊ ﻋﺪد دﯾﮕﺮ ﺑﻮد ﺲ ﺰد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻊ ﻋﺪد اﮐﺜﺮ اﺳﺖ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻮد ﺮ آن ﮐﻪ ﺰد وی ﻣﺮﺑﻊ ﻋﺪد اﻗﻞ
ﺑﺎﺷﺪ«.
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ﻣﺆﻟﻒ ﻧﻘﻮد اﻟﺤﺴﺎب ﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻋﺪاد ﻣﺘﻌﺎدل روﺷﯽ را ﭘ ﺸ ﻬﺎد ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﻋﺪدی زوج اﻟﺰوج ﻣﺎﻧﻨﺪ ۱۶
ً
را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻩ آن را ﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ دو ﻋﺪد اول ﻣﯽﻧﻮ ﺴ ﻢ .ﻣﺜﻼ  ۱۶ﺮا ﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ

ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ  ۱۳و  ۳و ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ  ۱۱و  .۵ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ دوﻋﺪد در ﻫﻢ ﯾﮑﯽ از
اﻋﺪاد ﻣﺘﻌﺎدل را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

13 ´ 3 = 39
11 ´ 5 = 55

ﮐﻪ  ۳۹و  ۵۵دو ﻋﺪد ﻣﺘﻌﺎدل ﻫﺴ ﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﻣﻘﺴﻮمﻋﻠﯿﻪﻫﺎی ﻫﺮ دوی آنﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﺪد

) (۱۷ﺮا ﺮ اﺳﺖ.

55 : 1 + 5 + 11 = 17
39 : 1 + 3 + 13 = 17

ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺰدی در ﻋﯿﻮن اﻟﺤﺴﺎب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻋﺪاد ﻣﺘﻌﺎدل اﺑﺘﺪا ﻋﺪدی زوج را در ﻧﻈﺮ

ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ و ﻋﺪد  ۱۶را ﺮای ﻣﺜﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ )گ ۸۴ر( .ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻮن ﺰدی  ۱۶را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ذﮐﺮ
ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ،ارﺗﻀﺎ ﺧﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺪد را ﻣﺜﺎل زدﻩ و ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ زوج اﻟﺰوج ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ

واﺿﺢ اﺳﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻋﺪد زوج ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎﻓ ﺴﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻋﺪد  ۱۸را ﺮﻣﯽﮔﺰﯾ ﯿﻢ:

18 = 11 + 7

دو زوج  ۱۳و  ۵و ﻧﯿﺰ  ۱۱و  ۷دو دﺳ ﻪ ﻋﺪد ﻣﻄﻠﻮب ﻫﺴ ﻨﺪ:

ﻧﻘﻮد اﻟﺤﺴﺎب

18 = 13 + 5

13 ´ 5 = 65
11 ´ 7 = 77

ﺣﺎل ﺟﻤﻊ ﻣﻘﺴﻮم ﻋﻠﯿﻪﻫﺎی دو ﻋﺪد  ۶۵و  ۷۷را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎ ﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
65 : 1 + 5 + 13 = 19
77 : 1 + 7 + 11 = 19

ﺲ دو ﻋﺪد  ۶۵و  ۷۷ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻌﺎدل ﻫﺴ ﻨﺪ ) .ﺮای ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑ ﺸ ﺮ درﺑﺎرۀ اﻋﺪاد ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﮑـ :ﺟﻌﻔﺮی ﻧﺎﺋ ﻨﯽ،

ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ(

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ارﺗﻀﺎ ﺧﺎن رﺳﺎﻟﻪاش را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺮد:
ﻗﺎل اﳌﺆﻟﻒ ﻋﻔﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺪ ﻓﺮﻏﺖ ﻣﻦ ﻫﺬاﳉﻤﻊ واﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﰲ ﺗﺎﺳﻊ ﺻﻔﺮ ﺳﻨﺔ اﳋﺎﻣﺲ
واﻟﺜﻠﺜﲔ ﻣﻦ اﳌﺎﺋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﴩ ] [۱۲۳۵ﻋﻦ ﻫﺠﺮة ﻧﺒﻴﻨﺎ اﻓﻀﻞ اﻟﺒﴩ ّ
ﺻﻠﯽ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﻋﻠﻴﻪ ]و[آﻟﻪ إﻟﯽ ﻳﻮم اﻟﻨﴩ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب ،ﻣﺜﺎل ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد اﻧﺘﻬﺎی رﺳﺎﻟﻪ ،اﺷﻌﺎر ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل رﯾﺎﺿﯽ را

ﺑﻪ ﻧﻈﻢ ﮐﺸ ﺪﻩ و ﻗﺮاﺋﻦ دﯾﮕﺮ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺮای آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻼن ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪﻩ

ﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﺑﺎﻗﺮی ،ﻣﺤﻤﺪ» ،ﺳﺮﮔﺮﻣﯽﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ در ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺣﺎﺳﺐ ﻃﺒﺮی« ،دا ﺶ و ﻣﺮدم ،ﺷﻤﺎرۀ ،۲
اردﯾﺒﻬﺸﺖ .۱۵۴-۱۶۴ ،۱۳۷۹

ﺑﻬﺎدرﺧﺎن ﮔﻮﭘﺎﻣﻮی ﻣﺪراﺳﯽ ،اﺑﻮﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ارﺗﻀﺎﻋﻠﯽ ﺧﺎن ،ﻧﻘﻮد اﻟﺤﺴﺎب ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ دا ﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان ،ش
.۸۰۷۹

ﺣﺴ ﻨﯽ اﺷﮑﻮری ،ﺳ ﺪ ﺟﻌﻔﺮ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ج  ،۲۰ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ،
ﻣﻮزﻩ و ﻣﺮﮐﺰ اﺳ ﺎد ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻬﺮان.۱۳۸۹ ،

ﺣﺴ ﻨﯽ اﺷﮑﻮری ،ﺳ ﺪ ﺻﺎدق و ﺑﯿﮓ ﺑﺎﺑﺎﭘﻮر ،ﯾﻮﺳﻒ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ج
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.۱۳۹۰ ، ﺗﻬﺮان، ﻣﻮزﻩ و ﻣﺮﮐﺰ اﺳ ﺎد ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ، ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ،۴۵

، اﻧ ﺸﺎرات دا ﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان، ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی دا ﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان، ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ،دا ﺶ ﮋوﻩ
.۱۳۴۰ ،ﺗﻬﺮان

، ﻣﻮزﻩ و ﻣﺮﮐﺰ اﺳ ﺎد ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ، ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ،( ﻓﻬﺮﺳ ﻮارۀ دﺳ ﻨﻮﺷﺖﻫﺎی ا ﺮان)دﻧﺎ، ﻣﺼﻄﻔﯽ،دراﯾﺘﯽ
.۱۳۸۹ ،ﺗﻬﺮان

، ﻟﮑﻬﻨﻮ، ﻣﻄﺒﻊ ﻣ ﺸﯽ ﻟﻮﻧﮑﺸﻮر،( ﺗﺬﮐﺮۀ ﻋﻠﻤﺎی ﻫﻨﺪ )ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻔﻀﻼء ﻓﻲ ﺮاﺟﻢ اﻟﮑﻤﻼء،رﺣﻤﺎن ﻋﻠﯽ ﺻﺎﺣﺐ
.م۱۹۱۴

 ﺧﺎﻧﮥ، ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در ﻫﻨﺪ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﻋﺮﺑﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻧﺪوة اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻟﮑﻬﻨﻮ
.۱۳۶۵ ، دﻫﻠﯽ ﻧﻮ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ا ﺮان

.ق۱۳۵۵ ، ﺣﯿﺪرآﺑﺎد دﮐﻦ، ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ آﺻﻔﯿﮥ ﺳﺮﮐﺎرﻋﺎﻟﯽ، ﻣﯿﺮﻋﺜﻤﺎن،ﻋﻠﯽﺧﺎن ﺑﻬﺎدر

.۱۳۳۹ ، ﺗﻬﺮان، اﻧ ﺸﺎرات اﻧﺠﻤﻦ آﺛﺎر ﻣﻠﯽ، ﺣﮑﯿﻢ ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺒﺮ، ﻏﻼﻣﺤﺴ ﻦ،ﻣﺼﺎﺣﺐ

.۱۳۴۸  ﺗﻬﺮان؛، ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪای، ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﻓﺎرﺳﯽ، اﺣﻤﺪ،ﻣﻨﺰوی

.۶۲۴۸  ش، ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ، ﻋﯿﻮن اﻟﺤﺴﺎب، ﻣﻼ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺑﻦ زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ،ﺰدی
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